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لْح٘ الغالف للفياٌ
Pierre-Auguste Renoir
()1919 -1841

رصاو فزىضٕ مً رّاد املدرص٘ االىطباعٔ٘ ،بزع يف تصْٓز املالمح البصزٓ٘ ّاملصاٍد احلضٔ٘ ّالطبٔع٘ الصامت٘ ّمصاٍد
احلٔاٗ الْٔمٔ٘.
اٍته بالفً ميذ صً مبهزٗ ّناٌ ٓرتدد عل ٙمتحف اللْفز لدراص٘ لْحات نبار الفياىني ،إال أٌ احلال٘ املادٓ٘ الضٔئ٘ ميعتُ مً
االىطالم بصهل ميظه يف مضنار الفً ،فهاٌ ال ميلو املال الهايف لصزاء مضتلشمات الزصهّ ،مل ٓعزفُ الياس نفياٌ حكٔكٕ إال
بعد مزّر عكد عل ٙأّل لْح٘ محلت تْقٔعُ.
سار الهثري مً الدّلّ ،تزنت رحالتُ ٍذِ أرزٍا عل ٙلْحاتُ ،حٔ سار ازجشارز ّاصباىٔا ّإٓطالٔاّ ،ناٌ ٓزصه ما ٓزاِ فَٔا
مً شْاطئ ّجبال ّخلجاٌ ّسٍْر بصغف نبري.
حتفل لْحاتُ بالعياصز البصزٓ٘ فكد رصه سّجتُ اليت ناىت تعنل ننْدٓل للزصهّ ،يف لْحاتُ ظَز أّالدِ ّممزضتُ
ّأقزبارُّ ،ناىت لْحاتُ تتأرجح ما بني الهالصٔهٔ٘ ّاالىطباعٔ٘ ،إال أىَا تتضه بالفزح ّالبَج٘ ّاأللْاٌ الشأٍ٘،
ّبالتضاد الدقٔل بني الضْء ّالظلّ ،تعج بالتفاصٔل ّاألشٔاء الصغريّٗ ،ظَزت بصنات سٓارتُ للصزم عل ٙبعض لْحاتُ
اليت ناٌ أٍنَا لْح٘ "امزأٗ جشارزٓ٘".
اصتنز رٓيْار يف الزصه حت ٙخخز حلظات حٔاتُ ،رمه إصابتُ رمز التَا املفاصل املشمً الذٖ حد مً حزنتُ نثريا ّحزمُ
مً التجْال بني أحضاٌ الطبٔع٘ اليت ناىت مصدر إهلاو لُ.
مً أٍه لْحاتُ "يف احلدٓك٘"" ،قز البحريٗ"" ،احلفل الزاقص أماو طاحْى٘ المالٔت"" ،فتٔات أماو البٔاىْ".

تزمجة وإعدادً :ريُا أوغالُياْ
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حديث الشور

آراء ورأي آخر

مالك صقور

قضية الشعر اجلاهلي
()2

سهَ ػٔ ذسٗن اٍصؾظ اٍحاٍْٖ٘ ،ؽّضُا واُت
ًْٖ ..طا ًُا ظأّٗا ،بحظٓ ٚوٍِ َّ َ
اٍىٗاُ ٛؽٍٗٔ ُن ًَ اٍحٓاتٖ ،أذَٗ إٍ ٜاٍُحٍش اٍّٗاب٘ ٖإٍ ٜاٍُذًُ ٛاعػظ أن
ٗؾضَٓ صٟٗاّ ٗسٗظاّ م٘ ضظاستًُٔ ..ا ٗىَٖ ُذُٖض ُذُض صاًظ" .مذٗن ّصظ ًتابٔ "م٘
ذطٔه ُّٔ مطَ
األضب اٍحاٍْ٘" سّّ ْٖ 7997 ٛنش ًتاب "م٘ اٍصؾظ اٍحاٍْ٘"ُ " :
ُٗظ ؽّٖأّ بؾغ اٍتقٗٗظ"!!(.)7
ٖأعٗه إٍٗٔ مطَٖٖ ،ف َّ
ُٗؾضُّ ُذُٖض ُذُض صاًظ أن ػٔ ذسٗن ٍِ ٗىتبش مًظً ٚتاب (م٘ اٍصؾظ
اٍحاٍْ٘) أٖ ُٖعٖؽٔ ،بَ (سػا ؽٍُ ٜىاٍ ٛاٍُستصظي ُظفٍٖٗجٗ .ىَٖ ُذُٖض ُذُض
اٍصاًظً" :ان أبصؿ ُا م٘ ْطا اًٍتاب ،اٍنطَ األَٖ اٍط ٙزاضٕ بؾّٖان" :اًٍتاب األَٖ:
األضب ٖتاظٗسٔ" ألّٔ حا ٞتسٖٗقاّ ٍٓطا "اٍسػٖ"ٖ ،زٗاض ٚم٘ االضؽا ٞبأّٔ وض اُتٌٍ ُا
سػا ؽٍٗٔ اُتالًاّ ال ظٗب ٛمٗٔ!! ٖاستؾال ّٞأٗعاّٖ :ضالٍ ٛطظٗذ ٛؽٍ ٜأّٔ ال ٗباٍ٘ أوَ
ُباال ٚبًَ ُا سُؾٔ ُن أّٔ "سػا" ؽٍُ ٜىاٍُ ٛظفٍٖٗج بٗن أسٖاظ اٍحاُؾٖ :ٛال
بحُٗؿ اًٍتب اٍت٘ أٍنت ٖػبؾت م٘ ّىض ًتابٖٔ ،اٍت٘ ًصنت ْطا "اٍسػٖ" باٍضٍَٗ
ٖاٍبظْانُ ،ؿ أن األُظ ال ٗذتاد إٍ ٜبظْان أٖ ضٍَٗ! ٖحُٗؾٓا ًتب ٗىظؤْا اٍّاش! ًٗه
ًٖٗن ْطا؟ ٖبأ ٙحظاٗ ٚٞستػٗؿ اٍضًتٖظ ػٔ أن ٍٗى ٜاٍّاش! أ ُّٙاذتىاظ ْطا ٍٍّاش!
ٖأ ٙاستٓزا ٞبِٓ ٖبؾىٍِٖٓ ْٖ أبصؿ ُن ْطا! ال أضظ.)9("ٙ
ُّ
ٗؾٖض ُذُٖض ُذُض صاًظ إٍ ٜأٗاِ اٍحاُؾ ،ٛذٗن ًان ػاٍباّ ؽّض اٍضًتٖظ ػٔ
ذسٗنٖٗ .ظٖ ٙأٗعاّ أّٔ ذنؼ (اٍُؾٍىات اٍؾصظ اٍحاًٍْٖٗ ،)ٛان صقٖماّ بٓا حضاّ،
ٗىَٖٖ" :حضت ُٖٟٗط م٘ اٍصؾظ اٍحاٍْ٘ تظحٗؾاّ سنٗاّ فاُعاًّ ،أّٔ ذنٗهُ ّسِٗ
تسُؿ ذسَّٔ ْٖٖ ٗتسٍَّ أؽٖاض ّبات ؽُِٗ ُتًاثه ــ أٖ ظّٗن طٖت صح٘ ّٗتٓ٘ إٌٍٗ
ُن بؾٗض م٘ سًٖن ٍَٗ ضادٖ ،أّت ُذنٖه بقػاُ ٞتباؽض األػظاهًٖ .ان ْطا اٍتظحٗؿ
اٍط ٙآّستُٔ ُصتظًاّ بٗن صؾظا ٞاٍحاٍْٗ ٛاٍطٗن وظأت صؾظِْ ،ثِ ُٗتاز صاؽظْ ُن
صاؽظ بحظش ّٖقُٖ ٛصُا َٟتتٓاض ٝمٗٓا أٍناؼٔ ،ثِ ٗستٍه صؾظ ًَ صاؽظ ُِّٓ م٘
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وطٗضُ ٚن صؾظٕ ٖبضّضّ ٛتؾٍٖ ٖتسنت تبؾاّ ٍذظًٖ ٛحضأّ ُؿ ًَ فظغ ُن أفظاغ
ْطا اٍصؾظ"(.)3
ًْٖطا ،طاظ ٍصؾظ اٍُؾٍىات أٖ ٍٍصؾظ اٍحاٍْ٘ ؽّض ْطا اٍػاٍب اٍط ٙاسُٔ
ُذُٖض ُذُض صاًظ ًُاّ ٛؽؼُٗ ٛم٘ ّنسٖٔ ،وُٗ ٛأضبٗ ٛظمٗؾًٖ ،ٛان بٍٖفٔ ُٖٗطاٌ
ْطا اٍصؾظ ُا ْٖ إال اٍتطُّٖي اٍُذغ ٖاإلذساش اٍُحظٓضٖ ،بٓطا اٍتطٖي اٍُتتابؿ طاظ
ًٍَ صؾظ ؽّضٕ ُطاي ٖػؾِ ٖصطا ٖظاٟذٖ" ٛطاظ ُطاي اٍصؾظ اٍحاٍْ٘ ٖػؾُٔ ٖصطإ
ٖظاٟذتٔ بّّٗٓا ؽّض ،ٙبَ طاظ تُٗز بؾغ ُن بؾغ ضا ّال ٗضٍّ٘ ؽٍ ٜأطذابٔ"(.)4
ٖبى٘ ًطٌٍ إٍ ٜأن حاٖ ِٖٗ ٞاٍتى ٜأستاطٕ اٍطٗ ٙؾحب بٔ ْٖٖ األستاط أذُض تُٖٗظ
ُضَ ٗضٕ إٍٗٔ ّٗأٍٖ ُحٍ ٛإّقٍٗزٗ( ٛؽضض ٍٖٗٗٔ ُ 7995ن
باصا م٘ اًٍُتب ٛاٍسٍنٗ ،ٛم ٓ
*
ُحٍ ٛاٍحُؾٗ ٛاًٍٍُٗ ٛاآلسٖٖٗٗ ،)ٛواَ ٍٔ ْٖٖ ٗبتسِ :اوظأ ْطٕ!
ُٖظٓت األٗاِّٖ ،س٘ طاذبّا ًالِ ْطا األؽحًُُ٘ ،ا ٖتحاَْ ًَ األؽاحِ
ٖأصبأْ اٍطٗن ٗضظسٖن آضابّا ٖصؾظّا ٖتاظٗسّا ًٖأّٔ ّىض ؽٍُ ٜىبظ ٚؽاضٗ ٛوضُٗٛ
("ؽاضُّٗ "ٛسٖب ٛإٍ" ٜؽاض ــ وِٖ ْٖض ؽٍٗٔ اٍسالِ اٍطٗن أباضِْ أٍٍ ٖػُش آثاظِْ")
ٍِٖ ٗؤثظ ًالِ اٍُستصظوٗن م٘ وّاؽُ ٛذُٖض ُذُض صاًظٗ ٍِٖ ،قٗظ ٖوؾٔ م٘ ّنسٔ بَ
ًاّت تٌٍ اآلظا ٞتثٗظ تىززٕٖٗ ،سىػ ُا ًان ٗىظؤٕ ُن آظا ِٟٓم٘ ِٗ اٍّسٗان.
ٖحا ِٖٗ ٞبضأ اٍضًتٖظ ػٔ ذسٗن ٍٗى٘ ُذاعظاتٔ اٍت٘ ؽظمت ًتاب "م٘ اٍصؾظ
اٍحاٍْ٘"ُٖ .ذاعظ ٚبؾض ُذاعظ ٚطاظ ٗظتض ظَحِؿُ ًالِ اٍُستصظي األؽحُ٘ اٍطٙ
فاظ م٘ َِِّٗ اٍّسٗان! مثاظت ّنسٔ ْٖٖ ،اٍط ٙؽّضٕ ُا ؽّضٕ ُن اٍُؾظم ٛؽن ذىٗىٛ
ُا ٗىٍٖٔ ػٔ ذسٗن ْٖٖ ،اٍط ٙؽّضٕ أٗعاّ اإلذساش اٍُتْٖخ بُطاي اٍصؾظ اٍحاٍْ٘
"ٖاٍط ٙاستسظحتٔ باٍتطٖيٖ ،باٍُىاظّ ٛبّٗٔ ٖبٗن اٍصؾظ األُٖٖ ٙاٍؾباسٖ٘ ،أسطّ٘ ُا
أسطّ٘ ُن اٍقٗؼُٖ ،ا ْٖ أًبظ ُن ٖأصّؿ ُن اٍقٗؼ ًٍّّٖ٘ ،بىٗت زُّاّ ال أستػٗؿ أن
أتًٍِ"(.)5

*
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مإطا مٗٓا ُىاٍٍ ٛألؽحُ٘ اٍُستصظي ُظفٍٖٗج  ،تستقظي ّذٖ اثّتٗن ٖثالثٗن طنذُ ٛن ْطٕ اٍُحٍ ،ٛبؾّٖانّ" :صأٚ
اٍصؾظ اٍؾظب٘"ًّ .ت سبٗظاّ بٓطا األؽحُ٘ اٍتًٖٗن ،اٍتًٖٗن اٍبضّ٘ ٖاٍؾىٍُ٘ ،ط وظأت ًتابٔ ُذُض ظسَٖ أٍٍ . 
أسطت اٍُحٍٖ ٛاّطظمتٖ ،وظأت اٍُىاٍٖ ،ٛزاض األؽحُ٘ سىٖػاّ ؽٍ ٜسىٖػًٔ .ان ًَ ُا أظاض أن ٗىٍٖٔ :إّٔ ٗصٌ م٘
طذ ٛاٍصؾظ اٍحاٍْ٘ ،ال ،بَ إن ْطا اٍصؾظ اٍحاٍْ٘ اٍطّ ٙؾظمٔ ،إُّا ْٖ م٘ اٍذىٗى ٛصؾظ إسالُٖ٘ ،طّنٔ اٍظٖاٚ
اٍُسٍُٖن م٘ اإلسالِّٖ ،سبٖٕ إٍ ٜاٍحاٍْٖ٘ ،سُسِناّ م٘ سالَ طٌٍ ًثٗظاّ ٖألّ٘ ؽظمت ذىٗى ٛاالستصظاي ٍِ ،أٍي باالّ
إٍْ ٜطا اٍط ٙوظأتٖ ،ؽّض ٙاٍط ٙؽّضُ ٙن ْطا اٍنظي اٍٖاعر بٗن اٍصؾظ اٍحاٍْ٘ ٖاٍصؾظ اإلسالُ٘.
ثِ بؾض أٗاِ ٍىٗت أذُض تُٖٗظ باصاٖ ،أؽضت إٍٗٔ اٍُحٍ ،ٛمسأٍُّ٘ :اطا ظأٗت؟ وٍت :ظأٗت أؽحُٗاّ باظضاّ صضٗض اٍبظٖض،ٚ
ال ٗستذ٘ ًؾاضتٔ! مابتسِ ٖتألألت ؽّٗإ ،مىٍت ٍٔ :أّا بال صٌ أؽظه ُن اإلّقٍٗزٗ ٛمٖي ُا ٗؾظمٔ ُّٓا إٍ ٜأن ٗبٍك
أظطَ اٍؾُظٖ ،أستػٗؿ أن أتٍؾٓب بّصأ ٚاٍصؾظ االإفٍٗزُّ ٙط ُٖٗٔ إٍُّٖٗ ٜا ْطا تٍؾباّ ْٖ أمعَ م٘ اٍؾىَ ُن ًَ ُا
ٗضسَ م٘ ػاوتٔ أن ًٗتبٔ ؽن اٍصؾظ اٍؾظبًٍٖ٘ ،ن ٍٗش ؽّضُ ٙن ٖواذ ٛاٍتٓحِ ٖطناو ٛاٍٖحُٔ ،ا ٗسٖ ٍ٘ ٝأن
أسػَّ ذظماّ ٖاذضاّ ؽن ّص أ ٚاٍصؾظ اإلّحٍٗزًٍٖ .ٙن طظٖه اٍضْظ اٍت٘ تظمؿ وُٖاّ ٖتسنغ آسظٗن ،وض أّزٍت بّا
ٖبٍقتّا ٖبأضبّاُ ،ا ٗبٗر ٍُثَ ْطا اٍُستؾٗن ٖأصبأْ ُن اٍُستصظوٗن أن ٗتًٍُٖا م٘ صؾظّا ٖأضبّا ٖتاظٗسّا ٖضّّٗا،
ٖأن ٗحضٖا مّٗا ُن ٗستُؿ إٍِٖٗٓ ،أن ٗحضٖا أٗعاّ ُن ٗستاظِْ م٘ بؾغ ُحاُؿ اٍٍق ٛاٍؾظبٗ!!ٛ
ثِ أفع ٜأذُض تُٖٗظ ْٖٖ ٗبتسِ...
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مؾٍ ٜاٍظفِ ُن فٗؼ ًان ٗنٖظ بٔ ،ألّٔ ال ٗستػٗؿ أن ٗظٓض ؽٍ ٜأستاطٕ اٍضًتٖظ ػٔ
ذسٗن ،ذٗج تحٍّت ْٗب ٛاألستاط ٖتٓطٗب اٍػاٍبٗ ٍِ ًٍّٔ .ستػؿ أن ٗسن٘ ُا ٗؾظه
ؽن ًالِ ػٔ ذسٗن م٘ اٍصؾظ اٍحاٍْ٘ ٖصًٔ بُٖٔ ،ىاٍ ٛاٍُستصظي ُظحٍٖٗجٖ ،م٘
آٍّاٗ ،ٛؽّضُا عاي طظؽاّٖ ،طضظاّ ،أمع ٜبُا ًان ٗذش إٍ ٜاألستاط ُذُٖض ُذُض
اٍسعٗظُ ٙستّحضاّ بًٍٔ .ن ْطا ًاّت تظبػٔ باٍضًتٖظ ػٔ ذسٗن ُٖضٓ ٚوٖٗ ،ٛمطاظ
ٗضامؿ بظمي ٍٖٗن ؽًٍّٖٔ .ن ؽّضُا أضظٌ وسُٖ ٚذُٖض صاًظ ٖذضٓتٔ ،حؾٍتٔ ٗستُؿ
ٖٗطُت ٖال ٗتًٍِٖ .طاظ صاًظ ٗىظأ ٍٔ اٍنظي بٗن اٍصؾظ اٍحاٍْ٘ ٖاٍصؾظ األُٖٙ
ٖاٍؾباس٘ ٖحا ِٖٗ ٞطاظز اٍسعٗظ ٙصاًظ ،أّٔ ٖٗامىٔ ؽٍ ٜأظبؾ ٛأصٗا:ٞ
األٌل :إن اتًا ٞاٍضًتٖظ ؽٍ" ٜضًٗاظت" م٘ ُذاعظاتٔ ،اتًا ٞمٗٔ ًثٗظ ُن
اٍُقاٍػ ،ٛبَ مٗٔ إظاض ٚاٍتَٖٓٗ بطًظ ضًٗاظت اٍنٍٗسٖهٖ ،بُا ًتبٔ م٘ ًتابٔ "ُىاَ
ؽن آٍُّخ" ٖأن تػبٗي اٍضًتٖظ ٍٓطا آٍُّخ م٘ ُذاعظاتٍٔٗ ،ش ُن ُّٓخ ضًٗاظت
م٘ ص٘."ٞ
الثاهَ :إن ًَ ُا وأٍ اٍضًتٖظ م٘ ُذاعظاتًُٔ ،ا ًّت أوَٖ ٍُٟٖٔٗ ،طٍٗ ،ش إال
سػٖاّ ُحظضاّ ؽٍُ ٜىاٍُ ٛظحٍٖٗج ،بؾض ذطه اٍذحخ اٍسسٗنٖ ،ٛاألُثٍ ٛاٍضاٍّ ٛؽٍٜ
اٍحَٓ باٍؾظبٗ ،ٛاٍت٘ ًاّت تتسٍَ ًالِ طاٌ األؽحُ٘*.
الثالج :أضظٌ اٍنظٖي اٍؼاْظ ٚبٗن صؾظ اٍحاٍْٖٗ ٛصؾظ اإلسالِ.
الرابػ :اوتّؿ وّاؽ ٛتاُ ٛبطذ ٛاٍصؾظ اٍحاٍْ٘.
ُٖؿ طٌٍ ،بى٘ ُذُٖض ُذُض صاًظ ـ ال ٖٗاحٔ اٍضًتٖظ ػٔ ذسٗن باٍطٗ ٙؾظمٔ،
**.
ٖطٌٍ ٍؾالو ٛاٍتٍُٗط باألستاط ُن حٖٓ ،ٛأن ٍٍضًتٖظ ػٔ ذسٗن ّنسٔ مع ّال ؽٍٗٔ
ٍٖطٌٍ ًًٍُٔ ،ا ٗىَٖ ،بى٘ ٗتحظـ اٍقٗؼ ْٖٖ ٗطق٘ إٍُ ٜذاعظات ػٔ ذسٗن.
ٗىَٖ" :تتابؾت اٍُذاعظاتٗ ِٖٗ ًَٖ ،زضاض ٖعٖز ْطا اٍسػٖ اٍؾظٗان ؽٍُ ٜىاٍٛ
ُظحٍٖٗجٖٗ ،زضاض م٘ ّنس٘ ٖعٖز اٍنظي بٗن ػظٗىت٘ م٘ اإلذساش باٍصؾظ اٍحاٍْ٘،
ٖبٗن ْطٕ اٍػظٗى ٛاٍت٘ ٗسًٍٓا اٍضًتٖظ ػٔ م٘ تزٗٗه ْطا اٍصؾظًٖ .ان ْطا "اٍسػٖ"
ساطُُ ٛا ٗٓٓز وٖاؽض اآلضاب اٍت٘ ّصأت ؽٍٗٓا ْزّا ؽّٗناّ"(.)6

* ًان ُن أثظ ْطٕ األذاضٗج بّّٗا ،أن بضأ اٍسعٗظٗ ٙتظحِ ًتاب "ضًٗاظت" ـ ُىاَ م٘ آٍُّخ ـ ّٖصظٕ بؾض طٌٍ سّٛ
(.)0321
** ٍٍضًتٖظ ػٔ ؽٍَّ٘ ٗضْ ال أّساْاً ،ان ُضٗظ اٍحاُؾُٟٖٗ ٛط "أذُض ٍػن٘ اٍسٗض"ٗ ،ظ ٝأن ال ٗذي ٍذاَُ "بًاٍٖظٗا" اٍىسِ
اٍؾٍُ٘ م٘ االٍتذاي باًٍٍٗات األضبٍُٗ ،ٛتزُاّ م٘ طٌٍ بؼاْظ األٍناؼ إن استػاـ اٍضًتٖظ ػٔ أن ٗذػِ ْطا اٍؾاٟي
بصٓاضتٔ ٍٖ٘ .بإطظاظٕ أٗعاّ مضسٍت ُٖٟٗط بنعٍٔ ًٍٗ ٛاآلضاب ــ وسِ اٍٍق ٛاٍؾظبٖٗ ،ٛذٔنِؼُ اٍحَُٗ أضبْ ال ّٗبق٘
اٍتٓاٖن مٖٗٔ .أٗعاّ  ،مىض ًّت م٘ اٍسابؾ ٛؽصظُ ٚن ؽُظٖ ،ٙاٍضًتٖظ ػٔ م٘ اٍسابؾٖ ٛاٍثالثٗن ،مٖٓ بُّزٍ ٛأس٘
األًبظٖ ،تٖوٗظ اٍسنٓ أضب اظتعؾّإ ُؿ ٍبان اٍػنًٍٖ .ٛاّت ْطٕ اآلضاب تنؾَ ب٘ مؾَ ْٖ ٝاٍُتّب٘ باٍُتّب٘ ذٗج
ٗىَٖ:
رَمَ ى واتّقى ى ارَموىىنواتمنىىااتتيام ى اّق ىناا هىىىكاار كىىىوارسىىىنات ككىىىناتأكى ى نا
ا
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ٍؾَ األضب اٍحِٖ ،مٗغ اٍتٓطٗب اٍط ٙتذٍّ ٜبٔ اٍػاٍب ــ ُٖٟٗط ــ ُذُٖض ُذُض
صاًظ حؾالٕ ٗسًتًٍٖ .ن م٘ آٍّاُٗ ،ٛا ؽاض ٗستػٗؿ أن ٗػٗي اٍزٗه ُن ّاذٗٛ
ٖاٍُقاٍػُ ٛن ّاذٗ ٛثاّٖٗ ٛاٍتًّظ ٍُا ْٖ ؽظب٘ ُن حٓ ٛثاٍث ٛحؾٍت آٍٗبُ ٛؿ األٗاِ
تسىػ صٟٗاّ مصٟٗاّ "ًٖضتُ أٍُى٘ ذنؼ اٍحَُٗ ٖظا ٟ٘فٗظ ُباَٗ ٍِٖ ،بي ٍتٖوٗظ اٍسن
ؽّضُ ٙؾّ."ّٜ
م٘ آٍّاٗ ،ٛحاٞت اٍٍذؼ ٛاٍناطٍ ٛم٘ ذٗاتٔ ،.طات ِٖٗ ،بؾض اٍُذاعظ ٚػٍب
ُن اٍضًتٖظ ػٔ ذسٗن أن ٗأطن ٍٔ م٘ اٍذضٗجٖ ،.مٖح ٠اٍضًتٖظ ػٔ ذسٗن باٍػاٍب
اٍطٗ ٙساٍنًٖٔ ،طٌٍ مٖح ٠ػٍب ٛوسِ اٍٍق ٛاٍؾظبٖٗ ،ٛمٖح ٠اٍسعٗظ ٙأٗعاّٖ ..ؽّضُا
اّتُٓ ٜن ًالُٔ" ...اّتٓظّ٘ اٍضًتٖظ ػٔ ٖاسًتّٖ٘ ،واِ ٖوُّا ٍّسظدٖ ،اّطظه ؽّ٘
ًَ زُال ٟ٘اٍطٗن استًّظٖا فعاباُّ ،ا ٖاحٓتُ بٔ اٍضًتٖظ ػٔٗ ٍِٖ ،بي ُؾ٘ إال ُذُٖض
ُذُض اٍسعٗظ.)7("ٙ
ًٍن بؾض وٍَّٗ ،اض ٝاٍضًتٖظ ػٔ ذسٗن ُذُٖض صاًظ ٖحؾَ ٗؾاتبًُٖٔ ،ا ٗىَٖ،
ٗىسٖ ذّٗاّٖٗ ،ظمي ذّٗاّٖ ،اٍػاٍب ساًت ال ٗستػٗؿ أن ٗظٓضٗ ٍِٖ ...ستػؿ أن ًٗاصنٔ
بأن اٍُذاعظات اٍت٘ ٍٗىٗٓا ػٔ ذسٗن ْ٘ ُسٍٖسُ ٛن ُىاٍُ ٛظحٍٖٗج ،ألّٓا
ستًٖن ًُاصن ٛحاظذُ ٛن طقٗظ إًٍ ٜبٗظ..
ُٖن ُٖٗٓاًٗ ٍِ ،ه صاًظ ؽن ُّاوص ٛػٔ ذسٗن أذٗاّاّ بقٗظ ْٗبًٗ ٍِٖ ،ٛه
اٍضًتٖظ ؽن استضؽا ٟٔبؾض اٍُذاعظات...
ٖبى٘ ُذُٖض ُذُض صاًظ ُُطِّظاّ ؽٍ ٜإطاؽ ٛاٍذىٗى ٛاٍت٘ ًتُٓا ػٖٗالّ م٘
أذاضٗثٔ ُؿ ػٔ ذسٗن ْٖ٘ "أّٔ سػا سػٖاّ ًظٗٓاّ ؽٍُ ٜىاٍ ٛاٍُستصظي األؽحُ٘
مًان بال صٌ ٗبٍقٔ ُا أطٗؾٔ بٗن زُالًٖ .ٟ٘ثظ ًالُ٘ ؽن اٍضًتٖظ ػٔ ّنسٖٔ ،ؽن
اٍىَضِظ اٍطٗ ٙؾظمٔ ُن اٍصؾظ اٍحاٍْٖ٘ ،ؽن أسٍٖبٔ اٍضٓاَ ؽٍُ ٜا أوَٖ"(.)8
ٖاٍحضٗظ باٍطًظ ّْا ،أن اٍُستصظوٗن (ٍّّّٖٗ) ٖ(حٖٗض )ٙتضسال م٘ اٍُٖعٖـ ،إط
ًاّا ٗؾظم ان أن ػٔ ذسٗن وض سػا ؽٍُ ٜىاٍُ ٛظحٍٖٗج م٘ وعٗ ٛاٍصؾظ اٍحاٍْ٘،
ًٍُّٓا ًاّا صضٗض ٙاٍُظاٖفُٖٗ ،ٛتّؾان أن ٗىٖال طظاذ ٛأّٔ "سػٖ"ُ ًَٖ" ،ا ًّت
أؼنظ بٔ ُُّٓا ْٖ ُػاٍبت٘ بتؾؼِٗ اٍضًتٖظ ػٔ ٖتٖوٗظٕ بذي األستاطٗ .ٛثِ
استضظاح٘ إٍ ٜتٗٔ األٍناؼ اٍقاُع" :ٛاٍبذج اٍؾٍُ٘ ٖاألضب٘" ٖ"ؽاٍُٗ ٛاٍثىام..."ٛ
ٖؽّضُا ٍِ ُٗىٔظٓا بأن ُا ٗىٍٖٔ ػٔ ذسٗن ُسٍٖص ُن ُىاٍُ ٛظحٍٖٗجٗ ٍِٖ ،نؾالٍِٖ ،
ٗنؾَ اٍضًتٖظ ػٔ أٗعاُُّ ،ا زاض األُظ بصاؽ ٛم٘ ّنسٖ٘ ،سىػت ْٗب ٛاألستاطٗٛ
ْٖٗب ٛاٍحاُؾ ٛسىٖػّا ًُّظاّ.)9("...
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ٍِٖ ٌٍُٗ م٘ آٍّاٗ ٛإال أن أضاظ ؼٓظٕ ٍِٓ حُٗؾاٍُّٗ ،ؤٕ اٍقٗؼ ُؤظواّ ُن بصاؽٛ
"اٍسػٖ"ٖ ،بصاؽ ٛاٍتستظ ؽٍ ٜاٍسػٖ ُن ؽاظه سبٗظٖ .ال ًٗتن٘ ْطا باٍتستظ بَ
ٗػاٍب باٍتقاع٘ ؽّٔ ٖٗػاٍب بتؾؼِٗ ذي األستاطٗ.ٛ
ْطا ظأُ ٙذُٖض ُذُض صاًظ باستطاظ.
أُا أهٌر الحهدُ مًتب ٗىَٖ" :بظز ػٔ ذسٗن إٍ ٜاٍّاش م٘ ثٖب ُن اٍعحٗخ
اٍصضٗض ؽّضُا ّصظ ًتابٔ (م٘ اٍصؾظ اٍحاٍْ٘) ًٖصه ؽن تٌٍ اٍنًظ ٚاٍت٘ وضُٓٓا ٖاٍت٘
ًاّت ُٖعؿ أسط ٖظضٓ صضٗضٗن ٖاٍت٘ أؽػت ػٔ ذسٗن؛ طٌٍ اٍُٖوه اٍط ٙتظضٓض مٗٔ
اٍُثىنٖن ٖاٍباذثٖن بٗن اٍذٍُ ٛاٍؾاطن ٛؽٍ ٜاٍّذٖ اٍطً ٙتب بٔ ُطػن ٜطاضي
اٍظماؽٖ٘ .اٍّىض آٍاضئ اٍطً ٙتب بٔ ُذُض مظٗض ٖحضًٖ ،ٙان أسػظ ُا وأٍ ػٔ
ذسٗنٍٍ" :تٖظا ٚأن تذضثّا ؽن إبظاِْٗ ٖإسُاؽَٗ ٍٍٖىظآن أن ٗذضثّا ؽُّٓا أٗعّا
ًٍٖن ٖظٖض ْطٗن االسُٗن م٘ اٍتٖظاٖ ٚاٍىظآن ال ًٗن٘ إلثبات ٖحٖضُْا اٍتاظٗس٘ ،معالّ
ؽن إثبات ْطٕ اٍىعٗ ٛاٍت٘ تذضثّا بٓحظ ٚإسُاؽَٗ بن إبظاِْٗ إٍّٖ ًُٛ ٜصأ ٚاٍؾظب
اٍُستؾظبّٖ ٛذن ُعػظٖن أن ّظ ٝم٘ ْطٕ اٍىطّٖ ٛؽاّ ُن اٍذٍٗ ٛم٘ إثبات اٍطٍٛ
بٗن اٍٖٗٓض ٖاٍؾظب ُن حٖٓ ٛبٗن اإلسالِ ٖاٍٖٗٓض ٖاٍىظآن ٖاٍتٖظاُ ٚن حٓ ٛأسظ.)71(ٝ
من٘ ظأ ٙأّٖظ اٍحّض ،ٙإن ْطا أوسُ ٜا ًتب ػٔ ذسٗن :تًطٗب اٍىظآن ٖإًّاظ
ّبٖٓ ٚإبظاِْٗ ٖإسُاؽَٗ .ثِ طُت ػٔ ذسٗن طُتاّ صضٗضاّ إزا ٞاٍزٖبؾ ٛاٍؾاطن ٛاٍت٘
واُت ٖأسظـ مقاضظ اٍبالض ذت ٜتٓضأ"(.)77
ٗتّاَٖ أّٖظ اٍحّض ٙم٘ ًتابٔ ؽن ػٔ ذسٗن حُٗؿ ُظاذَ ذٗاتٔ تىظٗبآُّّٖ ،ا
ظذٍتٔ اٍؾٍُٗ ٛإٍ ٜمظّساٖ .م٘ ظذٍتٔ ْطٕ إٍ ٜمظّسا ًان ٍٓا أثظْا اٍبؾٗض ٖاٍؾُٗي م٘
اٍتًٖٗن اٍثىام٘ ٖاالحتُاؽ٘ ٍػٔ ذسٗن ذتًُٗ ٜن أن ٗىاَ إّٓا سٍىتٔ سٍىاّ حضٗضاّ.
ٖأسٍُتٔ ٖال ّ ٞحضٗضاّ ؼَ ُؤُّّا بٔ ُضامؾاّ ؽّٔ إٍ ٜأن فظفظت ظٖذٔ ــ ذسب تؾبٗظ أّٖظ
اٍحّض.ٙ
ٖؽّضُا أؽظغ آظا( ٞاآلسظ) م٘ ػٔ ذسٗنٖ ،إُّا ٍّطَ إٍ ٜذىٗىً ٛاّت فاٟب،ٛ
ْٖ٘ ٍُاطا ٖوه ػٔ ذسٗن ْطٕ اٍٖون ٛاٍؾضاُ ٟٛٗن اٍؾظبُٖ ،ن األضب اٍؾظبٍُٖ٘ ،اطا
ًان اٍصٌ بذض طاتٔ؟ ْٖطا ُا سأذاَٖ اٍٖطَٖ إٍّ ٜتٗحُ ٛىّؾ .ٛمإن ًتابات ػٔ
ذسٗن ٍِ تأت ُن مظال ،بَ تصًٍت وّاؽتٔ اٍتاُ ،ٛبؾض أن فُسَ ضُافٔ م٘ مظّسا.
مأّٖظ اٍحّضُٗ ٙؾضُ أن األوضاظ وض ٍؾبت اٍنظط ٛاٍت٘ ًان ٍٓا أبؾض األثظ م٘ تذىٗي
فاٗتٔ .أال ْٖ٘ اتطأٍ بأسظ ٚمظّسٗ ،ٛاألسظ ٚاٍت٘ سًن ؽّضْاُٖ ،ن ثِ طضاوتٔ
ٍزٍُٗ ٛمظّسٗ ٛحاُؾٗ ٛاّتٓت باٍزٖادًٖ .اّت (اًٍٍٖٗخ ض ٙمظاّش) ْ٘ أسػظ
اٍُؤسسات اٍت٘ اتطَ بٓا ػٔ ذسٗن م٘ باظٗش ...مٓ٘ اٍُطّؿ اٍطٗ ٙطّؿ مٗٔ ظحاَ
اٍصظي م٘ ُذاٍٖ ٛإؽضاضِْ ٍسضُ ٛاٍثىام ٛاٍقظبٖٗ ٛوض ُظٓ بٓا ًثٗظٖن ُن اٍؾظب
ٖاستػاؽٖا اٍّّحاُ ٚن تبؾٗتٓا(.)79
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ٖٗؤًض أّٖظ اٍحّض ٙإن ػٔ ذسٗن ًان طاضواّ أصض اٍطضي ذٗن ؽبٓظ ؽن ّنسٔ أّٔ
بؾض ؽٖضتٔ ُن أٖظٖبا وض تقٗٓظ تُاُاّ ،ذتٍ ٜىض ًان ٍطٌٍ أثظٕ اٍظحؾ٘ م٘ ُؾاظمٔ
ٖطضاواتٔ ٖاتطاالتٔ بأؽالِ اٍنًظ اإلسالُ٘ م٘ ُطظ ــ أذُض زً٘ باصا صٗش اٍؾظٖب،ٛ
اٍصٗش ُذُض ؽبضٕ ،اٍصٗش ُذُض اٍسعظ ًَ ،ٙأساتطتٔ ْؤالٍٗ ٍِ ٞبج بؾض أن ؽاض أن
ْاحُِٓ م٘ ؽّه أٖ أؽظغ ؽن ػظٗىِٓ م٘ اٍؾَُ ،مىض ًاّت وض استٖت ٍٔ ػظٗىٛ
أسظُ ٝساٍن ٛأصض اٍُساٍن."ٛ
ٖاٍحضٗظ باٍطًظ :إن تٌٍ اٍُظذٍُ ٛن ذٗا ٚاٍقظب (بضاٗ ٛاٍىظن اٍؾصظٗن) واُٟٛ
ؽٍ ٜاطػّاـ اٍثىامٖ ٛاٍحاُؾٖ ٛسٍٍٗ ٛتأًٗض اٍّنٖط اٍقظب٘ م٘ بالض اٍُسٍُٗن ؽن
ػظٗي ْؤال ٞاٍُبؾٖثٗنًٖ ،اّت مظّسا تذشٓ بأن بظٗػاّٗا وض ًسظت ّنٖطْا اٍٖاسؿ م٘
ُطظ ُّط ؽطظ ُذُض ؽٍ٘ بؾض االذتالَ ٖأّٓا فٗٓظت ٖبضٍٓت ٖأؽٍت ُن صأن اٍثىامٛ
اإلًٍّٗزٖٗ ٛاٍٍق ٛاإلًٍّٗزًٖٗ .ٛان ّْاٌ طظاـ ؽّٗه بٗن اٍثىامتٗن ٖاٍٍقتٗن :اٍنظّسٗٛ
ٖاإلًٍّٗزٍٖٗ ،ٛطٌٍ مإن اٍىضظ ٚؽٍ ٜاذتعان ُحُٖؽُ ٛن اٍُثىنٗن اٍُطظٗٗن ًاّت
أُظاّ باٍك األُْٗ ٛم٘ ّؼظ اٍسٗاسٗ ٛاٍنظّسًٖٗ ،ٛاّت ٖزاظ ٚاٍساظحٗ ٛوض حّضٓت
ُحُٖؽُ ٛن اٍُستصظوٗن ٍٍؾَُ م٘ ُٗضان اٍحاُؾات ٍٓطا اٍقظغ أُثاَ ُاسّٖٗن،
اٍطً ٙان ٗضؽٖ إٍ ٜاستبضاَ اٍذظٖه اٍؾظبٗ ٛبذظٖه التًّٖٗٗ ،ٛان ٗضؽٖ إٍ ٜإؽال ٞصأن
آٍٍحات اٍؾاُٗ ٛم٘ اٍبالض اٍؾظبٍٗ ٛتذػِٗ أٖاطظ اٍنطذٍ :ٜق ٛاٍىظآنًٖ ،ان اٍٖوت
وض ذان الستصظا ٞاٍسٗػظ ٚاٍتٍُٖضٗ ٛؽٍ ٜاٍنًظ اٍقظب٘ ًٖاّت أوْٖ ٝطٕ اٍُؤسسات
ْ٘ اٍُضظس ٛاالحتُاؽٗ ٛاٍنظّسٗ ٛاٍت٘ ًان ٗىٖضْا ضٖظ ًاٍِٖٗٗ ،ن٘ بظَٗ اٍٖٗٓضٗان.
ًٖان ّْاٌ أٗعاّ ُذاٍٍٖ ٛتٍىٗن اٍصباب اٍُسٍِ م٘ ُضظس ٛاٍٍقات اٍصظوٗ ٛتنسٗظاّ
ٍٍىظآن ٗىضُٔ ظحَ مظّس٘ اٍٍقُ ٛسٗذ٘ اٍضٗن ًٍّٖٔ ًان طّٖٓٗ٘ اٍنًظ ْٖ
"ًازاّٖما".
ٖٗستّتخ أّٖظ اٍحّض ٙأن ظذٍ ٛػٔ ذسٗن إٍ ٜمظّسا وض أثُظت باٍّسبٍ ٛنظّسا
ٖتظًت آثاظّا ُتؾضٓض ٚم٘ ػٔ ذسٗن ُّٓا:
أٌالً :االتطاَ ببٟٗات االستصظاي ٖتبّ٘ ُناُْٗٓا ُٖؾػٗاتٓا ٖوض بٍك اٍضًتٖظ ػٔ
م٘ ْطا االتحإ ُبٍقاّ حؾَ بؾغ اٍّاش ٗؼن أّٔ ٖاذض ُن اٍُستصظوٗنًٖ .ان ٗىَٖ:
إّٔ ٗظج ؽىالّ ّٖٗاّٗاّ ُن أحضاضٕ اٍىضاًُٖ ،ٜان ٗصٗظ ضاُٟاّ بصُ٘ ٞن اٍسسظًٍٖٗ ،ٛن
بظعا إٍُ ٜا ٗىاَ ؽّٔ إّٔ سنٗظ مظّسا م٘ ُطظ أٖ سنٗظ اٍثىام ٛاٍالتّٗٗ( ٛاٍّٖٗاّٗٛ
اٍٖثّٖٗ ٛاٍنظّسٗ ٛاٍؾٍُاّٗ )ٛم٘ اٍبالض اٍؾظبٗ.ٛ
ثاهٍاً :اإلؽحاب بنظّسا ٖاٍٖالٍٓ ٞا ْٖٖ ،إؽحاب ٖٖالً ٞان ٗطَ بٔ إٍ ٜأن ٗظحر
ًنتٓا ؽٍ ٜذىٖي أُتّا ٖٗىه ُؿ مظّسا ُضامؾاّ بُّٗا تعظب بىّابٍٓا ضُصي ٖٗٓاحِ
اٍُحاْضٗن م٘ اٍُقظب ٖٗطنِٓ باٍبضاٖ.ٚ
ثالثاً :اٍتأثظ اٍصضٗض بثىام ٛاٍثٖظ ٚاٍنظّسٗ.ٛ
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رابغاً :اتساـ اٍسطُُٖ ٛؿ اٍنًظ اإلسالُ٘ ٖاألزْظٖ ،طٌٍ ُن األُٖظ ذٗج ٍِ ٗضـ
ُٗضاّاّ ٍإلسالِ مٗٔ ظأ ٙإال واَ مٗٔ ظأ ٙاالستصظاي ٖأثاظ صبٓاتٔ ٖضمؿ اٍّاش ضمؾاّ إٍٜ
اٍضسَٖ م٘ بٖتى ٛاٍتقظٗبٖ ،وض بٍك طٌٍ أوطُ ٜض ٝذٗن ضؽا إٍ ٜاألسط باٍذعاظٚ
األٖظٖبٗ ٛسٗظْا ٖصظْا ،ذٍْٖا ُٖظْاُ ،ا ٗذُض ُّٓا ُٖا ٗؾاب.
خامساً :بؾج األضب اٍصؾٖب٘ ٖاٍنًظ اٍباػّ٘ ٖاٍٖثّ٘ ٖاٍُحٖس٘ ٖطٌٍ ُن ػبٗؾٛ
آٍضه اٍط ٙذَُ ٍٖاُٖ ٕٞن صأن األُاّ ٛاٍت٘ ذٍُٓا ٍٍتقظٗب ٖاٍقزٖ اٍثىام٘.
ْطا ُا استّتحٔ أّٖظ اٍحّضْٖ ،ٙطا ُا ضؽا ػٔ ذسٗن ًٍٖٗن ُّنطٓاّ ٍثىامٛ
اٍُستصظوٗن.
ٗؾتُض أّٖظ اٍحّض ٙم٘ ضظاستٔ ؽن ػٔ ذسٗن ؽٍُ ٜطًظات ػٔ ذسٗن ّنسٔ،
ٖوض تذضج ػٔ م٘ ُطًظاتٔ ؽن ظذٍتٔ األٍٖ ٜإٍ ٜأٖظٖبا مىاَ إّٔ طْب ٍٗضظش اٍتاظٗش،
ًٍّٖه اٍذطَٖ ؽٍ ٜضظح ٛاٍٍٗساّشٖ ،تػٖـ ْٖ بٓطٕ اٍظساٍ ٛألّٔ سُؿ ضظٖش
**
االحتُاـ اٍت٘ ٍٗىٗٓا األستاط ضٖظًاِٗ مصقه بٓطا اٍؾٍِ أ ٙصقه.
ٖٗصٗظ أّٖظ اٍحّض ٙأٗعاّ إٍ ٜأساتطً ٚباظ ُن زُال ٞػٔ ذسٗن ُثَ أذُض ذسن
اٍزٗاتُٖ ،طػن ٜؽبض اٍظازيٖ ،زً٘ ُباظٌٗ ٍِ ًٍِّٓ ،حضٖا اٍؾّاٗ ٛاٍت٘ الواْا ػٔ
ذسٗن .أُا اٍزٗات مىض ًاّت أُاّتٔ ٍألضب اٍؾظب٘ ٖألُتٔ وٖٖٗ ٛؽُٗى ،ٛأُا ُطػنٜ
ؽبض اٍظازي مىض ًان ال ٗزاَ ٗذتنؼ م٘ باظٗش بؾُاُتٔ ،بُّٗا أٍى ٜػٔ ذسٗن
ؽُاُتٔ م٘ اٍبذظ األبٗغ بؾض وٗاِ اٍسنّٗ ٛبٔ م٘ ُصٓض ضظاُ٘ ُثٗظ .أُا زً٘ ُباظٌ
مىض ؽاظغ ُّٓحِٓ م٘ ظساٍتٔ ٖأطظٓ ؽٍ ٜظأٗٔ ٖتابؾِٓ م٘ اٍىٍَٗ ٖساٍنِٓ م٘ أُظ
اٍٍق ٛاٍؾظبٗ .ٛأُا ػٔ ذسٗن مىض استحاب ٍِٓ استحابً ٛاٍُ ٛذت ٜواَ ُا سّٖٗن:
"إّّا ذٗن ّىظأ ػٔ ذسٗن ّىَٖ ْطٕ بعاؽتّا ظضت إٍّٗا .
ٖٗؤًض أّٖظ اٍحّض ،ٙإن ػٔ ذسٗن ًٗاض ًٖٗن ساعؾاّ ٍالستصظاي ُتأثظاّ بٔ تابؾاّ
ٍُٔ ،ؾٍٗاّ ُن وضظٕ ُتذضثّا ؽن معٍٔ ؽٍ ٜاألضب اٍؾظب٘ ٖاٍنًظ اإلسالُ٘.
**

ٍٖىض أصاظ ػٔ ذسٗن ّنسٔ :إن ًَ مطَ ُن ْطٕ اٍظساًٍ ٛان ٗىظإٔ األستاطانٗ :ىظؤٕ األستاط اٍُستصظي أٖالّ ثِ
ٗىظؤٕ األستاط ضٖظًاِٗ ٖأصاظ أٗعاّ إٍ ٜاٍؾٓض اٍط ٙوػؾٔ ؽٍّ ٜنسٔ وبَ أن ٗسامظ ُن ُطظ ٍٍحاُؾ ْٖٖ ٛأال ٗىضِ
ظساٍ ٛإٍ ٜحاُؾ ٛأحّبُُٗٓ ٛا ًٗن ُٖعٖؽٓا إال بؾض أن تىظأْا اٍحاُؾ ٛاٍُطظٖٗ ،ٛتأطن م٘ تىضُٗٓا.
ٖٗتذضج اٍضًتٖظ ػٔ ؽن ِٖٗ االُتذان ٖوض ظامىتٔ زٖحتٔ اٍنظّسًٖٗٗ ٛه استىبَ استىباالّ ػٗباّ ُن اٍُُتذّٗن
ٖمُٖٓا ُا ٖظا ٞاألًُٗ( ،ٛىَٖ م٘ ظ ُ 031ن ُطًظاتٔ):
"ٖٗىبَ طاذبّا ؽٍ ٜاالُتذان ُصنىاّ ُّٔ أؽؼِ اإلصناي ُظٖؽاّ بٔ أصض اٍظٖـٖ .إطا األستاط وض ًتب ؽٍ ٜأٖظاي
طقٗظ ٚأسً ٍٟٛثٗظٖ ٚعؾٓا أُأُٖ .حؾَ اٍػالب ًٍُا أوبَ ٖاذض ُِّٓ ؽٍ ٜاألستاط ٗظوبّٖٔ ٖٗظوبٖن ُا ٗسؾنٔ بٔ
اٍذؼٖٗ ،ىبَ طاذبّا تظامىٔ زٖحتٔ مإطا أسطت ٖظوٖ ٛضمؾتٓا إٍ ٜاألستاط ّؼظ مٗٓا ثِ ابتسِ .ثِ واَ م٘ طٖت
ؽطبٍ" :ىض أسؾضٌ اٍذؼ بُظامىْ ٛطٕ اآلّس" :ٛذضثّ٘ إطن ؽن اإلُبظاػٖظٗ ٛاٍؾظبٗ ٛأٗاِ بّ٘ أُٖٗ "ٛاؽنإ ُن
أس ٍٟٛاٍتاظٗش اٍظُٖاّ٘ ٖاٍّٖٗاّ٘ اٍىاسٗ .ٛــ تظُ ٝاطا ًتبت اٍسٗض ٚم٘ اٍٖظو ٛاٍت٘ ضمؾتٓا ٍألستاط ،ؽٍِ طٌٍ ؽّض
أًٍٍٍ .ن اٍط ٙمُٓٔ األستاط ْٖ أن ْطا اٍظحَ حا ٞمحباً ٖسٗؾٖض مٌالٍاً ٍٍثىام ٛاٍنظّسٗ ٛخادماً ٍٓا ُٖؾٔ ُالًٔ
اٍذاظش...
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ْٖا ْٖطا ٖٗعر طٌٍ:
ــ فَ كتابي فَ الشغر الحاولَ ــ أخذ هظرٍتي من مرغلٌٍج ٌسطا علٍىا.
ــ رأٍي فَ (مػ المتهبَ) تتبػ خطا بالشٍر ٌأخذ هظرٍتي.
ــ مذوبي فَ الهقد ــ أخذ هظرٍتي من ثهَ ٌبرٌدهٍر.
ــ بحثي عن ابن خلدٌن ــ أخذً عن دٌركاٍن.
ــ اتحاوي فَ حدٍج األربغأ ــ أخذً من ساهت بٍف.
ــ عملي فَ وامص السٍرِ ــ أخذً من كتاب علْ وامص السٍرِ.
ٖاٍحضٗظ باٍطًظ :إن ػٔ ذسٗن تابؿ (ضٖظًاِٗ) ٖظأٗٔ م٘ ابن سٍضٖن استٓاّٛ
ٖاّتىاطاّٖ ،تابؿ ًازاّٖما ؽن ُنُٖٓٔ ٍٍىظآن ٖتنسٗظٕ ٍٖٔ ،ال ظٗب أن ظأْ ٙؤالٞ
اٍُستصظوٗن م٘ اٍىظآن ُؾظٖه ،مِٓ ٗظٖن إّٔ ُن ؽّض ُذُض ال ُن ؽّض أٍٍ" (.)74
ٗىَٖ أّٖظ اٍحّض:ٙ
"تابؿ ػٔ ذسٗن اٍُستصظوٗن م٘ آظا ِٟٓؽن إًّاظ اٍصؾظ اٍحاٍْ٘ ٖإًّاظ ٖذضٚ
اٍٍق ٛاٍؾظبٗ ٛوبَ اإلسالِ ،مىض طْب اٍُستصظوٖن إٍ ٜأّٔ ًان ٍٍؾظب صؾظ ضّٗ٘ ؽٍٜ
ُثاَ وطاٟض آٍّض ٖاٍنظش ٖاألساػٗظ اٍّٖٗاّٖٗ ...ٛوض ضذغ اٍباذثٖن ْطٕ اٍصبٓ،ٛ
ٖٖطه اٍؾىاض ْؤال ٞاٍُستصظوٗن ُٖن تابؾِٓ ؽٍْ ٜطا اٍنِٓ أُثاَ ػٔ ذسٗن باٍحَٓ
بؾٍِ اٍتاظٗش اٍحاٍْ٘ ًطٌٍ ظمغ اٍُنًظٖن اٍُسٍُٖن صبٓ ٛاستاله اٍٍق ٛاٍؾظبٗٛ
وبَ اإلسالِ...
ٖوض طٖٓظ زً٘ ُباظٌ (ُؿ االذتٗاػ ٍٔ م٘ ُحاَ اٍبذج اٍؾٍُ٘ بتذنؼ ساظ م٘
سطُٖتٔ اٍصسطُٗ ٛؿ ػٔ ذسٗن) ٗىَٖ ٍُٔ" :عٗت ماّتٓبت آظا ٞاٍُستصظوٗن
ٖتٖٓفٍت مسظوت ذحخ اٍُبصظٗن ًٖان ّطٗبٌ طٌٍ اٍتىظٗظ اٍط ٙضمؾتٌ بٔ اٍّٗابٛ
اٍؾُُٖٗ ،ٛاتطٍت باٍُسٖٗ ًازاّٖما منظغ ؽٌٍٗ ظأٗٔ مظعاّ ٍِٖ تًن ظساٍتٌ ؽن ابن
سٍضٖن إال ّسسُ ٛن آظا ٞطٌٍ األستاطٖٖ ،وه ُسٖٗ ُاسّٖٗن ٖواَ إّّ٘ ذٗن أوظأ أبذاج
ػٔ ذسٗن أوَٖ ْطٕ بعاؽتّا ظضت إٍّٗا"(.)75
ٍىض طٖٓظ ػٔ ذسٗن ؽالوتٔ باٍُستصظي ًازاّٖما اٍط ٙؽٍُّٔ تنسٗظ اٍىظآن م٘
(اًٍٍٖٗخ ض ٙمظاّش) ؽٍْ ٜطا اٍّذٖٗ :ىَٖ" :ؽظمتٔ أستاطاّ م٘ اًٍٍٖٗخ ض ٙمظاّش ٍِٖ
أًض أسُؿ ٍٔ ذت ٜأُؽحبت بٔ إؽحاباّ ٍِ أؽظه ٍٔ ذضٓاًّ ،ان ٗنسٓظ اٍىظآن ًّٖت ذضٗج
اٍؾٓض بباظٗشًّ ،ت صضٗض اإلؽحاب بػاٟنُ ٛن اٍُستصظوٗن ًٍّٖ٘ ٍِ أًن أُوضٓظ أن
ْؤال ٞاٍُستصظوٗن ٗستػٗؾٖن أن ٗؾظعٖا م٘ إطابٖ ٛتٖمٗي ألٍناؼ اٍىظآن ُٖؾاّٗٔ،
ٖاًٍصه ؽن أسظاظٕ ٖأفظاعٔ ،مٍِ أًض أحٍش إًٍ ٜازاّٖما ،ذت ٜتقٗٓظ ظأٗ٘ أٖ وَ ذتٜ
طْب ظأٗ٘ ًٍٔ ُٖا ْ٘ إال ضظٖش سُؾتٓا ُّٔ ذت ٜاستٗىّت أن اٍظحَ ًان أوضظ ؽٍٜ
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مِٓ اٍىظآن ٖأُٓظ م٘ تنسٗظٕ ُن ْؤال ٞاٍطٗن ٗذتًظٖن ؽٍِ اٍىظآن ٖٗظٖن أِّٓ سزّتٔ
ٖسضّتٔ ٖأطذاب اٍذي م٘ تأٍٖٗٔ .مُتّت بٓطا اٍظحَ ال ألّٔ ًان ؽاٍُاّ ذاطواّٖ ،ال ألن
ُّٓحٔ م٘ اٍبذج ًان ُتىّاّ ضوٗىاّ ذطٗناّ بَ ٍٓطا ٍٖص٘ ٞآسظ سٗظ ُن ْطاً ،ان ذظٓاّ
سطباّ ظمٗىاّ ال ٗتؾطب ٍظأٖ ٙال ٗتأثظ بٓطٕ اٍؾٖاػه اًٍُّظ ٚاٍت٘ تنسض ؽٍ ٜاٍّاش
ؽٍُِٓ ٖمِّٓ ٖذٗاتِٓ اٍؾىٍٖٗ ٛاٍصؾٖظٗ ٛبٖحٔ ؽاًِ ،ان ًازاّٖما ُسٗذٗاّ صضٗض
اإلُٗان بُسٗذٗتٔ ٗطْب مٗٓا إٍ ٜذ ٓض اٍتؾطب"(.)76
ْٖطا ُن األُٖظ اٍؾحٗب ،ٛإن اٍُستصظوٗن ُِّٖٓ ًازاّٖما اٍُتؾطب ٗستػٗؿ أن
ٗنِٓ ،البَ أوضظ ؽٍ ٜاٍنِٓ (ػبؾاّ اٍىظآن) ٖأُٓظ م٘ تنسٗظٕ ُن اٍؾظبًُٗ َْ .ن
تطضٗي أن أؽحُٗاّ أحّبٗاّ تؾٍِ اٍؾظبٗ ٛبؾض اٍؾصظٗن أٖ اٍثالثٗن ُن ؽُظٕ بٖسؾٔ أن
ٗنِٓ اٍىظآن ٖتأٍٖٗٔ أًثظ ُن وػب ُن أوػاب اٍٍق ٛاٍؾظبٗ ،ٛأًثظ ُن ؽُٗض األضب
اٍؾظب٘ اًٍبٗظ ػٔ ذسٗن؟!!!
ًَ طٌٍ ًان تُٓٗضاّ ٍٍصٌ م٘ اٍصؾظ اٍؾظب٘ وبَ اإلسالِ ْٖٖ م٘ اٍذىٗىً ٛان
ٗظُ٘ ٍٍصٌ م٘ اٍىظآن ّنسٔ ،بّا ّٞؽٍ ٜآظا ٞاٍُستصظوٗن ،بأن ثُ ٛوظآّاّ ُضّٗاّٖ ،وظآّّا
ًُٗاّ.
م٘ ْطا اٍسٗاي ٗىَٖ أّٖظ اٍحّضٖ" :ٙاٍذىٗى ٛأن إّاظ ٚأُظ اٍصؾظ اٍحاٍْ٘ ٍِ ًٗن
آٍضه ُّٔ تػبٗي ُٖازٗن اٍّىض اٍقظب٘ ؽٍ ٜاألضب اٍؾظب٘ ًٍٖن طٌٍ ًان اإلػاظ اٍساضـ
أُاِ األُظ مًان أًبظ ُن طًٌٍ .ان آٍضه ْٖ مطَ األضب ؽن اٍنًظ اإلسالُ٘ ٖضؽأُٟ
ٖوُٗٔ ٖإػالؤ ذظاّ ال ٗظتبػ بىِٗ ٖال عٖابػ ٖال ذضٖض ٖٗطْب إٍ ٜأوطُ ٜا طْبت
إٍٗٔ اآلضاب اٍقظبُٗ ٛن ًصه ٖحّش ٖإٍذاض"(.)77
ٖٗتابؿ أّٖظ اٍحّض ٙواٟالّٖ" :تتابؾت م٘ ًٍٗ ٛاآلضاب سػٖات ػٔ ذسٗن م٘ سبَٗ
سػتٔ ،مأواِ ذنالّ ٍتًظِٗ ظّٗان "اٍنٍٗسٖه اٍنظّس٘" اٍطْ ٙاحِ اإلسالِ أؽّه
ْحِٖ ٖظُ ٜاٍُسٍُٗن ٖاٍؾظب بًَ ّىٗط ٛم٘ أضبِٓ ٖمًظًِْ ،طٌٍ حؾَ اٍصؾاظ
اٍنظؽّٖ٘ ْٖ صؾاظ اٍحاُؾٖ ٛوض ٍى٘ ُن طٌٍ ًٍٔ ُؾاظعٖ ٛسطُٖٖ ٛاسؾٖ ٛطٍت
إًٍُ ًَ ٜان م٘ اٍبالض اٍؾظبٖٗ ٛأظسَ األستاط تٖمٗي اٍنًًٗ٘ ُن اٍؾظاي إٍ ٜػٔ
ذسٗن بظوٗ ٛسػٗظ ٚواَ" :إن صؾاظًِ اٍنظؽّٖ٘ سًٗسبًِ اٍصّاظ ٖستبى ٜأظغ
اًٍّاّٖ ٛػن اإلسالِ ٖاٍؾظٖب ٛبظفِ اٍنظؽّٖٗ ٛاٍُّضذظ.)78( "ٚ
ًٖان اٍضًتٖظ ػٔ ذسٗن ٗطظٓ ؽٍ ٜاٍىَٖ إن ُطظ مظؽّٖٖٗ ،ٛإّٓا تابؾٍٍّٖٗ ٛان
م٘ اٍنًظٖ .تابؾٍٍ ٛبذظ اٍُتٖسػ ٖاٍقظب م٘ اٍسٗاسٖ ،ٛأن ُا ٗطٍٓا باإلسالِ ٍٗش
صٟٗاّ ٍٔ أُْٗ ًٍّٖٔ ٛأصبٔ بُا ٗطَ اٍقظب باٍُسٗذٗ.)79( "ٛ
ًٖان ُن أسػظ ظضٖض اٍنؾَ ٍٓطٕ اآلظا ٞاٍُسُُٖ :ٛأنِ ذَ َظيَ اٍصباب اٍؾظب٘ م٘
اٍصاِ ًتب ػٔ ذسٗن م٘ ُٗضان ؽاِ م٘ وٍب اٍؾاطُ ٛضُصي ٖوض ّصظت حظٗضٚ
اٍُىػِ م٘  6سبتُبظ  7933أّٔ حاُ ٞن ضُصي أن أؽعا ٞاٍٍحان األضبٖٗ ٛاٍحُؾٗات
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اٍثىامٗ ٛمٗٓا احتُؾٖا ٖضظسٖا ُىاٍ ٛاٍضًتٖظ ػٔ ذسٗن (ضاٟظٖ )ٚوض حا ٞمٗٔ (سعؿ
اٍُطظٖٗن ٍعظٖب ُن اٍبق٘ ٖاٍؾضٖان حاٞتِٓ ُن اٍنظش ٖاٍظُٖان ٖاٍؾظب أٗعاّ) ٖأن
ؽطب ٛاٍؾَُ اٍىُٖ٘ وظٓظت إذظاي ًتب ػٔ ذسٗن م٘ ُٗضان ؽاِ ،ألّٔ ٖاذض ُن
اٍطٗن ّٖٖٗٓن ُن أُظ اٍؾظب ٖٗطقظٖن ُن صأِّٓ ٖٗظمؾٖن اٍطٖت باٍضؽٖ ٚاٍت٘
*
ًٗظّْٖٓا ُُ ٓظ اًٍظاْٗ ٛأال ْٖ٘ "اٍنظؽّٖٗ"ٛ
أُا ؽن ػظٗى ٛاٍضًتٖظ ػٔ ذسٗن م٘ اٍتؾًٍُِٗ ،ا ًان ٗىَٖ (إّٔ ٗظٗض أن ٗضظٓش
تاظٗش األضب م٘ ذظٖٗ ٛصظه ًُا ٗضظش طاذب اٍؾٍِ اٍػبٗؾ٘ :ؽٍِ اٍذٖٗان ٖاٍّبات)
مإن أّٖظ اٍحّضٗ ٙظ ٝأن ُّٓخ اٍبذج ذَٖ أسالوٗات ظساٍ ٛاٍؾٍِ اٍذىٗىٗ ٛم٘
اٍحاُؾات مًٗه ًان اٍُٖوه م٘ ًٍٗ ٛاآلضاب؟ ٗىَٖ اٍحّضٍ" :ٙىض ًان ػٔ ذسٗن
ٗىظٓب أّاساّ ٖٗبؾض أّاساّ آسظٗنًٖ ،ان ٗتظاس ٜم٘ أُظ األُاّ ٛاٍؾٍُٗ ٛإٍ ٜأبؾض ذض
ذتً ٜان ُٗؾٍ٘ ُن صأن ظسا َٟال أٍُْٗٓ ٛا ٖٗسنغ ظسا َٟأسظُ ٝن ٖظاْٖ ٞإ .مٖٓ
وض ظمؿ ُن وضظ ظساٍ ٛاٍٖٗٓض( ٙإسظاٍٖ َٟٗنّسٖن) ٖؽضَّ ْطٕ اٍّطٖظ اٍطّٖٓٗٗ ٛاٍت٘
ٖعؾٓا اٍٖٗٓض سضاؽاّ ٍٍؾاٍِ ٍٍّٖاش بُا ٗثبت ٍِٓ ذىاّ م٘ مٍسػٗن .ثِ حُؾٓا ْطا
اٍباذج م٘ ظساٍ ٛؽٍُٗ ٛأوظْٓا ػٔ ذسٗن ٖوضُٓٓا باٍتىضٗظ ٖاإلؽال ٞبُّٗا ًان ٍٔ
ُٖوه آسظ ُؿ اٍصباب اٍطٗ ٙذتنؼ بًظاُتٔ ٖٗتؾاٍ ٜؽن أساٍٗب اٍّناي.
ًٖان ػٔ وض وضِٓ ظساٍ ٛاٍطّٖٓٗ٘ (إسظاٍٖ َٟٗنّسٖن) اٍُصظه ؽٍ ٜاٍبؾٖج
اإلسظا ٍٟٛٗٗإٍ ٜأمظٗىٗا اآلن مىاَ :مإطا ًان ؽاٍُّا اٍصاب وض ٖمي إٍ ٜاٍسٗظ م٘ ْطا
اًٍتاب اٍط ٙأوضُٓٔ أّا إٍ ٜاٍىظا ٞسؾٗضاّ ُقتبػاّ بتٖمٗي ُعاؽه ألّٔ ٖمي إٍ ٜتذىٗي
أصٗا ً ٞثٗظ ٍِ ٚتًن وض ذىىت ُن وبَ ٖٖمي بؾباظُٖ ٚحز ٚإٍ ٜأن ٗبسٓػ تاظٗش اٍٖٗٓض
م٘ اٍبالض اٍؾظبٗ ٛوبَ اإلسالِ بسػاّ ؽٍُٗاّ ٍطٗطاّ ُُتؾاّ م٘ ًتاب ًاّت اٍٍق ٛاٍؾظبٗٛ
م٘ ذاح ٛإٍٗٔ مأؼنظْا بٓطٕ اٍذاح.ٛ

*

ٍىض ًصنت ُحٍ ٛآٍّع ٛاٍنًظٗ ٛسٍنٗات ْطٕ األذضاج ذٗن واٍت م٘ ؽضضْا ّٖ 7مُظ ً :0322اّت ّْاٌ ُناٖعات
بٗن بؾغ اٍُطظٗٗن ٖحُاؽُ ٛستظ تصاظٍ٘ سُٗج أؽعا ٞآٍٗ ٟٛاٍتّنٗطٍٗ ٛحُؾٗ ٛاإلٍذاض اًٍبظ ٝم٘ أُظًٗا.
ٖؽظعت اٍحاُؾ ٛاألُظًٗٗ ٛبؾغ اٍُٖعٖؽات اٍت٘ ٗتًٍُٖن مٗٓاًٖ ،اّت اٍّنٖش ُذٍُ ٛباٍصًٌٖ عض اٍحاُؾٛ
األُظًٖٗٗ ٛاتنىٖا ؽٍ ٜاٍتأحًٍَٖٗ ،ن اٍض ًتٖظ ػٔ ذسٗن ًان أصحؿ اٍحُٗؿ مأؽٍن أّٔ سٗنتتر ُٖسِ اٍُذاعظات
م٘ واؽ ٛإٖٗاظج ٖواَ :إّّا ّؾٗض م٘ صؾب ّٗس ٜاٍِٖٗ ُا طًظٕ أُش ٖال ٗؾٗض مٗٔ إال اٍحظ.ٞٙ
ٖطًظت اٍُحٍ ٛأن الدكتٌر طي حسٍن تغمّد فَ إحدٓ كهإس فرهسا ٌاهسلخ عن اإلسالن من سهٍن فَ سبٍل
شىٌِ ذاتٍّْٖ :ط ا ْٖ اٍّظ اًٍاَُ ٍُا ًتب ُذُض ُذُٖض بضٗظ اٍُذاُ٘ م٘ ُحٍ ٛآٍّع ٛاٍنًظّٖٗ 7( ٛمُبظ
 ) 0321واَ :ؽٍ ٜاٍضًتٖظ ػٔ أن ٗذضٓض ُٖونٔ ٖأن ٗذظظ ْطا األُظ ضٖن ٍبش أٖ إبٓاِ "مإطا ًان اٍضًتٖظ ال ٗزاَ
ُسٗذٗاّ ُّط تؾُٓضٕ ٖال ٗزاَ أبّاؤٕ بأسُاُ ٞسٗذٖٗ ،ٛأن ُا ٗبضٖ ُّٔ أذٗاّاّ ُن صًٌٖ ّٖزٖات ال تؤثظ ؽٍُ ٜسٗذٗٛ
مٍن ٗؾٖض بؾض اٍِٖٗ إٍ ٜاٍػؾن م٘ األضٗان ٖاٍقُز ٍٍؾىاٟضٖ .إطا ًان وض ظأ ٝبؾض تؾُٗضٕ أن اٍضٗن اٍُسٗذ٘ ال ٗتني ُؿ
ؽىٍٔ اٍحبٓاظ مٍٗتظٌ اٍتُسٌ باٍتبصٗظ ٖاٍُبصظٗن .أُا أن ٗؼَ ُٖزؽاّ بٗن اإلسالِ ٖاٍُسٗذُٗ ٛضؽٗاّ اإلسالِ ،أُا أن
ٍٗؾب م٘ ًَ حٖٓٗ ٛؾبج ُؿ ًَ ػاٟن ٛمٍٗش م٘ ْطا صُ٘ ٞن سٍي اٍظحاَ" .ثِ أٖظض ؽباظٗ ٚنِٓ ُّٓا أن اٍصٗش
ُطػن ٜؽبض اٍظازي اٍطً ٙان م٘ باظٗش م٘ ٖوت سابي ٗؾظه طٌٍ مىاَ :ؽٍٗٔ أن ٗسأَ زٍُٗٔ اٍسٗض ُطػن ٜؽبض
اٍظازي ٖٗستذٍنٔ بذي مٍٖتٗظ ٍُٖٖٗٗظ ٖظّٗان".
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ٗؾٍي أّٖظ اٍحّض ٙواٟالًّٗ ٍِ :ن اٍُىضِٓ م٘ ذاح ٛإٍْ ٜطا اٍذُاسًٍٓ ٛا ماٍظساٍٛ
أتنٔ ُن أن تىظأ معال ّؽن أن تىضِ ٍٍىظا ٞبٓطا اٍتٍَٓٗ ًًٍٍٖٔ ،ن ُا طّب اٍُىضِ ٍٓا
إطا ًان ْٖ ّنسٔ األستاط اٍُصظه ؽٍٗٓا ًٖاّت آظاؤٕ اٍت٘ ٗبثٓا م٘ اٍحاُؾٖ ٛساظحٓا
م٘ ُذاعظاتٖٔ ،م٘ ًتبٔ ْ٘ ْطٕ اآلظا.ٞ
أُا األستاط اٍضًتٖظ مؤاض ذسّٗن أستاط اٍٍق ٛاٍؾظبٗ ٛم٘ حاُؾ ٛاٍىاْظ ،ٚواَ ؽن
اٍظساٍٖ" :ٛإّ٘ أٖامي اٍسٗض اٍُصظه م٘ أّٔ ؼنظ بٓطا اٍبذج اٍٍطٗط اٍُُتؿًٍٖ .ن
أذب أن أوَٖ ٍٔ إن ْطا اٍبذج ذٍىُ ٛن ذٍىات ًتب اٍضؽاٗ ٛاٍطّٖٓٗٗ ٛاٍت٘ ًاّت
اٍصؾب ٛاٍثىامٍٍُٗ ٛؤتُظ اٍطّٖٓٗ٘ بإصظاه (ُاظتن بٖبظ) تضؽٖ إٍّ ٜصظْاٖٗ .تابؿ
اٍضًتٖظ مؤاض ذسّٗن واٟالٍّٗ" :ش األُظ ًُا ٗؾتىض اٍُصظه أٖ ٗظٗض مٓطٕ اٍظساٍ ٛاٍت٘
أصظه ؽٍٗٓا ُصذّٖ ٛباألسػاٖ ٞاٍت٘ ٍن تطضظ ؽن ػاٍب ُبتضئ معالّ ؽن أن
اٍُظاحؿ اٍؾبظٗ ٛال تُتٓ إٍ ٜاٍبذج بطٍٖ ٛاٍسٗض اٍُصظه ال ٗؾظه اٍؾبظٖٗ ،ٛأسط
باٍّتاٟخ اٍت٘ ّٗسبٓا اٍباذج إٍْ ٜطٕ اٍُظاحؿ ضٖن اٍتذىٗي ُّٓا ٖضٖن االستّاظٚ
ببؾغ اٍطٗن ٗحٗضٖن ْطا اٍّٖـ ُن اٍضظاسات ٖاألُاّ ٛاٍؾًٍُٗ ٛاّت تىتع٘ فٗظ
ْطا")97(.
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إحاالت:
(ُ ) 7ذُٖض ُذُض صاًظ .اٍُتّب٘ .ظساٍ ٛم٘ اٍػظٗي إٍ ٜثىامتّاًُ .تب ٛاٍساّح٘ ـ ُػبؾٛ
اٍُضّ٘ ـ ْ7417ـ ـ  ،ِ7987ظ .78
( )9اٍُطضظ ّنسٔ ظ .78
( )3اٍُطضظ ّنسٔ ظ .77
( )4اٍُطضظ ّنسٔ ظ .77
( )5اٍُطضظ ّنسٔ ظ .73
( )6اٍُطضظ ّنسٔ ظ .75
( )7اٍُطضظ ّنسٔ ظ .76
( )8اٍُطضظ ّنسٔ ظ .77
( )9اٍُطضظ ّنسٔ ظ .79
( ) 71أّٖظ اٍحّض ٙـ ػٔ ذسٗن ـ ذٗاتٔ ٖمًظٕ م٘ ُٗزان اإلسالِ ـ ضاظ االؽتطاِ ـ ُػابؿ
األْظاِ ـ اٍىاْظ ٚاٍػبؾ ٛاٍثاّٗ 7977 ٛـ ظ .8
( )77اٍُطضظ ّنسٔ ـ ظ .8
( )79اٍُطضظ ّنسٔ ظ .99
( )73اٍُطضظ ّنسٔ ظ .31
( )74اٍُطضظ ّنسٔ ظ  34ـ .35
( )75اٍُطضظ ّنسٔ ظ .36
( )76اٍُطضظ ّنسٔ ظ ّ( 36ىالّ ؽن حظٗض ٚاٍسٗاس ٛاٍُُٖٗٗ 97 ٛاظش .)7996
( )77اٍُطضظ ّنسٔ ظ .64
( )78اٍُطضظ ّنسٔ ظ .65
( )79اٍُطضظ ّنسٔ ظ .66
( )91اٍُطضظ ّنسٔ ظ .67
( )97اٍُطضظ ّنسٔ ظ .68
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الصني يف عيون الرحالة العرب
أ.د .عبد اهلل اجمليدل*

مقدمة

اهرحوة ةٞدميةٌ ة ةٞمميةاة ة نٌَنمياشُصة ة ْ ميٗ عةةةلىمي
جتربًٞميإُص ًُٞٚميفرًٌٝٙميمتتسجميف ٔٚمياملتعٞدميب ملعق ا ٞمي
ٗاكتعة ة ف ًميهوةةةآلارميٗهضاةةةر ميإـة ة فًٞميإ مي ُٔة ة مي
تفةةٌّمي ٘قٚق ة ًميملع ة ٌٓارامياهرح هةة ٞميٗ ٘ؼةةً ٚميمي
هوبوةةٌاْميٗ عر ٙةًميميب ة وة٘اَ ميٗ أشٚص ة ًميىوةةٟمي هةةمميمي
فةةغميوةةرٗنمي ْميٙعةةٌميٓةةآلامياهِةةِ٘ميًةةّمياو امياه٘شةةٚوٞمي
اوكث ةرنميةةةٌعًٝميىوةةٟميعؼةةٌميًع ة ٌٓارامياهرح هةةٞميمي
ملختوةةةومين٘اُةةة ميالٚةةة ٝميٗاه بٚعةةةةٞمي ميٗ ٘قٚقٔةةة مي
ب هلوٌٞميٗاه٘ؼوميًّمياغيميعؤٞٙمياهرح هةٞمياة مي
ٓةةةآلٖمياهرؤٙةةةٞمياهةةةيمي ٙةةةادميفٔٚة ة ميالٚة ة ميذمةةة٘ميمي
اهظ٘آرميحنيميٗؼ ٔ ميٗهلِٔ ميو هب ًميً مينة ١رميمي
ً عٌة ةًٞميب ملعة ة ىر ميٗٓةةةآلاميًة ة مينعوةةةٔ ميًة ة قرًٝمي مي
شو٘بٔ ميٗممتعًٞمي مي ؼةٚؤ ميكٌة مي ُٔة مي ٘قة مي
امل٘اةونميٗاهع اراميٗاهتق هٌٚنميٗاوىرافنمياهيمي بٌٗمي
ى ًٞٙميهٌ٠مياهصل ْمياحملوٚنيمي ميحنيميٓةٛميو ٙةٞمميمي
مياوٌٓٚةةةةٞمي مي عاشةةةةٞمي ةةةة٘عميٓةةةةآلٖمياو ةةةة مي
اهثق فٚةةةةة ٞميٗكةةةةةآلهممي مياهٌعاشةةة ة راميمياملق عُةةةةةٞمي
هع ة ارمياهعةةع٘ ميٗة ٌٔٚة ميٗ ق هٚةةٌٓ ميٗقق ف ٔ ة مي
ٗىوٟميٓآلامياهِخ٘مي٘ٙفرمياهرح هٞدميً ًٝميىوٌٞٚميةٌٚةًٞميمي
مياجملةةةةة ة مرميامنتٌ ىٚةةةةةةةٞميٗامُثرٗب٘ه٘نٚةةةةةةةٞميمي
هوب ة حثنيميٗاهٌاعشةةني ميٗةةةٌميبةةرِنمياهعةةر مي ميٓةةآلاميمي
اهٌِطميًّمياو ميكٌ ميهعبنةِامياهةرحغرمي ٗعنٓة مي
مياهلعةةومياراةةرا ح ميٗحققةِاميام ؽة ينميبةةنيمي
اهعةةةع٘ ميٗاكتصة ة مياملعة ة عفميٗام ةةةغِميىوةةةٟميمي
اهع ارميٗاهتق هٌٚ؛ميٗٓآلاميً مينعىميبعضنميامل عانيمي

ٙةةةرْٗمي ْمي وةةةممياملعة ة عفنميٗـةةعنِاميارةةةآلٗعنمياوٗ مي
هألقِ٘ورافٚةة مياهةةةيميظةةةلوِأمية ىةةةًٌٝمي ش شةةةًٞٚميمي
هوٌق عُةةةةةٞميبةةةةةنيمي شةةة ة ه ٚميالٚةةة ة ٝميًٗظ ٓرٓةةة ة مي
اهًٚ٘ٚةةة ٞميك هب٣ٚةةةٞميٗاملوةةةبضميٗاملأكةةةىميٗاه ة ة مي
ٗوةةذمي هةةمميًةةّمين٘اُ ة مياملق عُةةٞمياملتؽةةوٞميب ة هِظٍميمي
امنتٌ ىٚةةٞميٗاهثق فٚةةٞميهةةٌ٠مياهعةةع٘ ميًٗ٘ـةةِ٘ميمي
اهرحوةةةٞميٗاهاحةة يميٗاهصةة رميٗاهاربةةةٞميىةةةّمياوٓةةةىميمي
ٗاوٗ ةةة ْ ميًةةةةّميامل٘ـةةةة٘ى رمياهةةةةيمياشةةةةتارةِمي
كةةةثذاًميًةةةّميكتة ة مياملؽةةةِ ني ميحٚة ة مي ِ٘ىةةةِميمي
ابة عٍٓميٗ عةةٌ رمي شة هٚبٍٔميحصة ميًة ميةؽةةٌٗاميمي
ًةةّمي رح ة اٍ.ميٗةةةٌميٗهةةٌميٓةةآلامياميو ميىةةتمي ةةٌّٗٙميمي
اهرح هةةٞميهقؽؽةةٍٔميًٗع ة ٌٓا ٍٔميهوبوةةٌاْمياهةةيميمي
زاعٗٓةةة ميٗاهارا٢ةةة مياهةةةيميظةةة ٌٓٗٓ ميٗ ِ٘ىةةةِميمي
ٓةةةٌافٍٔميًٗق ؼةةةٌٍٓميرصة ة مي وراـةةةٍٔميًةةةّميمي
اهرحوةةٞ؛ميٗهةةآلهممي ِةةِ٘ميً ة ميكتبةةٖ٘ميٗ ُٗةةٖ٘ميكةةىمي
رص مي ٗعٖ ميٗإْميكثذاًميًّميًع عفِ ميٗ ؽة٘عا ِ مي
ىةةةةّميالٚةةة ٝمي ميبعةةةةضمياهبوةةةةٌاْ مي عتٌةةةةٌميىوةةةةٟميمي
ًةةةةٌُٗ رمياهرح هةةةةٞمياهةةةةآلّٙميزاعٗامي وةةةةممياهبوةةةةٌاْ مي
إـ فٞميإ مي هم مي علىميكتة مي مياهةرحغرميمي
ًؽةةةٌعاًميهوٌعوً٘ةةة رمياهت عيتٚةةةٞمياهةةةيمي لةةةٛميمي
اوحةةةٌالمياهةةةيميى ؼةةةرٓ مياهرح هةةةٞميًةةةّمي تةةة ب مي
اهصةةةةةغ نيميٗالةةةةةرٗ مياهةةةةةٌا٢رٝمي ٗمياوحةةةةةٌالميمي
اهعظٌٚةةٞمياهةةيميٗةعةةِمي ُةةآلان ميٗآةةتٍميكةةثذميًةةّميمي
اهرح هٞميب٘ؼومياملِ مياهيميزاعٗٓة ميفأشةٌٔ٘ميامي
بعةةةةلىميكةةةةبذمي ميعشةةةةٍميا ةةةةرا٢ط ميكةة ة بّميمي
ار ا بةةةةٕميٗاهبلةةةةرٜميٗاشؼةة ة خر ٜميٗهلةةةةىميمي
ٗاحةةةٌميًةةةّميٓةة م١مياهثغقةةةٞميكتةة مي ٌةةةىمياشةةةٍميمي
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"املص همميٗاملٌ هم"ميٙؽوميف ٔٚمينارافٚة مياهبوةٌاْميمي
اهيميظ ٌٓٓ ميٗاه رقمياهةيميًةرميبٔة ؛ميممة مي قة مي
ًق٘هةةةةةةةٞمياهل ةةةةةة مياه رُصةةةةةةةٛميشةةةةةة فرا:ٜمي"إْمي
اهةةةةرحغرمي عةةةةةلىمي كثةةةةةرمياملةةةةةٌاعطمي ثق ٚةةةةًميمي
هإلُص ْ" (ةٌِٙى  )22 2002ميمي

الزحالت يف الرتاث العزبي
آةةةةةةةتٍمياهعةةةةةةةر ميبةةةةة ة هرحغرميٗب ملغحةةةةةةةٞميمي
ٗاكتعةةةةةةة فمياوةةةةةةةة هٍٚميٗاهبوةةةةةةةٌاْميٗاهبخةةةةةةة عميمي
ٗاحمل ٚة رميًِةةآلميزًةةّميبعٚةةٌ ميٗظةةلىمياهقؽةةؾمي
اهبخرٜميًؽٌعاًمئًٌ ًميًّميًؽ عمي ة ع ٙمياملغحةٞميمي
اهعربٚةةةٞميإ ميكةةةثذميًةةةّمياهبوةةةٌاْمي ميٗمشةةة ٌٚمي مي
اهقةةرُنيمياهت ش ة ميٗاهع ظةةرمياملةةٚغ ٙني ميٗةةةٌميُعةةأميمي
ٓةةةآلامياهوةةةْ٘ميًةةةّمياو مي ميشةةةذافميبٌاٙةةةٞميىوةةةٟميمي
ا وةةٚامياهعربةة ٛميح ٚة ميعانةةِمي مي هةةممياه٘ةةةِميمي
اب عمياملغحٞميٗاهقؽؾمياهيميٙتةٌاٗا مياملغحةْ٘ميمي
ًّميًا ًرا ٍٔمي مياهبخ ع ميًٗعة ٌٓا ٍٔميهعة ارميمي
اهعةةةةع٘ ميٗاهبوةةةةٌاْمياهةةةةيميزاعٗٓةةة ميحٚةةة مي عةةةةٌمي
اهةةرحغرميًةةّمي كثةةرميًظة ٓرمياهت٘قٚة مياهتة عيتٛمي
ًؽةةةٌاةٞٚميٗٗاةعٚةةةة ٞميٗا صةةةعِمي وةةةةممياملةةةةٌُٗ رميمي
هتؽوميحٌٗ مياهبغ مياهيميزاعٓ مياهرح هٞمياهعر مي
ًٗصةةةةةة ة هلٔ ميًٗةةةةةةةةٌُٔ ميٗةرآةةةةةة ة ميًِٗ أةةةةةة ة مي
ٗ ف عٙصةةةةةٔ ميٗر عٓةةةةة ميٗ ُٔ عٓةةةةة ميًٗع بةةةةةٌٓ مي
ٗىة ارميظةع٘بٔ ميٗ ق هٚةةٌٍٓميٗ ظةل اٍ ميٗوةةذميمي
همميًّميًظ ٓرمياهثق فٞميامل ٙةٞميٗاهرٗميحٚة ٞمياهةيميمي
علضمي ميجمٌؤ ميقق فٞمياهبوٌاْمياهيميًرٗاميبٔة مي
ٗ اب عٓةةة ة مياهت عيتٚةةةةةٞميٗ ح٘ااةةة ة ميامةتؽةةةةة ٞٙميمي
ٗامنتٌ ىٚةةةٞميٗالفة ة عٞٙميٗاهبٚ٣ٚةةةٞمي ميٗ ميف٘ا٢ةةةٌمي
اهرحوةةٞميٙقةة٘يميابةةّمياوةةٌْٗ:مي"إْمياهرحوةةٞمي مي و ة مي
اهعوةةةةَ٘ميٗهقةة ة ١مياملعةةةةٚخ ٞمي ةة ة عٝميىوٌةة ة ًميٗ عوٌٚةة ة ًميمي
ٗإهق  ١ميٗ عٝميحم ك ٝميٗ وقِٚة ًميب ملبميظةر ٝميإممي ْميمي
حؽةةة٘يمياملولةة رميىةةةّمياملب ظةةةرميٗاهةةةتوقنيمي ظةةةٌميمي
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اشتخل ً ًميٗ ةة٘٠ميعشة٘ا ً ميفعوةٟميةةٌعميكثةرٝميمي
اهعةةة٘ٚكميٙلةةةْ٘ميحؽةةة٘يمياملولة ة رميٗعشةةة٘أ مي
ف هرحوةةٞميمبةةٌمئًِ ة مي مي و ة مياهعوةةٍميمكتصةة مي
اه ٘ا٢ةةةةٌميٗاهلٌةة ة يميبوقةة ة ١مياملعةة ة  ٙميًٗب ظةةةةرٝميمي
اهرن ة يمي(ابةةّمياوةةٌْٗ مي )204-204 2002ميٗةةةٌمي
ىةةرفمياهعةةر مي مياهةةرحغميرميًِةةآلميزًةةّميبعٚةةٌ مي
ٗهعةةىميًةةّمي ظةةٔرمي نةةٕميًٌُٗةةٞميعحوةةٞميشةةوْ ٌٚميمي
اهتةةةة نرمي مياحملةةةةةٚطميااِةةةةةٌٜميإ ميبةةةةةغ ميااِةةةةةٌمي
ٗاهؽةنيمي مياهقةةرْمياهث هة مياا ةةر ٜميٗاهةيميةةةٌَميمي
ًّمياغا ميٗؼة مي ةٚقة ًمي ميو ٙةٞمياوٌٓٚةٞميهةبغ مي
ااِةةٌميٗاهؽةةني ميٗهت ؼةةٚىميح ٚة ٝمياهعةةع٘ مياهةةيميمي
صةةلّمي وةةممياهبق ة ِ ميٗ عةةٌميًٌُٗةةٞمياهت ة نرميًةةّميمي
ٓةةٍمياه٘ق ة  ٢مياهت عيتٚةةٞمياهةةيمي ةةٌقِميىةةّميبةةغ مي
اهؽةةنيمي مي وةةممياه ةةا ٝميٗهعةةىميًةة مي فةة مياهرح هةةٞميمي
اهعةةةر ميإ ميًاة ة ًرٝمياهت٘نةةةٕميإ مياهؽةةةنيميٓةةة٘مي ْميمي
حفةةة عٝمياهؽةةةةنيمي عةةةةٌميًةةةةّمي ةةةةةٌَميالفةة ة عارميمي
اهبعر ٞٙميفقٌمي شٍٔمياهؽِْ٘ٚٚميبقصطميكبذمي مي
قةةٌَميالف ة عٝمياشُص ة ُٞٚمي ميخمتوةةوميجم ة مرميمي
ٗ ؼةةِ فمياهعوةةَ٘ ميفقةةٌميكة ُ٘امياوٗا٢ةىنمي ميؼةةِ مي
اهةةةة٘عقميٗاهبةةة عٗ ميٗا ةةةةسف؛ميممةةة مينعةةةةىمي ُظةةة عمي
اهرح هٞمياهعر مي ت ٕميذم٘ٓ ميٗةةٌمي ظة عمياهرح هةٞميمي
اهعٔذميً عك٘ميب٘ه٘مياهآلٜميزاعمياهؽنيمي مياهقرْٗمي
اه٘ش ة  ٟميبةةأْميحف ة عٝمياهؽةةنيمي ُةةآلانميًت ٘ةةةٞميمي
ىوٟميحف عٝمياهار ميمي

تاريخ الصالت العزبية الصينية
مي
رمياهعربٚةةةٞمي
عةةةذمياملؽةةة عميإ مي ْمياهعغميةةةة
اهؽةةِٞٚٚمي عةة٘ ميإ ميً ٣ة رمياهصةةِني ميح ٚة ميك ة ْميمي
ر ٙميالرٙرميٙربطميبغ مياهؽةنيميبةبغ مياهعةر مي
ٗٓةةآلاميظةةلىمي ش ش ة ًميًت ِٚة ًمي مي ةة٘عمياهعغة ة رميمي
اهعربٚةةةةٞمياهؽةةةة ِٞٚٚميٗ عسٙةةةةسمياهت ىةةةةىمياهثقةة ة مي
ٗالفةةةة ع ٜميب شـةةةة فٞميإ ميعحةةةةغرمياهت ةةةة عميمي

الصني يف عيون الزحالة العزب

اهعر ميإ مياهؽني مياهيميٙعة٘ مي ة ع ٙميبعفةٔ ميإ مي
ً ميةبىمياششغَ ميٗمتتوممياهؽنيمي عيت ًميقق فً ٚميهٕمي
قرميٗاـحمي ميًصة عميالفة عارمياواةر ٠ميٗ عةٌميمي
ًّمي ٗ ميالف عارمي مياهت ع ٙمياهبعةر ٜميحٚة مي
ٙسٙةةٌميىٌرٓ ة ميىوةةٟمي عبعةةٞمي مفميى ة َ ميٗٙعةةلىميمي
اهبخةة ة مي مي عيتٔةة ة مي حةةةةٌمياجملةة ة مرمياهبخثٚةةةةٞميمي
اهع ةٞميٗاملٌتعٞمي مي ْميًع ً ميإ مي و ميىو ٔٚميبعضمي
امل عانيمي(نِةٞميمياملة عاني) ميُظةراًميهاِةٟمياملة٘عٗلميمي
الفةةة عٜمياهةةةآلٜمي ةةةىمي مفمياهصةةةِنيميًركةةةسميمي
آتٌة َمياهب ة حثنيميٗامل ة عانيمي( ٘ٙعاُةةِ مي 2191مي
 )22ميٗةةةٌمي ٗع رميكةةثذميًةةّمياملؽ ة عمياهت عيتٚةةٞميمي
ًع ملمياهعغة رمياهعربٞٚمياهؽ ِٞٚٚميح ٚميٙةآلكرميمي
املصةةع٘ ٜمي ْميشةة ّمياهؽةةنيميك ُةةِمي ؽةةىميةبةةىميمي
اششةةغَميإ ميًٌِٙةةٞميالةةذٝميىوةةٟمئُةةرمياه ةةرارمي مي
اهعةةةةراق ميٗ ٙكةةةةٌميىبةةةةٌمياهةةةةر ّميُ عةةةةُ٘ مي ْميمي
ىغةة ة رمياهؽةةةنيميبة ة هعر ميشة ة بقٞميىوةةةٟمي ٔةةة٘عميمي
اششغَ ميٗ ْمياشًتا ٘عميٓ ْميٗٗ ٜمي(88 -220مي
ق َ)ميًةةةّمي شةةةرٝميٓة ة ْمياملولٚةةة ٞميبعة ة مي ميشةةةِٞميمي
291ق َمي عة ة ُ مي عةةةْ ٚميشة ة ذاًميهةةةٕميإ مياملٌ هةةةمميمي
اه٘شةة ٟ؛ميشة ًةةةٞميعٗابةةةطميٗ ٙةةةٞميًعٔة ة ميٗزاعمي مي
ش ر ٕميشت ًميٗقغقنيميممولةٞميؼةاذٝمي مياملِ قةٞميمي
مشوةةةِميبةةةغ ميفة ة عطميٗاهعةةةر مي(ٓ٘ٙةةةٌ ٜمي 2182مي
 )29ميٗ ٘اؼىمياهعةر ميبةٌٗعٍٓميًة ميبةغ مياهؽةني مي
فلعةة ِمياملراكةة مياهعربٚةةةٞميجم ٓةةةىمياحملةةةٚطمي
ااٌِٜميإ مياهؽةني ميحٚة مي ظة عمياهؽةٚرميفِةرٜميمي
ف ْٓ ٚمياهآلٜميزاعميشٚغْميى َمي222ميَميإ مي ْمي ٙة عميمي
جتة عميىةةر ميشةةبأميِٓة نمي ميشةةٚغْميًسِٙةةٞميبةةأبٔامي
اهس ِٙة ر ميٗٙةةرنحميبعةةضمياهبةة حثنيمي ْمياملراكةة مي
اهعربٞٚميةٌميٗؼوِميإ مياهؽنيمي ميح٘اهٛمياهِؽومي
اوٗيميًّمياهقرْميا ًضمياملٚغ  ٜمي ميحنيميٙر٠مي
ارْٗميبأْمي همميك ْمي مياهقرْمياهص ب مياملٚغ ٜمي
(ىبةةٌمياهعوةة ٍٚمي 2141مي )22ميًِٗةةآلمي ْمياكتعةةوميمي
اهعةةر ميشةةرمياهر ٙة يميامل٘تٚةةٞمياشةةت ى٘امياملغحةةٞميمي

إ مي ةؽةةةةٟمياهعةةةةرقمي(اهؽةةةةني) ميٗإ مياهصةة ة حىميمي
اشفرٙقٛمياهعرة ٛميٗهلّميك ُِميِٓة نمي ٙفة ًميمي
ةةرقميبرٙةةٞمي اةةر٠ميإ مين ُ ة مياه ةةرقمياهبخرٙةة ٞمي
ىةةةةةتمي شةةةةة ٚمياه٘شةةةة ٟميفٌٚةةةة ميىةةةةةرفمي(ب رٙةةةة مي
الرٙةةر) ميٗمشةة ٌٚميًِةةآلميفت٘حةة رمياششةةةلٌِعميمي
املقٌُٗٛمي929ميق َمي(فراُم مي 2114مي )1مي
ٗ٘ٙع مياملصع٘ ٜميإ مي ْميامل٘شٍمياهآلٜميكة مي
ْمي
اهعر ميٙبخةرْٗميفٚةٕميى ًةٞمي ميارةس١مياهاربةٛميًةّميمي
احملةةةٚطميااِةةةٌ ٜميىِةةةًٌ مي لةةةْ٘مياهعةةةٌضمي مي
اهق٘ط؛مي ٜمي مياهِؽومياهث ُٛميًّمي عرّٙمياهثة ُٛميمي
ٗاهِؽةةومياوٗيميًةةّميك ة ُْ٘مياوٗي ميقةةٍمي عةة٘ ميًةةّميمي
ك ُتْ٘ميً مياهر ٙيميامل٘تٞٚمياهعرةٞٚميإ ميًف ٚمي
ًوقةة ميفٌٚةة ميبةةةنيمي عةةةرّٙمياوٗيميٗكةة ُْ٘مياوٗي مي
ٗ عةةتمياوةةٚامياهبِاةة يميميق ُٚةةٞمي ميك ة ُْ٘مياهثةة ُ ٛمي
ٗ صذميًّميكة٘عْميإ ميعٙصة٘رميبعٌة ْمي ميظةب مي
ٗمي اع ميٗٓٛميم سايميًصةتعِٞٚميب هرٙة يميامل٘تٚةٞميمي
اهعةةةٌ هٞٚمياهعةةةرة ٞٚميٗهلِٔة ة ميةةةةٌمي صةةةتعنيمي مي
اهصةةذميًةةّميعٙصةة٘رميإ ميًصةةقطميبةةأٗيميُصةةٌٞميًةةّميمي
اهر ٙيميامل٘تٞٚميارِ٘بٞٚمياهاربٚةٞمي ميُٚصة ْ ميقةٍميمي
ختةةةةتٍميعحوتٔةةة ميًةةةةرٝمي اةةةةر ٠ميفرحوةةةةٞمياهةةةةآلٓ مي
ٗاهع٘ ٝميًع ًميك ُِمي صتارقميى ًة ًميُٗؽةومياهعة َميمي
(حةةةةةةةةةة٘عاُ ٛمي 2198مي )222 -221ميٗ كةةةةةةةةةةٌمي
املؽةةةةةة عمياهت عيتٚةةةةةةةٞمي ْمياهصةةةةةة ّمياهعةةةةةةةراىٞٚمي
اهؽةة ِٞٚٚميةةةٌميٗؼةةوِميإ ميع طميا وةةٚامي ميفةةاٝميمي
حلةةٍميه٘ٚشةةْ٘مي241 -220ميق َ ميكٌ ة ميٙةةآلكرمي
املصع٘ ٜميبأْمياهص ّمياهت عٙةٞمياهؽةِٞٚٚميك ُةِميمي
ةةةسٗعميا وةةةٚا ميحٚةة ميك ُةةةِمي بخةةةرميإ ميًِٚةة ١مي
ىٌة ة ْميٗشةةةذافميٗاهبخةةةرّٙميٗاهبؽةةةرٝميٗاملةةة٘اُ٤ميمي
اوار٠ميبؽ٘عٝميًب ظر ٝميكٌ مي ْمياهص ّمياهت بعةٞميمي
اةةةآلٖمياملةةة٘اُ٤مي بخةةةرميٗ ؽةةةىميإ مياهؽةةةنيميبؽةةة٘عٝمي
ًب ظرٝمي ٙف ً مي
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ً ميىّميٗؼ٘يمياششغَميإ مياهؽنيميفتتبة مي
ّٙمي
عؤ٠ميامل ة عاني ميٗكةةآلهمميعؤ٠مياهؽةةِٚٚنيميحةة٘يميمي
ع ٙميٗؼ٘يمياششغَميإ مياهؽني ميٗهلّميا عا١مي
ةةرنحمي ْمي هةةممي مي ميىٔةةٌميا و ٚةةٞميىثٌ ة ْميبةةّميمي
ى ة ْمي(مي ٖ21مي )َ 492ميحٚة مي ٗفةٌميا و ٚةٞمي ٗيميمي
شةةة عٝميإ مياهؽةةةني ميٗةةةةٌميٗع مي هةةةممي ميبعةةةضميمي
املؽةة عمياهؽةةِٞٚٚميًثةةىميكتةة مي( ةة ُ مياهقةةٌ )ٍٙمي
كٌة ميٙعةذميٙةُ٘ضميىبةٌااميًةمي عةِ ميمياهؽةٚر مي
بإُٔميجيٌ ميىوٌ ١مياهت ع ٙمي مياهؽنيميىوةٟمي ْمي ٗيميمي
ا ؽ يميعتٛميبنيمياهٌٗيمياهعربٞٚمياششغًٞٚميٗبنيمي
اهؽنيمي مي ميشِٞمي492ميَمي ميىٌٔميا وٞ ٚميىثٌ ْمي
بّميى ْمي(ً عِ مياهؽةٚر مي 2022مي )1ميًٗة مي ْميمي
ٗاؼةرمياهعغةة رميبةنيمياهعةةر ميٗاهؽةنيميمتتةةٌميإ مي
ةةةرْٗميبعٚةةٌٝميةبةةىمياششةةغَ ميًةةّمياةةغيميعح ةميغرمي
اهت عمياهعةر ميإممي ُٔة مي عةسزرميبظٔة٘عمياششةغَميمي
ٗاُتع عميًب ٕ٢ميإ ميبغ مياهؽني ميٗاز ا مياهتع ًىمي
اهت ةة عٜميبةةةنيمياملصةةةوٌنيميٗ ٓةةةىمياهؽةةةني ميٗمتتةة مي
املصةةةوٌْ٘ميب لرٙةةةٞمياهٌِٚٙةةة ٞميٗؼة ة ح مياُتعةةة عميمي
اششةةغَمي مياهؽةةةنيميىِ ٙةةةٞمياملصةةةوٌنيمياهؽةةةِٚٚنيميمي
بٌعاشةةٞمياهواةةٞمياهعربٚةة ٞميٗ ةةغٗٝمياهقةةر ْمياهلةةرٍٙمي
ٗ عاشةةةٞمي صةةةذمياهقةةةر ْ ميٗاشةةةتخٌاَميً ةةةر ارميمي
ىربٚةةٞمي ميالٚة ٝمياهًٚ٘ٚةة ٞميفأؼةةبحميِٓة نمي ةةأقذميمي
قق ميًّميةبةىمياملصةوٌنيمي ميبةغ مياهؽةني ميشة٘ا١ميميمي
مياو مي ٗميا ةةةةةةةطمي ٗمياهعٌةةةةةةةراْمياششةةةةةةةغًٛميمي
ٗاهسارفٞميٗوذٓ ميُٗعأرميبآلهمميىغة رمي ٚبٞمي
بنيمياملصوٌنيميٗ ٓىمياهؽني مية ًِميىوٟمياهتص ًحمي
ٗامحةةااَميٗاواةةغميقميٗاهثقةةٞمياملتب هةةٞمي(شةةو ْ مي
 2149مي )221ميٗمظممي مي ْميًراشغرٍميةةٌميمتةِميمي
بةةنيميًوةةممياهؽةةنيميٗا غفةةٞمياششةةغً ٞٚميح ٚة ميميمي
ٙآلكرميابّميار٘زٜمي ْميىبٌمياملومميبّميىٌذميةة ي:ميمي
"ةةةر رمي مي ٙةة٘اْميًع ٗٙةةٞميبةةّمي بةةٛميش ة ْ ٚمي(بعةةٌميمي
ً٘ ةةٕ)ميكت ب ة ًميًةةّميًوةةممياهؽةةنيميفٚةةٕمي"ًةةّميًوةةمميمي
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اهؽنيمياهآلٜميىوٟميًرب ٕمي هوميفٚةىمي ميٗبِٚةِمي مي
اعٖمي
بونبمياهآلٓ ميٗاه ف ٞميٗختًٌٕميبِ رمي هوميًوةم مي
ٗاهةةآلٜميهةةةٕمئُةةةراْميٙصةةقْ ٚمياوهةةة٘ ٝميإ ميًع ٗٙةةة"ٞميمي
(ابةةّميارةة٘ز ٜمي 2191مي )280ميٗ ٗع ميابةةّميكةةثذميمي
مي أعيتٕمي ُٕمي ميشِٞمي14ميٓةميفتحميةتٚبٞميبّميًصوٍمي
اهبة ٓوٛميك ظةةارميًةةّمي عدمياهؽةةني ميٗبعة ميإ مي
ًوةةةممياهؽةةةنيميعشةةغًمي تٔةةةٌ ٖميٗ ت٘ىةةةٌٖ ميٗٙقصةةةٍمي
بة امي مميٙرنة ميحتةةٟمي ةةأميةةةًٌ ٖميبةةغ ٖ ميٗيتةةتٍمي
ًوةة٘كٍٔميٗ ظةةرافٍٔميٗٙأاةةآلميارسٙةةٞميًةةٍِٔ مي ٗميمي
ٙةةٌاو٘امي مياششةةغَ ميٗ ميعٗاٙةةٞمي اةةر٠مي ْميًوةةمميمي
اهؽنيمي٘ٙاُ مينُ٘ ميكت ميكت ب ًمي وة ميفٚةٕميبعةٌميمي
فةةتحميك ظةةارميٗفةةٌاًمي ثةةىميةتٚبةة:ٞمي"ابعة ميهِة ميًةةّميمي
ظرفميًّميًعلٍمييتتُ ميىةِلٍ ميُٗصةأهٕميىةّميمي
ٙةةةِلٍ" ميفلةةة ْمي ْمياشةةةتمي ميةتٚبةةةٞميٗ عشةةةىميمي
اه٘فةةٌ ميٗ ٗع ميابةةّميكةةثذميحةة٘اعاًمي ةة٘ٙغًمي اعميبةةنيمي
اه٘فٌميًٗوممياهؽني ميإ مي ْمية يميًوممياهؽنيمي مي
اهِٔ :ٞٙمي" ُة مي بةرميبٌِٚٚةٕميٗ ارنةٕمئًِة ميفأعشةىميمي
إهٕٚمي ٓب ًميكةثذاًميٗحرٙةراًميٗق ٚبة ًميؼةِٞٚٚميممي قةَ٘ميمي
ٗمميٙةةٌع٠ميةةةٌعٓ ميقةةٍميا ة ميال ة يميإ مي ْميبع ة مي
ًعٍٔميؼخ ف ًميًّمي ٓ ميًتصةع ٞميفٔٚة مي ةرا ميًةّميمي
عـٕميه ٚأٖميةتٚب ٞميٗةٚةىميإُةٕميبعة مي عبعٌ٣ةٞميًةّميمي
ٗم ٖميٗ ٗم مياملوةة٘ن ميفوٌ ة ميٗؼةةىميإ ميةتٚبةةٞميً ة مي
عشوٕميًوممياهؽنيميةبىمي همميًِٕ ميٗ همميوُٕميةٌمي
اُتٟٔميإهٚةٕمياةتميٗفة ٝميىبةٌمياملوةممي ًةذمياملة ًِني مي
ف ُلصررميٌٓتٕمي(ابةّميكةثذ مي 2144مي-222
 )222ميٗ ةةٌهِ مياوحةةٌالمياهت عيت ٚةميٞميإ مياشةةتٌراعمي
اهعغة ة رميٗاهتع ة ْٗميبةةنيمية ة ٝمياهٌٗهةةٞمياششةةغًٞٚميمي
ًٗو٘نمياهؽنيميح ٚمي عذميبعضمياملؽة عميإ مي ْميمي
بةة مينع ةةرمياملِؽةة٘عمي(مي -294ميٓ298ةةة)مياشةةت مي
ه و ميإًتا ٘عمياهؽنيميحةنيمياشةتِ ٌميبةٕ؛ميهقٌة مي
قةة٘عٝميا ةةذٝمية ًةةِميـةةٌٖميٗٓةةٌ رميبقةة ٖ١ميىوةةٟميمي
اهعرػ ميٗ همميىِةًٌ ميك ُةِميظةْ ٚمي ٌةىمياشةٍميمي
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عة ُ ميُمياةنْ ميٗك ُةِميى ؼةٌٞمياهؽةنيمي ميىٔةٌميمي
شةةرٝمي ة ُ مي(104 -428ميَ)ميٗٓةةٛمي عةةلىميبٌاٙةةٞمي
ر ٙميالرٙر ميفأعشىمياملِؽ٘عمينٚع ًميًّمي صةعٞميمي
مفمينِةةةةٌٜميًةةةةّمياهعةةةةر ميٗاو ةةةةران ميفصةةة ىٌمي
اشًتا ةةة٘عمي مياهقفة ة ١ميىوةةةٟمياهثةةة٘عٝميٗاشةةةا ا مي
اهع ؼٌٞميهإلًتا ٘عمياهؽٚر ميٗمميظممي ْميىٌ اًمي
ًّميارِة٘ ميةتةىمي ميًٚةٌاْمياملعركةمي ٞميٗ ْميًةٍِٔميمي
ًةةّميىة ميإ ميً٘ةعةةٕ ميٗهلةةّمي كثةةرٍٓميبقةةٛمي مي
اهؽنيميٗاًٌُامي مي ٓوةٔ ميٗكة ْميهةٕمي قةرميكةبذميمي
ميحٔ ٚةة ة ميٗىق ٢ةةةةٌٓ ميٗقق فتٔةة ة ميحٚةة ة ميبِةةةةٟميمي
إًتا ةةة٘عمياهؽةةةنيمي"هةةةٛميٙةةة٘"ٜميًةةةّمي شةةةرٝمي" ة ة ُ "ميمي
ًصةةةة ٌاًمي مياملٌِٙةةةةةٞميشةةةةةِٞمي َ442ميٗٓةةةةةآلامي ةةةة يمي
هو ه ٚرمياهعربٞٚمياششغًٞٚمي ْميمت عطميىق  ٌٓ٢مي
ٗىب ا ٔةميمي(فةرزار مي 2189مي -92مي ٗ )99عةذميمي
بعةضمياملرانة مياونِبٚةٞميبأُةةٕميهةٚضميًةّمياملصةةتبعٌميمي
ْميٙلةةةةةْ٘مياهرح هةةةةةٞمياهعةةةةةر ميةةةةةةٌميٗؼةةةةةو٘امي مي
عحغ ٔةةةةٍميإ ميبةةةةغ مياهؽةةةةنيمي مياهقةةةةرْمياهثةة ة ُٛميمي
هؤ رٝمي).(Retcheider, 1871, p 28ميمي
كٌ مين ٗزمياهرح هةٞمياهعةر مينسٙةرٝميشةٚغْميمي
مياهعؽةةةةةرمياهعب شةةةةةٛمياوٗي ميفبعةةةةةٌمي ْميكةةةة ْمي
اهرح هةةةةٞمي مي ٗا٢ةةةةىمياهعؽةةةةرمياهعب شةةةةٛميجي٘بةةةةْ٘ميمي
اهبخ ة عمياه٘اةعةةٞميىوةةٟميش ة حىميااِةةٌ ميفقةةٌميا ص ة مي
ًةةةٌ٠ميعحوةةةتٍٔميحتةةةٟميٗؼةةةو٘اميإ ميبةةةغ مياهؽةةةني مي
ٗكةة ة ْمياملركةةةةسمياهةةةةرٚ٢ضمياةة ة م١مياهرح هةةةةٞمي مي
ةةرٙقٍٔميإ مياهؽةةنيميٓةة٘ميً ِٚة ١ميشةةذاف ميح ٚة مي
جتتٌة ميفٔٚة مياهصةةو مياهةة٘اع ٝميًةةّمياهبؽةةرٝميٗىٌة ْميمي
ٗوذٓةة ة ميًةةةةّميٓةةةةآلٖميارٔةة ة رميمي).(Heyd, p72مي
ٗٙتفةةحميًةةّميعحةةغرمياهصةةٌِب مياهبخةةر ٜمياهةةيميمي
ٗع رمي ميكت ة مي هةةوميهٚوةةٞميٗهٚوةة ٞميٗاهةةيمي رن ة مي
إ ميىٔةةةٌميا و ٚةةةٞميٓة ة عْٗمياهرظةةة ٌٚمي ْمياهعةةةر مي
ة ة ً٘امي مياهعؽةةرمياهعب شةةٛميبةةرحغرميررٙةةٞميًةةّميمي
باةةٌا بخةةرمي ميا وةةٚامياهعربةةٛميحتةةٟمي ؽةةىميإ مي
ظةبٕمينسٙةةرٝميًوقة مي(ظةةبٕمينسٙةرٝمياملغٙةة٘) ميٗكة ْميمي

اهت عميٙع عْ٘ميٓةآلٖمياهةرحغرمياهةيميجتوة مياةٍميمي
٘ابةةىميااِةةٌميٗى ٘عٓ ة ميٗحرٙةةرمياهؽةةنيمي( ةةٌ مي
ر مي )99ميٗاغيميفاٝمياهقةرُنيمياهت شة ميٗاهع ظةرميمي
املةةٚغ ٙني مياهةةيميمتٚةةسرمي ركسٙةةٞمياششةةغَمي مي
ىغةتٕميب ارميإُص ُ ًميًٗل ُة ً مي ة٘ازاٝميشةو ٞميمي
امل ١مياهيمينعوِميًّميً٘اُ٤ميىٌْميٗشذافميٗىٌ ْمي
كةةتميًرافةة٤مياملٌ هةةممياششةةغًٞٚميىوةةٟمياحملةةٚطميمي
ااِةةٌٜمي(الصةةني مي 2020مي )299ميٗ ةة٘ع ميبعةةضميمي
املران ميبأْميِٓ نميجمٌ٘ىٞميًةّمياهرح هةٞمياوٗا٢ةىميمي
مياهعؽةةةةرمياششةةةةغًٛميمينةة ة ب٘اميبةةةةغ مياهؽةةةةني مي
ٗكعةة ة ٘اميىةةةةّميجم ٓٚةةةةىمياه ةةةةرٙقنيمياهبخةةةةرٜميمي
ٗاهتٜميإه ٔٚميٗإ مياهبغ مياجمل ٗعٝميا ميٗهلٍِٔمي
ملميٙةةةةٌُٗ٘اميعحغ ٔةةةةٍمي وةةةةم مي ٗميهعوةةةةٍٔمي ُٗ٘ٓةة ة مي
ٗفقٌر ميقٍميمجعٔ ميًّمي ٟميبعةٌٍٓميًةّمياهرح هةٞميمي
ٗمياراةةةةةةةةرافٚنيمي ميً ه ةةةةةةةة ٍٔمي ٗمياةتبصةةةةةةةة٘اميمي
ًقت ةة رٍمئًِةة ميًٗةةةّمي ٓةةةٍميٓةة م١ميابةةةّميٗٓةة مي
اهقرظةةٛميٗشةةوْ ٌٚمياهت ة نر ميٗهعةةىمي ٓةةٍمياملؽ ة عميمي
اهيمي لةّمياهرنةِ٘ميإهٔٚة ميبميهِصةبٞميإ ميعحةغرميمي
ٓةةةةةةةآلّٙمياهةةةةةةةرنونيميٓةةةةةةة٘مي بةةةةةةة٘ميزٙةةةةةةةٌميحصةةةةةةةّميميمي
اهصةةةةةةةذا مي(مي829مي (Renaudot, 1718,ميٗٙعةةةةةةةةذمي
كرا عل٘فصل ٛميبأْمياهعر ميةٌمي نرٗاميً مي
ااِةةٌميٗاهؽةةني ميح ٚة ميٙةةرٗ٠ميىةةّمياهةةٌِ٘ٙعٜمي ُةةٕميمي
ىِةةًٌ ميشةةقطميً ِٚة ١مياوبوةةٞميةةةر مياهبؽةةرٝمي ميٙةةٌميمي
اهعةةر مي مياغفةةٞميىٌةةرميبةةّميا ة ميٗنةةٌميف ٔٚة مي
املصةةةوٌْ٘ميشة ة ِ ًميؼةةة ِٞٚٚميٗكٌة ة مي ظة ة عمياهعة ة ملميمي
اهب٘هٌِٜميه ٘ٚصلٛمي Leuuickiميبإُٔميىثةرميىوةٟميمي
ظ٘آٌمي ثبِميز ٙعٝميبعضمياهعةر ميهوؽةني ميٗمي هةمميمي
مي ةةةة ع ٙمي  ٢ةةةةةٞمياشب ـةةةةة ٞٚميًٗؽةةةةةٌعميٓةةةةةآلٖميمي
اهعة٘آٌميًؽةةِوميوبةةٛميشة ْ ٚميحمبةة٘ مياهعبةةٌٜميمي
املت٘فٟمي مياهِؽومياوٗيميًّمياهقرْمياهت ش مين ١مي
فٕٚمي ْمي ب ميىبٚةٌٝميىبةٌميااميبةّمياهق شةٍميًةّمي ٓةىميمي
ىٌ ْميك ْميى مل ًميكبذاًميهعؽرٖميٗ نراًميًعرٗفة ًميمي
اظةةتاىميبت ة عٝمياملر(ظةةبٕٚميب هوب ة ْ) ميٗك ة ْميةةةٌميمي
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شة ة فرميبت ة ة عٝميهةةةٕميإ مياهؽةةةني ميٗهلةةةّمي ة ة ع ٙمي
اهرحوةةةٞميوةةةذميًعةةةرٗف ميٗ لةةةّمياهقةةة٘يميبأُٔة ة مي
حٌقِميةبىمئُ ميك ُتْ٘ميى َمي َ498مي ً مياهتة نرميمي
اهعٌ ُٛميا ارميفٔ٘مياهِفرميبّميًٌْ٘ٚمياهآلٜميى ػمي
مياهبؽرٝميىوٟميحٌٗ مياهقرُنيمياهث ًّميٗاهت شة مي
ًّٗميِٓ نميش فرميإ مياهؽةنيميٗممي ٘نةٌمي ؼةٚىميمي
ىّميعحوتٕ ميٗ لّميىٌميٓ م١مياهت ة عمياهعٌة ُٚنيميمي
ث بةةةةةٞميممٔةةةةةٌٜمياه رٙةةةةة ميهوتةةةةة نرمياملعةةةةةرٗفميمي
"بصةةةةةوْ ٌٚمياهتةةةةة نر"ميمي(كرا عل٘فصةةةةةل ٛمي
 2194مي )298ميمي
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ٙعةةةٌميشةةةوْ ٌٚمياهتة ة نرميًةةةّمي ٗا٢ةةةىمياهرح هةةةٞميمي
اهآلّٙميٗؼةو٘اميبةغ مياهؽةني ميٗةةٌمي ْٗميعحوتةٕمي مي
ًآلكرارميكتبٔ ميشِٞمي294ميٓ رٞٙميامل٘اف مي892مي
ًٚغ  ٞٙميٗٓ٘ميملميٙلّميعح هة ٞميٗممينارافٚة ًمي ٗميمي
ً عا ً ميبىمي نراًميًّميشةذافمياىتة مياهصة رميإ مي
ااٌِميٗاهؽنيميرو مياهصو ميًةّميِٓة نميٗبٚعٔة مي مي
اهةةةةةةةةةبغ مياهعربٚةةةةةةةةة ٞميٗملميٙعثةةةةةةةةةرمي مياهلتةةةةةةةة مي
ٗاملخ ٘ ةة ة رميىوةةةةٟميبقٚةةةةٞمياتةةةةٕمي ٗمي ؼةةةةٚىميمي
ح ٚةةةةٕ ميٗةةةةةٌميىثةةةةرميىوةةةةٟميخم ٘ ةةةةٞميهلتةة ة مي
"شوصوٞمياهت٘اع" ٙمياهآلٜمي ه ٕميىراةٛميًّميًة٘ا رميمي
شةةةةةوْ ٌٚميىةةة ة ػميبصةةةةةذافمي مياهقةةةةةرْمياهرابةةة ة مي
اا ر ٜميبعٌميذم٘ميشتنيميى ً ًميًّمي ة ع ٙميكت بةٞميمي
شوْ ٌٚميملآلكرا ٕ ميٌٗٙىٟميزٌٙميحصّمياهصذا مي
ٗةٌميش ىميعحوٞميشةو ْ ٌٚميٗ ـة فميإهٔٚة مي ابة عميمي
اهت ة ة عميٗ ةةةة٘ااٍ ميٗةةةةٌميىثةةةرميىؤٚة ة مياملصتعةةةرقميمي
اه رُصٛميعٗ ِ٘ٙميشِٞمي2428مي ميإحةٌ٠ميًلتبة رميمي
ب عٙضميا ؼ ٞميٗة َميعٗ ِ٘ٙميبامجٞمياملخ ة٘ مي
هو رُصٞٚميُٗعرٖميبعِ٘اْمي" اب عميةٌ ةٞميًةّميااِةٌميمي
ٗاهؽةةنيمي ٗع ٓ ة مياقِ ة ْميًةةّمياهرح هةةٞمياملصةةوٌني مي
شة ة فراميإ ميِٓة ة نمي مياهقةةةرْمياهت شة ة مياملةةةٚغ "ٜميمي
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ٗن ة ١ميبعةةٌمي هةةمميً٘ا ِةةٕمياملصتعةةرقميعِٙةة٘ميٗ ى ة مي
ب مياملخ ٘ ميشِٞمئ ٗ 2829رمي ْمياو ميعٗ ِ٘ٙمي
ا ةةأمي ميُصةة مياملخ ةة٘ ميمقةةِنيميًةةّمياهرح هةةٞميمي
اهعةةر مي ميحةةنيمي ُةةٕميهوت ة نرميشةةو ْ ٌٚمي ً ة مي بةة٘مي
زٌٙميحصّمياهصذا مياهآلٜميُص ميهٕميارس١مياهثة ُٛميمي
فوةةٍميٙلةةّميإمميٓ ٗ ٙة ًميناراف ٚة ًميٙتصةةقطمياواب ة عميمي
ىةةّميااِةةٌميٗاهؽةةنيميًةةّمي هصةةِٞمياهت ة عميٗاهبخ ة عٝميمي
بصةةةةذاف ميٗملميٙةةةةآلكرمي بةةةة٘ميزٙةةةةٌمي ُةةةةٕمياهتقةةةةٟميمي
بصوْ ٌٚمياهت نرميً مي ٌُٔ ميًّميًٌِٞٙميٗاحةٌ ٝميبةىميمي
ة َميميبتٌّٗٙميً ميتعٕميًةّمياهبخة عٝميًٗة ميةةر ٖميًةّميمي
ًآلكرارميشةوْ ٌٚمياهتة نرميبعةٌميشةتنيميى ًة ًميًةّميمي
ةةٌّٗٙميميشةةوْ ٌٚمياهت ة نرميا ة ميٗٓةةٛميفةةاٝمي ةةرنحميمي
احتٌةةةة يمي ةةةةٌّٗٙمي بةةةةٛميزٙةةةةٌميحصةةةةّمياهصةةةةةذا مي
هوٌخ ٘ ميبعٌميٗف ٝميشوْ ٌٚمياهت نر ميكٌ مي ُٕميممي
ٌٙىٛميهِ صٕمياهص رميإ مي وممياهةبغ ميبةىميميٙعةافميمي
ؼراحٞمي ُةٕميمجة ميبعةضمياملعوً٘ة رميٗب٘بٔة ميٗـةٍميمي
فؽةةة٘ا ميإ ميًةةةآلكرارمياهتةة نرميشةةةو ْ ٌٚميٗةةة َمي
املصتعرقمياا٘هٌِٜميفراٌُميبِعةرمي رمجةٞمينٌٙةٌٝميمي
هولت ميشةِٞميمي2122ميًفةً ٚميفقةرارميًةّميمي«ًةرٗجميمي
اهةةآلٓ »ميهوٌصةةع٘ ٜميهٚلٌةةىميًة ميفٚةةٕميًةةّميُقةةؾمي
(اجملٚةةةةٌي مي 2008مي )222 -229ميٙعةة ة عميإ مي ْمي
ًلتبٞميك٘هبذمياه رُصٞٚميةٌمياظارمياملخ ة٘ مي
اوؼةةوٛميهلت ة ميشةةوْ ٌٚمياهت ة نرميلص ة بٔ ميًةةّميمي
حو ميى َمي)1( 2449مي(اهع عُٗ ٛمي 2000مي )1ميٗةٌمي
ظةةةلمميشةةة٘ف نٕٚمي ميُصةةةبٞميارةةةس١مياوٗيميًةةةّميمي
كت ميعحوٞميشوْ ٌٚمياهت نرميًصتٌمًميبآلهمميىوةٟميمي
ْمياشةةةٍميشةةةوْ ٌٚمياهتة ة نرميٙةةةأ ٛميبصةةة ٚقمياهةةةِؾميمي
()1
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الصني يف عيون الزحالة العزب

ب شظ عٝميإهٕٚميبفةٌذمياها ٢ة ميٗ ميالقٚقةٞمي ُةٕميمي
شو٘ ميًتب مي مياهلت بةٞمي ُةآلان ميكٌة مي ْميابةّميمي
اه قٚةةةٕميُصةةة مياهلتةةة ميؼةةةراحٞميإ ميشةةةوْ ٌٚميمي
اهتة نر ميًٗةةّمياوظةة١ ٚميارٌٚوةةٞمياهةةيمي ظة عميإهٔٚة مي
ش٘ف نٕٚميٓ٘مياكتع فٕميبأْمياملصع٘ ٜميةةٌمي اةآلميمي
ًةّميكتة مي بةٛميزٙةةٌميالصةّمياهصةذا ميبعةةلىميمي
حةةر ميًة ميٙتؽةةىميبأابة عميااِةةٌميٗاهؽةةني ميإ مي ُةةٕميمي
كرعميا أمياهةآلٜميٗةة ميفٚةٕمياهِ شة مي ميكتة مي
اهصذا ميهٚق ميفٕٚمياملصع٘ ٜميُ صٕمي ٙف ًمي ْٗمي ْمي
ّ ٙميإه ٕٚميٗ همميحنيميكتة مياهِ شة مي ميارةس١ميمي
اوٗيميًةةّمي ابةة عمياهؽةةنيميٗااِةةٌميميىِةةًٌ ميكةة ْميمي
ٙتخةٌلميىةّميإحةٌ٠ميارةسعميِٓة نميبق٘هةٕ:مي "ٗفٔٚة مي
او ميكثذميىراٝمياهرن يمئًٍِميٗاهِص  ١ميوةذمي ْميمي
ىوةةٟميىةة٘عٝمياملةةر ٝميٗعة ة ًميًةةّميٗعقميمياهع ة ر ميف ة اميمي
ًررميبٍٔمياملراك مين ١ميإه ٔٚميبة هق٘اع مياهؽةا عميمي
ٗاهلبةةة ة عميٗبةةة ة ٙع٘امي ٓوةةةةةٔ مياهعِةةةةةتميٗاهِ عنٚةةةةةىميمي
ب لٌٌٙميًٗ مي ت نْ٘مي(إه)ٕٚميًةّميكصة٘ٝميوْميمميمي
حةةةةرميٗمميبةةةةر ميىِةةةةٌٍٓ" ميفقةةةةٌمي ـةةة فمياهِ شةة ة مي
هلت مياهصذا ميكوٌٞميإه ٕٚميٗبةآلهممي ؼةبخِميمي
(ً )ميات ًميً٘ؼ٘مًمي عِٟمياهةآلٜميبعةٌمي ْميك ُةِميمي
اٝميُ ةةةةةٛميحتةةةةةٟميٙتصةةةة مياملعِةةةةة ٟميٗإمميكٚةةةةةوميمي
ٙلُ٘ةةة٘اميىةةةراٝميٗٙعةةةاْٗمياهثٚة ة ميٗٙغحة ة مي ْميمي
املصةع٘ ٜميةةةٌمياةتةةبضمي مي كثةرميًةةّميً٘ـة ميًةةّميمي
كتةة مياهتةة نر ميٗهعةةةىمي ووةة مي ابةة عمياملةة عانيميمي
ٗاهرح هةةةةةٞميك ُةةةةةِمي صةةةةةتقٟميًةةةةةّمياملصةةةةة فرّٙميمي
ٗاهصةةةةل ْمياحملوةةةةٚنيمياهةةةةآلّٙميٙقةة ة بوٍُ٘ٔمي ٗميًةة ة مي
ٙلتةةةةةةةةة ميىةةةةةةةةةةّمياهةةةةةةةةةةبغ مياهةةةةةةةةةةيميزاعٗٓةةةةةةةةة مي
(اهع عُٗ 2000 ٛمي )22ميً مي ُرميٗنٌرمياهعبة عٝميمي
ًِ ٚةةةةٞميرةةةةرفمياهِ ةةةةٛمي(م)مي ميكتةة ة ميةِةةةةٌٙىميمي
( ٗبة ٙع٘امي ٓةةىمياهعِةةتميٗاهِ عنٚةةىميب لٌٙةةٌ ميٗممي
تة ة نْ٘ميإ ميكصةةة٘ٝميوُةةةٕميمميحةةةرميىِةةةٌٍٓميٗمميمي
بر )مي(ةٌِٙى  2002مي )202مي

ٗكٌ ميٓ٘ميٗاـحمي ْميعحوةٞميشةوْ ٌٚمياهتة نرميمي
ه تةةِمي ُظةة عميكبةة عمياملصتعةةرةنيميًِةةآلميبةةٌا ٙرميمي
اهقةةرْمياهث ة ًّميىعةةر ميًثةةىميعِٙةة٘ ٗميٗاملصتعةةرقميمي
عِٙةةة٘ميٗشةةة٘ف نٕٚميٗفةةةذْمياهةةةآلٜمي ىة ة مي قٚقٔة ة مي
ٗ رمجٔ ة مي ِٔ ٚةةٞميى هٚةة ٞميقةةٍميىثةةرمي مياهصةةِ٘ارميمي
اواذٝمياهب ح مياهاكةٛميفة ا ميشةسكنيمياةغيميمي
عاشة ٕميىوةٟميُصةخٞمي كٌةىميًةّميٓةآلامياهلتة مي
ٗ بعٔةة مي ميـةةةٌّمياهِؽةةة٘ؿمياهعربٚةةةٞمياهِة ة ع ٝمي
ٗةةةةةٌمي بةة ة مي"اجملٌةة ة مياهثقةة ة "مي مي( بةةةة٘مي ةة ةمييب)مي
اهلت ة ميب مشةةتِ ميإ ميُصةةخٞميب ة عٙضمي ميشةةِٞميمي
.َ2111مي
ٗٙةةةةةةر٠ميكرا عل٘فصةةةةةةةلٛمي ْميةؽةةةةةة مي
ةٞمي
شوْ ٌٚمياهت نرمي رنة ميإ ميحة٘اهٛميشةِٞمي(ميٓ294ةة مي
892ميَ) ميٗٓ٘مياذميًثة يميهوت ة عمياهعةر مياهةآلآبنيميمي
إ مياهؽةةةني ميحٚة ة ميٗؼةةةومياه رٙة ة ميإ ميااِةةةٌميمي
ٗاهؽنيميبٌعنٞميى هٚةٞميًةّمياهٌةةٞميًلِةِميفةذاْميمي
Ferrandميًّمي ْميٙتتبعٕميىوٟميا ةرا٢طميالٌٙثة ٞمي
ٗةةةةٌمي ةةةرنميٗؼة ة ًميهوصةةة٘احىميٗارةةةسعميٗاملةةة٘اُ٤ميمي
املختو ةةةةةةٞميٗاهبوةةةةةةٌاْميٗشةةةةةةل ُٔ ميٗاحمل ؼةةةةةةٚىميمي
ٗاملِت ةةة ة رميٗشةةةةةو مياهت ةةة ة ع ٝميكٌةةة ة ميقبةةةةةِمي ْميمي
املعوً٘ة ة رمياهةةةيمي ٗع ٓة ة ميىةةةّميكة ة ُتْ٘مي تٌٚةةةسميمي
ب هت ؽةةةةةٚىميٗاهٌةةةةةة ٞميًٗةةة ة مي ْميبعةةةةةضمياهعوٌةةة ة ١ميمي
املتخؽؽةةةنيمي ميىوةةةَ٘مياهؽةةةنيميًثةةةىميٙةةة٘يميYuleمي
ٗبو٘ٚميPelliotميةٌمي علل٘امي ميُصبٞمياهقؽةؾميمي
إه ٕٚميإممي ْميابّمياه قٕٚميِٙص مياهقؽؾميؼةراحٞميمي
إ ميشوْ ٌٚمياهت نر مياآلاميف ْميًصةأهٞمي أه ٚةٕمياة مي
ممي ةةةَ٘ميح٘اة ة مي ُةةةٟميظةةةم ميٗةةةةٌمي ـةةة فميإ مي
اهقؽةةؾمياملِصةة٘بٞميإ ميشةةوْ ٌٚميعح هةةٞمي اةةرميٓةة٘ميمي
ابّميٗٓ ميح ٚمية َميبرحوٞميشةِٞمي(مي ٖ294مي)َ480مي
ًةةةّميشةةةذافميإ مياهؽةةةنيمي ميف٘ؼةةةىميإ ميى ؼةةةٌٞمي
اهؽةةةنيميٗك ُةةةِمي مي هةةةممياه٘ةةةةِمي" ةةةٌاْ"مي ٗميمي
"شةةة "٘ ُ ِٚميٗ ٙكةةةٌميكرا عل٘فصةةةلٛميًةةة مي
ٓ ميإهٕٚمياملصتعرقمياه رُصٛميعِٙة٘ميبةأْميةؽةؾميمي
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ٗاملص ف رميب ِٔٚميٗ ٗـةحمي ًة كّمي ٘انةٌمياملٚة ٖميمي
اهعآلبةةٞمياهؽةة لٞميهوعةةر ميٗ عةةةردميإ مي كةةةرميمي
اهؽةةغرمياهت عٙةةٞميبةةنيميًِ قةةٞميا وةةٚاميٗبوةةٌاْميمي
احملةةٚطميااِةةٌٜميٗاحملةةٚطمياا ة  ٜميٗمتت ة زميٓةةآلٖمي
اهرحوةةةةةٞميٗ ٙوةةةةةٔ ميب ه٘ؼةةةةةومياهؽةةة ة قميهو ةةةةةرقميمي
اهت ع ٞٙميٗهبعضمياهع ارميٗاهِظٍميامنتٌ ىٚة ٞمي
ًة ة ميةوةةةٞمياوشة ة ذميٗا رفة ة ر مياهةةةيميك ُةةةِميمي
اه ب مياهع َميهلىميعح هٞمي مي هممياهعؽر مي

شةةوْ ٌٚميٗابةةّميٗٓة ميةةةٌمي ُٗٔ ة مي بةة٘ميزٙةةٌميالصةةّميمي
اهصةةةذا ميًةةةّمي ٓةةةةىمياهبؽةةةرٝمي ميبٌاٙةةةٞمياهقةةةةرْميمي
اهع ظةةرمياملةةٚغ  ٜميٗٓةة٘مياهةةآلٜمي ى ٓة ميظةةلؤ مي
املعةةةةةرٗفميهةةةةةٌ ِٙميا ْ ميٗكةةةة ْمياهصةةةةةذا ميًةةةةةّمي
املاةةرًنيميبأًثة يميٓةةآلٖمياهقؽةةؾمياهةةيميكة ْميًةةّميمي
اهصةةةةٔىميمجةةة ميحمؽةةةة٘يميٗافةةةةرمئًِةةة ميشةةةة٘ا١مي مي
ًصقطميع شٕميشذافمي ٗمي مياهبؽر ٝميٗةةٌمياهتقةٟميمي
بةةةةٕمياملصةةةةع٘ ٜميشةةةةِٞمي909ميٓةةةةة124 -ميَ ميٗٙةةةةر٠مي
كرا عل٘فصلٛميبإُٔميٗعوٌ ًميىّميا وةطمي مي
ًّٗمياهرح هٞميارارافٚني مي ب٘ميالصّميىوٛمي
اوتةةة ة ١ميفةةة ة ْميمجٚةةة ة مياهةةةةةٌم٢ىمي عةةةةةذميإ مي ْميمي بّميالصنيميبّميىوٛمياملصع٘  ٜمياهآلٜميٗؼ ٕميابّمي
املصةةةةع٘ ٜميةةةةةٌمي اةةةةآلميميىِةةةةٕميعٗاٙةةةةٞميابةةةةّميٗٓةة ة مي اولة ة ْميب ًة ة َمياملة ة عاني مي( ةةةٌ رمي)202مي
(كرا عل٘فصل ٛمي 2194مي )222ميمي
ٙةة٘ع ميكرا عل٘فصةةلٛميبةةأْمياملصةةع٘ ٜميميٗهةةٌمي
ٗٙةةآلكرميحصةةنيميفةة٘زٜميبأُةةٕميع ة ميك ُةةِميمي بباٌا مي ميبٌاٞٙمياهقةرْمياهع ظةر ميٗ حةمي ميإح ةٞميمي
عحوٞميشوْ ٌٚمياهت نرمياوقرمياهعربٛمياه٘حٚةٌمياهةآلٜميمي ًةةةٞميبلةةةىمياهةةةاالمياو بةةةٛميهعؽةةةرٖميٗ ختوةةةوميمي
ٙتخةةةٌلميىةةةّميشةةة٘احىمياهةةةتمياهعةةةرةٛمياهلةةةبذ مي ُةةةة٘احٛمياهعوةةةةَ٘ ميٗةةةةةٌميمشوةةةةِميعحغ ةةةةٕميمجٚةةة مي
ٗاه رٙة ة مياملغحةةةٛميإهٔٚة ة ميىوةةةٟمي شة ة طميا ةةةتٝميمي اهبوةةٌاْميًةةّميااِةةٌميإ مياحملةةٚطمياو وِ ةةٛميًٗةةّميمي
اهعخؽةةٞٚميًة مياهتةةساَميامل٘ـةةِ٘ ميٗىةةٌَميا ةةرٗجميمي اهبخرمياو رميإ ميررميةسٗ ّٙميٗكثذاًميً ميٙثبِمي
ميًؽةةِ ٕمي ة ع ٙميز ٙع ةةٕميمل٘اـة ميًعِٚةة ٞميًٗةةّميمي
ىِةةٕميإ مي ح  ٙة مي عيتٚةةٞميميٗوذٓ ة ميكٌ ة مي ٙعةةىميمي
احملتٌةةىميكٌ ة ميٙةةر٠ميكرا عل٘فصةةلٛميبأُةةٕميمي
ارارافٚةةةةةةةةةةْ٘ميٗامل عاةةةةةةةةةةْ٘مياهعةةةةةةةةةةر
(ف٘ز ً )22 2144 ٜميزكٛميحصّميفقةٌمي ظة عميمي ٙلةةةةةةةةةةةْ٘ميةةةةةةةةةةةةٌميزاعمياهؽةةةةةةةةةةةمينيميٗ عابٚةةةةةةةةةةةةىمي
إ مي ٌٓٞٚميعحوٞميشوْ ٌٚمياهتة نر ميٗاهتةآلٙىمياهةآلٜميمي املغ(٘ٙكرا عل٘فصةةةةةةةةةةةةةل 2194 ٛمي )248مي
ٗـةةعٕمي بةة٘ميزٙةةٌمي حصةةّمياهصةةذا ميمل ة ميف ٔٚة ميًةةّميمي ُٗةةةر٠ميبةة ْميكرا عل٘فصةةةلٛميةةةةٌمي ا ةةةأمي مي
ٌٙةةٌميًل ة ْميٗم ٝمياملصةةع٘ ٜمي ميباةةٌا ميبةةىميمي
ٗؼوميؼ قميهو رقمياهت ع ٞٙميٗهبعضمياهع ارمي
ٗاهةةةةةِظٍميامةتؽةةةةة ٞٙميٗامنتٌ ىٚةةةةة ٞميٗوٓةةةةةةٍميمي ك ُةةِميٗم ةةٕمي ميإةوةةٍٚميب بةةىمياشةةتِ اًميإ ميةةة٘يميمي
املِت ة ة رمي ميااِةةةٌميٗشةةةرٌُ ٙميٗنة ة ٗٝميٗاهؽةةةنيميمي املصةةع٘ ٜمي ميًةةرٗجمياهةةآلٓ مي"ميٗ ٗشةةطمياوة ة هٍٚميمي
اشةوةةٍٚمياهةةآلٜميٗهةةٌُ ميبةةٕميٗإْميك ُةةِمياوٙة َمي ُةةأرمي
(حصّ مي 2188مي )22ميمي
ٗٙعةةٌميشةةوْ ٌٚمياهتة نرمي ٗيميًةةّميةةةٌَميٗؼ ة ًميمي بِِٚة ميٗبِٚةةٕ ميٗش ة حقِميًصة ف ِ ميىِةةٕ ميٗٗهةةٌرمي
ميةو٘بِ ميالِنينميإهٕٚ؛ميإ ميك ْميٗ ِِ ميًٗصق ِ مي
ة ٌٚة ًميهو رٙةة مياهت ة عٜمياهبخةةر ٜمياهةةآلٜميٙةةربطميمي
ًِ قةةٞميا وةةٚامياهعربةةٛميب اِةةٌميٗاهؽةةنيمي ميُظةةرميمي ٗٓ٘ميإةوٍٚميب بى"مي(ةٌِٙى 2002مي  )229مي
ً مياهرح هٞميابّميح٘ةةىميٗاهةآلٜميبةٌ ميعحغ ةٕميمي
كثذميًّمياهب حثني ميًٗ ميـو٘ىٕميٗفٌٕٔمي ميىوٍمي
ارارافٚة ة ميحةةةنيميآةةةتٍميبةةةآلكرمياملصة ة ف رميبةةةنيميمي شِٞمي992ميٓةميفقٌميٗهٌمي ميًٌِٞٙميُؽٚبنيمياحمل ٞٙمي
املةةة٘اُ٤ميٗاملةةةٌْميٗاحمل ةة رميٗاملراكةةةسمياهت عٙةةةٞمي ملٌِٙةةةٞمياهق ًعةةةةوٛميبةةة رسٙرٝمياهصةةةة٘عٞٙميبةةةةٌا ٙرميمي
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اهقرْمياهراب مياا رٜمي( ٌ مي ر  )224ميهآلهممي
ٙصةةةةٌٟمي ميبعةةةةضميكتةة ة مياهصةةةةذمي"ابةةةةّميح٘ةةةةةىميمي
اهِؽةةةةٚبٚر" ميٗةةةةةٌميٗؼةةةةومي حةةةة٘ميايمياملصةةةةوٌنيمي
ٗاهت عمياهعر مي مياهصٌِميٗااٌِميٗشٚغْ"ميٗك ْمي
املصةةةوٌْ٘مي ًةةةِنيمي مي ٙةةةٞمي ًةةةرأٍ٢ميًةةةّمي ٓةةةىميمي
اهصةةٌِميٗااِةةٌ مياهةةآلّٙميًِخةةٍ٘ٓميح ة ميال ٚة ٝمي مي
كىميظرا٢عٍٔميا ؼ ٞميٗكة ْميجتة عمياهعةر مي مي
هةةةمميالةةةنيميٗشة ة ١مي ميمياهت ة ة ع ٝميبةةةنيمياهصةةةٌِميمي
ٗبةةةغ ميااِةةةٌمياجملة ة ٗعٝميٗبةةةنيمياهعة ة ملميا ة ة عن ٛمي
ٗنوبةةة٘اميًِت ةةة رمياهؽةةةةنيميٗشةةةٚغْميإ ميًةةةة٘اُ٤ميمي
اهصةةٌِ ميٗ و٘ٓة ميًةةّميِٓ ة نميىةةّمي رٙة مياملوت ة ْميمي
إ مي ركصةةت ْميٗاراشةة ْ"(ابّميح٘ةةةى مي 2849مي
 )290مي
ًٗةةةةةّمياهرح هةةةةةٞمياهعةةةةةر مياهةةةةةآلّٙمياع وةةةةة٘اميمي
كٌبع٘قنيميًّميةبىميا و ١مي ٗمياوًرا١مي بة٘مي هةوميمي
ا سعنةةةٛمياهِٚبةةة٘ىٛميًصةةةعٌميبةةةّمئًوةةةٔىمياهةةةآلٜميمي
ٗفةةٌٖمياوًةةذمياهص ة ً ُٛميُؽةةرميبةةّمي ةةٌمي(شةةِٞميمي
ٓ992ةةة مي )َ122ميًةة ميبعثةةٞمي عشةةؤ مي حةةٌمي ًةةرا١ميمي
اهؽنيميهٚخ ميابِٞمي ًذميخب ع ٠ميمم مي يميوبٛمي
هوميز ٙعٝميااِةٌميحتةٟمي اةرميُق ةٞميك ُةِمي ؽةىميمي
إه ٔٚمياهص ّمياششغً ٞٚميٗكىميً ميُعرفٕميىّمي بٛمي
هوميميك ْميًّميكت بةٕميميى ٢ة مياهبوةٌاْ ميٗبأُةٕميمي
ى ػمي ٙب ًمين٘امًمي ميبغ ميُؽرمياهث ُٛميبّمي ٌمي
اهص ً ُٛمي( ٌ مي ر مي )202ميمي
ٗةٌمي ٗع ميبعضمي ابة عٖميٙة ة٘رميالٌةٜ٘مي مي
ٗؼةةةومي بةةةٛمي هةةةوميهرحوتةةةٕميإ مياهؽةةةنيميٗااِةةةٌ مي
ٗ ظ ة ميبٌةتةةٕميٗةٌع ةةٕميىوةةٟمياملغحظةةٞميٗ ص ة ٚىميمي
املع ة ٌٓار ميٗامل٘اةةةوميٗاوحةةٌالمياهةةيمي عةةردميمي
ا ميٗاوظخ ؿمياهآلّٙميؼ فٍٔمي مي ش عٖ ميٗةٌمي
ٗؼةةةةومي بةةةة٘مي هةةةةومي رٙقةةةةٕميإ مياهؽةةةةنيميةةةة ٢غ:مي
"فصولِ ميبوٌمياو ةرانميفةأٗيميةبٚميوةٞميٗؼةوِ ميإهٔٚة مي
بعٌمي ْمين ٗزُ مياراش ْميًٗ ميٗعا١مياهِٔرميًةّميًةٌْميمي

اششغَميةبٚوٞمي ميبوٌميٙعةرفميب ركة ٖ ميٙصةٌ مي
ٓؤ ميملوممياهؽنيميٗٚ ٙعُٕ٘ميقٍميٗؼةوِ ميإ ميةبٚوةٞميمي
عرفميب هب ميٗشرُ ميفٍٔٚميظٔراًمي مي ًّميٗ ى ٞمي
ٗٓةةةٍميًعةةةركْ٘ميٙةة ْٗمياو ةة ٗٝميإ مياه خ ةة كميمي
ٗٙص ٌْٗميملولٍٔ ميٗٙعظٌْ٘مياهبقرميٗممي لةْ٘ميمي
ىٌٍِٓميٗممي ولُ٘ٔ مي عظٌٚة ًمياة ميٗٓة٘ميكةثذميمي
اهتنيميٗاهعِ ميٗاهسىرٗعمياوشة٘ ميٗفٚةٕميـةر ميًةّميمي
اهعة رميممي أكوةةٕمياهِة ع ميٗاةةٍمي ؼةةِ َميًةةّمي هةةمميمي
ا ع ميقٍميارنِة ميإ ميةبٚوةٞمي عةرفميب هبِ ة ن مي
٘ايمياهوخٟمي ٗه٘مي شبوٞميٌٓاميٙاةذميبعفةٍٔميىوةٟميمي
بعضميٗ ٙاطمياه٘احٌمياملر ٝميىوٟمي ٔرمياه رٙة مي
ٗٙأكوْ٘مياهٌاّميفقط ميفصرُ ميفٍٔٚمياقرميىعرمي
ً ً٘ٙميٗ اتُ مي ْميبغ ٍٓميمم ميٙوةٛمياهعةٌ يميٗبةغ مي
اهؽق هبٞميٗمميْٗ ٙميا راجميإ مي حةٌ ميقةٍميشةرُ مي
إ ميةبٚوةةٞمي عةةرفميب لبلةةى ميٙةةأكوْ٘مياهعةةعذميمي
ٗاروب ْميٗلَ٘مياهاٍِميفقةط ميٗمميٙةآلرْ٘مياشبةىميمي
ٗمميٙقتِْ٘مياهبقر ميٗممي لْ٘مي ميبوٌٍٓميٗهب شٍٔمي
اهؽةةة٘فميٗاه ةةةرا١ميٗمميٙوبصةةةْ٘ميوذٌٓةة ميٗفةةةٍٔٚمي
ُؽ ة ع٠ميةوٚوةةْ٘ميٗٓةةٍميميهٚصةة٘اميجم٘ش ة ً ميٙعبةةٌْٗميمي
شةةٔٚغًميٗزحةةىميٗارةة٘زا١ميٗبِ ة رميُعةةغميٗارةةٌ ٜمي
ٗفٍٔٚمي ىٞميٗمميٙرْٗمياهعرميٗمج ٚميًّميح٘اٍميًةّميمي
ةب ٢ةةىمياهةةةانمييت ٔةةةٍميٌٗ ٙةة ميفةةة("ٍٔٚميميٙةة ة٘رمي
الٌةةة٘ ٜميًةةة ٝمياهؽةةةني) ميًٗةةة مي ْمياملصتعةةةرقميمي
اومل ُٛميً عك ة عرميةةٌميةة َميبٌعاشةميٞمياةطميشةذميمي
بةةةٛمي هةةةوميإ ميى ؼةةةٌٞمياهؽةةةنيميبأُٔة ة ميًٌهصةةةٞميمي
ٗٗافقةةةٕمياهةةةر ٜمياملصتعةةةرقميب ع ٘هةةةٌ ميٗكةةةآلهمميمي
املصتعةةةرقميًِ٘ٚشةةةلٛمياهةةةآلٜميع ٠ميبةةةأْمياهرحوةةةٞمي
شوصةةوٞميًةةّمياه٘ةة  ٢مياهةةيميمميٙةةربطميب ِٔٚة ميظةة ١ٛمي
بعفٔ ميحقٚقٛميٗبعفٔ ميًّميُصاميا  ٚي ميوذمي ْمي
كرا عل٘فصةلٛميميٙةر٠ميبةأْميعحوةٞمي بةٛمي هةةوميمي
إ مياهؽةةةةنيميٗاةعةةةةٞميحقٚقةةةةٞميمظةةةةمميفٔٚةة ة ميٗ مي
القٚقٞميف ْميحٝ ٚمي بٛمي هةومية ٌ٢ةٞمي ش شة ًميىوةٟميمي
اهتلصةة ميٗاهاحةة ي ميٗ وةةةممياهقؽةةةؾمياهةةة٘اع ٝمي
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ىوةةٟميهص ة ُٕمي مياه ٔرشةةِميًٗؽةةٌعميًع ؼةةرميهةةٕميمي
قرٙبة ة ً مي ٌةةةىميمجٚة ة مياهةةةٌم٢ىميىوةةةٟميعنخة ة ْميمي
حةةةةٌٗقٔ ميٗملمي ةةةةانمي ُةةةةٟميظةةةةمميهةةةةٌ٠مياةةةةبذميمي
ب مل٘ـِ٘ميكٌ ميٙق٘يميكرا عل٘فصةلٛميًثةىميمي
فةةةذاْ ميٗكةةةآلهمميعٗشةةةل ميامي ةةةبذمي مي ةةة ع ٙمي
اهعوَ٘مياهٌةٚقٞميىِةٌمياهعةر ميحٚة ميٙو ةِمياهِظةرميمي
إ مي ْميةؽٞمي بٛمي هوميربىمي ً ٌُٗمياهيميح ظٔ مي
اهقسٗٙر ميمتثىميظً ٣ٚمي رً ٙميهوا ٞٙميٗ ْميآتٌ ًٕمي
بظةة٘آرمياه بٚعةةٞميميٙفة رُ ميإ مياه٘ةةة٘فميً٘ةةةوميمي
ام ٌِ٣ة ْميًةّميعٗا ٙةٕ ميٗاهبعةٌميبٔة ميىةّميًةة٘ا ّميمي
اهر ٙمياه٘آٞٚمي(كرا ع٘فصل ٛمي 2194مي )81ميمي
ًّٗميعح هٞمياهقةرْمياهثة ًّمياا ةرٜمياهرح هةٞميمي
اهعٔذمي ب٘ميىبٌااميحمٌٌميبّميىبٌااميحمٌٌميبّمي
إبرآٍٚمياهو٘ا ٛمياه ِ ٛمياملعرٗفميب بّميب ٘ ة ٞمي
ٗامل٘هةة٘ ميشةةِٞميميٓ409ةةةميامل٘اف ة مي َ2902ميٗٙعةةٌميابةةّميمي
ب ٘ ةةٞميًةةّمي ٓةةٍمياهرح هةةٞمياهعةةر مياهةةآلّٙميٗؼة ٘اميمي
بغ مياهؽنيمي ميكت بٕمي" ٞمياهِظة عمي ميورا٢ةمي مي
اوًؽ ة عميٗى  ٢ة مياوش ة ع" ميٗةةةٌميُ هةةِميعحوتةةٕميمي
آتٌ ة َميكةةثذميًةةّمياملصتعةةرةني ميٗ رمجةةِميإ مي
ىةةٌ ميًةةّمياهوا ة ر ميفقةةٌمي رمجٔ ة مي"ك٘ش ة ع ّ"ميمي
إ مياهغ ِٞٚٚميُٗعرٓ ميشِٞمي 2482ميٗ رنٍمياهقةضميمي
ؼةةةٌ٘ٚ٢ىميةصةةةٌ ًميكةةةبذاًمئًِةة ميإ مياشُلوٚسٙةةةٞميمي
ٗ بعٕمي ميهٌِْ ميٗ رنٍمياه رُصةْ ٚمي" ٜميشةغْ"ميمي
ٗ"إ ٗاعمي ٙو٘عٙةةةٕ"ميإ مياه رُصةةةٞٚميةصةةةٌ ًمئًِة ة مي مي
اجملوةةةةٞميا شةةةةٞٙ٘ٚميشةةةةِٞمي2824ميُٗعةةةةررمي رمجةةةةٞمي
ك ًوةةٞميهورحوةةٞميب ش ٙهٚةة ٞميكٌ ة مي رمجةةِميإ مي
اهت ا هٚةةٞميٗاومل ُٚةةٞميٗاهاكٚةةٞمي(ةِةةٌٙى مي 2002مي
 )212ميميمي

عادات أهل الصني يف مدونات الزحالة:
ٙةة٘ع ميشةةوْ ٌٚمياهتةة نرميبعةةضميًةة ميتعةةٕمي ٗميمي
ظ ٌٖٓميًّميى ارمي ٓىمياهؽنيميفٚق٘ي:ميٗإ اميً رمي
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اهرنىميملميٌٙفّميإممي مياهَ٘ٚمياهةآلٜميًة رمي ميًثوةٕميمي
ًّمية بى مي" ٜمي مياهَ٘ٚمياملٌ قىميه٘ف ٕميًةّمياهصةِٞميمي
اهت ه"ٞٚميجيعوُٕ٘مي مي ة ب٘رميٗيتوُ٘ةٕمي ميًِة زاٍ مي
ٗجيعوْ٘ميىوٕٚمياهِ٘عٝمي ٜمي"اهلوض"ميفتٌتؾميً ٖ١مي
ٗٙبق ٟميٗاملو٘نمي ٙعوْ٘ميمي مياهؽةتميٗاهلة ف٘ع مي
ٗٙبلْ٘ميىوٟميً٘ ٍٓميقغلميشِني ميًّٗميملميٙبممي
ـةةةةر ميب عةةة ميكةةةةآلهممياهِصةةة ١ميٗاهرنةةة يميمي
ٗٙق٘هةةْ٘مي":إُةةٕميملمي سُةةمميًٚتةةم "ميٗٙةةٌفِْ٘مي مي
اهفةةةرٙحميكفةةةرٙحمياهعةةةر ميٗمميٙق عةةةْ٘ميىِةةةٕميمي
اه عة ة َميب هوٚةةةىميٗاهِٔة ة عميٗٙسىٌةةةْ٘مي ُةةةٕميٙأكةةةىميمي
ٗٙعةةةر ميٗ هةةةممي ُٔةةةٍميٙفةةةعْ٘ميىِةةةٌٖميمياه عة ة َميمي
ب هوٚىميفٚؽبخْ٘ميٗمميجيٌْٗميًِةٕميظة ٣ٚميفٚق٘هةْ٘ميمي
"ةةةٌمي كةةى"ميٗمٙساهةةْ٘مي مياهبل ة ١ميٗاش ع ة َميً ة مي
بقٛمياملِٚمي ميًِساٍميف ٚتقرْٗميىوٟميً٘ ٍٓميفغمي
ٙبقٟمياةٍميُقةٌميٗمميـةٚعٞميإممي ُ قةٖ٘ميىوٚةٕ ميٗ ٓةىميمي
اهؽةةنيمي ٓةةىميًةةغٍٖ ميٗإ امي عا ٗامياهتةةسٗٙامي ٔة ٗا مي
قٍميٙعٔرْٗمياهتسٗٙاميب هؽِ٘جميٗاه ب٘ي ميٌٗٓٙتٍٔمي
ًّميامل يميىوٟميةٌعمياشًل ْ ميٗٙتةسٗجمياهرنةىمي مي
اهؽةةنيميً ة ميٙع ة ١ميًةةّمياهِص ة  ١ميٗ مينةةسا١مياهساُةةٛميمي
ٗاهساُٚةةٞميٙةةآلكرمياهصةةذا ميبةةأْميشةةبٚىمياحملؽةةّميمي
ٗاحملؽِٞميىٌٍِٓميإ اميزُ ٚمياهقتىميٗكآلهممياهوةؾميمي
ٗاهق ى ميٗمم ميٙرٕٗٙمياهتة نرميىةّمينةسا١ميالة كٍميمي
ىًٌِ ميجي٘عميفٚق٘ي:ميفر مينة عمياملوةمميًةّمي ةِميمي
املوةةممياوكةةتميفٚآلرُ٘ةةٕميٗٙأكوُ٘ةةٕميٗكةةىميًةةّميمي
ةدتةةةةةىميب هصةةةةةٚومي كةةةةةىمياهؽةةةةةِْ٘ٚٚميميلٌةةةةةٕ ميٗممي
ٙاتصةةةةةةةةوْ٘ميًةةةةةةةةّمينِ بةةةةةةةة ٞميٗمميٙصةةةةةةةةتِ ْ٘ميإممي
بة ة هقرا ٚض ميٗٙةةةأ ْ٘ميُصة ة ٍٓ١مي ميالةةةٚضميٗمميمي
يتتتِةةْ٘ ميٗاهصةةرقمي ميمج ٚة ميبةةغ مياهؽةةنيميةوٚوةةٕميمي
ٗكثذمياهقتى ميٗ ٓىمياهؽنيميٙو٘ ْ٘ميباوٌة ْميةةٌميمي
ةٌ٘ٚاميهآلهممي ِسهٞميزٗاُٛمياهبوٌ ٝميٗح ٚة ْمي ٓةىميمي
اهؽةةةةةنيميا عةةة ة ميٗ عةةة ة ًٍٔميالِ ةةةةةٞميٗاوعز مي
ٗٙعبٌْٗمياوؼِ َميٗٙؽوْ٘مياة ميٗٙتفةرىْ٘ميإهٔٚة مي
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اهؽةةةةةةنيميٗاهؽةةةةةةاذميٗاهلةةةةةةبذميٙةةةةةةتعوٍميا ةةةةةةطمي
ٗاهلت بةة ٞميٗٓةةآلاميً ظةةرميىوةةٟميامٓتٌة َمياملبلةةرمي
وٓىمياهؽنيميب هتعو ٍٚميٗاشٍميًو٘كٍٔميىوٟميةةٌعميمي
ارة ة ٖميٗكةةةتمياملةةةٌاّ٢ميفٌة ة ميًةةةّميًٌِٙةةةٞميؼةةةاذٝميمي
ٙصةٌٟميًولٔة مي ٘ظةةٛميًٗعِةٟمي ٘ظةةٛمي"حة كٍميمي
املٌ "ِٞٙميًٗ ميك ْميًّميًٌِٞٙميًثةىمياة ُقٖ٘ميف شةٍميمي
ً هلٔةةةةة مي  ٙةةةةةة٘ ميٗا ؽةةةةةةٛميٙةةةةةةٌىٟمي ٘ةةةةةة َمي
ٗاؽةةٍُٔ ٚميًةةّمي بِ ة ١مياوؼةة٘يميٗة ـةةٛمياهقف ة ٝميمي
ٙق يميهٕميهدقعٛميؼة ًلْ٘ميظة ٛميٗذمة٘ميٓةآلاميًةّميمي
اوت ١ميمم ميمميُفب ٕ ميٗهٚضمي وةممي حةٌميًةٍِٔميمي
وةةةىميًةةةّمي عبعةةةنيميشةةِ ٞميٙق٘هةةةْ٘:مي"ةةةةٌميحِلتةةةٕميمي
اهت ع "ميٗاملو٘نمياهؽا عميإ اميةعٌمي حٌٍٓميٙقعةٌميمي
ميًٌِٙتٕميىوٟميكرشٛمي ميبٔ٘ميىظٍٚميٗبنيميٌٕٙٙمي
كرشةةةة ٛميٗ رفةة ة ميإهٚةةةةٕمياهلتةة ة مياهةةةةيميفٔٚةة ة مي
حلة ة َمياهِة ة ط ميًٗةةةّميٗعا١مياملوةةةمميعنةةةىميةة ة ٍ٢ميمي
ٌٙىٟميهِ ْ٘:ميإ اميزيمياملوممي ميظ١ٛميمم ميٙأًرميبٕمي
ٗ ا أميع ٖ ميٗهةٚضميٙعبثةْ٘ميبة هلغَميممةّميٙرفة مي
إهةةةةٍٔٚمي ْٗمي ْميٙلتبةةةةٕمي ميكتةةةة ميٗةبةةةةىمي ْميمي
ٙةةةٌاىميؼة ة ح مياهقؽةةةٞميىوةةةٟميمياملوةةةم ميِٙظةةةرمي مي
كت بةةٕميعنةةىمية ة ٍ٢ميبب ة مياهةةٌاعميِٙظةةرمي ميكت ة مي
اهِ ط ميفة ْميكة ْميفٔٚة ميا ةأميع ٖ ميفوةٍميٙلتة مي
إ مياملوةةمميإمميك ة ميٙعةةرفمياللةةٍ ميٗٙلتة مي
اهل ة مي مياهلتة مي"كتبةٕميفةغْميبةّميفةغْ" مي
ف ة ْميك ة ْميفٚةةٕميا ةةأميعن ة ميإ مياهل ة مياهوةةَ٘ميمي
فٚفةةةر ميب عة ة ميٗمميٙقعةةةٌمياملوةةةمميهوخلةةةٍميمي
حتةةةٟميٙأكةةةىميٗٙعةةةر ميهةة٣غميٙاوةةةط ميفأًةة مياملوةةةممي
اوكتميفغميٙر٠ميإممي ميكىميىعرٝمي ظٔرميٙقة٘ي:ميمي
"إ اميع ُةةٛمياهِ ة طمياشةةتخ ٘اميبةة ٛميٗاهر ٢شةة رميمميمي
قَ٘ميإمميب هت برميٗ هممي ْمياهع ًٞميممي عرفمياهعٌيمي
فِٚباٛمي ْميٙصتعٌىميًعٍٔمياهت برميهِعظٍميىِةٌٓ "ميمي
(اهت نر ميٗاهصذا مي 2000مي )92 -28مي

ٗاةةةةةٍميكتةةة ة مي ٙةةةةةّ ميٗوٓةةةةةىمياهؽةةةةةنيميةفةةة ة ٝميمي
لٌةةةْ٘ميبٚةةةٍِٔمي ْٗمياهعٌة ة ي؛مي ٜمي ْٗمي ةةةٌاىميمي
الل ة َ ميٗٓةةآلاميٙةةٌيميىوةةٟمياشةةتقغيمياهقف ة  ١مي
ٗ ٓةةىمياهؽةةنيميٙقتوةةْ٘ميً ة ميٙةةأكوْ٘ميٗمميٙآلرُ٘ةةٕميمي
فٚفةةةربْ٘ميٓ ًتةةةٕميحتةةةٟمي ةةة٘ر ميٗٗةة ة ميشةةةوْ ٌٚميمي
اهتة نرمي ميا ةةأمي قةةٌٙرميًصة حٞمياهؽةةنيميإ ميةة ي:مي
"إْميبةةةغ ميااِةةةٌمي ٗشة ة ميًةةةّميبةةةغ مياهؽةةةنيميٗٓةةةٛميمي
ـةةةع فٔ " ميٗٙعةةةذمياهتةةة نرميإ مي ْميهةةةٚضميوٓةةةىميمي
اهؽنيميىوٍ ميٗإ مي ؼىمي ُ ٙتٍٔميًّميااٌِ ميٍٗٓمي
ٙسىٌْ٘مي ْميااٌِميٗـع٘امياٍمياهبٌ ٝمي(اوؼةِ َ) مي
ٗ ٓةةةةىميكةةةةغمياهبوةةةةٌّٙميٙرنعةةةةْ٘ميإ مياهتِ شةةة مي
ٗيتتو ْ٘مي ميفةرِٗمي ٙةٍِٔ ميٗوٓةىمياهؽةنيمي ة مي
ٗ كثرمي بٍٔمياهل ٛميٗاٍميح رميًِؽ٘ مي ٘هدٕمي
ىعرمي عِميًلت٘ ميفٚةٕميُقةراًمي ميال ةرمي كةرميمي
او ٗٙةةٞميٗاو ٗا:١ميمينة ١ميكةةآلامي ٗاؤٖميكةةآلا ميفة ْمي
ك ْمياهرنىميفقةذاًمي دى ةٛمي ةّمياهةٌٗا١ميًةّميبٚةِميمي
امل ي ميٗاٍميىوٍميب هِ َ٘ ميٗهٌٍٔٙميا٘ٚيميكةثذ ٝمي
ٗهةةةٚضميهةةةٌٍٔٙميفٚوةةةٞميٗمميٙاكُ٘ٔةةة مي ميبغ ٓةةةٍميمي
ع ة ؤً ًميبٔ ة ميٗبةةغ مياهؽةةنيميميًق عُةةٞميب اِةةٌمي ُةةسٖميمي
ٗ حصةةّميٗ ؼةةحميٗ ةةةةىمي ًراـةة ًميٗ ٚةة ميٓةةة٘ا ١مي
ٗ ٓىمياهؽنيمي ميكىميً٘ـ ٍمياٍميًٌِٙةٞميحمؽةِٞميمي
ىظ ٌٞٚميٗ ٓىمياهؽنيمي مجىميًّمي ٓىميااٌِمي ظةبٕميمي
بةة هعر مي مياهوبةة طميٗاهةةٌٗا ميٗٓةةٍمي ميٓ٣ٚةةتٍٔميمي
ٗ ميًةة٘اكبٍٔميظةةبٕٚميب ة هعر ميٙوبصةةْ٘مياوةبٚةة ٞمي
ٗٓةةٛميقةة٘ ميٙوةةبضميفةة٘قمياهث ٚة ميٗٙتٌِ ة ميىو ٔٚة مي
ُٗص ؤٍٓميًلع رمياهعع٘ع ميٗاهرنة يميٙا ةْ٘ميمي
عؤٗشةةٍٔ ميٗبٔةة ميةرٙةةٞميٙقةة يمياةة مي ةة ٘ٙمي مياربةةىميمي
فةةٍٔٚميةاؽةةرميٗكةةىميةؽةةذميِٙص ة ميإه ٔٚة ميٗ ٓةةىميمي
اهؽنيمي ٓةىميمجة يميٗ ة٘يميٗبٚة دميُقةٛميًتعةر مي
ر ٝميٍٗٓمي ظٌمياهِ طميش٘ا ميظةع٘ع ميُٗصة ؤٍٓميمي
 ٙرّٙميظع٘عنّٓ ميٗمميٙل ميٙر٠ميف ٔٚمي ىٌٟميٗممي
ى٘عميٗمميًّميبٕميى ٓ ٞميٗاؤُ عميىٌٍِٓميىظٌٚة ٞمي
ًٗةةةّميىة ة ارمي ٓةةةىمياهؽةةةنيمياهةةةيمي ٗع ٓة ة مي
ٗاوً ةةة عميكةةةثذ ٝميٗاه قةةةذميٗاهاةةةرميًةةةّمي ٓةةةةىميمي املصةةةةةةع٘ ٜميبةةةةةةأٍُٔميمميٙةةةةةةرْٗ"حبضمياهةةةةةةرٙحمي مي
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نةةة٘افٍٔميوُةةةٕمي ا١ميٙةةة  ٜميٗممي تعةةةٌْ٘ميًةةةّميمي
إ ٔ عٓ مي ميش ٢رمي ح٘ااٍ"مي(املصةع٘  ٜمي 2144مي
 )204ميٗٙةةةةةآلكرمياملصةةةةةع٘ ٜمي ميكت بةةةةةٕميًةةةةةرٗجمي
اهةةةآلٓ ميبةةةأْمياهؽةةةنيميظةةةع٘ ميٗةب ٢ةةةىميكقب ٢ةةةىميمي
اهعر ميٗمميٙتسٗجمي ٓىميكىميفخآلميًةّميفخةآلٍٓ مي
ٗٙسىٌةةةةْ٘مي ْمي مي هةةةةمميؼةةةةخٞمياهِصةةةةى ميٗةةةةة٘اَميمي
اهبِٚةة ٞميٗ ُةةٕمي ؼةةوحميهوبق ة  ١ميٗ ميهوعٌةةر ميكٌ ة مي
ٙةةآلكرمياملصةةع٘ ٜميبةةأْمي ٓةةىمياهؽةةنيميٙصةةتعٌوْ٘ميمي
ا ؽةةةْ ٚميًةةةّميا ةةةٌَمي ميا ةةةراجميٗوةةةذٖميًةةةّميمي
اهعٌةة مرميٗاملٌٔةة ر ميٗفةةٍٔٚميًةةّمييتؽةةٛميٗهةةٌٖميمي
وبة ًميهور ٙشةةٞميٗاىتقة مياهِعٌة ٞميٗٙةة٘ع مياملصةةع٘ ٜميمي
ً ميٓ٘ميظةبٕٚمي ة مي ٗع ٖمياميهتة نرميحة٘يمئًة عٝمي ٓةىميمي
اهؽني ميفٚقة٘ي:مي"ٗ ًة مي ٓةىمياهؽةنيميفٌةّمي حةآلقميمي
او ة ميااميك ة ًميبةةِقغةميٗؼةةِع ٞميٗكةةىميىٌةةىميمميمي
ٙتقًٌٍٔميفٕٚمي حٌميًّميش ٢رمياوًٍ ميٗاهرنىمئًٍِمي
ٙؽةةِ ميبٚةةٌٖميً ة ميفٚةةٕميٙقةةٌعمي ْميوةةذٖميٙع ةةسميىِةةٕ مي
فٚقؽٌميبٕميب مياملومميٙوتٌضميارسا١ميىوٟميه ٚةوميمي
ً ميابتٌِ ميفٚأًرمياملومميبِؽبٕميىوٟميب بٕميًّميٗةتٕمي
هةةمميإ ميشةةِ ٞميف ة ْميملمييتةةرجمي حةةٌميىٚب ة ًمي ن ة زميمي
ؼ ة ُعٕ ميٗ اوةةٕمي ميمجوةةٞميؼةةِ ىٕ ميٗإْمي اةةرجميمي
حةةٌميفٚةةٕميىٚب ة ً مي رحةةٕميٗملميجيةةرٖ ميكٌ ة ميٙةة٘ع مي
ةؽةةٞمياهرنةةىمياهةةآلٜميؼةة٘عميشةةِبوٞميشةةقطميىؤٚةة مي
ىؽ ٘ع ميٗٓٛمياهقؽٞمي ا ٔ مياهيمي ٗع ٓ مياهت نر مي
ٗ ميٗؼ ٕميهبغ مياهتبِ مي٘ٙع مياملصع٘ :ٜمي"ٗبةغ مي
اهتبةةِميممولةةٞميًتٌٚةةسٝميًةةّميبةةغ مياهؽةةني ميٗا ة مي
اةةةةة٘اؿميى ٚبةةةةةٞمي ميٓ٘أ٢ةةةة ميٗشةةةةةٔؤ ميًٗ ٔ٢ةةةة مي
ٗنبوةةٔ ميٗمميٙةةسايمياشُص ة ْمي بةةٌاًميـ ة حل ًميبٔ ة مي
فرح ًميًصرٗعاً ميممي عردميهٕمياوحساْميٗممياهاٌَ٘مي
ٗممياوفلةةةة ع ميٗممي ؽةةةةةٟميى ٢ةةةة مي عٓةةةة مي
ٗزٓرٓ ميًٗرٗنٔة ميٗٓ٘أ٢ة ميٗ ُٔ عٓة ميٗمميٙلة مي
ٙةةر٠مي ميٓةةآلامياهبوةةٌميظةمي ٚميحةةسّٙميٗمميى ةة٘ز ميبةةىميمي
اه ةةةةةةةر مي مياهعةةةةةةة٘ٚكميٗاهلٔةةةةةةة٘يميٗاهعةةةةةةةب مي
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ٗاوحٌالميى ً ٞميٗ مي ٓوةٔ ميعةةٞمياه بة ميٗبع ظةٞميمي
ٗ ع ٚةةٞمي بعة ميىوةةٟميكثةةرٝمياشةةتعٌ يمياملغٓةة ٛمي
ٗ ُ٘اِميإٙقة ِمياهةرةؾ ميحتةٟميإْمياملٚةِميإ اميًة رميمميمي
ٙل ميٌٙااىمي ٓوٕميىوٚةٕميكةثذميًةّميالةسْميممة مي
ٙوخ ميوذٍٓميًّميش ٢رمياهِ طميىٌِميفقةٌاميحمبةمي٘ ٍمي
ٗميفةةة٘رميً وةةة٘ "مي(املصةةةع٘  ٜمي 2144مي -228مي
 )299ميٗٓةةآلامييتتوةةوميىٌة مي ٗع ٖميشةةوْ ٌٚمياهتة نرمي
ًةةّمي قةة٘طمياملةة٘رميىِةةٌمي ٓةةىمياهؽةةنيميٗهعةةىميًةةر مي
همميٙع٘ ميإ مياهتب ّٙمي مي ق هٌٚميكىميًِ قٞميًةّميمي
ًِ مياهؽةنيمياهع شةع ٞميكٌة ميٙة٘ع مياملصةع٘ ٜميمي
ةؽٞمياهرنةىمياهقرظةٛميًةّميٗهةٌميٓبة عميبةّمياوشة٘ مي
اهةةيمي ٗع ٓةة ميشةةوٚميٌ ْمياهت ة نر مي ًةة ميىةةّميىغةةةٞميميمي
املصوٌنيميب هؽنيميفٚق٘ي":ميإْميًٌِٞٙميا ُ ٘ميك ْمي
ف ٔٚميعنىميًصوٍمي٘ٙهٚةٕميؼة ح مياهؽةنيمياللةٍميمي
بنيمياملصوٌني مياهآلّٙميٙقؽٌٍُٗٔميٗإ اميكة ْميٙةَ٘ميمي
اهعٚةةٌميؼةةوٟميب ملصةةوٌنيميٗا ة ميٗ ى ة ميهصةةو ْميمي
املصوٌنيمي( ٌ مي ر مي )22ميٗ٘ٙع مياملقٌشٛميًّمي
ى ارمي ٓىمياهؽنيميبأْميمميٙقعٌمياهؽيبميبنيميٌٜٙمي
او ميٗمميٙأكةةةةةىميًعةةةةةٕمياحااًةةة ة ًميٗإنةةةةةغمًميهةةةةةٕميمي
(املقٌش 2112 ٛمي )21مي ً ميىّميًعع٘ ٜمياهؽنيمي
فٚق٘يميابةّميب ٘ ة:ٞمي ـة فِ مي ًةذمي ًةرا١مياهؽةنيميمي
بةةٌاعٖ ميٗ مي وةةممياهوٚوةةٞميحفةةرمي حةةٌمياملعةةع٘ ّٙميمي
ميًةّمي
ٗٓ٘ميًّميىبٚةٌمياهقة ْ ميفقة يميهةٕمياوًةذ:مي عُة مي
ى ٢بمميفأاآلميكرٝمياع ميا ميقق ميف ٔٚميشة٘ٚميعمي
ةةة٘اي ميفرًةةةٟميبٔة ة ميإ ميااةةة٘ا١ميف ع عةةةِميحتةةةٟميمي
و بِميىّمياوبؽ ع ميٗذمّمي ميٗشطمياملعة٘عمي ٙة َميمي
الرمياهعٌ ٌٙميفوٌ ميملميٙب ميًّمياهصذمي ميٌٖٙميإممي
ٙصذ مي ًرميًتعٌغًميهٕميفتعو ميبٕميٗؼةعٌمي ميااة٘ا١ميمي
إ مي ْميوةة ميىةةةّمي بؽةة عُ ميفةةةٌى ٖميفوةةةٍميجيبةةةٕميمي
قغقةة ً ميفأاةةآلميشةةلً ِٚميبٚةةٌٖميك ملاتةة ميٗ عوةة مي
ب هصةةذميإممي ْميوة مي ٙفة ً ميقةةٍميعًةةٟميبٚةةٌمياهؽةةيبميمي
إ مياوعد ميقٍميعًٟميبرنوةٕ ميقةٍميبٚةٌٖمياواةر ٠مي
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قٍميبرنوٕمياوار ٠ميقةٍميسصةٌٖ ميقةٍميبر شةٕ ميقةٍميمي
ٓةةبط ميٗٓةة٘ميٙةةِ ميٗق ٚبةةٕميًو خةةٞميب هةةٌَ ميفقبةةىميمي
اوعدميبنيميٙةٌٜمياوًةذميكوٌةٕميب هؽةٚر ميٗ ًةرميمي
هةةٕمياوًةةذميبعةة ١ٛميقةةٍميإُةةٕمي اةةآلمي ىف ة ١مياهؽةةيبميمي
فأهؽة ة ميبعفةةةٔ ميبةةةبعضميٗعكوة ةميٕميبرنوةةةٕميفقة ة َميمي
شةة٘ ً ٙميفع بةةِميًِةةٕ ميٗ ؼ ة برميا ق ة ْمياهقو ة مي
برميىِةٌميًوةمميااِةٌميحةنيمي
مي
كٌثىميًة ميكة ْمي ؼة
ع ٙةةِميًثةةىمي هةةم ميفصةةقُ٘ٛمي ٗا١مي ٓ ة ميىةةرميً ة مي
ٗنٌر ميٗك ْمياهق ـةٛميفخةرمياهةٌّٙميإ مينة ُيبميمي
فق يميه:ٛمي"ٗااميً ميك ْميًّميؼع٘ ميٗمميُسٗيميٗممي
ة ةةة ميىفةةةة٘ ميٗإ ةةة ميظةةةةع٘ "ٝمي(ابةةةةّميب ٘ ةةةة ٞمي
 2020مي )299مي ً ة ميىةةّمي ُ ٙةةٞمي ٓةةىمياهؽةةنيميميفقةةٌميمي
ظ عمياهرح هٞمياش ٙهٛميً عك٘ميب٘هة٘مياهةآلٜمي ةة َميمي
مياهؽةةنيميًةةّميشةةِٞميمي2249ميإ ميشةةِٞمي2212مياهةةآلٜمي
شب ميابّميب ٘ ٞمير٘اهٛميىقٌّٙميًّمياهسًّ ميإ مي
اهتِةةِ٘مياهةةٌٙرمي ميبةةغ مياهؽةةنيميح ٚة ميكت ة مي مي
ًآلكرا ةةةةةٕ"مي ْميو هبٚةةةةةٞمياهصةةةةةل ْمي ميًِةةةة مي
اهؽةةنيمياهعةةٌ هٞٚمياهاربٚةةٞميًةةّمياهةة٘قِٚني ميٗهلةةّمي
بعفٍٔميٙعتِة مياهةٌّٙمياششةغًٛميٗبعفةٍٔميا اةرميمي
املصةةةٚخ"ٞٚمي(نةةة٘ٓر ميٗبٚةةةً٘ ٛمي ر مي )14ميٗ ٗع مي
ابةةّميب ٘ ةةةٞميبةةةأْمي ٓةةةىمياهؽةةةنيميك ةة عميٙعبةةةٌْٗميمي
اوؼِ َ ميٗ رةْ٘ميً٘ ة ٍٓميكٌة مي عةىميااِة٘ مي
ٗ ميكةةةةةىميًٌِٙةةةةةٞميًةةةةةّميًةةةةةٌْمياهؽةةةةةنيميًٌِٙةةةةةٞميمي
هوٌصةةةةوٌنيمي ِٙةةةةر ْٗميبصةةةةلِ ٓ ميٗاةةةةٍميفٔٚةة ة مي
املصةةةة نٌميشة ًةةةةٞميارٌعةةةة رميميٗشةةةة٘آ ميٗٓةةةةةٍميمي
ًعظٌةةْ٘ميحماًةةْ٘ ميٗك ةة عمياهؽةةنيميٙةةةأكوْ٘ميمي
لةةةةةةَ٘ميا ِةةةةة زٙرميٗاهلةةةةةةغ ميٗٙبٚعُ٘ٔةةةةة مي مي
شةة٘اةٍٔ ميٗٓةةٍمي ٓةةىميعف ٓٚةةٞميٗشةةعٞميىةةٚغ ميإمميمي
ُٔةةةٍميممي ت وةةةْ٘مي ميً عةةةٍميٗمميًوةةةبض ميٗ ةةةر٠ميمي
اهت ة نرمياهلةةبذميًةةٍِٔمياهةةآلٜميممي ؽةةٟمي ً٘اهةةٕميمي
كثةةر ٝميٗىوٚةةٕمينبةةٞمية ةةّمياعةةِ ٞميٗمج ٚة مي ٓةةىميمي
اهؽنيميإ مي ت وْ٘مي مي ٗاُٛمياهآلٓ ميٗاه فة ٞمي
ٗهلةةةىميٗاحةةةٌميًةةةٍِٔميىلةةة زميٙعتٌةةةٌميىوٚةةةٕمي مي

املع ٛميٗالرٙرميىٌٍِٓميكثذمينٌاً ميٗٓ٘ميهبة مي
طمي
اه قرا١ميٗاملص كني ميٗه٘ممياهت عميمل ميك ُةِميهةٕميمي
ةٌٚةة ٞميٗٙبة ِمياهثةة٘ مياه٘احةةٌميًةةّمياهق ةةّميبةةأق٘ا مي
كثذٝميًّميالرٙر(ميابّميب ٘  ٞمي 2020مي )229ميمي

أمانة أهل الصني يف املعاملة:
ً ميىّميًع ًغ ٍٔميامل ٞٙميميفٚآلكرميشوْ ٌٚمي
اهتة نرميبةةأْمي ٓةةىمياهؽةةنيميِٙؽة ْ٘مي مياملعة ًغرمي
ٗاهٌ ْ٘ٙميف اميك ْميهرنىميىوٟميعنىمي ّٙميكت مي
ىوٚةةٕميكت ب ة ًميٗكت ة مياهةةآلٜميىوٚةةٕمياهةةٌّٙمي ٙف ة ًميمي
كت بة ة ًميٗىوٌةةةٕميبعغًةةةٞميبةةةنيميإؼةةةبعٕٚمياه٘شة ة ٟميمي
ٗاهصب ب ٞميقٍمينٌ مياهلت ب ْميف ٘ ٙميمجٚع ً ميقةٍميمي
كدت ميىوةٟميفؽةؤٌ مي" ٜميميامللة ْمياهةآلٜميٙوتقٚة ْميمي
ف"ٕٚميقٍميفدةرقميفةأدى ٛمياهةآلٜميىوٚةٕمياهةٌّٙميكت بةٕميمي
بة ة ةراعٖ ميفٌتةةةٟمينخةةةٌمي حةةةٌٌٓ ميور ةةةٕميفعوٚةةةٕميمي
ىعةةةرْٗمياعةةةةبٞميىوةةةةٟمياهظٔةةةرميٗىعةةةةرْٗمي هةةةةوميمي
فلةة٘جمي"فوةة٘ط" ميٗاه لةة٘جمي هةةوميفوةةضميٙلةةْ٘ميمي
هةةمميةرٙب ة ًميًةةّمي ه ةةٛمي  ِٙة عميٗاهععةةرْٗميا عةةبٞميميمي
فٔٚةة ميً٘ ةةةٕ ميفوةةةٚضميٙلةة مي حةةةٌميبةةةبغ مياهؽةةةنيميمي
ٙع ٟميٓآلاميًّميُ صٕميخم فٞمي وومياهِ ضميٗاملة ي مي
ٗملميُ ةرنمي حةةٌاًمي ن ة ميإ مي هةةم ميٗٓةةٍميٙتِ ؼ ة ْ٘ميمي
بٚةةةٍِٔميٗهةةةٚضميٙةةةآلٓ ميوحةةةٌميحة ة ميٗمميٙتعة ة ًوْ٘ميمي
بعةة ٌٓميٗممي ةةةني ميٗإ امي فوةةةضميعنةةةىمي ةة يميةةةةَ٘ميمي
فخبصةةٕمياهارً ة ١ميبةةأً٘ااٍميىِةةٌمياهصةةو ْمي داةةآلميمي
إةةةةراعٖ ميفة ة ْميهبة ة مي مياهصة ة ّميظةةةٔراًمي ارنةةةٕميمي
اهصةةو ْميفِة ٠ميىوٚةةٕ:مي"إْميٓةةآلاميفةةغْميبةةّميفةةغْمي
فوضمي يميفغْميبّميفغْ" ميف ْميٙلْ٘ميهٕميىِةٌميمي
حةةةٌميٗ ٙعةةةٞمي ٗميكةة ْميهةةةٕميىقةة عمي ٗميعةٚةة مي ٗميًةة مي
ةةةٚطميبٌِٙةةةٕ مي داةةةرجمي ميكةةةىميظةةةٔرميففةةةر مي
اعب رميىوٟميإشتٕميوُةٕمي ةة َمي ميالةبضميٙأكةىميمي
ٗٙعر ميٗهٕميً ي ميفٔ٘ميٙفر مي"ش٘ا"١مي ةرميهٕمي حٌمي
يمي ٗميملميٙقرميهٕميفٔة٘ميٙفةر ميىوةٟميكةىميحة ي مي
ٙق يميهٕ:مي"ميهٚضميهةمميىٌةىميإممي اةآلميحقة٘قمياهِة طميمي
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ٗاهةةآلٓ ميبٔ ة " ميف ة ْميملميٙلةةّميهةةٕميحٚوةةٞميٗؼةةحميمي
ىِةةةٌمياهصةةةو ْمي ُةةةٕميمميظةةة١ٛميهةةةٕمي ىةةةٛمياهارًة ة ١مي
فةة ةأدى ٘اميًةةةةّميبٚةةةةِميًةة ة يمياهبابةةةة٘عميٗٓةةةة٘مياملوةةةةمميمي
اوىظٍ ميقٍمي:٠ ِٙمي"ًةّميبة  ٙميٓةآلاميفعوٚةٕمياهقتةى"ميمي
فوةٚضميٙلة ميٙةةآلٓ ميوحةٌميًة ي ميٗإْميىوةٍمي ْميهةةٕميمي
ىِةةةةٌمي حةةةةٌميًةةة مًميٗملميٙقةةةةرمياملةةةة٘ ِميميب ملةةة يميةدتةةةةىمي
ب ع ميٗملميٙقىميهؽ ح مياملة يميظة ١ٛميف ٚاةآلميمي
امل ة يميٗٙقصةةٍميىوةةٟمياهارً ة ١ميٗمميٙب ة  ٙميبعةةٌمي هةةم مي
ٗهٚضميىؤٍٚمياراجمي ميـ ٚىٍٔميٗإ مي ٙاةآلميًةّميمي
اهرؤٗطميىوةٟميةةٌعمي ًة٘ااٍميٗـة ٚىٍٔ ميٗإ اميٗهةٌميمي
وحةٌمي كةةرميكدتة مياتةٕميىِةةٌمياهصةةو ْ ميفة اميمي
بو مي ُٛميىعرٝميشِٞمي داةآلرميًِةٕميارسٙة ٞميفة اميمي
بو مي ُنيميشِٞميملمي ٙاآلميًِٕمينسٞٙميٗ دنر٠ميىوٚةٕميمي
ًةةةّميبٚةةةِمياملة ة ي ميٗٙق٘هةةةْ٘:مي" اةةةآلُ ميًِةةةٕميظة ة ب ًميمي
ٗدمةةرٜميىوٚةةٕميظةةٚخ ً" ميٗ ميكةةىميًٌِٙةةٞميكدت ة مي
ًٗعوٍمياه قرا ١ميٗ ٗم ٍٓميًّميبِٚميامل يميٙأكوْ٘مي
(اهت ة نر ميٗاهصةةذا مي 2000مي )92ميكٌ ة مي ٗع مي
شوْ ٌٚمياهت نرميبإُٔميهٚضميىوٟمي عدمي ٓىمياهؽنيمي
اةةةةراج ميٗهلةة ةّأميىوةةةةٍٔٚمينسٙةةةةٞميىوةةةةٟميمجةة ة نٍميمي
اهآلك٘عميحصبٌ ميٙةرْٗميًةّمياوحة٘اي ميٗإْميكة ْميمي
بٔة مي حةةٌميًةّمياهعةةر مي ٗميوذٓةٍمي داةةآلمينسٙةٞميً هةةٕميمي
هٚخرعميً هةٕ ميٗإ اميووةِمياوشةع عمي اةرجمياهصةو ْميمي
ًةةّمياساُتةةٕمياه ع ة َميفب ىةةٕميبةةأعاؾميًةةّميشةةعرميمي
اهصةة٘قميفةةغميٙبقةٟميىِةةٌٍٓميوةةغ ١ميٗيتةةتؾمياملوةةممي
ًّمياملع ْميب ملوحميٗحعٚغميٙعةربُٕ٘ميب ملة ١ميالة عميمي
ٗٙب ِميميًِٕميمي ميكىميًٌِٞٙمي يميىظٍٚميٗٙق يميهٕ:مي
اهص ة كمي"اهعةة "ٜميٗٓةة٘مي كثةةرميٗعةةة ًميًةةّمياهر بةةٞميمي
ٗ  ٚميةوٚغً ميٗفٕٚميًراعٝميفٚاوٟميامل ١ميٗٙآلعميىوٕٚمي
فٔةة٘ميٙةةِ عٍٔميًةةّميكةةىميظةة ١ٛميٗمج ٚة ميً ة ميٙةةٌاىميمي
بٚةةِميامل ة يميارسٙةةٞميميٗاملوةةحميٗٓةةآلاميالعةةٚغ ميٗ مي
كىميًٌِٞٙميظة١ٛميٙةٌىٟمياهةٌعاميٗٓة٘مينةرطميىوةٟميمي
ع طميميًوممي وممياملٌِٙةٞميًربة٘ ميخبةٚطميًة ميىوةٟميمي
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ٔةةرمياه ر ٙة ميهوع ًةةٞميك فةة ٞميٗبةةنيمياملوةةمميٗبِٚةةٕميمي
ذمةة٘ميًةةّميفرش ة ميف ة اميحةةرنميا ةةٚطمياملٌةةٌٗ مي
ُٟميحركةٞمي ةرنميارةرط ميفٌةّميك ُةِميهةٕميمي
غًٞميحرنميٓآلاميا ٚطميفٚتخرنميارةرطميًِةٕميمي
ىوٟميع طمياملوم ميفْ ٚميهٕميب هٌا٘يميحتٟميمئِٙةٟميمي
ح هةةٕميبِ صةةٕميٗٙعةةريمي غًتةةٕ ميٗمجٚةة مياهةةبغ مي
ف ٔٚميًثةىمي هةم ميًٗةّمي عا ميشة راًميًةّميبعفةٔ ميإ مي
بعضمي اآلميكت بنيميًّمياملومميًّٗميا ؽ ٛمي ًة مي
كتة مياملوةةمميفوو رٙة ميب شةةٍمياهرنةةىميٗاشةةٍميًةةّميمي
ٙةٞميةبٚوةٞمي
مي
ًعٕميٗكةٍميىٌةرٖميٗىٌةرميًةّميًعةٕميًٗةّمي
ٓ٘ ميٗمج ٚميًّميمي ميبغ مياهؽنيميًةّمي ٓوةٔ ميًٗةّميمي
اهعةةةر ميٗوذٓةةةٍميمبةةةٌمياةةةٍمي ْميِٙتٌةةة٘اميإ ميظةةة١ٛميمي
ٙعرفةةْ٘ميبةةٕ ميٗ ً ة ميكت ة ميا ؽةةٛميفب مل ة يميًٗ ة مي
ًعةةٕميًةةّميًت ة ِ ميٗ هةةمميوْمي مي ةةرٙقٍٔميًص ة مي
"خمةة فرمي تةةٚغ"ميِٙظةةرْٗمي مياهلتةة بني ميفةة اميمي
ٗع ميىوةةٍٔٚمياهةة٘اع ميكتبةة٘اميٗع ميىوِٚةة ميفةةغْميبةةّميمي
فةغْمياه غُةٛمي ميٙةةَ٘ميكةآلاميٗظةةٔرميكةآلاميٗشةةِٞميمي
كآلاميًٗعٕميكةآلا ميهة٣غميٙةآلٓ ميًةّميًة يمياهرنةىميمي
ٗمميًت ىةةٕميظةة١ٛميـةة ٚى ً ميفٌتةةٟميً ة مي ٓ ة ميًِةةٕميمي
ظ١ٛمي ٗميً رميىوٍميكٚومي ٓ ميٗع ميىوٕٚمي ٗميىوةٟميمي
ٗعقتةةةةٕميًةةةةّميبعةةةةٌٖمي(اهتةةة نر ميٗاهصةةةةذا مي2000مي
 )92 -90ميٗ٘ٙع مياملصع٘ ٜمي ْمي حٌمياهت عميًّمي
بةةغ ميً ة ميٗعا١مياهِٔةةرمياةةرجميًةةّميبةةغ ٖميًٗعةةٕميًت ة ِمي
كةةثذميحتةةٟمي ةةٟمياهعةةراميق ميفخٌةةىميًةةّمينٔ زٓ ة مي
ٗاذمةةٌعميإ مياهبؽةةرٝميٗعك ة مياهبخةةرميحتةةٟمي ةةٟميمي
بغ ميىٌ ْ ميٗعك ميإ ميكوٞميٗٓٛمياهِؽةوميًةّميمي
ر ٙمياهؽنيمي ٗميذم٘مي هم ميقٍميعك ميًّميًٌِٙةٞميمي
كوٞمي ميًراكة مياهؽةِٚنيميإ ميًٌِٙةٞمياة ُ ٘ا مي
ٗٓةةٛميًرشةةٟمياملراك ة ميٗبصةةب ميإش ة ٝ١ميلقتةةٕميمي
ىِةةٌميمج ة ميامللةة٘طمي(اهفةةرا ) ٢ميفقةةٌميش ة فرميمي
ٓةةةةةآلامياهتةةةةة نرميإ مي ةةةةةٌاْميظةةةةة كً ٚميفظ ةةةةةرميمي
ب شتخغؿميحق٘ةٕ ميٗٓآلاميٙعةذميإ مي ْمياه رٙة مي

الصني يف عيون الزحالة العزب

اهةةآلٜميشةةولٕميٓةةآلامياهتة نرميٙت ة ميب٘نةةٕميىة َميًة مي
اه ر ٙمياهةآلٜميشة فرميبةٕميشةوْ ٌٚمياهتة نر ميكٌة مي
ْمياه ر ٙة مياهبخةةرٜميملميٙلةةّمياه ر ٙة مياه٘حٚةةٌميمي
اهةةةآلٜميشةةةولٕمياهت ةة ع ميحٚةة ميٙةةة٘ع مياملصةةةع٘ ٜمي
"ٗةةةٌميع ٙةةِميبةةبو ميظةةٚخ ًميمجةةٚغًمي اميع ٜميٗفٔةةٍ مي
ٗةةةٌمي ا ةىمياهؽةةنيميًةةراعاًميكةةثذ ٝميٗملميٙرك ة مي
اهبخةةرميةةةط ميٗةةةٌميع ٙةةِميىةةٌٝميًةةّمياهِ ة طميمم ةّأميمي
شومميًّميبةغ مياهؽةاٌميىوةٟمينبة يمياهِ٘ظة عميإ مي
عدمياهتبةةةةةةِميٗاهؽةةةةةةني" مي(املصةةةةةةع٘  ٜمي 2144مي
 )921ميٗى ة ٝمي ٓةةىمياهؽةةنيميإ امي عا مينةةِلّميًةةّميمي
نِةةة٘كٍٔمياهصة ة رميؼةةةعٌميإهٚةةةٕميؼة ة ح مياهبخةةةرميمي
ٗكت بةةةٕميٗكتبةةة٘اميًةةةّميٙصةة فرميفٚةةةٕميًةةةّمياهرًةة ٝمي
ٗا ةةٌاَميٗاهبخرٙةة ٞميٗحةةنيميإ ميٙب ة يمياةةٍمياهص ة ر مي
ف اميى ميارِةمميإ مياهؽةنيميؼةعٌٗاميإهٚةٕمي ٙفة ًميمي
ٗة بو٘اميً ميكتبٖ٘ميبأظخ ؿمياهِ ط ميف ْميفقٌٗامي
حةةٌاًميمم ة ميةٚةةٌٖٗمي ة هب٘اميؼ ة ح ميارِةةمميبةةٕ مي
ف ً ميًّميٙأ ٛميبتٓ ْميىوٟميً٘ ٕمي ٗميفراعٖمي ٗميوةذميمي
هةةةمميممة ة مي ة ة ميىوٚةةةٕ ميٗإممي اةةةآلميفٚةةةٕ ميفة ة اميمي
فروةة٘اميًةةّمي هةةميم مي ًةةرٗاميؼةة ح مياملركةة مي ْميمي
وةٛنميىوةةٍٔٚمي ؽةةٚغًميسٌٚة ميًة ميفٚةةٕميًةةّمياهصةةو مي
ميٗجيوةةضمي
مي
ةوٚوةةٔ ميٗكثذٓةة ميقةةٍميِٙةةسيميًةةّميفٚةةٕ
ح مياهٌ٘ٙاْمي ع ٌٓٝميً ميىٌٍِٓ ميف ْميىثةرٗاميمي
ىوةةةٟميشةةةوعٞميةةةةٌميكتٌةةةِميىةةةٍِٔ ميىة ة ميارِةةةمميمي
سٌ ٚة ميً ة ميفٚةةٕميً ة مًميهوٌخةةسْ ميٗ هةةمميُةةِ٘ميًةةّميمي
اهظوةةٍميًةة ميع ٙتةةٕمي ميبوةةٌميًةةّميبةةغ مياهل ةة عميٗمميمي
املصوٌنيميإممياهؽني مياهؤٍميإمميإ اميك ْميب اٌِميً مي
ٙقر ميًِٕمي(ابّميب ٘  ٞمي 2020مي )222ميمي
كٌ مي ظ عميابّميب ٘ ةٞميإ ميًع ًوةٞمياهت ة عميمي
املصوٌنيمي ميبغ مياهؽني ميفٚةآلكرمي ُةٕميإ اميةةٌَميمي
اهت ة نرمياملصةةوٍميىوةةٟميبوةةٌميًةةّميبةةغ ميًةةّمياهؽةةني مي
اٚةةةةةرمي مياهِةةةةةسٗيميىِةةةةةٌمي ةةةة نرميًةةةةةّمياملصةةةةةوٌنيميمي
املصت٘ ِنيمي ٗمي مياه ٌِق ميف امي ح مياهِسٗيميىٌِمي
اهتة نرميحؽةةرميً هةةٕميٗـةةٌِٕمياهتة نرمياملصةةت٘ ّ مي

ٗ ُ ةة ميىوٚةةةٕميًِةةةٕميبةة ملعرٗف ميفةة امي عا مياهصةة رمي
رة ميىةةّميً هةةٕ ميفة ْميٗنةةٌميظةةً ٣ٚميًِةةٕميةةةٌميـة ِمي
ورًٕمياهت نرمياملصت٘ ّمياهةآلٜميـةٌِٕ ميٗإْمي عا مي
اهِةةةسٗيميب ه ِةةةٌق ميشةةةوٍميً هةةةٕميهؽةة ح مياه ِةةةٌقمي
ٗـٌِنٕ ميٗٓ٘ميٙعاٜميهٕميً مي ح ميٗ شةبٕ ميفة ْميمي
عا مياهتنصرٜمياظةا٠ميهةٕمين عٙة ٞميٗ شةلِٕميبةٌاعميمي
ٙلةةةةةْ٘ميب بٔةةة ة مي مياه ِةةةةةٌقميٗ ُ ةةة ة ميىؤٌٚةةةةة مي
ٗارةة٘اعٜميعاٚؽةة رمياو ةة ْميوْمي ٓةةةىمياهؽةةةنيميمي
مجعةةةنيميٙبٚعةةةْ٘مي ٗم ٓةةةٍميٗبِةة ٍٔميٗهةةةٚضمي هةةةممي
ىٚب ًميىٌٍِٓ ميوةذمي ُٔةٍميمميجيةتْٗميىوةٟمياهصة رميمي
ًةةة ميًعةةةا ٍٔٙميٗممي ِعةةةْ٘ميًِةةةٕميإْميااتةةة عٖٗ مي
ٗكآلهمميإْمي عا مياهتسٗجمي سٗج ميٗ ًة ميإُ ة قميً هةٕميمي
مياه ص ميفع١ٛميمميشبٚىميهٕميإه ٕٚميٗٙق٘هةْ٘:مي"مميمي
ُرٌٙمي ْميٙصٌ مي ميبةغ مياملصةوٌنيمي ُٔةٍمييتصةرْٗميمي
ًةة٘ااٍمي ميبغ ُةة ميف ُٔةة مي عدميفصةة ميٗحصةةةّميمي
ف  "ِ٢مي ً مي ميٗؼوميح هٞمياوًّمي ميبغ مياهؽةنيميمي
فت كٌميًع ٌٓارميابّميب ٘ ٞميً مي ٗع ٖميشوْ ٌٚمي
اهت ة نرميىةةميّميح هةةٞمياوًةةّمي(ابةةّميب ٘ ةة ٞمي 2020مي
 )229ميٗاوًةةة ْمي مياهؽةةةةني ميحٚةة ة ميٙقةةةة٘يميابةةةةّميمي
ب ٘ :ٞميٗبغ مياهؽنيمي ًّمياهبغ ميٗ حصِٔ ميحة مًميمي
هوٌص ة فر ميف ة ْمياشُص ة ْميٙص ة فرميًِ ةةر اًميًصةةذٝميمي
صعٞمي ظٔر ميٗ لْ٘ميًعٕمياوً٘ايمياه ٢و ٞميفغمي
يت فميىو ٔٚميٗ ر  ٚمي هممي ْمياةٍمي ميكةىميًِةسيميمي
بةةةبغ ٍٓميفِةةةٌة ًميىوٚةةةٕميميحة ة كٍميٙصةةةلّميبةةةٕمي مي
مج ىٞميًّمياه رش ْميٗاهرن هة ٞميفة اميكة ْميبعةٌميمي
املار ميٗاهعع ١مين ١ميالة كٍميإ مياه ِةٌقميًٗعةٕميمي
ك بٕ ميفلت مي ت ١ميمجٚة ميًةّميٙبٚةِميبةٕميًةّميمي
املصةة فرّٙميٗاةةةتٍميىؤٚة ة ميٗ ة ةةةىميبة ة مياه ِةةةٌقميمي
ىوةةة ٍٔٚميفةةة اميكةةة ْميبعةةةةٌمياهؽةةةةبحمينةةة ١ميًٗعةةةةٕميمي
ك بةةٕ ميفةةٌى ميكةةىميإُص ة ْميب تةةٕميٗكت ة ميبةةٕميمي
ؽةةٚغً ميٗبعةمي ميًعٔةةٍميًةةّمي٘ٙؼةةؤٍميإ مياملِةةسيميمي
اهث ُٛميهٕ ميٗٙأ ٕٚميبتاٝ١ميًةّميح كٌةٕمي ْميارٌٚة مي
ةٌميٗؼو٘اميإه ٕٚميٗإْميملمي ٙعةىمي هبةٕميبٔةٍ ميٗٓةآلاميمي
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اهعٌةةةىمي ميكةةةىميًِةةةسيمي ميبغ ٓةةةٍميميًةةةّميؼةةةنيميمي
اهؽنيميإ ميا ْميب ه ميٗ ميٓآلٖمياه ِ قميمج ٚميً مي
تة ة جميإهٚةةةٕمياملصة ة فرميًةةةّمياوزٗا ميٗاؽ٘ؼة ة ًميمي
اهةةةةةةٌن جميٗاشٗز ميٗ ًةةةة ة مياهاةةةة ةميٍِميفٔةةةةةةٛميةوٚوةةةةةةٞميمي
ىٌٍِٓ )ابّميب ٘  2022 ٞمي )229مي

يف وصف مدن الصني:
ٙةةآلكرمياهصةةذا مي مياهلت ة مياهث ة ُٛميبةةأْميمي
ًةةّميبةةنيميًةةٌْمياهؽةةنيميًٌِٙةةٞميا ة ُق٘امي"ك ة ُتْ٘ميمي
ح ه"ً ٚميٗٓةٛمياملٌِٙةٞمياهةيميٙقؽةٌٓ ميجتة عمياهعةر مي
ٗب ِٔٚميٗبنيمياهبخرميًصذٝمي َ ٙميٙصذ ٝميٗٓٛميىوةٟميمي
ٗا ميىظٍٚميًٗ ٍ١ميىآلأ ميمي
ً ة ميب هِصةةبٞميإ مياهتعةة ًغرميامل هٚةةٞميفٚةة٘ع مي
اهصةةذا ميبةةأْمي ع ًوةةٍٔميب ة ه و٘طميٗٓةةٛميً٘نةة٘ ٝميمي
بصذافميٗىؤٚة ميُقةغميبلت بة ٍٔ ميٗفٌٚة ميٙتعوة مي
ب ملصةة كّمي مياهؽةةةنيميفٚةةةآلكرمياهصةةةذا ميبةةةأْميمي
اهبوةةٌميًةةبرىميىوةةٟميًة ميةٚةةىميًةةّمياعة ميًٗةةّميةِ ة مي
ًعبمميىوٟميًث يمياهعق قمياهقؽ ميٗٙوٚطميب ه نيمي
ٗبعةةةغجمياةةةٍميٙتخآلُٗةةةٕميًةةةّميحةة مياهعةةةٌٔاُامي" ٜمي
بةةةآلٗعميظة ة رمياهقِة ة "ميفٚؽةةةذمي ميبٚة ة دمياهوةةةنب مي
ٌّٓميبةٕميارةٌعميفٚعةرقميإظةراة ًميى ٚبة ً ميٗهةٚضميمي
هبٚةة٘ ٍٔميىت ة ميوْمياًتغكٔ ة ميٗ ا ة ٢رٍٓميًٗ ة مي
٘ٙةةٕمي ٙةةٌٍٔٙمي ميؼةةِ  ٙميًركبةةٞميىوةةٟميى ةةىميمي
ةةةةٌٗعميبٔةة ة ميفةة ة اميٗةةة ة ميالرٙةة ة مي فعةةةةِمي وةةةةمميمي
اهؽِ  ٙمي ميف ٔٚميفوٍمي ِعٔ مياهعت ميًةّميشةرىٞميمي
اهِ ٘ مي(اهت نر ميٗاهصذا مي 2000مي )98 -92مي
ٗٙةةرٜٗميابةةّميب ٘ ةةٞميٗؼةة٘هٕميإ ميًٌِٙةةٞمياهسٙتةةْ٘ميمي
اهيمي صٌٟميظ٘اْميظة٘ف٘ ميفٚؽة ٔ ميبأُٔة ميًٌِٙةٞميمي
ىظٌٚةةٞميكةةبذ ٝميٗهةةٚضميبٔةة ميزٙتةةْ٘ميٗمميسٌٚةة مي
بغ مي ٓىمياهؽةنيميٗااِةٌ مي ؽةِ ميقٚة مياهلٌخةٞميمي
ٗاو وةةض ميًٗرشة ٓ ميًةةّمي ىظةةٍميًراشةةٛمياهةةٌُ ٚمي
ع ٙةةِميبٔة ميذمةة٘ميً٣ةةٞمينِةمٍميكبة عٍ ميٗ ًة مياهؽةةا عمي
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فةةةغمي ؽةةة ٟميٗ ميٓةةةآلٖمياملٌِٙةةةٞميٗمجٚة ة ميبةةةغ مي
اهؽةةنيميٙلةةْ٘ميهإلُصةة ْميبٔةة مياهبصةةت ْميٗاوعدميمي
ٗ اعٖمي ميٗش ة ٔ مي ً ة ميٗؼةة٘هٕميإ ميًٌِٙةةٞميؼةةنيميمي
اهؽةةنيميفٚقةة٘يميٗؼةةوِ ميًٌِٙةةٞمياهؽةةنيميكةةغْ مي
ٗٓٛميًٌِٞٙميؼةنيمياهؽةنيميٗفٔٚة ميٙؽةِ مياه خة ع مي
ٗٓةةٛميًةةّمي كةةتمياملةةٌْميٗ حصةةِٔ مي شةة٘اة ً ميًٗةةّميمي
ىظٍمي ش٘اةٔ ميشة٘قمياه خة ع ميًِٗٔة مي ٌةىميإ مي
ش ٢رميبغ مياهؽنيميٗااٌِميٗاه ٌّٚميٗ ميٗشطميٓآلٖمي
املٌِٞٙميكِٚصٞميىظٌٞٚمياة مي صةعٞمي بة٘ا مي ااةىميمي
كةةةةىميبةة ة مي شةةة ٘اْميًٗصةة ة ميٙقعةةةةٌميىؤٚةة ة مي
اهص ة كِْ٘ميبٔ ة ميٗبةةنيمياهب ة بنيمياهث ة ُٛميٗاهث ه ة مي
ًِٔةة ة ميً٘ـةةةة ميفٚةةةةٕميٙصةةةةلِٕمياهعٌٚةةةة ْميٗ ٓةةةةىميمي
اهسنً ُ رمي(املعْ٘ٓ٘)ميٗهلىميٗاحةٌميًةٍِٔميُ قتةٕميمي
ٗكص٘ ٕميًّمي ٗة فمياهلِٚص ٞميٗكآلهمميفٌٚة مي
بةةةةةنيمياوبةةةةة٘ا ميكؤةةةة ميٗ مي ااوةةةةةٔ ميامل عشةةةةةت ْميمي
هوٌرـٟميٗامل ب ميه ب مياووآل ٞٙميٗفٔٚة مياو بة ١ميمي
ٗا ةةٌَ ميٗ كةةرميهةةٛمي ْمياهعةة٘ٚكمياهةةآلّٙميمميةةةٌعٝمي
اٍميىوٟمياهتلص مياٍميُ قتٍٔميٗكصة٘ ٍٔميبٔةآلٖميمي
اهلِٚصةةة ٞميٗكةةةآلهممياوٙتةة َميٗاوعاًةةةىميممةة ميممي
ًةة يمياةةةٍ ميٗ ميبعةةةضمينٔةة رميٓةةةآلٖمياملٌِٙةةةٞميبوةةةٌٝميمي
املصةةةوٌني مياةةةٍميبٔة ة مياملصة ة ٌميارة ة ً ميٗاهساٗٙةةةٞميمي
ٗاهصةة٘قميٗاةةٍميةة دٍميٗظةة ٚميٗمبةةٌمي ميكةةىميبوةةٌمي
ًّميبغ مياهؽنيميًةّميظة ٚمياششةغَمي لةْ٘مي ًة٘عمي
املصوٌنيميكؤُّ ميعانعٞميإهٕٚميٗة دميٙقفٛميب ٍِٔٚمي
ٗهةةةٚضميٗعا١ميٓةةةآلٖمياملٌِٙةةةٞميًٌِٙةةةٞميمميهول ةة عميٗمميمي
هوٌصةةوٌني ميٗبمئِٚةة ميٗبةةةنيميشةةةٌميٙةةةأن٘جميًٗةةةأن٘جمي
شةةتْ٘مي ً٘ٙة ًميف ٌٚة مي كةةرميهةة ٛميٙصةةلِٔ ميك ة عميمي
عح هةةةٞميٙةةةةأكوْ٘ميبةةةرمي َميإ امي ةةةةرٗاميبٔةةةةٍ ميمميمي
صةةةومميبغ ٓةةةٍميٗمميٙصة ة فرميإهٔٚة ة ميٗملمي عنميبتوةةةمميمي
اهةةبغ ميًةةّميع ٠مياهصةةٌمياملةةآلك٘عميٗمميًةةّميع ٠ميًةةّمي
ع ٖ مي

الصني يف عيون الزحالة العزب

ٗ ًة ة ميًٌِٙةةةٞميةةةةّمينةةةّميفةةة٘ ميفٚؽة ة ٔ ميابةةةّميمي
ب ٘ ةةٞميبأُٔةة ميًٌِٙةةٞميكةةبذٝميحصةةِٞمي ميبصةةٚميطمي
فةةٚح ميٗاهبص ة نيميحمٌةةةٞميبٔ ة ميفلأُٔ ة ميو٘ ةةٞميمي
ًع ة مي ً ة ميًٌِٙةةٞميا ِص ة مي(ٓ ُةةمميظةة٘)ميفٔةةآلٖميمي
املٌِٙةةٞمي كةةتميًٌِٙةةٞميع ٙتٔ ة ميىوةةٟميٗنةةٕمياوعد مي
٘اةة ميًصةةذٝميقغقةةٞمي ٙةة َميٙرحةةىمياملصةة فرميفٔٚةة مي
ِٗٙسي ميٗٓٛميىوٟميً مي كرُ ٖميًةّمي ر ٚة ميىٌة عٝميمي
اهؽةةةني ميكةةةىميٗاحةةةٌميهةةةٕميبصةةةت ُٕميٗ اعٖ ميٗٓةةةٛميمي
ًِقصٌٞميإ ميشةِميًةٌٍْميميىوةٟميكةىميًٌِٙةٞميشة٘ع مي
ٗحمٌقميبة رٌ ٚميشة٘عميٗاحةٌ ميفةأٗيميًٌِٙةٞمئًِة مي
ٙصةةةلِٔ ميحةةةراطمياملٌِٙةةةٞميٗ ًذٓةةةٍ ميٗاهث ُٚةةةٞميمي
ٙصةةةلّميبٔة ة مياهٔٚةةة٘ ميٗاهِؽة ة ع٠ميٗاهةةةانميىبةةةٌٝميمي
اهعٌض ميٗاهث هثٞميٙصلِٔ مياملصوٌْ٘ ميًٗةٌِٙتٍٔميمي
حصةةِٞميٗ شةة٘اةٔ ميكا ٚبٔ ة مي ميبةةغ مياششةةغَ مي
ٗبٔةة ة مياملصةة ة نٌميٗامل ُةةةةْ٘ميتعِةة ة ٍٓميُ ٙةةةةْ٘ميمي
ب هظٔرميىٌِمي ا٘هِ مي ً مياملٌِٙةٞمياهرابعةٞميفٚةٕمي اعمي
اشًة ة عٝميٗبٔة ة ميشةةةلِٟمياوًةةةذميٗاملع٘ع(اهقؽةةةرميمي
املول)ٛمي ميٗشطميٓآلٖمياملٌِٞٙميٗٓة٘ميكةبذمينةٌاًميمي
ٗ اعمياشً عٝمي ميٗش ٕ ميٗٓ٘مي وميبٔ ميًّميمج ٚمي
ارٔ ة ر ميٗفٚةةٕميشةةق ٢وميف ٔٚة مياهؽةةِ ِميٙؽةةِعْ٘ميمي
اهث ٚة نمياهِ ٚصةةٞميٗ مراميالةةر مي اتُةةٛمياوًةةذميمي
ةر ةةةٛمي ْميىةةةٌ ٍٓمي هةةةوميٗشةةةتٌٞ٣ميًعوةةةٍ ميكةةةىمي
ٗاحٌمئًٍِميٙتبعٕمياهثغقٞميٗاوعبعٞميًةّمياملةتعوٌني مي
ٗٓةةٍمي مجعةةْ٘ميىبٚةةٌمياهق ة ْميٗ مي عنوةةٍٔمياهقٚةة٘ مي
ًٗصة كٍِٔمياة عجمياهقؽةةر ميٗٙبة يمياةةٍميا ةةرٗجميمي
إ مي شةةةة٘اقمياملٌِٙةةةةٞمي ْٗميا ةةةةرٗجميىوةةةةٟميب بٔةة ة مي
ٗٙعرـْ٘ميكةىميٙةَ٘ميىوةٟمياوًةذميً٣ةٞميفة ْميُقةؾمينمي
حةةٌٍٓمي دو ة نميبةةٕمي ًةةذٖ ميٗى ة ا ٍٔمي ُةةٕميإ امياةةٌَميمي
حٌٍٓميىعرميشِنيميفمميىِٕمية ٌٖٚميٗك ْمييتٚرمي
إًة ة مي ْميٙقةةةٍٚمي ميا ًٌةةةٞميوةةةذميًقٚةةةٌ ميٗإًة ة مي ْميمي
ٙصذميح ٚميظ ١ميًّميبغ مياهق ْميٗممييتةرجميىِٔة مي
إ اميبوة ميشةةّميا ٌصةةنيميى ًة ًمياىتة نميًةةّمياوظةةا يمي
ٗ ُ ة ميىوٚةةٕ ميٗكةةآلهممي ِٙة ميىوةةٟميًةةّميبوة ميٓةةآلٖمي

اهصّمي ٗميذم٘ٓ ميًّميش٘آٍ ميًّٗميبو ميشةتنيميشةِٞميمي
ىةةةٌٖٗميك هؽةةةيب ميفوةةةٍميجتةةةرميىوٚةةةٕمياوحلةة َ مي
ٗاهعةةةة٘ٚكميب هؽةةةةنيميٙعظٌةةةةْ٘مي عظٌٚةة ة ًميكةةةةثذاًميمي
ٗٙصٌٟمي حٌٍٓمي ميًٗعِ ٖمياه٘اهٌمي(ابّميب ٘  ٞمي
 2020مي )292ميمي ًةة مياملٌِٙةةةٞميا ًصةةةٞميفٔةةةٛميًةةةّمي
كةتمياملةةٌْميٙصةةلِٔ ميى ًةٞمياهِة ط ميٗ شةة٘اةٔ مي
حص ْميٗبٔ ميالآلاقميب هؽِ  ٢ميٗبٔ مي ؽِ مياهث ٚمي
ا ِص ٗ ٞٙميًّٗميى ٚة ميًة ميٙؽةِعْ٘ميبٔة مي بة قميمي
ٙصةةةٌُ٘ٔ مياهٌشةةةِ ميٗٓةةةٛميًةةةّمياهقؽة ة ميٗةةةةٌميمي
هؽقِمية عٕمي بٌِنميإهؽ قٍميٗ ِِٓميبؽب مي ةرميمي
ًعرق ميٗ لْ٘ميٓآلٖمياو ب قميىعر ٝميٗاحٌاًمي مي
ن٘فمي ار ميهرةتٔ ميٗ ظٔرميهرا ٔٚ٢ميكأُٔة مي بة مي
ٗاحةةةةةٌ ميٗٙؽةةةةةِعْ٘ميو ةةة ة ١ميٙا ةةةةةٛميمجٚعٔةةة ة مي
ٗٙؽةةةِعْ٘ميًةةةّميٓةةةآلامياهقؽةةة ميؼةةةخ ف ًمي ميًٗةةةةّمي
ى ٢بٔ مي ْمي ق ميًّمياهعو٘ميفغمي ِلصةر ميٗجيعةىميمي
فٔٚة ة مياه عة ة َمياهصةةةخّميفةةةغميٙتاٚةةةرميؼةةةب ؤ ميٗمميمي
ةة٘ي ميٗجتو ة ميًةةّميِٓ هةةمميإ ميااِةةٌميٗاراش ة ْميمي
ٗشةة٘آ مي ً ة مياملٌِٙةةٞمياهص شةةٞميفةةٌاوِ ٓ ميًةةّميمي
ب ميٙصٌٟميكعةيميٗاُة ْ ميٗٙصةلِٔ مياهبخرٙةٞميمي
ٗاهؽةةةْٗ ٚميٗارغً ةةةٞميٗاهِ ة ة عْٗ ميٗٙةةةٌىْ٘ميمي
ٗ ميكة عاْ ميٗاوؼةةب ٓٞٚميٗٓةةٍمياهرًة ٝميٗاهبٚة ٝمي
ٗٓةةةٍمياهرح هةةة ٞميٗمجةةةٚعٍٔميىبٚةةةٌمياهصةةةو ْميٗمميمي
ٙصةةلّميًعٔةةةٍميشةةة٘آٍ ميٗىةةةٌ ٍٓميكةةةثذمي)ابةةةّمي
ب ٘ 229 2020 ٞمي) مي
ٗ ميٗؼةةوميابةةّميب ٘ ةةٞميملٌِٙةةٞميا ة ْميب ة ه مي
(بلني) ميٙرٜٗميبأْميهٚضميبٔ مي حٌميًّمياملصةوٌنيميمي
ٗهٚضميبٔ ميًٌِٞٙميجمتٌع ٞميإ ميٓٛميةر٠ميٗبص مي
فٔٚةةة مياهةةةةسعِميٗاه ٘اكةةةةٕميٗاهصةةةةلر ميًٗولٔةةةةٍمي
ب ظةة ة  ٜميٗهةةةةٚضميهول ةة ة عميىوةةةةٟميٗنةةةةٕمياوعدميمي
ممولٞمي كتميًّميممولتٕ ميٗةؽةرٖمي ميٗشةطميمي
املٌ ِٞٙميٗ كثةرميىٌ ع ةٕميب عة مياملِقة٘ػميميٗهةٕميمي
ر ٚةة ميى ٚةة ميٗىوٚةةةٕميشةةةبعٞدمي بةةة٘ا ميٗجيوةةةضميمي
اه٘زٙرميىوٟميًر بٞميٓ ٢وٞميًر عة ٞميٗٙصةٌْ٘مي هةمميمي
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امل٘ـة مياملصةةٌِ ميٗبةةنيميٙةةٌٜمياهةة٘زٙرمي ٗاٝميىظٌٚةةٞمي
ًةةةّمياهةةةآلٓ ميٗشةةةق ٢ومي اةةةر٠ميهل ةةة مياهصةةةرمي
ٗهلدتةة مياهرشةة ٢ىميٗهلتةة مياوظةةا يميٗ ٙةةة٘اْميمي
اشظةةةرافميٗوذٓةةة ميٗ مياهبةةة مياهصةةة طميًةةةةّميمي
ب٘ا مياهقؽرميارٌِاعٙةٞميميٗ ًذٓةٍمياوىظةٍميمي)ابةّميمي
ب ٘  ٞمي )294 2022ميمي

ممةةة ميٗؼةةة ِ ٖميًةةةةّمي ًةةةةرٍٓميٙب٘هةةةةْ٘ميًةةةةّميةٚةة ة مي
َمي
ٗكآلهمميش ٢رميعىٚةتٍٔميًةّمي ٓةىميبغ ٓةٍ ميفأًة مي
املو٘نميٗاهق٘ا ميٗاه٘نةٖ٘ميفوةٍٔمي ُ بٚة ميًةّمياعة مي
ةةة٘يميكةةةىمياعةةةبٞمي عاِميٗ مياه ةةةرفنيميققبتة ة ْميمي
تصة مياهميعوٚة ميهوخعة ٞميفٚقةةوميىوةٟميعنوةةٕميإ امي عا مي
اهتب٘يميٗٙب ىٌٓ ميىّميُ صٕميٗٙبة٘يميفٔٚة ميٙسىٌةْ٘ميمي
ْمي هةممي ؼةحميونصة ًٍٔ ميٗ ْميشة ٢رميًةمي ٙعةاٜميمي
ًّميٗن مياملث ُٞميٗاهب٘يميًّميامشتخ عميفٔٚة ميإ ة مي
ٓةة٘ميًةةّمياروةة٘طميهوبةة٘يميٗ ْمياملث ُةةٞميممي ةة٘ميممة مي
فٔٚة ميإمميًة ميمياهقٚة َميبةةآلهم ميٗاهصةب مي مي ةةركٍٔميمي
اهعع٘عميىوٟميعؤٗشٍٔ مي ىرمياهرن ي مياًتِ ىٍٔمي
ًةّمي ةةٌٗٙرميع طميامل٘هةة٘ ميٗ ق٘ ةةٕميكٌة ميٙصةةتعٌىميمي
اهعر مية٘اٍ:ميإْمي انميمم ميٙسٙىمياهًٌ غميىّميح هٕمي
اهةةيمياو ة ميىو ٔٚة ميٗ ُةةٕمي ٙصةةٌميال شةةٞمياملعرٗفةةٞميمي
فرؤٗشةةةةٍٔميًفةةة ربٞميٙصةةةةآ مياهعةةةةعرميٗٙع ةةةةٟميمي
ىو ٔٚة ميفأً ة مياملِ ة كحميبةةبغ مياهؽةةنيميفةةغميٙةةسٗجميمي
حةةٌميًةةٍِٔميةرٙبة ًميٗممي اميُصة ميٗجية ٗزْٗمي هةةممي
حتٟميممي تساٗجمياهقبٚوٞميًّميةبٚوتٔ ميٌٗٙىْ٘مي هممي
دم ميهو٘هٌ مي(اهت نر ميٗاهصةذا مي مي 2000مي )41مي
ٗ ً مياه خ عمياهؽٚرميفغميٙؽِ ميًِٕميإممي ميًٌِٞٙمي
اهسٙتْ٘ميٗ ميؼٚرميكغَ ميٗٓ٘ميًّمي را مينبة يميمي
ِٓ هةةم ميٗ ٌةةىميإ ميش ة ٢رمياوة ة هٍٚميحتةةٟميٙؽةةىميمي
إ ميبةغ مياملاةر ميٗٓة٘مي بةةٌِميمي ُة٘اِمياه خة عميمي(ابةةّمي
ب ٘ 222 2020 ٞمي) ميٗ كٌمياملقت ة رمياهةيميمي
ُقؤ ميهِ مياهقسٗٙرميًّميعحوٞمي بٛمي هةوميا سعنةٛميمي
إ مياهؽةةنيميٗااِةةٌ ميٗؼ ة ٕميهوخةةسفمياهؽةةٚرميإ مي
ٙقةةة٘يميىةةةّميهصة ة ْمي بةةةٛمي هةةةو:ميٗكة ة ْميا ةةةسفميمي
اهؽٚرميٙقوٌمي ميبعضمياهةبغ مياواةر٠ميٗمميشة ٌٚمي
ميإٙةةةةراْميًٗوبةة ة ع ميٗهلةةةةّمياوٗاُةةةةٛمياهؽةةةةِٞٚٚميمي
ك ُِمي فةىمي مياوشة٘اقميىوةٟميكةىميًة ميكة ْميمي
ٙؽِ مي قوٌٚاًميا مي(مي ٌ مي ر مي )202ميمي

موارة الصناعة لدى أهل الصني:
ٗىةةةةةةّمئًةةةةة عٝمياهؽةةةةة ُ مياهؽةةةةةةٚرميٙقةةةةةة٘يمي
اهصةةةذا :ميٗ ٓةةةىمياهؽةةةنيميًةةةّمي حةةةآلقمياوة ة ميااميمي
ك ًميبِقغميٗؼِ ىٞميٗكىميىٌىميمميٙقًٌٍٔميفٚةٕميمي
حٌميًّميش ٙرمياوًٍ ميٗاهرنىميًةٍِٔميٙؽةِ ميبٚةٌٖميمي
ًة ميٙقةةٌعمي ْميو ةذنٖميٙع ةةسميىِةةٕ ميفٚقؽةةٌميبةةٕميميب ة مي
املوةةةمميٙوةةةتٌضميارةةةسا١نميىوةةةٟميه ٚةةةوميًةة ميابتةةةٌِ مي
فٚأًرمياملومميبِؽبٕميىوٟميب بةٕميًةّميٗةتةٕمي هةمميإ مي
شِ ٞميف ْميملميٙخرجمي حٌميفٕٚميىٚب ًمين زاٖميٗ اوٕمي
ميمجوةةٞميؼةةِ ىٕ ميٗإْمي اةةرجميفٚةةٕميىٚبة ًمي رحةةٕمي
ٗملميجية زٖ ميٗ ْميعنةغًميًةٍِٔميؼة٘عنميشةِبوٞميىؤٚة مي
ىؽ ٘عمي ميق٘ ميحرٙرميم ٙعممياهِ رميإه ٔٚمي ُٔ مي
شةةةِبوٞميٗ ْميىؽة ة ٘عاًميىؤٚة ة ميفبقٚةةةِميًةةةٌٝميٗ ُةةةٕميمي
انت زميبٔ ميعنىمي حٌ ميفع بٔة ميفأحفةرميإ ميًوةمميمي
هةةةةممياهبوةةةةٌميٗحفةةةةرميؼةة ة ُعٔ ميٗىِةةةةٌميشةة ة ايميمي
اوحٌ ميىّمياهع ٚميةة ي:مياملتعة عفميىِةٌمياهِة طميمي
مجٚع ًمي ُٕميمميٙق ميىؽ ٘عميىوٟميشِبوٞميإممي ً ا مي
ٗ ْميٓآلامياملؽ٘عميؼ٘عمياهصةِبوٞمية ٌ٢ةٞميمميًٚةىمياة مي
ٗ قبِمياهعؽ ٘عميف٘ةٔ ميًِتؽب ًميفأا أ ميفؽٌقمي
ٗملميٙثة مياملوةةمميؼة ُعٔ ميبعةة ١ٛميٗ ٗع مياملصةةع٘ ٜمي
ٓةةةةآلٖمياهقؽةةةةٞمي ميًةةةةرٗجمياهةةةةآلٓ مي(املصةةةةع٘  ٜمي
 2144مي )229ميٗةؽةٌٍٓمي ميٓةآلاميٗظةبٕٔميع ٙـةٞميمي
ًّميٙعٌىميٓآلٖمياوظ١ ٚميهٚف رٍٓمي همميإ ميظةٌٝميمي
امحاازميٗإىٌ يمياه لرميف ٌٚميٙؽِ ميكةىميًةٍِٔميمي
ٗٙةة٘ع ميابةةّميب ٘ ةةٞمي ميٗؼ ة ٕميهتاىةةٞمي ٓةةىميمي
ب ٌٖٚميًٗل ب رميًو٘نمياهؽنيميملوة٘نمي ًؽة عٍٓميمي
ىوٟميبا يمياهتٌٙميجمسعٝمياو ُ ميىوٟميشبٚىميبا يمي اهؽةةةةةنيمي مياهؽةةةةةِ ى رميبةةةةةأٍُٔمي ىظةةةةةٍمياوًةةةةةٍميمي
اهتٌٙميىٌُِ ميىوٟميشلمميًعرٗف ٞميٗ ٓىمياهؽنيمي إحل ًة ة ًميهوؽةةةِ ى رميٗ ظة ةٌآٍميإ ق ُةةة ًميفٔٚةةة مي
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ٗٓآلاميٙت ميف ٌٚميعٗاٖميشوْ ٌٚمياهت نرميٗاملصةع٘ مي
ٜمي
ًّمئً ع ٍٔميٗ ةةٞميؼةِعٍٔ مي ًة مياهتؽةمي٘ٙرميفةذٜٗميمي
ابّميب ٘ ٞميبإُٔميمميجي عٍٔٙميبٕمي حٌمي ميإحل ًٕمي
ًّمياهرَٗميٗمميش٘آٍ ميح ٚمي ُرميً مي اوةِميةةطُّميمي
ًٌِٙةةًٞميًةةّميًةةٌٍُٔميقةةٍميىةةٌرميإهٔٚةة ميإمميٗع ٙةةِميمي
ؼ٘ع ٛميٗؼة٘عٝمي ؼةخ بٛميًِق٘ظةٞمي ميال ٚة ْميمي
ٗاهل٘اوٌ ميٗٙقة٘يميابةّميب ٘ ةٞميبأُةٕميٗؼةىميإ مي
اهصةو ْميًة مي ؼةخ بٕ ميفوٌة ميىةٌرميًةّمياهقؽةةرميمي
ىعةة ً ٚميًةةرعرميب هصةة٘قميفر ٙةةِميؼةة٘ع ٛميٗؼةة٘عنميمي
ؼخ بٛميًِق٘ظةٞمي ميكاةٌميةةٌمي هؽةق٘ٓ ميىوةٟميمي
ال ة ٢ط ميف عةةىمياه٘اح ةٌنميًِ ة ميِٙظةةرميإ ميؼةة٘عٝميمي
ؼ حبٕميمميخت ٤ميظً ٣ٚميًّميظبٕٔ ميٗ كرميهةٛمي ْميمي
اهصو ْمي ًةرٍٓميبةآلهم ميٗ ُٔةٍمي ة٘اميإ مياهقؽةرميمي
ٗذمّميبٕ ميف عو٘اميِٙظرْٗميإه ِٚميٗٙؽ٘عْميؼ٘عُ مي
ٗذمّميملميُععرأميبآلهم ميٗ ومميى ٝممياٍمي مي ؽة٘ٙرميمي
كىميًّمي رميبٍٔ ميٗ ِتٔٛميح اٍمي مي همميإ مي ْمي
اهارٙة ميإ اميفعةةىميًة مي٘ٙن ة ميفةةراعٖميىةةٍِٔ ميبعثةةِميمي
ؼةة٘ع ٕميإ مياهةةبغ ميٗر ة ميىِةةٕ ميٗحٚثٌ ة مي ٗنةةٌميمي
ظةةبٕمي وةةممياهؽةة٘عٝمي داةةآلمي(ابةةّميب ٘ ةة ٞمي 2020مي
 )222ميميمي
ٗٓلةةآلاميدمةةٌميبةةأْمياهعغة ة راميبةةنيمياهعةةر مي
ٗ ٓىمياهؽنيمي ؼٚوٞمميٗىرٙق م ٞميحٚة ميعبةميطمي رٙة مي
الرٙةةرميًِةةآلمي مفمياهصةةِنيميبةةغ مياهؽةةنيميميبةةبغ مي
-

املصادر واملزاجع:

اهعةةر ميعب ة ًميٗقٚقة ً ميٗ ةةرنمي راقة ًميُ ٚصة ًميجيصةةٌمي
جمةةٌنميالفةة ع نيمياهؽةةةِٞٚٚميٗاهعربٚةةةٞميٗ هقٌٔةة مي
ٗهبعةةٌمياملص ة فٞميب ٌِٔٚة مياشةةتعٌوِمياهؽةةنيميجم ة زاًميمي
هوبعٌميٗاملعقٞميح ٚمين ١مي مياوقر( و مياهعوٍميٗه٘مي
مياهؽةةةني) ميٓةةةآلٖمياملق٘هةةةٞمياهت عيتٚةةةٞميميٗاحمل ةةةسٝمي
ىوٟمي وة مياهعوةٍميٗاهصة رميًةّمي نوةٕ ميفٔةٛمي ٙفة ميًمي
عةةذميب٘ـةة٘يميإ مي ْمي ةةٞميىغةةةٞميةٌ ةةٞمي ةةربطميمي
اهعةةةر ميبأٓةةةىمياهؽةةةني ميٗةةةةٌمي شةةةٌِٔميكت بة ة رمي
اهرح هٞميٗاهت ة عميٗاملصة فرّٙمي مي عسٙةسمياهت٘اؼةىميمي
الفة ة عٜميٗاهثقة ة ميبةةةنيمياهعةةةر ميٗاهؽةةةِٚٚني مي
ًٗ زاهةةةِميٓةةةآلٖمياهعغةةةةٞمياهق ٌ٢ةةةٞميىوةةةٟمياهتعة ة ْٗميمي
ٗامحةةةةةااَمياملتبةةة ة يمي مي ةةةةة٘عٍميًصةةةةةتٌرميبةةةةةنيميمي
الفة ع نيمياهعربٚةةٞميٗاهؽةة ِٞٚٚميٗ ظةةٟمياهؽةةنيمي
ل ُٞميا ؼٞمي ميٗنٌاْميكىميىرب ٛميٗمظةمميمي
بأْميآتٌ َميامل شصة رمياوك ٚةٞميٗار ًعة رميمي
اهؽِٞٚٚمي مي عوٍٚمياهواٞمياهعربٞٚميٗاهاالمياهعربة ٛمي
ٗإشةةةةٔ َمياهؽةةةةنيمي مي ىةةةةٍمياملعةةةة ع ٙمياهتٌِ٘ٙةةةةٞميمي
ٗ ٘ٙرٓ مي مي كثةرنميميًةّميبوةٌٍميىربة ٛميٙعةلغْميمي
هٚغًميفعوً ٚميىوٟمي ِ ًٛميٓآلٖمياهعغة ر ميٗٙرت ْمي
ف ةةة ة ًمينٌٙةةةةٌٝميمشةةةةتٌراعمياهتعةة ة ْٗميالفةة ة عٜميمي
ٗاهثقةةةة ميٗاهعوٌةةةةٛمي ميخمتوةةةةومياملٚةةةة ّٙميبةةةةةنيميمي
اهععبنيمياهؽٌٙقني مي

ةةٞمياهِظ ة عمي ميورا٢ة مياوًؽة عميٗى ٢ة مياوشة عمي ميبةةذٗر:مي

ابةةّميب ٘ ةةٞمي( )2022مي عحوةةٞميابةةّميب ٘ ةةٞمي
امللتبٞمياهعؽر ٞٙمي
ابّميار٘زٜمي( )2191مي املِتظٍمي مي ع ٙمياملو٘نميٗاوًٍ مي مي( )2ميج( )4ميبذٗر:مي اعميؼ ع مي
ابّميح٘ةىمي( )2849مياملص همميٗاملٌ هممي ميه ٌْٚمي
ميابّمياوٌْٗمي( )2002مياملقًٌ ٞمي ق ٚميىبٌااميحمٌٌمياهٌعٗٙغ مي ًع :مي اعميٙعر مي
ابّميكثذمي( )2144مي اهبٌاٞٙميٗاهِٔ  ٞٙمي ( )2مياجملوٌميا ًض ميجمي( )1ميبذٗر:ميًلتبٞمياملع عف مي
ٌ ميعًف ْمي ٌمي( ر ) مي اهرحوٞميٗاهرح هٞمياملصوٌْ٘ مينٌ:ٝمي اعمياهبْ ٚمياهعرب:ٛمينٌ ٝمي
مي
ةرٜمي
اهت نر ميشو ْ ٌٚميٗاهصذا ميابٛميزٌٙميحصةّمي(مي )2000مي ابة عمياهؽةنيميٗااِةٌمي مياهقةرْمياهث هة مياا
اهت ش ميًٚغ  ٜمي ق ٚمياهع عُٗ ٛمي٘ٙشومي اهق ٓر:ٝمياهٌاعمياملؽرٞٙمياهوبِ ُ ٞٚمي
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اعمي
ن٘ٓر ميحصّميحمٌٌ ميٗب ًٛ٘ٚىبٌميالٌ ( ٌٚر ) اهؽني مي شوصةوٞميجمٌ٘ىةٞميظةع٘ مياهعة ملمي ًؽةر:مي مي
املع عف مي
حصّ ميزكٛمي( )2188مي املصوٌْ٘مي مياهعؽ٘عمياه٘ش  ٟميبذٗر:مي اعمياهراٌ٢مياهعرب ٛمي
الصةةني ميإبةةرآٍٚمي(مي )2020مي ببو٘ٚورافٚةةٞمي ؽةةٚوٞٚمي مي مياهرحوةة ٞميـةةٌّمياهةةاالمياهع ة ٓٛمياا ةةرٝميمي
ٗاهاح ي مياهرب :ميًِع٘عارميكوٞٚميا ا ميٗاهعوَ٘مياشُص ُ ٞٚمي
حةة٘عاُ ٛمينةة٘عجمي(مي2198مي) مي اهعةةر ميٗاملغحةةٞمي مياحملةةٚطميااِةةٌٜمي مياهعؽةة٘عمياهقٌ ةةٞميٗ ٗا٢ةةىمياهعؽةة٘عميمي
اه٘ش  ٟمي رمج:ٞميبلر ميٙعق٘ مياهق ٓر:ٝميًلتبٞمياودمو٘مياملؽر ٞٙمي
٘ٙعاُةةِ ميٗيمي( )2188ميةؽةةٞميالفةة عٝمي ميجمي( )2مي رمجةة:ٞميحمٌةة٘ ميزكةةٛميدم ٚة ميٗ اةةرْٗ ميهبِ ة ْ:مي اعميمي
اربى ميمي
شو ْ مي عقميفتخٛمي( )2149مي اهعر ميٗاهؽنيمي مياهقرْٗمياه٘ش  ٟميعش هٞميً نصتذميوذميًِع٘ع ٝمين ًعٞمي
امل٘ؼى:ميكوٞٚميا ا مي
ىبٌمياهعو ٍٚمي ُ٘عمي( )2141مياملغحٞميٗىوَ٘مياهبخ ع ميشوصوٞميى ملمياملعرف ٞمياهل٘:ِٙمياجملوضمياه٘ رميهوثق فٞمي
ٗاه ِْ٘ميٗا ا مياهعٌ ( )29ميمي
فراُم ميإٙرّٙميٗبراُٗصتْ٘ مي ٌٚ ٙمي( )2114مي رٙة ميالرٙةرمي مي رمجة:ٞميحمٌة٘ مي ةٌ مياهقة ٓر:ٝمياجملوةضميمي
اوىوٟميهوثق ف ٞمي
فرزار ميحمٌٌميحر مي( )2189مياملصذٝمياه ٘ٙوٞميهو لرميٗاو مي مي ة ع ٙمياهؽةني مي جموةٞميا ا مياونِبٚةٞمي مي
ًع :ميا مياهلت مياهعر مياهعٌ مي( -29مي )22مي
ف٘ز ٜميحصنيمي( )2144ميحٌ ٙمياهصٌِب مياهقٌ ٍٙميبذٗر:مي اعمياهلت مياهوبِ ُ ٛمي
ةٌِٙى ميف ا ( )2002مي مياهرحوٞمي مياهاالمياهعرب ٛميًٌِٞٙميُؽر:ميًلتبٞمياهٌاعمياهعربٞٚميهولت مي
كرا عل٘فصل ٛمي وِ ٘ٚطمي٘ٙهُ٘ ٚفتغمي( )2194مي ع ٙمياو مياراةرا مي مي رمجة:ٞميٓ ظةٍ ميؼةغيميمي
اهٌّٙميىثٌ ْ جمي( )2اهق ٓر:ٝمياهقصٍمياهثق مي مين ًعٞمياهٌٗيمياهعرب ٞٚمي
ً عِ مياهؽٚر ميُ٘ٙضميىبٌاامي(مي )2022مياششغَمي مياهؽنيميعؤٞٙميً٘ـ٘ىٞٚميٗاةعٚة ٞميجموةٞمياششةغَمي مي
ش ٚمياهعٌ ميا ؿمياوٗي ميً عطمي ميمي
اجملٌٚي ميىبٌاا مي( )2008ميىٌ ْمي مي مياهرح ه ٞميجموٞمياهاالمياهعرب ٛمي ًع :ميا مياهلت مياهعةر مي
اهعٌ ()220
املصع٘  ٜميىوٛميبّميالصنيمي( )2144مي ًرٗجمياهآلٓ ميًٗعة ْميارة٘ٓرمي مي بعةٞميب فٚةٕمي ٜميكر ة  ٜمي قٚة :ميمي
ظ عيميبغ ميجمي( )2ميبذٗر مي
املقٌش ٛمي ب٘ميىبٌاامي( )2112مي حصّمياهتق شٍٚمي ميًعرفٞمياوةة هٍٚمي مي قٚة مي ٜمي  ٜميا٘ٙةٕ ميجموةٌمي(مي )94مي
ًِع٘عارميًعٌٔمي ع ٙمياهعوَ٘مياهعربٞٚميٗاششغً ٞٚمي مل ُ: ٚمين ًعٞميفراُل ٘عر مي
ٓ٘ ٌٜٙميفٌٔةٛمي(مي )2182مياششةغَمي مياهؽةنيميمي شوصةوٞميىة ملمياملعرفةٞمي مياهل٘ٙةِ:مياجملوةضمياهة٘ رميهوثق فةٞميمي
ٗاه ِْ٘ميٗا ا مياهعٌ ()29
 ٙة٘رميالٌٜ٘مي( )2104ميًع ٍمياهبوٌاْ مي ؽخٚح:مي ًني ميحمٌٌ ميًؽر:مياهق ٓر ٝمي
مي Heyd, W. Histoire Du Cammerce Du Levant Auمي-MoyenAges Tome. I,

- Renaudot, E.(1718). Ancient Accounts Of India And China By Two Mogamedan
Mediaevel Travellers.Translated From Annotated French Of The Text Of Sulayman
The Merchant And abu Zayd Hassan Of Siraf.
- Retcheider. E.(1871).On The Knowledge Possessed by The Ancient Chinese Of Theمي,
Arabs & Arabian Colonies And Other Western Counties Mentioned In The chinese
books. London.
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اللغة العربية
دعوة لتصحيح ألسنتنا وتصويب
عالقتنا باللغة األم
عبد املعني زيتون*

نثر يف اآلونُ األخريَ احلديي ندا اغة دُ
اغعربًُ ،وما تتعرض غه ما ذلاوالت إلضدعاهاا
وطمصاا واغنًل منادا بشظدهاو ووشدآل ظدتِ،
ال بايف إضدعاف اغة دُ وبصدب ،بدل وغةنًدل مدا
أهددع نىامددل وبدديَ األمددُ بىص د اغة ددُ اغعربًددُ
أقىّ نامل جامع غألمُ واجملتمعات اغعربًُ مدا
احملًط إىل اخلةًج.
وأشدددتمًل اغكددداري اغهدددريع اغعددد ر يف أ
يصدددمل غدددٌ بتكدددييع رعيدددُ متىاضدددعُ أصدددً مدددا
خالهلدددا ةدددُ مدددا األههدددار واغصدد ل غةنادددىض
باغعربًُ..
مبا ال ظو هًده أ اغعربًدُ غ دُ األمدُ وهدٌ
بامددل اكاهتاددا وبهددارتاا ،وإرااددا وتار اددا،
وقي اهتمت نل األمع اغ عدريُ بة اتادا ونمةدت
جاهيَ نةِ االرتكاْ باا نرب تار اا ونعشتاا..
وإنه ما ما أبي هىم وجه األرض يصدتيًع
أ ينهر نةِ اغعرب ه ا احلل..
هاغة ُ اغعربًُ هٌ مدا أهدع اغرندآس اغد
تكددىع نةًاددا وبدديَ اغعددرب وهددىيتاع ،وهددٌ اغد
متًس بني اغعرب وشدآر األمدع ...هادٌ ...أٍ اغة دُ
تىضددل ظددالْ هىيددُ اجملتمددع وهددٌ اغدد تث ددت
ظخصًته ،وانتماْه ،وهٌ اغ حتيد مالذله..

وبدددني نياغدددب باالهتمددداع بة تندددا ،وإرشددداْ
قىاندددديها يف أ هددددا أبندددداْ اغعربًددددُ وأجًاهلددددا
املتعاق ُ ،واالرتكاْ مبصدتىاها نةدِ أغصدنُ ندل
مدددا يت دددي بادددا ،ه ند دا ندددينى هلد د ا مدددا بددداب
احلدددرا واغ دددريَ نةدددِ غ دددُ اغهددداد اغد د تعدددي
اجلامع األقىّ بني أبناْ األمُ اغعربًُ.
وإ ا نددددا أنددددياْ اغعددددرب واغعربًددددُ قددددي
اجتايوا وب غىا ما اشتيانىا مدا أجدل إضدعاف
اغة ُ اغعربًُ نةِ أغصنُ أبنآاا واشدتخيمىا مدا
أجددل أهددياهاع نددل اغىشددآل ،هد مددا واج نددا
حنا أبنداْ اغعربًدُ أ حنداهل نةًادا وأ ندنا
*
باا ما اشتيعنا إىل غو ما ش ًل..
واحلكًكددددُ أ اغتصدددديٍ هلدد د ه احملدددداوالت
واغنادددىض باغة دددُ ىلتدددان إىل تعددداو ندددل أبنددداْ
اغعربًدددُ ،ند د ول يف بددديود طاقتددده واشدددتيانته
وإمهاناته ،همامُ اغنادىض باغعربًدُ واحلظدا
نةًادددا وصدددىناا ،مامدددُ ند د ريَ ،وهدددٌ أندددرب
نثرياً ما أ تناط بيوغُ غىبيها ،أو مبؤشصُ
تعةًمًُ وابديَ أو بأًدُ وابديَ أو مبجمدع بعًنده
ما دلامع اغة ُ اغعربًُ املنتعرَ.
*
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أقىو غو ،بعيما نثر احليي يف اآلونُ
األخريَ نا واقع اغة ُ اغعربًُ وانتعدرت داهرَ
ضعظاا نةِ أغصدنُ أبنآادا ،بدل بعدي مدا ضدعظت
بتددِ نةدددِ أغصدددنُ املدددتعةمني اغعدددرب يف نةىمادددا
وآداباا ،ونجس أغة اع نا اغنيل واغهتابُ باا
شةًمُ ونكًُ ما اغعىآب..
نما تسايي اغععىر اجلمعٌ غديّ أبنآادا،
بددددش اغة ددددُ وآداباددددا ونةىماددددا هدد دٌ مددددا ظددددش
املتخصصني باا وبصب..
ومددع نثددرَ املددؤمترات واغندديوات غت ييددي
اغعةل واألش اب اغد أضدعظت اغعربًدُ ،واقد ا
اغعالن وصيور اغتىصًات با ا اغعش  ،مع نل
هددددد ه اجلاددددددىد املعددددددهىرَ واغ ًدددددىرَ ،إال أ
املالبدددددل –غألشددد د  -أ مصدددددتىّ اغعربًدددددُ
يتيهىر يىماً بعي يىع ،وه ا ما دو ظو يدينى
أٍ غًددىر نةددِ غ تدده أ يت صددر ويتدديبر يف أمددر
غ ته ..وما هنا ه نٌ أرّ اآلتٌ:
زيادَ االهتماع غيّ اغناظُٔ بتدياوو أمادات
اغهتب وقراْتاا وتياوهلا وبظل اغععر اغعربٌ
اغكددييع وإدران مظرداتدده وقددت تصددمل املناش د ُ،
ب ًددُ تكددىيع أغصددنُ اغيارشددني واغناظددُٔ مبختةد
مصتىياتاع ،مما يتًل هلع هرصدُ اغنيدل اغصدةًع
واغةظل اغظصًل ملظدردات اغة دُ اغعربًدُ ،وتد وم
اغًدددات اغدددندع اغ دددييع ،مبدددا يف غدددو نتدددب
اغدد ا اغعربددٌ ات األشددةىب اغرهًددع يف هددرو
اغة ددددددُ واألدب واغنكددددددي ،واالهتمدددددداع عظددددددل
اغنصددىا اغظصددً ُ نثددراً وظددعرًا وإيددالْ دراشددُ
اشددتًعاب مددا ابتىتدده مددا مظددردات غ ىيددُ ًنددُ،
وصىر بًانًُ رآعُ واالهتماع اغدالزع واغهدرورٍ
مددا ق ددل املرش دةني واملعةمددني واألشددات َ املعنددًني
بتددديريض اغة دددُ اغعربًدددُ ،و غدددو ندددٌ تتهدددى
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املةهدددُ اغة ىيدددُ اغكدددادرَ نةدددِ ذلانددداَ هد د ه
اغنصىا واإلنعاْ نةدِ منىاهلدا غديّ اغيارشدني
واملتعةمني.
اشتخياع اغة ُ اغعربًُ يف تديريض املعدارف
واغعةىع ناهُ ،أل هد ه اغة دُ غًصدت نداجسَ –
نمدددا يدددينٌ بعهددداع -ندددا اشدددتًعاب وأداْ
اغعةددىع احلييثددُ ،وهددٌ اغ د اشددتىن ت اغ د ا
اغعةمددددٌ واغظةصددددظٌ غددددألع اغكي ددددُ ،ونانددددت
احلامل احلهارٍ اغكادر مليّ اجلصىر املتًنُ بني
نةدددىع هدد ه األمدددع ونكةدددت إىل املهت دددُ اغعربًدددُ
خددددددآر اغعةددددددع واغظهددددددر واغثكاهددددددُ ألنددددددرم
احلهارات اغ نرهاا اغتاريخ اإلنصانٌ..
ويهظًندددددا هندددددا أ نصتعددددداي مبدددددا قاغددددده
املصتعرم (هًال ش ازا) نا تعةّع اغعرب باغة ات
األجن ًُ:
«إىل اغ د يا بىغددىا نددل قددىاهع إىل اغددتعةع
باغة ددددات األجن ًددددُ جددددانةني غ ددددُ أجدددديادهع يف
املنسغددُ اغثانًددُ ،أو يف طددٌِّ اإلهمدداو ،قددي ش ديّت
دو مىاه اع منازو األملعًدُ ،إ مدا أمتنداه هلد ه
األمُ ،هى شًادَ غ تاا ،واغة ُ اغعربًُ ما أغنِ
غ ددات اغعددال ،بددل هددٌ أرقددِ مددا غ ددات أوروبددا،
واغة دددُ اغعربًدددُ تهدددما ندددل أدوات اغتعد د ري يف
أصدددىهلا ،يف بدددني أ اغظرنصدددًُ واإلنهةًسيددددُ
واإليياغًُ وشىاها قي احنيرت ما غ ات مًتدُ،
وال تددساو بتددِ اآل تشخ د مددا ر لقددع تةددو اغة ددات
غتشخ ما دمآاا ما حتتان إغًه».
واألمدددددر املادددددع اغثاغددد د هندددددا يهمدددددا يف
اشددتخياع اغىشددآل اغصددمعًُ احلييثددُ غت صددني
األداْ اغة دددددددىٍ غددددددديّ اغيدددددددالب واغيارشدددددددني
واملتعةمني ،أل اغتةكٌ نا طريل اغصدما هيدرَ
ج ل نةًاا اإلنصا ..

اللغة العربية دعوة لتصحيح ألسنتنا
وتصويب عالقتنا باللغة األم

واالشددتعانُ بتصددجًالت مددا اغعددعر واغنثددر
بشصدددىات ن دددار اغهتددداب واألدبددداْ ،ألنندددا إ ا
أهمةنددددا إمسددددا اغيددددالب نربًتنددددا اغظصدد د ِ،
نشننا نكتدل مىه دُ اغكدراَْ اجلاريدُ ،مدا جادُ
وأششنا حلب اغكراَْ غيياع ما جاُ اانًدُ ،وهدى
ظش نل ما يدتعةع اغة دات األجن ًدُ باشدتخياع
ه ه اغىشآل واغيرم.
والبي هندا مدا اغكدىو إ ترغًدب اغيارشدني
غةعربًُ بًًُٔ مامدُ جدياً غتعسيدس نعدر اغظصد ِ،
وإ غددددو يت كددددل يف تأًددددُ املصددددتك ل اغراقددددٌ
اغصعًي هلؤالْ اغيارشني واخلرجيني.
ومما ال ظو هًه أ غدو يرهدع بًنٔد مدا
مهانتاع االجتمانًُ ،ألنه يهدعاع يف املهدا
اغالٓل باع ن مةُ غرشاغُ شامًُ.
والبددي يف ه د ا اغصددًام واهلدديف مددا تعدداو
نل اغيوو اغعربًُ واغيوو املعنًُ باحلظا نةدِ
اغعربًدُ نةدِ نعدر املديارط واملعاهدي اغد تعنددِ
بتعةًع اغة دُ اغعربًدُ غ دري اغنداطكني بادا ال شدًما
يف اغديوو األجن ًددُ ،ودندع هد ه املديارط بعددتِ
اغىشآل واغص ل..
والبددي إ مددا هددرض رقابددُ نةددِ املندداهج
اغيراشًُ غةميارط األجن ًدُ املنتعدرَ يف اغد الد
اغعربًُ وإغساماا بتيريض اغة ُ اغعربًُ إىل جانب
هد د ه اغة دددات ظييدددُ واهتمددداع ،أل مثدددل هد د ه
امليارط يعتمي نةًادا أندياْ اغعربًدُ وخصدىماا
يف إضدددعاف اغعربًدددُ ويصددداع يف تظدددريط اغعدددرب
واغناطكني باغعربًُ باإلهراط بة تاع األع..
ونةِ من ِ متصل ه االهتماع باجلاندب
اغتي ًكٌ يف تيريض اغعربًُ ونةىماا ،يعي أمراً
واج ددداً وبًىيددداً إىل جانددددب االهتمدددداع باجلانددددب

اغندددرٍ واالصدديالبٌ ،غددو أ اغهددثري مددا
طددالب اغعةددع واملعةمددني غةعربًددُ ،وبتددِ اغهددثري
ما ميرشٌ اغة ُ اغعربًُ يعرهدى قىاندي اغة دُ،
غهددناع ال يصددتيًعى تي ًكاددا يف أبدداديثاع أو
نتابددداتاع ،ومدددا هندددا ه نددده البدددي مدددا اغتن ًددده
بكهًُ ات صةُ ،وهٌ وشآل اإلنالع.
وندددراً غةتددشاري اغظعدداو هل د ه اغىشددآل نةددِ
رلتة د هٔددات اجملتمعددات اغعربًددُ وأنمددارهع،
وتظانل اغناط مدع هد ه اغىشدآل نددراً غألوقدات
اغيىيةُ اغ يصرهىناا يف اغتعاطٌ مدع اإلندالع
مبختة وشآةه ،ه آاارها نةِ أغصدنُ اغنداط
وشةىناع اغة ىٍ ال ها إغظاغده وإنهداره،
غ د ا البددي مددا اغتخيددًط اجلدداد غالشددتظادَ مددا
نددددددل هددددد ه اغىشددددددآل املكددددددروَْ واملصددددددمىنُ
واملعاهيَ يف دنع اغة ُ اغعربًُ ونعر اغظص ِ.
إ اغة دددُ اغعربًدددُ هدددٌ ندددآا بدددٌ ينتكدددل
بروبدده وجصدديه نةددِ أغصددنُ اغعددرب واغندداطكني
باغعربًُ ،وأٍُّ نددرَ إىل اغة دُ اغعربًدُ بشقدل مدا
ه ا اغعش هى قصىر نانِ ويعانٌ منه املعنًدى
باغة ددُ اغعربًددُ وآداباددا ونةىماددا ،ممددا أشدداع يف
إضدددددعاف اغة دددددُ األع ،واشتنصدددددا بددددديآل مدددددا
اغةاجات اغعامًُ املمصىخُ يف معدع اجملتمعدات
اغعربًُ مدا أدّ إىل إضدعاف اغعربًدُ اغظصد ِ،
وأشدداع يف مصددانيَ خصددىع اغة ددُ مددا اغتيدداوو
نةًاا واإلشاَْ إىل ه ه احلاضنُ اجلامعُ غألمُ
اغعربًدُ واشددت ياهلا عىاضددا ندداجسَ نددا ددع
األمُ وملةمت ظتاتاا يف وقدت ن ديو هًده  -حندا
اغعرب -بشمض احلاجُ إىل اغىبديَ واغتهداما
واغتآغ .
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شعراء احلرب يف
صراع قيس وتغلب
زبري سلطان قدوري*
يف عهددع ع ددع بنددر اددج تددزى ددز عن د
أرض جلشيزة لفز تية حدزى د تيدة ادق ا ل د
ادديط ىبددس ىصددنيم ىتددج تلهددل تددج ل ل د
ليمنيدددة ،ىتدددل ادددق ا يندددة تكندد  ،لدد بل دد
ت طج تل اق هدز ادلا ر ى لفدز  ،ىأصد ل
تنددر وددزى أصد ل ا ،ددلدية ،عند تدد،س
بنددل ا لزع يددة ى لشر عيددةط ع ددع مل د ادديط
الألر ضي ا ي ة لد بل د تضديطز عنيهدل
تكن  ،ىخلصة ألر ضي ل ح ل هز الا رط
ى لد د ىضدددل تكند د خيلتهدددل ،ىأ ن د د عيهدددل
أ للتهل ،ا ىص ل ا ينة ايط مبئل لضنقط
ت لدد ادديط ا يددلدة أحددع سعمل هددل ادديط
ىعلرصدددهل عمدددحل ادددج و دددل  ،خطدددة صيلصدددية
ىعضدديزية لطددزد تكندد تددج أر ضدديهل ،ع ددلي
ع ع هلل اج لشاحل ،لذ أعنج فضه خنيفة الع
ت تللىية اج أاي صفيل  ،ىد د لده جلشيدزة
للزاية ى للز ق ىت ز ،ىبل لكزض تج هذه
ل يلة ي ت ع ،ه ادج س تكند تدج ديلرهدل تدل
اددق اددلا ر ى لفددز  ،ىلحددسل ل يضدديق اددع
عنهددلط ىي ددعى أ اددج لددشاحل ى عددا عند تددل ند
عمدددحل ،ىعدددلد لا للدددز ق لدددذ بدددل أتدددحله
ت ددل اددج لددشاحل ،عينفدده ألخددحل مد تددلل
جلشية ى ل عال تج ا ل جلشيزة لفز تيدة،
ىتنهدددل ا يندددة تكند د  ،لددد رعطد د أ تلطيددده

عدديئل ،عهددي تلددزض أوز ضدده ىأهع عدده ،ىتلنددم
*
اأ ه ععىهل لنعىد()1ط

األسباب املباشرة لمصراع
ا ،ددلديةب أص د ل
يطددلض لا ألص د ل
صيلصيةب ع دع بل د بد ا يندة تدج ل يند،ق
للزاي،ق لي حلتق تنحلسة لا لحعى ل د تق
ب ،لرع،ق عن اسعة ألت يق ى لدشاحليق،
ع ينددة تكن د ذمددلس لا ل د ألت د يق تنددذ
عهددددددع تللىيددددددة ،أتددددددل ادددددديط علذمددددددلس لا
لشاحليق()2ط
اعأ ل دز يف تلزبدة تدزا ر هدم ،ىتدل
أعزسته تج ،ل ج ل لحل ألت يقب حيث هدشت
عيهددل ا ل د بددس ا يددلدة سعددز اددج وددلر ،
لدددذ هدددز لا ازايضددديل ( ل دددحلة حلليدددل)،
ى ص ،ا عنيهل ،ىالي ع ع هلل اج لشاحل خنيفدة
عن د بضددنمقط يف حددق ن د ازي دده عمددحل اددج
وُ ددل ادددج الدددعة لضدددنمي عندد ادددج لدددشاحل،
ىذهد د لا دتغدددا ىادددلي تدددزى ادددج ويدددم
خنيفة ،لذ أرصنه ت ا ين،ه لي لت اج لدشاحل
يف ددديػ ع يددددع هلل اددددج سيددددلد أتددددحل جلشيددددزة
ى للز ق تج ا تزى  ،ع لت تله ل ،اق ،ثم
*
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ن عن اج سيلد يف تلزبدة تد ت دل ادج
لشاحل ،أد لا ز ألخحل ىهشمية ألت يقط
ل،حا عمحل الاج عمه سعدز ادج ودلر يف
ازايضيل  ،ع،للاع عن حملراة بن ى ل ل
ليمل ية ل هشت ايط يف تزا ر هم ،أرص
ددي قط ىالددع ع د ة
سعددز عمددحل حلبمددل عن د
خغي تج تنلتي صنطة ع دع بندر ادج تدزى يف
لغدددلا ى جلشيدددزة ،عهدددز لا دتغدددا ،ى ند د
ألتل تدج ع دع بندر ادج تدزى  ،عأتندهط ل ل
ع ددع بنددر لددذ يلددزض سالتدده ،ي ددا ادده،
عح ضه عندع تد ه لزـيددـل  ،عدغدي عمدحل عند
فضه تج تؤ تزة يعازهل ع ع بنر له ،علح،دلل
عن لزيـل  ،عأصيزه ت حلرصده ،ىهدز لا
جلشيزة لفز تية ،ىت ض ت ا ين،ه الل ز تج
هدددز ل نددديذ تدددل ادددق تدددعين حدددز ى لزادددة،
عل ،ملدد ح لددده ا ل دد اددديط ،ىادددعأ يكدددحل تدد
ا ين،ه عن ا ل بن ى ليمل ية لد تضديج
يف اددلا ر ،ىعندد حنفدددل هم تدددج تكندد  ،لدد
بل تضلبنهل مت،ع تل اق الا ر ى لفز
ىد نةط

وعركة احلريش:
بل د يف دد ر عمددحل تددزأة تددج متدديم،
ىسى هل تج تكن تعع (أا دىيد ) ،عأخدذ أحدع
أصدددحل عمدددحل تدددج ادددا وندددزيػ دددش تدددج
ونمهل ،عغي،هم لا عمحل ،عنم ين زهل ،اد
أخذ تل ت د تدج أونلتهدل ،عغدي حلىلدل لا
انهدددل دىيدد  ،لدددذ بدددل علرصدددل تدددج عزصدددل
تكن  ،عأولر ت جمم عدة تدج ا يندة ددمحل عند
ادددا وندددزيػ تدددج اددديط ،ىا،دد عدددعد تدددنهم،
ى ص ،ا عن ونم تل د تزأة تعع أا ىليد م،
عحددلىل ل يضددي صددع همدد ا مددحل عفغدددن ،
ىر د د دىيد د ىإلع،ددده لا تضدددلبنهم ىتلهدددم

لكندددل م ،عدددلع،دز تكند د اهدددذ لن دددز عند د
اددديط ،ىأ غدددع ألخطدد تف،ددددز اهدددذ لن دددز
ال س:
عدددددددج تاضدددددددأل ل ادددددددلونزيػ عج نـدددددددل
تنينددددددددل انددددددد
وددددددع ة ا

تددددددددنهم ىعمددددددد ر

لت،نددددددل ونددددددزيػ بأ هددددددل

بدددددددس ادددددددع أ يلاهدددددددل ىلزيدددددددز
ى ددددددلعى

مدددد د لصددددددز أا هيدددد د م

عمدددل ر لد د تدددج ذىدهدددل اد د لحل ()3

يوم واكشني:
اددعأ هددذه بلزبددة عنددعتل وددش ادديط
ا يلدة عمحل اج و ل لضنمي ا ينة تكند تدج
أ د ألخددذ الل ددأر ،عهددل م ديددلر تكن د يف انددعة
تلبضق عن هدز ادلا ر ،لد بل د تلدعـ
تدددج أهدددم تدددع تكند د  ،ىحدددعث ادددق لطدددزعق
تلزبددة عميمددة ،ا ،د عيهددل ضددمئة تددج اددا
تكن  ،ىتج اينهم علرظ تكن عددليث ادج تنيدر
لدددد،كنك ،ىبددددل علرصددددل عددددملعل ىعددددلعز ،
اطل ر نده يف بلزبدة ،ى تدلا ل ،دلل ،ىهد
ينغع:
ادددع عنمدد اددديط ىذمدددج لندددم
أ لف ،ي  ،ىه ا أ ذاا
ىيف هذه بلزبة ح
تكن ()4

ايط

ز عند

يوم الثرثار األوه:
رد تكند يف هددذه بلزبددة عند  ،ددلر
اددديط يف تلبضدددق ،ى ل زثدددلر هدددز ين د د تدددج
عدددزاي د د صدددنملر ،ىي د د يف هدددز د ندددةط
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ى ز ازي ل تج د صدنملر ،الدع أ حغدع
تكند د بد د ا هدددل صددد،لع د ىلدددذه بلزبدددة،
بمل ن د بضدلععة تدج ا ل د عدعة ت،حللفدة
تلهددل بضددل عتهل ىتغددلرب،هل ،علصدد،ملا ىلددل
ا يندددة لنمدددز ادددج الصدددم ،ىا يندددة بغدددمز ادددج
وددلر لغددي ل ي أحددع صددلدة ا ينددة عددي ل يف
جلشيزة ،بمل ص،مل ىلل ع يدع هلل ادج سيدلد
سعيم ا ينة ظ يدل  ،ى لضد يف صد،ملاة سعديم
ظ يددل ب أل ادديط تنلصددز ع ددع هلل اددج لددشاحل،
ىبل ت ل اج لشاحل اع ا ،أخله لنلائ ادج
سيلدط
ىحق عنم عمحل اج و ل لضنمي حبمم
وغ د لد صد ،هه ،صد،نمع ا ل د متديم
ىأصددددع ،عزعطدد د أ يضدددد،مي لددددهط ى ل ،دد د
جلملل  ،ىبل تكن ىتج تلهل ا يدلدة يشيدع
اج ه از ل،كنك ،ىبل ايط ا يلدة عمحل اج
و ل لضنمي ،ى ا ،،لطزعل ا،ل عزصل،
هشت د يف هليددة ل ،ددلل ادديط ،ل د تلزض د
ب ،نة ب حلة ،بمل أعزود يف بلزبدة تكند
بدد ح ددعهل لددععق ضددع ادديط ،علرتي دد
ل  ،ى ل،م يد يف ل ،ند ى جلزحد
أاغ أ
ى أل فدددلل ى لنضدددل  ،ح،د د أ هدددل ا دددز اطد د
ثسثق تزأة تدج ادا صدنيمط ىتكند تكند عددز
ىعزحددل اهددذ لن ددز ،ىأ غددع عددلعزتهم لين د
اند وددلرظ ل،كن يددة أايلتددل عددلزية ،ايد ل هددل
هي لألخط الل عيهل:
بدددددددل رأى دددددددل ى ل دددددددني

لللدددددددل
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يوم الثرثار الثاني:
وط ايط وط ل ععيع  ،ىحش حش ل
ب حل  ،ى ن ل أر ل ،سهل ،عحغع ا تهل
ا يددلدة عمددحل اددج و ددل  ،ى طددم لليدده سعددز اددج
ولر ت ا ته ،بمل طم لليه ا ينة اا
عددددلتزط ىبل دددد تكندددد تز ادددد تددددل ددددز ،
ى صدددد،لع لددددزدة علددد ادددديط عنددد هشمي،هددددل،
عحغددع أيطددل ا تهددل ا يددلدة يشيددع اددج هدد از
ل،كنك ،بمل تن دعمل تج ا ينة لندـمزط
اعأ بلزبة يف تنط دة ل زثدلر ،ى عد،ع
ل ،لل اق لطزعق ،صدمع عيهدل تكند  ،دل
دع ا ينة اا علتز أ ت صنيمل يف بلزبة
ت لت ىحعهل ،ظنل تنهدل ادأ لن دز ادل ح،مدل
ل،كن  ،ليج ا ينة صنيم صمع يف بلزبة،
ى ت،شعش ادزىا ادا عدلتز ،ع لتند ا ضدللة
ععيعة لا أ هشت تكند ىتدج تلهدل ،ى ا،ند
أهددم اددلدة تكن د همددل اددا ع ددع يغ د  ،ع ددأر
ادددديط ىلشمي،هددددلط عأ غددددع عمددددحل اددددج و ددددل
ال س:
عع لفن رظ ل زثلر افضي
ىتدددددل إّلددد د تدددددج أهددد د ىتدددددلل
ىحاددد د لي تدددددج رايلدددددة بلجل دددددلل
أُبدددددلىحهم ادددددعهم تدددددج صدددددنيم

مدددددد د ل د رعددددددددل

ى ل ددددددددينا يف أميل نددددددددل ا

ىحنطددة ط يضددل ىبزتددل يل لددل()5

ىىلّدددددد د عددددددددلتز عنـددددددددل عأ ندددددد د

ىتددددددلرا صددددددز يط ىاصدددد دمـل لالددددددل
ى ايدددددد د ا

خنّدددددد لندددددددل ل زثدددددددلر ى بشر عدددددددل

لددددددددل

ىأع دددددز بلب دددددلعي

لنـهدددددلل
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ىالل سعز اج ولر :
أ تاددددددددج ت ندددددد د عددددددددا عمددددددددحل
رصددددددددللة لصدددددد د ىعنيدددددددده س ر
أ ددددد

ُ حددددديـ ذ ميدددددج ىبن دددددل
ىدملددددد د

ىذمج بزار ل اي ا اعتل ع ذال
دالقا ىلدا د د تيل
ىالل دفي اج صفلر:
صا حنلبم اهجـ عن صيحل
ى انيددددددددد،م هندددددددددل ن ألادددددددددد ارينل

ددددد دعـ ل ادددددددر يف دددددددش ر

بمل،مدددددع عنددد د لحدددددعى ياعايددددده
عدل ،دددددددده ادددددد د اهج ى يضددددددددلر

يوم الفـُدين:
أولر عمحل ادج و دل عند لفدعيددـج ىهدي
ازيددددة عندد د هددددز اددددلا ر( ،)6لدد د بل دد د
تضددينهل جمم عددة تددج اددا تكند  ،ع ،د تددنهم
للعد لي حل ،ىالل لغدلعز لفدلرظ ددفي ادج
صفلر بدحلراي عج تنر بلزبة ع لل:
لددد تضددددأل ألرض لفدددع عنددددييم
عدهعا لفدددعيج اهنييددم ى ل ددـ ر

يوم الشُّكـَري:
ىيف ازيدددددة صددددديحل لل دددددلظ عنددد د هدددددز
الا ر( ،)7ل ،ا ينة ايط ي دهل عمحل ادج
و ل تد ا دين تكند ى لنمدز ي دهمدل يشيدع
اج ه از ،علا ،،لطزعدل ا،دل عنيفدل ،صد م
عيددده عدددعد بد د حل تدددج ل ،ند د ى جلزحد د تدددج
لطددددزعق ،ى ،هدددد بلزبددددة اهشميددددة تكندددد
ى لنمدز ،ىعدزـ تددج بلزبدة أعددهز عزصددل تكند
عمحل اج نعل ،ىاع ىصف بلزبدة عمدحل ادج
ود ل ال س:
ىأعن،نل ي اا لضيحل اج نعل
عن صلا ع ا لندـ ل ت لاز

لعى ز

يوم املعارك:
ىال هذه بلزبة اق اديط ىتكند عند
أرض ب ص يف تنط دة تضدم ( بلدلر ) ،ت د
تل اق اندعتي ونطدز ى للا،يدا ،حيدث ،ملد
عيهددددل تكنددد  ،عهلإ،هددددل ادددديط ،ىحددددع اددددق
لطدددزعق ا،دددلل عدددعيع ،هشتد د عيددده تكند د ،
ىهزاد لا تنط ددة وطددز ،عسح ،هددل ادديط،
ىا،ن تنهم ععد بد حل  ،ىعدج هدذه بلزبدة
الل دفي اج صفلر:
ىل ع تزبنل البللر

تنيدم

ى ونطز ى ل زثلر أ ضلد

دال

يوم الشـّرعبيّة:
 ،ز يف هذه بلزبة تكن ا يلدة اج
ه از عند اديط ،لد بدل ي دهدل عمدحل ادج
و ددل  ،ىىالد بلزبددة اددلل ز تددج تنط ددة
تن ج ،يف تيدل يضدم لغددـزع يـة ،ا،د عيهدل
أحدددع عزصدددل اددديط لي دددلر يدددعع عمـدددلر ادددج
بهشا لضنمي ،ى ع،دز اهذ  ،دلر ألخطد
ال س:
ىل ع اي

جلحالض بل أىال
اللغدددددددد ددـزع يـة لذ راأى ألهدددددددد د

يوم البميخ:
ىىال هذه بلزبة عن هز ل نديذ أحدع
رى عددع هددز اددلا ر ،ىاددعأ بلزبددة اهمدد ا
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ع ـن،ه تكن عن ايط ل بل تضديج تندر
بنط ددة ،ىبددل عمددحل اددج و ددل عن د رأظ
ادديط ،ىحددع يف هددذه بلزبددة ا،ددلل عنيددف،
عيسهمددل يزيددع ىلشميددة ،علصدد،دعتل أاغ د
أ ددد د ل ،ددد د  ،أد لا ت ،ددد د ليددد د حل تدددددج
جلدل ق ،بمدل رتي د عيهدل دز م اغددلة،
ىتنهل ا ز اط لنضل بمل حدع يف ل زثدلرط
ىيف هلي،هددل هشتدد تكندد  ،ى  ،ددز ادديط،
ىعيهل ي ل دفي اج ل فلر:

هددددؤ  ،عددددج هم تضدددد، ،ن  ،عددددجذ مددددأ ،
ىصلرى لا صزحهم ،ى ـهنل لا ب ا ا تنهم
تادج يكدحل عندديهمط ع دلل لدده ع دع للشيددش ادج حددل
لنلمدددل ل دددلهنيـ :ا،ندد ا عزصدددل اددديط أتدددط،
ىأىل أتدددط ثدددم تندددئ صادددحز  ،ى ندد  ،ىأيدددعه
عيينه اج أمسل اج خلر ة لفز ر ـ ،ىبل ادع
ي ار
أت لنمعة ايطط عكط عمحل ىالل :بأ ـ
ٍّ!ط عددعخ عمددحل اددج
ىاددع دد لدد و أىل عددلر
و ل بلزبة ر س ىه ينغع:

سرق لزـتلح ىىا ب ـ تهنع

أ ددددددددددل عمددددددددددحل ىأادددددددد د بدكندددددددد ددـط

سلدددددشلجا ان اددددددر ادددددلل نيذ عددددددش ط

يوم احلَشاك:
ىتلـع هذه بلزبة تج بللر ىللتة لد
ددز تددل اددق ادديط ىتكن د  ،حيددث رأ ا ينددة
تكن أ عمحل اج و ل لضنمي لج ينفر عنهل
ل أ ي يعهل عدج ألرض ،ع دزر أ ت لتد يف
بلزبة ل لدتة ا،ل ععيع لا أ تهدشا عيهدل
ايط هشمية ب حلة ،تمهز عيهل عممدة ا تهدل،
ىادددذلر متند د خمطدددم عمدددحل ادددج و دددل تدددج
لالدتهدددلط عمملد د تكند د بد د ا تهدددل ل غدددزية
ى للضدديزية ا يددلدة يشيددع اددج هد از ،ىهلإ د
ايضدددل لدد بل دد ا يدددلدة عمدددحل ادددج و دددل
الل ز تج لغزع ية عنع ت يدعع وغدل ،
ىبل سعز ادج ودلر ادعا تد ا تده بنلصدزة
ايط ىتله انه ىلدذي ط
ىت لت د لطزعددل ا،ددل عددعيع تددعة ثسثددة
أيددلا ،ىاددزر تكند يف ليد ا ل للددث أ ت ددمع
لا آخز رتا تج حيلتهل ،ع لتن ا،ل عزصدل،
أعلز عمحل اج و ل اأ هذ ل ،دلل صد ض
ي زر ت حل تكند  ،لتدل تن ،دز أى متد  ،ع دلل
ل ين،ددده :يدددل اد د ا أرى ليدددم أ تن دددزع عدددج
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اع أح ط ل ا اطنر علح دط
عل ضح سعز اج ولر خسل بلزبة،
ىعلد لا ازايضيل  ،الع أ انكده أ ع دع بندر
اج تزى ت ه ا ته لا ازايضيل لسصد،يس
عنيهددلط ىخددسل بلزبددة ت و د يف ىصددم تكن د
عمدددحل ادددج و دددل  ،عدددل ،م عنيددده عدددعد تدددج
عزصددل تكند  ،ىتددج ايددنهم ميد اددج ادديط تددج
ادددا بلددد ادددج سهدددحل ،ىونمدددل تدددج تكنددد ،
عطزا ه الوملرة ح ،ع،ع ز حده ،ع ،نده
دز ح،
يشيع اج ه از ،لذ بل ادع أصدي
أد لا ت ته يف لي ا فضه ،الع أ أىص أ
تي د ل يددلدة تددج الددعه لا تددز د اددج عن مددة
لددددشهحل اط ى  ،ددددز تكنددد  ،ى هشتددد ادددديط
مب  ،عمحل ،ىعيهل الل لغلعز:
أرادددد د اأثنددددددل لفددددددز
دد

ىعفدددد ددـا

أايلهدددل ا،يد د ادددج هد د از

ى تمنمدددددي ل ددددددح أاا تكنددددددـط
ا،يددد لن ددددلرى يف دد د

ا حضاددددز

أ يز الن لغلز أ ييد ادج هد از
ه لذ ا،د عمدحل ادج و دل  ،ىادلل أحدعهم
ل لذ ا،نه إي اج ايط لشهحل ع لل:
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ىل عمدددددددحل يددددد د اا ا،ددددددده تكنددددد د
ا،يددد

ميددد

ا،يددد ادددج هددد از

عزح تكن ال  ،لرهل ح ،رب ر دلل
تكن عند أب،دلض الطدهم ،ىهدم ي لد  :أتدل
تلنم أ تداكن ا تكن ؟ط بل بلزبة الصدية
عن ايط علتة ىعن اا صدنيم خلصدة ،حيدث
ع ددع للعيددع تددج عزصددل هل ىر لىلددل ،ىب ددز
عيهم ل  ، ،ىع دع ال دعهل بيدع ي عمدحل ادج
و ددل لضددنمي ،لددذ اطل د تكن د رأصدده،
ىأرصددن،ه لا ع ددع بنددر اددج تددزى يف دتغددا،
لددذ بددل يلددعه عددعى عزصددل لدده ،ىتددج أهددم
تنلصز ع ع هلل اج لشاحل ،عفزح ع ع بندر،
د لدزأظ لليده الىلددع يل
ىأبدزا ل عدع لدذ
ى بللط ىأعلر ألخط يف أعللره تف،ددز ان دز
تكن يف تنر بلزبة ،ىخيرب اأعللره اا أتية
ادددأ ا ين،ددده هدددي حنيفددد،هم بدن دددة ضدددع ادددج
لشاحلط بمل يدزدد يف ألعدللر لد أل لهدل الدع
اق ع ع بنر ىسعيم اديط سعدز
ل ن لذ
اج ولر ليساي ،تذبز عيهل ع دع بندر
اأ ايضل اليل،ه الع أ هشت،هل تكند ىأروم،هدل
عن ل لهط ع لل:
ادددددا أتيـدددددة ا ادددددع تنلضددد ددان دى دايددددددم
أانددل ادددا ا هددم آىىا ىهددم دددا زى
ىاددددديط عاددددديس ا ح،دددد أا ندددد راا دددددل
ع ددليل لددر اضددز الددعاتل ادددهزى
ضدامـ تج وز لذ عدط و راهم
ىايط عايس تج أخساهل لطدـماز
بددل ب ،د عمددحل اددج و ددل ىاد عددعيع
وش عن ل ل ليمل ية بلعة ىأ لر ع ع
هلل اج لشاحل علتة ،علعىه اطس عدملعل ،أل ده
ي  ،د عددلر تددج بلزبددة ،ا د ا ،د يف ىصددم

بلزبدددددةط علندددددعتل ىصدددددن أ دددددل ت ،نددددده لا
لي عة ،ادلل أحدع لز دلل ألمسدل ادج خلر دة
لفدددش ر ـ :ا،ندد اندد تكندد عمدددحل ادددج و دددل ط
ع لل :ادأظ ،لادل ادد ،لز د يف ديدلر ل د ا
ت س وحل تعاز ،ثم الل:
يدددددع راهدددددج عنددد د صدددددنيم اكدددددلرة
ت دداغي ىلددل أصددع ايددز اددج ى دد
ىتدد د

ُ أى دا لفداعىبدد دداط عللددددة
ي،دددددددلتا أيادددددددلتا

ددددددددهشاة ط لن ل ددددد د

يوم الكـُحَين:
ىالدد د هددددذه بلزبددددة يف تنط ددددة تلالددددة
لنم ص وزاي هز د ندة ثدأر ىلشميدة اديط يد ا
وغل  ،ىب  ،عمحل ادج و دل ط ادعأ حدق
اعا متيم ادج عمدحل ادج و دل لا ازايضديل ،
ى ل ،د اشعددز اددج وددلر  ،ى ن د تندده أ ي ددأر
ل يط ىألايه ،علت،ن سعز ،ل دعد ىلُدذي ادج
سعز أ ي ل ألايه( :ى هلل لئج ظفدز اهدم تكند
ل ذلر لللر عنيدر ،ىلدئج ظفدزى ا،كند  ،ىادع
خذل،هم ل ذلر ألعع)ط
دعلدد بنمدددل ىلُدددذي سعدددز لا حملرادددة
تكن د ى لُ ددأر تنهددل ،عمهددش ا تدده ،ىصددلر ل ،ددلل
تكن  ،الدع أ صد،دنف أخدله أىظ ادج ودلر
عن ازايضيل ط ع ه اضمل تج يغده لغودلرة
عن لحعى ا ل تكن (اا عداعاىبداط) ،ع ،د
ر ددلىلم ،ى صدد ،لح أت د ىلم ى ضددل هم ،ىاي د
ي ا تنهم ل تزأة ى حدعة صد،ملر  ،عأ لرهدل
يشيدع ادج حمدز ط ىى ده اضدمل آخدز ا يدلدة اندده
ىلذي لا اا بل اج سهحل عهلإهم ،ىا،د
تددنهم عددعد ب د حل ط ىى دده اضددمل ثلل ددل ا يددلدة
تضنم اج رايلة لل ينيـلا اد ا تدج تكند ع ،د
تنهم أعع د ب حلةط
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ثددم صددلر سعددز لا جمم عددة تددج اددا تكن د
بددددل ت ،ددددعيج يف تنط ددددة لل يددددا اددددز
ب ص  ،عنمل مس ل،كن ي ا ،ه سعز للديهم،
هزاد تددج أتددلبنهم لا هددز د نددة اكيددة ع د ره
لا لطزض آلخز ،ل أ ا سعز و اهدم
اددلل ز تددج ليدددحي  ،ع ،لت د لطزعددل ا،ددل
ععيع  ،ى هشتد تكند  ،ىا،د تلمدم ر لىلدل،
ىتج ا ي حلىل ىلز عرب هز د نة لا لطزض
ل ل ي ،عأرصد للديهم سعدز انده ىلدذي لي طدي
عنيهم ،ع  ،أون هم ،ى يلرب لنهدز ل ل نيد
تنهمط ىع،ر سعز ا،كن ع،يدل عميمدل ،ع دز
ا تدده اط د لنضددل  ،ىا،ن د ألصددزى ،ىبددل
عددعدهم بئدد،ق صددرب  ،ىأظهددز وددس ىح ددع يف
ل ،د  ،عددرب عمددل مندده صددعىرط عأ غددع سعددز
تف،دز اهذ لن ز ال س:
أ يدددددل عدددددق ايّدددددي ال ضددددديل
ى ايّددددي علصددددمل ى اددددج وُ ددددل
عدددددج تددد درُ تكنددد د ا،نددد د عمدددددحل
ىرهطدددددل تدددددج وددد داـ يف ودددددز
ع دددع أعند د ادددا غدددم ادددج اايدددز
ىادددددزهم عددد د رظ تدددددج بدددددس
ا،ننددددددددل تددددددددنهم تددددددددل ،ق صاددددددددرب
ىتددددل عددددعل عمدد دحلا اددددج وُ ددددل
بمدل ادلل ادج ل دفلر يدلراي عدج تنددر
ب الة:
أ تددد دزا حازاندددددل تزبنددد د ح ي دددددل
تحللفهدددددددددل بنذلدددددددددة ى ل ـدددددددددكلر
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أىلدددي عدددش عأضدددح

ىادددع بدددل

ىلدددديطا ىلددددم تددددج لدد دذـل ـ  ،ددددلر
ىالدع عد ة أصدز سعددز عدلعز تكند ليد حل
ل طدددلتي لددد،كنك ،ىأخدددذ تللددده ،ىليدددج سعدددز
لضيلصددي ينددر أر د أ ييض د ه لا ل دده،
عددأ نا صددز حه ،ىأعددلد لليده أت لدده ،ىأبزتدده
الللطليل ،ع لل ل طلتي:
ل ديـ ىل بددل ا د تي لدديط اي دناهم
ىااددددق ا ا تدد درن ل ضددددزاة ىلددددلد
ت ج عانير ا مبدل أىلنيد ا تدج حضدج
ىادع تلادزـض ي لدديم تدج تا ،د اددلد

يوم البـِشر:
ىالدد د هددددذه بلزبددددة يف تنط ددددة دد د
ل غددز عددزاي لفددز  ،ىت ،د ليد ا حملعمددة
ديدددز لدددشىرط تلدد د أصدد لاهل لا تطدددلىل لغدددلعز
لدد،كنك لي د حل ألخط د عن د ادديط ىسعيمهددل
جلنحددلض اددج حيدديم لضن ددامي يف جمنددط ع ددع
بنر اج تزى ط حق صدأل ع دع بندر ألخطد :
أتلزض هذ يل أخط ؟ط ىي ع جلنحلضط ع دلل
ألخط ت،ربتل :لم ،هذ لذ أا ل عيه:
أ صددل

جلنحاددلض هدد هدد ا ثددل ز

ا ،ندد أصددي ا تددج صددننيم ىعددلتز
ىأبمدد ا ددديعته ،دددل لدد جلنحدددالض
يكندددي وطددد ل ،ىبدددل حينهدددل يأبددد ر دددل،
ع دددعأ ت،ضدددلام تدددج ادددق يعيددده لند د ى ويمدددل
ىوط ل ،ىالع أ ،ه ألخطد تدج ا ديعته،
الل له جلحلض:

شعراء احلرب يف صراع قيص وتغمب

انندد صدد ضا يدديهم ايُدد تهنددع
ى انلددد عمدددحل اللزتدددلح لغددد

ز

ع لل جلحـلض لألخط  :يل ادج ططططط بند
أظددددجـ أ عدد د ث عندد ديا مب دد د هددددذ !طعلرتلددددع
ألخط خ عل ،ىعدزض أ جلنحـدلض لدج ي بده
صددلبل ىح ـيددل ،عأصددز لا ع ددع بنددر اددج تددزى
خل فل تزتلع  ،ىأتضر اأذيلل ث اه تض،محل اه
اددل س :هددذ ت ددلا للل ددذ اددرط عددزد عنيدده ع ددع
بنر :أ ل لر جمحلط
يضدد،ط جلحددلض أ ينددلل تددج ألخطد
يف حطزة انيفة ع ع بنر ،عددزا ىهد دز
ثيلادده ولض د ل ،ددل أصددلاه تددج عددلز ألخط د ط
عذه لا بُ،ل دي انيفة ،ىأخربهم اأ
ع دددع بنددددر عهدددع لليدددده إددد صددددعال تكنددد
ىايز ،عي ،لليه ب،لال يف ذلدر ،ثدم خدزا
لا ا تدده يف دتغددا ،ىاددلل ألصددحلاه :ل أتددحل
بددؤتنق اددع ى ددي هددذه ل ددعال  ،عمددج أر د
لنحلق اي عنيفل ط
ىأصدددز لا أهنددده لدددذيج بدددل ي طند د
ازي ل تج رصلعة هغلا ل،لالة لنزاة ،عأخربهم
مبدل ادلا اده ألخطد يف ديد ع دع بندر ،ىأ ده
ع،ل د ب،ددل ل ددعال  ،ىاددأ ع ددع بنددر
يلهددع لليدده اغددي ط ثددم اددلل ألصددحلاه :تددج بددل
أحدددد ـ أ يكضدددد عدددددا للدددددلر ،ىعدددددج فضدددددي
عني ح ا ،عج ي أاضم أ أوضد رأصدي،
ح،د د أىاد د يف ادددا تكند د ط علصددد،مل لعع تددده
ثسمثئة تج ا ته ،ىأاضدم لده ادأ هم صديم ت
ب ته ،ىحيي ويلتهط
عضلر تج لين،ه لا تنط ة ل غدز  ،ىعندع
تيددل يضددم لزـحد  ،ىهد تيددل عيدده تددل
ت ددديم ح لدده ا يندددة تدددج تكندد تدددعع غدددم ادددج

ايددز ،عهددلإهم عن د حددق وددزة ،ىا ،د تددنهم
ليددد حل ،ىأصددددزض يف ل ،ددد لصددددز عل عميلددددل
ىاغدلل ،ح،د أ ده ا ددز اطد لنضد ة و تد ،
ىأخزا تنهل أل نة ،ىذا لي حل تنهمط
ىيف بلزبددة أُصدزا ألخط د ،الددع أ اددد،
انه عيهل ،ى صد،طل ألخطد لفدز ر تدج ألصدز
الع أ لطذ ى هه اللض د ،ىل ط ع ل ة اعمية
اللية وحل ميفة ،عمنه لدذ أصدزه اأ ده ع دع،
عضأله تج أ ؟ ،ع لل :ع ع ،ع بده ،ىأ ندا
صددز حهط ى يلنددم اأصددزه جلحددلضط ىعددج هددذه
بلزبة الل جلحلض :
تاددددزى عندد د صادددده ل انيدد د د تددددط
راعدددددعا لدددددعـث ر ىليندددددهم
ع د د حج ا عل ندددة لزـحد د
عدددل

يازاُدددددع

اكدددلرة

تزعد د يف وعيدددع ب ا دددع

ع بج حيـ اا لفعىبط ع
فدددددددذى  ،أ عدددددددعىـ ل

ة
ينفدددددددذ

ىالدع ،هدل بلزبددة ،أصدز ألخطد لا
ع دددع بندددر ادددج تدددزى ليغدددي ه تدددج تذحبدددة
جلحدددلض ،ىحدددق دخددد لليددده أل ددد ا ددديعته
بغه رة ،ل الل عيهل:
ل ددع أىا د جلحـددلض الل غددز ىالددة
لا هلل تنهددددل بُغدددد،ي ى بُلادد د ـل
عضدددددل ادددددا تدددددزى تدددددلل ذتـدددددة
ىح دددد ضددددليف يددددش ل ي صـدددد
ودددددل تكيـزهدددددل ادددددزيػ مبنيهدددددل
ييج عج ازيػ تض د ىتاشحد ()8
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اددزر ع ددع بنددر تللا ددة جلحددلض ،علنددم
جلحدددلض ا دددز ر ع دددع بندددر ،عهدددز لا ادددسد
لددزىا ،ىوددا ادده ع يددعة اددج همددلا لدد،كنك ت د
جمم عددة تددج ل،كلل ددةب لي طلد عنيدده لطزيددا،
ىمينلد د ه تدددج لدددذهل لا لدددزىا ،عنمدددل رآهدددم
جلحددلض ،ر د للدديهم ،ىالتنددهم ،ىأىا د عدديهم
ت ،نددة ب د حلة ،ى صدد،مز يف زي دده لا لددزىا،
ح،دد د ىصدد د للدددديهم ،علصدددد ،ن ه ىأبزتدد د ه،
عأ غع ي ل:
عدددددددج تطزدى دددددددي ىادددددددع تطددددد د
تدددج لددد رد يددد ا يف دتدددل ألر ادددم
لع ذرا ادز لغدمط ح،د تن ـضد
ظستل از ل بُ زاال

ل دسدا()9

ىأرص لا ألخط ا يعة الل عيهل:
أال تللدر هد لُمد،ا أى حطاطد،ا
عن

ل  ،أا هد

تدا بد

دم

أ أعددنيم ادد،س ىأ دعا ا أ فيُددم
اف،يددل ادديط ى لضددي ض ل ـ د را
ايد د ـ ع،د د ط يانلد د عمدددحل اضاددديفه
لذ عا ،ددددم أميدددددل هم ادددددلل ن م
عج تطزدى ي تاطزدى ي ىادع دزى
ادددي لد د ارد ي تدددل يف دتدددل ألر ادددم
ينحدد اضدديافي يف سهدددحل ىتللدددر
يددلحا و ،ددل

61

يددلحا دار هددم

وصري اجلَحّاف:
ا دي جلحددلض يف ادسد لددزىا تدعة ينددة،
ى ا د تددج لترب د ر لددزىا ل،يددزيم ى ل ددز
صددددسا ى ع،نددددلق
تندددده ،ىعددددزض عنيدددده تددددز
لن ز ية ،ع لل له جلحدـلض :تدل أتي،در رو دة ط
عددددج صددددساط ع ددددي عندد د دينددددهط ىت،طددددلر
بلن تدددل ل،لرخييدددة حدد ل عدد دة جلحـدددلض لا
أرض جلشيزةط عملن تة ت ل ل جلحـلض ند
تددج الددن أعددز د حلعددية ع ددع بنددر تددج ا ينددة
ايط ل ،صم لده عندع ع دع بندر ،ليلفد عنده،
ىيضدددم لددده ادددللل دة لا ادددسده ىا تددده ،ىادددأ هم
أعنح يف لانل ع ع بنر اجصدع ر للفد عنده،
عند أ يددعع ديددل تددج ا ،د يف ل غددز ،ىأخددذ
تنه ليفس عن ذلر ،ع عا جلحلض ىعلدط
حددلض عددلر
ىتلن تددة أخددزى ت د ل ل جل ـ
لزىتية يف ا،لل بضدنمق ،دل أدى
ت ل
لا هدددشمي،هم ،ىأ ادددلدة جلند د د أخدددربى ع دددع
حددلض بددل لض د يف هددشمي،همط
بنددر ل جل ـ
عأرص د لليدده ع ددع بنددر عف د  ،علددلد لا اددسده
ىا تهط
ا دددع جلحدددلض الدددع ع دتددده ومدددلا يف
للددز ق لل ددل تندده بضددلععة يف دعدد لددعيل ،
ىذلدددر ل ز ادددة ومدددلا تدددج اددديط ،أل ددده تدددج
هدد س  ،عضدددأل ألذ عندد ومدددلا ،عمنلددده،
عن ددي أمسددل اددج خلر ددة ،عنل د ا حل ،دده ادده،
ع ددلل :ل ددي أاددعر لددر عند تنفلددة ،ع ددع عنددم
ألتدحل مبيل در ،ىأاد أ يدأذ لدر ،ع دلل:
ى هلل ألشتهددل وددحل أدمح د أى بددع ط عنمددل
ان د ذلددر ومددلا ،اددلل :تددل لدده عنددع عددي ،
عأانكدده ذلددرب اددلل :ىتددل عنيددر أ تي د أ د
لددذ تؤ ضدده عج دده اددع أاد ط عددأذ لدده ،عنمددل رآه
الل له وملا :أعهعتا خل نل أاللر؟ط ع دلل
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جلحددلض :أ د صدديع ه د س  ،ىاددع اددعأ ل اددر،
ىأ د د أتدددحل للدددز اق ،ى ادددج عمددديم ل دددزي،ق
ىعملل،ددر يف بد صددنة ضددمل ة ألددف درهددم،
ىتل ار العهل حل ة لا خيل دةط ع دلل ومدلا:
أعددهع أ هلل تلددلا ىع ددر ،ىل ددر مددز ان د ر
هللط عدددجذ صدددعا عندددر دددفهل هدددذ للدددلا،
عأعطله ،ىأدـ ا ين،ه ل يةط
ىتدددذبز ب دددلدر ل،لرخييدددة أ جلحدددلض
ل غدز  ،حيدث
علد تج لزىا ،ىت ه لا
بل تضيج ا ينة تكن ل ع،ر اهل ،لل ل
للف ى لكفز  ،ىاي أ ه ل ط ألبفل  ،ىالل
ىلم :اع ئ للييم أعطدي ل ند اد تدج فضديط
عهدما الددن لغد ل لنف،ددر ادده ،ل أ أعدديلخهم
ه هم ،علف عنهط ىالع للف  ،أظهز جلحـلض
ددعتل ب د حل بددل رتي د تددج ددز م تزىعددة،
عددذه لا وددج لسصدد،كفلر تددج هلل عددش ى د ط
ىاي أ ه تنضر الع ذلرط

ىت،حددع الددن ب ددلدر عددج عددعة لنددعا
لدددذ أصدددل جلحـدددلض ،عحدددق حدددج ،دددلض
الليل دددة ،ىتلندددا اأصددد،لرهل ،ىايد د ي د د ل :
لندددهم وفدددز لدددي ،ىتدددل أظدددج أ تفلدد ط عضدددمله
حممددع اددج عنددي اددج أاددي لل د ( اددج ونفيددة)
ع لل تج دى أ يلزض تج ه  :يل عيذ ان در
عزـ تج ذ رط ىاي ل لذ مسله ع دع هلل ادج
عمدز اددج اطددل ىهد يطد ض الليل ددة ي د ل:
لنددهم وفددز لددي ،ىتددل أظنددر تفل د ط ع ددلل اددج
حددلض تددل سد ا عن د هددذ ط
عمددز :ل د بن د جل ـ
ع لل له :أ ل جلحلض()11ط
ل دددع بدددل يف عدددلزهم وملصدددة ى يدددة
جللهنية ،ى اع ا عن ب  ،ىاغلعة و دع
لدددذ ظهدددز يف ل،م يددد ادددلل ،ن ىا دددز اطددد
لنضل  ،ى ل ىي ى لزع  ،ىي عى ىذمج زى تدل
ز يف ليمج ى للز ق ىلي يدل ىصد رية ىوحلهدل
تج ل نع للزاية ،بل له يف لرصة هدؤ
أل ع د ت رىثلط

املصادر واملراجع:
 – 1اج ألثحل – ليلت يف ل،لريذ –احلى  -د ر صلدر –  – – 1982ا - 9ص 639ط
 –2اج ألثحل – ليلت يف ل،لريذ – ب عر لضلاا – ا9ص 641
 -3اج ألثحل – ليلت يف ل،لريذ – ب عر لضلاا – ا – 9ص 649
 – 4اج ألثحل – ليلت يف ل،لريذ – ب عر لضلاا – ا  9ص 642
 -5اج ألثحل – ليلت يف ل،لريذ – ب عر لضلاا – ا 9ص645ط
 - 6ت ،لي ا يف حملعمة ديز لشىرط
 - 7يف حملعمة ديز لشىر حلليلط
بطدمز بلدعة لنملدلر – ل دسدا
 - 8ألر ام حي يف تكن ىهم غدم – بُ زادل تدج ايد
إ صنعا ىتلا لفزظ ل ن ة لغعيعةط
 - 9مبنيهل ا عرتهل – بض د بزع – تشح ت لعط
 -11اج ألثحل – ليلت يف ل،لريذ – ب عر لضلاا – ا – 11ص 11
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حنا عبود*

ملخص القصيدة:
ٗهذت قـٚذٙ" ٝا هٚى اهـبُّ ًتى ٟدىذٖ"
ًِتـى اهرىىشْ ارتىاًع ا،ذىىشٜع ٗٓى ٛىىاسٝ
ىىىّ قـىىىٚذً ٝىىىذٙك اسىىىذ ًوىىى٘ن اه ٘ا٢ى ى
األُذهعع ٗٓ٘ اًري ًشطٞٚع فرذ مسى اهؼىا ش
ٗٓى٘ "اوى٘ اذتظىىّ وى ٛاذتـىش ٜاهرريٗاُىى "ٛاْ
ٓىىىزا ا وىىىم اٗ األًىىىري ٗدلىىىذ وٚىىىٕ هٌٌِٚىىى ٞاُىىىٕ
حتذخ ِٕ وظ٘ .١فخؼ ٛاهؼىا ش ًىّ اهقاق ىٞع
ٗهلّ هٚع اكجش ًّ خؼى ٞٚاؿىشاا اهظىو ٞ
ًىىّ هظىىاْ اهؼىىقشا١ع فىىيساد اْ ٙترىىذَ هٚىىٕ ؤىىزٖ
اهرـىىٚذٝع فاختىىاس هرـىىٚذعٕ ً وقىىا دضهٚىىا ًىىّ
وني ا اه اهلالطىٚل ٞٚاهقذٙىذ ٝألاأللىاليع
اهفخىىشع ارتٌىىشٝع اهتشظىىش وىى ٟصًىىّ اهـ ى اع
اذتِني ىل اه٘لّ:)...
ٙا هٚىُ اهـبُّ ًت ٟدذُٖ
اقٚاَ اهظا  ً٘ ٞذُٖ
ٗوقذ ثالثني وٚتا اُترى ىل ا ذٙكع كقىادٝ
اهؼقشا ١اهقشاع ًت قىا اوىا مىاَ اهتخوى ٛىّ
األلىىىىىاليع ًلتفٚىىىىىا وىىىىىاه ضيع فرىىىىىذ ع ٚىىىىىشت
األساطٚعع هٚع جتاٖ اه ٗ ٞ٣ٚسذٓاع وى اٙضىا
جتىىىاٖ األدٗات اهؼىىىقشٞٙع ٗابسظىىىاغ وضىىىشٗسٝ
اطىىتخذاَ األػىىٚا ١ا رِقىىٞع فواللىىالي رٚىىذعٔا
اهؼىىقش ٞٙا ٘دوىى ٞاهرىىذَع ٗا ٙلىىّ اه٘سٚىىذ

اهز ٜفقى رهمع وىى طىاس ٗسا ١اوى ٛمىاَ اهقذٙىذ
ًىىّ ػىىقشا ١اهقـىىش اهق اطىىٗ ...ٛاًىىا ًىىا دىىا١
ًىىذٙك اذتـىىش ٜاهرريٗاُىى ٛفٔىى٘ كاهقىىادٙ ٝوتىىضَ
وظشد هوـفات اهِ ٚوى ٞاهىجي ىب اْ ٙتشوى ٟؤىا
ا ٌىىىىىذٗ ع خل ارتـ٘ؿىىىىىٚات اهىىىىىجي مٚىىىىىض
ا ٌىىىذٗ ٗ .أىىىا اوىىىشصٖ اذتـىىىش ٜاهرريٗاُىىىٛ
خـ٘ؿىى ٞٚا ٌىىذٗ مظىىلٕ وا فىىآ ٍٚاهقشوٚىىٞ
اهو ىىىٗ ٞاألدا ٗاهؼىىىقشع فرىىىاي ُىىىٕ قىىىادس اْ
ِٙعٍ ًقذٍ "اهقني" هوفشآٚذ ٜػقشا ...اًا ورٚىٞ
*
اهـفات فًٔ ٛقشٗف.ٞ

صاحب القصيدة:
ٓ٘ ُظاْ ادٜع ضشٙش عشو ٟو ٟاهجرافٞ
اهقشوٚىىىٞع ٗكىىىشغ ،ىىىا ُفظىىىٕع فوىىىٍ ٙوتر ٔىىىا
اهترالا طشٙقآٗ .زا -وً ٟىا ُقترىذ -أىا
ًلِّٕ ًّ األدٗات اهالصً ٞاهؼقشع و ٟدري
ًىا دىىذخ ًى ػىقشا ١اهٚىىَ٘ع سٚىىح ع اكىىٍ
ارٓأٍُ ا ًّ ٌَ٘،كى ُ٘عع ًّ اهظٚاط ٞستٟ
اهقالقىىىىات اهفشدٙىىىىٞع ستىىىىٌٓ ٟىىىىَ٘ "اذتذاثىىىى"ٞ
ا تضاٙذ ٝوظش  ٞدُِ٘ٞٚع فٚقظش اهقٌىى هضىق
األدٗات.
ِذًا خشق وِى٘ ٓىالي اخلعفىاق وٚىٍِٔ ٗوىني
ا قتىىىض ٓىىىاق٘ا اهرىىىريٗاْع فٔىىىشا اهؼىىىا ش ىل
*

كاتب سوري.
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ا شا ًّٗ ِٓان ًذ ًوى٘ن األُىذهعع ًٗىٍِٔ
ا قتٌىىذ وىىّ ىىادع ستىى ٟق ىىى اْ ٙقتوىى ٛاهقىىشؾ.
ٗظى وٗ ٟفا ١هٕ وقذ ضهٕع ٗقذ ًذسٕ ِىذًا
لشد ىل ا شاع في اٖ ا قتٌىذ كىى ًىا ورىٛ
ًقٕ ًّ ًايع ًقتزسا ويُٕ خل ميوم ػ٣ٚا آخش.
أىىىا ٙفىىىشد ٓىىىزا اهؼىىىا ش ىىىّ كىىىجري ًىىىّ
ػىىقشا ١ـىىشٖع اُىىٕ اخوىىف هفِىىٕ ٗاعرىىّ ادٗات
اهتق ري دٚذاع حبٚح خل ٙلاد اهراسئ ٙقجش وٟ
ضىىىق ٙظىىىتشم اهوىىىَ٘ وٚىىىٕع فشتىىى ٟاهلىىىالَ
اهقىىادٙ ٜتشىى٘ي ِىىذٖ ىل هر ىى ٞفِٚىى .ٞقىىذ ٙؼىىٚك
قاسئ اهٚىَ٘ ىّ وقى ً٘ضى٘ ات ػىقشٖع اهىجي
ا ٙقذ اه٘اق ٙتر وىٔاع ٗهلِىٕ ٙرىش هىٕ واهرىذسٝ
و ٟعـِ ٚادتٌاهٚىٞع هٔىاس ٝفِٚىٞع عتٌٚىض ؤىا
اٙضىىا ًر ٘ اعىىٕ اهؼىىقش .ٞٙعىىشٓ ٠ىىى ُيخىىز هىىا
قاهٕ ّ ُفظٕ:
ٗقىىىىاه٘ا قىىىىذ ٌٚىىى فروىىى كىىىىال
فىىىىاُ ٛاهٚىىىىىَ٘ اوـىىىىىش ًىىىىىّ وـىىىىىري
طىىىىىى٘اد اهقىىىىىىني صاد طىىىىىى٘اد قوىىىىىىي
هٚذتٌقىىىىىىا وىىىىىى ٟفٔىىىىىىٍ األًىىىىىى٘س...
فِىىزٓب ىل اْ كىىى ضىىشٙش ٙلىىْ٘ اقىىذس
وىىىىى ٟفٔىىىىىٍ األًىىىىى٘س ٗهلىىىىىّ كٚىىى ى فؼىىىىىى
اهلىىىىجريْٗ ًىىىىّ اًجاهىىىىٕ ٗ ىىىىارا ىىىىك وقىىىى
ا ـىىىشً ّٙىىىّ اٙىىىاَ ا وىىىم اهضىىىوٚى ٗر ٜاهشًىىىٞ
ٗاجملِْ٘ ٗاوّ اهذً ْ ...ِٞٚابوذاع اوقذ ًّ اْ
حتىىذٖ اهِعشٙىىات ٗا،سا١ع فشتىى ٟحتوىىٚالت وىىٍ
اهىىِفع ا عىىذع أُىىا سـىىشت ًؼىىلو ٞابوىىذاع
اهفىىىىىأل األداع وىىىىىى ا فىىىى اْ اهقٌوٚىىىىى ٞخل
عـ ادٓا ػ ل ٞاه شحع ٗخل حتذد ًظىاسٓاع
هلِٔىىىىا اكّىىىىذت وىىىى ٟضىىىىشٗس ٝعرىىىىاْ ادٗات
"ؿِا  ٞاألدا".

منجل كرونوس:
ٙرىىىاي ْ كشُٗىىى٘غ أل هىىىٕ اهىىىضًّ) دٌىىىى
ًِذال دـذ ف ٕٚكى ًا ىذٖ اًاًىٕ ٗٙذفقىٕ
ىل ا اض ٛفٚتآكى ثٍ ٙىزٗا ٓى٘ ٝاهِظىٚاْ.
ٗهلىىّ ث ى اٙضىىا اْ األ ٌىىاي اجملٚىىذ ٝعت وىىب
وىىًِ ٟذىىى كشُٗىى٘غع ٗ اؿىى ٞاأل ٌىىاي
األدوٚىىىٗ .ٞقىىىذ ٓشوى ى "هٚىىىى اهـىىىب" ًىىىّ ًِذىىىى
كشُٗىىى٘غ ٗخل عىىىضاي سٚىىىٗ ٞثاوىىىً ٞىىىجري ٝهوخوىىىم
ٗابوىىىذاع ستىىىٓ ٟىىىزٖ األٙىىىاَ .فىىىاهُ َ٘ٚقجىىىش وىىىٟ
ؿىىذآا هىىٚع هىىذ ٠اهرىىذاًٗ ٟسىىذٍٓع وىىى هىىذ٠
احملىذثني ًِىىز ـىىش اهِٔضىى ٞاهقشوٚىىٞع اهل ىىاس
ًٍِٔ ٗاهـ اسٗ .خل عضاي ع دد سِادش ا ىِني
ٗا ىىشونيع ٓىىٗ ٛدريٓىىا ًىىّ اهرـىىا٢ذ اهِادٚىىٞ
ًّ ًِذى اهضًّٗ .كاْ امحىذ ػى٘ق ٛاوىشص ًىّ
اسػذُا ىل ٓزٖ اهرـىٚذ ٝاهِـى األٗي ًىّ
اهرىىشْ اهقؼىىشّٙع فٌ وقىىٕ اهىىزٙ ٜـىى٘س اػىىرا
ًىذُفا ٙىىذق قو ىىٕ كاهِىىاق٘غع ٗاألضىىو ا ٌىىذٝ
ًق ىىىىذٖ ...اؤشُىىىىا فـىىىىشُا كوٌىىىىا جشُىىىىا وىىىىٟ
ًقاسض، ٞزٖ اهرـٚذ ٝقاسُا ؤِٚىا ٗوىني األؿىى
ًٗقاسضىىىىى ٞػىىىىى٘ق .ٛثىىىىىٍ عفىىىىىِّ ا قاسضىىىىىْ٘
اطىىىىىىىىتخذاَ ًقاسضىىىىىىىىات ألدىىىىىىىىشا اخىىىىىىىىش٠
فاطىىىىتخذً٘ٓا اهرضىىىىاٙا اه٘لِٚىىىىٗ ٞاهزاعٚىىىىٞ
ٗاه٘ؿ ى ٗاهشثىىاٗ ١ا،ذىىاٗ ...١ا  ٙىذا ٘ا واوىىا خل
لشقىىىٖ٘ ًقاسضىىىتٍٔ ،ىىىزٖ اهرـىىىٚذً ٝرىىىشّٙ
وظٚادعٔا اهفِ.ٞٚ
ا عرتـش ا قاسضى ٞوى ٟق ىش ا ؼىشق
اٗ ا شاع وىى ظٔىشت كىى األق ىاسع كٌىا
ظٔىىشت ادا ا ٔذىىىش .فرىىذ ُافظىىىٔا اهؼىىىقشا١
اهل اس ٗاهـ اس ٗاهؼا شاتع وى وقضٍٔ كاْ
ٙقاسضٔا حت اطٍ ًظتقاس ًّٗ .اهؼقشا ١اهزّٙ
اسضىى٘ا ٓىىزٖ اهرـىىٚذٝع وابضىىاف ٞىل امحىىذ
ػ٘قٛع خري اهذ ّٙاهضسكوٗٗ ٛه ٛاهذٙ ّٙلّ
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ٗاوى٘ اهراطىٍ اهؼىىاوٗ ٛامسا ٚىى ؿىاٗ ٜوؼىىاسٝ
ارتىىى٘س ٜألاألخ ىىىى اهـىىى ري) ٗقٚىىىى ؿىىىذقٛ
اهضٓىىىاٗٗ ٜوىىىريَ اهتُ٘ظىىى ٗ ٛاعلىىى ٞارتضسدىىىٛ
ٗصِٙىىىىىب ىىىىىذ اهظىىىىىالًَٗ ...ىىىىىّ وىىىىىالد ا،ذىىىىىشٝ
اطىىىىلِذس ا قوىىىى٘ا ٗفىىىى٘ص ٜا قوىىىى٘ا ٗقٚـىىىىش
ا قوىىىىى٘ا ٗسػىىىىىٚذ اٙىىىىى٘ا ًٗظىىىىىق٘د مساسىىىىى...ٞ
ٗكىىىجريْٗ آخىىىشْٗٗ .هىىىّ ُىىىزكش ِٓىىىا آتٌىىىاَ
ا ظتؼىىىشقني اهلىى ري ؤىىىزٖ اهرـىىىٚذٗ .ٝسـىىشُ
ا قاسضىىىني ؿىىىقبع ستىىىٓ ٟىىىزٖ األٙىىىاَ اهىىىجي
اسالىىىى ػىىىى ل ٞاهت٘اؿىىىىىى واهقىىىىىاا كوىىىىىٕع
ٗكىىىزهم سـىىىشُ اهِرىىىاد ٗا ٔىىىتٌني وادتٌاهٚىىىٞ
األدو.ٞٚ
ختتو ا قاسضات اهؼىقشً ٞٙىّ ػىا ش ىل
آخىىىىشع ٗوقضىىىىٍٔ عىىىىيثش واهرـىىىىٚذٗ ٝاهرـىىىىا٢ذ
ىذ اهظىالَ
ا قاسض ٞاٙضا ًجى اهؼا ش ٝصِٙ
اهىىىجي اطىىىتفادت ًىىىّ امحىىىذ ػىىى٘قٗ ٛامسا ٚىىىى
ؿا ٜاٙضا ًقاسضتٔا اهجي سث فٔٚا دذٓا
امسا ٚى ؿا:ٜ
اذتىىىىىىىىىىىىىضْ وروىىىىىىىىىىىىىي ًقٔىىىىىىىىىىىىىذٖ
ٗسِاٙىىىىىىىىىا ضىىىىىىىىىو٘ ً ٛشقىىىىىىىىىذٖ...
ًىىىىىّ وقىىىىىذ سسٚوىىىىىم ٙىىىىىا "ؿىىىىىا"ٜ
حبِىىىىىىىىىىىىىىاْ حتٚىىىىىىىىىىىىىىٚأل ٙىىىىىىىىىىىىىىذٖ
ٗاهروم واد

اطو٘ا األداًِ ١ز اه ذا.ٞٙ

ثورة الشعر:
ًِتـى اهرىىشْ اهقؼىىش ّٙوىىذات لال٢ى
ثىىى٘س ٝاهؼىىىقش اهقشوىىىٛع وقىىىذ اُتؼىىىاس اهتقوىىىٍٚ
ٗاخللىىالع وىى ٟا،داا اهقا ٚىىٗ .ٞكىىاْ اهقرىىذاْ
األٗخلْ ًىىىّ ًِتـى ى ران اهرىىىشْ ؿىىىشا ا وىىىني
سذاخ ث٘س ًّ ٝقوب اه اخ و ٟدىشاس اهجى٘سات
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اهؼىىىقش ٞٙاهىىىجي قىىىاَ ؤىىىا اهقىىىزس ْ٘ٙاهقـىىىش
األًىىٜ٘ع ٗاوىى٘ مىىاَ اهقـىىش اهق اطىى .ٛهلىىّ
وقىىىذ رهىىىم وىىىشص وىىى٘دهري و٘ؿىىىفٕ اوىىىا اذتذاثىىىٞع
ٗؿاست األؿ٘ات اهؼقشً ٞٙؼ ق ٞوآثاس اهؼقشا١
اه ىىشوٚني ٗ .ط ى قِٚات اهرىىشْ ا اضىى ٛدـ ى
واهؼىىقشا ١اهىىز ّٙالورىى٘ا اهقِىىاْ هوىىشٗ اهفشدٙىىٞع
فوٍ عاص قـٚذٗ ٝاسذ ٝحتع ٟوآتٌاَ اهؼقشا١
ا،خش ّٙاٗ اهِرادٗ .طِيع ٛهر هوظٚذ سوٌٛ
طاا ًّ قـٚذ" ٝفٔشغ":
عر اه ذاٚ٢ات قشا طفا ّ٢اهؼشّ ا شاَ
اع ٟاهـذاَ ا شجتٙ ٟا وِ
دط ساطٔا دِب اذترا٢م
ٗٓ ٛع وّب فلش ٝسفّ

و ٟػف ٞا ؤسخ

كاْ ساغ اهـرش ًتظرا ً اهقِم ا ُِضي
ؿاس قش اهلاػىفات خ ٚى ّٔ٣كشكىا
هوٌ٘سٙات
ٗدوذ وِجي ًشٓفا واهلٔشًاْ
اُا ٗاُ ًؤٙذاْ هشِ...ٞ
كىىىىى ًىىىىا فٌِٔىىىىاٖ ًىىىىّ ٓىىىىزٖ اهر قىىىى ٞاْ
اذترىىا٢م خل ًٔىىشا ًِٔىىا ٗاطىىتخذأًا ٓىى٘ اهىىزٜ
دىىشن "ا ٘سٙىىات" ألسوىىات اهرىىذس ا ٚج٘ه٘دٚىىا
اهُ٘ٚاُٚىىىٗ :ٞاسىىىذ ٝع ىىىضي خىىىٚا اهقٌىىىش ٗاهجاُٚىىىٞ
عرٚظىىىٕ ٗاهجاهجىىى ٞعر قىىىٕ)ٓٗ .ىىىزٖ اهر قىىىٓ ٞىىىٛ
األٗضك قـٚذعٕع وى علاد علْ٘ األٗضك
ًّ وني قـا٢ذ ٓزا اهوف ًّ ٚاهؼقشا١ع اهزّٙ
عىىآ٘ا وىىني سذاثىى ٞوىى٘دهري ٗسذاثىى ٞاهظىىٚاا ًٗىىّ
عالٖ ًّ اهؼقشا ١اهل اسٗ .خل ُعىّ اْ ًجىى ٓىزا
اهؼقشع ًٌٔا كاُ ػىاساعٕ اهجرافٚىٞع طىٚذذ
ًقاسضىىا اٗ ًروىىذا اٗ ىىذ راكىىش ٝعقٚىىذ قوىىٞ
ٗاسىىذًِ ٝىىٕع وٌِٚىىا قـىىٚذ ٝضىىشٙش اهرىىريٗاْ ًىىا
صاه ى سٚىى ٞوقىىذ اه ى ىىاَع ًىىّ دىىري اْ ـىىش

الوعي اجلمالي يف سرية قصيدة

اهؼ٘ٚع فٔٚاع اٗ ػا شٓاع فٌا عضاي قـا٢ذ
اهؼىىىشق ٗاه ىىىشا عقىىىٚؽ وِِٚىىىاع فٌىىىّ ِٙلىىىش
قـىىٚذ" ٝاه ىىشاا" بددىىاس اهىىّ وىى٘ اٗ "ًشثٚىىٞ
ًرا ٝسٙف "ٞٚهتً٘اغ دشا ٜاٗ "اهرىا "ٝهؼىو ٛاٗ
"اهِذىىىىَ٘" هظىىىى٘هو ٛوىىىىشٗدَٗ اٗ "األس اه ٚىىىىاا"
به٘ٚت ٗ ...اهقشو ٞٚخل علاد اهرـا٢ذ حتـىٟ
ٗخل ٙلاد اهؼقشاٙ ١قذْٗ ...كى ًا ُى٘دضٖ اْ،
اْ ِٓىىان "ُ ٌىى "ٞخاؿىى ٞولىىى ػىىقشع ْ داوى
دىىىىاا ػىىىىقشٓا ٗهىىىى٘ كىىىىاْ ا ىىىىذد ًىىىىّ ا،،ىىىىٞ
األٗه.ٞٚ ٌٚ

النجاة من منجل كرونوس:
ستىىىىىِٙ ٟذىىىىى٘ األثىىىىىش األدوىىىىىً ٛىىىىىّ ًِذىىىىىى
كشُٗىىىى٘غ خل وىىىىذ اْ ٙلىىىىْ٘ و ٘هٚىىىىا فلىىىىى
اجملىىىاخلت اهىىىجي ٙذخوىىىٔاع ًجىىىى ا ٌىىىاي ٓشقىىىىى
ماًىىاع ا ٜىىذ فٚىىٕ اه ؼىىش ًىىا ٘ٙافىىم آًىىا.ٍ،
ٗعرىاغ األ ٌىىاي األدوٚىى ٞاه ٘هٚىى ٞورىىذسعٔا وىىٟ
اهِذاًِ ًّ ٝذى كشُٗى٘غع فت رى ٟوىً ٟىذ٠
األدٚىىايٗ .قـىىٚذ ٝاذتـىىشً ٜجىىاي وىى ٟرهىىم...
ؼش ٝقشْٗ ًىشت ٗاهرـىٚذ ٝواقٚىً ٞى اهِىاغع
ٗٓ ٛا عِتؼش كٌا عِتؼش اهـش ات اهقىاوشٝع
اهىىجي خل ملىىح لىى٘ٙالُٗ ...عىىّ اْ ٓىىزا اوظىىا
ًرٚىىىاغ أل ٌوىىىى )ٛقشفىىى ٞاهِىىىىادني ًىىىّ ًِذىىىىى
كشُٗ٘غٗ .هى٘ قاسُىا وىني اهٌِى٘ردني اهظىاورني
ه٘دىىذُا اهفىىاسق ػاطىىقا دىىذا .هلىىّ ًجىىى ٓىىزٖ
اهقٌو ٞٚعوضًٔا ػشٗط كجري ٝدذاع ُوخـٔا وى:
عرىىىىاْ اهـىىىىِقٞع ٗاسىى ى اَ احملـىىىى٘ي اهجرىىىىا
اهقشٙىىمع ٗاخلٓتٌىىاَ وادتٌاهٚىى ٞاهفاعِىى ٞاهظىىاسشٝ
ٗاخلكتِاص اهو ٘ ...ٜاًا ِىذًا اكىْ٘ ىادضاع
ٗاد ىىى ٛاهرىىى٘ ٝفظىىىيكْ٘ اٗي ضىىىشاٙا ا ِذىىىى.
ِٗٓىىان ٗٓىىٍ ٙشكىىب اهقىىادضع ر ٙقترىىذ اْ ًىىا
ىىىىٚؽ ُفظىىىىٕ درىىىىم اهشٙىىىىاد ٝاه ٘هٚىىىىٞع
ٗٙلفىىى ٛاْ ِٙتذىىىٕ ٗفىىىم آ٘ا٢ىىىٕ ٗقذساعىىىٕع ْ

كىىاْ هوقىىادض قىىذساتع فِٚشىى ٛداُ ىىا كىىى ًىىا
عرقٚىىذٖ األدٚىىاي اهظىىاورٞع ٗ قىىى ًىىّ
عق ى
ُفظٕ ًؼش ا هر٘اُني دذٙىذٝع خل ٙقشفٔىا طى٘اٖ.
ٗكٌىىا اْ اه ىىى ٙؼىىقش داٌ٢ىىا وىىيْ هذٙىىٕ ُر ىىٞ
ضق ع كىزهم ٙؼىقش اهقىادض ويُىٕ ميتوىم قى٘ٝ
ًتفىىىشدٝع خل عتىىى٘افش اسىىىذ دىىىريٖع ًٗىىىّ ِٓىىىا
ُقىىشا ىىارا دىىاٗي اهقىىادض ظٔىىاس ق٘عىىٕ داٌ٢ىىاع
ًظىتخفا ولىىى ًىىا ىذا رهىىمع ًِىىذدا واأل ٌىىاي
اهظاورٞع ًٗظتخفا اٙضا وي ٌاي اًجاهٕ ...س زا
هىىى٘ اْ ا ىىىشٙ ١قىىىشا ا ٌاقىىىٕ ٗٙىىىذسن قذساعىىىٕع
ٗٙض ا اُذفا اعٕ...
ٗهىىىٚع ا تٌىىىشدْٗ وىىى ٟاهشطىىى٘خ اهجرىىىا
ويفضىىى ًىىّ اهقىىادضّٙع فٔىىٍ قوىىم دا٢ىىٍع خل
ٙظىىتفٚذْٗ ًىىّ ا شعلىىضات اهجرافٚىى ٞوىىً ٟىىذ٠
اهرشْٗ ا اضٞٚع ٗخل ٙظترشْٗ و ٟعؼش ٙقىادس
اْ ٙؤطع ثراف ٞدذٙذًِٔٗ ٝذا دذٙذاع ٗحتى
د ىىىىا ١اذتذاثىىىى ٞاهفضىىىىفا دىىىىذاع ِٙتذىىىىْ٘
عروٚقىىىىىات عتالػىىىىى ٟطىىىىىشٙقا ًجىىىىىى اذت اسىىىىىبع
فلالٌٓىىا قوىىمع ٗكالٌٓىىا ٗٓىىٍع األٗي
ٗٓىىٍ اهرىى٘ٝع ٗاهجىىآُٗ ٛىىٍ اذتذاثىىٞع دىىري
آؤني هرٚاغ اهِذا .

حديقة عريقة:
را اطىىتٌش اه٘ض ى وىىً ٟىىا ٓىى٘ ا ٚىىذاْ
اهقشوىىىٛع فىىىاْ اهؼىىىقش اهفـىىىٚك طىىى٘ا  ٙادى ى
هـاحل سذٙر ٞعٌِ٘ ًّ دذٙذ من٘ا طشٙقاع ٓٛ
سذٙرىىى ٞاألدا اهؼىىىقي اهقشٙرىىىٞع اهىىىجي ٙتِىىىاًٟ
صس ٔا اكجىش فىيكجش هىشٗس األٙىاَع وىال خى٘ا
ًىىّ ًِذىىى اهىىضًّع فِٔىىان قـىىا٢ذ ػىىق  ٞٚعقىى٘د
ىل ً٣ات اهظِني خل عىضاي سٚىٗ ٞفا وىًٗ ٞشد٘وىٞ
ًىىّ اهل ىىاس ٗاهـى اسع ًٗىىّ ا ىىجرفني ٗاهقاًىىٞع
فتراهٚىىىىىذ وىىىىىالد اهؼىىىىىاَ "اَ اهضهىىىى " ٗ"اهقتاوىىىىىا"
ٗ"ا ٚذاُىىىىا" ٗ"ا قِىىىى"ٗ "ٟاهرىىىىشاد"ٗ "ٜاهرـىىىىٚذ"
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ٗ"اهؼىىىىىشٗق"ٗ "ٛاهرً٘ىىىىىا" ٗ"ا ىىىىى٘اي اه ىىىىىذاد"ٜ
ٗ"ا خٌىىىع ا ىىىشدٗد" ...خل عىىىضاي حتعىىى ٟوؼىىىق ٞٚ
ٗاطىىىىىقٞع عتؼىىى ى فٔا اهقاًىىى ىٞع ٗعشضىىىىىِٔ ٟىىىىىا
ارتاؿىىٞع ٗسققتٔىىا عتظ ى اكجىىش فىىيكجش وىىٟ
سظىىىاا اهؼىىىقش اهفـىىىٚكٗ ...هلىىىّ اه٘قىىى
ُفظىىٕ حتعىى ٟاهجرافىى ٞاهشاطىىخ ٞوىىاهر ٘ي راعىىٕع
فٌا ٗدذُا ًتيففا ًّ "اق٘ي ٗقىذ ُاسى " اٗ "اخل
ٙا ؿ ا ىذ" اٗ "ٙر٘هىْ٘ هٚوى ٟوىاهقشاق ًشٙضى"ٞ
اٗ "سِِىىى ىل سٙىىىىا" اٗ "خل عقزهٚىىىىٕ فىىىىاْ اهقىىىىزي
٘ٙهقٕ" ْ ...اخؼً ٟا خنؼاٖ اْ ٙـش اهقادضْٗ

و ٟاهتؼش ٙع ٗٙظتٌش ا تٌشدْٗ واُتاز اهقاوش...
فتخو٘ اهظاسٗ ٞعشع ادتشراْ...
خلسع٘ا األدا اهؼقي ًـىش ٗاهظى٘داْ
ٗارتوىٚر ٗاهقىىشاق كٚى ٙترىىذَ وظىش ٞع كٌىىا
ا ىىشاع
اُىىٕ وىىشص اُٗ،ىى ٞاألخىىري ٝو٘ضىى٘
دب فؼى ً٘دىات ا ٘ضى ٞا تالسرى ...ٞس ىزا هى٘
سحبِا اه شفني ...وى س زا ه٘ اضفِا دذٙذا وٟ
اه شفني...
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يف نقد أدب اخليال العلمي
أ.د .أمحد علي حممد*
 -1بدآ٘ حتضً اإلعارٗ إىل أٌ أغلب ماا
كتااب ا اغل اا٘ اغةزبٔاا٘ حتااق مضاان ٙى ااد أ
ُ
ارتٔاااال اغةلنااإ ٓزاااا ٙإىل ارضاااتْ ٚارةااازا
اغذٖ بل اُ لغاا اب و ّاغضافب أناا إأاال أٌ
اغااااذًٓ لياااااّغْا ى ااااد أ ارتٔااااال اغةلناااإ
ميتلكْا مةارف علنٔ٘ متكيَه مً اَنُ ّمً
ثااااه ل ٔنااااُ ل ٔٔناا ا كا ألاااابٔباكو لغااااا بٌ ب
ارتٔال اغةلنٕ بٔ ٘ٝعلنٔا٘ ّمطاامم مضتلألال٘
مااً ر ااه ارةااارف اغت مماأ٘و مااً أ ا ااا
اْاك ٓةتنادٌّ أاُ علا ٙأ ّا
ى ا ٍذا اب
ّممطلبا إٌ أللبق غي اد اب اغت لٔادٖو
اإىَااا مااً غا عااا لماال غي ااد أ ارتٔااال
اغةلنٕ.
إٌ عنلٔا٘ ل آْه اغيتااأل اب بإ كناا ٓ اْل
.غئنٕ ٍالل قااٜنا٘ ا ابصااظ علا ٙاغتاشاو
اغياااااد اغتشامااا كا كاااااغتشاو اغكالاااب ى ضااااُ ا
مْا ُ اإلىضاىٕو ّٓز ع اغيااد إىل لا ى ضُو
ّغكً زتال ا ٍاذِ اغذالٔا٘ غلتبكأهو با
ٍاإ يزٓفٔاا٘ ا اادّ مةزااا٘ ىااْل اغت اادو اغا
تاُ
لتطنيُ عْٗ اغكالبو ّىضافتُ إىل ماا
اإلىضاىٔ٘ مً اف و ّإىل ما ميكً بةاد لغاا أٌ
حت ُو ااغكالب عاٍد عل ٙعمزِو اإىل أٖ
مااد ٚكاىااق عااَا لُ ألاابٔب٘ مغاازّع٘ ّأٓاا٘
غآاا٘ ل ا ا ٚٛمااً ّراٍ ٛااذِ اغغااَا ٗ ارت لٔاا٘ ا
لماااآْزِ ّا ٍااااذا ليبمااااز ألااااب٘ اغةناا ا
اب بٕ ا لةف ِ عً مذٍب اكزٖ غطف ٘ مااو

با إٌ زتااال مغاازّعٔتُ لغاان صمااال اغةمااز أّ
اغفٔٝاااا٘ أّ اإلىضاااااىٔ٘ وةااااا ٛمااااً ّرا ٛلماااآْز
مْاف أاصق(.)1
ّٓ طاااإ كاااالو ٍاااالل ٍيااااا إىل مضاااالغ٘
مَن٘و ٍّإ أٌ عنا اغياااد يازٓ أٖ مياْ
باغةله ّارةزا٘و اَذا ٓةين باغتلكٔاد أٌ ل آْه
اب اغةلنٕ حيْأل إىل مةزا٘ ختممأ٘ ااد
لتااْااز غكاان نااً لياااّغْا لغااا اب باغي ااد
ّاغت ْٓهو اإلا كاٌ أ ارتٔاال اغةلنإ ميات
ماااً ىازٓاااا اغةلاااه ٍّاااذِ فٔةتاااُو اكٔاااف
ٓ ٔضاااُ اغي اااا باااارْاف اإلىضااااىٕ أّ اغْ ٔ ااا٘
ا تناعٔاا٘و ٍّااذِ كلااَا مااً ميطل ااا اب
اغْااةٕو ّأ ارتٔال اغةلنٕ ٓزل ع عً اغْااع
*
بىُ أ رؤْٖٓ بامتٔاس
غ ااد ااً ى اازل مااً اغي ااا أٌ أ ارتٔااال
اغةلنٕ ضاز ماً اغ يتاسٓاا أّ اغْٔلْبٔااو كناا
يااْا أٌ ارتٔااال اغااذٖ ارلاافل بَااذا اغلااٌْ مااً
ٓةدّ كْىُ ألْرٗ مً ألاْر اغتْااع راا
اب
صاااأبدوو أّ مااااا ٓةاااازف ا اي ا اغت لٔدٓاااا٘
باغزؤٓاااا أّ ا صتفماااار أّ اغتيفااانو ّاذتا ا أىاااُ
جياااْس ٍاااذِ ارضااانٔا إىل ماااا ميكاااً لضااانٔتُ
باركتغاااا ا أّ ار عاااااا و ٍّياااااا حيضاااااً
اغتضااااؤلو ٍا ا ميكاااً عاااد رّآااا٘ اغ ٓطااااىٕ
ٍزبز ْرأل ّغش (اغةاا حتازر) اغماا رٗ عااو

1914و أصاصاك رفا ا اغةاا ابمزٓكإ غٔاْ
*

كاتب سوري.
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سٓااالر و ا ّضاااع مةا لاااُ اغذرٓااا٘ اغا ا بياااٙ
علَٔا ابمزٓكٕ ماىَالً مغزّل لمئع اغ يفل٘
اغذرٓ٘
إلٌ بااااد مااااً اإلااااازار باااالٌ أ ارتٔااااال
اغةلنٕ مياط ٔاليااو با إىاُ اش ٛماً اغْاااع
اذتاغٕ غلبٔاٗ اغةمزٓ٘و ّ ٓةاد ٍياغاا مةياٙ
غل ااااْل باااالٌ أ ارتٔااااال اغةلناااإ ضااااز مااااً
اغ يتاسٓا أّ اغْٔلْٔبٔا اذتارْ٘ ٓ .ل أمحد سّٓا
إٌ ٔالياااا اغةلنٔااا٘ ا ااا ٗ غل آااا٘ ّل ا ا ماااً
اغم ز()2و ّعلٔاُ ااإٌ أ ارتٔاال اغةلنإ ا
اب اغةزباإ عاادٓد اغ زباا٘ عااً ّااةااُ ّبٔٝتااُو
لغا بٌ اغفٔٝا٘ اغةزبٔا٘ كناا ٓ اْل سّٓا ا ا ٗ
علنٔاكو ّمً ٍيا جيد اغيااد لياغناك بام لغاا
اب ّاغْاااعو ّرااا كااٌ لغاا ماً ابصافا
ارَن٘ ا ى ْر اغ زا ٛمً اب اغةلنٕو ٓطاف
إىل لغااا أٌ اغي ااد اب باإ ٓطااع ا ضاافاىُ
إرصا ٛاغن اا٘ اغةلنٔ٘ غاد ٚاغ اار و اتطااع ق
بذغا ابصفا غٔنطإ اب اغةلنإ ا زٓا
عاافُ مضااادّ ٗ ماااً َاا٘ لل ٔاااُو ماااع ستااااّ
كتاااا اب اغةلنااإ اغداٜفااا٘ غتلصااأط ث ااااا٘
علنٔاا٘ غااد ٚاغ اازاٛو غ ا أٌ للااا ادتَااْ لااق
ستاادّ ٗ بىَااا للا مااً افا اغي ااا اصاات اب٘
ٔ ٔ٘و ّصٓ٘ لغا أٌ اذتٔش اغذٖ ٓغا لُ اب
اغةلناااإ ا اذتٔاااااٗ اغن اأاااا٘ ّاب بٔاااا٘ اغةزبٔاااا٘
ضاا ٔٝااداكو ّ صاأنا ا ضااْ ٛحتدٓااد اغي ااد
اب بٕ ياٍاا اغزّآا٘ اغةزبٔا٘ ارةاألازٗو إل
ماازّا للااا ا ياٍااا ا ولاا٘ مااً اغي ااا
أبزسٍا
 اعتنااااد كتااااا اغزّآاااا٘ ارةاألاااازٗ علااااٙاإلحياااا ٛباااد ك ماااً اغل ااا٘ اغت زٓزٓااا٘ اغا ا
ٍٔنيااااق علاااا ٙىتاااااأل كتااااا اغزّآاااا٘ ا
ارزا ا اغضاااب ٘و ّارٔ ا إىل اإلحيااا ٛاااٛ
مااع ل اادو ماادارظ اغتبلٔا اغي ضاإو اغا
ل ااااز باااالٌ ااااا ٜاغلعااااةْر ميكااااً
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كغ َا إ بطزٓا اإل ضااظو ّااد أااا
اب ارةاألز عام٘ مً ٍذِ اغيا ٔ٘.
اٍتنق اغزّآا٘ اغةزبٔا٘ ارةاألازٗ بادتاىاب
ا تنااااعٕو ّأبااازس اغفطاا ا تنااااعٕ
بْأل ُ بدٓلك غلفط اغ ْمٕو ّاد مت لغاا
اغتباْل إثاز لزا ااع ارطاامم اغ ْمٔا٘ بةااد
ىكض٘ شٓزاٌ عاو 1967و
ابتةاااد مةااااه اغزّآاااا ارةاألااازٗ عاااً
اباكااار اغت دمٔاا٘ ّابٓاادْٓغْ ٔا اغ ا
كاىاااااق صااااااٜدٗ ا رّآاااااا اغضاااااتٔيا
ّاغضفةٔيا مً اغ زٌ اغةغزًٓ.
ا ٍتناااااو اغغاااادٓد بابصااااا ّاغزمااااْس.
ّلزا اااع ارطاااامم اغْ ئااا٘ ّاغ ْمٔااا٘ ّ
صٔنا اطٔ٘ الضطم.
اغتْ اااُ اغْ اااْ ٖو ّاإلمةااااٌ ا اغكااالو
عل ٙال اإلىضااٌ ارةاألاز ّاغ اباُ ّلَٔاُ
ّ لُ.
ٍٔنيااااا٘ ارطاااااامم اغ لضاااا ٔ٘ ّاغةلنٔااااا٘و
ّلزا اااع اكااازٗ اإليفااااوّ .ا ضاااْ ٛلغاااا
اىك ل اغزّآ٘ اغتبلٔلٔا٘ اغا لضاتَدف
لمْٓز اغْااع.
ا ٍتناااو اغْاض ا بتماآْز مضااا ٜاغتاادًٓ
ّمغكل٘ ابالٔا ّمةطل٘ اغغذّل.
ااااذبق
كاىااااق اغمااااْر ّاغْااةٔاااا٘ اغااا
كتااا اغزّآاا٘ ارةاألاازٗ زتللاا٘ باغضااْا
ّاغكآبااا٘و ناااا أ َاااز اغْاااااع اغةزبااإ ا
غآاا٘ اغت لااف ّاغت كاااو ّألااق مةاااه
اغزّآااا مااً اغاازؤ ٚارت اٜلاا٘ اغا لغاابً
اغ ااار بلم ا ارتاالص مااً ااال اغت لااف
اغ اصتكاىق إغَٔا اجملتنةا اغةزبٔ٘.
غ ااد تبااق اغزّآاا٘ ارةاألاازٗ ا ملمضاا٘
ٍناااااااْو اراااااااْا ً اغةزبااااااإ ّلغااااا ا ٔ
مغااااكللُو ّغكيَااااا بار اباا ا أٍنلااااق

يف نقد أدب اخليال العلني

اىفاك مَناك ٓتننا بطازا اغفادا ٜاغا ماً
عااالىَا رصاااه زٓااا ارتااالص ماااً للاااا
ارغكل و ّغة أٍه للا اغفدا ٜارتا ٘
ٍاإ اغاادعْٗ إىل اىتَاااأل اغاات ك اغةلناإ
اغاااذٖ ميكماااً مااااً إىَاااا ٛاااال اغت لااااف
ا تناااااعٕو ّٓ طاااإ علاااا ٙكاااان مااااً
ارغااااكل ا تناعٔاااا٘ ّا اتمااااا ٓ٘و
ٍّيا لللٕ أٍنٔ٘ أ ارتٔال اغةلنٕ اغذٖ
جيد ٔشاك ا اغتايا اغي ادٖ ارةاألاز
صاااْ ٚإعاااارا عاااابزٗ إىل أٍنٔااا٘ اغتْ اااُ
اغةلنٕ ّاغ لض ٕ غلزّآ٘ ارةاألزٗ.
غ ااد لياااّل أ ارتٔااال اغةلناإ ا اغ ااز
دٓاادٗ ّأصااَه باغ ة ا ا إجيااا زتتنااع
عااْ
ارةلْمااا و اتياااّل مضااا ٜا ىت ااال ا اغشماااٌ
ّاطاااآا اذتاصاااْ ّاطاااآا كْىٔااا٘ ّالكٔااا٘
كاان ٗو ا اام اصااتَْ اغْٔلْبٔااا ى اازاك مااً
اغكتااا اغةااز ّعلاا ٙرأصااَه اغتْىضاإ ايفااا ٖ
ثابااق اغااذٖ ألاازا ا م ابلاا٘ أ زٓااق مةااُ عاااو
2102وو أىااُ ا ثاالو رّآااا كاااٌ اااد أغ َااا
ٍّاإ (مدٓياا٘ اغيَااار ابسغاإو غااار ادتااًو ف ا
علٌْٔ)و اد ختٔ إىضااىاك دٓاداكو ٓغافُ ماً
ٍْ مْ ْ ا عارياو كاٌ اد ةلُ ىتااأل اغةلاه
اذتدٓ و ثه ازض علُٔ راابا٘ علنٔا٘ ألاارم٘و
إ أٌ ع لُ اى لق مً للا اغطاْابلو اغاكلُ
ا أر اااو األااطياعٔ٘ ّأىغاالِ ا بٔٝاا٘ صاالٔن٘و
اكااااااٌ ا مااااالمً ماااااً ا ااااازاف أّ اغتااااالثز
بابٓادْٓغْ ٔا أّ أٖ أىانا٘ حتاد ماً زٓتااُو
ٍّاااذا مغااازّل ْٓلْبٔاااا ٓضاااة ٙإلىغاااا ٛزتتناااع
علناااإ ااااز ٓةاااازف اغةيااااف ّ ابىاىٔاااا٘ ّ
ارتْف(.)3

ٍ -2ياغا ىتا اا أ ر َاا اغي اا حتاق
مضن ٙأ ارتٔال اغةلنٕ ميَاا ىتا اا لْأا
اذتكٔه ك متُ (ا صي٘ ملٌْٔ) اغ ىغزٍا

عاو 1953و و ٍّٕ ام٘ اما ٗ اا ٛضانً
زتنْعتاااُ ارضاااناٗ (أرىااإ ا )و ّٓ لاااب علَٔاااا
اغيااز اغ لضا ٕ ا اذتٔااٗ ّاغطفٔةا٘ ّاغكااٌْو
إل ألْر أَا اغغ مٔا اٜزٗ لا َٜ٘ا أطه
عااااا ماا ا ل بارتيااطااااا و ّامااااتُ (ا صااااي٘
لضااتيد إىل
ملٔااٌْ) ضااز مااً اغ يتاسٓااا اغ ا
ىازٓاا٘ علنٔاا٘ لغاادٍا إىل رّا لغااا اب و أمااا
مضااااااز ٔتُ(ر ل٘ إىل اغ ااااااد) اريغااااااْرٗ عاااااااو
1958وو اتيطااْٖ علاا ٙىااازٗ اصتغاازاأ٘ إىل
ارضااات ف و المااالق غدٓاااُ بمااازال اإلىضااااٌ ماااع
اغااااشمًو إل ٓمااااْر أَااااا صاا ا ٔيم ألااااةدا إىل
كْكب غٔةٔغا أُ ثلمثّ ٘ٝلضة٘ أعْاو ٍّاْ
اغاشمً اغاذٖ اطاااِ أٍا اغكَاف ا كَ َااهو
ثاااه عاااا ّا إىل اذتٔااااٗ غٔ ااادّا كاا عااإ ٛااااد
لفدلو بٔد أٌ لْأا اذتكأه ٓفا ا ٍاذِ
ارضز ٔ٘ رؤ ٚلفغ ٓ٘ لي  ٛعً ل ٔ إجيابٕو
با ا كااااٌ متغااااٜناكو ّٓاَاااز لغاااا ماااً أااالل
لماااآْزِ اغضاااا ٔيم ا اغكْكااااب ادتدٓااااد
اغلذًٓ اات دا مةي ٙاغضةا ٗ مع أٌ صف اغةأػ
كاىاق متاْاازٗو ّ ٓكااً غادَٓه أٔاار صااْٚ
اغةْ ٗ إىل اغةا ابرضٕ.
ا ٍااذِ ارضااز ٔ٘ ٓةتناااد اذتكاأه علاااٙ
ل ئا أ ارتٔال اغةلنإ كاصات دامُ ايغا٘
غي اا اغغ مااأا ماااً ابرض إىل اغكْكاااب
ادتدٓدو كنا أىُ ٓةند إىل اغتيفن اا صٔبدو
ا اابا ابٓاااوو ّأمااا مضااز ٔتُ (اغطةاااو غكا
اااه) أتباادو أَااا عااً مغااكل٘ اغ ااذا ٛاغ ا
ص اتةاىٕ ميَااا اغغااةْ مضاات فلكو ّٓتيفاال أَااا
بإمكاىٔاا٘ اصاات زاأل أغذٓاا٘ مااً أعغااا اغفبااز
ّماااً اراااْا اغكٔنآّااا٘و ّكاااذغا حتااادو ا
مضااز ٔتُ (ألاالٗ ارلٜكاا٘) عااً أثااز اغةلااه ا
إصةا اغفغزٓ٘ ّلْا ا الَا.
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 -3ا صااتٔئا اغ اازٌ اغةغاازًٓ كتااب
مماااط  ٙستناااْ رّآتاااُ (اغةيكفاااْ ) ٍّااإ
رّآ٘ الض ٔ٘ ٓتبدو أَا عً مم اغزّاو ثه
ىغااز ىَااا اغغاازٓف رّآتااُ (ااااٍز اغااشمً) عاااو
1966وو اتبااااادو أَاااااا عاااااً ل ئااااا٘ ل ٓاااااد
اب ضاو اي مٔ٘ غتفلغ مز ل٘ مً اغضافا و ناا
ٓضَه ا لغ ٔ بةض ابمزاض ارضتةمأ٘و
غااذا عاادِ كاان مااً اغي ااا راٜااد أ ارتٔااال
اغةلنٕ ا ممزو ّا عاو 1974و ىغز ستناد
عشٓااش اذتفااابٕ رّآتااُ (إكض ا اذتٔاااٗ)و ّاااد
ع ااد اكزلَااا ااْل اغ ياااّ ٛارتلااْ و ثااه ىغااز
اغاااب عنااازاٌ عاااد اك كاااف اك ماااً رّآاااا أ
ارتٔااال اغةلناإ ميَااا (اغةااابزٌّ ألااف اغغاانط)
عااااو 1979وو ّ(غااأط ا اغ ناااز ا ااازا )ٛعااااو
1983وو ّ(مشٌّ) عاو 2005وو ّىغز ٔف٘
اإلباازأٍه رّآاا٘ بةيْاٌ(اإلىضاااٌ اغفاٍااق) عاااو
1991وو ٍّٕ زتنْع٘ اممٔ٘ لتبادو أَاا
عً ا ابىفاْ و ّىغاز أعازف إ ضااٌ ا ٔاُ
زتنْعااا٘ اممااأ٘ بةيْاٌ( ئيا ااك إىل اغي اااْو)
عاو 2000و.
 -4راا كاٌ ستناد اغةغازٖ ار ات
ا زتااال ادتْٔغْ ٔااا نااً اااع رّآاا٘ ارتٔااال
اغةلناااإ أطااااْا مدٓاااادٗ إىل ابماااااوو ماَاااازاك
بزاعاااا٘ اا ٜاااا٘ ا ألااااَز اغت ئااااا اغ مماااأ٘
باغت ئااا اغةلنٔاا٘و ّبلصاالْ أأااالو ّ صاأنا
ا رّآتااااُ (ٍاغاااا٘ اغيااااْر) اغاااا ىغاااازٍا عاااااو
2002وو ّكاٌ حتدو عً اكزلَا ا م ابل٘
غُ اال أَا لتبادو اغزّآا٘ عاً مماا ر بدٓلا٘
غلطاا٘و بةد ى ا اغاي لو إل إٌ فٔفاا اغزما
ا اغماابزا ٛم ل اا٘ بطف اا٘ رأ اا٘ مااً أكضاأد
اذتدٓادو اغا لكضاافَا اااْٗ كَزبأٜاا٘و لغااا

بٌ اغزماااال مضاااتدٓزٗ ّمت اىضااا٘ ا لزكٔفَاااا
يفاااذا اَااإ ختتاااشٌ اغطااااا٘ بداألاااَاو ّبةاما ا
ا تكاااااااحل باااااام اذتفٔفااااااا لتْغااااااد اااااااا٘
كَزبأٜا٘و ميكااً ا صاات ا ٗ ميَاا عااً زٓا
حتزٓكَاااا باااايفْا ٛباياٍاااا عغاااْا ٜ٘ٔاأاا
ستزحل م ل و ميكً مً أالل لغاا اذتماْل
عل ٙلٔار كَزبا ٕٜمضتنز.
أما رّآتُ اغناىٔ٘ اغ مساٍا (اغكْكاب
اغةاعاااز) ّاغاا ىغاااز عااااو 2005وو ات ٔا ا
ّ ااْ كْكااب عاعااز ا اجملنْعاا٘ اغغنضاأ٘
اغا ا ٓفلاااغ عاااد ٍا لضاااة٘ كْاكااابو ّٓ اااْل
اغةغاااازٖو كاااااٌ كلماااإ علاااا ٙاغكْكااااب
اغةاعز أٔالو ثه ما إٌ ا ٛعااو 2005و تاٙ
أعلً علنا ٛاغ لاا عاً اكتغاااَه اغكْكاب
اغةاعز ّاد أ ل ْا علُٔ اصه (صٔدىا).
إلٌ أ ارتٔااال اغةلناإ غاأط ضاازبا مااً
اغ يتاسٓاو ّغأط ططااك ماً اغْٔلْبٔاا أٓطااكو با
أ اصتكغاااا ٓضااف اغةلااه ا ا كتغااافو
ّعلٔاااُ صٌ ايّاٌ غٔلأاااذ مكاىاااُ ا اغتمااائف
اغي دٖو بٌ كتاباك كفاراك أمنال ىَا اغغزٓف
ّ اغااب عناازاٌ ّستنااد اغةغاازٖو اااد أصااَنْا
باغ ة ا راد أ ارتٔال اغةلنٕ اغةزبٕ بك
ما ٍْ م ٔد ّبدٓع.
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

اهلوامش
 -1اغي ااد اب باإ اذتاادٓ ستنااد غئناإ ٍاالل
ص .327
 -2زٓاادٗ اغ ااد عناااٌ 21عاافا  2016م اغاا٘
بةيْاٌ(أ ارتٔال اغةلنٕ حيتاأل ل دما ل ئااك
ٓيتج غ ٘ م آزٗ).
 -3اغضاب .



51

أمساء يف الذاكرة

حمطات غري معروفة
يف حياة مكسيم غوركي
بقلم :د .إبراهيم إستنبولي

36

جىت إىل العامل لكي أحًج

"حمطات" غري معروفة يف حواة
مكسوم غوركي
د .إبراهوم إسًنيولي*

*

حتًفل األوساط الٌقافوةة واألدبوةة يف روسةوا ويف العةامل يف هةعا العةاب ناسةية
العكرى املائة واخلمسني ملوالد الكاتب الروسي [السوفوويت] مكسوم غوركي .حوث
تقاب املهرجانات األدبوة والعروض املسرحوة وحلقات حبث يف خمًلػ أدماء روسةوا
االحتادوة.
وُعدُّ مكسوم غوركي واحد ًا من أهم الكًّةا الةروس ومسسسةاً ملةا رةرب بالوايعوةة
االشرتاكوة يف األد ؛ كما ررب وايفه السواسةوة وبادموةازمل ملحلةال الطيقةة العاملةة
والفىات الفقرية واملسحوية يف اجملًمع.
ولد مكسوم غوركي يف الٌامن والعشرون من آذار راب  .8181تويف والدمل رندما
كان يف اخلامسة من العمر .اضطّر للعمل منع أن بلغ الٌامنة من رمرمل .رمل كمسارد
حريفّ ويف غسةل أصيةا ع رلةى سةفونة ورامةل يف محلةنع .وتعلةم القةراءة والكًابةة يف
هعمل الفرتة .رند بلوغه الواحدة والعشةرون حتةوإ إىل مًشةرّد جةاإ يف أدمةاء روسةوا
مدة سنًني.

طفولة قاشية

مل ٜهننٔ َهمنن ِٝرييع ن ل ذٝننٌ يً ن ٖ إىل رييهٓٝمنن١ل يهننٔ ننن ٙن ن ٕ ُ ٜنن٘ ًنن٢
نن ٢ظ ن ًيف ٖج ن ريان منن١
ريي ن ٖ ٚرييع ن  ٠د رييننن ٜيف اَ ن د ريان منن ١ه ن ٕ َهمننٜ ِٝعننٓ
ٚاظ ح رييص ع ٖ ٛرياه ٕ ريي ٜ ٟكؽ َ ٘ٝ ٞعِ اٚق ت٘ ست ط ً بأق ريْن٘ َنٔ ريان ريٖكحمل ريمن َٚحمل
َٔ اٖ يِٗٝيف ٚيه ٞحيعٌ ًن ٢ننٔ ط َن٘ ريم ُنمس ري ن ٍ اٜ ٚمن م ري شصن يف نن ٕ  ُ ٜنمس
بإ ريدٚ ١ً٥ ٖ ٠ب رين  ٠ق" ١ٜٛنحع ٕ"  -حمب ت ل نٙيفيف ريم ٜك ا بِٓٗ نٌ َ ٜكمس بحمل ٜنٜ٘ل
ٚب ٘ ٛش ػ ا ُ ٍ رييف مف ١رياث يٝحمل َٔ اَث ٍ ْ ٝص٘ ٚشٛبٓٗ  ٚ ٚلُٖ ل ٚقن اذٖنٌ ريا منهمس
ٚريبنننٔ رييصن ن ع اظننننق َ ٙ٤نننٔ اظنننح رييصنننٗ دري بمن ن  ١ريط ننن٘ ًننن ٢ا ُن ن ٍ ن ن ن رييه ن ن
*

كاتب ومترجم سوري.
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إ َهم ِٝبٝصهٛف ظٌ ح نُ ٢ن ريينث يحمل ٜه نب ْعٛظن٘ َنمس اش ن ٤
رييه مٝهٝحمليف بَ ٝن َّ
إَ  ١ٝ٥ضتٚ ١ٜٛت ق١ُٝٝل ه ْت تك ّٛب عحٝحٗ زٜ ٘ ٚه ت  ٜٓريين ن ْنت ت ُنٌ َنقكن ١د
إحن ٣رييعح يف
د  21ن ْ ٕٛري  2881 ّ َٔ ٍٚق ّ رييص بٝصهٛف د ذتعٜ ١أس بأ ٍٚست ٚين ١ريْ حن
بٛم ط ١بٓنق ١ٝشفٝف١يف مل تهٔ ريإلظ ب ١ق تً١ل ٚريمن ك ريي ظ ظن ١د منن ٙأمن ف٘ ريذتن س
ريين ي ٟيًننن ٜريين  ٟنن ٕ ق  ٜن ً َننٔ َهن ٕ ريذت دين١ل حٝن ا ٜننت ينن٘ ًُٝن ١ريحٝن١يف يننِ نن
ريم ٚي ١د َه ب ريينن  ٛريا جل ٓنَ ق ّ بص نُ َٔ ١ٝم  ٌ٥نٞ٥ ُٝٝيف ا  ٟي٘ مٌٝ
َ نٚ ٠ب يو متَّ ريْك ذ ٙيًُ  ٠رييث ْ١ٝيف ٚقن اش د ٚري َ " ٘ ٜت "ٞإىل تًو رييفي َٔ ٠ح ٝت٘ َمس ْٛع
َٔ ريرتجٌ ٚتأْٝب رييؽُلل ٚري رب َ حنث َ ٘ ح ٓٝريى اَ ريً ش  ً ٓ٥حبكِّ٘ل ٚقن ح  ٍٚتع ٙ ٜٛد
قع ٘ "ح دي َٔ ١حَ ٠ ٝه "يف
ٚبٗ ري ريرتعٛػل ن ١ا ٟيً ٝنب رييٓفمن ٞشن ٜهتف ٝض ريين  ٟن نب د ن ّ  2091ن بن ً
إ
ب ٓنٛريٕ "ريرتعن ٥غ رييٓفمن ١ٝب ن ٍ َهمن ِٝن ٛن"ٞل اظنن  ٙد ب من  ٛفل ٜن ن ٝن٘ َّ
 ٟاصه ت٘ ريذت ٝت١ٝيف ٚقنن د نِ ٖن ري ريين اٟ
 ٛن ٍَٛٝ َٔ ْٞ ٜ ٞريْ ح  ١ٜنٛم ١ًٝذتٌ
رييربٝ ٚم ٛالْت  -ري شع  ٞ٥بن َ ري رييٓفمن ١ٝريين  ٟقن ّ د َٓ عن ريي صن  ٜٝٓبن ريمن١
شخعنن ١ٝرييه تننب ٚب حًٝننٌ ريرتًفٝنن ١رييمننٝهٛي ُ ١ٝ ٛينن٘ ٚذت ٝتنن٘ل ٚاش ن د م ن ي ٗٗ ٚ ١ن
يًه تب ْفم٘ إىل إ بٝصهٛف رييفن نن ٕ شخعن ً نل َ ن ٕ َنٔ رييٓ حٝن ١رييٓفمنٚ ١ٝاْن٘ نن ٕ
 َٔ ْٞ ٜزتُ َٔ ١ ٛريي كن رييٓفم١ٝيف
"حياة زوجية مسدوجة"

ٓن خت 2099 ّ ّٛظٗ د ح ٛ ٠ ٝن ٞريَ ا ٠مج ٚ ١ًٝتٓ ١ننريًيف فنْٝ ٞمن ٕ َنٔ ن ّ
َمن ح١ٝ
ٚ 2099ظًت ق ١ريام م رييفين د َٛمنه" ٛشتن " إىل مٝف من ٛبَ ٍٛنٔ ا نٌ ن
تصٝخٛف "تص ٜه – ط  ٥رييٓ ٛس" حبؽ ٛرياؤين ْفمن٘يف ٖٓٚن ى ت ن ف ن ٛن ٞإىل رياُثًن ١د
ريا م ن م رياٛمننهٛد َ  ٜٓن اْننن ٜٝف يف يننِ ن ن ٕ إ ي ننت رياُثًنن ١د ٚريي ًنن ْ ١ت ش ن د َم ن ح١ٝ
نن ٛن" ٞد رييكن ع"يفيف مننح ت٘يف ري ن ريً َننٔ ن ّ ٖ 2091جن اْننن ٜٝف امن تٗ ٚاظن حت ز ٚنن١
نن ٛن ٞن  ٙاْننن ٜٝف د ٚريً
"َنْٝننٚ "١مننه تلريً ادب ٝن ً اهمنن ِٝنن ٛنٞيفيف ٚقننن ي ننت َص ن
ن ن لريً د ت ن ٛنن ٛن ٞريإلبنننري ٞيفيف ٚب ننأيل َننٔ اْننن ٜٝف ن  ٣تك ن بننحمل نن ٛنٚ ٞريذت ن
ريالشيرين ٞرييث ٟ ٛريينذٛق ريط ٞريي ٚم ٞبك ٝد ٠يٓٝحمل د رييفي2091 – 2091 ٠يف ٚد تص  ٜٔرييث ْٞ
َٔ ّ  ٣ 2091ا ٍٚيك  ٤بحمل  ٛنٚ ٞبحمل يٓٝحمليف
نن ٛن ٞب ًننب َننٔ يٝننٓحمل َننمس اْننن ٜٝف س ٜري كُٗ ن ريذت ن س رييصخعننٞ
د ن ّ  2091م ن
ْٝهٛال ٟبٜٓ ٛحمل ريي  ٟنن ٕ ُن< ً ٝيًُجُ ٛن ١ري َٓٝن ١ريي كٓٝن ١ريي ب ن ١يً شنف >١إىل رييٛالٜن
يع حل ريي حؽل يًث ٠ ٛد ٚم ٝيف
ريا حن ٠ري َ ٜهٚ ١ٝذيو بٗنف مجمس ريي رب
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ريي ننت ٖنن ٛإ ٜه ت ٜٓن بٝصننه ٛظًننت ٖنن ٞريي  ٚنن ١رييصن  ١ٝي نن ٛن ٞح نن ٚ ٢تنن٘ل ٚإَّ
ريي ق ١بٚ ٗٓٝبحمل ريي  – ١ ٚريي صنٝك ١اْنن ٜٝف ظًنت ط ٝنٚٚ ١دٜن ١طنٛريٍ رييٛقنتيفيف ح ن ٢اُْٗن ن ْن
ظنٜك حمل ٚش ن َ ً د تصٝٝمس رييه تبيف ٚقن ن ٕ ريي٥ٛن ّ ٖن ٛرييمن ٥ن د مجٝنمس رييًكن ٤ري ريين
بحمل ريا اتَٔٝيف
اهلجرة من روشيا بعد ثورة أكتوبر

د  ٛنٚ ٞم ٝد  21تص  ٜٔري َ ٍٚنٔ ن ّ  – 2012مل ٜهنٔ د ذينو ريذتنحمل ٚري دريً اٚ
َمُٛح ً ريم خنريّ نًُ" ١ريهلج  "٠يإل ٕ ٔ مف ٙيف كن ن ْت ريي ٚري ١ٜريي  ١ٝا د ت٘ ٚمنٝ
ينٜن٘ "رييمنٌ" ٚريذت ن ١يً ن نل بٓن ً ٤ن ٢إذتن م يٝنٓحملل شن ن ريين ديف اَن ريي ٚريٜن١
ٖ ٛند ريا
ري ش ن ٖ ٣نن ٞإَّ نن ٛن ٞن ن ٕ َؽ ن ريً ا ن د ٚ ٠منن ٝبم ن ب تف ن قِ ش تنن٘ ريإلٜنٜٛيٝ ٛننَ ١ننمس
رييمً  ١رييم١ٝ ٝٝ ٛيف ط د رييفيٓ َ 2011 - 2012 ٠ك ً َ بحمل ًٖمٓهٚ ٞب يحمل ٚبن ريفيف إذ مل
ُٜمُح ي٘ ً ٢رييف ٛبنش ٍٛإ ٜي ِْٗ ٝن ْٛري  ُٜنُّ " ْ٘ٚل ن ٜب يثك ١م ٝم"ً ٝيف
ٚحمننب شننٗ دري َ ظ ن  ٜٔينن٘ل ريخت ن ريالم ن خ ري رييمننٚ ١ٝ ٝٝ ٛرٛري كنن ١يٝننٓحملل ق ن ري ًري
بيحٝنٌ ن ٛن ٞإىل اا ْٝن بٛظنف٘ َفهن ريً َ بن ب ً  ٚنل َؽنُ ٕٛم ٝمننً ٝيف ٚمن ٕ َن ذتكننت
ب  " ٗ ٚل رييص ٜٓ َ "ٞن اْنن ٜٝف ٚذينو َنٔ ا نٌ َ ريق ن ١منًٛن٘ رييم ٝمنٚ ٞريإلشن ريف ًن٢
إْفن م اَٛريين٘يف ٚقننن ريظن ح ت َ ٗن صننٝكٗ ريدتنٜنننل ؼن ب ريالمن خ ري بننٝي ن ٚتصننهٛف
سريي  ٟمٛف ٜع ح  ُٝب ن مه تلريً دري ً ُ٥ي  ٛن ٞح  ٖ ٠ ٚ ٢ري ري شل)ل من ك َ ن٘ د
ب يحملل د ححمل إَّ  ٛنَ ٞمس ريبٓ٘ ٚنٓ ٘ ريم ك ٚري ش ن ريانٜٓن١يف ٚقنن صتحنت اْنن ٜٝف ل َ ُنن٠
ًنن ٢ق تٗ ن َننمس رياخ ن ب ري رييمنن١ٝ ٝٝ ٛل د ت ننٝحمل ن ٚتصننهٛف ست ن ريً ا ٍٚد دري "رييه ن
ريي ن ا "ٞرييمنن ١ٝ ٝٝ ٛريي ن ن ْننت تكنن ّٛبٓص ن ا ُ ن ٍ رييه ن رييمننٝٝ ٛتل رننٔ ننَ ِٗٝهمننِٝ
نن ٛنٞيف بٗ ن  ٙريي ٜكنن١ل اظ ن ح ٚتصننهٛف ٚرم ن ن ٠اْننن ٜٝف ل رييٓ ش ن ريذتكٝكنن ُ ٞن ٍ
 ٛن ٞري دب ١ٝد ريرت ن ٚٚم ً ٝد ق رييه تب َنمس شت ًن رييننٚ ٜ ٚد ٚرييٓصن يف ٖٚن ري
َ َٓح اْن ٜٝف ٚن تٛشهٛف ق ب ١ن ًَ ٢ً ١رياٛري د ريا ي ١ٝرييؽخُ ١يًه تبيف
ٗٝن
د ّ  2011ن ب  ٛن ٞم ي ١إىل نٌ َٔ ايف ٟيف ٜهٛف ٚاْ ت ٍٛريْسل ا
ٔ إدريْ ٘  َٚؼ ٘ يًُح نُ ١ريي دب ؼن ريالشيرينٝحمل رييثٜ ٛحمل د َٛمهٚ ٛريي ن ْنت
تٗند بإ نريَِٗيف ق َت ٜن ٛ " ٠تس" ري ا ْ ١ٝبٓص ريي م ي ١ريين القنت ظنن ٣نن لريًل نُن
ْص تٗ ظح ن ْ ٠طكن ١ب ي ٚمن ١ٝد رياٗجن يف ننَّ يٝنٓحمل إ من ي ١ن ٛنُ " ٞنٌ صتنس" ٚاْٗن
"ش َٔ "١ْ ٝق ٌ ظنٜك٘يف نُ ْص إدريْ ُٗ يً م ي ١نٌ َٔ نن ٍ ريدٜنو د ظنحٝف" ١رييربري ننري"
ٚدَ ٕ ٝبٝنْ ٞد "ري ز م " ٝيف بٝن إ  ٛن ٞن ٕ  ٌَ ٜحب شنٜن َمس ريي ٚس رياٗ ٜٔل ٚمل
ٜكِ ب ْ ك دِٖ ق ٌ ّ 2018يف نُ اْ٘ مل ٜص ف حبؽ ٙ ٛريالح ف ي ١ٝريي ْعُٗ د ب يحمل ري دب ٤
اْن  ٟبًٝن ٞششن و ٚايهمن ٞتٛيمن  ٟٛشن تنبو ٚشٛدريمنٝف ٝض ٚشهً ٛمنه ٞشْ قننول ريين ٜٔ
ن ْٛري ٜهٓ ٕٛي٘ رياٛدٚ ٠ذيو رٓ م  19 ٚ َ ١مٓ ٢ً ١ريْ م ْص ط  ٛن ٞري دبٞيف
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بن٤ريً َٔ ّ  2011ط  ٛن ٞد إ ٜي ٝيف  ٖٓٚى ن ب َ ن ريت٘ ٔ يٓٝحمليف
ح  ٛ ٍٚن ٞايٓ  ٤إق َ ٘ د اٚ ٚب إ  ًٜب د ٚم ٍ  ٜب بحمل ريي  ٌٝري  َٔ ٍٚرياٗ ٜٔ
ريي ٚس ٚبحمل ريالحت د رييم ٝٝ ٛل ٚقن ّ ب ي ن َ ٕٚنمس شهً ٛمنهٚ ٞشٛدريمنٝف ٝض بإظننري زتًن١
"بٝمٝنري – ست دين ١اَ ٚنريٚين"١ل حٝن نن ٕ ٜ ٜنن هلن  ٙريتًن ١ذري ريي  ٛن٘ رييفًمنف ٞريافن ٖ ُٞٝإ
ُمس بحمل اٚ ٚب ٚريي ٚس رياٗ ٚ ٜٔريالحتن د رييمن ٝٝ ٛيف ٚن ْنت ه تن٘ تكنً ّٛنَ ٢نٓح ري دبن ٤
ظنننْ ١صنن ا ُنن هلِ د اٚ ٚبنن ل ٚإ  ٜنن ف رييكنن رييمننن ٝٝ ٛإىل إبننننريع
رييمنننٝٝ ٛت رييصنن
رييه ريي ٚس رياٗ ٜٔيف ا ٟإ تً ب ريتً ١د ٚظً ١رييٛظٌ بحمل اٚ ٚب ٚريالحت د رييم ٝٝ ٛيف ٚقن
ًْ ٢يب ريذتننٚديف
مت ريإل ٕ ٔ َه آ َ ي ١ٝن ل٠ل َ شًل مح م ١شنٜن ٠ين ٣رييه
ٚد نن ّ  2011ظنننن د بنن يحمل ا ٍٚنننند َنننٔ زتًننن" ١بٝمنننٝنري"ل ريينن  ٟشنن ى ٝننن٘ ن نن ٚس
د َٛمننهٛ
َٗن ٚ ٕٚمننٝٝ ٛت ٚاٚ ٚبٝننَ ٕٛثننٌ ٚالٕ ٛ ٚيم ٛمننٚ ٞتمننف ٜسيف َٚننمس إ رييمننً
د ُت ريتًْ ١ع ٚ ً ٜب يه ّل يهٓ٘ ُث  ُٝب ن د ري شنً ٝنٚ ٢ين ٥ل تعن رياصن ٚع بأْن٘
َؤذت إٜنٜٛيً ٝ ٛيف مل ٜعن َٔ ريتً ١م 1 ٣ٛا نريدل َٚمس ذيو مل ٜمُح رياه ب رييم ٝم ٞيًحن
رييص ٞ ٛٝبنش ٍٛريتً ١إىل ريالحتن د رييمن ٝٝ ٛيف َن اد ٣إىل صنٌ ريتًن١يف احنسَّ ن ٛن ٞب إلٖ ْن١
مٛري ٙ ٤رييه د رياٗج ا ٙ ٚرييه د دريشٌ ريالحت د رييم ٝٝ ٛل إذ تن حمل اْن٘ مل  ًٜن ّ
ب يٛ ٛد ريي اطًكٗ َ شهٌ ؼ ب ١يمُ ٘يف
بٓ ن ً ٤نن ٢د ننَ ٠ٛننٔ ريذتهَٛنن ١رييمننٚ ١ٝ ٝٝ ٛم ن يحمل شخعننً ٝل ن د نن ٛن ٞإىل ريالحت ن د
رييم ٝٝ ٛد ّ  2018ب ن  ٝريم ُ م مس مٓٛري يف ٚيهٓ٘ م ٕ َ قفٌ ري ً إىل ري ٜي ٝل
ب ن إ ق ّ ب حً ١د اضت  ٤ريالحت د رييم ٝٝ ٛيف دا ً ٢ز ٠ ٜريالحت د رييم ٝٝ ٛمنٓ ً ٜٛح ن ٢ن د
بصهٌ ْٗ  ٞ٥د ّ 2011يف ٚقن َٓح ٘ ريذته ١َٛرييم ١ٝ ٝٝ ٛبَ ً ٝم ك ً د قع رييٓ ٝنٌ من بك ً
 ٜبٛشٓٝمه ٞريي  ٟحت ُٝ ٍٛب ن إىل َ ح  ٛن ٞد َٛمهٛيف نُ قنّ ي٘ م يحمل ًٝ
د ش ٘  ٠ ٜرييك ّ يٝكؽ ٗٝ ٞعٌ رييص  َٔ ٤نٌ ّيف
د  11ا ٜن َننٔ ن ّ  2011اظننٝب نن ٛن ٞب يه  ٜنبيفيف يننِ تنننٖ ٛح ي نن٘ رييعننح١ٝل ك ن ّ
م يحمل ب  ٜت٘ ي ث َ ري شن ٍ اقنٌ َنٔ امن ٛعيف ًن ٢ريين ِ َنٔ رييٛؼنمس رييعنح ٞرييعن بل بكنٞ
ست فع ً بٚ ٘ٝ ٛبكن ت٘ ً ٢ت دٍ ريذتنَ ٜمس زٚري  ٔ ٙري د ٚري دب  ٤ح  ٢ت ٜخ  ٚت٘ د ظن م
 28ح  ٜريٕ َٔ ّ  10 ُ ٔ 2011مٓ١يف
مت ت شننٝح نن ٛن ٞيٓٝننٌ ن ْٛ ٠ ٥بننٌ د ريآلدري مخننس َ ن ري د رييمننٓٛري ري ٚىل َننٔ كننن
رييث ي ٝٓٝيف يهٓٗ ن ْنت د ن ّ َ 2011نٔ ْعنٝب رييه تنب ريٜفن ٕ بنْٛحملل ٚبن يو ريْ ٗنت احن ّ
 ٛن ٞب ال يريف ريي  ٞب٘ ن ت ً اً ٝيف
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صمود وانتصار
حممد طارق اخلضراء

ْ
ْ صْر ِ و ااْ د ي ن ِ دا ر
افال صْر ِ و ااْ د نل وا ر
يااف را ن

ُ
ْ
صْخااااَصْر دُن و ااااْ َ ر اُااا ر ن انااا ر
أناااالن

ن
ْ ّ
َااف فتاوالن دسااف د صِّْااي راان ن نا َ

ِ
بفب حرخصد ر صْر ِ و ْ د فناْ و نلناْ ص
ري
صْخ ر

هللا أكبااااااْ ر را
ر
ااااافعُهُ ي ن و ن
َُ ر راااااا و

ال ايااااامر َ نَوااااارنُ ر ر و أ ب ن وااااا ر أ انااااا نْد ر

اااااافش و
ق دآخااااااير اااااا ال َ آر ِْتناااااا َ

ر
ْ
صْ فآا
ااااافق َ ِِّداااااا ر

ْ ِّااااااي َ ن و داااااا ر

ل
ك را ُ صْاصصِ ا د صرنلوااْص د ف ناْ و نفنت ن ا و

رااان نحوااا ن ن
ِ
كفْساااي و د ينر و ناااْدد ر
َْ َ أآنااا َ

ْأ ِ
م ّ
حنخوااااْ ؤ ي ر كاااا ر
صْخااااف ن
ُ ف ن وُناااا ر ر و

ْ
سا ر
صْك ُ ُ ن كْي د و
صرص د هرا و ن و

ري ااف صْكْصآن ا ر أفااص آد ا و ريص د ا د ر

ق اااااافْرت و د َ نروتنااااااْدد ر
أ باناااااْ و َ َ ا ناااااْنأ ن و

س ا ُْ ص ن
م ف ناْ و آفَ نا و
ل ضااَفِ د رْهر و
آر و

ْ
ْهر و صْراّاافا ر صْ ِ ااات ن ر
رساااُ د ر
صْ ن ا واا ر ي و

رفساااا نروتْ ص ننتنااااْص ْ ِ
خااااْ ل ر و ااااب ن ر ر و
و

م فنْ و حن ناْ ص
حد وْص ،نأنروظ ن ن
ع آد و ص يص ن

َ ؤ
هاااادا آا
ر
اااْصال أ تااااف َ آساااافْ د ن

ْ
َاااااا ر
َااااااقف ر ر و صْ ن ا وااااا ر صْك ن ن
غنااااااْوا ؤ ي ر ن

ِ
م نآااا ن
سااا نُ ص ن
ع صرلواااْصش د ُراااا ن ر و
ين و

صاااْ ص
فنااا وه عُواااصنَ د د و صَْاااف ن فناااْ و نا ن

م صااااافندُ ر ف
َ د وكا راااا و آااااا صآن نَْ ؤ ر
صااااا يص ر

سااصِف ن ف حْ اااف ْ ااف حن ن
خاااْ ص
ر
صْغااْب ر

ل
ر
ألْصب ُفن ن و
*

*

شاعر سوري.

يين صرهوا د ..صل بان

ن
ْ
ََِّن صْ ْيَ ن صْ
ِّْيض َ نُ و نَد ر
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ااافب فآُاااا َ
أياااا صُْْ اااا ر يااااف أنفواا ن

ْ
أيااااا ن صِّْنَديِااااا ر ،صرُاااااه ر َرت و ن نااااا ر

ل
َ ن و
ايَ َ ن ا ن

ِ
ْ
اااهُ
ري اااف صرصااافْ ر صْ
صْسااار ن ر
ر

اص ىْااص صعصااه د راان ن ناْ َ

ُ
ْ
ساااا صا ر صِْْغناااا ر
رياااا صُِّْاااافاَ ر صْْ و

آد و كا نآك و رْ نآا َ أ
م
ي ناْولص ن

ُ
صْ ن وااا ر لدروااا ن
ْهر ر صْظ وااا ر آر و د
نخاااْ ر

ع ينروتنااااْدد ر
ري ااااف صرآيااااْ ر ااااه َنخوااااْي ن
ع صْظ ُ و د ىدمو رْدد ص
ن وْ َ ْ د نْر و د

ل آهآدِّ ر ااف
أآّااف ر ساااي ر فنااْ و غف اا و

لن و ك

رفْ
ر
ْل َ نْ و ن ر َنِّوالن صْ ن واْ د افكدي ن

ْ
هن اْوُ ؤ َْساا ْدهف صرنه وا ر َ ونُااا ن ن ر

ن
نساااْدف ر ف
آسااا نص و رص ن
م ىْاااص صرحويااافش د َ و

ْ
َااااا ر
صْاِااااْود ر آر خااااْ ؤ صْ ن واااا ر آرُ و ن ن

ن
يصش صْغاْب ينا ورب ر اف

صا ن فناْ و نِّناْ ص
أني و ن صِّْيافش ر ىاص آاف صر ن و

ْصب ِ
سئصص
حْضصص ْ
صْْصا د فْ ُن د
آن و ّ
د

س نبيِّصص هد ن ّ
صْخفُ د آاف رْداْ ص
آن و ي ن و

س صْخ يير
دئ و ن

هن نْلاصص

َْ ص
ْ دِ د د ل ن و ن ن د صرنآ و فد د ىدا و ن
ص ن

هاااادا ِ
ساااا ِِّن ؤ
ااابفب نفاراااصّص ؤ
صْخا
ر
ق آر ن

وهُ فنْ و ل ن ناْ ص
فْْ ُ د فد ص ْإلُ
د

ْ صْصراااافش د اااا ِ
ل ن اوااا ن
م صْر ِ و ااااْ ن غاااافي ن ر ر و

أ ْ ّ
خاا فدنَ د هراا و فاافآصص آااف فنُنااْ ص

كراااا ُ صر ر اااافَ د ُدااااق ِ
صْخاااافُ د ر ن واااا رْهر ر
د

ْ
ِّاااااا ر
نننِّواااااا ر أ ِ ر آاااااا ينتاواااااْا ي ِ د

ع صرحواااْصا د ن ن و ااارنُ ر ر
ااَ آنااا ن
نروباااف د نرا و َ

ن ن و ااااْ ِ
ْ
صْخاااا ُ د اا صر ن و ااااْصا ر َ نْوَنُداااا ر
ن

هللا أكباااااااْ ر ياااااااف انآواااااااقص ياااااااف أنآناااااااه

ْ
ْ
صرساا ر
أنناال صِّْكااي ر أننواالن صْ فِ دا ر
ن

ع صر ن ويااف د ك ر دا ر
دد و راان صِّْدااصصا د آن ا ن

ال َ ر اافددمو فاراص صع د وااْصُ د آن ا و نأند ص

سيوت د ن
ك ك ر ِ صَْ ْآي ن ىاص
و
ب د ن
صضْ و

س ن يبصص ْصنف و د صْ ن و د أ لنرداْ ص
ْ ين و

نن
صااافا ن صر ص ر
مأ ص ن
م صِّْن و
سااا د آدااا و أْااا َ

ْ
ساااايص ر صِّْنااااي صُْرَراااا ر
صر ورياااافش ر ر

َْ ؤ
َ ااااْ د صلداااا ن
د
سااااْ و ْ ُرااااه رنباراااْ ج صْ ن

نِّااا ر ررا وااْ ن
ْ
رّ آدراّااف صْاااْ ُ ر صْصنْاناا ر

ْ أ ن واف ر صْتداْ
ندُ و ن صْ ِ رفدي ر

01

17

رمحٌ على سور الكتيبة
حممد حديفي

*

يلزم اآلن كثير من جميل َّ
الصبر
كي أُسن ِ َد روحي
وقليل من بقايا بِزَّة ٍ خضراء َ
يشفِيْني شذاها
ُ
يومض البرق على أشجارِها الخضر
وترتاح البطولة
حين ألقيها على َّ
الصدْر وساما
لحكايات من األمجاد ِ
ٍ
لحنا لغنائي
بعد أن لوَّن َها األحمر َمجْدا
الشتعاالت َّ
ق
الشف ْ
*

شاعر سوري.
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وأَطَلَّ الفجر كالخمرة

ُ
شموخا واختياال

ق
َس ْ
ب الغ َ
من قَل ْ ِ

ال تغادِر ْ عبق األشجار فاألرض لنا

أيُّهااااا المركااااوم ُ كاااااالرُّم ِ علااااى ساااااور

من سناها النور فيض

الكتيبة

تكتب التَّاري َ
خ شمسا للوطن
ُ
ي
يا به َّ
الروح أيام الِمحَن ْ
ِ
ال يليقُ الموت باألبطال
كم نحتاج ُهم
َ
األرض
يحرسون
إن جار الزَّمن ْ
ض اآلن حبيبي
فانه ِ
واغرم ِ النَّصل بصدر ِ الحاقدين
وارفع الهام كما الحَوْر

18

الشمس
كاشتعال
ِ
فوق المُنْحنى
وبها األطيار تشدو بانتظار ِ العائدين
يا حبيبي....
ُ
الموت غدرا
قد يجيء ُ
ِ
بسيوف الحاقدين ْ
غير َ أنا مثلما األشجار
إن ْ مُتْنا
سنبقى واقفين

37

غزال الربا
حييى حميي الدين

غزال ٌ
على مشجب الماء
علقني
ما اشتهيتُ الجنان
نقي
كصبح
ّ
ٍ
وليلي إله الكالم
رماني بناري
وأرقني
فاحتفيت كطفل البهاء
بخلخال ظبي
هجاني
*

شاعر سوري.

*
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وصمت الدجى

فأدركني الصمت

ثم أحرقني

فاصلة ً للذهول

مهرجان الدبيب

وأعتقني

على صدر أنثى

يا غزال الربا

فألهمني عثراتي

دع ترابي

وأنطقني

مشيئة ورد ٍ

يا غزال الربا

إذا الماء أعيا

ما لديك اعتراف

سرابي

ل وجودي
أض ّ

وأغرقني

وفرقني

فتمثل لي جسدا ً

ها هنا لحظة للشهيق

في اكتمال الندى

وناي هناك

ردني

بمنعطف اللمس

لذكورتي ثم أطلقني

أشجى احتمالي

يا غزاال

ومزقني

على مشجب الريح

جهة الكتشاف النشيد

علقني

وتفاحتين

37

57

نبضُ الشَّهادة
زياد سودة

*

أال :يا أيها القاتل:
إن مزَّقت أكفاني،
وإن ه َّ
دمت جدراني،
أنا حي  ..أنا خالد
أنا في الركن كالطود  ...أنا صامد
هنا أرضي ،وميالدي ،وميعادي
ببعثي  ...إذ أروّيه
دما قان
وحين أحمل الراية
كما ُّ
الشهداء أحملها
ألرسم فجر أمتنا
*

شاعر سوري.
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55

جميال مثل دالية

دماء عروقنا واحد

عطاؤها ملؤ قافيتي

لنا :مجد الغد اآلتي

ليجلو من دمي الغاصب

سنبنيه بعزتنا

وأنشد ملء حنجرتي

لتعلو فوق هامات

" بالد العرب أوطاني "

من المجد قناديل

قضينا العمر نرسمها

أضأناها

كواكب للعلى تمضي

مدادها دمع أفئدة

بإثر مواكب تمضي،

ذرفناها

أنا ذاك الذي استشهد

لنروي فيها تربتنا

كنسر فوق رابية

ويعلو في الذرا علم

أنا العائد

من األمجاد صغناه

***

ونسكن في ذرا وطن

روينا بال َّ
دما

بدمع الروح والقلب

وطنا ...

حميناه

لكي نبقى على القمم

نصوغ اللحن قافية

ويبقى مجده الخالد

لننشد مجد أغنية

فيا أهلي وأحبابي

لسحر شروقنا اآلتي

77

تجلّيات شمعة
أوس أمحد أسعد

ـ1ـ
ج العتيقة ُ
األدرا ُ
األبنوس ّ
الشاهقُ
ُ
دات
لصناديق الج ّ
ِ
الرّيحُ العزالء ُ
كزجاج شفيف
ٍ
تلملِمُ شظايا طفولتِنا
ّ
حواف الكالم
عن
وترمي بها على الرّ ّ
ف
بالغبار ِ ّ
ئق
الال ِ

*

شاعر سوري.

*
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ـ2ـ

ـ6ـ

في حضرة ّ
الشمعة

النّار ُ

د ّ
الشعر ُ ات ّزان َه
يفق ُ

د ّ
الشجرة
جس ُ

فيصمتُ

البرعمُ
لسعت ُها

ـ3ـ
انحن أيّها القارئ
ِ

ـ7ـ

أنتَ في حضرة ِ الكتاب

في حضرة النّار
تغفو

ـ4ـ

في حضرة ّ
الضوء

جوع
ي
أ ّ
ٍ

تستيقظُ الرّوحُ

دهن ّ
ينقّطُُ من
الشمعةِ
ِ

حت ّى آخر خمرتها

ي جوع !!
أ ّ
ـ8ـ
ـ5ـ

ثمّة تدفّقٌ إلى األعلى

ُ
انبثاق شمع ٍة في الظّالم

ّ
الضوء ُ في مخيّلة ّ
الشمعة

كفيل ٌ بزجّنا

مثال ً

طويل
ٍ
في حلم ٍ
طويل ْ

72

جتليات مشعة

ـ9ـ

َ
عليك
تلقي

ماض ما
في
ٍ

تحيّة َ الوداع

حيث النّسيان

َ
تلك ّ
الشمعة

زهرة ُ الرّماد
ت شمعة ٌ
أضاء ْ

ـ  13ـ

غرفة َ ال ّ
شاعر

شمعة ٌ
تذوب
ُ

فاستفاقَ الوجود

في بهو ٍ معتم
دعوة ُ
عشق
ٍ

ـ  11ـ

ال تقاوَم ْ

الضوء ُ رائحة ُ
ّ
النّار ِ الخفيف ِة

ـ  14ـ
يمشي وأتبعهُ

ـ  11ـ

دون أن

شبّه لي

يتعث ّر أحدنا باآلخر

جداولُ النّار

ظلّي

تسيلُ إلى مصبّها
أعلى ال ّ
شجرة

ـ  15ـ
س مجرى الحنطةِ
أتلمّ ُ

ـ  12ـ

سهلك
طول
على
ِ
ِ

بشحوبها المزهر ِ

وأشحذُ منجلي
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ـ  16ـ

ـ  19ـ

ّ
الطفلُ
والشاعر ُ

ص َّ
ب خمرة َ ال ّ
شك
ُ

كائن َا األخذ ِ الجميل

الكؤوس العالية
في
ِ

علقتان يانعتان
ِ

لترى كيف ي ُزهر

خجل
تنموان بال أدنى
ٍ

اليقين

على جسد ِ المرأة
ـ  21ـ
ـ  17ـ
فتحتُ النّافذة
حلّق الطّائر ُ
التقطَ شيئا ً
من
فستق ّ
الصدر ِ
ِ
وتوارى بعيدا ً
في ّ
عشه ِ
المرأة ُ نافذة ٌ أيضا ً:
َ
همس الطّائر ُ
ـ  18ـ
عنب
كلّ
ٍ
حصرم ٌ
ما لم تنضجْهُ
ال ّ
شفاه

21

إن ْ ترم خابية ً
ِ
بحصاة ٍ
ستلعن ْ َ
دالية
ك ال ّ

ـ  21ـ
م شمسا ً
أن ْ ترس َ
شيء ُ
وأن ْ تجعلنا نتدفّأ
بأشعّتها
شيء ٌ آخر

ـ  22ـ
حنين
ل
أع ّ
د أصابعي ك ّ
ٍ
أُخطِئ الع َّ
د قصدا ً

جتليات مشعة

الرائحة ُ
كي تعبر َ ّ

إلى ال ّ
شجرة

ع
األصاب ُ

كم شهق ٍة

شمو ُ
ع الجسد

ُ
يداك !!
تقترف
ِ

وذاكرتُه أيضا ً
ـ  27ـ
ـ  23ـ

المؤن ُ
ّث

أطفو

خمرة ُ اللغة

مائك
سطح
على
ِ
ِ

المذكّر ُ رغوتُها

جسدا ً معشبا ً

ـ  28ـ
ـ  24ـ

ي إفساد ٍ للغة
أ ّ

تتشظّى الظّاللُ

يمتطيها المذكّر

ويبقى االسمُ

ويرغمُها

في عهدة ِ غبار ٍ صديق

على القول

ـ  25ـ

ي إفساد
أ ّ

ّ
إال بتأنيثه ِ
ال تكتملُ

ـ  29ـ

غبطة ُ الكالم

أصمتُهُ كثيرا ً
يغافلني

ـ  26ـ

ويقولُني

من الت ّفاح ِة

ذاك المطر

20
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ـ  31ـ

ـ  33ـ

بشحوبها المزهر ُ

في
الهزيع األخير ِ
ِ

َ
عليك
تُلقي

شفق الوردة
من
ِ

الصباح القادم
تحيّة ّ

روحُ ال ّ
شاعر ِ

َ
تلك ّ
الشمعة

وروحُ ال ّ
شجرة
يتجاذبان

ـ  31ـ

َ
أطراف الماء

جذل ٌ شائخ ٌ
بوريق ٍة خضراء

ـ  34ـ

وفراش ٍة محوّمة

ن اإلصغاء
لتتعلّم ف ّ

أظنّها دعوة ً
القتراف الحياة
ِ

في المؤن ّث

ـ  32ـ

ـ  35ـ

داليتك
غصن في
مجرّد ُ
ِ
ٍ

فضائل الكلمات
إحدى
ِ

َ
د
ي ُجي ُ
تحويش العصافير ِ
َ
وقطف الث ّعالب
أنا

28

أقم ْ

أن ْ تسقط َ
في محب ّ ِة ظاللِها

38

قسوة األسرار
سليمان السلمان

اااااااااااا أل

أنااااااااااااأل عا أ اااااااااااا
فمااااااااااألا أقك ْاااااااااا ق
أنااااااااأل جمااااااااه و
ومااااااااأل ا اااااااا
وأ اااااااا

مااااااااااا ُ ق ليااااااااااااأل

ماااااااا

ااااااااأل

ق ااااااااااااا

ألطفهاااااااااااااأل مااااااااااااا

ااااااااه

اااااااااأل غياااااااا

مق اااااااااااا

أمألتااااااام فااااااا فمااااااا ل ق ااااااا

ف ااااااااااأل

اراااااااا

*

غياااااااااااااه

ااااااااأل

و جااااااااااااا ْ

ااااااااااااا

م تى فااااااااااااااااااا

ااااااااااااااااااا

***
ف اااااااااااا ت ليااااااااااااأل

ر اقااااااااااااا ن أن اااااااااااااا غ ياااااااااااااام
ااااااّ ق

وا اااااا

اااااا

وا اااااااا

ياااااام

ول ااااااااااام

أضااااااااا قم ح ي ااااااااا و يااااااااام

رااااااااااااأل

وااااااااام ق

ااااااااألُ

اااااااااااأل أ ياااااااااااأل

***
ووْا

أن اااااااااااااااااااااااا حاااااااااااااااااااااااا

لضااااااااايمق

*

شاعر سوري.

ماااااااااه أ ااااااااا

و ااااااااااااااااااااي جاااااااااااااااااااا ن

أوا

و

ااااااااااااأل

وا اااااااااااا

ْ

اااااااااااا ف
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وا ااااااااااااا
مااااااااااا ُ

ااااااااااااا تهااااااااااااا
ْ ااااااااااا ه و

جااااااااااا ن

وأحمااااااا اْاااااااه
وا ااااااااااا

مااااااا ماااااااألت

أ اااااااااااهقه ق

ااااااااااا ا ْ

أ ضاااااااااا م اااااااااا ق
وا ااااااا

ااااااا

اااااااااااا نيأل

فاااااااا ماااااااا ا اااااااا ُ ق
ي اااااااا فاااااااا

ااااااااّ تاااااااا

و اياااااااااااااااااااااااألُ و
ا اااااااااااااا

أا اااااااااااااا

و اااااااااااااااااااااااه

ااااااااأل

و

و اااااااااااااااا ت أو اااااااااااااااا

اااااااااااااااااااااااأل
ااااااااااااااأل
ااااااااااااااااااااااافأل
اااااااااااااااا

يااااااااااااه

ن ااااااااااااى

وا اااااا

طاااااا و ف

اااااافأل ق

حاااااااااااا

وا ااااااااااا

أ ااااااااااا ق في يااااااااااا ْ

و رااااااااااااااااااااه و م اااااااااااااااااااامأل

جاااااااااااا ُ ر ااااااااااااأل

ح اااااااأل

و اااااااا ماااااااا
هاااااااااااااأل
تق

ااااااااااااا

راااااااا

ااااااااأل ا
م اااااااااااااا

فااااااااااااس تقفااااااااااااا

اااااااااااااي

فااااااااااااألن ه ل اااااااااااا

هأل

اااااااااااا

اااااااااااااااّ أن اااااااااااااااأل

يااااااااااا حيألت ااااااااااااأل
م ااااااااااااا

و ااااااااا ا أل

ااااااااااااه و نهااااااااااااأل

ولااااااا نط ااااااام هاااااااأل

وحاااااااااااااااه

ق
اااااااااااِ فاااااااااااا م أل ْ ْهااااااااااااأل
ِّ ا

ف ااااااااا

أل

وا ااااااااا

حضااااااااااااأل

38

ااااااااااأل ا
و ن يااااااا

و اااااااااااا ت م ااااااااااااألُ
وا اااااااااااا

ول

يااااااااااااااااااام و نياااااااااااااااااااأل

ااااااااااااأل

ا ْ اااااااااااااأل ااااااااااااا و

58

زمل قلبي
روال عبد احلميد

*

في السماء
أرى مشكاة معلقة
وأرى قلبك ينوس
ما بين شرق قلبي وغرب شرياني
وسرب يمامات تطير
تغطي المدى
وتحط على مروج قصيدتي
أنت كلمتي
أنت القصيدة

***

*

شاعرة من سوريا.
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صغيرة فراخ ولعي

قم ألوراق السنديان أن تنتظر

تحاول الطيران وال تسعفها األجنحة

زمم قلبي

صغيرة أنا

فالحصان األشهب يعدو في حقوله

قدماي ال تثبتان

والثلج ينهمر

وضفائري مشتعلة

ونجمة الصباح النائمة فيها ترتجف

امسك يدي

ويحلق نسر هناك

علمني كيف أراقص األخيلة

في مخلبه خاتم سليمان

امسك قلبي

زملني فأنا صغيرة

فالبيادر فيها تنادي خيوال شهباء

والحكايا مذنبة ورمادية

تنادي عينيك

***

فأرسلللللم يملللللامتين تلونلللللان سلللللعف
أوردتي
كي ينضج القمح
كي تنضج القصيدة

***

على صخرة سيزيف أنام
وأسمع خرير الماء
وضفائري في جزيرة في فم الحوت
وأنت فارسي
ناد جنودك

صغيرة األرض

نللاد الهدهللد كللي يأتيللك بعللرش مللن

ال تتسع لبساتين التوليب

رياحين

المتدثرة بشوقي

ناد الغيوم فلتمطر

وبعيد جدا أنت

فلتنبثق الينابيع من الصخرة

قم للنيازك أن تهدأ

وزمم قلبي

55

78

حكايات الورود
صبحي سعيد قضيماتي

*

رأيتك في حكايات الورود ِ
وروح هللا ،في الوجد العميد
ِ
ربيع
وأنفاس البراعم في
ِ
ٍ
تجلّى في بساتين الخدود
ولم يخت َرْك عقلي لي مالكا ً
تنيري الدرب لألمل الرشيد ِ
سناك رأيتُ ربي
ن ،في
ِ
ولك ّ
يبشرني بأحالم الجدود
ت إلى األبرار جودا
وقد فاض ْ
ونورا نافذاً ،شه ْ َ
م العهود ِ
فتلك رموشك السوداء غيما ً
*

شاعر سوري.

العدد  - 655حزيران 8107 /

غزير َ الخير ٍ مبروك الوعود

جبال
السهوب إلى
وتصفعني
ُ
ٍ

غريبا ً كنتُ يصهرني مرادي

فتأخذني الجبالُ إلى النجود

د في الجهود
وتسبيني المقاص ُ

ويخطفني الصدود إلى الظالم

الدروب إلى صحارى
وترميني
ُ

فيقذفني الظال ُ
م إلى القرود ِ

ترامت في متاهات الحدود

تنبذني القرود ُ إلى فالة

وقلبي مرجل ٌ يغلي ظالما ً

فتحضنني الفالة بال سدود

ربيب الظن فت ّاك الوقود

جئت أحالمي قصيدا
إلى أن
ِ

ونهر الدمع أحجار ٌ وصخرٌ،

ورايات ،تزغرد كالرعود
ٍ

ٌ
ل الشرود
جفاف حانقٌ خط ُ

ج
كأني في ظالل الحلم مو ٌ

سراب
شريدا كنتُ قبلك في
ٍ

يداعبني بأوتار النشيد

وزادي أنّة ُ
الكرب العتيد
ِ

ويعزفني إلى اآلفاق بشرى

م سهدا
أغني للكرى اآلال َ

يغرّد ُ بالسالم ِ إلى الوجود

فتأتيني العقارب بالردود

77

98

بِنا ِر الحبّ
غالب جازية

ماااااااف إذااااااا معا يهم ااااااا

اااااااف

م ف

إ ع ااف

ه
تنسااف ع ر ااض ا ع اافّ و م ياا و

ا
اااااااه ف
ت فاااااااا ي ا
حا ف
ااضي فااا

ااااااااف

ااااااااف تف

ع حا ف
ااضي منا ا
ااه ع ض اااف

هااك تن ا ا ت ا ع
اضي ع ق
ش م ياايا ه نااا

حتاااز تااار فا حض عاااا عاااا ت إ اااف

ك اااااا ع
ااااااف م م اااااا ا

تفذ اااف

ز فا
عا

حااااااا

تنااااا ًاااا م مااااف تناااا ع ع
ع ك عا ا
اااه ماحااا

عف ااا

ع

اااا
ف

ف
اااا ف

اه م تسا
هااف ا م ض ا ع
ل رإااز ر ن ا و
ل عااا تف ا
ااه ع اا
عحإااز م لااف و
عًا

ف

ي ا ا
اه ااف ف عااا مااا م اات إ

شاعر سوري.

ش م ااا
ز و تناااا عاااا عنااا و
ي

اااافي مع ح اااااف
ترهااااا رإاااااز عي ا و

ت اااااااف ا
ه م إاعاااااا ت ًااااااا فف ت انر اااااااف
منااا ع م

اي ع ااضرتا
ع ذ ا ع رن ا ا كن ا و
ش م يا و
*

*

ش يهم ماااف عحااا ا ت اض
ااا ع

اااف

اااف

ف

اااضم تا عاا م ع ع اااك

اااف
ا

عاذعااااك ااااهو هاااا م هاااا!و ععيف ااااف
ا
ه ااف م ا
مااف تن ا ع ا

ع ع ع ذ ااف
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ااا كاضرتناااا
تام هم تت
ع

ِ م ااا هض و رإذ ا اااف
ااان ع
ا
مناه عإ
احااف

ف ي ااز رإ ا ا
تاام هم ًا ع
افه ااف

ناا
ااضو

حتااز عتاااز منا ا
ااه عحإااز ماااف ع إ اااف
تم هم مي

ع رإز ل م ا

ع ا ه ها سااف مااِ م ن ا

ت و اف
عن

ااف

من ا ع فسااا ًااك منا ا
اه س ا ف ع ف

اااف تناااا – اااف رااا!م ا -ااام ععمن اااف

إاي ا
ه عذك مف ئ ا رِ ك اا

ااف

ع إ اااااااف هتفااااااا
مي ا

ف مااِ

إ ااااااا

اا و م ك ا و اافع تا

كفّته تس ز ع ت ت
اا ق
ِ رعاا! و يش

81

هفتفااااااا ف

رإاز

فااا ع ا م و يهم مااف

اائ ا تن

ت اااضو ي ا ا
ااه عه ااا ا م ااا ا مع ض اااف
ي رااا ع ع اااف ناااف و م ااا

رفًااا ف

تاا

ل مااااِ ع اااا ز م ف
ا اااا ا ع عاااا ع

ع
ااضف عااا ع اااا

ااا ع
في م اااض و ععهااا

ع اااا ي ا ا
ااه

ااااف
ف
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هي ّؤىن باهذع فْ ذّاتَ ،ذتٖ ِّي اصترٗ ِرقٕ ّاًصّب  ..فٍو ّضظر إهٖ اإلّىان
بَ بػد ىِتَ؟  ..بي ّفسر إذن ىا ذدج؟ِ ..هد بػد سىش بًات  ..فمان ّفترط أن ّمِن
ىِهدُ فرذٕ غعّىٕ فْ اهذْ مهَ  ..همن زؾردٔ ِاذدٔ هي تسىؼ فْ بّت أٌهَ أِ فْ
بِّت حّراًَ  ..هي ّذدج ذهن ألن ابن صّش اهذارٔ ِهد فْ ذهن اهِّي ًفسَ ،فْ تهن
اهساغٕ ًفسٍا  ..بو ِهد ثالثٕ صبّان فْ ذارتَ ِّىذان ذتٖ سىّت تهن اهسًٕ سًٕ
اهصبّان  ..همن ابن صّش اهذارٔ سظف االًتباُ إهَّ باذتفاو ىصٍِد ً ..كو اهسحاد ىن
بِّت اهىِهِدّن فْ ذهن اهِّيِ ،قظػت أؾصان اهمًّا ذتٖ ىن اهصحرٔ اهتْ ؾرسٍا حد
اهصبْ ِغكدت قِساً غهٖ بِابٕ صّش اهذارٔ ًٌِ ..ان ماًت اهػراضٕ اهمبّرٔ اهتْ بدت
مأًٍا تًٍٖ٘ قادىاً ىن اهذخ!.
سىػت فْ اهبِّت سسرّٕ ىن ذهن ،همن اهساسرّن أًفسٍي ىصِا إهٖ بّت صّش
اهذارٔ ِقدىِا هَ اهتًٍِ ٕٙاهٍداّاِ ،رِِا هَ أن ىًحىاً أمد ىِهد ًابؿٕ ّذىو أبُِ صفات
اهىستار ًفسٍا تىاىاً  ..اًصؿهت اهذارٔ مهٍا ِّىذان باهىًحىّن ِاهتًحّي ِأغهًت أن
اهسّر سًّتصر فْ اهبالد مهٍا ظِاو ذّأ اهىِهِد اهسػّدِ ،أن اهمِارج ستًزو بٍا إذا
ىرط  ..هذهن قررت اهذارٔ أن تذرش صذتَ  ..قدي أٌو اهصبْ ِّىذان اهمرإِّ
ألصذابٍي ،فْ اهسر  ..همن ٌؤال٘ األصذاب ذاقِا ىكدار ىهػكٕ ىًٍا فكظِ ،هي ّىًػٍي
اهسحو أن ّػهًِا :هي تترن مرإِّ اهىستار ىماًاً هؿّرٌا! ِِ ..صفِا اهمرإِّ اهتْ قدىت
فْ بّت اهىستار :زبادٓ مبّرٔ ،ىألٗ باهفستل ِاههِز ِحِز اهًٍد!.
ّحب أن ّػترف بأن ذعَ سْ٘!  ..هِال ذهن ال ًزهل مْ ِّهد تذت ًحي آسر!  ..فرؾي
األذداج اهتْ ِامبت ىِهدُ ،مان فْ اهىدرسٕ ىتفِقاً  ..همًَ هي ّذل ىرٔ االذتفاو
بتفِقَ ،ذتٖ بّن أٌهَ  ..فاهذارٔ ماًت ترتب االذتفاالت بتفِل ابن اهىستار فْ دراستَ
فْ اهِّي ِاهساغٕ اهتْ ًِّٓ أٌهَ فٍّا االذتفاو بَ ِِّ ..ي أذاظ أٌهَ اذتفاهٍي باهسر
*
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سِفاً ىن اهػّن ِىن اهىصادفات ،فِحِٙا بىا هي ّتِقػُِ :ىات رحو ِقِر ىن أحدادُ ..
فتمتىِا غهٖ ىِتَ مّال ّفسدِا االذتفاالت بتفِل ابن اهىستار ،همن ٌو ّىمن أن ّذتفهِا
ٌي بابًٍي!! ..هذكتَ اهىصادفات ذتٖ فْ ستاًَ  ..دغْ األٌو ِاألصذاب إهٖ سّران فْ
اهبستان ِ ..ذضّر أٌهَ اههذي ِاهرز  ..همن ابن مبّر اهتحار ِصو ِّىذان ىن ؾربتَ
اهظِّهٕ فسرد أٌو اهذارٔ الستكباهَِ ،ىػٍي اهىدغِِن إهٖ اهستان ىن أقربا.َٙ
ٌو فضهِا اهذفهٕ اهمبرٗ ههفرحٕ غهٖ األحًبّٕ اهصكرا٘ اهتْ قّو إًَ أتٖ بٍا،
ِِصو صّت حىاهٍا باهبرّد قبو أن تصو! ..أصبر ّتِقؼ األذداج اهمبّرٔ مهىا فمر
باذتفاو أِ دغِٔ ّحىؼ فٍّا أصذابَ  ..فمان ّبتسي ساٙالً أىٌَ :و ترّدِن غرساً أِ ىأتىًا
أِ اذتفاالً ٍّز اهذارٔ؟  ..فّفٍي ىن ّسىػَ ىكصدُ ً ..ػي ،هي ّػرف فْ غىرُ ،أِ
ّػرفِا ،أن ذارتَ هي تصارمَ فْ ذزًَ ِفرذَ!ٌ ..و ًسْ ذهن مهَ ِّي سذرتَ زىّهتَ
فأذبٍاِ ،هي ّذترش فأعٍر ذبَ!  ..اًتعرٌا ِىصٖ ىػٍا ِرأسَ ىستدّر إهٍّا مأن ذفر
اه ظرّل ال تِحدِ ،ال ِّحد اهرحاو اهؿالظ اهذّن ال ّفٍىِن أًَ صرّمٍي فْ األرصفٕ! ..
دفػَ أذدٌي ىرٔ ذتٖ مادت متفَ تًمسرِ ،ماد ّكؼ هِ هي تىسن بَ ذبّبتَ.
فْ ذهن اهِّي امتصف ذبٍا اهػىّل هَ!  ..هِ هي ّرفط اقتراذٍا ألِصهتَ ٌْ ذتٖ
ىِقف اهباص ،أِ ألرمبتَ تامسْ ِّصهَ إهٖ باب بّتَ!  ..بػد ذهن اهِّي تحِال فْ ظرقات
اهىدًّٕ ذتٖ ماد ّسّو إهَّ أًٍا اًتٍت  ..فٍو ّهِىٍا بػد ذهن إذا ترمتَ؟ ..رآٌا ترمب
سّارٔ فسىٕ إهٖ حاًب رحوِ ،فٍي هىاذا استفت ىن ىحاو رؤّتَ  ..تذمر أن ذهن اهتاحر
اهؿًْ راقبٍا ٌِْ تىصْ ىػَ ِ ..امتصف رصاقٕ سظِتٍا ِأًاقٕ حسىٍا ِذرمٕ صػرٌا
اهذٓ ّرف فْ اّكاؽ!  ..أهي ّهىر تهن اهسّارٔ ىرات سالو سّرٌىا فْ اهصِارؽ؟ ..غحز
اهذب غن اهدفاؽ غن اهًفش أىاي أىِاو اهتاحر ِفساىتَ! ..هذهن ظهب ىن أىَ أن تسظب
هَ فتأ ىن ذْ بػّد ،ىن أسرٔ ىتِاضػِٕ ،أن تبكْ اهسظبٕ فْ اهسر ذتٖ هّهٕ اهػرش ..
فكاهت أىَ ألٌو اهػرِش أًٍا تسصٖ اهذسد ِاهػّنِ ،أمدت أن اهػرش اهىظًظن
سّػِط اهسظبٕ اهسرّٕ.
مان ّتهفت مهىا زار بّت سظّبتَ ،هّتأمد أن صسصاً هي ّتبػَ ِ ..مان ماهسىن
ِاهػسو ىؼ سظّبتَ ِأٌهٍا  ..ماًِا ّترمًَِ ِذدُ ىؼ سظّبتَ غًدىا ّذضرِن اهكٍِٔ ..
فّسىذِن باهذد اهىىمن ىن سهِٔ ال تىًؼ اهصابّن ىن اهتػارفِ ،ال تسىر بَ  ..رتبت
سظِات اهػرشِ ،غهكت بذهٕ اهػرِش فْ ؾرفتٍا هتذفع بٍحٕ اهسر ِ ..اًصؿو األٌو
بصرا٘ اهتفاصّو اهتْ ّػرفِن أًٍا ستعو ًاقصٕ ذتٖ ّستمىهٍا اهزِحان غًدىا ّمتصفان
أن اهذب ّأمو ِّظبش ًِّاي ًِّصر اهؿسّوِّ ،ؿهْ اهثّاب اهبّضا٘ فْ ِغاِّ٘ ،بدو صراصف
اهسرّرٍِّ ،تي بمبش اهىسهو فْ قظرىّزاتِ ،بذبن اهباىّا٘ ذباالً هتحف ِّ ..ىد
اهىهِسّٕ غهٖ ىال٘ات.
مّف ِصو فْ تهن اهزذىٕ ذهن اهصاب ىؼ أىِاهَ اهتْ مًزٌا فْ غصر سًِات فْ
اهسهّخ؟  ..قاهت أي اهفتأ ألىَ اهذاٌهٕ :قدي ابًن سّر!  ..هي ّسظبٍا قبهَ أذد!  ..هي
تسترٌا اىرأٔ ىن ًسا٘ اهذارٔ البًٍا!  ..ىًذ سظبٍا ابًن ًستكبو مو ِّي سظابّن،
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فًفٍىٍي أًٍي تأسرِا ألن اهبًت ىسظِبٕ  ..همن اهًصّب ّسرش اههسان  ..غًدىا زارًا
أٌو ٌذا اهصاب أغحبِا باهػرِشِ ،هي ّثًٍي ىا أغهًاُ فػادِا ىؼ ابًٍي  ..رآٌا ىصادفٕ..
ِمأن اههَ ،حو اسىَ ،أؾهل أفِاًٌا غًدىا ظهبٍا بًفسَ ىًا! ً ..صّب ً ..صّب ..قاهت
أىَ :بو األىِاو ،األىِاو! ّ ..هذكن األؾًّا٘ أًّىا ىصّتِّ ،تبػِن سظان ّا ابًْ ذتٖ
أماد أؤىن باهحن ،أستؿفر اههَ! ّ ..ذهِ فْ غِّن اهًاش مو ىا تىد ّدن ًذُِ! ًّ ..تبٍِن
إهٖ ىا تًبَ إهَّ!  ..هي تكو هَ أىَّ :سرقِن اههكىٕ ىن فىن!  ..همًَ فٍي ىا هي تكهَ.
ىا اهػىو إذن؟ ٌ ..و قرر فْ ذهن اهِّي أن ّترن اهدًّا ألٌهٍا اهكادرّن غهٖ إًفال
األىِاو غهٖ اهفتّات ِإؾرا٘ اهػراٙشِ ،ترتّب االذتفاالت باهِالدٔ ِاهستان ًِحاز األِالد
فْ اهىدارش ِاهحاىػات ِاألغىاو؟ ٌ ..و أذب تهن اهفتأ اهتْ هي ًّتبَ إهٍّا أذد قبهَ،
ِهذهن هي ّظل بػدٌا اهذّأ؟ ..قاهت أىَ :بذثت تذت اهىال٘ات ِفْ اهبِّت اهىعهىٕ
ذتٖ امتفصتٍا  ..هِال ىالبش اهسظبٕ ِصبـ اهِحَ باهذىرٔ هىا اًتبَ إهٍّا أذد  ..ىؼ ذهن
مبّرٌا ابًْ بىِتَ فْ غّن سظّبٍا!  ..فِصو سظابِن حدد إهٍّا بػد ىأتىَ  ..أًا أغرف
أًَ هي ّىت ىن اهذب! ِ ..همن ىن ّفٍي ذهن!  ..هي ّذزن األي أن ابًٍا ظل ِىات ،فكظ ..
بو أن ابن صّش اهذارٔ اهذٓ ِهد ىػَ فْ اهِّي ًفسَ ،ىات بػدُ بدقاٙل ِ ..فْ ذهن اهِّي
ًفسَ ِقؼ سكف ىكٍٖ فسي فِل ىحىِغٕ ىن اهصباب ماًِا ّرقصِن ىؼ ىحىِغٕ ىن
اهصابات اهحىّالت  ..صاذت أىَّ :ا ِّهْ ،هذكُِ ذتٖ إهٖ اهكبر!.
هي ّحد أٌهَ آسا ّتكدي حًازتَ ِّزّن قبرُ! ِ ..مي مان ّذب اآلش!  ..هي ّحد
أصذابَ ذتٖ زٌر األماهّو اهرسّص هحًازتَِ ،هي ّحدِا ذتٖ صراٙظ سِدا٘ ّصّرِن بٍا
إهٖ ىِتَ  ..اًصؿهت أىَ غن اهذزن باهتفمّر فْ ىصّرُ :هي ّػظًِا ذتٖ اآلن رسصٕ
بدفًَ!  ..قاو هٍا صاذبَ :اهبهد مهٍا ىصؿِهٕ بؿّرُ! ِ ..ماد ّكِو هٍا" :قدىَ سّر"  ..همًَ
صذر حىهتَ فكاو :قدىَ حرّارٔ! ِ ..رِٗ هٍا أًَ رآُ ّدسو ىظػىاً ّماد ّفهش ،فإذا
باهًاش ّتدفكِن إهَّ! ..بػد ذهن اهمالي تسهو بػط اهصباب ساٙفّن غهٖ أًفسٍيِ ،قاهت
اهًسا٘ :فأو اههَ ِال فأهن!ِ ..صو اهصاب إهٖ اهىكبرٔ فْ أِو اهىسا٘ ،دِن آش ِدِن أماهّو
 ..هي ّحد سّارٔ ًّكو بٍا ِّػهن ىًٍا اسىَ ِّكاو :ترذىِا غهَّ ّرذىمي اههَ!  ..هِ هي
ّذىهَ أصذابَ اهىسهصِن اهذّن أتِا إهَّ بػد ذضِرٌي ىأتي ابن صّش اهذارٔ ،هبكْ فْ
اهذارٔ مأًَ هي ّكصد اهسرِد ىًٍا  ..رفػُِ غهٖ أمتافٍي ىرِِٔ ،ضػُِ غهٖ األرط ىرٔ.
اهتفتِا فهي ّحدِا أذداً ؾّرٌي ِراُ٘  ..فاضظر أِهٙن األصذاب اهىسهصِن إهٖ
االغتذار ىن صدّكٍي اهىذبِب ،فاهظرّل ظِّوِ ،اهػزي قهّوِ ،اههَ ًفسَ ال ّأىر إال بىا
ّستظاؽ!  ..ترمُِ فمصف اهؿظا٘ ًٍِطِ ،أمىو ظرّكَ اهظِّو ىاصّاً  ..هي تػرف تهن
اهتفاصّو أىَ اهتْ حهست ِذّدٔ فْ اهبّت  ..همًٍا قدرت ٌِِ بػد أىاي اهباب أًَ هن
ّصو إهٖ ىهح َٙاألسّر إال بصفكٕ اهىالٙمٕ  ..فترمتَ ًٌان ِحهست فْ صدر اهؿرفٕ مىن
ًّتعر اهىػزّن ّ ..حب أن تكِي بذهن اهظكش ىن ظكِش اهىأتي غهٖ األقو!  ..فال صِت
بما٘ ّػهن ههىّت أن فراقَ ىؤهي ههىذبّنِ ،ال تالِٔ تسفف غًَ اهِذدٔ ِتصػرُ بأًَ ِّدؽ
فْ ىٍابٕ ِ ..ال زٌر ِهِ مان "اهؿرّب"!  ..فاهىكرِٙن ِاألزٌار ِاهًاش فْ اتحاُ آسر،
تستدغَّ غِاظف أسرٗ ىًٍا ظهب اهستر ِىًٍا اهظىِز.
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ىن ؾّر األي ّستظّؼ أن ّتسّو اهؿرفٕ اهفارؾٕ ىزدذىٕ باهىالٙمٕ اهظّبّنّ ،هبسِن
ىالبسٍي اهبّضا٘ اهًعّفٕ ِّحهسِن صاىتّن!  ..حهست األي بًٍّي ىستىػٕ إهٖ اهذفّف
ذتٖ فتر اهباب ِدسهت اىرأٔ غحِز فمادت تعًٍا ىن اهحن  ..ثي تأىهتٍا ِفٍىت أن
االًسان إذا تكدي فْ اهسن ضّؼ أًِاغاً ىن اهػِاظف ،ىًٍا اهصػِر باهسِف ِ ..بدا هٍا أن
اإلًسان إذا فكد ىن ّساف غهٍّي ِّذبٍي ،فكد اهرؾبٕ فْ اهذّأ  ..هي تمن أي اهىتِفٖ قد
صارفت غهٖ تهن اهسن  ..همًٍا باذت ههىػزّٕ اهػحِز بصػِرٌا باهراذٕ ،ألن ابًٍا ِصو
إهٖ ىمان ِزىان ال سبال فَّ ِ ..قاهت هٍاّ :ستىتؼ ىن ّتذىو أثكاو اهذّأ بىرٔ ِاذدٔ
ّذىو فٍّا غهٖ األمتاف.
ِمان ابًٍا ِقتذان ّىصْ فْ اهظرّل اهظِّو ِّ ..رٗ األماهّو ىػهكٕ غهٖ اهحاًبّن،
ِاآلّات اهكرإًّٓ ِاهمهىات اهىأثِرٔ غهٖ ِرل مبّر ،فْ إظارات ىن سصب ىػهكٕ غهٖ
صرفات اهبِّت  ..رأٗ ىن األزٌار ىا هي ّر ىثهَ فْ ذّاتَ مهٍا ِ ..استىتؼ بذهن  ..هِ
ّستظّؼ أن ِّاسْ أىَ ِّكِو هٍاِ :فرت ذهن غهّن ِغهٖ أصذابْ ،فٍا ٌِ اهزٌر ّذف
بظرّكْ ىن أِهَ إهٖ آسرُ! ..تِقف برٌٕ غًد اهبِابٕ ٌ ..و ِّدؽ األىش اهذٓ اىتد غهٖ
ذّاتَ؟ ٌ ..و ِّدؽ اهىدًّٕ اهتْ هي تِدغَ؟  ..ال ىحاو ههػتب أِ اهذزن!  ..فاهػاهي اهحدّد،
أّضاً ،هي ّرسو ىِفداً الستكباهَ!  ..دفؼ اهبِابٕ ِماًت بِابٕ راٙػِٕ ،اسػٕ ،ىزسرفٕ،
ىدًٌِٕ باههِن األبّط ،سهفٍا أصحار مثّفٕ ،ذدّكٕ غعّىٕ!  ..هي ّحد غًد اهباب ذارسًا
ّدهَ إهٖ ىماًَ ،فٍو ّستظّؼ أن ّصو إهَّ فْ ٌذُ اهػتىٕ؟  ..ىن ّتًاِو ىًَ اهِرقٕ اهتْ
فْ ّدُ؟ ىن ّسحهَ؟ ًٌ ..ا أّضاً ال ىمان هَ؟  ..اّتمرر ًٌا أّضاً ىا ذدج هَ ِّي غبر
اهىسافرِن مهٍي اهذدِد قبهَ ىؼ أًٍي ِصهِا بػدُ؟ِ ..ىا ذدج ِّي ذىو أِراقَ إهٖ
اهىؤسسٕ هّظهب غىالً ،فًِدٓ مو ىن مان بػدُ؟ قاو هًفسَّ :ا ههذرّٕ! ِ ..تحِو ذر ًا
ماهٍِا٘.
تحِو ذتٖ ؾّبت اهػتىٕ األصحار ِاألرقاي ِ ..غًدٙذ سىؼ ترتّالً صحّاً فتبؼ اهصِت
 ..فرأٗ ًٌان ابن صّش اهذارٔ ماهىذتفٖ بَ ِسظ صباب ِمٍِو غرفٍي فْ ذّاتَ  ..رأٗ
ِسظ ىرد ىن اهصىِؽ ِاألزٌار ،األؾًّا٘ اهذّن سظفِا ىًَ ِّىَ األسّرِ ،اهفكرا٘
اهىذتفّن بٍي!  ..سذرتَ اهصىِؽ ِاألزٌار ِاهثّاب اهًاصػٕ اهتْ تتأهل فْ ضِ٘ اهصىِؽ
 ..أًّضي إهٍّي ِّرتو ىػٍي؟  ..أّترن ىأتىَ هّصترن فْ اذتفاهٍي؟.
استدار غن ذهن اهسذر  ..قرر أن ّتحِو فْ اهػتىٕ  ..همًَ ِحد ًفسَ ِسظ ذهكات
ىن اهًاشِ ،راٌ٘ا ذهكات  ..مان اتحاُ ذرمتٍا ًذِ اهىرمز ذّج ابن صّش اهذارٔ
ِاألؾًّا٘ ِاهفكرا٘ ِاهصىِؽ  ..فاًدفؼ غمسٍا  ..همًَ مان ّكاد إهٖ اهىرمز مهىا سظا
سظِٔ فْ االتحاُ اهىػامش  ..مأن رّذاً تدفػَ ِ ..مان ّبدِ مأًَ ٌِ اهذٓ استار اتحاٌَ.
تىت،،،
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ػِت اهِصقٕ اهطقّصٔ ..ثي سستٍا فْ ػّات ثّابٍا ،ىصسسٔ بًٍّا ِبّن ًفسٍاِ ،فصحٕ
فاىصٔ تصقظ فْ طسصٌا« :فْ ىثو ٌشا اهِقت ىن اهقس ّمِن ًٌا.»...
ًؼصت إهٍّا طسّكتٍا «ِفا٘» بؾس أن تِقفت ؽن اهتػصّز ِقػؾت ذّػ اهحصّص بأسًاًٍا،
ثي فصزت اإلبصٔ فْ قػؾٕ اهكىاض اهىزصمصٕ .تفصست فْ ىالىحٍا ِقس ذاهحٍا صؾِص
باهحًانٌ« ..شُ اهفتأ ابًٕ اهؾصصّن صبّؾاً ،حىّهٕ ،صصّكٕ ال ًّكطٍا فّص ؽض سؾّس ّعىٍا
إهَّ هِ هي تمن تهن اإلًسإً اهىًمِبٕ بأِهٙن اهشّن ِفسِا ىن بؾّس هّستِهِا ؽهٖ أصعٍا قٍصاً».
طصفت ؽًٍا أفماصٌا إهٖ حّن ،ثي قاهت ٌِْ تحاِو أن تبسِ ىصحٕ:
ـــ ذّص إن صا٘ اههَ ّا ًحِٗ ..ىا األذباص؟
ماًت ًحِٗ تًتؼص اهسؤاو ،فصست ِاهفصحٕ تىِج ؽهٖ ىحّاٌا حىصٔ ِإصصاقاً:
ـــ سِف ّأتْ فساً ّا ِفا٘ ..أذّصاً سِف تصًَّ ..فساً ،فساً ّا ِفا٘ ،أتطسقّن..؟
ـــ ػّب ،ػّب ّا ستِْ ..فصٓ فصحتن اهمبصٗ إهٖ اهقس..
ـــ ىن مان ّطسل ّا ِفا٘ أًَ سّأتْ ٌمشا ؽهٖ فّص اًتؼاص..؟ حا٘ ِقت حسبت فَّ أًًا
هن ًهتكْ أبساً.
ـــ أهي أقو هن ِّىٍا أًن ىتصاٙىٕ..؟
ـــ هي أمن ىتصاٙىٕ ،همًٍا ؼصِفًا ّا ِفا٘ ..أًت تؾصفّن ..همأًىا متب ؽهًّا أال ًؾصف
اهفصد!..
ـــ اهىٍي ،أّن ٌِ اآلن ّا ًحِٗ..؟
ـــ فْ ؽىان ..تطِصٓ ..هكس ِطو إهٖ ؽىان ..اهصساهٕ حىهٍا زىّو هَ قاسي ىن ًٌان،
ّكِو فٍّا إًَ فْ اهِّي اهثاًْ ىن ماًِن األِو سّمِن فْ ؽىان ِبؾسٌا بِّي ِاحس ًٌا فْ
سىصل.
ـــ احىسٓ اههَ ؽهٖ اهسالىٕ.
ـــ أهّست ىؾحزٔ أن ّحتاز مو ٌشُ اهىذاػص بسالي؟
*
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ّبسِ أًَ مان ّكِي بىٍىٕ فْ اهىًػكٕ اهِاقؾٕ بّن فزٔ ِاهعفٕ ،ثي ِاطو ػصّكَ هّصٗ
اهحبّبٕ!..
ـــ سؽًّا ىن اهىزاد ّا ِفا٘ ..اهىسأهٕ مىا قهت فهصبىا مان ّؤسٓ ىٍىٕ باهفؾو ..مأًْ
قصأت شهن بّن اهسػِص..
ـــ أهي ّمن ثىٕ بّن اهسػِص صْ٘ آذص..؟
ـــ ىثو..؟
ـــ ىسمًّٕ ..ال تؾصف .ؽهٖ أِّٓ حاو أًٌٙن ـ ثي عاحمٕ ــ ِأًًٌ ٚفسْ مشهن!..
ِتعحن ًحِٗ قاٙهٕ:
ـــ تًٍّٙن ًفسن؟ ال تًسْ ّا ؽزّزتْ أًَ ذػّبْ ِهّش ذػّبن!..
ـــ ىبا صن ؽهّنِ ،همن أال تصّن أًن سِف تصّحًًّْ ؽهٖ األقو..؟ سؽًّا ًحتفو بٍشُ
اهىًاسبٕ اهسؾّسٔ ..سأقِي ألفهْ هن إبصّل صآ بحاهَ!..
تٍب ِاقفٕ ٌِْ تعحن حشهٖ .تعؿ هفافٕ اهكىاض ؽهٖ اهمًبٕ حّج ماًت تحهش
ِتكصظ ذس ًحِٗ ،فّىا ٌْ تىعْ إهٖ اهىػبر ِثباً.
سصحت ًحِٗ بؾّساًِ ،فصت طسصٌا ىِحٕ ىن األسٖ ؽمصت ؽهٍّا طفِ سؾاستٍا
اهػاص .ٕٙفهكس تشمصت ِّي ىحٍّٙا إهٖ ٌشُ اهىسًّٕ ىؿ ِاهستٍا ِأذٍِّا اهطقّصّن ،بؾس أن
أذصحت سهػات اهؾسِ أباٌا ىًش ؽاىّن ،ىؿ ؽسس ىن صفاقَ ،بسؽِٗ أًٍي ماًِا ّحصعِن ؽهٖ
اهثِصِِّٔ ،حٍِن ؽىهّات اهىكاِىٕ .مان ِاهسٌا ّفؾو شهن حكاً ،فٍِ ثاٙص قسّي ىًش اهثِصٔ
اهفهسػًّّٕ اهمبصٗ ؽاي  6391ـــ ِ 6393حتٖ اهساؽٕ .هي ّتِقف ؽن اإلسٍاي فٍّا بمو
ػاقاتَ ،فمصاً ِصِحاًِ ،حسساً ِىاالً .تشمص مّف ماًت أىٍا تساؽبَ أحّاًاً بححٕ اإلصفال ؽهَّ
هتكسىَ فْ اهسن ،فّىا ٌي حهِش ؽهٖ صصفٕ ىًزهٍي اهىػو ؽهٖ اهبحص بىًػكٕ اهصىاو،
قاٙهٕ:
ـــ أهي تتؾب ّا صحو ،هكس قسىت ىا ٌِ ىػهِب ىًن ِزّاسٔ ؽهٖ ىسٗ ؽىص بأمىهَ..؟
ـــ هن أتؾبّ ،ا اىصأٔ ِفَّْ ؽصل ًّبغ.
ماًت تحب ىساؽباتٍىا اهًاحىٕ ؽن حب حىّي أًعحتَ ؽصصٔ اهسًّن اهػِّهٕ ..صبؿ
قصن أِ ّزّس ىن اهزىانّ ..ا إهٍْ ،ؽاىان اًكعّا ىًش شهن اهِقت..؟
تصٗ مّف حاو اهطسّكات ًٌان .تذػص هٍا طِصٌن ِاحسٔ ِاحسٔ ..اهىسصسٕ ..اهحّصان..
اهبحص اهطاذب ..سف٘ فزٔ ِصىسٍا فْ ىثو ٌشُ األّاي اهكاصسٕ اهبصس ًٌاِ ..همن اهىٍي أن
إبصاٌّي قاسي فساً.
ِتؾِس ِفا٘ بكاىتٍا اهىىصِقٕ ِؽِسٌا اهًحّو ،حاىهٕ طًّّٕ اهصآ ،ىاه ٕٙاهكاؽٕ حهبٕ
مؾاستٍاّ ،ػفخ ِحٍٍا اهحًػْ بصصاً ّتسفل ىن ؽًٍّّا اهِاسؾتّن اهحاهمتْ اهسِسا٘ ،مهِن
صؾصٌا اهىصسو حتٖ ىًتطف ؼٍصٌا .تٍتف بٍا عاحمٕ:
ـــ ٌاُ ..أّن ِطهت ّا حبّبتْ..؟
ِتحّب ًحِٗ ،بىصد:
ـــ فزٔ!..
ـــ حسبتن ِطهت اهكىص!..
ـــ اهكىص ٌِ اهشٓ سِف ّطهًا فساً ..ىؿ فاصل أن قىصًا ّؼٍص بؾس فّاب ؽاىّن ماىهّن!..

72

مورها عملية فدائية

ـــ ِهمًن تكِهّن أًن ذػبت ىًش ؽاي...
ــــ ماًِا ّكػًِن بحِاصًا حتٖ قبو أن أِهس ..ثي ماًت ذػبٕ باهبصّس ّا ؽزّزتْ!..
ــــ باهبصّس..؟
ــــ أسهِب ىثّص ِفصّب..
تطىت قهّالً ثي تصسف قاٙهًِٕ ،قىٕ حزن تسصٓ فْ طِتٍا:
ــــ ممو أىِصًا ّا ِفا٘ ..مو صْ٘ فْ حّاتًا ،فصّبِ ،ىثّصِ ،فّص ؽاسًٓ ..حن ًذتهف
ؽن مو اهبصص فِل سػخ ٌشُ األصغ ّا ِفا٘ ..فْ مو صْ٘ ..حّاتًا ..ىِتًا ..تحصمًا..
زِاحًا ..مو صْ٘ ..هي ّىهن إبصاٌّي ِّىٙش سِٗ أن ّمتب ألبْ ػاهباً ّسٓ بؾس صحّهًا.
ــــ ِِافل اهسّس اهفاعو ؽهٖ اهفِص..
ــــ هكس ػهب ىٍصاً أمثص ػصافٕ ..أتسصّن ىا ٌِ؟
ــــ هست ىًحىٕ ّا حبّبتْ..
ــــ بؾج إهَّ أبْ بصس ّكِو هَ فَّ :ال بأش ّا بًْ ِهمن ىٍص ابًتْ فاو ،فإن مًت تستثكهَ
أفصب ؽن ِحٍِْ ،إن أًت قبهتَ فأٌال بن طٍصاً ًِسّباً.
اهىؾحو ّا بًْ ؽىهّٕ فسا ّٕٙتكِي بٍا ىؿ صفال هن ّصٍسِن ببساهتنِ ،اهىؤحو ..ىؤحو
حتٖ اهؾِسٔ!..
صًت عحمٕ ِفا٘ فْ اهكاؽٕ:
ــــ حكاً؟ هي أسىؿ بىثو شهن فْ األِهّن..
ــــ ِهن تسىؾْ بىثهَ فْ اآلذصّن ٌْ ..قطتًا اهقصّبٕ ..فصّبّٕ ..ا ِفا٘.

***

فْ تهن اههحؼات مان إبصاٌّي ّحهش إهٖ طسّل هَ فْ أحس ىػاؽي ؽىان ،طاسفَ فْ
صاصـ اهىحػِٕ ،مان قس ِطهٍا هتُِ ،قاو هَ ؽاصف ٌِِ ّتأىهَ بإؽحاب:
ـــ إشن أًت تؾىو ّا إبصاٌّي ىؿ اهىكاِىٕ؟
ـــ ٌمشا ّكِهِن..
ـــ صْ٘ صاٙؿ ِاههَ..
ــــ ىا ساي صّٙاً صاٙؾاً ،فهىاشا ال تفؾهَ أًت أّعاً؟
أػصل ؽاصف قهّالًّ ٌِِ ،صصف فًحان اهكٍِٔ ،ثي قاو:
ـــ ىن أحو اهِاهسٔ ّا طسّكْ..
اهِاهسٔ تحِو بًّن ِبّن اهكّاي بِاحبن اهِػًْ؟
ؽحّب .إن ِاهستْ ٌْ اهتْ حؾهت ىًْ ىا تصٗ ،فمّف تىًؾن ِاهستن أًت؟ ثي مّف
تصعٖ بشهن أًت..؟
ـــ ٌْ هي تىًؾًْ ..فْ األىص قطٕ..
ــــ قطٕ ..قطٕ ..هكس أطبخ همو ىًا أهف قطِٕ ،همن قططًا شاتٍا ىسؽأ ألن ًًذصػ
حىّؾاً فْ طفِف اهىكاِىٕ ٌْ ،ىهحىٕ ،إن صٙت اهسقٕ ،ىهحىٕ صؾب هّست اإلهّاشٔ ِال
األِسّسا بأفصب ىًٍا ِال أِقؿ..
ىن هًا بفصحّو أِ ٌِىّصِش؟
طىت ؽاصف إهٖ أن ٌسأ إبصاٌّي بؾغ اهصْ٘ ،ثي قاو ٌِِ ىا ّزاو ىػصقاً:
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ــــ أهي تؾهي بأن صكّكْ األمبص قس استصٍس ىًش زىن قطّص..؟
فِح ٚإبصاٌّي بىا سىؿ ،فكاو بهٍحٕ اهىؾتشص:
ــــ هي أمن أؽهي ..مي ّؤهىًْ شهن ..اهبكّٕ فْ حّاتنِ ..همن قو هْ بصبن مّفِ ..أّن..؟
ـــــ فْ إحسٗ اهىٍىات ،فْ طساي ىؿ اهؾسِ قصب ػِهمصيِ ..اهِاهسٔ هي تبصأ ىن حصاحٍا
بؾس ،فصأًّا أن ًصاؽْ ؼصِفٍا إهٖ حّن..
ــــ ىؾشصٔ ّا أذْ ،اهبكّٕ فْ حّاتن ىصٔ أذصٗ..
ــــ ٌشا قعا٘ اههَ ..مهًا ؽهٖ ٌشا اهسصب ساٙصِن.
ــــ حكاً ..ىن ّعىن ىًا هًفسَ صّٙاً بكّٕ ِّىَ ،آُ ٌِ ًٍص سىًا اهىتسفل ؽهٖ اهسِاي.
اسىؿ ٌشُ اهمهىات ّا طسّكْ ،هكس قصأتٍا ىًش أّاي ِسحهتٍا فْ ىفمصتْ:
« ًٍص اهسيًٍ ٌِ ..ص مساٙص األًٍاص ..هَ ىًبؿِ ،هَ ىطبِ ،هَ صِافسّ ..حصٓ ىن سِن
اًكػاـ ؽهٖ ىص اهسًّنِ ..همًَ ـ ىؿ شهن ـ هّش مساٙص األًٍاص ،فًّابّؾَ تتفحص ىن صقاف
اه كهِب سىاً أًٖ ِحسًاِ ،ىطبَ ًٌان ؽهٖ تصاب فهسػّن ّصِٓ أصعٍاِ ،اهصِافس قِافو
اهصٍسا٘ اآلتّٕ ىن أصحا٘ أصعًا اهؾصبّٕ مّىا تًبت فِل تصبتٍا آّات ههبػِهٕ هي ّؾصف اهتاصّر
هٍا ىثّالً ؽبص مو اهؾطِص.»..
ــــ صْ٘ ىحزن حكَّاًِ ..همن قو هْ ّا إبصاٌّي ،أحب أن أسىؿ قطتن بسِصٓ .قو هْ مّف
ماًت ِاهستن ٌْ سبب اًتىاٙن هحصمٕ اهىكاِىٕ..؟
ــــ تاًْ..؟
ــــ ٌا ًحن ًتحسج ّا طسّكْ ..ىاشا ِصا٘نٌِ ..و ًحن ًهتكْ مو ِّي؟
ــــ ًٌاٌِ ..ؤال٘ اهًاش ىن حِهًا..؟
ـــ ىا صأًًا بٍي؟
قاو إبصاٌّيّ ٌِِ ،صّص إهٖ ػاِهٕ قصّبٕ تحهش إهٍّا سّسٔ ِثالثٕ أػفاو:
ــــ اًؼص إهٖ شهن اهػفو ،ىًش حهسًا ٌِِ ًّؼص إهَّْ عاحماً ببصا٘ٔ ىالٙمّٕ ..سِف ّمِن
هْ ػفو ىثهَ.
اهتفت ؽاصف إهٖ حّج أصاص إبصاٌّيِ ،ابتسي ههػفو ،ثي ؽاس ّكِو:
ــــ ٌَ ..قو هْ ّا إبصاٌّي..
صصفٕ أذصٗ ىن مأش اهصآ اهثكّوِ ،إػصاقٕ ػِّهٕ ،سصد فٍّا بؾّساً قبو أن ّكِو:
ــــ مًا ِّىٍا ًتًاِو فساً٘اِ ،قس ؽست هتِٓ ىن اهىسصسٕ ،فحأٔ سِٗ اًفحاص فْ صاصـ
قصّب ،ثي اًٍاو اهصطاظ فزّصاً ..صْ٘ ؽاسٓ ّحسج مو ِّي فْ فزٔ مىا تؾهيِ ،همًَ ـ صفي
شهن ـ مفّو بأن ِّقف اههكىٕ فْ فىن إهٖ أن ّبّن األىص ،سّىا ِقس مان قصّباً حساً ىن ىًزهًا.
ِفّىا ًحن ًتباسو ًؼصات ىتساٙهِٕ ،قبو أن ًؾصف صّٙاً ىىا مان ّحصٓ فْ اهذاصج ،قفز صاب
ىن فِل اهحساص .بقتًا ههحؼات ،ثي ٌصؽًا إهَّ ،بؾس أن ِقؿ أصعاً ِأذش ّٙن أًًّاً ىمتِىاً ٌِِ
ّصسس «ٌا ٌي ِصاِ .»ْٙال ًسصٓ مّف أطبحت ِاهستْ فحأٔ سّسٔ اهىِقف ،تىهْ أِاىصٌا
اهطاصىٕ اهسصّؾٕ.
حىهًاُ إهٖ إحسٗ اهقصف حسبىا أصاصت ،سثصًاُ بقػا٘ ،ثي أفهكًا اهباب ِذصحًا فْ
اههحؼٕ اهتْ مان حًِس اهؾسِ ّحػىِن باب اهساص ِّكتحىًٍِا طاٙحّن:
ـــ أّن اهفسا ..ْٙأّن اهفسا..ْٙ؟ صأًّاُ ّكفز إهٖ ٌشا اهىًزو..
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ِماًت اهىفاحأٔ اهىشٌهٕ أن قاهت هٍي أىْ ٌِْ تصّص إهَّْ:
ـــ ٌشا ٌِ!!..
ّبسِ أن اًفؾاهٍا ٌِْ تؾصغ ِهسٌا هذػص ىحكل ،ثي اًفؾاهْ أًا باهىفاحأٔ ِاهذِف
أعفّا ؽهٖ اهىِقف طِصٔ بسا فٍّا ِمأن تهن ٌْ اهحكّكٕ .فاقتاسًِْ ،بقّص إبػا٘ ،ىعِا بْ
إهٖ أحس اهىؾسمصات سِن أن ّفتصِا اهبّت أِ ّهتفتِا إهٖ أٓ صْ٘ آذص..
ٌتف ؽاصف ىًسٌصاً:
ــــ إبصاٌّي ٌِ أًت إشن..؟
ــــ أًا ىاشا؟
ـــ أًت بػو اهكطٕ اهتْ متبت ؽًٍا اهطحف فْ حًَّ ..هكس قصأًا ِّىٙش أن أىَّا فْ فزٔ
قسىت ههؾسِ ِهسٌا ؽِعاً ؽن اهفسا ْٙاهحكّكْ .اهشٓ هحأ إهٖ ساصٌا ،ىن أحو حىاّتَ.
ــــ حسًاً ،أًٍي متبِا ؽن شهن..
ــــ ِ ..قصأتَ بًفسْ..
ـــ آُ ّا طسّكْ ،هِ أن بػِالت صؾبًا اهفصّسٔ ِحست ىن ّسحهٍا ..اهىٍي ..شهن ٌِ أًا
مىا قهت هن.
ــــ صاٙؿ ٌشا حكاً بكسص ىا ٌِ ىثّص ههسٌصٕ ..ال أستػّؿ أن أفٍي مّف ّىمن ألي أن
تتفِل ؽهٖ شاتٍا إهٖ ٌشا اهحس فتكسي ابًٍا بّسٌا ههىِت ..هكس مان ىحتىالً أن ّػهكِا ؽهّن
اهصطاظ ههتِ ..أهي ّمن شهن ىىمًاً؟
ــــ هيَ ال..؟ ِهػاهىا تسا٘هت مّف تطصفت أىْ ؽهٖ ٌشا اهًحِ .ىؤمس أًٍا هي تفؾو شهن
بًاً٘ ؽهٖ تفمّص ىسبل ،هكس ِحست ًفسٍا تتطصف تهكاّٙاً بسافؿ ىىا ّمىن فْ طسصٌا ىن
حصظ ؽهٖ اهىكاِىٕ ٌِْ ،أىهٍا فْ اهتحصّص ِاهؾِسٔ.
ـــ ال ّستػّؿ اهىص٘ ــــ فْ اهِاقؿ ــــ اهحمي ؽهٖ ىِقف هي ّىاصسَ بًفسَ .فْ
اهػبّؾٕ اهبصصّٕ أىِص تستؾطْ ؽهٖ اهفٍي أحّاًاًِ ..همن ىاشا مان تفسّصٌا ٌْ هىا حسج..؟
ـــ ِاهستْ ىن اهًِـ اهىؤىن إهٖ حس اهِصـ .ذػص هٍا ،ساؽتٙش ،أن ِاحبٍا أِالً ِقبو مو
صْ٘ ٌِ ،حىإّ اهفساِ ،ْٙاهباقْ ؽهٖ اههَ .ألًَ ـ مىا قاهت فّىا بؾس ـ ّفعهًا حىّؾاً ،فٍِ
ّبشو صِحَ ىن أحو أن ًحّا ًحن ِتحّا اهكعّٕ ،فّىا ًّاعو أمثصًا باهمهىات ،باهتىًّات ،أِ
باهتؾاػف ىؿ اهىكاتهّن ؽهٖ أحسن اهفصِغ.
ـــ ِهمن مّف ًحِت أًت بؾس شهن..؟
ــــ مان األىص بسّػاً ههقا ّٕ .تبّن هٍي فْ اهتحكّل أًًْ هي أمن فساّٙاًِ ،أًًْ هست سِٗ
ػاهب فْ اهىسصسِٕ ..تطاسف أن ىسصستًا باهشات تؾصعت ِّىٍا ههتفتّضِ ،مان اسىْ بّن
اهحعِص إهٖ ىا قبو اهحاسج بًطف ساؽٕ فكػ.
ــــ ِىاشا فؾهِا حّن امتصفِا أن ِاهستن فصصت بٍي..؟
ـــ حسبٌِا اىصأٔ ىحًًِِٕ ..إال فمّف ّؾكو أن تِقؿ أي بابًٍا ـ طسقاً أِ مشباً ـ ِهّش فْ
تحاصبٍيِ ،ال فْ تاصّذٍي صْ٘ ىن ٌشا اهكبّو.
ـــ ىؾكِو حساً..
قاو إبصاٌّي عاحماً:
ــــ مان ىؾكِالً أّعاً أن أفكس صأسْ هِ ساصت األىِص ؽهٖ ًحِ آذص!..
ــــ متب هن ؽىص حسّسِ ،همن قو هْ ىاشا تفؾو اآلن ًٌا ّا طسّكْ؟
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ـــ إًًْ فْ إحازٔ قطّصٔ اقتعاٌا ِحِسٓ باهكصب ىن ىمان ذػّبتْ.
ــــ أّن.؟
ـــ فْ سىصل..
ــــ هن تسافص اهِّي ػبؾاً.
ــــ فساً ..إن ؽصًا..
ــــ إشن ًتًاِو اهقسا٘ ىؾاً.
ــــ ال أؽتكس أن شهن فْ ىكسِصٓ.
ــــ ِهمًن تكِو إًن ىسافص فساً..
ـــ أًت تؾصف مّف تمِن ؼصِف إًسان ىثهْ..
ــــ إشاً ًتفل ـ ىن اآلن ـ ؽهٖ هكا٘ حّن تؾِس..
ــــ هّمن..
ـــ ِمي ِّىاً تىعْ ًٌان؟.
ــــ بو قو مي ساؽٕ..؟
ــــ حسًاً ..إهٖ هكا٘ قصّب إشاًٌّ ..ا بًا.
سفؿ ؽاصف فاتِصٔ اهحساب .قاو ىساؽباً:
ـــ سِف تفصد اهذػّبٕ بهكا٘ اهفاصش اهبػو..
صس إبصاٌّي عاحمًا فّىا ٌِ ٍّي باهًٍِغ:
ــــ ِأًا سِف أحهل فْ اهسىا٘ بٍحٕ ِحبِصاً!..
فحأِٔ ،فْ هىخ اهبطص ،صْ٘ ّسكػ..
أهكٖ إبصاٌّي بًفسَ فِقَ ..سِٗ اًفحاص صسّس ..اٌتز اهىمان ..تمسصت األِاًْ ..تػاّص
اهزحاج ..تؾاهٖ اهطصازٌ ..صـ اهًاش إهٖ اهىمانِ ..ىن فْ اهىمان إهٖ اهصاصـ ...طّحاتٍي:
ــــ قًبهٕ ..قًبهٕ ..اًفحاص فْ اهىػؾي ..اهصصػٕ ..أبِال سّاصات اإلسؾاف تزفصس آتّٕ
ىن بؾّس ..حىٍِص مبّص ّحتصس ..اهمو ّحاِو أن ّؾصف ىا حسج.
تعاصبت األقِاو ..تؾسست اهصِاّات ..تًاقهت األهسن أهف قطٕ.
فْ اهىصفِٖ ،بؾس أن أبو ؽاصف ىن اهطسىٕ اهتْ أست إهٖ اًٍّاصُ اهؾطبْ ،مان ّصس ؽهٖ
اهساٙهّن بِحَ حاىس ًعبت ىًَ اهكسصٔ ؽهٖ اهتؾبّص ،بؾًّّن صاذطتّن مأًىا حفت ىًٍىا
اهسىِـ .قاٙالً إن إبصاٌّي أهكٖ بحسسُ فِل اهكًبهٕ اهتْ سكػت ىن حزاىَ ،مّال تطّب صِاس
اهىمان ،بىن فٍّي اهػفو اهشٓ مان ّحهش ىؿ ِاهستَ إهٖ اهىًعسٔ اهىحاِصٔ .آذص مهىات
سىؾتٍا ىًَ ٌِِ ّهفؼ أًفاسَ:
ــــ ىن أحو األؽسا٘ حىهتٍا ّا ؽاصف ..حصاي أن ّطاب بٍا أػفاو بالسٓ ..حىهتٍا ىن
أحو حىاّتٍي ىن اهىِت ..صذظ ببطصُ إهٖ األؽهِٖ ..ىعٖ...
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ماًت ًباو ذبَّ سىّرٍ األِوِ ,قد أحىؿ مو ىن تابؿ قطٕ ذبٍىا اهًافرٔ ؽن قطظ
ذبٍّ ذاـ طّتٍا فْ قرّٕ (زٌرٔ اهسٍو) أًٍا ستمِن األسّرٔ ,ؽهٖ األقو باهًسبٕ إهٖ
سىّر اهذٓ أثبت أنَّ اهرحو ّذب بحًِنٍ ال تكترفَ اهىرأٔ فْ ذرِٔ ؽصكٍا ,مىا أمد سىّر
ىن سالو ذبَ هًباو أنّ اهؾاصل ىسهِل أؽىٖ ّحهش ؽهٖ بردؽٕ فرشٍ ىحًًٍِٕ تذىهَ إهٖ
اهىحٍِو .ذهن أنَّ سٍّالً ِؽهّاً ِىذىِداً ِآسرّن فّرٌي سأهُِ ؽىا أؽحبَ بفتأ هّست
فكػ فّر حىّهٕ ,بو ّىمن اهكِو إًٍا (بصؾٕ) ِقد ؽبّر ٌؤال٘ ؽن درحٕ بصاؽتٍا بهكب
(اهسًفسا٘ اهزرقا٘) ِذهن بسبب هِن ِحٍٍا اهرىادٓ اهىاٙو ههزرقِٕ ,مذهن صؾرٌا اهىحؾد
اهذٓ فصهت ىبتمرات اهتحىّو اهذدّثٕ فْ حؾهَ ًّسدو قهّالً ؽهٖ متفٍّا اهىهتطكّن
برأسٍا.
أحاب سىّرٌ ؽهٖ اهسؤاوٍ اهذٓ ػرذَ ؽهَّ أقراًَ بكِهَ إنَّ اهحىاو ّمِن فْ
االستالفّ ٌِِ ,رٗ ًباو حىّهٕ ألًٍا ال تصبَ فتّات زٌرٔ اهسٍو ,مىا أنَّ هكب (اهسًفسا٘
اهزرقا٘) اهذٓ أػهل ؽهٖ فتاتَ (اهذسًا٘) ال ّزؽحَ مثّراًِ ,ذهن ألنَّ اهػبّؾٕ ىهٌّٕ ٙ
باهسًافش اهحىّهِٕ ,ىن ّصمن بحىاو تهن اهىسهِقات اهؾحّبٕ ؽهَّ أنْ ّدقل اهًؼر فْ
األصحار ِاهًباتات ِاهذكِوِ ,إذا هي ّؾثر ؽهٖ بؾغ تهن اهسًافش اهىزسرفٕ فؾهَّ أن
ًّؼر فْ ؽًَّّ اهىهّٙتّن بِحَ ًباو اهىستهف.
ؼهت ًباو فتأ بصؾٕ فْ ؽِّن أٌاهْ قرّٕ زٌرٔ اهسٍو ألنَّ أّاً ىًٍي هي ّدقل اهًؼر
فْ ؽًّْ سىّرِ ,بىا ّسظ رأَّ بحىاو اهسًافش فكد رأت صفّكٕ أًَ ّطرُّ ؽهٖ
سًافش اهػبّؾٕ اهدابٕ ىًٍا ِاهػاٙرٔ همًَ ال ّطر بأٓ ذاوٍ ىن األذِاو ؽهٖ اهبصر
ساطٕ اهفتّات فْ ؽىر اهطبا اهذٓ (مىا قاهت) ًّتٍْ ؽًد سن اهساىسٕ ِاهثالثّن ىن
اهؾىر ,هذهن تىسمت برفعٍا ًباو زِحًٕ هسىّرِ .ذّن أطرَّ األسّر ؽهٖ ؽصل االستالف
فْ ىذبِبتَ سأهتَ ِاهدتَ ىا إذا مان ِحَ ىؾصِقتَ اهرىادٓ ىًاسباً هطباز ّبدأ فَّ ِّىاً
*
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حدّداً .حا٘ رد سىّر ىفاحٙاً ذّج أسبر صفّكٕ بأًَ ال ّرّد أن ترٗ ؽًّاُ ذّن ّفتذٍىا
فْ أٓ ِقتٍ فّر ِحَ ًباو اهىزّن بـ (رصات) اهًىض اهبًّٕ.
اؽتكدت صفّكٕ أن ؽًّْ بمرٌا سترّان ًباو اهذكّكّٕ ىن سالو اهطِر ,ذهن أنَّ ثى َٕ
ِحًٌِا تذىو سذراً ساطاً ّستفْ ؽًدىا ّطبر اهِحَ سػِػاً ؽهٖ اهِرل ,ؽدا أنَّ بؾغ
تهن اهِحُِ ّمِن ىذاػًا بٍاهٕ تتالصٖ فْ اهطِر اهفِتِفرافّٕ فذسب.
هي تذتخ صفّكٕ ِقتاً ػِّال مْ تحد ىطِراً ىٌِِباً ,ذهن أنَّ صٍرٔ ًؾىان درِّض
تحاِزت ذدِد قرّٕ زٌرٔ اهسٍو ,مىا ًسب إهٖ ماىّرتَ (زًّّت) هكػات ِطفت
باهؾحاٙبّٕ هّش فكػ هحٍٕ فرابتٍا بو مذهن بسبب ادؽا٘ ًؾىان بأنَّ موَّ ىا ّفؾهَ ٌِ أًَ
ّكِي بحِهٍٕ فْ زٌرٔ اهسٍو ِّحَ سالهٍا ؽدسٕ ماىّرتَ إهٖ بؾغ اهىصاٌد اهؾادّٕ
هتمِن ىا ّرًَِ فْ أهبِىَ ىن طِرٍ ّؾرعٍا أىاي زِارُ ,باإلعافٕ إهٖ تهن اهتْ ّؾهكٍا
ؽهٖ حدران فرفتَ ,أىا ىن مان ّصمن بىا ّكِو ذهن اهفًان اهفكّر فىن اهػبّؾْ أنْ ّحد
ًفسَ ِاقفاً ىؿ ًؾىان أىاي ىحسىاتٍ ذكّكٍّٕ هتهن اهطِر ,ؽًدٙذٍ ّؾترف اهىصمن هّش
فكػ بسذر ؽدسٕ اهماىّرا ,بو مذهن ببراؽٕ ًؾىان فْ استّار (اهبرِفّو) فّر اهىر ,ْٙىا
دفؿ بؾعٍي ههكِو إن زٌرٔ اهسٍو اهىذتحبٕ أمثر فرابٕ ىن تهن اهؼاٌرٔ ههؾِّن.
ػهبت صفّكٕ ىن ًؾىان أنْ ّهتكػ طِراً تؼٍر فٍّا ًباو أمثر بصاؽٕ ىن تهن اهتْ
ّراٌا سمان قرّٕ زٌرٔ اهسٍوِ ,أقوَّ استالفاً ىن تهن اهتْ تبدِ هؾًّْ سىّر.
استقرب ًؾىان ػهب صفّكٕ ِبدا ِمأًَ ّتذدج إهٖ ًفسَ ذّن قاو إًََّ ىن ٌِأ
اهحىاو ِىا ّصاـ ؽن قدراتٍ سارقٕ هؾدسٕ ماىّرتَ ال ّسرد ؽن مًَِ صػذاتٍ سسّف ٍٕ
أػهكٍا أصساظ ال ّتىتؾِن بىهمٕ تأىو اهؾاهي اهىذّػ بٍي ,فماىّرتَ (زًّّت) هي تمن
ِّىاً قادرًٔ ؽهٖ اهتكاػ طِرٍ هألصّاٍ٘ ؽهٖ فّر ىا تبدِ ؽهَّ فْ اهذكّكٕ .قاػؾتَ صفّكٕ
ذّن ًطذتَ بكبِو ػهبٍا ألنّ إؼٍار اهبصاؽٕ فْ ٌذُ األّاي ّدرُّ ىاالً مثّراً ؽهٖ ؽمش
سؾْ بؾعٍي إهٖ إؼٍار اهحىاو اهذٓ ّؤدٓ بىتذِقَّ ِؽصاقَ إهٖ اإلفالش ,مىا أنَّ إفِا٘
االستالف قد ّكعْ ؽهٖ سىّر ِآسرّن فّرُ.
ىؿ راٙذٕ فرّبٕ ساو هٍا هؾاب ًؾىان ساد طىت قػؾتَ صفّكٕ ذّن قاهت إنَّ
اهذطِو ؽهٖ أصّا٘ عرِرّٕ ّستدؽْ فْ ٌذا اهزىن بؾغ االًزّاز ؽن اهٍِاّات اهتْ ال
تػؾي سبزاً ِال تصترٓ أذذّٕ ِثّاباً ّذتاحٍا ًؾىان مْ ال ّبدِ ىثو ىحاًّن اهؾاهي
اهىفهسّن.
طارت اهراٙذٕ اهصٍّٕ قًِّٕ ألنَّ األِرال اهًكدّٕ داؽبت فتذتْ أًف ًؾىانِ ,قد
أسمرُ اهىزّخ اهِرقْ اهىؾتل تفّغ ىًَ رِاٙر ساطٕ باألثرّا٘ ,مىا أؽاد إهٖ ذامرتَ
بؾغ اهىِاقف اهذرحٕ ,تذمر طاذب ىسبر اهتطِّر ّىدُّ إهَّ ّدُ مْ ّدفؿ هَ أحر
(تذىّغ) اهفّهي ,فّؾدُ ًؾىان بدفؿ اهىبهك ماىالً بؾد بّؿ بؾغ اهطِر .سىؿ طِت
اهًحار ّػهب ىًَ ثىن (اهبراِّز) اهسصبّٕ  ,فّرد ؽهَّ ًؾىان :سأؽػّن ثىًٍا ماىالً بؾد
بّؿ اهطِر ,تذمر مي ىن األصّا٘ اهعرِرّٕ هي ّستػؿ اهذطِو ؽهٍّا بسبب ؽدي تِفر
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اهًكِد ,ذهن أنّ ىتذِقْ اهحىاو ماًِا ّتفرحِن ؽهٖ اهطِر اهتْ تهتكػٍا ماىّرتَ ِّبدِن
إؽحابٍي اهصدّد بٍا دِن أنْ ّفمر أذدٌي باقتًا٘ طِرٔ ِاذدٔ ىكابو ىبهكٍ رىزٓ.
تطِّر األصّا٘ اهحىّهٕ ال ّػؾي سبزاً ٌذُ األّاي .أسرحَ طِت صفّكٕ ىن صرِدُ
ذّن مان ّعؿ اهًكِد فْ حّبَ.
الذكت اهماىّرا ىن أػهل ؽهٍّا هكب (اهسًفسا٘ اهزرقا٘) فْ حىّؿ ىصاِّرٌا
ت
ِزّاراتٍاِ ,قد رمَّز ًؾىان ىن سالو قّاسات اهؾدسٕ ؽهٖ ذرماتٍ ساػفٕ ِبرِفّال ٍ
ؽفِّٕ ,فؾهٖ سبّو اهىثاو اهتكػ ًؾىان طِرٔ هًباو بدا فٍّا أًفٍا األفػش ىهتطكًا
بأذًٍّاِ ,فْ طِرٍٔ أسرٗ بدت صفتاٌا اهقهّؼتان مىا هِ أنَّ ِحَ ًباو سرد ىن بًٍّىا,
ِاهطِرٔ اهثاهثٕ استػاـ ًؾىان ىن سالهٍا إٍّاي اهًاؼر إهٍّا أنّ ثىٕ ردفًا عسىًا سرحت
ىًَ فتأ قزىٕ ,أىا اهطِرٔ اهرابؾٕ فبدت فٍّا ًباو تطهر فزاؽٕ هػِّر اهبساتّن
ِاهذكِو اهحاٙؾِٕ ,ذهن ألنَّ صؾرٌا األحؾد مان ّبدِ مًبتٕ ؽِسخ طقّرٔ ٌصىتٍا رّر
قِّٕ ,أىا ّداٌا اهىىدِدتان فبدتا فْ اهطِرٔ محًاذْ ػاٙر أطابتٍىا بًدقّٕ اهطّاد
ببعؿ سرػِصات.
ذىهت صفّكٕ ىا ِطفٍا اهىطِر ًؾىان باههكػات اهٍاربِِٕ ,عؾتٍا أىاي سىّر
اهذٓ قاو ٌِِ ّدقل اهًؼر فْ تهن اهطِر أنَّ ؽًَّّ ترّان اآلن ًباو أحىو ىن أٓ ِقتٍ
ىعِٖ ,ذهن ألًٍا تبدِ ىستهفٕ أمثرِ ,قاو إًََّ ّفمر فْ ِعؿ اهطِر عىن براِّز ىػهّٕ
باههًِّن اهذٌبْ ِاهفعْ مْ ّؾهكٍا ؽهٖ حدران اهطاهِن اهذٓ ّتطدر ىدسو اهبّت .أتٖ
ردُّ صفّكٕ ؽاحالً ذّج قاهت بًبرٔ فٍّا اهمثّر ىن اهتذذّر إًََّ ّستػّؿ أنْ ّفؾو باهطِر
ىا ّصا٘ همًٍا هن تسىر هَ بتؾهّكٍا ؽهٖ أٓ حدارٍ فْ بّتٍ تسمًَ ىؿ أستَّ اهطقّرتّن
ىًٖ ِزٌِر.
ِعؿ سىّرٌ اهطِر فْ حّب سترتَ اهداسهِّٕ ,ػهب ىن صفّكٕ أن تحٍز ًفسٍا
ههذٌاب ىؾَ ِّي اهسىّش اهكادي ,أٓ بؾد ِّىّن ىن رؤّتَ ههطِر مْ تػهب هَ ّد ًباو ىن
أبٍِّا مىا ٌْ اهؾادٔ فْ قرّٕ زٌرٔ اهسٍو .ردت صفّكٕ بأًٍا هن ترتمب ذىاقٕ ًّدي
ؽهٍّا فّىا بؾد ,مأن ّكِو هٍا بؾد أصٍر ىن زِاحَ ِربىا بؾد أّاي إًٍا أسػأت فْ
ذٌابٍا ىؾَ هػهب ّد اهسًفسا٘ اهزرقا٘ .ذهن أن األبِّن ىاٌىا إال ىصحب ّؾهل ؽهَّ
األبًا٘ مو أسػاٍٙي ِىؾؼي ؽثراتٍي .ذهف سىّر برأش ِاهدُ اهىتِفٖ أًََّ ىٍىا ذدج هن
ّذىِّو ِاهدتَ ىسؤِهّٕ زِاحَ ِ ,قاو هٍا إنَّ ًٌان ىن ػهب ّد ًباو ههزِاد همًٍا رفعتَ
أل ًٍا ال تتسّو ًفسٍا زِحٕ هقّرُّ ٌِِ ,ساف أن ّأتْ ِّيٌ ّحبرٌا فَّ أٌهٍا ؽهٖ اهزِاد
ىن أذدٌي  .عذمت صفّكٕ فْ سرٌا ىن سذاحٕ سىّر إذ رأت أًَ ال ّستهف ؽن أٓ
ؽاصلٍ هّش فكػ فْ زٌرٔ اهسٍو بو فْ اهؾاهي بأسرُ فٍْ ؽهٖ ثكٕ بأنَّ باب أٌو ًباو هي
ُّػرل ىن أحو أنْ تمِن زِحًٕ ألذدٌي .همن سىّر اهؾاصل ّؾتكد أنَّ ؽِّن اهرحاو تالذل
اهىؾصِقٕ اهحىّهٕ باستالفٍا ,هذهن ٌِ ّطدل مو ىا تكِهَِ ,قد ِحدت صفّكٕ ًفسٍا
تكِو هسىّر إنَّ ؽهٖ ًباو اهكبِو بأذدٌي قبو أن تتحاِز سن اهطبا .ؽًدٙذٍ صؾر سىّر بًارٍ
تهتٍي أذصاُ٘ ِطاز ىو٘ طِتَ ىٍدد ًا باهكتو مو ىن ّفمّر بهىش سطهٍٕ ىن صؾرٌا
(األحؾد) استسهي سىّر بؾد ذهن هًِبٕ بما٘ قطّرٔ سرد بؾدٌا ىن اهبّت ,ثيَّ اًكػؾت
أسبارُ صٍراً ماىالً ؽهىت صفّكٕ سالهَ أنَّ طبٍّا اهِذّد تزِد ًباوِ ,قد أسبرٌِا أنَّ ًباو
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ماًت تبدِ حىّهٕ فْ هّهٕ ؽرسٍا ِأتٖ ردُّ صفّكٕ ىكًؾاً إذ قاهت إن أمثر اهفتّات بصاؽ ًٕ
ّطبذن فْ هّهٕ اهؾرش حىّالت ,أىا اهىبهك اهسرافْ اهذٓ قبعتَ اهىزًّٕ (ٌال) مأح ٍر
ىكابو تزّّن ًباو فْ هّهٕ ؽرسٍا فكاهت ؽًَ صفّكٕ إنَّ ؽصرّن أهف هّرٔ ىبهك تافٌَ
قبعتَ تهن اهىزًّٕ مْ تذِو سًفسا٘ إهٖ فتأ.
أطّبت صفّكٕ بّأشٍ ىفاحِ ,ٚهي تفمر فْ اهطفر ؽن ابًٍا ِإؽادتَ إهٖ ذعًٍا
ىؿ زِحتَ مىا ّذدج فْ زّحاتٍ مٍذُ ,ذهن أنَّ صفّكٕ ماًت ىن ىذبْ اهحىاو رفي ىا
قاهتَ هًؾىان ,هّش فكػ اهحىاو اهذٓ تراُ اهؾّن بو مذهن اهحىاو اهذٓ ّدرمَ اهكهب
ِتؾصكَ اهرِزِ ,اهذٓ ّؾًْ بمو تأمّد ػّب اهىؾصر ِػرأِ اهذدّجِ ,قد راًٌت ىثو مو
ّاٙسْ اهؾاهي ؽهٖ اهكادي ىن األّاي ذّن قدرت أًٍا ِذدٌا ستمصف هسىّر ىا مان
ىذتحباً فْ ػباـ ًباو اهصرسٕ اهتْ تطو فْ بؾغ األذّان ذدَّ اهفحِر ,هذهن راذت
تًتؼر ِّىًا ترىْ فَّ اهسًفسا٘ اهزرقا٘ ًباهٍا اهىسىِىٕ فْ ِحَ سىّر.
ّذدج أذّاًاً أنْ ّرٗ رٌان اهّاٙسّن اهًِر .قاهت صفّكٕ ذّن ؽهىت أنَّ سىّراً ؽهٖ
ؽالقٍٕ بفتأٍ أسرِٗ ,قد باهقت مثّراً فْ اهتؾبّر ؽن سؾادتٍا ذّن راذت تػهل اهزفارّد,
ِتردد ؽبارات اهتصفْ اهىػؾىٕ باهصىاتٕ اهًسا ّٕٙاهسارحٕ فْ ىؾؼي ىفرداتٍا ؽن
اآلداب اهؾاىِٕ ,قد ستىت أًصِدتٍا اهىهًِٕ بكِهٍا إنَّ اهذكّكٕ ىثو اهصىش قد تذحبٍا
فّىٕ سِدا٘ ؽابرٔ همن اهرّر تذىهٍا ؽًد أِو ٌبِب هٍا.
سىٌّر ؽاصلٌ ىرًٔ ثإًٌّ ,ذا ّؾًْ أًََّ امتصف بصاؽٕ اهسًفسا٘ اهزرقا٘ .قاهت صفّكٕ
ِبدت ِاثكٕ ىن أنَّ اهىؾصِقٕ اهحدّدٔ حىّهٌِٕ ,فْ أسِأ األذِاو ٌْ أقو بصاؽًٕ ىن ًباو,
هي تمن صفّكٕ ىىن ّكّىِن ِزًاً هألسىا٘ هذهن هي تسأو ؽن اسي فتأ سىّر اهثإًّ
ِامتفت بىتابؾٕ ذماّات ؽصل ِذّدٌا اهىحًًِٕ اهتْ هي تمن تستهف مثّراً ؽن ذماّات
ؽصكَ هًباوِ ,قد دفؾٍا تصابَ اهذماّات إهٖ اهسؤاو ؽن ىؾصِقٕ ِذّدٌا ,ىن تمِن؟ ٌو
ٌْ بّعا٘ أي تراٌا سىرا٘؟ ػِّهٕ ٌْ أي قطّرٔ؟ أّن تسمن؟ مّف ِأّن اهتكٖ بٍا
سىّر؟ .همْ تذطو صفّكٕ ؽهٖ أحِبٍٕ ؽن مو تهن األسٙهٕ ِحدت ًفسٍا أىاي ًؾىان
تػهب ىًَ أن ّأتٍّا بطِرٍ هذبّبٕ سىّر اهحدّدٔ مىا ٌْ ِهّش ىن سالو هكػاتٍ بصؾٕ
ٌِاربٕ  .استحاب ًؾىان ىرًٔ أسرٗ هػهب صفّكٕ بؾد أن تراقطت األِرال اهًكدّٕ أىاي
ؽًَّّ ِفاذت راٙذتٍا اهساطٕ فْ أًفَِ .بؾد أقو ىن أسبِـ ًؼرت صفّكٕ ػِّالً إهٖ
طِر اهذبّبٕ اهحدّدٔ فْ ِعؾّات ىستهفٕ ,ثيَّ اهتفتت إهٖ ًؾىان ِذمرتَ بىا ػهبتَ
ىًَ ,فأحابٍا بأًَ فؾو ىا ػهب ىًَ تىاىاً ,اهطِر هسٍاي ذبّبٕ سىّر اهثإًّ أِ
اهحدّدٔ .طىت ًؾىان بعؿ هذؼات ِاؽترف ههىرٔ األِهٖ بأًَ ِماىّرتَ ذاِال حؾو سٍاي
تبدِ أمثر حىاالً ىىا ٌْ ؽهَّ فْ اهِاقؿ.
مًت أًتؼر أن ّذب سىّرٌ فتأً ىستهفًٕ فْ حىاهٍا ,فإذا بَ ّقري بفتاتّن تتًافسان
فّىا بًٍّىا فْ اهبصاؽٕ .قاهت صفّكٕ ٌِْ تدقل اهًؼر فْ طِر ذبّبٕ سىّر اهثإًّ.
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ّىصّ اهِقت بسصعٕ ٌاٙهٕ عًسىا ّؾصل ىًٍس فْ اهسصسصٕ ىػ حبّبتَ اهىجٍِهٕ عبص
صبمٕ اهتِاصو االجتىاعْ.
ّحتضن جِّاهَ بَِهََِّ ،تابػ مو مهىٕ تصسهٍا إهَّ "صّي اهفال"ِّ ..صجٌِا فْ مو
ىصٔ أن تصسو هَ صِصتٍا أِ اسىٍا اهصصّخ همًٍا ماًت تتشصؼ بآالف األسباب هتتٍصب..
ِتغسُ فْ مو ىصّٔ أن األىص هن ّطِوِ ،أًٍا ستتذىَ بصِص هٍا ستجغو اهسي ّؾهْ فْ
عصِقَ.
ًصف عاي ىضٖ"ِ ،صّي اهفال" ىحِص حّأ اهصجو اهذىسًّْ اهشٓ اعتكس أًَ أسّٗ
ىٍاىَ فْ اهحّأ ِقاي بِاجباتَ تجاُ أسصتَ.
ماًت مهىات اهحب اهتْ تصسهٍا إهَّ مكطصات ىطص تصِٓ أصضاً صككٍا اهّباش،
فّحاص فْ أىص ٌشُ "األًثٖ" اهىجٍِهٕ اهكاسصٔ عهٖ سبْ صِحَ ِأحاسّسَ هسصجٕ صغص
فٍّا أًَ ّغصفٍا ِتغصفَ ىًش زىن بغّس..
مّف ال ِقس شِّب أجىو أّاي صبابَ فْ تكسّي مو ىا تطهبَ اهزِجٕ ِاألطفاو اهشّن
مبصِا ِأصبحِا صجاالً ّغتىسِن عهٖ أًفسٍي فْ مو صْ٘.
مان ًّظص فْ اهىصآٔ مو صباد فتُحزًَ اهتجاعّس اهصؾّصٔ حِو فىَ ِعًَّّ،
ِّؤصقَ اههِن اهفضْ اهشٓ اجتاد صغصُ ِسصٗ فَّ ِاستصصٗ.
تىًٖ أن ّغثص عهٖ آهٕ اهزىن اهتْ مان ّصاٌا فْ األفالي األجًبّٕ اهتْ مان ّتابغٍا
فْ هّاهْ اهىهو فْ اهىًزو بًّىا أي األِالس الٌّٕ عًَ بىصض أحس األطفاو أِ اىتحاًات
أحسٌي.
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هيَ ال ّسذو ضىن اآلهٕ اهغجّبِّٕ ،ؾهل اهباب عهٖ ًفسَِّ ،ضؾط اهزص األحىص
اهغجّب فتًطهل اآلهٕ بَ عبص اهزىن فْ ذطِات جًًِّٕ ًحِ اهِصا٘ ،هّغِس صاباَّ ،فِص
صؽبٕ ِحباً.
ّغِس صاباً مىا مان عًسىا أحب "أىًّٕ" ابًَ جّصاًٍيِ ،حاصب باهسًّا هّظفص بٍا
زِجٕ تىأل أصمان حّاتَ صؾفاً.
تذتصل صصذٕ حاسٔ فكاعٕ أحالىَ ِتذصجَ ىًٍا ،هّصٗ "أىًّٕ" عًس باب اهىطبر
تًاسَّ.
ّا ِّهْ مي مبصت ٌشُ اهىصأٔ ،مي أٌىهت ًفسٍاّ ،ماس ال ّهىخ اهفي اهمصزٓ اهشٓ
عصكَ ِاهصغص اهغسهْ اهشٓ ٌاي بَ ،هكس باتت صاحبٌٕ ،زىٍا اهصّبِ ،استحاو
جسسٌا اهىهفِف اهىتطاِو بصىِز سًابو اهكىخ إهٖ متهٕ ؽّص ىتًاسكٕ ىن اههحيّ .ا
هألِالس ىاشا ّفغهِن بأىٍاتٍي!
عجباً مّف تصضٖ اهىصأٔ أن ّتصُِ جسسٌا فْ سبّو إًجاب طفو .تًسٖ اهسًّا
ِاهصصاقٕ ِاهحب ِاهحّأ اهىًٍّٕ هتصب مو ىا هسٍّا ىن عاطفٕ ىُذتزًٕ ىًش األزو
عهٖ ٌشا اهىذهِل اهصؾّص اهشٓ ّىأل حّاتٍا صصاذاً ِبماًِ٘ ...سغاسٔ ىا بغسٌا سغاسٔ.
ال ًّمص أن "أىًّٕ" أفًت عىصٌا فْ سبّو "اهبّت" ِاألِالس ،هكس ماًت أىاً صاٙغٕ،
ِصبّٕ ىًزو ىشٌهٕ ،مافحت ِاسّذصت ِساًست زِجٍا فْ اهسصّا٘ ِاهضّصا٘ ،همن اهِقت مان
عسٌِا اههسِس .هي ّتّسػ ههىٍاي اهمثّصٔ اهىهكأ عهٖ ماٌو ٌشُ اهىصأٔ ،فصجحت مفٕ
اهطبر ِاهؾسّو ِاهتًظّف ِاهىًِٕ ِاألِالس عهٖ حساب فسحٕ اهىصد ِاالٌتىاي
بىتطهبات اهزِج اهشٓ سسَّ فصاغ عاطفتَ باإلبحاص عبص ّيّ اهصبمٕ اهغًمبِتّٕ باحثاً عن
جىّهٕ ًٌا ِصصّكٕ ًٌان...
هىاشا أًجَبَت ذىسٕ أِالس؟ هىاشا أصٌكت ًفسٍا ِؽاسصت ِاحٕ اهسغاسٔ اهتْ مًا
فٍّا فْ بسإّ زِاجًا؟ صحىن اههَ ّا أىْ ،مًت تصؽبّن بأسصٔ مبّصٔ ألًًْ مًت
ِحّسنِ ...ىا مان عهٖ "أىًّٕ" إال اهطاعٕ ...إصضا ً٘ هنِ ..هْ...
ــ ّا "ىًٍس" ..تغاو ِذهّصًْ ..أسطِإً اهؾاز بحاجٕ إهٖ تبسّوِ ،اهطبذٕ عهٖ
اهًاص...
ّجصجص ذطاُّ ،حىو األسطِإً عهٖ متفَِّ ،ذصج ىن اهىًزو هتبسّهٍا.
ّصسص جِّاهَ ًؾىٕ قصّصٔ تًسَّ ثكو األسطِإً ،فتجتاحَ قِٔ ؽصّبٕ تىمًَّ ىن
ىسمٍا بّىًاُ هّذصج اهجِاو بّسصاُ ِّساعب صاصتَ بأصابػ ىضطصبّٕ.كصأ اهمهىات
اهصؾّصٔ فتؾىصُ سغاسٔ هشّشٔ ،إًٍا "صّي فالُ" ،تصسو هَ قبهٕ ساذًٕ عبص اهسطِص.
أًزو األسطِإً عن متفَ ِجهش عهٖ حافٕ اهصصّف .فمّص قهّالً ثي استجىػ
صجاعتَ ِمتب :
ــ ّا فصحٕ عىصٓ ،أصّس أن أصان اهِّي ،أمّس ...ال أستطّػ االًتظاص أمثص ىن شهن.
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طاهت هحظات اًتظاصُ ،هغهٍّا تفمّص باألىص .اًتظص ِاًتظصِ ..صأٗ ذالو اًتظاصُ
باٙػ اهؾاز ّؾهل سماًَ اهكصّب ِّىضْ .
ــ "صِحٕ بال صجغٕ" أًت ِاهؾاز ...عًسٓ ىا ٌِ أٌي.
ِأذّصاً أتاُ اهصس ،فطاص بفصد طفِهْ .سّصاٌا اهِّي ،بغس ساعتّن فْ حسّكٕ
"اهصِفإًّ" ،ستهبش فستاًاً أحىص اههِن ِستحىو بّسٌاً "سبسِباً".
إًٍا اههحظٕ اهتْ اًتظصٌا ًصف عاي ..ىًش اههحظٕ اهتْ أصسهت هَ "صّي اهفال"
طهب اهصساقٕ عبص اإلًتصًت.
اًطهل إهٖ اهىًزو ماهصىخ ،صىٖ األسطِإً عًس اهغتبٕ ِطاص إهٖ اهحىاي ،فصن
جسسُ باههّفٕ عصصات اهىصاتِ ،استٍهن عهبٕ صاىبِ ماىهٕ عهٖ صغصُ.
ِقف أىاي ىصآٔ اهحىاي ِحهل شقًَِ ،أعاس اهحالقٕ ..ال بس أن ّمِن ًاعي اهذس إشا
هىستَ اهحبّٕ.
تجاٌو صصذات "أىًّٕ" ىن اهذاصج.
ــ ِاهؾاز ّا "ىًٍّس"...؟!
ٌبّ إهٖ ؽصفٕ اهًِيِ ،أذصج أجىو بشهٕ هسَّ ىن اهذزإً .هبسٍا ِتأىو ًفسَ فْ
اهىصآٔ ِقاو:
ــ عصّش ِاههَ.
ماًت "أىًّٕ" تصاقبَ ببصِس عًس باب اهؾصفِٕ ،عًسىا أًٍٖ ىصاسي اهصّامٕ طهبت
ىًَ أن ًّتظصٌا هسقاٙل فْ ؽصفٕ اهجهِش صّثىا تصتسٓ ثّابٍا ِتؾاسص هزّاصٔ أىٍا.
تهظّٖ "ىًٍس" عهٖ األصّمٕ باًتظاص "أىًّٕ" .هيَ ال تؾاسص ِحسٌا ،تستطّػ اهشٌاب
فْ سّاصٔ أجصٔ ىن سِن أن ّكهٍّا بسّاصتَ.
ًظص إهٖ اهساعٕ ِأصاس تمبّو اهغكاصب بأصابغَ هِّقف اهِقت.
ــ ٌّا ّا "أىًّٕ" أًا تأذصت.
ًّصلّ باب ؽصفٕ اهًِي ببط٘ هّفصخ عن ىصٍس أشٌو "ىًٍس" ِأصابَ باالصتبان.
اىتكػ ِجٍَِ ،سصت قصغصّصٔ ىصعبٕ فْ جسسُ .صغص بأن اهظالي ّهف اهمِن ِأن قِاُ
تؾاسص جسسُ فتُسفخ عهٖ أصض اهؾصفٕ...
صأٗ ىا حطّي أىهَ ِأفسس فصحتَ ،صأٗ "أىًّٕ"ً ،غي أىًّٕ ...بثِب أحىص...
ِبّسٌا "سبسِب" ِعهٖ ثؾصٌا أقسٖ ابتساىٕ فْ تاصّر اهبصصّٕ.
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ِفْ ِّي ىصىش ىن فطو اهصبّؿ ىن اهكصن اهذاىش ِاهؾصصّن ،بًّىا مان ؽهىا٘
اآلثاص ّبحثِن فْ أػالو اهىسًّٕ ،ؽثصِا ؽهٖ ىستحاثٕ ىعىِىٕ فْ صسا٘ ححصٓ أزصل.
ماًت اهىستحاثٕ ؽباصٔ ؽن ٌّمو ؽؼىْ ىمتىو اهتفاطّو بؾؼاىَ اهسقّكٕ
اهصقّكِٕ ..أحىؾِا أن ٌشُ اهىستحاثٕ تؾِس الىصأٔ فْ ؽكسٌا اهسابؿ .ؽىهت أزاىّهٍي
بصقٕ ًِؾِىٕ إلبصاز اهتفاطّو ِسصاستٍا مو ؽهٖ حسٔ:
ٌشُ اهىستحاثٕ اهتْ احتفؼت بًسِبٍاِ ،حصاحٍا ،ماًت....أًا...
بسؤِا بفحظ اهحىحىٕ ِسصاسٕ تفاطّهٍا هّحسسِا زىًٍا ِؽطصٌا .
ىن ذالو تحاصبٍي ِحسٍّي اهتاصّذْ بؾاهي اهىستحاثات ،تأمسِا أًْ ؽصت ىا بّن
اهكصن اهؾصصّن ِاهكصن اهحاسٓ ِاهؾصصّن بؾس اهىّالس .
ؽؼاي اهحىحىٕ ماًت ماىهٕ باستثًا٘ بؾغ اهفحِات ِاهًسِب:
األسًان ال تزاو ىماًٍاِ ،همن ًٌان ثالثٕ أسًان باهفن اهسفهْ ىزصِؽٕ بصمو
ذاػِ ،ٚمتبِا فْ تكصّصٌي :إن زصـ األسًان مان بساّٙا فْ شهن اهزىنِ ،صبىا ؽحّو ٌشا
اهذػأ فْ زصـ األسًان إهٖ ِفأ اهىصأٔ .
ماًت زصاؽٕ األسًان قس ِطهت إهٖ ِػًْ سِصّا ىتأذصٔ بؾغ اهِقتِ ،ىاصسٍا
بؾغ األػبا٘ بصمو ذاػ ،ٚأمثصٌي ىن سِن اذتطاظ ،ىن أحو ىماسب ىاسّٕ
باٌؼِٕ ،أًا شٌبت إهٖ اهسمتِصٔ بِصان ىن أحو شهنِ ،هّتًْ ىا فؾهت ،ذعؾت هؾىهّٕ
تؾشّب ساىت صٍِصاًِ ،ىا زهت أؽاًْ ىًٍا حتٖ اآلن .بؾس تسذو اهسمتِص ىاٌص ،ازساس
األىص تؾكّساً ِأهىاً ،حّج اًمسص اهبصفْ فْ اهزصؽِٕ ،استحاو بؾسٌا زصـ سن ىماًَ .
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تؾحّب اهؾهىا٘ بِحِس صصز فْ ىكسىٕ اهحىحىِٕ ،آثاص حصِل فْ اهصسقّن،
ِصعِغ سِسا٘ فْ فكصات اهصقبٕ .
أىا ؽن ِحِس صصز فْ ىكسىٕ اهحىحىٕ :فسببَ أًًْ ِقَؾت ِأًا فْ ؽاىْ األِو
ؽن سػّحتًاِ ،ؽًسىا مبصت ِصحت أصمِ ىن األصل ،أذشتًْ ابًتْ إهٖ ىبطّص فْ حّْ
اهكًِات ّكصأ اهىاعْ ِاهحاعص ِاهىستكبو ،مان ىًزهَ ىمتؼّا بػاهبات حاىؾّات،
ِأذشًْ اهؾحب .حسبتٍي أًٍّن ّؾاًّن ىن األصل أّعا!! هىّا حا٘ سِصٓ أسذهًْ اهىبطّص
إهٖ فصفٕ ِفْ ّسُ قعّب ذّزصانِ ،فػاًْ بصصصف أبّغِ ،أذش ّصسس مالىاً فصّباً،
ِّعصب األصغ باهكعّب طاصذاً :أٍّّا اهحًّْ ..اذصج ىن إبٍاي قسىٍا اهّسصٌِِٗ ،
ّصسّ ؽهٖ إبٍاىْ ِّماس أن ّكتهؾَِ ،مًت أفصٖ ىن اهعحن تحت اهصصصف ِأىًؿ
ًفسْ ىن اهكٍكٍٕ .بؾس حٍس استؾطٖ ؽهٖ اهىبطّص إذصاج اهحًْ ىن إبٍاي قسىْ،
مصف اهصصصف ؽًّْ ِقاو هْ :أن اهحًّْ فاعبٌ مثّصاً ىًّْ ألًًْ ِقَؾت ؽهٖ أِالسُ فْ
أصغ ًحسٕ .استصػت فعباً ِقهت هَ :إن ىسكػ صأسْ ٌِ أصغ اهطًِبصِ ،اهِزّاو،
ِاهحبلِ ،اهىصسمِض ِاهؾػصِ ،اهًصحشِ ،صفعت سؽِتَ ألمصص زّاصتْ إهَّ ىن أحو
استذصاج ٌشا اهحًّْ اهؾًّس.
أىا آثاص حصِل اهصسقّن ،مان حزًاً ؽهٖ طسّكًا اهىًتحص ًبّو ،ألًًا قطّصًا بحكَّ.
استكبو أذْ ًبأ اًتحاصُِ ،بمٖ ىفحِؽاً بىِتَ ثي أصؾو سّحاصٔ ِصاد ّزصـ ؽكبٍا
اهىصتؾو فْ زًسَّ ِأًا فؾهت ىثهَ ..
ًبّو اهصاب اهحاىؾْ اهحىّو اًتحص ؽهٖ أثص ٌزّىٕ اهـ  ،76مان فْ اهثاىًٕ
ِاهؾصصّن ىن ؽىصُ.
ًمسٕ 7676ي ،اًؾمست سهباً ؽهٖ حّهًاِ ،اهمثّص ىًّا هي ّتحىّو ٌشُ اهطسىٕ
اهىؤهىٕ ،اًتٍٖ بَ األىص إهٖ اهحًِن أِ االًتحاص ،ألن صؾاصات ىؾصمٕ االًتطاص سِا٘ فْ
اهىسصسٕ أِ اهبّت بأًًا ًٍزي إسصاّٙو ًِصىٍّا فْ اهبحص قس اًحفصت فْ أؽىاقًا
ِأطبحت ىصاسفٕ همصاىتًا ِِحِسًا.
مًّا ًحِـ هّصبؿ اهحًسٓ اهشٓ سّحصّص فهسػّن .
صعِغ زصقا٘ ؽىّكٕ فْ األعالـ ِاهكسىّن ِاهّسّن هٍّمو ؽؼىْ الىصأٔ فْ
ؽكسٌا اهسابؿ.
أًا االبًٕ اهبمص الىصأٔ تمصُ مصٌٍا ههؾىٖ إًحاب اهبًاتٌ ،شُ اهمصإٌّ ِصثتٍا ؽن
أىٍّا ِحسّتٍا ِحسّٔ حسّتٍا.
ِأًا فْ اهصحي ،ماًت قبعات أىْ تًٍاو ؽهِّْ ،مًت أطصز ىن األهي ِأبمْ ِسىِـ
اهصحي حاصقٕ ال تصبَ أَّٓ سىِـِ ..ماًت تهن اهىصأٔ اهتْ تمصُ اهبًات تًٍاو باهصتي
ِاهمهىات اهكاسّٕ ؽهٖ اهبًاتِ ،ماًت تصفل عصبٍا هشهن اهحًّن بسؽاٍٙا ِتِسهٍا إهٖ
اههَ أن أسكػ ؽهٖ األصغ ىّّتَ قبو أن أصٗ اهًِص إشا مان اهحًّن أًثٖ .هشهن حىهتُ
ؼهىٕ اهصحي ىن اهىٍس إهٖ اآلنِ ،متبت ؽهٖ سفتصٓ :
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"اههّو ىمحهتْ ِؽًّْ هِز أذعص"
ِتكِو هًِْ ،ىن فزالًْ ألًًْ أًاي ِأًا ىفتِحٕ اهؾًّّن ؽهٖ اتساؽٍىا :إًَ اهصؽب
ّا أىْ ،اهتطل بىصّىتْ ؽًسىا مًت فْ صحىنِ ،قس ؼنّ اهػبّب اهشٓ سذو فصفتْ
أًًْ فْ فّبِبِٕ ،مًت ًاٙىٕ طصذت ًٍِعت ذاٙفٕ ؽًسىا فصز إطبؾْ باهكصاػَ
هّفحظ سمص اهسي.
فْ اهؾاصصٔ ىن ؽىصٓ بًّىا مًت أهؾب أىاي بّتًا أًا ِطسّكتْ ىًٖ ِابن ؽىٍّا
ِّسف اهشٓ اصتصٗ هًا تصىسًا ِفزو اهبًات .عبػتًا أىْ فْ اهحصي اهىصٍِس ...مًّا
ًعحن تحت فْ٘ صحصٔ زهزهذت ،فىا مان ىن أىْ إالّ أن ًزؽت حشاٌ٘ا ِاًٍاهت بَ
عصباً ؽهٖ ِّسف ِقاهت هَ ّا ؽصظ ىاشا فؾهت بابًتْ ِ...شهن اهصطّف فْ صاصـ بقساس
مان ىمتؼا بأصحاص اهزهزهذت ِاهًاش .سحبتًْ ىن صؾصٓ ِاقتاستًا ًحن اهثالثٕ إهٖ
اهىذفصِ ،اسّؽت ؽهٖ ِّسف أًَ اؽتسٗ ؽهًّاًِ ،زـ سصاِّهًا ِذصقًا.
ِماًت اهىصّٔ األِهٖ فْ حّاتْ اهتْ أسىؿ فٍّا "فصا٘ اهبماصٔ" سِن أن أؽصف
ىؾًاٌا .فْ اهىذفص أصبؾًِا عصباً ِطفؾاً ِتٍسّساً بأًٍي سّسحبِن أؼافصًا باهمٍصبا٘
إن هي ًؾتصف بحصّىتًا اهتْ ال ًؾصفٍا .مًّا ًبمْ ًِطصز ىن اهذِف ِاألهيِّ ،ذتهػ
سىؾًا بىذاػًاِّ ،سّو ؽهٖ شقًًِا ِىالبسًا .باهصفي أًًْ حهفت باهىطحف ِحّأ
ذاهْ ؽهْ اهِحّس ؽهٖ ستٕ أًاتْ أىاي اهصصػْ ِقهت هَ حاٌصٕ أًًْ هي أصهخ
مهسًِْ أبساً ألًًْ "صذّّت باهبّت قبو أن أذصج إهٖ اهصاصـ" ِهمن تحت تتاهْ اهعصب
ِاهطفؾات اؽتصفًا بحصىًا ِأحاهًِا إهٖ اهػبّب اهصصؽْ طسّل أىّْ اهشٓ متب تكصّصاً
أمّس فَّ اذتصال فصا٘ اهبماصٔ.
أحاهًِا ؽهٖ ىحمىٕ اهحًاّاتِ ،ألن ِّسف مان فْ اهساسسٕ ؽصص أِسؽُِ فْ
ىؤسسٕ األحساج .
بؾس ىؾإًّ اهػبّب اهصصؽْ طسّل تهن اهىصأٔ اهتْ قتهت ػفِهتًا بسأ اهصؽب
ِاألهي اهشٓ ال حسّ هَ.
فْ تهن اههّهٕ اههّال٘ اهىكػِؽٕ ىن حًحصٔ اهبصا٘ٔ ِاألهي ِاهذِف .صبحتًْ تهن
اهىصأٔ اهىتسهّػٕ أصعاًِ ،أحعصت حبال ىسؽِماً باهطابِنِ ،سمًّّاً .هفّت اهحبو حِو
ؽًكْ اهعاىص ِعقػتَ ،اًكػؾت أًفاسْ ِتؼاٌصت باهىِتِ ،همًٍّا هي تطسّقًْ
ِاستىصّت فْ قتهْ .فصقت فْ بِهْ ًِىت ىًًٍٍٕ ىن األهي ؽهٖ بالػ اهقصفٕ.
ابًٕ اهؾاصصٔ أطبحت ؽحِزاً اذتفٖ ًػكٍا ،اهحبو اهىؾحِن باهطابِن أِ
"اهىصسٕ" حزّت ؽؼي اهتصقِٔ ِاًقصست فْ هحي اهصِد ىصًكٕ.
مًت أًا ِىًٖ ًكصأ بطؾِبٕ تكصّص اهػبّب اهصصؽْ سِن أن ًفٍي ىعىًَِ ِىاشا
تؾًْ ىفصساتَ ِمًا ًتِقف مثّصاً ؽًس مهىٕ بماصٔ ًِتعصّـ إهٖ اههَ أن ًمِن بال بماصٔ
هّمفِّا ؽن عصبًا ِإٌاًتًا ِتؾشّبًا مًا ىحصّس ػفهتّن بصّٙتّن تؾاقبان ألًٍّىا ماًتا
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تهؾبان باهصاصـ ؽهٖ اهصطّف تحت صحصٔ اهزهزهذت تأمالن اهتصىش ِفزو اهبًات
ِتعحمان.
هي ًمن ًسصِ أن قّىٕ حّاتًا ِِحِسًا تًبؿ ىن ٌشا اهقصا٘ اهصقّل اهشٓ ّحاِص ىمان
اهتبِّو.
تكصّص األػبا٘ اهصصؽّّن اهثالثٕ فْ ىحمىٕ اهحًاّات اهشّن ؽاًِّا ؽعًِّا
ِؽاثت أطابؾٍي سىاصاً فْ اهحسس ِاهصِد .ذّّب تكصّصٌي صحاًٙا ِتعصؽًا إهٖ اههَ ،إش
أمّسِا فَّ ؽهٖ سالىٕ بماصتًّا ِؽشصّّتًا .
ىؿ اًتٍان ػفِهتْ ِبصا٘تْ ،أقهؾت ؽن اههؾب ِاهعحن ِاهحمْ ،تكِقؾت ؽهٖ
ًفسْ بؾس أن ٌصبت ػفِهتْ ىًّْ ىشؽِصٔ إهٖ أحالي قطّّٕ ال ّػاهٍا اهؾكاب ،اذتصت
األىمًٕ اهتْ ال ّكطسٌا أبساً إ ّال اهىػاصسِن ىن أحو شًب ّحٍهًَِ.
ىكبصٔ اهسحساد ماًت طِىؾتِْ ،صِاٌس قبِصٌا متابْ اهشٓ تؾهّىت ىًَ أبحسّٕ
اهفكسان ِاهصحّو .مًت أقتطس فْ مىهّّاتْ ،أحىؿ ذصحّّتْ اهِّىّٕ اهتْ ماًت ال
تتؾسّٗ ؽصصٔ قصِض ِّىّاًِ ،أستأحص متاباً ىن ىمتبٕ تكؿ فْ صاصـ اهؾابس بسالً ىن أن
أصتصٓ سًسِصٕ حالِٔ اهتْ ماًت أمهتْ اهىفعّهٕ .ىهٍِفٕ أطؾس إهٖ سػخ اهؾىاصٔ
اهتْ ًسمًٍا ،أفصض حطّصاً فْ ؼوّ اهىسذًِٕ ،أًبػخ ؽهٖ بػًِْ ،تسحبًْ اهكطظ
ِاهصِاّات إهٖ ؽِاهىٍاّ ،بمًّْ حبصان ِاهىًفهِػِْ ،تتساقػ سىِؽْ فزّصٔ ىحبِهٕ
بصحاص اهىسذًٕ ؽهٖ اهصِاّاتِّ ،صفغ طاحب اهىمتبٕ اهشٓ مان ّصفل ؽهْ أن
ّستصس متابّْ األحًحٕ اهىتمسصِٔ ،بِو ِفصحًّْ.
صِاٌس اهكبِص اهتْ ؽهّىتًْ أبحسّٕ اهطىت ِهِؽٕ اهفكسان ،ساٌىت بصمو مبّص
فْ تصسّر ٌشُ األبحسّٕ فْ أؽىال صِحْ ،صاٌسٔ اهكبص تؾبّص ؽن صفبٕ اإلًسان فْ
اهذهِس ،حّج ًُّكض اسىَ ؽهٍّا ِتاصّر ِالستَ ِىِتَ هّتشّمصُ اهبصص ِاهححصِ ،فْ
ِقتًا اهحاهْ ىن اهكصن اهحاسٓ ِاهؾصصّن ،أطبخ ثىن اهكبص ِّازٓ ثىن اهبّتِ ،قس
ذطظ اتحاس اهمتاب اهؾصب ألؽعا " 022" َٙأهف هّصٔ سِصّٕ همو ؽعِ بؾس اهِفأ،
ّستهىٍا أٌهَ ،أًا بسِصٓ أذشت ىن اهىبهك " "722أهف ِأًا ؽهٖ قّس اهحّأ ،ألسفؿ
قسػ بّت األحالي مىا مًت أسىَّّ ِاهشٓ أقّيُ فَّ اآلنِ ،قهت هٍي ؽًس استالىَ  ..أن
اهحْ ّ أّعاً ّستحل قبصاً!! أصمص اههَ ِأحىسُ ألن بّتْ ىا زاو ِاقفاً ِهي ّسىّص ِّطبخ
أػالالًِ ،أطبخ أًا فْ ؽساس اهىفكِسّن حتٖ ٌشُ اهساؽٕ"
ٌشا اهسىاص اهشٓ حوّ بِػًْ سِصّٕ ،ىًش أمثص ىن ؽاىّن ِحطس آالف األصِاد
باهحىهٕ هي ّتسًّٖ ألطحابٍا قبِصاً ِال صِاٌس عىّتٍا ىكابص حىاؽّٕ فْ ىكبصٔ ِاحسٔ.
"ًٌان ؽاٙالت تستعّف حثثًا تكػّؾت بٍا اهسبوِ ،هي تحس حفصٔ فْ أصغ اهِػن
تأٍِّاًِ ،حس مهىٕ عّف ىمتِبٕ ؽهٖ قبِص ؽسِّٔ ".مىا فْ اهحّأ طًّفت اهكبِص إهٖ
ذىش سصحات :اهىىتازِٔ ،األِهِٖ ،اهثإًِّ ،اهثاهثِٕ ،اهصابؾِٕ ،ال ؽالقٕ ههىمتسبات
اهصذطّٕ بٍشا اهتطًّف.
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ثكو اهِطاّا اهباٌؼٕ اهىكصًِٕ باهعصب إهٖ حسّ اهكتو ِاهتصَِّ ،حؾهتًْ أتؾاىو
ىؿ حسسٓ مأًَ سابٕ ،أحىّهٍا أثكاهْ سِن أن أباهْ بأًًَّ اهطاىت.
أًا تؾِّست أن أذًل أًًَّ ِاصتؾاصاتَ بسصزُ بِاذزات سبِّش ،أحتفؼ بَ ساٙىاً بّاقٕ
ىالبسْ ىتحاٌهٕ ًكاػ اهسي اهطقّصٔ اهتْ مًت أىسحٍا بىحصىٕ مهًّمش ،مأًًْ
أىسخ حشا.ْٙ
اهبطىات اهؾىّكٕ ِحصاد اهًسِب اهتْ تؾِس اهٖ سًّن ىبمصٔ ىن ؽىصٓ ،طبقت
ىستحاثتْ اهتْ حّّصت اهؾهىا٘ باههِن األزصل اهسىآِِ ،ؽهىتًْ اهػّصان فْ أحالىْ..
أػّص مأًًْ ىالحكٕ أِ ىػاصسٔ ىن قِٗ ؼالىّٕ صصّصٔ تصّس أن تفتن بِْ ..هِال تهن
األحالي اهتْ ماًت تؾِعًْ ؽن اهِاقؿ ِتًتصهًْ ىًَ ِتقشٓ ذّاهْ ىن تحاِز اهِّىْ
اهٖ اهحمإّ ،همًت قس اًتٍّت اهٖ ىصفٖ اهىحاًّن .فْ تهن األحالي مًت أطصّ ؽهٖ
أًًْ أػّص فْ اهِاقؿ ِهّش فْ اهحهيِ ،مًت أطسّل ٌشا فأػّصِ ،أػّصِ ،أستصّخ ؽهٖ
األصحاص ِأؽىسٔ اهمٍصباِ٘ ،أًا أًؼص إهٖ اهشّن ّػاصسًِْ بصىاتٕ ِأعحنِ ...أحّاًا
مًت أبِو ؽهٍّي أفصل فصصتْ باهبِو ِفْ اهطباد أسفؿ اهثىن باٌؼاً ألًًْ فؾهتٍا
تحتّْ .بسأ اهعصب بؾعّْ ىن فصِٔ صأسًِّْ ،تكو اهؾغّ إهٖ حسسِٓ ،مو فعّٕ تتصن
ىماًٍا أسًاًاً ىسصِزُ تتحِو إهٖ اههِن األزصلّ .ماس ًّكطف ؼٍصٓ ىن حىو فصاصْ
ألًصصُ ؽهٖ اهسػخِ ،أًا ّأمهًْ اهذحو ىن ًؼصات اهحّصان ِ ،مهىٕ "صذّاذٕ" .
ىًش أن قاهت هْ أىّْ قبو حعِص طسّكاتٍا:
إّّان أن تعحمْ  ..فىن ِاسؿ مىقاصِٔ ،أسًاًن مىحاصف ..
ِأًا طسّقتٍاِ ...مصّت قاىتْ ...تساقػ ىا تبكّٖ ىن زفب ػفِهتْ.
طصت أز ّي فىْ إشا ؽنّ ؽهٖ باهْ اهعحنِ ،تطبخ ٌّٙتْ بؾّسٔ مو اهبؾس ؽًّْ...
إًٍّا هّست أًا ِ..إشا ىا تحسثتّ ،ذصج طِتْ ىن حًحصتْ مأًَّ ًآ ىحصِد ببحّٕ
ىقهّفٕ باهسىؿ.
ِّىٍا مًت أمصُ اًتؾاو األحشّٕ اهتْ ماًت تؾّل قفزاتْ ِصمعْ
قصص اهؾهىا٘ ىتأسفّنِ ،عؿ ىستحاثتْ اهزصقا٘ فْ طًسِل زحاحْ،
متبِا :اهصعِغ ؽىّكٕ األهي ،ال تزاو آثاصٌا ِاعحٕ ِهي ّىحٍا اهزىن صفي ىصِص
ذىسٕ قصِن ىعت.
سىصل فْ  0272 / 7 / 6ي
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أسىػ تمتمات طِت اهىطر فْ ٌذا اهِّي تحىو أهحاًاً سىإِّ فتطفّل هٍا
األرِاد اهطافّٕ ِاألصحار اهغطصٖ .تؾسو حبّات اهىطر ِحَ األرض ِأذالطٍا ِتطٍر
اهًفِش ىن أدراًٍا .تبرل اهسىا٘ ِتغمش ًِرٌا عهٖ األرض فتٍهّو اهىآذن ببصاٙر
اهذّر اهتْ تسمب اهحّأ ِاهغطا٘ فْ ٌذا اهصٍر اهفضّو.
استفكت ىن ًصِٔ ٌذُ اههِّحٕ اهرباً ّٕ اهذالّبٕ عهٖ طِت االزدحاي اهصدّد ىن اهبصر
ِاهسّارات القتراب ىِعد اإلفطار اهذٓ هي ّبل هَ سِٗ ًطف ساعٕ.
هي أعد أقِٗ عهٖ اهىسّر .ثكهت ذطِاتْ ..تهِّٗ اهصارؼ أىاىْ ِتٍ ّأ هْ بأًَّ هن ًّتٍْ،
ِفكد اهكدرٔ عهٖ إؽِا٘ قدىَّْ اهىتغبتّن هىتابغٕ اهىسّرً .او اهحِؼ ِاهغطض ىن
حسدٓ اهِاٌن بغد أن أضغفتَ أثكاو اهسًّن.
ِقفتُ أًتظرُ سّارٔ أحرٔ هتطِٓ تهن اهىسافٕ اهتْ أصغر أًٍا طِّهٕ رؽي قرب اهىًزو
اهذٓ ّبغد مّهِىتر ِاحد عن ىمان تِقفْ.
ماًت اهسّارات تىضْ بسرعٕ ِال تغّر إصاراتْ أّٓ اٌتىاي .طاو اًتظارِٓ ..أعهن
اهتغب ِاألهي اهغطّان عهٖ ىحىو ىفاطهًْ .ظرتُ إهٖ ساعتْ .هي ّبل عهٖ ىِعد
اإلفطار سِٗ ربػ ساعٕ .دبّ اهكهل فْ ًفسْ ِاضطربت أعطابْ .هىهىتُ أىهْ
اهىتالصْ فْ اهغثِر عهٖ ِسّهٕ ًكو تكهًْ إهٖ ىًزهْ .اهصِارؼ ىمتظّٕ ِِساٙو اهًكو
ىزدحىٕ حدًا أضغاف ىا ماًت عهَّ قبو اقتراب ىِعد اإلفطار بساعٕ.
هَِّد ضّا٘ اهًٍار بّدُ ذحالً ىِدعًا هّضىَ اهىدٗ ِبدأ باهتالصْ رِّداً رِّداً ِتالصٖ ىغَ
أىهْ بسّارٔ أحرٔ فارؽٕ تكهًْ إهٖ ىًزهْ .أسرج اهتغب ِاهترقّب طٍِٔ ذامرتْ ِعاد
ذبباً ًّبض حثىان اهىاضْ .تذمرتُ ِهدٓ فكد مان عًِاً هْ عهٖ ىصال اهحّأ بغد أن
افترش اهىرض رحّل صبابْ.
عاًكتِ رِحْ اهىتفطّرٔ ذمراُ .اتّطوَ بْ فْ رىضان اهىاضْ ِأًا ِاقفٕ أًتظر سّارٔ
أحرٔ .هي أمن أرؽب فْ أن أقتطػ ىن ِقتَ فْ األسبِؼ األذّر ىن رىضان .همًَّ أزاو
*
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ببرُ أهي اًتظارِٓ .طربت رِحَُ هدعِاتْ ِدعِات موّ ىن مان ّكهٍي بسّارتَ ٌِي عهٖ
طرّكَِ .ماًت ىسرّتَ تتضاعف بغدد اهىًتفغّن بًبهَ ِمِثر عطا .َٙمان برُّ ىِضػ
اتماهْ .رحو إهٖ بارِ َٙترن أثكاو اهحّأ ىغهّكٕ بغًكْ أحرٌّا حراً ِهّش ىن ّد
رحّىٕ تغًًّْ.
فحأٔ عدتُ إهٖ اهِاقػ عهٖ طِت ىًبَ س ّارٔ أحرٔ ترسو إصارات تغًًّْ .قفز قهبْ
اهِاحف أىالً .ىضّتُ ًحٌِا ِأًا أهىهي األىو اهىتبغثر فْ ثًاّا رِحْ ِاهتغب اهىترامي
فْ حًاّا حسدٓ اهِاٌنٌِ ،ىىتُ باهطغِد ِإذا بًبرات ؽرّبٕ ىن طِت اهساٙل
تىًغًْ ىن اهطغِد قاٙالً:
 ىٍ ًال  ..ىٍ ًال  ..إهٖ أّن أِالً؟أٌي باهطغِد:
أحبتَ ِأًا ُّ
 إهٖ صارؼ اهىغتطي .فْ ًٍإّ اهصارؼ بغد مّهِ ىتر ِاحد هِ سىحت.ًظرتُ إهٖ اهساٙل مان ّهبش عبا٘ٔ بّضا٘ ًظّفٕ ِتصػّ اهصغّرات اهبّضا٘ ىن
هحّتَ ِىن رأسَِ .آّات ىن اهذمر اهحمّي تطدد ىن آهٕ اهتسحّو ِبّدُ سبحٕ.
ِمان ثؾرُ ّفترّ عن ًِر اهتسبّخ ِاالستؾفار.
تابػ مالىَ قاً ٙال بًبرٔ حادٔ:
 "قهتُ هنِ ىٍالً .هي ًتفلِ عهٖ األحرٔ بغد .إًٍّا ثالج ى ٕٙهّرٔ".هذعتًْ سّاط مهىاتَ .أحبتَ ىستؾربٕ:
 "هىاذا ّا بًْ! ىصِارٓ ال تزّد أحرتَ عهٖ ى ٕٙهّرٔ ِ -أًا عهٖ طرّكن إذ البدأن تكطػ اهصارؼ إهٖ ًٍاّتَِ .سأعطّن ىِ ٕٙثالثّن هّرٔ .أعًِّْ ّا ِهدٓ ِالتمن
عهّْ فْ ٌذا اهصٍر اهفضّو".
مًت أحاِو إقًاعَ ٌِِ ىطرل اهرأش ِّفترّ ثؾرُ باهتسبّخِ ،همن فحأٔ رىٖ بّاض
ثّابَ بأهسًٕ حصغَ عًدىا ًظر إهّْ بغّن حاىدٔ قاٙالً:
 "أستؾفر اههَ اهغظّي .هي ّبل عهٖ ىِعد اإلفطار سِٗ سبػ دقاٙل ..مىا قهتهن ثالج ى ٕٙهّرٔ .ىِافكٕ؟ سأزّد األحرٔ مهىا اقترب اهىِعد"..
ًظرتُ إهٖ مالىَ اهذٓ ًّفذ إهٖ بّاض ثّابَ فّحّهَ سِاداًِ .هي أصغر مّف طرقتُ
باب اهسّارٔ ىستًمرٔ مالىَ ..هي ٍّتي بْ .ىضٖ سرّغًا ِطِٗ اهؾرِب عفن رِحَ.
ت ِحدٓ ِاقفٕ عهٖ اهرطّف ّتأبّط اهتغب حسىْ ِّؾزِ اهكهل قهبْ ِأبتهػ آٌات
ُب ّ
ىرّرٔ .ذال اهصارؼ ىن اهىارِٔ .دبّ ٌدِ٘ ىٍّب ىػ ارتفاؼ طِت اهىؤذن" :اههَ أمبر..
اههَ أمبر "..فسرت فْ رِحْ قِٔ عظّىٕ .تابغت اهسّر عهٖ قدىَّْ اهِاًٌتّن ىن
أعبا٘ اهصّذِذٕ بغد أن تِضأتُ بىا٘ اهطبرِ .اهىطر ّتابػ سىفًِّتَ اهؾارقٕ فْ
اهتىاٌْ ىػ حالو طِت اآلذان .فتِحّدت تؾارّد اهسىا٘ ِاألصحار ٌِْ تتهِ طهِاتٍا
ىٍهّهٕ ىمبّرٔ ِاىتزحت األهحان اهسىإِّ برِحْ ًِادىتِ ِحدتْ ِىألتٍِا صغاعاً ِىألتِ
اهسمِن حىا ًال ِحالالً.
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ذ

فوقذاخلشبةذ
ذ
فؾكذحصرية**ذ
ماذبنيذمصدِّقذومعرتض ،ذومييرتدذوفافرتو ذومدشرتدتذومددرتامي ذوخقورتاقعذووا عرتع ذ
تؾؿرترتاذايؼقؼرترتة ذوتشرترتعرذبورأتفرترتاذوع رترتتذتدرترتابدذايرترتدثذمرترتخلذيحرترتد ذاق وايرترتاذاخلػقرترتة ذ
واقغامضةذباقـدبةذقؾبعوذواقراصدةذرترتذبد ةذرترتذملرتاذصصرتمذمرتخلذعحرتداث ذومرتاذنرتر ذمرتخلذ
دؾدؾةذمدصؾةذمدؼطعةذفوقذبؼعةذالذبدايةذهلاذوالذ فايرتةذوالذفصرتوتذترترحتتذثرتتذاؼؾرتفا ذعوذ
طعرت رتااذفقفرترترتاذاق مرترترتا ذواملؽرترترتا ذوا حرترترتداثذ
فمبرترترتاذمشرترترتاادذفافرترترتاذيرترترتراقذدقـافيدرترترتتذمؼ ن
واقشخصقاتذضؿخلذيرافذدقـافيوذاقػخلذاقبصرتر ذاقدرتاحر ذواملؽرتا ذاخلقرتاقعذاملػرتض ،ذ
و رترتدذعتؼرترتخلذقعبرترتةذفرترتخلذاقدرترتقـافيوذبأبعرترتاتاذاقػـقرترتةذاقؽامؾرترتةذعوذبدؼطقرترتدذعتبرترتعذرت رترتذف رت ذي رت حتذ
اجلوا بذاملفـقةذواقدؼطقدذاقدفامعذوايواف ذوايداع.ذذ
مخلذتؾؽمذاق اويةذيدضيذبوضوتذودفوقةذع ذقؽمٍذتوفااذمردومااذقرت ،ذوحتمـرتااذّصاصرت اذ
قرترتاتا ذوخطرتااذتفامقرتااذمـدرترتابااذبدئدرترتةذعوذحتضبؼقرتااذاامضرتااذومعؼرترتدا ذوفمبرترتاذ رترتا ذمؽشرترتوفااذعوذ
ّػقا ذيضافةذيىلذعواملذذخصقةذتضاوتذماذبنيذاقبدقطةذاقدرتفؾةذعوذاملر بورتةذاملعؼرتدة..ذ
عوذفمبرترتا...ذوقعؾؿرترتا...ذو رترتد..ذقدشرترتؽمذ رترتمذارترتياذاملعطقرترتاتذخقور رتااذا دظؿرترتتذ ذ رترتوتذ
قؾحقا ةذاعذباخدصافذاجملدؿعاتذاقبشريةذاملدعدتةذواملخدؾػة ذاملدؼافبرتةذواملدباعرتدةذ
اقيتذتؾدفمذاملداحات ذوتػضسذمد ااذو افاتذوج فا ذوتربوذفوقذبؼعةذبعقـفرتاذعذرتذب،ذمرتاذ
تؽو ذخبشبةذمدرتذعوذصاقةذعر...،ذ
ذ

صااةهً ٗ ٞطااسع ول واا٘ي ٗ وه ً،واا٘ي وه٘والااق ٗ وهٗ،والااقففف ز،ااة ٓاا٘ و و ااٚ ٛااةهٛ
ٗوالق ٙطتٌس ٘الٕ حدخ ًة ِٗٙطخب ًِٕ صةحب شخصً ٞٚة ٗميض ٛعِٕ بطى ضاط٘زٗ ٜ
ةتح هٚخى ذهم بد ً،ٙهٕ ٗهٚؤد ٜدٗزوً آ س ٗففف ٗففف
ٓلاارو تصااٚب حسكاا ٞوهااصًّ الاا ٟو ُصٙااةع باا٘ وهَٚااةر  ،وٚيعااطبو زالااٍ ٗ ٙاا٘ و با س
ددٙد تسحتى ًطريٗ ٝتطدي وهطتةز ٝعو ٟصةحبٔة ه ق سٓٗ ٠لرو ةحلسك ٞتت٘الف
ٗوهَٚةر ٙتأزدح ٗتبو ٟب ةد وهتَريوت ٗ دٗوزٓة ًطذو ٞيف بو  ١٘ ٞذوتٔةف
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ٙةخليااابً ٞطااااسع وحلٚااااةٌِ ٝااار آ وهطااااِ تاااا٘وتست ٘الٔاااة ًااااٍ ٗٗهاااادت ةهاااام
ٗحضةزوت ٗٗال ا حاسٗر ٗواصٗوت ٗودتٚةحاةت ٗشأد وهتاةزٙع ٗالاة٢ق ٗدلاةشز ٗ دٗوزًو هواةدٝ
ٗعظٌااةٗ ١ضاانيةح دًاا٘ ٙدًااسٗو وحلضااةزٗ ٝالضاا٘و بٌٔذٚااتٍٔ عواا ٟوشا ةعةت ُ٘زٓااة ٗالاا٘ٝ
دٗزٓة وهتِ٘ٙس ٜاا وإلُطةُ ٛهتبو ٟصنيخةت وهدٓس ًيريٗ ٝشةٓدوً حوٚوٚةً عوً ٟة دوٖ ولة ْ٘
وهَة٢بْ٘ ًّ دٗز وُطةُ ٛاا حضةزٌٓ ٗ ٜذ ٛاا ختسٙيب ٗ تِ٘ٙس ٗ ٜظ ًٛ،تضوٚوٛف
حتضااسُ ٛالبطااةت ًااّ زٗوٙااً ٞتنيااسد ٝهولةتااب وهسًٗااةُ ٛويشاأس الطااطِط د٘ٚزدٚاا٘
وحلة٢ص عو ٟدة٢صُ٘ ٝبى هآلدور حٚح ٙو٘ي يف زٗوٙتٕ وهطةع ٞوخلةًطٗ ٞوه ياسْٗ توام وهتخنياٞ
وهنيِ ٞٚوهسو ٞ ٢وذ ٙو٘ي عوا ٟهطاةْ حاد بطةهإ وهطاذِةً ١ةضبا ًة اةبط ًة تاسٔٙ ٠اة ولا،شَ
دةك٘بطْ٘ ُِة ًتنيسدْ٘ ُت ٌد وهبوة ١يف وهصةه ٞحت ٟب د وُتٔة ١وه س ؟؟؟
وْ ٓرو وه ِةد جيد ٜيُِة ضِطسد مج ٚا ًة ُٗووا ٟعوا ٟوهباةر ًٌٔاة كةُا ًسوكصُاة
ٗوًلةُٚةتِةف هّ ٙبوًِ ٟة حد يْ وهصةه ٞجيب ْ جيدد ٓ٘وؤٓة ٗ ْ تس ق ولوةعد ف
توم وهصةه ٗ ٞذهم ولطسع وهر ٜومناة ميجاى وحلٚاة ٝبلةًاى ب ةدٓاةففف ٓا ٛبةهضاب صاةهٞ
عس كٌة حيو٘ هوٌبدع د٘ٚزدٙ ْ ٘ٚطٌٔٚة ًتخسك، ٞوةعدٓة وهيت الد تس ق يف  ِّٜحلظٞ
تِتٔٔٚ ٛة وه سٗ ً ؤُِ ٞةً ٞٙطوو ٞيًس بد ٗحدخ ضى ٗٗوالق ًنيسٗ ف
ٌطل ذهم وهرٙ ٜتذةٓى ُدو ١وهً٘ض ٞوهوةٗ ٌٞ٢عصف وهل٘و ١وهرٙ ٜتخسن يف ضة١
ال٘ٚد هٕ ٗ ٘وب ًطل ًّ  ٙتود ْ ِٓةن ث٘وبتةً يف وحلسك ٞوإلميةٚ٢ا ٞلاسٗز وإلُطاةْ
ٗوٚةبٕ حٚح مل ٗهّ ٙبو ٟو بوةٙة هركسًٗٗ ٠ضةت ه ٌىف
ٗٙبو ٟوهَة ى عّ توم وحلوٚوٗ ٞولتذةٓى هوةُُ٘ٔة ضسٙق وهتووب ٙطاتخ و وهيانيوٞ
ٗالد بةعدٖ عّ وه٘والق ٗ ٚو ٍٖ ٙيدٖ وىل وهاٍ٘ٓ ب ٚادًو عاّ شهٚا ٞوهواةُْ٘ وه٘دا٘د ٜوهايت تاسب
٘ق ً٘وج ًت،ضٌ ًّ ٞوه٘د٘د ٗوهَٚةر ٗوه٘والق ٗوخلٚةي ٗوهتأزدح ٗوهجبةتف
ٗ ٚوٍٖ ًاة با وهبط٘ها ٞولط ووا ٞتاةزٗ ٝو كتنياة ١بادٗز وهلً٘باةزى اس ٠هتبوا ٟه باٞ
وهت٘وشْ ٗوهت٘و ًة ب ويشٚة ١كة ٗ ٞويً٘ز دلتٌ ٗٗ ٞض شت ٟويدٗوز وإلجنةش وه وُٛ،
وهر ٜمياةشج ٗٙطاةٗٙٗ ٜواةزر ٌٚاة با ولطاة ةت ولتِةالضاٗ ٞصا٘ ً وىل ُوطا ٞولوبا٘ي ٗول وا٘ي
ٗولطو٘رف
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ػاختل ـهاري.
َّ
اؽتسحَتِ ؾولي األوفامُ ،وعربدَتِ ػوه،
ت ا انينُ با
ؽان البدَّ ؿن حلمٍ قتمرّغ ببهائه يف ؿنااز األحا،م ،ب اد أن ّفتّا َ
أصاب ي ،واـسربَ ؿع خطواّي.
د أو
ب ؼصائ َ
وصارت ذاؽرّي ؾوحَ وجود ّطاؾبُين أن أباذ َر أجبدقتَها وأدعَها ّنكت ُ
ؿودوقا أو رؼصَ ػراذات.
ؽنت أعرفُ أـّي إذا اؾتقوت به وؽان حناـُه عاؿراً دأـداحُ ؽقطرةِ ؿاا ،،وإن ؽاان
فمسُه ؿودوقا دأصريُ ؿدرّجاً ؿودوقواً ،وؾو ؽان عطّاراً دأػوحُ يف أبها ،روحِه و أّ تّقُ.
وؾو ؽان مخاراً دأصري ؽأداً ؿرتعة!.
ف أن قكون صواداً ،وؼتها دأرريُ ألـّي ال أحبُّ اؾصّوادقن.
ؾكن اخلو َ
َّ
وحقوقة ؽنت أرغبُ أن قكون يف حواّي عازفٌ ؿافرٌ ؽي أرؼاصَ ؾاه ،وأن قكاون
ن يف عروؼه.
ل يف عمره ؿطراً ،و أّنقّلَ يف ػضا،اّهِ ،وأختنيّ َ
درقري غومةً ؽي أفط َ

ٕ٤٨را ةضسجْتُ حس٨يف ٥ٜسٮّ تطابدْ ا٘اص ٢ٜح٘٫اٖ ٨خٙاَ ضاربزٮ اؿٙا ُِِٔ٨ ٞاتُس فبضارُبِت
ةؿب ُٖ٠ا٘غبف٫بتُ يف ٩ٜضّ٫ب ملٓب تعصفِ٥ب دعد
ت ا٘اسِصٔس ٔ٨ب٠ات يف ز٨حا٬
ٔ١ت ؼربجُين ة ٣ةزِصس ٨ةُع٫د تست٫ار ح٫بتكاٖ ٨فاْ حّ٪بعاب ك
ت تص٨ ٬ٙة٨تبزٌ تسِصُ حبف٫ٯَ اّ٘دٜنيس ؼثُّ اـطب عِ٨ ٰٙع ٠ذضك٥ب  ٨حضاساٳك ٦ح
ةؿب١ٝٔ ُ٣جب ٍ
مسبٲك ا٘ذ٥جٯس ٔ ٬تصدََّٗ ح حّ ٔٛ٩اُ٘سحٔ
٘رٖ٘ عّدتُ ١ٜد ٚ٪ا٘صّذ٩اتك ع ٰٙخصسٕ فبض د١ص٩ٮ ا٘سّ٨ح ٨زِصت زِصتّ !
ةٜب ٘ٙسِصٔ ٔال ٌ٨ ٟةظدْ ٪ٯ ٨د٩حٌ ٪عّذُ ٦طريا٣؟!
ٖ ٨ان٠غاب ُ ٟةضإس٤ب اؿا١نيُس ٨ا٘صا ُٓ ٩يف اـال٪اب خُبِا ّب ٪عسدادُس ٜ٨ا٢
ت ة٤ادَ ٪
٭ ا٘سِّصب ك
فت ّ
زاعاضٔ ا٘اا٩تسٔ ٪رااد ٓفُْ اّ٘ٙاّ٫ٜ ُ٢بضابّ دااب ٩ٱس ٜزّّ٠ابّ عٙااٰ جتش٨زنك اّ٘ٙارك ٪سػاا ٬ؿاا ٢ة ٫١اابتٍ ٜاّ٩ازاّ
دب٘صّغَك
٤ا ٬ذ٭ ٩ٜضاّ٫بٗ تٝ٥١اسُ فر٥اذُين عبملا ّب ٜا ٢اّ٘١صا ٩كٮ  ٨ا٘طّأ٩ٝس ِ٨ادزٮّ عٙاٰ ا٘رّّ٫ٙأْس ػعُٙاين
ةتط ُّٓ٩فسحبّ  ٢ٜح٩ا٫٠ت ا٘غ ٞ٫ةدططُ ذزاعّ٬س ةضذطُ ةُ٠بض٬س ٨ةددةُ ا٘سِّص
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ٜ٨ب ح٪ ٣ر٩افُْ ا٘١غ ُٜ ٞع حداٲك ز٨حكاٖ حرّاٰ ةحاذخ خُُ٫ا ّٯ ٔطابٳسٕس ٨ةضرطا٘ ُٞٙال٠عرابٓٔ خابز
حد٨نك ا٘عبملٔس ٨ةزتّ ٬ظطد٭ ف٫صريُ ةنا َٮ ٨ح ٕ ٚدني انزضٔ ٨ا٘طّٝبٲ
٪ضج يف فضبٲك
ُّ
ةن٨زُس ةحنينس ةزفعُ زةض٬س ٪رطب٪سُ شعس٭س ةّ٠سُ دّد ٬ٜفتمسعُ ح٩ت ٠بِ٩سٕ
ز ٍَ٪مجٕٚ٫س ٨ةشعسُ ة ّ٣جطد٭ ٜب عبن ٕٜٙبّ ٘٬
ٜع ٔ ِّٚخط٩ٮٍ خيس ُ  ٢ٜحضبز٧س ٨حيطٓ٩٫ِ ُٞن٪٨ ٧ستّ ٬ح ة١ٕٜٯٍ ةشدَّ ُٯّس ٪٨عب ُْ٠انِٝابز
يف فساتك إ٘ٔ٣٩س ث٪ َّٞع٩نُ ٪٨غرط ُ ٚدبُ٘سحٔس ٪طرع٫دُ اؿرَّ زشُبتٍ  ٢ٜزح٩ٔ٨ ْٕ ٫ثس
ٔ ٞح ٰٓٙجطد٭ ٪ ٩٤٨سِصُ ّ٘ٙس٪ٯك ٘إل٘ ٦املرجطّ كد يف ا٘سّ٨حٔس ا٘ر٭ جيع ُٚد٩ادبتك اؾٝبٛ
ترُ ِٓ٩د دب٘صّ٩٥ٮكس ٨ت٥ط ُٚة٠بش٫د ج! ٣٩١
اؾ٪ ُ٣٩١ع١ٝٓٙب ٘غٯَ اؿ٫بٮكس ٝ٥ٝ٤٨بتك ا٘طٓذ٫عٯكس ٝ٤٨طبتك امل٘ ! ٔ ٩رٖ٘ ٠ر ُٓ٩ح٘٨ ٦٫حنربجُ٦
ةزة٪ت زِص ٬يف ن٫٠ابٗ ٜاع دا٩حٔ إ٘١ٝجابتك ٔ٫اَ حاّ٘٩ين ح ف٠٩١اٯٍ؟! حراٰ ةّ٠ا ٬حاستُ
ة بزُ  ٢ٜجطد٭ ن ّ٣ع ٖ٫١٫متطّب ٣ع ِّ٩١اَّ٘١ظسٮكس ٨مجسٔ ا٘سّ ذ كٯ تضبز٪ط٦
ٕ٘ ٬ّ١ةْ١ّ٪تُ ة ٬ّ٠ضتدّٰ ةفرضُ ناٳٝبّ عُٜ ٢سناتٍ ضبحساتٍس ٪سِص ٢حذا ٜب عصفت ٪٨صرع٢ٙ
حذا دسنتس ٨حٔ ٣ب ٣اؿسُّ حس٩ٜ ٣جبّ ٨عساّ

***

ةذٔسُ ة ٟ٩٪ ّٖ٠ضٝٙرين ُٜبت٫خ ضٖ١٫١س حسْتُ ضجّب ٣نٜعركَٖس حبزس د٩حكَٖس ٨حسْتُ ةشربُٓ
١بٲٗس ٨ة٠رظسُ ١ٝ١ٜبتك ز٨حَٖس تُ٫ضُ د٥ب عّ٬ٙس ٩٘٨حبتك فطُ٫طبٲٍ تص١عُ٥ب ة٠بٜا٨ ُٚنَِّٗس ٔا ٬جت
ر ح٘ٓب ٜب تذدعُ٪ ُ٦داٗ
ةع ْٓٙع ٰٙجدزا ٔ٣اّ٘ ٙك
٨ة٠ب ة٠ب ٔ١ت ةحرب ُ ض١ني عد٪دٮّس نزض٩٘ ٞحٯّ ت ُْ ٫ٙعضا٩زَٔٗس ٨ةطاسّش عٙاٰ عذابٲٮك اُ٘٥ٙاٯك
ش٤ساّ ٪صرع ُٚدرِٓ٩دك٧كس ة ٨ن ص ٢ٜ ٛعذْٔ اؿٕب٪بتك خ٫طب ٣قذيت ِ٫ٝصبّ  ٢ٜحس٪سٔ املعب٬٠س ٪ذا٩حُ
ت ١ٜرُ ةُ ّٔٛ٨ٯٍ
ّ٘ٙٙرك املع ّٰ١دتضسازٔ ٧املدذّج ك
ٗ
ر ح١ا٪ ٣٩ادعَ ٩
ٖ تٕر١ا ُص دطُ٘٩ا ٍٯ اضارذبح٥ب ا٘٩جا ُع شّا َٯ عصا ٌ
ُ ز٨حكا َ
ٖ ٜ٩٪بّ :ضاُب ُ
ت٘ َ
ُِ ٙ
ٔ ٬تطرّ َّٞد١دا٧س متسّغ اّ٘ٙر غضستك٦س ؽٙع ع ٢جطدكَٗ ث٩دبّ ٤بمجَِّ ٦طْس ٨دب ر ٦حص ٌ٣فدعْ
ز٨حَٖ ترعص ْْ ٜع ز٨ح٬س ٔ ٬ترُجّس ١٪بد٫ع٬
ذاٗ ة ّ٠اا ٬ضااتعُ ٫د تست٫اار ُٜسناتاا ٬احرُااب ّجت دُاابزسٕ خيط ُُااين ٨عٙااٰ ٝ٫اٯٍ حيااط داا٬س ٪اادثّسُ٬٠
ني ٠اب ٟيف ُٜابز ٔٓ
دُ٥ٙر٦كس ٨ميط ُخ عسٔ ٪س ُٜٔٓ ٦٫طبٜبت٬س ٪٨س ٬ٜج١ٓٙابز حذّا ك ٦يف نزدا٬س ٜ٨ا٪ ٢ابمس ٕ
ا٘عطسٔس ٪عذئُ ا٘سّح٪٨ ْ٫ستصُُين
ُ ا٘صّاغَ ٪طاّٙ٫ ٬ا٬س ة٨
ت دابُ٘سح كا٘غٝ٫اٯُس داني ٪د٪ا٨ ٦ضّاد٬٠س ٨عٙاٰ ضاُب ك
فخذا ٜاب ٤طٙا ْ
٪طرظ ُّٚدُ٬ٲك حُصبيفس ُ٪ط١دُ ا٘ظٓ٥س ا٘رٝبس زاحٯٍس ع ٰٙجرعٔ ح٩١دسٮٍ ٜابشا ٛعطسُ٤اب يف اـابفْٔ
٪ذ٩حُ دتضسازٕ ٨ةضساز
ٜ٨بشا ٛعطس٭ ٪ر٩حّدُ ٜع جطد٭ ُٔ١٪ ٬ر ح٘ ٖ٫فال تطرط٫عُ إُ٘بَٗ ٜا ٢ةضاسٜ٨ ٧اب شا٘ات
ٗ جص٪ااس َٮ حاار تط ا ُع فسحاا٬
ة٘ ٣اا ٬يف ع ٝا ٔس َ
ُ َّ
ز٨حاا ٬تٙاان ا٘ ّ١ااداٲ ا تااٜ ٬اا ٢جااص ٔز ّ ٩ٜن كت اَٖس فااتعس ُ
٨ؼ٩جتت٨ ٬ثٜب٘٨ ٬عصيف ١ ٨بٳ٬
ٜ٨ب ش٘١ب ف٠٩١ني ٪طّ٫ب ٣ا٘رأسٮَ  ٕٞ٫ ٢ٜعبش ْٕ ٔ ٬ؽضسَّ اؿ٫بٮُ
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حىار العدد

مع الشاعر

فايد إبراهيم

حاوره :سالم مراد
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الشاعر فاود إبراهوم:
 oالطيوعة دفر تكووين ادلًوَّج باحلكمةة ومهةد ححممةي
الوهلى ومرتع حمنواتي الوردوة.

 oالشعر وراودني يف كل فسةةة اةاو ويف كةل حلظةة
تأمل وبعد كل معاناة إنسانوة صادقة.

حوار :دمم مراد
لعةةل لاشةةاعر فاوةةد عيةةد ا ةةواد إبةةراهوم نصةةويام مةةن ا ةةه؛ ذلةةأ حنةأ إذ
جتالسةه تفاجىةةأ رتارتةةه وحنسةةوابه ووفاجىةةأ حدبةه؛ ووًكشةةع لةةأ عةةن إنسةةا
مًصاحل مع ذاته لكممه دالالت ولصمًه معا ٍ.

إنه ابن اخلري والنماء ...ابن الروةع ابةن الاةو ارخضةر ادل امةي حف ةام
من عطاء.

هنةا يف ال يةو؛ الياةةدة الروفوةة ا مواةةة؛ الة تتونهةةا وتتنرهةا اليسةةات
عةةدا قةةوة ا يةةاو ورحابةةة السةةهوو ال ة ت ج ةم عةةن قايةةه ولسةةانه فكان ة
ال صائد ت ى كموج اليةر وتًمحق الدواوون دةةيام واعةدة لمةل دف ةام مةن
ححادوسه منها" :همسات من احملية " "7331بودوأ مفًاح ادلدونة "7331
"عن درقة الرؤوة 2001م" "عاةى حفةق االنًظةار " ."2071جناحةا مةن عيةق
الومام 2070م.
ثم ها هو الظرف مينةنا فسةة من الوق
الشاعر فاود إبراهوم:

 أًٓ ّلدت ّىػأت؟
 يف قسٜةة ١قيكجةة ٛقةجٓٝةةَ ١ةةٔ ؾًؿ ة ٍ
قجلج ٍ ٚػظ زدٗ قيج شيذٚ ١ٝيدز .ثني أػك ٕ
طج هلة ة قينن ْٝةةة ١قةٛغةةةؼ ١ثة ة يذني ٚقي ٓةةةح..
ٚقيصٜذ ٕٛف ُٝث د ٚيدز ....يف نٓفٗ قحلصٜٔ
دسعسعةةةر َٓ ًؼة ة َ ؾةةةقسدا ٞقيفكةةةس قجلٗةةةٌ

فوٌمر هةاا احلةوار ايتةي مةع

َذطً ةةة َ ةن قيٓظةةةة ّٛقيةةةةر دصق ٗةة ة قيةةةةرزق
َطذػةةسف َ اف ة م ػًةةِ ٚز  ٟيف َدٜٓةة ١ةةـ
قي د ١ٜقيكسٜجَ ١ين
 القساٛات األّىل ثه الكتابات األّىل
 يف قيسقث ةةَ ١ةةٔ عُةةس ٟثةةدأز قةةسق٠٤
قيكسإ يف قيهذ دٝح.

العدد  - 655حصٓساٌ2072 /

يف قخل َطةةةة ١ػفعةةةةر َ عُةةةة٘ ٝجةةةة َ
ٚأدكٓر دالٚد٘ ٚدػهٚ ً٘ٝنٓر أؾةي ٞةن
ػه ٜة ز ٚأغ ة ز قيطةةب قيػ ة ج ١ٝعًةة ٢قةة٤ٛ
قيطسقغ يف قيطٗسقز قيسٜف ١ٝقيطٛقٍ ..
ن ْةةةر دطةةةؼسْ ٞدةةةسقْ ِٝأثةةة ٞي غة ة ز
قيدٜٝٓةة ١ث ةةد نةةٌ ؾةةالٖٝ ْ ٠ةةو عةةٔ قةةسق٠٤
نذةة ة خ قازذ قيةةةةر ٟن ديةةةةح عٓٝةة ة ٟا عةةةةٔ
أع طٝج٘  ٚسق٥ح رلًٛق دة٘ٚ ...الةالٍ زقضةر
قجل َ ٝةةٚ ١ث ةةدٖ دطةةٛزز قسق٤قدةةٚ ٞدٓٛعةةر
َؿة ة زٖ ٚنٓةةةر ُْٗة ة َ يف قةةةسقٚ ٠٤دًقةةةٝـ
نةةٌ َة دكةةي عٓٝة  ٟعًٚ.٘ٝقةةد ضة عدْ ٞعًةة٢
ذيةةو صؿؿةة ٞث يًيةة ١قي سثٝةةٚ ١ضةةهين يف
َدَ ١ٜٓػل أسٓ  ٤الدَ ١قي ًِ ..
ةةةةةةة نذ ثةةةة د ٞقاٚن ثةةةةدأز يف قةسػًةةةة١
قيش ْٜٛةةة ١ثذػةةةظٝي َةةةٔ ث ةةةي َدزضةةة ٞقيةةةرٜٔ
أ سدِٗ قدزد ٞعً ٢دكطٝةي قاغة ز مس عٝة َ
فػظ  ْٞٛعً ٢قيهذ ثْٚ ١ػسٚق ية ٞث ةي َة
نذجر يف دلً ١قةدزض.. ١

ٚػةةني أعةة ٛأضةةأهل َ :ذةةٜ ٢ةةأد ٞأثةةَ ٞةةٔ
ـا  ٜأَ ٙا
دؿ ٝقاُّّ ث :ٞأٚق/ ٙأثٛى قيّٛٝا ئ ٜأدٞ
ٚطلً ٛقيجٝر يًؿُرِ
 الػعععس ّاخلٔععال ّالةبٔععع٘ ّالع عع٘ ب ع
الػعس ّاملؤثسات ّأىت ابً ميةقع٘ تتعاش بةبٔعتَعا
اجلنٔل٘
 قيطج ٝةةةة ١نذةةةة خ قًةةةة قة ةةةةسجؽ
ث ة يصٖس ٚضةةفس دهةةٜٛين قةذةةٛغ ث حلهُةة١
َٗٚةةةد أػالَةةة ٞقيجٓفطةةةظ ١ٝقيةةةٛهلَٚ ٢سدةةةي
أَٓ ٝد ٞقيٛز  ١ٜقيف ُ١
ةْٗة ة فة ة عُةةةس ٟقيةةةر ٟنذجةةةر عًٝةةة٘
ث يفأع أمجٌ قيطٛز قخلكسق.٤

ٚشق ن ٜكٝين قير ٟض فس ثذط ؤالد ٞةن َة
ٚزق ٤قيكُِ قير دي َص قيٓظ ...ّٛقيطج ١ ٝطجة ٍ
أزدكةةة ٞةن ذزقٖة ة فأ ةةةد ٚقسٜجة ة َ َةةةٔ ق
ٚأغةةظ ز أؾةةي ٞةن أً ٝزٖة فأغةةسخ شلةةح
َٚةةةةٔ سةةةةِ د ث ةةةةر قيهذ ثةةةة ١يف قةسػًةةةة ١قيةةنق ٠٤قيطة ػس ٠قيطج ٝةة ١أُّّ َػة زثٚ ٞأالةةر
قجل َ ٝةةة ١ثٗةةةدٜٚ ٤ٚكعةةةٖٚ ١ةةةرق ةةةٛذغ َةةةٔ َةةبزثٚ ٞػجٝجةة ١زٚػةة ٞهل ة ق ةةد قخل يةةد يف
قيػة س ٚقيٓشةةس ٚيف نةةٌ أْةةٛقت قيفٓةة ٕٛقيطج ٝةة١
ْؿٛؾ ٞيف دًو قةسػً( ١ن ٜٓػس ث د):
ٍّس مث زٖ قاً ٝز عًَ ٢كسثَ ١ةٔ عٓة م
د ١ٓٝدٓك
ع غةة ةكَني  ٚقيٝةةةة ١دةةةة ٧َٛي فةةةةٛق ٙقيف ُةةةة١
مً البْاكري
..أْ ة قيطفةةٌ قيةةر ٟضةةًجرا  /ػه  ٜة ٚشٜذ ١ْٛدسث ٞثسقعُٗ ةٛقضِ قيطالّ

ى ثةةني
قجلِةةٔج طٓذةة٘ن /فٓةة ّ عًةة ٢فةةسقؽ قيػةةِ ٛ
شٚقثي قاغج ح َٓط / َ ٝطل ف قينم ٚقيسعةدق/
ٚطلػ ٢قحل ٥ط ةةة قةجهٜٚ / ٢ػةٗد يف قةٓة ّ
قيج ٝةرا َٓٗةةدق ٚ/ػةةني قجلةةٛت ٜجهٝين/دؿةةٝ
قاّ ثةةة : ٞقضةةةهرا /فةةةةتٕ قيكةةةجي ٜطةةةةُ ٓ /
فأضهر َشٌ ش ً ٍٍٛثال ش َحِ ٚ/قجين قجلةٛت
ٜأنًين
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 أًٓ كاىت دزاض٘ األضتاذ فآد إبسأٍه؟

 يف قةةةةةةةةسٜر قةةةةةةةةسأز قةةةةةةةةةةسػًذني
قالثذدقٝ٥ةةةةٚ ١قدعدق ٜةةةة ١يف َدٜٓةةةة ١ةةةةـ يف
َدزض ١قيف زقث ٞأنًُر قيش ْٚ ١ٜٛصسطر يف
ط َ ةةَ ١ػةةل ةةةةة نًٝةة ١ق قخ ةةةةة قطةةِ قيًيةة١
قي سث ١ٝع ّ ّ4763

حْاز مع الػاعس فآد إبسأٍه

 ملاذا اختاز فآد ابسأٍه مَي٘ التعلٔه؟
 نٓةةةر َذفٛقةة َ يف زقضةةةر ثهةةةٌ
قةٛق ٚن ٕ ثتَهة ْ ٞإٔ أقةسأ قيفةست قيةرٟ
أزٜد ٙيهٔ قيٛقي قة  ٟقيج ٥ظ أطنْ ٞإٔ
أالذ ة ز قيفةةست قا ثةة ٞاْةةين نٓةةر أعًةةِ أْةةٞ
ةةب ق ة ز عًةة ٢قيةةدٚقّ يف قجل َ ةة ١ة ة  ٜدةةح
عً ٢ذيو َٔ ْفك ز َ  ١ٜال ً ق ١اًٖ ٞثٗ
ف ة ال ز قيًيةة ١قي سثٝةةٖٚ ١ةة ٞأػةةح قالذؿ ة ف
أ ثةةة ٞةن قًة ة ٖٚةةةَ ٞة ة  ٠د ًُٝٝةةةٚ ١أْة ة
ثطج ٝةة ١قحلة ٍ أػةةح ٖةةر ٙقةٗٓةة ١قيٓجًٝةةٚ ١أطةةد
ْفط ٞثٗ .
ٚقةةةد ثةةةدأز قيذ ًةةةَٓ ِٝةةةر ػؿةةةًر عًةةة٢
قيش ْ ١ٜٛقي َٚ ١نٓر أعًِ قيًي ١قدْهًٝص١ٜ
إ ذقى اٚفس مثةٔ نذةح قجل َ ةَٚ ١ؿةسٚيف
أسٓ  ٤قالَذؼ ٕ
 ما ضس الع ٘ احلنٔنٔ٘ بٔيع ّبع اللغع٘
العسبٔ٘؟
 نةةة ٕ ٚقيةةةد ٟز ةةة٘ ق ضلفةةة
نةةةةةشبقَ َةةةةةٔ قاغةةةة ز قيؿةةةةةٛفٚ ١ٝأغةةةة ز
قحلهُٜٚ ١ة ثٗة ٚن ْةر زٚػة ٞدؿةيٞ
ثًٗفةة ١ةيٝةة٘ سةةِ ؾةةسز أدةةس ثٗة يف قيهةةسّٚ
ٚػٝةةدقَ فأغة س إٔ قجلجة ٍ ٚقيٜ ٛة ٕ دطةةُ ين
ٚدس زطي ؾٛدٖٝ ْ ٞو عٔ قسق٤د ٞقيكةسإ
يف قيهذ دٝةةةح يةةةد( ٣قخلطٝةةةح) ٚػفعةةة ٞيةةة٘
ٝج َ...
ٚقةةد نٓةةر َذُٝةةصقَ يف قيًيةة ١قي سثٝةة ١يف
نٌ َسقػٌ د ًٚ ُٞٝال ؾة ١يف َة  ٠قيٓؼة.. ٛ
ٚث د قيذقؿـ يف قجل َ  ١قْفذؼةر ية ٞافة م
مج ٍ قيًي ١فسػر أعةح َةٔ َٓ ًٖةٗ َةٔ ٕٚ
قزدٛقٚ ٤أؾجؼر أقسأ قا خ قي سثةٚ ٞقي ة ةٞ

قة طِ ٚأنذح قيػ س قيةرٜ ٟالقة ٞقيذػةظٝي
ممٔ ػٛي.ٞ
 كٔف تأضطت ع ت مع الفكس ّالفلطعف٘
؟ ّكٔف اضتَْت الفلطف٘؟
 الثةةةةد يًُجةةةةدت إٔ ٜهةةةة ٕٛذق زؤٜةة ة
نْٝٛةةٚ ١ةال فةةتٕ ةثدقعةة٘ ضةةٝه ٕٛذلةةد ٚقَ
ٚقاضةةطٛزٚ ٠قيفًطةةفٜ ١ذُٗ ة قيهػ ة عةةن
قيذأٌَ  ٖٓٚدةأد ٞػ طة ١قخلٝة ٍ ٚقدػطة ع
ةن ذيو .
نُة ة إٔ دٓ قكة ة ز قحلٝة ة َٚ ٠بضةةةٗٝ
ُٖٓٝٚةةة ١قيذة ة زٜل قيطةةةًط ٟٛقةصٜة ة ٚقيفهةةةس
قيالٖٛد ٞقخل زم ٚقد سقم يف قيكدز.. ١ٜنٌ
ذيةةو ن ة ٕ ضلكةةين ةن قيذةةصَ ٚةةٔ قيفًطةةف١
قدز قدَه ٕ .
ٚأشعةةةةةِ إٔ ًج ٝةةةةة ١دفهةةةةةب ٟدةةةةةسفي
قيذطةةةً ِٝقيطةة ذغ ٝ ٚةةةٌ ةن قيػةةةو قيةةةٛقعٞ
ٚةن قيذط ة ؤٍ ٚقيذؼًٝةةٌ ٚقي نٝةةح ٚقةك زْةة١
ٚقالضذدالٍ ٚقالضذٓذ غ ٚقيذأَةٌ يف قيٛققةي َٚة
ٚزقٖٚ ٙ٤ةةرق َة عة ْ ٞةن قةةسقَ ٠٤ة دٝطةةس يةةٞ
َٔ نذح  ٚزقض ز فًطفَ ١ٝذٓٛع.١
 الععثاخ ّع تععُ بػتنععٔاتيا ّحٔاتيععا
أضععأل ألى ع مععً خ ع ل غعععسّ .كتابت ع إىَععا مععً
درّز الثاخ النافٔ٘
 سلٔ ةةة أثٓ  ٤دسقض أّ قحلكة زقز ةةةة
يةةةةةدَ ٜٓةةةةةٔ قيهٓةةةةةٛش َةةة ة ٜيسٜٓةةة ة ثةةة ة يذصٚ
ٚقالضةةةذصق َٚ .٠ةةةٔ ال طةةةرٚز يةةة٘ ال ػٝة ة  ٠يةةة٘
ٚيهٓٓ ة صلةةح إٔ ْذ َةةٌ َةةي دسقسٓ ة قيػةة
ٚقيسمسةةة : ٞق ًةةةٚ ٞقي ةةة ة ٞثةةةٛعٚ ٞقْفذةةة ح
َجٓٝني عً ٢قيٓكد ٚقييسثًٚ ١قيذٓقٚ ٌٝقيذؿف١ٝ
ٚقيذٓكٚ ١ٝقضذقالف قجلٛقٖس َٔ ثني زن ّ
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قة ٕ قخلطٝطٚ ...١عً ٢قةجدت إٔ ٜذ َةٌ َةي
قية قض قدْطة ْ ٞعًةة ٢أْةة٘ ًَةةو يةة٘ فٗةة ٛدةةسقض
َذف عةةةٌ َٚذه َةةةٌٚ .قيةة قض قيةةةر ٟال طلةةةدّ
قةطذكجٌ يٝظ دسقس َ ٚصلح قيذقًـ َٓ٘.....
أػْ ٝةة َ دكذًةةي قيسٜةة ح أ ٚقيفةةالح غةةظس٠
دجك َٗٓ ٢يف قازذ طةرٚز ػٝة .. ١ث ةد أعةٛقّ
د ةةةة ٛقيػةةةةظس ٠نُةة ة ن ْةةةةر ةٕ ن ٜهةةةةٔ
أفكةةةٌٖ .هةةةرق طةةةرٚز دسقسٓةة قحلةةةَُٗ .. ٞةة
ػ ٚيٓةة ة قالْفؿةة ة ٍ عٓةةةة٘ ضةةةة ٛ ٝةن قيُٓةة ة ٤
ٚقالش ٖ ز ٚقدمث ز فٓٝة عًة ٢عهةظ قجلةرٚز
قي ٝثطٚ ١قةذ فٓ..١
ي ضة ة قيػةةةدٜد ٖٓة ة ى أغةةةظ ز الجٝشةةة١
ًٚفًٝٝةة ة ز ال ثةةةةد َةةةةٔ قي ةةةة ٠ ٛةن ققذالعٗةة ة
ث ضذُسقز
 أٓععً ععً مععً العنععس ّاحلتععازٗ ّالتةععْز
ّالتقدو؟ ّملاذا تأخسىا ّتقدو اآلخسٌّ؟ أًٓ ٓكنً
اخللل؟
 سلةةةةٔ ْهةة ة ْهةةةة ٕٛيف قيةةةةدزى
قاضةةةفٌ َةةةةٔ قالسلطةةة ا ٚقيذقًةةة ٚقيجةةة ع
ٚقيفطة ة ٚقية ة ٚ ٟقالْيةةةالم ٚذيةةةو ثطةةةجح
قييجةةةة  ٤قييةةةةة ٝقيكةةةة  ِ٥عًةةةةة ٢سك فةةةةة ١قةةةةةةٛز
ٚقيةةةةذهفب ٚقيذ ؿةةةةح ٚقالْيةةةةالم ٚثطةةةةجح
قخلًةةةةٌ يف ثٓٝذٓةة ة قيفهسٜةةةةٚ ١قيٓفطةةةةٚ ١ٝيف
َٓ ٖظٓ ة قيذ ًُٝٝةةٚ ١قيذدزٜطةة ١ٝقةذقًفةةٚ ١يف
َ ضط دٓ قيشك ف.١ٝ
ٚقخلًةةٌ يف ثٓٝذٓ ة قالطذُ عٝةة ١قيةةر ٜٓقةةس
فٗٝة قيفطة ٚقُٝةة٘ قاالالقٝةة ١قيػةةٚ ٤ ٖٛيف
َسنةةةح قيةةةٓكـ قةٓةةةذفل يةةةدٚ ٜٓيف قييةةةصٚ
قيشك يف قالضذ ُ ز ٟقيعالَ ٞقيرًٜ ٟجظ سةٛخ
قحلدقس ١يهٜ ٞكذً ٓ َٔ قجلرٚز.

710

ٍ عععل تتعععركس نعععت معععع الععععدْٓاٌ األّل
ّكٔفٔ٘ إجناشِ ّّالدتُ؟
 قجٌ إٔ أثدأ قيٓػس ثدأز أغ زى يف
َط ثك ز أ ث ٚ ١ٝقةد فةصز ثكؿة ٥د عةد ٠يف
َطةةةة ة ثك ز َذ ةةةةةةد  ٠أزضةةةةةةًذٗ يًٓػةةةةةةس يف
قيدٚز ٜز قيطٛزٚ ١ٜث د إٔ أؾةج يةد ٟعةد
نةةةةجب َةةةةٔ قيكؿةة ة ٥د قالةة ة ز َٓٗةة ة ٜٛقْةة ة َ
ٚأزضةةًذ٘ الدةة قيهذةة خ قي ةةسخ ٚٚقةة ر
عٓةٛقٕ قيةدٜٛقٕ ث ضةةِ ةػةد ٣قيكؿة ٥د قيفة ٥ص٠
مبط ثك ١قالدة (ُٖطة ز يف لةالٍ ق جة) ١
فظة ة ٤ز قةٛقفكةةة٘ .نة ة ٕ ذيةةةو عة ة ّ ()ّ4771
عًُةةةة ة َ إٔ فٝةةةةةة٘ قؿةةةة ة ٥د د ةةةةةة ٛةن ثدقٜةةةةةة١
قيطج  ٝٓٝز
 أىت اخثت الػعس أو ٍْ الرٖ اختاز.؟
 ن ة ٕ قحلةةح َةةٔ قيطةةسفني .قيػ ة س
نةة ٕ ٜسقْ ٚةةة ٞيف نةةةٌ فطةةةؼ ١مجةة ٍ ٚيف
نٌ حلع ١دأَةٌ ٚث ةد نةٌ َ ْة  ٠ةْطة ْ١ٝ
ؾ ة قٚ ١نٓةةر أضةةذظٝح يةة٘ مبؼجةة ١ال ثةةٌ
ن ٕ َيٓ ًٝطة٘ قيطة ػس ٜأالةرْ ٞةن عةٛقن
ال َس.١ٝ٥
أػْ ٝة َ نٓةر أزَ َٓ ٣ة ز َة ُ ٣ةةس٠
قيجٚ ٕ ٝػني أضةذٝك أضةهجٗ يف نة ٚع
قيهًُ ز...
أػ َ ْ ٝنٓر أ زجخ ْفطٚ ٞأقطسٖ عً٢
قيهذ ثةة ١فذةةأد ٞقيكؿ ة ٥د ز ٦ٜةة ١فأزفكةةٗ
ٚيهةةٔ قيذةةدزٜح ن ة ٕ  ٜطةةٝين َسقض ة َ ٚقةة٠ٛ
أضذفٝد َٓٗ يف جت زخ أالس٣
 التدزٓظ ّالتعلٔه يف حٔاٗ فآعد ابعسأٍه
كْىع ع كيعععت تعععازع مَيععع٘ التعلعععٔه العععي تتعععاش
خبنْصٔ٘ عالٔ٘

حْاز مع الػاعس فآد إبسأٍه

َٓ ةةةر نٓةةةر دًُٝةةةرقَ يف قالثذدقٝ٥ةةة١
نٓر أضذُذي يف د ً ِٝةالةٛد ٞقاؾةيس َةين
ٚث د إٔ ػؿًر عً ٢قيش ْ ١ٜٛقي َ ١ضظًر يف
قجل َ ةةةٚ ١ثةةةدأز أ زجع ضة ة ع ز د قةةةد ةة ة ٠
قيًي ١قدْهًٝص ١ٜقير نٓر َذُٝصقَ ثٗة نةٞ
أٚفس ْفك ز قجل َ ٚ ١أض عد أضسد ٞيف أعج ٤
قيٓفكة ة ز نٓةةةر أػةةةح ًالثةةةٚ ٞضلجةةةْٛين ٚ
قيٓذة ٥ع ن ْةةر زق ٥ةة ١اْةةرقى يف عة ّ  4765مت
د ٝٝين َدزض َ ٚثكٝر أ زع ػذة ٢السطةر ةن
قيذ قةةد ع ة ّ  ّ1141عًَُّةةر الالهل ة يف ٚيةة١
قدَةةة زقز قي سثٝةةةة ١قةذؼةةةةد ٠مثةةة ْ ٞضةةةةٓٛقز
ٚعًُر َةدٜسقَ يش ْٜٛة ١قيكجة ٛةةد ٠قسةٓر عػةس٠
ضٓ......١
ٚيف نةةٌ َطةةب ٠د ًُٝةة ٞقيةةر قضةةذُسز
قسٓةةذني ٚأزث ةةني ضةةٓ ١نٓةةر ع غةةك َ يًذ ًةة ِٝال
أ ٝةةةةح ٚال أدةةةةأالس ٚال أًًةةةةح قضةةةة قػ ز أٚ
ةط ة شقز َ َٓ ة َ إٔ قدالةةالف يف قي ُةةٌ ضةةس
زلة ح قة ًةةِ ٚإٔ زل ػةة٘ أنةةن زأمسة ٍ يةة٘
ٚنٓر أؤَٔ إٔ قةسث ٞقي ع ِٝصلةح إٔ ٜسثةٞ
َجةةةةةدعني َٚذفةةةةةٛقني ٚأْ ضةةة ة َ ْةةة ة طؼني يف
ػ ٝدِٗ  ٜسف ٕٛنٝة ٜطةذقدَ ً ٕٛقة دِٗ
قي كً.١ٝ
ػةةني نٓةةر َةةدٜسقَ نٓةةر طةةدٚ َ ٜػ شَة َ
َٚذ ث ة َ ي ًُةة ًَُٚ ٞة َ ثهةةٌ َ ة ضلذ ة غ ةيٝةة٘
قةةةةدٜس قيٓة ة ط  ٚ .قُ٥ة ة َ نٓةةةر أًةةةٛز ْفطةةةٞ
ثةةدٚزقز ٚقةةسق٤قز ط ة ٚ ٠أ غةةَ ٢ةةي قةٓ ة ٖع
قجلدٜدٚ ٠أ زجضٗ .
 كه أجنصت مً الدّآًّ حت ٙاآلٌ؟
 يد ٟضذٚ ١قٜٚةٔ َطجٛعة: ١ةطة١
َٓٗة ة ؾة ة ز ٠عةةةٔ قدة ة قيهذة ة خ قي ةةةسخ
ٚٚقػةةد عةةٔ قز قيذٛػٝةةد ٟيف ةةـ ٚيةةدٟ

أنشةةس َةةٔ ضةةج ٚ ١قٜٚةةٔ قٝةةد قيطج عةة َٗٓ ١ة
دلُٛعةة ١أْ غةةٝد ي ًفة ٍ ٚقةةد ػ يةةر ثةةٝين
ٚثةةني ْػةةسٖ لةةسٚف قحلةسخ عًُة َ إٔ نةةشبقَ
َٔ قؿ ٥دٖ َٓػةٛز ٠يف ٚزٜة ز أ ٚفة ٥ص ٠يف
َط ثك ز.
ٚيد ٟنِ نجب َةٔ قيٓشةس قا ثة ٞقيةرٟ
قؿسز يف قالٖذُ ّ ثٓػس ٙأنشس َٔ دكؿبٟ
جت  ٙقيػ س.
 ملاذا أىت بعٔد عً النحاف٘ ّاإلع و؟ ٍعل
لرل ع ٘ باجلغسافٔ٘ ّاملكاٌ ّالبعد؟
 قحلكٝكةة ُٖ ١ة ضةةجج ٕ  :قا ٍٚذقدةةٞ
أع ف ف ٘ٝثذكؿب ٟجت  ٙةْذ ط ٞقدثةدقعٞ
ٚأثةةةسز يٓفطةةة ٞذيةةةو ثةةةإٔ قيًةةةٗ ض ٚزق ٤قيٓػةةةس
 ٜط ٞق ١ُٝرل ع ١يًُجدتٚ .قيش َْٛ ٞقٛعٞ
ٖٚةة ٛقيج ةةد قجليةةسقيف ٚعٓ ة  ٤قيطةةفس ٚدةةصقػِ
قيٓ غةةةةس ٜٔقيطةة ة ز٥ني ٚهلةة ة سِٗ ْ ٖٝةةةةو عةةةةٔ
لةةسٚف قحلةةسخ قيةةر ٚيَّةةدز يةةد ٟنةةشبقَ َةةٔ
قيذػ ؤّ ٚقدػج ا.
 كٔف تس ٚع ٘ الػعس بْضعاٜل االتنعال
ّالتْاصل احلدٓج٘ ؟ ّما تأثريات ٍرِ الْضعاٜل يف
الػعس مً خمتلف اليْاحٕ ؟
 يكةةةةةةد فذؼةةةةةةر ٚضةةةةة  ٌ٥قالدؿةةةةة ٍ
ٚقيذٛقؾٌ قحلدٜش ١قاثةٛقخ ٚقيٓٛقفةر يًظُٝةي
ٚقؿةةةةةسز قةطةةة ة ف ز قيصَ ْٝةةةةةٚ ١قةه ْٝةةةةة١
ٚالففةةر قاعج ة ٚ ٤قجلٗةة ٚ ٛقًًةةر َةةٔ َ ْ ة ٠
قيطةةفس ٜٚطةةسز قيطةةجٌ يًٓػةةس ٚأييةةر نةةٌ
أْةةةةةةةٛقت قالػذهةةةةة ة ز ٚقحلعةةةةةةةس قدثةةةةةةةدقعٞ
ٚقهلُٓٝةة ز قة ضطة ة د ١ٝقيذكًٝدٜةةة ١ق هَٛةةة١
ث يسد ثةةٚ ١قيٛضة ً ز ٚق طةةٛث ٝز ٚغةةظ ر
قةٛقٖح قييك ١عًة ٢قيٓػةس ٚعةسذ ةثةدقعٗ
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ٚأد ػةةةر هلة ة قالًةةةالت قاٚضةةةي عًةةة ٢جتة ة زخ
ق الةةةسٚ ٜٔالًكةةةر َٓ الة ة َ يًؼسٜةةةٚ ١قيذف عةةةٌ
قةطذُس.

قيػة ة عس إٔ ٜٛطةةة٘ الالٜة ة سلًةةة٘ ةن قحلكةةةٍٛ
قةف ُ ١ثسػٝل قجلُة ٍ ٚإٔ ٜصطةُ٥ ٞة٘ يف
فك  ٤قحلك زقز قاؾ ١ًٝقةذظد .٠

نُة ة أْٗة ة أد ػةةةر يًػة ة سقٚ ٤قةجةةةدعني
ن فةةة ١يف رلذًةة قيجًةةةدقٕ قيذٛقؾةةةٌ قيٝةةةَٞٛ
ٚدج ٍ عةسذ ةثةدقعِٗ ٚسك فة دِٗ َ ٚة يةدِٜٗ
َٔ قيهٓٛش قي قسٝة ١قيةر ًْٗةٛق َةٔ َ ٗٓٝة
ممة ة ضة ة ِٖ يف جتةةةد قحلسنةةة ١قدثدقعٝةةة١
ٚقدط ت ْط قٗ ٚقيذف عٌ ثني قاط.. ٍ ٝ

 الػععععس ّالعععدّزٓات الجقافٔععع٘ ّدّزٍعععا يف
جتسب٘ فآد ابسأٍه

ٚقةةد دطًجةةر ٖةةر ٙقيٛضةة َ ٌ٥ةةٔ قجلُٝةةي
قالضةةذصق َ ٠ةةٔ قيهذ ثةةٚ ١قيٓػةةس قيٝةة َٞٛمم ة
قضةةذدع ٢قيطةةسعٚ ١قيذطةةست ٚقالزجتة ٍ ٚٚيَّةةد
ٚضٛٝيد نُ َ ٖ ٥الَ مم ٜطُ ٢سك فٚ ١ةثةدقع َ
فٝةةة٘ قييةةةص ٚقيةةةشُني ٚيهٓةةة٘ ضةةةٝفسش ْٛعة ة َ
طدٜدقَ ث د سثًذ٘ ٚدؿفٝذ٘...
ث ةك ثٌ ن ْر هل ضًج ٝز نةشب ٠ػٝةص
قالةةةذًط قحل ثةةةٌ ث يٓ ثةةةٌ ثطةةةجح ٝة ة خ قيٓكةةةد
قةٛقةةٛعٚ ٞقدغةةسقف قيفةةين ٚقدثةةدقع ٞيكةةد
أؾةةج نةةٌ ةْطة ٕ ٜهذةةح َ ة ٜػة ٜٚ ٤طةةُ٘ٝ
ةثدقع َ ٚصلد َٔ ٜؿةفل ية٘ ٜٚجةد ٟةعظ ثة٘ ثة٘
ٜٚه ٌٝي٘ قةدقٚ ٥قايك خ َُٗ ن ٕ َ َ ٜ
يف  ٝخ قيٓكد  ٝث َ َسعج َ.
 كٔععف قلععش الػععاعس التععْاشٌ ب ع املا ععٕ
ّاحلا س؟
 قيػ عس ع ثس  ٝي٘  ٚزؤ ٙ ٜيًصَ ٕ
ٚقةهة ٕ .ال ػةةٛقطص  ٚال ذلسَة ز دةةٕٚ ٍٛ
قْطالقةةة٘ ٚزخ َةة ذٍ أفكةةةٌ أيةة َةةةسَ ٠ةةةٔ
ػ قةةس .قةٗةةِ إٔ صلةةد قيػ ة عس عػةةج ١قخلًةةٛ
قدثدقع ٞقير ػع ٞثٗ طًظ َؼ ٚيهٔ َةٔ
 ٕٚإٔ ٜطةةةةةُ ي ف ةةةةة ٢إٔ دطةةةةةسقٗ  .عًةةةةة٢
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 يكةةد ن ة ٕ يًةةدٚز ٜز قيشك فٝةةٚ ١ز
نةةةجب يف دُٓٝةةةَ ١ةةةٖٛجر ٚيف زع ٜذٗةةة ةذ
نٓةةةةةر أغةةةةة  َ ٟعةةةةةِ ق ةةةةةالز قا ثٝةةةةة١
ٚقيفهسٜةةٚ ١قةًؼكة ز قيشك فٝةة ١قيطةةٛز ٚ ١ٜةةب
قيطٛزٚ ١ٜأًًي عً ٢ةثدقت قيػ سق ٤قيهجة ز
ٚقد قضذفدز َٔ جتة زثِٗ َٚةٔ ق زق ٤قيٓكدٜة١
ػ ٍٛةثدقعِٗ.
نةةةةةةة ٕ ةًؼةةةةةةةةل قيشةةةةةةةةٛز ٠قيشكةةةةةةة يف يف
قيطةةةةةج  ٝٓٝز ةقةةة ة ف ١ةن قةٛقةةة ة قا ثةةةةةٞ
ٚقاضةةجٛت قا ثةةة ٞقة سفةة ١قيطةةةٛزٚ ١ٜدلًةةة١
قيه دةةةةح قةؿةةةةس ١ٜيفةةة  ٠ذلةةةةد ٚ ٠قيطً ٝةةةة١
ٚقةةةةٛز قي ةةةسققٝذني ٚدلًةةة ١ق قخ  ٚبٖة ة ٚ
بٖ قاسس قيهجب يف دَُٖٓٛ ١ٝجر.
ٚةٕ أْظا ال أْظا زضة ي ١قيػة عس قيهةجب
قةسػةةةة ّٛقاضةةةةذ ذ ضةةةةً ٕ ُٝقي ٝطةةةة ٢ةيةةةة ٞيف
َٓذؿ قيشُ ْ ٝٓٝز قير أغ ث ٞف ٗٝةغة ٠
ػًَّكر ث ٞةن ع ن قيٓظ ّٛث د قسق٤د٘ قؿٝد٠
نٓر قد أزضًذٗ ةن قةٛق قا ث. ٞ
ن ْر زضة ي ١أنةن َةٔ نةٌ غةٗ قز
قيذكةةدٜس ٚقجلةةٛق٥ص قا ثٝةة ١قيةةر ػؿةةًر عًٗٝة
قجًٗ ٚث دٖ اْٗ ن ْةر دُةٌ نةٌ َ ة ْٞ
قيسع  ١ٜقاث ١ٜٛقيسقق ١ٝقير ضلذ طٗ قةجةدت يف
ثدقْ ١ٜػس.ٙ
ٚث ةةدٖ ثكٝةةر أْػةةس يف قيةةدٚز ٜز ٚأدة ثي
ةْذةة غ قةجةةدعني ٚأدف عةةٌ َ ٗةةِ ةن إٔ طةة ٤ز
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ٖر ٙقحلسخ قةػ ٚ ١َٚفسقةر عًةَ ٞة ٜػةج٘
قالْكط ت.
 معععا ضعععبع تسادععععع الػععععس يف ا تنعععععات
العسبٔ٘ ؟ ملاذا مل ٓعد الػعس دْٓاٌ العسب؟
 يف قة قةةة ٞنة ة ٕ قيػة ة عس يطة ة ٕ
ػةة ٍ قيكجًٝةةةٚ ١قيرق٥ةةةد عٓٗةة ٚنة ة ٕ قيػةة س
أزقةةةٚ ٢أمجةةةٌ ٚأٜطةةةس فةةةٔ دٜؿة ة ٍ ػ طة ة ز
قدْط ٕ قجلُ يٝةٚ ١قدعالَٝةٚ ١يةريو دٗ فةر
قةًةةةةٛى ٚقاَةةةةسق ٤يٝظُ ةةةةٛق قيػةة ة سق ٤يًةةةةذيين
ثأدلة ة ِٖ ٖٚظةةة  ٤أعةةةدقٚ ِٗ٥قةةةد نةةة ٕ
قيػةة س ٓ ٝ٥ةة َ ٚث يذةة يٖ ٞةة ٛفةةٔ يً فٝةة٘ عةةٔ
قيٓفظ ْ ٖٝو عٔ قيذ ةجب عةٔ يةٛقعع قيةٓفظ
ٚػ ط دٗ .
َةةي دطةةٛز قحلك ة زٚ ٠يةةدز فٓةة ٕٛنةةشب٠
دصق ةة٘ ٚدأالةةر َط ة ػ ١نةةجبَ ٠ةةٔ َه ْذةة٘
ن يكؿةةٚ ١قةطةةسػٚ ١ٝقيطةةٚ ُٓٝقةك يةة ١سةةِ
قةطًطةةةالز قيذًفصْٜٝٛةةةٚ ١قاغةةةسً ١قييٓ ٝ٥ةةة١
قةطظًٚ.١ن  ٜد قحلهة ّ ا طة ١ةيٝة٘ ثطةجح
ٚطةةٚ ٛشقزقز  َٚضطةة ز ع ٝ٥ةة ١ن دذقعةة١
ٚقيذًفةة ش ٚقيؿةةةؼ فٚ( ١شقزقز قدعةةةالّ) سةةةِ ةٕ
قيػةة ة س قحلةةةةدٜص قيةةةةرَ ٟةة ة ٍ ةن قييُةةةةٛذ
قةطذيًل ٚقيسَٛش قييسٜجٚ ١ث ةي قيٓشةس قييةص
ٚقيةةةٓعِ قةة ة  ٟقيًةةةرٜٓ ٜٔػةةةسقٕ عًةةة ٢أُْٗة ة
غ ة س نةةٌ ذيةةو ط ةةٌ ػسنةة ١قيػ ة س غةةج٘
ذلؿٛز ٠يد ٣شلجةَ ١ؿة ث ١يف أ ًةح قاػٝة ٕ
ثذكقِ قاْ ٚقيٓسطط ١ٝقدثدقع١ٝ
 معععا السضعععال٘ العععي انلعععَا الػعععاعس يف
العنععس احلععدٓح؟ ّمععاذا ٓقععْل لقساٜععُ ّمتابعٔععُ يف
ظل الدفع املعلْماتٕ ّالنْزٗ الي ىافطت الكلن٘؟

 يهٌ غ عس زض يذ٘ قدْط ْ ١ٝقيةر
دٓطةةةةةظِ َةةةةةي ًج ٝذةةةةة٘ ٚػ ط دةةةةة٘ ٚلسٚفةةةةة٘
َٓٚطًك دةةةةةةة٘ ٚزؤٜةةةةةة ٚ ٙةٕ ٚطةةةةةةةدز قٛقضةةةةةةةِ
َػةة ن ١يةةةد ٣قجلُٝةةةي دةةةذًقـ ثٓػةةةس قةةةِٝ
قحلةةل ٚقخلةةب ٚقجلُة ٍ ٖٚةةَ ٞفة ٖ ِٝيٝطةةر
ذلد  ٠قة ْٚ ٞقد ده ٕٛي ١أٚط٘.
ٚػ طةة ز قي ؿةةس قحلةةدٜص دذطًةةح َةةٔ
قيػةةةة ة عس جتدٜةةةةةةد زٚح زضةةةة ة يذ٘ ٚأضةةةة ة يٝجٗ
قدثدقعٝةةة ١مبةة ٜٓطةةةظِ ٚزٚح قي ؿةةةس ًٚج ٝةةة١
قيٓ ع ٚػ ط دِٗ .
قيػ ة عس قةٓذُةة( ٞقةًذةةصّ) ال ٜطةةذطٝي إٔ
ٜهةة ٕٛػ ٜ ٝة َ أَ ة ّ أٖةةٛقٍ قحلةةسٚخ ٚطةةسقِ٥
قةطةةةةةةةذ ُسٚ ٜٔفعةةةةة ة ٥ي قجلٗةةةةةةةٌ ٚقيذقًةةةةة ة
ٚقالضةةةةةذجدق ٚٚضةةةةة  ٌ٥قدعةةةةةالّ ٚقيدع ٜةةةةة١
قةق عةة .١ال ثةةد إٔ ٜهةة ٕٛذق زضةة ي ١دٜٓٛسٜةة١
د ةةةصش ػةةةح قيةةةٚ ًٔٛقةةة ِٝقجلُةةة ٍ ٚقيجطٛيةةة١
ٚقيطةةةةالّ ٚدةةةةصزت قاَةةةةٌ ٚقيذفةة ة ؤٍ ث حلٝةة ة ٠
ٚقيٓ ع ٚدسذ عًَٛ ٢قطٗ ١قيك ٣ٛقيعالَ١ٝ
قيي مشةة ١مبقذً ة أيٛقْٗ ة ٚ .ذيةةو ٜذطًةةح َٓةة٘
َٛقنجةةةةة ١قحلدقسةةةةة ١ثةةةةةٛعٚ ٞسكةةةةةٚ ١ة ةةة ة ٕ
ٚقيذف عةةةةٌ َةةةةي ق ذُةةةةي ث ٝةةةةدقَ عةةةةٔ قيةة ة ف
قدثةةةةدقع ٞقيجةة ة ٥ظ أ ٚقيذكٛقةةةةي ٚقالْ ةةةةصقٍ يف
قُكِ قي دَٚ ١ٝقيٝأع.
 زضعععال٘ األدٓعععع ّالػعععاعس فآعععد ابعععسأٍه
لألدٔال يف ْٓميا ٍرا ماذا تسٓد أٌ تقْل؟
 أْةة فةةالح ً َٚةةِ ٚغةة عس ٚثةةريو
 ٜدةةح عًةة ٞإٔ أؤ  ٟسةةالض زض ة  ٌ٥يف زض ة ي١
ٚقػد: ٠
ا ةةة زض ير جت  ٙقازذ دذظً ٢يف قحلٛقز
َ ٗة َٚةي ن  ٓ٥دٗة قجلًُٝة ٚ ١يف قي ٓ ٜة ١ثٗة
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ٚدػرٜح ثسق٤دٗ ٚعفٜٛذٗ قيٓ ثٗٚ ١قيذ ًِ َٓٗ
أجبد ١ٜقيُٓ ٚ ٤قالْذُ .٤
خ ةةة زضة ير جتة ً ٙالثة : ٞدطةذدع ٞإٔ
أضةةكَ ِٗٝةةٔ زػٝةةل قيج ٝة ٕ قةؿةفَّٚ ٢أعًُٗةةِ
َٔ الالٍ قحلٛقز نٝة ٜكةسؤٜٚ ٕٚطةذُ ٕٛ
ٚضل ٚزٜٓٚ ٕٚكدٚ ٕٚأزعة ٢قةٛقٖةح قييكة١
مبؼجٚ ١أْ  ٕٚ َٔ ٠قطس أ ٚدٗة ٚ ٕٚإٔ االةر
ثأٜةةةةد ِٜٗةن فةةةةذ افةة ة م قالْطةةةةالم ث ةةةةد إٔ
دهذط ٞأطٓؼذِٗ ٚدسدكَ ٞط َ قْطالقِٗ.

ٚدطٛف ث يطسج قةكدع
َٔ ضق  ٤قةٛز
يًج ص قجلدٜدِ
ينقعِ ٚز  ِ١ٜقاػالِّ
دٌُ يًطُ  ٤زض ي ١قاعُ م
ف ُ َ١قيٛعِ ٛ
يسؤ ً٣دهؼجًٗ قينق ٠٤يف لالٍ قيػٛم
يف ن ١ْٛٓٝقيذهٜٔٛ
َٔ نَػا ٍ ةن نػ ٍ

زض ير جتة  ٙقسق٥ة :ٞإٔ أقةدّ هلةِ قا خ
قيًٛين  ٚقدْط ْ ٞقيؿ م قيسقق ٞقيرًٜ ٟة
 َٔٚعٝدٍ ي ٝد
ٍّ ٜكسأقٕ قيٛػ ٞيف ةي قيطؼ ث١
ًُٛػة ة دِٗ ٚػ طة ة دِٗ قجلُ يٝةةة ١ث ٝةةةدقَ عةةةٔ اخٍ ٚأّ
قيًةةةةٗ ض ٚزق ٤قد ةةةةسق٤ز قخلدقعةةةة ١أْةة ة قثةةةةٔ
ٜكطف ٕ قيٓظِ يًطفٌ قيط ٝدِ
ضٛز ١ٜق جةٚ ١قيهسقَة ١أغة س أْةين صلةح
يدَٛت أالر
إٔ أنةة ٕٛػ ة َال زض ة ي ١قيػةةٗدقٚ ٤قجلسػةة٢
ٚثطٛالز طٝػةٓ ٚغة جٓ يذ صٜةص قة ِٝقيجطٛية ١الػ قمِ ٛزٖ عٓد قيٓظ ح
ٚد سٜةةة ١قيفهةةةةس قيعالَةةةةٚ ٞفكةةة طةةةةسق ِ٥يؿج قؼهذٗ
قةطذ ُس ٚقةطذجد ٚزفي زق ١ٜق جٚ ١قي ...ّ ٥ٛاْف ع قيٛزِ ٚ

ٚةيٝةةةو ٖةةر ٙقيكؿةةةٝد ٠قاٚن يف ٜةةةٛقْ ٞي قض طدج ٟقيٛقزف قيسٕ ٜ

قاالب (طٓ ػ ٕ َةٔ عجةل يًُٝة ّ) قيةر ٟؾةدز
عةةةٔ قدة ة قيهذة ة خ قي ةةةسخ قجةةةٌ قاػةةةدقض
ثطٓٛقز عد ٠قيةر أزقٖة َٓ ضةج ١يبط ثة ١عةٔ
ٖرق قيط قٍ:
إٍعععععداٛ

حلُ َ ٍ١دٓط خ َٔ عًٗ٥ ٝ
يف ُس ٠قيجٛح قة ذل
ٚقْط ٝخ قيدف٤
ٚقيؿؼ ٛقيِ ٚ ٛ
يجٗ  ٤ضٓجً ٍ١دٓ ّ لًَّٗ
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يف ذقد ٞقيٝذ١ُٝ
يف قسلٓ  ٤قًٛعٞا قخلكسق٤
يًؼٔ قيفسٜدِ
يًػ ٖد قيًَُّ ح ٜكسؤْ ٞعًَ ٢اٗاٌٍ
ٜٚدالٌ يف ًكٛع قيٛطد
َسدك َ ٝثبالَ ٞةن قُِ قخلًِ ٛ
خلط زَ ٍ٠ػفٛع ٍ١ثسق قاػج١
الْهط زٍ عجكسٟج قيًُ دسغف٘ قةط َي
ٜفذ قيػسف ز ي فل قيج ٝدِ
يًك  ٤ػ قسْ ثي ٥جٓ عً ٢عطٌ قي ذ خ
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ْٚػ ٠ٛقي ػ خِ

يًٛقر ضلًُين عًٌٍَٗ ٢
ٜٚدالٌ ًكظ أ ٓٝر

ٚقيسٖا ِ قي ظٝحِ

ٜٚأنٌ الجصٖ قة ُٕٛٝيف قي ٝد قيط ٝد

ييصقي ٍ١دلٓ ٍ١ْٛثيصقهل

ٚا ٍٚقيهًُ ز دًُين عًْ ٢جكٞ

دنصن ٞقجلُ ٍ ػالَ٠ٚ

فذٛؾًين السٖ

ٚدٗصُّ زضل ٕ قيكًٛخِ

عً ٢الط ٍٛطدٜدِ

يفسقغ ٍ١دذه س قاشَ ٕ يف ػسن دٗ

ضألٌُّ أنذح سِ أنذحن

فذكُُّٗ يف شٖسٍ٠

ن ٞأن ٕٛةغ ز ٠الكسق٤

ٚدؿٛغ ثطًُ ١قي ٓ مِ ثٓػ ٠ٛقيسغ قةكدعِ

يف زخ قيؿ ِ ٛ

ٚقيذ ٝت قيكًح
ٚقيعُأ قيػدٜدِ

ضريٗ ذاتَّٔ٘

يًٓٗس ضلٌُ يً قخ ؾج ث ١قيؿجٛقزِ

 -ف ٜد ةثسقِٖٝ

يف زٚح قيػك ٥ل

 -دٛيّد / 8 / 51

يًُؼٝط ٜطٌُّ َٔ َي قيطؼ ث١
ػني دسضٌ زث ١قاشٖ ز عٓٛقٕ قينٜدِ
يًهٕٛ

ٔ يف قيذفذُّ

ٜٓذك ٞػسفني َٔ يي ١قيطٓ ثٌ
قةؿج ح َٔ عسم قيصِْ ٛ
ٜٚطب يف نٓ قيجالثٌِ
يًطفٛي ١دجدت قيهًُ ز ف د َ١اضسقز قيٛطِ ٛ
اْ ٚأْرِ
ٖٔٚ ِٖٚ
 ٍٚ ٜ َٚيٓ َٓٚ
يًظسقح قخلُكس أغسع ١قيكؿٝدِ
ٚاٛزٖ قخلكسق٤
ٚقيٓيِ قةسقفل َٛنح قدثدقت
يف عُس ٟقيصٖٝدِ
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ٚيةةد يف قسٜةة ١قيكجةة / ٛذل فعةة ١ةةـ
ٚد ًَّةةِ فٗٝةة قةةةسػًذني قالثذدقٝ٥ةةٚ ١قدعدق ٜةة.١
 ٚزع قةسػًةةةة ١قيش ْٜٛةةةة ١يف َدٜٓةةةة ١ةةةةـ
ٚػؿةةٌ عًةة ٢قيػةةٗ  ٠قيش ْٜٛةة ١عة ّ  ّ4761سةةِ
الةةٌ ط َ ةةَ ١ػةةل ةةةةة نًٝةة ١ق قخ ةةةةة قطةةِ
قيًيةة ١قي سثٝةة ١يف قي ة ّ قيدزقضةة 4761ٞةةةة4764
ٚصسطةةر فٝةة٘ ػ ؾةةالَ عًةة ٢ةطةة ش ٠يف قيًيةةة١
قي سث ١ٝع ّ . 4763
يف ع ة ّ  4765أؾةةج َدزض ة َ ة ة  ٠قيًيةة١
قي سثٝةةة ١يف س ْٜٛةةة ز ةةةـ ٚعُةةةٌ َةةةدٜسقَ
يش ْ ١ٜٛقيكج ٛةةد 41 ٠ضةٓ .١سةِ ذٖةح ةعة ز ٠ةن
ٚيةة ١قدَ ة زقز قي سثٝةة ١قةذؼةةدٚ ٠ثكةةٜ ٞةةدزع
ػذ ٢ع ّ . ّ 1112ػؿٌ الالهل عً ٢عد َٔ
غةةةٗ قز قيذكةةةدٜس َةةةٔ ٚشقز ٠قي ثٝةةةٚ ١قيذ ًةةةِٝ
ٚقيػةةج خ َٚةةٔ قةٓطكةة ١قيذ ًُٝٝةة ١يف قيػ ة زق١
مبٓ ضةةةةج ز عدٜةةةةد ٠دسثٜٛةةةةٚ ١أ ثٝةةةةْٚ ١ذٝظةةةة١
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قيذك زٜس قيطٓ ١ٜٛقةُذ شٚ .٠ث دٖ ع ةن ثًةدٙ
ضةةةٛز ١ٜيٝهُةةةٌ َطةةةبد٘ قي ثٜٛةةةَٚ ١ة ة شقٍ
َدزض َ يف س ْ ٜٛز ـ ػذٖ ٢رق قيذ زٜل .
قْذطةةح ةن قد ة قي ةةسخ ع ة ّ 4774ث ةةد
إٔ ؾةةةةدز يةة ة٘ ٜٛقْةة ة ٕ غةة ة س ٕ ٜعةةةةٔ قدةة ة
قيهذ خ قي سخ ُٖ ُٖط ز يف لةالٍ ق جة١
عة ّ  ٚ4772ثٝةةدٜو َفذة ح قةدٜٓةة ١عة ّ 4773
ٚقد ؾدز ي٘ ث دٖ قيدٚق ٜٔٚق د : ١ٝعً ٢أفل
قالْذعةةةةةة ز  /قز قيذٛػٝةةةةةةدٚ ّ1113 ٟقيٝةةةةةةّٛ
أَٓؼة ةوِ قغةةةذ ي / ٞقدة ة قيهذة ة خ قي ةةةسخ
ٚ 1113عًةة ٢غةةسف ١قيسؤ ٜة  /قد ة قيهذ ة خ
قي سخ ع ّ  .ّ1117طٓ ػ ٕ َٔ عجةل يًُٝة ّ /
قد قيهذ خ قي سخ ةة ّ ّ 1141
ػؿًر عً ٢طٛق٥ص أ ث " ١ٝغ س " عدٜةد٠
قالٌ قيكطس ٚال زط٘ َٓٗة  :قالةٌ قيكطةس  :يف
َط ثك ز ْك ثة ١قة ًُةني قيفسعٝة ٚ ١قةسنصٜة١
انشة ةس َةةةٔ ٚز ٠يف قيذطة ة  ٝٓٝز َةةةٔ قيكةةةسٕ
قة قةةٚ ٞيف َطة ثك ١قدة قيهذة خ قي ةةسخ

قيفسع ١ٝع ّ َٚ /4774ط ثك ١طسٜةد ٠قاضةجٛت
قا ث ٞع ّ  4773نُ ػؿةٌ عًة ٢طة ٥ص ٠يف
ْػةةٝد قاًف ة ٍ ٚ 4773ط ة ٥ص ٠قيكةةدع قيذ ث ةة١
ةطذػ ز ١ٜقيشك ف ١ٝقدٜسقْ ١ٝعة ّ ٚ4774طة ٥ص٠
َةةدػر عه ة ؽ قا ثٝةة ١ع ة ّ ٚ 4771ػؿةةٌ
عًةة ٢طة ٥ص ٠دلًةة ١قةٓة ٍ قدَ زقدٝةة ١ع ة ّ 4774
ٚدلً ١قي قض قدَ زقدٝة ١عة ّ ٚ ّ1111ػؿةًر
عًةة ٢ط ة ٥صٚ ٠شقز ٠قي ثٝةةٚ ١قيذ ًةةٚ ِٝقيػةةج خ "
َطةةة ة ثك ١قيٓؿةةةةةٛف قا ثٝةةةةة " ١عةةة ة ّ ّ 1111
َٚطة ة ثك ١قيةةةن  / ٠قيةةةدٚز ٠قاٚن ٖ4314ةةةةةة /
ٚشقز ٠قدعالّ ٚقيشك فٚ ١قيػج خ قدَ زقد ١ٝع ّ
ٚقد ق ّ ثدزقضة ز عةدٚ ٠مبؼ قةسقز يف
قيػ س قحلدٜص ٚأ سقق٘ َٚك َٚ ٘ٓٝأض يٝج٘
قيفٓٚ ١ٝقيؿٛز ٠قيػ س ١ٜفٝة٘ ْٚػةس ث كةٗ يف
ٚز ٜز ال زط. ١ٝ
يدٜةة ة٘ أنشةةةةس َةةةةٔ رلطًٛةةةة ١غةة ة س١ٜ
 ٚزقض ١عٔ قيطسف ١قا ثٚ ١ٝأث ٖ قدْطة ْ١ٝ
 ٚبٖ .
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بنى ثابتة وتاريخ مشترك
عاطف البطرس*

*

*

أىاي ؽاهي ىؾِهي ّتىّز بسرؽٕ اًتصار اهىؾهِىٕ ِفْ ؽطر االًفحار اهىؾرفْ ِاإلًتاد
االحتىاؽْ ههثكافٕ( ،ىأسسٕ اهثكافٕ) ىذهّاً ِؽاهىّاً ،زاهت اهذدِد بّن اهثكافات ِاستهػت
اهثكافٕ اهِػًّٕ اهكِىّٕ ِتفاؽهت ىؿ فّرٌا ىن اهًتاحات اهِافدٔ ؽن ػرّل ثِرٔ اهىّدّا
ِاالذتماي اهىباصر ،أِ ؽن ػرّل اهترحىٕ.
أطبر ىن اهؾسّر أن ًتذدج ؽن ثكافٕ طافّٕ ًكّٕ ،أِ ؽن ىثكف ىؾزِوًٌ ،ان تداسو
ثكافْ ِتالقر ىؾرفْ ِتسطّب إبداؽْ ،ذتٖ ؽن ػرّل االستفادٔ ىن األصماو اهفًّٕ
اهىًتحٕ فْ سّاقات ىستهفٕ ،ماهرِإّ ىثالً ِاهصمو أطبر رطّداً رىزّاً ّىمن استثىارُ،
ِاالستفادٔ ىًَ بتذىّهَ ىعاىّن ىذهٌّٕ ،ذا اهتالقر ال ّهقْ اهسطِطّات اهىىّزٔ همو
ثكافٕ تمًِت ؽبر تحربٕ تارّسّٕ هٍا سىاتٍا اهىذددٔ ِػراٙكٍا فْ اهتؾبّرِ ،اهسػر فْ
ىؾارعٕ اهسطِطّات اهىذهّٕ باهسّرِرات اهؾاهىّٕ .فْ سعي ٌذا اهتفاؽو اهسالل ّؾّض
اهىثكف أصبَ ىا ّم ِن بذاهٕ اًفطاي بّن ثكافٕ مًِّٕ ّتؾاؼي تأثّرٌا باعػرادِ ،بّن ِاقؿ
ىتسهف تصمو أبًّتَ اهثكافّٕ أذد اهثِابت اهتْ ال بد ىن تفمّمٍا ِسهسهتٍا هالًػالل إهٖ
أبًّٕ ذدّثٕ ال تهقْ ىا صّد ِإًىا تؤسش ؽهَّ ،فْ ؽىهّٕ اًفتاز تكِي ؽهٖ استّؾاب أذدج
ىًحزات اهثكافٕ اهؾاهىّٕ ِاهىؾرفٕ اهبصرّٕ.
ىثكف اهِّي ّؾّض صمهّاً فْ اهؾاهي اهذدّجِ ،ؽىهّاً فْ ِاقؿ ىتسهفّ ،ذاِو استراقَ
ِتحاِزُ ،همًَ ال ّستػّؿ بفؾو ترامي إذباػات هّش أِهٍا عؾف اهتكاهّد اهدّىكراػّٕ،
ٌِّىًٕ اهفمر اهقّبِْ ،ثكو اهسهػات االحتىاؽّٕ ِاهتسهف اهذعارِٓ ،اهىذاِالت اهىتؾىدٔ
ِاهؾفِّٕ إلقطاِ َٙتٍىّصَ ِإبؾادُ ؽن ساذٕ اهفؾو االحتىاؽْ ،بو ّؾّصٍا ىحتىؾٕ.
ىثكف اهِّي ِّحد فْ ؽاهي قدّي ،بفمر ذدّج ،باهتِازٓ ىؿ ىصمالت ِؽالقات فرزٌا
ؽاهي قدّي ٌِ ،ىًتيٍ بأًاُ األؽهٖ إهٖ اهقرب اهذدّج ،بمو ىا أًحزُ .بًّىا أًاُ اهدًّا ّرتؿ فْ
ِاقؿ ىستهف حذرّاً ّكىؿ ػىِذَ ِتػهؾاتَ إهٖ اهتقّّر ِاالًتكاو إهٖ اهًىِذد اهىًحز
تارّسّاً (اهقرب) ٌِِ ثىرٔ ذعارٔ هٍا سّاقاتٍا ِؼرِف تمًٍِاٌ ،ذا اهتًاقغ بّن بًّٕ ثابتٕ
*
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ِتارّش ىتذرن ّفعْ آهّاً إهٖ اهبًا٘ اهداسهْ اهتمًِّْ ههىثكفِّ ،ػرز اهسؤاو اهىهر :فْ أٓ
زىن ّؾّض اهىثكف اهؾربْ؟
ٌذا ّكِدًا باهعرِرٔ إهٖ ىفٍِي تؾدد األزىًٕ ِتًِؽٍا ..طذّر أًًا ًؾّض زىًاً ذسابًّا
ىّماًّمّاً ِاذداًِ ،همن ثىٕ ىفاٌّي ِىؾاّّر أسرٗ ههزىن :اهزىن االحتىاؽْ ،اهزىن اهثكافْ
اهىؾرفْ ،اهزىن اهتكًْ ...اهش.
تداسو األزىًٕ اهتْ ّؾّصٍا اهىثكف تصمو بًاً٘ ػابكّاً ال ّكِي ؽهٖ اهتِاطو ِاالمتىاو،
ِاستسالظ اهًتاٙخ ِتؾىّىٍا ِاهبًا٘ ؽهٍّاِ ،إًىا ًٌان زىن فْ اهذكّكٕ ىتكػؿ ،مو ىرذهٕ
فَّ تهقْ سابكتٍا ىن دِن أن تؤسش ؽهٍّاِ ،مو بدإّ ِمأًٍا ىن اهطفر ،ىىا ّؾػو ؽىهّٕ
اهترامي اهىؾرفْ ،اهتْ ٌْ حٌِر اهؾىهّٕ اهثكافِّٕ .هؾو ثًا ّٕٙاألطاهٕ ِاهىؾاطرٔ ،إذدٗ
ثىار ٌذُ االزدِاحِّٕ ،اهذكّكٕ أًَ ال تؾارغ بّن اهىفٍِىّن ،ألن اهِاقؿ اهؾىهْ ِاهتحربٕ
اهذّاتّٕ تكِو بتذدّج اهكدّي ِتأطّو اهذدّج ،أِ بطّقٕ أسرٗ ،اهكدّي اهىذدج ِاهذدّج
اهىؤطو ىؿ استسداي سالل هحىّؿ إىماًات اهتسطّب اإلبداؽْ ،اهكاٙي ؽهٖ أذدج ىًحزات
اهتٍحّن اهىؾرفْ.
هكد أدٗ تداسو األزىًِٕ ،األبًّٕ اهػابكّٕ إهٖ تؾدد األًىاػ اهثكافًّٕ :ىػ ثكافْ
ىاعِٓ ،تكهّدٓ ،أطِهْ ،استرحاؽّْ ،ذاِو أن ّصد اهذّأ إهٖ اهِراِّ٘ ،ؾتىد ؽهٖ اهًكو
ىهقّاً اهؾكوًِ ،ىػ استصرافْ ىستكبهْ ،ال ّؾترف باهذهِو اهحاٌزٔ ِاإلحابات اهىسبكٕ
اهىًتًٍّٕ ،ىػ ال ّؤىن باهىػهكات ِاهدِاٙر اهىقهكٕ ههزىن ِاهفمر ،اهثابت اهِذّد هدٌَِّ ،
قاًِن هىتقّراتً .ىػ ثكافْ ّؤىن بذل االستالف ِاهتساىر بِطفٍىا اهىؼٍر اهؾىهْ ههتًِـ
اهذٓ ّقًْ اهثكافٕ تأسّساً ؽهٖ أن ذل االستالف ٌِ اهالزىٕ اهىًػكّٕ الستّؾاب اهىقاّرٔ،
ِاهسّر فْ زىن ىستكّي ال ّؾّد إًتاد ًفسَ ىتمٙاً ؽهٖ ىًؼِىات تآمهت هزىن ىعٖ ال ّىمن
إرحاؽَ.
ىا أحىو ِأمثر إهذاذاً أن ًستبدو بىؼاٌر االًقالل االًفتاز اهىدرِش ِاهىبرىخِ ،أن
ًتسهظ ىن سػِٔ اإلحىاـ باهتفرد ِعرِرات اهتصابَ باهتًِـِ ،سؤاو اهىاعْ بسؤاو
اهىستكبو.
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ردالةذالغػرانذواإلبداعذالعربيذاحلدوثذ
ادلعريذومؾحؿةذثورةذيفذاجلحقمذلؾزهاويذ
ذ

د.ذنذورذالعظؿة*ذ

ورحتلذمجقلذصدقيذالزهاويذيفذقصقدتهذادلؾحؿقةذ"ثورةذيفذاجلحقم"ذ

إىل ذالعامل ذاآلخر ،ذفؿن ذعامل ذالؼرب ذوحداب ذأنؽر ذونؽري ذإىل ذعامل ذاجلحقمذ
والػردوس.ذ

ووتصورذجحقؿاًذحيشرذفقهذالػالدػةذوالعؾؿاءذوادلػؽرونذوالشعراءذادلتؿردونذ

كؿا ذوتخقل ذثورتفم ذعؾى ذقدرهم ذوالزحف ذلالدتقالء ذعؾى ذاجلـة ذاليت ذودؽـفاذ

األتؼقاء ذالضعػاء ذواألذخاص ذالبدطاء ذالذون ذال ذوتؿتعون ذبػؽر ذأو ذموهبة .ذوحياورذ
هـاكذأباذنواسذواخلقامذووؼقمذأباذالعالءذخطقباًذيفذدؽانذاجلحقمذلؾزحفذإىلذ

اجلـةذواحتالهلاذواحلروةذمنذأدرذالعؼابذاألبدي.ذلؽنذالثورةذيفذقصقدةذالزهاويذ
ادلؾحؿقة ذاليت ذتـطوي ذعؾى ذأربع ذمائة ذوثالثة ذوثالثني ذبقتاً ذعؾى ذالبحر ذاخلػقفذ

وروي ذالراء ذادلضؿومة ذادلدبوقة ذبتأدقس ذالواو ذكؾفا ذذعر ذوهي ذموحدة ذالوزنذ
والؼافقةذوتأثرهاذبردالةذالغػرانذواضحذجلفةذعؼقدةذالثوابذوالعؼابذاليتذوضعتفاذ

ردالةذالغػرانذموضعذادلداءلةذوالشك.ذ
ذ

إال إٔ ايشٖااي ٟٚتكااىلّ إو ايٛازٗااٚ ١ناايٕ
بطٌ ايكؾٝىل ٠املًطُٝا ١اياأ أباىل ٗي بُٓٝاي بكاٞ
أب ٛايعال ٤خًف قٓاي ابأ ايكايرن ٜٓثكاىل ايعكٝاىل٠
ْفضااٗي َاأ ٚراَ ٤غاايٖىل ضٓٝاا ١تقااِ ع ؾااٝيح
تيرخيٝاا ١إْضاايْ ١ٝتؾااٌ بييغااعز ٚايزٚاٜااٚ ١ايً اا١
ٚاالزثُي .
نالُٖي نيٕ ْيقُيً ًْ ٢فيم ايفكٗي ٤يف
ؾز ٙايذ ٜٔنيْٛا ٜثيزز ٕٚمب يٚف ايرتٖٝب
ٚإغااازا٤اح ايرتغٝاااب بااا .اياضاااطي ٚ .٤يرصااإٛ
ضٝااي ٠ايضااف٘ ٚاالْفؾاايّ ٜكاا ٍٛاملعااز ٟيف بع ا
يشَٝٚيت٘:

رٜٚىلى قىل خىل ج ٚأْج ضز
بؾيضب ضٜ ١ًٝعظ ايٓضي٤
حيزّ ضٝهِ ايؾٗاي ٤ؽااطيً
ٜٚغزبٗي ًُ ٢ىل َضي٤
*يهٔ أبي ايعال ٤يف رصايي ١اي فازإ نايٕ
َينزاً ضكىلّ ابٔ ايكيرن ٚتاخخز ٖا ٛإو اخلًاف
ضاايبثهز َاأ ايااذانزٚ ٠امل ًٝااَٛ ١اقااف ٜضااا
ًٗٝي اصثغٗيداح قزآْٚ ١ٝأضيدٜذ ْا ١ٜٛعزٜف١
ممي جيعًٗي َضٛغَ ١كاٛيٓ ١ىل املؤَٓ..
*

كاتب سوري.
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ٚرغاااِ إٔ ايداااٛر ٠اياااأ قااايّ بٗاااي صاااهيٕ
ًٗٝااااي
اجلطاااا ِٝيف قؾااااٝىل ٠ايشٖااااي ٟٚضااااز
املفهاااز ٕٚإال إٔ ايغاااٝيا .أ ٚايعفيرٜاااج ٖاااٞ
ايااأ قاايدتِٗ يالصااثٝالً ٤اا ٢اجلٓااٖٚ .١ااذا َااي
ٜااذنزْي بااييفزدٚظ املفكااٛد جلااًَ ٕٛثااَ ٕٛاأ
ععزا ٤ايكزٕ ايضيبع غز املٝالد ٟاياذ ٟرؽاىل
ْغٝىل ٙاألٚ ٍٚايديْٚ ٢ً ٞؽاف خاٛر ٠ايغاٝطيٕ
فااىل ايعااش ٠اٝ .اا .١إو ضااىل ايثُسٝااىل ممااي دضااع
ْكاااايد ٙإو ايكاااا :ٍٛإْاااا٘ َاااأ َؤصضاااا ٞي اااا١
ا .سااية بييغااٝطيٕ ايااأ رمبااي أدح يف املزضًاا١
احلىلٜد ١إو ايدت٘.
ضييغٝطيٕ ٜكٛد األبييضا ١يف ًَطُاًَ ١ثإٛ
إو ايداااٛرٚ ٠ايشضاااف يالصااااثٝالً ٤ااا ٢ايعاااازؼ
نزَش يًعشٚ ٠ايكىلرٚ ٠ايضاًطيٕ الْثؾاير ايغاز
ً ٢اخلريٚ .يف قؾٝىل ٠ايشٖاي ٟٚاملًطُٝا ١تكاّٛ
ايدٛر ٠أٜق ًي يف اجلط ِٝنُي ٓىل ًَثا ٕٛيهأ
اياغااز املعاايقاٖ .ااِ ايااذٜ ٜٔدااٛرٚ ٕٚإٕ قاايدتِٗ
األبييضٚ ١ايعفيرٜج ٚاي ي ١ٜيًشاضف .سضف خٛر٠
صهيٕ اجلط ِٝيف ًَطًَُ ١ثاٚ ٕٛسضفٗاِ خاٛر٠
يف اجلطااااا ِٝجلُٝاااااٌ ؽاااااىلق ٞايشٖااااايٖ ٟٚاااااٛ
االصثٝالً ٤ا ٢رَاٛس ايضاًط ١اٝ .ا ١ايعازؼ يف
ايفاازدٚظ املفكااٛد ٚهزٜااىلَ ٙاأ ايكااٚ ٠ٛايكااىلر٠
ٚاجلٓ ١يف "خٛر ٠يف اجلط "ِٝيالصثٝال ٢ً ٤رَش
األَيٕ ٚايضعيد ٠ايذ ٟتثطهِ ب٘ ا.راد ٠ا١ٝ .
ألبطيٍ ق ١ُٝايعكية ٚايزٖا َٔ ١ايٓير.
َٚااع إٔ ٝااٌ ؽااىلق ٞايشٖاايٖ ٟٚااَ ٛاأ
رَااااٛس ضزناااا ١ا.ضٝااااي ٤يف أدة ايٓٗقاااا ١ضكااااىل
ارتاط إضٝيؤ ٙيًرتار يف ايكؾٝىل ٠ايعزب ١ٝبغاعز
املعزٚ ٟع ؾاٝث٘ ملًٝا٘ إو االٖثُايّ باييفهز
يف ايغاااعز نُاااي اٖاااثِ بااا٘ املعاااز ٟضثااا ٢اااٞ
عي ز ايفًضفٚ ١ضًٝضٛف ايغعزا.٤
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ٚقؾااٝىل ٠اجلطااٖ ِٝااَ ٞداايٍ ٚاف ا ًاا٢
تاااخخز ايشٖاااي ٟٚبااايملعز ٟبثطهااا ِٝايعكاااٌ .ضُاااي
ٜزفاي ٙايعكاٌ تزفاي ٙاياآفط ٚايٓايظَٚ .اي ٜخباايٙ
تخبي ٙايفطز ٠ايضًٖٚ .١ُٝاْ ٞش اَ ١عثشيٝا ١اج
ٓاااىل ايغاااي ز َااأ االْفثاااين ًااا ٢احلقااايراح
األخز.٣
ٜك ٍٛاملعز:ٟ
نذة ايظٔ ال إَيّ ص ٣ٛايعكٌ
َغاااااارياً يف ؽاااااااط٘ ٚاملضااااااي٤
يهٓ٘ ٜعٛد ضٝك:ٍٛ
ضًاااااااو ٜااااااااىلٚر هُاااااااا١
ٚيااااااا٘ باااااااال رٜاااااااب َاااااااىلبز
ٚاخلااالف ٓااىل ايااززً .املعاازٚ ٟايشٖاايٟٚ
َااع ايفكٗاايٚ ٤ناادري َاأ ايٓاايظ ال ًاا ٢ا بااٌ
ًااا ٢ايطااازم اياااأ تاااؤد ٟإيٝااا٘ٚ .ايضاااًط ١اياااأ
ٜىل ٗٝي اياغز يالصثٝال ٢ً ٤ك ٍٛايٓيظ.
يهاااااااأ ايشٖااااااااي ٟٚأندااااااااز ؽاااااااازاض١
يالصثُضيى بييعكاٌ ٚايثشاَايً با٘ ٚاالْثُاي ٤إيٝا٘.
ٚرمبااي ناايٕ ٖااذا ٚرا ٤زفااايف عااعزَ ٙاأ أيااال
ايٛزىلإ رغِ ؽٝيغيت٘ ايضي.١ ٥
بُٓٝااي ًٜسااخ املعااز ٟإو ايض ا زٚ ١ٜايثكٓٝاا١
الخاثالف ااٝعا ١اياززً ٚ .ؾازُٜٗي ٚب٦ٝثُٗااي.
ناايٕ ٖااِ املعااز ٟإٔ ٜفقا ايشٜااف االزثُااي ٞ
ٚايٓفااايم اياااىلٜا بُٓٝاااي نااايٕ ٖاااِ ايشٖاااي ٟٚإٔ
ٜشضشن صًط ١ايٓكٌ ٜٚدااج صاًط ١ايعكاٌ هيٚبايً
َاااااع ْش ااااايح ا.ؽاااااالن ايضاااااي٥ىل ٠يف ؾاااااز.ٙ
ٚاحليز ١إو تخصٝط ايعً ّٛاحلىلٜداٚ ١اْثغايرٖي
يف دلثُع حتهُ٘ اخلزاض ١ال ايعكٌٜٓٚ .ؾزف
ٔ أؽ ٍٛاياىل ٜٔإو مميرصايح رصا ثٗي َٓايضع
ااكاايح ازثُي ٝااٚ ١صٝيصاا ١ٝذلااىلدَٚ ٠اااع إٔ
ايشٖي ٟٚقاىل ؽازن بثاخخز ٙبايملعز ٟيهٓا٘ ٜاش ِ
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أْااا٘ نااايٕ أنداااز تاااخخزاً باااىلاْأ األجلاااري ٟيف
نَٝٛااىلٜي ٙاٝ .اا ١األَااز ايااذ ٟه ْاازٓ ٙااىلَي
قزأْاااااي ناااااال َااااأ خاااااٛر ٠اجلطاااااٚ ِٝتز ااااا١
ايهَٝٛىلٜي بيْ.هًٝشٚ ١ٜايعزب.١ٝ
ٚقؾاااااٝىل ٠خاااااٛر ٠يف اجلطااااا ِٝال تٓثضاااااب
َايعاز ٠إو املعازاص نزصايي ١اي فازإ بكاىلر َااي
تٓثضب إو ايزصاييْ ١فضاٗي يف ازٜكا ١اياثفهري
ٚرصِ ايغ ؾا ١ٝمبالذلٗاي ايعيَا ١بقازبيح أٚ
تعارياح صزٜع ١أ َٔ ٚخالٍ املٛقف .أَي املعُاير
ايفا ايعايّ يًزصاييٚ ١ايكؾاٝىل ٠ضٝهايد ٜهإٛ
َكيربيً يًُعُير ايعايّ يف املعازاص َاع اخاثالف يف
املفزداح ٚايعٓيؽز املزناٚ ١تزتٝاٗي.
يف املعااايرٜش ٜاااخت ٞأٚالً ايؾاااعٛد خاااِ اجلٓااا١
ضييٓير أ ٚايٓير ضيجلٓ ١ضييعٛد.٠
يف ايزصاايي ١ايؾااعٛد إو اجلٓاا ١ضااايجلطِٝ
ٚايكفًااا ١باااييعٛد ٠إو اجلاااٛاة ًااا ٢رصااايي ١ابااأ
ايكااايرن َايعاااز ٠بعاااىل إٔ تزنااا٘ ًااا ٢رضااازف
اجلٓيٕ.
يف خااٛر ٠يف اجلطاا ِٝاملااٛح ٚايك ا ٚاي ا س
َٚي بعىل .ٙخِ اجلطٚ ِٝايٓعٜ ِٝاك ٢يف ايظاٌ ألٕ
ضاه ١ايكؾٝىل ٠تك ٢ً ّٛخٛر ٠االصاثٝالً ٤ا٢
اجلٓ.١

(املعري واملدني):
ٜٓٚىلرن يف ٖذا املكيّ َاي أبىل ا٘ اش اياىلٜٔ
املىلْ ٞحتج َضَُ ٢ضزض ١ٝاي فزإٚ .اصثٛض٢
َٔ رصيي ١أب ٞايعاالَ ٤ضازض ١ٝبييًٗسا ١امل زبٝا١
أخززٗااااي ياااا٘ حميف َضاااازن ذلُااااىل اخلاااايَط يف
ايزبااي ا ايطٝاااب ايؾااىلٜك ٞاملضااازض ٞاملغاااٗٛر
حم6791ا.
ٚاملىلْ ٞخزص َأ إااير ايزصايي ١نغاهٌ
 ٚا اأ َقاايَٗٓٝي ٚققاايٜيٖي تعااارياً دراَ ٝايً
ضااي ٍٚايؾااىلٜك ٞإٔ ٜرت اا٘ إو ؽااٛر ٠بؾااز١ٜ

َاىل ٚ .١قىل عاٗىلح بٓفضاٖ ٞاذا ايعاز اياذٟ
اصاااثعيد ضٝااا٘ املاااىلْ ٞاملعاااز ٟإو ٚازٗااا ١ايعُاااٌ
يهٓااا٘ ًاااؿ َااأ ا.غااازاة ايً اااٚ ٟٛايضاااسع
ٚأقايّ احلاٛار يف صاٝيم إْضايْٚ .ٞاصاثاك ٢إ اايّ
اياعااىل اْ.ضاايْ ٞيًزصااييً ٚ ١اا ٢اأ ٓيؽاازٖي
اي ٝاٝااَ ١اأ أ اازاف ٚزٓااٚ ١زطااَ ِٝغااىلداً ًاا٢
ايؾعٛد يف بعىل ٙايفهازٚ ٟايٓفضاٚ ٞايثايرخيٞ
ٚاالزثُاااااي  .ٞضااااآطٔ إدٕ أَااااايّ ٚالد ٠أخاااااز٣
يزصاايي ١اي فاازإ جيثُااع ضٗٝااي ٓؾاازا األؽاايي١
ٚايرتار حتج َضَُ ٢ضزض ١ٝاي فزإ.
إٕ ع ؾاااا ١ٝاملعااااز ٟع ؾاااا ١ٝضقااااير١ٜ
َثهيًَ ١ؽٗزح ايدكيضيح املثعىلد ٠يف ؾازٙ
بثسيرباااا٘ َٚعيْيتاااا٘ ٚناااايٕ َٛازٗااايً ًَٚثشَااايً
ٚؽااااازحييً بييثؾاااااىل ٟبااااازٚن َضاااااؤٚي ١ملديياااااب
ايعؾز ٖذ ٙؽٛر ٠ال تثفل يف ضيٍ َٔ األضٛاٍ
َع ايؾٛر ٠ايأ اصثٓاطٗي ي٘ ا٘ ضضٚ .ايعكيد
ٚبٓج ايغاياٚ ٧غريٖاِ ٚقاىل اْطًال اش اياىلٜٔ
املىلْٖ َٔ ٞذ ٙايؾٛر ٠املفيرق ١يًؾٛر ٠املٛرٚخا١
ألب ٞايعال ٤املثغي ِ٥إو ضىل ايٓش ٚإو ايعىلَٝا١
يف َضااااازض ١ٝاي فااااازإ اياااااأ اصاااااثًُٗٗي َااااأ
ايزصااااييٚ ١جيضااااىلَ ٙفهاااازًا َضااااؤٚالً ٜث ااااذ
َٛاقفاااااا٘ ايفهزٜااااااَ ١اااااأ رلثًااااااف ايثٝاااااايراح
ٚاالهيٖيح املعيؽز.٠
ٚيٝطكل املىلْ ٞرؤٜث٘ ٖذ ٔ ٙاملعزٜ ٟقاِ
ع ؾااااٝيح دلاااازد ٠تزَااااش إو ٖااااذ ٙايثٝاااايراح
ٚاالهيٖاايح بي.فاايض ١إو ع ا ؿ اباأ ايكاايرن
ٚع ؾا٘ ٚع ؾا ١ٝؽاين بأ َازداظ ٚإخٛتاا٘
ٚزٓٛدٖ .ٙذ ٙايغ ؾاٝيح ارازدٖ ٠ا ٞؽايضب
ايهااااالّ ٚؽاااايضب املفثااااين ْٚضاااايؤٚ ٙؽاااايضب
املاااذٖب ٚؽااايضب ايعاااىلدٚ .حيااازـ ايهيتاااب
ٚامل اازص ًاا ٢ضااىل صااٛا ٤إو تكااىلٖ ِٜااؤالً ٤اا٢
اخلغااااا ١تكااااىل يً بؾاااازٜيً أصااااطٛرٜيً يف َٓااااي
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ٜضثفٝىل َٔ ايزَٛس نييكًِ ٚايكٓىلٚ ٌٜاألجبىل١ٜ
ٚاملزأٚ ٠ايغسزٚ ٠ايطيٚٚظ.
ٖٚااا ٞيف غيياٝثٗاااي َاااخخٛراح عاااعا ١ٝدٜٝٓااا١
جيعًاااٗي املاااىلْ ٞتؾااايضب أباااي ايعاااال ٤يف رضًثااا٘
احليمل ١يف صٝيم تيرخيٚ ٞازثُي  ٞال يف اي ٝاب
ٚاآلخااز ٠اااا يٝثٛصااط ألٖااٌ ضًااب ٓااىل ؽااين باأ
َااازداظ غاااري أْٗاااي يف ْٗيٜااا ١املطااايف تٓطفااا٧
ٝعٗي حترتم املزأٚ ٠تًٗاو ايغاسزٜٓٚ .٠طفا٧
ايكٓااااىلٜٚ ٌٜقااااٝع ايكًااااِ ٚتٓثدااااز األجبىلٜاااا١
ٜٚضاطل األسٍ ايطايٚٚظ .ضٝاىلخٌ ايثايرٜر يرٜايً
َٔ سخزض٘ ٚرٜغ٘.
ٚيًٛؽاا ٍٛإو ؽااين ابااأ َاازداظ ٜطااازم
أبٛابيً ندريٖ ٠ذ ٙاملاز ٠بعٝآَ .اؾازت" :.باية
ممٓ ٛايقطو" حيزص٘ ؽيضب املفثاين َثًاضايً
ايعضيظ جي ٍٛد ٕٚاملعزٚ ٟدخ ٍٛاياية ألْا٘ ال
ًااو بطيقاا ١ايااىلخ .ٍٛضٝثٛصااط ياا٘ اباأ ايكاايرن
ايذ ٟؽير زيصٛصيً ً ٢األدباي ٤ياىل ٣احلاينِ
ؽين ابٔ َزداظ.
ٜٓٚثكااٌ املعااز ٟإو بااية "ممٓاا ٛايٓكاايؼ"
ٚحيزص٘ ؽيضب ايهالّٚ .بية "ممٓ ٛاخلٝيٍ"
ٚحيزصاا٘ ؽاايضب ايعااىلدٚ .بااية ممٓاا ٛايفهااز
ٚحيزص٘ ؽيضب املذٖب.
ٜٚعا املعاز ٟتًااو األبااٛاة ضثااٜ ٢ؾااٌ إو
"باااية زٗااآِ" هُاااع أَيَااا٘ أؽاااطية ايهاااالّ
ٚايعىلد ٚاملذٖب ٚاملفثين ٚابٔ ايكيرنٜ .رتاعاكٕٛ
ايثِٗ ٜٝٚخظ ابٔ ايكيرن َٔ اي فزإٜٚ .عٛد إو
ضًب خيرزيً َٔ خٝيٍ املىل ١ٜٓايفيفً.١
ٜٚؾٌ املعاز ٟيف ْٗيٜا ١املطايف إو باية ال
اصاااِ يااا٘ ضٝهثغاااف إٔ احلاااينِ ؽاااين بااأ
َاازداظ إٕ ٖااا ٛإال خزاضااا ١ال ٚزاااٛد اااي .اْاااىلخز
نُي اْىلخزح ايزَٛس إٜيٖي.
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ضٝؾز املعز ٍٖٛ َٔ ٟايفزاغ ايذ ٟاْثٗ٢
إيٝاا٘ :ال ٚزااٛد يً فاازإ ...ايااىلْٝي زٓيٜاا ١أ طااْٞٛ
ْٛ َٔ .ٓٝر انضزٚا ايضس ..ٕٛأرٜىل إٔ أباا
أبزازا ا ًي تاًا ا ايضاااُي ٤أرٜاااىل إْضااايْيً زىلٜاااىلًا
إْضيْيً قىلٜزاً إْضايْيً زاايرًا ًُٖاٛا َعاًُٖ ٞاٛا
َعْ ٞاا.
ضريد ايايس ً ٘ٝرلثثُيً املغٗىل األخري أْاج
أْاااج زاااٖٛز ضااازد قُٝااا ١ايضاااُيٚاح ٚاألر
أْكااذ ْفضااو َاأ ْفضااو ألٕ املٗااىل ٟاملٓثظااز ياأ
خيزص.
ٖٚهذا ٜٛيىل املىلْْ ٞؾايً َأ ْاؿ رصايي١
ال ب يٜيتااا٘ َٚفيرقا ا ًي يغاااهً٘
اي فااازإ َثؾا ا ً
جيعٌ َٔ ايزا ١ٜٚبطالً يًٓؿ اجلىلٜىل ٜٚعٝىل ابأ
ايكيرن إو ا يَػ نُي ٜضثع .بيبٔ َازداظ
نغ ؾ ١ٝتيرخيَ ١ٝعيؽز ٠ألب ٞايعال ٤يهأ
حيًُاا٘ دالياا ١رَشٜااٜٚ ١ضااثع .بييزضًااٚ .١يهاأ
ٜضااث ا اأ ضهااز ٠ايعاازٚص إو ايعاايه اآلخااز
ٚايؾاااعٛد إو اجلٓاااٚ ١ايٓااايرٚ .جيعًاااٗي رضًااا ١يف
ااايه اْ.ضاااايٕ ٚجيعااااٌ ضٗٝااااي املعاااازَ ٟاؾاااازاً
ًَٚثشَيً نُفهاز بايرثُع َٚؾايحل٘ ايعًٝاي
ضٝثؾااىل ٣يغااث ٢االهيٖاايح ٚايثٝاايراح يف رضًاا١
أضكٝااا ١ال َااأ حتاااج إو ضاااٛم ذلااايٚالً إٔ حياااٌ
ؽااٛر ٠يًُعااز ٟغااري ايؾااٛر ٠ايااأ اصااثٓاطٗي ياا٘
ايعىلٜااىل َاأ نثااية ْٚكاايد ايٓٗقاا .١أباا ٛايعااال٤
املعاازَ ٟفهااز َضااؤٚ .ٍٚياا٘ رؤٜااٚ ١افااطَ ١اأ
عاااث ٢األضهاااير ٚاجلُي ااايح ٜثؾاااىل ٣بزؤٜااايٙ
ٖاااذ ٙاااي َااأ َٛقاااع ًَثاااشّ َشاٚزا ايً اياااىلراَي
بيملًطُٚ ١املًطُ ١بييىلراَي.

(املعري وبنت الشاطئ):
ٚيآج ايغيا ٧اياأ ضككاج رصايي ١املعازٟ
حتكٝكااا ايً ًُٝااا ايً ممثااااايساً ذليٚيااااا ١زز٦ٜااااا ١يف
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َضازضَ ٞأ رصايي ١اي فازإ َأ
ٍّ
اصث زاص ْؿ
ٍّ
خالخاا ١ضؾاا ٍٛايؾااعٛد ؽااعٛد اباأ ايكاايرن إو
ايعاااايه اآلخاااازٚ .اجلٓااااَٚ ١اااأ قيبااااٌ ضٗٝااااي َاااأ
املال٥هاااٚ ١ايغاااعزاٚ ٤غريٖاااِ ٚاجلطااا ِٝاياااذٟ
ٜضااثكز يف قعااز ٙإبًااٝطْٚ .غاازح بٓااج ايغاايا٧
تًااااو املضاااازض ١ٝحم6791ا يف نثااااية َٓفؾااااٌ
يهٓٗااي ه حتااظ بااي.خزاص ٚقااىل ضيضظااج بٓااج
ايغااااياً ٧اااا ٢إاااااير ٚأضااااىلار ٚع ؾااااٝيح
ايزصاااايي ١األؽااااٌ يف َضاااازض ١ٝاي فاااازإ ايااااأ
اعااثكثٗي َٓٗااي نُااي اصااثاكج ضٛاراتٗااي .ضعًاا٢
ٖااذا ضاالٕ ايزصاايي ١نساآط أدباا ٞيٝضااج زٓضايً
كُٝيً.
ٖٚهااذا ٜثق ا يٓااي إٔ أبااي ايعااال ٤املعاازٟ
ضااا ٞيف األؽاااييٚ ١ايااارتار نُاااي ٖااا ٛضااا ٞيف
احلىلاخااااٚ ١ايٓٗقاااا ١يٓش ثاااا٘ ايٓكىلٜااااٚ ١إ يْاااا٘
بييفهز اْ.ضيْٚ ٞيفزادت٘ يف ايثعاري ٚايثؾٜٛز
يف ايغعز بعيَٚ ١رصيي ١اي فازإ بغاهٌ خايـ
ايااأ أتخَااج َضاازضٝث .رلثًفااثَ .ااع ي٥غاا١
اااىل اياازملٔ املًكااا ١بآااج ايغااياَٚ ٧ضاازض١ٝ
اي فزإ َع اش اياىل ٜٔاملاىلْ ٞؽايضب َضازض١ٝ

ايشْش نُي أتخَج خٛر ٠يف اجلطا .ِٝه تهأ
ٖذ ٙاأل ُايٍ ايدالخاَ ١عيرفايح ًُٝا ١يًُٓاٛدص
األؽٌ نُي ٖ ٛاألَز يف َكيَيح بىلٜع ايشَيٕ
َٚكيَيح احلزٜازَٚ ٟكيَايح بعا األْىليضا.ٝ
ٚاأليٛص ٞيف ؾز ا.ضٝي.٤
يف املكيَيح نيٕ إباىلا ايارتار ٖا ٛإضٝاي٤
يًُٓٛدص األدبا ٞأ ٚايفاا نُاي ٖا .ٛضاييرتار يف
ديو ًٜىل ايرتار َثكٝىلاً بيمليف .ٞبُٓٝي يف أ ُيٍ
املىلْٚ ٞايشٖيٚ ٟٚبٓج ايغياٖ ٧اٚ ٛالد ٠زآط
أدبااااَ ٞاااأ زاااآط أدباااا ٞآخااااز ٚاحليفااااز ضٝاااا٘
ٚققيٜي ٖٛ ٙاملعٝير ٚاملٛز٘.
ٜثفااال َاااع ٖاااذا نُاااي ٜضااااك٘ َاااي قااايّ بااا٘
ايطٝاااااااب ايؾاااااااىلٜك ٞيف َضااااااازض ١املكيَااااااايح
ٚاصااااثًٗيَ٘ املااااٛرٚر ٚاعااااثفيف زاااآط زىلٜااااىل
نيملضاازضَ ١ٝاأ زاآط قااىل ِٜنيملكيَاا .١نُااي
ضعٌ املًٜٛط ٞيف ضىلٜذ ٝض ٢بأ ٖغايّ اياذٟ
ٜضُ ٘ٝؽىلٜكٓي عاهزٝ ٟايد "ا.ضٝاي ٤ايدايْ"ٞ
ٚاعاااااثفيف احليفاااااز ايفاااااا .بثاااااشٜٚش ايااااارتار
ٚاحلىلاخ ٖٛ ١إبىلا آخز ٚإفيض ١أنٝىل.٠
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عاؾَمذثائرذزقنذاؾدٍقنذاؾشعريذ
(ذصُوَرذحواةذ)ذ
ذ

د.ذحممدذرضوانذاؾداقة*ذ

ؽثريًا ذؿا ذقكون ذـتاج ذاألدقب ذصورة ذً ذؾصاحبه ،ذأو ذصورة ذؿكملة ذحلقوقةذ

ذخصوٍته،ذوقكونذذؾكذعاؾوًاذحنيذقكونذـتاجهذعنذػكرة ذٍ،ذورأي،ذوؿوؼف:ذيفذ

جواـبذاحلواةذؿنذجهة،ذويفذؼضاقاذاؾفنذـفدهذؿنذجهةذأخرى.ذ
وـتاجذد.ذثائرذزقنذاؾدقنذـتاجٌ:ذ

غزقرٌذقصدرذعنذؼلمذدوٍالٍ،ذؼادرذعلىذاؾبحث،ذواؾدرس،ذواؾرتمجةذوذاخلوضذ

يفذجواـبذاإلبداع.

وفو ذـتاج ذؿتنوع ذػوه ذاؾدرادة ذاألدبوة ،ذواؾنقد ،ذواؾعطاء ذاألدبي ذ(جمموعةذ

ؽبريةذؿنذاإلصدارات).

وفو ذؿبينٍ ذعلى ذحماوالت ذؿدتمرة ذؾالـتقاء ذواالبتكار ،ذوحماوؾة ذإثباتذ

اؾشخصوةذيفذجواـبذاألدبذوؿاذقتعلّقذبه.ذ
ذ

ٗٓ٘ ٘ٙاػى عطا ،ٖ١عؤًِ ٟج ارتـااٖ
كى ًاا ٙؼا ر عاّ اه،واٍٙ ٨ٗ ،ظانوٕ عاّ هام
اهظ٘اغى اهلثرل ٝاهيت "تأكى اه٘قت".
ٗقا ا ا اااذلا اهلنادااا ٞعاااّ  .ااااٙ ٢اااّ
اه  ،ّٙا نٚاراا ًّ ٗاٗ:ٛٓٗ ،ِٕٙ
ٓز ٍٙاه ٙح ٗ -ار ٝاهث،اف3002ٞ
ساااااا ٝ ٚاهف اطاااااااا – احتااااااا اهلنااااااا

اهع 3005

ت ُ ةشاا ٞعوٚاام -احتااا اهلنااا
ٗرًٚا ن
اهع 3002

ٗ ٙااااا٘اْ " ٓاااااز ٍٙاهااا ا ٙح" زتٌ٘عاااااٞ
عِاِٗٔٙااااا :ز ٓااااز ٍٙاهاااا ٙح ٗ ،،ز طااااٚاٗ ،،١
زػااا اا ًةعثااا  ٗ ،ٝزًظااااآ فوشااااطٗ ،ِٞٚٚ
*
ح  ٞ،ٙحًِ٩ا.،
زً،ع
ٗ "س ٝ ٚاهف اطاا" :زكاً ٌّ٢اّ حاِ ،
ٗ ز ًا هت تظ دٔا ً ّ ٝ؟ ٗ ،زطآ ًّ ٌ ٢ب.،
ٗ "رًٚااااات ُ ةشااااا ٞعوٚااااام" :زٗرًٚااااات
ُ ةشاااا ٞعوٚاااام ٗ ،زةااا ار عااااارٍ ًعااا ٗ ،
زًفارقاا.،
*

كاتب سوري.
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ٗٓاااازا ةاااازً ١ااااّ ُنااااا اااااٙ ٢ااااّ اهااا ّٙ
راساٞ
زاإلد اعٗ ،،ٛهلِٕ ٙؼوح ْ  ٙاةع
ٗتاااااأًّى ًٗ اةعاااا :ٞاُنةآهااااا ةٓ ،اااازٖ ا ٘ٓةاااا،ٞ
ٗتٚٚ،اا ا ها عواااا ٟح٘اطاااا ٛػااااف اا اهاا ا ّٗاٗ،ّٙ
ٗتِةٔٚها.
ة هْ :كاااى ٙااا٘اْ ًاااّ ٓااازٖ اها ا ٗاّٗٙ
اهث ٩اا ٞكثاا ًااّ زتٌ٘عااٗ ٞهلااى زتٌ٘عااٞ
عِ٘اْ ٗٓ٘ عِ٘اْ  ٙيّ اهناهب عوً ٟا حينٜ٘
عوٗ ،ٕٚق ٙلْ٘ عِ٘اُها عاًها.

اهع اهاااٙٗ .،ٞا ا تةي ا اؿااا ٛداذتاؿا ا
ادتاُب ارتةاطًا كةرلها اهِنا ا .١ٗ ،

ٓااازا

ٗٙنةااااا ر ة ،قااااارٓ ٥اااازٖ اهاا ا ٗاٗ ّٙاهاااايت
ُ اةعٔا ًّ ُنا  .ا ُٕ ٢فنٟه راٗ تإ حاٌَ٩
كثرل ْ ٙ ٙ ٌٝحئ،،ا مجٚعهاا فٔا٘ – شلازا-
ٙش ارتطاِٙٗ ،اّ٘ ٗةاٖ٘ اهِظااوٗ ،ميا ٙا ٖ
ة ،كى ًا ٙشنطٚع ػِعٕ ز ٗ ةد اعٕ :،تع ا
ااااااات
ا طاهاااااابٗ ،تعاااااا ا ا ٘آاااااابٗ ،ا
ا طاااًحٗ ،توُّ٘اات هاإ ر٦اٖ فٔاا٘  ٙ ٙا مجعٔااا
قاا٘ض قاازا ٙا اٖ ٓاا٘ٙ ٙٗ ،ا ْ  ٙا اٖ غاارلٖ عوااٟ
ت رّ ه٘إُ – كٌا  ٙآا ٓ٘ ٙـها –

ٗقا رّ  .اا ٢اهِؼا٘ؾ :ط٘ٙوا ٞكاُاات
َ قؼاااارل ٗ ،ٝكاااا ًلااااااْ ةػاااا ارٓا ًاااااّ
اهشااا٘ ٙآٗ – ١ااا٘ اهلاااثرل – ًٗاااّ غرلٓاااا ًاااّ
اهةو اْ س٘ر ٗ ٞٙارةٔا.

ًّ:

ٗعواا ٟدعااه ٓاازٖ اهِؼاا٘ؾ ةٓ ا ا١اا ة،
ػا قاً ٗ ١عاػا ٗ ،ّٙة ،رةاااي ًااّ اهنااارٙ
اهع د ٛزاهعاَ ٗاهث،ا .،

عزمياا ٞق٘ٙااٌّ ٓٗ ،ٞاا ٞعوااٗ ٟتاارلٗ ٝاح ا – ٝ
ة ،ا – ْ:حتفاااازٖ ٗت فعاااإٗ ،تعطٚاااإ اهطاقااااٞ
ا نج .ٝ

ٗ  .ااااً ٢ظااان٘ي فٌٚاااا كناااب ،عواااٟ
اًن ا ًاْ ًنطااٗي زكٌاا ٓا٘ ًثةات كاى
ُااؽ ،دااأً٘ر كااثرل :ٝتةا ًااّ ُفشاإ ٗ ح٘اهاإ،
ٗ ح٘اي "اه ُٚا" ًعٕ ًّٗ ،ار اتٕ ٙـها.
ُناةاااإ قـاااااٙا ًنظااااادل،ٞ
ٗ تنٌااااا
ٗميلّ قشٌنٔا ة ،قشااَٗ ،عوا ٟكاى قشاٍ
ك،ٙ َ٩اي:
فٔ٘ ًظن٘ي دث٩ث قـاٙا ً٘ػا٘ي دعـأا
دةعـااأا ا :ا ا  :اهع اهاااٗ ،ٞاذت ٙاااًٗ ،ٞؼااارل
ا.ًٞ٪
ٗٙ ٨ن٘قف اُظناهٕ داهع اه ٗ ٞاذت ٙا ٞعِا
ًاُِاا ٓاازاٗ ،فٚاإ ًا٘ر كااثرل ٝت،ااايٗ ،هل ِّاإ
رةاااااع ة ،اهناااااارٗ ، ٙاسن ـااا ا عااا ا ها ًاااااّ
اهظخؼاااٚاا اهااايت تاا ا زلآ٦اااا زتااااي
اذت ٙاا ٞاهظخؼااٗ ٞٚاهفل ٙاا ٗ ،ٞػااادٔا طااٌ١ٛ
قوٚىٌ ٗ كثرل زٗٓ٘ اهناهبً ،اّ اهلواٍ زٗؿاٚا

ٗٓلزا فإْ ًفاتٚح ٓزٖ ا طاهب ا نعا ٝ

ٗقاا ا١اا كااثرلٝ
ا ٪ا٪ةِيب.

اهااذلاث اهع دااٗ ،ٛ

ًٗ٘اقاف ًاّ اذتٚااًٗ ،ٝف اتٔاا ا خنوفاا:ٞ
تنٌثؤا اهِ،اع ًّ ٞةٔٗ ،ٞا٨سنش ْٗ – َ٩حى
هةعه اه،ـاٙا – ًّ ةٔ.٠ ٞ
ٗ ًاااىٌ ْ ٙن٘ها ااّ دعا ا ًاااى ْ ٙعا ا
اه ُُّٚا ْ ٗ ،تزعّ هٕ عوً ٟا ٙظانٔ ْ ٗ ،ٛحياىّ
هنزٓااااا ٨ٗ ،طاااام ّْ طااااع اهظّاااااع ٙنااااأ
دث،افنااإ ٗتِ٘عٔاااا ٗ ،ع فنااإ هونااااا ا٪ةِةٚاااٞ
ٗآ ادٔاااااٗ ،تو،اااا ٛاهث،افاااا ٞا ِّ٘عااااً ٞااااّ ةٔااااٞ
ٗا طعٌّ ٞداا٪ةِيب ًااّ ةٔا ٞا٩شلاا ُلٌإ
ٗتعط ٛطع ٖ ػفاا ةؿاف.ٞٚ
ٗسااا٧اي ٙاااذل  ،عااااو ٟاًنا ا ا  -اهعٌا ا
ٗاها٘ع –ٛعاّ قـ ٞٚاه٘ةاا٘ ٗ داا عِاػا ٓا:
اذتٚاٗ ٝا ٘ا.

841

العدد  - 655حسيران 8181 /

ٗرؿها ا ٙن٘ػاى ةهٚاإ ًاّ كاى هامٗ ،
قةااا٘يٌ ااا ٙلااْ٘  ّْ٪اإلًلاااْ ٙن٘قااف عِااا
حا ّٗ .ق ز وق اإلُشاْن ؿعٚفًا.،
ُٗٚ :اااا ااااٙ ٢اااّ اها ا  ّٙحّٚاااً ٞن كاااٞ
فعّاهااااُٗ ،ٞاػاا ا ٓا اٌ٢اااا ٞاهنجاا ا ُٚ ٗ :اااااٖ
ٗةاا٘ ٖ ٓاا٘ٗ ،ه ،ا كث ا ًااّ عةااار :ٝزٗح ا ،ٜ
حا ٙن ا ث عااّ ُفشاإ ٗحا ٙنِطااق عا ها ًااّ
طخ٘ػإٓٗ .اٗ ٛحا ٗ ٝة اُٚاٗٗ ٞحا ِٚٓ ٝاا،ٞ
هلِٕ اذت،ٚ،اً ٞاِنٌص اذتٚاا ٝدلاى ًاا
ٙشنطٚع ًّ قاً٘ٗ ،ٝاا ٙنااان هإ ًاّ ٗااًٗ ،اا
ٙنفق هٕ ًّ زتاي.
ًٗااّ ِٓااا ُفٔااٍ س ا آنٌاًاإ دااا ٓٗ ٝااٛ
عاااا ٝهز فٌٚاااا ٙاااِلٍ  ،مجٚوااا ،ٞعزدااا ،ٞستةاااٞ
ستة٘دًٗ ،ٞعجة ٞداهظاع ٌّٙا ةعجا .
ٗادتٌاااي تن ا ا ى عِاػ ا ٖ – عِ ا ٖ – ًااّ
ا ًٗ ٨ٗ ٝاّ كاى طا ١ٛمجٚاى ٗ هزٙاز ًاّ
ا٪طااااجارٗ ،آ ٪ااااارٗ ،اهزُااااادقًٗ ،ااااّ هاااا٘اْ
زتااا٨ا ط انّ،ٟ
اهفاكٔاا ٞا خنوفاا ٞزتاازك
ٗ اػااا ٞاهنؼااا٘ٙٗ ،، ٙااازك اه،اااارِٓ ٥اااا
قؼ ٝ ٚطٔرل٨ ٝدّ اه ًٗٗ ٛشلا:
ةَِْ تْ هم اهَ٘ة َ غؼااٌْ ٗكثةااْن
فاااااااُ٘ ّٔٚعااااااااْ تفاااااااااٌ ٗرًّااااااااْن
ٗهوٌ ٗ ٝة٘ ٌ طاغٍ ُنا  .ا ٢ا رٗض
ِٓا ٛٓٗ ،ا وٌح ادتٌاه ٛاٗ٪ي اه ُّٚاًّٗ ،
ِٓا اسنن ق اهل َ٩عِٔااٗ ،اذتا ٙإ ةهٔٚاا
٨سن ـااااار ك ٙاتٔااااا ٗ ًشاااااحاا اهلااااَ٩
ًفن٘ح ٞة ا كاْ اهل َ٩ا ع٩ق ٞدا .ٝ
ٗخيااااانوي ادتاُاااااب ادتٌااااااه ٛداهِزعااااااا
اهِفشٗ ٞٚػف دعه اهو،ا١اا اذتاار ،ٝاهايت
ٙاذلن اهِاااٍ هِفشإ ح ٙا ٞاهلاٗ ،َ٩اهنعااةرل،
خا ،
ٗاه٘ػااف ٙٗ ،ا ى داااه،وٍ ٗاهاا٘رق ة ،ا ْ
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ٗٙؼ اّ٘ر ا٪طااٚاٗ ١اً٪اا٘ر عواا ٟحاشلااا ُٗ ،ا ز

ٓز ٍٙاه ٙح:،021 -021 :
"اهٙ َ٘ٚا ػ ،ٙيت،
حوٌتن ُ ٛػ ا

ارتٌش ْ،

ٗ ُِا ّا ُزي ُنافىن ادتاار ،،ٝكاُ٘ ٛػا
دا غ فيت:
ُ،نشٍ اهف اغَ ٗاه غٚفَ ٗادتِْْ٘".....
ٗ زٓااازًٗ" ،22:ٍٙاااّ ٙؼا ا ّقن ْ كفاااٛ
،ٙلتْ سٔ٘ها ٙ٩اا اهِ اى /فاُطو،ات هن ا ضَ
طٔ َٓا ا شف٘اْ"؟
ٗ زٓز:،10 - 10 ٍٙ
"س٘ َ مجعن كى ًا اه،وب ًّ ط٘ق/
ًٗااا اهاا ٗا ًااّ ٗةاا ًٗ /ااا اهااِفص ًااّ
طةقٍ"...
ٗ زٓاااز.."،12:ٍٙكٚااافَ ٙؼااارلن ستاااٚي
حوٚب حةٚشاً حبٌّاه ٞاهؼ رٓ /ى ٓازٖ قاًاٞأ َ
رٗ ن سل٘ضٍ /ط ٙقٌ ًّ ارت٘ ٗاهو٘ ؟!!"..
ٗتل ر تظة ٕٚاهث  ٜداه راق  ٜاهزغب،
ت٘اٚف ٗاؿح...ةخل....
ٗ زٗرًٚت ُ ةش،20:ًٞ
" ٗ تأًّ ٗاح ٝأ ْ ٙع٘ ةهٔٚاا فنآاا ٗٓازٖ
ظانٍَُّ ُفاااضَ كااىّ اهاازك٘ر/
اهوةاا ٝ٧اذتا /ّٛتَ ْ
ٗه٘ ا ٔا ٗتؼطا ن غو ٟا ٔجْ"..؟
ٗهوظاع ٗةٖ٘ آنٌاَ:
فٔااا٘ ةُشااااْ ٙعاااٚع حٚاتااإ ٙٗ ،عااآ ٟااازٖ
اذتٚاٗ ،ٝجي٘ي ة٘اُةٔاٗ ،ح ٖٗ ،قا كا ر
ٓاازٖ اهلوٌاا ٞكااثرلهاً ٗ ،ااع ُاااض آ ا ّٙ
ستاااٚي ا٪سا ا  ٝزٗٓااا ٛطااااحة ٞاهلٔااا٘ر ًاااا
قاا اٗ ،،ستاااٚي ا٪ػاا قاٗ ١ا :ا ا  ّٙاهااازّٙ
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ع فٍٔ ٗ ً ّ دٍّٔٗ ًٗ ،ا دٕ
اذتٚا.ٝ

تظاادم عِاػا

ٗتظنوٕ قـ ٞٚا ًّ ًٞ٪ةٔن :
اذتاؿا ٓٗ ،اا٘  ٙ ٙا ٖ ق٘ ٙ،اااً ،نٌاس الًا،
ٙنعاااْٗ دعااه دِااا ١اً٪ااً ٞااع دعـاأٍ ا :ا
اهش اٗ ١اهـ ا.١
ٗا اؿ ٛاهز ٜق ٖٗ ،ا نار ًّ عِاػ ٖ،
ٗتفاعى ًع دعه طخؼٚاتٕ.
ٗاهفااا اّّ ٗاهفاااااّ عِااا ا ٖ ٓااااا٘ اهلوٌااااا،ٞ
ٗت ،ا مئا عوااٗ ٟةاإ ف ِّاا ٛارتـاآ ٟاا٘ سااو٘دٕ
ٗط ،ٙنٕ .عو ّْ ٟاه،اار٩ٙ ٥حاا اط٩عإ عواٟ
ٗةاااٖ٘ ا ا ً ٠اااّ اهفاااّ كاه ساااٍ ٗاهنؼااا٘ٙ
ٗاهِ ت ٗغرلٓا.
ٗاذت ٙااااآ ٞاااااا ٛح ٙااااا ٞعاًاااااا ٞه ُشاااااااْ
ا عاػ ٗ ،ح ٙ ٞٙة إ عِٔاٙٗ ،ظانوٕ ا ن٩شلاا
ًًِ ٞـتِٓ ًّٗ .اا كااْ تعااطف ا ةا
ًع دعه اهظخؼٚاا اهنارخي ٞٚع د ٗ ّٞٚةِة.ّٞٚ
ٗٙنفا ا ّ عاااّ قـااا ٞٚاذت ٙااا :ٞحا ا ٌ عواااٟ
اهلوٍٗ ،تعاطف ًع ا لوَ٘ ز ٗ اهزٗ ٜؿعٕ ٓ٘
قا ٌٞ٢ا لوً٘ .،
ًٗااّ ةااى اه ا فا عااّ اذت ٙااًٗ ،ٞعا اتاإ
ؼااؽ دعاه اه،طاع زقؼاارلٝ
اهلواٍ ٗاهلاا
ًٗط٘هااا ،ٞهعااا ًاااّ ا٪زلاااا ١ز ػا ا اا ،
سنا ا َٙف داااّ ًٌٚاااْ٘ٗ ،اداااّ ًن،نواااٗ ،ٞعةٚا ا داااّ
ا٪د ؾ.
ِٗٓاان ػ اا اا ػوا ،ٞدنٌّٚز حاا٘اي
ػاااا ادٔا ًثاااااى ػاااا  ٜ ٞاهِاااااّْ٘ ا ؼاااا ٜ
زػ٘ ٗ ،فاْ ك٘ زاه ساَ ا ظٔ٘ر..،
س ا ٙف دااّ ًٌٚااْ٘ زطاااع
ٗ طاارل ِٓااا ْ ن
شتـااا َ اهااا ٗهن اًٙ٘٪ااااٗ ٞاهعةاسااااً ،ٞٚاااااا
ً،ن٘ ًهااا دااأً داا ٛةعفا ا ِؼاا٘ر عوااٙ ٟا ح ا

عٌاًاإ زٗهااٚص داه ا فّ ح هٚااا ،فا اازك٘ر فِاإ
حٚهاااا ٓااا٘ٗ :ؿااااا اهااا ٌّٚكٌاااا ساااط٘رتٕ،،
ٗطااا ١ٛآ ااا  :سنااا ٙف كااااْ اهشاااةب دأق٘اهااإ
ٗ طاعارٖ فاا ٛقناى اهعظا اا زٗهعوأٍ فا٘ق ا ٣اا،ٞ
اوٌها ٗع ٗاُها كٌا ٓ٘ ادات اهناار ٙاهعااَ،
ٗت اةٍ سن ٙف.
ػاا  ٞادااّ ً،واإ زٓااز،00 :ٍٙ
ُٗ،اا
زكاتاااب ٗٗ ٙاا ًٗاااّ طااأ طّااااط ٛاهعاا ،
سجّ ٗقطعت  ٖ ٙاوٌها دأً وٚف ٞعةّاس:،ٛ
" ٨ت ،د٘ا ارتوٚفٞن
ًعجةٞأ دأهشّ اهلنّا
ٗا٪ػادع اهِ ٚفٞن
قطننإن ا٪هٚفٞن"
ًٗاااّ ٗرا ١آ٨نٌاااَ اه،ااً٘ ٛاهِااازع ٞة،
اذت ّٙااا ٞقا ا َّ زتٌ٘عااا ٞز ٓاااز ٍٙاها ا ٙح ،
ساناً ٞظآ فوشطِٚٚاّٗ – ٞاهنشٌٚا ٞهو كانا٘ر
ا٢ا – قااي ًثوًا فا ٛا ظأا اهثاااُ ٛعوا ٟهشااْ

توٌٚزز ؾ :،030:
"كوٌا

ن ًّ دٚيت ة ً ،رس ٞاذتارٝ

تأت ٛاهطا ٢ااْ
كوٌا خت ن ً ٛداجتاٖ اهِةع
تأت ٛاهطا ٢ااْ
كوٌا طعوت اهنِ٘رَ عِ َ اهفج
تأت ٛاهطا ٢ااْ
كوٌا ٓزّ دٙ ٛنًُ٘ٞ

اذت،ى

تأت ٛاهطا ٢ااْ..
كوٌا دشٌوت ادت  ٝتأت ٛاهطا ٢اا!
مل ع ْ ٓبن هو رض
ٗ ً ٛمل تع ْ خت ن ٗ ختةزن عِ َ اهفج
ٗادت ّ ٝغادتْ

ا َ٩اه،دل
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ٗاهزٙنْ٘ن ًااْ
ٗة ،اهشاعً ٞا اهتْ جت١ٛن اهطا ٢ااْ!"
فا ظااااآ اهفوشااااط ِٞٚٚقؼاااارل ،ٝسااا ٙعٞ
اإل،ٙا ٗ ،هلِٔاا ً كاز ،ٝحاا  ٝاه٘قاع ،دا ا
هو٘ٓواااا ٞا ،ٗ٪طااااة ٞٔٚدنِّٚ،اااا ٞعااا اهلاااااًرلا
اهشاااٌِٚا ،ّٞٚ٢هلِٔاااا مل تلاااّ ستاٙا ا  ٝعواااٟ
اإلطااا٩ق فزاٗٙااا ٞاهنؼااا٘ ٗ ، ٙاٗٙااا ٞاه ٙ٦اااٞ
تعلصن ً٘قف اهظااع اهازٙ ٙ ٜا ن ةٙؼااهٕن ة،
ا نو.ّٛ،
ٗكٌااا ٙنظاانى كااى ةُشاااْ ً -ااّ ًة ا
دااًٗ ٛااّ ػ ا ا زتااا٨ا ا  – ٠اُظاانى
اهظاااع د،ـاا ٞٚزاه٘ةاا٘ ٓٗ ،،اا ٛقـاا ٚأٙ ٞنشااأي
فٔٚاّٙ ًّ :؟ ٗةّٙ ،؟ ٗٙشأي فٔٚا عّ اذتٚاٝ
ُفشاأاً :ااآٓٗ ٛاااى شلااا ًااّ غاٙااآٗ ،ٞااى ٓاااٛ
اهة اٗ ٞٙاهِٔاً ٞٙعها ؟
ً ا ّ اهظاااع عواآ ٟاازٖ ا شااأه ٞاإلُشاااُ.ٞٚ
ٗطاااا ح٘شلاااا ،اااٍ ر ٙ ْ ٠نظَا ا ُْٔ،اٙٗ ،اااذلن
ا ً٪ا – ة ،ا ْ:عواا ٟا٪قااى – عشاا ْ ٟحيااىّ
اهونز اهز ٜك ٖ اهف٩سفٗ ٞاهظع اٗ ١ا ٪دا،١
ٗع ّة ا عِاإ ًثاااي ارت ّٚاااَٗ ،تااادعٍٔ عوااٗ ٟةاإ
فٚف د٘ ًاؿٗ ،ٛق قاي :
ة٣ت  ٨عوٍ ًاّ ٙاّٗ ..هلين تٚت ن
ٗه ،دؼ ان ق ّاً ٛط ً،ٙا ..فٌظٚت ن
ٗ ػااى ٓاازا اهلاا ٗ ،َ٩عوااًِ ٟاإ طة،ااٞ
ًعِهاااٗ ٟػاااِاع ٞقااا٘ي ارتّٚااااَ ز ٗ ا ِشااا٘ ة،
ارتّٚاااَ ،كٌااا ت مجاإ اا راًاا ٛةحاا ٠
اه داعٚاا:
هةشت ا٘ اهاعاٚع مل سنظ ْ
ٗحا ان فٚإ د طن ٟاهافالا ْ
ٗك ا ُـ٘ اهث٘ َ عِّٗ ٛمل
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رن ا ا ة٣تن  َ ّٙا ف ْ ،؟
ٗ قؼاااااا ٝ ٚرفّااااااٞ

قااااااا ١ز سااااااٝ ٚ

اهف اطاااٙ ،11 -10 :عوااّ ً،ااطع ًنناهٚااٞ
ُاإ  ٨اااأر دِٚاإ ٗد ا اهعٌ ا ٗ ،ا اااٗ ،١اهااا ٙح،
ظااع ٗ ،ادتش ا زاهِ،ط ا  ،ٝة،ٙ ْ ،اا٘ي٨" :
ٗاه ّ
أر ًا دٚين ٗدا ا ا٘ا  /ا ن كاى ٙاَ٘ ا٘
غاٙااات/ ،ٛفأدؼ ا ٖ ًاااًٙ ٛاازر اهط قاااا/ ،
ةافن قوايبَ اهطااٚين اُٚا ًٞفأدشااٍ ٙ /ااّ ٓاازٜ
 ٙن
اهظٌصن ًّ ر ٍ سنأ نزُا ةهٔٚاا؟ٓ /اى ٙاا تا ٠
قا ا ةااااٗ ١رٜ؟  ٨/جيٚا ابنٙ /نجٚا اىن عِٚهاااا ًثا اىَ
ك ى اهوٚى ٗةٔٗ ٛميـٙٗ "ٛنادع ًةاط :ًٝ
" مل ٙزي عِ  ٜة ْ ٗقتٌ
قةّىن طفويتً ،ا ان اً ت/ٛ
ٗ كٌا اىن ًاااا دا ا ان ًاااّ اه،ؼاااا / ٢فا اعن
اهِؽ اهز ٜت مجتن ٘ ػ ٚف/ٞ
ٗ قاااا٘ي :قاا ا عظاا اتن اذتٚااااا : ،ٝطاا ا ٗرٓا
ٗ ًأُا"
ٍ قاي ًةاط  ٝه ناًهاا هلاى ًاا ساةق ًاّ
سً٩نٕ ًّ ز اهثأر  ،ا زك٘ر:
" ٨أر ًا دٚين ٗد مجٚع ًّ ع ان/
ةْ ٓ ٛةهّا رفّٞ

قا ًّ ١ع اهزًاْْ

فإ ا ا ِا ين ٗ ّعتْ سنلَّأَُا" .اُنٟٔ
ٓااى اذتٚاااًٗ ،ٝااا قةواأا ًٗااا دع ا ٓا ،رفااٞ
قا ،١هٚص غرل؟ ٗٓى ٓزٖ ٓ ٛكوٌ ٞاهظاع
ا ٪ااارلٝ؟ ٙةااا ٗ ْ اهنظااا ُق حااا٘ي ا شااااأه ٞمل
حيؤّا...
حتنـناا ا ٗاا اااااٙ ٢ااااّ اهاا ا  ّٙاهفِّٚااااٞ
ا خنوف ٞكوٌا را ْ ٙؼ٘غ ُؼ،اآٗ .اٗ ٛااٌ
اةنٌعااات هااإ ًاااّ اهث،افاااٗ ،ٞاهفلا ا ٗاهونااا،ٞ
ٗاه ُّ ُ٘ٗ ،ٞٙ٦اُ٨فعاي ا  ٍ٢٩هوٌ٘قف اهظع .ٜ
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ًٗعجااااٍ اهِااااااٍ اهوناااا٘ ٜكفاااااٖ ه،ٚاااا َ
ُؼ٘ػٕ ًّ ٗرا ١توام اهوناٗ ،ٞردٌاا اسانِةي ٗ
اقاااااذلا ك٘،هااااإُ :ةااااااط ٤عواااااُ ْ ٗ ٟشاااااار ن
زٗعلشااأا ا عِااا ٗ ،ٟت٘ساااع كاسااانعٌاي

زتشنن ق ً ،ثى ق٘هٕ زٓز ،23 ٍٙتشنن ق َ
اه،وبَ" :تشنن ق َ اهعا َ ،تشانن ق َ ُشاا،ٌٛ٢
تشنن ق ػادع "..ٛةخل
ٗاسنفا ًّ ًعجٌٕ اهون٘ ٜدعه ػ٘رٖ
ز ػاااِعنٕ اهفِٚااا ٗ ،،ٞسااأٍ هااام ةغا ا ا
اهؼ٘رٗ ،ٝةغ ا اهعةاار ٝمجواٗ ،ٞاذتاا ْ ًعاٛ

ق٘هٕ زٓز:،20 - 35 ٍٙ

"تااااأ ا عظاا ا َ ُاااااد َق ًذلفاااا ٞاهعطاا ا /،
كاُت قطاراان ًِنؼف اهوٚى توفا ركادٔاا /
فاا٘ق رػااف ٞاه،وااب"" .عٚااِ ا٢ناان كعااٚين.
ـااةٕ عف ا اْن ح ا ٗ اشلاا٘" ."..٠كااٍ
ٗة هٔااا خي ه
رّقااااانين ًٔااااااًٚزن سااااا٣و ٞاهؼااااااحب ا نزًّاااااى
دارتٌ "...
ٗٙن ر اسنعٌاي اهظاع هوؼ٘رًِٔٗ ،ٝجٕ
ة ٙا ٓا د اهؼّ٘ر ٝاهيت ٙنو،آا اه،ار ٥عوٟ
ٗةٔٔااااٗ ،اهااايت  ٨تنخفااا ٛهفاأاااا ٨ٗ ،دِآ٦اااا
ط٣ٚها قوٚوًا ٗ كثرلها ًّ رزلٔا.
ؽ ٗاح ٓٗ ،ا٘ ًاّ
ُ ،
ُٗ٩حا ا وٌ
ٓااٍ ُؼ٘ػاإ ا عاادل ٝعااّ "ػاا٘ر ٝحٚاتاإ" ،ف،ا
قاااي

اٗ٪ا٢ااى ًِاإ زساا ٝ ٚاهف اطاااا-10 :

 ٨" :،11أرَ دٚين ٗد ا ااُ / ١لا ن ت قا ق
ٗةٔااإ اهؼاااا  /فأدؼا ا ن طٚا افَ كٔا اىٍ طاااار
اهِل ااٙ /ظةٔين ه٘ ْ ا٪دٚهَ اهلاد ،ٛقىّ
سَِاً عو ٟف.."ْٕٙ ْ٘،
ٗقاي

ِا:ٕ٢

" ٨أرَ ًا دٚين ٗد اهظع
ْةٚ ٛوٕ،ن اهظ ،اَ١

٘ ً٩عب ا اؿ،ٛ

فنجف،ىن ًّ ػٚاا اهؼة ٞٚاهنا َّٙ
٘ اه رض
ت ًَح

٘ ً رس"..ٞ

ُٗ ،ا زساا ٝ ٚاهف اطاااا ٨ " ،12 :ركااّ
اهةٚت ٙشطٚعن ْ  ٙتق ا ْ:ة ا اهوةا٘٨ / ٝ١
كشا ً ٝااّ ً اٙاااٖ كااً ٛااا تاازك ٓا داهوزٙااز
ًّ اه،ة٩ا"..
ِٗٓااااان زساااا ٝ ٚاهف اطاااااا "،50 :ؿاااا٘١
ًاحل" ٗ "ٗؿعتن د ٙ ٙم ،حفِ ،ٞؿ٘ َٛ٢ا احل".
ٗٙلٔاا اهاااذلاث اهع دااا ٛاعٌ٘عااااا
كااااا ا٪عاااااَ٩
ً٘اؿاااااع كاااااثرل ٝةااااا ها:
ٗاً٪اااكّ ٗ ،اساان ٚا ١ا ف ا اا ٗاهعةاااراا
ًّ ُؼا٘ؾ ق مياٗ ،ٞا٨سانِ٣اض دازهم اهاذلاث
ٗةحيا١اتاااإً ،ااااّ كااا قظااااناه ٞز داُ٪اا ا هص،
ٗغ ُاطاااااُٗ ،ٞااااا٘ا عوٚااااإ اهشاااااٗ ،َ٩ا ناااااِيب،
ٗكاف٘رٗ ،طع اٗ ١ف٩سفٗ ،ٞػ٘ف.ّٞٚ
ًٗاااااّ اهاااااذلاث ا٪ةاااااِيب ًثاااااى :دطااااا ض
ٗكات ِٙاااٗ ،دٚلاساا٘ٗ ،غ٘ٙاااٗ ،فاااْ كاا٘ ،
ٗة٘ر ٨ ٜت٘رٗ ،سٚزاْٗ ،غ٘ٙاٗ ،مجع حتت
عِااااااا٘اْ ز طاااااااٚا ، ١عااااا ا ها ًاااااااّ ا فااااا ا اا
كاهؼااااِ ٗق ٗا ،عاا ا ٗ ،اذتاااازاٗ ،١اهِافااااز،ٝ
ٗاحملدلٗ ...ٝد ا ٓزٖ ا٪طاٚا ١تن ا ّثن كٌاا ها٘
ْ اه ٗا قا دعثات فٔٚاآِٗ ،اان عِا٘اْ "ًا آ"ٝ
زٓااازٗ :،42 ٍٙقا ا طاااادٕ زا اااا ،١ا ا ا آٝ

رفّاااٞ

قااااا ١زساااا ٝ ٚاهف اطاااااا ،ُٗ ،10 -10اا ا
فٔٚاااُ " :ل ا ن ت ق ا ق ًا٢اإ اهؼااا  ،فأدؼ ا ن
طٚا افَ كٔا اىٍ طاااار اهِلا ا اا ٙظاااةٔين هااا٘ ْ
ا٪دااٚه اهلاااد ٛقااى س اِها عواا ٟفْ٘ ْٙاإ ،هاا٘ ْ
اهو٘احا ،ةّأا حزأَُا"..

ٗٓااازٖ اه،طاااع ارتاػااا ٞدا٪طاااٚا ١تزكا اّا
د ٘ٙاْ زعاد سةٚى ،هعةاض ستٌ٘ اهع،ا اهزٜ
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رػااا فٚااإ ًاااا٘رها كاااثرل ٙ ٝآاااا اهعاااااد ...
ا٪طٚاٗ ١غرلٓا.

ةهٔٚاااٗ ،تلااْ٘ – عواا ٟاه ًااز – طااآ ها عوااٟ
حٚاتٍٔ:

ٗعوا ٟكا ًاا ٗر ٖ اهظااع ًاّ ارتٚااي
اهاااز ٜختّٚاااى هااإ ا اااا ١ز ٗ ا اا آ ٝاهعاكشااا،ٞ
س ا قطعاا ٞحشااِ ٞة ا ها ٪داا ٛدل ا دااّ ٓ ا
اإلطةٚو ،ٛت ق ٟهنلْ٘ ًاّ اهظاع اإلُشااُ،ٛ
قاي فٔٚا:

ٙااااااا سااااا ح ٞاذتاااااٛه ٙاااااااا ًطاااااا٘ين

ةُ ااُّ ٛالااا ا ةهااا ٟا ا آ ٝة ةناواٚااات
فااأُالا اْ ًا،اواناااا َٜكااااىّ ًاااا رَ تاااا
ر ٙت فٚأاا طاٚٚخااً هشااتن عاا فااإ
ٗكِاتن عأا نٖ ًاااّ قااةاااى ان فااناااٟ
ف،وت:
"ًن ٟت حّااى عاّ ٓاازا ا لاااْ ًناا"ٟ؟
فاسنـ لت ٍ قاهت ٗٓااً ٛعجةاٞأ:
"ةّْ اهااازُ ٜالا َتْٕ ن ً،اوانااااان ،تااا"!ٟ
ااٗ "ٛق ا

ػارا سو ٌٟٚتِاا  ٜاهٚاَ٘ٙ" :اا دناا"؟
ٗ اه،طع ٞا نؼار ًعجابٗ ،اهنفااا ة،
فل ا  ٝاُ،ـااا ١اهاازًّٗ ،ة ،رغةاا ٞاإلُشاااْ
و٘ اهظةا  ...ةخل
ٗعواا ٟااي آ اا ًااّ اإلداا ا ٗاهنؼاا٘ٙ
ٗقااف اهظاااع داا٘ دل ا اهلنِ ا  ٜا ُ٪هشااٛ
عِاا ا ًناا ا ٗر اهزًاااااْ ٗتةاا ا ّي اهاا ا ُٚاٗ ،حنٌٚااااٞ
اهنن ّ ٚا ٗ ،س ا ع ٞاُ،ـااآٗ ،ٕ٢اازٖ اهع٩قاا ٞد ا
اإلُشاْ ٗا لاْ ٗاهزًاْ ٗا٪ح٘اي.
قاي شتاطةها اهظج  ٝاهلةرل ٝاهيت تلْ٘
ساااح ٞاذت ا ٗ ّٛساااح ٞاهةو ا  ٝجينٌ اع اهِاااض
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عاِاااااااا ،ً ٜاااااااااي فٔااااااااى ًا،اااااااااٌَ
تؼااااااااان فٚااااااااإ اااااااااا قاااااااااا٘ي ن؟
ٗهاااااااااٙ ٛاااااااااٌْ٘ عاوٚاااااااااام حَوّاااااااات
هاااااااااا٘ ُااااااااإّ ٙاِافااااااااااع ن اذتااااااااااو٘ين
ًاااااا ٍ ًاااااّ اهعاااااٚع كااااااْ فٚااااإ
ًِازهاِاااااااااااااا اوااااااااااام اهالواٚااااااااااااىن
اي ًٗاااااااااااا ا عاواٚااااااااااإ ًااااااااااااااا ا

" ٙاااااّ اهاااااز ٜدااااااً٪ص كااااااْ ِٓاااااا!"

كاُاات سااو ٌٟٚتِااا ٙ" ٜااا

طاااااا ا ا اهاااااااااز ٜدِِٚااااااااا ٙطاااااااا٘ين

هاااااااا٘ ُاااااااإ مل ٙالاااااااااّْ ٙاااااااازٗين؟
حّٚااااااااا عااااااااّ ا اااااا ا َُْف ا عِّاااااااااٟ
ًِزهاااااااااام اه،،طاااااااا ا ن ٗاه،،ةناااااااااا٘ين!
ٗهاااا٘ تن مجاااات قطعاااا ٞادااااّ ٓاا ا ٗقطعااااٞ
اهلنِا ا  ٜة ،هنااااا اهعاااامل هةٚ،ااات رٗعنٔاااا،
ًٗ٩ستٔا،ًٗ ،اػ ٓا اإلُشاُ.ٞٚ
ٗ اهِؼاااااا٘ؾ ا رٗساااااا ٞاهاااا ا ٗاّٗٙ
اهث ٞ ٩ك َ٩عوً ٟاا ،ٙااي فٚإ " ًاا ٗراٚ٢ااا "
ًااااّ اً٪اااا٘ر ا نٚةااااٗ ،ٞاه،ـاٙاااااا ا٨عن،ا ٙاا ااّ.ٞ
ٗ٩ٙحاااااا اهااا ا ارض تااااااأ اهظاعاااااا داهنااا اّا اث
اهل٩سٚل ٛاهٙ ،ااٍ زاهُ٘ٚاااًُٗ ،ٛااّ تااا َدعَٕ ن
فااااا ٛا ٪اٗ٪رٗدا اً ،ّٛااااّ حـنااا٘ر ًافااااا اا
زاهااااا ّ ٗ ،،زاه دااا ٗ ،،ٞزاهِةااا٘ٗ ،،ٝ١زاهاااِيب،،
ٗحـااا٘ر ًفا ا اا تادعااا ٞهااازهم ًثاااى ا شاااج
ٗاهلِٚشااٗ .ٞاها ُّ ا ٚث٘ه٘ةٚااا اه ،مياا ٞقاا٘ٝ
ارق ٞعوٚاٗ ،هلِٕ ميلاّ ْ ِٙازي ة ،عاامل
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اهةظا ًٗ ،ااّ ُاحٚاا ٞا  ٠ميلااّ ه ُشاااْ ْ
 ٙق ٟفٚلْ٘ ُؼف ةهٕ ٗ ةشلًا كاًوًا.
ٗكوٌاااا ٞاهااا ٗ ،اه داااآ ٞاااا ٛا٪غوااااب
اسنعٌاي اهظااع ٓٗ ،ا ٛتناٚح هإ ْ ٙن ا ن
ًشاحٗ ٞاسع ٞد تع ٙف اهلوٌٗ ٞتِلرلٓاا،
ٗةؿااافنٔا ة ،كوٌاااا ا  ٗ .٠قااى ًااّ هاام
كوٌااا ٞزاأ ٗ ،زاإلهااإ ،اهااايت قا ا تـاااا ة،
غرلٓا.
قؼ" ٝ ٚقوب ٢ب" ست ػف اا ،تة
دعةارٔٙ ٨ " ٝا اها ُّ :ر اهٌِّااي اهايت تنخاػاٍن
حة ٞاهٌ،ح ٗ اه،ظ  ٝاهزادوٞنٔٙ ٨ /،ا اها
ر اهطٚاااا٘ر ادتٌٚواااا ٞت٘ ٔااااا ادتارحاااااا ًااااّ
اهطاااارل /،ر اهلةااااا ١ازهقٔااااا اهاااا٘حعن قاا ا اَ
عِٚٚاام ٗٓاا ٛختااةي ًاازع٘ر ًٝآو اٞن"ٗفٔٚا٨ " :
ٔٙااا اه ا ! كااٍ ساا٘ َ َُؼااع دازلاام ةوجو ا،ٞ
ا اااااا٘ا  /جيواااا ا ُا اذتاقاااا ا ْٗ ِٙٗ /،ل ُااااااا
اهطٚةَْ٘١ُِ٘ /ن حبٌى ً٘اةعِا ٗاهؼاوٚبُ ُٗ /ا٘
ة ،اهٌ،ااا ٞاه،اتوٞن"....زسااا ٝ ٚاهف اطااااا -20

،21

ٗ قؼااااا ٝ ٚزًااا ا آ" ،ٝقااا ا ْ جتاااااُّّ اه داااااٞ
ارت قا١ن ،ق ٙش،ي ر ُّ اهةٚت عّ ر ه اهظٌ٘

اه ٘" ز ٓاز ٍٙاها ٙح،ُٗ ،43:ا ٗ" :اها ن
ًا ْ اه ًااى ،ٙ ٨ةاىن ا٪ؿا ٚاا اهظااطرل "..،ٝز
ٓز ٍٙاه ٙح،33 :

ٗ ػاا  ٜ ٞاهِاااْ٘ ا ؼاا ..." :ٜفاااأُز ن
عّ ٚاي اأ زلاه ٗ ،ٛرقؽن حتت ًع اه
ٙاااا ر ٓااازا اهطا ا " ز ٓااازٍٙ
شتٌااا٘رها:

اه ٙح، 55 :

ُؼ٘ػٕ ا خنوفُٔ ٞجهاا
ٗق ُٔج  .ا٢
ػااا ط ا٢ااق اهنعةرلزا٪سااو٘ ٗاهؼ اٚاغ،ٞ
ا ه
فإُٕ جيٌع اهِؽ اه٘اح – ٗ اػ ٞة ا طااي

– د ا اهظااع ا ع ا ٗ زٗٙلااْ٘ عااا  ٝدٚنهااا ٗ
كث ا ٗ ،طااع اهنفعٚواا ٞعواا ٟاا٘ ٙؼااِعٕ ٓاا٘
زقؼاا ٝ ٚاهِث ا  ،كٌااا
دزا،٢ناإًٗ ،ااا ٙنع ا َ
تشٌٗ ،ٟتن ا ى ٓزٖ اهعِاػ ٗ ،اهشٌ ٞاهناهةٞ
ٓ ٛهاا  :قؼ ٝ ٚاهنفعٚو.ٞ
ٗاهااااِؽ ٙطاااا٘ي حٚاُهااااا فٚنجاااااٗ عظاااا
ػااااف اا ٗشااااص عظاا ا  ٝػااااف ٙٗ ،ٞؼاااان
فٚلااْ٘ قطعاا ٞقؼاارلٓ ،ٝاا ٛطااةٕ ًااّ حٚااإ
اهظاالى ااا ٙاا ع" ٟاه،ؼاا ٞاه،ؼاارل ٝةاا ها"،
ُٗ،ا ا ًاااث ً٩قؼااآ" ٞاااى ،ٙنِعاااْ٘؟" زساااٝ ٚ
اهف اطاا،31 :

كٚف قِعنٍْٔ ْ عِٚٚم
هٚشت س٩سىْ
ٗٓزٖ سفا ّ٢حًٍٔ٩
 ٨تنا ر ً سان
ًٌٔا حتاٗيْ ؟
فلاااأّْ ا ةاا اكنفااا ٟاااا اهااان،ي ًاااّ
فل ا  ٗ ٝػاا٘رٓٗ ،ٝااً ٛاااتزاي حملاا ٞقؼاارل،ٝ
فأطّ ٓا ٗ رسؤا مجوُ ٞنؼ٘ؾ اعٌ٘ع.ٞ
ٗتون،ااا ٛااااو اهاااِلٍ اهث ٩ااا ٞقطعاااٞ
ٗاحا  :ٝاهظااع ٗ ،اهنفعٚوااٗ ،ٞقؼاا ٝ ٚاهِثا ،
زكاهِشاااااااااٌ ٞػاااااااااةح دعٚااااااا ا – ساااااااااٝ ٚ

اهف اطاا:،23 -21

سااستاٚااااااااين ٙااااااااا اداِاااااااا ٞاهِٚاااااااا
ااااااااااى عواااااااا ٟدعااااااااه ػاااااااا ٗ ٜ
استااااااااااٚين ٗة ا ًااااااااااا اسنطعاااااااااااا
ااااااااااااات فااااااااااااونَِشَ ْٛةاااااااااااا ٘ !ٜ
ٗتعاه ...ٛفاةوش ٛق دٛ
ح ّ م عّ اهظاَ قوً٩ٚ

866
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ٗاهنج ٙب ف ٩ةطلاي اهنج  ٙا عاػ ًّ
حٚإ ا ة ً ،ع ً٩حلن ا ِن :

عّ ح٘ارٔٙا هٚاهٔٚا
ُشا ١عّ َ اهِارُج

اً ْ :،ٗ٪اااا كااااْ ٙناااِلٍ اااار قااا٘اُ
اهظع اهع د ٛكاْ ٙنخز هِفشٕ ازلها ًشن،وًّا،
ٗٙة،ااً ٟااأط٘رها ،داإلطااار اهاازٗ ٜة ا ًااّ ةواإ
كاهنِااااااااااٗ ١ا ٘ساااااااااٗ ،ٟ،ٚدعاااااااااه اً٪ااااااااا٘ر
ا٨ةنٌاعٚا ااّٗ .ٞكااااُ٘ا ٙعا ا ّْٗ توااام ا ِلً٘ااااا
طااح،
طاا٣ٚها آ ا غاارل اهظااع ز اهن،وٚا  ،ٜكا ٘ ّ
ٗاهزةى ٗ اهً٘،ا ..ةخل

ٗادتونِار
ًّ غ ٍٚاه٘ر .
ساستٚين
ٗسأرٗ ٜهم عّ دو  ٝقويب
قؼؼها
عّ ت٩ي ًثى ُٔ ٙم حت ّاْ
كى ّ ةةارٍ عِ. ٚ
**
ساستٚين ر ا ٓزٖ اهو ل ًّ ٞغفونِا

ٗاهثاُ ُٕ :ٞٚمل ٘ٙةا ه ٚاى ّ ستاى اهظاع
شاإنٓٗ ،اا٘ عواا ٟكااى حاااي ٨
اهع داا ٨ٗ ،ٛهٚنِاف َ
ٙؼى لاُنٕ ُؼ٘ػٕ اهعاه ٞٚػوًا.
ٓااازا اهاااز ٜق ُااااٖ ًاااّ عٌاااى  .اااآ ٢ااا٘
ةاُاااب ٗ ة٘اُاااب ستا ا ٗ ً ٝاااّ ُناةااإ اهنزٙا ا
ا نِ اّ٘  ،اهؼااا ر عااّ اهاازاا ًااّ ةٔاا ،ٞا فعااٍ
جب٘اُااب اذتٚاااً ٝااّ ةٔااُ .ٞلااٌٍ ًااّ اهلاااَ٩
ٙن ا ن كاىّ اجتاااٖٙ ،ن٘ةإ اهظاااع ةهٚاإ ٗ
ٙونفت ٖ٘ ٗ ٙو لٕ ًّ دع. ٚ

تزك ُٛ
ٗتِاة ٛاأٙ :ا اأ
ع ْ حبةٚيب اشلاٍ٢
ستٌ٘هًا عوٟ
ةِ  ٞاه ٙح اه ّٞٚن"
ٍ ق٘ي :
ةُين كوٌا ُاقظتن ُؼ٘ػااً ًاّ ُا٘ طاع
اهنفعٚو" ٗ ٞقؼ ٝ ٚاهِث " كٌا ت ع ٟع ان ة،
ػااااى ًؼااااطوح زاهظااااع  ،عِاا ا اهعاا ا ٗ ،ة،
عِاػاا اهظاااع اهااايت ا٢نواااف ًعٔاااا اهع دااً ّٛاااّ
ادتآوٚااا ٞاهةعٚاا  ٝاه،اا َ ة ،عؼاا ُا اهااازٜ
كاْ ف ٕٚط٘ق ٗ ٛد٘ رٙظٗ ،ٞادتا٘آ ُٗ ٜازار
قةاُٗ ٛغرلٍٓ.
ٗة ا كاْ اإلد ا ا ِلَ٘ قا ا قا ميها
عوً ٟأه٘ اهظع اهع دا ٛعوا ٟساةٚى اإلؿاافٞ

ٗٓااا٘ ُناااا هااإ ًاااا دعا ا ٖ ٙـهاااا ،فعطااااٖ٦
ًشنٌ ّ ،ِٙ ٨طاعٗ ،ر٦اٖ ٗ حً٩إ ٗ ،ارسااتٕ
ًشاااانٌ ً ،ٝاؿاااا ٞٚسااااةى اذتٚااااا ٝحِاٙااااا
اهزاا.
ًلااّ  .ااا ٢هِفشاإ ة٘اُااب شتنوفااٞ
ًااّ اهِنااا ا ٪دااٗ ٛاهفااين ٗٗ ،آنٌاًاتاإ
ة٘اُب شتنوف ًّٗ ٞةٔ٧ً ٞتوفٙ ٞـها.
ٗاِٗٙاإً ،ش ا عها ٗ ،عااا
ٗطااق ط ،ً ٙااا
اه،ار ٥ةٙ ْ ،شاٙ ٗ ...ٖ ٙنادعٕٙ ٗ ،نف ض
ًا ًا ٙؼِع!.
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أناذقد اإلوطالي كامبانا وحوار األماكن
مؼاربة آلثاره الؽامؾة وفرادة أدؾوبه
خؾقل البقطار*

كقف وعقدنا الشعر إىل القؼظة ووشعل فقـا قـادول اجلؿال ووزوح عن كواهؾـا

عتؿة الروح؟ وكقف نستؽشف حضور اإلبداع يف األماكن املـسقة؟ وكقف نرصد

ادتدارات األقواس وحركات األودي يف التؿاثقل؟ وكقف نؼرأ الردائل اليت

تبعثفا اإلمياءات والـظرات واالبتسامات والرقصات االحتػالقة؟ وهل وػجر األمل
العظقم نبع الشعر؟ فؽقف وؽون هذا التػجر إذا صدر عن افتداء ومغالبة لتدمري

الروح يف زمن التوحش؟

هذذذمقاربة لذذذبا ادشلذذذباي اذذذة شاي ذذذة ا اخا تااأخكساذ اقذ اياامذةاتا اءذجما ذلا
يملامذذذشياي كذذذاااةروةنذذذةهااألنةفذذذ قايألا ذذذبا ي اذة ،اازهذذشنايي ذذالتاا ذذاماالع ذ يالع ذ يتا
اأ مة ذذااي مةر ذذباي ذذااعش اذذةا ذ اي ة ذذبا از يا ا يقبايألخشي لاري3ا–ا06اا*ا
ا ااةروةنةا ارة ييا امببة،عبا ناياا
اق ذ هلا ذذةاي اذذة شاايملسخ ذ اي يذذا ايملب ذ ا ا
إ ة ذذةاأرذذة خ هاا ذ اا ذ ايي اي امذذا ا ةهلا0441ا اي ا ا ااأهلاقةسذ بهاخفاذااأرذاا
ل راذذعا ذذةهلا6102هااضذذم اسذذوجماوما ذذةاها لع ذ ااريناأخ ذذاارذذة كاهااخ ذ ا ذذااي قاذذةلا
كةا كاة:اأنةفذ اأا ذبهاريذةت ةاهارا شنذةها كفذذةاي اال ذذةاافذذعا يالهنذذااركوذذافهااقشلذذاار ذ ا
عكا جمااعب عةااأخذش،هاقاذةت ااناذاريا ذ ا زة بايرخاال اي عب لا
ركاذذذذا نها كةت ذذذذةالااأذذذذةاقة ذذذذااأرذذذذة خ ا ا
أملااةروةنةالة غةاايألسةس با ةمل ذةاقوذ ا
رب راذذذذاا ماذذذذةواي ذذذذاا كاناذذ ذةاا(از ذذذذ يا ا قذذذذشاهااقذذذذشأارال فذذذذةااأ ذذذذالهلايأليلذذذذةلال غةعاذذذذةا
ذذ يقبايألخذذذشي هاااخع ذذاةايسذذاااالرافذذذعش ةا يأل ذذ ذ بهااأزذذذذالايملاسذذ ذ بةااعذذذذما ارال فذذذذةاا
ايزافذذذذةلالة اذذذذة شايملامذذذذشيهااقذذذذة :اهذذذذةا ذذذذشا أ الراةايألا ال نيهااهدشاي يسباي م م ةلا ا
اي عذف ا ذلاي و ذةناهاتذ اعاذشايا
أ ذذذااهاي ذذذجمايملشيسذ ذ تاي اقذ ذ ا ا فذ ذ ارذ ذ ا يجلةرعبا
لمشيعذذاهاااةهكذذةااألا ذذاا ع ذاافاتاي ذ ي ا ةهلا0513ارث ا يرواهااخذة ا اأا االذةااي لذ ا
اي غذذة ،هااأن ذ تارا ذذشيا ذ ال ككذذةهاعةخ ذ ا إىلاأر اذذذذةايجلكال ذذذذبهااسذذذذد ا ال د مذذذذةا
ذذذلاي وسذذذة لللااأ اذذذةاي غش ذذذالللايملذذذال ايملكفذذذشيها غشيلذذباأ،ذذاي قهاال ذ أاناذذشاأنةف ذ قاركذذما ذذةهلا
اكاة اي غ هاي عايمل عاأنذ تا ذ اي ءذالا
ا كذذذذةات فذذذذةاايملذذذذاعلتاين ذذذذشا مذذذذباعالرذذ ذ ا * كاتب سوري.
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0501اهات اعع اش اإىلاس و الاأ شيراا ذةهلا0502ا
اعشيسذذالاا ذذجمال كامذذةازذذالا ة ذ اااذذفااا
ي شسةت ايمل ااوبهاتذ ازذ ت اق عذبال كامذةالعذ ا
ذذذةهلهااسذذذةلاازذذذة اي اذذذة شاااذذذث يها ذذذهاي ا
راذذذفلالةي ذذذةا ارذذذشي،اي عب ذذذبهااعذذذا ا ذذذةهلا
0516ات فذذةاإ تذذةافذذعش ةارامذذةااأس ذ بازة قذذبا
زا احمكباي عوبش ااراعااي ار لا

ك اي اة شا شاذباي و عذباا اذايا
ي واذذذذذذشهاا اذذذذذذما ايجلمذذذذذذة ا اعاذذذذذذم الاا
ي عمذذشياهاا ازشاذذةااي فا ذذةا:اي فاذذةناي ذذاا
عغيذ ا ايمليذ هاأااي فاذذةناي ذذااعذذك اي اذذة شا
اي ذذذذ اهوذذذذةااييذذذذذالهاا ب ذذذذعارذذذذ اقيذذذذذانا
ينمية ايي هااخيالاعااقايجلمذة ااضذ ة ا
ي وادبلا

ناشااةروةنةالعذااقاذةت قا اوما ذبا
كايناذذةا(ي كاذذة ايأل،ذذا ا ذذةهلا0501ا ذ ،انةفذذشا
حم ذذ ذ ايرذذذذاالشانذذذذاا ي ذذذذة هااخذذذذة الكفيذذذذاا
و عاذذةهاتذذ اأ ذذ ا،واعاذذةا ذذةهلا0564امبشيخعذذبا
كةق ال كاال كةعف هاااةنذ اأنةفذ قايألا ذبا
ق ا ب اار ايي اناشاراعاشلةهات ااخ االع ا
ز اهااق ا كااااةروةنذةا ذ ييارذ اقاذةت قا
ل غذذةاا شنيذذ بااإنم ف ذذبهااضذذمكاةا وذذة ياا
ل غذذةااأخكو ذذبا ذذ نهااقذذ اأسذذ لا امذذاارذذ ا
لعذذذذااي كبذذذذةيها مذذ ذ اكخذذذذش ارثذذ ذ اعاذذذذم ا
اعش اسم ا امةارغف،اي ا يتاهاا ش اياق مذبا
سذذة اااايذذة ا كذذة اااذذةه اأضذذةلالاذذعشقا
يجلذذاهشاي وذذذة،يايافذذ ااييم مذذ ا نيذذذةاا
ذذلاز ذ اععذذو اي كةق ذ ناأا ف ذذةاعش اسذذم ا ا
ربة ااةا كاالعكايا(فعشيلار عاناا لا

اقا نا(ي شز ااي عاين ا با :انايةل ا
اخذذش هاأ ااخيذذشاعشينذذةا عكذذةقا ذذاايمل ذذعا
زالا وذ اااذ افذ لا كذةااهنذاابذ ا ال ذب ا
خاذذبأاأ از ذذ افذذ ا نةاهذذمياييذذكنياإىلا ة كذذذةا
ي ية اكق -اي بمشا اقم اااي عا عها اع ا
ر اا يلاي مك يباي و فن بلري11اا
وما با(ريةت ةا اضذم ا كذةا اركاذة:ا
يألر ذ هاأ ك ذذبا مذذبهاي ذذةهلايمليذذةت ايألخذذ ا
اذذذة شلا بذذذا ا اقاذذذ نا(يألرذذذ :ااشرذذذلا
عاعاي اعشيلتا ةاأر ايألزالهلاياف بتللكقاأ اةا
يملاذ ذاارالهنةفذ ذ ااياشسذذذةلتااي ذ ذ الةيذذذالا
ي غذذذةراا ذذذاةتمنيتللر اإراادذذذش ايملذ ذ يخ ا
ي اذذذةرابتاي ذذذاا اسااذذذةاي ذ ذ ا ذذذلايمل ذذذع تا
اشرذذلا عاذذعاي اذذعشيلهاهذذةاأاار ذ يخ ايملذذااا
راش با لايمل علاري15ا–ا11اا

وما با(اأنةف اأا با اضم ا كذةا ا
ذذذ نارذذذ ال كاذذذة:اي ذذذ هاي شز ذذذ ااي عذذذااينها
ينااةلها با ا اقا نا(ي :ارذ اهذمياي واذاا
اك ذ افيااريذذةلاأ ذذغ اإىلاييا ذ ا ا ذ عها
اإىلاي بذذش اي اذذاةت اي م ذذاللللاااك ذ اأضذذف ا
ماضذذ ا ذذذلايألسذ ذ ال باي كة مذذذبااي اذذذب بهاا
يمل الذذذبالبذذذشيلنيايأل ااي ذذذم ا ذ ذ لارذ ذ ا عوذذذبا
ييالاي فةتعللالا اذةااكذ ا افذبةت للاعالفذ ا
ا ش ذذ اي اذذذة شاي عمالذذذبا ااذذ افذذ ل:ا
ا الايمل ااي اةسعبللاراذعا ياراذعا ياإىلا
ي افعايملكس ااي كفا ايملسقوباي ب ببايملاذغ با
كخشاي كاة ةااز ذجاازذ هةاي ث ذارايأل و ذباعع ذعا
اي مباايملااااي كةل جمااي ميةالا
عب ر لري -16ا11اا
ا اقا نا(أ ك باألخ اي مب ا با :اهةا
أاانا اي افعا كس تاكقاأ ااذةاي كفذا اي ب بذبها
م اه اي مبا ملبتا ب الاي ذم ا ذ ا عذش ا
ييالاتا كةل جماععش اأااي كفذا اعسقذالتاللاا ا
ي كفا اي ب ببا ملباه اي مبت اأااي ب اوا
ياف فباعكا شهةاز ةناأخش،ا ك ايمل يخ :تارةا
ر ا مالباميم اأااعءةه ايملاالري16اا
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وما ذذبا(را شنذذة اضذذم ا كذذةا ااركاذذة:ا
خت ا لا ازبها نايذاها ي ذةايملغ ذعلا بذا ا
اي ذذذكملايملاذ ذ ،اإىلا نايذذذاا( ا نيذذذة :اأاقا
ا نايةا ةازنوبباي ب نهارك اي ذكفأ اي عذم ا
ييذذ ايملااي ذذ هاي ذذذكف اي عذذذمواي ذذذم اد ذذ ا
ي شخذذةهلهاا ا ذ اا كذذا ااف كذذا الاع اا ذ ها
هذذذذذةاهذذذذذاايأل نذذذذذاهارا ذذذذذفي اهكذذذذذةالةخااالخةعذذذذذاا
ي عملبللمييذذذذذذ ذ الكعارذذذذذذذذباأ،ذذذذذذذذشي ايملذذذذذذ ذ اا
ي عشاسم باي اغ نللاهمميا ا ش اايملا ا
لاي اةحاي وسش اي شز اللري56ا–ا51اا

يألسذذذذذذف اهذذذذذذةاهذذذذذ اي فا ذذذذذذةاايملااسذذذذذ ةااها
يمل ذذذذذذةعالااي يذذذذذذمشياياهاي ذذذذذذاياالة ذذذذ ذ ا
اي ءذذالها ايايذذ ا ذذافاامبذذةا اذذوااهيذذ ا
أخكسباريشز باعفشار ايملالزبذةاا ذااخسذ ا
رةلاري065ا–ا011اا
وما ذذبا(قاذذةت اضذذم اناا ذذةا ذذ ا
ركاذذا نار ذ ا كةا كاذذة:اس ذ الشلذذش ها نايذذاا
يملغةز بهاه ةرهالا ك اأ ش هاأل ةع اي شيتعبها
لع ياعء ايملشياالها رة هاسانةعةا ف اا ذةا
اا انةلا اقا نا(س الشلذش ا بذا :اكقا ذاا
أزذذازا ذذةا ذذشا اي وسذذشتاق ذذشناايزذ نا سيذذالا
رذ ذ ال ذ ذ تاللا مذ ذ اخو كذ ذ ايملشرذذذش تا مذ ذ ا
عاف فا اي ابةتب بتا افأياال الربايارع ن تا
أ ااذذذةاي عذذذم يلاي ذذذااراعوأذذذرهاهذ ذ ا ذ ذ الب ذذذشنا
ري014اهاا بذذذذا ا اقاذذذ ن(أل ةع اي شيتعذذذذب :ا
ا افيعاهااأنا ا
ق الاي اة شاراة اأز ةنةتا
اذذذةاامببذذ ا ا تارعش اذذذاا ذذذااأنمذذ ا بذذذطا
عالركااتاأاازاذلاعا مذاااف نارذ اي نيذةن بتا
يتعذذباه ذ األ ذذةع هاقذ اعو ذ اتاألز ذ ه اامث ذ ا
تا ا ا يذ ا
راة ا عش،تا اأناا اه ا
راكا بازيالاأهايتم لاري -611ا611اا

وما ذذذبا(عكا ذذذجم اضذذذم ا كذذذةا اركاذذذة:ا
رشياالاجتك هالةروة هاي شاس اها اي امذة ا
يمل هاكقا ة ايملااسطهاسةزباسة عفيناهااأن ا
كاذذ ذ اأ ك اذذذذ ا ذذذذةاخكذذذذا،لا بذذذذا ا اقاذذذذ نا
(ي شاسذ ذ ها اذ ذ ازذذذة ايمليذذذداننيهاااذذذةاا
ل ذذذذذكا ا ال د مذذذذذة:األذذذذذايوارفاازذذذذذبا ذذذذذلا
يجلس تازا ار ايجلما اي واش بتا اد لا ا
وةلاذذذةاي شاسذذذ الغاذذذبتا ذذذا اا لذذذةن ااسذذذطا
ي اذذ التاعمذذا اكيرذذ ازذذشااروة ذذ ااسذذطا
ي فرذذشاتي ذذااعذذكنايتاااعب ذ تااللي ب ذ ا كذذ عا
فراذذشاراا ذكادة:املذذةفياقا ذ اا اسذذو اأااخي ذذملا
لاذذشياكخذذش تاحممارذذباركسك ذذبا ذذلاسذذد ا
ي بي اياةر ار ايأل مة اي مةر باض ا
يمل هناي ذشأ ايمل اس ذبهاي شاسذ اي ذم ا ماذالا قاةت ارافشقبهار ا كةا كاذة:انب ذباي ا ذا ها
ا ماالللاري001اا
قشا شل  -اأا مو ذةهاريذسخ باا اي عشلذبها
ا اقاذ ذ ناي غيذذذعا(يملااسذذذ ا اذذذ ا يخذذاال لا بذذا ا اقا ذ ن(ا قذذشا شل ذ اي ذذاا
أخذذايلارةا ذذبااأ ضذذ بارااسذذ بها با :أ اذذذةا أه ذ يهةاإىلاي اذذة شاي ذذة اخ ا ذذةن الذذا يا
ي اذ ايملااسذ هاا ذ ا كذذة اي فذذش ارذ املا  -0443ا0503ا:ا
دظالفش اسذةزةع الفذش اي الذ ايمل اا ذبالذنيا
كقاأن ِاأ ااةاي سذ اي كسةسذ ايملا ذههاأ ااذةا
قاا اا شا ا ش باز جايألس ا نالاء ا يحملفا ناامةامبشقةيا شل ا ا ءةلايملشارها
ي ذ ذ واي وذذذة اا ا اذذذكف از ذذذةنارفياخذذذب:ا ا امث اسك ةنباب بهاخاالع ايملكااذشنا ذربا
يأل ذلهاهذ اف ايملالتمذبايملماكذفنااي و ءذذةلا يأل اي اياءشيلاز جا افلايملذاةلهللااامثذ ا
عا ف ار األاااةايملعااينهاا اي ذ واي ذاا ا زها اي عاسذاي رب ا ان اي ف قذةلااي فنوب ذبا ا
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رغ الاربواالالةيمشنهاف ذ اأنذ ااكذ اأ مذشا
لها مو ذذذةايملش ذذذعبالهسذذذكةاارذذ ا ال ذذذالها كذذ رةا
أ ااةاأا ارشنا اأا اي فة لاري611ا–ا610اا

مذذذذذذذذذ ارذذذذذذذذذ ال كذذذذذذذذذاال كذذذذذذذذذةعف اي اذذذذذذذذذة شا
ي ذذة  -0434ا0511اااخ اعذذااي الان ذ ان ا
ي شسذذذذذذذةهلاي ذذذذذذذة ا0623ا–0113ااي اذذذذذذذة شا
اي ف يذذذا اي ذذذة ارذذذة اانة ذذذة اا -0424ا
0511اا

ا السذذفبايقااذذةياي كاذذالا بذذا :ا وذذ اازبذذةاأاا
اشاي فالسفباق ارءلهاال أا ا اي اعشيلها
ي عاذذذذ ايمل ذذذذذملالعكذذذذذةيارذذذذ اأ ذذذذ ا السذذذذذفبا
يرقااةيهاهذالرلاي ذم ا اريذشزا ايمليذاع ا
ملا م ذ ا اذذعشيلاسذذا،اييذذعا ايملذذاااخا ذذةا
ييخذ ذ ايملاذذذا هاأرذذذةهلا ذ ذ ياي كةقذ ذ ايي ذذذةي ا
ايملكفشهاأرةاي اعالا اةر هااربشاإراق اللا

مشناير ا يلاعذشيياااذث يا اأنةفذ ا
اةروةنةهالا فاةار خ اي اد يهااب اعسييا
ذذاا اهم ةنةعذذاا ذذلاسذذش شايملاذذفلهاااذذةاا
قذذ ايخاذذذا اأنةفذذ قايألا ذذذبالعوذذذة نارماالذذذبا
لة نم ف ذذباعبذذا :ا(اذذةنايا ذ عا اق ذ ا فذذايا
ا ايال هلاي فال هاا مشناير ا يلا فا اإ اا
يهامذذذةهلاي كبذذذةيهاارذذذ ال ذذذكا اإر ذذذااعاذذذم ا
اأا ف ةاعش اسم لاا

ا اقا نا(يخاال افيااي وع اي ف يذف ا
بذذا :اأختذذ ااأنذذ ا ذذةا ذذ الاي وسذذشتاي ذذم ا
أفذذع ااةروةنذذةا سذذ اي اذذغ هااهذذةهلا ا
إ النذذذا:ايخذذذاال هاعمذذذا هااهذ ذ هلتاعمذذذا ا
اهذ ذ هلاهذذذااي فعذ ذ اا ذذذاتاافياهذذذاارذذذةاأزيِذ ذ ا يملذ ااي اة خي ذذبالةزثذةا ذ افذ با ذ ااتوذذالنها
اب ارث ا ك عارااس ااإ ذة ا بذ ا كاذ :ا
م الري626اا
أرذذذةاي بيذ ذ ايألخذ ذ ارذذ ايأل مذذذة ا مذذذةاا أنذذلا ذ البا ذ نا ا ذذبتاعو ذ اا ذ اي ذذربارتا
( كةت ةا ارا يناإىلا هار ا كةا كاذة:ا اع ذ ا إاشيرذذذةا سذذذا نايملب ا ذذذبايملاذ ذعاب:اإ ة ذذذةتا
يمل كذذباأزوواذ ها سذذاهلهاخكذذا،هاأزذ اتةالا ا مذذ اامثذذ الذذذشارا ارف ذذذبتا اق ذذذالايمليذذذةلا
قاذ نا(أزذ اتةا اي ذذاازاذ ا اذذةارفة قذذةاا يألرذذذشاتا ازذذذ اي ذذذاااعاا ذذذ ايتاتارذذذ اقو ذذذذبا
اس ش ةاار اأي ةلاي ثبة بااناة اي م مةاا خشسةللاا

اةروةنةا ةفعايمل ااايي يتعاايألايلذ ها
ا ةزالاي ميتببايجلمة باايملاس ب باي شه فذبها
ععة بذذ ذ ا اقاذذذذةت قايأل ذذذذاياااي اذذذذشخةاها
اعفيمح ذ اي اذذا اي ذذااأل ذ اةاخ ذذة ارافذذشيها
ا ةزالاي مياشنايملااقذ ناي ذااأهذ ااناةخاذةا
إىلايملو ذ نيار ذ ا سذذةرنياافذذعشيلاااراس ذ ب نيا
ارفمش اارعمة نيهااإىلا ذ الاايملااسذطا
ي يمشياياايمل ةعالااي اياالة ااي ءالها
اقاذ نا(رذذباعاسذذمةن ب اتالتذذباإهذ يلياها
ا

اأ ذذغلااةروةنذذةاإىلاأملاي واذذشهاااذذةاا
ييتمةا اق ذالاي اكذة ايأل ذفلهاز ذجاميمكذاا
رة ا ننياا افذ ل:ا ذ الايملذ اايمليذاعموا
ي او اامباس بةارمشلباا ق بذبهااأاالاذشخةاا
أملالاذذذش هاا ذذذاااي عكاذ ذشااي ذ ذ يخ اي ذذذم ا
ع اعك رذالة ماالاا

ا

ا
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ابن ذهود األندلسي
رائد أدب اخلوال يف ردالته (التوابع والزوابع)
حممد سود اخلربورلي*

الزحلة الخٌالٌة هٍ االنتقال الهتخٌل الذي ًقىم به األدًب عبز الحلو أو
الخٌال إلى عالو بعٌد عن عالهه الىاقعٍ ،لٌطزح فٍ هذا العالو رؤاه وآالنه
وأحالنه التٍ لو تتحقق فٍ دنٌا الىاقع.

 1ــ الزحلة اخليالية يف األساطري:
هذه الظاهرة األدبوة لوست جدودة ،فقد أخذ اإلنسان القدوم سلى ساتقه

إجياد تفسريات روحوة وفكروة ملا حيوط به من زواهر كونوة ،وقد روت األدارري

كثرياً من مثل تلك الرحالت.

ولعل أقدم رحلة خوالوة تقدمها األدارري هي رحلة اإلله اخلوالوة للقضاء

سلى آهلة العماء (توامات) أو (التنني) وخلق الكون من أذالئها ،وإجراء األنهار

والبحار من دمائها.

كمااااد األااااة السااااةُأ ا ااااُ ِٕ ا اا ا
ا ألااااد
اتحااااة حااااو اة اااإ ا ىلاااإ ندنااااد
ا ااي ْ مياال اة اإ ّد ّاإ مسااةُإِ ك ا
مسةُأ حشتدا ا جد٘ت ىلصّدغٕ مسةُإِ
ا ألاد ا اي ْ َياْ
م ا ٗ بواُ( ندناد
ني ااًد حشااتدا َاتحااة مسااةُأ مَا ّااُ
حاااو اة ااإ ّد ّااإ حاااد ا اااُاٖ ياااد ِ
السرتجدع زَجتٌ ىلُاِةِ .
 2ــ الزحلة اخليالية يف املالحه:

َاتضمو ي ٍ ا حمٕ اة تني الَ اة ٕ
ج جااد م ااك من ّااةَ جوااق الاز َ ت ااًمد
ٌ ا شا مال اة إ ج جاد م َةاةٍ ىلألاة اُت

صاااةِأٌ من ّاااةَ حاااد ا اااُاٖ َاكُىلاااٌ
ا وحاادا َاطّةاادت َحُ اااٌ ىلخلياا ٔ ا ااُ ماال
*
نخلَ ٌ ا وَ ٚا تًدم ال ألٖ ا ا خلي ٔ.
ث ت ا ة ٕ الَ ص اع اإلن دى ك ُٗ
ا ش ا َ ث اات ا ثدنّاإ س ا اإلن اادى حااو س ا
احلّدٔ َص احٌ ك ا ُت ذ اجملًُل.
نااا ٗ مى اة ااإ ج جاااد م كدناااات
ااا
األااوًاع حااو ا اُسا اإلن اادى ا أل اإ َكشاا
اجملًُل َحمدَ تٌ أل ٕ س احلّدٔ َا ُ
َا أضد٘ ح ٖ ُٔ ا ُت َا يهد٘.
*

كاتب سوري.
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َاأاْ ا ة ٕ ا ّد ّٕ حد اآل ا ٔ
أة اااااإ ا اااا ا ة ت
حماااااإ يااااااُ ًَ
ا ّد ّٕ ال ب اإلغ ِأْ مل حيدَل جّاق
 98اااااااا  18ا.م مى حياااااادكْ يااااااُ ًَ
اإل ّااادذٔ اااأاا مى حييااار مااااد ا َ ااادى
حمق ِ ج ٌ ا تداِخ َخي ةٍ ألجّدل ا أد ٕ...
َحهاااة د جاااد٘ اإلسا ا م محةاااٖ ا ااا مني
اصُااع غهّدع َحمّأدع حو ا ُّم اآل ا َياُ ةا
َصااةا كمااد مغهااٖ ّاادبل َمهااوك نيُسااًل
َمااح ماَاةًااااال ساااااةِ اإلساااا ا٘ َا ألااا ا اج
َكاادى االحتأااد ىلااٌ اكهادع ااو ماكاادى اإل اادى
نيُسًل َمهاوك اةًِل
استأ
ةًِل َ
أل ٕ ا ألد اآل .
ا غوٕ
َاألة صٕ اإلس ا٘ َا أل اج مَل نص م ىلاْ
ِصُا ا ة إ ا ألاد اآل ا َ اة ىلاةم يا ا
ا هص ىلد تُساك حهاة د صادا نصادع هاألوّدع ِه ا
اىلو حود .
 3ــ الزحالت اخليالية يف األدب العزبي:

ظًا ا ت ا أد ااإ اإلىل ّ ااإّ وا اةِك ا خل ااادى
ابمااا انْ ا أااا ى ا اىلاااك ابجااا ٓ  859ااااا
889يا ىلوة ٌ مىلاْ ا ياتا اإلسا هةآ حهاة د
ِيأة ىل ع ٌ ّخ ج ط وًد ت ُ ٌ ال اةاا
َا ٍ م ض ا ّااٌ مهااجدا ىلدسااإٔ َةاادا ِدنألاإ
َمزياادا هااُأ َِ تأااْ ذ ا ا ااُا ٓ ىلشااّخ
ِهدهةٍ الهألدا َم ًاع ِأل ف منٌ هّةدى هأل
ج ِ ا ٓ مبمٌ ا أصّةٔ ا هُنّٕ.
ِأاااُل ا هأاااد  ..أاااة اساااتيد ابما ا انْ
اة تاااٌ ا ّد ّااإ يا ا ٍ اااو مساااةُأ هاااّةدى
اادى حم ااٌ ساادىلأدع ػااًٍ ِااةاع ااو
ا شااأل
نُحٌ ال ب ا أل ىلْ مال اوألاٌ غاًٍ ذ ا
َ ألاااق اىلاااو هاااًّة اساااتأٖ هاااٌ اة تاااٌ ا تُاىلاااك
َا خلَاىلك ... .
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أاة مكداة مكثا ااو ند اة مى اىلاو هااًّة
اا ا ٔ اة تااااٌ
 893اااااا 634يااااا اسااااتُةٖ
ٔ ا أد ٕ اإلىل ّ إّ
ا تُاىلك َا خلَاىلك و
ماال اااأاْ اسااد ٕ ا ػي ا اى لىلااْ ا أل ا ٘ ا أل ا ٓ
اااامني
 848اااااا 668يااااا َا اا ا اأ اااال
ا ّٙااااني مَبمااااد ا ة ااااإ جهاااإ ا ػياااا اى
َجحّمٌ َا ثدنْ ا ح ٖ اسد ٕ اىلاو ا أاداح
ا َ
يااْ ا أ اال الَل بااة اىلااو ا أااداح
ا ػياا ا اى ِألأااااة اااااد ال ب َا هد اااإ ااااك
نة دٙااااااٌ ااااااو ا ػااااااُِني َا هحاااااادٔ َا شااااااأل ا٘
َِةاااداةًل ا شاااأل َا أا ا ِق مااال ِهتأاااق اىلاااو
ا أااااداح ااااو ياا ا ٍ اجملااااد ال ىلّاااإ جهاااإ
ا أليداِاات َِ تأااْ ىلاااا مىلااْ يااُا ا ّتألااُا
ا ااا ٓ كاااادى ااااة مباااال ا ااا م ا أااااّ أل أتااااٌ
ا شًًٔ َحيدَاٍ َِةداةٌ ا أصّة مال ِأدىلاق
غاااًٍ اااو ا شاااأل ا٘ َ ...صااإ ا ساااد ٕ منًاااد
كدناات اة اإ ّد ّاإ صااُا ا أل ا ٓ ااو بااد
اؤِتٌ جهٕ َا هادا َ ًماٌ بماد كماد حا او
بد حاو ُ ياٌ او ال ب َا شاأل َا شاأل ا٘
اتيّةعا ذ ا ك اٌ ااو
َاحلّادٔ َاجملتماك
صٕ اإلس ا٘ َا أل اج َ و ا تصاُا اإلسا ْ
جهاإ َا هاادا َ ى كاادى ال ِألا ىلد ضا َأ حااو
اااد ألاااق
صاااُأ ا هااإ َا هااادا اإلسا ا م
صُأ ا هٕ اسد ٕ ا ػي اى يْ اصُا ا أل ٓ
بد.
َي اا ا ىلااةت ا ة اإ ا ّد ّاإ ال ب
ا أل ىلااْ وهّاإ ح ااٖ ا تصااُا ا شااأل السااةُآ
َلسةُأ هّةدى ا شأل تحمق ضادِد ال ِا
ا ُجااٌ االجتماادحْ وّٚاإ
حصاا ٍ َ ااتأل
األهاااااٖ ىلاااااد يو َال ب َاأاااااّل َزنااا ادع ح ّمااا ادع
أل ِا ا كماااد ر ااات ا ة ااإ اصاااُا ىلألاااق
ا شااأل ا٘ ال ىلااْ َا ي ا ٓ جهاإ َا هاادا َ ى
كااادى يا ا ا ا تصاااُا تاااأم اع ىلد ثأد ااإ ا أ نّااإ

ابن شويد األندلشي

َا هوُِٕ
َا تصُا.

ًُ حيير أل ِا

صُصإّ ا ؤِإ

 4ــ الزحالت اخليالية يف األدب الغزبي:

ماال ظًا ت اة اإ ّد ّاإ شاادح اإلِةااد ْ
اهشااا ا
انااا ا  1345ااااااا 1881م َا ااا ا
ىلدمسًد ا كُا ال سهٕ 1555م َاأُم اة تٌ
ا ّد ّٕ ح ٖ ا ةّق حد اآل ٔ َح ض
ي ا ا ألد او َجًإ ا ه ا ا شخصإّ ا ُهادٔ
ىلد ثأد ٕ ا ةِهّٕ ا ّحّٕ ا شادٙألٕ حصا يد
َ اااااة ااااامًد م مااااإ م ااااادم ا حاااااّل
ُى و م مٕ
َا ةً َا هٕ َكق جخل٘
َم مني نشّةعا ك أة ٕ نشّة َاةة.
اُت
أة ة انا يّد اٌ ىلألّاةاع
نّاد
ا مدَات َةأا هي اٌ اد اة أاةٍ
دنااااإ اجتمدحّااااإ َسّدسااااإّ
ا هاااااد اااااو
َاسااااااتةدع مى ِهااااااتأل هي ااااااٌ ااااااو صااااااُ ٌ
ا ّدسّني كمد انتص ألأّةاٌ او صاُ ٌ
ا ةِهّني.
َسأ صص ق اة إ ّد ّإ ح ات
اآل اب ااسااااإ باااااد َمَل ااسااااإ ساااااأاهدَبد
صصتًد حو اىلاو هاًّة النة اْ ااٙاة م ب
ا ّااااادل ّماااااد كتواااااٌ اساااااد تٌ ا تُاىلاااااك
َا خلَاىلك .
َ ااااة ااضااااا ااااو اا ا ل حاا ا ض ا ة اااإ
ا ّد ّاإ ا أة اإ ىلااة٘عا ىلدلسااةُأ َانتًااد٘
ا ُ ّةِد اإلبّإ ا اةَا ا ًال ا ا ٓ مساًمت
دل اإلن ادى
ٌّ ا ة ت ا ّد ّٕ ح
َطمُةداااٌ ا ا ِ ِااة ،أّأًااد َذ ا ىلألااة مى
ِأاااتحل حُا اااق اًُ ااإ ناااد ا اااُى اااة
دنااات
هاااػيتٌ هاااُ دع شا ا اديّ اااًد
ا ة ٕ َسّ ٕ تحأّ ا تجةِة اإلبْ ا د ة
السةُأ ا ُ ِٕ َالكد ِٕ ََسّ ٕ أل ٕ
َاستشاااا اف م ااااتأوق ا ةاااال ا أة ااااإ

كم حمٕ ج جاد م َالَ ِ إ َط ِأادع ِصاق
اااااٌ ا اااااُ ا ي ااا ا ٓ
ا ااا ا ٘ اااااو
اإل ّدذٔ َ ةدع ِ تأل ض ٌّ ال ِ ةااااٌ
ا ي ِاإ َا يهّاإ َال ىلّاإ ُِجااٌ ًّااد ا هأااة
صُ ٌ َاند ِض م ندا االنتأدم اؤَساًل
كمد ياُ ةادل ا ة إ ال ب ا أل ىلاْ ا أاةِل
َال ب الَاَىلْ . 1
ابن شويد األندلشي ( 283ــ 634هـ):

َ ااااة مرااااة ىلااااو حوااااة ا اا ا ىلااااو هااااًّة
ىلّاات ااو
الهااجألْ سااهٕ 893يااا883 /م
ىلّااااُت طواااإ النة اااإّ َنشااااأ مةضاااادى
ا هألمٕ د وّت ا ٓ ِهتمْ ٌّ ىلّت م ا٘ َجادٍ
َس ا ةدى َكاادى ب ا ٍ ا هألماإ ا ا حااد ىلااني
مهدِدياااد الما ا ا اااوً اُجًّاااٌ اااُ ال ب
ا ٓ حيأ ا تألإ ا يهّإ ا د صإ أ ا هاٌ
هماٖ ة دساٌ
م ا هتأاْ اد ًِاُٗ َِ غا
ال ب ااد
ىلد ماادل َح ا ف مس ا اا ا هوااُ
جأل ٌ ِةماا بىلاةاع َحمدَ إ ا تجةِاة َا تمّاخل
حو غًٍ و ال ىلد٘ ل ِ و م ىلٌ م ب ة إ
ِأ ااة ّااٌ ا اادىلأني َ نااد يااُ نتاادج مةدسااّ
األ حو ني ّٕ صدةوًد َاغوداٌ َميُاَ ٌٙيْ
اد جأل اٌ
اغودت َميُا٘ هّإ ىلد ةاجإ الَ
ةّداٌ تي غدع بىلةاع ا يين ند خيد ط ي ٍ
احلّدٔ و  ،ا َانة ا.
مؤلفات وآثار ابن شويد األندلشي:

أااااة ااااادع ا ااااثً ااااو نتدجااااٌ ال ىلااااْ
َ ؤ يداٌ ا أل مّٕ َ او ح اٖ ا ا غل او ذ ا
مااد مىلأتااٌ الِاادم كيّااق سياار يا ا االساال
َجةاى ي ٍ ال ٕ َ مداٍ ات خص ّمد ِ ْ:
اا كتدب كش ا ةك َ ِضادح ا شا
َ اة اادع يا ا ا تاادب ىل تاٌ َ ِأل ال حهااٌ
مةة هاّٚدع ال مى ا اةك ياُ احلّاق َا شاألُذٔ
دى َ ّدت الحّدى . 3
ذك ٍ اىلو
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اااا كتاادب ةااادنُت حةاادا َيااُ يأاااُ
مِضاادع ال منهاااد باااة هاااٌ ىلألاااق ا هصاااُ
كتدب ج َٔ ا أتو حمّاةٓ َا ػا ب الىلاو
حااْ
سااألّة َمة اادم صااهألٕ ا ا م
َاةل ا ا هأُل ح ٖ منٌ كتدب نأةٓ األ ض
حااااةِ حااااو ىلألااااق ا شااااأل ا٘ النااااة
ِ ُى سدىلأدع تادب الناُذج يا ا
َىل
ا ضمدا كمد دل  .ة دى حود .
اااا ِااُاى هااأل ٍ وألااٌ َةأأااٌ ِألأااُب
زكْ اساد تٌ اةكتُااٍ َصاةاٍ ىلةااسإ
اداخيّٕ حو جُان و ةّدٔ اىلو هًّة َوألٌ
مِضدع هدال ىل ت حدم .1848
اا ا سدٙق ا هأةِٕ َاألاة ميال حماق ادم
ىلٌ اىلو هًّة لى ًّد اا٘ نأةِٕ جةِةٔ.
اا ا سدٙق ال ىلّٕ .
اااا ا تُاىلااك َا خلَاىلااك َ ااة أااةت ال مى
ىلألق ا صد ا ال ىلّٕ ة ةي ت هد م عد ًمدع
هًد َيْ ُاُع سثهد...
الزحلة اخليالية سِزُّ اإلبداع:

ي ا ا اُ ا ياين ا اد ص اأياق مراة
تاا اسااد تٌ ا ّد ّاإ
ىلااو هااًّة بىلااةاع
ا اا ممسديااد ا تُاىلااك َا خلَاىلااك َيااْ صااإ
ّد ّٕ حي ْ ًّد ا دا اة إ ادم ىلًاد
حااااد ا ااااو ِهااااد م ااااو بااااد هااااّدطني
ا شأل ا٘ َِهشةيل َِهشةَنٌ َِتأل ض ممهد٘
ىلألااق اآلاا٘ ا هأةِاإ ال ب َا ػاإ
ذا
أل ِّادع كثً و الةّدى يصاُ ٌ اةا ألدع
حو هٌ تخ صدع هًد ات اإلحجادب َاإلطا ا٘
و هّدطني ا شأل ا٘ َا ةود٘.
حاااد اىلاااو هاااًّة هااادح اع َكداواادع اااة ال
ِتمّخل حو سد ٙا تدب َا شاأل ا٘ ىل تدىلتاٌ مَ
هااٌ ىل سااد تٌ حااو ا خلَاىلااك َا تُاىلااك
هااأل ٍ
م ا نااد ِااأت ىلااٌ غااًٍ ااو ال ىلااد٘ حم ا زاع
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ا تيُا ح ًّل ىلدنّدع صا ةدع ِاةاع او نُحاٌ
ال ب َاستةدع حو ط ِ ّد ٌ ا ي مى خي
ماااادع ال كأااااهد َجااُ ال كجُِّنااد تياا ع
ا شج حة ا خلي ح ٖ ةة األوًٍ.
اسااد تٌ يا ٍ ِ ااو
َمتّاخلُ ا داا
ىل ااو َصاايٌ مااد٘ مَ غااًٍ ااو ا ُصااُ دت
ّح ىلوةِك ا خل دى ابم انْ حمدكداٌ مد
َصاااايٌ  َ 8ناااااد ِ مااااو ياااا ا ا تمّاااااخل
اىلت ااادا ا تدىلااإ حاااو ىلألاااق حاااُا ا ػّا ا
د ة ٕ ا ّد ّٕ ياْ سا اإلىلاةاع َ اُ كدنات
ا ااااأ ٕ ااااأ ٕ ةااااُاا أ ناااات ىلد أد اااادت مَ
ةةِ حو ا اهي أ نات ىلأصادٙة ا يخا 6
تيا ا سااد ٕ كُنًااد سا لحماادا ا ألااد
الاااااْ َحا ا ض ها اد ٙاااد مَةاااٖ ىلاااٌ ّااادل
ا دا و ُجُ ات ذ ا ألد و مةّاد٘ مَ
وااااااد ات َ ى كاااااادى يهاااااادك اشاااااادىلٌ ىلااااااني
ُصُ دت ي ٍ ا ة إ َىلاني ُصاُ دت احلّادٔ
ح ااٖ سااةا الاض ا ى ي ا ا ال خي جًااد حااو
كُنًاااد اة ااإ ّد ّااإ ذ ا ا منًاااد ُصاااُ دت
اااااة ق ،اااات حااااد جةِااااة يااااُ حااااد ا ااااو
ّاد ْ صاُاٍ ا داا
َا شّدطني َياُ حاد
َاسل مىلألد ٍ و َةْ ّد ٌ.
الزحلة إىل العامل اآلخز:

ِوةم اىلو هًّة اسد تٌ ند ُِةْ منٌ ِ َٓ
هّٚدع ةأّأّدع اة ا ىلاٌ َحاد صاُ ٌ ذ مناٌ
ُِجااٌ ا س اد ٕ صاادةوٌ مىلااْ ىل ا ىلااو ةااخلم
ّاا ا ك ايتمد ااااٌ ىلاااادل ب َاط حااااٌ ح ااااٖ
ا ةَاَِو َةضاُاٍ ااد ا أل ماد٘ مال ِأاُل
حااو ني ااٌ :هااوق ااْ حاا ا ا يًاال َ ا اااْ
ه ا ِدى ا أل اال نااُا اَةدنّاإ َ ااةح م ألّتااٌ
َذكااادٍ٘ وّهااادع مى ّاااق اال تمااادح اااو ا ه ااا
ِخلِةٍ َِ ًٌ و ا ةد ألإ او ا تا ِيّاةٍ
هاودىلٌ مال ادت او
مل ِ ك منٌ ة مةا

ابن شويد األندلشي

َم
رتٔ ق مصدىلٌ جخلع
مة
مى انتًّااااات
امدٙاااااٌ ..مااااال ِأاااااُل : 5
االحت اا حو ا ق ا ٓ كدى أ ت:
َكهاااااات

تااااا ال حااااااو ااااااٖ
َال حو

د جا ٗ

اامًٓ

دااج ح ْ ا أُل َم حمت ذا مند ىليدا
م يل كمد ىلأق َجًٌ
ىلودب اجمل ح ٖ
ة اا أ ح ٖ احمٌ َصدح ىلْ :محجخلاع ِد تٖ
ا م مةّادى َيا ا
اإلن ؟ ت :ال َمىلّ
هأى اإلن دى دل ْ :ق ىلألةٍ:
كمثاااااق ااا ا ل ا يتاااااٖ هألاااااّل
ذا ام ّااااااٌ َةاااااادل ا اااا ا َا
أموت جدزااٌ َ ات اٌ :ىلاأىلْ منات او
منت دل :مند زيً ىلاو ناً او مهاجك ا او
ات َ :اد ا ا ٓ ةاةاك ا تصاُا اْ؟ أاادل:
اات :ميا ع
يااُٗ ّا َاغواإ اصااةيدٙ
ىل ا مًِااد ا ُجااٌ ا ُااادح صااد ت و ا عد ّ ا
أ ُىلدع َيُٗ ُك ا َىلدع ،د مهد ةّهدع مل
اااادل :تااااٖ هااااٚت استحضاااادآ أنشااااة يااا ٍ
الىلّدت:
َ

زياا اًُ احلاا ا ِااااد حااااخل منااااٌ
ذا ذك ااااٌ ا ا ا اك ات مادياااد

ذا ج ا ت ال ااُاٍ ُِ ادع ىل ا ك يد
خيّاااااق اااااْ مناااااْ م واااااق دياااااد
أغشٖ ِدا ا اك ِو َ ى نأت
مجاااداع اااو اآ ياااُٗ بُاياااد
َ ةةٗ أد٘ااٌ اك ادىلألاٌ زياً ىلاو ناً
ِة اا ا هااااٌ ااااد ةّ اااإ أااااد٘ م ىلااااد٘ ا ااااو

ّ تأذى ٌ و هّخًل مل ِوةم اة تاٌ ىلألاة مى
ةاااق ح اااٖ ااال جاااُا كد ةاااد ٙتااادب ا اااُ
ااد ُ َِأةااك ا ةَ د ااةَّ ...صااق م اادكو
َجاااُ هاااّدطني ا شاااأل ا٘ َواا ٓ ىلّهاااٌ َىلّاااهًل
هد شااااادت حاااااةٔ ِصاااااق ىلألاااااةيد هاااااّدطني
ا تااادب ا ا ا ِو ممساااديل هاااّدطني ا ةواااد٘
ّجد اااًل َِأ ا ا اااهًل َِأ ا ا َى هاااٌ َ
ممهااد٘ ذ ا ُِألا ِّض نألدصا ٌِ ااو ال ىلااد٘ كمااد
ِهأة سدىلأٌّ.
اة تٌ ي ٍ ال ادكو ا ا ةاق
ََص
ىلًااد ةّ ا ِ ش ا َصاايٌ حااو ال ِ ا ا ا ٓ
ساااااّهخلل ااااااّد تٌ كماااااد ِ سااااال ااا ا َج
ا شّدطني ال ىلد٘ صُأ غاً ألًاُ ٔ ّهةوا
ح ًّد وةم ا ػ اىلٕ َا ت ف الةُال ىلني اإلن
َا و ةتٖ ا مق صُأ ذ ا ألد ا ّد ْ
ُ اااٌ حاااو ااا َج
ا ااا ٓ اةاااق ّاااٌ كماااد
مةااةيل ... :اادني ااد٘ ا ألااني حااو َجااٌ تااٖ
كي إٔ ا أم مل اهت ابُا٘ صدحةاع ّهد و
أل يد ةتٖ استُٗ ألهد. 4 ..
ابن شويد وفكزة العامل اآلخز:

ِألا ف حااو مىلااْ حااد منااٌ ذ ا ال ِا
ىلأ ىلاٌ ّصاهألٌ مت أادع مماةَح
ا ٓ ِت
اا ا ااادآ ّاااٌ
َِشاا ٌ ىلاااهمط اأ ّاااةٓ
االواادٍ ا ألاادم ااأل ب حصاا ٍ َ نااد كاادى
ضمدا ال ب ُّ ٌ ا شخصّٕ
م ِودع اخن (
ااادى م ىلاااٌ األاااوًاع حاااو
اااُ ا ياااو ا ّاااك
ني ااّتٌ َمةدسّ ااٌ َ شاادح ٍ صااُاعا ألدنداااٌ
دى وّت ا ث ا٘
ودٍ َ ك احلّدٔ ح ٖ ني ٌ
ا ااٌ َانة ااٌ
َا اادٍ ا ا ٓ حااد ّااٌ مما
د جأل ٌ ِوح حو جه م ىلْ
َبٍُ َاُنٌ
ِألةٌّ ألٕ ُِٕ او احل ِإ َاالنةا ا َا وألاة
حو ُّ اجملتمك َاحلّدٔ ا األّ اؤاٍ ا يهّٕ
َح ااٖ ا ا غل ااو منااٌ حااد حّشاإ تحا أ ال
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اد جأل اٌ
منٌ ماا ة ِٕ مك َانة دع مىلألة
ِ ٗ ا ّدل َهاةحداٌ غاً اطاةَ ٔ اجملادل
تحأّ طمُةداٌ ا ُاسألٕ ال ب.
الن
َ ااة كاادى أصاإ اإلس ا ا٘ َا أل ا اج الم ا
ا ُاااااا ما ا ا٘ ا ّااادل اإلسا ا ْ َجألاااق
مجاااُا٘ جةِاااةٔ غاااً حماااةَ ٔ
ا ا ا ل حي ا ا
او
دا مىلألاة ال
سةَ ا ُا ك َِه
اصُايد ا ألد الااْ َيا ا او ا ؤكاة
منااٌ محةااٖ اىلااو هااًّة نُذج ادع ا ا ألااد غااً
حد ا ُا ك ا  ْٙاطةَ .
اااو ندةّااإ م ااا ٗ ا تّااادا ا اٙاااة ا ااا ٓ
ِصااح ىلةااق ا أصاإ َالجااُا٘ ا ا ا تدايااد
ا ةدع ة تااٌ ا ّد ّاإ أااة ا تاادا
ا دا ا
مجُا٘ ا او َا شاّدطني َصادةوٌ ا ا ٓ جأل اٌ
ادىلألا ادع اااٌ يا اُ مةاااةيل َ اااد ال ها ا ّاااٌ مى
ِااادايل
ا تّاااداٍ صاااحوٕ ا اااو َاالنةا ا ا
كدى وألثٌ زحل ا ألا ب مى اك كاق حاق او
ا شأل ا٘ هاّةدندع ِأاُل ذ ا ا يحاق ح اٖ ادنٌ
ا شأل . 7
ال مى اىلااو هااًّة ااة طااُا ا ا ا ي ا ٔ
تدب هّدطني ا ًمًل ا تدىلإ كماد
َجألق
ا ًل ا شّدطني ا شأل ا٘ هأل يل.
ياا ا حااو ا ااؤم ات ا ثأد ّاإ َاالجتمدحّاإ
دااا ىل ة تااٌ حااد ا ااو
ا ا مَةاات
ههااد ن حاار ظ َ اادع اجتمدحّاإ
َا شااّدطني
م ا ٗ أل ااًد كدناات ا ااو السااد ال تحد ااٌ
ي ا اجملدل د ُسط ال ىلْ ا ٓ ِألّشٌ مَةٖ
دنّااإ يا ا ا ا هاااُع اااو اإلبااادم ال ىلاااْ
اااٌ ىل
ذ مناٌ اساد تٌ خيدطا صادةوٌ مىلاد
اػ ِ
ىل ا ىلااو ةااخلم ّ ا ك ط ا اٍ٘ شااأل ٍ َنث ا ٍ
ا ا ٓ ِتضاامو حجاادب مىلااْ ىل ا ىلاادىلو هااًّة
ااد ألااق اىلااو ةااخلم ِصااةح ىلا مٓ ا دا ا
يد ٍ : 9
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ى هااّةدندع ًِةِاااٌ َهاااّةدن عد ِأاّاااٌ ىلاااق
َم ل مى ٌ ادىلألٕ اهجةٍ َزاىلألٕ اؤِةٍ اّ
اااةأ اإلنا ا َال يا ا ا ا اااهي با ا ا
يا ا ا
ٔ ا سد ٕ ة
ا هي  ...مو يهد ِوةَ مى
ماااات ىلتشاااجّك اااو صااادةوٌ مىلاااْ ىل ا ا أاااة
مَصاااٖ اااٌ َ ى كااادى ح اااٖ ط ِا ا اإلطا ا ا٘
ااا ٔ ا تاااادىلك َا شااااّةدى
دنّاااإ ،أّااا
ىل
تااادب ا ااا كدنااات أل َ ااإ حهاااة ا ألااا ب
اا ٔ
تاادب َا ةوااد٘
هًااد
شااأل ا٘
جةِةٔ ا ال ح ٖ دى اىلو هًّة َصدةوٌ
اىلو ةخلم.
عله اخليال وحزية التعبري عن الزأي:

ااااا ٔ اال تأااااااد٘ ىل واااااادا ا شااااااأل ا٘
ى
َا تاادب محةاات الىلااو هااًّة ا ي صاإ النتااخلاع
هًد ات ا تأةِ َا ثهاد٘ ح اٖ م ىلاٌ َاالحارتاف
ضامدا ال ب َياْ هاًد ات كادى
ىل وأٌ
م ا احلدجإ ًّاد ةّا ناٌ كادى ِألاادنْ
اااو ك ايّااإ كاااثً اااو اجا ادل ا أل ااال َال ب
ِوةَ مى و ميل ا ةَا ك
ا ألدص ِو ٌ ك
ا جأل تٌ ِةَى اسد تٌ ي ٍَ ..ا ألٌ ا شخصاْ
ىلد ةاجٕ الَ َيُ ندىلك و ة دسٌ ىلأى ميق
حص ٍ و ا شاأل ا٘ َا تادب ِهخل اٍُ ا هخل إ
ا ا ّ ىلٌ مَ ا امٗ ني اٌ ميا ع باد َ
ِأا ال ا حهااة ي ا ا احلااة ىل اق لنًاال كاادنُا
ِضااام َى اااٌ احلأاااة َا شاااههى َِ ّ اااُى اااٌ
ا ّااااة َ ااااو ماااال ذياا ا ِاااات م ا ت اا ا ِل
َا تأةِ حهة ا شأل ا٘ َا تدب ال ا اذ ا ا ِو
ياااال مح ااااٖ ااااةاعا َ هخل اااإ ااااو ميااااق حصاااا ٍ
وّألدع . 8
كمااد مى اىلااو هااًّة َجااة حااد ا ااو
َا شّدطني صٕ سد ٕ إلىل از ااٙاٌ ا هأاة
صااُ ٌ َىلّاادى ااٙااٌ
َال ب ىلااق َا ةألااو
احلّاادٔ َيااُ ااد ا ااها ااٌ ا ي صاإ
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ىل ازٍ حد ا ُا ك َ ألق د ِؤِة ي ا ا مٓ
ااد بااةٍ ااو اةااُا با ٍ ا ا ة ت ا ّد ّاإ
ه ا ق جةِااة ااو مه ا دل ال ب ِوثااٌ ال ِ ا
هاجُنٌ َيمُ اٌ َ ااٍ٘ َا ااك ا ألصا ةّا
اااااو اساااااتحةمٍُ حصااا ا
حًاااااة ال ىلاااااد٘
احل َب ا ص ّوّٕ َ ِ و ٌ َجُ و واق
َيُ د ِ مٖ ىلد هد دت ال ىلّإ ا ا ياْ حوادأ
حو مةا م ِأاص صادةوًد اد ِاةحْ مناٌ ا ٍ
ا هاااادم َ ااااة ِهتأااااة ياا ا ٍ ا هد اااادت ااااد ال
ِألجوااٌَ ...يااْ َساادٙق عيّ ا ألدناادٔ ال ِ ا
وااادٍ َا ألاااٌ َوأل اااٌ ِألا ا حهًاااد هاااْ٘ اااو
احل ِٕ ال اتُا اٌ ا ُا اك ا ألاّم َياُ اد
ِ مٖ ا ُّم ىل ػٕ ا يو ا تهيّ !.
اإلسزاء واملعزاج وأدب اخليال:

كماااااد ذكااا ا ت ا وةاِااااإ ..ى أصااااإ
ّادل ال ىلاد٘ ذ
اإلس ا٘ َا أل اج مم عا ىلد ػا عد
محةااااتًل هاااادأ االنةااا ا ااااو حااااد ا ُا ااااك
حاااد ماةا ا َمبماااتًل ىلي ا ا ٔ
اطاااةَ
ا ح ااٖ ظًا ِ اادىل
انتأاادل ا وةااق حااد
ا ِا َ خا حوادب ا امد٘ مَ ىلادطو الاض
و ِ و
َ صحوتٌ ااٙة ِ َ ا ة ِ
ا َج حو ا اط السدساْ أصإ طيا ٔ ىلاني
ّ ٕ َاحديد ىلق كدى ذ نتّجٕ ُجٕ م ىلّإ
ااو ا اامّتٌ
حماات ا ألااد اإلس ا ْ ّمااد
ىلأ دصّص ا أل اج ا مصوحت ُندع م ىلّدع دٙمدع
ىل ااٌ ةشاةت ّاٌ هاألُب اإلسا م شادح يد
َمةدسّ ااًد واادٍ نوااًّل َ ااد مك ااٌ ا ىلااٌ
اااد جألاااق صااإ اإلساا ا٘ َا ألاا اج عاا ج حاااو
نةد ًاااد ا أل ماااْ ا ُما ا ىلدلةد ِا ا ا صاااحّحٕ
تصااوا ة دِاادت هااألوّٕ ِهة ا ًّااد ا ّاادل
ىلػً ةةَ هشأت ة دِدت أل اج ابهة
َم ا ا ٗ ِا ا اى َا ألا ا اا َمد ثااإ ا شااادم
َااىلألٕ ا ػ ب َم ٗ النة  . 11ال

مى يااا ٍ احل دِاااادت كدناااات اااااةَا نةاااادا
اإلس ا٘ َا أل اج َال األاةَ مى ا اُى ااد دت
ّد ّٕ ح ٖ ا اط ا ا  ّٙأصإ َ اة حاد
ال ىلاااد٘ يا ا ا ا ّااادل ا ا ا ٓ مصاااوا ِ تشا ا
إ اإلىلاةاع حهاةيل َ اة
د ممادا
ا أصٕ
ِ ُى ا وألق هًل و هداك صهك نادذج
ااو ياا ٍ ا أصااص مَ ياادم ىلااٌ ّد ااٌ ااأ ج
ىلةاحاااٌ اااو اا اإلساا ا٘ َا ألاا اج اةااادب
ال ب ا ا ٓ ِأااُ ػتااٌ ا ّ ادل ا ا ٓ ال ِأل ا ف
اااااو يااا ا ٍ ا همااااادذج
احلاااااةَ مَ اال تاااااخلام
اصااق ّهااد خ اات
ا يرتااإ ى َجااةت
سااادةٕ م ب ا ّااادل أل ماااني اااو محا ا م ال ب
ا أل ىلْ مةةيمد مهً و مى ِأل ف ىلٌ َيُ مىلُ
ا أل ا ٘ ا أل ا ٓ اسااد ٕ ا ػي ا اى َاآل ا مىلااُ
حد اىلو هًّة النة ْ ا تُاىلك َا خلَاىلك.
املعزي وابن شويد وسباق حنو الزيادة:

جُاناا ا ا ا ح ااااهديد اااو اة ااإ اىلاااو
هااًّة ا ّد ّاإ نتوااّو مى يهاادك شاادىلًٕ ىلّهًااد
ا ساد تني
َىلني اسد ٕ ا ػي اى مأل ٓ
ت م ىلّٕ َنأةِٕ ىلة ِإٔ صصّٕ
حض ش
ا غااً
جااُ ّااد ْ اأااك مةةامااٌ حااد
حد هااد الااااْ كمااد حا ض ك يمااد ىلأ ىلااد٘
حص يمد ك نأاة ادىلأني بماد اك ا ات ف
ااط ا سااد تني ىلااأ ِو امااهني مةااةيمد مى
ا أل ا ٓ ااة جألااق مةااةا صااتٌ اااةَا ا ااةاا
اآل اا ٔ م ااد اىلااو هااًّة أااة نااخلل ا ألااد
ا ي ْ حد ا و َا شّدطني َال اآل ا
ًااااااُ مى ا ألاااااا ٓ جألااااااق ايتمد ااااااٌ الكاااااا
ت ا ي يّٕ َا ألضا ت ا ةِهّإ ح اٖ
ىلد ش
ةاااني َجاااٌ اىلاااو هاااًّة جُاااق ايتمد اااٌ أضااادِد
ال ىلّااإ َا وّدنّااإ َنتّجااإ با ا ا ا تشااادىلٌ ىلاااني
ضااإّ
الما ا ِو َجاااٌ ا وااادةثُى ااساااداًل
اد مَجا ا وحا
ا تأمً َا تأم ىلني ال ىلاني
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حااو مسااوإّٔ مةااةيمد ل اا َ ألااق ااو مىلاا ز
اطأأااني ي ا ا ا ُاااُع  .زكااْ وااداك
كتدىلاااااااٌ ا هثاااااا ا ياااااااين ا أاااااا ى ا اىلاااااااك
ؤكاااةات
ابجا ا ٓ  11ةّا ا اساااتهة
مُسٕ و ا هةا َا تاداِخ َ صا ًد مال اجاا
ىلألة ذ كدٌ مى اسد ٕ ا تُاىلك َا خلَاىلك كتوت
ىلااني سااهٕ 618ياااا َسااهٕ 617يااا م ااد اسااد ٕ
ا ػي ا اى أااة كتواات ىلااني سااهٕ 633ياااا َسااهٕ
636ياااا َنتّجاااإ يااا ا ا تحأّااا  ...مى اسااااد ٕ
ا ػيا ا اى مألا ا ٓ كتوااات ىلألاااة اساااد ٕ ا تُاىلاااك
ِتواّو مى .
َا خلَاىلك ىلهحُ حش ِو سهٕ َىل
ِ ااو صااّودع ةااني ا اارتض مى اىلااو
اااّ
هًّة َّة مىلد ا أل ٘ ا ألا ٓ َصادا او ا ا جا
مى ِ ااُى ا ألاا ٓ يااُ ا اا ٓ دااة اىلااو هااًّة
َكمااد كاادى النة ااُّى ِأ ااةَى ميااق ا شا ا
كااق هااْ٘ كاادى ميااق ا ش ا ا حي صااُى
ح ااٖ تدىلألاإ احل كاإ ال ىلّاإ
مهااة احلا
ىلة ّق مى اسدٙق اىلو هاًّة ذاحات
النة
ا شا ا ا َ َنًاااد ا ؤ ياااُى ا شا ا ُّى واااق مى
ُت َ واق مى اُااك اساد ٕ ا ػيا اى ََا ا
اااد ذياا ّاااٌ .
 .حممااة اجاا ا وّاااُ ْ
مرااة يّ ااق ااو اسااد ٕ ا تُاىلااك َا خلَاىلااك ااة
م يت وق اسد ٕ ا ػيا اى ىلت اك ساهُات َ اّ
كمااااد ِااا اٍ  .زكااااْ وااااداك ىلهحااااُ حشااا ِو
سهٕ  13كمد اجا ا٘ٔ ا أل ٓ سد ٕ اىلاو
هاااًّة ذ منًاااد ذاحااات ا شا ا ا َاهاااتً ىلًاااد
صدةوًد َ ة ،ةمت حهًاد ِتّمإ ا اةي َياْ
مىلألة َمَسك ذ د ٙا أل ب اهتًدااع . 18
َنصق و ل كق د ذك ندٍ ...مى
اىلااو هااًّة مَل ااو اىلت ا ا تدىلاإ حااو ىلألااق
اااتُةّدع ا ي ااا ٔ اااو صااإ
حاااُا ا ػّااا
اإلس ا٘ َا أل اج تأم ىلٌ ا أل ٓ َمحج ىلت ا
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ا
حااد
ا هأ اإ ااو حااد ا ُا ااك اطااةَ
مجُاٙااٌ ا ّاادل ااو غااً ةااةَ َ ى
حيد ا
س ا الَل ط ِ ا ا ااو َا ثاادنْ ط ِ ا ا هاإ
اوديٌ ال ىلاْ
َا هدا مد الَل ال وت
َ د ا ثدنْ ال تأم ىل دىلأٌ.
دانيت والكوميديا اإلهلية:

ىلألاااة اىلاااو هاااًّة ىلاااأكث اااو ا ا نني اااو
ا خل ادى ا ج انا 1831 -1345م هاادح
ِةد ّد ا وً ناد األًاةٍ مَاَىلاد م ىلًاد
أااة ىلً ا يل نه ُ اإ ااٙألاإ صاادغًد ح ااٖ غااً
ثاادل َيااْ ا ُ ّااةِد اإلبّاإ َيااْ حماإ
حااد ااد ىلألااة
كااؤً اص ا اة اإ ا شاادح
ا ااُت ِأااُل ّااق ابهااةآَ َ .. :ااُال منااٌ مااادٍ
ااو ذ اا ا ألااد  ..يااُ ا شاادح جّااق اادى
نصّوٌ اب ك الىلاةٓ ّاخلَااى ألادع جًاهل ا ا
ا ااتألت ىلدآلةاإ َا ػضااُب ح ااًّل ماال ِهتًّاادى
الحا ا اف مَ ا ةًا ا ّ ..اااة ق ا هااإ ىلألاااة
. 16
ذ ىل إٔ هةاٌ ىلّدا
ِصااااُا اناااا اة تااااٌ َِوااااةع ىلصااااُا
اااد ةّااا حأااااُل
ِألًاااةيد ا ّاااادل ا وشااا ٓ
ُاطهّااٌ َمب ا ّاادبل نااد ِ اامألُا ىلااٌ ااو
م ااً هااأل ا٘ ِةد ّااد ىل ا
وااق أصااوا ىل ا
هاادزع ََاةااة عا ااو هااأل ا٘ اإلن اادنّٕ اجملّااةِو
َ د ح مت مَاَىلد ةني مَص تٌ ي ا ا أدم مى
ا ُ ّاااةِد اإلبّااإ اااد ياااْ ال صااإ اإلساا ا٘
َا ألااا ا اج اإلسااا ا ّٕ َ اااااو ىلااا ا َح مَاَىلّااااإ
ّحّٕ مُب م ىلْ جةِة.
دانيت تتلنذ على قصة اإلسزاء واملعزاج بشوادة
قومى:

ىلأّت مَاَىلد ح ٖ ةدبد طاُال ساوألٕ ا َى
شّةٔ ىل ىلةاع صدةوًد ظدنٕ ىلأى حمتاٌ ح اٖ
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مى جاااد٘ ا أاا ى ا ألشاا َى َ
غاااً ثااادل
حدم  1818ىلد ات ..ذ ىلهسني ا ألاد اإلساودنْ
ا ٓ اا ل ىلد مٔ َا وح ا أل مْ ا د ِأا
م اادم اجملمااك ا أل مااْ اإلسااودنْ ُّ أااْ حمداا ٔ
اًاااخل ماكااادى اجملماااك ناااد ةدَ ااات اػاااًٍّ اااو
يديّل أة كدى ياةف يا ا ا ألاد ا ّاق
ا يهٕ ح ٖ اأم ان ىلاد ؤم ات ا شا ّٕ ال
مناااٌ ُىلاااق ىلاااد ق َساااووت حمداا ا اٌ يا ا ٍ
جةالع حهّيدع ىلني مسدطني ال ب الَاَىلّني ا ِو
اػهااُا ىلأصااد ٕ ا ُ ّااةِد اإلبّاإ أااة صااأل
ح اااًّل مى ِا ا َا انا ا ِةاااأط ٛامساااٌ ثأد ااإ
ا أل ىلّٕ اإلس ّٕ ّ تمة هًاد مصاُل حمتاٌ
َناا ا ساااني ني اااٌ اااة دع حاااو امِاااٌ ا أل ماااْ
ااااأ د كتدىلااادع مساااادٍ اإلسااا م َا ُ ّااااةِد
اإلبّإ ةادَل ّاٌ مى ِا يو ح اٖ ااأمًات اىلااو
ح ىلااْ ح ااٖ ان ا َ ااد ألااق اةتماادل ذ ا
ا تااأمً كااوًاع ..ا ب حًااةًِمد ذ كاادى اىلااو
ح ىلاااْ اااة ااااُ واااق َال ٔ اناا ىلااااا  35ساااهٕ
ةاادَل سااني مى ِا ز ا شااوٌ ا ااوً ىلااني ان ا
َىلني د جد٘ ا يتُةادت ا ّإ الىلاو ح ىلاْ
كمااد منااٌ ةاادَل مى ِثواات مماا اسااد ٕ ا ػياا اى
مأل ٓ ح ٖ اا٘ ان . 15
َ اااااا ضا يااااا ٍ احلأااااااد ٙالَاَىلااااااّني
َاإلِةد ّني هًل ىلد ات ت احني ىلألةم َجُ
ّااااق ح ااااٖ أل اااإ اناا ا ااااأل ب ا أل ىلااااْ مَ
االاصاااادل ىلااااٌ َجااااد٘ ا اا ا ااااو  .من ِ ااااُ
جًَ اااااْ ا ااا ا ٓ م اااااد  ..ىلأناااااٌ اكتشااا ا
تاااااو ا يداّ ااااادى َجد ألااااإ ك ااااايُا
ا تواإ ا ُطهّاإ ىلااداِ ن ااخدع
َكا
و كتادب ا ألا اج َياُ ا وإ أصإ ا ألا اج
ىلاااااد ػتني ا ي ن ااااإّ َا اّهّااااإ َمى رتجااااال

ا تدب يُ ىلُند تهتُاا و سا دى أدطألإ
اُس ا دنْ ا ا حدصاامتًد ُان ااد ا ا يااْ
أط ام ان َ أة ظً ا تدب حدم
1341م مٓ وق َال ٔ انا يما ساهُات
أدل نش ٍ  ..مى وألاُ ا ا ىل اةٔ
َمموت
ُان ااد ااة حااد ااو سااودنّد ىلألااة كااوً ااو
اااد ااا جل اااو ا أل ىلّااإ ا اّهّااإ
ا تاا
َاإلسودنّٕ َ و ىلّهًد كتدب ا صألُ َكادى
يااااُ ا وألااااُ ااااو مصااااة د٘ انااا َهااااُّ ٌ
َاله ا منااٌ ةةمااٌ ىلااأ ي ا ا ا تاادب َىلً ا ا
اه ش ح ٕ ان ىلأصٕ اإلس ا٘ َا أل اج
َِثوااااااات ا ػ ىلّاااااااُى مني اااااااًل ات ماااااا اناااااا
ح ًّد . 14
ويبقى ابن شويد رائد أدب اخليال:

َي ا ن ٗ مم صٕ اإلس ا٘ َا أل اج
حةااد٘ ال ب ا ألااد ْ هاادأ االنألتاادا ااو حااد
ا ُا اااااك حاااااد ا ّااااادل ا ةااا ا ا ااا ا ٓ ال
مت ااا ٌ ّاااُ تهتصااا ا ااا َح ح اااٖ ا اااد ٔ
دا األًةيد ماااهد
َ ُانّهًد تح
مسااد٘ ّد ااٌ َة ا ك
َ نااد صااهألًد ال ِ ا
هخُصٌ ح اٖ ا ةًد ا حماةَ ّواةع م ىلادع
اع ح ٖ غً ثدل ىلصّػٕ اصاُا ا ا ِه اْ
ا ألد الااْ ًَِّل ماض ّ بد ةةَ .
َِ ااااااتم ال ب حةدٙااااااٌ ا ّااااااد ْ
اااادل ا أصااإ َا ا ا ةّٕ كماااد ِتجاااٌ م ب
ا ِ ٙاال ّاادل مىلهااد٘ ا أا ى
ا ّادل حااد
ا ألشاا ا ِو َ ااااد ىلألااااةٍ شاا ا ع جه اا ادع م ىلّاا ادع
جةِةاع يُ د ِ مٖ ىلأصص ا ّادل ا أل ماْ..
َ اااوِ ..وأاااٖ لىلاااْ حاااد مراااة ىلاااو هاااًّة
النة ْ ضق ا و َا ِد ٔ م ب ا ّدل.
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اهلوامش:

 1اا ا ة ت ا ّد ّٕ ا شأل ا أل ىلْ احلةِ
دى .89/1
 3اا َ ّدت الحّدى الىلو
 8اا ا يو َ ايوٌ ا هث ا أل ىلْ شُ ْ اّ .833
 6اا ال ب النة ْ ىلني ا تأم َا تأمً وُّ ْ .157
 5اا ا ًٔ الىلو ىل دم .567/1
 4اا ا ًٔ .358/1
 7اا احلُّاى جدةر .335/4
 9اا ا ًٔ .364/1
ا ا تجةِة ا هث النة ْ ُّ .94
 8اا
.163
ُ ّةِد اإلبّٕ حل ني ؤن ا أل ىلْ ع35
 11اا الصُل ا أل ىلّٕ
 11اا ا هث ا يين ا أ ى ا اىلك ابج ٓ خلكْ وداك .831 -819
 13اا ال ب النة ْ ىلني ا تأم َا تأمً .178
 18اا ا صةا ني ٌ .193
.116
 16اا ىلني ا أل ٓ َ ان ًهةآَ ا أل ىلْ ع38
.113
 15اا مم كتدب ا أل اج ح ٖ ا ُ ّةِد اإلبّٕ ألةد ىل ٓ  -ا أل ىلْ ع114
.61
 14اا ة ني ؤن ا أل ىلْ ع163
املصادر واملزاجع:
 1اا ا ًٔ حمدسو ميق ا خلِ ٔ اا اىلو ىل دم ا شهرتِين ،أّ سد صةيٖ ا واةآ 1( .اا ا تا
ا ألم ّٕ ىلًَت .1889
اا ىلًَت .1891
 3اا ألجل ال ىلد٘ اا ِد ُت احلمُٓ اا ( 8اا اا ا ي
 8اا ا ة ت ا ّد ّٕ ا شأل ا أل ىلْ احلةِ اا حمماة ا صادحل ا ا ّمدى ااا ( 1ااا ا،اد ا تادب ا ألا ب ااا
ش .3111
 6اا ا يو َ ايوٌ ا هث ا أل ىلْ اا  .هُ ْ اّ اا (  3اا ىلًَت.
 5اا اسد ٕ ا ػي اى مأل ٓ اا ،أّ  .ىلهت ا شدط ٛحدٙشٕ حوة ا رو اا ( 6اا اا ا ألداف ص .
 4اا ه ح أد دت ىلةِك ا خل دى ابم انْ اا ،أّ حممة حمّْ ا ةِو حوة احلمّة اا ( 3اا ص .
 7اا م ب ا ة ت اا  .مرة زِد حمو اا حد ا أل ٕ اا ا ُِت اا ا ألة . 189
 9اا احلُّاى جدةر ( اا ص .
 8اا اداِخ ا هأة ال ىلْ النة اا  .حممة ااُاى ا ةإِ اا ( 1اا اا النُاا اا ىلًَت .1849
 11اا ا ص ٕ الىلو ىلش ُال ( اا ص .1844
 11اا م ب ا ّدل ا أل مْ اا حممة حخلام اا ( 1اا اا ح ٘ ا ةِو اا ش .3118
دى ،أّ حممة حمّْ ا ةِو حوة احلمّة ( اا ص اا 1849يا.
 13اا َ ّدت الحّدى اا اىلو
 18اا اىلو هًّة اا صدحل ىلو ىل ايّل احل و اا ا ٕ اُىلد اا ا ة 3اا حة  6 -8اا .1898
 16اا ا ؤِٕ ا هأةِٕ حهة اىلو هًّة اا  .حوة ا ا ألةدنْ اا ا ٕ ا يّصق اا ع.118
 15اا ال ب النة ْ ىلني ا تأم َا تأمً اا  .حممة اج ا وُّ ْ.
ا ا تجةِة ا هث النة ْ اا  .صةيٖ ا ُّ .
 14اا
ُ ّةِد اإلبّٕ اا  .ة ني ؤن اا ا ٕ ا أل ىلْ اا ع 35اا ع.163
 17اا الصُل ا أل ىلّٕ
ا ُ ّةِد اإلبّٕ اا ّق ابهةآَ اا ا ٕ ا أل ىلْ اا ع.38
 19اا ىلني ا أل ٓ اسد ٕ ا ػي اى َ ان
 18اا مم كتدب ا أل اج ح ٖ ا ُ ّةِد اإلبّٕ اا حةد ىل ٓ اا ا ٕ ا أل ىلْ اا ع.114
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حممة ا صدحل ا

ّمدى .17 -8
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«بائع اؾؽمب »..وأفؾقة اؾرتمجة
حسين فالل*

دأزعم بداقة ،إن حقاة اؾرقف واؾرقػقني يف ؽل ؿن ((رودقا)) و ((دورقا)) إن

مل قؽن يف دائر أصؼاع األرض ،تمشابه بؼدر تشابه امسقفؿا .أؿا اؾرتمجة اؾسقكة،

ػؼد تؼؾب ذؾك اؾمشابه ،اىل اخمالف رمبا قصل حد االخمالف ،ؿا بني تشابه

األحرف بني ؿػردتي ((رودقا)) و ((دورقا)) وبني ؿدؾوؾقفؿا.

قػقد فـا اؾمذؽري بواؼع تعدد ومتدد وتػرع اؾرتمجة ؾغة وؿػفوؿاً وؿصطؾحاً،

إىل غري وجه وصقغة وؿوضوع .ػفـاك ترمجة األحادقس إىل ؽؾؿات ،اؾرتمجة
اؾيت تمم داخل اإلـسان ـػسه وبؾغمه األم وفي ترمجة ؾقست دفؾة ،ختمؾف ؿن

ػرد إىل آخر ،حسب عواؿل ذاتقة وؿوضوعقة ؿعقـة ،ال دقؿا إذا ؽان ذؾك اؾػرد
قػؽر وحيؽي بؾغة ،وقمؽؾم وقؽمب بؾغة ثاـقة (ؽاؾعربي ؿنالً) .ػؿا باؾك باؾرتمجة
املرؽلة أي ؿن ؾغة حمددة إىل ؾغة دوافا ،ؿروراً برتمجة اؾؾغة اؾناـقة إىل

أحادقس داخل املرتجم ،ثم تظفريفا ؿرتمجة إىل ؾغمه األم .ؽؿا فو حاصل يف

ترمجة ((بائع اؾؽمب وؼصص أخرى)) ؿنار عـاقمـا فـا.

بائع الكتب
خرجت َنٔ قرء٤ين ٞير ن ١يياٝنيد اٝن
جمُٛانن ١قؼننؽ يي نني٥ب ءيه ن اا اننٔ ءيًػنن١
ءيرٚسننننن ١ٝننن ن  ْٞٚخننننني ر سنننننيٍ يقننننني
طهر ،ىل غري جٗٚ ١آٛءٕ :
تن ب ييه نيي ٜنيٙ
ىل ءملؼيدؾ ١ءين
ٚيًكّؿ ٞي٘ ؾ ٛقرء٤ي ٞآٛءْ٘ يي ي٥ب ءيه ن ا
نٝـ ال ٚأْي ءملػرّ ًو ءيٓٛا َٔ ١ٝءيه –
أ ٟءملشنن تًُ ،١بسننأيي أ ٓٗنني َترٚؾنن ،١أ ٚنني
خؽ

أمثيْٗني ييٓشنأ ١ىل أ ٓني ٤أك ٓني ءيؿكنري٠اا
أتيي٘
ٚيٝص آخرٖي ءيٛقٛع ٗٓٝي اًَ ٢ي ْؿ
*
ٚملّي يٓؿ ػالذَٓ ١ٝت٘ ت !
ىل ءيهيي ييؾ ٝييَ ٞنييهٛف ءملٛينٛد
يف َٓ ك ١ءين ْٚأيض طنرم أنرءْٝني انيّ 2973
آْ٦ن ن ا
ّ ،ءملٓ ُٝننن ١ىل ييءال نننيد ءيشنننٛؾٝٝ
ءيهيينن ن ءينن ن  ٟص يظننننويف قؼؼنننن٘ ٚؾننننر ٠يف
ءإل ن ءعٚ ،جننرأ ٠يف ءيٓك ن ٚ ،سننت ١يف ءال ننالع،
ٚاًُٝنن ١يف ءيرةٜننٚ ١ءين ؿهريا ؾٗنن ٛءيكي٥ننٌ :يَننٔ
ءيؼت سِ خط ٚءؿح ،ني ءخلٝيٍ ٚءيٛءقنب،
ٚءيتكٌ ءيأظر ٖٛ ٟخًٝط ُٗٓٝي ا
*

كاتب سوري.
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ىل ءملرتجِ اً ٢ير

٘ ءيالؾ ١ا

تأثيث البيت:
يك ن ي ن ي ٢ينننن يياٝننيد ءيٓحننيت يف ير
ن ي ٘ ءيرءٖٔ َٔ غري جٗٚ ١ػٛي:

نن١

أٚالً ،نْٛنن٘ يؿنن ح اًنن ٢ءأٝننني ٠يف أسنننر٠
سننٛ َ ١ٜ ٛءؿننت ١ءأننيٍ ،عأنن ١يًتًننِ ٚءيتنن ٍ
ٚءيتُنننٌا ر ير ننن ٢يف نٓنننـ أّ ؾيؿنننً ١ذٓننن،ٕٛ
ٚأي اؼيََ ،ٞتًِ ،طيارَٚ ،رتجِ أ ءيًػن١
ءيأًػي ٜنٖ ١ن ٛييَٝئيٝ٥نٌ اٝن َني جتنٌ ء ُٓٗنني
ال  ٚءشنننٚ ١يٓظننن ١٦ينن ؿِٗ ءأٝننني٠
يياٝنننيد َنننرٖ ً
ءيرٜؿٝننن ١ءيرٚسننن ،١ٝهنننقري ٜشننرٚ ،قًٝنننٌ آننني،٤
نْٗٛننني َظننني ٗ ١ىل ذن ن تٝن ن أٝننني ٠ءيرٜنننـ
ءيأًػننني  ٟءيننن  ٟننننيٕ قن ن قنننرأ ٙيف ير ننني
ءملرذٚ ّٛءي ٙا
شيْٝيً ،د ءسن ١اٝنيد ٖٓ سنٚ ١يؼنُ ِٝآال
ءيٓشننننٝخ ٚءيؼننننٓياي ءخلؿٝؿنننن ١يف َٛسننننه،ٛ
ٚخترجنن٘ ؾٗٝنني اننيّ َ ،ّ 2991نني قنن ٝينن٘ ْٗننٌ
ءءيًػ ١ءيرٚسَٓ َٔ ١ٝأتٗني ٚيف ًن ٖي يي ٚسنٝي
ٚمسيانن٘ ٜيٖننيَ ،ننٔ اًنن ٢أيشننٓ ١أًٖننٗي ءينن ٜٔ
يتنننرف ؾننن – ِٗٝسننن ٣ٛءيًػننن – ١ىل ننننقري َنننٔ
أياِٗ ٚشكيؾ ِٗ ٚيرءشِٗ ٚيكييَ َٔ ،ِٖ ٝقٌ:
يينٛطنننن ٘ٝيف ءأهيٜنننني ءيرٚسنننن،١ٝ
َشنننٔ ٝنننٌ طنننرٜر ٚو ًنننو ءيهٓنننٚ ٛأسنننرء
ءأٝي ٠ءمل  ٠ ٜؾ 261اا
ييدٚيظننن٘ نننني ءخ ؼننني يهًُننن ١نننيٕ
ءي ٛء ئ ٖٞٚ ،نيٕ أَٓٝن ١أيفْظن٦ت تن ءيقن٠ ٛ
ءيأًظؿٛ ٚ ،١ٝيت ؾُٝي ت ىل ءٍ يين ٞج٢
 ٞؾ 219اا
ييءيهؿننيض طننرءي َننٓتع َتننرٚف َٓن
ءيك ن ّ يف ٚسننٝي ،ـننر َننٔ َٓكننٛع ء ننٛدء
ٚءيظتري ؾ 98ا
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شييقنننننيًَٓ ،ننننن ختننننننرد اٝننننننيد يف جيَتنننننن١
ييَٛسهٚ ٛاٛدي٘ ىل ءي ،ٔ ٛص ٜٓك ب أ
ممي س ١ءيرت  ١انٔ ءيرٚسن ،١ٝذٝنم اُنٌ َنب
ٚس ١ٝا ٜن  ! ٠سنٝيذ،١ٝ
ٚؾٛد  ٚيينر ٚي
شكيؾٚ ،١ٝأد ٝن ،١أشٓنيٜ ٤ي ءيٗني الدْنيا ٖن ء َنٔ
جٗ َٔٚ ،١جٗ ١شيَْ ،١ٝزءٚي ٘ ءملش ُر ٠يرت ١
ءيه  ،ؾك ًنؼ ػنَٗٓ ٙ ٝني ذ ن ٢يي ن٘
 28ن ي نيً ،ننني قؼننٚ ٚ ١ءٜننٚ ١د ءسننٚ ١ديٝننٌ
سنننننٝيذ ،ٞآخرٖننننني ن ي ننننن٘ يي ننننني٥ب ءيه ننن ن
ٚقؼؽ ءخر ، ٣ءمل ُ ب ييكشنط ءبننم َنٔ
ءخ ُنننننني ار نننننن ١ػننننننيذأ٘ ،يف ءيًػننننننٚ ١ءبدي
ٚءأٝي٠ا
َنني خٛينن٘ ي شٝننم ٝننت ير نن٘ ز ٜن َننٔ
َك ٓٝنني ءبسننر ٠ءيرٚسننٚ ١ٝيرءشٗننيٜٚ ،ػننب َ ن
ْؼ٘ ءملرتجِ ت  ٜء نٛءَع ءين يتـن اًُن٘
ٚمتٓح يػ ٘ ْهٗ ١ءيٓؽ ءبسنيضا ؾٗني ٖن ٛاًن٢
سأ ٌٝءملقيٍ ،يف قؼ ١يي ٝنت ءيتيً٥نٜ ، ١ترؾٓني
ىل ييءمل ن ؾ  ٠ءيرٚسنن ١ٝءي ن  :يأٓننَ ٢ننٔ ء جننر
ءملكننني ّٚيًرنننرء ٚ ،٠يننن ؾ يأ ننن ٚ ،يٓؼننن
ٓزيننن ١ءبسنننر٠
ؾٛقٗننني أ ٚىل جيْأٗننني سنننكيال
يًٓنن ّٛاًٗٝنني ،يالسن ؿيدَ ٠ننٔ ءين ف ٤ءملئننزٕ يف
آجرٖي يٝالً ؾ 61اا
ٚيف قؼننن ١ييءملكنننرءي ٜؿشنننر يٓننني نًُننن١
ييءملػننزٍ أْٗنني :يك ن أيف ًننل اًننَ ٢ننٔ ٜشننُٕٛ
يياّننني ءيظنننٓ  ١ءين ن  ٜٔنقنننر ان ن دِٖ تن ن
ءْٗٝنني ءال ننيد ءيشننٛؾ ، ٝٝيهقننرَ ٠نني نننيْٛء
ٜشيؾر ٕٚرٖي يً ٚج ١٦ٝىل خي د ءيأالد ؾ 83ا
أَننني يف قؼنننن ١يي ننننٝص ءيأي نننني ْٜٛننننٌ ،
ؾٝزْ ٜي اًُيً إٔ ييأيفس ٛٝؽ ءيتظٜٓ َ : ١ُٝن ١يف
أقؼنن ٢ءيظننُيٍ ءيرٚسنن ،ٞأيفآًننت اننيّ ّ 2999
َٓ ٛيً ٍ يي ي ي ْ ٌٜٛءيرٚس ٞؾ 258ا

بائع الكتب وأهلية الرتمجة

تداعيات ونتائج
ٜرنننز ءيهيين ييَننييهٛف يف جمُننٌ
قؼؼنن٘ ءي ن ننني أ ٜن ٜٓي اًنن ٢ءي ننرف ايَنن،١
َٚي ٜرءؾل ءي رف ٜٚتكأ٘ َٔ ي ءاٝي  ْٚي٥خ،
ي ننننيٍ ءيؿننننرد ٚءى ُننننب ،اًنننن ٢غننننري َشنن ن ٣ٛ
ٚػت ، ٝن أحٌٝ
يي يٓٝني قي ٥ش ٠ ٛأن  ٛر ءيتيمل ،١ٝذن
ءي نننٛشني ٚءي كن ن ٜصَ ،نننٔ قأنننٌ ذز ننن٘ َٚرٜ ٜننن٘
َٓٚيػنننر ٜ٘يف اٗن ن دن ييٜ ٛننن ١ءيمٚي ٝي ٜننني،
ذٝننم نيْننت ػننٚ ٙ ٛأقٛءينن٘ ٚطننتي ء ذز نن٘
ذيؿر ٠يف ٝب ءملرسشني ٚءين ٚء٥ر ٚءيأٝن ٛا
ٚيأئٝش٘  -أ ٟيٓٝني – ٚء د ءَ ٚ ٘٥ن ٞػنٙ ٛ
ٚمتيش ً٘ٝيف ءخلرءٚ ٥ءيز ء ٥يف اٗ َي مسنٞ
يٍ ييءيمٜشرتٜٚهي أ ٚانيد ٠ءيأٓنيَٚ ٤ني ينالٙ
َننننٔ يؿهننننو ءال ننننيد ءيشننننٛؾْٗٚ ، ٝٝننننٛ
ءيٓزءانني ءيكَٝٛننٚ ١ءإلشٓٝننٚ ١ءيترقٝننَ ١ننٔ ج  ٜن
اً ٢أْكيؿ٘ :
نننيٕ يٝننٓني يف ٚقننت َـنن ٜٓ ،٢ؼنن يف
ٗ ٛقؼر ءي ال٥ب يف ءمل ٜٓنًَ ،١نُٗيً ي شنيَ ٘
ء ؼٓ ١ٝي ٠ءملش كأٌ ءملظرم ءيؿ ٝنيَٕٚ ،ظنريءً

ننِ  ٝن  ٙىل ءي رٜننل ءيؼننرٝر ،١أَنني أذؿننيدٙ
ءيهننقري ٕٚر نني أآننيقِٗ ءأُننر ،ؾهننيْٛء
ور ٕٚأَيّ ءيكي ، ٥ءَني حنْ ٙٛظرءيِٗ ءيٛجً١
ٚءملً ١٦ٝيال يتيغ ءي ٛع ٚءإلاحيي ءين  ٟال ذن
ين٘ٚ ،ننيْٛء ٜرنن  ٕٚؼنُت يننن يييٝننٓني إٔ
ٚػيٜي ٙس ٓؿ ٚإٔ ءيكـ ١ٝئ مت ٛأ ءًا
ت ريو ختًت ءيأالد ؾح  ٠أ ريو ءي ٟ
يتٗنن ن نن ن ٕ ٜظننننري يًٓننننيض حننننن ٛد ي ءيشننننتيد٠
ءيظننيًَٚ ،١أيف ٜننح ييي ٝنٓني ء ؼنن ٞت ٝن ءً اننٔ
أْظنني ءيٓننيض ،ىل َش ن ٛدع َننٔ ءملش ن ٛداي ،
ذٝم قأب ٖٓيى ـب سٓٛء َنٔ غنري إٔ ٜن ٟ
َي ءي  ٟجير ٟيف ءي ٚين ،١يػنري يشنُ ١ٝقؼنر
ءي ال٥ننب يف ءيأ ءٜنن ١ىل ٝننت ءإل ن ءع ءي ؿننٛي،ٞ
 َٔٚشنِ نيا ٙٛانٔ هنر ٠أ ٝن٘ٗ ٚ ،نر َهيْن٘
َرننننز يكـننني ٤أٚقننني ءيؿنننرءؽٚ ،اننن َ ٠كنننيٙ
ٚعال يًأًٝي دَٚ ،ٚر ٠أخرجنَ ٙٛنٔ ءملشن ٛدع
ؿظي ننٚ ١ءسنن ٗ ي يييٝننٓني ءملػ نن ٢ييػأننني ،
ٚمحًّنننن ٙٛيف ػننننٓ ٚم طننننيذٓ ١يي ٜننننٌ ق ونننن١
ْٚكًنن ٙٛىل خنني د ءمل ٜٓنن١ا َننٔ قؼنن ١ييء ًٜٝن ع
ؾ 67ا
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غزالن اؾـدى وعؾي ؿزعل
قادني ػاعور*

(غزالن اؾـدى) اؾرواقة اؾثاؾثة ؾؾؼاص واؾروائي عؾي املزعل بعد رواقته

(ؼـادقل اؾؾقاؾي املعتؿة) اؾيت صدرت عن احتاد اؾؽتاب اؾعرب عام 8991م،

و(جقاد اؾػجر) اؾيت صدرت عن جرقدة اجلوالن عام 8001م.

تؼع يف ؿائةٍ وثالثٍ وعشرقن صػحة ،تضمُّ دتة ػصول ؿتػاوتةً يف عدد

صػحاتفا أفدافا (إىل دورقة  .....عؾى تـوعفم اجلؿقل) وؼدّم هلا مبؼوؾة ؾــ

(ردول محزاتوف) (ال قعجبين ؿن اؾطقور دوى اؾـسر ،ألـَّه قطري بعقداً وعاؾقاً .يف
حني أنّ اؾطقور األخرى تسعى وتزؼزق ؼرب حبّات اؾذرة .وؿا إن قفبُّ اؾربد

حتّى ختون ؿوطـفا وتغادر إىل ؿـاطق أخرى أؿّا اؾـسور ،ػال تغادر ؿوطـفا أقاً ؽان

اؾطؼس)( .ص.)7 :

ومبقول ة ثاذيةٍ ة ثالةةةاةةةةا(ة ةوح عاوصةةوشاورب ة ا ة ا
زطت):ا
(يياظيمربنيا ملوداشفّخاخو بٍكما
ييادما بيناذنسقاأييديكم)ا(ف:ا.)7اا

و لةةةدميأاوأضةةةصرب ا ملؿةةةو..اوةةةو أا لسغيغةةةيدااا
ة ةُّحامكةةةيس،اودوذا لقةةةر ا ايقحربة ة ا لنو شةةةرا
و ألبةةو ثاولةةيما ألمكنةة ا لةةيتاةلكةةخاوربةة ا
أشطةةةةيدةياووةةةةسقاشةي نةةةةي..اوؾةةةةس ا لقةةةةيدمنيا
يحنةةي اإلةة حامةةنا اةةو زذاو ألش ةة ،اوأضةة ع ا
لةٍود،اومناخربفباجفةٍ ا لةدميأاو ألزو ع،او ا
ذةةةتاهلةةياإ ّازشكةةليالس اع ة ا لةةةيزوداوزؾةةيفا
اقد،اوإؾس زا آلخسيناورب اإ ةٍماأظممنةيا
وزغةحنيابياٍي (:9ا.)80ا*ا

ويطةحلُّازو يحةبابقولةةب:ا( رباةياقةي خابة ا
لدزوث،اوجس اخاورب ا هلاوماأظنحاإىلاؾدزا
أم ا ليتازظربخامنراوػةسيناويمةي...اأشوزا ةيا
ِّ
ألضةةربّماوربٍلةةةي،اوأ ةةةسأا لفيإةة ،اأغةةةكواإلٍلةةةيا
اةةوم اجنةةيشٍيناوأةيشٍلةةي،اوبحةدحاظةةةُّا لطةسح ا
ويكةةةٍ :ا( آلساواا ةةةرألا لربعحلةةة ا يمةةةي.ا
مةةناشديةةد،اشةةعوٍؼامالةةيااحلةةيدامةةنا ا ةتحا
أمس ة اوةةويم.اوبكةةيأعامق ّاةاي.ايسجف ة اظةةنيايلةةدأا
و انةةةةيساو ضةةةةحادامنلةةةةيا لكةةةةروامةةةةنا لقةةةةو ا
لسؾيف،اورنةواأظٍيةي.الٍكٍ اااذنيييا لةدوذحا
و لؿ )ا(ف:ا.)9اا
و ةفصيز د)ا(ف:ا.)80ا
جلةةصحألا ألظةةةد ساااريةةةٍما لومةةةو اظٍةةةزا
ياةةةٍؼا( لٍةةةوما ة ةُّحامةةةياظةةةول امربحة ة ابةةةياصسا
*

كاتب فلسطيني.

عزالن الندى وعلي مزعل

ويكٍقا ملػلد:ا(ةو شةراط ّاة اااأوةيل ا
ألبنٍ اجربةداؾةس خي.اوبكةيأعاو ضةحػيذيد،اوأةةيا ا
أضةةح ٍ ا اس ة ..ا ةُّحامةةيا ةةواظةةول اطّاةةُّا
بػةيزا ملود)ا(ف:ا.)7ا
جحربقفةةةبا ألظةةةد س،اويةعةةةزاوةةةناخةةةمف:اا
" ةحقةةةُّاإىلاةيشةةةر اأخةةةسة،اأواشحعة ة اأخةةةسةااا
جلد زاشحص ايناز اعة ا لةةيزوداوغةةيزألا ألبنٍة ا
ملحليوي ،اوأظٍيةي.اأ ييُّام ا حص ش دا ملكيس،ا
شةةةةٍربفينا لاصةةةةصألاوأوةةةةزاوةةةةناش ويةة ة امنيضةةةةة ا
لمخحةةةةيأ،اشعةةةةيا اأمربةةةواضةةةمظي،.او اأوةةةس ا
ل سيةةقاإىلادمةةيأا آلخةةسين....،ا ةةُّامةةياأمربةةوا
وم .امحو قا .امةنا لكحةت،اوأ ممةي.امربوحةة ،.ا
وأوز ي.ابٍكي.اإاُّازوظة اظةنيادةودألا ةسذنيتا
بلاةةةةةوما لنةةةةةيعاوأظمملةةةةةماوضةةةةاحٍلمالربعٍةةةةةي "ا
(ف.)80:اا
وؾودا ملؤذسا(أبوازضةوم)ايةعج امحق اةي،.ا
غةةيثا ربةةٍم.اذةةماوةةيداؾةةس خي.اظصين ةي.او ةةوايقةةوم:ا
( جس وة ايياأوغيد،او يةةخا ةرألاأخةساوةةيز ا
مساحلي،اذما ةق ا لؿود)ا(ف:ا80اةةةا.)88اا
أدز اوربة ا لفةةوزا(أسحا ملطةةربعنيا ةةدادخربةةو ا
ملطصد،اوأسحاأةفيعا ملؤذسا لرذاجكسحعاإىلا هللا
بيلدويأاؾيزداط ا لطو دا(ف:ا88اةةةا.)88ا

جيب ا لطواو وايسش ازأضبالوةابد ي ا ر ا
لطةةةةةةٍُّا لةػةةةةةةسذا لةةةةةةرذاذ ّةةةةةةسألابيلحػسيةةةةة ة ا
لفربط ٍنٍ ،اأوايوماخسوشةبامةنا جلةو س...ايةوما
أش جبا و دا ظةحمما لؿةلٍوة اوربة ا ملػةيدز ا
إةةخا ةةديسا ل ةةياس داو ملةةد ش اوأدو دا لقحةةُّا
(إةحبا ملػلداذ جبابكيأاووويُّاو ضحػيذيداودويأا
وغةةةحياماااجربةةةوا أليةةةيما نةةةخاييشاة ةي.اأز ة ة ا
خرب ة اأمِّةة اوةة ا ألوديةة اومحاسشةةيدا لؿةة وز)ا
(ف:ا.)81ا
ذ سجباؾةوز ا خلةسواطامةنا مل ةٍمابؿةوز ا
خسوشةةبامةةنا جلةةو ساوا( لؿةسح )ا لؿةةػو ا لةةيتا
يةخاإاربلياوشٍلياوربةة اؾةػو امادةٍة اشٍلةيا
(لفيشيدامنا لةوزقا ألؾةفسا لقةديم،ا ة اأوز قا
مربكٍةةة ا ألزم،اومالةةةةيامفةةةةيجٍ ا لةٍةةةةود،او ا
جص ماجربوا لاربة اااخص ةيتاظح ا آلس(...ف.)81:اا
شٍةةدز ا(أسحا لةةريناأخسشةةوألاوأ ربةةباااجربةةوا
أليةةةةيما ةةةةماذ جلةةةةما لةةةةريناأخسشةةةةوألا لٍةةةةوماوإسا
خحربفخا لسو ييداو لػايز د)ا(ف:ا.)81ا
وااطسيةةةةةقا خلةةةةةسوطايػةةةةةي داطفةةة ةم.ااا
لايغةةةس امةةةناواةةةسألاذناةةةُّاشدجةةةباوربة ة ا لةةةسألا
شٍقةةوم:ا( ةةيسادنةةتاأسا اخنةةسطاولةةٍكنامةةيا
يكةةةةن...اأ ةةةةوماذلةةةةواوأةةةةةياأجةةةةيب ا لصظةةة امةةة ا
لص ظفنياحنوا لوم)ا(ف:ا)87اوملّياخ ةسالةبا
أسايةةةةصوزاو لدجةةةةبامسةة ة اؾةةةةوجلي...ايةةةةنل امةةةةنا
أواي ةةةب:ا(ملةةةيذ اجس ةةةخا لةٍةةةخ املةةةيذ اجس ةةةخا
أوز قا ألزمااا خلص ة او سبةخ املةيذ اجس ةخا
مفيجٍ ا لةٍود )ا(ف:ا.)81اا

ايربحقٍباشيزألا ايطاأبواضيملاغيظتا لوشبا
مسجةك ةي.اويقةةومالةةب:ا(أزشةةو اأساجػةةيدزاشةةوز،.ا
ةةسثاأزشةةو ...امساةةحلمايطةةعلوساونةةو،اةاةةما
جماووةة ة امةةةةنا ملطةةةةربعنيااا اةةةةيز ا ةةةةيوز ا
يطعلوساونو)اوبلحدالباطسيقا خلمف،اويادألا
بيملطيود اورب ا هلةسوث،اشوشحةباوأو دألاغةيدزو ا
وشيشةةعألا لقةلذا لةةرذايقفةةصاأميمةةباو ةةدابةةد ا
لةمدالصييز اغقٍقبااا خلربٍض،او ضحصا ا ةو ألا
وألقةة ة اشطةةةةدألااا لػةةةةيزعا ملةةةةصدظمابيلنطةةةةيأا مطةةحنفس.ابةةوأابؿةةةودامسجفةة ،اويربةةوحعابريربةةةب،ا
ا ربٍم....اذماياوداحنةوأل...ايحاطة ابطةي با
و لػةةٍو او ألطفةةيماو ألمحاةة او يةةةخاأؾةةو دا يس
لنيعا دوذا لنعُّ،اأوا ُّا يلف ياماجةعزا وين ربةةةقاأميمةةةبامطةةةسوي.اشٍحةةةر ساظةةةديري.اوةةةنا
ألزو عاو ؿ ة ا ةةر ا لقةةلا(أم ة ا يةةةخاجةةؤمنا
وناأمليجليا)(ف:ا.)81ا
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و هللالواميدابيجلو سامياشوربخ!ا

بيلػٍةةتا ةةرو،.او ةةداظةدحذحينامةةس ز .اوةةناأزو عا
دطحةةةددابعغةةةكيماريحربفة ة ،او ة ة اجةةةصوزامةةةنا
أمحياأسابوداااغيزعا لرمذنياشلر ا فسا
إت،اوااأذحاو خثامنا لربٍُّاو لنلةيز ا يلةخالة ا و هللايياةيع)ا(ف:ا.)81ا
مسح .ا(إسازوعاشدحذامصوُّا اطةنا ةداش زداباةدا
وظيولةةةةةخاضةةةةةعةب،اشعم س ةةةةةيا لقنةةةةةيفا
أسا حُّامحلربومي).ا(ف:ا.)89اا
لسؾيفامنا ُّحاؾوثاوظةدث،اشربانحةب،اوملا
و لفحةةي ا جلاٍربةة اؾةةةعٍبا لاةةةدا هللا لةةيتا يرنلةةةياذلةةةواوةةةناضةةةعةلياوغةةةٍ اوصةةةوشادنربةةةظا
حربةةةلياأخو ةةةيا رباةةةي....ادطحةةةددازوظلةةةياوربةةة ا جبيةةةتا ةة اولةةدألاضةةيمسا لػةةيثا لريلةةزا لةةرذا
غةةكُّاأشاة الدغحةةبااا لٍةةوما لحةةيل ،ااا لربٍةةُّا شقةةدألامنةةرابد يةة ا اةةسث،اومةةيشسا بنةةبا لرةةية ا
مس ا ُّاأ ُّا لقسي اؾس خليام ا لحلمماو ة ا ملنةةدعا ضحػةةلداظةةنياأغةةيزدا ل ةةياس داورب ة ا
جقوم:اأةيا حربخ،اوزوظ ا ا ألشاة ا لةيتا حربةخا مو ا ملطةربعنياوربة اأطةس ا مل ةٍم،او اذةةتا
أخ )ا(ف:ا.)80ا
حلةةبا لاةةيذسا لةةرذاؾةةيد اوشةةودألااا
لةةباضةةوةاظ ّ
ةةيسا ل سيةةقاأؾةةو جي.اوزؾيؾ ةي.اوقةةٍيوي.ا ملكيس،اضةقلاشةد زا ألمسنةخاشةعودةاوٍيجةبا
ومػةةي داولةةددامةةنازظةةما لاةةةز،ا(يةةومازظربةةخا (ف:ا.)33ا
أم ة اخةةسطا مل ةةٍمابك ةُّحامةةياشٍةةباخرب ة اةاػةةوا
ِّ
وأمحةةةةدا بنةةةةبا ألوما ةةةةيسامدزضةة ةي.الربػةة ة ا
ل ي س...اأمحةيا آلسايربقة ابيجلرةيمنياوربة ا يزوة ا إلةكربٍصي ة اوأؾ ةسحاورب ة ا هلصةةس اوغةةسقابةةيلةعسا
ل سيق)ا(ف:ا.)81ا
ورب ا لطو ظُّا لرت ٍ ا(ف:ا.)33ا

زؾيفا لقةنـا حةُّا لكةرويناشاةناضةيزا
ااغيزعا لرمذني،اأماجمداشوش ا لػةلٍدا لةرذا
مةةيداااشربط ة نياظةرحزدا بنلةةياجمةداامةةناوةةةوزا
غةةةيزعا لةةةرمذنياوملايااةةةُّابنؿةةةٍعحلياشيغحيلةةةبا
زؾةةيفا لقةةنـ،اوبكحةةبابكةةيأعامةسح،.اوزشاةةخا
وقوجليابيلػنيأا عةحلياااوسع:ا

ضةةيمسا ةةيسايقةةوم:ا( لرةةوز ا ابكةةناأسا
جكةةةوسا يجربة ة ...ا لرةةةوز او إلؾةةةمعاويشة ة اإىلاا
مػةةسوعاوقمة ة ايةةياغةةةيث...ا لرةةوز اويش ة اإىلا
منوذطاأخم ،او ايوشداأظداقةدحا إلؾةمع،ا
و إلؾمعاضنح ا لكوس)ا(ف:ا.)37ا

و ألثاأمك اواسألاااخدم ا لنيع،اواُّا
(ضةحُّاوٍوةباومداأيدألاذننوةبا
مدزضة ةي.امنةةةراخةةةسطامةةةناشربطة ة نياو ةحقةةةُّامةةةنا
مدزضة اإىلاأخةسة،اومةناريةٍماإىلاوخةساوواةةُّا
ييابدلبامناشةُّاوصربوساشةني يا
وسوضواجمداشةني ياو شٍني.........ايياجمدا ااأؾاتا لحلسو او ةيسا دشةباخدمة ا لنةيعا
وإزقيأا هللاضةعيةباوجايىلا(ف:ا.)38ا
يياشينا لػةيثاا
اوااو ف امة ا لةر دايقةوما( اأمربةواغةٍصي.ا
يةةيابةةبايةةياجمةةد...........ازداوربة حايةةياظةةةٍ )ا
ضوةا ربا او رب ا ملس ق،اوط يدا رو امنا
(ف:ا.)87اا
ألشةةس عاو ألظةةص ساو لةةر سييد،اومةةيذ اضةةٍنف ا
وأشيبخامناطربتامنليا لؿ او هلدوأ:ا
ةُّحاذلةةوااامو شل ة ا لةنةةيدقاو أل نا ة )(ف:ا
(ييابينا ٍ اأ دأ ا
.)28اا
و هللالوا بيناميدابفربط نيامياشوربخ!ا
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أوشحعا لكةةةٍيأالكة ةُّحامةةةنايسمة ة اظصةةةسااا
ألييما لحيلٍ )ا(ف:ا.)11اا

جػحسدا لػات،اوقةي خا لةدةٍيامبةيازظةةخا
(وؾيزدا فساظيزثا ليتاغيدزجلياطفم.اج ّوحقا
ذ سييج ،اجربوا لقسي ا لةيتاجةنل اوربة اأوةيل ا
مةةسحداوربٍةةةباأيةةةيماةرةةةساأظممةةةباوربةة اجةةةمما
لؿة ة وزاوجػاةةةظاأ ةةةد م اااوةةةو اط يةةةي،ا جلةةو س،اوز ةةتاأضةةس ثا ل ٍةةوزا ملحوشل ة اإىلا
و ضحٍقظاااد خرب ا جلةو سابكةُّحامةياشٍةبامةنا خلربٍةةُّ،اشنلكةةخاااأواي ةةبا ةُّحا أليةةيما لةةيتا
جمماوضلوماوينيبٍ )ا(ف:ا.)21ا
ويغليا نةي ،اوبةدداأميمةبابندا ٍة او لةدألا لةيتا
أطربقاةي سألااا ألشقا لػسب ،اشةُّا لػةٍ ا زمسخاااذ سجباماربق .اورب امطايزاؾدئااا
ينيديةةب،اوذ سييجةةبا جلاٍرب ة اجةةةدواااريٍربحةةب،ا اصةةس ا لةةيتاينةةيماشٍلةةياذنةةٍلابلةةياؾ ة امةةنا
و ملايز ا ليتاغةلد يا ةر ا جلةةُّاو ةرألا لةحمما لسؾةةيفا اٍةةوسا لحلةةمماوجػةةاُّاأمةةباضةةس طا
لكيشاجربدا لةند ٍ ا مهليا اةيا ةُّحا ألغةٍيأا
احنو يا(ف:ا.)29ا
جصظ احنوأل،اويس
(خفةةةقا ربةة الربؿةة وزاو لةةةحمما لةةةيتا ةةسحا ملاربَّق اورب ا جلد ز(شٍ ٍُّاإىلحاأةحباؾيزااابٍحنيا
أمةةةةةةةيم ا آلس...ا جلةةةةةةةو سا ربةةةةة ة ،او اغةةةةةةا أا بنةةد ٍحيس،او ظةةد ال ة اوأخةةسةالو لةةدذ،اشةةعغفاوا
وخةةس)(ف:ا)10اووةةيددابةةبا لةةر س اإىلا أليةةيما وأةياأغصماأظمم اورب اؾدةا لسؾيفا ل ياسا
ليتاخسطابليامنا جلو ساظنيابدأدا ل ةياس دا ااشربط ني)ا(ف:ا.)17اا

إسقا لةٍةوداو ألغةصيز،ا لٍةوماخةسطا مللحصةسوسا
يلةةصألا لػةةوقالربادين ة او ألؾةةد يأاشقةةدام ةسحا
منابٍوجلماإةخاز يةيدا لطةو داو لسوةتاو لقحةُّا شمةةناطويةةُّاملايػةةي د م،اوباكةةلماأز قةةحلما
هلصةس امةةنامكةةيساإىلاوخةس،اوباكةةلماقةةيوخا
(ف:ا18اةةا.)83ا
ؾةةيزاوشل ة ا ا ة .امةةنا لقاةةس،اود اةةحينا مكحةيجلماوأوز لماوأو د م)ا(ف:ا.)19اا
لكنحاطسيةقا لطةممامػربةقابطةةتا ملاةيز ا
ةةُّحا لوشةةةوألا لنيااةة اااذ سيةةةيج ،اوشيقةةةخا
لةةيتاجةةدوزاورب ة اطةةوزاخةةيسا لػةةٍ ،او اد و ة ا
سذنيتاظد أعاغاةٍي.الٍم:.ا
لربا ةةةيطس ،اوااطسيةةةقاوودجةةةباجولةةةدا ألضةةةصرب ا
(طُّحا لقاسامياألرببْا
(طسيةةقا لطةةممامػربةةق!!!!!! ا اأدزذامةةنا لةةرذا
يػةباوشوألاظةيبنيا
أمسيألاطسيقا لطمم! ايةدواأةحةبا ةيساو اةي.اأوا
اطُّحا لقاسامياألرببْا
ظيملي،.اأواأةحباملايقسأا لحيزي اشٍد ( !.ف:ا.)10اا
ةوحزاضلومابمدةياا
وااطسيقةةةباإىلادمػةةةقاجو فةةةخا ملوضةةةٍق ا
.........................ا
وغةةيثا لػنةةيأااا لطةةٍيز ا لةةيتاجقّربةةبالٍة ةخحاخ ة .ا
ةحُّاشةيألازشيلنياا
وةةيشم.ايقةةوم:ا(لحا لٍةةوماإوةةد ما لػةةيوسابػةةوا
وأمحُّالنياظفن اجس ثاا
لاية اوجنربباااديسا لصوزابحلا ا إلاةيد)ا(ف:ا
.)18اؾدمبا خل اوغاسابةيلكروامةنا لد ػة ا
ةػطُّاوشوألاو دةي)ا(ف:ا13اةةةا.)12ا
وشةةيماااذ سجةةباذلةةوا لنػةةٍدا جلاٍةةةُّا و اصساو لػكت،او يداؾوجبايسجف ابيلؿس ا
(بيألمظاأودمو ا ألدبيأ:ازغٍدازويربة اوإبةس ٍما
لربػيوسا لفربط ٍيناؾيحلا هلو زذ:اا
(أةي..........اأةيا لقاساا
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خلةةةسيحل،او لٍةةةومابػةةةوا لاةةةية ...اأهلةةةر ا اةةةدا زمبةةياو ةةو امةةناضةةنيا نيديةةُّا لػةةيزاأوا ةةةيثا
ايشمدا لايبس ،اوبدداوربٍةباومامةيدا اةو ا
رنيشوسا أل مم اا
أهلرألا لدزش ايس ةلما ألدث !ا(ف:ا.)18اا و لرت ةةتاو لحاةةت،اشلةةواياسشةةبامنةةراشمةةنا ةةيسا
و فةة امةة ا مليقةة ايطةةةحاسماشٍلةةةياجةةةيزي ا مػةةس ي.امةحطةةاي،.اوذ ٍةي.ا...ا آلسايةةةدواؾةةيمحي).ا
دمػةةةقاومهذس ةةةياومةةةياأملحابلةةةيا( يةةةةخادمػةةةقا (ف:ا.)11اا
وضةةؤ مايل ةصاا ٍيةةةب:ا(ألةةٍظامةةناض ة سي ا
إحكنا جلاٍ ،او يساةػةٍد يا ألبةدذ!ابةمدا
لاسثاأوطية .اأميا آلس:اأيناأؾةة ا ةؤ أ ا ةُّا لقدزايياأضحيذاأساجنححلسا لاود اإىلا مل ةٍمابةدما
مةةيايةةص ما لنػةةٍداوربة اغةةفي لم اأماأةحلةةمالةطةةو ا أساجاةةةةوداإىلاشربطةة ة نياو جلةةةةو س !ا(ف:ا.)19ا
وجحطي لا ةر ا ا لػةدزاو لةدميز،اويسجافة اشةةُّا
ضو دا ألييما ليتاةاٍؼ !اا
أياقُّاأسايكوساؾةديق ا لحوةطة اطاةدا مةةةنادخةةةيسارنكحةةةةبا لربةةةلتاودوذحا ة ةصحا ملكةةةيسا
بناشيطا اؾيزا آلساأبوابربةةوؽا لحوةطة اأواأسحا ...طيزدااا لػ يأاأغٍيأاو حُّا(ف:ا.)70اا
ؾةةةةديق ا لطةةةةاودذاوةةةةةدا هللاؾةةةةيزا آلساأبةةةةوا
ظةةةةةرتوؽا لطةةةةةاودذ اأواأسحاؾةةةةةديق ا ألزدةةةةة ا
ضربٍايساؾيزاأبواظيلوؽا ألزدة !ا(ف:ا.)12اا
ويحطيأم:ا(أياقُّاأسحا ؤ أالٍاي.اجنكسو ا
مليأا لػيماوخةص ي !ا ُّاقيعا ةؤ أابةنيا لربعة ا
و لةنيدق !ا ُّاقيوخااٍ اغويفةيز او يضةرتوا
ووصا لدينا لقطحيمام اا ابربةوؽاوظرتوؽ )اا
ويػةةةسقااا لةةةر س اورة ةي.اوةةةنامؿة ة رب ا
إلز ةةيثا( ألضةةودايربٍةةقابةةو،ازو ي ة ا سأجلةةيامنةةرا
ضنو داإةدحذخاوةنا إلز ةيثابكةُّحاأغةكيلب،ا
إز يثا لسشُّ،او إلز يثا لطٍيضة ،او إلز ةيثا
لحلممةةةةة ة ا لةةةةةةةحكفوذ) !ا(ف:ا11اةةةةةةةةةةا.)11ا
و حيثاوخسا سأألااا ألدثا جلي رب ،ا سأألاأييما
جليما ،اوااذنيييألايةدوا لاقُّا لاسب امحو حصةي.ا
ظٍةةزاينطةةضامةةنا لسمةةيماغةةاس .اوظ حة ةي.اوغةةصيو ا
و سمةةي.ا(ف:اا.)11او حةةتا ةةرو ا ةةسأاونلةةيا
وملادنةةداشٍلةةةياغةةةٍصي.اشديةةد .ا( لػةة أا جلديةةةدا
لةةرذا ظحلةةباأسحاوشةةبا لسشةةُّا جلةةيلظاجبيةةلةةيا
ةداجس اةخاديوٍةدأل،اوؾةيزداأ رةساواقةي.ا
منا ةُّ،او داخٍحةُّالةباأةحلةياطػةو ابيلػةةيز،اأوا
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ضةة ةدحا لةةةةدخيسا ألشةةةةق،اوجايلةةةةخاأؾةةةةو دا
ضةةةةٍيز دا إلضةةةةاي اجحقةةةةيط اااؾةةةةوزاؾةةةةوجٍ ا
ؾةةيخة اأةلكةةخاؾةةعو ابةةنيا لسوةةتاو لةةدخيسا
و ألمةةُّاو لةةدويأاو إلؾةةس زاورب ة ا اٍةةي ،اغةةيدزا
ملكيساطاو .اورب اةقيل ا ملػف ،او شرتقاوةنا
ؾةديقبا لةرذا ةيساماةةب،اوملاياةداياةس اونةةبا
غةةٍصي.ا(و ةُّحامةةياجة ّق ة اااذ سجةةب...ا بحطةةيمحبا
وجربوذنيجةةب،اووشةةبا ةةيساااغيية ا لػةةوقاإلٍةةب...ا
وشباقيعابةنيا لةدخيساو لربةلتاو لةدوحذاو لسغةة ا
لايزم ااا لربقيأ)ا(ف:ا78اةةةا.)78اا

جفسحقا أل ُّ،اوجػسددا لايامد،او رسدا
هلصس دا لةعسية ،اةةحضاونلةياغةسقا لكةروين،ا
اةةياةةةحضاونلةةيا ضةةحنص ا ألمةةو ما(غس ةةخااا
لؿةةاخ،اوذةةيزداذ سيةةيج ابحربةةوا أليةةيما لةةيتا
يساشٍليا لسشُّاغٍ ي.الربػةةيثااا لقسية ،الةبا
طةةوماومليبةة ابيديةة ،ا ةةيسا ياةةد .الكةةُّحاأبنةةيأا
شٍربةةةةةب،ا سبةةة ةي.اغةةةةةصيوي.امقةةةةةد مي،.اخيدمةةة ةي.ا
لآلخسين،اويمس .ابةيلاص اوالكس مة او لانفةو س،ا
و ةةيسا ياةةد .ابةةيزش.ااا ملقيوم ة ا لػةةاةٍ )ا(ف:ا
.)71الكةةنا أل ةةد زا يدجةةبالربةةلصس اغةةيدزاأبنةةي ألا
إىلاأوزوبةةي،او ةةوا آلساذنةةيوما لربعةةيقابلةةما(ف:ا
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)77ارنةةيطةينا ةةيام:.ا( ةةيسامربةةوا ملةةوداي ةُّاا
وربٍنيامة ا ألمةو طا لةيتاجرباةتابنةياظححة ا لطةايأ،ا
و عةحلةةياجةةعمسداوربٍنةةيامةة ا لاةعةةس،اأوا عةلةةيا
جاي ةنةةي)ا(ف:ا.)12اويكةةٍ او هللايةةيابةةناو حا ة ا
لنةةةوماوربة ة امص بةةةُّاضةةةوزي اأ رةةةسازمحة ة امةةةنا
لػسبة ة ...ا هللايرباةةةناأوزوبةةةي،اويرباةةةناأمسيكةةةي،ا
ويربانا لاسث..اظس ةخاأؾةيبا ابةةلأاغةديد،ا
و حةةةةخالةةةب...الةةةٍظا ة ةُّحا لاةةةسث)ا(ف:ا.)13ا
أظةةةةد ساجلةةةةصا ملػةةةةيوس،اوج ةةةةسعا ةةةةرو .امةةةةنا
لحطةةةةي دا( ةةةةُّاجطةةةةحعقا ألجبديةةة ا ألوىلااا
لحةةيزي ا ةُّحا ةةر ا لقحةةُّاو لةةحلصو اومةةنايق ة ا
خربةةة ا ةةةُّحا ةةةةرألا لةةةةدميأ او ةةةةُّا ل سيةةةةقاإىلا
لدبقس طٍ او إلؾمعابسحاوة ادمةيأا ألبسيةيأ ا
و ُّادنلُّا لاةسثامؿةيالماإىلا ةر ا اةد ...ا
نةةيااا جلةةو سام ةسحا لطةةٍدا ملطةةٍ ،اومةةنا نةةيا
مسحداشٍوؽاؾمعا لدين،او نةيا ةصما لةسومااا
لومةةو ،اومةةنا نةةيا ة ربقةةخاشٍةةوؽاجػةةسين،ا
وجلاةةةةيما جلةةةةو ساأةػةةةةدا لػةةةةاس أ،اواا ةةةةرألا
لدييزا يمخا اكيز د،اومنا نياو دا و شُّا
لفةةد اٍنياإىلاشربطةة ني...اشلةةةُّاياقةةةُّاأساباةة ا
لاةةسثا اياسشةةوساذلةةو اوأ ّايكفة ا ةُّحا ةةر ا
لحةةةيزي النؿةةةعوامةةةنا ةوجنةةةيا آلس ا(ف:ا)11ا
دوما ةةةرو اغةةةيز خااا ملةةةؤ مس اااطربٍاحلةةةيا
أمسيكةةياوإضةةس اٍُّ،اووؿةةيبيداخةةس ثاوجةةدموا
محربةةةةخاأمسةةةةيأا اظؿةةةةواهلةةةةي،او رباةةةةياقةةةةيقا
اؿةةيزاوربٍلةةيا ةةيسا ل ةةو سا إلضةةس اٍرب ابةةدا
هلةةةما لاةةةوس،اوذنةةةيومازشةة ا اؿةةةيزاوةةةنلما(ملا
ب اورب اغفوج اضيو ،اأوازمبةياأ رةسابقربٍةُّا
ظحةة ة اةلكةةةةخامةةةةرووز .اوربةة ة ادوذحا ةفصةةةةيز دا
محمظقة ا ةصحدا ملكةةيسابكةُّحامةةياشٍةةب...اطةةيزدا
لنو شراو ألبو ث،اوضق خا ُّحا ألغٍيأا ملاربّق ا
وربةة ة ا جلةةةةدز س،اوجس اةةةةخا ةة ة ا لصشةةةةيط،ا
وإ ّةةةةةما لكةةةةةروامةةةةةنا لطةةةةةٍيز دا ملحو ّفةةة ة ،ا

و مةةح دا لػةةو زعاو ألش ة ابياصةةيز او لػةةحليييا
ملحنةةةةيذس ،اوجةةةةد خُّاؾةةةةس ا لنةةةةيعامةة ة اذػةةةةيأا
اٍو ةةةةيدا لةةةيتاجس كةةةخاظةةاوماظحلياس ةةةي)ا
(ف:ا.)11اظحة ا لاؿةةيشواش ةصحدامةةناأوػيغةةليا
وأويددالر س ا لس وذا وما بنا لسومة :او ةدا
أغحدذالرب واو ل وا ص اولواوسشخا ؿدذامليا
بنتا صايا(ف:ا.)11ا
أظد سامححيلٍ ،اوجدموامحو ؾُّاملايػلدا
لكيجةةةتاوشةةةيزألاأبةةةوا ةةةسيمامرةةةٍم.الةةةبا( ةةةيما
باكةةةةلم:ازأينةةةةياباةة ة ا ألغةةةةمأااماربّقةة ة .اوربةة ة ا
ألغصيزا يوز ،او يماوخسوس:ازأينيامص ي.امةنا
أشطةةةيداماربّقة ة اوربة ة ا ألغةةةصيزا ةةةيوز او ةةةيما
وخةةسوس:ازأينةةيامص ةي.امةةناأشطةةيداماربّقة اجبةةدز سا
لةٍةةةود،اوباةة ا ألشطةةةيداطةةةيزداإىلاأمةةةي نا
باٍد )ا(ف:ا.)91اأظد ساجر سحاوسثاجػسينا
يوما يساشنودةيايسمسةوساطسيةقا لنؿةس،اويةوما
يسا ألخو ا لاسثامنا ملػسثاو لاةس قاو ألزدسا
يػةة ةدحوساأشزةةةةةياشيخحرب ةةةةخادمي ةةةةةيامةة ة اجةةةةس ثا
جلو س،او رلوا ني اورب اشةل ا لطةويظ...اا
يةخاأييماوصاو س م ...اميا لرذاشسةالرباسثا
لٍوم ا(اف:ا.)98اا
وج وز دااا جلو ساجني ربحليا ألةةةيأا(خة ا
خح ةةي اجماووة امةةنا ةةو دا ل ةةو زئا لدولٍة ا
مةةنا ةةةُّا ملطةةربعني...اومػةةيدز ا ةةو دا ل ةةو زئا
ملو الياو ةطعيثاحنواواقا جلةو سا تحةُّ)ا
(ف.)93:او شد دا ألمةةةةةساضةةةةةوأ .اظةةةةةنياضةةةةةٍ سا
ملطةربعوساوربة ا لقنٍ ةةس ا تةةسز ،اووربة ا ملاة ا
لساٍطة ة ا لةةةرذايفكة ة اإىلا جلةةةو سا تحةةةُّ،ا
وزشاو اوربالماإىلاشيةتا لاربةما لؿةلٍوة اخربة ا
ألضةةةةةم ا لػةةةةةياك ا.ا(ف:ا.)92ا"يةةةةةياإهلةةةةة !ا
لقنٍ ةةةس اجطحػةةةلدالرباةةةس ا لريةٍة ة ...امةةةس ّاظةةةنيا
دمحس يا لػص ا لؿليين ا ةُّا ةطعيبلمامنلياوةيما
8972اماو رألا ملس ا لريةٍ ايدخربليا لػةص ا جلةددا
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لٍةةدمِّسو يامةةناشديةةد"(.ف:ا.)92اظٍةةزاي ة حر سا
وٍيةة ة ااةةةداااشنةةةوثالةنةةةيس،الكةةةناأظةةةمما
لػص او لؿليين الناجحعققا ةرألا ملةس ا"وأةةياأذةقا
أسا لاقُّا لطوزذا واوقُّامةدعاوشةيزاومنفح ،ا
وظطيضةةةٍ ا لطةةةوزينيادةةةيألا لقكةةةيييا لوطنٍةةة ا
ظطيضٍ اويلٍ اوة ا ةُّحامس ظةُّا لحةيزي ،اوإذ ا
ةةيسا لةةةا ا ةةداغس ةةو ااا لةةدميأا،اشطةةٍعج ا
لو ةخا لةرذاينحؿةساشٍةةبا لةوو ا لاسوبة ا اةةيا
ةةةيساوة ة ا لحةةةيزي او ملةةةودا نةةةياوربة ة ااأ ةةةد ثا
جلةةو ساأشكةةُّابكةةروامةةنا ملةةوداااريٍاةةيدا
لربصةةوأاأواأمةةي نا إليةةو أا لةةيتاأوةةددا بةةحمعا
س محنياوجيزرنني).ا(ف:ا91اةةةا.)91ا

لربٍُّ،اوبدأداؾ وزا جلو ساجربحا اإخا لندةا
هليطُّامةنا اة اشةةُّا لػةٍ ،اوجكةووخاز اعة ا
لرت ثا ملاصوش ابس اع ا ألوػيثا لٍيبطة ،اواا
واةةقا جلةةةو ساجلةةةيوداغٍةةةومامحق اةة ايطةةةاٍِّليا
ضكيسا ملن ق ا(غص سا لندة)...اجن ف ا ربٍم.ا
ذماجسجف اإىلاجفسح لةيا ةحةيدامةناةطةٍماغةٍصي.امةنا
بسود ا لربٍُّ،اوجةاةزااا ألشطةيدا ملحاةة اةػةيطي.ا
وظٍوي ة .اجطةةيود ماورب ة اولةةوطا لطةةلوماوظؿةةيدا
طيؾةةةٍربلماونةةةدمياجربةةةوعاخٍةةةو ا لةعةةةس،او ةةةدا
بحّربةةخابيلنةةدةاا لةةرذاينححلةةسألا اؿةةيدوساطةةو ما
لؿةةٍ )ا(ف:ا.)803او ألظةةد ساجكةةيوفخاومةةيا
يقربةةةقا ملةةةو طننيالةةة ا تيؾةةةٍُّاإةةةخاو بةةةُّا
لسؾةةيفاو لقةةر ا ،اوقةةيوخا ألظةةو م،اشقةةدا
ؾةةيزداأشةةس ظلماؾةةػو ،ايفسظةةوساونةةدميا ةةسا
لٍربة امةةنادوسازؾةةيف،اوونةةدميايحةةو شسا خلةةةص،ا
ووندمياير تا ألطفيماإىلامد زضلم،اأشس ظلما
لؿةػو اجربةةوا ة اأمربةةلمااا لوؾةةوماإىلا لفةةسعا
لكةوا لرذاطيما ةححليزألا(ف:ا.)801اا

مللةةيشسوساقةةي خابلةةما لطةةةُّ،ااوجربقفةةحلما
لةعيز،امنلمامناوؾةُّامحاةةي.اومةنلمامةناقةربّخا
بةةبا لطةةةُّ،او ملسظربةةوساإىلا جلةةو سا ضةةحقةربحلما
كةةيبباوضةةفوعاشةيلةةباو ةةدا(جكيذفةةخاخٍةةوما

ل ةةةةيمضاومػةةةيز اخيزشٍة ة امةةةنا ةةةُّااؾةةةيبسا
تاةةةوداجنيولةةةخا ألظةةةد ساااضةةةوزي اوضةةةةٍُّا
اةةُّ،اجرب حؿةةخابياةُّحا لنكةةيل او لحكةةعٍ ااا
ضةةةٍُّاذلةةو،او ةةداشاةةُّاذلةةواجولطةةحوذاونةةدميا

و ملػةكرب اأ حةةةباشةةيأامةةنايقحةةُّا جلاٍة ا آلسا
يقحربةةوسا ملايزق ة او ملةةو ،او ةةداقةةيوخاز ةةيثا
لنيعاااشوق ا خلمشيدا ليتابػحسو ابليامنةرا
شمةةةةةنا( نيلةةةةةوامةةةةانايسيةةةةةداأسايكحةةةةةتازأيةةةةةبا
بيلسؾيفاو لدميأ...اويةدواأساضييكظابٍكةوا
ةةدا ضةةحٍقظامةةناشديةةد.اوأسابربفةةوزاي ّةةُّاوربٍنةةيا
مةةةس .اأخةةةسة،اولكةةةنامةةةناإةةةخاوةيأ جنةةةيا ةةةرألا
غيمخا لدةٍياااوةٍيناوربة ا ملصوةُّ،او ةسزا
ملسح !!!!).ا(ف:ا.)97اا
إطفةةيأا لحربفةةيش،اومةةياأوي ةةباوةةناذلةةواز ية اوشةةبا
وقاناونو سا(و جظاأث)ايح و ا آلسامةنا ؾةةةةديقبا لكةةةةةوا( لكيجةةةةتاو ألديةةةةتاشةةةةوشذا
هلةةةيج ا جلةةةو ماوزةيجةةةبا ملقربقة ة ا لةةةيتاجنقةةةُّالةةةبا لحييب،او وايحؿدزاغيغ ا لةةاKKcا لةرذاغةيدزا
ألخةيزا ملقربقة او ملاؤملة ا(شفة ا ةُّحا زديشة امةنا لةمدام ا ألييما ألوىلالربعسث،او يساورباي.امنا
زديشيجباموداؾديق،اواا ُّحازةة ثامةنازةحيجةبا أوةةمما لرقيش ة او ألدث،ا ةةيساويمل ةي.امةةناأوةةمما
ملق ا ازظٍُّاظةٍتاأواطربتالربنصد ،...اأواضٍُّا لٍطةيز،اومقيومةي.اغسضةي.الرباػةةسوعا لؿةةلٍوة ،ا
منا لدموع،اأواإريسامميا واأضوأ،اؾيزا رب ا ومنيقةةةم.اونٍةةةةد .امةةةةناأشةةةةُّادظةةةةسا إلم ييلٍةةة ا
يسدةة ة ا اةةةةيايسدةة ة ا جلةةةةو م،اواا ةة ةُّحا ألمسيكٍةة اوظربفيالةةةيااا ملن قةة )ا(ف:ا.)801ا
اي دادنتاأساأ وماغٍصي().ف:ا91اةةةا.)99اا واامقيبربةةباجربفصيوةٍ ة ابةةنياشةةوشذا لحييةةباوم ّقةةدما
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يمةةةخاجس ٍةةةياوشسةطةةةياوبسي يةٍةةةياوةةةيما8118ا
بيلاةةةةدو ساوربةة ة ازوضةةةةٍي،او ةةةةيم:ا لةةةةوطناأو ،.ا
و لوطناذيةٍي،.او لوطناذيلري.اوبق اذنيزثاضنحنيا
ااضةةٍحياضةةةحوما(ف:ا.)880اومرةةُّاذلةةواشاربةةخا
ملايزقةة ا إليس ةٍةة اظةةنياجكيلةةتا لػةةسثاوربةة ا
إيةةةس ساو ةةةيلو الٍاة ةي.ا لةةةوطناأو .اوحنةةةناةؤيةةةدا
اكوم امبةياجفاةُّا(ف:ا.)880اوجةسظمحاؾةيبسا
تاوداورب ا ألديتاغطيسا نفية اظةنيا ةيم:ا
ضحؿة ا خلٍية اوشلة اةحلةس....امة اأةة ا اأخةوسا
وأ نحةةةة اأساياةةةةةودا جلاٍةةةة اإىلازغةةةةةد ما(ف:ا
.)888اشسةا جؿيما يجف ابنيا بناوو لدألاورب ا
ملصوةةةةُّاولحابةةةةنياأو داوربةةة ا ملصوةةةةُّاوؾةةةةديقبا
لفنةةةيسا لحػةةةكٍرب اودماأبةةةوا لةةةودا لةةةرذاضةةةيشسا
أو دألاإىلا ولنةةةةةةد اوةةةةةةناطسيةةةةةةقاجس ٍةةةةةةياوأسحا
أظةةةو هلمالٍطةةةخاشٍةةةد ،او ةةةوا ربةةةقاشةةةد اوربة ة ا
مؿو ما(ف:ا.)882اأخةيزاجرواذ س ا ملصوُّا
بعؾد ياب،اومنابٍنلماي ُّحاوشبا لفنيسا لكةوا
طاةةةةداو ةةةةٍ ا لةةةةرذا ةةةةيساويغةةةةقي.الربةةةةرت سا
لفربطة ٍين،اوغةيدزا مل ةٍماإىلاأمليةٍةياوجةةواااا
بسلنيا(ف:ا.)881اوينل ا لسو ي ابحفةي ما جنةمأا
لػا اورب اضوزي ا(ؾةيظيابدأداغةم دا لنةدةا
جةةةةةروثاإةةةةةخا لنةةةةةوزا لنةةةةةي امةةةةةنا لػةةةةةسقا
شيةكػفخا اما جلةةيم،اووكطةخا ااة اشةةُّا
لػةةٍ ابٍيق ةي.اةيؾةةاي.ايةلةةسا لنةةي سين،اويكةةف ا
ا

ورب ة ا ملكةةيسامليب ة ا اياسشلةةياإ ّامةةنايق ة ااا
ةةةةةر ا ملكةةةةةيس)ا(ف:ا.)887اوواحةةةةةخا ألشةةةةةس عا
(و يساوسعا بنا لاصةوشاأماؾةيحلا لرةية امةنا
شحي امنا مللصسينا لقيطننيااامس صا إليو أااا
مدزضة ة ا لقسية ة ،او لاةةةسعااابيظة ة ا ملدزضة ة ،ا
ووما لػنيأ:اا
(ورب ادلاوةباورب ادلاوةباا
ب اب ا لػسببا لوطناظنوةيا
يياطوا ل ييساضربّماوربٍلماا
طيلخا لػسبباو غحقنيالٍلم)ا(ف:ا.)889اا
أظةةةةص سا لطةةةةنو دا مليقةةةةٍ ازظربةةةةخادشاةة ة .ا
و ظةةد ،.او ةةعسحا لنةةيعاينححلةةسوسااحلة .او ظةةد .ا
لربفةةةسعا لةةةرذا خةةةحربلابيلةةةدموعاااوٍةةةوساممةةةنا
أز ةةةةةةةما آلسا(ف:ا.)888ا(ؾةةةةةةةيزداااواةةةةةةةقا
جلو ساظٍزابدأداأواد ا لدخيساجطةدحا ألشةقا
لػسبة ،اوؾةةيزا لةةوم اي ةةيوما اةةما جلربٍةةُّااا
واةةقاشربطة نيا....اوبةةدأدا و شةةُّا جلنةةودادحةةيشا
ألضةةم او خلنةةيدق،او ةةمايربوحظةةوسالنةةيابيلةنةةيدقا
لني كةةةةة احنةةةةةةوا لقاةةةةةةم،اويربصةةةةةةوسا لطةةةةةةفوعا
( ػةةةص سا لنةةةدة)او رباةةةياأوغربةةةو ااا لةةةدزثا
يةحاةةدا لسؾةةيفايةحاةةدايةةياإهلة ا ةةعة اااظربةةما
(ف:ا.)883ا
ا
ا

ا
ا
ا
ا

ا
ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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ؼراءة يف دقوان اؾشاعر علد اؾؽرقم شعلان
"ؾؽي حتؿل اؾرقح أوزارفا"
حمؿد رجب رجب*
ؼلل أن ـؾج اؾسفل املؿمـع يف دقوان اؾشاعر علد اؾؽرقم شعلان( :ؾؽي

حتؿل اؾرقح أوزارفا) أؿفد ؼلالً ؾؾغوص يف ؽقوـة فذا اؾشاعر اؾؾطقف شدقد

املراس يف اؼمحاؿه ممؾؽة اؾشعر وجمافقل عاملفا ،برفا وحبرفا...

اؾشاعر علد اؾؽرقم ابن بقكة رقػقة باـوراؿقة ورث فدوءفا وصػاء مسائفا

وطقب ترابفا وصوػقة رُوائفا ػؽان ال بد ؿن اؾمأؽقد أن ؼراءة واحدة أو ؼراءات

ؾدقواـه تـمؼصان ؿن حؼه اؾذي وؽؿا ؼال األدقب اؾـاؼد ؿصطػى ـاصقف( :ؿن

حق اؾـص أن قؼرأ ؼراءات ؿمعددة .وقؾمؿس اؾلعد اآلخر ملعاـقه) أو ؿا ؼاؾه اؾعؼاد:

(إن اؾؼراءة اخلاؾقة ؿن احمللة غري جدقرة باؾوصول إىل أعؿاق اؾـص) ،وأؼول:
عؾى اؾرغم ؿن ؼراءتي اؾدقوان ملرتني – ومبحلّة  ،-ػإـه تؾزؿين ؼراءات أخرى

ؾؾغوص إىل ؼاع املعاـي وؾؾمحؾقق أؽنر ؿع أطقار أحالم فذا اؾشاعر اؾؾؿّاح.

ٚحٝثثبدأ ث الْبد٫دأ ث دالٕدْ ث تٌدني ٝثث ٛدَثثٔد
الأٛنأٗب:د

نذت ني ،..د َٚدلُّ،حدَٛضث ٛب دنٜٛنْث٘دْثبنٙد
ٜكِٝدعنأنثبدٚيٝكثبدأٗٓٝثبدٚأثنيدني ٓثٛنٕد د ٚثُ٘د
لًثثثودن ٛضثثث ٛب دن ْٓٛثثث١دأثثثب٭عنمٝحد ٚث ث نٖبد
ل ث ١دم ثثٌدي فثثٗبدمب ٚثثبديه لثثبدٜكثثٍٛديٓثثبد
نيصب بد ٕدحٝبلٞدَ ًكث١دأثنيدنذتكٝكث١دٚنيث ِٖٛد
أثثنيدنياَثثبٕدٚن هثثبٕ دأثثنيدنيضٝثثب دٚنذتفثثٛع:د
"زَثثثٔد٫د ٜثثثهٔدأثثثٝى..دزَثثثٔد٫داللثثثهٔدأٝتثثث٘د
(العمٛح١دال*."، ٚد

يكث ث د ث ث عدنيصثثثب بدنٜٛنْثثث٘دأ ٓثثثٛنٕدَث ث د
يٖ٬تُبّ:د(يهٞدحتٌُدنيبٜحدالٚزنعٖثب ،دمُتث٢د
نثثثبٕديًثثثبٜحدالٚزنعد ٫دٖٚثثثٞدل ،ثثث دٚلكتًثثث د
جت ثثثٌدَثثثٔدلثثثهٕٛدني طثثثبدَٛمثثثبد بَٝثثثبدَٚثثثٔد
نيبٌَدغ بعندلبَكب؟د٫دشثودالٕدعٜثحدنيصثب بدَثبد
ٖثثثٞد ٫دالُْثثثبمهدالحَ٬ثثث٘دنينُٛحثثث ١دن ٓه ثثثب٠د
ٚ٭ْثثث٘دنثثثذيودم ثثثٌدَثثثٔدنيبيثثثب٤دثثثثثدعيثثثب٤د
ًثث٢د ثثزٛعدزَٓثث٘د َٓٚنُثثب دالٜبَثث٘دمُثثبدالأكث د
ًثثث٢دنٚ٪لثثث٘دنيثثثىد ب ثثثبدلث ث ٢دنيصثثثب بد د يًصثثثب بدستُثثثٛندنعٜٚثثثضدثثثثثدمبحتثثث١دالعنمٝطثثث٘د
ٚن ث ْٞدأثث٘دٜبيثث٢دُْ ثث٘دنيصثثب ب٠دندتب ثث١د د
ن نٝبنديذنذنلٗبدٚنغت بمدعحٝكٗب.د
َ بيض١دلٌ،دح دنيكٓٛط":د"لٛفدلبأطدَٓتٗثبىد
َٓٚثثثثذدَنًثث ث دنٜٛنْثثثث٘دأثث ث ندنيصثثثثب بدْكثثثثٞد
مب ت نْب...دٜبدالٍٚدن تك َني.د
ني ثثبٜب ٠د ثثب ٞبدني ثثٛم د ثث ٛبدنكثث:٣ٛد(٭ْثثود
الْثث ث دنأٓثثثث٘دن ،ثثثثنُ٢دَٚثثثثبِٜد  ٝثثثث٢دٚالتثث ث د
*
كاتب سوري.
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ستُثثثثٛند٫دل ت ثثثث ..دستُثثثثٛن..دستُثثثثٛند٫دد "ميث ثببدلثثثطب دني ُثثثبدالأثثثٝتدْب ث ث بدد د
ل ت ..دستُٛند٫دل ت .د
د
 ٚدتٝنثثث٘دن ثثثٝتبدل ث ث ٢دن٭لثثثبٚنهدد
د
أبحٌٝد ٛلودملد ٜديٮٜٔدال"..ٜٔد
د
الشثثثثبعد دنٯٜثثثث:١دحتثثثث٢دٜتثث ث نيدنرتثثثثٝطد
دًَطُت٘:دالعنمٝحد ضب٣ديًذن دقثبع د
دَنً ٗثثثثبدَنثثثثبي دشثثث بن٤دندتبًٖٝثثثث١د، ٚثثثثبد ن٭أٝتدَٔدنرتٝطدن٭لٛندَٔدنيُجب.د
نٱلثثّ٬دن٭ٍٚدي ٝثثمدَٓٗثثبد دستنبلثث٘دني ُبٜثث١د
"نلًُٞد ٜى:دنٯٕدي..ٞدمٟ ٝدَٓثودأٝفثب٤د
ن ت ٚبٖ.١دمهبٕدني طبدنينٌٜٛدالٚل دَ ٣ديتًثود َٔدغ دل."٤ٛد
نٯٖب :د
ميب٤ديٰٜث:١دضث دٜث ىد دم ٝثودمتزثب د
"ل جثثهدٖثثذندنيُجثثبدن ٝث دَنبي ث٘دد د
د
ٚضثثثب ق دأث ث حّ٬دنيصثثثكٞدَٓبز ث ث٘دد
د
د
مثثثث٬دضثثث دالٕد ٜثثثثتُٓبدنيٓثثثثبعدعأبٗثثثثبد د
د
٫ٚدَثثثثثثثثبْ دالٕدل ثثثثثثثثتُبدَٛنْ ثثثثثث ث٘دد
د
د
عن دح،بٕدنيص بدمبتتبٍدمبستبد د
د
أ صبدمٗب ِدن٭عضدٚنيصبمد بي ٘"د
د
د
ل٬لثث١دني  ٜبمثث١دٚذٖثثهدن ثثبْٞدٚن تثثانزد
نيصثثثثب بدأصثثثثب بٜت٘دنيثثثثىدأبنيتثثثث٘دح ثثثثبد ثثثثهد
ٚمشٛتبدأصُٛخدم ًٓبدْ تذنبدن تثٓ دأكبَتث٘د
ن ُت ٠دن ت ٠دح بدَٛعندنك٬ى:د

أٝفب٤دَٔدغ دل...٤ٛد

جيُبًثثثثٔدشثثثثنبندتب ٥ثثثثبدَثثثثٔدحٝبلٓثثثثبد د
د
ٜٚثثٓٗمدَثثبدل نثثٞدنيٓبٗثث٢دٚنيك،ثثب ٥دد
د
د
مٝثثثثثبن دمثثثثثٌٕدَثثثث ب دٜثثثث دين بقٗثثثثثبد د
د
جتثثثث ث يد ثثثثثثٛنْٗٝبدٚلُٓثثثثثث٢دن ٛن٥ثثثث ث دد
د
د
الشبعدنذت ٜب:د
(ٜتُثثثثٓ ٔدٖٚثثثثثٔدعنغ ثثثثب دًُ ٚثثثثثٔدٖٚثثثثثٔد
نبذأب .،د
ٚنيصب بدش  ٜدنيت ًثلدأثثنادن٭مث نندٕ ٚد
حًُ دالٜبَِٗدأبيظًِدٚني بدٚنيًٝثبيٞدنذتُثبن.٤د
ٜكٍٛد دشتب ١دقً ١دني ًّٝل،دن٭يب:١ٜد
"نثثِد ًك ث دعٚحثثٞد ث عنْودنرتفثثبن٤د
نبي ًلِد

"نرتٝثثثثٌدٚنيًٝثثثثثٌدٚني ٝثثثث ن٤دل ثثثثثبم دد د
د
د
بسدٚنيكًِ"
دٚنيبَحدٚنيكب
ٝ
ٚني
د
ٖٓثثبدن ًٝثثو..دٖٓثثبدنبل ثٝي٘..دٖٓٚثثبدمٓثثٛنهٙد
د
ٖٓٚبدنْٝبدَٔدنيصَّ لِد
"َٚثثثبدنيث ث ٖبد ٫دَثثثٔدعٚن٠دق،ثثثبٟ ٥دد د
..دٚالُْبسدنذتبِٜدٖٓبدٚشٗك١دني هبْ...ٟد
د
ذندقً دش بندال حدني ٖبدَٓص ن"د
د
...دٚني ببٕٚٚد دنيََُّٓلِد
د
ٚني  ٝدٟٜٛٗد ً٢دزْ ٜٔدالٚد هٓهلِ"...د
ٚحٝثثبدنيصثثب بدنأثثٔدَهبْثث٘دٚزَبْثث٘دْثثب٣د
 ٚدجتُٝثثثثثٌدمفثثثثثب٘٥دنيصثثث ث بٟد٫دٜضُثثثثثٌد
ثثلدأ ثثتدنقت بلثثبل٘دنيكبمْٝثث١دَٚثثٔدنذتثث ٜبد
نيصثثب بد ثثٔدلُٓثثب دنيًّضثث١دَثثٔد ثثبمدٚمٓثثبسد
نيٓ ٟٛدٚنضط١ديً ٝبٕ:د
ٚلص ٘ٝدٚخت:ٌٝٝد
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"مفب٤دني تِد دغبم١دالٚمب ٞد

حثث٘د
ٜثثبديٮح ثث١د٫د ٜث ٕٚدأٛم ث ٙدٖٚثثِدمب ه
نيثثذٟد٫دٜٓثثبّ دمثث٬دالحانْثث٘دلضثثبنعٙد٫ٚدالمبنحثث٘د
لٛنم:٘ٝد

ٌ َٚدٍٖ٬دْبقصدنٓ دنبَ...٬د
َٚلَ ْ،ه هدْبز."..٫د

"ٚقُٛندٖٓبىد ً٢دشُ دق،بٟ ٥د

ٚله ثثبدنيتٓ ٜٛثثب دنٱٜكب ٝثث١د دالعنمٝطثث٘د
ْبَٛندٖٓبيود دضُ دَٛنم "ٟد
َبدخيُ د٠ ٚدنيبلبأ١د ً٢دن تًك ٞد٫ٚدالعنٙد ٫د
َ،ثثثثث ٝب دمبي ثثثثٝبمدنٱأثثثث ن ٞد دنديٓ،ثثثثث ٛد
ٜٚظٌدقً ٘دن ثندست ١د٫دُٜت دُٜثتحدق ثبد
ٜهُثثثثٔد دن٭ ثثثثٛن دن كثثثثب دنيثنٝثثثثه د َٔدحًِدشٗٞدأبمتُبندنيصٌُدٓ ٚبمدن٭عٚنمد
ني ٫ي...١دنُبدقبٍدنيٓبق دنيتٞ ْٛدن .ٟد
"الٖٓبىدالمجٌدَٔدٍ ٜدًَ ٦د ٜن؟"د
ً ٚثثث٢دنيثثثبغِدَثثثٔدن تثثثانزدنيصثثثب بد ث ث د
غ دالٕدنْه ثبعنل٘دن ت٬حكث١دلُ ث د ًٝث٘د
نيهبِٜدأُٓ ٘دن٭أ١ٝدالميبدن تانز:د
حتثث٢دالحَ٬ثث٘دن تٛنض ث ١دنيصثثُ١ُٝدم َثثٞدق ث عٙد
أُٓ ١دَٚ ،عدضبمدأ٘دني ٝضدٚتبْت٘دنذتٝب:٠د

ٚي ث دَثثٔدنيكثثّٛدنيثثذٜٔد ذندنه ثثٛندد د
د
"الميًّ دق ع ٟدلهب ٣دٜٚصٝحهد َٓبٞد
دنجمل داليثٚٛندالتث ه بد ثٔدَتبحٗثب"دد
د
نِدًًَ ه:د يٝوَد "د
د
ٚحٝثثثثبدَ ثثثثبيودنكثثثث٣ٛدَتصثثثثبأٗ ١دْثثثثب٣د
مُثثثثثثثٞدالعنمٝطثثثثثثث٘دَهبأثثثثثثث ن ددٚي ٛثثثثثثث١د
ٚنْه ثثثثثبعن دٚضثثثثثٓ٢دٚعٜثثثثثبمد بلثثثثثني د٫ٚد نيصثب بد ث دنيهثبِٜدٜٓطثٛدَٓطث٢دْثانعدق ثثبْٞد
دقبع٥ثثثثثث١دنيُٓجثثثثثثبٕ د ٜثثثثثثتٓنلدَصثثثثثثب بٙد د
الح ث ٘د دذيثثود ٫دنَتنثث٢دمٝثبندقًثث ٛدالمث ننٙد
ٜفثثثثب د دَٓثثثثب دنكثثثث٣ٛدًَهثثثثبدضثثثثً ٬ٝدالٚد لٓ ٪نلٗب:د
مج ٬ٝدالٚدزتْٓٛب دالٚدزٖ ن...د
"قبي دقبع١٥دنيُٓجبٕ:د
"نيّٛٝد٫د

بد٫ٚدالَب..د٫ٚدالح دلٛنٟد

نيّٛٝدٜكتً دمٛنٟد

ٚلصبمد دَضب دمَبيٞدن٭حانٕ.د

ٜبدعنحًنيد ً٢دمٝبنٍدضهَُّ دٚنيٛق هد
الحّ٬د نيصب بدٚقً ٘د٫دًٜتكٝبٕ:د
"قً د ،ٜدالَبّدالحَٞ٬د

"عنحٛن دالل بفدالٜٔدعنحٛن؟"د

295

بذندٜبلُ دن ي:د
بذندلٓتطبدن٭ٚقب ْ؟د

 ٚطبنٞ٥دلهٗبَْ٘"..د

َٔدالّدالٚم٢دمٌٗدالْ دالٚم٢؟".د

حه...د

نيٛق دميبي..د
ٚلٓضًلدنينبقب ْ؟د

ٚالحَٞ٬دالَبَْ٘د

"ٚيٞدَٓودَبدياٖ د ً٢دني

لتضٝهدنيصُسد ً٢دمبلٓىد دنيصبم..د

..د

ٚحٝثثثبدميتًثثثودنيصثثثب بدن  ٖٛثثث١دٚلثثث١َ٬د
ٚل٬ل١دنيًض ١دْبنٙدٜٓثب ٚدأثنيدنيثُٓطدنرتًًٝثٞد
َٚثثثبدن ثثثنًحد ًٝثثث٘دأبذت نيثثث١د(ق،ثثث٠ ٝدنيٓ ثثثب،د
مٝج ٌدالح ُٖبدل١٦ ٛديٰتب:د
"ْ ٞدَٛل٢د ،بٙد
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 ٝ ْٚدالٕدالْ ٢دَٛض دق َ..ٞد
دذتظب دَٔدحٝبلث٘دنٱأ ن ٝث١دقث دجيثٓحد
ثثثثثدالضث ث دمٗثثثبلٞدمبتث ث ث درتنثثثٛنلٞد نيصب بدأك ،دالٚدأض دق،ث دضتثٛدعٜ٩ث١دمً ثُ١ٝد
ل تذدأكًُ٘دضتٛدشب ٧دٖذندنجملبز:د
مٗب دنك ٣ٛدَٚبديًجٗب دَٚبي"..ٞد
"الٜكٔدنيًٌٝدالْٞدَ ٜٔدي٘دأبجملبزد
 ٚدَٛض دمتب:د
"َٛم١د يبدَٛم..١دٚلثطبأ١دمثٛمدلثطبأ ١د
ُٖ ٞد
ٚالْبدٜبأسدنطنهدن ٛنقث دَبَثٞعد ًث٢د
نينبقب دٚن ٛنْ٧د

ٚالٕدنجملبزدَ ٜٔدي٘دأبيضُٛضد
ٚالٜكٔدنيًٌٝدالٕدنيٓٗبعدْكٝتد
ٚالٕدنيٓكٝتدْهٗهٛض"...د

 ٚذندنثثبٕدنيصثثب بد ث دنيهثثبِٜدش ث بٕد
مٓبْثثبد دنلثثت٬ٝند ثثٛعٙدنيص ث ب١ٜدٚنيتطًٝثثلد د
ٚنذتبعن ..د
مفثثب٤نلٗبدن ثنَٝثث ١دغث دالٕد د(العمٛحثث١دغثثا،٠د
ثثثثدَٛنلثثِدالحَ٬ثثٞدمٓثث٢دَٚثثبنن دد د
الع٣دالٕدَٗثب٠دنيصث بدقث دن ث دأث٘دقًث٬ٝدمزثثب د
د
د
ثبيٞ
ث
ٛنِ٥دحثثث
ث
د
ثبيٞد٫دٜثثث
ث
دٚحثثث
ثِٝ
ث
ٖصثثث
د
ثثٔدتنثث٘دنٱأ ث ن ٞد دنيتزٝٝثثٌدٚلثثًٗ٘دن ُتٓ ث د
د
يٝزنثثٛدضتثثٛدن بشثثبدٚنيتكبٜبٜثث ١دٚعمبثثبدنثثبٕد
هثثثلد د
ثثثثثدملد ٜثثثلدَثثثٔد ُثثثبٟدلثثث٣ٛدي د
ذيثثودنلثثتجبأ١د ٓبل ث ١دٝٓ ٚثث١دملد َل ث َنْديثث٘دٚقتثثبد
د
يثثثثثثثثٛدل ًُثثثثثثثثني داللصثثثثثث ث هدنيً ثثثثثث ثله"دد ي،طٛد كبدنيص ب دٜك:ٍٛد
د
د
يضثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا٠دَٝانْٗثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثبد د
ٚيًضثث١دندت ث دَٚفثثب د ٜث ٢دنيصثثب بدالّ٫د د
ٚيكًثثثثثثثثثثثثثثثث ث دَٝانْثثثثثثثثثثثثثثثث ث٘دد
د
لهنُثث دي ٜثثث٘ دم ٝتٓٗفثثثٗبدَكثث ٬د ًثثث٢دنذتٝثثثب٠د
د
ٛ ،ن د ٚبٌ٥دنيببغ ب :د
َ ت ٝندمت٠ٛدني ب
يضثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا٠دَٝثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ث نْٗبد د
" ذٕدالق ً..ٞدالق ًٞد
د
ٚيكًثثثثثثثثثثثثثثثث ث دَ ٝنْثثثثثثثثثثثثثثثثثث٘د
د
يٛدلصٗلدن ب٤د دَبمً..ٞد
د
ٚنْايٞد
يِد ،ٜدالًٖٗبدنحملب بٜٔدن ٛم ٛني:د
مُٞدنٛخدقً دمج ن دحهد

"ٜنًٕٛٝدالحَِٗ٬د دنيٓٗبعد

 ٚدَٓاي."ٞد

ٕٛٝ ٚدالٚقبلِٗد دنيظّ٬د

 ٚدَٚف١دالتب:٣د

أص٤ٞدَٔدنرتٛفدٚنيمندٚندتٛند

"قً دنلبن ٝد ً٢دنف٤د

ٚغا٠دَصهب٠دْٛعدأٗذندنيظّ٬دنيه  ٝد

ٖذندنكٝب دن ٗٝهد
الق:ٍٛدالح و..د
ٚق دنْنُب٤دني صٝب "د

ً٢دنٌدٖذندنحملٝطدنينٌٜٛدني بٜت"د
ٚنث ث ٟدشثثثب بدمٓثثثبٕد ْ ثثثبٕ دحهثثثلدي ث ث د
نيهبِٜدثثدنيصب بدثثدالٕدٜهثٕٛد نثبٙ٩دنيصث بٟد
نمكثثث١دَثثثٔدلث ث ل٘دنيذنلٝثثث ١دمجثثثب٤دْ،ثثث٘:د(الٍٚد
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نيً،ٌٝداللٛذمبدكذٙدني  ٠دَثٔدندٕٚدالٕدٜتزًّث٢د َبضثثٗٝبد٫ٚدَ ثثتك ٌد ٜت ثثِد دحبضثثبٖبدضتثثٛد
ملٗٝب:د
ٔدنيهًُ١دنيصُ١ُٝدٚنيتزٌٝٝدن٭ْٝل:د
"َٜٗٛثثثثثبدالحثثثثسبدن٫لهثثثثثب٤د ًثثثثث٢دمثثثثثذٚند
نرتبب.. ٚد
 َٚب هدني ٓ ٜبٕد
َٜٗٛبدملدٜهٔد
َٜٗٛبدنبٕ"د
 ٚدلًُٝحدمتب:د
" داللٛنمدن ٛنحلدٚنذتًٜٛب ..دأه٢د
يِدنٛبّدحذنٙ٤دحت دعالل٘د
ْٚبّ.د
لٝبعن دٚنبٓ٥ب دٚأ هٛض..د

"َٔدٖٓبدَببد بسدأٔدمبْبسد
ملدٜٓسد بسد ٫دنيذٌٜد
ٚملدٜٓسدالأٓبٙ٩د ٫دن٭مٓط"١د
يِدٚأبلت ّ٬دلبنمٟ ٝدٜهتهدْ ْث٠ٛدٖثذٙد
ن٭َثثثثث١دن ثثثثثت٠٬د هبَٗثثثثثبدٚزتبَثثثثثٞدني ثثثثثبملد
ن ثأ،نيدأٗب:د
"ن ْٛبدمكطدضتذعدَٔدَٓبد
لٛفد بزدق،هدني ب لد
دنيٍٛ ٛد دنَ٘د
ق ٌدالٕدٜٓافدمتبدقنب."٠د

دلٛنقٞد(قٛ ٝع،٠د
دالعمٛحثث١دنيف ث ب دٜٓنًثثلدنيصثثب بد ًثث٢د
ٚيًاَبٕد ٓث٠دأٔدش نن"د
لثثثجٝت٘د دمثثثبندَ لثثثبل٘دَ تطفثثثبندَ لثثثب٠د
عمٝكثثث٘د(ن تثثثٓ ،د دلثثثب٠ٚدني ثثثبنمدحٝثثثبدقثثثبٍد
َٚثثثبدالشث ث بدنشأثثث١دنيصثثثب بدحُٓٝثثثبدلهِ ٛث ث هد
َٜٛب:د(ْٚهّ ٓبدني ُب٠ٚدٚني بنقب،دٚي ثٌدنيصثب بد
ن٭ٜبّدالأٛنأٗب دم٬دٜتبمدي٘دحت٢دني ٪نٍ:د
دنيهبِٜدالشبعد دُْ ث٘دٚيًُتثٓ د د ٓثب٤د
"٫دالل ٍ دٚيه دالمٝه.د
أً ث ُٜٗب:د(لثثٛع١ٜدٚني ثثبنم،دَٚثثبدٜت بضثثبٕد يٝثث٘د
مشثثثثسدلبٜثثث دالٕدلضثثثثب دٚالْثثث دلبٜثثث دالٕد ً٢دالٟ ٜد ،بأب دنٱعٖثب دنيثىدضثبأتُٗبد د
لٛقُٗبدَٔدالمٌدل٪نٍدأبٖ ٍ:د دالٜٔ؟د
ني،ثثثُِٝدأثث ِدَثثثٔدقثثث٣ٛدنيصثثثبدني ب ٝثثث ١دمٗثثثٛد
 ٜثثثٛندأ ث ث ٖبدنيصثثثب بديٝزت ثثث٧د دذنلثثث٘ د خيب هدن تٓ :د
 ٜبدأبلبًٗ٥ب دٚيهٔد ٔ؟:د
(َف٢دق ٌدالٕدٜٗت ٟديً ُب..٠ٚد
"الٚقُٛندٖذندنيّٛٝدنكبع دَٔدنيبٚزْبَ..١د
ْ٘د بيهدَصبغه.د
ثثثثثدالْثثثبدنٯٕدالٚنعثثثهد ًثثث٢دنيٓبثثثّٛدٚن٫حتُثثثب٤د
أ ٚعنمدل كطدق ٌدالٚنْهٗب..دٚنيصُسدلتُٝث دعًثٞد
ٚالْبد بأبد٫د ٜدأٞدالح ".د
ٚنْه ثثبعن دنيصثثب بد٫دلكث د ٓث دذنلثث٘ د
أٌدٚلٓ طهد ً٢دالَت٘دالٜفب د٫ٚدالٌَدنبٕدَثٔد
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نع دني ُب٠ٚدَصت ٌد دني بنم..د
ني بنمدنّدٚغٓب،..٤د
٫ٚدالعنٙد ٫دنلت ٍدأ تداللثب٤دن٭َثبنٔد
دني ثثبنمدأ لثثب٤د دلثثٛع ١ٜدمبي ثثُب٤دٖٓثثبىد
لب٤ديً٘ٝدٖٓثب.د ٚبْث١دٖدٓثبىدأٝث د بْث١دٖٓثب..د د
ٖٓبىدني  ٝدٚنيًٌٝدٚنيص بدٚنكث٣ٛدٖٓٚثبدني ثُب٤د
ٚندت بٍدٚنيض ٣ٛدٜك:ٍٛد

قراءة يف ديوان الشاعر عبد الكريم شعبان

 ٚدض ث ب دالعنمثثٝحدنيصثثب بدَثثبد ٜٓثث٧د ثثٔد
ٚنٕٚدنيثثثثثثثثذٟدالٖثثثثثثثثٛنٙدأٝثثثثثث ث دٚيًٝثثثثثث ث١دد د
ٛم١ٝدعٚحبْ١ٝدالأًجدأ فٗبدٚأ فٗبدالحبٍد ًث٢د
د
د
ًًََّٝثثثثثثث١عدٜكتثثثثثثثثب د تُتٗثثثثثثثثبدنيهثثثثثثثثم٣د نيظثثثٔ دمبيٓثثثبسد دَثثثٛن ٔدٖثثثٛنٙد٫دلبقثثث٢د د
د
نيًطبمدأ ُ١ٓٝدمفب٤دعٚح٘دمشيبدالٕدٜكبالٖبد ً٢د
الضثثثثب٤دلثثثثب٤دنيًٝثثثثٌدن لثثثثٞدن ْثثثث٘د د
َ ثثبَ دنيًٝثثٌدٚمفثثب٘٥دنيبحثثهدن ٓٝث .دٚذنىدٖثثٛد
د
د
د
ن
ع
ث
دأثثثث
ثبن
ث
دقُثثثث
ث
بْكثثثث
ٍد
٤
ثب
ث
ثّٛدلثثثث
ث
صتثثثث
د
حبٍدنيٛ،مٝنيدننُ٥ب:دنأثٔدنيُثبعضدثثثدنذتث ٬دثثثد
د
نأٔد بأٞدثثدن هإٚدني ٓجبع..ٟدٚغ ِٖ:د
ٚش ث بدض ث ب دنيًٝثثٌد ثثٔد(أ ٝث د بْ ث،ٍ١دد د

د
ٚالم بكثثثثثبد مبلبثثثثثب
د
د
مبٜث هدنث ْٞدنيًٝثثٌدجيثثبٟد ًثث٢دٜث ٟد د
د
مبنلثثثثثثبدٚالٕدني طثثثثثثبدشتت،ثثثثثثبدْٗثثثثثثبن"دد
د
د
ً ٜٚثثثثٛدشثثثثجٔدنيصثثثثب بدمهثثثثٌدَثثثثبدحٛيثثثث٘د
نٝ٦هدٚنمِدٚالأٛن دن٭ٌَدَ:٠ ٛد
دٚغثثثثث ٛدلثثثثثطبندد

" ًٝثثٌدَٚثثبدحثثٛيٞد ًٝثثٌدٚملدال ثهدد د
د
ْ ثثثثُٝبد ًثثثثث٬ٝدمبغت كثثثث دأٗثثثثثبدمجثثثثثبندد
د
د
نّد دنّدني ٓكثثٛندجيثثبٟد ٚدن ث ٣د د
د
ثثثثبٚمد ل أبثث ث دالٕدٜهثثثثٕٛدكثثثثبدزتثثثثب"٣دد
د
د
نيصثثثب بد ثث دنيهثثثبِٜد دَٓ تثثث٘دنيانٖثث د
نثثبّدني ث ْٝبد٫دخيصثث٢دنيُكثثبدٚني ثثٛزد٫ٚدٜثثب٣د
ن بٍدٖٛدنيضث .د لثبدني ًثِدٚن بمث١دٖثٛد شثبنق١د
نذتٝب٠د َٓٚدني بٚع دٚغ ٖبد٫دٜنُ٧دغًث١د٫ٚد
 ٜهٔدعُ :د

"عمٛلود٫دلك،صد ً٢دنيٓبسدي ٛىد د
د
ٖٚثثبدالْثثبداللًٖٛثثبد ًثث٢دنيًٝثثٌدالٚدالقثثبالدد
د
د
د
ٚيثثٛدالَ ٓثثٛندتً ث دني ثثنٛعد٭نعنثثٛندد د
د
كبداليث دَ ٓث٢دَثبدالضث دكثبدذنثبندد
د
د
ٜٚتث ث يلدمثثثبمدنيصثثثب ب دحث ث دن٭لثثث ٢د د
العمٛحتثث٘:دنيضٝثثب دغٝثثب دٚني ث ٙدنيثثذٟد ٚثثُ٘د
أبي،ثث ٜلدني اٜثثا دَثثبدالمجثثٌدالٕدل ثثُٛد ٬قثث١د
ن٫أثثثٔدأ أٝثثث٘د دَبل ثثث١دني،ث ث نق ١دُٜثثثتحدنثثثٌد
يٰتبدأب دٚم نْ٘ دٜٓبنَ٘...دٜبلكٝثبٕدَ ثبدمثٛمد
٥٬لدنيثأ١ٝدن يٛم١دمببدكبدَٚبد ًٗٝب.دخيب هد
ٚني :ٙد
"الأٞدٜبد

ٜكٞدني اٜا:د

ال بفدالْودَٓذدغٝب دأ ..ٍ ٝد
ل دحكب ٥ودنٯْ٘ ٜد
ٚلبحٌد دمش ودنيضبعأْ٘"د

ٚني ٙدنأٔد(قٛ ٝع،دنيكب١ٜدنيٛنن ث١د دم ثبٍد
ني ثثبحٌدني ثثٛعٟد ٜثثكٞدزٜتْٗٛثثبدَثثب٤دٚحٓبْثثب..د
لك٢دنهللدتْ٬ث ٞدلثكْٞٛدْٛٚبَثٛندد د
لٛبندٚعنن..٤دٖثٛدُْ ث٘دنيثذٟد ٜثُٛد ًث٢دمثبنمد
د
د
َٚثثبدزي ث دلثثٗبنٕدنيُثث٪ننددَٚثثبدالحثثب٣د ني ٛزدٚنحثنمدن٭َٓٝثب ..دٜهثمدَث دالأٓب٥ث٘دُٖثبد
د
ٚنحتُب٫دٚالَ٬دٚأ ٝعدٍ ٚدأبدتٓ ٢دخيب ٘:د
العقّثثث دالحَ٬ثثث ٞدٚالعمثثثٛدشتثثثبعقٞدد د
" ٚثثبدلثثاٍدحت ث د ثث ٝبدال ُبيثثودنذتثثب نيد
د
د
 ٚدنثثٌدشثثمدَثثٔدحٝثثبلٞدالع٣دقثثمندد شذ٣دٚنشت ب..٫د
د
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ٚنن ود

الأ:ٞد٫دل ،بهد ًَّٞدعيب٤ىد

هدالأٞد

العيٝو؟د

الْ دل ثبفدنثِديًُهثبٕدنيثذٟد تٜٛثود
أشمبقٓبدَٔدَ ٣د

ملدالل ٛند ً٢دذنىد

الْ دل بفدنِد ،ٜهدن٫حتٛن"..٤د
نٓثثث ث دل،ثثثثثٛع دالْثثثثثٞدالغٓٝثثثثثودأ ثثثثثتد
ٚنيصب بدمزٛدأٛنيث ٙدنأثٔدق ٝثٛع دَٚحهثلبديث٘د نيك،ب".. ٥د
ذيثثو.دمٗثثٛدنيصثثب د ثثبحهدن ٬حثثِدني كثثب د د
ْ٘دْا ٜدنيصب بدنيبٚحٞد ً٢دٚني ٍدنثبٕد
أن٫ٛلٗثثب.دٖٚثثٛدنيبمثثٌدن كثثبعند د ثثٓ دَٛنلثثِد ما٤ندَٔدنْٛٓٝت٘:د
زٜتْٗٛبدٗ ٓ ٚب دٖٛٚدن٭ دنذتٓثٕٛدعن ثٞدني ٝث د
"ٚٚح ىدنٓ دلصبعن دنٌَّدحبفد
نُبدلب ٢دنينٛٝعدال صبشٗب:د
ٚٚح ىدنٓ دلُُٗب دعٚحٞدٚح د
"الْ دقٛ ٝعد
لبن دي  ٝبديُْٗٛبد
ٚالْ دَٛنلٗبد
ٚيكً دختُبق٘د
لٗٓٝبد
نٌدحٓبْودنبٕدَ ٞد
الْ دزٜتْٗٛبد
الْ دَ ٞدٚلظٌد
ال ٓبأٗبد دنيتٍ٬د
ٚحتًُودنيبٚمد دعٚحٗبد
لٍ٬دنيُبمد
زٖب٠دقبْ"١ٝد
الْ دَ٬محٗبدني كب د
 ٚدالعمٛحثث١دالتث ٠دق،ث ٠دالٚمثثادنيصثثب بد
أن ٫ٛدش ببْٗبد
َٛقُ٘دَٔدنذتٝب:٠د
أ ُ ٬دني جب٥اد
"لبأ ٛدن  ٝدالعمٛحْ٘د
الحّ٬دالَٞدنيىدل كتودقً٬ٝد دَْٗٛبد

الحّ٬دن٭حٝب٤دالعنمٝحد

َٓذدحإدْٝٚب "د

ٕٛٝدَُتٛحْ٘د

نثثثثبٕدعحٝثثثثٌدٚنيثث ث ٙدني،ثثثثب لد دغٝبأثثثث٘د
َ ٪ثثثثب دَفثثثثٓٝب دمطٝبلهثثثث٘ديثثثث٘دن ثث ث  ٣دٚأكثثثثبٙ٩د
ن٭غٓٝب دٚنيُبم:د

نيكمدمبنغد
ض ٝدعٚحْ٘"د

دنٜثثٛنٕدنيصثثب بد ث دنيهثثبِٜدش ث بٕ:د
"الأٞدملدالٚن ود
(يهٞدحتٌُدنيثبٜحدالٚزنعٖثب،دَثبدٜصثُ ديًكثبع٨د
ّٜٛدلبنتود
الٕدٜبلثثِد ًثث٢دشثثُت٘ٝدأ ثثُ١د جثثب د ُٖٚثثث١د
نبٕدنشتٗب٩ىديً ٝضدالنٌُدَٔدالٟد..ّٜٛد عض.٢د
ٚنبٕدحٓبْودالٚل د

د

د

د

د

د

د

د

د

د

د
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بديع صقور*

االفتّاو ّػاو ؽطافّر اهرّح..
اهقبار ّرصل ًِافذ اهىا٘
ىصٍد ؽبثْ
ِال ىن ّسفح دىؾٕ حزنٍ ؽهٖ اهؾطافّر.

****** ******
األحالي سحابٕ ؽابرٔ
زًار ىن اهىػر ّػِل خطر اهحكِو
مىصٕ ىن فربٕ ِقىر بؾّد.

****** ******
فْ ففهٕ ىن اههّو
بًّىا ماًت تتسمؿ فْ أزقٕ اهجىر
احترقت ِسادٔ اهًِي.

****** ******
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أًّن قهِبٍي ّطهًْ ىن أؽىال اهكبِر
ىن أؽػب ؽجالت األّاي؟
ىن ّرفؿ األثكاو ؽن ماٌو ٌذا اهؾجِز؟
ذرٔ حبٍّ تىًؿ ٌذا اإلثي اهذٓ ّدفؿ إهٖ اهكتو.

****** ******
ػّف ىترٌو
قِش قزح تجرُ بًات آِٗ
تحت ِقؿ اهسًابن..
ِفْ ردٌٕ اهِحو تؾهِ حىحىات "اهفّسبِن"..

****** ******
قتهٕ اهًٍِد اهحىر ّػهؾِن ىن أقبّٕ "تِّتر"
اهسًابو تحترل..
ِاهكًاطٕ ّػهكِن اهًار
حتٖ ؽهٖ األطِات اهؾابرٔ.

****** ******
اههّو ارتدادات ىتِاهِّٕ ،برابرٔ قادىِن..
إذا ىا اًكػؿ حبو األرجِحٕ ال تفاجأ بسكِػ أجًحٕ اهصجر
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ٌذُ األرحاي ىكبهٕ ؽهٖ خرّف
هن ّمِن بؾدُ صتا٘..

****** ******
ال ماًِن ًصؾهَ فْ بّت األّاٙو
اهِردٔ ترتجف ىن اهؾػض
مىصٕ ىن برد" ِ ،ال صْ٘ أمثر".

****** ******
هحؼٕ أهبسُِ بّاغ اهمفن
فسَّهتَ بـمىصٕ ىن ؽػر ِدىِـ.

****** ******
أرخٖ اهًٍر جداٙهٍا ؽهٖ متف اهكّؼ
صفاُ اهؾاصكٕ ّابسٕ ىصككٕ
برارٍ ىرىّٕ ؽهٖ قارؽٕ اهخرّف
مّف ابتؾدت ؽن ِاحٕ اهحبِّ؟!

****** ******
صحِب ؽهٖ ثقر اهىسا٘
أفطان اهىًارٔ بدأ ّدب فْ ؽاٙهتٍا اهذبِو
ِال عِ٘ ّبدّد ٌذا اهصحِب.

****** ******
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فْ اهؾبِر األبدٓ
تسترّح تحت ؼالو اهثهج
هست ىن اختار اهؾبِر إهٖ بِابٕ اهقّاب.

****** ******
بّن أن تصدًّْ إهٖ حعن األىِىٕ..
بّن مىصٕ ىػر ترػب صفاُ اهًخهٕ
بّن رفّف اهكبرٔ ِأػالو اهخراب
خًجر ّكػر دىاً
ؽًد حكِو اهىِتٖ بعؿ ًاٙحات ِىكبرٔ

****** ******
أسرح طِتْ
فْ سٍِو اهؼالي
اهسٍِو بال حدِد ..
ؽارّاً تحت صبابّن اهخِف
أًتؼر قدِىٍي..
داٙىاً تجبرًا اهؼهىٕ ؽهٖ اهتؾرٓ فْ حعرٔ اهِجؿ
داٙىاً فِعٖ ِاؽدٔ فْ ؼوّ دّىكراػّٕ اهىهِن اهزاٙفٕ.

****** ******
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دؽِا ٌذا اهىِت ّؾتهْ ؼٍر اهخراب ِحّداً
دؽِا اهطباّا ّكػفن أزٌار اهحبِّ بأىان
دؽِا األِالد ّهٍِن فْ ساحات اهىدارش
دؽِا ٌذّن اهطقّرّن ّتأرجحان فْ أرجِحٕ اهحدّكٕ
دؽِا ٌذُ األي تؾد اهؾصا٘ البًٍا اهقاٙب
دؽِا ٌذا اهؾجِز ّطهْ بسالي
دؽِا ٌذُ اهسّدٔ تسِٓ زًّتٍا هزِجٍا اهؾاٙد ىن ىداٙن اهقربٕ
دؽِا ٌذا اهؾاصل ّكفز مقزاو..
دؽِا ٌذُ اهىتّىٕ
تؾهل زٌرٔ ؽهٖ ِسادتَ
دـ بًدقّتن جاًباً ِاري جؾبٕ اهرطاظ
إهٖ قاـ اهًٍر..
قد تؾِد فْ اهىسا٘
قد تؾِد ِال تجد زٌرٔ ىؾهكٕ ؽهٖ سرّر ػفهن
قد تؾِد ِال تجد ىن تعّىَ إال اهفراغ.
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