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لوحة الغالف للفياٌ Pál Szinyei Merse

ولد  Pál Szinyei Merseيف ٍيغازيا عاو  1845يف عائلة مً قدامى اليبالء الريً دعنوا الجوزة اهليغازية.
التخل بعدد مً املدازع اخلاصة بطبب االضطسابات الطياضية يف البالد .وبدعه مً والديُ التخل عاو  1864بأكادميية
الفيوٌ اجلنيلة يف ميوىيخ.
عاىى مً أشمات مالية كجرية ،مما اىعكظ ضلباً على فيُ ،فتوقف عً السضه لعكد كامل مير عاو .1882
بعد طالقُ عاو  1887تفسغ لرتبية ابيُ (فيليكظ) .وعيدما زحل ابيُ عً امليصل ،أقيعُ األصدقاء بالعودة إىل الفً،
وىظنوا لُ معسضاً عاو  1894واقتيى مً خاللُ االمرباطوز(فساىص جوشيف) إحدى اللوحات.
بعد ٍرا املفصل السئيطي مً حيات ُ مل يتوقف عً السضه ،وكاٌ يفسض على أعنالُ ىكداً ذاتياً صازماً ضاٍه يف تياقص عدد
الوحات عام ًا بعد عاو.
عسضت لوحاتُ يف خمتلف املدٌ األوزوبية مجل بازيظ وزوما وبسلني.
فكد بصس إحدى عيييُ ،لكً ذلك مل مييعُ مً العنل بيفظ الوترية إىل أٌ أصبح عاو  1905عنيداً لكلية الفيوٌ اجلنيلة يف
ٍيغازيا.
أقاو عاو  1912أكرب معسض يف حياتُ فخصل عل وضاو الكديظ ضتيفً اهليغازي ،وخصص متخف الفيوٌ اجلنيلة قاعة
خاصة للوحاتُ.
اضتَوتُ الطبيعة مبختلف إحداثياتَا ،ومصج يف لوحاتُ بني الطبيعة والػخصيات البػسية برباعة تامة ،كنا بسع يف زضه
(البوزتسيُ) بػكل كبري.
زحل عاو  1920تازكاً جمنوعة كبرية مً اللوحات اخلالدة أٍنَا (حكل غكائل اليعناٌ) و(الطيدة بالجوب البيفطجي)
و(ىصٍة يف اياز) والبوزتسيَات اخلاصة بُ وبصوجتُ.

تسمجٗ ٞإعدادً :ريُا أٗغالُٚاْ
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قضية الشعر اجلاهلي
()1

قضية الشعر الجاهلي واحدة من

أهم القضايا الفكرية ــ الثقافية العربية التي
أُثيرت واختلفت فيها اآلراء..
وال تظنن عزيز القارئ ،إني أثير

هذه القضية من جديد لمجرد اإلثارة،
مع أن هذه القضية أصبحت قديمة

وطواها النسيان .كال ...إني استكمل

ما بدأته في دراستي "األبعاد الثقافية

للحرب على سورية" ففي رأيي،

إن قضية الشعر الجاهلي ،والشك فيه

من أهم قضايا (االستشراق) الذي شوّه ثقافتنا
وحاول تدميرها ،وزرع الشك في النفوس،
فتقبلها بعضهم ،ورفضها اآلخر.

وكان المرحوم الدكتور طه حسين من

الذين تبنّوا آراء المستشرقين بحماسة

منقطعة النظير ،وأثرّوا في تكوينه الثقافي

وظهر ذلك أكثر ما ظهر في كتابه "الشك في
الشعر الجاهلي" وكذلك في كتابه المتنبي.

ودليلي أو برهاني على ذلك هو قول المستشرق ماسينون" :إننا

حين نقرأ طه حسين نقول هذه بضاعتنا رُدّت إلينا".

العدد  - 555أيار8102 /

صدر متاب د .ظَ ذسّن "اهصن فْ اهصػر اهحاٌهْ"* غاي ِ .6996استٍو متابَ
ٌذا فْ اهفصو األِو باهذدّج غن [اهحاٌهِّن ــ هؿتٍي ِأدبٍيز ،ىن سالو ٌذا اهذدّج
أراد اهدمتِر ظَ ذسّن أن ّىٍد هدراستَ ٌذُ ِقد رأٗ أن ٌذا اهذدّج هي ّأهفَ اهًاش
ىن قبوِ ،سهفاً تًبأ قاٙالًِ" :أماد أثل بأن فرّكاً ىًٍي سّهكًَِ ساسظّن غهَِّ ،بأن
فرّكاً آسر سّزِرِّن غًَ ازِراراًِ .همًْ غهٖ سسظ أِهٙن ِازِرار ٌؤال٘ أرّد أن أذّؼ
ٌذا اهبذج" ( ٌِِ )6قبو ذهن مان قد قدّىَ غهٖ صمو ىذاضرات هظالبَ فْ اهحاىػٕ.
ّبدأ ظَ ذسّن ىن ىسأهٕ اهكدّي ِاهذدّجٌِ ،ذُ ىسأهٕ إصماهّٕ ،داٙىاً ِأبداً،
ِفْ مو ىمان .فههكدّي أًصارُِ .ههذدّج مذهن .همن فْ رأٓ ظَ ذسّن إن
اهىستصىّن هي ّتًاِهِا اهىسأهٕ ىن حىّؼ أظرافٍا .فٍي هي ّمادِا ّتحاِزِن فًِن
األدب اهتْ ّتػاظاٌا اهًاش ىن ًثر ِصػر .بو ههىسأهٕ ِحَ آسر ال ّتًاِو اهفن اهمتابْ
أِ اهصػرٓ ِإًىا ّتًاِو اهبذج اهػهىْ غن األدب ِتارّش فًًَِ(.)9
ِّتابؼ ظَ ذسّن تىٍّدُ قاٙالًِ" :اهفرل بّن ٌذّن اهىذٌبّن فْ اهبذج اهػعّي.
(ّكصد بّن اهكدّي ِاهذدّج) فٍِ اهفرل بّن اإلّىان اهذٓ ّبػج غهٖ االظىًٙان
ِاهرضاِ ،اهصن اهذٓ ّبػج غهٖ اهكهل ِاالضظراب ًِّتٍْ فْ مثّر ىن األذّان إهٖ
اإلًمار ِاهحذِد .اهىذٌب األِو ّدؽ مو صْ٘ ذّج ترمَ اهكدىا٘ ال ًّاهَ بتؿّّر ِال
تبدّوِ .ال ّىسَّ فْ حىهتَ ِتفصّهَ إال ىسّاً رقّكاً .أىا اهىذٌب اهثاًْ فّكهب اهػهي
اهكدّي رأسًا غهٖ غكب ِأسصٖ إن هي ّىر أمثرُ أن ّىذِ ىًَ صًّٙا مثّراً" (.)3
ِاهفرل اهػعّي اهذٓ ّكصدُ اهدمتِر اهباذج ،بّن اهكدّي ِاهذدّج :إن اهكدّي
ثابت حاىد ال ّتؿّر ِال ّتبدوِ ،اهذدّج ٌِ اهذٓ سّكهب اهػهي اهكدّي رأساً غهٖ غكب.
ًٌِا تمىن اهىصمهٕ ،أِ اهىسأهٕ ،أِ اهكضّٕ ،أِ اهزِبػٕ اهمبّرٔ اهتْ أثارٌا ظَ
ذسّن أال ٌِْ( :قهب اهكدّي رأسًا غهٖ غكب) .أًٓ ،كضَ تىاىاًِ ،ىذًُِِ ،مراًَ.
ُّػدُّ ظَ ذسّن أن اهظرّل أىاي أًصار اهكدّي ِاضذٕ ِىػبّدِٔ ،األىر باهًسبٕ
إهٍّي سٍو ِّسّرّ .كِو" :أهّش قد أحىؼ اهكدىا٘ ىن غهىا٘ األىصار فْ اهػرال
ِاهصاي ِفارش ِىصر ِاألًدهش غهٖ أن ظاٙفٕ مثّرٔ ىن اهصػرا٘ قد غاصت قبو
* اجلدٙر باهذكر :إْ طٕ حسني أٓد ٠كتابٕ :يف "اهصعر اجلآو "ٛإىل عبد اخلاهق ثرٗت باشا .جا ١يف اإلٓدا:١
إىل حضر ٝصاحب اهدٗهٞ
عبد اخلاهق ثرٗت باشا
سٚد ٜصاحب اهدٗه:ٞ
كِت قبى اه َ٘ٚأكتبب يف اهسٚاسبٞو ٗكِبت أجبد يف كبرن ٗاإلشبال ٝبرضبومو ساحبُ ٞرب ربب ا بقو ٗس با
ٌري حيب اه٘فا.١
ٗقد اُصبرفت عبّ اهسٚاسبٗ ٞفرلبت هوةاًعبٞو ٗإ ا أُبا أسان يف كوسبٔا كٌبا كِبت أسان ًبّ قببىو قب٘ ٜاهبرٗ و
ك ٛاهقوبو بعٚد اهِظرو ً٘فقاً يف تأٚٙد املصاحل اهعوٌ ٞٚت٘فٚقم يف تأٚٙد املصاحل اهسٚاس .ٞٚفٔى تبأ ْ هب ٛيف أْ
أقدَ إهٚم ٓذا اهلتاب ًع اهتح ٞٚاخلاهصٗ ٞاإلجالي اهعظ.ٍٚ
ً 22اسس  6221طٕ حسني
بب عبد اخلاهق ثرٗت باشا ( 3781بب  )3297سٗ ٚ٢زساً ١صر يف عٔد املوم فؤال.
ٗباملِاسب ٞبعد ً٘ت عبد اخلاهق باشاو مل ٙظٔر اإلٓدا ١يف اهطبعات األخر!!٠
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اإلسالي ِقاهت مثّراً ىن اهصػر؟ أهّش قد أحىؼ ٌؤال٘ اهػهىا٘ أًفسٍي غهٖ أن هٍؤال٘
اهصػرا٘ أسىا٘ ىػرِفٕ ىذفِعٕ ّتًاقهٍا اهًاش ِال ّمادِن ّستهفِن فٍّا؟ أهّش قد
أحىؼ ٌؤال٘ اهػهىا٘ غهٖ أن هٍؤال٘ اهصػرا٘ ىكداراً ىن اهكصاٙد ِاهىكظِغات ذفعَ
غًٍي رِاتٍي ِتًاقهَ غًٍي اهًاش؟ فهي ّبل إال أن ًأسذ غًٍي ىا قاهِا راضّن بَ
ىظىًّٙن إهَّ"(.)4
ٌؤال٘ اهكدىاِ٘ ،أًصار اهكدّيِ" ..أىا أًصار اهحدّد ،فاهظرّل أىاىَ ىػِحٕ
ىهتِّٕ ،تكِي فٍّا غكاب ال تماد تذصٌِٖ .ي ال ّمادِن ّىضِن إال فْ أًأ ِرّج ٌىا
إهٖ اهبظ٘ أقرب ىًٍا إهٖ اهسرغٕ .ذهن أًٍي ال ّأسذِن أًفسٍي بإّىان ِال اظىًٙان .أِ
ٌي هي ّرزقِا ٌذا اإلّىان ِاالظىًٙانِ .قد سهل اههَ هٍي غكِالً تحدُ فْ اهصنِ ه ّذًٔ ِفْ
اهكهل ِاالضظراب رضا"(.)5
ٌِمذاّ ،ىضْ اهدمتِر اهباذج باالتٍاي ِاهتصػّد بٍذا االتٍاي صّٙاً فصّٙاً ،رِّدًا
رِّداً ،مْ ّكًؼ اهىتهكْ بىا سّكِهَ أِ بًعرّتَ اهحدّدٔ ،فّساظب اهكارئ قاٙالًِ" :ال
ًّبؿْ أن تسدغن ٌذُ األهفاع اهىستذدثٕ باألدبِ ،ال ٌذا اهًذِ ىن اهتأهّف اهذٓ
ّكسي اهتارّش األدبْ إهٖ غصِرِّ ،ذاِو أن ّدسو فَّ صّٙاً ىن اهترتّب ِاهتًعّي
فذهن مهَ غًإّ باهكصِر ِاألصماو ال ّىش اههباب ِال اهىِضِؽ"(.)6
بػد ٌذا اهتساؤو ِبػد أن ّكرر أن اههَ قد سهل غكِالً ألًصار اهحدّد (تحد فْ
اهصن هذٔ ِفْ اهكهل ِاالضظراب ًٌا) ّفترط أن أًصار اهحدّد اهذّن ال ّظىًِٙن إهٖ
ىا قاهَ اهكدىاِ٘ ،إًىا ّهكًَِ باهتذفع ِاهصنٌ ،ي اهذّن ّرّدِن أن ّدرسِا ىسأهٕ
اهصػر اهحاٌهْ ،فّتحاٌهِن إحىاؽ اهكدىا٘ غهٖ ىا أحىػِا غهَِّّ ،تسا٘هِن :أًٌان
صػر حاٌهْ؟ فإن مان ًٌان صػر حاٌهْ فىا اهسبّو إهٖ ىػرفتَ؟ ىا ٌِ؟ ِىا ىكدارُ؟
ِبي ّىتاز ىن ؾّرُ؟(.)7
ذتٖ اآلن ،تبدِ األسٙهٕ ىصرِغٕ :أًٌان صػر حاٌهْ؟! ِهمن ،ىن ٌي أًصار
اهحدّد ٌؤال٘ اهذّن ّسأهِن ِّتسا٘هِن ِّصممِن؟!
إن األستاذ اهباذج اهىحد ِاهىحدد ال ّكِو هًا غًٍي صّٙاًِ ،بػد اهتىذّص
ِاهبذج ،سّحد اهكارئ ًفسَ ِّػرف ىن ٌؤال٘ ،إًٍي اهىستصرقِنِ ،األصر ،بػط
اهىستصرقّن أساتذٔ ظَ ذسّن اهذٓ تػهّي غهٍّي فْ فرًسا فْ ىظهؼ صبابٌَ ،ؤال٘
ٌي اهذّن ّتٍىِنٌِ ،ي اهذّن ّصممِن فْ اهصػر اهحاٌهٌِْ ،ذا ،ىا سآتْ إهَّ الذكاً.
ال ّظّو اهباذج باهصرز ِاهتىٍّد بو ّكِو" :فأِو صْ٘ أفحؤن بَ فْ ٌذا اهذدّج
ٌِ أًًْ صممت فْ قّىٕ األدب اهحاٌهْ ِأهذذت فْ اهصن ،أِ قو أهرَّ غهّْ اهصن.
فأسذت أبذج ِأفمرِ ،أقرأ ِأتدبر ،ذتٖ اًتٍٖ بْ ٌذا مهَ إهٖ صْ٘ أال ّمن ّكًّاً فٍِ
قرّب ىن اهّكّن ،ذهن أن اهمثرٔ اهىظهكٕ ىىا ًسىَّ صػراً حاٌهّاً هّست ىن
اهحاٌهّٕ فْ صِْ٘ .إًىا ٌْ ىًذِهٕ بػد عٍِر اإلسالي ،فٍْ إسالىّٕ تىثو ذّأ
اهىسهىّن ِىِّهٍي ِأٌِاٌ٘ي أمثر ىىا تىثو ذّأ اهحاٌهّّن"(.)8
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ِّستظرد اهباذج ىتأمداً ىن اهًتّحٕ اهتْ تِصو إهٍّا ،أال ٌِْ :إن ىا تكرؤُ أًت
ِؾّرن ىن اهكرا٘ غهٖ أًَ صػر اىرئ اهكّش أِ ظرفٕ أِ ابن مهثِي أِ غًترٔ هّش ىن
ٌؤال٘ اهًاش فْ صِْ٘ ،إًىا ٌِ ًذو اهرِأ أِ استالل األغراب أِ صًػٕ اهًذأ أِ
تمهف اهكصاص أِ استراؽ اهىفسرّن ِاهىذدثّن ِاهىتمهىّن"(.)9
ٌمذا بحرّٔ قهي ،أِ رفّٕ حفن ،أِ ظرفٕ غّن ــ مىا ّكِهِن ــ ىذا ظَ ذسّن اىرأ
اهكّش ِغًترٔ ِظرفِٕ ،اهصػاهّنِ ،همْ ال أتسرّؽ فْ اهذمي غهٖ اهباذجّ ،حب
اهتأًِْ ،اًتعار األسباب اهتْ دغتَ إهٖ ٌذُ (اهًعرّٕ اهسظّرٔ) مىا ّكِو ٌِ ًفسَ.
ّكِو:
"ِستسأهًْ :مّف اًتٍٖ بْ اهبذج إهٖ ٌذُ اهًعرّٕ اهسظّرٔ؟ ِهست أمرُ أن
أحّبن غهٖ ٌذا اهسؤاو ،بو أًا ال أمتب إالّ ألحّبن غًَِ .ألحو أن أحّبن غهَّ إحابٕ
ىكًػٕ ّحب أن أتذدج إهّن فْ ظاٙفٕ ىستهفٕ ىن اهىساٙوِ ،سترٗ أن ٌذُ اهظاٙفٕ
اهىستهفٕ ىن اهىساٙو تًتٍْ مهٍا إهٖ ًتّحٕ ِاذدٔ ٌْ ٌذُ اهًعرّٕ اهتْ ذمرتٍا ىًذ
ذّن" (.)61
مْ ّستظّؼ اهباذج اهصاب اهصاغد اهحاد أن ّكًؼ اهكارئّ" :حب أن أذدثن غن
اهذّأ اهسّاسّٕ اهداسهّٕ هألىٕ اهػربّٕ بػد عٍِر اإلسالي ِِقِف ذرمٕ اهفترِ .ىا
بّن ٌذُ اهذّأ ِبّن األدب ىن صهّٕ .حب أن أذدثن غن ذاو أِهٙن اهًاش اهذّن
ؾُهبِا غهٖ أىرٌي بػد اهفتر فْ بالد فارش ِفْ اهصاي ِاهحزّرٔ ِاهػرال ِىصر .ثي
ّحب أن أذدثن غن اهٍِّد فْ بالد اهػرب قبو اإلسالي ِبػدُِ .ىا بّن اهٍِّد ٌؤال٘ ِبّن
األدب اهػربْ ىن صهٕ"(.)66
ّكِوّ ،حب أن أذدثن غنِ ،غنِ ،غنِ ،همًَ ال ّتذدج بو ّتحاِز ذهن قاٙالً" :أرّد
أن أحاِزٌا ىػن إهٖ ًذِ آسر ىن اهبذج أعًَ أقِٗ دالهٕ ِأًٍط ذحٕ ىن اهىباذج
اهىاضّٕ مهٍا .ذهن ٌِ اهبذج اهفًْ ِاههؿِٓ .فسًّتٍْ بًا ٌذا اهبذج إهٖ أن ٌذا
اهصػر اهذٓ ًّسب إهٖ اىرئ اهكّش أِ األغصٖ أِ إهٖ ؾّرٌىا ىن اهصػرا٘ اهحاٌهّّن
ال ّىمن ىن اهِحٍٕ اههؿِّٕ ِاهفًّٕ أن ّمِن هٍؤال٘ اهصػرا٘"(.)69
ٌِمذا ّىضْ اهباذج ظَ ذسّن فْ اهصن ِاالتٍاي دِن تكدّي األدّهٕ اهتْ ِغد
بٍا.
ِهمن صار غهٖ اهكارئ أن ّسأو :ىن ٌي اهرِأ اهذّن ًذهِا ٌذا اهصػر؟ ىن ٌي
األغراب اهذّن استهكِا ٌذا اهصػر؟ ىن ٌي اهًذأ اهذّن صًػِا ٌذا اهصػر؟ ىن ٌي
اهكصاص اهذّن تمهفِا بَ؟ ِىن ٌي اهىفسرِّن ِاهىذدثِن ِاهىتمهىِن اهذّن استرغِا
ٌذا اهصػر؟
ًٌِاّ ،حب أن ّمِن قد اًتبَ اهكارئ إهٖ اهىفردات اهتْ ّستسدىٍا اهدمتِر
اهباذج ِقد ىرّ ذمرٌا ىثوِ" :إًىا ٌِ (ًذو اهرِأ) ،أِ (استالل األغراب) أِ (صًػٕ
اهًذأ) أِ(تمهف اهكصاص) أِ (استراؽ اهىفسرّن ِاهىذدثّن ِاهىتمهىّن).
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هِ استظاؽ اهباذج أن ّذمر اسي ىسترؽ ِاذد أِ ىستهل ِاذد أِ أذد اهًذات أِ
أِ ..همان اهكارئ اقتًؼ فػ ًال إن ٌذا اهصػر ىًذِوِ .اهسؤاو اهذٓ ّظرز ًفسَ بكِٔ:
هىاذا ًسب مو ٌؤال٘ اهذّن تي ذمرٌي أغالُ ٌذا اهصػر اهػعّيٌِ ،ذُ اهىػهكات،
إهٖ ؾّرٌي؟
ِىن ذكًا اهِّي أن ًسأو ًِتسا٘و:
ــ ٌو مان سِفاً ىن اهرقابٕ؟
ــ ٌو تكاضِا غهٖ ذهن ىمافآت ىحزّٕ؟
ــ ِإن مان ذهن ،ىن اهذٓ أغظٖ ىمافآتِ ،ىن اهذٓ استرؽ أسىا٘ ىثو :اىرئ
اهكّشِ ،ظرفٕ بن اهػبدِ ،األغصِٖ ،اهصًفرِٗ ،غرِٔ بن اهِرد ِمو اهصػرا٘ اهفذِو؟!

***
ّػرف اهباذج ظَ ذسّن أن مالىَ هن ّهكٖ اهكبِو فكاو ىسبكاًِ" :أًا اغترف ىًذ
اآلن بأن ٌذا اهبذج غسّرٌ مو اهػسرِ ،بأًْ أصن صماً صدّداً فْ أًَ قد ًّتٍْ بًا إهٖ
ًتّحٕ ىرضّٕ ِىؼ ذهن فسًذاِهَ"(.)63
ًػي!
هكد ذاِوِ ،ذاِوٌِ .ذا ال ّػدِ أن ّمِن ؾّر ىذاِهٕ ٌِْ ،فْ اهذكّكٕ ىذاِهٕ
باٙسٕ .فهحأ إهٖ (ىًٍخ) حدّدِ .ألًَ ّرّد أن ّمِن فْ ذهن ِاضذاً ِحهّاًِ ،فْ اهِقت
ًفسَّ ،رّد أن ّكِو ههًاش ىا ّكِهَ ِال ّضظرٌي إهٖ أن ّتأِهِا ِّتذىهِا ِّذٌبِا
ىذاٌب ىستهفٕ فْ اهًكد ِاهتفسّر ِاهمصف غن األؾراط اهتْ ّرىْ إهٍّاّ ،كِو:
"أرّد أن أرّر اهًاش ىن ٌذا اههِن ىن أهِان اهتػبِ ،أن أرّر ًفسْ ىن اهرّد ِاهدفؼ
ِاهىًاقصٕ فّىا ال ّذتاد إهٖ ىًاقصٕ"(.)64
ٌذا هظف مبّر ،ىن اهباذج ،إذ ّرّد أن ّرّر اهًاش ىن اهبذج ِاهىًاقصِٕ ،األسذ
ِاهرد ِاهدفؼّ ،رّد أن ّسهن ىسهماً آسر فْ اهبذجِّ ،تسذ ظرّكاً ؾّر ىأهِفٌٕ ،ذُ
اهظرّكٕ ،أِ ٌذا اهىًٍخ تػهّىَ فْ اهؿرب ،فْ فرًسا ٌِِ ،سّذاِو أن ّظبّكَ غهًّا.
ّكِو" :أرّد أن اقِو أًْ سأسهن فْ ٌذا اهًذِ ىن اهبذج ىسهن اهىذدثّن ىن
أصذاب اهػهي ِاهفهسفٕ فّىا ّتًاِهِن ىن اهػهي ِاهفهسفٕ .أرّد أن أصظًؼ فْ األدب
ٌذا اهىًٍخ اهفهسفْ اهذٓ استذدثَ "دّمارت" ههبذج غن ذكاٙل األصّا٘ أِو ٌذا
اهػصر اهذدّجِ .اهًاش حىّػاً ّػهىِن أن اهكاغدٔ األساسّٕ هٍذا اهىًٍخ ٌْ أن
ّتحرد اهباذج ىن مو صْ٘ مان ّػهىَ ىن قبو"(.)65
ِباإلضافٕ إهٖ تحرّدُ ىن مو ىا ّػرفَ ِّػهىَّ ،ظاهبًا اهباذج بىا ّهْ:
"ًػي! ّحب ذّن ًستكبو اهبذج غن األدب اهػربْ ِتارّسَ أن ًًسٖ غِاظفًا
اهكِىّٕ ِمو ىصسصاتٍاِ ،أن ًًسٖ غِاظفًا اهدًّّٕ ِمو ىا ّتصو بٍاِ ،أن ًًسٖ ىا
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ّضاد ٌذُ اهػِاظف اهكِىّٕ ِاهدًّّّٕ ،حب أال ًتكّد بصْ٘ ِال ًذغن هصْ٘ إال ىًاٌخ
اهبذج اهػهىْ اهصذّر"(.)66

***
ِبػد أن ّؤمد اهباذج ههكارئ ىًٍخ دّمارت* ذسب رأَّ ،فاهىًٍخ ٌذا هّش سصبًا
فْ اهػهي ِاهفهسفٕ ِاألدب فذسبِ ،إًىا ٌِ سصب فْ األسالل ِاهذّأ االحتىاغّٕ
أّضاً ــ مىا ّكِو ــ ِفْ تكدّرٓ أن ظَ ذسّن ظبّل ىًٍخ دّمارت فْ اهصن فْ
قضّٕ اهصػر اهحاٌهْ فكظِ .هي ّمن فْ رأّْ ىِفكاً فْ تظبّكَ ٌذا .ألن تصمّمَ
مان ىن أحو اهتصمّن ِهؿإّ أسرٗ هي ّستظؼ أن ّفصر غًٍا .أىا فهسفٕ دّمارت
فهٍا صأن آسر.
غًد اهػِدٔ إهٖ تراج رًَّّ دّمارت سّحد اهكارئ إن اهصن غًد دّمارت دهّو
ههّكّنِ .همن غًد ظَ ذسّن هي ّمن مذهن .فهكد بًٖ ًعرّتَِ ،صمّو رأَِّ ،رسش
قًاغتَ فْ غدي ِحِد اهصػر اهحاٌهْ ،ألن ىستصرقاً اسىَ ىرحّهِّج صمن قبهَ بذهن.
فاقتفٖ أثر ٌذا اهىستصرل ِرمب قصبٕ اهسبال هّكاو إن ظَ ذسّن ٌِ أِو ىن صمن
باهصػر اهحاٌهِْ ،اهصن فْ اهصػر اهحاٌهْ ٌِ ،اهصن فْ اهذضارٔ اهػربّٕ ِاهصن فْ
اههؿٕ اهػربِّٕ ،هي ّمن اهتىاسَ ههكرآن اهمرّي إال ذّهٕ ههتًصو ىن ذهنِ .هٍذا قاو:
ىرآٔ اهذّأ اهحاٌهّٕ ــ ّحب أن تهتىش فْ اهكرآن ال فْ األدب اهحاٌهْ...
ال صن أن اهذّأ اهحاٌهّٕ اًػمست فْ بػط آّات اهكرآن اهمرّي ،همن اهكرآن
ًفسَ ّثبت أن فْ اهحاٌهّٕ مان صػر ِصػرا٘ ،ذتٖ ِّحد فْ اهكرآن سِرٔ (اهصػرا٘)
ٌِذا ىا سًأتْ إهَّ الذكاً.
ِفْ ٌذا اهسّال ّكِو" :بو أًا أذٌب إهٖ أبػد ىن ٌذا فأزغي أًْ سأستمصف هٍي
ظرّكاً حدّدٔ ِاضذٕ قصّرٔ سٍهٕ ّصهِن ىًٍا إهٖ ٌذُ اهذّأ اهحاٌهّٕ ،أِ بػبارٔ
*س ِٕٚٙلٙلاست 3921 :بب  3191أحد أعالَ اهقرْ اهسابع عصر.
صاحب ًِٔج اهصم .شلم لٙلباست يف املعرفب ٞا سب .ٞٚاهظبآرٗ ٝاهباطِب .ٞكبذهم شبلم باملعرفب ٞاملتأتٚبً ٞبّ
عامل اهٚقظ .ٞكٌا شم يف قدس ٝاهعقى اهرٙا  ٛعو ٟاه٘ص٘ي إىل املعرف .ٞشلم يف ٗج٘لٖٗٗ .ج٘لٖ ا سب ٛإىل أْ
ال عِببدٖ عوبب ٟاه٘جبب٘ل" .كوٌببا شببللت ازللت ترلببرياً فببازللت ٙق ِٚب ًا ب٘جبب٘ل "ٜاهصببم عِببد
أصبببش شببلٕ لهببً ٚ
شم ًِٔة ٌّٛهو٘ص٘ي إىل اهٚقني.
لٙلاست ٓ٘ اخلط٘ ٝاألٗىل يف املِٔج اهروسر .ٛهلّ اهصم عِدٖ ٌّ
فبعد أْ ٙصم لٙلاست يف ٗج٘ل ًعامل ِٙطوق ًّ ٓبذا اهصبم ُرسبٕ هٚت٘صبى إىل أٗي ٙقبنيو ٗٓب٘ أْ اهصبم ٙتضبٌّ
اهترلريٗ .اهصخص اهذٙ ٜرلر جيب أْ ٙلْ٘ ً٘ج٘لاً.
"أُا أشمو إ ْ أُا أفلرو أُا أفلرو إ ْ أُا ً٘ج٘ل" .
ٙررّق لٙلاست بني اهِر ٗاجلسد ٗٙر ٠أٌُٔبا جب٘ٓراْ لتورباْٙ ..قب٘ي :أُبا هسبت ًقٌٚب ًا يف جسبدٜو كٌبا ٙقبٍٚ
املال يف اهسرِٞٚو هلِين ًتصى بٕ اتصا ًال ٗثٚقاًٗ .ه٘ مل ٙلبّ األًبر كبذهمو ملبا شبعرت ببأمل إ ا أصبٚب جسبدٜ
جبر و هلين ألسن باهعقى ٗحدٖو كٌا ٙدسن املال بِظر ٝأ ٜعطبى يف اهسبرٗ .ِٞٚاهصبم املِٔةب ٛاهبذٙ ٜسبتخدًٕ
لٙلاست مل ٙلّ إال ٗسٚو ٞهو٘ص٘ي إىل اهٚقنيٗ .اجلدٙر باهذكر :إْ لٙلاست اهذٙ ٜصم يف كى شٙ :١ٛعتقد أْ
اهلل ٙصبٕ اهعقى ًّ حٚث أْ اهلل ٗاهعقى ٙرلراْ ٗهب ٚمٌبا ٗجب٘ل ًبال ٜأٗ جسبٌٛو إال أْ اهلل خيتوبع عبّ اهعقبى
بإُٔ لري حمدٗلو ٗإُٔ ال ٙعتٌبد يف ٗجب٘لٖ عوب ٟخباهق .خبرٙ ...قب٘ي" :إُبين ألسن بلبى ٗ ب٘ ٗجب٘ل إهبٕ قبدٙر ٗخبري
هدسج ٞال حدٗل ما".
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آراء ورأي آخر قضية الشعر اجلاهلي ()6

أصرّ :صهِن ىًٍا إهٖ ذّأ حاٌهّٕ هي ّػرفٌِا ،إهٖ ذّأ حاٌهّٕ قّّىٕ ىصرقٕ
ىىتػٕ ىساهفٕ مو اهىساهفٕ هٍذُ اهذّأ اهتْ ّحدًٍِا فْ اهىظِالت ِؾّرٌا ىىا
ًّسب إهٖ اهصػرا٘ اهحاٌهّّن .ذهن أًْ ال أًمر اهذّأ اهحاٌهِّٕ ،إًىا أًمر أن ّىثهٍا
ٌذا األدب اهذٓ ّسىًَِ األدب اهحاٌهْ .فإذا أردت أن أدرش اهذّأ اهحاٌهّٕ فهست
أسهن إهٍّا ظرّل اىرئ اهكّش ِاهًابؿٕ ِاألغصٖ ِزٌّر ِقش بن ساغدٔ ِأمثي بن
صّفْ ألًْ ال أثل بىا ًّسب إهٍّيِ .إًىا أسهن إهٍّا ظرّكاً أسرِٗ ،أدرسٍا فْ ًص ال
سبّو إهٖ اهصن فْ صذتَ ،أدرسٍا فْ اهكرآن .فاهكرآن أصدل ىرآٔ ههػصر
اهحاٌهْ"(.)67
ِهمْ ّدغي رأَّ فْ ًفْ اهصػر اهحاٌهْ مهَّ ،ضرب ىثاالًّ ،كِو" :فأًت تستظّؼ
أن تكرأ اىرأ اهكّش مهَ ِؾّر اىرئ اهكّشِ ،أًت تستظّؼ أن تكرأ ٌذا األدب
اهحاٌهْ مهَ دِن أن تعفر بصْ٘ ذٓ ؾًا٘ ّىثو هن ذّأ اهػرب االقتصادّٕ فّىا بًٍّي
ِبّن أًفسٍي"(.)68
إذن ،ذسب رأٓ ظَ ذسّن إن اهصػر اهحاٌهْ هي ّػمش اهذّأ االقتصادِّٕ ،هي
ّذمر اهبذرِ ،هي ّذمر اهىستضػفّن ِاهفكراِ٘ ،هي ّذمر اهربا.
إن أذداً ال ّصن فْ أن اهكرآن اهمرّي ًعي اهػالقٕ بّن اهداٙن ِاهىدّنِ ،أن اهكرآن
قد ذرّي اهربا إهٖ آسر اهتصرّػات اهتْ أتٖ بٍا دستِر اإلسالي ٌِِ اهكرآنِ .همن هي ّمن
ىظهِباً ىن اهصػرا٘ ذهن.
(ٌِذا سًتِقف غًدُ فْ اهذدّج اهكادي)
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إذاالت:
 6ــ ظَ ذسّن ــ ىن تارّش األدب اهػربْ ــ اهػصر اهحاٌهْ ِاهػصر اإلسالىْ ــ دار
اهػهي ههىالّّن ــ بّرِت ــ هبًان ظ 4ــ  6986ــ ص .79
9ــ اهىصدر ًفسَ ــ ص .81
3ــ اهىصدر ًفسَ ص .81
4ــ اهىصد ًفسَ ص .81
5ــ اهىصدر ًفسَ ص ــ .86
6ــ اهىصد ًفسَ ص .86
7ــ اهىصدر ًفسَ ص .89
8ــ اهىصدر ًفسَ ص .83
9ــ اهىصدر ًفسَ ص .83
61ــ اهىصدر ًفسَ ص .83
66ـ اهىصدر ًفسَ ص .84
69ــ اهىصدر ًفسَ ص .84
63ــ اهىصدر ًفسَ ص .84
64ــ اهىصدر ًفسَ ص .85
65ــ اهىصدر ًفسَ ص .85
66ــ اهىصدر ًفسَ ص .85
67ــ اهىصدر ًفسَ ص .87
68ــ اهىصدر ًفسَ ص .99
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مظاهر األصالة يف رواية
أمريكا الالتينية
د .ماجدة محود*
باجضا ١ظ ظنٓا صٖاظ(لحلبه١لظليشنص١ٝلظ
لحلها ...١ٜظٚملظتعدظليصٚل١ٜظ شب٘ظبٛاٝك١ظأ ظ
يهينينٌظَينيناظٖينينٛظنينينأ٥ظلظبينينٌظباتينينتظتإةًينينعظ ظ ٕظ
تهينينٕٛظ بينيندلناظذكٝكٝينينالظٜةينينصاظبينينٛنٞظناَينينٌظ
َشينينينهً١ظليكصينينين١ظبصينينينفإٗاظنُينينيناظ ٓٝينينينالظيينينين،يوظ
جعًينينتظليًػينين١ظةظَكدَينين١ظلٖإُاَاتٗينينالظٚملظدمينيندظ
أٚل١ٜظ َصٜهاظليات١ٝٓٝظتسريظنً٢ظَٓٗخظناتين ظ
ٚلذد...ظبٌظختٝصظنٌظَبدعظ ًٛباظةا اظبين٘ظةظ
ليًػينين١ظٚليفاْإا ٜينينالظٕ ٚظنينينإظزمُينينعظبٝينينِٓٗظأؤٜينين١ظ
نُٝكينين١ظيًٛلقينينعلظ ْإحينينتظيػينين١ظَسينينإًب١ظتفصين ظنينينٔظ
ل ينينإا ظلجْسينينإلظ ٕٚظ ٕظتإٛقينينفظنينينٔظليبر ين ظ
نٔظ أضظجمٗٛي١ظٚتكايٝدظجدٜد *.٠ظ

تعينينمظَعينيناٖصظلب ينيناي١ظةظأٚلٜينين١ظ َصٜهينيناظ
ليات١ٝٓٝظحبثيناظنينٔظليين،لالظليينٟ،ظيينٔظٜإركينلظ ئظ
بإبدلعظٜسإُدظجينٚ،أٙظَينٔظاكا ين١ظةا ين١ظَإٓٛنين١ظ
(تصلاٝينينينين١لظ صٜكٝينينينين١ظٖٓدٜينينينين١لظ ٚأٚبٝينينينين ١ظٚذدلاينينينين١ظ
تعإُينينينينيندظلجبينينينينيندلعوظ يظأ ينينين ين ظأٚلٝ٥ينينينينينٛظ َصٜهينينينينيناظ
لياتٝٓٝينينينين١ظل"ينينينيند ظ ينينينينٛأ٠ظ َصٜهينينينيناظل ٝايٝينينينين١ظ
ليكدمي١ظَٚاضٗٝاظليإاأشمٞلظليٟ،ظ نًُتظ ٝين٘ظ
ٜدظليزٜفظةظ نثصظَٔظَص٠لظشصنٛلظةظ دمينا ظ
ٜٛتٛبٝاظجدٜد٠ظةظ نُاهلِظيبٓا٤ظَسإكبٌظ طٌظ
َشينينيناب٘ظيينينين،يوظليينينينٟ،ظٜإنًْٛٝينينين٘وظبٕظليإ ينينين ٝظ
يعامل -نُاظٜص٣ظ ٚنإا ٛٝظباث -ظٜعملظةظ
ْف ظليٛقتلظلةرتلعظْ ٚكايظليٛلقعلظَٔظةيناٍظ
جتدٜينينيندظليبٓينينين٢ظٚليإكٓٝينينيناالظٚلب ينينينً ٛظٜهينينينٕٛظ
ٚقينينينيندظل ينينينينإفا اظليًػينينينين١ظليصٚلٝ٥ينينينين١ظَينينينينٔظ ينينينينٔظ
لقرتلبٗينينِظَينينٔظلاثينينٌظلبنًينين٢ظليكينيناِ٥ظنًينين٢ظ ألىظ (ليبينينينيناأٚى ظ بينينينينداظ قٝكينينينين١ظتصينينينينٜٛص١ٜلظَإعينينينيند ٠ظ
ليٛلقينينعظ ألنينيناظنُٝكينينالظاينينِظ نينينا ٠ظ ينينٛأت٘ظ ظ لبيٛلٕظٚلجٜكيناعلظأل طين١ظ ٟظت ين ٝظٜينإ ٟظ ظ
ليكاأئظق١ٜٛظٚجدٜد٠ظَٚثُص٠ظٚئظتٓس 1( ٢ظ ل"ُ ٛلظ ًِظتهبٌظيلتٗاظبينايزةصفظٚظليصينٓع١لظ
هل،لظ بص ظَاظمتٝزاظب٘ظَٔظمجايٝاا:ظظ ظ بينينٌظلٖإُينينتظبا ينينا لظ ٚسينينتظيٓعينيناّظل ينينافلظ
بد اظتإرصأظَٔظق٣ٛظليًٌٝظٚتٗيناجِظلاإ سينااظ
_1اللغة الروائية:
ٚتزأعظليسرصظلاطا لظ إحعٌظُٖٗاظةظلاُاأ ١ظ
نصفظَبدنٛظليصٚل١ٜظةظ َصٜهاظلياتٝٓٝين١ظ ليٛظٝفٝينينينينين١ظيةذينينينينيناّلظ بينينينينيندلظٖينينينينين،لظلب ينينينينينً ٛظ
ذكٝكينين١ظ ٕظليًػينين١ظلاةينينٛأ٠ظٖينينٞظَينينٔظ ٖينينِظلي ٛينيناٌ٥ظ لْعها ينينيناظيينينينٛلقعِٗظلاصنينين ظٚتصمجينينين١ظاعينينيناٖصظ
لافط١ٝظيًعاا١ٝلظي،يوظَٓرينٛلظليهًُين١ظَهاْيناظ
أ ٝعينينينالظ ٗينينينٞظجتسينينيندظقينينينٍٛظليصٚلٜينينين١ظٚأ ينينينايإٗاظ * أديبة سورية.
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ليةبٝعينينينينين١ظلادٖشينينينينين١ظةظتشينينينينينابهٗاظٚنثا إٗينينينينيناظ
ٚتٓٛنٗينيناظ(يبٝعينينٞلظ ينظةٛأ ...ٟظممينيناظٜينينإ ٟظ ظ
ْبينين،ظ هينينص٠ظلبذا ٜينين١ظةظليًينينٕٛظٚلآعينينٛألظ ينينإِظ
ل"ُعظبنيظليًػ١ظليها ين١ٝظٚل ةينا ظليسينص ٟظ
ل ٝايٞظٚبنيظليًػ١ظليشف١ٜٛظليشعب .١ٝظ
ٕظٖينين،لظليإحدٜينيندظةظلب ينينً ٛظ يٝينينٌظنًينين٢ظ
لتسينينيناعظق ينينينامظليهاتينينين ظةظ َصٜهينينيناظلياتٝٓٝينينينين١ظ
ٚلْفإاذينينين٘ظنًينينين٢ظنينينينٌظَينينيناظٜينينيندٚأظذٛيينينين٘لظٚبينينين،يوظ
ل ينينينينإةاعظ ٕظميينينينيندظجسينينينينٛأظليإفانينينينينٌظليفهينينينينصٟظ
ٚل"ُينينينايٞظبٓٝينينين٘ظٚبينينيننيظ بٓينينينا٤ظٖينينينٙ،ظليكينينيناأ٠ظَينينينينٔظ
ليهإينينا ظنينينوظْينيندٚلاظٚيكينينا٤لاظٚجمينينااظ بٝينين١ظ
ٚحما ٌظ ةص٣ظنثري. 2(٠ظ ظ
يعينينينٌظَينينينٔظ ٖينينينِظةينينينااظلحلدلاينينين١ظةظأٚلٜينينين١ظ
َصٜهاظليات١ٝٓٝظأ ظليإكًٝدلظٚبد ظليهإا ظ
سماٚيٕٛظتكدِٜظلاإع١ظلييتظئظْعريظهلالظَعإُدٜٔظ
ضينينينره١ظليينينين،نا ٤ظْٚينينينو٠ظليينينينإٗهِلظ ًُسينينينٓاظ
لحلُا ١ظيهٌظَاظٖٛظذٟٛٝظْٚاضينخلظٚلئبإعينا ظ
نٔظلحلصٜااظليشهً١ٝلظيإكرت ظباجتاٙظنٌظَاظ
ٖٛظيفٛيٞظْكينٞلظ ٚةينصٟظٚأٚذيناْٞلظٚنينٌظَيناظ
ٜشٝعظجٛلظَٔظليًٗٛظٚليعب .ظ ظ
ٖٚهينين،لظذينيناٚيٛلظتكينيندِٜظجتينيناأ ظشينينهً١ٝظ
جدٜد٠لظَبإعدٜٔظقدأظلجَهإظنٔظيػ١ظليينصلٟٚظ
ليكينيندِٜظ(نًينينٞظلاعص ينين ١ظيٝكينيندَٛلظأٚل٠ظَإعينيند ٟظ
لب ٛلاظ( ٟظَإعيند ٟظٚجٗينااظليٓعينصلظٜعزيينٕٛظ
ْفسينينِٗظنينينٔظلبذينيندلثظليينينيتظتينينص٣ٚظ ٚظٜإينيندةًٕٛظ
ٗٝا ...ظٚسماٚيٕٛظ شصلىظليكيناأئلظةا ين١ظ ْٗينِظ
"ينينينينإٚلظ ظليبٓٝينينينينين١ظلافإٛذينينينين١ظيًينينينينينٓ ظلب بينينينينينٞلظ
ٚنسصٚلظلحلينٛلجزظبيننيظلبجٓيناألظلب بٝين١لظمميناظ
٣ظ ظْكينينينينٌظل ةينينينينا ظلاكينينينينايٞظظ ظليصٚلٜينينينين١لظ
ٚمتثٌظلجدما لاظلييتظذككإٗيناظليةًٝعين١ظليسينابك١ظ
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ةظيػ١ظليشعصظ( 3ظ إُتظةًنً١ظلحلد ٚظليفا ً١ظ
بينينيننيظليشينينينعصظٚليٓثينينينصظنينينينٔظيصٜينينينلظ ةينينيناٍظتكٓٝينينينااظ
ليكصٝد٠ظةظليصٚل١ٜلظذإين٢ظملظٜعيندظٖٓيناىظأٚلٜين١ظ
ٚئظقصٝد٠لظبينٌظَٛلقينفظتينص٣ظً ٚينٌظةظْعاَٗيناظ
ليًفعٞظل اصلظليٟ،ظٜعإُيندظليرتَٝينزظٚليإظُثٝينٌظ
ليهٓا.ٞ٥ظ ظ
يلظئظميهينينينينٔظلحلينينينيند ٜظةظٖينينينينٙ،ظليصٚلٜينينينين١ظ
ل"دٜد٠ظنٔظَدأ ١ظ ٚظنٔظمجان١ظٚئظذإ٢ظنٔظ
جٌٝلظ ُععينِظليهإينا ظليٝينّٛظٜسينُٕٗٛظةظٖينٙ،ظ
ليصٚلٜينينين١ظليينينينيتظمتٝينينينزاظبينينينايثصل٤ظلجبينينيندلنٞلظ كينينيندظ
لَإزجتظ ٗٝاظنباألاظنإٝك١لظٚنبيناألاظ قًُٝٝين١ظ
ٖٓٚدٜينين١ظ ٚصٜكٝينين١لظ ٟظلَإزجينينتظبهينينٌظَينيناظٖينينٛظ
شينينينعولظٚأغينينينِظلٖإُينينيناّظلابينينيندننيظةظ َصٜهينينيناظ
لياتٝٓٝينينينين١ظبايًػينينينين١ظملظدمينينينيندظيينينينيندِٜٗظليينينينيندن٠ٛظ ظ
ليٓينزن١ظليإحصٜد١ٜظ ٚظليزةص ١ٝلظ يظي ٝظَكبينٛئظ
ٕظسمإفينينٌظليهاتينين ظبايهًُينينين١ظ كينين ظ(لجٜكينينيناع ظ
مبعزٍظنينٔظليٛلقينعظةظبًيندظَإنًينفظٜعيناْٞظل"ينٛعظ
ٚلبٚب١٦ظٚلئضينةٗا ظٚليفسينا لظيين،يوظرين١ظأغبين١ظ
ييند٣ظلابيندعظَينٔظ جينٌظْينزظعظلئ ينإا ظليينٟ،ظٜعينيندٙظ
لتةينينينصٕٚظ نينينينوظَينينينٔظيينينيناقإِٗلظ ئظ يلظ ينينيناذب٘ظ
نُينينينينٌظَينينينينٛل ظةظلئبإهينينينيناأظٚلجبينينينيندلعظةظنينينينينٌظ
ل ائا! ظ

 _2لغة السينما:
تبدٚظيٓاظيػ١ظليصٛأ٠ظلييتظ دمزتٗاظليسينُٓٝاظ
قينينينينا أ٠ظنًينينينين٢ظ ٜٛينينينينٌظليٛلقينينينينعظ ظَٓعَٛينينينين١ظَينينينينٔظ
ليصينينٛأ_٠لحلصنينين١لظممينيناظزمسينيندظنينيناظٜينينإػريلظ
ٜٚسينينينينإكصظبينينينيننيظلبشينينينينٝا٤لظٚظتًينينينينوظذايينينينين١ظمتينينينيناٜزلظ
ايصينينينٛأ٠ظلحلصنينينين١ظ( ٟظليًكةينينين ١ظهلينينيناظٚجٗينينينإ:ظ
لبٍٚظتبعاظيًهٌظليينٟ،ظتعينوظنٓين٘لظٚليثيناْٞظتبعيناظ
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يةشينينٝا٤ظليينينيتظتٓإكينينٌظبٗٓٝينينالظٚليهينينٌظٜٓكسينينِظٚئظ بةاقينينينين١ظذٜٛٝينينينين١ظْعينينينينصلظيًُُاأ ينينينين١ظليهإابٝينينينين١ظةظ
ٜإٛقينينينفظنينينينٔظلئْكسينينيناّظتبعينينيناظيةشينينينٝا٤لظٚزمُينينينعظ جماٍظليسٓٝاأٜٛظٚلاكاي١ظ ٜطا.ظ ظ
لبشينينينينينٝا٤ظةظنينينينينينٌلظَٚينينينينينٔظجٗينينينينين١ظ ةينينينينينص٣ظ ينينينينينإٕظ
_3الواقعية السحرية والغرائبية
ليصٛأ_٠لحلصن١ظتكإطٞظٚج ٛظَسا االظ إيلظ
(الفانتازيا):
ينينينٓدْاٖاظ ظَسينينينا ١لظظٗينينينصاظ ْينينينٛلعظبينينين،لتٗالظ
باجضينينينا ١ظ ظ شينينيناألاظ ئيٝينينين١لظترتنين ين ظتًينينينوظ
َينينعظبدلٜينين١ظليسينينإٝٓٝااظبينيند ظأٚلٝ٥ينينٛظ َصٜهينيناظ
ليصٛأظَٔظةاهلالظهل،لظنٌظ ٛأ٠ظتٓفينإ ظنًين٢ظ لياتٝٓٝينين١ظبإحدٜينيندظمجايٝينينااظليسينينص لظ يظلٖإُينينٛلظ
نينيند٠ظ ينينٛأظ ةينينص٣لظٚنًينين٢ظٖينين،لظليٓرينينٛظتهْٛينينتظ بإ ٛينينينٝعظْةينينينامظليٛلقعٝينينين١ظليسينينينرص١ٜظٚليػصل٥بٝينينين١ظ
ليصينينينٛأ٠ظ_لجذسينينيناألظةظيينينينصفظَينينينٔظلاسينينينا ١لظ (ليفاْإا ٜا ظَٔظ جٌظجتا ٚظٚلقع١ٝظليكصٕظليإا عظ
ٚليصٛأ_٠ظليفعٌظةظليةصفظلتةينصلظٚليصينٛأ٠ظ_ظ نشينينصلظ ا ينينإةانٛلظ ٕظٜٛجٗينظٛلظلبْعينيناأظ يينينِٗٝلظ
ليعايف١ظةظ لةٌظلاسا ١ظيلتٗاظ( 4ظ ظ
ةا ينين١ظبعينيندظ ٕظناشينينتظ ٚأٚبينيناظمجينين ٛلظ ينينًٛبٝالظ
ٚبين ين،يوظتشينينينهٌظليصينينينٛأ٠ظلاشينينينٗد١ٜظ ئيينينين١ظ  ٚينينينينٝةصظنًٗٝينينينيناظل"فينينينينافظلي ٛينينينينفٞظٚضينينينينراي١ظ
مجايٝينينين١ظتػينينينمظيػينينين١ظليسينينينص لظْعينينينصلظيإ اريٖينينيناظةظ لاٛضٛناا .ظ
لياٚنٞلظٛٗ ٚي١ظٛ ٚهلاظ ظلاإًكٞلظ هاْتظ
ٜكاٍظ ٕظ َصٜهاظليات١ٝٓٝظٖٞظناملظليٛلقعظ
ذدظ با ظشٛٝعظأٚل١ٜظ َصٜهاظليات .١ٝٓٝظ
ليعحا٥ولظي ٝظةظيبٝعإين٘ظ كين ظ ٚيناظةظتٓينٛعظ
ٚقدظئذعٓاظ ٕظبعين ظأٚلٗٝٝ٥يناظنينإظنًين٢ظ
ً١ظَباشص٠ظبايسُٓٝاظ هإ ظليسٓٝاأٜٛظ(ةٛلٕظ
أٚيفينينينٛلظغابصٜٝينينينٌظغاأ ينينينٝاظَينينيناأنٝزلظ ٜزلبٝينينينٌظ
ليًٓٝد ...ٟظبٌظ ٕظ(َاأنٝز ظ يفظند٠ظنإ ظةظ
ٖينينين،لظل ينينيناٍظ نٝينينينفظ هينينٞظذهاٜينينين ١ظ ْينينينز٠ٚظ
ليكينين ظلاباأنينينين ١ظ با٥عينينين١ظلبذينينيناّ ( 5ظَٚينينيناأألظ
لجةينينينصلدظ كينينيندظلْإٗينينين٢ظنينينيناّظ(ظ 1995ظَينينينٔظ نينينيندل ظ
ينينينٝاغ١ظجدٜينينيند٠ظيصل٥عينينين١ظ ينينينٛ ٛنً ٝظ( ٜ ٚين ين ظ
ًَهينينينينا ظيًسينينينينُٓٝالظنُينينينيناظ ْينينينين٘ظ ينينينينِٗظ ٗينينينيندٙظ
َٛ ٚلي٘لظ اصظ ٙ ٛظ ا٥ز٠ظْٛبٌلظبإ  ٝظَعٗيندظ
يًسُٓٝاظةظليعا ينُ١ظليهٛبٝين١ظ(ٖا اْينا ظيٝصينريظ
حماضصلظنا ٜاظ !٘ٝظ ظ

نصلق٘ظٚقئَ٘لظي،يوظْش ظةظليصٚل١ٜظةظليعكين ٛظ
لبةينينري٠ظٚذينيندتإظاكا ٝإينينإ:ظلب: ٚظٖينينٞظليٛذينيند٠ظ
لبٜديٛجٝينينين١ظليينينينيتظٜشينينينهًٗاظليإينينيناأ ٜظٚليعحا٥ين ين ظ
ٚليينينينينصؤ٣ظليينينينينيتظنإبينينينينتظنينينينينٔظليعينينينيناملظل"دٜينينينيندلظ
ٚليثاْٝينين:١ظٚذينيند٠ظ لهلحينينني ظليينينٟ،ظْش ين ظنينينٔظييينينوظ
ليفطينينينا٤ظليينينينٟ،ظلْصينينينٗصظةظنينينينٌظغينينينريظَإحينينيناْ ظ
( نصلملظاكا اا ظ

ٜاذينينينينغظلاإ َينينينينٌظ ٕظٖٓينينينيناىظليإزلَينينينيناظيينينينيند٣ظ
لب بينينينينا٤ظب ذينينينيندثظليٓعصٜينينينينااظلب بٝينينينين١لظ ًُسينينينينٓاظ
بينصظلنإِٗظةظل ينإندلّظلي ٛيناٌ٥ظليإكٓٝين١ظلحلدٜثينين١ظ
َٔظ جٌظ ص ظَاظٖٛظٚلقعينٞظَٚيناظٖينٛظةيناأمظنًين٢ظ
ذدظ ٛل٤لظَٔٚظ جٌظ ٕظٜإِظليإين اريظةظل ينإحاب١ظ
َٔظلااذينغظ ٕظٖينٙ،ظلاُاأ ين١ظقيندظ ينكًتظ لاإًكٞظٚليإفانٌظَعظٚلقعظ شدظغُٛضاظٚتعكدللظ
َٖٛبينينينين١ظليكينين ين ظيينينينيند٣ظلابينينينيندننيلظ ينينينيناْإبٗٛلظ ظ تسإةٝعظ ٕظجتسدٙظلحلدلا١ظليصٚل١ٝ٥ظ نثينصظَينٔظ
مجايٝااظليًػ١ظلحلٛلأ١ٜلظَ ٚداظليًػين١ظليسينص ١ٜظ ليةصٜك١ظليإكًٝد .١ٜظ
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ٚقدظٚجدْاظبع ظليٓكا ظميٝزظبيننيظليٛلقعٝين١ظ
ليسينينينينرص١ٜظٚليعحا٥بٝينينينين١ظ(ليفاْإا ٜينينينينا ظ يظسمطينينينينصظ
ليةبٝعينينينٞظٚليفينينينا٥لظيًةبٝعينينين١ظةظلب ظليعحينينينا٥وظ
(ليفاْإينينينا  ٟظبصينينينفإ٘ظنااينينيناظختًٝٝٝينينيناظَبُٗينينينالظةظ
ذينيننيظدمينيندظٖينين،لظلحلطينينٛأظةظليٛلقعٝينين١ظليسينينرص١ٜظ
َٓسحُاظَٚإُا هاظبٕظليعكاْٞظٚليانكاْٞظ
ٜشينينينهإظَعينينيناظجمُينينينٛعظليٛلقينينينعظةظلْسينينينحاّظ ٚظ
َػايب١ظيًُإٓاقطاا! ظ
ئظْعإكينينينينيندظ ٕظَثينينينينينٌظٖينينينينين،لظليإُٝٝينينينينينزظَفٝينينينينيندظ
يًُإًكينينٞلظبٕظليكينيندأ٠ظلجبدلنٝينين١ظليينينيتظتسينينإةٝعظ
ٜصينيناٍظليعُينينٌظليفينينمظٖينينٞظلب ينيناألظ ظظلاإًكينينٞلظ
أمبينيناظنينينإظليإُٝٝينينزظبينيننيظليعحا٥بٝينين١ظ(ليفاْإا ٜينينا ظ
ٚليٛلقع١ٝظليسرص١ٜظ َصظغريظ قٝللظ إيلظقًٓاظب ٕظ
ليٛلقعٝينينين١ظليسينينينرص١ٜظَصينينينةً ظنينينيناّظٜشينينينٌُظبظٓٝينينين١ظ
ليصٚلٜين١لظٚميٝزٖينيناظنينٔظليٛلقعٝينين١ظليإكًٝدٜين١لظ ينينإٕظ
ليعحا٥بٝينينينينين١ظتشينينينينينهٌظجينينينينينز٤لظَينينينينينٔظٖينينينينينٙ،ظليبٓٝينينينينين١ظ
بانإكا ْا!ظظظ ظ

ٜإٓينيناٍٚظليٓينيناألظٚلحلكين ظليإاأشمٝينين١لظهلينين،لظ ينيناٍٚظ
ليصٚلٜينينينينينين١ظل"دٜينينينينينيند٠ظ(ليسينينينينينينرص١ٜظٚليعحا٥بٝينينينينينين ١ظ
حمانا٠ظلحلًِظليشاٌَظيحْسينإلظٚقيندظلجتٗينتظ
ظ دما ظ نُاٍظتٗإِظبايبر ظنٔظييوظليهأ٥ظ
لب ينينينٌٝظليينينينٟ،ظٜهُينينينٔظةظ لةينينينٌظلجْسينينينينإظةظ
ناقإ٘ظباتةصٜٔلظنُاظتٗإِظبعص٘ ٚظليإاأشم١ٝظ
ٚشهٛن٘ظٚاٛأت٘ظضدظبٓ١ٝظليٛلقعلظ ٝإشينهٌظ
بفطينينٌظلحلًينينِظٚل ٝينيناٍظنًينين٢ظ ينينفرااظليصٚلٜينين١ظ
ناملظَٔظليةُٛاظٚليإحا ٚظيهٌظَاظٖينٛظَين يٛفظ
ٚاابت .ظ
يلظئظتعمظليٛلقع١ٝظليسرص١ٜظلْكةاناظنينٔظ
ليٛلقينينينعظبينينينٌظتعهينين ظنٓينينينفظليإينينيناأ ٜظٚتينينينٛتصٙظَينينينٔظ
ةينيناٍظتشينينٖٛااظشينينهً١ٝلظتسينينإندَٗاظبصينينفإٗاظ
 ٚينينين١ًٝظتسينينينإدنٞظليبرين ين ظنينينينٔظتينينينصلب ظَٓةكينينينٞظ
طٌلظنٞظتإ ٝظيحْسينإظ ص ين١ظ ٕظٜعًينِظٕ ٚظ
ٜسينينينينإُإعظباحلصٜينينينين١ظليدلةًٝينينينين١لظ ٕٚظ ٕظٜطينينينينةصظ
يًبرين ين ظنينينينٔظذًينينينٍٛظْٗاٝ٥ينينين١ظاشين ينظهااظَعكينينيند٠ظ
جينيندللظ ْينين٘ظٜهإفينينٞظبةينينصاظلب ينين١ً٦ظةظ ينينصلَ١ظ
يٖٓٝينين١لظٜصل كٗينيناظةظ ذٝينينإظنينينثري٠ظأٚاظليدنابينين١ظ
بصينينفإٗاظضينينصباظَينينٔظضينينص ٚظتفٓٝينيندظٖينين،لظليٛلق ينظعظ
ليفٛضٟٛظٚلآفّصظَعا( 6ظ

ل ينينينينينينإندَتظليٛلقعٝينينينينينين١ظليسينينينينينينرص١ٜظذينينينينين ظ
ليفهاٖين١ظليينينٟ،ظبإَهاْينين٘ظجتُٝينينٌظليسينينص لظ ٕٚظ
ٕظٜعينينمظختينيندٜصظليٛلقينينعظ ٚظخماتًينين١ظليينينٛنٞلظبينينٌظ
تٓشينينينينة٘ظَينينينينٔظ جينينينينٌظ بينينينيندلعظ نثينينينينصظذٜٛٝينينينين١لظبٕظ
َٔظ جٌظييوظنً٘ظتعيندظليٛلقعٝين١ظليسينرص١ٜظ
ليصٚلٜينينين١ظب ٛينينينعٗاظ ٕظتهينينينٕٛظلْعها ينينيناظيًٛلقينينينعظ
لاعينينٝأظ ٚظليٛجينين٘ظلتةينينصظليٓكينيندٟظيًطينينُريظلحلينينٞظ ةينينريظَينينٔظزمسينيندظليٛلقينينعظٚليإينيناأ ٜلظهلينين،لظئظتبينيندٚظ
يًُحإُينينينينعلظبينينينينٌظميهينينينينٔظيًشينينينينهً١ٝظلافصيينينينين١لظ غصٜب١ظنٔظليكيناأئظتصبهين٘ظباْفصيناهلاظنينٔظنينٌظ
ذٝاْالظ ٕظتهشفظنينٔظل إكينا ظلحلين ظليٓكيندٟظ َينينينيناظٖينينينينٛظَعينينينينٝألظ ٗينينينينٞظبينينينين،يوظٚأٜثينينينين١ظتعينينينينايِٝظ
ٚلجشينينهايٞظٕ ٚظتعُينينٌظبصينينفإٗاظحمصضينيناظنًينين٢ظ ينينص اْإ ظليينينٟ،ظدمينيندٙظٜبٗٓٝينيناظةظ ذينيندظ صينينٍٛظ
ٕٚظنٝشٛا ظ ْين٘ظ ٜٓبػٞظ ٕظتكينرتٕظلحلهاٜين١ظ
ل إعاأت٘ .ظ
ٚنُاظتص٣ظ( يٝنٛظناأٜٝٓإري ظب ٕظليصٚل١ٜظ ليعحٝب١ظبفِٗظَٔظٜكصؤٖالظٕ ٚظتهإ ظبةصٜك١ظ
ئظت ٛينينٌظَإعينينين١ظمجايٝينينين١ظ رسينين لظبينينينٌظٖينينينٞظ ل٠ظ تٝسينينينصظلاسينينينإرٝاالظٚمتٗينينيندظيًععينينيناِ٥ظٚتينينينٌٖ،ظ
ج ٝينيند٠ظيًبرينين ظنينينٔظليٛلقينينعلظنينينوظَينينٓٗخظَعينينصةظ لهلِلظتثريظليعح ظٚليدٖش١ظٚليسينصٚأظٚليإسينً١ٝظ
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نًينينينين٢ظ ٕظٜسينينينينريظليعحينين ين ظٚليدٖشينينينين١ظجٓبينينينيناظ ظ
جٓ  7( .ظ ظ
َينينينينينينٔظٖٓينينينينينيناظْسينينينينينينإةٝعظليكينينينينينينٍٛظ ٕظلاثكينينينينينينفظ
لبَصٜهينينٞظلياتينينٝمظبسينينب ظَزلجينين٘لظَٚسينينإٛلٙظظ
ليثكاةظلانإًفلظٚبسب ظ حلااظلي ٛظلحمل ٝظ
بينين٘لظٖينينٛظ قينينٌظلنإُينينا لظنًينين٢ظليةصٜكينين١ظليعكًٝينين١ظةظ
َٛلجٗينينينين١ظليعينينينينامللظٚحلسينينينينٔظلحلينينينينغظٚيسينينينين٘٥ٛظ ٚظ
يةَينصٜٔظَعيناظةظليٛقينينتظْفسين٘لظرينين١ظذبينٌظ ينينصٟظ
ةظلاثكفظٜصبة٘ظباحلدأل .ظ
يعينينٌظ مجينينٌظَينيناظميٝينينزظلجبينيندلعظةظ َصٜهينيناظ
ليات١ٝٓٝظٖٛظليػٓ٢ظٚليإٓينٛعلظ هينإظ(بينظٛأة ٝظ
أل٥ينينينينيندلظةظ ينينينينينايريٙظٚئظٖٛتٝاتينينينينين٘ظٚل ينينينينينإعاألت٘ظ
ٚتٓاقطينينات٘لظاينينِظ لظنينينٌظَينينٔظَينيناأنٝزظ ٜٛٚينيناظ
نًينين٢ظضينينصٚأ٠ظليعينين٠ ٛظ ظنينيناملظل ٝينيناٍظَٓٚةينينلظ
لبذاّلظ ٚظ َٔظلب ٍٛظٚلب ةٛأ٠ظليشعب١ٝظ
ليينينينيتظ قينينيناّظنًينينين٢ظ ا ينينينٗاظَينينيناأنٝزظأٚلٜاتينينين٘لظ
ٚب،يوظل إةانتظليصٚلٜين١ظةظ َصٜهيناظلياتٝٓٝين١ظ
(ٚليينينينيتظناْينينظتظَينينينٔظقبينينينٌظ قينينينص ظ ظلاكايينينين١ظ ٚظ
ليإركٝينلظليصينرف ٞظ ٕظتيندةٌظممًهين١ظليشينعصلظ
ٚتسإبدٍظبًػ١ظليٓثصظليإعًُٞٝظيػ١ظ نثصظ بدلنٝين١ظ
ٟظيػ١ظلبذدٚا١ظ(لحلدٚت ١ظٚلب ةٛأ٠ظٚليصٛأ٠ظ
لييتظميهٔظاديٛئتٗاظ ئظتهينٕٛظَإعيند ٠ظ كين ظ
بٌظَإٓاقط١ظ ٜطا! ظ

ْطينينينينخلظجتًينينينين٢ظَينينينينٔظةينينينيناٍظليينينينيندن٠ٛظ ظليإينينين اصظ
ليينينٛلنٞظبينينايػص لظ ٚظأ ين ظليإظكًٝينيندظلبنُينين٢لظ
أغينينينينِظلنرتل ٗينينينينِظبينينين ٕظٖينينينين،لظليػينينينينص ظ ينينينينبكِٗظةظ
جمينينينينائاظنينينينيند٠لظ هينين ين ِْٗظبينينينين،يوظٜينينينيندنٕٛظ ظ
َٛلجٗ١ظلي،لاظْٚكدٖاظذإين٢ظةعٓيناظ ذيندظليٓكينا ظ
ٜك:ٍٛظ يٓٛلج٘ظبٗد٤ٚظذبًٓاظليسصٟظليٟ،ظٜصبةٓاظ
بات ل ظلبٚأٚب١ٝلظ ْين٘ظيين ٝظلةإٝيناأللظٚيهٓين٘ظ
ذكٝك١ظتها ظتهٕٛظيبٝع ...١ٝظ ظ
ٚقينيندظناْينينتظٖينينٙ،ظليينيندن٠ٛظَينينٔظ جينينٌظجتينينا ٚظ
لجذسينيناألظباهلاَشينين١ٝظليينينينيتظقينيندظتٓإينينا ظلابينينيندعلظ
ذينينيننيظٜهينينينٕٛظنايينينين١ظنًينينين٢ظلتةينينينصلظملظٜسينينينإةعظ
لبإهينيناأظ يينينصظتعبريٜينين١ظةا ينين١ظبينين٘لظيينين،يوظ ينينصاظ
ليٓكينينا ظةظليبدلٜينين١ظبإبعٝينينإِٗظيثةينينصلظبينينٌظٚجينيندْاظ
ليٓاقينيندظ( ْةْٝٛينينٛظناْدٜينيند ٚظٜبينينٔٝظيٓينيناظ ينينعٛب١ظ
ليعزي١ظنٔظليإ اريلاظليعاا١ٝلظهلين،لظٜةايين ظبينينظ ئظ
ٜهٕٛظ نحابٓاظ نُين٢لظٚئظتكًٝيندْاظ ٕٚظْكيندلظ
ٕ ٚظَٔظلآا ظ ٕظْ ة،ظَاظْ ةٙ،ظبإُٝزظٚتعكٌ ظ

ْٓاظئظْها ظرمًينلظ يينصلظ ين١ًٝظيًإعينبريلظ
ٚئظتكٓٝااظ ا ...١ٝأغِظنْٓٛاظذككٓيناظْإينا٥خظ
ينين١ًٝظ ذٝاْينيناظنًينين٢ظلاسينينإ٣ٛظليإعينينبريٟلظ إْٓينيناظ
ْعينينينرتفظضينينينُٓاظبايإبعٝينينين!١ظيينينين،يوظ ينينينإٕظَعاأضينينين١ظ
لب اي ٝظل حلدٜث١ظليػصب١ٝظتعا ٍظل إندلّظليًػ١ظ
لبٚأٚب١ٝظلييتظْإرداٗا...ظذإ٢ظةظتًوظليًرعااظ
َينينينٔظٖٓينينيناظناْينينينتظَُٗينينين١ظليهاتين ين لظبينينينص ٟظ ليينينيتظْينينإاصظ ٗٝينيناظنًينين٢ظَسينينإ٣ٛظبع ين ظلبنُينيناٍظ
 ٜٛينالظةدَين١ظلبظٚلَينينصظغينريظلافَٗٛين١ظ ٚيانإٗينينالظ لاإرككينين١لظ ينينإٕظٖينين،لظليإ ين اريظملظٜهينينٔظَُٗينينالظ
نإيانينين١ظليٓينينزٚلاظٚلهلينينٛلج ظليينينيتظتصينيندأظنينينٔظ يهْ٘ٛظتٗ ٜ،ظب ٚلاظتًكٓٝاٖا( 9ظ
ملظميحينينيندظليٓكينينينا ظبعين ين ظلجدمينينينا لاظليينينينيتظ
ييوظلاإٛذأظليٟ،ظٖٛظ لب ( 8ظظ ظ
ذككٗاظ ظ َصٜهاظليات١ٝٓٝلظبٌظ شانٛلظندّظ
 - 4الرواية والنقد:
ليصضينين٢ظنينينٔظليينين،لاظبينيننيظلب بينينا٤لظ هينينإظ ذينيندظ
نينينينينإظيًٓكينينينينا ظ ٚأظةظْٗطينينينين١ظليصٚلٜينينينين١ظةظ
ليدٚل عظلهلاَ١ظلييتظ عإِٗظذمٛظليإةٛأ! ظ
َصٜهينيناظلياتٝٓٝينين١لظبفطينينٌظَينيناظمتٝينينزٚلظبينين٘ظَينينٔظ
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يلظأغينينينينِظٚجينينينين ٛظليينينينيندن٠ٛظ ظليينينينينإعًِظَينينينينٔظ
ٚأٚب١لظ إٕظٖٓاىظذين،ألظييند٣ظليٓكينا ظٜإحًين٢ظةظ
ةينينِٗ ٛظةظ ٕظتكطينينٞظليكينينِٝظليػصبٝينين١ظنًينين٢ظليكينينِٝظ
لحملًٝين١لظيين،يوظ نينيندٚلظضينصٚأ٠ظليإحينا ٚظاصذًينين١ظ
ليإًُ٠،ظيهٌظَاظٖٛظ ٚأٚب.ٞظ ظ

ظٖٚهينينين،لظبينينيند ْاظْاذينينينغظتٓينينيناَٞظظينينيناٖص٠ظ
لب بينينينا٤ظليٓكينينينا لظليينينينٜٔ،ظزمُعينينينٕٛظبينينيننيظلاُاأ ينينين١ظ
لجبدلنٝينينينينينين١ظٚلاُاأ ينينينينينين١ظليٓكدٜينينينينينين١لظذإينينينينينين٢ظ ْينينينينينين٘ظ
بإَهآْاظليكٍٛظب ٕظ(باث ظ ذدظَإ سٞظليٓكيندظ
لحلد ٜظةظ َصٜهاظليات !١ٝٓٝظ
َٚينينينعظتةينينينٛأظليينينينٛنٞظليٓكينينيندٟظ ل ظليإ نٝينينيندظ
نًينين٢ظضينينصٚأ٠ظ ٕظٜإرينينٍٛظلب ظ ظ ل٠ظَسينينإكً١ظ
يًُعص ١ظلئجإُان١ٝلظ ا ل ظلجذساألظبطصٚأ٠ظ
ذعينينصظتكًٝينيندظلب ظليػصبينينٞظبينيننيظليٓكينينا ظٚلب بينينا٤ظ
نً٢ظليسٛل .٤ظ

ْاذينينينينينغظلٖإُينينينينيناّظليٓكينينينينيندظبفطينينينين ظ ٚي٦ينينينينينوظ
ليهإا ظلئٜ،ظٜٗإُٕٛظبايينٚ،مظلبٚأٚبينٞظ نثينصظ
َٔظليٚ،مظلحملًٞلظ ٝإنًينٕٛظنينٔظنإابين١ظليكصين١ظ
ليكصينينري٠ظيهْٗٛينيناظ ٓينيناظغينينريظَصغينين ٛظةظ ٚأٚبينين١لظ
ٜٚكبًينينينٕٛظنًينينين٢ظنإابينينين١ظليصٚلٜينينين١ظيهْٗٛينينيناظتًكينينين٢ظ
تشحٝعاظنبريلظ ٗٝاظةا ١ظةظ َهاْااظليٓشصظ
ٚبفطٌظتةينٛأظٖين،لظليينٛنٞظليٓكيندٟظشينانتظ
ٚليرتمج .١ظ
اكا ١ظنُٝك١لظتإ سٗاظأؤ١ٜظ ًسينف١ٝظتكينّٛظنًين٢ظ
ةظلاكابٌظشٓٛلظٖحَٛيناظنًين٢ظبعين ظلب بينا٤ظ يينصاظلب ينين١ً٦ظل"ٖٛصٜين١ظةظلحلٝينينا٠ظٚلب ظَعينينا!ظ
ليينينٜٔ،ظٜٗإُينينٕٛظب ين ٕظٜهينينٕٛظ بٗينينِظَينينإٖاظيٓكينيندظ ذإينين٢ظبينيندلظليصٚل٥ينينٞظئظٜإٛقينينفظنينينٔظيينينصاظلب ينين١ً٦ظ
بٓٝينينينينٟٛظ نثينينينينصظَينينينينٔظلٖإُينينينيناَِٗظبائذإٝاجينينينينااظ َسإفسصلظنٔظليٛلقعظليٟ،ظٜعٝأظ ٝين٘لظَينٔظٖٓيناظ
ينينينيناأظليعُينينينينٌظلب بينينينينٞظةظنينينينينثريظَينينينينٔظلبذٝينينينينإظ
ليدلةً١ٝظيهٌظنٌُظ ب .ٞظ
ٚقدظ رصاظٖٙ،ظل"ٗ ٛظليٓكدٜين١ظَينعظَينصٚأظ جمُٛن١ظ ١ً٦ظمت ظلحلٝا٠ظٚلاٛاظنُيناظمتين ظ
ليزَٔظٚنٝاظْكدٜاظيد٣ظَععينِظليينصٚلٝ٥نيلظليينٜٔ،ظ لهل١ٜٛظٚليًػ .١ظ
ْاضًٛلظَٔظ جٌظ ٕظٜهٕٛظلئيإزلّظلبة٢ظجتاٙظ
لب ظيلتينين٘لظ إٓينيناَ٢ظيينيندِٜٗظ ذسينيناألظبطينينصٚأ٠ظ
تكينينينإظليعُينينينٌظلب بينينينٞظب ٛينينينف٘ظليةصٜينينينلظلب ينينينًِظ
يً ٛينينٍٛظ ظلاإًكينينٞظلحملًينينٞظٚليعينينااٞلظذإينين٢ظ ٕظ
َاأنٝزظٜص٣ظ ٕظَٓينزي١ظليهاتين ظتكيندأظحبحينِظ
َاظميزق٘ظئظَاظٜٓشص ٙظ
ٖٚينين،لظٜعينينمظبصلنينين١ظليهاتينين ظةظ َصٜهينينيناظ
ليات١ٝٓٝظةظمماأ ١ظْٛعظَٔظليٓكيندظليين،لتٞظظآينا٤ظ
نًُٝينينينينين١ظلجبينينينينيندلعلظ ُينينينينينثاظةظأٚلٜينينينينين١ظ لحلحًينينينينين ١ظ
يينينينين(نٛأتاااأ ظدمينينينيندٙظٜٓإكينينينيندظقصينينين ظليعينينينينا لاظ
لج باْ .١ٝظ
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َينينٔظٖٓينيناظميهٓٓينيناظ ٕظْاذينينغظ ٕظليٓكينيندظقينيندظ
ٜسبلظلب ظٚميٗدظليةصٜلظيًحدٜدظليينٟ،ظلذإينٌظ
ليسينينينينينيناذ١ظليثكا ٝينينينينينين١ظةظ َصٜهينينينينينيناظلياتٝٓٝينينينينينين١لظ
ٜٛٚلنب٘ظ ٜطاظ يظٜطينةًعظمبُٗين١ظليإعصٜينفظبين٘لظ
ٚتكدمي٘ظ ظلاإًك .ٞظ
ميهينينينٔظليكينينينٍٛظبينين ٕظليينينينٛنٞظليٓكينينيندٟظيينينيند٣ظ
با٤ظ َصٜهاظليات١ٝٓٝظ ذدظ بص ظنٛلَينٌظْٗطين١ظ
ليصٚل١ٜلظ يظمشٌظظاٖصتٞظلجبدلعظٚليٓكدلظ٣ ٚظ
ظغٓينين٢ظليإحينينصبإنيظَعينينا!ظ ٚينينٓ ة،ظَثينينائظنًينين٢ظ
ييوظ(َاأٜٛظ اأغاألظ ٜٛينا ظليينٟ،ظمجينعظباَإٝينا ظ
بينيننيظليصٚلٜينين١ظٚليٓكينيندلظدمينيندٙظَٓينين،ظٚقينينتظَبهينينصظ
( 1967ظٜكينينينين:ٍٛظ ٕظلب ظْينينينينٛعظَينينينينٔظليعصينينينينٝإظ

مظاهر األصالة يف رواية أمريكا الالتينية

ليينيندلِ٥ظٚئظٜسينينُ ظباأتينيندل٤ظقُصينينإظل ينيناْنيلظ
ٚنٌظلحملاٚئاظلييتظتسإٗدفظ ةطاعظيبٝعإ٘ظ
ليعا ١ٝظ ٛفظتفشٌلظميهٔظية ظ ٕظميٛاظ
يهٓينين٘ظيينينٔظٜهينينٕٛظممإينينثاظ بينيندللظ ْينين٘ظٜسينينِٗظةظ
لئنإُينينينينينينينيناٍظلجْسينينينينينينينيناْٞظٚميٓينينينينينينينينعظليينينينينينينينين،بٍٛظ
ليصٚذَُٗ...ٞإينينينين٘ظٖينينينينٞظليإرينينينينص ٜظٚلجقينينينيناملظ
ٚلج نادٚٚ...ظٝفإ٘ظٖٞظ ااأ٠ظليصغب١ظةظليإػينٝريظ
ٚةظليإرسنيظ ٕٚظٖدْ١لظذإ٢ظذنيظسم ظنً٘ٝظ
َينٔظ جينٌظييينوظل ينينإندلّظ ينًر١ظ نثينصظ ٜاَينيناظ
ٚذدَٔ...٠ظلي ٛلض ظ ٕظليٛلقعظلبَصٜهٞظٜكيندّظ
َينينٔظلب ينينبا ظَينيناظزمعًينين٘ظغينينريظقابينينٌظيًنطينينٛعلظ
ٚيهينينٞظسمٝينين٢ظ ينيناةةالظبْٗينيناظجمإُعينينااظ ٗٝينيناظ
ل"ٛأظٖٛظليكيناْْٞٛظٕ ...ظليٛلقينعظ ين٤ٞظليصينٓعلظ
ٕ ٚظلحلٝا٠ظزم ظ ٕظتإػري 11( .ظ
ر١ظ ِٗظنُٝلظيًٛلقعظٚيدٚأظليفٔظليينصل ظ
لاإُص ظنً٢ظلاين يٛفلظنُيناظًُْين ظٚنينٞظلابيندعظ
يًحاْ ين ظليصٚذينينٞظيينينة ظذ ٝين ظٜهُينينٔظمجايينين٘ظ
ٚنُينينينلظتين ين اريٙظةظلاإًكينينينٞلظهلينينين،لظنينينينإظليفٗينينينِظ
ليعُٝلظيًٛلقعظٚبشانإ٘ظتٛلنب٘ظأغبين١ظةظتػينٝريٙظ
يينينيند٣ظ( ٜٛينينينا ظليينينينٟ،ظيينينينٔظٜهينينينٕٛظبينين ٚلاظَا ٜينينين١ظ
ك لظ ٚاظنوظ ٚلاظَعص ١ٝظٚمجاي.١ٝظ ظ

ْو٠ظةا ١ظب٘لظأغينِظلْإُا٥ين٘ظ ظتٝيناأظلحلدلاين١لظ
صينيناأظٜةينينصاظ ينين١ً٦ظجٖٛصٜينين١ظَثينينٌ:ظٖينينٌظتكينيناألظ
أٚلٜينينين١ظ َ٦ينينين١ظنينينيناّظَينينينٔظليعزيينينين ١ظبكٛلنينينيندظليصٚلٜينينين١ظ
ل"دٜينيند٠لظليينينيتظتبينيندٚظجتصبإٗينيناظلجبدلنٝينين١ظليٝينينّٛظ
جا ١ظبدأج١ظ ٚظب ةص٣؟ظٖينٌظٜعيندظليٓكيندظليبٓٝينٟٛظ
مبثاب١ظلاص ّٛظليٟ،ظئظٜكبٌظليةعٔظذٍٛظق لبٓا؟ظ
ّظنً٢ظليٓك ٝظَينٔظييينوظنًٓٝيناظ ٕظرمًينلظبإأتٓيناظ
ليٓكد١ٜظل ا ١ظٚيصقٓاظيًبر لظٚتكُٓٝٝاظليٟ،ظ
سمُينينٌظيابعينيناظةا ينيناظٜٓةًينينلظَينينٔظظصٓ ٚينيناظَٚينينٔظ
َصينينينًرإٓا؟ظ ا"ُينينيناٍظليفينينينمظشينينين٤ٞظةينينيناصلظئظ
شمطينينعظيًإكًٝينيندلظبٕظظص ٚينيناظةا ينين١ظلبإهصتينين٘لظ
ْ ٚساْاظ صٜدلظ بدن٘لظ،ٖٚلظَاظ ندٙظَاأنٝزظ
قا٥اظ ٕظتفسريْاظيٛلقعٓاظنوظَعاٜريظ جٓبٝين١ظئظ
ٜإ ٟظ ئظ ظَزٜيندظَينٔظل"ٗينٌظبٓينالظ ٚظَزٜيندظ
َٔظل"ٌٗظبٓالظ ٚظَزٜدظَٔظليعزي 11( .١ظ

ٖٓينينيناظميهٓٓينينيناظَاذعينينين١ظ ْينينين٘ظأغينينينِظ حلينينينااظ
ليٓكينينا ظنًينين٢ظضينينصٚأ٠ظتكينيندِٜظليٛلقينينعظليينينٟ،ظٜعينيناْٞظ
َٓينينينينين٘ظلب ٜينينين ين ظةظ َصٜهينينينينيناظلياتٝٓٝينينينينين١ظبهينينينينينٌظ
ٚجانينينينين٘لظ ينينينينإٕظٖينينينين،لظئظٜعينينينينمظ غفينينينيناٍظليبعينينينيندظ
لجْساْٞظٚل"ُينايٞلظ إبيندٚظليصٚلٜين١ظَإأقين١ظبٗينِظ
لجْسينينإلظيينين،يوظ ينيناٍٚظ ٕظ ُينينٌظلجبينيندلعظيينينابعظ
ٚممينينينينيناظًٜفينينينينينتظليٓعينينينينينصظةظْكينينينينيندظ َصٜهينينينينيناظ ليدميَٛينينينينين١لظ إكينينينينيندّظَينينينينيناظٖينينينينينٛظيلتينينينينينٞظبةصٜكينينينينين١ظ
ليات١ٝٓٝظلجحلينااظنًين٢ظضينصٚأ٠ظ ٕظميإًينوظلب ظ َٛضٛن١ٝظتًُ ظُّٖٛظلجْسإظبشهٌظناّ.ظ

احلواشي:
َ .1ساأظليصٚل١ٜظلج باْٛظ َصٜهٝين ١ظ لأٜينٛظبٝاْٛبٝيناظ_خظّظبٝٓٝايسينيتلظتصمجين١ظحمُيندظ بينٛظليعةينالظ
ل ً ظلبنً٢ظيًثكا ١ظٚليفٕٓٛلظليكاٖص٠لظط1لظ1998لظص56
 .2لاصدأظليسابللظص42لظبإصصف
 .3لاصدأظليسابلظْفس٘لظص11لظبإصصف
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 .4جٌٝظ ٚي ٛظ ليصٛأ_٠ليزَٔ ظتصمج١ظذسٔظن٠ ٛلظليفٔظليسينابعظ(ظ 29ظَٓشينٛألاظ ٚلأ٠ظليثكا ين١لظ
لاإ س١ظليعاَ١ظيًسُٓٝالظ َشللظط1لظ1999لظص42_41
.5

دأاظنٔظلاإ س١ظليعاَ١ظيًسُٓٝاظةظ ٚلأ٠ظليثكا ١لظبدَشللظاظ الظنًُاْ.ٞ

 .6لاصدأظليسابللظص55ظبإصصف
.7

لاصدأظليسابللظص62

ظ َصٜهاظليات ١ٝٓٝظ(ليكسِظليثاْ ٞظتٓسٝلظ ٝزلأظ ريْاْدثظَٛأٜٛٓلظتصمج١ظ محدظذسإظ
.8
نبينيندظليٛلذينيندلظَصلجعينين١ظ .ظشينينانصظَصينينةف٢لظنيناملظلاعص ينين١ظليهٜٛإٝينين١لظنينيند ظ( 122ظشينينباطلظ
1988لظص341
.9

لاصدأظليسابللظص212

.11

لاصدأظليسابلظْفس٘لظص_318ظ319

 .11ظنًُينين١ظَينيناأنٝزظةظذفينينٌظتسينينًُ٘ظجينينا٥ز٠ظْٛبينينٌظ1982لظجمًينين١ظ هينيناأ ظلبأ ْٝينين١لظنينيند ظ( 119ظ
ى2لظ1993لظص161

ظ

88

32

املرأة واألسطورة
د .نذير العظمة*
املررة ٗاّاطور ْ ٗاعيررْاٌا  ٜٔررٕادااط ا ّاىايرررتا لر ر اد اال رررًاّاطور ر ْ ٗاّاطجيرررا ا
اط بٔ٘ .ا
العاملٕ .ا
ٍيررراأامررردثْ ٗا ا جررر٘اعارررٙال ررراٌاالعامررر٘ا
ّلكًا الالتُاالاتيحصةابثياٜ٘ٔاالذكْ ٗا
ّاطىْثرررر٘ابررررتادىَررررااتاعرر ر ٚا لرر ر اد ااط رر ر ا تيْل:ا«ت او٘اوّْاامرةٗا»ا مراات اور٘اآ واانبٔبر٘ ا
اال رياٛا
ل اطٌاالبْطامًاال رة ّ اد ا
ّاالجاناعاّال ٔاو٘ .ا
*
كنرراا ٌاال ر اّ ابررراالاررا ٓراّاطو ر ْ ٗا ّالعذا ا لئلاتبعاتُاعاٙاوّْاٛاالاعاٙاآ و .ا
اإبأىاّوْ احلْاٛاالاآل واكٕاتدكرتا
ٓع ٙااملْضْعابع اًاآ رة.اااطور ْ ٗاكالر ًٓا
ميعرْ امعرةدام رايتآاصرتابامل ٔار٘اّال كررةا مررررًاال ررررحةٗااملي ورررر٘اادكاررررلاّجعاررررلاآ وا
ٓدكتاميَا .ا
اإلى اىٔر .ا
ّٓاعباال اكرهااملعرةداعرلاالعصرْ ا ّ اًا
ٍاماًادات رْ ااطور ْ ٗاّتيْعَرااّمفراع اتَاا
اإلى اىٔ٘اّالاا خئ٘اّال اللٔ٘ .ا
انيرررررذا وررر ر ْ ٗاآ واّورررررْاٛاداالارررررْ اٗا
ّاآل ا ااإلزلٔأررررررررر٘اّاليصرررررررررْ االيةآىٔررررررررر٘ا
ّت اوريٍاااملاع ٗ .ا

ّ كررتاالا اورر٘اد ررراٗٛاجي ررٔ٘االاتررراهادالا
برراطىثٙاّالررذكة.الكررًااجلةٓررةٗاجةٓ رةاٗاو رّْاٛا
اورررررا جلاآ واد ااطكرررررتابعررر ر االْوْوررررر٘ا
ال رررٔ اىٔ٘ناٍيررراأاد اًاذٔرر اميرررذاالبرر ٛاضرر ا
املة ٗاّذلاباٗاظاٍةٗالاةجرتارررامرًاالرذٖاكاربا
الاررا ٓر .امررًاٍررْاعاررٙا اال ررا ٘اٍررْاالررذٖا
حي ااملكاى٘اّامل ؤّلٔ٘ .ا

ت رررْ ملااملرررة ٗاعرررلاالارررا ٓراكنررراات رررْ ا
كررذل اثيأٜرر٘اغررة ا ررة ا ّا ررة اغررة ا
الةجررررررررت.اّت ررررررررْ ملاع اتَنررررررررااال ررررررررةعٔ٘ا
تاعرربا ّ اًابررا يفاًادادك ررا ااملررة ٗا ّاع اَرراا
ّاالجاناعٔ٘اّاجلي ٔ٘اّال ٔاؤ٘ .ا
بالةجتا الالملادضاأ٘.الٔ لابعٔ ٗاعًاالاحٔ ا
دالا ٌااطورررر ر ْ ٗا ورررر ر ْ ٗاآ واّوررررررْاٛا
الرررررذٖاى ررررراٍ ِادااليصرررررْ ااملي وررررر٘ا ّادا
وااعرررلاعارررٙا ألرررْلاااطّ االر ر اى عرررلادا
ت اوريٍا .ا
اطألْلااملصةٓ٘اّالبابأ٘الا ريااخلأي٘ادالا ٌا
ّ اييرراااإلى رراٌامررًاى ررىاّاور ٗاالررذكةا
احلررررة ااجلي ررررٔ٘امرررراابررررراالررررذكةاّاطىثرررر.ٙا
ّالْضررررجااالجانرررراعٕاّالاررررا خيٕاّال ٔاوررررٕا ّاطىثٙاٍذاادااخلأير٘ا مراادااطور ْ ٗا ّادا
اىعكررررىاعاررررٙاع رررر٘ااملررررة ٗابالةجررررتاكنرررراا الالتَااّالارا ٓراّال ٔاور٘ااراحللاعارٙااطىثرٙا
اىعكررررىاعاررررٙات ررررريا ورررر ْ ٗاآ واّوررررْاٛا داٍبْطااإلى اٌامًااليعٔهاد ااجلحٔه .ا
ّ الالتَااداالا رياٍّْامشاالكابااملي و٘.ا
*

كاتباوْ ٖ.
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االوا ةا اورآردتٕاد ااملرة ٗاّع اَراا
بالةجتا ا االاحٔ ادٓاِاالذٖاما واُات اوريا
اطو ْ ٗادامن َاااطّلاوْاٛاكاىلامًاىااجا
ال ًا واامل ٔا٘ .ا
اَيررراأامعةاررر٘امرررًاٍرررذاااليرررْعاداويرررتا
االوا رررةا ام ا ٍررراا ٌااملرررة ٗاال رررة ٔ٘ا ور ر ا
ٔن٘امًا ٔنر٘االةجرتابالئرا اد امي لر٘ااملرةاٗا
داالبة  .ا

كأْباتةٗاّيفىْبٔرااكردىثٔرااالاحيرلالنراا
ٌا ااكااأل املااليْٗاعي االةجت.االا كرًا
ٌاتكْىااذلا بارامجا ىَنااداالاا ٓرابةٍيااا
عرًا ر ٗاااٜير٘اداالصرةاعامرجا ّمرااّاىاصرةتاا
دامْا ررجاعأَررا.الكيَنرراادااملعررا أااليَأٜرر٘ا
ّاحلا ٘اآلاااد اال يْطاّالر ما اكأْبراتةاا
ؤاوررٔاًاّيفىْبٔررااع رركةٓاًاواررٙابع را االييررا ا
ٓصةاٌْاالاحٔ اض ٍنااد ااىاصا االيّْٖااَْا
الذٖآكاباالاا ٓر .ا

ّالابع٘اعاٙااحلفا ٗاّال ًٓاداال رة االا
برررر ا أاٍررررْامصرررر ا واوررررٕالان ررررة ا
اجليىاّالبْٔلْجٔا .ا
ّال امااال األْ ملاكأْباتةٗ.الكًابر ا أا
ثهاذْلاالاحٔ االر اللٕالائنر٘اداع ر٘ا
املرؤ االةّمراىٕامرا اذٔر ِاداور ّ اال ررة ا
اطىثٙابالذكةامًاثياٜ٘ٔاغة ا ة اد اال ًٓ.ا
رراًامرررًاثيأٜرراملاغررة ا رررة .ا
الاررا خيٕااى
املرررة ٗاامل ررران٘نامرررجاكرررتامررراادااإلور ر وامرررًا
امة ٗا جت .ا
ت ررةٓجاعررال اميح رر٘االئنرر٘ادا ٖاكررثريامررًا
مررااعي ر مااىرردتٕاد اامل ٔا را٘اداالاصررْٓةا
امل كررررررةًٓاداالبررررررة ام ا ررررررة راا ّا ررررررريا
ّامل ة اّاليصٔ ٗااإٌاالاحٔ آاح اداألرْ ا
م ا ة ر .ا
مبةٓ٘ .ا
مررًاامل ٔر اٍيرراا ٌاىر أاآ واّوررْاٛاّىعررةجا
لكيَرراا الب راًالٔ ررلامييعرر٘اد اات حصررَاا
عاررٙااملررة ٗاال ررة ٔ٘ادابع ر ااطجيررا ااط بٔرر٘ا
الباوثاٍيااى أاكٔلآ اكهاالاحٔ اال ينا
لأل االعاملٕ .ا
عاٙاالاحٔر االارا خيٕاّالاحٔر االي رٕ.اّاملرة ٗا
كٔرررررلاظااليعرررررةاد ا رررررريا مرررررٔىادا
داع اَرراامررجاالةجررتاالاب ر ا ىَرراادامعةكرر٘ا
ماحن٘ا اى االكْمٔ ٓاااإللٔ٘ .ا
اوةٗنالكًاال الالملاتيايتامًاؤر االارا ٓرا
كٔررررررررلاألررررررررْ اامل ررررررررة االةّماى ررررررررٕا ّاجلررررررريىاد األرررررررابااليصرررررررْ اداال رررررررًا
ّالك ؤكٕاكأْباتةٗ .ا
ّاطو ْ ٗاّال ًٓاّال ٔاو٘ .ا
ّمرررااٍرررٕااإلغرررا املاال اللٔررر٘اعرررًايفٓيررربا
ٍتاألحٔحا ٌااملة ٗاضعٔ ٘اّالا كًالاا
ماكرر٘ات ر مة.اًبع راًاال ررعةاٛاالررذًٓاكررثرياًامرراا ٌاتا رررذاّظٔ ررر٘ااحلكرررهاّاحلرررة .اال رررْاٍ ا
ٓؤو ةٌّاالاا ٓرآيَاٌْامًااملصا االاا خئر٘ا الاا خئ٘اعاٙاىي اٍذِااليياع٘اكثريٗ.اّواٙا
ال َٔ٘اّاملكاْب٘ .ا
اليصْ ااطو ْ ٓ٘ .ا
دٌاألررْ ٗاكأْبرراتةٗاداامل ررة اّال ررٔيناا
ٍيرراأاع رراا ااحلررباّاخلصرربناٍّيررراأا
ّ ريٍنررراالٔ رررلابعٔرر ٗاعرررًاألرررْ ٗاآ واّورررْاٛا ع اا االصةاعاّاحلة نااايف ّاجٔ٘اكأْباتةٗا
كنرررررااّ ثياٍرررررااعارررررٙااطل ررررري٘االعامررررر٘ا ّادا دااحلرررررررة اّاحلرررررررباداالارررررررا ٓراترررررررذكةىاا
بايف ّاجٔ٘اع اا ادااطو ْ ٗ .ا
الا اوريااملكاْب٘ .ا
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ماايفىْبٔااإَاألْ ٗاعًاع اا ااحملا ب٘ .ا ريامررررٔىاّبايررررٔىاد اكأْبرررراتةٗاّيفىْبٔرررراا
عيررراٗاّبعرررتادااطورر ْ ٗاالكيعاىٔررر٘امرررًا ّغررررحةٗاالررر ناّكررررًامصررر االرررراوالاةّآرررر٘ا
مْ ّثررررراملا اترررررةاناتةكرررر اعارررررٙااليرررررْٗا ّاطعنالاالاا ايفٓ٘اّامل ةؤ٘اعاٙااخل ب٘ .ا
ّالصررةاعاداغ صرررٔ٘اعيرراٗاّدىيا ٍررراالبعرررتادا
ّلرررْاإآكرررًّاى ررراٛا ْٓرررامل.اكٔرررلاد اًا
ألةاعُاّوةبُاوْاٛامجاالايرا ّااخل ةااليا وا اةضررررررًاوفررررررْ ًٍاعاررررررٙاالاررررررا ٓراّالررررر ًٓا
مررًاالبحررة:اّ ا ررٕامررًاغ صررٔ٘اعيرراٗاأل ر اٗا ّاطو ر ْ ٗاّاط االاحٔ ر اد اًابا ررْ االررذكةا
اطىْثرر٘اّاحلررباّالفررعلال ك ر اعاررٙااإلىيررا ا ّ ّىٔر٘ااطىثررٙاورْاٛا كرراٌاجي رٔاًابْٔلْجٔراًااوا
امررًاال ررةنانام راًاىيررٔ امررااتررذٍبا دى رراىٔاًاتا خئ راًا واؤاوررٔاًاوررا ْٓاًالررٔىامررًا
ّاخل ر
دلُٔااطو ْ ٗاالاْ اتٔ٘اٍّرْامشااإلورةأٜأاملا احلياٜلاال امب٘ .ا
داالا ريااليةآىٕاعًا ٔ٘ٝاوْا .ٛا
ّمررراآرررذٍبادلٔرررُاالررري االيةآىرررٕامرررًا ٌا

يفىْبٔااماك٘اتر مةايفاترلا ّمرااداآورٔاا الذكةاّاطىثٙا ُاياامًاى ىاّاو ٗاألحٔح .ا
ّ اةٓئررراادااحلكرررهاّاحلر راة اّاحلفرررا ٗادا
ماااملكاى٘اإَاوصٔا٘ا ّا ياع٘اتا خئ٘ا
ال اواملاال عأ٘نااطمةاالرذٖااورا عٙادلرٕٛا اا نَرررااال اكرررهناّ ملاد امررراا ملادلٔرررُادا
اإلملاًررررررْ ا ّ لٔرررررراىْ اعاررررررٙا ااحلنارررررر٘ا ال ًاّال ٔاو٘اّاملعةا٘اّامل ٔا٘ .ا
اميَاناكنااكراٌاال ردٌا
الع كةٓ٘الا
ٍرررذِامي مر ر٘ااعامررر٘اًبعر راًاتصررربحا كثرررةا
داع ٘ا ّماابكٔاْباتةٗ .ا
مصر ر ا ٔ٘الرررْاعر ر ىااّت حصرررياامكاىررر٘ااملرررة ٗا
اٍكذاازل ا ٌاالاحٔ اض ااملرة ٗامر اْعا الةم ٓرر٘ادااآل ا االي رر٘ناًّيررْ ااخلصرربا
باحلئي٘االاا خئ٘اكنااٍْام اْعاباطو ْ ٗا ال ر ات رراالاد االةّآرر٘اّامل ررة اّاحلةكرراملا
داوريٗايفىْبٔرااالاا خئر٘ااّألرْ ٗاعيراٗاّبعرتادا ال عةٓ٘ادااط اعام٘ .ا
املْ ّثاالكيعاىٕاّوريٗاكٔاْباتةٗ .ا
د ااكاىرررررلامي لررررر٘ااملرررررة ٗادا وررررراًريىاا

كنرراا ٌاثيأٜرر٘اغررة ا ررة اّالاحٔر اضر ا الي ٘ات رياد االيْٗاّاخلصْب٘اّالي ٗاعاٙا
اإلو وام اْعاٌا ٓفاًاباطو ْ ٗاّالاا ٓر .ا
ااإلى ررراٌاّالب رررةااَرررتامرررًااملعيرررْلا ٌا
رر
غررحةٗاال ر اال ر ا لنررلاامل ررة اّالاا ررايفا رلٔا٘اكَذِإٍاىااجاالٍْهاالااحلئي٘ ا
ضنًاال اثااملناْكٕاداالاا ٓرا ٓفاًاكاىلا
ّ ٓررررًاوررررْاٛاالا اورررر٘ااملررررةٗامررررًاع رررراا ا
امررة ٗا ْٓرر٘اوكنررلناّلكيَررااإاتيحرر اد ا احملا ب٘ا ّاعياٗاالكيعاىٔ٘ا ّاواٙا ريا مٔىا
تْظٔلااجليىاداوبٔتااحلكهابتابالعكى.ا بابررتاّبايررٔىاع ر ٌاّغررحةٗاال ر اّد ااألررحلا
ال ةوراٌا ّابعفرَهامرًااملنالٔر االرذًٓاًنعرْاا ألررررْ ٗاكأْبرررراتةِاالرر ر ا رر ر مَااليرررراابرر ر ا أا
ب ا اىَااإاجي ّااّؤا٘ا ررياالر ّاجابراحل لا ّتةكررلاًابعَررااعاررٙااإلب ر اعاالبةبررٕاالاوررٔناا
مًا جتاالْألْلاد امباباٍه .ا
امل رررررة .اّت رررررةبلاٍرررررذِاالصرررررْ ٗاوارررررٙاد ا
ٍّكرررذااسلرررًا مررراواى ررراٛاغرررة ٔاملامرررًا م رررةؤ٘ا تر ر اغرررْ ٕاالرررذٖاوررراّلا ٌآرررليفا
ال ج٘ااطّ اوكنًاّألا عًْاالاضر االةجرتا م ذلَااالًْئ٘اداىَف٘امصةابْجُا ّما.ادالا
بتامًا جتاغعْبًَاّاىاناٛاتًَااحلفا ٓ٘.امرًا ٌاد ْاٍٛاالئصةاّبع ِا ى ْىْٔ اّذلاّلاَراا
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ال اغا٘امجا ّكااأْ اال ا ا تَااد ااخلٔب٘ا ال ررةكاملاالعررابةٗالايررا امل.ا إآصرربحاالر ااعا
ااالىاحرررا انعاىيررر٘ااطاعرررٙنااَرررٕامرررًاألررريجا عرررًااط اّالعرررة اّاليرررٔهاد ٍابرراًاتر ر ابرررُا
برر ر ا أ.ا إاتكررررًا مرر راًاترر ر ااجاعررراًآٍْاَرررراا بْا االصَْٔىٔ٘اّ و اَااألبا ام ا ٛن ا
املصرررةٓ٘ نامرررًايفّاجَررراابْٔلٔرررْ ا ٔصرررة.ا إا
إآصْ االاْ اٗاع ٘ات ٌْاّ لٔا٘ادا
تكًاٍذِااحلئير٘ا ورا االا رٕابٔيَرااّبررا ٍذاااإلًرا ابٔينراادااحلئير٘الٔ رلا لٔار٘ا رريا
ى ْىٔرررْ االرر ات رررْ ملاد اورررباعاألرررلادا عياٗاالكيعاىٔ٘اال اآيف ملابعتاض االايرننن ا
وفررررْ اال ّجرررر٘اّاطواّواررررٙاالعاغرررري٘االرررر ا
ّعاٙاامليابااآل ةاكٔرلاتصربحاورالْمٕا
الاب ررررل اداع اَرررراابرررردى ْىْٔ ا الاحيررررلا الةا ص٘االَْٔ ٓ٘اب ا٘ ا طىَاا ةملابٔ ًرْ ا
ل ررْ ٕاّ ررريِا ٌا حررْااخلرر اعاعررًاألررْ تَاا الةّماىٕالٔي والاا آْوياابرًايفكةٓرااعارٙا
الررررر ااوررررررايةملامن ررررراًامَٔنيررررراًاداالررررر اماا ًبررلالانكيررُامررًاج ر ٍا اّمررًاىصر اسلررًا
اطّ ّبٔ٘ ا ماايفىْبٔاااي اوااعلاعارٙاىياَٜرانا الٔررْواالةّآرر٘االاْ اتٔرر٘اال ر اج ر ٍاامااررٌْادا
ّلكًااملرؤ رآ ٔر ّىياابدىَرااكاىرلامعحبر٘ا ماحنررر٘اغرررعةٓ٘ا واالصرررة ااخلالر ر اداامل رررح ا
بكأْبرراتةٗاطىَنررااعاررٙامرراآبرر ّامررًاعحٔيرر٘ا اطمررْٖاالكرربريالٔحٔررٙابررًايفكةٓررااالراذٖام َّ ر ا
ّاور ٗ ناٍّرٕاالادكٔر اعارٙااحلرْاا االًْئرر٘ا ليررر ّواامل رررٔحاّعَررر ِاداىَرررةااط ٌاّكررراٌا
دامياّم٘ا ةو٘ا ّمااّجلّتَرااّالر ااعاعرًا مكةماًادااليصةاىٔ٘اّاإلو و نن.ا
ويْ اال ة .اكٔلآصّْ ا ب اليااالٔرْواتا رايفا

ا
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حضور األمناط األولية يف رواية
"أوالد حارتنا"
غسان غنيم*
حتْل الكاتب الكبري صتٔب ستفْظ بعد
مرحل٘ الْاقعٔ٘ الطبٔعٔ٘ اليت عاا ماً هلا اا
الْاقا ،ىل مرحلاا٘ تفصااري ٍااا الْاقااّ ،حتلٔلااُ
ّدراشتُ عرب ّشاا ٜنئا٘ ابتادعَا ّّؼا ماً
هلا ا ىل مرتب٘ نئ٘ ّنكرٓ٘ عالٔ٘ جداً.

هللق ّعإ عرقاُ" ّلكاً لٔصا د ال ظاعْر ٍااا
العر )(.)1
ّٓقْل أٓفااًث (ىلٌ الفيااٌ قاادر أٌ ٓعاْد بياا
ىل ؼنٔه ال ظعْرِ حٔث ٓتْحّد معيا تلِياا يف
حفااارٗ ن تياااا القدميااا٘ ّأبطاااال اذتكآااااه
الآً ىظًّ أىيا مل ىعد ىؤمً بَه.)2()..

ّقاااد لااا ٙلا ا يف العدٓاااد ماااً رّآاتاااُ
ّأقربَااااا ىل ىفصااااُ ..:أجاااااالث ىلىَااااا "ال ا ٔاااا٘"
ىلىَاااا األوااااأ الااايت تيطاااْٖ علااا ٙم اااسٚ
ّ"أّالد حارتيا" ّ"اذترانٔغ"...
ع عاااو تل ا الؽااْر الراش ا ٘ عنٔق ا ًا يف
تااْىٕ
اليففض البعرّٓ٘ الايت للام معااىٕ تا ريٗ يف
*
ا اـٕ ّأعطم الك ري.

ّتعاااد "أّالد حارتياااا" رّآااا٘ ماااً با ا أٍاااه
رّآاااه ٍاااا ا بااد الاااٖ تاارفط حٔاتااُ لفااً
الرّآ٘ نابتاد نٔاُ أظاكاالً جدٓادٗ ّابتكار
ّٓ لب أٌ تتجل ٙاألواأ األّلٔ٘ مً هلاال
أشاالٔب حدٓ اا٘ دنعتااُ ىللَٔاا ربتااُ الطْٓلاا٘ يف عنلٔاا٘ ال ظااعْرٓ٘ لااد ٚا بااد ّقااد ال ٓكااٌْ
مٔداٌ مساّلتُ ٍاا الفً.
عو مبا ٓيات ماً حٔاث تا ماُ
الفياٌ علّ ٙعٕ تا
ّلااد ٚقااراٍ ٗٛاااِ الرّآاا٘ الفاااٗ ال بااد أٌ ماا ،الينااْ ب األّلاإ نٔااعتٕ ىلبداعااُ متْانق ااً ىل
ىتااااتر نكااارٗ األوااااأ األّلٔااا٘ أّ ماااا دعااااِ ماد ٚماا ،تلا اليناا ب الاايت اهلتسىتَااا الااااترٗ
ع
العرقٔ٘ ناإلىصاٌ األّل ما زال تامياً يف ت
"ْٓى ا " بااالينْ ب البااد ٕٜتل ا الؽااْرٗ األّلٔاا٘
ميّا بعك ُ مً األظكال.
ّالراشب اليفصٕ لتجارال ال حتؽا ٙلاد ٚعار
أّ ىْ ُ ّاحد.
ّلكًْ قد ٓقْو الفياٌ بإعاادٗ ىلىتااب ٍااِ
ٓقْل "لصلٕ نٔدلر"ث (يف قياا حٔااٗ الفيااٌ
ّاألقيع٘ ا تفاعف٘ لعنلُ ٓعرب الفياٌ للنجتنا،
تلٍااااُ عااااً ا عياااا ٙالعااااعاٜرٖ ليفااااْط أناااارادِ
ا فكِك٘ .ىلٌ الفياٌ ال ميفٕ يف شبٔلُ "لٔعٔد

اليناااا ب األّلٔااا٘ عامااادًا متعنّاااداً ٍّاااْ ٓقؽاااد
بااال الْؼااْل ىل م ااس ٚمااا أّ ابتاادا قفاأ٘
جا بااااا٘ نٔ بّااااام معرنتياااااا ارتاؼااااا٘ ٔاتياااااا
الداهللٔ٘ ّارتارجٔ٘.

*
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أوالً ــ اإلطار والفكرة:
تعااااار ٍااااااِ الرّآااااا٘ قفااا أّ٘ اإلىصااااااٌ
ّاإلىصاااااىٔ٘ بعااااك عاااااو ّقفاااأ٘ ىلىصاااااىيا
العربٕ بعك هلاؿ مً هلال أشطرٗ األنعال
يف شاأا شااردٖ ٓتباا ،حكآاا٘ الاادٓاىاه الاايت
ظكلم م ،بعا األشاا ري الاظاعْر ادتنعإ
إلىصاىيا العربإ ّقاد أراد تاتبَاا أٌ ٓتعار
ذتٔاٗ ميطقتيا العربٔ٘ ّىلىصااىيا ماً هلاال هللاق
ّاقااااا ،مت ٔفاااا ٓتاااااْازّ ٚاذتكآااااا٘ الدٓئااااا٘
ّٓتْاز ٚيف اآلٌَ ىفصُ م ،العاامل الاْاقعٕ الااٖ
أظاااأده ٍاااااِ الرّآاااا٘ بقؽااااد حتلٔلااااُ لفَنااااُ
ّىلدراتاااُ ..علااا ٙالااارفه ماااً احتفااااظ شلصااال٘
األحاااادار ا رّٓاااا٘ بع رٍااااا ا ااااٍْه باذتقٔقاااا٘
ّاحتفاظَا بالتالٕ با تع٘ الفئ٘ الراٜع٘.
ّقاااد تياّلااام الرّآااا٘ تاااارٓ ا يطقااا٘ مياااا
البدّ ٛحت ٙالْقم الراًٍ عرب ىل اعاه تٔا٘
ختتاااار ماااً تا ا مرحلااا٘ أبااارز ماااا نَٔاااا اااا
ٓل ؽااَا ّٓاادلي علَٔااا ..ابتاادا ٛبباادآاه الكااٌْ
األّ مرّراً بالدٓاىاه الصنآّ٘ الايت عرنتَاا
ا يطقاااا٘ ىل أٌ تؽاا ا ىل مرحلاااا٘ العلااااه الاااايت
نصره الكٌْ ّالطبٔع٘ بعاك ُ شتتلا ّىلٌ
تاىاام األٍااادا الااايت اجتنعااام علَٔاااا ٔااا،
ا راح اليت تياّلتَا الرّآ٘ ّا يااٍ ّالطراٜاق
ّاحاادًٗ ٍّاإ ىلعااادٗ العاادل ّا صاااّاٗ ىل ربااْ
ٍاِ ا يطق٘ اليت ماا نتٝام تعاَد ؼاراعاً حااداً
جاادّاً علاا" ٙالْقاا " أّ "ال اارّٗ القْمٔاا٘" اارّٗ
أؼاا اال ٍااااِ األر ّأٍلاااَاّ ..ماااً ٍياااا ناااإٌ
القؽااااا٘ لٔصااااام قؽااااا٘ أىبٔااااااّ ٛىلٌ تْشااااالم
بقؽؽَه حتا ٙلٍاْا أوا ااً أّلٔا٘ ٓتصااّٚ
يف معرنتَه ّمعرن٘ قؽؽَه ت ي أبيا ٛا يطق٘
ب أبيا ٛا عنْرٗ أٓفاً.
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ّقد قرٜمْ الرّآ٘ قاراٛاه متعادّدًٗ حٔاث
ؼدره ميجّن٘ عل ٙؼف اه جرٓدٗ األٍراو يف
عاااو ّ 1958قااد ّق ا "األزٍاار" ـ ادٍّا ّمياا،
ىعرٍا نله تيعر يف مؽر ب بعم فري مرٗ
هلارب مؽر .نقد رأ ٚاألزٍر نَٔا ىْع ًا مً ىلل اٛ
الاادًٓ ّجاارأًٗ علاا ٙاا حا قاااو "عرناا٘" ٍّااْ
رمااااس العلااااه يف شاااأا الرّآاااا٘ الصااااردٖ بقتااا
ظ ؽااأ٘ "ادتاااباّٖ" ّنفاااا ظااارٓعتُ ارتفٔااا٘
الايت ظلام شتتفٔا ً٘ لقارٌّ عدٓادٗ ٓصأطر ماً
هلا ااا "الييظاااار ّالفتااْفاه" علاا ٙعقاااْل اليااااط
ّأرّاحَااااه ّادتااااباّٖ يف الصاااأا الرّاٜاااإ
للرّآاااااا٘ ٓرمااااااس ىل "اا" ّلكااااااً الرّآاااااا٘
ّلل قٔقااا٘ ال ترٓاااد ٍااااا حتدٓاااداًّ ..ىلواااا ترٓاااد
أظااأاٛخ أهلااار ٚشااايبٔيَا يف لااا٘ اليتاااا ٜالااايت
شٔتْؼ ىللَٔا الت لٔ ...
ّقد ؼرفح الكاتب جبس ٛماً مرامإ ٍااِ
الرّآ٘ يف االنتتاحٔ٘ اليت هلؾّ بَا ٍاِ الرّآ٘
ح قالث (تلنّا ـا أحدٌ الُ أّ ىا ٛبظله
أّ شااْٛم معاملاا٘ أظااار ىل البٔاام الكاابري علااٙ
رأط اذتااارٗ مااً ىاحٔتَااا ا تؽاال٘ بالؽاا راٛ
ٔعيااا مااً
ّقاال يف حصاارٗث "ٍاااا بٔام جاادىا
ؼلبُ ّضتاً مصات قْ أّقاناُ نلناا ا صتاْ :
ّتٔ ىفاو.)3("!:

ثانياً ــ األمناط األولية:
تيقصه الرّآا٘ ىل سصا٘ أقصااو تبادأ ما،
بدآ٘ ارتلق ّتيتَٕ م ،شٔاق٘ العلاه ّا عرنا٘
"أىبٔاااٛم" ٍاااا العؽاار الاااٖ ٓااؤمً بَنااا ا ؤل ا
ىلمياى ااً تاابرياً جااداً ٓؽ ا حاادف ىلمياااٌ اإلىصاااٌ
الصاااابق باألىبٔااااّ ٛالريشا ا ّمباااا أتاااْا باااُ ماااً
مبااادأ أهلاقٔاا٘ أّ تعاارٓعٔ٘ أرادّا بَااا تيظاأه
اجملتناااّ ،عاقاتاااُ نىااااا ّتتجلااا ٙاألوااااأ
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األّلٔاا٘ يف زتنْعاا٘ مااً األنعااال ا ؤلف ا٘م للعن ا
الرّا ٕٜاليت تتْا يف الصٔا الصاردٖ ّناق
ميطاااق األوااااأ األّلٔااا٘ ّّناااق العنا ا ارتااااؿ
أٓفاً ّزتنْع٘ األحدار الايت ٓقادّمَا الصارد
لت ناا معياآ ٙؤدٓااُ الاايؾ اذتكااا ٕٜتلاااُ..
تنا تتجلاٍ ٙااِ األوااأ ماً هلاال زتنْعا٘
الع ؽاااأاه الرٜٔصاااا٘ ّا عاّىاااا٘ .نفاااإ ىل ااااار
الع ؽااأاه ٓتجلااا" ٙادتاااباّٖ" رالي األشااارٗ
الكاابري ّمؤشصااَا ّؼاااحب البٔاام الكاابري
ّالااااٖ بٔااادِ تاا ظااإّ ٛمياااُ تيطلاااق ٔااا،
الففااّ ٜىللٔاُ ترجا ،األماْر ٓعأغ يف "البٔام
الكبري" ..ل الينط ا اْازٖ للجيا٘ ىلىاُ واط
أّلٕ "لإللاُ" القاادر القاْٖ ّشاْ ٓظَار ٍااا
ما اً هلاااال لٔااااه األنعاااال يف شااأا التتااااب،
الصردٖ الرّا..ٕٜ
أما "ىلدرٓض" نٔتصاّ ٚم ،وط ىلبلٔض م،
ماحظ٘ التْانق الؽاْتٕ ّ"أدٍاه" ٓتْاناق ما،
"ندو" ماااا ،ماحظاااا٘ التْانااااق الؽااااْتٕ أٓفاا ااً..
ٍّناو ّقدرٖ ابيا "أدٍه" ٓتْانقاٌ ّوْ ب ابين
ندو "ٍابٔاا ّقابٔاا " ماا ،ماحظاا٘ تْانااق بدآاا٘
ر يف (ا اّ ٛالقا ) .أما "جبا " نَاْ
االمس
الينْ ب األّلٕ لماا "مْشّ .."ٙمثف٘ تْانق ب اشاه
جباا ّؼااعْد مْشاا ٙعلاا ٙجباا الطااْر لتلقٍااإ
العرٓع٘ ٍّْ مً أت ر أحدار حٔاتاُ بارّزًا
ّأت رٍا تع رياً أٓفاً.
أمااااا "رناعاااا٘" نَااااْ الينااااْ ب الاااااٖ مي ااا
الينْ ب األّلٕ "للصٔد ا صأا عٔصا"ّ "ٙقاشاه"
مي وْ ب "ستند  "ما ،ماحظا٘ أٌ ستناداً
تاٌ ٓكي ٙبا"أبٕ القاشه".
أمّا "أمٔن٘" نَإ واْ ب حاْا ٛالايت ٍإ أو
البعرٓ٘ "ّنق الينْ ب الدٓين" ّالتؽا ري يف "أو"
قااد ٓااراد بااُ التف اأه ّالتَْٓ ا أحٔاى ا ًا ّلاأض

التؽ ري ن ْا ٛأوي تا البعارٓ٘ ّناق التؽاْر
الدٓين.
أمااا "عباادٗ" أو رناعاا٘ نَاإ وااْ ب "ماارٓه
العااااار ."ٛتقاااْلث "نَاااا أىاااا ا أمااا٘ اا" عيااادما
بعرٍا ا ا بعٔصٓ" ٙصْ " .
مث٘ ظ ؽٔاه ت ريٗ صتدٍا يف الرّآا٘
ميكييااااا أٌ صتااااد أوا َااااا األّلٔاااا٘ ا ْازٓاااا٘
ّىكتفٕ مبا ُتر.
أماااا األنعاااال الااايت تتاااْاز ٚيف الرّآااا٘ مااا،
األوااااأ األّلٔااا٘ لانعاااال يف الااادٓاىاه الاا ار
نَٕ ت ريٗ ّتكاد تصاتْعب الرّآا٘ ٔعَاا
ّتعااك ىصاأجَا الرّاٜاإ تلاآُّ ..باادأ ل ا
مياااااا البدآااااا٘ ّلتعااا ااّر اشاااااتعرا األنعاااااال
ٔعااا ااً ناااااإىين شاااااعتياّل األبااااارز
ّا ْاقااا ا
ّاألت ر تعبرياً ماً با األنعاال ّا ْاقا الايت
تتْانق ّالينط األّلٕ.
نفااإ قصاااه "أدٍاااه" ا ا "ندو" اليناااْ ب
األّلٕ ّح (ّق ندو ْٓماً ٓيظار ىل ظلاُ يف
اذتدٓق٘ نإ ا بظ جدٓد ميتد ماً ظلاُ ّاظأاً
بقاادّو ظا ؾ مااً ا يعطا هللفااُّ ..باادا الظا
ادتدٓاااد تعواااا ااارب ماااً مْـااا ،ـااالْعُ
ّالتفم ّرا ِٛنرأ ٚنتاٗ مسرا.)4("...ٛ
ٍّااااا ماااا ٓتصااااّ ٚمااا ،ماااا ؼااايعُ اا يف
الينْ ب األّلٕ ذتْا ٛحٔث أهلاه مً أـاا
ندو(.)5
ااه ٓتااسّب أدٍااه أمٔناا٘ ّٓعٔعاااٌ شااعادٗ
فااامرٗ ىل أٌ ٓااعتٕ "ىلدرٓااض" ّوْ جااُ األّلااإ
"ىلبلاأض" ّٓصااتعط أدٍااه لا ااا علااّ ٙؼاأ٘
ّالااادِ لٔطنااا ًٝىل أىاااُ مل ملرماااُ ماااً ا اااريار
تناااا ادعااا ّ ٙعرنااا٘ العااارّأ الععااارٗ الااايت
ّـااعَا ادتااباّٖ ناأقؾ أدٍااه مااا حدّ ااُ بااُ
أهلِْ ىلدرٓض عل ٙامرأتُ اليت تْشْط لُ ّتاسًٓ
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لااااُ الفعلاااا٘ اليكاااارا ..ٛا تن لاااا٘ يف الرفباااا٘ يف
ا عرن٘.
ٍّااا تلااُ ٓتااْاز ٚما ،الينااْ ب األّلاإ يف
قؽ٘ ندو ّحْا ٛالايت ّشْشام آلدو مبصااعدٗ
ىلبلٔض زتصداً يف األنع ..ٙنعهلرجتُ بفعلتُ ٍاِ
مً جيتُ "ّنق الينْ ب الدٓين" نبصبب الففْل
ّالْشْش٘ ارد تا ماً ندو ّأدٍاه ماً ادتيا٘
الاايت ظ ا تاٍنااا ٓتااْ للرجااْ ىللَٔااا ّح ا
اتتع ادتباّٖ ا عؽٔ٘ رد ابياُ ندو ماً
البٔااام الكااابري (الرّآااا٘ ؿ  48ااااا ٍّ .)49ياااا
تاٌ ال بد ألدٍه مً العن لتاعم الكفاا
للبٔم ادتدٓاد الااٖ ٓيتظار نٔاُ ّلٔاداً جدٓادًا
نكااااٌ العنااا العاااا ا فاااين تناااا ّؼااافُ
الكاتاااب ّادتااارٖ اااْال اليَاااار هللاا عربااا٘
"ارتٔار ّالبطا ا"(.)6
ٍّااااا ماااا ٓااااترىا بقْلاا٘ "بعااار جبٔيا ا
تعت هلبس ".
ّعيدما تلد أمٔن٘ اا ّوْ جَا األّل "حْا"ٛ
اا تْأماً ٍناا قادرٖ ٍّنّااو ااا ّوْ جَناا "قابٔا
ٍّابٔ ا " اااا ٓكاارباٌ ّميتَياااٌ رعاإ ال اايه ااه
حتدر ا فاجعٗ اليت اىتظرٍاا ندو آْاً حا
ٓرش ادتد ادتباّٖ نّاو ٓدعِْ للصاكً يف
البٔاام الكاابري "ادتياا٘" ااا ّجااد نٔااُ ادتااد مااً
ٔبااا٘ ّهللاااق قااآْه بٔيناااا َٓنا ا قااادرٖ ألىاااُ
ارتكب معؽٔ٘ م ،ابي٘ عنُ "ٍيد".
ّبَاااا التففاأ الْاـااا ت ااْر ال ااريٗ يف
قلااب قاادرٖ ..نريتكااب جرمياا٘ القت ا البعااع٘
ح ٓقت أهلاِ ّٓدنيُ بعد معاجرٗ بٔيَنا(.)7
ّلاااْ ىظرىااااا ىل شااأا الصاااارد الرّاٜاااإ
لْجادىا أٌ عنلٔا٘ القتا قاد جاااٛه مق نا٘ نااا
مصْفاه ميطقٔ٘ قْٓ٘ ع قدرٖ ٓقت أهلااِ
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ّىلٌ ؼ اْفر الكاتااب ظ ؽاأ٘ قاادرٖ علاا ٙأىَااا
ظ ؽاأ٘ تااؤمً بااالعي ّالقااْٗ للْؼااْل ىل مااا
تبت ٕ ىلال أٌ األحدار ال تصتدعٕ عنلٔ٘ القت
ٍاِ لْال أٌ الكاتب قد رشه مصبقاً شتططاً
ٍٔكلٔاً لرّآتُ ٔث ٓتتب ،نُٔ الينْ ب األّلٕ
لانعاااال الااايت تكٍاااٌْ القؽااا٘ الدٓئااا٘ "واااْ ب
قابٔ ٍّابٔ " .نا كاى٘ اليت مي َاا ادتاباّٖ
ناو مل ٓقبلَا ٍناو ّرنفَا ألىَا مل تيصا ب
علاا ٙعاٜلتااُ أمااُ ّأبٔااُ ّأهلْتااُ ننااا معياا ٙأٌ
ٓقتلااُ أهلااِْ الهلتؽاؼااُ مبكاىاا٘ دّىااُ علااٙ
الاارفه مااً عاادو قبْلااُ ااا ننااا يف شااأا
الرّآاا٘ فااري مُص اْفي ميطقٔ ااً يف ىل ااار األنعااال
ّلكً الينْ ب األّلٕ فلبُ نتبعُّ .بَاا ٓكٌْ
القصااه األّل مااً الرّآاا٘ ىلعااادٗ للينااْ ب األّلاإ
"يف شااااافر التكااااآًْ" التاااااْراتٕ ّىلٌ ااااااّز
الكاتب تفؽٔاه ت ريٗ ىلال أىُ تتاب ٍااا
القصااه ّشاافر التكاآًْ التااْراتٕ حاـااار يف
ٍيُ بعنْمٔتُ فالب ًا ّبتفؽٔاتُ أحٔاىاً.
ّما هلارّب الكاتاب عاً بعا األنعاال يف
الرّآ٘ ىلال مراعااًٗ لطبٔعا٘ العنا الرّاٜإ ّماا
ٓقتفااأُ ماااً أشاااالٔب ّ راٜاااق قاااد ال تتْاناااق
ّاألنعال يف الينْ ب األّلٕ ا صتْح.ٙ
ّيف القصاااه ال ااااىٕ "جبااا " ٓتن ا ا واااْ ب
"مْشااا "ٙاألّلااإ يف األمسااااّ ٛاألنعاااال نجبا ا
فا ا ٓتااأه ٓ تصا ا يف برتااا٘ ماااا ٛنتيتعااالُ
زّجاا٘ الياااظر "ىاااظر الْقاا " مااً ا ااا( ٛتنااا
اىتعم مْش ٙمً ا ا ٛمً قب ابي٘ نرعاٌْ )..اه
تقااْو زّجاا٘ الياااظر ب بٔتااُ تنااا نعل امْ ابياا٘
نرعٌْ ّجب م وْ جاُ األّلإ "مْشاٍ "ٙاا
عااار أحاااْال ىلهلْتاااُ عاااااباتَه ٓيفاااه بقلباااُ
ىللَٔه ىل أٌ ٓرّ ٚاحدًا مً الفتْاه ملاّل قتا
أحد أبيا ٛجلدتُ "دعبض" نٔقْو بقت الفتْٗ(.)8

حضور األمناط األولية يف رواية (أوالد حارتنا)

ه َٓرال تنا نع وْ جُ األّلٕ متام ًا
بعاد أٌ قتا أحاد جياْد نرعاٌْ ألىاُ ٍا فه بقتا
ّاحد مً أبيا ٛجلدتُ ّت ٌ مً "جب ّمْش"ٙ
دنيا الف ٔ٘ يف الرم ..
ه َٓرال "جب " ّٓؽاد أهلت تؽاارعاٌ
نهلاارًٓ مااً أج ا اذتؽااْل علاا ٙا ااا ٛنتعجبااُ
ّاحدٌٗ ميَنا لقْتَا ّأدبَا ٍّاا ما حؽا ما،
مْشااا ٙيف أر مااادٓاٌ حٔاااث ٓؽااااد عنفاااُ
"ٓ رٌّ" الكاًٍ(.)9
ااه ُٓادْع ٙجبا للصااكً ماا ،أباإ الفتااات
"ا علااه البلقٔطااإ" الااااٖ ٓعناا حآّاااً نٔاااتعله
جب مَي٘ عنُ بصرع٘ تابريٗ ّٓ اامر باالعْدٗ
ىل اذتااارٗ تنااا نعا وْ جااُ األّلاإ "مْشاا"ٙ
ّتكٌْ بدآ٘ ْرتُ مً هلال لعب٘ باث ال عااب
يف البٔااااْهٍّ ..اااااا مااااا ٓتْانااااق بعااااك مااااً
األظكال م ،قؽا٘ عؽاا مْشاّ ٙقادرتَا علاٙ
ااااا أد ٚىل جااااس
التَاااااو حّٔاااااه الصاا ا رٗ
نرعٌْ تنا جس الياظر ّنتْاه اذتارٗ.
ه ٓقاب "جبا " ادتادّ األتارب "ادتاباّٖ"
الااينط األّلاإ لإللاآُّ ..كااٌْ ل ا نااْ جب ا ُ
قرال ؼ رٗ ٍيد تنا حؽ م ،مْش ٙالاٖ
قاب ا اا علااٍٝٔ ٙاا٘ ىااا ُر متقاادٗ يف العٍُلْٔقاا٘ مل
ٓصتْـ َا "مْشا "ٙتناا مل ٓصتْـاا "جبا "
ؼْرٗ جدِ ادتباّٖ ح قابلُ ّتلفاُ بإىقاا
ظعبُ مً الال ّا َاى٘ الْاقع٘ علُٔ تنا دعاا
اا مْشااا ٙإلىقاااا قْماااُ(ّ )11أٓااادِ بقاااْٗ ماااً
عيدِ ...ه تتْا األحدار لٔيتؽرخ جب ُ ّٓصْد
عَد الرهلاّ ٛالعدل ّا صاّاٗ.
عاػ الياط يف أماٌ ّاشتقرار لكً مث٘
معكل٘ ؼ ريٗ تقْو ب "دعبض" ؼدٓق جبخ
ّبا رجا نقااري امساُ "تعبلااَا" نٔقااْو دعاابض
بإٓاااا ٛعا الرجا ّ ااا بلا األماار جااباً أؼاار

عل ٙأٌ ٓعهلا "تعبلَا" الرج الفقاري حقاُ ماً
دعبض ّ ل بإ فا ٛع دعبض ٍاا ما ٓعاري
ىل العرٓع٘ اليت جاا ٛبَاا مْشاّ ٙأظاار ىللَٔاا
الكاتااب مااً هلااال تؽاار ظ ؽاأ٘ جب ا يف
الرّآااا٘ ستققا ا ًا مقْلااا٘ "العا ا باااالع ّالصاااً
بالصااااً" ّاهلتٔااااار الكاتااااب للعاا ا يف شاااأا
الرّآ٘ مً دٌّ أٖ عفْ نهلر يف ادتصاد قؽاد
ىللُٔ قؽدًا ستاتاٗ للينْ ب األّلٕ لانعال.
ّيف ىَآ٘ ٍاا ا قطٓ ،قْل الكاتبث (ٍاِ
قؽاا٘ "جب ا " تاااٌ أّل مااً ااار علاا ٙالظلااه يف
حارتياااا ّأّل ماااً حظااإ بلقٔاااا "الْاقاا " بعاااد
اعتسالُ)(.)11
ّيف ٍاا تْانق ّاـا م ،ما يف الينْ ب
األّلٕ "مْشّ "ٙمقابلتُ "ا" ّللاُ مصاؤّلٔ٘
ىلىقا ظعبُ ا ٓعااىٌْ يف أر مؽار " صاب
ما ّرد يف التْراٗ".
أماااا القصاااه ال الاااثث الااااٖ ٓت ااادر عاااً
"رناعاا٘" الاااٖ ٓعااك الينااْ ب األّلاإ للصاأد
ا صٔا "ا خلٍؾ ا يتظر" الاٖ اىتظرِ نل "جبا "
ّاذتااارٗ بعااد أٌ اشتعاار ٚالظلااه ماارٗ أهلاارٚ
نٔباادأ بَاارال "العااه ظااانعٕ" ماا ،زّجااُ اذتبلااٙ
العااب٘ "عباادٗ ّوْ جَااا األّلإ الصاأدٗ "ماارٓه"
عاارٍا مااا الاارال بعىَااا
العااارا ٛالاايت مااا ىلٌ ب ّ
شت ب ّحتن تلن٘ اا "ا صٔا" حت ٙقالامث
(ٍاأىاا أم٘ الرال")12(....
ٍاارال ظااانعٕ مااً ّجااُ البلطجاإ الفتااْٗ
"زىف " قات األ فال الاٖ قت فاً يف ظاَرِ
األّل ٓقااْل ظااانعٕث (اجملاارو ا لعااٌْ هلط ا
ّلٔد "شٔدٍه" بٔا ذتنا٘ الارأط اه مل ُٓصان،
عاااً الْلٔاااد بعاااد لاا أباااداً مل تعهلااااِ رلااا٘
بطف ا يف ظااَرِ األّل ّتتصاااٛل أٓااً شااعلد:
شتلدًٓ ب أىاط ال ٓقتلٌْ األ فال).)13(.
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ٍّاااااا مااااا ٓعٔاااادىا ىل وااااْ ب ٍااااريّدط
"الطافٔ٘" مل الَْٔد أٓاو ّالدٗ الصٔد ا صأا
الااااٖ أهلاااربِ اجملاااْط عاااً ّالدٗ "ملاا الَٔاااْد"
نطلااب ىللاأَه أٌ ٓاادلِْ علٔااُ عيااد عااْدتَه ااه
َٓاارال "ْٓش ا اليجااار" ماا" ،ماارٓه العااارا "ٛىل
مؽاااار ّمل اااارب اجملااااْط "ٍااااريّدط" عااااً
ا كاااااٌ الاااااٖ ّجاااادّا نٔااااُ الْلٔااااد ألىَااااه مل
ٓرجعْا ىللُٔ ّ ا رأٍ" ٚريّدط" أٌ اجملْط قد
ش رّا ميُ ففب ففباً ظدٓداً نعرش ّقت
ٔ ،الؽبٔاٌ الآً يف "بٔام ذتاه" ّيف تا
ختْمَا مً ابً شيت ننا دٌّث
اإلصتٔا ا ث (حٔيٝاااا ..اااا رأٍ" ٚاااريّدط" أٌّ
اجملْط ش رّا بُ ففب جداً نعرشا ّقتا
ٔاا ،الؽاابٔاٌ الااآً يف بٔاام ذتااه ّيف تاا
ختْمَا ماً اباً شايت نناا دٌّ صاب الاسمً
الاٖ حتققُ مً اجملْط.)14()...
اهّ عاااد "ْٓشا اليجااار" باااا "ماارٓه ّٓصااْ "
بعد ماْه الطافٔا٘ "ٍاريّدط" ٍّااا ماا حادر
ماا ،ظااانعٕ اليجااار ىل عاااد بعااد مااْه الفتااْٗ
"زىفاا " ناشاااتقبلُ أٍاا اذتاااارٗ باااْد ّترحٔاااب
نفاااتا حاىْتاا ًا لليجاااارُّٗٓ ..له خاا تعاااابُ مَاااييت
ظااانعٕ ّْٓشا اليجااار ّستاّلاا٘ تا ميَنااا
تعلٔه الؽيب ا َي٘...
ااه متفاإ األحاادار بتصاااّ ّاـااا ب ا
أحدار الرّآ٘ ّاألنعال يف األواأ األّلٔا٘ يف
قؽاا٘ حٔاااٗ الصاأد ا صاأا ح ا َٓااته "رناعاا٘"
بالعله الاٖ جيدِ عياد زّجا٘ العااعر جاْاد "أو
خبا رٍا" نٔتعله مَي٘ ىلهلراب العفارٓام لٔاداّٖ
اليااااط ماااً أمراـاااَه ّمل َٓاااته با اااال الااااٖ
ٓصااارقُ اليااااظر ّالفتاااْاه ماااً الْقاا ّىاااادٚ
"باذتااب ّالصاااو" ..تنااا نعاا الصاأد ا صاأا
ح ا تاااٌ جيااْال الااباد لاأ لؾ الياااط مااً
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األمااااارا ّالعفارٓااااام ّمل ٓااا ادْ ُ ىل العيااا ا
ّالقْٗ ب ىل اذتب ّالصاو(.)15
(ّتاٌ ٓصْ ٓطْ ا دٌ تلَا ّالقرٚ
ّ ُٓعخلٍه يف زتامعَا ّٓكارز ببعاارٗ ا لكاْه
ّٓعااااااافٕ تااااا ا مااااااار ّتااااا ا ـاااااااع يف
الععب.)16()...
ّتناااااا تااااااٌ الصااااأد ا صااااأا ال َٓاااااته
بتقْٓ الصلط٘ السمئ٘ ب دعاا ىل اعتَاا
نعياادما عاار الفرٓص أيٌْ علاا ٙالصاأد ا صاأا
قطع٘ ىقْد علَٔا ؼْرٗ قٔؽر لْٔقعاْا باُ قاالث
"أعطْا ما لقٔؽر لقٔؽرّ ..ما ا ا)16(.)..
ّتاااال تااااٌ رناعااا٘ ٓااادعْ ىل تاااار
الْقا ّتاار الياااظر لٔتؽاار بااُ ّمل َٓااته
ىلال بعااافا ٛالياااااط ّرنااا ،شاااآْتَه األهلاقٔاااا٘
ّاذتفااارٓ٘ ّقااال "ألو خبا رٍااا"ث ىلىااُ ٓرفااب
مااً ت ا أعنااا قلبااُ يف تلقاإ أشاارار الااسار
نصعلتُث أتطن ،يف ا اال الكا ري :نعجابَاا بعىاُ
يف تطَااري اذتااارٗ ٓرفااب ال يف ا ااال الك ا ري..
ّأتااد قااااٜاًث (ىلٌف أحكااهخ مااا يف عنلاا أىاا
تَسم العر بالطٔب ادتنٔ ).)17(.
عااْ أٍا اذتااارٗ لااؾ
تنااا ٓتصاااّ ت ّ
ماا ،مااا ٓعاابُ تع اّْ
لؽااَه مااً العاأا
الَٔااْد نىاااا ىل شتلااؾ لؽااَه مااً حكااه
الدّل٘ الرّماىٔ٘ ّٓعٔد ىللَٔه القْٗ ّا ٔب٘.
ٓقاااااْل العااااااعر "جاااااْاد" يف الرّآااااا٘ث "ىلٌ
اذتااارٗ اجاا٘ ىل مااً لؽااَا مااً ظاأا ٔيَا
تنا ختلؽ ا نصْش مً عفارٓتَه)(.)18
تنا أٌ فٔااال "رناعا٘ "فاري ا صاْي()19
الاٖ ال ٓقتفُٔ ىصاق الرّآا٘ ّتراتاب األحادار
نَٔا ال ٓفصرِ لاد ٚتاتاب متنٔاس م ا صتٔاب
ستفااْظ ىلال اش اتلَاو حٔاااٗ الااينط األّل "ٓصااْ
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ا صأا عٔصاا ٙبااً مارٓه" الاااٖ ٍااب ىل الربٓاا٘
نؽاو أربع ْٓماً ه تعرّ لتجرب٘ العأطاٌ
ّاىتؽر علُٔ.
تنا تاٌ متّٔس ظ ؽأ٘ "رناعا٘" بالرّقا٘
ّالْداعاا٘ يف حااارٗ ال ٓكااٌْ التنّٔااس نَٔاااا ىلال
للقااااْٗ ّالعيااا ّ .يف ٍاااااا هلاااارّب علاااا ٙميطااااق
األحاادار نكاا متٔااس يف ٍاااِ اذتااارٗ ٓصاااري
با ااااِ القاااْٗ ّال مكااااٌ ألهلاااا ُ تاااعهلا
رناع٘.
(عاد حجازٖ ٓقْل مؤتداًث القاْٗ القاْٗ
ب ريٍا ال ٓصْد العدل نقال رناع٘ بإؼرار رفاه
ىظراه أبُٔ ىللُٔث اذتق ..ىلٌ حارتيا يف حاج٘ ىل
الرل٘)(.)21
ّىل ا تيبَّيا ىل رٓق٘ رناعا٘ يف ارتطااال..
"اذتق ىلٌ حارتيا يف حاج٘ ىل الرل٘ "تاترىا
أشاالْال الصاأد ا صاأا يف ارتطاااال ح ا تاااٌ
ٓااردي علاا ٙأشااٝل٘ الياااط نٔقااْلث "اذت اقّ ..اذت اقف
أقْل لكاه ال ميفإ ٍااا ادتٔا حتآ ٙكاٌْ
ٍاااااا تلااااُ ..الصااااناّ ٛاألر تااااسّلً ّلكااااً
تامٕ ال ٓسّل"(.)21
ىلٌ مْقاااااااا رناعااااااااا٘ ماااااااااً "ٓامسٔياااااااااُ"
الساىٔ٘(ٓ )22تصااّ ٚما ،مْقا الصأد ا صأا
اعا٘ ترٓاد
مً ا ارأٗ الساىٔا٘ عيادما ؼااد
رجااه اماارأٗ زاىٔاا٘ باذتجااارٗ نااعّقفَه ّشااع ه
نقااااالْا ٍاااإ زاىٔاااا٘ ّقااااد اشااااتْجبم حكااااه
اليامْط نقالث "مً تااٌ مايكه باا هلطٔٝا٘
نلريمَا جر" نؽنم ادتنٔ..."،
تنااا تطابقاام أحاادار اللٔلاا٘ األهلااريٗ يف
حٔاٗ رناعا٘ ما ،أحادار اليناْ ب األّلإ شاْاٛ
ماااً حٔاااث الععاااا ٛاألهلاااري ( )23أو ماااً حٔاااث
مْعد تصلٔه رناع٘ "قبٔا الفجار عيادما ٓؽأا
الدٓ "ّ" ..اشتنر االىتظار ّال قب حت ٙؼاح

أّل دٓ "( )24تنا تطابقم ردٗ نع رناع٘ م،
الينااااْ ب األّلاااإ "الصاااأد ا صاااأا "ىلزا ٛعنلٔاااا٘
القت ٓقْل رناع٘ث (( ا ا تب ٌْ قتلٕ )):نَْٚ
"بْٔمٕ" مب خيبّْتماُ علا ٙرأشاُ بعادٗ نؽارع رناعا٘
ؼااارهل٘ عالٔااا٘ ٍّتا ا ماااً أعناااا قلباااُ "ٓاااا
جباّٖ"(.)25
ٍّااااا ماااا جااار ٚللصااأد ا صااأا صاااب
اإلصتٔا ا ث خؼااارع ٓصاااْ بؽاااْه عظااأه قااااٜاً
"ىلٓلاااإ ..ىلٓلاااإ ااااا ظاااابقتين" أٖ ىل اااإ ىل اااإ ااااا
تاارتتين ..نؽاارع ٓصااْ أٓف ااً بؽااْه عظاأه
ّأشاااله الااارّح]( .)26ناااالتْانق ٓكااااد ٓكاااٌْ
حرنٔاً.
أما القصه الرابا ،نكااٌ حكآا٘ "قاشاه"
مً حّٕ ادترابٔ ،ربٔب عنُ "زترٓا" ّقد عنا
بدآاا٘ ماا ،ع ّنااُ ااه رعاا ٙال اايه لل ااارٗ تلااَا
ّتاااٌ ٓتؽ ا بالاااتاّ ٛاألماىاا٘ ااا رظ ا ُ
لٔكٌْ زّجاً لصٔدٗ اذتارٗ ّأفيا ٙاليااط نَٔاا
الصٔدٗ "قنر" ّٓؽابا ّتأاً دتنٔا ،أعنا اا
ّ ل٘ ٍاا ٓعاري ىل واط "ستناد ّ "ماا مارّ
معااُ يف بدآاا٘ حٔاتااُ ماا ،الصاأدٗ "هلدجياا٘ بياام
هلْٓلد".
ترِ "قاشه" الفتْاه ّأحب اليااط ّأبيااٛ
اذتارٗ ٔعاً دّوا متٔٔس ب أبيا ٛحّٕ ّنهلار
ااه تؽاالُ رشااال٘ ادتااباّٖ ماا ،هلادمااُ ارتاااؿ
"قياادٓ " ّوْ جااُ األّلاإ "جربٓ ا " اااا ّلااياح
التْانق الؽْتٕ ب االمس ااا ّتااٌ مفانٌْ
الرشاااال٘ ماااً ادتاااباّٖ ٍااإث "ىلٌ ٔااا ،أبيااااٛ
اذتارٗ أحفادِ عل ٙالصْاّ ٛىلٌ الْق مريا َه
علاا ٙقاادو ا صاااّاٗ ّأٌ الفتْْىاا٘ ظاار جيااب أٌ
ٓااااٍب ّأٌ اذتاااارٗ جياااب أٌ تؽاااري امتاااداداً
للبٔم الكبري"(ّ )27علا ٙقاشاه أٌ ملقاق ٍااا
تلُ.
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ّعياادما عااسو علاا ٙتيفٔااا الرشااال٘ ّقفاام
يف ّجَُ عقباه ت ريٗ ّّق ىل جاىبُ ت
ماااً ؼاااادٓقُٔ "ؼااااد " ّوْ جااااُ "أباااْ بكاااار
الؽدّٓق" ّاباً عناُ "حصاً" ّوْ جاُ "علإ باً
أبٕ الاب" ّاىظار ىل رٓقا٘ اهلتٔاار األمسااٛ
ؼاد ّالؽادٓق ّحصاً ّأباْ حصاً "علإ باً
أبٕ الب".
"نعااد ؼاااد علاآ ٙاادِ قاااٜاًث ىلىاإ مع ا .
ّتْفرخ حصً قبفتُ قاٜاًث ّأىاا معا يف ارتاري
ّالعر مع .)28("..
ّٓعك "قاشه" زمرٗ مً األتباا ا ادرب
علاا ٙالقتااالّ ..لكااً اذتؽااار ٓعااتد بَااه ظاأٝاً
نعاأً ٝا نٔفاار أتباعااُ ااه ٓتاابعَه ّٓبيااٌْ حٔ ااً
جدٓداً ٍرباً مً بطغ الفتْاه الآً ٓاحقٌْ
"قامساً" ّأتباعُ ىل ادتب ّٓقا ،القتاال ..نٔقتا
زعاأه الفتااْاه ّعاادد مااً السعناااّ ٛالرجااال ااه
تتْا األحدار ىل أٌ ٓعْد "قاشه" ىل اذتارٗ
ّٓقفاإ علاا ٙالفتااْاه ّأعااْاىَه ّٓاااٍب ىل
بٔم ىاظر الْق الاٖ َٓرال ما ،أٍلاُ لٔتصاله
"قاشااه" الْقا ّملقااق العاادل ّٓعلااً أٌ الْقا
للجنٔ ،تنا ٍْ ّعد "ادتباّٖ" ألدٍه "ندو".
ّيف لاااااا٘ األحاااااادار ٓتاااااااب ،الكاتااااااب
ارتطاااْأ الرٜٔصااا٘ لقؽااا٘ حٔااااٗ الاااييب األما ا
"ستنااااد  "مااااً هلااااال األحاااادار ّاألنعااااال
ّالع ؽاأاهٍّ .اااْ بَااااا ٓعٔااد شااارد األوااااأ
األّلٔاا٘ ستتااآاً هلطْ َااا الرٜٔصاا٘ يف قؽااؾ
األدٓاٌ اليت مره عل ٙا يطق٘ العربٔ٘.
تلااا ا األوااااااأ الااااايت تعاااااك اللبيااااااه
األشاشاأ٘ يف قاناا٘ أبيااا ٛا يطقاا٘ العربٔاا٘ ب ا
العامل جُلٍُ ّتتفنً تل الؽاْر العنٔقا٘ الايت
تيطْٖ عل ٙم س ٚتْىٕ ٍّٕ الؽْر األعنق
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رشْهلاً يف ىفْط أبيا ٛا يطق٘ العربٔ٘ ّىفاْط
أبيا ٛقصه تبري مً البعرٓ٘.
ّقد دتع "صتٔب ستفْظ" ىل ٍاِ األواأ
ّاعٔا ااً عاماااداً متعناااداً ّأراد بَااااا ىْعا ااً ماااً
االشاااتفساز اإلجياااابٕ للنتلقااإ ّتيبَٔاااُ ىل أٌ
ا قؽااْد لاأض ىلعااادٗ ىلىتاااب مااا ٍااْ معاارّ با
الب ااث ع ّنااا ٍااْ مقؽااْد مااً ّرا ٛشاارد مااا ٍااْ
ظ ا إلقاماا٘ قاأه
معاارّ ّنااق ر ٓاا٘ معٔياا٘ تُْ ٍ
ميكاااً أٌ تصاااتند ماااً ا اـااإ ّميكاااً أٌ
تُصًف اعتناداً علٍ ٙاا ا اـٕ.
نلااأض مثااا٘ ماااا مييااا ،الؽااارا مااا ،القاااْٚ
الصالب٘ ّقد قاو ت رمْز تل األواأ ..اليت
تتن يف األىبٔا ٛبَاا الؽرا إلعا ٛقٔه اذتاق
ّارتاري ّالعادل نناا الاااٖ مييا ،اشاتنرار ٍاااا
الؽرا ّ ..ماا داو الاينط األّلإ للاييب مل ٓعاد
كً التكرار نلي لقْ ٍاا الاينط ا اً يف
العلااااه اذتاااادٓث ٍاااااا الصاااااحر الاااااٖ ٓفعاا ا
األعاجٔب ّلٔض علٔيا ىلال أٌ ىصت دو ماا قدّماُ
ا بكاااراط "عرنااا٘" ليتااااب ،عنلٔااا٘
العلاااه ا ا ً
الؽااارا ّليؽاا ىل ماااا ّؼااالم ىللٔاااُ األوااااأ
األّلٔ٘ باجملتن ،الاٖ قادِّ ّشارّا باُ ىل زماً
العدالاا٘ ّالصاااو ّاللجااْ ٛىل األواااأ األّلٔاا٘
ا عرّن٘ أجد ٚمً ابتدا أجْا ٛقد تبادّ فرٓبا٘
عااً الْجااداٌ ادتنعاإ ألبيااا ٛا يطقاا٘ ّفرٓباا٘
عً ىلدرا ا تلقٕ ّنَنُ.
ّمً ٍيا ال ٓكٌْ رح "عرنا٘" ىلظاارٗ ىل
اىتَا ٛزماً األلٍْٔا٘ ّ"ا ٔتاانٔسٓق" با ٍاْ بادٓ
يف زمً باه مً احملال نُٔ ّجْد الاينط األّلإ
الاٖ ٓتنتا ،بالقدشأ٘ الايت اشاتطاعم أٌ تقاْد
اليااط ّحترّـاَه علا ٙالعنا للْؼاْل ىل قاأه
العدال٘ ّا صاّاٗ ّاذترٓ٘..
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ّمً ٍياا تاىام ىَآا٘ "عرنا٘" ملفتا٘ جاداً
باهلتانَااا عااً ىَآاا٘ ٔاا ،مااً شاابقِْ ن ا
ُٓقاااب علٔاااُ مااا ،عْا ا ا ٓعهلااااٍنا رجاااال
الياظر ّٓدنياٌ حّٔ .)29(.
ّيف ٍااااا ىلظاااارٗ ىل أٌ العلاااه مصاااتنر يف
قٔادٗ اجملتنّ ،اذتٔاٗ ّلً ميْه ّىل ا تاٌ مل
ٓؽ بعد ىل مرحل٘ ىلشعاد البعرٓ٘ نإىُ ال بد
ّاؼ ألٌ عَدِ مل ٓيتاُ ّلاً ٓيتَإ ألٌ ٍياا
ماااً ْٓاؼا ا الااادرال "حااايغ" ّرناقاااُ( ..نؽااااح
عرناااا٘ث حاااايغ ٍاااارال بكااا األشاااارار ٍاااارال
ّشْ ٓعْد ْٓماً بقْٗ ال تقاّو نٔ لؾ اذتارٗ
مً ظر )(.)31
ّالبد مً اىتؽار العله ٍاا نٔقفٕ علٙ
الظله ّالظّاو ّٓعٔد التْازٌ ا فقْد.
ىلٌ دتْ" ٛصتٔب ستفْظ" ىل تلا األوااأ
الدٓئاا٘ مل اارب الرّآاا٘ عااً نئتَااا ّتقئتَااا
ك
الرّأٜاا٘ الفاااٗ با ظلاام ٍاااِ الرّآاا٘ تعا ٍ
ميظْم٘ نئ٘ حا أبادعم تارابط األنعاال نَٔاا
ّنااق ميطااق الرّآاا٘ ارتاااؿ ىلال يف قلٔ ا جااداً
مً ا ْاق حٔث أدتع الينط األّلٕ الكاتبخ
علااُ ٙمااداراٗ أنعالااُ ّلكااً ل ا مل رجَااا
عً نئتَا ّامتاتَا يطقَاا الفاين ارتااؿ
الاٖ ٓقْو عل ٙزتنْع٘ اذتْانس اليت تات كه
بالعاقاه القاٜن٘ ب ظ ؽٔاه الرّآ٘.
ا جعلَا حتاان علأٍ ٙكلاَا الرّاٜإ
ا تناشاا ّىلٓقاعَااا ّزميَااا الصااردٓ دّوااا
اهلااتال أّ ارتبااا تنااا اشااتطاعم أٌ تاابين
رمْزٍاااا ّمصاااتْٓاتَا التعبريٓااا٘ باااْعٕ ّبدقااا٘
ّتياشاااق با ا عياؼااارٍا الفئّااا٘ ّالقٔنّٔااا٘ الااايت
أراده رحَا.
ٍّاا ما ٓعفٕ الرّآا٘ ماً بعا القاراٛاه
ا بتصرٗ اليت ما رأه نَٔا ىلال اعتدا ٛعل ٙالقأه

الدٓئااا٘ ّعلااا ٙالقااأه الرّحٔااا٘ الااايت تعااأ ،يف
ميطقتيا العربٔ٘.
ّالرّآااا٘ ماااً ٍااااا االتَااااو بااارا ٛىل ا ماااا
أحْصما ايخمْ قااارا ٗٛمصاااتْٓاه التْظٔا ا لاوااااأ
األّلٔا٘ ا صاتعنل٘ ّدالالتَااا الايت ال تتْقا عيااد
حدّد الظاٍر مً التْظٔ لتل األواأ.
ن ااام الرّآااا٘ ىل تقااادٓه ر ٓااا٘ ظاااامل٘
لتااارٓ ميطقتيااا اااا ىلٌ مل أق ا للْجااْد البعاارٖ
تلُ اا بعشلْال رّا ٕٜعاال ننيا البد ٛتااٌ
الؽرا ٓتعج ّٓصتعر بصابب ا ؽااا ا ادٓا٘
بصبب اشت ٝار ن ٘ٝقلٔل٘ جداً بالياات الاْ ين أّ
القْمٕ "الْق " عل ٙحصاال الفٝاه األّش.،
ّال ٓعاااْد التاااْازٌ ىلال عااارب عنلٔااا٘ ؼااارا
تاااٌ ٓقْدٍااا رم اسٌ مااً رمااْز األواااأ األّلٔاا٘
الاٖ مازالم الااترٗ ادتنعٔا٘ ختتاسٌ أعنالاُ
ّتتنيا ٙعْدتاُ بعااك "ٓاْتٔيب" عصا ٙأٌ ٓعٔااد
التْازٌ ّالعدل ا فقْدخًٓ.
ه ال ٓلبث الؽرا أٌ ٓيجلٕ عً ترتٔاب
جدٓااد ٓؽاابا ماا ،الااسمً حالاا٘ جدٓاادٗ ناقاادٗ
للتْازٌ مرٗ أهلرّ ٚتعك ّـاعاً اه ال ٓلباث
الؽارا أٌ ٓيجلإ عاً ترتٔاب جدٓاد ٓؽاابا
مااا ،الاااسمً حالااا٘ جدٓااادٗ ناقااادٗ للتاااْازٌ مااارٗ
أهلرّ ٚتعك ّـعاً ظااٜياً ٓقاْو علا ٙالظلاه
ٍااااااا ٓقتفاااااإ ّجااااااْد اليقاااااأ يف عنلٔاااااا٘
دٓالكتٔكٔ٘ مادٓ٘ ّاـ ٘ ٓتْلد نَٔاا الْـا،
مً ىقٔفُ.
ّلكااااً احملاااار األشاشاااإ ٍااااْ اليااااات
اإل اااالٕ للنجتنااا ،الااااٖ ٓتن ا ا يف "الْقا ا "
الاٖ ٓصتْلٕ علُٔ ن ٘ٝقلٔل٘ نٔت ر الؽارا
مااً جدٓااد لٔقااْل الكاتاابث "ىلٌ اذتٔاااٗ عنلٔاا٘
دٓالكتٔكٔاااا٘ جدلٔاااا٘ ٓقااااْو جٍْرٍااااا علااااٙ
الؽرا ا صتنر لاشاتٔا ٛعلا ٙالياات الاْ ين
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العاااو "ال اارّٗ الْ ئاا٘ أّ القْمٔاا٘" ّرمبااا ملاا
العله ٍاا الؽرا ...
ّٓقْو ا ٔك العاو للرّآ٘ علٙث
1اااا افتؽاااال مااال الْق ا "ال اارّٗ العاماا٘"
ّحؽااااارِ يف أٓااااادٖ زمااااارٗ تعاااااك الصااااالط٘
السمئاا٘ الاايت تعا ٖ حُناتَااا ننقابا لآاا٘
ٍاِ الصلط٘ "اليااظر" تت لا ٙالصالط٘ عاً قصاه
مااً اليااات القااْمٕ تفاانً بااُ ّالٍ ٛاااِ الفٝاا٘
"الفتْاه ّأعْاىَه".
 2اا تْانق مؽاا الصلط٘ السمئ٘ "الياظر"
ّالفتْاه جيع ميَنا بقا٘ متفاامي٘ ال ٓفارأ
أحااادٍنا بااااآلهلر ىلال حااا امتلكااام الصاااالط٘
أشاااالٔب أهلااار ٚماااً القاااْٗ الااايت ّنرٍاااا العلاااه
ّا عرن٘ ناشت يم عً ٍؤالّ ٛاشاتع ره ّحادٍا
بال رّٗ العام٘.
 3اااا حرماااٌ الفٝاااه األّشاا ،مااً االشااتفادٗ
مااً "ال اارّٗ العاماا٘" "الْق ا " ٓااؤدٖ ىل التااامر
ّالفاأق ااا ٓطاارح مصااعل٘ "ا ٍلااؾ" "الينااْ ب
اآللاااإ" بعظااااكال شتتلفاااا٘ تااااؤدٖ ىل ال ااااْرٗ
لتؽ ٔا األّـا ّىلعادٗ التْازٌ.
أماااا اليَآااا٘ نقاااد جعلاااَا الكاتاااب ىَآااا٘
مفتْحاا٘ حتن ا الك ا ري مااً التفااا ل ّتؤتااد
عل ٙا ْق الدٓالكتٔكٕ الاٖ شار الكاتب
يف ٍدُٓ يف الرّآ٘ تلَا.
نااالك ري مااً العااباٌ بااد ّا تفااٌْ مااً
اذتاااارٗ لٔعاااكلْا قاااْٗ جدٓااادٗ تقا ا يف ّجاااُ
"قدرٖ" ّٓصتنر الؽرا ..
ٍااؤال ٛالعااباٌ اااً تبعااْا "حاايغ" الااااٖ
مي اااا قاااااْٗ العلاااااه الااااايت مل تااااارن الفكااااار
ا ٔتانٔسٓقٕ بعك تام ٍّااا ماا ٓادح
ّجَااا٘ ىظااار ماااً ّجاااد يف ٍااااِ الرّآااا٘ زتااارد
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اعتدا ٛعل ٙالدًٓ ّعل ٙالفكر ا ٔتانٔسٓقٕ
ألٌ ٍاِ الف ٘ٝمً العاباٌ الايت تاؤمً باالعله ّال
تاارن الفكاار اآلهلاار ٍاإ الفٝاا٘ الاايت ٓطرحَااا
"صتٔب ستفْظ" لتكٌْ ا لؾ يف ٍاا الاسمً
الاااٖ نقااد ا ٍلااؾ "الااينط األّلاإ" الاااٖ باااه
ّجااْدِ متعاااراً نَااا ٍااْ ٓقااْل يف هلتاااو رّآتااُ
(البااد للظلااه مااً نهلاار ّللٔا مااً ىَااار ّلصااْ
ىاار ٚيف حارتيااا مؽاار الط ٔاااٌ ّمعاار اليااْر
ّالعجاٜب).)31(.
ىلٌ رّآاااا٘ "أّالد حارتيااااا" مت اا ا أوْ جاا ااً
ّاـااااا اً مااااااً الينااااااا ب األّلٔااااا٘ مااااااً حٔااااااث
اشتلَامَا ّىلٌ اهلتلفم عاً ٍااا ا فَاْو قلأاً
مااً حٔااث ّعاإ الكاتااب لتجربتااُ ٍاااِ نَااْ
ٓكتااااب ّيف ٍيااااُ تلااا الينااااا ب ملاتَٔااااا
بعمساااا ٛشتتلفااا٘ ّماااً هلاااال تقئااااه شاااردٓ٘
شتتلفاا٘ ّقااد أتاااح لااُ ٍاااا االشااتلَاو الااْاعٕ
لتل ا الينااا ب األّلٔاا٘ مااً حٔاااٗ ىلىصااا مىيخا العرباإ
ّمااً أشااا ريِ ّحكآاااِ ّدٓاىاتااُ ّمعاىاتااُ
ّتار ااااُ أٌ ٓااااْق ا تلقاااإ باا ا أٌ ٓصااااتفرِّ
بعك جيع حاش٘ اليقد الْاعٕ اا ٓعاىٔاُ يف
حٔاتااُ متٔقظاا٘ متيبَاا٘ لبياااّ ٛعاإ قااادر علااٙ
نَه ميظْم٘ الؽرا ا صاتنرٗ يف ٍااا الاْ ً
ىلٌ مل ٓكً يف ٍاا الْجْد اإلىصاىٕ ميا األزل
ّىل األبد.
ىلىَا رّآ٘ ناٗ مل تعهم أوا َا األّلٔا٘ ماً
الاظااعْر ب ا مااً الااْعٕ لٔقااْل الكاتااب مااا
ٓرٓد ّلٔبين الْعٕ الاٖ ٓرٓد مً هلال ما ٍْ
معاارّ نااا ٓيع ا ا تلقاإ "باذتدّتاا٘" ألىااُ
ٓعرنَاااا مصااابق ًا با ا ٓتااأق ىل أٌ ا اااراد ماااا
ٓكنً هللفَا مً مقْاله تل ؾ تارٓ الؽرا
يف ميطقتيا ّالعامل..

حضور األمناط األولية يف رواية (أوالد حارتنا)

اهلوامشث
(ّ )1مياااساه ّٓلٔااااو اليقاااد األدبااإ تاااارٓ ماااْجس "اليقاااد اذتااادٓث" ب 4ماااً  .313بااارّتض
تلٔيث تر ٘ د .حصاٌ ارتطٔب ّستٕٔ الدًٓ ؼب ٕ مطبعا٘ جامعا٘ دمعاق 1977و.
(ّ )2ميساه ّبرّتضث ا رج ،ىفصُ ؿ .313
( )3ستفْظ صتٔبث أّالد حارتيا دار اآلداال بريّه أ 1978 4ؿ .5
( )4ستفْظ صتٔبث ا ؽدر الصابق ؿ .19
( )5الكتااال ا قادطث تكاآًْ ىلؼا اح ( )3ؿ  44 43 33 31 45دار الكتااال ا قاادط
يف العر األّشط .1986
( )6ستفْظ صتٔبث ا ؽدر الصابق ؿ .54
( )7ستفْظ صتٔبث الرّآ٘ ؿ .96
( )8ستفْظ صتٔبث الرّآ٘ ؿ .138
( )9الكتاال ا

قدطث العَد القدٓه هلرّب ( )3ؿ  16اا 22

( )11الكتاال ا قدط.
( )11ستفْظث صتٔبث الرّآ٘ ؿ .219
( )12الكتاال ا قدطث العَد ادتدٓد (لْقا اا اإلؼ اح األّل)  27/اا ./28
( )13ستفْظ صتٔبث الرّآ٘ ؿ .215
( )14الكتاال ا قدطث العَد ادتدٓد (مت ٙاا اإلؼ اح ال اىٕ)  16/اا  17اا ./18
( )15الكتاال ا قدطث العَد ادتدٓد مت( ٙىلؼ اح .)8
( )16الكتاال ا قدطث العَد ادتدٓد مت( ٙىلؼ اح  35/ )9اا  /26مت( ٙىلؼ اح  )22اآلٓ٘ ../21/
( )16الكتاال ا قدطث العَد ادتدٓد مت( ٙىلؼ اح  35/ )9اا  /26مت( ٙىلؼ اح  )22اآلٓ٘ ../21/
( )17ستفْظ صتٔبث الرّآ٘ ؿ ..234
( )18ستفْظ صتٔبث الرّآ٘ ؿ .231
( )19ستفْظ صتٔبث الرّآ٘ ؿ  239اا  241اا  241اا .242
( )21ستفْظ صتٔبث الرّآ٘ ؿ .245
( )21الكتاال ا قدطث مرقؾ (اإلؼ اح " 21/ )"13اا  ./21مت( ٙاإلؼ اح "./18/ )"5
( )22ستفْظ صتٔبث الرّآ٘ ؿ  254اا .255
( )23ستفْظ صتٔبث الرّآ٘ ؿ  267اا ّالكتاال ا قدط متّ( ٙىلؼ اح "./21/ )"26
( )24ستفْظ صتٔبث الرّآ٘ ؿ .292
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( )25ستفْظ صتٔبث الرّآ٘ ؿ .295
( )26الكتاال ا قدطث متّ( ٙىلؼ اح " 46/ )"27اا ./51
( )27ستفْظ صتٔبث الرّآ٘ ؿ .353
( )28ستفْظ صتٔبث الرّآ٘ ؿ .359
( )29ستفْظ صتٔبث الرّآ٘ ؿ .547
( )31ستفْظ صتٔبث الرّآ٘ ؿ .546
( )31ستفْظ صتٔبث الرّآ٘ ؿ .552

املصادر واملراجع:
 1اا الكتاال ا قدطث تكًْٓ اا ىلؼ اح  21/اا  22اا  43اا  44اا  /45دار الكتاال ا قدط يف العار
األّشط .1986
 2اا ستفْظ صتٔبث أّالد حارتيا دار اآلداال بريّه أ.1978 4
 3اا ّميساه ّٓلٔاو اليقد األدبٕ تارٓ مْجس "اليقد اذتدٓث" ب 4ؿ .212
 .4برّتض تلٔيث تر
1977و.

٘ د .حصاو ارتطٔب ّستٔإ الادًٓ ؼاب ٕ مطبعا٘ جامعا٘ دمعاق
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اإلعالم واألمن الثقايف
د .عيسى الشمّاس*
مقدّمة
ْٓصفف ف اإلعففففأو ه:ىنففففُف ى فف ف ى ففففٕ
ّفكرٖ مً حٔث طبٔعتُّ ،ه:ىنُ عنل تطبٔقٕ
مففً حٔففث مهففنْىُ ّ؛ ففوْهُم فَففْ ٓعنففل عوففٙ
تكفففففففًْٓ ا قي عففففف ف ا ا كرٓففففففف٘ ّا ْا ففففف ف
ا وْكٔن٘ ،مً خأل ى ر األفكف ّار اٛ
فففففٔ ٍ
ّعفففففٕ ا يففف ف عّ ،ا عنفففففل عوفففففٙ
مم فف تَه اتٔ تٔفففّ٘ ،ا ففٔنن عيفف م ٓعيفففٙ
اإلعففأو ه قه ف ٓ ا ع مفف٘ ا ف تَ فهن ا ن ف ٍ ،
ّٓعنل عو ٙمع تَ مب ٓ فَه ففم م فتْٚ
ا نف ف ٍ  ،فكفففراس ّمم ففف٘ت ٍّف ف ا ٓ فففتو و
معرففف٘ ؛ ففب ّمب ف يل ت ففكٔل ا ففر؛ٖ ا ع ف و،
ّا ْظ  ٜااجتن عٔن٘ ا ميكً ؛ٌ ٓقفْو هَف
اإلعأو ٍ ا ا ت فكٔل ،هعف ي ا ف٘ ا ْا فم
ي ا ففف٘ مْيفففْعٔ٘ ففف ني ميطوق تفففُ ّ؛ٍ اففففُ
ااجتن عٔ٘ ّاألخأ ٔن٘ ّا ٔ ٔن٘ت
ففم
ّعؤُ ٓ ،فتطٔم اإلعفأو ؛ٌ ٓفر نر
م فففتْ ٚا فففْعٕ ا نقف ف عيف ف ا نف ف ٍ  ،مفففً
خفأل عنؤفتم متكف موتمم تفتهن ا عنؤفف٘ األّ
؛ يفف  ٛتكفففًْٓ ٍفف ا ا فففْعٕ ،حٔفففث ٓركف ف
اإلعأو عو ٙاٍتن م ا ا ي ع ا ٜل ا وخنف٘
يف
وخٔف ٗ ااجتن ع نٔفف٘ ،فٔ نففر طبٔعتَف  ّْٓ ،ن
؛هع يٍف ّاأل ففوْم األمنففل وتع مففل معَف ت ّتففتننه
ا عنؤفف٘ ا ن ىٔفف٘ ؛ ي ف  ٛتْظٔ ف ا ففْعٕ ،حٔففث
فٔن٘ تت وففٙ
ٓهففم اإلعففأو ؛م مففُ مَ ننفف٘ ؛
ففففم م فففتْ ٚا نف ف ٍ ّ ،تطفففْٓرِ ه فففتنرا ت

ٍّي تكنً ؛ٍنٔ٘ اإلعأو ا ٖ ٓتنٔن ه قف ٗ
عوففف ٙاإل فففَ و ا عنففف ل توفففٔ ؛ ففف حٔففف ٗ
ا يفففف ع ،مففففً خففففأل توففففٔ اَٜففففه ّطراٜفففف
ت ك ٍففففهّ ،تصففففخٔ معففف ٓ ؛حكففف مَه
تقْٓه ا ظْاٍر ااجتن عٔ٘ ا ختو ٘ت
إٌن ا تو نٔففراا ا ف ؛فر تَف ظف ٍرٗ ا عْ فف٘
هتق ى تَففف ف ّ ،؛هع يٍففف ف ااجتن عٔففففف٘ ّا نق فٔففففف٘
ّاا تصف يٓ٘ ،جعوف مففً م َففْو األمفً ا نقف
عفففأو يّ
م َْمف ف س الف ف مأس ،بٔفففث ؛صفففب
كففففب ّمَففففه مْاجَفففف٘ ا تفففف :اا ا عْ ٔنفففف٘
ا ب الففرٗ عوفف ٙا قه ف ٓ ا كرٓفف٘ ّااجتن عٔفف٘
ّا ٔ فٔن٘ ّ ،صففم ا ففْعٕ ا نف ٍ ٖ يف
؛ٖ ىفففْن مفففً ؛ىفففْان ااخفف ا ا فف تهفففع ُ ،؛ّ
ت ْنِ ٍْٓتُ ا نق فٔ٘ت

*

أو ًال  -مفهوم اإلعالم وطبيعته
اإلعففأو وفف٘ ،كونفف٘ م ففتق٘ مففً ا ف
ا عرهففٕ ا نأ ففٕ (ن+ل+و=عوففه ّ ،عوففه ا ففٕٛف
عرفُ ّخربِم ّ؛عونُ ه ألمرف ؛خربِ هُم ّاإلعأو
عوففف ٌ ّ ٙعإفعفف لع ّٓعف ف اإلخبفف  ،؛ٖ إٓصف ف ل
ا فففراي إ ا فففخأل ؛ّ األالفففخ ن ا قصفففْيًٓ
ه إلعأوت
ّ ك ٓعرنف اإلعأو مفً حٔفث طبٔعتفُ،
عل ؛ىنُ ّ ٔو٘ ت ّٓ ا ي ع ه ألخب ا صفخٔخ٘
ّا عوْمف ف ا ا فففؤن٘ ّاتقف ف  ٜا ن هتففف٘ ،ا ف ف
* يت عٔ  ٙا ن عف ه حث ّ؛ك يميٕ مً ْ ٓ ت
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ت ف ف ع ٍه تكفففًْٓ فكفففرٗ معٔنيففف٘ ،؛ّ ؛ٖ
ّا عففف٘ مفففً ا ْ فف ٜم ؛ّ م فففكو٘ مفففً
صفف ٜ
ا كأات
ّٓعرنف ب ؛ٍ افُ ،ه:فينُ ؛ فوْم مفً
؛ ف ٔ ااتص ف ل ا نعففّٕ ،ميكيففُ ا ْصففْل
إ ؛ٍ افففُ عففً طرٓ ف ّ ف ٜوُ ا ختو فف٘ت ت ّ؛ نىففُ
ٓ ت ٔ وبٔ ٘ٝا ٓعنل فَٔ ّٓ ،رهط فع ٔتفُ
مبف ف ٓق نمفففُ مفففً حقف ف ّ ٜ؛حف ف ا كنف ف ٍفففٕ
مْجْيٗ ا ْا مت
ّٓيظففففففر إ اإلعففففففأو ب ففففف طبٔعتففففففُ
ّ؛ٍ افُ ،عو ٙ؛ىنُ ظ ٍرٗ مً ظفْاٍر اتهف ٗ
ات ٓنفف٘ ا ف ا ميكففً اا ففتوي  ٛعيَفف ت فَففْ
عنؤففف٘ ت فف ٍه تقففْو عوففف ٙتيظفففٔه ا ت عفففل هفففم
ا يففففففففف ع ّ ففففففففف ّهَه ّتعففففففففف ط َه ،ار اٛ
ّاألفك ت ٍّْ ٍ ِ ات ل ،ظف ٍرٗ طْن تَف
اته ٗ ات ٓن٘ ّيعنتَ هإمك ى ا عظٔن٘،
ّجعوتَف ف ف فْنٗ ا ٓ فففتوي ٙعيَف ف ف ف  ٚا فففعْم
ّاتكْم ات
ّا فففتي ياس إ ا تعرٓ ف ف ا ا ف ف هق٘ ،ففففإٌن
طبٔع٘ اإلعأو تتن ه مب ٓوٕف
 -1إطأن ا نَْ عو ٙا عوْمف ا ا ف ٓعنفل
عوففف ٙإٓصف ف ه إ ٔفففُ ،عفففً طرٓف ف ّ ف ف ٜل
متخصنص٘ ه كت
 -2؛ فففوْم مفففً ؛ فف ٔ ااتصفف ل ا نعفففٕ،
ميكيُ قٔ ؛ٍ افُ عفً طرٓف ّ ف ٜوُ
ا ختو ٘ت
 -3ا تعففب ا ْيففْعٕ عففً عقؤفف٘ ا ن عفف٘،
ّ ّحَ ّمْٔه ّا ٍ تَ ّ ّاح ت
ّه ك ت تطٔم ّ ٜل اإلعفأو ،؛ٌ تقف نو
خف م ا متعف نيٗ ا ف اا مْاجَفف٘ ا ففتو اا
ا ت ف ع٘ ،ا كرٓفف٘ ّا عونٔفف٘ ،ا ف ٓ ففَ ٍ
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ا ع مل ا ع صر ،ت ّ ا ْا م ا عٔش إ ّا فم
؛كنر تق نم س ّتطْن است

ثانياً  -اإلعالم واالتصال
إذا كفف ف ٌ اإلعففففأو مففففً اإلخبفف ف  ،فففففإٌن
ااتصفف ل مفففً ا صفففو٘ ّاا ف ف ام ،؛ٖ ا تْاصفففل
ّا ت عففل هففم األفففرايّ ،ه ت ف ٕ تب ف يل ا تفف:
ّا ت :نرت فَْ عنؤ٘ اجتن عٔن٘ ّظف ٍرٗ إى ف ىٔن٘،
مفففً ؛جفففل ا ف ف ك٘ ا عوْمف ف ا ّاألفكف ف
ّاا ٍفف ف ات ّ فف ف ك تعفف فرنف ياٜففففرٗ ا عفف ف ف
ا ربٓط ىٔن٘ ااتص ل ،ه:ىنُ ؛ وْم تب يل ا عف ىٕ
ّاألفك هم ا ي ع ،مً خفأل ىظف و متعف ف
عؤُ ،؛ّ مً خأل إالف اا دف نيٗ ت فَنل ٍف ا
ا تبف يلت ّهف ك ٓفت نه ااتصف ل مفً خفأل إٓصف ل
ا عوْمف ا ّاألخبف إ ا يف ع هْ ف ٜل خ صفف٘،
هَفف ف ف تففففْعٔتَه ّتعففففرٓ َه مب فف ف ٜل معٔنيفففف٘،
ّ ه ٓ تَننَه حٔ تَه ا ْٔمٔن٘ت
ّٓعففرنف ااتصفف ل ب فف طبٔعتفففُ ،ه:ىنفففُ
ففوْا اإلى ف ٌ ّا عْامففل ّا ففر نراا (ا اخؤفف٘
ّاخل جٔنفففف٘ ا فف ف ميكففففً ؛ٌ تففففر نر ٍفف ف ا
ا ففوْا ،إب هف س ؛ّ ففوب ست كنف ٓعفرنف ب ف
؛ٍ اففففُ ،ه:ىنفففُ عنؤففف٘ ؛ فففٔ٘ ا تنعف ف ا
هففرٗ ت ٍّ ف ِ
اإلى ف ىٔ٘ كوَ ف (ا ب أٜفف٘ ّا تخ ن
ه عل ٗ اإلى ٌ عوٙ
ا تنع ا ى :ا ّ
ىقل ا عر ّاألفك ّا ع ف مً الخأل إ
خرّ ،مفً تتنفم ه فرٖ إ خفر ،مفً خفأل
ااتصفف ل ه ففكل مب الففر ؛ّ هفف مب الففرّ ،
إطففف ا عنؤفففف٘ ا تنقٔ ٔفففف٘ ّاإل الففف يٓ٘ دفففففراي
ّا تنع ات
ّٓتن ففم معيففف ٙكونفف٘ (ااتصفف ل ت فففنل
ا ْا ف ف ّاأليّاا ا ففف تكفففٌْ م فففرّ ٘ عفففً
إٓص ف ل مي نبففُ مع فٔنً (معوْمفف٘ إ ا توقففٕ ا ف ٖ
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ٓقْو ه ّ ِ هعنؤ٘ ا ت ه٘ تيبَٔٔ٘ ٓتوق ِ مفً
معوْمففف ا ،فففْا ٛك ىففف ين فعفففل إبففف هٕ ؛و
ويب ،؛و ا ت َ و ؛و ترني إال ٗ هفٌ:ن ا ر ف ٘
ّصوتُت

ا ت ك ّاأل ٔ ا عرفٔن٘ ّا وْكٔن٘ ،ا ف
ات قفف عؤَفف ا ن عفف٘ تكففٌْ ىففْاظه تٔفف ٗ
؛فرايٍ ّ ،تتي وَ األجٔ ل ا تع بف٘ عفً طرٓف
ااتص ل ّا تْاصلّ ،ا ت عل ااجتن عٕت

ٓتنه مفً ا تعرٓ ف ا ا ف هق٘ أتصف ل،
؛ٌن ا عأ فف٘ هففم اإلى ف ٌ ّااتص ف ل ٍففٕ عأ فف٘
تأ مٔن٘ مً ؛جل ا تْاصل ااجتن عٕ/اإلى ف ىٕ
مففً جَففّ٘ ،ا تْاصففل ا نقفف /اته ف ٖ مففً
جَ٘ ؛خرّ ،ٚا ٔنن ا عصر ات ير ا ف ٖ
ٓعففففٔش اىطأ فففف٘ ا نففففْ ٗ ا عظٔنفففف٘ ّ فففف ٜل
ااتص ل ا ن ٍ ٓ٘ ،ه:الفك ه ّمهفنْى تَ ت
ّ؛صفففبخ كونففف٘ (ااتصف ف ل مق ىففف٘ هْ ف ف ٜل
(اإلعأو ات ٓن٘ ،ا جعو مً ا ع مل ع رٓ٘
كْىٔفف٘ع م تْحفف٘ ا هف ٛاا ،ميكففً ى ف ٌ
ا عف مل مففً متو نٔففراا،
مع ٓ فف٘ مف يفف
ا وخظ٘ ارىٔ٘ وخ ت

ف اتصففف ل ّ ففففٔو٘ مَننفففف٘ ي ففففر ا نق ففففف٘
هْص ُ ؛ وْه س اتٔ ٗ ااجتن عٔن٘ ،كنف ؛ٌن
ا نق فففففف٘ ع مفففففل ؛ فففففٕ تيظفففففٔه ا تنفففففم
ّ؛ وْم تٔ تُت ٍّي تت و ٙا عأ ٘ ا ْ ٔق٘ هم
ااتصف ف ل ّا نق فففف٘ ؛ٍف ف افَن ااجتن عٔنففف٘،
حتٔ ٙنكً ا قْل إىنَن ّجَ ٌ عنو٘ ّاحف ٗ،
ٍففٕ ا تنففمت ّا تنففم عيف م ٓيقففل ق فتففُ إ
؛فففرايِ ،فإىنفففُ ٓ ففتخ و ّ فف ٜل متعفف نيٗ ّميَفف
ّ ف ف ٜل اإلعفففأو ألىنَف ف ّ ف ف ٜل ممتف ف ٗ ور هففف٘
ّا تْجٔففُ ّا ت ٓ ف ٍّ ،ففٕ ج ف  ٛا ٓت ف ن؛ مففً
اتٔفففف ٗ ا ْٔمٔفففففّ٘ ،تعبنففففر عفففففً فففففٔه ّمعفففف ٓ
ّمعوْم ا ّمع ف تَهن ؛هي  ٛا تنمت

ف اتصفففف ف ل ٍففففففْ األ فففف ف ع ا عنؤفففففف٘
اإلعأمٔفف٘ ،ألٌن اإلعففأو ٓقففْو عوفف ٙااتصفف ل،
ّ ْا ااتص ل ّصو اته ٗ اإلى ىٔ٘ إ
مففف ّصففففو إ ٔففففُ ارٌت ف يففف ع ؛ٖ تتنففففم
ٓ فف كٌْ ا عق ٜفف ّاخلفففرباا ّاألٍفف اف،
ّااتصفف ل ّ فففٔويَه اكت فف م ٍفف ِ ا عي صفففر
حٔففث ٓي ف من اإلى ف ٌ عنؤفف٘ ااتص ف ل مي ف
ّايتففُ ،كففٕ ٓتك نٔ ف مففم عتففُ ّٓت عففل
معَ ت

ّاىطأ فف س مفففً األٍنٔنففف٘ ا نق فٔففف٘ ْ فف ٜل
ااتصففف ف ل ّاإلعفففففأو ،عقففف ف ا فففففر ر ا عففف ف ٕ
ا ك ففٔك
و ٔ ف ا ا نق فٔفف٘ ،ا ف ٖ عقف
عفف و  ،1892هإالففراف ا يظنفف٘ ا ّ ٔفف٘ ونق ففف٘
ّا هٔففففف٘ ّا عوفففففْو (ا ْٔى فففففكْ ّ ،؛كففف ف ؛ٌن
ااتص ف ل ٍففْ ؛ح ف ا عي صففر ا كْنىفف٘ ونق ففف٘،
ّٓ فف ف كُ اإلعففففأو ى ففففرٍ ّاكت فف ف هَ ت
ّ؛ص ا ر ر تنْع٘ مفً ا تْصفٔ ا ،كف ٌ
مً ؛ٍننَ ف

ثالثاً  -الثقافة بني االتصال واإلعالم
تعففرنف ا نق ففف٘ هْجففُ عفف و ه:ىنَفف ف تنففل
ا ف ا ااجتنف عٕ /ا كففرٖ ّا عونففٕ /ا ف ٖ
؛ىت تفففُ ؛منففف٘ مفففً األمفففه عفففرب ت َف ف  ،؛ّ ٍفففٕ
؛ وْم اتٔ ٗ تتنم مً ا تنع ات فوكلن
صفف٘ هففُ ف ني ؛ طف س
تتنففم (الففع ق ففف٘ خ ن
معٔيفففف٘ تيظففففٔه حٔ تففففُ ،مبففف ذ ففففك طراٜفف ف

 -1؛ٌن ااتصففففف ف ل ظففففف ف ٍرٗ اجتن عٔففففففف٘ /
ق ف نٔففّ٘ ،جف  ٛا ٓت ف ن؛ مففً ا ففيظه ااجتن عٔفف٘
/ا نق فٔ٘ ّاا تص يٓ٘ ّا ٔ فٔ٘ /ا ف ٗ ٜ
ك ف نل تتنففمت كن ف ٓ ففكل األ يففٔ٘ ا هْٓفف٘
ّا تكيْ ْجٔ٘ دمه ٔعَ ت
يّ ّ ففففف ٜل
 -2إٌن ا ت آففففف ا كفففففب
اإلعأو ّا تيْنن ا ٖ تتن ه هُ ،ك ٌ هن تف:
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اتٔفففففف ف ٗ ا ْٔمٔفففففففف٘ دالففففففففخ ن
ّايفففففف ف
ّا تنعففف اّ ،ا فففٔنن ؛ ففف عأ ففف تَه
ّىظنَه ا قٔنٔ٘ت
 ّ -3ف ف ك فإىنفففُ مفففً األٍنٔنففف٘ مبكف ف ٌ،
إبفف ف ي صففففٔو٘ وتعفف ف ٌّ هففففم ّ فف ف ٜل اإلعففففأو
ّااتص ف ل ،مففً ؛جففل إت حفف٘ ا ففرن ف ك٘
ّا ففع٘ مففً ا ي ف ع اتٔف ٗ ا نق فٔفف٘ ،قٔق ف س
ميقراطٔففف٘ ا نق فففف٘ ،مفففم مراعف ف ٗ خصْصفففٔ٘
كلن تتنم ٍّْٓتُ ا نق فٔ٘ت
ٍّك ا ٓتنه ؛ٌن ا نق فف٘ ف ني ه فكل
؛ ٕ ،؛ ف ااتصف ل ا تنفم ّ؛ ف ٔ
ٍف ا ااتصف ل ّ؛ىْاعففُّ ،؛ٌن كوف س مففً ااتصف ل
ّاإلعفففففأو ٓفففففر نر ق فففففف٘ ا فففففري ّ ق فففففف٘
ا تنم ،مً حٔث ى ر ٍ ِ ا نق فف٘ ّتعنٔنَف ت
فكلن ق ف٘ ت تخ و ّ ٜل اتصف ٔ٘ ّإعأمٔف٘
مم طبٔعتَ ّ؛ٍ افَ ّ ،ا توقم ه ت
ت تي
اهع س  -ه ٓ اإلعأو

األمً ا نق ف

اىطأ س مً ا عطٔ ا ا هق٘ ،تفرب ؛مف و
اإلعأو تنْع٘ مً ا قه ٓ ا وخنف٘ ،ا هف ن مفً
ا تع مفففل معَف ف مفففً ؛جفففل اإل فففَ و اإلبف ف هٕ
تع ٓف األمففً ا نقف عوفف ٙا صففعٔ ًٓ ،ا ففريٖ
ّااجتنف عٕت ّمففً ؛ٍ فهن ٍف ِ ا قهف ٓ ف مْاجَفف٘
ا وففف ف ّ ا نقففف ف ّ تع ٓففف ف ا كفففففر األصفففففٔل،
ّااٍتن و هقه ٓ ا ن ٍ ت

 - 1مواجهة الغزو الثقايف:
ْٓصف ف عف ف مل ا ٔفففْو ه:ىنفففُ رٓففف٘ كْىٔففف٘
صففو ٗ ،؛ّ رٓفف٘ إ ك ّىٔففّ٘ ،؛ٌن م ف ق ف ،
مً ه آ٘ ا رهم األخ مً ا قرٌ ا ع رًٓ ّحتٙ
ارٌ ،مففً تط فْن مٔ ف اٌ اإلعففأو ّااتص ف ل،
مل ٓقتصففففر عوفففف ٙا يقففففل ّا توقفف فٕنّ ،اإل فف ف ل
ّاا فتقب ل فخ ف  ،هففل امتف ن ٔ ففنل تف اا
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اإلع فأو ك فففّ٘ ،ه:ىْاعففُ ا ختو ففّ٘ ،ذ ففك
ظ ف نل ع ففْ ٗ ا عوْم ف ا ّااتص ف ااعت ٍ ف ِ ا نففْ ٗ
تيففْنن ّ ف ف ٜل ااتصفف ل ّتٔ ف ف
وف ف
ا فف
ا فففتخ امَ  ّ ،ا كفففه اه ٜفففل ّا تيف فْنن مفففً
ا عوْمفففف ا ا فففف تقفففف نمَ  ،مبفففف نوفففففُ مفففففً
مهففنْى ا معرفٔفف٘ /فكرٓفف٘ ّ ٔنٔفف٘ /تففر نر
عقْل ا توقم ّّج اى تَهت
إذا كفف ٌ /فكتفففْ ٍٔ فففْٓ /قفففْلف ع فف
ى ففتطٔم مق ّمفف٘ ه ف ّ ا ففأن ّ ،كيني ف ف ا
ى ففففتطٔم مق ّمفففف٘ هفففف ّ األفكفف ف ت تع ،فففففإذٌ
ا ففْام ا ق ف طم عي ف /ا َ ف ه ى ف ٖ /ا ف ٖ
ٓقْلف ع ً ؛ ففم فق هفٔ ّ فً ؛هوف ىْافف ِ،
كففففٕ ؛تعفف فرنا وتٔفف ف اا ا نق فٔفففف٘ ا ختو فففف٘تت
ّ ك ني ً ؛مس ألٖ ميَ ؛ٌ ٓقتوم ج ّ ٖتتعت
ٍّفف ا مفف ت عوفففُ ا تنعفف ا األصفففٔو٘ هت َفف
ّ ق فتَ  ٍّٕ ،تت عل مم ا نق ف ا األخر ٚمً
خفففأل ّ ف ف ٜل اإلعفففأوٍّ ،فففٕ تقف ف ّو ؛ٖ هف ف ّ
ٓ تَ ف إيع ف ق فتَ ؛ّ ا قه  ٛعؤَ ت

 - 2تعزيز الفكر األصيل:
ٓفففرتبط ٍف ف ا ا تع ٓف ف ا تب طف ف س مب الفففراس،
هطرٓق٘ ا ْاجَ٘ ألٖ ه ّ ق ّ ،إذا ك ٌ مً
ٓ ا ّ ا ٖ ميكً ؛ٌ تقفْو هفُ
ا صعْه٘
ّ ففف ٜل اإلعفففأو ٍففف ا ا ففف ل ،ففففإٌن ففف ٗ
اإلعففأو تت وففٕ تعرٓ ف ا نفف ٍ ا توقٔفف٘،
ه ْاىففففف ف ا ا ٔففففففف٘ ،ا كرٓففففففف٘ ّاأليهٔففففففف٘
ّاإله اعٔفف٘ /هطرٓقفف٘ ىق ٓفف٘ هينفف ّ ،ٗٛترفففم مففً
م تْ ٚم رّ ٔ٘ ّ ٜل اإلعأو ى ر ا نق ف٘
األصٔوّ٘ ،ترهٔ٘ اإلى ف ٌ ترهٔف٘ فكرٓف٘ يخفُ
ا ق ف ٗ عوفف ٙتقففْٓه األعن ف ل ا نق فٔفف٘ ّا ْا ف
ا كرٓ٘ ،ا ريٓ٘ ّا ن عٔ٘ت ّذ ك مفً خفأل
ت عٔففففل ا طبٔعفففف٘ ا نأ ٔفففف٘ ْ ففف ٜل اإلعففففأو
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(اإلخبفففف ّا تعوفففففٔه ّا تنقٔففف ف  ّ ،ففف ف تَ
ا تع مففل مففم ا ظففرّف ا راٍيفف٘ مففً خففأل طففرن
ا قه ف ٓ ا كرٓفف٘ ا يْع نٔففّ٘ ،إي ف  ٛاتْٔٓفف٘
ّات ا ففف٘ عؤَف ف  ،مبفف ٓ فففَه ّيفففعَ ؛مف ف و
؛ّ م الريف٘ مً ا ن ٍ ا توقٔ٘ت
ّه ك ٓصب ا توقفٕ مت ف عأس ممتف اس مفم
ا عنففل ا كففرٖ /اإله ف اعٕ ،هع ف إٌ ٓقففر؛ِ ؛ّ
ٓ نعُ ؛ّ ٓ ٍ ِّٓ ،قفْنو مهفنْى تُ ا قٔنٔف٘/
ا نق فٔ ف٘ ّااجتن عٔفف٘ ّاألخأ ٔفف٘ ّاإلى ف ىٔ٘،
ّيفففففف ني طرٓقفففففف٘ اا ففففففت يٗ ميَفففف ف فكرٓفففف ف س
ّ وْكٔ ست

 - 3االهتنام بقضايا اجلناهري:
تع ن ا عأ ٘ اإلب هٔ٘ هم ّ ف ٜل اإلعفأو
ّا نَففففْ ا توقففففٕ ،مففففً ا قفف فرناّ ٛا ففففتنعم
فف ن
ّا ف ٍ ًٓ ،مففً ا عْامففل األ ففٔ٘
ا َننفف ا اإلعأمٔفف٘ ،أل نٌ معرففف٘ ا قهفف ٓ ا فف
تَفهن ا نف ٍ ّتوبٔفف٘ ح ج تَف  ،ت ففكل ىقطفف٘
ا تْاصفففل اإلبف ف هٕ هفففم ا ْ فففٔو٘
ااىطفففأ
اإلعأمٔ٘ ّا تع موم معَ ت
ٍّ ا ٓتطو معرفف٘ اٍتن مف ا ا نف ٍ
تخقٔ ا تْظٔ ا بين  ٛونْيفْع ا اإلعأمٔف٘
ّتصفففففئ تَ  ،بٔفففففث ٓتخقففف ف ا تْافففف ف هفففففم
ااٍتن مف ف ا ا ْيفففْعٔ٘ و فففرا ٜااجتن عٔففف٘
ا ختو فففّ٘ ،هفففم ا ف ف ٜل ا نق فٔففف٘ /ا كرٓففف٘
ا ع صرٗت ّه ك تصب ا ْ ٔو٘ اإلعأمٔن٘ ج ٛاس
ا ٓت ن؛ مً ا يظ و ا نق  /ااجتن عٕ ا عف و،
إط يّ ٍ اإلعأمٕ ّا هفْٖت ٍّيف تصفب
معرف٘ اٍتن م ا ا نف ٍ مفً األمفْ اتْٔٓف٘
ا عنؤففف٘ اإلعأمٔنففف٘ ،ا تخرنكففف٘ ّا تطف فْن ٗ،
ْاكب٘ رنا ظفرّف اتٔف ٗ ا ع مف٘ ّتطْن ٍف
ا اٜهت

إٌن ا تؤنففففففراا ا ففففففرٓع٘ ّاه ٜوفففففف٘ ا فففف ف
؛حففف ف تَ ا نفففففْ ٗ ا عونٔففففف٘ ّا تكيْ ْجٔففففف٘
تفف ف اا اتٔفف ف ٗ ا ختو فففف٘ ،فريفف ف توفف ف اا
كففففففب ٗ ح ففففففه ا ي فففف ف ط ا اإلعأمٔنفففففف٘،
هْ ف ٜوَ ك فففّ٘ ،مففً خففأل تيفْنن ا ْيففْع ا
ا ف تع َف ّ ،تعف ني ؛الففك ل ىقوففَ ّإٓصف ه
إ ا فففففتوقمت ٍّيفففف تكنفففففً ؛ٍنٔفففف٘ اإلعفففففأو
اتف ف ٓث ترهٔففف٘ ا فففْاطً ا عصفففرٖ ّتٍٔ:وفففُ
ق فٔفف س ّتكيْ ْجٔفف س ّ ،ففففم م فففتْ ٚمب ي اتفففُ
اإله اعّٔ٘ ،تئن٘ ا عأ ا ااجتن عٔ٘ ا ْاعٔ٘ت
فنً األّ ْٓ ا ا ف بف ؛ٌ تفل ا قف و
األّل ّ ٜل اإلعأو ات ٓن٘ ٍٕ ،ااٍتنف و
هي فففر ق فففف٘ ا عوفففه ّا تكيْ ْجٔف ف ا ع صفففرٗ،
ّذ ك مفً خفأل مي ف٘ ا كت ف ا ا ت ف نيٗ
ّتطبٔق تَف هطرا ٜف ى جعفف٘ ق ف ؛كففرب ف  ٜف ٗ
ففففب ا ب ففففرت فَيفف ف ا ا ففففربامن ّا تخقٔقفف ف ا،
ّا يف ّاا ّا ي ف ا ،ا ف تتخف ن عففً ا عوففه
ّاتٔ ٗ ،ا عوه ّاإلىت ج ،ا تكيْ ْجٔ ات ٓنف٘
ّتطبٔق تَ اإلب هٔ٘ ّا فوبٔ٘تت ّهف ذ فك ممف
فم ْٓ٘ ق ف٘ ا ن ٍ  ّٓ ،ف ع
ٓ ع
خو ا ظرّف ا ي ب٘ ّا نع٘ عوف ٙإيخف ل
عونٕ /تق خل م٘ اإلى ٌ ّمصوخ٘
إٖ إ
ا تنففم ،إط ف ا تينٔفف٘ ا ف موّ٘ ،ك فلن م ف
ميكً بي  ٛا تينٔ٘ عوف ٙ؛ فب معطٔف ا ا عوفه
ات ٓثت
ّاخلأصفف٘ ،إٌن اإلعففأو ه:الففك ُ ّتيفْنن
ّ فف ٜوُ ،مفف عْن ظفف نل صفففران عْ ففف٘ اإلعفففأو
ّا نق ففففف٘ ،إ ا فف ف خْل ا عركفففف٘ ه :ففففوخ٘
مي بّ٘ ،ا ٔنن ؛ وخ٘ مْاجَ٘ ا و ّ ا نق
؛ّ ا صفففران ا نقف ف ا ف ف ٖ ا ٓقف فلن ؛ٍنٔففف٘ عفففً
ا صفففففران ا ع فففففكرَّٖٓ ،ففف ف ني ؛مفففففً ا فففففري
ّا تنفففمّ ،ا ف فٔنن ا ظفففرّف اا فففتني ٜ٘ٔ
ْ ٓ٘ ّهعف ا بوف اٌ ا عرهٔف٘،
ا ىعٔ َ
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ه ب ٍ ن٘ ا وف ّ ا كفرٖ ا فتك ٖ ا ف ٖ
يف ّل ؛ٌ ٓطنب كلن معف مل اتهف ٗ ا عرهٔف٘
الع اا اّ ٘ ٜمهوو٘ت
األصٔو٘
فعوففف ٙا فففرّ م عفففً اإلعفففأو ّا قفففٔنم
عوففففف ٙإيا ٗ هراتفففففُ ،؛ٌ ٓعفففففْا طبٔعففففف٘ ٍففف ف ا
ا صففرانّ ،؛ٍ اففففُ ت فففُْٓ ا نق فففف٘ ّت تٔفف
هئفففف٘ ا تنففففمّ ،ا ففففٔن ؛ٌن ؛صففففخ م ففف ى٘

ا عْ ففففف٘ ْٓظ فففففٌْ ؛حففففف ّ ففففف ٜل ااتصففففف ل
ّاإلعففففأو ،ي ففففر األفكففف ّا عوْمففف ا ا ففف
ٓرٓفف ف ٌّ إٓصفف ف ه إ ا تنعفف ف ا ا ففففتَوك٘
ع مّ٘ ،ف ٘ٝا ب م خ ص٘ ،هقص اخ ا ٍ ِ
ا تنعفف ا ّا فففتأهَ ق فٔفف س ّإ ايٓفف س ،فت قفف
ه ت ٕ ؛ص تَ ٍّْٓتَ ّ؛ميَ ت
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الرتمجة بني مطرقة اإليديولوجيا،
وسندان العوملة
أدهم وهيب مطر*

ال ػو يف إٔ ايرتمجة ١علةٌ داةذا ٚ ،ٞأدةش
عهةةةشَ ٟجةةةٛاسزٜ ،ةةةرتى اهةةةُج٘ ًةةة ٢ايلًةةةّٛ
ٚاآلداتٚ ،ايفًظةف ١ناعةٖٚ ،١ةَ ٞفجةاع كةةٍٛ
ايلٛامل عُٝا اٗٓٝا ،يف طني إٔ املرتمجني نُةا
قةةاٍ ةةِٓٗ ايؼةةا ش ايشٚطةة ٞاٛػةةهني ٖةةِ
خ ٍٛٝشا ١اشٜذ ايجٜٓٛش يف ايلامل .

ريةةةةةو إٔ ًُٝةةةةة ١ايجٛالةةةةةٌ ةةة ة ايةةةةةٓ
املرتسةةةةِٚ ،يف ظةةةةشٚف لةةةةشا َهةةةةا ٖةةةةزٙ
ايك ،٣ٛثهْطفَ ٞهةطًظاخ َٚفةاٖ ِٝالٗٓٝةا،
ٚثهٛغ ثهٛساخ راخ أ شاض ٚأٖذاف َٛسٗ،١
قةةذ ثهظةةة لةةٛس ٠ايٛاقةةع دالالخ خماثًةةَ ،١ةةا
ٜؼةةةة ٞاسْٓةةةةا قبايةةةة ١علًةةةةني َجٓةةةةاعٝني :ايلٛملةة ة١
نٗٝهًةةْ ١ةةاسض ٠يًلةةامل يف طةةلٗٝا د ثذبٝةةح
ايٛطذٚ ٠ايجُٓٝطٚ ،ايرتمج ١نُظاٚية ١ألْظةٓ١
ٖةةةزا ايلةةةامل الطالهلةةةا يًجٛالةةةٌ ٚثلةةةذد ايً ةةةاخ
*
ٚامللاْٚ ٞايذالالخ.

قذ ٜبذ ٚايظؤاٍ اظٝطاًٚ ،حمّٝشاً يف ثلذاد
األسٛاٚ ،٘ٓ ١يف ظشٚف االْجؼاس ٚاهل ١ُٓٝاييت
ةةةاسٚ ،٠يهةةةٔ ااالاجلةةةاد ةةةةٔ
ثؤػةةةش هلةةةا ا
اإلسااةةة ١اةةةسٕ ايرتمجةةةٖ ١ةةةًُٝ ٞةةةْ ١كةةةٌ ي ةةةٟٛ
عكط ،أ ٚأْٗا ثكجهش ً ٢ا جباسٖا ثكٓ ١ٝي ٜٛة١
ةة ثفجح أاةٛات ايجٛالةٌ ٚامللشعة ١اةني ااجُلةاخ
اإلْظاْ. ١ٝ

ٚاٗةةزا اهلةةاسعٜ ،جظةةذد َكهةةذ املظةةاُٖ١
ٖٓا ،يف ايبظر ُةا ٜظةُح ااطج ٝةاع ايلالقة١
اني ايرتمجٚ ١ايلٛملٚ ،١لٛال د عِٗ طٝذٝاثٗا،
ٚايجلشف د أٚضا ٗا اهٛس ٠أسً َٔ ،٢خةالٍ
ايجُةةاغ ااةةٛات ةةٔ ثظةةابالخ َةةٔ قبٝةةٌَ :ةةارا
ةةةةٔ ةبٝلةةةةٖ ١ةةةةز ٙايلالقةةةة ١يف ظةةةةشٚف طةةةةشت
املهطًظاخ ٚاملفاٖ ِٝايشا٥ش ١سآٖا؟ أٚ ُّٟقةا٥ع
بّةةةةش ٓٗةةةةا ثٛظٝةةةةأ ايرتمجةةةة ١ضةةةةُٔ أٖةةةةذاف
اطةةرتاثٝش ١ٝيكةة ٣ٛالٗٓٝةةا؟ ٚنٝةةأ ةةٔ ايظةةٝام
ايز ٟحيهِ ٖزا ايجٛظٝأ؟

ٚيهةةٔ درا َةةا ةةذْا ٚطةةسيٓا أْفظةةٓا ريةةو
ايظؤاٍ ايز ٟقذ ٜبذَ ٚهشساً :

ماهي الرتمجة ؟

ٚيهةةةٖٔ ،ةةةٌ هةةةٔ يًرتمجةةة ١إٔ ذةةةٌ
طالطا ثظجطٝع اة٘ قة ٣ٛايلٛملة ١قكٝةل لةٝا ١
ًَجبظ ١َٛ ًَٚ ١يًٛاقع ٚا كا٥ل ،ضُٔ شٜةش
َه ٛاثٗا االطرتاثٝش١ٝ؟

*

كاتب سوري.
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 ٌٖٚيف اإلَهإ ايٓظش د َا ٜطًل ًٝة٘
«ايرتمج ١ايً ٝاي ،»١ٝايةيت ٝةض ،يف ا اضةش،
اخلطةةةةةات اإل الْةةةةة ٞيًؼةةةةةشناخ ايهْٝٛةةةةة،١
نؼةةاٖذ ًةةٚ ٢ةةةسٖ ٠ةةزا ايجٛظٝةةأ؟ َٚةةا ٖةةٞ
اآليٝةةاخ ايةةيت ااجةةذ جٗا قةة ٣ٛاهلُٓٝةة ١ايفهشٜةة١
يًلٛمل ١يف «ضبط» ًُٝة ١ايرتمجة١؟ ٚأخة،اًَ ،ةا
ايةةةةز ٟقذَةةةة٘ دسغ ايرتمجةةةة ١ايلشاٝةةةة ١يف ٖةةةةزا
ايهذد؟
عةةةش ِ ذٜةةةذ االةةةاٚالخ ايةةةيت سانُةةةةح
ثهةٛساخ َٗٓٚشٝةاخ ثبآٜةح قُٝجٗةاٚ ،ػةهًح
سلةٝذاً ال ٜظةجطا هاٖةٌ َةةا ٜٓطةًٝ ٟٛة٘ َةةٔ
اسجٗةةاداخ ،ظًةةح ايرتمجةة ،١طجةةٗ ٢ةةذ قشٜةةة،
َلضٚي ٔ ١طةاط ١ايبظْةط ٚاملطاسطة ،١اٛلةفٗا
قطا ةةا ٖاَؼةةٝا ةة ،حمةةذد امللةةامل ،مل ٜةةذسغ
نهٌ َظجكٌ ،اظبة َٔ ثكةاةع َٗةاّ هذٗةا
ٚثةةٛص َؼةةهالثٗا ًةة ٢مجًةة ١طكةةَ ٍٛلشعٝةة١
( ًةةةةةةةةِ ايً ةةةةةةةة ،١املٓطةةةةةةةةلً ،ةةةةةةةة ٢ايةةةةةةةةٓفع،
األْذشٚاٛيٛسٝةةا ،ايرتاٝةة..١اخل ٚ ).دٕ سةةاص ايكةةٍٛ
دْةة٘ٚ ،يف جمةةش ٣قكٝةةل ايجٛالةةٌ َةةع اآلخةةش،
عكذ َذًّح ايرتمج ١قٓا َٔ ١َُٗ ٠قٓٛاث٘ ،سطٛال
اساخٚ ،علال دكاعٝا َجكةذَا،
َجشٛال اني ا
اطةةةةجٗذعح حماٚيةةةة ١ثسطةةةةٝع طةةةةٛاس دْظةةةةاْ،ٞ
ٚثُٓ ١ٝاي ٞ ٛا٘ٚ ،ثًُع ايذالالخ ايةيت ٜجٝظٗةا
ايجسٜٚةةةٌ ٚ ،ذةةةٌ ق ةةةاٜا االخةةةجالف ٚايٓظةةةب١ٝ
ٚاالْفجةةاع طٝةةر دْٓةةا طةةني ْجظةةشى اةةني ايً ةةاخ
ْٚرتسِ ،دمنا ْهجؼأ لبْ ٠ٛايفهش اإلْظاْٞ
يف ومٛيٝجةةةةةةةةةة٘ َٓةةةةةةةةةةز إٔ ثةةةةةةةةةةشسِ يٝفٝةةةةةةةةةةٛغ
أْةةةذسْٝٚهٛغ  L.Andronicunأٚدٜظةةة١
ٖةةٚ،َٛغ د ايالثٝٓٝةةَٓ ١جهةةأ ايكةةشٕ ايذايةر
املٝالد ،ٟيٝؼل الةذٖا األدت اإل شٜكة ٞةشٜكة١
يةةذ ٣ايشَٚةةةإٚ ،اْجٗةةةا ٤د ايةةذٚس ايةةةز ٟثًلبةةة٘
جمةةةةةذدا يف ثفلٝةةةةةٌ ايجلةةةةةاة ٞاةةةةةني ايؼةةةةةلٛت
ٚايذكاعاخ.
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َٚع ثٛاثش ٖز ٙايشٖاْةاخ ،علْٗةا مل ثهةٔ
ًةةة ٢قةةةذس َجظةةةاَ ٚةةةٔ ايفلايٝةةة ،١أَ ٚةةةٔ ٚسٗةةة١
ٚاطةةذَ ٠ةةٔ ايذقةة ،١عُٝةةا ْٗ ةةح ًةة ٢ثٛسٗةةاخ
َجبآٜةةة ،١هظةةةة املشطًةةةٚ ١اي ةةةشض ٚاألٚضةةةا
ٚاألةةةش ٚايكةة ٣ٛايةةيت سملةةح َلاملٗةةاٚ ،طةةذدخ
ثكٓٝاثٗةةةةا ٚةشا٥كٗةةةةاٚ .ايةةةةيت ٝةةةةٌ يف أطٝةةةةإ
نةةةةةةذ ،٠،د عةةةةةةشض منٛرسٗةةةةةةا «املةةةةةةذَّص»،
ٚثهةةشٜع عهةةش َٓٚطةةل ايجبلٝةةٚ ١اإلر ةةإ ،أٚ
َا ٜطًل ً« ٘ٝايلكٌ االطةThe Captive ،
 ،Mindطني ثجة ٛايرتمجة ١خذَة ١قة ٣ٛثٓفةز
طٝاطاخ َلًَٓ ، ٚ ١لًٓٚ ،١ثظل ٢ذمة ٛشٜةش
َفةةاٖ ِٝدكاعٝةةةٚ ١طٝاطةةةَ ،١ٝةةةٔ خةةةالٍ اإلٜٗةةةاّ
ثاس ،٠أ ٚاايطشم ٚاألطايٝة املباػش ٠ثاس ٠أخش.٣
ٜٚة ةجِ ريةةةو ة ة اْجكةةةاَ ٤هةةةطًظاخ َٚفةةةاِٖٝ
الٗٓٝةةةا ،أ ٚثشمججٗةةةا اةةةسةش خالةةةٚ ،١عةةةل قةةةِٝ
َٚلةةةةةةةاَ ،ٜظةةةةةةةبكٚ ،١ثٛظٝفٗةةةةةةةا طٝاطةةةةةةةٝاً أٚ
أْذشٚاٛيٛسٝةةا تظةةجَٗ ٣ٛة ةةاٍ ،ة ٚطةةاٌ٥
ا الَٝةةةة ١حمرتعةةةة ٚ ١ايٝةةةة ١ايجكٓٝةةةةَ ،١ةةةةا طةةةةذا
اايبةةاطذني يف ًةةة ّٛايرتمجةةة ١د ا ةةةذٜر ةةةٔ
«ع ةةةا٥ح ايرتمجةةة ،»١يف دػةةةاسٚ ٠اضةةةظ ١ملةةةذ٣
َكذسثٗا ً ٢د ةاد ٠لةٛغ املفةاٖٚ ،ِٝايةجظهِ
يف دالالثٗةةةةاٚ ،اايجةةةةاي ٞاإلطةةةةٗاّ يف ثؼةةةةهٌٝ
ايلكةةٚ ،ٍٛثلضٜةةض ةُةةع ايةةزاخ ًةة ٢أْةةَ٘ٚ ،ةةع
اإلػةةهاالخ ٚاملهةةا ة ايةةيت ثٛاسةة٘ ايرتمجةة،١
ٚيف ظةةشٚف ايجفةةاٚض ٚاملٓاقؼةةاخ ٚاالثفاقٝةةاخ
ايذٚيٝةة ١ايةةيت قةةا ٍٚاطجهاسٖةةا ٖةةز ٙاالٜةةاّ،
ٜبةةةةذ ٚضةةةةشٚسٜا االطجهةةةةاّ د َلةةةةا ،ٜأسالةةةة١
َجذاخً ١يف ْكٌ املهطًظاخ ٚاملفاٖ:ِٝ
َ - 1لٝةةةاس ايٛضةةةٛعٜٚ ، Clarityجهةةةٌ
الَهةةإ اطةةج ذاّ ٖةةز ٙاملهةةطًظاخ
ٚاملفاٖ ِٝنسدا ٠يًجٛالٌ ايلًُة ٞة
اطجشالٓ ٤الشٖا َٚج ُٓاثٗا.
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َ - 2لٝةاس ايٓطةام ُٜٚ ، Scopeلٓة ٢تةذ٣
ومٛهلةةةةةةا يًُٛاقةةةةةةأ ٚايٛقةةةةةةا٥ع ايةةةةةةيت
ثج ُٓٗا .
َ - 3لٝاس ايهذم ٜٚ ، Truthجلًةل تةذ٣
قذسثٗا ً ٢اإلػاس ٠د ٚقا٥ع ًَُٛط.١
ٚأخةةةة،اً َلٝةةةةاس االطةةةةجٗذاف ٚاي ةةةةشض
ٚ Purposeريةةةةةةو اةةةةةةايجٛقأ ٓةةةةةةذ ألةةةةةةٛهلا
املشسلٝةةةٚ ،١اطةةةجشال ٤ايكهةةةذ َٓٗةةةاٚ ،نًةةةٗا
َلةةةةةا ،ٜثؤنةةةةةذ ًةةةةة ٢إٔ ًُٝةةةةة ١ايرتمجةةةةة ١ال
ثلهةةةع جمةةةشد لةةة ١ ٝي ٜٛةةة ،١دمنةةةا قُةةةٌ يف
ةٝاثٗةةا ثلةةب،ا ةةٔ خٝةةاساخ عهشٜةةٚ ١ط ةةاس١ٜ
يًجٛالٌ َع اآلخش َٔٚ ،دةِ عٗة ٞيٝظةح جمةشد
ٌُ ثك ضةٝل األعةلً ٜٓ ،ةل دَ ٕٚةا ةٛس اة٘
املؼٗذ ايذٚي َٔ ٞسٖاْاخَٚ ،ا حيْ ٜ٘ٛؼةاةٗا
َةةةٔ َظةةةاٖش لةةةشا ٚثهٝةةةأ  ٚذةةةٌٜ ،ةةةجلني
ايبظةةةر ةةةٔ دسااةةةٗٓ ١ةةةا عُٝةةةا ٚسا ٤ايرتمجةةة١
 ،Meta-Translationثًةةو ايةةيت ثظةةجطٝع
ثكٝةةة ِٝايظٝاطةةةاخ ايظةةةا٥ذ ٠يف ٖةةةزا ايٓؼةةةا .
ٚمث ١ػٛاٖذ ذٜةذ ٠يف ثٛظٝةأ ايرتمجة ١ضةُٔ
أٖذاف اطرتاثٝش ١ٝيك ٣ٛالٗٓٝا ،تا قذ ٜظةُح
ٖٓةةةةةةا ااطجبهةةةةةةاس ظةةةةةةشٚف ٖةةةةةةزا ايجٛظٝةةةةةةأ،
ٚاهؼأ ايلالق ١اني ػشٚة٘ املادٚ ١ٜايشَض،١ٜ
طٝر ٜجبذ ٢ً ٣ػهٌ هاست ذٜةذٜ ،٠ةجلني
سلذ ثفال ٌٝايبلض طني ٚسدح ايذكاع ١ايلشا١ٝ
يف ايكةةةةةش ٕٚاإلطةةةةةالَ ١ٝاأل ٚدكاعةةةةةاخ اهلٓةةةةةذ
ٚعاسغ ٚايْٛٝإٚ ،نةادخ طشنة ١ايرتمجة ١يف
أٚسٚاةةةةةا خةةةةةالٍ ايلهةةةةةش ايٛطةةةةةٝط إٔ ثهةةةةةٕٛ
حمهٛس ٠يف ْكًٗا َٔ ايلشا ١ٝد ايالثَ ،١ٝٓٝةع
طل ٞاملرتمجني ايالثٝٓٝني د ايجلشف ًٖ ٢زٙ
ايذكاعةةاخ ة اَةةجالى ايةةٓ ايلشاةة ٞاملرتسةةِ،
ٔ ةشٜةل ثؼةزٜب٘ ٚثٗزٜبة٘ اا ةزف ٚاإلضةاع١
ٚد ةةةاد ٠ايجٓظةةة ،ِٝاةةةض ِ ايجكةةةشت َةةةٔ ايكةةةاس
اي شاةةةة ،ٞنةةةةٝال ٜظجؼةةةةلش ٚسةةةةٛد أَ ٟظةةةةاع١

دكاع ١ٝثفهً٘ ٔ ايفهش املرتسِٚ ،يه ٞثظٌ
ْظشث٘ د اآلخش ايلشا ٞدااج ١ال ثج  ،،ثجظهِ
عٗٝةةا ايذٓاٝ٥ةةاخ ايةةيت خطعجٗةةا الةةض ايهجااةةاخ
االطجؼشاق.١ٝ
ٚاألَش ٖٓا ٜجلًل اجكٓٝع ايةٓ املرتسةِ َةٔ
ايلشاَ ،١ٝع د شاق٘ يف ايؼشٚعٚ ،د اد ٠ثضٜٚكة٘
ٚثبٜٛب٘ٚ ،اخجضاي٘ د ٛامل َه ّشٚ ،٠ايجلاٌَ
َلةة٘ يف أطٝةةإ نب ةةا  ١يالعججةةإَٛٚ ،ضةةٛ
يالطةةةةجٗٝاّ ٚثٓاٖةةةةة سٚا٥ةةةةح ايكةةةةذٚ ِٜايٓهٗةةة١
ايؼةةةشق ،١ٝيهةةةٜ ٞةةةجالَ ّ٤ةةةع رٚم األٚسٚاةةة،ٞ
ايباطةةر ةةٔ َؼةةا ش سذٜةةذ ٠يف أسض ايفطةةش٠
«ٚايجٛطؽ» ااُ.ٌٝ
ٚيف ًِ ايرتمجٜ ،١جِ ايجلةب ،ةٔ قٜٛةٌ
َلٓ ٢املفشداخ تهةطًح االْجظةاTropism ٤
ٜٚل ة ثشمجةة ١املهةةطًظاخ ٚاملفةةاٖ ِٝيًذاليةة١
ًَ ٢لإ َٓ ،طبكةً ١ة ٢ا كةا٥لٚ ،تلةضٍ
ٔ دالالثٗا يف ي جٗا األلً ،١ٝن ٞال ثًبر َع
ايجةةذا ٍٚإٔ ثةةضداد قٛثٗةةا ايجلُُٝٝةةً ١ةة ٢ثبةةذٌٜ
عهش يف اهاَ ٙكهٛد ،أنذش َال ١َ٤ملهًظ١
ٚاضل.٘ٝ
 ٚاسغ ٖزا االْجُا ٤ضةُٔ دةةاس ثشمجةٞ
ًَجةةبع ،ثؼةةح عٝةة٘ امللًَٛةةاخ املجهةةً ١اهاعةة١
جبٛاْة املهطًح املشاد ثشمجج٘ ناعة ،١أٜ ٚةجِ
عٝةةة٘ ،ةةةٔ قهةةةذ ،ثظةةةشٜة داليةةة ١يةةة٘ الٗٓٝةةةا،
اٛطاة ١ذ ٣ٚايجٛسٗاخ املكهةٛد ٠ايةيت ثظةل٢
د سعع طهجٗا َٔ ايجسد ،د طذّٖا األقه،٢
ٚاطجذُاس مجً ١ايفٛاسم املُٝض ٠اني ي يت املهذس
ٚاهلذف.
َٚةةٔ األَذًةة ١ايذايةةً ١ةة ٢ريةةو ،دْةة٘ٚ ،يف
ُةةاس اْؼ ة اٍ ايٓظةةاّ ايلةةامل ٞااذٜةةذ اةةا شت
ضةةذ اإلسٖةةات ،ثرتسةةِ يفظةة« ١ايؼةةٗٝذ» ايلشاٝةة١
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ثاس ٠د ٚ MartyrاخشSuicide Bomber ٣
ٚثل َٔ قجٌ ْفظ٘ .
نزيو ثرتسِ يفظ« ١ااٗاد» د Holy
ٚ ،Warيف األداٝاخ ايظٝاط ١ٝاألَشٜه ١ٝد
طةةةةةفو ايةةةةةذَا ٤طبّةةةةةا يف ايكجةةةةةٌ ٚاإلسٖةةةةةات
ٖٚةةةز ٙاألَذًةةة ١أقةةةشت َةةةا ثهةةة ٕٛد املٛاقةةةأ
اإلٜذٜٛيٛسٝةة ،١قةذْس اُلةةذٖا ةةٔ ةشٜةةل ايٛضةةٛع
املفةةةاٖ .ُٞٝريةةةو إٔ نةةةٌ قٜٛةةةٌٖ ،ةةة ٛتذااةةة١
دطايةةَ ١ةةٔ داليةة ١د اخةةشٚ ،٣نةةٌ اْجُةةاٖ ٤ةةٛ
لةةةةةشف يفةةةةةا ،ا ٚاْجٗةةةةةاى قهةةةةةذ ،أ ٚد ةةةةةاد٠
ثؼةةهَ ٌٝلٓةةَ ،٢ةةٔ أسةٌ ثٛيٝةةذ داليةة ١أخةةش،٣
ثٓبذةةةةةل َلٗةةةةةا دَهاْٝةةةةةاخ سذٜةةةةةذ ٠يًةةةةةجفه،
ٚايلُةةٌ ،اكةةذس َةةا ثْٓظةةص القةةاخ َ ةةاٜشَ ٠ةةع
ا كٝك.١
ٚاألَةةش ٖٓةةا ٜجلًةةل اكٓا ةةاخ ث ةةفَ ٞلةةاْٞ
َٛسٗةةةةةً ١ةةةةة ٢ثًةةةةةو املهةةةةةطًظاخ املرتمجةةةةة،١
اٛضلٗا يف طٝام  ،حماٜذٚ ،لٗ ٛا اؼهٌ
َؼ ةٚ ،ّٙٛقٜٛةةٌ طكةةٌ دالالثٗةةا ،نةة ٞث ةةظٞ
قةةح طةةًط ١ثةةذاٚهلاٚ ،سٖةةٔ ًٝةةل دٜةةذٜٛيٛسٝا
ملجًكٗٝا ،د ايذسس ١اييت ثهبح عٗٝا أػب٘ اً ة١
أخش ٣جيش ٟايجلبٗٓ ،ا ،يٝظح ٖ ٞايً  ١اييت
ثذش ٟايبذٚ ١ٜٗث ة ٤ٞا كٝكةٚ ،١يهٓٗةا« :ي ة١
اي ايةةةةةةةةة ،ايةةةةةةةةيت ثفهةةةةةةةةش اةةةةةةةةذال َٓةةةةةةةةو .
أَةةةةةا األطةةةةةًٛت اآلخةةةةةش يف اطجهةةةةةاس ثلشٜةةةةةأ
املهةةةةطًظاخ املرتمجةةةة ١عٗةةةة ٛاآليٝةةةة ١ايذاْٝةةةة ١يف
ايرتمجاخ امللٛمل ١راخ ايهً ١اايلُةٌ ايرتمجة،ٞ
ٚثلةةةةشف يف ًةةةةِ ايً ةةةة ١تهةةةةطًح االانةةةةا٠
البةاس ٠أخةشٚ ، Paraphrase ٣ثلة االْطةالم
َةةةٔ قةةة ،ٍٛدةةةِ ػةةةشط٘ ٚثسًٜٚةةة٘ ًةةة ٢لةةةٝا ١
سذٜةةذ ،٠آٝةةَٚ ١لشُةةاٚ ،يهٓٗةةا ثةة ِٖٛاٛسةةٛد
ثهاعؤ دالي ٞيًُلٓ. ٢
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 ٚجةةةضٕ ٖةةةز ٙاآليٝةةة ١يف اػةةةج اهلا ،يٝةةةاخ
أخةةش ٣عش ٝةة ،١جيةةشٚ ٟضةةلٗا أ ٚاطةةج ذاَٗا،
نايضطضطةةٚ ١ايجفهٝةةو ٚايجٛطةةٝع ٚايج ةةٝٝل،
ع ةةةةال ةةةةٔ االخةةةةجالف ٚايجٛيٝةةةةذ ٚاالنجفةةةةا٤
اايٓفظةةةة ١اإلةالقٝةةةة ١امللًٓةةةة ،١ةة ة َشنبةةةةاخ
ٚأْظام َلشع ١ٝأخش ،٣تا ال ٜةذ ِ االطةجذ ا٤
اإلجياا ٞيًُهطًظاخ..
ٜٛٚاسٗٓةةةا ٖٓةةةا طةةةؤاٍ َ :ةةةارا ةةةٔ القةةة١
ايرتمج ١ايلشا ١ٝاايلٛمل١؟
يف ايبذاٜةةةة ،١ال اةةةةذ َةةةةٔ اال ةةةةرتاف اسْٗةةةةا
القةةةًَ ١جبظةةة :١عُةةةٔ ْاطٝةةةٜ ،١جبةةةا ٜٔاملٛقةةةأ
ا اضش يً  ١ايلشا ،١ٝس ِ دخٛهلا َٓز َٓجهأ
ايظةةبلٝٓٝاخ ااةةاٍ ايةةذٚي ،ٞنً ةة ١سملٝةةَ ١ةةٔ
ي ةةاخ ايلُةةٌ ايظةةح يف َٓظُةة ١األَةةِ املجظةةذ،٠
ٖٚةة ٛثبةةاٜ ٜٔةةشاٚع اةةني ٛملةة ١ةةاسغ ًةةٖ ٢ةةزٙ
ايً ةةة ١ضة ة ٛةا ٖاً٥ةةةٚ ،١ثفةةةشض ًٗٝةةةا أقهةةة٢
دسسةةةاخ املشْٚةةةٚ ١طةةةش  ١االطةةةجشاا ١يًُةةةج ،اخ
ايلاملٝةةةٚ ،١اةةةني عهةةةش حمةةةاعاٜ ،ج ةةةز َٛقفةةةا
طةةةزساً َةةٔ ايلًةةةِ ٚايجهٓٛيٛسٝةةةا ،ال جكةةةاد ٙإٔ
اطج،اد ٖةز ٙايب ةا « ١ايذخًٝة ،»١ايكادَةَ ١ةٔ
اي شت ،ئ ٜرتثة ٓ٘ دال شْا ١ايذكاع ١ايلشا،١ٝ
تا حي ٌٝقهاس ٣سٗذ ٖزا ايفهش يف ايرتمج١
د االنجفا ٤تةا رنةش ٙأُ٥ة ١ايلةشت ايكةذاَ٢
طةة ٍٛايةةذخٚ ٌٝاملل ةشّت ،اةةذ  ٣ٛا فةةاظ ًةة٢
ايطٗةةةةةةةةاس ٠ايً ٜٛةةةةةةةةٚ ١األلةةةةةةةةاي ١ايفهشٜةةةةةةةةة.١
َٚةةةٔ ْاطٝةةة ١أخةةةش ،٣ثجبةةةا ٜٔنةةةزيو طشنةةة١
ايرتمجةةة ،١دٕ عُٝةةةا ٜجهةةةٌ ا ةةةلأ ايٓكةةةٌ د
ايلشاٝةةةةةة ،١أ ٚااالٖجُةةةةةةاّ تةةةةةةا ٜرتسةةةةةةِ َٓٗةةةةةةا.
ٚيةةةزيو ،عةةةلٕ مثةةة ١ضةةةلف ًا نةةةب،اً يف طشنةةة١
ايرتمجةةةةةة ١الاَةةةةةة ١يف األقطةةةةةةاس ايلشاٝةةةةةة ،١اةةةةةةٌ
ٚضةةةُٛسٖا ايفةةةادع ،ةةةا ٜهة ةاد ٜك ةةةً ٞةةة٢
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دٚسٖةةا املةةسَ ٍٛيف ْكةةٌ امللشعةةٚ ١ثٛةٗٓٝةةا اايً ةة١
ايلشا.١ٝ
ٚاايٓظةةةب ١يًرتمجةةةَ ١ةةةٔ ايلشاٝةةةٜ ،١الطةةةا
اٖجُاّ العح َٔ قبٌ سٗاخ أسٓب ١ٝذٜذ ٠اٗةا،
ٔ ةشٜل املجاالة ١ايفٛسٜة ١يهةٌ َةا ٜهةذس ةٔ
ايلةةامل ايلشاةةَ ٞةةٔ ْؼةةش ةبةةا ٚ ٞديهرتْٚةة،ٞ
ٚريةةو اٗةةذف ثلشٜجةة٘ َلًَٛاثٝةةاٚ ،داكا٥ةة٘ قةةح
ايشقاا ١ايذا.١ُ٥
أَةةةا سٗةةةٛد ثشمجةةةة ١ايلٛملةةة ١د ايلشاٝةةةة،١
عاملالطا ثٛص ٗا ٚثؼججٗا اني األقطاس ايلشا،١ٝ
اٌ ٚداخٌ نٌ قطةش َٓٗةا ،تةا  ٜةلأ عا ًٝة١
ٖز ٙااٗةٛد ٜٚكًعة أدشٖةاٜٛ ،ضةظ٘ ايرتنٝةض
ًةةةة ٢ثشمجةةةةْ ١هةةةةٛك اخلطااةةةةاخ ايهْٝٛةةةة١
ايلذٜةةةذ ٠ايةةةيت ال جمةةةاٍ هةةةشٖاٚ ،دٕ ًةةةة
ًٗٝةةةةا االيجكةةةةا املةةةةٛمل ٞأل ُاهلةةةةا األنذةةةةش
ػٗشٚ ،٠االقجهاس ايبةا ًةَ ٢شسلٝجٗةا األدة٠،
يف ايً ةةة ١اإلدمًٝضٜةةةٚ ،١ايرتمجةةةاخ املجهةةةشس،٠
ٚثضاٜةةةةذ ْظةةةةب ١ايرتمجةةةةاخ ةة ة ي ةةةةٚ ١طةةةةٝط.١
ٚارا نةةإ «َٓطكٝةةا» إٔ ثجفةةاٚخ دسسةةاخ ايذقةة١
ٚاألَاْةةةة ١يف ايرتمجةةةةاخ املجهةةةةشس ،٠أ ٚثجٓةةةةا٣٤
ايلالقةة ١ااأللةةٌ طةةاٍ ا جُةةاد الةةض ايرتمجةةاخ
ًةة ٢ي ةةٚ ١طةةٝط ،١عةةإ ايجبةةا ٜٔيف دقةة ١ثشمجةة١
املهطًحٚ ،االخجالف يف ايجلاٌَ َلة٘ ،هةٔ
إٔ ٜؤد ٟد عٛضَ ٢هطًظ.١ٝ
ٚاطةججبا ا هلةز ٙايٛضةل ،١ٝثلةاْ ٞايرتمجة١
ايلشا ١ٝط ٍٛايلٛمل ١قهٛسا ٚاضظاٜ ،كةأ ًة٢
سأط٘ ةذّ ايجةذقٝل ايجلةب ٟ،طةَ ٍٛهةطًظاخ
ايلٛمل َٔٚ ،١دِ ذّ اثفاقٗةا ًة ٢اطةج ذاَاخ
هلةةةةةا ٚاضةةةةةظ ،١ثٛضةةةةةظٗا املؤػةةةةةشاخ اآلثٝةةةةة:١
ثلةةةةةةةةةةةةذد املهةةةةةةةةةةةةطًح ايًظةةةةةةةةةةةةاْ ٞايلشاةةةةةةةةةةةةٞ
 ٖٛٚثلذد ْةاسِ ةٔ اطةجبذاد ظةاٖش ٠ايةرتادف،
أ ٟنذةةش ٠اطةةج ذاّ املرتادعةةاخ ،ايةةيت ثهةةٌ يف
أطٝإ د طذّ املظْخ.

َٚذةةةاٍ ريةةةو ٚقةةة ٛيفظةة« ١ايلٛملةةة »١أطةةة٠،
عةةا٥ض َرتادعةةاخ شاٝةة ١ذٜةةذ ،٠ساٚطةةح اةةني
ايجظةةةةةةُ ١ٝايً ٜٛةةةةةةٚ ١االلةةةةةةطالع (ايهْٝٛةةةةةة،١
ايهٛنبةةةة ،١ايجهٛنبٝةةةة ،١ثةةةةذ ٌٜٚايلةةةةامل،
ايهْْٓٛةةة ،١ايهْٛاٝ٥ةةة ،١ايؼة ة ،١ًَْٛايجهة ةّٛس،
ايظةةةًلْٓ ،١ايهااجايٝةةة ١ااذٜةةةذ ،٠ااًٛاايٝةةة،١
ايً ٝايٝةةة ١امللًَٛةةة..١اخل  ،).عُٝةةةا دةةةش خةةةشٕٚ
ثلشٜةةةأ «ايلٛملةةة ،»١اٛلةةةفٗا أنذةةةش داليةةةَ ١ةةةٔ
ايهٛنبةةة ،١ألٕ طكٝكةةة ١ايلٛملة ة ١ال ثكةةةأ ٓةةةذ
طذٚد نٛنة ايهش ٠األسضَ ، Globe ١ٝةا
داَح ايظٝطشً ٠ة ٢ايهٛانةة األخةش ٣أطةذ
َطاحمٗةةاٖٚ .ةةَ ٛةةا سلةةٌ اي ًبةة ١يًفةةا ايلٛملةة،١
س ةةِ اطجهةةاّ املرتادعةةاخ األخةةش ٣د األع ةةٌ
ٚاألقذّٚ ،ستا األنذش طالطةً .١ة ٢إٔ األَةش
ال ٜكجهةةش عظظةةة ًةةَ ٢هةةطًح «ايلٛملةة ،»١اةةٌ
جةةذ يٝؼةةٌُ املهةةطًظاخ األخةةش ٣املجهةةً ١اٗةةا
ناعةةة ،١ايةةةيت ٜةةةجِ ْكًةةةٗا د ايلشاٝةةة ١اهةةةٛس٠
َؼَٚ ١ّٖٛبجظش.٠
درْ ٜالطا نزيو ،ثلةذد ايجظةُٝاخ ايةيت
ثطًةةل ًةة ٢ايؼةةشناخ ايهْٝٛةة( ١ايؼةةشناخ
َجلةةةةةةةذد ٠اآظةةةةةةة ،١ٝايؼةةةةةةةشناخ َجلةةةةةةةذد٠
ايكَٝٛةةةاخ ،ايؼةةةشناخ ايلاملٝةةة ،١ايؼةةةشناخ
عةةٛم ايهْٝٛةة ،١ايؼةةشناخ ةةااش ٠ايكَٝٛةةاخ،
ايؼشناخ دٚيٝة ١ايٓؼةا  ،ايؼةشناخ ايلةااش٠
يًكةةةةةاساخ ،ايؼةةةةةشناخ َجلذٜةةةةة ١اآظةةةةةٝاخ،
ايؼةةةةةةةشناخ اخلاسقةةةةةةة ١ةةةةةةةذٚد األٚةةةةةةةةإ،
ايؼةةةشناخ املج طٝةةة ١ايكَٝٛةةةاخ ،ايؼةةةشناخ
َجلذ ١ٜايكَٝٛاخ ،ايؼشناخ ايهٛنبٝة،)...١
ًةةَ ٢ةةا اةةني الةةض ٖةةز ٙايجظةةُٝاخ َةةٔ ةةاٜض.
ٜٚبةةةذ ٚايةةةرتاٚع ايجلةةةب ٟ،أ ٜة ةاً ،طةةة ٍٛثشمجةةة١
املهةةةةةةةةةةةةةةةةةطًح األسةةةةةةةةةةةةةةةةةٓي Privatization
اخله ه ،١ايج ه ، ٝاخلٛله ،١ايجظٍٛ
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د ايكطةةةةا اخلةةةةاك ،ايجفٜٛةةةةح ،ايج الةة ة:١ّٝ
االطج هاك...
ٚاألَش راث٘ اايٓظب ١يهًُComputer ١
اييت ثشمجح د أنذش َٔ نًُ( ١نُبٝةٛثش،
طاطةةةةة يةةةة ،ٞحملظةةةةات ،كةةةةٌ ديهرتْٚةةةة،ٞ
حمٝظةةةةةة نٗشاةةةةةا ،ٞ٥طْٝظةةةةةٛت ،حمظةةةةةب،١
طاطةةةةةةةةةةةةةةةٛتْ ،ظاَةةةةةةةةةةةةةةة ،١سثااةةةةةةةةةةةةةةة .. ١اخل .
ٚنةةةزيو ةةةذّ ايجُٝٝةةةض اةةةني املهةةةطًظاخ َةةةع
نذشٖ ٠ةز ٙاملرتادعةاخ ،طٝةر ٜظةٛد مثة ١خًةط
يف ايرتمجةةاخ ايلشاٝةةَ ،١ةةع ةةذّ ٝٝضٖةةا اةةني
املهطًظاخ ٚ ،هٓ ٖٓا رنش املذةاٍ اآلثةٞ
طةةةةةَ ٍٛةةةةةا ٜجهةةةةةٌ تهةةةةةطًظ ٞايلاملٝةةةةة١
 ٚUniversalismايلٛمل،Globalization ١
س ِ ثكاساُٗا يف ايًفاٚ ،اػجكاقُٗا َٔ نًُ١
ايلامل :
عايلاملٝةة ١ذةةٌ ْض ٚةةا ًةةِ َذةةاي ٞقةةذِٜ
َٚجشةةذدٜ ،هةةّٛت ذمةة ٛآةةا ٤جمجُةةع دْظةةاْ،ٞ
ٜكةةً ّٛةة ٢قا ةةذ ٠ايٓذّٜةة ١اةةني األَةةِ ٚايؼةةلٛت
ناعةةةَ ،١ةةةٔ د ٕٚا جبةةةاس يًلةةةشم ا ٚايذكاعةةة ١اٚ
ايطبكةة ١أ ٚآةةا ٤ايكةةٜٚ ،٠ٛجهةةٌ اةةايجٓ ٛايذكةةايف
ٚثكبٌ دكاعاخ اي ٚ ،ثفُٗٗةاٚ ،ايجٛسة٘ ٚايش بة١
يف َؼةةةاسن ١اآلخةةةشٚ ،االْفجةةةاع ًةةة ٢خمجًةةةأ
ةةةةاسٚ ،١ٜايجبةةةةادٍ ا ةة ة ّش اٗٓٝةةةةا
ايجشةةةةاست ا
ملٓشةةةةةةضاخ ايلًةةةةةةٚ ّٛايجهٓٛيٛسٝةةةةةةا ٚايفٓةةةةةة،ٕٛ
اْطالقا َةٔ قة ِٝايذ كشاةٝةٚ ١طكةٛم اإلْظةإ
ٚاطرتاّ ايكاْٚ ٕٛمحا ١ٜايبٚ ١٦ٝقظةني ظةشٚف
امللٝؼ ١يهٌ ايبؼش.
أَا ايلٛمل ،١عٗ ٞايٓكً ١ايٓ ١ٝ ٛا ايٝة ١يف
ثطةةةٛس ايٓظةةةاّ ايشأملةةةاي ،ٞنٛاقةةةع اقجهةةةادٟ
ثهٓٛيةةةةةٛسَ ٞلًَٛةةةةةاث ٞطٝاطةةةةة ٞأقةةةةةشت د
املهًظٚ ١اي مجاثَٓ ،١ٝطكجٗا دَ اةٛس٢ً ١ٜ
اَجذاد األسض ٚايف ا ٤ايز ٟثجظهِ ع ٘ٝايك٠ٛ
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ايه ٖٚ ،٣ذعٗا اهلُٓٝةً ١ة ٢اقجهةاد ايلةامل
ٚسلًةةةة٘ طةةةةٛقا ٚاطةةةةذَ ٠فجٛطةةةة ١إلْجةةةةاض ايةةةةذٍٚ
املجكذَةةةةةةٚٚ ،١طةةةةةةًٝجٗا االْفجةةةةةةاع االقجهةةةةةةادٟ
ٚايؼةةةشناخ ايهْٝٛةةةٚ ١اخله هةةةٚ ١ايفةةةٝض
ا شّ يًُلًَٛاخ ٚاإل الّ.
ٖ َٔٚزا املٓطًل ،عكذ ظٗةش مثّة ١ثٓةاص يف
ااٗةةٛد اةةني ثشمجةة ١املهةةطًح ٚثلشٜبةةًٜ٘ٚ ،شةةس
املرتمجةةة ٕٛةةةاد ٠د ايجلشٜةةةةٖٚ ،ةةةَ ٛةةةا ثةةةٛاثش
اطجلُاي٘ َٓز اٝح ا هُ ،١طني ٜجلزس دجياد
نًُةةاخ شاٝةة ١دقٝكةة ١يًُهةةطًظاخ األسٓبٝةة.١
ٜٚةةجِ ريةةو اجُذةةٌ ايهةةالّ األسةةٓي يف ايلشاٝةة،١
ٚسلً٘ ٚسٗا َٔ ٚس ٙٛايجلب ،،عٗٝا ،دَا اج ة،ٝ
ألةةةٛاخ ايهًُةةةٚ ١آاٗ٥ةةةا تةةةا ٜٛاعةةةل ايًظةةةإ
ايلشاٚ ٞأآٝج٘ ،أ ٚالدخاهلا يف لٛسثٗا َةٔ دٕٚ
ث .،ٝ
ٜٚهةةةةةاد جيُُةةةةةع ايبةةةةةاطذً ٕٛةةةةة ٢سةةةةةٛاص
اطةةجلُاٍ ٖةةز ٙايطشٜكةةَ ،١ظةةجذي ّٔٝتةةا ٚسد يف
ايكةةش ٕ ايهةةشٚ ِٜا ةةذٜر ايؼةةشٜأ َةةٔ أيفةةاظ
َلشّاَٚ ،١ا اةس ديٝة٘ عهةظا ٤ايلةشت الةذ ريةو
َةةةٔ اطةةةج ذاّ املٛيعةةةذ أ ٚايةةةذخَ ٌٝةةةٔ األيفةةةاظ
األ شُٚ ،١ٝاالذّز يف ايشأٖ.
ً ٢أْ٘ ،س ِ دااط ١ايجلشٜةة نةزيو َةٔ
قبةةةةٌ ااةةةةاَع ايً ٜٛةةةة ١ايلشاٝةةةة ،١علْةةة٘ مل ٜةةةةجِ
اطةةةجذُاس ٙاهةةةٛس ٠علايةةة ١اةةلصاَ ٤ةةةا اطةةةج ذّ يف
ايلٛملةةةة ،١عُٝةةةةا ثجبةةةةا ٜٔااٗةةةةٛد اةةةةني ثشمجةةةة١
َهطًظاثٗا ٚثلشٜبٗا.
 ٚهٓ رنش َذاٍ ط ٍٛريو َٔ خالٍ
ثشمجَ ١هطًح سGenome ّٛٓٝايز ٟػةا
يف دةةةةةاس ايذةةةةٛس ٠ايجهٓٛيٛسٝةةةة ١ا ايٝةةةة ،١د
خشٜط ١ايؼفش ٠ايٛسادٝة ١ي ْظةإ  ،أ ٚايظةفلش
ايةةٛساد ،ٞأ ٚامللشةةِ ايةةٛساد ،ٞاةةذٍ ثلشٜبةة٘ د
نًُ« ١سَ »ّٛٓٝباػش ،٠يٓؼجل َٓة٘ «سٓٝة»َٞٛ
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«ٚسَٝٛٓٝةةة«ٚ »١سَٝٛٓٝةةةاخ» «ٚسٓٝةةةٖٚ ،»َٞٛةةةٞ
َكةةةااالخ َلشّاةةة ١ملهةةةطًشاخ ددمًٝضٜةةة ١قاُ٥ةةة١
اايفلٌ.
أَةةا االقجهةةاس ًةة ٢االقجبةةاغ َةةٔ ايةةرتاز
ايلشاةةةة ،ٞعٝطًةةةةل ًٝةةةة٘ «ايرتمجةةةة ١ااملؤايفةةةة،»١
اٛلةةةةف٘ ٜؤايةةةةأ َهةةةةطًظا َلالةةةةشا َةةةةٔ ي ةةةة١
املهةةةذس األسٓبٝةةةَ ١ةةةع َهةةةطًح قةةةذَ ِٜةةةٔ ي ةةة١
اهلذف ايلشا.١ٝ
ٜٚلةةةذُّ ةةةذد َةةةٔ ايبةةةاطذني إٔ ايجفجةةةٝؽ يف
األ ُاٍ ٚايكٛاَٝع ٔ َفشداخ َال ١ُ٥يًجلةب،
ةةةٔ املهةةةطًظاخ املشثبطةةة ١اايلٛملةةةَ ،١ةةةٔ دٕٚ
ث  ،ٝأطاط ٞيف َلةاْٖ ٞةز ٙاملفةشداخ ،ةشٜكة١
جية ثكةذ ٗا ًةٖ، ٢ةا ،ملةا ثفٝةذ ٙيف دطٝةا٤
اسٚ ١ٜثٛالةًٗاٚ ،يف ريةو قكٝةل
هشاجٓا ا
الطةةةجُشاس ايةةةرتاز ٚالةةةطفا ٤مللشُةةة٘ٚ ،ثلضٜةةةض
يًؼةةةةةلٛس ايكةةةةةٚ ،َٞٛا جةةةةةضاص اايً ةةةةة ١ايلشاٝةةةةة.١
أَا ايٓكذ ايزٜٛ ٟسّ٘ د ٖز ٙاملؤايفٖ ،١ة ٛأْٗةا
قةةذ ثذكةةٌ ناٖةةٌ ايهًُةة ١املرتمجةةٚ ،١ثبلةةذٖا
ٔ داليجٗا ايهظٝظَ .١ذاٍ ريو ثشمجة ١بةاس٠
ٖ( Brain Drianشش ٠ايلك ،)ٍٛاييت ثشثبط،
نظاٖش ،٠آزس ايلٛمل ،١د عشاس األخماخ .
ٖٚز ٙايطشٜك ١ثرتاٚد َةع ْض ة ١ا ةٓني د
املاضٚ ٞاالسثبةا اة٘ ،أَ ٟةع ْض ة« ١ثشادٜٛة،»١
ثفةةةةرتض إٔ يهةةةةٌ َهةةةةطًح سذٜةةةةذ ألةةةالً يف
ايرتازَ ،ا قذ ٜةؤد ٟد اطةج ذاّ املٗشةٛس َةٔ
ايهًُةةةاخٚ ،ايظةةةك ٛعُٝةةةا هةةةٔ ثظةةةُٝج٘
اال ةرتات امللشُةLexicological Alienation ٞ
األَش ايز ٟقذ ٜبلذْا ٔ ثٝاس ايفهةش ايلةامل،ٞ
ٚجيلًٓةةا ْجفةةشد اً ةة ١ثهةةاد ثهةة ٕٛخالةة ١آةةا،
ٚاقع ثل ٓ٘ ٖةز ٙايً ة ١ايةيت ال ثٓجُة ٞد
سآٖٝج٘ٚ ٖٛ ،اقع َظظٛت د داخٌ ٖز ٙايً ة١
ايكاَٛط.١ٝ

َٚةةةٔ املُهةةةةٔ إٔ ْٛعةةةةل يف ايلذةةةةٛس ًةةةة٢
نًُاخ ثهًح الداَ ٤لإ سذٜذ ،٠يهٔ ايةة
املهةةةطًظاخ األسٓبٝةةة ١قةةةذ ٜلْظةةةش دجيةةةاد ألةةةٌ
ثشادةةة ٞهلةةةا ،خالةةةٚ ١إٔ ةشٜكةةة ١االقجبةةةاغ َةةةٔ
ايرتاز ال ثجٝظش يهٌ ايباطذني ،اةٌ يًُجلةاًَني
َِٓٗ َل٘ اايذسس ١األ ٖٛٚ ، ٚثشاز مل خي ع
الذ يلًُ ١ٝقكٝل دقٝك.١
أَةةةةةةا عُٝةةةةةةا ٜجلًةةةةةةل اايٓكةةةةةةٌ اال جبةةةةةةاةٞ
يًُ جهشاخ ،عٝل ُّذ َٔ ايؼٛاٖذ ايباسص ٠يف ظٌ
األصَاخ اييت ش اٗا ايبًذإ َٔٚ ،اٗٓٝا األصَة١
ايةةةيت ةةةش اٗةةةا طةةةٛسٜا ،طٝةةةر ثةةةٓلهع ًةةة٢
َفالةةةٌ ا ٝةةةا ٠ايفهًشٜةةة ١ناعةةةٚ ،١ايفهةةةش
اإلاذا  َٔٚ ٞاٗٓٝا أصَ ١ايرتمج ١ايلشاٝة ،١ةا
ٜةةةةةةةةةؤد ٟد خًةةةةةةةةةٌ يف ثشمجةةةةةةةةة ١ايرتَٝةةةةةةةةةضاخ
ٚامل جهةةشاخ ايةةيت ثؼةةٝع يف ايً ةةاخ األٚسٚاٝةة،١
طني ٜجِ ْكًٗا د ايلشاْ ١ٝكال ا جباةٝا ،قٛاَ٘
االسجٗاد ايفشد.ٟ
عٗٓاى َةٔ املرتمجةني ايلةشت َةٔ ٝةٌ د
ايشطةةِ ايهةةٛث ،ٞتظانةةا ٠ألةةٛاخ امل جهةةش
األسةةٓي َٚكاساجٗةةا اسلةةٛاخ شاٝةة ٚ ،١خةةشٕٚ
ٜف ةةةً ٕٛايشطةةةِ اهلشةةةا ،ٞ٥عٓٝكًةةة ٕٛا ةةةشٚف
األسٓبٝةةة ١د ايلشاٝةةةَ ،١ةةةع اخةةةجالف يف ةةةةشم
ايٓكةةةٌ ٚاخجٝةةةاس األلةةةٛاخ أ ٚا ةةةشٚف ايلشاٝةةة١
املكااً.١
ٚقةةةةذ ٜضٜةةةةذ َةةةةٔ ٖةةةةزا ايٓكةةةةٌ اال جبةةةةاةٞ
يًُ جهةةشاخ ،لةةلٛااخ ايجلاَةةٌ َةةع ثطبٝكةةاخ
ا اطة اآلية ،ٞاظةبة ثبةاةؤ ثٓظةٝل ا ةشٚف
ايلشاٝةة ١املظةةج ذََ ١ةةٔ خاليةة٘ ٚ ،ةةذّ ثطةةٜٛش
دَص ػل َلاا ١ايهٛثٝاخ َةع ايةٓظِ ايزنٝة١
مللاا ١ايً  ١يٝاً ٚ ،ذّ قظني ةشا٥ل َلاا١
يٛطةةةة ١املفةةةةاثٝح اخلالةةةة ١اةةةةا شٚف ايلشاٝةةةة.١
ٚيف ااٌُ ،هةٔ ايكة ٍٛدٕ ال ةا َةٔ ٚسةٙٛ
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أصَ ١ايرتمج ١يةذٜٓاٜ ،جّظةل َةع دكاعة ١شاٝةَ ١ةا
صايح ثلجُذ ً ٢املظةجٛسد األسةٓي يف ْٛالةٗٝا
ناعةةةَ ١ةةةٔ ًةةةِ ٚثهٓٛيٛسٝةةةاً ٚ ،ةةة ٢ي ةةة ١مل
ٜجظةةةّٔ يجلبٖ،ةةةا جمةةةاساٖ ٠ةةةز ٙايٓةةةٛاط ٞالةةةذ.
َٚةةةةع ريةةةةو ٚس ُةةةة٘ ،عةةةةإ خاسةةةةة ١ايجظةةةةذٜر
اس ٟيف ايلامل ايلشاَ ٢ً ٚ ،ٞذَ ٣شاطٌ
ا
ثاسخيٝةةةَ ١ججاالةةة ،١لةةةا ح َةةةٔ امللطٝةةةاخ َةةةا
ٜهفةةة ٞالطةةةجٓجاض طكةةةا٥ل أساةةةعٜ ،كةةة ِٝثةةةٛاثش
َالطظجٗا ايذيًٗٝ ٌٝاْٚ ،ةشً ٣ة ٢ضةٗ٥ٛا إٔ
َظة ةسي ١ايرتمجةةةٚ ،١ةالةةةَ ١ةةةع ثهةةةا ذ ْةةةزس
ايلٛملةة ،١ثلةة ّذ يف َكذَةةَ ١ؼةةهالخ ايجظةةذٜر
ٚايجه ٜٔٛايذكايف ايك ،َٞٛاملظجكٌ ٚاملٓفجح يف
ٕٚ ،ايةةةز ٟأدبةةةح ا كةةةا٥ل ايفهشٜةةة ١يف ظةةةٌ
األصَاخٚ ،لظ ١ايٛاقلة ١ايجاسخيٝة ١ايةيت أدبجةح
إٔ ايةةةةذخ ٍٛايفا ةةةةٌ ،أ ٚايجفا ةةةةٌ ،يف هشاةةةة١
قةةةذٜر ط ةةةاس ٟشاةةةٚ ،ٞا يؼةةةش ٚراثٝةةة١
 ٚاطةةةو ااجُةةةع ايفهةةةشٚ ٟاملةةةذْ ٞيف آٝةةة١
ةةةاس١ٜ
ثشنٝبٝةةةٚ ١اطةةةذ ٚ ،٠عٗةةةِ ظجٗةةةا ا
املؼرتنٚ ١طٝاقٗا ايه ْٞٛااذٜذ ،ال ٜجٛقأ
ًةة ٢ايرتمجةةٚ ١طةةذٖا ،اةةٌٚ ،اايذسسةة ١األ، ٚ
ًةةة ٢نةةة ٕٛأٖةةةٌ ايً ةةة ١ايلشاٝةةة ١أْفظةةةِٗ َةةةٔ

ةةةةةةاس.٠
املؼةةةةةةاسنني ًُٝةةةةةةا يف لةةةةةةٓا  ١ا
ٚألْةةةة٘ ٜهةةةةاد ٜهةةةةَ ٕٛةةةةٔ املجلةةةةزس اطةةةةجٝلات
ايذكاعةةةةةاخ اطةةةةةجٝلااا طكٝكٝةةةةةا ثهٜٝٓٛةةةةةا ،أٟ
َهّْٛا يًؼ ه ١ٝايذكاع ١ٝاملٓجش ١املبذ ةَ ،١ةا
مل ثهٔ ايً  ١ايك ،١َٝٛامللبّةش ٠ةٔ سٚع األَة،١
ٖةةةة ٞاألدا ٠املٛلةةةةً ١مل ةةةةُٖ ٕٛةةةةز ٙايذكاعةةةةاخ.
يف طةةني إٔ ايجهةةٛس األْذشٚاٛيةةٛسٚ ٞااجُلةةٞ
ٜش ٣إٔ ايرتمج ١يٝظح َظسي ١ي ٜٛة ،١اةٌ ق ة١ٝ
ط ةةاس ١ٜيف ايلُةةل ،ألٕ ايً ةة ١يٝظةةح أيفاظةاً أٚ
جمةةةشد أدا ٠يًجلةةةب ،،اةةةٌ سبٜةةة ١يًلةةةاملٚ ،الةةةذاً
ال ٜفةةشض ًةة ٢ايفهةةش مجً ةَ ١ةةٔ ايكةة.ِٝ
عةةا ً
ٚيةةةةةزيو ،عةةةةةلٕ ايرتمجةةةةة ١يف ظةةةةةشٚف القةةةةة١
ايظةةٝاد ،٠ثظةةجٗذف ثُٓٝةة ١ايؼ هةة ١ٝايكَٝٛةة،١
ًةة ٢طةةةني ثٗةةةذد ،يف طةةةاالخ ايجبلٝةةة ،١ايزاثٝةةة١
ةةاسٚ ،١ٜقةةاعا ًةة ٢قكٝةةل ٚثهةةشٜع
ا
ٖز ٙايجبل.١ٝ
ٚيهةةةةٔ ٜظةةةةٌ ايظةةةةؤاٍ طاضةةةةشا :نٝةةةةأ
هةةةةٔ إٔ ذمكةةةةل ثشمجةةةة ١عا ًةةةة ،١يف اةةةةةاس
ايجٛالٌ َع ايلٛملٚ ،١ضُٓٗا ٚ ،نةزيو طشٜة١
ايجلب ٔ ،ايزاخٚ ،طش ١ٜايجلشف د اآلخش؟
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بادم عيدو
صاحل حممد دودة*
تاروخ حافل باليلذو وعلاءلاسط دلءرح بلمحرذ مل تهلمط كًلم ملا ول ع ول
ضمريح ووعجي عملهينط مل ويخ باءائ وما ل مل علا لم وعملارفلضع وضلة ب لمض
خاللللدة ل عل لللر وعألدب وعلرتبولللض وعل لللتافض لًعلللم اولللة مرت لللزعت ع ولللاة
وعجملاالت علًا وموض وعلٌقافوضط ل باع روو ل عل لتافض وعألدبط حولمج الة بل
علق م علنظوف وعل احط وعمل جاهلدعل لن لرة علالا اس وعل قلرعس مل فمحل وعملاو
كادح ط لًوفري حواة كر ض هلؤالس علناس وألدرهم!
مل ومب لنقد علنقاد وعملًغءرد م علرأمسالو وعملسًغ لألزمات حًل وللو
عضللءرط ا عل للدعه ماهللم ل اوللة عجملللاالت ألنل وسللري ل ررول ع ل وع للري
وعإلصمحع
ولد عألدوم وعل اتم "بادم برعهوم عيلدو" ل  61مل أتعر علاه 6491هع وهلو
م أبناس قروض "خربا" علًاباض حملافظض علسوودعسط حومج ترتبة هلذح علقرولض ع ل حافلض
جي علارب عند عملدخ عجلنلوب علغربل ل متافظلضع وع ل بوعبًهلا عملعلرفض ع ل
دلله حللورعلط ت ل علقروللض علاللامرة برتعاهللا عادعتهللا علءويللض وعل ر للضط وعل ل تًموللز
مباافاتها علاربوض عألصو ض علل ت لنة علرجلاو وتلزرع ل ن ودلهم عحمليلض وعلعلهامضط
وألل أكٌر أه ها م علنخم عملًا مض وعملٌق ض فقد كلال منهلا عألدولم وعل اتلم "صلقر
ع وري" وعجملاهد عل يري "عق ض بو علقءام " عاو جم س علنوعب علسوري ما ب
دنض  6491لل 6491هع وأحد أكرب مسًعاري عجملاهد د ءال باذا عألررشع
نعم بادم عيدو وترعرع ل أدرة فمحوض فقرية بل خوتل حولمج أ لم وعللدعح
ول
دياض أبناسط مخس بنات وصيو ط أما ر ولً ل علقرولض مٌ ل مٌل أي فًل
ل علروف و ام وو هو ب عألزهار عجلمو ض مة أبناس علقروضع
كال دعئمال

ات

علقروض وعليوىضط حومج كًم ل أحد ق

:

أْا ناتب ابٔ ف٬ح أحرب قًُ َٔ ٞأثذا ٤ا٭سض  َٔٚدَٛع رانش ٫ ٠تٓاّ ٚأحال ٫ ّ٬لالٌ َالٔ
ايظالالٗشس طالالشقملد اةذٜٓالالَ ١الالٔ ايكشٜالال ١م يًٝالالَ ١اًُالال١س ٜٚركالال ٢ايؼالالٛم ٜٓملاالالش َ ٛالالذ ايظ ال شس ٚأَالالٞ
تٓملاشْ ٢ً ٞباب ايملٓٛسس حتضالش ا٭سف ال ١ايظالا ٓٚ ١اةكُالش٠س فٛقسالا أطال با بالع حالرع يساػالكملع
مجًٝملعس نإ داُ٥اب حئ إىل تًو ا٭ٜاّ اييت ًا  ٚاص ١أٜاّ ايط ٛيالٓ ١الذَا نالإ ٜالزٖب َال
ٚايالالذ ٙإىل َضالالافاا ٚزتالالايع ايهرالالاس م بسالالجي ا٭حٝالالإ ٚأًالالع إىل عاْالالب أبٝالال٘ ٜظالالملُ يًك ال
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ٚاذتهاٜا ٚػ َٔ ٤ٞايؼسش ٓذَا ٜملذاٚي ٕٛا٭حادٜث بع بسضِٗ آْزاىس فسُكالا تًالو ادتًظالاا
ٓذ ٙا٭فهاس ايثكاف ١ٝايظًٚ ١ُٝايملسشف ً ٢حضاس ٠بال٬دٚ ٙاذت الاع ًال ٢تشاثٗالا ٚقُٗٝالا م حالب
ايٛطٔ.
أطُٗا تًو ا٭فهاس ٚاةسًَٛاا م صكٌ َٖٛرمل٘ ٚبًَٛس ٠جتشبمل٘ اإلبذا ٝال١س اصال ١إٔ ٚايالذٙ
نالالإ را  ٚالٞي َظالالٝعي حيُالالٌ بالالزٚس ا٫ػالاللانٚ ١ٝايسذايالال..١س تًكالال ٢باطالالِ رالالذ ٙتسًُٝالال٘ ا٫بملالالذاٞ٥
ٚاإل الالذاد ٟم َذسطالال ١ايكشٜالال ١ا شبالالاا َٚالالٔ ثالالِ اْملكالالٌ إىل َذٜٓالال ١دَؼالالل ٚأْٗالال ٢تسًُٝالال٘ ايثالالاْ ٟٛالالاّ
 .ّ6411م ايثاْ ١ٜٛا٭ًَٖٗٓٚ ١ٝا إىل عاَس ١دَؼل ٚح ٌ ً ٢إعاص ٠م ا٭دب قظِ ادتغشافٝا اّ
 .ّ6411ا ملُذ ً ْ ٢ظ٘ م حت  ً٘ٝايسًُٞس ٚنإ َٗملُالاب نالث اب باةطايسالٚ .١أْ الل َالٔ َذ ٛيال٘
ايهث م ػشا ٤ايهملب يزا اَملًو ثكافٚ ١اطس ١أًٖمل٘ يًهملابٚ ١ايسٌُ م اي خاف١س  ٢ً ٚايشفِ
َٔ ػٗشت٘ اييت تظملُذ ٓاصشٖا َٔ ن ْ٘ٛناتراب سٚاٝ٥اب ٚصخ ٝاب قرٌ نٌ ػ ٤ٞفإْ٘ بذأ ْؼاط٘
ا٭دبٚ ٞاي خ َ ٖٛٚ ٞا ٜضاٍ طاير با م ادتاَس١س
فهإ صخ ٝاب فضٜش اإلْملاجس باةسٓ ٢اةٗد اإلأاب ٞيً  .١طٛا َٔ ٤حٝالث اذتضالٛس ايالذاِ٥
تكشٜرالابس م شتملًالالظ اياالالشٚف ٚاةٛاوالال ٝس أَ ٚالالٔ حٝالالث إػالالراع َادتالال٘ ُ.كالاب ٚاػالالملُا٫ب...س تالالضٚج َالالٔ
ػشٜه ١حٝات٘ اّ ٚ .6419أصترا َٔ ا٭بٓا( ٤يٓٝا ٚايؼ ٚ ٝمجًٝال،١س تالاب َسٗالِ م مجٝال اةشاحالٌ
ايذساط ١ٝحمل ٢ح ًٛا ً ٢ػٗاداا ًٝاس نإ أب با حْٓٛال با مالِ ٚصٚعال با َثايٝال با َال أّ ايؼال  ٝباديملال٘
صٚعمل٘ اإل ٬ص باإل ٬ص ٚاذتب باذتبٚٚ .فشا ي٘ نٌ طرٌ ايشاح ١يًكٝاّ بٛاعر٘ اةٗد اجتالاٙ
زتملُس٘ ٚب٬د....ٙ
ٚتسر اب ٔ حر٘ ٭٫ٚدٚ ٙصٚعمل٘ قاٍ مِ( :إىل سفٝكيت م سحً ١ايسُش مس ٚ ٠أحراب قًال يٓٝالا
ٚايؼ ٚ ٝمج ١ًٝس أق ٍٛيهِ ٓذَا  ٚضا ػالٛنٚ ١سد ٠اْ رالش ٜٓرالٛع اذتالب َالٔ قًرٗالا فلاق الا
ْرضات٘ٚ ...صٓسا ابملظاَ ٢ً ١فُٗا ترب ُا ػ ملاٖا ٚأٚسقا سبٝساب مل تطاٚي٘ .أصالاب ايٝرالاغ ٚإرا
ناْا ايهًَُٓ ١ز ايرذ٤س فظٛف ترك ٢أصي...١ٝ
نُا ا٭قخٛإ ايز ٫ ٟميٛا...س نإ إمياْ٘ بإٔ ايهًُال ٫ ١لالٛا أبالذاب ٚطالملرك ٢تملٓكالٌ بالع
ا٭عٝاٍ يٝكطظ مثاسٖا َٔ طًرٗا.
ٌُ م ايملذسٜع مبذاسغ دَؼل ٚاذتظهٚ ١قًس ١عٓذٍ ايملابس ١دترٌ ايؼٝخس  َٔٚثِ تكا ذ
ٔ ايملذسٜع اّ ٚ .ّ6441ريو ٭طراب صخ ١ٝأةَّا ب٘.
اْملظب أب ٛايؼ  ٝإىل اذتضب ايؼ ٞ ٛٝايظٛس ٟاةٛحَّذ م طملٝٓٝاا ايكالشٕ اةاوالٞس ٚنفًالظ
الالٖ ٍ٬الالز ٙايظالالٓٛاا بايسذٜالالذ َالالٔ اةٗالالاّ اذتضبٝالالَٗٓٚ ١الالاس ضالال ٛايًرٓالال ١اةشنضٜالال ١م اذتالالضب َٓالالز
اةالالال٪لش ايظالالالاب الالالاّ ٚ .ّ6446م اةالالال٪لش ايساػالالالش يًخالالالضب الالالاّ  ّ6001اْمل.خالالبَ ضالالالٛاب يًُهملالالالب
ايظٝاطٚ .ٞػغٌ َذٜش حتشٜش عشٜذ ٠اايٓٛسا اييت ت ذس ٔ اذتضب ايؼ ٞ ٛٝايظٛسٟس ٚب ضٌ ق٠ٛ
حضٛسٚ ٙفضاس ٠أ ُاي٘ اطملًِ س٥اط ١ايملخشٜش م ادتشٜذ ْ ٠ظٗاس اْملظب إىل احتاد ايهملاب ايسشب
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اّ  .ّ6441مجس ١ٝايك ٚ ١ايشٚا١ٜس اطملًِ أَع طش ادتُس ّ6001 ١ٝالالال ّ6001س يٝهال ٕٛبسالذ ريالو
َكشس ادتُس١ٝس نالإ حش ٜال با ًال ٢إٔ تهال ٕٛا٫عملُا الاا َثُالشَ ٠الٔ ال ٍ٬ايكالشا٤اا ٚاذتضالٛس
اةَُُّٝض ٚحتكٝل َطايب أ ضاٗ٥اس اْملخب ض ٛاةهملب ايملٓ ٝز ٟم احتاد ايهملاب ايسشب ٭نثش
َالالٔ دٚس٠س ُ ٚالالٌ َالالذٜش حتشٜالالش عشٜالالذ ٠ا٭طالالرٛع ا٭دبالال ٞايالاليت ت الالذس الالٔ احتالالاد ايهملالالاب ايسالالشب م
طٛس١ٜس نإ  ٜشف ايً ٌٝايط ٌٜٛم ايكشاٚ ٠٤ايهملابال ١يٝالذٍ م نملاباتال٘ الٔ اي هالش ايٓٗضالٟٛ
ٚايملٓالالٜٛش .ٟ٭ْالال٘ ٜهالالش ٙاياًالالِ ٚحيالالب ارت ال ٚايسذايالال ١يهالالٌ ايٓالالاغس ٖالالزا اذتالالب ايالالز ٟميالالٮ قًرالال٘
ٚفهالالشٙس ي طالالِ ًالالٚ ٢عٗالال٘ ا٫بملظالالاَ ١ايالاليت نالالإ ٜظالالملكرٌ بٗالالا أصالالذقاٚ ٘٥صَ٥٬الال٘ فأ الالزا ٖالالزٙ
اي اا َٔ امس٘ ْ ٝراب فهإ أب ٛايؼ  ٝاباطِا.
الالشف ا٭دٜالالب ٚايهاتالالب باطالالِ رالالذ ٙبثكافملالال٘ ايٛاطالالسٚ ١نملاباتالال٘ م ايسذٜالالذ َالالٔ ايالالذٚسٜاا
ٚاةطر ٛاا احملًٚ ١ٝايظٛس١ٜس فهإ حيشس ص خمل٘ ٚصاٜٚمل٘ ا٭طرٜٚ ١ٝ ٛكذّ يًكاس ٨فهشٚ ٠س١ٜ٩
طٝاطٚ ١ٝثكافٚ ١ٝأدب...١ٝس
نإ م نٌ َا نملب حيٌُ سطا ٌ٥م حب ايٛطٔ ٚق ِٝارتال ٚادتُالاٍس ٚمل تغالادسُٖ ٙالّٛ
ايٛطٔ ٚا٫ضتٝاص إىل ايسُاٍ ٚاي ٬حع ٚايطركاا اي ك  ٠فهإ ْ اب داُ٥اب مِ ٚفٝاب ةا حيٌُ َٔ
فهش إْظاْْ ٞرٌٝس ٚنإ ٜرؼش اإلْظإ بإٔ ايركالا ٤يٮمجالٌ سفالِ نالٌ أػالهاٍ ايكالٚ ٠ٛامُرٝال١
اييت ح ٌ بٗا ايملاسٜخ اإلْظاْٞس يزا نإ إمياْ٘ بإٔ اإلْظإ أنالرب سأمسالاٍ م اذتٝالا٠س َٚالٔ ٖٓالا
لٝضا َكا٫ت٘ بادتشأٚ ٠ايًراقٚ ١ايكذس ٢ً ٠ايملسالر الٔ اإلْظالإ  ٚالٔ ٛاط ال٘ بسزٚبالٚ ١ط٬طال١س
فُٔ ٜكشأ أ ُاي٘ ٜسملكذ إٔ باطِ رذ ٚنإ ٜظ ًْٗ ٢ج اة٪سخ ٚاي ًٝظالٛف ايربٜطالاْ ٞابشتشاْالذ
ساطٌا ايز ٟنإ نث اب َا ٜكظ َذافساب ٔ حكٛم ايسُاٍس ٚأفشاد ايطرك ١ايهادح ١م بشٜطاْٝا
م بذاٜالال ١اذتشنالال ١ايسُايٝالال١س ٓالالذَا مل تهالالٔ ٖٓالالاى قالالٛاْع حتُالالَ ِٗٝالالٔ طالالٝطش ٠أصالالخاب ايسُالالٌ
ٚاطالالملغ٬مِس نالالإ َٛقالالظ اساطالالٌا ٜالالث ثالالا٥ش ٠ص ُالالا ٤حالالضب احملالالافاع ايالالز ٜٔنالالاْٛا ٜشقرالال ٕٛالالٛ
اذتشن ١ايسُاي ١ٝآْزاىس
نملالالب أبالال ٛايؼال  ٝالالٔ ااي ظالالادا ُٖٚالال ّٛاي ٬حالالع ٚايسُالالاٍ ٚايهالالادحع ٚاةالالٛع ع ٚاةٗالالٓع
ٚايملَٝ٬ز  ٔ ٚف ٤٬ا٭طساس َٔ َٛاد أطاط١ٝس
فهملب ٔ ايضس اٚ ٤اي كشا ٤يًٛقٛف َ ٖ َٔ ٤٫٪ايٓاغ يٝع با٭ح ّ٬لملً ٧اةسذ ٠ارتا١ٜٚ
ٚايرط ٕٛادتا٥سٚ ...١إرا مج ايرظملاُْ ٚ ٕٛٝاٍ اذتذا٥ل م ايسامل ا٭صٖاس ٚايالٛسٚدس ٚصالٓسٛا َٓٗالا
ثٝاب الاب يًسالالشا٥ع ..فًالالٔ تغطالال ٞمجٝسٗالالا الالٛس ٠اي اقالالٚ ١ايسالالٛصٖ ..الال ٤٫٪اي كالالشاْ ٤الالض٤٫ا فٓالالادم ارتُالالع
صت ..ّٛ؟ا ئ أذٚا اةهإ ايذاف ٧ايزًٜٝ ٟل بٓرضاا قًٛبِٗ ٚحيُ َٔ ِٗٝػشٚس اي اطذ ٜٔايالزٜٔ
تسذدا تظُٝاتِٗ..
ٚأػاس م َا نملب ةا أش ٟم طٛس َٔ ١ٜتذ ٌ اسعٚ ٞحتايظ دٚي( ٞطٝاط ٚ ٞظالهشٟ
ٚإسٖابٚ ٞاقمل اد.،..ٟ
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ٚتاب  ٔ :اةظملغًع يٮصَ ١م طٛس١ٜس َٔ ايظاط ١اةخضشَع ايشأمسايع (اةسملكع ٚادتذد،
ٜملذاٚي َ ٕٛطًخاا فذا َسشٚف ١اةٝاب َٓٗا َث٬ب (حٝملإ اةاٍس ٚأثشٜا ٤اذتشبس ٚجتاس ا٭صَااس
ٚأسباب ايظٛم ايظٛدا٤س ٚايكطط ايظُإ.،..
يزا قاٍ ٓ٘ ايهاتب ٚايراحث استُذ مجس١ا :نإ حيٌُ امَِّ ايٛطدس ٜٚسٌُ يًخ٬ص َٔ
ٖالالزا امالالِ الالرب إبذا اتالال٘ َٚالالٔ الال ٍ٬طالالًٛن٘ اي الالشدْٚ ٟؼالالاط٘ ايظٝاطالالٞس نُالالا نالالٌ ايالالٛطٓٝع
ايؼشفا َٔ ٤أ ٟاْملُا ٤طٝاط ٞأ ٚحضب ٞناْٛاس فٗ ٛممٔ نإ ٜالشٜٚ ٣سملكالذ إٔ ا ٫المل٬ف قا الذ٠
طًٛن ١ٝيملخكٝل ا٫ت ام.
اَملًالالو باطالالِ رالالذْ ٚاصالال ١ٝايكًالالِ ٚفالالاض بشنالالإ إبذا الال٘ يملضالالْ ٤ٞالالاس ٙمسالالا ٤ايك الالٚ ١ايشٚاٜالال١
ٚاي خافٚ ١ايظٝاط١س فكاٍ ٓال٘ ا٭دٜالب ٚايراحالث اَايالو صالكٛسا :باطالِ رالذٚس ايكالاص ٚايشٚا٥الٞ
ٚاي الالخ ٚ ٞايظٝاطالالٞس ًَملالالضّ بكضالال ١ٝايالالٛطٔس ٚٚعالال ايالالٛطٔس ٚتالالشاب ايالالٛطٔس ٚنالالإ َؼالالغ ٛب٫
بايكضاٜا ايطركٚ ١ٝايٛطَٓ ١ٝسابٚ ...يهِ نإ ٜملأمل ٜ ٖٛٚش ٣إىل ايذَاس ٚارتشابس ٚايكملٌ ٚاي ملو
ال٘ أٚ
ٚايظ ٚا٫فمل ابس ٚيكذ رب ٔ ريو م نٌ َا نملب طٛا ٤م عشٜذ ٠ايٓٛسس أ ٚم ق
سٚاٜات٘.
نإ باطِ رالذَ ٚظالملا ا ٤نالث با َالٔ بسالجي اةالثك ع ٚٚطالا ٌ٥اإل ال ّ٬ايسشبٝال١س اياليت احملالٛتِٗ
ا٭ْاُ ١ايٓ ط ١ٝبإفشا٤اا اةاٍ يملٓ ٝز اةؼشٚع اإلعشاَ ٞايزٜ ٟظملٗذف ا٭َ١س ايسشب ١ٝم ٚعٛدٖا
ٚثكافملٗا َٚهْٛاتٗا اذتضاسٚ ١ٜايملاسخي.١ٝ
ٚقالالذ أنالالذ م نالالث َالالٔ نملاباتالال٘ بالالإٔ اةشحًالال ١ايالاليت لالالش فٗٝالالا ب٬دْالالا تملطًالالب َالالٔ اةالالثك ع
ايالالٛطٓٝع ٚايكالالَٝٛع دٚساب نالالر با م ايمل الالذ ٟيملًالالو ايثكافالال ١ايالاليت ساحالالا تُٓٗالالش الالرب ٚطالالا ٌ٥إ الالّ٬
نالالر َٚ ٠ذ َٛالال ١بهالالٌ أػالالهاٍ ايملضالالًٌٝس ٚفضالالا ايهالالزب يالالٝع صالالسرابس ٚاةثك الالٖ ٕٛالالِ ادتٓالالٛد
اةملخ ٓ ٕٛم ٓادم ايسشٚب ١ايكادسَٛ ٢ً ٕٚاعٖٗ ١زا ايسذ ٚايغاػِ.
ٚم َا نملب ٔ ايك  ١ايك

 ٠عا ٤م نملابات٘:

ايك  ١ايك  ٠عالذبا َالٔ أصالسب ا٭عٓالاغ اإلبذا ٝالٚ ١نالإ ٜالش ٣فٗٝالا إٔ ام م جا ٖال ٞط ًال١
َذيًالالٚ ١يالالذا َالالٔ سحالالِ ايك الال ١ايك ال ٫ٚ ٠د ٠طرٝسٝالال١س ٚيالالٝع ٫ٚد ٠ق ٝالالش ١ٜنُالالا ٜكالال ٍٛبسالالجي
اةرالالذ ع ٚايٓكالالادٚ .اةٛيالالٛد ادتذٜالالذ ٜشحالالب بالال٘ إرا نالالإ رنالالشبا م اوملُسالالاا ايؼالالشقٜٚ .١ٝرالالذ ٚإٔ
نث اب َٔ ايك اصع أ ٜ َٔ ٚذس فملا ٣ٚاإلبذاعس ٜشفر ٕٛم ٥ٚذ ٖالز ٙايط ًال ١أ ٚسمجٗالا با ملرالاس
أَٗا َملُٗال ١بايضْالا بٗالاٚ .حيملالاج ا ةٛيالٛد ادتذٜالذ (ق ال ١ق ال  ٠أ ٚق الٝذْ ٠ثالش أ ٚيٛحال ،..١إىل س اٜال١
ٚاٖملُاّ ٚتأَع اياشٚف يُٓ ٙٛحملٜ ٢ظملط ٝايٛقٛف ً ٢قالذَع ثالابملعس ٚاْ٫ضالُاّ إىل زتملُسال٘
ايظشد ٟاإلبذا .ٞ
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ٚنملب ٔ اةساسى ايٓكذ .١ٜةا فٗٝا َٔ صسٛب ١فَٓ ١ٝسكذ ٠فكاٍ:
اةساسى ايٓكذ١ٜس ً ٢ايالٛسم م اي الخافً ٚ ١ال ٢ايؼاػالاا ٚم ايٓالذٚاا ً ٚال ٢اةٓالابشس تؼالر٘
اةساسى اذتشب ١ٝم َٝاد ٜٔايكملاٍ بع طشفع أ ٚأنثش..
ٖٚالال ٞفالالٔ َالالٔ أصالالسب اي ٓالالٚ ٕٛأ كالالذٖاس تكالال ّٛأ ٚتملأطالالع ًالال ٢سنالالا٥ض َٓٗالالا :اتظالالاع اي الالذس
ٚاةذاسى ٚايثكافٚ ١ايملأْ ٞم اذتٛاسس ٚإٔ ٜرذأ اةكاتًَ ٕٛسالاسنِٗ بالا٭ق ّ٬اذتالشٚ ٠طًكالاا اذتالرب
بذ٫ب َٔ ايشصاص ٚاذتًِ ٚايؼ اف.١ٝ
 ٔ ٚا٭دب ايظالا ش ٜكال :ٍٛتطالٛس ا٭دب ايظالا ش بأْٛا ال٘ ٚلاٖالا ٓاصالشٚ ٙسقملال٘ ٚػال افٝمل٘.
ٚطالالرٌ تاسخيالال٘ ص ال خاا َؼالالشق١س َسالالرب٠س ْا ُالال ٚ ١ؼالالٓ١س يط ٝالالْٚ ١اقالالذ٠س َالالٔ ايالالملٗهِ ادتالالذَّٟ
ٚايظالالخش ١ٜاةرطٓالال ١بايملٛسٜالالٚ ١ايذ٫يالالٚ ١ايشَالالض اةسالالرب ٠الالٔ سفرالالاا اي الالشد ٚادتُا الالٚ ١ايٛاقال اةسٝؼالالٞ
يًٓالالاغٚ ..مماسطالال ١ايٓكالالذ ايظٝاطالال ٚ ٞالالشض اةطايالالب اي الالغ ٚ ٠ايهالالر ٠س إوالالاف ١إىل اي هاٖالال١
ٚايضخو ٚايٓهملٚ ١ايٓادس..٠
 ٔ ٚأ ذا ٤ايهملب ٚايلاث قاٍ:
طرٌ تاسٜخ حشم ايهملب ٚإت٬فٗا ٦َ ٍ٬الاا ايكالش ٕٚصال خاا طالٛدا٤س ٚسفالِ ٖالزا ايملالاسٜخ
َ ٬ال (بالٛسفٝع ،ايالز ٟمل حيالضٕ ًال٢
ا٭طٛد ٚص خات٘ اةًٛث ١بايذّ ٚاذترب ٚايشَاد ...نالإ َمل الا ٥ب
حشم ايهملب م َا َض٢س ٭ْ٘ ٜسملكذ إٔ ايرؼش ١ٜتسٝذ إْملاعٗا..
نالالإ باطالالِ رالالذَ ٚالالٔ اةؼالالاسنع ايٓاػالالطع م ايسذٜالالذ َالالٔ ا٭َظالالٝاا اي هشٜالالٚ ١ا٭دبٝالال١
ٚاةٗشعاْاا ايؼسش ٚ ١ٜنإ ي٘ حضٛس نالر م ايٓالذٚاا ايثكافٝالٚ ١ايٓكذٜال ١م اةشانالض ايثكافٝال١
ٚفشٚع احتاد ايهملاب م ناف ١احملافااا ايظٛسٚ ١ٜتكالذٜشاب ذتضالٛس ٙاةُٝالض َٚؼالاسنمل٘ ايذٚ٩بال١
قذّ ي٘ احتاد ايهملاب ايسشب م دَؼل ػٗادت ٞتكذٜش ٚػهشس إحذاٖا ػٗادَ ٠ؼاسن ١م ْالذ٠ٚ
اةثك ع ايسشب ٚا٭صَ ١ايظٛس ١ٜبسٓٛإ اأفهاس ٚحًٍٛا اّ .ّ6061
ٚح الالذ ايسذٜالالذ َالالٔ ادتالالٛا٥ضس َٓٗالالا عالالا٥ض ٠ايرملالالات ٞالالاّ ٚ .ّ6444عالالا٥ضَ ٠اعالالذ أبالال ٛػالالشاس ال الال
فًظطع ايسشب ١ٝايذٚس ٠ايثاْ ١ٝيإلبذاعس م ايساّ رات٘س ٚف ُٖا َٔ ادتٛا٥ض ٚايؼٗاد ٠ايملكذٜش.١ٜ
ٚم يكا َ ٤صخَ ١ ٝذٚ ١ْٚطٔ الال  Esyriaالال اّ ّ6069س قاٍ ٔ اةؼٗذ ايثكام م طٛس:١ٜ
م اذتشٚب تملهاثظ ايغٜٚ ّٛٝالضداد ٖرالٛب ايسٛاصالظس نُالا أالش ٟاٯٕ َٓٚالز ثال٬ث طالٓٛاا
 ْٚظ ايظٓ ١م اطٛس١ٜا ٚاةٓطك ١م عٌ َا ٖ ٛقا ٫ ِ٥ترملسذ نث اب ٔ ايظٝاط١س بالٌ ٖال ٞايٛعال٘
اٯ ش اةسرِّش ُا أشٚ .ٟإٕ إفشاصاا ا٭صَ ١ا٫عملُا ٚ ١ٝا٫قمل ادٚ ١ٜايظٝاطً ١ٝطا ايهث َٔ
ا٭ٚسامٚ .أدا إىل تؼابهاا م ٖزا ايٓظٝج اةسكذ.
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ٚتاب قا٬٥ب :إٕ اةؼٗذ ايثكام اٯٕ خيملًظ ُا نالإ ًٝال٘ قرالٌ ا٭صَال١س فكالذ أصالٝب بالائٖٛ
ٚا٫سترالالاى ٭طالالراب الالذَٗٓ ٠الالا .ايملرالالذ٫ا ايذميغشافٝالال ١م اطالالٛس١ٜا ٚايملالالذا ٌ ايظالالهاْٚ ٞاوملُسالالٞ
ادتذٜذس
ٚقالالاٍ :سفالالِ تسالالذد اةسٛقالالاا ػالالٗذا اةشانالالض ايثكافٝالال ١م َٓالالاطل َٚالالذٕ الالذْ ٠ؼالالاطاا ثكافٝالال١
 ١َٜٝٛتكشٜرابس ٚػاسى م َساُٗا نملاب ٚباحثٚ ٕٛأدبا َٔ ٤د ٍٚشب ١ٝػكٝك.١
أصذس ا٭دٜب ٚايهاتب باطالِ رالذ ٚم حٝاتال٘ أنثالش َالٔ ؼالش ٠نملالب م ايك الٚ ١ايشٚاٜال١س
ٚاة٦اا َالٔ اةكالا٫ا ايثكافٝالٚ ١ايٓكذٜالٚ ١ايظٝاطال١ٝس فهاْالا مجٝسٗالا حتالان ٞايٛاقال ا٫عملُالا ٞ
ٚايٛوالال ايالالالشأٖ م ايالالالر٬دس قالالالذّ ٬مالالالا الالالاس ٠فهالالالش .ٙتًالالالو ايٓابغالالالَ ١الالالٔ اذتهُالالالٚ ١اإلبالالالذاع
الال ١ٝالالاّ ٚ .ّ6446اةهملرالال ١ايسشبٝالالٚ ١ا٭دب ايسشبالالٞ
اي هالالشٟس فُٓالالز إٔ أصالالذس أ ٍٚزتُ ٛالال ١ق
اذتذٜث انملظب سصٝذاب عذٜذاب ٚفٓٝابس
ػاسى أٜض با م ث٬ث ١نملب َ آ ش ٔ ٜٔايك  ١ايك

ٚ ٠ايك

 ٠عذاب.

قايالالا ٓالال٘ ا٭دٜرالالٚ ١ايكاصالال ١افًالالو ح الالش١ٜا إْالال٘ ٜالالذ ٌ ايكالالاس ٨يهملاباتالال٘ م الالٛامل ايالالٓ ع
ايرؼش ١ٜايطافخ ١بايرظاط ٚ ١اإلْظاْٚ ١ٝايظسادٓ ٠ذ ايكاس ٨اةملًك.ٞ
نإ يهملر٘ ْهٗ ١اصٚ ١طاب ممٝضس إر اَملضعا باي الذم ٚطالخش فشٜالذ َالٔ ْ ٛال٘س أبٗالش
قشاٗ٥ا ٚقادتِٗ بًطظ إىل و اف عذٜذ َٔ ٠اإلبذاع ٚايملأيل.
ٚقالالذ نالالإ َ الالذس ريالالو اي الالذم ٚايظالالخش أْال٘ .أساد يهملرالال٘ إٔ ٜهالال ٕٛمالالا سطالالاي ١حالالب ايالالٛطٔ
ٚاوملُ س ختًذ حهاٜاا إْظاْٗا ٚبط٫ٛت٘س
يالالزا نملالالب الالٔ َ٪ي اتالال٘ ايهالالث َالالٔ ايهملالالاب ٚايرالالاحثع ٚأدبالالاَٚ ٤الالِٓٗس ا٭دٜالالب ٚايهاتالالب
ايذنملٛس ساتب طهش نملب ٔ سٚاٜمل٘ (صٖش ٠م ايشَاٍ ،ةا فٗٝا َالٔ د٫٫ا ْ الٚ .١ٝسنَّالض م َالا
نملالالالب ًالالال ٢ايؼخ الالالٝاا ايالالاليت ا ملاسٖالالالا اة٪يالالالظ م ايرٓالالالا ٤اي الالالدس ٚتٓالالالاَ ٞاي الالالشا اا ايٓ ظالالال١ٝ
ٚا٫عملُا ٚ ١ٝاي هش ١ٜفُٝا بٗٓٝا.
الال( ١ٝتالالٛسم
ٚبالالذٚس ٙايٓاقالالذ ٚايهاتالالب ايالالذنملٛس ا الالاطظ ايرطالالشغا قالالاٍ الالٔ زتُ ٛملالال٘ ايك
رانشتٜ ،ٞظملضٝظ ايهاتب باطِ رذ ٚأحذ ايسٓاصش ايرٓا َٔ ١ٝ٥عٓع أدبالٜٚ ٞذ ًالٗا م عالٓع
أ شس ٖٚزا ايسٌُ أسٌ ادتٓع ٚأٌُ صذس ٙأسحب يملكرٌ ايملٓٛعس ٚأواف:
جتذ يغمل٘ ايؼا شٚ ١ٜايؼسش ١ٜب ٛس ٚاْضٜاحاا ٚاوخ ١م َظاسٖا ايظشدٟس ٚقاٍ ايالذنملٛس
ٚ ١ٝايشٚاٜاا
بطشغ :فكذ أفٓ ٢ا٭دٜب باطِ رذ ٚاةهملر ١ايسشب ١ٝبايسذٜذ َٔ اوُ ٛاا ايك
إواف ١إىل َكا٫ت٘ ايٓكذٚ ١ٜاي هشٜ ٖٛٚ ١ٜظملأثش بايملرشٜب م ا٭عٓاغ ا٭دبٝال ١اياليت ٜهملرٗالا َالٔ
ٚسٚاٜااس
ق
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ال ١ٝاياليت حتُالٌ
قرٌ ٚفات٘ بأٜاّ نالإ باطالِ رالذ ٚخيالط آ الش نًُالاا َالٔ زتُ ٛملال٘ ايك
ٓالٛإ (َ اسقالالاا م ايهملابال ١ايظالالا ش ،٠اياليت صالالذسا الالٔ احتالاد ايهملالالاب ايسالشبس قالالذََّٗا يًكالالشا٤
ايراحالالث استُالالذ أيالالذ ٝالالذا ٚقالالاٍ ٓالال٘ :باطالالِ رالالذ ٚسعالالٌ جتالالاسبس َٚثكالالظ َالالٔ ايطالالشاص ايشفٝال س
ٚسنٔ َٔ أسنإ ايثكاف ١ادتادٚ ٠فاسغ َٔ فشطإ ايملٜٓٛشس م ايملاط ٚايسؼش َٔ ٜٔػٗش تؼشٜٔ
ايثالاْ ٞطالالٓ .ّ6061 ١نالالإ ارتالرب فاعسال با ْٚالالضٍ ناي الا كً ١الال ٢قًالالٛب أًٖال٘ ٚأصالالذقاٚ ٘٥ايهملالالاب
ٚا٭دبا٤س م َذ ١ٜٓدَؼل ٚمج ٝاةذٕ ايظٛس ٖٞٚ ١ٜتظُ ْرأ ٚفا ٠ايهاتب ٚا٭دٜب اباطِ رذٚا
إثش ْٛب ١قًر.١ٝ
ٚمبؼاسن ١نر  َٔ ٠ايٛفٛد ايشمسٚ ١ٝاةٓاُاا اذتضب ١ٝم دَؼل ٚسٗ ٜا ٚايكٓٝطشٚ ٠مجٝ
اةذٕ ايظٛس١ٜس ػ ٝعثُاْ٘ ايطاٖش إىل َثٛا ٙا٭ ال ٜ ٠ال ّٛا٭ثالٓع ٚ .ّ6061/66/10دفالٔ م َكالرب٠
دَؼل.
ٚم ٚدا ٘ أيك ٢ايؼا ش طًُٝإ ايظًُإ ق ٝذ ٠سثا .٤قاٍ فٗٝا:
دا الالالالالالالالالالالالالالالالال ٞاةالالالالالالالالالالالالالالالالالٛا يً الالالالالالالالالالالالالالالالالشام د الالالالالالالالالالالالالالالالالا.ٙ
ٚنالالالالالالالالالالالالالالٚ٪غ اةٓالالالالالالالالالالالالالال ٕٛحالالالالالالالالالالالالالالش ٣طالالالالالالالالالالالالالالكا.ٙ
ٚتٓالالالالالالالالالالالالالالالالالا٤ا بالالالالالالالالالالالالالالالالال٘ اةٓٝالالالالالالالالالالالالالالالالال٘ طالالالالالالالالالالالالالالالالالهش٣
م ثٓاٜالالالالالالالالالالالالالالا ايشحٝالالالالالالالالالالالالالالٌ تطالالالالالالالالالالالالالالَ ٟٛالالالالالالالالالالالالالالذا.ٙ
ٚسَاْالالالالالالالالالالالالالالالالا ا٭طالالالالالالالالالالالالالالالال ٢برخالالالالالالالالالالالالالالالالش الالالالالالالالالالالالالالالالزاب
ْملًالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالْٚ ٣ٛظالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالملك ٞبًالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالٛا.ٙ
ٚتاب قا٬٥ب:
فطالالالالالالالالالالالالالالال ٣ٛايسُالالالالالالالالالالالالالالالش مل ٜك الالالالالالالالالالالالالالالش بالالالالالالالالالالالالالالالأَشِ
ٚتظالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاَ ٢م طالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالسٚ ٘ٝس٩ا.ٙ
طٝالالالالالالالالالالالالالالالب ايكًالالالالالالالالالالالالالالالب ٚايظالالالالالالالالالالالالالالالطٛس يذٜالالالالالالالالالالالالالالال٘
َؼالالالالالالالالالالالالالالشقاا اذتالالالالالالالالالالالالالالشٚف فٗٝالالالالالالالالالالالالالالا ْالالالالالالالالالالالالالالشا.ٙ
سثا ٙايسذٜذ َٔ ايهملاب ٚا٭دباٚ ٤ػسشا٤س ٚبذٚس ٙا٭دٜب ٚايراحث ايذنملٛس رذ اهلل ايؼاٖش
سثا ٙبهًُاا تسرب ٔ اذتضٕ ٚا٭ط ٢ايز ٟاْملاب٘ .حٝث قاٍ:
إيٝو أٚع٘ ػخٓ ١حضْٚ ٞأْا تغادس ستطاا ُشى دٚ ٕٚداع ..إيٝو أ ٝذ ػشٜط اذتٝا ٠ايزٟ
فادست٘ فهإ اي شام...
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إيٝو ٚفاعس ١ايٓرأ ايز ٟأػاع فٓٝا ْظٝج ايرساد أًرٌ صذاَ ٢ً ٙظاَ ٓٝ ٚ ٫ا...س
ٚم ق ٝذ ٠تسرب ٔ ٚطٓٝمل٘ ٚصذم أَاْمل٘ سثا ٙا٭طملار ايذنملٛس احظع مجس١ا:
بالالالالالالالالالالالا٭َبعِ نالالالالالالالالالالالإَ أب.الالالالالالالالالالال ٛايؼَّالالالالالالالالال ال ًٗ.َ . ٝفالالالالالالالالال ال٬ب
ٚايٝالالالالالالالالالالالالال ّٛصالالالالالالالالالالالالالاس ُشبََالالالالالالالالالالالالال ١ا٭ن الالالالالالالالالالالالالإِ
نالالالالالالالالإ اذتالالالالالالالالشً َ ٜالالالالالالالال ٢اي َّالالالالالالالالذٜلِ نشاَالالالالالال ال١ب
نالالالالالالالالالالالالالالإَ اةَُٓالالالالالالالالالالالالالالذَّ ٣باي َّالالالالالالالالالالالال ال ا اةشبْالالالالالالالالالالالالالالإِ
حَ الالالالالالالالالالالالالالر ا٭َاْالالالالالالالالالالالالالال ١حاوالالالالالالالالالالالالالالشاب أ ٚفا٥رالالالالالالالالالالالال الاب
صالالالالالالالالالالالالإ اي ضالالالالالالالالالالالالا ٌَ٥م س.بالالالالالالالالالالالال ٢ا٭ٚبطالالالالالالالالالالالالإِ
َٜضَالالالالالالالالالالالالال ال  .ايكضالالالالالالالالالالالالالالالاٜا م ََالالالالالالالالالالالالال الذَاسي الالالالالالالالالالالالالالالادٍي
فٝخالالالالالالالالالالالالالالٛص .قُشببالالالالالالالالالالالال ال با بالالالالالالالالالالالالالالاد ٟا٭سبنالالالالالالالالالالالالالالإِ
أق ِٝي٘ ح ٌ تأبع م َرٓ ٢احتاد ايهملاب ايسشب م دَؼالل قا ال ١احملاوالشاا حضالش اذت الٌ
ايسذٜذ َٔ ا٭دباٚ ٤نملاب ٚػسشاَٚ ٤ظٚ٪يع م ايذٚي....ٚ ١
افململا اذت ٌ ايذنملٛس ْضالاٍ اي الار س٥الٝع احتالاد ايهملالاب ايسالشب م طالٛس .١ٜبهًُال ١عالا٤
فٗٝا:
م نٌ يكا٤س بٌ نٌ اعملُاعس نإ اباطِ رذٚا ٜٓضال ٛالٔ ٚعٗال٘ بسالجي ا٭طالملاسس فململرًال٢
ايشٚح َلف ١ب اْٚ ٤كاٚ ٤بٝاض ٜغاس َٓٗا َ٥٬ه ١اي اٚ ٤ايٓكاٚ ٤ايرٝاض..س
ٚتاب قا٬٥ب :اايراطِ ايزٜ ٟظُسد اٯٕس يشٚح٘ اياليت مل تغادسْالاس ٚيالٔ تغادسْالاس يالٝع مثالَ ١الا
ٜكاٍ ف س من أٜٗا ايضَٚ ٌٝا٭دٜب َطُٓ٦ابس فًِ ٜهٔ م ايكًب ف اذتالب يالوس ٚفال اإلميالإ بالو
إْظاْ با بارخ ايٓكاٚ ٤ئ ٜه...ٕٛ
ٚبذٚس ٙا٭َع ايسالاّ يًخالضب ايؼال ٞ ٛٝايظالٛس ٟاةٛحالذس ا٭طالملار احالٓع الشاس قالاٍ :إٔ فالشام
ا٭دٜالالب باطالالِ رالالذَٛ ٚع ال س فالالاذتضٕ ًٜالالظ قًالالٛب نالالٌ ا٭صالالذقاً ٤الال ٢صَٝالالٌ نالالإ َٛيس ال با بايسُالالٌ
ٚايؼال اف ١ٝادتذٜالال ١بايكٝالالاّ بايٛاعالالبس َٚالالٔ ثالالِ أيكالال ٢ا٭طالالملار ستُالالذ حالالذ ٞ ٜس٥الالٝع حتشٜالالش عشٜالالذ٠
ا٭طرٛع ا٭دبٞس ق ٝذ ٠سثا ٤رب فٗٝا ٔ حضْ٘ ٚاي شاغ ايهر ايز ٟتشن٘ ايشاحٌ باطِ رذ:ٚ
دَ ٌ ُٖ٢
أّ ريو اةخملاٍ .م ٝٓٝو زتذ.؟ ...
أيظ .اْهظاسي م ػشٚم ايكًب.
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ٚايشٚح .استذاب دَساب ٜظشبٌَْ .ربضَٗا
ٚايسُشٜ .سذ.. ٚ
ٜا طٝذ ايرٛح اوًٌَِّ بايش٣٩
أطشعاَ ًَٝو ضت ٛاي ٞايغ .ِٝثِ تشنملد...
صٛتٜ ٞظابل .ادٜاا ايشٜآَِٜ .بذَ ٙصاس اب
نُٝا تسٛدَ ٚتشتذٚ ٟع َ اذتُ ا ٠ق ٝذ٠ب
أف ٬تشدُّ
ٜا فاسغ ايهًُاا نٝظ زيملد؟...
ع ِٕ٬ضتٔ ٚبٓٓٝا يً ُّرباِ ٗذ.
نإ يٛفات٘ أث ٌش بايغ ً ٢ايسذٜذ َٔ ايهملالاب ٚأدبالاٚ ٤ػالسشا ٤ايالز ٜٔػالسشٚا بالاذتضٕ ايؼالذٜذ
ي كذاْ٘ إٔ امل باطِ رذ ٚاإلبذا  ٞثشٟس طاحشس َرٗشس جتزبو فٝال٘ ايهًُال١س ميملسالو اذتالٛاس
ٚ ٞايشٚاٚ ٞ٥اةكاٍ َٔ فٓال ٕٛا٭دبس
ٜٚرٗشى ايٛصظس ٜٚأ زى ايهاتب ايسُ٬م م اة٘ ايك
يملسٛد َ ملْٛاب بسكٌ َٓضِ إىل أبسذ اذتذٚدس ٚإرا ناْا ا٭حٛاٍ ا٫عملُا  ١ٝيذ ٣اوملُال ايظالٛسٟ
ْايا حاال با ٚافالشبا َالٔ َكا٫تال٘ فالٮٕ اإلحظالاغ بالاوملُ بهافال ١أفالشاد ٙخيالشج ايالٓ ع َالٔ ػالشْكٗا
ايضٝك ١ي ٝملا أَاَٗا أفاقاب عذٜذ ٠م صٝاف ١اي ٛس يملرك ٢ايذ ٠م ٖز ٙاذتٝا٠س ٚاةذٖؽ إٔ ٚسا٤
ٖزا ايهاتب ايهر حٝآَ ٠ضُ ١بذق ١ف اد ١ٜم ايملرشٜالب اي الد ٚاإلبالذا ٞس نٝالظ ٖٚ ٫الٛ
ايكا٥الالٌ :ايملرشٜالالب أطالالاغ م ايسًُٝالال ١اإلبالالذا  ٞنالالٜ ٞهملُالالٌ اإلْملالالاج ا٭دبالال ٞم ايشٚاٜالالٚ ١ايك الال١
ٚايؼسشس ٜ ٖٛٚسد إٔ ٜالأت ٞا٭دٜالب داُ٥ال با با٭فضالٌ ٚإٔ ٜضالٝظ إىل فالٔ أ ٟعالٓع إبالذا ٓ ٞاصالش
عذٜذ ٠تض  ٢ً ٞايٓ ادتُاٍ ٚجتسً٘ ٜضداد فٓٚ ٢تطٛسابس
يكالالالذ اطالالالملطاع ا٭دٜالالالب باطالالالِ رالالالذ ٚإٔ أظالالالِ اةضالالالاَع ا٫عملُا ٝالالال ١م ايك الالالٚ ١ايشٚاٜالالال ١م
أػخاص ٚأحذاث ما ٬ق ١حكٝك ١ٝباذتٝا٠س ن ٞتذف ايكالاس ٨إىل إٔ ٜملٓاٚمالا بطشٜكال ١عالادٚ ٠إٔ
ٜملأٌَ َغضاٖا َٚا تشٜذ إٔ تكٍٛس باإلواف ١إىل ريو فإٕ أفهاس باطِ ٖٓالا داُ٥ال با ٚاوالخَٚ ١ملظالك١
حمل ٢يٝظملط ٝايكاس ٨إٔ ٜذسى بظٗٛيٚ ١عْٗ ١اش ٙم اذتٝا.٠
صدر له من املؤلفات:

آ الال زتُ ٛاا ق
 6الال ا٭مخ

:١ٝ

ارتؼ الال َطرس ١احتاد ايهملاب اّ .ّ6446

 6الال ٚع٘ ٚقُش الال َطرس ١احتاد ايهملاب اّ .6446
 1الال اي

س ١الال ٔ داس ايٓٝابٝ

اّ .ّ6444
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 9الال دا٥ش ٠ايض ٤ٛالال َطرس ١احتاد ايهملاب اّ .ّ6000
 1الال ا لافاا الال ٔ داس بسٌ اّ .ّ6001
 1الال  ٫ميٛا ا٭قخٛإ الال َطرس ١احتاد ايهملاب اّ .ّ6001
 1الال َ اسقاا م ايهملاب ١ايظا ش ٠الال َطرس ١احتاد ايهملاب اّ .ّ6061
ج الال ايشٚاٜاا:
 6الال أيٛإ قضح ١ٝالال ٔ داس ايٓٝابٝ

اّ .ّ6449

 6الال عظش اةٛا الال َطرس ١احتاد ايهملاب اّ .ّ6441
 1الال احلاف ايضراب الال ٔ داس ْ ٣ٛٓٝاّ .ّ6001
 9الال صٖش ٠م ايشَاٍ الال َطرس ١احتاد ايهملاب اّ .ّ6001
املصادر:

 6الال باطِ رذ ٚالال َ اسقاا م ا٭دب ايظا ش الال اّ  ّ6061الال ص .601
 6الال باطِ رذ ٚالال  ٫ميٛا ا٭قخٛإ الال اّ  ّ6001الال اإلٖذا.٤
 1الال عشٜذ ٠ايٓٛس الال ايسذد  111الال ٚايسذد  110الال اّ .ّ6061
 9الال عشٜذ ٠ا٭طرٛع ا٭دب ٞالال سقِ ا٭ ذاد  6960الال  6111الال  6964الال اّ .ّ6069
 1الال عشٜذ ٠ا٭طرٛع ا٭دب ٞالال ا٭ ذاد  6911الال  6919الال اّ  ّ6061الالال  6619الالال اّ .ّ6066
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الشعر

ــــــــ

 1ــ من علوها السالم  ..........................................مصــــــــي
ك يا رباه أم تاه ا  ............................عبــــــــــــاس
 2ــ هام ا بن ر َ
 3ــ أيها اجل ول ال صن ماذا تق ل جلر ك العاػوة!؟ ....
 4ــ

ســـــ

ؼــــــــــــة

عبـــــ ال ـــــريم

ارَ الع ر زب اً ..احلبُ س ى..؟! ....................غوـــــاي رمـــ ـ

اجلـــــر

 5ــ م اش ة  .....................................................بــــــــــــــــا ر ســــــــــــــــو
 6ــ إيقاعات لشتا ٍء ؼا م  .......................................جـــــــــــ
 7ــ عل

العربوـــــــــــ

اػة العت ة  ..........................................أ س أمحـــــــ ـ أســـــــــع
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مَن عليها السالم
مصطفى صمودي

*

(بروموج)
ً
وغدا أىر )
خير
قال امينك امضنِّ يه ( :اميوو
ٌ
ً
وغدا خير )
خير..
قال ُى ِضـــــنّ وها ( :اميوو
ٌ
ً
وغدا أىر)
ِـــــبوها ( :اميوو أىر..
قال ُىحـ ّ

ب فضاء ُ محرابها
رَحي ه
دكسة الجالؿ
ق ّ
ه
مبارؾ
السالـ حسنها
َمن ْ عليها ّ
اسمها الجميل
كما تبارؾ ْ
هَفْهَف َ ُ
ات شعرها
السماكات
ن َمْن َمات ّ
َرف ْ َرفات الخياالت
مَهْبط الوحي
لَيْلكا ه
ت من السحر
*

شاعر سوري.
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السالـ
شهّاءة ه من عليها ّ

َرمَّد الطامعيػن

أيقونة ه في سدرة المنتهى

عَز ّ بابها على الفتح

( عشتار – إيزيس –

مُهْال تػَنَػز ّل

أفركديت – فينوس )()1

إف جاءق أعداؤق غُزَّل /2/

حار في كصفها الواصفوف

***

في فراديسها تُورؽ اليابسات

السماء
عركسه ّ

سلسبيلها ال َّ
دفوؽ

من حاؿ بينها كبين سػ ُ َّ
دة الضيػاء

السنا
أنهر ه من ّ

مُحيطػها اغتراب

تراقصت على ضفافه

عماؤها سػديم

سنابل المنى

غَيّابة الحضور

عزيفها المالئكي مَلحمِ ُّ
ي

لػهّاجة الفحيح

ال تطوله الرّؤل

تآكلت ..تآكلت

تبت ّل العاشقوف

السػػػعاؿ
كحت ّها ُ

فاكهين في فضائها

ت في نهدها
ت َشرْنق ْ

( بضادها ) ت َزَّين الكائنات

أيّامُها العِجاؼ

ّ
توضؤكا بضوئها

مو ْ َ
ت مواسم الجفاؼ
ضع َ ْ
تَ َ

سػخيّة الضياء

كحاصرت مساـ ركحها

نُورُها  ....تنُّورها

دكّامة الخريف

نورها ن َْصل ه من النار

طوفانها نزيف

79

من عليها السالم

تهالكت مهيضة الجناح

م جرحُها
مُو ِغل ه في دِما َ

في لوالب الرياح

ساطني ن َوْحها

دها اإلنزالؽ في قرارها السحيق
ه ّ

من ن َوْحها يَنوح (نُوح)

عركسػة السػػػػػػػماء

كفّلتني إصرها

ت فراغ مومياء
س َد ْ
تَو َ ّ

ي الوجيع
يرتدم همّها نُحُول ِ َ

مهرَكِّعه
السالـ
ُ
غياب من على جاللها ّ

ت في دفئها جحافل الصقيع
تمترس ْ

جاللها – يا حسرتا –

تغتاؿ في جناتها

فز ّاعةٌ  تُخيفها الحماـ

مواسػػػػػم الربيع

***

***
وجعه صوتها ياصدل المواكيل
مُ ِ

الناس نياـ .......

بَوْحها ..

فإذا ماتوا انتبهوا()3

مرارات في غَيْهَب الجَدْب
احتقاف ال َ

***

ه
عاصف من الرياح كَجْدها

راعِشا تماهَيْتُ في سحر (إيزيس)

سػيسػها ......
ب حَ
حا ِ
ص ه
ُ

فثمّ قاب مداها

ّ
تغشػى فضاءاتها

حَفِيّا ن ..

كابل ه من الحزف

رت ّلتُ سػِفر هواها

دمعها ياسماكات

كَالتَ حين مناصٍ  ..

صرات
ن المُع ْ ِ
المِ َ

سنَيَيْن / 4 /
ألبلغ الح ُ ْ

صديدُها
دمعها َ

َستُ رُدْهة الكشْف
آن ْ

مذبوحة الضياء

تسلّلت في ليلية القدر

7:
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هَوْنا ن إلى عرشػها

 /أهل الكهف  /ك /الرّقيم /

ُ
تجاكزت بَرْزخ السػػػِّر ِّ

السالـ
انْبِعاث من على جاللها ّ

السحر
ت نافورة
تجل ّ ْ
ّ
دِهاقا ن أُتْر ِ ُ
ع الكأس
سحْرها خِلسةً 
من ِ

آلتي بها ج ُرْعةً 
من ْ عليها السالـ
لِ َ
كاذ ْكي في شراينها
ـ الخصب
دَ َ
الصحْو..
رِعْشػَة ّ

ارْتجاؼ المخاض
فاتحة الفجر...
قبل العُطالة
الصفر
في اللّحظة ّ

لعلي أعيد أسطورة االنبعاث
ّ
انبعاث  /أكزكريس /

السػػحيق
من مَقيلها ّ

مطير بالنّدل
ليهطل الصباح ال َ
مدل
مُراقصا ن شػػبّابة ال َ

السنابل
كيندا َ
ح من حناجر ّ
الغِناء النّمير
تطير من على جاللها السالـ
نحو مجدها تطير
لتستحِمّ في صباحها العَطير
دفوؽ
سبيلها ال ّ
سل ْ َ
يعود َ

لسػنا
أنهرا ن من ا ّ

ت على ضفافها
تراقص ْ
سنابل المُنى
سهوبها موّارة ..
سم الجنى
بطيّبات َمو ْ ِ

 /آدكف  /ذم النوف .. /
الهوامش:
 - 1كل ربة خصب يػدؿ اسػمها علػى قػوـ (إيػزيس مصػرية)( إنانػا سػومرية
(عشتار بابلية) (أفركديت يونانية) ( فينوس ركمانية ) كهكذا
رجل مقاتل
مفردها رجل غاز
 -2غُز َل جمع
 - 3حديث نبوم شريف
 4ػػ النصر أك الموت
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هاموا بنوركَ يا رباه
أم تاهوا
عباس حريوقة

*

أأأأأأأأأأأأأأأألكسِ أهأأأأأأأأأأأأأأأأأ س أ سأ أأأأأأأأأأأأأأأأألكس أأأأأأأأأأأأأأأأأ أ س س
كأ
أ
س
نأأأأأأأأأأأأأأأأأ أس نأأأأأأأأأأأأأأأأأ أ س نأأأأأأأأأأأأأأأأأ سأ أأأأأأأأأأأأأأأأأ س
س
خمأأأأأأأأأأأأأأأأ أسَن أأأأأأأأأأأأأأأأ س أأأأأأأأأأأأأأأأ س أأأأأأأأأأأأأأأأ سآد أأأأأأأأأأأأأأأأ س
أأأأأأأأأأأأأأأأأ أ س س

س
أأأأأأأأأأأأأأ سد سيأأأأأأأأأأأأأأ

س

س أأأأأأأأأأأأأأ د س أأأأأأأأأأأأأأ

س
خمأأأأأأأأأأأأأأأ أس رأأأأأأأأأأأأأأأ س أأأأأأأأأأأأأأأ سأ نأأأأأأأأأأأأأأأ
س
شأأأأأأأأأأأأأأ أ سأ أأأأأأأأأأأأأأ س أأأأأأأأأأأأأأ س أأأأأأأأأأأأأأ
س

خمأأأأأأأأأأأأأ أس نأأأأأأأأأأأأأ أ س
س
أ
أأأأأأأأأأأأأأأأاس كأأأأأأأأأأأأأأأأ أ س أسأ

س
ِهأأأأأأأأأأأأأأ س أأأأأأأأأأأأأأ

س
*

شاعر سوري.

سِأأأأأأأأأأأأأأأ س
س كأأأأأأأأأأأأأأ أ س س

****
أأأأأأأأأأأأأ

س

س

أأأأأأأأأ

س

سأ أأأأأأأأأأأأألكسدأ أأأأأأأأأأأأأ س أ س
أأأأأأأأأأأأأأأأ

أأأأأأأأأأأأأأم س أأأأأأأأأأأأأأ س

سأ مأأأأأأأأأ سنأأأأأأأأأ أ

أأأأأأأأأأأأأأأأ س س

س

أأأأأأأأأأأأأأ ه س س

سك أأأأأأأأأ سيأأأأأأأأأ!

س
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أأأأأأأأأأأأأأأأأ

أأأأأأأأأأأأأأأأأ سأ

سِ

أأأأأأأأأأأأأأأأأأ س

أأأأأأأأأأأأأأأأأ س

س
نهمأأأأأأأأأأأأأأأ سء أأأأأأأأأأأأأأأ أس أأأأأأأأأأأأأأأ س رأأأأأأأأأأأأأأأ أ س ن أأأأأأأأأأأأأأأ س س
س
يأأأأأأأأأأأأأأأ
س
س

سأ مأأأأأأأأأأأأأأأ

أأأأأأأأأأأأأأأ أسأ لمأأأأأأأأأأأأأأأ
أأأأأأأأأأأأأأأ

س مأأأأأأأأأأأأأأأ سأ

سَ نأأأأأأأأأأأأأأأ س س

س أ سأ أأأأأأأأأأأأأأأ

س لشأأأأأأأأأأأأأأأ س س

س أأأأأأأأأأأأأأأ س مأأأأأأأأأأأأأأأ

س
َ أأأأأأأأأأأأأ سأ أأأأأأأأأأأأأ أ
س

س أ أأأأأأأأأأأأأأأ س أ أأأأأأأأأأأأأأأ س س

س أأأأأأأأأأأأأ سن أأأأأأأأأأأأأاس مأأأأأأأأأأأأأ آ س س

****
أأأأأأأأأأأ ِ س أأأأأأأأأأأ س هأأأأأأأأأأأ سأ ن أأأأأأأأأأأ س أأأأأأأأأأأ س أأأأأأأأأأأ س س

س
همأأأأأأأأأأأأأأأأأأ س هأأأأأأأأأأأأأأأأأأ سك أأأأأأأأأأأأأأأأأأ
س
أأأأأأأأ س أأأأأأأأ س هأأأأأأأأ س أأأأأأأأن سأ شأأأأأأأأم
س
أأأأأأأأأأأأ هم

سأ

س
أأأأأأأأأأأأأ

س

أأأأأأأأأأأأ س أأأأأأأأأأأأ

س
س
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أأأأأأأأأأأأأأ

س س

سد أ أأأأأأأأأأأأأ
أسِ أأأأأأأأأأأأأأ

سيأأأأأأأأأأأأأ

س س

سَ أأأأأأأأأأأأأأ سِن أأأأأأأأأأأأأ س مأأأأأأأأأأأأأ أس س

س
أ
ك أأأأأأأأأأ سِ ن أأأأأأأأأأا سِنأأأأأأأأأأ
س

س س

أأأأأأأأأأأأأ س أأأأأأأأأأأأأ سأ أأأأأأأأأأأأأ س أأأأأأأأأأأأأ سد أس س

أأأأأأأأأأأأأ س أأأأأأأأأأأأأ

أأأأأأأأأأأأأ

س ننشأأأأأأأأ

س أأأأأأأأأأأأ سيأأأأأأأأأأأأ

س
أأأأأأأأأأأأأ س أأأأأأأأأأأأأ س أأأأأأأأأأأأأا س نأأأأأأأأأأأأأ سأ
س

سِمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ

س س

س أأأأأأأأأأأأأ

سأ أأأأأأأأأأ ن
سأ

س أأأأأأأأأأأأأأ س ِأ أأأأأأأأأأأأأأ

***

س

أأأأأأأأأأ أ س س

سَ أأأأأأأأأأأأأ ن س س
س سَأأأأأأأأأأأأأأ

أس س

ك يا رباه أم تاهوا
هاموا بنور َ

س أأأأأأأأأأ س أأأأأأأأأأ س س

مأأأأأأأأأأأ سأ أأأأأأأأأألكس أأأأأأأأأأ س أهأأأأأأأأأأ

س
نأأأأأأأأأأأ أس أأأأأأأأأأأ سأ !أأأأأأأأأأأ ك س س أأأأأأأأأأأ س أأأأأأأأأأأ
س
أأأأأأأل س ! أأأأأأأ سِ أأأأأأأ سأ أأأأأأأ س همأأأأأأأ س أأأأأأأ

س س

س
آن أأأأأأأأأأأأ س أأأأأأأأأأأأ سأ أأأأأأأأأأأأ سنأأأأأأأأأأأأ أ سد س

س س

س
!أأأأأأأأأأأ ذس
س

أأأأأأأأأأأ

سنأأأأأأأأأأأأأأأ س

أأأأأأأأأأأأأ

س س

س أأأأأأأأأأأ أسأ أأأأأأأأأأأ س أأأأأأأأأأأ س مأأأأأأأأأأأ س س
س

هأأأأأأأأأأأأأأأاسهأأأأأأأأأأأأأأأ ذسد

أأأأأأأأأأأأأأأ

س س

س
س أأأأأأأأأأ أ ك س هأأأأأأأأأأ س أأأأأأأأأأ ِه س أأأأأأأأأأ أ س س
يأأأأأأأأأأ أ
س
س م أأأأأأأأأأأأأ س س
مأأأأأأأأأأأأأ أن سأ أأأأأأأأأأأأأ س أأأأأأأأأأأأأ أ س أأأأأأأأأأأأأ
س

***

يأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ أفس

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأ سد أس أأأأأأأأأأأأأأأأأأأ س

س
ه أأأأأأأأأأأأأأأ سك أأأأأأأأأأأأأأأ سكل أأأأأأأأأأأأأأأ
س

س ء أأأأأأأأأأأأأأأأأأأل س س

س أأأأأأأأأأأأأأأ س أأأأأأأأأأأأأأأ أأ س س
س

أ أأأأأأأأأأأأأأأأأأأ سَأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ س أأأأأأأأأأأأأأأأأأأ أأ
س
س أأأأأأأأأأأأأأأ س ِأ أأأأأأأأأأأأأأأ
ءأأأأأأأأأأأأأأأ ِ س شأأأأأأأأأأأأأأأ

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأ

سء ِأأأأأأأأأأأأأأأ س س

س
أ سأ نأأأأأأأأأأأأأأأأ أ سأه أ أأأأأأأأأأأأأأأأ س أأأأأأأأأأأأأأأأ س أيأأأأأأأأأأأأأأأأ
س

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأ س

س
أأأأأأأأأأأأأأ
س
ه
س

س س

س س

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأاسِأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ دأس أذس أأأأأأأأأأأأأأأأأأأ أ س س

س ِأأأأأأأأأأأأأأ

س أأأأأأأأأأأأأأ سَ أأأأأأأأأأأأأأ

أأأأأأأأأأأأأأأ س شأأأأأأأأأأأأأأأ أ س أأأأأأأأأأأأأأأ س ِهأأأأأأأأأأأأأأأ

س أأأأأأأأأأأأأأ َ س
سه

أأأأأأأأأأأأأأأ س س

=9
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أأأأأأأأأأأأأأ حسيأأأأأأأأأأأأأأ أ س أأأأأأأأأأأأأأ س أأأأأأأأأأأأأأ

أأأأأأأأأأأأأأ س س

س

س
أأأأأأأأأأأأأأ س أأأأأأأأأأأأأأأ سأ أأأأأأأأأأأأأأ سك أأأأأأأأأأأأأأأ س أأأأأأأأأأأأأأ س
س

نأأأأأأأأأأأأأأ س س

***

أأأأأأأأأأأأ سك هأأأأأأأأأأأأ س أأأأأأأأأأأأ

سأ

س
أأأأأأأأأأأأأأأأأأ سد س آ س أأأأأأأأأأأأأأأأأأ
س
الءأأأأأأأأأأأأأأأأأ سأ
س

س

سأ نمأأأأأأأأأأأأأأأأأأ س

أ أأأأأأأأأأأأأأأأأ سك ء أأأأأأأأأأأأأأأأأ ذس

أأأأأأأأأأأأأأأأأأ أ س س
شأأأأأأأأأأأأأأأأأ س س

أأأأأأأأأأأأأأأ سأ أأأأأأأأأأأأأأأ أ س أأأأأأأأأأأأأأأ سَ!أأأأأأأأأأأأأأأ أ س ِأأأأأأأأأأأأأأأأ س س

س
أ لأأأأأأأأأأ س أأأأأأأأأأ سِ أأأأأأأأأأ
س

س أأأأأأأأأأأأ سد أأأأأأأأأأأأ س س

أأأأأأأأأأأأأأأأأأ وسأ

سأ أ أأأأأأأأأأ س أأأأأأأأأأ س أأأأأأأأأأ س س

سهأأأأأأأأأأأأأأأأأأ

سأ أحأأأأأأأأأأأأأأأأأ س ِأأأأأأأأأأأأأأأأأأ أ س س

أأأأأأأأأأأأأأأأأأ أ سِ! أأأأأأأأأأأأأأأأأأ س أأأأأأأأأأأأأأأأأأ دس

س

أأأأأأأأأأأأأأأأأأ

س
هأأأأأأأأأأأأأ سَهأأأأأأأأأأأأأ د أسد أأأأأأأأأأأأأ س ن أأأأأأأأأأأأأ سِأأأأأأأأأأأأأ ن
س

=:

س س
س س
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أيّها الجميل الوطنْ:
ماذا تقول لجرحك العافية!.؟
حسني عبد الكريم

*

م ْ
ك باألسئلهْ،
تحشو ف َ
م الحقولْ...
كنبع أما َ
ٍ

كلّما ضاقت بحالها عشبة ٌ أو سوسنة ٌ أو سنبلهْ،
تضيء ُ لها قلبها باشتهاء المسأله..
والغيوم ت ُ ِّ
ضفر ْ لها شع َرها
بالبروق الناحلهْ..
ِ
َ
لم يزل
ل الوطنْ ،كالم ٌ
عندك أيّهذا الجمي ُ
ُ
وفيض
حميمٌ ،لم تقلهْ،
م على مقلتيه الهناءهْ..
وشوق وثيرْ ،تنا ُ
ٍ
مصير ٍ
ل القوامْ،
وجرح ٌ طوي ُ
كق ِّ
ريح
د
ٍ
جميلهْ...
حنين ونداءٍ وسنينْ،
صوتك من
كم لدى
ِ
ٍ
المسربل
الوقت
رغ َ
ِ
م نُدرة ِ
ِ
بالداللْ..
آه ٍ على ج ُرحِ َ
ك ،ما أجملكْ!!
*

شاعر سوري.
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وقت ُك الصيف ُّ
ُ
يشرق من شتاء ِ العيون
ي ال
ل النساءْ..
كُح َ
الجميالت تسريحة َ
وي ُعطي
ِ
مفترق المساءْ..
عشق عند
ِ
ٍ
ق  .ضيقٌ ..
وحين يضيقُ بالضي ْ
ت قاتلهْ..
واألزما ْ
حينذاك الفناء القبيح المحيّا،
ضلوع
ينهب من
ُ
نراه الوطن ْ
ِ
المحن ْ باقي زمنْ ،كيال يموتَ مكانٌ
وطنْ ..فـي أقاصي الفؤاد..
جرح ٌ وطنْ..
حبر ٌ وطن..
خبز ٌ وطن ْ
دمعٌ وطنْ..
ٌ
عيش وطنْ..
دفء ٌ وطنْ..
ح على
الصب َ
نرسم ّ
ْ
القلب بالتباشير ْ
ال بالطباشير..
ونرسم َّ
خد الزمنْ..
ضفّة ً فـي بعيد األسى!..
ليس فـي بيدر األعصاب
َ
ن جاه ٍ يخونْ..
نقط ٌ ومعد ُ
فقراء ُ أكثر مما يشتهي المشتهون،
وطن يجيء ُ وال يروحْ!؟!!..
لوال الذي فـي الروح من
ٍ

55

أيها اجلنيل الوطن :ماذا تقول جلرحك العافية!؟

َ
األرض وجداً!!
ي ُطعمُ
فقراؤك الجاه والجرحُ ما أجملكْ!!
َ
نفسك
م ا لشقاء ،ال تراود ُ
رغ َ
كأس خمر أو عن لذيذ المآكل!!..
عن
ِ
َ
كاهليك المتاعب والمشاكلْ،
تشيلُ على
ل المطر ُ على كاهليه ِ
كما يشي ُ
السنابلْ..
ُ
ت،
غريب الطباعْ :ال
تخاف ع ُواء َ الخيانا ْ
ُ
وتصد ُ
ع فـي الوحوش
الضباعْ..
أعجب من كلم ٍة فـي عاصفهْ،
أنتَ والفقراء ُ
ُ
منك ومنهم ،أن َ
َ
ّك فيهم
وأعجب
ُ
ومنهم ،وأنَّهم منك وفيكْ..
َ
ال تضيقُ
ت..
فيك المروءا ْ
َ
وفيك النساء المواسمُ والرجالُ الجبالْ..
كلُّ فقير ٍ فـي هوا ْ
ك غاللْ..
والقامة ُ العاليه ْ

رسولة ٌ خضراءْ ،من أصغر ِ األشجار
التالل!!
أوجع
حتى
ِ
ِ
...
ال أود ُّ ال َ
عينيك هذا النهارْ،
هاب إلى
ذ
ِ
َ

55

العدد  - 757آيار 8102 /

يا حبيبتي؛
أل َّ
ن الوطن كلفّني
واآلخرين ْ
من كلِّ
صنف ولونْ،
ٍ
بحزن إضافي
ٍ
ونزف،
ٍ
عن كلِّ فقد ٍ
وكم لدى الفقد ِ ٌ
نزف ال يهونْ..
وكل ّ َف غيمة ً والشروقَ
َ
القريب المنال ْ
إعداد َ الرسائل ْ للجراح ْ الملولهْ:
أال َّ تجيء َ ،

الحال حالْ!!..
كيال يضيقَ على
ِ
عند هذا الوطن ْ جراح ٌ طويله ْ بال رسائلْ،
والكثير ُ من الشفاه
ِ
الكتومات المسائل ْ
وعنده سر ٌّ :
ل فينا ومنَّا..
أنَّه األجم ُ
وأنَّهُ اآلتي وكُنا..

52

97

وصارَ العمرُ زَبَداً..
والحب سدى..؟!
ُ
غياث رمزي اجلرف

*

إلى ريحانتي هديل..
وم َخ ّيمي َملَ كُ وتي السليب...
ونصفي األيسر
الطيب ُ
ّ
ُّ
والصبْحُ عاد َ ،

عاد َ ُّ
الصبْحُ ...
ال شيء َ يدعو للفرح ْ
ال شيء َ يدعو للبكاء ْ
كلُّ شيءٍ ...
مثقل ٌ بالهواء ْ
وأنا قابل ٌ للجنون ْ ..؟
*****
ُّ
والصبْحُ عادَ،
عاد َ ُّ
الصبْحُ ...

شجيرات قلبي وارفة ْ
ُ
ال
ن روحي عالية ْ
وال أغصا ُ
العتاق واقفة ْ
ُ
وال خيلي
َّ
شدادٍ) ...
ن
و(اب ُ

يمتطي مدنا ً ،
*

شاعر سوري.
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ﻢ ...
وﻋﻮﻮاﺻ َ
ﻜﻲ ﺻﺤﺮاء َه ُ ،
ﻳﺒﻜ
ﺤﻮﻟﺘَﻪُ ...
وﻓﺤ

ﺑﺎﻟﻮﻮَﺟْﺪ ِ
ﺳﻰ
واﻷ
ﻷَ َ

ﻟﺘَّﺤْﻨﺎنْ ...
واﻟﺘ

ﺴﺎءلُ ﻓﻲ ﺣﻴ
ﻳﺘﺴ
ﺣﻴﺮة ٍ

ﻳﺎ أأﻳُّﻬﺎ َّ
اﻟﺼ ُّ
ﺐ ...

ﻋﺮﺑﺑﻴ ّ ٍﺔ ﻻﺗﺮﻳﻢ ْ :
ﺸﻖُ
اﻟﺴﻤﺮ َ اﻟﻌﻮاﻟﻲ ،
أَأَﻋﺸ
ّ

ﻞ ْ ﻟﻲ ،
ﻗﻞ

َ
أم ْ أﻋﺸﻖُ
اﻟﺮﺷﺎق ...؟
ﺾ
اﻟﺒﻴﺾ
ْ
*****

ُّ
واﻟﺼﺒْﺢُ ﻋﺎد َ ،
ﺼ

ﻋﺎد َ ُّ
د
اﻟﺼﺒْﺢُ ...

ﻲ ﻛﻞّ دﻫﺮ ٍ ،
وﻓﻲ
َﻣ ﻦ ْ أﻧﺖَ ؟َ

َﻣ ﻦ ْ أﻧﺖَ ؟َ
َ
ﺣﻴّﺎ ؟!
ﻴﻒ ﺑﻘﻴﺖَ ﻴ
ﻛﻴﻒ
ﻦ رﺣﻠﺖَ ،
أﻳ َ

وﻣﺎ زﻟْﺖُ ،
ﺎ

ﻦ ﺣﻠَﻠْﺖَ ؟!
أﻳ َ

ُ
اﻟﻐﻴﺎث ،
أﻧﺎ
أرﺷ ُ
ﺷﻒ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ
ﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ِ
ﺪ  ..؟!
ﺟَﻤ ْﺮا ً ﻻ ﻳﺘﺮﻣّ ُ

و)أﺑﻮ ﻧ ُ
ﻮاس( . ..
ٍ

ﺗﻘﻞ ﺷﻴّﺎ
ﻫﺒﺖَ وﻟﻢ ﻞ
ذﻫ
ﻗﻞ
ﻞْ
ﻟﻘﻴﻴﺖَ ؟! ﻣﺎذا

ﺼﺎﻓﻲ
ﻟﺼ
اب
ﺷﺮ ُ
اﻟﺮاح ﺷ ّ
ِ
ﺎب
وﻟﻠﻠﻈَّﺒﺎء ِ اﻟﻐﻴﺪ ِ رﻛ ّ ُ

ﻘﺮب اﻟﻔﺠﺮ ِ ،
وﻋﻘ ُ
ﺴﺒَﺎﻳَﺎ َّ
ﻟﺴ
اﻟﻀﺎد ِ
َ

ﻣﺎذذا ودّﻋﺖَ ،
وﻣﺎ
ﻣﺎذا أودﻋﺖَ ..؟!
َّ
ﻳﺎ أأﻳُّﻬﺎ اﻟﻌﺎﺷﻖُ اﻟﻤُﺪَﺛﺮ ُ
ﺑﺎﻟﺠ
ﺠَﺤِﻴﻢ ِ ،

ﺎب ....
زوّار ٌ ودﺑ ّ ُ
*****
ُّ
واﻟﺼﺒْﺢُ ﻋﺎد َ ،
ﺼ

ﻋﺎد َ ُّ
د
اﻟﺼﺒْﺢُ ...

ﻳﺎ أأﻳُّﻬﺎ َّ
اﻟﺼ ُّ
ﺐ !...
ح ﻧﺎززﻓﺎ ً
اﻟﺬ
ﺬي ﻣﺎﺑَﺮ ِ َ

@@@80

وﻟﻮﻮ ﺑﻌ َﺪ دﻫﺮ ٍ ،

ﺬا اﻟﻈﻼم ِ اﻟﻤ
ﺑﻬﺬ
ﻤﻘﻴﻢ ِ
م ﺻﺎر َ ﺧَﻤْﺮﺮة ً
ﺪ ُ
اﻟ ّ

ﺣﺠﺮا ً
اﻟﻘﻠﺐ ﺣ
وﺻ
ُ
ﺻﺎر َ

ﻟﻌﻤﺮ ُ ز َﺑَﺪا ً
واﻟﻌ

واﻟﺤ ُّ
ﻟﺤﺐ ﺳﺪى ؟
ﻛ ﻞُّ ﺷﻲءٍ ﻏﺪا
ﺼﻼ ً وﻧَﺤْﺮا
ﻧ َْﺼ

وصار العمر زبدًا واحلب سدى

كلُّ شيءٍ غدا
وصهْرا
بارودا ً َ
يا أيُّها َّ
الص ُّ
ب ...

*

َ
روحك في قلب (( مُخَيّم ْ
ك ))

َ
سمَّرْتَ
كيف َ

َ
روحك على قلب (( مُخَيّم ْ
ك ))

قل ْ لي :

ُ
ت َ
َ
األرض ،
بك
كيف ضاق ْ
وكيف جَفَت ْ َ
َ
ك الدار ُ ..؟
كيف خرجتَ من مَلَكوت ِ َ
َ
ك ..
والقدمين
َين
ِ
ِ
صفْر َ اليَد ِ
جلْد ِ ْ
ك؟
عاريا ً حتى من
ِ
مسامات ِ

قل ْ لي :

*****
ُّ
والصبْحُ عاد َ ،
عاد َ ُّ
الصبْحُ ...

لَيْلي يَئ ِ ُّ
ن
يَئ ِ ُّ
ن ويَهْمي ...
يَنْكَأ ُ مُق ْلَتي وذاكرتي
ما الذي أسمعه ْ ؟

َ
القلب من صدر ْ
ك
كيف قَفَز َ
ُ
خطوات طفل ْ
ك؟
وحط َّ على
ِ

ما الذي أراه ْ ؟
َ
ع
م ُ
س َ
أ ْ
ق
عُم ْ َرا ً يحتر ْ
ق
قَلْبا ً يفتر ْ
َ
ع
م ُ
س َ
أ ْ
روحا ً تنفرط ُ
رائحة َ بالد ٍ تنفطر ُ
َ
ع
م ُ
س َ
أ ْ

لغة ً سماويّة ً ،

بطونا ً منفوخة ً ،
ع ُراة ً ،

قل ْ :

َ
البيت
كيف (( ريحانة ُ ))
ِ
ت تطوي الشوار َ
ع
كان ْ
ن ...
والدم ُ
ع الهتو ُ
ن
يجرّحُ األجفا َ
الخدين ..
يجري على
ِ
وتمسي الحياة ُ ..
َ
قبض ريح ..؟
قل ْ :

كيف تَغ َّ
َ
ت
َش ْ
َ
بالسواد ِ ،
عيناك
ّ
َ
د العَلْقَمُ في حلق ْ
ك؟
وكيف تجمّ َ
قل ْ :

َ
كيف سمَّرْتَ

حُفاة ً ،
غُزاة ً ،

مقبرة ْ ...
أَرَى
ل أحذي ٍة
َ
صلي َ
بكاء َ أقدام ٍ
*

تم تهجيري
ُم َخيَّمك :هاهنا مخيم اليرموك بدمشق الذي ّ
وعائلتي منه مع آالف المنكوبين (..؟!) فجر يوم
االثنين  2012 / 12 / 11م.
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صال ،
ليال ً من َ
صل ْ ٍ
وفَخَّار ْ ...
أَرَى
شجَرا ً َرمَاديا ً
َ

ُ
بحرا ً
ّ
ُوان
تخض َ
ب باألرْج ِ
أرضا ً تمور ُ
بالسواد ِ وبالردى
قمرا ً تضرّج بالالشيء ْ
أَرَى

صهي َ
ل امرأة ٍ عرجاء ْ
وبقايا رجول ٍة خرساء ْ ...
*****

ُّ
والصبْحُ عاد َ ،
عاد َ ُّ
الصبْحُ ...

ما الذي أراه ْ ؟

ما الذي أسمعه ْ ؟

ع وأرى
أسم ُ

ع
أرى وأسم ُ
امرأة ً ثكلى ،

رجال ً لم يعد ْ يقوى على الكالم ِ ،
م،
ولدا ً تفحَّ َ

ب
طفال ً نا َ
م في الغيا ْ
صبيَّة ً يسكن ُها الرَّو ْ ُ
ع
مى
وصديقة ً كَل ْ َ
فُجّارا ً وضحايا

بقايا قتيل وسبايا
ب
كالبا ً وذئا ْ

08

زَفِيرا ً ،

َ
شهِيقا ً ،
نَدْبا ً ومَوْت َى ..
رؤوسا ً ت ُ ُ
قطف

كما ت ُ ُ
ب
قطف األَعْنا ْ
*****
ُّ
والصبْحُ عاد َ ،
عاد َ ُّ
الصبْحُ ...

الدرب
في آخر
ِ
ن
كا َ
م،
الحطا ُ
الفرا ُ
غ،
العدم ْ ...
َ
الدرب
ل
ِ
في أو َّ ِ
ن
كا َ
م
د ُ
ال ّ
َّ
ع
الدم ْ ُ

األَنِين ْ ...
الدرب
في آخر
ِ
َ
الدرب
ل
ِ
في أو َّ ِ

ن
كا َ

هابيل ٌ
و

قابيل ْ ...

غياث رمزي الجرف

38

مكاشفة
بادر سيف

*

كيف نبتدئ فتوحات العبارة في حنجرة األرض
كيف يالمس مهب المسك رغبة األحشاء
وكيف لظل الياسمين أن ينمو في غابة الرياح
نزلت درب السجان
إلى األمام
إلى الوراء
إلى المنفى
هاهو الهواء يستمد من ساللة الزنجبيل عصارة البنايات
ال العنب خمر
وال الطفولة ورد
في بساتين المدينة ينزل البوح ضيفا ً على قبر العاشق
فيها ينزف الحلم أكثر
بستان للزينة
بستان الملكة
بستان اللقاءات السريعة
تتموج األسرار مع أسماء البحر
والنجوم صديقة السالحف
في حضن األبجدية أرسم آثار الخطوات
إلى األمام
*

شاعر سوري.
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إلى الوراء
إلى المنفى
الصلوات كبد المنفى ،مسحوقه السحري ،في صباح يتبخر حمامات عشق ،نسيت
نفسي في أدراج المحطات المزفتة
حمامات تقرأ شعر األحوال والطقوس
والمسك حوزة مرافئ وبعض األشياء المترنحة
طمعا ً يلهث وراء ماء الرابية
إنه اآلن في كوة القباء
يحمل رأسه غابة مدارية
هذه اإلشارة كهف لذكريات عصية
العصفور يرتعش على رصيف القرفة
أو على شرفة
في حضرة المكاشفة ،أبحث عن سر المجاهدة بين الضوء والحجر
ربما عساكر التاريخ كموسيقى األزقة
بيد هللا محتواها ومنتهاها
والبحر ال يهضم النساء ،إنهن أشرعته البيضاء
الختل المعشش في النبيذ
إذن ال أدخل انكماش البحر في مده ،وال أقول سرير الحبيبة حياة
ال أُضحك النملة كي ال تهيج
وعقل الرمل جسد وباب ..يخرجون ويدخلون إنهم كواكب العذاب
يحولون البسمة إلى دواة
ذلك المداد مداد الصناع والكتاب ووراق المحطة
وهبوا حياتهم للخليقة
ذات مرة حاول الكالم
لكي يفهمه الرمل ،ال على ما يصنع بل ما يتمنى من الحضرة العلوية
تحت قدميه سيف
يرقص على خط الهوى

38

مكاشفة

يجاهد لكماته ،كي تتبرعم ...سالمي إلى ذلك الشييخ ،إنيه اآلن فيي مكيان ميا ييوق

شؤم

الحروب ،يعطر جدرانه بمنشم العيون السود
فيما مضى كان القمر عصيا ً على األقدام
لكن الشفاه نبوءات صدق تارة وتارة أوهام
تتوسد أقواس الخطيئة ،ليفكر التاريخ في دروب البحر
في مكان ما ،أين تعثر على بحيرات بجع
تعثر على خطوط الطول وخطوط العرض
تعثر على جلباب يي أبي حامد الغزالي يي ولحاف يي المقريزي يي
هناك في سرادق السالم
ستعثر على كيمياء الخليقة
إما في ظالم األلفة شأنك شأن أي قديس تدلي أمام ناقوسه البالي
يا لغرائب اليد تلمس كل شيء وال تسمع النصيحة
يليييق بهييا أن تسييبر فييي مربعييات ضييوئية ميين كلييس المييلذن ،كييي تسييمع نيياي الحلقيية
النقشبندية
وفي ريحان الفضة شوارع من تيجان الفرح
مدينتي من جديد تحمل في جعبتها رمل الجسور
وحيض الرياح
أما الطرقات فأحالم ووحدة وكفاح
تعلمك كيفية ولوج طيف اللوح المضفر بالسفر
تعلمك تقشير الطبع من طمع الحمر
تعلمك َّ
مد الحبال الصوتية كلما أذن للصبر وتثاءب الفجر
فإما أن تهضم جسد العسيب
أو ترحل مع ركب الجراح
كاألبدية ضفائر جسد في برزخ الفصول
بنفسجة شتوية
وحدة الحناء على ظهر الظنون

36
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إنك تعرف أن كواحل األرداف وهم ينهض بين طين األجنحة وكلمات الحيرة
تعرف أن المرأة دخان غير مؤذٍ
فإن عاندته في رخوته ،كسرت مجلس الغبار
وزوايا البراعم كثيرة كأجنحة األرض
تروض األحالم
واألقدام
للزمن عليته
كما للمكان شهود عيان
والوردة صمت الدهور
كعطر األنهر المروضة على سماع غناء حصاها
أو التحول من طائر إلى ما تشتهيه بداية المجاهدة
وإن تسكب الجثة نحاسا ً مخرما ً
عطر القيافة فتلك بداية النهاية
آن لك يا يي ابن عربي ي أن تعلمني عشق العيافة
وأن تهرب النخل من حوضه
إلى حصن الخالسة واللطافة
آن لك أن تعيد أيامنا المشتهاة ،ها أنذا عائد إلى مدارج النسيان وسرايا اإليمان
وآن لي أن أدرِّب القطن على الخشونة
حافلة تفيض بركابها في كؤوس مذهبة
تمر المرأة المفضلة مسرعة
أما المملة خطواتها تفاؤل وتطير
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إيقاعات لشتاءٍ قادم
جودي العربيد

-1-

مجرُها
الزمن الرّمادي
تحت مظلّةِ
ِ
ُ
يقف الظلُّ منتظرا ً ..
بارك شجرة ً
َ
لحظة ٌ تكفي لي ُ
غيث
من
ٍ
شجرة ً من نار ٍ ..
شجرة ً تخبّئُ تفّاحها
عاليا ً
أغصان الزمان
في
ِ

.. ..

*

شاعر سوري.

*
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الصادية ُ
أيّتها ّ
الفرحُ تفاحة ٌ
تصبو لِهمْس ِة
ت
بعد
فرخ ْ
ٍ
شتاءات ّ
القلب
في
ِ
لماذا ي ُغافلُ الصباحُ نجومَه ؟
في ت ُ
ويجات المساء ؟
ِ
ن يخبئُّ دائما ً
فالزما ُ

-2-

الغائبة
الحيرة ُ برتقالة ٌ صامتة ..
يمتلئُ الحقلُ برتقاال ً
والخُضرة ُ ُ
قبض ماءٍ
من بعيد ٍ
هالة ٌ نورانيّة ٌ

زهورا ً نادرة

القلب
هالة ٌ في
ِ

ع تبوحُ بحلمِها
والينابي ُ

الروح !..
يا لناي
ِ

على صفحةِ مرآة ٍ
ُ
العطش ..
أضناها

دعاؤك حياة ٌ
ِ
أمّي !..
كلُّ شيءٍ يحتويني ..

-- * --

في لحظ ٍة الحيرة ُ رماد ُ !!
وفي لحظ ٍة ..
صحراء ُ تحتويني
ٌ
ُ
وقطرات
عطش
ك
حروف ِ ِ
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تنهلُّ على الفؤاد ِ

للضفاف ..
ِ
نداء ٌ

بلسما ً
َ

في العتمةِ فقط

آه ٍ  ..في شغافي

شرا ُ
ع الهاوية

ك ..
جمر ُ ِ

ثمة َ من بعيد ٍ ..

لمس ُ
عينيك
ات
ِ
َ

في
األفق البعيد ِ
ِ

وحدك الغائبة !..
وأنت
ِ
ِ

اك ..
نجوم ٌ على الشب ّ ِ
تجلّدي !!...

--

* --

حتى البحر ُ يلفظُ
السواد َ

-3 -

مالئكة
ت هي الفصول ..
ليس ْ

ُ
تأنف القا َ
ع
والطيور ُ
الفظيها !..
ال للهاويه ..
الليل
ال لمالئكةِ
ِ

في العتمةِ

الشمس
يا طائر َ
ِ

كلُّ األصابع متشابهة ٌ
ِ

عيونُنا ترنو

ن
فال األلوا ُ

إليك ..

وال الماء ُ  ..وال الطينُ  ..

-- * --

ُ
األصوات من بعيد ٍ
شرارة ُ
غريق
ٍ
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-4-

األورغِل

دون أبناء آوى
آت
ّ
الصهيلُ ٍ
كشهاب في ليل ٍة
ستذهب
ُ
ٍ
شتاء

ن أوتار َ قلبي ..
كان يدند ُ
في يدي كمشة ُ ماء
زفرات
وألحانٌ من
ٍ
كن َسي ّ ٍة ..
كنتُ معلّقا ً بقش ٍة ..
د البسمة ُ
في الث ّرى تول ُ
الشمس
د
ومن النار ِ تول ُ
ُ

َ
تركاك
آد ُ
م  ..حواء ُ
أوراق ُ َ
ك لن تشف َ
ع لحلم ٍ
ترميك ورقة ً
َ
ع
الشرائ ُ
صفراء َ
ك زهرة ً
اتر ْ
ن راية ٌ ..
الوط ُ
شجر ٌ ونجوم

ن !..
آه ٍ أيها الطي ُ
ستعود ُ إلى الث ّرى
ن  ..غدا ً
اآل َ
إذا ً غ ِّ
ب
ن  ..اشر ْ
م دون
ست ُضيء ُ األيا ُ
ذئاب
ٍ

81

ل والصباحُ
في صحرائي األور ِغ ُ
ينهضان في غمام ٍة
م بال ساقين
ل ينا ُ
اللي ُ
ف نجمة ً
وقلبي يتلق ّ ُ
بفنجان .

19

على حافّة العتمة
أوس أمحد أسعد

*

-1أمّا وقد بلغتُ
من الحكمة عتيّا ً
ت خطيئة ُ التّفّاح
واكتمل ْ
فذِي وصيّتي :
دالي ِة
عليكم بتقوى ال ّ
القطف
ن
تعل ّ َ
ِ
مف ّ
د عالية ُ االستواء
العناقي ُ
بغنج
وتتدلّى
ٍ
الّلئقة َ
ن ّ
هيّئوا الكمائ َ
القلب والقصيدة
ضفاف
شمّروا عن
ِ
ِ
ّ
العشاق
أيّها
د عالية ٌ
العناقي ُ
بغنج
وتتدلّى
ٍ
*
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ــ  2ــ
مثقوب
ب
ٌ
العفّة ُ ثو ٌ
ف
لجسد ٍ مزي ّ ٍ
ن
ال يتق ُ
فق َه الماء

ــ  3ــ
الوردة ُ التي قطفتها
عن شفاه النّدى

كن ْ أنتَ
َ
ثعالبك
دع ْ
تنجز ُ فخَاخَها
واقطف صيد َ
َك المشتهى
ْ
لكن ال تتبعني !!

ــ  6ــ

مازال أنين ُها يّلحق ُ َ
ك

على شرف ِة ت ِ َ
الصباحات
يك ّ

بعذوبةِ

ّب شؤون الكون
كنّا نرت ُ

عطر ٍ عابر

وانهماك
بثق ٍة
ٍ

ــ  4ــ

قميص ّ
الضوء
َ
ّ
نفصلُ

سائس الوهم ِ الجميل
ُ

د عتمتِنا
على ق ّ

صديقي

اليانصيب المتجوّل
ع
بائ ُ
ِ
في النّهار
أمام المأل
َ
صوف مّليينه
ينحر ُ
وفي اللّيل
ُ
يلتحف امرأته وحصيره
د عشر َ كواكِبه
وأح َ

مت ّكّل ً على " زليخة "
ليستنبتَ " يوسفا ً " جديدا ً
ط
جاهزا ً للسقو ِ
في البئر

18

ــ  5ــ

نغيّر ُ مجرى الت ّاريخ
َّ
ليصب في نبعنِا
ُ
للجدول المستجير
ونهتف
ِ
بانتصار :
طريق ُ َ
ك طويل ٌ
طويل
أيّها الرّفيق
ن ثُلّة ٌ من األصدقاء والخونة
نح ُ
على شرفةِ
تِ َ
الصباحات
يك ّ

على حافة العتمة

ــ  7ــ

ــ  11ـ

ع
مهما حاولتَ لن تستطي َ

أثقُ بكم كنفسي

ل زهرة
تجاه َ

تماما ً

الصباح
تتزيّا ّ

بورود ِ صباحاتكم

لتشمّ َ
ك

تدلقُ فواحها في خوابي القلب

ــ  8ــ

دون حساب

كثيرا ً ما ُ
أقف في أعالي الكّلم
وتتبعني حروفي

ــ  9ــ
مكافأة ُ األلم
َ
العصف المزهر َ للفكرة
أن ْ التوقف
النّبتة ُ
تستعذب حليبهَا
ُ
ت
كلّما عل ْ
حليمات ّ
الضوء

ــ  11ــ
رذاذ ُ
موسيقاك
ِ
ل شجرة الت ّوت
بل ّ َ
ت ملء عصافيرها
ضحك ْ
ت ظلّها إلى النّافذة
وامتط ْ
ك
لتعانقَ خصر َ ِ
وتخضر ّ أكثر!

ولكن
دعونا نجرّبنا
أوّال ً

ــ  12ــ
أيّها البحّار
قبل أن تدنو بشراع ِ َ
ك
من " مجرى ريحانها "
ن سفين َ
ُك
تأكّد بأ ّ
ترويض
قادر ٌ على
ِ
جسد ِ الرّيح

ــ  13ــ
يقولون لي
تكتب ّ
كيف
ُ
الشعر َ
ل صحارى ّ
الضجر
وحولك ك ّ
أحيلُ الجواب إلى غيم ٍة في أقاصي
السؤال

تغز ُّ المطر

19
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تعانقُ روحي على غفل ٍة

ك سوسنة ٌ
حب ّ ِ

وتضفر ُ قلبي

الرائح ِة
ج في "
تندر ُ
باب " ّ
ِ

جواز سفر

فصل "
"
ِ

ــ  14ــ

الحيرة

تعالوا أصدقاء الرّيح

ــ  17ــ

نرفو عباءة الوطن بالحنط ِة والعشب

م كنتُ وسيما ً
يو َ

ماتيسر من سورة ّ
الشاي
نشرب
ّ

وتحرسني القبّرات

ّ
والصباحات
مخضبا ً بالقرفة
ّ

تأبّطَ قلبي

الصبيّة
ونقرص شعر َ ّ
َ

عذارى السؤال

حتى المطر

ح خمري
وطو ّ َ

ــ  15ــ

جواب الحياة

في انبهار ِ الجسد ِ

ــ  18ــ

بعتمته

كيفما غافلتُ
غابتك
ِ

ن
يرتديني المكا ُ

علي
عثر َ
ّ

وتعلو اليفاعة ُ خصرك

النّهر ُ !

شهيدا ً ألوذ ُ
كما األقحوان
بقنديل صدرك

ــ  16ــ
ّش في قاموس يأخ ُ
أفت ُ
ذ
ٍ
بأوائل المطر
ٍ

1:

ــ  19ــ
التبحر ْ
مثقوب
بزورق
ٍ
ٍ
أيّها الحالمُ
الجميل

القصة
 1ــ يف زيارة للكاتبة وصال مسري  .............عمـــــــــــا نـــــــــــ
 2ــ قصص قصرية ج ً  ..........................حنـــــــــا

رويـــــــــ

 3ــ ساعة من م ر  ...............................آمــــــــــال ــــــــــله
 4ــ ي بول فضي وطبقة حن نة  .................حممــــــ ـ

ــــــ ـ

 5ــ مم ٌ آمن  ......................................نا يــــا علــــ علــــي
 6ــ حنني  .........................................حممــ ـ علــــي يــ ـ
 7ــ إكسري

واة  .................................مسوحــة قاســر م بــي
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يف زيارة للكاتبة وصال مسري:
الكتاب كسروا العسلة
وقدموا احتادهم باحرتام!
عماد نداف *

*

اتخذًا اهكرار بحىاسٕ ،فاهحرب أىسمت بتالبّبًا ،أقػدتًا غن اهحرمٕ ،حتٖ أًٍا
استهبت إًساًّتًا .هي ّػد أحد ّرٗ أحدا إال ًادرا ،األخ ال ّرٗ أخاُِ ،اهحبّب ّراسو
حبّبَ باهِاتش أبِ ،األي ترٗ ابًٍا فْ اهحهيِ ،اهزّارات خفت إهٖ درحٕ اهكظّػٕ ،ال
صهٕ اهرحي صؿاهِٕ ،ال اهحّرٔ صؿاهٕ ،فمّف بصهٕ اهزىاهٕ فْ اهمتابٕ ِاألدب؟!
مان اهكرار فْ حىػّٕ اهكصٕ ِاهرِإّ صادقا ىضىًَِ أن ًبادر إهٖ زّارٔ اهمتّاب
ىىن اًكظػِا غًاِ ،سبب االًكظاؽ بظبّػٕ اهحاو هن ّمِن اهسفر ِإال ىا مان اهكرار
ِاقػّا ،سبب االًكظاؽ ٌِ اهىرط أِ ربىا اهػزهٕ فاهحرب أًتحت فْ أِحاغٍا ىرضا
خظّرا ّتفصٖ بّن اهًاش ٌِ اهػزهٕ أِ اهمآبٕ!
ماًت اهخظِٔ األِهٖ ىثار تصمّن بًًّا ،فربىا هن تًححِ ،ربىا ّؿهل اهماتب بابَ
أِ ّتراحؼ اهبػط غن اهخظِٔ غًدىا ّحد اهحد ،همًًا فْ ِّي األربػا٘ أًحزًا أِو
خظِٔ فْ قرارًا ٌِْ ،زّارٔ اهماتبٕ ِصاو سىّرِ ،صارن فْ اهزّارٔ خىسٕ متاب ٌي:
ًصر ىحسن ِسِسن رحب ِأّىن اهحسن ِىحىد اهحفرٓ ِأًا..
ِاهسّدٔ ِصاو سىّر ماتبٕ دىصكّٕ هي تؿادر اهىدًّٕ رؾي اهحربِ ،عهت فْ
بّتٍا تكرأ ِتمتبِ ،غًدىا ِصهًا إهٖ بّتٍا استحىػت ذامرتٍا هتػرف أسىاً٘ا ،فًحن
متاب ًِحن أصدقاؤٌا همن اهػزهٕ تفػو فػال ؾرّبا فْ صاحبٍا ٌِ اهًسّان!
استؿرل األىر خىش دقاٙل فكظِ ،إذا باهماتبٕ ِصاو سىّر تستػّد صِر اهىاضْ
اهذٓ غصًاُ ًِحن ًكرأ ههًاش ىػا فْ أرحا٘ سِرّٕ اهتْ أصػهت اهحرب اهحراٙل فٍّا،
بو إًٍا استحىػت تفاصّو صؿّرٔ ِدقّكٕ غن مو ِاحد فًّا ِأغادتًا سرّػا إهٖ
حِّّٕ اهحّأ بو ِأغادتًا إهٖ ًصِصًا ِحماّاتًا ِحتٖ إهٖ صؿبًا!
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اصتػو ِحَ اهماتبٕ ِصاو سىّر حِّّٕ ِسػادًِٔ ،حن ًثّر اهصخب فْ ؾرفٕ
االستكباو اهحىّهٕ ِاألًّكٕ فْ بّتٍا ِاهتْ تتصدرٌا ىمتبٕ مبّرٔ تِحْ ىباصرٔ
ههضّف بأن صاحبٕ ٌذا اهبّت ٌْ ىثكفٕ أِ ماتبٕ فتؤمد سرّػا تىّز صاحب ٌذُ
اهؿرفٕ ،فاهمتب هي تمن ههزًِّٕ ،هّست متهن اهتْ ًصادفٍا فْ بػط صاهًِات
اهىحتىؼ ،ماًت اهمتب ىرتبٕ بأًاقٕ ،همًٍا ىىزِحٕ بأِرال دًِت غهٍّا ىالحعات ،أِ
ِضػت مػالىات غهٖ صِاٌد ترّد اهػِدٔ إهٍّا أِ استمىاو قرا٘تٍا ،فإذا ٌْ ىاٙدٔ
ظازحٕ التصبَ أبدا ىِاٙد اهفِامَ اهىصًِغٕ ىن اهبالستّن!!
تحىػت حِهًا صكّكاتٍا سػّدات هسػادتٍا إهٖ أن ؾادرًا اهبّت ًتِاغد غهٖ مسر
غزهٕ اهحربِ ،استػادٔ حِّّٕ اهزىاهٕ ِاحتراي اهمتاب اهذّن ًّتىِن إهٖ ِظن حىّو!
ِاهماتبٕ ِصاو سىّر ،أغرفٍا ىًذ أمثر ىن خىسّن غاىا غًدىا ماًت تأتْ إهٖ
بّت صكّكتٍا فْ اهحسر األبّط أحد أحىو أحّا٘ دىصل اهتْ أحىو اهمثّر ىن
ذمرّاتٍا  .فكد ماًت أِفدت إهٖ اهكاٌرٔ هتدرش اههؿات اهصرقّٕ ًٌانِ ،مًا ًػرفٍا
ًِظرح أسٙهٕ غًٍاِ ،خاصٕ أن ًعراً٘ا فْ اهحارٔ ،أٓ أبًا٘ صكّكتٍا ً :ذّر ِبصّر
ِفرّد اهىظاىّر ماًِا ّتحدثِن غًٍا باغتزاز فاهخاهٕ ِصاو درست فْ اهكاٌرٔ ِتمتب
ٌِْ خرّحٕ اهكاٌرٔ ،أٓ ماًت ِصاو سىّر ًىِذحا ههىرأٔ اهدىصكّٕ اهحرّٕٙ
اهىثكفٕ فْ أِاخر اهستًّّات ىن اهكرن اهىاضِْ ،اهِّي مثّرا ىا ًسأو غًٍا ابًٍا
اهىًٍدش ىعٍر دهِو اهذٓ ّػىو فْ اهتهفزِّن اهػربْ اهسِرٓ!
غًدىا مبرًا تباغدت األىمًٕ ،إهٖ أن استىػتُ إهٖ أحد قصصٍا فْ أىسّٕ ىن
أىاسْ اهىرمز اهثكافْ ،قبو ًحِ غصرّن غاىاِ ،غرّفتٍا بًفسْ ِبىػرفتٍا ألسرتٍا،
ِتػرفت غهٍّا أمثرِ ،صرًا ًحضر ىػا احتىاغات حىػّٕ اهكصٕ ِاهرِإّ ًعرا
هػضِّتًا سِّٕ فٍّاِ ،تػارفًا أمثر ًِحن ًسافر إهٖ اهىدن ِاهكرًٗ ،كرأ ههًاش ِّحمْ
هًا اهًاش غىا سىػُِ ىًاِ ،مًا ًؿار ىن قصصٍا اهحىّهِٕ ،هي ًمن ًتردد فْ رحهٕ
حدّدٔ ىػٍا ،فٍْ سّدٔ أًّكٕ تػرف تكاهّد اهػالقات بّن اهزىال٘ فْ اهىًٍٕ اهِاحدٔ ..
ِهن أحمْ غن قصصٍا ِرِاّاتٍاِ ،فْ ىمتبتْ إٌدا٘ات حىّهٕ بخظٍا هرِإّ
(زًّٕ) ِىحىِغٕ قصص (هّست حرّىتْ) ِخِاظر (غارّاً ّأتّن صِتْ) ،همًًْ
سأحمْ ىِقفا حىّال ّحسب هٍا ٌِْ اهتْ ماًت تتِهٖ رٙاسٕ اهكسي اهػبرٓ فْ إذاغٕ
دىصل اهػرّكٕ ٌِِ ،ىن أٌي األقساي حِّّٕ ِخظِرٔ فْ اإلغالي اهسِرٓ الرتباظَ
باهصراؽ اهػربْ ــ اإلسراّٙهْ .اهىٍي أًٍا أِفدت إهٖ ىؤتىر ىدرّد ضىن غداد اهِفد
اإلغالىْ ًٌِان رفضت أن تبػج بتكارّر إخبارّٕ صّؿت فْ دىصل .بو أصرت غهٖ أن
تمتب ىن ًٌان ِفل اهىًٍّٕ اهتْ ًّبؿْ غهٖ اإلغالىْ اهسِرٓ أن ّػىو بٍاِ ،غًدىا
غادت تخهت غن غىهٍا فْ رٙاسٕ اهكسي ًتّحٕ ىا حصو.
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 1ـ وردة:
أهكٖ غهٍّا تذّّٕ اهصباز ،ثيّ ًاِهٍا ِردٔ ِىضٖ ..بػد ىرِر بضؼ دقاٙل ،سكظت
ذاىهٕ اهِردٔ ىّتٕ.

 2ـ غاةت:
ماًت اهؿابٕ بػّدِٔ ،اهظرل إهٍّا ىسدِدٔ .مهىا اقترب ىًٍا غابر استفٖ ،هتًتصر
فْ اهِّي اهتاهْ دغإّ اهىحٍِو اهذٓ ّبتهؼ اهػابرّن رِّداً ،رِّداً ،أسذت اهؿابٕ
باالًذسارِ ،األصحار باهتًاقصِ ،اهدغإّ باألفِو ،هّعٍر فْ اهىمان برد مبّر حداً.

 3ـ كآةت:
تمرّست ذاو اهمآبِٕ ،اًدرد االبتساي ضىن قاٙىٕ اهىستذّالت .ذات ِقت ؾرّب،
ِقف رحو فْ ساذٕ اهىدًِّٕ ،أسذ ّضذن ،حىؼ اهًاش ذِهَِ .أظهل أقِاالً
ِتصرّذاتّ ٌِِ ،ضذن .تابؼ اهىحًِن ظكِش فرذَ ٌذُِ ،قد ارتسىت غهٖ
اهسذًات ىصارّؼ حًِن الذكٕ.
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 4ـ أمينت:
مان ّذّدثٍا غن "فان ؾِغ" ِماًت فْ موّ ىرٔ تػبّر غن إغحابٍا اهصدّد بكصتَ،
ِّبدٓ تحاِباً ىؼ اهظرّكٕ اهتْ ترحي بٍا اهفًان اهػاهىْ ذبَ اهذكّكْ .تّىًاً بـ "فان
ؾِغ" ِمْ ّػبّر غن تضذّتَ اهساهصٕ ،قظؼ أذًَِِ ،ضػٍا ضىن غهبٕ أًّكٌِٕ ،رؽ
ّسظب ِدٌّا .تىهت اهىرأٔ اهٍدّّٕ بإىػانً .كهت ًعراتٍا ىا بّن اهػهبٕ ِىًعرُ
اهحدّدِ ،سرغان ىا تؿّرت ىالىذٍاِ ،امفٍر ِحٍٍا ،هتكِو بؿضب :ــ صمراً غهٖ
اهٍدّّٕ ،همًًّْ مًت أتىًٖ هِ زًّت األذن بكرظ ىن اهّاقِت أِ األهىاش.

 5ـ استنساخ:
عٍر ذّهٍا ىن اهِمر ٌِٗ ،غهَّ بفأسَ ِقظػَ .ىن ىمان اهذّو اهىكظِؽً ،بت
ذّو آسر ..تِاهت اهِالدِٔ ،تِاهٖ اهكظؼ.

 6ـ تقادم:
ضؼَ ىهفَ اهساص ضىن ىهفات
أُبػد ىن ىًصبَِ ،أذّو أىرُ إهٖ أِهْ األىرِ ِِ ،
اهفساد .ذّن حا٘ دِر ىذاسبتَ ،ماًت حراٙىَ اهىِصِفٕ قد سكظت باهتكادي.

 7ـ غضب:
قفز اهؿِّاص إهٖ اهىاِ٘ ،تالصٖ ىؼ حىاو اههخّ ،اًص ّل اهكاؽ غن صِت قِّٓ:
ــ ىاذا ترّد؟
ــ أرّد اههؤهؤٔ
ــ اههؤهؤٔ هّست هن..
فْ ذهن اهِقت مان اهبذر ّكّش اهىسافٕ ىا بّن ىدُّ ِحزرُ ىػهًًا ؾضبَ اهصدّد.
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 8ـ غزو:
سّو اهفٙران هي ًّكظؼ غن اهىدًّٕ ،ذّج أضذت سراباً ..اههحًٕ اهػهّا
ههىمافذِٕ ،قد أغّتٍا اهذهِو ،أذضرت غدداً ال ّذصٖ ىن اهكظظ ،أظهكتٍا فْ
اهصِارؽ ِاألذّا٘ ..اهترتّب اهذٓ ًُفذ أفرز ٌىّاً حدّداً :ــ "ترٗ ..مّف ّستظّػِن
اهكضا٘ غهٖ اهكظظ؟".

 9ـ حنان:
مان ههبرغي اهصؿّر ذمإّ ىصرقٕ ىؼ اهدًّا ..اهصباز ٍّهو هَِ ،اهظوُّ ّكبهَُ،
ِاهًسّي ّػاًكَُِ ،اهصىشُ تدؾدغُ ِرّكاتَ .ابتٍخ اهبرغيًٌُِ ،أ ًفسَ غهٖ ىثو ٌذا
اهذبِ ٌِِ ،ىا ّزاو ّمبر ِّمبر فْ ذضن ذِط ىن اهزحادً .عرت أىَُّ إهَّ ًعر ًٔ
قهكٕ تكِو :ــ ال ّؿرًّن ذًا ُن اهزحاد ّا بًْ.

 11ـ ُحب
ابتٍحت اهسّدٔ هِحِدُ فْ ىًزهٍاً .فذ األِاىر تباغاً ىن دِن تهمؤ ّذمر ..رتَّب
األثاجً .عّف اهصذِن ،قابو اهضِّف ،أغد اهىاٙدِٔ ..ذات ِقت استثًا ْٙظهبت ىًَ
أن ّػاًكٍا ِّبادهٍا اهذب ،فمسر اهرحو اآلهْ أضالغٍاِ ،د ّل غًكٍا.

11ــ مفارقت
غكب سرِحٍىا ىن ىبّرٔ سّرّّٕ ،داٌىٍىا برد صدّدِ ،ىظر ؾزّر .ذاِو اهىذسن
إدارٔ ىذرّن سّّارتَ فهي ّدر .رحا صدّكَ غهٖ استذّا٘ أن ّدفؼ بىؤسرتٍا إهٖ األىاي.
اهىفارقٕ اهتْ ذدثت حػهت اهسّارٔ تىضْ تارمٕ ىن دفػٍا ِذّداً غهٖ اهرصّف.

 12ـ غيرة
حػهت أغىاقٍا ىدفًاً هَ ،سِفاً غهَّ ىن ذب اىرأٔ أسرِٗ ..غًدىا أرادت
إسراحَ ،ألًٍا اصتاقت إهَّ ،مان اهرحو قد ىات.
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13ــ مفاجؤة:
صرّت غحالت اهسّّارٔ ىسرغٕ فِل إسفهت اهصارؽِ ،أظهكت ًفّراً قِ ّاً .هذل بٍا
أؾهب اهذّن صاٌدٌِا .غًد أذد اهىًػظفات تِقفتِ ،تذهّل ذِهٍا اهًاش ،هّرتسي غهٖ
ِحٌٍِي ذٌِو ِاضر .فكد امتصفِا أن اهرحو اهحاهش داسو اهسّّارٔ ،هي ّمن سِٗ
اهساٙل.

 14ـ وفاء:
ًبت اهذُبُّ فْ قهبْ بؿتٕ ،ىأل ذدّكٕ رِذْ بزٌر أبّط ،قظفتُ زٌراتْ بسرغٕ
اهبرلِ ،رمضتُ إهٖ صدرٍ ِفّْ أِدؽ ىا قظفت .فْ صبّذٕ ِّي ؾّر غادٓ ،فِحٙت بًبأ
ذبّْ ّتصدّر قاٙىٕ األسبار اهىكرِِ٘ٔ ،اهىرِ ،ّٕٙاهىسىِغٕ.

 15صرف:
تػِّد أن ّكِو اهكصّدٔ ذاتٍا فْ ىدّر موّ ىدّر ّأتِْ ،مان ّسهي غكب ذهن ِرقٕ
متب فٍّاّ" :صرف هَ" .اهىدّر اهحدّد سهىَ ىؿهفاً ىؿهكاً .فتر اهىؿهف ِقرأّ" :صرف
ىن اهسدىٕ".

 16ـ عصافير:
أىر أغِاًَ ِىرّدَّ أن ّكظػِا اهصحرٔ اهىػىرٔ اهتْ تعهو اهصارؽ ،بذحٕ أًٍا
تػّل اهىارِّٔ ،تزغخ زقزقات غصافّرٌا اهًاٙىّن .بػد فترٔ ىن اهزىن ،أىر أغِاًَ
ِىرّدَّ أن ّبًِا هَ ىماًٍا ىذالً هبّؼ اهػصافّر اهىذًّظٕ.

 17ـ سقوط:
سارت الغبٕ اهسّرن اهىاٌرٔ غهٖ اهحبو اهىىدِد بّن غىِدّن فِل اهساذٕ ِىا
غهٍّا ىن اهىتفرحّن .أصؿت اهػِّن .مىت األفِاُ .تػهّكت اهكهِبِ ،دِن أن ّمِن
ًٌان أُّٓ ىؤصرات تذمر ،تسهّت اهالغبٕ غن اهذبوِ ،سكظت ىن غوٍ ،ترافكٍا دٌصٕ
ِصراخ ِصسِص أبصار ىاد اهذصد فْ ىماًَِ ،اًفرحت اهساذٕ غن حسد مان ّتِحَ
باًذدارُ صِب اهًٍإّ اهىذتىّٕ ٌِِ ،هفع أًفاساً تكِو :ــ "ىا مًت أعن أنّ قدىْ
ستزو ذات ِّي".
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 18ـ حوار:
تصادف أن حهسا ىتكابهّن فْ ذافهِٕ ،ظِاو ىسافٕ اهظرّل هي ّػرٌا أّٓ اٌتىاي
ّذمر .أقهكٍا اهِضؼ ،فحىاهٍا ال ّكاِي
ــ أهي أغحبن؟
ــ هّش األىر مىا تتسّهّن.
ــ هىاذا إذاً؟
ــ ِحٍن صفذٕ راٙػٕ ىن متاب ىًىًي اهمهىاتِ ،أًا ال أذب اهىظاهػٕ مثّراً.
ــ ِأّضاً؟
ــ قِاىن ىىصِل ىتًاسلِ ،أًا أىّو إهٖ األحساي اهىربػٕ اهىدِرٔ.
ــ ِأّضاً؟
ــ صػرن قصّدٔ حىّهٕ ىن اهبذر اهظِّوِ ،أًا أفضو اهصػر اهىبتِر مبذر
اهىحتج .ذٌهت اهحىّهٕ ،فتذت غًٍّّا اهصافّتّن دٌصٕ ،همنّ دٌصتٍا زاهت ،ذّن
غرفت أن رفّل رذهتٍا مان ًاقداً.

 19ـ صيحت:
اتفكت قبضاّات اهكرّٕ غهٖ قتهَ .مىًِا هَ ىتّكعّن ،ىتفكّن غهٖ صّؿٕ
ىػًّٕ هذهنِ ،ماًت اإلصارٔ ٌْ صِت ّظهكَ ىن ّراُ أِالً ،فًّكط غهَّ اهبكّٕ
بسرغٕ اهبرل .عٍر اهذٙب .أظهل أذدٌي صّذٕ قِّّٕ ،إال أن صّذتَ هي تصو إهٖ آذان
أصذابًَ ،عراً هبػد اهىسافٕ بًٍّي.

 21ـ اةتسامتان:
رفؼ اهظبّب ّد اهىرّط اهّىًٖ ،فٍدأت دِن ذران ،رفؼ ّدُ اهّسرٗ ،فذذت ذذِ
أستٍا .حشّ قدىَّ ،فِحدٌىا باردتّن ماهثهخ .هىش رأسَ ،فسرت قصػرّرٔ اهىِت إهٖ
األصابؼ .ذدّل فْ اهػًّّن ،فرآٌىا دِن برّل .سىاغٕ اهظبّب قررت أسّراً أن تستكر
غًد ىِضؼ اهكهب .ابتسي اهىرّط ..ابتسي اهظبّب.
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 21ـ ارتفاع:
ترقبِا ساغٕ تػفرُ باهتراب .بػضٍي صىت بىصّرُ اهىكبوِ .بػضٍي رثٖ هذاهَ.
ِبػضٍي استًحد باهرٌانِ .بًّىا ماًت ذاهٕ اهتِتر تهن ،مان اهظاٙر ّرتفؼِّ ،رتفؼ،
ِّرتفؼ.

 22ـ حلم
ىػرمٕ ذاىّٕ اهِظّش تذدج صباذاً بّن اهضرّتّن ،تبدأ باهتهىّر ِتًتٍْ
باهصتاٙيِ ،صدّ اهصػر ..فمو ِاذدٔ ىن االثًتّنِ ،فْ أثًا٘ زّارٔ اهزِد هٍا ،تتبرد،
ِتتزّنِ ،تبذو ىا بِسػٍا إلرضاِ ،َٙغًد اهصباز تتباٌٖ أىاي ضرّتٍا بأًٍا قضت ىػَ
هّهٕ بدّػٕ ،أغرب فٍّا غن ذبَّ هٍاِ ،تفضّهٍا غن سِاٌا.
ــ إًَّ ّذبًّْ أمثر ىًن.
ــ الّ ...ذبًْ أًا أمثر.
ــ ال ..أًا
ــ بو ...أًا.
ٌذا اهسًّارِّ ّحرٓ ِّىّاً ،بًّىا اهزِد ىا ّزاو ًاٙىاً فْ سرّرُّ ،الذل ذهىًا
ٍّّب بَ أن ّذضر إهٖ اهبّت زِحٕ ثاهثٕ.

 23ـ تآمر
اهثهخ ٍّىْ ،أسرد إهٖ اهصرفٕ ،أتِضأ بظٍرُ ،أىضْ فْ ىسارات ارتكا،َٙ
ّذضرًْ سّاو ىن أذبّ ،فأصًؼ هَ تىثاالًًّ ،ظل تصمّهَ بسر أصابػْ .تىثاهْ
اهثهحْ هي تػحبَ اهذاو ..غكد صداقٕ ىؼ أِّو صػاؽِ ،ؾاب...

 24ـ هروب
أسذُِ إهٖ ىمان بػّد .أذمىِا غهَّ األقفاو ِاهًِافذ ِاألبِاب ..مهىا ذاِو أن
ّفتر هَ مِّٔ ،مان ًٌان ىن ّؿهكٍا بػًف ..رؾي ذهن استظاؽ أن ّذكل اهٍرِب،
ِاستظاؽ ساظفُِ االستفا٘.
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ف ٌِِ ٍّ ّز رأسَ ىًحًًّا باتحاُ اهىًضدٔ ,ىدّ ّدُ ًِاِهَ اهىطًف.
تأس َ
أذذ "ِفّل" اهىطًف .طِاُ قبو أن ّضغَ بّن متاب ِدفتر .ذرج دِن أن ّتفُِ
بحرف ِاحد.
مان اهصارؼ طاىتاً رؽي ازدحاي ساعات اهًٍار األِهًّٖ ..ظر إهٖ اهسىا٘؛ فّراٌا
ىًذفضٕ إهٖ حد رأسَ .حىو مِامبٍا ِبدأ ّحر قدىَّ ,ماد اهًٍار أن ّذًكَ حّن
تحاٌو اهىدرسِٕ ,طالبَ اهذّن ًّتظرًَِ .اًغطف ًحِ اهصارؼ اهىحاذٓ هٍا دِن أن
ّهكْ ًظرٔ ًحٌِا.
بدا اهصارؼ اهىستكّي أىاىَ ىهتِّاً تمثر فَّ اهىطباتِ ,االًحًا٘ات حتٖ ؽدا
ماهىثىِو اهىترًخ بكاىتَ اهطِّهِٕ ,حسدُ اهىىته.ٚ
ّا هٍذا اهطباد اهداىش اهذٓ حغهًْ حثٕ ٌاىدٔ .مّف هحسد بٍذا اهححي أن تكِٗ
عهَّ متهٕ أذطبِطّٕ ,فّستسهي هٍا مْ تتىرمز فْ اهرأش ,هتتىددِ ,تسّطر عهٖ
األعضا٘ مافٕ ؟ .مّف تحرأت عهٖ احتالو أٌي ىمان فَّ؟.
ٌذا اهىمان اهذٓ اٌتىت بَ ِاهدتْ ىًذ اهدقاٙل األِهٖ هِالدتْ.
ماًت تكِو هْ :اهرأش ٌِ أٌي األصّا٘ فْ اهحسد ..اًتبَ حّداً ..ال تسىخ ألحد أن
ّضػ ّدُ عهٖ رأسنِ ,من حذراً ىن ىالىسٕ األصّا٘ اهطهبٕ.
مالي أىْ مالي ىكدش ,ال ّحِز أن أذاهف حرفاً ِاحداً ىًَ؛ فأًا ِحّدٌا اهىطّػ
ْ االًتباُِ ,اهحذر.
هٍاِ ,ألًًْ بىفردٓ فْ عاٙهتٍا ّحب عه ّ
...............
فْ اهىرحهٕ االبتدا .ّٕٙعًدىا مًت فْ اهطف اهرابػ .طفغتًْ ىغهىتْ عهٖ رأسْ
ت ِقهت بغدىا أًٍت درش اهكِىّٕ :
حّن ِقف ُ
*
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" هِ ماًت اهدِو اهغربّٕ ّداً ِاحدٔ هتحررت فهسطّن"
حًٍّا هي أحسر عهٖ إذبار أىْ بىا حدجِ ,مًت مهىا تذمرت تهن اهطفغٕ .أضػ
ّدٓ عهٖ رأسْ .تالحكًْ ًظرات أىْ بغًٍّّا اهكهكتّن .أحاِو إقًاعٍا بأن األىٕ
اهغربّٕ ِاحدٔ .تؾىرًْ بذراعٍّا اهًدّتّن .تضي رأسْ إهٖ طدرٌا .تصبن أطابغٍا
بأطابغِْ ,تكِو هْ :ىغاً سًكِد اهسفًّٕ .سًرسِ عهٖ صاط ٚاألىان.
آُ ّا أىْ مي أحتاج أطابغن اآلن مْ تكبضْ ىغْ عهٖ اهدفٌٕ .ا ٌْ سفًّتْ
تتزعزؼِ ,األىِاج عا تّٕ .مّف اهًحأ؟! ِقد أمد هْ اهطبّب أن اهغالج ال ًّفػ .مي أًًْ
حزّن عهٖ حزًن اآلتِْ ,ألن أهىن سّغادو آالي عاٙهتْ ِاهىحبّن .تزّدّن حىِهٕ
ِحغْ ,هٍذا اتذذت اهكرار بأن أصٍد بىفردٓ اًٍّار سفًّتٌِْ ,ذا اهىطًف اهثكّو
سأذفَّ عن األًظار.
رفػ ّدُِِ ,ضػ ىا ّحىهَ تحت إبطَ .أذذ ًفساً عىّكاًًِ ,ظر ًحِ اهطابل اهذٓ
تسمًَ ِاهدتَ .ذطر هَ أن ّذبرٌا عن "هّاو" ابًٕ اهحّران ,حًٍّا مان "ِفّل" فْ
عاىَ اهثاًْ عصر ٌِْ ,فْ اهغاصر .عًدىا طهبت ىًَ أن ّطًػ هٍا سفًّٕ ِرقّٕ فْ
حدّكٕ اهىًزو؛ فكدي هٍا ثالج سفن ىهًِٕ ِبأححاي ىذتهفٕ .صمرتَ أمثر ىن ىرٔ,
ِسأهتَ  :أن ّؾىض عًَِّّّ ,سىخ هٍا بتهىش صغرُ فٍْ تحب تسرّحتَ .أؽىض
"ِفّل" عًَّّ .اقتربت ىًَِ ,بدأت تىسخ صغرُ بّدٌا اهًاعىٕ ..عصر ثِان ..عصرِن
ثإًّ .تذمر "ِفّل" رأسَ .ابتسيِ ,ابتغد قهّالً عن "هّاو" .اطىأن أن ِاهدتَ فْ
اهداذو ..اهحىد ههَ هي تر ّدَ "هّاو" عهٖ رأسِْ ..اهحىد ههَ هن ترٓ صغرٓ ّتساقط ّا
أىْ ألن اهحرعات اهمّىإِّ ال تًفػ.
تٍّأ هّدذو ىًزهَ ..ستسأهَ زِحتَ عن أسباب عِدتَ بامراً ىن اهىدرسٕ سّحّبٍا:
طداؼ ذفّف ..إًٍا فْ اهىطبرِِ ,هداُ فْ اهحاىغٕ .دذو ؽرفتَ .ضرب ىا بّدُ عهٖ
اهىًضدٔ .استهكٖ عهٖ اهسرّر ّحدل فْ اهسكف اهذٓ ماد أن ٍّبط فِل حسدُّ .ساٙو
اهِقت اهذٓ ستىضْ بَ زِحتَ ِِهداُ حزًًا عهٖ فراقَّ .رحِ اهِقت أال ّطِوِ ,أال ّؤثر
ؽّابَ األبدٓ عهٖ تفِل ِهدَّ اههذّن عهٖ أبِاب اهتذرج.
تفتخ زِحتَ اهبابِ ,تكطػ عهَّ استرساهَ
"ِفّل" ىا بنَ؟ ِبتحاٌو تاي :ال ص ..ٚترىْ إهَّ ًظرٔ حاًبّٕ قهكٕ سرعان ىا
تحِهت إهٖ ًظرٔ ؽِّرٔ عًدىا مان "ِفّل" ّتىتي مّف سىحتُ ههّاو أن تضػ ّدٌا
عهٖ رأسْ؟ فبدأت زِحتَ ترصكَ بتِقغاتٍا ,فٍْ اىرأٔ ؽِّرٔ إهٖ حد اهحًِنِ ,ىن
دِن ىباالٔ ىاو برأسََ ًحِ اهًافذٔ اهحاًبّٕ ههسرّرِ ,بىرارٔ سا٘و اهسىا٘ :مّف ألىٕ
أن تبكٖ بال رأش؟! فارتغض حسدُِ ,دذو فْ ؽّبِبٕ ىن دٌصٕ أطابتَ عًدىا هىخ
زِحتَ تفتخ اهىطًف ٌِْ ,تكرأ بطِت عاو تسأهَ عن "تِفّل" طاحب اهىطًف
اهذٓ ظ ّن اهطبّب بأًَ "هِفّل".
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سدت اهسّارات ِاهرحاو اهذّن رافكُِ ىدذو بهدتًاِ ،احتىؿ ًٌان ذهلٌ مثّرِن الستكباو
ربّؿ ،مان قد ا صترٗ ههرحاو اهذّن رافكُِ ثّاباً رسىّٕ أًّكٕ بؾد أن حهل هٍي رؤِسٍي ِذقًٍِي
ِأدذهٍي إهٖ حىاي اهسِل فْ اهىدًِّٕ ،مان ّحّب ؽهٖ ًؼرات أطحاب ىحالت اهىالبش
ِاهحالقٕ اهىتساٙهٕ ؽن ىؾًٖ ىا ّفؾهَ ِفاّتَ ىن ًؼافٕ ٌؤال٘ اهرّفّّن ِأًاقتٍي بكِهَ:
"ذذ اهىاو ِال تسأو ؽن اهحاو".
استفاقت اهبهدٔ ِمأًٍا تؾِد ىن سبات ػِّو ؽهٖ ذبر ىفادُ فِز ربّؿ بحاٙزٔ اهِّبّو
اهفعْ ِتسهىَ هىبهك ىاهْ عذي ال ّىمن هؾكو أحد ىن أبًا٘ اهبهدٔ أن ّتذّهَِ ،هِ ِعؿ بّن
ّدَّ هن ّستػّؿ ؽدُ ،ربّؿ ًحي تهن اهحفهٕ اهطارذٕ مان ىًدٌصاً حد اهطدىٕ ىىا حرٗ،
فىن قاو إن اتطاالً ٌاتفّاً بتهن اهىحػٕ اهفعاِ ّٕٙاذتّارُ باهىطادفٕ هرقي ىؾّن سّكهب
ىِازّن حّاتَ بّن هّهٕ ِعحاٌا؟ ىن قاو إن ذهن االتطاو سّحؾهَ ثرّاً ّحسب حسابَ فْ مو
صْ٘ ِّحؾهَ ّتىِعؿ مرحو أِو فْ بهدتًا ِىا حِهٍا ىن بهدات؟.
هّهتٍا تًاِب اهػبو ىؿ اهدربمٕ فْ اإلّكاـ  ،مىا تبادو ؽازف اهصبابٕ ىؿ ؽازف اهىحِز
األدِار بًٍّىا هتردد ؽهٖ أًقاىٍىا أحىو األفاًْ اهتْ ذطظ أفهب اهذّن صدِا بٍا اهحطٕ
األمبر ىًٍا هتمِن فْ ىدّخ اهرحو اهذٓ بدا فْ تهن اههّهٕ أقرب إهٖ ًحِي اهسًّىا ،حّج
اهػكي اهرسىْ ِاهصؾر اهىسرد بؾًإّ فاٙكٕ ِاهحذا٘ اهالىؿ ِاهِحَ "اهىسهفر" اهىدٌِن
بؾدد فّر قهّو ىن اهمرّىات اهىطًفٕ مىارمات ؽاهىّٕ صٍّرِٔ ،هِال بحٕ فْ طِتَ ِصاىٕ
مبّرٔ تتِسػ ذقًَ همًا مذبًا أًفسًا ِهي ًطدل أن ٌذا ٌِ ربّؿ ًفسَ.
ماًت حرمٕ ّدُ اهّسرٗ ٌِِ ّهِد بٍا ىؿ ابتساىٕ فاترٔ ٌْ اهتْ تىّزُ ًِؾرفَ ىن
ذالهٍا ِذاطٕ ٌِِ ّحهش ؽهٖ مِىٕ اهكض اهىِعِؽٕ فْ قاػرٔ ّحرٌا أحد اهحرارات
اهزراؽّٕ فْ اهبهدٔ ،أِ ؽًدىا ًّتٍْ ىن طب اهبّتِن فِل ىًزو ّبًٖ حدّثاً ،حّج ّذهؿ مًزٔ
اهطِف اهسىّمٕ اهتْ ارتداٌا هتحىْ متفَ ىن ثكو "تًمٕ" اهبّتِن اهتْ ّطؾد بٍا ؽهٖ
اهسهي هّفرفٍا ؽهٖ اهسػخ  ،مان ّفؾو ذهن بؾد أن ّأذذ أحرتَ ىن أٓ ؽىو ِأن زاد ؽهٖ ذهن
فكد ّتبادو بؾغ اهمهىات ىؿ اهذّن حاؤِا هّتفرحِا ؽهٖ إًحاز ٌذا اهؾىو أِ ذان.
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أىا فْ تهن اههّهٕ فكد مان اهِعؿ ىذتهفاً فكد رقظ ىؿ اهدبّمٕ ِِزـ اهًكِد ؽهٖ
اهمثّرّن ِحّاٌي ِىازحٍي ىرحباً بحعِرٌيِ .فْ ًٍإّ اهسٍرٔ قدىت أػبال األرز ىؿ
اهطًِبر ِقد ِعؿ فِقٍا قػؿ هحي مبّرِٔ ،ماًت تهن هّهٕ هّش هٍا ىن ىثّو ىرت ؽهٖ اهبهدٔ
ِاهحىّؿ ّتىًٖ أن ّفِز فْ مو ِّي رحو ىن رحاهٍا بحاٙزٔ اهِّبّو اهفعْ.
فْ األّاي اهتاهّٕ هي ّؾد ربّؿ ّؾىو أحّراً ؽًد أحد بو اقتطر ًصاػَ ؽهٖ اهذٌاب إهٖ
اهىدًّٕ ِاهؾِدٔ ىًٍا ِىن ثي اهحِالن فْ اهبهدٔ ِاهىصارمٕ فْ ىًاسباتٍا اهرسىِّٕ ،فْ
األفراد مان ِّسؿ ُ هَ مْ ّحهش فْ طدر اهىحهش ،فإذا ىا تًبَ أٌو اهفرد إهٖ ِحِدُ
ِِعؾِا رأش اهذرِف ؽهٖ اهػبل اهذٓ أىاىَ فًطّب ابًٍي اهؾرّش سّمِن ؽاهّاً ىن
اهًكِػ اهذٓ سّتهكاُ ىن ربّؿِ .إذا ًسِا ذهن فكد ال ّتًاِو اهػؾاي ِّقادر اهىمان ىن دِن أن
ّبارن ههؾرّش أِ ًّكدُ ِهِ ىبهقاً طقّراً بٍذُ اهىًاسبٕ.
أِو احتمان ىباصر هْ ىؾَ مان ؽًدىا اصترٗ قػؾٕ أرغ بؾّدٔ ؽهٖ اهػرّل اهدِهْ
تحاِر أرعِْ ،قد بدأ ببًا٘ قطر مبّر فِقٍا ِّ ،ىٍا أطر ؽهّْ مْ أتًاِو اهػؾاي ىؾَ ِقد
أحعر أربؿ دحاحات ىصِّٕ ،أؽػٖ اثًتّن ىًٍىا هؾىاو اهبًاِِ٘ ،عؿ ِاحدٔ بًّْ ِبًَّ
ِقاو" :تفعو ابن اهؾي تفعو" بًّىا اًصقو ٌِ بتكسّي اهدحاحٕ اهرابؾٕ همهبْ اهحراسٕ
اههذّن اصتراٌىا ىؤذراً بثىن باٌؼ ىن ذارج اهبالد.
ِّىٍا أردت أن أًاقصَ فْ ىسأهٕ اهػرّل اهتْ تِطو إهٖ أرعْ ِاهتْ سدٌا باهححارٔ
ِهمًَ اذتطر األىر قاٙالً" :أًت تستػّؿ أن تىر ساؽٕ ترّد ّا بن اهؾي ،أىا فّرن فال "
أردت أ ن أقِو إًَ قد سد ػرّكاً ٌِذا أىر ّؾاقب ؽهَّ اهكاًِن باهسحن ،همًَ قاو ِمأًَ
ّبت فْ األىر" :هن تستفّد صّٙاً ىن صمِان ِسأؽػْ ذىسىاِ ٕٙرقٕ ألٓ حٍٕ تراحؾٍا.
قهت هن تستػّؿ أن تىر ساؽٕ ترّدِ ،فّرن ال ّىر.
فِز ربّؿ بتهن اهحاٙزٔ ِصراؤُ هتهن األرغ ِبد٘ اهبًا٘ فِقٍا ِاهمالب اهتْ اصتراٌا
مهفًْ اهمثّر ىن اهِقت الستذراج األِرال اهالزىٕ هفتخ اهػرّل ،فىدّرّٕ اهًاحّٕ قاهت إًٍا
ترّد مصفاً ىن اهبهدِّٕ .اهبهدّٕ قاهت ٌذُ األرغ ذارج حدِدٌا اإلدارّٕ ِتحتاج إهٖ أىر ىن
اهىحافؼِٕ ،حًّىا حاٌ٘ي األىر ِاتذذ اهكرار بفتخ اهػرّل مان ّهزىَ اهتطدّل ىن اهِزارٔ.
ٌِمذا ِقؾت فْ دِاىٕ األِرال ِهي أدر اهحاو اهتْ ِطو إهٍّا فرّىْ ِذطىْ ربّؿ ،فكد
ماًت ثرِتَ تتًاقظ فْ مو ِّي ًتّحٕ سٍرُ فْ اهىدًّٕ ِتبذّرُ ههىاو ىن دِن حدِد ىىا
اعػرُ أذّراً إهٖ بّؿ األرغ اهتْ اصتراٌا ِىؾٍا اهبًا٘ ِمهبا اهحراسٕ بأقو األثىان ،فتهن
األرغ ماًت بؾّدٔ ؽن اهبهدٔ ِىا ىن أحد ّرفب فْ اهسمن ًٌان هِحدُ بؾّداً ؽن اهًاش،
ِهذهن مان سؾرٌا ىؿ اهبًا٘ ىتدًّاً ؽهٖ ؽمش ىا اصتراٌا.
آذر ىرٔ رأّتَ فٍّا ماًت ِأًا أراحؿ إحدٗ اهدِاٙر فْ اهؾاطىٕ حّج مان ّحهش ؽهٖ
درج بًإّ ىحاِرٔ ؽهىت أًَ قد أطبخ ّؾىو ًاػِراً هٍا ِؽًدىا رآًْ ٌب ِاقفاً ِقاو" :أٌالً
ِسٍالً بابن اهؾي ،تفعو اهػرّل ىفتِحٕ هن ِهقّرن" ِِّىٍا ؽرفت أن اهرحو هي ّػل االبتؾاد
ؽن ػبكتَ ػِّالً ،فٍْ حًًِٕ ِتحب اهذّن ًّتىِن إهٍّا بمو طدل ِإذالظ.
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ظذىن اههَ ّا حضٓ( ،إًا ههَ ِإًا إهَّ ظاحؾِن)ًٌ .ا تظقض بٍضٍِ٘ ذّج تًؾي ظِذن
باهسالي ِاهضؽٕ ،فْ ثظٗ أظعن اهسِّّظٔ اهتْ سِّّت تظابٍا ًِؼىتَ ِأطهذتَ بّضّن،
ِسكّتٍا بؾظقن اهػاٌظًٌّٙ ...اً هن ّا ىالمْ!
اذتعًتًْ طقّظاً ؽًضىا مان ّطٌب أبِآ ههؾىوِ ،تذت ؼالو سًضّاًتًا اهؾتّكٕ
ؽهَّىتًْ اهؾضَّ ظقطاًِ ،ذفٍؼتًْ اهكظآن ىظتّالًِ ،ؽهٖ هذن أًاصّضن اهؾطبٕ ذفؼت أًِاـ
األصحاظ ِاألؽصاب ِفِاٙضٌا ِىعاظٌّاِ .ىؾاً حىؾًا اهزؽتظ اهبظٓ ِقػفًا اهسِسن
ِاهًظحش ِصكاٙل اهًؾىان.
ِؽًضىا أستؾّض طمظّات ػفِهتْ أظٗ حضّٓ اهذًِن ىمفمفاً ضىؾْ ِىػّّباً ساػظٓ
أبِٓ اهىتؾبّنِ ،ىٍضّٙاً ظِؽْ ًِاطذاً ِىطِّبًا سهِمْ ؽًض
مو طفؾٕ ًفاض طب ٍظ ىن َّ
بؾض ِّ
تِبّش إسِتْ هْ ،ذّج مًت أظسي ِأسػٍػ ؽهٖ مظاظّسٍيّ .ا طاًؿ اهىسظّات ِّا ساهْ
اآلالي ،هن أسهِن أبضاً.
ِؽًضىا بهقت اهساضسٕ ىن ؽىظٓ سمًٍا اهىضًِّٕ ،ضسهت اهىضظسٕ ِبؾضت ؽًن،
ِىعٖ اهؾىظ فْ إؽضاض اهفظِغ ِاهِاحباتِ .ذضٌا اهؾػالت ماًت تؾّضًْ إهٖ
ذعًن ،فأعيُّ متفّن اهكَِّّتّن ِأصيُّ ؽبل اهًضٗ ِاهصطا فْ ثّابنِ ،أهىش ِحٍن
اهىتقعِّن اهبصِض ِؽًّان تظسىان صىسّن ىصظقتّن أن :أٌالً ِسٍالً.
ٌِمطا أًٍّت ضظاستْ اهثإًِِّ ،اًتكهت إهٖ اهحاىؾٕ ِتسظّحت فٍّا ىًٍضسًا
ىضًّاً ،ثي أضَّّت اهسضىٕ اإلهزاىِِّٕ ،ؼٍفت فْ سضىٕ اهضِهٕ .ؽِّن اهطباّا تالذكًْ
ِابتساىاتٍنَّ تظصكًْ باهىظز ِاهذبِظ ِاهذبِِّ .بكّت ىِاؼباً ؽهٖ ؽٍض طضاقتْ ىؾن
*
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إهٖ أن أبهقت باالهتذال بسضىٕ االذتّاػ طِضاً ؽن اهِػن ِذفاؼاً ؽهٖ استكالهَ
ِِذضتَ ِسّاضتَِ ،هبّتُ اهًضا٘ ىهتذكاً ىؿ ظفاقْ ،ىكاتالً ساهظ اهِفا٘ زاسظاً باألىو
ِاإلطظاظ.
ِأطابتًْ اهذظب بسٍاىٍا ،ففكضت ساقِْ ،سظذت ىن اهسضىٕ تذت ِػأٔ
إؽاقتْ ،ثي سعؾت هالستػباب ىظىِّىاً حظِذِْ ،زِّضت بػظفٍ طًاؽٍّْ استؾضت بَ
اهِقِف ِاهىصْ ِىزاِهٕ اهًصاػ االؽتّاضِِّٓ ،ؽضت إهٖ ِؼّفتْ ىقىِظاً باهتمظّي
ِباالؽتباظ ..همًًْ بضأت أصؾظ باهسّأي ِأفكض اهذىاسٕ ِاهًصاػ ؽهٖ فّظ اهؾاضٔ ِضًِىا
سببٍ ىباصظٍ! ىا اهطٓ تفتكضُ ظِذْ ّا تظٗ؟ أّن تهن اهحطِٔ ىن االًضفاـ...
صٌْ٘ ىا فْ ضاسهْ بضأ ّضسو ذّز اهطىت ثي اهسظشٌ ...و بضأت ظِذْ تىِت؟
قاضًْ إهذاز اهتساؤالت إهٖ ظمِب سّاظتْ طباذاً ِاالتحاُ ضًِىا تسػّػٍ ًذِن ّا
حضٓ إهٖ اهكظّٕ .سًكًْ اهىصٍض ...اهّباش ،اإلٌىاو ،مثافٕ اهؾصب ِػِهَ ،ىا ٌطا
اهذظض؟! ٌو ٌطُ أظعًا؟! .صؾظت باالستًال ِحثِت ؽًض قبظن ذّاً .هي أحظؤ ؽهٖ
اهىمِج .طفؾًْ صؾِظٌ هّٙيٌ باهسّإً ،فاًطظفت ؽهٖ ؽحوٍِ .فْ اهبّت أطابًْ ِحِيٌ
ىن ًؼظات أبْ اهباظضٔ ِظضُّ اهالىباهِْ ،مطهن أؽىاىْ إط هي تؾن هٍي أظعًا صّٙاً مأن
هي ّؾٍضِا اهحضِ ،هي ّؾّصِا ىؾَِ ،امتفِا حىّؾًا بحِابٍ ىِذضٍ:
(أظغٌ بؾّضٌٔ ًِذن هًا أؽىاهًا ًٌاِ ،ال ِقت هضًّا هزظاؽتٍا ِذتٖ اهبًا٘ فٍّا قض
ّبضِ بال حضِٗ)
مو ىا هضٍّي!
ذسًاً ،ال بأشٌ ...طا ُّ
ػهبتُ إحازًٔ ىن ؽىهْ ِاًػهكت إهٖ بّت حضٓ .تفذطتَ حّضاً ،حظضت
ىذتِّاتًَ ،ؼفتَ ِظتبتَ ،ثي حهت فْ اهكظّٕ ىتفكضًا ظفاقْ ِىسهٍىاً ؽهٍّي.
(أىحضٌ) ِ(مظّيٌ) ماًا ىؾْ فْ اهسضىِٕ ،ىازاال ذتٖ اآلنّ ،تِاحضان فْ اهكظّٕ
ِقت إحازتٍىا( .ظؤِفٌ) حظّر ذظبٍ فكض ؽًَّ اهّسظٗ( .تِفّلٌ) ىكؾضٌ ؽهٖ مظسٍّْ ،همًَ
ىظزُ اهػبؿ ىصظل اهِحَ ،هَ طِتٌ صحٌّْ ِّتكن اهقًا٘ ِاهؾزف ؽهٖ اهؾِض( .اهّاش)
ش زظاؽٌّْ ِأصٌ هصٍّضٍ.
ىًٍض ٌ
(تّسّظٌ) سظز ذضّثاً ىن اهسضىٕ ٌِِ اآلن بال ؽىوٍ( .ىؤًشٌ) ػظّرُ اهفظاض،
ظباؽْ ٌِِ ىحا ٌز فْ اههقٕ اهؾظبّٕ.
ٍّ
أطابتَ صؼ ّ ٌٕ بصه ٍو
ىظظت بٍي حىّؾاً .اتفكت ىؿ (ظؤِفٍ) ِ(تّسّظٍ) ؽهٖ إذّا٘ األظغ ىن حضّضٍ ،ؽهٖ
ًّعي إهًّا (أىحضٌ) ِ(مظّيٌ) سالو تِاحضٌىا فْ اهكظّٕ.
َّ
أن
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ؽكضًا اهؾزي ِبضأًا اهؾىو تؾصّباً ِتًؼّفاً ،ثي تؾاًَِّا ؽهٖ ذفظ بٙظٍ فْ ػظف
األظغ ههسكإِّ .ساؽضًا (إهّاشٌ) ىستفّضاً ىن ؽهىَ فْ ىضِّ أًابّبٍ ههظِِّٓ ،تمظَّي ؽهًّا
باهًطر ِباإلظصاض.
ِؽًضىا صظؽًا باهفالذٕ ،زَِّضًا (ظؤِفٌ) بسبظاتٍ زظاؽٍّٕ ًِؽٍّٕ ِحضّضٍٔ ،سبل هَ أن
تهكاٌا فْ ضِظاتٍ تسططٍّٕ ؽن اهزظاؽٕ اهؾعِِّٕ ،مّفّٕ تسطّب األظغ ىًضِن
ىِاض مّىإٍِّ ،بو بىِاض ؽعِ ٍّٕ ػبّؾِّٕ .مطهن استسضاي ػظلٍ ههتسهظ ىن
اهػفّهّات ِآفات اهًبات باستسضاي اهزِّت اهصتِِّٕ .صظز هًا باستفاعٍٕ أٌىّٕ طهن
هًؼافٕ اهبِّ ٕٙههذفاؼ ؽهٖ سالىٕ اهقطا٘.
ِِّىاً إثظ ِّيٍ ؽظفًا اهمثّظ ؽن ػظل اهزظاؽٕ ِمّفّٕ زظاؽٕ مو طًفٍ ِسطاٙطَ،
ًِؼظاً هىساذٕ األظغ اهِاسؾٕ قسَّىًاٌا إهٖ ىظبؾات بذّج ًسظُّ مو ىظبؿٍ هزظاؽٕ
ًِـٍ ىن األصحاظ اهىثىظٔ ِاهبكِو.
ِتكضىت بػهب هًكهْ ىن اهىضًّٕ إهٖ بهضّٕ اهًاذّٕ ،تىت إحابتَ باهكبِوٌِ ..مطا
أِفل بّن ِؼّفتْ ِىؾصِقتْ اهسعظاِ٘ ،ظِّضاً ظِّضاً بضأ صباب اهكظّٕ ًّعىِن إهًّا،
ّضفؾٍي اهفعِو ِّستثّظٌي اًضفاؽًا ِاستىتاؽًا بىا ًًحزِ ،السّىا فْ األىاسْ
اهػّبٕ اهتْ مًا ًستتي بٍا اهؾىو ِّىّاً .مًا ًصِٓ ىا اطػضًا أِ ًػبش ؽهٖ اهذػب
فْ اهٍِا٘ اهػهلًِ ،سؾض بطِت (تِفّلٍ) ّطِغ اهىِاِّو ٌازاً أِتاظ اهؾِض بصقفٍ،
فتًبغ ػظباً ِ أًساً ِذباًِ .ؼفظ (ظؤِفٌ) ِ(تِفّلٌ) بظأسْ بكظٍ ىن حىؾٍّٕ أٌهّ ٍٕ
ذمِىٍّٕ هضؽي حظذٖ اهحّض ،فاتسؿ اهؾىو ِبًًّا اهذؼّظٔ ِاقتًًّا اهضحادِ ،بضأ
إًتاد اهذهّب ِاههٍبن ِاهحبن ِاهكظّض بٍىٕ اهًسا٘ ِببظاؽتٍنِّ .طًؿ هًا (ساهضٌ) ٌِِ
ًحاظٌ ىن اهكظّٕ اهىحاِظٔ سالّا هتظبّٕ اهًذو.
ِأسط اهىصظِـ ًّىِ ِّتسؿ ،فافتتذًا ىتحظاً هبّؿ ىًتحاتًا بإضاظٔ اهىذاسب
ت ساهٌّٕ ىن
اهؾبكظٓ (تِفّلٍ)ّ ،ساؽضُ صبابٌ ىن اهكظِّٕ ،بعاؽتَ ىظفِب ٌٕ ألًٍا ىًتحا ٌ
اهمّىاِّات.
ِهي ًًش (ىؤًساً) أبضاً .فكض صقو ِقتَ بتضظّش اهؾظبّٕ ألبًا٘ اهصٍضا٘ ِاهحظذٖ
ِاهؾسامظِ ،بتذفّؼٍي اهكظآنِّ .تكاعٖ أحظُ ىن مو ىا ًًتحَ باإلعافٕ إهٖ تقػّٕ
ًفكات ؽالحَِ ،حهسات اهتضهّن اهفّزّا.ْٙ
إَّ ّا حضٓ!!!
مي أًا ىذبِظٌ ،ظِذْ تبؾج ىن حضّضٍّ ،سىظًْ صؾِظٌ باهظعاِ ،تتىهمًْ سؾاض ٌٔ
فاىظٌٔ ىذاػاً بظفاقْ ِحّظاًًْ ،سػظ ىؾاً بؾض ًطظ اهىّضان ًطظ ذّأٍ .أذًّّا
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األظغ فأذّت ًفِسًاِ ،ىألت حِّبًا ِحطبتًا ًذِ بؾعًا بظباػٍ ىن اهضي ِاهؾظل
ِاهذب.
ًسًّا اهسساظات ِاهفحاٙؿ ،عىَّضًا اهحظاز ِحفَّفًا اهضىِـًِ ،ذن اآلن ًًتخ
ألًفسًا ًِؾػْ اآلسظّن ىن اهسّظ اهؾىّيِ ،مطهن ًؾػٍّي األفًٖ ِاألبٍٖ:
اهذهي ِاهطبظ ِاهثكٕ باهًفش ِاهتىسُّن باألىو.
األظِاز اًؾتكت ىن اهكّضِ ،اهًفِش أزٌظت باهىسظَِِّٔ ،ىعت فْ اهؾِّن طِظٌ
بٌٍّٕ هتحهّات ىستكب ٍو سؾّضٍ ِاؽضٍ.
اهىحض هظِذن أٍّا اهؾفّف .هكض ؽىَّضتًْ بؾصل األظغِ ،ذفؼتٍا هْ موَّ اهسًّن
اهىاعّٕ ،فِحضت فٍّا اهسظَّ ِاهمًزَ ِاالًتىا٘ ،فاستؾضت مّاًْ ِىؾًٖ ِحِضٓ
ت هذّاتْ ىىظًا آىًاً.
هكض أِحض ُ
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أزٌرت صحرٔ اهِرد اهتْ زرعتٍا فْ ذدّكٕ اهىًزو فْ اهىدًّٕ ِردٔ حِرّٕ راٙغٕ
ىغطّرٔ باهًدٗ ،ىألت عاهىْ باألرّخ..
ـ ِمًت قد حهبتٍا ىغْ ىن اهكرّٕ عِداً ِاًٌاً طؾّراً ـ أّكظ حىاهٍا اهذهي
اهؾافْ ،فتذت م ًِّٔ فْ ؽرفٕ اهذامرِٔ ،ترمت عبّرٌا ًّساب فْ مّاًْ ،إًٍا ذفّدٔ
اهصحرٔ اهمبّرٔ أىاي بّتًا اهرّفْ..
ٓ بذرٍ ىن اهذب ّىِد فْ داخهْ!!
أّ
أٓ ًّبِؼٍ ىن اهصِل ّتفحر فْ قهبْ!!
أٓ حسرٍ ىن اهسًا ىدّتَ بًّْ ِبّن قرّتْ ٌذُ اهِردٔ!!
إّٔ أحًذٍٕ ىن ذًّن ترفرف عهٖ أطراف رِذْ!!
إّٔ حداِو ىن ذمرّات تحرٓ فْ صراًّّْ!!
إّٔ ًسىات طّف قرِّٕ عابكٕ تٍبّ عهٖ خاطرٓ!!
إّٔ ِرِ ٍد حِرّٕ فتّذتٍا فْ زِاّا ًفسْ ٌذُ اهِردٔ!!..
فّا أّتٍا اهذكِو اهذبهٖ باهخّر...
ِّا أّتٍا اهمرِي اهىىته ٕٙبثرّّات اهذٌب...
ِّا أّتٍا األصحار اهىسمًِٕ بزقزقات اهغطافّر...
ِّا أّتٍا اهدرِب اهعّكٕ اهىألٗ باهمادذّنّ ،رفغِن أّدٍّي اهسىرا٘ تذًّٕ ٌِي
عاٙدِن ىن ذكِو اهغطا٘..
*
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ِّا أّتٍا اهحدران اهطًّّٕ اهىٍدّىٕ اهتْ ًىت عهٍّا اهطذاهبِ ،سمًت فْ
أِمارٌا عطافّر اهدِرٓ...
ِّا أّتٍا اهساذات اهترابّٕ اهطؾّرٔ اهىستأًسٕ بأطفاو اهبرا٘ٔ ٌِي ّهغبِن...
ِّا أّتٍا اهؾرف اهطًّّٕ اهراٙغٕ اهتْ تعي بّن حِاًذٍا اهحّران اهطّبّنٌِ ،ي
ّصربِن (اهىتّٕ)ِّ ،ىعؾِن اهكطظ ِاهذماّات ،ثي ّخرحِن ىِدّعّنِِ ،حٌٍِي
طافذٕ باهبِصر ِاهذبِر...
ِّا أّتٍا اهغحاٙز اهىصؾِالت بطًػ أطبال اهكضِ ،حرض اهبرؽوِ ،تكطّػ
(اهمصن)ِ ،تًكّٕ اهغدشُّ ،حٍّزن ىؤًِٕ اهصتا٘ ألِالدٌن اهبغّدّنِّ ،هٍحن باهدعا٘ هٍي،
ثي ّذىدن اههَ عهٖ ًغىَ...
ِّا أّتٍا اهطباّا اهىغحًِات بدىاٍٙن ،اهىفغىٕ باهذب عًٍِّن ،اهىستغّرات ىن
اههّو هّو صغِرٌنِ ،ىن أؽطان اهبان قِاىٍن ،اهطافذٕ باهطّبٕ ابتساىاتٍن ،اهىألٗ
باهطذٕ ِاهغافّٕ أحساىٍن...
ِّا بّتًا اهِادؼ عهٖ أطراف قرّتْ اهٍاد ،ٕٙاهىًتظر ِحُِ ىن ؽادرُِِ ،بابَ
اهىصتال هخطِات زِارُِ ،صبّامَ اهىفتِح ًّتظر إطالهٕ أذبابَ...
ِّا أىْ اهتْ تذعّر ذهِّات اهغّدِ ،ال تًسٖ أن تطغي دحاحاتٍا ِتسكٍّنِ ،قهبٍا
ّعيُّ أِالدٌا ِأذفادٌا أًّٖ ذهّتِ ،تدعٌِي مهىا أعدّت ِحبٕ رّفّٕ طَّبٕ إهٖ ىِاٙد
اإلهفٕ ِاهطِّبِٕ ،صفتاٌا تعرعان باهدعا٘ هٍي...
ِّا قبر أبْ اهذبّبّ ..ا سىّر اهطىت اهىٍّبِّ ،ا طدّل اهفعا٘ اهرذّب ،أٍّا
اهىخعّب بذرقٕ اهدىِؼ ِطدٗ اهًذّب..
ِّا قرّتّْ ..ا حارٔ اهطخر ،أّتٍا اهىتِّحٕ باهؾىاي ِاهًدٗ ِاألرّخ ،اهؾربٕ تهسغًْ
ِاهتهِّج ٍّدّدًْ ..إًْ قادي إهّن فعىًّّْ ،ثي دعْ رِذْ تذهل فْ فعا٘اتن..
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ترا٘ٗ هْ طّفُ ( رّي ) اهطدّكٕ اهتْ هطاهىا أذببتٍا ،بَّدَ أًٍا فُكِدَت ىًذُ أربػ
ز قهبْ فطدّكتْ ٌذُ ماًت تِ٘ىًا
ت بصِ ُل احتا َ
سًِات ِهي ًسىػ عًٍا أّٓ أسبار ِ،صغر ُ
ت
هْ ٌِْ اهتْ ماًت ترسيُ اهبسىَٕ عهٖ ِحٍْ ِترافكًْ داٙىا أًّىا ذٌبت ،فاستّكظ ُ
ِهي أستَطِػ اهغِدٔ ههًِي هذا سرحتُ ألىصْ فْ اهسِلَ مْ أطفْ ذًٌِْ ،ىررت بىمتبٕ
ضسى ٍٕ هي ّستًٍِْ أٓ متابٍ فٍّا إالٍ رِإّ ِقغت عًّْ عهٍّا ،فصدت ًظرٓ قارِرٌٔ
رُسِىَت عهٖ اهؾالف ،ماًت قارِرٔ تذِٓ ساٙالً أزرل اههٍِن ّتسههَُُ ضٌِ٘ ساطػٌ ىتٌِخ،
تِصِنُ اهكارِرُٔ عهٖ االًفحارَ ىًَُ ،مىا صدًْ أّضا اسي اهرِإِّ (إمسّر اهذّأ) ههماتبٕ
إًصراز صبالل ،فبدأتُ أتسا٘و فْ ًفسْ قاٙهًٕ :ىا ٌِ إمسّر اهذّأ ّا ترٗ ،ال بُد أً َُ
صٌْ٘ سارلٌ عحّبِ ،ذثتًْ ًفسْ عهٖ صرا٘ ٌذُ اهرِإّ ،فدسهتُ إهٖ اهىمتبٕ ِقىتُ
بصراٍٙاِ ،بدأتُ أحرٓ فْ اهطرقات ىسرعًٕ إهٖ اهبّتِ ،اهصِلُ ّحرٓ ىغْ هىغرفِٕ
ىذتِٗ ٌذُِ اهرِإّ دسهتُ إهٖ اهبّتِ فِحدتُ حدٓ حاهساً عهٖ األرّمِٕ ،فًظر إهْ
قاٙالً:
ب بّدنِ ّا ىرّي؟
 ىا ٌذا اهمتا ُ إًٍا رِإٌّ اسىٍا (إمسّر اهذّأ) ،رأّتٍا فْ ِاحٍِٕ اهىمتبٕ فصدًْ ؽالفٍاهىغرفٕ فذِاٌا
 ٌِو تغهىّنَ ىا ٌِ إمسّر اهذّأ ّا بًّتْ؟ف صّٙاً اهبتٕ
 مال ّا حدٓ ،ال أعر ُ ذسًاً ،احهسْ بحاًبْ ،سأذدثُنِ بىا هي تذاطِْ بَ عهىاً إمسّرُ اهذّأِ ّا ابًتْعكارٌ أسطِرٓ ّضىنُ هصاربَِ ذّأً أبدًّٕ ٌِِ ،عًد اهكدىا٘ مان ُّغتَ َكدُ أًَُ قطراتٌ
*
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بّضا٘ تُضافُ إهٖ اهفضٕ ٌِِ ،ىغرِفٌ أّضاً بإمسّرَ اهسهِد ٌِِ ىرتبطٌ بأسطِر ِٔ
(تذِت) إهَ اهىغرفٕ عًد اهىطرّّن اهكدىا٘(ِ ،بٍرىش اهٍراىسٕ) ِ -ىَن ٌِ ٌرىش
اهٍراىسٕ ّا حدٓ؟
 ّكِهِن أًَُ صسطٌّٕ أسطِرٌّٕ ٌِِ ،أذد سمان بابو اضطُر هىؾادرتٍا هىطربغد سكِط اإلىبراطِرّٕ اهفارسّٕ ،عاض قبو اهطِفان بطغّد ىطر األعهٖ ٌِِ ،أِو
ىَن سط باهكهيَِ ،أِو ىَن ذفظَ اهغهِيَ باهمتابِِٕ ،أِو ىَن تمهٍي باألىِر اهسىإِِّ ،أِو
طبّب ِفّهسِفِ ،أِو ىَن ساطَ اهثّابِّ ،كاوُ أًَُ ذاتَ ًبْ اههَ إدرّش ِقّوَ أّضاً عن
مو ىن (ٌرىش اهٍراىسٕ) ِ(تذِت) أًٍىا تًاِال قطرات بّضا٘ ِذطال بذهن عهٖ
ر اهباب مان اهطارلُ سطّبْ؛ اهذٓ هي
األبدّٕ ِسىغتُ أذدٌي ّطرلُ اهباب ،فذٌبتُ ألفت َ
أرَ حىاوَ اهدًّا إالٍ ىن سالوَ عًَِِّّ ،ىغَُ عرفتُ اهذُب ألِوَ ىرٍِٔ ،ماًت ذّاتًا فْ
ؽإّ اهحىاوَ ّؾىرٌا اهذُب اهطادل َقدِيَ إهٖ بّتًا مْ أرافكَُ بًزٌٍٕ إهٖ صِارؼَ
ج قطٌٕ
ب اهذدّك ِٕ ماًت تىم ُ
اهىدًِّٕ ،أثًا َ٘ سّرًا ىررًا بذدّكٍٕ ؽًا٘ حىّهِٕ ،أىاي با ِ
طؾّرٌٔ ٌزّهٕ ضغّفُٕ اهبًِّٕ ،فأصفكتُ عهٍّا ِذىهتٍاٌِ ،ىىتُ بأسذٌا إهٖ ىًزهْ،
ِهمن سطّبْ رفض ذهن ،إالٍ أًًْ طىىتُ عهٖ اططذابٍا ىغْ فِافلَ عهٖ ذهن،
ِباهفغو اططذبتُ اهكطٕ إهٖ ىًزهِْ ،سارعت بتكدّي اهطغايَ ِاهصرابِ هٍا ماًت
ًظراتُ اهكطِٕ إهْ ؽرّبٕ حداًِ ،ىا إن أىسمت ىالبسْ ال تفهتٍُا أبداًِ ،إن ًظرت إهْ
أطاهت اهًظرَ إهٖ عًّّْ ِذدقت طِّالًِ ،األصد ؽرابًٕ أًْ مًتُ أراٌا ىِصذًٕ باههِنَ
األبّض ،أىا ىَن رآٌا ىن اهًاشَ قاوَ إًٍا قطٌٕ سِدا٘ ِفْ طباز اهِّي اهتاهْ
اططذبتٍُا ىغْ إهٖ اهسِل ِأثًا٘ تحِاهْ استِقفتًْ اىرأٌٔ عحِز ِقاهت هْ
ِفْ طبازَ اهِّ َي اهتاهْ اططذبتٍُا ىغْ إهٖ اهسِلَ ِأثًاَ٘ تحِاهْ استِقفتًْ
اىرأٌٔ عحِز ِقاهت هْ:
ف ِحدتٍا ِسأهتًْ:
 ىِن أّنَ أتّتُ بٍذ ُِ اهكطٕ ؟فأسبرتٍُا بىا حرٗ ِمّ َ ٌو أطهكتِ عهٍّا اسىاً؟ فكهتُ هٍا: ال ،هي اطهل عهٍّا اسىًا بغد ىا رأّنِ أن تطهكْ عهٍّا اسي (رّي) ؟ (رّي)!؟ ذسًاً ذسًاً ،بمو سرِر ِافكتُ عهٖ تسىّٕ اهكطٍٕ (رّي) ،ألن ٌذااالسي مانَ هطدّكتْ اهتْ فُ ِكدَت ىًذُ أربػَ سًِاتٍ ِفْ هّهِٕ اهحىغٕ طغدتُ باهكطِٕ إهٖ
ت أؽًْ أؽًّ ًٕ اذبٍا حداًِ ،مهىاتٍا تذفِ ُر ذمرٗ فْ قهبْ.
سطرَ ىًزهًا ِبدأ ُ
ف
فْ ٌذُِ األثًا٘ ًظرتُ ههكطِٕ ِإذ بغًٍّّا تِحَُ ًاراً ًذِ عًّّْ ،فصغرتُ باهسِ ِ
ت
ىن ٌذُ اهًظراتِ ،اًطرفتُ عًٍا ِعدتُ هؾرفتْ ِبغد ذهن صغرتُ باهحِؼَ فذٌب ُ
ألذضِرَ طغاىاً هْ ِهٍاِ ،ذاوَ اًتٍا ْٙىن إعدادِ اهطغايَ تِحٍتُ إهٖ اهؾرفِٕ ِدسهتُ
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بٍدٍِِِ٘ ،قفتُ ِسط فِضٖ عارىٕ أتأىوُ ىا ٌِ ذِهْ ىن أصّا٘ ىبغثرٔ ،ىتساٙهًٕ :ىَن
فغو ذهن؟ ِِسطَ ٌدٍِ٘ ىسّف ،سىغتُ أًفاساً ىتغبٕ ،فِحدتُ اهكطٕ تًظرُ إهٖ طِرتْ
ىػ طدّكتْ (رّي) ،فاقتربتُ ألقديَ هٍا اهطغاي ،فهي تمترج بَ ِظهت تُذَدلُ باهطِرٔ،
ًٌُا تىهمًْ اهسِفُ ،فًٍرتٍا ِقهتُ هٍا :تًاِهْ طغاىَنِ ٌَّا فإذ بٍا تهتفتُ إهْ بًظرٍٔ
أدسهت اهرعبَ إهٖ قهبِْ ،فحأًٔ!!! تذِهت اهكطٕ إهٖ طِرِٔ طدّكتْ (رّي) ،فارتغدَت
فراٙطْ ِأطبذَت ًظراتْ تاِِ ،ٍٕٙقغتُ ىؾصّاً عهِْ ،أفكتُ عهٖ ّدٍ تهىشُ صغرٓ
ِسدٓ ِتذًِ عهّْ ،فصغرتُ بذهن ذكّكًٕ ِهّش ٌِىاً ،فسأهتٍُا - :ىَن أًتِ؟ ِمّفَ
ذط َو ىا ذطو؟ قاهت هْ:
ن اهذبّبٕ (رّي)
 أًا طدّكتُ ِ ِهمن (رّي) اًكطغَت أسبارٌُا ىًذُ زىنُِ ،قِّوَ أًٍا ىاتت ٌو أًتِ رِذٍُا ؟  -ال،بو أًا (رّي) عًٍُّا ،سأذدثُنِ بىا حرٗ ىًذُ أربػَ سًِاتٍ ىَضَتِ ،بًّىا مًتُ عاٙدًٔ ىن
اهىدرسٕ ،تغثرتُ فِقغتُ فْ ذفرٍٔ عىّكٍِٕ ،بدأتُ أطرخُ ِأستؾّجِ ،همن هي ّسىغًْ
أذد ِفحأًٔ ! ظٍرَ هْ صابٌ ِسّيٌ ِقايَ بإًكاذِٓ ِرافكًْ إهٖ بابِ بّتْ ِفْ اهِّيَ اهتاهْ
سرحتُ ماهىُغتادِ إهٖ اهىدرسٕ ،فِحدتُ اهصاب ًفسَُ ًّتظرًْ ،فصمرتَُ عهٖ ذُس َن
طًّغَِِ ،فأحابًْ قاٙالً :اهصمرُ هّش مافّاً ،عهّنِ أن تردٓ اهحىّو قهتُ هَُِ :مّفَ ذهن
ن أن تذٌبْ ىغْ إهٖ عاهىْ فذٌبت ىغَ ِهي ّغد بإىماًْ اهغِدٔ.
؟قاوَ :عهّ ِ
فسأهتٍا
 ِىا ٌِ اهىما ُن اهذٓ أسذنِ إهَّ؟ ِعَن أٓ عاه ُي تتذدثّن؟ إً َُ عاه ُي اهسِارلَ ،ىا ارّدُ ُُ ّتذك ُل بهىس ٍٕ سذرٍّٕ أذكًا ىا قُهتَِِ؟ن أن تذٌبْ ىغْ ِتمتصفْ ذهنَ بًفسنِ؟
 أحو ،ىا رأُّ ِ ِمّف ذهن؟ أؽىضْ عًّّنِ فأؽىضتُ عًّْ ِصغرتُ بأن ِزًْ أطبرَ ماهرّصِٕ فْ ىٍََباهرّرَ ِفْ ثِانُ ىغدِدٔ سىغتُ طِتاً ّكِوُ هْ :افتذْ عًّّنِ ففتذتُ عًّْ ِِحدتُ
ًفسْ فْ عاهيُ ؽرّبٍِ ،أىاىْ ًّرانٌ ىصتغهٌٕ ِأصماوٌ ؽرّبٌٕ ِعِّنٌ ال تصبَُِ عِّ َن
ت أًًْ فْ عاه َي اهحان ِفحأًٔ!!! سىغتُ طِتاً ىُرعِباً ًُّادِٓ:
اهبصرَ ،فأدرم ُ
ن
 (ّاىٍِّن) ىَن اهزاٙرُ عًدًاِ ،مّفَ تستكبِوُ اإلًشَ ًٌَُا ِدِنَ إذنُ ىًِْ؟ مانَ ذه َت اهزعّيَ (ىّىِن)  -إًٍا ضّفُٕ زِحتْ (رّي)
طِ َ
ستُغَاقَبُ أًتَ ِزِحتُنَ باهسحنَ عهٖ ىساهفتمي ألِاىرِٓ ،ذمىتُ عهٖ ضّفتمي
طدَرَ ذمىَُُ بكتهْ،
باهىِت ِطرخَ قاٙالً :أذضرٌِا إهٖ ًٌُا فكاىِا بإذضارٓ إهََِّ ِ ،
فتِسهتُ إهَِّ ِطهبتُ ىًَ اهغفِ ِاهرذىٕ فكاوَ هْ :أعفِ عًنِ صرّطَٕ أن تطبذْ
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زِحًٕ هْ فهي ّمن هدٓ سّارٌ إالٍ أن أٌِىتَُُ باهىِافكِٕ ،ىمثتُ هّهتْ فْ ؽرف ٍٕ
حدَ ىٍرباً ،فِحدتُ ًفسْ
سططٌِا هْ قبو إتىايَ ىراسيَ اهزِادِ ،أثًاَ٘ اههّوَ تسههتُ أل ِ
فْ ؽرفتَِِ ،إذ بَِ ىستهلُ ًّايُ فْ اهٍِاِ٘ ،بحاًبَِ ىفتازٌ ؽرّبٌ مأًَُ ىثهجٌ عهٖ صموَ
ىفتاز فكهتُ :ربىا ّمِنُ ىفتاذاً هبابِ اهسرِدَ ،فأسذتُ اهىفتازَ بسفٍٕ ِِضغتَُُ فْ بابٍ
طؾّرُ فْ اهؾرفِٕ ،أّكًتُ أًًْ ًاحٌّٕ ال ىذاهٕ فتذتُ اهبابَ فإذ بَ بابٌ هؾرفٍٕ طؾّرٍٔ
ضػَ عهٍّا قِارّرَ ىِن زحادُ ىُهٙت بساٙوُ أزرل ،هَ أهِانٌ ىصغًِٕ ،قد متُِبَ
ِفٍّا رفِفٌ ُِ ِ
عهٖ ٌذُ اهكِارّر (إمسّرُ اهحان) ،فكهتُ فْ ًفسْ :ىا اهذٓ ّفغهَُ ٌذا اإلمسّر؟ ال بُد
أًَُ سِر قِتٍي ِسهِدٌيِ ،تًاِهتُ ِاذدًٔ ىًٍاِ ،ىا إن الىست إذدٗ قطرات ٌذا
اإلمسّر صفتّْ ،رأّتُ سّاالً ضسىاً عهٖ اهحدارِ ،سىغتُ أًفاساً ىسّفًِٕ ،بدأ قهبْ
ّسفل بصدٍٔ ،فاهتفت إهٖ اهسهفِ ،مان اهزعّي (ىّىِن) ّستغر ؽضباً ِّكِو هْ :مّف
ظىَٕ)ِ ،هىشَ ٌذُِ اهكِارّر اهتْ ِرثتٍُا عن اإلهَ
تحرؤّنَ عهٖ سرقِٕ ىفتاز (ىثهج اهغَ َ
(تذِت) ِسّدًا (ٌرىش اهٍراىسٕ) أسًِخ اهغظّي ِطرخ فْ ِحٍْ قاٙالً :قُضَِْ
عهّنِ.
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*

"ؿع األعاصري يف اؾغابات ،ؿع اؾزالزل يف اجلبال ،ؿع اؾصواعق يف اؾبحار ،ؿعع
اؾـدى يف ؿربق اؾػجر ،ؿع األزافري يف اؾربقع ،ؿع اؾبالبل يف اجلـعان ،ؿعع اجلؿعال
يف ـشوة ـقسان ،ؿع األدطورة يف عبؼر ،ؿع األـبقاء يف اؾوادي ادلؼدس ،ؿعع اؾسعحر
يف أفداب اؾعذارى".
"ؿع اؾشععا يف بسعؿة اؾعع  ،ؿعع اؾغقعز يف زلعة اؾقع س ،ؿعع اؾصعوجلان يف
صععوؾة اؾعععرش ،ؿععع اؾصععػد قععوم اؾدقـوـععة ،ؿععع اؾؼقملععارة يف اؾؾقععل ادلععد اؾعبععوس
اؾشؿوس ،ؿع األحالم يف غؿرة اؾؽػاح اؾصداح ،واؾشوك اؾداؿي اؾـقاح ..ؿع اؾشالل
يف اؾقـبو اؾزاخر ،ؿع اخلؿرة يف أـػاس اؾورد ،ؿع اؾوجدان يف صرخة احلعق ،ؿعع
اؾععزأرة يف رفبععة اؾوؾع واؾطغقععان ،ؿععع اؾععـغ يف حػقع األػععاـ  ،وذععدو اجلععداول،
واـتػاضة اؾبحر ،وحـ اؾـسؿات".
"ؿع اؾدؿع األخرس اؾالفب يف غصعة اؾقتعق  ،وزػعرة ادلـؽعوب ،وعملعرة اؾؽعرق ،
وؽربة ادلوؾوم ،وحسرة اؾؼؾب األبؽ  ..ؿع أؿته يف ذروؼفا وغروبفا ،وؿدفا وجزرفعا،
وخصبفا وجدبفا ،ومخرفا وخؾّفا ..وؾد اؾشاعر اؾؼروي ..إـه مل قوؾد يف "اؾرببارة" بعل
ارتدى فـاك ؼؿقصه اؾرتابي ،ػاـتسب إؾقفا".

ٖهذا اذ  ٤يبٜذمل رٗذذل ٟيهذري ْعذ  ٜذ )1 ٕٛإٔ تهذٚ ٕٛدب ٠يكذلٟٚأ أَذ ٖذ ٛكذ
ا  ٖ٤عً ٢منط آخل يف َك َ ١ب ْ٘ ٜٛيضخِ رطريٛع يف يرب  ٌٜع ّ  1591ب سِ "ب ٕ ٜٛيكل"ٟٚ
ٚق ضِ سريع ١بٜٚ ٚذٔ ٖذٞا يريذ ٛن أل يع ذ أل يمَذ ّأل و ذٌ  ٚزذ ياأل ٜ ٚذ ي ذري أل
رٛد ت يكص ٠أل ي ٖ أ
رأ ٣يكل ٟٚإٔ  ِّٕٚ ُٜس  ٠س ٝت٘ بكًُ٘أل خ َٔ ً ٛإٔ "ٜٓفسح دل ٍ يٓكذ  ٚي ذلٜحأل  ٚيعذٔ
 ٚي أٌٜٚأل ٚت عجل يقالّ بني حلك ٥ل  ٚيّ ٖٚأل ٚيٝا أعلف بٓفس٘ َٓ٘أأ"أ

*
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سذذلب يكذذل ٟٚسذ  ٠س ٝتذذ٘ يف َٓ ٗذذ ٢يريسذ  ٚ ١يسذذٗٛي١أل هذ ٕ ذذل ً سذ أْذذ٘ ٚضذ
رف تٝح يف  ٜي رس أ ٚيٓ ق أل ٚأسذًِ يذ٘ قًريذ٘ ي ٝخًذ٘ َذٔ  ٜذ َ ٤ذٔ ب ٕٚسذ ٦ا ٕأل شذ خ يف
رك َ ١عٔ َٛي ْٚ ٙسري٘ ٚأخٛت٘ َٚسكط رأس٘أل ٚظذلٚف تهٜٓٛذ٘أل ٚٚدبتذ٘أل  ٚفٛي ذ٘أل ٚتعًُذ٘أل
ٚتعًُٝذذ٘أل ٚأ ٚذ ٘أل ٚع ٖ تذذ٘أل ٚس ٝتذذ٘ يَٝٛٝذذ١أل َٚع ر ذذ٘أل  ٚذذف ت٘أل  ٚو ْذذ٘أل ٚت ٜٓذذ٘أل ٚتعريذ ٙأل
ٚتسًُ٘ٝأل ٚسري٘أل ٚر ذ آثل ع ّ يم ٚزأ ٚذب خ عٔ اػف٘ ب يطريٝع١أل ٚاعٛر ٙي ٛينأل ٚأ ق ٘٥أل
ٚأع ٘٥أل  ٚق ص ب ٜت٘أل ٚنٝف ٜٓعِ ي علأ ٚعٔ رأ ٜ٘يف ي علأل ٚر ذ غًريت ر س ١عً ٢اذعلٙأل
ٚرذ ذ ٖذ دل ٚغًذذمل يٝذذأس عًٝذذ٘أل ٚنٝذذف ٚبع يريٓذ ٕأل ثذذِ عذذٔ ي َذ ت ر بٜذذ ١يذ أرذذت بذذ٘أل ذ
ضطل ٙب ٝعٛبٙأل  ٚعطذ  ٤برٚس خ ذ ١يف يعذمف عًذ ٢يعذٛبأل َٛٚقذف خصذَٓ َ٘ٛذ٘ بسذريمل
سٓ رس٘  ُٝبعذ أل ٚعذٔ ذً٘ يف أعُ يذ٘ ي ذ رٜذ١أل ٚخب ذ ١عٓذ َ ذ ح َعُذالً
عك ٝت٘أل
يصٓ ير ) ربط ت يعٓلأ
ثِ  ٜٞٗٓيصفش ت يخ َ َٔ ٠ك َ ١ب ْ٘ ٜٛب حل ٜح عذٔ أثذل يبٜريذْ ١عذ ٜ ٠ذٔ يذ ٝ ٜٔذ٘
ٚيف اعل ٙيكَٞٛأل ٚعٔ ي عصمل ي ٛينأل ٚعٔ يعلٚب ٚ ١يذرب َر  ٚيسذم أل  ٚيعلٚبذ ٚ ١يْعُذ١أل
ذارِٖ ٝذ٘ َذٔ تضذً ٌٝبعذ
يف ٝذ ٕ يعذل
ٚأخ ً عٔ يػ ١يعلٚب  ١ي خي ُٗ بٓ َٛ ٤د٘
ق بتِٗ يعُ٘ نُ ٜكٍٛأ
قً ًٕٛٝد ً أٚي٦و يذا ٜٔبْٚذ ٛسذ سٝذ تِٗ بٗذا ٙيريسذ  ٚ ١يعفٜٛذ١أل َٚذ ذيذو اذ  ٛأد
تِٗأ أَ يكل ٟٚك أذ عٗ عً ٢رأل ع ّ 1591أل ٚتلنٗ ت بب عً ٢أ  ٙ ٛيٓ س
تٓ ل د بع
َٚس َعِٗأل ٜ َ ٖٛٚم ٍ  ٝبِٗٓٝأل د خي  ٢يف حلل ي ١َٛد٥ذِأأأ ْذ٘ ذ سمل عكٝذ  ٠ي ذمّ بٗذ
عٓٗ قٝذ اذعل ٠بذ يلغِ ذ َذ شٔ بذ٘أل ٚعًذ ٢يذلغِ
َٓا ذل اري ب٘أل س  ٢آخل س ٝت٘أل مل
َٔ حلفل ي رعٗ َلض ٢يٓفٛس يف برب٘ يٛٝقع ٛب٘أل خلز َٓٗ ظ لً َٓ صل ًأ
ٚي يكل ٟٚي ١ًٝع ٝيفصح يف يس ب ع ل َٔ ْٝسذ ٕ عذ ّ ٖٚ 1881ذا يٝذٜ ّٛصذ بف عٝذ
جلال ٤يف سٛر١ٜأل ٚق خل بٗا ي ّٛٝيغل بكٛي٘ا
ْٕ ذذذذذذ خل يٓذذذذذذ س بأعٝذذذذذذ بِٖ

عٝذذذ ذ َذذذذذٝالب ٟعٝذذذ ذ جلذذذذذال٤

أَ٘ تكال بٓت أسع ب ر ٠يلسري ْٞأل ٚأب ٙٛسً ِٝبٔ ٓٛس بٔ َٓصٛرأل بٔ سٓ خلٛرٟأ ْذم
د  ٙأسع أل ٚأخ َ ٙٛلم بع  " َٔ ُٗٝ ً٥ي ذٜٛل" " يرببذ ر ٚ "٠اذ ػال ب حلذ ب٠أ ٚنذ ٕ أخ ٛيذ٘
س  َٔ ١أ ذ ٢ي ذري أل َذ ت ٛيف َٝعذ ١ي ذري ٚمل ٜعذلف َذِٓٗ غذ أنذربِٖ ب ذ ر٠أل ٚأ ذػلِٖ
ي ٝس يا َ ٟجبُ ٍ ٛت٘أ  ٖٓ َٔٚمتسو بأ ٍٚخٝط َذٔ ذف ت يكذلٟٚأل كذ ٚرخ يف ذ٠ٛ
عذذٔ أخ ٛيذذ٘أل  ٚيعموذذ ١عذذٔ د ذ  ٙيذذا َ ٟذ ٗٔ سل ذذ ١حل ذ ب٠أل ٖٚذذ ٞسل ذذ ١ت طًذذمل ْذذٛبً قٜٛذذ١أل
ٚعضالت َف ٛي١أل نُ أْٗ تهسمل ذ سريٗ يف يٛقذت ْفسذ٘أل ذالب ًٚ ١بأسذ ً ٚاذ ٠أل ٖٚذٌ ذ١
ٔ ٜص رع يفٛدذ  ٚحل  ٜ؟
أ ًمل ٚأا
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أَ رخ َ ١يصٛت ك ٚرثٗ عٔ خ ي٘ ي ٝس يلسري ْ ٞذذذ ٚأسل ٠يلسري ْ ٞأسل ٠يفذٔ يعلٜذل
 ٚإلب ع يفل ٜذذذ  َ ٚت س  ٢مشًت أخ ٘ ٝه ٛر ٜأل ٚأخ  ٙؤ ب يا ٟن ٕ يٓذ س ٜؤَذ ٕٛب ٝذ٘
َذذٔ َس ذ ٜ ١ذذَٛني ُ ًٜٚسذذٜ ٕٛك ظذذ٘ َذذٔ َْٛذذ٘ يٝسذذُع ْ ٛذ بٙأل ٚأخ ذ  ْ ٙذ  ِٜيذذا َ ٟذ بكٛتذذ٘
رٛسٝك٢أ
يري ْ١ٝأل ٛ ٚت٘ جلٌُٝأل ٚأخ ٘ بع ي ن ْت ٖ ٞيخل ٣رخ ١ُٝيصٛت َ ٝي١
ن ذ ٕ د ذ ٓ ٙذذٛس ريٝري ذ ً ب رُ رسذذ١أل ْكذذٌ خبطذذ٘ ن ري ذ ً ع ذ ل ٠عذذٔ بذذٔ سذذ ٓٝأل ٚدً ذ ٖ ب ٝذ ٙ
ٚأض ف ي ٗٝنٌ َ ٚق عًَ َٔ ٘ٝس ش ث ت يطملأل ٚأدل ٣بع يعًُ ٝت جلل س ١ٝيريسٝط١أ
أَ أب ٙٛسً ِٝكذ أخذا عذٔ  ٚيذ َ ٙريذ بر يكذل ٠٤أل ثذِ برس يف َ رسذ" ١عريٝذ٘" يَلٜهٝذ١أل
يهً ١ٝيسٛر ١ٜإلزل ١ًٝٝبري ٚت ذذذ جل َع ١يَلٜه ١ٝي ّٛٝذذذ ثِ عًِ َ  ٠يف ذل بًا ٚعهذ ر
ثلَ ٠ٚع ي١أل ٚخًف د  ٙيف َ ذٝخ١
 ٝ ٚأل  ٚس ف بع  ٚد٘ دب ر ٠ي ريؼ  ٚحللٜلأل أ
يكل ١ٜي علضت عً ٢را ُٝ ٝبع أب ٖ أل نُ ْعِ  ٚي  ٙي عل ٚن مل يٓجلأ
ٚي يكل ٟٚيف يربب ر٠أل  ٖٞٚقل ١ٜتك عًٖ ٢ضري َ ١ل  ١عً ٢يريشل يب ٝر ٛسذطأل بذني
َ  ٜٓدري ٚ ٌٝيري ٕٚأل ٚق علف أًٖذٗ بذ يك ٠ٛيري ْٝذٚ ١رخ َذ ١يصذٛتأل د ٜهذ ب  ٜذا َذِٓٗ يف
يج ْ ١ٝأس أ أَ ب ٘ ٝحل يٝ ٞك عً ٢يطلٜل يع ّ بذني ذل بًا ٚبذ ٚت قذل َفذلم يرببذ ر٠أل د
ا ٤ٞذري٘ عٔ يريشل ر َ ٞأَ َ٘أل  ٜٓصمل ٚس ً ٝلً ٜأل ٚقذ دذل يٝذ٘ رذ  ٚ ٤يهٗلبذ  ٤بعذ
إٔ بك ً َٓ ٞذلل َُٗٓ ً َٚأ ٚق ر ٣ٚي ٞأْ٘ خ ر ٖا رٛق ب يا ت يْذ٘ ٜضذِ أْكذ ي بٝذت دذ ٙ
رٗذلأ
يك ِٜأل ٚق تٗ ّ نً ً ٝبع سفل يع ١ً٥
دراسته:

ت ًُذا يكذل ٟٚعًذذَ ٢عًُذ٘ ي ذ عل ٚسٝذ يػذل  ٟ ٚيف قل ٜذذ٘أل ثذِ تع قذمل عًٝذذ٘ َعًُذ ٕٛعذ ل٠
نذ ٕ آخذذلِٖ ًٜٝذ ْصذ ر يذذا ٟآْذا َٓذذ٘ ذذذذ ٖٚذذ ٛيف يع اذذل ٠ذذذذ رغريذذ ١يف َط يعذ ١زذذالت يعًُٝذذ١
 ٚيبب١ٝأ أخا ٜعٓ ٢ب٘أل  ٜٛٚل ي٘ زالتأل ٜٚه مل يذ٘ خلطذمل  ٚياذع رأل ٚولْذ٘ عًذ ٢يك ٗ٥ذ أل
ٝس عٗلٖ ٜٚؤب ٜٗمبٓ ٗ ٢يرب ع ٚ ١جلٛب٠أ
ٚعٓ َ ْ ٖم يج ْ ١ٝع ل ٠قص َ رسذ ١يفٓذ ٕٛيَ ٜهٝذ ١يف " ذ " ٝذ رس ٗٝذ سذٓ ني
ن ًَ نيأل أَ يج يج ١ه ْت يف َ رس" ١سٛم يػل " ثِ ْكط سذٓ ٚ ١سذ  ٠يً ذ رٜا يف َ رسذ١
" ْفذذ٘"أ ٚبع ذ ٖ س ذ أْف ي ر سذذ ١يف يهًٝذذ ١يسذذٛر ١ٜإلزلًٝٝذذ ١سٝذذح ْ ذ ٍ اذذٗ بتٗ دس ذ ع ب١ٜ
يريه يٛرٜذ ذ ) ثذذذِ ْصذذذلف يً عًذذذ ِٝنًٝذ ذ ً سذذذري سذذذٓ ٛت َ  ٛيٝذذذ ١يف َ رسذ ذ " ذذذل بًا  ٚرٓٝذ ذ "
يَلٜه ٝنيأل ُ رسذ" ١ب ذُم "ٜٔيٝٓ ٛذ١أل يهًٝذ ١ي ذلق ١ٝيف " سًذ ُ "١رسذ ١إلْهًٝذم يف
" ي ذذٜٛل" ٚأخ ذ ً َ رسذذ ١يَلٜه ذ ٕ يف "سذذٛم يػذذل "  َٚذ ن ذ ٕ تٓكًُّذذ٘ د خ  ٝذ رً َٓذذ٘ ي ضذذٌ
ي لٚط ي ن ْت تعلي عً َٔ ٘ٝرل ًف ر رس يف يعطً ١يصٝف١ٝأ
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هجرته:

ذب ذ ثٓ يف يس ذ بل عذذٔ لذذذل ٠ي ذ عُذذت يريٓ ذ ٕ ٚسذذٛرٚ ١ٜعذذٔ أسذذري بٗ أل ٚقًٓ ذ ْٗ ذ ق ًعذذت
رٓ ٛني ق الع ً بٚمن رغري َِٗٓ ١د يف يكً ٌٝيٓ برأل ٚيهٔ "َهل ٙأخ ى د بطٌ" نُذ ٜكذٍٛ
رجٌ يعلب ٞيك ِٜأ  ٚيكذل ٟٚنذ ٕ اذ  ٜي عًذل بٓ ٛذ٘أل َسذ ٗ َ ً بذ٘أل ريذ٘ سريذ ً ٜهذ ب ٜهذٕٛ
تك ٜس ً ٚعري ب٠أ ٚق ظٌ َ عًك ً ب٘ س  ٢آخل حلعٚ ١ض ردً٘  ٗٝعً ٢برد ت سًِ يري خل٠أ
ٚسه ٖ ١ٜذلت٘ ت ًخص يف إٔ دل  ٥ب ٚت ْ لت ي٘ عًذ ٢عٗذ ر صذلف ي نذٜٛ ٞسذف
لْه ٛب ا بع قص  ٙ ٥ي ١ٝٓ ٛيج ٥ل٠أل ُ ٕ قلأٖ عُ٘ سهٓ رأل  ٖٛٚقريط ٕ يف جلٝش
يرب ًٜٞأل ٜع ل ي عل حلُ سٞأل س  ٢الع ٜلغريذ٘ يف يسذفل يٝذ٘أل  ٚسذ ُل ًٜذح بضذ سذٓ ٛتأل
 ٚيكلٜ ٟٚذ بب يف ٖذذل ٓ ٚذ٘ يذا ٟتُٝذ٘ سريذ٘ َٓذا س ث ذ٘ نُذ ٜكذٜٚ ٍٛسذأٍ يعذ ر نيا "ٖذٌ يف
يرب  ٌٜدري ٍ يم ١ًٝنذري ٍ يريٓ ٕأل ٚام ْ ٤ك ١ٝنسُ "٘٥أل س ٚ ٢ضذع٘ عُذ٘ ذبذت يَذل ي ٛقذ
بإرسذ ي٘ يٝذذ٘ لسذذني يذ ْ ٠هًٝمٜذذ ١يٝسذ ل بٗذ يف ي ردذذ ١ي ٚأل ٚنذ ٕ  ٚيذ  ٙقذ تذذٛيف سذذٓ١
َ 1511ري ب ً ثلٚت٘ قلٚض ً مل ٜس ٛف َٓٗ قلا ًألد بٌ تلى عً ٢يكذل ٟٚبْٜٛذ ً د وهذٔ ٜف ٖذ
َٔ َلتمل ي عً ِٝيضٌٝ٦أ يايو عمّ عً ٢لذل٠أل ْ ُُِّٜٞٓ ٖٛٚفس٘ ب يعٛب ٠س رذ ينذين َذ ٜهفذٞ
ي رب ١٥ذَ ٚ ١ي ٙأ
أحبل َٔ ب ٚت يف أ ٍٚآ سٓ ٌ ٛ 1511 ١أ ٚخل أَ" ١ٜٓ َ ًٍٜٛلَ " ْ ٜذٔ أعُذ ٍ ٚدٜذ١
"َ ٓٝس" يف يرب ٌٜأل سٝح ن ٕ ٜك ِٝعُ٘ ٚع ٘ ً٥أل أق ّ عٓ  ٙسٜٓ ١م  ٍٚدب ر " ٠يه  "١دذ
خالل أسل  ٤يٛد١ٜأل َ علض ً يقس َ ٢ك ت حلل  ٚيس ٍٛٝيط َ١ٝأل ٚن ٕ نًُ ٖذ  ٙي عذملأل
يسذذُ  ٤عُذ ً يذذُٝأل ُذذ٘ بذ رطل يذ لأل ٚر ٜػذذين " يع بذ "
ٚبًًذذ٘ يػٝذذح رذ ر ر ر ذ بصذذلٙ
 "ٚرٝذٓ " ٚسط يػ ب ت رخٝف١أ
يك د يكل َ ٟٚأخٝذ٘ قٝصذل ي ذ عل رذ ْ )ٞيذا ٟحلذل بذ٘ ُٝذ بعذ يهذٜ ٞفٝذ بٜذٕٛ
 ٚي ُٖ أل  ٖٞ َٚد سٓ ٚ ١س  ٠س  ْ ٢ريت حلل يع رٝذ ١ي ٚأل ْ ٚكطعذت نذٌ ذً ١بذ ئ ٛ
ذذو عري ٝذ ٖ َسذذُعَ ٘ٝذذٔ تهذذل ر يفعذذ١
 ٚيٖذذٌأل كذذلر يكذذل ٟٚإٔ ٜػ ذ بر َ ٜٓذذَ" ١ل ْ ٜذ " ي ذ
"تٛرنٜ "ٛع ٜٚ ْ٘ٚلاك ْ٘ٛبٗذ نشذذ ر ٠رٓذ ٓٝذل ذري َسذ ٤أ ْذٛز أَٝذ ٕٛسفذ ْ ٠صذف عذل ٠أل
 ٖٛٚب ِٗٓٝي عل َلٖف حلذا رجكذف ْعٝذف يجذ ٚ ٛيًسذ ٕأأ ٖٚهذا رًذِ ْجذ ر ث ٝبذ٘أل ٚتذأبط
عٛب ٙحلريٝملأل ر ٝكذ٘ يف حلذٌ  ٚي سذ ٍ ذذذذ ٖذا يعذٛب يذا ٟقصذ ي ذ ّ خصٝصذ ً ي ٝذ  ٜ٘قريٝذٌ
سفل ٙذذذ  ٚدب٘ َ " ١ٜٓر ٜٛب ٙد ْ ٚ "ٚيف دٝري٘ ع ل ٕٚي  ٠بل  ١ًٜٝكطأ
ا ت أ َ ١حلل أل ٚض م خٓ قٗ عً ٘ٝا ب ً ٖ ٥الًأل أغًكت َ دل يع ذُ ١يهذرب٣
أب ٛبٗ أل ٚسلست عُ ل أل  ْ ٚلت يريط يذ١أل عذٌ أاذٗلً بطٛلذ ٜسذع ٢د ٖذ ً ي ذأَني أَ ٟذٛرب
يذ٘ أخذ ً أسذ ٖذ٠ ٛ
ر م ٜس ب٘ رَك٘ قريذٌ ْفذ ب ي تذ٘ يع ذلٜٔأل ٚيهذٔ عريجذ ًأأ إٔ قذٝ
يعٛبأل طفل ٜعًُ٘ يعمفأل بع إٔ قري أدل ٙيه ٌَ سًف ًأ ثِ ته ثل ٚعً٘ٝأل إٔ تع ق َ
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يمعٖ " ١ٝل ٠إلسس ٕ خل  "١ٜعًِ يف َ رس ٗ سٓ ٚ ١س ٠أ ٚيف سٓ ْ 1519 ١كٌ "س ٕ ب ٚي"ٛ
أٓ " ٚري "ٍٛنُ ٜسُ ٗٝأل ٚعٌُ أٛ ٚ ٍٚي٘ ب ي عً ِٝيف َ رس علب١ٝأل  َٚرس أدٓري١ٝأل  ٚعط ٤
ي ذذ ٍ ٛيف يٛدٜذ ت َع ُذ ً يذريع وذالت
برٚس خ  ١يف رٓ ٍأل ثِ ذب ٍٛعٔ ٖا نً٘
ي ذ ر١ٜأ
ٚر تٝ ٛت ٚد ١أخ ٘ٝقٝصل يف س ْري ٚي ٛع ّ  1511عٔ ع  ٠أ ف ٍ رغريت أَ٘ أّ راذ ) ٝيف
يرب  ٌٜي عٓ ٢ب يع ١ً٥أل أرسذٌ لذ بعذ رذ ٍ ي ٝ ٛذ٘ َذ أخ ذ٘أ ثذِ َذ يريذح أخٛتذ٘ إٔ
يسفل
حلك ٛب٘ َ ع ٥التِٗ  ٚس ً تً ٛآلخلأل ٚخً ٛي  ٜر تريه َٔ ٞبٓ ٖ أ
ٜٚري ذ  ٚإٔ ٖذذا ٙلذذذل ٠جلُ عٝذذ ١يًع ً٥ذذ ١ق ذ قصذذت دٓ سٝذذ٘أل ٚأٖٚذذت أًَذذ٘ ب ذ يلدٛع  ٚي  ٦ذ ّ
ي ٌُ يف ئ ٛأل ل ٜعٝش يف حبل ٕ َٔ يٛسذ ٚس  ٚيكًذل  ٚدضذطل يفهذل ٚ ٟرذ بٟأل د
أْ٘ تأب ٢عًٖ ٢ا ٙرٓػص ت نًٗ أل  ٚهل د  ً ٜب يعٛب ٠يٓٗ  ١ٝ٥ئً ٛأل بع إٔ أب َ ٣عًٝذ٘ َذٔ
تريع ت ن ْت تريٗع٘أل ٚتٗ ن ًٖ٘أل ٚي٘ يف "بلب رت٘" بٝت ق َٚ ِٜمرع ١غٓ ١ٝبهل ّٚيعٓمل  ٚي ني
 ٚيً ٚ ٛيم ٚ ٕٛ ٜي ٛتأل ٚأري بٛر حل ١يًمر ع١أأ ثِ د بأس إٔ ٜفهل ب يم ٚز بع ٖا ٙيسذٔأل
قًريذذ٘ يريٓ ذ ٕأل د إٔ أَٓ ٝتذذ٘ يعذذا مل
دس ذ كل ر يف أيمذذٌ أقط ذ ر ي ذ ْ ٝأل ٚأسريٗ ذ
ٚخيً ذ
ت رىأل ٚتريخلت نسش بٝ ١ف ع بل٠أل رل ًف ١يف ْفس٘ حللق ٚ ١رل ر٠أ
ٕ يبٜذمل  ٚي ذ عل بٓذذٛعص خذ مأل قًُذ ٜسذ ط ٝإٔ ٜػذ  ٚتذ دلً ْ دشذ ًأل هٝذف ذ ن ْذذت
ت ػً٘ ا  ٢رٗ ّ؟  ٚي ي ٌٝإٔ ا علْ س ط ع جبٗ إٔ ٜذ ٛل ثذالخ َ٦ذ ١يذ  ٠بل ًٜٝذ ١اذ  ٣بٗذ
قطع ١أريأل  َٚع ِ إٔ ب عٗ بأيف ٚلسُ  ١٥ي  ٠بع سضٛر  ٚي ت٘ ٚاكٝك ٘أل  ٚس أدل بجُٓٗ
قف يذ٘ بعذ ثذالخ سذٓ ٛت خبسذ ر٠
ب ٝذ ً يٝذعًذ٘ َصذٓع ً يذذألر ربطذ ت يعٓذل) ٚيهٓذذ٘ ضذطل
ْصف رأس َ يذ٘أل د أْذ٘ ربذح امذ ً دب رٜذ ً َذٔ أاذلف يامذ  ٤يف يمٝذ ر ذ دل  ٚرصذ رف يذ
تع َذذٌ َعٗ ذ أأ ٚسذذريمل خف قذذ٘ ٜعذذٛب عَ ٛذذٌ ع  ٜذ  ٠يف ًٝع ٗ ذ سس ذ ٕ يعذذٔ بذذريع عُال٥ذذ٘أل
 ْ ٚػ ي٘ ب يكض  ٜيٝٓ ٛذ ١عذٔ َصذًش ٘ خل ذ١أ ٚقذ ذنذل يسذ ذ أنذلّ عذ ٝأل أثٓذ  ٤رسًذ١
ي ٛيعلب ٞأَ ن يالت ١ٝٓٝيف سريْ ٌٝصلً ٠سطنيأل إٔ يٝذ س ع ذ ٞس ثذ٘ عذٔ يكذلٟٚ
ق ٥الًا "ن ٕ سني  ٜطٛع ب يط ٛف عً ٢يكذل ٚ ٣يقذ ي ِٝيٓ ٝ٥ذ ١جلُذ إلع ْذ ت يًكضذ  ٜيعلبٝذ١أل
ٜس صشمل َع٘ د ٛر يريٝعٗ يف حلني ذ ت٘أل ٚيٓٝفل َٔ رحبٗ عً ٢أدٛر رسً ٘أل َؤثل ً ٖذا عًذ٢
إٔ ٜٓفل َٔ يَ ٍ ٛيع َ ١ا)1 "ً ٦ٝأ
بكذذ ٞيكذذل ٟٚعًذذٖ ٢ذذا ٙحلذ ٍ س ذذ ٢سذذٓ 1598 ١سُٓٝذ هذذلت سهَٛذذ ١جلُٗٛرٜذذ ١يعلبٝذذ١
يذذ ٔ ٛبع ذ ٖذذا ٙيػلبذذ ١ر  ٜذ ٠أل ٚتهلوذذ٘ ْعذذل ً
ر ش ذ  ٠بإقً ُٗٝٝذ َصذذل ٚسذذٛر١ٜأل ب عٛتذذ٘
ال  ٚذٌ َل ذأ
خل َ ٘ قض  ٜيَ ١يعلب ١ٝيف رٗذلأل ٚتطٛع٘ يً ع عٓٗ بًس ْ٘ ٚقًُ٘أ  ٚعذ ً
يالذق ١ٝيف يج يح َٔ آ عً ٢ظٗل يري خل ٠ذلُ عً)ٞأ خف دس كري ي٘  ٚرامَ ٞؤيف َذٔا
ي ن ٛر أدل يطل بًسٞأل  ٚؤ ب ي ذ ٜملأل َٓٚصذٛر ي ذل )1أ َٚذ ٕ  ٚذً ٛيالذقٝذ ١س ذ٢
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عً ٢ال ٗ
س كًٚ ٛرق ً ر وخل يعري ب دب  ٙيري خل ٠يل س ١ٝيف علي يريشلأل ٚق س
ن بٗ ) 4أل ٚحب رتٗ ٛ ٜسطِٗ ي عل يكل ٟٚبك َ ٘ يف رع ١يٓش١ًٝأل ٚاذعل ٙيبذ ٝرٗٝذملأل
ر ّ
ًَٛسني بأِٜٗ ٜأل ب ُٓٝن ٕ يمٚرم ٜك عًَٗ ٢ذٌ يٝكذف سذا  ٤سذًِ يريذ خل٠أ َٚذ نذ ب ي ٛذ
ث٘ عٔ تٛقف يري خل ٠يف َل أ ب ٚتأل ٚنٝف ُ يف ٚدذ٘ ردذ ٍ
ين ُ ب يكلٟٚأل س  ٢ر
يذربأل يهٓذ٘ ر ذ بإ ذل رأل خذ  ٙٚبذني
ئَ يًريٓ ْٝنيأل يا ٜٔس ٚي ٛعريج ً قٓ عذ٘ بذ يٓمٍٚ
قري ٍٛي ع ٠ٛأ ٚيٓم ٍٚب يك٠ٛأل أد بِٗ أْ٘ خي ر يك٠ٛأل ٚر اذ جلذ ٍ  ٚس ذ ّ يٓذم عأل ذبًذل
سٛي٘ رن يري خلٚ ٠حب رتٗ ٖ تفنيا "ئ تٓمي ٙٛد عً ٢أدسذ بْ "أل ٚقذ أاذ ر ٖذا ٙحل بثذ١
يف قص ٝت٘ ي س ٝبٗ ي ّ عٓ َ ٦ ٚت ق َ  ٙأرضٗ بكٛي٘ا
ٜذذذذ ٜذذذذ ّٛدذذذذ ب يف خلضذذذذلُ آ ٜذذذذُ٘ رذذذ أ ًعذذذتْ عًذذذذ ٢بذذذ ٚت أعالَذذذذٞ
 ٚيٛسشُ َٓفػل ي

قني ٜل

ْ ٚ ٞيريػذ ذ ُٞأسذذذطٛي٘ خًفذذذٚ ٞقذ ذ ل َٞ

أعذذ  ٣عًذذٞل بعٗذذل يفًذذو اذذلذَ١

ذذذٔ تضذذذل ٚعًذذذ ٢ذذذو  ٚدذذذل ّ

مل ين ِْٖ  ٍٛغل  ٞ٥بصذشري ِْٗ

ش ٚي ٛسذني عٝذٌ يصذربُ رغذ َٞ

ي عذذل ٜر يص ذ رر ُٖٗ ذ ّ
ُُّٖ ٛبأخا ٟج رتْ نذٌ ذلصذٓٚ ١نذذٌُّ س ذل
ذذأببل يريػذذَ ُٞذذ سٛر ً ٚعذذ تُ
ٚبذذذذتُّ يًٝذذذذٚ ٞعذذ ذنيُ

سذذلبٚ ٞقًذذتُ لذذ ٜذذ َكًذذ

ْذذ َٞ

ذبلسذذذذين س ٚ ٢ضعتُ بأغً ٢يذ ْ أقذ َٞ

ن ذ ٕ يف بلْ ذ َر دس ذ كري ٍ إٔ ٜريٝذذت يكذذل ٟٚي ًٝذذ٘ ي ٚيف َصذذٝف ذذًٓف٘) يكلٜذذمل َذذٔ
يالذقٝذذ١أ ٚيف أ ذذ ٌٝيٝذذ ّٛي ذ يٖ ٞريطذذت يسذذ ٝر ٠بذ يكلَٚ ٟٚسذ كريًَ ٘ٝذذٔ ذذًٓف٘ يف لٜكٗذ
بَ ل ٚسط حب ر َٔ خلضل ٠ر َ ١ٝعً ٢د ْيب يطلٜلأل ب ُٓٝر ست عٓٝذ يكذل ٟٚدبذٛدٕ يف
جلُ ٍ يعريكلٟأل ٜ ُ٘ ٚلببا "أ ٟأَٓ ١ٝتريك ٢يإلْس ٕ ذ أتٝح ي٘ إٔ ٜعٝش يف ٖا ٙجلٓذ١؟ أَذ أْذ
ٖذا ٙيسذل ز
ُ أسع ْ ٞذ ق ر ي ٞإٔ أقض ٖٓ ٞبكٝذ ١عُذلٟأل ْذين سأَضذ ٞنذٌ ذري
ٚبصشري ن ٚب ٚقًذِأل  ٚد دذَ ١ذ ٤أل ٚبعذ يف ٛنذ٘أل ٚقًٝذٌ َذٔ خلريذمأل ذال أعذٛب
غل س  ٢رس "٤أ
تٛقفت يس ٝر ٠أنجل َٔ َل ٠يف بع يطلٜل إل ذال خًذٌ يف ذللنٗذ أ ٚعذالتٗذ أل ًذِ
بَ ذذذل س ذذذ ٢خل َسذذذ ١ذذذري س ًأل ٚخذذذالٍ ٖذذذا ٙي ٛقفذذ ت عذذ لٔ يًذذ ن ٛر أدلذذ
ٜصذذذٌ ي ٛذذ
قض  ٤يً ُ ٖٓ ١ًٝرأٜو؟" أدذ عًذ٢
يطل بًس ٞإٔ  ٜعمل ا علْ بكٛي٘ا "رمب ضطلرْ
يري  ٍ ٛيًٌٝأل ٖ ُٞ ٚا ي "أ
يفٛرا "ب لط إٔ تسُش ٛي ٞب
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َ ٕ  ٌ ٚيكل ٟٚبَ ل س  ٢تٗ ت عً ٘ٝيٛ ٛب يبب ٚ ١ٝيلامَ ١ٝسًُ١أل ذلٝٝذٝ ١ذ٘
ال دري رً َٔ أبط ٍ يك ١َٝٛيعلب ١ٝي ْار لذ نذٌ دٗذ  َٚ ٙيذ٘أل ٚعذ عًذٖ ٖٛ ٢ذ أل َ ُٝذ ً
بط ً
بٗذ أل د خي ذذ ٢يف يذ ع عٓٗذ يَٛذذ ١د٥ذِأل ٚقذ دقذ٢أل ْ ٝذذذٖ ١ذذا حلذمل  ٚي هذذلٜا  ٚي كذ ٜا
نج ً َٔ يعٓت  ٚي ص  ٚ ٟخلص ّأل ذ س ْ ٍٚفلٌ ٔ يف قًٛبِٗ َلي إٔ  ٜعلض ٛيذ٘ بذ يذ٣أل
ٜٚكطع ٛعً ٘ٝيسريٌأل د أْ٘ خلز َٔ نٌ ٖا ٙياذل ى يذ ْصذريت يذ٘ ظذ لًأل َٓ صذلًأل ر ذ
يلأسأل ع ي ٞجلرينيأ
يك نل َ ٘ سٛرُٓ ١ٜش ذ٘ َلتريذ ً اذٗل ً ٜب ُ٥ذ ً قذ ر ٙأيذف يذ  ٠سذٛرَ ١ٜذ  ٣حلٝذ ٠أل د أْذ٘
قري ٖا رلتمل بع ْهس ١دْفص ٍ َري ال٠أل ريكٝت ٖا ٙرري يؼ دلُ  ٠ب ام٘ س  ٢ع ّ
ر
يعل يم ٜر ٠سذٛر١ٜأل بعذ عٛبتذ٘ يخذ َ ٠ذٔ يرب ٜذٌأل ٚنلَذ٘أل
 1511أل ذ بع  ٙذب ب يه
ٚأ ًع٘ عًَٓ ٢ذم ت يجٛر٠أل ٚيف ْٗ  ١ٜيم ٜر ٠قري رري يؼ ي تربع خبُس ١آدف ي َٗٓ ٠ذ يًعُذٌ
يف ٞ٥أ نُ إٔ  ٚر ٠يجك  ٚ ١إلرا ب يك َٞٛأ رت عٓ٘ نل س ً َٜٛا ىأل ا ى يف أحب ث٘
نذذٌ َذذٔا يذ ن ٛر يمٝذذٌ ذذًٝري أل يسذ ذ ذذؤ ب ي ذ ٜملأل يسذ ذ عذ رف يٓهذ ٟأل يذ ن ٛر
اذذهلٝ ٟصذذٌ  ٚي ذ عل أْذذٛر يعطذ رأل ذبذذت عٓذذٕ ٛا " يعلٚبذذ ١تهذذلّ ي ذ عل يكذذل"ٟٚأ ٚق ذ رب
ي عل عً ٢و فني ب٘ بكص ٠ ٝر ٥ع ١د ًأل تٓ قً ٗ يصشف  ٚإلذ عذ ت  ٚزذالت يعلبٝذ ١بريذ يؼ
ي ك ٜل  ٚإلعذ أل اهل ٗٝذ سذٛر ١ٜدسذ ك َٗ ٜذ َ ٙذٔ َٗذذل ٙيسذشٝل بعذ غلبذ ١سذ ُلت
لسٚ ١أربعني ع َ ًأل ٜك ٗٝ ٍٛا
س ذذذذ ذ ّ ذبسذذذذذذريٗ أضذذذذذذػ خ أسذذذذذذالّر سذذريحْ يلبذذوحن  ٚسلذذلْ أْذذت يف ي ذذ ّ
ٜذ ذ آٍ دًّذذذل ٜذ ذ أ نذذذ ٢ي ذذذٍٛر ذ

بذذ ذ ٖ ٢يسذذذذل ٠و بأ ذذذذال ٚأرسذذ ذ ّ

سسريْ ٞبهِ اذل ً أْذ ٞعًذ ٢ضذع

نذذإٔ نذذٌ ًَذذٛى يرير خ ذ ل َٞ

أع ٝذتْ ب ٝذ ْٚ ٞاذذهل ْ ٞعذذ ٛر هِْ ٜذ أنذذلّ يٓذ س بذ يػ ِْ بذذإنل َٞ
نذذذِ د٥ذذذِ دَذذذين يف سذذذريهِ سذذذفٗ ً

ريذذذذذذ لٍ يكذذذذذذذل ُ سسذذذذذذ ب ً بًذذذذذذٛل ّر

يريلٝذذذذذت بذذذذ يفل ر زٓذذذذذٕٛر بعذذذذذٛتهِْ ٚأخذذذذذٛتٚ ٞر ذذذذذ ق ٞبَعٗذذذذذِْ ٖذذذذذ ّ
نُ ر يك ٖل ٠ي نلَ ٘ ب ٚرٖ أل  ٚريعت ي٘ ب ْ٘ ٜٛريعذ ني ثٓذ نيأل ثذِ رأ ٣إٔ ٜسذ كل
يف بلب رت٘أل سٝح ب ٓ ٢يٓفس٘ ب ً ٝنُ أسًفٓ أل ٚظٌ ٜك ٘ٝ ِٝس ْ ٢هس ١سمٜل ٕ عذ ّ 1591أل
ٖا ٙيٓهس ١ي خٝريت آَ ي٘ بكَ٘ٛأل ٚدعً ٘  ٜعل ب ي ّ  ٚيسٛب ١ٜٚأل نُ ذنذل يف سذ ٣
ٜذٛرن ٞسذالمأل ذرثل إٔ ٜػذ بر
ٜك٘ حلُِٝأل ٚأخ ٘ٝيف يهف يكَٞٛأل عريذ
رس ً٘٥
يرب ٌٜأل سٝح َهح ثالخ سٓ ٛت تكلٜري ًأل أدل ٣خالل عًُ ٝت دل سٝذ١أأأ ٜٚريذ  ٚإٔ
ئ ٛ
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يرببذذ ر٠أل كفذذٌ ر دع ذ ً يٗٝذذ يف متذذ 1511 ٛيٝكضذذٗٝ ٞذذ
رذذلي س ذللى أاذذ ٛق٘ َذذٔ د  ٜذ
يسٓ ٛت يري ق َٔ ١ٝعُلٚ ٙيٝشكل قٛي٘ا
بٓذذذذذت يعلٚبذذذذذ٦ٖٝ ١ذذذذذ ٞنفذذذذذين أْذذذ ذ ع ٥ذذذذذ ٌ يَذذذذذٛت يف  ٚذذذذذين
ظٌ يكلٜ ٟٚك ِٝيف َٓمي٘ يا ٟبٓ  ٙيف " يربب رٚ "٠تك ّٛبٓ ١خ ي ذ٘ سذً ٣ٛيلسريذ ْ ٞخب َ ذ٘أل
ٓذ م "ام َذٝا"
ٚتس ل َع٘ نًُ سضل بَ ل يكري َلتري٘ ي ك ع ٟأل ُ ٕ ٜصذٌ
أ ٓ ٚم " ر  "ٕ ٜ ٜس ذ ٜ ٢صذٌ بذ ٞير كذ٘ يف دٛدتذ٘أل ٚتٓكالتذ٘ يكضذ  ٤بعذ يعُذ ٍأل أ ٚيكذ ٤
بع ي ق ٤أل ٚق رْ ٞيف َٓمي ٞأنجل َٔ َل٠أل ٚنٓذت يف نذٌ ٜذ ر ٠أبعذ ٛأ ذ ق َ ٞ٥ذٔ
يذ ٕ ٜٛأل
اعل ٙيا ٟن ٕ وً َٔ ٘ٝيا نلَ ٠ذٔ ب ٕٚيلدذٛع
يبب  ٚ ٤ي عل  ٤يٝس ُعٛ
ي ع ب ٚ ١رل أأ
ٚق ظٌ س  ٢آخل  َٔ ّٜٛس ٝت٘  ُ ٜبا نل ٠سٚ ١ٝب  ١ٜٗس ضل٠أل ٚوٌٝ
مل تسذ ط يسذذٓ ٛت يسذذري  ٚي سذذع ٕٛيذ ع اذذٗ إٔ ذبذذين ظٗذذلٙأل  ٕ ٚسذ ط عت إٔ تجكذذٌ
امع٘ ٚذب َٔ سلن ٘ ٘ ْٚأأ ٚظٌ َٓ صمل يك َ١أل ا َخ يلأسأل ب  ِ٥يعٓفذ ٕ ٛس ذ ٚ ٢ذ٘
رٓ ١ٝيف  11آ ع ّ 1584أ
ٚب ٔ يف يكرب يا ٟبٓ  ٙقل ب ٘ ٝيف يربب رٙأ
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اؾشاعرذابرافقمذعباسذقادني :ذ
ذاؾواؼعذاؾشعريذادللزومذدببهذػوؼقةذبعضذاؾشعراء؟! ...ذحوار:ذدالمذؿراد ذ
ذ

-ذاؾشعرذؾقسذاختقاراً؟! ...ذ

اؾشاااعرذرباارافقمذعباااسذقادااني ذفااوذ الذاؾـااورسذاؾ ا يذوؾ ا ذ ذجـااو ذ
دورقة؛ذبصرىذاؾشام ذتؾاكذادل قـاةذاؾتارةقاةذاؾعرقؼاة ذاؾاتذترؽااذحضاارا ذ
دورقةذاؾؼ ميةذآثاراًذػقفاذت لذعؾىذاألحؼا ذواألزؿـةذواؾتارقخذوادلبت أذواخلربذ
واؾعرب ذوألنذاؾعؿارةذاؾؼ ميةذتلخ ـاذرىلذاؾبعق ذــظرذوـتلؿالذوـتػؽارذؽاً اًذ ذ
ادلاضي ذوـعقشذاحلاضر ذوـػؽرذأقضاًذ ذادلدتؼبل .ذ

اـطؾقذؿنذأرضذبصرى ذوأبىذرالذأنذحيؾّقذ ذمساءذاؾؽؾؿة؛ذوتشؽلذؿعذ
احلرفذواؾشعر ذأغْوَتهذاؾؽؾؿة ذػؽانذقعقشذؿعفا ذوقؽوّنذعواملذوصور ًاذوخقاال ذ
تـؿوذؿعذذخصقته؛ذؽاانذوؿااذزالذؿداؽوـاًذااشذاؾشاعر ذتغؾايذبقؾتاهذباألػؽاارذ
واؾؽؾؿا ذقػؽرذ ذاؾتارقخذوادلكلذوادلصا ذذفاوذ ؾاكذاسـداانذادلت ا رذ ذ
اؾتارقخذواسـداـقةذؿـفاذاـطؾقذورؾقفاذقفاجر ذػفوذحمؾقذبعؿؾهذوؽؾؿاتهذوؼصااد هذ
ودخاـهذاؾ يذقشؽلذدحباًذتتؽشفذوتـؼشع ذوختتػيذف هذاؾغقومذأحقاـااًذؾتظفارذ
ؼصاد ذج ق ةذحتؿلذؿعفااذاحلاالوةذوؿارارةذاؾؼفاوةذاؾاتذحيبفااذوحيتداقفاذؿاعذ
"دق ارته"ذاؾتذتراػؼهذؽلعزذص قق ذألـفاذتالزؿاهذؿـا ذداـوا ذؾقدااذباؾؼؾقؾاة ذ
ػؽاـاذفـالذصراحةذوصحبةذتؽوـاذعربذاألقام .ذ
اؾشاعرذابرافقمذعباسذقادنيذفوذ ؾكذاسـدانذاهلاار ذؿانذادللدااةذوؿانذ
األملذوؿنذاؾواؼعذرىلذاخلقالذرىلذاؾشعرذاؾتؼقـاذبهذوؽانذؾـاذؿعهذاحلوارذاآلتي :ذ
ذ

 ضؤال تكليدي ،ولكيُ يدخل يف باب الضسوزة:
ـــــ حصل علـ وـئا ص عـدة يف ضـئزيل والـئعً ال سبـ
ميَا:

 جا٢صً ٝدح ٞعلاؽ.
 جا٢ص ٝد .ضعاد اهؿباح.

 جاااا٢ص ٝفةااااا ٞاهعراااى اهعس اااٛ
اإلًازات

دٗهاااٞ

 كسًتااااإ اعٚااااا ٞاهػاااااعس ا ااااااد
اهلتاب اهعسب عااَ  /َ7002/تةادٙسا
هِتاجٕ األد ٗ ٛاإل داع.ٛ
 مً ٍئ األضتاذ الصاعس ابساٍيه عباس ياضني؟

ال دد  - 656أياز8112 /

 إ سآ ٍٚعباع ٙاضني:
ضاا ا ٗجص هاااام ضااااع٘ز ٢ااااى تعسٙرااااا
اهػاااعس ٙاضاانيا كٌااا ٓاا٘ ٗازد اهط ا ت
ٗاهثب٘تٚااات اهسةٚااٞا عٚاادا عااّ ااااد ٙاٌٚااا
ٙتعوااااا ب٘اُاااان حيااااسً ٠ااااّ حٚاتاااإا كااااث ٝ
ًٗتػااااعبٞا ل لاااااي هاحاأاااأ ٞاااااا حٗ حتااااٟ
ًةاز تٔاا ًثى ٓرٖ اهع اه.ٞ








اا الضٍ اهث ف :ٛإ سآ ٍٚعباع ٙاضني.
اا ؿس ٠اهػاَ .4491
ااا إجاااش ٝعاًاا ٞاهوعا ٞاهعس ٚااٗ ٞآدا ٔااا
ٗد وَ٘ اهرت  ًّ ٞٚجاًع ٞدًػا.
عض٘ اع ٞٚاهػعس ا اد اهلتااب
اهعسب دًػا.
عضاااااا٘ غااااااست ا اااااااد اهلتاااااااب
اجلصا٢سٙني.
ٙلتااااان اهػاااااعس ٗايةااااااي اهؿااااا رٛ
ٗاهدزاضات األد ٗ ٞٚاهِةد.ٞٙ
ؾااادزت هااإ حعٌااااي غاااعس ٞٙعااادًِ ٝااار
حٗا٢ااى ناُِٚٚااات اهةااسْ ايا ااٛا ًاااّ
عِاِٗٔٙا:
 حُاغٚد لًسح ٝاةٔا اهعاؾر.ٞ
 ا تٔالت ضس ٞٙألعساع ايعس.
 حبد ٞٙاهةون.
ًِ اشي اهةٌس.


ٚضا ًّ ١غ ض٘.١

ً ساٙا اهِاز ٗاه٘زد.
ــــــ الص س ضيل وازف أغئاى ...
 ملـــاذا اخـــعر الصـ ـ س ومـــا مـــً األويـــاس األدبيـــل
األخسى؛ قصتك مع الص س..؟
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 اهػااااعس هااااٚظ ايتٚااااازا ٙااااا ؾاااااح
ٗاهةؿٚد ٝل ت ت ٛةساز زةٛا ا ححد ٙط ي
اهسٙااح عااّ ٓب٘ ٔاااا ٗاهعٚا٘ز عااّ ٓ ستٔاااا ٗل
اهػٌظ عّ غسٗ ٔا حٗ غسٗ ٔاً ..ثوٌا ل خيتااز
ححد هْ٘ ػاستٕ ٗل هاْ٘ عِٚٚإ اا ححاد خيتااز
حْ ٙلْ٘ غاعسا.
ٗل حذكس متاًاا كٚف دحت ؿا ًا
اهػاااعس ..كاااى ًاااا حذكاااسٖ ِٓاااا حُااا كِااا
حضتػعس عو ٟاهدٗاَا ًِر ترتّ عوا ٟاهةاساٝ١
ٗاهلتا ٞا ٗ ضاّ ًبلراسٝا زغبا ٞجايفاٞ
اهتعاااب عاااّ ااااٚع ًاااّ ايػااااعس ٗاألحاضاااٚظ
سازُ ٝرط.ٛ
اجلّٚاغ ٞاه تعتٌى
ٗزمبااا كاُ ا اهةؿااٚد ٝك٘ضااٚو ٞتعب ٙااٞ
ااااادم األًااااسا ٓاااا ٛاألكثااااس اضاااات ا  ٞهااااٛ
اهلتا اا ٞعااّ ةٚاا ٞاألجِاااع حٗ اهرِااْ٘ األد ٚااٞ
األيااس٠ا كاهةؿاا ٞاهةؿ ا  ٝحٗ اهسٗاٙااً ٞااث ..
ٗحذكس ِٓا حْ ن ٞيفاٗلت أر٘ه ٞٚكاث ٝ
كتا  ٞاهػعس كاُ اخلع٘ات األٗىل عوٓ ٟرا
اهدزب اهػا٢م ٗاجلٌٚى آْٗ ..مل تلاّ توام
احملااااااٗلت عبٚعااااا ٞااااااااي ضااااا٘ ٠يفاكااااااٝ
هةؿا٢د غاعسا ١كاث ّٙا اداًًٗ ٟعاؾاسّٙا
هرهم اهعرى اهر ٜدح ٙةرتب ًّ ضّ اهػابابا
بى حْ ٙطتة ٍٚحًسٖ ٗٙػتد ع٘دٖ..
ًٗااّ إذاعاا ٞعٌاااْ كاُا اهبااداٙات األٗىل
ًٗاّ يا ي سُاااًد نحد ِاا اجلدٙاادن اهار ٜكاااْ
ٙعدّٖ ٗٙةدًّٕ اهػاعس اهساحى تٚط ضب٘يا اواٍ
تلااّ تااديى ايدِٙاا ٞن ؿااس ٠اهػاااَن ٗاه ا مل
تلااااّ حكثااااس ًااااّ سٙاااا ٞكااااب  ٝحِٔٚاااااا ل
اهؿاا ف ٗل ا،اا تا ٗكااااْ ايااارٙاة ٗضاااٚوٞ
التؿاي اه٘حٚد ٝاهعامل اخلازج...ٛ

حئاز مع الصاعس إبساٍيه عباس ياضني

ٗ ؿاا٘ت اهػاااعس ايسحااَ٘ ستٚط ا ضااب٘ي
ا تاادحت طااٌاة ؿااا٢دً ٜةسُٗاا ٞاااة ٛعوااٟ
حًااا٘األ األفاا ٗ ...حعااارتت ِٓاااا حْ ٓااارٖ اهت س اااٞ
اهػعسً ٞٙد ِٞٙاهرضاى األكال هوػااعس ضاب٘ي
يا ححاا إت توام اهلتا اات اهػاا ّ ٗ ٞتٔاا ًاّ
زعاٗ ٞٙآتٌاَ.
ٗ اُلطاااز تٚط ا ضااب٘ي ايباغ ا ٗاهاارٜ
حغعسُ ٛهطِ٘ات عدٓا اهٚتٍ ٗاهعس  ٞديو
ًسحوااً ٞااّ اهضااٚاة ٗاهؿااٌ ٗاهتػ اسّد ..يواا
ًعٔا حْ اهػااعس اهار ٜدايوا ٛاد ت غا ٟحٗ
كاد...

ت٘اها ا عااادٓا إؾااادازات ٛاهػاااعس ٞٙضااا٘ا ١عاااّ
ا اد اهلتاب اهعسب حٗ ٗشاز ٝاهثةاا ٞاهط٘ز..ٞٙ
ٗ اادحت ؿااا٢د ٜت ياار أسٙةٔااا هوِػااس
كلٙات اهؿ ف ٗا ،ت اهطا٘زٗ ٞٙاهعس ٚا..ٞ
ٗٙطعدُ ٛحْ ٓرٖ ايسحو ٞاها ا تادحت مبعااًسٝ
أااٚؼ أراا٘هً ٛاشاها ًطااتٌس ٝإىل اهٚااَ٘ا ًٗااا
شاه تُعع ٛحُكؤا ني حني ٗآيسٗ ..كاُ ًّ
نازٓااا اهعدٙااد ًااّ اٌ٘،عااات اهػااعسٗ ٞٙاه ا
ااش عضٔا ا كثس ًاّ جاا٢ص ٝها اداة اهػاعسٜ
ضاااا٘ا ١ضاااا٘ز ٞٙحٗ عااااع ح عاااااز اهاااا٘أّ
اهعس ..ٛ

ٗألْ اهػعس اا كٌا حغاست ااا هاٚظ ايتٚاازا
اةااد اااغت عاادٓا كطااٚى جااازتا ٗكِاا
ٗ تٔا حعٌى ًعورٌا ًِعة ٞاجلصٙس ٝسيفااظاٞ
ااطاال ٞاهطاا٘ز ً ٞٙا داٙاا ٞوسجاا ٛدٗز
ايعوٌااااني اااااا اهؿااااف اخلااااااا حٚااا كاُاا ا
اهبداٙات األٗىل ٗاهػساز ٝايةدّض ٞاألٗىل..

كٌا كُتب ح٘هلا اهعدٙد ًاّ اهدزاضاات
األد ٚااٗ ٞاهِةدٙااٗ ٞاألأسٗحااات اجلاًعٚااًٗ ..ٞااا
شاها ا حٙضاااا ااااا ٗٓااارا ٓااا٘ األٓاااٍ اا اا ااااٗي ًاااا
اضاااتعاع حْ تِةوااان عوااا ٟذاتٔاااا ٗتت عراااً ٟاااا
ٗؾو إه ًّ ٕٚكى ُتاأل غعس ٜجدٙد.

ٗاهااااا غاااااأدت ٗلد ٝؿااااااا٢د ٜاألٗىل..
حعةبٔا يفاٗلت حثٚثًٗ ٞترس  ٞهوِػس عع
اهؿاا ف ٗا،اا ت باااى حْ ح اااَ٘ ٗ يفاٗهاااٞ
جاااااد ٝرؾااااداز لٌاااا٘ع اهػااااعس ٞٙاألٗىل
دًػاا ٗعوُ ٟرة اخلاؾٞا اهعااَ َ4430
عِاا٘اْ ن ؿااا٢د حاان ٗغضاانن ٗ عاادٓا ث فااٞ
حعاا٘اَ ؾاادزت لٌاا٘ع اهثاُٚاا ٞنؾااو٘ات عوااٟ
غاااراٖ يا٢عاااٞن عاااّ داز لوااا ٞاهثةااااا ٞدًػاااا
حٙضا..

ـــــ الطفئلل املدخل األكثس زحابل إىل عامل الص س

ٗمل تلّ ؿا٢د ٓاتني اٌ٘،عتني ض٘٠
اخلعاا٘ات األٗىل هػاااعس غاااب مل ٙطااتةٍ عاا٘دٖ
اهػااعس ٜعاادا ٗحعتةااد حْ اُع ا اهػااعسٞٙ
كاُ ا ً ا إؾااداز لٌاا٘ع اهثاهثاا ٞنحُاغااٚد
لًسح ٝاةٔا اهعاؾرٞن اهعااَ َ4431ا ٗاها

 ال ــئدة إىل الطفئلــل والصــباب ،كنصــدز أضــاس يف
التجسبل الص سيل ميبع مً ميابع الكصيدة ،مـاذا تتـركس مـً
عفئلتك وشبابك؟

عااااز اهاااركسٙات
 عِااادًا حضاااتعس
متااس ححدافاإ ك ُٔااا وااٍ ضااٌِٚاٛ٢ا هلااِ ل
حذكس ًّ أرا٘ه ٗل ًاّ اارت ٝاهػاباب حغاٚا١
هٚط عادٞٙا حٗ ًعاٙس ٝاٚاا ٝكاث  ّٙغا ..ٜ
نااااا ٞححااا ا َ ٗحٗٓااااااَ ٗوااااا ٚت ل تُ ؿاااااٟا
تب ادّدتا ٗت غ ا ا كواأا اظاا ٞتر اتّ اهاا٘عٛ
ٗالؾااعداَ ؿ ا ٘ز اه٘ا ا ٗ ..إْ كاُ ا تواام
اهعر٘هااٞا ًٗثواأا اهػاابابا ل وواا٘ ًااّ أااٚؼ
سٗ ١ٜمحا ات ٚضا ٗ .١اد ل تلاْ٘ اهعر٘هاٞ
ححٚاُا عٌسا شًِّٚا اةطا حٗ ًسحواً ٞاّ ًساحاى
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ااٚاااٝا ٗحعاارتت ِٓاااا ٗحُااا اهعةااد اهطااادع
ًااّ اهعٌااسا حُ ا ًااا شه ا ًطاالُ٘ا اهعر٘هااٞ
اه ًاشاه ت  ٟحْ تراز كػاعس.
ٗإذا كاااْ اإل ااداة اااا كٌااا ٙةاا٘ي اا٘ده :
نٓاااا٘ اهعر٘هاااا ٞايطااااتعاد ٝؿاااادانا ااااارْ ٓاااارٖ
اهعر٘ه ٞتػالى عِاد ٜاياديى األكثاس زحا اٞ
إىل عااااامل اهػااااعسٗ .هاااا٘ حُاااام كِاا ا ت٘جّٔاا ا
طؤاهم اه حا إها ّٛعاّ احملعاات ايرؿاوٞٚ
حٚااات ٛبااى ضااِ٘ات كِا ضا كتر ٛاإلغااازٝ
إىل عع ايراؾى اهعا س ٝكاهصٗاألا اإلجنابا
اان ٗاي٘ت ..اخل..
عو ٟحْ ح سش ٓارٖ احملعاات اهعٌسّٙاٗ ٞاها
حز ٠حُٔا ًّ حيعس ايراؾاى ٗحكثسٓاا حادّٝ
ٗ ا لحااا ٓاا٘ ٓاارٖ ااااسب اُِ٘،ااٗ ٞاهظايااٞ
اه تعٚػٔا اهب د ًِر ضِ٘ات لاى ٌٓ ٚتٔاا
ٗغساضاااتٔا ٗهلاااى ًاااا محوا ا ًعٔاااا ًاااّ واااٍ
ٗ طاا٘ ٗ ٝػاااعاتٗ ..اهاا ًاشهِااا حنٚااا آفازٓاااا
ايدًّس ٝإىل اه.َ٘ٚ
ــــ الكصيدة تطجيل لألحداث والئقا ع
 عالقتــــك بالكلنــــل واكيــــال والكتابــــل؟ الصـــ س
والصئزة والتصكيل ،ما ٍ الدوافع اليت تكف خلفَا؟!

 هٚطاا اهع اا ٞااني اهػااعس ٗاهؿاا٘زٝ
ٗاهتػاالٚى ٗهٚاااد ٝعؿااسُا ااا اااس ..ااى ٓاااٛ
ع ً٘ ٞغو ٞاهةدَ كٌاا ٙتضا هِاا ٓارا
اهةاااااا٘ي ايِطاااااا٘ب إىل اهُ٘ٚاااااااُ ٛضااااااٌُٚ٘ٚدع
اهل٘ٚضااااا :113 - 991- ٛناهػاااااعس ؾااااا٘زٝ
ُاأةاا ٞحٗ زضااٍ ُاااأاا ٗإْ اهسضااٍ حٗ اهتؿاا٘ٙس
غعس ؾاً ن ٗل حُلس ِٓاا حْ اا٢ادت ٛكاُا
كب ً ًّ ٝثى ٓارٖ اهرتا عٚا ٞاني ٓارٖ اهرِاْ٘
لتٌع.ٞ
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ٗٙو ااااق اهةااااازم حٗ اهِا ااااد حْ ؿااااٚدتٛ
ترااا ٛاهؿااا٘ز ٗ ٝاهتػااالٚى إىل حاااد عٚااادا
ضاا٘ا ١حكاُا ٓاارٖ اهؿاا٘زً ٝرااسد ٝحَ ًسكباا.ٞ
ٗجتاادز اإلغااازِٓ ٝااا حْ اهةؿااٚد ٝهٚطا ؾاا٘زٝ
ا٘ت٘غساا ٞٚهألغٚاٗ ١ل ٓا ٛتطا  ٚهألحادا
ٗاه٘ ا ٢ا ةدز ًا ٓ ٛاّ تؿ٘ٙس..ٜ
ذهاااام حْ اهػااااعس ٗهٚااااد اي ّٚواااا ٞاهدزجااااٞ
األٗىل.
ٗ د اضتعاة اهػاعس عصزا اُٗد حْ ٙؿاّ٘ز
هِا توم اهع  ٞاهتلاًوٗ ٞٚاهتراعو ٞٚة٘هٕ :نإْ
اهعٌى اهر ايثٌس ٓ٘ ذهم اهر ٜحيتااأل ترطا ٖ
إىل ً ٞ٣عٌى ًّ جاِظ آياسا ٗاهعٌاى اهارٓ ٜا٘
لٌ٘عاا ٞاتااازً ٝااّ اهؿاا٘ز ٗاهسضااَ٘ ٓاا٘ ُاا٘اٝ
يا ٞ٢ؿٚدٝن.
 الصحف والدوزيار الطـئزيل وال سبيـل وعالقتـك
بَا أقسبَا وأب دٍا إليك وٍل لك قصص وحكايار م َا؟

 هةاااد ُػاااست حٗىل ؿاااا٢د ٜلواااٞ
األدٙاااان اهوبِاُٚاااا ٞهعاااااَ 4424ا ٗاهاا ا ح٘تٔااااا
لٌاااااا٘ع األٗىل ن ؿااااااا٢د حاااااان ٗغضاااااانن
اهؿادز ٝدًػا عاَ ٗ .َ4430محو اهعِا٘اْ
اهتاااه :ٛنإىل ةااسا١نا ٗل حشاي حذكااس إىل اهٚااَ٘
توااام اهرسحااا ٞاهعازًااا ٞاظااا ٞأااااهع عِااا٘اْ
اهةؿٚدً ٝةسُٗاا ااة ٛأسضا ا،وا ٞإىل
جاُن حةا ١حد اٗ ١غعسا ١آيس ّٙغ ٜا ٗعواٟ
اهاااسغٍ ًاااّ اهعػاااسات ٗزمباااا اي٣اااات اهةؿاااا٢د
ايِػاااااا٘ز ٝاهؿاااا ا ف ٗا،اااا ا ت اهطاااااا٘زٞٙ
ٗاهعس ٚاااٞا اٌٚاااا عااادا ٗعوااا ٟاًتاااداد اهطاااِني
اه حة ٞهرهم اهتازٙخا غ حُ ًا شه حذكس
ذهاام اهتااازٙخ كٌااا ٙااركس ايااس ١ؿاا ٞعػااةٕ
األٗي.

حئاز مع الصاعس إبساٍيه عباس ياضني

اٌٚا عدا ًِٗار ًِتؿاف اهعةاد األٗي ًاّ
ناُِٚٚاات اهةاسْ اهرا٢ا

ادحت ؿاا٢د ٜت ياار

ٗهعااى ًااّ ح ااسش اهع٘اًااى اه ا ضااآٌ
كادت تاؤدٜ

يوا اه٘ا اهػعس ٜاي شَٗ ٗاه

أسٙةٔاااا هوِػاااسا ٗكاُا ا اهباااداٙات األٗىل

إىل غااً ١ٛااّ اهةعٚعااً ٞااا ااني اهػااعس ٗأاا٘زٖ

ؾ ا ٚر ٞتػااس ّٙإىل جاُاان اهؿ ا ف ٗا ،ا ت

اهعااسٙع ٘جاإ عاااَ تواام اهر٘ ٚاا ٞاه ا ًازضاأا

اهطااا٘ز ٞٙاألياااس ٠ناهثااا٘ز ٝااااا اهبعا ا ااااا اهثةاااااٞ

عع اهػعسا١

دعااٗ ٠اتورا ٞكاادافاٞ

األضب٘ع ٞٚاا األضاب٘ة األد ا ٛااا اي٘ اف األد ا ٛااا

ًٗا عد اادافٗ ٞاهلتا  ٞهألجٚاي اهةادًٞ

ايعساٞن إ اا ٞإىل عع ا ،ت اهعس ٗ ٞٚاها
حذكااااس ًِٔااااا :ناه٘حااااد ٝايعس ٚاااا ٞاااااا اهل٘ٙاا ا
اهل٘ٙت ٞٚاا اهرٚؿى اهطع٘د ٞٙاا حٗزاق اإلًازاتٞٚ
اا إ داة ٗحدب ُٗةد ايؿسٙتني اا اآلداب اهوبِاُ..ٞٚ
اخلن ٗكِا ا عوااا ٟاهااادٗاَ ح اااف عواااً ٟطاااااٞ
ٗاحاااادً ٝااااّ ًعظااااٍ ٗضااااا٢ط اهِػااااس احملوٚااااٞ
ٗاهعس ٚااااٗ ..ٞإْ كاُاااا اهاااادٗزٙات ٗاهؿاااا ف
اهطاا٘زٓ ٞٙاا ٛاأل ااسب إىل اهةواان األُٔااا كاُا
تػٔد ًعظٍ األحٚاْ اه٘لدات األٗىل هةؿاا٢دٜ
ًثوٌااا كاُ ا تػاالى عِااد ٜاعااد ٝالُع ا ق
إىل اضا١ات حٗض ٗحزحن.
ــــ البد مً ال ئدة بالص س إىل مكاىتُ الال كل


الصاعس واجلنَئز املتلك أوالً ثه الصاعس والكازئ

وال القل بييَنا كنصدز ومطتكبل؛ واملتلك والكلنل.؟

 اهػاعسا اجلٌٔ٘زا اهػاعس ٗاهةازما
ايتورةاااٗ ٛايطاااتٌ  ..اخل ..نااا ٞع اااٗ ٞأٚااادٝا
عسآاااا ل تِرؿاااٍا ًاااا اااني اهػااااعس ًٗاااا اااني
اآلياااس ّٙعوااا ٟتعا ادّد اهتطاااٌٚات ٗاهت٘ؾاااٚرات.
ٗٓااااااؤلٓ ١ااااااٍ اضااااااا١ات اهػاااااااعس ٗتسجٚاااااا
ؾااا٘تًٕٗ .اااّ غ ٓااااٍ حٗ عٚااادا عااأٍِ تلااااْ٘
اهلتا اا ٞرااصا
اهظ َ.

اهرااساق حٗ ز ؿااا ٓط ات ّٙا

ٗحزِٓ ٠ا حُٕ ل د ًّ تؿ٘ٙن ٓرٖ اهع

ٞ

ٗاهع٘د ٝاهلوٌ ٞاهػاعس ٝإىل ًطازٓا اهؿ ٚ
ه ٚظ ٟاهػعس مبلاُتٕ اه ٢ةٗ ..ٞاه ميلاّ
ااٚااااٝ

هوػااااعس ًاااّ ي هلاااا ت دٙااا ٞزضااااهتٕ

ٗاهثةااااٗ ٞا،تٌاا ٗ .عوِٚاااا حْ ُتاااركس ِٓاااا حْ
اهص د ٙرٓن جراٗ ١حًا ًا ِٙر اهِاع اٌٚل
األز .
ـــــ املئٍبل أبسش مكئىار الصاعس
 عيد الص س أو يئو الص س ماذا تكئل يف ذلك؟!.

ٙاَ٘ اهػاعس حٗ

 ل حضتع ٚاهةا٘ي

عٚاادٖ حكثااس اااا اهاإ جاااْ ك٘كتاا٘ نًااّ حْ
ااٚااا ٝهاا٘ل اهػااعس كاُ ا ح ااى جاادازً ٝااّ حْ
تُعاؽ اع ن.
 كيف يتكئٌ بسأيك الصـاعس وكيـف يتكـئٌ الكـازئ
وما الري مييص ما بني امل ادٌ األضاضيل بسأيك؟


داٙاا ٞحٗدّ اهةاا٘ي إْ ايااس ١إًااا حْ ٘ٙهااد

غاعسا ٗإًا هّ ٙلاْ٘ ذهام اهػااعس
حتاا ٟهاا٘ ٗ ااع٘ا اهػااٌظ
ٙطاااازٖٗ .كِا ا حغاااست
اهػااعس هااٚظ ايتٚاااازا

ٙاَ٘ ًاا

ميِٚاإ ٗاهةٌااس
ًعاااس

حااادٙثِا حْ

اااي ًااّ األحااا٘ايٗ ..إْ

كِ ا حع ا ِٓااا حْ اي٘ٓباا ٞاهػااعسً ٞٙااّ ح ااسش
ايلُّ٘ااات هوػاااعس ااا حعاا

اهضااسٗز ٝحُٔااا
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ٗحدٓا ًّ ٙستة ٛإ إىل ًستبا ٞاخلواا اهػاعسٜ



حٗ اإل داة ااةٚة..ٛ

 هط ًّ ٓ٘ا ٝت٘ج ٕٚاهسضا٢ىا ٗهاٚظ

ما زضا لك للكازئ والصاعس الطئزي وال سب ؟!

ًّ عادت ٛتةد ٍٙاالٍ ٗاي٘اعقا ٗإْ كااْ

ااهػاااعس ٙتلااْ٘ ًااّ ي ؾاا ٞجتاز اإ
ااٚاًٗ ٝاّ عٌاا فةاااتإ ٗضاعً ٞدازكإ ًٗاّ

ل د ًّ كوٌ ٞحيا ٝ

لٌااااى ً٘ا راااإ ٗحالااااازٖ ٗؾاااادق ًػاااااعسٖ

ضاا٘ا ١حكاُ ا هوةااازم حَ اهػاااعس اط ا كترٛ

ٗزٓاا ٞححاضٚطٕٗ ...اهةازم اجلّٚد ٙدزن متاًا

ااااهة٘ي إْ عوااا ٟاياااس ١حْ ٙتباا ُااادا ١وبااإٗ ..حْ

اهرااازق ااني ًااا ٓاا٘ جاا٘ٓسًٗ ٜااا ٓاا٘ شا٢ااف

حيطااّ اإلؾااعا ١إهٚاإ ج ّٚاادا ..الااث ا ًااا ِٙبِ٣ااا

اهػااعسٗ .حعتةااد ِٓااا حْ اهةااازم اجلٚااد اااا كٌااا

ٓرا اهةون مبا هٚظ هِا ٕ عوٍ.

ٙة٘ي اهػاعس اياغ٘  ٘ٓ .ي ًّ غاعس زد.١ٜ
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*

*

ّبدِ أن ىفٍِي اهثكافٕ ّؾد أدأ ىًاسبٕ هِعؿ ذد ههتفسّرات اهػبّؾّٕ ههتطرفات
اهبصرِّٕ .ػبّؾٕ اإلًسان ّىمن تفسّرٌا مهٍا ىن سالو اهثكافِٕ .االستالفات اهتْ
تبدِ صدّدٔ االرتباػ باهسطاٙظ اهبِّهِحّٕ اهساطٕ ىثو استالف األحًاش ،ؽهٖ
سبّو اهىثاو ،ال ّىمن ىالذؼتٍا أبداً فْ ذد ذاتٍا «فْ اهذاهٕ األطهّٕ» (اهػبّؾّٕ)،
ألن اهثكافٕ تستِهْ ؽهٍّا ىباصرٔ :اهتكسّي اهحًسْ هألدِار ِههىٍاي فْ اهىحتىؾات
اهبصرّٕ ًّتخ أساسًا ؽن اهثكافِٕ ،هٍذا ًراٌا تتًِـ ىن ىحتىؿ آلسر(.)1
ِاإلًسان ال ّىهن أٓ صْ٘ ػبّؾْ ساهظ .ذتٖ اهِؼاٙف اهبصرّٕ اهىرتبػٕ
باهذاحات اهفّزِّهِحّٕ ماهحِـ ِاهًِي ِاهرفبٕ اهحًسّٕ ِىا إهٖ ذهن ،تىهٍّا اهثكافٕ:
اهىحتىؾات ال تكدي تىاىاً األحِبٕ ًفسٍا باهعبػ ،ؽن تهن اهذاحاتِ .فْ اهىحاالت
اهتْ تسهِ ىن اإلمراُ اهبِّهِحْ تكِي اهثكافٕ بتِحَّ اهسهِن .هذا فإن األىر «من
ػبّؾّّــاً»  ٌِِ ،أىر ًِحٍَ فاهباً هألػفاو فْ األِساػ اهبرحِازّٕ ؽهٖ ِحَ
اهسطِظّ ،ؾًْ فْ اهِاقؿ« :من ىتِافكاً ىؿ ًىِذد اهثكافٕ اهتْ ًكهت إهّن»(.)2
ِّتفل اهفرد فْ اهىحتىؿ ىؿ بؾغ اهًاش فْ مو اهًِاذِّْ ،تفل ىؿ بؾغ
اهًاش فْ ًِاذْ أسرِٗ ،ال ّتفل ىؿ أٓ ىن اهًاش فْ ًِاذْ ثاهثِٕ .تٍتي ؽهِي
اهبِّهِحْ ِاهفسِّهِحْ بدراسٕ اهحاًب األِو ،بًّىا تٍتي ؽهِي اهًفش بدراسٕ اهحاًب
اهثاهجِ ،أىا اهحاًب اهثاًْ فّصمو ىحاالً ههدراسٕ فْ ؽهِي االحتىاـ ِاألًثرِبِهِحّا،
ِتهن ىؼاٌر االتفال ِاالستالف بّن األفراد ِاهحىاؽاتِ ..بًا٘ ؽهٖ ذهن ،تطبر اهثكافٕ
ؽًطراً أساسّاً فْ ذّأ اهىحتىؿِ ،فْ دراسٕ اهىحتىؿ مذهن ..فاألسهِب اهذٓ ّسّر
*

كاتب من سوريا.
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ؽهَّ اهًاش فْ ذّاتٍي ،إًىا ّؾتىد ؽهٖ ػبّؾٕ اهثكافٕ اهساٙدٔ فْ اهىحتىؿ ،ىؿ
بؾغ اآلثار اهتْ تترمٍا اهؾِاىو اهحقرافّٕ ِاهبِّهِحّٕ(.)3
ِسًتذدج فّىا ّهْ ؽن ىفٍِي اهثكافٕ ،ثي ًتسا٘و ٌو «اهثكافٕ» ٌْ
«اهذعارٔ»؟

أوالً :فــي مفهــوم الثقافــة
ؽًدىا ػرز اهسؤاو « ىا ٌْ اهثكافٕ؟ » فْ اهًطف اهثاًْ ىن اهكرن اهتاسؿ ؽصر،
ماًت أصٍر اإلحابات ِأمثرٌا تماىالً إحابٕ إدوار ب .تايلور فْ متابَ «اهثكافٕ
اهبدا »ّٕٙاهطادر سًٕ 1871يِ ،حا٘ فٍّا« :إن اهثكافٕ ٌْ ذهن اهىرمب اهمهْ اهذٓ
ّصتىو ؽهٖ اهىؾرفِٕ ،اهىؾتكدِ ،اهفنِ ،األدبِ ،األساللِ ،اهكاًِنِ ،اهؾرف،
ِاهكدراتِ ،اهؾادات اهتْ ّمتسبٍا اإلًسان بِطفَ ؽعِاً فْ اهىحتىؿ»ِ .قد ؽاد تاّهِر
إهٖ تأمّد ٌذا اهتؾرّف فْ متابَ «األًثرِبِهِحّا» اهطادر سًٕ 1881ي ،ىِعذاً أن
تؾرّف اهثكافٕ ؽهٖ ٌذا اهِحَ ّحؾهٍا ساطٕ باإلًسان دِن فّرُ ىن اهماًٙات اهذّٕ.
ِقد ؼو ٌذا اهتؾرّف أصٍر اهتؾارّف ِأمىهٍا ِأمثرٌا عبػاً ،أِ قو :ؼو ٌذا اهتؾرّف
«اهحاىؿ اهىاًؿ» مىا ّكِو اهىصتقهِن باهىًػل ،أفعو اهتؾارّف ألمثر ىن ًطف قرن
ىن اهزىن .إال أنّ تػِر اهؾهِي ِاهذرمٕ اهؾهىّٕ بصمو ؽايِ ،اهؾهِي االحتىاؽّٕ
ِاألًثرِبِهِحّا بصمو ساظ ،أهكٖ اهىزّد ىن األعِا٘ ؽهٖ فٍي اهثكافِٕ ،دفؿ إهٖ
تؾرّفات حدّدٔ(...)4
فكد ؽرفٍا إدوار هيريو تؾرّفاً ًاو قسػاً ِافراً ىن اهصٍرٔ ّكِو« :اهثكافٕ ٌْ
ىا ّبكٖ فْ ذامرتًا ؽًدىا ًًسٖ مو صْ٘»(ِ .)5ؽرّفٍا ن .راّت بأًٍا « اهًىِ اهترامىْ
ههتكًّاتِ ،اهؾاداتِ ،اهىؾتكدات ،هصؾب ىن اهصؾِب ّؾّض فْ ذاهٕ االتطاو
اهىستىر بّن أفرادًُِّ ،تكو ٌذا اهًىِ اهترامىْ إهٖ اهحّو اهًاص ٚؽن ػرّل اآلبا٘،
ِؽبر اهؾىهّات اهتربِّٕ»(ِّ .)6رٗ روبرت بيرستد أن «اهثكافٕ ٌْ ذهن اهمو اهىرمب
اهذٓ ّتأهف ىن مو ىا ًفمر بَ ،أِ ًكِي بؾىهَ ،أِ ًتىهمَ مأؽعا٘ فْ اهىحتىؿ»(.)7

ِّرٗ الدكتور محمد عابد الجابري أن اهثكافٕ ٌْ «ذهن اهىرمّـب اهىتحاًش ىن
اهذمرّات ِاهتطِرات ِاهكّي ِاهرىِز ِاهتؾبّرات ِاإلبداؽات اهتْ تذتفؼ هحىاؽٕ
بصرّٕ ،تصمّـو أىٕ أِ ىا فْ ىؾًاٌا ،بٍِّتٍـا اهذعارّٕ ،فْ إػار ىا تؾرفَ ىن
تػِرات بفؾو دًّاىّتٍا اهداسهّٕ ِقابهّتٍا ههتِاطو ِاهؾػا٘»ِ .بؾبارٔ أسرٗ« :إن
اهثكافٕ ٌْ اهىؾبّـر األطّو ؽن اهسطِطّٕ اهتارّسّٕ ألىٕ ىن األىي ،ؽن ًؼرٔ ٌذُ
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األىٕ إهٖ اهمِن ِاهذّأ ِاهىِت ِاإلًسان ِىٍاىَ ِقدراتَ ِذدِدُِ ،ىا ًّبقْ أن ّؾىو
ِىا ال ًّبقْ أن ّأىو»(.)8
ِِّحز الدكتور عبد الله الدائم تؾرّف اهثكافٕ قاٙالً« :اهثكافٕ ٌْ حىهٕ اهسىات
ِاهىالىر اهساطٕ اهتْ تىّز ىحتىؾاً ىؾًّاً ،أِ زىرٔ احتىاؽّٕ ىؾًّٕ ،سِا٘ أماًت
رِذّٕ أِ ىادّٕ ،فمرّٕ أِ ؽاػفّٕ»(.)9
ِّىمن أن ًسهظ إهٖ أن « اهثكافٕ » ٌْ « رؤّٕ ههؾاهي » تصىو اهًؼرٔ إهٖ
اإلًسان ِؽالقاتَ باإلهَ ِاهبصر اآلسرّن ِاهػبّؾِٕ ،تذددٌا «اههقـٕ» اهتْ تذمي
اهتفمّـر ِ « اهكّــي » اهتْ تذمي اهىىارسٕ ،ذّج اهكّي ٌْ اهىؾاّّر اهتْ تعبػ
اهسهِن اهبصرٓ ِتحسد بطىات اهىحتىؿ فتذدد ٌِّتَ ِسطِطّتَِ ،تًبثل ؽًٍا
اهكِاًّن ِاهؾادات اهتْ تعبػ « ًىـػ اهذّأ » اهذٓ ٌِ اهثكافٕ ىحسدٔ أِ
ىصسطٕ.
ٌِمذا فإن اهثكافٕ اهذل هّست اهثكافٕ بىؾًاٌا اهعّل ،أِ هّست اهطًاؽات
اهثكافّٕ أِ اإلبداؽّٕ األدبّٕ (ماهصؾر ِاهكطٕ) ِاهفًّٕ (ماهًذت ِاهىسرز)ِ ،همًٍا
اهثكافٕ بىؾًاٌا اهِاسؿ (األًثرِبِهِحّا) ،أٓ بىكِىٍّا :اههقٕ ِاهكّي.

ثانياً :هـل « الثقافـة » هــي « احلضـارة »؟
فْ ىحاو اهتفرّل أِ اهتِذّد بّن ىطػهذْ «اهثكافٕ» ِ«اهذعارٔ»ّ ،رٗ
بؾعٍي أن اهثكافٕ فّر اهذعارٔ ،قاٙهّن إن اهثكافٕ تصىو اهحِاًب اهىؾًِّٕ ،بًّىا
تصىو اهذعارٔ اهحِاًب اهىادِّٕ .همن ىؾؼي اهؾهىا٘ ِاهىفمرّن فْ ٌذُ األّاي
ّىّهِن إهٖ ؽدِّ اهذعارٔ ِاهثكافٕ صّٙاً ِاذداًِّ ،كِو اهىفمر سيد ياسين «:هِ رحؾًا
إهٖ متاب اهباذج األىرّمْ اهصٍّر طىِّٙو ًٌتًحتِن «طراـ اهذعارات ِإؽادٔ
طّافٕ اهًؼاي اهؾاهىْ» اهذٓ طدر ؽاي  ،1996بؾد ذِاهْ ؽاي ىن ىكاهتَ اهصٍّرٔ
اهتْ أثارت حدالً ؽاهىّاً ،فإن االتحاُ اهذدّج ال ّفطو إػالقاً بّن اهذعارٔ اهتْ
ؽرفت فْ هذؼٕ ىا بأًٍا ىحىِؽٕ اهِساٙو اهىادّٕ ِاهتمًِهِحّٕ اهساٙدٔ فْ ىحتىؿ
ىاِ ،بّن اهثكافٕ اهتْ تتعىن اهكّي ِاهىثو اهؾهّا ِاهىالىر اهذًٌّٕ ِاهفًّٕ
ِاألسالقّٕ هىحتىؿ ىاِ .ىن ًٌا ،أطبر اهىطػهر اهذدّج اهىتداِو ال ّفرل بّن
اهحِاًب اهىادّٕ ِاهىؾًِّٕ ،ؽهٖ أساش استذاهٕ اهتفرقٕ بًٍّىاِ .ىن ثي أطبذت
اهذعارٔ ِاهثكافٕ تصّران إهٖ أسهِب اهذّأ اهصاىو اهذٓ ّىّّــز صؾباً ىاِ ،اهذٓ
ّتعىن اهكّي ِاهىؾاّّر ِاهىؤسسات اهتْ تـتـصربٍا األحّاو اهىتتابؾٕ فْ ىحتىؿ
ىا»(.)11
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احلرصة اظشاعوة واظرتاث اظشعيب اظشفاػي

دلؤظفه حممد خاظد رعضان

((طؿاب يف عاػوة وتارؼخ ودالالت ثالثني حرصة
دعشقوة ذعؾوة دُرس ععظمها ))
حممد سود اخلربورلي*
عقدعة يف تؾوان ضرورة االسؿناء باظرتاث اظشعيب...
طـرية ػي األدؽلة اظيت تـار سن االػؿمام باظـقاصة اظشعؾوة عنهفاً وودائل

وشاؼات ،صاألعر ؼؾدو ظؾعض اظناس جمرد بذخ تدسو إظوه اظدسة واظرتف واالسؿزاز

باظذات ،طما ؼؾدو ظلؾعض اآلخر وثوق اظصلة باهلوؼة ؼدسم أرطاغها ومينع حصوغها

عن سواعل اظؿفاذب واظؿهاصت واالغفالت.

واظقضوة أسمق عن ذظك وأبعد عدى عن ذاك ،إذ ػي تنصب يف صموم

تنموة اإلغسان واظرضي مبخؿلف أدؾاب وجوده ضمن اغؿظام ؼؾين احلاضر وؼردم
أصق ادلسؿقؾل احؿكاعاً إىل ودائل اظعصر واػؿداء مبنارة ؼشع غورػا عن أسماق

ادلاضي ،صقد وىل سصر زن صوه طـريون أن اظؿطور واظرضي االجؿماسي ووظوج
سصر احلداثة ال ميكن أن ؼكون إال سلى أداس ضطوعة عع ادلاضي ،طما اغدثر

رأي طان ؼرى وجوب االضؿصار سلى عا أصاد عنه األجداد دون جتاوزه إىل عا

سداه عن ععارف وسلوم.

إْ اهجقافةةة ٞاهؼةةةزء ٞٚدةةةضًِ ١ةةةا ةةةى ٓةةةٛ
ٓ٘ٙتِا ٗٗد٘دُا فة كلةّ ْ ُتـة٘س مقةذًا
ٗ مطةةةة٘سا دْٗ اذتعةةةةاو لؤٚةةةةا ٗاهتٌظةةةةم ٔةةةةا
ٗم٘فري كى طءاب اهظةريٗس ٝاةا دْٗ ْ ٙع٘مِةا
ْ اذتٚا ٝهٚظت قشاسا ثا تا ٗإمنةا ٓة ٛاطةتشاهٞ

ذٙةةةٗ ٞاًتةةةةذاد ا ا سمقةةةةا ١هةةةةزهم ا ٓتٌةةةةاَ
ةةةاه اخ اهؼةةةزيب ٙلةةةْ٘ إ تزٌٚةةةا فٌِٔةةةا
*
آلهٚات سل٘سٖ فِٚا ٗمؼلٚوٕ ه٘دذاُِا.

*

كاتب سوري.
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إْ اه اخ اهجقاا اهؼةزيب ٗاسةذ ٙةت ري
ٗهلّ ٗوا٢عٕ متط٘س ٗمتذةذد ِٗٙةءذع زلةٔا
ةةا
ًةّ زةةك لةةٍ م ةري اهز٘اًةةى ٗاه ةةشٗ
ٙقَ٘ ده ٚلو ٟثشا ٕ٢ارت ق.
إْ قشا١مِا هوجقاف ٞاهؼزء ٞٚلوة ٟطةع ًةّ
مزةةش ٓةةٛ
اهِ شٙةةات ارزشفٚةةٗ ٞاهزوٌٚةة ٞاهة
األخش ٠طلُ٘ا ٗ ثءاما ٗإمنةا ٓة ٛمطة٘س دا٢ةٍ
ملؼةةةن لةةةّ حءٚزةةة ٞسلةةة٘سٓا فِٚةةةا ٗ ضتةةةا١
مأثريٓا ا سٗاسِا ٗلق٘هِا ٗطو٘كِا.
ٗٗصاس ٝاهجقافةةةٓ ٞةةة ٛارزِٚةةةٔ ٞةةةزٖ اهجقافةةةٞ
كٌا ُٔا ًزِ ٞٚلى ُ٘اع اهجقافات األخةش٠
هزهم ؿذست ًذٙش ٞٙاه اخ اهؼزيب ا اه٘صاسٝ
ًؼةةةةشٗلا لةةةةاَ  2005زِةةةة٘اْ ر ًؼةةةةشٗع ةة ة
ٗسعةةا اهة اخ اهؼةةزيبء ٗدةةا ١اهلتةةاب األٗي
زِةة٘اْ نفِةةْ٘ ارةةأث٘سات اهؼةةعآ ٞٚا ادتضٙةةشٝء
هوءاسةةةح اةةةذ اذتظة ة ٗ ؿةةةذست ارذٙشٙةةةٞ
ه ا ٞٙلاَ  2009ط  25كتا ا مؼٌى كى ضتا١
ط٘س ٞٙمقشٙءا.
ٗا ٗي لةةةذدت ٓةةةزٖ ا وةةةٗ ٞاهةةة مزةةةذ
اًتةةةذادا دتٌة ة ٓةةةزا اهة ة اخ ٗإسٚا٢ةةةٕ اخة ة ت
كتا ا ؿذس لّ ٓزٖ اهظوظٙٗ ٞتشذخ ًؤهعةٕ
ًةةّ خ هةةٕ لوةة ٟهةةْ٘ ًةةّ هةة٘اْ مشاثِةةا اهؼةةزيب
ٗٓةةةةة٘ ناذتشفةةةةة ٞاهؼةةةةةاًٗ ٞٚاهةةةةة اخ اهؼةةةةةزيب
اهؼعآٛء ًٗؤهعٕ نستٌةذ خاهةذ سًلةاْء هذٙةٕ
آتٌاًةةةةات كةةةةجري ٝا ةة ة اهةة ة اخ اهؼةةةةزيب
اهظ٘سٗ ٜم٘ثٚقٕن1ء.

احلرفة الشامية والرتاث الشعيب الشفاهي:
ؿذس اهلتاب لّ ٗصاس ٝاهجقاف ٞذًؼةا
ًذٙشٙةة ٞاهةة اخ اهؼةةزيب ٗرٌةةى اهةةشقٍن20ء
ٗدةةةا ١ا ن216ء ؿةةةعشٗ ٞقظةةةٌٕ اهءاسةةةح إىل
مخظةة ٞةة٘اب خـةةف اهءةةاب األٗي هوٌقذًةةٞ
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ٗاهءةةةةةاب اهجةةةةةاُ ٛهتزشٙةةةةةن اذتشفةةةةةًٗ ٞآٚتٔةةةةةا
ٗماسخئةةا ٗاهجاهةةح دزوةةٕ هوشةةش ارِةةذثشٗ ٝ
كةةادت ْ مِةةذثش ًةةا اهءةةاب اهشا ة ف ــةةٕ
هوشٗا ُٟٔ ٗ ٝاهلتاب اهعـى ارتةاًع اهةزٜ
دزوٕ هو امت.ٞ

الباب األول:
خــٕ اهءاسح هوٌقذً ٞسٚح ملوٍ لّ
اذتشفًٗ ٞا دا ١ا ًزِآا ا ارزذٍ اه٘طة،ٚ
سشفةةة ٞفٔةةة٘ ستةة ء
ًةةةّ ْ اذتشفةةة ٞناسةة
ٗفٙ ٕٚلا ناذتشفٗ ٞطةٚو ٞاهلظةم ًةّ صسالةٞ
ٗؿِالٗ ٞاذتشٙن ٓ٘ اهزاًى ا اذتشفٞء.
ٗ زةةةذ اطتزشاكةةةٕ رزِةةة ٟاهـةةةِزٗ ٞارِٔةةةٞ
ٙظتِتر ًّ لشكٕ اهو ٘ ٜن ْ اذتشفً ٛٓ ٞةادٝ
اهزٌةةى ٗإ ذالةةٕ ٗمِةةتر ثةةشا ِٚةةا ًزشٗفةةا ًةةا
ارِٔ ٞفٔ ٛاهزٌى زامٕ ا اذتشف.ٞ
كٌةةا ٙؤٙةةذ ًةةا رٓةةم إهٚةةٕ د .ةةذس اهةةذّٙ
اهظةةةةءال ٛا دساطةةةةتٕ ن كةةةة٘ا ١لوةةةة ٟقةةةةاً٘غ
اهـِال ٞاهؼاًٞٚء سٚح ٙق٘ي فٔٚا :نإْ اذتشفٞ
ٗاهـةةِالً ٞعًٔ٘ةةاْ ًتٌةةاٙضاْ ٗإْ كةةى خوةة،
ٌِٔٚا ٗ اهتزشٙن لو ٟطاغ ْ اهزٌى اهٚةذٜٗ
ٓةة٘ اهـةةِالٗ ٞلةةري اهٚةةذٗٓ ٜةة٘ اذتشفةةٓ ٞةة٘
خطةةأ كةةءري فاذتشفةةٓ ٞةة ٛاهزٌةةى اهـةةِالٛ
اهظةةا ا ماسخيٚةةا هِؼةة٘ ١اهـةةِال ٞاهش اهٚةةٞ
ٗٓةةة ٛاهِؼةةةاط ا قتـةةةاد ٜاهةةةزٗ ٜهةةةذ ماسخيةةةا
تضدةةةا اهزٌةةةى اهضسالةةةٗ ٛلٌةةةى اراػةةة ٞٚثةةةٍ
اطةةتقى لٌِٔةةا هٚشةةذخ ثةةاُ ٛمقظةة ٍٚادتٌةةالٛ
هوزٌى ٓ٘ اهزٌى اذتشاء.
ثةةةةٍ ةة ة اهءاسةةةةح طةةةةءم اختٚةةةةاسٖ اةةةةزٖ
اهذساطةة ْ ...ٞدُةةا لشفةةت ًِةةز فذةةش اهتةةاسٙ
ِتادامٔةةةةا اع ذالٚةةةة ٞاهٚذٗٙةةةة ٞاهةة ة دٓؼةةةةت
شٗلتٔةةا اهزقةة٘ي ًٗةةا رهةةم إ إ ةةذاع ا مةةشاخ

احلرفة الشامية والرتاث الشعيب الشفاهي

ػزيب ًاد ٜاى ا حٚامٕ ل قةات ا تٌزةات
اه لاؾ فٔٚةا ٗدظةذٓا ًضسكؼةًٗ ٞشطةً٘ٞ
ًٗطشٗقةةٗ ٞستعةة٘س ٝا متِٚةةات ًةةع ٠اهشٗلةةٞ
ارتاهذ.ٝ
ٓةةةزا اهة ة اخ اهلة ة ًٍ ...ةةةا ٓةةة٘ إ سةةةذ
ًـةةةةادس مةةةةأس ٙسٚامِةةةةا ٗدساطةةةةتٔا ٗٙقةةةة٘ي ا
ارقذً :ٞنهزهم ُظتط ٚاهقة٘ي إْ اذتشفة ٞسةذ
اذت٘اًةةى ا دتٌالٚةة ٞاه ة كلِِةةا ْ ُظةةتِتر
ًِٔا زك ًا خع ٛلِا ٗلّ ًزطٚةات ماسخيِةا
اهةة قةةذًٔا هِةةةا فٌةةّ خةة ي دساطةة ٞاذتشفةةةٞ
ٗل قتٔةةةةا ةةةةا تٌ ٗسٚامةةةةٕ ٙتزةةةةش اهءاسةةةةح
ػةةةٚآ ١اًةةةً ٞعٚةةةذٝء ٗ كةةةذ ْ لٌوةةةٕ هةةةٚع
م٘ثٚقٚةةا هوششفةة ٗ ٞم٘ؿةةٚعا ًةةّ سٚةةح كٚعٚةةٞ
اهزٌى نٗإْ كاْ قذ فزى رهمء إمنةا ٓة٘ دساطةٞ
ٗحتوٚةةةةى ٗمزٌٚةةةةا ا ل قةةةة ٞاذتشفةةةة ٞاهِةةةةاغ
ٗا تٌ .
هزهم مقـ ٟا لٌوٕ ٓزا اهة اخ اهؼةزيب
اهؼةةةةةعآ ٛاهةةةةةز ٜسافةةةةةا اذتةةةةةش ارذسٗطةةةةةٞ
ن ٗ اهةةةة ة كةةةةةةادت ْ مةةةةةةذسغء ًةةةةةةّ ًجةةةةةةاي
ًٗـطوشات ٗ لاٍْ.
ٗٙؤكةةةةةةةذ ْ اذتشفةةةةةةة ٞهٚظةةةةةةةت داًةةةةةةةذٝ
طةةاكِٗ ٞاذتشفٚةةْ٘ ؼةةش ًءةةذلْ٘ ٙتشةةذثْ٘
ٗٙق٘هْ٘ ٗٙٗ ِْ٘ ٙعشسْ٘ ٗرضُْ٘ هزهم سافا
اه اخ اهؼعآ ٛاذتشفٗ ٞدخى لٌاقٔةا ٗلةاؾ
ًزٔان2ء.

الباب الثاني:
حتةةةةذخ اهءاسةةةةح ا اهءةةةةاب اهجةةةةاُ ٛلةةةةّ
اذتشفةةًٗ ٞآٚتٔةةا لوٌةةا ٗماسخيةةا ٗقظةةةٌٕ إىل
طت ٞفـ٘ي سٚح ٙتشذخ ا اهعـى األٗي لّ
ُؼ٘ ١اذتشفٗ ٞمط٘سٓا ًٗا ًشت ةٕ ًةّ وةشٗ
شتتوعةة ٞل ة كةةى األصًِةةٗ ٞمطةةشق ا اهعـةةى
اهجةةاُ ٛإىل مطةة٘س اذتشفةةٗ ٞاُتزاػةةٔا ٗم٘طةةزٔا

ٗ كةةذ ْ دُةةا مطةة٘ست فٔٚةةا اذتةةش مطةة٘سا
ًتقةةذًا دةةذا ٗٙؼةةٔذ لوةة ٟرهةةم موةةم األطةة٘اق
اذتشف ٞٚاه ًةا صاهةت إىل ًِ٘ٙةا ٓةزا قاٌ٢ة ٞا
دُا فقذ ُؼأت اذتشف ٞا دُا ًِز صًاْ
زٚةةذ ٝدةةذا مزةة٘د إىل س اهظةةِ سظةةم سثةةاس
ارةةذْ اهقذكةةً ٞجةةى دًؼةةا ٗمةةذًش ٗ ٗلاسٙةةت
ٗطشد ٗ ٚفع ٗكى ارةذْ ارٚتةٗ ٞكةزهم
كتم اهتاس ٙاه حتذثت لّ سش دًؼا.
ٗخـةةةةةةف اهعـةةةةةةى اهجاهةةةةةةح هعطةةةةةة٘اق
اهذًؼق ٞٚارتاؿ ٞاذتشف ٗ ٞلى سشف ٞلوٟ
سذ ٝفذًؼا ًو ٞ٣ٚأط٘اق سشف ٞٚقى ُ ريٓةا
ا كى ًذْ اهزامل ٗإْ رٓم اهت٘ط ارزٌاسٜ
مبز ٌٔةةةا إ ْ زلةةةٔا قةةة ٛقاٌ٢ةةةا فِٔةةةان
طةةة٘ق اهظةةةشٗدٗ ٞٚاهِشاطةةة ٗاذتةةةذادّٙ
ٗاذتشٙةةةةش ٗاهزةةةةيب ٗاهعشٗامٚةةةةٗ ٞاهـةةةة٘
ٗاهقءاقءٗ ٞٚاهزطاسٗ ّٙلريٓا كجري ٗ ..كةذ
ا اهعـى اهشا ْ سشف ٛٚكى سشف ٞجتٌز٘ا
ا ط٘ق ٗاسذ ٗرهم هظٔ٘ه ٞاهتظ٘ٙا ٗكةاْ
اةةةٍ ًةةةا ٙؼةةةءٕ اهِقا ةةةات ا لـةةةشُا اذتاكةةةش
سٚةةةةح ٙزِٚةةةةْ٘ سٚ٢ظةةةةا لوةةةةٙ ٍٔٚزةةةةش ؼةةةةٚ
اذتشفٙ ٞتلوٍ ا ٍٔ ٗٙذاف لّ قلاٙآٍ
ٗٙةةء ا ٓةةزا اهعـةةى ٙلةةا كٚةةن ْ اذتشفةةٞ
ثةةةشت لوةةة ٟكِٚةةة ٞاعُظةةةاْ ٗهقءةةةٕ فلةةةجري
اكتظةء٘ا كِٚةةتٍٔ ًةةّ سةشفتٍٔ ًجةةى اهـةةءاْ
ٗٓ٘ اهزٙ ٜزٌى ا ؿِال ٞاهـةا ْ٘ ٗكةزهم
اهعشةةاَ ٗاهزةة٘اد ٗاهطشةةاْ ٗاهةةذقاق ٗاهـةةالامٛ
ٗاهع٘اخري...ٜ
ٗٙةةء ا اهعـةةى ارتةةاًع قٌٚةة ٞاذتشفةةٞ
ًٗلاُتٔةةةةةا ا ا تٌةةة ة ٗاطتؼةةةةةٔذ ةةةةةاهق٘ي
ناهـِزً ٞاْ ًّ اهعقشء ٗٓ٘ ق٘ي ٙزشفٕ اهزاًى
ٗاهزاحى لّ اهزٌى فـاسم اذتشف ٞكلّ
ْ جي٘ع فـِز ٞا اهٚذ ًاْ ًّ اهعقش.
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ثةةٍ ٙعةةشق ا اهعـةةى اهظةةادغ اذتشفةة ٞلةةّ
اهزٌةةى ارتةةذًٗ ٛارِٔةة ٞفاذتشفةة ٞإ ةةذاع ٗإُتةةاز
دذٙةةذ ُةةادس ٗارِٔةة ٞلٌةةى ٙةةذٗٙ ٜقةةذَ خةةذًات
لاد ٞٙهوشٚاٝن3ء.

الباب الثالث:
حتةةذخ اهءاسةةح ا ٓةةزا اهءةةاب لةةّ ث ثة
سشفةةة ٞدًؼةةةق ٞٚدوسطةةةت ٗاذتقٚقةةة ْ ٞزةةةك
اذتش اهة حتةذخ لِٔةا مل مةذسغ هلِٔةا ا
حشٙقٔا إىل اهضٗاي ًّٗ اذتش ًّ ٙظةت
لِٔا سذ فلٚةن ُقة٘ي لِٔةا ُٔةا دسطةت ًجةى
سشف ٞػ٘آذ اهقء٘س ٗاهؼٌ ٗاهلؼم ٗسشفةٞ
اهعشٗ...
ٗقةةذ حتةةذخ لةةّ كةةى سشفةةً ٞةةّ اذتةةش
اهة ركشٓةةا ا كتا ةةٕ ؼةةً ١ٛةةّ اهتعـةةٚى
لّ ً٘ادٓا ٗ دٗامٔا ٗسه ٞٚلٌؤا ٗ ػلااا ثٍ
ٙتشةةذخ لةةّ د مٔةةا األطةةط٘سٗ ٞٙلةةّ اه ة اخ
اهؼزيب األد  ٛاهز ٜسافا زتشٙةات اهزٌةى فٔٚةا
ًّ ًجاي ٗ لاٍْ ثٍ ٙء ً٘ك كى سشفة ٞا
ًِ٘ٙةةا ٓةةزاٗ ..ا ٓةةزٖ اهذساطةة ٞطةةأمِاٗي زةةك
ٓزٖ اذتش اه ثءتٔا ا كتا ٕ ًِٗٔا:
1ـــــ ةرفـــة ال واـــار :وال واـــار ودمشـــ ا ةةةاْ
ًت صًةةاْ ِٙعـةةٌاْ فٔةة٘ ًوةةتشٍ ذًؼةةا..
تاسخئةةا ٗ لٌاقٔةةةا ٗٓةةة٘ دةةة٘ٓش ٝصًِٔةةةا ٗدسٝ
صٓاسٓةةا فٌوٌظةةٕ ًوٌةةع دًؼةةا ًٗشمظةةٌٕ
ًشمظٌٔا.
ٗاه ٗكةةاس ُظةةٚر دًؼةةق ٛخةةاهف ٗٓةة٘
قٌةةاؾ ًـةةِ٘ع ًةةّ ارتٚةة٘ط اذتشٙشٙةة ٞلاهءةةا
ٗمز٘د ؿِالتٕ إىل ن 300ةة 400ء طِٓٗ ٞة٘ ًةّ
اذتشٙةةش اهطءٚزةة ٗ ٛاهـةةِالٗ ٛارـةةِ٘ع ًةةّ
اذتشٙةةةش اهطءٚزةةةٙ ٛةةةذخى ا ؿةةةِالتٕ ارتةةة،ٚ
اهزٓيب ٗٙذل ٟن شٗكاس سشٙش وذً ٜزٓمء.
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ٗكةةةةةاْ ا دًؼةةةةةا ا ًِتـةةةةةن اهقةةةةةشْ
اهزؼش ّٙس٘اه ٛن1200ء ُ٘ي هـِالتٕ ًا اهَ٘ٚ
فعٔٚةةةا طةةةءزُ ٞةةة٘اي فقةةة ،كٌةةةا ثءةةةت رهةةةم
اهءاسةةةح زةةةذ د٘ مةةةٕ اهة ة قةةةاَ ٔةةةا ِعظةةةٕ
ٗركش ْ ِٓةان زةك األُة٘اي ا ٗسػةات مزوةٍ
ٓزٖ اذتشف.ٞ
ٗمل ٙلتةةن اهءاسةةح ةةزهم ..إمنةةا لةةش
ةةا ١دةةضاُ ١ةة٘ي اه ٗكةةاس ًٗةةا رتادةةٕ ًةةّ
لٌةةاي كٌةةا حتةةذخ لةةّ كٚعٚةة ٞسطةةٍ ه٘سةةٞ
اه ٗكاس ٗٓ٘ طش اهـِزٗ ٞمزٌا ا سه ٞٚلٌى
اهِةةةةةة٘ي ٗا اهِقؼةةةةةةات ارزشٗفةةةةةة ٞا قٌةةةةةةاؾ
اه ٗكاس.
ثةةةةةٍ حتةةةةةذخ لةةةةةّ اهةةةةةذ ت األطةةةةةط٘سٞٙ
ٗاهع٘هلو٘سٙةة ٞا اه ٗكةةاس ًٗةةّ رهةةم ق٘هةةٕ:
ناوت هِا ُق٘ؾ اه ٗكاس ًةذ ٠اهز قةِٔٚ ٞةا
ٗ ةةةة ة اعُظةةةةةةاْ ٗاهضًةةةةةةاْ ٗاذتوةةةةةةٍ ًٗزاُةةةةةةاٝ
اهـشالات لذا اهزٌا األطط٘س ٜفٔٚا ٗ ٚاْ
فالو ٞٚاهشؤ ٞٙاعُظاُ ...ٞٚفِقؽ اهِذٌٗ ٞاهقٌةش
هتأكٚةةذ ٗدةة٘د اهقٌةةش ا راكشمِةةا ٗٗدةةذاُِا
سٚةةح كةةاْ كةةٌّ ًزءةة٘دات اعُظةةاْ ٗسطةةٍ
اهضٓش ٝد ه ٞهو ـةم ٗٓة ٛإػةاس ٝإىل اهءذاٙةٞ
ٗاهِؼ٘١ء ثٍ ركش زك األًجوة ٞاهؼةزء ٞٚاهة
متشةةذخ لةةّ اه ٗكةةاس ًجةةى نكةةاس اهطةةاق ًةةا
ِٚطةةةاقء ٗٙةةةء ٓةةةزا ارجةةةى قظةةةاٗٓ ٝةةةزٖ ارِٔةةةٞ
ٗؿةةةةز٘ تٔا ستةةةة ٟرـةةةةى ارزوةةةةٍ لوةةةة ٟقطزةةةةٞ
ٚو ٞفاهطاق ٓ٘ ارت ،ٚفون ارتٗ ،ٚػذٖ
ٗكةةةٌٕ لٌةةةاي فٔٚةةةا ؿةةةز٘ ٗ ٞمزةةةم ػةةةذٙذاْ
ًةةا سةةاي ٓةةزٖ اهـةةِز ٞاهٚةةَ٘ فٔةة ٛا حشٙقٔةةا
إىل اهةةةةةةةضٗاي إْ مل مظةةةةةةةزعٔا ٗصاس ٝاهظةةةةةةةٚاسٞ
ٗاألطةة٘اق اهؼةةزء ٞٚاهذًؼةةق ٞٚفٔةةً ٛةةّ مةةشاخ
دًؼةةةةةا حتٌةةةةةى ماسخئةةةةةا ٗلءقٔةةةةةا ٗطةةةةةريمٔا
ٗقذطٚتٔان4ء.
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2ةة ةرفـة العاـال :لةش اهزقةاي قةذكا لطةا١
هةةش غ اهشدةةى ا ارِطقةة ٞاهزش ٚةة ٞإ ةةا ٗا
اهء د اهؼةاًٗ ٞٚهةذ ٠اآلساًة ٚطةلاْ طة٘سٞٙ
اهقةةةةذاًٗ ٟإىل فةةة  ٝقشٙءةةةة ٞكةةةةاْ ُةةةةادسا ًةةةةا
ٙؼآذ إُظاْ ا اهشٙن ٗ ا ارذ ِٞٙة لطةا١
س غ ٙض ِٕٙاهزقاي.
ًٗةةةّ اهطشٙةةةن ركةةةشٖ ْ كٚعٚةةةٗ ٞكة ة
اهزقةةاي لوةةة ٟاهةةةش غ حتةةذد ارلةةةاْ ادت ةةةشاا
ٗاهظّ ٗارِضه ٞا دتٌال ٞٚفع ٛاهءادٙ ٞٙلْ٘
ًةةا ٢إىل األًةةاَ  ٙطةة ً ٛة اهلعٚةة ٞدةةض١ا ًةةّ
ادتء ٗا اهشٙن ٙشف ؼةلى لِذٔةٙ ٛةذي
لوةةة ٟاهقةةة٘ ٝخاؿةةة ٞهةةةذ ٠اهؼةةةءاب ٗا ارذِٙةةةٞ
ٙلْ٘ ًظتذٙشا ٗ فقٚا دْٗ إًاه ٗ ٞإحاه ٞهةذ٠
األدٚاي ٚزٔا ًا األدٚةاي ارظةِ ٞا اهشٙةن
ٗ ا اهءادٙةةة٘ٙ ٞكة ة لوةةة ٟػةةةلى ًظةةةتذٙش ٗ
فق ٛهٚةذي رهةم لوة ٟاهشصاُةٗ ٞااٚءة ٞكةزهم
سةةا ت اهعةةشحل ٗاذتةةضْ ٗاهٚةةأغ ٗاذتةةشب هلةةى
ًِٔةةةا ٗكةةةزً ٞٚزِٚةةة ٞهوزقةةةاي ٗٙوشةةةا اهزقةةةاي
اهطشس ٗاهؼشاػٚم.
ٗ كذ اهءاسح ْ ؿِال ٞاهزقاي ..ؿِالٞ
طةةة٘س ٞٙقذكةةةٓٗ ٞةةة ٛسشفةةة ٞػةةةزء ٞٚسلةةةشٞٙ
ٗسٙعٗ ٞٚكاْ ٙـِ قذكا ًّ اهـ٘ اهءوذٜ
األؿةةةٚى زةةةذ لضهةةةٕ ٗػةةةشاً ٕ٢ةةةّ اه ةةةضا ت ا
اهءٚةةةة٘ت ٗ دٗات ؿةةةةِزٕ ٙذٗٙةةةةٓٗ ٞةةةة ٛاهقاهةةةةم
ٗارذقٗ ٞارقف ٗارظو.ٞ
ثةةةٍ ٙزةةةذد ُةةة٘اع اهزقةةةاي ...فِٔةةةان اهزقةةةاي
اهزةةادٙٗ ٜظةةت ذًٕ لةةاد ٝلاًةة ٞاهِةةاغ ِٗٓةةان
اهزقةةةةاي اهظةةةةٌٚم اهةةةةزٙ ٜظةةةةت ذَ ا اهشٙةةةةن
ٗارذِٙةةةٗ ٞسذٌةةةٕ كةةةءري ٗػشاػةةةٚءٕ ح٘ٙوةةةٞ
ٗٙشمذ ٕٙاأللِٚاٗ ١اه٘دٔاٗ ١لوٚة ٞاهقةَ٘ ٗلاهءةا
ًةةا ٙلةةْ٘ د هةة ٞلوةة ٟاهجةةشاٗ ١اهزقةةاي اهشف ٚة
ٙظةةةةت ذَ ا اهءادٙةةةةًِٗ ٞةةةةٕ اهزقةةةةاي ارقـةةةةم

ٗٙظةةةت ذًٕ لِٚةةةا ١اهءةةةذٗ ٗدٗي ارتوةةةٚر ٗهُ٘ةةةٕ
اهوعٗ ٞهٕ ػشاػٚم شتتوع.ٞ
ٚك ث
كةةةةةزهم هتضِٚٙةةةةةات اهزقةةةةةاي ٗألػةةةةةلاهٕ
ااِذطةة ٞٚد ت طةةط٘سٗ ٞٙفولو٘سٙةة ٞسٚةةح
ملؼةةن اهتضِٚٙةةات ٗاهضسكؼةةات سؤٙةة ٞاهؼةةزم
ٗ س ًةةةةٕ ٗؿةةةةشالامٕ كٌةةةةا ُٔةةةةا ملؼةةةةن
حشٙقً ٞزٚؼتٕ ٗ اهطء مء زلا ًةّ لقا٢ةذ
اهؼزم ٗ طاحريٖ.
فةةارا كةةاْ اهزقةةاي ًقـةةءا ٗخاؿةة ٞلقةةاي
ًِاطةةةءات اهطٔةةة٘س سٚةةةح مةةةضً ّٙقذًتةةةٕ اهعةةةى
ٗاهقشُعةةى ٗلةةري رهةةم ٗمشًةةض موةةم األصٓةةاس إىل
اهعةةةشحل ٗاذتةةةم ٗاهذكً٘ةةةٗ ٞل قةةةات اعُظةةةاْ
ا دتٌالٚةةٗ ٞاهزقةةاي اهةةز ٜفٚةةٕ ػةةلى ارجوةةح
ٙشًةةض إىل اعهةةٕ ٗارز ة إىل ارةةش  ٝاألَ ٗاألس
ٗارتـم ؼلى لاَ.
ٗا اهع٘ه٘كوةةة٘س ٗاهةة اخ اهؼةةةزيب قةةة٘اي
كةةةةةةجري ٝا اهزقةةةةةةاي ٗكةةةةةةزهم ا األًجةةةةةةاي
ٗاأللةةةةةةاُ ٛاهؼةةةةةةزء ٞٚخاؿةةةةةة ٞاهةةةةة مقةةةةةةاي ا
اهزشاكات اهؼاً ًّٗ ٞٚاألًجةاي قة٘اٍ نسدةاي
ع ًاه٘ لقايء ٗٓ٘ ًجى ٙء ٌٓٚة ٞاهزقةاي ا
ا تٌة ة فٔةةة٘ ػةةةش اعُظةةةاْ ٗلِ٘اُةةةٕ ًٗةةةذ٠
ف ةةةةةشٖ ًٗجةةةةةى نلقةةةةةاي فةةةةة٘ق لقةةةةةاي ـةةةةةريٗ
لقاه ءن5ء.
3ةة ةرفة الشروال :هةءع ٓةاه ٛارةذْ ٗاهشٙةن
اهؼةةشٗاي اه كةةًِ ٛةةز ً٣ةةات اهظةةِ هلِةةٕ
اُقش ا ارذٗ ِٞٙا اهشٙن كاد ْ ِٙقش
ٙلةةةا ٗسظةةةِتٕ ُةةةٕ ٙلٚةةةن ظةةةٕ فريرةةةٕ
سٚجٌا دوع ٗكٚعٌا دوع كٌا ُةٕ ٙزٚةا
سشك ٞاهقذً رّ ساد ْ ٙذ م.
ٗٙـِ اهؼشٗاي لاد ًّ ٝادت٘خ ٗ اهقطةّ
ٗ اهلتاْ ٗ اذتشٙةش فارـةِ٘ع ًةّ ادتة٘خ ٗ
اهقطّ ٙظت ذَ ػتا ٘ٓٗ ً١ػةشٗاي اهزةشغ ًةا
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ارـةةِ٘ع ًةةّ اهلتةةاْ فٚظةةت ذَ ؿةةٚعا فقةة،
ًةةةا ارـةةةِ٘ع ًةةةّ اذتشٙةةةش فٚظةةةت ذَ ا كةةةى
اهعـ٘ي ٗٓ٘ لوُ٘ ٟاع اهؼةشاٗٙى فة ٙوءظةٕ
إ األلِٚةاٗ ١ختٚطةٕ لةاد ٝارتٚاحة ٞا اهشٙةن
ٗارتٚةةةاط ا ارذِٙةةةٗ ٞموةةةضَ خٚاحةةة ٞاهؼةةةشٗاي
اه٘اسذ لاد ٝس زً ٞتاس ًّ اهقٌاؾ ٗارتٚاحٞ
ارآش ٝخت ،ٚث ثة ٞػةشاٗٙى ا اهِٔةاس ٗكةاْ
ٙءةةاع اهؼةةشٗاي كةةٌّ حقةةٍ ٙزةةش نحقةةٍ ادتةة٘خ
اهزش ٛء.
ٗٙزش ًّ اهؼشٗاي لذُ٘ ٝاع ًِٔا:
ةةةةة اهؼةةةشٗاي ادتءوةةةٓٗ ٛةةة٘ ػةةةشٗاي كةةةٚا
ٙتِاطم ً اهء ٞ٣ٚادتءو ٞٚهٚظٔى اذتشك ٞلِةذ
ارظةةةري ٗاهزٌةةةى ٗٓةةة٘ قـةةةري اهظةةةشز د ٘ٚةةةٕ
هٚظةةةةةت ح٘ٙوةةةةةٓٗ ٞةةةةة٘ صٓ ٜةةةةةاه ٛاهض ةةةةةذاُٛ
ٗاهقوٌْ٘ ٗدءى اهؼٗ ٚدءاي هءِاْ.
ةةةةةةة اهؼةةةةةشٗاي اهؼةةةةةاً ٛكةةةةةاْ ٙشمذٙةةةةةٕ
اهذًؼةةةةق ٗ ْ٘ٚزةةةةك طةةةةلاْ اه ٘حةةةةٓٗ ٞةةةة٘
فلةةةعا ٙتِاطةةةم ًة ة اهء٣ٚةةة ٞح٘ٙةةةى اهظةةةشز
قو ٚدٗ ٕ ٘ٚاطز ٞلةشٙك ًةّ األلوةً ٟةا
ًّ األطعى فزشٙك ُظءٚا.
ةة اهؼةشٗاي اهءريٗمةٓٗ ٛة٘ ٚةض لةّ قٚةٞ
األُ٘اع ؼلى فت هوِ ش فٔة٘ فلةعا إىل
اذتةذ األقـةٗ ٟلشٙةةن ًةّ األلوةٗ ٟاألطةةعى
ٗطةشدٕ ٙتةذىل ًزةةٕ ستةٙ ٟـةى األس سٚاُةةا
ٗٓةة٘ هوششكةة ٞاهءط٣ٚةةٙ ٞشمذٙةةٕ لةةاد ٝاأللِٚةةا١
ٗاهتذاس.
ةة اهؼشٗاي اهزاد ٘ٓٗ ٜقشٙم ًةّ ادتءوةٛ
إ ُةةٕ لةةش ًِةةٕ قوةة ٚا ادتةةض ١اهظةةعوٛ
ٗٙظت ذَ ا اهء٣ٚات اهشٙع ٞٚلري ادتءو.ٞٚ
ٗ هةة٘اْ اهؼةةشٗاي لةةاد ٝاألطةة٘د ٗ اهةةء
اهِٚوةةةة ٗ ٛاهشؿاؿةةةة ٗ ٛاهتةةةةء ٗ األ ةةةةٚك
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ٗاه اهةةةةةةم ٓةةةةةة٘ اهوةةةةةةْ٘ األطةةةةةة٘د ٙتوةةةةةةٖ٘ اهةةةةةةء
فاهشؿاؿ.ٛ
كةةزهم مِةةاٗي اهءاسةةح اهضسكؼةةات اه ة
ملةةةةةْ٘ فةةةةة٘ق ٗحتةةةةةت ادتٚةةةةة٘ب ٗاألػةةةةةلاي
ااِذطةةً ٞٚةةّ ًجوجةةات ًٗش زةةات ٗد هةة ٞكةةى
ػةةلى ًٗةةا إىل رهةةم ًةةّ خوعٚةةات طةةط٘سٞٙ
ٗادتٌالٚةة ٞاه ة اةةا زةةاد لٌٚقةةً ٞةةّ اهةةضًّ
ٗركةةش زةةك األًجةةاي اهؼةةزء ٞٚاهةة مظةةت ذَ
اطٍ اهؼشٗاي ًجى نػشٗاي ًاه٘ دكت٘ أس ز ء
ٗٙلشب ا اهزٙ ٜوةءع هءةاغ لةريٖ ٗٙتءةآ ٟةٕ
ٗٓ٘ كوم اهؼ ١ٛاهلشٗس ٜا اذتٚا.ٝ
ٗاهؼةةةشٗاي اهٚةةةَ٘ ؿةةةاس ستـةةة٘سا األصٙةةةا١
اهع٘هل٘ه٘سٙةةةة ٞفقةةةة ،مقشٙءةةةةا سٚةةةةح ٙشمذٙةةةةٕ
ؿةةةشاب اهزشاكةةةات اهؼةةةاًٗ ٞٚإ طةةةِٚذسغ
كٌّ األصٙا ١اه اُذثشتن6ء.
4ةة ةرفة الفـرو :اهعشٗ ٝحتٌ ٛدظةٍ اعُظةاْ
ًّ ؿةق ٚاهؼةتا ١خاؿة ٞاهـةششا ١كٌةا ْ
اهعشٗ ٝاطةتٌشاس ا اهضًةاْ ٗارلةاْ ًِةز ً٣ةات
اهظةةةةِ ستةةةةًِ٘ٙ ٟةةةةا ٓةةةةزا فشؤٙتٔةةةةا مةةةةزكش
لةةةةة٘س اراكةةةةةٗ ٛ

اهٚتةةةةةٕ ٗل قتةةةةةٕ ًةةة ة

اعُظاْ كٌا ركش اهءاسح ا كتا ٕ.
مـةةةِ اهعةةةشًٗ ٝةةةّ دوةةةذ ارتةةةشٗ ٗدوةةةذ
اهِزذةةةًٗ ٞةةةّ قطزةةة ٞقٌةةةاؾ مةةةذل ٟاهقءةةةًٗ ٞةةةّ
اهؼةةةءتٕ هتٌاطةةةةم ادتوةةةةذ زةةةةذ ًضدٔةةةةا ةةةةارو
ٗحتتاز اهعشٗ ٝاه٘اسذ ٝإىل مظز ٞلؼش ػ ا ًّ
ادتوةةةةذ ٗاهعشٗامةةةة ٛاهِؼةةةةٙ ،ٚـةةةةِ فةةةةشٗ ٝا
ٙةةةً٘

ٗ كجةةةش ًِةةةاحا ؿةةةِالتٔا ا طةةة٘سٞٙ

دًؼةةةا ٗاةةةف ٗاةةةاٗ ٝسوةةةم ٗاهشقةةةٗ ٞدٙةةةش
اهضٗس ٗا دًؼا لش ط٘ق اهعشا. ٙ
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ٗلشفةةت ًجةةاي اطةةت ذًت كوٌةة ٞاهعةةشٗٝ
ًجى ناهعشٗ ٝخري ًّ دسٗٝء ألْ اهعشٗ ٝا اهؼتا١
ملْ٘ فلى ًّ  ٞٙدسٗ.ٝ
ًٗةةا صاهةةت ؿةةِال ٞاهعةةشا ١قاٌ٢ةة ٞا طةة٘سٞٙ
ٗارت٘ ًّ اجتآٔا ضت٘ اهضٗاي هقو ٞؿةِالتٔا
ً٘ٙا زذ َ٘ٙن7ء.
5ةةةة ةرفــة أدواا الاعــا اخلشــبية :لةةش ارطةةء
اهظ٘س ٜخؼءٚات ًتِالٌٗ ٞكأْ اهلعلةري
ارتؼةةةيب ٌٔٙةةةع هولءذاٙةةة ٞارتؼةةةءِٚ ٞٚةةةٞ
ٗكأْ دشْ اهجَ٘ ارتؼيب كى ٗ ِٙضلر ٗ
ٙتأفن ًّ كجش ٝاهذق ف.ٕٚ
كاْ ألدٗات اهطزاَ ارتؼء ٞٚصتاس خاق
هةةٚع كاهِذةةاس اهزةةاد ٜإمنةةا ٓةة٘ صتةةاس فِةةاْ
ًءةةةذع ٙءةةةذع ػةةةٚا ١لةةةري ً٘دةةة٘د ٝا اذتٚةةةاٝ
اطتذلتٔا اهلشٗسٗ ٝكُ٘تٔا اهتذش ةٗ ٞاستةاز
ألدٗات لٌى ٗلذ ٝهٚتٍ إ ذالٔا.
هقةةةةذ مِ٘لةةةةت دٗات اهطزةةةةاَ ارتؼةةةةءٞٚ
ٗمطةة٘ست لوةةً ٟةةش اهظةةِ ٗ خةةزت ػةةلا
ٗ ُ٘الةةا شتتوعةة ٞحاهةةت  ٚة ُةة٘اس ٛاذتٚةةاٝ
ٗل قامٔةةةا اهًٚ٘ٚةةةٗ ٞاُظةةةذٌت ًةة ًتِ٘لةةةات
اهطزاَ ٗسٚجٚةات سادامةٕ ٗلٌةى ٔةزٖ األدٗات
ًِةةز ً٣ةةات ةةى س اهظةةِ سظةةم اكتؼةةا
األكةة ت ٗاهضسالةةة ٗ ٞزةةةذ اكتؼةةةا اهِةةةاس
ٗاسمقا ١اعُظاْ سلاسٙا ًّ ح٘س إىل ح٘س.
ًّٗ ٍٓ دٗات اهطزاَ ارتؼء ...ٞٚار لا
لةةةةى سذأًةةةةةا ق٘اهةةةةةم ناذتوةةةةة٘ء ارزٌةةةةة٘ي
ٗاهلزم ًةذقات اذتٌةف ًةذقات اهلءةٞ
ًةةذقات ٗ دةةشاْ اهجةةَ٘ اهلعلةةري اهؼةة٘ن
اهلءاد ٛاهقذٗس ٗاه اًٚى دشاْ اهقٔ٘ٝ
دٗات اهةةة٘صْ ًجةةةى ارةةةذ ُٗـةةةن ارةةةذ ٗاهش زٚةةةٞ

ٗاهجٌِٚةةٗ ٞااةةاْٗ ارتؼةةيب ٗقةةذ ٙطزةةٍ اه ةة
دةةةةشْ اهقٔةةةة٘ ٝاهعلةةةة ٗ ٞاهـةةةةذ ٗهوعقةةةةري
ادتشْ اهزادٜن8ء.
6ةةةةةة ةرفــــة ال ــ ـ ل :اهظةةةةو ٞسةةةةذٙح اذتقةةةةى
ٗاهءظةةتاْ ٗ لِٚةة ٞهوٚةةذ اهة حتٌوةةٔا متةةذاخى
ً ة ُ ٌةة ٞاهظةةاقٗ ٞٚاهزؼةةم ٗم ة ً ة ُؼةةٚذ
اه ـّ ارتذه ٛاهز ٜسةاْ قطافةٕ ٗمتِةالٍ ًة
اذتوٍ ارٌتذ ا سقـ ًٞٚ٘ٙ ٞفشٙذ.ٝ
هقةةةةذ لشفِةةةةا اهظةةةةو ٞأسذأًةةةةا ار توعةةةةٞ
ٗ ػةةةةلااا ارتزةةةةذدٗ ٝاطةةةةتزٌوِآا ا دةة ة
اهع٘اكٕ ٗارتلشاٗات ًّٗ اهظ ي ًةا
ٗ
سذٌٕ ؿ ري دذا ِٗٓان اهـ ريًٗ ٝت٘ططٞ
اذتذةةةةٍ ِٗٓةةةةان اهظةةةةو ٞاهلةةةةءريٗ ٝمةةةةذلٟ
ناهظةىء هلةةّ لشفِآةةا ا ل٘حةة ٞدًؼةةا اطةةٍ
ناألسحةةةةىء ٗ ػةةةةلاي اهظةةة ي شتتوعةةةة ٞفٌِٔةةةةا
ارتطاٗي اهزٌ٘د ٜاهذا٢ش ٜاروتن ًِٗٔا ػةءٕ
ارظةةةتطٚى ٗ ػةةةءٕ اهةةةذا٢شٗ ٜهلةةةى ًِٔةةةا ٙةةةذ
شتتوعةةةةً ٞةةةةا ه٘أُةةةةا فٔةةةة ٛاهةةةةء ٗاألؿةةةةعش
اهعام ٗرهم سظةم ًةاد ٝؿةِزٔا فارـةِ٘لٞ
ًةةةةّ اهقـةةةةم هُ٘ٔةةةةا ؿةةةةعش ٗارـةةةةِ٘لً ٞةةةةّ
هُ٘ٔا .
ؿعـا اذتٚ
ِٗٓةةةان ُةةة٘اع خةةةشً ٠ةةةّ اهظة ة ي ًجةةةى
نارلءٞء ٗسذٌٔةا كة ًةّ ناهظةىء لةجري
ٗمظةةةتزٌى ه٘كةةة األكةةةةى فٔٚةةةا ٗاةةةةا لطةةةةا١
ٗاطة كةزهم ناهلءةمء ٗٓة٘ ًةّ اهقـةم ٗ
ٗػةةلوٕ ًظةةط ٗاط ة هةةٕ سافةةات
اذتةةٚ
ًشمعز ٞقوةٙٗ ٚظةتزٌى ه٘كة األكةى ف٘قةٕ
ٗٙزوةةةةا ا فةةةةشاأ اهظةةةةقن ٗ اهزوٚةةةة ٗ ٞاهةةةةشٗاق
٘طاح ٞسءى.
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ٗمـِ اهظ ي ًّ ُ٘ل ًّ اهِءات ٌٗٓةا
فعةةة ٛدًؼةةةا
اهقـةةةم ٗؿعـةةةا اذتةةةٚ
ٗسوم ٗاةف مـةِ ًةّ اهقـةم ٗا اهشٙةن
سٚةةح
اهظةة٘س ٜمـةةِ ًةةّ ؿعـةةا اذتةةٚ
األُٔةةش كةةجريٗ ٝاهِٚةةا  ٚلضٙةةش ٝإر جتةة٘د صسالةةٞ
اهـعـا .
ٗٙظتزٌى ا ؿِالتٔا اهظل ناهقطعةٞء
ٗار شص هوجقم ٗٙؤم ٟاهقـم فٚقؼش ثٍ ٙؼا
ًةةةةةّ ًِتـةةةةةعٕ اهقطعةةةةةٗ ٞم٘كةةةة اهقلةةةةةءاْ
اهقـء ٞٚا اراً٘ٙ ١ا كاً ثةٍ متظةم كةى
قـءت حشٙت ً زلٌٔا ٗموعاْ ً لريٌٓةا
هعٗ ٞاسذ ًّ ٝاألطةعى إىل األلوة ٟف طةٍ ٗ
قالةةةذ ٝاهظةةةوٗ ٞمة ة ن اة ةا سةةة٘ا ا اهقـةةةم
هتٌظةةةم ًة ة لريٓةةةا ٗٓلةةةزا ستةةة ٟا سمعةةةاع
ارِاطةةم ٗحتتةةاز اهظةةو ٞرات اذتذةةٍ ارت٘طةة،
إىل لؼةةش قـةةءات هـةةعٔا ٗمل ٙءةةا ا دًؼةةا
اه َ٘ٚإ لذد قوٚى ًّ ؿاُز ٛاهظ ي فٔ ٛا
حشٙقٔةةا إىل اهةةضٗايًٗ .ةةّ األًجوةة ٞاهة ٗسدت ا
اهظ ي ن ذٗ طوت٘ لِمء ٗنستءتم اهوً ٛجى
ارةة ٛاهظةةوٞء ٗنسةةضٗ ّٙق ة ظةةو ٞم ة ء ٗن ةةذن
اهظو ٗ ٞاهزِمءن9ء.
7ةة ةرفة صناعة احلصر :خيو٘ ٚت سٙعً ٛةّ
اذتـةةش أُ٘الٔةةا ٗ ػةةلااا فةةاهعقري كةةذٓا
ٗسذٓا ٗاه ٙلةزٔا حتةت اهظةذاد اهزذٌةٛ
اهعةةةاخش ٗمـةةةِ اذتـةةةش لةةةادً ٝةةةّ ادتةةةشٙ
ٗ ػةة  ٝاهةةزسً ٗ ٝةةّ لطةةا ١اهزشُةة٘غ ٗٗسقةةٕ
فادتشُ ٙءات ش ٜرٗ طاق قاط ٞٚدةذا مطة٘ي
ٗمشمعةة ة ؼةةةةلى ًظةةةةتق ٍٚاُةةةةم اهظةةةة٘اقٛ
ٗاألُٔاس ٗ اُم اهةءشريات ٗٙلجةش ا ًِطقةٞ
اهض ذاُٗ ٛلو ٟكعا ُٔش ةشدٗ ٠األلة٘ز ٗا
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ساكةةةةةة ٛاةةةةةةف ٗ زةةةةةةك ًِةةةةةةاحا اهظةةةةةةاسى
ٗؿةافٚتا ٗقظةةاٗٓ ٝةةزا اهِءةات لشٙءةةٙٗ ٞقطة
ا ٗاخةش اهش ٚة ٗٙة ن ٙاًةا ا ًلةةاْ قطزةةٕ
هٚٚةةةءع قوةةة ٚثةةةٍ رةةةضَ ِٗٙقةةةى ِٗٙؼةةةش فةةة٘ق
طةةقن ارِةةاصي ستةة ٟجيةةن متاًةةا ًةةا ػ ة ٝ
اهةزس ٝفٌتة٘فش ٝا كةى طة٘س ٞٙمقطةن ٗمِؼةش
لوةةةةةة ٟاألطةةةةةةقن هتذةةةةةةن ٗهتـةةةةةةري ؿةةةةةةاذتٞ
ه طتزٌاي.
ٗؿِال ٞاذتـش قذك ٞا دُا مز٘د إىل
س اهظةةةةِ فقةةةةذ دهةةةةت لوةةةة ٟرهةةةةم زةةةةك
ارلتؼةةةةعات ٗاطةةةةتٌشت ؿةةةةِالتٔا إىل سةةة
ٗدذ ذٙى لِٔا ًّ اهِاٙوْ٘.
ٗقةةةذ لشفةةةت ُةةة٘اع لذٙةةةذً ٝةةةّ اذتـةةةش
ٌٓٔا:
ةةةةةة سـةةةةري ٝادتةةةةشٗ ٙمةةةةذل ٟسـةةةةري ٝقةةةةؽ
ادتشُ ٛٓٗ ٙالًٌ ٞتِٚة ٞمتٌٚةض اطةتطاهٞ
ػةةلؤا ًٗظةةاستٔا سةة٘اه ٛلؼةةش ً ّٙة ا
ًش زا ٗمعشؾ لاد ٝحتت اهءظٗ ،اهظةذاد
ا اهؼتا ١هتذف ٞ٣اه ش ٗرِ اهشح٘ .ٞ
ةةةةة سـةةةري ٝاألػةة ٗ ٝمةةةذل ٟاهذ اػةةةٓٗ ٞٚةةةٛ
سـةريٚ ٝلة ٞخؼةًِ ٞتِٚة ٞدةذا مزةٚؽ
لؼةةةشات اهظةةةِ دْٗ ْ معِةةةٗ ٟمظةةةت ذَ
كشـري ٝادتش ٛٓٗ ٙم ًّ لريٓا.
ةةةةةةة اذتـةةةةةري ٝاهءريٗمٚةةةةةٗ ٞمـةةةةةِ ًةةةةةّ ُءةةةةةات
ارقؼةةةات ٗمظةةةتزٌى ا ارةةةذْ كجةةةش ًةةةّ
األسٙةا ٗ ٚةت اهءريٗمٚة ٞألُٔةا مـةِ ا
ةةةةريٗت كٌةةةةا متتةةةةاص ذٌٔةةةةا اهـةةةة ري
ٗارت٘ط.،
ةةةة اذتـةةش اهـ ة ريٓٗ ٝةة ٛؿ ة ري ٝاذتذةةٍ ف ة
متظ إ ه٘اسذ ٗ اثِ ٗٓ ٛهطٚعٙ ٞظةٔى
اؤا.
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ٗقذ مضخش اذتـش األػلاي ااِذطٞٚ
ٗاهضسكؼةةةات فة ة  ٠فٔٚةةةا س ةةةات كاألٓوةةةٞ
ٗاهِذةةَ٘ األصٓةةاس ٗاألُٔةةاس ٗاذت٘ٚاُةةات ٗهلةةى
ًِٔا د ه ٞطط٘سً ٞٙةا ا ارجةى اهؼةزيب فقةذ
دخوةةت فٚةةٕ اذتـةةريٙ ٝلةةا ًجةةى نحةة٘ي ًاُةةم
لاذتـةةةري ٝح٘ٙوةةة ٗ ٞقـةةةريٝء ٗٓةةة٘ د هةةةٞ
لو ْ ٟاعُظاْ جيم ْ ٙزٌى ستٙ ٟط٘س سٚامٕ
إىل األسظّن10ء.
8ةة ةرفة شواهد الابور :اهؼآذ ٝاًتذاد هؤِاٞٙ
ًجوح س طٕ إىل اهظٌا ٗ ١ق٘غ ُةاقف ٙت ػةٟ
اعُظاْ سدى كاْ ٗ اًش ٗ ٗ ٝهةذ ٗاهؼةآذٝ
لءةةاس ٝلةةّ د هةةٗ ٞإػةةاس ٝمطةة٘ست خ ة ي قةةشْٗ
لذٙةةةةذً ٝةةةةّ ػةةةةلى إىل ػةةةةلى ٗمِ٘لةةةةت
ٗمءاِٙت ًّ سٚح اذتذٍ ٗاهشطةٍ ٗاألػةلاي
ااِذط ٞٚكٌا ٙق٘ي اهءاسح ا كتا ٕ.
ٗسشفةةةة ٞػةةةة٘آذ اهقءةةةة٘س قذكةةةة ٞدةةةةذا
اُتؼشت ا اهء د اهزش ٗ ٞٚا ةاٗسٗ ٝخاؿة ٞا
ارةةةذْ ٗقةةةذ آةةةتٍ ٔةةةا اعُظةةةاْ كةةةٌّ كةةةى
ارظت٘ٙات ا دتٌال ٞٚهلّ األلِٚا ١معِِ٘ا ا
مِ٘ٙزٔا كجش كٌا ُٔةٍ حاه٘ٓةا ٗصخشف٘ٓةا
أً٘س مذي لو ٟلِآٍ.
ٗمتؼلى ٓزٖ اذتشف ًّ ٞاهشخاَ ٗخاؿةٞ
األ ٚك ًِٕ ٗاذتذش اهـةوذ لةى ػةلاهٕ
ٗاهطةة ة ٗاهةة ة اب ٗخاؿةةةة ٞاهةة ة اب اهلتةةةةٍٚ
اهجقٚةةةى ٗ ةةةا ٙةةةزكش ْ اهؼةةةآذ ٝاهشخاًٚةةةٞ
حتتاز ًّ اهزٌى ًا مخظٙ ٞةاَ إىل لؼةشّٙ
ً٘ٙةةا ٗرهةةم سظةةم اهذقةةٗ ٞاهت٘ؿةة ٙٗ ٞٚة اٗحل
ح٘اةةا ة  70إىل  225طةةٍ ٗلشكةةٔا  ٙة اٗحل
ةة  28إىل  55طةةةٍ ٗٙتءةة اهؼةةةآذ ٝلةةةاد ٝا
قالةةذمٔا دةةشْ ٗٙظةةتزٌى هضسالةة ٞزةةك اهضٓةة٘س
ٗاه٘سٗد.

ٗرتاز إمقاْ ٓزٖ اذتشف ٞإىل صًةّ ٙقةى
لةةّ مخظةة ٞلةة٘اَ هاُظةةاْ اهةةزكٗ ٛاهِءٚةةٕ
فٔ ٛسشف ٞلضٙضٗ ٝؿِالٔا ق ٢ىن11ء.
ٗقةةذ ركةةش اهءاسةةح ا كتا ةةٕ اهةةز ٜسخ
فٚةةٕ هوشةةش اهؼةةاً ٞٚاهؼةةزء ٞٚث ثةة سشفةةٞ
فٌّ اذتش لري موم اه ركشمٔا سشفة ٞلةضي
اهـةةةةة٘ ٗاأللءةةةةةاُٗ ٛاهؼشػةةةةةن ٗد ةةةةةع
اهتٌش ٗاهظشٗز ٗاهؼٌ ٗلري رهم...
ٗا اهءةةةاب اهشا ة ة ٙةةةزكش ةةةا ١اهةةةشٗاٝ
ًٍِٔ ٓزا اهة اخ اهؼةزيب اهؼةعآٛ
اهزّٙ
اهز ٜقذًٕ ا كتا ٕ ًٗز ٌٍٔ ّ لٌةى ا
ٓزٖ اذتش اه دسطت ٗ كةادت ْ مةذسغ
ٗ كذ اهءاسح ُٕ ذ ظٌالٍٔ ًِز مظزِٚٚات
اهقشْ اهزؼش.ّٙ
ٗا اهءاب ارتةاًع ٗٓة٘ ارتامتةٗ ٞخيةتٍ
كتا ةةٕ ةةزكش ارـةةادس ٗارشاد ة اه ة التٌةةذ
لؤٚةةةةا ٗ ٌٓٔةةةةا كتةةةةاب نقةةةةاً٘غ اهـةةةةِالات
اهؼةةاً ٞٚمةةأهٚن ستٌةةذ طةةزٚذ اهقةةا  ٗ ٛةةاي
اهةةذ ّٙاهقةةا ٗ ٛكتةةاب ناهشٗكةة ٞاه ِةةا ١ا
دًؼا اهعٚشا١ء مأهٚن ُزٌاْ قظاحوٛن12ء.
ٗ خريا فاهلتاب ًٍٔ رةّ ساد ْ ٙزةش
مةةةاس ٙاذتةةةش اهذًؼةةةقٗ ٞٚاهظةةة٘س ٞٙاهؼةةةزءٞٚ
ًٗوةة ١ٛتةةاسٓ ٙةةزٖ اذتةةش ٗٓ٘ٙتٔةةا ٗكٚعٚةةٞ
ؿةةةةِالتٔا ٗرةةةةّ ساد ْ ٙزةةةةش د ت كةةةةى
سشفًٗ ٞا دا ١فٔٚا ًّ ًجوة ٞفعٚة ٞاهلةجري ًةّ
رهةةةم ٗ ...زةةةذ ْ ؿةةةاست األدٚةةةاي اهـةةةالذٝ
مزةةةةةةةةةش إ ثقافةةةةةةةةة ٞا ُ ُٚةةةةةةةةةت ٗا ٌةةةةةةةةة٘ي
ٗاهعلةةاٚ٢ات ؿةةاس ًةةّ اهلةةشٗسُ ْ ٜزةة٘د إىل
اهةة اخ قوةةة ٚهةةِٙ ٣ظةةٓ ٟةةةزا ادتٚةةةى ماسخيةةةٕ
ٗ ؿوٕ ٗدزٗسٖ.
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قراءة انطياعقة حول اجملؿوعة الشعروة:

"بالرصاص ووقع العشاق وصاواهم"

لؾشاعر الػؾسطقين حمؿود عؾي السعقد
هقالنة عطا اهلل*
أوالً ــ الشؽل العام:
ــ جمؿوعة شعروة مؤلػة من مثان وأربعني صػحة من الؼطع الصغري ختؾؾًفا

رسومات من أجواء الؼصائد باألسود واألبقض وتًضؿن عشرَ قصائدَ من نظام

الًػعقؾة.

ــ الغالف عيارة عن بؼعة سوداء عؾقفا مربع أبقض يف وسطه بؼعة دم قانٍ

وخترج من زاووًه القؿـى وردة محراء شائؽ ُة الغصنِ وعؾقه ورقة ،الغالف ووحي

إىل املضؿون كـظرة أوىل إىل اجملؿوعة.

ــ صدرت اجملؿوعة عن احتاد الصحػقني والؽًاب الػؾسطقـقني عام ثالثة

ومثانني وتسعؿىةٍ وألف.

ثانياً ــ العنوان :بالرصاص يوقِّع العشاق
وصاياهم:
بدأ حبسف ادتس اهباءٗ ١اراسٗز اهسصاء
كاااةا ٝهواػااءق  ٘ٙاااْ٘ باإ ٗصااءٙءٍٓ ٗ ٙباادأ
مبفاااااسة ٝاهاػاااااءق عْ اهملءهااا ا وااااا ٟا ػااااأد
اهفوطاااااٚر اهسصااااء ٗهلااااّ اهػااااء س أزاةٖ
زصءصءً هوٌقءًٗٗ ٞأزةفإ بءهفااى ا راءزو  ٘ٙا
ةاله ٞوً ٟقترا ٟاذتءها ٞا طاتٌسٗٗ ٝصاءٙءٍٓ
ضٚرتكُ٘ٔء هألجٚءي...
ِاا٘اْ ً٘فاات ا تااصي فٚاإ اهػااء س ًاااءُٛ
فٚءض.ٞ

ثالجاً ــ احملتوى:
القصيدة األوىل :النصر لمشواعد املقاتمة
(عمى البحر الكامن):

*

بااادأٓء اهػاااء س باباااءز ٝاهقبوااا ٞادتدٙااادٝ
بتِء ّ ً بو٘ٔٙ ٞذا هٚط٘و ا طٚح هتطو ٌٕٚإىل
اهٔٚااا٘ة اهقتواااٞا هلِٔاااء ٓااارٖ ا اااسِ ٝاتااات ًاااّ
ٗظٚفتٔااء واام هتٌ ا نس ق اهِفاات ٗصااء بٔء ٌااى
ط ٌٞٚضفس ٙق٘ي :اهقبو ٞادتدٙادٝا وا٘ع ق
اُاتء ٔااااء ادتٌٚااااى إىل ٘هاااإ :طاااا ٌٞٚاهفااااس
*

أديبة سورية.
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فٚرحم اهقاءز ..مباِ ٟأُٔء بوٗ ٞةاو ققا
ًاااء سٙاااد ِااادًء ُاااص اهفوطااااٚر اااّ ٗ ِااإ
فرحل ٗضاحم اهقااءزٓ :ا ٛاهاص أٗصاوتٕ
إىل ٗجٔتٕ ادتدٙادٚ ٝاي ٙتقاسز غالى ٚء إ
فٔٚء أٙ ّٙء س٠؟ ٙقا٘ي اهػاء س :ق با ٗل اهاص
حتارتق إذْ ِٙتقااى اهػااء س ًااّ سٙاات ق اعز
احملتوااااا ٞإىل سٙااااات اااااس ق بااا ا ٗل ٗإذا بااااإ
كفساغ ٞهلِٔء ال ادٗز ا٘ي ا ابء باى ٓا٘
اهرٙ ٜطبح ٘ي صدزٓء كٌاء ٙقا٘ي اهػاء س
فءهفساغِ ٞدٖ ٓ ٘ٓ ٛاهر ٜحتس ٕ بٚاٞ
اذتٚء ٝاهص ءغأء فواٍ وااى ًِإ ءباا ًء هورا٘١
بى ٓ٘ اهرٙ ٜتبإ اهر٘.١
دثِء ّ اهقٌح بني فوقا ٞاهس اٗ ٟفوقاٞ
ا طءًٗٗ ٞكاْ اهقٌح ٓ٘ اه٘ ّ اهر ٜضحقٖ٘
ًااس ًٗ ٝبااء ٖ٘ ًااس ٝأ ااسٗ ٠هلِاإ ٙقاا٘ي اهقاادع
ًق ااو ....ٞصااب ٞٚػااٚى ق اهسبٚاا" ِبو آِ .ٞااء
ءمت ٞاهق ٚد ٝػ إىل ا قءًٗ.ٞ

القصيدة الجانية :أوْىل لك فأوْىل (عمى حبر
اخلبب):
ًو ٞ٣ٚبءه ٘ز اذتداث ٞٚاهص أمس أ داً
ضبقٕ إهٔٚء كٌء ق :جداز اهِصف قطٍ ظٔس
ارتاااٚل اهفءصاااىا ًاااء باااني اهسٙػاااٗ ٞاهو٘ ااا ٞا
اهواااااْ٘ اهاءغااااات سغااااات أ اااااء اذتاااا ا
اهٚاااءبظ ..اااءٗٙس بٚءُٚااا ٞبّاااسل اااّ اذتءهاااٞ
ٗزكباا ا فاٚواااا ٞفاوااااّ ً٘ ٚاا ا ًٞإىل ا اءُااااءٝ
فءهػااء س لاااى هوظااٚل ظٔااساً ًقطااً٘ءً اا٘ي
ةْٗ حتقٚت ًء ٙسُ٘ إه ٕٚاهفِءْ اهاءغت.
ٗٙواْ٘ بقٚاا ٞاهق ااٚد ٝب ا٘ز ًطاات٘ ءً ٝااّ
اهابٚا ٞا ٘ضاً٘ ٞبءعًلِاٗ ٞاهبواداْ كٌاء ق
ٗز اا ٞهٌٚااْ٘ س ٘ضاا ...ٛفٔٚااء ًااّ شبااد اهبحااس
ا ت٘ضال ها٘ جْ جِاء اهِا٘زع جطاداً ..أُ ا ًاّ
ثوجِ فوطاني و ٟجِبءل ادتسًت .
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ٗخيااااتٍ بطاا ا اي :كااااى اهاٌااااس صاااابءٙء؟
ٗهلّ أ ّٙاه بءٙء ق رٍ ا ٘ج اهارٗ ٜصافٕ
باُاإ أغاااى ق اادٓء عااس اها ااس اذت ااسٜ
ٗهلِااإ ال ٚٙااااع زباااٍ ذهااام فٚقااا٘ي :أ اااساع
ا ٘ضٍ قرت ص٘زً ٝاه٘ف.ٞ

القصيدة الجالجة" :األلفاظ تكشوها النقاط"
(عمى الوافر):
 ٙاا٘ز فٔٚااء ًاضااء ٝاهس ٚااى ااّ فوطاااني
ٗاهااسٗ بء ٚاا ٞفٔٚااءا ٙقاا٘ي :ااسك اعغ ا ءز
ٗا فً ...ًٞاوَّق. ..ًٞ
ٗ سٙتااإ صاااا٘ز ٝق اهااااني ااااءزل ً وٌااااء
اعهفءظ لط٘ٓء اهِقءط ٓ ٛاهسؤ ٞٙاه٘اضاحٞ
ال هاابظ فٔٚااء ُقااءط لطاا٘ اعهفااءظ فا زتااءي
ه جتٔءة ٗاهتاٗٙى ٙق٘ي:
ٗ اااسٗق اعصااا٘ي باااسةًا اتنااات ق اهراااو٘و
هٚااادهى وااا ٟثباااءل جااارزٖ ق اهااا٘ ّ زباااٍ ًاااء
ٙفسضٕ اال ت ي اهملءغٍ ًّ ٔ ممأِج بناس
ِٕ اهػء س بابءز ٝءُْ٘ اهاسٙت صا٘ز ٝزا٢ااٞ
فلٙ "ٚلْ٘ هواسٙت ءُْ٘؟
هوحٚااااء ٝسٙااااتا ٗه٘جٔاااا ٞا ُطااااءْ فٔاااارا
بٚاااٗ ٛهلااّ ً ا اعضاا" هوفوطاااٚر سٙاات
ًسضَ٘ هٕ بق٘اُني اهملصا.ٝ
ٗٙلسز اهػء س باءز ٝاسك اعغا ءز
ٗا فااااٗ ٞهلااااّ ٓاااارٖ ا ااااس ٝهسٗ اااإ أب ااااءْ
كاب اااءْ اهػا ا س ًااال ٠بطاااحس اهااااني ق
أز فوطااااني بح ء ااا ٞإىل اهتػااابي باااءعز .
ًٗااااس ٝأ ااااسٙ ٠وٌااااح هوفلااااسُ ٝفطاااأء ٗهلااااّ
بػاالى أ ِااد ٗأثباا ق ٘هاإ :جااداز ق بِااء١
اعز ٙفقااااا أ ااااني اعٙااااءَ ا ٗق واااام اعز
٘فاااءْ ًاااّ اهفقاااسآٗ ١ااارا اها٘فاااءْ كاُااإ
ضااابء ال ٙفاااسق باااني غااالى اهوٚاااى أٗ غااالى

(بالرصاص يوقع العشاق وصاياهم) قراءة انطباعية

اذتقٚقااا ٞمباِااآ ٟا ا ال ١اهفقاااسا ١هاااّ ٙراااٚا٘ا
ب٘صاوتٍٔ ٗٓااٍ اهف٣اا ٞاهاص أزٓقٔااء اهقٔااس أك ااس
ًااّ ب ٓااء ق ارتٌ ا ٗٓاا ٛاهااص ُا اّ٘ي ؤٚااء
ا طااتقبى عُٔااء واا ٟادش اا٘ي اهػااء س :اهعااى
اهبء  ٛق اعز ًّ اآلْ إىل ا ءضا ٛاءزٗ ٝإىل
اآل ٘ ٛزًا ثٍ ٙاوّ اذتقٚق ٞاهِءصا ٞق ءمتٞ
اهق ٚد ِ ٝس ف ًّ ٕٚاهبارز ٝأضاساز اهبقاء. ١
اضتظدَ همل ٞاهلٌٚٚء ١بوفع ِ ٞاس هٚاوقٔاء
إىل ارسة ا ِتعس أضساز اهبقء. ١

القصيدة الرابعة :البحرية (عمى البحر
املتقارب):
اذتصْج فٔٚاء صادٙتج اهػاء س ٗهلِإ اصْ
ال لاوٕ ِٙلف ٤إىل اهادَ ٓ٘ صْ بِّءٙ ١دفاإ
إىل أْ لاااأُ ١ٛااااساً ٙاٌاااات زتااااساٖ ق جطااااد
اعز .
صااا٘ز ٝبدٙاااا ٞفاااءهِٔس ًاااء ١لاااسٜا ا اااء١
اذتٚااااءٗ ٝادتااااس ٜاه اا ا ٗز ٝأ ٜاذتسكااااٗ ٞق
ًلاااءْ .اااس ًاااّ اهق اااٚدٙ ٝقتااابظ اهػاااء س
غاااساً ًااّ ٘هٚاا ٞشٓا بااّ أباا ٛضااوٌ ٟضااٌ٣
لءه "ٚاذتٚءٙ ًّٗ ٝااؼ ث ثاني ا٘ ًال ًبادالً
اه ٌااءُني بااءه ثني هٚاا٘  ٛحب ااٍ ا اءُااء ٝدتٚااى
ق ِف٘اْ اهػبء ٗهٚقا٘ي هِاء إْ ٌٓا ٞاهػابء
ًت٘ثبً ٞتٌسة ٝو ٟشًٍِٔ ا سّا ٗٙطاي ًّ أٙاّ
أباادأ؟ ٗٓاا٘ اهاار ٜضاا ٍ٣اعبااءُ ٛأًااءَ ااس
اها اااءبءل فٚاااركس سا٢ااات بٚطاااءْ ٗ ضااافح
اااااااني ٗ جبااااااى اهػاااااا ٚهٚحاااااادٗ هوػاااااابء
اهفوطاٚر ٗميدنٍٓ مب ُٗ ٞاهاسٙات هِٚتقاى بٔاٍ
إىل اءز ًّ اهرب قءي اهػٔٙ ...ّٛطاءفس ق ٗجإ
ٙءفااء ثااٍ ِٙتقااى إىل ًػاأد اع فااءي ادتٚااءو ق
فوطااااني ٗأًٔاااٍ أااا٘ اذت اااءزً ٝاااارباً اااّ
ًاءُء ٝأٓوِاء ق ظاى اال ات ي أٗ ق ارتٚاءَ ٗإْ

كءُاا ا صاااا٘ز ٝاعَ أاااا٘ اذت ااااءزً ٝاه٘فااااٞ
اااٚدٝا ٗٓااا٘ أ اا اً
ٗةالهتٔاااء ٗا اااد ٝق باا
ٙااااسف ًاااّ أٙاااّ ٙبااادأ فٚظتاااءز وااا ٟاااد ٘هااإ
اهاسٙااات اهق ااا  ٝهوٌااا٘ل زافراااءً ...اهِاااَ٘ ق
اها ْ٘ٚاهرهٚوً٘ ٘ٓٗ ٞل ٙساٖ اُت ءزاًا إذْ ٓٛ
سٙت اهػٔءة.ٝ

القصيدة اخلامشة :الطريق "منووك حبر
الرجز":
باادأٓء بِقااا ٞاهاا٘الة ٝكاوقاا ٞرااٚت ق
ا طء ٔء ق ةٗز ٝا لءْ ٗٙااد اهػاء س اها٘الةٝ
فس ا ًء ً اى اُاتاءق اهف اا٘ي ًاّ زبقا ٞاهلطااى
فٔاا ٛسك ا ٞاذتٚااءُٗ ٝوٌااظ هدٙاإ ِٓااء فااءؤالً
ِاااادًء ٙطااااتظدَ اهِااااداٙ ١ااااء ُقااااا ٞاهاااا٘الةٝ
ٙطتحرااااااااس اهاااااااا٘الة ٝالُباااااااااء اذتٚااااااااء ٝق
اهفوطاااِٚٚني ًااّ جدٙااد ٗاهاا٘الةٓ ٝاا ٛا ِت ااسٝ
أ اً ٙق٘يُ :قاا ٞارٗة اّ ٚءضأء ا كٌاء
أْ ِاا٘اْ اهق ااٚد ٝاهاسٙاات ٙاادي ب٘ضاا٘ ااّ
فلس ٔء فِقا ٞاه٘الةٓ ٝا ٛبداٙا ٞاهاسٙات ٗ اد
ٗزة ق ءمتااا ٞاهق اااٚد ٝاها ااا ٞادتدهٚااا ٞباااني
اهباااادٗ ١اه٘صاااا٘ي هاااارهم كااااسز أهفءظاا اءً ً ااااى:
اهاسٙااااااااتا اهقاااااااااءزا اهِٔااااااااسا اه ااااااااساطا
ارتا٘ ني ..إخل.
ٗزأ ٙا ًِٔاا٘ن اهسجااص ًا٘ا اءً بااني ٙدٙاإ
ٗاضتظدَ ج٘اشا ٕ كٌء ق:
ٙء ُقا ٞاه٘الةً :ٝطتفاوّ ًتفاىْ (ج٘اش)
ٙء زبق ٞاهلطىً :طتفاوّ فاى (ج٘اش)
ٗجااء ١ذهاام فاا٘ ارتااء س اُطا ءًءً ً ا ًااء
ٙسٙاااد اهػاااء س إ بءزُاااء بااإ ٗمتءٓٚااءً ًاا ءهتااإ
اهػا٘ز.ٞٙ
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القصيدة الشادسة :خالصة الكممات يف املنفى
(عمى البحر الكامن):
ٙتحد فٔٚء غء سُء ٌاء فاوإ اهملاصاً ٝاّ
تااى هوِرااءز ٗ ٝإهقااء ١ق مسااء ١ا اا٘ل أجِحااٞ
اذتراااءز ٝهٚلاااْ٘ باااادٓء اهػاااء س ق ا ِفاااٟ
ٙتركس اهصًّ ادتٌٚى ق ٗ ِٕ ٗٙق" بسٓ ٞق
فءهااااركس ٠هدٙاااإ ٓااااُ ٛفاااات
ُفاااات ارتاا ا
مباِاآ ٟاا ٛاهااص حتاادٗ هاإ هٚااا٘ة إىل
ارت ا
ٗ ِٕ أٗ هِقى ًاإ إىل اسا ًِبتإٙ .قا٘ي غابت
اهاارتا اهس ا اًااسأ ٝفٔاا٘ ٙتػأّ ٟااسا ٗ ِاإ
كٌء ٙتػٔ ٟاهاءغت بٚبتٕ فقد متءٓ ٟاه٘ ّ
ًاا اذتبٚبااا ٞوااا ٟاااءة ٝغااااسا ١ك اااس ٗهلاااّ
اهػااء س ِٓااء صااءر اهفلااس ٝبتفااسة ًباادو ٗ ااد
ًِحااإ اهبحاااس اهلءًاااى ٗج٘اشا جااإ كا ا اً ًاااّ
اهتحوٚت ً ا ء ١اهاوٚت ٗص٘الً إىل اهبػءز ٝاهص
خياااتٍ فٔٚاااء اااٚد ٕ بق٘هااإ :عٚوااا ٞصاااٞ
اهبػااءز ً ٝا اهتِ٘ٙاإ إىل أْ ا قا ا اع ا جااء١
وااا ٟحباااس اهسجاااص ٗكاااءْ هلااارا االُتقاااءي ًاااّ
اهلءًااى إىل اهسجااص أثااس إلااءب ٛواا ٟسكٚااٞ
اهِص ٗجسضٕ ا ٘ضٚق ٛهوداله ِٞو ٟءه ٞاهقوت
اهِفطا ٛهاد ٠اهػاء س ٗكٚا" ال ٗٓا٘ ا تااازجح
ًء بني اه٘ ّ ٗا ِفٟ؟
القصيدة الشابعة :األرض (عمى حبر اخلبب):

إُٔاااء اااٚد ٝاعز ٗا اااء ١بءًتٚاااءش فقاااد
لاااسز ذكاااس ٓااار ّٙاهاِ اااس ّٙبا ا ًاااس ٝق
اهق ٚدٝا ٙق٘ي:
اعز
ا ُطءْ

ااااسا  ..ب٣ااااس ممتاااادّ ًااااّ فءحتااااٞ

فٔاا٘ ٙااا٘ة إىل ًلااْ٘ ا ُطااءْ اهرتاباا ٛثااٍ
إىل صاا ا ٗز ٕ بءًتصاجاااإ ًاا ا ا ااااء ١هٚباااادٗ هِااااء
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باغلءي غتٙ ٟقا٘ي :أصاى ٙتػاٚنا ق أٗصاءف
غت ٟثٍ ٓ " ٙرٖ اعُ٘او كٌء ٙو:ٛ
 1اا ٙطا ٟق ًِءكبٔء .
 2اا ٙاػت ُب

اهاٌت اهلسً. ٛ

 3اااااا ب ااااّ ٙاااأِ
فبل. ٟ

ًااااّ ًاااا٘ل ةآٌاااإ

 4اا ٗجٕ سِق و ٕٚاهبء ج فاءز اهَِ٘ .
 5اا ُٔس ٙت

ٍ ف ٕٚا ٘ج .

ِٓااااء ٙباااادٗ ا ُطااااءْ ق سكاااا ٞةؤٗباااا:ٞ
ٙطاااٟا ٙاػااتا ٙاأِ ا ٙبلااٛا ٙقوااتا ا ٔااٍ
أُااإ ال ٙطاااتلنيا ا ُطاااءْ وااآ ٟااارا جااادٙس
بءذتٚءٝا ٗ فا ٚل ارتبا متلِا ًاّ إهباءع
ا اءًُ٘ ٛضٚقء كظب اذت ءْ اهِػاٚل ففاٛ
ال ٗ اا ٛاهػااء س ستلً٘ٚاا ٞا ُطااءْ ه جتٔااءة
.
احملف٘ف بءع ٙدأ هو٘ص٘ي إىل ارت
ٙوحااات اهػاااء س بءهق اااٚدً ٝوحقا ا ًء بحٙقاااءو
اااء ال هٚفطاااس ًاااء جاااء ١فٔٚاااء باااى هِٔٚااادع
أفلااااءزٖ بلٌٚٚءٚ٢اااا ٞاهاِءصااااس اهااااص ا اااار
أغاالءالً ِٓدضاا ٞٚفءهرااو٘و شٗاٙااء ٗ ارتااا٘ط
وتقاا ٗ ٛا طااءفءل تقاا٘ع ٗ ضااساٗ ٝاهاِءصااس
ِطج أضا٘ز ٝاه بء .
ًّ أ ْ٘
ٗكاُ ٛبٕ ٙسٙد أْ ٘ٙهِّد ارت
ا اءُاااءٓٗ ٝاااا٘ اهاااار ٜال ٙطتطااااوٍ باااادهٚى ٘هاااإ:
ضااسٗز ٝاهبقااءٗ ١اذتقٚقاا ٞإىل ٘هاإ :فلٚاا"
بءها  ٢ا طوح ٞبءه٘ ٗ ٛاذترءزِٓٗ . ٝء زبٍ
ا بءغاس٘ٙ ٝجااد ةالهاٗ ٞاضااح ٞوا ٟا قءًٗااً ٞااّ
ا ي اهاا٘ ٗ ٛاذترااءز ٝفءهط ا ٓاا٘ اهفلااس
كاسٙاااات اااا٘ٙ ٍٙاا ا ة ٜإىل ا قءًٗاااا ٞا طااااوحٞ
ٗهلّ بػلى ًِٔ ً ٛدزٗع فءهػء س ٙاسف
إال بء قءًٗ ٞباٚاداً اّ زةٗة
متءًءً أّْ ال

(بالرصاص يوقع العشاق وصاياهم) قراءة انطباعية

اهفاى االزوءه ٞٚاهص د ال فر ٛإىل ًاء ٙفٚاد
ر ٞٚا ُطءْ اهفوطاٚر.

القصيدة الجامنة :القضية ونبوءة الطوفان
(عمى حبر الرجز):
ُاااس ٠اهػاااء س ِٓاااء ستباا اءً فاااءعز ٗإْ
از ااااادل ا باااااظ ادتدٙاااااد ٝإال أْ هوف ااااا٘ي
ًػاا ٞ٣ٚق ملاا ٚءهلااء ٗٙااس ٠اهػااء س ا ُطااءْ
ِٙقؼ ًء ٙق٘ي و ٟضو٘و ً٘ج ٞفٚارٓ ٘هإ
ًس اٌاءً بءه ااظس ٓبااء اٗ ١ا طااءِ ١اادٖ فاسنو ق
اُطاالءبٕ هتطااقل ا اءةهااٗ ٞكاارهم ارتاااءْ
ا ت٘اشٙءْ ال ٙوتقٚءْ .
 ٝهلِٔاء ًل فا ٞزمباء
ٗٓٚ ٛدٝ
فح ا ًااّ زٗ اهػااء س اهااص أزٓقتٔااء اهملسبااٞ
ٗهلِٔااء ءهاا ٞغااا٘ز ً ٞٙتاا ٞهااّ اادَٗ ااً٘ ٙ
بدهٚى أْ اهػء س ا ت٘آء هتت غ ٟو ً ٚو.ً ٚ

القصيدة التاسعة :يفضي عمى املوت جشراً
(عمى البحر املتقارب):
حتل ٞ ٛاهتٔ ب ٘زٗ ٝازفً٘ ٞبواٞ
ق ا سازٗ ٝخيتٌٔء اهػء س بءعًى ا سٓاْ٘ واٟ
ٚد االُتعءزا ق ا قا اعٗي ٙق٘ي:
مت٘ل اهتاءب ق اه٘جٕ
مت٘ل ا غءز ٝبني اهمل ْ٘
مي٘ل اغتبءن اهاْ٘ٚ
ت وٚم ا ٘يج أًءَ اًتحءْ اهتظاٛ
ٓاارا ا اا٘ل ُااءي ا ُطااءْ ٗاعب ااءْ ٗصااوٞ
اهقسباااٗ ٟاذتاا ن ِااادًء فاااس اهاااتٔ ف اااءز
ا ُطااءْ أًااءَ اًتحااءْ اهتظاااٗ ٛأ ٜاًتحااءْ
ٓارا؟ هاٌاس ٜإُإ ًاضااء ٝإُطاءُٗ ٞٚاهػاء س ٙاااٛ
ذهاااام متءًاا اءً ف ااااص واااا ٟفااااا ٚل فااااا٘هّ

ٗج٘اشا ٔااااء ز ااااص اهااا ا ا اااارب٘ ف ٚاااا٘ز ق
ا قا اه ءُٚ ٛء ٝا ِف ٟبق٘هِٕ:
ختس أًءَ اُف ءز اهسٙء
٘ٚط ادتسمي ٞصس ٟ
ػتج
ٙا اهصجءج ا ا ن
ضواءً فرواء
إىل ٘هٕ :ػ ٚاهباء  ٞق بر ٞاهِف.ا. ِٛ
ٗق ٘هٕ ٓرا ةاله ٞو٘ ٟي اهصًّ و ٟا ِفاٛ
ًااّ ٗ ِاإ ٗإْ ٙلااّ اا٘الً مبقٚااءع اهااصًّ
فٔااا٘ ااا٘ي مبقٚاااءع اهاااسٗ ا ٗهلاااّ ال بقاااٟ
اذتءه ٞاهػاا٘ز ٞٙهدٙإ وآ ٟارا اهِحا٘ باى ُاساٖ
ٙتوٌظ اهاسٙت إىل اذتٚء ًّ ٝي ٘هٕٙ :قَ٘
ًااّ ا اا٘ل ٗ ٙقااَ٘ ًااّ اعز ضااٙ ٗ "ٚسكا
ضاا٘ ١اهاسٙاات إىل ٘هاإ اهسا٢اا ٙ :فراا ٛوااٟ
ا ٘ل جطساً ف طساً ٗٙبق. ٟ
إذْ اهفوطاااٚر بااءقمي ال مياا٘ل بااى اهقاااءز
ٗاحملااااٗ ٞاهاسٙااات كوااأء متااا٘ل ٗٓااا ٛأةٗال
اهػء س اهص بنس بٔاء اّ ًملاءةز ٝاها٘ ّ ب ا٘ز
بدٙااا ٞداثٚاا ٞزبااٍ أْ اهق ااٚدً ٝااّ ااءَ أزباااٞ
ٗضباني.

القصيدة العاشرة :أغصانَ الرفض تعالي
(عمى حبر اخلبب)
ً هف ًّ ٞأزباً ٞقء بدأ غاء سُء بوفعاٞ
تواا ٟإذاً ٓاا٘ اهاادَ اهفوطاااٚر اهِااءشف جااسا١
اهقتاااى اهلٌ ااا ٛاه ااأً ُٛ٘ٚاااّ ةْٗ أْ ٙاااركس
اهػء س ٓرا صسا  ٞهٚظ ق ٓارٖ اهق اٚد ٝباى
ق ارٌ٘  ٞكؤء ..هلّ ٓرا اهدَ ٙرتاٗ باني
اااءهني فٌاااسٙ ًٝطاااتلني ًٗاااسٙ ٝاااسف ٗأز ٠ق
ذهم ءي اهػء س هٚظ ءي ً٘ " ف اٚو ٛباى
ٚااءي اهقراا ٞٚاهفوطاااًٗ ِٞٚٚااء ٙتِءش ٔااء ااارب
قااا٘ة ًاااّ اهاااصًّ ٘ٙواااٙ ٞقااا٘يٗ :بسٙااتج شجاااءجِ
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اه٘جٕ ا تلطسا ًء بني ب٘ي اه٘ا ا ًطابمل ًٞا
أٗ زف اه٘ا ا ًوحٌاًٞا ًاء باني اعز ِ اها٘ ِّ
ٗبني اعز ا ِف .ٟه ٚى بِء إىل ا قا اه ءهي
ٗٓ٘ ٙد ٘ إىل اه ٘ز ٝق ٘هإ :أب اءْ اهاسف
اااءهٛا أ ااد أب ااءْ اه اا٘زٝا أ ااد ػااءق
ا اا٘ل ةفء ااءً ...فوو اا٘ز ٝأب ااءْ ضاات٘زق ٚاااءٝ
ًت دة ًّ ٝةَ اهػٔدا..١

رابعاً :خالصة:
ًٌ٘ا اءً ٓااا ٛزتٌ٘ اااً ٞاااّ اهق اااء٢د هلاااء
أفلاااءز اااد ٝتحاااد اااّ ًاءُاااء ٝاهفوطااااٚر
ا ٔ س طسٙءً ٗاهر ٜبقٚا أجاصاً ١اّ زٗ إ ق
اهاا٘ ّ اعَا ٗ اا" ااءي ًااّ بقاا ٛق اعز
احملتوٞا ٗ د ٘ إىل ا قءًٗ.ٞ
اااء  ٟاهػااء س ً ا ٓاارٖ اعفلااءز حبااصْ
زش ّٙال  ًّ ٙبسةال اهفاى اهاء٢ػ ٗ ٞد كتا
ء٢دٖ ق ضباِٚٚءل ٗمثءُِٚٚءل اهقسْ ا ءضٛ
ق ااا٘ز غااابءبٕ ٗ ٙلاااّ غااابً ٔٚء بلاا ًاااّ
غاسا ١وم ا س و ٞأٗ و ٟاع ى ًّ سألج هلٍا
أزاة أْ ٘ٙصى زضءهتٕ باسٙقتٕ ارتءص ٞغل ً
ًٗرٌُ٘ءً فتٌلّ ًّ دٗ ٠ا توقٗ ٛاهتاث ق
زٗ ٕ اث اً ال ٙت٘ " ً اُتٔء ١اهقسا ٝ١بى ٙرتن
ب اااٌتٕ باٚاااداً ٗ وٚااإ أ ااا٘ي :هقاااد أة ٠اهملءٙاااٞ
ا سجااً٘ ٝااّ اهلوٌاا ٞاهااص أضااء١ل كءهص ٙا ا
كوٌاا ٞستٌاا٘ة واا ٛاهطاااٚد ال ػاابٕ ب ٓااءا
ُٔو ًّ ةُءْ زٗ ٕ ا اتق ٞحبا اها٘ ّ ُٗبتا
ًّ بٚءةز فلسٖ ا وتصَ بقر ٞٚغابٕ ٗفء١ا ُٗب ً.
ااااسأل ارٌ٘ اااا ٗ ٞأكااااّ أ سفٔااااء ضااااءبقءً
فلااااُ ٛبٔاااء اااد كتباا اهٚاااًَ٘ .اااء ميلاااِر
اهقااا٘ي :إْ فاااسة غاااء سُء جااااى هلوٌتااإ ٓااارٖ

اهدميً٘ااٗ ..ٞأةٗا اإ اهملِٚاا ٞمتلِا ًااّ ق ٌّاصِ
أفلااءزٖ فلءُ ا هملتاإ شط اءً كػااف اهو ااءَ
ٌّء ٙاتٌاى ق زٗ إ ِٗٙاب ق غاسٙءُٕ ٗأ ا اً
ٌء خيتصُٕ قوٕ ًّ ثقءفٞا ٗكاءْ هإ ًا ٌإ
اهوفعاااا ٛفلااا اً ًااااء جااااء١ل ا فااااسة ٝق بااا
ضٚء ٔء ا اتءة هِٚطاج ًِٔاء باءزال سفاى ب ا٘
ػ ٚكٌء ق:
اهقو ا بس قءهااً ٞاوقااُ ٗ ٞقااا ٞاارٗة ااّ
ٗ ا ِٔاااااً ٞاااااء١
ٚءضااااأء ٗ ُفااااات ارتااااا
ٗ أب اااءْ اهاء ااا ٞهتبااادٗ صااا٘زًا بٚءُٚااا ٞبدٙااااٞ
ٗ ءص ٞق اها  ٞبني ا ػبٕ ٗا ػبٕ بإ فٌا ً
ا تاااادُء أْ ُسًااااص بااااءهِفت إىل اه٘ اااا٘و ق أشًااااٞ
ًِٔء ق ني دن اهػء س اهِفت
 ٙا ارت
أٗ شتءض اءً ط ا اً ٙقاا٘ي ُفاات
ممااساً هوظ ا
ٗا تدُء أْ ُسًص بءعب ءْ إىل عءي
ارت
اهابٚااا ٞق ااني ٙراا "ٚغااء سُء ؤٚااء صاافٞ
اهاء  ٞأب ءْ اهاء اٗ ٞهاّ ُِطا ٟأْ اهػاء س
ستٌاا٘ة واا ٛاهطاااٚد ءصااس غاااسا ١كبااءزاً ق
ًقااءَ فوطاااني ضاا٘ا ١ق اهاادا ى أٗ ق اهػااتءل
أً ءي :ستٌا٘ة ةزٗٙاؼ (ٗ )1441مساٚح اهقءضاٍ
(ٗ )1434ستٌد ط ٚاهاحءْ (ٌ ٗ )1435اس
غااا ٙى ( ٗ )1445بااااد اهواٚااا" قااااى ()1442
ٗ باااد اهلاااس ٍٙباااد اهاااس ٗ )1442( ٍٚصاااء
ٓ٘ازٗ )1431( ٜأ ا اً ءهاد أبا٘ ءهاد ()1431
ٗب ٍٓ ك س ًّ أبِء ١جٚوٕا أ ءي اهلل باٌسٖا
ٗهٚباااات أةبجاااإ أ ااااد ٚاااا٘ط اهػااااٌظ ٙااااِ ةز
اعجٚءي ك ٛبق ٟفوطاني ق و٘بٍٔ ٗ ق٘هلٍ
ِءة :ٜسزُٗ ٛق رٍ ًء ُساٖ اه َ٘ٚق ةُٚء
اهاسٗب ٞختءذي ٗ....
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اؾبعدذاالجتؿاعيذيفذاؾرواقةذاملغربقةذ ذ
ذ

أداؿةذخضراوي* ذ
إن ذاألدب ذاؾعربي ذعؿوؿا ذو ذاملغربي ذخصوصا ،ذال ذخيؾو ذؿن ذإبداعاتذ

وؿدافؿاتذجادةذؿنذطرفذاألدباءذيفذخمتؾفذأـواعذاألدب،ذػفـاكذؿنذؽتبذ

يف ذاؾشعر ذؿثل ذ"أمحد ذؿطر" ذوفـاك ذؿن ذؽتب ذيف ذاملدرح ذؿثل ذ"عؿاد ذاؾدقنذ
خؾقل" ،ذوفـاك ذؿن ذؽتب ذيف ذػن ذاؾدرية ذاؾذاتقة ذ" ذؽـجقب ذاؾؽقالـي" ذو ذ"مسريذ

اهلضقيب"ذو"عبدذاجملقدذبنذجؾون"...ذأؿاذيفذاؾرواقةذػـجدذأعؿاالذباؾؽؿقةذـػدفاذ
ؿثل ذرواقة ذ"املعؾم ذعؾي" ذ"ؾعبد ذاؾؽرقم ذغالب" ،ذو"اؾطقبون" ذو"اؾرقح ذاؾشتوقة"ذ

"ملباركذربقع" .ذ

إنذاؾباحثذيفذاؾرواقةذالذبدذأنذقتبادرذإىلذذفـهذطرحذاؾدؤالذعنذؿافقةذ

فذا ذاجلـس ذاألدبي .ذؾقخؾص ذإىل ذجواب ذؿػاده ذأن ذاؾرواقة ذجـس ذأدبي ذـثريذ

قعتؿدذباألداسذعؾىذاخلقال،ذؽؿاذؼدذتؽونذؿرجعقاتهذواؼعقةذأوذؿزجياذبنيذاخلقالذ
وذاؾواؼع،ذؽؿاذميؽنذعدّفاذرؤقةذػـقةذؾؾواؼع،ذػفيذتؼومذبتحوقلذؿاذفوذواؼعيذإىلذ

ؿاذفوذػينذوخقاؾيذروائي .ذ
ذ

ذ

فالسًاٍْ أثبتت منر نػأتهوا لىأٓ أنوأا
أكثأأس األجنأأاع األيةَأأْ اا اةأأا م أ ا ت أ
ةطعَوا إىل هعسٍْ ًفكح الٌااأ اأتضأاًِ الأرِ
ٍعَػى اإلنطان العسةُ ً لَظ ذلك فحطب ً
إمنا أؾبح هدفوا كرلك هٌ كػف احلقَقأْ
ً فكأأح الٌااأأ فاإلنطأأأان ي السًاٍأأْ العسةَأأأْ
أؾبح هٌ مفتاح العامل ًلقىى فتفسغ السًاٌَٖن
العأأأأسو ل ٌمأأأأا ًاأاغازةأأأأْ ؿٌؾأأأأا ةتؿأأأأٌٍس
ضأأأأسٍالُ أأأأأا هتاةأأأأدي ا ت عأأأأا ي َاهوأأأأا
االجت الَأأْ ًالعايفَأأأْ ًكأأأان ًاأأأت التحأأأٌ
لىأأٓ مطأأتٌٔ السًاٍأأأْ العسةَأأْ إةأأان الطأأأتَنَا

َأأأص أؾأأأبحت فَأأأى السًاٍأأأْ هقأأأد لٌ أأأْ لأ أ
احلَأأأأاّ اإلنطأأأأانَْ ًلأأأأَظ مأأ أ الكأأأأسًزِ أن
هتأأٌن التحسةأأْ اأباغأأسّ لتاهأأب هأأُ الأأداف
الٌ َد أعسفْ احلَاّ ًإمنا جلٌؤي إىل التتب
فَت ر ألٌانا م اخلربّ ًكرا اهؿالى ةالناع
ًالتحدث إلَوم لأدزع الأنفظ ًيىَىأوا لأرلك
زلأأأد التتأأأاو ٍىحأأأرًن إىل السًاٍأأأْ ًلأأأَظ إىل
الػأأأعس كٌضأأأَىْ لىتعأأأب ًالتحىَأأأل لىنفطأأأَا
*

ًالنصًا ًالعٌايف.

* باحثثف ثثد تخص  :اثثن :افيا و مثثا ا لثثثاواف لف ثثا د
جاثعة دمحم ل اثس ث لوباط /لثغوص.
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ًةالتأأأأأأأالُ فالسًاٍأأأأأأأْ ا أأأأأأأْ لىت أأأأأأأٌز
االجت أأالُ ً مل هظوأأس لنأأد العأأسو عناهأأا
الفأأأإ إال لنأأأدما اٌٍأأأأت الؿأأأىْ ةأأأ الػأأأأس
ًالاغأأأسو ًايىأ أ فَ أأأا ةعأأأد ألةاؤنأأأا لىأأأٓ األيو
الاغسةأأُ ًأن مأأا هأأـ ةأأى السًاٍأأْ م أ العناٍأأْ
ًالتقدٍس ًما ٍكَفٌن إلَوا م ٌٍَْ ًهػٌٍق
ًهفأن ًاةتتأأاز ًمأا قققأأٌن ةوأا مأ أ أأسا
ًمناف )1(.

عالقة الفن الروائي بالواقع االجتماعي:
لقد التاي كث م الدزاضأا الأ
هناًلت لالاْ الف السًاٖأُ ةأالٌاا االجت أالُ
لىٓ ًق السًاٍا ي مقاةل ا ت أ ًلأرلك
غسلت ي اضتخساج مظاهس احلَأاّ االجت الَأْ
مأ األل أا السًاَٖأْ ًمقاةىتوأا ةأأالٌاا  )2(.إال
أن هنأأاب ةعأأد الدزاضأأا ال أ وأأاًش هأأري
السؤٍأأْ أأٌ الف أ السًاٖأأُ ًلالاتأأى ةأأا ت
اف اقأأا مأ هأأري الدزاضأأا ةأأتن اأبأأد تىأأك
ه ٌزا  /زؤٍْ لىٌااأ ً لأَظ مأ الكأسًزِ أن
هتٌن متا الت اةق م الٌاا نفطى.
كان الفأ السًاٖأُ ًال ٍأصا ي َأ
اأسا ل ال ا عوا ًيَد الؿأىْ ةأا ت ألنأى
أًال نأأٌ مأ النػأأام االجت أأالُ ً ثانَأأا ألنأأى
ٍعتأأأظ لىأأأٓ الأأأدًا ةػأأأتل مأأ األغأأأتا
يبَعأأْ العالاأأْ الطأأاٖدّ ضأأٌإ هىأأك الأ متثأأل
ؾأأسا اإلنطأأان مأ ال بَعأأْ ً التأأٌن أً هىأأك
ال متثل ؾسا اإلنطان ي إياز دلت ًا أد
ااٖم لىٓ أضاع يبقُ  )3(.إال أن هنأاب ةعأد
اآلزإ الأأ كانأأأت زاٖحأأأْ ابأأأل القأأأسن الثأأأام
لػأأس هأأسٔ ةأأتن السًاٍأأْ مل هت أ ذا اهت أأا
ةا ت ً أنوا كانت ي أً األمس لبازّ ل
اؿأأْ هتنأأاً أ أأداثا ازاأأْ لى أأتلٌ ً ال ؾأأىْ
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هلأأأا ةأأأالٌاا  .إال أن هأأأرا االفأأ ا ال أأأب أن
ٍأأريِ ةنأأا إىل االلتقأأاي ةأأتن السًاٍأأْ ابأأل هأأري
الف ّ كانت منفؿىْ ل اهل أٌ االجت الَأْ ً
إمنا كان ٍُقؿد ةرلك طب محَأد حل أدانُ
احلدٍص ل ةداٍْ اهت أا السًاٍأْ ةأا ت ي
القأأسن الثأأام لػأأس إمنأأا هأأٌ دلأأسي يأأٌ ي
التَفَأأْ ال أ أؾأأبحت السًاٍأأْ هنظأأس ةوأأا إىل
ا ت أ  )4(.م أ هنأأا ٍتكأأح لنأأا ةأأتن السًاٍأأا
ال كانت اد ظوس ابل القأسن الثأام لػأس
كانأأأأت هعتأأأأظ الٌااأأ أ االجت أأأأالُ لتأأ أ
ةتضأأأىٌةوا اخلأأأاف ( ً .)5نقأأأسأ مأ أ أزنَطأأأت
فَػأأأس ي كتاةأأأى االغأأأ اكَْ ًالفأأأ ةأأأتن
البأأداٍا األًىل لىف أ ل ٌمأأا كانأأت هعأأرب ل أ
ضأأأى ْ ضأأأحسٍْ لقنطأأأان اؿأأأد التاغىأأأب لىأأأٓ
ال بَعأأْ أً لتعصٍأأص الأأسًح اجل الَأأْ ة أ أفأأساي
العػ ّ  )6(.إن اإلنطان البداُٖ كان ٍظ أنأى
اأأايز لىأأٓ امأأتالب الٌاا أ ةتعأأاة ي الفنَأأْ ال أ
كانت هت ثأل ي السضأٌما لىأٓ اجلأدزان أً
ي الساؿأأأا التعب ٍأأأْ أً ي هىأأأك األناغأأأَد
ال كان ٍريٍوا ي حلظا فس ى أً صنى ً
لقأأد كأأان هعأأب ي الفأأإ هأأرا ي مسا ىأأى األًىل
ٍتتطأأُ ي الاغالأأب ياةعأأا الَأأا  )7(.إال أن
الف ةعد ظوٌز ا ت ال بقُ أؾبح ٍعأرب لأ
أأأأدثت ي جطأأأأم
التحأأأأٌال ًالأأأأتاغ ا الأأ أ
العػأ أ ّ ً أؾأأأبح اإلنطأأأان ٍعأأأرب لأ أ غأأأعٌزي
ةالاغسةأأأْ ًاالنفؿأأأا إشإ غأأأسٍتى ي مٌاجوأأأْ
الٌاا )8(.
ًإذا أضى نا أن أؾٌ السًاٍْ متتأد إىل
الفأ أ اأىح أأأُ الأأأرِ لسفأأأى العؿأأأس الٌَنأأأانُ
القدٍم فإن اأال أم هعأتإ ةالقؿأـ الب أٌلُ
الأأأأرِ ٍتخأأأأر مأأ أ اخلسافأأأأْ مأأأأايّ لىحتأأأأُ
ًاحلسو ًاحلب مٌقٌل لى ًه ا مٌقٌلان

البعد االجتماعي يف الرواية املغربية

زكأأأأأأأأأأص لىَو أأأأأأأأأأا السًاٍأأأأأأأأأأْ ي اأس ىأأأأأأأأأأْ
التالضَتًَْ .هرا االزهبام ٌقٌ احلسو
ًاحلأأأب مل عىأأأوا ي هأأأري اأس ىأأأْ هساأأأٓ إىل
مطأأأأتٌٔ اأىح أأأأْ ً ال اجَأأأأدٍا ً اأأأأد التأأأأاي
فىطأأأفْ التأأأازٍم السًمانطأأأَْ ي القأأأسن التاضأ أ
لػأأس لىأأٓ لأأدِّ الػأأعس ق أ جدلَأأْ غأأعس/نثس
أؾأأأأال لىفأأ أ ً إ الأأأأْ لىأأأأٓ الٌ أأأأدّ القد أأأأْ
اأفقأأأأٌيّ ًأن النثأأأأس قَأأأأل لىأأأأٓ االنفؿأأأأا ً
الق َعأأأْ هتأأأرا كتأأأب هَحأأأل مركأأأدا أن
دلت عا منتظ أا ة سٍقأْ نثسٍأْ
السًاٍْ هف
ًي يا ىأأأأأوا هطأأأأأعٓ السًاٍأأأأأْ إىل زي احلقأأأأأٌ
اأفقٌيّ لىػعس ً أكد لٌكاهؼ م جوتأى أن
السًاٍأأأْ متثأأأل ال أأأال ةأ أ األنأأأا ً العأأأامل ً
هتحىأأأٓ هأأأري اخلاؾأأأَْ االنفؿأأأالَْ ي ال أأأاة
اإلغأأتالُ لىب أأل ألنوأأا هػأأت ل لىأأٓ الفأأسي
اإلغتالُ ً ألنوأا هتٌاجأد ي لأامل لسقأُ
فقأأأد كأأأان غأأأتىوا ي يأأأٌ مطأأأت س ً مأأأا
الب ل اإلغتالُ ضأٌٔ نتأاج هلأرا الؿأدا ةأ
األفتأأاز ال أ ق ىأأوا هأأرا الب أأل ل أ الٌاا أ
االجت الُ هتضَطأا لىأٓ هأرا هتأٌن السًاٍأْ
غأأأتال أيةَأأأاً ٍنت أأأُ إىل كأأأأازّ إغأأأأتالَْ
ٍ بعوأأأا الت أأأص ًاالضأأأتالو .مأ أ هنأأأا كانأأأت
السًاٍْ كرلك مىح ْ لأامل ً لتأ مأ يًن
ألهلأأْ .أمأأا فتأأس ةأأا ت أأٌ السًاٍأأْ فَػأأتل
ا َعأأْ أةطأأت ٌلٌجَْ ي هأأازٍم نظسٍأأْ السًاٍأأْ
لىأأأأٓ أأأأد هعأأأأب فالي أأ أ كسٍصنطأأأأتُ
فبأأأأا ت ان ىأأأأق مأأ أ مٌاأأ أ نظأأأأسِ ٍعأأأأاز
اأنظأأسٍ الطأأاةق ً ذلأأك َن أأا ىأأٓ ل أ
السةط التقىَدِ ة السًاٍْ ًالربجٌاشٍْ متٌجوا
لىحفأأأس ي الثقافأأأْ الػأأأعبَْ لىبحأأأص لأأ مٌاأأ
لىسًاٍأأأأْ فَوأأأأا ً ذلأأأأك مأأأأ أأأأال نؿأأأأٌف
ًؾأأفحا اد أأْ إ سٍقَأأأْ ( ً )9اأأد ا أأأر
الىاغأأْ ي ثأأٌث ةأأا ت متانأأْ اأسكأأص َأأص

ٍقأأأأٌ إ إذا فقأأأأد السًاٖأأأأُ األزقأأأأَْ الىطأأأأانَْ
ألضأأأأىٌو النثأأأأس ً إذا مل ٍطأأأأت إىل الثناَٖأأأأْ
الؿٌهَْ العفٌٍْ ً إىل احلٌاز الدا ىُ لىتى أْ
احلَأأْ اأتحٌلأأْ فإنأأى ل أ ٍفوأأم ً لأ ققأأق أةأأدا
اإلمتانا ً اأعكال احلقَقَْ لىسًاٍْ )10(.
ً لعأأأل النق أأأْ الأ أ ٍىتقأأأُ فَوأأأا ةأأأا ت مأ أ
اأنظأأأسٍ الطأأأاةق لأأأى هأأأُ ال أأأاة اجلأأأدلُ
اأفتٌح لىنـ السًاُٖ.

أهم القضايا االجتماعية اليت أثارتها
الرواية املغربية:
هتطأأأم السًاٍأأأْ ثٌٍَأأأْ االضأأأتحاةْ ً
ٌٍَتوأأأا هتحىأأأٓ ي ة ٗوأأأا إنوأأأا ال هتطأأأس ي
الٌؾف ً احلتم ًال هنفعأل مأ األ أداث ةأل
هتخأأر لنفطأأوا َّأأصِّ االضأأتَعاو ً التأأداَق ً
هُ ةرلك تىف لأ الػأعس ًاأطأسح ً القؿأْ
القؿ ّ فاالق ساةا ال هقىقوا ًالؿأسالا
ال يَ وأأا ً ان الاأأا مأأ هأأرا زلأأد السًاٍأأْ
اأاغسةَأأْ اأأد اهت أأت إةأأان االضأأتقال ةت أأداث
ًاعأأأت أٍأأأا االضأأأتع از ًي ذلأأأك اأأأا محَأأأد
حل دانُإ ًال غك أن ا تَاز التتاةْ ل ف ّ
االضأأأتع از ٍُعأأأدُّ ل أأالً مػأأأسًلاًً .مأأ أأأق أِ
مبد زًاُٖ ًلت الرِ ٍوم هٌ يبَعْ السؤٍْ
هلري اأس ىْ التازهَْ ً يبَعْ اأٌااأف ًالأسؤٔ
الأأأ ٍتخأأأرها أً ٍتؿأأأٌزها كأأأل زًاٖأأأُ مأأأ
القكأأأأأأأأاٍا الفتسٍأأأأأأأأْ ًاالجت الَأأأأأأأأْ لتىأأأأأأأأك
الف ّ )11(.
نطتػأأف مأأ هأأرا التأأال أن لتأأل
زًاٖأأُ نظأأسّ اؾأأْ أً ةأأاأل سٔ زؤٍأأْ لٌااأأ
اأاغأأأسو ي فأأ ّ االضأأأتع از ً .هأأأرا ال ٍعأأأإ أن
السًاٍْ اأاغسةَْ ظىت بَطْ اأاقُ ةل زلدها
اأأد اق أت ي مٌقأأٌلا ً اكأأاٍا اجت الَأأْ
غتٓ ت هىخَؿوا فَ ا ٍتهُإ
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أ  -عالقة املغاربة مع االستعمار (الصراع
اخلارجي):
هناًلأأأأأأت السًاٍأأأأأأْ اأاغسةَأأأأأأْ لالاأأأأأأا
ا ت اأاغسةُ مأ اال أتال الفسنطأُ ً أ
مثا لىٓ ذلك كتاةا لبد التأسٍم أالو
الأ أ ل ىأأأت احلأأأدٍص لأ أ الؿأأأسا الأأأدا ىُ
لتٌن الف ّ فأ ّ هتتُّأل ًهكأام اجت أالَ
ألن العدً مػ ب لدٔ َ الفٗا ً ال بقا
ً أن احلطم ي مطتلْ ال بقَْ ٍتهُ ةعأد أ
ًاهت أأأت ةالؿأأأسا الطَاضأأأُ ًاال أأأتال ةأ أ
ضأأى ْ احل اٍأأْ  -ك أأا ٍط أ ٌنوا – ًاأاغازةأأْ
ً ت أ إيزاج هأأري السًاٍأأا ق أ مأأا أهأأاي
احل دانُ ةسًاٍا اأؿاحلْ م الٌاا  ً .هٌجد
زًاٍا أ سٔ هناًلت القكَْ م ًجوأْ رلالفأْ
زكأأأأأص فَوأأأأأا لىأأأأأٓ اجلانأأأأأب االضأأأأأتاغاللُ ً
االضتبدايِ الأرِ اضأت س مأ فٗأا ذا النفأٌذ
ًالأأأأ كانأأأأت هلأأأأا ؾأأأأىْ ةاأطأأأأتع س ٍبقأأأأأٌن
مؿأأدًم ً مندهػ أ ةعأأد أأسًج اأطأأتع س
نظأأأسا لعأأأد يقأأأق َأ أ ألمأأأاهلم ً أ الموأأأم
كػخؿَْ إيزٍظ ي زًاٍْ أًزا لعبد اهلل
العأأسًِ ً .هط أ ٓ هأأري السًاٍأأا ةاالاتؿأأايٍْ
ًهُ ال أزاي أن هركس النأاع ةأتن الاغأسو
اقأأأأس معنأأأأا ًأنأأأأى مل قأأأأدث أن ىأأأأٓ لأأ أ
مساابتنأأا ًإفأأساغ ذهنَتنأأا م أ ذلتٌاهأأا الأأٌيإ
الراهُ )12(.

ب  -الصراع االجتماعي الداخلي:
هبنت السًاٍا اأاغسةَأْ مفوأٌ الؿأسا
االجت الُ ًؾٌز ا تال ً هنااد اأؿاحل
اأايٍْ ة الفٗأا االجت الَأْ ةعأد االضأتقال
فسًاٍأأا اأؿأأاحلْ ًافأأت كىأأوا لنأأد الىحظأأْ
التازهَْ الأ زؾأدهوا ًلأدت مأا هأٌ ًااعأُ
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ااةل لىت ٌز .أما إذا انتقىنأا
ك ع ٓ أةدِ
إىل السًاٍأأا االنتقايٍأأْ زل أدها هتبنأأٓ مفوأأٌ
الؿأأسا االجت أأالُ ًالتفأأاً ي اأؿأأاحل إال
أنوأأأأا مل هعأأ أدّ هأأأأرا التفأأأأاً ًهأأأأرا الؿأأأأسا
ك ع أٓ أةأأدِ ةأل إنوأأا ي أل انتقأأايا لىٌااأ
االجت أأأالُ ك أأأا ي أأأل لأأأدإ لالضأأأتاغال
ًلىقأأَم اإلنطأأانَْ الفاضأأدّ الطأأاٖدّ ي ا ت أ
الاغسةُ ًهرا ما زلدي ي السضاٖل الطحنَْ ي
منايٍل ً اكبان لثسٍأا الطأقام إؾأساز لىأٓ
مٌاجوأأأأأْ الٌااأأأ أ ًانتقأأأأأايي ًهأأأأأرا اإلؾأأأأأساز
ًاالنتقاي هٌ الرِ ٍفسش لنا اأٌاف االنتقايِ م
الٌاا .

ج  -مشكلة ختلف الفكر:
أ ىأأأأب السًاٍأأأأا اأاغسةَأأأأْ إن مل نقأأأأل
كىأأوا نااػأأت مطأأتلْ ىأأف الفتأأس ًزلأأد
لبد التسٍم الو ٍػ إىل هرا اأٌقٌ ي
ثناٍأأأا دٍثأأأى لأأ الؿأأأسا ةأأ األجَأأأا  .إذ أن
اجلَل القدٍم كان ٍرم ةاخلسافأا ًٍأسفد
االنفتأأاح لىأأٓ العأأأامل اجلدٍأأد .إال أن مػأأأتىْ
التخىأأف الفتأأسِ هنتوأأُ لنأأد لبأأد التأأسٍم
الو ثىٌ االضتقال فوٌ ياٖ ا ٍنتوُ لند
الٌافأأأْ الطأأأعَدّ ًةاغأأأد ال أأأس لأأ الٌااأأ
اأاغسةأأُ احلقَقأأُ .أمأأا إذا انتقىنأأا إىل السًاٍأأا
االنتقايٍأأْ زلأأدها أأالف ي السؤٍأأْ السًاٍأأا
الطاةقْ الركس .فوُ هأسٔ أن الفتأس اخلأساي
أً ما أهتأى هأري السًاٍأا ةاألغأتا اأتدنَأْ
لىأأأتفت الأأأرِ ٍقأ أ و مأ أ الػأأأعٌذّ ً هأأأرا
اال تال الفتسِ طب هري السًاٍا أاف
لىٓ اضت سازٍتى ةعد االضتقال فحتأٓ اأثقأف
اأاغسةُ الرِ ًؾل إىل يزجْ لالَْ م التعىأَم
زلأأأدي ٍعأأأَؼ متضأأأاّ أنتحأأأت ىفأأأا فتسٍأأأا
ًةوأأرا الؿأأدي ٍقأأٌ محَأأد حل أأدانُ إ متضأأاّ

البعد االجتماعي يف الرواية املغربية

اإلنطان اأاغسةُ الرِ ؿل لىٓ يزجأا لالَأْ
أً لىأأأٓ األاأأأل هقىأأأب ةأ أ ألأأأٌان مأ أ اأعسفأأأْ
ًلتأ أ انتوأأأٓ ي أل أأأس اأ أأأا إىل مأأأا هأأأاي
العأأأأسًِ نفطأأأأى ةأأأأأأ هبواللأأأأت  .13فالسًاٍأأأأا
االنتقايٍأأْ ظىأأت هعأأَؼ اأػأأتال االجت الَأأْ
ثسازّ قَقَْ.

د  -قضية املرأة يف الرواية املغربية:

هبخس ي اهلأٌإ أمأا النظأسّ التقىَدٍأْ لى حت أ
اأاغسةُ لى سأّ.
ًخنىأأأـ مأأ محَأأأد حل أأأدانُ أنأأأى ي
الٌاأأت الأأرِ ًجأأد فَأأى زًاٍأأا اأؿأأاحلْ أن
اأأأأسأّ اأأأد اضأأأت الت أن هأأأتخىـ مأأ ًقأأأعوا
القأأدٍم ً أنوأأا ؿأأىت لىأأٓ كأأل مأأا كانأأت
هس أأب فَأأى ةقَأأْ زًاٍأأا االنتقأأاي م أ مػأأتىْ
يأأسز اأأأسأّ ً انعتااوأأا ةؿأأٌزّ أكثأأس أأدّ ً
هنظس إىل اأظوس التحسزِ الرِ ٍبدً لىٓ اأأسأّ
ما هٌ إال ؾٌزّ ايلْ  .14هأرا ٍعأإ أن اأأسأّ
ال هأأأصا هعأأأانُ مأأ نأأأٌل مأأ الظىأأأم الظىأأأم
االجت أأالُ العأأأا (النظأأسّ التقىَدٍأأأْ لى حت أأ
أأأٌ اأأأأسأّ) ً ظىأأأم اجت أأأالُ أ أاف (متثىأأأى
األضسّ).

إن كأأأأأأالًّ مأأأأأأ زًاٍأأأأأأا اأؿأأأأأأاحلْ
ًاالنتقايٍأأأْ ا أأأر فَوأأأا اكأأأَْ اأأأأسأّ َأأأصا
مو أأأأا ً كأأأأأعت ةأأأأأدًزها لتؿأأأأأٌزا لامأأأأأْ
ًأٌااأأأف ًلأأأسؤٔ أؾأأأحاو هأأأرٍ النأأأٌل مأأ
السًاٍا  .إال أن هناب ا تالف ًا ةَنو ا فسًاٍا
اأؿاحلْ مل هوتم اهت امأا ةالاغأا ةقكأَْ اأأسأّ
لىٓ لتظ السًاٍا االنتقايٍْ.

هـ  -قضية األرض يف الرواية املغربية:

أمأأأا السًاٍأأأا االنتقايٍأأأْ فقأأأد زأ أن
الٌقأأأ الأأأرِ هعَػأأأأى اأأأأسأّ اأاغسةَأأأْ مأأأأسهبط
ةأأأأالتاغَ الأأأأرِ ؿأأأأل لىأأأأٓ مطأأأأتٌٔ لقىَأأأأْ
ا ت أ ًإشالأأْ التؿأأٌزا التقىَدٍأأْ الطأأاةقْ
ل اأسأّ ً .هترا فتٌظَف إ دٔ الفتَأا ي
زًاٍأأْ الَتأأَم لعبأأد اهلل العأأسًِ جعىأأوا هبقأأٓ
مػدًيّ إىل ًقعوا الطاةق أكثس مأ أِ ًاأت
أل س َص كانت هعتقأد أن اضأتقالهلا الأراهُ
مسهأأأٌن ةاضأأأتقالهلا اأأأأايِ لتأ أ التقايهأأأا

هُعأأأأدُّ اكأأأأَْ األز غأأأأَٗا يبَعَأأأأا ً
معتايا ي مثأل هأري األجنأاع األيةَأْ ةٌؾأفوا
ذلٌزا أضاضَا ي اإلنتاج الٌيإ لىٓ ساز ما
هقدمأأى هأأري األز ي اأَأأدان الفال أأُ ً أأا
أن اأاغأأأسو ةىأأأد ٍعت أأأد ةاألضأأأاع لىأأأٓ أ أ ا
أزقى فىقد اكتطت هري األز أه َْ ةالاغأْ
لند السًاَٖ اأاغازةْ كاهت ا مبازب زةَ
ي زًاٍتأأى الأأسٍح الػأأتٌٍْ أ ه أأس لعالاأأْ
الفالح اأاغسةُ ةتزقى م جوْ ًةاأطتع س مأ
جوأأْ أ أأسٔ ةأأل أكثأأس مأ ذلأأك زلأأدي ٍسكأأص
لىٓ الؿسا القاٖم ة الفالح ( ؾا ب األز
) ًاأطتع س ( ك س مطأتاغل ) .ي أ زلأد
لبأأد التأأسٍم أأالو ٍاغأأد ال أأس ل أ هأأرا
الؿأأسا ًٍتناًلأأى م أ جوأأْ الؿأأسا االجت أأالُ
اأاغسةأأأأُ الأأأأراهُ ًذلأأأأك مأأ أ أأأأال مس ىأأأأْ
االضتع از ذاهوأا .فسًاٍأا اأؿأاحلْ مل هت أس
إىل هرا اأٌقٌ م شًاٍاي الؿحَحْ إذ زلأد

فسًاٍا لبد التسٍم الو ؾأٌز
الٌاا النطٌِ ي اأاغسو ةالؿٌزّ القد ْ ال
أللأأأت إىل الأأأصًا ي م ىأ أ القأأأسن العػأأأسٍ  .إذ
هنأأاً ًقأ اأأأسأّ التقىَأأدِ ي ًاأأت متأأت س مل
هعأأد فَأأى ًقأأعَتوا ك أأا لأأاؽ لىَأأى ًلأأالًّ
لىأٓ ذلأك فقكأَْ اأأسأّ مل هتأ ذا أًلٌٍأأْ
ةأأأأالنظس إىل القكأأأأاٍا السَٖطأأأأْ األ أأأأسٔ الأأ أ
لاجلتوا زًاٍا اأؿاحلْ.
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ىأأٌال جل َ أ القكأأاٍا االجت الَأأْ اأ سً أأْ
أما زًاٍا االنتقايٍْ فقد هناًلت هأرا اأٌقأٌ
م أ شاًٍأأْ مسهب أأْ اأأرًز هازهَأأْ فأأالعسًِ
مأأثال ٍأأسٔ أن أأسًج اأطأأتع س ال ٍعأأإ أنأأى اأأد
ًجأأأأد ىأأأأٌالً لى ػأأأأتال ًإمنأأأأا ؿأأأأل
العتأأظ فظوأأس فٗأأْ منددلأأْ ي العالاأأا
السأهالَأأْ ًهلأأا لالاأأْ م أ الاغأأسو فحأأاش

ةعد األزاقُ الفال َْ ةعد االضتقال ً زمأت
ةأأالفالح التقىَأأدِ – الأأرِ هأأٌ مالأأك األز –
إىل اهلأأامؼ .إقأأافْ إىل أن معظأأم أ ا هأأري
األز مل ٍعد مٌجوا لالضتوالب الأدا ىُ إن
زًاٍأأأأأا االنتقايٍأأأأأْ هناًلأأأأأت مػأأأأأتل األز
ةٌؾأأأفى ال ٍأأأصا ٍفأأأس نفطأأأى منتظأأأسا أأأال
إنطانَاً لايالً.

اهلوامش:
( )1ذلبْ اج معتٌ إ أثس السًاٍْ الٌااعَْ الاغسةَْ لىٓ السًاٍْ العسةَْ .
( )2محَأأد حل أأدانُإ السًاٍأأْ اأاغسةَأأْ ًزؤٍأأْ الٌاا أ االجت أأالُ يزاضأأْ ةنٌٍَأأْ هتٌٍنَأأْ ياز
الثقافْ ال بعْ األًىل  1985ف.3
( )3اأسج نفطىإ ف .47
( )4الةأأأأُ ضأأأأُ فانطأأأأٌن إ نظسٍأأأأْ األنأأأأٌا األيةَأأأأْ هس أأأأْ طأأ أ لأأأأٌن منػأأأأت اأعأأأأاز
االضأأتندزٍْ  1978ف  412نقأأال لأ محَأأد حل أأدانُ السًاٍأأْ اأاغسةَأأْ ًزؤٍأأْ الٌااأ
االجت الُ مسج ضاةق ف .47
( )5محَد حل دانُ إ السًاٍْ اأاغسةَْ ًزؤٍْ الٌاا االجت الُ مسج ضاةق ف .47
( )6اأسج نفطى ف .47
( )7أزنَطت فَػسإ االغ اكَْ ًالف
ٌٍلٌَش  1973ف .58

هس

ْ أضعد ىَم ياز القىأم ةأ ً

( )8محَد حل دانُإ السًاٍْ اأاغسةَْ ً زؤٍْ الٌاا االجت الُ

ال بعأْ األًىل

مسج ضاةق ف .48

( )9لبد اأنعم هىَ ْإ مقدمْ ي نظسٍْ األيو ياز الثقافْ لى بالأْ ًالنػأس القأاهسّ  1973ف
 63نقال ل محَد حل دانُ السًاٍْ اأاغسةَْ ًزؤٍْ الٌاا االجت الُ ف .49
( )10ذل د ةسايّإ مقدمْ كتاو اخل او السًاُٖ أَخاَٖل ةا ت .
( )11مَخاَٖل ةا ت إ اخل او السًاُٖ مسج ضاةق.
( )12محَد حل دانُإ السًاٍْ اأاغسةَْ ًزؤٍْ الٌاا االجت الُ مسج ضاةق ف
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و«دم اؾذبقح» إلمساعقل ؿروة

اؾؼاتل واؾؼتقل واجلرح واؾسؽني
دفقل اؾذقب*
 ..ودم اؾذبقح قغور يف اؾـػس ؼبل اؾثرى ،قستـبت حقـاً وقستـفض احلزن
واألدى وروراً حبذر احلؼد واؾثارات واملوت اؾدػني ،دؿه دم ؼابقل وإمساعقل
احلاضر ؾقؽون ضحقة وخداع ؾؾؿثل اؾعؾقا وؾؾؼقم اؾصارؿة اؾـبقؾة ،قغؾي ؿرجل
روح إمساعقل ؿروة ذي اؾثالثني ؽتاباً ػقسػح اجملد واؾؾظى ؿعاً .املوت
واؾػجقعة واؾػرح ؿعاً ،قفوم وقذوب يف اؾشام وقامسقـفا وـادفا وحؽاقاتفا ،حيضر
إبرافقم وػرعون واؾـؿرود وقودف ؾقتؼاػزوا بني اؾؽؾؿات واألدطر وفم حيؿؾون
عـاوقن ؽبرية وؽثرية ؾعؾه يف ذؾك قؾغي اؾؽرافقة اؾؽائـة ،واملوت اؾرخقص
واؾؼقم املستباحة ،قفرب ؽؿا فربـا وؽؿا دـفرب أؿالً ببصقص ـور أو ؾؼؿة خبزٍ،
واؾشعراء قتبعفم اؾغاوون« ،ودم اؾذبقح» ؾقس ؽتابًا ذعرقاً وإمنا فو ػقض ؿشاعر
أبت إالَّ أن تغادر اؾعؼل واؾؼؾب ؿعاً ؾرتدل رداؾة احلؽؿة واحملبة واؾتساؿح ؿعاً،
ؾؽن ؿروة قأبى رغم ؽل ذؾك أن قػصح اإلػصاح ؽؾه بل تراه ؽثرياً ؿا قستغؾق
عؾى اؾػفم.

حتن التعسفم ؾلذلك مساؽ ضصاً زفتؿحاً بال
ضؿافذذذذمب ضنذذذا ـتذذ ذ اهتويذذذق غطذذذؼ ؾـذذذذغ
االجتذذذذذاؽ الذذذذذذك ـطااذذذ ذ

ؿـطذذذذذؼ الف ذذذ ذ ك

ؾال ؾحقمب ؾ ضنذا اذاع ونؾضذفا بذاح « طبذ
أـػذذا اوىسذذن» أثذذ اذذبذ

لذذك ؾالاذذفسا أع

ز ذ ؾل أحذذد أعذذد زعمبفذذؼ اسذذا ػذذ لذذك

لياوا ذذؼ زعذذؼ أؾ

اتابا ذذؼ ؾزياال ذذؼ الصذ ففم

ىطؼمب إ ا فال ززـذم مسذم أاااذفم لوذدـؿاع الذذك
قذذذد ـ ذذذؿع تسذذذم لذذذدـؿاع

ذذ مسذذذاؽ «ؾقؿاقذذ

ىتذذ » ؾال ضذذذد ك إع اذذذاع غطذذذاخ نـذذذؿاع

ذذ

اذذذفبتدٌ بػذذذذؽ الذذذؿاؾ الذذذب جت ذ ذ ا ذذذؿل بذذذشن
الف

ل ؾالف

ل.
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خنبكمب نزكمب قد أطذ ىطػا زذظ ىوفذاىقمب أزذطح

ؾنص الذبفح...
قصذذم عذذع ـم ال ىطذذاؾـظ ف ىفذذم ذذا ؾإظنذذا
بتذذذذدٌ زذذذذظ الذذ ذ قش « »1إصن الذذ ذ قش « »32ضنذذذذا
لإلـ ذذذذذذار

ال ززـذذذذذذم الذذذذذذب ال ـصذذذذذذع فذذذذذذك

طالمسػذامب ؾ ضنذا ىطذن بتوذذك او قذاص عذفياً زذذامب

نزذذذذك لوعذذذذاب ـظ»...مب ؾ ز ذذذذاع

التاى ىون ل ذاع غذذا اجنلذؼ «أضذا اليذان مب أضذا
اليذذذذذد لمب أضذذذذذا زذذذذذظ دنعوذذذذذك

ؾزع ل ذذذظ اهؿاذذذفيا طتتذ ذ ؾطنذذذؿ
الصا بم اهطتتفم ب ف ا قد

ؿع زثالً ىوفا

ؾ وذذك اهثذذذ أؾ ضنذذذا بداـذذم ار اـذذم

ػذذ

فوذذذذذم ـ ننغذذذذذا

العاعيؿعمب لعطم ننغا اوجفار.»...

اات وق ىوقمب ؾعع ؽ ضث ك ال أث ففذؼ لياففذم أؾ
اهعذذذاضق

ذذ ذ ـيذذذذؿر

ؾالعذك ىطذدك أع زذ ؾل ـ ذتددص اوسذذا
اػوم بدؾ عدـدل الؿضؿه ل ظ زعاضفػذا االبذاً
زا

ؿع زبػسممب ؾ ضصؼ اهفتؿه ىوذن نالال

خمتوفذذممب ـ ت ط ذ التذذاى زذذؿزاً ا أغسفذذم

ال ذذالا الوؿحذذم لوسبذذدا الفطذذاع إب ذ اغفش العذذؿان

نـطفذذم ابذذم ؾـبذذدؾ جوفذاً أضذذؼ ال ـططذذح زذذظ نـذذظ

ؾقصذد أضذؼ البذد زذظ ارذؿا ؾالتطذ فم أـطذ ًا

بعفطذؼ ؾإظنذذا ـ ذذرتا زطػذا غنفعػذذا « نص أضذذا زذذظ

اال ذتالا ال ذبذ بذشن

أاؿاؽمب غؿاو ااض فا طذم ...أضذا زذظ لعذ بذ أس

اهت ذذذذذذاؾ ـظ ل طػسذذذذذذا زوتصذذذذذذياع طنازذذذذ ذاً ؾال

زؾ ضؿهمب أضا زظ نف ابطؼ لالحتساو بامبذ ..أضذا

عن طػسا أع ـفرتقذا ؾجناذاه غذذا ارذؿا البذد

الطؿفذذاع ؾزيذذد الطؿفذذاع .»...غذذذا اجنلذذؼ الذذذك

سذذا زذذظ ارذذؿا البذذد سذذا زذذظ التطذذ فم ؾإال

ـ ز ؾـطػق ؾعنطح ؾذنم مب جعذ ز ؾل الذدـؿاع

ف ذذذف ؿضاع زوتصذذذيشن زتطذذذاف ـظ أزذذذا اجنغذذذداو

ىوذذن ل ذذاضؼ ؾغذذؿ ـتذذق ضنيذذدا ال ط ذ الذذذك

فوسعتؿقتؼ عاص الب أغداغا ال ثذ زظ ار

ـ تطذذا التذذاى مب ضنيذذدا اه ذ ا ل الذذب عرتـذذؼ

ؾالؿلؼ ؾالع فاع.

ؾامػذ الذك ـب ط جطاحفذؼ ىوذن غذذا اه ذسن

ىوساً أع الوؿحم أ ػذ

إض ذذاضاً «اذذمان ق ح ذ اص ىوفذذكمب قذذبوب لف ذ

املنت ،احلكاية ،األسلوب:

لذذكمب غذذا جبػتذذكمب اذذوش»مب ؾزذذ ؾؽ ال ـطااذذبؼ

زذذذذسن ار اـذذذذم ـبتذذذذدٌ بذذذذاوز مب ؾاوزذذذ

إعناع امػوم فػؿ ـذدفعػش إصن حبذذ اهتذطيممب أؾ

ذنسذذذ امذذزص ؾالطػذذق ؾال حذذار لالحتسذذار ففذذؼ
ىون حافم ا س ز

اضت

ؿ لمب اضت

ف ضا

أات قمب أل ذ إ ذكإ إ ا غذؿ اجنلذؼ الذذك ـذ ز
ل ذظ زذذا زاغفذذم غذذا اجنلذذؼ لذذظ أاذرت لذذك ـذذا
إض اع» .فػذا اجنلذؼ لذفا الذذك ضع فذؼ ؾإظنذا غذؿ
طنازاً؛ «ا خ نزذك دنذ ك ىوذن ال ذ سمب
عنذذا ال ذ سمب افت ذ ب العذذاب ؾع ا اذذكمب
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اهيصذذذوممب ففيذذذؿر «طن ذذذك بنعنذذذاع العمذذذاىزمب
ؾحدؽ ـدفعك إصن ىطاق اهيصوم»مب ؾ

ثفذا

عذذدـد الداللذذم هذذا ؾبذذو «إلفذذؼ حالذذم اجنض ذذاع
اهعاب ل زظ ىبؿنـم ـذ ه «زذظ قذار إضذك ؾلذد
ح اًمب نن ح ـتك ىون ز سعقمب زززؿ ح ـتك
ضتذذفد ىبؿنـتذذك»مب ؾا ذ ع غذذذؽ غذذق ا البذذم
عذذدـدل الداللذذم اهؿجعذذم ؾاهنهذذم بذذيتع زع ذاً الذذب

(دم الذبيح) إلمساعيل مزوة

أ انغذذا ز ذ ؾل جنض ذذاضؼمب ؾغذذؿ ـبذذؿه ذذا

غذذذا

اهيط ذ لفبذذدؾ لطذذا غذذذا اجنلذذؼ جذذزا اً ال عنوذذك إال
الذذدزا ؾاليتذذذ «غذذا

قبتذذك ؾأضذذا أجذذؿن ب ذ

اوااسمب ـيؿر

اهيط الثازظ «ؾ ذ رنتذ

اليذذؿلمب دن ذ ب ىطذذال ؼمب دنس ذ ا ذ اافطؼمب
رنتذذا ارمذذا ل الصذذودل ل ذذطػامب ال ذ ااشن

ألؿغبمب أجؿن باهيصذوم ».ؾاهالحذ أع أاذوؿب

زتذذذذعؿ لمب ال قذذذذاب ىوذذذذن ىػذذذ او ضمب فذذذذتح

ز ؾل غؿ أقذ ب إصن ال ذػذ الب ذفط الذذك رنوذؿ

د زظ عالفش اآل ممب بذؿر

زذذذذذذظ التعيفذذذذذذدا ؾل طذذذذذذؼ ذنسذذذذذذذ

او ض عدقفػامب

بذذذذذذاطظ

ىوذذذن زذذذا بيذذذن زذذذظ طػذ ذ  »...ؾ بذذذؿ ل بال ذذذم

ال وسذذذا اوسذذذا أ ذ ذ ه ؾزعذذذاضق بذذذا بممب

الداللم الاتباحم اجنض اع ؾقػ ؽ ـصذذ زذ ؾل إصن

ااضذذذبممب زذذذدز لمب اذذذا لمب اا غذذذممب ضابفذذذممب

البذذم يذذؿر «غذذاغؿ التذذتاو قذذد أقبذذذ ...أض ذ

ح فسذذذممب بذذذاب لمب حاهذذذممب حوفسذذذممب ىاعذذذيممب
ضبفػذذذذممب افذذذذممب جاغوذذذذممب

جؿفطذذذذا اذذ ذ ظ

التذذذفطاع ؾال ضذذذزار ضذذذطفال الطذذذا مب ال ض ـذذذدغا أع
تؿقذذذا ..يذذذدص ـذذذا إبذ ذ اغفشمب طن ذذذك ب غذذذداا
الفطفوممب بتذذمب ػمذدمب ذ غزن»...مب ؾ إعذا ل
إصن الؿطظ احملذرتق ـيذؿر زذ ؾل

بذؿ ل ززـذم

اارذذم ال ذذؿان «ب ق ذ الذذدضفا بذذففاًمب بذذؿ
ال ىد ـصش اآل اعمب ال ساو طنط ضذا اًمب ال فذؿص
زانمب الت اـا تطاـ مب اونز م ىون او بفممب
الطػذذؿن ىوذذن جذذذؾا التذذم مب أقذذالص التوذذؿـظ
ب ام الدصمب ضتفد زؿطين ـصده ؾحدؽمب أ ذ اؽ
ااص

باطظ او ض حبثاً ىظ ؾطذظ ..ا ذاىا

ال ـصط ؾططاًمب ؾامبا ال ـ عد أا ؼ ؾاحملذ
ال ذن ذذن ب ضذذا الذ ب »...ؾزذ ؾل

بتوذذؼ ؾ ضنذذا

بذذذذال ؼ اجنض ذذذذاضفم احملطذذذذم ـصذذذذا حالذذذذم
اجنض ذذذذذاع ؾأؾجاىذذذذذؼ اه ذذذذذوؿبم لويذذذذذؿل ؾعذذذ ذ ذ
ال ذذذذذ ااشن ؾال ذذذذذفؿا ؾااـتػذذذذذا اواثذذذذذ
احنطاطاً جز قذاب الطذاس زبتعذدل

لذك ىذظ

اليفش ؾالتعالفش الدـطفم الذب رذ ص قتذذ اجنض ذاع
و فذذؼ اجنض ذذاع ؾغذذق بذذذلك بذذؿر ىوذذن زذذا بيذذن
زذذظ طػ ذ

او ضمب إع اذذاع غطذذاخ طػ ذ

حط عتاىق»..

اللغة:
ـعتسد إمساىفذ زذ ؾل ىوذن ل ذم زطتيذال زذظ
ارداثذذذم فذذذال عنذذذتح زذذذظ اليذذذازؿس إال زفذذ نا
ـعتيذذذدمب ضنذذذامب أضػذذذا ل ذذذم اذذذػوم زفػؿزذذذم ؾ ذذذذا
ال ب اجتذؼ اسذا أىتيذد إصن ال ززـذم اذق ال
ـيذذدص ؾجبذذم اذذػوم لويذذا ٌ طنطعذذؼ زذذظ الذذتف ذ
ؾا ؿض

اسا اجملػؿر الذك غؿ اهتعم اوغش

لويذذا ٌ اهثيذذا ؾ ذذا أىتيذذد أع غذذذا ال تذذاب
ـتؿجذذذذذؼ باواذذذذذاس إصن التذذذذ ذنم الذذذذذب روذذذذذذ
ؾ ذذتطتو ؾزذذظ اولفذذا الطذذان ل الذذب ااذذتددزػا
ز ؾل ؾمل أجدغا ىطد اذؽ قؿلؼ « ذذ إمساىفذذ»
أك احنطن ؾغق زظ التوم.

الشام ،املسك:
البذذذم أعذذذبؼ إصن اجنحاطذذذم ؾبعذذذد أع
ؾعن «ؾنص الذبفح» بار اـذم الدـطفذم ؾااـا ػذا
ؾأغذذذدافػامب ؾباواذذذطؿ ل اوؾهبفذذذم زذذذظ زـذذذؿس
ؾاآل ذذم احملذذفطشن بذذؼمب ؾبعذذد أع قذذدص زيذذؿال ال
لبا ففػا ؾ طبً بذال ثذمب ؾ ابذم ففسذا ـتعوذق
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بنب اغفش ؾإمساىفذذ حفذي ـذؿجز اليصذم بيؿلذؼ

عذذاص بذذفا زذذظ ىبذذق ..زذذظ عذذاص إصن عذذاص اذذش

«الذبفح ال دند احباً»مب ؾقؿلذؼ «ال اوب احذرتق

زذذذظ حذذ مب زذذذظ عذذذاص إصن عذذذاص جبذذار زذذذظ حوذذذش

ؾال االبذذذظ بذذذح»مب ـطتػذذذق بذذذؼ اهطذذذاا إصن فذذذذؾز

ؾاط مب ت ح ؾا ااش اجنلؼ.»...

ؾالتذذذاص ؾأغوؿغذذذا ؾاذ ذ ع اذذذذ غذذذذؽ اهيدزذذذم

ؾ«نص الذبفح» زو سم ضث ـم فماىعفم ؾططفم

الطؿـوم لفصذ إصن زذا ـ ـذد إصن ىتذيؼ الذذك مل
ـتؿقذذا «عذذاص» غذذؿ غ ذذذا ـصذ ىوذذن
ففيذذؿر أن اذذا أع عذذاص البداـذذم ؾإع ذذ
ؾأع عذذاص ا اطنذذم ؾإع مل

ذذسفتػا
مب

ذذظ ..زذذظ عذذاص إصن

ططذذح أه ذاً ؾىتذذياًمب حب ذاً ؾحبذاًمب زؿ ذاً ؾحفذذالمب
أاطؿ ل ؾؾاقعاًمب ززـم ؾ فاالًمب ؾغق لف
اا بػا إمساىفذ ز ؾل.
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فْ اهبد٘ ماًت اهمهىِٕ ،فْ اهًٍإّ ــ برأّْ ــ مذهن تمِن اهمهىٕ اهتْ بإىماًٍا
اختزاو ىغاًْ اهىغاًْ ِأصّا٘ األصّاِ٘ ،ىضاىّن اهىضاىّنِ ،اهىجهدات ِاألزىًٕ
ِاهحِّات ِاهتِارّخِ .إذا ماًت اهمهىٕ ٌْ اهبدإّ فبدإّ اهبدإّ تترمز فْ جٌِر هؾتًا
اهبٍّٕ اهًبّهٕ ،اهجاىغٕ اهىاًغٕ ،األًّكٕ اهباٌرٔ ،اهسٍهٕ اهىغكدٔ ،اإلطار األًكٖ
ِاألصىوِ ،األعظي ِاألِسػ ،همو ىا ًرٗ ًِسىػ ًِغّض ًِجربًِ ،ختطر ًِبدؼ،
ًَِِمتُب ًُِمِتَب بَ فاههؾٕ اهغربّٕ ــ ِعهٖ ىدٗ اهدٌرِ ،ىرِر األزىًٕ ،أثبتت قدرتٍا
اإلعجازّٕ ِاهبالؽِّٕ ،ىرًِتٍا فْ ىِامبٕ مو طارئ جدّد ِِهّد ؽرّبِ ،ىن ًٌا ماًت
اهغربّٕ تحدٓ اهغرب األصىوِ ،األىضٖ ،اهذٓ ال ّىمن ألحد أن ًّمرُ أِ ّصن فَّ
ِّكزىٌَِ ،ذا بحد ذاتَ ّدفغًا إهٖ االعتزاز ِاالفتخار بىرًِتٍا ِهًِّتٍاِ ،قِتٍا
ِبساطتٍا ِؽرابتٍا ِقد مان ههمتاب اهمرّي اهفضو األمبر ِاألثر األِسػ اهذٓ حىاٌا
ِأبغد عًٍا االضىحالو ِاالًدثار ِاهؾّاب.
ِهغو ىا ّحز فْ اهًفشِّ ،ؤذٓ األذن أن تطبخ ىفردات ٌذُ اههؾٕ فْ مفٕ
ىتسإِّ ىػ استٍالن همهىات ؽرّبٕ عًا تحت الفتٕ اهتحضر ،أِ إظٍار اهتىدن،
ِاإلصارٔ إهٖ ِجِد طبكٕ ىن اهىثكفّن اهِافدّن إهٖ ِاحٕ اهثكافٕ تحت تسىّات عدٔ
ِأهكاب ال ّتطابل فٍّا االسي ىػ اهىسىِٖ ،اههفظٕ ىػ اهىغًِٖ ،ال ًكف مثّر ِقت
عًدىا ًجد أًفسًا صاخطّن فْ حضرٔ تسىّٕ أدّب اهتْ تِزؼ جىهٕ ِتفطّالّ عهٖ
اهبغض أِ اهمثّر ،أِ مثّر اهكهّو ،ففْ ىغجي اهىغاًْ اهجاىػ:
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"أدّب جىػ أُدبا٘ ــ أدّب (اسي) ،اهجىػ :أُدَبَا٘ أدّبات ىن ّبدؼ فْ ىجاو األدب
ىن صغر ًِثر ــ ََِهدٌ أدّب :ىٍَُذَّب ــ األدّب :اآلخذ بىحاسن األخاللِ ،مذهن اهحاذل
باألدب ِفًًَِ ــ أدّب :فاعو ىن َأدُب.
ِىىا ال ّخفٖ عهٖ أحدًا ىا بدأت تغاًَّ اهثكافٕ ىن ثبات سرّرٓ ،اهثكافٕ اهتْ
مىا ــ ًغهي جىّغاّ مهىٕ ىصتكٕ قدّىٕ ِعرّكٕ فْ اهغربّٕ ،فٍْ تغًْ طكو اهًفش
ِاهىًطل ِاهفطإً ،فثكف اهرىخ تغًْ سِّاُ ِقَِّىَِ ،اهىثكف ِاهثكافٕ هؾٕ ىصتكان
ىن ىادٔ ثكف اهتْ تدو بحسب ىا جا٘ فْ ىغاجي اههؾٕ اهغربّٕ ِقِاىّسٍا عهٖ ىغانٍ
عدٔ ىن أٌىٍا ٌِ اهِاعْ بصمو مبّر بىصمالت ىجتىغَ ٌِِ اهىتىتػ باهحذل ِسرعٕ
اهفٍي ِىا إهٖ ذهنِ .ال ًًسٖ أن فغو قَِّي ّكِِّي :اطهخ االعِجاجًٌِ ،ا ال ًًمر ىا ًراُ
فْ عطرًا اهحاضر ىن بغض ىدعْ اهثكافٕ اهذّن ِّؽهِن فْ ازدِاجّٕ ِتًاقض ىا
بّن اهتكِّي ِاهتٍدّي ِاالدعا٘ ِاهِاقػِ ،اهحكّكٕ ِاهزّف فاهثكافٕ ال تمِن باستٍالن
اهىفردات ِتِزّػ اهتسىّاتِ ،األهكاب ِاهىداٙخ ٌْ ،هب اهحكّكِٕ ،قهب اهفغو اهِاعْ
ِاهِطًْ ِاهىسؤِو ِاهىهتزيِ ،األخالقْ ٌِْ ،ذهن اهحضِر اهِطًْ اهراقْ هًِر
اهحمىٕ ِضّا٘ األهل اهذٓ ّىًخ مو ىا فْ اهغاهي ِاهِجِد ىغًاُ ِِظّفتَِ ،أٌىّتَ
ِدِرُ اهحساشِ ،ىماًتَ اهالٙكٕ اهىغًِّٕ قبو اهىادِّٕ ،قد تي ىسخ ٌذا اهىططهخ
عهٖ ّد بغضٍي هتىسْ فكط قّىٕ ىادّٕ طرفٕ ،مسّحٕ ،ىتِاضغٕ اهجٌِر،
ىجغجغٕ اهتصدُّل ِاألهفاظ.
هكد آن األِان هًزؼ اهكصِر ِاهمصف عن اهىضىِن اهحكّكْ اهِاضخ ِاهطرّخ،
ِاهفغهْ ِاهالٙل همهىٕ أدّب ىثكف ،أِ ىثكف أدّب ،فاههكب اختطار حكّكْ
ههىضىِنِ ،اهتسىّٕ دالهٕ عهٖ اهىسىِٖ ،اهسهِن ّتكاطػ ىػ ىا ّىهمَ اهجٌِر ىن
حكّكٕ ال تخفٖ عهٖ أحد ِال ّىمن هبرِتِمِو تِزّػ األهكاب ِاهجِاٙز ِاهتسىّات أن
ُّسِِّغ ىا خفْ ىن أىر ،فاهصىش ال تحجب بؾرباوِ ،اهحكّكٕ ال تخفٖ ىٍىا حاِهًا
تٍىّصٍاِّ ،بكٖ مو إًا٘ ًّضخ بىا فَّ....
ًٍِإّ ِخاتىٕ ال ّطخُّ إال اهطحّخِّ ،بكٖ ىططهخ أدّب ِىثكفِ ،صاعر،
ِىبدؼ ،عهٖ اهىحنِ ،قّد اهبرٌان ِاهسهِن ِاهىغاىهٕ ِىًظِىٕ أخالقّٕ ىغكدٔ
ِىطهِبٕ.
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