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 8ــ املسايكٕ ال بّت هلا لمهُم  .....................................................حشني عبد الكسِم 91...........

 2ـ القصة
 1ــ شطخات كاشف الشس  .....................................................ظاحل مسّا 97.....................
 2ــ حني ِضخك عباس  ...........................................................ذلمد بدز جبُز 111................
 3ــ تػسِبٕ عصل  ...................................................................حشاى سسآ الدِو 114............
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لوحة الػالف للفياٌ
ادويً ديهني ()1923- 1838
Edwin Deakin

فياٌ بشيطاىي -أمشيهي بشع يف سطه املياظش الشوماىظية ومشاٍذ الطبيعة الضامتةٍ .اجش عاو  1581مع عائلتُ إىل
شيهاغو قبل أٌ تظتكش يف طاٌ فشىظيظهو عاو .1581
تضوج عاو  1518ايضابيل فونع املَاجشة أيضاً مً بشيطاىيا ،وسصم ميَا بابيُ أوطهاس ادويً ديهني الزي أصبح سطاماً
باسعاً قبل أٌ يػيبُ املوت يف طً الجالثني.
يف طفولتُ املبهشة ناٌ يتجول بني الكالع والهيائع يف بشيطاىيا فجزبُ عبل املاضي ومشوخ املعامل التاسخيية ،واىطبعت يف
رانشتُ تفاصيل األبشاج واألحجاس واليكوش.
شهلت لوحاتُ تطوساً مجالياً الفتاً يف الفً يف ناليفوسىيا ،فكذ ناىت واقعيتُ ختاطب الشوح على خالف اجلنود التضويشي
املباشش.
شهلت املشاٍذ املعناسية ال طينا املباىي رات الطابع الذيين اجلضء األنرب مً ىتاجُ ،إال أٌ املشاٍذ الطبيعية العامشة باألشجاس
والػيوو والضدوس واألىَاس والبخريات والشالالت والضٍوس وعياقيذ العيب بكيت خالذة يف لوحات محلت توقيعُ ،لوحات تعج
بالتفاصيل املتكية ،واإلطالالت االطتجيائية غري املألوفة واأللواٌ اهلادئة.

تسمجٕ َإعداد :مرينا أَغالنّاى
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قضية الشعر اجلاهلي
()4

فْ متابَ "ىكدىٕ ههصؾر اهؾربْ"ّ ،تًاِو أدًِّش (اهصؾر اهحاٌهْ)ِ .ألدًِّش باـ
ػِّو فْ اهصؾرًِ ،ؼي اهصؾرًِ ،كد اهصؾرِ ،اهبذج فْ اهصؾر* ِفْ ّكًّْ ،هِ أن ثىٕ
ًذالً أِ صمّاً فْ اهصؾر اهحاٌهْ ،همان أدًِّش أِو ىن أصار إهٖ ذهن ،ال سّىاِ ،أًَ ُّؾدُّ
أبا اهذداثٕ اهؾربّٕ.
ّستٍو أدًِّش دراستَ فْ اهصؾر اهحاٌهْ باهذدّج ؽن بّت ىن اهصؾر لتمىن بن
مقبل:

ما أطِب العيِ

ليَ أو الى يٕ ٌ يه

تنبييييَ اثييييَا

عنييييً ٍىييييَ م ييييَ

"...هِ أن اهفتٖ ذحرٌ" ٌذُ األىًّٕ ــ ّكِو أدًِّش ــ اهتْ حا٘ت ؽهٖ هسان تمىن
بن مقبل ،ىفتاز هفٍي اإلًسان اهؾربْ ،زىن اهحاٌهّٕ" .ففْ رأَّ ،إن ٌذُ األىًّٕ
"ىرطدٌ ًػو ىًَ ؽهٖ حقرافّتَ اهرِذّٕ ِأبؾادٌا سهبّاً ،تمصف األىًّٕ ؽن صؾِر
اهؾربْ بأن اهذّأ ٌصٍٕ ،سرّؾٕ االًمسار"(.)1
ِّصرز ذهن أدًِّش قاٙالً"[ :فٍْ "ثِب ىستؾار" مىا ّطفٍا األفوه األودً
ِّكطد قِهَ:

*

كتب أدونيس1 :ـت مقدمة في الشعر العربي1971 ،

 2ـ زمن الشعر .1972
 3ـ الثابت والمتحول 1974
 4ـ الشعرية العربية 1985
 5ـ الصوفية والسريالية .1992
 6ـ النص القرآني وآفاق الكتابة .1993
 7ـ ديوان الشعر العربي ـ مختارات في ثالثة أجزاء.
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إمنييييييييييا مع يييييييييئ ييييييييييَ م عييييييييئٌ

ٌٍِييييييييآ امييييييييهٗ ييييييييَ مًيييييي ي عان

ِقد أفسدٌا اهىِت ؽهٖ ذد تؾبّر كعب بن سعد الغهوً ،اهىِت اهذٓ "ّحرٓ فْ
اهًفش" حرّان اهصىش فْ اهسىا٘ ،مىا ّطف قش بن ساؽدٔ اهصىش فّكِو:

جتيييهْ ع يييٕ سبيييك الًي ي اٗ س يييا

جيييييييهْ ٌمل ييييييا امييييييَ

اليييييينىٌ

فاإلًسان "رٌّن بهٖ" مىا ّكِو :بصر بن أٓ سازي األسدٓ:

نىييييى ييييٕى ٍسيييي

ييييٕ يييييِب ٕ

يييييالنْ اليييييكمن ٍامييييي

ام ا يييييا

ِاهكبر "بّت" مىا ّكِو دِّد بن زّد ىصّراً إهٖ ىِتَ" :اهِّي ُّبًٖ هدِّد بّتَ"
ِاهبّت ٌِ "بّت اهذل" مىا ّكِو :األفُِ األِدٓ ،ؽن إًسان ىّت:

إىل ٌىيييييهٓي ُييييياٍْ إلِييييييا ًيييييعًِ

يييملي ِي ي اثيييوف و الّعيييَ ٍال عيييعه

إذن ،هّش ًٌان فبػٕ ذكّكِّّٕ ،ذل هن ىًا أن ّتسا٘و ىؿ عدً بن زىد
العبادً" :ىا فبػٕ ذْ إهٖ اهىىات ّطّر" ىصّراً إهٖ بّتَ اهكاٙو:

يييييييييييانعَٖ بيييييييييييًف

يييييييييييا

ٍميييا ةبحييئ ٌي يّت إىل ام يييا ُّي ي

ٌذا ،إذن ،باهىؾًٖ اهسهبْ ،مّف مصفت األىًّٕ اهتْ بدأٌا تىّي بن ىكبو ؽن
صؾِر اهؾربْ بأن اهذّأ ٌصٕ ،سرّؾٕ االًمسار ،سرّؾٕ اهزِاو اهش.
"ِتمصف ،إّحابّاً ،ؽن اهتِل إهٖ اهتقهب ؽهٖ اهٍصاصٕ ِاهىِت.
ففّىا ّمتصف اهصاؽر اهؾربْ ًفسَّ ،متصف ؽبثّٕ اهؾاهي اهذٓ ّتِقف ؽهَّ ،ىؿ
ذهن ،ىطّرٌُ .مذا تًىِ ذاتَ فْ ِذدٔ ىزدِحٕ :ال طهٕ هٍا بىا تتأىهَ ٌِْ ،مهىا
ازدادت تأىالً فَّ تزداد إدراماً ههٍإِّ اهتْ تفطهٍا ؽًَِ .ذّن ّتعر هإلًسان اًفطاهَ
ؽن األصّا٘ ذِهَّ ،تعر هَ ًكطَِ ،باهتاهْ ،تؾػصَ همىاو ال ّتذكل إال فْ
اهسارد"(.)2
ؽن "اإلًسان" زىن اهحاٌهّٕ أِ "اهؾربْ ،ىن سالو تهن األبّات أؽالُّ ،ستًتخ
أدًِّشّ" :صؾرّ ٌِِ ،صارن األصّا٘ ِحِدٌا ،أًَ ّؾّض ِقتّّاًّ .تؾذب ؽذاب ىن ال
ّكدر إال أن ّسعؿ فْ اهًٍإّ .إًَ سارد اهؾاهي ِسارد ًفسَ ىؾاً :مّٙب ــ ّؾتزو،
ًّتؼرّ ،تىهىوّ ،قاىرِّ ،تىًٖ أن ّكٍر اهزىن ِاهىِت ِاهتقّرّ ،تىًٖ أن ّطّر
ماهذحر"(.)3
ُّؾدُّ أدًِّش ،إن هٍذا اهِؽْ ػابؾاً فاحؾاً ؽًد اهحاٌهْ ،ألًَ فْ بذثَ ؽن
اهىسارد ،هي تمن تُذرمَ فاؽهّٕ دًّّٕ ًذِ تؾاوٍ إهَّ ُّسهٍظ .فٍِ ؽاهل باألرغ ّبذج
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ىن سالو ِثًّتَ ؽن تؾاوٍ ىن ًِـ آسر ،اسىَ اهتؾاهْ األرعْ ،هّش هَ فّر األرغ ــ
ّسهظ هٍا ِّسعؿ إلّكاؽٍاِ .اإلسالظ هألرغ دسِو فْ اهؾىو ِاهذرمٌِٕ :ذا ّؾًْ
فْ رأٓ أدًِّش :إًَ فرِسِّٕ ،بػِهٕ ىن حٍٕ ،ٌِِ ،ىن حٍٕ ثإًّّ ،فترغ االتحاُ
اهسارد هفٍىَ ِاهسّػرٔ ؽهَّ .اهطذرا٘ ًٌا ٌْ اهسارد ِاهطذرا٘ ؽدِّ :ال تؾػْ؛
ٌِْ ىمان اهتقّر ِاهقّاب .اهىمان هذهن ذِ أٌىّٕ أِهٖ فْ فٍي اهصؾر اهحاٌهْ.
باهًسبٕ إهٖ أدًِّش :ههىمان ؽًد اهصاؽر اهحاٌهْ ِحٍانِ :حَ ىجذب ،ففْ
اهىمان ِذدُ ترتسي تذككات اهفرِسّٕ ِأبؾاد اهفارشِِ .حَ ىخىف ،إذ ىن اهىمان
تأتْ ىفاحآت اهسكِػِ .ىمان اهصاؽر اهحاٌهْ ،هرّذَِ ،رىهًَِ ،ـ ىن اهىمان ــ
اهزىانًّ :ذًّْ ،تداسوًّ ،تكوّ ،ذِّّر ِّعٍّؿ .إًَ اهىمان ــ اهىتاُ .ىن ًٌا ٌاحش
اهصاؽر اهحاٌهْ هّحؾو ىن اهىمان ىهحأ .ىن ًٌا ذسرتَ ذّن ّرٗ إهٖ األصّا٘ تتٍدي
ِتقّب .فاهىمان هقٕ ثإًّ سفّٕ فْ تعاؽّف اهكطّدٔ اهحاٌهّٕ.
ِفْ رأٓ أدًِّش ،إن ٌذا اهىمان ال ّتّر أٓ صْ٘ إال باهكِٔ .تطبر إرادٔ اهسّػرٔ
ِاهتىهن ؽًد اإلًسان ،اهىذرن األِوِ .هٍذاّ ،رٗ أدًِّش أن ذّأ اهصاؽر اهحاٌهْ بؤرٔ
ًفسّٕ ّتالقٖ فٍّا اهىمان ِاهزىان ،مىا ّتالقٖ فٍّا اهعرِرٔ ِاهىطادفٕ ،فٍِ
ىؾرّغ هىطادفات اهذّأ ،فىن ّىهن اهصحاؽٕ هّحابَ سػر اهىمان ٌِِ ،ذدُّ ،ؾرف
مّف ّمِن سّد ىطّرُ.
ّتابؿ أدًِّش ذدّثَ ؽن اهصاؽر اهحاٌهْ ِاهىمانّ ،كِو" :ؽحز اهصاؽر اهحاٌهْ
ؽن اهسّػرٔ ؽهٖ اهىمان ،فسعؿ هَ بكبِو ِتبرّر :ىأل صكِل ؽاهىَ باهبػِهٕ،
اهبػِهٕ تػٍّر اهذّأ ِتطؾّدٌا ِتؾّد هٍا زٌٌِا ِاىتالٌ٘ا"()4
ؽًد أدًِّش ،فْ اهبػِهٕ تتقّر طِرٔ اهؾاهيّ :طبر اهِحِد اًؾماساً ههذات فْ
ىثاهّٕ صسطِّّٕ ،طبر اهؾاهي ذرمٕ اقتذاي ِفرِسّّٕ .ستسهي اهؾاهي فْ اهبػِهٕ
مىا ّستسهي فْ اهذهي ،فّتذد باهبػو ِتزِو ،إذان ،اهذدِد بًَّ ِبّن اإلًسان ــ بّن
اهىؼٍر ِاهحٌِر.
ِاهبػِهٕ ،فْ رأٓ أدًِّش ،هؾبٌ ٍّز اهذّأّ ،فتتذٍا أِ ّقتطبٍاِ ،اهبػِهٕ
ىقاىرٔ :ذّن ًقاىر ًقّّر ِحِدًاً ،قاىر ،فًتقّر ،فًذؼٖ بًفِسًاً .تسذ اهىقاىرٔ
ػرّكاً ــ ًؼو فْ ٌحرٔ راٙؾٕ سارد ًفِسًا ،هقإّ ِاذدٔ :أن ًحد ًفِسًا.
ٌذُ اهبػِهٕ ،اهتْ ّطفٍا أدًِّش (باههؾب) ،تؾبّر ؽن ًفسٍا فْ رأَّ ،بهقٕ
ساذرٔ ،ىتذرمٕ ،تساػب األؽطاب ِاهحهد ِاهؾعالت ِاهذِاش ،أىا اهرِز
فتسذرٌا .اههقٕ ًٌا طِرٔ اهذرمٕ اهساذرٔ :فؾّاهٕ؛ سهسهٕ ىن اإلصارات اهرِذّٕ
تىأل اهحسي ٌّحاًاًِ ،فعباً ّدفؿ ِّتدافؿِ .هٙن رأًّا فْ ًبرٔ اهصاؽر اهحاٌهْ ِهقتَ
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فهِاً فْ اهتطِّر ِاهتؾبّر ،فإن ىرّد ذهن إهٖ أًَ ال ّكدر أن ّكبو اهؾاهي أِ ّراُ إال فْ
ىستِٗ اهبػِهٕ ِاهىقاىرّٔ :حب أن تحرٓ فْ األصّا٘ ،مذهن دىا٘ اهفرِسّٕ(.)5
ِِّعر أدًِّش ىؾًٖ اهفرِسّٕ فّكِوِ" :فرِسّٕ اهصاؽر اهحاٌهْ ال تؾبّر ؽن
ًفسٍا ببػض أؽىٖ ،بو تؾبّر بصٍاىٕ تذتعن ذتٖ األؽدا٘ .اهىرأٔ اهتْ تُسبٖ ال تُذو.
تبكٖ اىرأٔ ذرّٔ "تسهػ بسّر اهًسا٘" ؽهٖ ذد تؾبّر ذاتي اهػا.)6(ْٙ
ّكطد أدًِّش قِو ذاتي اهػا ْٙؽن إذدٗ سباّاُ:

ييييييا وا نىييييييا ِنييييييا الًييييييباٗ ممعليييييئ

ٍو سّىيييي ي وبييييييىا ٍو طب يييي ي

ملييييييكنا

ِاهفرِسًٌّٕ ،ا ،هّست فرِسّٕ اهكتو ،فاهكتو هّش فإّ ،بو دفاـ ِحز٘ ىن سّال
اهؼفر ِاهتفِل ،بمهىٕ ،إًٍا فروسىٍ الهجذٌ.
ّكِو أدًِّشِ" :هٙن مان اهفارش ّبمْ ؽهٖ ؽدُِ ،بؾد أن ّكتهَِّ ،كتهَ مذهن
بكسِٔ (ىن ال ّباهْ) فهي ّكتو صسطاً أؽزو ،أِ ىستسهىاً ،أِ ػاهباً اهؾِن ،فههفرِسّٕ
قداسٕ ،ىقهِبٕ ماًت أِ فاهبِٕ ،اهفارش اهىقهِب ذرٌّ ذتٖ فْ استّار ػرّكٕ
ىِتَ"(.)7
ِّكطد أدًِّش بكِهَ( :بكسِٔ "ىن ال ّباهْ") قِو اهىٍهٍو بن ربّؾٕ اهتقهبْ
ىساػبًا أؽداُ٘:

ٍمبكييّ ٌييى مييمسهسم ع ييِكم

ٍم يييييييي ي كم سامييييييييييا و مبييييييييييالّ

ِّؤمد أدًِّش إن اهفارش ال ّفسر إال باًتطارُ ؽهٖ فارش آسر فْ ىستِاُ بساهٕ
ِىرِِّ٘ٔ ،مِن فسرُ ٌذا ٌِ فسر اهذلِ .اهفارش ّصؾر ٌِِ فْ ذرِٔ إّىاًَ بكِتَ،
أًٍا ىذدِدِٔ ،أن ًٌان قِٔ تعاٌٍّا :تحابٍٍا ِتستؾد ههقهبٕ ،فٍِ ال ّفسر باهكِٔ ،بو
بػرّكٕ استسداىٍا.
ِىن ًٌا :ؼهت صسطّٕ اهفارش أؽهٖ ىن اهفرِسِّٕ ،بكْ سّد اهذرب ِاألصّا٘.
بمهىٕ ثإًّ ،هي تفارقَ رِز "اهسِّٕ" أِ اإلًطاف ذسب اهتؾبّر اهكدّيِ .بهقت ٌذُ
اهرِز ذد اىتداز اهؾدِ ِقِتَ"(ِّ )8كطد أدًِّش قِو ؽبد اههَ بن سُبرٔ اهذرصْ
ّطف ؽدُِّ ِاهبػو:

ٌايييِ ً امييَ ن ٌ يييٕ اييي

وييهٌ

يييا ايييي كاو ميييا و يييٕ ٍو ىعيييا

ِمذهن قِو زفر اهذارج اهمالبْ ؽًدىا ّطف أؽداُ٘ بكِهَ:

ييي ي ِناىم سايييييا ييي ي َما
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ِّعر أدًِّش فْ سّال ذدّثَ ؽن اهفرِسّٕ اهؾربّٕ ،ىإٌّ ٌذُ اهفرِسّٕ اهتْ
تتردد بّن ذعِر اهِحِد ِذعِر اهقّاب ،هذا فٍْ تتعىن ذشّ اهفحّؾِٕ .هذهن،
فاهكتاو ؽًدٌا هّش هؾباً مّفّاً ،بو ٌِ ذاحٕ ّفرعٍا قدر اهذّأ ههتسهر عد قدر
اهىِت .ألن اهفارش ّدرن أًَ ساٙر إهٖ اهىِتِ ،أن اهذرب تؾحِّو ٌذا اهىسّر .فّر أًَ
فْ اهِقت ذاتَ ،ىِقن أن اهذرب ال تكدر ،ىؿ أًٍا ىهّ ٕٙباهىِت ،أن تقهل فْ ِحٍَ أفل
اهىستكبو ِأبِاب اهذّأ .إًَ ّتذرن ِّذّا باهذرب ِفّىا ِراٌ٘ا(.)9
مىا ُِّؾدُّ أدًِّش أن صسطّٕ اهفارش فْ اهحاٌهّٕ ِاهفترٔ اإلسالىّٕ األِهٖ ،هي
تتقّر حٌِرّاً ،همًٍا تهًِت بػابؿ إهٍْ .ففْ رأَّ ،هي تمن ههفارش اهحاٌهْ أُّٓ تؾزّٕ
فّىا بؾد اهذّأ .مان ّؾتكد أن اًتطارُ أِ فصهَ ّتِقفان ؽهٖ اإلرادٔ اإلهٍِّٕ .ماًت
اهفرِسّٕ اهحاٌهّٕ ىبػًَّٕ بىرارٔ زاهت فْ اإلسالي ،ذّج طار اهفارش "ّتمسّر باسي
اههَ" ِطار ههصٍادٔ حاذبّٕ داسهّٕ ىن ًِـ آسر(.)15
ّكطد أدًِّش قِو أبْ اهػفّو:

ٍميييا نأُي ي البيييا

يييك ٌِي ي

ٍميييً

تكًييييييه ايييييييم ا

ييييييِ ه تكًييييييها

أىا صسطّٕ اهفارش ،مىا ّكدىٍا هًا اهصؾر اهحاٌهْ فّكِو إًٍا ملتزمٍ ،حرٌّ،
متعاوهٍ ،متفرّدٌ ،جوابٍ ومقىمٍ في آنًّ .تؼي اهفارش فْ اهذّأ اهِّىّٕ ِسػ
اهفِعٖ ِاهىطادفٕ ًِّسحي ِسػ اىتداد ال صمو هَ .فْ اههّو ّأسرُ اهًٍارِ ،فْ
اهًٍار ّذن إهٖ ِسادٔ اهذبّبٕ.
إًَ ؽصّرُ اهِتد ِاهسّىٕ ،طدّلُ اهرّر ِاهصىش ِاهىسافات .فْ أؽىاقَ صْ٘
داٙي ّؾذّبَّ ،ثّرُّ ،دفَؾَِ ،ال صْ٘ ّرَِّ أِ ّذدُّ .إًَ رقاظ بصرٓ :فهّست فرِسّتَ
اآلتّٕ اهذاٌبٕ إال ًِؽاً ىن اهثأر هًفسَ اهىذدِدِٔ ،فْ ًٍإّ اهىػاف ىن ٌذُ اهػبّؾٕ
ذِهَ ــ ىن فعاٍٙا اهٍاٙوِ ،فرافٍا اهىٍّب .بو إن ذهن ٌِ ىا ّدفؾَ ههتٍِر،
ِاالستٍإً بصسطَ ِاهتػِـ فْ ٌُِِّٔ اهىقاىرٔ ،هتطّر ذّاتَ ؽهٖ ىثاو اهطذرا٘:
ىػهكٕ ًِسبّٕ ،بسّػٕ ِىؾكدّٔ ثابتٕ ِتًٍار ماهرىو(.)11
فْ ٌذا اهحاًبّ ،رٗ أدًِّش اهِحَ األسالقْ فْ اهفرِسّٕ اهؾربّّٕ ٌِِ .رٗ
حاًباً آسر ّػهل ؽهَّ ِّسىَّ (فرِسّٕ اهالإًتىا٘) ،أِ بمهىٕ أسرٗ (رفغ رابػٕ
اهدي) .فىن ِحٍٕ ًؼرُ ،إن إقاىٕ رابػٕ ىن ًِـ آسر ،قد تمِن اهًِأ اهؾربّٕ األِهٖ
ههرابػٕ اهػبكِّٕ ،تتىثو فْ اهصؾرا٘ اههطِظ ِاهطؾاهّن ِاهقاعبّن بؾاىٕ ــ
اإلرادٔ ًٌا ،مًّّٕ طافّٕ ٌْ ،اهطفٕ األِهٖ ههبػِهِٕ ،اهبػو ًٌا رحو ىأسِذ
باهصٍِّٔ ،ذٌب فْ تهبّتٍا إهٖ آسر ػبّؾتَِ ،إن مان ذهن عد اهصراٙؿ اهسهكّٕ ِعد
اهىحتىؿ .بو إًَ "ّرٗ اهِذصٕ األًش األًّش" مىا ّؾبِّر تأبّط شراً (.)12
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ِّكطد أدًِّش قِو تأبػ صراً:

ُييهٖ الٌَ يئ اامييٌ اامييٌِ ٍُي ييكْ

حبِييييييت اى ييييييك أ الن ييييييَ ال ييييييَا ي

ِّرٗ أدًِّش أن اهصاؽر اهحاٌهْ باهفرِسّٕ ّرفؿ اهؾاهي إهٖ ىستِٗ اهمو أِ
ال صْ٘ ــ االهتصار أو الموت.
مىا ِّرٗ أّعاًِ :باهذب ّرفؾَ إهٖ ىستِٗ اهفرز اهمّاًْ اهمهْ األسىٖ .همن
اهذب ــ ىن ِحٍٕ ًؼر أدًِّش ــ ًّػهل ؽًد اهحاٌهْ ىن اهحسد ،ثي تأتْ اهًتاٙخ
اهًفسّٕ ِاهذًٌّٕ .فقبػٕ االمتىاو ِاهتىهن تِفرٌا اههذٔ اهحسدّٕ .ذّج ّحد
اهحاٌهْ فٍّا حًتَ األرعّٕ.
ّكِو أدًِّش:
"ِاهىرأٔ هَ ،اهِاذٕ ِاهىا٘ ِاهحىاو مهَ؛ رىز اهسطب ِاهػىإًًّٔ ،رىز ىا ّبؾج
ِّسهلِ ،ىا ّؾهِ ِّتساىّٖ ٌِِ .صؾر ،إذ ّسّػر ؽهٖ اهىرأٔ ،أًَ ّسّػر ؽهٖ
اهػبّؾٕ ًفسٍا.
فاهىرأٔ فإٌّ هقاّاتٍ ِراٌ٘ا ِأمثر ىًٍا .مأن اهصاؽر اهحاٌهْ ّؾتكد أن فْ اهىرأٔ
قِٔ سذرّٕ ػكِسّٕ سّّرٔ تؤثر فْ اهرِز ِاهحسد ىؾاً"(.)13
ّكِو :هٍذا مان اهصؾر اهؾذرٓ ماهذب اهؾذرٓ تحسّداً ههذّأ فْ فصهٍا اهىكدش
ــ فْ اهؼىأ األبدِٓ ،فْ ذًّن اهرِز ههحسدِ ،اهذرارٔ اهتْ ال تكدر أن تثكب أسِار
اهذطار.
مأن اهصاؽر اهؾذرٓ ّدرن بفػرتَ اهىّو اهقرّزٓ ؽًد اهىرأٔ ههىؾذبّن اهذّن
طؾكٍي اهكدرِ ،باهتاهْ هىِاساتٍيِ ،اهتسفّف ىن آالىٍي(.)14
ِِّعر أدًِّش فمرتَ قاٙالً :هٍذا ،مان ّكدّي ًفسَ هذبّبتَ ،فْ ذرمٕ ىن
اهتؾاػف األِهِّّْ ،طِر ًفسَ حرّذًا ىؾذبًا ِّدؽٌِا إهٖ أن تبادهَ ذبَ هّتي صفاؤُ.
ٌِمذا ًّؼر أدًِّش إهٖ اهذب ؽًد اهصاؽر اهحاٌهْ ،بأن اهؾذرّٕ ِاهحسدّٕ ٌىا
ػرفا اهذب ؽًد اهصاؽر اهؾربْ :األِهٖ تراحؿ إهٖ اهداسو ًِكأِِ ،اهثإًّ اتحاُ إهٖ
اهسارد ِاًقىاش فْ اهذسٌِّٕ .ىا ىؾاً ِحٍا ذكّكٕ أِهّٕ فْ ذّأ اإلًسانِ ،ىذرن
فػرٓ.
ِىن ثيّ ،سهظ أدًِّش إهٖ اهكِو:
اهصؾر اهحاٌهْ صؾر صٍادٔ :هي تمن فإّ اهصاؽر اهؾربْ أن ّقّر اهؾاهي أِ ّسهل
ؽاهىاً آسر .ماًت فاّتَ أن ّتذدج ؽن اهِاقؿ ِّطفَِّ ،صٍد هَّ .ذب األصّا٘ ذِهَ
هذاتٍا ِهىا تىثهَِّ ،عؿ مو صْ٘ ذّج ّفرز بَ ِّفّد ىًَ .ال ّذاِو أن ّرٗ فْ اهِاقؿ
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أمثر ىىا فَِّ .إًىا ّذاِو أن ّراُ بمو ىا فٌَّ .مذا ّمتسب مو صْ٘ فْ هِذٕ
اهطذرا٘ قّىتَ ِىؾًاُ ــ ىن ّحزذِن إهٖ اهحبوِ ،ىن اهمِمب إهٖ اهػهو .اهصاؽر
اهحاٌهْ برٓ٘ إزا٘ اهػبّؾٕ ،ماهصىش اهتْ تعْ٘ أصّا٘ اهؾاهي دِن تىّّز ِدِن تفرّل
بّن اهؾؼّي ِاهتافَ.
ِاهصاؽر اهحاٌهّْ ،قًْ اهفرز ِاهىأسأ ،اهقبػٕ ِاهمآبٕ ،اهذب ِاهمرإٌّ،
اهتىرد ِاهرعٖ ،اهرحا٘ ِاهّأش(.)15
ِفْ اهِقت ًفسَ ّرّد اهصاؽر اهحاٌهْ ،مصاٌد ،أن ّؾػْ هىا ّصٍد هَ طِرٔ
تػابكَ .فْ مّاًَ ىا ّتِثب ًِّدفؿ إهٖ اهسارد هّطّر ىثهَ ــ سّىًٕ ِاىتداداً
طذراًِّا ِهّالً.
ِّؤمد أدًِّش أن اهصاؽر اهحاٌهْ هي ّمن ًّؼر إهٖ األصّا٘ بأفمار ىسبكٕ .مان
ّذسٍا ِّراٌا مىا ٌْ ،بسّػٕ ِِاعذٕ .ال تسب ٚباهًسبٕ إهَّ ،أَّٓ دالهٕ ىتؾاهّٕ أِ
أٓ ىؾًٖ ىّتافّزّا .ْٙثي إن صؾِرُ باالًفطاو ؽًٍا ٌِ صؾِر ماىو بذاتَ اهىستكهٕ،
ففْ اهحاٌهّٕ تؾارغ حٌِرٓ بّن اهذات ِاهىِعِـ .فّر أن بًٍّىا حدالً ٍّدف بَ
حدَ ُو اتذاد.
اهصاؽر إهٖ اهكبغ ؽهٖ األصّا٘ ،فٍِ حدو اًفطاي ّىهن ِّسّػر ،ال َ
ِاهحدّر باهذمر ًٌا ،ىن ِحٍٕ ًؼر أدًِّش( :ىكّاش األصّا٘) ؽًد اهصاؽر
اهحاٌهْ ،فٍِ ّرٗ" :اإلًسان ًٌا ،ال اههَ ٌِ ،ىكّاش األصّا٘ .ىا اهػبّؾٕ إالٍ ىحاو
هفؾهَ ِىرآٔ هتحاربَِ ،اهػبّؾٕ ؽًد اهصاؽر اهحاٌهْ هّست ىِعِـ تؾاػف مًِْ،
ِثًّاً مان أِ رِىًػّكّاًِ ،هّست ىهحأ أِ تؾِّعاً ــ ِإًىا ٌْ ِاقؿ بسصًِٕ اهذحر
ِؽرٓ اهىسىار(.)16
ٌِمذاِ ،ىن سالو سبر اهكطّدٔ اهحاٌهّٕ ِىؾرفٕ حِإًّ اهصاؽر اهحاٌهْ ّرٗ
أدًِّش إن ِحِد اهصاؽر اهحاٌهْ فْ ؽاهي مٍذا ال قاؽدٔ هَ فّر القوٌ ،قاٙىاً ؽهٖ
اهبذج ِاهكهل ِذرّٕ اهذرمٕ ِاهؾىو إهٖ اهذد األقطٖ ...فهي ّمن اهصاؽر اهحاٌهْ
ّرٗ فْ اهؾاهي فؾو اهكِٗ األبدّٕ إلهٍَ ساهلٍ ذمّي ال ّىمن اهصن بذمىتَ ِال تىمن
ىًاقصتٍا .بو مان ّرٗ فَّ قِٔ تتهكٖ ػاقات اهبصر اهذّن ال ّرتبػِن بصْ٘ إال
بصّاػًٍّي اهساطٕ.
مىا ِمان اهصاؽر اهحاٌهْ ُّؾدُّ اهؾاهي أفكاً هؾىو ذرٍّ ّزداد ذرّٕ ِّىاً بؾد ِّي،
ِؽًدىا ماًت تطػدي إرادتَ باهؾِاٙل ،مان ّرفغ أن ُّفرغ ؽهَّ اهؾاهي اهسارحْ
ىؾًٖ هّؾترف بَ أِ اتحاٌاً هّسهمَ ،فًّفطو ِّتراحؿ ِّؾهن استكالهَ ِّىحدُ ذتٖ
اهفصو ِاهسكِػِ ،فْ اهحًِن ِاهحرّىٕ .فاهىػٍر اهذكّكْ ،باهًسبٕ إهٖ اهصاؽر
اهحاٌهْ ٌِ فْ اهذّأ ال ِرا٘ اهذّأ.
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ِّتِقف أدًِّش ؽًد اهِعؿ اهِحِدٓ ههصاؽر اهحاٌهْ ،اهذٓ ّػهل أدًِّش ؽهَّ:
(ذش اهدٌر) ٌِِ ّؾًْ باهدٌر اهكِٔ اهسارقٕ اهتْ ال تىمن ىكاِىتٍا :تأسذ مو صْ٘
ِتقّر مو صْ٘ ،أىاي ٌذُ اهكِٔ ّذش اهصاؽر اهحاٌهْ أًَ ؽاحز ِال ذّهٕ هَ .إًٍا
هّست قِٔ اهىِت ،بو قِٔ اهذرمٕ األفكّٕ اهتْ تًدرد فْ تّارٌا ؼاٌرٔ اهقّاب ــ
فّاب اهذبّبٕ ِاألٌو ِاهكبّهٕ .إًَ صْ٘ سفّْ ،أتْ ىن اهسهف ال ّقهب ِىحّ َٙذتىْ
ــ اآلن أِ فدًا أِ بؾد ًٌٌٍّٕ .ذُ اهكِٔ هّست ؼاٌرِٔ ،إًىا ٌْ ًىػ اهذّأ(.)17
ِهٍذا ّستًتخ أدًِّش قاٙالً" :ىن ًٌا اهمآبٕ اهىًقرسٕ فْ اهرِز اهؾربّٕ ِاهصؾر
اهؾربْ .فالكآبٍ عهد العربي فطرٌ ِػبّؾٕ .ثىٕ ذسرٔ فْ اهصؾر اهحاٌهْ تبػٍن
ذتٖ اهفرز .ىٍىا زسر اهؾاهي برّر اهفرز ًِارُ ّبكٖ فْ ًؼر اهحاٌهْ ػّفاً ّتالصٖ
ىؿ اهفحر اهػاهؿ.
ّهتكػ أدًِّش بذسَ اهىرٌف ،ذساسّٕ اهصاؽر اهحاٌهْ ،ألن ٌذا اهصؾر اهذٓ
ّطدر ؽن ذساسّٕ ىتىردٔ بكدر ىا ٌْ أهّفٕ.
اهمري ــ االستسالي ِاهسصِـ ِاهتسهْ أىاي اهعّف ــ ٌِ اهِحَ اآلسر همبرّا٘
اهتىرد اهذٓ ّطو أّذاًاً إهٖ اهفتن باآلسر فْ سبّو اهتىهن ،تحسد ٌذا اهحدو
صسطّٕ اهفارش ،فاهفرِسّٕ ٌْ طّذٕ اهتىرد عد اهؾاهيِ ،فاّتٍا إثبات اهِحِد
ِاهؾّض باىتال٘ ذش اهفرِسّٕ ىن ٌذُ اهًاذّٕ ،ذش اهمفاز عد اهدٌر.
ٌِذا اهذش ٌِ اهذٓ ّحؾو اهصاؽر اهحاٌهْ اهؾربْ ّؤثر األؽىاو اهتْ تأتْ ؽفِاً،
ِبٍذا اهذش ّكرن أطاهٕ اهصؾِر بأطاهٕ اهؾىو :سهّكٕ اهصؾر اهذٓ ال ّسعؿ إال
هالًفؾاوِ ،سهّكٕ اهصحاؽٕ اهتْ ال تأبَ ههًتاٙخِ .بٍذاّ ،تماىو صمو اهذّأ ىؿ ىؾًاٌا
ــ ِىن ًٌا ّتبدٗ تأهكٍا ِفًاٌا ِحاذبّتٍا ــ ىن ِحٍٕ ًؼر أدًِّش.
مىا ِّرٗ أدًِّش أن ذش اهدٌر ّتعىن ذش اهتكػؿ ألن اهصاؽر اهحاٌهْ
ّؾّض فْ حدو ىؿ اهػبّؾٕ اهىتىِحٕ ماهرىوِ ،ىؿ اهدٌر اهكاٌر ،ىؿ اهقّاب اهداٙي:
مان إًساًاً ىتكػؿ اهذّأ ِاهذساسّٕ ،ألن اههذؼات اهتْ ّؾّصٍا ىتفتتَ ،ىسذِقٕ،
ىبؾثرٔ...
أىا رأٓ أدًِّش فْ بًّٕ اهكطّدٔ اهحاٌهّٕ ،فٍِ ماهتاهْ" :مّف ّتأتٖ هصاؽر
ٌذُ ذّاتَ أن ًّطرف إهٖ بًا٘ اهكطّدٔ ِاهىؤاهفٕ بّن أحزاٍٙا؟ ٌمذا ماًت اهكطّدٔ
اهحاٌهّٕ دِن تأهّف :ال تالذي فْ أحزاٍٙاِ ،هّش هٍا إػار بًا .ْٙإًٍا قطّدٔ ىتذرمٕ،
تتبؿ ىًذٖ اًفؾاهّاً ِتىعْ ذّج ّذىهٍا صؾِر داٙي اهتقّر .إًٍا قطّدٔ ترسي أّاي
اهكهب .إًٍا طِرٔ باهمهىات ؽن اهىمان ــ اهىتاُ ،اهىمان ــ اهطذرا٘.
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ّكِو أدًِّش :اهصؾر اهحاٌهْ ٌِ ٌذا اهحدو اهىذب اهفرز اهذزّن اهفاحؿ بّن
اهدٌر اهىؾتي ِاهبػِهٕ اهصفافٕ ،بّن اهذتىّٕ ِاهذرّٕ ،اهطالبٕ اهؾفِّٕ ،اهعرِرٔ
ِاالًبثال(.)18
وأخىراً:
ّكدي أدًِّش فْ ًٍإّ دراستَ ؽن اهصؾر اهحاٌهْ األذماي اهتاهّٕ:
ــ اهكطّدٔ اهحاٌهّٕ سّىٕ ٌْ ،مذهن ،ىهّ ٕٙبأطِات اهًٍار ِأصباز اههّو،
باهسمِن ِاهذرمٕ ،باهذسرٔ ِاًتؼار اهِؽد.
ــ اهكطّدٔ اهحاٌهّٕ ماهذّأ اهحاٌهّٕ :ال تًىِ ِال تبًٖ ــ ِإًىا تتفحر ِتتؾاقب.
ِاهصؾر اهحاٌهْ طِرٔ اهذّأ اهحاٌهّٕ :ذسٌْ ،فًٌْ باهتصابَّ ِاهطِر
اهىادًّٕ ٌِِ ،تاد ىسّهٕ ترتحو ِتًتكو ىن ساػرٔ إهٖ ساػرٔ ٌِِ .صؾر
صٍادٔ قِاىٍا اهدقٕ ِاهتِافل اهتاي بّن اهمهىات ِىا تؾبر ؽًَ ٌِِ ،زاسر
باهذِّّٕ ِاهتِثب ِاهذرمٕ ٌِِ .بٍذا مهَ فًاّ ْٙكِي حٌِرّاً ؽهٖ اإلّكاـ
ــ اهصؾر اهحاٌهْ سٍي ىرصِل ال ًّؼر إالٍ أىاىَ ال ّذّدِ ،ال ّهتفت إهٖ اهِرا٘.
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صراع احلضارات
من عُصبة عصر التنوير إىل فتنة العوملة
أدهم وهيب مطر*
الغككككرب  ً -كك ك الدقَككككدّ الغا ضككككْ نفسككككوا
ً با ّ الشكَطان ًنكهل اإلميكان باسكت دان
أو التمٌٍى ًخداع اجلماهيف.
الدٍّ

اإلسكككمن وكككه ًوكككٌ ي ً ك ك
مل ٍشك ك
تارطلى أٍّما تودٍد للغرب .ب األصحّ هٌ أن ا
ك لك
صلككرِ نككان ا ٍككرا صلككرِ
نَككأ أن اظوامكككاه اإلرهابَكككْ اإلسكككم َْ كككد
أصبهت مبثابْ بؤر تطرفْ تضكّّ اا كاه ك
اظككككككار ر ً اظرتر ككككككْ ًاظككككككٌ لر الككككككدن
ًاإلوران أو خد ْ الغرب.

ً الٌا كككع فقكككد نانكككت اجلما كككاه
اككا ُ -
تلك الشككب اه تككدار ً -بشك
ب صبْ اجملر ر األًرار مم ٍطلق
لَوّ ا ّ اسّ "اظتوٌرٍ ."Illuminati

نمكككا ً كككد أصكككبح ك ك اظدكككرً ًوكككٌ
م اه رلتلفْ ً شبٌهْ بر الرا ٍ الَر
اإلسم َر ًبر القٌٔ الغربَْ لٓ ند سٌإ.

نككان اسككّ "اظتوككٌرٍ " ككد أخي لككق تارطلَككا
لكككككٓ ادَكككككْ سكككككرٍْ أسسكككككوا اظكككككد ٌ" ن
*
ًٍشاًبت

بَد أن احلقَقكْ ًالكت تبقكٓ أنثكر ًكرّا
ارتبككا
ًإورا ككا ك ل ك ب ككثيف ت م ك
اإلرهابَر اإلسكم ٌٍر بكالقٌٔ الغربَكْ ً لك
كك ك خككككم ًككككب اه دقككككدّ كك ك رلتلكك ك
اجلمدَاه ًاهلَٗاه السرٍّْ.

ككككان 6776
"Adam Weishaupt
أظانَا ً لك بوكد السكدُ إ السكَطرّ لكٓ
خم اتباع ًسكاٖ ررٍبَكْ
الدامل بالقٌّ
ً اه ابع سرِ ًإورا كُ ًاسكت دان القكٌّ
اظفر ْ نر ٍتطل ،األ ر لفرض السَطرّ .

ً نكككر ٍك كدّ ُ اإلرهكككابٌَن اإلسكككم ٌَّن
الترا وّ بتدكالَّ ٍوَكْ تباٍوكْ األسكاال إا
ًا ع احلا ٍتبّدٌن صَغا ً أسكالَ،
إنّوا
أن ٍقا ووكا
ًتدالَّ تطرفْ ًأ ا مي
بأنوكككككا ا تتدككك كدّٔ نٌنوكككككا قٌسكككككا للور قكككككْ
الدٍوَْ ً وم ٍدّ ُ اإلميان لٓ الكر ّ ك
نواٍككْ
أنوككا تبقككٓ قٌسككا تت كهّرّ تارطلَككا
 ً ثكك ناكككراٖوّ كك اظتطكككرفراظطكككا

نما ٍددُّ ًوٌ ها نٌانكدّ ك احلكااه
القلَلْ التكارًٍ ،الكت ودلكت اظكؤرخر لكٓ
اسككككتددا لم ككككدا بٌوككككٌ تلكك ك اظككككؤا راه
الشكككَطانَْ الكككت نانكككت ذارسكككوا ً لكك ألن
األ لككككْ نانككككت ا غككككْ ً ؤنككككدّ بطرٍقككككْ ا
إن ارها.
مي
*

أديب سوري.
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ً ككع ل ك فقككد نخيش ك الوقككاب
 6784ك لك الواكان ممككا أوك ي ً تككها
ًااسلم صٌرٍا.
لٓ التف

ككان

ًه كككها اسكككت دن الدلمكككإ ًالبكككانثٌن
نقَقْ مع ل الواان نَمسكٌغ افكداض أنكى
صرنا احلدٍأ.
مل ٍدد للمؤا رّ ًوٌ
بَد أنى ً ع لك فقكد تفكاخر اظؤسك "
ن ًٍشاًبت " بوفسى اه رّ نر ا :
"لقككد ذدّوككت ن ك ًككُٕ ًأ ككره و ك ّ
اهتمكككا ُ أل كككق التفاصكككَ بدواٍكككْ فاٖقكككْ
ًنوكككت لكككٓ أع ااسكككتددا لكككهل ل كككو
نوت صرّا لٓ أنى إ ا نان ناان "اظتوٌرٍ "
ًٍضكربى اخلككراب اه ٍكٌن فسككٌ
سكَتف
أنٌن ستددا لٓ إ ا ّ تأسَسكى أ ك ك
ككان ًسككٌ ٍ ككٌن أنثككر برا ككْ ً نككإ
ًًراسْ أِ ً ت ضٓ"(.)6
ًه ككككها فككككع ا ككككا تدمقوككككا وككككٌهر
اظٌضٌع فعن صطلح "اظتوٌرٍ " احلقَقكْ
هٌ دلكر صكطلح واسك ،لرًكارّ إ أًلٗك
األفرا ًتل اجلما اه ًاظواماه السكرٍْ
ًالت ظا تر تٌاص ملكوا نتكٓ حلاكْ نتابكْ
صككرنا
هكهي ال لمكاه ًنكهل إورا وكا
احلككالُ ً ك أو ك فقَككق نف ك األهككدا
اجملتمداه اظداصرّ نٌ الدامل.
إا أنككى نقَقككْ األ ككر فقككد بككدأ ًوككٌ
لك الواككان بك فككدّ ٌٍلككْ ك القككرن الثككا
شر.
ًإ ا ا تدمقوا تارًٍ ،أساال نشأّ ل
الواان فسٌ ن تش نقَقْ أنكى نكان كد
دٍوكككْ "بابك ك "Babylon
بكككدأ األسكككاال
القككرن السككا ال ب ك اظككَم ً ل ك ككع وككٌر
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بد ْ باٖ "القباا  "Kabbalahالَوٌ ٍْ.
ًًفقككككا ظدتقككككداتوّ اخلاصككككْ بوككككّ فككككعن
"اظتوٌرٍ " ميثّلٌن أنفا اظمٖ ْ الهٍ هبطٌا
ارّ "أتمنت
السمإ ًالهٍ استٌ وٌا
 "Atlantisاظفقٌ ّ احملَط األ لسُ.
نما أن أًلٗ اظمٖ ْ الهٍ هبطٌا
السمإ كد انكددلٌا كع البشكر ممكا أ ٔ إ
خلكككق وكككو تفكككٌر ك ك البشكككر ًالكككهِ ككك
اظفكككدض أنكككى كككد أخي لكككق لَكككى وكككو "ا رٍكككر
ً "Aryansالكككككهٍ تدلمكككككٌا أصكككككٌ احل مككككككْ
القدميْ.
ًلكككهل فكككعن "اظتوككٌّرٍ " ٍَدكككدًُّن أنفسكككوّ
نٌرثكككككْ ذلكككككافار لكككككٓ تلككك ك احل مكككككْ
ًالتقالَكككد وكككه كككرًن ٌٍلكككْ ًنٌرثكككْ لتلك ك
اظدكككار الغا ضكككْ ًنكككهل نفرسكككان ضكككد
"الطغَان" ً"ااستبدا " لهل "الد ٍّ اظواّ".
ً نواٍكككككْ اظطكككككا فكككككعنوّ ٍكككككدرنٌن
ًاوبوّ اظقدال  :صراع احلضكاراه ًإ ا كْ
ناككان ككاظُ ودٍككد لفككرض بككا ّ ٍ ك الدككامل
الٌانككد ًهككٌ ٍككووّ ًالككهِ صلكك ،أن ٍه ككّ
تلقإ نفسى بٌاسطْ أند أتبا وّ.
ًه ها فعنى ً لٓ كر القكرًن نكان
أًلٗ ك "اظتوككٌرًن" ٍوتقككٌن أ ًاووككّ فَمككا بَككووّ
بدواٍكككْ نكككبيفّ ً كك الطاٖفكككْ نفسكككوا ً لكك
للهفا لكٓ سكملْ خكط الكدن "اظقكدال" ًلوقك
اظدرفكككْ البا وَكككْ ككك وَككك إ وَككك ًالكككت
سككَ رم ووككا "اظسككَح" اخلككاب بوككّ نسكك ،ككا
ٍر مٌن.
ًهلها السكب ،فوكّ ٍطلقكٌن لكٓ أنفسكوّ
أٍضا لق" ،الداٖلْ".
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ًبالتالُ ًخد ْ ظدتقكداتوّ فقكد أصكبح
اظتوٌرًن ٍتقد ٌن السماه اظصرفَّْ القٌٍْ
أًرًبكا ًميارسكٌن لدبكْ التفكٌر ًاهلَموكْ لككٓ
ن ٌ كككاه الدكككامل فضكككم ك ك ا تصكككا اتوا
ًنتٓ ثقافاتوا.

توككككٌِ ألن تكك ك ه للمتتمدككككاه البشككككرٍْ ككككدن
نفإاتوككا اخلاصككْ بالقَككا ّ ًالسككَطرّ ً لك
أو تقدٍّ نول ن موكا نٌر كْ خكمب
ك خككم التموَككد لقَككان ًلككْ فاًككَْ اظَككْ
ضل موا ل "اظسَح" اظتٌ ع.

ً نواٍكككْ اظطكككا فكككعن "اظتوك كٌّرٍ " هكككّ
ًكككب ْ ًلَكككْ اظَكككْ اانتشكككار ً ٌوكككٌ ّ
امل ٌا ً تداخلكْ بكر اجلبوكاه الشكر َْ
ًاألنشككككطْ السككككٌر السككككٌ إ بكك ك ً فككككت
األرض نهل .

نمكككا أن أ ضكككإ تلككك الشكككب ْ ً ككك
خم رلَوّ ك أِغ ضكٌابط أخم َكْ فكعنوّ
سككرٍْ ك خككم السككَطرّ
ميٌّلككٌن أنشككطتوّ ال ّ
لككٓ ككامل ااجتككار ككيف اظشككرًع باألسككلهْ
ًااجتار باظ دراه ًالبغإ بك ًنك كا ك
ًككأنى فقَككق أربككاة اٖلككْ ًبغ ك الواككر ك
السب اظتبدكْ ف ك ًكُٕ بكاة ًبكم َكٌ
ًالغاٍْ لدٍوّ ت ر الٌسَلْ.

نانت رٍقْ الغرً ههي إمنا توكد إ
إضكدا دوٌٍكاه دلتمدكاه الدكامل بال ا ك
ًتد يف أنستتوا ً ٌناتوا ً لك ك رٍكق
لكك ك
الدًٍككككل ل كك ك ناٖبككككْ فككككد مبككككا
اإلنبككككككا اجلوسككككككُ ًاجلشككككككع ًاحلككككككرًب
ًالفقككككر ًانتشككككار األًبٗككككْ ًالسككككَطرّ لككككٓ
األنامْ الفاسدّ الدامل.
خم استدبا تلك الشكب ْ
ًنهل
رٍق إ را وا بالدٌٍن اهلاٖلْ
لدً الدامل
ل ُ تضم تبدَْ تل الدً اظَدٍوْ ًلتضم
الوق ك البطككُٕ ًاظككدرًال سلككٌ سككَا توا ك
تأسكككككَ
أوككككك فقَكككككق نلموكككككا الكككككرَٖ
احل ٌ ْ الداظَْ.
ًباإلضككككككافْ إ تغلغككككك تلككككك الشككككككب ْ
باظفاصكككك ك اا تصككككككا ٍْ احلساسككككككْ للككككككدً
ًاحل ٌ ككككاه ًنتككككٓ األفككككرا ً ككك خككككم
تشتَع اظضاربْ سكٌر األسكوّ فعنوكا بكهل
تغككرر ثككرًاه اجلمككاهيف اجلاهلككْ بالككدٌٍن الككت
تثق ناهلوا.
خم خلق نٌار
ً نواٍْ اظطا
ا تصا ٍْ اظَكْ اه أنتكان ا تٌصك نَكأ

نما ًتتداخ أنشطتوا ع أنشطْ أووكرّ
لك
ااسككت باراه الراٖككدّ الدككامل مبككا
ًنالْ اظ كابراه اظرنرٍكْ األ رٍ َكْ CIA
ًاظٌسككككككككا اإلسككككككككراَٖلُ "ً "Mossadنالككككككككْ
ااسككككت باراه ال ٍطانَككككْ " "M16فضككككم كك ك
صاباه اجلرميكْ الدًلَكْ ندصكاباه اظافَكا
""ً "Mafiaترٍكككككككككككككا ال  "Triadsا سكككككككككككككٌٍَْ
ً"ٍانٌ ا  "Yakuzaالَابانَْ(.)2
ًإضكككافْ إ لك ك فوكككُ تدتمكككد أِ ذٌٍكككى
نان ك أوك أن ٍتواسك ،كع وماتوكا نمكا
أنوكككا تدمككك ًووبككككا إ ووككك ،ككككع "اظاسككككٌنَْ
ً "Freemasonsالددٍككد كك اجلمدَككاه السككرٍْ
األخككرٔ ًهككُ اظسككؤًلْ ك وككٌر الددٍككد ك
الطٌاٖكككككك الرا ٍ الَككككككْ بككككككدٕا "هككككككارِ
نرٍشكككككككككككوا  )3("HareKrishnaإ "اظكككككككككككٌنَّر
ً )4("Mooniesاحلرنككاه األصككٌلَْ اظسككَهَْ
ل اإلرهاب.
ًاإلسم َْ ًاألهّ
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ًه كككككها فعنكككككى ً كككك خكككككم تطبَكككككق
ممارسكككككاه كككككٌّ السكككككلطْ اظالَكككككْ ًالسَاسكككككَْ
إثكارّ
اظفر ْ فعن خطكْ "اظتوكٌّرٍ " ت مك
نكككرب اظَكككْ أً كككا ٍكككد ٓ بكككاحلرب الداظَكككْ
الثالثْ ًالت سٌ توش،
 ك ر ككا احلضككاراه الككت انتوككتصرنا نما ٍوطلق كاٖر الفَوَكق وبدثكا ك
الوار – لتؤس الواان الداظُ اجلدٍد.
ًلتهقَق ل فقد ع الت طَط الكدوًب
خلككٌض اظٌاووككْ اظقبلككْ نَمككا تبككدً لككٓ أنوككا
"صككراع احلضككاراه" بككر "الغككرب الككدميقرا ُ
اللَ الُ" ًبر "األصٌلَْ اإلسم َْ".
ًه ككها ً لككٓ الككر ّ ك ن ك ككا ٍككتّ
الت طكككَط لكككى ك ك التهكككرٍ ًاخلكككٌ ممكككا
سَأتُ فعن اظسلمر ا ٍش لٌن تودٍدا.
كككان
نككان الدككامل اإلسككم ُ بشكك
ضكككككدَفا إ روكككككْ نكككككبيفّ بسكككككب ،فسكككككا ي
الكككداخلُ ًباإلضكككافْ إ األنشكككطْ الت رٍبَكككْ
الكككت تقكككٌن بوكككا القكككٌٔ الغربَكككْ فكككعن الكككدً
اظتهالفْ احلرب الداظَْ األً كد ذ وّكت
ك فََككد ككٌٔ اإل ا ٌرٍكْ الدثمانَككْ ًالككت
ل ك الٌ ككت بكك أن
نانككت ككد تراودككت
تتمًككٓ اإل ا ٌرٍككْ نالغبككار ًلتصككبح أثككرا
بدد ر.
ً وه ل احلر نان الدكامل اإلسكم ُ
ككد ككرر نالككْ ك الفٌضككٓ ًأضككهٓ ككيف
كا ر لكٓ إ ككا ّ تٌنَكد كٌاي نتككٓ ٍدكٌ ممككثم
لرسككمن نسككابق وككدي ناهَ ك ك ضككرًرّ
ضاٍاي ً وٌهر ًوٌ ي.
الدفاع
ً كككككككد ا كككككككد " بَغوَكككككككٌ برووسكككككك ُ
 "Zbigniew Brzezinskiنفسككى ًهككٌ اظووككدال
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األساسككككُ اسككككت دان التودٍككككد اظلفككككق بوككككهي
احلقَقْ.
أ ككككا فَمككككا ٍتدلككككق مبككككا إ ا نانككككت هككككهي
تودٍكككدا للدكككامل الَكككٌن فقكككد
الاكككاهرّ تشكك
نر:
"إن كككا ٍقكككا بكككأن الغكككرب نانكككت لدٍكككى
سَاسْ اظَْ نٌ ا ٍتدلق باإلسمن هٌ بكم
أ نٓ ً دلر نكمن فكار ب بك ًهكٌ نكمن
ك  .فلككَ هوككا إسككمن ككاظُ .اناككرًا إ
اإلسمن بطرٍقْ قمنَْ ًبدًن ٌ اَٖكْ أً
شكككا ر ًسكككتتدًن بكككأن أتبكككاع هكككها الكككدٍ
الرَٖسُ الدامل ٍتددّٔ لَارا ًنص اظلَار
اظسلمر نٌ الدامل.
ًل كك ك ككككا هككككٌ الدا كك ك اظشككككد بككككر
األصكككٌلَْ السكككدٌ ٍْ ًبكككر اظغكككرب اظدتكككد
ًالدس رّ البانستانَْ ًالدلمانَكْ اظصكرٍْ
اظٌالَْ للغرب أً الدلمانَْ الٌسطَْ؟ .
إنى لَ أنثر
أ ّ البم اظسَهَْ "
() 5

اه الدا

الهِ ٌٍنّد

ًلكككككهل ً كككك أوكككك رع التفر كككككْ بكككككر
اجلماهيف الدامل الغربُ ضد اإلسكمن فقكد
نكككان ك ك الضكككرًرِ أن تثكككار – ًلكككٌ بشك ك
صكككككطوع – شكككككا ر التشككككدّ ًالتطكككك ّر
الدامل اإلسم ُ ًا ضلد ل إا خكم
تككأوَل اجلما ككاه اإلرهابَككْ خللككق ًهككّ كك
اظوافسكككْ اإلسكككم َْ اظوغلقككككْ ًاظتشكككد ّ ككككع
الغرب "الدميقرا ُ" اظر ٌنب.
ًبالتالُ فعن ا ٍقصد بالدميقرا َْ هوا
هكككٌ الدلمانَكككْ .فقكككد نكككان اظتوكككٌرًّن القكككرن
شكككر ٍوكككدفٌن أساسكككا إ فصككك
الثكككا

صراع احلضارات
من غصبة عصر التنوير إىل فتنة العوملة

الككد ٍّ كك الدًلككْ ً لكك
بقٌانر ن موّ اخلاب.

كك أوكك اسككتبدالى

ًه كككها فعنكككى ً ك ك خكككم الد اٍكككْ
شكر فقكد
ً لٓ نطار ًاسع القكرن الثكا
نانت صكدا َْ اظسكَهَْ تبكدً نمكا لكٌ أنوكا
تتدككارض ككع نتككاٖل الدلككّ ًلتد ك ّر ال وَسككْ
اظسككَهَْ نموامككْ وتشككرّ ٍسككٌ ها الفسككا
ًاجلشع.
ًلٗ نان ل صهَها فقد أصكبح ك
اظؤنككككد بككككأن ال وَسككككْ اظسككككَهَْ نانككككت
ذلفٌفكككْ باإلسكككإّ ًالفسكككا ً كككد خيلك ك ،ك ك
الغرب أن ٍر كٌا بكهل الطفك اظٌلكٌ
ٌا
َكاي احلمكان
ًاظثلُّ  -نس ،موكّ -
تدالَمكككى األخم َكككْ أً
ألن الدلكككْ مل ت ك ك
كان ًل ك
لدٔ اظصلر اظكؤ ور بشك
ال وَسْ الت نانت فاسدّ بطبَدتوكا ً لكٓ
اظسككتٌٍاه الدلَككا للتسلس ك اهلر ككُ ال وسككُ
ًسٌإ لٓ الصدَد الف رِ أً السَاسُ.
ً اظفار اه أن لمانَْ اظتوٌرٍّ ا تقٌن
لككككٓ اإلحلككككا بكككك لككككٓ التدككككالَّ القدميككككْ
ككدارنوا ً رواتوككا
الغا ضككْ ًالككت تصك
رواه "اظتوكٌرٍ " ً كد
إ اظستٌٍاه الدلَا
نكككان اإللكككى "لٌسكككَفر ( "Luciferالشكككَطان) –
نسككك ،تدكككالَموّ  -هكككٌ الكككهِ كككان "بتهرٍكككر"
اإلنسان نَأ بَّوت لى "احلقَقْ" بأنى ا تٌوكد
نقَقْ.
ً ٌضكككا ككك لككك فقكككد نانكككت نككك
األخككمر أٍضككا ًفككق واككٌرهّ ا تدككدً دلككر
اتفا َاه اخد توا اجلماهيف اظخيملْ.
أ ا بالوسبْ هلّ فقكد نانكت هوكا إرا ّ
فقط ًبالتالُ انتصكاراه اإلنسكان ك خكم

التغلككك ،لكككٓ نك ك أًك ك ا اخلكككٌ – نَكككأ
األخمر تدت خكم لك ً -هكُ الكت ذوكع
اإلنسكان ك فقَككق ككا ٍرٍككد أً باتبككاع نقَقككْ
اظث الهِ ٍوصّ لٓ أن "الغاٍْ ت ر الٌسَلْ".
ًه ككها فككعن برنككا ل "اظتوككٌرٍ " ًابتككدإ
شكككر إمنكككا نكككان ٍوكككد
ك ك القكككرن الثكككا
لت رٍكك ،ن ك أساسككاه ال كدٍّ بٌصككفوا دلككر
خرافككاه بك ً ككدًّ "احلرٍككْ" أِ نرٍككْ القَككان
ا ٍرٍدًن ً ًن ًا ع أخم ُ.
ب
ً ك ك أوك ك كككرال تبتَك ك هكككها اظبكككدأ
أ هكككان اجلمكككاهيف السكككا وْ الغكككرب فقكككد
أ َككده نتابككْ التككارٍ ،لتقككدن الككدً الدلمانَككْ
احلدٍثْ نتتٌٍل لقرًن ٌٍلكْ ك التقكدن سلكٌ
"احلرٍكككْ" ًالكككت ٍكككتّ تأٍَكككدها بٌصكككفوا السّكككمْ
األساسَْ الت فد تفٌر الغرب لكٓ الشكرر
نَككككأ ٍفككككدض بككككأن "ااسككككتبدا " هككككٌ اظَككككرّ
اٖككّ ًثابككت بككر ًككدٌب
السككاٖدّ ًبشكك
الشرر ً اَكع كا نكري التكارٍ" ،الغربكُ"
ًالكككككهِ تدلموكككككاي ً رسكككككواي وكككككه احلضكككككارّ
الٌَنانَككْ إ اإل ا ٌرٍككْ الرً انَككْ ً صككر
الووضككْ ًأخككيفا لدصككر التوككٌٍر نَككأ نككان
اظف ككككككرًن األًرًبَككككككٌن ٍوككككككأًن بأنفسككككككوّ
تككدرصلَا بدَككدا ك "اخلرافككاه" أً أسككا يف
الدٍ .
ً كككا الثكككٌراه الكككت ٍفكككدض بأنوكككا ا كككت
تتٌصلكككككا هلكككككها التقكككككدن اظفكككككدض نكككككالثٌرّ
الفرنسَْ ًاأل رٍ َْ سٌٔ لَ لٓ ل
ً لٓ توفَهها لقٌانر احل ّ الدلمانُ ًالت
أصككبح ٍواككر إلَوككا فَمككا بدككد لككٓ أنوككا انتصككار
"احلرٍْ" ً"الدميقرا َْ".
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بَكككد أنكككى الٌا كككع فقكككد نانكككت تلككك
الثكككككككٌراه كككككككد ا كككككككت األسكككككككاال لكككككككٓ
اانقمبكككاه ًالكككت نكككا اظتوكككٌرٍ ساٖسكككوا
ً اٖدها.
نمكككا ًنانكككت األًلٌٍكككْ ال ٌنَكككْ الكككت
أ قكككاب الثكككٌراه نمكككا
تبواهكككا اظتوكككٌرًن
أثارهكككككا بدككككك األ ضكككككإ البكككككار ٍ  -ثككككك
" كككارنَر ِ نٌندًرسكككَت Marquis de
 "Condorcetفرنسكككككككا ً"ٌٍهكككككككان فَشكككككككت
 "Johann Fichteأظانَا ً"تٌ اال وَفرسٌن
 "Thomas Jeffersonأ رٍ كا – تكتل ص
تأسَ ا ٍسمٓ بالتدلَّ اإللرا ُ.
نككككان األسككككتا األظككككانُ "وككككٌرم هَتكك ك
 "Georg Hegelهكككٌ الدضكككٌ األً كك أ ضكككإ
تواكككَّ "اظتوكككٌرٍ " ًالكككهِ أًضكككح احلاوكككْ إ
تفسيف التارٍ ،لٓ أنى تقدّن "احلرٍْ"(.)6
ًباسككككتوا ي لككككٓ ًككككراٖع اٖفككككْ "القبككككاا
 "Kabbalahفقككككد ا تقككككد "هَتككك  "Hegelبككككأن
التككارٍ ،هككٌ بككارّ ك أف ككار سككتدّ نَككأ
ٍأتُ اهلل للتدرٍ بهاتى.
أ ا بالوسبْ لألستا "هَتك " فكعن اإلنسكان
هٌ الهِ مي وى بأن ٍصبح ألٌهَا ً ل نر
تسككككتطَع احلضككككارّ الغربَككككْ أن تتغلكككك ،لككككٓ
ل ضلد ل إا خم
اخلرافاه ًل
التقدن التدرصلُ سلٌ فقَق "احلرٍْ".
بَككد أنككى ككع لك مل تككر أسككا يف األسككتا
"هَتك ك " نكككٌ احلضكككارّ الغربَكككْ الوكككٌر ذا كككا
ًررم إ الدل نتٓ احلرب الداظَْ األً .
أ ا أ رٍ ا ً أو تسٌٍغ خٌهلكا إ
احلكككرب فلكككّ تقكككدن نفسكككوا أً ً احللفكككإ
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ندً تباٍوْ القٌ َكاه ًل ك لكٓ أسكاال
أنوا ًتل الكدً أ ضكإ نضكارّ " ربَكْ"
ًانككدّ نَككأ اسككتفا ه ك فوككٌن "التهككرر"
ً"احلرٍكككككككْ" ككككككك أوككككككك نَانكككككككْ بكككككككإّ
اسداتَتَاتوا اإل ٍالَْ اظخيث الدلَا.
ًه كككككها فقكككككد ع فكككككرض كككككا ٍدكككككر
بالتفسيف "اهلَغلُ" نكٌ التكارًٍ ،الكهِ أصكبح
درًفا باسّ التدلَّ الدكان أً ووكام احلضكارّ
الغربَككككْ لككككٓ الواككككان اجلككككا دُ األ رٍ ككككُ
ن .
نما ًع إزلا تل اظومْ خم تأثيف
وامككتر توافسككتر كك وامككاه اظتوككٌرٍ
ًهمكككككا هَٗكككككْ دلكككككال األ وكككككإ الكككككت تدمككك ك
الواان التدلَمُ ًالكت تضكّ
نمستفَدٍ
اجملل ك الدككان للتدلككَّ ًالككهِ اسككتأوري "وككٌن
ٍفَدسكككككٌن رًنفلكككككر John Davedson
 ً ")7(Rockefellerؤسسكككككككْ "نكككككككارنَغُ
 "Carnegieللووٌض بالتدلَّ(.)8
ً ككككككد أًضككككككح اظككككككؤر السككككككَد "ًٍلَككككككان
انلكوانُ  "William H. McIlhanyلك لكدٔ
" ؤسسككاه اإل فككإ ك الضككراٖ "،قكك ،ككدّ
كككاٖق بدكككد انتوكككإ اوتما كككاتوّ بَكككد أن تلك ك
اظؤسساه بدأه تتسإ :
"ه هوكا أٍكْ ًسكَلْ درًفكْ لكدٔ البشكر
أنثر فدالَْ ك احلكرب ً لك لكٓ افكداض
ًوٌ الر بْ تغَيف نَاّ ًد ،بأنملى؟.".
ًه كككها ًمبكككا أنوكككّ مل ٍتم وكككٌا ككك
الدثككٌر لككٓ خطككٌّ البداٍككْ لتلك احلككرب فقككد
سككاهمٌا إحلككار الٌاٍككاه اظتهككدّ لمشلككرا
احلككككككرب الداظَككككككْ األً ً .مبتابدككككككْ تلكككككك
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اظؤسساه ألنكدا احلكرب الدامكٓ ًل ك
ككع اا ككدا باحلاوككْ للهفككا لككٓ السككَطرّ
لكككٓ "ا لَكككْ الدبلٌ اسكككَْ" للٌاٍكككاه اظتهكككدّ
ًالككت نانككت ككد فققكككت فقككد ككرره تلكك
اظؤسساه بأنى د نان الٌ ت الهِ صل ،فَى
"السَطرّ لٓ التدلَّ".
ًنما نان السَد "ًلَان انلوانُ" كد
ًصككككك فقكككككد ا كككككت ؤسسكككككتا "رًنفلكككككر
"ً "Rockefellerنككككارنَغُ  "Carnegieبارككككا
" رار فصلُ ٍوص لٓ أن ووام التدلكَّ صلك،
أن ٍرنكككر لكككٓ تكككدرٍ التكككارٍ ،األ يفنكككُ
ً لٓ اجلمَع تغَيف كا نكان ٍكتّ تدرٍسكى ً .كد
ا دبٌا بهل ل ُ ٍ ٌنٌا أبر ا مي
تسكككككككمَتوّ بكككككككأنوّ نكككككككانٌا ككككك ك اظكككككككؤرخر
ل الٌ ت نٌ ف رّ التغَيف
األ رٍ َر
9
ًفق الطرٍقْ الت رضٌا بوا اظٌضٌع ( )"
ًه ها ً خم نفٌ هّ القٌِ فقد
ع توسكككككككَق الواكككككككان التدلَمكككككككُ األ رٍ كككككككُ
خم َا ّ رنرٍْ.
بأنملى ً ل
نما ًسَ ٌن الكته ّ هكها الواكان
ا ًككقَّ ًٍقسككّ الدراسككْ إ الدلككٌن البهتككْ
ًالدلٌن ااوتما َْ.
ً د ع تٌوَى الدلٌن البهتْ أً التطبَقَكْ
ل كككُ توكككد إ خد كككْ اجملمكككع الدسك ك رِ
نر
الصوا ُ ًاظبا ئ الصوا َْ الواًْٗ
صممت واهل ًأحبا الدلٌن ااوتما َكْ -
ثكككككك ك لككككككككّ الككككككككوف ً لككككككككّ ااوتمككككككككاع
ًاألنثرًبٌلٌوَككككا  -لدراسككككْ سككككلٌ البشككككر
ً ل بود فقَق ًابت ار ًساٖ السكَطرّ
لٓ السلٌ البشرِ أً تددٍلى.
ًأخكككيفا فقككككد نانكككت احلقككككٌ الدلمَككككْ

اظتبقَكككككْ  -ثكككك لكككككٌن التكككككارٍ ،أً الدلكككككٌن
السَاسكككَْ  -كككد صكككممت لغكككرال "التفسكككيف"
السلَّ للتارٍ.،
ًًفقككا لتٌوَوككاه اجملككال فككعن التككارٍ،
الكككهِ ع تدرٍسكككى السكككابق أً الكككهِ سكككَتّ
تدرٍسكككى بدكككد تددٍلكككى صلككك ،أن ٍ كككٌن ًفكككق
الطرٍقككككْ الصككككهَهْ ًهككككُ تككككهنيف الفككككر
ستمر حبَاّ اجملتمع األن ...
بش
ًلككككككهل فقككككككد ع بوككككككإ هككككككهي احلَككككككاّ
اظشدنْ ًاظث الدلَا الت تٌوووكا ك خكم
الدنَر لٓ تضهَْ األفرا اظاضُ ًبأنى
ك خككم هككهي التضككهَاه الٌ ككت احلاض كر
هلهي األوَكا أن تكؤ ِ ًرهكا
فقط مي
احلَككاّ اظسككتمرّ ًالداٖمككْ للمتتمككع احمللككُ
ًالدًلْ ًاأل ْ".
ً ككد لككق األسككتا "نمٍككد بككارًّ
" "Barrowوا دْ الدًلْ الرأمسالَْ" اٖم:

Clyde

"إن إ كككا ّ نتابكككْ التكككارٍ ً ،لكككٓ نطكككار
ًاسككع ًفككت إًككرا الدًلككْ مل ٍسككاهّ
تسوَ التسٌٍغ
 صككككيف األوكك ك  -نككككٌ اظشككككارنْاأل رٍ َكككْ احلكككرب فهسككك ،بك ك ًسكككا د
أٍضكككا لكككٓ إضكككفإ الطكككابع اظؤسسكككاتُ لكككٓ
اظفوككٌن األٍككدٌٍلٌوُ األًسككع نطا ككا ًأنثككر
ًا ككا للٌاٍكككاه اظتهككدّ الدلكككٌن ااوتما َكككْ
ًاإلنسانَْ(.)61
نانكككككككت التٌصكككككككَاه األً للمكككككككربّر ً
األسككاتهّ خككم احلككرب الداظَككْ األً فككرب
لكككٓ فكككهٍرهّ ك ك أن اسكككت دان األنا ٍككك،
سٌٔ
الصرضلْ أً اظدلٌ اه اخلا ْٗ مل ٍ
"ًووْ ناكر خا ٗكْ للٌاوك ،الكٌ " ًالكت ك
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احملتمكك أن ت كككٌن اه نتكككاٖل
اظدٔ الطٌٍ .

سكككَْ لكككٓ

ً ككككد تٌاصككككلت هككككهي التٌصككككَاه لتقككككدٍّ
ا دانككككاه فصككككلْ نككككٌ ككككا صلكككك ،تدلَمككككى
صهَح".
ًنَفَْ تدرٍ التارٍ" ،بش
نمككككا نثّككككٌا اظدلمّككككر ًاألسككككاتهّ لككككٓ
التأنَككد لكككٓ الفككرر بكككر أظانَككا كك نانَكككْ
ًفرنسا ًبرٍطانَا ًالٌاٍكاه اظتهكدّ ك نانَكْ
أخرٔ ل ُ ٍبدً الصراع الكهِ ٍوشكأ نمكا
لكككككٌ نكككككان صكككككراع بكككككر ااسكككككتبدا ًبكككككر
الدميقرا َْ.
نان ل  -بطبَدْ احلا  -استمرار
للوضككككا الثككككٌرِ نفسككككى كك ك أوكك ك " احلرٍككككْ"
اظر ٌ ْ ًالهِ نانت د بدأتى أ رٍ كا ك
خم الثٌرّ األ رٍ َْ.
أو
ًإ ا نان در أ رٍ ا هٌ الدم
فقَككق الدميقرا َككْ ال ا لككْ فقككد أصككبهت
سككككككؤًلَْ أ رٍ ككككككا ا ن هككككككٌ الككككككدفاع كككك ك
الدميقرا َْ أٍوما نانت ود ّ بك ًتوصكَ،
نفسوا نمدافدْ ووا ًالتكدخ ك أولكوا
أِغ بقدككْ كك بقككاع األرض بكك ً سككؤًلْ كك
نقلوا ًنشرها إ بقَْ ً الدامل.
ًه ككها فككعن هككهي األسككطٌرّ نككٌ ًر
أ رٍ ككككككا احلفككككككا لككككككٓ "الدميقرا َككككككْ"
ًنفانوا ضكد "ااسكتبدا " هكُ كا ٍكتّ اللتكٌٕ
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إلَى كرّ أخكرٔ ً لك ك أوك إ نكإ وكهًّ
احلرب الداظَْ الثالثْ أً ا ٍسمٓ احلرب لٓ
اإلرهاب.
ً نواٍكككْ اظطكككا فعنكككى ًًفقكككا ظكككا الكككى
Francis
اظككككككؤر "فرانسككككككَ فٌنٌٍا ككككككا
 "Fukuyamaإًكككككككارّ تدمكككككككدّ إ "هَغكككككك
 "Hegelفعنوككككا ككككد ًصككككلوا إ رنلككككْ "نواٍككككْ
التارٍ."،
ًهها ا ضلكد نقكا ً لكٓ األخكص بدكد
أن ًصككلوا إ مككْ احلداثككْ الدلمَككْ ً نققوككا
رًّ التقدن الف كرِ البشكرًِ .ا مي ووكا أن
نتقكككككككككدن إ األ كككككككككان أنثكككككككككر نمكككككككككا أن
"الدميٌ را َْ اللَ الَْ" لٓ الومط الغربُ د
أصبهت هُ اظوتل الوواُٖ.
إا أنى ً ع ل فعن أند دا الدصكٌر
الٌسطٓ ميوع خطٌتوا األخيفّ أن تتقكدن إ
األ ان :إنى اإلسمن "اظسلح".
ًلككككهل فعنككككى ًًفقككككا أل ككككٌا للبانككككأ
"صككككمٌَٖ هوتوغتككككٌن "Samuel Huntington
نمكككا نشكككره ألً كككرّ الشكككؤًن اخلاروَكككْ
جملل الدم كاه اخلاروَكْ ً -هكُ اجملمٌ كْ
اجلبوٌٍككْ السككرٍْ جلما ككْ اظتوككٌرٍ اظراً ككْ –
أن الغرب ٍتتى إ ٌاووْ ا فكر ووكا كع
اإلسمن أً ا ٍسمٓ "صراع احلضاراه".
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تكامل البعد الثقايف واملعريف
ينعش ذاكرة اإلبداع
بسام عمران*
تلاًلللىبعه الللابعهامللللايبٗع الل يبٙظللللىب
ٗعٛبعجملتٌعبٗذعك ٝبأٜبزتتٌع،بفلذذعبأسشلّب
ت٘ظٚفٌٔللللابت٘ظٚفللللاببسلللللوٌٚابيبخاًللللٞبعهفلللل ب
ٗعجملتٌللعبأ لبهتشللا تبيبتِفٚللابخنللةبعهتٌِٚللٞب
لللىب
ٗ..كللامبًِلللاب ٙللّبأْبعهاملافلللٞبٓللٛبأْب
عهف بعوٟبعهظلٔا علبعهاوٌٚلٞبع مل ُٗلٞبلااهمللا ب
ٗعهتشلللٌٚالبع ت نلللٞبلاولللَ٘بعهلٌ ٚللل٘ت بعهل ل ب
تظللللىبلاهِشل ل ٞبإىلبساًؤٚلللابزللل٘عوعلبًل ل ٗ ب
ٙتخنْ٘بلٔابكىبعذت٘عززبٗخت٘هلٍبعّبكفاٝ١ب
أٗبًللّب لمببكفللاٝ١بعه٘للل٘يبإىلبأعوللٟبع عت ل ب
عه٘ظٚفٚللللٞبأٗبعازتٌاعٚللللٞبيبعهشللللوٍبعهتمللللل٘ ٛب
عهشا٢ابها ُاب..بحنلّبابُِلل بأْب لٞبأفل ع عبب
عاٙللللاّٙب ولللل٘عبتوللللمبعاهملللللا بعهلل ل بتمللل ل ْب
لأمسأٍ٢بٗيبعه٘قتبذعتٕبهلِا بأٙالاببأْب لٞب
آخ ّٙبهٚش٘عبأكفا١بهؤٌاَبعه بأسلِالبإهلٍٔٚب
مب٘ز بتومبعدت٘عوعلبع ٌٔل٘ ٝبول٘عتٍٚبعها٘ لٞب
ٗعهتل مببمبٔللا علبكبعهلٌ ٚلل٘ت كبهللاعبُشللتنٚعب
عهملللل٘يبإْبِٓلللانبعو ٗعزٚلللٞبيبوملافلللٞبعها٘ لللٞبكب
كٌللاب ل بأْب ٙللفٔابعللا بًللّبع فل ل ّٙبكب
فٔٛبتاٌىبللىبزٔآابٗعرببأسلو٘لٛببعه ٓٚل ب
ٗعه  ٚل باطللاعٞبقللٍٚبًٗ للا بًٗاللاٙمبوملافللٞب
ٗعسلللاٝبٗإس هللللابستلللىبعهاملافلللالبعاخلل ٠بمبلللاب
ٙللي ٜبهت طللٛبعهملللٍٚبٗعهاملافللالبعهملً٘ٚللٞبهلللىب
عاًٍبٗإس يبعهملٍٚبعهاملافٞٚبٗعاقت ا ٞٙبهو ب

ع ٌِٔٚلللٞبعولللٟبتٚلللا علبعها٘ لللٞبستولللٔابٗخاللللٞب
أً ٙلابٗأٗ ٗلا،بعاً بعهاٜبقابِٙالصبسو اب
عوللٟبعهل٘ٙللٞبعهاملافٚللٞبالِللا١بعها ٗلللٞبٗٓللاعبٙاللاب
أخنل بألاا ٓللاب..بِٗٓللابتلٌللّبأٌٓٚللٞبٗول ٗ ٝب
عه حثبعهلاوٗ بهوتال بإىلبع لتريمعلبعدتاٙلاٝب
عه ل بتلليو بعوللٟبعهل٘ٙللٞبعهاملافٚللٞبعها لٚللٞبًٗللا٠ب
تأومعتٔابعهشو ٞٚبعوٟبٓ٘ٞٙبعجملتٌعبعها ل .ٛب
إْبٗطِِابعها لٛبٙااُٛبعهااٙابًلّبتل عكٍب
ع ظلل لببع ا فٚللٞبٗعهاملافٚللٞبٗخالللٞبيبٓللاعب
عها بعهاٜبتنريٟبعوٕٚبعها٘ ٞبًابأُتجبت واعبيب
عذتصبعهل٘ط بٗعهمللً٘ٛبعِلابعهل اإلبلااولافٞب
إىلبٗزللللل٘ بعهااٙلللللابًلللللّبعاُ ٌلللللٞبعهشٚاسلللللٞٚب
عهالللللللاهاٞبيبعهاٌاهلللللللٞبٗعهتلللللل ً بعولللللللٟبعا ب
عذتاا ٜبهألً *.ٞب
إْبٓلاٖبع ظللل لبابتتحللا بأسل الٔابٗاب
تِح بًلُ٘اتٔابيبمننٚلٞبعذتٚلاٝبعاخ قٚلٞب
ٗعازتٌاعٚلللٞبٗإمنلللابٙل ل ت ةبقشلللٍبكل ل مبًِٔلللاب
لللاه٘عقعبعاقت للا ٜبهوٌ تٌللعبعها لللٛبلظلللىب
عللاَبٗلاهاملافللٞبعه ل باتللزعيبيبأ و ل بستاٗ ٓللاب
ٓاٌ٢لٞبيبٓل٘عًعبعاُفالايبٗ علبعهفالىبلاٚلاٝب
عّبكلىبًليو علبعهفالىبٗعاللاعتبٗعلّبًاادتلٞب
عآلولللا بعهشلللو ٞٚبعولللٟبعه٘عقلللعبعها للللٛبعوٌلللاببأْب
*
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عه لٞٚبتوا ب ٗ عبك معبٗٓاًابيبجتلاٗوبأ ول ب
ع ظلللل لبعهل ل بٙالللاُٛبًِٔلللابعهللل٘عٛبعها للللٛب
ٗهللللللّبستلللللٟبعه لٚلللللٞبيبًا لللللٍبًِآ ٔلللللاب
ع شللللللتخاًٞبيبعهلللللل٘طّبعها لللللللٛبٗط ع٢ملٔللللللاب
عهتا ٙشللللٞٚبتملللللَ٘بعوللللٟبعاسللللت ٔا بٗختلللللزّٙب
ع اوً٘لللالبعهتملوٚاٙلللٞبيبًشلللت٘ تبعهلللاعك ٝبًلللاب
ِٙالصبسو ابعوٟبأٓاعفٔا .ب
إْبعه٘قللل٘ بعولللٟبتولللمبعاسل ل ا بعه اٚلللاٝب
ٗعهمل ٞ ٙب ظل لبعه٘طّبعها لٛبعه بتظلىب
أًلللللاَبتملاًلللللٕبأكلللللرببعهلللللل٘علمببٗع ا٘قلللللالب
ًٗاادتتٔابلش عٞبقٚاسٞٚبللالبأًل عببأكال بًلّب
ًومببهٚصبفملةبعوٟبعه اٚابع ال يبٗإمنلابعولٟب
عه للاٚابعهِٔاللٜ٘بل٘عًوللٕبع ختوفللٞبهٚتلاًللىب
عه اابعهاملايبًعبع ا يبهاهمبف ٌٚعبستاٗالب
تٌِلللللللٚةبسلللللللو٘كٚالبعه ظللللل ل بٗومللللللللافتٍٔبيب
عجملتٌالللالبكافلللٞبٗإخالللاعٔابهمللللٍٚبٗأمنلللا ب
سلللو٘نبسلللا٢اٝبيبوملافلللالبًا٘ لللٞبأًل ل ب ٌلللىب
إًلاُٞٚبتف مبأوًٞبٓ٘ٞٙبوملافٚلٞبألل حتبًلّب
ع شا٢ىبعه ٚ٢شٞبعه بت٘عزلٕبعجملتٌالالبعها لٚلٞب
ٗ ٗيبعهااملبعهااهث،بفلأخن بعهتحلاٙالبٓل٘بًلاب
قلللابتتال ل ملبهلللٕبع لُ٘لللالبعاساسلللٞٚبهؤ٘ٙلللٞب
عهاملافٞٚبًتٌاوٞبيبعهوريٞبعها لٞٚبٗعهمللٍٚبعهاملافٚلٞب
فٌلللللّبعهااللللللتبأْبعها٘ لللللٞبتاتٌلللللابعولللللٟبعهوريلللللٞب
عاُلوٚزٙللٞبكٌللابأْبللل٘ ٝبعهال بيبعاعل َب
عهري لٛبع ٌّٔٚبعوٟبعهشاسٞبعهاٗهٞٚبابتالرببعلّب
عه٘عقعبلااولافٞبإىلبأْبعاعل َبعهري للٛبٙتااًلىب
ًعبعها بللٍبع قالبعاستاٌا بٗعهت ا ..ٞٚب
همللللابألل ل مببطل ل الِابيببع ل ل ُابعذتاول ل ب
ع ٚللاعب للابتملاًللٕبهللٕبعهملِلل٘علبعهفاللاٞٚ٢بًٗ٘عقللعب
عاُ ُللللللتبٗعهل٘عتللللللببعمٌ٘هللللللٞبًللللللّبللللل ل عًجب
ٗستت٘ٙلللالبكٌلللابأُلللٕبألل ل مببٙملولللابكلللىبًلللاب
ٙظلللآاٖبعلللرببٓلللاٖبعه٘سلللا٢ةبًلللّبسلللو٘كٚالب

ٗعا علبٗتملاهٚلابسل٘ع١بكاُلتبًفٚلاٝبأَبًال ٝب
لاهِش ٞبإهٕٚبٗذهمبحتتبطاا بع ٘ولٞبٗعباُفتلا ب
عولللٟبعآلخل ل بًٗ٘عك لللٞبتنللل٘ علبعها لل ..بًٗلللاب
ُظللآاٖبعهٚللَ٘بيبٗعقاِللابًللّبعخللت بٗعحنل يب
هألخ قبٗعُتظا بهوا قالب مبعهظل عٞٚب عخلىب
لللٞب
ًيسشلللاتِابعهتاوٌٚٚلللٞبٗأٙالللاببعُتظلللا بهو
ٗعهاِللللللللببٗعا ت للللللللا بٗعهريللللللللعبٗعه طلللللللل٘ٝب
ٗع خا عل،بٗت ا يبعه ٘ بعالاسٞٚبلنيبعهظ ا ب
خللللمب هٚللللىبعوللللٟبشتللللاط بٗسللللو ٚالبعهملِلللب٘علب
عهفااٞٚ٢بٗطل لٞبعابُ ُلتبٗعهل٘عتلببعمٌ٘هلٞب
ٗ مٓابًّبعه٘سا٢ةبعاع ًٚلٞبعذتاٙالٞب،بستلٟب
زاوللتبٓللاٖبعه٘سللا٢ةبعهظللا بعها لللٛبٙاللٚعبيب
عللاملبابٙللا نبًللاذعبٙفاللىبفٚللٕب،بسٚللثبزاوتللٕب
ٙاللللٚعبيبعللللاملبخٚللللاهٛبلاٚللللاعبعللللّبزتتٌاللللٕب
ٗأسلل تٕبٙفللل ب ًٗلللابيبستاٗهلللٞبعه٘لللل٘يبإىلب
ٓلللاعبعهالللاملبع الللاهٛبعهلللاٜبلللل٘ تٕبٗو عتلللٕبهلللٕب
ٗسللا٢ةبعاعل َبٗعات للايبيبشتٚوتللٕ،بًللابٗهلاب
هللا٠بط ل الِابً ل ملبعاس للا بٗعهملِلل٘ بٗعهٚللأضب
ًّبٗعقإبع اٚعبٗستاٗهٞب ك٘ بأً٘عجبعه ح  .ب
ابُشتنٚعبأْبُِلل بأْبعهالاملبقلابألل مبب
عهَ٘ٚبق ٞٙبكُ٘ٞٚبس ٙاٞبعهتريِ ّٚبٗعهتّأو بل اأاب
عه ل اإلبفللاه٘ق٘ بعوللٟبط ٚباللٞبعهتحللاٙالبعه ل ب
ت٘عزُٕبزٚىبعهظل ا بنِحُِلابًا فلٞبكافٚلٞبعلّب
ٗعقاِابعذتاهٛبٗكٚببُت لٕبحنل٘بع شلتمل ىبًٗلاب
عهللاٜبتف وللٕبعوِٚللابًانٚللالبعها٘ للٞبًللّبع ل ١ب
عهت٘زٔالبحن٘بعهظ ا بعهاّٙبٓلٍبس لُْ٘بأًتِلاب
ع ِٚاٞبإذعبعستناِابأْبُشوحٍُٔبلاه٘عٛبٗع ا فلٞب
ٗعهاملافلل لٞكبعهلافٚللللٞب ٘عزٔللللٞبٓللللاٖبعهتحللللاٙالب
ٗعه٘هلل٘جبإىلبطلل٘عطبئبع شللتمل ىبونللاببوالتللٞبًللّب
أزلللىبعهِٔللل٘ملبلارت ٘للللٞٚبعهاملافٚلللٞبعها لٚلللٞب
ٗعا تملللا١بلٔللابحنلل٘بًشللت٘٠بِٙش ل ٍبٗطٌ٘سللالب
عجملتٌعبعها لٛبٗتنوااتٕ ب
ب

ب

ب

ب
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بوذا ...والبوذية
صالح خضّور*
 بووووٕ ،.ك .لوووووف ،لرٗمضوووووٕ ،لزٓصوووو ل٘ٓ
،لضٓ ذزك ،لذٓ ٙمحن رص ل، ٛلغورة،ٔ ٛلربيٖو ٞ
وَ قمب ق ر ٚآصٗ ك ٔأخوذ ٖوزؼٓ ٌوٕر ،فةزيفوٛ
ٌد ٕٞ،ص خز غزٖبك وأل أجٕ، ٞ،لربُٕ ت رٖخٍ
صووورٗكٍ ت ٌوو آصوووٗ يفٗوووْ غ يفٗووو ٛمووو ٜأذوو ًٍ
ٔأصو م ورب و ا ِٓو قزٌٔ و ٕٖمووٛك ٔج و ٞ
بوووٕ ،.يفظٖة ّووو ِٔشِو و ِوووشٍٗ ،رو و ك يف رووودٓٝ
تة لٗوود ٔغ ومٓ ور و ِٗينك يفرب و ُ ٌوود، ٓ ،لزٓ ،وود
،.كك ؽوو ر ،ووووَ قموووب غ ٖوو ٕٛومٗ٠وو ٕٛبوو لٕذٕؼ
،لقوووووو رٖ،ٔ ٛايفوووووو ٘ ،لضٓوووووو و،ٔ ٛلضٓوووووور ل٘
،ف ٕذٓغٛن
 بوووووٕ ،.ك ،لوووووذ ٙت مىوووووذ مٗوووووْ ٖضوووووٕ
،فضوٗحك
،فضٗحك رصٕه ،حملةّبٓوٛك تو ُ او
ال خيؿ ،لةّبغٓز ٔذدِي ب لغٓرة،ٔ ٛحملةّبٖو ٛك بون
تو و ُ ٖغووورك مووو ٜتو ونٓ عووو٘ٞك ٖٔةىووون موووٜ
خ ـ تنٓ ع٘ ِٕ ٞذ، ،لٕجٕ ن
ت ُ حيطٗ قمةّبوْك بو لربُٕك ٖ غوربنٓ
ٖٔرٍٔ ٜذدٓك ُٔ وةٌٕ، ٛلةٕ، ٝلغٗةّبٗٓٛن
ٔلذلف َدٖ ت م وَ ،لدٓ،رصو ٔ،لةّبو ذ
عخؾٗٓ ْ ٔأيفرب رٓك أٌٓوْ ٖة ةود بةودً ٔجوٕ
رب خ لكٍ هلذ، ،لربُٕ ك بن إٌْٓ تغوربلن تىو
ٍّ
ٌووووووز ُ ، ٓ،ك ٔنخٖووووووق ووووووَ ،.تووووووْك بةووووووٕٝ
ٔتر تٕ ،.تٗٓ ُٔ ٛتدخٗ تٕ خ رجٗٓٛن
ِ ذ، ،لزٓجن ،لزٓص ل٘ٓ ،لة ٗي ،لذٖٓ ٙزبٕ
ود وزٖدٖوْ ،لٗوًٕ مو، ٜفمٗو رَٖ ووَ ،لةّبغووز
أذمو  ٞدٖوود ٕٚوووَ قو ر ٚآصووٗ ك أقودًٓ ،ف وزٓيفووُٕ
،إلص وُٕٗٓ ،ل ل وُٕٗٓ وَ/ذزت ٛلةّب ُ/

أيفغ ٌضووووو ُ ووووو ً ً2002ك ٍوووووودو ت ٌووووو
خ فووووة ٛلضووووٗوزتّي قةّبوووون ،لغووووشٔ ،اوزٖربوو و٘ٓ
ايفغ ٌضو ُ .لووف ،لةو ًك موو ٜتوودوم ن ٗمووْ
،لقٓخى، ٛلغّٓم،ٔ ٚلزٟٓ،ةوٛك ٔ،ل ٓو٘ ت ٌو قةّبموٛ
وٍوةوووٛ
،لضٓوووٗ ن ووووَ خم موووع أذمو و ، ٞلةو و
/ب وٗ و ُ/ك ٔصووا ٌوود،ٞ،ت ٔ،ص و ٍرب ر خم مووع
،أصوو ا ،لة فٗٓووٛك ل مووف ،لرةموو، ٛلغٓووٍة ، ٞل ٓووو٘
 ،يت تدوم ،لم ٓز،ث ،إلٌض ٌ٘ٓك حبحٓ ٛأُٓتموف
،ل ى ٗن ِ٘ أؽٍ ً تةةّبدن
ٔ،فر رق، ٛفقررب،ٔ ٛفؤصر ٛآُك بّذٓ
،فٍ صةّبٛك أُٓ ،لٕالٖو ت ،ف رود، ٚاوزٖربٗو، ٛل ٓو٘
قووزك ٔأتةّب ّ و
توود ٘ أٌّٓ و س ٗىوو، ٛلة و ،ف ر ٓ
،أرٔبُٕٗٓك ٔأ ٌ.بّي  ،خزُٔك أقدوٕ ،تنٓ
وَ أيفغ ٌضو ُ ٔ،لةوز،و ٔلٗةّبٗو ٔصوٕرٖٓ،ٔ ٛلوٗىَك
م ٜو ِٕ أيف ع ٔأعٍع مب ال ٖة ظك ؤىٖ يفةمْ
لةّب ُ ك إٌّوي وٓوزٔ،ك ٔوو س،لٕٖ ،ودوٓزُٔ لوٗط
٘ ِووووذٓ
وةووو ،ةقووو ر،ٔ ٚل ٓووووز،ث ،إلٌضووو ٌ ٓ
،لةّبمووود ُ،يفرضوووبك بووون ٔ،إلٌضوو ُ ٔتوو ٓن وةو و
*
،ةٗ  ٚأٖق ن
يفىَ ِٕ بٕ،.ك ،لرٗمضٕ ،/ةربٗي ،لذٙ
عغن ،لة ك ٔو س،ه لةزُٔ ٕٖمٛ؟

أصله ومىلده
،مسْ ،ةةٗة٘ٓ (صٗدِ ت جٕو ت ) ِٕٔ وَ
أصووزٍِ ٚد ٖٓوو ٛزٖةوو ٔ ٛزٖووٛك ٔؽ و ذةّب ٛصوومو ُك
*

أديب سوري.
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تٍ ىوو٘ إط ةّبةوو،/ ٛلربغ و تزٖ /ك ٔتضووربَ
صوووورٕن جةّبووو ه ،هلى ٖووو ك ٔقوووود ٔلوووود ودٍٖووووٛ
/ت بٗ يف صووةٕ /ذووٕ،ل٘ صووٍ564ٛو ًك ٔتووٕ ٓ

صٍ483 ٛو ً َ ىز ٍٖ ِش ،ل ى ٌ

و

نشأته األوىل
 و ؼ بدٖ،وو ٛذٗ تووْك ٔذ ٓوو ٜوزذمووٛ
غ وةّب بك تٍووع ٔ،لوودٓ ،لووذٓ ٙت و ُ ٖغووغن
،ل ٓ
وٍؾب ذو تي أذود ،اقو لٗي ،لٕ،قةو ٛمو ه وو
ٖةز ،لًٕٗ ب صوي ٌ/ةّبو رظ/ك بو لةزب ووَ ٔلوٛ
ٌٗةّب ه ك ٔ،تضى ذٗ توْ تموف ،لرو  ٚب لزٓغود
ٔ،ال ىٍ٠و ُنك ٔقوود تووشٔٓد ٔأدمووب رو ِٔووٕ
،ل صة،ٔ ٛلةغزَٖ وَ ىزٓك قةّبن أُ ٍٖةّبذ ذٗو ٚ
،ل ٓوووز ٔ،ل وووٍةٓيك ٖٔؾو وةّبح ٌ صووورب ّٖوووٗي موووٜ
ٔجّْ ،لي،ر،ٔ ٙلةّبمدُ،ن

ظررررررركوف اواعتزررررررره واوا الررررررره ا ًرررررررت
االجامتوًة والسًّتسًّة
 ت ٌوو ،لر ٓووز، ٚل ٓوو٘ ٔلوود يفّٗوو بووٕ،.ك
ٔ عوووووّ ،لةووو و ،هلٍووووودٓٙك ذةةّبووووو ٛذ يفموووووٛ
بوووو ةزٔب ،فووووودوٓز ٚبوووو ،لوووودٓٔه ٔ،لربٗ ٌوووو ت
،حملمٗٓوووٛك إ و و ر ،إلويٕ ،رٖووو، ٛل ٓووو٘ أق وّووو

/تغووووووو و ٌز ،جٕتةّب  /ووووووو و ً 323و ًك ٔقةّبموووووووووّ
،إلويٕ ،ر ٖٓوو، ٛهلٗمٍ ٓٗوو، ٛل ٓوو٘ أق وّ و ،إلصووربٍدر
،فةدٌٔ٘ وٍوة، ٛلضٍٓد (ٔ، ٙ ،لضٍٓد ٔ،لٕٙ ،
،ا م ٜلٍّز ،لغ ٌخ ،فةدٓظ)
ٔت ٌ ٌ زتْ إط ،ةٗ ٚك ،ل ٓو٘ ت غوربن
ةمووْ جوزٓ ٞ،تمووف ،ل ووزٔ ك ِوو٘ ،ل ٓوو٘ يفة ووْ
إط ر ٓ ٚيفةموووْ مووو، ٜة لووو، ٛلضٓوووٗ،ٔ ٛ٠فقووووزبٛ
جمل ىةووْك ٔإط ٌةّبووذٓ لمرٗ و ، ٚلوودٌٗ ٔوةّب ِحّ و ك
ٔحم ٔل ووْ ،الِ وود ٞ،إط وو آخووز ووَ زٖووك
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،لشِٓدنك ٔتةٕه ،فزٖٔٓ ت ،ل رخيٗٛك أُٓ بٕٔ ،.لد
ذقووَ أِمووْ
غووٕٟ،بك ٔتز ووز
ٌةٗو وووَ ،ل ٓ
جم ىووع ،رص و ةزٓ٘ ،ك ٔأٌووْ و ؼ ،لر و ، ٚأط
وَ ذٗ تْ زٛ ٔ ٞ،ك ٔ تٍع سٔ،د صةٗد
أدمووب وٍووْ ر و .ووٗ ك ٔأُٓ ٔ،لوودٓ ِٗووظ لووْ
تووووون ،ل اوووووزٔ ،فزحيووووو، ٛل ٓووووو٘ تةّبةووووودٓ وووووَ
وغرب ت ،ةٗ ، ٚلدٌٓٗ ٔآالوّ نك إال أٌٓوْ خوزد
،.ت ٖووووًٕ وووووَ ،لةؾووووز ،لووووذٖ ٙةووووٗػ يفٗووووْ إط
،لوزقو و تك ذٗوووة وٓووو، ٛلٍٓو و ظك ٔرأٍِ ٝو و ك
رج تّ ميغ٘ و و ق ك ويٓ خوزد ٖوًٍٕ
ٍُك يفوزأ ٝرجو وزٖقو ٕك ٔ ٖوًٕ لوةك رأٝ
رج و وٗ و نك ٔ ٖربووَ قوود رأ ٝأٔ و َٖ و وون
ِووذٓ ،اوووٕر وووَ قةّبوونك يف ض و ٞه((و ِ٘ ةّبٗةووٛ
،لغٗخٕخ،ٔ ٛفوز ٔ،ةوشُ ٔ،لودٌٓط؟))ك ٔقو ه
ٌرضْ( :و و أٌ ٌرض٘ مماوَ اوٕس موّٗي
ةّبٗة ّ ؟)
،لٕال  ٚك يفى  ،.لٕ غ
ةّبٗةو، ٛلوٕال  ٚووَ تة صوٛك
لةد رأ ٝوو
ضووربٍٗٛنك
يفحةون ٖةّبرووة ىٓوَ ال ٖٕلوودك ٔ وَ ،ل ٓ
ٔتٕؽن إط إُٓ ٍِ ك وٕتك ٔأُٓ ،لضٓربٍٗ ٛوٕت
ال ذٗ  ٚبةدٓ ِٕ "،لٍميف ٌ "()1ن
ٔقوو و ه(( :إُٓ ،فووووٕت ِووووٕ أؽوووون ،لوو ودٖٓ ٌ ت
تماّ ك ٔجيٕس أٌٓوْ لوٕ ٖربوَ ٍِو ك ووٕتك
ف ت ُ لآلهلٍ ٛدٌ ٔجٕ ن ))
ِذٓ ،ل ٍٓ ز،ت ك ت ٌ بد، ٖٛ،ل ٍٓوٕٖز ٍود
بووٕ،.ك ِٔوو٘ ،ل ٓوو٘ يفة ووْ ل رتوود ،ووَ ،لٕ ٍ ٓٗووٛك
ٔال ش،ه ،لٍٓ ظ
ٖٔؾووع ٌرضووْ وزذموو ٛتشِٓوودٓك يفٗةووٕه:
((ؽو و رت .ر ،و و  ٙأعو وةّبْ بةؾو وةّب ذو و يفٗ
يف رغ ك ٔؽو رت ووؤخٖزت٘ و ون خوعٓ  ،ىونك
ضوةّبرٛنك ٔؽو رت و و٘ بو رسٚ
ٔظّووز ٙو وون ،ل ٓ
و وون ِٗربوون تووٍّٕ خغ ووٓ نك ٔو مى و ٖ وووع

بىذا  ...والبىذية

،ف  ٞق ب٠ز ىٗك ك تذلف ؽ رت ٍٗو ٙ
تم ىةوو و ُ ن ٔو وووون ،لووووٗةو ،لوو وذٓٗ ٖ ٙوو وةّبط
،لغٓىط ٖٔ رضٓخك تذلف ؽ ر رأص٘ن))

أزعتر ارتداده ون الدّين الكديّم /الىثنًَّة/
 و مى ٖزتدٓ ،إلٌض ُ َ ٍٖوْ ة وٕٛ
ذ مس ٕٛك ذدث .لوف لةّبوٕ،.ك يفةود ؽوىٓي يفحوظٚ
أُ ٖ ك أب ٓ ٔسٔج ْ ٔ،بٍْ ،لزٓفٗعك لٗقزب
،لؾوووووووورز،ٔ ٞ،لرمووووووووٕ،تك سِ،وووووووود، ،لووووووودٌٓٗ
ٔوةّب ِحّ و ك يفةوود تض ومان ن و جووٍح ،لماٗوون إط
غزيف ٛسٔج وْك ٌٔ وز إط ،بٍوْ /رِ،وٕال/ك ٌ وزٚ
أخم ٚك ٔوع بشٔغ ،لرحزك خماع ،فدٍٖ ٛر،تةّب
جوووٕ/ ٓ ،ت ٌ تو و /ك ٖؾو ورةّبْ صو و ٟك زب وووْ
/عوووووووٌٕ /نك ٔ ،لوزٖووووووووك_ ذضوووووووب رٖٔ،ووووووووٛ
أصوٕرٖٓ _ٛتةّبودٖ ٝلوْ أووم ،لغوزر/و ر/،ك ٔذو ٔه
إغٕ ٓٞ،مبمفٕ زٖقٍك ت٘ ٖ ٍةّبوْ وَ شووْ ك
لربَ
 بوووٕ ،.ريفوووق غٕٖ،ووو، ٛلغٓوووٗو ُك ٔتو و بع
زٖةووْ ذ ٓوؤ ٜؽوون إط ٌّووزك يفظق و ً ٍوودٓ ص و ٖٛ
أ ٕ ًٍ،ت ومٛك مي رظ رٖ ف، ٛلٕٗغ ك ٔتزٖٔق
،لوو وٍٓرط ك ٔتوو و ُ خ هلوو و ٖة وو و ت بوو و ةةّبٕب
ٔ،ا غ ب ٔمث ر ،لواةّبٗةٛن
يٓ جمط ،.ت ًٖٕ إط جذ عوحزٚك ٔصوظه
ٌرضْ(( :و وؾدر و ٖة ٌْٗ ،إلٌض ُ وَ أذشٍُ،
ٔآالًٍ ٔأوزٔ ٍ ،عٗخٕخٔ ٕٛوٕت؟))
ٍِْ.ك يفحظ ٚؽٕرت ،فٕت
ٍِٔ أعزق
ٔ،لٕال ٚك ت ة قةّبو ُ جموز، ٝةٗو ٚك تة قةّبو ال
ٍٖ ّوو٘ ك ٔرأ ٝأُٓ تونٓ وووٕت ٖووشٔه أ ووزٓ بووٕال ٕٚ
جدٖووودٕٚك ٔأُٓ تو ونٓ صوووربٍٗ ٕٔ ٛغةّبوو وٌ(ٕٛميف ٌ )ك
تة بمّ عّٕ ٌ ٚجدٖد ٚك ٔخموكْ جدٖود ك ٔخٗةّبوٛ
أونٍ جدٖد ٚك ٔأ جدٖدن
ٔوَ أِيٓ ،ايفرب ر ،ل ٓ٘ قدٓوّ بٕ ،.لمةو
تمف ،لر :ٚ

، - 1لةّبغووزٖٓ ٛتمووّ ،س ر :ٞ،يفّووٕ ٖووز ٝأُٓ ،فووٕت
غووزٔر تماّ و ك ٔوووع
ٔ،لووٕال ِ ٚى و أؽوون ،ل ٓ
زٖةّو ك التةووع
.لووف يفو لٕال  ٚو فووٗٛ
ٍد ذد ك إٌّٓ و فٗ ٌٛإط ،ابد ك تةٗود
ِذ، ،ل ٓة قب ب ،فٕت ٔ ،ةٗ ،( ٚلٕال )ٚ
 - 2إمي ٌْ ب ل ةىؿٓ()2

 :)3( - 3ق ه وَ ِوذٓ ،ة لو( :ٛلةود رتوشٓت
ةم٘ ذ لٌ ٛة ٔ ٕٞؽر  ٕٞك ٔرتاشتْ
يفٍو و ، ٞلرب ٍٟووو ت ٔ ٕ تّووو إط ،ةٗووو ٚ
ٔال  ٕٚجدٖوووودٚنك ٔبٍ ووووز ٕٚقدصووووٗ ٕٛووّٓووووزٕٚ
(إهلٗٓ)ٛك رأٖ ،لرب  ٍٟت ،ةٗٓ ٛنقو٘ وي
تةوووٕ ك يف ٕلوووود َ ٌٖٔٗوووٛن أٔ صَووو ٍٖٔٗٛنك ذةووووم ٚأٔ
عووووزٖزٚك صووووةٗد ٚأٔ عووووةٗٛك ذضووووب ووو و
ٖربوووُٕ هلووو وَ/ت روووو /ك ٔ.لوووف ٔيفةووو
لمةوو ٌُٕ ،لغٓوو ون ،لاوووذ ٙمبة قوو ٓ صوووٗمةٜ
توونٓ يفةوونٍ عووزٖٓز ة بوووْك صوووِٕ ٞ،وووذٓ
،ةٗو و ٚك أٔ ذٗو و ٌٗ ٕٚووو ٛتو و ةىؿٓ يفّٗو و
،لزٓٔن جضد ،آخزنن
ٔأفو وقووٗ ٠مووِ ٜووذٓ ،لرربووز(( :ٚإُٓ
/قووو و ٌُٕ ت روووو و  ٖ /وموووووب ،صووو و ىز،ر ،فوووووٕت
ٔ،لووٕال ٚك ل روودث ذ و الت جدٖوود ٚوووَ ،ل و ةىؿٓ
لمووزٔنك لربوو٘ ٖ و ن هلو أُ تربوعٓ ٓىو ،ق يف ووْ
وَ عزٔر ذٕٗ،تّ ،ف فوٗٓٛن))أ ٙأُٓ ،لو ةىؿٓ
ِووووٕك ٍوووود بووووٕ ،.زٖووووك ،ل وّٓووووز ٔ ،وو و ـ
،ابوودٓٙنك ٔ،لرب رو و ِوو٘ ،فٍشلوو ٛأٔ ،فرب ٌوو ٛأٔ
ةّبٗة ، ٛمك ،لزٓب ٌ٘ ،ف ٕ،يفك وع ،لةىنن

، - 4لةىوووون موووو ٜحمووووٕ ،/اٌوو و  /وووووَ ،لووووٍرط
،لةّبغووزٖٖ :ٛةووٕه إٖق و ن ،لرربووز(( :ٚلووٕ
،ص و ،إلٌض ُ أُ خيىد عوّٕ،ت ٌرضوْك
ص ٗ ٔر ٞ،يفةن  ،وم ُٔ صوٕٓ،ك ٍدٟوذٕ
ميربووَ أُ ميروووٕ يفز ٖٓ ووْ (،اٌوو ،اٌ ٌٗٓووو)ٛ
،ل ٓوو٘ ِوو٘ أٔط أِٔ و ً ،إلٌض و ٌٗٔ ٛأصووٕأِ
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أ ووز))،ك ٖٔ و بع ق و ٔ(( : ٟبةوود .لووف ت روود
،لووووو وٍٓرط آخوووووووز ،اووووووووزك ب ل ٌّ ٖوووووووٛ
،ل ٔٗ ،وووو ٛك ٖٔ هلووو وووووَ صووووربٍٗ ٛنووونٓ
ب لةموووب ،لاوووذّٓ ٙوووز ٌرضوووْ ووووَ عووووّٕ،تْ
،لذٓ،تٗٛك توّم ،ت و ن))

 - 5إُٓ ،لضٓة  ٚوض رٗمٛك يف ِ٘ ممربٍٛ
ِذٓ ،ةٗو ، ٚلودٌٓٗ تىو ٖة ةود ،لٕ ٍٗٓوُٕك
ٔالِوو٘ ممربٍوو، ٛةٗوو  ، ٚخووز ٚتىوو
ٖ ووِٕٓي ،لرب و م وووَ أٌؾ و ر ،ل ودٖٓ ٌ ت ،ل ٓوو٘
ت ٌووو و صووو و ٟد ٚتموووووف ،لرووو و ٚك قةّبووووون
،فضٗرٗ،ٔ ٛإلصو ً ك ٖٔ و بع قو  (( : ٟإُٓ
وووو ميربوووَ أُ ٌ روووز بوووْك ِوووٕ ،/هلىوووٕ
،لةّبوو ر ، /لووذٌٓ ٙؾووٗةّبْ إ ،.ووو ٌرقووٍ ٍٓوو
توووووو ونٓ عووووووووّٕ،تٍ نك ِٔووووووووذِ ،ووووووووٕ ووووووو و
ٖد ،/ٜلٍميف ٌ /ن))

تعتلًمه األستسًَّة
 ميربَ  .،ه ،ل ة لٗي ،اص صوٗٓ، ٛل ٓو٘
تزتّ بٕ ،.اتةّب ْك مخض َٖٔ ٍ ٛرٟٗضٛك
ِٔ٘:
 - 1ال ٖة مَٖ أذدْ ت  ٍٟذٗٓ
 - 2ال ٖظخذُٖ أذ ْد و

 - 3ال ٖةٕلَٖ أذدْ تذب

ُٖ َةوَِْ

 - 4ال ٖغزبَٖ أذدْ صُربز،

 - 5ال ُٖةىََ أذدْ مٌ ٜط
ٖٔةًٕ أص ظ ،ل ة لٗي ،لةّبٕٖٓ.و ٛمو ٜيفربوزٚ
وووود،رِ أُٓ ،لضٓوووة  ،ٔ ٚو و ـك ٍٖةّبة و و ُ ووووَ
،إلٌضو ُ ٌرضووْك ٔأُٓ ٗ.ووع ،ف و ِز وٕقٕتوو ٛك
ٔأُٓ ،ةٗو و  ٚتُةو ودٗ إظٓ ،لٍٓةو و ٟؿ ك ٔأُٓ وؾووودر
،ةشُ ٔ ،ـك ذضوب ،فوذِب ،لةّبوٕٓٙ.ك ِوٕ
بمووووووٕغ ذ لوووووو،/ٛلٍميف ٌ /ك أ ٙبمووووووٕغ ذ لووووووٛ
،الص ٍ ر، ٚ
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لدٚك أٔ ،لغةّبوٛن()3

حمطتت رئًسة يف حًت بىذا
، حملوا، ٛأط(وزذم، ٛلٕذ٘):
تةٕه وزٔ ٖٓ ت ،ل ٓ رٖخك أٌْٓ بٍٗى ت ُ بٕ،.
ج لض ،.ت ًٖٕك ن عحز ٕٚووَ أعوح ر ،لو ٓ
،فة ودٓظك وة ةوو/ٛبٕ ج ٖ ، /هلٍد ٖٓووٛك ٖ ر ٓٗووظ
ذ وَ٘ /رصو ل، ٛل ٍووٕٖز ،لربووي/ٝك
ظماّو ك تم اةووِ َٔ ٜ
جش ّٞ،ف قدٓوْ وَ سِدٕ وةدٓظن
ٔقوود تق وىَٓ .لووف ،لووٕذ٘  ،الووذِ ٙووٕ فووٗ ٞ
،فةزيفٛك ،فةّب ئ ،ل ٓ٘ ق ً مّٗ ،فذِب ،لةّبٕٓٙ.ك
ٔ،ل ٓووو٘ أوقووو ٜبةٗووو ٛذٗ توووْ إفووور  ّٟموووٜ
ت وذتْ ٔأتةّب ْ ،لاذَٖ آوٍوٕ ،بزصو ل ْ ٔ،تٖةّبةوٕ،
تة لٗىووْك ٍٔ ،ةووٕ، ،فووذِب  ،دٖوود ،لووذ ٙلرو
إط ،ابد ،لودَٖٓ ،لوٕ ينٓ ،جملٕصو٘ٓك ٔ ةّبو ، ٚلٍٓو ر
،ل ٓ٘ ت ٌ ق ٟى ٛقةّبمْن
ٔقووود قو و ً ِوووؤال، ٞاتةّبو و ،أٟ،ووونك تىو و
ذوووودث توووون ،لزٓصوو و الت ،لضٓووووى ٖٔٓٛك بٍغووووز
وةّبو ئ ،ل ودَٖٓ  ،دٖد(،فووذِب ،لةّبووٕ)ٓٙ.ك ،خوون
ب ،هلٍد ٔخ رجّو ك ٔ،ل ٓو٘ تةوًٕ مو ٜورو ِٗي
،اخوٕٓ،ٔ ٚحمل ٓةّبوو،ٔ ٛل ٓةو ُٔ ٔ،ل ضٓو وحك ٔ موو ٜقووٗي
،ةووكٓ ٔ،لةوووده ٔ،لؾووودو ٔ،لٕيفوو ،ٔ ٞلضٓوو ًك أٙ
م، ٜفٍ ٕو، ٛف رب وم ٛفرب رً ،اخ ون
، حملو، ٛل ٌٗ،(ٛاصوٕر:)ٚ
توووذتز ،اصووووٕر، ٚهلٍدٔصو وٗٓٛك أ ُٓ ٔ،لووودٚ
بوووٕ،.ك ،/فمربووو ٛو ٖو و /ك أ مٍو و قةّبووون ٔال توووْك
،الذ ر ه ب لةّبدر قةّبون ،فٕ ود بضوةّبة ٛأٖو ًك ٔأٌّو
،ت ر ِذٓ ،فوزٓ ٚخ يفو فو جوزت مٗوْ ،لةو ٚ
ب ةدٖي ،لوة ً لمىر رم ك ُٔ ،فضربز،ت نك
ٔأٌّٓ ًٖٕ ،ت ى ه ،لةّبودرك ،صو ٗة وةّبربوزٚك
ٔ،ص و رىٓ ك ٔأذضووٍ لمرةووز ٞ،بظربةى ٟوو ٛألووع
قوة ٛوَ ،لٍٓةدك ٔتشٍٖٓ ٔجمض تظتن أ ٗوب
،لواة ًك ٔقوة مٌ ٜرضّ ّٕ /أٔبٕصو /،.
ِٔو٘ ّووٕ ْ ت ٌو تةو ه أربةوو ٛأٖو ً وةدٓصووٛ
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وَ تن عوّزك ِو٘ أٖو ً، :هلو ه ، -لةّبودر -
،لٗووًٕ ،ل و وَ بةوود ،هل و ه ، -لٗووًٕ ،ل و وَ بةوود
،لةّبدرك ي خم إط خمد ّ ،لزمس٘ٓ ،فوش ُ،ك
ٔ،صو و مة مووو ٜصوووزٖزِ ك يفظخوووذِ ،لٍٓةو و ظك
يفٍ و و ك ٔرأت ،ةمووي أربةوو ٛومووٕكٕ ى و ٞك
ٖزيفةٌّٕووو صوووزٖزِ ك ٖٔظخوووذٌّٔ إط جةّبووو ه
،هلى ٖوووووووووو ك ٖٔقوووووووووووةٌّٕ موووووووووووِ ٜقووووووووو وةّبٛ
/و ٌٕصٗ  /ك ي رأت ،فمرب ت ،اربع سٔجو ت
ِؤال، ٞفمٕكك ٖظت إلّٗ ك ٖٔظخوذٌّ إط حبومٚ
ؾوةّبغٛ
/إٌٔت ٌو /ك ٖٔغضومٍّ ب فو  ٞلٗوشلَ ٍّو ،ل ٓ
،لةّبغووزٖٛك ٖٔمةّبضووٍّ أر ٖوو ٛمس ٖٔٓووٛك ٖٔةوازٌّوو
بوو لةوٕرك ٖٔشٖرٍّوو بوو لشِٕٓر ،لةدٓصووٗ ٛن ٔ موووٜ
وةزبو ٕٛوٍّو رأت جوةّب وووَ يفقووٛك ٔ مٗووْ قؾووز
وووَ ِ.ووب ك ٍِٔوو ك أ وود ُ هلوو صووزٖز ،إهلاٗوو
رأصْ إط ،لغٓزوك ٔأرقدٌّ مٗوْك ذٗوة اماوٜ
هلوو /بوووٕٖ ،.ضوو تٕ /أ ٙبوووٕ ،.مووو ٜعوووربن يفٗوونٍ
أبٗق ِةّبا ووَ جةّبون ،لوذِٓب إط جةّبون ،لرقٓوٛك
غووى هك ِٔووٕ ٖة ىووز ت ج و
آتٗ و إلٗووْ وووَ جّوو، ٛل ٓ
أبوووٗق ووووَ سِوووٕر ،لماوووٕتط ك ٌٔروووخ بةدٟو و ٕذ
ؾووٕرك ٔ خوون ،لةؾووز (قؾووز ،لوذِٓب)ك ذٗووة
،ل ٓ
تٕجووود ،آًك ٔ ،ر ب اوو ٓ ،لوووٗى ٔر،تٕ وو ك
ذٕه صزٖزِ ك يٓ فزب جٍةّبّ ،اميوَ ك ٔبود،
هل تظٌْ ٖدخن رمحّ ن
ٔ ٍووودو ،صووو ٗة ،فمربووو ٛبةووود .لوووفك
ٔرٔت ذمىّ و لشٔجّ و ،فمووفك ،لاووذ ٙو أربةووٛ
ٔصووووو ذربٗىووووو وووووووَ ذربىووووو ، ٞليِ،ىووووووٛ
،/هلٍووودٔظ/ك ٔ موووب إلوووّٗي ترضوووم ،ةموووي ك
يف غ ٔرٔ ،يفٗى بٗوٍّيك ويٓ قو لٕ :،إُٓ ،فمربو ٛقود
محم و ك ٔأٌّٓ و ص و مد .تووز،ك لووٕ صووربَ بٗ و ك
ٖٓ ك ٔإالا يفضوٗربُٕ ومربو
يفضٗربُٕ ومرب
م، ٜلدٌٓٗ بظصوزِ ك ٔصوٗربُٕ ِوذ، ،لةو
ر،يفع غغ ّٔ ، ٚن َ أ ،ل ٍٓ ظن

(*) ٖغو وةّبْ ِوووذ، ،ةموووي ،ةموووي ،لوووذ ٙرآٓ
ٖةةٕب َ ،بٍْ ٖٕصع (صٕرٕٖ ٚصع ،لةزآُ
صوٕر ٚووزٖي
،لربزٖي)ك تى ٖغوةّبْ وو ٔر
ذٕه ٔال ، ٚلضٗٓد ،فضٗحك ٔتظٌّو وٗ ٕلٕجٗو
ت ربزٓر وَ ذقٓ ر ٚإط ذق رٚك ٔوَ ٖوٍَ إط
آخووووز بؾووووٗ غ ت خم ماروووو، ٛلغٓووووربن ال
ِٕ ،ز
، حملوا، ٛل ل ، ( ٛل ةّبغم ب لزص ل:)ٛ
توووذتز ،اصو و م ،لةّبٕٖٓ.ووو ٛأُٓ بوووٕ ،.أخوووذ
مس ووْ بةوود تمة ٓٗووْ ،لووٕذ٘ ذمووٕ ،فدٍٖوو، ٛفةدٓصووٛ
ٌ/ةّب رظ/ك ذٗة رك ٖةّبغٓوز ،لٍٓو ظ ب لٍميف ٌو ك
ٔ ٖدُٓٔ بٕ ،.تة لٗي وذِةّبْك بن ٌٔٓوْ ت وذتوْ
وَ بةدٓ (يفةن ،فضٗح و مْ يفٗى بةد)
ٔقد أ مك م ٜبٕ،.ك خ ه وضم ٚذٗ تْك
،امس ،ٔ ٞالة ب  ،تٗ:ٛ
 - 1بوؤِٕ :،.ووٕ لةةّبووْ ،أٓه بةوود ،لووٕذ٘ك
ٔ،لربمى ٛتةين ،/ف ٍٕرر/
 ٖ - 2ج يفووووو ٔ :وةٍووووو، ٜلربمىووووو ٛب لمغوووووٛ
،لضٍضربزٖ ٗٓ،/ )4(ٛلضٗد/

 - 3ت ج يفوووو ٔ :وةٍ ِوووو ب لضٍضووووربزٖ ٗٛ
،/لغٓخؿ ،لاذ ٙذقز/

وقفة حتلًلًّة ملت حدث
، ل روودٖٓ ت ،ل ٓوو٘ ٔ،جّّوو جم ىووع بووٕ،.
،ارص و ةز/ ٘ ،ص و تٗ /ك ٔ،ل ٓوو٘ اام و
عووربن ،فوووز،ب ت ٔذوووزٔب ٔ وودً ،صوو ةز،رك
ٔ،ل ٓوو٘ ع و ِد يفّٗ و ودٍٖ ووْ ،ل ٓوو٘ أذةّبّٓ و ٔ و ؼ

يفّٗو /ت و بٗ يف صو ٕ/CAPILA VASTO
تٍّوووووبك ٔأبٍوووو  ٞغووووومتْ ،ل ٓووووو٘ ٍٖ ىووووو٘ إلّٗوووو
ض و تٗ /ك ٖووذحبُٕ أو و ً ٍٗٗووْك ٔ الوودت
،/ل ٓ
أ ى قْ أ ز ،تةّبم ،ك ٔر ٓ ٚيفةن ِ ٟموٛك ن ٓمو
،ختوو  .قوووز،رٓ ،ة صووويك ِٔوووٕ .رٔ ٚأفوووْك
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بّحز ِذ، ،لة ،لاذٖ ٙةٗػ يفْٗك ٔجةم ْ ّٖٗي
مٔ ٜجّْ (تى يفةن قةّبمْ جمحو وػ ٔأ ٌٔوٗط
ٔأٌربٗوودٔك أص و م ب و و و ب ،لٍّٓووزَٖ)ك
ٍٖٔةووووع وووَ بّوووزد ،لوودٌٓٗ ك وة ربروو ذٗوو ٚ
،ل ةغٓع ٔ،ل ظوٓن ك الص ربغ أصز،ر ،ةٗ ٚ
ٔ،فٕتك ذٗة أصٓطك ،لٍّٓ ٖ ٛوذِةّبْ  ،دٖد
،لٍٓ ز ٚإط  ،لكك ٔإط ،ةٗ ،ٔ ٚإلٌض ُ ك
تونٓ أذمو ، ٞلةو
ٔؽ ر لْ وزٖدُٔ ٔأتةّب
،حملٗا بْ آٌذ،ك

أمتكن اناشتر البىذيّة
 بةووود ووووٕت بوووٕ ،.و و ً  483و ًك وووَ
و ك ،ص ىزٓ أتةّب ْ ،لةىون بظذربو ً
مث ٌ
تة لٗىْ ،أٓط لر  ٚتٍ ِش ،لةزٌ وَ ،لشوَ ك
ووويٓ ٌ،ةضوووىٕ ،بةووود .لوووف إط مث ٌٗووو ٛووووذِ،بك
أِىّٓ :

 - 1ووووذِب أتةّب وووْ جٍوووٕب ،هلٍووود ٔجشٖوووزٚ
صووٗ ُك ٔأ مووك موووّٗي ،صووي  ٖ ٍِ/توو /ك
ٗى ك ال إهل
ٔقد دٓٔٓ وةماى
ضووٍد ٔوٍغٕلٗ و
 - 2وووذِب أتةّب ووْ م و ه ،ل ٓ
ٔ،لؾوووووووووووووو و ٔ،لٗ بوووووووووووووو و ُك ٔ،لاووووووووووووووووذٙ
ٖضوووووى/ٜٓو ِ ٖ ٌ /ك ٔوةٍ ِووو و (أؽووووور ب
،ل وةّب غ ،لرب وةّبم)ك ٔقوود ودٓٓ ِووؤال ٞإهل و ك
ٔأذ ٕٓ ب ف ٟرب،ٔ ٛلةدٖٓض (تى يفةن
،فضووٗرُٕٗٓ ٔ،فضوومىُٕ وووَ بةوودِي)ك ٔقوود
خووووون إط ِوووووذ، ،فوووووذِب ،لربووو و م ووووووَ
،لوةوووووووٕظ ٔ،اصووووو و م ،ل ٓووووووو٘ ٌضوووووووحّ
،/ليِ،ى)5(/ٛ

ٔل ٛبٕرو ِٔ :و٘ ،ل ٓو٘
، - 3لةّبٕ، ٖٛٓ.فض ٍمٚ
ٖةدِٓ ت م وَ ،لةّبو ذ َٗٓ ٔ،فوؤرٓخ خوم
،فووذِ،ب ،لةّبٕٖٓ.ووٛك آٌّوو خماؾوو ،لةةٗوودٚ
،لةّبٕٖٓ.وووو ٛووووووَ عووووٕٟ،ةّبّ ،لدٓ،خمٗٓوووووٛك ٔقووووود
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صو و دتّي ِوووذٓ ،لزٓ ٖو و مووو ٜأُ ٖؾو وةّبرٕ،
أت ز تةدٓو ك ٔأيفقن وض ٕ، ٝلةٗػك
مووو، ٜلووزٓغي ووووَ أُٓ ووود صووورب ُ بٕرووو
ٖرب ال ٖ ح ٔس مخض ٛغز ومٌٕٗ ك ٔمب
ال ٖةو ظ بربونٓ ،لودٓٔه ،اخووز، ٝجملو ٔرٚنك
( تةوووووود ،لةةٗوووووود، ٚلةّبٕٖٓ.وووووو، ٛلةؾووووووز
،ة فووز ٟةوو ٔجووْ ،ل وووٕٓر ٔ،ل ةوودًٓ
تى ذدث ،لٗ ب ُ ٔ،لؾٓ )

مكترنتت
 - 1ظووزٔ  ،ووش،ه ٔ ،ربو بووٕ،.ك ٔٔال تووْ
غووٕٟ،بك و و جةمووْ و ىٗووش ،ووَ
ٌة ٓٗ و وووَ ،ل ٓ
تنٓ ،لةّبغز سو ٌوْك تغوةّبْ ظوزٔ ٔال ٚ
ٖضٕ ،فضوٗح ٔ ،رب يفوْ ٔ ،ش،لوْ ،ةٗو ٚ
،لرب و و ب ،فةو ودٓظ
،لو ودٌٓٗ ك تىو و ٔر
ٔ،لةزآُ ،لربزٖي
(ٖٔزِٔ ٝوذ، ،جملو هك أُٓ ،لضٓوٗد ،فضوٗح
ِ.وووب إط ،لغٓوووزو ،اقؾوووٜك ٔ،ق ووةّبط ،ل ةو و لٗي
،فضوووٗرٗٓ ٛووووَ ،لةّبٕٖٓ.ووووٛك ٔأٌٓوووْ تةماوووي ٍِووو ك أُ
ٖربُٕ لْ صمو ُ مو، ٜلٍٓو ظك يفٗةوٕه لمىةةود:
قووووووي ٔ،ووووو وػرك ٖٔغوووووور٘ ،ابووووووزـ ٔ،اتىووووووْ
ٔ،ابربوويك ٔميغوو٘ يفووٕو ،فو ٞك ٔحيوٕٓه ،فو  ٞإط
ٌةّبٗووذن ك ٔأ ٌٓووْ تةامووي ٍِ و ك أٖق و تٗووع ٖةّبةووة
،ةٗ ، ٚفٗٓ إخل)
 - 2ووووووو و ؼ ذربوووووووووٗي ،لؾٓووووووو و ،اتوووووووووي

/تٌٕرٕعووٕٗظ/ك ،لووذ ٙتووٕ ٓ و ً 479
و ًك ،فزذموووو، ٛل ٓ رخيٗووووٌ ٛرضووووّ ،ل ٓوووو٘
وو و ؼ يفّٗوو و بووووٕ،.ك ٔ ظووووزٔ مم مووووٛ
عوو و ،لؾٓوو و خ هلوو و جوو و ٕٓ تضووووٕ ُٓ

،ةزٔب ٔ،الفوز،ب ت()2
ضووّن ،الص و ٍ د أ ٌٓووْ بض وةّبب توود،خن
ٔوووَ ،ل ٓ
،ةووودٔ  ،غز،يفٗٓووو ٛيفٗىو و بو و بمووودّٖى (،هلٍووود
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ٔ،لؾٓوو ) وووٍوةت ،ل ٗةّبوو ٔ،هلى ٖوو ك يفةوود
تظ زٓت رص ل ٛتنٓ وٍّى ب اخزٝك ٔخ ؽَ ٛ
غووزَٖك  ،الووذَٖ توو ٌٕ،
زٖووك ،تةّب ّى و وووَ ،فةّب ٓ
جيٕبُٕ ،لةّبمدُ،ن

 - 3وووَ ،فؤت ودٓ أ ٌٓووْ قوود ذؾوون ت و قع ٔتووظ ٓز
و ةّبو ه بو أصو م بو وو بو ،لٍّٓووزَٖ
ٔأص م ،هلٍد ٔ،ةق ر،ت ٔ،فٗ ٕلٕجٗو ت
تمووووف
،اخووووز ٝلمغووووةٕب ،ل ٓوووو٘ عووو
،ةةب ،لضٓرٗةٛ
 - 4ال ُب ٖد وَ ،إلع ر ٚإط ،ل غٓو بْ ،لربوةّبم بو
ظوزٔ ٔال  ،ٔ ٚربو ٔتش ِٓوود تونٓ وووَ
بٕ،ٔ ،.لضٓمو ُ ،بزِٗ،ي بَ ،ا ِي ،فوديفُٕ
ودٍٖوو ٛجةّبمووٛك ٔ ،الووذٔ ٙلوود أٖق و اصووزٚ
ومربٗووٛك ٔ بٗ٠وو ٕٛأرصوو ةزٛٓٗ ،ك قةّبوون أُ
ٖةزٓر  ،ش،ه ذٗ ، ٚل ٓز ٔ،لةّبذّك ٔ،خ ٗو ر
ذٗ ، ٚلشِٓد ٔ،ل ةغٓعن

اخلتمتة
 بةووو ً 1896ك ٔبووو لةزب ووووَ وضوووةا
ٍّ
رأصوووْ ،هلٍووودك وووز موووٌ ٜؾو وبٕ توووذت رٙ
لةّبووٕ،.ك تى و

ووز بة و ً 1898ك موو ٜج وزٓٚ

،فرب ُ ٌرضْ ك ٔت ِى ،لٍٓؾب ،ل ذت رٓٙ
ٔ ،زٓ ٚذضب مى  ، ٞرك ٖزجع ت رخيّى إط

و قةّبن  250و ًك ٔووَ ،فة ةود أُٓ  ،وزٓ ٚتقويٓ
ريف ت بٕ،.ن
ٔوّى قٗن َ ِذ، ،لزٓجن ،لرذٓك يف عوفا
أٌٓوووْ ووووَ أ وووي أؽووور ب ،لزٓصو و الت تو و رٖخ
،لةّبغووووزٖٓٛنك ٔقوووود تز.وو و تة لٗىووووْ إط ،لمغووووٛ
،لةزبٗٓووو ٛت وو ب حيىووون ٍٕ(ُ،إدمٗووون بوووٕ)،.
ؾووٗين ٍ ،ووك ،لةّبٕٖٓ .ووٛ
جو  ٞيفٗووْ أُٓ ،جمل ىووع ،ل ٓ
وزذم و ٕٛالذةووٛك ؽووٕر ٕٚجدٖوود ٕٚو رٕٓلوو ٛوووَ
بٕ/ ٖٛٓ.و ِ ٖ ٌ ، /ل ٓ٘ ٍ ،ةّ صورب ُ ،هلى ٖو
ب صوووي/و ِ ٖ ٌ ،لآلوٖٗووو، /ٛل ٓووو٘ تةوووين ،إلميووو ُ
ب لةّبٕ، ،.ة٘ٓ عخؿ س ٗي ،هلى ٖ ،/لدٓ،الٙ
الووو ، /لاووذ ٙتوو ُ وزتووشٓ ودٍٖوو/ ٛالِ صوو /
ؽوووووى، ٛل ٗةّبووو و قةّبووووون ،صووو و ٗ ، ٞلغٓوووووٕٗ ٗٗرَ
،لؾٍَٓٗٗٗٓ مّٗ
 تمى ٛأخم ٚالبدٓ ووَ قٕهلو ذوٕه بوٕ،.
ٔ،لةّبٕٖٛٓ.ك بةد ِذٓ ،لدٓر،ص، ٛفض رٗقو(( :ٛبوٕ،.
لوووٗط إهلو و ٔال ٌةّبٗو و وُزصَو و ك ٔإٌٓىو و ؽو و ذب
رص ل ٕٛص وٗٛنك ٔ،لةّبٕ ٖٛٓ.لٗض ٍٖو مس ٖٔٓو ك بون
وذِةّب ٖة ٍك تة لٗي ِذٓ ،لزٓص ل، ٛفدِغٛن

مكاجع الدّراسة
غووةب
ضوو ٛيفووزٌ،ربم لموةّب وو،ٔ ٛلٍٓغووزك ،ر ،ل ٓ
ضووز - ٚوؤص ٓ
، - 1فٕصووٕ ، ٛلةزب ٓٗوو، ٛفٗ ٓ
- /1959/ـ ()127- 126

،لةو ِزٚ

 - 2خم ؾز ت رٖخ ،ةق ر :ٚأرٌٕلد تٌٕٗو  ، -ش، ٞأٓه (و جي) -ـ()639- 635
 - 3ت رٖخ توٕٓر ،لرربز ،لضٓٗ صٕٖ٘ :صع ٗ.ن ٌةٗض- ٛـ()69- 63
 - 4رٖٔ،ووووو،( ٛلغووووو ر بووووو أؽووووو بع ،ووووووزأ :)ٚذٍٓووووو وٍٗوووووٌ(ٛة
ت رٖخ2007/7/23:

وووووَ جزٖووووود، ٚل وووووٕر، ٚلضوووووٕرٖٓ)ٛ

 - 5ت رٖخ ،ةق ر( ٚوٕصٕ ٔٔ :)ٛه ٖٕر( ٌ،جش 3ٞجمماد - 1ـ)65
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 - 6ت ب ودٍٖٔ ٛع ز :أو إصي ( ر،ص َ ٛودٍٖ ٛجةّبم- )ٛـ()73- 70
 - 7أرعٗر٘ ،لغٓخؾ٘ٓ

هىامش:
1ووو ،لٍميف ٌ ، ِ٘ :لغٓةٕر ب لضٓة ٚك أٔ بٍغٕ ٚو خٖٗم ٛلضةّببٕ و
2ووو ٍِو ك عوةٕب ٔ ٕٟ،وع دٖود، ٚلةو إصو وٗٓٔ ٛغوم إصو وٗٓٛك توؤوَ بو ل ةىؿٓ صوةّبٗ إط
تٍةٗ، ٛلزٓٔن وَ ،لغٕٟ،ب ٔ،لذٌٕٓبك ٔلمخ ـ ،لٍّ  ٟٓ٘إط ومربٕت ،هلل ،ابدٖٓٛن
3ووووو ،فدرصوو، ٛابٗةٕرٖووٌ( ٛض وةّب ٛإط ،لرٗمضووٕ ،إلغزٖةوو٘ /أبٗةووٕرظ)/ك ت ٌ و تة ةوود أُٖ خ و ـ
،إلٌض ُ وَ ،فخ ٔ ٔ،لغزٓٔر ِٕ ،لذ ٙحيةك ،لضٓة  ٚوَ خ ه لذ، ٚا أٔ ،لرزن
4ووو ،لضٍٖضربزٖ ٗٓ، ِ٘ :ٛلمغ، ٛهلٍدٖٓ، ٛلةدميٛ
5ووو ،ليِ،ىِ :ٛي تٍِّ ٛذ، ،فذِب ،لةّبٕ، ٓٙ.لاذٖ ٙةدٗ بٕ ،.إهل
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حممد سامر كوكش*
أفالطووويعد موووهد وووهدأفوووةد أ وو دفال وو د ا ط وو و اطي داحللر وو و دأق يوو و د لل سووووب دمعد
اليينوووولعدال هىلوو و دمعدملنووووطد م وو و د وو و ا د الغ ل .د د
ت ي و أدأط وومميد رووهدت روويادأق و اد ي وولد د
وولأدأفالطوويعداحنمموول دأقي وولد انكسوولطد
تلط خدال س  .د
ووير لدمقو دفزىل وولدالب و د درو ي د وول د
لوووهدأفالطووويعد دأقي ووولد ووول د )824دقبوو د
املوويالمد ووهدأ و قدأط و اطي ددمأد ووهطدأ وويأد
أط وووومميعد ووووهدروووويمط دآخوو و د ووووي دأقي وووولدد
ت سطدأ دف يين دمعداحلكيةد يليع.د د

رلنوووويدأقي وووولد د ووووو أد الووووه دالوووو د
جتل طفلد دحول دحو ود في وادما و دقلمت ولد
معداالحنممل ددمأدتياليدفزا ةد دنزا لت لد عد
م ووةط د ح ل وولدد ووبطدفو اداالحنمموول دمعد
ال ضووواةدالسوووكلن دالوو عدتوووزا هد وووعدال خووول د
الهىل اطيوو دلموو و د وو ر ددف وووهدت لفووويد
ووووادأقي وووولد وووول د ووووهدرووو د كوووولعد فووووي ةد
الس سووووممل ييعد حفووووةدح ووووادجتوووول د ووووهمد

)854دقبو و داملووويالمد وووعدأند ووولدح ووويد مو و د
دالملط ددف هدان يدفو أد
االن ولطا دالب
احلوو و ود ل سووووال دأقي وووولدل ل ووووهدا ووووةط د
ليسلنهطدال عدف ضد ي لدنظل دحكوةدا ق يو د
ا ليغلط ) *.د

رلعدأفالطويعدىليو دمعدال سو دقبو دأعد
وو طد و ا دمعدطأعدفحق وويمم د أخ و د د
أ دأ أد م ةدالشم د ال غو دمعدأعدحضود د ي ولد
حوووه ثلدلسو و ا د وووهعدفيو و درو و ل دالشوووم دد
فأ دبو د وولدنووعد و د لز و د و د و طد ملوولد
وووو مدحكووووةدا ق يوووو د حوووو دو وووو دال ظوووول د
الووهىل اط د دأقي وولددجدتيمي و دت و دمفسوولمد
وووكلعدامله وو د وووياحي لدحنووويد )222دألوو د الشبلعدمعد و ا د حويرةد دم سول د ل و د
نسووو د دحووووطدأعدأفالطوووويعد أط وووومميدرلنوووولد أروهطدال وويعدحك وةد يو د ل وها د وول د
هطاعدالمهمداملثلل دلسكلعدف أدامله و د ويد )455دقب دامليالمددفلنسو طددتال يو د و ا د
)51أل دنس ددألكدأعدامله د ياحي لدت عد ال هدأأف ةداحلكةدمعد ه و د يغولطقدم ويود
د مم وو دمب يوو دوووه مقداملووياطمدتم ووهد وواد أقي لد ا مهدأفالطيعد هد ط د هقدطي دط بولد
احلووو يداليه ووو د ال دوووولطقدد قووووهدتموووول ةدم طد ل م ووةد دأ وولرهدأخ و رددفووزاطد و و د دأق وول د
المبيووهد دامه و دامل زلي و دح ووادروولط دا

ود

*

أديب سوري.
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ألكد ا طمو دأنو د اطدم وي دم مملليولد رو ي دد الثللث د ه يقد هدم ينيسي دا رغ دن س د ول د
وووهدامل روووهدأعدأفالطووويعدرووولعد ب وو د وووهد )465دقب و داملوويالمدد و د و د وول عدتووهط د
أر لودفيثل يط د خلرو دأطخي ول دال ولطن د ا حدقةدان طدمعدأقي لد مهدمخ لق د دال يفيقد
فوويد وولردط ل وويل د قل ووهد سووك عدحظ و د طدا حد ره لداملشرت دم يعد مخ لق د د
إ دوولودأفالطوويعدالشووه هد ث و دله و دروويطقد حت يووقد وولدروولعد وووبيدملي و دد و دأفالطوويعد
ال ي سييدامل كدد قهدتم يد ضو دمعددم ويعدد ووهط د دا رلمىلي و دح ووادجدووولعدم وويعد د
ح ي دالممل ي دم ينيسي دا رةد وهأد وهدقوةد تيل دالس مم د در ي دمالدأن دق د مبيتو دف وهد
للرتممدمعد ال دف اداحللرةدالو دالشولود أفالطوووويعدن ل يوووولدا ووو د يووووقدح ووو د دأعد
مالدأعدال وويأدالو عد ووهأدأفالطوويعدىللط و د وواد كيعداحللرةد كلد في سيفلد دآعد مل.د د
فو و ادامل وووكداملسو و بهدرد و و ددلو و دطوووي الد طو و مد
مؤلفاتـــــه:
أفالطوويعد ووهد قسوومم دد مووهدطح و دو يف و د
أمجوووعد طخووويدال سوو د وووادأعد ل ووول د
ل خمملطد دالب د قعدأفالطيعدأ حاد يعد عد
المبيوووهدد لكوووهدأ وووي ح د فووويد وووهدأروووهقل د أفالطووووويعد روووو يدرل وووو د أ وووو يد مووو و د
ح طأدل ل د ب غد هداملل دد ا مملعدأفالطيعدأعد الك طد ال ل دامل يل د دتضايةد وهمفلدد
ميمدمعدأقي لد ول د د)443دقبو داملويالمدلي و د مالدأعدال ووولمد البووولحثطد يوووز ادا روووي د ووولد
ا رلمىلي ددفكلنيدأ دمل م دتضعد نلجملد روو و يفلدعسووووطد احوو و دتألي وووولد نيوووويد
ل أفي دطمل داله ل د مبهادل لودالشم دد قوهد وو و ل دالشوووبلود للووول طا دالسو و اطي )دد
فيد اداال ةد طالهلولد وادحه و دالبممو د ن وولدتظ و دآطا د و ا د تووهافعد وولد تمم و عد
أروولمىلي د أقوول دفي وولدأفالطوويعد م ووةدال وول د أ ووة دحووي د وولفيةدأ ل ووي د ترتر وولد م و دد
ووهدأ و فلد اح دوولطد و ا )د فوويدمفل وو د
ادط دأ لأأد و ا د الد مم وطد وهدأحوهد
أم اد ارمم اد هد طدتال ي أدمثلني د شو هد أ وول دالك و دقبو د يتو دد فيبوول دا رووغ )د
ت يو ادروولعد و فطد ووةد د مو دا حيوولعدمعد فووو دحووووياطد ووووه دحووووي دالمالقوو و د ووووطدالم ووووةد
الم دد الس سممل )د ته طدحي دال ضوي دد
زل  .د
ووووهدأفووووةدخووووول دفووو أدامل ح ووو دن ووووهدآطا د
مووووهد ووووي دالممل يوو و دم ينيسووووي دم وووولأد
ره دم يعدلز لطقدر ي د قدقلنيو دلش و ايد الس سممل يطدخوي د ا د ملرو ددأ ولد
ووادت ي و دم ينيسووي دا رووغ دأ ووالدأعد ب وواد ول طا دالك يل )دف سطدمعد لد مهد يمتو د
ف اداحللرةدأفكلطدأفالطيعد حي قدح د د وووووهدم وووووي دم مملليووووولد منشووووول دا رلمىليوووو دد
أعد كوويعدامل ووكدفي سوويفلدد ووحدأعد يمت و د مووهد ت وووو د وووة دا فكوووولطدال يثل يط ووو دد ووووهد
ش هد دردتث درثحاددف وهدنشوأدخواليد أ فلد املأم )د ي ي لداحلطدال عدرولعد
وووطداحلووولرةداده وووهد م و ويدعدا ووومم دا خوووحد أفالطوووويعد وووووبلقلدمعدت ل لوووو دت ووووول الدف سوووو يلد
يد و دمعداهلو ود ووهدرو ي د طمووعدأفالطوويعد وووول طقد فيوووه ع)دالوو دتمووول د ي ووويعدخ ووويمد
خل بوولدمعدأقي وولددمالدأن و د وولمدمعدر و ي دل و قد الوو د مووهداملووي دد قووهدأجدأفالطوويعدتووألي د
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ألكدال كد املي ي ادمن لدالب و د وهدا روي د
الثل د در د ةد ادحوهقدد وهططدال كو د
د و ةداملم ف و د ووهدا دمطا داحلس و دمعدالظووهد
ال أعدقةد ومهدمعدالم ةداال هالل دد و د
أخووووحادمعدال م وو و دالوو و دعثوووولد ووووهدالم ووووةد
الكل وو دالوو عد ك وو دن سوو د سوو د ووو د
أ ل ووولدلغوووحأدد مم ووووقد وووادفووو ادال ووووهططد د
االطت ل داده دالول ه .د

ر ل و د د اد يط و )دالو عدر وطد دأ قوول د
بل ووهقد دفوو أدامل ح وو دد فيوو دتظ وو د موولرد
امله وو و دال ل وو و ددأ وووولدووووول طقد لط يووووه )د
فيمو و ضدفي ووولدنظ و و داملثو و دد أ ووولد وووول طا د
الشوووويايخ )دفيغ ووووطد ي وووولدالمموووول عداملسوو و د
فكلطدأفالطيعد ة دت يقو د دادوه ددف ويد
حيوول دتشوواي دحلل و دالس سوومملد د ىلي و دمعد
تو ي داملمولن د دأنوياعد أم ول دد مو طد واد
م اداليميمدد هدأ دول طا دف أدامل ح د
األخـــالق:
طي ل )د في لد ل د ي يعدالممبيم د نشأقد
ووو و لدا ووو و ك ل دفضووووول د
ا خوووووال د
الكيعد امللقدد أ لدآخ د لدر وطدأفالطويعد
ف وويد ال وويانط)د ووأل د ووهداقو د شو قد للو د ال و دا نسوولني د د وواد س و يردا ف و امددمالدأعد
ا خووال د ووهدأفالطوويعد ثوول دامووحد معدتمم ووعد
ُش ّعُدفي لدل د ع.د د
ا نسوولعدمعدامووحد موويندلووهردأفالطوويعدال مم ووعد
املعرفـــــة:
معدالسملمقدد ف ادالو مد وطدالسوملمقد اموحد
مووووهدأفالطوووويعدفي سووووييداملم فووو ددف ووووهد طقو دأفالطوويعد ووهدأ و لأأد و ا دد املمو يد
م دآطا د ا د دطمأد وادالس سوممل يط.د أعدامحدا نادلهردأفالطيعدفويد ثول داموحد
دال س ي د املمم ووقد ثوول داحلووقد اد وول ددد مأاد و كدامل و د
ف اد ميندأن دتم ةد هدأ لأأدال
ا عد ووطداملم فوو دالوو دتسوو د دالم وو د مووهد المم قداململر دال ل دجيهدأعدامللمقد ادسهد
جت ووووهفلد ووووهدروووويطدالسي وووول دد أ ووووليد ر ي لد هد لردالش دد هدقةدفوإعدال ي سوييد
أفالطوويعدمعد وولدتم و د ووهدأ و لأأدأ دروويغ د فووويدالو و عد ت وووعد للم و و دفوووي د سو و يرداملووولمقد
فبي دل م ف ددف هدأرهدأعدا حسل دلي د ادسوووهد ووورتودأرثو و دفوووأرث د وووهداموووحد
املمم ووقددفوولمالخدا خالق و دل و مد ووادقووي د
ر داملم ف .د د
رو و ي دأعدف للوووكدأفكووولطادتو و غحد و و غحد أفالطوويعهدفوويدم لتوو دالمال ووقداحلسووي د للزفووهد
ا مطا داحلسووو و ددمالدأعدا رووو و دفووووويدالم وووووةد االطت ل دمعد س يردال أ دالم الن داملل دد
د اداموحدلوهردأفالطويعد دأ وكل د و اد
املسو و هدمعدال ووويانطدالثل و و ددفووولل دت قووواد
هطا داحلسلود اهل ه د ال وكد املي وي ادد أ الفلدريطقدامحداملثللي د دطأ داهل دد مث د
فوو د ووي دت ووي د وواد قوول عدوسي وو دمالدأعد نوويعدأخوو د ووهدامووحدفوويدار شووليداالنسوودل د
ي وووي لت لدت ووول زد وووهدالسي ووول ددف وووي د امليميمد دالويطداحلسي دد ف للكد تب دأمناد
قدفي لدامحد هدط وقدالم وةددأ ولدامل تبو د
احلسولود وهدادز يول در وولد مو دال ولم د و د
د دالمهمدن سو لد وو دال ظو د وهد ا منووادل اوودحدأ دالسووملمقدف وو داحلوووي د وواد
فيد لدت
املمووه مدد ليسوويداهل ه و د دقيوول داملسوولحل د ال قدال عدالد م ب لدأرد الد بم لدنه  .د
دمن لدت ي د وادمطا و دا

وكل د قو د واد
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أثـر أفالطون يف الفلسفة العربية اإلسالمية:
ل وووهدأقو و دفكو و قد امله و و دال ل ووو د د
ال كو دالم و دا ووال )د أ د ووهدر ووطد د
ف و اداملي وويعدأ وويدنو و دال وولطا دمالدأن و د و د
امل ي دا فالطين د د يل دم ال دحييدقه د
لوووو د در ل وووو د آطا دأفوووو دامله وووو دال ل وووو )د
مب وووه ل درال يوو د س يضوو دد يوووزدامله وو د
ال ل و د ووهدامله و دال ل وو د امله و دالضوولل د
امله دادلف ي د ته حدامل يحه) .د
الدىلكهد دف ادالوهمدمالداحله د هد
أف ي دامل او دالو عد وم دا وهدط وهدلك ولود
اد يط و )د فالطوويعدد و رد مض و ةدأعدا ووهد
ط هدقل د م و دفو اد ول د وادط وطدا وهدحييواد
الو و دق طبو و د و و يقدالسو و مملعدامليحوووهعدأ و و د
ي د م ويودامل وويطددل وهدرولعد و ضدا وهد
ط هدت اي در لود اد يط )د فالطيعدفيد
ال ه ووهدظ يووعدأ وووكل دال سوو مد اال وو بهامد
تم ووووو و د حهانيووووو و دالسووووو و مم )دأ داحلكوووووووةد
اله ك لتيطع.د د

رد كووهدت ضووي دأفالطوويعد ووادأط وومميد
دالوورتاادالم و دا ووال دنلجتوولد ووهداخ يوولطد
وووطدأحوووهدال ي سووويفطد وووهدم عدا خوو دد م ووولد
روووولعدال ال وو و دالموو و ود املسوو و يعدعسووووطد
ا حويا د دو عد وادالسويا دمعدأحوهف لدم عد
ا خ دل هفلعد هدفك قدم وال ي د ويعد ولدد
قوووهدحووول دال ووولطا دال يدفيوووقد وووطداالجتووولفطد
مفل لد هد حهقداحل ي د در ل د اد عد طد
طأ داحلكي ط)دأط مميد أفالطيع .د
روو و لكدف وووويدنظ وو و دأفالطوووويعدالوو و د
لد دول طقد فيوه ع)دالبولود ا وملدأ ول د
اده دحي دأر داحلطدال عدق طدأفالطيعدأن د
نل ووعد ووهد الق و د ووطد وولدفوويدنوول عد وولدفوويد
أط دد هدف لدحي دامل د لمل لطق د الغ يضد
دحته هدطبيم د ن لد دالياقعدطبيم د زم م  .د
ردىليدأفالطيعدح اد طق لد دأفكلطاد
م ي ل دف س ي د ا م د فل ددحي دمتيدلو د
قد ا م د دتلط خد ةدال س  .د
د

د
د
د
د
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حسن إبراهيم أمحد*
ايعظيررىن أسرريي بي ن ايررغءمنملررينميإررعب ن ررتن
حرررباقنايع ررر(نا غررريس (ن ايج ررر(ن نح ررريزان
ايرررب سن ايثرررج ات ن كرررأنب ن ثرررأس رن رررتنح ررريان
اي طن ايض يس ناي يح ( * ن

اخلررج من ررتنايخرريس أني ر إنا ررجا،ن سا رر ،ي ن
هررغن ررنن إررت ن نا،نث عخ رربقنءررتناي رري ن ن
ايخيس أ ن امل ضغ نهعرينهرغنلرإذنهرلاناي ري ن
اينايب سنايلينن ع هنء ىن سيسحه ن اإلجنيزاتن
ايررننن ررب بي ن بررلان إخيررذنا ن عررخ طنايغ ررغ ن
ي رربنمررجمنايعررجبن ررتنلرر هن ررجلب ن ىلن
ايخرررريسخيم نا رررريناي رررري ن رن سنثيءررررذ نثبررررغن ايعيملناجملي سن اي ع ب ن طغ نهنحتر نق ري لب ن
اخلج من ننامليإت نسغا ن
اال رباطغس ررريتن حيغنبرررين رررتنطرررج ب ن رررغ ن
انطالقي،ن ينكخ هناأل بن ييكنص غسن ن كيرناي جآرن غحبنمطغالب ن ء ىنايرج ن رتن
زا خررهناألس ر غء (ن نسساألس ر غيناأل ررم نحررغ ن االمخالثرريتن اخلالثرريتنايررننلررببلبينسرريحخب ن
إرررررجا ،نثررررريحخغ انحتررر ر نء ررررري انحرررررجاكب نن
ثإررجاناخلررج منا ناي رري ن نايخرريس أ ن عيق ري،ن
آسا نهي ( ن غنان غظ(نء ىناأل (ن حغرغسهين ايخررريسخيم ن عتر ر اتنحغررريساتناملعط ررر(نايرررنن
ايخيسخيم ن سخ عبا،ن غالتن ؤمل(نالنميإتنارن حتجكرغانث بررينا ال،ن ظفغهرينمررننلغظ ر ن ن
حتيذن النء ىن باناي عغسن ييغنانء ىنايعجب ن ال ناي ي ن انايعبج تن حرغعنايع رذن نهري ن
ث غاهرررينارنايعرررجبنمج رررغان رررتنايخررريس أ ن رررين النل ر ا نلررغاهبناسررخيجاسهين نانملعررخانايث رري ن
حيررجعنء ررىنلعرري ناملغعررغينايررلينحتررب عينث ررهن اإلسال من ىلن غ عينهلا ن سخيجانث ه ن
كثنا ،ن
املغ رررررر(نايررررررننكينرررر ر ن له رررررر(ناي ررررررغان
ن ايسؤا ناأل نايلين طجحننفسه:ن رتنهر ن
ايعررجبنايررل تن م ررغانايخرريس أخن ك ر ن م ررغ ن
غاخن ن
مررغ نايعررجبنايخرريس أ نكرريرن ررغ نلررغثجتن
هل ن عط يت:ناي ي انايع ج (ناملخيث (ن خض (ن
ايررعحمنديررب نا ،ال ن سر ان يمل رري ناملغحرربان
املخيث (ن يإلسال ن ين ي ،ن نل كناإلسا انايرنن ن
اسخعبيعررربينثر ر ب ن رررتنمرررال ن اسانحرررجكخب ن
ايخيسخي (نمال ناي ج رناأل ىلنيإلسرال ن ييثر ،ي ن
امرررررنا،نايج ررررر(نايعيس ررررر(ن ن عيثسررررر(ناي رررررغ ن

االنخ رريس ناحررب ناسلرربا البي ن عررب ين ررجتن
ررهنايعرريملنآنررلاتن ا خ ر نا ي خبررينءيمل ري ،ن نان
كررريرنيإرررذنثعرررذنس انثعرررذ نث ررربن ررري تنس ان
ايفعررذنايررنناكي رر نامل رربب (نا غرريس (ن ررتن
األطررررررجاملن ىلناملجكرررر ر نايررررررلين ررررررباتن عررررررهن
ا جكررر( ناين رررتناملسر ر يان رررتنلرررعغبن رررنن
ءج (ن س (ن يمل ي ننالبي ن عناالءخيري نء رىن
ا ررررب ننايع ررررغينايررررلين رررربان عيثسررري،نءعرررربهين
ي جآر نليسحي،ن إيال،نيهنل ج ع ي ،ن

*
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نانكيرناي جآرن ع خهن ينعي،ني خغ ننث ه ن
ث ن إتنا ب ننايلين ربانععرهن ن رب ن عربن
اكثجن تنقجرنكليك ن ييخييمنثيي بساتنء ىن
ايخبق قنث هن عنءظيخبري نالنكإنرتن رتن عربن
ررينميإررتنارن جاثررقنهررل نايعي رر(ن ررتنهعرريت ن
ميإررتنايج ررغيني خث رر نارنل رريسا،نءيس رري،ن رربان
لرررأ ن ن نايث يثررر(نايعج ررر(ناإلسرررال (نس رررينملن
إتناي جآرنميإنتن عه ن هغنقي ذنيإثنن تن
احملررب يتنايررنن رر نءن بررينايإررثنن ررين رر ن
ايث يث(ن ايغحبانايعج (ناإلسال (ن احبقنث بين
اي ررج ون االن سرري يت ن ءرري نلررأ نناالنخيرري اتن
ث يررريناسرررخع بنايخي رررغسنحرررغ نا اسنايضر ر ي (ن
ايإ يسن نه ن
الن عرر نارنهرررل نا جكررر(نكينرر نمررريسمن
عي نايث يث(نايعج (ناإلسال ( ن ذنهمن رتناهر ن
إغنيلبينايننلعسبن ىلنك يسنامل ربءانء رىن
ا خرربا نايخرريس أنايعج ررمناإلسررال م ن ررتنايعررجبن
تناي عغبن تنثي نا جه نايعجب ن عنارن رين
انختغ نهغن ن طريسن حربانايث يثر(نايرننانختخبرين
ا ررياناإلسررال (ن يي غرر(نايعج رر( ن ررينا إررتن
طال ن ص نايث يثر(نايعج ر(ناإلسرال (نء ره ن
هرررغن صر ر ن غعرررغءم ن نن ن غل ررر(نايعج ررر(ن
نا ر ر ن رررؤ جاتنكرررثنا نن رررين رررب نء رررىنقغلبرررين
اسررخ يقبينارنلعسرربنهررل نايث يثرر(ن ا غرريسان
ي بي ن
ىلنهرررل ناملجح ررر(ن عت البرررين عرررغ نايرررل تن
خ رررب غرنءرررتنءظيررر(نهرررل نا غررريسا ن حخرررىن
اي جرنايسي عناهلتجي ن يإت:ن ينان عبخ ن
ي طيئتناخليئفغرن تنلعإجنايخيس أنملتنيهن
ا جن نجم بالهنايضرفجا نثبرلان رنن إرت ن
تنحرقنايفريء ان ايالءر انء رىن سريسحهناالن
لعإجنا ساه نثبلانميسمناألمال نا ي با ن
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كيينميسمنامليإتن يث ري ،نث ربنكينر نكرذن
حغررريسانءرررربنايخررريس أنامليخررربنلعرررخان رررينلخ رررهن
ظج ثبين ء ج خبينثخغظفهن نح يلبي ن نلرتتن
عت البررينملررتن برري نثيررينكرريرنن ررتناسررخيجاس ن
ثيئبان ج ناسخ عي هن س رينلطرغ ج نثييعريملنملن
عرررربن ررررثال،ن ىلنانخرررريمنايعت رررر(ن عرررربنارنانختبررررين
ايسغ ج غرنا ن جا ن ذن رج نلطغ جهرين ىلن رين
نررجا ناي ررغ ن ررينالن سررخط عناحرربنسرر بننسرر خهن
ي ب ن هإلانل س نايسرع(ن ىلنثضرغ ناس عر(ن
ا نء جنلبجا،ن اي ربجن ىلناسري عن األنسر غين
ىلنس ر ع(نا رري ن ثررذننيرركن ررينانختخررهنايث يثرر(ن
ايعج رر(ناإلسررال ( ن ثررذ:نايضررفجن ء ر نا ررربن
كرررثنن ررريننفخرررجن رررهن رررين ُعررربُّن رررتناسرررإن
ا غرريسانا ب ثرر( ن هررغنثخررجني ررج (نععرري ن
يسرررخيجاسنس قررربنءي ر ر ناملغعرررغين نكخررريبن
"صبا ناملضيحلن حرغاسنا غريسات"ن3002نس ا،ن
ء ىن عطرقنصربا نا نغريساتن يلري،ن غاسهرين
ن
ايبائ
ايسؤا نايثينمنايرليننسرأيه:ن رينالرإي ن
ا غغسن نايالحقن تنايخيس أخن ين سنايعجبن
ث هخ ن
األهر ن ررين ررغذن ييعررين رري ن ررتنقرري ن نعررين
مج عررين ررتنايخرريس أنالح ر ،ي نميصرر(ن ن جح رر(ن
ا با رررر( ن ي غررررغسنث بررررينلررررإالر:نثيءررررذن
عفعرررذ نصررريحبناملأ ررر(نا نايغر ر نء بررري ن
ايغ ر نقرربن إررغرن رربسا،ندرت ري،ن نانكرريرن
ء ررىنقرربسناملغ ر ن لرريك خه نالنسسكيأل خرري ن
ء ىن آ بناي ئي نثإنانكين ن إين(نايغ ن
لرررأ ن ن يعررر انيرررتن إرررغرن يررر إنيب رررهن الن
ايررلكج يت نكيررتن ضررععنايغقرريئعن األحررباقن
املعخانا غيسي ن
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ك ننعربنءتنحغرغسنين نا با ر(خن رين
ايلينن ب هني غريسانايعيمل ر(نا؟رخن رينلأ ننرين
ناملسجحنايعريملمنس يسر ي،ن اقخضري ي،ن يث ر ،ي ن
سررغ نايخعر ننءررتنل ع رر(ن خرر(ن إجسرربين ع ر ن
حإي عين لعغ عيخ ن
بررلاناملععررى ناررتنحيعررج رن نايخرريس أ ن
رنكرريرننيرركن جع ر عي ن نانملننإررتنساعرران
ثإ ننعربنءتنسثغعين يملععىنا غيسيخن اين
جهيرنء ىن اءيعينن ب هخن يععخ رهنارنايرجث ن
ايس يسرررمناي رررإ منا؟نرررمن املخرررغلجنا نايفئرررغين
ا ئررم ني ر إنسثغ ري،نحغرريس ي،نحرراننخ رربقن
ءررتنانفسررعينكعررجب نثررييجث ن ع ر ن ا رر(ن
ايإ يس ن
اررتن ررعنايرر ا ينايررلين خ رربقنايضررب قن
ص غسنءتنكخي هن إءتيب ننجث ناخلج من تن
ايخرريس أ ن كررذن ررينكخ عررينهررغن ناي ررننءررتن
خميسمن تناإلءيق( ناالننإغرن عفع انلي عا ن
ررذنثرريء ان سررخ ا ن يررليكنسرر ه نثععررب ين
نإغرن عختانملرينلع رجن رهنا غريسانا ب ثر( ن
هغن نخيمنايع غ نمسخبينايجئ س( نثرالننسرخغس ن
نظيعررررينايس يسرر ر (ن اي ينغن رررر(ن نظرر ر نايعيررررجارن
لعظ ناملبر ن طجائقنايرت (ن ايخع ن لعظ ن
ا غش ن رعناثإيسنرين ث سرفخعينكيرينثعغنعرين
رررتن سرررجحن سررر عيين غسررر ىن ثعرررغرنا رررر(ن
حب ث( ن ثذننيكناألز ي ناينننجلب بين ايج ائحن
ايننكخععرين رعنالرإي نايختي رذنءعربننسريئعي ن
ءعب يننعخان الننسخغس نايخإعغيغ رينا ب ثر(ن
تن سيئذناملغاصالتن سيئطنااللضري ن رنن
نيكن ينالنحضجن النءبنيه نءعربهينن رغ ن نعرين
رررررررغرن
ثررررررريء غرن نايخررررررريس أنحغررررررريس ي،نالن
عفع ررغر ن قرربنءي عرريننيرركن نكخرريبن ع ررغسن
ععرغار:نسسايخ ع ر(:ن لرإيي (نايسر ي اناملع غصر(ن
ن
ايخعي (ناملعيق(

لعغبن تنايعيملنلعخان ضريخبينا غريس (ن
ا ب ث( نثخعخ جن الن سرخط عناحربن نإيسهري ن
ألنبرررينلث ر ر نقررربسانا خإررريسن رررب ن حغرررغس ن
خ ب رررر(ناالسررررخ عي ن نهررررينملنلبخررررب نا نملن
لسرررخطعنثعرررذننيرررك ن هرررل نالنلضرررععبينايعيررريئ ن
عرري جناملسرري بن ثضرريح(ن ررتن عخ برري نث ععررين
حيخررريمن عبرررين ىلن نهرررين نانكينرر نقررربنثع رر ن
ثع بينليسخي ي ،نثأسيي بن جاهانا غغسنء ىن
سرريسحنايخرريس أ نالنلخخ ررىنءيررينا ر نثيء خررهن
ليسخي ري ،نيإعبررينالنلخغق ر نءعررب ن ررذنلغظفررهن
لبس ررهن نحجاكبررين ررتنا ررذنا ب رربنايررلين
لعخته ن هلان ينالن ضحنارننعس هن ىلنانفسرعي ن
ذنملتنثعذننيكن اء ىن ع ينهنا غيسين سخعبا،ن
ىلن ررينميإررتناسررخثييس ن نايرررتاقناإلنسررينم ن
ن
رن نإيسنيألسإناملسخعبنء بي ن اينن
ل بن ع ناي عغبن ىلناخل ن امليعرمن سر جن
ايخغ ن يملفيمجنايسي ( ن
عررج سان رري زنهررلاناي ررإذن نايررخفإنن
ُ ر ر( نثبرررمنالنلث ر ر نايطيأن عررر(ن ىلنارن سنرررين
ا غررريسينسررر ختب نثرررالن ف رررربناالسنخسررررال ن
خي رر(نا جكرر(نايبائج رر(ني خرريس أنايررلين ع رربن
نخررريمننفسرررهن إرررجسن ررريهب نثي رررلسن رررين
إخ هن ءيانايطيأن ع(ن ىلنارنايخريس أنسر إجسن
سناي غانعج سي نثبلانحستنحعفمن نكخي هن
سس ب ررررر(ن نء ررر ر ناالسرررررخغجاب ن خ ررررربقنارن
حغرريسلانلخيجك ر نا الهيررين نلررج ن عررغبن
املخغسرررطن ايثين ررر(ن ن ج رررهن هييررره نلخعي ررريرن
اي رررغان ايغرررع نث رررانلإرررغرن حرررباهيين ن
ايررلس انلإررغرناألمررج ن ناي رريينءررربنسر ع(ن ىلن
مثين ررر(نقرررج رنيإرررذن سانا ن غ ررر(نحغررريس ( ن
سررررخعانء ررررىننيرررركن ييجسررررغ نايخغعرر ر ( ن
طيئع ري،ن ىلنارناملؤلررجاتنلؤكرربن با رر(نلجا ررعن
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ا غيسانايغج (ن ايضعغ نجمب ا،ن ن ال نين ىلن
ايلس انا غيس ( ن
ي رربنامطررأنحعفررمنايخ ررخ طنا نايخع ررؤ ن
ثإنانكيرنايرتا عنقبن بان نايغجب نثالن عر ن
ارنا غرررريسانسخخيغعررررعنجمررررب ا،ن ن ال نرررري ن
ايررربالئذنل رررنن ىلن جاكر ر نامرررج ن ن عرررغبن
لررررج نآسرر ر ينا نا ج إررررينايالل ع رررر(نا نحخررررىن
اثج رررين ير ر إنءعررربني ن ننالن سهيصررريتنسرررغ ن
ء ررررىناسررررخيجاسنانيخخ رررر ن عرررري ننا غرررريسان
ا ب ث(نالنلختب ن ن غجاث خبي ن ذن نا خالتن
عط يتنايع غ ن لغظ فبرينلإعغيغ ري،نسرغا ن ن
ايغجبنا ن ناين غقعنآمجن ع با،نءتنا عان ىلن
امليعرررم نح رررننهعررريتن رررتن خ ر ر ناملعط ررريتن
األ اسن فيء ررر(ن رررنن خغقعررر(ن نكرررذنااررري ن
ايعيمل ن
رررتن غاقرررعنقرررغاناأل ا نا غررريسينايعج رررمن
لررربزناي غرر(نايعج رر(نايررننكرريرن رربانبيناسيس ري،ن
خ ع ري،نأل ررجزن إغنرريتنلخضرر خعينا غرريس ( ن
ررين سررخعبن ي ررهن غ نررين غقررعناالءخ ر از ن ررتن
ايالثرر نكثررجانا ررب ننءيررينلخعررجعنيررهن ررتن
هيي ن عرع نا نهترغ ن ر ن رنن عخر بان
ىلنارنايع ري ناي غرغينلري عني ع ري نا غرريسين
يرر ر إنايعإررررإ ن ررررين عرر ر نارناخلررررج من ررررتن
ايغررع ن نا ا ناي غرر(ن لجا عبرري نالنحيضررذن الن
رررغاناأل ا نا غررريسينايع يرررمنايخإعغيرررغ م ن
اسررياناي ررغان نايعضررجنا ررب ن ن نع ررعن
امل ي ت ن
املعررررخانا غرررريسينايخإعغيررررغ من فررررجعن
ضط يلهن فج اتنح هنايننلجاث هن لخ ا بن
خ ا بنهل ناملعختيتن ينلغ فه ن كريرنء عرين
ارننعخ هن ىلنكرذننيركن رعن ربا يتنلغاصر عين رعن
ا غرريسانا ب ثرر( نثبررذننسررخط عنايخعرر ننءرررتن
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لإعغيغ رررررررررريتنايإبج رررررررررري نا ناملعخترررررررررريتن
اإليإرت ن ر(ن ا جزهررين سرريئذنااللضرري نا ب ثرر(ن
يسخخبا ناملفج اتنايعج (خن نعيننإري نالننفبر ن
سطينيتنا عيئعيناملخفيء ان ن ئخب نايعج (ن ه ن
سخخب غرنهل نايغسيئطنايننالنجيب رن رب ال،ن
عبرررين نيغرررخب نايعج ررر( ن لعج برررين ضرررعبن الن
خعج رربناألسرريا ناينايع ر نايررلينانختبرري نثررالن
ضحن ععن ضط حن تنايعج ر(نملعرخانا ج إرمن
ا نص ر نا ن ررن ن ي ع ر نيغخررهنايعيمل رر( ن ا ررذن
يرتا عنايعج (نارن عرخانايعرجبنء رغ ب ن غرخب ن ن
حغرريسلب ن يي عرري نء ررىن ررين ضررحنلغظ فررهن ررتن
حغيسلب ن عن ين خ سغنهن تن نهي ن هغنثعذن
حغيسين ج ي ن قبنءجث نحغيسلعيناي بمي(ن
االقخ يانءعبي ن
نايث رررر(ن ررررييعفإن ايخ ررررب نالن ع رررريرنء ررررىن
األ ع ررررريتن االسررررررت يي نهرررررل نحتخررررريمنالن ىلن
املؤكجاتن اخلطب ن ذن ىلناالخنجا ن ناء بن
امل رري تنايررنن ص ر خبينا غرريسانا ب ثرر(نء ررىن
سررخغ نايعرريملن ن رري تنايع ررغ ن ايع ر ن عررخان
حتب يلرررهنايبام ررر(نايرررننل رررغ ن ىلن ررربن رررتن
ايخطرررغس نثرررإناناثسررر عينا ج ررر(ن اإل إينررريتن
يررليك نثررع تننسررننير إنث ررطن نطج ررقن ءر ن
اي غرررر(ن لطغ جهرررري ن ررررذني رررري نء ررررىنصررررف يتن
ايخيس أنثيء انالن عفع ا نثعخجمنيغخعين ح يلعين
ا ييعررررين سررررخ عين ررررتندعرررر(نايالثيء رررر( ن
ءعرربهين سررخط عناي ررريحثغرنايعررجبنارن رررب غان
احبررري ب ن ناملرررؤكجاتنايع ي ررر(ن غرررخب نالن غررر(ن
سررخعيسا نالنس ر ذن ررننايخ ررب ن نكررذنح ررغ ن
ا غرريسا نحخررىنيررغنحتررغ نايعررجبنع ر عب ن ىلن
ايإخي (ناملخ ع(ن غخب نايفض ىنايننالن ع ضبين
تن إخبن بي نيإتناينكخي (خ! ن

خرجوا ،مل خيرجوا من التاريخ

النلال ناي غ(نألنبيني سر ن نثيء ر(ن نهرين
تناي غيتنايرننلعرخانايع رغ ن بري ن ءضرجنقغلبرين
هغنءضجنقغانا غريسانايعج ر(ناإلسرال ( ن رين
ع نلالز بيينقرغان عرعفي ،ن هرمناكثرجن ج ر(ن
ءرررتننيررركناي رررغ نح رررنناخل ررريساتنالنلررربح ن
ثي غغسنء ىن سجحنايخريس أنسنا نءرب ناخلرج من
عه نالن خ نميسمنايس ي ن
ي خعررريطمن رررعنامليعرررمنسايخررريس أ نحييخرررير:ن
حيي(ناإلهيي ن حيي(نايخ ب إن ننظجناملخطجثان
ء رررررررىنا رررررررين ا ن كالهيرررررررينصررررر ر خيرن
ميطئخررير نثيمليعررمنجيرربناالن خ ررغ ن ىلنحييرر(ن
لعط ذني خفإنن الن ييطجائقنايرننسري تنث ره ن
اينجيرربنءررب نحتنغ ررهن ىلنحييرر(نقباسرر(نلعيررذن
ء ررىنل ر ذنايع ررذ ن ررتن برر(ن ين رر( نايغ ررذنكررذن
ايغ ذنملرتناهيرذن يعر ه نثرإنانكريرنامليعرمنالن

عن نايبس ا نثبغنالن غفجنملرتنلعيسرىن س سره ن
ين ع نارناالنخظي ن نحجكر(نن ب ر(ني خريس أ ن
ايخفج ررقن ررانايس ر حمن اإلجيرري منث ررهنا ررجنهرري ن
يغررجان ررل سنايع رري ن نس حنناأل رر(ن نايغق ر ن
ايررلين ررخ ناالخنررجا ن نالررغرنايع ررغ ن ا غرريسان
ا ب ث( ن ين عطمنا جكر(نثيء خبرين طيقخبرين
اإلجيي ( ن هلان غيغرنايع ربناإلجيري منايرلين
جيعبنامل ايق ن
ايخرريس أنكيمل رري تناألمررج ن عررخانءعررب ين
نعيرررذنء رررىناسرررخثييسن إعيلررره ن ث رررهن ثرررذن
ايفإررجنايررب نحيخرريمن ىلناي رجنا اتنايع ب رر(ن
ي ررخيإتن ررتناسررخثييس ن اي عرري نء رره نا ن حييرر(ن
ي ي ن رننايفيء ر(ن ىلناملخريح ن إرذناحررتا ن
رنانخ ررررريظ ن خرررررلكج تن غاقرررررعننيررررركن ن
امليعم ن
ن

ن
ن
ن
ن
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ذاكرة الشّعر ...ذاكرة الوطن
الشاعر :أمحد حسني مفلح
حممود حامد*
 ....هعل لىٍ هلللم ٙزل للهى الللبً ٓ ١ل ل لللى
ذلللً٘ وللاًٗ ٙهوٙ ،لل ٞمللل لل َ هللذ كاٝ
ف هزلللللعا هينو للل ل ٚ
حلٍٚللللل ٞة عللللل ٞةوللل ل ٍ
ٗ هزعا  ١هينو ِٚٚل ف ح ٓذ ةولف هٍّ ل
هلللل٘و ٗ ٮ،ٙلل ل ي فٚللللٕ ًللللّ لللل٩ي علل ل ٖ
ة ع : ٌٍٔٓ ٗ ٝ
1لللللل هبعلل هّ لل هللل٘و ٓٗ :لللذ هبعلل
ٙأ لللذُ ًب لللا ٝية ٌٓٚللل ٞلللعاُ هللل٘و ٍ
ٗ ً ب وللٕ ه ل ًي ٛا ّٚٚل لسلل ٞٚفو ل ل
ٗ ين صللللٚؤ ٗ هع٩للللل ٞه ٌ٢لللل ٞللللل هزللللعا
ٗ هلل٘وّ ًٗ ل عل للٕ ٓللذٖ هع٩لللً ٞللّ ٌ ل
ٌ ا ٔ ٗ هذ ٜؤٍ
جلذًٗ هزعاٞٙ
ًِللٕ ًٗح هزللعا ٗ ص ل ه ٞهل٘ ٍٙلل ٌ ُ٨ ٗ ٞل ً ١للّ
للٞ
هللٕ ى وللً٪ ٟة اٗ لل ٞه
للا خ ٍ
ٗ ب خلو٘ .
2لللللل هبعلل ٮحيلل ٓٗ :ٛ٢لللذ ٙزلل ٨هلللٞ
ٗ وح ٞية ظٍ ٩لل ٞل ًليف ه ل ًٙني لل
لعب ٗٗوللّ ...فو ل ل ٗ ِ ٓ٦ل ٗ٪فٚل ٍ ١بللا
ِٔل ل هزلللعا  ١هينو ل ل ً ًٗ ِْ٘ٚٚل ل ٙللللْ٘
ه علللللب مٚللل ل ٓللللل ١٨٧هزللل لعا  ١للل ل ٘م٘
له  ًّ ٍٓ ٢ةؤٌ ٞخل هل  ٝفو ل ل ...مٚل
ك لىٍ م ٍبلل ٞللا خ ف ٔٚل ٗكللى ُٔللا ٗ ل اٝ
ٗا ل ٗي ٗك ل ٍى ً ِٙللٗ ٞلاٙلل ٗ ٞل ً ٌللى
هللللًٌ ٞئللل هِسللل ه ٗ ٛبللل كٔ ُِ٘ٚللل
ةينلللا  ٝخل هللل  ٝبٍلللا ِٔللل لللعا  ١هلللل٘وّ

كلللللأًٗ ًللل ل ٙللللللْ٘ ه علللللب ٗ اللل ل ٗ
ين صللللٚؤ ٗ ه،لللل٘ عٚللل ٗ ٌ ٚللل الللل٩ي
ٗمج ي ٪مس ٗ ١غا ٘ٓ ٗا ْ ٪ا ٚي
ٗوٌ حلٚل  ٝفٔل ٛولِ ٟلٔ ٔل خل صٍلٞ
ًٗٗ  ٞجتوه ... ٔٚم٘ي ً٘ ل خلٚل َ ً ل ١
ه لللذكا ٗ حللللِل ٗ م ٢لللب ه ٍلللينا هل ل
جتلللل٘خ ٘ صللللٍ هلللللْ٘ ٗٓللللٌ ٛللللى بلل ل
اِ  ٓ ٙل ٗ ل ًصللينٞ
فو ل ل ٗ ه ه ل ٢
ه ً ٗ ة ً هع ا ...ٝمي ٍا ٔل هعل اْٗ
ك لىٍ ية ٗأ للٕ ة ،ل ٙا ٝه٭ للا ف ٚب ل هْ٘
هم هو  ..١هع ا حلب ُٞٗ٧ً ّٙغا ل ٞا ٙل :ٝ
ل ي فو ل ل اللا ً ٝلبو للٕ ٗلهللٌ ٝ ٚللى
ُٗلٔلللل ٞه لل ل ي ُٗلل ل ٗٝ
مللللا ً ٝهللللب
*
هبٍٙبفْ٘!!!!
3لللللل هزٍلللعا هينو لل  : ٚهينعلللى ه للل٘اٛ ٚ
زللعب فعللى حيينللا
خل هل هللً٫ة ٗا فلل ٞه ٍ
هللللذ كا ٝه٘وِٚلللل٩ ٞللللل ٞفو للل ل ٗ للللعبٔ
٩لللل ٞللل  ٪للل ل ٌ٢للل ٞلللل اِ ٚ٢للل ٞةهللل
ٗ ه٘اللللل٘ ٗ خلوللللل٘ ر ِزلللللأ للللل ا٨ٗ ٝ
ح ايف ً ِٓل ًع صلا  ٗ ...ل ا ٗهلِٔل
ُزأ ًع ك ُِٞ٘ٚه٘ا٘ ٗ ل ٌاٍ اا كٔل
ه للل ًي ٛية مٚللل ميً٘لللل ٞللللاًٗ ُٔ ٙح
ٗا٘ٓا خلو٘ .

*

أديب سوري.
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4لللللل ٗٓلللذٖ ُ لللًٌٍٔ ٞللل ٗ ٞل ل  ٝهوٙ ،لللٞ
ف هزعا  ١هينو  ِْ٘ٚٚص غ٘ عا  ٘ٓ ....ف٘ق
ٮهلل ل َ ًٗل ل ين ٍل ل ِلللٕ ةوٚولللً ٨ٗ ٞع للل٘ي
ه هلللً٘ جل ذلللل ٞهٌ،للل٘ة ٗ ٔللل٘ي
ٗ ةبٍٔ مٚل كل ْ ٮحيل  ١هزلعا كٌل
 ٛهِبلٍ٘ :ٝفلٌٓ٩ل ًللّ ًهل ً
كل ْ هلل٘م ٍ
 ٗ ٜم ل ًٗللّ ٓبلل٘خ مس ل ٗ ٍٜف ل ة وللٟ
ولل٘ ٍ
هلللللْ٘ عللل ً للل ًه ةبللل ل حلينللللاٖ
ٗا ل ْ ه ل ٍٓا ك ل ْ ً ل ٖ /ة ل حٚى م ل
هلل ل ٍَ ٗغلللل ٝٗ٩هٍِ للللٚا ،بلللل٘ن ؤٌ للللٕ
ٗ حلل ل جللللً٘ ٍٜهل ل ٍ ف ًلللّ ُبٙلللف ،ل ل ا
ُٗبٙلللف ه للل ي ٗ هوٌٚلللْ٘ ٗ هللل ل ٗ هب ٙلللْ٘
ًٗللللّ بللل ً٪ة هللل للل ًن ى
ٗ هللللب
ف ٔٚل !!! هللذ ك ل ْ ن هزللعا ٗوِ ٚل ً  ٚل
ٗ اٗ ٚلل ل ً ٚلل ل ٗيُ لل ل ُ ٍٚلل ل ٙينلللل٘ق ن
لّ !!!.
 ...ع ٓذٖ ة ً ٞه ك ْ ًِٔ ٍ ٨
فإٍُٔل ل زل للهى ولللٌ ةبل ل هينو ل ل ٚ
ٗ هعا ل ٗ ٛٮُ ل ُ ٛكلذهم ًين ل ح هعبلً٘ ًلّ
ٗال ْ هزل ا ية ٗال ْ لهللٌِٔٚ ٗ ...ٕ ٚل
غولل ً ٟللٌ ٚهلل ٓا ...مسللً٘ٓ هلل ف٤
ل مٙ٘ٚلل ٞه٘الل٘ لُ ٚللٕ ٗك ُِ٘ٚللٕ ...وللم
ٓل ٛفو ل ل ٗ ل ا ٓللذٖ ه ً لل ٞهٚللَ٘ ٓلل٘
هزل ل ا - :محل ل م لللل ًينول لح – هزل ل ا
ةا لللٗ ٛك ،هبٚللل ٞلللعا  ١فو ل ل ل ...ه حل ل
لللوم ه لل ًٙا ًلل ًل ٗك هللل ٞه،للل٘ –
ُٗ٪للللً٘ٗ – هٚلللللْ٘ ٗ ملللل ًللللّ ة ً لللللل
هللل٘وِٚل هلللذ ّٙمحوللل٘ ً ُلللٙ ً ٞللل٪ ٞاٚل ل ي
هينو ل ل  ...ٍِٞٚٚعٔل ل ٗٓ ًٗ ٘ٓل ل ٗٗأٍ٘ٓل ل
هوعوٍ ٗ ه حاٙا ُٗ ل ٘ٓ ال٘ٓا ً ٢لع ه ٌٚلٞ
ٗ هينلللللا ه لللللْ٘ ٓلللل ٩هوٌعٚلل ل ً ةعللللا
للبٚى
ٗ ةع ٚل ً هلل٘و كٌلل اعللى للعاٖ
ٗوِللٕ ٗلس ل  ًٍ ٙللٕ ٌٗٓللَ٘ للعبٕ فل ل ْ

ةووص هلذ كوهٕ ٗ ل ح ٍ ْ ٙللْ٘ ٗ مل
ًّ ًً٘ ه٘وّ ةب ل.
 ....ه ٍلل  ٝهذ ٍٚلل ٞهوزلل ا ...كٌّٔ ٩ٚلل
ًللّ ل ًب ل  ٛهلل٘وّ هللذ ّٙل ل ًٍ٘ هلل٘ؤٍِ
ٗ ً ٍٔ ٗ ٪ا ٚي ههٍل ً ٝل ر ًٍ ٙلٕ زلا
ه ًٙني ه٘وِلٕ ٗ لعبٕ!!! ه ل ُلذًٗ ُين لٍٔ
ههلللللل ٞهينو لللل ل ل ٗ اٚللللل ي اٙآلللل ل ...
فللل ل ُ٘ ه٘للللل٘ ٗ ةزلل ل ى ٗ هوهبِللللٗ٪ ٞة
واٙل ه حاٙللا ٗ هعلل٘  ٗ ٝلل٘ لل ٗ ٝهو ين٘هللٞ
ٗ ه وٚعللل ٞهينو ل ل  ِٞٚٚهل ل ا ٍللليف ولللٙ ٟل ل ٜ
ٓلل ١٨٧ةب ل ل  :ه٘وِٚلل ٗ ٞهعوللٍ ةعللا
ٗ هزلللللعا ٗ  ٍٜكلللللَ٩ل فللللل ٍٔٚلوٚلللللى!!!! يٍْ ٨
كللل َ٩ه ولللب ٗ ه٘ال ل ْ هللللٙ ١٨٧هلللبح غولللٟ
ٌل ل لٍٔ ُٔ٪لللٍ
ٗ ل ل َل وللل ٟصل ل ًٍٗٓ ٗ
ً ٙكْ٘ ًّ ٩هٕ ٍُٕ ُبضٌ ي  ٍٛص ً ّ
ًب  ًٍٞ٪ ٛجتل ٍٓٔ!!! ف ةولٌْٔ٘ لاك ١
دل ل ص ل غٕ ل ه ل ٓا َ هزللعا ٗ ١ذل ل ا
هً٘ جلً٘ ٗ ٍٜهِبٙلف هبٔل ٍٛولم جلٌلاٝ
ة ٘لهلللل ل  ٝللللللى للللللا ْ ٙلللل ل  ٢هٍِعٌلللل ل ْ
هينو  ٗ ٚهعا  ..ٛك ْ ٙ ٌ٢افل ٖ الا ٌح
ٗ،ٙذ ٕٙه ميً٘ ٕ الاحٌ ٗٙب لل هلٕ ًخ ل
ٗ خلولل٘ اللاحٌ!!! ا ٌللع ٓللذ كوللٕ هٚلللْ٘
فٌٚلل ل علل ل دللل ل ُسلل ل هِ ٗ للللعاُ ٗ ولللل٘
هبًٍّ هاٍمٚب!!!.
ً ه ِ وً ٟ
 ...مح ل م للل ًينو لح :ةا ٍلل ٗ ٛهز ل ا
ٮُ ْ ٗ ةِ وى ه٘و ٍ:
 ًللّ ً٘ ه ٚل ل َ  :َ 1941و ل  ٝمسللني –ولل ٟلل و ٤الل  ٝو ٍٙلل جلِللل٘ ٓٗ ٛللل٘
ٗ ملل ًلللّ لللعا  ١هلللبح  ...ٝذ لللٕ لللٔ٘ٝ
لللللّ
هل للللل ٞكٌللل ل لللللذ غللل ل ٖ..
ًبلا ًّ ..ٝاى فو ل ٗ لعبٕ ٗ ًٍ لٕ
لٔ هل٘وّ
هلّا ٝةع ُل  ٝه٘وِٚل ٞهل
ٗ هزعب و ٟه ٍ٘  ١يٍُٕ خلبب ه ًٍٛ٘ٚةل ٍا
ٗهلللّ ًللا ً ٝخلبللب ٗ هعللٚأ ُ لليف ًٗ
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هزللعا  ١ة لل ًٗل ٗ ةِ وللول ةبلل ل
ٗ هزللللٔ  ١خل هلل ل  .....ّٙيٍُللللٕ للللينا هعللللبٝ
ٗ هل  ١ ٙهذٙ ٨ ٜبو َ ٗٗ ٟه٘وّ وٟ
ص ًٗ ِ  ٕ٢هاٍ ٢عل.

 ٓل اا ًللع ٓوللٕ ٗ للعبٕ عل ُلبللَ1948 ًٞلللّ مسلللني – فو ل ل ل – ية للللاخ ً ِٙلللٞ
هوللل٘وّ ً ...لل هٙ ،للل ٞلل َ  ..َ1968مٚلل
ختل لاٍه ًلللّ ا ُ٘ٔ ٙل ل الللٍ ُ لللى ية ًزل ل
مً ٚل ا ًع ٔ كو : ٚحل ل٘ق
ٗ هو ٞ،هعا ٗ ٞٚختاٍه ًلّ هلوٚل ل ٗ ٌلى
للوم ه عولل ً ٍٚل ًل ٗك هلل ٞه،لل٘
(  – ًُٗ٘ٗ٪ه ٗه ٗ ٍٞٚل  ٞهزلعا
ٗ هِزللللا ههٍللللحف ٗ للللٗ ٩يل ًللللٞ
 ً٪لل ٚهزللعاٍٚ ٪ ٗ ٍٞٙللً ٞللع ً٢٩للٕ
ةا كللللب هّ فٚللللٗ ٞك لللل خ فو لللل ل
ٗ هِ٘ .ٍٞٚ ٪ ٜ
 صلل ل ً هللللٕ م ٍللللٌ ٪ ْ٬ ٟلل ل ي هزللللعاٞٙٗ  ٞٚ ٪ه ه:ٞٚ
 )1لِ ٙللى و  ٙل – للعا – دلٌ٘ لل ٞص ل ًٝ
هل خ هعاخ ًز
ه ع ْٗ ًع
َ .َ1976
 )2للللاٍ هزٍلللللاٙع ٗ ٞهسلللللين – لللللعا –
هل خ هعاخ
دلٌ٘  ٞص ًّ ٝ
ًز َ .َ1978
 )3مبٚب  – ْ ٚلعا – دلٌ٘ ل ٞصل ًٝ
هل خ هعاخ ًز
ه ع ْٗ ًع
َ .َ1983
 )4غ ٚللل ل ي ه ٌلللللا هينو للل ل  – ٚلللللعا –
دلٌ٘  ٞص ً ّ ٝهِ  ٛ ٪ ٜهّ ل
جب .َ1983 َ ٝ
 )5مشللللا  ُ٨ين ولللل – ٞللللعا – دلٌ٘ لللللٞ
هل ل خ هعلاخ
ص ً ٝه ع ْٗ ًع
ًز َ .َ1991
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 )6ك خ ُّا ٜعِل٘ ْ - :هاٍٗ ٢لع – صل ً
بع لللٕ ٗ٪ة لل َ  َ1994لللّ ة بعلللٞ
هعوًٌ ٞٚز ٗٓ٘ هينِْ٘ ٗ  ٬خ.
ًٍ -ل

ه ٍع٘ ِ٘ ٞٙ

 فلل ل جبلللل٘ ٢بٗدلٌ٘ ٕ.

ٍ.ٝ

ٚلللل ٞللللّ عللللض لهلل ل ٖ ٢

 ...مي للللل ل لللللللعاٖ :للللل ل هٍِينا هللللللل٘و
ٗ  ٪و٘خ ة ل ٗ ه ٍبم جلٗ ٚلٍ٘ ٝهعبل ً.ٝ
ميٚى هو٘ لع ٍٞٚة اٗ ًّ ٝ١لبى ه لاٍ  ١مجلٚعٍٔ
 ٍٜلهلللً ٕ ٚل ٘ للل ٞهو ٌللل ٓ ك فهلللٜ ٞ
 ١ ِ ٪ه٘وّ ك فه ًٌٍٞٔ ٍْ٪ ...ٞهز ا /ةا ٍلٛ
يٙه ل ي فللل ًٖ هين ٣ل هزللعب ِ ل  ١هلل٘وّ..
ٗ ل ه لاٍٗح ه٘وِٚلل ٞفلل ٍٔٚع ل ًٗح ة ًٗللٞ
هل ل  ٗ ٍٔٙاٚل ل ي هللل٘وّ ههٍل ل  ٗ ٝول ل
الل٘  ١ه ٍين ل ٦ي هِ ل ل ل ي هٚللأل ٗ ه ِلل٘
ٗ ةا ا ٗ ٛهبل  ٗ ١عاٙف حن  ١ه ُ ٚسٞٚ
فو ل ًّٗ ٓل٘ لعبٔ ٪صلٚى!!ك ٗكزلف
اا  ٍ٢ههٔٙ ًٗ ُٔ ٘ ٗ ُٞٚ٘ٚينعولٕ ةل ًلْ٘
هعللل ر هو٘صللل٘ي هبزلللا ٞٙمجعللل  ١هؤ ٗٙللللٞ
ٗ جلح ًٗ ٍٚمتٍّوٕ فو ل هل ِ٢ل هل ٍٓا
ك فه ٞل ٗ ٞلً٘ٗ ٌٞٚوّ ُ٪ب.١ ٚ
ٗ ...هعىٍ له ( :ٝ ٚهعل اْٗ" ًلّ دلٌ٘ لٞ
(لِ ٙلللى و ٙللل لزللللف لللّ لللل ً ٝهزللللعا
لبم ُ لٕ ٚ
ٗا ْ عا ٕ٢
هينو ٚ
ة ٌٚللب لل ٙللّ ه ٍٓزلل ٗ ٞة علل ٞحللل ًٍ ٝهلل ٠
لا  ٕ٢هذً ّٙك٘ ل ٕ ً ّ ٗ ٕ ٌٚهلل٘ ًّ
هزلل ل ّ ٮُ لل ل ُِ ٛلل ل ً  ٙلل ل ِٔض ٗالل ل ْ
هزلللعا  ١هِبفلللٕ مجلللا ً ٘ٓ ل ل لهل ل ٨ ٢
ٚ،لب ًللّ هللذ كا ٗ ...ٝهعل اْٗ ...ل ٚىٌ ملٍٛ
ً ٢ع ٌ٘  ٞع هو٘وّ ...بً٘ ً ٢ع جت ٚ
هوعبً٘ ه َ هلب :
 ً ُ ....هيف كآٍ
ا٩ا ٍٔ وْ٘ ه ٌح

ذاكرة الشعر ..ذاكرة الوطن

ً عٍٔ ف  ًٟمسا
كًِ٘ هزٌا ووع ٕ
ٗاذ هٍِوى ل ً ٕ
ٗ ًٍ ا،اٖ هب ٍ َ:
ينا

حيل ٛههٍبح ...يْ
مبٍ ...ٛ٢
ًس٘

هٚو ٞلٌا ١

ٗ ا ٗ ًٗ ِٚ
كأ ا خ ه
ٗغٍِ٘

ه ٚهِٚ

و  ٗ٦هوهٚىٗ ...
ٗ

ٗ
ب٘

ٗ ع ً ف ل٘

ٗه٘ ٨هعز ً ا ٗ٦
ٗغ

ً٪ة ً ز ٘ ...

1للللل للعا ٗ ٍٞٙلع ٍٚلل ٞللا  ٍٞٙا لل ٛؤ ،ل هاٗ للٞ
ه ٍ ٛك بيف ًّ اوٕ.
حل
2للللل لزللف ه هلل ٝ ٚللّ وين٘هلل ٞفو ل ِٞٚٚ
ًللل ً ٞل للا ه ل ًٙني هل ل ًّلل٨ٗ ٩ٚ
ٔ وين٘ه ٌ ًّ ٞلبى ًّٗ ع وين٘هلٞ
ز ل يف هلل٘وّ م ل ٍ ة ل حٚى ٗ هزللٔ ٝ
م ٍ جلِْ٘ ٗ هع٘  ٝل ً ٕ ههًّ ً ،
هلبلللل ً سلللللح ٗ ٍٔ ٚزلللللٔ ٍٓ
ٍٗٓ ًّ ٩ي ه ٍ: ًٗ٪ ٗ ٌ ٪ ٨٨
ٗ ...
 ...كأ ا خ ه
ٗ ًلهٔ
فوعىٍ ص،ا ُ٘ ه  ً٘ٚه
ٗ ظلللٍ بلللً٘ ه ل ل ًٙني ...بلللً٘ وينل ل ي
فو ل ه٘ؤٍِ:
بً٘ ًق ...ه اخ ًق
3للل هع اْٗ  ً٪ع :ٞمن٘ ه ًق هوٌٙ٩ل ه
ِ لللب بً٘ٓللل هٚلللً٘ ٍٛهينو للل ل ...موٌللل
ٗم  ٚلللل ٞمت الل ل ملل ل ٍ ه٘ لللللع ٗ ة لل ل حٚى
ةِ ب.

4للل هزعا  / ١ةا ٍْ٘  /ة ًْٗ٘ ًّ ٨ٗ ٍٓ /
صلللللِع٘ فللللللا / ٝه ين٘هللللل ٞهينو للل ل ِٞٚٚ
ة ل حٚو ٞاللٍ هب٣ٚلل ٞهينو ل  ِٞٚٚحل مسللٞ
هللل مٍ٘هللليف وينللل ي ةوٌٚللل ٗ ه زلللا
ٗ ةِ  :ية ًل ُ٘ ٟه ين٘هل ٞهعل ر..
وٌ ل ل ًق ه ٌٚلل ٞةعافٚللٓ ٞلل ٪ ٛوللٟ
ًلللٍ ً٪ة ُ لللبٗ ٞلٌٚللل ُٗ ٞللل غسٍللل
ً ًٗللللل ل  ٘ٙلللللللم ْ ،ٙللللل ل ٗ ًع لللللللبٗ ٝ
لل ل ًِ٘ ٗ ...ٝلل ل ً ُ لللل٘ي :للللعا ٗ لعلل لٍٛ
فو ل  ..ٍ ٚفٔلل ٛه٘ لعٍٚلل ٞهزللعا ٞٙهع هٚللٞ
ه ا  ٛه٘ لع ٍٛية ول ٟلٌٚل ٞلعاٍٞٙ
ٙ ٨هلللى يهٔٚل ل هل ل ٍف ة وٚلللى ًٌٔل ل مبلللم
ُٗ ا!!!.
5للل غ هب ٞٚعاُ  ًّ ٖ١ ًٗ :ينْ٘ ًٗا ٍْ٘ ..فٔ٘ ٨
ٙأ  ًّ ٛفا غ ٗ ٗ ٢ا ً،و  ٞول ٟبّٔ ٚل
ٗغب ً ًً ٓ ٗ ٨ا ٗ ٓ ة ٚيف ةلبٍٔ
ٗ هً ،ض ٔ٘ي!!!
هللً٘ ةعل ٝ
ه هلل :ٝ ٚمٙ٘ٚلل ٞه ٍ
6للللل ُ٩مل
عٌ ل ٗ ةلل٧اا ٝا ل ٍ ٝف ه هلل ٝ ٚمنلل٘ ه
م ٍٛه ا ل ٞهزل ا ٗفو لين ٕ هزلعاٞٙ
ٗٓللل ٛه للل هً ...ٛين للل ح هعبلللً٘ ية للل لٛ
لهل ل  ٢هزل ل ا ٗدلٌ٘ لللٕ ة،بٗهللل:ٞ
لوبٕ ًٗز اٖ ُٗب ذل اٖ!!!.
ٗٓللذ ك ل ا ل ه ب ٚل ْ ٗوللع ه هللٝ ٚ
هينو ًٗ ِٞٚٚل ُ ٔ هع ه ٞٚلًٗ ٌٞٚعً ٚ
عاُ هعا  ٗ ٛٮُ ُ.ٛ
 ً٪ ..علل ( ٞهعل اْٗ  ...غل ٗ هاًٍللب حللٍٛ
هوذٙ ّٙع ْٗ ية فو ل...١ ٔ ٗ ّٙ ٢ ...
ٗ ٚهبحْ٘ ه ه ٛجل ا هذ ٜعل ٖ ةٙ٩لل
 ٔ ٘ َ٘ٙةِ ظا ...ٝمت ً ٗف هً٘ هزل ا
هعا  ٛهذهم هعبً٘:
 ...يٍُ من ٍ ا ًِ٘ ا ا
ف ى هاف لِ ْ ٙع ٗ ....
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هلل ً ًٍٛ
 ...علل هللم لل لٌى حللل
 ً٪عٞ
زٔ اخ ه
ُ ا  ٍٞٚه هٍٞ
ًّ ٩ي ًزٔ هعال هذ َ ٙ ٜهللٍ ...ا ل
رل وين ًٗٙ ،ا ه بٚع ٪ ٞا ل هع :ٍٞٙ
 ًٝٗ ً ٗ ...ه،
و ٘ ٟخ ا ٚح
أ ه يف خل ٘ٚحلٌا
ِ ا ا٘ ٔ هذٍٓيبٍ ...ا٘خ هعال
ٗةه اٍِيف  ...ً ٗ٪اٍّ ه ٘ل
ل
هوهحّ ًبٍٓ٘ ٙبغا ك حل
ٗ
هٚعوّ ً٘ ً عٞ
ًٗ ٩ٚةٙ٩ل!!!
 ...ه هللل ٝ ٚل ًولللٔ ُ للل يف هو٘صللل٘ي
خل مت ٝ ًّ ٞهو ٞٙ ،اٚل ،ل ٗ هو ل ً ًٗ ٥لٞ
هعل ل  ٝولللم ههلللً٘ هزلللعا ٞٙة٘اعللل ٞهل ل
ص ل غ ٔ ِٓٚلل ٞللعا ٍٞٙهٚلل ...ٞل ن اآ ل
ٗال ل ْ ًلللّ  ٙو ه ٓل ل هل ل ٠
حلل ل ٍ ٗ هعٌٚل ل
ل ا  ٕ٢هوبع ل ه ل ً ً ٛة ل ٓأ ٗ ةلل٧اا ه ل ٠
لا ٓ ٝ١ذ ةِ ا هزعا ٜة،ل ٙا ٗ ةو ولف ٌٍل
زٔ ٖ م ٞهزعا هعبّٓ ٍٛلذٖ ٍٙ٪ل َ!!! ٌ٢ل
ٙعبٍللللا للللّ هزللل ا جلٚللل ين للل ح ه هللللٝ ٚ
ٗلينو ٔلل ًٗلل ٌِٔٚلل ٙعبٍللا ِلللٕ ن ةين لل ح
ٗ ولللم ه ينوللل ٞةعللل  ٝاٚل ل ٙهلللبح ه للل ً٥
هزعا ٞٙه ٞٚهٍِ ا ٗ ههٍ ٚغ.ٞ
ًين ُ٘ ٗ
لللاٍق يهٔٚللل
 ....عللل ٍ ة٘ وللللٚع ههللل
هز ا ٗ هه ٞ،ٚبِل ٟول ٟوينٍٚل ٞة٘ ولٚع
ًّٗ ةينل ة ٗ ةِ ل ٛعل ٍ ة٘ ولٚع ٗ هلاٍ٠٦
ٗ هينس ل  ١ه ل ختو ل الل٘  ١ه هللً ٝ ٚللّ
ُ م ٞٚا ُٚل ٞفلإْ هزلعا هينو ل  ٚلّلا فٚلٕ
٣ ٪و ٞجل ًم ٨ ٗ ٞينٔ ً ٮُل ً ٍٞٙهل
بحل ل لللّ ا٘ لللِ ً ٞعللل ٗ ٞل ل ف ٗ ٞٚهٌِللل٘ ه
ه ه ٗ ٛم ًّ مجو ً٠٦ً ٞلهويف ًِ ٔل ًلّ
ٌَٓ٘ لس ٗ ٙؤِ ٗ عبٔ :
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 ًٜ ....ة  ٍّ٣هب ٩ى ف٘ق هٍِوٚى!!ك
ِ هاٍمٚى!!ك
ً ٜة مت٘ هبٍُ
ٚم هعِ كب ا٘خ ه ٚى!!ك
ً ٜة
ٗختين ٛجلامي!!ٞك
 ٍْ٪هِع ل ا ٚىٌ ...ا ٚى
كوٚى هلبمي...ٞ
 ...لل٣و ٞا ًملل ٗ ٞل ينٔ ً يُل ً ٍٙللٞ
ول ل ً ٗ ٞٙهزل ل ا ٙسلللعِ ًل ل َ ا٘ للل ٞل ل ٍ
يً٩ٙل ل ٗل للل٘ٗ ٝولللا ٗ ...ٝي ل ل ْ صللل ٚغٞ
ه  ٧ي ٗي ْ صل ٚغ ٞجلل٘ خ ...لل ُلل
للللين وللللً ٟمٚللللى
هب ٩للللى ًٗلللل٘ هبُلل ل
و ... ًٓ٘ٚةٔ ااٗ ٝم ٚك ٞةلً ٧اُٗ ٝعل ل
ن الب١
ة٘  ٟه٢ ،بل ..لً ١ٛلاٗ ٗ ل
ً٘اللع ًللّ ُلب ِ ل ه ٌ٢لل ٗ ٞة ل ٌا ٝم ٚل
ووهيف ل ها ّ ٞٙ٦بها حل ٗ ٢ية ٙلّ
للل٘ هللل ًٍٗخ هعٌٚل ل  ١ولللم خل للل ٟه٘ ِٓلللٞ
هلوٚوللل!!ٞك ٗ هِٔ ٙللل ...ٞلللأ  ٛخل متلللِ ٞل ل
لللعا  ِ٢ك هِللل  ،ٙ ٠لللى جلينللل ةلللاٍ لللّ
هزللللين ٖ ة ع زلللل ٞهً٫للللى ٗ ...حلٚللل  ٝكبللل لٛ
ك  ِ٢ه٘ا٘ :
 ٛ ٗ ٛ٣ٍٚٓ ...لبى ه،اٗخ
ً٪ة ٘ ٙ ٨ ٌّٛخ
ٕ...
كوهٌ ٓبٍيف وٟ
ُ ٌ ًّ ٞا ٙ ...ْ ٚذٗخ!!!
 ....ى ٙلل ل  ٚلل ل ْ!!! ُ لللل ٗ ٖ٬ ِٚه،ا للللٞ
ٗ ه٘اللع ِ للًٌ ٞللّ للان ...للذٍٗخ ٗ للذٗخ...
ٓذٖ هع٩ل ٞر ٧ٙك ٓ محل ًينولح ف لل
غِ ٚ٢للل ٞه٘وِٚللل ٞهع للل  ٞهينو للل ل جبِلللْ٘
ٗ ٨هزعا  ١هينو  ِْ٘ٚٚمجٚعٍٔ ١ ِّ ٩
ٗ ٨هزعب ه٘ ٍ ف ل ..ى هع٩ل ٞخل هل  ٝلل
ه خ ٗ جلذًٗ ص غيف ًوحٌ ٞحلب خل ه ٝ

أمساء يف الذاكرة
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ل

من منا مل يقرأ جلربان خلولل جلربان ثواه له اية ولم ح مرحللم ملا وثحنلا
أجنحتلله ادلتكسللرحنط ولللش طلللى ذللارد ثمللله وج لليهط و لتقللي ن ولله ا للوم ادل للر
ييا م ال ذلراه،ط و كنهلا تار ثوح متوحليحن لا وجوةط أو ب له ريلور هل وج و لي
تغينط وإن مل تقرأ أو تسم،ط هل لك ب ت ا كث من ا ان يهوملون ح رلرا حن تللك
ا رداهل ادلت اة م ني جربان خلول جلربان و لني ايةي لم ملي جيلاةحنط إن ملن يتأملل
كتا اته جيي أ ه كاتل مر لا ايحادلوا يلاكي ا وجليانط و اإلضلاهم إ وحاتله
ا فنوم ا يت جت ل من يرا ا ي حلر ح طلامل اخلولاا واجلملااط أملا كتا تله ل ل رط هقلي
خرج هوها طن وكلوم ا قريويحن ا ر وم ا تقلوييم ات اع راهوم واحليحنط وتلأ ر ايدللو
ا ر لي وا ل نلا ي وا سلوثي ملن خلالا مقا تله
ا غر ي ح ا كتا مط خارل ادلغل
ا يت كان ين ر ا ح ا ريحا واجملالرط طاةى ح كتا اتله ا سلل م هفهومهلا ا لا ط
كسل م ا وا يط ودل م ثجاا ا يينط ا تم ا قضايا ا ورنوم وكان يه دلساطيحن أ نلا
ورنه ح أي مناد م ييث دوا ها ه أو قلمهط و اةى احلريم وا ثوثحن طلى ا لم.

هووف لسوفووفا ر وواتب رراجووت رن وواالً روواف لسوواىل لوود وفلحوول وأ اللفظو راللح لو ر ظو ال
اللسقظةً رظ يف لبالهقحل لنطفيا توى نوفلً بعس ال تد الألقانث رالزبريالفً رراف بيع اللة يهةً
لحفالضووعا ر حفظوواً رروواف و ي اللبهةووة بالنووهب رلووف توود بيووب الىلنحقووا ً لق و ووب بانحقووا
الملنووف ي لق صحل (رن الهلاني) .هم الأل باء راللنوعبالء اللونيد قوب هلومس ،فوةريً بوسو ،رسوح ً
ويً نسحنةً راللخ ريححافً آلد بفظ اللفشف راللحقحصً رباسبتً ر سوة لةوفغ السبقسقةً رحوا
قب الأل ا ري اللسفنانسة رالل،و النسة رالملصبيةً قال تنل تووي اللطنطواريف يف رحواث وفن رروفال بس
نوول رفووب ال واف راللبشفلووة راللوطووال روووها رنبوور ووهب تبيطووةً رجووبال وووعاد لسهووا رو ال
مجس يون قانللً رل،نل يفوةل و انل لد قوةل ريقفّض بسحل توى ن لً وأ آرب لد قوال يف ن اللول
وأ باء لصب يف نة .3491
نشأته:

ووب لقووري ً لوول
رل و شوويفالف يف  6ينووايب  3881يف بو و بنووبيفً لةنووافً نن و يف رن و
رالسوسا نمحة (رالوة) هي لد تالوة ضبرتلة رلح ينوةً ر بوفخ روسو رهوف اللولرط اللرالوز أللول بعو
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رلا زرشها الألرل ربط ف زرالشها اللرانيً النصبا رالل خ وأ بث الشبحب راللفو،ب راللقحوانً هلونال
مل يوونهت وأ المل ن ووة بفووةت السبالووة اللوقووري ش و الً نر ال ظبس و راللعببسووة راللفووبيانسة توووى ي و
الل،وواهد شبلووانفرً اللوونيف روواف ي و جي وأ بسحوولً بسنحووا جعوووم لةووا اللقووبالء رالل،حابووة توووى ي و
اللطةست اللناتب وسم اللطاهب .قبند رالل جل الهلصوب وأ نسفيوفنال تواال  ً3841لوع شويفالف ر رحسول
لانيانا ر وطانة ر رسل بطبرً رجبال الألث رظس ال يف لةناف بفةت جصوبلاجل هوري الملفوةرلة ر وصنل
بحهحة اللوفا الملاليً رمتخ لصا ن مجسع ممحو،اجلً ربقسخ تالوحل لنب .
ال ووحقب شوويفالف يف بف ووطد -رىليووة لا اجنف وويً ظسووز تحوووخ لوول رسا ووة لحصفلووة لح و ل
اللعسش هلمً رلحر رفخ بطبر لحصبال غريالً ر ُص المسل روس باشبط يف المل ن وةً يف المل ن وة
راص باملهاشبيد ظ سوز اللرترسول تووى جعووسحهم اللوغوة ال ن،وسليوةً ذوم اللحعوب يف
رضع يف
ل ن ووة لنووفف لحطووفيب لفهةحوول يف اللب ووم رىلقووى جنووصسعا رووةريال يف هوونال ال ووال لوود قةو ل ن ووسل
هسفووي بسو رلبيو هفىلنو اليفً اللوونيف روواف يعووريخ الل،حووت لوود شو وذووبالء ل،ووبخ رنرظوول رلنوول
رال حخ ال لبي بعض ن فلاد شيفالف ألهووة الل،حت اللي ننبجها يف الن (رفي آن اليف)ً وب
توسل اليف ال م "نابغة اللوطب ".
مسريته:
ىلظظخ رالل جل نل ب ينصنث وأ اللرقالوة اللغببسوة قوبند لول ر رواخ ون والل وأ لةنواف لسوحعوم
جبالذل اللنبقي رىلً لع تا شيفالف لع تالوحل وأ بوريرد يف تحوب الشبالفوة تنوب ً رهنواال نر
يف لعه السب،حةً و لوع زل لول صبووة بسوة بسوة رالنحخوت واتب الل،وسوةً رواف يقطوي
وحى رباللة اللوي
رقخ لبالهل ب ظطاف اللطةسعةً لوهحل يف اللنعبً قاال ت قة ظت بسنل رب
ال حفظى لنها قصة (الألشنعة الملح،فب )ً جفلسخ رحل مببض اللف ً ررنل ،رفخ بطوبر جوفيف
باملبض نوفول بعو ونةً جفلسوخ لول مبوبض اللفوب اف تواال  ً3491لوا رحول لانيانوا بقسوخ لعول
ر ات جل يف الملعسنة لد ر ل تحوها باشبسا ة.

ها ن لةناف تال ال وأ بف طد بع هنخ الألظ السً رجعبا توى شفزل بسةوا يفً رهوي واتب
لنووهفن ً ووات جل توووى تووبض تحالوول يف شالعووة ريوللووي  -لا اجنف ووح ً نبطحوول بهووا ت قووة
تا وسةً رهي ب رنها تبلحل توى لانيف ها  ،رق لعةخ رنال رةريال يف ظسا شيفالفً ات جل
لالسا رال حخ لخ نوفذها لسطفن لهنحلً رتوى اللبهم لد نهوا رانوخ ج،ويفخ  39ونفالد وىل نهحوا
بقسووا و يق ظحووى رلاجوولً لوووخ نظبهووا نوول ي،حووت لقاىلجوول بالوغووة اللعببسووة رىل ذووم يرتمجهووا وأ
ال ن،وسلية ريننبهاً ألف ون،وسليحل رانخ ضعسوة لنصعحل ر صعحل توى الل،حابة با ن،وسلية
لةا ووب لعح و رج و نث توووى الل،حابووة لةا ووب با ن،وسليووةً ننووب لقاىلجوول يف ووعسوة تببسووة يف
نسفيفنال المسها الملهاشبً ذم ننبد لل هنخ اللصعسوة رحاث الملف سقى.
رانخ رحاباجل ج رن ظفل الدبواه س ظو هحا ي رون بقوف ريروفن تووى تقالو اللو يدً رال روب
يححةع لسفلل رحيت الىل حححاع باسبسا ً رهونال لوا لصور تنهحوا يف قصوس جل (الملفالروت) اللوي هنحهوا
لريرز با م ( تطين اللنايف رهين).
ظووانث شوويفالف يف رحاباجوول اللحةعسووة اللعببسووة لو رلووة اللعرحانسووة رهووف ض و جفووسس الل و يد ووفالء
لي ر الملفسعيً رحت شيفالف يف لقال ر ول ب نل ن الة وأ الملفوح لد اتب لفسعيس
ال
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قفالً ل نا ربخ الل رلة اللعرحانسة ألنوي ظوت اللعرحوانس ً نوا روبخ الل رلوة
( يف رالهلل لق
اللعرحانسة ألني ظرتق هري توى الأللم الهلاشعة يف ظ اللعوم اللعرحاني.
نووا رووبخ الل رلووة اللعرحانسووة ألنووي ظووت ال و ال رتظحووة ال و ال رلووي نشوواء ببشووفع صب و
ال).
ال
الب وأ باني رالنحفت وأ روسة اللونفف الزبحسوةً راف يقطي رقاد لبالهل تووى ضوواا
نهب اللف ً رهناال جعبا توى لنان ررب هحهم "بسري لان وس بريرنوف"ً ر وان يعطوي نر وا يف
اللب م رظبر يف اللف فل وأ هب لعانض باني اللفنفيةً لر لعوبض اللببسوعً رلعوبض الىلذبوا
الل رلي لوونفف الزبحسوة يف باني  .ريف جو ،اللورت قاال بب م وفوة لد اللصوفن اللنخصوسة "بفنجبيول"
لعو لود الملحورو اللعظحواء لروال هفوط نر يودً ن وم لفظوة ويولي ً رن وم رو لود الملخورتع
الأللبي،ي جفلار يفففً راللعامل اللنوفي اللففيفبيف رانل يفنغً رالملحروة وان ببنوانً رحوا
اللحقى صبحفتة لد الملناهريً توى اللبهم لد رفنل مل ينلِ لصفلل الل نال سة قاال جبفلة يف ون،ورتال
قة تف جل وأ نسفيفنال.

تووا وأ بف ووطد  ً3439ر رحو لفووريجل اللونسووةً مبفووات لووانيفً نهووى رحابووة الألشنعووة
اللناتب الملهصبيف السبحصي نفست تبيطوةً رننوب لسهوا شويفالف لقواىلد رقصوال نربيوةً جعوبا وأ
الل،اجةة الملة تة لي زيا ً تصةخ ب،حةل رلقاىلجل ررانخ جعانضل يف بعطهاً ر رند جبال ولً
رجةا ىل ال بالء رذب ذا تد الأل ثً رجطفند اللع قة بسنهحا وأ ظت نرظوي ل،وبيفً رل،نهحوا مل
يوحقسووا قووريً هووري نهحووا وو عبال نهحووا قبيةوواف ظوو هحا لوود ال رووبً رهنوواال رسووف روسووة جووببري
ل،بهحاً بعرخ لول بصوفن هلوا ل توا نمسهوا بوالوعمً تويفد لول لوي تود رفلهوا لود السبوتً رن
توسها شيفالفس "ه ربال ضفء اللنح ؟ ه ربن ل اللةعب رشلنخ "..ال ححبد الملبال د بسنهحا
ظحى رلا شيفالف لحةقى رالظ لد الألرصت رالزبح يف الأل ث اللعببي.

رانخ لرتخ ب  3436- 3439هنسة بالوقاءالد لع الل،رري لد اللونان ً راللحقى لب روب
بوو مبخالس نعسحةً اللنيف ل لسل رحاباً شيفالف روس شويفالفً يف تواال  3436اللحقوى ببالبنو نالناد
اهفنً اللناتب الهلن يف اللنهريً اللنيف نال شالل نفب يف ال الث .3431

اللبالبطة اللقوحسوة بالحنوانال لوع رو لود لسخالسو نعسحوةً رتةو الملفوسر
يف تاال 3499
ظو ال ً رنفووست تبيطووةً ظسووز جعو هوونخ اللبالبطووة ظ و ال ووهالاد الملهحووة يف نلووع لفووحف الأل ث
اللعببي اللنيف راف يعسش ظالة لد اللح هفن آننالال.
أهم الكتب اليت نشرها:

يف تاال  3491ننب شيفالف رل تحالل "نورة يف لد الملف وسقا" رقو رانوخ متسو وأ اللعا وسوة
رالىلنوعالسة رانخ تح هري ناضض تد الملف سقا.
ل و رحوواث (ال نووفف)ً رهووف رل رحوواث لوول با ن،وسليووةً متسوول وووفبل يف هوونال الل،حوواث
بالةفووا ة راللوهصووة اللفووارب رالملووبالن ً ىل لوووف لوود اللح لو راللفووحف اللبرظوويً ضووم فووا رذ ذو
ظ،اية نلليوة رقصوس نربيوةً لسول ظ،ايواد ىلذتوة اللوحه،م دبفو لوبالن الشبسةوة راللنقحوة تووى
الشبةز رالزبه راللحعصبً شع بط هنخ اللقصوة صبنفنواً ألنول رل رطوف عبوف اللحصوب ً ريفوات
توى و نالال لا رنالء نقاث اللعق لد بالن.
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ريف توواال  3496ننووب تحووول اللروواني "تووبالل الملووبرط" ظسووز الظحووف ه ونال الل،حوواث توووى ذ و س
قصص قصري رهيس يفظنا ال نففً رنلا الألشسال راللنوان الشبالو ً رلبجوا اللةانسوةً رجحعو س هونخ
ننوب اللطةعوة اللرانسوة
اللقصص تد متصس الزبحال رالسبتً رجقو ي اللطةسعوةً رذال المل ينوةً رقو
لووود الل،حووواث تووواال 3499الً لووود رو و ل الن الهلو و ل يف اللقووواهب ً متوووخ جبمجحهوووا لسحو وا بعو و وأ
ال ن،وسلية ذبخ تناريد ت ً ريف اللعاال نوفل ب ب،حابة تحف راص بل يف اللصعسوة اللي راف
ي،حت هلا ذبخ تنفالف لعة رالبحفالة.

ننب يف تواال 3498الً رحواث (الألنرال الملححوب )ً رينوح الل،حواث تووى النحقوا الد الشححاتسوة
تح د وأ و النة اللنبيعة اللةنبية اللظاملةً راللحقالس اللوا و ً ر وبالع ال ححوع الملونهل راللو يينً
ر ووطف نشووال الل و يد ر ووسطبجهمً رجنووارل ذبووبن الملووب راللحعووبن لوود اللنظوواال ال قطوواتي اللفووال يف
لةنافً رق الشححعخ هنخ الأللفن يف نبع قصص ونفانسة ج لّ لنها الل،حاث.
يف تاال 3439الً ننب رحاث (الألشنعة الملح،فب )ً رهوي تةوان تود نراليوة تا وسوة جحعو ّس
تد قصة ظت ب شيفالف رلحا لد الألذبياء ج تى وحى رباللةً وىل ف نشال الل يد رقوفال يف رشول
النجةا هحا بةعضً رالرحانها الملطبالف زرشة ىلبد رسل ري جعسش ظسا بالفة ر قسةً لححفلى تقت
رىل جها لطووها اللنيف يحفلى يطا بع رىل جلً لسظ ّ شيفالف ية،سها ريحنرب ظ لل رآلالل لعها.

يف توواال 3439الً ننووب رحوواث ( لعووة رالبحفووالة)ً رق و ال ووحح توووى صبحفتووة لوود الملقوواىلد
راللقصص راللقصال اللي رحةها زببيو "الملهواشب"ً راللوي مجعوخ رننوبد يف الل،حواث بنواء تووى
قالل.
وسبا لد

فيووة لود لوالح رذ ذوة بسواد لسهوا
ريف تاال  3438لَّ رحابل (الملفالرت)ً راف قصس
تووف لوح ل و ً رحةهووا توووى وو ،ظووفالن لوفوووي بصووفج س يفووخب ظو هحا لوود اللقووسم الملصووطنعة
لوعطووان ً ريغووين ال رووب الألررووب جووواةىلً ننووف لوطةسعووة ررظ و اللفشووف ً رق و متسوول الل،حوواث
بحعابريخ اللةفسطة راللصالسة راللحوقالسة.

يف تاال  3499ننوب رحواث (اللعفال و )ً رينوحح تووى قصوس الملفالروت اللوي رحةهوا تواال
3434الً رهريهوا لوود الملقوواىلدً لرو س لقالووة ظوووان اللقةووفنً رلقالووة اللعةف يووةً رلقالووة يووابين لوويً
رلقالة بناء ال هلة ر ظوا اللقوبر ً رهريهوا اللع يو لود الملقواىلدً رهوف آروب رحواث تببوي و نخ
شيفالف.
يف تاال  ً3491ننب رحاث (اللة اللع راللطبالل )ً رهف تةوان تود طبحوانالد ننوبجها ل،حةوة
اللعبث يف تاال 3491الً جحعو س تود لفضوفتاد ت يو ملخا ةوة اللطةسعوةً رمل ي،ود زبويفالف يف
ن يف يف الرحسانهاً ر هوةها ل رفذ لد رحاث لعة رالبحفالة ررحاث اللعفال .
ذم ننب يف  ً3434صبحفتة لد تنبيد نمسوا ذبوخ تنوفالف  ً Twenty Drawingsظسوز
ية ر يف نمسل يف اللفالقع جعةريال قسقا تد ل،انخ.

يف تاال  3499ننوب رحابول اللرواني با ن،وسليوة (اللفوابب)ً اللونيف زينول خبحفوة لود ن وفللً
رشوواء توووى وو ،لرووال رظ،ايوواد ووغري لوعحووة باسب،حووة راللحصووفاً رروواف مبرابووة جهس ووة
ل،حاث شيفالف الألهم "اللنل".
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يف تاال  3491ننب رحاث (اللنل) شيفالف بالوغة ال ن،وسليةً ر ةع وخ لوبالد ذوم جوبشم وأ
ت لد اللوغاد الألشنةسةً رحيظى وأ اللسفال بنوهب قو نظريهوا بو الل،حوت .ريحعو س لسول شويفالف
تد الىلتحقا باهللً راللنالد الل،يف ً ر نهوا وار ظ،حوة اللونلً رال وحح الل،حواث تووى اللنوعب
رنقة الألظا س راللبةيا رويقاع اللصفن ً لا ال م اللنل يف الل،حاث لهف الملصوطوىً رهوف لقوت لود
لقاث اللنل ضبح وى الهلل توسل ر وم.
يف تاال  ً3496ل رحاث (نل )ً رهف لرتشم وأ اللوغة ال ن،وسليةً رال حخ ال لسل شويفالف
الملر ال حخ اللا رةريالً ظسز الرحصب ل،انخ لسل.

يف تاال  ً3498ل رحاث (يففع البد ال نفاف)ً رهف لرتشم وأ ال ن،وسليةً رلسول ذبو س
شيفالف تد الل يانة الملغايب لو يانة الملفسعسةً رذب ي ال يف لا لص الملفسرً ظسز بسّد نل لوس وهلوا
لُحصفِّ ال يف ونفافً ب هف ونفاف ب ّ ،لا يف الل،وحة لد لعنى.
يف تاال  3413ل رحاث (آهلة الألنض)ً رهف لرتشوم وأ ال ن،وسليوةً رذبو س لسول شويفالف
تد اللعةرسة راللح تت مبصري اللةنبً رتد السبت الشبال يف اللوفظة اللفف الء.

يف تاال 3419الً ل رحاث (اللحالل)ً رهف لرتشم وأ ال ن،وسليةً رذب س لسل تد اللظو ال
الل الل اللصا ن تد اللقوت رالملحنالم.

يف تاال  ً3411ل رحاث (ظ يقة اللنل)ً رهف لرتشوم وأ اللوغوة ال ن،وسليوةً ذبو س لسول
تد اللطةسعة رال نفواف رت قحهحوا لوع بعطوهحا بعطواً وىل ف الملوفد مل هوولً رقالوخ بعو خ بببوان
يفنووغ باضووالة وووعاد وأ هوونال الل،حوواثً روواف شوويفالف قو رحةهووا قو اً ريع ّةووب الل،حوواث توود
روحة شيفالف الألرري لوف الع قة رلاجل.
رهناال للي لد الل،حوت لرو س نلو رزبو  ً3496ن وال ظوت  ً3499الألتحوال الل،الووةً
اللنعوة الللنقاء.
يفش و اللع ي و لوود اللونووان اللعووبث رالألشانووت اللوونيد جغنووفال ب،وحاجوول نظووبال ملعانسهووا اللعحسقووةً
رجناهحها ذناء اللنطب بها لرالس قصس نل رزب (شفف لسنفف)ً ر لةفال رال جغنى بل شيفي تة
اللنووفنً ر تطووين اللنووايف ره ّن وي هنوواء اللف وس (لووريرز)ً رالألشنعووة الملح،فووب لبقووة لفوورتً راللوونل
(شاري لارو ).

بعض األقوال املأثورة:
" نا ىل ظت اللعوّةً رل،نين ظوت الزبفو الملعحو ًّ نوا روبخ اللنوو رل،ونين ظوت الألتطواء
الملصابة بل."..

" نا ش ّ اللقبآف رل،نين ز نيف لد يحخن اللقبآف ر سوة ظةا لفاتي الملفوح رحوا نوين
لحهد اللنيد يحخنرف ال ظبس ر سوة لوع،م ببقاث الملفسعس ".
"رلد قفاللول يف اللولرالطس "رلو متا لعواً رجظو ف لعواً ظحوى يف و،فف جونرانالد الهللً رلعوا
ظو جةو رحا شنعوة الملوفد اللةسطواءً رل،ودً لووس،د بو رشوف رم لعوا لفوعاد جوصوو،م
بعطوو،م توود بعووضً ظحووى جووبقص نيووا اللفووحفالد بسوون،مً ظةووفال بعطوو،م بعطوواً رل،وود ىل
وفال و نوف و،مً لوسحا رو رالظو
جقس رال الحملةة بالقسف ً ب لح،د الحملةة حبوبال لححفشوا بو
لن،م ر ر نلسقلً رل،د ىل جنببفال لود رو ر رالظو ً تطوفال لود رةولرم رو ر نلسقولً
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رل،د ىل ج روفال لود اللبهسو اللفالظو ً هنوفال رالنقصوفال لعواً ررفنوفال لوبظ ً ر رجوان اللقسروان
ر رالظ لنها لفظ خ".
"اللن ،مل يف هاية اللفظ ىل يعبا ف اللسق هف جف لل".
"لسفخ ظقسقة ال نفاف مبا يظهبخ ل ً،ب مبا ىل يفحطسع ف يظهبخً لنل ،وذال ن د ف جعبلل
ل جصغ وأ لا يقفل ب وأ لا ىل يقفل.
"السبب حيحاط وأ نشو س نش ينطب بل رنش يوهحل".
"يف اللححووب س نووا لحطووبا ظحووى الزبنووففً لسو وأ الهلو ال لسوووي وأ اللةنوواءً ريف قووول رووبخ ملووا
يق ل اللنارً رظت ملا ي بفنل رلف راف بال،اني ال ح صوال تفاللو اللةنوب رتقالو هم رجقالسو هم
ملا جب د قسقةً لا قفل بعطهم وف رحاباجي ( م يف م) ل ،ال ية السبقسقة لود رنالء نقواث
،ةل بلا هري ني ،ةل يف
ررس ً لاسبقسقة اللعانية هي نين ىل للط اللفم بال مً ب
رةرر نظسوة والة".
"وف ظ ال اللنيد ينالفف توى اللبيش لسفخ مج لد ظ ال اللنيد ينالفف توى الألنض".
" يهووا الملعووومً وون،فف رسف ووا توووى ي و ي ،رتوووى نفلوو ،لوحنفووصنا ذفبووا وف ن دً لف ون،فف
قطعة يف ذفث اللعوى الملحعاأ.
"وف ل ر نالع تببي وظفا ا بالنعب يوفق لا ل لط اتب تاملي".
"ري أللةً ر قةسوة لسها لة".
"ري أللة ج،رب لسها الملنالهت راللطفالل رربوف لد الل يد".
أهم مؤلفاته:

اللنل تاال  ً3491الألشنعة الملح،فب  ً3439ال نفف  ً3438ظ يقة اللنل  ً3491نلو
رزب  ً3496لعة رالبحفوالة  ً3498يفوفع البود ال نفواف  ً3498الألنرال الملححوب تواال ً3498
تووبالل الملووبرط  ً3496نبوواث الألنض توواال  ًً3413ن ووال ظووت  ً3499الألتحووال الل،الوووةً
اللنعوة الللنقاءً آهلة الألنض.
وفاته:

جفيف يف نسفيوفنال  39ببيو  ً3413تود تحوب ينواهل  98ونةً ررواف وةت اللفلوا و وابحل
بالفِّ ً رجنحع الل،ة ً ررانخ لنسحل ف يُ لد يف فلعحل اللق ة يف لةنافً لسحا تُوبا ىلظقوا
با م لحع شيفالف .ر ى شيفالف ف ج،حت توى قيفخ هنخ الل،وحةس
" نا ظي لرو ً،ر نا رالق ال ف وأ شانة ً،لاهحض تسنس ،راللحوخً جبالني لالو ."،ر ر وى
قاءخ ب ،لفظاجل رن فلاجل وأ لرييف روف رانخ لحفلا ً وأ لب هفىلنو اليف رمبخطف اجول
الأل بسة وأ رحل رب،حةل يف لةناف وأ ل،حةة بنبيف.
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سنا.اااااز للنااااااز أناااااا

ااااااا

مساات .؟ ي ااَ لا ِ ن ي

قاااااااااشي .مَِ يىاااااااااش

أناااااش ك يحااااا تز نلز سااااا ي اااااَن

ا ت ن )11

قاااااااااااااااشي .مَِ يااااااااااااااازلال م يا؟ااااااااااااااا
ااااااااااا نَ مقاااااااااااش ؟َ ي ن ااااااااااا

***
يااااااش و ااااااش نبرااااااش
ساااا؟ف  .ن

يلااااا

أ ن ن يناازُن لا

يااا سااامي .

إياااااا ن مساااااا..س ن

لحا

ن واااا س؟  .اااا
مقااز س  .ا

ي اااش يف واااَ ساااشي ِ يحاااش

اااااال ل ننااااااا يحا
ِ
ااااا ُ.م يا؟اااااا ِ
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يغماعاااااااااااَ

وشناااااااااااا ي  .تاااااااااااا )12

سااااااااااااا يَ مال أناااااااااااااش ع
ي(ااااااااااااا؟ت
يف ااااا .م م ع لااااا
ينشلاااااااا  .لِاااااااا

يفااااا.

يفاااااااا.م ِ

لحاااااانش غت ااااااش ِ لم ااااااش

يمتااااا
صاااااااا
واااااا

السالم املسحى وصيحة غضب سورية

نال يااااااا

يلشصاااااااَ ي ااااااال ب.ملاااااااشن

وتااااا شاااااش مقاااااش

م ماااااَ م ي ااااارشل أي

اااااش يحااااا إ

مأ

ااااااااف .يحاااااااا ُ.اااااااااش

و اااااااا ااااااااش

يااااا ِ ياااااش شاااااش

مناتااااا

غااااااااااااا ي اااااااااااااز

)13

م ي ااااااااااااازي

م ي ااااازيا ياااااا

***
يف أجواء احلدث
وإضاءات [ تارخيية أدبية ]:
( ) 1عبااة  ٞامااةُ مااصٚلا ٌااايى "ااة ا٘ "ٜابعواايفبًا ت وشاا ٓٙو و ا ث بونااةُ (ت٘ ااةً
ال ٚزٚيف٘ٓ ٘ال ّٚقا( ٓٙعسب حيفٚث مصٚل).
( )2بوبٛت وىٍتّيب اا "ضٍني" بعصٛي ٘ع" ٙةٗ (ثً٘ بوشيف٘بٓ بوث  ٜبجليفٚيف).
( )3ابواٛةصٜا ٔ ٜبحلا٘ ..ٓٙإِن وْ جتيف ٌمةِ ًة ٕٙٚثٚةً (ٌْ غري بوذٔ ْٚةث٘ب) اا ٘عرب بوتة ٚخ اا
إال حماَّّ ًة وق ع ..ملاةاب ٘بوٛا ُٙجتايفٗ حمااّ ًة وقبَّا د ٟحيفٚيفٚا د ٟت٘ عىا ٠بع اي ظايفب ٌ اخ
حت ٠بوسٍ( ً٢ٙصٍٛ٣ٙي) لةٓ ويف( ٖٚحاْ بوسٍ ٘ ")ً٢ٙايف حاىَّ ٠وةوّاٖ ٌاْ تملاي بملاةً ااا
اون بملةً بوصو ٙٔ ٝٙبوّيف بإلهل ٜعّيفَٔ (عسب بوسٛيف بملس ٛعى ٖٛبوس ُ).
( ) 4عبة  ٞا ٛةٌَُٕ ٘بملثًُٙا (و بوبٛت) "نري إىل تٓ ت ض بونةُ ٔ ٜت ض بحلنص ٘بوّن( ٙعسب
حيفٚث مصٚل).
( )5إِااٖ املااِٙزا ملااي بواايف ْٚبعٌصٚماا ٜاااا إِااٖ ٘وااةوتٙبمٌ ٝااد "ااةٔص ٞا ااىٍٛةٓ ماايفٝا ٘لتٍٕٛاايف
وبيفبٚةت ابوصوٛد بوشصو ٜبملسٍُٙا اا اةُ عاصك لتاةل بوقاصجٓ بوماص( َٚلتاةل با) و ِاة
ٔة٣ىاا٘ ٟعضاا ٘ ٙااة٣م بإلعاا ُ (٘حتاا ٠بملت ذى كااز٘ )ٞاواان و بملٛاايفبٓ بوصٛ٣ساا ٜوىشةصااٍٟ
بال تاةث ٟٚوىٙالٚةت بملتىيف( ٞبوإ)ِٟٛٙٛ
( )6ؤٚة بخلىٛاي (ع) ت٘ اةوٙب ا ؤٚاٟا ٘عىا ٠بوا صغَ ٌاْ حمايف٘ثٚتٕة بجلػصبةٛاُ ( ٟوشنايف ِـاص) ااا حتا٠
عسب بومتةل بحملصف اا ةقيف ملص ١حتصٚل ٌ ٌٕٕٙة إىل ا٘عنيفدا" ُٚسن ِقيُ ُٖ واي ٚمذواٖ اًٙ
ابخلىٛيا اب"ٖ و بومتةل اب"ٖ وثٓ ةىسيني ٔ ٜاثب ٔجصٞا ٘حسنب" ٘وٛستن ٘طّ ًة اَ إٓ
ابوٕٙٛثا َٔ ٌّتىى ٙص ( ٟةٕاَ ج ٚا ")ٓٙإِٕاَ غاري ابواذٔ ْٚاةث٘با ا و ٟإواصبٔ َٛبوساةٌٟٛ
٘وذون حقيف٘ب تلثص عىا ٠بوساٛيف بملساٙ ٛوُاٖ ٚمنال حقٛقاتَٕ توا ٙلّاتَ ت٘الث إواصبَٔٛ
وشٍىتَ عٍي إوصبٔ( ]َٛبِـص لتةوّة اِقي ٟت ضا).
اا)ٓٙ
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( )7اغثااة ٢بويٙةااةٓا ٔااَ إ ااصبٛ٣ي بويٙةااةٓ (ٌااْ بوٕٛااٙث ٘وااٌ )ٛااْ بوااذٔ ْٚااةث٘ب) عسااب بوتااة ٚخ
بوقيف َٔ٘ "َٚبوذّ"٘ ْٚل تح ةثَُٔ (ٌْ٘ إو )َٕٛةِتّتَٕ" ٘تٌٙبهلَ ةٍٛاة وشايف (٘ونامي غاري
ٌبةمص) عرب ملصف ٘ ٛةث ٞواٙص ٘ماذبا ت٘ واة (٘ اة٣ص ةىا ًٙبوما )ٓٙوقتاي ٘إواةث ٞماشٙل
بوم ٌَّٕ٘( ٓٙحنٌ 151 ٙىّٔ ٓٙٛيف ٝتمحص حيساب َِٕٙماشب بهلّايف )" اوان لىاٖ وة اَ
بواايف ْٚت٘ وة ااَ ةصبةاا ٟت ض بملٛشاةث بجليفٚاايف( ٞبوااو طكَّٙوٕااة با هلااَ )" اةٌاةً لٍااة بوٛااُٙ
"  ٓٙةى ًٙبوم٘ ٓٙوة نَ بويف ْٚحيف بوم ٓٙاا (اوان بإل ٔاةل بوما ِٜٙبواصبْٔ) ٘ ايف
ّ ٙٚ
ويفؤ٘ب ٔذب بإل ٔةل اا ٌ٘سات نبشِيف ْٚبوٕٛاٙث ٌاْ بواربملني ااا وشٍىٛا 11 ٟتٚىا ًٙوػةٚا ٟو ِ ا)
اإٚبةها" اةٌةً لٍة عٍى ٟٛابهلٙوٙل ٙتا (بوّةم ٟٚبملنب )ٟٔٙممة بمتٕصت جِذبه ٘ونمي
عةمل ..ٜوتم ٓٙهلة ث ٞةشي عةمل ٟٛوػة ٟٚو ِ ) بواإ٘ ِٟٛٙٛإِان واا ١بوقة٣ايف ٘بحايفبً ّٔاة
ّ٘ٔةون ب صت و اون لتةوّة (بوقيفس و بوقصجٓ بومص..)َٚ
( )8ابوصوٛد بويىقا عبة ٌ ٞنٕ ٞ ٙوىنةعص بوبىا ٘ ..ٝيف ملص ١بو" ُٙٛيف٘ٚصٔة إىل بوشم)
اااص ٌااصًٞل حتاا( ٠بوٙالٚااةت بعٌصٚمٛاا )ٟوااْ "ّقااي ا ة "ٕة إىل ابوقاايفسا إال
( ) 9ااةً أٛم ايُا ٌ ن
مبٙبةق ٟابوصٚةضا ٘صٍنت ابوقةٔصٞا ٘بوبٛت وىٍتّيب ("ضٍني وتاصف ٌد "يف٘ٚص بوا.)ٞ ٙ
( )11تِستػٛث مب ..]٠"ٙوى ٠اٌ ٠"ٙوا ٞ ٙتحٛة٢ا ممة ٚيفعِٙة تٓ ِا ٛو ٘ملَٕٔٙل
ت ى ٌْ ً ٛبحلٛة ٞتٕٚة بملٛ ُّ ٘ ..٠"ٙنبِصُ بوقيفس ]
تٌة لىٍ ٟاةصبٔٛيفا ةّٕٔ ٜة ٌشيٙة ٟعى ٠ويفب ٟٚبوبٛات اتِاة ٘بوقايفسا" اَ إٓ اةصبٔٛايفا ٔا ٜاد
اةصٔاااٙثا" ٘ٔااا ٙبوٙعاااي بوااااػري (ت٘ "ااايب بجلباااةً) ..لثةاااة ب نا ا ُتشنٍِىت لىٍااا ٟةصبٔٛااايفٝ
لٍ ٕ ُٙب نتِشة  ٝملٙبم( ْٚع ) ٙبونشص ممة بلتن ٖ ابخلىٛي بوْ تمحيفا و ح..ّٖٛ
("( ) 11يف٘نمن)ّٔ ..ة ةش ٌي ٌةض ٘ يف تملزنِة عِ سّة تٓ ِناتقهٖ ٌاْ بملاايى بملشاص٘ف (ثُِ٘نٍاة) بواذٝ
ٚيفً عىٕٙٚ( ٠ثٌ ٝنبّٚ ٗٙتىي طصٚق ٟبويٛال بواذٚ ٝشاٛه ةٛاٖ) إا ٚت ا ٠وىباةس ٌساىَ ت٘
وىبااةس ٌسااٛىٌ٘ ٜااْ إوٍٕٛااة ٘تلثااص ٌااة ٚاايف يً عىاإٙٚ ٠ثٚتِااٖ ِزع ُتااٖ بوشيف٘بِٛاا ٟبو تّٚٙاا"ٟ
٘ب تشيفبثٗ تٓ ّ"ٙٚل ِزعتٖ عٌ ٞٙ ٝسٛيص٘ ٞبةيفٞ
( ) 12ةتة ٞوةواي اإ ٚنّ نّٕنايف٘بِةا إِٕاة تً٘ ماةعص ٞو بوتاة ٚخ" ٘هلاة اتِةماٛيف بملشبايفا بملنإ" ٞ ٙىان بواو
حٔ َّٙة (ٕٙٚث وةوي) إىل لتةوَٕ اةٌةً (لٍة ح٘ ٙب اٟك بويٙةةٓ ٌ٘ة إوٕٛة ) ٘إّّٕٚيف٘بِة
ٔااذٗ ٔاا ٜبوّاا ( ٟااصمل ٓٙبوماابري) بوااذ ٝملشااي وىشٍااةً ٘بو حااني بواايف٘ بع ااةس و ةشةوٛااٟ
بويف٘و َ ٟإٓ اوةويا اا ٘عسب اة٣ص عىٍاة ٢بوتاة ٚخ ِ٘نا ٢ٙبوىػاةت ااا ٔا ٜب اَ ٌصلّاب ٌاْ
لىٍتني (وةل إٚي) ٚشين (وةل با)" ٘ال "شين (بوبىبى )ٟعسب حمصِّو بومتةل
( )13تإٓ ِٕص بوشةصٚ ٜاب (و بويفبِٙل) اا ت٘ اةً (و ٌ٘اة)]" ٌقٙوا ٟعلارب ماةعص ٌ٘ مّاص و
بإلٌرببط ٟٚ ٙبوصٌ٘ةِ ٟٛمٌْ ابعُ بوس ٟٚ ٙبومرب١ا.
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أنا ما قرأ ـ هواك
عبد الكريم شعبان

*

ال خفقة ٌ تدع الحنين معلّقا ً
بين البيادر والقرى..
والوالهات الموغالت بأدمعي بين الضلوع
ورقصها خلف المباهج والغياب
ال دمعة ٌ تذر ُ الولوع على سفوح الخد
هل بيدي كتبت حرائقي
وسفحت أغنية ً على ورق العتاب
أنا ما قرأـ هواك في سفر ٍ
وال أوغلت في مطر ٍ
وال سطّرت أحالمي على شغف السحاب
الليلة انسكبت دموع الحرف
ما أنا من غِوىً أهذي
حزن
وال فرحي بها يرتاح من
ٍ
*

شاعر سوري.
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وال الورق المقوّى بالحنين
على مباهجه استتاب..
الماء مبتهج برونقه البديع
يمر ُّ بين أصابعي لمُعا ً يزخرفها السحاب..
أمسى هواي موزَّعا ً بين المبارك والقُرى
َّ
وموشحي يحدو به الركبان
ُ
صلوات محزون يعيش على السراب
أو
يا رجعة ً لعراق أحالمي
وما أقسى ويا شام الرغاب..
الباهتان..
أنا وهذا اللون
دعني من سموك..
ي هواي.
يا سم َّ
يا وله الشباب
أُبقي على نزقي
ومري بين لمع الحب واآلهات
ال سأم ٌ يقوم على سآمته
وال فرح ٌ مذاب
***
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"هبَّ الهوى"
هـــــب الهـــــوى وتأرجحـــــت مـــــوَّاال ً

مـــــا قلـــــت دال َّ مـــــا فـــــ ادك قـــــاال

يا مـن بـذلت لـي الجمـال حـدائقا ً

ومســـــــــارحا ً ومطارحـــــــــا ً وتـــــــــالال

أنا يـا حبيبتـا ..أعيـذك مـن جـوىً

ال

دلَّلــــــت حبــــــ

وأعيــــــــذ قلبــــــــ

أن يخــــــــاف

أن يبــــــارق خُلْبــــــا ً

وحلفـــــت ال تجـــــدين لـــــي أم ـــــاال

أنا م ـل هـذا العنـدليب قصـائدي

بكـــــــر ٌ واعتلـــــــ المـــــــدى مـــــــاال

يــــا بنــــت خابيــــة العبيــــر تــــأرَّجي

ألقــــا ً وضــــوعي كالصــــباح جمــــاال

"بماذا أحدثكم"
صبح أفقت
ذات
ٍ
فكنت

وذات انتباه ٍ
عرفت أبي..
وتعرَّفت درب الحليب
ودرب الحنين..
وذات نشيد ْ

تسلَّقت أدراج بوح الكالم
وموسقت روحي على موجه
والنشيد استقام
وذات بهاء ٍ وضيء ٍ
تولَّد في العين أن ى
فلم نفترق،
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كنت أهذي غفاء ً
وكانت تراقص روح النشيد
فيسقط في منحنى القلب
من حلمي..
مطرٌ..
وحمام
ابتهاج عمي الداللة
وذات
ٍ
أعلنت للمؤل العالقين بروحي:
أحِ ُّ
ب..
ففاض الغدير
وسار على التل سرب حمام
وقلت لنفسي وقد بهرتني األزاهيرُ:
س
أقطف زهرة
ٍ
فتهتز ُّ في الكف دِفلى..
وما لؤلزاهير ال تتجلّى
أبحث لنفسي التوقف عند الضفاف
وكانت يدي تتع َّ
دى األماكن..
والعشب.
تعشب حيناً..
وتيبس أخرى
وكيف لروح

أن تتقرَّى..

وكل الزهور بهاء
وكل المهابيل أسرى
وهل يكذب العش  /أم يعش الكاذبون
ودذ ْ يدخل اآلخرون/
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وينبه الماء في الكوز
والدرب يفرش للعشب أسراره فيجوز الذي ال يجوز/
ويطرح قلبي أحالمه
ثمَّ يحمل أيامه ..ويجوز
ترى ،هل يجوز؟!

"أيام"
نــــــزح الربيــــــع وغــــــادر األكمامــــــا

ويـــــــدي تلـ ُّ
ــــــف التبـــــــ واأليامـــــــا

ــيف ..ال تـــزال منيخـــة ً
وغيـــوم صـ ٍ

فــــوق الجبــــال ..تحــــاور األحالمــــا

طيَّــــر ُ حمــــام هــــواك فــــي فاقهــــا

وأنــــــــا أطيــــــــر للحمــــــــام حمامــــــــا

رقصت رفوف الطيـر فـي فجواتهـا

وتراقصـــت تلـــ

الخضـــور هيامـــا

كلَّمتهــــا ..لــــيس الكــــالم محرَّمــــا ً

ومتــــى غــــدا زهــــر الكــــالم حرامــــا

كلماتهـــا م ـــل المواســـم أزهـــرت

ــــت الصـــــباح رهامـــــا
غـــــز َال ً فعانقـ ِ

فرحي
فرحي ال يشبه األفراح
جنس هجين
من
ٍ

فرحي في دمه الصافي
غبار الطلع..
ملح القبلة األولى
فراشات حنين
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للحب حصيرا
فرحي يفرش
ّ
وينامُ
ُ
فرحي
محض غناء ٍ
الروح
من جوى
ِ

وألوان مواويلي خليط ٌ
يعجز الرسام..
والرسم دخول ٌ في فضاء الحلم
والحلم غمام..
أيها الداخل من باب غواياتي
دلى غرفة أحوالي
وفي جعبته المؤلى..
كالمٌ..

أيُّنا الفارد ظليه ِ على وتاره..
الم قلُ بالماء
م
وللماء بأنهار أمانيه احتدا ُ

أيُّنا المس ول عن لون مراميه..
دذا انس َّ
ت مآقينا..
د ْ
م..
وغاوانا المرا ُ
ليت أنا ال نملُّ السير في مفترق أعمى
وال يسرقنا هذا الرغام..
ليتنا نضع لآلتي مدى أبهج كالناي
وللناي أنينٌ في دم الساعات
والساعات عام
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ثالث قصائد
إبراهيم عباس ياسني

*

()1
صالة استسقاء
إليك بجذع القلب وانتظري
هُز ّي
ِ
ماقد ي ُساقطُمن
عشب ومن ثمر ِ
ٍ
أنت التي أضلعي أسكنتها وطنا ً

وأنت نبض األغاني في دم الوتر ِ
فيك مبتدأ ٌ من
لي
ِ
نرجس وندىً
ٍ
ولي صالة ُ نهار ٍ عاشقُ الخبر ِ
لي أنني أبدا ً
ُ
ماعدت من سفر ٍ

في ليل
ِ
عينيك إال غبتُ في سفر ِ
ت
ماضي األساطير لي .لي نجمة ٌ سقط ْ
صوري
مابين
ت بها ُ
نهديك فاخضرّ ْ
ِ

خلجان مُخبّأة ٌ
ولي آللئُ
ٍ

جذعيك  .لي مائي ولي شجري
مابين
ِ
إليك دمي آتيك عاصفة ً
هُز ّي
ِ
بالنار حبلى وباألمطار والشرر ِ

*

شاعر سوري.
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قلق
آتيك كالنهر محموال ً على
ٍ
مننننن منهننننل الثغننننر حتننننى الشنننناطئ
مري
الق َ َ

أمر ّ بالجسد
القمحي أغمره ُ
ّ

بالضوء  .بالماء .بالنعناع والزّهَر ِ
ورايتي بيدي كالرمح أغرسها

في كل
مرتفع منه ومنحدر ِ
ٍ
ن"
التننننننوقظي "
المركننننننب النشنننننننوا َ
َ
سيدتي

عن غيّه ِ  ،ودعيه ِ العمر َ في َ
سكَر ِ
ت
ل
باسمي ربما انتبه ْ
ولتشعلي اللي َ
ْ
م فجاءتنا على حَ َ
لنا النجو ُ
ذر ِ
ت
وربما فوق أسوار الدجى انبجس ْ
شمس األناشيد من
ِ
ُ
آهاتك الخُضر ِ

وفي دمي صبوة ٌ حمراء المرأةٍ 
(نالت على يدها مالم تنله يدي)
أشتاقها قامةً  كالضوء ناحلةً 
ل في جسدي
وغيمة ً من شذى تنح ّ
ت
ياأنت  ،ياكل أيامي  ،وما ملك ْ

ي ُمنايَ  من أنهرعطشى ومن زبدِ 
طالت بنا رحلة الصحراءِ  فاقتربي

وكالقصيدة ِ بي نن ياغيمتي نن ات ّحدي
نحن الغريبان في ليل الهوى أبدا ً
ننهدّ  جوعا ً بليل الغربة األبدي
منذا يب ّ
دد ُ منفانا سوى جسد ٍ

سه ليل ٌ إلى جسدِ؟؟
يأوي إذا َم ّ

( )3
تغريبة الـروح

..........................

ت آللئهُ..
صلّى
ِ
عليك الندى ..صل ّ ْ
ياوردة َ الغيم ِ حتى منتهى المطرِ!

() 2
تغريبة الجسد
مرّي كأنشودة ٍ خضراء َ في خَلَدي

وفي مرايا دمي كاألنجم ات ّقدي

ماضي يأخذني
أنا الذي لم يزل
ّ

مني إليه فكوني حاضري وغَدي

تغتالني شهوةٌ  كالريح عاصفةٌ 
تمتدّ  حبْال ً على الظلماء من مسدِ 

:7

ياأنت..
ِ

ت
ياالروحُ التي ارتحل ْ

وزمانها الدنيا وما فيها

ت
أنا في غيابك نخلةٌ  ظمئ ْ

م ..الأنداء َ ترويها
الغي َ

لم يبقَ  من أمسي الجريح سوى

ت
روحي التي كالريح مابرح ْ
تبكي

على
أطاللِ 
ماضيها.
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د بلبل النجوى
فغرَّ َّ
علوش عساف

تحنننننن ِ
غزالننننننو ينننننن
ك
ا

ز
نننن

طالنننن ت ينننن ي اخننننا

نننننن
زح انننن

عفننننننن

ف زقننننننن

نننننننيا بننننننال ف

ننن
ا
تو ت نننقح ِ الننن وف
يز نننننن ن

لقال ننننننن

ننننننبق تنننننناز ي

ش ز ننننن
غننننن ِب لفننننن ف

حالننننننا ف نننننن

ننننناخ

أننننن
*

شاعر سوري.

ننننك أزننننفم

ِ
نن ت
نننفز نننن ننننك تحنننن ا إلينننن ا

سننفح ف سننال و ف ن ت
ننننا خ ف لنننن

يق ن

فنننن و ننننك بننننف ا

نننن اخنننن ف نننن يع نننن

ا نننن

ننن

ت ث ننننننن النننننن

نننننن

ز نننننن ي

ي ننننننك

تنننننننالبي زل ننننننن

ا الننننننن

زقننننننن

النننن تفنننن َّ نننن ن بنننن ِ نعخنننن
فنننن

زاللكننننننّ ت تخننننننب ي

لنننننن

نننننن

حننن ت
ش فننن ع ننن ابننن ا زخنننف ا

نخننننننش ت نننننن فنننننن االك ز نننننن
ننننننن

*

ب عنننن ف

ش اننننننننن ا
ختنننننننننش ننننننننن ي
ا زكقننننننننن ا

ا

حيل نننننننننننن ننننننننننننيز

زعنننننننننننن
ا
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بفننن
ن

ال ننن ف

اننن طفنننش أفننن ت
ن فننم

نك أ خ

ننننننننن ن ح نننننننننش ت غخ

ي ن
زخط اننننننننن

أانننننن فب نننننن ف تط خبينننننن يالنننننن
قعنننا حنننالك أانننا
ت نننننننن

لننن

لننن

ك ز ي نف ت ن
ي
ا

سيخسننن ف صنننفت
غزنننن أتبنننن خ ا

نننبق فب سننن ف
نننو سنننن خ زاللنننن
ن ا

نننننننش أفننننننن ت ت سننننننن خننننننن

56

انن ي زحخنن ائ فننالم ف ننك انن
َّثنننننن ي ا تننننننا بنننننن
فللن ينننننّ ز ننننننف

أخ يننننننن ننننننن سنننننننط

ص ت تح

تكفننننننننننك زط نننننننننن خ ا زثينننننننننن
ا

فننننننع
ا

ا ننننننك سننننننح

ننننن أنف سننننن فننننن ا ز بننننن
أخ أفننننننن ت

لننننننن

زح ننننننن ا

ك زثنننننن
ننننننك أخ ن نننننن ح نننننن ف
أزيننننننن خ ف سنننننننق ف ف ننننننن افننننننن

ا

نننننننو نقبنننننننن
زعال الن
ا
ت ل ننننننن غزننننننن

نق نننننننن
ننننننن إلاننننننن ا

77

إلى شاعر
علي الزينة

*

اكتبُ
بببببببببببببت صابببببببببببببب صا
َ
ُ
وانشبببببببببببببببنَص كببببببببببببببب صا اببببببببببببببب ص ببببببببببببببب صك
ص بببببببببببببب ص

بببببببببببببب

ص

بببببببببببببب ص
ببببببببببببببب ص

بببببببببببببببب ص بببببببببببببببب صا بببببببببببببببب ص

واح َ ببببببببببببببببغَص بببببببببببببببب ا ص
كبببببببببببببببببببب صا ت بببببببببببببببببببب ُصب ج بببببببببببببببببببب صحنا بببببببببببببببببببب ص
ص
أ أيبببببببببببببب صأيبببببببببببببب
ص

بببببببببببببب صوببببببببببببببن

ص بببببببببببببب ص بببببببببببببب

ص كبببببببببببببب صا بببببببببببببب و ص بببببببببببببب

أ أيبببببببببببببببب صأيبببببببببببببببب

صك ببببببببببببببب ص ُ

ص

صأ أيبببببببببببب صصأيبببببببببببب

ص بببببببببببب ص

تطبببببببببببببببببببن َ ص ك ببببببببببببببببببب ص

*

شاعر سوري.

ص

ص بببببببببببببببب ص بببببببببببببببب صو حبببببببببببببببب ص ص

ببببببببببببببب صت بببببببببببببببن َ صك ببببببببببببببب

ص

ص

كبببببببببببببب ص ص

ت بببببببببببب صا

ببببببببببببببب

ص

بببببببببببب

ص

و ببببببببببببببببببب صو ُببببببببببببببببببب ا

ص
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صوايبببببببببببن َ ص ببببببببببب

ببببببببببتص ببببببببببب صا طبببببببببببنا
اكتب
َ
صا ق ببببببببببببببببببببببببببببب ص صوب ُبببببببببببببببببببببببببببب ي ص

ببببببببببببببببببببببببببببب ص

ص

أ بببببببببببببببببببنلَصت اا ببببببببببببببببببب صا
ص
ا ببببببببببببببببببببب صو ببببببببببببببببببببب
ص
ببببببببببببتص ببببببببببببب صا طببببببببببببب
واكتب
َ

بببببببببببببببببببب ص ص

ببببببببببببببببببب ص

ُ ببببببببببببببببببببب صأيت ببببببببببببببببببببب ص
صي

بببببببببببببغُصا ببببببببببببب ُص ص

بببببببببببببببببببببني صأيبببببببببببببببببببببج اصنببببببببببببببببببببب ا ص بببببببببببببببببببببق

ص

واكتبُ
ببببببببببببتص ببببببببببببب صا ببببببببببببب
َ
تببببببببببببببب صاببببببببببببببب
ص

ص

ص

صا نيبببببببببببببتص صا نببببببببببببب ُص ص

صوجببببببببببببببب اص صواببببببببببببببب

ص

ببببببببببببببب ص

تُببببببببببببببببببببغَص كج بببببببببببببببببببب صو كطكبببببببببببببببببببب صوأ كبببببببببببببببببببب
بببببببببببببببببب َ ص بببببببببببببببببب ُ صا ط بببببببببببببببببب ي صا شبببببببببببببببببب

ص

صتببببببببغَص بببببببب صوشببببببببت
وا جببببببببنَصك بببببببب تصا بببببببب
بببببببببببببببب
و بببببببببببببببب صوطشبببببببببببببببب صت وك بببببببببببببببب ص ص

ص

ص

اببببببببببببببببب ص ضبببببببببببببببببنصا ببببببببببببببببب ن صكتببببببببببببببببب

ا بببببببببببببببببببب صيببببببببببببببببببببنب صا بببببببببببببببببببب ح صوا

ص

ص

ص ببببببببببببببببب ص ص
بببببببببببببببببببب ص

ص
واكتبُ
بببببببببتص بببببببببب صا بببببببببب صا تبببببببببب صتبببببببببب َص بببببببببب ن َص ص
َ
ص
ض ُ َ ببببببببببببببببببببنصا جببببببببببببببببببببب صأح ببببببببببببببببببببب صونببببببببببببببببببببب ا
ص

ص
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إىل شاعر

بببببببببببببببببببببب

صأنببببببببببببببببببببب ص ُتببببببببببببببببببببب صو

ابببببببببببببببب اَص بببببببببببببببب ُصكبببببببببببببببب

بببببببببببببببب ص

صا

بببببببببببببببببببببنص ص
بببببببببببببببب ص

ص
بببببببببببببببب

ببببببببببببببببنَصابببببببببببببببب ص و صا
صوطبببببببببببببببببببببببببببب صأيببببببببببببببببببببببببببببناك صو صأ

صت بببببببببببببببب

بببببببببببببببببببببببببببب ص

ص

وا بببببببببببببببببببن َصب ا ببببببببببببببببببب صا

بببببببببببببببببببب َ ص ك بببببببببببببببببببب ص

ا

ص

صص

ببببببببببببببببببب ح ص ص ن بببببببببببببببببببب ص
بببببببببببببببببببب صو نا بببببببببببببببببببب ص

وا تبُبببببببببببب َصب ببببببببببببب صا ببببببببببببب صوا كببببببببببببب َص
ت بببببببببببببببببببببب صبببببببببببببببببببببببن اص ن بببببببببببببببببببببب صو بببببببببببببببببببببب

ن ببببببببببببب ص

ص

واتبببببببببببببببببببنأَصكتببببببببببببببببببب

ببببببببببببببببببب اصا ك ببببببببببببببببببب

أ

صا جببببببببببببببببببب

ص

صانب ببببببببببببببببببب ص

ص بببببببببببببببببببج صو ببببببببببببببببببب

ص

ص
واتببببببببببببببببببببببببب َ
تص كببببببببببببببببببببببببب َصو
صا بببببببببببببببببببببب و ُصن
اكنب بببببببببببببببببببببب صوب ُببببببببببببببببببببب

صأوصيببببببببببببببببببببببببب ك ص ص
بببببببببببببببببببببب ص

ص
صوطببببببببببببب ص ببببببببببببب صح ُ بببببببببببببنصن ُ ببببببببببببب َ ص
أ ببببببببببببببب صأ بببببببببببببببغص ببببببببببببببب صا ببببببببببببببب صيت ببببببببببببببب

ببببببببببببب اص ص

ص

ص

و ذاصيببببببببببببببببببب ُصا يببببببببببببببببببب صو شببببببببببببببببببب ُ ص ببببببببببببببببببب َ
وضبببببببببببببببببببببببببببببب ا ص صوك بببببببببببببببببببببببببببببب صا ي بببببببببببببببببببببببببببببب ص
ص

ص
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ببببببببببببببب

صتك ببببببببببببببب

واح بببببببببببببببغَص ببببببببببببببب ص
تصابببببببببببب صا بببببببببببب
بببببببببببب صاا صي بببببببببببب ُ
ص

ص نببببببببببببببب ُص ص

صا ن

بببببببببببب ص
ص

َصأنببببببببببببب صو شببببببببببببب صنج ببببببببببببب صاببببببببببببب صضببببببببببببب
ببببببببببببببت ُص بببببببببببببب صب بببببببببببببب صا شبببببببببببببب تص ُ بببببببببببببب ص
ص
صوُطببببببببببببب ص ببببببببببببب

صاببببببببببببب صك نببببببببببببب صضببببببببببببب

صص

ص ببببببببببببببببببببببببب

ص

واا عَص بببببببببببببببببببببببب و صا ببببببببببببببببببببببببب
ص
أ كبببببببببببببببب َ صيببببببببببببببببنا
ب بببببببببببببببببببببنُصا
ص

صيبببببببببببببببب صينا بببببببببببببببب ص ن بببببببببببببببب ص

ببببببببببببببببببببب صي ُ قبببببببببببببببببببببنُصا ت ا ببببببببببببببببببببب

وايبببببببببببببب ص َص كبببببببببببببب صت ببببببببببببببنصا
ي ببببببببببببببببببب وصبببببببببببببببببببب
ص

صا طببببببببببببببببببب

بببببببببببببب

ص

ن ص نبببببببببببببب ُص ص

صحط ببببببببببببببببببب ص

ابببببببببببببببببببببببب أَصبببببببببببببببببببببببب ص صت بببببببببببببببببببببببغَص بببببببببببببببببببببببن ص ُ ص
ببببببببببببببببببغ َص طببببببببببببببببببب صا ا ببببببببببببببببببب صضت ببببببببببببببببببب ص
ص
وا ب
ص
ص
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مَوجةَ
فاطمة صاحل صاحل

*

ك الغالية في عليائها ..يا ماريا إيلينا سليمان صالح ..أمي.
ح ِ
إلى رو ِ
ت..
مَرَر ْ ِ

موْجَ ِة بحر ٍ فريدة ْ..
ك َ

ت..
أقَم ْ ِ

ت..
ن األمنيا ْ
ك َدهر ٍ م َ
ت..
مو ْ ِ
س َ
َ

عميق ،بعيدْ..
ٍ
كنجْم ٍ
قريب..
ٍ

كنور ِ ُ
سناهْ..
الضحى في َ

ت..
س ِ
هَ َ
م ْ

ُ
صوت السماء ِ..
ت َردّد َ

طاش..
ْ
مدى ..والع ِ
تلَقَتْهُ روحُ ال َ
وأمي..
َمنا َرة ُ
عشق..
ٍ

بليل عَص ٍّ
ي..
ٍ

شقي..
ّ
ودَهر ٍ

*

شاعرة سورية.
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الروح..
ق
ِ
أتيت إلى مَشْر ِ ِ
ِ
أمي..

ديسددددددد ِة فدددددددي
ل َِمامد
ددددددات ق ّ
ِ
هَددددددددي َ
الجنوب..
ِ

ُّ
تضج الفِراخُ بد (طاقاتِها)..

ب)..
ح
ورو َ
ِ
م ِ
أبيكَ َِ ،
لت م َ
ن (الغر ْ ِ
مدى المُست َباحْ..
أقصى
ِ
جهات ال َ

ن (الشيخُ)..
ولم ْ ينحَ ِ

ف الرياحْ..
ص ِ
في وَجْه ِ ع َ ْ

وأمي..
ُ
َ
بدون اسمِها..
أعيش
وكيف
ِ

ن..
وأصحابنا األقرَبي َ
أو ِ األبعَدينْ..

بيت الكِرامِ ،األُباة ْ..؟!
ِ
وزوّار َ

أصيل ..أصيلْ..
شق
مَحَطات ع ِ ٍ
ٍ

ل ..كريمٍ ..كريمْ..
ٍ
وقول ..وفِع ْ ٍ
أصالة ُ َ
ق..
ق ..عزيزٍ ..عَري ْ
شر ْ ٍ
َِضارة ُ
إنسان كلِّ العُصورْ..
ِ
ن في خاطِري..
تمرّي َ
مةً..
نج َ

ن في خاطِري ..وِياتي..
تمرّي َ
وآفاق يومي..
ِ

سفوح رؤاها..؟!!
ِ
اخضرار ِ
وِضور ِ
ِ

غَدي..
ثمَّ أَمسي..

ديارِ..
الصمْتُ فوقَ ال ّ
م ّ
وقد ْ خَي ّ َ
ت َ
ضجيجاً..
وكان ْ

كأ ِّ
م الحياةِ..
وأ ِّ
النبات..
م
ِ

ِبيب..
س
وهَم ْ َ
ٍ

وأمي..

َمداها..؟!!

وضح ْ َ
ب..
ك أقار ِ َ
ِ
أُلفَة َ جارٍ..
وفَجْر َ طفولةْ..؟!!
القلب..
ق
يَب ٌ
ِ
اس ..على مَفرَ ِ

دتي..
أمي ..أبي ..وأخي ..جَ ّ

مي..
عَمّتي ..ع َ َ

أو إخوَتي ..أخواتي..

وجيراننا األوفياءْ..

18

الجميع ..الجميعْ..
م
وأ ّ
ِ
ل في أضلُعي..
إذا البَرْد ُ أوغ َ َ

ج الصقيعُ..
وها َ
ح الربيعُ..
ورا َ

ت فصولي..
ومات َ ْ

أهاجرُ ،يا ُّ
داك..
ِ
أم ،نحو َ مَ
ِ
أَِلِّقُ فوقَ
الزروع..
رياض
ِ
ِ
تين..
ُ
وأقبس من ف َ ِ
يضه ِ جَم ْ َر ِ

موجة

ربيع..
ودِفء َ
ٍ

س فراشٍ..
وهَم ْ َ
ح عطورْ..
وبَو ْ َ

وأيُّ روحْ!!..
وأمي..
الخصيب..
ُ
أيا أيهذا الخيالُ

ي يأبى سوى أن يسيرَ..
وِِبْر َ

أتدر ِ ُ
ثالث..؟!!
روف
ٍ
ك مَعنى ِ ُ ٍ

يسيرْ..
ك الحِبْر ُ أ َّ
وهل ْ ي ُدر ِ ُ
داك..
ِ
ن مَ

س المُتعالي..
والقَب َ ُ
ش ُّ
ع ..الرِيمُ..
المُ ِ

يسيرَ..

بعيدٌ..

ن..
هي الكو ُ
َ

النسيمُ ..األصالةُ..

ي..
بعيدٌ ..إلى الالنِهائ ِّ

والضح ْ ُ
ك ..والهَزلُ..
والح ُ ُّ
ب ..والب ُ ُ
غض..

وأمي..

مطَر ُ المُتنامي..
والدفءُ ..وال َ

أمي..
وأمي..
أال ي ُدر ِ ُ
عناك..
ِ
ك الحِبْر ُ مَ
أمي..؟!!

يَظ ُّ
ن ..ولكنْ!!..

فبوركْتَ  ..يا باِِثا ً عن مَداها..
ِ
وبوركْتَ  ..يا سابحا ً في رؤاها..
ِ
ولكنّها ..في البعيدِ ..البعيدْ..
تحط ُّ بترِالِها في جَبيني..
وأِضن ُها في يَميني..
وتحضنني طِفلةً ..وفتاةً..

مطَر ُ المُتسامي..
ال َ

وعشب الحياةِ..
ُ
مات..
م
ِ
ودفء ُ ال َ

ن..
وقَيلولة ُ المُتعَبي َ

وإيقاظ ُ كلِّ النيام ِ الكَسالى..
وأمي..

أتُدر ِ ُ
ك مَعنى الحروف..؟!

الخصب..
هي
ُ
َ
زفرة ُ أنثى..

وفي ِضنِها يستريحُ أبي..
وأخي..

مدى المُتناهي..
توزّعُني في ال َ
ُّ
الروح..
ترش رذاذا ً من
ِ
فوقَ دروبي..

دتي..
جَ ّ

وأيَّ رَذاذٍ!!..

ن..
المُتعَبي َ

وأنا..

18
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الثكالى..

ن..
م َ
ع الفجر ِ تأتي َ

وذو عوَزٍ..
م ..الثِقاةُ..
والكِرا ُ

ن فوقَ رُبانا..
تُ َ
صلّي َ

اليتامى..

وأمي..
َ

ياب..
ال توغِلي في الغِ ِ
فأنت الحضورُ..
ِ

بح..
في كلِّ ُ
ص ٍ

فاف ُ
ضحانا..
وفوقَ جَ ِ

َ
فتخضلُّ هذي الربوعُ..

وتشهَقُ هذي الج ُمو ُ
ع:
ت علينا الحياةُ..
أطَل ّ ْ

وأنت الحياة ْ..
ِ

بكلِّ َمفاتِنِها..

أمي..

وانتَعَشنا..

ن
أيدددددددددا ه َ
َمسدددددددددة َ الفجدددددددددر ِ فدددددددددي أذ ُ ِ
مات..
القاد ِ ِ

ل..
َ
أطلب المُستحي َ
وأشفِقُ أن ْ

وسناها..
َ

الجواد ِ األصيلْ!!..

أمي..

ع مددددن فجرِهددددا..
محَبدّددد ِة ينبدددد ُ
ونددددور ُ ال َ

َ
ذاك
ن
وأدعد
ِ
دددددوك أن تتركددددددي ِضدددددد َ

الضباب العقيمِ..
خلف هذا
ِ
ومِن ْ
ِ
َ
تلك الغيومِ..
خلف
ِ
ومِن ْ

تعاال!!..

ن ..أمي..
تُطلّي َ

18

أم ان ّكُما هاهُنا!!..

ُّ
نمد الشراعْ..
ن اليَتامي..
ونح ُ

58

صرخة الحب األعلى
أمري مساوي

*

-1ق عليَّ،..
أشف ْ

وقم ْ لترأف بانهيار ٍ عمَّ في وطن التآخي،
ى لرؤيا
فاستحال لظ ً

كنتَ قد أضفيتها عشقا جليًّا
للسمرْ.
في حماسة من تداعوا
ّ
الغراء َ ثكلى..
وكما تركتَ األمّة العربيّة
ّ
ما تزال كما تركتَ ،
سجلّ االرتهان لمن أمَرْ.
وقد طواها حاكموها في ِ
قم ْ كي ترى ما كنتَ تحسبها بالد َ هللا في نور القمرْ.
ستصاب باإلحباط من هول السواد،
ُ
ن يشحذْن الصخورَ 
ومن فجائع أمّ ٍ
هات قم َ

لكي تغيثَ رجاله َّ
ن من األحابيل التي سادت،

مرْ.
ومن أقسى بالء ٍ قد غ َ
*

شاعر سوري.
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––2

الجاهلون ؛ دعاة ُ ملحمة الخراب بأمتي؛
تيسر من رعاع األرض
فقهاء ُ باسم الدين أغووا ما
ّ
كي يستفتحوا بفظائع اإلجرام آيةْ .

كنا نراهن أن يقوم من الدم المُهراق مهد ٌّ
ي

فرس ليمحو َ كلَّ آثار الغوايةْ.
على
ٍ
ما زال في صبواتنا أمل ٌ
يغذي نخوةً 
ِ
غزت الضمائر َ

كي تقاوم تحت رايات الهداية.

شهداء ُ ذابوا في ثرى وطن حر ٍّ
ي بالدم الصافي،
ٍ
فضحّوا تاركين لمن أتوا من خلفهم

ع أنخاب النهايةْ.
أال يخافوا رف َ
––3

ال توعزوا لمن انتمى..
ً
ل هذا..
تحتاج أمت ُنا
مخاضا مث َ

مناص من القيامة تحت أجراس المآذن
ال
َ
كي يعود إلى شقوق القلب دينٌ
َ
يوسف
أقحموه في ارتداء قميص
الذئب في األوطان.
كي يعيث
ُ
تحتاج أمتنا خيار َ العودة المثلى

إلى غربال صحوتها من الماضي،
وتعريب الذرى من سوسة الزيوان.

56

صرخة احلب األعلى

ضعت قديمًا
تحتاج أن تلج
المتاريس التي و ُ ِ
َ
في النفوس لكي تعيق حضورَها أفقًا
لوهج حضارة اإلنسان.

ُ
الموت فيها،

والحياة ُ بها خيالُ فصاحة البركان.

د من هذا الفِصام،
ال ب ّ
وال مفر َّ من الرهان على انتصار الرأي
بعد شجاعة الشجعان.
––4
يا أمتي  :قمر ُ انبعاثك ما يزال كما رسمتُ ؛
يضيء ُ للدنيا،
ُّ
يبث حياء َ رقصي في صفاء الجوهر الطافي

على كل القممْ.
كم من نب ٍّ
ل هذي األرض:
ي قام يرشد أه َ
ال تستنفروا كمراهقين بأمّ ٍة

حَلِيت بسلواها العصورُ،
ُ
آيات من ملَك األممْ.
وهللت لجاللها
كونوا جذور الياسمينة،..
ال تكونوا مثل أزهار الربيع،..
فبضعة األيام ال تكفي الحلم.
السخ ُّ
ي
يتصاعد
ُ
اللهب ّ

فيك إلى علو ِّ سطور
مهب الجوع
على
ِ
ّ
من غرقت بحار ٌ في عطاياه،
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ك المهدور َ عاصفة ً
فجسد حب ّ ِ
ّ

أعاد صراطَ وجهتها إلى عصر
تحرّر من خرافات العدمْ.

ل من الهتاف الموسم ٍّ
ي بأمتي :
يا سر َّ أنغام يط ّ
قد يضمحلّ شموخُ
ضحكتي البريئةِ 
َ

فوق جرح كان غطى نشوة َ ِّ
السيَرِ؛
انتشى فيها،
ن الهممْ.
فقمت ولي مخيلة ُ الغبار أعيد تكوي َ

ٌ
شكوك ؛
يا من تساوركم
عظات شعر االعتراف
الحظوا أني أشيد
ِ
بأن لي وطنا تجلّى في األلمْ.

فكّكتُ كلَّ رموز مملكة الضباب ؛
ُ
وجدت صمتًا قاحال،

ُ
ووجدت أني في بالدي أيَّ شيء ٍ

م المواسم ؛
حاضنًا حز َ

ساكنًا في رحمة األشواك،

ال أبغي ندمْ.
ُ
المهالك،...
عنواني اليوم:
َ
ْي آمالي...
والخصوبة ُ وش ُ

ُ
األرض التي ولدت ساللة َ كل ح ٍّ
ي؛
أنا
ي حجّة ُ األزل المُعَمّى ؛
في صخور َ

ّش عن هويته سيعلم أنه في تربتي
َمن ْ يفت ْ
كتب القلمْ.
سؤ ْدد ٍ
عن ُ
َ
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–-5
ب:
يا من تسمّون الملوك وقادة الدول العر ْ
أعراب ما زلتم أش َّ
د نفاقَ زرّا َ
ب.
ع الجر ْ
ن دكّوا باللظى آالء َ مجدي ؛
غربا ُ
قد رأيناكم عبيدًا بين أيديهم،

ولم تستشرفوا من غيض تضحية الرعايا
قلوب راهنت
كي تظلوا رمز َ عز ٍّ في
ٍ
ب.
أن تخرجوها من دهاليز الكر ْ
––6
يا أمتي:
أغنيات عافها الشعراء ُ قبلي،
أثغو ألجلك
ٍ
فاستطابت حظوة ً تغشى المِننْ.
راجت على أفقين من سحر الفتنْ:
َ
لحبك يا وطنْ...
أفقٌ لحبك يا امرأة ْ  ،واآلخر األعلى
لكنني كونتُ هذا البحر َ من حبي،

ِّ
ً
خالصا
وكان صليلُ جرح
الحب زوّدني عزاء ً
في صحوة ٍ من نسغ آالم المحنْ.
––7

يا نور حبي؛
أنفاسك الجذلى
من سمو ّ الحب جئت محمّال
َ
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ألنفخ جذوة ً خمدت عزيمة ُ من ّ
توالها،
تأهيب رؤيا
وأبدأ َ  -من هنا -
َ
النطالقك في م َداكْ.

وطني  :أسائل عنك لهفة َ غبط ٍة
دعت الخليقة َ كي تراك،
ِ
وأنت تعلو فوق أصقاع الهالكْ.

وطني  :تسب ّ َ
حك السماءُ،
ُ
الكلمات تسبح في فضائك ؛
وهذه
ن الخلق،
سيّدي  :تاهت عيو ُ
تاه البحر ُ عن كبح الحكايا

وهي تقطر من مُ َداكْ.

وطني  :مطامحُ حبك انبثقت من الجرح العميق،
ًّ
حب جاء محفوفًا بفيض من هواكْ.
وكل
عشب احتفائك
من خصب بيدرك انبرى
ُ

ماحيًا شر ّ المآسي ؛
راسمًا لك صورة ً

توحي بأنك كالمالكْ.
تختارك اآلن الخطى،

وتسير باطمئنانها؛ ثقة ً
بأنك خير ُ ما ي ُجنى به فرحُ الحياة،

سواكْ.
وال خيار َ لها ِ
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ت،
الوقت
اللغة ُ الحسناء ُ  ،يا حلوة َ هذا
المثقل باألزما ْ
ِ
ِ

راهبة ٌ بدويّهْ ،فـي أعالي الكالمْ..

ُ
تبحث عن غمامْ..
ريح
والمعاني صالة ٌ رعويّهْ ،فـي حضرة ِ
ٍ

حكي العينين الشارد ُ،
والعشقُ الشاعر ُ
ُ

ن الخصر وف ُ
َ
ط الوردْ..
تحات الصدر ِ المضموم ِة
ِ
خوف سقو ِ
بي َ
ِ
وتُط ُّ
ل لغا ٌ
ت عشقيّهْ..
وتنا ُ
م على ب ُعْد ِ
ٍ
غويات مرموقه ْ
قُبلة ُ عاشق ٍة مسروقهْ..
ُ
العشق (حراميّه ْ)..
رغبات
ِ
ق ،والعاشــــقُ
ـــوق المســــرو ْ
ق ،حتــــى العشــــقُ حرا ــــ ْ
وتـ ُـــورّط ُ بالشـ ِ
ق....
سار ْ
الواحات الصيفيهْ،
صوب
وأود ُّ نُعاسا ً يهوي بي
ِ
َ
ل الشف ِة المطريّهْ:
كي أبقى غيما ً توضيحا ً حو َ

غنجات الشفتين األمطار ُ وسوسنة ٌ سحريّهْ..
ل من
ِ
تهط ُ

نون وحنونْ،
ج مج ٍ
وكما الراعي وطبع المزمور ،تتوقين لغن ٍ ٍ
كتعابير الق ِّ
د الشعريّهْ..
َ
آالف األميالْ ،فـي فُصحى النهدين
وأسافر ُ
*

شاعر سوري.
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النهدات المحكيّهْ..
وهمزات
ِ
ِ
فُسحا ٌ
العاشق
م بالمطر
ت تتكرّ ُ
ِ
ُ
ت النثريّه،
غيمات الهمسا ْ
والغيما ْ
ت ،ال تُمطر ُ أو تُمطر ُ
ل لغا ٌ
والنطقُ ي
ُشاغب حول النظرا ْ
ُ
ت والكُح ُ
ت شرقيّه ْ
فـي جسد ِ األنثى قصيدة ُ فُصحى واحدةٌ،
وأغان أكثر من أن تُحصى،
ٍ
محكيّهْ..

ن الـ عند النسوة ِ  ،ليست زا دةً ،كالمؤن النحويّه،
والنو ُ
منسيّه فوقَ
الحارات الشرقيّه
األفعال فـي
رفوف
ِ
ِ
ِ

ُ
ب،
ُوارب
من جسد األنثى  ،ي
ُ
عطف األثوا ْ

فال ي ُبدي اللهفة َ ناحية َ القمصانْ..
بيانات اليقظَهْ،
ِ
وي ُحاذر ُ نشر َ

وحالل وحرامْ؟!..
ٍ
فـي حضرة ِ أحالم ٍ
ُ
ب..
وتخاف النافذة ُ األبوا ْ

ِّ
الضحكات الجارات،
والضحكة ُ تخشى
ِ
بدعوى استفزاز األحوال العطفيّه؟!!
ي ،يمشي فـي األخطار،
(مهبولٌ) عتمُ العشق الشرق ِّ
بالخوف من الخو ْ
ف..
شارات عشقيّهْ!؟ يتحامّى
بال
ِ
ٍ
كالبساتين بال األلحانْ..
العشقُ بال ذاكرة ٍ عشقيّهْ ،يتهاوى
ِ
ب آها ٌ
ت يأساً..
ت سكر ْ
وتط َر ُ
الحاالت ومفردها
فـي جميع
ِ
أحزان أبديّه
األنثى قصيدة ُ أجمل
ٍ

وحروب ودّيّهْ!؟...
ٍ

نهجو ،باسم ِ العف ّ ِة  ،أبد َ
الكون المتبقِّي:
ع ما فـي
ِ
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أنسنة َ الوجد ِ الشتويّه
وتود ُّ
َّ
لصيف األشجارْ..
الحب
ِ
ت،
وإذا نجمة ُ عاشق ٍة ضاع ْ
تحضر ُ كوكبة ُ األقمارْ..

ُ
فصاحات األبّه ِة المكويّه،
العشق
فـي الحب؛ ال تهجو أعمار َ
ِ
دارْ..
كثياب مزَّق
الكذب اله ّ
ُ
ٍ
***
الوقت الفضل ِة،
ماذا لديك اآلن من
ِ
َ
األطباع..
بعض
ح
كي أشر َ
ِ
أنوثتك السافرة ِ
ِ
المخفيّه ..الذهبيّهْ ..فضيّهْ..

ُ
ومحارات بحار زرقاء وب ُنيهْ!؟
لؤلؤة

أنت صباح ٌ شرق ٌّ
واألشواق النثريهْ..
ي
الفنجان القهوة ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ل
وأنا
الموجات السمراء ِ
ِ
المتروك غراما ً تاه ْ
ت خطوتُهُ حو َ
كالسفن المرميّهْ..
ِ

ت!؟
ل الشبها ْ
ُ
وتنوس قناديلي ،كي يكبر َ لي ُ

ُ
د أنثى محكيّه وشهيّه!؟
العشق:
فـي
الشبهات قصا ُ
ِ

ُ
ُ
الضحكات
القبالت..
شفتاك..
ِ

نعاس أُميَّهْ..
ن
الـراحت
تلبس قُمصا َ
ُ
ٍ

تتغاوى بالنوم ِ وبالقمصانْ..

المفروض عليها وبالحريّهْ!! ..؟!
بالحبس
ِ
ِ

هواجسهُ اللونيّهْ ،وسواها من األحالم...
للعشق
ُ

ت
القُبلة ُ بنتُ
حالل فـي كلِّ اللهجا ْ
ٍ
غبات..
ِ
سوى الرّ

ع من خُبز ِ الشهوات،
هل تشب ُ
ُ
الشهوات القمحيّهْ؟!..
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شتاءات أثقلها البرد ُ وحلمُ الشمس...
ٍ
ككروم ِ

كم تأكلُ أرغفة ُ القبالت

ت
حرا قَ
وسواس الشهوا ْ
ِ

ينابيع الحافات ودفتر ِ عاصف ٍة مطويّه!؟..
كـ نداء ِ
ِ
َّ
الشــفة ُ الزاهيّـــه ْ تتحــامى بالق ُبلـــ ِة مــن عيّـ ِ
ــب األميّــهْ ..والضـــجر ِ
األميّهْ..
د فـي دنيا القُبالت الشوقيّه شفة ٌ أميّه!!..
ال توج ُ
ت،
فـي هذا الكون اللعنا ْ

أجملُ ما فـي اللهنات ،العشقيّهْ...
والف ُّ
ضفاف الوجدان...
ن النابتُ حول
ِ
ُّ
ٌ
راع تُداوي الحر َّ
شفة كالفقراء ِ الز ِ

بأشجار النبع المسقيّه..

وتُحاور ُ أوجا َ
ع النَّهر ِ العطشان
التلويحات الزَّهريَّه..
ِ
بزهر ِ
...........

شوق
ي وشرف ِة
والبلل الصيف ِّ
ٍ
ِ
مسافات الضيق القاسية
رغم
ِ

***
منذ التقيت ُك عاشقا ً
ُ
أنفض عن يديَّ البقايا من األصابعْ..
ن قبلتِها الجميلهْ،
والشفه ْ لم تزل ْ تخل ُ
ع قمصا َ
ترتيب الكالم!؟..
د
وتُعي ُ
َ

وتُربِّي فـي الخواتيم ِ المطالعْ ..كالقصيده...

1:
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 2ــ حني وضحك عباس  ............................حممــــــج وــــــج

ــــــــــــــا
بـــــ

 3ــ تغروبة عشق  ......................................حســـار يـــران الـــجو
 4ــ اخلروج م التاو ت ...........................

حـــة مايـــي مغروـــ

 5ــ ملب "دانك "  .........مصــة مكسـ ي يـ ك

تردــة ل نــجا وــراه ي
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ّدٌصًْ تسارـ اهىِد اهبصرٓ ًذِ اهٍإِّ ،ال فرل بّن تسارـ اهىِد اهبذرٓ هّعرب
رأسَ بطسِر اهصاػ ٚذتٖ اهتالصْ ،رقظ اهطِفْ ذتٖ اإلىذا٘ ،ىِت اهىسدِـ ىن
أحو فردِش ىفكِد ،أِ ذهي ماهدٌهّز ّزرمض تِقَ ههىِت ،تًفحر اهرفبٕ ؽًد طبّٕ
فتهؾن حٍاداً ىن أحو إػفا٘ اهذرّل.
رفبٕ فاىعٕ تدفؾًا ههسرِد ىن ذِاتًا ِاهطؾِد ؽاهّاً ؽاهّاًً ،تسػٖ اهقالف اهحِٓ
هٍذا اهمِمب اهطقّر اهذٓ بات ّعّل برفباتًا ،اهتْ تدفؾًا هالًؾتال ِاهتذرر ىن ٌذُ
اهطًىّٕ اهتْ تمبهًا ِتفكدًا اهكدرٔ ؽهٖ اهتِاطو.
ّؤمد هْ رحو اهتكّتَ ٌذا اهطباز أن اهؾتىٕ تعّّل ًافذٔ اهرؤّٕ فْ ؽًَِّّ ،تدفؾَ
ههدِران ذِو ًفسَِ ،أن األذادّٕ اهؾبثّٕ باتت تكِّغ أرمان اهِحِدّ ٌِِ ،تسا٘و ؽن ٌذا
اإلذساش اهذٓ ّراِدُ داٙىاً هِعؿ ذد هٍذُ اهىأسأ ،ترتسي فْ ؽًَّّ ىسأهٕ هي ّستػؿ
فٍي مًٍٍا .تِى ٚفْ ًسّخ ذامراتَ تمًِّات األىش اهقابر هِحَ أبْ اهؾالٍّ٘ ..ىش:
ىذؼِؼ ّا سّدٓ الًػفا٘ اهكدرٔ ؽهٖ إبطار ىا ّحرٓ ،أذاِو أن أتسّو صؾِرن
ِأًت تسىؿ أًَ قد أػّر برأسن اهطًىْ مىا ّدّؽِن.
ِحٍن اهًذّو ِابتساىتن اهساسرِٔ ،قِو راؽد ماهىذّػ.
***
مان اهفعا٘ فرِباً داٙىاً ِىستىراًِ .ؽهٖ اىتداد اهرؤّٕ اهتْ تستػّؾٍا اهؾّن تفكد
ىؾاًٍّا األصّا٘ ،أبذج فْ اهفراغ ،أبذج ؽن صحر ًِسو ،ؽن بّت صؾر قهتَ فْ اهالذقّٕ،
فال ّػاهؾًْ فّر اهفراغِ ،مان أىّر اهؼالي ّحِش اههّو بذثاً ؽن عذّٕ ِؽن...

*
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ؽىّكاً مان اهزىن قبو أن أحد ًفسْ فْ ذعرتن ّا سّد اهذمىا٘ ،صبر هرحو ّذىو
قًدّالً ّهِّز ههؾابرّنِ ،حَ ىعْ٘ ،ؽًّان ىػفأتان ،همًٍىا تبطران أمثر ىن اهالزي
ببساػٕ ِطهتىا ،قاو اهذمّي:
ـ أٌّّن مان اهػرّل؟..
ـ أحو ّا سّدٓ.
أبرقت ؽًّاٌا ىحّبٕ تهن اهتْ رافكتًْ ،فًذن ًهبش "ػاقّٕ اإلسفا٘".
ال بد أًمىا تؾبانِ ،ىن اهىستذّو أًمىا هي تِاحٍا ىطاؽب سالو اهػرّل ،أبداً هي
ّؾترعًا أذد أحابت رفّكتْ ،همن ذمّي اهصؾرا٘ مأًَ ذدش بأًًا أسفًّا صّٙاً ِأًًا
ػ ذاحبَّ ،ارتسىت ؽهٖ ىذّاُ ؽالىٕ تؾحب.
ًسسر ىن صّسِستَ ،ى ّ
هًطدقن اهكِو قهت هَ:
ػِّراً رأًّا تًكغِّ ،ؽطافّر طقّرٔ تفرّ ،قًاطِن ِرىأِ ،قتهٕ رأًّا ،همًًا أىؾًا
فْ االستبا٘ ِاهتسفْ فهي ًطادف إال ذىاراً قابهًاُ فْ اهػرّل قبو أن ًقادر اهقالف اهحِٓ
ألرعًا ،اذتكن ِحَ اهرحوِ ،مبر صمَّ ِتِحسَّ ،طقرت ؽًّاُ اهىقىعتان ىىا أًبأتَ،
قاهت رفّكتْ :إًَ ذىار فرّد هي ًر هَ صبٍّاً ،ػِّو األّدٓ ِاألرحو ،ىهذاز ،فاقد هىا٘
ِحٍَِ ،ؽًّاُ ػافذتان بصْ٘ ىن اهىمرِ ،اهسبجِ ،قد ذاِرًا ػِّالً ..فبدا أمبر ىًَ سًَ.
طار اهىؾرٓ ..اهذىار؟..
ًؾي ّا سّدٓ مان صدّد اهتٍذّب ذ ّد اهتىهل..
صؾر اهىؾرٓ باإلٌإً ىن حدّدِ ،فػت ِحٍَ ىسذٕ ذزنِ ،هّكػؿ طىت اهىِقف
قاو:
ـ هًىعْ..
ِأصار إهٖ االتحاُ ،سرًا ىؾًا ًذِ اهطِىؾٕ اهتْ اتسذٌا ىكرًا هتأىالتَ ،سأهًْ:
ـ مّف ؽرفت أًَ أمبر ىن سًَ.
فاحأًْ اهسؤاو :قهت:
ـ مان ٌادٙاً ِِاثكاً ّتذدج بىا ّؾرف ِال ّؾرف هّؼٍر أًَ ِاسؿ االػالـِّ ،كِو إًَ
ّؾرفنِّ ،ذفؼ بؾغ صؾرن.
ن اهصّش رأسَ ،ىسر صاربَِ ،تذسش متاباً ّكبؿ قرّباً ىًَ ،استدار ًذِٓ:
ذّ
ـ ٌو قهت إًَ ّؾرفًْ.
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ـ ٌِ قاو ذهن ّا سّدِٓ ،قاو أّعاً إًَ ىذ فادرتًا تقّرت ثِابت مثّرٔ ،مبرت أفًاىًا
ِتِّسًا ،ىات سِّهًا ِحفت أًٍارًا ،ماًٙات اًكرعتِ ،أسرٗ تماد ،قّي بادتِ ،بدـ
ؼٍرتِ ،طار اهطقار مباراًِ ،اهمبار ىاتِا ٌِي ًّتؼرِن اهىسهظ اهذٓ هي ّأت بؾد.
تأىهًْ اهرحو ػِّالً ،ؽًّاُ اهقاٙرتان تبدّو صمهٍىاِ ،عؿ ّدُ ؽهٖ حبٍتَ ِفاب فْ
تأىو ؽىّل ،قاو:
ـ ال أذمر أًْ قد سهّفت ذىّرًا ِّي فادرت أرعمي.
قهت:
ـ ربىا هي ّمن ذىاراً ِّىذان ،ربىا تذِو ذات ربّؿ ،أِ ربىا ّمِن قد استهف فْ
تمًَِّ اهالذل ،فبات ًٍّكَ ّؾي اهفعاّ٘ ،سترل اهحدرانّ ،ؾبر اهذِاحز دِن ىكدىات،
ّكفز فِل األّاي ِاهسًّنًّ ،ذر ٍِّدد ،أِ ربىا "مان ػرّد ؽداهٕ فًىت هَ أذًان ػِّهتان
بفؾو اهسِفِ ،هىا أِفو فْ االفترا٘ ػاو ذّهَ".
قاو اهعرّر:
ـ أؽتكد أًْ ؽرفتَِ ،اًػفأت رّبتِْ ،بت ىكتًؾًا بأًَ ّؾرفًْ.
ثي صرد بؾّداً ِمأًَ سكػ فْ فّبِبِٕ ،هىا استفال قاو:
ـ إذا اهتكّتَ ذات ِّي قو هَ أن اهصاؽر اهعرّر ّكِو هن أٍّا اهماٙن اهٍالىْ اهذٓ
تبدو صمهَ ِاستبدو حهدُ ،ذاِو أن تٍذب صفتّن ِتهحي هساًنِ ،تكػؿ ذّهنِ ،أذًّن،
ِهتمن أمثر فػًٕ ِتِاعؾاً ،هي أرن قػ ،ىهؾِن اهزىان اهذٓ حا٘ بن ،أسبرت ؽًن ىرّٔ،
ِىرّٔ تمفْ ِتزّد.
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مُٗا ُع ،ٜذٗن ًان ؽباش طبٗاّ طقٗراّٖ ،وبَٗ أن ٗقدٖ تٍُٗذاّ م٘ اٍُدرس ،ٛورر
ٖاٍدٕ أن ٗطػذبٔ إٍ ٜأذد ُذاَ اٍتطٖٗر م٘ اٍُدّٖٗ ،ٛذٌٍ ً٘ ٍٗتىػ ٍٔ طٖرٚ
صُسٗ ،ٛبقٗ ٛتسحٍٗٔ م٘ اٍُدرس ،ٛماٍُدارش ستنتر أبٖابٓا ورٗباّٖ ،ؽػٍ ٛاٍطٗه
فدت م٘ ّٓاٗاتٓا األسٗر.ٚ
تّاْ ٜإٍُ ٜسُؾٔ ذٌٍ ،مُٗا ْٖ ٍٖٗٓ م٘ باذ ٛاٍبٗت اٍىدِٗ باٍحرار اٍسصب٘
اٍطقٗرٖ ،اٍذ ٙطّؾٔ بٗدٗٔ اٍّاؽُتٗنُ ،ؿ وػرٗ ٚسذبٓا سٍنٔ.
ُٖا إن عخ ْذا اٍسبر م٘ أذّ٘ ؽباش ،ذت ٜصّّنُٓا ُا أًُّٔ ذٌٍ ،ثِ راز ٗستري
اٍسُؿ باّتبإ صدٗد إٍ ٜتتُّ ٛاٍذدٗج ،اٍذ ٙتدٖر رذإ بٗن حدتٔ ٖأبٗٔ.
ذّٗٓا ٍِ ًٗن بُىدٖرٕ إال أن ٗتذًر ٖاٍدتٔ بذسر ٚباٍقٍ ،ٛتسىػ ُن ؽّٗٗٔ دُؾتان
ذارتان ،أُٔ اٍت٘ أمّت ؽُرْا بٗن أبٗعٗن ،مستان زمامٓا ٖاًٍننٖ ،بذٍتٔ ذت ٜآسر
زمٗرٍٗ ،ؾٗض ؽباش ٖأسٖتٔ ذٗاٍُ ٚؤْا اٍسؾادٖ ٚآٍّا ًِ ،ٞتٍُّ ٜذؼتٓا ٍٖ ،أن أُٔ
ذٗ ٛترزي ٍِٖ ،تطؾد رٖذٓا إٍ ٜاٍسُا ٞباًرّا م٘ ذٌٍ اٍطباز اٍُصؤِٖ.
ذٗن حا ٕٞطٖت أبٗٔ األحضٖ ،ود اؽترتٔ ذاٍُ ٛن اإلطرار ٖاٍؾّادٍٗ ٍِ ،ذؼٓا
ؽباش ُن وبٍَ ،ترتنؿ ّبرتٔ محأٗ ْٖٖ ٚىَُٖ" :ا ُن أذد ؽٍْ ٜذٕ األرغ ًُّٔٗ ،أن
ٗذَٖ دٖن ذْاب ؽباش إٍ ٜاٍُدرس ،ٛأٖ تؾٍُٔ اٍىراٖ ٚٞاًٍتاب."ٛ
ٖذدْا اٍحدً ،ٚاّت تر ٝأن ال حدُٖ ٝن إرساَ ؽباش إٍ ٜاٍُدرسٛ؛ األرغ أٍٖٜ
بتؾبٔ ًٖذٌٍ االطػبَُٖ ،ا ٗذتٖٗٔ ُن دٖاب ٖبٓا.ِٟ

*
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ٖدٖن أن ٗصؾر ،تقزٖ ًٗأّ آٍزَٗ دمىُ ٛن سرٖر ،وػرات ّدُ ٝن مرز فرٗب راذت
تُّٓر ُن ؽّٗٗٔ اٍذزّٗتٗن مٖي ٖحّتٗٔ اٍذُراٖٗن.
ؽّٗإ اٍٍتان ٍِ تأٍنا إال اًٍُد ٖاًٍآبٖ ٛاالًّسار ،استذاٍتا م٘ ثٖان وٍٍٗ ٛإٍٜ
فُاُتٗن تٓػالن رْاُاّ ،رذاذاّ ُن مرز فاُرٗ ٍِ ،ؾره ّؼٗراّ ٍٔ ُن وبَٖ ،ألنّ أبإ ٗذْب
إٍ ٜاٍُدٍّٗ ٛىبغ راتبٔ اٍتىاؽد ٙم٘ األَٖ ُن ًَ صٓر؛ إذ أّٔ صقَ ٖؼٗن ّٛطقٗرّٚ
مُٗا سبي م٘ إذد ٝاٍدٖاٟر اٍذًًُٖٗ ،ٛان ؽٍ ٜؽباش أن ٗؾد األٗاِ ُٖٗاّ إثر ِْٖٖٖٗ ،
ٗتروب ذٌٍ اٍِٖٗ اٍُٖؽٖد بصٖي ًبٗر.
م٘ طبٗذ ٛاٍِٖٗ اٍُٖؽٖد ْذا ،استٗىؼ ؽباش ُن ُّٖٔ باًرآّّ ،غ ُن مراصٔ،
ْٖٖ م٘ فاٗ ٛاٍذٖٖٗٗ ٛاٍسؾادٖ ٚاٍّصاػ ،فسَ ٖحٓٔ ،بٍََّ بؾعاّ ُن سطالت اٍصؾر م٘
ُىدُ ٛرأسٖٔ ،اٍُتدٍٗ ٛمٖي ٖحٓٔ بىٍَٗ ُن اٍُا ،ٞثِ سرّذٓا حاّباّ.
ٖبسرؽ ٛساػن ٛاتحٔ إٍ ٜاٍسزاّ ٛاًٍبٗر ،ٚاّتزـ ُّٓا ثٗابٔ اٍحدٗد ،ٚارتداْا ؽٍٜ
ؽحٍَ ثِ اّتؾَ طّدٍٔ اٍٖذٗدٖ ،أػٍي ساوٗٔ ٍٍرٗر باتحإ اٍػرٗي اٍرٟٗش ،اٍذ ٙتسًٍٔ
اٍؾربات ذْاباّ ٖإٗاباُّ ،ن ٖإٍ ٜاٍُدّٗ.ٛ
ؽٍ ٜاٍحاّب األُٗن ُن اٍػرٗيٖ ،وه ُزْٖاّ بّنسٔ ،مُٗا اٍنرز ٖاٍسرٖر ُٗألان
وٍبّٔٗ ،تؼر ودِٖ إذد( ٝاٍبٖسػات) اٍسبؿ؛ اٍت٘ تؾَُ ؽٍّ ٜىَ األْاٍ٘ ُن ُٖؼنٗن
ٖػالب ٖفٗرِْ ،معالّ ؽن اٍنالذٗن ُؿ فالٍِٓ اٍزراؽُٗ ٛن سعراٖات ٖمٖأً.
ٖألن بزٖل ػٗه اٍؾرب ٛــ اٍذٍِ م٘ األمي اٍسؾٗد تأسر ًثٗراّ؛ تىدِ ؽباش بعؿ
سػٖات طٖب اٍتٖت ٛاًٍبٗرٗ ،ٚستؼَ وٍٗالّ ُن مٟٗٓاٖٗ ،سّد حسدٕ اٍّذَٗ إٍ ٜحذؽٓا.
م٘ ؼٍّٓا ًاّت اٍثٖاّ٘ تستػَٖٗ ،اٍدواٟي تُر بػٗ ،ٟٛتؾبر ٖٟٗد ،ٚثىًٍٗ ٛىػار ْرِ
مٖي سًُ ٛن اٍعٍٖـ اٍطد ،ٟٛمُٗا ؽّٗإ تحٖبان اٍحٓات ،ترطدان رمٖماّ ُن ؽطامٗر
اٍسرٖر ،تقرد مرذاّ ٖػرباّ ْٖ٘ تػٗر ّذٖٕٖ ،أسراباّ ُن مراصات ٍُّٖ ٛترمره سًر ٝم٘
بستان ذٍُٔ اٍحَُٗ.
ٖذاٍُا دّٖ ٝبٖي اٍسٗار ٚم٘ معا ٞاٍىرُٗ ،ٛا ٍبج أن اّتنغ ؽباش م٘ ًُأّ مرذاّ،
ٖأُ ّال بىػه ذٍِ حدٗد ،راٖدٕ زُّّا ػٖٗالّ.
ُؿ دّٖ ْدٗر اٍسٗار ٚصٟٗاّ مصٟٗاًّ ،ان ٖاٍدٕ ود أعذ ٜبحاّبٖٔ ،رٗثُا تٖونت ورٗبّا
ُُّٓاْ ،رؽا إٍٗٓا ،طؾد ٖإٗإ بٖسػ( ٛبرُٖٗ اٍنٗاغ) اٍىدُٗ ،ٛحٍش األب م٘ ُىؾدٕ،
ثِ أحٍش ؽباش م٘ ذحرٕ.
داسَ اٍىرٖٗ ،ٛبٗن بٖٗتٓا اٍػّٖٗٗ ٛاإلسُّتٗ ٛاٍُتّاثر ،ٚتٖونت اٍؾرب ٛاٍؾحٖز م٘
ُذػات ًثٗرٖ ،ٚذٗن أعذت سارد ذدٖدْا ،راذت تُسر ؽباب اٍػرٗيٖ ،تػٖٙ
اٍُسامات ٖراْٞا بسرؽ ٛؼّّٓا ْاٍٟٛ؛ األصحار اٍٖاون ٛؽٍ ٜحاّب٘ اٍػرٗي ،بُا مٗٓا
طنٖه اٍسرٖ اٍُتراطً ،ٛاّت تتٖار ٝسٍه بؾعٓا سرٗؾاًّ ،ذٌٍ ْ٘ اٍبٖٗت ٖاٍتالَ
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ٖاٍذىَٖ ،مُٗا ْدٗر بٖسػ( ٛبرُٖٗ اٍنٗاغ) ٗطِ اآلذان ،ذتٗ ٜساَ ٌٍ ٖأّت تسُؿ
صسٗرْا ،أّٓا أسرـ ؽرب ٛم٘ اًٍٖن.
ٍُا ُع ٜوراب ٛاٍساؽُ ٛن اٍزُنً ،اّت اٍبٖسػ ٛود اوتربت ًثٗراّ ُن اٍُدّٗٛ؛
اٍبٖٗت ٖاٍُّازَ اٍت٘ ًاّت تتّاثر ؽٍ ٜحاّب٘ اٍػرٗي ،راذت تتزاذِ بًثام ٛأًبرٖ ،راذت
ػبىاتٓا تؾٍٖ ٖتتؾدد أًثر مأًثر.
ؽّدُا ٖػأت ودُإ اٍطقٗرتان أرطن ٛاٍُدّٗ ،ٛأُسٌ بٗد أبٗٔ اٍذّّٖٖ ،ٛراز ٗؾدٖ
إٍ ٜحاّبٔ.
ْٖ ؽاٍِ حدٗد ُٖستٍه ،ذٌٍ اٍذٗ ٙدسٍٔ ؽباش اآلن ،راٟذ ٛاٍُدّٗ ٛاٍقرٗب ٛتزًِ
أّنٔ ،تدْصٔ ذرً ٛاٍّاش اٍدؤٖبٖ ،ٛأطٖات اٍباؽ ٛاٍت٘ ًاّت تٓدأ ذّٗاّ ٖتتؾاٍ ٜأذٗاّاّ،
ًٖذٌٍ ٖاحٓات اٍُذاَ ،اٍؾربات ٖعحٗحٓا اٍطاسب ،ال رٗب أّّٔ ؽاٍِ آسر ٗؾخ باألسرار،
أسرار تستذَٗ أٍقازاّ ٗطؾب ذٍٓا م٘ ذًٍّّٗٔٓ ،ا تذرغ رفبتٔ م٘ اًتصاه ْذا اٍؾاٍِ
اٍُحَٖٓ ٖاٍقٖظ مٗٔ.
إٍ ٜساذ( ٛاٍبٍٗستان)ٖ ،اٍت٘ تٖعؾت حاّب دار اٍبٍدٖٗ ،ٛطال بؾد ؽّا ،ٞماٍحٖ الْب
حداّٖ ،اٍرػٖب ٛساّىٖ ،ٛوٗؼ أٍَٖٗ ٍٗسؿ حٍدٕ اٍػر ٙبال صنى ٛأٖ رأم.ٛ
ّْاٌ ذٗج اٍُطٖر اٍصٓٗر ٖاٍٍُىب بـ (ْالَ اًٍّدسٍ٘) ٗزاَٖ ُّٓتٔ بصًَ ُٖٗ٘،
ٖاٍت٘ ال ٗبرز أّ٘ مسر بٓاُٖٗ ،دز ّنسٔ ُن سالٍٓا ،ؽٍ ٜأّٔ أَٖ ُن اذتره اٍتطٖٗر م٘
اٍُدّٖٗ ٛأًثرِْ براؽٖ ،ٛذٌٍ أُاِ ًَ زبٖن ُن زبا.ّٟٔ
ٖم٘ اٍذاَ أٖونٔ ٖؼٓرٕ إٍ ٜاٍذاٟػ اٍذحرٍ ٙدار اٍبٍدٗ ،ٛؽٍ ٜاٍذاٟػ سٍنٔ ثبتت
ستار ٚبٗعاُ ،ٞستػٍٗ ٛاٍصًَ ،تدٍّت ُن أؽٍ ٜإٍ ٜأسنَ ،وباٍتٓا ٖؽٍُ ٜىربُّٓ ٛا
اّتطبت آٍ ٛاٍتطٖٗر اٍسٖداٖ ،ٞود حثُت مٖي ًرس٘ سصب٘ ارتنؿ ؽن األرغ وٍٗالّ.
ٖوبَ أن ٗعقػ زر اٍتطٖٗر ،ػٍب إٍٗٔ أن ٗثبت م٘ ًُأّٖ ،أن ٗتػٍؿ إٍ ٜآٍٛ
اٍتطٖٗر ،ذّٗٓا راز ّٗؼر إٍٗٓا دٖن زٗك ٖدٖن أن ٗره ٍٔ حنن ،ثبت م٘ ًُأّ بال ذراٌ
ٖاونّا باستؾدادٖ ،ود أسبَ ًٍتا ٗدٗٔ ؽٍ ٜحاّبٗٔ.
طدرٕ اٍذً ٙان ٗؾٍٖ ٖٗٓبػ ُن صد ٚاٍتؾبٖٖ ،ػأ ٚاٍذر اٍالْبُْ ،د محأ ،ٚزِ
صنتٗٔ ،ذبش أّناسٔ ؽن آسرْا ،ذت ٜأٖصًت أن تّىػؿ أٖ تًادٍُٖ ،ا ذاّت ٍذؼٛ
اٍطنر ،أٖؽز إٍٗٔ أن ٗبتسِٖ ،ألن ؽباش ٍِ ٗنؾًَ ،رر اٍُؾٍِ (ْالَ) ػٍبٔ ثاًٍّٖٗ ،ٛن
ؽباش ٍِ ٗستحب.
ُرٖ ٚاذدُ ..ٚرتٗن ..ثالثاُّ ..رات ؽدٗدًٍ ٚن دٖن حدٖٖ ،ٝم٘ ًَ ُذاًٍٖ ٛان ٖحٔ
ؽباش ٗزداد صذٖباٍٍّ َُٗٗ ،ذزن أًثرُٖ ،ؿ ارتناـ ٖتٗر ٚاإلٍذاز ،راز ٖحٓٔ ٗزداد ؽبٖساّ
ٖوٓراّ.
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م٘ أمي ؽّٗٗٔ ،سذب ًثٗنُ ٛن ًُدٍ أسٖد تتىاػر تباؽاّ ،تٓرَٖ ُسرؽ ،ّٛتتًدش
مٖي بؾعٓا ،تتراًِ صّٟٗا مصٟٗاّ ،تستذَٗ فُاُاّ داًّاّ ُن ذز ٍن ثىَٗ.
م٘ معا ٞرأسٖٔ ،مٖي طنذٖ ٛحٓٔ اٍطقٗر ،تتٍبد ُزن صت ،ٜطٗك ُاؤْا ُن ًدر
ًٖآبٖ ٛاًّسار.
ُٖا إن حا ٕٞاٍّدا ٞاألسٗر ٍٍُؾٍِ (ْالَ)" :اعذٌ ٗا بّ٘ اعذٌ ..اعذٌ".
ذتٍُ ٜؾت ؽّٗإ ذزّاّٖ ،سػه ٖحٓٔ بري رْٗبٍٗ ،رؽد طٖتٔ محأ ّٚباٍبًاٖ ،ٞتُػر
ؽّٗإ وٓراًّ ..رباُّ ..رارٖ ّٚذرو ..ّٛدُٖـ فزٗر ٚحداّ ٖذار ٚتسىػ ..تسى٘ سنٖز سدٗٔ
اٍباردٗن.

***
ًان ود ُع ٜأًثر ُن أربؾٗن ؽاُاّ ؽٍْ ٜذٕ اٍذادث ٛذٗن سػت ٗدٕ ُىػؾاّ ُن
اٍصؾر
ٍُ ُٔ َٗسًُِنُ ُُىٍَِتٌََِٗ!؟
ذزِنُ ًَّ
سأٍَُّ٘ ٍَِِ اٍ ُ
َٖ َت ِ
ض بِاٍبًَُاِٞ
غ َٖأََّا َأحَِٓ ُ
ألرِ َ
ت َْذِ ِٕ ا َ
َٖ َتؾٍَِ ُِ أَِّّ٘ حُِ ِٟ
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حهسا قباهتْ ؽهٖ ىكؾد خصبّْ ًاٍ٘ ،هي ّهحؼاًْ ،أِ ربىا هي ّمترثا هِحِدٓ ..بَدَّا فْ
ىكتبو اهؾىرِ ،ػفكا ّتحدثان هق ّٕ فرّبّٕ..
حاِهتُ االًطات ِإرعا٘ فعِهْ اهًٍٓي .هي أفهح بفٍي هقتٍىا ،ماًتِ فرّبّٕ ؽهّْ،
ِحدّد ّٔ تىاىاّ ..هقْٕ هي أسىؿ حرسٍا ىن قبوٍ.
 إًٍىا فرّبان قدىا حدّثاّ إهٖ ٌذا اهىمانِ ..رحتُ أىؾنُ اهًؼر فْ هِ ًَّْ بصرتٍّىااهىتًاقعّن..
ت
حسًََِ اهعدُّ ،حكّكْٕ أتذِّقٍا اآلن بأيّ ؽًِّْ ،رح ُ
 سىرا٘ ِأصكر ..اهعدُّ ّؼ ٍِرُ ُت إهٖ حِارٌىا أمثر فأمثر..
ف اإلًطا َ
أرٌ ُ
ت
اهؾبارات ِاهمهىات اهتْ ػرقت أبِاب أسىاؽْ ،تىاٌتِ ألذًّْ تقرّداّ ٌاىساّ ،ؽرّص ِ
فْ األرحا٘ ىِسّكا أًقاىٍا..
 أؼًٍىا ّبًّان اآلن حهي اهؾىر اهكادي / ...حدستُِاستقرقتُ أًؼر خهسّٕ هتهمي اهصفاُ اهػٓربٕ ،تقزو ىرتحفّٕ ِىتهؾثى ّٕ حرِف
ت ىصرق ٍٕ ِىزرمصٍٕ،ؽهٖ ًبغ اهمثّر ىن حدا٘ األىو.
مهىاتٍاِ ،تًسخ بساػ أىًّا ٍ
اهتفَتتِ اهفتأ طِب اهصاب ،فصؿ برّل ًحىتّن فْ ؽًٍّّاِ ،اهتىؾَتِ صفتاٌا
مثىرتْ مرزٍ ،اًفرحتا ىمتًزتّن ِصٍّتّن ،تحت عِ٘ قى ٍر سخّْ اهعّا٘..
 ح ٓكاّ ! ػِبْ هىن ابتمر ِأًحز فمرَٔ أحىر اهصفاُ ..تهن اهفامٍُٕ اهًٓابعُٕ بإمسّرت ىفتًِاّ...
اهحّأٌ ..ىس ُ
*
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اهصابُّ -اهذٓ اًسحكَتِ رِحَُ تحت ِػأٔ ٌذا اهحىاو اهباذخ -أفىغَ ؽًَِّّ ،فاب
فْ طالٔ هَ..
 مي أتىًٖ أن أؽتطرَ رحّكٍىا فْ فىْ ..ف ّمرَ ٌاىساّ هًفسَِ ،ؽهتِ ِحٍََ حىر ُِٔحوٍ قإًٍّ..
ت إهَّ:
ت إهٖ اهكىر بِحٍَ اهخحِو ،فىز ُ
ًؼرِ ُ
 ّبدِان حدّثا اهؾٍد ..فطًان ػرّّان فْ فابٕ اهٍِٗ ..فهًطوِّ ىن أحهٍىا أٍّااهطدّل األًّش..
سيَ ىن ؽهّاِ ،َٙراح ّبحج ؽن فّىٍّٕ ،خب ٚخهف قػًٍا فعِو ِحٍَ اهفعّْٓ.
اب َت َ
طحتُ باهصٓاب اهحاٙر قباهتْ ،بهقتْ اهىخصِصًٕ:
 قبّهٍا! ٌّ ..ا ..اآلن ..قبّهٍا اآلن!..تهفٓت اهصاب هّؾرف ىطدر اهطِت اهقرّب ،استػهؿ األرحا٘ اهىحاذِّٕ ،سرّؾاّ ؽاد
ىبتسىاّ ،هّخبر اهفتأ اهحاٙرٔ:
 ًٌان بكاّا ،ترمٍا صخظ ىا ؽهٖ اهىكؾد اهىحاِرِ ،مّشٌ ىن اهًاّهِنّ ،خصخضت أِ ؽبثت بَ..
بّن اهؾصب ..أؽتكد أن فأرّا أِ حصر ّٔ ىا ،ؽهك ِ

***
صحؾًْ تىٌِّْ ،فتىترستُ ىػىًٙاّ فْ ىخبأٓ ،بؾد أن تهبستًْ حاهٕ ٌّاىٍىا
ىىِتُ أًٍوُ ىن ًبؿ اهِحد اهىتدفٓل
اهىتّكدِ ،الىسَتِ أسىاؽْ ٌىساتٍُىا اهىتهؾثىَٕ ٌ ..
ىحِ ُي طاخبّا ِىتِثّبّا فْ طدرٓ..
ب ّستفّل ؼىِٙاِّّ ،ح ِ
بًٍّىاِ ،راح صّ ٌٚىا ،فرّ ٌ
أحسسِتُ برفبٍٕ ؽارىٍٕ فْ اهحّأ .هي أؽدِ أػّلُ ؽزهتْ .صؾرتُ بحًّنٍ أزهّْ ،استفال
ىارداِّ ،راح طدا ُُ ّتؾاهٖ بّن أعهؾِّْ ،عقػ بؾًفٍ ،هّدىّر قارِرٔ سحًَ اهبهّد..
رفبتُ أّعاّ فْ حعنٍ دافّ ٍٚقىرًْ ،رفبتُ فْ ىِسّكا أىوٍ ٌِّايٍ ،تٍىسٍا حبّب ْٕ
فْ أذًْ ،فأذِب ىن رقٓتٍا ..أحسستُ بِحدٍٔ قاتهٍِٕ ..ىِنِ رمًْ اهىؾزِوٌ ،تفِتُ باهصاب
ىن حدّد! طارخّا ِىتذىّراّ!:
 احعًٍا اآلن! ..افىرٌاٌّّ..ا قبّهٍا!  ..قبّهٍا!..أردتُ أن ّختطر صِقْ ِأصِال مو اهؾاصكّن ،بقىرٍٔ حبٍّ ،بكبهٍٕ ىن تًّن اهصفتّن
اهفارٌتّن ،برقطٕ ؽصلٍ..
هي ّبدُ ؽهَّ ،أًَ قد سىؾًْ ..مان ِحّب قهبَ اهىًفػرّ ،ط ّي ػبهتْ أذًَّ..

***

401

العدد  - 165آب8045 /

بدَتِ اهفتأ ببصرتٍا اهسىرا٘ اهطافّٕ متحفٍٕ ىن األبًِش،اِزدان حسدٌُا اهىىصِل
بفستانٍ أحىرَ ،تبرؽىت اهمصامض ىًَ فزّرّٔ ،فبدتِ متِّخ ِردٍٔ أسػِرّٕ  .اًسحكَتِ
ىٍح ُٕ اهصاب تحت ِػأٔ ٌذا اهحىاو اهراٙؿ اهقارل فْ عِ٘ اهكىر قباهتَ.
 ّا إهٍْ! ساؽدًْ ؽهٖ اهطىِد ..تىِتيَ فْ سرُِّ ،راح ّتأىهٍا بحبٍِّّ ،ػبؿُ ؽهٖحدران ذامرتٌَ ،ذُ اههحؼات اهًادرِٔ ،اهتْ ستبكٖ رُ ُقىٍُا ،ىحفِر ّٔ ِىحفِؼ ّٕ إهٖ األبد..
بدِرَٓ أّعاًّ ،ؼرتُ إهٍّاِ ،رحِتُ أتابؿ ٌذا اهحسد اهرخاىّْ اهطكّوّ ،رفو ببتالتَ
اهحىرا٘ اهكإًّ ..أفِتًْ حكّكِّٕ ،اًسحكَتِ رِحْ  ،فْ ؽتبٕ ىحراب ٌذا اهحىاو
اهفارُِ ،راحتِ تٍدر فْ دىا ْٙأفًّْٕ ؽصلٍ فحرٍّٕ .أىؾًَتِ تكِّغُ طبرِٓ ،تدنّ ىتارّش
ؽزهتْ..
مو صْ٘ بدا سامًاّّ ،ؾدّ هطالٔ ىكدسٕ فْ ىحراب اهحب ،ؽدا عحّحْ ،اهذٓ ؼو
ّطرخ باهصاب..

***
اهسمِن اهىٍّىنِ ،طىت اهىمان ىِنِ حِهْ ،هَفَتَا اًتباٌْ ،فتًاٌعِتُِ ،تأىهتُ رِؽٕ
سحر اهػبّؾٕ ،ماًتِ حدّكٕ بحّرٔ اهبرمان ىًطتّٕ بحّادٍ ِقِرٍِ ،اًِِ َتأَتِ ىتِحدّٔ بؾزهتٍا
ت ترسِ ؽهٖ صاػ ٚاهبحّرٔ مىرمب طّدٍ ؽتّلٍ ىٍحِرٍ.
اهىتطِّفِٕ ،تٍادَ ِ
ت
ىرَ ِ
ٌْ أّعاّ قد ؽصكتِ ٌذا اهحبو اهىًتطب قباهتٍا ىًذ ؽكِد مثّرِٔ ،همي د ّ
برامًَُّ ِأحرقَتِ ثِراتَُ اهٍاٙحٕ َز ِرؽٍَا ِصحرٌاِ ،همًٍا ماًتِ داٙىاّ مرّىّٕ ،تؾِد ىؿ
دؽابٕ طهحٍ ،فتِرل ىن حدّدٍِ ،تٍطر حذِر األصحار ِاألزاٌّر اهعاربٕ فْ أحصاٍٙا،
فتًبثل اهخعرٔ ىن بّن اهطخِرِّ ،زٌر اهربّؿ ىن حدّدٍ..
ٌْ ذٓ اهِّيَ تؾمتفُ اهعحّخَ ،ا ًِزََِتِ ٌاًٌا ؽًد أقداي اهحبو اهذٓ ٌدأتِ حىىَُ،
فاسِتمان ِدّؾاّ قُرِبٍاِ ،راح ّهتكػ اهقِّي مطّّادٍ ؽتّدٍِّ ،ؾطرٌا سِّالّ هحبّبتَ
اهىخهطٕ ،فتستحيّ خحِهّٕ ،هترتدٓ بؾدٌا أثِاب ًّسان اهىزرمصِٕ ،تًثر فْ األحِا٘
ؽبّر حبّبات اهػٓهؿ اهىاحًٕ.
أردتُ أن أرقظ فرَحاّ ِاحتفاالّ بحبٍّىا ،أن أحهٓل ؽاهّاِّ ،اًِِدَهَلَ عّاُ٘ اهكىر ّؾبج
بِقارُٓ ِ ،رحِتُ أق َرـُ األرغَِ ،أدِرُ ىؾهًاّ رقطتِْ ،أتهفٓتُ فْ األرحا٘ حِهْ ،ألتأمّد ىن
ؼ ِحِدٓ..طِّبِتُ ًؼرٓ إهٖ صتٖ اهحٍات..
ىَ ًَ َؾِٕ ىخبأِٓ ،أ ّن أحدّا ال ّهحَ ُ
فحأّٔ! ِ -ؽهٖ ىكربٍٕ ىن ىمىًْ -صاٌدتٍا!!ِ ..ارفْٕ بزفتِ  -محهيٍ -فْ ٌذا
االحتفاو!..
ت أتسا٘و ..
 ّا إهٍْ! ىا أرِؽٍا! ِرح ُ ىتٖ تفتّحتِ؟ ىن أّن اًبثكَتِ؟! مّف هي أهحؼٍاِ ..أًا اهىكّي فْ ٌذُ اهحدّكٕىًذ زىنٍ؟!..
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ٌْ أّعاّ الحؼَتِ ِحِدٓ ،فتثًٓتِ ؽهٖ فرؽٍا اهىاٙشِ ،اًتطبتِ قباهتْ رّّإًّ فارؽّٕ،
تهِتَفّ بثهوٍ ىن خىاٙهٍا اهخعراِ٘ ،ؽهٖ قىتٍا اهّاًؾٕ ،تفتحتِ بقًخٍ ِردْٔ طفرا٘ ىخىهّّٕ
اهخدِد ،تىاّهتِ راقطّٕ ،تًثرُ-فْ ذان اهفعا٘ اهرحبِ ،فْ ٌذُ اههّهٕ اهىتِّحٕ ببدرٍ تايٍّ-
ؽبّر أرّحٍا ِىحِن صٍِٔ أسدّتٍا.
ىاّ باًمصاف ىخبأٓ..
صقهًْ ٌذا األرّخ .استثار صٍِتْ ،ففردت ذراؽِّْ ،ىاؽُدِتُ ىٍت ّ
ًفختُ صراؽْ بمو ىا أِتّتُ ىن قِِٔ ،ابتٍهتُ أطهْٓ ههربّ أن ٍّبًْ مري ًسىٍٕ ؽابرٍٔ،
ىوُ أحًحتْ ،ألراقظ ِأحعن ٌذُ اهقادٔ اهىاٙسٕ قباهتِْ ،أمىو سّىفًِّٕاهؾصل
تح ِ
اهىتطادّٕ ،فْ تهن اهفسحٕ اهىختب ٕٙىن حدّكتْ.
ِهمي مان اهكدر مرّىاّ ِسخّاّ ،فٍبّتِ ًحِٓ ًسىْٕ ؽهّهْٕ ،حىهَتِ أصرؽتْ ِأحًحتْ،
ِحهٓكتُ أؽاًلُ ىؾصِقتْ اهخعراِ٘ ،أ ُبثٍّا ِحؿَ اهصِٓلِ ،حًِن اهٍّايِ ،رحتُ أق ّبوُ خدِدٌَا
اهىخىهّٕ اهطفرا٘ اهىقتبػٕ باهؾبّرِ ،أداؽبُ حهىاتِ براؽىٍا اهفتّٕ ،فتأٌِت بّن
أحًحتِْ ،تىاّهَتِ فِل خىّهتٍا .فطدحَتِ ىن تأِّدٌِا حًاحرُ حسدِٓ ،راحت تهٍب ذان
اهىسا٘ ،بزفارّدٌا اهىحهحهِٕ ،دخهِتُ فْ ىصٍدٍ تماىهٍّْ ىؿ طدّكّْ اهؾاصكّن ،ؽًدىا
اهتحىا أّعّا بكبهٍٕ ىحًًٍِٕ ،تِّحا بٍا ِؽِدٌىا.
ت اتًتباٌٍَُىا طٍّو أحًحتِْ ،سىؾتٍُا تمٓهىَُ بؾد
فحأّٔ! ًؼرا بحز ٍـ ِرّب ٍٕ ًحِٓ .هفَ َ
أن اًفمّا..
تىِ َتىَتِ مهىاتٍ هي أفٍي ىًٍا صّٙاّ ،بًّىا ماًتِ ؽًّاٌا تحدقان إهٖ طِبِْ ،صفتاٌا
ترتحفان حزؽاّ ..تم ِّرَتِ فْ ىكؾدٌا ىذؽِرّٔ ٌُِّّٚ ،هٍا ،أنّ حِّاًاّ ىاّ ،ختب ٚفْ األحىٕ
قربٍىا..
ِمان أن أىسن اهصاب بتالبّب ثِبْ اهرٌّف ،ىحاِالّ تخهّطْ بؾحاهٕ ىِن أىرُ،
ت باألرغ .حعًَِتُ حبّبتْ..
ت بَ بكٍِٔ ،تصبث ُ
قاِىتَُ بعرأٍِ ،طرخ ُ
ىوِ ؽًف ّدُ اهحإًّ ،فتى ّزقَتِ أحًحتْ اهىهًِّٕ.
فّر أنّ حسدٓ اهرٌّف ،هي ّتح ّ
سرَ صراؽِْ ،تمسّرتِ ىؾَ براؽي ِبتالت طفراً٘ ،زفَتِ ؽبّرٌا قرباًاّ ،ؽهٖ
تأهٓىتُِ ،تم ّ
ىذبح ؽًا ٍل هي ّمتىو.
سكػًا أرعاِّ ،راحت اهًساٙي تحىِهًْ ِخطالتٍِا ىىزقاّ ،ألػّر بأحًح ٍٕ
غ فرّب ٍٕ ال أؽرفٍا..
داىٍِّٕ،أتصرّد فْ أرا ٍ
فْ ىسا٘ ِّيٍ آخرَ ،استِقفَتِ إصارُٔ ىرِرٍ حىراًٍَ٘ ،راّ ىؾدًّاّ طاخباّ ىن اهسّارات،
ت فتأْ ،ذات ِح ٍَ أسىرَ حىّوٍ..
ِىن إحدٗ ًِافذ اهحافالتِ ،أػهَّ ِ
راحَتِ تتابؿُ  -باٌتىايٍ باهكٍ -صراؽاّ ىىزّقاّ ِىًتفخاّ ،همّشٍ ىن اهًٓاّهِن األزرل ،ؽَ َب َر
ىتدحرحاّ اهػرّلَ أىاىٍا ،زرّاّ ِبكاّا ىن أفطان ًبتٍِٕ ،تِّحاتِ ِردٍٔ ،ىاتزاو ؽاهكّٕ بَ..
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ىعٖ ٌزّؿ ىن اههّو ِبدا اهًؾاش ّثكو حفًْ ىرّي ،بّد أن رًّن حِاهٍا اهىتمرر
صرّد رفبتٍا إهٖ اهًِي فأىسمت اهحٍاز بتثاقو هّأتٍّا طِت ىتطو:
 أهِ ..أًتِ ىرّي اهسؾدٓ؟ ًؾي ىن ذعرتن؟ أتمهي ىؾن ىن ىصفٖ اهىدًّٕ فكد ِحدًا اسىن فْ حِاو اهسّدٔ ٌّاي ٌِْىكّىٕ ؽًدًا ههؾالد ىًذ أصٍر ِهي ّزرٌا أذد ىن أقاربٍا همًٍا ىًذ ساؽتّن تِفّت ِحثتٍا
فْ اهثالحٕ ،هي ّمن أىاىًا سِٗ أن ًستؾّن بحِاهٍا هًتؾرف األصساظ اهذّن ّؾرفًٍِا
ِقد حربًا أرقاىاً ؽدٔ ِهي ّحب أذد سِان.
 ّا إهٌٍّْ ..اي ىاتت ...مّف؟؟ ًؾي ِقبو أن تىِت دسهت فْ ىرذهٕ فّبِبٕ ألّاي ؽدّٔ ِاآلن ًرّد ىًن أن تذعرٓأذداً ىن أقاربٍا الستالي اهحثٕ.
 ّا إهٍْ أًا ال أؽرف أذداً ىن أٌهٍا ...ماًت طدّكتْ فْ اهدراسِٕ ،ىؿ ذهن أًاؽهْ أن أذعر؟
ؽهٖ استؾداد الستالي اهحثٕ ِهمن اهِقت ىتأسر اآلن ىتٖ َّ
 اهىصفٖ ّفتر أبِابَ هّ ًال ًٍارًا ِتستػّؾّن اهىحْ٘ فْ اهِقت اهذٓ ترّدّن.أفهكت اهحِاو ِارتىت ؽهٖ اهسرّر ىستؾرعًٕ فْ سّاهٍا األّاي اهتْ قعتٍا ىؿ
ٌّاي ..هكد ماًت حىّهٕ ِهػّفٕ تفّغ ذِّّٕ ِذما٘ تسب ٚفْ رأسٍا أذالىاً مثّرٔ ،مًت
أصؾر أًٍا أمبر ىن ؽىرٌا ،اآلن ػِّت طفذٕ ذّاتٍا ٌِْ فْ رّؾان اهصباب ىسحَّأ فْ
*
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اهىصفٖ ِال أذد ّأبَ بىِتٍا أِ ّسأو ؽًٍا ،باهىكابو ماًت مثّرٔ اهسؤاو ؽن اآلسرّن تٍتي
بتفطّالت ذّأ أًاش مثر ِاهقرّب أن أذداً ال ّذمرٌا ِال ّسؾٖ الستالي حثتٍا ِبطفتْ
اهصسظ اهِذّد اهذٓ ؽهَّ أن ّكِي بٍذا اهِاحب فال بد ىن أن أًحزُ ؽهٖ أمىو ِحَ،
ِهمن مّف هْ أن أًتؼر ػهِـ اهطباز ٌِا ٌْ ذٓ رِز ٌّاي تًادًّْ ّحب أن أسارـ إهٖ
اهىصفٖ ..طذّر أن اهِقت ىتأسر همًًْ هن أؽدي اهِسّهٕ ىن ِطِهْ إهٍّا.
ًٍعَت ىرّي ىسرؽٕ ىًتصهٕ ػّبتٍا هتحد ًفسٍا فْ صارـ ساو ىن اهًاش تىاىاً.
 ماًت بؾغ األعِا٘ اهطادرٔ ىن سّارات ىسرؽٕ تعْ٘ اهحِاًب اهىؾتىٕ ىنذهن اهزقال اهذٓ ىصت فَّ ِذّدٔ ٌِْ ال تِى ٚباهسّارات اهىارٔ ِال أذد ًّتبَ إهٍّا همن
صابًا أِقف سّارتَ فحأٔ فؼًت أًَ قد استحاب إلصارتٍا فٍرؽت إهَّ قاٙهٕ:
 أرحِن أرّد اهذٌاب إهٖ ىصفٖ اهىدًّٕ فهْ زىّهٕ قد تِفّت فٍّا. أدار اهصاب ِحٍَ ًذٌِا ىبتسىًا ٌِِ ّتىتي: فْ ٌذا اهِقت؟ ثي اًفحر عاذماً. ًؾيِ ..ثي أرحِن أن تِطهًْ إهٖ اهىصفٌٖز رأسَ ىِافكاً ثي أػهل اهؾًان هسّارتَ فاًػهكت ماهسٍي فْ صِارـ اهىدًّٕ
اهساهِّٕ ،ىا ٌْ إال هذؼات ذتٖ ِحدت ًفسٍا فْ اهىصفٖ اهىذمِر.
صمرت اهصاب ثي اًػهكت إهٖ ىمتب االستؾالىات فسأهت اهىِؼف:
 أّن حثٕ ٌّاي اهساهدٓ؟ ؽهّن أن تتِحٍْ إهٖ اهقرفٕ .901ساهت بٍا اهسػِات إهٖ اهقرفٕ اهىذمِرٔ ،ماًت اهقرفٕ ىعا٘ٔ إعا٘ٔ سافتٕ فحاهت
بًؼرٌا فْ أًذاٍٙا فهي تر صّٙاً ،فؾادت إهٖ اهِرا٘ فإذا باهىِؼف ّتبؾٍا فسأهتَ ؽهٖ
اهفِر:
أّي حثٕ ٌّاي؟؟
أصار بّدُ إهٖ اهثالحٕ ،فتذت اهثالحٕ هتحد ًفسٍا ِحٍاً إهٖ ِحَ أىاي ٌّاي فكد
ماًت صاذبٕ ِبصرتٍا ذابهٕ ،أفهكت باب اهثالحٕ بٍدِ٘ ثي استدارت هتسأو اهىِؼف ؽن
مّفّٕ إسراحٍا ىن اهثالحٕ ًِكهٍا إهٖ بّتٍا إلتىاي ىراسي اهدفن همن اهىِؼف فادر
اهقرفٕ سرّؾاً ،أسذت تبذج ؽًَ فِحدت األبِاب تِطد أىاىٍا باباً إثر باب أسذت تطرخ
ِتستقّج ..افتذِا األبِاب أماد أستًل ترا٘ٗ هٍا صمو فرّب ؽهٖ ٌّ ٕٙرحو عسي
ِفرش ًؼرات ذادٔ فْ ؽًٍّّا فارتؾدت فراٙطٍا سِفاً ثي طرست ..ىن أًت؟
● قٍكَ بطِت ىرتفؿ ٌِِ ّكِو:
● هن تسرحْ ىن ٌذُ اهقرفٕ ذّٕ ستهذكّن بطدّكتن ٌّاي ذاالً ِؽهّن أن تستارٓ
اهطًدِل اهذٓ سترقدّن فَّ ثي تستارّن اهصسظ اهذٓ سّستهي حثتنّ
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اًفحرت باهبما٘ ٌِْ تتِسو إهٖ ذهن اهصسظ اهقرّب:
● أرحِن دؽًْ أسرد ىن ٌذا اهىمان اههؾّن فهْ أٌو ِأطدقا٘ ِأذبٕ فْ اهسارد
ِأًا قد حٙت إهٖ ًٌا ألهبْ اهِاحب همًْ أسػأت .
ؽاد اهىارد ّكٍكَ ثإًًّ ِّماد طِتَ ّسرل أسىاـ ىرّي ،هي ّمترج هتِسالتٍا ِهي
ًّطت همهىاتٍا همًٍا ؼهت تردد اهمهىات ذاتٍا ِاهتِسالت ؽًٍّاٌِ ،ذُ اهىرٔ ًؼر إهٍّا
ًؼرٔ ىستهفًٕ ..ؼرًٔ صؾرت ىن سالهٍا أًَ ّرّد أن ّذًِ ؽهٍّا ِّرأف بذاهٍا فكاو:
● اسىؾْ ّا ىرّي سأسىر هن باهسرِد ِهمن هىدٔ ىذددٔ ال تتحاِز اهصٍر اهِاذد
ِفْ ٌذُ اهىدٔ ّحب أن تفؾهْ مو ىا تصتٍّن ِسًّتٍْ اهىِؽد بهكا٘ ىىاثو فْ ٌذُ
اهقرفٕ
فاًػهكت ىسرؽًٕ دِن أن تهِٓ ؽهٖ صْ٘ ،مان اهطباز قد أرسو أِهٖ اهسػِػ ِهي
تحد ِقتاً ههًؼر فْ ىن ذِهٍا ،أرادت أن تؾِد إهٖ بّتٍا ِأن تسبر أٌهٍا بىا ذدج هؾهٍي
ّحدِن ِسّه ًٕ هذو ٌذُ اهىصمهٕ اهتْ ِقؾت فٍّا
سارؽت إهٖ اهىًزو ِاًتؼرت ؽِدٔ أبٍّا اهذارش اههّهْ ِبؾد ِقت قطّر حا٘ أبٌِا
ىثك ًال باهًؾاش قاو هٍا بطِت ؽاوٍ:
● ٌو ذعرت ػؾاي اإلفػار ّا ىرّي
● هي تحب فؼهت ساٌىٕ تفمر ِأؽاد اهسؤاو ىرًٔ ثإًّ ،ثي ِمزٌا بّدُ قاً ٙال :
● ىا هن مأًن هي تًي اهبارذٕ.
اهتفتت إهَّ ِاهدىِـ تًٍىر ىن ؽًٍّّا ٌِْ تكِو:
● أبْ هكد ِاحٍت ىصمهٕ مبّرٔ.
● ىا اهىصمهٕ قِهْ هْ.
● هكد قعّت هّهٕ اهبارذٕ فْ اهىصفٖ بحاًب طدّكتْ ٌّاي اهتْ تِفّت ِذاهىا
دسهت إهٖ فرفٕ اهىِتٖ ؼٍر هْ صسظ عسي فهَّل األبِاب ِأراد أن ّسهب رِذْ ألمِن
ىسحَّأ بحاًبٍا ،فتِسهت إهَّ إلسراحْ ساهىٕ فأىٍهًْ صٍراً أؽّض فَّ ثي ّكبغ رِذْ
بؾد ذهن
ًؼر أبٌِا إهٍّا ىستسفًا بمالىٍا ِِعؿ ّدُ ؽهٖ حبًٍّا قاٙالً:
● ّبدِ أًن هي تًاىْ اهبارذٕ فؾالً أِ أًن رأّت مابِسًا ىزؽحاً ،اذٌبْ اآلن إهٖ
اهذىاي ِاستذىْ ثي ذاِهْ اهًِي فأًا سأذعر اإلفػار هِذدٓ.
طرست قاٙهٕ:
● أبْ ..أًا أقِو اهذكّكٕ هي ال تطدقًْ؟
● أطدقن ِهمن ذاِهْ أن تًاىْ اآلن ِبؾد ذهن ًتمهي ؽن ٌذا اهىِعِـ.
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● ال أستػّؿ اهًِي فمو دقّكٕ تىعْ فْ ذّاتْ تؾًْ هْ اهمثّر فؾىرٓ ىذسِب
اآلن باهدقاٙل ِؽهْ أن أفؾو مو صْ٘ بذسب اتفاقْ ىؿ اهرحو اهعسي ذٓ اهرأش اهمبّر
ِاهكبعٕ اهذدّدّٕ ِاهذذا٘ اهعسي.
ِقف أبٌِا ِاحىاً ِقاو :ال بأش ...ثي تىتي بمهىاتٍ فٍىت ىًٍا أًَ سّؾرعٍا ؽهٖ
ػبّب فطرست ثإًّ:
● أبْ أًا هست ىحًًِٕ أًا أؽْ ىا أقِو ..طدقًْ.
قاو اهرحو فْ ًفسَ ال بد ىن أسذٌا إهٖ ػبّب اآلن ،ثي ػهب ىًٍا أن ترافكَ سارد
اهىًزو فرفعت ٌِْ تكِوًٌ :اهن أصّا٘ ؽهْ أن أفؾهٍا ّا أبْ اؽذرًْ.
دسهت فرفتٍا ِأسذت ترتب أصّاٌ٘ا  ..تعؿ مو صْ٘ فٍّا بارزاً ِاعذاً ههؾّان مأًىا
ترّد أن تحؾو ىن فرفتٍا ىتذفاً ّذمر اهًاش بٍا بؾد رذّهٍا ،أسرحت األهؾاب اهتْ
أذعرٌا هٍا أبٌِا ٌِْ طقّرٔ ىن اهرفِف اهداسهّٕ ًِصرتٍا ؽهٖ اهِاحٍٕ ،ثي أسذت
تؾّد ترتّب أهبستٍا ىًذ أن ماًت طقّرٔ ِإهٖ ِقتٍا اهذاهْ،
ِعؾت مو قػؾٕ فْ ىماًٍا ،ذتٖ اهطِر قاىت بترتّبٍاِ ..عؾت آسر طِرٌا ؽهٖ
حِاًب ىرآٔ مبّرٔ ِباهتدرّخ رتبت طِر زىّالتٍا ىبتد ٕٙباألقرب إهٖ ًفسٍا ،فذؼّت
طِرٔ ٌّاي بىمان اهطدارٔ
تأىهت طِرتٍا ِذارت أّن تعؾٍا ٌو تعؾٍا فْ اهزإِّ أي فْ اهِسػ هكد أرادت أن
تطًؿ ىن اهطِر تابِتاً!
ِقاهت فْ ًفسٍاٌ :ذُ اهطِرٔ تؾًْ هْ اهمثّر ّحب أن أعؾٍا قبو طِرتْ ىباصر ًٔ
ِفحأٔ ٌِْ...تكهب أهبِي اهطِر أبطرت طِرٔ ىصترمٕ ىؿ ٌّاي ماًت قد اهتكػتٍا
ىؾٍا فْ اهؾاي اهىاعْ قبو اهتسرد بكهّو ِقد أرادت أن تمِن آسر طِرٔ تحىؾٍىا فكد
ِقفتا تذت ؼو صحرٔ اهزًزهست ِػهبتا ىن ذارش اهذدّكٕ أن ّهتكػ اهطِرٔ اهتذمارّٕ
ماًت طِرٔ حىّهٕ ِأحىو ىا فْ اهطِرٔ االبتساىٕ اهؾرّعٕ هٍّاي ،تهن اهطِرٔ
أؼٍرت مو ىذاسًٍا ِِحٍٍا األبّغ اهىصرل ِؽًٍّّا اهبًّتّن اهالىؾتّن ِفىٍا اهساتي
ِأًفٍا اهىسًن ِؽًكٍا اهفعٕ
ٌذُ اهطِرٔ أحىو ىن ىرآتٍا اهتْ ماًت تزًٍّا ٌّاي ذّن تكف قباهتٍا ،مان صؾرٌا
فْ اهطِرٔ ّتدهٖ ؽهٖ متفٍّا ٌِْ تذار فْ إرساهَ فتدهت ىًَ سطو ؽهٖ طدرٌا هتمِن
صبٍّٕ بفرش حىِز تتَّ ًؼراتَ فْ أثّر ال ّتًاٌٖ.
هكد ِقفت ٌّاي فْ تهن اهطِرٔ ىؾتدهٕ فكد بدا قِاىٍا مكعّب اهسّزران ،مو ٌذا
اهحىاو اهذٓ اًعِت اهطِرٔ اهتذمارّٕ هي ّسف اهذزن اهذٓ تدفل ىن ؽًّْ ٌّايِ ،ماًت
قد سأهت ىرّي ؽن سبب ذزًٍا فأسبرتٍا بؾد تىًؿ أًٍا تؾاًْ ىن ىرغ ؽعاو ّ ..هقظ
ؽهٍّا ذّاتٍا ِّمدر طفِ صبابٍا ٌِْ ،اهتْ ماًت ماهِردٔ اهىتفتذٕ تسب ٚبّن حِاًذٍا
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أذالىاً مباراً إال أًٍا قد تِاحَ اهىِت فْ أِّٓ هذؼٌِٕ ،ذا إذساش رٌّب ّدىر سؾادتٍا
ِّحؾهٍا مّٙبٕ ؽهٖ اهدِاي.
ذّن سىؾت ىرّي مالىٍا بمت بطىت ِقاهت :ال ؽهّن ّا ٌّاي فاهىِت قد ِّاحَ أٓ
صسظ ٌِذا اإلذساش ّحب أال ًٍّْ اهذّأ ًِذن ال ًزاو أذّا٘ ؽهٖ قِّدٌاِ ،ىَن ّدرٓ
هؾهن تؾّصّن أمثر ىىا ّتِقؿ األػبا٘.
ِهمًٍا هي تىهن ٌِْ تسفف ؽن ٌّاي ىطابٍا أن تتفحر باهبما٘ ِباهفؾو ؽال طراسٍا
ذتٖ ىأل اهىمان اهذٓ ٌْ فَّ ،فبًّىا ٌْ تًزف ؽبراتٍا أذست بّد تربت ؽهٖ متفٍا،
فاهتفتت إهٖ اهِرا٘ فإذا بٍا هي تقادر فرفٕ اهىِتٖ اهتْ فٍّا زىّهتٍا ىسحأ ،هتحد اهرحو
اهذٓ أدسهٍا إهٖ اهقرفٕ ٌِِ ّكِو بطِت ٌادئٌ :ذا ّمفْ ّا ؽزّزتْ فال ًفؿ ههبما٘
ِؽهّن أن تكِىْ باإلحرا٘ات اهرسىّٕ الستالي اهحثٕ.
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ؽاض فْ قدّيِ اهزٖىانِ فْ األرغ قِيْ ..ماًِا أًاساّ ىرذّن ،أقِّاَ٘ ،صحؾاًاّ ِ .همن
داٌىَتِ ٍُيِ ذات ِّي أِقاتْ ؽَطّٔ َبْٕ :فكد حاٌُ٘ي أؽداْ٘ أصرارْ ،أصدٖاُِ٘ ،ػارَدٌُِي بؾّداّ إهٖ
قهب اهقابٕ ..ذّجُ ُِّحَ ُد ىستًكؿْ ِؼاليْ ،ألنٖ اهقابَٕ ماًت قدّىِّٕ ،أفطاًٍا ىتصابمٕ
هدرحٕ أًٍَّا ذحبتٔ اهسٖىاَ٘ ؽن اهًَّؼر ،فهي تمُ ِن أص ٖؾُٕ اهصَّىشِ تًفذُ إهٖ ًٌان إهَّا بطؾِبٕٕ
مبّرِٔ ،مان إذا ىا سكػتِ أصؾٖ ُٕ اهصَّىش ؽهٖ ىّأُ اهىستًكؾاتٔ تًبؾجُ ىًٍا ًتإًْ تحؾوُ
اهًَّاشَ ّىُِتُِنَ اهِاذدُ تهَِ اآلسر.
ّفمرُِنَ مّفَ ّىمنُ اهسرِدُ ىن
راذتٔ اهًِّسُِٔ ِاألػفاوُ ّبمِن ،بًّىا راز اهرِّحاوُ ِّ
اهقابٕ.
ج
ج األؽدا ُ٘ األصرارُِ ،اهثاًْ إهٖ األىاي ذّ ُ
ٌىا ًذَِ اهِرا٘ٔ ذّ ُ
مان ًٌان ػرّكان :أذدُ ُ
ى ِي
تًتطبُ األصحارُ اهؾىالقُِٕ ..مانَ األىرُ ّطبرُ أمثرَ رٌبّٕ ذّنَ تؾطفُ اهرِّّرُ ب ٔك َ
األصحار ،فتبدأُ ٌذُ باهؾِّو مىا هِ أًٍَّا تتِؽٖ ُد ٌؤال٘ٔ اهًَّاشَ ِتًص ُد هذنَ حًازتٍي.
ِىؿ أًٍَّي ماًُِا أًاساّ أصدٖاَ٘ ِؽهٖ استؾدادٕ ألنِ ُّكاتهِا ذتٖ اهىِت ،بّدَ أًَّ َُ هي ّمن
س ٔؾ ٍٔي أن ّىِتِا فْ اهىؾارن ألًٍَّي ماًِا ّذىٔهِن ِطاّاِ ،إذا ىاتِا فإنٖ تهن اهِطاّا
ٔبِ ِ
سِف تىِت.
فمٖرِا ػِّالِّ ..همثرٔ ىا فمٓرِا أطابَ اهٌِنُ ؽزّىتٍيِ ،دبٖ اهذٗؽرُ بًٍّي .فأرادُِا
ههؾدِ ذاىهّن هَ ذرّٖتَ ٍُي.
ِّ
ح ََ
اهتِ ٗ
ًٌا ؼٍرَ اهفتٖ اهصُّحاـُ "داًمِ" ،اهذٓ مان حىّالّ ِقاوَ هرفاقَ :ىاذا ًًتؼرُ؟ هن
ًستػّؿَ أن ًزّرَ اهذحَ َر ىن دربًا باهتٖفمّر .هًًٍغِِ ..هِ ًَىِغِ قُدُىّا فْ اهقابٕ ..بؾّداّ
غ ٌّ...ا
همو صْ ٕ٘ فْ اهدًّٗا ًٍإّ! هًى ِ
بؾّداّ فٍّا ..فال بدٖ أن تمِنَ ثىٖ َٕ ًٍإّْ ههقابٕ ..إذ ِّ
رًا اهًاشُ إهٖ ٌذا اهصَّابِِّ ..رأِا مي ٌِ أصحؿُ ىًٍي ِأفعهٍُي ِأًَ ّستػّؿ
إًكا َذٌُي..
ِطاذِا :قُدًاِ ..قا َدٌُي "داًمِ".
*

قاصة من سوريا.
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مان اهدربُ ِؽراّ ِطؾباّ ..سارِا ػِّالِّ ..اهقابُٕ ذاهمِْٕ ،اهىُستًكؿُ ّفترُ صدلَ ؽفًِت َٔ
َف َّهتَ ٍٔ َي األفرادَ ،مىا ماًتٔ األصحارُ اهؾىالقُٕ تسُدٗ ػرّكٍي بحدارٍ ىن حذِؽٍا اهعسىٕ.
ت اهقابُٕ أمثرَ ،مهَّىا راذتِ قِاٌُ ِي تسِرُ أمثر؛
ح َزِٔ ..مهَٓىا أؼهىَ ٔ
مان مثّرْ ىًٍي ىسًِّّنَ ِؽَ َ
بدأ اهًَّاشُ ّتذىٖ ُرِنَ ِصرؽُِا باهكِو :مّفَ أنٖ "داًمِ" فرٌّ ِقهّوُ اهتٖحربٕٔ ِىؿ ذهنَ فٍِ
ّكُِ ُدٌُي إهٖ اهىَحٍِوِِ ..همًََّ ىعٖ بصحاؽٕٕ ىفؾىاّ باهًَّصاػ ..
همن ؽاطفّٕ قِّّٕ ٌبٖت فْ أذد األّٖاي ،فراذتٔ األصحارُ تتٍاىشُ بطِتٕ ىسّفٕ
ت فْ هّهٕٕ ِاذدٔ حىّؿَ اههّاهْ.
ِأطيِٖ .أطبذتٔ اهقابٕ أمثرَ ؼهىّٕ مىا هِ أًٍا حىَ َؾ ِ
اطػسبتٔ اهقابُِٕ ،ساف اهًاشُ .مان اهكِيُ ىتؾبّنَ ِهمًٍَّي ماًِا ّسحهُِنَ ىنَ االؽترافٔ
عيِّ عحٖٕ اهىػرِ ِاهقابٕٔ ،اًٍاوَ اهًَّاشُ اهقاعبِنَ ِاهًَّاقىُِن ُّذامىُِن
بؾحزٌٔ ِيِ .فْ سٔ َ
"داًمِ"ِ ،راذِا ّهِىًَُِ َُ بأًََّ هي ُّذسٔنِ قّادَ َت ٍُي ...
قاهِا :أًتَ قدتًا فْ اهقابِٕ ،قد تؾبًاِ ..اآلن ًذن ًىِتُِ ..همًن ستىِتُ قبهًا ..ألًن
حهبتًا إهٖ ًٌا ِ...طرخ "داًمِ" :أًتي قهتي قُدًِاِ ،أًا فؾهتُ ..أردتُ أن أساؽدَ ُمي ،أىا أًتي
فىاذا فؾهتي ألًفسمي؟ هم ٖن اهًَّاش هي ُّطقُِا إهَِّ ،طاذِا :سِف تىِتُ ...سِف تىِتُ..
ِ اطػسبتٔ اهقابُٕ أمثرَ فأمثرًَ ..ؼر "داًمِ" إهٖ اهًَّاشِ ِرأٗ مي ٌُ ِي ِذِضْ ..هكد
أذبٍٖيِ ،فمٖر أًٍَّي قد ّىِتِنَ ىن دًَِِ ..قهبُ َُ ّتذرٖلُ صِقاّ إلًكاذٌي ِ ..طاز بطِتٕ أقِٗ
ىن اهرٖؽدٔ" :ىاذا سأفؾوُ ألحهٍي"ِ .فحأٔ اًتزـ قهبََ ىن طدرُِٔ ِرَ َف َؾ َُ ؽاهّاّ فِل رأسَ؛
تٌِٖخَ اهكهبُ ىصرقاّ ماهصَّىشِ بو أصدٗ تٌِٗحّا .طىتت اهقابٕ مهٍُّا أىايَ صؾهٕ ذبَِّٔ اهؾؼّ ِي
ههًَّاش ..طرخ "داًمِ" ٌَ ّٖا تكدٖىِا!ِ ..اًدفؿ إهٖ األىاي ..رافؾاّ قهبَ َُ إهٖ األؽهٖ هًّّرَ
اهػَّرّل ههًَّاشِ ..اهًَّاشُ ّتبؾًَِ َُ ىطؾِقّنٌَِ .ا ٌي اآلن ّىعُِنَ هألىاي ػافذّٔنَ
باهذِّّٖٕ ِاهصَّحاؽٕٔ  ..أىٖا "داًمِ" فمانَ فْ اهىكدِّى ٕٔ ِقد راز قهبُ َُ ّذترلُ ِّتٌِٖخُ ..
ت ؽهٖ اهًٍَّرِ ..مان اهِقتُ ىساّ٘،
ت اهصَّىشُ أىاىٍَي فهىؾَ ِ
ِ ًٌا اًتٍتٔ اهقابُٕ ِسػؾَ ِ
ِمانَ اهًٍَّرُ ّبدُِ تذتَ أصؾٖٕ اهقرِب أذىرَ قاًّاّ ىثوَ اهدٖ ِي اهذٓ اًبثلَ ىهتٍبّا ىن قهب
"داًمِ".
أهكٖ "داًمِ" اهِسّيُ اهفسِرُ ًؼرٔ إهٖ اهسٍٖب اهِاسؿً ،ؼرّٔ ىفؾىّٕ باهفرزِ ِاًفحرَ
فْ عذ َمٕٕ ؽاىرٕٔ باهسٖؾادٔ ثيٖ ٌِٗ ؽهٖ األرغ ىَِّتاِّ .استىرٖ قهبَ اهصُّحاـ باالذترال..
ِاهتٌِٗخ..
أىٖا اهًَّاشُِ ،قد فىرٌي اهفرزُ ِاىتألت قهِبٍُُي باألىو ،فهي ّهذؼِا ىِتَِ ،هي ّرَِا
مّف أنٖ اهكهبَ اهصُّحاـَ ىا زاو ّتٌِٖخُ إهٖ حاًبٔ حثٖٕ داًمِ .صسظْ ِاذدْ ذذرْ ىًٍي فكػ
ىَٔ ؽهٖ اهكهبٔ اهفسِرِِ ،إذ باهكهبٔ اهىصت ٔؾوِ
ِألًَُ سافَ أىراّ ىا ،داشَ بكد ٔ
اًتبََ هذهنََّ ،
ئ بؾد أن تًاثرت صرارا ُتَُ..
ًّػف ُ
ن اهبُرِلُ اهزٖرقا ُ٘ اهتْ تؼٍرُ قُبَّ َو اهؾاطف ٕٔ فِل اهسٍٖب..
ت ته َ
ىن ًٌا اًػهكَ ِ
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وترجّل آخر الصّعاليك
عماد جنيدي ..وداعاً
أوس أمحد أسعد
أشبه برثاء أو وخز للضّمائر:
"ا٣ى انتًٖ كل ُّ٨شيْ٘" باية ٔ دية تٕ ةزتهيك ا زيخا تيو ا إلًين َا ٥انيٕ
هلذا ا كُّتو ا عاخْ غا املهصف ،املتهزّن نتُزٍ ا خُّإلةفُّّٕ َا فهُّّيٕ بوُتيةا ا يذٓ
سُّّد اؾًّ ٘٠تاُُّٝا تزةنتًم يف ا صُّدا َٔ ،صُّّ ٧د ا إلةتةج ا فزنُِّيٕ َا ١يُّّيٕ
استً٠كْ تً٨ني ِ٨عليْ تيو تهةبيا ا تُّّي ّظ تُطّيدا
ُّ
إىل ا صُّفُف اـلفُّّٕا زتو
بةٙوًٌَِ ،دم ٨يةملعُل نفٌّ بّم ٧ا ُّّوُ ،كللي ٠تداتّزيٌا ا عاية ٔ ا إليةينٔ
املػوُسٕ يأَرةع ا صُّعلزٕ َا تُّشنُّ َخّة اةًوة ا ُرُ ُِّٕ َاٟرتوةبُّّيٕ املينُّٔ،
كةنث آخن تة ةلفّظ يٌ ّةى ٨شيةبن ا١صي٠م املتزُّّينٔ بليٖ ديلُ املتُسُّي
ب ُِتة عُا ٍ أرنِتيٌ تعيٌ َنشينةٌ رنِيدٔ ةشينِو ،ظولي يٕ ةًزوُّّيٕ
(ا ذٓ أرة ٧
سةخنٔ ؼول ا زخا تيو املينا ٔأ أنُّيٌ يّياا ايّل اؿيةل كيةى ِ ايه َاَِهيٌ
بلٖ صزة ٔ بنِتٌ)ا
بايييية ٔ ا فإلييييد ا ُّّييييةيإلٕ مشوتً٨يييية أبصيي ي ٨د
أِتً٨ة ،أبصد ٨مسعتً٨ة ةنشيظ ٨تيو حإليُب اهليةةف
اـلّيييُٓ ،يييتو ٢فناغيييةج املشيييًد ا نُّابيييف،
تش يزّلٕ ب٠ت يٕ اسييتفًةمٍ كيياأ يف َرييٌ يييذا
اـي يناب ا عويييّما نإلليييًة إىل تّيييوعْ ديييدِإلْ
ا شةبن احملكَى صدُّ ا ػصُّٕ "تةزى اـ ّا" بو
ّييةى ا نُّاصييل ا ػةٙييا رّييدا ،اؿةايين نصُّيية
َ َصة /بوة رهّدٓ ا ذٓ أكول ٨سيهٕ غنَييٌ

ةنرييل "بةشيل٨
اَ١ىل يفأ 8181 /4 /81م/ا ُّ
إ ّةنيية" بييو ديئًُ ا يينُِّظ ،تييخلو ٧ا إللييا ،تتعيا٧

سيٌ نيية ٌ دييػة ٌ َإى ٩كةنييث
ا ينَُّ تييو يينٍأ "نة ٨
د الةم" تضٖ َفُّّة ُدُّّٕ ردٍُّ املعنُّٓ
هلم رخ ٌ
يْ َتيية رهّ يث ٨بلييٖ
املييأحُ ٔأ "يييذا رهييةٍ أيييْ بلي ُّ
شييةب ٨ن قتشييدا ،فيين ا ،تتفإلًّيية
أصييد" بيييا ا ُّ
يفلّييفٕ ا يي ّ٠أييئُُّ ا عضييُُِّٕا زهُّييٌ كييةى أييية
شعنُِّة لزخاِو ،صتٖ َإى مل ِعرتفُا يفضيلٌا
صلّل ا اُيّوُّْ ا عتّل إىل قزُّٕ بشإلٌ ،تٞةلإلة
َتٞةلفة ته نإلةٙضيٌَ ،يكاٙويٌ ا فة صيٕ ،تػلإلية
يُُّاييييٕ ا صُّيييدأ َا كُِّيييف َ اٍ٘ إىل ا١ييييدا يعيييد أى
ِأ تو َيم ؼ ّوًة كةملهتصنِوَ ،يل مثُّٕ
تهتصنَى صإلّة يف يذا اؾهُى املعيّ ؟! تضيٖ
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نييدِم ا ػنيييٕ َى أى ةيينفَّ ييٌ بصييّدٔ أَ ِ يين ٧
ف
ٌ ناّذا شفّفة تإلتد ا يةزٙة بة ِة إ ّٟتو نفٌّ
ََشييية ه زييييٍُا أ يييّل ا شُّي يةبن ٨طفي يل ٧ا يييُ ٟاج
ا دُّاٙوٕ املػتّل غون ا دُّيشٕ َا ّٞال ،ا يذٓ
ِ ٟزيييال َ ٟ؟يييُج؟ا "ا٣ى انتًيييٖ كيييلُّ شيييْ٘"
خفإل يٕج رهيية تلتييةعٍ ،أطلإلًيية كخّفييٕ ،صة بييٕ،
طيييةٙنٌ ابتليييٖ بوَّيييٕ رايييل ا ي يخُّلس ،تنَُّاييية غيييّم
ا١بة ْ ،بلٌّ ِنٗ طّف قاُيتٌ "إ ّةنية" يهية
يف أبةدييْ ا عيينا٘ ،أنًزتييٌ ا عةدييفٕ َاصتلّييٌ
ا ت ينٍ غيةينٍ،
اؾلّدا فةكتفٖ يإدي ٠تّةزِي م
تتيييييد ّفل ٧سيييييلُّّٕ يف خيييييكُّاى غنيتيييييٌ ا شُّةسيييييها
تشييييييزلٕ ِهاييييييُ ٧ع شييييييعنٍٍ اؾييييييُيفُّ املعزييييييُىه
يةملزةيييداج ا شُّييةيإلٕا حييمُّ اسييلًة يًّّييةجي
ابفيييٕ ،ةيييدزُّ زريييةش ا ضُّيييوةٙن اؿُّّيييٕ يف كيييلُّ
تزييةى ،تعلهييٕ ديينختٌ املدَُِّييٕ يف َرييٌ كييلُّ
أنُاع ا تلُّّفم َا تد ُّى ا٥نّةنُّّنيا
بةهليية ا نُّاصييل ٨أشيياٌ يُدييُّّٕأ "كييو أًُِّيية
ا ييُطو ٨املييُص  ٨كويية أ ِييد َ ييُ مليينُّ ئ َاصييدٔ،
فزةىاااا َتية إى ا ةية ٟسيتزةيتٌ ،صتيٖ غية
بفص٧يييٌ ا فّكِيييية َّْٙتػيييينُّ ا ،ت وٚهيييية اطوٚهييييةى
ا عييية ف اؿصيييّف زّهُنييٕي شيييعنُِّٕ كنُّسيييتٌ
بوة ا تو بوة اةًة َصفنج ٌ ٩تزةنية ٟٙإلية يف
خة طييٕ ا شييعن ا عنيييْ َا٥نّييةنْ بوُتييةا غييةب٧
املتصعلكج ا٥شيزة ْد َى حية٘ي تيو أصيدَ ،بيد
كةى أصيد كاية تيُز ا نحية٘ يف تشيًد امليُج
ا ُّ ُّٓ ا ُّتُّْ بلٖ تدا سيهُاج اؿينبا ييةم٧
طفييل ا دُّيشييٕ بلييٖ َرًييٌ ،ت يية ٧ا يفناشييةجم
ا٥؟يية٘ ،ميييُ أحييا ا زييُى امللولييُّّْ ،وتيييكش٧
يذ ُّاةٌ َشُا ٍا َتو هّد فعل ا زّوّة٘ ييذا
أكخييين تيييو شيييةبن ةعوُّيييد مبييية٘ ا ايييدَ٘ ،ا ةيييُٗ
يّييي٠فٕ ا زشيييف َاٟن يييةف ؟ تتُصُّيييدا تيييه
أنُحٕ ا ّاّعٕ امللػكٔ ،ةة كة ػياٍ تيو ديُّّة ٓ
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ا ييدُّٟٟج اهلةٙوييٕ ،تييأحنٔ اٟختصييةم يف ا إليينا٘ٔ
َا تأَِلا
ا٣ى انتًيييٖ كيييلُّ شيييْ٘ ،صزويييٕ ِإلُهلييية
احهةىأ  /شةبنٌ أَ إ ٌٌ ّ َ /عذ نة سدنٕج يّث اهلل
صييػة َا زايية ا َطةمليية أىُّ تأحُ ٧نيية َتُ َح٧هيية
ا ُّ
ا ػيييّيُّ بليييٖ اخيييت٠ف صفنُِّةةييٌ املّتةفّكِإلُّّيييٕ،
ِصنُّ يأىُّ ا ُرُ بيد خ٨ليل تيو بايل ا٣خين ػةِيٕي
تة ،تّتشًدا مبإلُٟج ا فّكِية٘ أِضية "ا ُّّياا
َا هتّزييٕا ا ا فعييل َ ُّ ا فعييلا ا إخلااا" فإنُّهيية ييو
نتلي يف ٧يف أسيييٚلٕ ا ُريييُ ا زيييالٗ َ ،زيييوُّ
اخت٠فهييية سيييّزُى يف ا١رُييييٕ ا ضُّي يّإلٕ ا ي ي
ؼيييةَل إ خيييةل "ا فّيييل يف حإلييام ا٥يييينٔ"ا املإلُ يييٕ
ا فلّيييفُّّٕ املكيييينٔ لُصيييٕ ا تُّشي يزّل َاـليييل،
أكخن كخةفٕ َبوإلة ممّة نعتإلد٨ا ذ ك ها أى
ة٨نٗ يإتزةنُّّةةًة َصّخُّّةةًة املهفتضيٕ َتية بليٖ
شيينفةج اِ٥ييناز َا تُُّا ييد ا ّيينتدُِّنيا َإ ّيية فييإىُّ
بة ٙييية تةايييُُِّة يف ص٩ ٧نفُّّي يٕ "ا فّكِييية٘ َا ُريييُ "
تتعاييدا تّييتلاة
تهػلإليية بلييٖ تّيلّوةةٌ َ َاٙيينٍُّ ،
يف تػييية ٔ ا يي ُّيه ُّ ،يييو ِييينٗ كيييلُّ ييييذا ا ػهيييٖ
َا تُّهييييُع يف ا ُّّييييفنه ا زييييُنْ اهلةٙييييل اؾوييييةل
َا ػوُض َا دُّٟٟج ا نُّابشٕا
تييييية ًِوُّيييييا صإلّإليييييٕ يهييييية ييييييذا ا تُّاييييية ل
شيعنا٘ َا٣هلييٕ ،ا ييذٓ
املتزييةف ٛييَ ٢ا يييني ا ُّ
ِادَ ْ َااضة َممزهةا ةإليُل ا٣هليٕ  /كيو٩أ
 /فّكي ين ٨ا ُرييُ رلّهيية اَ ،أظييدُِّةجي غةتضييٕا
َيهييية ةع يييْ ا ُّّييين ُِّةج املّخُ ُرُّّيييٕ ا زيييالٗ
فنديييٕ كخّفيييٕ ٤هليييٕ  ٟةتعيييدُّٗ سييياعٕ أُِّي يةم،
٥لةز فعلًةَ ،إ ّة و ةزيُى ريدِنٔ ية ُّّيزو
يف أينارًيييية ا كُّرةرُّّييييٕ ا عة ّييييٕ ،زابوييييٕ خليييل٧
ا ُريُ ا َهليية أى ةّييرتِظ يعيدية تييو بهيية٘ فعلييًة
اـلّةز ،تّرتَصٕ تّتون ٕٙإلةزية اـصا،
حم توضْ إىل سًُية ا عاخيْ تيو ردِيدا متةتية

وترجَّل آخر الصعاليك

ش يعنا٘ ّهييةيّه امللُّّلييٕ
كةملًلييٕ ا ي ِ٨ع ًّيية ا ُّ
كييييْ ةزوييييل ٧شيييينَز ا إلصييييّدٔ تييييو شييييف هل
ا زلوييةجَ ،ػيينٓ ُِّةنييٕ تتدفّإلييٕ ا هُّشييّد ،يف
ديدَ ا فتّييةج ا هُّةيضيٕ إىل مشّوًييةا َييْ تيية
ِليييكم أِضييية ،ا تُّيييناب املػّيييُله يهُاِييية ا عشيييا،
ّشيييعل ٧شيييًإلٕ اناًييية ٍ مبييية َ ا٘ خزيييُلَ ،بيييد
ة٠بض٧ث ٩خِ٠ةٍ ته ت ن ا عذَييٕ َاٟنتايةٍا َ يو
نتلف بلٖ بد اِ١ةما حم ّإلُل ك٠يوية ،أَ
أصييديوة بلييٖ ّييةى ا٣خيينأ /ا٣ى انتًييٖ كييلُّ
شيةبن بةهليية
شييَِّْ٘ /ييتُٓ بلييٖ بيين أنييةٍا ا ُّ
ل يعيييد أى أليييك تييية دِيييٌ ،تُبهييية أىُّ
يييي ٠جيييا ٍ
ؿظةةمٌ ا فّكِة ّٕٙبد غيدج ٩يف يكِعًية ا١خياا
فيييةكتفٖ يتّي ي ا باة ةيييٌ اجملً٧يييدٔ يف سيييزلُّ
ا ُّذاكنٔ َأ شّف ا نُِّظا إليد في أى ِّيعفٌ
أصييد إىل املّتشييفَٖ ،بيينُّ فزييأٔ َب يف ٧بزلييٕ
 ٠تعهييييٖ يف ؿظييييٕ فة بييييٕ ،تييييو ا يييينُّف
ا يي ي ّ
َا تضيييدُّٓ زيييلُّ شيييْ٘ا مل ِإلايييل ا عييي٠ش ٧يعيييد
سييإلُطٌ ا١خييا َيييُ وييةَل دييعُ ا ّيينفّلا
َأَبك ؿوةتٌ ا كُّارل يإِصةل سة تٌ املشفّنٔ،
إىل تّةته يع ا١ديدبة٘ ّزُنيُا شيةيدِو
بلييٖ ؿظ ي مٕ ةيي َٔ٠بيينا انّييضةيٌ ا ّييُبْ ت يو
يذا اؾهُى َا نُِّة٘ ا ّيُتْا إىل غّيةبي آخين بيد
ِزيُى أكخيين وييٕ َأ فييٕا يييل بليثّ ٨زُنييُا
شييةيدِو بلييٖ إلييةز فعلييٌ؟!ا يزييذا ا ُرييُ
َرُ اى /ؽّّلْ َفّكِةَ /ْٙك٠يوة يشيُا
كخّفٕ بة ّٕ ا نُّتكُِّٕا ا نُّاصل مل ِهةزع أصدا يف
بصُّٕ خلإلٌ ،يل ألك أس ُ ةٌ ،يزةتل ا ُبْ
ملة دٌِ َكةى كخااا َيُ ا ذٓ َاكا ٧ردِد
شييعن يييذاكنٔ َبيييو َ ّبيية ِو تهفييتضني بلييٖ
ٍّ
ا
ِة ا تُّػّا صتٖ ا نشفٕ ا١خيأا كينع نصيف٧
ا زييييأ َ ،ةيييين ييييي"إ ّةنة" ا هُّصييييف ٧ا اييييةبْ
رتةشف ٧ص٨اةبَ ٧صٌ َمثة تًة املّتُطهٕم أبصيٖ
ّة ةيييييٌ ،تتُكٚييييية بزّيييييةزٍ
ا إليييييةعا غييييية

ا١خضن ،غا بةي ٛيا ُٟج ا شُّعنا٘ َزَايعًم
املييخأ لػايية ا َصتييٖ صييني س ي ة ا٣خيينَى بلييٖ
فَ ،كّيييف مليييو "ِيييُزُّع رّيييوٌ
منتةريييٌ مل ِتيييأفّ ٩
ا شُّعنُّٓ يف رُّم كخأ" أى ِتأفّف ؟!ا ةة كة
ا تإليييُُّٟج َاؾيييدل صُهلييية ػييياٍا َةليييك ديييفٕج
ا زايييية ؟ضييييُى اختّيييية ٟيف غةيييييٕ َا ييييًّم،
َكلًّيييم حإليييٕ ييييأىُّ رييينا ٧يم ستهضي ي ٨ظ َةفيييّ
ييية عتله ُِتيية ،بلييٖ كييلُّ تتييذَُّزٍ ّييعتٌ صنب يٕج
اؿيينَفَ ،اكتييُٗ يًزايييةا َسييّأةْ ُِتيية،
صُّة يييٕ ِهتويييُى ؿلي يفم اؾويييةلَ ،بيييد شيييدُّةًم
ا نُّاٙضييييّٕ ،ػُد٧ييييُا يف ؾّتًيييية شييييفة َبيييينا٘ٔ
َةأَِ٠ا َإنُّا عليٖ حإليٕي عيدَذ ب يكا ١ىُّ زتيو
ا ضُّيييييضة ٕ تصييييياٍ إىل زَالا صّهًييييية سيييييتأخذ
نصيييُا ٨ا شُّيييةبن صإلًّييية َتزةنًييية ا لّييةٙل ييييني
منتةرةج ا نُّتُز ا ١يّٕ ا زاأا
َكم أمتّهٖ تيو اؾًيةج ا نمسُّّيٕ احمللُّّيٕ
َ/زا ٔ ا خإلةفييييييٕ ،اؼيييييية ا زتييييييةب ا عيييييينب/
َأدييييضةب املشيييينَبةج ا خإلةفُّّييييٕ اهلة فييييٕ ،أى
ِاييية َا لولويييٕ إ ذم ا شُّيييةبن ا نُّاصيييل /بوييية
رهّدٓ َأتخة ٌَ /نشنٍ مبة ِلّل ٨مبهك تٌ ا ١يُّّٕ
اؿإلّإلُّّييييييَٕ ،يييييييدَ يم كوعهييييييُّّني ية شُّييييييأى
ا٥نّةنُّْ ا خإلةيفُّ بوُتةا خصُدة َيُ املعنَف
يييدٗ ا زيييخا تيييو املّييي َٞني ،ممّيييو ِتايييَُُّٝى
تًوييٕ يف دييهه ا إليينا ا خُّإلييةيف َا ١يييْا
تُابييه ُّ
فًل ةظل فنُّ أتهّٕ ؟!!!

ُّ
اؿإلّإليييْ
شلصيييُّّة أبتإليييد أىُّ ا تزييينِم
لوفزّن ،أَ املادع ها أى ِيتمُّ يف صّةةيٌ أَُّٟا
َمبيييية أىُّ ب ييييك مل وييييدذ سييييةيإلة يف أبنافهيييية
ا خُّإلةفُّّيييٕ إ ّييية نييية اَ ،غصُديييُّّةجي قيييدُّ ٔ،
فييإنُّا أ رييُ صييدَذ تعزكةييٌ ا٣ىَ ،بييد غييةب
دييةصاٌ بييو يييذٍ ا ييدنّةا أبييلُّ تيية ؟زييو تييو
خ٠ل إبة ٔ بنا٘ةٌ َةّيلّ ا ضُّيُ٘ بليٖ نتةريٌ
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ا ١يْ مبة يُ ردِن ٨يٌا يذا تة أ ريٍُ تيو ييذٍ َا خإلةيف ا ُُّّ ٓ بوُتةا َاؾةنا ا٣خن املتعلّيل
ا إلييينا٘ٔ اؾوة ُّّيييٕ يف يعيي نصيييُا ا شيييةبن ،ي اّعيييٕ ا شُّييةبن ا فُايييُُِّٕ املػنبيييٕ يف املشيييةعا
ّ يث٩
كوضةَ ييٕ تتُااييعٕ ييتلوُّل َةييذَُّز ب ُفًيية ،كشييأى أغلييا تاييدبْ ا ُّتيية ِط ا ييذِو طجو ٧
باج املييذابةج َا ١ييُاى املتعييدُّ ٔا تاتييدٙة يعهييام نتةريييةةًم َاختفيييٖ أغلاًيييةَ ،يّييياام اسيييتإلة ٕ
املٞسُّّةج ا نمسُّّٕ ا نُّابّيٕ ملخيل ييذٍ ا هتةريةج
ا عهُاىا
تييييو تًةتًُّيييية َتّييييُّّ َٞةةًة ا خُّإلةفُّّييييٕ ػةيًييييةا
العنوان شّهقةُ ال ّنصّ العالية:
خصُدييييية َأنًُّييييية مل ةعيييييد تلزييييية شلصيييييُّّة
يف ا ايييد٘ كيييةى ا عهيييُاىا يف ا ايييد٘ كيييةى صةصاًة َصّاا يل إ حة َطهُّّية َإنّيةنّة هيا
اٟسييما ِتشييُُّف نفّييٌ يف تيينآٔ َرييُ ٍ ،كةٙهيية اؿفييية بلّيييٌ َتهيييه انيييدحة ٍ يزيييلُّ ا ُسيييةٙل
ننرّيييييُّّة غة بييييية يف بشيييييل باةيييييٌ َتصييييية بٕ املوزهٕا أبُل يُّوة ،اةع إ ذ ا شُّةبن أِضية،
املتعة ّييييةجا ييييذ ك كييييةى تزةنييييٌ يهيييية يف يّيياا اييّةبٌ يييُ نفّييٌ يييني أطهييةى اـويينٔ،
ا صُّيييدا ٔا بليييٖ أغلفيييٕ ا زيييُى ا شُّةسيييهَ ،يف َكخاييييةى اؿّييييةٔ ا نتلُّّيي يٕ ا يي ي صزاتييييٌ بيي يو
زهييٌ تييه ب ييك يإليْ ِإلظيية غييم كييلُّ
أبييية ْ ا هُّصيييُا ّزيييُى يٞي٧ٞيييية ا نُّاديييد ،ا١ايُا٘ا ُّ
َيُدلٕ ا إلة  ٜإىل تػة اةًة َ ية ّكيية املعتويٕا شيييْ٘ ي نِإلتيييٌ ا خُّعلاُّّيييٕ املتهةَتيييٕ ا ي ي أ إلي يث٩
كةٙهة ػُُِّة دلم ٧
أنييٌ فإلييد
فظهييُا ُّ
ف اؿضُ  ،نةب  ٧اٟكتويةل غشييةَٔ بلييٖ أبييني ا زييخاِوا ُّ
أيييييداا َب ييييك شييييأى ا اييييداِةج سييييلّلٕ ا ُّّييييٞال باٙإلٕ اؿزيم ا هُّإليدٓ فّوية ِيناٍ َِإلينأٍا يّهوية
َاملػيييةتنٔا يةٟسييييم ةً يييل ٨ا١شيييّة٘ تييييو صةفّييييٕ كةى ييُ يف اؿإلّإليٕ كيةى تلوُّية َتتةيعية نًوية
ا ػوييُض إىل ي٠غيييٕ ا ضُّيييُ٘ا يةٟسيييم ِزتّيييْ ؾدِيييد ا ١ب ،ييييذاكنٔي نة ُِّيييٕ بة ّيييٕ َيدايي يٕي
"ا١نة" صضُ ٍ ا لّيةٙل يعيد أى كيةى فينُّ "ييُ" ِشًد ٌ يًة كلُّ تو بنفٌا دعلُكة خ٠فُّّة،
يةٙم يف تّةٍ ا عدم ،ي ٠ت٠تظ أَ يُُِّٕا َ ذ ك سلّ ا لّّةى تخاا لزيدل َا كَُّاييه أِهوية صيلُّا
أَ ت ٌ٩ا دُّ اسةج "ا ُّّيّوُطّإلُّّٕ" أيوُّّيٕ خةدُّيِٕ ،تزهُّاييٌ ا زييخاَى كّييلُ ارتوييةبَُّْ ،ب ييك
يةبتايييية ٍ تنسييييلٕ ،أَ تفتةصيييية أَ بتاييييٕٟ ،يييييدُّ إلد ةييييٌ ا فةٙإلييييٕ َاملييييةكنٔ بلييييٖ ةعنِييييٕ زِييييف
لإلة  ٜتو َطًٚة َا ُ يُش يف سينا بًة لُديُل ا١خييي٠ز َا إليييّم ا ي ي ِتزلاايييُى يًيييةَ ،يتي يكم
إىل أسيينا اـ ييةب ا ١يييْ َقييةَ ٔ إشييية اةٌ ا١بهعٕ َا ُرٍُ ا كُّٙاإلُّّٕ املتلُُّنٕ امل٠تظ ياّةطٕ
ٍّا إليد ت٨يُ ا تُّػّّيا ا إلّينٓ عيلُّ
املُتٚييٕ َاملتوهُّعييٕ يييهفل ا ُبييثا يزييذا ةييت٠تظ ٨بنيّدي ةإلْ
أتييةم بيينا٘ ةهيية اؿة ُّّييٕ يي٠ل ٨بهييُانني ِييةنعني ،إ ذ ا شُّةبن ١ساةبي كتلفٕ ،تهًة اـصُدْ
أشيياٌ يػصييهني ِفّضييةى ينيّييه اُّ ١
يّييٕا مل ةييٞحن َتهًة ا عةما بلوة أىُّ إيدابٌ مل ِال ٧اوو يُةإليٕ
ا ُّّيييهُى ٨بليييٖ ينِإلًوييية امل ييياا ابتلّييية غييي٠يف ا شيييييعن ُصيييييدٍ ،ييييييل ؽ ّةيييييية ميييييُ بيييييُامل
اجملوُبتني ا شُّعنُِّتني ا ُصّيدةني امل ايُبتني ،ا ُّّن ُِّةج ،قاُّنا تٚةج ا صُّفضةج ا ي مل ةين٧
لشُّةبن ا نُّاصيل "بوية رهّيدٓ" تيو ايوو نتيةشٍ ا هُّيييُ ٢ ،سيييف ا شُّيييدِدا بهُانييية اجملويييُبتني
شييُا
غكِيين مل ِ ين ٧ا هييُ  ،يّيياا ا فُاييٖ َا ُّ
ا شُّيييعنُِّي بّيييد ا إلييينا٘ٔ ،يوييية "ديييُ ا ُّّيييًل
َاحملُّيُّّةج ا ِعةنْ تهًية املشيًد ا٥ييدابْ ا١ز ز" امل اُبيييييٕ مب يييييةيه اؼييييية ا زتيييييةب

181

وترجَّل آخر الصعاليك

ا عييينب ،تشيييل ،يف يداِييييٕ مثةنّهّيييةج ا إليييينى
ا عشيينِو َ "بوييّ اـييناب" ا ي طاعتًيية ا
شييةبن
اـةدييٕ يف تشييل صييةصاًة ا ُّ
ُّ
ا ّهييةيّه
"دإلن بلّشْ"ا صإلّإلٕ ،بيد نتليف كيخاا تيه
اؿّةةّييٕ لشييةبن ا نُّاصييلَ ،ا ي
ُّ
ّييلُكُّّةج
ا ُّ
ةتزةفٖ صيدُّ ا إل ّعيٕ أصّةنية تيه تهظُتيٕ ا إليّم
اجملتوعُّّييٕ َاملعييةِا ا إليية ُّٔا َ زييوُّ تييو نصُّيياهة
شنطٕ ؿوةِٕ ا١خ٠زَ ،تة يْ صدَ ا١خ٠ز
يف ا ١ب؟ َييييييل ويييييةكم ا يييييهُّ ا٥ييييييدابْ
إخ٠بُّّييية ان ٠بييية تيييو ةصييينُّفةج ا زةةيييا ،أم
فهُّّة ان ٠بة تو شينَ ا ُّيه ُّ باةيٌ َكّهُنتيٌ
اؿنِييٕ ؟ أِ ٟزفييْ صصيية
ُّ
ا٥يدابّييٕ ا عة ّييٕ
ُّ
ا نُّبةييييييةج ،صةتّيييييٕ ا تيييييةيُاج ا صُّيييييد ٕٙبليييييٖ
اخت٠ف أنُابًة َاملهتشنٔ صتيٖ يف غينف نُتهية
َؼث ٧رلُ نة؟ا صإلّإليٕ ،أنية أ ٗ املّيأ ٕ ةهيد ش
ايييييوو فيييييةل اؿنُِّيييييٕ ا شُّلصييي يُّّٕ اـةدُّيييييٕ
يةملادعَ ،يل ِعّ ا ١ب َا شعن خصُدة إ ّية
ك ييةٙنٍ غنُِّييد يف فضيية٘اج ا زييُى َا تُّلّّييل
ا ُسيييّعٕ ؟!ا زهُّهييية يييو ؽتليييف تيييه املعهيييُّّني
ية شُّأى ا٥يدابْ َا خإلةيف صيُل تزةنتيٌ املًوُّيٕ
يف اـة طيي يٕ ا شييييعنُِّٕ ا ّييييُ ُِّٕا فة شييييةبن مل
ِ ويييٚوُّ جملييينٗ اؿّيييةٔ ا نُّةّيييا ِّيييا ييييٌ ميييُ
رنِيييةىٍ تيييأ ُف ِ ٟنِيييدٍ ،يييذ ك ايتيييدع طنِيييل
ا تُّونُّ َاملشةكّٕ هليذا اجملينٗا َبية صّةةيٌ
يعاخي ُّّ يٕي اسييتفكج ُّ٩ا زييخاِوَ ،صنُّا يث ٩ا يياع
بلٖ ةإللّدٍا زهٌُّ سيإل يف ت ياُّ اٟستهّية ا
ّايييدَ أشييياٌ يهّيييلٕ كنةُنُّّيييٕ قكنيييٕا بوييية
رهّييدِٓ ٟ ،شيياٌ سييُٗ نفّييٌ َِ ٟشيياًٌ أصييدا
ففييْ سييلُكٌ ػّلييٖ جب ياظ ٧اجملتوييه ا ييذٓ ةايية ل
َإُِّيييةٍ ا ييينف كيييي "ريييةى رّهّيييٌ" مل ِإلايييل أُّٓ
تهًوة ا٣خن َمل ِتيل ف تعيٌ فزةنيث ا زتةييٕ
َا ّيييييلُ اؿّيييييةةْ ػّيييييّدا هليييييذا ا ييييينُّف
املتاة لا َهلذا ننٗ اؾوةل َا إلاظ تتيل فني ،يف

ػنيٕ ا شُّةبن ا١ن ُ ُرُّّٕ َا ١يُّّيٕ تعيةا َيوية
ِتاة ٟى ا عهةز اؿة يف أغليا نصُديٌ ا عة ّيٕ
املييينا ٔا َتيييه ب يييك فإليييُ بيييك ا شُّيييعن ِعتليييْ
ايييفةف ٧املشيييًد ا ١ييييْ دِيييٌ َتيييةا َِ ٟهفي يكّ
ِنسيييم ٨ؽيييُم ا نِٝييية ،رنِييية َ ا٘ كويييةلٍ يييو
ِصييلٌ ،بة فيية يييأىُّ مجة ُّّييٕ اـلييل َا٥يييداع يييْ
يف نإلصييييًة ا لّةيييييد َتيييية مييييُ اكتوييييةلٍ ييييو
ِزُىاا!!ا بتاتةى نصُّّتةى ةشينفةى بليٖ يهّيتني
ػيييُُِّتني تعشييياتنيا ػلّّتييية ظوليييتني امسُّّيييتني
غُّّاتية تاتيدأيوة بصيدا ،تزتويل عايٕ احملييُ،
زهٌُّ احملُا اؾك ُّْٙبلٖ إُِّٔ صةلا فًيةيُ اسيم
شييفّفأ
ا٥شيية ٔ ا هُّاّييٌ ؟يي ٢فناغييةج ا ػّييةب ا ُّ
/يييييذٍ دييييُ ا ُّّيي يًل ا١ز زَ ،يييييذا بوييييّ
اـنابَ /بد أةٖ املضةف إ ٌّ يف ا عهُاى اَُّ١ل
ّزويييل ا دُّيشيييٕ املهإلُديييٕ لعهيييُاى يف تييينآٔ
باةيييٌّ َ ،ضيييْ٘ تييية خفيييْ تيييو غّيييام ا دُّ ٟيييٕ
ا شُّييية ٔ ةة كييية لإلييينُّا٘ تًوُّيييٕ ديييّد فناشيييةج
ا٥ويية٘ ،بلييٖ تاييدأ اؾييدُّ ا١كييال "املتييهي" أ
"أنةم ٨تل٘ رفُنْ بو شيُا يةااا َِّيًن ٨اـليل
رنُّايييية َىتصيييم" كوييية أىُّ ا صُّيييفٕ امللة بيييٕ
ث ياًةًٙية
لوضةف إ ٌّ يف ا عهُاى ا خيةنْ كّي ٩
اؿضُ ا عة ْ لد ٕ ٟا إللإلٕا َيذا تة كةى ٌ
أى ِزيييُى ،يييُ ٟعايييٕ ا تُّضييية ُّ َا تهيييةفن ييييني
ا صُّيييفٕ َاملُديييُفا فة اهّيييٕ املهضّييينٔ أ ريييأج٩
صضيييُ ية َنخنةيييٌ يف ييي٠له ا اهّيييٕ ا ظّيييةينٔ،
َيذا تة نلوٌّ يف  /دُ ا ًّل ا١ز ز  /صني
صيييةَل ا شيييةبن ةضيييلّلهة تتليييذُّبا يلعايييٕ ةشييينِد
ا٥شيية ٔ يف فضيية٘ املييد ُلا مل ِييتزلّم بييو عيين
أز ز أَ سًل أخضن ،يل بو عن أخضن َسًلٍ
أز ز ،يًدف ؼفّك ا صُُّ ٔ يف كُّّليٕ املتلإلّيْ،
َإكّةًٙة عُُِّّٕ ا٥شعةع أكخن فأكخن ،بال
زرًُّييية يلعايييٕ ا تهيييةب ا ظيييةينٓا يػّيييٕ ةعوّيييل
ا فزُٔ ا دَُّ ُّّٕ ٟشضذ صة ٕ ا إلليل َا تُّيُةُّن يدٗ
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ب شييفّف َنّييزتة لػّيام اؾوّييل
تو اطوأنُّث باٙإلتٌ لوأ ُف ،فػفث ٩بلٖ صنِين ا نِٝييٕ يضيياة ي
املتشةيًةجا ذ ك كةى ٟيدُّ ٌ تيو ا اضيد بيو فلُّييية ،بليييٖ شيييزله بويييّ ٍ أخضييين ،فة ةيييداٍ
َاي ػوه يني يذٍ املتهةفناج َةينأب ا صُّيدع ا١ز ز ٨بلييٖ غفليٕي تييو انتاةيتهيية ّاًزهييةا زييو
يني ب ي ا صُُّ ٔ ا شُّعنُِّٕا َإبا بنفهة أىُّ سًل ا شيييةبن ا ػييية ز يف ةاصُّييينٍ ،غيييم متةيّيييٌ تيييه
نٔ ا لُّى َ سزنٍ يًةِ ،علم أى تة ِناٍ ّل
ا شُّةبن ا نُّاصل يّل سيُٗ ا اضينَ ،تية ا ك بيٕ
سيييُٗ ةفصيييّل نةفيييل يف حيييُب املشيييًد ا إلشيييّا سُٗ شػا أخّلٕي ةرتٗ ،ؼّزجٌ ِشٕج ا شُّيعن،
ٍّ ،أَ أز ز
نأِهييية كّيييف أ ُّٗ اٟنكِييية ا١سيييلُيْ َ ّفتيييٌ صّيييد ِتيييلخٖ ا ليييُى يأخضييين تيييك ز
ٍّين يف تييينآٔ َ ا شيييةبنا َكوييية يصييينٍ
اؾوة ُّّٕ يف شعننٕ ا عهُاى ا عة ّٕ ،ا تيو خي٠ل كضيي
ا تُّاة ل ا ُّبْ يني ا صفةج ملُابعًة بو طنِل َيصيياةٌ ةشييةطأا تييه ا١فييل ا لّةنًيية ْٙيف ييينز ه
ف تاًُةييييٕ أتييييةم
ٍّ تهًيية بلييٖ ا١خيينٗا فة١خضيين ا دُّيشييييٕ ،فة زلوييييةج سييييتإل ٨
فييّ باج كييل
َا١ز ز رة اى ِزول كلٌّ تهًية حػيناج ِفميٌما املنٙيييَُّْ ،سييييتزتفْ ية لّعخوييييَٕ ،مللوييييٕ شييييةهلة
ةليييك ييييْ طاّعيييٕ ا ّيييةصل ا ّيييُ ٓ املتداخليييٕ ا لّةزَ ُّٓ بو أكتةف املشًدا
اؾوييةل ،سييًَ ٠ريياَ ٠عيينا ،صّييد ةتييداخل
أتُّة يف ا عهُاى ا٣خن ،في "بوّ اـناب"
ا ١ييييُاى َةتعييييةنل تشيييزّلٕ ُصييييٕ فّّفّييييةِ ُّّٕٙتوكُّز َةتشظّٖ  ٟتٌ إىل َالٍ تتهُُّبيٕا فًهية
تديشيييٕ تهيييةغم اؿُّّيييْ يةملتعييية َْ ،ا يييُابعْ املعهييٖ ا يذٓ ِ٨فييرتض يييٌ ا ُّّييرت ؾّ يدي َااييظ٧
ية فةنتةزٓا إلد ينع ا شةبن يف ا تإلة َ يذٍ امل٠تظ ،زهٌُّ ِػّيا تتيك ُّ ا يف ُصيٕ اـيناب
ُّ
ا زّوّيية٘ ا
زُنّييَٕ ،بزهًيية يزةتييل ا الابييٕ ا زلُّّٕ صتٖ ِػدَ أشاٌ ي ٠رّدا َيذا تة أ ُّٗ
يف تييية٘ ا عهيييُاى ا هُّضييياا ا اضييين يعنفيييٌ ،سيييًل ية١سلُب ا شيعنٓ إىل امنافيةج تإلصيُ ٔ بيو
ِتوُُّش خضنٔ أَ ز بٕ  ٟفنزَ ،يل ِّ٨أل ا خُّول املأ ُف تزتّْ تفن ٔ "اـناب  /ا لّة رّيد"
يشةبنُِّٕ ا ُرُ يعد ا زأ املة ،ٕٙبيو تعهيٖ بوّصييةا َكّييف هلييذا ا ي ّ٠ةش يزّل اهلّييُ ُّْ أى
ا ّلييُى ؟! حييمُّ تييو با ا ييذٓ اخييرتع فلّييفٕ ا ١ييُاى ِ٨ضتُ ٗ٧يإلوّ ؟ !!ا يف تُ َحهة اٟرتوةبْ يُّوة
سييُٗ تُشييُ ا ُّ
شييةبن َغا تييٌ !! يزييذا يييْ سيييهزد سيييهدا هليييذا ا إللّيييل ا يييذٓ ويييةَل سيييرت
تفة بٕ ا عهُاى مبة أصدحتٌ تيو خللليٕ َؽنِياي كيييخاٍا صّيييد نيييتلوُّل فداصيييٕ فإلييين ا زيييةٙو
ّفي يف آ ُّّٕ ا تلإلّيْا تية فيه ا إلينا٘ٔ لتُّفتيّ
ية إلُل تتضُّّنِوأ ِّ ٟ /رت رّدٍ سيُٗ يإلةِية
بو بي آخين تّيلزٌ ،أَ تية َ ا٘ي تية تّيتهد بوييّ َ /يف املييُ َذ املٞس ي ن " ييّل ٧اؾّييد
ث ننةدِييٌ يف صّةةهيية ا عييةينٔ"
إىل ااةيٌا هنٗ باإلنُِّيٕ ا لّيُى َييْ ةتفتُّيل ٨بيو سييُٗ بوييّ تٞبي ٩
نإلةٙضيييًة ا شيييزلُّّٕ تهدفيييٕ يف يييي ٔ ٞا نِٝيييٕا أُّٓ أىُّ ا زةٙو بة ٍ متةتية مبعهيٖ تيةا َسيّضةَل
ّهلييييدع ا اصيييين يييييدَ ٍ ،تتُاطٚييييةَ ،خّييييُ
يهيية ا ةييدا٘ بوييّ ٍ تييو طاّعتييٌ املتفّتتييَٕ ،تيية
ا شول املتداخلٕ ته ا ظلُّ ،يف ةشزّل سيتة ٔ ا ضُّيييا ييييذ ك؟ا زيييو املفة بيييٕ ييييْ ،كوييية ٟ
با ا ػييينَبي املتيييأنُّل امليييهعزل يًزيييٕ َصايييُ ا ؟زيييو صزيييا ا شيييول يػنييييةل ،كيييذ ك ٟ
بلييييٖ دييييفضٕ امليييية٘ا زييييأىُّ أَ ابيييية َطضة يييا ٧؟زييييو صزييييا اـييييناب ا زلّييييْ يإلوييييّ ،
نّيييزتًوة امللُّّليييٕ أَ ا اّعيييًِٕ ٟ ،يييمُّ ،غلّفتييية يزذا ِهك ل ا تهةب ا ظةينٓ يًدَ٘ شةبنُّٓ
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تو بوة ٌٙإىل ةشيزّلٌ ،تيو اّيٌ إىل َايُصٌ
ا تُّيييد هُّّْ ،هيييدغم ٧رّيييدا امللايييُ َا ّ٠ييييل
َِييذَية يف يهّ ي يٕ َاصييدٔا فييةـناب يييُ ا إلوييّ
باةٌَ ،بد ةنتُّد يعد صنِل كةتل ا ةدةٌ ا نُِّٝة
كوة ا ُابه ّت٠شٖ املُاُع يف ا ذُّاج ا نُّإّٙ
ف ٠اؾّد اؿإلّإلْ تُرُ َ ٟا إلويّ ا إنُّوية
اـيييناب ا نُّيّيييا َصيييدٍ تيييو ِتّيييُّّد املشيييًد،
يل شييْ٘ا ي يُ اؿإلّإل يٕج املُرعييٕ
طةغّيية بلييٖ كي ُّ
ا ُصّييدٔ املُرييُ ٔ َصّيياا حييم أ ييّل اـييناب
يُدييفٌ ةًشييّوة هلُِييٕ ا ُااييظ ،بهةبيية ؾّ يدي
تّيييتاة ٍ غيييةب صيييدُّ ا ت٠شيييْ ،فليييم نييينٍ شيييدُّٔ
س ي ُبٌ !ا َإبا أسييإل هة فلّييفٕ ا عهييُاى ،بلييٖ
رلّييٕ يف تيينآٔ
ا ُابييه املعييّ فّييهنٗ ا صييُ ٔ ُّ
ا زيييةٙو ا ذُّاةّيييٕ َبيييد ةشي يظّث يهّتيييٌ ا هفّيييُّّٕ
كوييية يهّيييٕ ا يييُطو َباكنةيييٌ ا خإلةفّيييٕا فػيييدا
ا ػةٙيييا ييييُ اؿةان/ا شيييةيد ا يييذٓ ِّ ٟيييرت
رّيييدٍ سيييُٗ بويييّ تيييو طاّعتيييٌ املفة بيييٕ،
َية تيية ْ فيية عهُاى ِإلييُم يزلُّّتييٌ بلييٖ تييدتة
ّييلنِٕ امليينَُّٔ ،ا هاييُ٘ٔ ا ي أطلإلتًيية كُّّلييٕ
ا ُّ
ٍّ ف يييني قيييذُّ ٔ تهيييذ
ا شُّيييةبن عيييد ٍ ِٝيييُٓ
ّييُ ٓ ا ذُّاياييٕ إىل
بإلييُ  ،تييو تييلٟج ا ُابييه ا ُّ
تكِد تو ا تُّن ُّٓ َاـنابا

يف االنزياح والتّناصّ والعشق املنهوب:
ِإلييُل ا ِ ١يا ٨ا فننّ يْد "يييُل فيية آ" بييو
أنييٌ امييناف بييو بةبييدٔ تيية ،أَ
ا١سييلُب يييي ُّ /
ٍّ تييييأ ُفيَِ /ييييذيا
انكِيييية بييييو يي ي ي ةعيييياآ
"كُيني" لتُّصنِظ يأىُّأ  /ا٥نكِة ييُ ا شُّين
يل شييعن صّييد ةزخيين املتُازِييةج
ضيينَ ٓ زي ُّ
ا ُّ
َا تُّضة ُّاج َاجملةزاج َاٟسيتعة اج ا ي ؽينش
ا لػييٕ بييو تأ ُفًيية بييال زرًُّيية يعٙ٠ييل ردِييدٔا
َكوة زلُّ شيةبن أَ أ ِيا أَ إنّيةىٍ يشيزلٍ
بةم ،ديهٌُ نَصيٌ ،أبصيد بشيّإلٕ تفرتايٕ أَ

َابعُّّٕ (أ غُى َإ يكاٍ ،قويُ َِي َ ِتُّيةٍ،
غُّّةى كهفةنْ َغة اٍ ،مجّيل َيخّهيةٍ ،كخُّّين
َبيييكُّاٍااااإخل)ا فًهييية "بوييية رهّيييدٓ َإ ّةنيييةٍ"
أِضيييييةا َبيييييد رُّّيييييدية َخلّيييييدية يف بصيييييّدٔ
اسيييتضُبج ٩بليييٖ كةتييله أيعييية َصيييٌا بصيييّدٔ
تخإللٕ يأَرةع َإ يةدةج ا ُ ٌ اَُّ١ل َا١خا يف
صّةةٌ يةبتإلة ٓ ،صإُّّ ِةفعٕ ،ا تإلةية ُِتة يف
و صني استٌ يهة َ ،يْ إتُّة تيو ريذَ
ينازِلُّّييييٕ ،أَ أىُّ أيلييييًة تػرتيييييُى يهيييية ا إلييييد
شزّلث ٩ةلك ا ع٠بٕ تفصي ٠أسةسيُّّة يف صّةةيٌ
ا عةطفُّّيٕا د رييٕ أىُّ كييلُّ تييو مسييه طنِإلتييٌ يف
إ إليية٘ ا إلصيييّدٔ َاؾويييُ َاؾهيييُى ا عيييةطفُّّني
ا ليييذِو كةنييية ِتهةياةنيييٌ َييييُ ِشيييًل صييينَف
أنييٌ سييّوُج تاةشيينٔ ،يُّويية باييل
امسًييةِ ،إلييُل ُّ
اٟنتًيية٘ تييو ةَ٠ةًييةا ةإلييُل ا إلصييّدٔ /ا ػكا ييٕ
ا ػةفّٕ بلٖ كدُّٔ أبشةب ُِانٌ "ديُ ا ُّّيًل
ا١ز ز"أ (؟ييينُّ ا يييُت  ٨تيييو بّهّيييك يف بيييّاُّاا
ِّيييضن٨نْ ،أصيييةَل أى أشي يدد بلّيييٌ ،أتّي يزجٌ،
يلْ كة ُّّيييناب،
ٍّ
فيييّرتكا َِنةيييدُّ إىل ناييهٍ سيي
ِ٨ييينٗ َ زيييو ٨ِ ٟضيييلَُّ ،آٍ إ ّةنييية) (ااا) َأني يثم
ش يًُّّٕ َسييلُّّٕ كيية ١ض َأن يثم يعّييدٔ َغنِاييٕ
كيييية ُت ه َأنيي يثم غنِاييييٕ َبزّايي يٕج ا١طييييُا ،
إ ّةنيية)ا ٟصييظ تعييْ أًُِّيية ا إليية  ٜا عكِييك كّييف
ةتةىل ا صُُّ يشاةيًة ا ّةنه َفتُُّةًة ،ترتابصٕ،
تتُازِييٕ ،تتدفّإلييٕ يأفعةهليية املضيية بٕ ا ضُّييةرُّٕ
يةؿُِّييٕ / ،؟يينُِّّ ،ييضننْ ،أصييةَل ،٨أش يدد،
ُّ
ّيزجٌِ ،رتكيياِ ،نةييدُِّ٨ ،يينٗ ٟ ،و يلداا/
أت م
كةنعزييية تّييية ع نيييا ا شيييةبن َكخةفيييٕ
تشةبنٍ َرهُنًة ،صتٖ هزة ّك يأطناف
ا صُّيييُ ٔ ا شُّيييعنُِّٕ املتُحُّايييٕ تتلوُّّيييني طناَةًييية
ل شييػةف ٧بلييا
َطكارتًيية ا فييةٙنٔا دييُ ٔ ة٠ت ي ٨
كلُّ بةشل ةةٍ يف غةيٕ صاُّيٌ اَُّ١ل ييي إليد رُّّيد
ا شُّةبن صنفُّّة ،يإلصّدةٌ يذٍ َصّةةٌ بوُتية،
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اؿيا إ ّية
ُّ
املإلُ ٕ ا شُّعنُِّٕ ا٥ط٠بُّّٕ املأحُ ٔأ تة
لضاّا اَُّ١ل يي َتة ػة يٌ ا١خينٗ إى َريدج،٩
أَ ةًُّّٞاةٌ َتة أكخنية ،سُٗ ةهُِه بليٖ إِإليةع
بشييإلٌ اَُّ١لا متةتيية كة ادًُِّّييٕ املعنَفييٕ ييدٗ
ا زخاِو ،يأىُّ ا هُّصُا ا٥يدابُّّيٕ يف ػية ب
ا زتُّيييةب بوُتييية ،كلًّييية ةيييدَ يف فليييك بويييل
نييُبْ َصّييد ،ديياُّ فّييٌ املاييدع َمليينٔ َاصييدٔ،
خ٠دييييٕ َصييييٌ كلًّييييةا َييييية مييييو ٨ن٠صييييظج
ةيييناك ا صُّيييفةج َسيييعًّة ا لّةييييد تضإلّيييل
غا ٕ ا فُز مبو سّصل أَ ،ٟإىل باٙإلٕ املتلإلّيْ
َِػتّييل يزّوّةًٙييةا د ر ي يٕ ةاييدَ يًيية ،كوييو
ِيييييينايو بلييييييٖ فييييييُ ٍز تشييييييتًٖ ييييييييي يت٠صإلًيييييية
َاا ّنا ية َسعًّة احملوُم ييي هّل إليا سيُّّدٔ
ا٥يًة أ  /شًُّّٕ َسيلُّّٕ ،يعّيدٔ َغنِايَٕ ،أنيث
غنِإ َبزّإا اإخل /ا
مثييٕ فعييل فّكِيية ،ُّْٙشييعةع بيية ْ املػه ييٕ،
ُّ
صةَل ا شةبن ا تإلةطيٌ َاتتصةديٌ ،مبية ليظ
ُيليييييٕ يف ب يييييك ،زهُّيييييٌ سييييينبةى تييييية أ
َأ كهة مو ٨أِضية ،أنًُّية فينُّ خدبيٕج أخّليٕي
تصيييد ية صة يييٕ طّفُّّيييٕ زٙاإلُّّيييٕ ،بصيييُّّٕ بليييٖ
ا إلا ا ِإلُل أنٌُّ "أتّك ية شُّعةع َبا بلٌّ،
زهٌُّ فنُّ تو يني ِدٌِ َ" آٍ ِنةدُّ" حمُّ مل ويلد
يييٌ "إخلاا ةليييك مجليييٕ تييو املتهةبضيييةج اؿُّّيييّٕ
ا تزنِدُِّٕ يلى تعة ،ةًيدف زّين أفيله ا تُبّيه
دٗ ا إلة  ،ٜسةبّٕ تعوّيل َةُسيّه اهلئُُّ يّهيٌ
ُّأتييل
زيين َا ت ُّ
َيييني املإليينَ٘ ،تضفّييكٍ بلييٖ ا ّتف ّ
بولّييٕ اهلضييم املتييأنُّْ مليية
َةعلّييل ا إليينا٘ٔ ،أحهيية٘ ُّ
شييةبن بُ ييٌ َإِصيية ٌ تييو سييةٙل ،بلييٖ
ِنِييد ا ُّ
ٍّ صييةٙن ِتلكلييٌ ا إللي هل َ ُحييٕ
شييزله في ٍل شييعنٓ
ا٥فصة ا أ ّل لونسلٕ سة ٕ نفعُّّٕ يةحملصُّلٕ
كويييية ِإلييييُل "رةكُيّييييو" مبعهييييٖ أِ ٟنِييييد
ا شةبن َية تُّة ْ ا إلصّدٔ ا٥رًة يإشة ٔ ُّّٕ ٟ
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تيية ،ةشييْ مبيينا ٍ َإصّةسييٌ املييكتو ييية٣خن؟ اا
صييُ املتهييةفنٔ املتُّضييدٔ "ا تُّهييةفن اييوو
صّييد ا ُّ
ا ُصدٔ" يتدافعًة َة٠طوًة اؿُُِّّني ،ػًد يف
ةصيييييييُِن ابتوييييييييةٟج َ ا شييييييييةبن ا عة ّييييييييٕ
اؿّةسيييّٕ ،مبي ية ؼيييةَل خلإليييٌ تيييو تفة بيييةج
ّفييييٕ تييييداخ٠ج ا فّكِإلييييْ يةملّتييييةفّكِإلْ،
َاندغةتًوة يف آ ُّّيٕ ةُ ّيد اٟن اةبيةج ا ُّّيلُّّٕ
املتفةبلٕ تيه ػنييٕ املتلإلّيْ ا١ن ُ ُرُّّيٕا صّيد
ةتُاحا املفة بةج تتإلةفكٔ تو ةشزُّلٍ إىل آخن،
خة إلييٕ تيية ؟زيييو ةّييوّتٌ يشييعنُِّٕ ا ديشيييٕ،
ا إلةٙوييٕ بلييٖ إيييناز تهعزّييةج تناِيية اؿييُافُّ
ا عة ّييٕا إبِ ٩تعييةىل ا ُابييه إىل تيية فُبييٌّ ،عييُ
حةنّٕ يف ػلُّ ردِد أكخن نصةبٕا فِّ ٠ت ّه
سُٗ ا عةشل ا ذٓ كا زَ ز ةًٌّ َغيةا يف
ؾييٕ ا ّلييةتن ،ُّْٙأى ِيينٗ اشييتعة ٌ تييو ردِييد يف
ّ
ةليييك ا صيييفةج َا ييينُّ ٗٝاملت٠صإليييٕ ّيييُّّدٔ بليييا
ا شُّييةبن "إ ّةنيية" يتزلّةةًيية امللتلفييٕ احمللّإلييٕ يف
فضة٘اج ا تُّشيزّل َا لّةةشيزّلا فًيْ ا اعّيدٔ،
ا إلنِاييٕ ،ا عزّاييٕ ،ا ػنِاييٕ ،املتإللّاييٕ ا١طييُا ا
َييييذا ييييدَ ٍ انعزييية ييينَ ا شيييةبن ا إللإليييٕ
ا عةشإلٕ يف تنآٔ باةًةَ ،يْ ةدَ يف أف٠كًة
تتإللّايييٕ بليييٖ مجيييناجم ا ُريييدا صّيييد ا عشيييل،
كّوّية٘ ا ايذ ا نَُّصيْ ِتلظّيٖ َِرتتُّيد قرتبيية
عوُّةٍ إىل ا١يد ا َ عيلُّ ةتيةيه ا صُّيفةج َةنا فًية
يهييييةِ ،ييييذكّننة يهصييييُا ا شييييةبن "قوييييُ
َِ " يف ػتٌ ا شُّعنُِّٕ اـةدُّيٕ ا١نّإليٕا ا ي
ريييث بلًّييية نصُديييٌ ا٥يدابُّّيييٕ غة ايييةا َييييُ
املشييييًُ ييييٌ ية عهةِييييٕ ياييييذ ا صييييُ ٔ َبلُُّييييية
اؾويييييية ُّْا فلييييييم ِ٨فإلييييييدٍ ا ٟتييييييكام ية إلضييييييّٕ
ا فلّي ي ّهُّّٕ َتفييين اج ا خيييُ ٔ ا إليييد ٔ َا عهةِيييٕ
ظوة ُّّيييييةج ا لّػيييييٕ ،تضلّيييييل بة ّيييييٕ تاضييييينٔ يف
مسيييييةَاج ا تُّلّّيييييل ،خة إليييييٕ تعة هلييييية ا فهُّيييييْ
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املزيييييةف ٛلوعيييييّ َ ،املػّيييييُل َتييييية ياًييييية٘
ا شُّعنُِّٕا َ يُّوة ساٗ يعضهة ا تُّهةدُّةج َاايضٕ
ييييييني نصيييييُا ا شُّيييييةبنِوا سيييييُا٘ يف ةييييينا ف
املفييييين اج َا صُّيييييفةج َاملهةخيييييةج َا ّخهةّٙيييييةج
َاملتُازِةج ،ا بد ةصل صدُّ ا تُّ يةيل أصّةنيةا
 ٟيف املُاُع َصّا ،يل يف فّّفّة٘ ا١سلإ
َا لّػييييٕ ا ١يُّّييييٕ اؾةقييييٕا كويييية يف بصييييّدٔ
" َِ " "تدِظ ا ظيل ا عية ْ" ا ُِّليٕ املهشيُ ٔ
يف يداِييٕ مثةنّهييةج ا إليينى ا عش ينِوا ا ي نيينٗ
٠ل بصّدٔ "رهّدٓ "املعهُنٕ ييي "أنيثَ ٧صيد "
َاملًدأ إىل ا فدا ْٙا فلّ ّا ،املزتُيٕ بةم

8791 /م َامل اُبٕ اوو ُِاى "دُ ا ُّّيًل
ص ية بييو اؼيية ا زتييةب ا عيينب /
ا١ز ز" ا ُّ

ٍّ تهضّيينا
8711ما ؽييُّّم بلييٖ يُبًييةا كييه
َبييد أحيية املُاييُع زَيعييٕ يف َبتييٌ يييي كويية بمّييل
َمسعي يث ٨يشيييزلٍ بيييةين تيييو يعي ي تًوُسيييةج
ا١دييدبة٘ املشييرتكني يييي بلييٖ دييفضةج رنِييدٔ
ةشنِو يف ا خُّوةنّهةج تو بال ا هُّةبد ا فلّ ّا
ا ناصل "ُِسف سةتْ ا ُّسف" تتًُّو٧ة " َِي "
يةٟبتاة تو "ني ُّ بوية رهّيدٓ" َى إشية ةٌ
ذ كاا!!ا َبد أكّد ب ك ا شةبن ا نُّاصل "بوة
رهّييدٓ" ب يييكَ ،ى أى ِع ّييٌ أيوُّّيييٕ كييياأا
كشأنٌ مبزول صّةةٌ اـةدُّٕ َا عةتٕا زأنٌُّ
تييو ا اييدًُِّْ َا هُُّافييل ،أى ِتييأحن أيهيية٘ ا زيية
شييةبن"
ا ُاصييد يهتةرييةج يعضييًما ِإلييُل ن ي ُّ ا ُّ
ث َصدَ ، ٨ا عةينٔ ،ؿظٕ
بوة رهّدٓ "أ ع أن ٧
ألاث ٩صةكم ا إلةينٔ َسُاٍ تو ا عو ،٘٠أنث
َصدَ ٨ا إلية ٔ (ااا) َصيدَ ٨ا زالِية٘ (ااا) ٟ
اهلل ٟ ،ا١ناّيية٘ ،إنًُّييم كلًّييم يف رن؟ييٕ بتلييك
ث َصيدَ ٨ا إلصيفِ ٨ييأةْ تييو
ديية َا سييُا٘ ،أني ٧
ا زيييينٍ َاؿيييياُّ َا إلصيييفِ ٨ييييأةْ تييييو ا هُّييييدبم
َا زييذبمَ ،ا إلص يف ٨بلّييك تييو صُا ّييك ،تييو

فُبييك ،تييو ؼتييك ،تييو أيُِييك ،تييو أخُةييك،
ا عويييييي ،٘٠اؾاهيييييية٘ ،ا لّإل يييييية٘ ،ا شُّيييييينفة٘،
ا١ريييناَ٘ ،غيييا ا١ريييناَ٘ ،صي يدَ ، ٨صي يد، ٨
أشًد ٨أنُّك َصد ، ٨أشًد ٨يف ّلٕ بتلك أيصينج٨
ا عةمل ية زةتل تشرتكةطا
َِإلييييُل أِضيييية تّييييتد كةأ (أنيييث ٧سييييعّ ٌد
َصإلّإليييييٌّْ َشيييييزةعٌ َةإليييييدُّم تشيييييُُِّة يف تأ ييييييٕ
ا عنييييييةى ،تّيييييلُبة كييييية فُل (ااا) َةإليييييدُّم يف
أتنِزييييية يفزتّزييييية ،تّيييييضُبة يف هيييييدىاا
تًنَسة يفااا تلفُفة ية علم يفاا إخلا
ا ُّه ُّ ا دُّ َِشْ ؟ت ُّ ن ُّ بوة  ،اوو
نصييٌ امللضوييْ اؾوّييل ا١شييًن تييو أى ِعيينُّف،
ُّ
أتيْ ِية اييو أكخين تييو
ِإليُل " َِي "أ (ِية اييو ُّ
أبي ،كم كهثَ ٧صد  ٟ ،أخُٔ ك ِة أخْ ٟ
غوييل يةمسييك ا اضيينُّٓ أسيياُع
أدييدبةَ٘ ،اهلل ُّ
ا ييييَُ ،ٔ ٟاسييييرتا إىل ا١يييييد َأتنِزيييية بلييييٖ
ا١سيييييُا ةًيييييدٓ كيييييل طفييييلٍ عايييييٕ لويييييُج،
َأتنِزييييية ١تنِزييييية سيييييهضفن لهييييية َنشييي يطد
تكُِّزييية ،بليييٖ ا تُّوخيييةل أتنِزييية َةزتّزييية
َيُةّزةا اإخل)ا
َ كييِّ ٠ظييوُّ أصييد أنُّهيية نص ي ة يف امليية٘
ا عزيييينا نإلييييُل ،إىَّ ا تُّهييييةاُّ مل ِعييييد تّييييأ ٕ
إشيييزة ُّّٕ ةيييخا ا زيييخا تيييو اؾيييدل َاؿهيييل
َاٟةًةتةج املتاة ٕ ،يف اَ١سة ا خإلةفُّّيٕا يعيد
أى غدا اٟبرتاف يًية تيو ا اداييٕ مبزيةى ،يف
ا إلييييينا٘اج ا هُّإلدُِّييييٕ اؿدِخيييييٕا يعيييييد ةيييييهظااج
ا زايية أ "ريياا رّهّييث ،رُ ّيية كنِّييتّفة،
يييييةختني ،ةييييُ َ َف َغايييييماا"ا صتييييٖ ا هُّإليييية
ا إلييييدتة٘ بنفُييييية اييييوو تإلُ ييييٕ "ا تُّضييييوني"
َغايةا َاؿإلّإلٕ يْ أىُّ ا ه ُّ بَ ةية ِ ٍط تنٙيْ
َقّيييُ آنيييَُّْ ،ةييية ِط آخييين غةٙيييا َتيييَُّٞل
َتهضّن يف بتوتٌ َبتوٕ ا هُّصُا ا ِهتويْ
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إ ًّييييية ،شيييييٚهة أم أيّهيييييةا تتهةسيييييل يف كيييييكَى
َبنا٘اج باكنٔ تهتزٌ اـةدُّٕ َاؾوعَُّّٕٟ ،
ِهوُ إ ّة يف ةنيٕ ارتوةبُّّٕ ةتضزّم يًة ،شنَ
ػُِييييييٕ َبُابدُِّييييييٕ خةدُّييييييٕا تًويييييية امنفييييييث
أسلُيُّّةةٌ ،فإنًُّة بةيلٕ ٦نضُا٘ ؼث بينا٘ ئ تية
تيييو ا إلييينا٘اج املتعيييدُّ ٔ َامللتلفيييٕا َبيييد أطليييل
ا ييدكتُ "قوييد تفتيية " بلييٖ اـ ييةب ا ييذٓ
ةػّا فٌّ ا٥صة ٕ ةّوّٕ ا تُّهةاُّ ا عشُا ،ْٙأتُّة
ا ييذٓ ِه ييُٓ بلييٖ إصة ييٕ ديينوٕ فإلييد أمسييةٍ
ية تُّهييييةاُّ ا ُارييييا"ا َيييييذا يييييدَ ٍ إىُّ لُّ بلييييٖ
شيييْ٘ ،فّيييّدلُّ بليييٖ طةبيييٕ ا يييه ُّ ا زيييالٗ،
َبد ةيييٌ املشيييعُّٕ بليييٖ ةُ ّيييد املعيييةنْ َا صيييُ
يأشزةل تتزدُّ ٔا

الشّاعر املتنئ  ،الرّائي:
ةييأةْ فوُبييٕ "بوييّ اـييناب" يخناًٙيية
اؾويية ْ َةهاٞاةًيية ا عة ّييٕ تييخا سييٞا ٟبتّإليية
بتيييل ا شُّيييعنا تيييةزال ِهيييا  ٨يف صيييال ا زتُّيييةب
َاملفزّنِو َا شُّعنا٘ بلٖ تنُّ ا١رّةلا سيٞال ٟ
ِشييّط ِإليييُلأ إىل أُّٓ تييدٗ ؟زيييو لشيييةبن أى
ِزيييُى اّٙييية تتشيييُُّفة لوّيييتإلالَ ،يف ا ُبيييث
نفٌّ بة ٙة ٟنًّة اج ا ُابه َانًداتةةٌ ا اهُُِّّٕ
؟ أةيييناٍ صإلّإليييٕ ؟تليييك أ َاج كشيييف باةُّّيييٕ،
ةّيييت ّه سي يال ٧غيييُ ا إلييية م بايييل صدَحيييٌ يإلييئُُّ
إتزةنةج َؽوُّيناج ا ظّينف املُايُبْ؟ أةينٗ
كّلييييٕ ا شُّيي يةبن مبناِةييييية ا عةكّييييٕ ةتوخُّييييل
َةتإلو انًّة ا يذُّاج ا شيةبنٔ َةشيظًّّة أتيةم
ُّ
ٟيييد تهييٌ،
حإلييل املعييّ ََطأةييٌ خناييية بة تيية ُّ
فتضد  ٨تو خ٠ل ناضًة اـةا تة ويدذ يف
ا يييييذُّاج ا زيييييالٗ  /ا يييييُطوا ِإليييييُل "أ سييي ي ُ
طيييية ّل" يف كتييييةب "ا اُطّإلّيييية"أ "إىُّ ا شُّييييعن
أكخيين نكَبيية فلّييفُّّة تييو ا ُّتيية ِط" فًييُ أ ُّز يف
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كشف ا١بوةز َا١غُا املّيتإلالُّّٕ تيو امليُّ ٞ
ا ذٓ ِعتود ا تُّضلّل َا عللا زي ُّو نتةٙزيٌ ةإليف
بهد صدَ بلوٌا أتُّة ا شةبن عّةسُّّتٌ ا عة ّٕ
َتزةيداةيييييٌ ا ييي ي ةًُّّٚيييييٌ نِٝيييييٕ تييييية خليييييف
اؿُا ذ ،فتزعليٌ ويد  ٨أكخين تيو ا٣خينِو
مبييية سيييّأةْ يةبتاييية ٍ ايييوا اجملتويييه ََرعيييٌ
ا ُريييدانْا َ طةملييية ويييلُّ لشيييةبن تييية  ٟويييلُّ
ػاٍ١ ،ىُّ آهلٕ ا شُّعن أب تٌ رُاز سيفن ،بيةين
لتُّييةيُاجَ ،يةتشيية بة ّيية لوهييةَ ٔ صتييٖ أحهيية٘
ابرتاييٌ تيو املإليدُّ ةشيزّزة ،أَ نإليدا ،فإنُّيٌ
ِتزنُّأ بلٖ ا إلُل أ (تية لُّّيوة٘ ؟بة ِيٕ ةنػيف
ي ٠صذا٘ ،كّف فّد َملاا؟ ب ك ا١ب ٨ا عية ْ
ا عزُز ،تة لوإليالٔ ؟ تية هليذٍ ا زينٔ ا ١ايّٕ
ا٣سهٕ ،دة ج ةضيّل يعيد ا إلتليٖ؟  ٟأ ٗ إ ّية
املُج َاملُةٖ !افيأِو ا١صّية٘ ؟)ا فيإبا بنفهية أىُّ
نصُا ا شةبن َا تو اوهًة ني ُّ "بويّ

اـييناب" تزتُيييٕ يييني 8791 /م ي 8778م /
َبة نة ِٝتًة اٟستاصة ُِّٕ ملة سيّضدذ ،تيه تية
صييييدذ ية فعييييل ،تييييو انًّيييية ملفًييييُم املتعيييية ْ
َملهظُتيييييةج ا إليييييّم اٟرتوةبّيييييٕ َا١خ٠بّيييييٕ
ٍّ تيو
َاـناب اؿةدل يف ا دَ ٔ ا دتُِٕ زيل
ا٥نّةى َا ُطوا صدُّبهة أىُّ ا شةبن ؟زو أى
ِزييييُى تتهاٚيييية ملييييلٟج تيييية بييييد وييييدذَ ،أىُّ
يإتزةنيٌ ةاييُُّ٘ تزةنييٕ ا ناٙييْ ا عيينُّاف يةتتّييةزا
فةملتعة ْ اٟرتوةبْ َاملّتيةفّكِإلْ ّّية أكخين
تو بّوٕ حإلةفّٕ تهإلُدٕ بلٖ املّيتُٗ املعينيفُّ،
َيويية ا٣ى ِنػفييةى خُفيية تييو اٟنزشييةفَ ،
تو اكتويةل تعنفيٕ ا نُّاٙيْ َنضيزًة ،فرتايوية
ِشيييييزُّعةى بليييييٖ بصيييييُ ية بيييييد ا٥تزيييييةى،
ىّييٕ ،تتييدحُّنِو
ّضةفظيية بلييٖ تزةنتًويية ا تُّة ُّ
يُشة اياةيًوة ا يذٓ ِيُصْ مبتعة ّيةج رةيليٕ
ةشاٌ حإلةفٕ تهتزًّةا حمُّ ّّتُطو امليُج ا عويّم

وترجَّل آخر الصعاليك

َا نكُ املّيتهإلعْ ،ؼيث بيُ ييذا اؾًيلا
َُِّ بلٖ كلُّ املّةصةج اـضنا٘ فّوة يعدا
َيزذا ِتضُُّل ا عةمل إىل تإلالٔ كاأِ ،إليُل
ا شُّي يةبن تّيييت ن اأ (ِييية هليييُل املفةريييأٔ !صيييني
اكتشيفث ٨أخياا ديهدَز اؾيدُّٔ تلّٚية يية اّ ه
ٍّةْ َرييييدج ٨مجّييييه
ا فةسييييد َيف تزتاييييٕ رييييد
اهليييُات َا فًييية ترتمجيييٕ ا٣ى إىل أصذِيييٕي
َأ إلي يةب)ا فّييية أًُِّييية ا تُّييية ِط املًيييرت ٜا إليييةيه يف
دييهة ِل َبُابييه َٝسييهة ،أتيية آى ييك أى ة٨هيا٧
أنهيية ٟ
َةػنيييل تييو ت وييُ املػ يالُّا املييدي ُّ ،
حإلةفّييٕ ،يييل بلييٖ أفزيية
ُّ
مييةفظ بلييٖ كهييُز
فةسيييييدٔ ةتُا حًييييية ا١رّيييييةل ،يتّيييييلّمٍ ت ليييييلا
َةتشنُّيًة تيه صلّيا ا نُّايةبٕ تيو خي٠ل بيهُّّيٕ
رت يت٠ج ا١سٚلَٕ ،تهيه
نإللّٕ ةلإلّهُّّٕ تةينٔ يف ي ه
بيهّييٕ كتّوييٕ ي٨هدس يث٩
أُّٓ ييينبمٍ بلييٖ ا تُّفييتُّظا ُّ
رّهةةًية تزيُى بصيُّّٕ بليٖ ا شُّيكَّ ،املّية٘ ٕ
هلذا املُ َذ ا دُِّا َاِ٥يدُِ ُرْ ،فرتاكويث٩
طاإلةج ا دُّيو َا ُّّيلةم فيُز بإلُ هية املّيتلإ،
َطويييينج ٩فّهيييية كييييلُّ تُياييييٕ املزةشييييفٕا ا ِيييية
ـي يذٟنهة َتنا ةهييية يف ا هًُّةِيييٕ صيييني نزتشيييف
صإلّإلتهيية ا اةّٙييٕا هيينٗ أىُّ تيية يييني أِييدِهة ييّل
سُٗ ٠لٍ َأخّلٕي َ انتصة اج َيوُّّيٕ ،تُزُّبيٕ
بلٖ شزل نّةشني َأصذِٕ َبّم رُفة٘ا فنُّغث٩
ةة ىهيية تييو تضييوُنٌ َ تييث ٩ا٥مسهييث فييُز
بياٌ املعتُّلَ ،صُُّ تٌ إىل فين أ إليةب عية٠ٙج
َ تيييُز تشيييُُّيٕا َى أى ةاليييُ تفًيييُم تُاطهيييٕ
َيُُِّٕ َباج صإلّإلّٕ ،ةعْ تزةنتًية َ َ يية يف
يم ةزتوييييل تيي يأحنٔج ا شييييةبن
دييييهه ا تُّيييية ِطا حييي ُّ
ا زالٗ يف بصّدةٌ "بنز" يةةزٕ آخين غ ية٘ي
عُ اةهة َايضة تهة ا فزنُِّيٕ ،تعنُِّيٕ يّةكلهية
تيييو بصييياًة َبشُّيييًة ،تعلهيييٕ ديييضُٔ ا شيييةبن
ا زالٗ كلّوة أَغل يف ا خُّوة ِٕ ،إليُلأ (شيعاٌ
بييينزَ ،طييوٌ بييينز ،أفييلٌ بييينزَ ،طييوٌ ِضيييّل٨

َِهػلل ،أفل ِػّ َِ ٨ه ال ،يةجم ا عنز ،داُّ
ا عنزاا)ا
إى ديييضُٔ ا شيييةبن ؽضييينُّ َةكييييُ أحهييية٘
ُّ
إصصيييية ٌٙـّيييية اةٌ ا زييييالٗ بلييييٖ املّييييتُٗ
ا ييذُّاةْ َاملُاييُبْا َيييُ املتظييةين يعزييل تيية
ِإلُ ييييٌ يف " ٟدييييضٍُ" أَ نةسييييّة ب ييييك كفعييييل
إ اكيييُّْ ،فزّييييف عيييد هم دييييضُ صإلّإلييييْ أى
ِهّييٖ َِتييذكّن نّييّةنٌُّ ،إنييٌ ِإلييظ يييل َيأشييدُّ
صةٟج ِإلظتٌ صضُ ا َس ُبةِ ،إلُلأ (تضيث٩
صّةةْ يزذا ،أفنغث ٨بونٓ ا ضُّةٙه ا ُهلةى،
ؼث ا ّٕ ا عهيا َنّيّث ٨أى أديضُااا)ا كّيف
لزييةٙو أى ِهّييٖ ا صُّييضُٔ ،إ ّيية تتُاطٚيية تييه
انزّيية اةٌا فة ييذُّاكنٔ َا هّييّةى فعيي٠ى فييُز
َابعُّّةى ،زوُّ شةبننة ِتضزّم يًوية ي نِإلتيٌ
اـةدييَِٕ ،لزوًويية يفعيي ٍل َاعٍا دييضّظ أىُّ تييية
صدذ َويدذ أبليٖ تيو طةبيٕ اصتوة يٌ َ زيوُّ
دٌِ تو ا ُبث تة ِزفْ خوة يٕي فيذُّٔي سّصيضُ
يعدية َابّة ١مسة٘ تو كةنُا ا ُّّاا ٧يف انًّة
فةبةةييٌ َأسييُا ٍ اهلشُّييٕ أسةسييةا ِإلييُل تعييدُّ ا
يييكاٙم َصييٌأ (اسييأل ٩إبى َطييا ا ييذٓ ،شييعي
ا ذٓ ،أتُّْ ا ذٓ َأيْ ا ذٓ ،فلعلًّم يم كلًّم
كةنُا ا ُّّاا)ا
َية يُ ىتيتم بصيّدةٌ امللضوُّّيٕ يصيضُٔ
كلُّّيييٕ تعنفُّّيييٕ ٟ ،ةهيييدم بليييٖ شيييْ٘ ،غيييم أىُّ
ا١فإلّييٕ ييو ةيينٗ ية شييةبن إ ّيية ،فيينُّ
ُّ
ا إليينا٘ٔ
سزّا ُ اكتفث ٩مب٠تّٕ ا إلشينٔ اـة رُّّيٕ
ليييي ُّيه ُّ ،يّهوييييية ا صُّيييييُ ٔ اؿإلّإلُّّيييييٕ ةإلاييي يه ٨يف
ا دُّاخل ،صّد ا لّاُّ َاؾُين املتلفّْ يف أغُا
ا ه ا عوّإلٕا يهة ستزد صإلّإلٕ تػةِنٔ ةإلُل
بزل ب كا فة صُّضُٔ ا زالٗ يو ؼيدذ إ ّية
يفعييل مثة ييٕ كيياا ِعة هلييةا َتيية وييدذ ا٣ى يييُ
نتّزٕ ؾًل تعنيفُّ مل ِّت ه تُاكإ اؾدِيد
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املكييين ،ا ييذٓ يييدأ ينسييم تعييةمل صّةةهيية َبلاًيية
أسيييية بلييييٖ بإليييياا فوييييو سييييّهةم بلييييٖ صنِيييين
املةاييْ ،سييتظلُّ أرُيتييٌ يف املةاييَْ ،تييو مل
ةهضس أسٚلتٌ يعد ،فخوُّٕ تشزلٕ يهُُِّّٕ يف آ ُّّٕ
َبٌّ َنضزٌ ا ُريُ ُّٓ ا زلّيْا َ يّل "ا عينز"
ب تد َسيييٕ ا ةيييداية ا شُّيييةبن
سيييُٗ صة يييٕ غّييية ي
ّضلّلهةا ا ةدٗ طةبُّّٕ ا٥خفة٘ ا ُّّضنُِّّٕ ،إلينأ
يف فرت املةَ ا٘ ظينأٔي أكيال َي نِإليٕ شيةبنُِّٕ
فًنِييٕ ،؟زهًيية ا هُّفييةب َا نُّشييظ إىل تيية يييني
ُّ
ا ُّّي ي ُ َا تُّػلػيييل ييييني ٠هلييية اـلفُّّيييٕ ا ي ي
ةزهك ا زخا تو ا شًُّد املهتظن لإل يةفا َتية
ةلييييك اـويييينٔ امل وييييُ ٔ يف ريييينا ا ُااييييظ إٟ
تإلدُّتٕ ـونٔ با ا ػةت اؾوّيل امللتيال يف
صُاشييييٌّا ِإلييييُل ا شُّييييةبن تُاُّييييضة تذياييييٌ يف
ا زشف َاملاةغتٕ ،ابّة ا٣خنِو لتُّهإلّا بو
ٍّ تيييو
سييي٠فتًم اـةدُّيييٕ أ ( ٟةصيييةصا غيييا ى
بييينز ،تزيييُى تخليييْ ةةًٙييية ،بييينف اؿإلّإليييٕ
َصيييييدٍ ،بييييينف ا ُّّييييياا ،تزيييييُى تهايييييُبا،
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َِنفضييك ا هُّّييا ،تزييُى ٧دييعلُكة َِهاييذ
ا عنب)ا
بوة رهّيدٓ "املليكج ا ضُّيلّل "٨ا يذٓ ةيةٍ يف
ااةبم نةمٌَ ،اصرتز صدُّ ا شُّفةفّٕ ،تت ًُّينا
يلعهتًة أكخن تية ةّيت ّعٌ َ ٌ شيةبنٔ قةطيٕج
ف َا تُّشييُّّٞا أًُِّيية ا ين ٨ َُّ٨فة ييٕج
يزيلُّ أنييُاع ا كُِّي م
شييعن تهييذ
ا إلليله ا ي مل ةلييًس ٩إ ّيية عويدم آهليٕم ا ُّ
شينَبمًة املازي هن َصتييٖ غنَيًية ا١خيياا ا ّلةيخييٕ
ا تُّييُزه ،امل يييأ اـفييلهَ ،يييْ ػيييُ  ٨تهيييةطل٧
ا عتويييٕم كويييية ا ضُّييييُ٘ كشييييفة بييييو ا اييييُاطوه
ا١كخن بلُُّا ،أَ َاةبٕ يف ا زةٙو َا ُرُ ،
تإلُل تة ةناٍ َى تًة نٕي أَ متلّيلا أًُِّية ا شُّيةبن٨
شييةيإلٕ
صييعلزٕا نَصييك ا ُّ
شييػا َا ُّ
ا عيية ْ ا ُّ
شييعن ،أِهويية
ّتػوييد ت ين ٨ا ُّ
ؼّييٕ اؾيينا ُّ َ ،
ُّ
صللي يث ،٧يزخّي يفم بابٍا ِزفّيييك ةًّييية ،أًُِّييية
ا شُّةبن امللتةل بلٖ صُاف ا الز  ،أنُّيك ةهتويْ
ظدا ٔي إىل ا ّ ٕ ٠امللعُنٕ باةًةا س ٕ ٠ا شيعن
ا عظّما

حوار العدد

مع الشاعر
رضوان احلزواني
حوار :ريَّا احلزواني
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رضوان احلزواني:
م لذوذ ورتدّد يف داخل اإلنسان
الشّعر وت ٌر عجقب ،ونغ ٌ
حوار :روَّا احلزواني*
 الشّعر هتاف الرّوح ،صـو الـػس ،رصقدٌ مثني من اهلجس والبوح والؼؾق.
 مل ميت الشّعر وما وزال موجوداً ..ما وزال حاضراً حضوره البفيّ.

رضووان احلزوانوي موون موالقود ووا  1491عضوو ااوواد الؽتواع العوورع
(مجعقة الشعر) أمت اصقؾه الدرادي يف مدارس ا و ص ونوال اإلجوا
يف األدع العربي من جامعة حؾوب ،لوه وؿوعواع ذوعروة عود  :عؾوى اررأو ،
عـرت وبواباع الشؿس ،لقالي األمري ذفـا  ،دقد الـخقل ،لتؾك اليت أهوى،
ربة اهلودج ،رقار من ورق لألرػال.
أا جبوازز عدّ يف مسابؼاع ذعروة يف دوروة واألقطار العربقة.

درّس الؾغة العربقة يف ثانوواع حؾب و ا  ،وكوان وورى أنّ ةبوة الؾغوة
العربقة أوالً ثم تعؾقم الـشء أصوهلا وقواعدها ،وأنّ الطرووق ىل أفوم الؼصوقد
وتذوقفا هو التشوق ىل مساعفا ،وهؽوذا حبّوب ىللقـوا وووو بون أبـواءه وووو توذوّق
احلورف امؿقول ،واالدووتؿتال بالؽؾؿوة العذبووة ،وهوا أنوذا بعوود ىلحلواح أجروووت
حواراً معه حول الشعر.
 يف البداٖ ٛألدٖك تعسٖف شاون لمشعس؟

رر
 يف حضررراَ ّعص٦ررراا كرررن ّ
يقنل؟ فهى حبا ٙ ٥ضفنف ١عر ،رافرأ اقنهاهرن يف
وجهرررٌ حررراوفّ ٢عكلّرررُ تكلأرررن ف  ٢ار را٦ف
ّعص٦اا رتأاّ ٢ ٦ع كأن اكِ ّعص٦فنه و ٙررخلُ٢
يف طناُ ّعس٦روىف تأرن رهرال ّع كأرن كر
انشق اقخ وظ٣فّ ٧حلبًبُ فًاجرُ ٢ار ّعتارب
كررررن حف ترررر،
ارررر حب٦رررر ،و جررررخ ٌ ترررر
ّعذّتاَ ك هىّل فبرنل ّٛهر ٚوكرن ررولاه
ّع ر ّم ك ر ترر ٚرررنطة ّعفعررنحُ وّعبًررن
اررررًت رررررتاة بررررتفّْ كرر ر حف رر ر  ٢فّْهرر ر

و هررىّ :ن ررُّف هبررن ٌ ابررخ ّعىهررنل ّعبًررنرٌ
ررركًأن ّعاًسررِ لكًررُ حررنوٍ وال هرر ٙ
رسر عى ٌ بر يه رر ب٦ا وبر ي٦ه ّهتررخي ٢ ٣ف رُ٪
شرررااّْ ّعع٦رررااّْ وّحلرررخّٓق ُّّضررراّْ وتر رُ٪
عرربنبُ و نشررًخ ّعىجررخّ :ررن ب ر ٥ا يف
النفيررخ ّع ٦
رررا وف
ّعقكرررو ووررر  ٥يف ّعس٦ررروىف وعسرر
ررنرذرٌ يف ّتنكارُ و لرغ ٦بنعرذتا ّعصرناا
اأررا ىًررِ ّعررذٍ ف٦رررقن كررن َ ّعقاررى وّععرراف
ب ركىل شنااٍ هال ّ ٛل كق ،ركقرة
*

*

مدرسااال زيّةاااال زيفر ثااال تااا
رياااض رناااحزو زي حز ااا
ّ
ّ
مضة.

ض حثاااض
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ّعقىّارررخ كر ر هقرررن تن ر ر ّعقعرررًخَ اأكً٦رررُ
جتأًأ عكأًنه ّتىفً ُ٦تُ ٪كن ها نه وحف قنه
ومساقررنه وتررُّ ٪ع تررو ّععرررفاّْ وّعبًضرررنْ
تكُّهرررن ررررخلُ يف كوهرررا ّعص٦ررراا كاكأرررن هوارررُ
ّعُ٦جرررنت رتبكرررىف كررر كٚيرررة فّ ّ٦عا٦كرررنل ٙ
رتوًأ اا٦فر ،ارى ٌ ررتا بهر ًًارن
يف ّحلخيث ا ّعص٦اا
ٔ أٌتَ وا زؤٖتك اخلاص ٛجتآ الشعس؟

صرراا فبًررأ ّحلًررنَ وفبًررأ ّعرا٦و يف
ّ ع ٦
صرراا رررًف وحهرراَ حك ر و ّ ر يف
ّحلًررنَ ّع ٦
عررخو وّحل ر ٦ق وّحلا ٦يررُ يف
رفناررُ وّ فاررنل كررأ ّع ٦
هكرررو ّ ٟسرررن ولرررنعٌ ّعبًرررن وكرررخّ ّعُكرررن
وّمل رررررن و ّ ككرررررو ررررررااّ فهرررررى ّملان رررررنَ
كسرر ر ىبُ يف ّعاذوبررررُ و ّ لررررنل كسررررانه و
رق لررو عررذعو ّملسرراِ الررنل ا ر رررنحُ ّع ٦ت ر ب
وراا ّعتاب و ظبح ابٔن اكِ ّعص٦اا
صرراا هتررنف ّع را٦و ظررقى ّعررقف
هررى ّع ٦
فظً ٥خ مثة ك ّ:جر وّعبرى وّعقكرق حّ  ٥كر
ّعررا٦يح عصررراّم  ٙيسرررليح عًر ر  ُ٥رنٓررر ،يف حبرررنف
شنررراُ بىظرركُئ حررنٓاَ ملّررنكا جرراٍْ كهأررنح
ّ:أ ُ٦حماّك ّملىهخ كاظخ ّعص٦اىف هىلن

ّ ٟسرررن وهكقررر ،وطأىحنرررر ،فيرررخ كر ر هرررنفٖ
شررررانفٍ  ٙيتانكررررُ كاررررٌ تصررررناا و ررررن
تإ سرررن بنحرررث ارر ّحلقًقرررُ اكرررِ حررخ ٦ف ٍ
ّعص٦ناا ّعبًنرٌ و ّ تن ّعص٦اا كّنكاَ عّىيُ
وجى يررُ فررإ  ٌ٦فيررخ كر هعررنٓخٍ ّعىظررىل
ضررفنف ّعاوح ً٦ررُ ع ٠سررن و تتصررف عرر،
ّع ٦
لررآّر فحًكرر ،ورررفاه ار ّحلًررنَ ٦ررت حكر
بسرانبُ لضرراّْ سررح هرذه ّملررخ ّملً٦تررُ عتاًررخ
عًهن ّعا٦و وّحلًنَ وهذّ هى ّعتفنٗل ّحلقًقٌ
ّعلذٍ يقبأ ك ضفنف ّعً س ّعاأًق هىلن
٦ررررررررّ ،عصرررررررراا بنعضرررررررركىم رفً٦ررررررررن
ورفً ٦ر٢رررررررررررررررر ،فرررررررررررررر ر حها ١فً٦ررررررررررررررررن
تررررر رررررر  ّ٦كررررر ّ:جررررر فرررررتوّه
فرررررررررّ٘ ٍ وضرررررررررنْ فجررررررررراّ خي٦ررررررررررن
حنرررر ظررررقىّ ك٢ررررذ و٢عررررخ ن وهررررذٍ
فاررررررررررن :ّ ٢رررررررررررىّ رضررررررررررى٦م في٦رررررررررررن
وكضررررررررًقن ويف جفررررررررى ّٛهررررررررنحٌ
كقكتن رررررررررن رفج٦رررررررررا ّعص٦ررررررررراا حً٦رررررررررن
وطاأقرررررررن ّحلًررررررررنَ حكررررررررىّ وكرررررررراّ

هررى كىررر ّٛحررر ٚوّّ ٛررن يف رّايررخ طرررنٓا٣
هرررى ارررنز ٥كرررن حّفه ٙل فهًرررف ّحلر ر

طرررنها٣

فنس ٢ح بقُ ٨وت س ٥ك فحًرق ّعرا٦و ع ارنطا٣
حّ  ٥كرر ّعررا٦يح ّعرررر جتررراٍ ب شرررااُ ّملسرررنفا٣
هررى مس ٣ر  ٢لبىظرركُل عررخ ًن هكق ر  ٣بررنل ّملّررنكا٣
 كٗف تكتب الشعس؟

 اقرررخكن تترررو شرررانفٍ و اقرررخكن
ر ترررربت ّعقعررررًخَ  ٙهعررررخ كتاررررُ ّعقررررنفٖ
فاسرررو برررُ حرررنول تصرررف عررر ،ارررذّبن
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و هبقررررررررن ّعررررررررخ٦فول ف٢شررررررررخّ والً٦ررررررررن
وا رررررررن كفرررررررنوح ّعًررررررر س حًقرررررررن
وفشرررررررررفقن ّٝكرررررررررنل اأررررررررراّ هقً٦رررررررررن
 الشعس ِٕ احلٗا ،ٚوا زأٖك يف ِرا القٕه؟

صرراا؟ ٦هررن
صرراا وكررن فّك كررن ّع ٦
ّ ع ٦
تكأُ وع ق٦هن عًس تّ هن ك ّع كأرن
تكأُ :ن رااهن و عقهن واب هن تكأرُ هرٌ
ّحلًنَ جتخ ٦فًقن ّعاالبُ يف ّحلًنَ ورخفاقن يف
رً٦نف ّحلو ٦كُيخ ك ّحلرو ٦تكأرُ تن ر
ًرررن حبًنرررر ،و رررى
كقرررذ لكرررق ّ ٟسرررن

حٕاز وع الشاعس زضٕاُ احلصٔاٌ٘

مبىررر ،ررراو ّ ٦فو ٦وراررىف ّ بررنف را رذ٢ل ّ
اررذ٢ل ورضررروال ّ ّضررروال رفرررا عفاحررر،
و رررُ حلُ ررر ،ورعرررفى بعرررفنْ فسررر ،ورّرررً
ب شجن ،
صرراا ور ر ٥ا اجًررو و ّ ر  ٥عذيررذ يررل  ٦يف
ّع ٦
ّلُ ّ ٟسن ويف تُ شٌْ يف حًنَ ّ ٟسن
يف ّعبارررررررا وّعررررر ر يف
يف ّعس٦رررررررأنْ وّٛف
ّعس٦رفى وّعقأر يف ّعفضرنْ وّعفًررنيف وّعقفررنف
صررأ ويف ضررىْ ّعقأررا يف فررنس
يف ش راّ ُ٦ع ٦
ّعاررذّفّ ويف ظررهًُ ًُّّررىل وهتررنف ّعفارررن
فىو العن ّعُيتى وفىو رقّ ُ٦حل٧اّل يّق٦رٌ
عكاًرررنَ ويقصرررخ عكارررال وهرررُ ّحلرررال ٙل ارررىَ
عكاًنَ؟
 عصررسٌا عصررس التقٍٗررا  ،عصررس احلاضررٕب ،عصررس
الرزّ ٚفىا وكاٌ ٛالشعس يف ِرا العصس؟

 وت ٦رررو رسر ر عة هرررُ ربقلرررِ عكصررراا
ك ن يف حضنفَ ّتسخ ّعر  ٙرابر برنعا٦و
و ٙرقً وح ن عكاىّطف ّعقبًكُ؟ هُ ى ّ ٢عص٦اا
يف حكر ّحلنرررىل وّعفضررنًٓن وّعررذف َ٦وهاقاررُ
صرراا ّ
ررى ّع ٦
سرر ٚوهررخيا ّ ٙٝ؟ ا ر
ّع ٦
كنر ر ّحلًررنَ وكررن ّك ر هقررنك حًررنَ فهقررنك
شرراا ٦رر ،فررنس ّ ٟسررن وررركىّه ّ ّ ٦ :أ ر
ُّّوررىل يقتصررك ٢،ك ر هررىّ َ٦ع رراول يسررا٦ه
برراال ّٛرررِ يىّرررً ،برر ٚرابً ر ي ف ررف
كىا ،ب ٚكقن يُ
صرراا كررن يررُّل كىجررى ّ كررن يررُّل
جررُا ّع ٦
حنضرراّ حضررىفه ّعبه رٌ٦ ٛ ٦ررّ ،ملّررنكاَ ّٛتاررا
يّررن ٙيف ّعرذ ّ٦وّعىجررخّ وّتتصررنف ّٛشررًنْ
وكىّجهُ ّعخ٦وّلُ ّعاأًقُ يف راّ يبهن
عىّ ّعولارن ّملرن ٍ ٦رتًّ٦را ورتارخ ٦ورتاقلرخ
ارررر ّعُ٦كررررن ع رررر ّ ٦عفنتهررررُ ربقررررِ هرررررٌ
ّعفنتهررررُ وتأرر رن يقررررىل رىفًررررق ّحل ررررً ن
لّٟحسنس بنتأنل ّعفق ٌ٦وّعف اٍ ٙ ٦يتًّ٦ال
بً  ٥كر ّعص٦راا هر  ُ٦بخوي٦رُ يف لًأتهرن كقرذ عرف

اررن هررخ يه رُ ٦حسررقنْ ّعًررى طابررن اكررِ شررافُ
هعررررراهن فل ٦رررررروىفَ لًنعً٦رررررُ شرررررّف بهرررررن
ّٛهررررخكى هررررخ رررررا وفوبررررن ّحلخياررررُ اجبررررن
فنتهررُ ّع رذ٦ه وّعقكررو ربقررِ ّٓأررن ضرراَ كررن
ّك شجاَ ّحلًنَ بنهًُ بنرقُا
ّعصرررناا تتًرررت ل هرررإ عًكرررُ يف حرررخّ
ّعرررى ٓٙفّفارررن ت رررر ،بهرررذّ ّعق ٦رررو ّعّايرررو ن
لّعكاقُ اكِ ًىر ل فكأ٦رن رر عّ ،حلنضراو اأ٦رن
هعخ هنلن لً ٛىر حول ارقن ّعص٦اايُ٦
ٍ
هرىس هرُ حرة فس٦راه عقرن عرو ّعت٦فسر ّملررن ٦
فصال ّٝلاو اكِ ّعكلاقُ اكِ ًىر
ي ررى كىضررىان
ر
فقررىس هررُ
عقعررررًخَ ّعًررررى و الررررخّ ملررررن يبااررررً ،نعرررر ،يف
ّعق٦ف وّعسً٦ف ي ُ ٦فكُّ عكقى َ٦ي و عك ،يف
ي٢فقرررخ ًنعارررّ ،عص٦رررااٍّ ٦عققبكرررُ
ّعص٦ررراا و
ّعع٦نفولً ُ٦و ّعذ٦ ٦في ٦ ُ٦ا٧كأقرن حبقًقرُ ّعقأرا
صررنحو وعر قارر،
 ٙقاقرن كر حررو ضرىّٓ ،ع ٦
ّع ٦ت ر ب يف فىرررقن ّعص٦ررنااَ كررن ّكرر هقررنك
ف كستقكلُ ا ّعا ٦س ف ٚلرىف ١اكرِ ّعص٦راا
ك ّعا٧ك
وكهأن بكغ ّعاك ّملن ٍ ٦ك رقر ٦خ وفهٌ ٦ي ُ٪
سررا عكاررنز
ِ :ررن كررن ز يتً ٦
كررن َ٤تاًفرررُ  ٙكاق ر ٤
وكضررررن كرر ر ّعاٗ٦يررررن رضررررٌْ لفنيررررن ّملررررن َ٦
ور صف اأ٦ن رقورىٍ اكًر ،كر حقرنٓق لفً٦رُ
و ّ ٦عاٗ٦يرررن ّعص٦ررراايُ فرررن  ٥ارر ّعىّهرررأ ّعًرررىكٌ٦
وّحلررنّ ٙعق٦فسرً ُ٦حًررث رهجررأ ّملقررنحم ّٛظررًكُ
يف ّ ّعص٦رررناا و ّ ّحلضرررنفَ ّعرررر يقتأرررٌ
عًهن عً صف هًأرن جخيرخَ وارىّز جخيرخَ
هىلن
عقررررررررن اررررررررنز ّعص٦رررررررراا يف ظررررررررفىه٧
و مخار٢ررررررررررررّ ،عاذبررررررررررررُ ّ ملصررررررررررررررتهنه٣
رررررررررررخّوٍ ّتررررررررررراّ ب فنر٧رررررررررررر٧،
وجنكررررررررررررى ّعاًررررررررررررى بسرررررررررررراا فّٗه
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صرررررررررررًخًً ٥رررررررررُ رارررررررررًض برررررررررر،
هكررررررررىل رررررررررقنهن ّعع٦رررررررربن ضررررررررًنه
اجًررررر رو ٥عررررررر ،هعرررررررفن ّعا٦ارررررررى
و١فهلرررررررررررُ برررررررررررأ و١ظفررررررررررررى ظرررررررررررٚه
فتّصرررررررررررِ رررررررررر ر ًقت ،فسرررررررررررن
و رهتررررررررُ ٦كقرررررررررر ،اررررررررراوط ّعولّرررررررررنه
 إذا كررررراُ العقرررررن ٔضرررررٗم ف ٛال ٗمطرررررٕ يف كشرررررف
احلقرررراٟأ ،التُسوررررٔ ٛضررررٗم ف ٛالعررررالةي ٔ ،احلررررد ٔضررررٗمٛف
الصّٕيفّ ،فإىل أ ِّٙتٍتصس؟

 ممررن  ٙشررو فًرر ٦ ،كىهررف تررُ كر
ّعصرررناا وّعارررنز نتكرررف كر ر حًرررث ّعىررررًكُ
وّعوبًاُ وّعّنيُ ورًكُ ّعانز ّحل  ٦وّعاقرُ
ووررررًكُ ّعصرررناا ّعبعر ر َ وّحلرررخس وطبًارررُ
ّعبع َ ّلكًُ وطبًاُ ّعاقُ كقوقًُ لنفجًُ
والنيُ ّعانز ّعق٦فأ وّعفنٓخَ والنيُ ّعصناا كَ ٦ ٢
ار ّعقفررأ وّعفنٓررخَ وع ر ّ ٦ستأررأ ّ ٟسررن ٌ
ىتنت عًهأن كان وكرن كر رن عسر انملرن وٙ
ّعص٦اا ،٦ ٛ
فًكسىفن فأاذفَ ّ ّ تعا
بعا ّٟ ٢سن وبعر ر ،يكهأر ،ظرىفّ كرن ترن
يخفٍ بهن وز ياهن ح ٥خ ك هبُ ويكهأ ،كان ٌ
كررن تن ر رررخوف ،ااكررخه و قارر ،بررخّان وفّٗ
لق٦اُ وي صف ع ،حملن ر ن ر رى كر
ّعًّررو يققكرر ،اكررِ الررىّفل ًُّّررنل اررىّز
ررىل
لرراّ كلاررُ بررنعكلى وّع رق ّ٦وّتأررنل
حننْهرن ووررى الأنفهرن و ررىس ل:ٚررن
ترر رُ ٪عررررو مبصررررنااه و حنرًسرررر ،وباىّطفرررر،
ولًنعّ ،عىّرأ ّعلذٍ خ٦ه عّ ،عص٦اا كخ ّ٦جرُ
ّ ٦حلقرررررنٓق ًرررررن برررررة لفرررررق ّعررررراّٗ و ول
ًُّّررنل وحنرر ارراف و اررلف ّ ٦عص٦ررناا يف
را ّعب ً٦ررنرٌ يرراّ باررخ ممررن يرراّه ّع ٦قررنس يضررأ
اًقًرر ،يف حررخّو ّع ٦قررنس وهكبرر ،بررة ضرركاه
ّعكلّرُ يسرتى اهن شرا ُ٦فو  ٙرقرف
ب يكجر
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اقخ حرخ ٦هرن كاحكرُ ّعاٗ٦يرن ومسى٦هرن ّعرىحٌ
وّ:ٟرررن وّعلٚوارررٌ ٦هرررن ّرتصررراّف عٞررررٌ
وّع صررررف ملررررن  ٙي٢قت اررررا وّملقررررذوف عّ ٚأررررنف
ّحلقًقٌ ٦يف تلُ ّحلًنَ وّعتىّظُ ّملستأا ٦كرأ
ّعبصا
 وا صم ٛالشعس وال ٍُٕ األخسٝ؟ ِٔرن ككرَ لرْ أُ
ٖتخمّ ٜعَ أٔشاٌْ التقمٗدٖٛ؟

 هرررى ّعص٦رررراا فررر ك يارررر بنع كأررررن
عىحُ وبنملان نَ وّعرخ٦كأ وّعر ٦خ كعر ّ وع ر
وظًفررُ ّع كأررن عًس ر ّعا٦ر ر  ١فاسررو بررُ
رتجرررررنوح ننطبرررررُ ّعارررررة وّ ا رررررنس ّعكلرررررى
و سّ ٦ع تكُ وّحلج وّعت٦ص ًُ وظًفتهرن
ختنطرررو ّعاقرررُ وّعقكرررو كارررن راقرررِ برررنعفه
هنكررُ اٚهررُ ف رذَ٦
رسرراِ
وّ ٙفاررنل يف
بة ّملخهض وّملا وّعس٦نطأ وّتأًُ يف كان عُ
يتقررررنف فًهررررن ّملتقنهضررررن ًُّّررررنل وّعىّهررررأ
رص لُ فٗيُ يف فكو ّعا٦و وّعقكو رقصخ ّعا٧ك ١
كر طرراف وّعفر  ٦ك ر طرراف لررا ع ر  ٦حكررن
ّعص٦ررراا حم رررى مباورررِ هًرررق كر ر كقنكرررن
ّملىرررررًقن و يقنانرهررررن وكاوًررررن ّعا٦ينضرررً٦ن
يقررً حررخ٦يهن تأان عررُ ظرراًاُ وى لقررق :ررن
ّع ٦تررىّح وّ٦ ٙررررُّ ويررخفاهن يف فول ّحل أررُ
وّعت ٦ب ويعها تُ ٩وعٔو يف اأرُ كبهرا هرى
تف ّعص٦راال ّ ٦ ٛعص٦راا ضرال كر القرنْ ّترا
وّع را٦و اكررِ ورررنف ّحلرراوف وّملصررناا رتى لعررخ
كقهن كىررًقِ ظرنهاَ حم ىكرُ مبقرخّف كرن يف
ت رُ ٦حرراف ك ر حرراوف ّعكلّررُ ك ر فّ ّ٦ع رُ٦ك
ّر و يقررنم يلّظررف فًهررن ّملرخ٪
ّ لعررر رتارى٦ل
وّعقعررررا وّعس٦ررررااُ وّعرررربرْ وّعقصررررىَ وّعررررقّ
فتتص لُ رفاً ٚرت ب٦ا بتٚوي ّعق٦ف وّعقكو
كرر فرررا وحرررُ وشرررىو وررررىو ورفرررنٗل وتتبرررُ
كقبجسُ ك يقنبًأ تنكقُ يف ّٛاأنو
هرررررررى  ٙيرررررررُفٍ بنعّقرررررررنْ ٍ ّٛح رررررررن
وّملقنكن وّّ ٛن ّعلر يعىالهن فنفس ّع كأرُ

حٕاز وع الشاعس زضٕاُ احلصٔاٌ٘

اكررِ كاًررنف عًقررخ ٦وهجررن وهًنجررن يبا٪هررن ّعررق١ ّ٦
ّع نكرر ر ١خ بنحاررررن ارر ر جتكً٦ررررن عرررر ،يف رقررررخي
تررُ اكررِ حمررنفو ّملصررناا عً ررى
تكأررن را ل
:ررن صررًض ٥ك تررى سررأًّ ،٦ملىرررًقِ ّعخّلك ً٦ررُ
ّعت٦فناررُ ّحلررٌ وّعت٦جررنول ّعا٦قررنٌٓ بررة
رقررى
بًرررررن ّعص٦رررررناا وركقلرررررٌ ّعقرررررنفٖ ارررر هقرررررىّ
رن ١
ّعت٦ىّظُ وحة ترن ّعقرخكنْ ىرنوعى
عررىفَ تررن ىّ رراو
ف رراَ ٨كررن ك ر لررٚل ّع ٦
وفّْ ّعت٦قررررىم يف ّملىرررررًقِ ُّّنفجً٦ررررُ وّٟيقررررنم
ّعررخّلكٌ ٦فعررقاىّ  ٛفسرره كررن يُيررخ اكررِ ر رتُ٦
اصررا وح ررن طكررق اكًهررن تحبررىف ّعصرراال وهررٌ
حبرررررىف ر٘تلرررررخ روى٦فهرررررن يف بقًتهرررررن ّعخّ٦لكً٦رررررُ
ّملسرررتقخَ ححنفرررن واكرررُ و ٙكررراّْ يف ٦
ّعقررخكنْ فض٦رركىّ ّٟيقرررنم ّملقررت ّعررذٍ تا٦رررف
وحررخَ ّع رق ّ٦با ر كررن جنررخه عررخّ ّحملررخبة
ّعلرررررذي ّلتعررررراوّ وحّ ّعص٦ررررراا كرررررن و
ّعاصرراَ فضرر ٚار ٦هر هعرراوهن اكررِ ّٛوحّ
ّ ّعتفاًكررُ ّعىّحررخَ النعبررن وهررى كررن طكق ر
اكًررر ،رررنحك ّمل ٓٚرررُ تّعبارررىف ّععرررنفًُل و
جنح ّعباىف ّملأُوجُ
صرراا ز ي ر فهررِ ّعفقررى ّ ٛب ً٦ررُ
ّع ٦
و كتاهررن فهررى يف ظررخّفرهن بىظررف ،كا ٦برراّ ا ر
كصناا ّعبصراي ُ٦و ف نفهرن وحكأهرن ّملسر ى
بنٛكُ يف كىّجهرُ ّعىّهرأ ررىّْ يف رر ّعص٦راا
ّعذٍ ي٢قا عذّر ،عّاضر ،وفرق ٙٙررّ ،عكّىيرُ
وّعت٦عىياي ُ٦وّعخٙ٦عً ُ٦و ّعفقً٦رُ و ّعصاىفي٦ررُ ي٦رن
صررناا ّملبررخم فإ رر،
تررن ّع رق٦أر ّعررذٍ يتب ٦قررنه ّع ٦
يص لُ و َ ٙرغ يّراٍ ّملتكقلرٌ بقاّْرر ،هراَّْ
قخي٦رررُ و هررراَّْ ّطلرررٚم وّررررتأتنم ر رخ ٢ ٧عر رذَ٦
انفكُ يف ّعق٦ف ّحلس٦نرُ بنملقخّف ّعلذٍ رارٌ
واًررررن لنظ٦ررررن مبضررررأى هن و ع ّلتكفرر ر فجرر رُ
ّعىاٌ بة ش غ و لا وي ٦ى شراىفّ لنظ٦رن
بنعفا عكانرّ ُ٦عق٦فسًّ ُ٦عبنطقً ُ٦وي ٦ى كاافُ
٢يا١خ ٦لٚظُ عتجابُ ّرً٦رُ
فًأن وفّْ ّملاافُ

قسِ حل ُ وّحخَ ب ٦رر ،راب
وًناً ُ٦و
ًًررُ ار ّعرذ ّ٦وّحلًررنَ وهررذّ كررن ا ٦بررا اقرر،
صررناا
صرراا ّعقررخي وّحلررخيث طنملررن ت رن ّع ٦
ّع ٦
عسرررن  ١حرررنل ّستأرررأ وّعق٦رررنطق بنرر ر ّتأنارررُ
وّملخّفأ ا تًقى تهن وهًأهرن وّملأج٦رخ ٛي٦نكهرن
وّملسرجّ ُ٦تررنكأ ٛلبنفهررن فرر ٚالرراو باررخ هررذّ
تفرررُ ّعقبنٓرررُ ّعاابً٦رررُ كقرررذ ّعاعرررا
تكِّررر،
ّتنهكٌ ٦بىّ َ ٙعص٦ناا فًهن
 وررا زأٖررك؟ أأٌررت وررع ٌفسّٖرر ٛال رَّ لم رَّ ،أً ٌفسّٖررٛ
ال َ لمىُتىع؟

 كهأ٦ررُ ّعصرراا اقررخ باضرره ررخ ٦هن
اٚهرررُ ّعصررراا برررنعقً ّعرررا ٚن ّحلرررق وُّّر ر
وّتأنل رلّبر ورتخّلُ و ٙيتاقلرق باضرهن
 ٙحررة يتاقلررق ّٝلررا وّعص٦رراا هًأررُ فوحًررُ
كانعًُ يق ّ ا تُ ّعقً ّعق٦سبًُ ّملن ي ُ٦ياّ
سرران َ يف قًررق ّعق٦صررىَ ّعا٦وحًررُ فنعص٦رراا
ّع ٦
حقًقرررُ ّحلقرررنٓق وعرروّٛ ٪عبرررنل وجرررىها تررُ٦
ظرررررنها حمسرررررىس و ترررررا  ٦ررررررتن ٍ يف
ّتنكاررُ ّعررختتىف اررً ّعًررنيف تررن ي٘تلررخ٢
عررو وتررن يررافإ كقىعررُ ّعقررخكنْ ت اررذل
ّعص٦ررراا تذبررر،ل ترررن يقرررىل عقرررن ّ ٦عص٦ررراا
صرراا فٗيررُ يف
سررا :ررن ّع ٦
كق ررنف ّحلقررنٓق وّملف ٦
ّعتجابُ ّ ٟسن ًُ ووظًفتّٟ ،بن رُ ار ظرٚ
رررررابر اضررررنْ ّعىجررررى وك ررررنهاه وحقنٓقرررر،
وّعصناا هرى فّٓرخ ّعتجابرُ ّ ٟسرن ًُ والىّظرهن
اأق اأنو ّعىجى
يخفاهن
صرراا
وع رق٦ت كًررُ ف ٍ ك ر يقررىلن ّع ٦
لونل و كاقِ وهخف وفررنعُ يف برىل هصرًو
يّاٍ ّملتكقلٌ ويتسركلُ هكبر ،وفوحر ،واقكر،
عًات رُ ٦ك ن ررن ويقتررُم ر ر ب ّ وى لقررق النيررُ
يلجررر وجرررخّ ّ ٟسرررن يف فاّحررر ،و راّحررر،
ويلج فواُ ّحلًنَ يف كساّ٦رهن وكترًهن لنفت
ّٓرررراَ ّحلسررررنل وباًررررخّ اررر ّٛفهررررن واكررر
ّحلسنل و ٦أن يف ّٓاَ ًُّّنل اكِ فحنبتهرن
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ويف اررنز ّعررىحٌ ّ لعررذٍ  ٙح ر ٦خ عرر٦ ،رر ،كارراّت
ّع صرررررررف وّٟاجرررررررنل
ّعص٦ررررررناا ّملكررررررره
وّٟاجرررنح وّٟكترررنم وّٛررررا وّٙررررتبنحُ وٙ
رر ٛحررخ يكّررٌ ّعررخّ ُٓٙ٦ع ٦ت ويكً٦ررُ ّعررر
أكرررهن عفنظررر ،وعّتررر ،فنعكلّرررُ رفج٦رررا يقرررنبًأ
ّٛف نف ورتعً٦خ شىّف هن ور٢ارًهن يف ّعذّ٦
الررذّْ فوح ً٦ررن عًالكررق ًُّّررنل ب جقاررُ ّعت٦عررىيا
فضنّْ باًخَ
ّعص٦اا فٗين رر٘  ٍ٦وفّ رقىياي٦رن فٗيرن فقً٦رُ
تصررررفن و قررررخّ ورعررررىياّ وّرتصرررراّفن ٝفررررنو
باًخَ وعقخ جنْ حكن اكِ ّعاال تن ّعص٦اا
نفرررذَ عكقكرررو و فّارررن عكس٦رررًف وترررن وررررًكُا
ّٟارر ٚورررجُّٛ ٦حرر ٚوروكلاررن ّتأررنه
وجرررنْ حكرررن ظررربح فًررر ،اكرررِ هرررنكض ّحلًرررنَ
وّملان رنَ وّٙهتأررن  ٙيررا ه ٦أررُ و ٙي صررف
الأ ٦لُ و ٙىا٦ك هكبن و ٙيهُ ٦يخّ ورًفن
صرراا لررنفت حررخو
وجررنْ حكررن ظررنف فًررّ ،ع ٦
ّعت٦ر ر ب وز يرررابر بضررر ،بقررربإ ّعقكرررىل وٙ
ىكلرررق يف فرررنو ّعر را٦و وتارررا فًرررّٛ ،ررررٔكُ
وّٙر٦هنكن وّٙجتهن ّ
مث ُ٦ك هنلن عُّ ّحلرو ٦شراا عّرُ ّحلقرن
وّعّفاّ شاا عُّ ّعّضرو شراا عّرُ ّعت٦أرُو
وّعً س شاا
مث٦رررُ كر ر هرررنلن هرررى عارررو شر رولنف بر ر وّ
ُّّوررررنل جتاررررُ ّملتكقلررررٌ هصررررن و كبهررررىفّ و
كرررذاىفّ و النضررربن حن قرررن ُهرررن ممررراوفّ ممرررن
ظنل ّعص٦اا و مملن ظنب ،ك ّعص٦اا
ومث ُ٦ك هنلن هى هنج ّرٌ وف  ّ ٦وىّْ
ّعر رذ ّ٦اكرررِ ّعر رذ ّ٦و شرررا قُ جتأرررأ فوّحرررن
و وّ رتبن ل با٦هن وجنىّهن وهأىكهن وفّٗهن
مثررُ كر هررنلن هررى بررىفَ اكررِ ّعكلّررُ واكررِ
و ٦
وّر ،وهىّاخه وحخو ه وهًأ ،وكقى٦كنر،؟ هى
طكلس وحجنل و ًأرُ يرُول ّٙاتقرن بفنٓرخرهن
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مبجرا ٦فهأهررن و وفه ر كررن فًهررن اكررِ ح رخ ٦هررىل
ظن اهن؟ هى ّعفه وّعق٦ىف وّعق٦نف ّملقخ٦رُ ّعر
رراو فوررىف ّعرراو ورضررٌْ فضررنّْ ّع رق٦ف
ورصام ىّفذ ّٛكرُ وّحلكر وّعقصرىَ وّعسران َ؟
هررى اررذّل يقّرراس شررىتن يف ّعاررة وّٛ
وّعقكو هىلن
ين شا٣ا٢ا ين هأّ ٌ٦ملا١ب٩و١ا ت ياذب٢ت ج١فنكا
ع رق٦ت فال ر ّحررلّوع ّت را ٣ع يس را٧خ ٌ ٢ه١ررىّك
وباوض٧روا ّعقخر رٌ ٦ر٣ررتنفّ ٢ملوً ٦رو ١ك ر  ٣ال٧قررنك
واررررآّ :ّٟ ٢ررررن ع ررررراّل ٥رهررررى ٢ ٦يف ح٧أررررنك
فرررإ ّ ّعع٦ررربنبُ رررروا ٥ص٣رررىّ ي٢س١كس٧ررركهن فاترررنك
ّعص٦ااّْ تىتبُ كانعً ُ٦يت نطبى فًأن
بًررررقه بكّررررُ كانعً٦ررررُ كررر ظررررىل ظررررىل يف
ّعاررنز ولررٚل ّعاررنز ف رىو ّعاررنز وهلكررُ ه ر
ّعررذي يرراوو ّعص٦رراا ف أررن  ٦هقررنك اأررِ
عىّ فهقنك اأِ شاا وع ٌ ي ى ّعصرٌْ
حقًقً٦ررررن ررررو ي ررررى شررررااي٦ن رررر ك٦كٌ يف
ّملهرر كرر ترررُ عرررف لً٦رررن جترررخي لً٦نطرررن
وّحخّ يفع٦رُ ّعقأرنط شرااّ  ٦ترُ ٩حاترُ
يف ّحلًرررنَ يكرررُ راب٦ررررا ار ر فسرررهن بوايقرررُ
ّرتاقنًٓ ُ٦حت ِ٦ر ى شااّ حسو ف ٍ ّعص٦ناا
ُّف هبن ٌ
 كثرياً وا مسعتك تبد ٙإعُاوك والشّعس اجلاِمّ٘،
ٔحنَ يف شوَ غري شواٌْ ،فىا ضسّ ذلك؟

 يف ّحلقًقرررُ حب٦ررربت عًرررّ ،عرررختتىف
ظ ٍ ّٛشل يف حمنضاّرّ ،ملأتارُ ار ّعصراا
ّتنهكٌ يف ّعس٦قُ ّٛو ك فّررر ّتنكاًرُ
يف جنكارررُ حكرررو مملرررن جاكرررت طنعاررر ،بصرررّف
ررذّك ملسر ًنعرر ،و حسسر ظررخه ،وٙ
رررًأن اقررخ هررنكر يف ّتُيرراَ وف ي ر باررًت
كاّباررررر ،ورققكررر ر يف يرررررنف ابكرررررُ وارررررقلَ يف
ّتررررىّْ ورررررنحن حررررال ّحرر ر وّعّرر ر ّْ
و كررنت ررررىو ا رررنظ ووّ ٍ ّعاكرررُ وال هرررن

حٕاز وع الشاعس زضٕاُ احلصٔاٌ٘

مملن رّقِ ب ،شااّْ ّتنهكًُ وظرخف ّٟررٚ
و  ٦كا ر هعررنٓخ لأررىار تاررقلَ وبىّبررن
ّعصأ ل كستىحنَ ك هنكر هقنك
هعرررنٓخ ّعصررراا ّترررنهكٌ ر رررن ر رررى
تكلهن رتارخ ٦ار ّٛطرٚل و ّ رانككقرن كاهرن
اكررِ ٦هررن فكررىح  ٙظررىف حس رً ُ٦اًن ً٦ررُ فإ ٦هررن
راررب ا ر ّٟحسررنس بن ٙهًررنف ّع ٦تررن ورعررىيا
هرررذّ ّع صرررف هرررى و َ ٙعٜكرررُ ّٛ ٦كرررُ ٙ
يىعخ علن ك لٚل ّٟحسنس بن ٙهًنف ّعت٦رن ٦
ّ ت نف ّعلذٍ ي رٌ وّعلذٍ  ٙي رٌ هى لًر ّٛكُ
ّ لعررذٍ يتصرب٦ث برر ّٟ ،سررن و ٙررراي  ٦حكن قررن
تُكن رر،؟  ٙرصررااي  ٦شرراا ّحلخّبررُ ّعًررى
تكل ،ش ىّ ور  ٦وررى ّوي ُ٦هرُ رراّه لرًر
ّٛكُ يقت ا ّعذٍ ي رٌ؟
 وررا زأٖررك يف اررٕه القرردوا ٞعررَ القصررٗد ٚاجلٗرردٚ
"شعس كأٌْ املا ٞالصاله"؟

 هررررى ح ررر ررر ّ ٪عىهررررأ ّتأررررنعٌ
وّعق٦فسٌ ٦عكص٦اا  ٣رستسًّ ّٛ ،وّعرق٦ف كارن
كرررن كر ر شرررٌْ يف ّعر رخً ٦ن ٙل ورابوررر ،وّظرررا
ّعقاّبُ بنملنْ كعخّهن عقىع ،ران ن وجاكقن كر
ّملنْ تُ شٌْ حٌ فهى اقعرا ّحلًرنَ ّٛحعرٌ
ًررن بررّ ،ع نٓقررن ويسررتأاّ ٦عىجررى يف وفررر،
ّحلًى ٦يررُ ح ٦تررِ كقتهررنه ّملررنْ ٢يررخلُ ّعبهجررُ اكررِ
ّعرررررق٦ف يف رخفلقرررررر ،وجاين رررررر ،وّ وٚهرررررر ،ويف
ٌ
رىهًانرررررّ ،عقّ٦أً٦ررررُ ّٝررررراَ ولايرررراه ّعص٦ررررج ٦
ويقاض ّعا٦و يف ّفرصنف،
صرراا يف ّ سررًنب ،ورخفلقرر ،اررُ ّعرق٦ف
وّع ٦
رارن ورهتُ ٦وبر ،رورال ّ ٛوراجرو ورقتصرٌ
بىهأ ّأنر ،وضابنرّٛ ،ل٦ن َ ورىهًانرّ ،تذّ٦بُ
ّ ٦ملنْ يوفٕ ّع لأ
ورخّاً ،وّ سًنبّ ،عسك
ويررقاض ّعررا٦و وّتسررخ وّعصرراا يصرربأ ّعررق٦ه
ّتأررررررنعٌ ويوررررررال ّ ٛوّعرررررق٦ف فًاعررررررُ
ّ ٙتانط وّ ٙتصنْ عكأنْ يف جاين ر ،وّ وٚهر،
وّ سًنبّ ،أن راَ وترذعو ّعصراا راٍ

اكرررِ ّعكلسرررن يف ررررهىعُ وي٢س٣رررا ويترررخفلق و
ّحنبرنس وىررخ ّعرقّٝ ّ٦رررا وّتراس ّملررنرأ
وّعقعًخَ ّتً٦خَ هرٌ ّعرر  ٙلكرُ ياليهرن كر
حصى فنرخ ور راّف ممقرى وراتًرو ك٧ ٢ر ُ٦
فهٌ تنعق٦بأ ّعاذل وّملرنْ ّعس٦كسربًُ يف لفلتهرن
وّ سررًنبهن ورررهىعُ ّ تقن:ررن ك ر كاقررِ ٝلررا يف
ي٢سررررا ورٚرررررُ و ّ قوررررنم يرررر٘ب٦ا يف كنًٓ٦تهررررن
ورخفلقهن
 وا زأٖك يف الدّعٕ ٚإىل اجلدٖد؟

ّ عص٦اا هى اب ّعا٦و وفبًأ ّحلًنَ
وكرررن ّكر ر يف جتر رخ ٦فهرررى يف جتر رخ ٦وكرررن ّ
يّررراف كر ر حبرررا ّعاىّطرررف وكىّجرررأ ّعقكرررىل
وكقرررنهأ ّعر ر ٦خ ولرررنفٍ ّعر رخ٦كىم عً رررى كرررأ
ّ ٟسن يف ترُ ٦شر ويبارا يف لضر  ٦حّلرا
بإالاّْ ّملّنكاَ وّع صف وع يبذف حق ٚوع
يساخ فسن كن ز يا٢خ ٣شنطٕ و ف ول١كق
وع يقاض فوحرن كرن ز رً، ٜنعر ،فل ّٛكرُ
ّتأًرررُ ويرررُ ٦ي ارررنز ّملرررن ّ َ٦ملفار ر بنٛررررِ
وّعقكق وّعا٦هق بصٌْ ك اونْ ّعا٦و رارن عً،
ّ ٛف ورصآو ٦عًّٛ ،اقنو عًى جخيخ بفا
كتجخ ٦وعً ّعص٦اا فترن ّعض٦ربنل وّع لرٚ
وّعولٚررر اكررِ بقنيررن لرراّل ويبررنس يفررا ٦يف
اص٦هن ّعبى ويقتصا كقر ،جقرن الراّل و ٙهرى
ّعابنفَ ّعس٦قًأُ وّٙرتهن ُ ّعاقًأُ بقً ّعق٦رنس
وكقى٦كن ّعكلّرُ و ظرىل ّعفر ٦ ٦رّ ،عق٦رىف كقارىفّ
اكِ ّعرىف يف ظربن رخٍ ٦وّعارُ كقرخو ّ كر
ّٟفّ َ وّعررىاٌ يف هكررو ف رر ٦وّهتررخّف ل رٚلو
اكِ ّعت٦انكُ كأ وّ ّٟبخّم بإبخّم هىلن
كن تن يىكن حافن اجأنْ يف ظأ ّعخ٦فنرا٣
بُ حافن كّأىرُ بنعخ٦كأ بنت ٣ا ّمل نبا٣
يعرررفى ويعر ر و رررنا :ّ ١أسرررن

هرررن ف٣

يب ررررررٌ ويضرررررراو يف ّملررررررت وّعبصررررررنٓا٣
حًقن ياو ٦ورنفَ ضٌ اكرِ ّٛشرىّك برنٓا٣
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يف ّعق٦نف يف ًا ّ:ىّ يف ّعا٦يح يف حقرُ ّٛحّهرا٣

هى لفرق ٢فٔرخَ ركرىل جاىرُ برة ُّّرىّطا٣
هى ظرىفَ ّ ٟسرن ٦رِ ترن يف  ٨والرنبا٣
عى:ّ ٙىّ عىّٓ ٙتٚو ّحلس يف ّملقرُ ّعسرىّحا٣

عىّ ٙفلّف ّعُها ز فو ٣

كً ٚشرناا٣

عرررً ّعص٦رررااّْ وّهرررن وبًٔرررن  ٨ولرررنكا١
عررااّْ
،ررىف بًررقه ك ر ياًررخ عًررو ظررى ّع ٦
بعررفنْ ويررذتلاك بّررُل ّتررنهكً٦ة وبسررنطُ
ّعبخًّٓ ُ٦واذوبُ حلن هن وبًقه ك ياتكو
بقررخ ظررقناً ُ٦ك ر حخّبى ٦يررُ كررن باررخ ّحلخّبررُ
ركقًو يف بر٘س ّعاعرا و لرنفت ترُ ٦اعرا
صرراا ح ٦تررِ عررى
وتكله ر يص رخ ٦حبنعرر ،لًأررُ ّع ٦
هنل ااّ ًًٚ
بنر ّعتجخيرخ ظربا ّعقعرًخَ ّعاابً٦رُ
طررا و وعررخ
 ٙسررو :ررن و ٙفّبوررُ ت ٦هررن ٧
ال شااٌ ٦تُّ ٦عىّ ّ ٙحلخياُ ل تًجُ
عرراًح هررى
اأكً٦رُ هًعا ٦يرررُ ّعوفررُ ّعص٦رااٍّ ٦ع ٦
برىي
ّعلذٍ يتّذ ّ٦كر  ٦ياافهرن ويقتسرو
كااوفة وىأُ ك ى ٦ن ّعت٦رراّ بر يلارام
يف بًٔت ،ت رُّٛ ٦طفرنل ّعوبًاًرًّ ٦عقعرًخَ
ط شايب ٦يكبس ،تُّ ٪عق٦نس تأرن
ّحلقًقً ُ٦هأن ٥
يرراّه ررُّف هبررن ٌ وجررنْ حك ر يررت ك باضرره
ب ررر ٚو ررررنعًو ١باًرررخَ ار ر هرررن ّعق٦رررنس
كخو ًنه ه ب يفرنفهى ه برخاىّ ٦هرن
 ٙرفه اكًه
ِ ن الشعس طبعٌ أً صٍعٛ؟

ّ عارررررررال ّعقرررررررخكنْ ف وّ  ٦عكصررررررراا
ظقناُ وب ّ ٦رفنو بة ّعفٚرفُ ّملسكأة حىل
كقىعرررُ ّ ٦عصررراا ظرررقناُ كقوقًرررُ كىج٦هرررُ
ّعانك٦رررُ وع ق٦رررٌ كًرررُ كر ر يقرررىل ٦ررر ،عرررى
تن ر ر ّعقعرررًخَ ترررنت ظرررقناُ عتانككقرررن كرررأ
ّعصناا اكِ  ،كاأُ شرااٍ بإك ن ر ّٟ ،ترنت
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لنعًررررن كرر ر يررررُ هًأررررُ بخّاًررررُ يف ّملقنررررربن
ّٙجتأناًُ وّعىطقًُ يلج ُّّورنل ّعرىّهاٌ
تٚكررن كىحو ررن كقفررِ كررأ ر كررف كفررا كر
ّعتصنبً ،وّٙرتانفّ ويعبح ّعصناا حملفرن
تكررو وّ كهقًررُ  ٙتاررا ورعرربح تررى
ّعقعًخَ ّلتٚهن تن برن هرخ ياجرو بر ،بارإ
ّعقرررنس  ٛررر ،هنعرررو فرررت ًًرررُ كر ر ّٛف رررنف
وّٝفّْ وّعفاو شنرأ بة ر رى ّعقعرًخَ
تذعو و ر ى بخّان كصاهن
ّعصررراا وحرررٌ وعرررً ظرررقناُ وّعص٦رررناا
ٌ
ك٢كر ره ١وعرررً حافً٦رررن قلنشرررن و ظرررن أ حكر ر ٦
ّعص٦اا وّعفر :رن وّعص٦رناا ىأرُ ّعق٦رنس
هً ّحلق وُّّ وّتأنل ياب٦ا اأن ًض يف
اأرنهه كر كارن رررنكًُ بًكرُ و كررنل ًًكررُ
ووفلف ك كان رنره وممرن يقرىْو بر ،كر اقر ٨
ورّو ٨وكصقل  ُ٨وفهق
ّعص٦اا فر  ٦ىرنْ يفرل يف ّعس٦رنكأ هرخفّ
ك ّعا٦قنفُ وح لن ك ّعذ٦ووا عً طانكن ي٢قذف
يف ّحلكرررىو برررُ كفترررن ي٢اررراك بهررر كىررررًقن
عررقاُ ظررقك،
ّعررقف ّعوبرأ ٢حجرا ٥ترراي وّع ٦
ورصر ًكّ ،ملررنس ٢يررُ ّ ًررن ٙاقررخكن رعررقك،
نكُ ٢فق٦ن ّعص٦ناا بخٌّٓ ٦و طفُ يهًأ اكًر،
ارررنز ّعس٦ررراا وّٛانجًرررو فتقورررق ّعع٦ر ر ىف
وّعى يررن ورّق٦ررٌ ور٢قصررخ ّع نٓقررن ّٛلرراّ؟
ار ر ّ ٦عص٦رررناا ّعفق٦رررن يتأا٦رررُ هرررذّ ّملىهرررف
وياًض فّٗه كتفنا ٚكأ ّع ى وّعولفىعرُ هقرن
رارررت ّعر ر َّْ وا٢ذفي٦رررُ ّٟحسرررنس بهرررذّ ّعارررنز
وّعقخفَ اكِ ّعتجخ٦
 وا وٕا ك وَ احلب؟

ّ حلررو ٪اقررخ باررإ ّعص٦ررااّْ عرر ،فْ٥
وراكق ٥بنعقأا وُّّضراَ وّعرىه واقرخ باضره
ُّ
ّعّضو ّعقىكٌ ٦ع ،شجى وجذوف و ح ٚو كنل
ررر بِ ّهتٚارررن واقرررخ باضررره ّعبررر٘س ورقكًرررخ
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ّعب٘س وب٘س ّعت٦قكًخ ع ،حضرىف يصرٌ بنعتباً٦رُ
وّعتّ٦ر را٦ل وّ:رررُّل وّٙضرررأاٚل وكر ر اررراف
ّحلو ٦بنعت٦جابُ وّملان نَ يخفك كاقنه وك ح٢ر عا
هذه ّعق٦اأُ مبن فًهن كر كراّفَ ولًبرُ  ٙرفًرخه
ّعص٦او كهأن طنع وّ ٙع كأرن كهأرن هلر
 ٙرفًرخه اكأررن بوبًارُ ّحلروّ ٦ ٛ ٦عاكر برر ،هررنٓ
اكِ ّعت٦جابُ ّعذّرً ُ٦وّملان نَ ّعىجخّ ً٦رُ ّحلرو٪
هرى ّملرى  َ٦وّعا رُ برة فراّ ّستأرأ ّعبصرراٍ٦
ظّنفّ وتبرنفّ برنْ و بقرنْ لرىَ و ظرخهنْ
وعرً
بُ بة ّ ٟسرن وبرة ًًرأ ّمل كىهرن
وهفن اكِ كفهى ضً٦ق بة حبًو وحمبىبُ
 وا زأٖك يف ٔااع الشّعس الًٕٗ؟

 كن ّ حُ ٦بنعص٦اا كن ّ فاُ بر ،كرخ٦اى
ّعص٦ررراا؟ كر ر ّكتهرررن واسرررف ورضرررًًأ ع٧قًأرررُ
ّحلاف وك ن ت،؟ ك ّملس٘ول؟ ظراو ٥اكرٌ٦
هررف ظررنكتن ظرراو ٥اك رٌ ٦رررنبأ بع ر هعررفن
وفاررررخّ وباهررررن و ٙفّ كورررراّ و مسررررأ شررررااّ
النفهرررن يف طرررة ّعاتأرررُ وفقرررخّ ّعا٦جرررنْ كر ر
جررىه يف وّ٦كررن
ّ وٚهررُ كت علقررُ ع ر  ٦ك ر ح ٦
ّعضً٦نم وّٟبهن وّٟالٚو وّعتً ،ضرً٦اىّ طنهرن ٨
س ر ّحلررا وّعررُ٦فم
٦
ر :ررن
تررن
وراترىّ طنهرن  ٨لراّ كر الر بىظركُ رهررخيهن
يف عًررررُ الفارر ر  ٣فًررررّ ،عق٦جررررى والررررنل ّعقأررررا
وراّتأ ّعًّى وّ تصا ّعض٦بنل هىلن
شررررراف ّعصرررررراا

يوررررر جقنحررررررن

يقأرررررررن شرررررررنْ  ٙررررر ر ّ ٦عىحرررررررىٙ
شرررراف ّعصرررراا  ٣يارررُ ٦اكررررِ ّعبًرررأع
و ٙل ي ررررررررررررى  ١ابررررررررررررخّ عررررررررررررًٚ
شرررراف ّعصرررراا  ٣ي ررررى  ١حسررررًبن
طً٦ررررروّٛ ١ظرررررُع  ٙياًرررررو ّٛظرررررىٙ

اابررررر رٌك حكرررررررىّ ٢عصرررررررأنُٓ يفرررررررل٪
جبًقرررررررررررررررن والررررررررررررر را َ٦وجرررررررررررررررخيٚ
كررررررررن فضررررررررًقن فطن ررررررررُ يف عّن ررررررررن
و ١ياضررررررِ ّ:ررررررُّف ٢حلقررررررن لررررررًٚ
كرررررن فتب٣قرررررن ٙل تررررراي ّ ١عقرررررىّجٌ
كرررررررن

كقرررررررن ٙل ّعرررررر ّمّٛ ١ظرررررررًٚ

 وطتقبن الشعس العسو٘ كٗف تسآ؟

 شررراا ّعارررال عر ر رررى وّعا٦ررررىل
ّع اي  ياّ ّ ٦عارال عر ررخم هرىل ّعص٦راا
حت ِ٦رخم ّٟبُ ّحلقة وشااّْ ّعاابً ُ٦كن حّعىّ
يهر رُ٦و ّعر را٦كح ويصرررهاو ّعس٦رررًف و تورررى
ّتًرررن ويتاررخ٦و هأر ر ًُّّرررنل و ترررن ىّ
تنْ جذوَ ّٟبخّم بقرىف ّحلاي٦رُ
ىتنجى
وّٛكر كر جررىم ولررىف فررإ ٦ه يقااررى ّعبررنل
بعررررٚبُ و ظرررراّف ويارررررن و اررررىّز ّملنضررررٌ
وّملستقبُ و هخّكه كّاورُ يف ّعىّهأ
شرراا ن كىجررى وع ر  ٦كقررذّ ّعررذٍ اكرر،
ففًقرررن عكع٦رررنفو وّعورررنٓاَ كاكأرررن ترررن ففًقرررن
عكسرًف وّحلعرن كر يرقاض ّعص٦راا بنٛظررنعُ
وّعص٦رفنفًُ وّعافىيررُ عًجااكرر: ،برن ونكبررن و نبررن
تأررن اكرر ،ن رخ َ٦هكررو وفو وك٢ت١قرررُ٦ه ف ررا
و ف ر ضررنه اكًهررن ررربُ ّحلًررنَ و ّ تررن
ّعع٦افٌ ي تو عًقا ه هُ حكن  ،فإ  ّٛ ٦يو
ي تو عتان هاّْر ،يف تُ حكن
 كٗف تس ٝعالا ٛالشّعس واجلىّٕز؟

ّ تأنه كن ّعق٦يب و ّعفق٦ن فٔترن ن
فُٔ رعٌّ عًرُ ك٘كقرُ باررنعت ،فرلو ٦كار ،حت٦رِ
ربكرررغ ّعقأررررُ وفٔرررُ ز يقترررّٟ ٧،ظرررّنْ بهررررن
ّٛاأنو فًوًض ح٧كأهن ويرذهو ظر هن وز ررأع
ّعكُّبررنل والىالررنْ ّعف رررا وتفرراَ ّعررخ٦ي هرررٌ
ّعر رتاو ّعفق٦ن وّ ٛبًنْ
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ّملصررر كُ عًسررر يف ّتأهررررىف فنعرررخً ٦ن
كرررنحّل فًهرررن لر ر كرررنحّل هقرررنك كر ر روابررر،
ّع كأررُ ّتأًكررُ وره رُ٦ه ّعانطفررُ ّعقبًكررُ كررن
حّل هقررنك كرر يررتاولض ّٓأرررن عاررذل ّع رررٚ
وررررااه وبًن ررر ،وّملصر ر كُ عًسر ر يف ّعص٦ررراا
صرراا ح رٌك بررنو وكررن حّل كقررذ ّعقررخي
يضررن فنع ٦
وحتررررررِ ّ ٝيررررررُ ّ طرررررراّوَ واذوبررررررُ وج٧رررررخَ٦
وجتخيخّااا
ّ ٦عتجرررنفل ّعص٦ررراىفيُ يف ف ٍ ّعرررختتىف
فنيُ ّعخّيُ عرًو كصرلك برة ّعبصرا هرٌ
ه٧سررررأن كرر ر حًررررنره يف رفناكررررهن ّعرر رذّ٦رٌ يف
ّع رق٦ف ويف ّر٦عررن:ن بررنٝلاي وّ ا ررنس كررن
ررررراٍ بًرررررقه اكًهرررررن ويف كىّجهرررررُ حقرررررنٓق
ّع ررررى وّعص٦ررررناا وّحررررخ كرر ر هرررر٘ ْٙفًأررررن
يعن ف ويانيض ك كىّهف ١رتك ٦ى رارخ ّ ٦بر عىّ
هُ ر ركف مشس ،بقواّ ّملوا ّعلرر رتهرن ّ
يف ّٛجرىّْ وعارُّ ٦عص٦رناا هررخف كر الر ه اكررِ
ّعت٦اب ار ركرو ّعت٦جرنفل بنعص٦ر ُ ّعلرذٍ ر رُ٪
فًرر ،كتأنر ر ُ كفاأررُ بنحلًى ٦يررُ ممررن ى را٦ك
فرررىس ّٝلررراي ويرررىهه ّ فارررنٙره و ا٦كررره
ّتأررنعٌ عك ررى وّحلًررنَ وّع ٦قررنس وهررذّ هررخف
ّعص٦ررناا  ٣ىأررُ ّٝلرراي جتنفبررّ ،علرررر
هررٌ جتررنفبه فت ررات ارر فا ي٦تهررن ّحملررخو َ
و:رررذّ قفاررررُ عقعررررًخَ شررررناا ٦ ٛهررررن ّرسررررا
ّٓارهن وجتنوب :ن ّعق٦فىس هىلن
شررررررافّ ٢عصررررررااع

ي ررررررى  ١بً٦ررررررن

و بً٦ررررررررررررن تعررررررررررررن

يف مثررررررررررررى ٧

ك٦رررررررررر ك٦رررررررررُ ّعبًرررررررررن ع رسرررررررررنك ٣
و شرررررنح ٣ ١اررررر  ٣ترررررُ الرررررث عرررررخو ٧
كررررررن ّرتسررررررنالا  ٣فطن ررررررُ يف عّن ررررررن
فررررنحفهّ ٧عض٦ررررن  ١كرر ر
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عّرررررر ر ئُ الض٦ررررررررُ وشررررررررن  ١رررررررررىّهن
وجٚهرررررررررررن تترررررررررررنل ٢فل لًررررررررر رخ٧
ّ ّملص كُ ر أ يف ّعص٦ااّْ فسره
بتعخيقه ٦ه ه  ٪ك ّملتقيب شااّ و بكغ ٢ك
ّحلج٦رررنت لونبرررُ و ًرررُ ٢كررر وض٦رررن ّعرررًأ
حسقن هخ ي ى حرخه شرنااّ ترب ّ وهرخ
ي تو حخه شااّ ًً ٚوع ّٛ ٦ه  ٦كر
عرررو ي رررى هرررى ًرررً ٚو ي رررى يف
فسررر ،ترررب ّ و ل ٙي ترررو اكرررِ وفو برررًإ
و فس ،رى ّْ و ّ تق٦ن افإ ر ى ّ٦ ٛ
اخوّ ً ُ٦و ر ى ّعىف َ ّ فّٓاُ تايهرُ
فإ ٦قرررن رررافإ ي رررى ّعص٦رررناا هرررذف ّعاً٦رررنل
بررذٍْ ّعكلسررن كررتاكل ٚكر ّٛارراّف وّعت٦قنعًررخ
ّ ٦ ٛعقعًخَ جُْ ٙ ٥يتجُ ٦ك ظن اهن افإ
يقررىل شررااّ فًرر ،فطن ررُ ّٛاجأررٌ وضررابن
تّعبررىلل وّحنررٚل تّ:بًررُل  ٙص ر  ٦كقرر ،فّٓاررُ
ٍ وّحلبررق وّعررىحّ٦ل وّعفررُ٦
ّعق٦اقررنم وّع رُ٦ال ّع ر ٦
صررناا
عررخو الررخّ ّع ٦
صرراا ّع ٦
وّملقاررىف و ّ فقررخ ّع ٦
اً٦ن تنملها٦ت ّمل جىف عخالخالُ حرىّسّ ٦مللفرة
وّٛطفنل ب مسنعّ ،ملعبىالُ وّملاهلاُ كهأن ورٌ
كرر ر باّاررررُ ّعكلاررررو ّعكلّررررىٍ و ّعقّ٦أررررٌ يقررررىل
اقخعًو ّ ٛخع تعىفترنلن ّعص٦راا وّععرخو ٙ
ىررررن كرررأ ّعر رُ٦ك وهأرررن رىْكرررن و ٙظرررنعُ
عكص٦اا ك و ظخو هىلن
يررن شرا٣رررا٢ا يررن فررا ّ ١عوفىعرُ٧ا يررن رسررنبًحّ ١ملاررٚك
ن كن ش١خ١و ٢ ٣ررىّ ّتأًرُع و ٙظ١رب١ى٢ ٣

ررىّك

ُ٦هررر ٢ ٢ف٦كا اررر  ٣الارررنْ ّعس٦رررًُع ر برررنه ٢ح٢رررٚك
حنشنكا  ٣عقٌ ّعض٦بنل ١و ّعساّل ١اكِ ف٢بنك
رررت ُ ٪فالرر  ١ش١اّر١ررُّٛ ٧ش٣ررىّك ٧القًررررُا ّٛفّك

حٕاز وع الشاعس زضٕاُ احلصٔاٌ٘

وبرراال ظ رً٣ان ّ ٧عبّ٢ررن  ٧ر ١ا رُ ٪ا٢كررىٍّ ٩عسررأنك

***
برررن ٧ا  ٙخترررذل ٣ياّارررٌ هرررذه ٧فوحرررٌ ف٧رررخّك
هر ر ّ ٪عا٦ررررنعُ ١ ٧رررٌ فرررنفُم٣

ارررن ١ا١رررنك

هأ٦رررٌ ّ:رررخّ وّحلررق ٪وّعق رراّ ٢ملكررٌ٪

ك لٚل فرنُٓ كبنشاَ ك ّملبخم ّ/ملارُ
ّملتكقررررٌّ /ملسررررتقبُ بوايررررق ّٟىررررنْ وّٟيقررررنم
صرراا
وّععررىفَ ّملا ٦برراَ وّملىرررًقِ ّ لعررر ك ً٦ررُ ّع ٦
ٌ وطاب ر :ررن ّّ ٛعااب ً٦ررُ ح ٦تررِ تن ر
ّعااب ر ٦
ك كستكُكنر ،عذّ هنل حسن ب بنب ن
رّرررر ر  ٦بنعص٦رررررراا ك٦ررررررن رررر ر هنٓكرررررر،

ب١هررررنك

ّ ٦عّقرررررررنْ :رررررررذّ ّعص٦ررررررراا كضرررررررأنف٢

اًخوّ ّٙاتبنف :ذّ ّعف ّ ٦تأًُ ّعبرن
و راشرررًخ ّعص٦ررراا وراأرررً ّتأرررنل و برررذ
ّعقرربح وّعتأس٦ررو بقررً ُّّرر وّعاررخل وّحلررق٦
وّتأنل ّ ٦عفاو تب بة ّعس٦جن ّعاجأٌ
وف ر ّ ٦عار ر وكهأررن بكّ ر فواررُ ّعقسررً فإ رر،
يفتقا ّع صرف ّعاأًرق ار رراّف ولفنيرن
يف ّعق٦ف وّع ى وي رُ ٦هرُ ٩هًأرُ كر فرر
فر رت ٦يعرررخف ار ر فر٦رررن ارررن ِ هضرررنين ّعر رق٦ف
وّع ى ب  ٦اب٦ا اقهأن يف فر عىحُ

صرراا حنضررا فًقررن فالبررُ وفكررُّ ووجررى ّ
ّع ٦
بررررررخّاً٦ن لكلنهررررررن و نكررررررن كاافً٦ررررررن  ٙرقتهررررررٌ
صرراا
ك ٦ى نرررّ ،عف ا ٦يررُ وهًأررّ ،ملت ً٦كررُ فنع ٦
حًرررن ئَ كتجررخ َ ٦عٜفررراّ وّعص٦ررراىل وّٛكرر فهرررى
ىأرررُ ّعع٦ررراّم ّحلقًقر رٌ ٦كرررأ ّملرررى وع ر ر
صرراا
ب ررركىل ًررنعٌ ٦ففًررأ وتررُ ك ر هررا ّع ٦
ّعقررخي يستص راا فكُ ٦يررُ ّعا٦بررن يف وجررّ ،عررُك
ّعا ٍْ ور ب ه يف فىس ّٛجًنل

يقىل ّعق٦نهخ ّعفا سٌ تجن تىتتىلن ٦
ّعص٦ررررراا ضررررراوفَ وعرررررىّ ٙعص٦ررررراا  ٙوأررررر
ّٟحسررررنس بنتأررررنل ررر فتررررن ّملتًّ٦رررراّ
ّملن ي٦رررررُ وتأررررخ كعررررنبًح ّعىجررررخّ ولبررررن
وكًإ ّعت٦ىّظرُ ّعبصراٍ ٦وّعص٦رناا ترنعُ٦هاَ
ّع ي٦ررررُ رتورر رى٦ف كٚحمهررررن كٔررررن ّملرررراّ ارر ر
ّعس٦قة وّعص٦راا هرى اب هرن ّعرذٍ  ٙيتًّ٦را وٙ
يتبخ٦ل وهى فحًقهن ّملعرفلِ هرى ّترىها ّعلرذٍ
قاهرن ّعبقررنْ وّعتفرا ٦وّٙررتأاّف تأررن ٦ررر،
ظى ّعولبًاُ وّعع٦كُ بًقهن وبة ّ ٟسن
و ّ ترررن ّعص٦ررراا ظرررخّ ّعىجرررخّ عّكبرررُ
ّعاىّطررف فًرر ،اكررِ ّعاقررىل ملررن فًرر ،كرر فالبررُ
وفهبُ و اجنل ورفرنلا ورر ايُ وره لر فهرى
أأ فن ة ك ّعت٦عىيا وّٟبٚغ عارنُٓ ١شتِ٦
يعرررىالهن ّعص٦رررناا ّملبرررخم يف كاأكرررّٟ ،برررخّاٌ
عررن ف ار ّر شررجٌ كصرراو ك٘ب٦ررررا
ّعرخّ٦لكٌ ّع ٦
كتققلُ اكِ ّٛفىّه حنك ٚكضرأى  ،يف عفنظر،

 ضؤاه أخريِ :ن ٖطتطٗع الشعس أُ ٖغّٗس العامل ٔأُ
ٖرربم ودٍٖرر ٛفاضررمٛ؟ ِررن ٖطررتطٗع الٕصررٕه إىل الٕٗتٕوٗررا
الضاٟعٛ؟

 جُ ٣ب١رأ٩رُا ك يقىلن يستوًأ ّعص٦راا
 ٣يّ ً٦ررا ّعاررنز ررو ع رخ٦ه ،تأررن ع رخ٦و
ّعولفُ اقخكن يقرىل ٦رّ ،كتورِ الًأرُ و ر كلر
كرررأ فاّشرررُ و ّظرررون جنأرررُ تأرررن عر رخ٦و
ررنبكًى و ر و و هىٙتررى و ال ه ر ت رُك
يستوًأ رًّ ّعانز وع  ٣اكِ طايقتر ،ار
ّعص٦ناا يستوًأ رّرً ّعارنز اقرخكن يافرأ فّيرُ
ّعص٦ررراىف وّٟحسرررنس ّعقبًرررُ وّحلر روّ ٦عع٦رررن و
اقخكن ياًرخ ع ٠سرن سرن ً٦ت ،يف وّهرأ كرن ٍ
عرراّان ّٙجتأنا ً٦ررُ وّعسًنر رًُ٦
رفتررو فًررّ ،ع ٦
وّحلاول ّعلر هٌ فوَ ّعٚلحىّف وّهأ  ٙيقً
وح نا عكا٦و وّملصناا ّعقبًكُ
هررررخ  ٙيعررررُ بقررررن ّعًىرىبًررررن ّعضررررنٓاُ
اكقن اًض يف ح ٚرنحاَ كنراُ
وع ق،
يصاا ن بنعسان َ و خ ٦فًقن ّٝكنل ّعبًضنْ
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 ضررؤاه شخصرر٘ٔ :ص ر ك أحررد الصررل ٗ يف وقالررٛ
جبسٖد ٚتشسَٖ وطاٟس الشٕك ،فىا طاٟس الشٕك؟

 ررررررروىفَ طررررررنٓا ّعص٦ررررررىك ٧حررررررخّ
رٌ ار طرنٓا يّق٦رٌ
ّٛرنط ّعس٦كتًُ ّعر
كرراَ وّحررخَ يف حًنررر ٙ ،يسررتوًأ ٪ٍ ٢طررنٓا ٣
يّق ٌ٦كاكهن يّن ف هذّ ّعونٓا بنحان ا شرجاَ٧
شىك ٨ممً ٨َُ٦ىكلق و ٙيسليح ٢حت ِ٦رخ١هن
اقخٓررررذ ٨يُهرررررُو فاحررررن و٦يتققررررُ ٢فّهعررررن برررررة
شىّتهن ب  ٦ياكٌ بعخفه فىههن ويّق ٌ٦القنْ
اررررذبن شررررجًن ويقررررُف ظررررخف٢ه حت٦ررررِ ّملررررى
رّايررخه وربتس ر
فتعررٌّ ّٛف بس ر ى
ّعس٦رررأنْ وهرررخ شرربّ ،٦ع نررررو برررخيأ ظرررقً يف
كقنعّ ،تأًرُ ّملاكأرة وّعص٦رااّْ ّعرذي يبرذعى
جهررررى ه حًررررنره يف ررررربًُ ّٛجًررررنل بوًررررىف
ّعص٦رررىك ياأكرررى ويقصرررخو ّعص٦ررراا وجررراّحه
رقررُف وّع ررى يعررٌّ رّايررخه ّعاررذل
ويقررررىلن ل فأررررن ًررررُ  ٣هررررخيه وفّ ّ بررررٚ
ك يف تاّ حًنره ل
شىّ ٨

و١يفرررررًإّ ٢عص٦رررررجٌ ٪كررر ر  ٣ظرررررخّٓ٣،٧
تكلأرررررررن ررررر رُ ٩جاح٢ررررر رّ ٢،ح ّ  ١ش١رررررررخوّ
و١تررررررر ر ّ ٦تررررررررراّ  ١حّ  ٢القنٓ٧ررررررر ر٣،
وشررررررربنَ ّٛشرررررررىّك رقوررررر را ٢ش٧رررررررااّ
فررررإ ّ ّحلرررراف ٢كُهرر را ٥كرر ر  ٣كنٓ٧رر ر٣،
هارررر رخ١فّ ٢عص٦ررررررااع  ٣ي ررررررى  ١ر٧رررررراّجن
يسرررررفحّ ٢عق٦رررررىف ١يف ك١رررررخّ ظكأنٓ٧ررر ر٣،
 كٗررف تٕدعٍررا أٔ وررا كمىرر ٛالررٕداش تقٕ ررا لمشررعس؟
أإه:

وكررررن تاررررا كاررررنل هررررذه ّٛررررروىفَ يف
حًنرقن وهخ ّررتىحً هرذه ّٛرروىفَ يف فبرنْ
حكًُ كاك شناا هضرِ حًنرر ،يف ضرقو وبر٘س
وفنهُ وكأ عو ز يتىهف ا صرن ّعصراا رررر
وكن شب ،حًنر ،بونٓا ّعصىك ررر بقعًخَ كقهنن
طرررررررررنٓاّ ٢عص٦رررررررررى٣ك ٧ب٢ررررررررر ٢،ي١تّق٦رررررررررِ

صًخ فوحٌ
حة ظبى عكاًنَ ّعولنهاَ
عىٙك ك  ٪بكىار
رر ين شاا ٢رر
فنظخ عكقفىس ّحلنٓاَ
وّاُف
اكِ ورا ّحلًنَ
كصنااٍ
وّٛكقًن

و١ر٧رررررررقن ّٛ ٢شرررررررىّك ٧يف حصرررررررنٓ٣،٧

ّعسنحاَ

فررررررررررررررررررررإ ّ فف ٩يف فّٗه ٢لًررررررررررررررررررررن ٥ل
ورهرررررررن ّ ّحلرررررررقة ٢كرررررر  ٣اكًنٓررررر ر٣،
كرررررررررخ ٦عكص٩رررررررررىك ٧ظرررررررررخف١ه ٢عًّق٦رررررررررٌ
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بقلم:
م .عبد الوهاب حممود املصري
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تنووعـات على وتــر العبقروــة
م .عبد الوهاب حممود املصري*

مقدمــــة

د من أنه قـد دار ووـدور
كوف الوصول إىل عرش العبقروة؟  ..سؤال ال ُب َّ
يف خلد الكثريون .واجلواب :إن املسألة لوست على درجة عالوة من الصعوبة
كما أنها –باملقابل -لوست سهلة مثل «شربـة مـاء»  .وهناك كثري مـن الوـواهد
الــت توــري إىل أن معلــا العبــاقرة املعــرويف كــانوا يف صــ رها أش اصــا
عــادو ى ــى أن بعكــها كــان وــؤذن ب ــك كــبري .ولــوس توــارلز دارووــن إال
واىدا من هؤالء وقد وصفه والده بأنه سوصبح «عـار العاللـة» قبـل أن نـنح
العامل نلروة جدودة يف «أصـل اننـوا » مـا زالـت تـثري اجلـدل ى ـى وومنـا
هذا! ويف الفقرات اآلتوة عرض نها مقومات العبقروة وضروراتها وأبعادها..

أوالً – العبقريـة  ..ما هي؟
ٙتحدددال يهسٚو ددد٘ه رددد٘ ِٔ٘ – يف كتا دددٕ
«فدددّ ي - » ٪عدددّ يهرية ٙددد ٞفٚةددد٘ي يهريةد د ٜ
إُ دداْ ٗ عةددى ًطدداع عةددى خي ددٕ ٗخيدداَ
إ ي تددٕو ٗعةددى خيص د خيددم يهرددا ًددّ ٘هددٕ ًددا
يإلُ دددداْ يهرددددا ٜو فوددددٚو هددددٕ إ ٨عةددددى ٗي ددددا
ٗميلدددّ يهةددد٘ي إُدددٕ عةدددى يتدددً ٛةا دددى يهرةدددى
يمل٘ضددددد٘ع ٛهوريةددد د ٗ ٜيهتيدددددا ّٙددد د يهريةددد د ٜ
ٗيإلُ ددداْ يهردددا ٜو إكدددا ٓددد٘ كٌد دً ٛدددّ ٚد د
كُ٘دددٕ تس٘ دددار يف يها ددددٞو كٌددددا ُددددٕ كٚسددددٛ
دداهِع إأ ْ يهرةدد٘ي يهرا ٙددٞو عودد ٟيهدد ٍ ًددّ
ضدد د ٗ تيأِٙددددا يهس ٙددددٞو ريٚددددى إأ يهددددتسل
تسل د ير ًتبددا ٔار ٗإْ يهددب ٓ٘ٙ ٜد تس٘ دار عةو ٚدار
ععٌٚددارو ٙردددٚا إأ اُدد ٚاتدددٕ يهس ٙددد ٞيهد د
حيٚآا كدى يهِدا و ٚدا ٝياُٚدً ٞل لد ٞهورةدى
ٗ اٖ ٗتوم يحلٚا ٝيهثاُ ٞٚت تسع ا ئا ٗتطرٕ
ف٘ق فاعٚى يهةا ٗتةوياتٕ فاهرية  ٜيهبٙ ٜرٚا

توم يحلٚاِٙ ٝع إهٔٚا ًدّ صد٩ي تسلد ٖ ٗتروٌدٕ
ٗجتا ددددٕ ًٗتيٗهتددددٕ يمل ددددتٌ  ٝملر فتددددٕ ٘ ددددسٔا
يملِٔدددددائ يهددد د ٚ٢و هو٘ ددددد٘ و ِٗٙعددد د إأ ٚاتدددددٕ
يهبخ دددد ٘ ٞٚددددسٔا ردددد٣ٚار ياُ٘ٙدد دار تا ردد دار خيدددداَ
(*)
يهغاٙات
ٗٙرتةدددددا ردددددي يهدددددب ّٙلددددد٘ي يهرية ٙدددددٞ
ٗيإل ايعو ْ يهرية  ً ٛٓ ٞٙك ٘يًٕ يهبكا١
يملتسددد٘ق ٗيُ٨سرددداي يحلدددا ٗيهص ٙةددد ٞيخلا ددد ٞيف
يهتِدداٗيو ٗ ْ يهب د أل يٗ٪ه د ميددث ْ٩يهط د ٗ ٝ
يف يهرية ٞٙو ٌِٚا ميثى يهب ط ي٪ص يإلًلداْ
يف يهرية ٞٙ
ٗٙددد  ٠دددا يملسلددد « ْ ّٙيهرية ٙدددٓ ٞدددٛ
يها ددد ٞيف يهزكٚدددت» فددداهزكٚت عودددً٘ ٟضددد٘ع
ٗي او ٗ ُا ً ٞٚرِٞٚو ميلِدم ًدّ يه٘ د٘ي يف
(*)

باحث وكاتب سوري ،صدرت له ثمانية كتةب ،ورهر:ةان دن ةد
المشروع النهضوي العربيد.
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يهِٔاٙدددد ٞإأ ةٚةدددد ٞاٙدددداٗ ٝه ٚدد د ِٓددددان ٜ
ددددر٘  ٞيف ت٘اٙددددع يٓتٌاًاتددددم ٗألا اتددددم عوددددٟ
ً ا ٗ ٞيلدرٞو يٚد تيةد ٟعاٌ٢دار عود ٟيه دص
ٗعددا تير عددّ يصددزيق يهةبدد٘ هو٘ دد٘ي إأ يهو د
ُرٍ! إْ هم يه٘ضع ًّ لٔى ي ً٘٪و ٗهلِٕ ًّ
ؤا ُسرار!
ثانياً – العبقريــة والوراثــة
إْ يهرية ٙددد ٞه ٚددد اه٘ ييددد ٞفةدددا كددداْ
ُٚدددد٘تّ – هددددم يهرددددا يهددددب ٜيكتبدد د دددداُْ٘
يجلا ٚدد ٗ ٞوددى يهطدد٘ ٗ ١ددِع تو ددل٘ ار ٗٗ د
إُٔ ًّ ععٍ يهرة٘ي يهيب  ًّ - ٞٙل  ٝصاًوٞ
ٙددِرٍ ددا ًِٔددا يوددٕ امل٘يٓدد يهدد كاُدد
تِص٘ ٜعؤٚا ُس ٕو ٗعيثار اٗي عوٌا ١يه ٨٩ت
يهيبد د ٗ ٞٙيملٔتٌدددْ٘ د د تٕ يهلبد د عدددّ لد د
عية ٙتٕ يخلٗ ٞ ٩عةوٕ يهِ و فوٍ جياٗي يف ٚاٝ
خي ا ٗ ٕ٢اي ٖ (أل٘يي ي٩يٚ ٞاي ت يق ً٘هاٖ) ًا
ٙاي عو٘ ًُ ٜ ٘ ٗ ٟغ هرية ٙتٕ يهسبً٘ٗ ٝيٓيدٕ
دد يهرا ٙدد ٗ ٞددا كدداْ ٗيهددا يهرددا يهسٚتٙدداٛ٢
ٗيهلٌٚٚا ٛ٢فدا ي ي ٜداي يرو ٗكداْ ٗيهدا عدا
يٚ ٪دددا ١يئ ٙددد ٞالدددت٘ ا ددارو ٗكددداْ ٗيهددداي
عا يه٘ ييًِ ٞاي ًتي ع
ثالجاً – العبقريـة واإلهلــام
ُٙةدداي د يهبددا ٝو كدداْ ُٚدد٘تّ ُا ٌ٢دارو
ًٗ ا ف ٞلدةص تسا د ٞفد٘ق لدٕو فاكتبد
اُْ٘ يجلا ٗ !ٞٚيف يملصدي،و ردآا لتٚسِ دْ٘و
ً ا فٙ ٞطدارو صدا ١إ ٙدق يهبداٙ ٜرود٘ ٗٔٙدي
ٗيملاٙ ١غو ٛتٕو فاكتب يهيخا كةد٘ ٝيفردٞ
ٗذل ك ٞيلتخاً يف ت  ٚيهةصا يت
إْ ي ً٪هٚو عود ٟدً ٞدّ يهي داأل ٞيهد
تيدددداٗ ٗ٪ي ٗٓودددد ٞإ ٓددددى ًددددّ يملرةدددد٘ي ْ ٙددددتٍ
ي٨كتبددافاْ يملددبك٘ يْ ي د ْ دداير رددآا
تسا دد ٞت ددة ًددّ رددا ً ٗ ٝدداٙ ١غودد ٛيف إ ٙددق
ًّٗ يمل٧كا ْ خي٨فار ًّ يهيب ا رآاٗيو يى
يهرامل يملبك٘ ّٙو تسا د ٞت دة ٗ ًداٙ ١غودٛو
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ٗهلدددّ دددداير ًددددٍِٔ ٙت٘ ددددى إأ يكتبدددداه
ددداُْ٘ يجلا ٚددد ٗ ٞددد٘ ٝيهيخدددا هدددم ْ يً٪د د
ٙتصود د كدددث ير ًدددّ يهرودددٍ ٗيهرٌدددىو ٗ ٙلدددّ
يكتبددداه ُٚددد٘تّ هةددداُْ٘ يجلا ٚدددٗ ٞيكتبددداه
لتٚسِ دددْ٘ هةددد٘ ٝيهيخدددا إ ٨تت٘جيددار هلدددث ًدددّ
يهروٍ ٗيه ٔ و ًٗتٙا ًّ يهيح ٗيهدتسل ٗ دا
اي ُا وْ٘ٚو يق «يإلهلاَ ٓد٘ دى فادا ٛ٢لد ٙع
 ً٪ألاي ف ٕٚيهتسل »
رابعـاً – العبقريــة واملجابــرة
إْ يهرية ٙدد ٞه ٚد إهلاً دار صاه دار ٗ ددا ٨
ردد دمه فٚددددٕو ْ يملثددددا ً ٝددددّ يهبدد د ٗط يه٩اًددددٞ
هورية ٙدددٗ ٞيملثدددا ٓ ٝددد ٛيهرٌدددى يملٌدددتٗئ اه د د
 ْ٘ ٙيهب ٜاَّ هويب  ٞٙكث ًّ
ٙة٘ي يهرا
ه د يصددزيع «إْ يهرية ٙددٓ ٞدد %1 ٛإهلدداَو ٗ%99
عدد ق» ٗٙةددد٘ي يهبددداع ٗيهِا دددا يملردد ٗه ت
إهٚدددد٘ت «ه ٚدد د يمل٘ٓيدددد ٞإٔ ٨دددداير ًت٘ي دد د٩رو
ٗه ٚدد ِٓاهددم ًثودد ٞيف ًٚ ٜددايْ ًددّ يملٚددا ّٙ
عوددد ْ ٟيجلٔدددا ٙدددبٓ عيثدددار» ٗٙةددد٘ي يه ٗي٢دددٛ
يإلٙصدداه ٛيملردد ٗه ه تدد٘ ً٘ يفٚددا «هةددا تروٌدد
كث ير ًّ مجو ٞيهباع د٘ ه يإلهلداَ ٙدأتً ٛدّ
يهرٌددى ٗ ُددا عٌددى كددث ير رددا ٗهددات ٗيٚ٢ددارو
ٗهلددّ ٓددبي ٙ ٨لسددٙٗ »ٛةدد٘ي يهددتع ٍٚيهدداٙ
ا ي ر «إْ ي٬هلد ٞيمليا كد ٞختد إأ ً داعاٝ
يإلُ اْ يملثا »
ًٗدددّ يمل٧كدددا ْ إزلددداا  ٜعٌدددى ٌٚ ٜدددٞ
ٙتصوددد يهددددِسو يهص٘ٙدددى ٗ «يهرٌددددى عوددد ٟيمل٘ ددددٞ
–كٌا ٙة٘ي ًثى إُلوٚدت- ٜ
يهص٘ٙو »ٞفاه
ٓ٘ لدتا يهرية ٙدٙٗ ٞةد٘ي ًٚخاٚ٢دى رد٘ه٘ص٘هو
يحلدددا٢ت عوددد ٟدددا٢ت ُ٘ ٝدددى عدددّ كتا دددٕ «يهددداْٗ
يهلددددا  »٥يف عدددداَ « 1991هةددددا كتيددد يهدددداْٗ
يهلا  ٥يف مخ  ٞعب عاًدار ٗ ُدا ردر ا٪لد
ُسددق عؤٚددا عب د  ّٙعاً دار» ٗ ددا عددا
 ُ٪د
ٚتٔدد٘فّ كتا دد ٞيه ددٌسُ٘ ٞٚيخلاً ددً 51 ٞدد ٝو
ٗ عدددا يٙ ٪د د ٘لدددتاه فوددد٘ كتا ددد ٞدددتٕ
يهرعً« ٌٞٚايَ ٘فا  »ٜيد٩ل ًد يت عود ٟي ٪دىو
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يضٍ عِٔاو تدُ ٟدٕ فلد يف
ٗظى ًع هم
إ دد يق رلص٘ألٔددداو يدددٍ ًِحٔدددا ذلاٗهددد ٞصد د ٝو
فلاُ يهِتٚا ٞعٌ٩ر ك٩لٚلٚار ي٢رار ٗٙةد٘ي
يهلات يهلي حي ٟٚة « ٛا كت يجلٌوٞ
يه٘ي ددا ٝي٩يدد ٗ ردد ًدد ٝو تدد ٟددى إأ
يهوسغ يملِال يهبٙ ٜتصوهديٕ يملرِ»ٟ
خامساً – العبقريـة والجقـة بالهفـس
 ٨ردددم ْ يهثةددد ٞددداهِسو ضددد ٗ  ٞٙهلدددى
عيةدد د  ٜفاهرية ٙددددٞو كٌددددا ٙةدد د يهسٚو دددد٘ه
إً لْ٘و ٓ ْ ٛتدٙ ًّ٧دمو ٗ ْ ترتةدا ْ ًدا
ٓ٘ ا ق يف ويم يخلاص ا ق جلٌٚع يهِدا
فاهثة ٞاهِسو ض ٗ  ٞٙإلًاي ن احلافت ٗيهايفع
إأ يهرٌدددى ٗيملثدددا  ٝعوٚدددٕ ٗٓددد ٛضد د ٗ ٙ ٞٙطد دار
ه٘ي٘ق يهِا م فأُ إْ تِ ًّ٧س دمو فودّ
ٙدد ًّ٧ددم ددا كٌددا ُٔددا ضدد ٗ  ٗ– ٞٙددد٘ ٝ
كثد د إحلا د دار  -هبدددحِم اهبدددااع ٞيه٩اًدددٞ
إلظٔددا فلددا ن ٗ عٌاهددم ُٗب د ٓا عودد ٟيملدد٫
فٌدددددّ ْٗ ٓدددددبٖ يهبدددددااعٞو ت دددددي ي٪فلدددددا
ٗي٪عٌاي يهرعٌٚد ٞي ٚدِٙ ٨ ٞتسدع ٔدا دا ًٗدا
يهرية ٙددد ٞإ ٨يهسلددد ً ٝطددداف ٞإأ يهبدددااع ٞيف
ُب د ٓا ٗيال ٙ ٨عٔ د عٌوددٕ عددّ أل ٙددق يجليِددا١
ٗٙةدد٘ي يهايٓٚدد ٞيه ٙصدداُ ٛا يٚ٢ودد« ٛإْ يهِاددا
ٓ٘ يمل٘ه٘ يهصيٚر ٛهوا ا »ٝ
سادساً – العبقريـة واالستقالليـة
ًدددددّ يمل٧كدددددا ْ ي٨لدددددتة٩هً ٞٚدددددّ ٓدددددٍ
ًددد٩ٓ٧ت يهريةد د  ٜفاهِدددا ٙسلد د ْٗ تسلد د ير
ًتبددا ٔارو ٗٙت د فْ٘ ًدداف٘ع ًددّ ي دى ٙددتٝ
يهةصٚدددعو تودددم يهغ ٙدددت ٝيهد د جتردددى يحل٘ٚيُدددات
تسل أ ا ٓا فرِاًا ٙستع صٚع ًّ يملارٞٚ
ٗ يخلٚىو جي  ٜكى ٘ٚيْ صود ي٬صد و هدٚو
ُٔ٪ا تردً ٛيرد ٓدبي يهسدتعو ٗهلدّ  ْ٪جتدا
ُدد٘ع يحلٚدد٘يْ يهدد ُةبدد عودد ٟي٢ددتٖ يهافِٚددٞ
دٞ
د
عوٌتٕ ُدٕ إ ي ٙتيدع يهةصٚدع دي
عايٗ ٕ٢كبهم يهبأْ هدا ٠يهيدايٗ ٚ٢ي٪ألسداي
ٗيهراًددد ٞإُٔدددٍ ٙلُ٘دددْ٘ د د يهتدددأي يهبددداٙا

هوتسل يجلٌاع ٛيهسص ٜو ٗ

ٙت ٝيهةصٚع

ًّٗ يمل دوٍ دٕ عودُ ٟصداق ٗيلدعو ْ يهيةدا١
تلسوٕ ٙدت ٝيهةصٚدعو ًدا يهتةداَو فد ٩حيةةدٕ
إٗ ٨ه٣م يملياعْ٘ ٗييا ْٗ يهبٙ ّٙأصبْٗ عوٟ
عددددد٘يتةٍٔ ًٌٔددددد ٞددددداّ ٜيئددددد٘يو ٗدلا ٔدددددٞ
يهرةيدداتو ًددّ ددى تِسٚددب « دداٗي عٌدداي يال يف
ي ٪ض»  ًّ ٜى إعٌا ي ٪ض
سابعاً – العبقريـة والتعليـم
هٚو ًّ يهط ٗ  ْ ٜحي ى يهريةد  ٜعودٟ
ددا كددي ًددّ يهترودد ٍٚيملا لدد ٛفد ْ كد٩ر ًددّ
يٙ ٪ددد يهرددددامل ٛدددد٘ ئ ُددددا ردددد٘ ٗيه ٚالددددٛ
يه ٙصدددداُ ٛا يٚ٢وددددٙ ٛدددداص ٩يملا لدددد ٞدددداير
كبهم ف ْ يه ٚ٢و يٙ ً٪ل ٛيٓاَ هِلد٘هّ
ميلدد د يف يملا لدددد ٞإ ٨ييدد د عبدد د رددددٔ ير
فةدد د و ٗإْ يهلاتدد د يهلددددي عيددددا ذلٌدددد٘
يهرةا (يهب ٜه كث ًّ  07كتا ار) ٙترداّ
يف يملا لددد ً ٞدددت٘ ٠يهبدددٔا  ٝي ٨تايٚ٢ددد ٞدددى إْ
 ٙددْ٘ ميل د
يهرددا يملخددزع يهس دب تً٘ددا
يف يملا ل ٞكثد ًدّ ي٩يد ٞردٔ ! هةدا كٌود٘ي
تروددددد ٌٍٔٚصددد د ق صددد د  ٠رلتوسدددددٞو كحطددددد٘
يحملاضددد يت ٗ ددد ي ٝ١يهلتددد ًٗ ٩عددد ٗ ٞددددا٢ع
يحلٚا ٝفاهروٍ  ٘ٙ ٨ا يف يملا ل ٞفة
ثامهاً – العبقريـة والصحـة
كددددبهمو فدد د ْ يه ددددح ٞيهلاًودددد ٞه ٚدد د
ض ٗ  ٞٙهورية  ٜفةا كاْ يهلات يه ٙصداُٛ
يملرددددد ٗه ٗلدددددلا ٗيٙوددددداو ٗكددددداْ ي ٗٙدددددّ
ٗإً لْ٘و ًدّ يمل ضدٟو ٗهلدّ ٓدبي ميدِرٍٔ
ًّ يهرٌى يملت٘ي ى ملدِ إزلداايت ععٌٚدٗ ٞكداْ
يهِحدددددات ًاٙلددددددى ُغودددددد٘ ً ٙطدددددار دددددداهلوٛو
ٗيهلاتدد د يمل دد د ً ٛدددد٘هٙ ً ٚطدد دار اه ٢ددددٞو
ٗيمل٘لٚةا ي٪ملدآُ ٛاُداي ضد  ٙير دى هةدا كداْ
يهلاتددد د يه ٗلددددد ٛلت٘ٙس دددددلٗ ٛيهلاتددد د
يهس ُ دد ٛفودد٘ ٗيإلً يألدد٘ يه ًٗدداُ٘ٙ ٛهٚدد٘
 ٚد ٗيهسٚو دد٘ه يهس ُ دد ٛالددلاي ً ددا
اه ع!
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تاسعاً – العبقريـة والفقـــر
إُٔددا هتلددا تلددْ٘ اعددا ْ ٝيهسة د ٙدد٩اَ
يهريددا  ٝيف ددايٙات ٚدداتٍٔو ددى هةددا ٨اَ يهسة د
رطٍٔ ت ٟيهِٔاٗ ٞٙهلّ يه ى يهرعدٙ ٍٚبدر
لداهٞو ٗ ُدٕ  ٨داّ ْ ٙيود ٓدبٖ
يٌ٢ار ُٕ دا
يه لدددداهًٌٔ ٞددددا كدددداْ يهددددثٌّو ًٌٗٔددددا كاُدد د
يهرةيات ٗيه ر٘ ات
ٗيف إ ا ١مشى  977ى ًدّ ي٪ردخاص
يهددب ّٙدداًّ٘ي ردد٣ٚار هويبدد ٗ ٞٙت كدد٘ي ددٌاتٍٔ
عو ٟيهص ٙق يهب ٜلا ٗي فٚدٕ فداصو٘ي يهتدا ً ،ٙدّ
ٗلع ٘ي ٕو يتط ْ  ًٍِٔ 077داٗ٦ي ٚداتٍٔ
يف ا يعدد ٞض كا ددأٍ٢و ٗ ْ ً 577ددٍِٔ دداع٘ي
يه ح يف يهص اتو ٗ ْ  ًٍِٔ 577كاُ٘ي يف
ٗي عٔددآٍ اهرٌددى ً يلددو حيٌوددْ٘ ي ٗ٪يق يف
يمللات د ًددّ ًلدداْ إأ خيص د و ٗ ْ ً 177ددٍِٔ
ا اٗ٦ي عٌا٨ر غا ير يف يمل اُعو ٗ ْ ًٍِٔ 17
عٌوددد٘ي يف ردددق يهصد د قو ٗ ْ  17رخ د دار ًدددٍِٔ
فة د (  ٜددى ًددّ ً %9ددٍِٔ) كدداُ٘ي ِٙتٌددْ٘ إأ
ل ت٘ف هأٙا يملاي
هةدددا ٗي دددٕ ٗه٣دددم يهِدددا حْ٘ كدددث ير ًدددّ
يهعددد د ٗه يملا ٙددددد ٞيه دددددريٞو ٗهلدددددٍِٔ عٌوددددد٘ي
ٗ لددد٘يو ٗلدددٔ ٗيو ٗكدددافح٘ي ددد يهلتددد و
ٗٗ دداٗي يٙ٪ددا ٜيه د كاُ د تةدد٘ ٍٓ إأ ايٙددٞ
أل ٙق يهِاا
عاشراً – العبقريـة واملــرأة
ًدددّ يهثا ددد ْ «ٗ ي ١كدددى ععددد ٍٚيًددد »ٝ
ٗتلددددْ٘ توددددم يملدد د ٝو عددددا ٝرو ٗيهددددا ٝيهرعددددٍٚو
ٗصا دد ٞملددا هوز ٚدد ٞيٗ٪أ ًددّ يد كددي يف ٚدداٝ
يملدد ِٓٗ ١دددان دددا٨ت هريدد فٔٚدددا يًدد ٘ٔٙ ٝيٓدددا
يهرع ٗ ٍٚيهايفع ٗ يملؤٍ

ًٗددّ ٔدد ٞص د ٠و ةة د يمل د ٝو ٗ ةددقو
ِس ددٔا دلددا ير ععٌٚدد ٞيف كددى ًٚددايْ تة ٙي دار
فٔدد ٛددا د ات يف يٗ ٪يهسددّ ٗيهروددٍ ٗيه ٚالددٞ
ٗيهددداّٙو ٗ تددد ٟيف يحلدد ٗ دددا لدداّى يهتدددا ،ٙ
ددا ١يه دٚاً ٝد  ٍٙيهرددب يَ ( ١
دأ ه ًدّ ُد٘
يمل ددد ٚلددد٘ي يحمليدددٗ ٞيه ددد)َ٩و ٗصاجيدددِ ٞدد
ص٘ٙوددا (اٗئ يهددِد ذلٌددا عوٚددٕ يه ددٗ ٗ َ٩ي ًددّ
خيًدددّ لددداهتٕ ٗردددارٕ ٗخيا ٖ)و ٗ ي رددد ٞيهراٗٙدددٞ
(رٔٚا ٝيهربق يإلهل)ٛو ُٗس ت( ٚاٗ  ٞصِداتْ٘
ٗرد د ٙلتٕ يف إعددد ْ٩يهت٘ ٚدددا)و ٗخيلدددٚا (اٗ دددٞ
ف عدددددددْ٘)و ٗ ددددددداْ ي ن (يهيصودددددددٗ ٞيهةا ٙدددددددٞ
ا ددد د
يهس ُ ددددد)ٞٚو ٗاُ٘ ٚدددددا (يملولددددد ٞيهددد د
يإلً يأل٘ ٙدد ٞيه ًٗاُٚدد)ٞو ًٗددا  ٜكدد٘ ( ٜيهراملددٞ
يه د ُاه د ددا٢ت ُ٘ ٝددى هس ددؤا فوددت يه ي ٙددَ٘)و
ٗيهلاتيدد ٞيملراددت ٝيهرٌٚددآ ١ددٚو كٚو د ٗ سددى
يهلت زلاايت يهاكت٘  ٝعا٢ب ٞعيا يه ّ
( ِدد يهبددداأل)٤و ٗيهددداكت٘  ٝلدددٔ يهةوٌددداٜٗو
ًٗددددددد ٛاٙدددددددا ٝو ٗٗ ي لدددددددلاك ٚو ٗخي ايدددددددا
ك  ٙدد د و ٗ دد د ي ددددمو ٗي٪صدددد٘يت دد د ُٗ و
ٗ ّٓ
ٗه ٚد ي ٪ددا ١يه د ك د ت لدد٘ ٠ددٚي
ًددّ فددٚي ِٗٓددان ةٚةدد ٞيا تدد ٧ً ٞيٓددا ْ يمل د ٝ
ددا ييتد ُددٕ ميلددّ ْ ٙلددْ٘ هلددا (كاه ددى)
رأْ ععٍٚو كوٌا كاُ ظ ٗفٔدا ت دٌ تسدت
يمل٘يٓ ٗتسا يهصا ات
خيصددددد يهلدددددددد َ٩إْ يهرٌددددى صددددا ٗ دد د
ٗت كٚددددددتو ٗيهثةدددددد ٞدددددداهِسوو ٗي٨لددددددتة٩هٞٚو
ٗيهبااعٞو ٓ ٍٓ ٛيهبد ٗط يه٩اًدٗ ٞيهلافٚدٞ
هورية ٗ ٞٙيهرعٌٗ ٞهلّ كى هم هّ ٙسٚداو ًدا
تلّ ها ٠يمل  ١ذلي ٞهويب ٞٙو ٗ ي ٞدا ٞ
يف إعٌا ي ٪ض عو ٟيه٘ ٕ يملصو٘
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ألنه خصّين بفذه السعادة
قراءة يف جمؿوعة (حؾووات احلؾيب)
لؾؼاص حسين هالل
نفؾة السودو*
من الطؼوس اليت اعتدتفا يف قراءة الؽتاب ،أي كتاب ،تػؾقة مظفره:

دار الـشر ،الغالف ،اإلخررا الػرين ،ثرم عراا الـشرر عؾرى الصرػوة األ ،
الغررالف األخررل،
فالتػصررقالت الصررغلة عؾررى الصررػوة المانقررة ،ثررم الررذهاب
معامل الؽتراب كؾره ،كؿرا تػعرل
حقث متـح دار الـشر الشاخصة اليت تػضي
ذاخصة الطروق بإجياز دروع (هـا مدارس! هـا مـعطف! أمامك مطب!)

ٚسرٜعاً أعو ٛىل ملقكمَو ١مليوش نيومْ ٞىلٕ
ناْوووود َكوووومَة ل ٚملتووووم ٠يًهانوو و ٚأ وووور٣
يهان آ ر ،سوقك ىل ُهٗوم مليكورملُ ٚ ٠٤هٗوم
نم ٜٔٚملالْطقاعاتٚ .نٓد َسورٚة ٠نْو أَواّ
َكمَووو ١نةقٗوووا مليووومنةٛة اوووا٥ر ٜووؤ مليوووم،ٜٔ
ٚأنٛقووأ إٔ أسووةمٝم َوؤ ىل،وواوانٖ٘ٚ ،وو ٛملييوواعر
ٚمليهان و مليوور  ٜٔملقةهوو ٧عًوو ٢اكاووو ١عُٝكوو١
نسوووةطٝأ ارتملةنٗوووا إٔ نةجملوووا ٚمل ووواَ ت مليوووش
ٜضوووطر ىليٗٝوووا أ ٟنانو و ل مليٛسو و ملي كوووال.
ٚمل اًَ ١طقأ ىلْساْ ٞال ام َٓ٘!
ىلْٗا قصص ((تًٜٛات ملؿًيب)) اٌ قصص
((تس ٖ ٍ)) مليذ ٟعروة٘ قًٚ ،ً ٝنوإ ل
ذملنرنوووٖ ٞا ٥وواً نايإوووٌ َوووأ ىل،ووواو ١إٔ ٖوووذمل
ملإلْسإ َٛملظ  ٕٚنًٌ أٚ ًٌَ ٚال نع عًو٢
صووٓاع ١صًصوواي٘ ٚلااًٝوو٘ اطرٜكةوو٘ ملـاصوو،١
مليش ال نعةُم صخقاً ٚال ملقةحاَاً يعامل ملنٛ،مل٤

أ ٟأْ٘ خيًَ ٛؤ مليٓرُسو ١ٝمليوش نوتتِ أْماسوٓا
تةووووَ ٢وووؤ ملققةووووم ٥مليووووذ ٜٔمل ةووووا ٚمل اعووووم
*
مل ةقاةملت مليًر ١مليعرا ١ٝل مليصمٛف ملالاةممل.١ٝ٥

النافرة
سووووفنٛقجم ل فُٛعوووو ١قصووووص تًٜٛووووات
ملؿًيب يأل  ٜتس ٖ ٍ عٓم مليكصص مليش
ُٚمت ٖ ً٣ٛل ْمسٚ ،ٞأٚهلا قص(( ١مليٓاووذ))٠
تٝوووع ٜعوووٝه ((سووواٖر)) (ملسوووِ مليقطوووٌ) عًووو٢
عر،ٚووٗا مليًًٝٝوو ،١مليَٝٛٝووٚ ،١اطًةٗووا ((ْاٖووم))
مليش نةحرة َٔ اٝااٗا نٓاةجن ١نةيًح أٚةملقٗا،
ٚةقٚ ، ١ةقوٚ ، ١تو ٜطًوأ مليصوقح ًٜٚةكٝوإ ل
ملييوواةأ أ ٚل َهووإ عوواّ ،ال نعووم ٙملٖةُاَ واً،
يهٓوو٘ نهووٌ ملقمةووٜ ْٛسوور يٓمسوو٘ ذةمل٥ووأ
*

أديبة سورية.
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ػاًٖٗال ىلْ٘ ملإل ص يًرملاط ١ملقكمسو ١اُٗٓٝوا
ٚىلَعاْاً َٓٗا ااسةقعا ملييقٗات ،وٗ ٞغاةقو ١ل
ؾّووو ١تقووو٘ ىل َوووا ووووٛم ةأسوووٗا ،تةووو ٢أْٗوووا مل
نٓكطأ عٔ َٚصً٘ يٚ ١ًٝملتم ،٠مبا و ٘ٝيًٝوٚ ١ووا٠
ُٗٚا.
ٖوووذ ٙملقوووتم مل ضووور ٠ل ْسووو ٝمليكصووو،١
و إٔ نٓةٗوو ٞىل َماةقو( ،١ملقماةقوو ١مليوش َوؤ
أًُوووٗا ًووول مليمووؤ مليكصصوووٚ )ٞمبجملووور ذنووور
مليووتٚا ملقةووٛو ٢سووٝةٛقأ مليكوواة ،٨ملييوورذ مليووذٟ
سٝحطِ أت ّ ((ساٖر)) ملقةُا  ١ٜل مليةخٝٝوٌ!
سووٝذٖ مليرُووٌ يطً و ٜوومٖا ٚسدوضوو٘ ا و ٚ
ٚمبا ٜيق٘ مليةفْ! ٝ
ٜقوووم ٚملؿووومة امملٜووو ١أن ووور َووؤ عوووا ،ٟ
يهوؤ مليهانوو ةوعوو٘ ىل َسووة ٣ٛقصوو ١قٜٛوو١
ملإلشعاأ ،تٝوع واُوف مليكواة ٨ايخصو ١ٝااي و،١
ناْد َةٛملة ٖٞ ١ٜملن ورً ،٣وجم سوةاةٖ .٠وٞ
شخصووو ١ٝمليطقٝو و مليٓمسووو ،ٞمليوووذ ٟتضووور ل
مليتَٔ ملي ايع يًكص.١
مليوووتَٔ ملنٍٚل (يٝووواي ٞمليةٛملصوووٌ) ،مليوووتَٔ
ملي اْٞل (ةوض ْاٖم يعاشكٗا).
ٚمل ٜيووف مليهانو إٔ ٜدنٓووا ٖٓوواىَ ،ووأ
ملـٝقٚ ١ملقرملةٚ ٠مليةيه ،ٞاٌ أ م ٢تًكوٖ ١وٞ
سر مليكص ١ملؾُ.ٌٝ
ٜر ٟٚساٖر يًطقُٚ ٝع٘ (ٖٚذمل ٜع أْ٘
قاةب ملقرض)ٚ ،مليطقٜ ٝصر ٞااْةقا ٙىل ل اعم
مسوواع ٞة ٖووا صوواة يًووٛة يوو ٕٛمليوومّ ،يًيووُ
طعوووِ مليرَوووا ٚ ،يًّٝوووٌ أمل ملؾحوووٚ ،ِٝل ةووواّ
ىلورملغ نٌ مليةمملعٝات ٜهة مليطق ٝل وودٙ
ملـووواص ٚاوووايكًِ ملنيووورل ،وووح ١ٝأ ووورَ ٣ووؤ
،حاٜا مليسٝمٚ !ْٕٛ ٠ا قٛس ل مليٓاوذ!٠
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مجلة القصة األخرية أذهلتين..
مل نهوؤ ْاوووذ(( ٠سوواٖر ْٚاٖووم)) فوور
َسات ١يًرغق ١ىلذٕ ،اٌ ناْد َسرتاً َمةٛتاً
عً ٢عامل ملإلْسإل ملؿًِٚ ،مليسرملبٚ ،ملنَوٌ،
ٚملـٝقوٚ ،١نسوور مليعتيووٚ ،١مليًجملوو ٤ٛىل ملؿًووٍٛ
مليٛملقع ١ٝملي..١ُٖٝٛ

أجوبة بتهوّي
مليكص ١ملي اْ( ١ٝأُٛا ١اةٗوٚ )ٟٛةمل ٤مليعٓوٛملٕ
أصوٌ أعُوول ،لاَو ّا نٓٝجملووانٝجم مليصوٛة ٠مليووذٟ
ٖ ٛملنصٌ ققٌ مليةإٗم ٚاعم!ٙ
أُٛا ١اةٗ،ٟٛ

إٔ نه ٕٛعً ٢أس!١ً٦

ٚملنسوووَٓ ١ً٦وووذ اوووم ٤مليُٛوووٖ ٛووو ٞملنصوووٌ
مليصً يسمٚة ٠ملؿٝاٚ ٠مليٛعٚ ٞآا ٤ملقٛقجم.
سووووفٚة اعووووض ملنسوووو ١ً٦مليووووش ػٛيوووود ل
مليكص ١مل نرا ة طرٜكٗا مليرٝ٥سٞل
وو ااااَ ،سك افَرٜها ؟
وووووو قوووواذمل مليعووووورب ل َسووووك  ،ال ٜكةًوووووٕٛ
أعوومملْ٤ا مليووذٜ ٜٔووذع ٕٛىل ٛنٓووا ل مليعوورملم ؟ أٚ
عً ٢ملنقٌ ٜطر  ِْٗٚ؟
صات ملنس ١ً٦طمٌ عُور ٙنسوأ سوٓٛملت،
ٚملمسوو٘ ((عُوورٚ ))ٚال شووو إٔ مليهانوو مل ةوواة
ٖذمل ملالسِ ؼمٜومًمل َؤ أسوًٛب مليعورب ل شور
ا غةِٗل قاٍ ٜم ٚأة ف عُور( ٚملمسوإ ةَوتملٕ
ؿاي ١عاََ ١مدٚ .)١،تاٍ مليساٚ ٌ٥مل  ٝل
قص( ١أُٛا ١اةٗ ٖٛ )ٟٛل مليٛملقوأ تواٍ فةُوأ
ارَة٘ٚ ،تٛملة ر ٟا ةًُ ٚ .ل تو ٜقومٚ
مليسوووا( ٌ٥ملؾٝوووٌ مليموووش) ْكٝو واً ،صوووال مليٓكوووا،٤
ٜررم مل  ٝل ٚملقأ َرنقو َٚةيااوٚ ،عاُت
نُا نصٛة ؿإ ١مليكص!١

قراءة يف دلموعة (حلويات احلليب)

ملنب ٜةووووووااأ ملن قوووووواة عًوووووو ٢مليةًمتٜوووووو،ٕٛ
ٚمل طوووووات ال نهوووووجم عوووووؤ مليضووووو ٚ ،قووووووا٥أ
ٚأناذٚ ، ٜنإًٚ ٌٝػاٌٖٚ ...س ٣ٛذيو..
ٚمليٛيم ٜٛملصٌ طور ملنسو ١ً٦ل ٖوذمل ملقٓواذ
ملقضطرب ،ملؿاُ يًر...١ٜ٩

حواش على منت احملبوب
َٔ أمجٌ مليكصص مليش طمرت اايياعر١ٜ
ٚمليعُوولٚ ،اوومت َطوور  ٠ااؿٛملشووٚ ٞمليةه ٝووجم
ٚمليرَوو ، ٛقصوو( ١تووٛملم عًوو َ ٢و مل قووٛب)،
ةمبا نْٗا غوا ةت مليٛملقعٝو ١مليصورو ١ايخٛصوٗا
 ٚالالنٗوووووا (نايهمٝوووووٌ ٚمليهوووووٛف ٞوٗوووووِٝ
ٚسووووٛملُٖا َوووؤ قصووووص مل ُٛعووووٚ )١يألمسووووا٤
الالنٗا ل نٌ مليكصص.
ل تٛملم عًوَ ٢و مل قوٛب شواعر ملمسو٘
((أيووجم)) أ ٍٚتوورٚف ملنظمٜووٚ ،١سووٝم ٠ؼوواٍٚ
نةاا ١ملن ب ملمسٗا ((ْ ))ٕٛيعًٗا ْ ٕٛمليٓسو،٠ٛ
ٚأٜووو ًا نووووإ نطرٜووووت ملؿٛملشوووو ،ٞسٝمضوووو ٞىل
أاعووم ،أاعووم ْكطوو ١ل ةقووص مليووم إ ملييوومٝجم
تٝووع زةووتا طايعواً َوؤ اعووة َةكوواةاة  ،ىلذ
سوٝك ٍٛأتوم مليومةملٜٚه الاؤ ملييواعر ٖٚوًٜ ٛوٗٛ
ل ةتًوووووَ ١مةسووووو ١ٝعًووووو ٢ملييووووواط ٧ملن ةم ل
ملي ذقٝوو١ل سووةحٌُ يووو ملنٜوواّ أ واً غووم شووكٝل،
 ًٜغ عرف ملؾٚ ِٝحيمظ أشعاة أاٝو ناًَ..١
أقووٖٓ ٍٛووال ٖهووذمل نهوو ٕٛمليكصوو ،١مجووأ
اوووووة ت أسوووووكطةٗا مليووووورٜح ل آالف مليًحإوووووات
مليتَٓ ،١ٝيهٔ مليٝم ملؿاذق ١نهَٗٓ ٕٛوا ٖور٠
ُمٜوووم ،٠هلوووا ةتٝكٗوووا ملـووواص ٚيْٗٛوووا ُٚوووذبه
ملالْةقا ٙىليٗٝا!

فضل اهلل
ل قص ١وضٌ ملهلل ،ملييخص مليمرٜم مليذٟ
شاٖمْا ي٘ َ  ً ٝل ةٚملٜات ٚأعُاٍ وٓ ١ٝن م٠
(نووايقًٗٚ ٍٛملق و ٚى ٚمل ووذٚب)ٖٚ .وو ٛمليٓوواطل
ووواةا َٓطووول ملؿووومة ٚملييخصوووٝات ملقٓحٛنووو١
غصا٥صٗا مليةاَ ١مليش ال نيذ عٓٗا.
عٝوووووع ٜقوووووم ،ٚنووووواة ٠صوووووٛناً يًكووووواص أٚ
مليرٚمل٥ووووٜ ،ٞووووذنّر عكٝكوووو ١غا٥قوووو ،١أ ٚصوووومً٣
يضوووووُم َٓحوووووُ ٢اْقووو واً ،أ ٚتهُووووو ١نسوووووةقل
مليٓٗاٜات ملقمد َٔ ١،صرملعات ال نهجم قا١ُ٥
أ مليقير!
شخص ١ٝوضٌ ملهلل أشق٘ َوانه ٕٛاوايٛيٞ
مليذٜ ٟصم٘ ملقتملا ملييوعيب مليوذ ٟال وم ٚسو١ًٝ
يًجملوورأ ٠أ ٚمليةجملوور ٩ىلال اٗووذ ٙمليصووٓاع ١ملقةرا،وو١ٝ
عٔ مليٛملقأ  َٔ ًٙٛ ٚقسات ملي ن!١
ذة ٠ٚمليكصووو ١إٔ ((ناٜوووم)) ُٝٚووو٘ مليكرٜووو١
ملقعرٚف عم ٠طقع٘ ٚشم ٠اطيٜ٘ ،سفٍ وضوٌ
ملهلل ملقصر عً ٢عتٚاٝة٘ل
َووا توورملّ عًٝووو ٜووا وضووٌ ملهلل ،نعوورٟصووقاٜا ،ووٝعةو ل وضوواٝ ٤ايوووَ ،ةوو ٢شوو٦د
ٚنُا نرٜمَ ،ا اةخاف ملهلل ؟
 ٝوضٌ ملهلل اة طجم ٚنكربل
وووو ٜع و تضوورنو ٜووا سووٝم ناٜووم ،ت و ٍ
عًٝووو نعوورُٚ ٟوو ١ملآووو َوؤ اٝااٗووا عًوو ٢أةض
مليٛملقووأٚ ،وووٛم ووورملم ملآووو نًُووا شوو٦د َٚةوو٢
نرٜم ؟ َااةخاف ملهلل ؟
ٖذ ٙمليكص ١قا ن اايةمملعٝات ،ىل قصو١
طمٌ أْمةسٔ ٚملقًو مليعاة. .ٟ
َٚا ٖ ١َُٗ ٞملققمأ؟
أيٝسد ىل ملي ١مليكيٛة مليش ؽمو ٞمليًو عؤ
عْٓٛٝا ؟
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يف اخلتام:
شووهرملّ َوؤ مليكً و تس و ٖ و ٍ ل نووٌ
قصوووَ ١ووؤ قصصووو٘ ٜكووورب يٓوووا صوووٛةٚ( ٠صوووٛةٙ
َةٓٛع ١اانسًٛب ٚملقٓاذ) آُٝا ٜقم ٚمل ةُأ َٔ
ًمٗووا نوواَ ً نُووا مليًٛتووٜٚ .١عُووم أ ّيووا ٜرُوول
نماصً ٌٝم ١ٝمليًٛت ،١اٌ ٜدنٗا قؤ ٜرٜوم إٔ
حيمم وٗٝا طٜ ،ً ٜٛسةقصور ملقماةقوات ٚمليإًوِ
ٚملؾٌٗ ٚمليٓمام ٚملْهساة ملنت ّ!
ٚنْوو٘ يووَ ٝوؤ ملقطًووٛب إٔ أقوورأ عًووٝهِ
فُٛعوووو ١قصصوووو ١ٝاةسووووأ ٚسووووقع صوووومح،١
سطرملً .سطرملًٚ ،..عٓٛملْاً ىلار عٓٛملٕ .أنةم ٞمبا
طايعد َعهِ َٔ قصص.

ٚيوؤ أ مووٝهِ أْ و ملسووةُةعد ُوومًمل اٗووذمل
مليةٓووٛأ ل ملنَهٓوو ١مليووش ػوو ٍٛوٗٝووا مليهان و
ع و قصصوو٘ٚ..اةًو ملييخصووٝات مليووش مسعوود
صوووخقٗا ٚأْماسوووٗا ٚترنةٗوووا! ٚأعووودف اوووفٕ
صو  ٙمليطٜٛووٌ عًوو ٢نهوو ٜٔٛصًصوواي٘ قووم أْووة
وٓاً مجَٚ ً ٝيرٛالً عذم .وايكصو ١ملؿكٝكٝو،١
ٖ ٞنًو مليش نقك ٢ل ذملنر ٠مليكاة ٨نايٛشوِ
مليمرٜووووم ٚنةُٝووووت مب قٗووووا ل ووووول مليكصووووص
مليرتٜر.
نٓووود سوووعٝمُ ٠ووومملً ٚأْوووا ملقووورأ يألسوووةاذ
تس و ٖ و ٍٚ ،أةٜووم إٔ أشووهرَ ٙوؤ مليكً و ،
نْ٘ ص اٗذ ٙمليسعا .٠
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تطرح معلقة لبود بشكلها الذي ورد يف املعلقات السبع للزوزني أكثر من
إذكالوة .وتثري إذنارات ادنهاهاع يدوندة .اغنوا هها أقنرب إع الشنعر املنطن
والشااهي م املعلقات األخرى كمعلقة امرئ القوس وينرتة ورراة واحلنارث
اب حلّزِة ومعلّقنة زهنري بن أبني دنلم النخ امن خغنا ا الشنعر املننق
واملغق ل.

ثم إن نسوجها البندوي يف الغنوا ة والعبنارة واملانردة رنراز وحند بن
املعلقات .مما ادهدي م قااً خمهلااً منها يف مسألة النح يند النقاد .وايرتف
هلننا باأللننالةحمل واننندث ن يرب ناً ومسهشننرق ق وك ن ن ا أق ن الهاات ن ًا إع هننذ
املعلقنننة مننن القننندماء ننننن اقننند ترلهنننا منننع بننناقي املعلقنننات ولنننوم جننن نز
(5871ع) .كمننا ترلهننا مننع بنناقي املعلقننات أي.جي.اربننري بعن ن ان The
. suspended odes

ٚاختارٖا ٚي ِٝبٛيو َٔ بني باق ٞاملعًكاا
يٝرتمجٗا َفرد ٠بعٓٛإ " "The Golden odeإال
ض ـااارٚرَ ٠عاٜعااا١
أْااا٘ قأاااٌ إٔ ٜرتمجٗاااا أ ا ا ش
املهاااإ َااأ اخلًااا ٝىل ايعااارم إ بٝعاااا ١ىل
ايغااااراس أاشاااات مر أدالَ ٤اااأ ا ردٕ ٚار ااااٌ
اير ًاا ١اياار انرٖااا يأٝاات ىل َعًكتاا٘ يٝهاإٛ
أنثر دق ١ىل ايتعأري عٔ َعاعر ٚأأهار يأٝت
أااايٓؾ ىل رأٚ ٟياا ِٝبٛيااو ر ااِ أْاا٘ عااأري عاأ
أ اشااااٝض ايعاااااعر ٚرؤٜتاااا٘ يًسَااااإ ٚا ْصااااإ
ٚايطأٝعاااااا١س إال أْاااااا٘ أ ٟاياااااآؾ اباااااأ ايأ٦ٝاااااا١
أاملصتعرم ٚي ِٝبٛياو ىل رمجتا٘ ملعًكا ١يأٝاتس
اااا ٍٚإٔ ٜكتااآؾ ا ذاااا ٤اياااصٜٛ ٟيااات ٙايااآؾ

ٜٚؽااااا أ٘س يهاااأ عوَا اااا٘ ًااااٛا با ـااااُار
ٚاخلفا٤
َٚااأ اياااص ٜٔامتاااصبتِٗ َعًكااا ١يأٝااات َااأ
مجاع ١ايٓكت احلتٜث د نُاٍ أب ٛدٜا اياصٟ
نتاا ْؽا ا ا ْكااات ٜا َصاااٗأ ا عااأ املعًكااا ١بايًغااا١
ا زلًٝسٜاا١س ْٚعاار ٙىل دلًاا ١ا دا ايعربااا ٞىل
يٓااتٕ ىل ايثُاْٝٓٝااا املأهاار ٠نُااا ـاآُٗا
أُٝا بعت ىل نتااا يا٘ب بعٓاٛإ" :متيٝا ١اخلفاا٤
*
ٚايتجً ٞىل ايععر ايعرب"ٞ
َٚااأ إٔ نُاااٍ أباا ٛد ٜا ْاااأ عاأ ايٓكاات
*
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ايعاااعر ٟاياااصٜٗ ٟاااتِ باااايٓؾ ٜٚاا َٔ بصاااًطت٘
ٜٚعرٜااا٘ َااأ ناااٌ َاااا ٛيااا٘ َااأ اااارٚ ٜشاااري٠
َٓٚاشااأ ١إال أْاا٘ ٜؽاارا ىل دراشاات٘ ملعًكاا ١يأٝاات
ب ْااااا٘ شاااااَ ٗٓٝااااآٗ ايعاااااا ا ْاشااااا ٞيٝفاااااٞ
ظااااارتاٚط أٝاااااسٚأل ايٓسعااااا ١ا يصااااآ ١ٝبااااااملٓٗ
ا شطٛر ٚ ٟؽأ عٓت ٙايثٓاٝ٥ا ايفات ١ٜيغا١
 ٚرنٝأااا ا ا ٚشاااااٝاقا َٚفاااااردا س اا دالال
أْرتبٛيٛمَ ١ٝر أط ١با شطٛرٚ ٠إٕ تفُٓٗا
ؼرا  ١ىل ايٓؾ  ٚؽري ايًغ ١حبت اا ٗا عأري ا
أشطٛر ٜا ٜٚغً نُاٍ أب ٛد ٜعً ٢املعًك ١ىل
دالال ٗااا ايعُٝكااٚ ١إظااارا ٗا املفااُر ٠ايااتالال
ايااار ًُاااٗا أشااااوري اخلؽاا ٜٚصرتشاااٌ ىل
فصاااري املعًكااا ١ىل ٖاااصا ا واااار ٚإٕ قااااد ٙاياااو
أ ٝاْ ا ا إ عااكٝل ايًغاا ١يًأنااث عاأ إ ا٤ا ٗااا
ا شااااطٛر١ٜس أاا ا ب ٛدٜاا ا ٜعاَااااٌ َعًكاااا ١يأٝاااات
ٚمصااتٖا ايًغاا ٟٛال َاأ خااوٍ املعجااِ بااٌ َاأ
ايتالال ٚا ذا٤ا اير ٜفُرٖا ايٓؾ ٜٚر٣
إٔ املعًكااا ١ىل ْؽاااٗا ايهاَاااٌ ااآِ عااأ  ٚااات٠
ظاااااعٛر ١ٜيااااار ٟمجٝعٗاااااا ىل شاااااٝام ٓاٝ٥اااااا
اجلفاف ٚاخلؽ ٚبتاًٗ٥ا
ٚقأٌ إٔ فرض املعًكٖٝ ١أتٗا عً ٢نُااٍ
أب ٛد ٜدأعا بطا٘ صاني ىل ايعاعر اجلااًٖٞ
إ َٛقااخم رلتًااخم عاأ شااٝام دراشاات٘ يكفاا١ٝ
ايٓنٌ ىل ايععر اجلاًٖٜ ٚ ٞفاعٗا ىل دا٥ار٠
ايعو نًٚ ١ٝأعطاٖا ظ ٦ٝا َٔ املؽتاق١ٝ
ْٚعارتف ب ْٓااا يصآا أقااٌ َأ ٖا ال ٤مجٝعا ا
اٖتُاَ ا مبعًك ١يأٝتس ٚيهٓٓا شٓٓظر إيٗٝاا َأ
زا ١ٜٚرلتًف ١أُٔ ا ظاهايٝا ايار طر ٗاا
املعًكاا ١ناآؾس ٖااَ ٞصاا ي ١ايصااابل " Fore
ٖٚ "Runnerاااَ ٛااأ ٗااات يو ااال ٜا ا  ٞبعاااتٙ
نُا َٗت ذ ٢ٝبأ زنرٜاا أٓ ٜٛ ٚاا املعُاتإ
يًصااٝت املصاا ٝأهوُٖااا لَاأ بايأعااار ٠يعٗاات
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متٜااااتس ٚايعُاااااد ٠ىل ْٗاااار ا ردٕ ٚنوُٖااااا
ؽاااات ٣يًنرأٝاااا ١ايطا ٝاااا ١اياااار عاَااااٌ بٗااااا
ايفرْصَ ٕٛٝأ ايٓؾ املكتط يًتٛرا)1(٠
ٚقٝاش ا ا عًاا ٢ايااو نااثري ا َااا ْظاار بع ا
املصتعرقني إ احلرن ١احلٓفٝا ١ىل اجلاًٖٝا١
ٚرَٛزٖااا نصااابل يًاات ٜٔاحلٓٝااخم أ ٟا شااوّ
ٚبرز ىل ٖصا ايصٝام ايعااعر اجلااًٖ ٞأَٝا ١بأ
أب ٞايؽاً نرَاس يًصاابل ٚعوقتا٘ بٛرقا ١بأ
ْٛأٌ  ٖٛٚخاٍ ختجي ١زٚم ١ايرش)( ٍٛ
أكت فُٓ َعًك ١يأٝات أأهاار ا ٚعكا٥ات
إشااوَ ١ٝشااابك ١يًااتع ٠ٛىل زعااِ اياارٚا٠س ا َاار
اياااااصٜ ٟاااااتأعٓا إ ايعاااااٛد ٠إ َعًكااااا ١يأٝااااات
 ٚفنؽٗا َٔ متٜت
خيااااخم يأٝاااات نُااااا ْعًااااِس ٚأنت اااا٘
املرٜٚاااا ايعربٝااا ١املأهااار ٠قؽااات٘ املعاااٗٛر٠
ُٓٝا شا ي٘ شاا ٌ٥إٔ ٜٓعات ايعاعر ىل ا شاوّ
إعجاب ا ا باا٘ ٚبعااعر ٙأُااا نااإ َاأ يأٝاات إال إٔ
أ اا ٢بصااٛر ٠ايأكاار ٠سااصا ايصاااَ ٌ٥ؽاار ا إٔ ىل
ايتٓس ٌٜاحله ٢ٓ ِٝعٔ ايععر
ٚسلاأ ال ْ خااص بٗااص ٙايرٚاٜاا ١عًاا ٢ذلُااٌ
اجلااتس ٚأ ً ا ايظاأ أْٗااا َاأ ؼاآأ ايعاارذ١
ايتك ١ٝىل احلفاار ٠ايعربٝا ١ا شاوَ ١ٝاملأهار٠
ايااار ناْااا َاااا اااساٍ اااصنر ْاااسا اياااٞ ٛ
ٚايعااعرس َٚااا نااإ َاأ َٛقااخم أَٝاا ١باأ أبااٞ
ايؽً َٔ ايآ (ٖٚ )جا٥ا٘ املصاًُني ٚر ا٥ا٘
أبطاٍ قرٜغ ايص ٜٔؼرعٛا ىل س ٠ٚباتر نُاا
ٚرد ىل ايصري ٠البٔ إشنل رٚا ١ٜابٔ ٖعاّ
شٓعرتف إا ا بهٌ ٖاصا ايتاار ٜاْ ٍٛاؾ
َعًك ١يأٝت ٚيهٓٓا شٓعتُت عًا ٢شاًط ١ايآؾ
 ٚت ٙىل دراش ١املعًكاٚ ١ايٓتاا ٥املرت أا ١عًٗٝااس
د ٕٚإٔ ٓعٓا ٖصا َٔ االعتكاد إٔ يأٝت ا ٜكٌ
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بٝت ٘ٝاملعٗٛر ٜٔىل ا شاوّ أنصا باٌ أـااف
إ َعًكتاا٘ ا بٝااا اياار ٓطاا ٟٛعًااَ ٢عتكااتٙ
اجلتٜت
[املعًكٚ ١ايكرا ٠٤اجلتٜت]٠
تٌ َعًك ١يأٝت بٔ ربٝع ١ايعاَرَ ٟهاْ١
خاؼااااا ١باااااني املعًكاااااا أٗاااااَ ٞااااأ ايكؽاااااا٥ت
ايُٓٛامٝاااا ١يًعؽاااار اجلاااااًٖ ٞىل َٛـااااٛعا ٗا
ٚيغتٗا ٚأشًٛبٗا()2
ٚقت ْظُٗا يأٝت اشتجاب ١حلاٛاأس ْفصا١ٝس
أؽٛر أٗٝا ياربا٘ ىل احلٝاا ٠ايأتٜٚاَٚ ١فااخرٙ
ىل عً ٛاسُٚ ١إبا ٤ايٓفض
ٚر اااِ إٔ يأٝاااتا ٜفتتنٗاااا باااايٛقٛف عًااا٢
ا وااوٍ يهٓاا٘ ٜؽااخم ايااتغريا اياار أ اات تٗا
عٓاؼاار ايطأٝعاا ١أٗٝااا َاأ رٜاااا ٚأَطااار إال إٔ
انر ْٛار أٝأ ١ايعاعر ذتٌ َرنسا أشاش ٝا
أٗٝاس بغسٍٍ أ ٘ٝمتاشو ايرمٛي ١ال  ٖٔٚايعرباٞ
ٚـعخم ايٓفض
ٚأِٖ قصِ َٔ أقصاّ ايكؽٝتٖ ٠اٚ ٛؼاخم
يأٝت يًٓاق ١ايصٜ ٟتفٓٔ أ ٘ٝايعاعر ىل تاعٝا
يعاااٌ َااأ ٖاااصا ايٛؼاااخمس ي ٛااا ١را٥عااا ١حلٝاااا٠
ا ْصاااإ ٚاحلٝاااٛإ ىل ايأ٦ٝااا ١اجلاًٖٝااا ١بًٗجااا١
عف ١ٜٛإ ت ايصصام١
ٜتجٓ وا٘ صاني َٓاقعاَ ١عًكا ١يأٝات ىل
نتاب٘ ايععر اجلاًٖ ًُٜٚ ٞإيٝا٘ اني ٜارأ
إٔ ٜتخصس نغاريَ ٙأ ايٓكداادس خعا ١ْٛايًغا ١ىل
ظعر اجلاًٖٝني ديٝوا عً ٢ؼنت٘
ٜٚتًخؾ َٛقخم و٘ صني نُا ٜتُرنس
ىل ا دياا ١ايًغٜٛاا ١أٝتخااص َٓٗااا شااو ا أشاشاا ٝا
يٝؽٛغَ ْظرٜت٘ ىل ايٓنٌ
أٜٗ ٛعهٌ ظه ا َطًك ا بايععر املٓصٛا
إ عارا اياا ُٔٝالخااتوف يغا ١ايعااُاٍ عاأ يغاا١

اجلٓااٛاس ٜٚعااو ظااه ا َكٝاات ا ىل ظااعر ربٝعاا١
يعااتّ ااٛأر َااا ٜااتٍ عًاا ٢اخااتوف ايًااٗجا ىل
ٖصا ايععر ٜٚعو ظه ا ذلتٚدا ىل ظعر َفر
أٝكأااااٌ بعفاااا٘ ٜٚاااارأ َعظُاااا٘س ٜٚهتفااااٞ
جاار ٚراٜٚتاا٘ زٖااري باأ أبااٞ
مبترشاا ١أٚط باأ َ َ
شااًُٜٚ ٢تجٓ ا َٓاقعااَ ١عًكاا ١يأٝاات ٖٚااَ ٛاأ
ٖااٛازٕ قااٝض يهْٗٛااا ٛام ا ا بااارزا ىل بٓٝتٗااا
ايًغٜٛاااااٚ ١إٜكاعا ٗاااااا اجلاًٖٝااااا١س أٗااااا ٞأظاااااأ٘
باملعًك /١املٗأاأل اير رتدد أؼتاؤٖا ىل ايأاد١ٜ
ٜٚكاااا ّٛايفااأ ايعااااعر ٟىل أشااااًٛا يأٝاااات عًاااا٢
رنٝس ني ا ٓتني:
أٚالا :ايتعااأ٘ٝس  ٚاْ ٝااا :االشااتعار ٠املهٓٝاا١
أ ٚايتعخٝؾ ٜٚأت ىل ٚؼخم احلٛٝإ  ٚؽٜٛر
ٝا ٘ ىل اشتطرادا ٚاشاتتارا عاأٖ ١ٝٗٝاٞ
َٔ أبرز ااأل ايفأ ايعاعر ٟىل اجلاًٖٝا ١ر اِ
أْٗا صنرْا مبكاوأ َعابٗ ١يًٓابغاٚ ١زٖاري بأ
أباااا ٞشاا اًُ ٢ال ىل االشااااتتار ٠أنصاا ا بااااٌ ىل
فاؼ ٌٝؼٛر ايؽٝت َٚطارد ٠ايفرٜص١
ٚظاٖر ٠ايتهارار ٚاـان ١ىل َعًكا ١يأٝات
أٗااٜ ٛعااأ٘ ىل َطًعٗااا ا وااوٍ بأكاٜااا ايهتاباا١
نُا ٜعأٗٗا بايٛظِ:
ٚمو ايص ٍٛٝعٔ ايطً ٍٛن ْٗاا
زببباااااااار بجاااااااات َتَْٗٛااااااااا أقوَبٗااااااااا
أ ٚرَمْاا اأب ٚاأاااا ١أوشهاا اخمش ْ ٚرٖااااا
نهفَفاااا ا بعاااارشض أااااٛقٗٔ ٚظاااااَبٗا
 َٔ ٖٛٚعأٗٝا ورأ ١بٔ ايعأت ىل َطًأ
َعًكت٘:
خلٛياااااا ١أوااااااوٍ ب قااااااُٗ ١اااااات
ًٛا نأاق ٞايٛظاِ ىل ظااٖر ايٝاته
ٖٚاا ٛااني ٜؽااخم ايعااري ٚا ااإ ٚياابُٗااا
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سل ٛاملا ٤أار ا ممتت ا وٜٛوا ٜعأٗ٘ َر" ٠بتخإ
َعاااعًٜ ١عا ا ـاااراَٗا" ٚأخااار" ٣باااتخإ ْاااار
شاوأ أشٓاَٗا"
ٚظاٖر ٠ايتهرار ٖص ِٓ ٙعًْ ٢سعا ١يأٝات
ىل ايتفخااااااٚ ِٝاملأايغااااااٚ ١ن ْاااااا٘ ال ٜهتفااااااٞ
بايتعاااأ ٘ٝايٛا ااات أٝثٓٝااا٘ يٝعااا عااأ ايؽاااٛر٠
ايطأٝع ١ٝايٛا ت ٠نا ووٍ ٚبكاٜاٖا أ ٚايغأاار
ايصٜ ٟثري ٙايعري ٚا إ ب ظهاٍ أَٓ ١ٝتعتد٠

ٖ ٞاير كٛد ٙإ ٖصا ايتهارار ٚاالشاتطرادس
أها ٕ ايعااهٌ ايفااين ايٛا اات ال ٜعاافً ٞاا٘س
أًٝجااااا إ ا ظااااااهاٍ املتعااااااتد ٠ىل ايااااااتا٥ر٠
ايٛا اااتٖٚ ٠اااٌ ٜطعاااِ يأٝااات ايعاااعر بعاااَ ٤ٞااأ
ايصرد ايص َٔ ٖٛ ٟؼفا ايكؾ ىل ايأاد١ٜ
يهٔ ظاٖر ٠ايتص ٌٜٝاير هثر  ٚا ز ىل
َعًكا ١يأٝات ٖاا ٞايار ااتأعٓا إ قراٗ ٤اا قاارا٠٤
متٜت٠

 ٚأًا ٖااص ٙايٓسعا ١أٚمٗااا ىل ٚؼاف٘ يًٓاقاا١
ٚشااارعتٗا ىل اشاااتطرادا ٚاشاااتتارا ٚؼاااف١ٝ
 ٚعأ١ٝٗٝ

ٜااارد ىل َعًكااا ١يأٝااات أبٝاااا َصًٜااا ١تعاااتد
تاا ٢يتهاااد عااهٌ ظاااٖر ٠بااارز ٠ىل املعًكاا١س
ختتًاااخم عااأ بٓٝااا ١ايتعاااأري نُاااا عرأٓاٖاااا ىل
املعًكاااااا اجلاًٖٝاااااٚ ١ايتاااااص ٌٜٝنُاااااا عرأااااا٘
ايت ٜااااااس ٟىل نتاباااااا٘ "ايااااااٛاىل ىل ايعاااااارٚض
ٚايكٛاىل" "ٖ ٛإعاد ٠ا يفاظ املرتادأ ١عً ٢املعٓ٢
ايٛا اااات بعٓٝاااا٘س تااااٜ ٢ظٗاااار ملاااأ ٜفُٗاااا٘س
ٜٚتٛنت ملٔ أُٗ٘"

أنًٗا

 ٚثااٌ يااصيو ب َثًااَٗٓ ١ااا قاا ٍٛربٝعاا ١باأ
َكر ّٚايف :

ؽااٛر ايظاااٖر ٠ايطأٝعٝاا ١ايٛا اات ٠بؽ اٝ
أَٓ ١ٝتعتد:٠
أٝعأ٘ ايٓاق ١أٚالا بايصاناب ١احلُارا ٤ايار
خخم َاؤٖا
ااِ ٜعااأٗٗا ب ااإ اياا ٛغ اياار ٜطاردٖااا

ٜٚثًاااث بتعااااأٗٗٝا بايظأٝاااا ١اياااار ٜرٚعٗااااا
ايؽٝاد
أٝصتٌٗ ٚؼخم ايٓاق ١نُاا ار ٣بايتعاأ٘ٝ
املفردس ِ ٜثين عً ٢اياو باالشاتطراد ايٛؼافٞ
املطااااااااٍٛس ٜٚثًااااااااث باالشااااااااتتار ٠ايتعااااااااأ١ٝٗٝ
ايكؽؽ١ٝ
ٜكااا ٍٛايعااارا" :إٕ ايأو ااا ١ا جيااااز" أاا ٟ
ا جيااااز ىل أشاااًٛا يأٝااات ٖاااٌ ٖااا ٛىل ايعأاااار٠
املفاارد ٠أكااك ٚنٝااخم خياارأل يأٝاات َاأ ا جياااز
إ ايتهرار ٚاالشتطراد مبا ٜعأ٘ ا شٗاا ىل
ايهوّ عً ٢املٛـ ٛايٛا ات ٚا شاٗاا نُاا
ْعًِ َٔ أشاي ٝايعأاشٝني ال اجلاًٖٝني
ٖااٌ ٜبتخااص ايااو جاا ١عًاا ٢ا ـاااأا إ
ظعر يأٝت أّ إٔ ْسع ١يأٝت إ ايتفخٚ ِٝاملأايغا١
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أ اتَعَٛا ْااساٍن أهٓ ا ب أْ ٍَٚااازٍ
ٚعاااااااااوَّ أرنأبااااااااا٘ إاا

أْاااااااااسٍ

إال إٔ ايتااص ٌٜٝىل أبٝااا يأٝاات ٜتخااص وااابأ
احلهُ ١اير رَ ٞإ ايع ٠س ٜٚبخ ٌٝإيا :ٞإٔ
بٓٝاااا٘ ٚبااااني ايتااااص ٌٜٝايااااصٜ ٟهثاااار ىل ايتٓسٜااااٌ
احلهاا ِٝلؼاارْ ٠صا إا ٜٓااس ىل دلًُاا٘ ْسعاا١
احلهُ ١نُا ىل قٛي٘:
أااااقطأ يأاْاااَ ١ااأ عااارض ٚؼاااً٘
ٚيعاااااار ٚاؼااااااٌ خًداااااا ١ؼااااااراَٗا
رمعااااااا ب َرُٖااااااا إ اَ ٟاااااار٠
ؽهااااتس ٚزلاا ا ؼاااار  ١إبراَٗااااا

قراءة جديدة ملعلقة لبيد

ؼاااااادأٔ َٓٗاااااا ااااار ٠أ ؼاااااأٓٗا
إٕ املٓاٜاااااااا ال طاااااااٝغ شاااااااٗاَٗا
يتااااااصٚدٖٔ ٚأٜكٓاااا ا إٕ

ااااااسد

إٔ قاات أ ااِ َاأ احلتااٛف
أٚ

اَٗااا

هااأ ااااترْ ٟاااٛار بااا ْين
ٚؼاااااااٍ عكاااااات أا٥ااااااٌ مااااااصاَٗا

َاااأ َععاااار شاااآ سااااِ لباااااؤِٖ

ايكاا ٍٛإٕ ايتااص ٌٜٝىل َعًكاا ١يأٝاات ظاااٖر ٠أٓٝاا١
أؼ١ًٝس أ َا إٔ ه ٕٛكًٝت ا يًظاٖر ٠ايكرلْ١ٝ
ىل ا شاااًٛا ٚمتااا ىل َر ًااا ١ا شاااوّ أ ٚإٔ
ه ٕٛشابك ١ي٘ نظاٖر ٠أٓ ١ٝيهٓٓا ْصاتعأت
إٔ ه ٕٛأبٝا ا٘ ا شاوََ ١ٝأ ؼآأ ايعارذ١
ايتكٝاا ١مر ٜا ا عًاا ٢قٝاااط واا٘ صااني ىل ايٓنااٌ
ٖٓااااى قؽاااا٥ت َااأ ايعؽااار ا شاااوَ ٞفاااٌ
بايتصَ ٌٜٝثٌ قؽٝت ٠عُر بٔ أب ٞربٝع:١
يٝااا ا ٖٓااااات ا أزلس ٓاااااا َاااااا عااااات
ٚظااااااااف أْفصاااااااآا ممااااااااا زلااااااااات

ٚيهاااااااٌ قااااااا ّٛشااااااآٚ ١إَاَٗاااااااا
أااااقٓأ مباااا قصاااِ املًٝاااو أ اااا

ٚاشااااااااااااتأت َاااااااااااارٚ ٠ا اااااااااااات٠
إ اااااااا ايعاااااااامس َااااااأ ال ٜصاااااااتأت!!

قصاااااِ اخلو٥اااااال بٓٓٝاااااا عوَٗااااااا
ٚايص ا اٍ ايااص ٟجي ا إٔ ٜطاارا ٖٓاااس ٖااٌ
ايتااص ٌٜٝظاااٖر ٠أٓٝاا ١ماًٖٝاا ! ١أّ أْاا٘ ظاااٖر٠
قرلْ! ١ٝ
قاات ٜهاا ٕٛايتااصَ ٌٜٝاأ ابتهااارا يأٝاات
ايتكٓٚ ١ٝسلٔ ال ار ٟىل إَهاْٖ ١ٝصا ا َر
يهاأ ملااااا ٜااص ٌٜيأٝاات ايهااثري َاأ أبٝا اا٘
ٚال ٜفعاااٌ اياااو زٖاااري أ ٚورأااا٘ ايًاااصإ اظاااتٗرا
باحلهُ ١أٜف ا
َأ ٜعتكاات إٔ املعًكا ١ماًٖٝااٚ ١إٔ يأٝااتا ىل
زعااااِ اياااارٚاٜ ٠كااااٌ ااااري بٝااااتني َفاااارد ٜٔىل
ا شوّ ُٖا:
أال ناااٌ ظاااَ ٤ٞاااا خاااو ا

باواااٌ

ٚناااااٌ ْعاااااا ِٝال ذلاياااااا ١زا٥ااااااٌ
احلُااااااات

إا

ٜااااا ا ين أمًاااااااٞ

تاا ٢يأصا َاأ ا شااوّ شاارباال
ٚنوُٖااااا ٚاـاا ا ايٓاا ا  ٠ا شااااوَ ١ٝىل
َعٓاَٚ ٙأٓاٚ ٙؼٛر ٘ ٚاشتعار ٘ ٚسلٔ  ٌٝإ

ٚيكاااااااات قاياااااا ا جلااااااااارا سااااااااا
 ٚعااااااااااااار اا ٜااااااااااااا ّٛاااااااااااااأرتد
أنُااااااااااا ٜٓعااااااااااتين أؽاااااااااارْين
عُااااااااااااارنٔ ا

أّ ال ٜكتؽااااااااااااات

أتفااااااا هٔ ٚقاااااات قًاااااا ساااااااا
صااااأ ىل ناااااٌ عااااااني َااااأ ااااااٛد
صاااااااات

ًٓاااااااا٘ َاااااااأ أمًااااااااٗا
ٚقاااات ا نااااإ ىل ايٓاااااط احلصاااات

إال إٔ ايتااااص ٌٜٝعٓاااات عُاااار َكتااااأض َاااأ
أشاااًٛا ايتٓسٜاااٌ احلهااا ِٝأٗاااٌ ٜهااا ٕٛيأٝااات
املخفااارّ َااأ اياااص ٜٔاقتأصاااٛا ٖاااص ٙايظااااٖر٠
ايكرلْ ١ٝأٜفا !
كاا ٍٛيٓااا املرٜٚااا إٕ يأٝاات ا أ اا ٢بؽاانخم
أٗٝااا شااٛر ٠ايأكاار ٠عٓااتَا شاا ٌ٦عاأ متٜاات ٙىل
ايععرس ٚقااٍ مباا َعٓاا ٙإٕ َاا ىل ايؽانخم َأ
ايصنر احلهٜ ِٝهف ٘ٝايعاعرس ٚيهأ ٖاصٙ
املرٜٚا ك ٍٛيٓا أٜف ا أْ٘ ٜكٌ ري بٝتني ىل
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ا شوّ أشًفٓاُٖا أُٝا شأل
ٖصا ايتٓاق ىل املرٜٚاا ٖٚاصا ا شاًٛا
ا شوَ ٞايأارز ىل ايتؽٜٛر ايفين يًأٝتني ًٜكٞ
يٓا ـ ٤ٛا عًا ٢املكطاأ ا خاريَ ٠أ املعًكا ١اياصٟ
ٜأااات ٚيٓاااا إشاااوَ ٝا ىل ذلتاااٛاٚ ٙظاااهً٘ ؼاااٛر ا
َٚؽطًنا ٚيغ:١
ٜك ٍٛيأٝت:
َاااأ َععاااار شاااآ سااااِ لباااااؤِٖ
ٚيهاااااااٌ قااااااا ّٛشااااااآٚ ١إَاَٗاااااااا
ال ٜطأعااااااااٚ ٕٛال ٜأااااااااٛر أعاااااااااسِ
إا ال ٝاااااٌ َاااااأ اسااااا ٣ٛأ وَٗاااااا
أاااااقٓأ مبااااا قصااااِ املًٝااااو أ ااااا
قصااااااِ اخلو٥اااااال بٓٓٝااااااا عوَٗااااااا
ٚإاا ا َاْاااااا ١قصااااااُ ىل َععاااااار
أٚأاااااا ٢باااا ا ٚأر ظٓااااااا قصاااااااَٗا
إٕ َؽطًنا شٔ شٓٚ ١إَاَٗاس ٚاس٣ٛس
ٖا ٞإشاوَٚ ١ٝنااصيو املًٝاو ٚايعاوّ ٚايكصاااّ
 َٔ ٖٞٚا مسا ٤احلصٓ ٢يًفظ اجلوي١
أاملص ي ١ىل َعًكا ١يأٝات إإ يٝصا َصا ي١
ظاٖر ٠أٓ ١ٝنايتاص ٌٜٝاياصٜ ٟهثار ٜٚتعاتد ىل
املعًكاا١س بااٌ ٜتعاات ٣ايااو إ َفاااٖ ِٝإشااوَ١ٝ
بعٗٓٝاا ٜصااتأعت بعفااِٗ إٔ ٜها ٕٛيأٝاات ايصااابل
إيٗٝا بٗصا ايٛـٛا ٖٚاصا ايتُٝاس اياص ٟال ٜفاارم
ؼ ٛا شوّ ٜٚ ٘ ْٚر ٣لخر ٕٚإشارا يأٝات
إ ا شااوّ دالياا ١عًااْ ٢سعااٝٓ ١فٝااٚ ١اـاان١
ما ٤ا شوّ يٝهعخم عٓٗا  ٜٚنتٖا
ٜعتكاااات املصتعاااارم ايفرْصاااا" ٞنًُٝاْااا
ٖٛار " إٔ ايععر اجلاًٖ ٞمبا أٝا٘ َأ قؽاؾ
ا ْأٝا ٤نكؽ ١ايطٛأاإ ْاٛا ٚاحلُاَاٚ ١قؽا١
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ؼاحل ٚايٓاق ٚ ١ريُٖاس يع دٚر ايٛشاٝك باني
ايهت ا ايتٜٝٓاا ١املكتشاا ١اياار شااأك ايكاارلٕ
زَٓٝا اااس ناااايتٛراٚ ٠ا زلٝاااٌ ٚايٓصااال ايكرلْاااٞ
اجلتٜت إال أْٓا ْو ظ إٔ قؽ ١ؼااحل ٚايٓاقا١
يٝصا ٛرا ٝاا ١بااٌ ٖاا ٞعربٝاا ١املؽااترس  ٚتؽااٌ
بتااار ٜايعاارا قأاااٌ ا شااوّ ٚإ ا شااوّ قااات
اشتٛع دٜاْا ايتٝ ٛت اير ما ٤قأً٘ نُاا
اشتٛع احلفاارا َٚعارأٗاا أَاا َٛقاخم وا٘
صاااني أاااٝعهض َكٛيااا" ١نًُٝاْا ا ٖاااٛار "
أٝجعااااٌ ايعااااعر ايااااص ٟذااااٖ ٣ٛااااصا ايكؽااااؾ
نععر أَ ١ٝبٔ أب ٞايؽً  ٚريَ ٙصاتُتا َأ
ايكااارلٕ ايها ار ِٜبعااات ظٗاااٛر ا شاااوّ ال قأًااا٘
ٚجيعاٌ اياو برٖاْا ا قاوعا ا عًا ٢سلاٌ َثاٌ ٖااصا
ايعاااعر شاااأاا دٜٝٓاااٚ ١ناااصيو اجلاااا ظ ىل
نوّ ي٘ عٔ عت ٟبٔ زٜت ايعأادٜ ٟصنر رٙ
بايهتاا ايتٜٝٓاااْ ١ااا٘ ناااإ عًااا ٢ايٓؽاااراْ١ٝ
ٖٚصا ىل رأٜٓا ٜصتنل ايتُناٝؾ ٚايتنارْ ٟا٘
ذاارّ ايعاارا َاأ ايكااتر ٠عًاا ٢ؽااٛرا دٜٝٓاا١
َتكتَاااٚ ١قااات يصااات ىل احلٓٝفٝااا ١يصاااات ا
ٚاـن ا  ٖٞٚكٝكا ١ارخيٝا ١يهأ وا٘ صاني
َٚارمًٛٝث عً ٢اختوأُٗا ىل وارم االشاتتالٍ
عًااا ٢قفااا ١ٝايٓناااٌ ىل ايعاااعر اجلااااًٖٜ ٞتفااال
َٛقفُٗا عً ٢إْهار ايععر اجلاًٖٞ
ٚرأف٘ يه ْ٘ٛعًَ ٢ا ٜعتكت إٔ َٔ ؼآأ
ايااارٚا ٠ا شاااوَٝني عًااا ٢واااراز ا اااأل ظاااعر١ٜ
ماًٖٝااااااَ ١عتياااااا ١مبااااااا ٜتفاااااال َااااااأ ايطاااااااابأ
ا شوَ)3(ٞ
نُا ذً ٛياأع املصتعارقني إٔ  ٜنات
عً ٢أهر ٠ايصابلس أ ٟعً ٢املعتكتا ايتٜٝٓا١
ىل اجلاًٖٝاا ١اياار َٗاات ياشااوّ ناحلٓٝفٝاا١
 ٚريٖاااا نُاااا َٗااات ٓ ٜٛاااا أ ٟذٝااا ٢يًصاااٝت
املص ٝأٌٗ هٔ ايك ٍٛإٔ ايتص ٌٜٝنظاٖر٠
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أٓٝااا ١ىل ظا اعر يأٝااات َٚاااا ىل ٖاااصا ايعاااعر َااأ
َؽطًنا إشوَٖ َٔ ٖٛ ١ٝصا ايكأ! ٌٝ
املص يٖٓ ١اا يٝصا َصا ي ١قؽاؾ ع اْاٞ
أْ ٚؽاااراْٚ ٞمااات شاااأ ً٘ٝإ ا شاااوّ ي ٛااات٠
اياا ٕ ٞ ٛا دٜااإ ايتٝ ٛتٜاا ١نًااٗا َاأ عٓاات
ا باٌ سلأ ٖٓااا ىل فارَ ٠فااَٖ ِٝتُٝااس ٠ال
هاأ عسسااا عاأ شااٝاقٗا احلفااارٚ ٟايااتٜين
ٚال هااأ إٔ ٓعا ا ىل اااري َٓاخااا٘ ٚر ااا٘س
أايصاآٚ ١ا َاااّ ٚاملًٝااو ٚايعااوّ إ ال هاأ
إٔ ختاا ٕٛأؼااٛسا ا شااوَٚ ١ٝنااصيو ايتااصٌٜٝ
نظاٖر ٠أشًٛب١ٝ
َٚااأ ايااو أاآنٔ ْعتكاات إٔ َعًكاا ١يأٝاات ىل
أ ًأٝتٗا ماًٖ ١ٝىل َٛـٛعا ٗا ٚيغتٗا ٚؼٛرٖا
ايفٓٚ ١ٝإٜكاعا ٗا ايؽٖٚ ١ٝ ٛا ٞأنثار ماًٖٝا١
َٔ ريٖا يتُٝاس يغتٗاا ايأتٜٚا١س ٚأٓٗاا ايعاعرٟ
ٚخاؼاااا ١ىل ٚؼااااخم ايٓاقااااٚ ١اشااااتتارا ٗا اياااار
ٓصجِ َأ ايُٓٛاأل اجلاًْٖٗ ٚ ٞا ٚؼً إيٓٝا
عا قٓاٛا اشاتُر ىل ا شاوّ ٚؼاا أٗا َأ
املخفاارَني ايااص ٜٔاَتاات ٝااا ِٗ إ ايعؽاار
ا شوَٞ
ٜٚاآجِ عاأ ايااو نًاا٘ شاا اٍ َاا رم ٖااٌ
أـاف يأٝت أ ٚري َٔ ٙايرٚاٖ ٠ص ٙا بٝا اير
عاااهٌ قفااا ١ٝباااارز ٠ىل املعًكااا ١عًااا ٢ا ؼاااٌ
اجلاًٖٞس أْ ٚك َاا ْكا ٚؼاكٌ َاا ؼاكٌ َأ
ا بٝاااا ا خاااار ٣مبااااا ٜٛاأااال ايأٝااااإ ايكرلْااااٞ
احلهااا ِٝىل َؽاااطًن٘ ٚيغتااا٘ ٚبعا ا ؼاااٛرٙ
ايفٓ١ٝ
ٚإٔ املعًك ١ظً ْؽا ا َفت ٛا ا ٜهتُاٌ
إال بانتُاٍ ٝا ٠يأٝت ايعاعر املخفارّ اياصٟ
عاػ ايعؽار ٜٔاجلااًٖٚ ٞا شاوَ ٞأهاإ ال
بت يرٚا ٖص ٜٔايعؽر َٔ ٜٔإٔ ٜتجًٝا ىل ظاعرٙ
مبااا أٝاا٘ املعًكاا ١اااا ٖٚااصا يعُاار ٟأنثاار َعكٛيٝاا١

َاااأ اياااارأ ٟايكا٥ااااٌ بًأٝاااات نصااااابل يًعكٝاااات٠
ا شااوَٚ ١ٝاياار أرٖااؾ ظااعر ٙبااأع َأادٗ٥ااا
أًُا ما ٤ا شوّ بادر إ ا إ ب٘ الشتعتادٙ
ايٓفص ٞاملصأل سصا ا إ
أ ٜا َا نإ ا َرس ٜعجأٓا َٔ َعًكا ١يأٝات
إٔ ٜكاااخم ا ْصاااإ ؼااااَت ا ر اااِ غاااري املهاااإ
ٚاحلٝاااَ ٠اأ ٛياا٘س ٚيعًاا٘ ٜاا ٞ ٛيٓااا ايااو ااني
ٜؽخم يٓا اْتؽار ايظأ ١ٝايفرٜص ١عً ٢ايهوا
املطاااارد ٠إا كتاااٌ ٚا ااات ا َٓٗاااا  ٚااارتى ا خااار
مرذ ا ىل املهر بعت إٔ ٓفاص قرْٗاا ايصاُٗرٟ
أٝااا٘ نُاااا يًدااا ٢يٓاااا أؼاااتا ٤أخااارٚ ٙنرَااا٘
ٚمتاشااه٘ أَاااّ ر ًااْ ١ااٛار َثااٌ ٖااصا ايؽااُٛد
عٓتَا ٜرتى ا ْصإ ٝ ٚت ا بعت ار اٍ ا أ١
ا ْصاااإ ٚايطأٝعاااٖ ١اااصإ ُٖاااا ا اااٛرإ
ايًصإ ٜتٚر عًُٗٝا ظاعر يأٝات ر اِ ْا  ٠ايفخار
ٚايفخاَ ١ايًصٜ ٜٔبٝ ٛاإ بايأاتا ٠ٚإْٓاا َاا ْاساٍ
ْصُأ ىل ظعر ايأاد ١ٜاي ّٛٝا ؼتا ٤عٗٓٝا ايار
هاٖااا يأٝااتس ىل ظااعر اجلاًٖٝاا١س خاؼاا ١ىل
ايعااااعر ايٓأطاااا ٞأاملعًكاااا ١بأٓٝتٗااااا ايعرٚـاااا١ٝ
املرنأااا ١بايكاأٝااا ١ايظااااٖر ٠ايااار ًتاااسّ و ااا١
رٚف َ شصا ١حبارف املات [لَٗاا] ٓتٗا ٞأٜفا ا
حبرف املت أ ٞ ٝؼا ٛاملاٚ ِٝاساا ٤باني ٖاصٜٔ
ا يفااني املطًكااتني ىل أخاَااٚ ١قاا ٠ٛااِ إٕ يأٝاات ا
 ٜشاااض ساااص ٙايكاأٝااا ١ايظااااٖر ٠بكاأٝااا ١خفٝااا١
داخًَ ٞ ١ٝأاظر ٠قأًٗاس  ٚتهَ ٕٛأ ٓاا ِ
ايؽااآ ٚ ٝاشاااأٗا ال ٛاأااال احلااارٚف نُاااا ىل
قٛي٘ (ذلًٗا أُكاَٗاس ٛسا أصجاَٗاس وسا
 ٚراَٗا إ )
ٜٚعهااض يٓااا ؼاا ٛايكؽااٝت ٠ايعاااّ ٖٚااٞ
َااأ ايهاَاااٌ إٜكاااا دقاااا املٗأااااأل عًااا ٢اااني
ايهاَااٌ ىل ظااعر عاآرت ٠ذهاا ٞخأ ا اخلٝااٌ
ٚٚقأ ٛاأرٖا

585

العدد  - 187آب8157 /

خامتــــة:
َٚااأ أْٓااا ْعاارتف ىل خامتااٖ ١ااص ٙايتراشاا١
ياآؾ املعًكاا ١إٔ َصا ي ١ايصااابل َصا ي ١ارخيٝاا١
اشاااتٓتجٗا ايتراشاااٚ ٕٛأْٗاااا تااااأل إ إوويااا١
متٜاااات ٠حبثاا ا ا ٚمتنٝؽاا ا ا إال أْٗااااا ناااات إٔ
ظاٖر ٠ايتص ٌٜٝا شًٛب ١ٝاير نثر ىل َعًكا١
يأٝت ٚقاد ٓا إ َاا قاد ٓاا إيٝا٘ َأ اشاتٓتاما
هاأ ظااا٥ع ١ىل ايعااعر اجلاااًْٖٚ ٞو ااظ
أْٗااا فاارد ىل ًااو املعًكااَ ١اأ بااني املعًكااا
مجٝع ا مما  ٜنت َٛقفٓاا ٚامتٗادْاا باياتالال
اير أْطٓاٖا بٗص ٙايظاٖر٠

اياار يااتٖا ىل عااتد ٚاأاار َاأ املعًكااا ٚقااترٍ
ناااأريٍ َااأ قؽاااا٥ت اجلااااًٖٝني (ورأاااٚ ١عااآرت٠
ٚايٓابغاا ١عًاا ٢شاااأ ٌٝاملثاااٍ ٚأشااتااْا ظاااهرٟ
أٝؽاااٌ ناااإ قااات درط ٖاااص ٙايظااااٖرٚ ٠خاااتّ
قفااٝتٓٗا ختَاا ١أناد ٝاا ١را٥اات ٠أَااا ايتااصٌٜٝ
أًااِ ًٜتفا إيٝاا٘ ايٓكاااد ىل ايعااعر اجلاااًْٖ ٞاا٘
خااوف يعااعر يأٝاات ااري َٛمااٛدس  ٕ ٚايتااصٌٜٝ
ظاٖر ٠قرلْ ١ٝصًً إ ايعاعر ممداا دأعٓاا إ
دراش ١ايو ىل ٖص ٙايتراش ١املتٛاـع١

عً ٢عهاض ظااٖر ٠االشاتتار ٠ايتعاأ١ٝٗٝ

هوامش:
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اجلتٜت ٠مبا ًت٘ أظعارِٖ َٔ َفاٖٚ ِٝأأهار ايرتاث ايتٛرا  ٞاملصٝنٚ ٞا شوّ نآخر
دٝ ٛ ٜٔتٚ ٟيت ىل ـ ٤ٛايتار ٜجياٖر ب اْ٘ ب ٕ إسا ٚا تا يهٌ ايعااملني ٚاياٚ ٞ ٛا ات
ٚايرشٌ ٚنتأِٗ املٓسي ١نًِٗ َٔ عٓت ا
إال إٔ نًُٝاْا ٖاٛار  ٚاريَ ٙاأ املصتعارقني ال ٜتهًُا ٕٛعاأ شاٝام اياتٜاْا ايتٝ ٛتٜاا١
ايٛٗٝدٜااٚ ١املصااٝنٚ ١ٝا شااوّ  ٚاات ٙبااٌ ٜاار ٕٚإٔ نااٌ ا أهااار ايتٜٝٓاا ١ايعظُٝاا ١ىل ااارٜ
و ٚا اتا ٚبٓاا٤
ا دٜإ ناإ ال بات ساا َأ ممٗات ٚشاابل ْٗاا ال ختارأل َأ ر اِ ايتاار ٜنا ا
َتهاَوا قأٌ إٔ ٜه ٕٛايصابل َٔ أهر  ٚري ٙقت َٗت سا ٖصا ايظٗٛر

 2ااا اْظر ظرا املعًكا ايصأأ يًسٚزْٞس دار اجلٌٝس د ٕٚار ٜس يأٓإس ؿ  124اا 162
3- Margoliouth, D. S. "The origins of Arabic poetry royal asiatic society Journal
1925, p p 417- 449.

أنثر َٔ ْاقات أظاار إ ا ر وا٘ صاني ىل ايعاعر اجلااًٖ ٞبااا َاار ًٛٝث ىل َكايتا٘ ٖاصٙس
يهٔ قرآ ٤ا اجلتٜت ٠ملعًك ١يأٝت صٖ ىل َصار لخر
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األدب الساخر
وقفة مع اجملموعة القصصوة وأقيل اخلروف
حممد احلفري*
وقول أردطو :جيب دك رصانة اخلصم بالضحَك وعلحل الضحَك مناًسحا
للٍححدو ووقححول القاصححة لححادة الوودححف م ًابهححا بمححا رأله القلححبب ن األدب
الساخر ًن ال وًأوى ال قلة من ادلوهحوب القحادرون علحى وقحات ادلًلقحي م
محأة ادلفارقةو

وقد وًفق الكٌري من النقاد على أن الغاوة من الضَك لوس الضَك ححد
ذاوه و منا ما ونًج عنه بلد ذلحك محن مكاذحفة وا ً حاث و حارة ل دحىلة ادلحرة
وادلوعلة ،وهو ذَن ووفكري ولوس وفروغا للهموم والطاقات ما ولًقد بلضهمو

ّلعلياايف ه ٍاالس سل اأيف دمااة ه نْ اا٘
سلااةورْي ْٓ ااد ااايف" سق ا خلّيف" ا س ٓاادخل
سلصااايف"يٗ اااً ّلسيٗ سليف يفاااا٘ ه ااايفو 6991و ااااا
مالمااااري واااايفدٗ مااااً س "رت سل اااايف ه ااا ا ٗ
سليفنيفىٔئيفت ّسلر اعٔئيفت ماً سل ا ٌ سريصا و
تأ ل ىصْصَيف ٍلس سلطايفع ماً يّل فصا٘ أَايف
ّحراااا ٙسليَيفٓاااا٘ ّىاااايف"يٗ ع يٓياااايف ه ي"عياااايف ٍاااإ
سجملنْ ٘ سليت تأ ل طيفً ّسحةسً يّ ىف يفً معٔيايفً
يّ عّٔ ٘ٝسحةٍّٗ .لس سلينط ىعيفا لٔاُ ليفل"ايفً ه
سليصْص س اي"ٔ٘ ّسل ا" ٓعاْ" ا س ارال
سلظ ا ّ سلاايت ٓعٔكااَيف ويفت"ياايف سلاالٖ ٓلااَ ه
يلل ا س حٔاايفٌ لااد يخاأيف ٛي ا  ٚف اة تكااٌْ
سلظ ا ّ سرعٔكاا٘ ّتااأمب مرطل"اايفت سقٔاايفٗ مااً
يٍنَااايف ّفاااة تعاااْ" ا سل"ئااا٘ يّ عااايف ح  ٚا
تكاااآًْ سلك صاااأ٘ ه عال"ىاااايف ّسلاااايت تر ااااه
عيفقزٌ ّسجلةٓ٘ سلصايفيم٘ ّعيفلرايفلٕ ت"رعاة اً
س نااايفل سل ااايف ٗ ّت اااد لااا ٙاااط م ااار ٔه

لرعيفجل سهلاه سلعايفو ّسل طايفٓيف سلكاوّ ٚسلفايفي
ٓ"ااااةّ واااا"دسً ه ٍاااالس سلكااااأٌ عااااب وريفعرياااايف
ّسلكريفع٘ س اي"ٔ٘ سليت ٓ"ةّ يصخيفعَيف ّوأىَه
*
فة تف لْس هليف عكك تيفو.
ٓ٘

ّه سجملنْ ٘ آىف٘ سللو تظَ سل
لا ا
ميااال سلااايو سرْ اااْو عأاكااايفي يٜااأ
سإل"سيٗ حٔااا ٓيكاااي سجلنٔااا عيفلي ااايف حاااْل
سلطاااال ٛسرييف ا ا للن"يااا ٙعٔينااايف ٓيكاااي سراااةٓ
عأىيففرااُ ّ اأيفيتُ سلفيفيٍاا٘ ّمعيفياااُ يّ خل عاايفليظ
ا ٍيةسمااُ للرأوااة مااً مالٜناا٘ يعطاا٘ سلعياا
للنعطااد ّتييف ا سرعطااد م ا سل ناأو ّ
ٓل" ا يةٜاال يٌ ٓكااع نزٓااة مااً سق"ااْي
حي يىُ ميلك ه خ صاُ ّتراُ ٍّيةسماُ مايف
ٓكفٕ للرعْٓض ً ى ط٘ ضاعفُ سرْيّةا٘ سلايت
ميف ويفٌ لاُ ع ا""َيف يٌ ٓراْا ٍالس سريصا لاْ
*
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تلااك سلظ ا ّ س يفصاا٘خل ٓطااْل سلي اايف ّٓرف ا
عااب ي طاايف ٛل ا سإل"سيٗ حااْل يٍنٔاا٘ ااالٛ
سر"ياااّ ٙسللاااٌْ سلااالٖ هااا س رٔااايفيِ ّضااا ّيٗ
سل ؤااز لاا ٙلااك ّسرااةٓ ليفٜاا ااً تلااك
سلي يفخيفت عفك ِ ّحيفض جب ةِ ا ط ّحب
خت ج ميُ ولن٘ وايفٌ ٓ صاة عَايف لاٌْ سقالسٛ
سلاالٖ ه ا يٌ ٓل" ااُ ه سر ا ست سل يف"ماا٘ ٓر"يااٙ
سجلنٔ لك سللٌْ ّٓ"ةي ه اال ٛسر"يا ٙتيفٔالسً
للكلن٘ سليت تعٍْيف ميُ ّظيايفً مايَه يٌ لاك
سف سحيفً ه يٌ ٓيفل ّفاة يةيا ٙسجلنٔا لٔاُ
ّي ّس صيفح"ُ عيفلكيفد مً "يفيست سليفييف ٛلٙ
اكاا ِ سلْفاايف" ّسف سحيفتااُ سجملةٓاا٘ سلاايت تااأتٕ
ح نيفً لك ى يف يّ اةسل.
ه فصااا٘ خلّيف"ااا س ٓااادخل سلااايت نااا
يْسٌ سجملنْ ٘ ٓطل عطلاَيف تاد ماً سل ايفٜ
يٌ ٓرنَ ويفدًس ه ٓ سلعْ"ٗ ٍّالس كا
ماايف ل"ااُ يةياايف ٛسلااالٍيفرت صاا"يفح ًيف ا ااة يصااا"ري
سلْض خمرلفايفً سنٌ ّعايفل رت مياُ لا ارايفٗ
مجٔلاا٘ ٓرنياا ٙمعَاايف يٌ ٓطااْل سلط ٓ ا لٔرع ا
لَٔاااايف ّٓرخااااة معَاااايف ي ااااْل مااااةٗ كياااا٘ خل
سلط "سا ٞسلْٔو اا "سا ٞح ًيف ّمجٔ ّْٓ .خك
يٌ ٓطٔد عْااْ" ،لكياُ ا يفٌ مايف حي اه
ٓرلو سل ف"يف ٛسللًٓ يعيطَه ا أٗخل ّسلف
عااب سقاايفلرب ٍااْ ماايف اايفّل سل صاا٘ يٌ تكااري
لُٔ ّحاب ٓطلا عطلاَيف ماً سل ايف ٜيٌ ٓ" إ
لاا ٙسلوىاايفمذ سلاالٖ ت"يفااُ سإل س اا٘ ٓيطا "يفيتااُ
عط ٓ اااا٘ حيف فاااا٘ ّ ؤاااا٘ع خل " ياااايف ى اااان مااااً
اطاالك ٍاالس حااةٓ ااً س "رت .ي اا يىااك
"ُ خل يةٍيف هٔ"ُ سل يفٜ
ععٔة يُ ي ين
عط ٓ راااُ سررَكنااا٘ ىف اااَيف ّٓاااةِ تاااةٓ مفرااايف
سل س"ْٓ عيفحيف٘ ً يلئ٘ ٍيفعطا٘ع خل ميفليايف ّلا "رت
ٓيف ي ريف ؟ يىييف مؤ"عٌْ ّيّ " ىيفس ّسقنة هلل خل
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ٍّياايف يي"ىاايف يٌ ىكااد ا ااط ا ٓ اا٘ ويفتاا
ٍاالِ سليصااْص سل اايف ٗ لاا ٙم اارْ ٚسقااْسي
ّسل " سل صصٕ.
ّه فص٘ ٍلس مايف حاة ٓرْفا ماً سراةٓ
يٌ ٓعيفف ا سرْظااد سلاالٖ ل ا ميااُ سلعااْ"ٗ ا
مةٓيرُ سل"عٔةٗ ّسل ااْ لاةًس ٍّالس لاد مع اْل
ّ ٓصة حٔا ٓ" ا ٙصايفح سلكاكْ ٚلاٙ
يما ا يٌ ٓعيففا ا سراااةٓ لاااك سر ااإ ٛلْظٔفراااُ
ع " فةّو ارايفٗ يخأ ٘ ية ٍايف عيفٍرنيفماُ لاد
يىاااااُ ّععاااااة سل حٔاااا عاااااُ ّس ااااار "يفلُ يح اااااً
س ااار "يفل ٓكا ا ي لٔاااُ لا ا سرْظاااد ستاااُ.
ّسل صاا٘ سخااريلى لاا ٙسريْلااْج سلااةس لٕ ّ لااٙ
سلرْت ّسل ل سللٖ ٓيريفرت سلك صٔ٘ سل  ٘ ٜٔهليف
حٔ خيرنَيف ل ٙل يفٌ لك سل"ط عيفل ْل خل ةه
ل لّٕ ّوأمنيف تلو ىٕ ا أٗ علَ ٘ مَلعا٘
ّسق ٓ يفل اا م ساعرُ ه سلْٔو سلريفلٕخل
ّ ٌ س رناااةت فصااا٘ يضاااييف يحاااالو لاااٙ
سلرييفص م سر ةس يٌ سلكيفت اعلَيف يمزٓ٘
ا "يااا٘ يفلٔاا٘ ختاا ج ااً اأيف سلاارَكه
ّسل ا ٓ٘ حٔ ا ي ا طَيف عفئاا٘ ماايفدٗ لالىر"اايفِ
لاا ٙتلااك س ييت سلاايت ّاااة لَٔاايف مااً هَاا
يٍنٔرَيف ّمْفعَيف ّفٔن٘ ة ّستَايف ّي اْٗ ْٓ اد
سلاالًٓ َٓطا لاأَه سلاايفط واايفرط ٓع اااٌْ
ميف س ٔفعلٌْ عُ حرٓ ٙأتٕ لك سلي ٓ لٔكا
هلاااه اْسٜاااةِّٓ .كاااد سلكيفتا ا ا ّااااْ" لاااك
سل ا ع ْلُع خل ّويفٌ مث٘ يا ل ٓ سرالماري
يخ ا سلْاااُ يلي سلعٔاايب ةعل ا سليظ ا ست.
مً يًٓ ظَ ّ ط ٍلِ سلصخ سّ ٛميف سللٖ ايفٛ
عُ؟خل ةاه ٓرايفع فْلاُع خلييٓراُ ٓري ا مايفعب س ٔايفو.
ٓ ْل خًٔ ٝيف يتعُ ّخٔٝيفً آ ه صأْسٌ آ ا
ععااة يٌ ٓرياايفّل سل َااْٗ سل اايف"ٗ ه واا ٔنااا٘خل
ّلعلُ فة فصة ه سىر يفل سلي ٓ ا و ٔن٘
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ٍااْ تي لااُ عااب تلااك سل"لااةسٌ سليفطٔاا٘ ّفااة يمااز
لك ّسحةٗ ميَيف خبٔن٘ ةه س ارطيف يٌ ٓ انعُ
ونيف ور ه سلصفخ٘ سلريفلٔ٘ ٍّْ ٓ ْل هلهع خل
ٍااالس سلااالٖ ٍااا"ط لااأكه ماااً سل ااانيف ٛستاااُ
سلزٓااى ٍّااْ ىعناا٘ واا"دٗ ي رصااكه سهلل عَاايف
ٔكٌْ مً خأىَيف يٌ تيد يحاْسلكه ..خل ٍّالِ
سل ص٘ ونيف يفع رَيف متزج عب سل ا " ّسقاْسي
سل خااأ لكيَااايف تعاااْ" ه ىَيفٓرَااايف رااايف عةيتاااُ ه
س تكاايف ٛلاا ٙسر ااةس حٔا خيرنَاايف عاايفل ْلع خل
ىظ ت ا يعٕ .ويفٌ مط فيفً ه تفكاد نٔا .
يٓ ظاااُ صااانيت سرفااايفا ٞي راااةل ه ال اااارُ.
تيخيري ف" يٌ ٓ ْلع سللَه ياعلُ دسً . .يضييف
يحالو ٓيف عين . .يضييف يحالو خل
ّيناايف تر لاا ٙسل ا ٓ٘ يويف ا ه فصاا٘ خل
عااْ س معيفصا سًخل ٍّااْ وناايف ىعلااه صاايفح سر ْلاا٘
سلكَدٗ خل سق ة ٓيَٕ سق ة ه ٍلس سلعيفمل
ّحةِ سقا فاة ٓيَإ سق اةخل حيايفّل سل"طا
ه ٍاالس سلاايو سل صصاإ ّععااة حطااْيِ لفاأله
عْ س يٌ ٓكاٌْ لاك خل سل"اْ سخل ا اة ي ا يميايف
ااايفرت عك صااأ٘ س ،سلااالٖ ضااا رت ااا يت
ا سلزٍاااة
سقااايفٜط عيفإلمااايفيٗ ّسرلاااك ّسىصاا
ّح سإل ال ّسرع ااّ٘ .لكياُ ييس" يٌ ٓكاٌْ
لااك سلكاا و ع يفلاا اةٓااة ٓ ااْل عطلااَيفعخل
ااْ ياع ا مااً ىف اإ عااْ س سل ا ٌ سلعك ا ًٓ
للعن ل ٙصال سل"ك ٓ٘ ٍٕ .حميفّل٘ آما يٌ
ٓ ٔض هليف سلي يف خل ّسل ص٘ يفح ٗ ّ يف ٗ اةسً
اة ما سل"طا مفيفيفايفت ٔ"ا٘
ه آٌ حٔ

ّمجٔلااا٘ يٍنَا ايف مفيفّضااايفتُ ما ا سلااالًٓ اااايف ّس
لٔ رنعْس لُٔ حاْل س اا سلالٖ ٓرل ْىاُ م يفعا
لااك سقطااْي اناايف مااً يحااة ه لميياايف م اارعة
لال رنيف ّسجللْس مً "ٌّ يا .
ه نْ ااااا٘ ّيف"ااا ا س ٓاااااد ىصاااااْص
ويفدٗ تكري لا ٙسلارَكه ّسل ا ٓ٘ ىالو
ميَيف خل سلط"ٔ ّس اكيفيس للخكيفٓا٘ ع ٔا٘
سرأ ااااْ لاااا ٙخاااا"يفعُ ضاااأْ ي اااازسٛخل ّه
سلكيفت مً ٍلس سلكا و سلفايفي
س دٗ ٓ
للك صٔ٘ ل ٙسل له مً سلف سراةف ّحيفلرَايف
سريف"ٓ٘ سر "ٓ٘ ّفة عيا ٙسرؤلاد خ صأيفتُ لاٙ
م اااارْٓيفت اك ٓاااا٘ ّائاااا٘ مرعااااة"ٗ ّمرفيفّتاااا٘
ترييف م يصخيفعَيف ّمتيفلاَه اد متيفٔا ّتعاو
نيف ٓع َٓه ّٓةّي ه "ّس لَه.
ٍّالِ سليصااْص رؤلفَاايف سلااةورْي ْٓ ااد
ااايف" سقاا ويفىااى ركااك تٔاايفيسً فااة ٓر"عااُ
سلكيفد مً وريفرت سل ص٘ لْ س رن ت عيفلرْسلٖ
م سلعةٓة مً سلر يفيرت س  ٚسليت ٓكٌْ مً
الهلاايف سل ااو يويف ا مرعاا٘ ّيف ا رت ا سلياايفس
سلاالًٓ ٓفطاالٌْ ٍاالس سليااْ مااً سلكريفعاا٘ ّه
ٍاالس سلااينط سلكراايفعٕ نْم ايفً و ا ّ طاأه
لصينٔ٘ سلكريفع٘ سلر لٔةٓ٘ ّميكً أَايف سللعا
ائاايفً لااا ٙيفاا س خااأيفّ ٛيصاااي ٍيف لرطاا ٔنَيف
ّسل"ييف ٛلَٔايف لازي سعر ايفم٘ مايف لا ٙةيا حازًٓ
ٍّلس ٓرنيفخ ٙم ميف ٓ س" حُ اك ٓيفً.
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واقع املثؼف ودوره الغائب..
الؼاص (جان ألؽسان) يف جمؿوعته
(هسيس الؾيل)
دامر أنور الشؿالي*
نػرت أ أن ابدءرترتاك وشرترتؽؾون الـ ارترتة مرت املرترتثؼػل يف ا تؿرترتع ولؽرت
هذا ال وعين أن لؽل مثؼف الؼدرة والؽػاكة عؾى الؽتاءة فال ءرتد مرت املوهارتة
ابصيؾة واحلرفية الؽتاءية واملعرفة ابدءية .ول نغػرتل اشذرتارة أ أن هـرتا
تػاوترترتايف يف املسرترتتوى ابدءرترتي ءرترتل م لرترتف و خرترتر يف تؾرترتف العصرترتور ابدءيرترتة
وحتى امل لف نػسه تتػاوت دووة كتاءاته م كترتا أ خرتر ورارتا مرت نرت
أ خر يف الؽتا نػسه .وتتطور املسرية التارخيية لألد مع زورتادة ال اكرت
املعرترتريف واشزرترتازات ابدءيرترتة املتتاليرترتة وهرترتذا ال وعرترتين جترترتاوز و لغرترتاك جترترتار
هامة يف مسرية ابد عامة فثؿة عالمرتات فارقرتة يف ترتاروأل ابد كانرتت ومرتا
منوذجا وُحتذى.
يف
زالت

ال يكجة القاص عن املثذقني االطثرة, ،
فقثثثثو ثكثثثثشخ ياتثث ث لعاثث ث اث يثثثثن الاايثث ث
ةالبسطاء ,فنشاح القا ال يقاس مبثن يككجثة
عثثثثثنل  ,اثثثثثا ك ا ني ثثث ث الكجااثثث ث ة ر لثثثثثا
ةأسال بلا.
اما ال حيجا املذقنيشخ نسب ططش ،ةاسا
ا ث لعا ث اخ القثثر السثثش،ك ,فقثثو عك ث
القر أطو أةس اجملجمع السش،ك الذك ال يط
لثثرحي اثثبن يثثن املثثذقني  ,ةنخ ةا خ نسثثب
املثثثجا م يثثثن جلرمثث ادتاياثثثاخ ةاملاا ثثثو ك
الاقش األجلن  ,فالذقاف مل ثجظثش ن يرثرة
لايا لالفجقا ،ن يؤسساخ اجلجااصث ثريثو
النلشض اثاجملجمع يثن ثش الجع ثض .فطثال عثن

أخ النثثاس عاي ث اطب اثثجل ال إ ثثشخ ن الامثثا
الذقثثاك ادتثثثا  ,ةيننعثثثشخ ن ال ثثثلش ةالراطثث ,
ة ثثذح طثثا اجملجماثثاخ املجع ني ث ك ة الاثثامل
*
الذالر.
هلذا ااخ ططثش ،الرعاث اخ املذقنيث ك
القار أيرا يبار ع ى اال جمثا ,،فظطثش ،ا
ك القا القان ل الل صرحي ع ى الشضع
الذقثثاك ةاذتثثراا ك اجملجمثثع ,ة ثثذا يثثا سثثش
نجناةل ك ،اسجنا ذح.

***
*
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ينثثثذ صثثثوة ،زتمشعجث ث القااث ث األة

عثثثثثثثثثا 5955 ،ةاأل يثثثثثثثثثة القثثثثثثثثثاص سثثثثثثثثثاخ

ألكساخ)  )5ياو ،ين ة ح ن آجلر زتمشع
ااثثث  ,ةخ الجنيثثثرا ل كجااثثث القااثثث ,
ااألاذريثث ث السثثثثاطق يثثثثن اجثثثثات القاثث ث
القاثثثثن ك سثثثثش،ي  ,امثثثثا اجثثثثة الرةايثثثث
ةاملسثثثرط  ,ة ثثثذح األسنثثثاس الذالدث ث يجقا،اث ث
نسب ا العجما ا ع ى عناصر يجراال  .ا ثو أنث
الجغا ع ى الكجاا ك زتاالخ اا و عن ثذح
األسنثثثثثاس ,فكجثثثثثة الو،اسثثثثثاخ ك زتثثثثثاالخ
النينثثثشخ ةالسثث نما ةون ثثثا ,ةعمثثثا لسثثثنشاخ ك
زتثثا الاثثظاف  ,ةلثثغا يناصثثة عثثو ك ثثذا
اجملثثثا  .ةثنثثثش زتثثثاالخ الكجااثث طثثثا ةخ أخ
ثكشخ القا القان زتثا اال جمثا ،الشط ثو
ةاألاثثثثرة ك ث ثثثثا املسثثثثن األ ا ثث ث ةالاثثثثظني
الطشي ث ةالغن ث  ,فت ثثح ضثثمن طثثوة جلاص ث ,
ةنخ مل ثكثثثثثن ينقطاثثثث عثثثثثن يسثثثثثن القثثثثثر
السثثثش،ك عايث ث  .امثثثا مل لذثثثا ث ثثثا الجشراث ث
القاا نقط حتش أة عالي فا ،ك ثا،يخ
القثثر السثثش،ك املااصثثر، ,و ث أنلثثا ال ثقثثا نال
عن ناض القرخ ,ةأثح عقة س ا
سنشاخ
الرةا ةاملؤسسس الذين عاصر الكاثثة,
ةثناينح يع أ الجشا،ت ك القا السش،ي .
ةمثثة عثثو ،نونيثثا الثثوة ،الثثذك ايثثح ا ث
ار ألكساخ) ك ةينلا ,ألنلا يذ ح جترا
هلثثثا جلاشصث ث جلا لثثثوا ،اسث ث ثثثثا،يخ ةيسثثثن
القا القان ك سش،ي .
ة و ا،ثأينا ،اسث يشا ثض املذقثض ةصثش،ح
ك القاثثثثر الثث ث ثجناسثثثثة يثثثثع ،اسثثثثاثنا ك
زتمشع س ال ا)  )2ط ثر ننيث ض أنلثا
ب ا يا يثوة ،ك
ثقو ،يشا ض ةصش،ا ثاك
املرثثثلو الذقثثثثاك الثثثثذك اثثثاخ الكاثثثثثة ع ثثثثى

ثشاصثثا يثثشي ياث  ,فطثثال عثثن أنلثثا ثنجمث ن
املو،س الشا ا ال ثساى ن لذا الشا ثع ك
نجاسلا األ ا .

مٌاقف املثقف ًاملٌقف منى:
ياجمثثثو سثثثاخ ألكسثثثاخ) ع ثثثى املطثثثاي
ةاملشضثثشعاخ أاذثثر يثثن الثثجغال ع ثثى السثثر
ةاألسثث ث شت ,هلثثثثذا اانثثثثح املشا ثثثثض اثثثثا،ة ك
اا ث ةهثثا ر عثثالء ع ثثى طسثثات الاثثش,،
ة ث ث يشا ثثثض لعاث ث اخ ث اثثثة ة ،البطشلث ث ,
ةلج ا ينتشيث فكريث دقاف ث ثكثا ثكثشخ
يجطااق  ,لذلا نني ض أنلا لذا ضمنا يش ثض
القثثثاص طثثثش يثثثا مثثثرك يثثثن طشلث ث ك ا ثثثر
اثسثثثثثثثثثاح ةاضتسثثثثثثثثثرخ  ،يجلثثثثثثثثثا الس اسثثثثثثثث
ةاالسجماع ةالذقاف ين ا ن أجلرا.
أيا الاش ،ارتا،س  /الرك ف ثرغا
ط ثثثثنا اثثثثبنا ك املسثثثثرة القااثث ث  ,هلثثثثذا
نسجط ع اذتوير عن يش ض األاطثا يثن األ ت
ةاجملجمثثع ةالس اس ث ةاملثثرأ ةخ صثثش ،لاثثو،
ثشفر ا مبا يكنيث ل ظثوير عنلثا ,فثال نكثا
ناذثثثثر ع ثثثثى صثثثثش ،ملاليثث ث الشسثثثثشح ,ةطراثث ث
األسسثثثا  .ةطجثثثى الاثثثش ،وثثثن الباثثثري لثثثب
وا بثث ث  ,فثثثثال ناذثثثثر ع ثثثثى صثث ثش ،ثاثثثثرض نثث ث
الاشخ ,ة ريق الكال .،ة صثش ،اجل ث /
ننيس ون يسجق اذاثلا ,ةيجواجل ةينوزتث
ك السر الذ ين الار .
ثثثثثو يقثثثثثو ،األاطثثثثثا أننيسثثثثثل اطثثثثثمن
املثثثجك  ,أة يقثثثويل الثثثراةك الاثثثامل اسثثثرير
الرعا اخ اطمن الغا ة؛ ة ثذا االنجقثا اث
الطثثثمنينمل املثثثجك  /الغا ثثثة ,اشصث ثض األة
القثثر الثثذاث )  subjectiveةالذثثان

القثثر

املشضثثثثثثثثثشع )  objectiveمل إثثثثثثثثثاين اثثثثثثث ث
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الرعاثث اخ ةينياثث لا عثثثن الثثثراةك الثثثذك هثثثا

إج ثثثثثثا ةسلثثثثث النتثثثثثثر  )3ذاثلثثثثثثا ك ثقثثثثثثوي
الرعا اخ ال عكسح اذتطثش ،الرعاث
اشضثثشح عثثن ريثثه ثرثثاا يشا ثثض الرعا ث اخ
ةصش ،ا ,فال نكثا ناذثر ع ثى فثرةه سش ريث
اث ث لعاث ث ةأجلثثثرامل ناثثثض يذقثثثض ,ة،اثثثع
س اس ث  ,ةنسثثشصت يجقاعثثو ثثذا أنثثا) ص.62
ا ذااا  ..ع ى لا،ت سجال ).

يثثثثرا البطثثثثا ننيسثث ث ناثثثثض يذقثثثثض ألنثث ث
انار عن راء الكجة ااويا ااجرض أنلا
لن ثط ض ن دقافج ل ئا ااو ثراء الل ثاذ )
ة،اثثثثع س اسثث ث لن ثثثثوح ك الس اسثث ث اثثثثاارا,
فالر ثثة الثثذك س ثثوح ااثثو يرثثا،اج ك ثشةيثثع
املنالثثن ضثثو الر رثثك ) ثثش ذاثث يثثن س ثثو
أناثثثثا،ح ااثثثثو سثثثثقشي نتايثث ث  .ةطتثث ث ا قثثثثة
نسثثثشصت ) ألنث ث اثثثاخ يبظثثثر عثثثن الاال ثثثاخ
الاثثاار ااثثويا ااجرثثض أخ النيجثثا ال ث ة بلثثا
ب يذا اثا انثاخ املوينث وا ،ث ك الجنيا ث ,
ةيع ثقوي ك السثن اعجثن املغثايراخ النسثا
اطب ا اذتا .
ثننيثثثر ثثثذح القاث ث عثثثن سثثثشا ا ك أنلثثثا
ثجناة طايا س اس ثجا ه االالو السشف ,
ة ذا ياثش ن أخ اطثا القاث اثاخ لث شع ا,
أة إ ثثا ن الرث شع  ,طجثثى ننث اثثاخ ياشبثثا
اثثثث سجال ) ألنث ث يثثثرا ف ث ث القا ثثثو الثثثذك ثثثن،
الناةي  ,با نرر الشدا ه السثري الث فطثظح
أيثثرح ةارثثنيح أن ث ل ث أاذثثر يثثن اجثثاثش،
شتثثا  ,ةأخ ةعمثثاء اذثثرا يثثن ث ثثا الثثبال مل
يكشنشا إذ شخ الذش ،ةالراة.
ةاانل ثثا ،ة السثثشف ح سثثقطح الكثثذن
ين ناعاخ البطا ةخ اعجنا أفكثا،ا اوي ث ,
ة ذا لأخ اا لعا اخ القاثر الث ثاث

615

عن يشا نيلا جلثا،ض أك يت ث نيويشلشس ث ؛ ة،مبثا
و ثثثات االنطثثثشاء حتثثثح أك طثثثنت س اسث ث  ,أة
اجتاح فكرك ,ين األسبات ال سا ح املذقثض
يجأدرا مبا مرك طشل  ,ةخ أخ يكشخ ل ثأدن
يكذار ,فاملذقض خت ى عن ة،ح ,اا مل مو ل
أك ططش ،ك ها األةضا القا م مل نخ املذقني
اانشا ا ما يرظرين  ..)4طجى ةلثش ةمسنثا
اثثأنل ياثثممش األيثثويشلشس اخ ,ألنل ث اثثانشا
ا مثثثثثثثثا ي ثثثثثثثثلذشخ ة،اء آدثثثثثثثثا ،اجملنثثثثثثثثن،اخ ,أة
ينياسثثثأةخ  )5انيريانثثثاخ البثثثات الاثثثال يسثثثبق
الانع ..أيا ين لر ينل فال ي قى نال املشخ أة
السثثثثثشن ك أطسثثثثثن األطثثثثثشا ) ص.68- 67
ا مل ذااا  ..ع ى لا،ت سجال ).
نرس أخ املش ثض الس اسث اثاخ ةاضثظا
ك ذح القا ألنلثا ثناةلثح يثا سثرا ينثذ ةيثن
ك ا و اا و ,أيا ا اخ املش ض الس اسث الثرا ن
اجلا اذتوة فاألير شتج ض لايا ,هلذا ااخ
يذا ذا املش ض جلشثشال ةيجشا،يثا جل ثض يشا ثض
أجلثرا .ة نثثا ال أحتثوز عثثن أعمثا ألكسثثاخ)
ا لا اا عن ثذح اجملمشعث طاثرا ,ةحتويثوا
القار املعجا ،ل و،اس .

***
ك اثثثثثر أجلثثثثثرا سثثث ث ن انثثث ث لسثثث ث شا
يسثثجلشن ع ثثى أاذثثثر يثثن صثثا و اسجمثثثاع ,
ةيذثثا ثثذح ال انثثاخ ثتثثا ك ا ثثر الكثثثال,،
سثثثشاء يثثثع الثثثنني  ,أ ،يثثثع الاثثثويه .فالقثثثاص
ااجنيى اارض يشا ض زتر  ,ةصش ،صشث /
ةصني ون يننيا عثن املش ثض الثذ ين ,هلثذا
اانثثثح املشا ثثثض وثثثن صثثثواي  ,ةال ثلثثثن اقثثثش
القناعاخ الراسع  ,ةثنجل يثن ط ثر اثوأخ ك
ا ر ننيس ةفكري يغ قث ع ثى ننيسثلا .فذمث
صش ،ساان  ,ةيشا ض ون يجطش. ،

ًاقع املثقف ًدًري الغائب

ة و يكسشِّا القاص يش ني ة ريقث ثاثشيرح
ملا مرك طشل اأن يجناة زتجماثا وثن نرث ,
ةينيجقثثر ن اذتثثراا النيكثثرك ,فطثثال عثثن أنث
ساان ضمن منط عاسن عن جتاةة الثرا ن.
ةلكن ذا الجسشيغ الذك عنةناح ن املؤلض و
يكثثشخ يث ،ا يثثن ةسلث نتثثر القثثاص ,ةلكنث
ثو يكثثشخ وثثن يقنثثع يثثن الشسلث النين ث ل امثثا
الاثثواع مل ف ث اهلشثثش ،ع ثثى الق ث الذقاف ث
امل ج يثا إجانثا ,ةنمنثا ثش اجملاالث القشيث اث
ث ثثثا القث ث ةأضثثثوا ا ,ةاث ث ال غث ث القوإث ث
ةاذتويذثث ث  ,ةنذ ثثثث ثطثثثثع القثثثثا ،ك طالثثثث
الطث ث ا  ,ةثق قث ث ن طثثثو اثثثبن ثلثثثن أسسث ث
الجا،خي ثثثثث ث  ,ةالذقاف ثثثثث ث  ,ةالسثثثثث ث كشلشس ,
ةلاسا أذةا  ,ة مث  ,ةذارياثث  ,ةحتثوز

أةي ك عال ج اال غث )  ,)6ةلكثن القثاص مل
يكثثن إ ثثا ن املغثثايراخ الاواع ث ، ,و ث يثثا
إج ثثثا يثثثن دقافث ث اانثثثح ثؤ ث ث ل عثثثشض ك
زتثثاالخ سويثثو  ,أة ياادت ث املشضثثشعاخ ذاثلثثا
اطريق ث وثثن ثق وي ث  ,ةسريئ ث ؛ ة ثثذا ياثثش -
من األس شت الاظني املقر ،ك
والبا  -ن
املؤسساخ الرمس ع ثى القثاص الثذك عمثا ك
زتثثثا الاثثثظاف لسثثثنشاخ شي ثث طجثثثى باجثث
اطااالا امللين ف ما يبوة!.
نذا اننيثثر خ القاثث السثثااق اثثارتشض ك
الرأخ الاا ،ين ةاةي س اس  ,فاخ ا أجلرا
أةلح اهل الاا ،عناي جلاص  ,ةلكن يثن ةاةيث
اسجماع  .ةنذا ااخ اطا القاث السثااق ثو،
ننيس ث يننيثثر ا اطريق ث ةاف ث عن ث ينثثذ السثثطر
األة  ,فثثثمخ يذثثثا ثثثذا الجقثثثوي أثثثثى ك سث ث اه
القاث ث األجلثثثرا ارثثثكا شتجاثثثر ة ثثثاع مل
ضتن الراا املذقني  ,ينياسئنثا املسثاء فنعثرض
ا م ع ى ةسل نا ك الرثشا , ،خينثه ع شننثا

األله املجوفه يثن أذ ،الاثبايا ال ثشاث خيطثرخ
نا ة ناا ,ةنسن ك النطا ،فجر ع ادت بث ك
ا اننثثثثا ,ةنثثثثوة ،ابال ثث ث ك ةايثث ث الاثثثثعة
ةالسث ا،اخ ة ط ثع القايثاخ الثذك ينمحنثا ع ثى
األ،صني  ,طجى نذا أ ،انثا الجاثة ا،لثى اثا
ينا ع ى سريرح ل نا ،اا ةاطو ) ص .48ا
الشس القوي ).

ةيذثثا ثثذح ادتمثثا املبالثثر ةاملطثثثمن ك
س اه السر ي شأ نل لا الكاثة ل شض ل قا،
ةيرثثرح ل ث يشا ثثض لعا ث اث طثثش يثثا مثثرك
طشهلثثا ,ة ث ثا ث ضثثمنا عثثن يش ثثض الكاثثثة
الذك ااخ اا،ةا ك القار ااف .
جترك أطواز ذح القاث ك يكثاخ يثا,
ةخ ذار أمساء األياان ,فال يكاخ ستثو
اذاث ك القار  -ااسجذناء اسث طث سثشة
اذتواا)  -فاثش ،املكثاخ ثجرثكا ك طثوة
ض ق سثوا ,ااسثجذناء ثذح القاث الث ثويح
صثثش،ا ةاف ثث ل مكثثاخ يثثن ةةايثثا يجقا،اثث مل ك
آجلثثر الغرفثث ي ظثثه ثثش يثثشاخ ناثثض ا ثثرك,
صنيح ف يقاعو س ويث وإث  ,ة،لثقح ع ثى
سو،ان زتمشع يثن الاثش ،امل شنث لذثا عثن
الابس ةأاا ةيو اهلاللث ةالنيثر سثامل أاثا ل ثى
املل ثثثلا ,ك إثث اثثثا يثثثنل سثث ض يسثث ش ,
ةحتج ث طاثثاخ أسثثش  ,ةالغطثثة ي ا ثثر ع ثثى

لثثشا،ال املاقشصثث  ,ةالشيثثا لدعثثواء) ص.49
ا الشس القوي ).

اللا ك أخ السثبة الر ث ك ا ثاخ صثش،
املكاخ ك ذح القا أنّ يكاخ اسجذنا ا
أيكن القار األجلرا ,فج ا القار عثا
ال ثوة ،ك يقلى صغن ك ط لايب .ةاالنجقا
ن األط اء النيقن يكشخ عن ريه لعا اخ
ال ثنجمثثث ث ن الطبقثثث ث النيقثثثثثن  ,ةنخ اانثثثثثح
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ينظثثثثثثو ،يثثثثثثن أصثثثثثثش ،يني ثثثث ث  -اأو ثثثثثثة
األاطا  -طجى نخ ذا املكاخ يبوة اشسث
ثرف ث عثثن ال سثثشاةي املثثجعم الثثذين سثثئمشا
يثثثثن اعثثثثاخ اواضثثثثراخ ,ةصثثثثاالخ النينثثثثشخ
الجرثثثك  ,ةالث ث ع ثثثى أيثثثاان السث ث نما
ةاملسثثرح ةالثثر ر .هلثثذا ال ثقثثو ،القا ث النيقثثر
ع ث يشا ثثض النيقثثراء أننيسثثل  -أط انثثا  -اثثا
ين جلال يشا ثض النيئث ال سشاةيث الث ثلثاس
بقجلثثا ال ث اضتثثو،خ ينلثثا ,أة الجظقثثح الثثا,
ةثجاثثا ض يثثع النيقثثراء األ نثثى بق ثثا يثثن سانثثة
ننسان مل
 انتر ن ذا الر خ ,نخ يب يكايننيطثثر ةأنثثا أثأي ث  ..ثثا ثثثو،ك أخ ة ،ث نقوي ث
مبئ لن ثنق ن عامل آجلر..
 لنني ض أخ فراسجا صاالر خ ش البا الشط و ك الون ا؟..

 ..ا ذا

 مل ثنيلمين ..ننين أ،ا ننيس نيا أيا،اؤسثثث ث  ,أنثثثثثا ةلثثثثثلا ث ةيراثثثثثنك ةأنثثثثثا
ة،ص وك ين الذقاف  ,اا ألار أنين ثاف  ,أنثح
ثا أنين فاثح ك سثلر أيث ألنيثا ةسثباما
لثثثن ا نمثثثا يجمنثثثى ثثثذا املسث ثك طاث ث يثثثن
ال ظ ؟) ص .55ا الشس القوي ).

ةلكثثثثثثثن ثثثثثثثذا اهلشثثثثثثثش ,،أة الجاثثثثثثثا ض
الكالي ث  ,ل ث ل ث أدثثر ةا ا ث كيثثذار ,فلثثش
ألثثب اذردثثر يثثذقني ال حي يثثشخ الطبق ث ال ث
ينجمثشخ نل لثثا ,ةوثثن يسثثجاوين ل جع ث عنلثثا ك
الش ثثح ذاث ث  ,ة ثثذا يثثا يا ثثونا ن أخ يثثا يقشل ث
املذقنيثثثشخ ةيكجبث ث األ اثثثاء ثثثو يبقثثثى ك نطثثثاه
ادتثثثثثثو الكاليثثثث ث  ,ةال خيثثثثثثرض ن النياثثثثثثا
الشا ا  ,ةألخ ذا ش يش ض املثذقني  /األ اثاء
ك القار الا صتوح إذا يش ض الكاثة
أيطثا ,ة ثش يش ثض لثا ع ف مثا يبثوة اث بقث
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املثثثذقني ةاأل اثثثاء ,فثثثثمل نخ الكجثثثات اثثثوءةا )6
ارفض اا ثطاين عم ه األدر يع الطبق ال
جلرسثثشا ينلثثا امثثا ،فطثثشا نني ث الجاثثاةخ يثثع
الب ئثثثثث الثثثثث آةثلثثثثث  ,ةالثثثثثذا اجلثثثثثج األ ت
االسثثثثث ث ب  ,أك االرثثثثثثثا ةالثثثثثثثرفض ةالنقثثثثثثثو

ةادتثثثثثو )  )7ة ثثثثثذا يثثثثثا صتثثثثثوح ك طثثثثثشا،اخ
الرعا اخ ك أاذر يثن اث  ,ةك يثشا نيل
املا ن  ,ةاملطمر أيطا.
ةثنجلثث ث القاثث ث ةخ أخ يطثثثثرأ أك ثغثث ث ن
طق قث ث ك الشا ثثثع ,ةيبقثثثى اثثثا لث ث ء ع ثثثى
طال ث  -ابثثا القاثثر  -ةاثثذلا ثكثثشخ
القاثثثر مبشم ثثثلا صثثثش،ا ي جقطث ث يثثثن ط ثثثا
ننساخ يا ش ط اث الرةث ن ث اكثا يثش ,،ةنخ
اجلج نيح صش ،الجابن عنلا ين اث ن أجلثرامل
ذا ،ين ورا ننسثاننا الثذك حي ث
أاش نارا
ع ثثى وي ث ةينثثا ،اا ث ةاطثثو  ..ثثش أنثثح ةأنثثا
ةصثثويقنا ط ثثو ,،امثثا ألنثثى لثثش اثثاخ ا ثثوك
أير اار ةلثنا ك أ،ض املوينث  ,نذخ ألجلرسثح
الناس ا ل يثن شتثا عل يثذعش،ين ةأيثرثل
أخ يقنيثثثشا أيثثثا ،أاثث ناثثثرا يسثثثجغنيرين طجثثثى
ياني عنل ) ص .55ا الشس القوي ).

ةال خت ثثثش ثثثذح القاث ث يثثثن آ،اء يجطرفث ث
يباذلا ارتثشاء ةالطثشر ,ةلث ال،ا الشاع ث
املجأي !.

***
لثثث ث لثثثثثوا املثثثثثذقني يرثثثثثا،يع دقاف ثثث ث
ةاسجماع ثثثث ث ثنشيريثثثث ث  ,ةينيجقثثثثثثوةخ املبثثثثثثا , ،
ةياجقوةخ أخ ة ،املذقض ثا ٍ ةيكمثا نخ ةسثو؛
اا ل لثويل االسثجاوا ل جطثظ ل جاثبن عثن
يش ض يذش ،أة يجمثر ع ثى الشا ثع الثرا ن الثذك
ينيجقو الاوال االسجماع  .ة و اثر ،ألكسثاخ)
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سثثبة ثثذا الاثثنة ااثثو ،ادتثثرأ ع ثثى يشاسل ث
السثثثثثشن ك أطسثثثثثن األطثثثثثشا ! هلثثثثثذا حتشلثثثثثح
الكجاا الاواع ةالاظني ن يلن لكسة
جلا س و ,ةاذتاش ع ى يران يريشه يجث
ل مذقض االلجظاه االطبق ال سشاةي ةالسثن ك
،ااالا لطماخ ط ا يسجقر ة ا .
ةطجى اا و الغن لوا ثؤالء األ اثاء مل
ثاثثو أاذثثر يثثن صثثنا حيققثثشخ ع ثثا ططثثش،ا
يلن ا يطمظشخ ن اوافت ع ال أاذثر ,أة
السثثثجاا ذاريثثثاخ سثثثالني يطثثثح ةانقطثثثح,
فقثثو ايج كثثشا ثثره الكجااث االو،اث ةاملثثراخ,
ةمل ثاثثثو املش بثثث ثاثثثين هلثثث الرثثث ء الكثثثذن.
ةلكثثثثن ال ياثثثثرطشخ الثثثثذا ع نثثثثا اثثثثا يسثثثثرةن
ألننيسل ك أطا يذل الاثايج مل ال ثاثو يثا
يكجة ك ةاةين ين اا و الاره الرثني ض..
زتر صنا  ,أيا اهلشا اذتا،ه الذك ااخ
يجرثثثتى لويثث أا اثثثثا ةا مثثثاخ ,فقثثثو ثثثوخ
سذةثث ينثثذ سثثن  ,يثثع أة انث ةسلجلثثا نل ث
ااعثثة يذ ثثا ,اسثثجشوخ ا ث و يكجبلثثا ك
ا ع ن لا ,د شرث ة ثش يسثجشويلا نتثر
طناخ ين ث نا الا ثن ) ص .22اث أسثراس
املشاة النيط ).

ةيكجني الاظني ةاأل ية مبناةلث عم ث
ك ادتريثثثو  ,أة ادتاياث ث  ,ك اذتثثثوة امللن ث ث
الط ق ل اما ,فال ناذر ا ثنل ع ثى يثن يبظثر
عن اال،ثقاء ك يناب  ,أة ثقوي عمثا ناثواع
يجشثثاةة اثث ا،جلثثرين ,ف ثث لثثويل مشطثثثاخ
ابن  ,أة طجثى أطثال ،اسث ط  ,ننلث نشعثشخ
مبثثثا طققثثثشح يثثثن نصتثثثاةاخ ك سثثثنشاخ جل ثثثح,
ةيسجسثث مشخ لثثثشا ال  ,ةينيطثث شخ طثثثاء اق ثث
ط ثثاثل الثثوةء ال حيثثرا ،اثثش ح وثثن طسثثناء
لاا ث اة ذا الوة ،ملو ان دث ثغثا  ،ةخ

أخ ث ا ك نني البطا وثن ذاريثاخ يطث نيلا
ن ذارياخ سثااق ثو يسثجا و ا ك ذتتثاخ
الجأيا.

***
صتثثو الاثثش ،الجق وي ث ل مذقثثض الرص ث
اهلثثثثا ك لعاثثث األسثثثثجاذ اك ثثث ال ا ثثث
الواجش ،نارا ) الثذك ياجكثض ك يكجبث
لجثثأل ض ثثثشز نتري ث يطبالثثا ك اجثثة ثنرثثر
ثباعثثا ,فلثثش ال خيثثرض يثثن يكجبث ل كجثثة عثثن
الناس اما ك الشا ع ,اا يكجني االقراء
ةالكجاا عنل ال ون.
)
ةمل إثثثثانع الثثثثواجش ،ك ثرا ثثثثة
،و أن ينتر نتر س ب هلذا االجل ا ادتويو
ألن ث يجاايثثا اوإقرا ث ارسثثشاةك يذقثثض يثثع
أفرا أسرث  ,ةلكن مل م يال ل جااع يثا
ثبذثث ث ثثثا القنثثثشاخ ادتويثثثو ك الاثثثامل .ةيثثثب
سثثثبة عنةفثث عثثثن يرثثثا و الج نينيثثثشخ الانجثث مل
ذح ال ايص ي لا يا ينى ..ثرغا النساخ طجى
عن املطالا  ,ة زتر ارايص ل جس ةالدا،
ةنضثثثثاع الش ثثثثح ..ننلثثثثا يناسثثثثب لكثث ث أنثثثثج
الرثثبات) ص .89ا ث س ث ال ثثا) .ة ثثذا
ادتثثشات أطثثرض أفثثرا األسثثر الثثذين ط ثوّةا يثثن
أة ثثثاخ يرثثثا و الج نينيثثثشخ اث ث ال يثثثؤدر ع ثثثى
حتا ل الا م .
د أدا ،ه الواجش ،يا مساث يثن ةةسجث
ةأةال ح عثن ااثض القنثشاخ الث ثبثر ك أة ثاخ
يجأجلر ين ال ا ارايص ثنيسو األجلثاله ,فسثأ
ةةسجثثثث يسجنيسثثثثثرا عثثثثثن ث ثثثثثا الثثثث ايص الثثثث
ثرا و ا ااض النساء يع أةةاسلن ألن ينيكثر
ك ثثثأل ض اجثثات عثثن اجملجمثثع الااثثرك ,ةف ث
فاثثا عثثن النيطثثا اخ ةيثثا ثبذ ث  ,فمراثثنح ال
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يسثثم لث مبجاااث ثثذح الث ايص ل كجااث عنلثثا!
ةلكن ةةسجث ثثرفض ثذا الط ثة الغريثة! .دث
ثنياسأ النةس ك نطثوا ال ثال انةسلثا م ث
أيثثا ،الج نينيثثشخ ااثثو جل ثثش ادتم ثثع ل نثثش ،ل جثثااع
ث ا ال ايص ال يسجلشنلا!.
ةنثثرس أخ ألكسثثاخ) اجلجثثا ،يثثن عنثثشاخ
ثثذح القا ث جملمشعج ث ينبلثثا رتطثثر الطشفثثاخ
العاليث الثثذك مل يثثنص ينث طجثثى املذقنيثثشخ .اثثا
املذقثثض ك القاثثر ال إج ثثا أسثثبات املشاسل ث
ةالاثثمش  ,نن ث ينشثثر يثثع الج ثثا ،الاثثا ,،ةنخ
اجلج نيح ره اسجسالي ين ا ألجلرا ,فلثش
يننياا مبا مرك ةينساه نل أاذر ين اشن
فاعال ةيؤدرا ااألطواز ين طشل  ,سثشاء اثاخ
أسجاذا سايا ا ,أ ،صظني ا ةأ يبا.

املٌقف من املرأة ًصٌرتوا:
املش ثثثثثض يثثثثثن املثثثثثرأ ةصثثثثثش،ثلا يق ثثثثثاس
ل مسجشا الذقثاك /األجلال ث ك اجملجمثع ,هلثذا
سننير سانبا ين ،اسثجنا لجنثاة يش ثض املذقثض
يثثن املثثرأ ةصثثش،ثلا ك ذ ن ث  ,اشصثثنيلا ريق ث
الجاايثثثا يثثثع املثثثرأ ثكرثثثض طق قث ث املسثثثجشا
الذقاك /األجلال ل نير  ,ةثاري ين أ ناجث نخ
ةسوخ.
ال ثقش ،املرأ اوة ،البطشل ك أك ا ين
اثثثر اجملمشعثث  ,فثثثوة ،ا دثثثانشك ن سانثثثة
الرسا الثذك يننيثر ابطشلث القاثر .ةع ثى أكِّ
طثثا القثثاص وثثن يطالثثة اثثأخ ث اثثة املثثرأ ة،
البطشل ث ك اا ث ، ,و ث أننثثا نسثثجط ع ثنثثاة
املش ض يثن املثرأ ك القاثر الث ايثح ف لثا
اثوة ،يثا ,ةنخ ثنياةثثثح املسثاط الث لثثغ جلا ك
السر .
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ططثثثثثش ،املثثثثثرأ ك القاثثثثثر ياثثثثثاا
ذتطثثثش ،الرسثثثا ,فثثثمذا هلثثثر الرسثثثا مبشا نيث ث
الواجل  ,ةوااح صش،ح ارتا،س  -ك أاذر
القاثثثر  -فمنث ث يغ ثثثة ع ثثثى املثثثرأ هلش ،ثثثا
ارك لا ,ةثشا،ك يشا نيلا.

***
ثقثثثثجظ لثثثثاا سايا ثث ث اطثثثثش ص أنشدجلثثثثا
يكجثثة املسثثؤة الذقثثاك ك الاثثظ ني لجاثثرض
ع ث ث اجاااثلثثثا ,ةثرسثثثشح أال يقسثثثش ثكمث ث
ألنلا ياةالح ك اواي الطريثه ة ريث الاثش  .ةال
يأا الاظني الراعر ملا ثكجبث ث ثا اذتسثناء
األن ق ث  ,طجثثى نن ث مل يقثثرأ األة،اه امل شن ث ال ث
أعطجلا ل  ,ة،و ذلا ا هلا  -عنويا سألج
،أي ث ك ةيا،ثلثثا الذان ثث  -نخ يثثا ثكجب ث يثثو
ع ثثثثى يش بثث ث ةاعثثثثو  ,ةس نرثثثثر ااثثثثو نسثثثثراء
ثاثثويالخ ني ني ث  ,ةسثثش يكثثشخ هلثثا لثثأخ ك
املسثثجقبا ,ةننثث لثثن يأاثث لللثثاعاخ الثث ثثثو
ثطالثثث ألنثثث ينرثثثثر لرثثثثاا طسثثثثناء يبجو ثثث ك
الانيظ الذقاف !.
اانح ث ا النيجثا ثبظثر عثن ،سثا ناضثص
ث شثأ نل ث لثثجظ االطمأن نث راث  ,أاذثر يثثن
اشنلثثثا ااثبثث طق ق ث ث لثثثويلا يرثثثرة أ اثث .
ةاثثاخ الرثثاعر الاشثثشة سثثا وا الثثذا ال قثثاء يثثع
النيجا ، ,وث أنث ياثر س ثوا عثو ،و،ثث ع ثى
زتثثثثا،ا طسثثثثناء ك يقجبثثثثا الامثثثثر ,فبثثثثاح هلثثثثا
اوجل ثث ث ننيسثث ث ةأهلثثثثر يش نيثث ث يثثثثن األنذثثثثى,
ةصثثثش،ثلا ك ذ نثث  ,ة ثثثش اا ثثثو لايثثثا عثثثن أك
يؤدر دقاكمل ينثذ أيثا ،الكلثش اانثح املثرأ
ثنسى ثا،خيلا ا ذ،اع شيج لرسا يرثو ا
يثثن لثثار ا ن أطثثو ث ثثا الكلثثش يثثذن ف لثثا
،عر ث االنجرثثاء ةيثثن ،ك ،محلثثا اثثذ ،الشل ثثو
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املرثقثثثثثة) ص .28اثثث ث أسثثثثثراس املشاثثثثثة
النيط ).
ةأ ،ا الراعر الاششة أخ ث ثا الاال ث -
ال ث حتالثثى القثثاص ارتثثشض ك جلنيايا ثثا -
انجلثثح لايثثا عنثثويا ثثرأ جل ث ةفثثا النيجثثا ك
نطوا اجملالخ.

***
ال حتجثثثثاض اثثثثا الكاثبثثثثاخ الرثثثثاااخ ن
بثثا ل نا ث  ,فقثثو
يرثثاة ،الكاثثثة املاثثرة
ثكثثشخ ةادقث يثثن ننيسثثلا ةيثثن اجاااثلثثا ,هلثثذا
و ثكجة عرأ  ,ة اال لا ون س اسث ,
ننّلا سرأ الكجااث عثن اذتثة ةالرسثا ,ةسثرأ
السنير ارفق ،سا ورااء ل مرا،ا ك أيس
أ ا ك يوين اا و .
ةألنلثثثثا ايثثثثرأ ف ثثثثن اعثث ث هلثثثثا اطثثثثا
القاثثث  /األ يثثثثة أخ صثثثثشثلا يثثثثد ا،ذاخ بثثثثا
الا ثثشخ ,ة ثثش يش ثثض وثثن يسثثبشه ,ة،وث ذلثثا
ثتا صش ،املرأ اأنشدجلا ة اهلا ث الطاو ث
ع ى أك صش ،أجلرا هلثا ,ينثذ السثطش ،األة مل
جلنه األله املنبار ين صو ،ا أعاات ع ن ..
ةيدخ ،يانجا ،ابج لثا  ،اح ..ةاننلقثح سثا ا ا
أيايث عثثبالةين ارثثلش عا،يث ) ص .69ا ث
القرنني ةياا،عش الذناخ).

د ثرا ر اذتسناء /الكاثبث  ,الكلثا/
األ يثثة ك اعثث النينثثوه ,ةثثثوعشح ن ورفجلثثا
ل ش سا يننير ين ,ةثسثج ق ع ثى السثرير اذثشت
النثثش ,،ةثبا ل ث اذتثثوير عثثن اذتثثة اك مثثاخ
يبطنثث ث االدثثثثا . ،ةلكنثثث حياة ،ثثثثا اثثثثجظني ,
فمساااث ث اانثثح ثغ ثثه أاثثشات ال قثثاء ادتسثثوك
،وث أنث حيثثة ثثذح املثثرأ  ,ةلكنث مل يقثثر هلثثا
ثق ق يراعرح اكا الرسثا ك القاثر,
فل الش يارقشخ النساء الراااخ ,ةلكنل

يكجنيثثثثثشخ اجأي ثثثثثلن ,ةال حيثثثثثاةلشخ اال ثثث ث ات
ينلن ,طجى لش أخّ األنذى مل ثاثو  ,أة أاثوخ
الروب ك لقاء مح م  ,ننلث يا رثشخ املجاث ك
جل ثثاالثل فظسثثة ,ةيرضثثشخ ااذتسثثر  ,ة،مبثثا
يلراشخ ين األنذى رتر جل يثن انث أجلثرا ك
التلر ك جلريض الامر ,فالاال يع األنذى
عال ثث يثثثن اا ثثثو ,سثثثشاء عثثثن ريثثثه يرثثثا و
الرالثثثثث الاثثثثثثغن  ,أة املرثثثثثثا و الباثثثثثثري
املبالر  .ةلاا السبة اذتق ق ش عشن عن
االنجقثثثثثثا يثثثثثثن الدثثثثثثا ،الننيسثثثثث ن الدثثثثثثا،
ادتسوي  ,ة ذا ياش لطب اثجل الننيسث  ,فلث
ك لثثثثثثثثثثثثؤةخ أجلثثثثثثثثثثثثرا ال يريثثثثثثثثثثثثوةخ  -أة ال
يسجط اشخ  -االنجقا ين االنجقثا الكاليث ,
ن النياا اذتق ق .

***
ك اثثثثث أجلثثثثثرا سثثثثث لثثثثثاا صثثثثثثظني
طسناء  -اكا النساء  -ة،و ذلا ال ناذر
ع ثثثثثثثى صثثثثثثثش ،دتماهلثثثثثثثا املثثثثثثثذن  -ابثثثثثثثا
القاثثر  -ةأ يثثة عشثثشة أيطثثا .ةلكثثن ثثذا
األ ية الكلا وا،ه ك شاسس ال يبشح الثا
ة ثثش م ثثة عثثن أسثثئ الاثثظني ال ث حتثثاة
اجاا طشا ،يا ل نرر ةخ فا و .
ةاذتثثشا ،اث الرعاث ج يرثثكا زتمثثا
السثثثثر ك القاثث ث  ,عثثثثوا ااثثثثض السثثثثطش ،ك
يقويجلا الث للثو لث  ,هلثذا جل ثح القاث يثن
سر يسجبطن الرعا اخ ابا القارمل
 ثثثا الكجااث ث ،ط ث ث ثثثو ثجش ثثثض نذاثراجلا ك ينجاض الطريه؟
ا. ،

 الكجاا ث -ا

ثثاس

يثثؤ،ه ةل سثثح لاب ث

عامل اال نلاي ؟
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 -ثالشامل ك البثثوء اانثح الك مث  ..ةمل

يقشلثثثشا أنلثثثا سثثثجكشخ النلايثثث ) ص .66اثثث
عرض طا ).

صٌر لفنجان القوٌة:
راءثنا ل قاثر السثااق ثكرثض أخ
س يشا ض ةصش،ا يا ن يا عنلثا ألكسثاخ)
االطريق ذاثلا ك أاذر ين ا  ,ة و ثناةلنثا
األاذر أ م ك القاثر الث انجعبنا ثا يثن
اجملمشع  .ةنذا أيانا ك الجأيا صتو س يشا ض
ةصثثثثش،ا  ،ينيثثثث ة ايرثثثث ثجكثثثثر ،ك ااثثثثض
القاثثثر ,ةسنرثثثن نل لثثثا ألنلثثثا لذثثثا عثثثالء
يشا ثثض القثثاص ,ةالاثثش ،املعج ني ث ال ث ياجمثثو
ع لا ك اجاا اا .
مبقطثثثثع لثثثثارك ل رثثثثاعر الكثثثثبن نثثثثنا،
بثثان ) ينيجثثج املؤلثثض السثثر لطثثوا ااثث
ااجب سثر ي ثجطث الالثلثا ف مثا ااثو ضثمن
س اه السر لجا عن يشا ض الرعاث اخ عث
صش ،ااري  /ننيس مل
ار خ لشثنا..
ةانجلح اجنا ..ةانجلى اذتة الذك ااخ)

ص .6ا صل ا األيا ،ارتشال ).

ال نسثثثثجط ع عثثثوب ثثثثذا البطثثثثا يثثثثن ةيثثثر
املثثذقني ألن ث اثثاخ يقثثرأ ادتريثثو ة ثثش يجنثثاة
لثثثثش الاثثثثباح ، -وثث ث أنلثثثثا صثثثثش ،لثثثثا ا
ل مذقثثثض  -ةلكثثثن نسثثثجط ع الثثثنع أنث ث ثثثو
يكشخ يذقنيثا ,ة،مبثا ااثبثا أيطثا ,لث ألنث
يقرأ ادتريو فظسة ,اا ألنث ينيكثر ةحيثوز
ننيس ث اطريق ث املثثذقني ةاأل اثثاء ,فرعا ث اخ
القاثثر يجرثثاال  ,ةيثثن لثثو ثثذا الرثثب ثثو
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مثثثو القثثثاص ننيسثثث وثثثن ي ثثثن ،االلثثثا ،ن
الانياخ املجراال ك اا ا !.
القلش اا ،ألخ املرأ ل سح لثاا طسثناء
ثلشا األ ت ,اا النةس  ,هلذا فقوخ صش،
األنذثثثثثى املثثثثثذن ادتذااثثثثث ك عثثثثث ين البطثثثثثا,
ةأصثثثبظح زتثثثر ايثثثرأ اوينثث ثر ثثثا سسثثثو ا
اثثثاارا ,هلثثثذا مل ياثثثو لثثثرت فنشثثثاخ القلثثثش
عانبلا أيرا يبار ع ثى املجاث ةالسثرة،مل ة بثا
أخ يجثثااع املطالا ث ي ثوب يثثوح ن فنشثثاخ القلثثش ,
ة،لثثثض ،لثثثني ةاطثثثو  ,دثث أعثثثا النينشثثثاخ ن
يكانثث  ..اانثثثح القلثثثش ثثثو أصثثثبظح اثثثا) ،
ص .52ا صل ا األيا ،ارتشال ).

مل ياو فنشثاخ القلثش إذثا طاسث ثني ن ث
ك السثثثر  ,اثثثا صثثثش ،ثاكث ث او ث ث ب اث ث
الرعا اخ ةخ أخ ثقش ،ع ى الجرب الجق وك
املبالر ,فثمل اميكاخ االسجاا ،أخ ثبثو يانثى
سويثثوا ةيرثثاالاخ سويثثو  ,ةاثثذلا إكثثن أخ
ثرسث طق قث سويثثو )  )8ة ثذح نطثوا ثقن ثثاخ
األس شت االسجاا،ك الذك يغين النر ةيذريث ك
طا ثشه ني االطريق املناسب .

***
ك اثثث ث أجلثثثثثرا صتثثثثثو صثثثثثش ،النةسثثث ث
الجق ويث ث ذاثلثثا ,ثقثثش ،اأعمثثا املنثثن ع ثثى
أامثثثثثا ةسثثثث  ,ةحت ثثثثثا الاثثثثثش ك أة ثثثثثاخ
النيثثراا ,ةلكنلثثا ال ثأاثث ملرثثاعر الثثنةض الثثذك
ياثثا،طلا ثق ق ث يرثثاعرح ال ث مل ث ث ااثثومل
النةض يرجل أخ م ث ن ايرأثث ك الاثباح

ةيررت يالا القلش ) ص .95ا لر  ..ل ثش،
ةاطو).
هلذا أصبظح عال الرسا انةسجث ا مث
ع ى الطساس االشفاء ,ةااليجناخ ال ون.
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ةثرثثثاا نتثثثر اطثثثا ثثثذح القاث ث نتثثثر
املذقني ةاأل ااء ل مرأ ، ,و أن زتر يشهثض
صغن ك ا ر طكشي .

***
نذا ،اثثث ث القثثثثثاص اثثث ث القلثثثثثش البثثثثثا،
ةالنةسثث ضثثثمن سثث اه السثثثر  -ك القاثثثج
السااقج  -فمن ك ا أجلرا ألا ،صراط
ن ثثثذا الثثثثرا الننيسثثث ك نسااثثث الكاثثثثثة
املارة ع ى سؤا الاظني اذتسناءمل
 -ا النةاض يق

ل ظة؟.

 ال ..ننثث ث زتثثثثر لثثثثش اثثثثا .) ،ص65ا عرض طا ).

***
ك اثثثث أجلثثثثرا يا ثثثثو القثثثثاص املقطثثثثع
الرثثثارك ذاثث ث لثثثث ننا ،بثثثان ) ةلكثثثن ضثثثمن
السثر  .ةثننيثثر ثثذح القاث عثثن سثثااقجلا ك أخ
فنشثثاخ القلثثش سثثاجلن ,ف قثثو عثثا النةسثثاخ ن
ط اثلمثثا النةس ث ااثثو اهلشثثر ل ث كمال اذت ثثا
ذتتث
النةس ال اثر خ ف لثا القلثش مل ثث
د ثنط ه ن الواجلا ةثاش فجطع أياي فنشاخ
القلثثثثثثثثش الثثثثثثثثذك يجاثثثثثثثثاعو ينثثثثثث ث البعثثثثثثثثا)،

ص .522+525ا مل عن يننير ).

مل ياثثو السثثر سثثر ا ثق ثثويا يقثثو ،صثثش،ا
جلا،س ث ث ثرمسلثثثا الاثثثنياخ ادتثثثا ن  ,اثثثا ثثثش
ثقن ث ث يثثثن ثقن ّثثثاخ السثثثر االسثثثجاا،ك ,ط ثثثر
ينجقثثثثا ينيلثثثثش ،االسثثثثجاا ،االو ثثثثا يثثثثن ثثثثا
ستو  ,ن فقراخ سر ي يغ ثة عنلثا الجرثب
الاري  ,ةيشسثو ضثمنامل ةإجثاة الثنر األ اث
يثثثثثثن سثثثثثثشاح ااصثثثثثثطنا الاثثثثثثش ،أة اسثثثثثثجاا،
االسثثثجاا،اخ أة ثكن ث ث الكنايثثثاخ أة الجرثثثب
اجرثثب لاخ ,ةا ثثلا يراطثثا اسثثجاا،ي اثثاملنيلش،

األعمه ضتش االسجاا ،الراي ال يكبنثى ع لثا

اجملثثاة أة الريثثن أة األسثثطر )  )9ةاثثذلا ثنيثثج
االسثثثجاا،اخ السثثثر ي زتثثثاال لجرثثثك ا صثثثش،
سويثثثو  ,ةيشا ثثثض يجاثثثو أيطثثثا ,فثثثال ياثثثش
يش ثثثثثثثض القثثثثثثثر يرثثثثثثثاا ةيطثثثثثثثااه يش ثثثثثثثض
الرعاثث ث اخ ,ةال ياثثثثش يش ثثثثض القثثثثاص ثثثثش
السثا و ةامللث من؛ ة ث يشا ثض وثن يجنا طث ,
اثا يجسثثاةي ك الق ثثا ،اأ ةا ،ثا ,ةاثثذلا يننيثثج
السر ع ى ثأةيالخ ة راءاخ يجاو .

اخلامتة:
َو ين عجباخ السر
اللا ك أخ ال واء كيا ُّ
األة  ,هلثثثثذا فلثثثثش سثثثثوير اثثثثأخ نثثثثراح ذا اللثث ث
صرحي ال إكن جتا لا ع ى يش ض املؤلض,
الس ما نذا أ ،نا الرا الننيسث ةالنيكثرك اث
يش ض القاص ةاملشا ض ك اا .
اجات سثاخ ألكسثاخ) ك ال ثواءمل ن
عرنث ك ،يض ادتنير ةالنيراخ) ص.4
ة ذا القش يثو ل ش ث األة ع ثى ةسثش
،اا ةد ه ا القثاص ةا ئجث الث جلثرض ينلثا,
ةمل ينسثثثثثلا ،وثثث ث ن ايجثثث ث ك املوينثثث ث ل امثثثثثا
ااثثثثثظني ةأ يثثثثثة .هلثثثثثذا ال ننياسثثثثثأ عنثثثثثويا
نكجرثثثض أخ الرعاثثث اخ الااي ثثث ك اذتقثثثا
الذقاك ين ينبح ،يني ااملؤلض ننيسث  ,ةذلثا
ك ارمل أسثراس املشاثة النيطث  -أ ثال
ياثثثثال الثثثثشةير  -الشسثث ث القثثثثوي  -عثثثثرض
طا  -ذااا  ..ع ى لا،ت سجال  -القرنني ث ..
ةياا،عش الذناخ) .ةلكن سرعاخ يا يسجش نينا
أخ اللثا ،ن الريثثض ة ،خ ك سث اه اذتثثوير
عثثن الثثنني املنشلثثشض) ةخ الطسثثاس اثثاذتن
ن يرااثثع الطنيشل ث األة  ,طجثثى نخ س ث نلثثا،
عاار  -ك نطوا القار  -ن عثو ،ةيثا،
الريض ينذ سنشاخ.
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مل يكثثثن املش ثثثض الاثثثا ،ل قثثثاص يغثثثايرا
ملش ثثض أ اثثاء الريثثض الثثذين ننطثثشا ن املوين ث ,
،و نو ،صش ،الريض ال ثو ع ى انجماء ون
يج  .نن يقو ،صش ،الريض الشا ،و اا يا
ف ث ث يثثثن سثثثش الب ئث ث  ,ةالنيقثثثر املثثثو عمل بثثثا
ننةطثثث ن املوينثثث مل أاثثثثن أعثثثثر الق ثثثثه,
اانثثح طثثوة الثثون ا االنسثثب ل ث ثنجل ث لثثر ا
عنثثو النلثثر ةوراثثا عنثثو ريثث الش ،يثث  ,أيثثا ك
الرثثما ةادتنثثشت فثثمخ ألثثشا ،اذتثثش ،اانثثح
ثنيا ين عن الاامل ,ةيع ذا انح سا وا ,ال
أعثثثر سثثثا،ثر ةالجشيسثثثح ةالسثثثمن املغرثثثش )

ص .49ا الشس القوي ).

الاثش ،الجق ويث
ةه ح صش ،املوين
ذاثلا ك اجااثاخ أ اثاء الريثض ,يثع أنلثا املثالذ
املعجثثثا، ،وث ث اثثثا سث ث ب اث مل يثثثوينجا هاملث ث ..
ثثثذفجين ن سشفلثثثا ألضثث ع سثثثش نا ك لثثثشا،
ي جشي ث  ,ةيكاثثثة ض ث ق  ,ةانايثثاخ ي ااب ث )
ص .69ا القرنني  ..ةياا،عش الذناخ).

ةيبثثثوة أخ جل ثثثا ،األاطثثثا ك اهلشثثثر عثثثن
الريثثض ةالبقثثاء ك املوينثث ال اثثو ينثث  ,فرضثثج
ب اث ث اذت ثثثا املااصثثثر  .ةنذا ثجبانثثثا األاطثثثا
الذين ننطشا عثن الريثض نكجرثض أنلث طققثشا
نصتثثثثاةاخ ةيكاسثثثثة مل يكثثثثن يثثثثن املج سثثثثر
اذتاثثثثثش ع لثثثثثا ةن ثثثثثلا ك طثثثثثا اقثثثثثا ل ك
الريثثثثثثض ,االامثثثثثثا ك زتثثثثثثاالخ الاثثثثثثظاف
املنثث ث  ,ةفا،سثث ث األ ت الشايثث ث ةطاسثث ث
ننيسثثث ث  ,ةالشصثثثثثش ن يناصثثثثثة اثثثثثبن ك
اذتكشي ث  ,اشصثثش ااثثن األ،ي ث النيقثثن ن
الثشةا ،ك اث أ ثثال ..ياثثال الثثشةير) ةلكثثن
سرعاخ يا يجنكر ذا الشةير ألاناء ريجث  ,اثا
اا أاناء الريض نسشا ،ينيل  ,ةمل ياو يراطل
ا ون صش ،اا ج لر ك ذاارثل أط انا.
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أيثثثثا نذا ،طثثثثا أطثثثثو سثثثثكاخ املوينثث ث ن
الريثثثض فثثثذلا ياثثثش لسثثثشء اذتث ث  ,اجاث ث
الرثثات ك يو،س ث القري ث ك ا ث سنثثاة ن
القريث ث ) أة نقثثثا املشهثثثض ن البا يث ث ك اث ث
الذالدثثثاء ادتويثثثو) ة،مبثثثا ثثثؤالء اضتثثثو،ةا يثثثن
الريض أيطا ,ةلكن مل ثاثو هلث صث أة ،وبث
ك الاش ن الريض ,طجى ل اما.
ة ثثثثذا ال ياثثثثين أخ املوينثث ث ثثثثثشفر دتم ثثثثع
ا ن لثثثثا اثثثثا يثثثثا ف لثثثثا يثثثثن يبثثثثا ص اذت ثثثثا
الااري  ,فذم أاشات ال ثنيج ل ناةط ادتو ,
ف تا أاطا القار يا رشخ الغراث ك يوينث
طثثشا ف لثثا أاذثثر يثثن ناثثض أعمثثا , ،ةنخ
طققشا ف لا ل ئا ين أطثال ،اضتسثرخ اثاارا,
فاسجسثثث ث مشا ل شا ثثثثثع الس اسثثث ث ةاال جاثثثثثا ك
ةالذقثثاك ك يثثوخ يا رثثشخ ف لثثا ع ثثى اهلثثايش,
ةنخ اانشا يذقني ةصظني ةلثاراء ةاجثات
ا.
ن ظثثث أخ اثثثثا املشا ثثثثض ةالاثثثثش ،الثث ث
ثثثثويلا القثثثثاص الكسثثثثاخ) ةالثثثثجغا ع لثثثثا
ستاش ،ضمن أط اة القر الجق وك اررة
النين ث والبثثا ,ة ثثش أ ثثرت األنثثشا السثثر ي ن
الشا ا الث انجلشلثا ك ااث  ,ةنخ سنظثح
غثثثى
ااثثثض القاثثثر عثثثن ثثثذا املسثثثا ،طث ث
اذتثثشا ،ع ثثى السثثر فنيقثثو القثثر الكثثذن يثثن
عناصر القر الكالس ك ال ل ن القاص
ثرص ع ى الكجاا حتح يت ج  ,ةخ ثقثوي
اوا ا فن يقنا  ,فكانح ث ا القار ألثب
مبسرط اخ ان اجبح ع ثى لثكا اث ,
ةاثثثاخ األسثثثو ،اجااجلثثثا امسثثثرط اثثثن
لجظق ثثثثثه لثثثثثرةي املسثثثثثرح انين اثثثث ث ارتاصثثث ث
ةأسث شا ج  ,فاعجمثثا طثثشا،اخ خت ثثش يثثن السثثر
ل ك يا ظ القا القان  ,فثث اوا داخ
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املسثثلب عثثن األفكثثا ،ثباثثر ع ثثى السثثأ)56 )،
ةثطثثاض ان ث القا ث النين ث  ,طجثثى لثثش اانثثح
طثثشا،اخ ل ث ق ةفجا ث  .فثثاذتشا ،أطثثو ثقن ثثاخ
السر القاا الذك يوعم الشصض املساعو
ك ثقوي اذتشا ،اطريق أاذر ن ناعا.
ة،و انطشاء زتمثا القاثر حتثح يت ث
القر الجق وك ,فمخ ااثض القاثر اسثجاانح
انين ثاخ القثر االسثجاا،ك ,ة ثذا أسث شت نثا ،ا
يثثا يسثثجعوي اجثثات القا ث السثثش،ي  ,سلثثال
انين اثثثثث  ,أة لاثثثثثو ،لثثث ث شع اسثثثثثر إج ثثثثثا
جلاا ر فن ث ثغثين السثر القااث ةثذريث ,
ة ثثذا يثثو ع ثثى أخ القثثاص لوي ث ا ثثال ةاسثثع
ع ثثى الكثثذن يثثن األسثثال ة النين ث ك الكجاا ث

القااثث اذتويذثث  ,ةلكنثث مل يرثثثجغا ع ثثثى
اا اادتوي الكاف .
ةالاو يثن اللثا ،ك نلايث املطثا ن أخ
جترا سثاخ الكسثاخ) سثوير ااال جمثا ،لث
ملارفث ث الشا ثثثع الذقثثثاك ك املثثثوخ فظسثثثة ,اثثثا
ملارفثث ث ةا ثثثثع األ اثثثثاء الثثثثذين اجبثثثثشا القاثث ث
القاثثثثن ك يراطثثثثا يبكثثثثر ة،وثثث ذلثثثثا مل
ثجطثثش ،القاث القاثثن لثثويل مبثثا يجناسثثة يثثع
لثثلرثل األ ا ث  ,فقثثو ه ثثح القا ث القاثثن
ع ى ثايش النرثاي األ اث لكاثبلثا ,أة ع ثى
ثثايش اذترا ث األ ا ث عاي ث ، ,و ث ثا،خيلثثا
الطشيا ,ةانجرا ،ا.

املصادر:
 )5ساخ ألكساخ

س

ال ا) احتا الكجات الارت  -يره .2666

 )2ساخ اش سا،ثر يا األ ت) ثر

مل  .ستمو ون م

ال

 -ا ،الاش

 )3سش،ض اليكش ةيا،ا سشنسشخ االسجاا،اخ ال ضت ثا الثا) ثر
ا ،ثشاقا ل نرر  -الوا ،الب طاء .5996

، )4ةارخ لشلن عناصر القا ) ثر
.5988

)5

 .عبثثو اأ أاثثش

مل ستمش ينقذ اهلثاي

 -انةخ .5984

ث مل عبثو اجمل ثو سظنيث -

 -ا ،ثالس  -يرثه ي/5

ثثض القاث القاثثن ك سثثش،ي يثثن الجق ثثو ن اذتوادث ) احتثثا الكجثثات

الارت  -يره .2664

 )6فرانا أةاشنش ،الاشخ املننير يقاالخ ك القا القاثن ) ثر
اهل ئ املاري الااي ل طباع ةالنرر  -القا ر ي.5969/5

 )7ستمش ينقذ اهلاي

ث مل  .ستمثش الرا اث

-

الر ي النقوي ) احتا الكجات الارت  -يره .5986
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هٌامش:
5ثثث ساخ ألكساخمل ااثة ين يوين اذتسك ) يشال و عا - 5935 ،ثشك عا.2656 ،
2ثثث س ال امل صا  ،عثن احتثا الكجثات الاثرت اويرثه  2666ة ث يثن اث أعمثا املؤلثض
ال ا غح أاذر ين س اجااا ك زتثا القاث القاثن ةالرةايث ةاملسثرح ةالو،اسثاخ
األ ا ةالنين .
3ثثث ةسل النترمل ياط ثقين ي ط ثه ع ثى الطريقث الث ثكثرةا الثا القاث  .ل جشسثعمل ،ةاثرخ لثشلن
عناصر القا ) ثر

مل ستمش ينقذ اهلاي  .ص.44

4ثثث يرظرينمل اذا ك األصا.
5ثثث ينياسأةخمل اذا ك األصا ,ةالاشاتمل ينياسؤةخ.
6ثثث ستمش ينقذ اهلاي

الر ي النقوي ) ص.547

7ثثث اوءةامل اذا ك األصا ,ةالاشاتمل او ةا.
8ثثث ساخ اش سا،ثر يا األ ت) ثر

مل ستمو ون م

ال ص.524

9ثثثثث سثثش،ض اليكثثش ةيثثا،ا سشنسثثشخ االسثثجاا،اخ ال ث ضت ثثا الثثا) ثر
ص.262

56ثثث  .عبو اأ أاش

ث مل عبثثو اجمل ثثو سظني ث .

ض القا القان ك سش،ي ين الجق و ن اذتواد ) ص .545

55ثثثث فرانثا أةاشنثش ،الاثشخ املننيثر يقثاالخ ك القاث القاثن ) ثر ث مل  .ستمثش الرا اث .
ص.46



615

979

حمؿد أمحد الطاهر وظفر جؾق ًا يف
"مدوـة احلزن"
سفقل الذوب*
عظيق هيذا الـ ير اليذي أويزل و اليدا هيذه اليدماح الي سيػ ت مي
دن ي وإييراه و ن اؤييركن نديياشه لؽ ي دييدى ن ييق ف ام ييد
أجؾي ل لييالمبص
س ي ا ة رماكويية لييمبد ييمك ال ييؿس ال ي هاييات أنفارهييا ييا محر الؼييان
س ا ة م الد ان الؽثقي ديمبهرها رو ي عايد العزويز الرلياع ل ايدو ا يرأا
ا م المبص مؾاهدا ؽل ما ويمبي ياحلزن والـيزو ليمبب ير ة يالؾمبن ا يق
دهكن جزحاً م هذا العي وأنني وؼيمب ب يده مي ا ميل وليمب أيان
م رو
وسط حبر م أل هذا الدمباك
وفييدي الؽا ييب حمؿييد أمحييد الظيياهر يؿمبع ي "مدوـيية احلييزن" وه ي
الرا عيية لي ث يقييث ييرد ال ييؿس يف مدوـيية ا ي ت سييمباكاً يي ك ؾييفا
مؾييمبا انييان لنإيياممبا لقفييا وبيؿف ي ال ييقطانقةل مدوـيية الؽا ييب ال ي كمهرهييا
ل مبص ا رض وإد ؽمبن غداك أو الرإة ولؽـفا ال نأقيد أي مدوـية أو إروية أو
شارع أو قت ك ؾ هؤبح لنيالمبه را ة ومؼربا

يف "رعشةة ٢وتةةٜو" ق َٛكجملةةع و ِٜعةة٢
ٝبةة ق ٓةةلق وًلةةعد عةةٕ ُ ٔٝةة ٢د ةةٔ ٛد ةةِ
جروذ٘ا ٛخت  ٟعٕ وًعٞة ٖٜعر٘ٝةا ٛكة ه ٔ٘ةا
ضباب هثٞف ُٞاَ إىل وًلركٛ ٢يف وخلةارد لٌةخ
ٛقش ة ُِ٘ ٥شةة ٢ومِةةاجّ ُثلٜرةة ٢راًر ةةا
ُٛةةر ّٝرةٌةة ٢كجمل ة ٔا دبٌة و ُشةةاعرٗا  ٛل ة د٘ا
ةة ذةةةلٖ ٛو ةةةرو ٛو جةةةٛ ٜو عةة ةش ٛإمنةةةا
خٜق  ٔٝظر وًلادُني .قُ٘ا ُشٌ ٢ًٜجبآب٘ا رع
ك ةةٍ جٛج٘ةةا قُاُ٘ةةا ٛقخٜٗةةا خةةةف لةةّ قع ة ْ
دسةةِا وخلةةةٜوو وًثلٌٞةة ٢كادُةة ٢ات ٔٝةة ٢رة
ٛوًسردون خٌف وًباب ٛو ُةٕ ُيٞة وك رِةٜو

وًب ٞة ٛوص جملةةبٜٗا ٛوذ ة او ٛوذ ة وا ذ دةة ٣رع ة قٖ
ُاد .
ٛوت ذةةةن قٖ وً شةةةةا ْ ٝيٌةةة عٌةةةةٗ ٣ةةة ٚ
وًلجملدٛ ٢هأٓ ٙو قٍُ قر وا اتٜو ٝي اَ وت ٢ٔٝ
ٛؤًةةاب ر عةةٍ واِةةخ وًةة  ٕٝدخٌٜٗةةا قرهةةاٖ
وًلع وً لٌٞة  ٠وتة  ٜشةر٘ ٛا ُةٕ وتل ُة٢
اخلاةةة ٢إىل وةبوةة ٢اً شةةٜٝم
إىل وًعةر
ٛوًواد صار يف د ا ة ٍٞوً ا ةٗٛ ٍٞة ُ ٚةٕ
*
ش ّٞوًرٛو.٢ٝ

*

أديب سوري.

العدد  - 868آب8198 /

ةةةةة٣
يف "ُ ٔٝةةةةة ٢وةةةةةةلٖ" ٗٛةةةةة ٟوًةةة ة
و ِٜع ٢ر٘ا وًواد  ٛداق ُةاٗر هِةا يف
قهثةةر كجملجملةةٛ ٙرةٌةة ُ ٙلاعةة ٝردةةاد ُل٘ةة٣
ُةةةةةردني يف وًٞةةةةةٞ ٛ ْٜةةةةة ٙرجةةةةةاَ وةةةةةر ٛقدب
ٛتٞاتةٞ ٛ ٢ةة ٙدرتةةّ تٞاتةاو وًبٌة ٛختةة
وتظةةةةاٗروو .وت ٔٝةةةة ٢وذ ٌةةةة٘ا و ُرٝوةةةةاٖ ًةة ة و
جملاحل ٝشعر راتٜو حيا رٛ ٚو تةٞدِا رعة قٖ
لة ة ُعار ةةة ٙوًلة ة وُٛ ٣ق ة ة كا ٚ٥أضةةةر٣
ٛذٞةة ة وا ٓبةة ة  ٚقٛودٛ ٚعةةةةف ٚٛرةةةةاخلرق قٌُةةةةٙ
وًٜذ ٞة ذ  ٞدةةًٌٞ ٙةة ٣وً ة دةةلٛر ٚخ ٞةةٛ ٢د٘ ة ّ
رشؤٛ ٙٓٛدةروُ ٚثةا او قعٌة ٣اةا ٗٛة ٜوًة  ٠ذةارب
وإلٓوٌٞةةل ٛهةةاٖ ُةةٕ ةةٔا وًثةةٜرٗٛ ١ةةا ٗةةٟ
قُاُةة ٙو ٖ ٝةاردٗةةا وف ةةٍ سةةل ُ ةةرج٢
ر ُا٘٦ا.
و قُةةٍ ُ ةرد ١قخةةر ٤وةةٍ شةة ٥ٟهةةاحل
اتأتا ١قكس ُٕ ٣قٖ ٝعٌٜٗا شعا ض.٥ٜ
جملةة ٛ" ٢ةةٕ ً" ةةار" ٗٛةة ٟيف قررعةةني
يف ك د
ر ٢يف ٝ ١ر ث وًواد عٕ رةٌ ٙعِةاد
وً ة  ٠قُ ةة ٣ل لةةني عاُ ةا يف وًسةةحٕ ٛذةةني
خةةةةرد عةةةةاد إىل ٓلةةةةة ٢وًجملةةةة ر  ٝسةةةةوا يف
وًشةةةٜور  ٛةةةُ ٟةةةٕ ُل٘ةةة ٣إىل ُل٘ةةةٛ ٣كة ة
وٓ ةةةن عٔةةة ٙر اكةةة ٙوًلةة وُ ٣أ ةةةب ٓوةةةر١
 ٝة هر ٛوًة  ٚوًة  ٠كادةةٍ ُةةا جةةٞش وإلٓلةةايف يف
ٌسةني  ٛحأ ١عاد ٛك دلٛد وُرقُٕ ١
هةةةةاٖ قٓلةةةة ٗا ُةةةةٕ وتةةةةةٜو يف لةةةةةٜر6391 ١
ٛعٔ ُا وت ش٘ ٛوً  ٚو  ٝهر وًواد قٕٝ
 ُٛةةة ٣وت شةةة٘ هةةةاٖ ُةةةا جوَ ةة ا ةةةيفوا
ًةة ة ًى ق ٔةة ة قُةةةة ٙعِرٗةةةةا ًٞوِةةةةٍ دروتةة ة ٙ
وماُعٞةةةة ٢أهٌِةةةة٘ا  ٛةةةةار هادبةةةا ٛشةةةةاعروا
ٛحمةةرروا ةةر ٞا وع لةةٍ قُ َٛةةرد ١يف وًثآٜٝةة٢
لصردو قُ ٙلّ رع يفًى ُاد ً ًٛى مل ٝع
ٗٔةةاي شةة ٥ٟعةةاق عٌٞةةٛ ٙهةةأٓ ٟراًواد ة
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قرود قٖ ٝل َٜإٖ ُٕ ٝلٞد وتٔاضٌني ّٗ قتةرّٗ.
ة
د٘ةةاٛو قذ ُةةٛ ٙتةةلة رية ود ٛضةةاع
ٌ ٛسةةني ٛكةر وًعة  ٛقرةٜوب عٜو ةّ وًعةةرب.
قذٔ ٗاُ  ٙو ٗةٜوَ ٛوةٜدَ وًة ٕ ٜإىل جٓةاجٕٝ
ُٛلةةارر عاعٞةةً ٢وةةٕ وًشةةٜٞه فٌةةٜو  ٘ٝةةٖٜ
إٓ٘ةةا ُشةة ٢٧ٞوًةةرب ٛق ةةب وًرهةة ً ٜع ة و٥
ة  ١يف وتل٘ةة ٌٝ ٣لةة ٟدٞ ٜةةم جٌُٞةة ٙوتيةةرٛر
وت ٘ ى وتاهر وً ٝ ٠ساع  ٚيف وةجملة َٜعٌة٣
ٛف ٢ ٞيف إذ  ٤وًشةرهاو و جٔبٞة ٢وًة دةثف
وًشب٘اوٛ .ذ ٗا  ٛا ٥وًجملر  ٢ٞوتةٌل ٢هآ
عجمل ٢ٞعٌ ٣دٞ ٜم حيٕ عِاد إىل  ٛاٗ ٞ ٥
إىل جٝارد٘ةةةا يف وًجملةةةرٌ ً ٢ ٞلةةة ٟرٔ سةةة٘ا عٌةةة٣
ةة ة رٛ ٚدبةةةةادو وًلبةةةةٍ هأِٓ٘ةةةةا عاشةةةةلاٖ
ٝأخ ٗا إىل ر ٗ ٙ ٞروةٍ رسةا  ٢دةٌة
لٜرةة ا ًة ة يف لٞار٘ةةةا ٞعٞة٘ةةةا لةةةٜب عةةةرب قُةةةٙ
وت  ٜةةاٛ ١يف وًير ةة ٢وًثآٞةة ٢دٔادٝةةٗٛ ٙةة ٟعارٝةة٢
ةاُ ةا قُسةةى وًثةةٜب ٛٛكةةف خٌ ٘ةةا ُردعش ةا
د هر قُ ٙةٌ ُٔ٘ا ٓل وًثٜب ٛر ق ٔٝشخ لّ
ٌ ة قٖ دسةةاحمٝ ٙلةة َٜوًواد ة لةةّ وٓةةة٤ٜ
عٌةة ٓ ٣سةة ٙخا٦بة ا يفًةة ٞا ٝشةةعر راًعةةار ُةعٜٓة ا
ررج ًٜةة ٙإيفوا مل ٝوةةٕ لةةٜب و ْ وًسةةب ٛإمنةةا
ضع  ٙومٔسٛ ٟرصّ يفًةى ٝةٌة ُةٕ  ٛةا ٥قٖ
د لٛجةةةٗ ٙوةة و روةةةٍ ٗةة  ٚوًسةةةٜ٘ ٢ًٜو ةةةم
ق ٝة ة ا ربسةةةا ٛ ٢يف وًٞةةة ْٜوً ةةةاًٝ ٟة ة ٗ إىل
وًشره ُٕ ٢قجٍ وًٜف ٢ ٞإيفو وًشره ٢كجملةر
تسؤ َٛهبف ممٕ ق او رّ٘ و ُرٝوةاٖ ٛرعة
و تةةةةة ٢ٌ٧وفرجةةةةة ٢وًةةة ة دةةةةةٜذ ٟراوتةةة ة عباد
ٛوتٌوٞةة ٢كةة دُٜو ًةة ٙةةٜردُ ٙةةا  ٛةةا ٥عةةارٝني
ًٞلبٍ راًٜفُ ٢ ٞوةب اً .وةٕ وًسةؤوَ ٗة ٜمل
ٝر ٜٗ ٙٓٛ ٝراً وو ٛوًب د ٘ٞا و وق ُثٌٙ؟ قْ
إٖ هةةةٍ ُةةةٕ ٝعِةةةٍ ُع٘ةةةّ ةةة قٖ ٝوبٌةةة.ٜٚ
وًلجملد ٢رصّ قٓ٘ا ةٌةى ٓةٜو ١وًرٛوٝةٛ ٢وُ ة ودود٘ا
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إوّ قٖ وتعامةة ٢هآةة رسةةٞةٜٓ ٢عةة ا ُةةا ٗٛةةةٟ
قكةرب إىل كةةرور ُةٕ وتؤًةةف قٓةٝ ٙرٝة هة و ق دُةةا
وًٜوكا ٘ ٜخم ٌف ٛو ر د ُةٕ و تةٛ ٢ٌ٧و جٜرة٢
ًٞو ٖٜوًسرد تٌِٞاا.
وًلجملدةة ٢وًرورعةة" ٢وًجملةةرخ "٢رةٌةة٘ا قتةة ايف
وًٌيةة ٢وًعررٞةة ٢وًع ُّةة ٢حم ةةٜف ٝعةةٞش يف ُ ٔٝةة٢
ةةةيف ١صا ٞةةةٛ ٢تة ة وًجملةةةررو ٥عٔة ة شةةةا ٨
ُ٘حٜر ٛدجملر اد ٙيف قصٌب٘ا خركا ٥دش ٟرٜجةٜد
ًٜل ٢يف علٌ ٙو  ّ ٘ٝمبظ٘رٛ ٚوٗ ِاُ ٙوًٜذٞ
ٗةةة ٜوًو ةةةاب مل ٝلةةةمب ُٜٝةة ا ُةةةٕ وفرُةةةاو
وًث ل ٢حأ ١وخ  ٣صاب قش٘روا ٛعاد رع قٖ
دبةٞدٕ تع لٌٞةة ٙقٓةة ٙرةةرً ٥٠وةةٕ رعة قٖ ق لة ٚٛ
قتةةةةةةٔآ ٙو ُاُٞةةةةةة ٛٛ ٢ةةةةةةٜو ٛج٘ةةةةةةٛ ٙجبٔٞةةةةةةٙ
رو ة ُاو خاً ة ُ ١اد ة ٛوً دةةً ٙيٞارةةٛ ٙقعةةاد
شلٞل  ٙوتع  ُٕ ٢ٜٗدور وًعحلًٞ ١عٞشا ٛذٕٝ ٞ
جمموا ُأتاد ٙرجملِ  .ذٕد إىل وخ جملا  ٙو َٛ
ٛو ةة دٛروو ً عٌةةة ّٞوًٌيةةة ٢وًعررٞةةةٛ ٢عةةةخ ر ٞةةةٙ
رأًةةةةابٛ .يف ًٌٞةةةةُ ٢ةةةةا ر ١عةةةةاد إًٞةةةةُ ٙع لٌةةةةٜٚ
ةةرخٝٛ ُ ٢ةة٢
خرج ة إًةة ّ٘ٞقخ ةة ٙجملةةرخ
ُرعبةة ٢جعٌةة٘ا دٔةٌةةم رع ة ةةِ ل لةةني عاُ ة ا
عاجٌٜٗةةةا ر ةةةررٛ ٢وٓل ةةةٜو عٌةةة ٣حم ةةةٜف لةةةّ
ق ٌلٜو ؤًار عٌٞة ٙوةٜدْ ومسة وٖ ٛوُ لجة
دُا ِٗةا ًوةةٕ وت اركة ٢وًة ذة ل قٖ وًلا٦ة
قرتةةٍ ومٔةةٜد إًٞةة ٙرجمل ة  ٙقت ة ايفاو ًةةٞعٌّّ قٛودٚ
 ًٞٛرجمل  ِ٘ ُ ٙا قُا وخل ٝع ٢وًورب ٤ل
د٘ ٓٛا ومر ١ ٝرلٜاا إٖ و ت ايف حم ٜف وٓ رر
رع قٖ ك ٍ شلٞل  ٙد اع ا عٕ وًعر ٛوًشرق.
"إىل ق "ٕٝكجملد ٢رًٜٞس ُٕ ٢ٞعشر ٕٝر٢
د رة ث عةةٕ ضةةار قُةةٕ ُرٗةةم ٛضةةحر مل ٝةةّٔ
ُٔ ة ل لةة ٢قٝةةاْ ًوثةةر ١ووع لةةاوو ٛوً رلٞةةم
إرةةاٖ ووذ ة َ و ُرٝوةة ٟربي ة ود ٝع لةةٍ رٝةةّ
جٌُٞةة ٢ورٔ ةة ٙتٜتةةٕ يف وماُعةة ٢ر ِ٘ةةُ ٢عر ٘ةةا

م٘ةةةاد وًشةةةاب وًٞسةةةارٝ ٠شة ة م عٌ٘ٞةةةا ٓ٘ةةةا
عٌٞةةةٗٛ ٢ةةة ٜجةةةا٦ا ًٌحةةةٔ عٌةةة ٣وًةةةرصّ ُةةةٕ
ع كادةةُ ٙةةا ٓسةةا ٥هح٘ٞةةاٖ ٛصفٗةةا  ٝة هر
قٓ ٙقُ َٛرد ١دعرق إىل قٓث ٣هآ ورٔ ٢ومفوٖ
ٛهةةةاٖ ًلةةةا  ٚو ُ َٛع٘ةةةا ةةةٜن هُٜةةة ٢وًة ة
ٓ س٘ا وً ُارب قر ٜٚومٔ عٌ٘ٞا ُةا إذة ٤
ؤًساً .٥وٕ وًير ٝقٖ ًلاُ ٚ٥ةا ورٔة ٢ومةفوٖ
٘ ٔٝةة ٟمبٜد٘ةةا ُةةٕ د ٖٛقٖ  ٝجمل ة وًواد ة عةةٕ
وًسةةب ً ٔ ٘ةةٗ ٟةة  ٚوًلجملةة ٢رآ رةةار وً ةةار
ٗٛرٛب ورٔ  ٙتٜتٕ.

بعض املالحظات:
حمِ ة ق ة وًظةةاٗر يف "ُ ٔٝةة ٢وةةةلٖ"
و ِٜع ٢وًلجملجمل ٢ٞوًرورع ٢كة دْ اةآ ٟكجملةع
هأٓ٘ةةةةةا كجملدةةةةةٛ ٢وذةةة ة  ١رسةةةةةب وتٜضةةةةةٜعاو
وت شةةار٘ٛ ٢وت وخٌةة ٢ذ ة وً ِةةاٗٛ ٟو قكجمل ة
وً لٌٞةةٍ ُةةٕ شةةأٓ٘ا ًوةةٕ قر ٝة قٖ قكةة َٜهةةأٖ
وًوادةةة عةةةةاو هةةةةٍ قجةةةةٜو ٥ؤًةةةةلق ٛوًل٘ةةةةر
ٛوً سٌ ٛوً َ سةٌ كٌِة ً ٙةر٘ا عٞعة ا
ٝٛواد وخلٞةاَ ً ٝة ٝ ٙةةارم ُةا وًٜوكةا ً رجة٢
وإلذسةةاب قٖ وًوادةة عةةاو دٌةةى و ذةة وث
ٝع ِ قتٌٜر ٙوًٜوكع ٢ٞيف ترد و ذ وث حبٞة
دب  ٛرعن وتلا ا ٛهأٓ٘ا ُرو ع ٢حماْ ُةاٗر
ٝلة دْ وةحةةخ ٛوًةةربوٗني ًٞثبة ٛج٘ةةٓ ٢ظةةرٗ ٚةةٜ
ٗٛة ة و راع لةةةاد ٠مل عة ة ْ وةواٝةةة ٢ق ٝة ة ا
ٗٔاي رعن وً ُٔةم يف رعن وًلجملةع ِةث ا
يف كجملدةةة " ٢ردًةةةٜو" وًةةة ٝ ٠جملة ة  ٙوًوادة ة قٓةةةٙ
ُجملاب راًجملر ٓٛجملف جمٔ ٖٜرع يفًى ٝلةَٜ
هاٖ ذسد ٙوًةبلٓ ٟاُ ٞا لّ خرد ُٕ وًب ٞصف
عةةار ٨مبٔةةا وً حةةٜوَ ًٞجملةةٍ إىل وًلةة َٜوً ة  ٠و
ٝلًٜةةة ٙإوّ عاكةةةٍ كٌة ة اةةةّ إٓة ة جمٔةةةٌ ٖٜةةةّ
ٝجملةةةة كٛ .ٟٜٓيف ٗةةةة  ٚوًلجملدةةةة ٢عبةةةةةاروو ًٞةةةة
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وًواد ة شةةرذ٘ا ًٌِ ٌلةة ٟهلًٜةة ٙردًةةٜو ٛإو
قكٞسى.

ٛك ررجو جمِٜع ُٕ ٢و خةا ٥وًةباعٞة٢
ٛؤًر ٢ٜٝصف وتس ساص ٢يف و ِٜع.٢

ٛرمبةةةا رسةةةب ُ٘ٔ ةةةٔٝ ٙرةةةٜ
ةةةةة وًلةةةا
ُٔر ٣رًٜٞس ٞا  ٗٛو ٓ ل  ٚيف قهثر كا ةٔٞا
ٝ ٙ ًٞٛةٜرٝٛ ٚئٛ ٙٞو تةٞدِا قٓة ٙك دُة ٙرةرٝلة٢
شا٦ل ٢يفهٞة٘ٞ ٢ةا وةبوةٛ ٢وًة رٛ ١ٛوخلاةة٢
وتٔةل.٢ٞ

ٗةةةةةة و إضةةةةةةةا  ٢إىل عةةةةةة ْ ٛرٛد ومِةةةةةةةٍ
ٛوةٜوروو ُردبة ٢راًشةوٍ وًسةٌ ّٞإيف هةثفوا
ُةةةا دة ة وخٌ ٗة ة  ٚوةةةةٜوروو رع ةةة٘ا رةةةبعن
ٛه ًى ومٍِٛ .عٌ ٣وًةرصّ ُةٕ يفًةى ٛكٞاتة ا
إىل جمِٜعةةةاو ٓٛجملةةة ٜقخةةةر ٤دوةةةاد دةةةر٤
و ِٜع ٢خاًُ ٢ٞةٕ و خةةاٗٛ ٥ة و حيسة اةا.
ٛراخ جملةةةار ا ِٜعةةةٛ ٢لٞلةةة ٢دارعٞةةة ٢ةةةادك٢
كةةةة دُ رأتةةةةٌٜب رسةةةةةٛ ٞتةةةةٍ٘ وُ ٌوةةةة
عٔا ةةةر وًلةةةع وً لٌٞة ة ٛ ٠وع ِة ة و وً شةةةٜٝم
 ٗٛو ٝو .ٟ

ةة آوْ ري ود رع ووذ َ و ُرٝوةٗ ٟةٟ
وًلاتةةّ وتشةةمي رةةني هةةٍ كجملةةع و ِٜعةة٢
ً ًٛى  ٛم يف عٔةٜوٖ و ِٜعةٔٝ ُ" ٢ة ٢وةةلٖ"
ٛه ة ًى بع ةة ٙحبلٓ٘ةةا ب ة و ذل ٔٝةا ُ شةةا ِ٦ا
ُٛس سٌِ ا ًٌل ر وة ِةٗٛ ٟة و شةأٖ وًةٞٔ ٜني
وًيٞةةٜر ٕٝوً ة ٝ ٕٝةةؤيف ّ٘ٝد ة ٓ ٞوًةة ٕ ٜرل ة ور١
وف ٍ.
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هطاهىا تسا٘و اهذرف عن براعٕ ذهن اهفتِٖ ،قدرتَ عهٖ استّار اإلبداؼ ثِبًا
هتؾرّدُ اهصغرِٓ ،تفرُّدُ فْ احتذاب هذظٕ اهِالدٔ اهذكّكِّٕ ،اقتًاصٍا ِدسٍِّا بّن
ضهِؼ اهسذر اهسٍو اهىىتًػ .اهكرّب اهبغّد ،اهِاضر اهؾاىض .ذتٖ اهىِسّكا باتت
ىًدٌصٕ ههذن ٌارِت ِىارِت اهذٓ عزفتَ أًاىهَ اهرقّكٕ اهرصّكٕ اهىًىًىٕ مىا
رّصٕ اهزىن فْ تالِٔ تفاصّو صدِ عصل هكصّدٔ هي ِهن تًتٍْ أِ تبدأ بغد.
ِتسىَّر اهِهَ ىصدٌِاً أىاي ذاهٕ إعحازّٕ استطاعت أن تسترل اهىغتاد ِتتحاِز
اهِاقػ إهٖ اهسّاوِ ،تتطاِو ذتٖ عًان اهالىغكِو هتصًػ أُطر اًبغاج ِاًطالل هحًِن
قّش بن اهىهَِّزِ ،تٍِرُِ ،ىحًَِ ِهفرِسّٕ عًترٔ اهغبسْ فْ أصغب اهظرِف
ِأذهمٍاِ ،تصبثَ ِاقفاً ،ىتىاسماً قِّاً ،ىتذدّاً ،بغد أن قذف باهذّأ ِبمو ىا تغًَّ
ىن ىهذات ِآاليِ ،آىاو ِسّباتِ ،راُ٘ ِاستذضر عبهٕ فْ بؤبؤ اهبصّرِٔ ،اًتصٖ بٌِخ
ذضِرٌا ،فاًدفػ ٌادراً ماهسّو اهحارف ّكبِّو اهسِّفِّ ،هثي هىغان ًصاهٍا األسطِرٓ
ِ قد سغٖ إهٍّا قبو أن تسغٖ إهَِّ ،حذبٍا إهَّ قبو أن تحذبَ إهٍّاِ" :هكد ذمرتن
ِاهرىاز ًِاٌو ىًِْ ...بّض اهًٍد تكطر ىن دىْ ـ
فِددت تكبّو اهسِّف ألًٍا ...هىغت مبارل ثؾرن اهىبتسي".
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فأٓ سىِ هذب ّستذضرُ صاذبَ ذتٖ فْ أمثر األِقات ذرحاًِ ،أَصدٌا
ذهمٕ؟؟!! تهف اهغاصل فْ ىتاٌاتٍاِ ،تحردُ ىن مو أدِاتَِ ،أفمارُِ ،ذمرّاتٌَِِ ،
ّسّر إهٖ اهًٍإّ؟!!
رل فترقرل ذبَ عذِبِٕ ،ؽًٖ فأطرب بغزٔ ِهٍا...
ِأٓ مثِّّر عزٔ ذهن اهذٓ َّ
َّ
أٓ عذرٓ ىتفرد سط هذظٕ اًتصا٘ عاطفّٕ ِاهتكطٍا فْ ِىضٕ برل ساطف
هتٍطو ًدًٗ ِسذراً ِأهكاً ،هذظٕ ىا قبو هكا٘ اهىذبّنِِ ،ىضٕ ىا بغدُِ ،تراًّي
تىِحَ فْ عاهي اهرِز ِاهىصاعر اهتْ تسبر فْ أَسىٖ ِأرِؼ ِأرل أذاسّش اهغصل
ِاهِهَ ِاهالٌِت اهذٓ ّسابل اهفغو ًذِ اهذهيِّ ،تحاِز اهِىضٕ إهٖ اهٍطو
اهذكّكْ...
إًٍا اههذظٕ اهىتفردٔ اهتْ تسبل اههكا٘ ىػ اهذبّب ،ىزًّٕ باهسِف ِاألىو،
اهترقب ِاهِاقػ ،اهصن ِاهّكّنِ ،اهتِتر ِاهطىإًًّٔ:
"ىاهْ أُذدل فْ اهىرآٔ أسأهٍا
بأٓ ثِب ىن األثِاب أهكاُ
أأدعْ أًًَْ أصبذت أمرٌَ
ِمّف أمرُ ىن فْ اهحفن سمًاُ
ِمّف أٌرب ىًَ إًَ قدرٓ
ٌو ّىهن اهًٍر تؾّراً هىحراُ
ذتٖ إذا ىا بهؿ اهغصل ىرتبٕ اهالرحغِٕ ،بات سارد إطار اهسحن سابذاً فْ فضا٘
ال ىذدِد ،ىصرِّذاًِ ،ىطهكاً اهغًان ههصِت اهصغرٓ اهكِٓ ،اهحرٓ٘ ،اهذدّج،
اهىتذدٓ ،فْ صِرٔ ِال أرِؼ ِفْ تراًّي ِال أَبدؼِ ،فْ إطار اهبساطٕ ِاهتغكّد،
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ِاهسٍو اهىىتًػِ ،اهرقٕ ِاهحزاهِٕ ،اهذهي ِاهّكّن ِاهتحدّد ِاالبتمار هّردد ثؾر اهزىن
عهٖ هسان ًزار قباًْ ،اهغاصل اهىتّي اهغذرٓ اهرقّل اهىبدؼ:
اهذب فْ األرض بغض ىن تسّهًا
هِ هي ًحدُ عهٍّا السترعًاُ
ٌِو اهذب إال استراؼ ابتمرتَ اهرِزٌِ ،و ّىمن أن تتسَّّو األرض بال عصل ِذب
ِعاطفٕ ِىصاعر؟؟!!
ذهمي ٌِ اهًزار اهذٓ ّغزُّ عهْ أن تحىغًْ ِإّاُ طرّل ذاتٍاِ ،أن ّمِن سهف ستار
ترابْ ّكف ذاً ٙال دِن اههكاِ٘ ،قد فصو بًًّا دستِر اهذّأ ِاهىِت.
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