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 7ــ وا ٍٖٕبٔ ..ال خيتي القٕه  .................................................د .صالح الدَٖ ٌٖٕص 89............
 8ــ أجب ...قن ملاذا؟ ...............................................................د .عم٘ الظالٓ 95..................
 9ــ وَ أحٕاه الػسٖب  .............................................................ممدٔح الٖق98.................... ٛ

 2ـ القصة
 1ــ الكمىات األٔىل ٌ ..............................................................ضس الدَٖ البخس185............. ٚ
 2ــ لعب ٛالدو ٜالبظسٌّٖ .......................................................... ٛاز حشب اهلل 189.................
 3ــ زعظ ٛالسٔح  ...................................................................حمىد الطاِس 117..................
 4ــ خنِّ احلزُ ٖطري وع السٖح ِ ...................................................اال وسع٘ 128......................
 5ــ ودٍٖ ........................................................................... ٛحمىد احلفس122..................ٙ

هـ ـ نافذة
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فياٌ روسي أسَزتُ املياظز الطبيعية ،فدلّد روعتَا وبَاءٍا بأسلوب فزيد وشفافية استجيائية.
ظَزت موٍبتُ وميولُ الفيية يف سيوات الطفولة املبلزة ،لليُ مل ييدزط يف ٍذا املضنار بشلل جدي وأكادميي إال يف سً
العشزيً ،عيدما التحق باألكادميية االمرباطورية للفيوٌ.
سافز إىل سويسزا عاو  1857لضقل موٍبتُ يف رسه املياظز الطبيعية وعاد بعد عامني إىل األكادميية مبعزض حعي بيجاح
كبري وأظَز صاحبُ كفياٌ مً الطزاس الزفيع.
تتالت رحالتُ عرب العامل ،ملتقطاً يف كل ميَا مشَداً طبيعياً استجيائياً أو مُلَناً ،وبات مً امللحوظ امتالكُ التاو والواثق
ملللاتُ وأدواتُ الفيية ،فسُنّي عاو  1876رئيساً لألكادميية.
أُصيب عاو  1879بالتَاب رئوي وساءت حالتُ الضحية وبقي طزيح الفزاش ألشَز .ومع أىُ تعافى مً ٍذا املزض إال أٌ آثاراً
جاىبية كبرية السمتُ بقية حياتُ.
بقي فياىاً حمبوباً ومجاٍريياً ،وظل يزسه املياظز الطبيعية حتى ساعاتُ األخرية عيدما رحل إثز ىوبة ربو حادة.
مً اشَز لوحاتُ" :املساء" و "يف فيليدا" و"الشالل" و"غابة البحرية".
تعج لوحاتُ باأللواٌ وتدرجاتَا اآلسزة ،إال أٌ عياصز الطبيعة كاىت حتعى باليضيب األكرب مً ٍيللية لوحاتُ على
حساب العيضز البشزي أو احليواىات ،فقد كاٌ مولعاً بالغيوو والغابات والشواطئ والبحار واألىَار والبحريات ولقطات
الشزوق والغزوب وجتلياتَا املدتلفة.

تسمجٔ ٛإعداد :وريٌا أٔغالٌٗاُ
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ستُت اٍذضٗج اٍسابي بىَٖ اٍضًتٖظ مؤاض ذسّٗن ٖتؾٍٗىٔ ؽٍ ٜظساٍ ٛاٍٖٗٓضٙ
(إسظاٍٖ َٟٗنّسٖن) اٍت٘ أصظه ؽٍٗٓا ض .ػٔ ذسٗنُٖ .ض ٝاّذٗازٕ ٍٓطا اٍػاٍبْٖ ،طٕ
اٍظساٍ ٛاٍت٘ ٍِ تًن سٖ ٝذٍىُ ٛن ذٍىات ًتب اٍضؽاٗ ٛاٍطّٖٓٗٗ.ٛ
ٖوض استصٓضت بطٌٍ ً٘ ،أؤًض ُا وٍتٔ إن "احتٓاض" ؽُٗض األضب اٍؾظب٘ اٍضًتٖظ
ػٔ ذسٗن ٍِ ًٗن ُن مظالٖ .إن ػؾّٔ بظساٍ ٛابن سٍضٖن ٍِ ًٗن ُن مظالٖ ،تذّٗزٕ
ٍٍظُٖان ٖاٍالتٗن ٖاٍنظّسٗٗن ٍِ ًٗن ُن مظالْ ..طا ًٍٔ ٗحؾَ واظئ اٍِٖٗ ؽٍٗ ٜىٗن
ت ؽٍ ٜآظا ٞاٍُستصظوٗن
إن استّتاحات ػٔ ذسٗن ًاّت ساػ ،ٟٛألّٓا ًٍٓا بُّٗتِ ٖواُ ِ
اٍطٗن ٗعُظٖن اٍؾضاٍٍ ٞؾظب ٍٍٖثىام ٛاٍؾظبٖٗ ٛاٍٍق ٛاٍؾظبٖٗ .ٛاألُثًٍ ٛثٗظ.ٚ
ًثٗظٖن ِْ اٍطٗن ظضّٖا ؽٍ ٜػٔ ذسٗنٖ .سأذاَٖ ؽظغ بؾعًٍِٖٓ ،ن م٘ ذضٗث٘
اٍِٖٗ سأتٖوه ؽّض ظأ ٙاٍّاوض اٍؾظب٘ اٍنٍسػّٗ٘ ٖٗسه ساُ٘ اٍٖٗسه:
ٍٍّٖاوض اًٍبٗظ ٖٗسه اٍٖٗسه باـ ػَٖٗ م٘ اٍّىض ،ال سُٗاّ ،ىض اٍصؾظ .مٍٔ:
ـ بذٖج م٘ اٍُؾٍىات.
ـ ُىاالت م٘ اٍصؾظ اٍحاٍْ٘.
ـ ُا اٍصؾظ اٍؾؼِٗ.
ٖفٗظ ْطٕ اًٍتب ٍٔ ًتب أسظ ٝسططّٓا ٍٍصؾظ اٍذضٗج أٗعاًٖ .ثُ ٛإحُاـ ؽٍٜ
تُتؿ ْطا اٍّاوض باإلعام ٛإٍ ٜاٍُسزٖن اٍُؾظمٖ٘ ،استسضأُ اٍُّاْخ اٍّىضٗ ٛاٍت٘
أصاظ إٍٗٓا ،باإلعام ٛإٍ ًَ ٜطٌٍ ٗتُتؿ بطاٟى ٛحُاٍٗ ٛـ ّىضٗ ٛؽاٍٗ.ٛ
م٘ ُىاٍتٔ (ػٔ ذسٗن ٖاٍصؾظ اٍحاٍْ٘) ُن ًتابُٔ( :ىاالت م٘ اٍصؾظ اٍحاٍْ٘)،
ٗستَٓ ٖٗسه اٍٖٗسه ضظاستٔ ؽن (اٍظٗاضٍٖ ،)ٚذؼ ٛاالّبثايُٖ .ا تُثٍٔ ْطٕ اٍظٗاضٚ
ُن ٖؽ٘ اٍُحتُؿٖٗ .ستصٓض بىَٖ ْٗقَُ ًَ" :ا ْٖ ؽؼِٗ ال بض ٖأن ُٗظّ بأٍِ
اٍُساغ"ٍٗ ،طَ إٍ ٜذاَ اٍثىام ٛاٍؾظبُٗ ٛا بٗن اٍذظبٗن اٍؾاٍُٗتٗنٍٖٗ ،ىَْٖ" :طٕ
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اٍثىام ٛاٍت٘ ًان اٍُظذِٖ ػٔ ذسٗن ظاٟضْا األَٖ ،مَٖٓ بذي ُؤسش اٍّىض األضب٘
اٍذضٗج م٘ اٍٍق ٛاٍؾظبٗ ٛاٍُؾاطظ.)1("ٚ
"...وبَ أن أؽظغ ٍذحخ اٍُظذِٖ ػٔ ذسٗن م٘ ّن٘ اٍصؾظ اٍحاٍْ٘ أٖض أن أّّٖٕ
بأُْٗ ٛآٍُّخ اٍحضٍ٘ ٖوضظتٔ ؽٍ ٜتذٍَٗ اٍٖواٟؿ ٖاٍّناط إٍ ٜاٍحْٖظ ؽبظ
اٍؼاْظًْ .)2("ٚطا ٗبضأ اٍّاوض ظضّٕ ؽٍّ ٜن٘ اٍصؾظ اٍحاٍْ٘ ٍػٔ ذسٗنٖٗ ،ستقظب
اٍّاوض أصض االستقظاب ًٗه طُت أطذابُ آٍُّخ اٍحضٍ٘ ُن اٍؾظب ؽبظ اٍسّٖات
اٍسُسٗن اٍُّطظُ ٛؽن أػظٖذات ٖصًٌٖ اٍُظذِٖ ػٔ ٖاٍُستصظوٗن ؽٍ ٜاٍسٖا،ٞ
ٖأن ٗؼَ اٍ ّظضُ ؽٍْ ٜطٕ االتٓاُات اٍالفُّٖٗ ٛػاً بأّاش حٍِّٓ ُن اٍتىٍٗضٗٗن اٍطٗن
تؾٖزِْ اٍُّاْخ اٍُؾظمٖٗٗ ،ٛستػظض اٍّاوض واٟالًٖ" :بٖسؾ٘ أن أحَُ اٍُٖوه بىٍٖ٘
بأن آٍُّخ اٍحضٍ٘ ْٖ األضا ٚاٍٖذٗض ٚاٍذاسُ ٛم٘ تسٍٗظ األضب اٍحاٍْ٘ ُن بظاثن
طضُٖنَ آظا ِْٞؽّضّاٗ .ىَٖ اٍُظذِٖ ٍٖ" :ؽاض اٍحاذؼ
اٍُستصظوٗن ُٖن ال ٗزاٍٖن ُٗ ِ
م٘ ؽطظّا ٍضظش اٍنٍسن ٛاألٍُاًّٗ ًِٖ .ٛان ذظٗاً باٍُظذِٖ ّنسٔ أن ٗضظش ْطٕ
اٍنٍسنٖ ،ٛؽٍٖ ٜحٔ اٍذطظ حضٍٓا بٖحٓٗٔ اٍُثاٍ٘ ٖاٍُاض ،ٙإطن ٍُا ًان وَبََِ أٙ
اظتٗاب باألضب اٍحاٍْ٘ ،بَ الّبظٍٍُ ٝستصظوٗن ٗضذغ ُزاؽُِٓ ٖٗنّّضْا"(.)3
ٗىَٖ اٍّاوض ٖٗسه اٍٖٗسهٖ" :سٗظٌ ٍّا أن ّبضأ بإثبات األضب اٍحاٍْ٘ ،ال باٍظض ؽٍٜ
اٍُزاؽِ اٍؾاظٗ ٛؽن اٍطذ ٛاٍت٘ ًآٍا اٍُستصظوٖنٖ .إن ٍضّٗا ُا أضؽٖٕ باٍذحٛ
اٍىظآّٗ ٛاٍت٘ ًُٗن ؽظعٓا ُن ٖحٓت٘ ّؼظ ُتؾاظعتٗنُٖ ،ؿ طٌٍ تبى ٜطذٗذٛ
ٖضاؽٍُ ٛألضب اٍحاٍْ٘"(.)4
ٗؾظغ ٖٗسه اٍٖٗسه ٖحٓت٘ ّؼظٖ :حّٓ ٛؼظ ٚإٍماهٍّٖٖ ،حّٓ ٛؼظٗ ٛإلحادٍّ
ـ ذَٖ اٍُٖعٖـ ّنسٔ .مبُا أن اٍُظذِٖ اٍضًتٖظ ػٔ ٗزؽِ أن اٍىظآن ْٖ ُظآ ٚاٍذٗاٚ
اٍحاٍْٖٗ ،ٛأن األضب اٍؾظب٘ بضأ باٍىظآنٗ ،ىَٖ ٖٗسه اٍٖٗسه:
"فمن ٌحىّ الهظر اإلٍماهٍّ ٍمكن القٌل بأن القرآن ،وذا الكتاب الذُ ٍصكل
ذرًٌِ فَ حمالٍّ األسلٌب ٌعمق التغبٍر الفهَ ،لن ٍكن لٍخاطب بي اللي الهاش لٌ
لن ٍكٌهٌا قد بلغٌا مستٌٓ من الفصاحّ ٌالفهٍّ ٍؤولىن للتٌاصل مػ الكتاب
ٌفىمي ٌاستٍغابي بٌصفي أهظٌمّ لغالقاتىن الزمهٍّ ٌاألزلٍّ ،ألن اللي ال ٍخاطب
الهاش إال علْ قدر عقٌلىن"(.)5
إطنٍٖ ،ال بٍٖل اٍّاش م٘ اٍحاٍْْٗ ٛطا اٍُستُٖ ٝن اٍنطاذٖ ٛمِٓ آٗات اٍىظآن
ــ ٗتساٖٗ َٞسه اٍٖٗسه ــ مُن أٗن حاٍٍّ ٞاش ْطا االظتىا ٞم٘ اٍنطاذٖ ٛاٍنّٗٛ
اٍت٘ تٓٗؤِْ ٍنِٓ اٍىظآن ٖاستٗؾابٔ إن ٍِ ًٗن وض حا ِْٞؽبظ ثىام ٛسابى ٛؽٍٜ
اًٍتاب؟
ْطٕ ٖحّٓ ٛؼظ ذىٗىٖٗ ٛأطٍٗ ٛضاُقٛ؛ مٍّظ ٖحٓ ٛاٍّؼظ األسظ" :ٝأُا ُن ٖحٓٛ
اٍّؼظ اإلٍذاضٗ ،ٛمٗسؾّا اٍىَٖ بأن اٍىظآنُ ْٖٖ ،ا ٗصًَ ونزْ ٚا ٍٟٛم٘ األسٍبٛ
اٍؾظبٖٗ ٛاالظتىا ٞاألضب٘ ٖاًٍتاب٘ٗ ،ستذَٗ ــ ؽىالً ــ أن ٗبٍك ْطٕ اٍىنزًٗ ٍِ ٍٖ ٚن وض
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صظػتٔ تظاًُات ًُٗ ٛم٘ اٍتػٖظ اًٍتاب٘ صظػاً عظٖظٗاً .إن اٍذٗا ٚال تؾظه اٍػنظ،ٚ
ٖاٍتػٖظ ال ٗأت٘ ُناحٟاً .بَ ٗسٗظ ٖمىاً ٍىٖاّٗن اٍحضَ م٘ اٍّن٘ ّٖن٘ اٍّنٖ٘ ،تذَّٖ
اًٍِ إٍّٖ ٜـ ٖطظاـ اٍُتعاضات ضاسَ اًٍٗان اٍٖاذضٖ ...وض ًٖٗن ْطا اٍنؾَ سنٗاً
ٖفٗظ ٍُذٖؼٖ ،طٌٍ ٗؾّ٘ أن تظاًُاً ؽىٍٗاً م٘ األساٍٗب اًٍتابٗ ٛوض سبق اٍىظآن ُّٖٓض
ٍٖٔ .ال ًُٗن أن ًٖٗن ْطا اٍتظاًِ صٟٗاً آسظ فٗظ الصغر الحاولَ"(.)6
ْٖطا م٘ ظأٖٗ ٙسه اٍٖٗسه إّٔ ال ًُٗن أن تًٖن اٍتٖظاٖ ٚال اٍنًظ اإلفظٗى٘ ٖال
األّاحَٗ األظبؾ ٛألن ًَ ْطٕ األؽُاَ ٍِ تًن ًُتٖب ٛباٍٍق ٛاٍؾظبٗ.ٛ
ٖٗتابؿ اٍّاوض ٖٗسه اٍٖٗسه ضذعٔ ٍُىٍٖ ٛػٔ ذسٗن ،م٘ ّن٘ اٍصؾظ اٍحاٍْ٘،
اّػالواً ُن تذٍَٗ اٍسطاٟظ اٍنٍٍّٗ ٛىظآن ،اٍت٘ ٗطَ ُن سالٍٓا إٍ ٜاٍسطاٟظ
اٍنٍٍّٗ ٛصؾظ اٍحاٍْ٘ ،ألن ْطٕ اٍسطاٟظ األسٗظ ٚـ م٘ ظأٖٗ ٙسه اٍٖٗسه ــ ْ٘
ُُٗزات األسٍٖب اٍىظآّ٘ ّنسٓآًٍّٖ ،ا ُطٖفٖ ٛمىاً ٍذٍى ٛأضُّ ٜن ذٍىات اٍتػٖظ،
أ ،ٙإن سطاٟظ اٍىظآن اٍنّٗ ْ٘ ٛعِ ٍسطاٟظ اٍصؾظ اٍحاٍْ٘ ٖاظتىا ٞبٓا إٍٜ
أمي أسُْٖ ،ٜطا ٗؾّ٘ أن اٍصؾظ اٍحاٍْ٘ ال ًُٗن أن ُٗثَ إالّ "ًُّٖٗ ٛؽٗ "ٛباٍّسبٛ
إٍ ٜاٍىظآن(.)7
ٖٗؤًض اٍّاوض ظأٗٔ واٟالً" :إن اٍُستذَٗ ــ ؽىالً ــ أن ٗأت٘ اٍىظآن ضٖن أن تصظػٔ
ثىامُ ٛتػٖظ ٚتسٖض اٍُحتُؿ وبَ ؼٖٓظ اٍىنز( ٚاٍىظآن) .مُا ًان ٍٍىظآن أن ًٖٗن
سظواً م٘ ُىاٗٗش األضب ؽٓض طاٌ ٍٖ ٍِ ًٗن وض سبىتٔ تبضالت ًُٗ ٛتضاِٖ ؽٍ ٜتًضّسٓا
ؽبظ ثىام ٛاٍُحتُؿُٖ .ن ّْاٗ ،نتظغ ٖٗسه اٍٖٗسهٖ :إطا ثبت أن اٍصؾظ اٍحاٍْ٘
ُّذَٖ ٗبٗت ُن اٍعظٖظ ٙأن ًٖٗن اٍىظآن ُّذٖالً ،ألّٔ ٗقضٖ ُصظٖػاً ٍقٗظ صاظػ،
ْٖطا ُا ال ًُٗن أن ًٖٗن .مٍُا ًان اٍىظآن ذىٗى ٛال تىبَ اٍػؾن مإن صاظػٔ (األضب
اٍحاٍْ٘) ذىٗى ٛال تىبَ اٍػؾن بضٖظْا"(.)8
ٗظ ٝاٍّاوض ٖٗسه اٍٖٗسه أن ُّٓخ ضًٗاظت ،اٍطّ ٙذا اٍُظذِٖ ّذٖٕ ،صضٗض
اٍتسٍه بذٗج ٗتٖاظ ٝأُاِ آٍُّخ اٍحضٍ٘ٗ ،ىَٖ :طذٗر أن ُّٓخ ضًٗاظت ًان ونزٚ
م٘ اٍنًظ اإلّساّ٘ م٘ ذًٍّٖٗٔ ،ن اٍىنزّ ٚنسٓا ُا تقضٖ ؽىض ٚتظاًًُٗ ٛبٗظٍٗ( ٚش
إال) باإلعام ٛإٍ ٜونز ٚأسظ ٝتظو ٜؽٍٗٓا(.)9
ٖٗضؽِ ٖٗسه اٍٖٗسه ظأٗٔ بطذ ٛآٍُّخ اٍحضٍ٘ ،بذح ٛذاسُ ٛضاُق ٛأال ْٖ٘
أن صؾظ اٍىظن اٍسابؿ اٍُٗالض( ٙاألسػَ ،اٍنظزضي ،حظٗظ ،اٍذػٗ ،ٟٛؽُظ بن أب٘
ظبٗؾ ،ٛحَُٗ بثّٗ ،ٛذسانً ،ثٗظ ؽزّ ،ٚوٗش بن اٍٍُٖز ..إٍش) ْؤال ٞحُٗؾاًٗ ٍِ ،صٌ
بصؾظِْ اٍُظذِٖ ػٔ ذسٗنٖ ،بظْان ٖٗسه اٍٖٗسه ْٖ ،أن ْطا اٍصؾظ ًان ُن
اٍُتؾطظ أن ٗأت٘ ؽٍْ ٜطٕ اٍذاٍُ ٛن اٍحٖضٖ ٚاٍتىّٖٗ ،ٛاٍّعخ اٍنّ٘ ٍٖ ٍِ ٗصظػٔ
تػٖظ ػَٖٗ م٘ األساٍٗب اٍصؾظٖٗ ،ٛم٘ تظسٗش اٍتىاٍٗض اٍصؾظٗ ،ٛصظػاً عظٖظٗاًٖ .ال بض
أن ًٖٗن ْطا اٍتػٖظ وض فػّ ٜــ ؽىالً ــ ذىبُ ٛضٗضُ ٚن اٍزُن ال تىَ ؽن اٍىظّٗن
اٍساُش ٖاٍساضش اٍُٗالضٗٗنُْٖ ،ا ُا ٗصًالن اٍؾٓض اٍحاٍْ٘(.)11
ٗؤًض اٍّاوض ٖٗسه اٍٖٗسه ،أن األصٗا ٞم٘ تّاُٗٓا اٍُٖعٖؽ٘ ٗستذَٗ أن تبٍك
ذٍى ٛأظو ٜوبَ أن تبٍك ذٍى ٛسابىٖ ،ٛاٍط ٙال ظٗب مٗٔ أن اٍصؾظ اٍظاصضٖ ٙاألُٖ ٙوض
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صظَػَٔ اٍصؾظ اٍحاٍْ٘ باٍعظٖظٗ .ٚىَُٖٖ" :ن اٍُستذَٗ أن ٗظّي فزَ ؽُظ بن أب٘
ظبٗؾٗ ٍِ ٍٖ ٛسبىٔ ُّٖٗٓض ٍٔ فزَ اُظئ اٍىٗش ٖسٖإ باٍعظٖظ ٚاٍُػٍى ٛال
اٍّسبٗ.)11("ٛ
ٖٗأت٘ اٍّاوض ٖٗسه اٍٖٗسه بذح ٛحضٍٗ ٛأسظ ،ٝمذٖاْا أن الٌاقػ ٍصهػ الٌعَ
ٌٍحدّد محتٌٍاتي ،صاظذاً طٌٍ بىٍٖٔ ،ال ٌٍُٗ أ ٙاُظئ ٗؾٗض م٘ ُضّٖٗ ،ٛبؾٗضاً ؽن
اٍذىب ٛاٍحاٍُُْٗٓ ،ٛا ًٗن ُتُثالً ٍٍق ٛاٍحاٍْٖٗ ٛاٍثىام ٛاٍحاٍْٖٗ ٛاٍتاظٗش
ٖاٍُحتُؿ اٍحاٍْٗٗن ،أن ًٗتب وطٗض ٚتؾًش ظٖز اٍحاٍْٗ ٛضٖن أن ٗؼٓظ ؽٍٗٓا
ؽال ِٟؽطظْاُٖ .ن ثِ ٗعظب ُثاالً ؽن (سٍه األذُظ) اٍط ٙؽاض م٘ اٍبطظ ٚبؾٗضاً
ذت ٜؽن حقظامٗ ٛاٍُحتُؿ اٍحاٍْٖ٘ ،ؽن زُأّ أٗعاًٖ ،عُن صظٖػ ذعاظ ٚحضٗضٚ
ًَ اٍحضٗ ،ٚتؾطظ أن ًٖٗن ْٖ ُؤٍه (الُٗ ٛاٍؾظب) ،ألن ُؤٍنٓا اٍذىٗى٘ ْٖ (اٍصّنظ)ٝ
ٖاٍصّنظّ ْٖ ٝنسٔ اٍط ٙؽاّ ٜاٍحٖـ ذىاًٖ ،اٍىطٗض ٚؽًست طٌٍ ٖإُّا ؼٓظت بنعَ
سٖا ٞاٍُؾضُ ٚن اٍػؾاِٖ .م٘ اٍٖوت ّنسٔ ،تؾًش أذٖاَ ظحَ ؽاض م٘ اٍباضٗ ٛمتظٚ
ػٍٖٗ ،ٛإط ال ًُٗن أن ٗتسَٗ أٖ ٗطػّؿ تحظبتٔٗ .ىَُٖٖ" :ا م٘ اٍالُُٗ ٛن تآٍه
طاضي ُؿ اٍٖذٖض ٗضَّ ضالٍ ٛواػؾ ٛؽٍ ٜأن ُؤٍنٓا وض ؽاض ُؿ اٍٖذٖض ذىاً ال زٖظاً،
ُُا ٗؤًض بحزِ أن اٍُؤٍه بضٖ ٙال ذعظُٖ ،ٙن صا ٞأن ٗتثبت ُن طذُ ٛا أزؽِ
مٍٗتأَُ األبٗات اٍؾصظ ٚاٍُتؾٍى ٛباٍطٟاب)(.)12
ًُا ٖٗضذغ ٖٗسه اٍٖٗسه ُا طْب إٍٗٔ بالصٗظ ذٗن وَبََِ اٍضؽٖ ٝاٍت٘ أثاظْا
اٍىاٍ٘ م٘ أُاٍٖٗٔ ،اٍظاُٗ ٛإٍ ٜأن سٍه األذُظ ْٖ ٖاعؿ اٍالُٖٗ .ٛم٘ ظأٖٗ ٙسه
اٍٖٗسه ،إن طٌٍ اٍسبظ اٍط ٙأت ٜبٔ اٍىاٍ٘ م٘ أُاٍٗٔ ال ٗزٗض ؽن ًّٖٔ ُذاٍٍٍٖ ٛػؾن
بّزاْ ٛسٍه األذُظٖٗ .سأَ اٍٖٗسهٖ :إال مًٗه فاب ْطا اٍسبظ ؽن ابن سالِّ ٖسٖإ
ُن أ ُٟٛاٍظٖاٚ؟!
ٖسؤاَ آسظ ٗػظز ّنسٔ بىٍُٖ ،ٚاطا ّٗسب سٍه األذُظ ْطٕ اٍىطٗضٍٍ ٚصّنظ،ٝ
ْٖ٘ ُن ؽٖٗن اٍصؾظٖ ،ال ّٗسبٓا ٍّنسُٔ .ثالً!؟
ٖٗأت٘ اٍّاوض ٖٗسه اٍٖٗسه بذح ٛحضٍٗ ٛأسظ ٝتثبت ٖحٖض اٍصؾظ اٍحاٍْْٖ٘٘ ،
ُسأٍ( ٛاٍػٍٍٖٗٗ .)ٛعظب ُثاالً أّٔ ٖٗحض سُش ؽصظ ٚوطٗضٍ ٚذسان بن ثابت تستَٓ
باٍٖوٖه ؽٍ ٜاألػالَ ،م٘ ذٗن أن ؽُظ بن أب٘ ظبٗؾٗ ٛتٓحِ ؽٍْ ٜطا اٍتىٍٗض اٍصؾظ،ٙ
ًطٌٍ ٗٓاحِ أبٖ ّٖاش ْطا اٍتىٍٗض "ًَ ْطا ٗستذَٗ إ ّال أن ٗصٗظ إٍ ٜظسٖص ْطا اٍتىٍٗض
ٖأسبىٗتٔ ؽٍُ ٜن ٗتٓحُٖن ؽٍٖٗٔ ،إال مُا ُبظظ آٍحِٖ ؽٍٗٔ ٍٖ أّٔ ٍِ ٖٗحض
وبٍِٓ"(.)13
بؾض ْطٕ اٍذحخ اٍحضٍٗ ٛاٍُّػىٗ ٛاٍت٘ ٖٗظضْا ٖٗسه اٍٖٗسه ْٖ٘ م٘ ظأٗ٘
ذحخ ضاُقٗ ٛأت٘ بذحُُ ْٖ٘ ٛسًت ،ٛأال ْٖ٘ ذح ٛاٍىظآن .مإن ًان ػٔ ذسٗن وض
زؽِ أن اٍىظآن ْٖ بضاٗ ٛاألضب اٍؾظبً٘ٗ ٍِٖ ،ن ثُ ٛصؾظ حاٍْٖ٘ ،إنِ ٖحض مَٖٓ ُّذَٖ،
مًٗه ،إطنٖ ،ظضَ م٘ اٍىظآن اًٍظِٗ ًٍُ" ٛصاؽظ" ست ُظاتٗ ،ىَٖ اٍٖٗسه" :بىٗت
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ُسأٍ ٛأسظ ٝتضَّ ؽٍ ٜاٍصؾظ اٍحاٍُْ٘ ْٖ٘ ،سأٍ ٛاستىظا ٟٛٗتسضُّا ذىاًًٗ ٍِ .ن
طضم ٛأن تُظ ًٍُ( ٛصاؽظ) ست ُظات م٘ اٍىظآن ًَٖ ُظ ٚم٘ سُٖٗ ٛستٍن.)14("ٛ
ٍٖىض ٖظضت ْطٕ اآلٗات ٖمي تظتٗبٓا م٘ اٍىظآن:
ل
 0ـ بل قالٌا أضغاج أحالن بل افتراً بل وٌ صاعر فلٍأتها بآٍّ كما أُ ْرسِ َ
األٌلٌن( األهبٍأ.)5 :
 8ـ ٌالصغرأ ٍتبغىن الغاٌٌن( الصغرأ.)882 :
 3ـٌ ما علّمهاً الصغر ٌما ٍهبغَ لي ٌإن وٌ إال ذكر ٌقرآن مبٍنٍ( ش.)59 :
 2ـ ٌٍقٌلٌن إهها لتاركٌ آلىتها لصاعر محهٌن( الصافات.)35 :
 5ـ أن ٍقٌلٌن صاعر هتربص بي رٍب المهٌن( الطٌر.)31 :
ال ما تؤمهٌن( الحاقّ.)20 :
 5ـ ٌما وٌ بقٌل صاعر قلٍ ً
"لهالحظ أن سٌرِ من سٌرِ القرآن تحمل عهٌان (الصغرأ)ٌ ،من المتغذر
أن ٍكٌن وذا الغهٌان لٌ لن ٍكن الصغر تقلٍد ًا كلَ الحضٌر"(.)05
إن ْطٕ اآلٗات تضامؿ ؽن اٍىظآن عض اٍتُٓ ٛاألساسٗ ٛاٍت٘ ٖحٓت إٍٗٔ ذٗن اتُٓٔ
اٍُصظًٖن بأّٔ صؾظّْٖ .ا ٗسػظ ٍٍؾىَ سؤاَ :ـ ٗىَٖ ٖٗسه اٍٖٗسه :أٗؾىَ أن ًٖٗن
اٍؾظب وض ٖاؼبٖا ؽٍّ ٜؾت اٍىظآن باٍصؾظ (ٍّٖستىظئ ْطٕ اٍُٖاؼبُ ٛن ٖظٖض اٍضماـ
عضْا ُٖزؽاً ؽٍ ٜست سٖظ ُتباؽض ٚزُّٗاً) ٍٖ ٍِ ًّٖٖٗا ٗؾظمٖن اٍصؾظ ُؾظم ٛحٗضٚ؟
اٍحٖاب ؽّض :ٙال ٗؾىَ .إذن فالصغر الحاولَ ضرٌرِ مطلقّ"(.)05
ذىاًٗ ،تسا َٞاٍىاظئ ًٗه فابت مػّ ٛاٍُظذِٖ ػٔ ذسٗن ّٖباْتٔ ؽن طٌٍ ،مٍٖ
ٍِ ًٗن اٍصؾظ ُتأطالً م٘ اٍُحتُؿ اٍط ٙأػٍي ؽٍٗٔ (حاٍْ٘)ًٗ ٍِ ٍٖٖ ،ن ثُ ٛصؾظاٞ
ًَثُظَ ؽضضِْ أِ وًََّٗ ،ه تِّ طًظ طٌٍ م٘ اٍىظآن اًٍظِٗ ست ُظات ،ضماؽاً ؽن آٗات
اٍىظآن ،بأّٓا ٍٗست صؾظاًٖ ،أن ظسَٖ أٍٍ ٍٗش صاؽظاً ٍٖٗش بُحّٖن .ذىاً َْ ،فاب
طٌٍ ؽن طْن ػٔ ذسٗن ،أِ أن أساتط ٚػٔ ذسٗن ِْ اٍطٗن فّٗبٖا طٌٍ.
ٖٗعر اٍّاوض ٖٗسه اٍٖٗسه أُظاً ْاُاً ٗىَٖٖ" :اٍصؾظ اٍحاٍْ٘ ال ًُٗن أن ًٖٗن
وٍٗالً ،ألن اٍىنز ٚاٍىظآًّٗ ٛاّت حْٖظٗ ٛبذٗج ٗتؾطظ إالّ ٗسبىٓا ًِ ْاٍٗ َٟذضج ْطا
اٍتذَٖ آٍا َٟم٘ األسٍب.)17("ٛ
ٖبُا أن اٍضًتٖظ ػٔ ذسٗن أسط بّؼظُٗ ٛظحٍٖٖٗج اٍط ٙػؾن باٍصؾظ اٍحاٍْ٘
ٖذح ٛاٍُستصظي األحّب٘ أن اٍصؾظ اٍحاٍْ٘ ٗنٖي اٍصؾظ اإلفظٗى٘ ُن ذٗج (اًٍِ)
ألّٔ ٍِ ٗستٖؽب طًٌٍُ ،ا ٗىَٖ ٖٗسه اٍٖٗسهٖٗ ،ىطض ُن طٌٍ أن اٍىظآن ال بضّ ُن أن
ًٖٗن وض سبىتٔ ٖصظػتٔ ًُٗات ْاُ ٍٟٛن اٍصؾظ اٍُتػٖظ ّٖؽٗاً ،ألّٔ ؽٍ ٜوضظ ًُٗٛ
ّٖٖؽٗ ٛاٍصاظػ ٗأت٘ اٍُصظٖػ(.)18
ٖٗتسا َٞاٍّاوض ٖٗسه اٍٖٗسه" :أمٗطضي اٍؾىَ ،إطن ،إن حُٗؿ اٍظٖا ٚـ ؽظباً
ٖؽحُاً ــ وض تٖاػؤٖا ؽٍ ٜتٍنٗي ؽطظ أضب٘ بًأٍُ ًُٗن استالؤ؟"(.)19
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ُٗؾضُّ ػٔ ذسٗن إن اٍىظآن ُظآ ٚاٍذٗا ٚاٍحاٍْٗٗ ،ٛىٍٖٖن :مإطا أظضتُ أن أضظش
اٍذٗا ٚاٍحاٍْٗ ٛمٍست أسٌٍ إٍٗٓا ػظٗي اُظئ اٍىٗش ٖاٍّابقٖ ٛاألؽصٖ ٜزْٗظ ٖوش
بن ساؽضٖ ٚأًثِ بن طٗن٘ ألهَ ال أثق بما ٍهسب إلٍىنٖ ،إُّا أسٌٍ ػظٗىاً أسظ،ٝ
ٖأضظسٓا م٘ ّظ ال سبَٗ إٍ ٜاٍصٌ م٘ طذتٔ ،أضظسٓا م٘ اٍىظآن .ماٍىظآن أطضي ُظآٚ
ٍٍؾطظ اٍحاٍّْٖ٘ ،ظ اٍىظآن ثابت ال سبَٗ إٍ ٜاٍصٌ مٗٔ"(.)21
ٗظّض ٖٗسه اٍٖٗسه ؽٍْ ٜطٕ اٍذح ٛمٗىٍَٖ :سّا ّظٗض إال أن ّىَٖ ًٍُٖ ٛاذضٚ
وآٍا اٍظسَٖ" :اإلسالِ ٗحبُّ ُا وبٍٔ"(ًٍٖ ،)21ن ٖبقغ اٍّؼظ ؽن ظ ّض ٖٗسه اٍٖٗسه،
إن ًان اإلسالِ وض حبَّ ُا وبٍٔ أِ الٍّٖ ،نتظغ ،أن ًٖٗن اٍىظآن ُظآ ٚاٍذٗا ٚاٍحاٍْٗٛ
ًُا ٗى َٖ ػٔ أٖ ٗزؽِ ،مإن ْطٕ اٍُظآ ،ٚال تٍق٘ اٍصؾظ اٍحاٍْ٘ ٖاٍضٍَُٗ ،ا سبي
ٖطًظّإ ُن آٗات اٍىظآن اًٍظِٗ.
ٖٗثٗظ ػٔ ذسٗن أُظاً آسظٗ ،ىَٖ" :مأّت تظ ٝإن اٍىظآن ذٗن ٗتذضج ؽن اٍٖثّٗٗن
ٖاٍٖٗٓض ٖاٍّطاظٖ ٝفٗظِْ ُن أطذاب اٍّذَ ٖاٍضٗاّات ،إُّا ٗتذضج ؽن اٍؾظب ٖؽن
ّذٍَ ٖضٗاّات ،أٍنٓا اٍؾظب؛ مٖٓ ٗبػَ ُا ٗبػَٖٗ ،ؤٗض ُّٓا ُا ٗؤٗضٍٗ ْٖٖ .ى ٜم٘ طٌٍ
ُن اٍُؾاظعٖ ٛاٍتأٗٗض بُىضاظ ُا ٍٓطٕ اٍّذَ ٖاٍضٗاّات ُن اٍسٍػان ؽٍّ ٜنٖش
اٍّاشٖ .إطن مُا أبؾض اٍنظي بٗن ّتٗح ٛاٍبذج ؽن اٍذٗا ٚاٍحاٍْٗ ٛم٘ ْطا األضب
اٍطٗ ٙعاه إٍ ٜاٍحاٍْٗٗنّٖ ،تٗح ٛاٍبذج ؽّٓا م٘ اٍىظآن"(.)22
ًٗه فاب ؽن مػّ ٛاٍضًتٖظ ػٔ ذسٗن ْٖٖ ،اٍؾٍِٗ اٍسبٗظ اٍؾاظه بٖؼٗنٛ
األضب ْٖٖ .األزْظٖ ٙاٍطً ٙان ٗىاَ ٍٔ اٍصٗش ػٔ ذت ٜسنظٕ إٍ ٜباظٗشًٗ ،ه فاب
ؽن طّْٔ :إن ٍٍىظآن ٖؼٗنٖ ٛوُٗ ُُٖٛٓ ٛفٗظ ُُٓ ٛاٍصؾظ .ماٍىظآن ضستٖظٌ ٍضٗ ٍن
حضٗضٍٓ .طا ٗأت٘ ؽٍ ٜطًظ اٍٖثّٖٗ ٛاٍٖٗٓضٖٗ ٛاٍُسٗذٖٗ ٛأَْ اًٍتاب إٍش .أُا اٍصؾظ
وضُٗٔ ٖذضٗثٔ ٍِ تًن ٖؼٗنتٔ ْطا ُؿ أن ًثٗظاً ُن ذٗا ٚاٍطذظاٖ ،ٞاٍباضٖٗ ،ٛصؼه
اٍؾٗضٖ ،فٗظْا وض ؽًسٓا اٍصؾظ اٍحاًٍْ٘ ْٖ ًِٖ ،ظٗٔ وَٖ ؽُٗض األضب اٍؾظب٘:
"مأُا ْطا اٍصؾظ اٍطٗ ٙعاه إٍ ٜاٍحاٍْٗٗن"ٍٗ ،ست إعام ،ٛبَ إن اٍصؾظ اٍحاٍْ٘
ْٖ ُن طُِٗ اٍذٗا ٚوبَ اإلسالِ.
اٍذح ٛاألسظ ٝاٍت٘ ٗؾتض بٓا ػٔ ذسٗن ،أال ْٖ٘ إن اٍصؾظ اٍحاٍْ٘ ال ٗؾًش
اٍذٗا ٚاالوتطاضٗ ٛاٍحاٍْٗٗ ،ٛىَٖ" :مأُا ْطا اٍصؾظ اٍطٗ ٙعاه إٍ ٜاٍحاٍْٗٗن
مٗؼٓظ ٍّا ذٗا ٚفاُع ٛحام ٛبظٗ ٟٛأٖ ًاٍبظُٗ ٟٛن اٍصؾٖظ اٍضّٗ٘ اٍىٖٖ ٙاٍؾاػنٛ
اٍضّٗٗ ٛاٍُتسٍػ ٛؽٍ ٜاٍّنش ٖاٍُسٗػظ ٚؽٍ ٜاٍذٗا ٚاٍؾٍُٖٗ ،ٛإال مأٗن تحض صٟٗاً
ُن ْطا صؾظ اُظئ اٍىٗش أٖ ػظم ٛأٖ ؽّتظ !ٚأٖ ٍٗش ؽحٗباً أن ٗؾحز اٍصؾظ اٍحاٍْ٘
ًٍٔ ؽن تطٖٗظ اٍذٗا ٚاٍضٍٍّٗٗ ٛحاٍْٗٗن!"(.)23
أوَٖ وبَ أن استصٓض بظض ٖٗسه اٍٖٗسه :إن ْطٕ اٍذح ْ٘ ٛاٍىص ٛاٍت٘ وطُت
ؼٓظ اٍبؾٗظًُٖ ،ا واَ آسظٖن :إن ػٔ ذسٗن ٍِ ٗىظأ اٍصؾظ اٍحاٍْٖ٘ٗ ،ظّض ٖٗسه
اٍٖٗسه واٟالًٍ" :ست أضظًٗ ٙه فاب ضٖٗان ؽظٖٖ ،ٚصؾظ اٍطؾاٌٍٗ ًٍٔ ؽن باَ
اٍُظذِٖ ْٖٖ ،اٍصؾظ اٍطٗ ٙؾًش اٍطظاـ اٍػبى٘ ٖؽالوات اإلّتاد بًَ أُأّ .أمّتُٓٔ

01

آراء ورأي آخر قضية الشعر اجلاهلي ()3

بأّٔ ٍ ِ ًٗن ًاَُ االػالـ ؽٍ ٜاٍصؾظ اٍحاٍْ٘؟ أال ٗؾًش صؾظ اٍطؾاٌٍٗ تظضٙ
األٖعاـ اإلّتاحٖٗ ٛاٍؾالوات اٍساٍبٖ ٛاألذٖاَ االوتطاضٗ ٛؽّض اٍؾظب؟"(.)24
ٖٗأت٘ اٍُظذِٖ ػٔ ذسٗن بأُثاَ ُن اٍىظآن ،ؽٍ ٜاٍذٗا ٚاالوتطاضٖٗ ٛؽن مظٗي
األفّٗا ٞاٍُستأثظٗن باٍثظٖ ٚاٍُسظمٗن م٘ اٍظبا ٖمظٗي اٍُؾضُٗن أٖ اٍطٗن ٍٗش ٍِٓ ُن
اٍثظُٖ ٚا ًُِّٗٓ ُن أن ٗىاُٖٖا ْؤال ٞاٍُظابٗنٖ .وض ٖثي اإلسالِ م٘ طظاذٖ ٛذزِ
ٖوٖ ٚإٍ ٜحاّب ْؤال ٞاٍُستعؾنٗن .إٍ ٜأن ٗىَٖ" :أمتؼن أن اٍىظآن ًان ٗؾّْ ٜطٕ
اٍؾّاًٍٗٓ ٛا بتذظِٗ اٍظبا ٖاٍذج ؽٍ ٜاٍطضوٖ ٛمظغ اٍزًا ٚإن ٍِ تًن ذٗا ٚاٍؾظب
االوتطاضٗ ٛاٍضاسٍُٗ ٛن اٍنساض ٖ االعػظاب بذٗج تضؽٖ إٍ ٜطٌٍ؟!!(.)25
ٗظضُّ ٖٗسه اٍٖٗسه" :أمتؼن أن ؽظًٖ ٚان وض واَ:
ُٖن ٌٗ ُثٍ٘ طا ؽٗاَ ُٖىتظاً
ُن اٍُاَ ٗػظز ّنسٔ ًَ ُػظز
ٖأن اٍصّنظً ٝان وض واَ:
ٖأستَهُّ تظب األظغ ً٘ ال ُٗظٍٔ ٝ
ؽٍَّ٘ ُن اٍػَٖ اُظؤ ُتػََّٖ
"ٍٖ ٍِ تًن ذٗا ٚاٍؾظب االوتطاضٗ ٛاٍضاسٍُٗ ٛن اٍنساض ٖاالعػظاب بذٗج تضؽٖ
إٍ ٜطٌٍ".
ٗػٍب ػٔ ذسٗن أن ّذضثٔ أٗن ٗحض م٘ ْطا األضب صؾظٕ ّٖثظٕ ُا ٗطّٖظ ّعاالً ُا
بٗن األفّٗاٖ ٞاٍنىظاٞ؟
ْٖا ْٖ طا ٖٗسه اٍٖٗسه ٗصٗظ بأطبؾٔ إٍ ٜصؾظ اٍطؾاٌٍٖٗ ،اٍذي أن ُا ُن ص٘ٞ
م٘ ًتاب اٍُظذِٖ ٗثٗظ استقظاب٘ أًثظ ُن ْطا اٍػٍب"(.)26
ٖٗىَٖ ؽُٗض األضب اٍضًتٖظ ػٔ بٌ ذسٗن:
"ماٍصؾظ اٍحاٍْ٘ ُٗثَ ٍّا اٍؾظب أحٖاضاً ًظاُاً ُّٓٗٗن ٍألُٖاَ ُسظمٗن م٘
ازضظآٟاًٍٖ ،ن م٘ اٍىظآن إٍذاذًا م٘ طِ اٍػُؿ"(.)27
ٖٗظّض اٍّاوض اٍُظذِٖ ٖٗسه اٍٖٗسه واٟالًٍ" :ىض فاب ؽن باَ اٍُظذِٖ أن اٍصؾظ،
ًَ صؾظٗ ،ىضِ األسالي ًُا ّٗبق٘ أن تًٖن ،ال ًُا ْ٘ ًا ّٟٛم٘ اٍٖاوؿٗ ْٖٖ ،تؾاَُ
ُؿ اٍىِٗ ؽٍ ٜاإلًُان ال ؽٍ ٜاٍتذىٗيٖ .ذٗن ّضظش ُظذٍ ٛأضبٍّٗ ٛستىظئ ٖاوؾٓا
االحتُاؽ٘ ُن اٍّطٖظ األضبٗ ٛمإّّا ال ٌٍُّ طٌٍ إال باٍتذٍَٗ ال باٍُباصظ .ٚإن صؾظ
اٍظثاٖ ٞاٍُضٗر ال ًُٗن أن ٗؾًش إال اٍُثاٍ٘ وبَ اٍٖاوؾٖ٘ ،إن ًان ٗؾًش اٍٖاوؾ٘
مُٗا ٗؾًش.
تظ ٝأال ّحض اٍبسَ ٖاٍحبن ٖاٍتًاٍب ؽٍ ٜاٍُاَ م٘ صؾظ آٍحا .ٞسط ْطا اٍبٗت
ٍؾظًٖ ٚصاْض ؽٍ ٜاٍبسَ:
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ن ن ن

إنيييييييييييإنائيييييييييييز ن ييييييييي ي نإنييييييييي ي إنعيييييييييييز
ن
وأنيييييييييايفنائيييييييييز ن ييييييييي نإن ييييييييي نوا ييييييييي ن ن
ن
ن
ْٖطاً ،صاْض ؽٍ ٜتًاٍب اٍّاش ؽٍ ٜاًٍسب:
وئيييي ي نحل جييييييكنا
ن
ن

جيييي ي نئيييي ي ن يييي ي نوج يييي ي ن ن ن

ئييييييييي ناج ييييييييي ظنإ نئييييييييي نأجيفييييييييي نو يييييييييزان ن
ن
ٖاّؼظ ذاَ اٍنىٗظ م٘ اٍّاش م٘ وطٗض ٚؽظٖ ٚاٍت٘ ٗستٍٓٓا بٓطا اٍبٗت:
د يييييييييييييييإننج يييييييييييييي نأصيييييييييييييي ن يييييييييييييي نن ن ن
ن
رأيييييييييييييياناج ييييييييييييي ظنعيييييييييييييز ناج ييييييييييييي ن ن
ن
ن
ال أٌٍُ إال أن أظحر أن اٍُظذِٖ ٍِ ًٗن ُػٍؾاً ؽٍ ٜصؾظ اٍطؾاٌٍٗ ذٗن ٖعؿ
ًتابٔ ْطا"(.)28
ٖٗعر اٍّاوض ٖٗسه اٍٖٗسه ْطٕ اٍُسأٍٖ ،ٛاٍُىطٖض اًٍظِ ٖاٍبسَ واٟالً إن
سطٗط ٛاًٍظِ اٍت٘ أٍذىٓا اٍظثاٖ ٞاٍُضٗر ببؾغ اٍّاش ٍِ تًن تسبك إال ؽٍٜ
االظستىظاػٗ ٛاٍبضٖٖٗ ٛاٍػبى ٛاٍتحاظٖٗ ٛذضُْاْٖ ،طا أُظ ًاّت تىتعٗٔ صظٖػ
اٍسٗاضٖ ،ٚاألِْ ُن طٌٍ أن اٍُظذِٖ وض ماتٔ أّٔ ٗستسٍظ اٍصُ٘ ٞن ّىٗعٔ.
مإعنا ٞطن ٛاًٍظِ ؽٍ ٜاٍُُضٖز أٖ اٍُظث٘ تؾّ٘ ذاح ٛاٍُحتُؿ إٍٗٓا ًُثَ أؽٍٜ
أًثظ ُُا تؾّ٘ ٖحٖضْا م٘ اٍٖاوؿ.
ذح ٛأسظٗ ٝنطر ؽّٓا ػٔ ذسٗن ْٖ٘ ،أن اٍىظآن ّٗؼِ اٍؾالو ٛبٗن اٍضاٟن
ٖاٍُضٗنٖٗ ،ستصٓض باآلٗ ٛاًٍظُُٗ )*(ٛن سٖظ ٚاٍبىظ.ٚ
أٖال ٗؾٍِ اٍضًتٖظ ػٔ إن اٍىظآن ضستٖظ اٍضٗن اٍحضٗض حاٍٗ ٞؾٍِّ اٍّاش ٍٖٗزُِٓ
اٍؾَُ باٍذيٖ ،اٍؾضَّٖٗ ،ؼِ اٍؾالوات بُِّٗٓ ،ن ًّازٖ ،ػالي إٍشٖ ...اٍصؾظ ٍٔ ٖؼٗنٛ
حُاٍٗ ،ٛأعه إٍ ٜطًٌٍُ ،ا ٗىَٖ اٍٖٗسه ،إن ٍٍصؾظ ُٖعٖؽات ال ٗتؾضاْاْٖ ،طا
ُٖظٖج وضِٖٗ ،ظبُا م٘ ًَ صؾظ اٍؾاٍِ وضُٗٔ ٖذضٗثٔ.

(*)نييف نأَيُّ يف ناجذِي يفنآئيف واْنإِذيفانتيف يفاييف ت نبِ يفيْ ٍنإِ َج نأَجيف ٍنئُّضيفيًّى ن َي ْتوو نويفجْإيفتْتيكنبإْي يفت ْن َ تِيكنبِن جْ يفي ِِْنويف َنييفيبْ يفن َ تِيكنأَ ْن
ييفتْتكيفن ًَّيف ن يف ًّيفهناجّهن َ ْإيفتْتكْنويفجْإًِّْ ِناجذِين يفَإْهِناجْحيفقُّنويفجْإيفتقِناجّهيفنريفبهنويف َنييفوْديفطْنئِ ْهنعيفإْئ ًن َ ن َ يفناجذِين يفَإْهِناجْحيفقُّن
ص ِإ ًن َأوْنضيف ِإ ًن َأوْن َنييفضْتيفطِإعنأَ نيًِّ ن ويفن َ ْإًِّْ ْنويفجِإُّهنبِ جْ يف ِِْنويفاصْتيفغْ ِ واْنعيف ِإ يفيْ ِنئ نرِّجيف جِت ْن َ ِ نجي ْنييفتونيفي نريفجَيإْ ِن
يف
َزيفج نويفائْزيفأَتيف ِنئًِّ نتيفزْضيفوْ يفنئِ يفناجغُّ يف يفاءنأَ نتيفضِ نإْ ْ يفا ًّيف ن َتذيف ِّزيفنإِ ْ يفا ًّيف ناألخْزيفىنويف َنييفبْ يفناجغُّ يف يفاءنإِذيفانئيف ند واْنويف َن
تيفضْبَئوْاْنأَ نتيفتْتووْ نصيف ِ اًنأَون َوِ اًنإِجَ نأَجيفِهِنذيفجِتي ْنأَْْضيفي ن ِ ين يفناجّيهِنويفأَْْيو نجِ غي يف يفدوِنويفأَدْنيفي نأَ نتيفزْتيفي بواْنإِ نأَ نتيفتيو يفن
نوإِ ن
ِزوًنت ِيزونيف يف نبيفإْ يفت ْن ََإْطيفن يفَإْت ْنج يف حنأَ نتيفتْتوو يف نويفأَعْ ِ وْاْنإِذيفانتيفويف ييف ْت ْنويف َنيضيفيررن َ تِيكنويف َنعيفي ِإ يف
تِجيف يفروًن يف ض يف
يفت ْ يف واْن َ ِنهن ضوقنبِت ْنويفات واْناجّهيفنويفي يفًِّّت ناجّهنويفاجّهنبِت ِّنعيفإْءٍن يفِإ .
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مُا باَ ؽُٗض األضب اٍؾظب٘ٗ ،ػاٍب اٍصاؽظ اٍحاٍْ٘ بتّؼِٗ ؽىٖضٖ ،عبػ ؽالوٛ
اٍضاٟن باٍُضٗن!!
ٗىَٖ اٍضًتٖظ ػٔ:
"ُٖن ؽحٗب األُظ أّّا ال ًّاض ّحض م٘ اٍصؾظ اٍحاٍْ٘ طًظ اٍبذظ أٖ اإلصاظ ٚإٍٗٔ،
مإطا طًظ ٗضَّ ؽٍ ٜاٍحَٓ ال أًثظ ٖال أوَ .مَٓ ًان اٍؾظب م٘ اٍحاٍْٗٗ ٛحٍٖٓن اٍبذظ
ذىاً ٖال ٗطػّؾّٖٔ م٘ ُظامىِٓ؟ أُا اٍىظآن مَُٗنُّ ؽٍ ٜاٍؾظب بأن أٍٍ سسّظ ٍِٓ
اٍبذظ إٍش"..
ٖٗظض اٍّاوض ٖٗسه اٍٖٗسه" :أ ٙحٖظ ْطا ؽٍ ٜاٍصؾظ اٍحاٍْ٘؟! ّذن ّستػٗؿ أن
ّطًظ ؽٍ ٜسبَٗ اٍُثاَ ال اٍذطظ ،سُسُٖ ٛاعؿ ٍصؾظاُ ٞتنظوٗن ٗتػظوٖن مٗٓا إٍٜ
اٍبذظ أٖ ُا ٗتؾٍي بٔٗ .ىَٖ اُظؤ اٍىٗش:
وجإييييييي ن ًّييييييييولناجوحييييييييزنأرخييييييي نصييييييي وجه ن ن
ن
يييييييييييييإنبيييييييييييييبنوا نا ًّيييييييييييييو نجإوت ييييييييييي يإن ن
ن
ن
ٖٗىَٖ ػظم:ٛ
ن
ن
ن
ن

يييييييييييب ن ييييييييي ي ولنا جتإييييييييي ي ن ييييييييي ي ووًن ن ن

وجإيييييي ي نأونئيييييي ي نصيييييي ي

ٖٗىَٖ زْٗظ:

خالييييييييي ي نصيييييييي ي
ن
نابيييييي ي نييييييي ي ئ ن ن ن

نب ج واصيييييييي ي نئيييييييي ي نددِن ن

جيييييييييورنب يييييييي ن ا يييييييييالحنحلييييييييوراًنوي تيييييييي ين ن
ن

ي ط ييي نأئإييي ِنأجيييواسنأديييي ِناج يييالون ًّييين ن ن
ن
ي غييييي ي ناج يييييييواتإن ًّييييي ي رناج ييييي ي نب جضييييي ي ن ن
ن
ن
ٖٗىَٖ:
يييييييييو ناجضييييييييي
ن
ن
ٖٗىَٖ اٍّابق:ٛ

ن ًّييييييييي ن ييييييييي ِندون ييييييييي ن ن ن
إيييييييي ي ناج زييييييييي ي ن ج تتيييييييي ي ن يييييييي ي جتز ن ن
ن

يظيييييييي ي نئيييييييي ي نخو ييييييييييهنا ييييييييييالحنئ ت ييييييييييًًّن ن ن
ن
ب خلإشرانييييييييييي ي نب ييييييييييي ي ناأليييييييييييي ي نواج جييييييييييي ي ن ن
ن
ن
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مًٗه ّنتظ ٙؽٍ ٜاٍصؾظ اٍحاٍْ٘ ّٖزؽِ أّٔ ٍِ ٗطًظ اٍبذظ أٖ أن طًظٕ ال ٗضَ إال
ؽٍ ٜاٍحَٓ".
ٖٗطَ اٍّاوض ٖٗسه اٍٖٗسه إٍْ ٜطٕ اٍّتٗح ،ٛمٍّىظأ" :إن ذح ٛاٍُظذِٖ ػٔ
ذسٗن اٍظاُٗ ٛإٍ ٜأن اٍصؾظ اٍحاٍْ٘ ال ٗؾًش اٍذٗا ٚاٍحاٍُّْٗ ٛىٖع ٛذتُاً ،ألّٔ
ؽًش ؽالوات اٍقزٖ ٖطالت اٍىبا َٟبؾعٓا ببؾغًُ ،ا ؽًش اٍىِٗ اٍُثٍٜ
ٍالظستىظاػ٘ ٖاٍناظش اٍبضٖٗٗنٖ ،طٖظ اٍُظأ ٚؼؾّٗ ٛأٖ ُسبٗ ٛأٖ ُٖظٖثٖ .ٛطّٖظ
اٍطظاـ اٍػبى٘ ؽٍ ٜأصضٕٖ ،أػٍؾّا ؽٍ ٜمُ ٟٛن اٍّاش اّتبطت ؽالواتٓا اٍؾصاٟظٗٛ
ٍتىِٗ طالت ػبىٖٗ .ٛأذسب أن اٍطؾاٌٍٗ ِْ أشّ اٍسػ اٍٗساظ ٙم٘ اٍتاظٗش
اإلسالُ٘ ،مأّا ال أحض مظواً بٗن وَٖ ؽظٖ:ٚ
يييييييييييييبب ين يييييييييييييذراًنأونأصيييييييييييييإكنر إوييييييييييييي ن ن ن
ن
وئو يييييييييينن يييييييييطن يييييييييذر نن ئثييييييي ي نئييييييي ي ج ن
ن
ن
ٖوَٖ أب٘ طظ" :ؽحبت ُُن ال ٗحض اٍىٖت م٘ بٗتٔ ًٗه ال ٗسظد إٍ ٜاٍّاش ُصٓظاً
سٗنٔ".
أُا أن ٗػٍب ػٔ ذسٗن ُن اٍصؾظ اٍحاٍْ٘ أن ٗطّٖظ اٍؾالوات اٍتحاظُٗ ٛؿ
اٍبٍضان األسظٖ ،ٝأن ٗذضّض ؽالوات اٍظبا ٖاٍضاٟن ٖاٍُضٗن مٍىض ّس٘ ػٔ ذسٗن أن
اٍصؾظ اٍحاٍْ٘ ُؾؼُٔ أٖ فاٍبٗتٔ بدٌُ ٖأن اٍتحاظٖ ٚصؤّٖٓا باٍضظح ٛاألٍٖ ٜمدهٍّ
ُن صأن اٍذعظ.
ٖٖحٗز اٍىَٖ ـ ٗىَٖ ٖٗسه اٍٖٗسه ــ ٗسؾّا أن ّزؽِ ُا ُناضٕ أن اٍصؾظ اٍحاٍْ٘
وض ؽًش اٍذٗا ٚاالوتطاضٗ ٛم٘ اٍحاٍْٗ ٛؽٍ ٜأذسن ٖحٔ ؽًساً ُباصظاً ،ؽبظ
اٍطؾاٌٍٖٗ .ؽًساً ال ُباصظاً ؽبظ صؾظ سٖاِْ .إن تذٍَٗ اٍىطٗض ،ٚأؽّ٘ اٍىضظ ٚؽٍٜ
وظا ٚٞتذتاّٗتٓاُ ْٖ ،ا ّستػٗؿ أن ّقتظه ُّٔ ُا ّصاُ ،ٞن طٖظ اٍذٗا ٚاالوتطاضٗٛ
م٘ اٍحاٍْٗ.)32(ٛ
ٖبىٗت اٍذح ٛاألسٗظ ،ٚأال ْٖ٘ اٍٍق ٛاٍؾظبٗ:ٛ
ٗىَٖ ػٔ ذسٗن" :ال ّىَٖ إن ْطا األضب اٍحاٍْ٘ ال ُٗثَ اٍٍق ٛاٍحاٍْٗ.ٛ
ٍّٖحتٓض م٘ تؾظٗه اٍٍق ٛاٍحاٍْْٗ ٛطٕ ُا ْ٘ ،أٖ ُاطا ًاّت م٘ اٍؾطظ اٍطٗ ٙزؽِ
اٍظٖا ٚأن أضبِٓ اٍحاٍْ٘ ْطا وض ؼٓظ مٗٔ؟ أُا اٍظأ ٙاٍط ٙاتني اٍظٖا ٚأٖ ًاضٖا ٗتنىٖن
ؽٍٗٔ مٖٓ أن اٍؾظب ّٗىسُٖن إٍ ٜوسُٗن :وذػاُّّٗ ٛازٍِٓ األٍٖ ٜم٘ اٍُٗن،
ٖؽضّاُّّٗ ٛازٍِٓ األٍٖ ٜم٘ اٍذحاز".
ُٖن ثِ ٗسأَ اٍضًتٖظ ؽُٗض األضب اٍؾظب٘ ػٔ ذسٗن:
أساضت ٍق ٛوظٗض ٍٖٓحتٓا م٘ اٍبالض اٍؾظبٖٗ ٛأسعؾت اٍؾظب ٍسٍػآّا وبَ
اإلسالِ أِ بؾضٕ؟"
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ٖٗحٗب اٍّاوض ٖٗسه اٍٖٗسه م٘ ُؾظغ اٍظض واٟالً:
م٘ وّاؽت٘ إن اإلحاب ٛؽن ْطا اٍسؤاَ ّٗبق٘ أن تستنٗض ُن طذ ٛاٍصؾظ اٍحاٍْ٘
ال أن تؤسط ذح ٛؽٍٗٔ ،إط أن اٍصؾظ اٍحاٍْ٘ ضٍَٗ ذاسِ ؽٍ ٜأن ٍٓح ٛوظٗض ًاّت
ساٟض ٚم٘ ُؾؼِ بالض اٍؾظب سالَ اٍىظن اٍساضش اٍُٗالض....ٙ
ّٖ ...ذن ال ّؾٍِ اٍسبب اٍط ٙحؾَ ػٔ ذسٗن ٗظمغ أن تًٖن اٍؾظبٗ ٛوض ساضت
ُؾؼِ أّذا ٞحزٗظ ٚاٍؾظب وبَ اإلسالِ .إط ْٖ ٗؼن أن اٍسٗاض ٚإُّا ًاّت ٍٍحّٖب ال
ٍٍصُاَٖ .وض فاب ؽن بأٍ أن اٍصُاَ اٍط ٙتًُن ُن إّحاز أؽؼِ ثٖظ ٚم٘ تاظٗش األُٛ
اٍؾظبًٗ ٛان ُن اٍُتؾطّظ ؽٍٗٔ أن ٗسػٖ ْطٕ اٍسػٖ ٚاٍحبّاظ ٍِ ٍٖ ٚتسبىٓا تظاًُات
تاظٗسٗ ٛعظٖظٍٗ ،ٛؾَ أُْٓا أن اٍصُاَ بسػ ّنٖطٕ ؽٍ ًَ ٜسػٖػ اٍتحاظٖ ٚأسٖاوٓا
م٘ حزٗظ ٚاٍؾظب"(.)33
ٌأخٍراً:
ُٖن اٍؾحب اٍؾحٗبًٗ :ه ّس٘ ػٔ ذسٗن سٖي ؽًاؼْ .طا اٍسٖي ٖال صبٗٔ ٍٔ
إال اٍُسظز اإلفظٗى٘ اٍىضِٗ ،ذٗج اظتبػ اٍصؾظ ٖاٍصؾظا ٞم٘ ْطا اٍسٖي بؾاطُٛ
حزٗظ ٚاٍؾظب آّطاٌ أال ْٖ٘ ًُ ،ٛذٗج اًٍؾبٖ ،ٛاألؽحٖب ٛاٍثاًّٗٗ :ٛهٍُٖ ،اطاُٖ ،ت،ٜ
ُٖن! ؽٍّي اٍُؾٍىاتٍُٖ ،اطا سُٗت اٍُؾٍىاتٖ .أوَ ُا ٗىاَ م٘ طٌٍ ،سٖا ٞؽن
اٍُؾٍىات ،أٖ ؽن سٖي ؽًاؼ ــ ْ٘ سٖي ٍؾظغ اٍُّتحات ٖوظا ٚٞاٍصؾظًٍ .ن ٗستّتخ
اٍباذج ،أن ُّؼُ٘ ْطٕ اٍسٖي اٍت٘ تساْٖ ٙطٕ األٗاِ=اٍُؾظغ .إن ْؤالٗ ٞؾظمٖن
سطاٟظ اٍطّْٗ ٛاٍؾظبٗ ٛأٖ اٍّنسٗ ٛاٍؾظبٗ ٛاٍت٘ تتحٍ ٜم٘ ذب اٍصؾظْٖ .طا ًاه
ٍٍظض ؽٍ ٜػٔ ذسٗن اٍُظذِٖ.
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السرد العربي يف مرحلة
ما بعد االستعمار ومشكلة البحث
عن اهلوية
رواية "موسم اهلجرة إىل الشمال" للطيب صاحل منوذجاً
أ.د .أمحد علي حممد*
تَحِسنُ ارشارةُ دااةا إ أ ّ ٓ ةياةا اب ا
صاار" وسم ااج ا إاااُ أ ابقااأررو ااا ّ ااا
كثرياإ سن ابنٓقرد ب غأسما ّ جسهج يف ساادهر،
يث تزار تغاي عاداإ آخ َا بلفع ِل نفسهٔ ،يابساب
ف أااار ّ اا ٓن ة تااال هلااار تااامافا ااار سااان تقن ااار
ّ ااهأيف يف اماارو سقمثتٔهاار ابفن اا  ،يشااح
ي رئلهر اب عبرية  ،بلماجو دتامةُ سات اُ علا
صاااااس اباا ا ا دااااردخا ،سُحريِباا ا إ ساااان خااااجر
اسباااةع عاان ابااا ابتااااو اسبناارةي ابعن ا
دااا ابقااال يابغااابّ ،ي دااا ابقااأرر يازبناامب
حبساا تعااابري اباياةاا  ،تعاااٗع ا مةاا يابااامع
درملتاااري ،ا اشباااجد ابفاااادي ث ةُنها ا اااارر
اب خلا ا يث ةُنها ا ةالا ا اب اااه اباااي ي ف هااار
ابعقااال ابعادا ا  ،يي ف هااار اب أا ا ابعادا ا ،
يعل اااه ك ةمااان سم اااج ا إااااُ أ ابقاااأرر،
ياملم ج هنر هلعن املمجا ااملمةا ا اباي كار
ا هرئال يف ساالا سار دعااا
ار صااو يا ا ْ يةنا ْ
اث اا عأرة ،ااامو ّك يداا اد لعااايف احااااجو،
يا ا ا هلميف اب ر ااار سااان دي اااااا تغا ا ري
ةت ا دتمةُ سمجبا يف ا ارُ ازبأرعار املغلمدا

يابفئااار املهألااا ياب بقااار املن همااا يهااا
فماااُ يا ع ا شااحنيف ابعقاال ابعاد ا اسباااةع
داااامع ةبعااااع علاا ا عااااردُ اباا ا فمري يف تلااااا
املقاامل ياببحااع ساان َ اجٖ عاان ي اارئل اق ق ا
*
بلخجد
ت حل اباةة يف اباياة دمةام ا  ،سا
ّ ٓ اب قن ا ابااي دُن ايفِ ساان خج اار ابقخت ا ر
ابقتتاا ا ابااااي ّ ااااا يف ااكاا ا اباياةاا ا ،
ساااااركاُّ ،ي بنقااااال ٓ هنرباااااا بعبااا ا إ ةيائ ااا ا إ
سُحمأ دن يف عل ّ ر هر احاااا  ،ا ظبا
ابساااارةد يف نرعناااار دمجاااامد شختااا اباااااايي

ينق نه ّعين د ل ابقت يف كرئن ياااا1ا،
يسااان اااج ّدةكنااار سااان خاااجر ها ا اب قن ا ا ّ ٓ
هنربا دعاةن مياثج خ ا اباياةا اح ر اا
احير اتتاال هلت ا ف ااع ا احك يد ا اب ا ي
كر شب هرإ درباايي ينق نرإ به يف ي يف يااا،
يادخا تعلق دربقاة ابي ك تس فا سن اسبمج
ابااااااممين كعاااااااو ا اااا ا فردتهر ساااااان املاالاااا ا
* ّ را يف جرسع دسقق اا كل ادداب اباادع
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اث ا عأرةة  ،يساان خااجر ه ا ةن اببعاااةن دااا
اباياة اةب إ سن ابسريُ اب ات بلمرت  ،اب ي
اااع أ تعأا ا ج دباد اااه با ا جس ا ا اجٓ ابعااارو
يابقنرةر املقاكك  ،د اةاق ماجل سزةاا سان
اح ئل امر سقمل ا مة ياثن أرء ياب غا ري،
ي ا ه فيف اباياة اري سااُ دها ابغرةا دتامةُ
تقاةاةا ا علا ا بسااار ابااااايي و ااانهاو ينااابين
ي نخن ابقأ ااتهر رةادتنر ي نهزو ابفقاا

دأي ي ل وا2ا

ك ةمان ابااايي املا علج فارعجإ يث سات ااإ
يف تغ ا ري ا اارُ ابقاة ا ابااي تعاارن ساان اب خل ا
ياباكااااامد ،ا دق ااااايف ةاجتاااااه ابعبث ااا ا داااااا
اشباممو ي ابقاةا صبااد ضباريث ثك قارع
ابااا ا املهقااااأ سااان خااااجر سجاقااا ّم اااارع
ست ف ع ا احك يد  ،ابي جعل هر اباياة
زياإ جنمد رإ فادةرإ سنردإا بلغزي ابقاأرب ابا ي
كاااال اب خلا ا ياث ا ا غجر ياب بع ا ا و ساااراا
ّع أمناااااار ااااااري افناااااا ساااااان ابقاااااااكر
اث عأرةة نزفيف دسرءنر يث تزاروا3ا

َأٓ سسأب ر ِ س زتار ةياةا و سم اج ا إااُ
أ ابقااأرر و ب ت ا اك ارإ كاابرياإ ساان اب ااأ ري
يازبأارر ااااهأر ت تال دلعبا ابساادّ ،عااين
اب قن ابفن اباي ّ اهأيف يف ة اج ابقختا
ابايائ ارشامرب  ،ابااايي يستا ف اع ا
سعرإ يفق خ ابساد امل ابعا يف ابقتا  ،ي اا
محّليف اباياة ست ف ع ا ،سستيب خفرل
املقمث اث عأرةة يف اب غا ري ،دمصافه جازءاإ
ساااان املقاااااي اث ااا عأرةي املقااااك  ،ا كاااار
ضبك ا ارإ عناااا ارظبل اااز ،يسه ئا ارإ ب سااانج ّعلا ا
املاتا ا دعاااا خاااايجهج سااان داااجد املسا ا عأَاُ،
يبماان اب ا ي اااا ّ ٓنااه ّ ت ا ح اابرب ّشااري
ب هاااار ساااان خااااجر اا ا رل احااااااا  ،ا يجااااا
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اث اااا عأرة يف ابفئاااار اثن هرقةاااا ساااار قاااااق
ستاارسبه ،ساان ّجاال ابااا ّبغ ا دية املثق ا يف
اب غااا ري ييف اب نأ ااا  ،يعاااارد اباااابجد دعااااا ّ
تنفسااااااايف ةةااااااار اسباةاااااا درنقنااااااارء ابعهااااااامد
اث اااا عأرةة  ،تااااااق ساااان جاةاااااا ذباااايف ناااااري
اممسااار يمن ا ا فر ااااُ و يماااا دبنااارء سااان
اب اامب احمحاااا علاا ةاااف ابن اال يف سن تاا
مترسااه يّ ااأ ج عنااه ،ف قاامر عأ ا عبااا املناار
وشاااافخرن و ااااج ااااامرْ ث ةساا ا عم دنرءهاااار،
اممس كجو فرةغ كل ابا ي ةفلحام ف اه
جي ئااااام ب نااااار سااااااُإ كااا الٓ عااااارسا ّي ج ااا ا
جبأرهريهج يابماةةهجا يثف رتهج ةعا فاج
يةسقط علّر  ،كنر ساتراا ّةرو ارظبل از سان

ه ابايش وا4ا

يابثرن ا املقاامث ابسااادة ابااي ّ هااا
ابنسج يف رة ابرباع يارامرو ففا اباياةا
سقااامث تعأاااق ابااامع جبأرب ا ا ابلّغا ا امل ااااقُ
درحفمااارة ابعأ قا ا يابعبااارةا ابساااحاة اباااي
تاااكد بااااو امل لقا ا ةن نا ارإ ةع اااا أ فنااارءا
شااااعاة  ،ك تلإهاااار ةياةاااار كااااثريُ يف قساااان
اباياة ا ه ا ا ،يه ا فناارءا نقلاايف ابساااد أ
صبااارر ذبققااايف سااان خجباااه ابم فا ا ابقاااعاة
بلمجو

لعبة السرد:
افااال ابااة ااام يف تفساااري ابعج ا ا داااا

ةايي ابقت ا يد لااهرا5ا ،ي ااا اااسيف ّفماارة
سف ااااااُ يف هاااا ا املمةااااام  ،د اااااا ّ أااااام
شختاااا ابب ااااال ،دساااااب اب قن اااا ابساااااادة
امل ق ع كأر ةكن دعض ابااة اا6ا ،كار
ساااجااإ بلاياةا ا ب مقا ا سااار تا ا ا يف اااااةُ
نف ا املتب ا املثق ا اب ا ي ّةاد ّ ةثااأة حدناارء

السرد العربي يف مرحلة ما بعد االستعمار

جنمده املغلامدا ياملهأقاا ،فأة ال بلقاأرب ا
شختا ا ف ركا ا رقةا ا سناااردُ ت قااااب بغا ا
اشبتج يتل هج علمسه يمت ص قرف ه ،اج تف اا
دنساارئه ّش اآ ساار ةماام عل ااه ابف ااا ،سس ا غل
انف ااار آفااارل اسب ااارُ ابغاد ا ا دمااال ّ اااااةهر
يصبره لااهر د ااا ّ ٓ تلااا ابقختاا فقااليف يف
آخا امل رع ،حنهر ك ذبأل هافرإ امرع ا إر يك
ذبأااال هأا ارإ امرع اارإ ،ا كااار هاااافهر ابغااازي
يابف م يابثأة علا ابتاع ا ابفاادي ،ا ّة ال
صر" د له ست ف ع ا يهم ابقارب
اب
ابجسا ا ابا ا ي ةقااا عل اكااار ّء طب تاااااإ اااين
تعل أه يف ابسمدا  ،ب ري أ ستا يه ذبيف
نفااما ارظبل ااز آن ا اد ،ااج ةغردةهاار أ بنااا
و ااا ا ستااا ا ف اااااع ا ساالااا ا اب علااا ا ج يف
ابسااامدا فااازاإ كااار دربفعااال كأنٓاااه ةساااردق
ابزسن ،د نأر للنر عبن دعا يف كل اادي
ّة ااال هااام يف دعثا ا أ ابقااارهاُ ،يدعااااهر أ
بنااا  ،يكاار ّيٓر اامدان ةُا اال يف دعثا ‘ أ

سااان خاااجر ابعااامدُ أ ي ااارئق يّيةال ستا ا ف
ااع ا ساااُ رن ا  ،ب اال ان هاارء اباياة ا  ،ش ا ئرإ
رقابا ا ابغأااام عااان شختا ا د ااال ابقتا ا ،
ةرف بمم ه ا ابتن اب قين خاةع إ ّخاو
سااانٔشاااأنهر تنااال ل ابقااارةب ،ا ابمرتا ا سااان
خااجر ها اب قن ا ك ةقاال بناار دمةاام ساان هاام
ست ا ف ااع ا ،يهاام ةاة اا سناار ،يهناار ت أثاال
اشباةع  ّ ،ن عافاه دأنفسانر ،دمصافه طبلم ارإ
سن يةل ،ث ّاا ةبعع ف ه اسب رُ امو امل لقا
املنفعاال دربقخت ا يدرحااااا  ،يابقااردة عل ا
اااا غااااا ابااانص ،يسااان اااج جيااارد اسبلقا ا
املفقامدُ اباي تم أال دهار لسال اباياةا  ،سان
ّجال ابااا ّسبفاايف اباياةا يف اب ساارةر املاركا
سن ست ف ع ا ه ا؟ ب ا يج ّ تباّ بعب
اب حل اال ساان دااة ا ابلعب ا ابسااادة ابااي نقااا
بلقاااارةب دعناا ارإ ساااان ي اااارئق ستاا ا ف ااااع ا
ابقخت ابي دف دهر كأار تقامر اباياةا أ
اباايي ودفا ستا ف با داقسا ّيةال يّيساأ
ب ّ ّنكا ف هر ،ف حيف ية فواا ها ي قا ،

داااااّ ابلّعباا ا ابسااااادة دااااودااق ابم اااارئق
يكق ا احيةال ابقخت ا ملت ا ف ااع ا،
يهاا تقن اا تااابا ااامانا بعباا اباياةاا  ،باا ُعلج
ابقاارةب دااأ اح اابرب ابااي دعاايف ابمرت ا أ
ة رر ابب ل بلثاأة سان ابقاأرب ا كرنايف شابهَ
كرف اا ا  ،يث ةنقتااااهر ث ّ تُقااااف دأهااااااع
امرع  ،يهام احساا نفساه ابا ي ةمقا عان
خاااا اارو دااه املتب ا فحااما ّ ٓ ابفناارء اب ا ي
كااار ة حااااد ف اااه ستاا ف اااع ا ضبفااامع
درحيهااااااارو يضبااااااارا درحكراةااااا ا  ،يكااااااار
دررسماار ّ ت س ا دائاااُ اسبلااج عل ا اساارب
ابامهج يابما ب ،ب ُحااا اباياةا تماقنا إر ةق هاار
سااان ارفاااجل ابااااةاس ابااا ي ان هااايف ب اااه يف
صفحرتهر احخريُ ،ا ك ةُن ناب ابا اكاُ

ستاا ا ف

اشبرةج كر ادن ارظبل ز املابلوا7ا

ااااع ا ساااان سماب ااااا اشباماااامو 16

عاااااارو  ،1898احب س اااااامف  ،احو
ّ ساااا ا
فرمأ ا عبااا ابتااردل ،ف حاايف دعااا ابااا جااماق
اافا اث ااج ،املمبااا ،اببلااا كأاار يف شااهردُ
امل جد ،املهن مربا تارةةص صااية ازباماق عارو

 1916يف ابقرهاُ يجاد يف بنا عرو ،1926
كاار ا جااماق اافا آخااا ظبل اازي صاااة يف
بنااا عاارو  1929لباايف صاافحرته فااواا ّخ اارو
كثريُ فانسا يّملرن ا يصا ن يداماك ا
كال ها ا شااح خ اارب ا8او تثاامة هناار ّ اائل
كاااثريُ هااال هنرباااا ةاد ا ا داااا تااارةةص سا ا جد
ستااا ف ااااع ا يداااااء ابنقاااارا اث ااا عأرةي
اسبااااااااةع يف ابقاااااااال ،اااااااثج دااااااارثا جر
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ارظبل زي ؟ يهال كام ياباا فاجإ شارةُ أ
ّنه صبهمر ابنس يفر اا ا مةا ييةا ؟ يهال
تسأ ياباته ةمف ثن أرئه أ ازبنمب؟
هاال هنربااا دثب ا سما ا تاانإج عاان تاارةةص

ا تااااة جااماق ابساافا يف ستااا اان 1916؟
يف هااا ابساااان ربلااااص ابقااااال ساااان ابساااال
ابعثأرن ا هلساارعاُ ارظبل ااز ،يهنربااا ّااااا
كاااثريُ ّخااااو دااارب ب سنهااار ّ ارظبل اااز اااا
اتهج علا ستاا ،يابساتار احخاري
دس ما
سر ابااف ث نرء جماق فا داة رن  ،هل ةعين
اباااا ّ ازباااماق ابربة ااارن فاا بلب ااال ّدمادا ارإ
س عادُ ي ف هر دعا خايجه سن ابساإن ابا ي
ن ف ه ب نما دعا ّ ل جا سمةل،
يهاال هنربااا دثب ا سقااكك دااا اباازسن اب ا ي
نر ست ف ع ا يف ابساإن يابازسن ابا ي
نااااااااار ابااييداملتبااااااا ا يف دةا ااااااا ا احدب
ارظبل ااازي ،ا صااااع سااان اااين عأاااا اااب
نما يف دةا شرعا ظبل زي سهأل؟
سسااااأب اثن أاااارء كرناااايف ساااان ابقناااارةر
ابمباارة ابااي ّ ااري يف ه ا اباياة ا  ،ا نلأ ا
عل بسر ابب ل يضبريةةه سر ةنج علا ةا رعه
يف عا ارك ارفااال درمل نر نااار  ،يهااام ث ةعااااع
بغاد ااه شاارمئ إر اامو اثن أاارء أ اامون قادُ ُ ساان
قاارف هج يّشاامر ج ةاائ لْ جااااإ و ي ااأب ين ساار
جنسا؟ هال ّنايف ّفاةقا ّو آ ا مي؟ لايف ار
ّنر سثل ع ل عاد ّفاةقا نكاا ِ أ يجها
ي ربيف نعج سثل ّنمع ابعاب يف ابتامة ،بمان
شعاد ب فرمحرإ نرعأرإ سثل شعا ابعااب نعاج
ه ا ّنر يجها عادا كتاحااء ابادا اشبارب
يةّ

ميمة د فمب شاةاُوا9ا

يجهُاا اهُ كأاااار ةقاااامر خااااررن ساااان املجساا ا
كتاااحااءَ ،يابتاااحااءَ بعنا ا ت كأااار يصاااف هر
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اباياة  ،جح جْ ةت ل ف اه ابنارل ياسبإارةُ،
ميمة يف عريهر احا رء مامار ارعر ابنهارة،
ب ا كرنيف ابقاأ عااياإ ث قاق املااءُ نتاااإ
عل هااار ث ااااا تناااااا دربغ ااارب ،فربنساااب أ
ابتحااء ب هايدرإ أ اب ا هلقااة ا اايب
سنهر ،ح ابب ل ست ف ع ا ة مل دائأرإ أ
صاااق ة فاااا ا ا ابقاااأ ابا ا ي اخ زن اااه
دقاته ابسمداء ممار قسن انتاو
يك تماان صاامةُ ابن اال ابا ي ّةةااا باه ّ
ةسااارفا هااام ادخاااا سااان ازبنااامب أ ابقاااأرر،
ف ق ا ا ابتاااحااءَ املل هبا ا  ،دع ااااُإ عااان اهااان
ست ف ع ا يهم ةع ا ص ر همة اه بذخاا
ابربة رن وي ردنر اسباةع أ ّهلا فقلايف ار
ااري كااراب هاا املاااُ نااين ة اا ج يباا باا
ّهل ملعيف ع نرهر يصرايف يف نقمُ نرةل؟ نعج
ابن االّ ،نا ج ا تساامنم علا ةاافرع ابن اال؟
ّجاال د ناار عل ا ةااف ابن اال مترساار حب ااع نااين
كنيف اا ا قكيف يف فااش ب ج ّخاج ةااي
سااان ابنرفا ا ُ يّداعا ا سااارء ابن ااال ا ٓا ا ةغل َبنٔا ا
ابنموُوا10ا

ّةّةاااااا ايفَ ك اااااا ا ة ف ااااااااق اراساااااااارلُ
دااااارث كاب ،فهااااام ي ّ ااا ااٖ دنساااااب ه بلعااااااب
يهلإريةتااه بخفرة ا  ،ث ّ ٓنااه دااج ّهاال ،فه ا
كلّهاار ّفماارة س حمبا عنااا ابب اال ،ياسبق قا
ابما اُ ابي ذبمج يجمد تلا ابي تقا أ
ابن اال ،يابن اال كأاار لاايف سهاارجا سثلااه ةق اا
اباال ابي ةق عهر سن سنردعه جنمدرإ أ ستبه
مشاااارثإ ،هماااا ا كاااار يهماااا ا ساااا أا
ب م أل سن خجر تلا ا إاُ ابساساة سعزو
اسب رُ
ك ةمن ابن ل يف اباياة صباد فنرء يث
صبااااد نهاااا ،نٓاااه املمااار املنفاا علاا ام اا
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احعبااارء ،سناااه تنبثاااق بعبا ا اباياةا ا يداااه تنغلاااق
احاااااا يتساااار ابسا ا رئا علا ا ابقختا ا ر
ابفرعلا  ،يباائن ّةاد ست ا ف ااع ا ّ مين ا
يف زياتاااااه أ ّدعاااااا سااااان ستااا ا ابن ااااال يف
ابقأرر ،ث ّنه ،س ابا ،ك ةس اب خلص
سااان اااحا اباااا ابنهاااا يسااان اااخ ه ّةنااارإ،
يث ا أر يف بنااا ابااي بل ااه هلحر اانه يعجتااه
يف حااايف باااه اةاع هااار داااأكثا ااار ةنبغاا  ،اااج
ّملع ه عل ماهاَ ك ةمن سقاةاإ به اثماج
عل هاار باام ّخ ااأ نع ا ج ارظبل ااز ،فقااا عاف ااهو
ارناااار تقاا ا ل يّناةاا ا هرسبساا ا ا يسن اااااةر
دلاااامسزةاي ّ ،اااااّ ابقااااعا يّذبااااا يف اباااااةن
يابفلساااف يّنقاااا ابا اااج يّ ااامر كجسااار عااان
ةيارن ر ابقالوا11ا

بقاااااا ّةةاااااعيف بناااااا ابب ااااال ابثقرفااااا
ياسباة  ،يه أ به ااة يا ع جااإ ب ف ا يف
نسااارئهر ،ي قاااق ان تااارةا ٕ دااارهاُإ ك ةمااان
ققهاار عل ا شااماما ابن اال ا ااردب
دم ااعه ّ
يابغرة يف آ واب رئا ةر سسك ستا ف اا
ي يف ابقاد ،ابن ل ابا اربه احفع ا فارق
دنح جاةاُ ،املاةن ا ذبمبيف أ اسااُّ
ّنااايف ةااار ا ا ات اااا ث تعلأاااا يبمناااا سثااال
كرةنرةفم اا دخل رب تم عنص آسام  ،اا
ّصردهر داء ف رد ث تاةةن سن ّةن ّت

ا12او

ك ةماااان ستاا ا ف ااااع ا علاا ا يعاا ا
كااارع هلااار ا ا تير ب اااه ف مارتاااه اببااارهاُ يف
داة رن اار ،ابااا حنااه ك ةلفااك كلأاار كااثريُ
تقا دنهأااه أ املعافا دقااة ساار ّ ااال ابسا رل
دمجو ةاار علا تعلقاه حببرئال ابنسارء يةيائا
اشبأمة ،ا نُقا به ّجسردُ ابنسرء ابب نريا
يف ك ا ٓل سماار  ،يهاام ابفاارةل ابما ااا اباا ي
ّت حيف به صفحر كثريُ ب ساإ ل ثن تارةاته

يف ابفاااااو ،يهااام أااال داااا جماعباااه جااام َ
ابتااحااء ،يكرناايف ّشااع ابقااأ ااا اقن ااه
دقااامُ شا ا ر  ،ي اااا ّةاد ّ ةاةاااق كرسااال سااار
خي زنااه ساان ا اارء يف فااايج ابنساارء ابب نااريا
دفعا ا يااااااُ يهااام ادااارةب اح ااامد يف عااارك
سملل دربثلج يقاخا دربتق ي ارةل دربب ار
و ربيف ب جا سمةل ّنيف دق ك ّة يف ا رت
يجهاار دقااعر كمجهااا ،ف حاايف فأاا حتملااج
بمنهر اهبيف وا13ا

تعاااااد ةااااحرةر ستاا ا ف ااااع ا ساااان
ابنسرء ،يهن ث جيا سنتافرإ عن ابا ابفارت
ابا ا ي جااارء سااان داااجد خاااط اث ا ا ماء ،يكاااأ
ستريهن ةافعهن ب حبن دس ةجمب ه ،فه ا
اب ااامل املاةاا أ اباجااال اح ااامد اي اببقااااُ
ابااكن ا  ،كأنااه سق ا ساان الااج ا ا عأرةي
ااااةج ااااو ار ااامناة ،ةااااف در ا ا أااة أ
اث اا ا جء علاا ا ابقاااارةُ ابسااااأااء هلقاااااةاتهر
كرفااا وآ هأنااااا ّدمهاااار ةااااردط يّسهاااار ساااان
ابعمائاال ابثاةاا يف ب فاداامر ،كرناايف عمساا
ااا مائ يمشااامل ر ااا
ذبااان أ سنرخااار
يآفارل ّةجمان ا  ،كنايف يف ع ن هاار ةسازاإ بماال
ها ا ا اسبااانا ،يّنااار جنااامب ااان أ ابقاااأرر
يابتق

ا14ا

ه ا ا هاام اب تاااة امل ماااة يف اباياة ا ،
صاااا يف مااار يفناارءا تُن ااز  ،ابقااأرب م
ةغزي ازبنمب ج ةنتبم ّنفسهج دقمُ ابسج
آ ا ا وكااار سفا ا املاكاااز ارظبل ااازي ااار
ة تاااع يف ة ع ا ّكاارب ساان ازب ازة ابربة رن ا
كلاهر ،ةسامن يف تاا ممةال عااةض لاامء
درشبااااو يضبااارا درزبناااا ،يكااارنما ة تاااافم
كرد ا  ،ةسااخايننر عباان املاام فا ابتااغرة اااا
ّيثد اببلا اا زبل ابعمائا وا15ا
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يدرملقردااااال كااااار ازبنمد ااااام مي ااااام
صهما ّجسردهج ،بغازي صاق ابقاأرر ،فهار
هاام اا ست ا ف ااع ا هاام ادخااا ميثاال دااأعا
ابنسرء ابب ض يا بهٕ و ةازاد ج ا أمة ربايف
بااااااه ةاااااار بااااااه ي ناااا ا ي ّناااااايف اااا ا يث بااااااه
ريد وا16ا

ك تُحمج اسبنرةُ ابغاد بن هر عل
ست ف ع ا ،بقا ظبر سن ابعقرب ري ساُ،
كأااار ّفلااايف سااان ابقتااارد دعااااسر ااال جاااا
سمةل ،د ا ّنه ك ةااف عان نفساه شابه  ،ح
باةه تم رإ أ ابنهرة اباي تتامة سن تاااإ علا
اباياو ،ياملفرة ا ّناه ةنإام در ا أااة ،ب مثاا
خ رةاار يتمثااا ةااحرةر وةفنااما ّ ة خ ا يا
ابقاااة ابا ي كار عل اه هام ّ ة خا هلحاض
ةادتااه يخياااج ساان ابسااإن ية قاااد يف ّصااقر
احة سن درةة أ كمدنهرجن أ د ا أ
درنممد يهم رير اب سامة يتمام ابنهرةا
دعاااااا اباااااا يف اةااا ا سغأااااامةُ اباااا كا علاااا
ابن لوا17ا

يسن ابماة ّ ظبرُ ابب ل سن ابقترد
ب ا ف ااه دثب ا عل ا تساارس ابغاااب ،هلقااااة
دثب اااه علااا ّ اثن تااارةا اباااي ّااااا هر يف
ارناار اشبأااا ييف اااع ابناامو ث ذبس ا عنااا
ابربة اارن ا هل اازا ابنتااا يا زمي ا  ،ا ا ك
تماان ان تاارةا ستا ف ااع ا اامو هاازائج
شاامهيف ااإجته يّيةا ااه ابااي كرناايف سمة ا
ك أر  ،يقاد يف ابم يف نفسه سن خ ب آسربه
در اااا أااة ،ي اا ا ا كاااار عل ااااه ّ ةعاااامد أ
ازبناامب ب ناازيي يف ةكاان سهأاال مينا ا رتااه
دهايء ،يد با تم أل املفرة اباي تازدا دهار
فماصاااال اباياةاااا  ،يهاااا ث تاااااين يف ّجزائهااااار
املخ لفاا ت غاااريو دهااازائج د لاااهر ا اا بمأنهااار
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د اامث نااردةُ ،يث ا أر اااا تنااعهر يف ماارة
سن ابغأم املبربغ ف ه
اج هااا ست ا ف ااع ا فااربق يف سساارئل
ش سنهار ا اه ابلغا ارظبل زةا اباي كرنايف
سف اااااار املساااا ا قبل آناااا ا اد ،يسنهاااااار سعافاااا ا
اث ترد ،اب ي ةعا هم ادخا ضباد ابس ر
يضبااااد اباااان ر دأ ااااهر ويكنااار ن لاااق عل اااه
خبل ط سن ارعإرب ياسبقا ارظبل زي اح امد
يعلاااا ا ّةرسناااااار كرناااااايف ارظبل زةاااا ا سف اااااار
املس قبل ا18ا

بقاااا عااارد ستا ا ف اااع ا أ ازبنااامب
بريصا ابااايي سان خاجر ساآتاه دعنا إر سان آ ارة
ارظبل اااز يف داااجد  ،يهااام اباا ي ك أااال سااان
اكاااو ان تاارةاته يف دجدهااج اامو عاااد ساان
ابتاامة يامل ا ساان ابا اارئل يّشااجء يساازل ساان
صاااح يّشا ا رء ترفها ا ّخااااو ،يف ااااا آ ااارة
ارظبل ااز داارةق يه ا ث تاازار شرخت ا بلع اار و
يكر املأسمة امل قرعا ةغط يف نمو ساة  ،اا
سا ابق رة عل خزا نرة ،اشبازا ابا ي دنار
ارظبل اااز عااارو  1926س إهااار ادا ارإ أ ابن ااال
احداا ض علاا خااط ااةاااي يا ااا ااا عاارب
ابتااحااء كأنااه جسااا ساان اسبباارر دااا جاابلا
اااااار
شا ااااااا د نهأاااااار هاااااامُ ااااااح ق بااااا
ااةوا19ا

كر ست ف ع ا سه ئرإ بقغل سنت
كبري يف دلا اب ي انفليف سان عبارءُ اث ا عأرة
ارظبل اازي ،حنااه سغفاال ابنسااب يصبهاامر ا مة ا
ييةاا ّةناارإ ،اااج ناااه يف ابم ااايف ااتاااه ساا علج
تعل أاااارإ ةا اااارإ عااااارو قسناااا إر سااااان ا رتاااااه سااا ا
ابربة ااارن ا فقاااب سااان علااامسهج ياملا ا علا ا
قاارف هج يشاااب ساان واامةهج يعرشااا نساارءهج
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بقااا كااار سه ئاارإ دربفعاال ،ح اباا ي جااااو يف
اج ّصال
عهاا ارظبل از ّ وابنارل ابا ةن با
هج اب ةن تبمّيا ّعل املاات ّةرو ارظبل از،
ست ف ع ا تري به شاأ كار ّدام سان
ابعبردااااااُ ابقب لااا ا اباااااي تعااا ا داااااا ستاااااا
يابسمدا  ،نهج اب ةن هادما جما درشر سان
ّ ا اشبل ف عبااهلل اب عرةق  ،ج عألما ةيادا
زبا ا ك قااانا ااااا ا ا ا عرد فا ا ابسااامدا
يةقرر

ّسه كرنيف ة قرإ سن ازبنمب ا20ا

يبمنه س اباا ك ةقاغل اباا املنتا ،
ث دل ك جيا رباإ يف دجد ابقر ع وسسما
ست ا ف ااع ا كاار سفاية ارإ ّ ةماام بااه
شاااأ هلقااارة املف قاااا ياملا ا سري ،بمناااه ك
جياااا ا ٓاا ااارباإ ةاااة جساااا يف هاا ا ابق اااا
املأ ا سل م س ل ساد وا21ا

ممةيف ا رُ ست ف اع ا كأار ة امو
اباااداء ،اد لعااه نهااا ابن اال ،يهاام ابفناارء اب ا ي
كر ة امل ب اه يف الاه يتاارباه واب ب عا اا
تمم ا سنيف عل ه دربنهرة ابي كر ةاةاهر
بنفسه يف عز ابتا يف شاها ةمب ام ابع اا،
ابنهاااا ابجسبااارب فااار كأااار ك ةفاااض سنا ا
ج ااا عرساار ابكااجو ةتااها عنرصااا اب ب عاا
ام عرإ يف عنتا يااا ضبرةا ّ ،ااو سان ابنهاا
ااته يّ ل سنه اككا ر هم ا جيا ّ تمام
نهرة ه ا ابب ل ،مر هل ه فعج ابنهرة ابي
كاااار ةبحااااع عنهاااار؟ بعلااااه كاااار ةاةاااااهر يف
ابقااااأرر ،ابقااااأرر اح تاا ا يف ب لاا ا جل اةاا ا
عرصاااف ذبااايف جنااارء ث ظبااامو ااار داااا ااامو ث
ةعن هج ّسا نهرة ابغزاُ ابفرذباوا22ا

د ا ّ ّم رع ست ف اع ا ك تا جوَ
هلمته ،ا ليف ّشبراه تس ٓا ّاااا َ اباياةا ،
ابااااا ح صااااامة تنر ااااليف يآ ااااارة تاااااادد يف

سقااارها كاااثريُ ث تااازار تعااامل تقااااو ازبنااامب
كرب عل ج يابتاح ياث تارد ياب أا ّةنارإ
و اااارر ّاااااا اباااامقةاء ّيبئااااا يف افلاا ا اخ اااارو
املتمتاااشبرد د ما ا اب عل ج يف رةُ ّفاةق را
نا ت كان دتاةق
ّير سر اسمن به ه
عزةاااز كناااايف علااا صاااال ي قااا دااااه يف بنااااا
اباااك مة ست ا ف ااع ا كاار ّ ا راي عاارو

 ،1928كااار هااام ةئ سا ارإ زبأع ا ا ابمفااار
ب حاةااا ّفاةق اار ابااا اباجاال كرناايف ابنساارء
ت سر ط عل ه كرب دربوا23ا

ك تن ااهٔ اباياةا ا دغ ااارب د لاااهر ستا ا ف
ااع ا يف س اار ابن اال امل افق ا  ،يك تن اهٔ دغااال
ابااااايي نفساااه يف ابن ااال ّةنااارإ ،يث ةنبغااا ّ
تن ه  ،ح ابن ل ث ةزار جياي رقةارإ ابقاأرر،
ضبققرإ ان ترةا ٕ اق ق إ عل اباياو

شعرية السرد:
ابساد يف اق ق ّسا نقلُ ّااا س خ ل
أ ا ااز ابلّغ ا  ،د ااا ّ ابقاارةب عااردُ ث ة عرساال
س ّااا ابقت ةأن فنرئهر ابلغمي ،ي مار
ة عرساال ساا ّاااااا تتاا سنقمباا دم ااارم
ابلّغاااا  ،ةنااااارع أ اباااااا ّ ي ااااارئل ابسااااااد
يتقن رتااه تتاااع ابقاارةب عااردُ عاان تأساال ابلغ ا
ب ماصااال ساا ّاااااا يشختاا ر ةكاانٓ كاالٓ
ابكااان ّنٓهااار ت حااااد يف عرملاااه دمصااافهر اق قا ا
يا عا ا  ،يها ا ا مااار ةقااا داااأ ابسااااد خااارد
يسناالل ،حنااه ث ةعاارب عاان اق ق ا ابقت ا ابااي
تاية ّااا هر يف ابلغ  ،ياسباق ّ ابسااد نفساه
عأل بغمي س قن ا ةساهج كأار هام ابقاأ يف
ةياة وسم ج ا إاُ و ،يف ةقك ابلغ احدد ا ،
يف يجاا ابقرةب ،ا ظبا ّ ف ن ابسااد يف
تلا اباياة مار ت أثال دارملقمث ابقاعاة اباي
داق يف داء اباياة عل شمل سساممكر
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كجس اا  ،سااابهر املااااء سساا عرةُ سااان خااارةج
ا رل اباياةا وّماارةد خ ر اار ية اارةدن  ،ابااا
اراساارل دااأنين يف سبك ا خاارةج ااايد اباازسن
املم يّملليف سن كمُ ع ن هر
ا ةرجعيف

عل ا ازبح ا جوا25ا ،ث ّ سثاال ه ا املقاامث
ةا ااااخ يف اا ا رل ابساااااد يسنتااااهاُ يف دن اا ا
احاااااا  ،ياملساااأب اباااي ةقاااعا دهااار ابقااارةب
دمةم ّنه كلأر تعأق يف اااءُ اباياةا ّاا
حبرجا شاااةاُ أ جاعا شااعاة جاةاااُ ،دااا
اسبا يادخا ،ب ا كر علا ابسارةد ّ ةافاا
اباياة دائأرإ دعبرةا ّدد تهز ابمجاا يتثااي
اراساااارل جبأاااارر املعناا ا يةيعاا ا ابتاا ا ر
وا اا لين ّةهاار ابغاامر احفاةقاا ااااا ين يف نااارة
سعباااادّ ،ةهااار ارباااه اح ااامد ،دعاااين ّتلااامو يف
مقمل صلماتا ابعاد اُ امله إا  ،هرهنار سنبا
ابنرة هر هم املعباوا26ا

ت أثل يف سثل ه ابعبرةا ف نا ابسااد،
يد اةقهاار ة عأااق يعا ابقاارةب جبأرب اار ابلغ ا
يجبأرب ر ابعرك عل اا اماء وث ّااا ةعلاج
سااراا ةاااية يف خلااا اربااه ،بعلااه ث ةباارب  ،بعلااه
رةاابرإ ،ييف ب لا سثاال ها ذبا ّنااا ث
با
ّ تا ا ا أ ابساااأرء علا ا ااالج سااان
تسا ا
اسببرر ،ه ّة

ابقعا ياملأمنا27ا

ابنسااااج ابايائاا ا اباا ا ي اخاا ا لط ف ااااه
اشباا ط ابقاااعاي دااارشب ما ابساااادة ّشااابه سااار
ةماااام دربنساااا ج املمشاااا داااارسباةا يامل اااااق
درباا ه  ،سااان ّجااال اباااا داااا تلاااا اشب اااما
ابقااعاة ّجاازاءَ تاارئا ،ي ا َ شااعا جي راهاار
اسبلج يةساب هر اشب ارر ابان  ،يت اقهار ابلغا
املم ن يف درب ار رء و نين جئا مج رقةارإ،
عبرةُ س لمدةاس ا يث شاا ،بمان صب ائهج هاج
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ك ةماان سأ اارُ كأاار نتاامة عباان ،يث نعأ ا
كأاار ةتاامةي هااج ،كاار عأااجإ س لمدةاس اارإ
ااااا ا حمر سااااا ا سااااااااية ابااااااازسن أ خاافااااا ا

عكأ ا28او ،اج ا ا حربيف املساأب ابقاعاة
ةايةُ فن ك جيا اباايي عنهر سنتافرإ ،سا
ّنهر ع ليف ابساد يّي فايف تاافق احاااا  ،ا
ّجنعنر دعن إر سن شعا ّد نمال كأثل مبه
يكااأل كأتاابر ابسااأرء شاااد هر عل
بل ّي سمعا بلقرء
ااج ّيهأناار يهاام ةنكااا يف ّيةال ست ا ف
اااع ا يف آخاااا اباياةا ا ّ ،ناااه يجاااا يف دعناااهر
ت اُ سن نكأاه ،يكرنايف تنقتاهر كلأا ك
ج ث مأر ر
ةفما ممة إ
عادااااااا يف ابتاااااااة آهاااااااااااار اسباااااااااااازةن
يدساام ابقلاا فرةااايف سااااان تبااااارةة ابسااااانا
يةةاار عتاافيف درسبا

ياسبقااااااااااا ابااااااااااافا

يياة ّ سر اكا ابااياي هنار جازء سان
ابلعب ابسادة  ،اباي تا ةعيف دربم ارئق ياحيةال
ابقختااا بلب ااال ب سااامةغ امل ااال ابقااااةا أ
ابقعاة يف اباياة عرس
يف اشب رو ذبسن ارشرةُ ّ ةياة وسم اج
ا إااااااُ أ ابقاااااأررو يف امعهااااار ابنق ناااااا
ابقااعاة املنبثقا عاان سقاامث ام لا  ،يابنثاةا
امل أثلا ا دسااااد احاااااا يدنااارء ابقختا ا ر ،
كرناايف سنسااإأ سا نهااج ابساااد يتقن رتااه ابااي
ّدااااق سااان خجباااه سمرن ااا تعااارة ابقااا ء
ينق نه يف كرئن يااا ،يه ابعج ابناة
ابااي تااادط اب ااايي داملتب ا هلت ا ف ااع ا
ابب ل

السرد العربي يف مرحلة ما بعد االستعمار
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وحتلول املعاني لثقافة التنوير
حسني عجموة*
عَد د ىدرٗد د قلرامهادددهرااْددددٌرااناددددٛرعندددٝر
عدتادددٓرٕٗهيدددهرعندددٝرافد ّددددرٗ ت د د ر رٍ ددددٌر
تٖاجد ٔرامهانددٙرعنددٝراالددمٖٞرامهدددٌمر ىدددرااْدددٌر
اانادٛرعنٝرعدتقرااثاد رّدٙراماد اٟٛرٕاممٖ د٘ ر
ٕامَا د رام دعددهمرىددُر جددهرا امددٜرامهاأددد ر ىدددٌر
األج٘دوراماددىٜمرٕإعطدٟرامٖجٖدرااه رمنأشد ر
امادد د قٛرعنددددٝراممٖاجدد د رٕاممدد د ر ر ٗددددد ر
األذ اثرام اَّٜرعنٝراالمٖٞراحملنٙرٕاماٖىٙمر
فدمثادفددددددٜرم٘لدددد د رٍ دىدددددر ًدرمادددد د اٟٛرام مدددد د ر
ٕاممرص٘هرااه راألكددديٙمرٕم٘لد رٕلد٘نٜر
مَاهراألف دقرىُراممدقٗخرإىلراحلد مرٕم٘ل ر
ٍ دىدد ددًرىٖجْدد ددًرحلددددو ر ٕرلددددنطٜمرٕ رٕلدددد٘نٜر
مميٖٗٓراحلاد٠قر ىدٌرامهادهرٕتلدن٘هرىلددقٔرعدُر
ااْدٌرااط ٕذٜرمنَْٖضربدمٖعٙرا جميدع *.ٙر
امثادفددددٜرّددددٙرا ردقالرٕااه فددددٜرامهي٘اددددٜر
م دددهرى ددددّ رامٖجدددٖدراادددددٚرٕااهَدددٖٚرّٕدددٙر
األداٛراهلدىٜرمم ٘كرٕحتن٘هرٕت ك٘ رااه فٜر
امأشد ٜٗرىددُرج ٗد مرألِرامثادفددٜرت رلددًراألبهددددر
االدددماأنٜ٘رمنٖجدددٖدرىدددُرلدددعورفرد د رامٖا د د ر
مبد ٘ٓرٕذد ٔمرّٕٙرامذل ٛراحلٜ٘رٕام دعنٜر
منما ٌرااه رعنٝرى راموىُ .ر
فداثا رااْمًربدمالدٗدراانردٜرٕاأللدلدٜ٘ر
امطدق٠ددٜرٕامَدةددٜ١ر رام د ٕهرام اَّددٜمرٗددمه ر
*

كاتب سوري.

را دد د ٚرٕامهي٘ددددقر
عن٘ددددٓر ِريدددددق رامددددم
ٕٗهيددددهرعنددددٝر دلددددأٜرٍ لددددٓربشدد د هرد ٘ددددقر
ٕامدددميهُر رفرددد رامٖا ددد رفرصددددًرر ْ ٗددددًمر
به٘ د اًرعددُراألذددعٌرٕا رلددمنْدىد ر د را ٗددٜر
ممصٖٗ رىلددقٔمرفدداثا رٗادٌٖربر رد رامٖا د ر
ااْرتئربدم قجٜراألٕىلمرىُرلعورامملن ربٖعٙر
ٕفْدددًرعنيددد٘ رٕرىدددُردِٕر ِرٗ دددِٖرقَّ٘ددددًر ٕر
ل اًرمٖجْٜرٍ ر دٛمر ٕرٗاٌٖرب ٕقرىلخًر
ْددٜراٗ ٖٗمٖج٘ددٜر ٕرل٘دلددٜ٘مرٕعن٘ددٓر ِرٗ ف د ر
ىُرٕع٘ٓرٕلنٖكٓمرم٘ ِٖر ددقاًرعندٝرفرد ر
ااهط٘ددددد ركدفددددٜمرألٍددددٓر ددددددقرعنددددٝرتصددددٖٗ ر
ااٖا د د رامل٘دلدددٜ٘رٕا جميدع٘دددٜرٕ ّددددرىدددُر
امرباىخرامَدةٜ١ر ربَٜ٘را مي رٕام ٕمد.ٜرٍٕ د اًر
قتأدددددثرااثاددد ربثادفددددٜرذا٘ا٘ددددٜر ر ددددٖ ر ِر
ٗ دددِٖرقَّ٘دددٜر ْدددٜررىهَ٘دددٜر ٕر ددد درإعدددعٌر
ىلدددخًرألٚرلدددنطٜرل٘دلدددٜ٘مرفددددمٖ ٖهرعَد د ر
امَاد٠ضرٕحت ٗ ر لأدبْدرل٘ ف رىدُردِٕرةدكر
ام د رامثاددد راددٖٞراألىدددٌمرٕٗ ددِٖرذدددفواًر
جددددداًرممطدددٖٗ رجماتدددٓرٕ ميهدددٓرعندددٝراملدددٖاٟمر
ر
فدملددديد را جميدع٘دددٜرٕا مصدددددٜٗرتدددَه
عندددٝرا ددددورامثادددد مرٍٕ د د اًرمٖجدددٖدرامثادفدددٜر
امه بٜ٘ر رٕا را لمَدد رامد اُّر رااسللدد ر
ام مس٘ددٜرٕامثادف٘ددٜرألٍْدددرحتدددٕورت لددً٘رامثادفددٜر
ٕتدد جَْ٘درٕتطٖٗهْددددرا ىدددٜرٕا دد ركدددهر طدد ر
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ع بددٙرعنددٝرذد ٔمرٕألِةراأ٘هددٜراملددنطٜر رّددذٔر
األ طدددقرتاددٌٖرعنددٝرابددمعةرامثادفددٜمرىددُرلددعور
احلددد رام دد رٕامهاددهربدملددنطٜمرم٘مرددٖورإىلر
دد د درهلدد د ٞرهلددددد.رٕ دراٛرمملددددٖٗ راايدقلددددد ر
امل٘دلٜ٘رااخمن ٜمرّٕٙرتسدٚرإىلر ادفٜرتلد٘ ر
األىد رامٖا د مرمددذمكرت ماد رإىلرامأهد راممرن٘نددٙر
ٕامأه رامَا ٚرمنٖا مر ىددرامثادفدٜرامدتركمندكر
ذ ٜٗراحل كٜرتهيهرمأَدٟرٕا ر اد رذا٘اٙرمٓر
بهددرالدرتات٘حٜ٘رىْيدٜر رتطدٖٗ رامٖا د رٍٕاندٓر
فٖ رخمن دتٓراممدقخي٘ .ٜر
فدمثادفٜرامه بٜ٘رترتإحراآلِرب رىَ ٖىم ر
رام مسدٙرىدُر
ف ٗم :رامَوعٜرام نٜ٘رمن
جْٜرٕامَوعدٜرام عى٘دٜرٕامععاعٍ٘دٜرملهلدٖمٜ٘ر
ىُرجْٜر ل  .ٞر
ٕمهددهرٕا د راممهنددً٘ر رامددٖاُرامه بددٙرّددٖر
ام م٘هرامٖا رعنٝرّذٔرامععاعٍٜ٘رىدُرذ٘د ر
امددرباىخرااا د قٛمر ٕرىدددرخي د ر لدددم٘ رامرتب٘ددٜر
ٕاممنا مرألِراا دٕدٜٗرامٖا هٜ٘رمنمهنً٘ر رحتاقر
ااْدٌرا لرتات٘حٜ٘رااَٖاٜربْددمرىدُرلدعورقفد ر
ٍلددأٜرع د ٌراألى٘ددٜرامثادف٘ددٜرىددُرجْددٜمر ٕرتَددٖٗ ر
ٕتطددددٖٗ رامهاددددٖورمبدددددرخيدد د ٌرامهيددددهرامثاددددد ر
االددماأنٙرٕإع د ادر ج٘دددورعنددٝرىلددمٖٞرامهص د ر
ام اُّمرٕتَ قدر دٜٗراممهنً٘ر رقف رااسللد ر
ا جميدعٜ٘رٕا مصدددٜٗرٕامل٘دلدٜ٘ربددم ٖادقر
امع ىددٜرفادددكمرّٕ دددذارٗ ْدد راامهنيدددِٖرىدددُر
لددددعورتواٗدد د ر عدد د ادًّركهدد د ٟرعنددددٝرّددددذٔر
ااسللد رًّٕر رخيلهِٖرممخط٘كرىُرلعور
ت اكًرج٘شرامهدان رعُرامهيه.ر ر
كيدددر ِرٕا د را عددعٌرامه بددٙرىَ د قدر ر
إادقراممأهٜ٘رامل٘دلٜ٘رمنلدنطد راحلردكيدٜرٕ ر
ٗهيددهر رحتا٘ددقرٕه٘ مددٓراأللدلددٜ٘ر راممَددٖٗ ر
امثاددددد .ربددددهرٗ ددد رامثادفددددٜرا لددددمْعكٜ٘ر
ٕٗ كّدددورعندددٝرامالددددٗدراهلدىشدددٜ٘رامأه٘دد ٛرعدددُر

ام دعنٜ٘را جميدعٜ٘رٕامل٘دلٜ٘مرّٕ دذارٗ دهر
ا عددددعٌرلددىددددًرمٖا ددد رلددد ٍٖٙربه٘ددد اًرعددددُر
ام دعن٘ددٜمرٕخمددرت رىددُراماددٖٞرااهددٗددٜرمنددٖعٙر
امثادددد رٕتطنهدددد راألىدددٜر رحتلدد رٕا هْددددر ر
ا د ركدفٜمرٕعَد ىدرت دِٖرامل٘دلدٜرّدٙر
اممهدددأ راألىثدددهرعدددُرامٖا ددد رب دددهرى ٍٖدتدددٓر
ا مصدددددددٜٗرٕا جميدع٘دددددٜرٕامثادف٘دددددٜرعنْ٘ددددددر
ا بمهددرعُرٕا را ف اقرٕقاٟرامَوعٜرام نٜ٘مر
ٕامرتك٘ددورامشد ٗ رعنددٝرقفد رامددٖعٙرامهنيددٙر ر
دقبٜراممحوٜ٠رٕامص اةمرٕا بمهددرعُرامَوعدٜر
ا ن٘يٜ٘رٕت ٗ رامنريدٜرامٖاَ٘دٜر ر دقبدٜر
ة دورا ٍالدٌركدفٜرب هر ٍٖاعٓمرٕإتدذدٜر
ام دد د نرامَيٖجمج٘ددددٜرم ددددهرامهاددددٖوراامردد د قٛر
ممشد ٘هرامٖا د راامر د قرىددُراما٘ددٖدراملددن ٜ٘مر
ٕامٖ ٟا رامشخصٜ٘رب هر مٖاٍْدرٕ ة دهلد .ر
فدمطأ٘هدددٜرامثادف٘دددٜرت دددهر د٠يدددٜر رإق َددددر
امٖجدٖدٚمرألٍْددرتهدربرعدُرجدّٖ ردالندٙرااَشد ر
رامأَ٘دددٜراممدقخي٘دددٜمرٕ ددد قٛرا بم ددددقرت ددددهر
د٠يدددٜر رىٖق دتَددددراحل٘دددٜمرٕرإِرامأهد د رامثادددد ر
ااَمش ر رٕجٖدٍدرحييهرقلدمٜرذلدقٜٗرٕ ىدٍدٜر
تدقخيٜ٘رتا رعنٝركدّهركهرىثا رحيم ظر ر
دالنٓرآىدورّٕيٌٖر ىمٓمرّٕٙرتميثهر رامد عٖٛر
منهنًرٕام ٕحرامهنيٜ٘رٕفر رٍٕا رآم٘دد رامٖا د ر
ا جميدددعٙرٕامثاددد راا أددهرب د ى اضرامم د ل ر
ٕاممأهٜ٘مرّٕ ذارت هرامد عٖٛر د٠يدٜرممرد ٗ ر
رٕا ٍ مدحرعنٝرامثادفٜر
رٕا ٗاٜرامم
ام
ا ٍلدددددٍٜ٘رب ددددهر بهددّدددددرٕى٘واتْدددددرام اَّدددد.ٜر
ٕا ٍماددددورمٖ د د رىادددٖ رٕى ددددًّ٘رج ٗددد ٛمر
فدمددد د ٕقرام ٕذدددددٙراماددددددً٠ر ربَدَ٠ددددددرامَ لدددددٙر
كيخدوِرمنْٖٗدٜراممدقخي٘دٜمرٗهيدهر ٗدٜرم فد ر
خموٍٕدددددٓرامثادددددد رمم ي٘دددددهراألدٕاقرااه ف٘دددددٜر
ااطنٖبٜرم ًْرىلمح ا رامَ دٌرامهداٙرا ٗد ر
رٕا رامهٖاٜمرٕت لد٘ رف د رٍاد ٚريددق ر
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امَاد د راادددودٕدرذددددٔرامدددذا رٕاألرّٕددددٌرااٖقٕ دددٜر
بط ٗاددٜر رتمَدل د رى د رااددم ا را ردقٗددٜرعنددٝر
املدذٜراحملنٜ٘رٕامهدا٘.ٜر ر
فدمددد ٕقرامثاددددد راحلا٘اددددٙرّددددٖرامأٖهلددددنٜر
ااٖجْٜرهلدذٔراألىدٜمرٕااسةد ٛرعندٝرٕا د رااندهر
ربَ٘مددٓرٕتدقخيددٓمرٕت ددم ربددد راألىددهر رم٘نَدددر
احلدمك.رهلر٘ ر ِرٕا د رااثاد رامد اُّرهلده ر
ٕقاك رٕ رخينٖرىُرا ىعٟا رٕاممد لع رىدُر
جْدددد رىمأدَٗدددٜرٕىم الندددٜر رتٖجْدتْددددرمه ندددٜر
اممرددٖ رامثادف٘ددٜراهلدىددٜراماددددقٛرعنددٝراٍمشدددور
ّذٔراألىٜرىُرقكٖدّدرامطٖٗهمرفدداثا رٗهيدهر
ره د ٕهرىمشدددب ٜرٕ دددّ ٛرٕىدٍهددٜر ر ن د ر
األذ٘دِمرمبدرٗ ْد رااثاد رٕك ٍدٓرٗلدأ ر د ر
امم٘دقمرألِرامٖلكرامذٚرٗهيدهرف٘درٓرٕىدُرلعمدٓر
رٕاممرهددأ رٕ ٘ددد ر
ٗملددًربدٍه د اٌرذ ٗددٜرامددم
احلٖاقرامهاعٍٙراهلددئرٕامأَددٟرٕا ٘ددِر لدنٖ ر
اممصدد ٜ٘را لدد ٜٗمرٕامهيدددهرعندددٝرٕتدد رامهدددوور
ٕا ّيدددددددومرٕعن٘ددددددٓراا٘دددددددقربدددد د را ٍدددد د ىددر
ٕاممْح مرم ُرٕعٙرااثا ربْدذٔرااخددا رمدُر
هنٓرٗمخنٝرعدُردٕقٔراممددقخيٙمرٕعدُرقلددممٓر
احللدقٜٗمرٕل٘ هرٗهيهرعنٝرحتص رجماتٓرىُر
ٗددددٜمر
لدددعورإٍشددددٟرىسللددددد رمن عدٗدددٜرام
ممددددٖف رىَدددددوراحل ٗددددٜرٕا لددددماعمٜ٘ر رامددد ٚر
.رٕعَد د ىدرٗم دىدددهرامدددٖعٙر رلندددقر
ٕامدددم
امٖا د رااَدلد رحل ٗددٜرامثادفددٜمرلددممأنٖقرااْدددٌر
األلدلددٜ٘راماددددقٛرعنددٝرقف د رى دٍددٜرامددٖعٙر ر
ا ممددددواٌربدملدد د ٕقا ركدفددددٜرمم ه٘ددددهرامٖا دد د ر
امثاد رٕقفد ٔربداَ ٖىدٜراارَدلدأٜرىدُراألف ددقر
امادددددقٛرعندددٝرتطدددٖٗ رامأَددددٟرٕحتلدددَ٘ٓرادددٖٞر
األفله.ر ر

ٗ ْ د رفْ٘دددرك دعددهرىْددًر ركددهرا ميهددد ر
تا ٗأددددًربَلددد رىم دٕتددددٜمرحيددددمًرعنددددٝرااثاددد ر
اادددٖضر رىلدددد٠هرإ ددددفٜ٘رملدددأكرٕحتن٘دددهر
ٕتصٖٗ رام ٖاّ رام َٜٗ٘مرألِرام ٖاّ رام َٜٗ٘ر
ت هرذمٝراآلِرلدقدراممرن٘دهرااَْحدٙر رتادًٖٗر
ىلدقّدراممدقخيٙمرٕهلدراأل رام أ ر رتهيدً٘ر
األف دقرامطٖبدٕٜٗرٕاألف دقرااموىمٜرٕامَانٜ٘مر
امأه٘ د ٛرعددُرام هدم٘ددٜراماددددقٛرعنددٝرجهددهرام د ُٗر
كدد ددًرفدددددععًر رااددددم ا را دقٗددددٜرعدد دربرر
دٓراملد ٕقا راممدقخي٘دٜر
اممدقٗخمرٕفاددراددرت
حل كددٜراممطددٖقر رامأَدددٟرامه بددٙرٕا لددعى.ٙر
فدددم ث رىددُراالددد٠هرام َٗ٘ددٜرٍٖ ش د رحت ٗ د اًر
ب راما ٍ رامثدم رٕام اب راهلحد  ٚر ٚرامثددىُر
ٕامهدة د راادد٘عد ٚرٕ د ربا٘ د رعنددٝرذدهلدددرىددُر
دِٕرتطدددٖٗ مر ٕرإ ددددفد رّدىدددٜرذهندددْدر دبندددٜر
منر٘دٛر رعان٘دٜرا ميد را رلدعىٙمرفاد رمهد ر
األةه ٚردٕقاًرقا ٠اًر رتطدٖٗ رامدَْخرا رلدعىٙر
ذمٝرٕفدتٓرعدٌر423رّح ٚر ًرتعٔرابدُربدبٖٗدٓر
ٕ بٖرجه رامطٖلدٙر رتطدٖٗ راادذّ رامشد٘هٙر
ٕفددددددٛرابدددددُربدبٖٗدددددٓر ر483رّحددد د  ٚر993ر

ى٘عدٚرٕفدٛرامطٖلٙر ر364رّح ٚر 3461ر
ىددددد٘عد ٚرٕطرٗلدددددمط رام ددددر را هلدددددعذٙر
امدد ٗاراممطدد ر راالددد٠هرا رهلددعذٜ٘رمندد ُٗر
به د رامادد ِرامهدةدد راادد٘عدٚمرٍ دد اًرمنلدد ٖثر
ٕهدددٖاّ رااَد د رااخمن دددٜمرامدددتر د رإىلر ٖمأدددٜر
رامد ٗار رٍ ددٌرىدُرامها٘د ٛرا دىد ٛمر
ام
ٕام ددث رىددُراالددد٠هرام َٗ٘ددٜرٕ دده ر رٍ دددٌر
ٗصددده راممد د لهرفْ٘ددددرٕامأرد د ر رى ٍٖدتْددددر
ٗدٜرىدُر أدهرا رلدعٌرام مسدٙمر
ٕد تْدرام
ٕىَدددذرامهصد د راألىدددٖٚرىَد د رامأرد د ر رىلد د مٜر
ٍٕ د د اًرمني دٍدددٜرامدددترحيمندددْدرامد د ُٗر ر تدددقٗخرامددَ راما آٍددٙرٕك٘ ٘ددٜرتش د نٓرٕىَ د ر
ا ميهد رامه بٜ٘رٕا لعىٜ٘ربهرٕاا دٍٜرامتر امأردد د ر رتدددددقٗخر دددددى٘ راحلدد د ٗ رامَأددددٖٚر
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امشددددد ٗ مرٕامشددددد ٕثراممدقخي٘ددددددٜرٕامثادف٘ددددددٜر
ممش د هرامش د ٗهٜرا لددعىٜ٘مركيدددرٕ د ر ر
رف٘دددٓرىلدد مٜرامدددٖذٙمر
بددد ر ىدددد رامدددم
ٕا ٗاددٜرامأر د رٕاممهددداٙرى د رٍ دىددٓربش د هر
طهٙرٕىربٌمر ًرىَ رااٖضر رحب رحت ٗد ر
ام مدبددددد رااا لددددٜراملدددددباٜرعنددددٝرامادد د آِمر
ٕىلد مٜراممهدددمٙراادددنربدآلٗددد راممش د ٗهٜ٘ر ر
اماد د آِمرٕاألّدددًرىدددُرجممدددكرااَد د راممددددٌرمأرد د ر
ىل مٜرلندقراماد آِر ٕرعد ٌرلنادٓمركيددردلدهر
ربدددد رااَدد مرامأردد ر راا دٍدددٜرامشخصدددٜ٘ر
من دددُ٠رامأشد ٚر رٍ دددٌرامٖجددٖدرعد اركٍٖددٓر
عأد اًر .رٕكددذمكرذاددٖ رااد ٛرٕا ٗاددٜرٍشددٖٟر
ٕت بٜ٘راألا دو .ر
كهرّذٔراالد٠هرطرٗمًرامأر ر را ٗاٜر
تهداْ٘دددرإ رٍددددقار ٕرعنددٝرلددٖهرة د ٗ مرذ٘ د ر
با٘ددددد ر دف ددددددٜرعنددددددٝرٍ لددددددْدر رام دددد د ر
ا لددددعىٙرااَ نددددقرعنددددٝرٍ لددددٓرٕعنددددٝرٕع٘ددددٓر
اادن.ر ر
ىدددرام د را لددعىٙرامَلدددمٙرامصدددع ر
ذدددد ٗثدًرفسٍدددددٓرٗلدددددم هرإىلر بهدددد رىدددد ٞركدددددهر
ااٖ دددٖعد رٕامشدددهدقا را رلدددعىٜ٘راممان٘ ٗدددٜر
أللأد رل٘دلدٜ٘رٕتأح٘ن٘دٜمرٕٗايد رب دهرعَد ر
مج٘دد د راحملدددددٕ رام اى٘ددددٜر دلدددددوراحل ا ددددٜر
ٗدددددٜرٕامهني٘دددددٜرإىلراملددددددذٜرا رلدددددعىٜ٘ر
ام
ٕامه ب٘ددٜمرّٕددذٔراحل ا ددٜرّددٙرٕذ د ّدراماددددقٛر
عندددٝر ذوذدددٜراآل ددددقراادد ى ٛرمنهان٘دددد رام ٘أ٘دددٜر
اا ت دددوٛرعندددٝرامدددًّٖرٕاأل ددددم٘هرامأداندددٜر ر
اممهددددداٙرىدددد رام دددد را رلدددددعىٙراحلا٘ادددددٙر
ٕا ٍلدددٍٙمرٕامأر د رعددُرمج٘ د را رة د دم٘د ر
ا ٗ ٛراماددقٛرعنٝر ذوذٜرامهاد ٠رام الخٜمر
ٕاالدددنًربْددددر راممدددَ ا راممان٘ ٗدددٜرااموىمدددٜر
ٕااَ ناٜرعنٝرامٖعٙرامهنيٙرٕاحللدقٛراحل ٗثدٜر
ٕامثادفٜرام اَّ .ٜر

إ ددددفًٜرإىلرامٖا دد رامد د ٗارَّددددلر لددددٗدر
ل ٞرت لهر رإادقراّميدٌرااثا مركيل مٜر
ام ٕمدددٜر را ٗاددددٜرتهداْ٘دددددرٕبَ٘ددددٜرىسللدددددتْدر
ام مس٘دددٜمرٕكدددذمكراأ٘هدددٜرامَ ددددٌرامل٘دلدددٙر
امدددذٚرٗادددٖدرّدددذٔرااسللدددد مرٕىلدد مٜرتَ دددً٘ر
املدددنطد رٕإداقتْددددمرٕامط ٗادددٜرامدددترٗدددمًربْددددر
تَ ً٘را مي راا ٍٙرٕاحل ٗد رام دٗدٜرٕذ ٗدٜر
ا عماددرام ٗامرٕذ ٜٗرامٖعٙرامهنيٙرٕامأرد ر
ام د ٚرٕ ّدددرىددُراالددد٠هراهلدىددٜمرامددترطر
ٗددمًراممط د رإمْ٘دددربش د هرىَْحددٙرٕفدعددهرىددُر
أهرامَخأٜرااثا دٜرٕامأرد راألكددديٙمرألٍْددر
ٜٗراماددقٛر
رتواورىُراحمل ىد رامأرثٜ٘رٕام
عندددٝرتَدددٖٗ رامدددٖعٙرامثادددد رٕرإعطد٠دددٓراألبهدددددر
ام دىنددٜر رٍ دددٌرامأر د رٕامماصددٙرااه د مر
ب ددهرا ددد راا تأطددٜرحب٘دددٛراألىددٜرٕٕعْ٘دددر
اماددقرعنٝرا تلدة.رفدألٍ يٜرام نل ٜ٘راامَٖعٜر
منهاددهمرتا د ٌرقكٗدددركن٘ددٜرعددُرامهدددطرىَددذر ٗدددٌر
فعادددِٖرٕر قلدددطٖرٕهلدددٖ ًررإىلر ىدددُركدددددٍكر
ٕكدددددقورىدددددقك رٕعنيدددددٟرامعّددددٖ رب ددددهر
رام نل ٙر رعص رامهٖاٜمر
ا٘دفًْمرٕامم
فم راحلد ٕدرامثادف٘دٜرٕا رععى٘دٜرعندٝراالدمٖٞر
ام نددٙرمنأش د ٗ.ٜرّٕددذارٗاددٖدرإىلرامرتاج د رعددُر
بَدٟراألٍ يٜرام نٜ٘رااميدلد ٜرىدُر جدهردعدًر
ا يدددددِرٕ ىدددددٌرّددددذارامددددولًرااهدد د رمنهٖاددددٜر
ٕا عددعٌمرٗا د رعنددٝرٕاج د رااثا د مر ٕ ًرٕ أددهر
كهرةٟٙر ِرحيهرااش ع رامهدماٜرٕااٖقٕ دٜر
عدددُرااد دددٙمرٕٗادددٌٖربهين٘دددٜرتٖ ددد٘ رٕرإ ددددٟٛر
ةدىنٜرممدقٗخراٖٗهرٕىها ر رٗدواور د رىطد ٕحر
ٕ رىه د ٕهربدمش د هرام ددد مرٕعنددٝرااثا د ر
ا خندد د اثر رالددددرتات٘حٜ٘رةدددددىنٜر رامأردد د ر
امهنيدددٙرم دددم رامهان٘دددد راا نادددٜرٕحت ٗ ّددددرىدددُر
األّٕدٌراممدقخي٘ .ٜر
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ٕ دمأدد ددًرىدددددرٗ ْدد د رامأردد د راألكدددددديٙر
ا دددهرامأه٘د رعددُر دكدددٛرامٖا د ر ٕراممد لهر
رةددسٍٕٓمرىثددهراأ٘دد راما ٗددٜرامددذٚرٗلددماأهر
اا دددٝر رع٘ددتدددٓرٕ رٗشددددقلرا ميدد رامدددذٚر
ٗهدد٘شرف٘ددٓر ف دددقرامَددد رٕعدددداتًْرٕذدجدددتًْر
ٗ د إٚرامَددد رّٕددٖرىهددوٕورعددُر لدددٗدًّ.ررىدددر
ااثا رفسٍٓرٗه٘شر رعانٜ٘رى دٗ ٛمرإٍدٓرٗ ا د ر
ٕحينددهرٕٗمدد لهر رمج٘دد راالددد٠هرا جميدع٘ددٜر
ٕامهدددددا رٕاممادم٘د د رٕااهماد د ا رٕ ّددددمرإٍدددٓر
ٗهيهرعنٝرٍا رااطد را ٗ ٖٗمٖجٙرٕامل٘دلٙر
َٕٗما رااطد راألدبدٙرٕام دارامدذٚربد رٗصدهر
إىلرمجْددددٖقر ٕلدد د رىددددُرامادد د اٟرٕااشدددددّ ُٗمر
َٕٗما رااطد رام ٗارامذٚرحي لرا ٍ هدد ر
ٕامهٖاا راألكث رذ ٛمرٕ ذ٘دٍدًراألكث ردىدقاًر
ٕت د ى اًمرعَ د ىدرٗ ْ د رّددذارااطددد ربصددٖقتٓر
ااأمذمددٜرٕااشددممٜرٕاا٘دم٘ددٜرامأه٘د ٛرعددُرذاددد٠قر
امد د ُٗراأللدلددد٘.ٜرفداد دددٙراما ٗد د ر ٕرامأه٘د د ر
مندد ُٗرمددد٘ رىدددددٛرمن لدددٖوراممددددقخيٙرمنيه فدددٜر
ٕذلدد مربدددهرّدددٖرٕعددٙرذدددٙرىَدددمهشردا٠يدددًر ر
امن دددد رٕااطدبدددد رامشدددد٠هٜرٕذمدددٝرامهنيدٍ٘دددٜر
ىَْددمركيدددرٍد أرٗهدد٘شر رامشددهد ٠رٕامطاددٖ ر
ٕ را ذم ددددددد را يدع٘ددددددٜمرٕ راادددد د مٖ ر
ام ىوٗددددٜرمنيَددددد ورٕاحلاددددٖورٕتأددددددورامهطدٗدددددر
ٕاهلددد اٗدمركٖجددددٖدرقىددددوٚرٗهددددربرعددددُرىدّ٘ددددٜر
ا قتأدثرٕامم ربمددقٗخرامهادهرامد ٗامرٕٗشديهرر
ّذاركهراألدٗدِرٕااذاّ ر رااَطادٜرامه ب٘دٜمر
ٕ رتواورااه فٜراأللطٖقٜٗرحتمهراا٘دورامهانٙر
ٕتلددددط رعنددددٝر طدعددددد رٕالددددهٜرىددددُراا٘دددددور
امشددهحرذمددٝراآلِ.رٕإِرام د ٕ راملددنٖكٜ٘ربد ر
ىدرّدٖرةدهحرٕىددرّدٖرذلد ٚرمد٘ ركدأ اًرٕ ر
ٕا ردًركيدرّٖرعن٘ٓر را ميهدد رامصدَدعٜ٘ر
امهدا٘.ٜر ر
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(فداَْدد د رٕااٖهدد د رٕامطأ٘دد د رٕر لددددمدجمر
ا دىهدددٜرٕامدددٖ ٗ ر...راشورٗه٘شدددِٖر رقفدّ٘دددٜر
ذ ٗثٜرىُرامَدذ٘دٜرااه٘شدٜ٘رٕم دًَْرخيلدهِٖر
منادددٖٞرا ٍ هدم٘دددٜرٍ لدددْدرٕاممصدددٖقا رام َٗ٘دددٜر
امشددددهأٜ٘رٍ لددددْدرٕ ٍ يددددٜرامهاد٠دددد را يدٍ٘ددددٜر
ٕاألعددددد د اهرا جميدع٘دددددددٜرٕامادددددددً٘رااذّأ٘دددددددٜر
ٕاأللع ٘ددددددٜرٍ لددددددْدمرىثنددددددًْرىثدددد دهرامهيدددددددور
ٕام عذ رٕاحل ف٘ رٕ ًّرىُرامَد رامدذُٗر
ٗه٘شِٖرعندٝرامط ٗادٜرامهشددٜٗ ٠ررٍ لدْدر.رٕهلدذار
املأ رٗ ْ رامأدذ رىثا دًرعنٝرام ًرىَٓمر ٕر
َٗأ ٙرعن٘ٓر ِرٗ ِٖرىثا ددًربددم ًرىَدٓمرعندٝر
ع د رامأدذ د رااخددم ر ر دددورىه د رىددُر
ااه فددددٜر را ميهدددددد رامصددددَدعٜ٘راامطدددددٖقٛمر
فدددداثا رَّددددرىَخدد ثر رىشدد ع را ميدد ر
ّٕيٖىددٓرامٖ٘ى٘ددٜرةدددٟر ٌر بددٝمرٕعن٘ددٓرا ّميدددٌر
ب هرذ كٜر را مي مرّٕٖر رعع ٜرهل اةر
دا٠يٜرى راألف دقرٕااهما ا رٕ ّدمرٕااثا ر
امأدذ د رٖٗاجددٓركددهرااش د ع رامَدذددٜرعددُر
ٗدددٜرٕاألف ددددقرجما رامطأ٘هدددٜر
اايَٖعدددد رام
اما لدددددٜ٘ر را ميددد د رامه بددد درٙرٕا لدددددعىٙمر
ٕلدهلًٜرعَ ىدر رتاأهراملنطد راحلدكيٜرألٚر
عوعٜر ٕرٍا رمَ دٌرااش ٕعٜ٘رامترتلدٍ رّذٔر
ااهمادددد ا راملدددددنطٜرامل٘دلدددددٜ٘مرٕ دمأدددددًرىددددددر
تلددددددمخ ٌراملددددددنطد رامشددددددهد ٠رٕااهمادددد د ا ر
كٖاجْدددددٜرمنشدددددهدقا را ٗ ٖٗمٖج٘دددددٜرممرا٘دددددقر
ّدد د افْدر رقفدد د رامهويددددٜرامّٖي٘ددددٜراالددددددٛر
مإلىربٗدم٘ .ٜر
رهددددهرّددددذٔرام دد د ٕهرك٘دد د ري ددددُر
منيثادددد رام هندددددٙرامدددد لٖور ردا٠دددد ٛرا دددد ور
ام نل د ٙرامهانددٙر راملدددذٜرامثادف٘ددٜرامه ب٘ددٜمر
ٕبهددد ر ِرلنددد رىَددددٓرمهاددددٖدراٖٗنددددٜمرٕك٘ددد ر
ي ددددُرمنيثاددد رامه بددددٙرامددد لٖور رااَدفددددذر
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احمل ٕلدددٜرٕاا نادددٜركدفدددٜرإىلرذددد راحملدلدددأٜر بدلددمي اقرعددُرامشدد ٕثرامَ ٗددٜرمصددعذٜ٘ر ٕر
ٕاماي د رٕامددمْح مرٕك٘ د رٗمص د هرإجماركدددِر ع ٌرهلدعذٜ٘ركدهرعأددقٛر ٕرلطدد رجمٚرّد هر
ا ٍ مدحرعنٝراحل ا دٜر رام د ٕهراماد٠يدٜمرإجمار ىه رٕهلددقرعُرامهاهرىُركهرا ذدّد  .ر
كدٍددد د را تصدددددد ربددد د رامشددددده رٕاملدددددنطٜر
ٕىدددُرااسكد د ر ِراادددثا رامَاد د ٗ رّدددًر
ىاطٖعٜرٕت ت ورعنٝرام ٖ ٜ٘رٕامايهٜ٘مرٕىدجمار األكثدد رإٍمدجدددًرٕٕع٘دددًربدمالددددٗدرامهاعٍ٘دددٜر ر
بسى ددددِرااٖ د د رام نلددد ٙرمنيثاد د رااددد تأكر كهرا د رٕاايدقلد رامثادفٜ٘ر ميهدتًْمر
بدايدقلٜرعنٝرامصده٘ ُٗرامل٘دلدٙرٕام د ٚر ٕ ركدٍٖاردا٠يدًرىْ لدُٗرإىدربدرتلر ٕاددًٍْر ٕر
ِرٗهيدددهر رهدددهرعع دددٜرىاطٖعدددٜربدد رااثادد ر ام د لٖور رى ذنددٜرامصددي رااطأددق.رٕبَدددٟرعنددٝر
احلددد د ربدددددم
ٔرامَاددد د ٚمرٕبددد د رااددد د تأط ر ّدددذارااٖ د د ربادددٙرا رٍمدددددرا بد د اعٙرا ٗد د ر
بدلدددرتات٘ح٘د راملدددنطٜراالددد٘ل ٛرىدددُرخممنددد ر ٕااأم دد د ر ر دددددورام دد د رىَخ لدددددًمرٕ ر
ام دعن را جميدع٘ رٕٕلد٠هرا ععٌرٕاملنطٜر ي ََدددرمددٌٖرااددثا رامه د رمأادددًْ٠رهلدددىم ر
األكددي٘دددٜرا دىه٘دددٜرٕ ّددددرىدددُراملدددنطد ر ىددددددٌراألذددد د اثراا لددددددٕٜٗرامدددددترحتصدددددهر ر
األل ٞمرٕمنرا٘اٜرٕاممدقٗخرإِرّذٔرام ١د رّدٙر
ميهدددتًْرام٘ددٌٖرٕامددترتمطن د رتد لهراملدد٘ددٛر
األكث رع ٛرٍٕ ٖجم ًامرًّٕرحي هلِٖرعنٝراحلكر األلع ٘دددٜرٕامثادف٘دددٜر رحتن٘دددهرامٖا د د رٕبَدر٠د دٓر
ىددُر د قٛرىَدفلددًْ٘راألكث د رّ٘أددٜرٕىص در ا ٜ٘ر به٘د د اًرعدددُرا دىندددٜرٕا رىدددعٟا رٕ ّددددرىدددُر
صدد د رااددددثا راألذدد د اقرامددددذُٗرٗ لددددِٖر ااه ع رااسدٜٗرمما٘٘ رامٖعٙرامثاد رٕحتحً٘ر
ٍ لدددًْرا ىدددٜرام د د راحلد د ربه٘د د اًرعدددُر ٚر دٕقٔر را مي رٕام ٕم.ٜر ر
رامَاد د ٚر
ايدددٖحرلدددنطٖٚمرٕيمدددد ِٕربددددم
بداهَٝرام نلد ٙرمن نيدٜمرٕٗط ذدِٖرامملددكور
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مأمون السيد*
ٙتبوو٘اإلعالمووكَإلًلمُووٞإلًوً٘رووٞإلٗ ووم ٝإل إل
ٓٚلووىإل ِووم١إلعه ٗهووٞإلعح و ٙصبإلذٚووصإلاػووبر إل
ٗسووم٢ىإلعالمووكَإلدوومإله و ٔٙمإلًووّإل و إل إل  ٚو إل
ُظوووم ملإلعه ٗهوووٞإلمِؼووووعًإلاسمسوووٚمًإلٗذممسوومًإل إل
عهتعب إلمّإلعخلٚم علإلعه عخوٞٚإلٗعخلم جٞٚإلهو ٗهٞإل
ٗعجملتٌعووملبإلٗر و إل عووم ٍإلعٗ إلعالمووكَإلٗخمػووٞإلإل
إلٓذعإلعهعؼوإلعهذٜإلعكتشبإلًكحمٕإلًّإل ِو٘ إل
قِٚووملإلعص ؼووميإلٗ ا٘ ٓوومإل وومإلجعووىإلعالمووكَإلإل
ٙظلىإلذـ٘ عًإلفوممكًإلإل إلععخوىإلٗذو علإلعهتٚوم إل
عصجتٌووممٛإلٗثو ثإل و ٖإلعالوووم ٛإلاٗإلعهشووو إل
إلكووىإلٗذو ٝإل و ١عًإلًووّإلعهدوووعإلًٗوووٗ عًإل مألسوووٝإل
ٗعهظوووعببإلٗعُتٔوووم١إل مألًوووٞإلٗعجملتٌووو إلعهووو ٗهٛبإلإل
ٗ دـوىإلعهقو علإلعئم٢وووٞإلعهوزإلبتووم إل ٔومإلٗسووم٢ىإلإل
عالموووكَإل إلل٘ٙوووىإلعا ع١إلٗعو٘عرووواإلٗعهقِمموووملإل
هتثبٚتٔوووومإلٗروو و إلاػووووبةإلعألخووووذإل ِمػووووٞٚإلفُِ٘ووووٕإلإل
ٗ قِٚم ووٕإلاًوووعًإلًٌٔومًإلٗؿوووٗ ٙمًإل ـووعٕإلعه ٗهووٞإل إل
ًق ًٞإلاٗه٘ٙم ٔمبإلٗاػوبةإلًشوت٘٠إلدموملإلعه ٗهوٞإلإل
إللو ٙصإلالمكًٔوومإلاذو إلآووٍإلًقوومٚٙصإلعهتقو َإلإل
ًٗ٘عكبٞإلذـم ٝإلعهعؼووإلهوذهمإلدمو إلاْإلالموكَإلإل
عهلٚمْإلعهؼُٔٛ٘ٚإلًِذإلُظ ٕإلٙشتخ َإلاسمهٚبإل
خمتودٞإلخل ًٞإلا ٌمموٕإلٗآ عفوٕإل إلفوشوا بإلإل
ذٚصإل وكزإلالمكًٕإلموٟإلًوعكزإل قىإلعهشٚمسٞإل
عهعموٚووٞبإلاٜإل إلعهب عٙووٞإلموووٟإلاٗ ٗ وإلمإلٗ ع و إلكهوومإل
*

*

كاتب سوري.

موٟإلاًوٙلمإلعهظٌمهٞٚبإلذٚصإل او إلعحوكوٞإلإل
عهؼُٔٞٚ٘ٚإلُدشٔمإلًِوذإلعهب عٙوٞإل مهو ٗيإلعهلو ٠إلإل
ٗ ٌ٘ذم ٔووومإلعهشٚمسوووٞٚإلٗعصرتؼووومعٞٙإلٗذوػوو إل
موٟإلاْإللمفظإلموٟإلمكروٞإلخمػوٞإل ٔوذٖإلعهو ٗيإلإل
ػووومذبٞإلعهقوووووع إلعهشٚمسوووٛبإلٗمٌوووو إلعه ممٙووووٞإلإل
عهؼوووووؤُٞٚ٘ٚإلموووووووٟإلعمووووووٍإلسٚمسووووووٞإلعحوكووووووٞإلإل
عهؼووؤُٞٚ٘ٚإلعوو باوووٞإل ٌووم إلٓوووذٖإلعهوو ٗيإلموو إل
ُظم ٔمإلٗ وكٚزٓمإلموٟإلعهتو إل إلعهوواٜإلعهعومَإلإل
إل ووووومإلعهبوووو عْسإلٗاْإلعألسوووومهٚبإلعوشووووتعٌوٞإل إل
عالمووكَإلعهؼوؤُٛ٘ٚإلكووث ٝإلًٗتظووعبٞإلًٗت عخوووٞإلإل
ً إل عـٔمإل عـومًإلإلٗهلوّإل ٚعٔومإلٙدوٛإل ومه و إل
عواوووو٘وإلسووو٘ع١إلكووومْإلمووووٟإلػوووع ٚإلعص توووزع إلاَإلإل
عصستعامفإلاَإلاسو٘وإلعوِمٗ ٝبإلٗحبشبإلًمإلجم١إل
إلكتووووووموإلعالمووووووكَإلعهؼوووووؤُٛ٘ٚإلٗاسوووووومهٚبٕإلإل
عه ممٚ٢وووٞبإلفووومالمكَإلعهؼووؤُٛ٘ٚإلٓووو٘إلعالموووكَإلإل
عالسووووووعٚ٢وٛإلٗهلوووووّإل إلعحقٚقوووووٞإل وووو إلكهووووومإل
فمالمكَإلعالسوعٚ٢وٛإلٓ٘إلجز١إلحم عإلًّإلعالمكَإل
عهؼوؤُٛ٘ٚإلعهووذٜإلشثووىإلطووبلٞإلالمكًٚووٞإلٗعسووعٞإلإل
عأل وووعفإل إلحمووٚعإلعالمووكَإلعه و ووٛبإلهووذعإلف و ْإلإل
مو إلعألسمهٚبإلعه ممٞٚ٢إل إلعالمكَإلعهؼُٔٛ٘ٚإل
ٙقتـٛإلعهوج٘ إلالىلإلعه عسملإلعهتم خيٚوٞإله٘ؿو إل
عهٔٚووو٘عإل إلاٗ ٗ ووومإلعهظوووورٞٚإلٗعه و ٚوووٞبإلٗاٙـو ومًإلإل
ًعوفووووٞإلًتووووٟإلاووووذ إلعهؼوووؤمِٞٙإل إلعو سشووووملإلإل
عصرتؼوومعٞٙإلٗعهشٚمسووٞٚإل إلاًوٙلوومإلٗاٗ ٗ وومإلسسإلإل
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ٗٙظٔوإلاْإلعوظوٗ إلعهؼؤُٛ٘ٚإل إلعهو٘ ّإلعهعو وٛإلإل
ٗعهوو وذٜإل بووووو٘ لإلًكحمووووٕإلعه٘ ٚدٚووووٞإل إلال وو وإلم إل
عهشٚمسووملإلعالً ٙمهٚووٞإلموووٟإلعوِاقووٞإلعهعو ٚووٞإل إل
ٙلوووّإلػووووعممًإلفوشووواِٚٚمًإلػووؤُٚ٘ٚمًإلفرشوووببإل
ٗالمنووووومإللووو و علإلٗ ٚدتوووووٕإل ًوووووٞإلعألٓووو و عفإلإل
عصسوووتعٌم ٞٙإل إلٓوووذٖإلعوِاقوووٞإلعهوووزإل تٌثوووىإل إل
عٌٚوووإلٗعر و إلعهتحز٢ووٞإلٗعهتخووواإلفٔٚوومإلًووّإلاجووىإلإل
عهشووٚاوٝإلمؤٚوومإلٗعسووت كئمإلُٗٔووبإل وٗع ٔوومإلٓووذعإلإل
ًّإلُمذٚوٞبإلًٗوّإلُمذٚوإلٞإلاخوو٠إلٙت٘جوبإلعهوتخوؽإلإل
ًووّإلمووب١إلعهؼوؤُٞٚ٘ٚإلعهثقٚووىإلعهووذٜإل مووومإلممُ و إل
ًِٕإلعهظع٘وإلعألٗ ٗ ٞٚإلٗذلمًٔومإلحقبوٞإل ٘ٙووٞإلإل
ًوووّإلعهوووزًّإلسسإلٗروو إلموفوو إلعه ممٙوووٞإلعهؼووؤُٞٚ٘ٚإل
كٚوووواإل م ووووبإلعهٔٚوووو٘عإل إلعهظووووتملإلحبشووووبإلإل
ًشووت٘ٙم ٍٔإلعصجتٌممٚووٞإلٗعصرتؼوومعٞٙبإلٗحبشووبإل
٘جٔوووووم ٍٔإلعهدلوٙوووووٞإلٗعهعقمٙ ٢وووووٞإلالرِوووووممٍٔإلإل
مئحوٝإلالىلإلفوشا بإلكٌومإلمٌوو إلاٙـومًإلإلمووٟإلإل
ع تلم إلاسو٘وإل م إلٗككٛإلموٟإلالرِم إلعهظع٘وإل
إل
ٗعهو و ٗيإلعهوووزإلممطووو٘عإلفٔٚووومإل و و ذقٚتٍٔإل و و
فوشووا بإلٗ ع عهووٞإلسووعٍٔٚإلوعووؤمإلٗ ِومًإلإلرً٘ ٚومًإل
وٌٚو و إلعهٔٚووو٘عإل إلعهعوووم إلمووووٟإلعهوووو ٍإلًوووّإلاْإلإل
ًعظٍإلٓذٖإلعه ٗيإلٗطع٘ ٔمإل إل لّإلحبمجوٞإلإلالىلإل
الرِووم إلهووووتخوؽإل وو ٜإلطووولىإلًووّإلٓوووذإلعإلعهظوووعبإل
عهٔٚوو٘عٜإلعوووم ٍإلموووٟإلػ و ٗ ٍٓإلٗهق و إلع با و إل
عهشٚمسووٞإلعصسووتعٌم ٞٙإلٗعألًوٙلٚووٞإلٗعألٗ ٗ ٚووٞإلإل
ًِووووذإلنوووووٞإلُووووم وْ٘ٚإلموووووٟإلًؼوووووإلموووومَإلإلَ89;:إل
ع بم مًإلٗ ٚقمًإل مهقـٞٚإلعهدوشاِٞٚٚإلٗ ٔحوٝإل٘ٔٙعإل
اٗ ٗ مإلالىلإلفوشا بإلفق إلكمْإلُم وْ٘ٚإلاٗيإلًوّإلإل
ذوومٗيإلعسووتخ عَإلٗسووم٢ىإلعه ممٙووٞإلالٙقووم إلعهوو٘مٛإلإل
عألسا٘ ٜإلمِ إلعهٔٚو٘عإل إلذووإلعهعو٘عٝإلالىلإلا إل
عألج و ععإلحبشووبإل مٌٔووٍإلسسإلٗٙووذكوإلاْإلُووم وْ٘ٚإلإل
مِ و ًمإلموومعإلالىلإلفوُشوومإلٗاػووبةإلالً ع وو٘ عًإلإلعموومإل
الىلإلمقووو إلعتٌووو إلٔٙوووو٘عٜإلموووومَإلإل8:89إلَإلٗكهوووومإل

ٔ و فإلذووصإلعهٔٚوو٘عإلموووٟإلعهعوو٘عٝإلالىلإلفوشووا بإلإل
ٗالىلإل عوووٍٚإلعهتقمهٚو إلعهعشوولوٞٙإلٗعهتو ٙبإلموووٟإل
عهقتميإلهٚتٌلِ٘عإلًّإلاعع١إلٗعجبٍٔإلعوق ضإلعهوذٜإلإل
ثتووومدإلالهٚوووٕإلعٙووؤٍِإلمووووٟإلذوو إل مٌوووٕبإلٗ إلمووومَإل
8:88إلَإلاػووو لإلفوُشووومإلُظووووٝإللووو إلمِوووو٘عْإلإل
(عوشوو و هٞإلعهظووووورٞٚإلعو ٙوووو  ٝإلا ٔووووولإلفٔٚوووومإلإل
عولمسووبإلعهووزإلسووتع٘عإلموووٟإلاٗ ٗ وومإلالكعإلعسووتقوإلإل
عه٘ٔٚعإل إلفوشا بإلٗر إل سصإل إلعهعومَإلُدشوٕإلإل
ل و إل و إلٓووذٖإلعه ممٙووٞإل(عصلوومعإلعالسوووعٚ٢وٛإلإل
عهعوووموٛإل إلفوُشوووم إلٗٓووو٘إلعصلووومعإلعهوووذٜإلاُظو و إل
ً سٞإلوووإلًمإلكدومٜإلالسووعٚ٢ىإلووووإلعهز عمٚوٞإلروووإلإل
ٙمفوومإلموومَإلإلَ8:98بإلٗكووؤمإللوويإلعهٔٚوو٘عإلموووٟإلإل
عخلووٗدإلًووّإلاٗ ٗ ومسسإلٗٓلووذعإلعُتظوولإلػوورمفٞإلإل
عهٔٚوو٘عإل إلكووىإلًووّإل وٙامُٚوومإلٗفوُشوومإلٗ ٗسووٚمإلإل
ٗعه٘صٙملإلعوتر ٝإل ظلىإلكب بإلفمهلث إلًوّإلإل
عهؼوووراإلٗعجملوووكلإلعهلووو ٠إل إلإل وووومإلعهووو ٗيإلإل
اكمِوو و إلػووووم وٝإلهِدوووو٘كإلعهؼوووؤُٞٚ٘ٚبإلٗاػووووبةإلإل
ؤسمؤٓمإلٗعهقمٌْ٘٢إلمؤٚمإلٍٓإلعهؼٔمِٞٙإلاُدشٍٔإل
ع إلاْإلكمُ إل وومإلعهؼوراإلٗعجملوكلإل عوم إل
عهؼؤُٞٚ٘ٚبإلٗ إلٙشووٍإلعهدم ٚلومْإلًوّإلنوكلإلإل
عه ممٙووٞإلؿ و ٖإلًووّإلاجووىإلعُتووزع إلعم و عفإل مسووٛإلإل
خام١إلعهلِٚشٞإل ظ ْإلعحملم قإلعهِم ٞٙبإلفـكإل
مووّإلعحملوومٗصلإلعخلمػووٞإل عوومعإلعهدم ٚلوومْإلمووّإلإل
عوظووووووم كٞإل إلًدمٗؿووووووملإلعه٘ؿوووو و إلعهِٔوووووومٛ٢إلإل
هوقووو ضبإلٗرووو إلع عٓووووولإلعهوٗعٙووووٞإلعه٘ٔٚعٙووووٞإل إل
فوُشوووووومإلٗاًوٙلوووووومإل إلمقوووو و ٜإلعهشووووووبعِٚٚملإلإل
ٗعهثٌمُِٚٚوووملبإلفدوووٛإلاًوٙلووومإلكمُو و إلاكو و إل
ٗسم٢ىإلعالمكْإلر٘ٝإلٗ عًإل إلعجملتٌو إلشولٔومإلإل
عهٔٚو٘عبإلٗٓوو٘إلًوومإلكومْإلسووببمإل إلعُتظووم إلعهوٗعٙووٞإلإل
عهؼُٔٞٚ٘ٚإل ؼدٞإلخمػٞإلٗعال ع إلعه٘ٔٚعٜإل ؼدٞإل
ممًووووٞبإلفوقوووو إلاُتحوووو إلعهع ٙوووو إلًوووووّإلعألفوووووكَإلإل
ٗعوشوشووووكلإلعهـووووخٌٞإلًثووووىإلالُتوووومدإلعوشوشووووىإلإل
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عهتودزٙووُ٘ٛإل(ٓ٘ه٘ك٘س و إلٗافووكَإلاخووو٠إلًثووىإلإل
(ًٚ٘ٙوووملإلفْإلفوعُوووم إلٗ( وووّإلٓووو٘ ْ إلٗ(عه٘ػووومٙمإلإل
عهعظو إلًٗ٣ملإلعألفكَإلًّإلٓذعإلعهِ٘ إلسسإل إل
كٌووومإلٙشوووتر٘كإلعهِدووو٘كإلعهؼووؤُٛ٘ٚإلإلمووووٟإل
عئ٣ٚوووملإلعهوووزإلبوووِةإلعوووو٘ع٢زإلعألٗ ٗ ٚوووٞإلٗٙقوووَ٘إلإل
مهـ عإلمؤٚمإلووِةإلج٘ع٢زٓومإلهبع وم١إلعهؼؤمِٞٙإلإل
عه٘ٔٚعإلعهذّٙإلٙقًْ٘٘إل مفتعميإلؿوحٞإلطو ٝ ٙإلًوّإلإل
عه ممٞٙإلعالمكًٚوٞإلمِو ًمإلٙدو٘ إلاذو ٍٓإلةوم٢زٝإلإل
ًمبإلًثوٌمإلذ ثإلذ إلفم إل(سِحوإلٗ ٚو٘ إلةوم٢زٝإلإل
ُ٘ ىبإلٗشٚىإلعألع وم١إلعهؼؤمِٞٙإلاٗإلعهلوث إلًؤِإلٍإل
الىلإلفووووّإلعهوٗعٙووووٞإلاكثوووووإلًووووّإلفِووووْ٘إلعهلتم ووووٞإلإل
عألخوووووو٠بإلفٔوووووٛإلاكثووووووإلعُتظوووووم عًإلإلٗ ووو و عًإل إل
اًوٙلمإلٗفوُشمبإلٗموّإل او٘ إلاسومهٚبإلعه ممٙوٞإلإل
عهؼوؤُٞٚ٘ٚإل إلعهِظوومَإلعهعووموٛإلعو  ٙو إلدم و إلاْإلإل
عهؼُٔٞٚ٘ٚإلصإل شتا ٚإلاْإل ٌِ٘إلٗ عٚعإلالصإل إل ىإل
عصؿاوع ملبإلفٔٛإل مالؿمفٞإلالىلإلًمإلذققتٕإلًوّإلإل
ًووووعٗععلإلًمهٚوووٞإلإلؿوووخٌٞإلًوووّإلعحوووووإلعهعموٚوووٞإلإل
عألٗىلإلعهوووزإلسووومم لإل إلالطووووعمئمإلفـوووكًإلإلمووووّإل
عُتزعمٔمإلٗم إل ود٘ إلعهقمؿٛإل ُظم١إلٗ ّإلروً٘ٛإلإل
هؤٚوووو٘عإل إلفوشووووا إلٗعهووووذٜإلػووووم ٕإلعهٔٚوووو٘عٜإلإل
عهؼُٔٛ٘ٚإل(ُ٘ٚإل ٘ه إلاش  ٜإلعهوذٜإلكومْإلٙعٌوىإلإل
ًشمم عإله٘ ٙوإلعه فم إلعهو ٜإلفُوذعنبإلٗعهوذٜإل إل
لظاإلاػ٘هٕإلالصإل إلعهد ٝإلعألخ ٝبإل ٍإلجم١لإل
عحووإلعهعموٞٚإلعهثمُٞٚإلعهزإلعؿاوع إلعهؼُٔٞٚ٘ٚإل
و ٗ إلًٔووٍإل إلالطووعمئمإلٗعسووتٌوع ٓمإلاكثوووإلًووّإلإل
س إلسِ٘علبإلهتخودإل ترقٚوإلٓ فٔمإل إل لّ٘ٙإل
عه ٗهٞإلعالسوعٚ٢وٞٚإلٗعط عنإلعه ٗهت إلعهعظٌٚت إل
عو  ٙإل إلػٚم ٞإلالُظم١إلعه ٗهٞإل ٍإلعصم عفإل
ٔووومإلفووو٘ إلالمكُٔووومإلٗجوووم١لإلعووذووووٞإلعهثمهثو وإلٞإلًوووّإل
عهتا٘ علإلعهعموٞٚإلٗكمُ إل عٞٙإلٓذٖإلعووذوٞإلً إل
ٚووو إلمووومَإلإل8;:1إلمِووو ًمإل ووو٘ىلإل( ٘ م ظووو٘ف إل
٢مسٞإلعصلومعإلعهشو٘فٚٚزإلٗعُتٔو إلٓوذٖإلعووذووٞإلإل
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مُٔٚوووم إلعصلووومعإلعهشووو٘فٚٚزإلٗ ووو ً إلًِظً٘وووٞإلإل
عصطووو و عكٞٚإلاٙـووووومبإلٗافـووو و إلالىلإلخووووووىإل إل
عهت٘ع ُوووووملإلعه ٗهٚوووووٞبإلٗخودوووو إلٗ عٓ١ووووومإل ٘ع وووو إل
ٗكوو٘ع ثإلمموٚووٞإلإلآٌٔوومإلكم ووٞإلذووووإلعخلوووٚخإلإل
عهثمُٚووووٞإلعهووووزإلاؿوووومف إلالىلإلرمٌ٢ووووٞإلعالدمووووم علإلإل
عهؼووؤُٞٚ٘ٚإلالدموووم علإلاخوووو٠إلفمرو و إل ٌ٘ذوووملإلإل
امظووٍإلرمع ٔوومإلٗذلمًٔوومإلجِ٘ذوومإلٗ اوفوومسإلًٗووّإل
ِٓمإلرمَإلعهؼؤمِٞٙإلٗٗسوم٢ىإلالمكًٔوٍإل إلعهو عخىإلإل
ٗعخلوووم دإل مهتِشوووٚوإلًووو إلعوِظٌوووملإلعهؼووؤُٞٚ٘ٚإلإل
عهعموٞٚإله٘ؿو إلعسو ع ٚحٞٚإلالمكًٚوٞإل تِمسوبإلإلًو إل
عوشتح علإلٗعهتا٘ علإلعهزإلععٌٓ إلعوِاقٞإل ع إل
ذوووووإلعخلووووٚخإلعهثمُٚوووٞإلًٗو و بوإلً ٙو و إلٗع دووومقإلإل
اٗسوووووو٘إلسسإلِٗٓوووووومإلٙظووووووم إلالىلإلُظووووووم إلعه ممٙووووووٞإلإل
عهؼوؤُٞٚ٘ٚإل إلعه٘صٙووملإلعوتر و ٝإلعألًوٙلٚووٞإل إل
عهتشوووعِٚٚملإلٗكوووذهمإل إلفوُشووومإلاٙـو وًإلمإل وووٍإل إل
وٙامُٚوومإلٗ ٗسووٚمبإلٗكووذهمإلٙظووم إلالىلإلعه ممٙووٞإلإل
عهؼوؤُٞٚ٘ٚإلؿ و إلعإلالسووكَإل إلمق و إلعهتشووعِٚٚملإلإل
ٗم َُّٖإلًّإلاخاوإلام عٔ٢مإلٗجعوٕإلم ٗعإلهوٌشٚرٞٚإل
ٗعحـووووووم ٝإلعه و ٚووووووٞإل عوووو و إلعُٔٚووووووم إلعصلوووووومعإلإل
عهش٘فٚٚزإلٗذوووإلعخلووٚخإلعهثمُٚوٞبإلٗرو إل ٔوولإلإل
كتم ووملإلبٔٙ ٚووٞإلهتِؼووٚبإلعالسووكَإل إلًلوومْإل
عهع ٗإلعألٗيإلهوٌشٚرٞٚإلٗعهو ٚعهٞٚإلعه و ٞٚإل ؼ٘ ٝإل
إلًبمطوٝإلربىإل ٔ٘ إلُظوٞٙإلػوع إلعحـم علإل
ٗػوووووو٘ ٔمإلموووووووٟإلذموووووو٘إلًبمطوووووووإل إلكتووووووموإلإل
(ػٌ٘ٚ٢ى بإلعهذٜإلاموّإلفٕٚإلسٚاوٝإلعه٘ٔٚعإلطوبٕإلإل
عهلمًوووٞإلموووٟإلٗسووم٢ىإلعه ممٙووٞإلعه و ٚووٞإل ؼوودٞإلإل
ممًووٞإل عٚو عًإلمووّإلعال ووم إلعهووذٜإلفوؿووتٕإلعوؼووم إل
عهشٚمسوووٞٚبإلٗرو و إلػو و لإلموووّإلعووووٞإلسٚمسوووٞٚإلإل
خم جٚوووٞإلع عسوووٞإلهوٌدلووووإلعألًوٙلوووٛإل(ععفٚوو إل
ٗ لو٘ف إل عِوو٘عْإل(ًو ٙةإلعإلالً ٙمهٚووٞإلعهثقمفٚوو ٞإل
ٙقوو٘يإلفٔٚووم إلالْإلعئ و فإلعهوٚ٢شووٛإلألًوٙلوومإلًووّإلإل
سٚمستٔمإلعخلم جٞٚإل إلمؼوإلعوعوً٘وملإلاْإل وو ةإلإل
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إل
مهشوٚاوٝإل
ًعوكٞإلعهت فقملإلعهعموٞٚإلهوٌعوً٘ملإل
موٟإلعو٘جملإلكٌومإلسوٚاولإل وٙامُٚومإلعهعظٌوٟإلإل
فُووذعنإلموووٟإلموووٗغإلعهبرووم إل إلعومؿووٛبإلٗٙقوو٘يإل
(ال ًِووورإلكوٙشوووت٘ي إل وووموِاوإلُدشوووٕإلٗ ووومهتإلعب إل
سوو٘فإلٙعووٛإلعهظووعبإلعألًوٙلووٛإلاُووٕإلاػووبةإلاًووٞإلإل
الً ٙمهٞٚإلٗعرعٚمًبإلٗٙووعفإلروم٢ك إلالْإلٓوذعإلذؼوىإلإل
ألْإلعهعم إلا ععإلذؼ٘يإلكهمبإلهذهمإلفو ْإلعه وووإلإل
ٓووو٘إل وووووإلالً ٙووومهٛإلًٔوووٌّٚإلعسوووتعٌم ٜإلروو شمًإلإل
ٗذ ٙثمًإلسسإلٗالْإلالً ٙمهٞٚإلعه ووإلٗعستعٌم ٙتٕإلُم خإل
بٚعٛإلاٗإلًُلِّْ٘إلاسمضٌإلمـٜ٘إلًوّإلًلُ٘وملإلإل
عهتلووّ٘ٙإلعصرتؼوومعٜإلٗعصجتٌووممٛإلٗعهشٚمسووٛإلإل
ٗعهثقم إلهوعم إلعه و ٛإلم إلعهتم خي إلعحو ٙصإلإل
ٗعوعمػوووووبإلفمالً ٙمهٚووووٞإلهٚشوو و إلعوووووعإلُووووزٗ إل
هو وووووإل ظووولىإلموووم إلاٗإلعُتٌوووم١إلفلووووٜإلاٗإلإل
سٚمسوووٛإلفرشوووبإل وووىإلٓووو٘إلبثٚوووىإلًتبوووو٘ إلٗ ووومَإلإل
هووامسمهٚوووٞإل إلعهو و عخىإلٗعخلوووم دبإلٗالْإلعهقمسوووٍإلإل
عوظو نإل و إلًدوومٍٓٚإلعالً ٙمهٚووٞإلإلٙدوو٘قإلرً٘ٚووملإل
عهع٘وٞإلعهل٘كبٞٚإلٗٓ٘إلعهشو٘قإلعحووٝإلاٗإلكٌومإلإل
امسمٓوومإلٗا ووووإلمؤٚوومإلعألسووتمكإل(مسو إلاًو إل وووووإل
(مٔ إلعهشو٘ق بإلاٗإلًومإلٙشوٌٕٚإل( ٗجٚوٕإل وم ٗع ٜإل
ووووووإل(ٗج عُٚوووٞإلعهشووو٘ق إلاًووومإلعوؼووواورملإلعهوووزإلإل
شووووو٘رٔمإلعألٗسوووووم إلعألكمعشٚوووووٞإلٗعهشٚمسوووووٞٚإلإل
ٗعالمكًٚوووٞإلعه و ٚوووٞإلفٔوووٛإلًوووّإل عووويإلًعمُٔٚووومإلإل
ًوكووووزإلب٘ٙووووٕإلٗخوو و ع إلٗ ـوووووٚىإلالٙوو و ٘ٙه٘جٛإلإل
ٗ ووو٘ إلعمووومٛ٢إلسٚمسوووٛإل لتٚلوووٛإلهوٌدٔوووَ٘إلإل
عهعووومَإلسسسإلٗ عو و إلٓوووذٖإلعوق ًوووٞإلُ كو و إلعص بوووم إل
عه٘ ٚووووإل وو إلعالً ٙمهٚوووٞإلٗعهشٚمسوووٞإلعألًوٙلٚوووٞإلإل
ًّٗإل كم٢زٓمإلعالمكَبإلٗ ع إلاًوٙلمإلعٗهوٞإل إل
عميإلػِممٞإلعالمكَإلألُٔومإلبتوومإلكتووٞإلًمهٚوٞإلإل
ؿووووخٌٞإلجوو و عًإل وووو٘ع ٜإلًوو و عخٚىإل عوووويإلعإلهوو و ٗيإل
عهِمًٚووٞبإلٗ وومهو ٍإلًووّإلٗجوو٘عإلكٚمُووملإلالمكًٚووٞإلإل
كو ٠إل إلعهعووم إلخؼ٘ػومًإلإل إلاٗ ٗ وومإلٗل ٙو عًإل

إل وٙامُٚووومإلٗفوُشووومبإلٗٗجووو٘عإل عـووؤمإلععخوووىإلإل
اًوٙلووومبإلفؼوووِممٞإلعالموووكَإل إلاًوٙلووومإل عوو إل
عفوو عًإلعرتؼووومعٙمًإلكوووب عًإلٗسوووكذمًإلعسوو ع ٚحٚمًإل
شوووتخ ًٕإل إلُظوووووإل قمفتٔووومإلٗسٚمسووووتٔمإلذوووو٘يإلإل
عهعم بإلموٟإلعمتبوإلم إلاْإلعالموكَإلعألًوٙلوٛإلٓو٘إلإل
عألكثوإلعُتظم عًإلُٗد٘كعًإل إلعهعم إلمو إلعحملاوملإلإل
عالخبم ٙووووووٞإلٗعحملاووووووملإلعهووووووزإل ِووووووتخإلاكثوووووووإلإل
عوشوشووووووووكلإل ٗعجوووووووومإلًثووووووووىإلإلabcبإلٗاٙـوووووو ومًإل
عصست٘عٓ٘ٙملإلعهشٌِٚمٞٚ٢إل إلٓ٘ه٘ٚعإلٗعهزإل ِتخإل
سِ٘ٙمًإلً٣وملإلعألفوكَبإلٗٙظومٓ ٓمإلً٣وملإلًكٙو إل
عألطخمؾإلًوّإلعهعوم بإلإلٗعهوزإلًوّإلإلخكئومإل ووٗدإلإل
اًوٙلووووومإلهشٚمسوووووتٔمإلًِٗٔحٔووووومبإلٗكٌووووومإلاْإلإل
عحو و ٙصإلموووّإلعهؼووورمفٞإلٗعالموووكَإلعوقووووٗ١إل إل
اًوٙلمإلذ ٙصإلهٚصإلهوٕإلاٗيإلٗصإلفخووإلُٗلتدوٛإلإل
مالطم ٝإلالىلإل عيإلعأل رومَإلهِعووفإلذحوٍإلعهاو٘عإلإل
عالمكًٛإلًٗ ٠إل ٖبإلذٚصإلالْإلم عإلعهؼوراإلإل
عهًٞٚ٘ٚإلٙز ٙإلموٟإل ك ٞإلفصفإلٗسبعٌٞ٣بإلٗٙق وإل
ًّإلٓذعإلعهع عإلم عإلعجملكلإلعهظؤوٞٙإلٗعجملوكلإلإل
عألسووب٘مٞٚإلٗعه و ٗ ٙملإلعهؼووردٞٚبإلاًوومإل مهِشووبٞإلإل
هإلمكَإلعوشٌ٘ إلٗعالمكَإلعوو٢وٛإلفِٔومنإلاكثووإلإل
ًووّإلنمُٚووٞإلفصفإلًٗ٣ووٞإلٗ شووع إلحماووٞإلالكعمٚووٞإلإل
ٗاكثووووإلًوووّإلاهدو و إلٗسوووتٌٞ٣إلٗ شو و إلحماوووٞإلإل
ودزُٞٚ٘ٙبإلُٗشتا ٚإلم إلٓذٖإلعهبٚمُملإلاْإلُدشوإل
ٓووذٖإلعهظوومٓوٝإلعهبووم ٝإل إلعإلجملتٌ و إلعألًوٙلووٛبإل
ٗٓووووٛإلاْإل مهبٚووووٞإلٓووووذعإلعهظووووعبإلًقوووومعإل ووو جٔزٝإل
عالمووووكَإلٗاْإلًووووّإلٙشووووتا ٚإلاْإلٙشووووٚاوإلموووووٟإلإل
عالمووكَإلٙظوولىإلف ع١إلهؼووِ إل ووومإلعألذ و عثإلدوومإلإل
ٙت٘عفوووإلًو إلًؼوومحٍٔإلعهظخؼووٞٚبإلالصإلاْإلعهووذٜإلإل
ٙتتب إلعالمكَإلعألًوٙلٛإلسوٚكذظإلاْإلٓٚمكوىإلإل
عو سشوووملإلعالمكًٚوووٞإلعألًوٙلٚوووٞإلرو و إل و و لإلإل
جذ ٙمًإلخكيإلعهعق٘عإلعهثك ٞإلعوِؼوًٞإلٗموٟإلٗجٕإل
عهتر  ٙإل إلعهعق إلعألخ بإلذٚصإلعُ ع إلً٣ملإل
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عؤِحووٛإلعوووِظٍإلوإل سشووملإلالمكًٚووٞإلاًوٙلٚوووٞإلإل
مٌكرٞإلًثوىإلً سشوٞإل(ٓوسو إلعهؼؤ ُٞٚ٘ٚإلًٗومإلإل
طووم ٔٔمإلسسإلٗاْإلً سشووٞإلٓوس و إلًووّإلعهظوووكملإلإل
عألًوٙلٞٚإلعألػوٞٚإلعهزإلُبت إلٗاذ لإل إل و ٞإل
عهؼوووووورمفٞإلعألًوٙلٚووووووٞبإلهلووووووّإلًظووووووم ٙعٔمإلإل
ٗفوٗمٔوووومإلعخلم جٚووووٞإلصإل تِمسووووبإلًوو و إلذحٌٔوووومإلإل
عهتحووم ٜإلعهووذٜإل٘ٙعجووٕإلعهٚووَ٘إلاك و إلعو سشووملإلإل
عالمكًٚوٞإلإلعه ٗهٚوٞإلًوّإلذٚوصإلعهعم٢و علإلٗعأل ووملإلإل
ٗم و عإلعه٘سووم٢ىإلعالمكًٚووٞإلعهووزإل شووٚاوإلمؤٚوومإلإل
وووومإلعو سشوووملبإلٗمِوو ًمإل ِوووتخإلامٌمئووومإل قوووَ٘إل
تؼ ٙوإلعهثقمفٞإلٗعالمكَإلعهوذّٙإلسمٌٓمإلةعوؤمإلإل
جز١إلًّإلعهعقىإلعألًوٙلٛبإلٗهذهمإلف ْإلطووكٞإلإل
ٓوسوووو و إلبثووووووىإلمن٘كجوووووومإلذقٚقٚوووووومإلهإلمووووووكَإلإل
عألًوٙلوووٛبإلفموٌووومٓ إلعهوووزإل ووو ٙوإلإل ٔوٓوووومإل
هوعم إلٙتٍإلمزئمإلًّإلعهظ ْإلعهعمَإلعهشٚمسٛبإلٗ ٍإل
ٙووتٍإلالموومعٝإلالُتوومدإلكهوومإلعالمووكَإلعوعوووبإلٗعو ووواإلإل
و ووووملإلاجِبٚووووٞإلخمتودووووٞإلوٌوووومٓ إلعٗيإلاخووووو٠إلإل
تبم وووو إل تبوووووم إلرٌٚتوووووٕإلًوووو إلموووو َإلعصٓتٌووووومَإل
ٗعصكوو و عثإل بقٚووووٞإلعالمووووكَبإلٗععٌ٢وووومإلعهقوووووع إل
ٙشووتِتخإلًووّإلًقوووإلطوووكٞإلٓوسوو إلعهووزإلبووزدإلإل
عهزجوووومدإلٗعح ٙوووو إل إلإلُم روووووٞإلسوووورموإل قووووواإلإل
كمهؼووٍِإلعوعمػوووإل إلً ِٙووٞإلُٙ٘ٚوو٘ نبإلٗ ووذهمإل
ٙتووب إلعٗ إلً سشووٞإلٓوسو إل ووٍإلاووذ ٓمإلعهووذٜإل
ٙبقووٟإلحمؼوو٘ عًإلإل إلعهشووٚمقإلعألًوٙلووٛبإلذٚووصإلإل
ٙتٍإل ؼ ٙوإلعهٌِعإلعألًوٙلٛإلهإلمكَإلٗعهثقمفوٞإلإل
عوٌمٓ ٙووٞإلٗ ظوولىإل وو إلًووتقّإلاسمسوومًإلإلموووٟإل
وٙقٞإلرِمٝإلmbc4إلسس إل

ًوووّإلعهؼوووراإلٗطوووبلملإلعالكعموووٞإلٗعهتودزٙوووْ٘إلإل
عهؼ و ٝإل إلً سشووملإلالمكًٚووٞإلمٌكرووٞإلر و إلصإلإل
ٙز ٙإلم عٓمإلموٟإلمظوإلاٗإل صإلمظووإلً سشوٞإلإل
ٗ ـوووٍإلعهٚوووَ٘إلا وووو إل كن٣وووٞإلً سشوووٞإلػوووردٞٚإلإل
كوو ٠بإل ظوووٌىإلطوووبلملإلعهتودزٙوووْ٘إلعهوٚ٢شوووٞإلإل
ٗآٍإلعحملاملإلعالكعمٞٚبإلٗرِو٘علإلُظووإلعهلتوبإلإل
ٗعجملوووكلبإلٗاػوووبر إلٓوووذٖإلعو سشوووملإلبثوووىإلإل
الً ع ٘ ٙوووملإلالمكًٚوووٞإلؿوووخٌٞإل شوووٚاوإلمووووٟإلإل
ػوووِممٞإلعهؼووورمفٞإلٗعهِظووووإلٗعهشوووٌِٚمإلٗعهدٚوو ٘ٙإل
ٗعهلمسوووو ٚبإلٗكووووؤمإلفوووووٗ إلالمكًٚووووٞإل ووو َإل
عـوؤمإلعهووبعيإلٗ ـوو إلهوووؤٗضإلاًوو٘عيإلمم ٚووٞإلإل
عهِدووووو٘كإلٗعهتووو و بإلُٗوووووذكوإلًوووووّإلعو سشوووووملإلإل
(طوووبلإلٞإلفوووو٘كص إلعهووووزإلشتولٔوووومإلعهٔٚوووو٘عٜإل
( ٗ وووولإلًووو٘ عٗر بإلٗطووووكٞإل(كوووو إل ظوووومُىإلإل
كًِ٘ٚٚلظووووووّ إلٗٓووووووٛإلطوووووووكٞإلالمكًٚووووووٞإلإل
اًوٙلٚوووٞإلمٌكروووٞإلبوووومإل وو ٗ ٓمإلعهع ٙوو إلًوووّإل
ٗسووم٢ىإلعالمووكَإلعوو٢ووٛإلٗعوشووٌ٘ إلٗ ع و إلحماووٞإلإل
(كوو إلًووّإلا و ٓومبإلٓووذعإلالىلإلجمُوبإلطووبلملإلإل
( cbc – mbc-nbcإلٗػورٚدٞإل(ُٙ٘ٚو٘ نإل ومشز إل
ٗ( ووو٘إلاضإل وووو٘عٜإل إلٗ ٓوووومبإلٗٙبووو ٗإلاْإل ظووووم مإل
عوؼووم إل و إلعهشووواٞإلعهتِدٚذٙووٞإلٗكبووم إل جووميإلإل
عألمٌوووووميإلٗعهظخؼووووووٚملإلػووووومذبٞإلعهِدوووووو٘كإل إل
عجملتٌ و إلًووّإلُمذٚووٞإلٗ و إلًوومإلشلووّإلاْإلاِٚووٕإلإل
عهؼوورٚدٞإلاٗإلطووبلٞإلعهتودزٙووْ٘إلًووّإلًلمسووبإلإل
ًمعٞٙإلًٗعِ٘ٞٙإلًّإلُمذٞٚإلاخو٠بإلٗٓوذعإلًومإلٙو عٜإلإل
الىلإلًشمًٗٞإلموٟإلاٗه٘ٙوٞإلعخلو إلعهؼوردٛإلًٗو ٠إلإل
آٌٚتووٕإل مهِشووبٞإلهوووواٜإلعهعوومَإلًٗؼووم إلعأل وبٚووٞإلإل
إلاًوٙلووومإلًووومإلٙدقو و إلػووورمفٞإلعخلو و إلٗفِوووْ٘إلإل
ٗبوووومإلً سشوووٞإلٓوسو و إلُؼووواإلطووووكٞإلإل
عهترقٚوإل إلعهعٌوإلً٘عرعٔمإلعوتق ًٞإلكٌمإلٙدقو إل وووووعًخإلُشوووومٞٚ٢إل إلاًوٙلوووومإلعهك ِٚٚووووٞإل اووووم إل
عهعوووومًو إل إلعهؼوووورمفٞإلذوٙووووٞإلعهتعووووب إلعهووووذٜإلإل اًوٙلووٛبإلٗٓووذعإلصإلٙعووذإلاْإلٓووذٖإلعو سشووٞإلصإلإل
ٙد و
إلاْإلِٙعٌوو٘عإل ووٕبإلٗ إلث و ثإلٓووذعإلعألًوووإلإل عٌوووووىإلخوووووم دإلعه٘صٙوووووملإلعوتروووو ٝإلعألًوٙلٚوووووٞإل
دحووعإلإلعوؼومعإلفٞإل وومهاب إل وىإلجووم١إلُتٚحوٞإلعؤو إل ٗهلِٔوومإل وووٗدإلممو ٚومًإلالمكً ٚومًإل مٓ  ٙو ًمإلً٘جووٕإل
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هبًوٙل ٚإل إلًعٚوم إلمنو٘كجٛإلهعكروٞإلعهتعب٣وٞإلإل
عالمكًٚوووووٞإلٗعهثقمفٚوووووٞبإلفٔوووووذعإلًوووووّإلعهٌِووووو٘كدإلإل
عوشووووتٔومإل عوووو إلرِوووومٝإلإلcnnبإلاٗإلالكعمووووٞإلػوووو٘لإلإل
اًوٙلوووووومإلvoaبإلٗػووووووراإلُٙ٘ٚوووووو٘ نإل وووووومشزإلإل
ٗٗعطوِاّإل ٘سو بإلٗرو إل وب إل وومإلٗ عإل إلً٘رو إل
ً سشٞإلٓوسو إلمووٟإلعألُ ُو إلاْإلمٌوٓومإلٙزٙو إل
مّإلًٞ٣إلٗمظوّٙإلممًمًبإلٗ ورإلم عإلً٘ دٔٚمإلممَإل
888:إلذ٘عهٛإلمظوّٙإلاهاإلً٘ اإلًو٘ م إلمووٟإلإل
ستٞإلارشمَإلٗٓوٛإل إلاٗص إلرشوٍإلعهؼوراإلعهًٚ٘ٚو ٞإل
ٗٙـووٍإل ووصإلمظوووٝإلػوورٚدٞإلا و ٓوومإلٓ٘ٚس و إل
ُٗٚلىإلٗسمْإلفوعُشٚشل٘إلٗكوُٗٚىإلسوٚم ىإلإل
٘سو و إلاُتوحوووِصإلٗ ٓووومإل إلًو و ْإلاًوٙلٚوووٞإلإل
ك و ٠إلسسإل مُٚووم إلرشووٍإلعجملووكل إلٗٙـووٍإلالذوو ٠إلإل
ٗمظوّٙإلعوٞإلٗٓٛإل و إلسٚمسوٞٚإلا و ٓومإلعووٞإلإل
ك٘ ًوووو٘إل وووو٘هت بإلٗاسوووول٘ٙوإلعوٚلوووومإلفٚووووملإلإل
عهظعبٞٚإلٗعوٞإلاٗ وعإلِٗٙدووٜإلٗ ع و٘نإلٗ ٓومبإلإل
ِٗٙظوووإلٓووذعإلعهقشووٍإلمظوووّٙإلعوووٞإل إل وٙامُٚوومإلإل
ٗٙؼو إلًوو٣زإل بعووٞإلعٗ ٙووٞإلًووّإلعووكلإلٓوسو إل
عوختودووٞبإلٗٙوروووإل ٔووذعإلعهقشووٍإلعع إلُظوووإل ؼ و إل
سووتْ٘إلمِ٘عُومًإلسووِ٘ٙمًبإلٗٙـوومفإلالىلإلًوومإلسووبوإل44إل
ػرٚدٞإلٗ8:إلعوٞإلبتومإلفٔٚومإلٓوسو إلذؼوؽإلإل
مصط عنإلً إلعٌ٘مٞإلالمكًٚوٞإلمٌكروٞإلاخوو٠إلإل
ٓٛإلًٙ ٚمإلُ ٘ٚإلٗر إل ِم إلعهاوفمْإلحملمكٌٞإل إل
سمْإلفوعُشٚشل٘إل تٌٔوٞإلحممٗهوٞإل ثبٚو إلاسوعم إل
عالمكُووملإلعذتلم  ٙومًإل إل84إل8888/9/إلٗعُتٔ و إل
تشوووووو٘ٞٙإلرـوووووومٞٚ٢إلسسإلإل مهثووووووم إلرشووووووٍإلعالكعمووووووٞإلإل
ٗعهتودز ْ٘ٙإلذٚصإلبتومإلعو سشٞإلست ًمإلٗمظووّٙإلإل
حماوووٞإل ودزُٚ٘ٙوووٞإلاًوٙلٚوووٞإلحموٚوووٞبإلٗ شووؤٍإلإل
عع ٝإل كثإلحماملإلاخو٠إلٗحماوت إلالكعمٚوت إل
ٗكؤمإلاًوٙلٞٚإلحموٞٚإلسسإل ع عم إلرشٍإلحماوملإلإل
عهلبٚىإلٗرِمٝإلٓٚشت٘ ٜإل ظمُٚىإلعهتم خيٞٚإلٗرِمٝإل
ك٘ ًو٘إل و٘هت إلعهِشوومٞٚ٢إلٗرِومٝإلإلespnإلعهوٙمؿووٞٚإل

ٗ ٓوومبإلٗٙـووٍإلٓووذعإلعهقشووٍإلطوووكت إل بٚعو إل
ومْإل
ٗ ِتحووومْإلعهوسوووَ٘إلعهلم ٙلم ٘ ٙوووٞإلٗعألذووومجٛإل
ٗعألمٌ ٝإلعهؼردٞٚبإلٗٓوذٖإلعهظووكملإل شوٚاوإلإل
موٟإل ومإلعألمٌ ٝإل إلعهؼراإلعألًوٙلٞٚإلٗٓوٛإلإل
و إلًقتؼوووٝإلموووٟإلٓوس و إلًاوقوومإلسسإلإلخمًشووم إل
رشٍإلٗسم٢ىإلعص ؼميإلعوتدمموٞإلٗٙـٍإلاكثوإلًوّإلإل
ك إلفوممبإلًِٔمإلًثكإلحماٞإلٗعٜإلالَإلٗطوكٞإل
وووصإلعالمكُوووملإلًوووّإلجٔوووم إلعهلٌبٚووو٘ وإلٗٓوووٛإلإل
طووووكٞإلخو و ًملإلعالإلُ ُٚو و إلسسإلسمعسوووم إلرشوووٍإل
ٗسم٢ىإلعص ؼميإلعهتحم ٞٙإلًِٗٔمإلًثكإل وكنإل و٘نإلإل
(عهلتوووموإلعألسووو٘ع إلٗٓووو٘إلعهٚوووىإلعٗ ٜإلألسوووعم إل
عهشٚم علإلعو ٝ ٙإلٗعوشتعٌوٞإلًِٗٔمإلstockinetإل
ٗٓوو٘إل ِوومإلًعوً٘ووملإلموووٟإلعهِ و إلوخووزْٗإلعهقا و إل
عصهل ُٗٚوووٞإلعوتووو٘فوٝإلٗ ٓووومبإلٗهوووٕإلمظووووْٗإلإل
فومو ومًبإلكٌووومإلاْإلٓوووذعإلعهقشوووٍإلشوووومإلذؼؼو ومًإلإل
كوووب ٝإلًوووّإلاسووؤٍإلطووووكملبإلٗٓووو٘إلمـووو٘إل إل
عجملٌ إلعهؼِممٛإلٗعوؼوو إلعألًوٙلوٛبإلٗ قوَ٘إلإل
طوووووكملإلعالمووووكَإلٗعص ؼووووميإلمموٚوو ومًإلإل زٙوووومعٝإل
عسووووتثٌم ع ٔمإلًووووّإلٗسووووم٢ىإلعص ؼووووميإلعوتدمموووووٞإلإل
ٗٗسووم٢ىإلعص ؼووميإلعهتحم ٙووٞإل شووببإل كووىإلمنوو٘إلإل
ٗسوووم٢ىإلعالموووكَإلٗعهثقمفوووٞإلعه٘ رٚوووٞإلٗعذمام ٔووومإل
وٚمبإلٗر إل و و إلا وملإلطووكٞإلٓوسو إلًوّإلإل
موومَإلاخوووإلًقم ووىإلمم٢و ع ٔمإلعه عٌ٢ووٞإل مووٚووم عإللبإل
فدٛإلممَإل8881إلًثكإلكمُ إلمم ٢ع ٔمإلاكثوإلًّإل
سووبعٞإلًوٚووم علإلًووّإلعه و ٗص علإلٗا مذٔوومإلاكثوووإلإل
ًوووّإل:18إلًوٚوووْ٘إلعٗص إلحبشوووبإلُٙ٘ٚووو٘ نإل ووومشزإلإل
ٗل  ٙعإل تم ٙخإل8888/8/1إلَبإلٗعه وٙبإل إلكهمإل
اْإلعوعوً٘وووووملإلعومهٚوووووٞإلًوووووّإلعهظووووووكٞإلٙؼوووووعبإل
عحؼ٘يإلمؤٚمإلموٟإلعهِ بإلألْإلعهظوكٞإل ـعٔمإل
موووٟإلطوولىإلُشوووبإلًٙ٘٣ووٞإلإلٗ قوو٘يإلاْإلعهعم٢وو علإلإل
ٗعأل ووملإل إل زعٙو إلًووّإلعْٗإلعالعص١إل وومهلث إلًووّإل
عهتدمػٚىإلموٟإلذ٘يإلعهقٍٚإلعواوقٞبإلٗه٘إلرواُمإل إل
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الً ع ٘ ٞٙإل ٗ وولإلًو٘ عٗرإل إلعالموكَإلدمو إلاْإلإل
عالمووكَإلهووٚصإلكٌوومإلٙعتقوو إلعهووبعيإل عف و عإلًووّإلإل
ٗعفو إلعح ع ووٞإلٗعهتاوو٘ إلعهوتقذبإل ووىإلٓوو٘إلمٌوٚووٞإلإل
م خيٚووٞإلع با و إل مالُشوومْإلًِووذإلإلفحوووإلعهتووم ٙخبإل
ٗ ظو إلعوؼوومع إلعوختؼووٞإل إلكهوومإلعهظو ْإلالىلإلاْإل
عجملتٌعووووملإلعهب عٚ٢ووووٞإلكمُوو و إل توقووووٟإلعألخبووووم إل
ٗعوعوً٘ووملإلم و إلعهلووكَإلعهظوودٜ٘إلعوت و عٗيإلًووّإلإل
عتٌ إلالىلإلفخوبإلٗ ع إلاْإلعسوتقوإلعالُشومْإل ٔووإلإل
ُظمَإلعألسوٝإل وٍإلُظومَإلعهقبٚووٞإل وٍإلُظومَإلعه ٗهوٞبإلإل
ٗ ظم ل إلعوؼم إلذتٟإلاػبةإلعالُشمْإلحبمجٞإل
الىلإل ِظٍٚإلمكرتٕإل موٌممٞإلعهزإللٚعإل ٕإل ومإلإل
اع٠إلالىلإل ٔ٘ إلٗسم٢ىإلالمكَإل عٚ٢وٞإلًثوىإلعألهو٘علإلإل
عهدخم ٙووٞإلٗاٗ عقإلعه و ع٠بإلٗٓووٛإلٗسووم٢ىإلٗج و لإلإل
وٙقٔمإلالىلإلعهتا٘ إلم إلًوعذوىإلٗذقوبإل م خيٚوٞإلإل
م ٝإلٗػو إلهِـحٔمإلمِ ًمإل الإل و٘لإل إلعألفوإل
٘عع إل ٘ ٙوٞإل تقِٚوٞإلج ٙو ٝإلٗٓوٛإل و٘ ٝإلعوعوً٘وملإلإل
ٗعص ؼمصلبإلاٗإلًومإلٙشوٌٟإلعو٘جوٞإلعهثمهثوٞإلكٌومإلإل
ٙقوو٘يإلفهدووٛإل وو٘فووإلٗ ٗجتووٕإلٓمه ٚو ٜإل إلكتووموإلإل
ئٌمإلمّإلعو٘ؿ٘ إلكع ٕإلاْإلهإلمكَإلعٗ ًعإلفعوإلمصًإل إل
ذوكووٞإلعجملتٌو إل إلعوٚوومعّٙإلكووؤمإلفلووث عًإلًوومإل
ُشووووٌ إلًق٘هووووٞإلعحووووووإلعممٙووووملإل إلالطووووم ٝإلالىلإل
آٌٚوووٞإلعالموووكَإل إلعوٙوووملإلعألذووو عثبإلفووو كعإلإل
كوومْإلعالمووكَإلٙتش و إلئووذٖإلعه جووٞإلًووّإلعألٌٓٚووٞإلإل
ًِذإلعهق َإلذ إلكومْإلٙتاووبإلٗػو٘يإلعخلو إلًوّإلإل
ًلمْإلاخوإلاؿوعمفإلعه٘رو إلعهوذٜإلٙتاوبوٕإلعاْإلإل
فٌٚلّإل ؼ٘ إلعه ٗ إلعهوذٜإلٙـواو إل وٕإلعالموكَإلإل
الوم وومًإلاٗإلسووووبمًإل إلمؼووووإلعهع٘ووووٞإلٗذتوووٟإلٙوو عٜإل
عالموووكَإلعٗ ٖإل وم ٚوووٞإلفوووكإل و و إلًوووّإلً٘عكبوووٞإلإل
رـوومٙمإلعألًووٞإلٗعه و ف إل ماوومٖإللقٚوووإلعألٓ و عفإلإل
عه٘ ِٞٚإلموٟإلذم٘إلعرٚووإلًٗو ٗضبإلفعووٟإلسوبٚىإلإل
عوثووميإلشلووّإلووعرووبإلعوٙووملإلعألذ و عثإلموووٟإلإل
عهشووومذٞإلعهدوشووواِٞٚٚإلاْإلٙكذوووظإلًو و ٠إلعهتو و إل
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عالمكًوووووووٛإل إلالئوووووووموإلم٘ع ووووووواإلعوٌووووووومٓ إل
عهدوشواِٞٚٚإلٗعهعو ٚوٞإلكلووىإلٗدومإلاْإلعهظووع٘وإلإل
إل
عهعو ٞٚإلاكثوإل و عإل ومالمكَإلًوّإلسو٘عٓمإلُظووعًإلإل
ومإل تٌٚزإل ٕإلًّإلم٘ع اإلجٚمطٞإلٗنومضإلًدوو إل
ف ْإلعالً ع ٘ ٙوملإلعالمكًٚوٞإلعهوزإل بوصإلػو٘ ٝإلإل
اسووووٚمعٓمإلٗلوووومٗيإلفووووو إلاععٔ٢وووومإلٗافلم ٓوووومإلإل
ظووولىإلخاووووعًإلإلمووووٟإل قمفوووملإلعهعوووم إلعهثمهوووصإلإل
ٗٓ٘ٙتٔووومإلعهقً٘ٚوووٞبإلٗٙقووو٘يإلعهووو كتإل٘ إلحمٌووو٘عإلإل
مب و ع:إل إلالْإلًووّإلثوووىإلًعظووٍإلعووو٘ععإلعالمكًٚووٞإلإل
عه و ٚوووٞإلعهوووزإل بثٔووومإلعهقِووو٘علإلعهدـووومٞٚ٢إلخيوووودإلإل
مستثِم١إلًدمعٖإلاْإل عـٔمإلصإلٙؼووةإلهإلموكَإلٗاْإلإل
ًعظٍإلعومعٝإلعالمكًٞٚإلٓٛإل كفإل قم إلفمسو بإلإل
ٗر إلاػبِمإل ٚعمًإل ع ٝإلذمصلإل شوٌٍإلٗ إلُوتعوٍإلإل
ع إلًّإلكهمبإلِٗٓمإلُو ٙإلاْإلُتاوقإلالىلإلًؼاوةإل
ٗعذو و إلفقوووعإلٗٓووو٘إلعال ٓوووموبإلٗٓوووذعإلعوؼووواوةإلإل
عهوٓٚبإلعهذٜإلاػوبةإلٙشوتخ َإلِٗٙظووإلالهٚوٕإلمووٟإلإل
إُإلرِبوٞإلً٘ر٘ ٞبإلفموٌ ٚإلخيمفإلاْإل ِدحوإل إل
إلعهٚووَ٘إل
إل
ٙ ٙووٕإل ووومإلعهقِبوووٞبإلٗهقوو إلاػووبةإلعهعووم
ؿووورٞٚإلهإلً ع ٘ ٙوووٞإلعالمكًٚوووٞإلعه و ٚوووٞإلعهوووزإلإل
و الإل ظوولوٕإلكٚدٌوومإل ظووم١إلٗ ؼووٚرإلعألذو عثإلإل
ِظو ٔوومإلعخلمػوإلٞإلٗعهووزإل ت٘عفوووإلً و إلًؼوومحٔمإلإل
عهظخؼوووٞٚإلٗ تٌمطوووٟإلًو و إلف عٔ٢ووومإل إلعألذو و عثإلإل
عهعموٚوووووٞبإلٗووووووبإلمووووووٟإلعاخووووووّٙإلاْإلٙتقبوووووو٘عإلإل
عهلعلووٞإل ظوولؤمإلعهِٔوومٛ٢إلًووّإلعْٗإلال و ع١إلاٜإلإل
ًكذظوووملإلاٗإللدظوووملبإلٗهقو و إلاػوووبةإلعوووميإلإل
عالموووكَإلًوموووٟإلخؼوووبإلهكسوووتثٌم علإلعومهٚوووٞبإلإل
ٗٓلذعإلدم إلاػورموإلعوكٙو إلٙشوم مْ٘إلعهٚوَ٘إلإل
هكسووتثٌم إل إلٓووذعإلعجملووميبإلٗر و إلاػووبةإلذحووٍإلإل
كهمإلعهتـوخٍإلعوومهٛإلكوب عًإلإل إل وومإلعو سشوملإلإل
ٗرو و إلسوووقا إل عووويإلعو سشوووملإلعالمكًٚوووٞإل إل
ا ٙو ٜإلف٣ووٞإلروٚوووٞإلًووّإلعأل وٙووم١إلٗ عوويإلعهعووم٢كلإلإل
عه ِٚوٞبإلٗٓووٛإلعهوزإل ووترلٍإل إلسٚمسوٞإلعالمووكَإلإل
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إلعهع  ٙو إلًووّإلعه و ٗيبإلكٌوومإلاػووبةإلًووّإلشووومإلإل
عالمووكَإلًشووٚاوعًإلموووٟإلاكٓوومْإلعألجٚووميإلٗاػووبةإل
دق و ٗ إلًووّإلشتووومإل ووومإلعو سشووملإلعالمكًٚووٞإلإل
عهشٚاوٝإلموٟإلعو٘عُبإلعهِدشٞٚإلهب ِوم١إلعهثوٙوٞبإلإل
ٗكٌوومإلٙقوو٘يإلعه و كت٘ إلعحملمؿوووإلعالمكًووٛإل إل
جمًعووووووٞإلمحٌوووووومْإلخمهوووو و إل مٌووووووَ٘ إلالْإلذحووووووٍإلإل
عصسووووتثٌم علإل إلعووووميإلعص ؼووووميإلٗعهؼووووِممٞإلإل
عالمكًٚووووٞإلٙدوووو٘قإلنممنم٢ووووٞإلًوٚووووم إلعٗص إلموووووٟإلإل
ًشوووت٘٠إلعهعوووم بإلٗٓوووذعإلًووومإلوعوووىإلعهع ٙوو إلًوووّإل
عوشووتثٌوّٙإلذوٙؼ و إلموووٟإلعًووتكنإلعو سشووملإلإل
عالمكًٚووووٞبإلٗالكعإللوو و ِمإلمووووّإلعالً ع ٘ ٙووووملإلإل
عالمكًٚوووووٞإلفوووووكإل ووو و إلاْإلُوووووذكوإلالً ع ٘ ٙوووووٞإلإل
عالمكًوٛإلعألًوٙلووٛإل(كٚوصإل ٗ ووولإلًوو٘ عٗر إل
عهذٜإلشتومإل إلعً ع ٘ ٙتٕإلاكثوإلًّإلنممنم٢وٞإلإل
ً سشٞإلالخبم ٞٙإلٗالمكًٚوٞإلًِتظووٝإل إلاًوٙلومإلإل
ٗ وٙامُٚوومبإلٗاكثوووإلًووّإلع ووِ إلٗ ش و إلعٗهووٞبإلإل
ٗٓٛإل ذهمإل ؼىإلالىلإلا إلرم علإل عم٢و علإلًمهٚوٞإلإل
سووِ٘ٞٙإل ؼووىإلالىلإل شووٞإلٗمظوووّٙإلًوٚووم إلعٗص بإلإل
ٗٙعووو ُّإلٓوووذعإلعهظوووخؽإلًٗ سشوووم ٕإلًوووّإلاكووو إل
وو٘هٛإلعحوكووٞإلعهؼوؤُٞٚ٘ٚإل إلعهعووم إلسسإلٗ و إل
ِمٙوووومإلٓووووذٖإلعالً ع ٘ ٙووووٞإلعهعٌكرووووٞإلدموووو إلاْإلإل
ً٘ عٗرإلشتومإلاكثوإلًّإلًٞ٣إلٗ ش إلػورٚدٞإلإل
مموٚوووووٞإلطووووؤ ٝإلًوووووّإل ِٔٚووووومإلعهتووووومشزإلعهوِ ُٚوووووٞإلإل
ٗعهؼووِ عٗٞٙإل وومشزإلٗعهؼووّإلعهظووعبٞٚإلًووّإلاٗس و إل
عهؼووووراإلعه ٙامُٚووووٞإلعُتظووووم عًبإلُٗٚوووو٘ إلاٗفإلكعإل
ٗٗ هوو بإلُٗٙ٘ٚووو٘ نإل ٘سوو إلٗٗيإلج٘ ُوووميبإل ووومُٛإل
اٗسو إلعهؼووراإلعه ٙامُٚووٞإلعُتظووم عًإل إلعه٘صٙووملإل
عوتر و ٝإلٗالذ و ٠إلآووٍإلعه و ٗ ٙملإلعصرتؼوومعٞٙإل إل
اًوٙلووومإلٗعهعوووم بإلٗرو و إلعطو و عٓمإلًووو٘ عٗرإل إل
ال ووم إلػوودقٞإلععٗإلجووُ٘زإلعهووزإل ـووٍإلطوووكٞإلععٗإلإل
جووُ٘زإلهوٌعوً٘ووملإلعومهٚووٞإلٗعوووٞإل ووم ُٗزإلهوظ و ْٗإلإل
عومهٚوووٞإل مالؿووومفٞإلالىلإلٗكمهوووٞإلاُبوووم١إلععٗإلجوووُ٘زإلإل

ُٗظوووووٝإلفمكتدٚوووومإلٗعٌ٘مووووٞإلػووووراإل ووووم ْٗإلإل
ٗعٌ٘مووٞإلً طوووعلإل ٘ ػووملإلدوومإل إلكهوومإل إل
عألخبووم إلعومهٚووٞإلعهعموٚووٞإلٗشتوووإلمإلًوو٘ عٗرإلاٙـوومًإلإل
شووٞإلٗمظوووّٙإلعوووٞإلًووّإل ِٔٚوومإل( ووٛإل إل م ٙو إل
ٗٙلوٛإلستمُ ع ع إلٗٓٛإلعوٞإلعحملمفظ إلعو عإل
عهووووزإلٙشوووووتؤٍإلًِٔووووومإل(ػوووووق٘ إلالعع ٝإلعهووووووٚ٢صإلإل
عألًوٙلٛإلعهشوم وإلجو٘ دإلع وٚو٘إل و٘غإلعألفلوم إل
ٗعو٘عراإلٗٓذٖإلعجملوٞإل ؼ إل إلٗعطِاّإلٗ تٌٚزإل
ًقمص ٔمإلٗ سً٘م ٔمإل مٞإل مٓ ٞٙإلٗر إلجوم١لإلإل
إلال وووم إلعٓتٌووومَإلعحملووومفظ إلعوو و عإل ووومالمكَإلإل
ك٘سووٚوٞإلفعمهووٞإله ٗٙووخإلافلووم ٍٓإلًٗعتق و ع ٍٔإلإل
ٗ عب٣ووووٞإلعهووووواٜإلعهعوووومَإلعهعووووموٛإلهكهتدوووومفإلذوووو٘يإل
عهقـوومٙمإلعهووزإلٙوُٗٔوومإلًٌٔووٞبإلٗموفو إل(ٗٙلوووٛإلإل
سووووتمُ ع ع إل ُٔوووومإلعوووووٞإلعوٚووووىإلعهثوووومُٛإلًووووّإلإل
عحملووووومفظ إلعهوووووزإل تٌٚوووووزإل موووووٞإلال٘ٙ ٙه٘جٚوووووٞإلإل
ٗذوكوووٞإل مٓ ٙوووٞإلاكو و إلًوووّإلإلعوٚوووىإلعألٗيبإل
ٗكومْإلٓووذعإلعوٚووىإلرو إل ٔوووإل عو إلفوو٘ إلعه٘صٙووملإلإل
عوتروو ٝإلعألًوٙلٚوووٞإل ووومحووإلعهبوووم عٝإلٗ عوو إلاْإل
اموومعإلعهوووٚ٢صإلعألًوٙلووٛإلعهشووم وإل(  ٙووّ إل قووٞإلإل
عألًووووٙل ٚإل إلجٚظووؤٍبإلهوووذعإل بِوووٟإلعخلووووعوإلإل
ٗعئوو َإلكقٌٚووٞإل ِاووووإلًووّإلكٚدٚووٞإلعسووتخ عَإلإل
اًوٙلووومإلهق٘ ٔووومإل وو إلعوعٔووو٘عٝإلٗ وو إلعوشوووب٘رٞإلإل
كمهقابإلعه٘عذ إل إللقٚوإلآ عفٔمإلٗ ظلٚىإل
عهعووم إلٗفوووإل ؤٙتٔوومبإلٗ إلعووميإلعهتودووزٝإلٗعهبووصإلإل
عهدـوومٛ٢إلشتووومإلًوو٘ عٗرإلع ووِزإلإلمظوووٝإلحماووٞإلإل
ودزٙووْ٘إلٗ إلاًوٙلوومإلٗذ و ٓمإلطووبلٞإل ودزٙووْ٘إلإل
( ووٛإلسوولمٜإل وو ٛإلٗطووبلٞإلفٚوومكَ٘إلًمهلووٞإلإل
( cbs - ubnإلٗطووبلٞإلفوو٘كصإلٗعهووزإل ـووٍإلإل
ف٘كصإلف٘ٙ ٚإلٗحماٞإلف٘كصإلُٚو٘ إلعالخبم ٙوٞإلإل
عهظٔ ٝإلسٞ٣ٚإلعهشٌعٞإلكعلإلعهت٘جٔملإلعهؼُٔٞٚ٘ٚإل
عوِمٓـوووٞإلهوعوووووإلٗعوشووووٌ بإلٗعهوووزإل سشو و إل
هلوووووٛإل شوووووتر٘كإلمووووووٟإلعهقشوووووٍإلعألٗسوووو إلًوووووّإل
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عوظووومٓ ّٙإلعألًووووٙل ٚإلٗ مػوووٞإلعوتعؼوووب إل
عِٚٙوومإلٗرً٘ٚوومبإلٗشتووومإلًوو٘ عٗرإلاٙـ ومًإلإلطوووكٞإل
فوو٘كصإلعهقوووْإلعهعظوووّٙإلهوشووٌِٚمإلالذ و ٠إلآووٍإلإل
طووووووكملإلعالُتووووومدإلعهتودزٙوووووُ٘ٛإلٗعهشوووووٌِٚمٛ٢إلإل
(ععٙوكوووو إل إل إلعهووووزإلبثووووىإلاكوووو إلُظوووومَإلإل
فـمٚ٢ملإل إلعه٘صٙملإلعوتر ٝإلعألًوٙلٞٚإلٗ بصإل
وععٔمإلهِر٘إلًمإلٙقم وإل/88/إلًوْ٘ٚإلًِزيإلٗرو إل
ذؼىإلمؤٚمإلً٘ عٗرإل مٍإلًّإلوِوٞإلعص ؼومصلإلإل
عهد ٚعهٞٚإلعألًوٙلٞٚإلًقم ىإلً/:,8/وٚم إلعٗص بإل
ًّٗإلعو ك إلاْإلٓذٖإلعخلا٘ٝإلجم١لإل ع إلاْإلرومَإلإل
ًش ٗهْ٘إلاًوٙلْ٘ٚإلدِ إلً سشٞإلالٙل٘إلستم إل
هك ؼمصلإلاك إلًِمفشٛإلً سشٞإلً٘ عٗرإلًوّإلإل
عحؼووو٘يإلمووووٟإل وووومإلعهؼووودقٞبإلكٌووومإلٙظو و نإلإل
ًووو٘ عٗرإل إلًولٚوووٞإلسوووب إلطوووبلملإل ودوووزٝإل إل
عسو و عهٚمبإلٗ إلالٙامهٚووومإلٙشوووٚاوإلمووووٟإلطوووبلٞإلإل
سوولمٜإلالٙامهٚوومبإلكٌوومإلشتووومإلرِوو٘علإل( ووٛإل إل
سوووتم إل إلفسوووٚمإلعو٘جٔوووٞإلالىلإلعهظووووقإلعألٗسوووعإلإل
ٗعهوووزإلٙؼوووىإل ثٔو وإلمإلالىلإل وووكثإلٗ شووإل إلعٗهوووٞبإل
ٗو٘ عٗرإلكذهمإلذؼٞإل إلطبلٞإلvoxإلعألومُٞٚإل
الىلإلجمُووووووبإلعهؼووووووراإلٗعجملووووووكلإلٗعحملاووووووملإل
عهتودزُٞٚ٘ٙإلٗشتومإلً٘ عٗرإلاٙـومًإلإلمو ععًإلإلًوّإلعٗ إل
عهِظوووووإلعهعموٚووووٞإلعهووووزإل ظووووتٔوإل ظوووولىإلخوووومؾإل
لتبٔوومإلعه ِٚٙووٞإلٗعسووعٞإلعصُتظووم إلك و ع إلُظوووإلإل
(ٓم وإلكو٘ه ٚإلالؿومفٞإلالىلإلخو ًملإلعالُ ُٚو إلإل
عهع ٙو و ٝإلعهوووزإل قو و ًٔمإلطووووكم ٕإلٗطوووبلم ٕبإلإل
ًٗو خوعًإلعطو ٠إلعٌ٘مووٞإل(ًوومٜإلسووبٚص إلًقم ووىإل
ًبووورإل/1:88/إلًوٚووْ٘إلعٗص إلهلووّإلامـووم١إلٓووذٖإلإل
عجملٌ٘مووٞإلاػووبر٘عإلاكو إل و إلًوووعلإل إلسووِٞإلإل
ٗعذ و ٝإلُظوووعًإلهِحووملإلٓووذٖإلعو سشووٞإلعالمكًٚووٞبإلإل
اًوومإل إل وٙامُٚوومإلفوو ْإل ٗ ووولإلًوو٘ عٗرإلٙشووٚاوإلإل
موووٟإلرِوو٘علإلسوولمٜإلٗشتووومإلٗكإلمهووٞإلالمكًٚووٞإلإل
ؿووخٌٞإل ـووٍإلعهع ٙوو إلًووّإلعهؼووراإلٗعجملووكلإلإل
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ٗعو٘عرووو و إلالىلإلجمُوووووبإلعحملاوووووملإلعهتودزُٚ٘ٙوووووٞبإلإل
ٗثؼىإلً٘ عٗرإلموٟإل شٔٚكلإلؿوع٢بٞٚإلكب ٝإل
إل(السووووووووعٚ٢ى إلٗ ووووووومهاب إلٙتعووووو و ٠إلعومُوووووووبإلإل
عصرتؼمعٜبإلٗدمإلاْإلً٘ عٗرإلِٙتٌٛإلمقمٙ ٢مًإلالىلإل
ٚوووم إلعحملووومفظ إلعوووو عإل إلعه٘صٙوووملإلعوترووو ٝإلإل
عألًوٙلٞٚإلفق إلاهزَإلُدشٕإل تقو ٍٙإل ٚو إلاُو٘ع إل
عهو و مٍإلعوٌلوووّإلهولٚووومْإلعهؼووؤُٛ٘ٚبإلٗمووووٟإلإل
سبٚىإلعوثميإلالُِمإلهِح إلعٌ٘مٞإلُ ٘ٚإل وٗوإل قاإل
ععٌ٢مًإلً٘عراإلم عٞٚ٢إلامٖإلرـمٙمإلعهعووبإلذٚصإل
موق إل ظلىإل مسوٛإلالعع ٝإلعوعوكوٞإلعالمكًٚوٞإلإل
ربىإلٗا ِم١إلٗ ع إلعذوتكيإلعهعووعقإلمومَإلإل8888إلٗرو إل
مٌوو إلموووٟإلعهلووذوإلٗعخلو ع إل إلتظووو ٙإلعحووووإل
مووووٟإلًشووووت٘٠إلعهظووووعبإلعهعوعرووووٛإلمووو إلذو تٔوووومإلإل
عالخبم ٙوووٞإلفووو٘كصإلُٚووو٘ بإلكٌووومإلا ععلإل وو فوإلإل
عوعوً٘ملإلٗعهؼ٘ إلا ِم١إلعحووإلٗعهدٚوٍإلعه٘ م٢قٛإل
(عخلوو و ع إلٓوووو٘إلذووووووإل ٗ ووووولإلًوووو٘ عٗرإلموووووٟإلإل
عهؼوووورمفٞإلعهووووذٜإلاُتحووووٕإلعوخووووودإلعألًوٙلووووٛإلإل
( ٗ ولإلجوِ٘ٙعه إلكٗإلعهت٘جٔملإلعهو ٚعهٞٚبإلٗر إل
متإلالهقووم١إلعهـوو٘١إلإلموووٟإلفظممووٞإلٓووذٖإلعوٌم سووملإلإل
عهظمِٞ٢إلٗعئحَ٘إلموٟإلرِمٝإلف٘كصإلُ ٘ٚإلٗعمٌٔمإل
عهوووو ٌٚإلعألًوٙلووووٛبإلٗمتإلالهقووووم١إلعهـوووو٘١إلموووووٟإلإل
عخلاووووإلعوم وووىإل إلالعع ٝإلًثوووىإلٓوووذٖإلعهظووووكملإلإل
هوٌ سشملإلعالخبم ٞٙإلعهل ٠بإلٗمتإلفـةإلفوٚوٍإلإل
عخل و ع إلعسووتِمععًإلالىلإلطوؤمععلإلًوو٘ د إلسووم ق إل
إلفووووووو٘كصإلُٚووووووو٘ بإلٗالْإلاسووووووومهٚبإلعحملاوووووووٞإلإل
عهتودزُٚ٘ٙوووٞإلعألًوٙلٚوووٞإل لٌوووّإل إلعهتروٙووواإلإل
ٗعخل و ع إلعوتحووذ إلفلو ٙومًإلإلٗمقم ٢و ٙمًإل إلعهووو٘ ٛإل
عهٔٚوو٘عٜإلعهؼوؤُٛ٘ٚبإلٗاًوومإلخووكيإلذووووإلهبِوومْإلإل
8888إلطِ إل ومإلعجملٌ٘مٞإلنوٞإلالمكًٞٚإلكب ٝإل
موٟإلًشت٘٠إلعهعم إلال ٔوم إلعهلٚومْإلعهؼؤُٛ٘ٚإلإل
دظٔووووإلعهـووورٞٚإلعو وووو٘وإلمووووٟإلاًوٓووومبإلٗرو و إل
لوووو إلعحوووميإلخوووكيإلذوووووإل وووزٝإلمووومَإلإل888:إل
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ٗ;888إلٗالُٔمإلٗدمإلٙتعووإل قـٞٚإلفوشا إلبم ضإل
ذو مًإلالمكًٞٚإل رٞإلًتِمٓٞٚإل ٔ فإل ظٕ٘ٙإلػ٘ ٝإل
عالُشووومْإلعهدوشووواٚذإل ظووولىإلخووومإلؾإلٗ ظوووٕ٘ٙإل
ػوو٘ ٝإلعالُشوومْإلعهعو ووٛإل ظوولىإلموومَإلٗذتووٟإلاْإلإل
ًوعسىإلػورٚدٞإلعهتومشزإلالذو ٠إلػوراإلًو٘ عٗرإلإل
عو م٘(سوومَإلكٚوووو ٛإلعسووتقميإلًووّإلًِؼووبٕإلموومَإلإل
8888إلعذتحمجمًإلموٟإلعهورم ٞإلعهؼم ًٞإلعودوٗؿوٞإلإل
موٟإل قم ٙوٖإلمّإلعهظوقإلعألٗسعإلكٌمإل إل ععإل
عٌ٘مووٞإلُٚوو٘ إل وووٗوإلمووّإلع ٔوومَإلاٜإلكم ووبإلاٗإلإل
ػووووردٛإلٙبوو و ٜإل عم دوووإلٕإلًوو و إلعهعووووووإلدعوووومععٝإلإل
عهشومًٞٚإلكٌومإلذو ثإلًو إل ٚ ٗ ٚوووٛإلعهوذٜإلُظوووإلإل
ًقووومصإلذووو٘يإلاسوووبموإلعموووٍإلذلً٘وووٞإل وووُ٘ٛإل ووو إل
هولٚمْإلعهؼُٔٛ٘ٚبإلٗٓذعإلًمإلُوعٖإلعهَ٘ٚإلًٗمإلبوإل
ووٕإل وو ُمإلسوو٘ ٞٙبإلفٌِووذإل عٙووٞإلعأل ًووٞإل إلسوو٘ ٞٙإلإل
الإلعحملاملإلعالمكًٞٚإلعو وؿٞإلطّإلٓحً٘ٔمإل
حبو ٔوومإلعالمكًٚووٞإلعهع عٚ٢ووٞإلاوومٖإلسوو٘ إلٞٙإلألُٔوومإل
ًٗووّإلٙقوواإلٗ عٓ١وومإلٗٙقووَ٘إل و مٌٔمإلذمٗهو إلعهِٚووىإلإل
ًووووّإلسوووو٘ ٞٙإلهتقشوووؤٌٚمإلًٗووووّإلٗ عٌٔ٢وووومإلراوووووإلإل
ٗعهشوووووووع٘عٞٙإلٗ وكٚووووووومإلٗاًوٙلووووووومإلٗفوُشووووووومإلإل

إل
وٙامُٚمإلٗنمُْ٘إلعٗهٞإلاخو٠بإلٗهلٍِٔإلفظوو٘عإل
ٗ
مِ و ًمإلا ووو إلعالمووكَإلعهوو٘ ذإلعهشوو٘ ٜإلج ع ووٕإلإل
ٗكدمٕ ١إلٗكظاإلخ ع إلٗ ـوٚىإل وومإلعهقِو٘علإلإل
عو وؿوووٞإلٗا ٔووووإلعحقوووم٢وإلإلمووووٟإلعه٘عرو و بإلٗرو و إل
ذمٗيإلعهو٘ ٛإلعهؼؤُٛ٘ٚإل مه٘كمهوٞإل إلعال ٓوموإلإل
إلسوووووو٘ ٞٙبإلٗاِٚوووو و إلً٣ووووووملإلعال ٓووووووم  ٚإل إل
ػووود٘فٍٔإلٗهؼووومحٍٔبإلٗٓووومٍٓإلجِووو٘عٖإلعهوووذّٙإلإل
ػووووفإلموووؤٍٚإلًكٙو و إلعهو و ٗص علإلٙتشووومراْ٘إلإل
اطووك١إلاًوومَإلؿووو ملإلعوووٚعإلعهعو ووٛإلعهشوو٘ ٜإلإل
عو٘جعوووٞبإلٗعهوووزإل لبوو ٍٓإلخشوووم٢وإلكوووب ٝإل إل
عهع عإلٗعهعتمعبإلٗاْإلعو عًوٝإلعهزإل و الإل محٌووٞإلإل
عالمكًٚووووٞإلعو وؿووووٞإلموووووٟإلسوووو٘ ٞٙإلروو و إل ووووم١لإلإل
مهدظووووىبإلٗٓووووذٖإلٓووووٛإلسوووو٘ ٞٙإللشووووٍإلاًوٓوووومإلإل
ولمفرووٞإلعال ٓووموإلموووٟإلعأل إلعهشوو٘ ٞٙإلاٌِٙوومإلإل
ٗجوو بإلٗالمووومعٝإلعألًوووّإلٗعصسوووتقوع إلالهٔٚووومإلٗكهووومإل
دـىإلعهقٚمعٝإلعحلٌٞٚإلهوبكعإلسٚمعٝإلعه كت٘ إل
ظم إلذمفظإلعألس إلذدظٕإلع:إلكخوعإلٗ ًزعإلئذعإل
عه٘ ّسإلإل إل

عووعج إل إل
- 8إلعالمكَإلٗالطلمهٚملإلعهع٘و ٞإلعإلحمٌ٘عإلمب إلع:بإلعهابعٞإلعألٗىلبإلعع إلاسمًٞإلهوِظووإلٗعهت٘ ٙو بإلإل
عأل عْبإلمٌمْإل8888سسسسإل إل
- 8إلكتموإلحمٌ إلمم إلعوم وٜإلرـمٙمإل إلعهدلوإلعوعمػوإل(عهع٘وٞإل–إلػوع إلعحـوم عل إلحمٌو إل
مب إلعهظد ٚبإلًوكزإلع عسملإلعه٘ذ ٝإلعهعو ٞٚإلبإل ٗلإلسسسسإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل
ٓمًع إلعووٚم عٙوإلعألس عهٛإلعألػىإل ٗ ولإلً٘ عٗرإلٗه إل إلً ِٞٙإلًوب٘ ْإل س عهٚمإلٗع ضإل إلجمًعٞإل
اكشد٘ عإلسسس إل
 إل
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بني املتنيب وقيصر
إبراهيم حممود الصغري*
كاُااااا يف حٚاتٌٔٚااااا ظبٌااااـب عظااااٌٚـب
ٙؿااااا اْ شكاااااااٗ ١عبقطٙااااااِٙٗ ٞبهاااااااْ إبااااااا١
ٗكربٙااااٙٗ ١طمسااااْ ٗهلٌاااا ٓاااا باااآطً ٝاااّ
اهطٌ٘ح اه٘ثاب ًّٗ ا عتساز اهؿسٙس باهاصا .
ٗقس ًأل ؾٔطتٌٔا اآلفاق ٗتِاقوت أخباضٌٓاا
اهِااااااؽ يف كاااااى ًلااااااْ ٗأقااااابخا ضبطااا ااً
هألُظاض يف اهؿطق ٗاهغاطب .حتا ٟب اس أْ ًاتاا
ًااااا ٙااااعا ْ كااااِ ٌـب عظااااٌٚـب مل ؽبٌااااس
أٗاضٌٓااا ٗمل ؽب ا ُ٘ضٌٓااا ًٗااا ٙااعاي اهِاااؽ
ٙتخاااااسثْ٘ عاااااّ عظااااا ٍٚصباااااسٌٓا ٗجال٢اااااى
أعٌاهلٌااا ًٗلاُتٌٔااا اهػاااًق ٞبااـب اه ظٌااا.١
ٗأقاابخا صباااي زضؽ ٗحب ا ُٗقاااف هولتاااب
ٗاملااخضخـب ٗاهباااح ـب يف كااى ًلاااْٗ .أهفاات
عٌِٔا اهلت ٗاهرتاجٍ ٗاهبخا٘ حتا ٟنااقت
بٔاااا امللتبااااا بااااى ٗأقاااابخا نااااٌّ ًِااااآ
اهت واااااٗ ٍٚاهتاااااسضٙؼ يف ازباً اااااا ٗامل آاااااس
*
ٗاه اُ٘ٙا ٗاملطاكع اه قافٗ ٞٚغريٓا.
أًااا أحااسٌٓا فٔاا٘ ؾاااعط ًبااس ًٗغاااًط
ٙلااى عااّ املواامً .ااأل زُٚااا
جااطٗ ١ٜباح ا
اه ااطب بؿ ا طٖ اشباهااس ٗؾااغى اهِاااؽ بأخباااضٖ
ٗخكً٘اتٕ ًٗغاًطاتٕ اهل ري .ٝإُإ أبا٘ اهطٚا
أهبس بّ اسبػـب املوق باملتِيب ٗاهغا عاّ
اهت طٙف .أًا اه اُ ٛفٔ٘ قا٢س عػلط ٜظافط
ٗغٚاغً ٛتٌلّ ًآط ٗخطً ٚفاٖ٘ باآط
ٗإًرباطااااا٘ض اغاااااتطا أْ ٚ ٙاااااس هطًٗاااااا أهقٔاااااا
*

كاتب سوري.

ٗهإلًرباط٘ضٙاا ٞاهطًٗاُٚاا ٞصبااسٓا ٗععٓااا إُاإ
٘ٙه٘ٚؽ قٚكط اهص ٜأقبح املو٘ن ًّ ب اسٖ يف
ضًٗا ٙتٌػلْ٘ بوق (قٚكط) ٗشهم مللاُتٕ
اه ظٗ ٌٞٚؾٔطتٕ اه٘اغا ٗ ٞأعٌاهإ اهباآط ٝيف
اهتاضٙذ اهطًٗاُ.ٛ
ٗضغٍ اهب س اهعً ًاا باـب ا ثاِـب حٚا
ٗهاااس املتاااِيب عااااَ (ٗ )َ915تااا٘يف عااااَ ()َ965
بٌِٚاااا ٗهاااس قٚكاااط عااااَ (102قٗ )َ.تااا٘يف عااااَ
(44ق )َ.فإٌُٔاااا ٙتؿاااابٔاْ يف أًااا٘ض كا ا ريٝ
غاا٘ن ُػت طناأا بقااسض انًلاااْ .فلالٌٓااا
ُؿااأ يف ب٣ٚااً ٞتكاااضع ٞغااري ًػااتقط .ٝفاااملتِيب
ُؿأ ًِص قباٖ يف بٙ ٞ٣ٚػٌع فٔٚا إ قاوٚى
اهػااا٘ٚن ٗق ق ااا ٞاهطًااااح إش كاُااات اهسٗهاااٞ
اه طب ٞٚآُصان يف عكط ا عبالي ٗا ُقػاَ إفب
ًاااا ٙؿااابٕ ًواااا٘ن اهط٘ا٢اااف .فقاااس ضأ ٠اهسٗهااااٞ
تتقامسٔاا اهٓاا٘اٗ ١اهِععاا فٌااّ ثاا٘ضا ًواا٘ن
نُؿاااا ١اهٗطااااْ املػاااتقو ٞإفب فاااؿب هوقطاًطاااٞ
ٗاشب٘اضج عو ٟاهسٗه ٞإفب ًخاًطا ًّ مماهام
ناااس مماهااام أخاااطٗ .٠قاااس تاااأثط املتاااِيب بٔاااصٖ
اهحااا٘اي ٗظٔاااط أثطٓاااا جوٚا ااً جاااسًا يف ؾا ا طٖ
اه ا٢ط .هاصهم أك اط ًاّ شكاط اسباطب ٗاهط اّ
ٗاهفطٗغااٗ ٞٚتغِاا ٟباهػااٚف ٗاهااطًح ٗاهبط٘هااٞ
حػاا ًاااا ٓااا٘ ؾاااا٢ع ح٘هااإ باااى أقااابح  ٙتااارب
ُفػٕ يف ؾ طٖ ًّ اهفطغاْ ٗضجاي اسبطب.
أًاااا ٘ٙهٚااا٘ؽ قٚكاااط فقاااس ُؿاااأ يف زٗهاااٞ
غطقااات يف ف٘نااا ٟاقتكاااازٗ ٞٙغٚاغاااٗ ٞٚغااا٘١
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إزاضٗ ٝتفؿااا ٛاهطؾااا٘ٗ ٝاهفػااااز ٗاهها ا ف يف
اجملتٌااع ضغااٍ اهغِااٗ ٟاه ااطاٗ ١اهِفاا٘ش ٗاهلٌِٚااٞ
عوااااًِ ٟطقاااا ٞاهبخااااط املت٘غاا ا ب ااااس ٓعمباا اٞ
قططاجاااا .ٞف٘ق اااات اهاااابالز يف حااااطٗب أٓوٚااااٞ
ٗأخص ب ض ازبٌٔ٘ضٙا ٗاملقاط اا اسبوٚفاٞ
تتٌااطز .هااصهم تااأثط قٚكااط بٔااصا ازباا٘ اسبطبااٛ
املهاااااااططب فااااا ا ثط أْ ِٙداااااااط يف اسبٚااااااااٝ
اه ػااالطٗ ٞٙاهػٚاغاااٗ ٞٚتاااسضج فٌٔٚاااا حتاااٟ
أقااااابح قا٢اااااساً عػااااالطٙاً ؾااااأرياً ٗغٚاغاااااٚاً
ضبِلاً.
كٌااااا أخااااص كااااى ًااااّ املتااااِيب ٗقٚكااااط
ُكٚبٌٔا اه٘ايف ًّ اه واٍ ٗاهات وٍ .فااملتِيب ُؿاأ
يف اهل٘فاااٗ ٞفٔٚاااا ت واااٍ اهقاااطاٗ ٝ١اهلتاباااٞ
ٗكاااْ ًااّ أغااط ٝضقٚقاا ٞاسباااي كٌااا تااصكط
كتاا اهرتاجاااٍ ٗهلِااإ كااااْ ٙؿاا ط بػاااٌ٘
ً٘آباإ ٗقاا٘ ٝؾدكااٚتٕ ًِااص قااغطٖ فٚفدااط
بِفػٕ ٗشهم إش ٙق٘ي:
ًاااا بقاااً٘ ٛؾاااطفت باااى ؾاااطف٘ا باااٛ
ٗبِفػاااااااا ٛفدااااااااط

جبااااااااسٗزٜ

ٗب ااس ت وٌاإ اهقااطاٗ ٝ١اهلتاباا ٞخااطج إفب
اهبازٙااٗ ٞخاااه فكااخا ١اهبااسٗ فأخااص عاأٍِ
اهوغ ٞاهكخٚخٗ ٞعاز إفب ً٘طِٕ باسٗٙاً قخااً .ثاٍ
ظَ اه٘ضاقـب ٗقطأ ك رياً ًّ اهلت فلااْ
عوٌٕ ًّ زفاتطٍٓٗ .خطج ب اسٓا ٗٓا٘ ؾااب إفب
باز ٞٙاهػٌاٗ ٝح ٚقبا٢اى با كوا فأقااَ
فِٙ ٍٔٚؿس ؾا طٖ ف ظاٍ ؾاإُٔ بٚأٍِ ٗق٘ٙات
فكاحتٕ فٗ .ٍٔٚكاْ ؽبتوف إفب ب ض أًكااض
اهؿاَ فاكتػ دبطب ٞطباهط ٞاهِااؽ ًٗ طفاٞ
عازاتٍٔ ٗتقاهٚسٍٓ ٗثقافاتٍٔ حت ٟبا أؾبٕ ًا
ٙلاْ٘ قبااطآ ٝتاِ لؼ عؤٚااا أحا٘اي اهِاااؽ يف
اهقطْ اهطابع اهل ط ٜكٌا اغتفاز ك رياً ًاّ
اهػفط ٗاهت ٘اي ٗعطن ف٘ا٢سٌٓا.

أًا قٚكط فقس ُؿأ يف ضًٗا اهيت كاُات
ًّ ح٘اناط اهاسُٚا آُاصان ٗفٔٚاا ت واٍ اهقاطاٝ١
ٗاهلتاب ًّٗ ٞاه٘انح إُٔ توق ٟت وٌٚاً عاهً ٚا
هُاااإ كاااااْ ِٙتٌاااا ٛإفب أغااااط ٝاضغااااتقطاطٞٚ
كاُت تسع ٛأُٔا تِتٌا ٛإفب اهبطاى اهغاط٘ضٜ
إِٚٙاؽ ابّ اآلهلٗ .ٞيف ٓصٖ ؽبتوف عاّ املتاِيب
اهص ٜكاْ ًّ أغط ٝبػاٚطٗ .ٞاغباط قٚكاط
عِااااسًا أقاااابح ؾاااااب ًا يف اسبٚااااا ٝاه ػاااالطٞٙ
ٗاهػٚاغااااا ٞٚهطًٗااااااٗ .كاُااااات مل٘آبااااإ ٗقااااا٘ٝ
ؾدكاااٚتٕ اهاااسٗض اهبااااضظ يف تطقٚااإ اهػاااطٙع يف
املِاق اه ػلطٗ ٞٙاهػٚاغٗ .ٞٚقاس اكتػا
ًٔاااااض ٝكاااابري ٝيف اشبطابااااٗ ٞانهقااااا ١كٌااااا
اكتػ ا ًٔاااضا ًتِ٘عااً ٞااّ طباهطاا ٞاهِاااؽ
ٗاهؿ ٘ب اهيت غعآا ًٗاّ دب٘اهإ ٗغافطٖ ًاع
جٚؿااإ زاخاااى اهااابالز ٗخاضجٔاااا .باننااااف ٞإفب
كى شهم كاْ كاتب ًا ًطً٘ق ًا هٕ (تااضٙذ حاطب
اهغ٘ي ٗاسبطب اهٓو.)ٞٚ
ٗأك ااااط ًااااا مبٚااااع ٓااااص ّٙاهااااطجوـب ٓاااا٘
طٌ٘حٌٔاااا اهاااص ٜحاااسٗز هااإ ٗاهاااص ٜظٔاااط
فٌٔٚا ًِص اهطف٘ه .ٞفاملتِيب كاْ طٌ٘حااً جاساً
إفب ابتِا ١اجملسٗ .قاس عاطن أْ اه٘قا٘ي هوٌ اس
ٙلااْ٘ إ عااّ ططٙاا .املاااي .فخااطم عوٚاإ
ٗجس يف طوبٕ ٗاربص ًاّ ؾا طٖ ٗغاٚو ٞهاصهم
ٗتااسضج يف ؾاا طٖ ٗأجاااز حتاا ٟت٘قااى إفب ًاااسح
اسبلاَ ٗاهًاطاٗ ١املوا٘نٗ .ضأ ٠أْ كا رياً ًاّ
املتغوبـب يف ظًإُ ٙف٘قُٕ٘ يف اه قى ٗاهػاب.
بى ًٍِٔ اه بٚس اهص ّٙجط ٠عو ٍٔٚاهطق .فخسثتٕ
ُفػاإ بطوا املواام ٗإْ هقاا ٛيف غاابٚوٕ املاا٘
ٗيف شهم ٙق٘ي:
ضِزِ ٜحٚاااا اهااطزٙ ٠ااا ُفااؼ ٗاتطكااٛ
حٚااااا خااا٘ن اهاااطز ٠هوؿااااٗ ١اهاااِ ٍ
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إْ مل أشضْنِ عوااااااا ٟاهضًااااااااح غاااااااا٢وٞ
فاااال زعٚاااات اباااّ أَ اجملااااس ٗاهلااااطَ
ٗعطن يف اه٘قت ُفػإ أْ اه٘قا٘ي إفب
ًا ٙطٙسٖ هٚؼ باهؿ ١ٛاهػٔى ٗاهلـبٗ .إُإ باس
ًّ ضك٘ب اهك اب ًٗ٘اجٔ ٞاملداطط ٗيف شهم
ٙق٘ي:
إشا غااااااااااًط ر يف ؾاااااااااطن ًاااااااااطَٗ
فااااااااال تقِااااااااع قبااااااااا زْٗ اهِ ااااااااَ٘
فط ااااااااٍ املاااااااا٘ يف أًااااااااط حقااااااااري
كط ااااااٍ املاااااا٘ يف أًااااااط عظااااااٍٚ
ٗٙق٘ي أٙهاً:
ٗ ذبػااااااؾب اجملااااااس ظرقاااااااً ٗقِٚااااااٞ
فٌا اجملس إ اهػٚف ٗاهط ِ ٞاهبلط
هاااااصهم فاااااإْ املتاااااِيب إْ كااااااْ مباااااسح
اسبلاااَ ٗاهًااطاٗ ١اهاا٘ظضاٗ ١اهقاا٘از ٗغريٓااٍ
فال مبسحٍٔ هجاى املااي ٗاه طاٙاا فقا ٗإلباا
يف اسبقٚقاااً ٞاااّ أجاااى اهظفاااط بإًااااض ٝأٗ ٗ ٙاااٞ
٘ٙهُٕ٘ إٙآآٗ .اصا كااْ طٌ٘حإ اهكارب باى
إْ ب هااأٍ ٙقااا٘ي" :هااا٘ أْ املتاااِيب ُااااي إًااااض ٝأٗ
ٗ ٙاا ٞهطو ا ب ااسٓا أك ااط ًِٔااا هْ طٌ٘حاإ
كاْ حسٗز هٕ" ٗيف شهم ٙق٘ي:
ٗإشا كاُاااااااات اهِفاااااااا٘ؽ كباااااااااضاً
ت باااااااااات يف ًطازٓااااااااااا اهجػاااااااااااَ
ٗٓاااااااا٘ مل ٙتاااااااا٘ض أْ مبااااااااسح كاااااااااف٘ض
انخؿٚسٙٗ ٜػبغ عو ٕٚقافا تلااز تلاْ٘
ًّ اشبٚاي فٚؿبٕٔ باهؿٌؼ ًع أُإ عباس أغا٘ز
كاْ ًّ اهطقٚا .قباى أْ ٙكابح حاكٌااً ملكاط
كااى شهاام ًااّ أجااى اه٘قاا٘ي إفب غاٙتاإ ٗٓااٛ
املوم.
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ٗ٘ٙه٘ٚؽ قٚكاط كاصهم كااْ كابرياً
يف طٌ٘حٕ .فبِب٘غٕ ٗعبقطٙتإ ٗزٓا٢إ اغاتطا
أْ ٙتااااسضج يف املطاتاا ا ٗاملِاقاا ا اه ػاااالطٞٙ
ٗاهػٚاغااااا ٞٚإفب حاااااس أُااااإ كااااااْ ٗٓااااا٘ يف
اهضب اااـب ًاااّ عٌاااطٖ ً ِٚااااً حاكٌااااً هااا ال
ٗ ٙا تطظح ذبت اسبلٍ اهطًٗااُٗ ٛبقٚازتإ
جاااٚـ ًلاااْ٘ ًاااّ ثالثاااـب أهاااف ضجاااىٗ .قاااس
اغتطا أْ ػبتاح جب٘ٚؾٕ ضغٍ قوتٔاا أٗضٗباا
اهغطبٚاا .ٞكٌااا اغااتطا حبِلتاإ اه ػاالطٞٙ
ٗاهػٚاغ ٞٚأْ ٙتغو عو ٟاهقبا٢ى اهغاهٗ َّٞٚمباس
غوط ٞاهسٗه ٞإفب ح٘ا اهطاٗ .ّٙقس غاأهٕ أحاس
املقاااطبـب إهٚااإ أْ ٙاااصٓ إفب ضًٗاااا هٚؿااااضن يف
اسبلاااٍ ِٓاااان فأجابااإ" :أفهاااى أْ أكاااْ٘
اهٗي ِٓا عو ٟأْ أكاْ٘ اه ااُ ٛيف ضًٗاا" .فقاس
كاْ طٌ٘حٕ أْ ٙت٘فب حلٍ ضًٗا قبفطزٖ زْٗ
ؾااطٙم هاإ .هااصهم قااازٖ طٌ٘حاإ ب ااس فاارت ٝهْ
ٙصٓ جبٚؿٕ إفب ضًٗا هٌٚػام بعًااَ اهػاوط.ٞ
ٗهلااّ صبوااؼ اهؿاا٘ٚر اؾاارت عوٚاإ أْ ٙااسخى
إفب ضًٗا قبفطزٖ ٗهٚؼ ًع جٚؿٕ ٗشهم خ٘فاً
ًّ أْ ِٙقو عوٙٗ ٍٔٚت٘فب ظًااَ اهػاوط .ٞإ أْ
قٚكط ضفاض طوابٍٔ ٗزخاى املسِٙا ٞفاذبااً ب اس
ٓعمباا ٞازبٚاا٘ف امل اضناا ٞعواا ٟأباا٘اب املسِٙاا.ٞ
ٗقااااااازٖ طٌ٘حاااااإ هْ ٙكاااااابح ظعٌٚاااا ااً ًواااااأٌاً
هإلًرباط٘ضٙااا ٞاهطًٗاُٚااا ٞبأغاااطٓا ٗشهااام ب اااس
ٓعمبااااا ٞجٚااااا٘ف بً٘باااااا ٜغطمبااااإ املِاااااافؼ
ٗاشبطاااريٗ .قاااس قاااازٖ طٌ٘حااإ بٔاااصٖ اهططٙقاااٞ
هٚكاابح قِك االً ثااٍ احتلااط اهػااوط ٞبؿاالى
كاًاااىٗ .اُتدا ا حاكٌا ااً هإلًرباط٘ضٙااا ٞثاااٍ
اًرباطاا٘ضاً ًطواا .اهكااالح ٞٚملااس ٝعاااَ ثااٍ ملااسٝ
عؿااط ٝأعاا٘اَ ثااٍ ملااس ٠اسبٚاااٗ .ٝيف شهاام ٙقاا٘ي
أحاااااس خكااااإً٘ اههاااااسآٗ ١ااااا٘ كاؾااااا٘ٚؽ:
"ضهباااان أٙتٔاااا اآلهلااا !ٞكٚاااف ٙتػاااِ ٟهطجاااى
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ن ٚف كقٚكط أْ ؼبتاى ًطكاع اهكاساض ٝيف
عااامل ًتٌااسْ ٗٙتباا٘أ غااس ٝاجملااس ٗاهفداااض زْٗ
غ٘اٖ؟".
ٗاهغطٙااااااا أْ طٌ٘حٌٔااااااااا أ ٜاملتااااااااِيب
ٗقٚكااط كاااْ ٙطافقاإ زا ٌ٢ااً اهرتفااع ٗانبااا١
حتااا ٟهاااٚظّ املاااط ١أٌُٔاااا خوقاااا ًولاااـب ًِاااص
ٗ زتٌٔاااا .فٌٔاااا ٙرتف ااااْ عاااّ طباطبااا ٞاه اًاااٞ
ٗاهػ٘قٙٗ ٞطٙاْ يف شٗ ٜامللاُ ٞاه اه ٞٚأُسازاً
هلٌا .فٔصا املتِيب ٙرتفع عّ ًسح ًاّ ٙػاتخ.
املااسٙح عااّ جااساض ٝحتااٗ ٟهاا٘ كاااْ ًااّ شٜٗ
امللاُٗ ٞاهطف  .ٞفقس ضفض أْ مباسح اهكااح
بااّ عباااز ٗٓاا٘ ؾاااب مل ٙتقوااس اهاا٘ظاض ٝب ااس
ٗاهص ٜعطا عوً ٕٚؿااططتٕ نبٚاع ًاهإ مماا
زفع املتِيب إفب اهق٘ي" :إْ غوٌٚاً ً طاٙ ١طٙس أْ
أظٗضٖ ٗأْ أًسحااااإ" .كٌااااااا ضفاااااض أْ مبااااااسح
اشبوٚف ٞاه باغ ٛيف بغاساز ٗأًريٓاا ً اع اهسٗهاٞ
اهباااا٘ٗٗ ٛٔٙظٙااااطٖ املٔواااايب ٗشهاااام ملااااا ضأً ٠ااااّ
اغتٔتاض اهخري مما حسا باملٔويب أْ ٙخه عوٕٚ
نباعاااً ٞاااّ ؾاا طا ١اه اااطاق فأٓااااُٖ٘ فاااأعطا
عٍِٔ كٌا أعطا ًّ قبى عّ اهؿ طا ١اهصّٙ
أٓاُٖ٘ يف بال غٚف اهسٗه ٞيف حو ٗيف شهم
ٙق٘ي:
أيف كاااى ٙاااَ٘ ذبااات ناااب
نااا ا ٚف ٙقااااااٗٙ

ؾااا٘ ٙط
قكاااااري ٙطااااااٗي

هػااااُ ٛبِطقااا ٛقااااًت عِااإ عاااازي
ٗقوااايب بكاااٌيت نااااحم ًِااإ ٓااااظي
ٗأت اا ا ًااااّ ُااااازان ًااااّ دبٚباااإ
ٗأغااً ٚااّ عااازان ًااّ تؿاااكى
ًٗااااا اهتٚاااإ طاااايب فاااا ٍٔٚغااااري أُاا ا
بغااااااٚض إهاااااا َّٛازبآااااااى املت اقااااااى

ٗٓلصا كاْ تطفع املتاِيب ٗت اهٚإ ٗإبااهٖ
ً اض ًتاع هٕ فاغت س ٠عو ٕٚاهػوطٗ ٞاهِقاز
اهتاب ـب هلا ٗٓ٘ ؽب ى ًاّ شهام باى ػباآط
بٕ قا٢الً:
ٗإُااااا ٛملاااااّ قاااااَ٘ كاااااأْ ُف٘غاااااِا
بٔا أُاف أْ تػالّ اهوخاٍ ٗاه ظٌاا
أًاااا قٚكاااط فقاااس كااااْ اهرتفاااع ٗانباااا١
ٗاهلربٙاااً ١ااّ طباعاإ املأه٘فااٗ ٞضقبااا كاااْ
شهاااااام بػااااااب ُؿااااااأتٕ اه ػاااااالطٗ ٞٙأقااااااوٕ
ا ضغتقطاطٗ .ٛقس ظاز عؤٚا تف٘قٕ يف اجملااهـب
اه ػاااالطٗ ٜاهػٚاغااااً ٛااااع قاااا٘ ٝؾدكااااٞٚ
ٗقااالب ٞععمبااًٗ ٞتاُاا ٞؾاال ٌٞٚحتاا ٟبااا
ازبٌٚع ٙطٓبُ٘إ ٗ ػباطهْٗ عوا ٟطباطبتإ إ
بإبسا ١اشبه٘ ٗا حرتاَ ٗاهتب ٚى ٗٓصا ج ى
ب هٍٔ ٙؿ ط باهلطٖ هٕ ٗاهِف٘ض ًِٕ حتًّ ٟ
أقطب اهِاؽ إه ٕٚفٔصا كاؾ٘ٚؽ اهص ٜكااْ
قسٙقاً هٕ ٗؾطٙلاً يف فت٘حاتإ اه ػالطٞٙ
ٗأقبح فٌٚا ب س ًّ أهس خكًٕ٘ ٙق٘ي:
"ٗاآلْ ٙكااابح ٓاااصا انُػااااْ إهلاااً ٗٙبقاااٟ
كاؾاا٘ٚؽ طبو٘قاااً با٢ػاااً حقااارياً ؽباااط عواااٟ
اهضا غاجساً هٕ إشا ًا حاُت ًِٕ اهتفات ٞأٗ
بااسض ًِاإ إمبااا ٝ١خاطفاآٗ "!ٞااصا "فااال فٚاا٘ؽ"
أحس خكًٕ٘ أٙهاً ٙق٘ي ٗٓ٘ ِٙع أكاهٚى
اهغااااض ٗاهعِٙاااً ٞاااّ عوااا ٟكباثٚاااى قٚكاااطٓ" :اااصا
اهطٙـ اهِاً ٛإشا ُتفِاٖ ًاّ جِااح قٚكاط قباى
أْ ٙتلاًى لبٖ٘ ًِ ِاٖ ًّ اهتخوٚا .يف أجا٘ا١
اه ظٌٗ ٞاجملاسٗ .إ فٔا٘ ضجاى طٌا٘ح ٙطتفاع ًاا
ؾااا ١هاإ ا ضتفااا ثااٍ ٙااِقض عوِٚااا اُقهاااا
اهكق٘ض هٚلبوِا بأغالي اه ب٘زٙٗ ٞٙؿاٚع فِٚاا
اهصعط ٗانضٓاب".
ٗضغاااااااٍ إظبااااااااظا قٚكاااااااط اه ظٌٚاااااااٞ
ٗإقااااااااااااالحاتٕ اهػٚاغااااااااااااٗ ٞٚا قتكااااااااااااازٞٙ
ٗا جتٌاعٚا ٞاهايت ج وات ضًٗاا يف اهٗج فقاس
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كاْ ت اهٗ ٕٚإباهٖ ٗتلربٖ عٌّ ح٘هٕ ٓ٘ اهصٜ
أؾااااا اهلطآٚاااا ٞهاااإ ٗخاقاااا ٞبااااـب اهطبقااااٞ
اهضغتقطاط ٞٚيف صبوؼ اهؿ٘ٚر .مما حسا بف٣اٞ
ًّ خكًٕ٘ اسباغسٗ ّٙاسباقس ّٙعو ٟاغتٚاهإ
ٗاهتدول ًِٕ.

اهاصا املتلوٌا ٞهوٌتااِيب ًاّ حٚا اهفطٗغااٞٚ
ٗاهخالق ٗاهقٗ ٍٚاه بقطٙا ٞاهؿا ط ٞٙفاإشا بإ
ؼبتااى قكااٚستٕ أٗ ٙػاات ٚسٓا بااى ٓاا٘ ٙفتتخٔااا
بك٘ضٖ اشباضقٗ ٞاهغط٘ضٗ ٞٙحلٌٕ اهقاط ٞ
كق٘هٕ:

ٗكٌاااا عاااطن املتاااِيب ٗقٚكاااط بااااهطٌ٘ح
ٗاهُفاااااٗ ٞاهلربٙاااااا ١فقاااااس عطفاااااا كاااااصهم
باهؿ ا اعٗ ٞاهبػاااه ٞهااٚؼ يف اسبااطب ٗاهقتاااي
ٗغاااااحا امل اااااضن فقاا ا ٗإلبااااا يف ً٘اجٔااااٞ
اهك اب ٗاملداطط ٗاملوٌا اهطاضٗ ٞ٢يف ً٘اجٔٞ
املو٘ن ٗاه ظٌاٗ ١اهقازٗ ٝطباطبتٍٔ ٗجٔاً ه٘جٕ
ُٗاااساً هِاااس فٔاااصا املتاااِيب ٙقاااف بلاااى جاااطأٝ
ٗجػااض ٝأًااَ ممسٗحٚإ باى إُإ مباسح ُفػإ
أحٚاُاً ٗٙتغِ ٟبؿ اعتٕ ٗبػاهتٕ ٗقا٘ ٝؾا طٖ
قبى أْ ٙبسأ قبسح ًّ ٙطٙس ًسحٕ كق٘هٕ ٗٓ٘
ٙفتتح قكٚس ٝمبسح بٔا عو ٛبّ أهبس باّ عااًط
اهُطاك:ٛ

أُاااا اهاااصُ ٜظاااط اهعٌااا ٟإفب أزباااٛ

أطااااعّ خاااٚالً ًاااّ ف٘اضغااأا اهاااسٓط
ٗحٚساً ًٗا ق٘ه ٛكاصا ًٗ ا ٛاهكاربر
ٗأؾاا ا ع ًاا ا

كااااى ٙااااَ٘ غااااالًيت

ًٗااااااا ثبتاااااات إ ٗيف ُفػاااااأا أًاااا اطر
كبطغاااات باآلفااااا حتاااا ٟتطكتٔااااا
تقااا٘ي أًاااا املااا٘ أَ شعاااط اهاااصعطر
ٗأقااااسًت إقااااساَ اهتاااا ٛكااااأْ هااااٛ
غ٘ ًٔ ٠يت أٗ كاْ ه ٛعِسٓا ٗتطر
شض اهااِفؼ تأخااص ٗغاا ٔا قبااى بِٔٚااا
فٌفااااارتق جااااااضاْ زاضٌٓاااااا اه ٌاااااطر
ًٗ ظٍ قكا٢سٖ يف املسح ٗٗقاف اسباطٗب
ٗاهقتاي دبس فٔٚا ًلاُاً ٗاغا اً هوخاس ٙعاّ
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ٗأمس اااتْ كوٌاااااتً ٛاااّ باااإ قااااٌٍ
اشبٚاااااى ٗاهوٚاااااى ٗاهبٚاااااسا ١ت اااااطف
ٗاهػااٚف ٗاهااطًح ٗاهقططاااؽ ٗاهقوااٍ
ٗكق٘هٕ أٙهاً:
عواا ٟقااسض أٓااى اه ااعَ تااأت ٛاه ااعاٍ٢
ٗتااأت ٛعواا ٟقااسض اهلااطاَ امللاااضَ
أٗ كق٘هٕ:
ٗإشا مل ٙلاااااااّ ًاااااااّ املااااااا٘ باااااااس
فٌاااااااّ اه اااااااع إْ كبااااااا٘ جباُاااااااا
ٗاملتِيب ؾٔس اسبطٗب ٗحهط امل اضن ًع
غااٚف اهسٗهاا ٞاسبٌااساُ ٛنااس اهعااساٗ ١عِااسٖ
ت وٍ اهفطٗغٗ ٞٚقس ٗقف ٗقا٢ع غاٚف اهسٗهاٞ
ًااع اهااطَٗ أحػااّ ٗقااف فاارب يف ٓااصا اهفااّ
بطاعاا ٞتفاا٘ق بٔااا عواا ٟاهؿ ا طا ١حتاا ٟهلأُاإ
ِٙقاااااى امل طكاااااٙٗ ٞطمسٔاااااا بلاااااى تفاقاااااٚؤا
ٗٗاق ٚتٔااا بلوٌاتاإ ٗإْ ظاز عؤٚااا ًااّ خٚاهاإ
ٗأغبغ عؤٚا غاله ًّ ٞاهغاط٘ضًٗ ٝػاخً ٞاّ
اهبط٘هااا ٞغاااري اهبؿاااط ٞٙهلِٔاااا تبت اااس عاااّ
اه٘اقااع كا رياًٗ .قااس خّوااس بقكااا٢سٖ ٓااصٖ غااٚف
اهسٗهٗ ٞأعطاٖ ق٘ض ٝاهبطى اهغط٘ض ٜاشباهاس.
فاااملتِيب  ٙباات هِااا بااصهم أُاإ ضجااى غااٚف ٗقوااٍ
ًٗ وٌااا ٓاا٘ ؾاااعط قااسٙط ًبااس فٔاا٘ كااصهم
فاضؽ ٗضباضب باغى ٗؾ ا .

بني املتنيب وقيصر

أًا باهِػب ٞهقٚكط فإْ اهؿ اع ٞكاُت
تالظًٕ طا٘اي حٚاتإ ٗها٘ مل ٙلاّ ؾا اعاً ملاا
آثااط أْ ِٙدااط يف اسبٚااا ٝاه ػاالطٙٗ ٞٙتااسضج
فٔٚا إفب أْ أقبح قا٢ساً كبرياً ٗفاذبااً ظاافطاً.
ٗكااااْ مبتااااظ كٌاااا قوِاااا بؿدكااا ٞٚق٘ٙاااٞ
ُفاااشٗ ٝب عمباا ٞجباااضٗ ٝبكاارب ٗجوااس ضا ٢ااـب.
ٗكاْ ٙط ٠زاٌ٢اً يف اهطجاي اهق٘ٙااٗ ١ازبباابطٝ
أُااسازًا هاإ فااال ٙها ف أًاااَ إُػاااْ إْ كاااْ
ًول ااً أٗ حاكٌ ااً أٗ قا٢ااساًٗ .قااس كبااطؽ عوااٟ
طباطب ٍٓ ًّ ٞأعو ًِٕ ٟحبِلٗ ٞزضاًٗ ٞٙاّ
ٍٓ أزُ ًِٕ ٟبف٘قٗ ٞٚهلّ ًغوف ٞبسبوً٘اغاٞٚ
ٗحػااّ غٚاغااٗ ٞزضاٙااًٗ .ٞااا عااطن عااّ قٚكااط
اشبااا٘ن ٗازباااؾب باااى كااااْ ٙظٔاااط اهؿا ا اعٞ
ٗاهبػاااهٗ ٞاسبااعَ يف ٗقتٔااا املِاغ ا ٗٓااا ٓاا٘
ٙقاا٘ي هُطُ٘ٚاا٘ؽ" :أحااط ٠أْ أشكااط ًااا ؽبٚااف
اهغري ًا ؽبٚف  .أُا قٚكط!" كٌا ٙقا٘ي يف
ًلاْ آخط" :إْ اهخطاض اهايت ٓاسز حٚااتٛ
مل ٙلّ هلاا أْ باطظ إ ٗضا ١ظٔاطٗ .ٜهلِٔاا
عِسًا ت٘اجٕ قٚكط فػاطعاْ ًاا تا٘ه ٛاهزبااض".
ٗعِسًا حصضتٕ ظٗجتٕ "كاهب٘ضُٚا" ًاّ اهاصٓاب
إفب صبوؼ اهؿ٘ٚر ُٗكختٕ باهبقا ١يف اهبٚت
قاااي هلااا يف حااعَ ٗتكااٌ" :ٍٚإْ قٚكااط هٚلااْ٘
ح٘ٚاُاً بال قو ه٘ هعَ بٚتٕ اه َ٘ٚهساع ٛاشب٘ن.
كال! إْ قٚكط غ٘ن ٙبق ٟيف بٚتٕ .فاشبطط
ه وٙ ٟقـب ًّ أْ قٚكط أؾس خططاً ًِٕ ٗعبّ
أغااساْ تً٘١اااْ ٗهااسُا ًااّ هباا٘ٗ ٝ١احااس ٝيف ٙااَ٘
ٗاحسٗ .أُا اهكرب ٗاهضٓ فقٚكاط ضباهاٞ
شآ ".
ٗكٌااا شكطُااا غااابق ًا مل ٙلااّ قٚكااط
صبااطز ؾااآس ٗحانااط يف اسبااطٗب بقااسض ًااا
كاااْ قاااُ ًا ٗطبطط ا ًا هلااا .بااى ًٗؿاااضك ًا يف
ك ري ًاّ اهحٚااْ ٗٓا٘ ٙقا٘ي بفداط ٗاعتاعاظ:
"ٗٓى ب س أْ خهات امل ااضن يف ًؿااضق اهضا
ًٗغاضبٔا أخؿ ٟق٘ي اسبقٚقٞ؟" .هصهم ع ا

أْ أقبح قٚكاط ًاّ أؾأط اهقااز ٝاه ػالطٙـب
يف اهتاضٙذ ًٗاّ أباط املدططاـب هوخاطٗب هُإ
نبع كى قفا اهقا٢س اهظافط ٗاهِاجح.
إْ اه باقط ٝاهص ّٙهس ًّ ٍٔٙاه وٍ ٗامل طفاٞ
ٗاسبلٌاااً ٞاااا ٙوااايب ضغبااااتٍٔ ٗهاااسً ٍٔٙاااّ
اهطٌ٘ح ٗانباٗ ١اهؿ اعً ٞا ٙسف ٍٔ هوتقسَ ًّ
أجااى اضتقاااً ١ااساضج اجملااس ٗاهؿااطن ٗاهػااخزز
هٚبوااااغ بٔااااٍ ا عتااااعاظ باهااااصا ٗاه قاااا ٞاهعا٢ااااسٝ
باهِفؼ هْ ؽب٘نا٘ا ًاا ٓا٘ قا ٗٗعاط ًٗاا
ٓاا٘ ًػااتخٚى ٗغااري مملااّ حتاا ٟهاا٘ ٗجااسٗا
غوٌاً عب٘ اهػٌاٗ ١اه طٙاا ملاا تقاعػا٘ا ٗقكاطٗا
يف اضتقاٗ ٕ٢اه٘ق٘ي إفب ًا ٙطٌخْ٘ إه .ٕٚفٔاصا
املتااِيب بوااغ ًااّ اعتااعاظٖ بصاتاإ ٗثقتاإ بِفػاإ أْ
قاي:
أًَِااا ن عِاااام تؿااااب ٛٔٚقبااااا ٗكأُاااإ
فااااال أحااااس فاااا٘ق ٗ ٛأحااااس ً وااااٛ
ٗٙطز عوٚ ٙ ًّ ٟبإ ِٗٙاتقل ًاّ ًلاُتإ
قا٢الً:
ٗإشا أتتاااااام ًااااااصًيت ًااااااّ ُاااااااقل
فٔااا ٛاهؿااأاز ٝهااا ٛباااأُ ٛاهلاًاااى
ٗتاااربظ ثقتااإ اهؿاااسٙس ٝبِفػااإ ٗاعتاااعاظٖ
اهؿسٙس بصاتإ ٗبؿا طٖ ٗفطٗغاٚتٕ ٗٓا٘ ؽباطا
غٚف اهسٗه:ٞ
ًٗااااااااا أُااااااااا إ مسٔااااااااط ٜهبوتاااااااإ
فااااااااع ً ّٙطٗناااااااااً ٗضا ًػااااااااسزا
ًٗاااا اهااااسٓط إ ًااااّ ضٗا ٝقكااااا٢سٜ
إشا قوات ؾا طاً أقابح اهاسٓط ًِؿاسا
فػااااااضر بااااإ ًاااااّ ٙػاااااري ًؿاااااٌطاً
ٗغِااااا ٟباااااإ ًااااااّ ٙغااااا

ًغااااااطزا
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أجعُاااا ٛإشا أُؿااااس ر ؾاا ا طاً فإلبااااا
بؿااااا ط ٜأتاااااان املاااااازحْ٘ ًاااااطزَّزا
ٗز كااى قاا٘ غااري قاا٘ت ٛفااإُ
أُا اهكا٢ح احمللٗ ٛاآلخط اهكاس٠
ٗٙقااا٘ي أُااإ ٙلتااا اهقكاااٚسٙٗ ٝتاااساٗهلا
اهِاااؽ فِٚاااَ ٓاا٘ ٓاُ ٣ااً ًطٌ ِ٣ااً يف حااـب أْ
اهِاااؽ ٙػاأطْٗ ٗٓااٍ يف جااسي ٗخكاااَ ُٗقاااف
بؿأْ ؾ طٖ ًا بـب ضب ٗكاضٖ هٕ:
أُاااااَ ًااااى ١جفااااُ٘ ٛعااااّ ؾاااا٘اضزٓا
ٗٙػااااأط اشبوااااا .جطَّآاااااا ٗؽبتكاااااٍ
ٗيف ؾاعط ٞٙاملتِيب قسض ٝع ٚب ٞعو ٟقٔط
اهاااصاتٗ ٛامل٘نااا٘ع .ٛفٔااا٘ مبػااام بٚسٙااإ ه باااٞ
اهكِاع ٞاهؿ ط ٞٙفٚتخس عّ اآلخط بإع اب
ؾاااسٙس ٗهلِااإ ٙػاااتٌس قااا٘ضتٕ ًاااّ أحالًااإ
ٗطٌ٘حاتٕ .فظآط اهبٚا ًّ اآلخاط ٗباطِٔاا
ًّ اهصا ٗ .اهك٘ض ٝاشبوف ٞٚأٗ اهغاؽ ٗانطاض
قاااا٘ض ٝاهفاااااضؽ املتااااِيب اه٘اثااااً .ااااّ ُفػاااإ
ٗاسبانط بق٘ ٝيف ؾ طٖ .بى إُٕ ٙط ٠أْ بطا٘
اه امل كؤا تػاٗ ٜجعً١ا ٙػرياً ًّ بط٘ تٕ.
ٗأْ أخاااالق اه اااامل ً٘بااا٘ٗ ٝ١أْ ؾا ا ط ؾا ا طا١
عكطٖ ًا ٓ٘ إ قس ٠هؿ طٖ املسٗ ٜيف اآلفاق.
ممااا ج واإ ُػااٗ ٚحااسٖ .يف حااـب أْ اسبٚااا ٝقااس
خبواات عوٚاإ قبااا ٙػااتخ ..فااأعوّ عؤٚااا ٗعوااٟ
صبتٌ ٕ اسبطب قا٢الً:
أشَ إفب ٓااااااااااصا اهعًاااااااااااْ أٓٚواااااااااإ
فااااااأعؤٌٍ فَاااااسْ دَ ٗأحااااااعًٍٔ ٗغااااااس
ٗأكااااطًٍٔ كواا ا ٗأبكااااطٍٓ عااااٍ
ٗأغااااأسٍٓ فٔاااااس ٗأؾااا ا ٍٔ قاااااطز
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ًّٗ ُلس اهسُٚا عوا ٟاسباط أْ ٙاط٠
عاااااسَّٗاً هااااإ ًاااااا ًاااااّ قاااااساقتٕ بااااسد
أًااا قٚكااط فخااس ٗ حااطج عااّ اعتااعاظٖ
بصاتاإ ٗثقتاإ بِفػاإ فٔاا٘ غاهبااً ًااا ٙااط ٠اهِاااؽ
ًاّ طِٚاا ٞغااري طِٚتاإٓٗ .اا٘ غاهبااً ًااا ٙقاا٘ي" :أُااا
قٚكط" يف حسٗ ٕ ٙكالًإ ًاع اآلخاط ّٙكبٚٚاعاً
هصاتٕ عٍِٔٙ ٘ٓٗ .رتاجع عّ كوٌ ٞقاهلاا أٗ
حلٍ ُط .بإٓٗ .اا ٓا٘ ؽباطا ب اض اهؿا٘ٚر
ٗاهِاااابال ١اهااااص ّٙجاااااهٗا ٙطوبااااْ٘ اه فاااا٘ عااااّ
(ب٘بٚوٚاا٘ؽ مساارب) اهااص ٜأًااط بِفٚاإ ًااّ ضًٗااا
قا٢الً" :كِت أتػآى ه٘ أُ ٛعو ٟؾاكوتلٍ.
ٗه٘ كِت أُا أهتٌؼ أحساً هوتِلا عاّ ططٙا.
اه ساهاا ٞهلاُاات ت٘غااالتلٍ توٚااِ ٗ .هل ا
ثابااات كِ ٌااا ٞاهقطا ا اهااايت ً ٚاااى هلاااا يف
ثباتٔااااا بااااـب ظبااااَ٘ اهقباااا ٞاهعضقااااا .١إْ اهػااااٌا١
ًطقا  ٞبِ ااَ٘ ت ااس ٗ ذبكاا ٟكواأا ُاااض.
ٗكى ٗاحسًِٔ ٝا تتأهٗ .تهٗ .١ٛهلاّ ٗاحاسٝ
ًِٔااااا فقاا ا ثابتاااا ٞتتخاااا٘ي عااااّ ًطكعٓااااا.
كاصهم أضناِا ًو٣ٚا ٞباهِااؽ ٗكوأٍ زَ ٗسبااٍ
أعااطن ًااّ بٚاأٍِ إ ٗاحااساً
ٗضٗحٗ .هلا
ٙساُ ٗ ٟمباهٙ ٗ .تعحعح عّ ًلإُٓ .ا٘
أُا".
ٗٓاااصا كاؾااا٘ٚؽ ٙكاااف اعتاااعاظ قٚكاااط
بصاتٕ ٗثقتٕ اهؿسٙس ٝبِفػٕ يف غريٗ ٝحػس
قاااا٢الًٙ" :اااا هااإ ًاااّ ضجاااى! كأُااإ كب ااااي ٓا٢اااى
ٙطكاا ا اه ااااامل اهكااااغري ٗإحااااس ٠ضجوٚاااإ يف
اهغااااطب ٗاهخااااط ٠يف اهؿااااطق ٗعبااااّ اهقااااعاَ
لبؿااً ٛااّ بااـب غاااقُ ٕٚبخا عااّ قباا٘ض ُتاا٘اض٠
فٔٚااااا ًااااع خعِٙااااا ٗعاضُااااا"ٗ .كاُاااات ظٗجتاااإ
كاهب٘ضُٚا ت طن ح .امل طف ٞأْ اعتسازٖ اهعا٢اس
بِفػاإ قاااس ٌ ٙااا ٛعِٚٚاإ عاااّ املدااااطط ح٘هااإ

بني املتنيب وقيصر

هااصهم تقاا٘ي هاإ ب ااس أْ فؿااوت يف اقِاعاإ عااّ
عسَ اهصٓاب إفب صبوؼ اهؿا٘ٚر" :آٖ ٙاا ًا٘ !ٜ
أض ٠أْ اعتسازن بِفػم ٙتغوا عوا ٟحلٌتام
ٗت قوم".
ًٗااّ اهطب ٚاا ٛهو باااقطٗ ٝاه ظٌااا ١أً اااي
املتااااااااِيب ٗقٚكااااااااط أْ ٙل ااااااااط أعااااااااساهٍٓ
ٗحػاااازٍٓ فاهؿا ا ط ٝامل ٌاااطٙ ٝل اااط قاااصفٔا
باسب ااااض ٝخاقااا ٞإشا كااااْ ٓاااخ  ١اه بااااقطٝ
ٗاه ظٌااااٙ ١قفاااْ٘ ح اااط ع اااط ٝأًااااَ اهطااااً ـب
ٗاملتااااعهفـب ٗاملِااااافقـب اهػاااااعـب إفب املِاقاا ا
ٗاملِافع ٗاغتِاَ اهفطم ٗاه طٗا .
فاملتِيب ًا إْ ملع امسٕ ٗاؾاتٔط يف باال
غٚف اهسٗهاٗ ٞأقابح اهؿااعط ا ثاري هسٙإ زْٗ
بقٚاا ٞاهؿ ا طا ١حتاا ٟك ااط أعااساهٖ ٗحػااازٖ
ٗذباااهف٘ا فٌٚااا بٚاأٍِ هإلٙقااا بِٚاإ ٗبااـب غااٚف
اهسٗهٗ .ٞكاْ ًّ ب ٍِٔٚب اض املؿاآري كاأبٛ
فاطاؽ اسبٌاساُٗ ٛابااّ خاه٘ٙا ٞاهِخا٘ٗ .ٜكاااْ
هرتفاااع املتاااِيب ٗإبا٢ااإ ٗت اهٚااإ عاااّ اآلخاااطّٙ
بانناااف ٞإفب تف٘قاإ اهلاابري يف اهؿا ط اهااسٗض
اهغاغ ٛزبو اه اساٗ ١اسبػاس إهٚإٙٗ .باسٗ أْ
املتااِيب مل  ٙااطن كٚااف ٙت اًااى ً ٔااٍ أٗ أُاإ
دبآؤٍ ٗظاز يف ت اهٚإ عوا ٍٔٚفاأٗقع ُفػإ يف
خكً٘ا ك ريٗ ٍٔ ً ٝقس غبب٘ا هإ ُت ٚاٞ
هصهم اهل ري ًاّ انظعااج ٗاهها .ٚحتا ٟباا
ٙػتِ س بػٚف اهسٗه ٞنسٍٓ قا٢الً:
أظيْ حػاااس اسبػااااز عا ا

بلباااتٍٔ

فأُاااات اهااااص ٜقااااريتٍٔ هاااا ٛحػااااسا
ًٗاااا قَترا اىر اهحاااطاض كااااه ف٘ عااأٍِ
ًٗااّ هاام باااسبط اهااص ٜؼبف ا اهٚااسا
إشا أُاات أكطًاات اهلااطً ٍٙولتاإ
ٗإْ أُاااات أكطًااااات اهو٣ااااا ٍٚكباااااطزا

ٗظى املتِيب كاظٌااً غٚظإ ًٗاتخٌالً أش٠
اهعااساٗ ١اسبػاااز بااى ٗضباااٗ ً دبِاابٍٔ بقااسض
انًلاااْٗ .قااس تلؿااف هاإ ًلااطٍٓ ٗخب ا ٍٔ
ٗزغا٢ػاأٍ ٗضأ ٠أْ اهِاااؽ ٗاهااسٓط قااس تااأهب٘ا
عوٗ .ٕٚيف شهم ٙق٘ي:
ٗملاااااااااا قااااااااااض ٗز اهِااااااااااؽ خبااااااا ااً
جعٙااااااات عوااااااا ٟابتػااااااااَ بابتػااااااااَ
ٗقاااااط أؾاااااام فاااااا ٌّٚأقااااااطفٕٚ
ه وٌاااااااااا ٛأُاااااااااإ ب ااااااااااض اآلُاااااااااااَ
أض ٠اهجاااااااااساز تغوبٔاااااااااا كااااااا ا رياً
عواااااااااا ٟاهٗ ز أخااااااااااالق اهو٣اااااااااااَ
ٗاغااااتطا أعااااساهٖ ٗحػااااازٖ أخااااارياً أْ
ٙغااريٗا قوا غااٚف اهسٗهاا ٞعوٚاإ .ففاضقاإ املتااِيب
عوااا ٟكاااطٖ .ب اااس أْ ظًااإ أك اااط ًاااّ تػاااع
غاااِ٘ا ٗ .هلِاااإ ظاااى ًرتف ااا ًا ًٗت اهٚااااً عوااااٟ
أعسا٢ااإ ٗحػاااازٖ ضغاااٍ كاااى ٓاااصٖ اهحاااسا
املخملااٗ ٞظااى ٙكااطح بااأْ كطاًتاإ فاا٘ق كااى
حػاب ٗأْ ً٘طِٕ عو ٟظٔا٘ض انباى ٗقأ٘ا
ازبٚاااااز ٗٓاااا٘ ٙقاااا ٍٚإ يف امللاااااْ اهااااصٜ
ٙلاااْ٘ فٚااإ ععٙاااع اهاااِفؼ ً٘فااا٘ض اهلطاًاااٞ
ٗ ٙوّ عّ شهم قا٢الً:
أهفاااااات تطحوااااااٗ ٛج واااااات أضنااااااٛ
قتاااااااااا٘زٗ ٜاهغطٙااااااااااط ٜازبااااااااااال
فٌاااااااااا حاٗهااااااااات يف أضا ًقاًااااااا ااً
ٗ أظً اااااااااااااات عااااااااااااااّ أضا ظٗا
عوااااا ٟقوااااا .كاااااأْ اهاااااطٙح ذبااااايت
أٗجٔٔااااااااااااا جِ٘باااااااااا ااً أٗ

ااااااااااااا ً

ٗجاي املتاِيب ب اس خطٗجإ ًاّ حوا يف
ب اااض ُااا٘اح ٛاهؿااااَ ٗفوػاااطـب .فب ااا إهٚااإ
كاااف٘ض انخؿااٚس ٜحاااكٍ ًكااط ٙػااتسعٕٚ
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إفب ًكطٗ .قاس أكطًإ كا رياً فٌسحإ املتاِيب
بقكا٢س ضاٗ ٞ ٢هلِٕ طو ًِٕ أْ ٘ٙهٙ ٗ ٕٚاٞ
يف ًكاااط أٗ اهؿااااَ .ف٘عاااسٖ كااااف٘ض أٗ ً ثاااٍ
ًاطوااإ ملاااا ضأً ٠اااّ ت اهٚااإٙٗ .ااا٣ؼ املتاااِيب ًِااإ
ٗتطكااإ عا٢اااساً إفب اه اااطاق ً٘طِااإ اهقاااوٛ
ٗهلِٕ ٗجس ًاّ اهعاساٗ ١اسبػااز أنا ان ًاا
كاْ يف حو  .ف ثط ا غرتاب ٗاهت٘جٕ إفب باالز
فاضؽ ٗٓ٘ ٙت٘عس ٗٔٙسز خكًٕ٘ قا٢الً:
تغاااااطَّبر ًػااااات ظٌاً غاااااري ُفػااااإ
ٗ قااااااااابالً إ شباهقاااااااإ حلٌااااااااا
ٗ غاااااااااهلاً إ فااااااااخاز ع اجااااااااٞ
ٗ ٗاجااااااااساً إ مللطًاااااااا ٞط ٌااااااااا
ٙق٘هااْ٘ هااً :ٛااا أُاات يف كااى بوااسٝ
ًٗاا تبتغاٛ؟ ًاا أبتغا ٛجاى أْ ٙرػااٌٟ
كااااااااأْ بِاااااااا ٍٔٚعاااااااااملْ٘ بااااااااأُ
جو٘باا ااً إهااااً ٍٔٚااااّ ً ازُاااإ اهٚتٌااااا
ٗسبػااّ اسبا أُاإ ٗجااس يف بااالز فاااضؽ
اهرتحٚاااااا ٗانكااااااطاَ ٗا عاااااارتان قبِعهتااااااإ
اهؿاعط ٞٙاهلبري.ٝ
كاااْ ً ظااٍ خكااَ٘ املتااِيب ًااّ اهؿ ا طا١
ٗاهزبااااااٗ ١اهِخااااا٘ٙـب ًااااأٍِ املغٌااااا٘ض ًٗااااأٍِ
املؿٔ٘ض .أًا قٚكط فقاس كااْ خكإً٘ كوأٍ
تقطٙبااً ًااّ امل ااطٗفـب ٗاملؿاأ٘ضً ّٙاأٍِ اهقااازٝ
اه ػاااااالطًٗ ْ٘ٙاااااأٍِ اهػٚاغااااااًٗ ْ٘ٚاااااأٍِ
اسبلاااَ ٗاهِاابالٗ ١أعهااا ١صبوااؼ اهؿاا٘ٚر .بااى
إُااإ  ٙاااطن ً ظٌٔاااٍ ؾدكاااٚاً ٗإْ كااااُ٘ا
كواأٍ  ٙطفُ٘اإ فطجااى ً ااى قٚكااط بااس أْ
 ٙطفٕ اه اًٗ ٞاشباق.ٞ
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هقس ف٘ج ٤قٚكاط بل اط ٝخكإً٘ فقاس
كااااْ  ٙتقاااس أْ خكااإً٘ قال٢اااى ًٗ اااسٗزّٙ
ٗشهاام عِااسًا ت٘جاإ إفب ضًٗااا عواا ٟضأؽ جٚؿاإ.
ٗعطن خطط ٓصٖ اشبكً٘ٗ ٞح ٌٔا اهلابري
عِسًا طو ًِٕ صبواؼ اهؿا٘ٚر أْ ٙاسخى ضًٗاا
ًِفااااطزاً زْٗ جٚؿاااإ .فقااااس كاااااُ٘ا ؽبؿاااإُ٘
ٗؽبافُ٘ااااإ ٗٙاااااطْٗ فٚااااإ ًِافػااا ااً خطاااااريًا يف
اسبلاااٍ .إ أُااإ عاااطن كٚاااف ٙت اًاااى ً ٔاااٍ
ٗٙقه ٛعوٙٗ ٍٔٚكبح اسبااكٍ اه٘حٚاس هطًٗاا.
ٗهلِااإ ظاااى عوااا ٟت اهٚااإ ٗ ٘خااإ ٗاعتاااسازٖ
بِفػٕ .فتلُ٘ت نسٖ ً اضن ً ٞاز ً ٞٙظٌٔا
ًااّ اهطبقاا ٞا ضغااتقطاط ٞٚكاُاات ت ٌااى نااسٖ
باهػاااطًٗ .اااّ غااادط ٞٙاهقاااسض أْ أعهاااآ ١اااصٖ
امل اضناااااا ٞكاااااااْ ً ظٌٔااااااٍ ًااااااّ ظًال٢اااااإ
اه ػلطٙـب ًّٗ أقسقا ٕ٢اهِبال ١اهص ّٙكااْ
 ٙتربٍٓ ًّ أخول ًخٙسًِٗ ٕٙاقاطٗ ٕٙأٗفاآٍ
ٗأحبٍٔ إه.ٕٚ
كاُاااات هقٚكااااط بانناااااف ٞإفب قاااافاتٕ
اهقٚازٙااٗ ٞاه ػاالطٗ ٞٙاهػٚاغاا ٞٚزضاٙااٗ ٞافٚااٞ
بِفػااااٚا اهطجاااااي ح٘هاااإ ٗزضاغاااا ٞأحاااا٘اهلٍ.
ٗكاُاااات تِتاباااإ ب ااااض اهؿاااال٘ن بب هاااأٍ
ٗ ٙطن ًقساض اهتغري اهصٙ ٜططأ عوا .ٍٔٚفٔاا ٓا٘
ٙق٘ي هربٗت٘ؽ عّ ؾل٘كٕ ح٘ي كاؾا٘ٚؽ:
"أًاااا كاؾااا٘ٚؽ اهبااااز ٜاهرتقااا ٗاهتخفاااع
ٗاهلاا ري اهاااتفلري ٗعٌٚقااإ فٔاا٘ ًاااّ أٗه٣ااام
اهطجاي اشبطط ّٙاهصٙ ّٙخًّ هلٍ جاُ  ..فوا٘
كاااْ هقٚكااط أْ ؽبااان ملااا ٗجااس ًااّ ٙتف ااز٠
ؾااطٖ غااري شهاام اهطجااى اهلعٙااى كاؾاا٘ٚؽ .فإُاإ
ك ري املطاه  ٞؾاسٙس املالحظاٙ ٞػارب أغا٘اض
اهطجااااااااي ِٗٙفاااااااص إفب أعٌااااااااق تكاااااااطفاتٍٔ
ٗأعٌاهلٍٗ ....أً اهٕ ًّ اهطجاي ٔٙاسأ هلاٍ بااي

بني املتنيب وقيصر

إشا ًا ضأٗا ًّ كاْ أق٘ٗ ًٍِٔ ٠أؾس قالب.ٞ
ٗهصهم كاْ خططٍٓ كبرياً".
إ أْ اعتااااسازٖ اهؿااااسٙس بِفػاا إ ٗثقتاااإ
اهعا٢س ٝبصاتٕ ج الٖ ٌٔٙى أًاط خكإً٘ ٗأْ
ٙوق ٛبا ً هلاٍ هُإ كااْ عوا ٟثقا ٞكابريً ٝاّ
أٍُٔ هاّ ػباطهٗا عوا ٟإٙصا٢إ أباسًا ٗٓاى ِٓاان
ًااّ ػبااطه عواا ٟإٙااصا ١قٚكااط؟ ٗقااس حاااٗي أحااس
ضبب ٕٚاهٗفٚا ١أْ ؼباصضٖ ًاّ خكإً٘ فلتا
إهٚاإ ٙقاا٘ي ....." :هقااس تا هب٘ا عوٚاام نب ٚااًٗ .قباا
أُم إُػاْ ً طا هوٌ٘ احارتؽ هِفػام .إْ
املغااااا  ٝيف ا طٌِ٣اااااْ ٗضاحاااا ٞاهباااااي ت ااااطا
قاحبٔا هػٔاَ املت ًطٗ ."ّٙهلاّ هػا٘ ١اسبا
أٌٓااى قٚكااط ٓااصٖ اهطغاااهٗ ٞمل ٙقطأٓااا ٗشهاام
هوػب ُفػٕ اهص ٜج وٕ ٌٔٙى أًط املت ًط.ّٙ
ٗإُااااإ ًاااااّ اهكاااااسن اه ٚبااااا ٞهاااااطجوـب
عظاااٌٚـب كااااملتِيب ٗقٚكاااط أْ مب٘تاااا قاااتالً
باهػااااا٘ٚن ٗاشبِااااااجط ٌٗٓاااااا يف أٗج اهطج٘هاااااٞ
ٗاه طا .١فاملتِيب ب س أْ عاز ًّ باالز فااضؽ
ًٗ اااإ ًااااّ اهًاااا٘اي ٗاهِفااااا٢ؼ ؾاااا ١ٛكااا ري
ٗٙطافقٕ نباعً ٞاّ اهِااؽ خاطج عوٚإ نباعاٞ
ًاّ اهبااسٗ بقٚااز ٝفاتاام بااّ أبا ٛجٔااى اهغااسٜ
ٗٓ٘ خااي ناب ٞباّ ٙعٙاس اهغاس ٜاهاص ٜكااْ
املتااِيب قااس ٓ اااٖٗ .جااط بااـب املتااِيب ٗنباعتاإ
ٗبـب اهبسٗ ً طكا ٞزً٘ٙا ٞاُتٔات قبقتاى املتاِيب
ٗابِاإ ضبػااس ٗغالًاإ ًفوااحٗ .اُتٔ ا اهبااسٗ ًااا
كاْ ًع املتِيب ًّ اهً٘اي ٗاهِفا٢ؼ.

أًااا قٚكااط ٗضغااٍ كااى اهتخااصٙطا ًااّ
اه ااطافـب ٗت٘غااال ظٗجتاإ بااأْ ؽبااطج إفب
صبواااؼ اهؿااا٘ٚر يف شهااام اهٚاااَ٘ املؿاااخَٗ ٗٓااا٘
اشباًؼ عؿط ًاّ آشاض ًاّ عااَ ( )44ق .َ.فقاس
أقااط عواا ٟاهااصٓاب إفب صبوااؼ اهؿاا٘ٚر ٗشهاام
كٌااا شكطُااا عتااسازٖ اهؿااسٙس بصاتاإ ٗثقتاإ
املفطط ٞبِفػٕ ٗهلٙ ٛتٍٔ بازبؾب ٗاشب٘ن
يف عسَ خطٗجٕ يف شهم اهٗ َ٘ٚهعَٗ بٚتإٗ .عِاس
اهلااااابٚت٘ي دبٌااااع املتااا ًطْٗ ح٘هاااإ ٗف ااااأٝ
اُقه٘ا عو ٕٚط ِاً باشبِاجط ٗكاْ ًاّ بٚأٍِ
بطٗت٘ؽ قس .ٙعٌطٖ ٗملا اهتفت قٚكط عباٖ٘
ٗضآٖ قاي هٕ نبوتٕ املؿٔ٘ضٓٗ ٝا ٛآخاط نبواٞ
ِٙطقٔا يف اسبٚاٗ" :ٝأُات أٙها ًا ٙاابطٗت٘ؽ إشْ
فوٌٚت قٚكط!"
ٗٓلااااصا اُتٔاااات حٚااااآ ٝااااص ّٙاهااااطجوـب
اه ظاااٌٚـب أحاااسٌٓا ط ِا ا ًا باهػااا٘ٚن ٗاآلخاااط
ط ِاً باشبِاجط فلاُت ُٔاٙتٌٔا ُٔاً ٞٙأغاٗٞٙ
أه .ٌٞٚهقس قتال ٌٗٓا يف أٗج اهطج٘هاٗ ٞاه طاا١
ٗهااا٘ أٌُٔاااا عاؾاااا هطقباااا قاااسًا ًاااّ انظبااااظا
أك اااط مماااا قاااسًاٖ ٌٗٓاااا عوااا ٟقٚاااس اسبٚااااٝ
ٗحققا ًا ٙطٙساْٗ .هلّ ٗكٌا ٙق٘ي املتِيب:
ًاااا كاااى ًاااا ٙتٌِااا ٟاملاااطٙ ١سضكااإ
دبااط ٜاهطٙاااح قبااا تؿااتٔ ٛاهػاافّ
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املصادر واملراجع عن املتنيب:
 1ااا ز٘ٙاْ أب ٛاهط ٚاملتِيب ااا ؾطح اه لرب ٜااا زاض امل طف ٞااا بريٗ ااا بال تاضٙذ.
2

ااا املدتااض ًاّ اه٘غااط ٞباـب املتاِيب ٗخكإً٘ اااا اهقانا ٛأبا ٛاسبػاّ عوا ٛباّ عباس اه عٙاع ازبطجااُ ٛاااا
اختٚاض ٗزضاغ ٞضب ٛاهس ّٙقبخ ٛااا ٗظاض ٝاه قاف ٞااا زًؿ .ااا .1978

 3ااا اهعالَ ااا ج 1ااا خري اهس ّٙاهعضكو ٛااا زاض اه وٍ هوٌالٙـب ااا بريٗ ااا .1992
4

ااا آهٚا اهتدٚٚى يف ؾااعط ٞٙاملتاِيب اااا خوٚاى امل٘غا ٟاااا صبوا ٞامل طفا ٞاهػا٘ض ٞٙاااا زًؿا .اااا اه اسز ( )593اااا
ؾبا ااا .2013

املصادر واملراجع عن يوليوس قيصر:
 1ااااا ٘ٙهٚاا٘ؽ قٚكااط :ضجااى كااى اه كاا٘ض ااااا اسبػاا ٚاسبػاا ً ٚااس ٠ااااا زاض اهلتاااب اه طباا ٛااااا زًؿاا.
ٗاهقآط ٝااا  2010ااا 1
 2ااا ًأغا٘ٙ ٝه٘ٚؽ قٚكط ااا ٗه ٍٚؾلػبري ااا تطنب ٞخاهس ج فط ااا اهِاؾط :املرتجٍ ااا زًؿ .ااا بال تاضٙذ.
 3ااا عطٚى ااا ٗه ٍٚؾلػبري ااا تطنبٞ

ضبٌس لبط املسُ ٛااا زاض أغاً ٞااا زًؿ .ااا 2008

 4ااا ٘ٙه٘ٚؽ قٚكط ااا ٗه ٍٚؾلػبري ااا تطنب ٞضٙاا عب٘ز ااا زاض ُظري عب٘ز ااا بريٗ ااا .1991
 5ااا قاً٘ؽ املِ س :اُلوٚع ٜعطب ٛااا ًِؿ٘ضا امللتب ٞاهؿطق ٞٚااا بريٗ ااا  6991ااا .2


44

أمساء يف الذاكرة

الشاعر حامد حسن..
رحلة الشعر واإلبداع
بقلم :يوسف مصطفى

79

الشاعر حامد حسن..
رحلة الشعر واإلبداع
ووسف مصطفى*

*

يف االنتمااا ي ونتمااي الشاااعر حامااد حساان قري ساارةة ااامة يونو ا ةة ا تماعو اةة ااا
مكانتها يف املنطاة الساحلوة ..جده الشوخ /حاماد معارو  /لاه مروادور وارن و اار
منزله يف قروة حبسو منطاة الدروكوش حمطة لكل صالب علمن ومعر ةن ويون.
يرس الشااااعر حاماااد حسااان االبتداًواااة يراساااة اصاااة .ماااا يرس اإلعدايواااة
والوانووة يف مدرسة /الالووك /يف صرصوس ..انتال بعدها قري معهد اآلياب الشرقوة
االه يراساته علاى الشااعر
يف لبنار اااا حواث يرس الل اة العربواةن وهيابهاا ..وخعار
الواس بي شبكةن واأليوب ندوم مرعشلي وحتسني اخلواط/اجلاد الاذأ لاف معجام
اللسااار العربااين ويارت بواانهم عوعااا الكااوم ماان اوااوارات حااوه األيب والشااعر
ومدارسه وقضاواه ..بعدها عاي قري صرصوسن وبد عمله معلم يف مدارساها منتصاف
الوالثونوات من الارر املاضي حوث علّم يفي مدرسة باعو ااا ومدرسة بوات الوقاا اااا
ومدرسة السوية ناحوة ضهر صفرا قضا بانوااسن ثام ابتداًواة الادروكوش بعادها نادب
مدرساا لل اة العربواة يف متوساطة الادروكوش يف اساونوات الاارر املاضاين و ار
على وده شعرا بار وما بعد منهمي الشاعر محد سلومار معرو ااا مصوا ن والشااعري
حمماااد بااادر عمااارار املال اااة الااادروكوش ..الباااد مااان اإلشاااارة قري ر موالواااده
8181/8/81م من الارر العشرون.

يف ثالثٝٓٝات ايكسٕ املاق ٞأضظ حاَد حطٔ زابط ً١أدب ١ٝقمُ دمدداً َمٔ اادبماَ ٤مِٓٗ
ايػادس أمحد دً ٞحطٔٚ ،ايػادس ْد ِٜحمُدٚ ،ااضتاذ حمُد اجملمرٚ ،،ٚايمدنتٛز ٚدٝم٘
حم ٞايد ٜٔاير ٟنإ قد ختسج يف َعٗمد ايطميف يف دَػمل أٚاضمث ثالثٝٓٝمات ايكمسٕ املاقمٞ
نُا قُ ايسابط ١ااضتاذ أْٛز اإلَاّ باْٝاعٚ ،ايػٝخ اادٜيف دبد ايًطٝف إبساٖ ِٝؾافٝتا
نإ ٖدف ٖر ٙايسابط ١ايٓٗٛض باملٓطك ١ايطاحً ١ٝأدبٝاًٚ ،ادتُادٝاًٚ ،خدَٝاًٚ ،ايدد٠ٛ
يٛحد ٠ايؿمفٚ ،اببمٚ ،١ايتطماَني بمن ايٓماع ٚبايتمايَ ٞكازدم ١ا ضمتعُاز ايذسْطمْ ٞمراى،
ٚقد يٛحل بعض أفسادٖاٚ ،ضذٔ َٔ قبٌ ضًطات ا ْتدا ،اييت ٚقذ قد ْػاطِٗ
*

كاتب سوري.
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ٚخمالٍ إقاَم ١ايمدنتٛز ٚدٝمم٘ حمٝم ٞايمد ٜٔطبٝبم ًا يف طسطممٛع أضمظ عًم ١ايٓٗكم ١دمماّ
 ّ 8191نإ ايػادس حاَد حطمٔ َمٔ املسضطمن يًُذًمٚ ،١قمد زأع اسٜسٖما ،حٝمح عم
اجملً ١أقالّ ايسابط ١اادب َٔ ١ٝطسطٛع باإلقاف ١ادبا ٤ايالذقٚ ،١ٝدً ٢زأضِٗ ايعالَ ١املتٓٛز
ايػٝخ ضًُٝإ اامحد
أؾدز ايػادس حاَد حطٔ دًُ٘ ايػعس ٟاا" ٍٚثٛز ٠ايعاطذ "١يف أزبع ١أدمصا ٤دماّ ّ8198
ٚقد طبع يف طمسابًظ يبٓمإ ٚقمد حمٛت اي،صيمٚ ،ٞايٛدمداْٚ ،ٞايٛؾمذٚ ،ٞايؿمٛزٚ ،ٟفٗٝما
ظٗست َٛاٖب٘ٚ ،قدز ٠ايبٓماٚ ،٤ايتؿمٜٛسٚ ،اإليذمات يدٜم٘ٚ ،دقم ١ا غمت،اٍٚ ،ايٓخم ا ُمايٞ
يد ٜ٘بعدٖا ؾدزت يم٘ أٚبسٜم آاٝ٥م ١بعٓمٛإ املٗم ٣ٛايطمخٝل ٚفٗٝما ظٗمست طاقتم٘ ا ٛازٜم،١
ٚايكدز ٠دً ٢ايتؿٜٛسٚ ،تػه ٌٝايكٛايفٚ ،ا ساى املطسح ٞيًػخؿٝات
فرت ٠تعً ُ٘ٝيف بًد ٠ايطٛد ٠قٗس ؾذسا باْٝاع ايتك ٢ايعدٜد َمٔ زدماٍ ايمد ٜٔاملطمٝخ،ٞ
دازت حممٛازات ،زٚحٝممٚ ،١دٜٝٓممٚ ١أدبٝممٚ ،١ادتُادٝمم ١ظٗممست فٗٝمما قدزتمم٘ املعسفٝممٚ ،١اْذتاحمم٘
ايدٜينٚٚ ،د ٘ٝايسٚح ٞااؾ ٌٝهلر ٙايككاٜا مبا ٜكسٜ ٚ ،،ذسم بعدٖا داد َعًُ ًا بتدا١ٝ٥
ايدزٜهٝؼَٚ ،دزض ١زأع اخلػٛف ١ؾافٝتا
يف أٚا ٌ٥ضمتٝٓٝات ايكمسٕ املاقم ٞاْتكمٌ إ دَػمل حٝمح تتضطم ٚشاز ٠ايجكافمٚ ١اإلزغماد
ايكٚ َٞٛبدأ ايعٌُ يف َدٜس ١ٜايتتيٝف بايٛشازَ ٠ع اادٜيف ايهبري دبد املعمن املًمٛحَ ٞمدقكاً،
َٚسادعاًَٚ ،ؿخخاً يًعدٜد َٔ املخطٛطاتٚ ،املسيذات
خالٍ دًُ٘ يف ٚشاز ٠ايجكاف ١نًف ظُع ااااْ ٞايػعب ١ٝايطمٛزٚ ،١ٜدزاضمتٗاٚ ،ايهمجري
َممٔ ااامماْ ٞايػممعب ١ٝايمميت آتٗمما فسقمم ١أَٝممٖ ١ممَ ٞممٔ ايمميت عٗمماٚ ،ؾممٓذٗاٚ ،غممس َعاْٗٝمما
ٚب٦ٝاتٗا
يف ٖر ٙايذرت ٠أؾبني دكٛاً َكسزاً يف اجملًظ اادً ٢يسدا ١ٜايذٓمٚ ،ٕٛاددآ ،م ١ايػمعس
اير ٟأضظ بعد ٚحدَ ّ8191 ٠ع َؿس يف ٖر ٙايذرت ٠ؾدز دًُ٘ ايػعس ٟايجماْ ٞددٜمٛإ دبمل
داّ  ّ8191حٝح تسى ٖرا ايدٜٛإ أثساًٚ ،ؾد ّ٣ثكافٝاً يف ايٛضث ايػعسٚ ،ٟاادبٞ
يف

ايٝات املهإ َٔ دٜٛإ دبل ٜك ٍٛيف قؿٝد ٠دٓٛاْٗا قسٜيت اًِ

قسٜيت يف ايطٖذنيِٚ ،ايطٖذنيُ اخكسازْٚ ،اخكالٍُ
اتَٗا ايٛادٚ ٟخًفَ ايطٖذنيِ متتدٗ ايتالٍُ
دازَ فٗٝا اي،اٚ ُ،ايتذ ِ ب٘ٔ خٔؿسْ ٚغَاٍُ
قسٜيت يف ايسِّٜفٔ يف دذٓ ٔ١ٝشٖٚ ْٛاختٝاٍُ
خيؿَيفُ ايػِّعسُ بٗا ٜستا ُ خيكٌٗ اخلٝاٍُ
ًَسُٖا ٌَ ُ٤فِِ ايدْٗٝا ؾالٚ ٌ٠ابتٗاٍُ
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ْالحظ ايسضِ ايػعس ٟيف ٖرا ايٓـ حٝمح حكمس ا خكمسازٚ ،ا خكمالٍٚ ،ايمٛاد،ٟ
ٚايطممذني ٚايتذمماف اي،ابمم ١حٛهلمما غمما ًٚ ،شْممازاً هلمما فٗمم ٞقسٜمم ١ا بتٗمماٍٚ ،ايؿممالٚ ،٠ايتطًممع إ
ايطُا٤
ٚيف قؿٝدْٗ ٠د َٔ دٜٛإ دبل ٜكٍٛ
،ٜذمم ٛدًممْ ٢اٖممدٜؤ ايذذ مسُٚ ،ايػممذلُ ٜٚعمم مرُ ُ،ايِٛزدُممممممم ٚزدُ ايمم مسٗٚ ِ ٚاي،ممممسمُ
ْٗمممدْ اممم ٟٗٛااَممماَْ ٞمممرتفْ بطمممسْ مممممممممٛجْ َػمممممممس٥يفْ أٖمممممممٛجْ قًممممم ملُ
ختؿٖمم مٌَ ايٓممممٛزُ دممممٔ بسدَٛمم م٘ٔ غُممممعالً ٚمنٖ دمممممٔ طٝبمممم٘ٔ ايسٖبمممممإُٚ ،ا بمممملُ
أحٓمم ٛدًمم ٢ايًٗميفٔ ايطممااٚ ٞبمم ٞظُمتٌ ٚأَطمممم ُني ايبُممممسدَِ اي،مممماٚ ،ٟٚأحممممرتمُ
أضًطممم مٌُ ايٓمممممٛزَ دفاقممم ماً دًممممم ٢غمممممذ ٕ١فُمممممٔ ؾمممممبا ِ خٝمممممايٖ ٞمممممر ٔٙايممم مدٖفلُ
ٖهمممرا تتمممابع قؿممما٥د ايمممدٜٛإ بمممن املممماد ٟا طمممٚ ٞايٛدمممداْٚ ،ٞايٛؾمممف ايؿمممٛزٟ
ايتذدٜدٚ ،ٟايتٛيٝدٚ ٟجييف إٔ ْرنس إٔ قؿٝد/ ٠اَسؤ ايكٝظٚ ،ايعراز /٣فاشت يف َطابك١
ايػعس يإلذاد ١ايربٜطاْ ١ٝيف ضتٝٓٝات ايكسٕ املاقٚ ،ٞخالؾ ١ايكؿٝد ٠نٝف اختطف اَمسؤ
ايكممٝظ يبمماع ايعممرازٖٚ ٣ممٔ ٜطممبخٔ يف أحممد ايٛاحممات ٚمل ٜعممد ايجٝمما ،هلممٔ إ بعممد إٔ خممسدٔ
دازٜات َٔ املا٤
ٜك ٍٛحاَد حطٔ َٔ دٜٛإ دبل

خسجَ ايعراز َٔ ٣ذزاعِ املاٜ ٔ٤جٓنَ ايكٖذا٥س
ايالؾكاتٔ دً ٢ايرتٖا٥يفٔ ٚاملٓانيفٔ ٚاخلٛاؾسِ
ٚاملاٜ ُ٤كطسُ َٔ دٛأْبٗا نر ٔ،ٚايٓٛزِ داطسِ
َٜسفضٗ يف ايذذٛاتٔ نااحالِّ يف أدذإِ غادسِ
أؾدز ايػادس حاَد حطٔ َطسح ١ٝايسٜف ايجا٥س داّ ٚ ّ8199فٗٝا ؾٛز ايٛاقع ايطبكم،ٞ
ٚا دتُاد ٖٞٚ ،ٞأٚبس ٜآاَٚ ،١ٝ٥طسح ١ٝؾٛزت ايٛاقعٚ ،ؾٛزت ايطُ ٛيف تًو ااٜاّ،
ٚايتطًع حن ٛحٝا ٠أفكٌ
بعد ذيو ؾدز دٜٛاْ٘ ايػعس ٟايجايح /أقاَ ِٝااؾٚ /ٌٝيف َكدَتم٘ ايميت بً،م ً ،طماً
ٚدػس ٜٔؾذخ ١قدّ زا ٙ٤يف ايػعسٚ ،اادٚ ،،ايذٔ ٜكم ٍٛديًهًُم ١مممم نُما يٓما حٝما ٠فٗمٌ
داغ م حٝاتٗمما َطُ ٓ٦م ً١دًمم ٢غممذآٖا ممممم أقالَٓمما ممممم بممن أٜممدٜٓاف ٚيًهًُمم ١زضمماي ١فٗممٌ أدٜٓمما
ااَاْممم١ف يهمممٌ أدٜٖٛ ،مممٚ ،١دٓطمممٚ ،١ٝخؿممما٥ـ تساثٝمممَٚ ،١كَٛمممات بٝ٦ٝممم ١نًُممم ١حٝممم،١
ً ٌ١خمًَُ ،١ٝتٓااُٖ ١را ٖ ٛايتعبري تٓااِ تطماٚم اْطمٝاٖ ،مرٖ ٙمٞ
َطَُ ١ٓ٦طسٚي١
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املٛضٝك ٢ؾٛز ظالٍ ،أيٛإ حسنٖ ١را ٖ ٛايتؿمٜٛس إحطماع زدػمٖ ١مص ٠مممم اضتػماز ٠مممم
ٖٝذإْ ٖرا ٖ ٛايتتثري إطاز فين ٜمصاٚج  ٜٚعماطف بمن ٖمر ٙايعٓاؾمس ٖمرا ٖم ٛايعُمٌ ايػمعسٟ
املتهاٌَ
ٜك ٍٛأٜكاً يف َكدَ ١دٜٛاْ٘ /أقاَ ِٝااؾ /ٌٝديًذٔ زضايٚ ،١يم٘ ٖمدفٚ ،ااٜمٚ ،١ااٜتم٘
يٝط برات٘ٚ ،إمنا يف اجملتُمعٚ ،ايذمٔ َطمس ٍْ ٚدمٔ إزٖماف حمظ ا ُماٖريٚ ،تُٓٝم ١أذٚاقٗما،
ٚإٜكاظ قُريٖاٚ ،إٜؿاهلا إ /ايرتف ايذين /املسأ ٠أ ٌٚ ،أغمٗٚ ،٢أدطمسٚ ،أْمد ٣اسضمً١
يف حدٜك ١اإلي٘ٔ
َممجري ًَُٗ ٌ٠م ٌ١خالق مَ ٌ١بدد م ٌ١أؾمم ٌ١ًٝيف طبٝعمم ١ا ٝمما ٠أؾمماي ١ا ٝمما ٠ذاتٗمما يتػممعٌ
مشٛدٓا املٓطذ،ْٚ ،١٦ذ ٛدً ٢أفنت ااحالّْٚ ،طهس بتدمرً ،مس ٕ٠دؿمستٗا ايطمُاٝ،ْٚ ،٤ميف
يف قبا َٔ ٕ،دطٛزٍ ٜٛغخٓا اايلٚ ،ايذٔٚ ،ا ُاٍ
ٖر ٙبعض زا ٘٥يف ايػعسٚ ،اادٚ ،،ايذٔٚ ،املسأٚ ،٠اري ذيوٚ ،فٗٝا ٜهجف ٚدْٗ ١ظسٙ
بعبازات زغٝك ١اٌُ د يتٗاَٚ ،عاْٗٝاٚ ،إجياشٖا
يف أٚا ٌ٥ضمبعٝٓٝات ايكمسٕ املاقم ٞؾمدز يم٘ ا مص ٤ااَ ٍٚمٔ نتما ،املٛضمٛد ٞاملهمصٕٚ
ايطٓذاز ٟبن اإلَازٚ ،٠ايتؿٛفٚ ،ايػعسٚ ،ايذًطمذٚ ١قمد أنًُم٘ يف أزبعم ١أدمصا ٤غمهً
ٖر ٙايدزاض ١تعسٜذاً ٚتذؿٝالً بايتؿٛفَٚ ،راٖب٘ٚ ،غٛٝخ٘ٚ ،أْٛاد٘ ممهُا تكُٓ دزاضم١
َكازْ ١بن تؿٛف /املهصٚ /ٕٚتؿٛف ادخس ٜٔايٓذس ٟممم ايبططاَ ٞممم ايطٗسٚزد ٟمممم ا مالج
ممم ابمٔ ايذمازض مممم ابمٔ دسبمٚ ،ٞاريٖمِ أظٗمست دزاضمتَ٘ٚ ،كازْاتم٘ متٝمص املهمص ٕٚايؿمٛيف،
ٚأبعاد ٙايذًطذ١ٝ
يف ايٓكد اادب ٞؾدز نتاب٘ اهلاّ دايػعس بٓٚ ١ٝتػسباً ٚف ٘ٝدزاضْ ١كدٜم ١دمٔ ايػمعس،
ٚااٜتمم٘ٚ ،دممٔ ي،مم ١ايػممعسٚ ،ايؿممٛزٚ ،٠املكممُٚ ،ٕٛاملممدازع اادبٝممٚ ،١ايٓكممد ا ُمماي ،ٞغممعس
ا داثٚ ،١ايكؿ ١ايػعسٚ ١ٜقد أزفل ايهتا ،بعدد َمٔ ايدزاضمات ايٓكدٜم ١ايتطبٝكٝم ١يٓؿمٛف
غعس ١ٜايطسا ،يبد ٟٚا بٌ ،ايذتا ٠ايسقٝل يٓد ِٜحمُد مممم بٝتٓما يػمٛق ٞب،مداد ٟمممم أبم ٞيٓمصاز
قباْٞ
نممإ ايػممادس حاَممد حطممٔ ؾمماحيف َدزضمم ١يف ايسثمماٚ ،٤ايكؿممٝد ٠ايسثاٝ٥مم ١يدٜمم٘ قؿممٝدٌ٠
َتٓٛد ٌ١باْٛزاَ ١ٝتبدأ مبطايع تؿٛز خالؾ ١حٝا ٠املسثٚ ،ٞتذؿني دٔ غخؿ٘ بطالً غمٗٝداً،
أدٜباً غادساً ،أ ٚزدٌ دًٍِ ٚد ،ٍٜٔأ ٚبطالً ضٝاضً ٝا
ٚبعمد اإلطاليم ١املطًعٝم ١ايسثاٝ٥ممٜ ١بمدأ ايتذؿمٝ ٌٝما ٠ايبطممٌٚ ،ضمًٛن٘ يتٓتكمٌ ايكؿممٝد٠
يٓٛعٍ َٔ ايَٛض ا هُٚ ،ٞايذًطذٚ ،ٞاخلامت ١ايػعس١ٜ
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ٚنتمنٛذج زثاٜ ٞ٥ك ٍٛيف زثا ٤أحد ايػٗدا٤
اي،ممدزُ أطذممت ممممم ٜمم َّٛأطذممتى ممممم ايطٖممٓا ٚااتمممماٍَ َممممٔ دْٝمممما املٓمممم ٢دف َ٤املٓمممم٢
ٚزَممم ٢مممممم امممدا ٠زَممماى مممممم َٗذممم ١أَم مٚ ٕ١اممممداٚ ،تازخيمممماًٚ ،أثهممممٌ َٛطٓمممما
ٜممممما َٛضمممممِ ايػمممممٗدا ٔ٤إٕٖ بمممممين أبممممم ٞناْٛا ايكطافَٚ ،نٓ َٛفٛز ا ٓ٢
أْممممما َممممما دسفتمممممو ٜممممما حمُممم مدُ إمنممممما بايطممممُع ٜٓتٗمممميف ا ُمممماٍُٚ ،جيتٓمممم٢
َمممما نممممإ أبًممممص يمممم ٛزثٝتممممو ؾمممماَتاً ٚامممدٚت َمممٔ بعمممد ايذؿممماح ٔ١ايهٓممما
يف اْتكايْٛ ١د ١ٝيف ايكؿٝدٜ ٠ك ٍٛخماطباً ايػٗٝد
يممممممم ٛى يمممممممَ ٛتَممممم مٌْ حنٝممممممما يممممم مُ٘ ٚدكٝمممممدَ ٌ٠ممممما شايمممم ُ فٗٝممممما َسَٓممممما
يرب٥ممممم ُ َٓٗممممما أَممممم ١ناْممممم َٚ ،ممممما شايمممم ِ ت،ممممضٗ دًمممم ٢اهلممممٛإ اادٓٝمممما
زأتٔ اخلمممممممممالف غمممممممممسٜعٚ ً١شزٜعمممممممممٚ ١ا كممممممد دٜٓمممم ماًٚ ،ايتخمممممماشٍَ دٜممممممدْا
أزضُ ايعسٚبمممممٚ ،ٔ١ايٓبممممم ٠٤ٛأؾمممممبخ ِ بعممم مدَ ايكداضممم م ٔ١نًٗممممما َٗمممممد ايصِّْممممما
ٖمممدَٛا دُممماد املطمممذدٔ ااقؿمممٚ ٢يممم ٛغمممماؤٚا قممممسٜنيَ ْمم م ٓ َهمممم ١أَهٓمممما
يف ايبعد ايطبك ٞا دتُاد ٞخياطيف املسثٞ
أْذكممم م دُمممممسى نًممم مُ٘ طُعممم ماً مبممممما ُٜسقمممم ٞايعُممممالٚ ،شٖمممماد ً٠يف املكتٓمممم٢
مل ت،ممممم ميِ ايمممممممدْٝا ضمممممممَ ٣ٛتعذممممم مفٔ حُمممممممسٚ ،حممممممملٗ ا مممممممسِّ إٔ ،ٜبٓممممممما
ضمممممٝجٛزُ حكممممدُ ا ممممما٥عنَ فًممممِِ ٜمممممدعِ يف اازض غممممٝطاْاًَ ٚ ،ممممٔ غممممٝطٓا
أثممممممين دًٝممممممو ايػممممممادسٚ ،َٕٚإمنمممممما يف َمممرٖ

أْممم َ ايجٖٓمممما ُ٤دًمممم ٢ايجٖٓمممما

ٖهرا تتابع قؿٝد ٠ايسثا ٤فٓ ١ٝبٓاٗ٥اٚ ،اْتكا تٗا دٓد ايػادس حاَد حطمٔ ٚقمد ؾمدزت
قؿا٥د ايسثا ٤يف عًد ٜٔدٔ داز ايٓٝابٝع يف دَػل
يف ايٛؾممفٚ ،ا غممت،اٍ دًمم ٢ايٝمم ١ايؿممٛز ٠ايٛؾممذ ١ٝقممدّ ايػممادس حاَممد حطممٔ ؾممٛزاً
ًَذت ١يف ايٛؾف محً ددٜدٖاٚ ،دُل ؾٛزٖاٚ ،إْطاْ ١ٝايسؤ ١ٜفٗٝا
ٜك ٍٛيف ٚؾف أدُ ٢نإ ٜصٚز ٙيف َٓصي٘ ٚ ،خيط ٧ايطسٜل إي٘ٝ
ُٜػمممم مسِمُ ايؿٗممممممبنيُٚ ،يهمممم مِٔ ٜممممممساَ ُٙادٓممممممما ،ُٙيطمممممم ُ أدزَ ٟممممممما دٓممممممماُٙ
تتنممممم مٌُ ا مممممممدزإُ نذٝممممم م٘ٔ أََممممممما خكٖمممممممب ِ دمممممممدزإَ بمممممممٝيت زاحتممممممماُٙ
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ٚإذا َمممممممما ضممممممممازَ متػممممممممً ٞطمممممم م ٌ١قممممممممممممدَاٚ ،ُٙدؿمممممممممممماٜٚ ،ُٙممممممممممممداُٙ
ْمممممممممممممممماظسْ ،بعٝمممممممممممممممم ٍٕٛإْٖمممممممممممممممما ْمممممممممممماظسا ُٙأذْمممممممممممماٚ ،ُٙدؿَمممممممممممماُٙ
ٜممممممممدزى ااغممممممممٝا َ٤ملطمممممم ماًٜٚ ،ممممممممس ٣ن مٌٖ َمما يف ايهمم ِٕٛيه مِٔ يف زُؤاُٙ
قٔممممع ُ يف ايمم مدٖز ٔ،بؿممممرياًٚ ،اٖتممممد ٣ملِ ٜكٔمممم معِ يف دزبمممم م٘ٔ زُامممم مَِ دُمممممماٙ
ٜممممممما ْصٜممممممٌَ ايًٝمممممممٌِّ خُمممممممرْ ٞيًطٖمممممممٓا أْم م َ أٖمممد ٣أْم م َ أٖمممدَ ٣مممٔ أزاُٙ
ْالحظ يف ٖمرا ايمٓـ دقم ١ايؿمٛز ٚ ،٠اهلماٚ ،تذاؾمًٗٝا أٜكماًٚٚ ،دداْٝم ١تعاطذٗما َمع
اادُ٢
نإ َٓصٍ ايػادس حاَمد حطمٔ يف ايمدزٜهٝؼ ًَتكم ٢أدبٝماًٚ ،حٛازٜم ًا َٜٝٛم ًا َمع ايٓخميف
املجكذمم ١يف املٓطكممٚ ،١يف حمافظمم ١طسطممٛع ٜكؿممد ْ٘ٚطًبماً يًعًممِٚ ،املعسفمم ١نممإ َتٛاقممعاً،
َٚطتُعاً دٝداً ،نإ دكالْٝآًَٚ ،ذتخاً نإ َعتدًا بٓذط٘ٚٚ ،اثك ًا َٓٗا ٜٓ ٚاّ دً ٢قِٝ
نتمميف دٓمم٘ ااضممتاذ حبٝمميف بًٗمم ٍٛنتمما ،دحاَممد حطممٔ ٚا
غعسٙ

اٖممات اادبٝمم ١ا دٜممد ٠يف

نُمما نتمميف ؾمماحيف ٖممر ٙايدزاضمم ١ايعدٜمممد َممٔ ايدزاضممات يف غممعسٚ ،ٙقممد ْػمممست يف
ايؿخفٚ ،ايدٚزٜات َٓٗا املػمٗد ااْجم ٟٛيف غمعس حاَمد حطمٔ مممم ايٝمات املهمإ يف غمعس
حاَد حطٔ ممم ايمَٛض ا هُمٚ ٞايذًطمذ ٞيف غمعس حاَمد حطمٔ مممم َػمٗد ايهمٛه ٚزؤٜما ٙيف
غعس حاَد حطٔ ممم بٓا ٤ايؿٛزٚ ٠تػهًٗٝا يف غعس حاَد حطٔ
بٓ ١ٝايٓـ ايسثا ٞ٥يف غعس حاَد حطٔ ممم إ ايعدٜد َٔ ااعاخ ااخس٣
نُا نتيف ااضتاذ ْٜٛظ إبساٖ ِٝدزاض ١بعٓٛإ دحاَد حطٔ غادسْٚ ،اثس
أق ُٝي٘ ايعدٜد َٔ حذال ت ايتتبن يف طسطٛع مممم ؾمافٝتا مممم ايمدزٜهٝؼ مممم ايػمٝخ بمدز
نُمما ضممبل ذيممو تهسكمم٘ يف َهتبمم ١ااضممد َممٔ قبممٌ عًمم ١ايجكافممٚ ١ز٥ممٝظ اسٜسٖمما َممدح
دهاؽ ٚقد ع نٌ ايهًُاتٚ ،ايػٗاداتٚ ،املساث ٞيف نتا ،قخِ ٜبًص حٛاي ٞضتُ١٦
ؾذخ ١بعٓٛإ دحاَد حطٔ فازع ايػعسٚ ،ايٓجس ؾدز دٔ داز ايٓٝابٝع يف دَػل دماّ ّ1118
حٝح طبع٘ ٚيد ٙايدنتٛز ددْإٚٚ ،شع عاْاً
نتيف ايػادس حاَد حطٔ يف ايٛطين ٚايكم َٞٛايهمجري ٚآٓم ٢ايعسٚبمٚ ١قكماٜاٖا نُما
آ ٢فًططن ٚغعبٗا ٜكٚ ٍٛطٓٝاً
ٚطممممممممممم مُٔ املالحممممممممممم مِِٚ ،اخلًمممممممممممممٛدٔ هلمممممممم ميفْ اُطمممممممم م بمممممممم م٘ٔ ْػممممممممممٝدٟ
ٚطممممممممممممينٚ ،أقطمممممممممم مُِ بايػٖممممممممممممٗاد ٔ٠يف ضمممممممممممممممممممممبًٝوٚ ،ايػٖمممممممممممممممممممممٗٝدٔ
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بمممممممممما ٝؼِ دممممممممممٝؼ بممممممممممين أبمممممممممم ٞيف ايكمممممممممممممدعِ خذمممممممممممممامَ ايبٓمممممممممممممٛدٔ
َٓممممممممممممم ُ بايػٖمممممممممممممعيفٔ اجملٝمممممممممممممدٔ

ٚثمممممممممممممممٛز ٔ٠ايػٓمممممممممممممممعيفٔ اجملٝممممممممممممم مدٔ

بممممممممممممممممممممممممممممما ٔ بايتٖمممممممممممممممممممممممممممممازٜخِ تهتبمممممم مُ٘ ايعسٚبممممممممَ ١ممممممممٔ ددٜممممممممدٔ
ٜك ٍٛأٜكاً
ٚطمممممْٔ دزدممممم ُ دًٝممممم٘ َٓممممممر املٛيممممممد أْممممممما أ ُّ إذا ْمممممممرزتُ يممممممُ٘ امممممممدٟ
ٚطممممممممممين دػمممممممممتُو ممممممممممممم َتُممممممممممسداً ٚأْمممممما ابمممم مُٔ ٖممممممرا ايجمممممما٥سِ املتُممممممسدٔ
دًُممممممتين ا ممممميفٖ ايممممممرْ ٟمممممماد ٣بممممم٘ٔ دٝطمممممٚ ،٢نمممممإ غمممممعازَ ٍِ حمُٖممم مدٔ
غممم َ٤ٞامممريُ ا ممميفِّ َهتممم ْ،ٛدًممم ٢بمممما ٔ،ايهٓٝطمم م ،ٔ١أ ٚدممممدازِ املطممممذدٔ
دٌُ ايػادس حاَمد حطمٔ زٝ٥طم ًا يذمسع ااماد ايهتما ،يف طسطمٛع َٓمر إحداثم٘ٚ ،حتم٢
َٓتؿف تطعٝٓٝات ايكسٕ املاق ٞدفٔ يف قسٜت٘ حبطٚ ٛضث َطذد خاف أق ِٝي٘ داّ ّ8111
يعٌ قؿٝدت٘ أتعبتين ٜا غعس ٖ َٔ ٞأٚاخس َا نتب٘ َٔ غع ٍس ٜكٍٛ

ٜا غعسْ نٝف ٖ َ ٜٛبٚٞنٝفَ مسٛتَ زُٚحا
داغستين شَٓاًٚ ،حت ٢اي ّٛٝأدٌُٗ نٝفَ تُٛح٢
ٚطًع َ ي ٞيف نٌِّ ث،سٍ حاملٍ غذكاً ذبٝخا
مل تبل ي ٞضساً فؿستُ ايػُٓظَ طايعٚ ْ١قٖٛا
ٚايٓطسُ ي ٛداشَ ايهٛانيفَ ؾادداً ٜبك ٢طُٛحَا
قدزْ أْاهَ دً ٖٞنًهًُ٘ فآخس ضين فؿٝخا
أتعبين ٜا غعسُ يهِٔ ٕ ي ٞإِٔ اضرتبا
اتمماج أدُمماٍ ايػممادس حاَممد حطممٔ املٓػممٛز ٠إ إدمماد ٠طبادتٗمما اْٗمما ْذممدتٚ ،مل تعممد
َٛدٛدٖٞٚ ٠
ثٛز ٠ايعاطذ ١يف أدصا ٤غعس ممم دبل غعس ممم أقاَ ِٝأاؾ ٌٝغعس ممم املٗ ٣ٛايطمخٝل متجًٝٝم١
غعس ١ٜممم أفسا ايسٜف أٚبس ٜممم ايسٜف ايجا٥س أٚبس ٜممم املهص ٕٚايطٓذاز ٟدزاض ١أزبع ١أدمصا٤
ممم ؾاحل ايع ٞغادسٚ ،ثا٥س دزاض ١ممم يف ضب ٌٝا كٝكٚ ،١ايتتزٜخ ممم اجملُٛد ١ايهاًَ ١ا مص8 ٤
ممم  1ايػعس بٓٚ ١ٝتػسباً ٚدزاض١
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أَا اادُاٍ اري املٓػٛزٚ ٠اييت اتاج ايطبادم ١فٗم ٞأاازٜمد غمعس يلطذماٍ مممم زٚاد دبكمس
دزاضمم ١ممممم حمانُمم ١ايتممتزٜخ ايعسبمم ٞدزاضمم ١ممممم اخلٓطمما ٤متجًٝٝمم ١ممممم املتممٓ َايممَ٘ٚ ،مما دًٝمم٘ ممممم
اجملُٛدم ١ايهاًَم ١ا مص 9 ٤مممم ْ 9طما ٤دسبٝمات دزاضم ١مممم ا ُايٝم ١يف ايػمعس ايعسبم ٞدزاضم ١ممممم
خٛاطس أحادٜح إذاد ١ٝممم نسش ٚدٛع غعس
ْٚتٌَ إٔ تبادز ٚشاز ٠ايجكاف ١بطباد ١ثازٚ ،ٙقد دٌُ يف ايٛشاز ٠أنجس َٔ دػس ٜٔداَ ًا
ٚنريو زأع فسع اااد نتا ،طسطٛع أنجس َٔ دػس ضٓٛات ٚدً ٢ااماد ايهتما،
طباد ١قطِ َٔ أدُاي٘ تهسكاًٚ ،تكدٜساً ي٘
زحممٌ حاَممد حطممٔ دمماّ  ّ8111تازن م ًا إزث ماً أدب ٝماً ،غممعسٜاًٚ ،فهس ٜم ًا ٜعتممد بمم٘ ٚبتمماج
ايدزاضٚ ،١ايتتْٚ ٞايتعسٜف ٚااِٖ ايٓػس ٚاإلقا٤ات اإلدالَ ١ٝاملسٖٚ ،١ٝ٥را َطسٚي ١ٝا ٗات
املطسٚيَٚ ١طسٚي ١ٝا ُٝع
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ﻫﺎج
ﻬﺎ وﻫ
ﺳﺮاﺟﻬ
ﻤﺔُ ﺳ
اﻟﻟﻜﻠﻤ
 

 

 

 

 
 

ﻤﺔ ﻣﺠﺮة ٌ
اﻟﻜﻠﻤ

ﺴﻴﺮ ﺣﻴﺎة
ﺗﺄﺗﻲ أﻏﻨﻴﺔ ً وأﻛﺴ
ﺗﺤﻴﺎ ﺳﻼﻣﺎ ً..
اﻟﻌﻤﻖ
ﻖ
ﺧﻼﻳﺎ
ﻓﻲ ﺧ

***
ﺳﺮاﺟُﻬﺎ وﻫﺎج
ﻤ
اﻟﻜﻠﻤﺔ ُ ِ

ﻜّﻞُ ﻛُﺮداﻧﻬﺎ وواﻟﺘﺎج
ﺼﻬﺮ ُ ﻓﻲ َﻣﻨﺠ
ﺳﺄﻧﺼ
ﺠﻤﻬﺎ وأُﺷﻜ
ات واﻟﺤﻼج
ﻣﻦ
ﺗﺄﺗﻲ ﺷﺎﻫﻘﺔ ً ﻦ
وﺟﻊ اﻟﻔﺮا ِ
ِ

اﻟﺮوح واﻷود
ﺻﻔﺼﺎف ا
ﻓﻲ
ﻟﻬﺎ أن ﺗﺮﻋﻲ ﻲ
داج
ِ
ِ
ﺴﻨﺎ واﻟﺤﺮﻳﺮ ِ واﻟﻌﺎج
ﻛﺎﻟﺴ

***
واﻟﻜﻠﻠﻤﺔ ُ
ُ
ﻳﺎﻗﻮت ﷲ ِ واﻟﺪر
ت

ﻋﻠﻰ ﺧﺪ اﻟﻘﻤﺮ
ﺗﻠﻮحُ وﺷﻤﺎ ً ﻰ
ﺗﺤﺘﻮﻮﻳﻨﺎ أزﻣﻨﺔ ُ وﺗﺗﻤﺮ ُّ
اﻟﻤﻨﻔﻰ
ﻰ
ﺻﻮب ززﻧﺰاﻧﺔ
َ
ﻏﺮﺑﺘﻬﺎ
ن ﻏﺮ
ﻦ
وﻧﺤﻦ ﻓﺮﺳﺎ ُ
ُ

***
*

ﺷﺎﻋر ﻣن ﻣﺻر.
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الكلمة ُ رصاصة ٌ في بندقية الوجع

الكلمة ُ أنثى

الروح والودع
من أطلقها على غزالن
ِ

سأصطلي بنارها

ووداعا ً أيتها الكلمة

والروحُ ت َاجُها والفنار

يا شهقة َ الضوء ِ والمطر

وأنا..

د لغة ً في كلِّ عين
الكلمة ُ تل ُ

دارها والفرصة
م َ

***

تنداحُ ريحا ً في كلَّ أرض
تشعلُ نارها في النبض

الجرحُ في دمي كالطلقة

يا قلبها المحشو َّ بالهديل والضوء

والروحُ مرآتُها في الحدقة

والحنّاء ِ والوجد

ت ثيابها
والكلمة التي شق ْ

***

في دوامة الغرقى

الكلمة ُ بتول

ت
يا كلّ أحرفي التي أفل ْ

ُ
والنبض شالها المغزول

ت على الورقة
أم مات ْ

ُ
والحرف سرُّها المجدول
يا عُودها الذي اصطفاني في بحر
النغم

***

72

***

الكلمة سراجها وهاج

من شجر البوح والترحال
1ــ الروح

4ــ لهاث

الكو ُ
ن لله ِ

ن في سواقي الملح
الوط ُ

ترنيمة ُ
عشق وحياة
ٍ

اشتعال الج ُرح
في
ِ

فتعالي أيتها الروحُ كالندى والضوء

سيان ــ
َ

ثم تفتحي وردة ً
في بستان الجسد

2ــ قنفذ
بعدما استلقت الوحدة ُ على كتفي
ت صبارها في دمي
وزرع ْ
ُ
فتكورت أنا كالقنفذ ِ على رخام ِ غرفتي
بالصقيع
ت
التي امتأل ْ
ِ
والضيق

وهذا الفتى
بالنزيف
الذي اشتعل
ِ
ُ
الدرب ــ بال عيون
يلهث في
ما زال
ِ

5ــ موال
قلتُ للكلمة
تعالي من متاريس المحال
وارقصي على كتفي كالسنبل ِة في

3ــ ثريا

الخيال

الحكمة ُ َ
لك

تألقي من داخلي نافورة ً للشذا

فد َّ
ُق على باب اللغة

والحنين والموال
ِ

واجلس في محرابها تأتيك الفكرة ُ

ميلي غيمة ً على خ ِّ
د الجبال

كالثريا
َّ
أقواس المجيء
شد
ن الذي
والكو ُ
َ

البوح والترحال
ميلي على شجر ِ
ِ

ل أهلة ً وقصيدة
فتشك َ

76
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6ــ وسادة
وسادتي محشوة ٌ
بالشوك والمطاط
ِ
ُ
مخالب الظمأ/السياط
واألرض في
ِ
بالنخيل اختلى
والهجير ُ
ِ
فاسكبوا في جوفي زيتَ الفالة ِ
بالكفن ..وال
أنا المُسجى
ِ
للموت البطيء
للغياب المر ِّ وال
ال
ِ
ِ

7ــ نجف
الكلمة ُ تأتي كالنجف
لمن غَزا عَالمها
د نخيلها
لمن ْ صع َ
ع المسافة في الرطب
ووج ُ

61

َّ
وفك جدائلها
تأتي لمن بعثر أقمارها
الذهب
َّ
صب في جداولها أنهار َ الشذا
لمن
والحنين
والسحب

8ــ صرخة
ُ
األرض واألقصى
أين
بالغياب المر ِّ
أكتفي
ِ
وأطلقُ في المدى صرخة ً
فيا كلَّ ال ِّ
دنا
اشتعلي في بكاء ِ المئذنة
د المُنحنى
فمن أنا /وجياد ُ أبي عن َ

17

ة جديدة
رحل ٌ
حممد الفهد

*

ُ
تضيقُ
ان
األرض تعصرنا لنمسي قشرة َ الرمّ ِ

في ألوانها وجع ٌ  ,وفوقَ دروبها ريح ٌ وأصوا ٌ
ت
ب يئ ُّ
ن ,يصير ُ نايا ً للمدى
وعن َ
د خريفها قص ٌ
في
دمع أحالم ِ الرحيل ْ
ِ
ل في أرواحنا
نحاولُ فت َ
ح هذا الّلي َ

َّ
الموات
ل
ت
لكنَّهُ وق ٌ
ِ
تمدد َ فوقنا مث َ

نصير ُ أوراقا ً يزيِّن دربّها وجعٌ على
ٍ
وقت ثقيل ْ

ل دورة ُ
األفالك فينا:
ِ
لتسأ َ
الرصاص
ل
هل تناثر َ صوتُكم مث َ
ِ

شامات على وجه ِ الجدار ِ بروحنا
ٍ
فصار َ

ن وقتا ً طار َ من أحالمنا نحو َ المدى فجرا ً
أم أ َّ
ُ
الساعات ترسمُ جرحَها
وطارت
الضياع
ثوب
فارتدى
ِ
َ
ِ

ح في عمر ٍ قليلْ؟؟
المبحو َ

*
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َّ
تجيب ُ
بب الوقببتَ امببرأة ٌ تببدلت مببن فببم ِ
الذكرى

ل الغنببببا ِ
وجمَّعبببب ْ
ت مببببن سببببحرها ليبببب َ

وبسمر َ األزهار ِ

ح عطرا ً فوقنا
ت ترسلُ األفرا َ
وراح ْ

د أقدام ِ الندى
صبحا ً عن َ

ُ
ن
كانت
األوقات تفبتحُ باسبمها لبو َ
ِ
من ْ

َ
واتر ْ
المواجع
منعطف
د
ك
خريفك عن َ
ِ
ِ
صادحا ً

بببببل وصببببببورة َ
وضببببببحكر َ الببببببورد ِ الجميب ِ

ل مئذنبببب ِر الشببببتا ِ
يبكببببي وحيببببدا ً مثبببب َ

الصباح
ُ
بل
األحالم في ق ٍ

ل وجبببببدُها ديمبببببا ً علبببببى دنيبببببا
ليرسببببب َ
األصابع والشفاه ِ
ِ
ت عيبببو ُ
ومبببا نببباد ْ
ن العشب ِ
ببق فبببي سبببحر ٍ

بقربنا
روحك األولى
ن مرافئ
ِ
واسك َ
ببوت
ببات فبببي صب ِ
عشبببيقا ً يكسبببر ُ الطرقب ِ
الصهيل ْ

نبيل ْ

دروب العمببر ِ تنسببلُ َل َّ َ
وال تتببر ْ
ببك
ك
َ
ن سيدة ُ األماكن والصدى
تقولُ اآل َ

المكسور َ أوهاما ً

ت عينببي علببى حب ِّ
بب الحيبباة ِ
مببن فتَّح ب ْ

م َ
ياع
ومز ِّ ْ
ق ورقر َ الميالد ِ أيَّا َ
الض ِ

وصوتِها

َ
فيك صو ٌ
الكون
ت قابعٌ في
ل
ليصه َ
ِ

َ
ركبراك
خذ ِ دورة َ األوقاتَ وارجبع ْ نحبو َ

في َ
الينابيع الحنون ِر
ضو ِ
ِ

الجميلر َ موعدا ً

بببببببرب
ن احتضببببببببنتَ حبيبببببببببر ً قب
َ
حببببببببي َ
ِ
الشجيرات الصغيرة ِ
ن المببا ِ
ت عيببو َ
وارتحلببتَ بقُبلبب ٍر فتحبب ْ
في
درب السما ِ
ِ
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فِ ّ
ض ِر الما ِ السخي َّ ِر عندنا
ببت امبببرأة ٌ يسبببابقُ صبببوتُها دنيبببا
مبببا قالب ِ
الهديل ْ

رحلة جديدة

ُ
تبوما األسبما ُ فبي
ليبل
وسافر ْ نحبو َ
ٍ
أحواله ِ

ت تلب َ
بببك الحبيبببببر ُ ثوبَهببببا
ن ارتببببد ْ
حببببي َ
َ
الفضفاض
ت مبببببدا ن لفصبببببابع تعبببببر ُ
وارتاحببببب ْ
ِ
األسرار َ

ن َلبَّ َ
ببك
وال تسبببري لبببى مب ٍ
ببوت ي ُسببباك ُ
م
المهزو َ
في
ِ
صوت العويل ْ

ببدان فبببي
م الضب
وقفبببتُ هنيهبببر ً فتبببزاح َ
ِ

السنابل
ت به ِ روحُ
واألزهار َ ما فا ْ
ِ

روحي قليال ٍ

الحنان
عناق الما ِ في دنيا
من
ِ
ِ

مثل ما ِ النهر يسري في عيون البحر

ُّ
يلفنا نغم ٌ جميل ْ

أوقاتا ً
لتصبببر َ
م موجبببر ٌ قرببببي ويرمبببي الوقبببتُ

وجمِّبببببع ْ ليلَهبببببا عشبببببقا ً تعيبببببد ِ النهبببببر َ

أسما ي

للمجرى

الواقع المكسور ِ في عيني
َالل
على
ِ
ِ

م فوقنا لتضي َ قُبلت ُها
وتنسى ما تراك َ

ح بلّلببور ٍ شببمايا فببي مرافببي
فأسببق ُ لببو َ

سبببورا ً للمدينببب ِر ,منبببزال ً يبببأوي حمامبببا ً

الدمع
ِ

م
يكتب األحال َ
ُ

في جسد ٍ عليل ْ

عيون الصبح أشعارا ً
في مرمى
ِ
ِ
ن في روح المغنِّي قربنا
تفتِّحُ األلحا َ
َّ
شمس
الحب دنيا مثل
ويضا ُ كونٌ
ٍ
ح
تشرقُ اإلصبا َ
في
ِ
سعف النخيل ْ

بين المببا ِ
وأسببم ُ
ع صببوتَ روحببي فببي أنب ِ
يبكي

ت ضلو َ
حرقر ً سكن ْ
ع الصدر ِ
األوقات في
ِ
حتَّى جَمرة ِ
زمن هزيل ْ
ٍ
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ت
ق أن ِ
دمش ُ
المبتدا والخبرُ
نزار شيبان

دمشقققهّ

قققلٌ القققرنّ ارتقبققق ْ ققق ر

ا قق ّ
قققر قققق
قققحب ِ قق ْ
يقققق

ُ ارِّفقّ
ققققققرد يمققققققل د ِ ار ققققققق ْ ار
ققققققف ِ
ْ
ٔ

ققققققق

مققه نققله ِ أقق ْ أي مققه
َققب مّ ِ ْقق ْ
ْ

قققق رٌ أضققققه قققق ْ
ٍ

قققِ نمقققق ا يقققق ه ْ قققق م
قققق ّ
ه دّمٔق ْ

*

ِ مِققققققه مققققققرذ ّ قققققق
إذا ار جررقققققق ّ رامِقققققق ٔ

يقققق َِّقققق ِ ار ٓلقققق ْ قققق م ققققفت
جقققق ِ ٔ
ب إرلق ْ
قققر مقققق ٔ

قققق ٔ يرقققق

ُ ر ِ ْقققق ْ
ِ ْقققق ْ

قققققِ ق
قققققه ي
ارشقققققق ّ
أَق ْ
ه يعقققققق ار مق ْ

ّ قققققق

زب
قققق جققق ْ
ِ
ارشقققَب يارفققق ري ِ رت ق قققق ْ

أَِ ار اي ّ
متر ٓ
َب ق أق
ْ
ارش ّ
ْ

ِ
ٔ

د ار
ققققق ِ
ْ
قققققرو رشققققق ّ ْ

مقققققاب
ِفققققق
ْ

قققِ ار ايقققق ّ مقققق اقققق ق ارلقققق ا ّ ِ قققق ِ
أَق ْ
لً ٍ

إال َققققق ق َققققق قققققق

ْ ققققق ٔ ْ
ِ مقققققه عّفّققققق ْ

***
قققققِّ قم ققققق

ققققق

ٍ أا ققققق ا ٍ ر ققققق ٍ

يظمقمفق
ْ
ققققققر ج ِّقققققققرَ يارَق وقققققق نّ ِقققققققرًٍِ
رأققققَِّ

قققر قققق أ قققق
لِِق ْ

ْ ذاع قققق

ققر ِ ق ٔققر ِ ِ
ب
اك ارقققلٌ أققق
ٔ
ي ِقققِّ ِررقِ ْ
*

شاعر سوري.

ِ
يّققققق ي ا ّ ِققققق ْ
م ِلِققققق رْاا ِ ققققق ْ ار ق ْقققققق ْ
يققققق

ققققق ّ
ه ل ققققق يقققققق ظّمومق ْ
ققققِ ر ّققققق ّ ْ
ا ققققققق ْ ار ققققققق ر ْ ال

قققققققِ ارقققققققلق
ْ

ققققققققه رمفققققققققق ري ْ يار ققققققققق
نلتققققققققق ى ّ ر شق
ْ
ْ

ْ

دمشق أنت املبتدأ واخلرب

ق
ه رققققققق
ِ ذيائ قّقققققق ّ
يارشققققققق ّ
ققققققق ٔ

ققققققِ مِّ ْقِققققققق ّ
قققققققلا اروٓمققققققق ّ
و يقققققققق زيقتق ْ
أقققققل ٌ دمشقققققهّ إرققققق ار ملققققق ْ إ ق
و رتققققق
ق ين و ٌ ار ق ر ِ  .در ِ ارَ

مل ققققق د ِ

ْ مقه دمتق

يَقققققم أيقققققق ر ّ مقققققه ري تققققق يرتققققق
رققققق
ْ

َ ّ ِققققققققق ق ّ ارَقققققققققربِ  .ال رمفق
ققققققققله يار ْتققققققققق ْ
ْ

ق
ق
عققليس ارَ قق ْ مققه دمتقق
يارشققل ّ مققا
ِ
ه قرًٍ
ق ل ِ

ي

زيققق ٌ رَ َققق رَققق ٍ ياأقققفَ

ٌ ََِْققق ٍ

ش

ق
ه
ارش ّ
ِ
ِ
عقحس ارَ ق ْ يار ِ ِ ق ْ

و يارف ققققققققق
أقققققققق قَ ارَ تققققققققر ِ
وقققققققق ٌ ْ

رويس ار قققققق ْ ياَ قققققق
َقققققق م ل قققققق
ِ
َققققققققق َر إرل ققققققققق د َّق ّققققققققر ق اررا ق
ققققققققه ار ق ققققققققق ْ
ْ

مب ع َقققققِ رتققققق ا نقققققراد ّ مِ ققققق ٍ
ققققق
ْ

إال ق رف قققققق ِ مققققققق قققققققق عققققققق ِ
و مقققققققه َق ّققققققر ِ ْ

ِ
أرجرِقققق ّ ارتبقققق ْ وق تقققق َقققق ار ِ قققق ٔ
قققلٌ ار قققرر ّ يعققق ٔ ققق ا ر

اربققققق ل إ ق ق
ّ و
و ارشققققق ِ رققققق ي ِ ْققققق ْ
ْ

قققققرا

ع

شه زيق ٌ ٔ ار
ي اَ ِ ار
ْ

ل مققققق ار ملققققق ْ رققققق ي ِ ْققققق ْ
ققققق ُ

ق
وققققققققققق ٌ ّ
أققققققققققق ق ِ ا قققققققققققل ِ
ه رم ققققققققققق ْ

ي

ه يشقققققق ّ أَِق قققققق مقققققق َققققققوان تقققققق
شقققققق ي ّ

ْ
ِشققققققق ْ

ق وققققققق ا ّ ّققققققققهِ ارَ ققققققققوي ِ
و ر ققققققققّّ ْ

م ققق َ

ن قققققققق ّ ارشقققققققق د ْ ريقً أرضققققققققت ن قققققققق ٍ

قققققح

د ار ققققق
ِ ارَ ققققق ّ أققققق ِ

***
َقققق م دمشققققهّ نمقققق زَقققق ٌق ياأققققفَ

قققر ي قققق
ققققرق إرلق ْ

ققققر أ تلققققق ٍ
َققققق نشققققق ِّ أقققققرً نلتلق ْ

ْ رت ّققققق ْ

ق
ارشققققرلِ ياقف قققق

يال ن ققققِّ أققققرً ّقققق
ْ
لر مققققه ّقققق ّ ْ

ام يال
يال ضقققققققققققََِّ ققققققققققق ًٍ إال ٓ ققققققققققق ْ

ق ِققِّ

ق ا ٍ أققرً مققه

ق ْ
م ار ق ْ
ضق ْ

ْ م ف قققققققق ا ٍ

ق
إال ٓ إرلق
ْ
قققققققر أيقققققققق أقققققققق ق ار ققققققققرً ارف ْقققققققق ْ

ل َققققققق ن ققققققق ٍ

يأأققق ّ
ل ار ق ٓقق ِك مقققه م شر ققق ُ ا ْ ققق ْ

ّ
ب
ِفقققق أقققق
ب يمقققق أدرٌ إذا أقققق ْ ٔ

ققققققه يا د ْ
نلتققققققق ٌ ر ٓلققققققق ْ أه ٔ رّ ق ْ

يمقققققققق أقققققققق

ّ
ب ر لقققققققق

َ قمقققققققِّ نلتققققققق أممقوقققققق

ققققق ار مققققق
ِِق ن
ققققه نملتققققق

ب م قأققققق َ
ققققِ ِ يققققق َ
أَق ْ
ققققر ققققق ر ِ
قققققرً نلتلق ْ

أأققققققَر إرل قققققق ف ققققققَر يار َقققققق نّ أ قققققق

ِ
قققققققرش ار قققققققق ْ ياِقققققققق
ه جلق
قققققققق مل ِ

ٍ

ي أاِِ

َب ار ٓ ّ رمَ ق ْ ياَف ق
ْ

يمققققق ن ق ْ
ققققِ ر لققققق ْ ارتبققققق ْ مقققققه ِققققق ِ ْ
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ق
رَوققققق
ارشقققققف بِ ققققق و ار ققققق ِ مفقبققققق َ
و إرقققققق
يمقققققه ن َّققققق ِ

ال إرققققققق
مقققققققه ار ققققققق ْ

لققققققق يبِ

رت ق ققققققق ْ

را ق ِ
قققققو ارشق
قققققرل ِفقٓققققق أاف قققققق ِمقققققق ْ
ْ

قققققرا ِ
و َ ققققققَ ّ

قققققققق َ ِ ققققققققق ِ قققققققق أيقٓقققققققق ر ِ ممَّققققققققق ٍ

أقققققق ِ
ن ار ققققققل ّ نمقققققق أ ا ْقققققق ْ ارّّقققققق ّ ْ

ه ار ّقققققققق ٔ ْ إذ ٔ ِ
ب
ضققققققققِ ِ ِ ٔ
قققققققق ّ

ِ
جققققققق ائ ِ ار
شقققققققه ِفٓققققققق م مققققققق ْ ا ِر ْ
ْ

يزيقتفقققققققق ّ

***
ِ راِقققققق
دمشققققققهّ يقققققق أمٓقققققق ٍ ْ ققققققل ِ ٔ
ُ

ققققر َ ققققق ق ّ
عققققق ار بققققق ئ ْ مقققققه نلتلق ْ
إو ٔ َّققققه إال ٓ قققق ً ن

قققر اَشقققق
ق ْ

ب
ٔ

ِ جقققققق ائمّت
َّققققققه ٓ
اربقققققق ر ّ يمقققققق زارقققققق ٔ
ير إرقق
مّقق وٌ يقق
ْ

ُ نققه
ِ قق ٌ رفَ قق ِ

ظمقوققققققققق دمشققققققققققهّ أَ
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ققققققققققل ا ٍ ممرَٓقققققققققق ٍ

ييقققققققق ريقققققققق ِ

ن لقققققققق ُ مَّٔقققققققق

ُ اِ ْ
بقققققققق ْ

نلتقققق ْ
م رمشقققق ْ يقققق م ققققفرد ِ ار ققققّّ ْ
بقققق

ار مقققق ّ

مب
عقققققق
ْ

ققققر ِ
ل ار

قققه ار فْقققق ْ
ق ْ

ِققققققو ّ ققققققله ارت قققققق ْ يار ْ قققققق ْ

ه يمققققق أر ققققق ى ّ مقققققه
َِ ققققق ار َقققققر ِ
ب
يأ تلققققققق ْ

ْ ققققققق

ققققق ْ

ر مققققققق ّ رققققققق يِفّققققققق ْ

77

يا ...بن إسحاق الحزينْ
عباس حريوقة

*

َ
حولك
اآل َ
ن ال  ..ال شيء َ
يا بن إسحاقَ
النبي .
ّ
ُك العشيَّة َ
ال ضوء َ يسكن َ
كي يبدد َ وحشة َ
تلوب
الروح الـ
ُ
ِ
بذكر من ظفِر َ
ل
التأمُّ َ
بالكواكب ..
ِ
َّ
خص َ
الدرب الطويلُ بحزنه
ك
ُ

*

شاعر سوري.
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وبكلِّ أنداء ِ الحنين ْ

هذه ِ الصحراء ُ

َ
عندك كي
ال ماء َ

ماد َ عجاجُها

َّ
ترش رذاذها دمعا

هل ْ تصهلُ الدنيا

ُّ
َ
األرض
يلف

بشي ..؟؟
ّ

ريحا تفتحُ

َ
حولك
ال شيء َ

األبواب كي
َ

ن إسحاقَ
يا ب َ

إلي.
يحبو ّ

النبي .
ّ

ن إسحاقَ
النبي..
ال يا ب َ
ّ

***

غاب يوسف ُ َ
ك
قد
َ

هو بيت َ
ن
ُك المعجو ُ

العزيز ُ

دمع
من
ٍ

متى يجيءُ..

وطين ْ .

ليرتدي اآلفاقَ

ك الطويلة َ
د َ
فا حْمِل ْ قصائ َ

لل من
في ح ُ ٍ

تواريك النوافذُ
َ
كي

األسماء ِ و القمر ِ

قربها

الشهي ..
ّ

تمضي بدمعت ِ َ
ك الغزيرة ِ

ن
ال شيء يزوي اآل َ

الرمال
عاليا نحو
ِ

في كف ِّ َ
يك ..
ن رفيقُ درب ِ َ
ك ...
أي َ
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تذرُّها خيال يفت ِّ ُ
ش
نبض
عن خطا
ٍ

يا ...بن إسحاق احلزين

يضلُّ طريقه

ف ..
لُط َ ٍ

في أيِّ

َ
أبيك
تنادي ...يا عزيز َ

حين ْ .

يا  ...قمرا

األحزان يَج ْ ُ
هش
ت من
بي ٌ
ِ

ُ
الذئاب
تناوشهُ
ُ

ت
كلَّما هَطَل َ ْ

مسامع
على
ِ

َ
َ
ببابك نجمة ٌ ت ُ
نبيك

ن
أهل كنعا َ
ن الذي َ
ِ

عن قمر ٍ يفت ِّ ُ
ش

بجوعهم ع َ َرفوا

أنيس في
عن
ٍ

مكانة َ من ت َسمّى

خفايا الماء ِ

بابن بئرٍ..

هال ّ يا نب َّ
ي للا ِ

مَن هنا..

ن في احتساء ِ
تُمع ُ

َ
حولك..
ال شيء َ

َ
يرث
الحزن كي
ِ

من تنادي..؟؟!

َ
بدارك
النبوَّة َ مَن ْ

ن
أيُّها المركو ُ

َ
األفالك
ع
م َ
ج ّ

اآلفاق
في
ِ

ن
سجَد ْ
ت لتأم َ
إذ َ

كالقمر ِ السجينْ..

سن َها
حُ ْ

اآل َ
ن ال  ..ال شيء َ

هال ّ تغلِّقُ خلف َ َ
ك

َ
حولك يا بن

ن في
األحزا َ

إسحاق الحزينْ.

79

08

أسعفتني عيونها
فرحان اخلطيب

سااااابي ..واااااقلل .يسااااا
َ

 ..ااااا .

*

 .ااااااااٍ. ..لَاااااااا .َ .ااااااااٍلل َ َ .اااااااا . .

ااااا  . . .حاااااااا

.
.
ي ..وااااااااق.د ااااااا .لااااااااٍ يَ .لااااااااٍ . . .مث َاااااااب .ااااااا  .اااااااق .غااااااا ل.
َ
ساااااااب َ

.
.
كس ااااااااااااا  .اااااااااااااا . .ااااااااااااا َ َ .ااااااااااااا َب  . . .حااااااااا
.

 .ساااااااااا ...ااااااااا َ .اااااااااا .

َ ااااااا . .
اااااااااا . .

.

***

َ ّ .ااااااا ق.يااااااا .ْ.ب ااااااا للََ .ااااااا َ.يااااااا َ . . .رف.لَ نااااااااااقللَ .اااااااااا .لَ اااااااااا .ك
.
.
ِ .ااااااااااق .ااااااااااس .َ . .ااااااااااب  . .اااااااا ..اااااااا..قلل .باااااااا .ِ.رل . .اااااااا . .
أ ماااااااااا ص.أ ّ
اااااااااا . .

.
.
ااااااا.ل ..اااااااا  . . .كاااااااااب  .نااااااااا للَ .كااااااااابِ.تاااااااااب َ .اااااااااٍ
أسااااااااس انق . ..بااااااااب .ا
َ
.
.
ا نااااااااااااااااب.ك نااااااااااااااااب .ص َ .ااااااااااااااااٍ . . .ك َااااااااااااابا..اااااااااااااٍ .ا اااااااااااااب  .باااااااااااااٍ . .
. .

.

.
كجاااااااااااااا .ل.حَنَااااااااااااااب ..اااااااااااااا َ..اااااااااااااا ر . .
.
.
حَب.اااااااْ. .لااااااا َ .غَااااااا .مااااااا .حَ َاااااااب  . . .ماااااااااا  .ر لل.
.
اااااااااب.د باااااااااقلل.ت اااااااااب .ت
.

َ اااااااج .َ.ااااااا.صلل .ااااااا

.

***

َم.اااااابي.
.
ااااااااااااق.ريَب اااااااااااابلل.لنااااااااااااب
.
*

اااااااااا ّ  .ااااااااااٍ.أساااااااااا . .

.
ٍ بِ.ت َ اااااااا . .
ااااااااا ..ااااااااا يب . . .مااااااا  .ااااااابقلل.مااااااا  .ااااااا ّ

ااااااق ..اااااا  .اااااا ي .مااااااب ق  . .بساااااااااااا. .يااااااااااا

.

 .ااااااا .أ ااااااا . .

اااااب ْ .ااااا ّ ْ..

شاعر سوري.

.ل ّناااااااااااابر. . .

اااااب .اااااق.

.

.
نب ااااااب  . .ك
.

.أمن ااااااااااابتق.

ااااااااااا . .

ااااااااااا لل ..ااااااااااا  .وبااااااااااابرلل َ ..ااااااااااا . .
ااااااااااابكلل ..ااااااااااا  .كااااااااااا .أ ااااااااااا . .

أسعفتين عيونها

مَاااااااابي .اااااااا.تق ..اااااااا  .ااااااااٍ .رحَاااااااا  . . .مثاااااااا ..اااااااا.ي ..اااااااا .كَاااااااابِ.ت ََ اااااااا . .
.
اااااااُ.
ر .ا َ
.

.
ٍ بلل.يسث تنااااااااق  . .كاااااٍص .ااااا ..ااااا لل .ساااااٍ ق.
ااااااااَ.. .اااااااا ّ
.

***

أ .ااااااااْ ..اااااااا  ..اااااااا .حناااااااا
.
أ اااااااااْ.ي اااااااااْ.
.
أيُّ.ساااااااا
.
أ اااااااااْ.
.

ااااا .

ااااا . .

.

اااااااا  . . .ااااااااااااب ن .ِ .م ا اااااااااااا  .ن

اااااااااااا . .

.
اااااااااب .لل.ي اااااااااْ .ي.َ . . .اااااااااااا .فلل .ااااااااااااْ.ي اااااااااااا  . .اااااااااااا . .

.
 .ااااااااَّْ  . .أ اااااااْ.مسنااااااا لل.ك اااااااب  .ااااااا .لَ ااااااا . .
 .اااااااا  .اااااااا .م
.
ااااااااا .يناااااااااْ .ااااااااا.رَ .مَاااااااااب  . . .يناااااااااْ .اااااااااني َ َ .اااااااااب بب َ .اااااااااا . .
.

***

ااااااااااابل.
َ
 ّ .تنااااااااااااق.ر بحبااااااااااااب .اااااااااااا.ل.ر َ  . . .بساااااااااااا نَْ .
.
.
ٍص .اااااااااااا ْلل.
رت نااااااااااب.د اااااااااا  .ااااااااااابب  ..اااااااااا.ف . . .بساااااااااااااو ّ
.
.
ت اااااااااااااااااٍ ب.ك ناااااااااااااااااب .ااااااااااااااااابلَ .ر  . . .اااااااااااق.مااااااااااا

لل.

 َ .ااااااااااا . .
ّح اااااااااااا . .

ااااااااااب.س َ اااااااااااو . .
ُّبا
َ

.
.
َ ي نااااااااااااابلل. .اااااااااااااٍ..ا ناااااااااااااب.ر بياااااااااااااب . . .أ .ك اااااااااااااب.مااااااااااااا  ّ .ااااااااااااابل..ا ااااااااااااا . .
.
.
.

.
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القدس
أم اللوحات الكنعانية
أمحد الرمياوي

*

القدس أم اللوحات الكنعانية
ممنوع اللمس
ممنوع الهمس

س..
اللوحة شع َّ ْ
ت ليلة َ أَم ْ ْ

ُون بِآهَ ِة َ
س
سرَّة هذا
الكون ال َ
تروي عن ُ
شم ْ ْ
معْج ِ
ِ

عن َ
شجَر ِ ِّ
ل
السر ِّ الفا ِ
ص ِ
ِّ
ل
بين الحق وبين الباطِ ِ
يورقُ في بَطْحاء القلب ُ
س
شجون الغ َر ْ ْ
رس
اللوحة ُ ع ُ ْ

الكاف
ق
ِ
اللوحة ت َحْكي عن بَر ْ ِ

م ِة "كُن ْ فَيَكونْ"
و َرعْد ِ النُّونْ عن حِك ْ َ
ُ
تعرف هَمْزا
اللوحة ُ ال

*

شاعر فلسطيني.

القدس أم اللوحات الكهعانية

ُ
تعرف لَمْزا
ال

م الحَ َرمِ...
ي ُكَلّلُ ها َ

ُ
تعرف غَمْزا
ال

ي ُلَوِّحُ لألفال ْ
ك

ف...
ت َعْلُو ُ
صوَر َ النَّز ْ ِ

ُوب هنا وه ُنا ْ
ك
قباب ــ آه ٍ تج ُ
لِ
ٍ

اللوحة ُ ت َعْلُو ..ت َعْلو...

سع ِ ُ
ف أرْوِقَة ت َمْشي فوق
تُ ْ

ف
ص ِ
ت َع ْلو أثر الق َ ْ
اللوحة ُ ت َعلو ..ت َب ْ ُ
صقُ في وَجْه ِ التَّهْويد ِ
ُ
ُ
ول التَّهْدِيد ِ
اللوحة ت َعْلو ..ت َهْزأ من غ ُ ِ
ّصعِيد ِ
تُقَلَمُ أظْفار َ الت ْ
ت
اللوحة ُ ت َعْلُو أَفْعَى
من ْ ِ
اإلس َ
ْ
االستيطان بأجْنِحَ ِة التَّحْرِير
ع
وز َر ْ َ
ِ
الف...
تُعَرّي أوْكار َ األح ْ ِ
حاف..
ِ
تُذرِي أغوار َ اإلج ْ
وأدْوار َ التَّمْرير
اف
اللوحة شامِخَة األو ْ َ
ص ِ
مَحا َرة ُ لُؤلُؤَة ِ التَّنوير...
منا َرة ُ جَوْهَ َرة ِ التَّوْحيد ْ
األرض
تاج
اللوحة ُ ت َ ْ
ِ
شدُو عن ِ
َّ
ض
س ِ
ال َ
م ْ
بوك بِنَغ َم ِ النب ْ ِ
ض
اآلتي من
أفراح الوَم ْ ِ
ِ

ْواك...
األش ِ
األس ُ
الك...
تُجَنْدِلُها
ْ
ع ز َوايا
سحُ ــ آه ِ ــ د ُمو َ
لربا ٍ
ط يَم ْ َ
آه ِ ــ يَزيل غُبَار َ تكايا
ُّ
راب األوّاه ْ
آه ِ ــ يَه ُز حَنايا المِح ْ ِ
وح
لِربا ٍ
ط يَف ْتَحُ باب سماوات الر ُّ ِ
روح
بِمِفتاح القلب ال َ
مج ْ ِ
بحَد ِ اآله ِ
فوح...
ي ُذيب حُشاشة مِنْبَره ِ ال َ
م ْ
س ِ
بسي ْ ِ
ف الز ّور ِ ال َ
م ْ
سعور ِ
ن ال َ
َ
مغرور ِ
بسوْط الغ ُب ْ ِ
در ُ ش َر َف األقصى
بأنياب تَحْفرُ ...ت َه ْ ُ
ٍ
عِر ْ َ
ض األقصى
ث
مزِّقُ عِفَة َ إر ْ ٍ
ــ آه ِ ــ ت ُ َ
ث
ــ آه ِ ــ بَكارَة َ حَر ْ ٍ
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ث
ــ آه ِ ــ بَراءَة َ غَو ْ ٍ

ن...
وحِبالُ العَتَّالي َ

ت َنْه َ ُ
دة َ
لوب
ش أفْئ ِ َ
ِ
الساحات ...ق ُ َ

ح
أكياس
َ
تُناظر ُ
ِ
طحين القَم ْ ِ

ال ّ
دور ِ

وت َنْتَظِر ُ األثمانْ

اللوحة ت َحْكِي عن َمنْجَم ِ نُور ٍ

ْس
اللوحة ُ ت َْص َ
س النَّف ْ
دحُ عن قَب َ ِ

ُ
َّ
يَتألأل في الديْج ُور ِ
ي ُضيء ُ ُ
السورِ...
شعور ّ
ب
فَت َب ْ ِ
تسمُ األبوا ْ
ط
باب
األسبا ِ
باب ال َرح ْ َ
ْ
م ِةِ ...
من ِ
ط
لِباب الساهِ َرة ِ المُحْتا ِ
لِباب مَغارب ٍة مَعْهود ٍ كا َ
ن وكانْ
يُدْعَى ُ
سلْوانْ
ن...
ت َغْبِطُهُ األكْوا ُ
ن...
األزْما ُ
مشهود ِ
السل ْ ِ
لِباب ِ
سلَة ال َ
صر ِ ــ
لِباب العامود ِ ال َ
باب الن َّ ْ
منْشود ِ ــ ل ِ ِ
ين
سوَة ِ يَعْر ِ ْ
وسر ْ ُ
ن ِ
ِ
سال َ
ض َ
ب الن ِ ْ
ل الت ِ ِ
ان
لص َ
وأقفاص ا ّ
َ
يص ِ
ان
ل كما لو كانت بال َ
يَبِع ْ َ
ن زَغَالِي َ
مج َّ ِ
ن خُضارا ...فاكهة
وفالحون ي ُع ّ
دو َ
ساحِ َرة َ األلوانْ
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عن أنْجُمِها...
َ ُ
ُ
س
ت َعْزف لَيْل َة أن ْ ٍ
َسري اللّهْفَةُ...
ت ْ
َسري...
َسري ...ت ْ
َسري ...ت ْ
ت ْ
ج آفاقَ
األفراح
ت َعْر ُ ُ
ِ
داح
تُن َاد ِ ُ
م ألوا َ
ن األق ْ ِ
تُ َ
ج ّرها األرواحُ
ش ِ
بِكَرْم ِ ال َّراح ْ
تَذْر ُ
ف ت َوْقَ العَب ْ َرة
ِ
سمُ شفَقَ العِب ْ َرة ِ
تر ْ ُ
ُ
س...
تَذْرَأ أنْقى دَر ْ ٍ
س
ت َمْهُر ُ أرْقى دَر ْ ٍ
س
أتقى دَر ْ ْ
اللّوْحَة ُ َ
س
شع َّ ْ
ت ليلة َ أم ْ ْ
السد ْ َرةِ...
ب تحت ظِالل ِ
َسك ُ ُ
ت ْ

القدس أم اللوحات الكهعانية

س َ
ك القُد ْ َرة ِ
مِ ْ

ماض قادِمْ...
عن
ٍ

ت َرْوي عن أقمار ٍ ت َهْطِلُ ف َ َرحا أخ َْضر َ

آت...
عن وَعْد ٍ ٍ

ي َّ
ُطرب حَ َّ
السعْدِي َّ ِة
ي
ُ

آت...
عَهْد ٍ ٍ

ت َق ْط ُ ُ
مرَ..
ف وَجَعا أث ْ َ

آت
مَهْد ٍ ٍ

ي َّ
في حَ ِّ
الش َر ِ
ف الوَقَّاد ِ

عن "طَنْطُور ٍ فِرْعَوْنِي" فاتن

تُعَزِز ُ حَ َّ
ي مَغارب َ ٍة آساد

َّ
مَنْح ُ ٍ
وت في ذاك ِ َرة ِ الطور ِ

ب ِّ
أسر ُ ل ُ َّ
الشعْر ِ بحَي الواد ِ
اللوحة ت َ ِ

ل الز ّيتون
وفي أحضان الو َ ْ
ل لِجَب َ ِ
ص ِ

يُقَبِلُ حَ َّ
مون الو َ َراد ِ
ي القَط َ ِ
سف ْر ِ أَزِقَّتها األخاذِ...
ي َ ُرد ُّ الرُّوح ل ِ ِ
بال ميعاد ْ

الحالِم ْ

تحكي عن
ن "يَبوس" ال َ
ْ
م ْ
سجور ْ
حص ِ
عن وادي النّار ِ ال َ
م ْ
سبور ْ

حارات
اللوحة ت ُ ْ
ٍ
شعِلُ

عن وَق ْ ٍ
ف مأسور ْ

سط ّ َرها األجْداد ُ...
َ

عن" ...روشاليمومْ"...

بِحِبْر ٍ قان لألحفاد ِ
كابوس أعمى...
شرَحُ عن
اللوحة ت َ ْ
ٍ
قات
أَدْمَى عَبَقَ الط ُّ ُر ِ
ت
ويج اآلفا ْ
بِت َر ْ ِ
عات
ٍ
عن إعصار ٍ
ت
ط العادا ْ
ــ آه ِ ــ ي ُحاولُ ت َقْطِي َ
ع نِيا ِ
عن
حزن ِ
باسم ْ
ٍ
عن" ....أوروشالِم"

عن بَحْر تُخُوم ْ
ب
اتِ ...
سف ْر ِ مَجَ َر ٍ
عن ِ
سف ْر ِ كَواك ِ َ

ونُجوم ْ

خَط َّ "ن َبُوخُذ ْ نصرُ" كيف يكون
َّ
ي...
السب ْ ُ
وس
وكيف ي َ ُ
س ْ
وس...
خَط ّ "ن َبُوخُذ ْ ن ََّصرُ" كيف يَب ُ ْ
خَ َّ
ُوس
د َمج ْ
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تحكي اللوحة ُ عن "خِيبا"..

ت َر ْ ُ
ش ُ
ف شوقَ
"الجثْماني َّ ِة"...
ِ

ُوس
يشكو "الخابِيرو" ...وهي تَج ْ

ش ُ
ع عَر ْ َ
ت َزْر َ ُ
شموعْ

وس"
ت َغْزو ليال أحالم "يَب ُ ْ

ب الوَحْي د ُموعْ
ت َمْأل ُ غَي ْ َ

ت َغْزو أمواج ُ
موس
ش
ْ

تَحْفر ُ ن َهْر َ ُ
شروعْ

ُوس"
عن "تِيت ْ

يَرْوي عَط َ َ
ش
القلب إليليياء ْ
ِ

يَحْرِقُ
َ
كابوس الهَيْكَل ْ

ــ آهٍ ...ــ آه ٍ ــ إيليياء ْ

ال يَت َ َ
مهَّل ْ

شذاذ ُ
ك ُ
التاريخ...
هَت َكوا طُهْر َ ِ
ِ

يَن ْ ُ
ل ال َ
سف حِي َ
محْفَل ْ

ي إلى أشالء
أحالوا رَوْحَ ِ
ك يا لَيْال َ

آه ِ ي ُثير ُ ُ
شعور
ْ
القسطَل ْ

عُذرا ...عُذرا

فوق رُؤوس خُيول الغَدْر الظَّمْآنة ْ

ت عَيْنٌ...
حارَ ْ

يحكي زَهْوا ُ عن "هِيالن َة"..

بَزَغ َ ْ
ت يوما في وادي قَدْرُونْ

َّ
ق أمان َة ْ
ت َزر ُ
ع فوق رَوابي الشو ْ ِ

أسماها الحَسونْ:
عَيْنٌ ْ

ت َزْر َ ُ
ع فوق "طريق اآلالمِ" حَصان َةْ...

ن َب ْعَة َ جَيْحُونْ

تُنْع ِ ُ
س
ش عيد الف ِ ْ
ح العاب ِ ْ
ص ِ

َسقي قَلَعَة َ عَكْرا...
كانت ت ْ

ت َزْر َ ُ
نائس
ع دِفء َ ك َ ْ

َّ
سلوق ِ ٍّ
ي
عَط ّ َرها بالظف ْر ِ َ

ت َبْذُر ُ َ
س
شوْقَ فَوار ِ ْ

عَمَّرَ...

س رَع ْ َ
س
ت َغْر ِ ُ
ش عَرائ ِ ْ

نَوَّرَ...

تَشْتُلُ أدْي َرة وَلْهاء

َ
شجَّر َ أطْيانا وحُصونا

ت َنْهَلُ عِشْقَ كنيسةِ مَرْي َ َ
منا العَذراء ْ

خا َر ْ
ت عَيْنٌ
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ت ــ والَه َ َف النَّبْعَ ِة ــ
ت ..صارَ ْ
غارَ ْ

ب"...
مَهْال ...مَهْال يا "يوآ ْ

أسيان َة ْ
ْ

ب
إن القاد ِ َ
م فينا آ ْ

كانت ت َرْوي أحالما مُزْدان َةْ...

ع شا َرة َ ح ُ ٍّ
ب
يَرْف َ ُ

قوق حَيَّة ْ
روق ..بِح ُ ٍ
بِب ُ ٍ

يَبْذُر ُ دِيما...

السيَر ِ العَطْشان َة ْ
عُذْرا ..عُذرا ..يا رُو َ
ح َ

شيَما...
رس ِ
يَغ ْ ُ

السيَر ِ العَطْشان َة ْ
عُذْرا ..عُذرا ..يا رُو َ
ح ّ

مما...
يَشْتُلُ هِ َ

عُذْرا ..عُذرا ..يا هِيالن َة
ب الغِيَّة
س يَل ْ ُ
س ٌ
بس ثَو ْ َ
عَ َ
س ب َ َّ
س ٌ
ل زِيَّه ْ
د َ
عَ َ
نَجَ ٌ
س ي ُغْري أعْوانَه ْ
َ
وق يُعَذبُهُم ْ
شبَحُ الفار ِ
أن نبشوا ظُلما أحزانَه ْ
َ
شبَحُ
الفاروق ي ُؤرِقُهُم ْ
ِ
إن حَ َرقوا ِ
سرا قُرْآنَه ْ
َ
شبَحُ
الفاروق ي ُكَبّلُهُم ْ
ِ
إنْ ن ََسفُوا ليال أشْجانَه ْ
َ
شبَحُ الفاروق ي ُراقِبُهم
ب
يوم اقْت َ َرفُوا قانون الغا ْ
ب
يو َ
م احْت َ َرفوا قانون الغا ْ
ب
يَو ْ َ
م اغ ْتالوا ألَقَ األحْقا ْ

يَزْر َ ُ
ع قِيَما...
يَمْطُر ُ َ
شجَنا...
س
عن أبها عُر ْ ْ
س....
لِجَ ِ
مال القُد ْ ِ
س
جَ ِ
الل القُد ْ ِ
س...
دَ ِ
الل القُد ْ ِ
مَآل القدس ُّ
الدرَّة ْ
ِ
ض مَكي...
آخاها هللا بِفَي ْ ِ
س ت َوْء َمَة ال أبْر َ َ
َّ
س
ك ...ال أق ْ َ
أس َ
د ْ
األس َرل َ ِة
لَوّثها وَحْلُ
ْ
س
َ
وصهْيَن َة ٌ ال أنْجَ َ
س ...ال أبْخَ ْ
والكَعْبَة ُ ت َهْفو لألقْصى
س الغُرَّة ْ
للقُد ْ ِ
إن الخالِقَ عَطّر َ ن َْص َره ْ

25
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بصالة ٍ خَص ْ
ت فَج ْ َره ْ

َّ
ض
ت َنْثُر ُ َ
صبْر َ الدرائ ِ ِ
ش للعَر ْ ِ

برحاب َّ
الصخ ْ َرة
ِ

َّ
ن...
للسائِحِي َ

باب...
مَرْحى ..مَرْحى لألح ْ ِ

ن...
وللعابِرِي َ

ولألصحاب
ِ

ن...
لالجئي َ

ولألغراب...
ِ

وللقاطِنين ْ

ب
ولألرْبا ْ

س
الليلة ...لَيْلَة غَر ْ ْ

َ
اللوحَةَ ...
س
شع َّ ْ
ت ليلة أم ْ ِ

اللمس
َممنوع
ْ

ب َرعْش الحَشائِش

ُ
س
الليلة ليلة عُر ْ ِ

ت َغمز ُ ن َب ْ َ
ض الحِجارَةِ...

ن
لِزَه ْ َرة ِ كُل المدائ ِ ِ

ت َفرحُ رائِحة ُ األرض

دائن
م
راح ال َ
ِ
ِ

ت َن ْ ُ
ض
شر ُ هَم ْ َ
س العَصافير ِ في الرَّو ْ ِ

دائن
م
س ال َ
ِ
حَد ْ ِ

ن...
للقائِمي َ

ن
روح ال َ
مدائ ِ ِ
ِ

ن...
وللراكِعي َ

دائن
م
ح ال َ
ِ
بَو ْ ِ

َّ
ن..
اجدي َ
وللس ِ

ت َزْهُو...

َّ
ن...
وللصائِمي َ

َّ
باب
وت َرْق ُ ُ
روج الض ِ
ص فوقَ م ُ ِ

وللعَاكِفين ْ

َش ُّ
باب َّ
ب
الس
ت ِ
ف لُ َ
حاب المُذا ْ
ِ

تُهَيؤ...
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ما ينوب ...
وال يختم القول
د .صالح الدين يونس

*

لو أ ُ ُ
وقف قلبي بيدي
لو أَنز ُ
شكل للدنيا
ع من قلبي آخر َ
ٍ
َ
األرض كما أعلم
وأُفيق

َ
لو أستدعي شكل األرض األول ْ
وأُغامر
لتجنَّبني وهمي
من أوهامي أن أحلم بالكون البكر الصامت
ال أعرف للكون
غير َ اللون
ال أعرف من مسراي ْ.
إال الظل
إني أجهل ألوان الدنيا

*

شاعر سوري.
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إني ال أعلم من نفسي إال ما علمني
أول من علمني
إال سراً ،إال لوناً ،إال اسما ً

ُ
فيناهضني قلقُ األفعال ْ

وبقلبي ُ
ألف رقيم ٍ لظالم واحد

وبقلبي ُ
ألف
ٍ
هتاف لـ "عظيم" وفظائع ْ

ي طريقا ً
وألني لم أعلم من مسرا َ
لم أبحث عن مسرىً ونهار

ُ
وأخاف على دربي من رُقم ٍ ال أعرفها

المستترات من األشكال  ...تُرعبني

إني ...ي ُعجبني الليل

وغرابة "جوهر" توحشني

إني  ...وبجهري يرفضني الضوء

فأنا مسكونٌ بـ "اإللفة واألالّف"

وبسري .طبعا ً .أرفضه

ن الشعر على
ولئن أخرجني  ...زم ُ

يتقدم ضوء الدنيا فأُجادله

نفسه

وأحاصره

ألجأ ْ ُ
ت الشعر إلى زمني

وهمومي أدوا ٌ
ت لظالم

ح" زمانا ً
ولجمت "الرو َ

وبأحالمي...

وزمان "األرض" يباعدني

لو ي ُتسع الليل ،لو ي ُحتضر الضوء

وزمان "الشعر" يحالفني

إني جئت إلى الدنيا والليل طريقي

إن ّي .و"أنا" جسد ٌ تترحل روحُه

مرآتي ...ال أعرف مرآة ً

إني .و"هْو" تاريخ أصفر ُ ال يَبلى لونه ْ

ليلي ورمالي ...مرآة للمرآة

***

إني بالصحراء ولدت...

ِ
إلي رساله ْ
س ّرا ً حمل الريحُ ّ

أنفي غيري ،أجهلُ ظلي

ب" دوما ً تُقلقني
ورياحُ "الغر ْ

إني بظالم الصحراء
إني ـ وبها ـ هيمان بذاتي

من وهم ٍ ال من حلم ٍ
استدعاني  ...علّمني

ن ...مضى
كن ْ ...كا َ

مصنوع لي
أن أخرج من إنسان
ٍ

وأحب من األفعال ْ.
وألني أستروحُ بالساكن
يأوي العقلُ إليه

?1

برسالته" :أنباء ُ حميّاها أرواح قادمة ٌ"

وأفيده:

ما ينوب وال خيتم القول

م وصيَّا َ
"قد ألبسني الوه َ

أن يشتقَ م َ
ن الضوء ْ أسماءه ْ

واستخرجني من تحت الغيم"

ل
يتخير َ منها  ...الحال َ
م "و" الفاع َ

فرأيت األمطار ْ.

اسما ً غناه المنبع ْ

تسقط خلفي

يأبى صمتَ مصب األسماء ْ

أغراني

ي الماء
وي ُ ّ
دوي  ...بدو ّ

أن ينمو َ ف َّ
ي الحلمُ اآلتي

ويصولُ الطير ْ

حُلمي

بوصاله ْ

أن يعدو ف َّ
ي الهم العاتي

يعطي لألرض رموزا ً
ِ

كشفا ً

ْ
األرض
برياح

الغرب أناشيده"
غناني" :ريحُ
ِ

***

ويناشدني:

جهرا ً

همّي

" أن نستسقي من ماء النهر ْ
نهر ٍ يغسل عينيه
بضياء ٍ من مائه ْ

ل السوداء
نهر ٍ يرمي الكت َ
في بحر القلزم ْ

ح"
وينال "الرو َ

ن الدنيا ليست اسما ً
أُخبر ُ نفسي أ ّ
ت
وصفا ْ
ليست خيطا ً .وعمودا ً .وعروضا ً.
وجموعا ً.
ت
وشتا ْ

ق
ويعود َ إلى الشر ْ

ن الدنيا  ...صوتي
إال ...أ ّ

ونسافر َ في أحالمه.

ت
صال ْ
صوتي سيمفونية ُ فصل و ِ
أُخبر ُ نفسي

ق
ليعود إليه ْ البر ْ
من غير مراكب"
ت
من
طيف الكلما ْ
ِ

أن
ِ
الكلمات الكبرى ضوء ٌ
ْ
األرض
استن ُبط في

وندي األفعال ْ

اختط َّ لنفسه خارطة ً

أرشدني أن يصنع كل ٌ مركبته ْ

ُ
كلمات "األعلى"
تُستسزرع فيها

َ
أن
يرفض اسما ً مصنوعا ً له ْ

تُستنبتُ أفعاال ً

?0
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تغري بالضوء ِ وليدا ً

وفرادى

منها

وكالنا

 ...حيا ً وكليم ْ

قرأ المرآة ْ ...بمياه اآلخر

حيا ً بين تراب ونجوم ْ

ت أضواء النفس إلى
عبر ْ

بصوت األنثى
ِ
أغرى النجمَ

ضوء اآلخر

ْ
األرض
بلون
أغرى النهر َ
ِ

فضيائي ماثل.
َ

أغرى عينيه ْ بصنيع يمينه

وضيائي راحل
َ

فأفاق على حلم ٍ
من حلمه

ُ
جاوزت ضيائي
بفضاء ِ النهر ْ ...
بمياه الفجر

برق
فأحال األسماء الصماء َ إِلى
ٍ

إني أدركتُ حضور َ مسائي

وحراك
ٍ

وإلى طل

لو أسعى خارج ذاتي

ورياح

أبني بالضوء ِ ــ وليدا ً ــ أسوارا ً لمدينه ْ

وقرارا ً من غير آرائ ِ ْ
ك

وبقلب مدينتنا أنوار ٌ
ِ

***

ت كلَّ األنوار
بهر ْ

وحوارا ً

وأعاد ْ
ت هندسة األحجار ْ

ألقى النهر َ نهارا ً

فأُريه ِ قوافي الشعر حيارى
وي ُريني حبات الماء ِ عذارى
وكالنا
غنى للشمس حلوما ً
غناها شعرا ً
حيّته جموعا ً

فيرد ّ لها فردا ً

?8

سعيا ً ...

بوميض الشعر
ِ

لوميض الشعر ْ

تاريخ ٌ يعلو هندسة التاريخ

***
إلي
فأفاض الشعر ُ ّ
"إن ّي" بين "الكون" و"بيني"
َّ
فك الغيمُ األعلى
ربط َ األجواز ْ

ما ينوب وال خيتم القول

إن ّي  ...يتحرى ف َّ
ي الفجر ُ تليدا ً ووليدا
َ
موج دفع
عن
األرض إلى الشاطئ ْ
ٍ
ويعود إلى "اللّج"
و "اللجُ" يهم بنسف الشطآن
ي ُغريها
ق
بمغامرة الجامد ِ والمشت ْ
ويقص عليها هندسة "الرَّتق"
و "بفلسفة" الفَتْق
يروى عن
طبع وطبيعه ْ
ٍ
وي ُروّي

أو أربعة ً من جوهر
ن ربيعا ً"
في كل منها " ...سبعو ُ
موّج في أبنية األزمان
يت َ َ
يتبرأ ُ من َ
شبَه ٍ حاكاه ْ
وشبيه ٍ يرغب في التشبيه

فتبرأ " ...قفزا ً"ً من ألقابه
وتواصل فردا ً
فانضمَّ إليه خصومُه
وخصيصت ُه ...
خضراء ...

م الشعراء
ت فيها أحال ُ
ٍ
كلمات يبس ْ

وجواهر ُ تمتاز ُ بها األلوان

الحي"
فيُعيد إليها قلقَ "
ّ

وأفاد الشعر ْ:

فيعاد ُ إليه صنيعه ْ

فاألزمان عليها تنميط هياكل

ْ
الخوف
وتعي ُ
د إليه زهر َ

***
وبعيدا ً ...
عن خوف الشكل م َ
ن الشكل ْ
وقريبا ً من قلق اللون ْ
الرعب
ل الشكلُ ربيع
حم َ
ْ
وأقر َّ لهُ إِيثارا ً مأث َرته ْ

في مأثرة ِ الشكل "الرعب"
"سبعون خريفا ً"

ت في سبعة أجواز
قر ْ
ّ
واستنطقت األجواز ُ المحميّة
ِ
قد أهدتها تلك األجواز
سف ْرا ً من دورتها
ِ

أ َّ
ْ
األرض أضيقُ من أخيلته"
ن"
عد وحدود
ٌ
ٌ
خسف،
كشف،
والشعر لها ...
وصلٌ ،قطع ٌ
والشعر بها
شر ٌ
ق
للغرب أضاء ْ
ِ

ُ
سيموت الضوء ْ
ست َنبِط ُ تحت الضوء
غر ٌ
ب يَ ْ
قمرا ً

من غير ِ "رسالة ْ"
فيجوب الكون
ُ

والكون يعي ُ
د إليه ِ سؤاله ْ

***
?9
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وتفيد األرض:

إن ّي...

أ َّ
ن القمر المُضنى قد عاد له الضوء

بالضوء ِ وحيدا ً

مساحات بين الكلمات
فأضاء
ٍ
َّ
فاشتد حِجاجٌ
وامتد سؤال ٌ
وكثيب
وعلى شطآن
ْ
ب َّ
مد طويال ً
قد فر ّ جوا ٌ
ح بعيدا ً
أو را َ

وأقر َّ حدود الكون ْ
بحدوده ْ

الكلمات جسورا ً وسواقي
أحيّي بين
ِ
رمال ومياه
وصل بين
بعضا ً من
ٍ
ٍ

هول سديم
ت من
فرمالُ األرض قلق ْ
ِ
ق"
ت ماء َ "دِفا ْ
واشتاق ْ
ت لغزا َ للشعراء
فأحال ْ
كأس لنديم
أن تُروى من
ٍ
"تُحيي وتُميت"

فالقول ...فريدا ً ...يحيا

وأقر َّ سليل الخلق البدء إليه

الت ...
وبال.
ٍ

قد هام به الظّن ْ
ن وأ َ َّ
ن
ن الكو َ
أ ّ

ُ
األشتات بجمعي
إني تأتلف
عمق األشتات
من
ِ

األزمان وأ َّ
ن األعراق  ...حدود

يتولى الضوء ُ سؤاال ً

سؤال
وعند حضور ِ
ٍ
قد َّ
جد حديثا ً

كان البدء َ
ت
ن الكلما ْ
البدء َ وما كا َ

َ
ق
ن
ت تلك األزما ُ
وُئد ْ
وتلك األعرا ْ

فأزا َ
ح العبء ْ

ليعيش عليها ع ِ َ
َ
شر ٌ وطَلوح

وأكو ُ
ن إليه ْ .معهُ وعليه ْ

وحُداء ُ الوجناء ْ

ن إلى الضوء ِ .الضوء
وأكو ُ

كتب
ب بها
ُ
لتخ ُ َ
الترحال الصفراء ْ
ِ
دا ً"
ت للضوء ِ بداخلها " ...س ّ
صن َع ْ

ن  ...هيولى
وأكو ُ

فيجيء المحمولُ إليها

ن الذات.
وأكو ُ

ق
شقا ْ
رُقَما ً و ِ

***

?:

ت
وأكون إلى الماء .فرا ْ
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أجبْ ...قل لماذا؟
د .علي الشاله

*

قد هجعوا بعد فصل الختام
ونامت غرائزهم في البراري
وأنت وحيدا...
على وهمك المرمي استويت
فقل لي ..لماذا؟
تركت الخراب يجرجر أسماله حيث سرت
وأنشبت مليون نائحة في العراق ..لماذا..؟
أصدقت أنك ما خبأ هللا
للتعساء ..فأسرجتهم حطبا ً لألغاني..؟
أصدقت بادية في الخرائط
قلت الصحارى إذن مربط
لبني امرأتي..

*

شاعر من العراق.
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أصدقت أن الحياة نتاج التموضع في

القبور

الريح

هل أنت تح ظ أسماءهم.

أن التواريخ كامنة بحشيش الرغائب

وركام مسراتهم

أن المدى ميت بنسيج الغبار

م سيص ح يا صاحبي..

أصدقت رطل المدائح ..يا صاحبي

م يعيد ال صول إلى أمها..

هللل لللك امن عمللر لتن قلله فللي اتقللاء

م يراك وهذي الدماء...

اليتامى.؟
وهل شهوة للبكاء لديك،
إذا أسلللللللم العسللللللم امن أن اسللللللهم
لسواك..؟
ومللللل سلللللور يمحلللللو التلللللراث بلللللروح
التراب..؟

استدارت عليك..؟
و عاصم...
إن قل الدماء عسير على غابة
وكثير على القم في حملة ا عترار
و رب يغ ر شعبا ً لقاتله

أتحسللللللب نادبللللللة ..سللللللور تر يللللللك

فانصرفت ..ع خيوط السماء

سهواً..؟

انصرر ع عيون الحدائق

أتدرك حجم الضغينة...

والتمر والشمم واألرغ ة

في إصبع م رد في العراء..؟

انصرر ع هواء الخرار

أتبصلللللر حللللللم القتيلللللل بلللللأو ده فلللللي

لكي ترتقي بالثغاء

المساء.؟

انصرر!..

أتسلللللللمع صلللللللوت الجلللللللدار الجلللللللريح

دعونا عليك..

بأصحابه
هل محوت المياه ،الحمام ،النخيل

56

أجل قد دعونا عليك...
وماذا تظ ..؟

أجب ..قل ملاذا

دعاء الح اة مباح على ربهم...

فم سيسامح ..يا صاحبي؟

فاستمع...

قد تركنا لك هللا خصما ً

قد دعونا عليك

فما خ ت م وعد أو وعيد

هنا ...كل صوت دعاء عليك

وكنا المسيح المدلى

هبوب الرياح ..دعاء عليك

لهارون غير الرشيد

سواقي المياه ..دعاء عليك

فقل لي ..لماذا..

وجوه الل صبايا ..دعاء عليك

أسامحك ع حصتي..

كرات الصغار ..دعاء عليك

في ال جيعة

مجيء الصباح..

وقل لي ..لماذا..؟

حلول المساء..

وهل ينبغي أن تنام
ترى..

غناء الطيور..

لكي

جماع البهائم والورد والعاهرات

أمة

دعاء عليك

أجب أي حي سواي...

وعشب البحار

أجب ..قل لماذا؟

ترى ..في المنام

دعاء عليك

55
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من أحوال الغريب
ممدوح اليقة

*

 -1الرجل
(إىل روح أخي ظافر)
 ..يا صاحبي
الكليل بقيٌة ه تكفي
بض
ً
ما عاد في الن ٌ ً
ت
لنحيا الذٌكريا ٍ
د
ما عاد في
الوقت المزي ي
ً
ن الث ٌواني
م ى
خيلسة ن
ضاقت ى
دنيا
بك ال ٌ

ت ػػ
ػػ بما رحيب ٍ
ت بالهواء ً
كضن ٌ ٍ
كأنتى بالغد ً أجدر ي
*

شاعر سوري.

من أحوال الغريب

وائب
ت زيمىر ي الن ٌ
كم حاكل ٍ
ً

بًذًكٍرًق ً ن ىتن ٌ
در ي

ى
عودؾ الز ٌاهي
أف تيطي ى
ح بً

علَّمٍت ىنا

ألن ى
ٌك ميثمًر ي

الرجولة ى
ه
موقف
أ ٌ
ف ٌ

ياصبر ى صبر ً ى
ؾ

أبدا ن ُّ
الجراح
تعض على
ً

ى
ي
حولك
تعصف األنواء ي

كتصبًر ي

بأس ى
ك،
إن ٌما ق ٌ
دا ى
ـ ً

فىألنتى أبقى في الوجود ً

طيب ركحً ى
ك،
ً

ػػ كإفٍ رحلٍتى ػػ

كالعزيم ًة

ن ي يفت ىق ي
د الكبار ي
كحي ى

موجيها
ٌ
يتكسر ي

لىت ىحضر ي

ى
لديك
أبدا ن تفوز ي بما

ى
ؿ نأي ى
يك
كألنتى مهما طا ى

ُّ
م ى
ن الت ٌبصر ً

جوهر ه يتجوهىر ي

كالرٌزانةً

يؤسنا
فل ً ى
من نييىممي ب ى

داخلي
كالسالـ ً ال ٌ
ٌ

د ى
ؾ
ـ الحيب بىع ى
من كرك ي
كل ً ى

بهمٌ وة ال تفتير ي

تي ٌ
عصر ي

علَّمٍت ىنا
ف الحياة ى قضيٌة ه
أ َّ

***

أفنيتى عمر ى ى
ؾ دكن ىها
فغدكتى رمزا ن للوفاء ً
كلإلباء ً

88
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 - 2أريج
ف زمان ىنا
ليس الز ٌما ي

كنرتديه
ف زمان ىنا
 ...ليس الزٌما ي
كالنٌار ي سعٌرها نشيج ه

ف كخاننا
خر ً ىؼ الز ٌما ي

ن فيه ً
نح ي

ن
فل ٍ
غ،
ٍ
ننسحب طوعا إلى الظل الميراك ً ً

نفيء ي من
خوؼ إليه ً
و

نحتمي بًرداء ً غفلتًنا الكتيمً،

كإف مضينا سوؼ نبقى

سرا ن
لً
ننسحب ٌ
ٍ

وت
الص ً
ن ٌ
مثلما يبقى م ى

خفيض
إلى ضوء و
و

الصدل
ٌ

ج
ل تجرفينا البهار ي
قب ى

المسافات
ن
ً
كم ى

إف بقينا في مساحتًها،

المدل

ي
فاسف
الس
كتمحونا ٌ

ن الورد ً
أك مثلما يبقى م ى

سوؼ يقتلينا ٌ
الضجيجٍ،

األريج ٍ

ح كقتًنا،
مي مالم ى
 ...ل ي ٌ

حماؾ من هذا ٌ
ً
 ...ري
الضجيج ٍ

كال ٌ
كريات،
ذ
ً
يهب الحياة،
ل ما
ي
كك ٌ
بصمت يا صديقة ي
عًمي
و
علٌنا
مت ننسجي
ٌ
بالص ً
ت أحالمىنا ػػ
ػػ من
شركخ أدمن ٍ
و
السواد ي
ثوبا ن ي يقصبيهي ٌ

011

***

من أحوال الغريب

 - 3صوت

فيه ً ه
أرض من خز ٍ
ىؼ
ي
شقوؽ
أبحث في
ً
 ...كنتي فوؽى الغيم ً

ه
هاتف كالوحي مي ى
رسل ٍ

األبيض الميمتد
ً

هل توهٌمٍتي

درب ألمشي
عن
و

الصوتى ناداني
ف ٌ
أـ أ ٌ

مثلما يمشي كليد ه خطوة ن أكلى كيهوم

:تأمٌلٍ؟

ي
كنتي
أبحث في فيافيه ً

ل أف تمضي
قب ى

عن المعنى

كيمحوؾ الذٌبوؿ ٍ

ككاف الغيمي ي يغوم

ي
وت الذم ضاعى،
كدت أسم ي
الص ً
ع بيحٌة ى ٌ
تالشى،

قاؿ لي  :يا أنتى

ثمٌ أخ ٍفتٍهي الطٌلوؿ ٍ

ت
يا أقول
جميع الكائنا ٍ
ً

كنتي فوؽى الغيم ً أمضي

ف يوما ن
ريبٌما تضبط ي هذا الكو ى

حرة و بيضاء ى
في بالد و ٌ

ريبٌما ػ بالحيب ػ تزر ي
ع في
ً
شقوؽ الغيم ً

ي
تهمس أك تقوؿ ٍ

ت
ف النٌبا ٍ
ألوا ى

 :ثىمَّ في الغيم ً بالد ه كاسعة ٍ

ف
أيٌها اإلنسا ي

كتفاصيله ،نتوءا ه
تضاريس
ت،
ه

سر َّ الحيب
إفٍ أدركٍتى ً

جباؿ ه كسهوؿ ٍ

أدركٍتى الحياة ٍ

ه
سدكؼ ميفزًعة ٍ
كمجاهيل ه،

ب
 ...قا ى
ؿ لي هذا كغا ٍ

 . .ثىمَّ في الغيم ً صحارل

ى ي
ق
خلف أف ٍ و

ه
ككهوؼ

ب
من ضبا ٍ

ه
كرفوؼ

***

من نيت ٍىف

010
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السنة ٍ
 ..لكانو ى
ف هذم ٌ

 - 4نهج كانون

ب
صعا ه
نوايا ً

السنة ٍ
لًكانو ى
ف هذم ٌ
ٌماف
كما لم يكين ٍ مينذي بدء ً الز ً

تج ُّ
يب احتماالتًه ً الميمكًن ىة ٍ

مواهب شت ٌى
ي

ف ن ىهٍج ه
كما سوؼ يبقى :لكانو ى

تيبدد ي حاالتًه ً الميزمًن ىة ٍ

ي يطو ي
القلوب
ع
ً
بالوقت صخر ى
ً

حريقه ي يجف ي
الحناف
ع
ف نب ى
ً

ستحسن ىة ٍ
فتنصا ي
ع لألمر ٍ م ي
ً

الذم يرتجي غيمة ن داكنة ٍ

مسها ليٌنة ٍ
كتغدك إذا ٌ

ن أطيار ى ركحي
فكيف أيطامً ي

ج
ف تا ه
 ..لكانو ى

بً و
غيث عميم و

يباهي به ً

يب ي ُّ
ف
ث األما ى

في مدل األزمًن ىة ٍ

ن
القلب ما أكهنىه ٍ
كيمحو م ى
ً

***
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الكلمات األولى
نصر الدين البحرة *

*

ذٌو اهِهدان أِو ىرٔ ؽًدىا صاٌدا حدتٍىا تعؿ اهًؼارٔ اهىمبرٔ ؽهٖ ؽًٍّّا،
ِتًذًْ ؽهٖ اهػاِهٕ ٌِْ ،تٍح ٚاهمهىات األِهِٖ ،تذاِو أن ترسىٍا ؽهٖ اهدفتر.
ماًا ًّؼران إهٍّا ىن زإِّ فْ اهصبان اهىػو ؽهٖ اهصرفِٕ :قد تػاِال برؤِش
أقداىٍىا ًٌانِ ،راذا ّىؾًان اهًؼر إهٍّا بسرِر ىن ًِـ ساظ ال ّؾرفَ إال األػفاو
اهذّن فْ ؽىرٌي.
همز ّاسّن أساُ ّاسراً بىرفكَ فْ هػفِ .فىزُ ٌِِ ّمتي عذمٕ سبّثٕ ال تسهِ ىن
صىاتٕ:
ـ إًٍا تمتب ىثهًا ؽًدىا مًا فْ اهطف األِو!
ِإذ أذست اهحدٔ بٍىا ٌِىا ّتابؾاًٍا سهسٕ ،ػافت بًفسٍا رفبٕ ؽارىٕ فْ أن
تًٍغ إهٍّىا فتكبهٍىا ِتؾػْ مالً ىًٍىا قػؾٕ صِمِال ،إال أًٍا دارت ٌذُ اهرفبِٕ ،زىّت
صفتٍّا ،ىذاِهٕ أن تمتي عذمٕ ؽرّعٕ.
 ..بعؿ سًِات أقو ىن أطابؿ اهّد اهِاذدٔ باتت تفطهٍا اآلن ؽن اهستّنِ ،قد تِفْ
أسٌِا اهبمر ٌِِ أطقر ىن ذهن بمثّرِ ،هي ّؾىّر ِاهدٌا ذتٖ ّبهك ٌذُ اهسن ،فٍو تذهي
ٌْ بأن تؾّض مثّرًا بؾد أن تًٍْ ؽىهّٕ اهتؾهّي؟!
عذمت حارتٍا أي ىذىِد ؽًدىا رأتٍا ؽاٙدٔ أىش ىن اهدرش ِفْ ّدٌا متاب ِدفتر،
ماًت ِاقفٕ ؽًد ػرف اهصبان تدسن سّمارتٍا سفّٕ ؽن أؽّن اهىارٔ ،مىا ٌْ ؽادتٍا مو
ىسا٘ إذ ّقادر اهحىّؿ اهىًزو.
ــ ؼرّف ِاههَ ّا أي ساهد! ؽًد اهمبرٔ حبٕ ذىرا! ىاذا حا٘ إهٖ باهن؟
ِؽادت تعذن ِتتكطف.

*

قاص من سوريا.

العدد  - 165متوز8052 /

مان بِدّ اهحدٔ أن ترد ؽهٍّا بىزّد ىن اهحد .إال أن صّٙاً ىا ىًؾٍا ىن ذهن .فإذا ٌْ
األسرٗ تعذن ِتىّو بحذؽٍا إهٖ اهِرا٘.
ــ قهت ِاههَ إن اهفرل بّن األىْ ِاهذىار بسّػ .فؾهٖ األقو أتؾهي مّف أفن اهسػ.
ِذبمت اهًمتٕ ؽًد اهحارٔ.
ــ سىؾت أن أبا ساهد عارب ؽًَّ ؽهٖ طبّٕ طقّرٔ .أّمِن فْ ًّتن أن «تمتبْ
هَ»؟.
ِمأًىا الىست ٌذُ اهؾبارٔ ىِعؾاً ذساساً فْ ًفش اهحدٔ .فإذا ٌْ تطىت ِتصرد
ؽًّاٌا سالو سذابات اهدسان اهىتطاؽدٔ ىن اهصبان .األفهب أًٍا تسِل اهمالي بقّر
ذسابِ .همن ٌذُ ٌْ اهذكّكِٕ .قد الذؼت ذهن ىًذ اهبدإّ ،فٍِ قهّىا ّمترج باألىر
ؽًدىا تكِي حاراتٍا بزّارتٍا ،إال أًٍا اًتبٍت أن هَ ىِقفاً آسر إذ ّؾهي أن أي أّىن بًٍّن.
ؽًدٙذ ّقادر اهدار هّؾِد ىسرؽاًِ ،قد ذىو ىؾَ أحِد أًِاـ اهفامٍٕ ِاهًكو.
ِفْ ذهن اهِّي ال تؾِد االبتساىٕ تفارقَِّ .تذرن فْ اهدار ٌِ ،اهصّش اهذٓ ماد
ّتسػٖ اهسبؾّن ،سفّفاً ػرِباً ىثو ؽطفِر دِرٓ.
ِ ...ىا تزاو تذمر مّف رآٌا أِو ىرٔ .ماًت أي أّىن ؽًدٌاِ ،قد حهست ىؾٍا فْ
اهطاهِن ىكابو اهىدسو ىباصرٔ .مان اهحِ ذاراً فتسففت أي أّىن ىن ىالبسٍا،ٌْ .
اهذكّكٕ ،فْ ؽىر ابًتْ اهبمر «ِبدت بصرتٍا اهبّعا٘ اهىصرّبٕ باهذىرٔ أصبَ بذهن اهًِـ
ىن اهتفاز اهذٓ ّقرّن بأن تتأىهَ ِتصىَّ أمثر ىىا ّقرّن بأن تكعىَِ .مان صؾرٌا
األصكر اهًاؽي ىًسدالً ؽهٖ متفٍّا ىثو قطاطات اهذٌبِ .فحأٔ فتر اهباب ِاًدفؿ ىًَ
اهرحوِ .ربػت اهىفاحأٔ ّدٓ اهطبّٕ فهي تتذرنًِ .ؼرت اهحدٔ إهٖ زِحٍا فإذا ٌِ حاىد
ىماًًَّ ،ؼر إهٖ اهحارٔ اهذسًا٘ فْ صقف آسر...
ـــ مًا قاؽدّن أىش ًتفرد ؽهٖ اهتهفزِّنِ .ماًت اهطِرٔ ىؿ اهطِت ىعبِػّن
تىاىاً ،فأطرّ ؽهٖ أن ثىٕ سه ًال فْ اهٍِاِ ،ْٙسرد إهٖ اهسػر هّطذر ىن ِعؾَ.
هي أفٍي صّٙاً .فّر أًْ ؽرفت اهكطٕ فْ اهطباز .ماًت أي أّىن تبتسي فْ ذّا٘ ٌِْ
تكِو :مًت ؽهٖ اهصرفٕ أسكْ اهزٌِرِ .رفؾت رأسْ فحأٔ فرأّتَ ِقد ىدّ رأسَ ىن سػر
اهبًإّ .مان ًّؼر إهْ سهسٕ...
 ...اهىهؾِنِ ..ىاذا تراُ ّأىو ىًٍا؟ إًٍا ؽهٖ األقو فْ ؽىر ابًتَ .إن هي تمن أطقر،
إعافٕ إهٖ أًٍا ىتزِحٕ! سّّو إهٖ اهحارٔ أًٍا قاهت صّٙاً أزؽخ اهحدٔ ذتٖ طىتت ،فإذا
ٌْ تكهب طفذٕ:
ــ ؽرفتِ ىاذا ذدج بّن إسؾاف ِسػّبٍا؟ قاو :إًَ ال ّرّد ِاذدٔ فّر ىتؾهىٕ! دسهن
ِىا ؽالقٕ اهقسّو ِاهػبش ِاهًفش باهؾهي؟ أًا أؽرف هىاذا قهب ؽًٍا ..أصىىت راٙذٕ
بدًٍا؟
حهش اهطقّران ّراقبان اهحد ٌِِ ىستهل ّتكّو فْ فرفٕ اهحهِش .اهتفت األِو ًذِ
اهثاًْ ِقاو:
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ــ أسىؾتَ ٌِِ ّفسّر هىاذا ّعؿ اهًؼارٔ أثًا٘ اهًِي؟ قاو إًَ ّذب أن ّرٗ اهىًاىات
حّداً هٙال ّفِتَ صْ٘ .اًفهتت عذمٕ ىن اآلسر فإذا أسُِ ًّطذَ بأن ّمتىٍا ،فردّ ؽهَّ
قاٙالً:
ـــ أًسّت ّا أٌبو أًَ ال ّسىؿ؟
ـ ِىؿ ذهن فإن حدتْ تكِو إًَ ّسىؿ فْ بؾغ األِقات ذتٖ دبّب اهًىهٕ.
ماًت تذِي ؽهٖ ِحَ اهحد ذبابٕ هحِد ،فاًطرف االثًان ّتأىالًٍا ٌِْ تًػ ىن ىمان
إهٖ آسر فِل اهبصرٔ اهىتحؾدٔ.
مان ههحد صاربان ىستطران ىثو حًاذْ فراصٕ طقّرِٔ .قد أذبت اهذبابٕ أن تكف
ِسػٍىا ،فإذا ٌِ ّذرن صفتَ اهؾهّا ىذاِالً أن ّػردٌا .ؽًدٙذ ذِىت قهّالً ،ثي ِقفت
ؽهٖ ػرف ذقًَِ ،هي تهبج أن ػارت هتذػ بؾد ذهن ؽهٖ أذًَِ .ذّن رفؿ ّدُ هّذبٍّا مان
قد طذا بؾغ اهصْ٘ ،فأبطر اهطقّرّن حاهسّن قباهتَ ٌِىا ًّؼران إهَّ ،فإذا ٌِ ّكفز
فحأٔ ًذٌِىا هّطّر ٌِِ ّعذن:
ـــ هكد أىسمتمىا ىتهبسّن باهحري اهىصٍِد .ىاذا تفؾالن أٍّا اهصّػاًان؟
ـــ ًًتؼرن أن تطذِ هًرّن حدتًا ٌِْ ،تمتب.
ـــ حدتمىا تمتب! ىاذا تمتب؟ ىا صا٘ اههَ .ىا صا٘ اههَ.
سذب اهطقّران حدٌىا إهٖ اهصرفٌِٕ ،ىا ّذذراًَ ىن إذداج أٓ عِعا٘ .رفؿ
األِو رأسَ ًذِ حدُ ِقاو صاىتاً:
ــ إًٍا تمتب ِؼّفتٍا .ىؾهىتٍا ؼاهىٕ ،تعربٍا إذا هي تمتب.
ِتابؿ اآلسر:
ــ ّحِز أن تِقفٍا أىاي اهذاٙػ ِقد رفؾت ّدٍّا إهٖ األؽهٖ.
فأعاف األِو:
ــ ِستحؾهٍا ترفؿ رحهٍا أّعاً.
ماًا ّتمهىان بطِت ىرتفؿ مْ ّتىمن اهحد ىن سىاؽٍىاِ .تطِر اهرحو اىرأتَ اهتْ
طار هٍا ؽدد ىن األذفاد ِقد رفؾت ّدٍّا ِرحهٍا ىكابو اهحدار .فعذن ذتٖ دىؾت
ؽًّاُ.
ِدسو ؽهٍّا ٌِِ ىا زاو ّكٍكَ:
ــ صِّ ..ا! بؾد ىا مبر ِصاب ،أسذُِ ؽهٖ اهمتاب؟ أٓ ىا صا٘ اههَ ،ىا صا٘ اههَ...
ذافؼت اهحدٔ ؽهٖ ِعؾٍاِ ،اطػًؾت ؽدي االٌتىاي بىا ّدِر ذِهٍاِ .هي تكو سِٗ
مهىٕ ِاذدٔ:
ــ اترمًِْ ..أًٍْ ِؼّفتْ.
اقترب ىًٍا أذد اهطقّرّن ِراز ّبذهل فْ اهدفتر.
باب تِىا .دار .دِىا
ِؽاد هّحذب حدُ ىن ّدُ:
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ـــ اًؼر مّف ترسي األهف :ىثو سّارٔ ىؾِّحِٕ .اهباّ٘ ..ا ؽًّْ ؽهٖ اهبا٘ ،ىثو ػبل
اهقسّو!
ِؼهت اهحدٔ ىػرقٕ برأسٍا تِاطو اهمتابٕ ،إال أًٍا هي تؾد تًتبَ إهٖ صْ٘ ىىا
تمتب.
بدت اهذرِف أىاي ؽًٍّّا ىثو مُِٗ ؽهٍّا ىًٍا أّاي ذسبت أًٍا اًىذت ىن ىاعٍّا
تىاىاً.
هي ّمن ِاهدٌا ذهن اهرحو اهكاسْ ،فّر أًَ ذّن ؽاد إهٖ اهىًزو ىن تهن اهسفرٔ
اهػِّهٕ ِهي ّرٌا ،اًفحر فْ ِحَ أسٍّا اهمبّر ،بمو فعب اهرحو اهذٓ ّصؾر بأن صّٙاً ىا
ٍّدد صرفَ:
ـــ ِىتٖ مان هًا بًات ًرسهٍن إهٖ اهىدارش! ٌذا ىا بات ًّكطًا ِاههَِ .ىاذا بؾد
ذهن؟ تتفتر اهبًت ِتتؾهي اهؾصل ِاهٍِٗ .اهبًت ههبّت ،هألِالد .فكػ ،فْ اهبّت تبدأ
ِتًتٍْ.
بمت مثّراً تهن اههّهِٕ .ماًت مهىا تذمرت أن أسِتٍا حىّؾاً ّقادرِن اهىًزو فْ
اهطباز إهٖ اهىدرسِٕ ،أن متبٍي ِدفاترٌي ىتًاثرٔ فْ ىستهف أًذا٘ اهدار .ؽادت إهٖ
ًذّبٍا اهىرّر.
مان اهطقّران ّهذان إهذاذاً ؽحّباً ؽهٖ ىتابؾٕ حدتٍىا ٌِْ تمتب ِؼّفتٍا ،فهي
ّمادا ّقادران اهقرفٕ ىؿ حدٌىا ،ذتٖ اًتكال إهٖ اهصرفِٕ ،ؽادا ّسترقان اهًؼر إهٍّا ىن
اهًافذٔ:
ــ أرأّت حدتنّ ..ا؟ اهكهي فْ ّدٌا ،همًٍا ال تمتب.
ــ أؼن أًٍا تبمْ.
ــ آُ ّا ىسمّنِ ..هىاذا تبمْ؟! أهي تالذؼ أًٍا فرذإً ىثهًا ِّي دسهًا إهٖ اهىدرسٕ؟
ِىؿ ذهن ،فكد سكػت دىؾٕ ىن ؽّن اهحدٔ ؽهٖ اهدفتر.
ماًت تتسّو أًٍا ستكرأ ؽىا قرّب بًفسٍا اهرساٙو اهتْ ّبؾج بٍا ابًٍا ..ىن
اهىٍحر.
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ىضٖ أمثر ىن غصرّن غاىاً غهٖ اهذادثِٕ ،هي تتىمن أىْ ىن اهسالص ىن ذمرٗ
ذهن اهصبر االسِد اهىثكو باهصؤي اهذٓ ذو بػاٙهتْ..
ِّىٍا مًتُ ىحرد قظػٕ هذي غاهكٕ فْ أذصاٍٙاِ ،همًْ ذفعت اهذمإّ
بتفاصّهٍا اهٍاىصّٕ غن عٍر قهب غهٖ هسان أىْ اهتْ رسىتِ هْ صِرٔ ِاهدٓ ،غاىو
اهبًا٘ ،اهىػدي ،اهىتالصْ اهذٓ استفٖ ىن دِن سببِ ،ضاؽ أثرُ ىا بّن اهىِت
ِاهفكدان..
تذِو إهٖ أقاِّو تهِمٍا األهسن ..ىًٍي ىن قاو ِقتٍا إًَ دٌُش تذت سّارِٔ ،قاو
اصساص آسرِن إًَ استظفِ ..ردد ؾّرٌي اًَ ىسافر أِ رٌن اغتكاو اهسهظٕ ،أِ اًَ
دفن فْ إذدٗ اهىكابر اهحىاغّٕ...
هي تصو أىْ (سػاد) هًٍإّ قصتٍا اهذزًّٕ ،ذهن أن فمرٌا عو سحّن االًتعار..
ِغهٖ غمش ىا ّرسىَ اهِاقؼ ..رفضت ارتدا٘ اهسِاد ِاهكبِو بىِت زِحٍا ِؾّبت
فمرٔ االرتباظ برحو آسر ؾّر ذان اهذٓ هي ّىت فْ قهبٍا..
ت األربػّن ىن غىرٌا إال اًٍا ماًت تًسخ حىاهٍا ىن اهصبر ..هي ًّو اهصّب
تحاِز ِ
ىن صػرٌا األصكر أِ ّحػد اهزىن ِحٍٍا اهكىرٓ ..ماًت تبدِ ِمأًٍا فْ غىرٓ أًا ابن
اهػصرّن غاىاً..
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ِغهٖ اهرؾي ىن أن ىالىر ِحٍٍا ماًت ترسي ابتساىٕ غفِّٕ تهّل باسىٍا ،إال
أًًْ هي أرصد ِحٍٍا اهًاصؼ اهبّاط ٌِِ ّضذن ضذمٕ صادقٕ ظِاو ذّاتْ ،ىثو
ت فَّ دراستْ اهحاىػّٕ بتكدّر حّد حداً..
ذهن اهِّي اهذٓ أًٍّ ُ
ِّىٍا رقصتِ ِضذمتِ بحًِن ..قهّبتِ سزإً ىالبسٍا بفِضِّٕ هي أغرفٍا فْ
سهِمٍا ىن قبوِ ،أسرحتِ هْ بدهٕ رحاهّٕ سِدا٘ اّظاهّٕ اهصًؼ ِربظٕ غًل ذرّرّٕ
ذىرا٘ ،قاهت إًٍا تػِد ألبْ ِهي تالىش حسدُ سِٗ هّهٕ غرسٍىاِ ،ماًت ٌدّٕ باٌعٕ
اهثىن ىن رحو ثرٓ أسهص أبْ فْ بًا٘ بّتَِّ ..هّل بْ أن أرتدٍّا اهِّي بِصفْ
غرّش ٌذا اهصباز..
ىن ِّىٍا ..اًصؿهتِ بتصفّف صػرٌا ِارتدتِ فستاًاً قصّراً سىا ْٙاههِن ِِضػ ِ
ت
بػط ىساذّل اهتحىّو اهتْ هي تالىش ِحٍٍا ىًذ زىن بػّدِ ..بدت مىا هي أرٌا ىن
قبو ..ماًت ىثو ىالن ٌبظ ىن اهسىا٘ أِ ذِرّٕ قدىت ىن اهحًٕ هىصارمتْ فرذتْ..
ذفو اهتسرد ذضرُ ًسبٕ ىن األِساظ اهحاىػّٕ ِاهػهىّٕ ِغدد ىن رحاو اهدّن
ِاهسّاسٕ اهٖ حاًب صسصّات بارزٔ فْ اهىحتىؼ..
ماًت اهػِّن تتبػًا فْ اهذري اهحاىػْ ..أِ تتبؼ حىاو أىْ تذدّداًِ ..همن أؾهبٍا
ماًت ًعرات ال تتػدٗ اإلغحاب ،إال ًعرات ذهن اهسّاسْ اهحاهش فْ اهصف األِو،
اهىذاظ بػدد ىن غًاصر اهذىإّ اهىثّرٔ ههرّبٕ ِاهذذر..
مان ّرتدٓ بدهٕ ذبرّٕ اههِن ،ىعٍرُ ّىّو ًذِ اهِقار ِاهتكِٗ ،اذتهت ِحٍَ
هذّٕ ىٍذبٕ ىتِسظٕ اهظِو أفسد سِادٌا بػط اهصػّرات اهبّضاِ٘ ،صارب سفّف
ِبكػٕ دامًٕ أغهٖ حبًَّ ،فّىا سمًتِ اهسِاتي سًصر ّدُ اهّىًٖ ِبًصرٌاِ ،قبضت
ذات اهّد غهٖ سبذٕ فضّٕ تتكهب ذباتٍا بّن أصابػَ باًفػاو ال ًّي غن غبادٔ اِ ذمر
ساهل..
مًت أتابؼ ًعراتَ اهِقذٕ ٌِْ تػرٓ أىْ ىن ىالبسٍاِ ..تؿِص فٍّا آالف
اهىرات..
اًصؿو اهحىّؼ باهفرز إال أًا مًتُ أذترلُ ِأذِبُ بصىت ىثو صىػِٕ ..أًا اتابؼ
سهِن صاذب اهػِّن اهِذصّٕ ٌِِ ّحدد رؾبتَ باهتٍاي أىْ ِّػط صفتَّ تارٔ
ِّذدج أذد ذىاّاتَ تارٔ أسرٗ..
تًبٍت هذهن اهصسص اهذٓ مان ّتهكٖ األِاىر ىن اهسّاسْ ٌِِ ّكترب ىن أىْ
ِّدش فْ مفٍا ِرقٕ صؿّرٔ ِّذدثٍا فْ أذًٍا..
اهتفتت أىْ اهٖ اهسّاسْ ِابتسىت فساو هػابَ ممهب ّتضِر حِغاً..
احتىؼ اهذرد ِاهسِف ِاالضظراب فْ داسهْ ٌِِ األىر اهذٓ أفسد غهّْ فرذٕ
غىرٓ  ..ىىا دغاًْ هسذب أىْ ِىؿادرٔ اهذفو..
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تأهىتُ هفساد فرذتِْ ..غزهتُ ًفسْ غدٔ أّاي ،إهٖ أن ماصفتًْ أىْ بذكّكٕ تهن
اهِرقٕ اهتْ متب فٍّا اهسّاسْ حىهٕ ِاذدٔ (راحػِا ىمتبْ فْ اهكرّب اهػاحو
ههذصِو غهٖ ِعّفٕ تهّل بابًمي)..
رفضت األىر ِفضّهت اهبظاهٕ ِاهصكا٘ غهٖ هكا٘ ذهن اهصسص ىرٔ أسرٗ ..ؾّر أن
أىْ ماًت تتِسهًْ أن ًذٌب إهَّ ،بِصفَ أىهًا اهِذّد فْ عو ِاقؼ ىذاظ باهبظاهٕ
ِاإلذباظات ..سصِصاً ِأن ِضػًا االقتصادٓ ّتظهب ىًا أن ًمِن أقِّا٘ هًّو
اهفرص..
زرت ِأىْ ىكر ذهن اهسّاسْ ِقبػًا فْ قاغٕ االًتعار اهتْ ماًت هِذدٌا أمبر ىن
بّتًا ِاهبّت اهىحاِر هَ..
ِبػد اًتعار هي ّظو أمثر ىن ًصف ساغٕ ،تهكًّا اإلّػاز باهدسِو اهٖ ؾرفٕ
ىستظّهٕ ىفرِصٕ ِىؤثثٕ غهٖ ًذِ فاسر..
مان اهسّاسْ ّحهش ًٍإّ اهؿرفٕ سهف ىمتبًَ ،عر إهًّا ىن تذت ًعارٔ اهكرا٘ٔ
اهتْ بدت ظار ٕٙغهٖ ِحٍَِ ،سرغان ىا ىَثو غهًّا دِر اهىًٍىن بكرا٘ٔ االِرال
اهىبػثرٔ غهٖ اهىمتب..
اِغز إهًّا باهحهِش بذرمٕ ّدُ ىن دِن أن ًّظل مهىٕ ِاذدٔ ِ ،عو ّذدل فْ
أِراقَ اهىبػثرٔ..
مًت أراقبَ هٙال ّسرقًا بًعراتَ اهدًّ ٕٙمىا فػو فْ اههكا٘ األِو ..ؾّر أًَ بدا
صسصًا آسر تىاىاً ..هي ّرفؼ ِحٍَ بِحَ أىْ ِهِ باهىصادفٕ..
ِبػد دقاٙل اًتعار ىتػبٕ ،رفؼ رأسَ تحاٌْ ِبدأ ّصّد بتفِقْ ِذرصْ غهٖ
اهًحازِ ..ضؿظ غهٖ زر بكرب ّدُ غهٖ اهظاِهٕ ..ففتر باب اهصاهٕ ِدسو صاب
بىًتٍٖ األًاقٕ عو ثابتًا باًتعار األِاىر..
ِبهٍحٕ آىرٔ قاو اهسّاسْ:
 رافل ٌذا اهصاب هّبدأ اهػىو فْ اهىمتب اهساصِ ..من ىٍتىاً بتػهّىَتفاصّو غىهًا فٍِ ىن أقاربْ..
تِرد ِحَ أىِْ ،اذىر ِحٍْ تأثراً باهىفاحأٔ ...ذُبست اهمهىات فْ فىْ رؾىًا
غًْ ،فّىا مسرت أىْ صىتٍا ِاًظهكت تصمر ىِقف اهسّاسْ اإلًساًْ ِتذّظَ
باهدغا٘ ِاهثًا٘..
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() 3
بػد أسبِؽ ِاذد ىن ىباصرتْ باهػىو فْ اهىمتب اهساص ..أِغز اهسّاسْ
بإّفادٓ اهٖ ىدًّٕ اهىِصو إلّصاو بػط اهىهفات اهسرّٕ..
ذاِهت حاٌدًا غدي ترن أىْ هِذدٌا ِهمن األىر مان ِاحب اهتًفّذ..
ماًت ىٍىتْ تتهسص بتسهّي ىؿهف ىؿهل اهٖ صسص ّدغٖ (ذحْ أمري) مان
اسىَ ِرقي ٌاتفَ اهصسصْ ىظبِغاً غهٖ اهىؿهل..
اقهتًْ سّارٔ ىصفذٕ رباغّٕ اهدفؼ ىن ىارمٕ تِِّتا تػِد هىِمبَ اهصسصْ ىن
بؿداد اهٖ ىدًّٕ اهىِصو ..ىن دِن أن تتِقف فْ أٓ سّظرٔ غهٖ اهظرّل.
مان اهساٙل صاىتاً ظِاو اهظرّل ،ىثّراً ههرّبٕ ِاهكهل ِاإلزغاد ،ىىا حػو اهرذهٕ
ىتػبٕ ِىىهٕ..
ِبػد أمثر ىن ثالج ساغات ًِصف ىن اهحهِش فْ اهسّارًٔ ،ظل اهساٙل حىهتَ
اهِذّدٔ:
 سّدٓ هكد صارفًا غهٖ دسِو ىدًّٕ اهذضر ِىا ٌْ إال ًصف ساغٕ ذتٖ ًصواهٖ ىرمز اهىدًّٕ..
ًسست رقي ٌاتف اهذاد أمري ىن غهٖ اهىؿهف ِِضػتَ فْ ٌاتفْ اهىذىِو
ِاتصهت بَِ ،ىن أِو رًٕ ،رد غهّْ صِت صاب ِذدد ىِغد اههكا٘ قرب اهىذظٕ
اهػاهىّٕ هسمن اهذدّد غًد ىدسو اهىدًِّٕ ،قاو إًَ سًّتعرًْ ًٌان بسّارٔ سِدا٘
متهن اهتْ تكهًْ اآلن..
ِصهت إهٖ ىكربٕ ىن اهىذظٕ ِغًد اهظرّل اهداٙرٓ تًبٍت هسّارٔ تصبَ سّارتًا
تًتعر ًٌان..
ْ باهًزِو.
ِقف اهساٙل باهكرب ىن اهسّارٔ ِأِغز إه ّ
ترحو ىن اهسّارٔ األسرٗ رحو هي ّتحاِز اهثالثّن ىن اهػىر ،قرِٓ اههٍحٕ ،مان
ضػّف اهبًّٕ ظِّو اهكاىٕ ىاٙالً اهٖ اهسىرٔ ذا هذّٕ صػثٕ ؾّر ىٍذبٕ ظِّهٕ هدرحٕ
أًٍا تسفْ غًكَ باهماىو ،مان ّكبط بظارف صفتَّ غهٖ ىسِان هتًعّف األسًان،
ّرتدٓ دصداصٕ قصّرٔ ترتفؼ إهٖ ىا تذت رمبتَّ..
غرفًْ بًفسَ غهٖ أًَ اهذاد أمري ِاستهي اهىؿهف ِأًٍٖ اههكا٘ غهٖ غحو..
ِاًظهل بسّارتَ ىسرغاً..
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ظرّل اهػِدٔ مان ىتػباً متهن األسٙهٕ اهتْ بدأت تتضسي فْ رأسْ غن اهذاد
أمري ِغالقتَ باهسّاسْ ِغن اهىؿهف اهذٓ ًدىت ألىاًتْ اهتْ ىًػتًْ غن مصف
ىذتِاُ..
غًد اهىسا٘ ِصهت ىتػباً إهٖ بّتْ ببؿداد ِفِحٙت باهسّاسْ ّحاهش أىْ فْ
ؾرفٕ اهضِّف بىفردُ ىن دِن أٓ ذىاّات..
مان ِحَ أىْ ّتهِن بػدٔ أهِان فْ اههذعٕ اهِاذدٔ  ..أصفر ىن اهسِفِ ،أذىر
ىن اهكهلِ ..أزرل ىن اهتِترِ ..سهّظ ىن األهِان ًّتعر ردٔ فػهْ..
تذدثت إهّْ أىْ بهٍحٕ ىتػهثىٕ:
حا٘ سّادتَ قبو قهّو ِأصرّ أن ًّتعر غِدتن ..
قاظػٍا اهسّاسْ:
مًت أًتعر غِدتن أٍّا اهبظو ..فال أستظّؼ ىكابهتن فْ اهىمتب فْ ىثو ٌذُ
اهساغٕ ىن اههّو ،أًت بظو ذكّكْ ّا بًْ..
ِّي ؾد سًّتكو سمًمي ىن ٌذا اهكبر اهذٓ تػتكدِن أًَ بّت إهٖ ىمان ّهّل
بِضػمي اهحدّد..
ًٍط ِصافذًْ ِسهىًْ رزىٕ ىن اهدِالرات ف ٕٙاهى ٕٙدِالرِ ..قاو ٌذُ ىمافأٔ
بسّظٕ هكا٘ اهحٍد اهػعّي اهذٓ قدىتَ اهِّيِ ..ؾادر ىن دِن أن ًّتعر إحابتْ..

() 4
قررت االرتباظ بفتأ أمثر حىاالً ىن ضّا٘ اهصىش ،مًت قد أغحبت بٍا أّاي
اهدراسِٕ ،همن اهػِز مان ّصمو ذحراً ثكّالً ّسمن فِل هساًْ ،فهي أذدثٍا إال غًدىا
تؿّر اهذاو..
تزِحتُ ِغىهتُ حاٌداً غهٖ تذكّل ذهىْ بتمِّن أسرٔ مبّرٔ ،غساًْ أًسٖ غاهي
اهِذدٔ اهذٓ ترمًْ فَّ ِاهدٓ..
ٌحرًا ذّاتًا اهكدّىٕ ببؤسٍا اهالىًتٍْ ..ترمًا اهًاش اهتْ الزاهت تذمْ قصص
فكدان ِاهدٓ ،ابتػدًا غن اهفكرِ ،بّتًا أِ ؾرفتًا اهػحِز اهباهّٕ..
تؿّرًا ..أِ ؾّرتًا غِّن ذهن اهسّاسْ اهتْ صرت أصمر اًبٍارٌا بأىْ ىن دِن
إدران..
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ىرت األّاي غحِهِٕ ،سرغان ىا تذِهتُ إهٖ صسص فاغو فْ ذّأ اهسّاسّْ ..دُ
اهّىًٖ أِ ىدّر أغىاهَ اهسفِّٕ ..تظِرت ِحٍات إّفادٓ اهٖ ىذافعات اهػرال مهٍا،
ِىن بػدٌا اهٖ دِو مًت أساف اهًعر إهٍّا غهٖ اهسارظٕ..
غهىًْ سّادتَ أن هكب اهذاد ال ّظهل ذصرًا غهٖ ىن ذخ بّت اههَ اهذراي ِ ،إًىا
ّسص بَ أصساصاً ىن غًّٕ اهذاد أمري ِاهذّن ّكظًِن اهىذافعات اهصىاهِّٕ ..هكب
اهسّد ال ًّذصر باهذّن ّػِد ًسبٍي اهٖ رسِو اههَ ِإًىا ّكصد بَ أصساصاً ىن
اهىذافعات اهحًِبّٕ ،ىن أىثاو اهسّد ٌّثي اهذٓ اهتكّتَ فْ ىدًّٕ اهبصرٔ ،مان
أصهؼ اهرأش ضسي اهبًّٕ أسىر اهبصرٔ غابش اهِحَ ،ذاد اهىزاد ،صفتاُ ال تفارل
اهسّحارِّٔ ،دُ ال تفارل اهسبذٕ اهسِدا٘..
مًت قد تِاصهت ىػَ ًِكهت إهَّ أمثر ىن رساهٕ ىؿهكٕ مىا فػهت ىؼ اهذاد
أمري فْ ىدًّٕ اهىِصو ِغدد ىن اهذحاز فْ اهىذافعات اهصىاهّٕ ِاهؿربِّٕ ...غدد
آسر ىن اهسادٔ فْ اهىذافعات اهحًِبّٕ..
إال أن فضِهْ فضر هػبٕ ذهن اهسّاسْ ِأِهٙن اهذّن ّتسذِن ىن ىسىّاتٍي
اهدًّّٕ ؾظاّ٘ إلدارٔ اهبالد غهٖ ًذِ ؾاىط..
ِذات ِّي ِفْ إذدٗ سفراتْ مًت قد فتذت أذد اهىؿهفات اهِاحب إّصاهٍا اهٖ
ىدًّٕ اهىِصو..
اذترل فمرٓ ِارتحف حسدٓ ىن ٌِو اهصدىٕ ِأًا أتابؼ ذرِف رساهٕ متبٍا
اهسّاسْ بسظ ّدُ إهٖ اهذاد أمري:

اهسالي غهّمي ِرذىٕ اههَ ِبرماتَ..
قِهَ تػاهِٖ( :إن حًدًا هٍي اهىًصِرِن)
فْ اهِقت اهذٓ أبارن همي اًتصاراتمي فْ اهػىهّات اهسابكٕ ..أدغِمي
هتصفّٕ اهحىاغات اهىتفل غهٍّا غهٖ ًذِ ماىو ِتظٍّر ىدًّٕ اهىِصو
اهذدبا٘ ِأظرافٍا ..هتبكٖ غاىرٔ بِحِدمي..
ظّاً قاٙىٕ بأسىا٘ اهصسصّات اهِاحب تصفّتٍا فْ اهكرّب اهػاحو..
ِستصهمي اهىِاد ِاألىِاو اهالزىٕ ههحٍاد غن ظرّل ىػتىدّن تػرفًٍِي
ذل اهىػرفٕ ِ ..اههَ اهىِفل..
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ماد قهبْ ًّسهؼ ىن صدرٓ بسبب اضظراب اهًبط اهًاتخ غن اهسِف ِاالرتبان..
اغدت ترتّب اهرساهٕ فْ اهىؿهف ِمأن صًّٙا هي ّمن..
ِتابػتُ غىهْ ِأًا أفمر فْ أسهِب اهسالص اآلىن ىن ىصارّؼ اهىِت اهتْ صرت
صرّماً فْ صًاغتٍا..
ِهمًْ مًتُ ىثكالً باهرساٙو اهىؿهكٕ ،ىن اهىِصو تِحٍت اهٖ اهفهِحٕ ِىًٍا إهٖ
بؿداد ِىن ثي إهٖ اهدِّإًّ ِاهبصرٔ غًد اهسّد ٌّثي..
مًت أفتر اهرساٙو مهٍا ِأدِِّن اهىػهِىات بسرّٕ تاىِٕ ..فْ اهرساهٕ اهتْ ِحٍٍا
ت ىا ًّاقط رساهتَ إهٖ اهذاد أمري ،ذّج حا٘ فٍّا:
اهسّاسْ اهٖ اهسّد ٌّثي رصد ُ

اهسّد اهىحاٌد ٌّثي ذفعَ اههَ
تذّٕ حٍادّٕ هىًاصرٓ اهػكّدٔ
قِهَ تػاهِٖ( :أغدِا هٍي ىا استظػتي ىن قِٔ ِىن رباظ اهسّو ترٌبِن
بَ غدِ اههَ ِغدِمي)
ِردتًا ىػهِىات سظّرٔ غن ًّّٕ اهبػط ههكّاي بػىهّات اؾتّاو ىًعىٕ
ضد اهرىِز اهػكاٙدّٕ فْ اهىذافعات اهؿربّٕ ِاهصىاهّٕ ..هذا تكتضْ
اهذاحٕ ههدفاؽ غن اهًفش ِاهػكاٙد ِاهىكدساتًِ ..رٗ اًَ ىن اهِاحب
تذرّن رحاهن األصدا٘ اهٖ اهىًاظل اهتْ تستهف ىػًا ِتصفّٕ ىا ّىمن
تصفّتَ ىًٍي..
اقدر صذٕ اهسالز ِاهػتاد هدّميِ ،همًْ أغدمي باّصاو ىا تذتاحًَِ
ِأمثر سالو اهِّىّن اهكادىّن..
ِاهسالي غهّمي ِرذىٕ اههَ..

()5
مان اهسِف ًّتابًْ ..ىؼ إدرامْ أًَ ذاهٕ إًسإًّ ظبّػِّٕ ،همن ىا ّػترًّْ اهِّي
أمثر تصػبًا ىن ىفٍِي اهسِف..
هي أمن ساٙفاً ىن ىصارذٕ اهسّاسْ بىػرفتْ ذّامتَ سِّظ اهظاٙفّٕ فْ
اهىحتىؼِ ،إًىا مًت ىرغِباً غهٖ ىصّر أىْ ِزِحتْ ِىِهِدٓ اهذٓ ًّتعر اهذّأ بػد
أّاي قهّهٕ..
أِقفت أغىاهْ غهٖ ًذِ ماىو هػدٔ أّاي ىىا دغاُ الستدغا ْٙفْ ىمتبَِ ..ىن أِو
ًعرٔ غرفت اًَ مصف ىا اسفِْ ..ذدثًْ بهٍحٕ ٌاد ٕٙساسرٔ:
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 أًت الغب ذمْ فْ هػبتًا ٌذُ ِهمن قاًِن اههػبٕ ّؤمد غهٖ أن ىن ّمتصفسظظ اههػبٕ ِأسرارٌا ،غهَّ ىؿادرٔ اهىهػبِ ..همن ّا بًْ قبو أن تؿادر أرّدن
أن ال تكهل بصأن ِاهدتن اهػزّزٔ ،فٍْ ىن اهِّي تذِهت إهٖ غرِسْ ،ىتػتْ
اهىؤقتٕ ،بىا صرؽ اههَ ،أىا بسصِص زِحتن فسّأتْ دِرٌا قرّباًِ ..ىن ثي
ًػتزي ىمافأٔ اهذاد أمري ِاهسّد ٌّثي بحىاهٍن األساذ..
سذبًْ أفراد اهذىإّ إهٖ سارد اهىمتب ِىن ثي اهٖ اهسّارٔ اهىصفذٕ ِاًظهكِا
بْ اهٖ ظرّل صذرآِ..
تِقفت اهسّارٔ غهٖ حاًب اهظرّل ِترحو ىًٍا أذد أفراد اهذىإّ ِسذبًْ مىن
ّسذب سرِفًا إهٖ اهىذبر..
ابتػدًا بضؼ سظِات غن اهصارؽ اهرّٙشِ ،إذا بَ ّسذب ىسدسَ ِِّحٍَ ًذِ
رأسْ ..غًدٙذ صار اهػاهي ىن ذِهْ ضبابْ اهىعٍر ِهي أغد أسىؼ إال صِتْ ِأًا
أساظب ًفسْ:
 ال صِرٔ فْ ذًٌْ بٍذُ اههذعٕ سِٗ صِرٔ ِاهدٓ ،ربىا ًتصابَ باهىصّرذاتَ ..ربىا سّبكٖ ىصّرٓ ىحٍِالً بًعر ابًْ ،اهذٓ سّسىؼ ذماّات ظِّهٕ
ىن أهسًٕ اهًاش غن ضّاغْ ..مىا سىػت أًا غن أبْ..
هست ًادىاً غهٖ ىِتِْ ..همًْ أتىًٖ أن ال ّذرن ابًْ هػبٕ اهدىٖ اهدىِِّٕ ..أن ال
تتمرر ىػَ اهذمإّ ذاتٍا..
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مأًٍا أطّبت بىش ىن اهحًِن ،اًتفضت بّأش هتزّر مابِساً حثي فِل طدرٌا ىًذ
سًّن ،هي تمن قادرٔ عهٖ استّغاب ذحي ىأساتٍا ،ذتٖ أًٍا هي تغد قادرٔ عهٖ اهتفمّر بىا
ذطوِ ،مّف تبهدت ىصاعرٌاِ ،فكدت اإلذساش باألهي ،ذتٖ أًٍا هي تبن .ماًت تًظر إهٖ
ىا حرٗ ذِهٍا بذٌِو صو تفمّرٌا ،هي تغد تصغر باهحِؼ ِال باهغطضِ ،ال بهسػ اهبرد اهذٓ
استرل عظاىٍا ٌِْ ،تكبػ صبَ عارّٕ فْ قبٌِا اهرطب ،ىصدِدٔ بموّ أذاسّسٍا إهٖ
ِاهدتٍا اهتْ أطّبت باهصهو ىن ٌِو اهطدىٕ.
ؽابت عن اهِعْ عًدىا اقتذىِا اهبّت ِقتهِا زِحٍا أىاي عًٍّّا ٌِِ ،قاٙي ّطهْ
اهفحر ،ىًذ ذهن اهِقت ٌِْ تٍذٓ بمهىات ىبٍىِٕ ،تٙن أًًًّا فاحغًا ِتتأُِ بىرارٔ ،دىِعٍا
تًساب فْ أسادّد ِحٍٍا اهىتؾضن ،عًّاٌا اهصاذبتان اهىؾرِرقتان ؽاطتا عىّكاً فْ
ىذحرٍّىا ،ال صْ٘ ّربطٍا باهذّأ سِٗ قطرات اهىا٘ ،اهتْ تكطرٌا هٍا ىرّي بّن ذّن
ِآسرِ ،اهدتٍا ٌْ موّ ىا تبكٖ هٍا ىن األسرٔ ،فىًذ عاي مان أذىد قد استفٖ فحأٔ،
ِاًكطغت أسبارُ ذّج اقتّد رًٌّٕ ثي أعدي ،ىؤسراً قتو ِاهدٌا أىاي عًٍّّا ذّن عبرتٍا
أصباز اههّو.
ماًت ىرّي تكبػ ِذّدٔ ِقد أرعبٍا ٌذا اهطىت اهمّٙب ذّج ٌبت ىذعِرٔ عًدىا
تًاٌٖ إهٖ سىغٍا ِقػ سطِات ثكّهٕ ىزقت ذحاب اههّو ،ثي تغاهٖ ضحّخ ِطسب
ضذمات ىستٍترٔ ٌىست ّا إهٍْ :إًٍي قادىِنِ .ثب قهبٍا ىن اهسِف ،ثي ٌبت هِضػ ىا
تبكٖ ىن األثاج سهف اهبابِ ،أطفأت اهصىغٕ اهِذّدِٔ ،اتمأت باهكرب ىن ِاهدتٍا،
ِتدثرت ىؾطّٕ رأسٍا ِذبست أًفاسٍاِ ،اًمىصت عهٖ ذاتٍا تذت اهؾطا٘ ،سِفاً أن
ّسىغِا ِحّب اهكهب اهىذعِر اهسافل ،ىثو قهب عطفِر ِقػ فْ قبضٕ اهطّاد ،تىًت
فْ تهن اههذظٕ،أن تذِب أن تتالصٖ ..تىًت هِ أًٍا هي تِهدِ ،.األطغب ىن ذهن إًٍا ماًت
*
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حىّهٌِٕ ،ذا مان ىطدر صكاٍٙا أذّاًاً ،هكد سسرت موّ صْ٘ ،حو ىا تسصاُ اآلن ،أن
تسسر آسر ىا تبكٖ هٍا.
تذمرت ذبّبٍا أّىن ِِعدُ هٍا باهِفا٘ عًدىا ِدعٍا ِرذو ،قاو هٍا ِّىٍا اًتظرًّْ
قرّباً سأعِد ىًتطراً .أّن أًت اآلن ّا أّىن ؟ .
إًٍي قادىِن ،إًٍي ّكتربِن ىًْ ،إًًْ أسىػ ِقػ ذِافرٌي ٌِْ تسذل اهثهخ بكسِٔ
،أسىػ قٍكٍٕ ضذماتٍي اهىاحًِٕ ،قغكغٕ أسهذتٍي.
تِقفِا أىاي اهًافذٔ اهىِازّٕ ههرطّف ،تظٍر ىن سالو تهن اهًافذٔ ٌِْ ،اهمِٔ
اهِذّدٔ اهتْ تطو ىن سالهٍا عهٖ اهغاهي ،ال ترٗ ىًٍي سِٗ األرحو ،همًٍا ماًت تىّز
أرحو اهفكرا٘ ىن أرحو األؽًّاِ٘ ،اهصباب ىًٍي ِاهصِّخِ ،ىن سالهٍا تغرفت إهٖ أّىن
ابن اهحّران ،اهذٓ مان طاهباً ّغبر اهرطّف أمثر ىن ىرّٔ فْ اهِّي ،ماًت تىّز ذذاُ٘ ىن
بّن موّ األذذّٕ ِىن سالهٍا تبادال اهرساٙوِ ،ىن سهف اهزحاد اهمتّي تبادال اهكبو ،هكد
ؽرش فٍّا األىو ِذدثٍا فْ رساٙهَ عن أصّا٘ ىستهفٕ ،هكد أذبت أّىن ِآىًت بأفمارُ
ِرأت فَّ ىسهطٍا اهِذّد ،اهذٓ ذىو إهٍّا األىو.
عادت ىن صرِدٌا ذّن ٌتف أذدٌيٌ :ذا ٌِ اهبّت ،فْ ٌذا اهكبِ فتأ حىّهٕ
رأّتٍا عًدىا اقتذىًا اهبّت أِو أىش آُ  ..هكد ماًت فْ ثّاب اهًِي ،ىثو زًبكٕ ترتغض
ىن اهسِف ،آُ ىا أحىهٍا  ..ىا أحىو ًسا٘ ٌذُ اهىدًّٕ ىن اهداسو ،تطِرِا عطرت
ًٍدٍّا بّدٓ ٌاتّن ،هكد ماًا ًٍدّن دافّٙن ِطرّّن ،تطِرا ،هكد ضربتًْ ِعضت ّدٓ ىثو
قطٕ صرسٕ ،اًظرِا ..ىا زاهت آثار أسًاًٍا بادّٕ عهٖ ّدٓ ،هكد أؽاظتًْ ِأٌاًت مبرّاْٙ
هِ أطاعًْ اهىسؤِو هكتهتٍا.
حثا أذدٌي عهٖ رمبتَّ ًِظر إهٖ اهداسو ىن اهمِٔ ،مان اهظالي ِاهطىت ىطبكاً،
ٌتف ال أذد فْ اهبّت ،دعًِا ًذٌب فأًا ال أذبّ االؽتطابِ ،اهًسا٘ مثر ،موّ صْ٘ ّىمن
اهذطِو عهَّ عًِٔ ،إال اههذٔ تذتاد إهٖ حِ ىًاسب.
قاطغَ أذدٌيّ :ا ؽبْ فْ االؽتطاب ّذطو اهىر٘ عهٖ اههذٔ.
ٌتف  :سأبهؾَ عًمي
قاو اهحىّػ بطِت ِاذد ..طز عهّن ِعهَّ ،اذٌب إهٖ اهصّطان أًت ٌِِ ،ستحدُ
ّبذج عن ىتغٕ فْ بِّت أسرٗ أمثر دفٙاً ىن ًٌا .
اًٍار آسر أىو هٍا باهًحأ ،بدؤِا ًّزهِن اهدرد  .سطِاتٍي تدِش قهبٍا بغًف ِتسذل
رأسٍا بكسِٔ ،ازداد سفكان قهبٍا ،تسارؼ أمثر ىػ طرقٍي اهغًّف عهٖ اهباب باألّدٓ،
ِاهذِافر ،ارتغض اهحسد سِفاً ِاٌتز اهبابِ ،طر ثي تٍاِٗ ىرتطىاً باألرض ،ىطدراً

112

رعشة الروح

طِتاً ىمتِىاً تحىدت ذًٍّا اهطرسٕ عهٖ صفتٍّا ،اقتذىِا اهكبِ اهرطب .أصغهِا
اهىطابّر اهمٍرباِ ّٕٙسهطِا عهٍّا األضِا٘ اهىبٍرِٔ ،أهكِا عهٍّا اهكبض ،ىتهبسٕ بحري
اهسِف  ..ذٙاب حاٙغٕ ِفرّسٕ.
تكدي أذدٌي ىًٍا ٌِِ ّترًر ىن صدٔ اهسمرِ ،اقترب ىًٍا ىثو مهب ىسغِر ،أًصب
أظافرُ فْ هذىٍا اهطرٓ األبّض ،ىزل ثِبٍا ِبان حسدٌا عارّاً صٍّاً ،فساو هغاب
اهحىّػ ِفذِا فذّر األفاعِْ ،اًٍارت ىكاِىتٍاِ ،حف رّكٍا ِاهتطل هساًٍا بفىٍا،
ارتغض حسدٌا اهِاٌن ،ىثو ِرقٕ فْ ىٍبِّ اهرّر  .أرادت أن تطرخ أن تكِو هٍي صّٙاً ،أن
تستًحد ِ ..همن ٌٍّات طرسٕ فْ ِادٍ سذّل  ..فاًٍار حسدٌا عهٖ األرض ِاستهكٖ
أذدٌي فِقَِ ،ىزل اهسمِن ٌىٍىات صبكٕ ِحإًِّ ،حذظت اهغِّن اهذىرا٘ ،ذتٖ
مادت أن تسرد ىن ىذاحرٌا ٌِْ ،تراقب بًٍي ،ذهن اهىصٍد اهِذصْ اهذٓ سرد ىن
أعىال اإلًسان اهبدا.ْٙ
عبر اآلسرِن  ..األي تٙن ِاهحسد اهىستباز ًّتفض أهىاً ،فاىتزد اهدي اهذار باهكبر
اهبصرِٓ ،اهذٙاب تغِٓ بًصّخ ىن اهصبل ،حِؼ ًٍِي ًٍّض اهحسد اهؾض فْ سمِن اههّو
اهباردِ ،اهطرسٕ اهتْ هي تؾادر صفتٍّا ِاهدىغٕ اهتْ تحىدت هي تُذرف بغد.
ؽطٕ اهكٍر اإلًساًْ ىا زاهت فْ اهطدرِ ،ذٙاب اههّو ىا زاهت تغبر فِل اهحسد
اهىتٍاهنِ ،ذصرحٕ اهىِت ِاهسدر اهًاعي ّتسهو إهٖ أعىال اهذّأ اهذإِّ فْ حسدٌا،
ِفْ طذِٔ اهىِت ،تذمرت أٌهٍا ِ ..ىدًّتٍا ِ ..اهِطنِ ،الز هٍا ىن بغّد ،طّف أّىن
ىىتطّاً طٍِٔ حِاد أبّض ّرىر عًد ذدِد األفل ىثو ؽّىٕ بّضا٘ ،ذِافرُ تكدز صرراً،
هِذت هَ ذّن اًتفض اهحسد ،اًتفاضٕ اهىِت ِاًفطهت اهرِز عن اهحسد اهىغذب اهذٓ
ٌدأ ِاستمانِ ،همن اهزذف مان ىستىراً فِل حسدٌا اهبارد ،فْ اهِقت اهذٓ مان ٌذّان
ِاهدتٍا اهىذتضرٔ ّستهط بدىِؼ ىتدفكٕ فْ أسادّد اهِحَ اهىتؾضن.
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ِقهبْ عهّنَ حرّحِ ،عىرٓ رأّت ّؾّب بغّداً
مىا اهؾّي تأخذٌا اهرّح
أّا هّت حهىاً ٌِ ىا أرٗ .
أذمر أًن قهتَ هْ ذاتُ ىرٔ :عد إهٖ حًِبن ،تطٍر بَ ِاؽتسو .فمّف أعِد
ألحرب االؽتساو برىاهَ ِصىسَ اهحارقٕ؟ أًٍٖ هْ باهغِدٔ ِىمتِب عهٍْ أن أعّض
بكّٕ عىر ِأحزان أخرٗ مان عهِْ أن أصٍدٌا فْ رحهتْ اهىستىرٔ باحثاً عًن .
ٌا أًذا ِىن حدّد ىىزقاً تتًاٌبًْ اهحّرِٔ ،تأمهًْ اهطرقاتًٍِّ ،ض أعطابْ
ازدحاي اهىارٔ فْ اهصِارؼ ِاهحارات اهتْ تماد تتكّأ تهن األعداد ىن اهبصر اهفارّن
ىن ىِت ّؾزِ بالداً ىًذِرٔ ههغصل ِاهحّأ بحثاً عن اهسالىٕ اهىأىِهِٕ ،ؽّابن طاو
ِطاو ،ىذ دخهتَ ذان اهكفظ اهحدّدٓ اهذٓ قّد ىغطىّن ِرِحن إهٖ األبد.
ٌا أًذا فْ تهن اهىدًّٕ ،أتىهٖ اهِحُِ ِأرقب األحساد ،عهٍْ أعثر عهّنَ ،أِ
عهٖ ِحَ ّصبَ ِحٍنَ ىن دِن حدِٗ أِ حتٖ بارقٕ أىوِ ،حّن ّطبح عًِان ىن
ًحب ٌِ اهىستحّو ّؾدِ اهغّض ىستحّالًِّ ،ؾدِ اهىا٘ عهكىاً ِاهٍِا٘ ىهِثاً خاًكاً
ِاهدرِب صاٙمٕ ِعرِٔ ،هذا رحتُ أفتضُ عًن فْ ىدن أخرٗ ِأسىا٘ ًسا٘ مثّرات،
فماًت سِسن ِؽادٔ ِسًا٘ ِِداد ِسىاح ِىدن ال عد هٍا ،قِاعدٌا ىهحٌ ِطّن،
ِبًاؤٌا أسىًت ِحدّد ،ماًت ذات صِاط ٚعحهِٕ ،ىّاُ آسًِٕ ،ماًت عّكٕ خاًكٕ
تبحجُ فٍّا اهرِح عن ًسىٕ ٌِا٘ عهّهٕ فال تحدٌاِ ،ماًت ىىهِ٘ٔ باألححار
*
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ِاهطخِر ِهّش فٍّا ىا هدّن ،هي أمن أعرف تهن األعداد ىن اهىدن إال فْ ؽّابنَ،
ِهي ّغد ههرِح طبرٌ عهَّ.
مًتَ دهّالً ِىٍتدًٗ ههرِحِ ،فْ ؽّابن أعاعت اهرِح بِطهٕ اهحٍاتِ ،فكدت
ىرمز اهتِازن ِدخهت عىل اهىدًّٕ اهىهٍٖ ِاعتدتُ ىغٍا هحش اهفخذ اهىهطل عهٖ
اهباب ًٌان ،مًتُ استأذن اهًسا٘ اهىطهِبات عهٖ اهحّطان فْ تكبّو أّدٍّن
ِأرحهٍن ،ثي أبمْ طِّالً بغدٌا ،مًتُ أِدؼ حتٖ اهىهٍٖ باهدىِؼ ،هغهنَ تسىغًًّْ
ِتغِدّنِ ،قبو بمّتُ عًدىا رأّتن تحىهّن حِاز سفرن اهذٓ أطدرتَ رؽىاً ىًْ،
بمّتُ ألًًْ رأّتَ حِازاً ههِداؼِ ،بدأت خّاًات اهحسد تغِٓ فْ داخهَ ىثو ذٙاب
ٌاحىٍا بردٌ ِثهخٌ ِىطر فازدادت صراسٕ ِحِعاً ،استّكظت فْ داخهَ مو عِارٓ
اهطحرا٘ ،استحابٕ هزىن اهحرب اهذٓ تكو فَّ أصّا٘ ِتمثر أصّا٘ أخرٗ ،إًٍا
سكطات اهحسد ِزالتَ اهتْ هي ًّتخ عًٍا إال خّباتٌ أخرٗ تعافُ إهٖ خّباتْ
اهسابكٕ ،فّا هتغش اهحسد عًدىا تًحطر مو ِظاٙفَ ِىٍاىَ فْ عىو ِاحد،
ِىسمًّٕ تهن اهرِح عًدىا تؾِظ فْ بحر ىن اهرذّهٕ ِاآلثاي ،فاؽفرٓ ِساىحْ
أّتٍا اهغزّزٔ اهؾاهّٕ ،ألًًْ هىتن فْ هحظٕ ىن اههحظاتِ ،حىٍهتن ىا ال تستطّغّن
حىهَ ،همًَ قهب اهىحب ٌِ ىن ّرِي اهِطو قبو طاحبَ..
ِبغد عىر ىن اهبحج ،تّبست فَّ اهغرِلِ ،صاخت اهىصاعرِ ،بكّتَ فْ قهبْ
ىثو طرح مبّر ،ال ّزِو ِال ّتزحزح.
قاهِا هْ :إًن ًٌا فْ ٌذا اهىمان اهعّل ِ.ىن حدّد أطابتًْ اهدٌصِٕ ،سّطر
ت مهن تًحصرّن فْ ٌذا اهىمان اهعّلِ ،أًتَ مهن ّفطهن اهظالي
عهٍْ اهذٌِو ،أً َ
عن اهًِر! مّف ّحدجُ ٌذا؟ ..أمادُ ال أطدلِ ،أًا أعرفن قطغٕ ىن ًِر.
ِمان سفراً تكصغرُ هَ األبدان ٌذا اهذٓ اعتزىتِ ،مان ِداعاً عظّىاً ٌذا اهذٓ
أصٍدُ اآلنِ ،أًا ِحدٓ ىن ّتمهي بحرقٕ ِأهي ،ىًذُ ِطهتُ إهٖ ًٌا ،عهن ترحغّن عن
إطرارن عهٖ ٌذا اهرحّو ،هىاذا ال تردّن عهٍْ ،أال ّسىحُ هنَ اهىِت أن تحّبْ ِهِ
بمهىات؟ ٌِو حكاً إًنَ خرحتَ ىن ٌذا اهحسد إهٖ األبد؟ .ىتأمدٌ أًن تسىغًًّْ،
ِمو ىا أخصاُُ أن أمِن قد ًمأت حراحاتُ مادت تًدىو ،موُ حسدنَ اآلن تحت ٌذا
اهتراب ،فدعًّْ أقبهَُ بحِؼ ِ ًٍي ،دعًّْ أهىهي حبّبات ىًَ ِأعىٍا إهٖ طدرٓ،
فكد مًتُ أتِقػ أن تهىًْ اهدًّا ىغنَ.
ال أدرٓ ىا أفغهَ اآلن ِأًتَ راحهٌٕ ِىكّىٌٕ ،ىّتٌٕ ِحٌّٕ؟ ..اهدىِؼ ال تمفْ
هرحّو ىثو رحّهن ،اهدىِؼ تطبح ىبتذهٕ ِساذحٕ أىاي ٌذا اهذٓ حدج ،اهحزن
رفّكْ ِطرّكْ ،همًَ ال ّمفْ ههِطِو إهّنَ ،ال ّمفْ اهحزن رحالً ىثهْ خهل ىن
األحزان ،ىا زاو حبن ّسمًًِْ ،عًدىا ال ًستطّػ أن ًكدي ههذّن ًحبٍي ؽّر اهحب،
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عهًّا أن ًحبٍي حتٖ اهىِت ،هًسغد بأًًا قدٍىًا هٍي أؽهٖ ىا ًىهن ،اهحّرٔ تأمهًْ
بغدىا تأمدت أن اهىِت قد حو عهّنَ ِأطابنَِ ،أن ٌذا اهحسد اهراقد تحت اهتراب
اآلن ٌِ حسدن ،فىاذا أقدٍي هنِ ،ىاذا سأفغو؟ قِهٌْ ،و اهغّض ىستطاؼ فْ دًّا
هستَ فٍّا؟ ال أدرٓ مّف سأحزن عهّن ِعهٖ ِطن ّىِت؟ ِمّف سأبمْ ىدًّٕ تدفن
بغد أن قطفتٍا ًّران اهحرب بمو حٍو ِؽبأِ؟..
قاهِا هْ إن رطاطات رصاض عىّا٘ قتهتنَ عهٖ اهطرّل.
ِقاهِا ٌْ صظاّا قًبهٕ اًفحرت فْ سِل صغبْ.
بًّىا أمد بغعٍي بأًٍا قذّفٕ سكطت ىن اهسىا٘ عهٖ ساحٕ اهصّد فْ
ىدًّتمي ِأدت إهٖ ىِتن.
ِآخرِن قاهِا إن ىرعاً قد تسهو إهّنَِ ،فتنَ بنَ ،ثي اقتادًِْ إهٖ ًٌاِ ،قاهِا
ٌذا ٌِ قبرن ِ.ىعِا ىن دِن أن ّدرِا ححي اهفاحغٕ ٌِِو اهىطابِ ،أن ىا أًت
فَّ اآلن قد سبكتن إهَّ ىًذ ترمتًْ آخر ىرِٔ ،ىًذ أِو رطاطٕ أطهكت هتمِن بدّالً
ىن اهمالي ،فّا اىرأٔ ىن دف٘ عاٙػ ،تاُ اهكهب ِرا٘ خطانَ ،مّف اهسهِٗ ِاهحرح
ّسهىًْ ههحرح؟ ِمّف أعّدن طرحاً صاىخاًِ ،طًاً ىن مو األهِان؟ ّ..ا هّتًْ أقِو

إن اهبصر تغاد ..
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محاة وـفرفا اؾعاصي يف
خواطر اؾشعراء
أمحد دعقد فواش*

*

ؾؼد اجمؿعت يف ؿدقـة محاة ؿقزتا اجلؿال واؾـضال ،ػهؿاهلا األـدؾسي اؾساحر
اؾذي قمِّوجهُ ـفرفا اؾعاصي – اؾذي قسؼي بساتقـفا ػقلعث اخلضرة وقـشر علق اؾقودو
واؾرقاحني وخاصة يف ػصل اؾربقع.
وؼد عش دؽان محاة اؾـضال ضد اؾغزاة ؿـقذ تادهفقا اؾؼقدقل اؾعرقق  ،وؼقدؿت
اؾشفداء باملكات عؾى ؿداد تادهفا اؾطوقل ـذؽر ؿـفل :اؾدؽمود صاحل ؼـلقا اؾطلقق
اجملافد اؾذي ؼدم دوحقه يف دقلقل إـؼقا حققاة ؿقواطع تعقرض ؾاعمقداء ؿقع ؼلقل
جـققو ػرـسققا إبققان اؾنققودة اؾسققودقة ؿققاة عققام 7925م ،واؾشققفقد دققعقد اؾعققاص اؾؼا ققد
ؿاة وػؾسطني اؾيت دؼط عؾى ترابفا ؿضقرجا
اجملافد اؾذي عرػمه داحات اجلفا
بدم اؾشفا ة يف ثودتفا عام 6391م ،واؾشقفقد اجملافقد خاؾقد اخلطقق اؾقذي عرػمقه
محاة جمافدا ضد اؾػرـسقني ،وطلقلا قداوي أبـاءفا ،واؾذي اق ؿقرادة دقهع أدوا
ؿع ؿا ه اآلخرقع ؿع أبـاء املدقـة واؾوطع :جنق اؾرقس ،علد اؾقرمحع اؾشقفلـدد
وػادس اخلودي وغريفل وتويف غرقلا عع وطـه.

لذ أ ب ذذد أء وذذشع األمذذنةأع ة طبذذة وذذشن ً ونذذة انذ ش ش ا ذ اأ ذ
أجلمولة ،فب كة منش ج ل نض ألمذنةأع ألذ ط كذشم جتذ

لذذا أ ذذد ورهذذنش

ةوذة وذة جتذ أ ألنمذن ألذ

أن ذ

وإو أ شته  ،امم زأ وشن ألقشضي ألمش ة تقي أل ط أ صين أل ةمقي شم 6933م افوهش قذش
ووتني ة ألمنة أل

سمو بكثة ة تو طة مجولة:

وذذذذذشن تلذذذذذا ألذذذذذد ةذذذذذش ةثلذذذذذهش ولذذذ ذ
تذذذذذذةاً قل ذذذذذذش ء ذذذذذذوأ أل ةطذذذذذذد وهذذذذذذش

ل ذذذذن أم ةذذذ أء لذذذذني با قش ذذذذي
تى وأ ري ش ت

اة بج مبنةفة ق أمل م األةجش أجملش ط ة أملبشضن أجملش
مب طبة وشن وةفقة ب طشع ألوف ألسو
*

كاتب من سوريا.

ي لذى ألنش ذي
فش س أخلو

أل

فقش ةمذريأ لنةاوذة ة طبذة وذشن اة ش تهذش ألسذشةوة

ةة
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ضمري أجملش ط  ،فهي ةفخذةن أجلهذش األ ذةم اأملذةاعن ،ا ذي تذروى ألطذو اأجتذوأم ا ت ذرً
ا تست ني لنشص ةهمش

ألةبس اتبشم لى

 ،ا ي تفتح أ وهش اقل هش ملذ طنمذن

 ،ات

مبذذش طةضذذي هذذن هش اب لذذهش ،ةذذا أاهذذش ن جتذ ر ألتو طذذة ألل وفذذة ،وذذني ألنش ذذوني :أل ش ذذد أملت ذ ،
ا هة ش أخلوّة ألنش ي؛ إ قش :
جتذذذذذذش

وذذذذذذشن وهذذذذذذش ذذذذذ ألنةاوذذذذذذة األبذذذذذ

ضذذذذذذمري أجلهذذذذذذش ةفذذذذذذش ة

وهذذذذش ةذذ ذ بًذذذذشم ألمذذذذند ذذذذش ةذذذذةأ ر افوهذذش لذذى ألنش ذذي تذذ ا ألذذ اأ ة
ش ألب فذي ألنةأقذي طسذ ةر مجذش ة طبذة وذشن ،ألذ

األمش ة بو

ط كذي ألمذش ةطة

اط طذ ش إوذ أ ش اتوجهذذش ففوهذذش أخلطذذةن اأملذذشع اهذذتى ب ذذوأم أل ذذو األةطذذش ني ألذذد تبفذ ب زمهذذش
ألفوأح

فصن ألةووا إ قش :
ذذذذذذذذ

وذذذذذذذذذشن ة طبذذذذذذذذذة نذذذذذذذذ ةطة اب ذذذذذذذش أةذذذذذذذة

طذذذش لوذ ذ هذذذنة ةذذذش بقذذذو وو ذذذفهش

اوذذذذذذذشن هذذذذذذذنة كلذذذذذذذهش اهذذذذذذذنو

اة هنةأع أمله ة أ موطني ،ألمش ة أل سش ي
ملسقط بنه "وشن" اللم طبة ألد أنتوًبهش

مشجتذذذذذذذش ةسذذذذذ ذ و
نمشم أل

أجلمو غ شة

كشم افوذش

أمله ة "كو طش" إ قش :

وذذذذذذذذذذذشن جذذذذذذذذذذذبد األنذذذذذذذذذذ ً فوهذذذذذذذذذذذش ابجذذذذذ ذ أ
بتوذذذذذذذذذذذ ذ "ل و طذذذذذذذذذذذذذش" مذذذذذذذذذذذذذة

أل سشنذذذذذذذبة أل ذذذذذذذةأم

نمذذذذذ ذ ون فهذذذذذذذش ف ذذذذذ ذ أملقذذذذذذذشم

فهو ا مل طبته ألن ط ن ة طبة ب له ابج أ ر ،كمذش ذو ا بططذش للم طبذة ألذد
اآاته

فذ

لوذه

غةوته.
األمذذنةأع أ موطذذوم ة ةةذذوم نذذد ةذذ طبته هوذذشنع ا هة ذذش هألنش ذذيع ،ات ذذش

ولذذو

جممو ذذشته ألمذذنةطة ة ذ قصذذو ن با بكثذذة بوذ و ش نذذد ة ذ طبته هوذذشنع ا هة ذذش هألنش ذذيع،
كة ونطه
هة

موة أاًشلة ،فشلمش ة بكةم ةسذوح قذش ةذ قصذو ن هوذشن ولذ تيع ةذ
لى مقه جت ر أمل طبة أجلمولة ألد شش فوهش ةب

وبوا بو بع ةش ط

ذذ ذ ر وذذ ذشن ا هذذذذة أ ذذذذد ش ذذذذوهش فوهذذش جذذ ا
ق ذ تذذوج أ س ذ
إىل بم طقو ًشل ش

خ وهذذش
شةذذش ت

خذ

ةر:

اب ذذ م ألصذذ ش فوهذذذش

فهذي أجلمولذذة شكذ

سذ وش طهذذش

م أمل ةة ن ه مل طبته هوشنع:

ذذذذذ ر وذذذذذذشن ا

ذذذذذذي ب هذذذذذذش ولذذذذ ذ

فذذذذ ذ تلمذذذذذذين إ أ ب

اة ب د ةستن للف أع األتط وة وشلةاح األ م

ذذذذ ذ ب لوهذذذذذذش

ن ولهش:

إ ذذذذي ب ذذذذد ابضذذذذى أ ذذذذد تطذذ ذ وة ف وذذذذب وذذذ ةي األذذذذةاح بفذذذ طهش
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اأجملش ذ

ذذشش قب ذذشز أل ذ

شل ذ أخل وذذد شذذش ة اهذذش ة طةشذذي أجملش ذ

أنتمذذه نمذذشن

وة شص أملستنمة ألفة سي شم 6391م .فرينن حتوشته إىل هة ألنش ي نمذشن ا وأ ري ذش فومتذ ج
ةنه وة أ ةش هش فوقو :
قذذذذ ذ ولذذذذ ذ ألنش ذذذذذذي حتوذذذذذذة ةذذذذ ذ ب امخش ذذذذذذن ألنش ذذذذذذي حتوذذذذذذة ةولذذذذذذا
اأ كذذذذذة ذذذذذوأ ريأ لوذذذذذه تبذذذذذوح ةذذذ ذ

بمل أملصذذذذذذش

ذذذذذذوأح ًذذذذذذري نذذذذ ذ ا

اأنذذذذذتب رب ألنذذذ ذ أخ فذذذذذوا ضذذذذذفشفه فهبذذذذشر ةصذذذذةم كذذذذن هذذذذه بزةذذذذا
ا بذذذذذذذشر ةصذذذذذذذةم ذذذذذذذشش ا فشقذذذذذذذه أهلل طنلذذذذذذ ذ

ذذذذذذذذنقد ملذذذذذذذذش نذذذذذذذذي

اة أل وني بم ت وم ة طبة هوشنع ة باىل حم ووشخ ألمش ة حممذ ةبذ
ي ةوقا أجلمش اأ س اةه أل ولة األف أع ،فبهة ش أخلشلذ هألنش ذيع ألذ

ل فذي ،وذ
طذ

ألسذهو

اأملةاج مبش ه ألفةأخ ،األبذوأ ري ألذد تصذ ح لذى هذ و ه مبونذوقش ش ألةتو ذة ،ا كذة ة
أل

هذش

ري هبوو ألف أعع ابو شجتش أملوشةني :نذنو ألنذشص ،فذوز ألقذشاق ي ،هذفون ألن وسذي ،ش ذح

ألنلوأ ي ،اوسشم ومو اغري ؛ طقو اأ فش مجش هوشنع اً ونتهش ألسش ةن:
ولذذذذذذذذذ ًوذذذذذذذذذد ..اهذذذذذذذذذند ب ذذذذذذذذذذون
قمذذذذذذذذذة شهذذذذذذذذذن ...ادمذذذذذذذ ذ لنذذذذذذذذذو
أر اأ

هذذذذذذذذة ضذذذذذذذذش ا ..ا وذذذذذذذذش وتذذذذذذذذذو
ب ذذذذذذذذذش وشل ذذذذذذذ ذ

األب ذذذذذذذذذوم قتوذذذذذذذذذن

هوذذذذذذشنع ذذذذذذا أجلمذذذذذذش خ تلفذذذذذذذ ذ ف ذذذذذذذذذن سذذذذذذذ ذ

ف

ذذذذذذذش هبوذذذذذذذو ألفذذذذذ ذ أعع ةانذذذذذذذش

اج

ذذذذذذذذذش وذذذذذذذ ذ أ للوذذذذذذذذذن أمل ذذذذذذذذذش ي فسذذذذم للنذذذذ  ،اكذذذذشم ألو ذذذذو

ا قصو ته هقةأعأخ

أخ

لوذذذذذذذذذن

– هذذذذذذذذذذذذفش هش نلسذذذذذذذذذذذ ون

فرت أجلذ عع طسذت كة ألمذش ة حممذ ةبذ

ابو ش وشن أل ط ق ةوأ ب اأ ه ف أعً للوً اأءةة ةثن أجملش

ل فذي بو ذش أجلذ ع

ألمهو ننو ألنشص إ قش :

هذذذذذذذذه أع أجلذذذذذذ ذ ع ..ةبذذذذذذذذش نذذذذذذ ذ ةش ب ذذذذت ألصذذ ذ ح ..األبذذ ذ

اأخل أةذذذذى

ب ذذذذذذذت أل ذذذذذ ذ  ،األن ذذذذذذذشع أملذذذذذ ذ ةى ب ذذذذذذذذت ألمذذذذذذذذهد فنذذذذذذذذة اةقشةذذذذذذذذش
إىل بم قش

أكةأ ونض بو ش أجل ع أ موطني:

اأنذذذرلوأ

هوذذذشنع نذذذش تهش أ مذذذة اكوذذذذذذذذب ألنذذذذذذذ ا فذذذذذذذذة أ ه أةذذذذذذذذش

طذذذش هنذذذنو ألنذذذشصع ألمذذذهو نذ ذ ةش بطهذذذذذذش ألةأقذذذذذذ ام ..

ذذذذذذوأ قوشةذذذذذذش

األمش ة س بوو بو هش ة ة فلس ني ألنةووة أحملتلة ًة ةذ اًبذه األت ذر إىل ة طبذة
هوشنع اب
وه

ح ة نش ملش ن ألتش طخ

ة أ نهش فشةت ج ق ر ألتش طخ وشلمنة ألنةوي أء ون ألذ

ه مل طبة وشن ،فقش فوهش:
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وذذذذذذذذذذشن امل بز وذذذذذذذذذذا ةسذذذذذذذذذذتهشةش امل طذذذذذذ
ا زألذذذذذذذذذذ ذ
إىل بم طقو

أجتذذذذذذذو طذذذذذذذروى ف شةذذذذذذذش

لذذذذذذذذذذذذا اأ فذذذذذذذذذذذذشخت تق ّذذذذذذذن ذذذذذ ذ ون ألنش ذذذذذذذي غةأةذذذذذذذش

أكةأ ا ه ة ب ضه اا وله إىل هوشنع ألد ب هش اب ته:

قذذذ ذ ة إلوذذذذذا ةذذذ ذ هووسذذذذذشمع غذذذذذةأ بغذذذذذذذذين غذذذذذذذذةن ألنش ذذذذذذذذي ةقشةذذذذذذذذش
فرل سذذذذذذذذذذذذذذين أعً ةذذذذذذذذذذذذذذ إوذذذذذذذذذذذذذذذشعت اب ذذذذذ ذ أ ي أل بفسذذذذذ ذ اأخل أةذذذذذذذى
ش طت

ألمش ة لى تش طخ أمل طبة أجملش ن هوشنع ة طبة "أمل فة" بوي ألف أع فوقو :
نذذذذرل وذذذذا "أمل فذذذذة" كوذذذذب كبذذذذش اكوذذذب بقذذذشم
فهذذذذذذذن ةذذذذذذذ

ال

لذذذذذذذذة مذذذذذذذذش قةطذذذذذذذدت ا ذذذذن ةذذ ذ

ألمش ة طة ن ونو أ

أءقصذذذى ا ذذذشةش

ذذذذو ن حتوذذذذي ألن شةذذذذش

ب ض فلس ني اقةطته "ألتنش ة" ة لوأع "ووسشم".

اطشنذني ألفةجذذش ي هذذش ة ب ذذون افذذش س نذذلون ولذذة ألسذذوب األقلذ
حمشف ش مل طبة "وشن" إوشم ه ألو

تةأشبذذش ألنةوذذي ،مذذن

ن ألسو طة أملصةطة ،فر هش اب د ب لهش اوش لور أ د نذد

بكثة ،فرو م قصو ن "ة طبة وشن" ةنمقش ألت أ ن وني ش شوة :أل أخ األ ونة اأجملتما كمش قش
أل كتو أتد ن ة ،إ قش ألمش ة طشنني ألفةجش ي:
"
ب

وشن لى أل ةشم ت ن زأ وة أا ش
تهش د أل ةطد طنو ة ون غةأ

اجنل ة ب اأ هش كووي ا طش ش هةأوي
ال
ت

ه

ش و ن نبوبهش وش وشوي

ي لى ب شوهش اج أ فو كي ألوج ةش وي

اجتى ..ت و تبوح

األمش ة ة
اق هش ر
أملسل ة

ة

هوا إلوه اأ ت ش ِ

ف ر هش اكر ين

م أوش

شش شش

وشن فرتن ة

تش "
شر و األ ته ة آ أخل ود أ موطة،

ألثو ن ألسو طة شم 6391م ض أملستنمة ألفة سي و تةر ا وفته األت ن وشلثو ن
وشن ،اغبى بمجن ألمنة ةصو أ شو ن ة طبة بوي ألف أع فقش :
كوذذذب تمذذ و هوذذذشع اذمذذ وبو ذذذش نذذذذذذش لو ش ذذذذ ذ ورنذذذذذذبش نذذذذذذش لو ش
قذذذذذذذ ا ذذذذذذذش ةبش ذذذذذذذن أملذذذذذذذوخ ملذذذذذذذش خلطذذذذذذ ألذذذذذذذبريأم قذذذذذ ذ با ا ذذذذذذذش
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ومذذذذذذذذ ذ ا ش ةبمذذذذذذذذ ذ ا ش

ةذذذذذذذذش بزطذذذذذذ ذ ألة ذذذذذذذذشص إ بغذذذذذذذذشم طت ذذذذذذذذذذش

لمتبذذذذذذذذذذذش بم أل مذذذذذذذذذذذشح هوذذذذذذذذذذذذشنع كوذذذذذذب طلقذذذذذذى ةبذذذذذذو ه
األمش ة

أجملو

ه لذذذ هوذشنع

ةفه غبى

كذثري ةذ قصذش ر افذش ًع ا ذش مل طبذة بوذي

ألفذ أع ةسذقط بنذه ،اةذ قصذو ته هوذشن طذش ولذ ع ألذد بلقش ذش
ألثقش ألنةوي نمشن

ةهةجذشم ألمذنة
وذذذشجتو اغذ ذ

ةذذذذذي ابغبذذذذذود اطذذذش ًفولذذذة هذ ذ

طذذذذش كةطذذذذشتي اطذذذذش بووذذذذشخ ةل مذذذذد طذذذش ةسذذذة ش جتبذذذذشع ألنذذذو
اة ش طستو ي ألمش ة
ا ش ة هألنش يع ا

أجملو

ةفة كةطشته أملشضوة

األةغذذذ

ة طبته أكةأ ونض ةنشملهش

هأل ط وشمع اهوش ألبهةع ،األبوأ ري إ قش :

مذذذذذذذذذذذذذ ذ خ

لذذذذذذذذذذذذذ ذ

اج ذذذذذذذذذذذذذ ذ

ا ذذذذذذ ذ خ للبهذذذذذذذذة بنذذذذذذذذت
ف ذ ةمذذو و ذ
ا

أملةكذ

وسشم شم 6339م قش :

وذذذذشن طذذذذذش ةهذذذذ ب

اكذ نذ

شملو ذذذذذذش

ف ذذذذذذذ خ كةطذذذذذذذذشتي

ذذذذذذذذة أل لذذذذذذذ

ةبش لذذذذذذذذه بوثذذذذذذذذذذذذه اجذذذذذذذذذذذ ةفذذذذذذذذذذذ ا ملفت ذذذذذذذذذذذ ِ

هأل طذذ وشمع ض ذ ى األ ولسذذذذذذذشم لذذذذذذذى جب وذذذذذذذه كذذذذذذذشلةب

وذذذذ هوذذش ألبهذذةع

ألبذذذذذذوأ ري كذذذذ ذ

األمش ة ألنصشةي

ذة

ةطذذذشم قذ ذ

ةطذ ذ

فسذذذي ةذ ذ ألنقذ ذ

ش قتهذذذذذذش فة ذذذذذذش اكذذذذذذذذذذ ذ تسذذذذذذذذذذذذلقتهش

ألو ش ألموخ لون طصب لبش وش ألبهة

فذذذذذذذذذذذذة ا

وشن إ قش :

مجذذذذذذذش فذذذذذذذوا ةذذذذذذذش تمذذذذذذذا ألنوذذذذذذذوم انذذذذذذذ ة أخلوذذذذذذذذش ا أل بذذذذذذذذوم
اآطذذذذذذذذذذشخ ةذذذذذذذذ ذ أء ذذذذذذذذذذشم تتلذذذذذذذذذذى اوذذذذذذذذش ألبهذذذذذذذذة بو ذذذذذذذذه ألفبذذذذذذذذوم
اب ذذذذ ذ أ ألطذذذذذذفشربِ ذذذذذذو

فوهذذذذذذش

ذذذذذ ذ شطش أ ذذذذذذذو ب قهذذذذذذذش أ ذذذذذذذبني

إىل بم قش اأ فش ألبش و ن األنش ي:
ذذذذذذي ألبذذذذذذش و ن ألسذذذذ ذ ة
تنمذذذذذذق أ

وذذذذذذد ألنذذذذذذ

بوبذذذذذذش تذذذذذذذذذذذ ا الوذذذذذذذذذذذ ن تسذذذذذذذذذذذذت ني
ذذذذذذةأ

بشقهذذذذذذذذذش ومذذذذذذذذذةم ألبهذذذذذذذذذة طذذذذذذذ ذ

ذذذذذذذذذو ألنش ذذذذذذذذذي طو شبذذذذذذذذذش ً ش ذذذذذذذذذش تمذذذذذذذذذذذذشم ألذذذذذذذذذذذذبريأخ ا تمذذذذذذذذذذذذني
اط قى د وشن لى ة

ألنصو  ،اةش د أو

ة أ مو ا

مل طبة وشن اا فهمش ءفوش هش اً ونتهش ألسش ةن ا هة ش ا وأ ري ش إ
ألذ

ط بذذه مجوذذا هذذنةأع وذذشن ق ذ دش ا ذ طثش ل ذ لا ألذذوأ

ةاس ألنش ي هوشنع إ قش ألمش ة أو

ألو ش  ،ألمذوخ لوذن
لون اأضح لى لا أ د

أء طذذة ألذ

ترتوذذا لذذى ضذذفتوه

ة أ مو :
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ذذذذذوأ وسذذذذذفح ألقشضوذذذذذة اأجلسذذذذذة إ
ا ذذشص

وذذد ألصذ

قذ

د لا ألةطح فهو أجتو ألن

ذذة ًش نذذش ا ا وذذه كشلقلذذد شمفذذن

اقذذذ ذ بهذذذ ذ ه أخلبسذذذذذشع و ذذذذذش اب ذذذذذة ا ش ةنذه جذشع زمذة
فوذذش جذذرين ألنش ذذي إ أ ق ذ ةذذشعك
اللمش ة

اب و كر ي ق مثل ةذ ألسذ ة
و شا

ب ذذذش غةنذذذة ألنش ذذذي ولذذذ ً ش ذذذه
ألنل

لذى

ذخة

ألو ش ألموخ لون بكثة ةذ شذ ق قصذش ضذمهش طوأ ذه هضذشح ألذةاحع

د وشن ا ش وهش إ قش م فسه وبهة ألنش ي
اأملةوي أجملش

ألص ذ

ألمش ة مة سموى ،مل طب

و ذذذذذش ا ذذذذ

اأ تسذذذذذشوش اةوقنذذذذذش

أمل طبة هوشنع ألد ب ألبو

مش هش ،اتلقى ة ش ئ ألقذةأعن األ تشوذة

اح ألنةووة أل لون ،فب

اةوقنش فقش :
بجوأ هش ،اب

ة أ نذهش ،تذى بضذ ى غصذبش كذ ريأ

ا ب ة طبته ب لى أءهنش فقش ة قصو ن بوأ هش هوشنع:

وذذذذشن تسذذذذشة وشجلمذذذذش فذذ ذ تذذذذة

وهذذذذذش غذذذذذري اض شضذذذذذة اكثوذذذ ذد
ذذذذذش كذذذذذن ًذذذذذةا ِ

جتذذذذش لذذذذة أل ذذذذشااس سذذذذبش اوه ذذذذة سمذذذذن جتذذذذذش إ

إ أ ةذذذش تذذذةأعخ فذذذوا بغصذذذشم ا هذذذش وش هذذذذذذش ت ذذذذذذي و ذذذذذذن قمذذذذذذودِ
فوذذذش جذذذش ن ألنش ذذذي اطذذذش نذذذ ة فبذذذه بًلذذذذذذذذي اغبّذذذذذذذذي وذذذذذذذذة وقلذذذذذذذذو
بغش وذذذا ب ذذذشم أخللذذذو انذذذرير ألذ ذ
اطقوم ألفة سذووم مب
توأ

قذة هذش ة ألنش ذي وذ

ا كتذذذش ألذ ذ ة غذذذري كذ ذ ا
ألذ ط أ شةذ وسذ د بهذنش ر ألوًبوذة وذ

أء ش ون ةش جة ن و ه فقش سم إىل ألنش ي:
ب ذذ إىل ألنش ذذذي اب ذذ و إىل أمل بذذذى اتنتش ي ألذ كة فذر فو جتذش ا بذش
فو ذذ ذ ةذذ ذ ا تذذذذه نذذذذبة أل ذذذذة
غةأةذذذذذذي وذذذذذذشلوأ

افش قذ ةبذ فش قتذذه ألةغذ اأءةبذذش

لذذذذذذا ةه ذذذذذذد فذذذذوأهلل قلذذذذو ل ذذذذري ألذذذذوأ ةذذذذش بذذذذش

األمش ة لي ةة سم إىل وشن األنش ي ب ةش كشم ط س

جشةنهش أءز ذة ،فوذ كةر

هة ألبون وشلنش ي فوقو :
اوذذذذذذذذذشن وّذذذذذذذذذةخ وذذذذذذذذذني وو هذذذذذذذذذش اأخللذذذذ ذ مل ب غذذذذذذد وهذذذذذذش ت ذذذذ ذ ط
ا بذذذذذة ألنش ذذذذذي قطذذذذذو ًفذذذذذولد ا ف ذذذذ ذ فوهذذذذذذش لل وذذذذذذو
ًشوذ

وذذش ألذذوأ

ألسذذنو اًذذش ةذ

بةسذذوأ لذذ

ألذذذوأ

ا ذذذذذذي إىل ألنش ذذذذذذي حتذذذذذ اإ ذذذذذذين ةذذذ بجلذذذذه ب ذذذ
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األمش ة ننو قبذ ق ي بةطذى هذ ةأ ةذ
ألنةووة ةسش مش

ألق ذة أجل أ ذة ألمذقون ة نذش لل ذة

وشتذه

ولة ألتنةطد ،سم إىل ألنش ي اوشن إ قش :

إ أ كذذذذ ذة ألنش ذذذذذذي تلفذذذذ ذ ذمذذذذذذور كذذذذذر ي إىل أل وذذذ ذ ألنتوذذذذذن بدذذذ ذ
األمش ة ضش جد قشم وت قون اتق ط طوأم ألمش ة أ مو ألتّلنفة فقش وشا أع:
إىل تةأ وشن ،أل

وش اةوتش:

أ تط ألتلنفة

إم كبذذ ذ ب ذذ ذ طاِ أل تذذذذش فإمنذذذذش
ذذذذو هذذذذش ة جذذذذش ألذذ ذ
بلقذذذذذذذى إلوذذذذذذذا
اب

لذذذذذذي لذذذذذذي ألوأج ذذذذذذشخ اتفذذذذذذةض

امل زمذذ ذ ْ إ تةأوذذذذذذذذا ةذذذذذذذذ وذذذذذذذذذه طتنذذذذذذذذذوض

شلذذذذذذذه ةستسذذذذذذذذقوش األذذةا ةذذ بكبذذشربِ غومذذا طذذوةض

وذذذذذذذو أجملذذذذذ ذ ةسذذذذذذذةجة ا

ا ب ألةووا لى وشر اق
"وذذذذشن" إم هذذذذو ب لذذذذا ب

كذذن أجلهذذشخ لذذى تةأوذذا تذذةكض
ذذذذ طذذذذ د ز ة ذذذذذش اطفطذذذذذض

ش
مذذ ذ

بنذذذ شوهش بذذذ

اكذذذذ ذ لا ألنمذذذذذذشا فذذذذذذن قلذذذذذذووه
فر ذذذذذذش ا أر ألمذذذذذذش ة ألثذذذذذذشا

فلوسذذذ تذذذذبفض

طبتهذذذذذذذذي اجفذذذذذذذذو ه

كشم ةقش أل كتو خمتش ًلومشخ أ نش( )2أل

هنةأ ش ألنصةطومع إ

ي قوله اب ت وه ةقشلي

"إم لذذى ب ذذن وذذشن ت نذذة طذذش طة ،ا ذذي أ فذذش
وأ  ،ه أجل شر،

با طذذذذذذذةفض

كشم بوأ ه :هوشن كمش ذو ش

أ:
لذذى بف كهذ ألمذذوأةخ ألةاأنذذخ اأ ذذة

ة ألص ا  ،طة ألطذلوم ،فإ هذش ةذ ب فذا ةنذشمل وذشن اب ا هذش ،غذري بم

ب ذذن وذذشن ب فذذا ةذ ذذوأ ري
ادم ن ،ابجتم

ت مذذذذذذذذض

بذذذذذذش قل ذذذذشم ِذذ ذ ْا وأ مذذذذش طذذ ذ ْ ض

لل ذذذذذذذذذذد فومذذذذذذذذذذش ووببذذذذذذذذذذش بنذذذذذذذذ ذ شوه نذذذذذذذوشم طق ذذذذذذذن ذذذذذذذش
ال

()1

اب ام ،فقذ

نذذخ فذذوه ألقذذو ألنةووذذة ةذ رمذذو اهذذهشةة اكذذةم

ر ألقو "هنةأع ش أحمل شني بمجن ألمنة" كة ش منش ج ة هنة .

()1

هذا البيت للشاعر التلعفري.

()2

الموقف األدبي العدد ( )084نيسان1422 /م.
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املصادر:

 – 6قةأعأخ

ةةأجا ةتبو ة.

 – 9أجملمو شخ ألمنةطة للمنةأع أل ط ا
 – 9ةقشولة ةا ألمش ة ألةأ ن ة
 – 9ألنش ي األبوأ ري

ة

هنة وشن،

وشملقش .

كة

شش شم 9003م.
شم قو شز،

وفة أءنذ وم أء وذي ألنذ

ه310ع تذش طخ

9001/9/91م.
 – 1طوأم ألتلنفة  ،ههش أل ط حمم و طونب و ةسنو ألتلنفة ألمو ش ي ،ققه اق م له
ضش جن ،أل نة أءاىل  ،9009أ ألوبشووا لل ش ة األبمة األتوزطا – ةمن.
 – 1أملوقذب أء وذي – جملذذة ب ووذة هذذهةطة طصذ

ش أحتذذش أل تذش ألنذذة و ةمذن ،ألنذ

ه990ع

وسشم 9066م.
 – 7أملوقب أء وي ،ةةجا نشون،

كش وم أءا ،9069

فةجش ي ،أل كتو أتد ن ة.
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عبد الفتاح رواس قلعه جي

حاوره :سالم مراد
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عبد اؾفتاح رواس ؼلعه جي:
ال قنهض املسرح إال باملسرح
حوار :سالم ؿراد
عبددد اؾفتدداح رواس ؼلعدده جددي ؽا ددو ؿتعدددد اهواـددو و ؿد فد عددالم
املسرح يف سورقة واؾوط اؾعربي ،رائد املسرح اؾتجرقيب ،صدر ؾه ( )<9ـصدا
ؿسرحوا ،و( )9ؽتو فاؿة يف اؾبحث واؾدراسات املسدرحوة ،عددا عد عتدرات
اؾبحوث واملقاالت املسرحوة يف اؾنقد املسرحي اؾنظري واؾتطبوقي .و غلدو
عماؾه املسرحوة عرضتها ػدر يف سدورقة وعلدى ؿسداحة اؾدوط اؾعربدي ،وفدو
قدعى دائما إىل املهرجاـات املسرحوة واؾندوات اؾفكرقة يف سورقة واؾدوط
اؾعربي باحثا ـاؼدا و ؿتارؽا و حمكِّما.

صدر ؾه حتى اآلن حواؾي ( );5ؽتابدا يف املسدرح واؾجاجد واؾدراسدات
اؾفكرقة واألدبوة واؾرواقة واؾتعر واؾعمل املوسوعي و دب األطفدا ،،باضضداػة
إىل ؿسلسالت ومتثولوات يف اؾدراؿا اضذاعوة واؾتلفزقوـوة.
 نب د م ددو  ،مددوال د الُ ا َ ا ،مددو ،ال د
َ،الب حث عب ،الفت ح قلعٌ جْ َعالقٕ  ،مو ب مل ى َقلعدٕ
حل ؟!

 ل٘ قسٖق ٌاقس وغطً بسضاغ ٛالعٌٍٕةٛ
يف الٍكةةةةٕم الةةةةٖ ،سضغةةةةّاو ةةةةالعٍٕاُ ِةةةةٕ
إعةةُ٦و ٔنةةاُ العاوةة٤ٖ ٛوٍةةُٕ ب ة ُ ل ةةن وةةَ
امسْ ٌكٗب ٔهلصا ّي ٖتفاٞلُٕ باختٗةاض ا٥غةي
ملٕلٕزِي ٔغالباً وا ٖ ُٕ حػب حاجتّيو إُ
نإٌا وث ٨شٔ ٙخكاق ٛأٔ حاج ٛمسةٕٓ عبةس
الفتاح أٔ عبةس الةطظا،و أ ٙباغةي او ٔقةفا ْو
ِٔصا ٔضثٕٓ عَ أجسازِي العىٕضٖني ٔا٩ؾٕضٖني
وثةةةةنم اغةةةةي و٤غةةةةؼ زٔلةةةة ٛحمةةةةب الٗى انةةةةٗٛ
ٖاضٖي  -لٗيو ٔومك واض ٙظوةط – ٙلةٗيو ٔومةك
ؾةةةبان إٌمٗةةةن (يف اجلعٖةةةط ٚالػةةةٕضٖ ٛا٩ؾةةةٕضٙ

مشؿة٘ حةةسز (أ ٙمشةةؼ او و ٔحةةسز اغةةي إلةةْ
حمب ال بري إلْ املطط ٔالعٕاقف و ٔاغي ابٍْ
الةةص ٓ٥ٔ ٙعمةة ٜوةةاض ٙم ٖؿةةىي حةةسز (أ ٙعبةةس
الػةةىٗي ٔوٍةةْ أٖهةةام جة ا -إٖةةن ٔوٗ ةةا -
إٖن (ٔإٖن اغي او أٔ نبري ا٩هلٛ
أوا ال ٍٗ ٛأٔ اغي العاٟم ٛإُ ا٧مسةا ٞيف
حمب غالبا وةا ٍػةب إ قةٍاٟعّا أٔ أوانٍّةا
وثنم بٗت امل٤شُ ٔامل٤قةت ٔالبكةىْ جة٘ ٔقةس
حسثين ٔالس ٙعَ أبْٗ ٔجسٓ أُ ٌػبتٍا عٕز إ
قمعةة ٛحمةةب حٗةةأ نةةاُ أحةةس أجةةسازٌا حانىةةا
ٔغةةانٍا يف قمعةة ٛحمةةب التاضيتٗةة ٛالةة ،ناٌةةت
أنطٔبٕه املسٍٖٔ ٛؾّسن أن املعاضك
عم ٜنن ِصا غ٤اه غطٖب ٔل ٍْ وفٗس
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، الطفُالٕ َعالقتد ب مل ِهدٕ َ،رد ٔال ،الدات ِ ا
،ألَىل؟!

 يدددت تدددات ،الب دددُ ال ،الودد ،٘،ا ،ألَىل ،ال ت بدد ا
،ألَىل؟!

 وةةَ غةةةعاز ٚاملةةةطٔ ٞبٕاعةةةأ ٌتاجةةةْ أُ
ٍٖتػةب املةةط ٞإ وسٍٖةٖ ٛغةةٕم عىطِةا يف غةةٍذ
التاضٖذو مب حػب زضاغة ٛالٌٕٗػة ٕ أقةسً
وسٍٖةةةة ٛو ِٕلةةةة ٛيف العةةةةا ىلتةةةةس ٔجٕزِةةةةا إ
 02211غةةٍٛو ٔيف حةة٘ ُٖعةةسُّ ِةةٕ ا٧قةةسً إش ٖعةةٕز
شنةةةةةطٓ يف ضقةةةةةي وةةةةةاض ٙإ  ً ، 2581باغةةةةةي
ن٦غةةٕ ٔأشنةةط يف ِةةصا ا ةة٘ – ال ٦غةةٛ
 الةةةصٔ ٙلةةةسن ٗةةةْ أُ عىةةةاه البٍةةةا ٞعٍةةةسوانةةةةإٌا نفةةةةطُٔ أغاغةةةةان العىةةةةاٟط نةةةةإٌا
ٖعثةةةطُٔ عمةةة ٜق ةةةٕأ داضٖةةة ٛأثطٖةةةٔ ٛأُ ِةةةصا
ا ةة٘ الةةصٌ ٙؿ ة خةةاض الػةةٕضو نةةاُ ٖعةةطأ
با انةةط الػةةمٗىاٌ٘ ٌػةةب ٛإ قكةةط ا مٗفةةٛ
غمٗىاُ بَ عبس املمكو ٔناُ أن حانةط يف
العةةةةا ايغةةةةة٦و٘و ٔلةةةةةْ ٔاه خةةةةةامو زوةةةةةطٓ
ِٕ٥نٕ عاً ٓ786

 عتىس املعط  ٛعم ٜالرتاني القطاٟ٘
الؿةةةةةىٕل٘و ثةةةةةةي اٌ٥تقةةةةةةاٍ ٔ ٞػةةةةةةٗق املعةةةةةةاضأ
امل تػةةةةبٔ ٛالرتنٗةةةةع عمةةةة ٜكٕقةةةةان
ةةَ لةةسٍٖا نعاٟمةة ٛقةةري ٚوةةا ٖتةةٗ لةة٘ ؾةةطاٞ
ٍةةةت أض ةةةاز زاض ال تةةةب الٕةٍٗةةةٛ
ال تةةةب
ٔأقةةطأ يف قاعةة ٛاملطالعةة ٛبعةةض ال تةةبو ٔقبةةن
عةةةٕز ٘ إ البٗةةةت أوةةةط عمةةة ٜو تبةةة ٛؾةةةعبٗٛ
ااٌبّةةا يف حةة٘ اػةةٗتا ٔأغةةت جط نتابة ًا لقةةاٞ
طٌ ةةةان يف المٗمةةةٛو أمحمةةةْ وعةةة٘ إ البٗةةةت
٧قةةطأٓ يف المٗةةن ِٔ ةةصا قةةطأن و٠ةةان ال تةةب
املتٍٕع ٛوَ قكل أضغني لٕبني ٔؾطلٕك ِٕملع
البٕلٗػٗٔ ٛالطٔاٖان العاملٗ ٛإ أوّان ال تةب
ا٧زبٗٔ ٛالعمىِٗ ٛةصا ال ؿة ٕه الثقةايف ٔوةا
ٗةةةْ وةةةَ ٕنةةةٍ ٔ ٜةةةٕا نةةةاُ ٕغةةةع ٛلمدٗةةةاه
ٔاملدعُٔ الف ط ٙظّطن آثاضٓ ٗىا بعس

يف البػا ني ٔعم ٜنف ٛالٍّط نٍت أمحن
بعض نةت ٔأزضؽو ٔيف الػةقٗق ٛالٕاة٠ة ٛيف
بٗتٍةةةا امل٤لةةةف وةةةَ غط ةةةٔ ٛقبةةةٕ ٔوطةةةبذ قة ة و
ٔأقعس إلّٗا وتعطبؿاً عم ٜغةمي ومتكةق اةساض
املىطو نٍت أ ابي زضاغ ،يف المٗنو ٔأٌاً ٔقس
ؾّسن ِصٓ الػقٗف ٛالهٗق ٛالٕاة ٛ٠املدككٛ
لم طانٗةةب ٔ٥ز ٚأٔ حمةةأ ٘ ٥يف ال تابةةٛ
ا٧زبٗٛ

وَ ناُ ٖعمةي أٌةين غة نُٕ وةا أٌةا عمٗةْ
اُ٩و ٔأٌةةةةين يف الػةةةةابع ٛأٔ الثاوٍةةةة ٛمىٗةةةةص يف
ا٥بتساٟٗةةة ٛغةة نتب ؾةةةٗ٠اً وةةةا يف ِةةةصٓ الػةةةَ
بسأن أنتةب بعةض الؿةعط ٔا ٕاضٖةان اهلعلٗةٛ
الةة ،بةةسٔ لةة٘ الٗةةًٕ غةةدٗفٔ ٛأقطأِةةا عمةة ٜظٔ
أخ ،ؾٗذ ال تاب ٔنةاُ ٖؿةينعين زاٟىةاً
أ ط أبساً يف املػطح ٔإمنا يف نتابة ٛالؿةعطو
ٔعٍةةسوا عٍٗةةت وعمىةةا يف جبةةن ا٧نةةطاز مشةةال٘
حمب ٔحكن العسٔاُ الث٦ثة٘ عمة ٜوكةط 0587
وعجةةت بةةني الؿةةعط ٔاملػةةطح يف وػةةطحٗ ٛأٔ
نتبتّةا بعٍةةٕاُ بٕضغةعٗسو ٔقةةس قةس ّا ٔلػةةت
بآغةةف قةةس ناٌةةت وتٕانةع ٛجةةساًو ثةةي ابعةةت
ِصا املع الص ٙبمٕض يف وػطحٗان ؾعطٖٗ ٛىا
بعس ٔشلك يف وػةطحٗا ٘ املدطٕةة ٛحتة ٜاُ٩م
"لٗم ٜا٧خٗمٗٛو الكعالٗكو الططٖق إ غةسضٚ
املٍتّٔ "ٜقس بمغ ِصا املؿٕاض شضٔ ْ يف وم ىتني
وػطحٗتني ؾعطٖتني ِىام "وٕلس الٍٕض" الكازضٚ

نةاُ أبة٘ عةاو ً٦قةةريًا ٔقةس ز عةتين أوةة٘
إ العىةةةن يف وعىةةةن لمٍػةةةٗال يف ا ةةة٘ خةةة٦ه
عطمةة ٛالكةةٗف ٔأٌةةا ابةةَ الػةةابعٛو ٔنةةاُ عمةة٘
خ٦ه زضاغ ،ا٥بتسا ٟٛٗأُ أغري وػةا  ٛةٕٖمةٛ
عة ثةة٦ر حةةاضان ٧قةةن إ وسضغةة ٛالعط ةةاُو
ٔشان قةةةةباح قةةةةاضؽ يف ؾةةةةتا ٞحمةةةةب اجلىةةةةسٙ
جتىسن لٕ ٥أُ أٌقصٌ٘ أخ٘ الصٖ ٙطا قين
الةةةةصانط ٚتؿةةةةس بالةةةةصنطٖان امل٤ملةةةةٛ
ل َ ل ٨مجالْ ا ام أٖهاً
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يف حمةةةب عةةةاً  0561و ٔ"القٗاوةةة "ٛالكةةةازض ٚيف
برئن عاً ٔ 0551أخرياً يف وػطحٗ" ،الم ةاز"
ٔال ،حظٗت بعطٔض عسٖس ٚيف الب٦ز العطبٗٛ

بعةةس أُ ٌؿةةطن زضاغةةان وطٕلةة ٛعٍةةْ ثةةي نتابةاً
عةةَ مػةةفتْ ايؾةةطاقٗٔ ٛجةةا ٞثالثةاً وػةةطحٗ"،
بٕح القكب ج٦ه السَٖ الطٔو٘"

الٗةةةًٕ ٔأٌةةةا أةةةةن وةةةَ ؾةةةط  ٛاملغٗةةةب عمةةةٜ
حقةةةةةةٕه وةةةةةةَ ال مىةةةةةةان اقةةةةةةفطن غةةةةةةٍابمّا
ٔ ػاقطت ٔةٕاِا الٍػٗاُو أغاٟن ٌفػ٘م ِةن
نةةةاُ وةةةا اقرت تةةةْ وةةةَ خطٗ٠ةةة ٛا ةةةطأ أ٧ه
الػةةبب يف ِةةصا ا ٧ايٌػةةاٌ٘ الةةصٖ ٙؿةةتىمين
الًٕٗ بعبا ٚٞايبساا ٖٔػتىط حتٌّ ٜاٖ ٛالعىط !

الػةةةّطٔضز ٙغةةةقطاب العةةةطبو ٔقةةةس جةةةاٞ
إعةةساوّىا وتؿةةةابّاً غةةةقطاب يف قمعةةة ٛالف ةةةط
ٔالفٍةُٕ أثٍٗةةاو ٔالػةّطٔضز ٙيف قمعةة ٛحمةةبو إُ
التقاضٖط ال ٗسٖ ٛوَ املتؿسزَٖ ٔأزعٗا ٞالةسَٖ
ٔالعمةةةي ّٗىةةةا وتؿةةةابّٛو ٔإزاٌتّىةةةا بالعٌسقةةةٛ
وتؿابّٛو ٔالػبب الطٟٗؼ يف ٌّاٖتّىا الفاجعةٛ
أٌّىةةةةا وةةةةَ ضٔاز الف ةةةةط التٍةةةةٕٖطٙو ٔالب ةةةةأ
ا ةةةطو ل ةةةَ نمّٗىةةةا ؾةةة ن خطةةةطاً عمةةةٜ
الػمط ٛا انى ٛالػٗاغٗٔ ٛالسٍٖٗٛو غةقطاب
إاضا ةةةةْو ٔالػةةةةّطٔضزٍ ٙاظطا ةةةةْ الؿةةةةٗذ
حمىةةس ضاغةةب الطبةةار وةة٤ضر حمةةب ٖقةةٕهم إُ وةةَ
ٖقطأ وٍاجٗةان الػةّطٔضزٔ ٙصاقة ٛيف نتابةْ
قٕن أجٍ  ٛج ٖن جيس أٌّةا  ٥كةسض إ ٥عةَ
وةةةة٤وَ عىٗةةةةق ايىلةةةةاُ ٔٔلةةةة٘ وةةةةَ أٔلٗةةةةا ٞاو
الكا ني ة َٖ ِة٘ التقةاضٖط ال ٗسٖة ٛالة،
ض عّةةةا بعةةةض الؿةةةٕٗر املتفةةةّٗقني املتةةةعوتني إ
الػمطاُ ٔالصَٖ أمخن شنطِي الػّطٔز ٙإٌ٘
ٔاٌتكةةا ا لمف ةةطو ٔا تهةةاحاً ملةةَ زأبةةٕا عمةةٜ
إعساً الف ةط التٍةٕٖطٔ ٙضوةٕظٓ قةسىلا ٔحةسٖثاً
نتبت وا نتبت عَ الػّطٔضزٔ ٙقس حطقت
زضاوٗةةة ةاً أُ أبػةةة ة ح ىةةةةة ٛايؾةةةةةطا ،عٍةةةةةس
الػّطٔضز ٙيف وػطحِٗ ،صٓ

 م ،يتم ب ُز ،ملتصُفٕ َنت جًوال َ د يدُ
،نع س يا ، ،يتم م يف نت ج ،إلب ،عْ؟

 نٍت ٔأٌةا قةغري ٖكةط بين ٔالةسٙ
يف ا٧عٗاز لٍعِّٗس أقطبا ٞلٍاو ٌتٕقف أواً ق يف
وػينس قغري عم ٜغٗف القمع ٛلٍقةطأ الفا ةٛو
ٔأغ ه ٔالس ٙملةَ ِةصا القة ٗقةٕهم ِةصا ٔلة٘
وةةَ أٔلٗةةا ٞاو الكةةا ني ثةةي ٌتٕقةةف يف ةطٖةةق
العةةٕز ٚأوةةاً قةة آخةةط يف وػةةينس قةةغري ببةةاب
الفط ٍقطأ الفا ٔ ٛأب٘ ٖقٕهم ِةصا أٖهةا قة
ٔل٘ لْ نطاوان نثريٚ
ِةةةصا وٍتّةةة ٜعمةةةي أبةةة٘ ٔأوثالةةةْ بكةةةاح
الق َٖو ٔعٍةسوا نة ن عمىةت أُ القة أ٧ه
ِٕ لمؿاعط ٔاملف ط الكٕيف ا ةطٔيف ال ةبري
عىةةاز الةةسَٖ الٍػةةٗى٘و ٔأُ الثةةاٌ٘ ِةةٕ لمؿةةاعط
ٔالفٗمػةةٕأ الكةةٕيف ايؾةةطاق٘ ال ةةبري ؾةةّاب
الةةةةةسَٖ الػةةةةةّطٔضزٔ ٙقةةةةةس ز عةةةةةين شلةةةةةك إ
اغةةةةةةةةت ٍآ أحةةةةةةةةٕاه املتكةةةةةةةةٕ  ٔ ٛمػةةةةةةةةفتّي
تبةت
ٔوقاوا ّيو بن ٔالسخٕه يف أحةٕاهليو
العسٖس وَ الب ٕر يف شلك ٔال ،ناٌت املىّس
ٔاملطجعٗةة ٛيف ٍةةأه بعةةض غةةمٕنّي ٔضوةةٕظِي
اٌةةت وػةةطحٗ ،ا ٔ٧وةةَ املػةةطح الكةةٕيف
"قعٕز العاؾق" ثي متّا وػطحٗان أخط ٝوٍّام
"ِٕ الص ٙضأ ٝالططٖق" عَ الٍػٗى٘ ٔقس غبقّا
نتةةاب٘ عٍةةْ بعٍةةٕاُ "ٖاقٕ ةة ٛحمةةب"و ثةةي متّةةا
وػةةطحٗ" ،الؿةةّاب الػةةّطٔضزٔ "ٙقةةس جةةاٞن

ٔوثمةةْ أٖهةةا يف املكةةري امل غةةأ ٙالؿةةاعط
الكٕيف ا طٔيف الٍػٗى٘
ٔعىةةةاز الةةةسَٖ الٍػةةةٗى٘ ناٌة ةت اجعتةةةْ
مماثمةة ٛقةةس أوةةط الةةٕال٘ املىمةةٕن٘ ب ة ُ ٖػةةم
جمةةسٓ ِٔةةٕ حةة٘ حتةة ٜاملةةٕن أوةةاً قمعةة ٛحمةةبو
ٔضٔ٦ ٝوص ةةةةْ ب ٌةةةةْ نةةةةاُ ٍٖؿةةةةس املٕؾةةة ان
الكٕ ٖٗ ِٕٔ ٛػمذ جمسٓ
ٔنِ٦ىةةةةا ناٌةةةةا ٖةةةةسعٕاُ إ قةةةةسٖؼ
ايٌػاُ ٔنطاوتْ ٔحطٖتْ ٔأوٍْو ٗ ُ٧ةْ ٌةٕضاً
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إهلٗا ؾاضقاً نىا ٖط ٝالػةّطٔضزٙو أوةا الثةاٌ٘
الٍػٗى٘ إٌْ ٖسعٕ ايٌػةاُ إ أُ ٖعةطأ قةسض
ٌفػْو ٖقٕه ْٗم
اعمةةةةي أّٖةةةةا ايٌػةةةةاُم أُ ٌعىةةةة ٛاو ِةةةة٘
ايٌػاُ
ٔأُ غٗس ال ُٕ ِٕ ايٌػاُ
ٔأُ شضٔ ٚا مق نمْ ِٕ ايٌػاُ
ٔأُ والك ا٧ضض ٔالػىٕان ِٕ ايٌػاُ
اعمي ب ُ نٌٍٕٗتك ِ٘ التا وَ غمٗىاُ
اعطأ قسض ٌفػكو إٌْ ا الػمطاُ
ٔاو س جبن جػىك نىا جبن ضٔحك
ٔملٗعاُ القها ٞغٗدتاض او ِصا التا
عم ٜأُ زض ٚوةا نتبةت يف ِةصا ا ةاه ِةٕ
ٌك٘ الطٔا" ٟ٘وعطا الطري ا بٗؼ" ِٕٔ ضحمٛ
نٌٕٗ ٛيف أعىا ،الٍفؼو ٔاملم ٕنو ٔالتةاضٖذ
ٔالٕاقةةي املطوةةٕظ ٔالػةةري ني الصا ٗةةٔ ٛاملٕنةةٕعٗٛ
ق٘ غىٕض ضاوع ين ٔوَ غري وباؾطٔ ٚناٌت
املفاجة  ٚأٌةةْ لقةة٘ اِتىاوةاً نةةبرياً لةةس ٝوتةةابع٘
جسٖةةةةس الثقا ةةةة ٛالعطبٗةةةةٛو عةةةةسا غةةةةٕضٖٛو ٔقةةةةس
أزضجتةْ وٕاقةي عسٖةس ٚجةسا عمة ٜالٍةت لمسضاغةٛ
ٔالعةةطض ٔالت ىٗةةن ىل ةةَ الطجةةٕا إلّٗةةا ٔقةةس
عسز ْ وةَ أِةي الطٔاٖةان العطبٗة ٛالكةازض ٚشان
الفطازٚو ِٕٔ وةَ وٍؿةٕضان ا ةاز ال تةاب يف
غٕضٖٛو ٔلٕ نٍت يف وٕقةي وةَ وٕاقةي الػةمطٛ
الثقا ٗ ٛلٕجسن ال ةثريَٖ ممةَ ٖسضغةُٕ ِةصا
ا ةةةةسر الثقةةةةايفو ٔل ةةةةٍين لػةةةةت نةةةةصلكو
ٔالٍاؽ عبٗس الػمطاُ
ٔ ٥بس وةَ ايؾةاض ٚإ وم ىةتني ؾةعطٖتني
وػةةطحٗتني قةةسض ا قبمةةْ يف ِةةصا ا ةةاه ِٔىةةام
"وٕلس الٍٕض" ٔ "القٗاؤ "ٛلمقٗاو ٛقكٛم
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املةٕن ٔشلةةك العةةا ا ّةةٕه ٔضآٞو اٌّٗةةاض
اجلػةةةةس ايٌػةةةةاٌ٘ ٔ ممةةةةْ ٔعٕز ةةةةْ ثاٌٗةةةة ٛإ
عٍكةةط الةةرتابو ثةةي اٌبعاثةةْ وةةَ جسٖةةس وؿةةاِس
القٗاو ٛيف القةطآُ ال ةطٖي نةن شلةك ٖغةب
عةَ شانط ةة٘ ٖٕوةاو  ٥يف ةفةةٕل ٥ٔ ،يف بةةاق٘
وطاحن عىةطِ ٙةصا العةا الةصٌ ٥ ٙعةطأ عٍةْ
ؾةةةٗ٠ا نةةةاُ وثةةةاض خةةةٕأ ٔقمةةةق ٔ طقةةةب ؾةةةسٖس
الٕة ة  ٚبالٍػةةب ٛإلةةَّ٘ ٔيف حمألةة ٛلمٕقةةٕه إ
وعط ةةِ ٛةةصا الغٗةةب ِٔةةصا المغةةع ا ٗةةطو ٔنةة٘
أقةةن إ ةى ٌٍٗةة ٛالةةٍفؼ املطِكقةةٔ ٛغ ة ٍٗتّا
ِٔة ة٘ قةةةف زاٟىةةةا عمةةة ٜحا ةةة ٛشلةةةك ا ّةةةٕه
الطِٗب قىت اىي املاز ٚالتكٕٖطٖ ٛعَ القٗاوٛ
ٔأحساثّا وَ القطآُ ال طٖي ٔا ةسٖأ الٍبةٕٙ
و ٔةالعةةةت الٍظطٖةةةان العمىٗةةة ٛاملتعمقةةة ٛبٍؿةةةٕٞ
ال ةُٕ ٔاٌّٗةاض املةاز ٚثةي اٌقطعةت عةَ ٔغةةط٘
ا ةةةٗ حةةةٕال٘ غةةةتني ٖٕوةةةا عؿةةةتّا يف ةقةةةؼ
وتعاه أجنعن خ٦هلا عىم٘ الةص ٙأعتةع بةْ ِٔةٕ
القٗاوٛو الةص ٙجةا ٞوعجيةا وةَ الؿةعط ٔاملػةطح
ٔاملم ىةةةٛو ٔ ٖغةةةةب الٕاقةةةي عةةةةَ ىةةةِ ٛةةةةصا
العىنو بةن ناٌةت طقة ٛلة٘ نة٘ أقةٕض وةآه
أٔل٠ك الةصَٖ أضِقةٕا ايٌػةاُ بالطغٗةاُ ٔغةمبٕٓ
ضغٗفْ ٔأوٍْ ٔحطٖتْ
 مل ذ،ال تد ى َ د ز ،ال ،الفدو ،مليد حْ ا ِبد ي َبعّد ي،
عو ،رّد ٔ ،الع دٕ َي ِتعمد يف ،رّد ٔ ،اليو فّدٕ ،اليدُ ِٕ
َ،الع بّدددٕال َنتيدد ٘ بعدد متيدد دددو  081مدددهٕ دددو َ ٔ
،ملي د ح ال د ِه يىل مٓ د ٗ ،مددتط مل ،الفددو ،ملي د حْ ي بدد ا
َجُ ٍ يف ،الُطو ،الع بْ ع دٕ َمدُ ِٕ ص ،دٕال َيدت م ٗ مَ
ِؤ ٓ َ ٍ تم يُ أ ُ ؟

 ناٌةةةةةةةت لةةةةةةةسٍٖا عةةةةةةةطٔض وػةةةةةةةطح
ةةةٕا ٘ مةةةٗؼ ػةةةطحو
ا٧ضانةةةٕظو أوةةةا ا
ٍِٔةةةاك عةةةطٔض نةةةثري ٚغٍاٟٗةةةٔ ٛاغتعطانةةةٗٛ
ةةةةسخن يف إةةةةةاض الظةةةةٕاِط املػةةةةطحٗٛو ل ةةةةَ
املػطح العطب٘ فّٕوْ السضاو٘ ٖٕلةس إ ٥يف
القةةةةطُ التاغةةةةي عؿةةةةطو ٔشلةةةةك بعةةةةس ا ٥كةةةةاه

حُ ،ع ،ال

التينةةاضٔ ٙالثقةةايف وةةي الغةةطبو ٔناٌةةت بعةةض
الفةةةةط ،الفطٌػةةةةٗٔ ٛايٖطالٗةةةة ٛفةةةةس إ غةةةةٕضٖٛ
ٔ قسً عطٔنّا يف برئن ٔزوؿق ٔحمب
الٕ٥ز ٚا ٔ٧لمىػطح العطب٘ عاو ٛناٌت
يف غةٕضٖ ٛعٍةةسوا قةةسً وةةاضُٔ الٍقةةاف وػةةطحٗٛ
البدٗن ملٕلٗري بعس إعسازِا ٔإزخاه الغٍا ٞعمّٗا
يف زاضٓ يف بةةةةةرئن عةةةةةةاً ً0585و ٔيف زوؿةةةةةةق
ناٌت ٔ٥ز ٚاملػطح عمٖ ٜس أب٘ خمٗن القباٌ٘و
ٖٔتفةطز ب ٌٕةةْ امل٤غةؼ أ٧ه لمىػةةطح الغٍةةاٟ٘
العطبةة٘ ٔلةةسن طقتةةْ ا ٔ٧عةةاً  ً0560حٗةةأ
قةةسً وػةةطحٌٗ ٛةةانط اجلىٗةةنو ٔاغةةتىط غةةت
غٍٕان أغؼ بعسِا طق ٛندى ٛوي اغة ٍسض
طح ٔأقب لةْ بطٌةاوال عةطٔض نةدي ٔمجّةٕض
عطٖض يف حمب ناُ أٔه عطض حمم٘ ؿّسٓ
املسٍٖةةة ٛوػةةةطحٗ ٛبطجيٗةةةت عةةةاً  ً0562ألفّةةةا
ٔأخطجّةةةةا ٖٕغةةةةف ٌعىةةةة ٛاو جةةةةس ٔقةةةةسوّا يف
املسضغةة ٛاملاضٌٔٗةة ٛيف محةةل ناٌةةت البةةساٖان
املػطحٗ ٛوةي غةمٗىاُ قةايف حٗةأ نةاُ ٖقةسً
يف حسٖق ٛزاضٓ حٕاضٖان ٖ٤زّٖا ممث ُ٦أٔ ث٦ثٛ
ثةةي جةةا ٞالطاٟةةس أ٧ه لمىػةةطح يف محةةل عبةةس
اهلاز ٔ ٙا ٟ٘الص ٙا كن بالقباٌ٘ يف زوؿق ثةي
عةةةةاز ٔألةةةةف ٔأخةةةةط حتةةةة ٜعةةةةاً  ً 0565عةةةةسٚ
وػةةةةطحٗان وٍّةةةةام ٌػةةةةٗي زضغةةةةاً نٕنةةةةب
ايقبةةةاه ِٔ ةةةصا ٌةةةط ٝأُ املػةةةطح ةةةَ ٔا ةةةس
عمٍٗاو ٔ مك ِ٘ الٕ٥ز ٚا ٔ٧لمىػطحو ل ٍٍا
اٌةت الةٕ٥زٚ
غطعاُ وا لبػٍا عبا ٚٞاملػطح
الثاٌٗةةة ٛلمىػةةةطح الػةةةٕض ٙوةةةي عةةةطٔض املػةةةطح
املسضغةةة٘ ثة ةي ٌؿةةةٕ ٞالفةةةطٔ ،الٍةةةٕاز ٙالثقا ٗةةةٛ
ٔالفٍٗ ٔ ٛاملػطحٗ ٛا اقٔ ٛقس اض ب املػةطح
يف الطبةةةةي أ٧ه ٔالثةةةةاٌ٘ وةةةةَ القةةةةطُ العؿةةةةطَٖ
بةةةةةاملتغريان الػٗاغةةةةةٗ ٛيف املٍطقةةةةة ٛو ٔنةةةةةاُ
الطزٖف الثقايف طنان الت طض ٔالٍهةاه وةَ
أجةةةةةن ا٥غةةةةةتق٦ه يف ٔقةةةةةت نةةةةةاُ اٌ٥تةةةةةساب
الفطٌػ٘ ن ةي غةٕضٖٔ ٛلبٍةاُ ٔ ةا أُ أغمةب

عب ،الفت ح َ،س قلعٌ جْ

محمةة ٛالةةٕع٘ نةةإٌا وةةَ املعمىةةني قةةس نةةاُ
املػطح املسضغ٘ ِٕ السعاو ٛأ ٔ٧الػةبا ،يف
الظّةةةةةٕض ٔوةةةةةي اغةةةةةت ً٦الفةةةةةطٔ ،الٍةةةةةٕاز ٙيف
ا ا ظةةةان عٍةةةاُ املػةةةطح ٔالةةة ،بمةةةغ عةةةسازِا
بامل٠ةةةان ؾةةةّسن ا طنةةة ٛاملػةةةطحٗ ٛعكةةةطِا
الةةةصِ ٔاغةةةتىط ا٧وةةةط ِ ةةةصا حتةةةٌّ ٜاٖةةةٛ
الػةةةتٍٗان ٔبساٖةةة ٛالػةةةبعٍٗان حٗةةةأ ؿة ة مت
املػاضح القٕوٗ ٛالطمسٗٔ ٛؾبْ الطمسٗ ٛنفةط،
الٍقابةةان العىالٗةةٔ ٛالؿةةبٗبٔ ٛاملػةةطح اجلةةاوع٘
ٔبسأ زٔض وػاضح الٍٕاز ٙبا٥حنػاض
ا ُ٩أقب املػطح جعٞا وَ ثقا  ٛؾةطنٛ
ِاوةةة ٛيف بعةةةض البمةةةساُ العطبٗةةةٛو ٌؿةة ن ةةةط،
عسٖةةسٚو ٔظّةةطن اجتاِةةان وتعةةسز ٚيف نتابةةٛ
الةةةٍل املػةةةطح٘و ٔيف العةةةطٔضو ٔ قةةةاً ٍِةةةا
ٍِٔةةةةاك وّطجاٌةةةةان غةةةةٍٕٖ ٛلمىػةةةةطحو حممٗةةةةٛ
ٔعطبٗ ٛجاوعٛو ٔ غػت اهلٗ ٛ٠العطبٗ ٛلمىػطح
يف الؿاضقٔٔ ٛظعت ٌؿاةّا عم ٜوػاح ٛالٕةَ
العطبةةةة٘ قةةة ٗ أُ املػةةةةطح الػةةةةٕض ٙأقةةةةٗب
بٍ ػةةة ٛخةةة٦ه غةةةٍٕان اجلىةةةط الةةةٌ ،عٗؿةةةّا
ل ٍْ بسأ بالتعةايفو قةس عةاز وّطجاٌةا محةل
ٔمحآ إ ا ٗا ٔ ٚؿّس حمب املٍ ٕبة ٛعا ٗةا
وتػاضع ًا ٗا ّا املػةطحٗٔ ٛأعتقةس أُ املػةطح
العطب٘ قس أز ٝزٔضاً ِاوةاً يف ا ٗةٕان الثقا ٗةٛ
ٔا٥جتىاعٗةةٔ ٛالػٗاغةةٗٛو ثةةي حةةاز بعهةةْ عةةَ
ةطٖةةةةةةق إمنةةةةةةا ٞالةةةةةةٕع٘ وٍػةةةةةةاق ًا ٔضا ٞالبةةةةةةٕح
ٔاجلعٟٗان ٔ قمٗس املساضؽ الغطبٗة ٛيف الؿة ن
ٝ
ٔاملهىُٕو وبتعساً عَ القٗي الٕجٕزٖ ٛال
ٔالقهةةةةاٖا القٕوٗةةةةٔ ٛالٕةٍٗةةةةٛو ل ٍةةةةْ الٗةةةةًٕ
ٍٖةةتفض وةةَ ِةةصٓ اٌ٥ت اغةةٛو ٔقةةس نةةس لةة٘
شلةةك وةةَ خةة٦ه اة٦عةة٘ وةة٤خطا عمةة ٜحةةٕال٘
وٌ ،٠ل وػةطح٘ عطبة٘ ز عةٔ ٛاحةس ٚا ةي
نةةةةٌٕ٘ حم ىةةةةا عطبٗةة ةاً يف أنةة ة وػةةةةابقٛ
ٖؿّسِا الٕةَ العطب٘ لمةٍل املػةطح٘ ل بةاض
ال تةةةةاب ٔلمؿةةةةبابو قةةةةس ٔجةةةةسن أُ أغمةةةةب
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الٍكةةةةٕم املؿةةةةرتن ٛعةةةةان ِىةةةةًٕ ايٌػةةةةاُ
العطب٘ ٔ فٗع ٔعْٗ با٧حسار ال ،طٗ بّةصٓ
ا٧وٛ

" وػةةطٔاٖ"ٛو أوةةا أٌةةا ٔقةة٘ عىمةةني نةةبريَٖ لةة٘
ِىا م "وٕلس الٍةٕضو ٔالقٗاوة"ٛو قةس ضأٖةت ٗةْ
"وم ى ٛحٕاضٖ ٛؾعطٖ"ٛ

أعتقةس أٌةةْ بعةةس ِةصٓ اٌ٥ت اغةةان القا مةةٛ
ٔاملداض العػري غت ُٕ ٔ٥ز ٚجسٖس ٚلٗؼ يف
املػطح ػب ٔإمنا يف مجٗي جٕاٌب ا ٗا ٚيف
غٕضٖٔ ٛالٕةَ العطب٘

، َ ملُمدّو يف حّ د ال َ د يدُ ندُمل ،ملُمدّو
،الد ديت يدددتًُِ َ أصددداا يىل عدددُ،ي ج ِد د ٔ يف ،الود د ٔ٘،
َ،ال ت بٕ؟!

ٌ ون شلك ٍّٖٔ ٥ض املػطح إ ٥باملػطح
 مِو لتوْ ،ال َ،َ ِٕ،الوصٕ ع ،ملي حال ،ملشدكت ا
َ،ملختلف ا؟

 يف بساٖةة ٛظّةةٕض املػةةطح لةةسٍٖا نةةاُ
ٖطمق عم ٜاملػطحٗ ٛاغةي ضٔاٖةٛو ثةي غةاز عةبري
وطغةة و ىػةةةطحو ٔ عةةةطٖفّي أ٧ه باملػةةةطحٗٛ
ب ٌّا ضٔاٖ ٛق ٗ إ حس وةاو املػةطحِٗ ٛة٘
ح اٖةةةةة ٛوٍةةةةةص عطٖفةةةةةان أضغةةةةةطٕ ٔاملػةةةةةطح
ايغطٖقةةةة٘و ٔوةةةةطٔضاً ب ٦غةةةةٗ ٗان املػةةةةطح
ٔوساضغْ التالٗٛو ِصا قبن أُ ظّط ا٥جتاِةان
ا ساثٗةةٔ ٛوةةا بعةةس ا ساثٗةة ٛيف املػةةطح ٔالةة،
ٖبةةسٔ أُ املػةةطح قةةس خةةط يف بعهةةّا وةةَ خاٌةةٛ
اٖةةةة ٛأٔ الطٔاٖةةةة ٛإ التينطٖةةةةب ٔوةةةةا بعةةةةس
ا
التينطٖبو حت ٜح ٦لبعهةّي أٔ ٖقةٕه إُ بعةض
ِصٓ العطٔض اٌت  ٝعَ خاٌ ٛاملػطح
يف الطٔاٖ ٛأٔ القك ٛغالب ًا وا جنس حٕاضان
ٍبةةأ خةة٦ه الػةةطز الةةصِ ٙةةٕ اهلٗ ةةن الةةطٟٗؼ
ّٗةةاو تعةةسز يف وةةٕاةَ وٍّةةا طةةٕه أٔ قكةةط
ٔيف املػةةطح غةةطز ىمةةْ التٕجّٗةةان ايخطاجٗةةٛ
ٔ ٕقةةٗف الؿدكةةٗانو طةةٕه أٖه ةاً أٔ قكةةط
حػب أغمٕب امل٤لف يف التٍأه
الًٕٗ ٍسا السٔاٟط بني ا٧جٍةاؽ ا٧زبٗةٛو
إُ وػةةطحٗ٩ The Last Yankee ٛضثةةط وٗمةةط
ِ 0551ةة٘ ضٔاٖةة ٛيف بٍٗتّةةا العاوةةٛو ِٔةة٘ أٖه ةاً
وػةةطحٗٛو حتةة ٜلت ةةاض يف كةةٍٗفّاو ٔقةةس حةة٦
لبعض الٍقاز أُ ٖػى٘ ِصا ا مٗ الفين باغي
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 ناُ بٗتٍا وتطط ةاً ٖفهة٘ إ الٍّةط
ا ينٕه ٔالبػةا ني ٔظقعقة ٛالعكةا ري يف حمةب
قةةةط ُٔ٣الػةةةمي املٕغةةةٗق٘ يف نةةةن ؾةةة٘ٞو يف
غةةةةةّطا ّا حتةةةةة ٜوطمةةةةةي الفينةةةةةطو ٔيف منةةةةةاش
عىاٟطِةةا ٔوآشٌّةةاو ٔيف خطةة ٛاملسٍٖةة ٛالقسىلةةٛ
شان ا٧ظقة ٛاملتٖٔ٦ةة ٥ ٛأزض ٙوةا حةةن بال ىةةاُ
الةةص ٙظةةن وعمق ةاً عمةة ٜاجلةةساض ٔ أ عمةةي عمٗةةْ
الععأو ٔل َ يف زاخم٘ زاٟىةا وعةعأ ٔ ةَو
ٔأضؾةةةٗف إشاعةةة ٛحمةةةب املٕغةةةٗق٘ أغٍةةة ٜوةةةا يف
ضٔحةة٘ ٔقةةس نٍةةت وٍةةسباً ّٗةةاو ٔيف وّطجةةاُ
ا٧غٍٗةة ٛالػةةٕضٖ ٛنٍةةت عهةةًٕا يف جلٍةة ٛالةةرتار
ّٗةةا ثةةي ضٟٗػ ةاً ٔقةةس ألفةةت لةةْ نتب ة ًا يف ةةاضٖذ
املٕغةةٗقٔ ٜأع٦وّةةام املٕغةةٗقاض أمحةةس ايبةةطٙو
املٕؾة ة ان عىةةةط الةةةبطـ املٕغةةةٗقا جةةةع ٞوةةةَ
الةةٕع٘ اجلىةةال٘و ٔقةةس بٍٗةةت شلةةك يف نتةةاب٘
"وسخن إ عمي اجلىاه ايغ٦و٘" ض ا ناُ
لم ةةةؼ ايٖقةةةةاع٘ يف زاخمةةةة٘ نؿةةةةاعط جيٗةةةةس
الةةةةةةٍظي عمةةةةةة ٜأٔظاُ العطبٗةةةةةة ٛأثةةةةةةط يف ٌكةةةةةة٘
املػةةطح٘و عةةسا عةةَ وػةةطحٗا ٘ الؿةةعطٖ ٛةةإُ
وػةةةطحٗا ٘ الٍثطٖةةة ٥ ٛمطةةة ١مىةةةؼ ايٖقةةةاا
الساخم٘ يف أغمٕبّا ٔبٍٗ ٛطانٗبّا أغتىي إ
املٕغةةةةةٗقا باغةةةةةتىطاض ّةةةةة٘ و ةةةةةُٕ لمؿةةةةةعٕض
ٔا ٗةةةاهو ٔل ةةةَ عٍةةةسوا أنتةةةبو ٔال تابةةةٛ
لةةس ٙةقةةؼ كةةٕم وقةةسؽو ٖكةةىت نةةن
ؾةةة٘ ٥ٔ ٞأغةةةتىي إ ٥إ وٕغةةةٗق ٜا٧عىةةةا ،يف
زاخةةن ٌفػةة٘ بةةن إُ املٕغةةٗقا ٔالغٍةةا ٞاملػةةطح٘
ٖسخ ُ٦يف بعض ٌكٕق٘ املػطحٗ ٛنى ُِّٕ
عهةةةةةٕٔ ٙجاٌةةةةةب ِةةةةةاً يف اغةةةةةت ىاه ضغةةةةةي
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الؿدكٗ ٛاملػةطحٗٛو ٔقةس جتمة ٜشلةك بؿة ن
وباؾط يف السضاوا املٕغٗقٗ ٛالٌ ،ؿط ّا بعٍٕاُ
"ٔاز ٙالعقٗق" ِٔ٘ وَ املػطح الكٕيف
املٕغةةةٗقا ٔالغٍةةةا ٞوةةةَ و ٌٕةةةان ايٌػةةةاُ
ا م ة و ِٔىةةا ةةطار حمةةب املػةةتىط بةةسٞاً وةةَ
ا٧جةةٕا ،املٕغةةٗقٗ ٛيف عّةةس السٔل ة ٛالٗى انةةٗٛ
ا مبٗةةةٔ ٛحتةةة ٜأجةةةٕا ،ا٧عةةةطاؽ الٗةةةًٕو ٔوةةةَ
ناضاٌا ًٕ وططب ٛحمب ا ٔ٧ال ،أحٗت حفةن
ومك واض ٙظوط ٙلٗي عم ٜا٧وري ٚا مبٗ ٛؾةابتٕ
قبةةةن حةةةٕال٘  8111عةةةاً ٔحتةةة ٜوعينةةةع ٚقةةةباح
دطٙ
 تّددددى ددد ٗ ،العالقددددٕ بددد ،ال ددد َ،الوددد
َ،ملؤمي ا يف ،رّ ٔ ،اليو فّٕ ،اليُ ِٕ َ،الع بّٕ ب ملو ندٕ
ددع ،رص د ال مددُ ٘،يف ،الش د ر مَ ،ال د دال َيددت مف د يدداٍ
،العالقدددٕ يف ،التُ،،دددت ،الف د د ٓ مَ ،الشخصدددْ دددع ،الد د َ ،مَ
،الو ددد ا ،الدددديت جملًدد د ا يف ،ةددد ا ،اليو فّددددٕ َ،الفهّددددٕ
َخب  ٕ،يف ،ملي ح؟

ةةةةَ ٍِالةةةةك وطانةةةةع
 عٍةةةةسوا
ثقا ٗةةةةة ٛضمسٗةةةةة ٛيف غةةةةةٕضٖ ٛناٌةةةةةت ٍِالةةةةةك
قالٌٕان أزبٗ ٛيف البٕٗن ٔوٍّا وا سٖطٓ الٍػاٞ
نكةةةالُٕ الؿةةةاعط ٚواضٖاٌةةةا وةةةطافو ؾةةةقٗقٛ
ال ا ةةب ال ةةبري طٌػةةٗؼ وةةطاف يف حمةةبو
ٔقالُٕ وةاض ٙعينىة٘ يف زوؿةق قةاحب ٛمةٛ
العطٔؽ ٔ 0501امل٤غػة ٛا ٔ٧لكة ا  ٛاملةطأٚ
يف الةةةٕةَ العطبةةة٘و ٔنةةةاُ قةةةالٌّٕىا ا٧زبةةة٘
وٕ ً٦ٟلعسز وَ ضجاه الف ةط ٔا٧زبٔ .قةالُٕ
ا٧زٖب ٛالمبٍاٌٗ ٛال ػةطٔاٌٗ ٛكةط وة٘ ظٖةازٚ
ٔلعةةن أٔه قةةالُٕ أزبةة٘ يف ايغةةِ ً٦ةةٕ قةةالُٕ
غ ة ٍٗ ٛبٍةةت ا ػةةني (ض حفٗةةس ٚالطغةةٕه 
حٗةةةأ ناٌةةةت ػةةةتقبن ٗةةةْ نبةةةاض الؿةةةعطاٞ
ٔالؿدكٗان الف طٖٛو ٔحازث ٛظٖاض ٚالفةطظز،
لكةةةالٌّٕا ا٧زبةةة٘ ٔغةةة٤اهلا عةةةَ أؾةةةعط الٍةةةاؽ
ٔ فهةةةٗمّا جطٖةةةطاً وؿةةةّٕضٔ ٚقةةةس نةةةاُ هلةةةصٓ
الكالٌٕان ٔغريِا ا٧ثط ال بري عمة ٜال ا ةب
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ٔا ٗةةةا ٚالثقا ٗةةةٛو ال ا ةةةب ٖ تةةةب لٗقةةةةطا
ٖٔعةةطأو ٔنةةن ازعةةا ٞخةة ٦شلةةك  ٥اعتبةةاض لةةْ
ةةاو غةةٗس ال تةةاب خ ة ا٧نةةٕاُ ٔايٌػةةاُ
لٗقطأ ٖٔعطأ.
الع٦قةة ٛبةةني ال ا ةةب ٔالقةةاضٔ ٢امل٤غػةةٛ
الثقا ٗةة ٛغةةٕا ٞناٌةةت وٍتةةس ٝأٔ وٍ ة اً حةةطاً أٔ
جطٖةةس ٚأٔ زاض ٌؿةةط أٔ خؿةةب ٛوػةةطح أٔ إع٦و ةاً
وطٟٗةةةةا أٔ وػةةةةىٕعاً جيةةةةب أُ ةةةةُٕ ٔثٗقةةةةٛو
ٔالًٕٗ وي اٌتؿاض الؿاب  ٛالعٍ بٕ ٗٔٔ ٛغاٟن
ا ٥كاه ٔالتٕاقن املتعسز ٚأقةب ا٧وةط أنثةط
ٖػطاً ٔعس ً٥يف قٗق طم التعطٖةف ٔالظّةٕض
ٔا٥نتؿاأ ٧مسا ٞأزبٗٔ ٍٛٗ ٔ ٛقاوان نبريٚ
هلةةةا إبةةةساعا ّاو ٔإٌةةةك الٗةةةًٕ قةةةطأ أٔ ؿةةةاِس
أحةةسر ايقةةساضان ا٧زبٗةةٔ ٛالف طٖةةٔ ٛالفٍٗةةٛ
وَ خ٦ه ىٗمّا ٔوتابعتك هلا عم ٜالؿاب ٛ
ٔ ٦وةةةةَ خةةةة٦ه التٕاقةةةةن
يف املػةةةةطح وةةةةث ً
ا ٥رتانةة٘ عمةة ٜالٍةةت أٔ الؿدكةة٘ وةةَ خةة٦ه
املّطجاٌان أٔ الةٕضق٘ وةَ خة٦ه املطبٕعةان يف
زٔض الٍؿةةةةط عط ةة ةت عمةةةة ٜقاوةةةةان يف التةة ة لٗف
املػةةةةطح٘ ٔيف ايخةةةةطا أٌةةةةا غةةةةعٗس بّةةةةا ٌّ٧ةةةةا
أةمعتين عمة ٜجتةاضب وغةاٖط ٚأٔ وسِؿة ٛأ ةسن
وٍّةةةاو ٔيف املقابةةةن ةةةإُ العسٖةةةس وةةةَ ٌكٕقةةة٘
املػطحٗ ٛاملمتقط ٛوَ الؿاب  ٛالعٍ بٕ ٗ ٛقس
قسوت عم ٜخؿبان املػاضح يف قطط ٔايوةاضان
ٔا٧ضزُ ٔالػةةةةةٕزاُ ٔوكةةةةةط ٔلٗبٗةةةةةا ٔاجلعاٟةةةةةط
ٔاملغةةطبو ِةةصا عةةسا وةةا قةةسً لةة٘ يف غةةٕضٖ ٛإُ
املعط ةةة ٛتةةةا يف ِةةةصا العكةةةط إ ؾةةةب ان
حسٖثةة ٛوٗػةةط ٚأٔ قمٗسٖةة ٛوةةَ ٔغةةاٟن ا ٥كةةاه
ٔالتٕاقةةةةن لتت قةةةةق ِةةةةصٓ الع٦قةةةة ٛبؿةةةة مّا
ا ٧هن ٔاملٍتِال
، الددددهلال ،الودد د ال ،ملخدد د شال ،ملتلوددددْ ،ملشدد د ي مَ
،ملت بعال مِو هوطع ،اليليلٕ َتّى هجح؟

 املػةةةةطح ٖبةةةةةسأ وةةةةةَ الةةةةةٍل ٍٖٔتّةةةةة٘
بةةةاملتفط مةةةك ِةةة٘ املػةةةري ٚا قٗقٗةةة ٛلمىػةةةطح
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ٔبٍّٗىا حمقةان ورتابطة ٛػةاِي مجٗعةاً يف بٍٗةٛ
العةةةطض نالػةةةٍٕٗغطا ٗا ٔاملٕغةةةٗقا ٔاينةةةاٚٞ
ٔامل٦بؼ ٔغريِةا بةإزاضٔ ٚإبةساا ةط ٖؿةدل
ال مىةة ٛع ة ً٦وػةةطحٗاً غةةري أُ ِةةصٓ الػمػةةمٛ
قطعةةةت بعةةةض حمقا ّةةةاو ٔإُ وةةةا ؾةةةّسٌآ وةةةَ
خ٦ه وتابعتٍا ٔصاقة ٛيف الػةٍني الة ،غةبقت
ا٧حسار يف غٕضٖٔ ٛالٕةَ العطب٘ ِٔصا الطبٗةي
الساعط املععًٕ وَ اٌعٖاح املػةطح عةَ مجالٗا ةْ
ةةي
ٔأِسا ةةْ الف طٖةةٔ ٛاغةةتبعاز امل٤لةةف ٔ
املدط ٔا٥بتعاز عَ القهاٖا ايٌػاٌٗٔ ٛالٕةٍٗٛ
ٔالقٕوٗ ٛإ اغتبساز املدط بةالٍل ٔالعةطضو
ٔعةةطٔض "الؿةةٕ" ٔا٥بّةةاض البكةةط ٙأٔ العةةطٔض
ا طنٗةةةةٔ ٛا٥بتعةةةةاز عةةةةَ وػةةةةاضان ا٥لتةةةةعاً
ٔالتٍٕٖط ناُ و٤شٌا ب حسار ا ُ٩امل غأٖٛ
التةةاضٖذ الٗةةًٕ وتػةةاضا ا٧حةةسار بؿةة ن
وصِنو ٔايحباةان ٔا ٌ٥ػةاضان تةٕا بة٦
اٌقطةةااو ٔاملػةةطح بةةالطغي ممةةا ّٖةةسأ إلٗةةْ وةةَ
مجاه ٔإوتاا  ٥ىل َ أُ ٍٖفكةن عةَ الٕاقةيو
غةةري أُ العكةةط  -عكةةطٌا العطبةة٘ ٖ -ؿةةّس
ٗٗةةةةةس الفعةةةةةن الثقةةةةةايفو ٔاغةةةةةتبعاز امل٤لةةةةةف
املػطح٘ ٔوٕ ْ ٔعسً احرتاوْ ٔامل٤لف نعقةن
لمىػةةطح ٔالعةةطض املػةةطح٘ ِةةٕ ٔحةةسٓ القةةازض
عمةةِ ٜةةصا الفعةةن اهلةةازً املتىةةطز عمةة ٜاٌ٧ظىةةٛ
القاٟىةةةٛو ٔعمةةة ٜجتػةةةٗسٓ ٔاٌ٥طةةة ،٦وٍةةةْ إ
أوةةةةةةةسا ٞالف ةةةةةةةط ٔا٥غتؿةةةةةةةطاأ املةةةةة ة وٕه أٔ
ال ةةةةاضث٘و ٔعمةةةة ٜبٍةةةةا ٞعىةةةةاض ٚوتدٗمةةةة ٛبةةةةسأ
بٕٗ ٕبٗةةةةا ومٌٕةةةةٍ ٔ ٛتّةةةة٘ بةةةةالٕاقي املمىةةةةٕؽ ٔ٥
ىل ةةَ لبةةاق٘ بٍةةا ٚالعةةطض املػةةطح٘ بةةسٞاً وةةَ
املدةط ٔاٌتّةةا ٞبالػةٍٕٗغطاأ أُ ٖقٕوةةٕا ّىةةٛ
ال ا ب
ِةةةن ىل ةةةَ لمىدةةةط أُ ٖقةةةسً وثةةةن ِةةةصا
الف ةةةط الطٖ٣ةةةٕ ٙاملتىةةةطز أٔ ٖقةةةًٕ ثةةةن ِةةةصا
الفعةةن الثقةةايف با٥غتعانةة ٛعةةَ نمىةة ٛامل٤لةةف
بمغةة ٛاجلػةةس ٔ املػةةطح ا طنةة٘ الةةطاقلو أٔ
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بٍكةٕم ِعٖمةٖ ٛمفقّةةاو أٔ با٥نتفةا ٞباملؿةةّس
البكط ٙا٩غط املكٍَّي نغاٖ ٛيف شا ْ
احنػةةاض زٔض امل٤لةةف املػةةطح٘ أز ٝغٗةةاب
زٔض املػطح يف قطا ٚٞالٕاقي العطبة٘ الةصٔ ٙقةن
إ أزٌ ٜحةسٔز الةرتزٙو ِٔةصا ممةا ٖ ٥ػةتطٗي
أُ ٖقةةةةةةةةةةةةًٕ بةةةةةةةةةةةةْ ال تبةةةةةةةةةةةةٔ ٛاملدطجةةةةةةةةةةةةُٕ
ٔالةةةةةةسضاوا ٕضغُٕٗ ٔإ ٥ةةةةةةاشا ٌفػةةةةةةط ٌةةةةةةسضٚ
اٌع ةةةاؽ الٕنةةةي ال ةةةاضث٘ العطبةةة٘ الةةةطاَِ
ٔاملػتقبم٘ عم ٜخؿب ٛاملػطح
الٗةةةًٕ ػةةةٕز ثقا ةةة ٛاملػمػةةةن التمفعٖةةةٌٕ٘
املىطٕب ِٕٔ نا َٟلقٗ و  ِٕ ٥زضاوا ِٕٔ ٥
ضٔاٖةةٛو ٖعٗةةسٌا إ أٖةةاً ح ةةٕا ٘ املقّةة ٜالةةصٙ
ٖقطأ حمقان وَ غري ٚاملمك الظاِط عم ٜأؾّطو
ٔحنةٕٓ ٍٖةعاح املػةطحُٕٗو املؿة م ٛلٗػةةت إشُ
يف الةةٍل و امل تبةة ٛالعطبٗةة ٛومٗ٠ةة ٛبالٍكةةٕم
اجلٗس ٚاملؿ م ٛأ كّا باختكاض ٔباينةا ٛ
إ وا شنطن يف ِصا ا سٖأ ٗىا ٖم٘م
 التدمةةةةةف ٔاحنطةةةةةةاب وػةةةةةةتٕ ٝا٧زاٞالثقةةايف العةةاً ٔ املػةةطح جةةع ٞوٍةةْ  - 2طاجةةي
الٕع٘ ٔالصٔ ،اجلىةال٘  - 1احنػةاض اجلىّةٕض
(املػةةطحٗ ٛعةةس ملّطجةةاُ وةةا ثةةي طةةٕ ٝبعةةسٓو
ٔوػطحٗان عطض أواً مجّٕض ٖ ٥تينةأظ عةسز
املىةةةةثمني  - 8ايعةةةة ً٦املٕجةةةةْ الةةةةصٖ ٙطةةةةطح
ٖٔكةةسِّض أمسةةأ ٞجتةةاضب وعٍٗةة ٛو ٖٔغفةةن أمسةةاٞ
ٔجتةةةاضب أخةةةطٝو ٍدةةةاه أُ لةةةٗؼ يف امل تبةةةٛ
غِٕ ٝصٓ ا٧مسةأ ٞالٍكةٕمو ِةصٓ وػة ل ٛيف
قساُ العسالة - 8 ٛاٌػةٗا ،التينةطٖبٗني اجلةسز
ٔضا ٞالب أ عَ لغ ٛغري لغ ٛال ً٦و ٔاغتبعاز
ال ا ةةب املػةةطح٘ وةةَ المعبةة - 8 ٛأخةةرياً ةةإُ
املػةةةطح الةةةصٖ ٙػةةةتفٗس وةةةَ الفٍةةةُٕ ا٧خةةةط٥ ٝ
ىل ةةةَ أُ ٖ ةةةُٕ إٌ ٥فػةةةْو ٔ ٥ىل ةةةَ أُ
ٍّٖض إ ٥بٍفػْ ٔالٍل املػطح٘ ِةٕ ا٧غةاؽ
يف لعب ٛاملػةطح ٔيف نتابة ٛةاضٖذ املػةطح حنةَ
ااج ٛإ أُ ٌعطأ بعهٍاو ٖٔ تؿف الٕاحس
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وٍةةا بةةطاض ٙاملػةةطح ا ّٕلةةٛو ٍِةةاك وػةةطحُٕٗ
ٖقةةةةسوُٕ جتةةةةاضب ٔعطٔنةةةاً جٗةةةةس ٥ٔ ٚظةةةة٘
باينةةاٚٞو ٔنتةةاب ٖ تبةةُٕ ٌكٕق ةاً ممتةةاظٚ
تبق ٜوطنٌٕٔ ٛنظ ٜبايؾّاض آخةطُٔ وةسن
هلةةةي القٍةةةٕانو ُٖٔطعكىةةةُٕ ٦عةةةق وةةةَ هةةةٛ
ٔشِب ٔن٘ ٍّٖض املػطح ٥بةس لمىػةطح٘ أُ
ٖقةةةطأ ٖٔ تؿةةةف ٖٔعةةة٘ ٖٔغةةةاوط يف وعةةةعه عةةةَ
املةة٤ثطان الةةٖ ،فطنةةّا غةةسٌ ٛاملػةةطح ٔٔانةةعٕ
غٗاغتْ
يف فك،ا نش ط حممُ ٕال فًّ حيل ال
 مي ،ال
َفك،ا ،مت م ُنّٕال فًّ ِتأ ت َِتف تم ،ملتصُفٕال
،الي يف ذال ؟ َب ،ر الت ِوتهل بعد ،ودُٙ،و َ،الفد ح
َِيت مت ش َع ا ي ِتو يجن زي  .ب َمن عشدت يداٍ
،ألحُ. ،

 وثمىةةا املػةةطحو يف الكةةىت نىةةا يف
ال ةةةةة ً٦زضاوةةةةةاو ةبعةةةةاً إشا نةةةةةاُ الكةةةةةىت
وٕظفاًو ةإُ يف حٗةا ٚال ا ةب وثةن ِةصا لةٗؼ
الكىت عسواو بن لٗؼ يف ال ُٕ نمْ طاغو
إش ٔ ٥جةةةةٕز ٗةةةةْ لمعةةةةسًو ٔغالبةةةةا وةةةةا ٖ ةةةةُٕ
الكةةةةىت اوةةةةتٞ٦ك ةةةةإشا انتىةةةةن ؾةةةةق قةةةةدط
الػ ٌٕٗٔ ٛاٌبينؼ ٔ اض نىةا فةٗض ا٩بةاض
ٔالٍٗابٗي ٔنق لم ا ب أُ ٖكةىت إشا ناٌةت
ٍِالةةةك زٔاا أٔ وةةةعا وتقمةةةب ٔا٧وثمةةة ٛنةةةثريٚ
ػةةةةةعس او ٌٔةةةةةٕؽ قةةةةةىت غةةةةةٍٕان قبةةةةةن أُ
ٖػةةةةةةت ٌف اٌط٦قتةةةةةةْ ا٧خةةةةةةرئ ٚا ىٕوةةةةةة ٛيف
ال تاب ٛقبٗن ٔ ا ْ ٔل ةَ يف الكةىت أحٗاٌةا
خطةةٕضٔ ٚاحتينةةا عمةة ٜا ٗةةأ ٚزخةةٕه يف بٕابةةٛ
العبأ ٔالٗ ؽ قس ٖ٤ز ٙإ اٌ٥ت اض وثمىا عةن
أضٌػةةت ِىٍينةةٕأ ٝآخةةطُٔ ال تابةة ٛحطنةةٛ
خاضجٗ ٛبطاق ٛوؿع ٛزاخمٗٛو ٔالكىت حطنٛ
زاخمٗةة ٛجِٕطٖةة ٛاتةةٛو زٔضاُ قمةةق حةةٕه الةةصان
ٔالٕجةةٕز الكةةٕ ٗ ٛقةةىتّي نةةٔ ً٦ن٦وّةةي
قىتو عباضا ّي حمرتق ٛنػطا ٌٕضٓ نعٗف
ٖمقةة٘ وةةَ حٕلةةْ ظةةٔ ٥٦أةٗا ة ًا رتاقةةل ّٗةةا

عب ،الفت ح َ،س قلعٌ جْ

أؾةةةةباح املعةةةةاٌ٘ الغاوهةةةة ٛا٥غتػةةةةطاضٖٛو لةةةةصا
املػطح الكٕيف وَ أعىق ٔأقعب إٌ٧ااو أٌةا
أ سر عَ وػطح ا ال ٛالكٕ ٗٔ ٛلٗؼ وػطح
الثقا ة ٛالكةةٕ ٗٛو ٔلةةٗؼ عةةَ ال ا ةةب ؾةةاعطاً
نةةاُ أٔ وػةةطحٗاً ٔالةةصٖ ٙةةعَٖ ٌكةةْ بعبةةاضان
الكةةٕ ٗ ٛلتكةةٍي التغطٖةةب ٔالفةةطازٚو ٔلمىباِةةاٚ
ٔا ساا
وطن ب٘ رتان حمىٕو ٛوةَ ال تابةٛو يف
عةةةاً ٔ 2102أٌةةةا أغة ة َ يف زاض ٔلةةةس ٙالٍةةةاظح
إلّٗا يف ؾاضا الٍٗن امبو ٔعمة ٜخة التىةاؽ
يف وٕاجّةةةةةة ٛاملػةةةةةةم نيو ناٌةةةةةةت القةةةةةةصاٟف
ٔالطقةةام تطةةاٖط وةةَ ٕقٍةةا ٔا ةة٘ ٖقكةةفو
ٔأٌةةةةا نةةةةن قةةةةباح أمجةةةةي وةةةةَ الؿةةةةط  ٛضٔ٣ؽ
الطقاقان ال ،هطب ٔاجّ ٛالبٗةتو يف ِةصا
اجلٕ املؿ ُٕ نٍةت أنتةب ٔبؿة ن حمىةًٕ
وػطحٗ ،ال بريٚم "غري ٚوسٍٖ ٛامسّا حمب"و
ٔنٍت نمىا اٌتّٗت وَ جع ٞوٍّا أضغمتْ عمٜ
الٍت إ قسٖقَّ٘ جةٕاُ جةاُ يف زوؿةق ٔقةباح
اٌ٧باض ٙال ا ب العطاق٘ يف أغرتالٗا لٗ تفظا
بةةْ ٌةةةا  ٥أ ٕقةةةي أُ أعةةةٗـ إ الغةةةسو إ أُ
اٌتّٗةةةةت وٍّةةةةا ٔنةةةةاُ ا تةةةةاً اجعةة ةاً قةةةةس
أقةةةةةةةٗبت الةةةةةةةساض بتةةةةةةةاضٖذ  21ؿةةةةةةةطَٖ أ٧ه
2101بكةةاضٔر زوةةط قػةةىا وٍّةةاو ٔخطجةةت وةةَ
ت اٌ٧قاض بطجن و ػٕضِ ٚةصٓ املػةطحٗٛ
ال ،أعتع بّةا وةا ظالةت طٕةةٛو إٌّةا وم ىةٛ
وػةةةطحٗ ٛحقٗقٗةةة ٛرةةةع ةةةاضٖذ حمةةةب بةةةالٕاقي
امل غأ ٙالةصٌ ٙعةٗـ ب ةن وٕنةٕعٌٗٔ ٛعاِةٛ
ٔحٗاز
ٔعٍةةسوا نٍةةت أعةةس ىةةٕع ،املػةةطحٗٛ
"املػةةةا ط ٔالقطةةةاض" املٍؿةةةٕض ٚيف اهلٗ٠ةةة ٛالعاوةةةٛ
الػٕضٖ ٛلم تابو ِٔ٘ و٤لف ٛوَ  5وػطحٗان
قكةةري ٚنٍةةت ٔأٌةةا أنتةةب إحةةساِا تةةٕاضز إلة٘
ةةةةط ٚا٧خةةةةطِٔ ٝةةةةصا نىمةةةةين عمةةةة ٜالعىةةةةن
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امل ثف لإلجناظ قبن أُ تفمت وةين الف رةط أٔ
ٍساح يف الغٗاب

الةةطٔ٣ؽو ٔعةةازن حمةةاني التفتةةٗـ ٔزعةةأٝ
اهلطةقٔ ٛالعٌسق ٛيف لبٕغّا السٖين ٔالػٗاغ٘

ةةرتان الكةةىت الٕجٗةةي عرتٌةة٘ عةةاز ٚقبةةن
بساٖةة ٛنةةن عىةةنو أؾةةعط بةةا ٕأ وةةَ الؿةةطٔا
ٗةةةْو أعةةةٗـ حالةةة ٛةةةاض طةةةٕه أٔ قكةةةطو
ٔل َ عٍسوا أخ الػطٕض ا ٔ٧أراِْٗ ٜ
ٔأزخةةن يف ةقةةؼ الت ةةٕهو ٔأنةةاز أغٗةةب عةةَ
ٌقػ٘

ِن عمي ب ُ إحس ٝاجلىاعةان الت فريٖةٛ
املتؿةةسز ٚيف لبٍةةاُ قةةس ح ىةةت عمةة٘ بايعةةساً
وةةَ أجةةن عبةةاض ني أزبٗةةتني وةةَ ا ةةاظ ٔضز ةةا يف
وم ى ،الؿعطٖ" ٛالقٗاؤ "ٛأُ أحس نةت
ىني القبض ٗةْ عمة ٜؾة٘ٞ
ٖػتطي أحس ا
تةب يف ض هةْم "أؾةي ضا ٟة ٛغٗاغة"ٛ
وطٖب
ىا ناُ وَ املةسٖط العةاً بعةس وةطاجع ،لةْ إ٥
أُ نتةةةةب "وةةةةي املٕا قةةةةٖٔ ٛطغةةةةن إ املطبعةةةةٛ
ٕضاً!"

أعةةةةةةٗـ ا ُ٩حالةةةةةة ٛقةةةةةةىت ٔغةةةةة ُٕو
ن ناُ خاوسو  ٥أزض ٙإِٔ العىط أً الٗة ؽ
ٔأٌةةةا أض ٝنةةةن وةةةا نتبٍةةةآ ٌٔ تةةةب ٖ ٥عةةةازه
وعاٌا ٚايٌػاُ يف غٍٕان اجلىط ِصٓ
ٔبةةني ا ةةني ٔا٩خةةط ٍٖتةةععين وةةَ ؾةةٌ٘ٔ٤
ٔؾةةينٌٕ٘ ةةطٖي لةة٘ ٍِةةا ٍِٔةةاك يف غةةٕضٖ ٛأٔ
الةةب٦ز العطبٗةةِٔ ٛةة٘ عسٖةةسٚو ٔاغةةت٦و٘ جةةاٟعٚ
واو نيناٟع ٚالباغن لإلبةساا الف ةط ٙمةؼ
وسٍٖةة ٛحمةةب 0555و أٔ جةةاٟع ٚالسٔلةة ٛالتقسٖطٖةةٛ
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ل ةةةَ اجلةةةاٟع ٚا٧نةة ٔالةةة ،أٌتظطِةةةا
بؿةةٕ ،ا ةةعَٖ الةةساوي العٗةةٍني ِةة٘ عٍةةسوا أضٝ
أوٍةةةا ال ةة  ٝغةةةٕضٖٔ ٛقةةةس اغةةةتعازن ٔحةةةس ّا
ٔعا ٗتّا ٔأظِط الٗامسني يف ضبٕعّا
َ م د تت رددً ز ،عددو ،ال ددالم ،ملب د ح ..د ،الددآ ي
ِولددٌ عبد ،الفتد ح َ،س قلعددٌ جددْ يف ،ال ت بددٕ َ،رّد ٔ يىل
،رى؟ َيت ،وُ،د ِبوٖ فتُح ي يت ،اليؤ ،؟

 إشا ناٌت ؾّطظاز ةطٔ ٙح اٖا ّةا
بٍّاٖا ّةةةةا املتٕالةةةةس ٚلتةةةةسضأ عةةةةَ ٌفػةةةةّا املةةةةٕن
امل٤جنو ٔ عٗس قٕغ ٌفػٗ ٛؾّطٖاض املمةكو ةإُ
ال ا ب الًٕٗ ٖ تب ِٕٔ بني الٍطي ٔالػٗفو
ٔقةةس نثةةةط الؿةةةّطٖاضُٖٕ ٔامل فطةةةطُٔ ٔقةةةاةعٕ

ِٔةةةةن عمةةةةي بةةة ُ زض ٚو٤لفةةةةا ٘ املػةةةةطحٗٛ
التاضيتٗةة ٛالتٕثٗقٗةة ٛيف الٕةٍٗةةٔ ٛحمبةة ٛالةةٕةَ
ٔ ّٗا كةٕٖط ملةا جيةط ٝيف غةٍٕان اجلىةط ِةصٓ
يف حمةب وةا ٖةعاه طٕةة ًا وٍةص عةةاً ُ٧ 2101
حم طىةاً غبٗةاً وةةَ حمةةاني التفتةةٗـ جيةةط٣
عمةةة ٜالةةةط ض طمةةةب إعةةةاز ٚنتابتةةةْ لٗ ةةةُٕ
ةةي
وةةسناً خالك ة ًا لمقةةاٟي ب ة وطٓو بٍٗىةةا ا
ا٩خط يف وٕا قتْ أثٍ ٜعمْٗ ثٍا ٞوسِؿةاً ٔقةاهم
ٖ تةةةب حتةةة ٜا ُ٩عىةةةن ضاٟةةةي نّةةةصا وةةةَ
اجلٕز ٚالفٍٗةٔ ٛالكةس ،عىةا بتعةطض لةْ الةٕةَ
الًٕٗو ٌٔك ب ُ ٖقسً عم ٜخؿب ٛاملػطح
غةةة بت املدطةةةةٕب ٌةةةةت  ٥ػةةةةتطٗي أُ
ٍاقـ قّا ٞالظً٦و مّي قطآٌّي ا ٍَّ
ٌعةةةةةي لةةةةةس ٙوؿةةةةةطٔعان ل ٍّةةةةةا و٤جمةةةةةٛ
وفتٕح ٛعم ٜوا بعس الثىةاٌني الة ،بُمطغتُّةاو ٔأٌةا
ااجةة ٛإ طمجةةاُ كع ةساه  ٧ةةاضٙو و ٤ػةةٗاً
بقٕه الؿاعط (بعس كطأ بػٗ م
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ابن اخلواط أذهر ذعراء الشام
515 -054هـ
حممد عود اخلربورلي*

مقدمة:
خصائص الشعر الشامي في العصر العباسي الثاني:
ذهدت بالد الشام نهضة ذعروة كربى يف العصر العبادي الثاني ،خاصة يف

عواصمه ادلهمة ذات الفعالوة واألثر مبا حوهلا ،فهناك ررابلس الشام حوث مكتبة
دار العلم اليت أنشأها أوالد عمار ،وحلب الشهباء حوث بالط دوف الدولة

احلمداني ،ومعرة النعمان حوث مدردة أبي العالء ادلعري ،ودمشق الفوحاء

اليت كان هلا أكرب األثر وراء النهضات الكربى يف بالد الشام ،وقد قدمت باقي
العواصم الشيء الكثري ،خاصة معرة النعمان ،فقد كانت النهضة العالئوة الكربى
يف بالد الشام ،ووكفي هذه ادلدردة األدبوة أنها ادتقطبت الفكر العربي

واإلدالمي ،وداهمت بدورها يف ططور الشعر العربي ،ونقلته من طوار الطب لى
طوار احلكمة ادلقرونة باألدلوب ادلصنّ  ،وحني طويف ادلعري وقف على قربه

أكثر من دبعني ذاعراً ونشدونه مراثوهم.

ًال ننكررم ررم ه لررى م اٌمػرريف م ررمٔ
محمّ م ٌٍبًَْ ،بالبكً ،بَت مملق ضً ،غريهرم
ن م ثػٌر ًم بل من م ظم َْ.
ًهرررر طرررررو م ظرررررام م امبرررررُ م اؼرررررم
م ابمسُ م ثمنُ (656 - 103هر) تَمرمت طرامٍْ
لنٌعْ ختللف حلٓ بم لالف م ظراممٕ ً كنورم
مجَاررمب تبقرررٓ ؿررربن تَرررمر ررربري سرررمٖ ظتبرر
طاممٕ م ظرم علرٓ م رلال ويف ًعؼرمهيف ً ،رك
ً ق مملبَزمت مآلتَْ:
 - 3تررررررشعم م ظررررررام ًم ظرررررراممٕ بم ررررررمب
محمللرررُ ،نرررممهيف ٍؼررربٌن مجرررم بَالورررم

ؼٌهلم لوم ،ال ٍبمهرٌن برص ػرَف ًطرلمٕ أً
ربَ ً مٍرف ً ،رم أ ثرم ًهبرمتويف عنر م ظرلمٕ
*
ًعلٌجى ًم مبَ ًأزهمري ًنريًزي.
 - 2معلبررررمش م ظرررراممٕ علررررٓ م بارر ر عررررن
م سلٌبً ،تبـَلويف م مهْ ًم شوٌ ْ
م لاقَ
ًم بارر عرررن م ػمٍرررنً ،ال ظتر ر ًن غـمؿرررْ
باض م حَمن رن ًػرف رم مذتَرمّ م ٌمهاَرْ
بشسلٌب رهَق ًمؿح بوٌ ً ،هر الحر م نقرمش
مهلبرررم ويف برررم بنٌن م بالغَرررْ ً مػرررْ م ؼر ر ًر
م ب ٍاَررررْ مملانٌٍررررْ أً م لبيَررررْ ،ررررال ٍشررررلػمب
*

كاتب سوري.
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ػَررررررمن مملررررر هن م لبيررررررُ مملمحلررررررْ م ً
ًممل هن مملانٌِ مملمحلْ م ثمنَْ.

م ثارررم
ًم لالَ .

ًه ر الح ر م نقررمش م ق ر م ٓ رركً ،نالررٌم
هر ر ي مالامهرررمت ناٌتر ر بم تمن ر ر ًجرررٌش رررٌ
رررمؾ لظرررام م ظرررم ُ ،ـررربٌنمب ً ،نو،ر رمب،
ًأسرررلٌب بم برررم ًؿررررح رررك م ثارررم  ،بررررم
حتر ر ب أبرررٌ م برررم م ػررربومنُ عرررن م ظرررم َص
ً رر ر هبويف م ظررررام ً ،ررررم غررررريي مٍقررررْ
كررمن ررري ررن ًؿر
م ظررم َص ،أ ررم م ثاررم
لبرررر هن م ظرررررم ُ أػرررررٌ ى مملبَرررررزّ ً ،ـرررر
طرراممٕهيف علررٓ غريهرريف ررن م ظرراممٕ ً ،كننررم
تبص ك ممم ٍشتُ ًه أًرشي ٍلَبْ م هم:

ٍقٌ م ابمشً( :طام م ظم َص أػح ًزنرمب،
ًأسررحز زنرررمً ،أ رررأ ػرررَػًْ ،أحشرررن ػررربػْ،
ًأحكرريف ػررناًْ ،أسررليف رهاررًْ ،أر ر نشرر،م،
ًأنب زجمً ،أهٌ انًٓ ،أحكيف بنٓ).

 - 3سرررال ْ ػرررْ أهرر م ظرررم قمبورررم رررن
مذت،رررمزً ،بار ر هم عرررن برررالش م ا،ررريفً ،هرررُ
مدتزم ًْ ،م ا ًبًْ ،م بؼمحًْ ،م شالسْ.
 - 2أعم م ظم َص مدتبر برص م ػرم ْ
ًمذت معرًْ ،هر م مدتبر صررْ مػررْ ٍلبَررز بوررم
م شب م ظرررم ٍُ ،قرررٌ م ثارررم (مجر ر طررراممٕ
م اؼرررم رررن أهر ر م ظرررم برررص ؼرررمحْ م بر ر مًّ
ًحالًّ مذتـمرّ).
 - 1حكرريف بررالش م ظررم ممللررٌء ًم ررممٕ
مملنحرر رًن رررن أػرر عمبرررًُ ،هررريف مملظرررػٌ ٌن
بم شبً ،مملظروٌرًن بمدر ًم كرم ً ،مدتبر
بررص أشًمت م شررَف ًم قلرريف ً ،ررم ررنويف ال أشٍررن
جٌمش عترن م ظرام ًٍنلقر يًٍ ،ثَرن علرٓ مدتَر
نى َ،ز ًٍبـ .
ً م ًهبنرررم عنر ر رأِ م ابرررمش م كمترررن
لمبررى مٍ ر ّ م قؼررم ً ب مٍررْ هشرريف طرراممٕ
م ظم  ،نرممي ا،برمب شرمبقَى بم ظرام م ظرم ُ
ًم ظرراممٕ م ظررم َص ر م ع،ررمبً ،هر عقر
قمرنررْ بَررنويف ًبررص م اررممهَص ً ،ا ر ررم الررى
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م بٌمعر ر

ًمسررررل مش لحرر ر ب عررررن بَاررررْ م ظررررام
م اممهررُ ًعبزررم َررى ررن مهللولررْ ًم مهررْ ،عرريف عررمش
مي عن م ظرام م ظرم ًُ ،أعرمش
تالَ م
بَاررلويف ًجبلرررلويف قررم ً( :أ ررم أهرر
ررك
م ظررم رربن جبل رْم جبلررويف مهلـررت هلرريف حكررم
تقررررمن م كِلمرررريف،
مذتِكرررريفً ،أ ـررررت بورررريف
ًهؼر ر ًم م ارررمن مملارررمنُ ً ،لارررٌم لب،زرررمن
حالًّ مدمنُ ،خظنٌم ًالنٌمً ،عززًم ًهمنٌم،
ًشنرررٌم ً رررم شمنرررٌمً ،بار ر ًم ً رررم برررمنٌمً ،أبر ر ًم
ًأب عٌم…).
ً لؽ م ابمش أ ريمب ن ه ي مملقمرنْ ًبَمن
م ب مع عن م ظاممٕ م ظم َص َلح ب عن رأِ
م ظمعم زت م امب م ام مِ ،علُ برن ستبر ،
م ِ من ٍثين علٓ ؼحمٕ م ظم ًٍ ،بـرلويف
علررٓ سررٌمهيفًٍ ،ن ،ر ب جمنررن هررٌمهيفً ..ال
ٍاين ه م م كال ًجٌش تبمٍن بري ر م ظرام
م امبررررُ سررررمٖم م ؼررررمر م ررررمٔ ،ونررررمء
أػٌ اب م ظام م امبُ لىً ،ال ن هر م
ر ه رم
مذتكيف ًجٌش ممَزمت مػْ ت بر
ررررمر عمبررررُ ًمحرر ر وبررررم
ب ررررمب ممَررررز،
م للبرررت م ؼرررمرً ،تبمٍنرررت مملر ر مهن م شبَرررْ
ًم نق ٍْ سٌمٕ من م ظام أ م نظم.
ًطتلؽ رن هر ي مملق رْ عرما ثرم
ًمح ر عررن طررمعم ررن طرراممٕ م ظررم م اؼررم
م ابمسُ م ثمنًُ ،هٌ مبن مرتَمط ،بن هٌ؟

ابن اخلًاط أشهز شعزاء الصام

شاعز الصام ابن اخلًاط:

أطوم طاممٕ م ظم ًبرى رليف شٍرٌمن م ظرام
ب ظق ،أمح بن ستب أبٌ عبر م ً ،،ر
ش ظررق سررنْ 050هررر ،بررم ررم هررٌ بنبشررى،
ٍلؼ نشبى بقبَلْ تػلن ن آ ربَاْ م ا نمنَرْ،
رررمن أبرررٌي َم ر رمب ،نشرررن َرررى ػررربْ أبَرررى،
ً منررررت شمري شم رر ر بررررمب مدتمبَررررْ برر ر رب
م قؼمعص مملامًف م ٌَ حبُ مرتـرريٍْ همٍبرْ
ن شمر مبن حٌَض طمعم م ظم ز منى.
نظرررررش ب ظرررررق جمنرررررن م ظرررررمعم مبرررررن
حَررٌضً ،ه ر عمػررم أح ر مع بم سَمسررَْ هم ررْ
طررو م بلنررْ م ر حر عت ب ظررق سررنْ 090هررر،
ً من مء م امطمّ ن عبمي.
رأٔ مبررن حَررٌض ًتر ً طررامي ًرأٔ م ر نَم
قبلررْ علَررى ،لبنررٓ أن ٍكررٌن طررمعمبم ثلررى،
ال لظررام ًنبررٌرمب ررن ػررناْ
ًأنررص نبشررى ررَ ب
أبَررى مرتَررمط ،ش ر عتب ر أطررامر ممللق ر ص
ًأ برررررمرهيف ً ،رررررمرض م كلمبرررررْ حلرررررٓ عرررررمف
بم كمتن ،هب أن ٍُامف بم ظمعم ،علٓ أن أعرم
رمن ٍالبر علرٓ
طامي ،ق
م ثقم ْ ؿَٗ
بارررى ً ًهرررى أ ثرررم ممرررم ٍالبرر علرررٓ عقم لرررى
م شبَْ م متزشات م ز ن.
هرررم مبرررن عشرررم م ( :رررمن مبرررن مرتَرررمط
عتبر ر أطرررامر ممللقر ر ص ًأ برررمرهيف ً ،رررمن
َ ر رُج ًأجررمزنُ ابَ ر ررم هم ررى ررن م ررنييف
ًم نظم سنْ 507هر.
رحالته ولقاؤه بابن حًىس ثانًة:

مرحت م ظمعم عن ش ظقً ،هؼر محرمّ،
ررررْ أبررررُ م بررررٌمرض ستبررر بررررن
ًمسررررلقم
م ك ،لٌ شٌٍمن م كلمبْ عن يً ،عُمف بمبن
مرتَمط م كمتنً ،ه بر أت طرومتى تنلظرم

أرجرررمٕ برررالش م ظرررم  ،لٌجرررى حلرررن همػر ر بم
جمري م قر ٍيف مبرن حَرٌض ًهر أسرنج ً ،رمن
رعمٍْ بين مشمض.
ٍقرررٌ م ظرررمعم نبشرررى ًػررربى قمٖرررى برررى
بررم ًرش م ن،ررٌ م زمهررمّ ( :ر لت علَررى،
قم  :ن أٍن أنت؟ قلت ن ش ظق ،قرم  :رم
ػرررنمعلك؟ هلرررت :م ظرررام ،قرررم  :منظر ر رررن
طرررامء ،شنظر ر تى ..هرررم  :ناَرررت رررُ نبشرررُ،
هلررتِ ً :رريف؟ هررم  :زن م ظررم ال ختلررٌ ررن طررمعم
زتَ ً ،ال ظتلب َوم طمعممنً ،أنت رٌمز
ه ي م ؼنمعْ ،عيف أع منُ شنمنري ً شٌّ).
عرررريف أًػررررمي أن ٍلٌجررررى بررررين عبررررمر
ممبلص نويف ٍكم ٌن م ظراممٕ ،نبر رغبلرى
ه ي سنْ 076هرر ً من عبمي  26عم مب.
ًتلحقرررق نبرررٌّٕ طرررمعم م ظرررم مبرررن حَرررٌض
ًٍلٌ مي م ،با عم ًمح ًٍ ،ؼبح مبن مرتَمط
طمعم م ظم ٔ م ابم بال نمزع.
ررممبلص ررال عظررم
ًٍب ر ً أن هم لررى
سررنٌمت حلررٓ سررنْ 086هرررر ه ر أ شررحت أ م ررى
سررربَ مالسرررلزمشّ رررن مملام رررْ ،نورررم منرررت
ابْ م اليف ًم البمٕ با أن أنظش َوم بنٌ عبمر
شمر م اليف مملظوٌرّ.
عررمش م ظررمعم با ر ه ر ي م محلررْ بررص محررمّ
ًحلرررن رررممبلص ش ظرررق ً ،رررمن لكورررم
آنرر ر مء تررررم م ً ررررْ تررررلع بررررن أ ررررن أرسررررالن
م شلٌ،هًُ ،مسل مع أن عتيٓ بؼر مهْ ًزٍرمي
هبْ م ،بن ب ٍ .
ٍقررٌ مبررن م قَشررممنًُُ( :هر البررن مرتَررمط
بش ف شٍنمرً ،هٌ آ م طمعم ز مننمًُ ،هر رى
بررش ف شٍنررمرً ،س رم م اررى م ررمِ ً ممسررمن
كررن ت ت ر هم لررى هنررمء ،اررمش ش ظررق
سررررنْ 087هررررر ً ،رر ر ر باررررض أ ممٖوررررم ،أن
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مسرررلقم آ رررم أ رررمي عنر ر ترررم ممللرررٌء برررٌرِ برررن
ػلكصً ،بقُ علٓ ػرلْ برى حلرٓ ً مترى سرنْ
537هر.
مذهبه الفين يف شعزه:

ثرر ر طررررامي مسررررلبممرمب ل ررررٌر مملرر ر هن
م ظم ُ با طمعم م ظم مبن حٌَض م ِ أُ لق
علَررى ه ر م م ناررت با ر يً ،ت ٍكررن ررك ح ر ع بم
عمبممب ً ،م من معلبمشمب علرٓ تقرٌٍيف م ظرمعم
م ظررررَش لظررررمعم م ظررررمبً ،هرر ر أبررررمز م ابررررمش
رم
م كمتن م االهْ برص م ظرمعمٍن بم نشربْ
طامي ن م ؼناْ ًم رالًّ ،ر م أن مبرن
حٌَض أػن ن مبن مرتَمط ،كن ظرام مبرن
مرتَمط الًّ َشت ى.
أ م لَ مش بك ستقق شٌٍمنى َقرٌ
ق لررى ( :ررمن مبررن مرتَررمط ٍ ب ر علررٓ غررممر
مبن حٌَضًٍ ،قلبُ أعمي ع ّ أ ٌر ،نورم أن
رررى عر ر زّ ر ر مٖح ت ٍشرررلولوم بم نشرررَنً ،هر ر ي
مٍقرررْ مبرررن حَرررٌض ً ،نورررم مسرررلابم أ برررم
أ ثم ن مسلابمهلم علٓ ًجى مؾ.
ررررر ك رررررمن طرررررامي ٌؿررررر ع،رررررمب
م ق ر مٕ ،بررن ررك هررٌ مبررن م ابررمش بررم
طر رمت م ر هنً ،طررامي م ر رًّ م الَرم ً ،ررٌ
ت ٍكررررن ررررى ال هؼررررَ تى م بمَٖررررْ كبررررمي،
كَف ًأ ثم هؼمٖ ي غمر).
ًهم مبن م شلبُ ً( :من طمعم م ظم
ز منررى ،ه ر م ررشت ررن طررامي زتل ر ّ َبررْ،
ًصالوم نى).
ًهم م ه ( :مبن مرتَمط طمعم عؼمي،
ن بمر م شبمًٕ ،نيبى م رًّ).
أ م مبن عشرم م َقرٌ  ( :ن مبرن مرتَرمط
ُ رلِيف بررى شٍررٌمن م ظررام ب ظررق ً ،ررمن طررمعمبم
زتَ بم ستشنمب).
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ًهرر م مبررن لكررمن ٍقررٌ عنررى ً َررمت
م عَررمن ( :رمن ررن م ظرراممٕ مدَر ٍن ًأ ثررم
هؼمٖ ي غُمر).
ه ي م بمر مملمًٍْ أن مبن مرتَرمط
تمن
من طمعم م ظم شًن نمزعً ،أن طامي رمن
أعلرررٓ بقرررْ جزم رررًْ ،أسرررلٌب بم ًمنشررر،م مب،
ً من ن ممللبٌهص علٓ طاممٕ عؼمي.
ً رررمن رر سرررمعْ رررم مي ًب مهلرررى حلرررٌ
شتم ررْ
مذتر ٍ  ،حشررن محملمؿرمَّ ،ر
م نمض ًم شًٍح عن م نبص ًم لبمز برمدتلٌض
م سٌم أًهرمت ممغرى عنر بارض أػرحمبى رن
م شبمٕ.
خربه مع الطلًطلٌ:

ٌٍػررف مبررن مرتَررمط بشنررى طررمعم
ًطامي ػبمي ن أجٌش م نيبى.

بررٌع،

سررري أعررال م نرربالٕ ،هررم
هررم م ر ه
أبرررٌ عبررر م ،أمحررر م لَ لرررُ ( :رررمن مبرررن
مرتَرررمط أً رررم ش ررر رررممبلص ًهرررٌ طرررمب،
ٍػظررمنُ حلق ر ًٍنظ ر نُ ررم أسررلكثمي ررى
متوبررى ،نررين نررت م سررش لى عررن طررُٕ
م شب ال ٍقرررٌ برررىٌ ،ملرررى ٌٍ ر ر بم علرررٓ ه ارررْ
عبلررومً ،هلررت أنررت ال تقررٌ بنحررٌ أً ػررْ ،بررن
زمًٍرْ بكرم عريف
أٍن ك هر م م ظرام؟ قرم
هم  :مص :
ً مؿررر ل هررررم

م أنظرر ر تى نُخُبررررم
ن باض طامِ ًطامِ

لى نُخُنُ

ال طرررُٕ عنرر ء ممرررم ٍشرررلاص برررى
ن طشنى ا،زمت م نييفً ..مرتُ ن
رررررال عرررررمًاال ًال ضترررررٌال ًال ػررررٌْ
هررم ررُ بررن أٍررن هرر م م بـرر ًم شب
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قلتُ هرٌ م رم ل ػرحزت همعتلرى
نج م قمعتررررْ علرررريف ررررَص ٍُكلشررررن
ًهُ عمًؿُ ً بيرُ جُلهرىُ ػر
ًم نحررٌ باررُ و ر ٍاررمهين سرربن؟

مملرررربين علررررٓ م نيررررم م طررررَمٕ م ٌػررررف
مملانٌِ م مًحمنٌُ ،ػ آرمٕ م ظبمب ًنزعرمت
م ؼصرررربم ًم بلررررًٌّ ،برر رَزن طرررركٌمي ررررن م ررررز ن
ًتقلبمتررى ًرمر ٍللررٌ ر ررك أسررٌم ش ظررق
ًش م َنوم.
املديح:

صفته:

ًػبى م ه بقٌ ى ( :ن رمن ٍنيرم
مبررررن مرتَررررمط ٍالقررر ي مجاررررم بال أً محاررررمالب بزتررررى
ررمن ؿررخب بم بررم
ًطرركلى ًعمؿررى) ،ق ر
ٍب ً ،ظن مهلنر م ًمهلَٗرٍْ ،لربص م ػلرَ رن
م كشررمًٕ ،هرر ًرش ررك طرراميً ،ػررلى
أحر أػررحمبى ٌٍ رمب بثررٌب ٍلبشررى ،كلررن َررى
لمبمب ٍقٌ َى:

ن أطروم هؼرمٖ ي ،هؼرَ تى م بمَٖرْ م ر
ر ر َوررم أح ر ق ر ز ُ أ ررممٕ ش ظررق ًهررٌ
بالش م ا،يف ً .نوم هٌ ى:
رر

رررن ػررربم صترر أ منررمب قلبرررى
قررر ر

ً ٍم برررررررم مء م نشرررررررَيف بنرررررررى
لٓ هرنز

هرر ر ًػرر ر م ثررررٌبُ ًال عرر ر ر ررررُ
أن أ ررررررربص م ثرررررررٌب برررررررال ٌ رررررررْ
ًهم

ر م ٌجر ُ أٍشرم

برى

لَلررررررُج ررررررٌ أجبلُبررررررم البلبررررررم

ٌهف آ م:

ست ر مهلررٌٔ ررن ُػررم م قلررن ػرربى

أسرررررررٌ ُ مدتبرررررررمب رررررررال زهرررررررم
أ َررررررررررق متصشررررررررررمعمب ًال ػررررررررررٌ وم
ً َرررررررررف م شررررررررربَ

رررررمن رٍزمهرررررم ٍ رررررري بلبصرررررى

جبررررررر رٍْ

ملرررررررن رررررررَص لررررررركُ تؼررررررررحَبوم
كن مسلاما عن ربص م لقظرف بم لرشنق
بار أن حتشررن حم رى ًػررحن م رممٕ ًم م سررمٕ
ًأ ع مٍمهيف.
أغزاض شعزه:

تنٌعرررررت أغممؿرررررى برررررص مملررر ر ٍح ًم ػرررررز
ًم ٌػف ،ال أن شٌٍمن طرامي رال رن مهل،رمٕ،
ًطرررامي م ٌػرررفٍ ،ؼرررف َرررى ًجٌهر رمب رررن
مذتَرررمّ مالجلبمعَرررًْ ،ارررمًز م ٌػرررف مملرررمشِ

تر ر

م ًم ر ر

مٔ تظرررٌ ً ً مهلرررٌٔ

ٍلرررٌ ً رررن ٍاهلمرررق برررى مذترررن ٍُؼررربى
غرررمم علرررٓ ٍرررشض مهلرررٌٔ ًرجمٖرررى
ًطررررٌ علررررٓ بارررر مملررررزمر ًهُمبررررى
أغرررررمر م أنشرررررت

مذترررررُ أنررررْب

حرررر مرمب ً ٌ ررررمب أن تكررررٌن ذتبررررىِ
العتاب:

لررن م قمؿررُ أبررُ م بـرر بررن أبررُ
م ًر ،لٌ ُ شمر م اليف ٍامتبى علرٓ حم منرى رن
هن أ م م قمؿُ جال ممللك بلٌزٍاى علٓ أهر
م مر هؼَ ّ نوم هٌ ى:
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َرررررف تنمسرررررَلين

أبرررررم م بـرررر
ً ررررم

نررررت تارر ر

ً ن م ػنررررٓ رررربن شنررررٓ شررررم ْ

نورر ر م مطررررمشِ

ررررررشًرشت هٌ رررر رمب رًمٕ م ؼرررر ر ًر
ً رررررر ريات ثلررررررررُ ً نررررررررُ ؼررررررررمش

ًأهرررمبُ ممرررم برررص عرررَين ًحرررمج
ام َتُ عن هؼ ممللٌء ًعن هيف
رغمٖرررررن ت ارررررنح َورررررم رغرررررمٖ

َررررررم َررررررلين ت أ ررررررن هبلرررررروم
طرررررررػبت حببرررررررك ٌٍ ررررر رمب رررررررمنمشِ
ررررررربن م ق َارررررررْ أطررررررروٓ ررررر رُج
م أنرررررررررررم ت أنلبررررررررر ر برررررررررررم ٌشمش
ٌػلى أبرٌ م ر ًر رن م رى عنر م ًػرلت
َى م قؼَ ّ.
الىصف:

سُر رِٗ أن ٍابر ر طررراممب ٍكلرررن علرررٓ هرررمٖيف
سَف ،قم :
أنرررررررررررم ًم نزررررررررررر ٔ سرررررررررررَبمن
ٍرررررر ر

مجرررررر ر ٍ نؼررررررررم مملكررررررررمر

هرررررررر ر م ٍبُرررررررر ر بررررررررررى مرت ررررررررررٌ
ب ً م ٍاررررررررر ر برررررررررررى مدتبرررررررررررمجيف
ًهم ٍؼف حزنمب أػمبى:
ن

ر ر سترررزًن

بلخممب مؼم ى:
ـٌعمب ..رأٍت م اُ

ري مم

ً ررٌ ر ررن م نررمض م ػنررٓ ب معررٍْ
ً ـررر
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أال

عتبَين
ـٓ م كمم ُ ًه

رررررمٍيفال علرررررٓ م ٍرررررم ٍُاررر ر ٍين
ُلِّبتُ بار هيف

أطرركٌ م ز ررمن

ررن ررَص ٍظرركَين

ًش ر ررمّ حلررن ًهررٌ رهَررق مذتررم ال
ٍق ر علٓ طُٕ كلن م ظمعم مبن حٌَض:
ت ٍبررررق عنرر ر ِ ررررم ٍبررررمع حببرر رٍْ
ً بررمء ررين نيررمِ ررن شت ر ِ
الا بقَرررررررْ رررررررمٕ ًجرررررررى ػرررررررنلُوم
ررررن أن تبررررمع ًأٍررررن أٍررررن مملظررررشِ
ه م م بمب م كثري ن م قؼمٖ .

الصىق إىل دمصق:

ش ظق:

أال َت طامِ ه أبَأج َلْ

م رررررم م ل رررررٓ م هرررررٌم م رررررن عرررررمًٍّ

ررربص

لاوم:

أال لرررررٓص رررررن ػرررررمًف م ررررر هم

هم ًهٌ لٌجى ن ممسمن

الفخز:

هم

طكم ػمًف م هم بقؼَ ّ

ًى

من م أسرٌٍّ رَبن برى حرزنال
رررم ٌَ برررُ ٍلشسرررٓ

الصكىى من الشمن:

نرررت أً رم رررن

ٍررررررررررمًحين بررررررررررم ػٌ لص نشررررررررررَيف
ًه ابان م كشض مشلُ ببلَْ
علرررٓ م ارررَع رررنويف نـرررمّ ًناررررَيف

ابن اخلًاط أشهز شعزاء الصام

وفاته:

مؿ رتُ ..و ر

رررما طرررمعمنم مبرررن مرتَرررمط هبر ر ً مترررى
مبررر ّ ،كلررررن رررن علررررٓ رررممغ مؿررررى
م مَٖص مبن م قالنشُ هؼرَ ّ هرُ آ رم رم ًرش
شٌٍمنى ً ..نوم هٌ ى:
عشرررررررٓ بم رررررر ال بلقرررررررمٍٕ ..ظترررررررٌشُ
عشرررٓ رررم ـرررٓ رررن تر ر منل ٍارررٌشُ

ررن طرربمٍٕ ٍُؼررمبُ

ًهَورررررمتً ..م ررر ر مٕ رررررمف ًحَررر ر ُ
ًٍررررم حبرر ر م مؿررررُ ررررٌ ٍكررررٌن
ُبمؿرررررررُ م َرررررررٌ رررررررَبن ٍارررررررٌشُ
مذتررمشِ عظررم ررن طرروم ر ـررمن
ًتررٌ
سنْ سب عظمّ ًمخشبمْٖ لو،مّ.
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اؾطقب صاحل واالـتؿاء
ؾؾؿؽان وجدؾقة احلقاة

واملوت

رواقة (بـدر ذاه) منوذجاً
خؾقل اؾبقطار*
اؾرواقة احلدقثة ؿغاؿرة خطرية ملن قبحر بؼارب ذراعي يف جو عاصف،
واؾسارد املتؿؽن ؿن أدواته اؾػـقة واملـدؿج باملؽان وأفل اؾؼاع االجتؿاعي
قستطقع اؾطواف بصحبة ؼارئه يف األحقاء اؾشعبقة واألدواق واملزارع ،حقث
اؾتعب وؿظافر اؾبمس واؾطبقعة اؾؼادقة ،وحقث اإلباء وؼوة اؾتحؿل واؾـبل
واإلقثار ضرورات حقاتقة ومسات ؿعؿؿة ،قضاف إؾقفا تؽسر األزؿـة وتبادل األؿؽـة
واألدوار.
واؾرواقة يف ؼارة إػرقؼقا أػادت ؿن اؾرتاث اؾشػوي احملؾي وحؽاقته
وؿكدقه ،وؿن غـى حواضر اؾشرق واؾصراعات اؾيت دارت ػقفا وحوهلا ،واتؽلت
عؾى ؿا راؽؿته اؾرواقة يف اؾغرب األوروبي ؿن غـى يف املوضوعات وجتدقد يف
اؾتؼـقات وؼراءة اؾواؼع مبـاظري ؿتعددة.

ٚب ر منَررٔنهاَٗ٬رريننٚحٝ٥ررٕٛنرككررٛحن ررٗ ٠ن
ذلً١ٝنٚقين١ٜنٚايمل،١ٝنْذن نَِٓٗ:نضل٢ٝنركٞن
ٚزلٝبنذلفٛظنٜٛٚسفنإدنٜسنٚإدٚحننحخلر ح ن
ٚمجررريٍنحياٝيررريْ،ٞنٚحييٝررربنهررري نٚإبر ر حِٖٝن
حيهرر،ْٞٛنٚحييرريٖ نٚورريننٚن ررٝرنهبررٛن رررن،٠ن
ٍٚٚٚنسْٝٛهينٚهُبنيناثُيٕنٚآخ .ٜٔن ن

اٛحملن خصٝيل٘نحيرحخًٝر١نٚليرٛننَٛحقفٗرينَرٔن
حْ٫تظررريننٚحيت ُرررٌنإجنحملٛح ٗررر١نٚحيررررفي نارررٔن
ن حَتٗررينَررٔندٕٚنل ر دد،نٚملوح ٚترر٘نبررنينحيًارر١ن
حيفصرر١ ٝنحيسًسرر١نٚحيًٗجرر١نحيهٝرر١نحملهثفرر١ن
ٚحملًْٛرر١نبصررٛننلارر٧ٝنح٭ررررحبنٚاتفررٞنببٗرري٤ن
حملهيٕنْٚهٗت٘نحيبب *.١ن

ٚحييٝبنهي ن- 9191ن9001نَٔنَٛحيٝرن
ٚقررررررن رررررهٌنحييٝررررربنهررررري نحي ٚح٥رررررٞن
ٚحيكيصنحيسرٛدحْٞنحي حررٌنقبرٌنسرٓٛحهنظريٖ ٠ن نرررر ّننررررٍٛنحيتيب رررر١ناقًررررِٝنَرررر ٣ٚن رررريٍن
٫فترر،١نيعحاترر٘نانلٓرريٍٚنحيٛحقررعنح ٫تُررياٞنان حيسررٛدحٕ،نرصررٌناًرر٢نبهررييٛنٜٛونانحي ًررّٛن
حي ٜررفنحيسررٛدحْٞنحملفكرر ،نٚيكرنلرر٘ناًرر٢ننسررِن
*

كاتب سوري.

الطيب صاحل واالنتماء إىل املكان

َررٔن يَ رر١نحخل ورر،ّٛندررِنهٚفرررنيرنحسرر١نحي ًررّٛن
حيسٝيسرر١ٝنٚحيرٚيٝرر١نان يَ رر١نيٓرررٕ،نٚاُررٌنان
حيكسِنحي بٞنبٗ١٦ٝنحاذحار١نحيعٜييْٝر،١ن ٚراٌن
َٓصبننٝ٥سنقسِنحيرنحَي،ندِناريدنإجنحيرٛؤن
ٚاٌُنيفرت٠نقصري٠نانحاذحار١نحيسرٛدحْ،١ٝنقبرٌن
هٕنٜتٓكررٌنبررنيندٍٚنارٜررر:٠نفكرررن رراٌنَٓصرربن
َش فناً٢نه ٗرو٠نٚمحن٠نحاارّ٬نانقير ،ندرِن
حْتكررٌنإجنبررينٜسنٚاررنينَررر ٜحنإقًُٝٝررينملنٓظُرر١ن
حيْٝٛٝسرررهٛنًٚرررث٬نإقًُٝٝرررينجرررينانحخلًررر، ٝن
ٚاٌُنانحيصر يف١نٚنتربناُرٛدحنهسربٛاٝينان
ه ٝف١ن(حجملً)١نحيعٜييْ١ٝنملرر٠ناشر نسرٓٛحه،ن
ٚلٓررريٍٚنانَكي٫لررر٘نٚب حدلررر٘نانٖ٦ٝررر١نحاذحاررر١ن
حيعٜييْٝررر١نقاررريٜينهدبٝررر١نَتٓٛاررر،١نٚهنسررربت٘ن
هسفينٙنبرنينحيسرٛدحٕنٚدٍٚنحخلًر ٝنٚدٍٚنهٚننٚبرين
خررع٠نهدبٝرر١نٚسٝيسرر١ٝنٚرٝيلٝرر١نٚحسر ،١ن َٚفرر١ن
بأسبيبنحيص حايهنٚحيتشرٖٛيهنحيٓيةر١نآٗري،ن
ٚقرنٚظفنذيوننً٘ناننٚحٜيل٘نٚنتب٘ .ن

ٚحي ٚحٜرر١نحرتفرري٤نبيملهرريٕنحي ٜفررٞنحيٓرري،ٞ٥ن
ٚنهررررنهررحدررر٘نٚه ٚياررر٘نٚوكٛسررر٘نٚلبر٫لررر٘،ن
 َٚظررِنهاُييرر٘نَت ررأنَررٔنٖررذحنحمل ررنينحياررلن
بيحلهيٜرريهنٚححلهُرري٤نٚح٭بيرريٍنحملاُررٛن،ٜٔن
ٚحررررتفلنبًاررر١نَٓسررريب١نَثرررٌن رررر،ٍٚنٖٚرررٛنَرررٔن
نٚح٥ررررٝنينق٥٬ررررٌنسسررررهٛحنبيسررررتخرحّنا بٝرررر١ن
فصررر١ ٝنانْتي ررريلِٗننمرررِنإقيَتررر٘نحييًٜٛررر١نان
هٚنٚبي،نٚو ِنيات٘نٚررٛحنحهن خصرٝيل٘نب يَٝر١ن
ذلً١ٝنذلبب١نَثٌنضل٢ٝنركٞنٚزلٝبنذلفٛظ .ن
ٚحي ٚح١ٜنان روهٜٔنٚايْٝر١نفصر:ٍٛنحجلرو٤ن
ح٭ٍٚنآٛحْرر٘ن( ررٛنحيبٝرررأ)،نٚل نررأنفصرررٛي٘ن
دٕٚنآْٛرررر،١نٚحجلررررو٤نحيثرررريْٞنآْٛررررأنفصررررٛي٘ن
ح٭نب رر،١نٖٚرر:ٞنذلُٝٝررر،نسر ٝرناشررينحيبيٜترريهن
حيك،ٟٛنحيييٖ نٚدنحي ٚحو،نَ  .ِٜن

ٜبررررهنحيفصرررٌنح٭ٍٚنب تررريبنبرررنينذلجرررٛبن
ٚحملكُٝنينحملارتبني:نذلجٛبنايلبنذلُٝٝررن٭ٕن
مٝبت٘نوييأ،نيهٔنح٭خرينسًصنَٔنحا يبر،١ن
َٚررررٔنهبرر ر منهاُييرررر٘:نَٛسررررِنحججرر ر ٠نإجن ٚرررريٍٚنحييررريٖ نلعٜررر نمٝررريبنذلُٝٝررررنبفكررر ن
حيشرررُيٍ،نارر ونحيرررو،ٜٔنبٓررررنن ررري،ٙندَٚررر١نٚدن حيبًر،نفترخٌنابرنححلفٝلنٚقيٍنبٓرع٠نريمَر:١ن
ريَر،نشلً١ناً٢نحجلر،ٍٚنَٓس،ٞنإْسيٕنْريدنن (ذلًررر٘نٜٚرررٔ،ننإٕنوررريٍنٚإٕنقصر ر نٜررريٖٛنذلًررر٘ن
اً٢نو ٜكت٘ .ن
ٖٓي).ص90ن ن
َٚرررٔننتبررر٘نحيتٜٓ ٜٛررر:١نٚورررلنحيسرررٛدحٕ،ن
 ًٜرررلنحملاررررتبنحي ي٥ررررنحيرررتارينانحيك ٜررر،١ن
خرررٛحو نحيرترررريٍ،نيًُررررٕنلفر ر دنٚررررر، ٜنان ٚحيسيندن ٜٛحناًر٢نيسريٕنذلجرٛب:نلارريهنٚدن
رروهٜٔن(حيش ر من -حيا ر ب)،نانه ر ب١نحملتررٓ ن ريَررر،نٚلاررريهنَهيْرر١نحيٓرريو،نسررت١نَرر٪ذْنين
ٚنفيق٘،نذن ٜيهنحملٛحسِ .ن
لبرررريٛح،نآخرر ِٖنسرر ٝرناشرررينحيبيٜتررريهنحملًكررربن

ٚل مجررأنهاُييرر٘نحي ٚحٝ٥رر١نٚحيكصصرر١ٝنإجن
ياررررريهنارٜرررررر،٠نٚهاررررررهننسررررريٌ٥نهنيد ٝررررر١ن
ٚدنحسرريهنرررٍٛنإبرحارر٘،ن ٚررٌنيكرربنابكرر ٟن
حي ٚحٜررر١نحي بٝررر،١نٚاررررنحيٓكررريدننٚحٜتررر٘ن(َٛسرررِن
حجج ٠نإجنحيشُيٍ)نبنينهفاٌنَ١٦ننٚح١ٜنايمل.١ٝ
ٖذٙنَكينب١ني ٚحٜتر٘ن(بٓررنن ري)ٙنبٓررنن ريٙن
حييتنهرنهنأندحننحي ٛد٠نببريٚهناريّن،9199ن
ٚهٖرحٖينإجنهبٜ٘ٛنذلُررنٚاي٥شر،١نٚإجنهخٜٛر٘ن
اًٜ٘ٛنٚبشري .ن

برررييب،ّٛنٚحجلررررنبٓررررنن ررريٙنٚرفٝررررٙنحيرررذنٞن
لارررريح،نٚلسرررين نإٜكررري نححلٝررري:٠نارررعنَٓيفسررريهن
اٌُن ر بيهنحيسرٝي نبرنينحي ريٍ،نٚاًُٝريهن
حيبٝررعنحيسرر ،١ ٜنٚحسررتُ هنح٭رررّ٬نٚحيرر،ِ٥٫ٛن
ن ٚحيصًٛحهنٚوكٛسٗي،نٚلٓيسلنح٭هٛحهنحي١َٝٛٝن
انق ١ٜنَُٗش.١نٜكرٍٛنحيسريند:ننيْرأنههرٛحهن
ححلٝررررري٠نانٚدنريَررررررنَتٓيسرررررك١نَتُيسررررره،١ن
ة ًروناررسنبررإٔنحملررٛهنَ ٓر٢نآخر نَررٔنَ رريْٞن
ححلٝي،٠ننٌن ٤ٞنَٛ ٛدنٚسٝظٌنَٛ ٛدح،نئن
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لٓشبنر بنٚئنلسفوندَي،٤نسٛفنلًرنحيٓسي٤ن
بررر٬نهمل،نٚحملرررٛل٢نسرررٛفنٜررررفٕٓٛنبررر٬نبهررري،٤ن
ٚسررٛفنضلررربنحيتاررٝريننُررينلررتارينحيفصررٍٛنان
َٓري نَ ترررٍ،ننرريٕنهرُتيننح ٥رري،نٚنرريٕنهن ٚن
٭ْ٘نرٌنب٬نلٛقع.نص19- 19ن ن
قررصنس ر ٝرناشررينحيبيٜترريهناًرر٢نحييرريٖ ن
ٚذلجرررٛبنٚذلُٝٝررررنرًُرررينقررريدٙنإجن(ًًهررر١ن
حخلرررٛف)،نزلرررحنانح٫ختبررريننٚاُرررٌنحيتٗرٜررررن
جبًررر،نٚيررٝسنَررٔنسرربٌٝنإجنحسررت يد٠نركرر٘ندٕٚن
ذيررو،نٚلفرريٍ٤نخررريحنبرنيحلًِ،نفررراينحيث٬درر١نإجن
ٚيُٝررر١نب ررررنحيصررر٠٬نلٓيسرررب١نححلًرررِ،نٚلٗهرررِن
حيسررريند:ننررريٕنحي ررريٍنٜسرررريٕٚنإجنحيصررر٠٬ن
نُٔنٜسرينإجنٚي.١ُٝص90ن ن
فك ر ح٤نق ٜرر١نٚدنريَرررنَثررٌنسرري ٥نحيفك ر ح٤ن
ضلًُررررٕٛنٜٚيُ ررررٕٛنإجناسررررنينه ٚررررياِٗ،ن
ٚنرريْٛحن ٜفررٕٛنسررهيتنحيسررًي١نٚححلكٝكرر،١ن
ٚنرريْٛحنٜت ررردٕٛناررٔنخٝررينحهنن رٌننَررٔنهٖررٌن
حيك ٜرررر١نٚبٛحاثٗرررري،ن ٚت ررررٕٛنَررررٔنسررررًوندنبن
ححلكٝكررررر١نحيصررر ر ب.نقررررريٍنذلُٝٝررررررنيًيررررريٖ :ن
(نَ٬ونه ٝح،نذلجٛبننريٕنركر٘ن شرٞن
انحيسرررررره١ند،ٟنسرررررره١نحيسررررررًي،١نآرررررررٙن
حييُرر، ٛنارريٚمنحيسررًي،١نهْررينارريٚمنححلكٝكرر،١ن
 ٚررتيٕنبررنينحيب ر ناررٔنحيسررًي١نٚحيب ر ناررٔن
ححلكٝك.)١نص- 00ن09ن ن
هٖررررررٌنٚدنريَرررررررنَتٛحفكررررررٕٛنبرررر رنييفي ،٠ن
َٚت رررريْٕٛٚنَررررعنهٖررررٌنحيكرررر ٣نحجملرررريٚن٠ناًرررر٢ن
حياررررفتني،نٚآرررررنًَتكرررر٢نحيٓٗررر ،ٜٔنٜتٓرررريقًٕٛن
ح٭خبرررريننٜٚتكرررريمٕٛنحيًكُرررر١نٚح٭مل،نٚحيسرررريندن
ٜصرررفنٖٝينًرررِٗنحملت بررر١ن ٚررربه١نا٬قررريلِٗن
حيٛدٝكررررر،١نَٚشرررررٗرنحيكررر ر ٣نانحيًٝرررررٌنٚقررررر:ٍٛن
ٜسرررهٕٓٛنانقر ر ٣نَتبيارررر،٠نلبررررٚنه رررٛحٖ٩ين
حخليفت١نبييًٌٝننأْٗينَ ًكر١ننبييسرُي،٤نيهرِٓٗن
نرريْٛحنًُ ٜررٕٛنَررينصل ر ٟناررعنحياررفتنيننررإٔن
بٝررِٓٗن سررٛنحنمرررينَ ٝ٥ررر،١نلٓرر٤ٛنه سرريدنهٖرررٌن
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حيك ١ٜنبأدكيٍننرثري،٠نٚبأابري٤نححلٝري٠نٚحملرٛه،ن
نررٌنظٗر نقرررنلكررٛو،نٚانح٭ار حون ٜقصررٕٛن
ٜٚآررر،ٕٛنٜٓٚظررر نحي ررررٌنإجنم ٚتررر٘نانرًكرررر١ن
حي قصنفهأْ٘ن ٜحٖين٭ٍٚنَ ،٠ن٫نبأوناًرِٗٝن
٭ِْٗن٪ٜنرٕٚنهسبيبنححلٝي٠نٚسر ننرٌنذيرون
حي رّ.نص991ن–ن991ن ن
ٖرررذحنحاٜكررري نحملتٓررريمِنانٚدنريَررررنٜآٝررر٘ن
َرٛقفِٗنَررٔنم ٜرربنْبررلنَررٔنَرري٤نحيٓٗر ،ن ٚرررٙٚن
ي ٥ينَا ٝينفيقرنحيرذحن ،٠ننرإٔنر برينقررن
خًفت٘نٚنحٖ٤ينهٚنفٝايْينقرنقذف٘،نيكررنهْكرذٙٚن
ٚهو ُ،ٙٛنٙٛ َٓٚنحمرينَرٔنهمريِٗ٥نحجلًُٝر:١ن
( ٛنحيبٝأ)،نٚاًُٙٛنحيًا،١نٚنيٕنقرٟٛنحيبٓٝر١ن
ُ ٜرررٌنبكررررننهنب ررر١نن ررريٍ،نٜٚسررريارنحجلُٝرررع،ن
ٜٚشيننِٗنوكٛسِٗنب ررنهنٕنهدخًرٙٛنحاسر،ّ٬ن
ٚبكٝأنَسأي١نٚحرر٠نادَي ٘نانْسرٝجِٗنٖٚرٞن
هٕنٜو ٚررٙٛنإرررر٣نبٓررريهنحيك ٜرر،١نٚلشررريٚنٚحنان
ح٭َر ،ندررِنلٛهررًٛحنإجنررٌ،نففيوُرر١نبٓررأن ررعن
حيرحنناًُت٘نحيك ح٠٤نٚحيهتيب،١نٚرفّظتر٘نقصرينن
حيسررٛن،نٚرررنينسررأجينهبٖٛرريننهٜٗررينحبتسررُأنٚملن
ل د،نهَينرنينسأجينهرٜلنهبٗٝرينحي رِنذلُرٛد:ن
ٌٖنلتو ٚنين رٛنحيبٝرأفنفأ يبرأن ْ:رِ،نٚخر ن
حي ررر ٜس،نٚهقررررِٝنرفررررٌنمجررررعنهٖررررٌنٚدنريَرررررن
ٛ ٚحنٖرري.نيهررٔنححلٝرري٠نلشررتبونبٓكٝاررٗي،نإذن
ٜفررٝانحيٓٗر نٜٗٚررردنرٝرري٠ناررردنَررٔنحيصررٝيد،ٜٔن
آرررنحياررف،١نفٓٝررعٟن ررٛنحيبٝررأناْكرريذنرسرربن
حي سرررٍٛنحملشررر فناًررر٢نحجررر٬ى،نٜٚرف رررر٘نإجن
حيارررف،١نيهرررٔنحملٝررريٙنٚحييرررنينحبتً ترررينحملٓكرررذ،ن
ًٖٚرروندٕٚنهٕن ٜر ٣نحبٓرر٘ناٝسرر٢نحيررذٟنٚيرررنب رررن
م ق٘نبث٬د١نه ٗ  .ن
اربنحيسيندنانٖذحنحجلو٤نارٔناريملنٚدن
ريَررررنحيصرررارينحملتٓررريمِن،نٚارررٔنقررررن٠نحيبشر ر ن
حملت رريْٚنينحملتهرريفًنيناًرر٢نبٓرري٤نفًرروننرربري،ن
فكرريٍ:نصل٦ٝررٕٛنَثررٌنربرريهنحيكُررحنانحيهَٛرر،١ن
نٌنرب١نقي١ُ٥نبذحلٗي،نٚنٌنرب١نلٓيٟٛناًر٢ن
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س ر ناظرر،ِٝنٚصل٦ٝررٕٛنفكرر ح٤ننًررِٗننبرررن يهن
َتفيٚل،١نف ٝتِٜٗٛنفًونَٓتظِنررٍٛنَ نرو،ٙن
ٜررررٚننبكررررننَ ًررر،ّٛنصل٦ٝرررٕٛن رر في٤نف ٝرررٛدٕٚن
هقٜٛرري،٤نَٚسرريننينف ٝررٛدٕٚنهمٓٝرري،٤نٚن رريينين
فٝجرررررٕٚنحجررررر،٣نحيٝررررّٛنلررررت٬رِنح٭ رررروح٤ن،ن
فٝصبحننٌنٚحررنهررح!نص999ن ن
حملكيعنحيسيبلنْث نَتكٔنَٓاِننأْ٘نهمٓ١ٝن
لرررتددنانح٭فررٛح،ٙنيتهشررفنس ر نقرر٠ٛنحي ر ٜفٝنين
ٚسيسررهِٗ،نٚحسررتك٬ي١ٝننررٌنَررِٓٗنانإوررينن
حملٓظ١َٛنحيك ١ٜٚنحملت .١ٓٝن
حجلررو٤نحيثرريْٞنَررٔنحي ٚحٜرر١نآٛحْرر٘نَ ٜررٛد،ن
 ٚررررِنهنب رررر١نفصررررٍٛنَ ْٓٛرررر١نٖرررر:ٞنذلُٝٝرررررن
(حيسيند)،نس ٝرناشينحيبيٜتيهنحيك،ٟٛنحييريٖ ن
ٚدنحير ر ٚحو،نَر ر .ِٜنٚنررريٕنحي ٚح٥رررٞنقررررنقررررّن
يهرررٌنَرررٔن ررروهٟنحي ٚحٜررر١نلكتيفررريهن ر ر ١ٜن
ْٚث ٜررر١نَرررٔناٝرررٕٛنحيررررتحب،نَٓٗرررينهبٝررريهن٭برررٞن
ْٛحو،ن ُأنٖذحنحيبٝأ:ن ن
مرينهْٞنقيٌ٥نَينهلئَْ=ٞنظْٓٞٛنَهذبن
يً ٝيٕ ن
َٗٓٚينْصنٚندنانبريبنب مٜٚر٘نحملتيبربنان
نتيبننً١ًٝنٚدَٓ،١نضلهٞنقصر١نٖرينبنَرٔن
فٝرررٌنٖررري، ٥نهجلرررأٙنإجنب٦ر ر ،ن ٚررررنفٗٝرررينهنبرررعن
رٝيه،ن ٚذٜٔنهسٛدنٚهبرٝا،نٚنرٛحن٠ناسرٌن
سلٌ،نٚلرٓني،نٚل ٛرحنححلهيٜر١ن(حيهيبٛسر)١ٝن
هررررٛحٍنحيررررْٝينٚلكًبٗرررينٚهخيينٖررري،نٚرٚ٬لٗرررين
ٚخيستٗينححلتُ .١ٝن
نه٣نحيسيندنهٕناصين٠نححلٝي٠ننًٗينانٚدن
ريَرررر:نف صرررينح٭بٓرررٛوننأْٗرررينحَر ر ه٠ناينٜررر١ن
ٚس ر نن رريٍ،نضلررسنَ ٜررٛدنًَُسررٗينٜٚتررذن ن
َرر .ِٜنصن91ن خصررٝيهنحجلررو٤نحيثرريْٞنْيبارر١ن
بيحلٝررررري:٠نذلجرررررٛبنٚابررررررنححلفرررررٝلنٚسرررر ٝرن
ٚذلُٝٝررر،نٚحجلرررنَ ٜررٛدنٚرفٝرررٙنحيررذٟن ررٌن
حم٘،نٚرًب١نحي قصنٚحيٓخً١نحيسيَك،١نلر قصن
فترررري٠نبررررنينحجلرررررنٚرفٝررررر،ٙنانندح٥رر ر ٠ن ررررذبن
َآيوٝسرررٞنَررررَ ن،نلهثرررفنححلًكررر١نٜٚشرررترن

حيتصررفٝل،نٚلتررأن حنحي حقصرر١ننأْٗررينَشرررٚد٠ن
خبٝر ٛنمرررينَ ٝ٥رر١نبررنينقير نحيبٛهررً،١نل َررٞن
ر ٖينحمل ي ر ناًرر٢ن ٚرر٘نحملي ررٞنَ ر ،٠نٚاًرر٢ن
٘ ٚنحملستكبٌنَ .٠نص91ن ن
انٚدنريَرررنرهيٜرريهنَتٓيسررً١نَٚصرري٥بن
ٚهسرر،١ً٦نٚلررينٜون ررفٟٛنيٮ ررخيصنٚح٭َهٓرر١ن
ٚيًاوٚحهنٚيًا بي٤نحي يب ،ٜٔنٚيًسرينٓني:ننهْٗرِن
رررج نشلٝرررٌنانح٭ن،نديبرررأ،نٚفٗٝرررينحسرررت يد٠ن
يتررينٜونحملهرريٕنٚهًٖرر٘نحملتجررذن.ٜٔنقرريٍنحييرريٖ ن
يس ر ٝرناشررينحيبيٜترريهنَررٔناًرر٢نظٗرر ن ررينٙن:ن
ذلُٝٝررررنَرررينن رررعنيرررٞنٚدنريَررررنٖٚرررٛنٜسرررأٍن
ٜٓٚشُر،نلكٍٛنايٚمن٪ٜيفنلٛحنٜو).نص99ن ن
حييررررريٖ نٚدنحيررر ر ٚحونضلررررريٚننحيسررر رُنه١ن
حيهرربري٠نذلرري٫ٚنهررٝرٖي،نٜٚررذن ْينحملشرررٗرن
لثًٝرررر٘ناننٚحٜرررر١نحيشررررٝونٚحيب ررر نجُٓجررررٛح،ٟن
ٚحيصررب١ٝنرررٛحنبٓررأنحي ر  ٜنحيار ح٤نحيًفرري٤نلت ًررلن
برربٍ٬نحملررر٪ذٕ،نٚحيشرررٝونْصرر نٚدنربٝررربنضلرر ن
لًُٝررررذٙنبرررر٫٬ناًرررر٢نحيرررروٚح نَٓٗرررري،نفٝتوٗ ٚررررين
إن حَررينيًشررٝو،ندررِن ٜتهررفنانَا ر ٠نب ٝررر٠ن
محٖرررحنانَتررعنحي رنرْٝي،نٚلٓجرربنحيو ٚرر١نٚيرررٖين
ٚلسرررُ٘ٝنحييررريٖ ،نٚل اررريٙنانمٝررريبنٚحيرررر،،ٙن
ٜٚكرررٍٛنحييررريٖ نب ررررنهٕن ررربنَسرررتذن حنهَررر٘ن
حي حرً:١نَيننهٜأنربينَثٌنربنلًونح٭ّ.نص 11ن
 ٚخصر١ٝنَر ِٜنٖررٞنح٫يتُيار١نحيفينقرر١نان
َٗ يٕنحيت بنٚحيت ٌُ،نإذنل ًُأنبس ا١ندٕٚن
ذٖرريبنإجنحملرنسرر،١نٚنيْررأنلررٛدنهٕنلررذٖب،ن
ٚرررنينحارررت،نهخٖٛررينٚهرريرب٘،نقييررأنجُرري:ن
حيبٓررأنَثررٌنحيٛيرررنضلررلنجررينهٕنلررت ًِ،نٚفرر٧ ٛن
ح٫دٓيٕنبإ يبتٗي.ص91ن ن
اشرركأنَ ر ِٜنرررنين رربأنَ ٜررٛد،نٚسرريف ن
حيشيبنب ٝررحنَثرٌننرثري،ٜٔنٚحْتظ لر٘نور،٬ٜٛن
ٚرنينايدننيْأناتا ،نٚملنلت ر فنٗ ٚر٘،ن
ٚظٓتررر٘نبهر ر ٟن ررركٝلنَ ٜرررٛد،نفأخعٖٚرررينهٕن
َ ٜررررٛدنحملسرررريف ننٚهررررٌ،نٚااررررريحهنحيرررروٚح ن
ررريٖو،٠نيهرررٔنَر ر ِٜننيْرررأنقررررندخًرررأنان
َ رًررر١ن٫نلًتفرررأنفٗٝرررينإجنابرررينحهنذلفرررو٠نهٚن

653

العدد  - 511متوز 8162 /

َٛحس،١ٝنٚنرًأ.نٚاًلنحيسيندناً٢نٖذحنحملشٗرن
حيرتح ٝرٟنقي:٬٥نم أنهٛلٗيننأْ٘نٜٓوٍنَٔن
حيسُي:٤نٜينَ ٜٛدنهْرأن٫ن ر،٤ٞنهْرأن٫نهرررنٜرين
َ ٜررٛد،نإْررونحخرررتهن رررى،ن ٚرررىنحختررينى،ن
٭ْهُررينهن ررحنانَررٛحمٜٔنهٖررٌنحيرررْٝي،نٚهبررٛىن
هن ررحنَٓررونَٚررٔن رررىنانَٝرروحٕنحي رررٍ،نيكرررن
هربنب٬نًَرٌ،نٚهاير٢نبر٬نهَرٌ،نٚن سريننُرين
صلسررٛنحييرري، ٥نٚهقرريّناًرر٢نسررف ،نٚفررينمناًرر٢ن
اجررررٌ،نرًررررِنهرررررّ٬نحيارر ر في،٤نٚلرررروٚدنَررررٔن
حيفكر ح،٤نٚنحٚدلرر٘نْفسرر٘ناًرر٢نحجملرررنفو ٖرري،ن
ٚملينْيدل٘نححلٝي....٠نقًأ:نْ ِ،نْ ِ،نْ ِ.نٚيهٔن
و ٜرررلنحي رررٛد٠ننررريٕنه رررل،ن٭ْرررلننٓرررأنقررررن
َشٝأ.نص00ن ن
يا١نحيس دنَٓسيب١نسًس١نفص١ ٝنًو١ ٚن
ب يَٝررر١نهيٝفررر،١نٚحجلُرررٌنَتسرررينا١نٚححلرررٛحنحهن
َتأن رر١نبررنينحيشررونٚحيررٝكني،نٚنح ٥رر١نح٭ن،ن
ْهرريدنْشررُٗينٚسلررسنخصررٛب١نح٭َررينٔنٚهيفرر١ن
حيبشرررر ر ،نٚهررررررفي٤نحملشرررررريا نبررررررنينههرررررررقي٤ن
َتفرريُٖني،ن ًْٚررنلن٫ٚد٠نحجلرٜرررنانرلي رر٘ن
حييب ٝررٞن،نٚرترر٢نحييفٛيرر١نلُٓررٛنٚل ررعنَررٔندٕٚن
قٛٝد .ن
قرررَأنحي ٚحٜرر١ند٬درر١نه ٝرريٍ:نحجلرررنَ ٜررٛدن
ٚح٫برررٔنٚححلفٝرررر،نٚهرررٛنهنهررررٛحٍنحيف٬ررررنين
حملفكرررر ر ٜٔنحملت رررررربني،نذٟٚنحيظٗررررررٛننحملكٛسرررررر١ن
ٚحيٓفررررررررٛونح٭بٝرررررررر،١نٚميهررررررررأناناررررررررٛحملن
حيشخصرررٝيهنٚهررررّ٬نحييررريذلنينإجنحي ٛيٖررر١ن
ٚحيسرررررًي،١نٚهٚي٦رررررونحملهررررريف نينحيصررررريَتنين
حملرررحف نيناررٔنححلكٝكرر،١نٚحيٓيقرررٜٔنيًٓخرربنهٚن
حي ُييرررررر١نحملارتبرررررر،١نٚنسررررررِنحييٝرررررربنهرررررري ن
خصرررٝيهنٚحق ٝررر١نلٛظرررفنححلهيٜررر١نحيشرر ب١ٝن
ٚحملثررٌنٚحيرايبرر١نٚحيسررخ ١ٜنحمل ر ٠نانرٛحنحلٗرري،ن
ٚسًررونٚاٝررينفي ٜررين هٓٗررينَررٔنسٝٝررونحيوٜررفن
ٚسجٝرنححلكٝك .١ن

ٚقرررنلكيو ررأنح٭مَنٓرر١نانحي ٚحٜرر،١نٚسرر ٛن
حيص ح ،نفتين٠نطلفرأنٚهرٝيْرينٜتصريارننأْر٘ن
َررري٤نحيٓٗررر نان ٜيْرررر٘نحجرررريد،٨نهٚنانهررررخب٘ن
ٚفٝاريْ٘،نٖٓٚريىنحرتفري٤نبيملهريٕننمرِنقسر٠ٛن
وب ٝت٘،نٚنإٔنحيٓيونَسهْٕٛٛنبأيك٘،نٖٚرِن
ضلًُٕٛنذن ٜيل٘نَ ِٗ،نٜٚرننٕٛنهٕنف٘ٝنَرٔن
ٜٓتظ ناٛدلِٗنبشٛم،نٚبذحنٜاررٚنحملهريٕنٚوٓرينن
ررررنينهًهررر٘نْٚترررذن ٙنخرررٍ٬نمٝبتٓرررينآررر٘،ن
ٚرررررنينٜشرررررْينإيٝرررر٘ندف٤نحيررررذن ٜيهنٚٚفرررري٤ن
ح٭هرقي٤نٚح٭رب .١ن
ٚيًُرررٛهناننٚحٜررريهنحييٝررربنهررري نَٛقرررعن
ذلٛنٟنانْس ٝنحي ٚح،١ٜنٚملس١نإْسيْ١ٝن رر٠ ٜن
بييتأَرررٌ،نإْررر٘نذليررر١ناننرًررر١نَسرررتُ ،٠نٜرررٓرين
ٜٗٚررونٜٚرررفعنإجنَوٜرررنَررٔنحيت ُررٌنٚحيت ررر،ٟن
ٖٛٚنَ ٓ٢نَٔنَ يْٞنححلٝري،٠نفُصريف٢نسر ٝرن
حيذٟنٚح ٘نهرَ١نير٣ندنحست٘نانحيا ب،نٚايدن
إجنبًرل٘نحملفكر ٠نحملارٝن ،١نٚاريْ٢نهررَ١نسر٤ٛن
حيفِٗنٚحيت ٛسنٚل ن١نحملٛنٚبنحمل ٛق١نيًتاٝري،ن
ٖٚرررررذٙننيْرررررأنه رررررب٘نبيٛفررررريٕنهمرررر منٖرررررذٙن
حيشخص١ٝنحيري٠نانحيفٝايٕ،نَٚثً٘نم من ٛن
حيبٝررأناننٚحٜرر١نَٗ ر حٕن رري،ٙنٖٚررٛنحيكرريدّنَررٔن
رر ر بنهرررٓ تٗينَصررري نحيار ر بنَٚايَ حلررر٘نان
إف ٜكٝرررري،نٚقرررررنمررر منٖٚررررٛنٜٓكررررذنهررررٝيدٟنٚدن
ريَررررر،نحيررررذٜٔنآٙٚٚنٚهو ُررررٙٛنٚارررررٙٚنٚحررررررحن
َِٓٗ،نَٛٚهنَر ِٜنخيٝبر١نَ ٜرٛدنحيريتنهم قٗرين
حيفررر حمنٚحيت ررربنٚحملررر ،،نٚملنلٓكرررذٖيناررررٛد٠ن
َ ٜٛدنحملتأخ ،٠نهٚننًُيهنهًٖٗينحي ي و.٠ن ن
ٚحي ٚح١ٜناُين٠نَتكٓ،١ن٫نمُر،ٛنفٗٝرين٫ٚن
لهًرررررف،نٜتسررررريٚمنحيسررر ر دنفٗٝرررررينَرررررعنلتررررريبعن
ح٭ررحب،نٚلًفأنإجندٚننحيبش نحملت ي رنرٜٔنان
حيتاٝرينحيتكرَٞنحيٓيٖا،نٚإجنَسٚ٪ي١ٝنحيٓخبن
انلٓرر ٜٛنحي ر ٜفٝنينٚحيف٦رريهنحيش ر ب١ٝنانحملرررٕ،ن
ٚإررررحبنْكًرر١نانو ح٥ررلناًُررِٗنٚلفهريٖررِ،ن
سهرررِٓٗنَررررٔنْٝررررٌنرٝرررري٠نن رررر١ن ٚررر حن١ن
َٓصف١نانحيٛؤ .ن
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انػتاحذالـصذالروائيذيفذ"جـوبذالؼؾب" ذ

عؾىذحمورذالوفاءذواخلقانة ذ
ذ

عوضذاألمحد* ذ
األدوب ذحمؿد ذاحلػري ذيف ذرواوته ذاليت ذحتؿل ذعـوان ذ"جـوب ذالؼؾب"ذ

الصادرةذعنذمؤددةذدوروانا ذلإلنتاجذاإلعالميذالطبعةذالثانقةذدعى ذواهتمذبأولووةذ
احملؾقةذوآثرذاألدؾوبذالواقعيذألنهذاألقدرذعؾىذتصوورذاجملتؿعذالدوريذوذلكذ
منذخاللذتؼدومذمشاهدذولوحاتذحقةذمنذوومقاتذاألزمةذوجتدقدذالواقعذمبشاهدذ
درامقة،ذوالروائيذيفذنصهذهذاذخيتؾفذجذرواًذعنذراويذاحلؽاواتذوالـوادر،ذففوذ
صاحب ذرؤوة ذوحتؾقل ذودخروة ،ذوؾتؼط ذمن ذخالهلا ذجدلقة ذالؾحظات ذوالصراعاتذ
وووظفذالػؽرذوالتخقلذوالوجدانذإلضاءةذهذهذادلشاهدذوحتؾقلذهذهذادلواقفذ
واألحداث ذبعقداً ذعن ذاخلؾط ذوالتشووش ،ذوبعقداً ذعن ذمـظور ذإودوولوجي ذمـغؾقذ

خيدمذاألصولقةذاإلقصائقة .ذ

"جـوب ذالؼؾب" ذهي ذرواوة ذاألزمة ذبؽل ذأذؽاهلا ذوتػاصقؾفا ذودقائؼفا ذتردمذ

احلقاةذاالجتؿاعقةذالقومقةذلؾؿجتؿعذالدوريذيفذمرحؾةذتارخيقةذعصقبةذومتشظقةذ
حتؿلذالؽثريذمنذاآلالمذوادلصائبذإىلذجانبذاألملذوالتػاؤلذواحلؾمذباخلالصذ

واخلروجذحنوذمدتؼبلذمشرقذلدوروة .ذ
ذ

ويعددسلعنعاددأعللجتويلت اددابلعليتددا لعن د ل
يقاب هالعنقاضئلقبللجتلليؿطعليفلقطعءةلعناص.لمعل
عنع ملجتللوظافةلعنعاأعللعألغاغداةليدالعنديسيدسل
وعندػد د اةلفانعاأندددةلهؿدددبملعنطغدددمل ددداليقدددايل
وعنددصخيل ددصلوهددسزليأيددةلعنطوعيددةل د ل طي د ل
ومسهددالبددانعاأعلسلواغددا المد ل هددةلو ددأزله د ل
عنطوعيةليفلحاعلمكانالحمسزسلوم ل هدةلاانادةل
يؿدكللجتفد لهأقدعلعنقداضئلعندصخيليػدؿداضلشيادمل
بدددانعاأعلسلفكددداللند د لعنعادددأعلل د د لمباؾدددطل
يؤغؼلزانددملبيتطيقدةلهيوي ادةليقدأ لبهدلالعنقداضئل

جتاااءلعنقطعءةسلو ادسمالنكدؿدألجتللعنؿديلليادال
ؾدديللشعهدداسلوهكد ددللعيفحانددةليفلزعةددطةلزاناددةل
شعهادةليع د ل اهدالعندطعوخيليفلنهايدةلنردملعنطوعةددال
اسماليقأي:ل"وزمؿ لااناةلوزعة اًل اأ لعنق د ل
ومهدسىلعنطوحسلماهاليبدسجتلعندداضيذلويناهداليادهدال
وند د ليينادددابل د د لحبهدددالجتول ددداعبلمدددانلعلمه دددال
دددال.لوحػد د لعنعاؾد د ليؾددداضةلجتولعبدػدددامةلجتول
ه أهةليدسلناعداـل اهدالعنع دطلجتمد ًلقدسليؿدط ل
مينددددلللددددؼلعنرددددباحسلجتش ددددطلجتنددددالقددددسلظضبل
عنسوحةلوجتبألظيبلوزبالوعلط أ لومسناًلجتخدطىل
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مجا ددددةلنكاهددددالبطجتيددددالال كدد د لجتللهػدددداوخيل
زمؿد د لومػددددياللجتلليكدددأللفاهدددالز ءلميندددلل
زفئها"لص 022ل
جتحددسعالعنطوعيددةلهديتددأضلماددصلبسعيددةلعألظمددةل
وحددددددلبعدددددسلنهايدددددةل دابدهدددددال"زمؿدددد ل/7ل/3ل
" 0204لومػددطحلعنطوعيددةلعنكددب لب ددسعبلوقددطىل
ومددسللعواددأ لي ددافةليظلع افسددابلعنػددأضيةل
"زض الوزمؿ لوعنطقةلوزيطلعنعوضلوح لومحص"ل
ويدددالم ائدددةلبانأقدددألعندددسقا ل ؿدددهسلعنادددعوحل
نألحااءلوعنؿأعضع.ل ل
"فجيةلهبسيلمالؾكأنالمادملو دسبلب دسهاال
معزمحةلهغصلباناداؽلبعدسلجتللعؾددع مللع عداض ل
يفلب دددسعبلرددداوضةلو اءيدددال دددسزل دددب لمددد ل
عنااظحنيسلناػكاأعلمسعضغهالو ادسلعألقدسقاءل
وعألقددددداض سلوؾدددددأعضعلب دددددسهاالعن ددددداقةل دددددسبل
معزمحددةل ينهددالجتحددسلؾددأعضعلعنعاق د ةلوفاهددال
ل
ض ايلممػكأللبيغ يدهملومػدعسولليف
عنااضليفلجتيةلحلسة.لو اللع ػد يأللقدسلجت قدأعل
مجاعلعنيتط لع ؤزيةليظلمسياةلزض العنأعقعةليظل
عوادددأ لعنؿدددطقالمدد لمايتقدادددالجتولمسيادددةلندددأىل
عنأعقعةليفل هداالعنؿطقاةلمباؾدطةلوعنقطيبدةلمادال
و ددصن لعألمددطليظلمسياددةلعنقاايتددطةلعنأعقعددةليفل
لاناالعنؿطقا"لص55ل ل

دلغباللع ينايليفلجتاااءلعنك ل لنازياله د ل
عنفداةلعنفطعهاةلعو ا ة.ل"ؾعطلنازيالعنصخيلياػسيل
بانػددااباةلنارددلليظلضزفاهدداليددأل قيتعددةلم د ل
غأعزلعن ادللهعدا ؼلبدمل دأءلعناهداضسلو اندملل
نفػددد لهدددطعوز لوجتندددمللهػددددي لخيتأعهددد لجتلل
متػددد لبؿدددعطيالوهأقددددأله ددد لع هددددطةلوه جددددمل
مجأحهالنكا لمللهفعللشن لخؿداةلجتللختػدطل
شنددد لعو ددددايلع عجددددأللتدددداءلعنفددددطعبلوهددددطع ل
عوعيددطةلوعنددصخيل ع د لهاػدددلعألقددسقاءلعنددصي ل
ئمللمعهدمليظلع سيادةلوهفدع ل داهملنعدسةلجتيدا "لل
ص021ل ل

يللنقللعألحسعالعنطوعةاةلهداحلن كاه لجتلل
هاوضلنفػملويكؿأل لق قدمليلظعءلمدالهدسال
حاد لهػدددعاسلعنطوعيددةلجت ددأعءلعنػدداأعبلعنػددابقةل
وهعاددددسناليناهددددال" اددددالنؿددددايسل اددددألختددددط ل
عنقددصعةألمدد لع أقددعلعخدداوضلوخاقددةليفلعن اددلل
اددسمالهؿ د ل ادداللعنػ د اءلنددأ ددمليظلجتمددا ل
نعطفهددالحاد لع غدرد لعنددصخيلغددط لعألض لمادالل
و اددأللعنعددامللهاسددطلمد لزوللعيد ددا لجتولمبددااة"ل
ويفلمكدداللجنخددطليقددأي:ل"لقطيداددالعنقس ددةلعندد ل
زمطيالعنقرألعيفغطعةا اليأماًلوعن ليجطنايال
ماددصلجت ينددطلم د ل ػددنيل ام داًل...ل ددانأعل دددل
عن فةلعألخطىليطقرألل"عنطو "لو سلوألنهمل
وم لع حظلجتللعنطوعيةلعختصبلم لعألظمةل هبّأناددددالنسض ددددةلالهأقددددأل ددددانأعلهدف ددددألل
عنػددددأضيةلعحلددددسالعنددددداض الع ددددسزلو ع دددددمل تأهاالويأمهاليعظبلبطجتغ لمسعضياًلزمعداًل دازل
مأ ددأ هالعنددطةاؼلومط عهددالعحلكدداةالوشن د ل يف ي "لص 06ل
ومه الحاويلعنػاضزلجتلل فالقدأهمل دال
مد د لخد د يلعحلدددطع لعا د دددا الن ؿدرددداابل
و صن لهيتأضلعألحسعالوهرا سيالممال ع دهال يددددأيملعنقدددداضئلبأعقعاددددةلعحلكايددددةلجتوللحاازيددددةل
ضوعيددةلعنأقددألعنيتددا ال دددلمؿددايسلوجتحددسعال عناسطةلجتولجنناةلعألحسعالفإللمثةل مابلوزاةلل
وؾدردداابلعنطوعيددةليظلحددسل كدد لجتللنيت دد ل هؿ ليظلقأهمل ددلعندط ملمد ل دللحمداوابل
اهدددداله دد د لعندػدد د اةلبكددددلل ددددسعضلةسلويددددص ل عنددفدداسلوهسهددطليددص لعنع مددابليفلع اضغددابل
عن قيتددابلعنأقددفاةلوعنؿددعطيةليفلجنللقددسلدمددسيال عنداناة:ل ل
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0ددددلوقددألعيف دداضلعنددصخيلهددسوضلفاددملجتحددسعال
عحلكاية.ل ل
0ددددلهقددسيملعنؿدردداابلعندد ليسهددطلفاهدددال
قأبلعنػاضزلعنرطيح.ل ل
ويددصعلعنػدددطزلعنرددطيحلنػدد علمدد لخ ندددمل
قددأبلعنػدداضزلعنردداز لع أاددأ لعقاقددةلعنعدداملل
عنددا ددالوقددسليكددأللمايدداظعًليظلقددألعنبيتددلل
وحمبأبدملعنؿابةلومد لادملعنػدعالعندسلو لنقدأيل
عحلقاقةل اليألعحلايليفلوقألبؿاضلحبا  .ل
"بؿاضل اللقافااًلمينللع اءلوحباباًلنكدلّل
عناداؽلميندللعمسدمسلوعاقداًلمد لنردط لجتولنع دملقددسل
عندرطلو اأز ليفله د لع عط دةلوعندهددلعألمدطسل
و ددلعنددط ملمد لمدأههملفقددسلع ددع لع ػد يألل
جتنفػددهملبػددقأدلجت ددسعزل ددب ةلمدداهملوجتقددطوعل
خبػدداةطلفازحددةلزفعأيددالنايد ددأعلمأقعداًلقددغ عًل
فادمل دسزلحمدسوزلمد لعنط دايلوقاةدسيلملسوق ددملل
يفلغدددطخيليلل د دلّلوعحدددسلمد د ليدددؤاءلعنؿدددهسعءل
يػاوخيل ب ًلم لعنط اي.لفهللجتغدديتاعلفعد ًلجتلل
جتوفاهملحقهملمه الق ملل لبااز لعندي دمللحدسل
عانرهاضلباسلم ليقب ألل اها"لص46ل ل
وقدددسلوظدددألمؤندددألضوعيدددةل ادددأ لعنق د د ل
هقااابلفااةلهدرللبيتطيقةلهقسيملعنعامللع ددالل
مينللهعسزلعألقأعبلوهقااةلهااضلعندأ الوهأظادأل
نغددةلعنددععالعنػددطزخيلوعنؿددعطخيلجتي دداًلنديقادد ل
زض ابلخمد فةلم له لعنؿعطيةلعن لق ادال اهدال
"ؾفدالمتؿالعنغصسلعنغصسلو ااالمينللعناج ةل
ه ددصسلنيناا د لض بددةلونددصسلمدداليددالخددص ل د ل
بل
جتنددا"ل ددالظلهأظاددألعنف ك ددأضل دداأل
عنؿعباةليفلمسياةلزيطلعنعوضلو ين عًلمدالحدلساد ل
دد لعنعدددازعبلوعندقانادددسليفلع سيادددةلو دد لجتؾدددهطل
عأل ع ةلوماهال"عنينطوزلوعنطوؽلوعنباماا"لص024

غطعفاددةلعنطوعيددةلجتولبددنيلااايددالنرددملع ددص أضسل
فهددددألهددددسااال ددد لعنؿددد ابلوعنػددددسوزلو ددد ل
ع ددداحألوعاادداضلولعنع قددابلعا د ا اددةل" اددال
وخاقةليفلجتيا لعنعيتللندأ ملؾطقاًليظلؾ ابل
هللؾها لجتولعنعج الجتولقسلندصي لناد ددعلتادا ل
ع د ةلع عيطي د لوع د ةلظيددعوللوقددسلنهددب لمددعل
ع ععض نيليظلوعزخيلعن مأ لناج ؼلبنيلجتؾدجاضل
نا أناهاال اسل فةلعناهط"لصل000ل ل
وقددسلن يددظلبددنيلااايددالشن د لعنػددطزلم لمددحل
ف ك أضيةلنيناا لنػاءلع ايتقةلوض اهلال"و ين عًل
مال دملليفلخااند لظد يلعمدطجتةلختدط لمد لبدنيل
ه لعألؾجاضلويالهؿدسل ردبدهالعنػدأزعءل ددل
ضجتغددهالوه ددعلمئعضيددال دددل"ؾطؾددها"لع ينقددأ ل
بفعددددللغددددكاةطيالعنعطباددددةلو انددددمللهاهطنددددال
وهيت لمبلجتللجتقعسليظلعوبدلسلجتحاانداًل دايل
ند لجتند لضجتيدهددالمددعلض ددلل أيددللي ددعل"عنؿد ار"ل
ددددلضجتغدددملوعنعدددط ليدردددب لمد د ل باادددملويدددأل
يداددددداو لمعهدددددالعحلفدددددطلنعضع دددددةل دددددطعؽله دددد ل
عألؾجاضسل طف لعحلانيلأليا لظماللحا ل اال
نطعف لعنط اةلقباحاًليظلوعزخيلعنطقازلندػدقب اال
اددددسل ددددفدملضعةيددددةلعنددددع علعندد د خيلوعناعادددداع"لل
ص000ل ل

ددددالغددددددطلعنطوعةددددالمجدددددايلعنيتباعدددددةل
واغدا المجدايلعنطيدألعنػدأضخيلهباندملووزيانددمل
وجتنهددداض لوحاأعناهدددملوجتؾدددجاض ل" ادددالنعددداـليفل
عوادددةلومدد لزوللجتللندددسضخيلخط ادددالماهدددالويدددصعل
عنطيددألعنددصخيلقددافملعنكددين وللبينددملمد لجتمجددلل
جتضيدا لعنعدداملل دسعلخطعبداًلبعدسلجتلليجددط لعنددعضععل
وجتقدديا لعألض لعنددصي ل دداللؾددغ هملعنؿددا لل
عا دادددداءلتعضو دددداههملوجتؾدد دجلاضيملوغددددقايدهال
ل وحطعاةلهطبدهال أعيلعنعا "لصل 001ل

وعنطوعةدداليػدددعنيليفلهرددأيطلبائدددملوغددطزل
يقددس لعنطوعةدداليفلغددطز لنألحددسعال دداًل
يددداة ًلمد د لع عطفدددةلغدددأعءيل دددالليفله ددداضيؼل عحلددددددأعزالوضغددددددملعنؿدردددددداابلبا حسددددددةل
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وع ؿايسةلوقسلجت يتدلحاععًلوعغعاًلند لعحلدط ل
عنسا دددةل ددددلغدددأضيةلوع دددؤعمطةلعند د لحاكدددملل
وخيتيتملل سيالبؿدكللزقاد لمد لجت دسعءليدص ل
عألمددةلوقددسلنفددصيالجتقدديا لعنافددألؽلعن ددعافةل
وعلأنددةلمد لجتبادداءليددصعلعنب ددسلوعنب ددسعللعخدداوضةل
و يددملمد لع طهعقددةلوقددسلظلهأظاددألعليتددا ل
عنددسيبلوعنيتدداةفالحددددلجتللعوامعددةلعنعطباددةلقددسل
بددسنمللعن جاددةلعن د لظعضبلجت ينددطلم د لمكددالليفل
ب زنالوقسلزيـلجت اءلعن جاةل اسمالؾدايسوعل
عنيتطقددابلوع اؿدددألبلوعألباادددةلومدددالوقدد مللينادددمل
ع سياةلعن لبدسجتبلماهدالعألحدسعال ادسيالضعحدأعل
يدػاءنأللم لزوللهأقدأل" ددلمداشعلييندأضليدؤاءل
وماشعليطيسول؟".لوقسلبسنمللعن جاةلوجتنغامللمه دةل
ضةاػددهالعن ددأعءلل"عنددسعبا"لحا د لضعحددمللعوامعددةل
هدأغددللجتمطيكددالوزواًلجتخددطىلم د لجت ددلل ددط ل
غددأضيةلوهددسم يالونعددللجنخددطلمددالنغددصل ددطخيل
وعنغددطؽلمينددللغدددكنيليفلق دديبلمسددا النقدددأيل
ض للعنسي لع رطخيلعنصخيل الليسهدطلبدنيلفاادةل
وجتخددطىل دددلؾاؾددةلزونددةلخ اجاددةلويددأليدأغددلل
ويػييلجتمطيكال"جتمالمد ل دبةليفليفلغدأضية؟"ل
فكاددددأليطيددددسله دد د لعنغ ددددبةلومدد د لجتمطيكددددال
باندددصعب؟لجتنددداؼليفليدددصعلعغدددددفا ليفلعندددسي ل
شعهددم؟لجت لجتللع ػددينةلعغددددسع لعليتددا لعنددسيبل
وحػ د لو طحددمل دددلجتمسدداعللجتندداؽلالداددسولل
عندفك لوعندي ال؟ .ل

وعندددسي لوعبددددععظيملوخيتدددألعألبطيددداءلمد د لجت دددلل
عحلرأيل ددلعنفسيدةلوعندعداوللمدعلعأل دسعءلمد ل
جت ددلله د لعنغايددةلحا د لعنعددسولجتقددبحلعنرددسي ل
عنددددأيفلهلددددمسليطغدد د ألل طحددددايمليظلمؿددددافامل
وهر د أللماددمل دددلعنيتعددا لوعنػ د حلوعنددس مل
عن أ ػ لوع ازخي.ل ل
"ويأمهددددال ػددددطوعلوملددددمللحجددددةلع اددددأعل
وعحلددطع ل ددسزعًلم د لعنرددأضلع ع قددةل دددل ددسعضل
ماعنالومعقأعل سزعًل دب عًلمد ل دديبلقبدللجتلل
يغازضوعليظلبادأبلجتخدطىلويفل طيد ل دأزههمليظل
مقطعههمل ط أعليأمهال ددلمقػدملعنب دسةلعندصخيل
دمدددالمد د لعنددطيد د ليفلعاؾددددبا ابلعنػدددابقةل
مل
نايخصوعلوقأز لوع أنسعبلوعنكين لم لجتغ
ووقد د هملعنين اادددةلويفلغدددطنالغدددطضنالألنهدددململل
هطقدددأ ل دددالفع دددأعليفلمقػدددملب دددسةلعنؿدددجطةل
عنقطيبدددةلماددددالوعنددددصخيل دددألمقػددد هالعنسونددددةل
م ااضعبلعن عبلفبقاءلؾاءلجتف للم لعن ؾاءل
ويأمهدال دأعلمداليؿدبملعحلفدللعاغدعطع دداليشل
ح طلعنعمبأدلؾقا لوعنالمايتقداالجتبألعندصي ل
وجتحطقأعلعأل لعنأ ااة"لصل000ل ل

ويفدحلعنطوعةالغؤعيلعنأفداءلوعلااندةل ددل
مرطع ام.لعنأفداءلن ؿدع لوعندأ لوعندسفاعل ادمل
حددددلعنطم د لعألخ د لوعند ػ د لباهلأيددةلعنأ ااددةل
وعنر أزلجتما لمجاعلعيف طعءعبلع ازيدةلوع عاأيدةل
وعند ددياةلبددانطوحلوع ددايلو ددللؾدداءليفلغددبالل
وقسلظهطبلعلااندةلبؿدكللوععلو د لوععل عنسفاعل ام .ل
نسىلعخ أ ابلع ػ يةلعن ليسفملليظلهدسم ل
جتمالعلاانةلفقسلت مللم لخ يلباعلعأليلل
حميتدددابلهأنادددسلعنكهطبددداءلوغدددطقةلخيتأ هدددال وعنأ لبين لخبؼسلب علمئابلمد لعندسواضعبل
وؾددبكاههالوهفج د لوهددسم لعنػددسوزلوخععنددابل وعحلرأيل ددلوغدا لعندصيلوعلادأعلمد لجت دسعءل
ع اددا لوقيتعهددال د لع ددأع انيلوي د لزوضلعنع ددمل عنددب زلو انددمللجت د لع عدداض لعند لهاؿد لبددنيل
وع ددددسعضؽلونؿددددطلعولهدددددللوعندعردددد لعندددددسيبل ع ػدد ينيلهعدددأزليفلجتغدددبابهاليظلع دددايلوعنػدد حل
وعنط د د لوعنفأ ددددلوقددددللعناددداؽل ددددلعهلأيدددةل عنقازمنيلم لخاض لعحلسوزلوهلدصعلعنػدب لوقعدملل

161

انفتاح النص الروائي يف (جنوب القلب)

جت ينطلم لمعط ةلبنيله لعخ أ ابلع ػ يةل
وشي ل يادهالعألبطياءلعنصي ل بأعل دلجتمطيمل
وملليػديتاعأعلمغازضةلع ايتقة.ل ل
"وحم سلعنع لهأظلمعلر أ دملوأل يندطل
مد لغددادنيلحطعغددةلعحلددسوزلمد ل هد لعوددأالل
وعألضزللحا لعنعبأضلويغعا لعوطحددليددمل د ل
طيقددملوبانداػددا لمعددملوقددسلهػ د ملجت ينددطلم د ل
دابطلنليددسوزلمددعلعودأاللوقددا له ددس لناأقد مل
يظلحافدددةلع دددأبلوهعامدددللقدددازةلعخ أ دددابلمدددعل
قأعبلعاحد يلعيفغطعةا الو هابلعغددباضعهاةل
جتخددطىلجتمددطلندداؼلفاددملؾد لوالتد لويددألمينبددملل
بانأااة لوعنرأضلوقسلغطبمللهػجا بلهلملويمل
يػدددددهطولليفلع يدددددالعن ا ادددددةلعنددد د لجتقامدهدددددال
يغددطعةاللفددأ لجتض لعوددأالسلويفلحددأعنالغددبعل
قطىلوب سعبلحماشيةلن مأ لوعنطقازلم ل هد ل
عواأ لوعنؿ ايليفلعنطيدألعنغطبدالمتدمللعنغ بدةل
خ أ ةل(جتبألعنصي )لبعسلجتلل دطزلماهدالحم دسل
عنع لور أ دملمعل يملمم لؾ ليفلجتمطيمل
جتبألعنصي لوجت دقسلجتنهملقسل انفأنملويعع ألل
غ د يتدمسلويفلعنقددطىلوعنب ددسعبلعندانادلةلم د لضيددأل
زض العنغطبالهأظلجتبدأل يدةلمدعلمجا ددملعألمدطل
وفط أعلغ يتدهمل ددلعناداؽليادا ل..لوالجتحدسل
ل

يعدط لمد لجتيد ليدصعلعنط دللف دمليػدب لألحددسلجتلل
ضجن لغابقاًلوقدسله داضبمللعاضعءلمد لحأندملو دلّل
ؾدصلقدسلياػدبمليظلب دسلخمد دأل د لعاخدطسل
وع همليفلعألمطلجتللمايتقداالعنرغ ةلقدسلقػد ملل
بدنيلفرددا نيلمدؿددسزي لهك أنهددال دددلعألقددلل
وعخدفدلمال اللييت ل امليفلعنػاب لمريت حل
عودداـلعحلددطسلوبط ايددةليغددطعةا اةلوجتمطيكاددةل
ضفعمللؾعاضعبلعيفغد لعوسيدسليفلع ايتقدةل...ل"ل
صل 022ل
وخدامدداًلالبدددسلمدد لعنقدددأيل انددمللعنطوعيدددةل
عنعطباةلوغدبقدلعنف لعألزبدالعأل يندطلتدصضعًليفل
عاغدددجابةليظلهاددأعلع دددغ عبلويددالوغددا ةلم د ل
وغاةللعنديسي ليفلعخد علعنعطبدالومداله دمل
م لنقداة لوهادافطلوهعداض لوهرداز لبػدب لمدال
هػدد حلبدددملخرددداةصلعحلأعضيدددةلع طندددةلوبانددددانال
هفددددحلعنطوعيدددةل قدددابلؾدددك هالع يتدددأعل ددددل
يمكاندددابلعيففدددازةلمدد لهقدددسيملو دددط لعنأعقدددعل
دل
ع ددالبؿددكللوع ددحلويددصعلمدداليايتبدد ل دد ل
ضوعيةل اأ لعنق ل ؤنفهالحم دسلعحلفدطخيلعند ل
ع د سبلنغدهالعنطؾداقةلوغدطزيالع داهعلندردأيطل
عنأعقع .ل

ل

 ل
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(معرض مؤجل) :رواوة لزمن قادم

كقف هزم احلؿقؿاتي األودوولوجقا؟
رواض طربة*

أكاد أجزم أن رواوة األدوب الدكتور هزوان الوز (معرض مؤجل) ختؾو من
الصـعة والتؽؾف ،الؾتني تطغقان هذه األوام عؾى بعض اإلبداع الروائي عـدنا،
والذي تشعر أنه مرهق ومتعب ،والرواوة عـدي حمطة أمان لؾروح ،أخؾو بفا
ألعقش عادلاً عاشه ورمسه غريي ،وهي يف إحدى جتؾقاتفا (عشقؼة) أتعرف إىل
اخلاص جداً من تػاصقؾفا.
الرواوة هـا تؽاد تبدو من هذا السفل ادلؿتـع يف األدب ،حبقث تتصور
أنك قادر عؾى تدووـه بسفولة ووسر حتى إذا ما صدقت ظـك ،كؿا صدق رامي
العـقد السارد لؾرواوة وبطؾفا األول اخلطاب التعبوي حلزب أبقه ،وبادرت لؾؽتابة
وجدت نػسك يف ورطة ال حتسد عؾقفا ،وبالتالي البد أن تسأل األدوب عن هذه
ادلؾؽة وكقف تأتت له ،وما السبقل إىل امتالكفا.
ومالي أطؾق أحؽاما وأنا مل أقدم ولو حملة ال بد مـفا عن هذا ادلـتج
اإلبداعي ،ادلختؾف كثرياً عؿّا كتب من قبل روحاً ونصاً؟.

ٗللٍجازللوأقجٛاكللَٜجرٓ٘للوجاللة ٢ٝج ووٞ٦لل٢ج
جا ةاللٙصج
ذتٞللو١جأللوٖجُللٕجوٌللش٠صجٗٛللٜج ل
متوٕجاًةا٠ٛجُٕجاًتلوطٙجٛاإلُسويجوٙجُتٌبسوج
اذتةٝلللل٢صجاٌبسللللوججٛا ٞللللوجطٞ ٜللللوصجووألاعللللوَج ج
ووًشللعوتا صج ٛجوواتواللو صجاةٛزللوج للٕجُسللوتج
ٞللللو١جٛاًللللشٚجاًعوُللللٍجاجاًشللللةه٢جارتِوالللل٢ٞج
ٛاًشٟ ٜٞجاذتوملجٛامل شٛعجاجأً٘و .٢ٝج
 ٗٛل اجاًأللوٖجًللٞاجوعٞللشاجج للٕجاًللةا٠ٛجوللٍج
وِ٘ٔٞوجصشاك٢ج ِٞل٢ج٢ ًٜٛجغالق .ج
جِ٘ٝينجُش٤ججنوحجاٛجرااونجظينجمبلشاتج
ُللللوجِ٘ٝللللينجاٖجا ٛأٖجٛووللللٍجاُوٓلللل٢جُللللوجا للللشٚج
ضللةٛتٝوجًإلضللو١٥ج ٌلل٣جاملٔللت جا جوللشا ٟصجرٓ٘للوج

تٛاٝلل٢جلتٌالل٢جاجؤو٘٦للوجاًاللينجاً ل ٠جكللوْج ٌلل٣ج
اًسلللة ج للللج شلللةجً ٜلللو ج ًٜٛللل٢جٓوك للل٢ج لللّج
اضللللوقجاًةٛا٦للللٟجًوللللٍجً ٜلللل٢ج ُللللة ١جًٌللللٔ ج
ٛ ٛز٘للوج اللةجًٌةووٝلل ٢صج ٛوللشجٗٔللوجُللٕجاٜك ل ج
ظٜ٘تجاالقجاجاًلةا٠جاٛجاالتالقج لَٜجزلش٤ٛج
ٗلل ٚجامللللة ١جاٛجوًلللىجاًٜزلللٙصجٛالللٞوٖٜجًٌٔللللو ج
كةا٥اّ٘جًٌل٢ِٞجاملضوا٢ج لجا تِو جٗ اجاًتشاٍج
ارتللللوتزٟصجاًلل ل ٠جٝلل ل هةٓوجو لللل ٜجاًشللللو ةج
اًةا ٍج سنيجمحز١جٜٗٛجٝض٥ٟجو ٜاٙجاذتشثج
اجُسٌسٍج وت١جاًل ة *.ج

*

أديب سوري.

(معرض مؤجل) :رواية لسمن قادم

ُثٌِوجاتتبوٕٝجاًلةا١٥جملضِٖٜجاًةٛا٢ٝجولنيج
ُتاّ٘جًٌػو٢ٝجُٛلتنٕجج ٌل٣جصلو ب٘وج ٛالِٞوجاٖج
ا٘ٞوججتوٛأاجرتطٜطجمحة.ج ج

ٛكبٍجاٖجااتعةضجمنووججمموج ش اٙجزلةا١ج
اجاًةؤٝللل٢جٛاًطلللةحصجاٛجرِلللٍجال ل ة٢ٝج نلللّج
هُٜٞللللشٝوجاللللل ٜا٥صجاٛجاٖجا للللريجرىلجاٖجٗلللل ٚج
اًةٛاٝللل٢جٛالللمجُٔطلللٜنجاألالللتووجادتلللوُعٟجًٌٔللللشج
اذتللشٝصج ج74جا٠جاجٓ٘وٝلل٢جاًٌ ٜلل٢جاألٛىلجٛاج
ُعةضجالشمي٘وجًٌةٛا:ٟ٦ج ج

اًةٛحجًٌٔ جاأل وٟجاوٞفجرٖجحتلمجوًلىج ٌل٣ج
ٝشجُبشعجُسؤَٛجٝشػٍجُٜكعوجكٞو ٝوجاةوٜٝوصج ٛج
ات٤جروشا ٙجاٜا٥جاجاًل ٢جاٛجاًةٛا٢ٝجااريجٗ اج
املٜك جاٛجٓتوز.ٙج ج

ٛولللللشٛت٠جهشلللللوٗشج ٌللللل٣جٗلللل ٚجاًعلللللل ٜج
ارتِسل٢جٛاٗللّجا لشا ٘وجُٛللوج ل٘شاٙجُللٕج للةايج
اٞواللللٟج ٛزوللللٟصجٛهعللللوتقجٓسللللبٞوجوطبٞعلللل٢ج
اًعٍِجاجاًلطوعجاًعلوْجٛاج لةهواٙجأًسلٞن٢ٞج
اًول٤جهورتِوا٢ٞجٛآوجاوٕجاملػوأَجٛاملٔوال ج
ا ٘شجاٖجٗل ٚجاًةٛاٝل٢جٗلٟجاألصلشنجٓللالجًٜاكل ج
ٗللل ٚجاألاللللة١جاًلو ُلللل٢جُللللٕج املزٔٝلللل ٢ج ِللل ج
اًػةوٞلل٢جرىلجاًلللووٖٜجٗٛللٜجٝة للسجولللشْٛجااللة١ج
ُسٞة٢ٞجاأ طوٗوجُٕجاذتسج ٛسلٕجادتلٜاتجُلوج
زعللٍجااةا ٗللوجٝعتللزٖٛجو٘ ل اجا ٓتِللو٥جادتشجٝللشصج
 ٛللوَجٗ ل ٚجاألاللة١جًٞسللبجغةٝبلل٢ج للٕجاًسللٞونج
اًعللللوْجًٌعللللٞةجاجاللللٜت٢ٝجاجاًعللللل ٜجارتِسلللل٢ج
اًسوول٢جا ٚجاذتةمجاملشُة.١ج ج

ًٛإلٝضلللللوحجاللللللوجأِللل ل جاًٌ ٜللللل٢جاألٛىلج
اُسللوبجوللوًلٌّجاألمحللةصج للو ٛججٛض ل جاللوج
حتبجٗ ٚجاًعبوت١جاٛجاٌىصجاٜزش جاًوثريجمموج
ًابجآتبوٟٗجٛهش جاض جاًٌ٢ ٜجاألٛىلجهٌل٘وج
ًٞسبجزشٝة١جوؤًشةجاةسسجوٍجألٓ٘وج للج
لللٞوا٘وجاةاللللّجحتلللل ٜجٛطللللٕجاجاًعللللل ٜج
وللوألمحةصجًوللٔينج للة ج للالججوع٘ٔٞللوجااسللِبج
ارتِس٢جاألاري١جُٕجاوتخيٙجاذتشٝصصجٗٛل اجُلوج
وإ ش٤جاذتسٔٞنيجاجاًعٍِجاًةٛا:ٟ٦ج ج
ٝوا٘ٞوجًتوٖٜجٞ ٛل٢جا و٢ٞجميولٕجاٖجاولٖٜج
 ادتةا.١ج جاةُِٞلللوجًٌِسلللو ٜج ٔلللٙجاجالللة ٝو جاًتلللوت ٝج
 اًس ة.٢ٝ ٛج وز٢جًٌت هريجوأِٗ٢ٞجادتةا١جاجُلٔ ج ٛهتووو جاملؤتاني .ج

وللٍجاهللو جاتاٚجٗٔللوجاأل ٝللسجاً ل ٠جٝسللتةمج
اًللللللةا١٥جوعِلللللمجٛاًٜكلللللٜقج ٌللللل٣جتٛحجاًلللللٔ ج
ُٛلوصشٚجٟٗٛجزٌ.٢ٞج ج

اُللوجاًسل ة٢ٝجاإٓ٘للوجووت لل٢ج للاٞا٢جهللةٛحج
اًألللوٖجوطلللٍجاًةٛاٝللل٢جٛاًل ل ٠جاةوللل٣جاجُشتاللل٢ج
لو٦ش٢ٝجصوتُ٢ج جختتٌلفجهلثرياجج لٕجامللشات ج
اًش٢ٞٔٝجٛاولو جاٖجاولٖٜجر لشاِٗوجصلٜت١ج لٕج
األاة٤جاجتؤ٢ٝجٗ اجاًعوملجوعنيجٛا لش١صجرٖجملج
اكلللٍجوعٞلللٔنيجُع لللٜوتنيصج ٛجاالللتبعشجاٖجالللتّ٘ج
ٝٛتشللووٙجوًللىجُ ل جٛزلل ٜجااللةج شٝللش١جُللٕج
اًةٛاٝلل٢جمبةوتولل٢جاًشلل٢ٞ ٜٞصجألٖجوطٌلل٘وجااجتلللوتج
اهللج ٕجمتعٕجٛااوةصجٛملجٝةثجراٙجُثٌٔو.ج ج اٌِ٢ٞجاجزٜوةجٛاًشٜاٗشجهثري .١ج
ٝبلللشاج ٛلللٟجاًٜاكل ل جاجاًةٛاٝللل٢جُلللٕجالللالَج
اٛجالللتّ٘جولللوًل ٝٛجًٌاولللةجاًشلللٟ ٜٞجٛاٖج
هٍجُوجٛت جا٘ٞوجهلوٖجٓللشاجًٌنِل ٜجاًعلو٦لش٠ج حتشٝشج ٛتٓوجٛ ٛتج شٓٛوجاجٗ اجاًٜاك جللجٗؤ ٥ج
ٔللشجاًعللةمج وُلل٢جٛاًشللٞ ٜٞنيجاوصلل٢جهٜزللٙج اًشللللٖٜٞ ٜٞجاًعللللةمجُثللللٍجاألٓعِلللل٢جٝتوٌِللللٖٜج
اةجدتِ ٜج لو٦ش٠جممو ٍج ٔشجاملتشٔٝني.جج ج وٌسوٖجاًالةا٥جًولّٔ٘جربلٖٜجاألغٔٞلو٥جتمبلوجاٖج
هٌِيتج ٟ ٜٞج ٛةوٟج جاتٜاالوٖج 48جل ج
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ٛرواجهلللوٖجُلللٕجالللؤاَج الللةج لللٕجاًلللةا٠ٛج
 اُوجاألغٔٞو٥جاجوال ٓوجاّ٘ج لوو٢جٛا٠جُشللللةٛعج لللللواجٝشللللوٍجاطللللةاج ٌللللّ٘ٞجٗٛللللّج اًشهتٜتجٗزٛاٖجُٛوجرواجهلوٖجٝطِل جوشل٘ة١جاٛج
وش٥ٟجاكَٜجوٌسوٓٙجهِوجكوَج ٌٟجوٕجادتّ٘ :ج
ووألصٍجًٞاجاّج الك٢جووًثلوا٢ج
 ج للشٝثٜجأًعِلل٢جاً ل ٕٝجاصللبةٜاجاغٔٞللو٥جَُٛوجآَوجَُِِّٕجاوتَجوِوًشِعةِجوِهةُُٚج ج
وللنيجًٌٞلل٢جٛض لةوٗوجُللٕجاللالَجُٜكللفجاٞواللٟصج
ًَٛوَِّٕجاَ عوت٠جُٝسَِّٞةُٗوجوِهة٠ج ج
ٗلللؤ ٥جًلللٞاجًلللشّ٘ٝجا٠جُشلللةٛعجٛطلللينج لللوًٟج
َُٛوجاًشِعةُجُِِأوجاَاتَعٍِجوِعٌِِِّٙج ج
رٓسوٟٓج ج.57
 َٛجأا َٟٓجكَشتاج َٛج َوَّجُِٕجكَشت ٠ج
 راللةاٍٞ٦جملجاوتللفجوللو تالَجاتضللٔوصجٛكشجاةٟٓجمبعٌ٢ُٜجمحٌ٘وجاإلٗشا٥جادتٍِٞج
اوالللللبجُلللللٕج لًٜٔلللللوجًللل ل ًىجٛظالللللبجآعِللللل٢ج
ًتللشُريٗوصجٛأت للبجُووٓ٘للوجارتللٜقج ٛللنعبج آللٙجكللوَج ٌللصجُللوجٔٝلل٠ٜجاٖجٝشٓٛللٙج للٕجاذتللةمج
اًتع سجاًطو٦اٟصجًٜ ٛلبجامللٜاطٕجاًعةولٟجرىلج ٛاضوقجاجاإلٗشا:٥جٟٗجادتز٥جاألَٛجُٕج ال ٞل٢ج
زواللل ٜجُٛلللتّ٘جٛالللوٕ٦صجًلل ًىجاتةلللبجالللةٛعج تٛاٞ٦لللللل٢جٗٛللللللٟج وًٛلللللل٢جًوجتوولللللل٢ج ووٝلللللل٢ج
األُللٕجوللشَجاملتللو فصج ٛللنعبجاًطٜا٦للفجوللشَج اذتووٝلللو جٛرٓلللٙجأُٔٔلللوجُٛلللوج ٌٔٞلللوجا جٓلللٔا ج
اإلميوٖجٛآشأ جاملعوولشجولشَجامللشات صجٛاٌللبج اٝشٔٝوجُٔ.ٙج ج
ولٟجاٖجاكلَٜجٛمبسلؤ٢ًٞٛجرٖجاًةٛاٝل٢جٛاًليتج
ا زاووجِٗ٘وجاًٞ ٜشجٜٗجإُجاًوةاٟصجٛصلوتج
وٌػللبجصللاةوا٘وجاهثللةجُللٕج683صللاة٢جصللو ت١ج
اًأوٖٜٓجاٝتوُوج جا شجٝتبٔوّٗجاجاًٜطٕ.ج
اُللوجاًسل ة٢ٝجاتِتللشج ٌلل٣جُسللو ٢جهللبري١ج ٕج اتجاًاوتاوٟج–جولري ٛجًبٔلوٖجوطبعت٘لوجاألٛىلج
ُٕجاًسة جٛاًليتجٝسلوتعجرً٘ٞلوجاجاالٌٜو٢ٞجتا٦عل٢ج 5348ج ًٜٛلل٢جاًػللالقجًٌأللوٖجُٜاللمجلللَٜجٗللٟج
ٛااتٞلللوتجُٜالللمجًٌِشلللبٙجولللٙجمبلللوجرٌِلللىج ٌللل٣ج ُللٕجاهثللةجاًةٛاٝللو جاًعةوٞلل٢جاًت للوكوججوللوًٜاك ج
اًسللؤاَجٗللٍجاًس ل ة٢ٝجاكللشتج ٌلل٣جاًٜصللَٜجُللٕج ٛزلللشٝة١جولللوًلةا١٥جٛأًللللشجألٓ٘لللوجاؤالللاجًلللٔ٘ ج
ادتش٢ٝجرىلجمس جاصةومجاًشأٖجٛاًلةاتجتمبوج؟ ج تٛا٦لللٟجلتٌلللفجووملضلللِٖٜجٛاًةالللوٍ٦جٛلتٌلللفج
ووألاٌٜمجٛاًبٔو٥جاًاينجاحملشث.جج ج
ج

 ج
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صرخة ؿؼاتل وؽـان حمؿد
د .قادني ػاعور*
((صرخة ؿؼاتل)) دقوان ذعر ؾؾشاعر ؽـان حمؿد ،صدر ضؿن دؾسؾة
اؾشعر( )5عام ( )6102عن احتاد اؾؽتاب اؾعرب ،قؼع يف ؿائةٍ ودتٍ وثالثني
صػحة ،وقضمُّ دبعاً وعشرقن ؼصقدة ،ؿتعددة املوضوعات ،ؿتـوعة اؾشؽل ،ؿتػاوتة
احلجم ،أفدافا اؾشاعر "ؾؽلِّ ذرقفٍ يف فذا اؾورن ...ؾؽلِّ ؿن محل اؾسالح
واؾؼؾم واؾؽؾؿة واؾغضب دػاعاً عن اجلؿال واحلقِّ واحلقاة ،...ؾؽلِّ ؼائدٍ داوى
ـػسه جبـوده ،وحاػظ عؾقفم ؽأوالده ،وؼال هلم اتبعوـي ػأـا أؿاؿؽم ،ػأحبَّه
جـوده حتى اؾعشق ،وخاضوا ؿعه غؿار املوت ،...ؾؽلِّ جـديٍ ػارق أحبابه،
ودػن بقدقه أصحابه ،وحتؿَّل اؾربد واحلصار ،واجلوع واؾعطش ،وضحك ؾؾؿوت
ؿن أجل احلقاة ،ؾؽلِّ ذفقدٍ دؼى ؽراؿة اؾورن ؿن دؿه ،وؿزج ترابه بػؤاده
ؾقـبت اجملد واؾعزَّة ،...ؾؽلِّ أمٍ فزَّت دؿوعفا عرش اؾسؿاء ،وأذلَّ صربفا آالمُ
اؾدـقا ،وبؼقت ؽسـدقاـةٍ بصؿودفا ،وؽزقتوـةٍ بعطائفا ،...ؾؽلِّ أبٍ ودَّع وؾده رجالً،
وادتؼبؾه ذفقداً ،ػؼال احلؿد اهلل اؾذي ذرَّػين بادتشفادك ،...ؾؽلِّ زوجةٍ
وخطقبةٍ وحبقبةٍ ...دؾبتفا احلرب ؿن حتب ،ػأعادت بعثه بؼؾبفا وروحفا ،...ؾؽلِّ
رػلٍ قـتظر واؾده خؾف اؾباب ،وقرؽض ؾقػتحه ؽؾَّؿا ررق ،وفو قصرخ رجع
أبي ...رجع أبي ،هلذا اؾورن اجلرقح اؾعظقم ،وفذا اؾشعب اؾرائع اؾذي فو درُّ
اؾـَّصر وؿعدنُ اؾظػر( "...ص.)2:

ماسددا يفق رن د ق"ص د ق ددوالقسددةح قو قق ا د ق
وقددملقصائ د مبمخق ددم صقَّرددصق د ق ر د ق
مشد َماقبصول صددعتقوَ ادعسقبصرددرةقبصود قو د اق ح ىق ش َاقبصصئ قَ ىقوطص تقعوق غد َاقسسدمخق
بألمدددصقبقشدد َتقوعااقبقو ندد تقوندد اقب دد تق إق م ص ".ق(ص:ق .)4ق
وحددةو سقبصصئ د قوقة د بقعسقبألمددصتقوبص د ق ن د ق
مادددمم يفقصائد د مبمخق دددم صقةدددو قَص ند د ق
سددوو يفقإقق ددمبرقةددو ختقوشددم ،قمش د َ ختقوم د ق ( اممع)قش رصفقمد قشسدوعقع رد خلتق فدهق ر د ق
م قود قإق صمقد قبصد ق"حفد خق ردمخقو دمق قد ق عس قبصشو  *:ق
صركدد د صقحئددددص يفقعوققربندد د قوددد د قنددددمب قَدد د ق ح وإق ر ٌقم قنايِّقمش َ قق ق
بمعقبصشوبقبصس قبصوظرم."...ق(ص:ق .)4ق
ددددمٍقوقددددد د ِ ق
قونواعقةودد قم ق
*
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العدد  - 765متوز 8192 /

غينٌّقعن ق صشِّو قطدددددد رقق بدشددددددديققق ق ق

وبألحمب قة َم قَ ىقوقف  :ق

ق و دد دصـقَّدددددددرصٍق سو دددددددـق ددد دد طدددددددد ق ق وعن قمسح ْقص اددددمةِقدامدددو ادددد قق ق ق
قق
ق
وَلفد خلق ددر ملِقبقدد دددددمقصَّددوددصدد نددددددد ق
(ص:ق .)01ق
ق
وَصد د صققئد د مبمخق وود د بخلقمووِّد د قَّر دددعق
ق(ص:ق )02ق
مخلقبألحدمب ق"قىلقعمديقمد قما شدصقإقملد ق
وسرش قبصو سصقم ق ن قَ مي ق م يف :ق
مصغقبصوسك تقعشوكيقبصشدملتق سد اقبصصد تق
م حاددعقبصصئد قإق د ةتقبصا شددصقبصود يتق َ قدمش،قوسراقب ق اح سد قق ق ق
قق
س د قح ددبتق س د صقبودد،تقعس د دقبو د َقإق
مددد ااق مددد يفق وددد ٍقو قَادددد نادددددددددددد ق
سبتقَصقشضدحك،تققودصقبقسدلتقص رادعق
ق
ق(ص:ق )03ق
د دددددددي...قحوردددددددو تقحوردددددددو قسدددددددرَ دتققىلق
ا دخقق مبمٌقوإٌّق ومِّدقظ اعسقبألحمب  :ق
بصد بح ،تق د عقما شددصتققىلقعد وددعتقمشددرص ...ق
مض سرص تقعشوكي..؟!تقعَش،قم شي" .ق
جملدددمقش امصد د قوبود د،ـقم ةدددمن قق ق ق
قق
ق
ددمعققئدد مبمخق ائددرم ق وصدد بصق(سددر
و ع ق شدد د اقماددددصقبصئـددددوـِق دد د بنق ق
بجملم)تقشا قإقمث نرعقوع و،ق ر يفتق د ق ر د ق
ق
ق(ص:ق )03ق
َّ اق ةدختقوم ق ن ق ر قم قعم قوسو د  :ق
عَاو ق ائدرم ق(قىلقعمِّدي...قمد قما شدصٍقإق
ع د لق َّص د قو ددف قبصوددراق غا ن د ق ق ق
ملددد د قمصِّددد دغٍقبصوسدددددك )تقشاددد د قإق سدددددعق
ق قق
عنددددىقبص ف اقشدددد ىقعَددددةيفقو دددددةنق ق وَش ق ر يفق معَ ق ا ص  :ق
ق
ق(ص:ق )06ق دمددديققدددمقسد د ااق د د قعَّمِّددديق رد د قق ق ق
ح ددددىققابقمدددد قدبَا دددد قبصوغدددديـقوبصوددددموبصق
قق
صددددد دغاقعةدددددددو اقبصئدددددددح ب اق ددددد دق ق
وبق مم وصتق امخلقإقوس قبصلغ  :ق
ق
ق(ص:ق )05ق
ومد د قدمشددد،قصددددددد قدب ٌق اودددددددمن ق ق ق
بسيق ر قعم تقو شدمـقمد ق سع َِد تق د ق
ق
ق
ودددد ٌقوَدد لٌق حرددصقبصئدد ق نددق ق
ق
ر قوقفعسقبصئا دقبص قوقف قَ قو َّق قع ل اق
ق
قق(ص:ق )01ق َ بقبقل  :ق
َدد قبصشددددملق ددد بَ قب َّقمفد د يفقق ق ق
ددةقش لاددددديقوسدددد ددددد يفقَددد دددددد بيفقق ق ق
ق
صشاسِقشش َِقعجمدد دبيفقو َّ س ند ق قق
ق
و ...ق قشئددددددددددد يقوبَدددددد يفق صردددددد ق
ق
ق
ق(ص:ق )01ق
ق
ص خق ش مقم قصاص قصف نس قم قد وة :ق
وا دددد نيقدامْوادددديقبصغدددد صيق دددد نِّيقق ق ق
َةفقسرص اق نس ق ددددرفاقم غ قق ق ق
قق
د إقم د ق ك مبدديق َّصدددددد قحر دق ق
ق
جبِّد د،اقبصئِّدددرمقمد د قعحفد د دقَدددمن نق ق
ق
ق
ق(ص:ق )61ق
ق
ق(ص:ق )01ق
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وَمَددم َّقدمشد،اقوم بسد ش قإقمد قعاق د ق بسدد م قمم سدددعقَك مدددعقبق ومددديق م صدددعق
إققئدددرم ق وصدد بصق(عشوكددديقدمشددد)،تقشادد قإق محهق خق6101- 01- 0تقحرلقبس ش مق
بثص،قوع و،ق ر يفتقوب مبؤَ ق وح  :ق
بصوم ددمقمدد قبألطفدد اقبأل دد تقوقددمم قصكدددصِّق
عطف اِقس ."...ق(ص.)10:قبس ق ا ص  :ق
عسشوكددديقبصشدددملاق د د و قبصد د م ْقق ق ق

و ردددمقبألَد د د قوسدددكبقب د د ْق ق قو د سقبصمب قمدددد قص ولددددد ققددددمقنضددددو قق ق ق
قق
ق
قق ع ددددد اقبأل ددملقبصددددد ق دددد صقمصسكدددددوق ق
ق
ق
ق
ق
دب
د
قبووردد
دم
د
قوغدد
دب
وظ ددددمقبصا ددد
ق
وحاددمقبصدددددوددددددددددموِّقونددددددددددد قبصفدد ا ْق ق ق و عسقبوَّسد ِقع د اقبوَّسد ق غا نديقق ق ق
قق
ق
ق
قق و ددددددو قبصواددددد اقعندددد د ب بيفقوسددددددح اق ادددد دوا ق
ق
ق
؟
ق
!!...
ئدددم
ديق
د
وحد
قو
ديقبصشدددمل
عشوكدد
ق
ق(ص:ق )10ق
قق
سدددددددددرَّغمَق وحددددددددديقَ ر ددددددد د ققاصْ ق
ى :ق
و س ل دقإق ض بخلقبص
ق
ق(ص:ق )61ق
ددديق ددددصِّق بو ددددعق ا دددد ىقشددودد ددصدددددددديق ق ق
و ل بقمص قعصقشضحيتقو قشو صيق قعاق
َِ قصس اوددد ق
قق ق قوشكسددددبقبصشددد َاقمددد قشاددد
تقوسرصشمَ قةو اخقب ارص :ق
ق
خلقصامقق ق ق
ر قب حكيق غمقعنفقبألَ د قق ق ق
َص ...قَص ...قوَص ق قا
و ِّدددددديقبصددددددمم راقو ِّدددددديقبوددددد صْ ق قق
قق
عحددددد ق قق ود يفقندم قبصلفود ِق ص ودق ق
ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق(ص:ق )11- 16ق

سرَّنشم قةدو قَ ددددىقماسدددداودددرددددديقق ق ق
قق
لددددددددددددلٍق غدد د ِّدق ددددددددددد َاقبصفسدد دصا ْق ق
ددغلشيق ح د قم د قودَ د قعحددمبيفقق ق ق
ق
ق(ص:ق )61ق
ق
ق
صكص دد د قسددددكص قَددددرينقوبهلَّددددم ق
و طدددددددبقبصلغددددد د قوبقو دددددددم ق دددددددرن مق
ق
ق(ص:ق )11ق
سر م صتقوس ص ئ قدمش :،ق
وصكصدد ق رسدددىقَ دددىق ق دد ق دددبِّق دددمخق
ا اددد د قسااوددد د مْقصا ددد د ِقبصشدددددملِقق ق ق
ووطص  :ق
قق
َم دددددمبيفقومدددددددددد يفقسدددددرغموقسدددددمىق ق
َّ مىق ةد قعَّق سيقبصاكصاقمضل قق ق ق
ق
وشوادددددىقدمشددددددددددد،قمصددددد سقَددددد قق ق ق
ق
ق
وعمحددددصقب دددد اقوبغ لاقوبصغاضاددددوق ق
قق
شغرددددلقبصكدد د بلاقوش دد د ىقبصوددددمىق ق
ق
ق(ص:ق )11ق
ق
ق(ص:ق )11ق
و وددمَ قوسد ققئددرمش ق( سد اقبصاددر )قبصد ق
و وددددمقاصدددديقعو دققئددددرم ق(و د قبصددددمب )تق س د خلقإقع وددعقوَش د ق ر د يفقص س د اقب ددراق
وا د قمص سددوعق
ددعقَد خقبصائددرم ق" َّ ود ق بصو يقبصس قبص قش س د بقصا د اقبصوئد خلق
َد د خقبصائدددرم ق ودددمقبصد د ف لقب َد د يقبصد د ق بقسد حعقإققدص دباقوسس د ِقبصشددغ قوس د صِقبصغ د َق
و ق صسىق غلش قبص ق ق  :ق

ق
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س،ق ر د يفقبسد ف ق قد قبودم قَ دىق

ومقد هلمققم صعققدصبق خق6101- 1- 64ق ثةثعقو
ددرعقم د ق ارددعق س د اقب ددراقَ ددىقس د حعق نفس  :ق
بص ط "...ق(ص:ق .)12ق
دددددرنِّيقص اص ددد د ق ددد د خلقحا ْفددد د يفقق ق ق
قق
بصددددددا خلقع ددددددد لقوبصددادددد صفددددددددددددددددعَّقعسألسلقق ق ق
شددد د نيقوش ددد د َقمددد د ق رددد د صيق ق
قق
ق
وبصصئددد ق خلق دددربوب...قوشادددمم بق ق
ق(ص:ق )24ق
ق
ثدددددمقبسددد د ل دقإقا ددد د قمدددددمث قبصشددد د رمق
عند د مقمئد د رـقبقَّصدددىقإق لوصد د ققوبود دقد ـ ،ق ق
ومص ص  :ق
قق
عةدددددددددد َاقوبواردددادددددددددعَّقمصدددددددددكم ق
وص د ق قر د قما ديسققددصقحددد نددددددددديقق ق ق
ق
ق(ص:ق )12ق
ق
ق
وصددكددد ْققددددمقق دد ددادددددد اق دةقماد اِق ق
و ص ةمَمقبصار  :ق
ق
رن ديسقم د قق د َقبصص د ةقَّو د يفقق ق ق
وبصاددددددر قعقودددد دصاق ودددددديق دددممددددددددد َ ق ق ق
عصْق شصسددف بقَ د لاقبصلِغ د قوش ددمم بق ق قق
ق قق
قَّلوددد اق دددرسق دددر مقَصددديسقساددد اِق ق
ق

ق

ق

ق

ق

ق(ص:ق )13- 12ق

قش مح د بقم د قَ د اقإقع وبحص د قق ق ق
و صئقبصد ط ق ضدحرعقبصشد رمتقو لاُصد ق
قق
صددحداددمقعوصدددىق صدد ق ق ا ْحاددددددددم ق
إقشضحرعقبأل ل اقد َ يفقَص  :ق
ق
ق
)
ق(ص:ق13
قابق وبالسقمدد د قدمدددددددددد قةدد ددرددددددددمٌققق ق ق
ض مقَ ىقبصار  :ق
وحي ـ
قق
عشدددددىق سدددددايقثاددد د بالسقدمددد د خقشددد د صيق ق
م صَّص قوقددددفددد ْق ددودددد َ ق دداددد د ددددمقق ق ق
ق
قسصماقس قبأل د سقشدددداددددممددددددددد بق ق وقصْقدَا ددد ديسق صغدددددم قبألَددد د د قق ق ق
قق
قق
ق
ر شددددددد ْق صدد س صدددددددعقوبص سددددددددد اق ق
ك دمْق دَ د قثك ددىقصكددمقعصقشصئ د وبق ق ق
ق
ق(ص:ق )15ق
قق ق ق
وع بمددددددددصٌقشدددددددد قبصددممددددددد راقو م ق
و ثِّدددددد،ق لددددد خلقب ددددددراقإققئددددددرمش ق
ق
(م حاعقبصصئد قإق د ة)قبصد ق ود ق ودمق
و د خلقع لدد اٍقنا د صاقَ ددىقبقددمىقق ق ق
بصصئد د قبألسدددل قأل لد د اقملد د ق د د ةتق
قق
ودم د قما د ْقسددال بقواق س س د ا بق ق
وس خلقإقثةث،ق ر يفتقبس ق طوعقبصمَ ق
ق
ق(ص:ق )11ق صرس ا ققىلقشغ مقة َ قإق رمقبصول صع :ق
ق

ق

ق

َ

و ثيقبصش رمقبصولدصقبصواردمقبقظِّديق درمق
قش م ق صس قوسرِّمختقوَ ق ا شدصقح دىق د قق
ددعقإقح ددبقبصشدد و ق ائددرم قسدد خلقإق
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بقبصش َ قبصغاد ِدقق ق ق

قدَ قمسو يفق
قق
س خلققصر قبصا بإق
ق

صضـحىقة د ق
ق(ص:ق )11ق
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وخي طبقع ل اقبقل قمف

بيفقوم صُ يف :ق

د ق س ْ د اقعَّم صددددددد ق صددددد مق ددد بمدد دصدددد ق ق ق
قق
و د اقمددصكمقَ ددىق َ شص د قبصدد عسدق ق
ق ق
ق
كْ ةق بجملمقعةو مقصص ققوس يفقق ق ق
قق
مد د قَّد د قبودددِّ،قوبأل لد د اق ا ادددمق ق
وخم مب ق
يفقبصول صع :ق
كدد د
قق

ةِقبجملددددمقع لدد د اٌقسددددرحفظ مقق ق ق
سددددفْ قبصول صددددعقوبص دددد خقوبألس اددددمق ق
ق
ق(ص:ق )16ق

م ق رضقَّ قبص
إقم

قومش َ

م قن ظ ٍققـقبقص ق

خل ق
ق
و خل ق

صك قوس يق َق مش

ق

قمقَرب".ق(ص:ق .)21- 21ق
رَ دخلْقهل قبألمصاقوبور  :ق
" حمث قنفسيقَ قصا ال ق
ر َقإقق يبقَ بال ق
وس ق قم قم شيقبور

ق

م ق ،قم شيقوبور  ...ق
قمقس قوس يق ور ".ق(ص:ق .)31ق

وخي طبق(بصا شص...قبصو ي)قو وينق د قمد ق
واق غفددد دصْقعسدددددل سقبصئـدددددا دقوبصصئددد د ق
ددمَيقمو ددعقب قوَ د قخيددملقبصشددرل صقونسددىق
سددل،تقوا قدم د رقبص ا سددرـِقَ ددىقبصش د لتق وبقو دد د قبصدد د قحاا دد د قع لدد د اقسدد د قح ددددبق
وق دددددصق ف ص ددد د قةدددددو ص قوعحةمصددد د قوسدددددة ص ...ق بق ددد قو فددددمقَددد خقبألسددددل ق ائددددرمش :ق
(س د قبجملددمقإقح ددب)ققئددرم قبص فور ددعقبص د ق
ائرم قس خلقإقع ٍقوَش ق ر يف :ق
سد د خلقإقثدددة قماد د ط تقم َد دعيفقَ دددىقثدددة ق
" سفْكفْقدم َيسققنين ق
فح خلتق معَ ق طوعقسرفقبصموصع :ق
ع شىقَ ريسقم قبصواى ق
ئلقَرصيسقماصقق ويس ق
صمـسىققصْقعظ ا ".ق(ص:ق .)11ق
ط دبيفقص قو َص يف :ق
" اَبْق نيسقعمح ٌ ،ق
قف ق فو اقبألجنا

ق

ص قشصحينقَ م شص

ق

و سُ اق ق وضاقبصمـمى".ق(ص:ق .)26ق
د ،قإق
ق شاصتقوق شاصتق"وقفد قع دربق
بصئدددم قد دددصقإقغرو دددعق د د عىقوسد د قحورو ددد ق
سحو قم قبق خلققىلقبور ".ق(ص:ق .)21ق

" قسرفاقبصموصعقَصقشم ...؟ ق
َ دقبصف س صقم قبصف ِ ق
َ دوبق صصئ ِقوقمقنا وب ق

عةة اقبص ـولِقَ ىقبصاغ ِ".ق(ص:ق .)36- 30ق
و ا دد ق طودددعقسدددرفقبصموصدددعق دددمبيفق
ل صددعسق سدد صِقح دددبقو دددا دَمق ادد ق دددامق
سرفقبصموصع :ق
" قسرفاقبصموصعقَصقشم ...؟ ق
سك خلْقة و ؤالسق صصئ ِ ق
سك خلْقة و ؤالسق صصئ ِ".ق(ص:ق .)32ق

وخي طددبقبصلِغ د قوبق ددمم قَ ددىقسدد عق
طو ق ائرم قشفور عقإقثةثعقما ط تق
ائرم قمح قَص بصق( س صقبود)ِ،تقوسد خلق
غ قمث نيق فح خل :ق
إقبثددص،قوثةثدد،ق ر د يفق ددرصقس د عقَئددرعقَ ددىق
"م ق ،قم شيقوبور ق
بصلِغ قوبق مم  :ق
م قن قس حيقبصغ مب ق
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ادد قَودد قَدد قبَ دد ب قب صدددم ق و سدد ق
ددرسق ائددمَ ق د ـٍقجبدددحددفدددددد قق ق ق
بصوسددددك قبجملوددد اق ددددوبَقبصددد ط تقَصددددمم ق
قق
ق فقونددد َقبقددصدد دد ق ددردد ققددمقناشاودددق ق
دددحك قمصد د قش ددديقبصف د د قبصد د ق عشد د ق ارد د َق
د َّقحيفظ د ققوبصئِّدرمقُ س دد قق ق ق
بو َق ائرم ق غ قَش قع ر خل :ق
قق
وبص رددلقخيلدد قإقع س مب د قغسضاددواق ق قشضددددحكيققنِّدددديق دددددددىقعَّندد دفٌقق ق ق
ق
ق(ص:ق )46ق قق
َصددددمقبصدددد غىقعح دددددىقمدددد قبصودددددم ِق ق

وحرددد ق(عسددد دقبودد د َقإق سددددب)ق وددددمق َصددددم قصودد د ق
ةقبودد د َقمافْ دد د قق ق ق
بصوددموبصقبصسد قص وئد خلقبقسد حعقَ ددىق ددفق
قق
ودلقبصودددددمبق عةددددد ىقمددددد قب ساْددددد ِق ق
بصةاقرددعقبصشددا صيتقوشئددمِّ قب ددراقبصس د ق
ق
هلددمقم د قعَ د صيقبقصلاددعقم د قبصفةحدد،قبصوسددل ق
ق(ص:ق )51ق
بصدد قش دد بق دددصقةدددي ق ف دددمتقوبندددم و بق
وو ددفقوظددعق د بَقبووروددعقَصددمم قصوددىق
ص ددم رقَدد قوطددص مقو دد بم مق(ص:ق)41تقإق نمب قبص ط ق ائرم ق
قئدددرم قمد د قةدددو قبص فور دددعتقسد د خلقإقع ودددعق
شفور عق غ ق سق فح خل :ق
ما ط قم َعقَ ىق سق فح خل :ق
"صكص قوطين ...ق
" عس دقبو َقإق سب ق
بس غ اق ُ ق
َئ ٍقم قبصغضب ق
حوِّيقوح اي...قوبور ق
ن ٍقم قبص ب ق
ص ق مب ق
م قبصسا بققىلقح ب".ق(ص:ق .)41- 41ق
وقابقسار قش ب ق
وَودددد قَدددد ق ل صدددددعقب صدددددم قبصسدددد تق
م ق اي ق
و ا دخقوشضحر تقو ة عقم قفد قإققئدرم ق
سو اقحويقإقش ب ...قعو دب".ق ق
مادد د ط قمدد د قةددددو قبص فور ددددعتق وصدد د بصق(صسدد د ق
رئ د يف)تقس د خلقإق ددسقما د ط تقوإقس د ق
(ص:ق .)011ق
فح خل :ق
ووبسىق وس ق راعقد د قم دَِّد يفق ائدرم ق
" قف قبس غ اق يقبص ط ق
غ قسووعقَش ق ر يفتق طبق ر د ق دصقبمد ع ق
صور قم و ةيف ق
حفظد قعسد ش قوعو دَد تقو د ن ق وس د قم د ق
ق
ونسر قغلخقم قب
صِّق رةقوشوب :ق
وسو قحو قعو يف".ق(ص:ق .)51- 45ق
ع دددددددددددرب قطف ددددددددددديق ددرنِّددددددددددددددديقق ق ق
مو بيفق ار د قبص مبرسق ش قبألسم :ق
ق
"قصْقق دخقبألسمقبصشـ ر ق
ق
صدددددددد د قإقبصسدددددددد د ِقبهل دددددددد د بق ق
قن قسصسح،قم ْق غى ق
ق
قعسدددددددددددوىقص اددص ددددددددددددد قق ق ق
سُددددددددد د
قصْقق دن قَصمقبص غى ق
ق
ق
دددددددددد ةف يفقص ادددددددددد خلق دددددددددددددم بق ق
سصٌق سلقق ْقطغى ق
ق
ماصقبهل ْ ِقبصضرغ ِم".ق(ص:ق .)51ق
ق
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َ د قة د َ قو ل د ص قوَ د ق س د وق ر د شيتق
دددددددددديقشورشدددددددددد بقإقعمدددددددددد صٍقق ق ق
وحيد د مينقحاد د قيتقصكدددصِّقمد د قخيدددعصقبصد د ط ق
قق
قدددددددمق َصددددد د قبصددددد د و قنددددددددددددددددد ب ق
ر و ص قو فيق رق بص  ...ق
ق
ق(ص:ق )011ق
عن قب صم قبصس قعق اقهلم :ق
ون ةمَ قبصئربقَ ىق بق ق ائرم ق غد ق
دَ نيقم ق ئ ح كم ق
شسوعسقع ر خلقمرب بيفقعسو َاق بق  :ق
دَ نيقم ق ةغ كم ق

ومد د ق قد د قوس ددديقَد د ق رد د ٍقق ق ق
قق
وصكددددد ْقصسددددد قعحرددددد قإق صددددد رِق ق
و ح يفقإققئ مبم م".ق ق
ق
(ص:ق .)001- 006ق
ادد د صيقَدد د ق ددددةد قمدد د قغصدد د قق ق ق
خم طو يفقعم قط صود يفقمص د قعصقشاد اقبود،ققصق
ق
ومدددد صيقَدددد قغ بمدددديقمدددد قندددد ورِق ق
ق
قص  :ق
ق
سر س قح مةقيفقنئ قوحوِّيقق ق
" ر قَرينقم ق حى ق
قق
قىلقَرصردددددديق دددد د ن ظ ق سدددد د َي ق
وَ نىقب راقوب َّ ْح ق
ق
ق
وق ةاقبصربدّقوبص
ق(ص:ق )013ق
وم قشئ

مقس حي ق

ص وا بقإقمص وكمْ ق
و ثىقع ص قَاِّ قو ص تقوبصوم مقم قعحو د ق
ائددرم ق وص د بص:ق(قىلقبص د بح )،تق غ د قمث نرددعق
ص وا بقإقمص وكمْ".ق(ص:ق .)004ق
َش ق ر يف :ق
و ددبققئددرم قققىلقعد وددعق ودد قشو ِّ دد ق
س شد دق ددم ا قسد خلقإق سددعقَشد ق ر د يفق
دد د ٌقألحودد د مبيقشاددددرمق صدد د ظ قق ق ق
قق
وشلد د قا ددد بَمقَ ددديق رسددد ق ق ق اق ر  :ق
" وصاددددمق صردد د قبصك دد دعسقوبصاصدد د قق ق ق
ص د قبصسددو د ق
َّقإقس د دقَددموِّ مقق ق ق
ق
وبصشددددك اق ردددديق ددددرم قبألص بحدد د ق
ق
قق
مدد ق صدد ق وددم مق ورشدديقع دد ق
صكدد د قق ددد ق
ديبقندد د ٌقومشدد د َ ققق ق ق
ق
وصادددمقمح د د قبصوصمقردددعقإق ددددم قق ق ق
قق
ح د ْققصر د قش مَددمقبألش بح دق ق
ق
وب اددددد قق دددددديبقوبقصرددددددعَّقمالاددددددـ ق
ق
ق
اَدددبقبصو د د قو د د ايقإققثد د خقق ق ق
ق
ق
ق
ق
ق
يفق
ب
دد
د
ددددد
يفقعوق
ة
دد
د
دددددددد
حا
قصْقَددددمخلقم
ق
و ارددد د قعَّددد د قغَّئددد دعيفققون بحددد د " .ق
ق
ق
ثدددددر ق ر دددددىق قوددددد دقوعس ددددد ق ق
ق
ق
ق(ص:ق )060ق
ق
ق(ص:ق )000- 014ق
وبَ د ق ن ا مب د قوَ د ق اةثددعقع ر د خلقم د ق
و د د رق د د عقحددد،قوس د د ق"صكدددصِّقمد د ق بصشو قَص ن ق ا ص :ق(عن قبصس ) :ق
سدد َمق سدددفيقدمددديقوَدد ق ف دد ق ن ئدد بشيتق
" صددددددديقم دددددددعقعش َ ددددددد قَددددددد ْق ق ق
و لودددصينقوَد د ق شدددمَق ولدد شيتقصكدددصِّقمد د ق
قق
وسددددد بَمٌققدددددمقشلحددددد قبصوظْادددددق ق
شوالق ا يقثمق و ِّ قعمديتقصكدصِّقمد ق د ك مق
ق
ق
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اد دمْقسد د ِّدقبصوددد لاقب د د اقصغددد قق ق ق
وندددد بظ ٌقسددددح قبصوددددةقَاشددددا ْق ق ق
ح ددددىق عخلقمدددد قدوندددد قواَْااددددق ق قق
ق قق
د د ااـق د د قبصود د غيقوشضدددحيَّقسفددد،ق" ق
ق
وسددددار قق ددد ق
(ص:ق )062ق
ديبقحكادد دعيفقوَدد د ىققق ق ق
ق
قق
و ؤ ِّددمقَ ددىق ددا دخقو ددة ق ائددرم ق
صدددد د قابقسدددد د قق َّدددد د ٌق دددد د ْق ظْاادددد دق" ق
َص ن ق د(سر اى)ق غ قس عقع ر خلقق اق ر  :ق
ق
ق(ص:ق )066ق
" سدددر اىق ددد غمِقبوددد َقعحرددد قوعسدددومقق ق ق
وعو ـقم َبقبصك بلق ائرم قس خلقإق
قق
غددددددمِقبصددد ب ددددددد ق د د بيفقعوفدددمق ق
ع وعقع ر خلقق اق ر  :ق
ق
سر اىق ددددددر قبصددةاقددردددعقةددد مددد دددد يف ق ق
" ح دددىققابق دددراا ْقما بطصد د قعشدددىقق ق ق
ق
دد د رو يفق دد د اـقبصو شردد د خلقو ئددددامق" ق
ق
قق
ص سدددد د ِق صسددددددفق ب دددد دعسقبصلِغردددد د صِق ق
ق
(ص:ق .)064ق
وسددددداىقبصك ق بمدددددعقمددددد قدمددددد خق ق
ىقحو قص طص قوَشا قبقد خلق
ِّ
ا قع فمقَ
قرنددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد قق ق
نودد د قبصك ددددرمق ئدد د قبصئـدد د بصق" ق د َدد يفقَصدد ق ائدددرم قَص ن دد ق دددد(عَش،قمدد شي)ق
ق
ق
ق(ص:ق )061ق س خلقإقس عقع ر خل :ق
وَو قَ قشضحر خلقةوو ق ائدرم قَاص ن د ق " دددددؤبد ق ددد د َقصصئددد د ٍقوجمدددددمقق ق ق
قق
د(مشرص ...قمض سرص ) :ق
وقصقبصسدددددددددة اقمشددددددددددد ٌَقص ندددددم ق ق
وبَش،قم ق
" ماشدددددددرص قص ددددددد دقمضددددددد سرص قق ق ق
شددددددديقألصقبصدددشددددددملاقق ق ق
قق
سادددد امقوس ددددديقوُضدددد قودددددم ق ق
نارد د قبقدددددد خلاق وْدددددددد بيفققاقمشدددرصق ق ق

عحبـقبصشملاق ق ددحددوِّددديقصددصدفسددديقق ق ق
ددددددصح قبصئدددددق دق صاققابقوَددددددمن قق ق ق
قق
قق
صفسدددديقبصشددددملقوحوِّدددديقووسددددم ق" ق
وَدد قبأل قششدد مق ددمْقو رصددق" ق
ق
ق
(ص:ق .)011ق
ق(ص:ق )061ق
وخي مقجما َ ق ث قنفس ق ائرم قَص ن ق
و طبقم قغ ود قبصوكد ق ائدرم قسد خلق
إقسدددووعقع رد د خلقحيضـد د قَ دددىقبصا د د اقَص ن ددد ق د( ث قنفسي)ق غ ق سعقع ر خلق فهق ر قحود ق
ص طص قوةوو قوشضحر ق صفس قد َيفقَص ا  :ق
د(عشوكي...؟!!) :ق
" صاددمق صدد قد َدد يفق دد مبص يفقوردد شكمقق ق ق
" عشوكيقوم ق صمم ِق ص ئ قبصف ىقق ق ق
قق
وسدددددرف يفق رَصددد د َِقبصودددددمىق ددد د احمق ق
قق
و قَ ددديسقبصوددد غيقودموددديسق ددد َق ق
ق
ن خلقحر شيق يق ورش بق غولدعقق ق ق
ق
ق
ق
ق
دد
د
دددددد
قبصددودد
د
ئدددد
اقبصص
و قعةدددد د َ
وسُددددد قبقص ددددد ق ب دددددر يفقعشوسدددددمق" ق
ق
دَقق ق
صددصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
ق
ق
ميددددعق شد َِق ق
دددمقبصو
وصكددد ْق دد
ق(ص:ق )016ق
ق
ق
ق

ق

ق

 ق
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السحر
يا لذاك ِّ
فلك حصرية*

هي تمد تتىهن ًفسٍاِ ،تكِِّٓ قُدرات ظّراًٍا حتٖ اًظهكت ىن غكاهٍاِ ،رمهت
بكاّا ىا غهل بأٌدابٍا ىن آثاي ِجرادِ ،أَِجاؽ سببٍٓا هٍا قدرٌاِ ،ترن فْ ِجداًٍا صدأ
حرب صػِا٘ أظاحت بمو صِْ٘ ،اًتكىت ىن ذهن اهبٍا٘ اهذٓ رفهت بَ غصّكٕ حضارٔ
صارمتٍا اهِالدٔ ِاهذهِد ِاهسىِ .ىن قهب االحترال ًفضت غن صػرٌا األصبَ بسًابو
اهكىخ اهصفرا٘ ،اهذٓ قاِي قدرٌا اهعاهيِ ،ىا جرُ غهٍّا برّكٍا ذرافْ اهِصف،
ِتجًَّٖ بَ دًٍِا األهل غهٖ ىسار اهدٌر ِاهػصِر ،فّىا هىا تزو ؾصن زّتِن حبٓاّ ِغصكاّ
ِِهٍاّ ههساليِ ،باهسالي ِزٌرٔ ّاسىّن سرقت بّاط اهصفخِ ،ارتدتَ إزاراِّ ،تِصَّحت
صفا٘ اهًفشِ ،سىِ اهػالِ ،ارتصفت ًبّذ اهزىنًِ ،صِٔ اهحضاراتِ ،بٍا٘ اهتفرُّد غهٖ
أقراًٍاِ ،أّكًِٕ زِّش اهذٓ سػٖ دًٍِا فٍاي بٍا حتٖ آذر ىراتب اهِهَ اهذاهص،
ِغصتار اهذصب ِاهجىاو فاذتزهٍا فْ ذظِظ ًسّجٍا اهذاهد...
ظارتِ ..ظارتِ ...غَهَتِ ..صىذت ...رَف َرفَت بجًاحٍّاِ ،رقص قهبٍاِ ،تحدٗ
اهًسّي ِدذو فْ ىبارزٔ ىػَ ..فاىتدت اهسىا٘ بحّرٔ بجؼ بّضا٘ تتىاِج فْ زرقتٍا
أًؿاي بابو ًًِِِّٗ ،صدٗ زرّاب ِىِاِّو اهحصادِ ،دفكات بردٗ ًِافِرٔ اهذهد فَّ ىن
ىًبػَ ِحتٖ ىصبَ ٌِِ ُّىسِّد بِصاد سهسبّهَ ؾِظٕ دىصل ِربِٔ اهفٔتًَِٕٔ ِزقاقات
اهصراّّن فْ حارات اهكهب ِبِّتٍا...
هي ّكِ اهتػب غهٍّا ،فػكدت ًِاصَّ بػظر ؾىاي ىكهتٍّا ٌِىا تًفضان غن
أٌدابٍا األرقا .اهصدر ذارت أًفاسَٔ ِباتت ىمهِىِٕ ،اهكهب ضال غن ضبظ ذربصات
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غصِرُ اهىاجن فرمؼ اهػصل صرّػاّ غًد ِجًات سِسًٍا ،ىدِّثراّ اهِجدان بِصاد اهصِل
ِاههِغٕ ِاهذمرٗ ،ىترًىّا بثؿر اهزىان:
دىصل غصتُنٔ رَّػِاًَاّ َِذَافٔكَّٕ
َِهُىَّّٕ ِاهػِّن اهسِدَ ِاألَرَقا
تىِجّ َن عالو اهذمرّات ٌِّٗ
ِاهٍي ِاهكهكا
َّ
ِتسػدّن األسٖ
مان فٍّاِ ،ماًت فَّ ،مان ىػٍاِ ،ماًت ىػَ ،بُػِد اهبػد سافر بًا ًحِ بالد
اهرافدّن ،هتمِن بؿداد اهتْ فْ قهبْ ِذاظرٓ أأحبٍاِ ،تحبٍا ..ال ىن قاو :إًن تحبٍا،
بو اهحب بػط ىن غصكٍا ِاهحب جز٘ ىن اهحب هٍاِ ،اهػصل مُوُّ ىن ًُجُبٍٔا
ىِظًْ ...ىِظًْ...
اهجالوُ ِاهجىاو ِاهسًا٘ ِاهبٍا٘
فْ رُبَان ،فْ رُبان
مان اهجِاٌرٓ حاضراّ ىػًا سافرًا ىػَِ ،سافر بًا ىن دىصل اهفّحا٘ جٔهَّل
ِىدًّٕ اهّاسىّن ِأَقدي غاصىٕ ىأٌِهٕ فْ اهتارّرِ ،ذات اهػىاد ِفسظاظ اهػرب
ِبّت رىِن ِقرّٕ اهىسرٔ ِدّىترّاش ِِ ...ِ ...
سبكًا إهٖ بؿداد ،قهػٕ األسِد تهن اهتْ أُظِهٔل غهٍّا ىًذ زىن بػّد ،أَّاي حىِرابْ
ِفْ هؿٕ بابو اهكدّىٕ اسي بؿداد هتتمِنَ ىن /بـِ /تػًْ اهبستان/ِ ،دادِ /تػًْ
اهحب ّب ِغًد ترمّب االسي ماىالّ تىسْ بستان اهحبّب إِصارٔ إهٖ ىا تحىهَ ىن
اهجىاو ِاهسحر.
ٌْ أرط اهسِاد ِسِرستانِ ،آصِرستانِ ،مهدُ ِاهزِرا٘ ِدار اهسالي ،ىدًّٕ أربػٕ
أبِاب جػهٍي فٍّا أَبِ جػفر اهىًصِر :باب ذراسان ـ ِاهمِفٕ ـ ِاهبصرٔ ِأذّراّ باب
اهصاي ،صآي اهىجد هي ّؿبِ ،اهصىِد األُسظِرٓ اهذٓ فال اهتصِر...
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فْ بؿداد مان هحضِرٌا اهحّز األمبر ىن اهِجدان فجا٘ت بًا ِجا٘ بٍاِ ،حضرًا
ىػَ غًد ضٔفَّتْ دجهٕ اهذّرّ ٌِِ ،ردد ىؼ تىِجات أهل تدفكَ ىن ِإهٖ اهذهِد:
قاهِا" :دىصل" ِ"بؿداد" فكهت ٌىا فجرْ غهٖ اهؿدٔ ىن أَىسٍّىا اًبثكا
فىا أَصبَ اهِّي باألىشِ ،ىا أَقرب اهصاغر اهػراقْ اهمبّر ىحىد ىٍدٓ اهجِاٌرٓ
إهٖ ىا غاصتَ ِتػّصَ سِرّٕ اهػربّٕ ِقد أظهل اهػًان هحًجرتَ ىزىجراّ:
دىصل صبرّا غهٖ اهبهِٗ فمي صٍُٔرتِ
سباٙن اهذٌب اهؿاهْ فىا احترقَا
قاهٍا بحضِر راغْ األَدب ِاهفمر ِاهثكافٕ اهراحو اهمبّر ِاهكاٙد اهىؤسش حافع
األَسدِّ ،ترًي بٍا اهتارّر ِاالًتصار فْ عو ظبّب اهػِّن اهدمتِر بصار حافع األسد
اهذٓ هِال صىِدُ ىا سارت دىصل إهٖ اهىجد ِتزًّت بتاج اهًصر اهىؤزر...
فأًّٖ هدىصل اهىجد أال تهتكْ ببؿداد اهرصّدِ ،أًَّٖ ههسىِِّ إالّ أن ّمِن صًٌِىا...
ِأًََّٖ ههزىان إال أن ّبدأ ىًٍىا ِّسّش اهتارّر ـ ىن جدّد ـ مرىٖ هػًٍِّىا.
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