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لٕح ٛالػالف لمفٍاُ
تٕواط وٕراُ ()1926- 1837
Thomas Moran
فٍاُ برع يف رشي املٍاظر الطبٗعٗ .ٛاٌتكمت عائمتْ وَ اٌهمرتا إىل فٗالدٖمفٗا عٍدوا ناُ يف شَ الصابع .ٛبدأ حٗاتْ املٍّٗٛ
يف شَ املراِك ٛبالعىن يف دلاه احلفر عم ٜاخلعب ،إال أٌْ ٔجد احلفر ممالً ٔاٌتكن إىل الرشي باأللٕاُ املائٗ .ٛتأثر بالفٍاُ
الربٖطاٌ٘ جٕزٖف والٕرد ٖٔمٗاً تريٌر بعد أُ اطمع عم ٜبعض أعىالْ يف دلىٕع ٛوَ الهتب املصٕرٔ ،ٚتريٌر ِٕ رائد الفَ
الرٔواٌص٘ االٌهمٗسٔ ،ٙوَ أٔائن وَ ارتكٕا بفَ تصٕٖر املٍاظر الطبٗعٗٔ ٛتعترب أعىالْ وكدو ٛرٔواٌصٗ ٛلمفَ اإلٌطباع٘.
شافر عاً  1862إىل اٌهمرتا لٗتعىل يف دراش ٛرشٕوات تريٌر ٔتأثر نجرياً بطرٖك ٛاشتخداوْ لأللٕاُ ٔاختٗارٓ لمىٍاظر
الطبٗعٗ.ٛ
تعهن اجلباه ٔاملرتفعات الصخرٖ ٛالٍصب ٛاألنرب وَ املٍاظر اليت أبدع يف تصٕٖرِا برٖعتْ ،إىل أُ مس٘ ":فٍاُ اجلباه".
ٖعترب عاً ٌ 1871كط ٛالتحٕه يف وصريتْ املٍّٗ ،ٛعٍدوا ظارك يف بعج ٛلمىصح اجلٕٗلٕج٘ ملٍطكٖ" ٛمٕ شتُٕ" اليت ُٖراد
حتٕٖمّا إىل ذلىٗ ٛطبٗعٗٔ ٛطٍٗ ،ٛحٗح مت التعاقد وعْ عم ٜتصٕٖر املٍاظر الطبٗعٗ ٛلعرضّا عم ٜالٍاط حتٖ ٜتىهٍٕا
وَ رؤٖ ٛعجائب الطبٗع ٛبأٌفصّي.
تابع بعدِأ ،خاله عكدَٖ وَ السوَ ،املعارن ٛيف بعجات مماثم ،ٛحت ٜغدا رشي املٍاظر الطبٗعٗ ٛبالٍصب ٛلْ ععكاً ٔذلٕراً
حلٗاتْ.
رشي حبب نبري اجلباه ٔالصخٕر ٔاألظجار ٔاألٌّار ٔالعالالت ٔالبحريات ٔالػابات .خمّد شحر الطبٗع ٛيف العرٔم ٔيف
الػرٔب .رمسّا ٔالعىض تعع يف نبد الصىاء نىا رمسّا وصربم ٛبالضباب ،يف رلتمف الفصٕه ٔاملٍاخات.
مل ٖعهن تكدوْ يف العىر عائكاً أواً إبداعْ لعدد نبري وَ المٕحات اليت تتٕاجد يف املتاحف .لٕحات ٖػىرِا الضٕء ٔالدفء،
ٔتعاٌل فّٗا الػًٕٗ قىي اجلباهٔ ،ترتك فّٗا العىض أرٔع قبالتّا عم ٜأغصاُ األظجار قبن حلظ ٛاملػٗب.

تزمجة وإعذاد :وريٌا أوغالٌياُ
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اﻟﻌﺮب ﻗﺒﻞ اﻹﺳﻼم( ﻷوﻟﺌﻚ اﻟـﺬﻳﻳﻦ
ب
ﻛﺘﺎﺑﺔ )اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺠﻤﺎﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪ
ﺔ
ﻳﺘﺼﺪى اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻓﺆاد اﻟﻤﺮﺮﻋﻲ ﻓﻲ
ب ﻓــﻲ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴــﺔﺔ،
ﻼم ﻻ ﺑــﻞ أﺳــﺎؤؤوا اﻟﻔﻬــﻢ ﻟﻠﻤﻌﻌﺮﻓــﺔ اﻟﺠﻤﺎﻟﻴــﺔ ﻋﻨــﺪ اﻟﻌــﺮب
ـﺮب ﻗﺒــﻞ اﻹﺳــﻼ
ﻟــﻢ ﻳﻨﺼــﻔﻮا اﻟﻌـ ب
ﺻﺔ ،اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ إﺳﻤﺎﺎﻋﻴﻞ...
ﺧﺎﺻ
ً
ﻳﻘــﻮل د .ﻓــﺆﺆاد اﻟﻤﺮﻋــﻲ"" :واﻟــﺪﻛﺘﻮر اﺳــــﻤﺎﻋﻴﻞ ﻟــﻴﺲ وﺣﻴــﺪا ﺑــﻴﻦ اﻟﺪارﺳــﻴﻦ اﻟــﺬﻳﻦ ﺧﻠﻄــﻮا ﺑــﻴﻴﻦ
ﻄـﻴﻦ ﺑﻠّـﺔ" ﻋﻨـﺪﻣﺎ
ﻤﺎﻋﻴﻞ "زاد اﻟﻄ
ﺔ" وﺑﻴﻦ "اﻟﺠﻬﻬﻞ" ــ ﻧﻘﻴﺾ اﻟﻟﻤﻌﺮﻓـﺔ .ﻟﻜـﻦ اﻟـﺪﻛﺘﻮر اﺳـﻤ
ﺼﻄﻠﺢ "ﺟﺎﻫﻠﻴﺔ
ﻣﺼ
ﻦ ،ﻓﻜـﺎن ﻣـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﺔ ذﻟـﻚ أأن
ﻜﺒـﺮ ﻓـﻲ اﻟﺴـﻦ
ﺔ" ـــ ﻧﻘـﻴﺾ اﻟﻜ
"ﻃﻔﻮﻟـﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ" ووﺑـﻴﻦ "اﻟﻄﻔﻮﻟـﺔ
ﺔ
ﺧﻠﻂ ﺑﻴﻦ
ﻂ
اﻟﺴــﻜﺮ أﺟﻤــﻞ ))أﺣﻠــﻰ( ﻋﻨــﺪ اﻟﻟﻄﻔــﻞ ﻣــﻦ اﻟــﻮﻮردة .وﻫــﻮ ﻟﻜ ــﻲ
ـﺎﻫﻠﻴﻴﻦ أﻃﻔــﺎﻻ ً ورأى "أن ﻗﻄﻌــﺔ ﺴ
ﻦ
ﺗﺼ ـﻮّر اﻟﺠـ
ﺼ
اﻟﺮﻗﻲ اﻟﻔﻜﺮي").(1
ﻲ
ﻳﺪررك ﺟﻤﺎل اﻟﻮرردة ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻧﻮع ﻣﻦ
ﺤﺎﻟـﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳـﺔ وواﻟـﻮﻋﻲ اﻟﺠﻤــﺎﻟﻟﻲ
ﻲ ﻓـﻲ ﺗﺼـﻮﻳﺮ د .ﻋــﺰ اﻟـﺪﻳﻦ اﺳـﻤﺎﻋﻴﻞ ﻟﻠﺤ
ﻳـﺮى اﻟـﺪﻛﺘﻮﻮر ﻓـﺆاد اﻟﻤﺮﻋـﻲ
ﻷﻧــﻪ ﻋﻨــﺪﻣﺎ ﻳــﻮررد
ﺨﻴــﺔ أو ﻓﻨﻴــﺔ ،ﻷ
ـﺪ اﻟﻌــﺮب ﻗﺒــﻞ اﻹﺳــﻼم ﻣﺠﺎززﻓــﺔ ﻛﺒﻴــﺮة ﻻ ﺗﺗﺴــﺘﻨﺪ إﻟــﻰ أﻳــﺔﺔ وﻗــﺎﺋﻊ ﺗﺎرﻳﺨ
ﻋﻨـﺪ
ﺣﻜـﺎم ،ﻻ ﻳﺤـﺎوول دراﺳـﺘﻬﺎ درراﺳـﺔ ﺟـﺎدة ،ووﻟـﻮ ﻓﻌـﻞ ﻛـﺎن ﺗﺠﻨـﺐ اﻷﺣﻜـﺎﺎم
أﻣﺜﻠﻠﺔ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﻣﺎ ﻳﻄﺮﺣﻪ ﻣﻦ أﺣ
ﻒ
ﺠـﻼن ﻓـﻲ وﺻـﻒ
ﺲ واﻟﻨﺎﺑﻐـﺔ اﻟـﺬﺑﺑﻴﺎﻧﻲ واﺑـﻦ ﻋﺠ
ﺷﻌﺮ اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ
ﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﻲ أوردﻫﺎ ﻣﻦ ﺮ
اﻟﻤﺘﺘﺴﺮﻋﺔ .ﻷن اﻷ
ت
ﺑﻞ ﻫﻲ ﺻﻮرة ﻣﻣﺮﺳﻮﻣﺔ ﺑﻠﻮﺣﺎت
ﺗﻬﺎ اﻟﺤﺴﻴّﺔ .ﻞ
ﻤﺮأة ،أو اﻟﻤﺜﻞ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺼﻮرﺗﻬ
ﺠﺮد ﺻﻮرة اﻟﻤ
اﻟﻤﺮﺮأة ،ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺠ
ﺧﻮذة ﻣــﻦ اﻟﻄﺒﺒﻴﻌــﺔ ،ﺗﺠﻌــﻞ اﻟﺒﺎﺣــﺚ واﻟﻘــﺎﺎرئ ﻳﺸــﻜﺎن ﻓــﻲ رأي اﻟــﺪﻛﺘﻮﻮر ﻋــﺰ اﻟــﺪﻳﻦ ااﺳــﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟــﺬي
ﻣــﺄﺧ
ً
ً
ﻚ
ﻳﺘﻄﻠـﺐ وﻋﻴـﺎ ﺟﻤﺎﻟﻴـﺎ أرﻗـﻰ ﻣـﻦ ذﻟـﻚ
ﺐ
ﺠﻤـﺎل
اﻟﻮﻗﻮف أﻣـﺎم ﺟﻤـﺎل اﻟﻄﺒﻴﻌـﺔ واﻻﻧﻧﻔﻌـﺎل ﺑﻬـﺬا اﻟﺠ
ف
ﻳﻘﻮﻮل" :إن
ل اﻟﻤﺤﺒﻮب").(2
ﻫﻠﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻔﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻤﺎل
اﻟﺬي ﺗﻤﺜﻞ ﻋﻨﺪ ااﻟﺸﻌﺮاء اﻟﺠﺎﻫﻠ
ي
ﺠﻤﺎﻟﻴــﺔ ﻋﻨــﺪ ااﻟﻌــﺮب ﻟــﻢ ﻳﻜ ــﻦ
ﺪﻛﺘﻮر ﻋــﺰ اﻟــﺪﻳﻦ اﺳــﻤﺎﻋﻴﻞ ﻓــﻲ ﺣﺪﻳﺜــﻪ ﻋــﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ اﻟﺠ
ذﻟــﻚ أن اﻟــﺪ
اﻟﻐـﺰل ،ﻣﻐﻔـﻼ ً ﺳـﺎﺋﺮ اﻟﻘـﻴﻢ اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﻴـﺔ
،
ﻲ ﺷﻌﺮ
ﺟﻤﺎل اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ
ﺚ ﻋﻦ ﺻﻮر ﺟ
ﺠﻤﺎﻟﻲ ﺑﻞ ﻳﺒﺤﺚ
ﻳﻨﺎﻗﻗﺶ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺠ
ً
وﺻــﻮرة اﻟﻄﺒﻴﻌــﺔﺔ اﻟﺠﻤﻴﻠــﺔ وﻏﻴﻴــﺮ
ﺟــﻞ اﻟﺠﻤﻴــﻞ ﺻ
ﻧﻔﺴــﻪ ﻛﺜــﻮرة اﻟﺮﺟ
ﻣﻐﻔــﻼ ً أﻳﻀــﺎ ﺻــﻮرر اﻟﺠﻤﻴــﻞ ﺴ
اﻷﺧــﺮى ،ﺑــﻞ ﻔ
ﺧ
ﺣﻜﻢ ﻋﻠـﻰ اﻟﺸـﺎﻋﺮﺮ اﻟﻘـﺪﻳﻢ ﺑﻀـﺂﻟﻟﺔ اﻻﻫﺘﻤـﺎم أوو ﻋـﺪم اﻻﻫﺘﻤـﺎﺎم
ﻚ ﻛﻠﻪ أن ﻢ
ﻚ .وﻗﺪ ﻛﺎن ﻣﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ذﻟﻚ
ذﻟﻚ
ﻤـﺎ ً ﺟﻤﺎﻟﻴـﺔ ـــ ﻛﻛﻤـﺎ ﻳﻘـﻮل اﻟـﺪﻛﻛﺘﻮر ﻓـﺆاد اﻟﻤﺮﺮﻋـﻲ ،داﺣﻀـﺎ ً ﻓﻜـﺮة ﻋـﺰ اﻟـﺪﻳﻳﻦ
ﺼﻔﺎت اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻳﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻗﻴﻤ
ﺑﺎﻟﺼ
ب
ــﺮ أن اﻟﺼـــﻮرة اﻟﻟﺤﻘﻴﻘﻴـــﺔ ﻟﻠـــﻮﻋﻋﻲ اﻟﺠﻤـــﺎﻟﻲ ﻓـــﻲ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴـــﺔ واﻧﻌﻜﺎﺳـــﺔ ﻓــــﻲ ﺷـــﻌﺮ اﻟﻌـــﺮب
اﺳـــــﻤﺎﻋﻴﻞ" :ﻏﻴـ ﺮ
ﺪﻛﺘﻮر اﺳـﻤﺎﻋﻴﻴﻞ
ﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﻳﺨﻬﻢ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼﻓﺎ ً ﻛﺒﻴﺮا ً ﻋﻤﺎ رﺳـﻤﻪ اﻟـﺪ
ﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤ
اﻟﻤﻠﻠﺤﻤﻲ ــ اﻟﻐ ﻲ
اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺮأي").(3
ﺔ
وﻏﻴﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ واﻓﻘﻘﻮه ﻓﻲ
ﻼ ً :ﺻـﺤﻴﺢ أن اﻟﻌـﺮب اﻟﺠـﺎﻫﻠﻠﻴﻴﻦ ﻋﺎﺷـﻮا ﻓــﻲ
ﻓﺆاد اﻟﻤﺮﻋﻲ ﻗـﺎﺋﻼ
ﺣﻮل ﻫﺬه اﻟﻔﻜﺮة ﺑﺎﻟﺬات ،،ﻳﺘﺎﺑﻊ د .د
ً
دﻳﺔ اﻋﺘﻤـﺪت أﺳﺎﺳـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻟﺮﻋـﻲ واﻟﺘﺠـﺎرةة ،ﻓﻜـﺎن اﻟﺘﻨﻘــﻞ
ﺻـﻌﺒﺔ ،وأن ﺣﻴـﻴـﺎﺗﻬﻢ اﻻﻗﺘﺼـﺎد
ﻇﺮووف ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺻ
س
ﺳﻴﺎ ً ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒـﺪوي ﻣـﻊ اﻟﻟﻄﺒﻴﻌـﺔ واﻟﻨـﺎس
ﻓﻲ ﺣﻴﺎة ﻗﺴﻢ ﻛﻛﺒﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ،وﻛﻛﺎن ﺳﺒﺒﺎ ً أﺳﺎﺳ
ﻤﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻲ
ﺳﻤ
ً
ً
ﻛـﻞ ﺷـﻲء وﻳﻌﺎﻣﻠـﻠـﻪ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻣﻣـﺎ
اﻟﺤـﺲ اﻟﻌﻤﻠـﻲ ،ﻓﻴﻴﻨﻈـﺮ إﻟـﻰ ﻞ
ﺲ
ﺤﻴﻄﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﺎﻣﻼ ﻧﻔﻌﻴـﺎ ﻳﻐﻠــﺐ ﻋﻠﻴـﻪ
اﻟﻤﺤ
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يقدم ػ إلج ػ مػػن ناػػع .كمػػن ال بجعػػي فػػي ػػذق الحػػاؿ أف تكػػوف معػػارفمي الماػػتمدة مػػن تجػػاربمي
الحاجة محدكدة بحكي ظركؼ دجاتمي كأف تكوف أفكػار ي باػج ة تػتالءـ تمامػا نكالحجػاة التػي كػانوا
يمارسػػونما فاػػي ظػػل دجػػاة لػػي يبعػػم فجمػػا المجتمػػع الحػػد الرػػركرم مػػن ااسػػتقرار كتقاػػجي العمػػل
الكافي لقجاـ الدكلة كتارغ فئػات معجنػة فجمػا لاػؤكف اإلدارة ك ػركب الناػاح الركدػي الم تعاػة ا
يات جع المرء أف يتوقع كجود مدارس فعااجة مت ورة أك أكابد فنجة في العمارة أك النحػت أك الرسػي
تجاد الوعي الجمالي عنػد العػرب الجػا عججن .لكػن عػدـ كجػود المػدارس الاعاػاجة كاألكابػد الانجػة
في العمارة كالنحت كالرسي لج دلجال ن قاطعا ن عع عدـ كجود دجػاة ركدجػة مػن نمػط متمجػز يحمػل
طابع تعك الحجاة كتعك التجارب(.)4
يعػػرا الػػدكتور فػػؤاد المرعػػي دػػاؿ العػػرب الجػػا عججن كعػػدـ انعػػزالمي عػػن التػػو جرات الركدجػػة
لحرػػارات الاػػعوب المجػػاكرة (اإلمبراطوريػػة الاارسػػجة) ك(بجزن ػػة) كمػػن ػػي كج ػ انتاػػرت الجموديػػة
كالماجحجة في شب الجزيرة العربجة في دجن بقجت مكػة المركػز الركدػي أل عبجػة القبايػل العربجػة
فععػػػت ععػػػ ك نجتمػػػا .كيػػػذكر أيرػػػا ن أف بعػػػض القبايػػػل عبػػػدت الصػػػ ور ذكات األشػػػكاؿ الم تعاػػػة
العججبة كأشجار الن جل كما شاع تقدي الام كالقمر كالنجوـ كما آمن بعض العػرب بوجػود
أركاح شريرة كالجن كالغجالف التي كانوا يتقوف شر ا بالتعاكيذ كالتعويػذة كثجػرا ن مػا تكػوف بجتػجن مػن
الاػػعر يعتقػػدكف أف لكعماتمػػا قػػوة سػػحرية .كلػػذا كانػػت القبجعػػة تقػػدس الكعمػػة كتاػػرد لعاػػاعر إلػ
جان ػ الكػػا ن كالاػػادر مكانػػة مرموقػػة فالاػػاعر مػػؤرخ دجػػاة القبجعػػة ك ػػو المػػدافع عػػن أعرافمػػا
كتقالجد ا كالعارؼ بمعتقداتما كالجامع في أشعارق لتجارب أججاؿ عديدة.
ي يعػ ا
جاػػد الػػوعي
ػد الػػدكتور فػػؤاد المرعػػي :إف الاػػعر المعحمػػي الغنػػايي ػػو الػػنمط الانػػي الػػذم
ٌ
الجمالي عند ساير الاعوب في مردة مػا قبػل المجتمػع ال بقػي
بصورة كاددة في العركؼ الم تعاة.

جػر أف القػانوف الاػامل ا يتجعػ

كيقوؿ د .فؤاد المرعي :تكلذا فعج من العجج أف يتمجز الاعر العربي الجا عي مػن الاػعر
المعحمػػي الغنػػايي عنػػد الاػػعوب األخػػرل فػػي تجاػػجدق لصػػاات العػػالي الجمالجػػة ف ػ دراؾ صػػاات
العالي الجمالجة كتجاجد ا فنجا ن أمر مر وف دايما ن بمقدار فمي اإلنااف لععالي كبمقدار سج رت ععجػ
المجاػد فػي
كدرجة تمعك لػ كطبجعػة ػذا التمعػك .كيتػابع د .فػؤاد شػرد قػايالن :كالػوعي الجمػالي
ٌ
الان لج كما يبدك لنا ألكؿ ك عة إذ أف الممي في الان لج تجاجد الجمالي في مادت فحا
بػػل الممػػي أيرػػا ن تجاػػجد الانػػاف لموقا ػ مػػن ػػذق المػػادة تجاػػجدا ن ياػػتند إل ػ خصايصػػما الجمالجػػة
كيتكا من خالؿ تعك ال صايصت(.)5

دد د .فػػػؤاد معنػػػ الصػػػورة الانجػػػة كالجمالجػػػة فػػػي الاػػػن .فالصػػػورة الانجػػػة تترػػػمن دايمػػػا ن
يحػػػ ٌ
ددة كفكػر اإلناػاف
الواقعجػة
ر
العػوا
خصػايص
أم
تالحجاتجةت
المادة
ما:
عنصرين
الحاػجة المحػ ٌ
ٌ
كمثع كموقا من ذق المادة تالحجاتجةت أما الجمالي فجتول مػن الودػدة بػجن األفكػار كالمثػل مػن
كالعػػاـ الودػػدة بػػجن
نادجػػة كبػػجن المػػادة المصػػورة فجػ مػػن نادجػػة أخػػرل أنػ الودػػدة بػػجن ال ػػا
المو وعي كالذاتي.

فالماػػا جي الجمالجػػة مو ػػوعجة كذات طبجعػػة اجتماعجػػة كلكػػن تجعجمػػا فػػي الاػػن يتكػػوف مػػن
الوددة بجن مو وعجة الماموـ كطبجعت ااجتماعجة من جمػة كبػجن فمػي الانػاف الػذاتي لػ كطبجعػة
اإلبداع الاردية من جمة أخرل.
يو ػح د .فػػؤاد المرعػي أمػػرا ن فػػي ايػة األ مجػػة بالناػبة لعواقػػع كت ػػور الاػن يقػػوؿ :إف الواقػػع
ني جمالجان .كيقوـ الان في مجرل ت ورق التاري ي بتمعك ركة الواقع الجمالجػة المتنوعػة .كااتجػاق
العاـ لت ور الان عع الر ي مػن كػل تعرجػ كا ػح تمامػا نكمو ػوعي كمحػدد بػالقوانجن التاري جػة.
يجاػػد ا الاػن فػي مرادعػ
ك ػو يػنعك بمػػذق الدرجػة أك تعػك مػػن الدقػة فػي المثػػل الجمالجػة التػي
ٌ
الم تعاػػة .فاػػي مردعػػػة مػػن مرادػػل ت ػػػور األدب كالاػػن تبػػػرز خصػػايص جمالجػػة معنجػػػة .لقػػد أبػػػرز
اإل ريق مثال ن تالجمجلت كتالتراججدمت في أسػاطجر ي كفػنمي .ػي أخػذ تالكومجػدمت فػي البػركز بػدءا ن
فػػي أكركبػا فقػدـ إلػ المرتبػػة
مػن الماػردي اإل ريقػي لعاػمجر لقجػػانوس .أمػا أدب العصػور الوسػ
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دـ العػػرب فػػي الاتػػرة نااػػما ماػػا جي تالب ػػوليت
األكل ػ مام ػوـ تالجعجػػلت كمامػػوـ تالمعػػذبت .كق ػ ٌ
كتالجعجلت كتالجمجلت كتالحانت إل المكاف األكؿ.
ن
يتوسػػع د .فػػؤاد فػػي شػػرد لمػػذق الاكػػرة :تمػػن نػػا تترػػح أيرػػا العالقػػة بػػجن المثػػل الجمالجػػة
المصورة في الان كبجن المردعة التي بعغما المجتمع فػي ت ػورق المػادم كالركدػي .كمػا كيؤكػد قػايالن:
إف دعوؿ الاعر المعحمي الغنايي عند العرب في الجا عجة محػل سػاير الانػوف فػي تجاػجد كاقعمػي
تجاػػجدا ن فنجػػا نكفػػي تمعػػك ذلػػك الواقػػع تمعكػػا نجمالجػػا ن كػػاف أمػػرا ن أمعتػ الحتمجػػة التاري جػػة كلػػي يكػػن
شذكذا ن عن تعك الحتمجة ككاف ارتباح ذا الاعر ارتباطا ن عرويا ن بنمط دجاة الراعي البػدكم المتنقػل
كبعالي إدااسات .
دؽ كدقػػة دجػػاة القبايػػل العربجػػة التػػي كانػػت تجػػرم فػػي ظػػركؼ
لقػػد ص ػوٌر الاػػعر الجػػا عي بص ػ ٌ
الصراع الماتمر من أجل الوجود ذلك الصراع الذم كان ين القبجعػة كال بجعػة مػن نادجػة كبجنمػا
كبجن جر ا من القبايل من نادجة أخرل .لكن الصور التي ق َّ
دمما الاػن الاػعرم العربػي الجػا عي لػي
ن
ن
تكن عع الر ي من داجتما كصدقما نا ا ندرفجا ن لعواقع المو ػوعي بػل كانػت إبػداعا فنجػا ياػتند
ددة تاري جا نكذات محتول اجتماعي كمو وعي(.)7()6
إل مثل جمالجة مح ٌ
كفي رأم د .فؤاد المرعي إف الاعر المعحمي الغنايي الااوم ناو عند القبايػل العربجػة قبػل
ناوء الكتابة العربجة بزمن طويل ككاف ذا الاعر ظا رة درارية ععجمة في دجاة العرب القدماء
كناػػوة ػػذا الاػػعر يكتنامػػا الغمػػوا كناػػوة الاػػعر عنػػد سػػاير الاػػعوب باػػب انعػػداـ الو ػػايق
التاري جة التي تااعد في تحديد زمن إبداع الاعر الجا عي أك دجاة الاػعراء الجػا عججن .كقػد دفػع
الغمػوا بعػػض البػادثجن إلػ التاػكجك فػػي انتمػاء ذلػػك الاػعر إلػ العصػر الجػػا عي .كلعػل أشػػمر
الذين نحوا ذا المنح في قرننا العارين الدكتور ط داجن كالماتارؽ مر جعجوث.

ك و بمذا الرأم يوافق الكثجرين من الذين رأكا أف رأم ط داجن كأسػتاذق مر جعجػوث كػاف رأيػا ن
جر صاي فجما ي ص ناي الاعر الجا عي أك قرجة نحع .
دعي د .فؤاد رأي قايالن :تكلػذا فمػن الممػي بالناػبة إلػ كػل مػن يػدرس الاػعر الجػا عي أف
كي ٌ
يتصػور بو ػػوح كجاجػػة إبػداع القصػػجدة الجا عجػػة ألف ذلػك ياػػاعدق فػػي فمػي كسػػايل الاػػاعر القػػديي
لعتمجػز مػػن جػػرق كفػػي اكتاػػاؼ تمجػػز كػػل قصػػجدة ععػ دػػدق مػػن دجػػي اسػػت داـ األ ػػراا كالبنػ
الاػػعرية الجا عجػػة نااػػما
الاػػعرية .إف قواعػػد الاػػن الاػػعرم الجػػا عي المات عصػػة مػػن النصػػو
يمكن أف تععمنا من شعر ي أكثر مما تععمنا النعرية النقدية البال جة التي صا ما النقاد المثقاػوف
في العصر العباسي بااستناد إل فن ال ابة الجوناني ألف البال ػة الاػكعجة ععػي ريػ تمامػا ن عػن
الاعراء الجا عججنت(.)8
كيؤكػػػد د .فػػػؤاد أف تقنجػػػة الاػػػن الاػػػعرم الجػػػا عي كانػػػت بد جػػػة مناػػػجمة بػػػذلك كال ريقػػػة
الااوية التي كانوا يبدعوف بما.
تإف الااعر الااوم يبدع مباشرة في لحعة اإللقاء .ك ذا يعني أف ععج أف ينوع في التراكجػ
كالصجم بارعة كبجرة لكي يحافظ عع ا تماـ ماتمعج  .ك و ا يات جع إنااء األشػعار الصػحجحة
الػوزف كالمعنػ عػن طريػق التنويػع فػي التركجػ كالصػجم مػن دكف العػودة عمعجػا ن إلػ الػذاكرة إا إذا
كاف يتقن أسالج فنجة معجنة يربط بواس تما كبارعة خاطاة بجن صػجم تقعجديػة معركفػة مػن أجػل
إنااء أشعارقت(.)9
فػػي الاصػػل الثػػاني مػػن كتاب ػ تالػػوعي الجمػػالي عنػػد العػػربت يتنػػاكؿ د .فػػؤاد المرعػػي مامػػوـ
تالب وليت] في الاعر الجا عي.
ي ا
يعد الدكتور فؤاد المرعػي إف مامػوـ تالب ػوليت ػو المامػوـ الجمػالي األكثػر بػركزا ن فػي الاػعر

جاػدق فػي صػورة الاػارس
المعحمي الغنايي عند الاعراء في الجا عجة .كفي رأي إف ذا الاعر قد
ٌ
المتاػػاني فػػي إخالص ػ لقبجعت ػ كفػػي عداي ػ ل صػػومما .كمػػا ص ػوٌر الاػػعر الاػػارس أك الب ػػل يتحع ػ
بوخالؽ ب ولجة ذق األخػالؽ الب ولجػة تػرتبط ارتباطػا نك جقػا نكعرػويا ن ب بجعػة الحجػاة القبعجػة العربجػة.
تكلي تكن سجادة ذا الماموـ نتاج ر بات الاػعراء الذاتجػة بػل كانػت اسػتجابة لاػركح دجػاة البػدك
ااجتماعجػػػة القايمػػػة ععػػػ التنقػػػل الػػػدايي فػػػي الصػػػحراء القاسػػػجة بحر ،ػػػا الاػػػديد كبرد ػػػا القػػػارس
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كعواصػػاما الرمعجػػة ككدوشػػما كشػػح مجا مػػا كقعػٌػة مراعجمػػا كععػ العػػجش تحػػت ال جػػاـ فػػي تجمعػػات
ركجزتمػا األساسػجة القبجعػػة التػي يعتصػػق بمػا الاػػرد التصػاقا ن ي غػ فػػي أ عػ األدجػػاف ععػ ش صػػجت
كيذيبما في ش صجة القبجعةت (.)11
كالب ل نػا يحقػق مقابػل ذلػك الماػاكاة باػاير أفػراد القبجعػة كالحمايػة مػن لغػزكات الكثجػرة
التي كانت ايتما نم ق عػاف الماشػجة كسػبي الناػاء أك ااسػتجالء ععػ المراعػي كمصػادر المجػاق أك
الثور.
إف ذا االتصاؽ بالقبجعػة ػػػ داػ د .فػؤاد ػػػ جعػل الناػ معجػارا ن أساسػجا نفػي تقػويي العػا رة
الب ولجة؛ كلي يكن ذا المعجار خاصا ن بالاعر بل كاف معجارا ن اجتماعجا ن شامالن .فاي المجتمع العربي
الجا عي لي يكن بمقدكر الارد تصور ناا خارج القبجعة.
إذف كػػاف النا ػ ذا أ مجػػة كبجػػرة ف ػ ذا لػػي ياػػت ع المػػرء أف ينتا ػ إل ػ قبجعػػة أك يات ػػر
بوجدادق كآباي يكوف ذلك مو ع اادتقار .فكج بالااعر ػػ الاارس الذم ػو لاػاف دػاؿ القبجعػة
يقػػوؿ فػػؤاد المرعػػي( :إف مػػن الالفػػت لعنعػػر أف تصػػوير الاػػاعر الاػػارس لناػػب لػػي يكػػن يػػتي بصػػجغة
المارد بل بصجغة الجمع.
كياتامد ب رف بن العبد الذم يقوؿ:

أف نصػػػػػػػػػادؼ منااػػػػػػػػػا ن ا تعانػػػػػػػػػا

فػػػػػػػػػػرح ال جػػػػػػػػػػر كا نكبػػػػػػػػػػو لرػػػػػػػػػػر

أسػػػػػػػد ػػػػػػػاب فػػػػػػػ ذا مػػػػػػػا فزعػػػػػػػوا

جػػػػػػػػػػر انكػػػػػػػػػػاس كا ػػػػػػػػػػوج ػػػػػػػػػػذر

كلػػػػػي األصػػػػػل الػػػػػذم فػػػػػي مثعػػػػػ

يصػػػػػػػػػػػػػػػعح ا بػػػػػػػػػػػػػػػر زرع المػػػػػػػػػػػػػػػؤتبر

نحػػػن فػػػي الماػػػتاة نػػػدعو الجاعػػػ

ا تػػػػػػػػػػػػػػرل األدب فجنػػػػػػػػػػػػػػا ينتقػػػػػػػػػػػػػػر

كلقػػػػػػػػػػػػد تععػػػػػػػػػػػػي بكػػػػػػػػػػػػر أننػػػػػػػػػػػػا

فا ػػػػػػعوا الػػػػػػرأم كفػػػػػػي الػػػػػػركع كقػػػػػػر

نػػػػػػػػذٌر ي األب ػػػػػػػػاؿ صػػػػػػػػرع بجنمػػػػػػػػا

مػػػػػػػػا ينػػػػػػػػي مػػػػػػػػنمي كمػػػػػػػػي منعاػػػػػػػػر

كياتامد ببجتجن لعمرك بن معد يكرب الزبجدم ك و ي اط

بني الحارث:

أبنػػػػػػػي زيػػػػػػػاد أنػػػػػػػتي فػػػػػػػي قػػػػػػػومكي

ذنػػػػػػ ه كنحػػػػػػن فػػػػػػركع أصػػػػػػل طجػػػػػػ

إل ػ ال مػػي كانتمػػو

بػػػػػػػػػػػالقمر بػػػػػػػػػػػجن مرٌبػػػػػػػػػػػق كمكعػٌػػػػػػػػػػ

نصػػل ال مػػج

د ا الػدكتور البادػي تكػاد تكػوف كعمػا
ككذلك يوتي عع ذكر مععقة عمرك بن كعثوـ الػذم يعػ ي
أ نجػػة جماعجػػة لعحػػرب .فػػالتغعبجوف فػػي ػػذق المععقػػة أب ػػاؿ كعمػػي كالاػػاعر ين ػػق باسػػممي جمجعػػا ن
م اطبا ن عمرك بن ند:

أبػػػػػػػػا نػػػػػػػػد فػػػػػػػػال تعجػػػػػػػػل ععجنػػػػػػػػا
بونػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػورد الرايػػػػػػػػػػػات بجرػػػػػػػػػػػا ن

كنصػػػػػػػػػػػدر ن دمػػػػػػػػػػػرا ن قػػػػػػػػػػػد ركينػػػػػػػػػػػا

متػػػػػػػ ننقػػػػػػػل إلػػػػػػػ قػػػػػػػوـ ردانػػػػػػػا

يكونػػػػػػػػوا فػػػػػػػػي العقػػػػػػػػاء لمػػػػػػػػا طحجنػػػػػػػػا

ن ػػػػػػاعن مػػػػػػا تراخػػػػػػي النػػػػػػاس عنػػػػػػا

إذا اػػػػػػػػػػػػجنا

باػػػػػػػػباب يػػػػػػػػركف القتػػػػػػػػل مجػػػػػػػػدا ن
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كانعرنػػػػػػػػػػػػػػػػػا ن بػػػػػػػػػػػػػػػػػرٌؾ الجقجنػػػػػػػػػػػػػػػػػا

كنرػػػػػػػػػػػػرب بالاػػػػػػػػػػػػج
كشػػػػػػػػػج

فػػػػػػػػػي الحػػػػػػػػػركب مجربجنػػػػػػػػػا

آراء ورأي آخر قضية الشعر اجلاهلي ()5

إذا بعػػػػػػػػػػم الا ػػػػػػػػػػاـ لنػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػبي

ت ػػػػػػػػػػػػر ٌ لػػػػػػػػػػػػ الجبػػػػػػػػػػػػابر سػػػػػػػػػػػػاجدينا

كين ػوٌق الػػدكتور البادػػي أن ػ لػػي ينتػػق ػػذق األبجػػات عػػن قصػػد كلػػي يتقجػػد بالتاعاػػل الو ػػايقي
التاري ي لوركد ذق األشعار فكاف ما يعنج أف ذق القصايد قد است دمت مجر المتكعي بصجغة
الجمع(.)11
يتابع الدكتور البادي تاعجط الروء عع ماموـ تالب وليت في الاعر الجا عي سواء في ف ر
الاػػػاعر بانتاػػػاب إلػػػ أصػػػوؿ طجبػػػة ككريمػػػة ككػػػذلك فػػػي جمجػػػع تجعجػػػات مامػػػوـ تالب ػػػوليت فػػػي
المجتمػػع الجػػا عي فػػي مردعػػة انتقػػاؿ ػػذا المجتمػػع مػػن المجتمػػع القبعػػي البػػدايي إلػ المجتمػػع
ددت معكجػة كػل قبجعػة مػن القبايػل العربجػة لاػادات معجنػة مػن المراعػي
الماتقر تقريبػان .دػجن تحػ ٌ
كالجنابجع في شب الجزيرة العربجة ك ذا أدٌل مع مركر الزمن إل التااكت فػي دجػي المعكجػة ككػاف
نتججة ذلك التقاجي ال بقي الجنجني الػذم عرفتػ القبعجػة ظمػور اتجػا جن فػي تجعػي معجػار الناػ
في ماموـ تالب وليت ...اتجاق يصوٌر فج الااعر انتماءق إلػ فقػراء القبجعػة ا إلػ مجموعمػا كاتجػاق
اف يصور فج الااعر الاارس ب ولت الاردية بوصاما كسجعة من كسايل البر اف عع دق في شرؼ
النا .
ياجر الدكتور البادي إل عركة بن الورد في ااتجاق األكؿ كياجر إل عنترة في ااتجاق الثاني.
يو ح د .فؤاد ػذق الاكػرة فجقػوؿ :تلػي يكػن خػركج الاػارس فػي شػعر عػركة عػن طاعػة قبجعتػ
نزكة فردية كلي يكن ما تعرا ل من فقر كدرماف دد ا نفردا ن مرتب ا ن بعػركؼ دجاتػ الا صػجة بػل
فقاي القبجعة إل فقراء
كاف سب ذلك كع الت ور ااجتماعي الذم طرأ عع الحجاة القبجعة العربجة
ٌ
كأ نجاء.

فععمػػػػػوت خجػػػػػر لعاتػػػػػ مػػػػػن دجاتػػػػػ

فقجػػػػػػرا ن كمػػػػػػن مػػػػػػول تػػػػػػدب عقاربػػػػػػ

كسػػػػػػػػايع أيػػػػػػػػن الردجػػػػػػػػل كسػػػػػػػػايل

كمػػػن ياػػػػوؿ الصػػػػععوؾ أيػػػػن مذا بػػػػ
ن عنػػػػػػػػػػ بالاعػػػػػػػػػػاؿ أقاربػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػ ٌ

مذا بػػػػػػػػػػػ أف الاجػػػػػػػػػػػاج عريرػػػػػػػػػػػ

إذا

فػػال أتػػرؾ األخػػواف مػػا عاػػت لعػػردل

كمػػػػػػػا أنػػػػػػػ ا يتػػػػػػػرؾ المػػػػػػػاء شػػػػػػػارب

كيععق البادي قايالن :كػذا ياػتبدؿ الاػارس فػي شػعر عػركة باانتاػاب إلػ القبجعػة اانتاػاب
إل ػ األخػػوة الاقػػراء فجكتا ػ معجػػار النا ػ فػػي مامػػوـ تالب ػػوليت معن ػ جديػػدا ن ا يتػػجح لعاػػاعر
بػػل يمكنػ أيرػػا نمػػن مماجمػػة أبنػػاء
الاػػارس مكػػاف التحػػرر مػػن الماػػاخرة بالناػ القبعػػي فحاػ
قبجعت األ رياء كال عن في أخالقمي من دكف أف تتو ر صورة الاركسجة في شعرق.

كإنػػػػػي امػػػػػرؤ عػػػػػافي إنػػػػػايي شػػػػػركة

كأنػػػػػػت امػػػػػػرؤ عػػػػػػافي إنايػػػػػػك كادػػػػػػد

أتمػػػػػزأ منػػػػػي إف سػػػػػمنت كأف تػػػػػرل

بػػوجمي شػػحوب الحػػق كالحػػق جا ػػد

أقاػػػي جاػػػمي فػػػي جاػػػوـ كثجػػػرة
ٌ

كاداػػػػػو قػػػػػراح المػػػػػاء كالمػػػػػاء بػػػػػارد

كيو ح د .فؤاد معن األبجات قايالن:
تلقد كاف الاارس في شعر عركة إذف يمجز نااػ عػن أفػراد قبجعتػ األ ريػاء كا يحػرا ععػ
اانتااب إلجمي .بل لقد بعم ب األمر أف اتمي أخوال من بني نمد بالجبن فقاؿ:

عالػ

فػػي الحػػرب العػػواف فػ ف تػػب

كتناػػػػػػػػرج الجعػػػػػػػػ فػػػػػػػػ نمي األسػػػػػػػػد

كيرج أيران :إن طعن في سجادة األ ريػاء مػنمي كسػع انمي ألنمػي يناػردكف بمػا يمعكػوف مػن
ؤاء األ نجاء لو دلٌ ب الاقر فقاؿ:
ركة مؤكدا ن أن ا ياعل ذلك لو أصاب راء كا يعجو إل
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مػػػػػػا بػػػػػػالثراء ياػػػػػػود كػػػػػػل ماػػػػػػود

مثػػػػػػػػػػر و كلكػػػػػػػػػػن بالاعػػػػػػػػػػاؿ ياػػػػػػػػػػود

بػػػػػل ا أكػػػػػا ر صػػػػػادبي فػػػػػي ياػػػػػرق

كأصػػػػػػػدر إذ فػػػػػػػي عجاػػػػػػػ تصػػػػػػػريد

فػػػػػػ ذا نجػػػػػػت فػػػػػػ ف جػػػػػػارم نجعػػػػػػ

مػػػػػػػػػن نػػػػػػػػػايعي كمجاػػػػػػػػػرم معمػػػػػػػػػود

كإذا افتقػػػػػػرت فعػػػػػػن أرل مت اػػػػػػعا ن

ألخػػػػػي نػػػػػ معركفػػػػػ مكػػػػػدكد()12

ذا ما كاف من أمر عركة بن الورد الصععوؾ الااعر الاارس المامور.
يقػوؿ د .فػؤاد :لقػد مجزتػ القبجعػة عػن
كأما عن الاارس في شعر عنترة العباي فاألمر ي تع
نااما .إن ابن سجٌد من سادات عب من أىمىةً دباجة سوداء .كأصل أم و الذم درم من شػرؼ
مجاػدة لمعمػاؿ الب ولجػة الارديػة التػي لػي يكػن ػدفما ال عػن فػي معجػار
فجاءت صػورت
النا
ٌ
النا إل القبجعة بل كانت تمدؼ إل إ بػات دقػ فػي انتاػاب إلجمػا .ك ػذا الاػب فػي أف صػورة
الاػارس فػػي شػعر عنتػػرة لجاػػت صػورة ب ػػل بػجن مجموعػػة تاػػاكي فػي تجاػػجد ا لعب ولػة بػػل ػػي
صورة الب ل الارد الذم يحلي محل القبجعة الممزكمة لجحقق لما النصر الذم كانت تاع إلج .

كإذا الكتجبػػػػػة أدجمػػػػػت كادعػػػػػػت

ألغجػػػػػػت خجػػػػػػرا ن مػػػػػػن ميعػػػػػػي و م ػػػػػػوؿ

كمػػػػن قػػػػاؿ إنػػػػي سػػػػجد كابػػػػن سػػػػجد

فاػػػػجاي ك ػػػػذا الػػػػرمح عمػػػػي كخالجػػػػا

إف الاارس الااعر ي يبرز ناا في شعر عنترة كيقعٌل من شوف فرساف القبجعة ا خرين مؤكدا ن أف
رفع النا ا تكو ف بالتااخر باألعماـ كاألخواؿ كإنما تكوف بالاعاؿ الب ولجة.
يػػرل البادػػي أف ػػذا الموق ػ الم تع ػ عػػن الموق ػ العػػاـ مػػن معجػػار الناػػ فػػي تصػػوير
تالب وليت في العصر الجا عي؛ م تع أيرا ن عن الموق الذم كقا عركة بن الورد من ذا المعجػار
دػػجن دوٌل ػ مػػن انتاػػاب إل ػ القبجعػػة إل ػ انتاػػاب إل ػ فقرايمػػا .فعنتػػرة ا يتنكػػر ألفػػراد قبجعت ػ بػػل
يدافع عنمي إن يدافع دتػ عػن أكلئػك الػذين يرفرػوف انتمػاءق إلػجمي .كمػا ادعػاؤق الب ولػة لنااػ
كإنكار ا فجمي إا كسجعة إلقناعمي بحق في ذا اانتماء فعما تحقق ل ما أراد صار يا ر بانتاػاب
إل ػ القبجعػػة .لكػػن افت ػػار عنتػػرة بناػػب ظػػل ماػػبعا ن بػػركح الب ولػػة الارديػػة كلػػي يكتا ػ الاػػمة
الجماعجػػة التػػي رأينا ػػا عنػػد جػػرق مػػن الاػػعراء الجػػا عججن .ك ػػو يبػػدك فػػي ذلػػك ماػػاخرا ن بمػػا أنجػػزق
بوعمال الب ولجة من اعتراؼ القبجعة ب :

قد كنػت فجمػا مرػ أرعػ جمػالمي

كالجػػػػػوـ أدمػػػػػي دمػػػػػا ي كعمػػػػػا نكبػػػػػوا

لقػػػػػد ناػػػػػعوا

مػػن األكػػارـ مػػا قػػد تناػػل العػػرب()13

لعػػػػػ در ٌ بنػػػػػي عػػػػػب

نػػا يعحػػظ البادػػي طبجعػػة ااخػػتالؼ بػػجن مػػوقاي عػػركة كعنتػػرة مػػن معجػػار النا ػ كدكرق فػػي
تحديػد مامػػوـ تالب ػػوليت فػ ف المػوقاجن جػػاءا نتججػػة لعتغجػػرات ااجتماعجػة التػػي أدٌت إلػ تقاػػجي
القبجعة تقاجما ن طبقجا ن جنجنجا ن كعبٌرا عن تعمجق إدراؾ الارد لذات كقدرات كعػن تعمػق سػج رت ععػ
سعوك الا صي في كج التقالجد الجماعجة الاايدة.
يصػػػ د .فػػػؤاد الاػػػارس فجقػػػوؿ :ت جػػػر أف قػػػوة الاػػػارس ا تتحقػػػق برػػػ امة الجاػػػي كععػػػي
األعراء فر امة الجاي صاة تتعػارا كنمػط دجػاة القبجعػة المتنقعػة كمػا أنمػا تتعػارا كأسػعوب
قتاؿ الارساف في الكر ٌ كالارٌ .إف قوة الاارس تنبع مػن مصػادر معنويػة أمػا جاػدق فنادػل لكثػرة مػا
ي وا من المعارؾ دفاعا ن عن القبجعة أك انتصػارا ن لمػا فػي زك ػا لمرػارب األعػداء كا ي اػي الاػاعر
ذق الامة ألن ا يرل فجما ما يودي برعا :

01

آراء ورأي آخر قضية الشعر اجلاهلي ()5

يقوؿ عنترة:

كلػػػػػػو أنػػػػػػي كاػػػػػػات الػػػػػػدرع عنػػػػػػي
كيارح في بجت آخر أسباب نحول بقول :

أمػػػا ترينػػػي قػػػد نحعػػػتي كمػػػن يكػػػن

رأيػػػػػػػػػػػت كراءق رسػػػػػػػػػػػما ن محػػػػػػػػػػػجال
ر ػػػا ن ألطػػػراؼ األسػػػنة ينحػػػل()14

يمجز البادي أيرا ن العالقػة بػجن القتػل كالحجػاة فػي الحجػاة الجا عجػة التػي انعكاػت فػي قصػايد
الاػػعراء؛ كلعػػل ػػذا الامػػي لععالقػػة بػػجن القتػػل كالحجػػاة ػػو األسػػاس فػػي معجػػار الاػػجاعة كالقػػوة.
فالاارس الب ل كما يصورق لنا الوعي الاني الجماعي في الاعر الجا عي ا يقتل دبا نفي القتل بل
ربػػػا نمػػػن المػػػوت كطعبػػػا ن لعحجػػػاة .شػػػجاعت لجاػػػت شػػػجاعة مػػػن يمػػػول المغػػػامرات كيحػػػ اختػػػراؽ
المجموؿ أك يحارب القول ال اجة أك يقاتل بومر منما بل شجاعة المدافع عن النا أك القبجعة د
زك أك المماجي ل صي كقبجعة طعبا ن لثور أك نجمة .كقوتػ لجاػت قػوة ماػتمدة مػن ا لمػة أك امتجػازا ن
في تكوين الجادم بل من إدراك أن إما قاتل كإما مقتوؿ في ذا الصراع المرير القاسي من أجل
الحجاة.
ك نا يارٌؽ د .فؤاد بجن ماموـ تالب وليت في المجتمع العبودم الجونادم كمامػوـ تالب ػوليت
عند العرب الجا عججن.
يقوؿ :كفي ذا اختالؼ كا ح بجن مامػوـ تالب ػوليت فػي المجتمػع العبػودم الجونػاني كمامػوـ
تالب ػػوليت عنػػد العػػرب الجػػا عججن ك ػػو اخػػتالؼ أمػػالق التنػػاقض الموسػػاكم بػػجن اإلناػػاف ك ظػػركؼ
الحجػػاة ال بجعجػػة كااجتماعجػػة المحج ػػة ب ػ فػػي المجتمػػع العربػػي الجػػا عي فجعػػل الا ػارس العربػػي
يركػػ الم ػػاطر فػػي سػػبجل تػػومجن دجاتػػ  .ك مػػة شػػعر جػػا عي كثجػػر صػػوٌر تجعػػي القػػوة كالاػػجاعة
بوصامما رد ٌ فعل ركريا ن عع ال ر المدا ي فالاارس العربي:

عرت ب الحػرب ٌ
أخو الحرب إف ٌ
عرػما

شمرا
كإف شمٌرت عن ساقما الحرب
ٌ

كيررب مثاا ن آخر من شعر عنترة الذم يقوؿ:

لمػػػػػػػا رأيػػػػػػػت القػػػػػػػوـ أقبػػػػػػػل جمعمػػػػػػػي

ي
ػػػػػػررت جػػػػػػػر مػػػػػػػذمي
يتػػػػػػػذامركف كػ

يػػػػػػػػػػػدعوف عنتػػػػػػػػػػػر كالرمػػػػػػػػػػػاح كعمػػػػػػػػػػػا

أشػػػػػ اف بئػػػػػر فػػػػػي لبػػػػػاف األد ػػػػػي

ككما و كا ح تتجع شجاعة عنترة كب ولت
نجدت .

دػجن يعجػو النػاس إلجػ

كيحتمػوف بػ كي عبػوف

ككذلك ي الحاؿ بالنابة إل طرفة بن العبد الذم يعبي النداء إذا دعي:

كإف أدع لعجعػػػػػ أكػػػػػن فػػػػػي دماتمػػػػػا

كإف توتػػػػك األعػػػػداء بالجمػػػػد أجمػػػػد

كإف يقػػػذفوا بالقػػػذع عر ػػػك اسػػػقمي

باػػرب دجػػاا المػػوت قبػػل التمػػدد

كالصورة تتكرر في شعر عركة بن الورد:

كإذا قجل يا بن الورد أقػدـ إلػ الػو
بكاػػػػػي مػػػػػن المػػػػػو ور كػػػػػالمعح لونػػػػػ

أجبػػػػػػػت فالقػػػػػػػاني كمػػػػػػػي مقػػػػػػػارع
دػػػػػديي بػػػػػوخال

الػػػػػذكورة قػػػػػاطع

دؿ بو وح عع أف الااعر لػي يكػن ياػع
ياجر الدكتور فؤاد إل
ذق النماذج الاعرية أنما ت ٌ
في تصويرق لعاعل الب ولي إل تجاجد تجربت الاردية بل إل تجاجد الصورة المثالجة لعب ولة كما
ارتامت في الوعي الجمالي الجماعي(.)15
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سنية صاحل ..زهرةٌ يف بستان األبدية*
بديع صقور**
في الوداع:
نحن الراكضين في بساتين الحلم ..خلف شفق العمر
الحب..
الهارب ..لماذا تتقصف أغصان أعمارنا لحظة يورق
ّ
لحظة تزهر البساتين؟!

فبُٔيدًتًْصيببٚأْاهطف٘هيْْٗ،ٞذٗ ْةشٓيبزْ
ًصييييٚب ُْ يييْ ُعْاهطف٘هييييْٗٞيءْغييييْْ١ٛغييييرُْ
اهقوبْ .
ازبٌسْٗ..كىّْةح ببْٛفْ ْ..ٕٚ
*

ِٓيييبًْ،يييب ْاويييدٙىْيٗءُْفيييعًْيييّْاهييييدز ْ
ةْٗزاحويييْْ٘حهٚيييْٕكببصيييببٚأْابطفيييتْ ْ..ٝ
جبيييدازْابييي٘ ْٗ..حٚيييدْ..ًٝةزضيييعْهييي٘ ْاهييير٢ببْ..
ابِفْٟاهقوبيْ ..
ْاهثوجْتطرْاهفساغْٗ،ٞءْشٓيس ْٝةًيطييْٛغييرسْاهييسٙأْ..ةهيي ظْاهوٚييىيْْٗ،ةحبييسْ ْ
ْ
ف٘قْح٘ا
ًساكبْاهِجَْ٘ ..
ْازب بيْ ..

ةهفُْحصبْْٙصٔ ُىْ ْدًيْٗٛيُريٚؼْفصيىْ
اهػبَْٗبيرٗ ْٗهٔيْْٞاشبسبػيب ْاوٗ ْ ْ
اسببِّْكبسبػب٢ؼيْ ْ..
دفرتْاسببِّْٗ..اهفجسْٗعىُْاهدزٗبْ ْ..
ُ ييي ْعييييّْةزوْصيييييرْٗ،ٝحيييينيْٙييييتتْٛ
زغٚفٌْٗقصٚد ٌْٝتِبهْٛيهطدْاهطٌب١يْ :
يةٔٙييييبْاهصا٢ييييسْاءضييييي٘اُْ..ٛ٢رػييي ْزا ٢يييي ْٞابطييييبُْ..١يييئِ ْكبهطِيي ي ببْفيييي٘قْاوعػييييببيْ
ةزضَمْ ُْٗ..و طُمُِْٗبَيْ..ةُتْاهصا٢سْاإلضب ْ ْ اهٚببطْ ْٞبسازْٜاهصًّْاهقبحىْ ..

***

حٚبتِبْاهقبحوًْ..ٞبذاْضيِفرىْبٔيراْازبٌيسْاهيرْٜ
محوْييييْْٕحهِٚييييبًْيييّْةعٌييييبقْاهصييي ساْْٗ١صبييييبًسْ
اوزوُْشُصاُييْٗٗ..ٞضييب٢دُبْةعػييببٌْٙببطييْ..ٞ
اهردَ؟!ْ .
ُرٚؼْهر يْْٞاسبيسبْاب يْ ْٞابػيسقْكٌيبْ ْ
ِٓبْ،عويْٟٓيراْاهل٘كيبٌْيبزٌْتلفي ْٛابييييسبْٗ..هوجصا٢يييسْةغِٚيييْٞعبهٚيييْٞكيييبوٗزاعْ:
إلغربيْاسبساْ َْ ٢غببب ْاهل٘اكيبْابصداُي ْٞيسبٍْةطفبهِبْٙفسًّّْْاهسعبْ..ق٘عْاهسعبْف٘قْ
ابد ْٙ..ِٞٙسْ ْعِٚٚمَْٙبْٗٓساًْْ٘..تُِبًْطسيْ .
ببسببِّْٗاه ٔبْ .١
ِٓييبْ،ياهصًييبْْاهطِّييْ ٚيْقطييعْةٗتييبزْْعييي٘دْٖ
زصبصُْاهقِبصْٞاه٘زَعنيْ ..

* ما بين قوسين للشاعرة سنية صالح..
** أديب سوري.
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ٗعبصٌْٞاهِ٘زْيبيبزٙظيْتصٓيْ٘بيربأًْوٚيْْ٘
شٓسْٝف٘قْتسابْازبصا٢سْاشبصٚبْ ..
ًوٚيييْْ٘شٓيييسْٗٝمتي يدّْهِبحٔٚيييبْح ْةقصيييْٟ
ابداْ،ّ٢تٔيفْ ْ:
يةْْاكطييييييسٗاْاهييييييِرْ..اضييييييف ٘اْيحيييي ي ْ
اإلعييداَيّ ْ..وي٘اْاهطييسابْثييسسُْفطييْٕٗ..هليٍْ
ٓييييرْٖاهطيييئ٘يْ،هلييييٍْٓييييرْٖاهييييي يْٓٗ،ييييرْٖ
اوطييببْ..فبحسث٘ٓييبْٗابييرزٗٓبْقٌ يبًْٗضب يْ،ًْٞ
ٗقيي ُ ًْبٚطيييبْ،١كيييْ ٚتصٓيييسْدً٘عي يبًْٗق ييي٘زاًْ،
ٌٗساًْٗغ٘كبًْٗشُؤاْْ ..

ملَُُِْْٕحصُِبْ..فجيتْ ًْٝهيبْ ١اسبيسبْ:يًيبذاْ
ةفريييىْ ْاسبيييسب؟ْةٓيييسب؟ْةغِِّييًْٛثيييىْغيييساب؟ْ
ةًيييسو..؟ْزبٌِيييبْةًييي٘ ؟ْٗةُيييت؟ْاهيصيي ْةكثيييسْ
ٗةكثييييسْبييييّْذبيييبٍيْاُيُّسُييييْٛعوييييْٟضييييفب ْ
اوبدٙييْ..ٞضييتٓسبًْييّْٗهييًْٕييبْٙطييٌْٟاهرداهييْ..ٞ
ٗهييّْةزافييعْةًييبَْقطييبْٝابلٌييْٞاهيييبفونيْ..هييّْ
ةُطيييْٟضيييْ٘:٠يِٓيييبنْظبيييٌَْْ٘ٗغ يييبزٌْٗ،ةٗحيييبيٌْ
ٗقصييي٘ ٌزْٗ،ةكييي٘ا ِْٓ..يييبنْكييىّْغيييْ١ٛحءًْيييبْ
ٙطٌْٟببهرداهٞيْ .

ملُُِْيي يَْٕحصُِييييبْ..فجييييتْٝهييييبْ ١اسبييييسبْ..
يعبييييّْ–ْاهرػييييبقْابٔ٘ٗضيييينيْ ُْ-ي٘اهييييدْ اهرداهييْٞغب ٢ييْٗٞاهقطييبْْٝعوييْٟضييفسْٗ،اهقبعييب ْ
ًيوقييْٗٞاسبييبزعْاهلٔييىُْييبَْعوييْٟبييببْابد ِٙيْْٞ
كبهفساغب يْ ْ
ٗملْٙصىْ ..
ٓيييرْٖازبيييرٗزْقطرئيييبْطبْبهيييبْاهييير٢ببْ،
ٗءْ..هّْةع٘دْح ْ ويْٓ...ٚيراْاهرطيىْابيسّْ
ٗهيييٚظْهو ويييًٍْيييّْطسٙي ي ْْ،حٚي ي ْياهييي٘حؼْ ْ
تتكوْٕابولب ْ:يٗٓبْْٓ٘اهوٚىْٙر٘دْ..اهوٚىْاب ّسْ
اهسٗحيْ ..
ِٙيُّسًْ٘اطِْٕٚاهفبزّٙيًّْْضْ٘١اهقٌسْ ْ.
هٚظْهوػيبعسًْٝيّْغيجسْٝتطييُّىّْبفٔ٣ٚيبْ،
ٗةزك ي ْ..ةزك ي ْْ..ةتوفييتْ..اهوٚييىْح ييىْ
ٗءُْْ ٘ ِٙتستًِْْٕٜ٘يحيْٟتري٘دْحهٔٚيبْطف٘هئيبْ..
ًػِقْٙٞيدهًٍّْْٟيغجسْاهصًّْاآلتًّْْٛقو ميْ ..
ؤُبْتسٙدْاسبٚبًْٝستنييْ ْ
ٓييرْٖزٗحييْٛةدًِييتْطرييٍْاهُّي َْ..اوشًِييْٞ
ملْتلّْتسغبْ ْاهفيساقْ،غيرْةْْاهيسْٙأْ
ةغوقتْاوب٘ابْٗ،تفيسٍقْاوٓيىْكيٌٚيْٞصيٚف ْ..غ بزْٗ،هٚظْهو سْٞٙزبٚعْ ْ:
يةُبْاشببضسْٝاوبدْ..ٞٙحنيْة ُنْقصي ْ
ًٗبتييتْاوٌطييب ْعوييْٟحجييبزْٝاه ٚييتْ:يةُّْْٜٔييسْ
ازب بيْابي٘زًِّٞيْ .
ٓراْاهرْٜٙق٘هْْ٘..حُْٕٙرٚدْاهصِّ ب؟!ْ ..

ًييب ْاه يدّْٗزّْٜاهييرْٜكِييتْةْطر ٌُ يْٕاسب يبِْ
ف٘قًْصط ْٞبٚيِبْاهريٚي ْ..هٚييْٕطيبزْح ْابِيب ْ
ٗملْميتْ ْحطّْاهفساقْ ..
ًيييب ْة يييْٛاه٘حٚي يدُْْٗ،ةًيييْٛةقفويييتْبيييببْ
اهل َْٗ،هيفِْاهِيدْ٠عوي ْٟيدِّْربيَْ٘زٗحيْ..ٛ
ٓييي٘ ْضيييِدٙبُْٞاهيييدازْ..زثبٓيييبْاهيييثوجْ..يطيييبز ْ
اوب٘ابْح ْةًبكّْصبٔ٘هْٗ..ٞتببعْاهوٚىْغصٖٗي.

***
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ملْتُصيييييغَْحهيييييْ..ِٛملْتػييييييبٓدْشٓييييييسْٝا ْ
ابيدهْ،ٞٚابيطيسهْ..ٞابيتزه يًْٞيّْْثقيبْهيدازْ
ْبٚييييتْاسبسٙييييْ:ٞيعػييييسْْٗٗاويييي٘اهظْتثقييييبْ
هييدزاْْاهرييسٗقْ..عػييسْْٗتِي ييبْعِييدْةعيييببْ
اسبِبهسْ..عػسْْٗتػسبْاهسٙأْ..تقْ ٍْٚهرٗزْ
اسبييييِنيًْٗ،ييييبًْييييّْقصييييٚدْٝتييييتتٛيْْ ْفصييييىْ
ْ ابرابأْ ..

***

سنية صاحل ..زهرة يف بستان األبدية

ذبييييتْاهِ٘افييييرْتيوطٍيي يْْٟاهصٗابييييعْ..يةٙئييييبْ
اهلسًَْٗ..بًّْْضْ٘١اُيصيسْعويْٟاهُّي ًَْ..يبْ
ًّْغجسْٝغو تْعبصفٞيْ..ةهفْقسًّْْْاهي بزْ،
ٗدُٗزَْاهرييييسوْٗاهطييييلّْٗ،ءْغييييْٙ١ٛلطييييسْ
ٗحدتٛيْ .

هييييُّْطيطييييوٍْْ..طببييييبْملْ يي يتْْ..ضِطييييوٍِّْ
ةزٗاحِبْهوج بيْكوٌٍبْدآٌيِبْحسبْ..ضِد ْوٍْ
غ يييبزْةحيييرٙئٍْ،قيييدْثيبهُ٘يييْٕهستي ي ْضييييب٢سْ
ُف٘ضٍْٔابٌصقْٞف٘قْك٘كبْاهسٙأْ ْ.
ُسددًْرمَْ ْ:

ٗتصيٌتْاهليسَِْٗٙ..طي بْضيُْْ٘١اهقٌييسْ..
ياضيييييٚقُّْٛةٙئييييبْاهِييييبزْاهلُ٘ٚييييْ..ٞهقييييدْ
ٗتػيييرىْاهِييبزْعوييْٟاه ييٍْ يْ..عِييدًبْٙريي٘دْضيي٘ ْ١اضييييف ىْاهُّي ي َْٗت٘ضيييرتْ سا٢طيييٕيْ ْزبييي٘ ْ
اهقٌسْتْٔ ٍٚتْه تلبْ١عويْٟعُْ ٍ
ليْبشْٝاهق ويَْْٞاوٗ ْ غسقِبْاهرصٙصْ ..
ةْٗاتسنْعصبنْعوْٟضف٘حْقبضْٗ،ْ٘ٚاُطي بْ
ةٙئيييبْاهيييسٙأْياطيييَُْْ٘ٛكٌيييبْتطيييْٜ٘ةٗزاقْ
كطفىْصيرْح ْيضوٌٞٚيْ..تطىِِْٓبنْبصِبع ْٞاهػرسْ،كٌبْتطْٜ٘اهفساغب ُْذكسٙبتٔيبًْ..يّْ
طييب٢سًْٝييّْٗزقْ..تطٍٚسٓييبْكوٌٍييبْةٙقُّ يْمْ ُ
ح يصْْ ةهييىْضييفسْط٘ٙييىيْاطييُْ٘ٛةٔٙييبْاهصبييدْ..امحو ي ْ
اه يي٘ادُْٜٗبٙييب ُْْاهسعييبْٗ،ٝاسبفييبْٝاهساكطيْْْ٘ ٗازحىْح ْقٌَيٍْاه يبزْ،حٚي ْٙليْْ٘اه ليبْ١
ويييفْعسبيييب ْاهطيييسابْ،عويييْٟاهيييْ.تسكْيي يمْ ٗاسبيي يبًّْقدِضيي ينييْ.امحويي ي ْٗضييييتتسنْبريي ي ْ
ببكسآًْٗ،جس ْيذكسْاه٘زديْ .
قٌ يييًْٛةُٗي يًْْٞهػييييبْ١اهِييي٘ازعْكي يُْٙ ْٚطيييْ٘٠

ًييبْةك ي ْازبييسحًْْٗ،ييبْةبرييدْاهطييٌبْْ١يةُييبْ يفصىْاسببٍيْعّْٓرْٖاهٚببطْ ْ..ٞ
ابييسةْٝاهييْ.ازت لييتْ..عِييدًبْفبهتٓ يْبْاسب يبٍْ..
ءْ..هُّْدعٍْٔثيطسْْٗٙٗ،وْْ٘ٗةعِيبقٍْٔ
ةٔٙيييبْاهِطيييسْابٌيييصٗتْببهيببيييب ْٗاوًطيييبزْ..هَيييٍْ يكبه جعْاهيس ٙيْ ..
ػمْاوهٚف؟ْدًْٗٛدًُمْصَِ٘اْيْ .
ٓجس ْعُ ِ

***

اقرتبْٗهٌِ ًَْربًًْ..ربًْيهيُّْييبدزْصي ْْٞ
يهٍَْكىّْٓرْٖاهي٘ابٚتْٓ..رْٖاهسب٘ ْةكثيسْ
ْعيييّْظبٌيييُْٞي ي ْبٔيييبْعػِي يِْبْ
اهييييْ..ٍٚضيييِ
تربضييييًًْٞيييييّْعُِ٘ٚيييييبْٗ..داٌ٢ييييبًُْيييييِ َٔ ٍُْاهطيييييٌبْ١
اهصيريْ ْيفصىْاسببْاهطب٢عيْ .
ببهيربضٞيْ .

***

ف٘قْٗضيبدًْٝيّْبيسدْ،يْٗزدتيبًْْْيّْاهِريبعْْ
ياهييي٘زدْٝضييي٘داْ ُْ١ابِفيييْ..ٟاهِطي يسُْٗحي ي ٌ
ؼْ تسترػبْْف٘قمْٙبْٗضبدْ ْ..ٝ
ٗاهيببْٞكٌنيْٗ،ع ثبًْٙصىْاهف ٍُْح ْاهفٍيْ .
ٗزدتبْْذابويبْْزةضْٓٗٛراْابطب١يْ ..
هييّْتصييوْٛضييببًْْٞح ْبطيييبْْزٗحييًْٕييبداَْ
ةضسابْاهيٍِّّْاسبصّْٙغسِدتٔبْزٙبحُْاسبيسبْ..
حساعْاهيببْٞاهفيبهسْْْٗٙيوطيْْ٘ ويفْاهطيٚبتْ،
يةّْٙازبط٘زْاهْ.تصيوِبْبيب ْ..حبثيتْعِٔيبْ ْ
ٗبتٙيييييدٍْٓٔٙيييييساٗا ْٗبِيييييبدقْ..ع ثييييبًْذبيييييبٗهنيْ
ًِييب ْازبطييدْ..فٔ٘ ٙيتْيْٗاُلطييس ْازبطيي٘زْ،
حقِييبعٍْٔبييتْْاهق وييْٞةحوييًْٟييّْاهسصبص يْٗ،ْٞةْْ
ًٗب ْقويبْزع بًيْ..ملْٙردْهؤدٓدْابػيبغبًَْْيّْ
ًرطييفْاهسبٚييعْثٌييْٛازب ييبيًْييّْاهي دْ..قيي٘هْٛ
زبٚعْٙطرْحهْ ..ٕٚ
ويييييٍْ:يفيييييتُّْٙطييي يعْْةقيييييداًِب؟ْكٚيييييفْٙيييييتتْٛ
اشب صْٗ..قدُُْٔبًْبْذبتْاه٘ضبدٝي؟ ْ
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يهقدْاُئْٟعٔدْاسببٍُ ْ..تسًْ٠بْاهرِْٜٙجْ٘
ربوِفْعًّْ٘كبُْ ٚيْٕ..عػيرؼْ ْةحيدْْ
غييق٘قْقورييًْٞصييٚب ِْٙٗ..يُّييسْةْْٙف يسٍ ْْدَٙلييًّْ ْٞاهسًبدْٙيبْْظبٌيْٞاهصي بح؟يْاسبطيبزا ْزًيبدْ
ٗغ٘نْ..اسبطبزا ُْحسٗبٌْربصّْيهطدْاهطٌب١يْ ْ
ذٓ ْٞٚذا ْةعسا ْمحساْ ..١
عبيييّْٗةُي يتَْْٗ،ظبٌيييْٞاهصي ي بحْعويييْٟقٚيييدْ
هقيييدْغيييبكظْاودٓيييدُْ ِٚيييْْٕٗ،عوٚيييْٕةْْ
ٙي ٌييىْت رييب ًْػبكطيييْٕ ْاهيسبييْٗٞاهِطييٚبْْ زصبصْ ْ..ٞ
ٗاه٘حػْٞاوبدْٗ،ٞٙاهطراْْعوْٟقو ًّْْغصيْ ُّْ
ُب؟!ًْيّْضي٘ٚقاْابٚيْينيْهويسق ْ ْ
ِّ
ْٗ..برد
ح ْ َْ١شٙيُْ٘ٞعوْٟاهطف٘حْ ..
يكسُفبييْاهسِصبص؟!ْ ْ

***

ةمسييعْقٔقٔييْٞاهصيي"٘زْي ْةق ٚييْٞاوشًِييْٞ
ابفلِلْ،ٞحْ ٚاهل بُْابطر٘زْٗ،ٝازبٌبيُْ
اوب٢ج..ٞيْ .
ٗتفي يسًّْيييّْزٗحيييمْكقي ي ْٗٝدٙريييْٞصييي٘بْ
يازب ييبيْابي٘زًِّْييٞيْببهقِبصيينيْابييييوطِّْنيْ ْظيييىِّْ
هيدازْاهوٚيىْ:يعػييسْْٗٗاوي٘اهظْتثقيبْهييدزاْْْ
اهرسٗقْ..عػسْْٗتِي بْعِيدْةعييببْاشبِيبهسْ..
عػييييسْْٗمت"ييييسْاوزويْٗابساكييييبْحطييييبَْ،
ٗاوغيييسع ْٞصِقيييْ..ٞعػيييسْْٗيُيييرٓبْ ُْطيييغْ
اهػييييجسًْٗ،ييييبًْييييّْقصييييٚدْٝتييييتتٛيْ..عػييييسْْٗ
ٗضييلبكنيُْْاهقساصيييًِْٞيييبْتييصايًْصييسٍْٝعويييْٟ
اقيطبًَِبًْٗ..بًّْْضِْٞحءْٗيُػسبْاهسٙأيْٓ..رْٖ
ط يْ ٘ٚملْتيٌييدْ..ملْتِلطييسْ ْ..اهػييساٙنيْ
اه ّ
ً٘ ْٗ..داٌ٢بًْ،عي ُِبْعوْٟاهقٌسْ ..

عبييييّْٗةُيييتَْٓٗ،ييييٍْضييييِ"ستْ ْتُّييييبٓسْٝ
احيجبتْذبتْابطسُْ..صيس ْبيبب٘ ْ:يٙيبًْي٘ !ْ..
ٙييييبًْييييّْزافقييييي ْ ْاهوٚييييبهْٛاهط٘ٙوييييْٓ،ٞبد٢يييبًْ
كقٌييسًْ..ةُط يبًْكصييدْ.. ٙةّْْٜةضييسازْتِقويئبْ
برِٚٚم؟يْٗةّْٜصدًْ٠ضرتدِّ ُدْٖازب بيْبردْةْْهبْ١
اسبسٙي ْعوييْٟث ييسْغي سٗزْكييبْْٙيي ْٗ،عوييْٟ
ث سْقصٚدْٝكي َئبْح ْيغبَْٗضُ

ي*ْ ْ..

عبييييّْٗةُييييتٌَْْٗٓيييييبْ،ترييييبه٘اُْفوِّييييْْٛزةعْ
اهرِيييدهٚبْٗ،عبيييبٗزْعُلِيييبشْضبٌيييدْابيييبغ٘ ْْ
ابصزٗ ْ ًْق ْٝضوٌُْٗ،ٞٚطتهْٕ ْ:
يييًْيْٟٙيٚبْاسبصْ؟ْ ْ
يييْعِدًبْربوْ٘اوزوًّْْازب٘ ْ ْ..
يييييْٓييىْهيييمْةْْذبجييصْهِيييبًْقرييداًْ ْث يييسْ
اهرسبب ْاهصبعدْٝح ًْدْْاهطٌب١؟ْ ْ

يييييييْترييييبه٘اُْجيي ي َسًْييييعْاسبفييييبْٗ،ٝزاْ١ث ييييسْ
داٌ٢يي يبًْ ٙبغيِييييبْاشبسٙييييفْ..يفصييييىْاهييييدَيْ
اهرسبب ْاهصبعدْٝح ًِْيجرب ْاهطٌبْ ْ..١
ٙيييرْٗ..ٜيٗٙطييييرسْحييي٘ازْاهيييدَْ،ةزضيييٍْٗهٔيييْٛ
يييًْيُْٟصى؟ْ ْ
ٗةزضيي٘يْ..ثييٍْ..ةحيطييسْ ْحطييّْ سافييًْٞطييوٌِّبًْ
يييْاهروٍْبٚدْا ْ ْ
زٗحْٛهِ٘اًٚظْاهرطبهْٞاهيببسْ .ٝ
يييًّْْٗٙطٌّْهِبْاه٘ص٘ي؟ْ ْ

***

يييْاهطٌبْ١هٚطيتْغببيْْٞزصيبصْْٗ،ويراْْقيدْ
ًّْٗصً٘رْٞاهسٙأُْٔ،ييفْهِجٌيَْْٞاهصي بحْ
تصوْْ٘ .
ًربًْ ْ:

***

* شام وسالف :ابنتا الشاعرة سنية صالح.
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ٙوي ٍ٘حُْبطييٚفْٕٗٙصييٚأُْ:اُثييسٗاْق يي٘زٍْٓعوييْٟ
يةٙئيييبْاهرصيييف٘زْٙ..ٝيييبْبيييِْ...اهوٚيييىْٙيييدقْ
ةب٘ابْٕٓ..ىُْ٘ٙتْاهيِب١؟يْق ىْةْْةغ ْٓ..يىْهيمْ اهسًِّبيْ..اهصٗابعْٗحدٓبْتيلفىْب رثسْٝعُّبًٍْٔ
ةْْتي٘ضييوْٛح ًْ ٢لييْٞاسبييسٗبْ،ةْْٙي٘قفيي٘اْ بنيْاهلث بْْٗذبتْطٚب ْاهوّ ٘دْ ْ..
عًّْدُبْبٔداٙبًٍّْْٓت٘ابٚتْٗ،ةحصًُْٞبضيفٞ؟ْ
ًصِّقيييييي٘اْقصيييييييب٢دٍْٓٗاقيوييييييي٘اْاهييييييييببرنيْ
كفًْٟيبْضييجٌرُْْٕ٘قطيساًًْيّْةعٌبزُيبْهٌٚيِأْْ ٗاهيييبْٗٗ،ّٙاوييبٌ٢نيْ ْبييسازْٜاهػييرسْٗ،فيي٘قْ
ببجملبْْهوّص٘صْٗاهطفبحنييْ ْ
ه بهْٕاهربهْ ْ.ٞٚ
يٓيييبْٓ٘اهريييْبملْٙيييدٗزيْٓٗ..يييبْٓٛاهػيييٌظْ
جوَ ْ..ٟاقسْٛ٢وٍْٗصْ.ٚوًْ ْ:ٛ

***

ٗ ْياضيييدْ٘ٙاوبدٙييٞيْث ييسْحيي٘ازْهوػييبعسْ
ياُي يبْبػدُْٙٝبْةًْ..ٛق٘هْٛهوربملْكويٕ ْ..اهرساقيييْٛةضيييردْازبْ ييي٘زًْٜيييعْضيييِْٞٚصيييب ْ..
ٗةُتَْت ثنيْعّْق ٘زٍْٓ ْاهط ببْ..حْْاهيسٙأْ ضةايْ ْ:
ٗٓيييييْٛدبيييييسْٜكبهطّْييييييبْٗ..ٝحيييييدٓبْدبرويييئٍْْ
يييْ ْغرسْضِْٞٚصب ًْقببسًْيِيبثسْٓ..ٝيىْ
ٙصٌيْ٘يْ ْ
كبٌْْٚعْضلبْْتومْاهق ٘زًًّْْربزفم؟ْ ْ
قيدْربيِْي ْحِييبهسْاهِجييَْ٘بييبهر ا ْٗ..قييدْ
يييْيةٔٙبْاهيسببْ١اهيبْ..ْ٘ٔ٢ةٔٙبْاه بحثْْ٘عّْ
ةغييبزكّْٔاهِ ٚييبْعوييًْٟييًّْييبت٘اْ ْض ي ببْ
كِيييي٘شْابيييي٘تًِْٗ،ٟييييبهٍْاشبييييسابْ..صييييٌْيبًْ..
اسبسٗبْ ْ...
صَيبزًِْٜث٘زْْٗ ْ..صقٚعْاسبفسيْ ْ
ْعّْق ٘زٍْٓ ْاهسٙأْ،فوروٍِيبْ
تربهُْٛ
يييْٓىْشز َْاهرساق؟ْ ْ
ُرثيييسْعويييْٟقي ي ْغبويييْٞتسًِويييتْ ْعيييصِّْاهصِّييْ بْ،
يييْبردْاب٘ ُْ،طٚتْةْْةشٗزْةحد ًاْ ْ.
كبُييتْترثييس ْبويييٍْٓٗ،ييْٓٛبزبييًْٞييّْقرٙفييْٞ
يييًًّْْقيفْٛةثسْشُ٘بٚب؟ْ ْ
ٓييييبْْٗحييييدْ ٙاهصييييِعْ..ي صٚصييييبًْصييييِعْ ْ
يييْةٔٙبْاهيبزٙخْاهصدئْْ...ةُبْقٌسنْاويؼْ..
ةًسٙلبْهورسبْاوعصا١يْ .
فبٓسبْكيبه٘زقْابٚيتْ..ةٔٙيبْاهي٘طّْابيجكيىْ..
***
ةُيييبْازبطييي٘زْاهيييْ.بِٚيييتًْيييّْعُّيييبَْةطفبهيييمْ..
يةٔٙييبْاسبييبًْ..ييبذاْةٙقُّييمْٗ،اهفجييسْفجييسْ
فبع ْٗاهْ ْببهسًٗبٍْْْٙٓٗ..قيفْْ٘ةثسْشُ٘بٚبيْ ْ
ابرابأ؟يْ ْ
ييييييْٓيييىًْيييبْقبهيييْٕيٓيييرٗدٗ يْةبيييْ٘اهييييبزٙخْ
ًييّْاهييرْٜةضييسًمْةٙئييبْاهِييبزْ ْصييدزْٜ
ص ٚأْ:بتْْياهػسقْبٚتْهوصءشي؟يْ ْ
اهػسٙد؟يْ ْ
يييْهّْتصدةْاهصءشيْ ْٓراْاهػسقْ..اهسًبْٝ
تيقبطعْاهط لب ْٙ..طييىّْْاهُّي َْضيٚفْٕ
ٙطبزدْْٗٓ٘دتْشُ٘بٚبْ ْ..
ٗٔٙجييٍْعوييْٟاهِٚييببٚعْٙ..طرييّْاوشٓييبزْٙ..طييبزدْ
ٗاهصٙيْْ٘ٗاهِ"ٚىْ..ضٚةدِّبْْ٘حيْٟاهػجسْ ْ.
ْ..ث يسْضببٗءتيْٕ
اهيَصءْْٙ..قطعْةعِيبقْْاهقي
يييْبّْت٘هٔنيْاهوَ٘؟ْ ْ
بطريييّْاهقٌيييسْبيييبْ ١ببهفػيييىْق يييىْةْْٙصيييىْح ْ
يييْيةٔٙيبْاهقطيبْ..ٝحْْكوٌيب ْاهرداهيْٞاهيْ.
ٚبَْق ب٢وِبْاهربًسْٝببهطْ ْ. ٘ٚ
بنيْةضساضلٍْهٚطتْهوٌطغيْ ْ.
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يييْضٚي غْٟص٘تمْكبهصدْ ْ٠
ًبداَْيك٘كبْاوزوْٙي٘زَْ..فتُّْٙطيعْْ
ييييييِْٓيييبُْقيطيييٍْاهليييًْْ٘..يييبْةًيييبَْاوفي ي ْ ةقداًِب؟ْكٚفْٙتتْٛاشب ص؟يْ ..
تيييسْ!٠ةٙيييّْضيييٚرٓبٌْٓيييظْاهفيييساقْحييينيْ
هلًٍْٗ،بْٗزاْٖ١هٛيْ ْ.
ٙفبهُْٕ٣ابطس؟ْ ْ
يييْٗعبًّْبذاْبقْٛهِب؟ْ ْ
ٓىْضٚي غْٟكبهصبيدْبينيْطٚيب ْاهقٔيسْ..
يييْهِقيطًٍْربًْٓراْاهي بزْ..زًبدُبْاهرصٙصْ .
ٗيًييبذاْضيي ٚىّْببهِطييٍْٓٗٚييًْ٘ ٙييظْحُْصُييْم؟يْ
يييْعبّْٗكىْةٓوِبْ ْدُٚبْاهرسب؟ْ ْ
ْعّْزبٚعْ
ضٚطقطْكطب٢سْضُِْ٘٘ةضِبْٖاه
ٗاُقطعْاه ْبنيْابي يبٗزَّْْ ٙةضيردْٗضيِْٞٚ
هدٙدْ ْ.
ْياضيد٘ٙيْياوبدٞٙي*ْ ْ.
ٗيوُيييْٕحيييصْ..ّٙازتيييدْ٠اوهيييساعْابوُِْ٘يييْ..ٞ
***
قِبعبًْهوفسحيْ ْ
يذبييتْضييْ٘١اهقٌييسْةح يييمْٗ..ذبييتْضييْ٘١
فٌيييب ْغس ٙييبًْق يييىْاه٘صييي٘يْ..حصُيييتْةًّييْٕ
اهقٌسْةح تْا ْٗةً ْٗ،ٛسٙسْابب١يًْٗبْاهير ْٜعوٚيييْٕق يييىْسبُّيييْٞاهفيييساقْٗ..ق يييىْةْْميييي٘ ْ ْ
بقْٛهِبًّْْ /سٙفْاسبس/ٞٙ؟ْ ْ
اهسحٚىْ،كِتَْعوْٟاهطس ْاآل سْهوٌق ْ ْ..ٝ

ةٗزاقٔبْاهصفساْ١ضٌِِ ٔبْهوسٙأْٗ..اهطٌبْ١
هوط٘ٚزْ ْ..

تستدّْٙزُنيْةهساضْٕٗ،تق٘هنيْهْٕ ْ:

ةُيُّييسنْ ْبطييبتنيْاهقٌييسْ..غييبءًًْييّْشبييدْ
ٓييرْٖابييسةْٝبقٚييْٞدًيي٘ ْٗح ي ًْٔجيي٘زْْفيي٘قْ اه سْهيجْ١ٛشآٚبًْكصٓسْٝهْ ْ..ٌْ٘ٚ
ق ييي٘زْةبِبٔ٢يييبْاهيييرّْٙقطييي٘اْ ْحيييسٗبْط٘ٙويييْٞ
ٓييييرْٖعُّبًِييييبْيحيييينيْغبصُِّْٔييييبْ ْبييييبطّْ
ك ىًًّْْطدْيءُْبقْٞوٍْفٔٚبْٗءٌْىيْ ْ.
اوزويْضيييييي قْٟيبسضيييييٍْاوًبُيييييْٗ..ٞحبزضييييئبْ
ٓيييرْٖابيييسةْٝياًيييسةًْٝيييّْاهط بغيييرْ..تريييبُ ْ اه٘حٚدْاهدٗدْٗاهرتابيْ ْ.
عػبقبًًّْْاهسًبييْ ْ

***

ٗ ٘فبًًّْْاسبسبْتطقطٌْسا ْح ٔبْ ْ
يٙييبْضييبحستْٙ..ٛييبْاًييسةْٝتيييصيْغييرسٓبْ ْ
حجيييسا ْاهوٚيييىْيدْْٗةْْتطبهيييبْةحيييداًْبفييي٘اترْ
اهػٌظْ ْ..
صيْوْٖ٘
اشبطب٢سي؛ْوْْه بْٝاهطسا٢بْفسّٗاْبيبْح ِ
طيْفسْعي ْاؤُيبزًْ..يّْ
ًّْةهيىْاسبيصْْٗاه ِ
ًّْضسا٢بْعّْاهسٙأْٗاهَِْ٘ٗاهصٌتْ ْ.
ةهىْاسب ْابٌصٗتْببهدًبْ..١زفريتْٗهٔيْٛبس٣ٙيبًْ
ازب ييبْٝازبيْددْٙقسعييْْ٘اوبيي٘ابًْْطييبه نيْ
كرصف٘زْٝتسترؼْذبتْابطسيْ ْ..
خبساتْهدٙدْٗ،هٚظْهيدْ٠اه ٚي٘ ْضيْْ٘:٠يدًي٘ ْ
ٗغصهييتْقٌٚصيبًْهؤِييسْعوييُْٟي٘يْاهػييٌظْ..
اًسة ًُْٔٝج٘زْ..ٝءْتلفْٛةْْتليْْ٘ذهيمْاهِٔيسْ
ٗفي تُْبفرْٝهرصف٘زْٝاسببِّْ..طِٚس ُْاسبٌبَْ،
اهرُّْ..ٍٚاهرْٜٙقبيْهْٕاسبٚبٝيْ ْ.
ٗاُيُّس ُْاهصيبزْعوًْٟفرتقْاوصٚىْ ْ..

***

*السؤؤلاا اأوا فقؤؤم مقتؤؤن
سنية الصالح.
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يبييبزٙظيْت يرييدْ..تييبب٘ ْ ْاويي٘آٌْٗ..١يظْ
ةترييي ي ْيٓٚيييييبتْاهِيييييبزيًْ..ويقيييييْٟاهطيييييسقْ
اشبسافْ..ٞٚيٓجس ْضجٚجْاوحػبْ..١هيّْةزتي٘ ْٜشٓسْ:ٝيٗهٚظْهْٛةّْٜطٌ٘حًّْْةُْ ُِّْٜ٘كبْْ ..
حيْٟتر٘دْحهِْٛطف٘هْ ْ...
ةُيييبْةعجيييصْةْْةغيييرْاهريييبملْ،ةْٗةهٌٍُويييْٕةْٗ
ةزٙدْاسبٚبًْٝستنيْ..ةزٙدْاهِٔيسْاهيرْٜٙرٚيدْ ةٓدًْٕةْٗةبِْ ..ٕٚ

يةحييظّْكيييتُ ْةتلويييٍْ ْاسبويييًٍْ،يييبذاْ
هْٛاهص بيْٗءْةزٙدْٓ بْ١اهق ْ ْ.
ةزٙيييييدْقيييييبًْ...اهقبًيييييْٞاهيييييْ.فيييييبزقي ٙ ْ،ةثسْ ْاهربملْاهل َْ ْاسبوٍي؟ْ ْ
ًٗبذاْبرد؟!ْ ْ
ٗغلتْهْٛيه بْاسبوٍْاهرْٜءْٙثٌسيْ ْ..
يةٔٙبْاهطب٢سْابو ْع ْاآلفبقْ..تيركسْةْْ
يييييُْٗطييٚتْاهػييلْ٘:٠يةٔٙييبْاهطييٚدْ..ه٣ييتْ
ةحب ي ْعييّْحساضييمْٗك ي بْحييدا٢قمْقطيي ْٞٚاهسصبصْ ْكىًْلبْْ ..
ازب٘ ْاهرْٜةضلّْٗ،اهرّيْاهرْٜةه ظيْ ْ.
تركسُْٛةُبْابطبفسْٝاوبدْ ..ٞٙ

يييْةُصي مْْبيتْْءْتطيٚرًْ٘ٛتيمْ ْحبي ْ
قطيييْٞٚازبييي٘ ْاهيييرْٜتطيييلِْٗ،ِٕٚاهيييريْاهيييرْٜ
ه طيًْٕرْه٣تْح ْٓرْٖاوزوْ ْ..
يييْٗٓرْٖاهف٘ضٟ؟ْ ْ

ط٘ايْحٚبتْٛةغرّْاهطرْ ،
ًٗبْدببٗش ُْحدٗدْق ٜيْ ْ
ًٗبًّْْةحدًُِْلًٌٍْٔيبْغيرِْْاهطيرْقيبدزٌْ
عوْٟدببٗشْحدٗدْق ْٖ ..

يييْضٚي٘ءٓبْحساعْاو٘اْٗ،١هّْعبييبتْبريدْ
يةٔٙييبْاشبييدا ْٙييبْهطييدٜيْكووي ْبييتحصاْْ
اهَْ٘ٚورْٖاسبٚيبْٝاهرصيْٞٚعويْٟحطي٘زْهوطيب ْ اهرصبفرْٗ..ءْغْ١ٛث سْ ..
اوًيييٍْابي يييدٌْٗٝرٚيييب ْحغبثيييْٞاهفيييبزًّْٙيييّْ
ءْغييْ١ٛضييْ٘٠ث ييسًْييبْ طيييْٕٙييدْضبٌييدْ
اسبسٗبْٗاهل٘ازسْٗاهوجْ٘١اإلُطبُْ ْ.ٛ
اببغ٘ ْ،عوْٟغبٓدْٝق سَٓبْ ْ:
ييييييييْةهطيييييتًْريييييْٛبيييييتْْٓيييييرْٖازبوطيييييب ْ
يِٓيييبْتسقيييدْضيييِْٞٚصيييب ْ..ث يييسْطفويييْ ْٞ
ك"طببيييييب ْاهطٚبضيييييٚني ْٓ..يييييب ْٓ ْ..١يييييبْ..١
اهيبزٙخيْ ْ..
ً٘حػ ْٗٞبْٗٗ،ٞٙببزد ْٗٝو ْٞٚكيبه ٗقْ..حُٔيبْ
يةٙئبْاهصٓسْٝابطسٗدًْٝيّْغبببتٔيبْ،ح ّيْمْ
ةغيي ْٕبيْييييْيةٓيييدابْٛاهييْٙ.رتاكيييٍْعؤٚييبْصيييدةْ
ءِْٙطْٟةبداًْ ْ..
اهرصهْٗ،ٞشزُٚخْابِفٟيْ ْ.
كبإلٓبُييييْ..ٞكجييييساحْاسبطيييينيْٗ..ةُييييتْ
***
نْ ْاهطٌب١يْ ْ
ٗحد َ
ٓييييْٛابِييييب ْيهييييسذاْْاهيييييبزٙخيْٙقطييييٌْْ٘
شٓسْ ٌْٝبطيبْْاوبدْ..ٞٙفبزقدْٜبط َْ ْ..
ةعٌبزُبْٗ..خيٌدْاهصئٚىْ..صيبزْاهفجيسْبرٚيداًْْ،
ِٓبْ..عوْٟةطسا ْضوٌْ ْ،ٞٚ
ٗءْغْ١ٛغرْازبٌسيْ ْ..
كتُ ْةضٌ ُعْص٘ ْزصبصْ ..
ءْغْ١ٛغرْاهق ْ ْ..
ٗءْغييييْ١ٛضيييي٘ ْ٠سضييييْٞةغٌطييييتْوييييبْ
اهرٚييِنيْٗغطييتْٗهٔٔييبْببهفييبًْ ٢ييّْاهلفييّْ..
حُٔيييبْ سضيييًْٞػيييفْٟيبييي٘يْبيييسٗعيْ ْححيييدْ٠
ض٘احْٛيببزٙظيْ .

يغ" ًْبْضٚطو ْاهسصبصْ ْ..

عوْٟذاكستْٛاه٘اقفْ ْٞاو٘ا١يْ ..

ْ
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العوامل األساسية لتطور فن الرواية
يف أمريكا الالتينية
يونس صاحل*
ظتررراحلديذترررياحدًسعن ر رنلدور ر دً دي ا ي ر ر د
يألمااك دي الترع داكبربدوضر أفدً غر دمر د
ي ا ي ر ديأل أ ور لد كر ديألمرراد ررع د ر د
يفديذتقعقة.دإ هدالداكببدوض أفدً غ لد إمنند
وطااقةدًخاىلد شتبلفرةدونققنأ رةدمرلدي كبرن د
يأل أ ورررعإ.دإ دم ترررلدتطر ر أدي ا يارررةداكمر ر ديفد
تط ر أدي ي ررللد يفدسا ررةدي فكررادين ررن دلد
يفدي بما ررود ي ب ررلديأل ررادفررن دي فكرراد
سر دي ملررنالد يال ررن د ي بررنأاالد سر دي بترري د
يفدًمننطدي ب دهنتد ي بعنأيتد ي ظايت.د ولر د
هر يديأل رنفد را دي مل يمر ديأل ن رعةدي ر دً تد
إىلدتطررر ر أد غررررررد ررر ر دي ا يارررررةديفدًمااكرررررند
ي التع عرررةد لرررةدًأوملرررةدسترررن أدً ن رررعةد مرررند
ًشنأدإىلدذ دي كنتبدي تري ي دي كتريدمنأا د
نأغنفدا ن.د ه ؟* د

أوالً  -حمور املوضوع:
يفدي تيياررةلد يفد ررعندديذتررياحدور دً مررةد
يق عر ر ديفدي ا يارررةلدالدوررريدمر ر دً د ر ر ادً د
مطلرررلدي قرررا ديقنعررر د رررن دم ررراسنلد ررر د
ي كررجريدمر دي بعررنأيتد يقر يهبديأل وعررةلد ي ر د
ن رررررةد عررررريفدهررر ر يد ديأل ورررررن دونذتييثرررررةد
ي بذيارريلد ي ر دً ررةدًهمعررةدون وررةد لم ررب ىد
*

أديب سوري.

ي بملتريحلدول دً نفدتهريا دي لدورةلد ومريتدإىلد
جتاايديأل د ي ف دم د ووبرهدين رن عةلد قريد
ن هندهمهندي ك دإىلدجت بدي طديحملعطد
وض أفدم هذعةلديألمادي حلدوو دً مرةديق عر د
يفدي ا ياةديدتيايفلد ي دمر دسريتهنديفدي رةد
ف رره.د قرريدودجتررن دهر ديق رركلةديفديأل د
يألمااكرر ر دي التررررع دمرر ر دخررررال دي ملرر ر فدإىلد
إ رررن عةدي فر ر د يأل لد إوطرررن دي ا يارررةدوملرررييلد
عنللدحبعحدًصتشةدي خضعةده د
إ ن عنلد
يحملرر ر أديأل ن رررر ديفددي ا ياررررةدموعتررررةدورررر د
ي طتعملةدو دمكن هنديقمبن ديفدي بقعرع دي ا ي ر د
يفديآل ي ديألمااكعررررةدي التع عررررةديدتيارررريفد.دإ د
هرر دي ملرر فدإىلدي خضرررعةد"ين رررن عة"دوررراتد
مررنداقرد دي كنترربد ي ضررشف ديأل أغ ياررن د
منأا دو عيا (ور درااقرةدغرريدم رت ةد طرا د
حترررراأدهرررر يدين ررررن ديفديدتررررو ديألمااكرررر د
ي التع دم دي ملنالدي جن حدعيدم هيداملريدولر د
ضترر دمررندي ا عرروفدي االررةد ل ررلطةدي بمل ررفعةدلد
لذ ر ألد لمملنملررةدغررريدين ررن عةلد لشامررن .د
نق ررهيدون ررتةد كمااك ر دي التررع دي ملررن حلد
امليد ي مرنلدشرعلنلدالدنكر دول غرهلدشرعلنلدغترطد
يآلخرراا لد ررن فال دالدااارريدم ررهييد ر د ي مررند
ملكر رنلد رررن تهلدور ر داااررريد طملرررةدمر ر ديألأ د
نك ررهدًيداوررافد يمعررهد عهررندل..دإ دًمااكررند
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ي التع عرةدتضر دو رراوةدإىلد بعذرةدً هرندظترربدً د
حت دم هيهندإىلددواي عةدو رااةلدإىلدويي رةد
يدبمنوعةلد ه دي ململعةده دي دعتققهنلدو د

ورررر دً دغررررريد ورررر لد بنوهررررند)(.)1دإ د هرررر د
يق عر دولر دهر يدي شر لدظتملر دمر ديقمكر د
وويَّ ىدو ضايلدستي يلد له اةديألمااكعةدي التع عرةد
يفديأل دأل هدستضلةدًشيدين هنمنتدي جقن عرةد
ت ونللد ه دستضلةدمفب سرةد مرنلد ه رهنمنتد
يدتيايف .د

ثانياً  -حمور الواقع:
ممرررندالدشر ر د عرررهدً دي ا يارررةديألمااكعرررةد
يقملنصررررافدهرر ر دأ ياررررةد ي ملعررررةلد كرر ر دو رررريد
يذتياحدو د ي ملعرةدي ا يارةديفدهر دي تقملرةدمر د
ي ملرررنالد(ًحلدًمااكرررندي التع عررررة)دالدوررريد ررررندً د
لشظد وي ةديالخبالفدي كتريدوع هرند ديألمنرنطد
ي ي ملعةدي د رن تد تلرهند(ي ي ملعرةدي طتدعملعرةلد
يالشرررررر.ي عة)....لد ن كبررررررن ديألمااكعرررر ر د
ي التع ع ر دا ررمل د -د ه ر دعتقق ر دما ت رنلد
ً وعنلدم بفعيا دمر ديقر يهبد ي بذرنأ ديأل وعرةد
ي نوقةد م دأغتبه ديقلشةديفدت ن دي ي لدول د
ً نفدم دي بملمعقد ي بذاابد -دمفهر يدي ي رلد
م دخال دحبجه ديق بمادو دم نولدإهلنيددياريفد
( رررنذتل د يأل رررط أف)لد قررريدورررادي كنتررربد
ي كررتريدغنوااعرر دغنأ ررعندمررنأ عودورر دصرررلةد
بن دًمااكندي التع عةدورن ي للد ور دي ي رلد
ي قضض ر ديفدمف فررنته دسعررحد ررن ضد(إ دً غ ر د
ً ر ي دي قضررطدهر دمررند رن دتملررترييلدشررملاانلدور د
ي ي رررل)لد و ررريمندرلررربدم رررهدً ددا عرررذدهر ر د
يق أ ةدول دضت دً جادتفضعاللد ن ضد( مل لدإ د
ًوبقرريدً دي قضررةد جعر دست ر د ل ي ررللدإ هررند
ر دمر دً وررن دي ملررناللد ي ي ررلدي ر حلدات ررطديفد

ضرررةدشتبلرررادور ر د ي رررلديذتعرررنفدلد إ د رررن د
ا ب يدإ عهلدول دضتر دمرندعتريخديفديألدسراليد)لد
ك لده رندالدوريدً د طرا دي ردفي ديآلتر دضدمرند
ي حلد لدوكبن ده دي قنأفدإىلدمملندترةد ي رلد
وليي ه ديقملنشدوه يدي ك ديقر ده دمر دي ب ر د
ي بملقعرريدي كررتريا ؟ددمررندي ررتبديفدً دي ي ررلد
ي قضض ديقملادو هديفدمف فنتدهفال دي كبن د
اأخر ر دشررركاللدً رررط أانللدًأعرررعنللدزتن ار رنللد
خاي عنللدً دا معنلدو عطنل؟ د
إ ديندنوةدو دهر يدي رفي دتكمر ديفدً د
ي ي رررلديفدهررر دي قرررنأفددهررر د أ وهرررندذ دو عررررةد
تا عتعررةدمملقرريفد مب ررملتةلد نجتررةدو ر دوملعررةد
ي بررييخ لد ي بمررن زديهلن لررةد كد ررنفدي ت ررااةلد
يقك ررنتدي جقن عررةلد و ر دينس ررنفدي ملمعررقد
ررمل ده ر دي تلرريي دون بمررن ه دإىلد دي ملررنالد
ي جن حلد و دي ب ن غنتديذتن فديفدهر دي قرنأفد
يقبخلفررةلد ي رر دتبررأأدذدوررإدي جرر أفدمرر ددهررةد
ي بتملعةدي كنملةدم ددهةدًخاى.د دذ د لد
ون كبرررن ديألمرررااكعإدي التع رررعإدإىلدت رررن د
ينررررنأديالدبمرررنو د رررتال ه دوأ ضر ر دد أدرررنتد
ي ب رررر ر د ي بملقعرررر ريدلد يال قطررررررن دينشرررررركن د
يقب ن ضدي حلداكب رتهدً وهر لدمملراا دور د
ورر ر دأ غرررره د لب صررررعادي ررررطش د ل ي ررررللد
ي ررر وظديألخال ررر ديقتنشررراد.د هررر يدمرررنداترررري د
يعرررررشنلدو رررررك د رررررتريديفدمق رررررةدخ عررر ر د
أتنثررنأضد(إ دي ي ررلديألصررع دً جررادوكررجريد
مررر ر دزترررررا دي رررردعندديالدبمرررررنو دي برررررنأغت د
ي عن ....لدإ هدرتعبدً ر ن دوري ي ر لد ر د
ررركن دًمااكرررندي التع عرررة....لد ررر دإ رررن د
ي ت ررادمجعمل رنللدين ررن ديقمل ر لديق د ر ديفد
لرررربدي ي يمررررةدي بنأغتعررررةلدين ررررن دي ملن رر ر لد
ين رررررررن دي ضرررررررن للد ين رررررررن ديألأعرررررر لد
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يق ررررف عةديالدبمنوعررررةلد ي ملمرر ر ديرتضرررربلد
ررةدي فررايصديرتضرربلد ر يد ررا دً و رنلددررياايلد
ونمسهده دذ دي حلدارفثاديفدين رن دمر د ر د
ي و ياررررند -د ررررع دمرررر دي وي اررررةديالدبدمنوعررررةد
ي عن ررررعةد قررررطد ك ررررند بمرر ر دإىلدي ملررررنالد
ي جن حد -د ي حلداب نم دونن رن لد عتفرو لد
اورري لد ارراأ لد غتادرهدمر د ملبرهلد ظتمللررهد
ً جاد ي ملعةلدً جادإ ن عة....د)( )2د

هك يدصتيدً دأؤاةدي ي لدختازدم دوإد
ًايحلدهفال دي كبن دي كتنأد يدًغ نهندتملري د
يق ظ ر أيتد يألوملررن لددحبعررحدًصررتذدوامكن هررند
أ دون أيمند ي ملةد أسترةد رع د ي رلدإ لعمر د
قطلد إمنند ي لدإ ن دونق دشنم  .د

ثالثاً -احملور االجتناعي:
قيديسبلةديق رأ ةديالدبمنوعرةدسعرويلدورن د
يألهمعررررررررةديفدمف فررررررررنتد ًومررررررررن دي كبررررررررن د
يألمااكن دي التع عإلد ت ملةد ي افديالهبمنيد
عهررندو ررك د ررتري.دد رر دًأ ررند عررلدي اي اررةد
يألمااكعررررةدي التع عررررةديفدم رررراديققنأ ررررةدمررررلد
ي ا ياةديأل أ وعةدمر دسعرحدي بذياريدي ر حلدرراًد
ولررررر د ررررر دم همرررررندلد دررررري ندً ديذتا رررررةد
ي بذيايارررةديفديألخرررريفدًخر ر تدرنوملر رنلدشررركلعنلد
صنأمنلدود عهدتوععبدي تمليديالدبمرنو دو رك د
ررتريدإ دالداكر د ررنمالللديفدسررإدسن ظررةد
يذتا ررررةدي بذياياررررةديفديأل ىلدولرر ر درنودملهرر رند
يالدبمررنو لدي رر حلد رر د نوغررنلد سعررنلدو رررك د
يعرررذد عهرررن.دإ دهررر يدي دررر ديالدبمرررنو ديفد
ي بررنزديأل ور د ا ي عر دهر دي قررنأفدا دتررلدً ن رنلد
م دإنرن ه دي ملمعرقدوغرا أفدي غرن د ي كفرن د
م دًد دتوعريديأل عن ديالدبمنوعرةدغرريدي ملن رةد
ي دتملع هندشمل دي ملنالدي جن ح.دإ ه دحبكر د
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ي بمرررن ه دهلرررندا رررمل دو رررك د ي ر ر د م ررربماد
ب ررن دي قغررنانديأل ن ررعةدي ر د ر دين ررن د
يفبمررلدو ررك دصررن دد مملررا.د دمرر دم ررندالد
ا ملادو يد اي فدمعوع دًطت دً رب أانفد"أدرن د
مرر دذأف"دوبلرر دي اغترررةدي ملنأمرررةدهلرر يدي كنتررربد
ي غرررخ دن ضرررنفديق رررأ ةديهل يارررةديفدد رررع ديفد
وررال د ش رربد إمنررندديفدًمااكررند لررهندلدمرر د
خال دإشتن دوملهده يدولوةد خعن دشملبديقنارنلد
مر ر دم رررندالدا رررملادور ر ديدتمر ر دإىلدي بمرررا د
يقلبهبديق نهضد هماان عةديفدوم دً ب أانف.د
إ نلدإذد بنولدوملعةديال بملاي ده لدالدوريدً د
طتلرررطدإىلدت رررن دي كرررجريدمر ر ديألمسرررن دي ر ر د
ت ررر.عدمرررلدً رررب أانفدوب دهنتهرررنلددإالدً دمرررند
اهم نده ندهر دً دي كنتربديألمااكر دي الترع د
يفد ررملعهد ب ررن دهمر يد م رركالتديفبمملررنتد
ي ت رررااةداملرررادو رررك دً دورررهخادوررر د نوبرررهد
ي ملمعقررةدوين مررةدي ا رررن ةديالدبمنوعررةد رررك د
ي ف لدوملعييلدومنداطاًدول دي ت ر د ي .ي عربد
ي ف عررررةدمرر ر دجتياررررييتديفدي بق عررررةد يأل ررررل د
ي ك  .د

رابعاً -احملور اللغوي التجرييب:
إ دإسرررريىدًهرررر ديق رررركالتديدت هاارررررةد
ون ررتةدألمااكررندي التع عررةد ن ررةد مررندترروي د
ي تشررررحديق رررربمادوررر ده اررررةدثقن عررررةلد اادررررلد
ي تبديفدذ دإىلدتملري د ت ر ديقك رنتدي ر د
تيخ ديفد عرده دي قرنأف.د ريدي ملدكر دهر يد
يألمادو ك د يعذديفديأل لد ذ دم دخال د
ي رررمل ديذتجعرررحدنظترررن د ورررةدخنصرررةدور رهدلد ورررةد
تك تهدرنوملنلد معنلدذيدتفا د ًصن ةلد ه يدمند
اف اد ندوتنأفدوعرديأ دً ااكرحدًد أا عرندد"دحبجرند
و دتملتري ن".د قيدواتدوملعرةدي تشرحدهر دور د

العوامل األساسية لتطور فن الرواية
يف أمريكا الالتنية

أغتررةدومعقررةديفدي رربخلطدمر دي ق يورريدي ش اررةد ي حلد لدورن ا ي عإدإىلدي تشرحدور ديذتييثرةلد
ي رررن يفلد مر ر دي ي بنت أارررةدي ط الرررةد ل قرررن د ي بذيارريديفدي كلمررةد يفدي لوررةلد رريدصتش ر يد
"ي كال ررررعك د"ديأل ررررن ن دي رر ر حلدًصررررتذد و ك دم ه ديفدذ  .د
مبملنأعنلدملدمبطلتنتدي ا ياةديقملنصرافلد اتري د
إ ده دي مل يم ديألأوملةديأل ن عةدشركلةد
ذ د يعشنلديفدمق رةدً ط عر د ن ياري دي ر د يألأعررعةدي رر د هررادولعهررندي رر مطديألمااكرر د
ورراتدو ررك دً دوررهخادو ر ده ر يدي بد دررهدضت ر د ي التررع ديدتيارريد لا ياررةلد يق ظ مررةدي ا ي عررةد
إظتررن د ررقدضت ر حلدديارريلد وررةدً جررادسييثررةد يدتياررريف.د ضتر ر دمر ر دخرررال دحبج رررنديفدي ا يارررةد
سعررحد ررن ضد"ديفدما ررودهرر يديدتهرريدصترريد عررةد يألمااكعةدي التع عةد بطعلدً دصتيلد منديفد
تطرر ااد ورررةدً وعرررةددياررريفلدت ررربفعيدإىلديذتررريد تررررنأااديأل لد ررر دشررر لد كررر دو ررررك د
يأل ضرررر دمرررر دإمكن عرررررنتديذتاارررررةديأل وعرررررةلد مبوع راد شتبلررا.د مررندالسررظدي تررنسج د ررا د
تغرررف درنوملر رنلدمجقفر رنلدولر ر دتا عترررةديدتملرررةد م ر هردي رربملاي دي بررنأاالد ي د ر دم ر دخررال د
ي رررملتعةلدمقاورررةدور ر ديدلهذرررةدي رررن ملةدمر ر د ي ررر و ديرتعرررن ديأل رررط أحلدو ررريدي رررب أانفد

ي لهذررةديقكب وررة"(.)3د يفد ررتع دوملعررةديرتلررقد
ي بطر اادهر دودي ب دررهدضتر ديقر أ خدي جقررنيفد
ي لور ر حلد ك لعرررنتدي ملا عرررةديفدي رررتال لد ي ر ر د
ج دإسيىديق نولديهلنمةد لوةديأل وعرةلدد ضتر دإذد
ب ررن دي ا ياررةديألمااكعررةدي التع عررةديقملنصررافلد
ف يدول دًهمعةدين هنمنتدي جقن عةديهل يارةد
ين ااقعةد غريهنديفدت كع د وةدً وعةده ديفد
يأل نفد بنزدوملعرةدي بطر أدي برنأغت دلد ع رةد
يخ.يوررر رنلد و ررر رنلد مرررررندصرررررا دوملرررررضدي قرررررن د
ي كبرررن لد ا رررند ملررراديفدي رررةد ف رررهدور ر د
ي و ديألمااك دي التع ديدتياريدهلر دي قرنأفد
و صررفهندونق رنلدا بظررادي ضررعنغةلدا بظررادي بملررتريد
و هلد و دي ب ن د بن دًمااكرندي التع عرةد
وعرر رنلدمجن عرر رنلديفدي ت ررررن دي فرر ر دً جررررادأ عرر رنلد
سييثرررةلد ن مر رنلديفددر ر ها دولر ر دً رررنفدمر ر د
إ دي بنأغتعرررررةديدتياررررريفلد ي تشرررررحدوررر ر د
ي بذاابدي لو حلديق بما .د
إ ن عةدديايفلد يالخر.يددي ر حلدسريخدونجترن د
إ ديأل د ورررررررةديفديققرررررررنيديأل د( هررررررر يد ين ن ديدتيايلدإ د دذ ر دا رك دً رنفد
يالوررر.يفدالدا فر ر دي مل يمر ر ديألخررراىدي ف رررعةد ي ا ياةديألمااكعةدي التع عةديقملنصاف.دول ده يد
يالدبمنوعررةد ....دي ر دت رره ديفدخلررقد تكر ا د ي طاارررقد ررريديأل دي ا ي ر ر د لشعرررنفدي رررملتعةلد
يأل د يق ظ مررةدي ا ي عررةد)لد هرر يدي ررتبدهرر د
ررريدي غر رند ديفدإوررريي دي رررب أانفديفدأ يابرررهد
نأو بععهدول د رتع ديقجرن لد هراددمر دخرال د
إوررررررررن فدين أيعد مللرررررر ر ديأل ررررررررنرريدي واورررررر ر د
إمكن عررنتديأل ررط أفلد ررأدم ر هبد"ي ي ررلد
ي ررشاحل"د كنأو بعع رهددمرر دخررال دي قررنشدمررلد
ي ر ر أان عإلد ي ررربخيييد أتنثرررنأديذترررنالتد
ي بذااتعةديقضنغةدم د تر دي در اإدألهرييفد
ديارريفلده ر يد ن رندأفدي ف ررن ديألمااكعرر د
ي التع عرر ر دجترررراوبه دم رررربفعيا دمرر ر دجتاوررررةد
يقيأ ةدي ت ع اةلد ك ه دارا دولر دً كرنأد
ي جرر أفدي لو ارررةد رر دس ررربدرااقبرررهديرتنصرررة.د
مجعمله دراس يديأل ط أفد أ يفدونمةددتملر د
يذتن ررةديقب ن ررةدمن ذدع رةدلد ذ ر دي طال رنلدم ر د
م رررب ىدي دررر ديرترررنظدإىلدم رررب ىدً جررراد
ول يللدإىلدم ب ىديذتعنفدي بنأغتعةدي نملة .د
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"زتاىدي د "د يفد"ي تعةديألخغراد"د فنأغرنفد
ا ررنلد ي ا ياررةدي فل ررفعةدي ملقلعررةد"ديالخرر.يدد"د
ي ر دسررن تدو ر دي بقن عرريدي د اررةلد ت دهررةد
ضتررر دتقن عرررريد ا ب ررررك د رررريىد أتنثررررنأد
(أ يارررةديهلونرررةد يا ب رررك دي ر ر دختبلررراد
يخبال رنتدتنم رنلدو ر دي ا ياررةدي واودعررةدذيتدي بشلع ر د
يقولقد ل و )لد ي ا ياةدي فل فعةد كنأو بععرهلد
أ يار رةد"ي كا فرررن "دألمرررن لد ًخررررييلدي ا يارررةد
يقلشمعةد ونأ عندمنأ عودي ر دت ربخييدي ت عرةد
يأل رررررط أاةلد كرررر د رررررع دوهررررريفدصرررررعنغةد
يذتنالتديرتنصةلد إمنندوهيفدصعنغةدي بنأاا.
إ دإورررريي دي ا ياررررةديألمااكعرر ردةدي التع عررررةد
يقملنصافدماتتطدإىلدسيدست فدوك رهد ريد
م دي و دي ي ع حلديقبشاأد نمالدم دي بقن عريد
ي يا عرةديق ررعشعةدد( مر د"ينذترند دي رريا "د مررند

برررررررربدف .علعك ررررررررك د)()4دلد مرررررر ر د
ي ط ون اةديالش.ي عةلد م دي بض أيتديقبمللقةد
وررنحملب ىدي طتعملرر د ه ررن د يفبمررل.دد اظهرراد
ذ رر د يعررشنللدإذيدًدادا ررندمقنأ ررةد ررااملةدوررإد
ي ا ياررةديألمااكعررةدي التع عررةد ي ا ياررةدي ا ررعةد
يفدي قرررا دي بن رررلدو رررا.دإ رررند ر ر ذيدً دهر ر د
يألخررررررريفدإذد خغررررررةدورررر ر د هرررر ر دي طتعملررررررةد
يالدبمنوعررررررةد ه ررررررن لد ن ررررررةدم ررررررش ةد
ونذتمن ررررةد بوررررعريدي ي ررررلد يننررررن دونن ررررن د
وامكن عبرررهلدسعرررحديأتتطرررةدهر ر ديذتدمن رررةد
ين ررن عةدي كررتريفلد ه ر دي فل ررفةديألخال عررةد
ك دي ا ي دي ا دإىلدسيد تريدون بذيايد
يفد ررا فدً مررةدي بقن عرريدي ا ررعةديق ررعشعة...د
ررررا د ورر ر دي ف ررررن إديألمررررااكعإدي التع ررررعإدد
مبشررراأد نمر رنلدمر ر دي وورررةدي يا عرررةد مر ر د ر ر فد
يال بمايأديننن عة .د
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تظهاده دي ف يأددو ع دإذيد ةدمقنأ ةد
م ظ مررررررةدت ررررررب حلد لملال ررررررنتدين ررررررن عةلد
مفنهعمرررهدوررر دين رررن ديفدأ يابرررهدد"ي تملرررحد"لد
ونالد نأغنفدا نديفدأ يابهد"ي تعةديألخغا"د

وررنيد.1611د(إ دهر ديققنأ ررةدالدتررب د قررطدوررإد
يألوملن دي ف عرةد ي بق عرةد كلدبردندي را يابإدلد إمنرند
ت م دًاغرنلديالخبال رنتديفدم ظ مرةدي بطر أيتد
ين ررررن عة)لد كمررررنديفد"ي تملررررح"د رر ر ديفد
"ي تعةديألخغا"ده نعدم ظ مةدم ذوفد نملرةد
م دي ملال نتدين رن عةد يالدبمنوعرة.د يفد رالد
د ي ململإدصتريدي ملرنالديرترنرملديقبف را.دإ دسن رةد
ي بطافدي يايفدجتيدتملترييلدهلنديفدي يو ىدإىلد
ي بضرررررن منتديقب رررررنوهةديفدستب يهرررررنلد ي ررر ر د
تك ادوملمقدمقبر دي ملال رندتدي قن مرةدون رتةد
ه رررن لدسعرررحداىظهرررادي بملرررتريدي امررروحلدهلر ر يد
يهلالعديفد الدي ا يابإديذتيديأل ض د ف رن د
ين ن .د ه يدي علدحبي ديأل ض دظتيدتملترييلد
و هديفد الدي ململإديقكب وإدوأد ي ديننن د
ون تملحد يذت ن .دغريدً دي ب نوهدا به ده ن.دإ د
مفه يدت ب حلده دي تملنخدين رن ديفدين رن د
يذتقعق دً دمرندا رم هديآل دوملر فدين رن دإىلد
رتعملبررررهديألصررررلعة.دإ ديقملعررررنأدين ررررن د رررريىد
ت ب حلدم د ديفديقنع دً دو ك دونيد دد
ي ملرررررناللدأغررر ر دً ديقجررر ر دين رررررن عةدماتتطرررررةد
ونق ررربقت د( مررر ده رررندًترررةدً كرررنأديد بجقعررراد
ي يت ).دًمندو يد نأغنفدا ند رالدصتريدشرعلنلد
م ررنوهنلد ر دًوررييل.دإ دي اهررن د رريىدت د ررب حلد
ررن دولر دي غررمريدوضر أفدأ ع رةلدسعررحدصترريد
و رري دًشررخنظدستقر د آخررا دمر ت لدإ ررند
صتيد ياهدعشناند مف يا لديفدسإدً دو يالد
نأغررنفدا ررندالدحتف ر دوه ر يدي بض ر عادي ر حلد
عملهدت ب حللدسعرحدا ربملعضدو رهدوه رةدمر د
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ي ملال ررررنتديرتنرلررررةدي رر ر دترررري أدورررري أهند د
ت ررا.د تقر يدهر دي ملال ررنتدكلررقدم ررنأ إد
هلرررندو رررك د ي ر ر دد م ررربما.دإ دين رررن دو ررريد
نأغررنفدا ررند ررع دإ ررن نلدرعت رنلدً د ظ رنل.دإ ررهد
إ ررن دوت ررنرةلدإ ررن دوررن حلد ياررهد قررطديفد
إ ن عبهلدإ رهد رع دإ رن نلد رنمالل.د مر د دهرةد
ي ظاده دصتيدً دي اهن دين رند د رع دولر د
يقنعررر ر لد الدولررر ر ديذتنعرررررالد إمنرررررندولررر ر د
يق بقت .د وملتنأفدًخاىد ا دي اهن د ن دس بد
نأغرررنفدا رررند رررع دولر ر دور ر فدين رررن دإىلد
رتعملبهديألصلعةلد ك دول دي ب رنوهدرتعملرةد
ديارريفدً جررادإ ررن عة.د يفده ر يدي تملرريدا درريد
يجتنهن ديفدي فكا.ديأل دابمج دوتملحدين رن د
رريىدت ررب دحللد حت ررع هدو ر درااررقدي بجقعرراد
ي ر ر يت لدًمرررندي جرررن د ا رررهدابغرررذدمر ر دخرررال د
تأ عرريديرتضررن طدي ت ررااةديفدين ررن د رريىد
نأغنفدا نلد ي دتبال ديفدم ب ىدً جراد

أ عر رنل.د كر ر دتظهررراد رررنديفد رررالدي بر ر دهإلد
و ك دأ ع ديذتندةديقلشةدإىلد در دإ رن د
آخرررالدغرررريدً رررهدإذيد رررن دت رررب حلد ررريد هر ر د
ي خطديآلخاد بش إد ه ن ديقمل لد ا د
م أ ةدين ن ديفدي ا يارةديألمااكعرةدي التع عرةد
يقملنصررافدتترري د م ررأ ةدررراي ديدبمررنو دآخرراد
ه ن  .د
ون بررن د ا ررهدإذيد ن ررةدي ا ياررةدي ا ررعةد
ي كال ررررعكعةدم ررررش ةدونذتمررررنفد بترررريا د
ررررررا فدي دررررر دين ررررررن لد ررررررا دي ا ياررررررةد
يألمااكعررةدي التع عررةديقملنصررادملعلررةدونذتمررنفد
بتيا دي طا ديالدبمنوعةد ه ن .دإ دي وم دالد
اك ر دا ررمذد لا ياررةدي كال ررعكعةدي ا ررعةد
ونالأتفرررن دإىلدهر ر يديق رررب ىديفدي قرررا دي بن رررلد
و ا .د
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2رررررد .سنمرريدًور دسنمرريد–د رراي يتديفدً دإ ررتن عند ًمااكررندي التع عررةد–د أي ررنتدً وعررةد–دصررفشةد
 .181د

3رررد عويأد ا ن يخدم أا د–دً دًمااكندي التع عرةد–د غرناند م ركالتد–دورنالديقملا رةد–دز1د
صفشةد .11د
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طه حسني عميد األدب العربي
زبري سلطان قدوري*
يف 42تعر ّٙاهثاُُ٘ / ٛفٌرب عااَ 9881
ٗهد طٕ حصني يف قر( ٞٙعسب ٞاهلٚو٘) يف أشرٝ
فقريٗ ,ٝكاْ بؽرياً عِد ٗ٨دتٕ ,حفظ اهقرآْ
اهلااار ٍٙعِاااد كُتاااال اهقرٙااا ,ٞحٚاااا كاُاا
اهلتاتٚب اهدِٚٙا ٞاهاحت ظفاظ اهِاظا ٞ٣اهقارآْ
اهلر ٍٙتِتعر يف ًؽر ٗاهعاَ ٗمشاي أفرٙقٚاا
يف اهعٔد اهعثٌاُٗ ,ٛكاْ هلا اهادٗر اهفاعاى يف
ؼقى هصأٍُ عربٚاًٗ ,كاُ اهعدٙد ًّ ا٪شر
اهفقريٗ ٝاملت٘شط ٞترشى أطفاهلا إهٔٚاا ًاّ أ اى
ظفاااريٍٓ هودراشاااا ا٨بتداٚ٢اااٗ ٞاملت٘شاااط,ٞ
ٗكاُا ا ا ٪ااا٘ر اهاااحت تقااادَ ملعؤٌٚاااا بصاااٚطٞ
ٗقوٚو ,ٞحبٚا تصتطٚع كاى أشارًٌٔ ٝاا كااْ
فقرٓا دفعٔا.
ظٔر ُب٘غ طٕ حصني ًبلراً فخفظ أهفٞٚ
ابااّ ًاهاام ,اهااحت أعطتاإ اارٗ ٝكاابري ٝيف آدال
اهوغااا ٞاهعربٚاااٗ ,ٞهلاااّ املفا ااا  ٝامل٧ملااا ٞاهاااحت
حااد هاإ ماا٩ي ًصااري ٝحٚاتاإ عِاادًا أؼااٚب
باااهعٌ ٟبصاابب إؼااابتٕ داار ا اادر ,ٜاها ٜ
كاْ ًِتعراً يف اهقار ٠املؽار ٞٙاهفقاري ,ٝاهاحت
كاُ ا تفتقااد ٗ اا٘د املراكااس اهؽااخٗ ٞٚاملٚاااٖ
اهِظٚفاااااٗ ,ٞا٪دٗٙااااا ٞاهقاااااادر ٝعواااااً ٟعا اااااٞ
اً٪را ٗ ,بِتٚج ٞاإلٌٓاي ٗاهتقؽري يف اهع٩ج
أؼااٚب طاإ حصااني باااهعٌ ٟاها  ٜؼاااحبٕ حتااٟ
آمر حلظ ًّ ٞحٚاتٕ.
ٗعوااا ٟاهااار ٍ ًاااّ فقداُااإ هبؽااارٖ ,تاااابع
تعو ٌٕٚا٨بتدا ٛ٢يف قرٙتٕٗ ,اُتقى بعد أْ أُٔاٟ

دراشاااتٕ ا٨بتداٚ٢ااا ٞإىل اهقاااآر ,ٝفاُتصاااب إىل
ًااادارط ا٪زٓااار حٚاااا تاااابع تعوٌٚا إ املت٘شا ا
ٗاهثاااُ٘ٗ ,ٜبعااد حؽاا٘هٕ عواا ٟاهعاأاد ٝاهثاُ٘ٙااٞ
اُتصااب إىل ا اًعاا ٞاملؽاار ٞٙاهقد ااٗ ,ٞدرط
فٔٚا اهوغ ٞاهعربٗ .ٞٚم٩ي ٗ ٘دٖ يف ا٪زٓر ت ر
كثرياً بلتابا ا٪دٙب اهدكت٘ر أمحد هطفٛ
اهصٚدٗ ,اها  ٜتا ر بإ ًعظاٍ ٚاى طإ حصاني
ًّ ا٪دبا ١املؽرٙني ٗاهعرل ,ت٘ ق ع٩ق ٞطإ
حصااني ب شااتالٖ اهصااٚد عٌٚق ااً ,فلاااْ هوصااٚد
ً٘قفاً ًصاُداً عظٌٚاً هطإ حصاني عِادًا طارد

ًّ ا اًع ٞعااَ  9194بعاد ؼادٗر كتابإ يف
اهععر ا آوٗ ,ٛاتٔإً باهلفر ًّ قبى عدد
ًّ ر ااي اهادٗ ,ّٙبوغا توام املصااُد ٝإىل حاد
بعٚد ,عِدًا قدَ أمحد هطف ٛاهصٚد اشاتقاهتٕ
ًّ اهتدرٙض يف ا اًع ٞاحتجا اً عو ٟطرد طٕ
حصني ًِٔا)9(.

*

أرشو احللً٘ا ٞاملؽار ٞٙطإ حصاني يف
بعثاا ٞدراشاا ٞٚإىل فرُصااا ,حٚااا ُاااي ًااّ أٓااٍ
اًعا بارٙض ٗٓ ٛاًع( ٞاهص٘ربْ٘) ظأادٝ
اهدكت٘راٖٗ ,م٩ي ٗ ٘دٖ يف فرُصا أتقّ اهوغٞ
اهفرُصاااااااااٗ ,ٞٚتعااااااااار إىل ا٬دال ٗاهثقافاااااااااٞ
اهفرُصاااٗ ,ٞٚاتؽاااى باهعدٙاااد ًاااّ أدباااا ١فرُصاااا
ٗكتابٔا ,كٌا اطوع أٙفاً عو ٟاهثقاف ٞاهغربٞٚ
اٗ٪رٗبٚاااٗ ٞت٘ ٔاتٔاااا ًٗدارشااأا ٗظ ٘ؼااأا,
ٗشااااعدتٕ عوااا ٟلهااام رفٚقااا ٞعٌااارٖ اهفرُصاااٞٚ
*

أديب سوري.
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(شاااا٘زاْ) ,اهااااحت تسٗ ٔااااا ماااا٩ي دراشااااتٕ يف
بااارٙضٗ ,عِاادًا عاااد إىل ًؽاار ,كاااْ لٌااى
ٗ وم اهلثري ًاّ عواَ٘ ٗآدال اهثقافا ٞاهغربٚاٞ
ٗماؼا ٞاهفرُصاٗ .ٞٚظٔار تا رٖ وٚااً باهرٗاٙاا
اهفرُصاا ٞٚاهااحت كتبٔااا أدبااا ١فرُصااا يف اهقاارْ
اهتاشااع ععاار ًثااى :أُااات٘ي فااراُضٗ ,ب٘ر ٚاإ,
ٗبرٙفاا٘ .فبعااد ع٘دتاإ ًباظاارُ ٝعاار عاادد ًا ًااّ
اهقؽؾ اهفرُص ٞٚاهحت ترمجٔاا عوا ٟؼافخا
رٙد( ٝاهصٚاش(ٗ )ٞاهصٚاش ٞا٪شب٘ع ,)ٛهل ا
ٙاار ٠اهعدٙااد ًااّ اهِقاااد با ْ هطاإ حصااني اهاادٗر
اهلاَ يف ت ري ا٪دل اهفرُص ٛيف ا٪دل املؽارٜ
احلااادٙا ٗاهعااااب اهعربااا ٛ؛ ًاااّ مااا٩ي اهِقاااى
ٗاإلباادايف يف اهةمجاا ,ٞاهااحت ً٨صا ر بااٗ ٞلٗق
ا ٌٔاا٘ر اهعرباا ٛباااهتعر إىل ا٪دل اهفرُصااٛ
احلدٙا.
تقواااد طاااإ حصاااني ًِاؼااااب عاااد ٝعوٌٚااااٞ
ٗشٚاش ٞٚرفٚع ٞيف ًؽرًِٔٗ ,ا ًرتب ٞعٌٚد يف
ا اًعاا ٞاملؽااار ,ٞٙبعااد أْ أعٚاااد إىل ا اًعاااٞ

عاَ  ,9191اهحت طرد ًِٔا عاَ  9194بصابب
ُعرٖ كتابٕ (يف اهععر ا آو )ٛكٌاا أظارُا
شاااااابقاًٗ ,اُت اااااب عٌٚاااااداً هوجاًعااااا ٞيف عااااااَ

ًٗ ,9198راقباااااااااً هوثقافااااااااا ٞعااااااااااَ ,9191
ًٗصتعاراً فِٚاً ه٘زار ٝاملعار ًٗ ,دٙراً اًعاٞ
اإلشلِدر ٞٙيف عااَ ٗٗ ,9124زٙاراً هوٌعاار

 ,9191فدعا احللً٘ ٞاملؽر ٞٙم٩ي ٗ ٘دٖ
يف املعااار إىل دلاُٚاا ٞاهتعواا ,ٍٚااٍ تاا٘ىل بعااد
مرٗ ااإ ًاااّ املعاااار ر٢اشااا ٞاهوجِااا ٞاهثقافٚاااٞ
با اًع ٞاهعرب ٞٚعاَ .9192

كٌا كاْ عف٘اً يف دلٌع اهوغا ٞاهعربٚاٞ

عاااَ ٗ ,9121موااأ أمحااد هطفاا ٛاهصااٚد عوااٟ
ر٢اش ا ٞاجملٌااع عاااَ  .9119كٌااا تاا٘ىل ر٢اشااٞ

ُاااد ٜاهقؽااٗ ,ٞأظاار عواا ٟشوصااو ٞاهلتااال
اها ا ٓل اها ا  ٜكااااْ ٙؽااادرٖ اهِاااادٗ ,ٜعواااٟ
املصابق ٞاهحت كاْ جيرٔٙا اهِاد ٜشِ٘ٙاًٗ ,تربيف
ًّ ًاهٕ اخلاؿ باملٚداه ٞٚاه ٓب ٞٚاهاحت كاُا
تقااادَ هوفاااا٢س اٗ٪ي يف املصاااابقٗ .ٞتااارأط ُاااادٜ
أدباً ١ؽرٗ ,عف٘اً يف اجملواض ا٪عوا ٟهرعاٙاٞ
اهفِاااْ٘ ٗا٬دالًٗ ,قااارراً هوجِااا ٞاهةمجااا.)4(ٞ
ت٘يف عٌٚد ا٪دل اهعربا ٛاهادكت٘ر طإ حصاني
يف ُٔاٙاااااا حااااارل تعااااار ّٙاٗ٪ي  /أكتااااا٘بر

ُٗ ,9199اَ ًُ٘تٕ ا٪بدً ٞٙطٌِ٣اً بعد أْ عواٍ
أْ ااٚغ باا٩دٖ اشااتعاد قِااا ٝاهصاا٘ٙض ٗشااِٚا,١
ٗبعااد أْ قاادَ أدبااً موااد أااإ يف عاااب ا٪دباني
اهعربٗ ٛاهعامل.ٛ

نشاطاته األدبية يف الصحافة:
لكرُاااا أْ طااإ حصاااني بعاااد ع٘دتااإ ًاااّ
باارٙض تاار ٍ قؽؽا ًا فرُصاا ٞٚعاد ٝإىل اهعربٚااٞ
ُٗعاااارٓا يف ؼااااخٚفحت اهصٚاشااااٗ ٞا٪شااااب٘عٞٚ
اهصٚاشاٗ ,ٞظااجعٕ اهعا ٚعبااد اهعسٙاس اااٗٙغ
عوااا ٟاهلتابااا ٞيف اهؽاااخأ ٗاجملاااً ٩ؽاااار
كاهفتا ااٗ ,ٝاهعواااٍٗ ,اهلداٙا اٗ ,ٞا رٙاااد ,ٝاااٍ
تا٘ىل ظرٙاار اهؽافخ ٞا٪دبٚاا ٞرٙاد ٝاهصٚاشااٞ

عاَ  ,9144اهاحت كاُا تُعاد أظأر اهؽاخأ
يف ًؽر آُا ان ,كٌاا كااْ ِٙعار فٔٚاا كاى
ٙااَ٘ أربعااا ١حبث ااً أدب ٚااً فٔٚاااٗ ,اهااحت مجع ا يف
كتال (حدٙا ا٪ربعاٗ .)١عار عوٚإ ؼادقٛ
باظااا ر٢ااٚض احللً٘اا ٞاملؽاار ٞٙيف اهثِٚ ٩ااا
ًّ اهقرْ املاـٛ؛ أْ ٙلتب املقاي اهرٚ٢ص ٛيف
دلوااا( ٞا٨ظااااد) اهِاطقااا ٞباشاااٍ احللً٘اااا,ٞ
فااارفل اهعااار  ,مماااا دفاااع ؼااادق ٛباظاااا أْ
ٙصااتغى فرؼاا ٞاهفااج ٞاهلاارب ٠اهااحت أحااد ٔا
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كتابٕ (يف اهععر ا آو )ٛففؽوٕ ًّ ٗظٚفتٕ

يف ا اًعااا ٞاملؽااار ٞٙعااااَ  ,9194مماااا دفاااع
احلسل حسل اه٘فاد املعاار  ,باهطواب ًاّ طإ
حصااني أْ ٙتاا٘ىل ر٢اشاا ٞظرٙاار ؼااخٚف ٞاه٘فااد
(ك٘كاااااب اهعااااارق)ٗ ,أْ ٙلتاااااب ًقاهتٔاااااا
اهرٚ٢ص ,ٞفقبى اهعر  ,اه ٙ ٜت٘افق ًع ً٘ٚهإ
اهصٚاشااا ,ٞٚفٌاااّ املعااارٗ أُااإ كااااْ ٗفااادٙاً.
ٗماا٩ي ٓاا ٖ اهفااة ٝاهسًِٚاا ٞأزلااس كتاباإ (يف
اهؽٚأ).
ععق طٕ حصني اهعٌى اهؽخف ,ٛف ؼدر
رٙااادًٚ٘ٙ ٝااا ٞماؼااا ٞبااإ ,أطواااق عوٚااإ اشاااٍ
(اهاااا٘ادٗ ,)ٜظااااارن أمحااااد حصااااّ اهسٙااااا يف
ظرٙااار ؼاااخٚف ٞاهرشااااه ٞاهاااحت أؼااادرٓا عااااَ

 ,9191كٌااا تاارأط ظرٙاار دلواا ٞاملؽاار,ٜ
ٗأشأٍ يف ُعا٘ٚ ١اى ًاّ ا٪دباا ١املؽارٙني ًاّ
كتال اهرٗاٙا ٗاهقؽؾ ,بعد إُعا ١دار ُعر
تابعاا ٞجملواا ٞاملؽاار .ٜف ؼاادر هلااٍ اهلااثري ًااّ
إبداعاتٍٔ ,كٌا عٌى بعد أْ ترأط طٕ حصني
ر٢اشاااااا ٞظرٙاااااار دلواااااا ٞاهلاتااااااب املؽاااااارٜ

( )9128 - 9129يف إُعااا ١دار ُعاار ماؼااٞ
بٔا ا ٚباأا (دار اهلاتب املؽر ,)ٜاهحت
ظاااجع ا ٚاااى اهثااااًُ ٛاااّ ا٪دبااااٗ ١اهلتاااال
املؽرٙني يف ُعر أعٌاهلٍ فٔٚا.
ٗب ٙت٘قأ طٕ حصني يف اهعٌاى اهؽاخفٛ

بعد ٘ر 44 ٝمت٘ز  9194اهحت أطاح باهِظااَ
املولٗ ٛحبسل اه٘فاد اها  ٜكااْ ِٙتٌا ٛإهٚإ.
ف شاأٍ باهلتاباا ٞيف دلواا( ٞاهرشاااه ٞا دٙااد)ٝ
اهااحت رأط ظرٙرٓااا ا٪دٙااب ٘ٙشااأ اهصااباع,ٛ
ٗبعااادٓا عِٚتااإ قٚااااد ٝاهثااا٘ر ٝك حا اد ر٦شاااا١
ظرٙااار دلوااا ٞا ٌٔ٘رٙااا ,ٞاهاااحت كاُا ا ًاااّ
اجملا ا ٩اهلاًااا ٞيف ًؽااار بعاااد اهثااا٘رٗ ٝكااااْ
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ٙااارأط ظرٙرٓاااا ذلٌاااد أُااا٘ر اهصاااادا عفااا٘
دلوااض قٚاااد ٝاهثاا٘رٗ ,ٝبقاا ٛفٔٚااا ًااد ٝااض
شااِ٘ا ًٗ ,ااّ امل٩حااظ أُاإ كاااْ قوٚااى اهِعاار
فٔٚا عو ٟاهر ٍ ًِٕ أًف ٟفٔٚاا عاد ٝشاِ٘ا ,
كٌا كاْ يف اهؽخأ اهصابق.)9(.ٞ

معطياته األدبية
أبديف اهلاتب ٗا٪دٙب اهلبري طٕ حصاني
يف فِااْ٘ ا٪دل اهعرباا ,ٛحتاا ٟأطوااق عوٚاإ هقااب
(عٌٚاااد ا٪دل اهعرباااٗ .)ٛمتٚاااس بعِاٙتااإ ٌااااي
ا٪شو٘لٗ ,رؼااُتٕٗ ,ف اًتإٗ ,أُاقتإٗ .قادَ
تعاادد ًا ب ا ه٘اْ اهفااّ اهقؽؽاا ,ٛشاا٘اً ١ااا شااوم
فٚااإ ًصاااوم اهتو اااٚؾ هورٗاٙاااا ٗاملصااارحٚا
اهعاملٗ ٞٚدا ٙبني فٔٚا ًّ لٗق فينًٚٗ ,اى هلا ا
اهفااّ ٓٗ ,ا ا ًااا هاا٘حظ يف كتباإً ,ثاااي عوااٟ
لهااام( :حلظاااا ) اها ا  ٜؼااادر يف اااسأ ّٙعااااَ
ًٗ ,9124ااّ أدل اهتٌثٚااىٗ ,قؽااؾ متثٚوٚاا,ٞ
ٗ(ؼ٘ بارٙض) اه  ٜؼدر يف سأٗ ,ّٙكااْ
ٓاااد ا٪دٙاااب اهلااابري تقاااد ٍٙاهتطااا٘ر اهفاااين
ٗا٪دباا ٛهوقااار ٥اهعربااٗ .ٛظٔاار إبااداعا طاإ
حصني ٗقدرتٕ اهقؽؽ ,ٞٚكٌا يف اهصري اهاحت
أُتجٔااا ٗاهرٗاٙااا اهتارةٚااٗ ,ٞاهةمجاا ٞهاا٫دل
اهغربٗ ,ٛيف اهو٘حا اهقؽؽا ,ٞٚحٚاا لوا
فٔٚااا قدرتاإ عواا ٟاهعاار ٗاهتؽاا٘ٙر ٗاهتخوٚااى
ٗاهااارب ٗاهتصوصاااى ٗاهتعااا٘ٙقًِٔٗ ,اااا كتابااإ
(عواآ ٟاااًغ اهصااري )ٝاها  ٜؼاادر عواا ٟااسأّٙ
عاااَ ٗ ,9199كا هم كتااال (اه٘عااد احلااق).
 ٩يف كتاااااال ( ِاااااٞ
كٌاااااا قااااادَ هُ٘اااااً مجاااااً ٚ
احل٘ٚاْ).)2(.

كاْ عطا ١طٕ حصني ا٪دب ٛمري ًا ه٫دل
اهعرب ٛشا٘ا ١حاني كااْ يف ً٘ا٨تإ هوصاوط ٞأٗ
ًعارـااتٕ هلاااٗ ,كاا هم يف شااعادتٕ ٗـااٚقٕ,

طه حسني عنيد األدب العربي

ٗيف راحتااإ ٗظاااادتٕٗ ,يف ٘رتاااإ ٗؼااااٌتٕٗ ,يف
ظدٙااإ ٗشااالُُٕ٘ٗ .ا ا كر ِٓاااا ً٘قفااإ لااااٖ
اهصوط ٞحني أراد أْ جيٌع ًقا٨تٕ اهحت ُعارٓا
ظ ا عِاا٘اْ (املع ا بْ٘ يف ا٪ر ) يف كتااال,
فبعاااد أْ اُتٔا ا املطبعاااً ٞاااّ إزلااااز كتابااإ,
أقااااادً اهصاااااوطا املؽااااار ٞٙعواااااً ٟؽاااااادرٝ
اهلتااال باا ًر ًااّ املواام فااارٗقًِٗ ,عاا ًااّ
اهؽاادٗر ٗاهتاااداٗي يف ا٪شااا٘اق ,بصاااب ٗؼااا٘ي
ًعوً٘ااا هوٌواام ب ا ْ ٓ ا ا اهلتااال فٚاإ دعاا٘ٝ
هوفلر اهع٘ٚع.ٛ
ب ٙصتصااوٍ طاإ حصااني مل اا أقاادً عوٚاإ
اهصوطا املؽر ,ٞٙف رشى اهلتال إىل باريٗ
هٚطبع فٔٚاًٗ ,ا أْ طبع حتا ٟتصاوو ُصا ًاّ
اهلتاااال إىل ًؽااار ,فتوقفٔاااا اهصااا٘ق ا٪دباااٛ
املؽاار ٜبا حر ًااّ ا ٌاارٗ ,با هم أفصااد عوااٟ
احلاشااادٗ ّٙاهصاااوط ٞاٙتٔاااا ًااا٘ اهلتاااال,
ٗبعاااد قٚااااَ اهثااا٘ر ٝاملؽااار ٞٙعااااَ  9194أعااااد
طباعاا ٞاهلتااال يف ًؽاارٗ ,كتااب هاإ إٓاادا١
ااااا ١فٚاااإ ( :إىل اهاا ا  ّٙلاااارقٍٔ اهعاااا٘ق إىل
اهعديٗ ,إىل اه ٧ٙ ّٙرقٍٔ اخلا٘ ًاّ اهعادي,
إىل أٗه٣اااام ٗإىل ٓاااا ١٨٧مجٚعاا ااً ,أشاااا٘ق ٓاا ا ا
احلدٙا ,إىل اه  ّٙجيدْٗ ًااِٙ ٨فقاْ٘ٗ ,إىل
اهااا ا  ٨ ّٙجيااااادْٗ ًاااااا ِٙفقاااااْ٘ ٙصااااااق ٓااا ا ا
احلدٙا)(ٗ .)9كاْ قاد كتاب ( ِا ٞاهعا٘ن)

عااااَ  9129عااارب فٔٚاااا ًاااّ مااا٩ي اهرًاااس عاااّ
ظع٘رٖ با٨ـطٔاد ًّ قبى اهصوطٗ ٞاحلاشادّٙ
ٗاهراففني هوتط٘ر ا٪دبٗ ٛا٨شتفادً ٝاّ تطا٘ر
ا٪دل اهعامل ,ٛاه  ٜشع ٟطٕ حصني إىل تغ ٙاٞ
ا٪دل اهعرباااا ٛاحلاااادٙا ددارشاااإ ٗأظاااالاهٕ
ٗأه٘إُ ا دٙد ٝاهحت أحد تٔا احلفاار ٝاهعاملٚاٞ
احلدٙث.ٞ

االجتاهات األدبية لدى طه حسني
كتاااب اهعدٙاااد ًاااّ اهِقااااد اهعااارل حااا٘ي
ا٨لآااا املتعاادد ٝاهااحت ظٔاار عؤٚااا أدل طاإ
حصنيٗ ,حددٗٓا يف أربع ٞالآا ٓ: ٛ
آ – ا٨لاٖ اه ات ٛٓٗ : ٛاهتجربا ٞاه اتٚاٞ
املعٚعااا ٞفِٚا ااً ,أٗ كاُا ا هااإ ًعاااارك ٞفٔٚاااا
اُااااب ًااااّ ٘اُبٔاااااٗ ,طبعااااً كاااااْ ٙ ٨وتااااسَ
ب٘ؼاااااأ زًأُاااااا ًٗلأُاااااا ٗظ ٘ؼااااأا٨ٗ ,
حبرف ٞٚأحدا ٔا ملتطوبا اهفّ اهقؽؽ ٓٗ .ٛا
ًااا ظٔاار يف قؽؽاإ يف كتااال (اٙ٪اااَ) اه ا ٜ
ؼاادر عاااَ (ٗ ,9141رحواا ٞاهربٚااع ٗاهؽااٚأ)

اه  ٜؼدر عاَ (ٗ ,9148أدٙاب) عااَ .9191
ٗقد لكر أ وب اهِقااد ب ُإ ظاد عاّ شاريتٕ
اه ات ٞٚيف كتاال اٙ٪ااَ ,اها  ٜؼادر يف  ٩اٞ
أ سا ١عو ٟاهر ٍ ًّ ُف ٕٚه هم ,فؽدر ا س١
اٗ٪ي يف عاااااَ ٗ ,9141اهااا ُ ٜعاااار يف دلوااااٞ

اهلاا٩ي املؽاارًِ ٞٙا كاااُْ٘ اٗ٪ي  9141بعااد
ا٪زًاا ٞاهااحت حااد هاإ بعااد ُعاارٖ هلتااال يف
اهععر ا اآو .ٛفتخاد عاّ طف٘هتإ ٗظابابٕ,
ٗكٚاأ اُتقاى ًاّ اهرٙاأ إىل اهقاآر ٝهودراشااٞ
يف اًعاا ٞا٪زٓاارٗ ,املؽاااعب اهااحت ٗا ٔٔااا يف
املدًٗ ,ِٞٙا قرأ ًّ كتب ٗحب٘ ٗأدلٗ ,عاّ
أشااات تٕ ٗاُطباعاتاإ عاأٍِٗ .هلااّ طاإ حصااني
ا٪دٙاااب اهلااابري أراد ًِٔاااا شااارداً رلتوفاااً عاااّ
اهصااري اه اتٚاا ٞأٗ اهرٗاٙااا اهااحت تاارٗ ٜاهصااريٝ
اهع ؽاا ,ٞٚف رادٓااا فرٙااد ٝيف شاارد اهصااري,ٝ
فاا ٘ٙ ٩ااد فٔٚااا اهتصوصااى اهااسًين ,أٗ اهةاب ا
اهاااسًين ,فاهقاااار ٥جياااد أْ طااإ حصاااني كااااْ
ٙقدَ ٗ٧ٙمر يف احلد ٗاهسًاْٙٗ ,اربز اإلبادايف
اه ا ٙ ٜتٌٚااس باإ أشااو٘ل طاإ حصااني ب ا ْ ٙبقااٛ
اهبطى ذل٘ر اهعٌاى يف ا ٪اسا ١اهث ٩ا ٞهلتاال
اٙ٪اااَٗ ,تباادٗ فٚااإ رٗعاا ٞا٪شااو٘ل ٗرظااااقتٕ,
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ٗمجاهٚاااا ٞاهعاااار ٗ ,حصااااّ إتقاُاااإٗٗ ,حاااادٝ
املفٌْ٘ ٗش ا.ٖ٦

ب ٙاُ٧ض ًااّ ح٘هاإ حركاٙ ٞقظاا ٞق٘ٙااٗ ,ٞإمنااا
آُض حركً ٞصتٚقظ َُ٘ ًّ ٞأٗ ًقبو ٞعو.)ٕٚ

ٗقد ظد طٕ حصني يف ا اس ١اٗ٪ي ًاّ
كتال اٙ٪اَ عّ ًعاُاتٕ اهلرب ,٠اهحت رافقتٕ
ًااّ طف٘هتاإ إىل ًفارقتاإ هوخٚااآٗ ,ٝاا٘ فقااداْ
اهبؽاااار ,فعاااابٕ ُفصاااإ بؽاااافا عاااادًِٔ ٝااااا:
باهثٌاًااٗ ,ٞباهعااٗ ,١ٛباملتااايفٗ ,لكاار ًعاُاتاإ
حااني أدرن أُاإ أعٌااٗ ,ٟحباإ هوعااب كطفااى,
ُٗتٚج ٞاهعٌ ٟأؼبح ٙوعب ًاع اهؽا٘ ٗ ,كااْ
ٔٙتٍ دظٔارًٖٗ ,وبصإٙٗ ,غطا ٛعِٚٚا ٞاهعٌٚاا١
بِظااار ٝرمٚؽاا ٞاهااثٌّٗ ,اهااحت اشااتبدهلا بع ادًا
أؼبح ًِ ٚا بِظارا اه ٞٚاهثٌّ.

ٗٙعوٌِا طٕ حصني ب ْ اهؽا٘ر ٝاهاحت بقٚا
هدٙاإ بعااد فقداُ إ هبؽاارٌٖٓ ,ااا اهقؽااب اه ا ٜ
كاااْ أطاا٘ي ًااّ قاًتاإ حااني أؼااٚب باااهعٌ,ٟ
ٗك هم اهصٚاج اها  ٜكااْ لا ٚباهقؽاب,
فٚقااا٘يٗ( :إلا كااااْ بقااا ٛهااإ ًاااّ ٓاا ا اه٘قاا
لكرٗ ٠اـاخ ٞبِٚا ٨ ٞشابٚى إىل اهعام فٔٚاا,
فإمنا ٓ ٛلكر ٓ ٠ا اهصٚاج اه  ٜكاْ ٙقاَ٘
أًإً ًّ اهقؽابٗ ,اها  ٜب ٙلاّ بِٚإ ٗباني
بااال اهاادار إ ٨مطاا٘ا قؽااارٓ .اا٘ ٙا كر ٓا ا
اهصٚاج ك ُإ رآٖ أًاضٙ .ا كر أْ قؽاب ٓا ا
اهصااٚاج ,كاااْ أطاا٘ي ًااّ قاًتاإ ,فوااٍ ٙلااّ
ٙصااتطٚع أْ ِٙصااى يف ِاٙاااٖ ٙٗ ,ا كر أْ ٓ ا ا
اهصٚاج ,كاْ تد ًّ مشاهٕ إىل حٚا ٙ ٨عوٍ
هٕ ُٔاٗ ,ٞٙكاْ تد عّ  ِٕٚإىل آمر اهادُٚا

ٗقد اعتٌد يف رٗاٙتٕ (اٙ٪اَ) عو ٟاهفٌري
اهغا٢اااب يف حدٙثااإ عاااّ شاااريتٕ اه اتٚاااٗ ,ٞعاااّ
ظااع٘رٖ بفقااداْ ًاارٗر اهااسًّ بصاابب عٌاااٖ ,فاا٩
ٙفرق بني اهِٔار ٗاهوٚاى ,كٌاا ٙاراٖ املبؽارْٗ,
ُٗاا٘رد املقطااع اهتاااهً ٛااّ اهفؽااى اٗ٪ي هوجااس١
اٗ٪ي ًاااّ رٗاٙااا ٞاٙ٪ااااَ ,هتبٚااااْ ًااادً ٠ؽاااٚبٞ
اهعٌ ًّ ٟأ ر عوُ ٟفص ٞٚاهادكت٘ر طإ حصاني
فقاي ٙ ٨( :كر هل ا اه َ٘ٚااااًٙ ٨ٗ ,صاتطٚع
أْ ٙفعٕ حٚاا ٗـاعٕ ام ًاّ اهعأر ٗاهصاِ,ٞ
بااى ٙ ٨صااتطٚع أْ  ٙا كر ًااّ ٓ ا ا اهٚااَ٘ ٗقت ااً
بعٗ ,ِٕٚإمنا ٙقرل لهم تقرٙباً.
ٗأكرب ظِٕ أْ ٓ ا اه٘قا كااْ ٙقاع ًاّ
لهاام اهٚااَ٘ يف فجاارٖ أٗ يف ععاااٙ ,ٕ٢اار ح لهاام
 ٙ ُٕ٪كر أْ ٗ ٕٔ توقا ٟيف لهام اه٘قا ٓا٘اٖ
ف ٕٚظ ًّ ١ٛاهربد اخلفٚأ ,اه  ٜب ت ٓب بإ
حاارار ٝاهعااٌضٙٗ ,اار ح لهاام ُ٪اإ توقاا ٟحٚااا
مرج ًّ اهبُ٘ ٚراً ٓاد٢اً مفٚفااً كا ْ اهظوٌاٞ
تغع ٟبعل ح٘اظٙ ٍ ,ٕٚر ح لهم ٙ ُٕ٪لاد
 ٙكر إُٔ حني توق ٓ ٟا اهل٘آٗ ,١ا ا اهفاٚا١
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ًاااّ ٓاا ٖ اهِاحٚاااٗ .)1()ٞلكااار ا٪دٙاااب زلٚاااب
ذلف٘ظ ب ُٕ ت ر باهصري ٝاه ات ٞٚهطٕ حصني يف
كتاال اٙ٪ااَٗ ,ظٔاار لهام يف راإ هع ؽااٞٚ
(كٌاااي) أحااد أبطاااي رٗاٙتاإ اهرا٢عاا ٞاهثٚ ٩ااٞ
(بااااااااااني اهقؽاااااااااار – ّٙقؽاااااااااار اهعاااااااااا٘ق –
اهصلر.)9()ٞٙ

ظد طٕ حصني عّ شريتٕ اه اتٚا ٞأٙفااً

يف رٗا( ٞٙأدٙب) اهحت ؼدر عاَ ٗ ,9199عّ
حٚاتااإ ا٪دبٚاااٗ ٞاخلاؼااا ,ٞفتخاااد عاااّ حاااب
ظاااقٚق ٞزًٚوااإ هااإٗ ,حٚاتااإ ا اًعٚاااٗ ,ٞعاااّ
ؼدٙقٕ ابّ قرٙتٕ ,اه  ٜزاًوٕ ًِ أْ كاْ يف
اهلتاتٚااااب إىل ا اًعاااا ٞيف اهقااااآرٗ ,ٝاهااا ٜ
رُظااااح إىل بعثاااا ٞدراشاااا ٞٚيف فرُصاااااٗ ,كٚااااأ
أؼٚب باحلرج ُ٪إ كااْ ًتسٗ ااً ,مماا ِعإ
ًّ اهصفر ,فٌاّ ظارٗا اهبعثا ٞاهدراشا ٞٚأْ ٨
ٙلاااْ٘ ًتسٗ ا ااً ,فطواااق زٗ تااإٗ ,شاااافر إىل
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فرُصاٗ ,فٔٚا اُط٩ق إلظابايف ر باتإ ا ِصاٞٚ
ٗاهواأ٘ٗ .ظااد طاإ حصااني عااّ اهرشااا٢ى اهااحت
كاااااْ ٙرشااااؤا إهٚاااإٗ ,اهِؽااااا٢ح اهااااحت كاااااْ
ٙقدًٔا إه ٕٚباهلأ عّ ٓا ا اهصاو٘ن اهصا,٤ٚ
ٗاُ٨تبااااٖ إىل دراشاااتٕٗ .ةربُاااا با ا ْ زًٚوااإ ب
ٙصتٌع هِؽا٢خٕٗ ,اشتٌر يف اهغرق ٗا٨سلرا
حت ٟأؼٚب در اهسٓرٗ .ٜكاْ ٙلا ل يف
رشااا٢وٕ هطاإ حصااني ,فاا كر ب ُاإ ظاافً ٛااّ
املاار ٙٗ ,تااابع دراشااتٕ ااد ٗتفاا٘ق يف اًعااٞ
اهص٘ربْ٘ٗ .رفال اهعا٘د ٝإىل ًؽار بعاد ُعا٘ل
احلرل بِا ١عو ٟطواب ا اًعا ٞاملؽارٗ .ٞٙحاني
شااافر طاإ حصااني إىل بااارٙض يف بعثاا ٞدراشااٞٚ
اهتقا ٟبسًٚواإ ٗٗ ,اادٖ يف حاها ٞؼااخُٗ ٞٚفصااٞٚ
شااااٗ ,ٞ٣ٚأمفااااق ٗفعااااى يف دراشااااتٕٗ ,أؼااااٚب
در ُفص ٛمطري ,فقد كاْ ٙععر أْ ق٘ا
اهتخاهأ تطااردٖ ,فااعتسي اهِااطٗ ,شالّ يف
فِدق ًت٘اـاع بإحاد ٠ـا٘اح ٛباارٙضٗ .حد إ
بر بتااااإ بااااااهع٘د ٝإىل ٗطِااااإٗ ,إىل قرٙتااااإ يف
اهؽعٚدٗ ,أْ ٙعٚد إىل عؽٌتٕ زٗ تإ اهصاابقٞ
(محٚد )ٝاهؽعٚدٗ ,ٞٙهلّ امل٘ كااْ أشاريف
إهٚااإ ًاااّ أحً٩ااإ ,فٌاااا يف باااارٙض تاركا ااً
ؼِدٗقاً عِد ؼدٙقتٕ اهفرُص ,ٞٚفٚإ كتاباا
أدب ٞٚق ٌٞٚأدب.ٞٚ
ل – ا٨لاٖ ا ٨تٌااع :ٛاتصاٌ أعٌاهإ
ا٪دبٚااااا ٞا ٨تٌاعٚااااا ٞباهرًٗاُصاااااٗ ٞٚاه٘اقعٚاااااٞ
ٗاهرًسٙاااا ,ٞاهااااحت متثواااا يف ًعظااااٍ قؽؽاااإ
ٗرٗاٙاتاإ ُٗاا كر ًِٔااا :دعااا ١اهلاارٗاْ اهااحت

ؼاااادر عاااااَ ٗ ,9192احلااااب اهفااااا٢ع عاااااَ

ٗ ,9199ظاااجر ٝاهبااا٧ط عااااَ ِ ٗ ,9122اااٞ
اهعاااا٘ن عاااااَ ًٗ ,9129ااااا ٗرا ١اهِٔاااار عااااااَ

ٗ ,9121املع ا بْ٘ يف ا٪ر عاااَ ٗ .9128يف
رٗاٙتٕ اهربٚع ٗاهؽٚأ ,اهحت ؼدر ا اس ١اٗ٪ي

ًِٔااااااا عاااااااَ ٓٗ ,9128اااااا ٛأقاااااارل إىل أدل
اهاارح , ٩فتخااد عااّ اهعااعب املؽاار ٜاها ٜ
ٙعاُ ٛاهفقر ٗا ٔى ٗاهظوٍٗ ,عّ تصاو بعال
ر اي اهد ّٙعو ٟاهعاريف املؽر ٜإلبقا٢إ ارقااً
يف ا ٔاااىٓٗ ,اااٍ اها ا  ّٙحااااربٖ٘ بعاااد ؼااادٗر
كتابٕ يف اهعاعر ا اآوٗ ,ٛظارٙل اهصاوطٞ
ٗاهعاريف عوٗ ,ٕٚطردٖ ًّ ا اًعٗ ,ٞإىل شافرٖ
إىل أٗرٗباااااا ,فٚقااااا٘ي يف رٗاٙااااا ٞرحوااااا ٞاهربٚاااااع
ٗاهؽٚأٗ( :كِا تركا ًؽار ظاراً ُٗلاراً
حبث ااً عااّ احلرٙااٗ ,)ٞيف اهفؽااى اخل ااًض ًااّ
اهرٗاٙاا ٞاُتقااد ظاا٘ٚز ا٪زٓاار ٗلٗقٔااٍ ا٪دباا ٛيف
إعجاااااز اهقاااارآْ اهلاااارٗ ,ٍٙدعااااا إىل إطاااا٩ق
احلرٙاا ٞهوِاااط يف إباادا ١اهاارأ ٜيف اهقاارآْ (.)8
كٌا ظد يف رٗا( ٞٙا٪دٙب) عّ أ ار اهت واأ
ٗا ٔى ٗاهت وأ عو ٟاجملتٌع املؽارٗ ,ٜقاارْ
بٗ ِٕٚبني ًا ٗؼاو إهٚإ اهعاع٘ل اٗ٪رٗبٚاً ٞاّ
اهتقاادَ ٗاحلفااار ٓٗ ,ٝا ا ًااا ٙظٔاار و ٚااً حااني
ٙؽااى اهطاهااب املؽاار ٜأٗ املثقااأ املؽاار ٜإىل
دٗه ٞأٗرٗب.ٞٚ
ج – ا٨لاااٖ اهتااارةٗ :ٛمتثااى يف قؽؽاإ
ٗرٗاٙاتٕ ًثى :عوٓ ٟااًغ اهصاري ٝاهاحت ؼادر
عااااااَ 9199

)1(.9121

اااااسأٗ ,ّٙاه٘عاااااد احلاااااق عااااااَ

د – ا٨لاٖ ا٪شط٘ر ٘ٓٗ :ٜا٨لاٖ اها ٜ
أرادٖ طاإ حصااني ملعا اا ٞاهفااغ٘ا اهصٚاشاا,ٞٚ
اهاااحت تعااار هلااااٗ ,مل٘ا ٔااا ٞاهطغااااٗ ,ٝتبٚااااْ
اشااااااتبدادٍٓ ٗظؤٌااااااٍ ًااااااّ ماااااا٩ي اهرٗاٙااااااٞ
ا٪شاااط٘ر ,ٞٙفاشااات دَ طااإ حصاااني اهرٗاٙاااا
ا٪شاااط٘ر ٞٙاهاااحت ُقوا ا ًاااّ ا٪دل اهعربااا ٛيف
اهعؽاااار اهعباشاااأًِٗ ٛااااا (أهااااأ هٚوااااٗ ٞهٚواااإ)
ٗ ريٓا ,ف دمؤا يف رٗاٙاتٕ ا٪شط٘رًِٔٗ ,ٞٙاا
رٗاٙااا( ٞاهقؽااار املصاااخ٘ر) اهاااحت ؼااادر عااااَ

00

العدد - 962أيلول 8102 /

 ,9129اهااااحت اشاااات٘حآا دعااااارك ٞا٪دٙااااب
ت٘فٚاااااق احللااااا ,ٍٚعِااااادًا اهتقٚاااااا يف قرٙاااااٞ
(شاااهِغ) يف فرُصاااٗ ,ك ا هم رٗاٙتاإ (أحااَ٩
ظااأر زاد) اهاااحت ؼااادر عااااَ ٗ ,9129اهاااحت
اشاااات دَ فٔٚااااا ظ ؽااااٚا أهااااأ هٚوااااٗ ٞهٚوااااٞ
كعٔرزاد ٗاملوام ظأرٙار ,فلااْ املوام رًاساً
هوطغٚااااْٗ ,ظااأرزاد رًاااساً هوخرٙاااٗ ٞاملقاًٗااا,ٞ
فاشت دً شخر اهرٗا ٞٙملِع املوم ظٔرٙار ًاّ
قتى اهفتٚاا املظوً٘اا ٗ ,اشاتطاع أْ ت٘قاأ
راٌ٢ااإٗ ,تعٚااادٖ إىل رظااادٖٗ ,بصاااخر اهرٗاٙاااٞ
اُتؽر املظوَ٘.)91(.

أدب طه حسني والبيئة املصرية
أظٔر أعٌاي طٕ حصني ًا ٙعاُ ٛاهععب
املؽر ًّ ٜب٧ط ٗفقار ٗظواٍٗ ,عاّ رٙاأ فقاري
 ِٙرٖ ا ٔىٗ ,تصاخقٕ اهفاقا ,ٞيف حاني تاة
اهطبق ٞاإلقطاع ٞٚقوٚو ٞاهعدد ,املاهل ٞه٫ر
ٗاإلُصاْ ًعااً يف اهرٙاأ ٗ اس ١كابري ًاّ املادْ
ًّ دًا٘ٔ ٗ ١د اهف٩حنيٗ .ظٔر لهم يف رٗاٙتإ
(ظجر ٝاهب٧ط) اهحت ؼدر طبعتٔا اٗ٪ىل عاّ

دار املعااار عاااَ  ,9122فصااو فٔٚااا اهفاا٘١
عو ٟاه٘اقع ا ٨تٌاعٗ ٛا٨قتؽاد ٜيف ًؽر يف
أٗامااار اهقاااارْ اهتاشاااع ععاااارٗ ,أٗا٢اااى اهقاااارْ
اهععااارٗ ,ّٙعٌوٚاااا اهتخااا٘ ٨اهبط٣ٚااا ٞاهاااحت
كاُ لر ٜدامى اجملتٌع املؽر ٜسلا٘ تغاٚري
ٓا ا اه٘اقااع اهااردًٗ ,١ٜااا لااد يف دامواإ ًااّ
ؼاااارايف ًااااا بااااني اهعوااااٍ ٗاخلرافااااٗ ,ٞاهت٘كااااى
ٗاهت٘اكىٗ ,عاّ اُتعاار اهطارق اهؽا٘ف ٞٚاهاحت
تا ادع٘ هودرٗظااا ٞباشاااٍ اهااادٗ ,ّٙدعاااا عٌوٚاااا
تؽااااخٚح يف تواااام اهصااااو٘كٚا ٗ ,إىل اهفٔاااااٍ
احلقٚقااا ٛهواااد ّٙاهاا ٙ ٜااادع٘ هوعواااٍ ٗا ٨تٔااااد
ٗاهعٌى هِف ٛاهفقر ٗاهب٧ط.
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ٗظاااد يف اهرٗاٙااا ٞعاااّ أحااا٘اي شااالاْ
قرٙااً ٞؽاار ٞٙيف ؼااعٚد ًؽاار ,كاُ ا تعااٚغ
حاه ٞاهفقر ٗاهفعأ ٗاهب٧ط ٗاهعاقاً ١اّ أ اى
احلؽ٘ي عو ٟهقٌ ٞاهعاٚغٗ ,عاّ ؼارايف كااْ
ٙدٗر ًا بني ٚونيٚ ,اى قباى اه٘اقاع ٗاشتصاوٍ
هااإٗ ,عااادُٖ قااادراً ًقااادٗراًٗ ,اعتقاااد باهغٚبٚاااا
ٗتربٙاارا ر ااااي اهاااد ّٙاملااات وفني هلاا ا اه٘اقاااع
ٗبقب٘هاإ ,مدًاا ٞهوقاا٘ ٠اإلقطاعٚااٗ ٞاشااتغ٩هلا
ٗاشتٌرار رفآٚتٔاٚ ٗ .ى دٙد ٙارفل اه٘اقاع
ٗٙعٌاااى عوااا ٟتغاااٚريٖٗ ,إىل اشااات داَ اهعواااٍ يف
عٌوٚاا ٞاهتغااٚري .كااى لهاام قدً إ طاإ حصااني يف
رٗا ٞٙب شو٘ل ال أُٚق.

طه حسني وتوفيق احلكيه وشهرزاد
تُعد رٗا( ٞٙاهقؽر املصاخ٘ر) اهاحت ؼادر

عاَ  9191عاّ دار اهِعار احلدٙثا ٞيف اهقاآرٝ
ًّ اهرٗاٙا اهِادر ,ٝاهاحت تعاارن فٔٚاا أدبٚااْ
كبرياْ طٕ حصني ٗت٘فٚق احلل ٍٚيف عٌؤا,
حٚاااا كااااْ طااإ حصاااني ًٔ٘ٙاااا يف إ ااااز ٝيف
فرُصااااٗ ,حلاااق بااإ ت٘فٚاااق احللااا ,ٍٚفاا ٗحٟ
احللاا ٍٚهطاإ حصااني باااهفلر ,ٝفلتااب طاإ
حصااااني اهرٗاٙااا ٞاخلٚاهٚااااٗ ٞاهااااحت ٙؽاااا٘ر فٔٚااااا
احللاااا ٍٚشااااجِٚاً هااااد ٠ظاااأر زادٗ ,عبٚاااادٓا
ٙطوبْ٘ ًِٕ أْ ٙقَ٘ بتٌثٚاى ًصارح ٞٚظأرزاد,
ٗاعتاااا ر ًااااأٍِ ب ُااااإ اااااا ١إىل بااااااي ا٪هاااااب
ه٩شااتجٌاَ ًااّ ا ٔااد اهلاابري اه ا  ٜب هاإ يف
ًؽر يف اهبخا ٗاهلتابٗ .ٞتص هٕ ظٔرزاد عاّ
طاإ حصااني ,فظااّ أُاإ أٙف ااً مطااأٗ ,حد تاإ
ظاأرزاد عااّ طاإ ٗأدباإٗ ,أمربت إ ب ُٔااا قاارأ
كتبًِٕٔٗ ,ا رٗا( ٞٙاٙ٪اَ).
ٗتقااارر ظااأرزاد باشاااتدعا ١طااإ حصاااني,
فتتِاٗي قفٚباً ًّ اهعاج ,فتقريف بإ إُاا ١أ ا٘
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ًااّ اهففاا ,ٞفصااٌع ؼاا٘ت ًا ع ا ب ًا ٙؽاادر عِاإ,
ٗتلتاااب كتابااااً إىل طاااإ حصاااني اااربٖ عااااّ
حف٘ر ت٘فٚاق احللاًٗ ٍٚعإ ا٪ظا اؿ اها ٜ
ؼااِعٍٔ يف ًصاارحٚتٕ ظاأرزاد ,هٚقتؽاا٘ا ًِاإ,
ُ٪ااإ ؼااا٘رٍٓ بؽااا٘ر  ٨لبُ٘ٔااااٗ ,تااادعٖ٘ إىل
احلفااا٘ر إهٔٚااااٗ ,ا٨عتا ا ار ًاااّ املتاااِل اها ا ٜ
كاْ ٙصتفٚفٕ.
ٗٙصتوٍ طٕ حصني كتاال ظأرزادٙٗ ,ارد
عؤٚا ًعت راً ب ُٕ كاْ ًعغ٘ ً٨باملتِلٗ ,متٍ
رشاهتٕ قا( :ً٩٢هبٚم .هبٚم! ًرٙين أكّ عِدًا
ظااابني)ٗ .ب ٙلاااد ِٔٙااا ٛرشااااهتٕٙٗ ,صاااؤٌا
هؽاااحبٕ فرٙااد هتغوٚفٔااا ,حتاا ٟأحااض بؽاااحبٕ
ِٔٙل ً ع٘راً  ْ٪اهلتال مطأ ًِٕ مطفاً.
ٗٙصااجّ احللاا ٍٚيف احلٌاااَٗ ,اهفتٚااا
ٙوعااااار اهلااااار ٝفٌٚاااااا بٚااااأِّٙٗ ,تعاااااا رْ,
ٗٙعااااتبلّ ًااااع بعفااااأّ يف ظااااجار ٗؼااااارايف
عِٚاااأ ,فاشاااتغى احللااا ٍٚاملعاااا رٓٗ ٝااارل.
ٗكاااْ ٗقتٔااا طاإ حصااني ٙصااتٌع ظ ا ظااجرٝ
اهسٙسفااْ٘ إىل املتااِل ٙوقاا ٛعوٚاإ ؼاااحبٕ فرٙااد
بعف ااً ًااّ أظااعارٖٗ ,هلااّ عقواإ يف احلقٚقااٞ
عِاااد ظااأرزادٗ .توقااا ٛفتٚاااا ظااأرزاد اهقااابل
عوٗ ,ٕٚحاٗي أْ ةربٍٓ ب ُٕ طٕ حصاني ٗهاٚض
ت٘فٚااااق احللااااٗ ,ٍٚهلااااّ ب ٙفوااااح ٗ ,اااارٖٗ
ٗقاااادًٖ٘ إىل ظاااأرزاد ,اهااااحت اشااااتغرب هااااتغري
ظاالوٕ ,فاعةف ا اهفتٚااا بٔاارل احللاا,ٍٚ
فقاي هلا طإ حصاني :أرأٙا ًا٘٨ت ٛهقاد ؼادق
املثى اهقا٢اىً :اّ مارج ًاّ دارٖ قاى ًقادارٖ ..اٍ
طوب طٕ ًّ ظٔرزاد اهحت كاُ قارر إعاداَ
احللاااااا ٍٚأْ تعاااااالى ذللٌاااااا ٞظاااااااكٍ
احللٙٗ ,ٍٚلْ٘ ٓ٘ قاـٔٚا.

ٗتفااااٌِ اهرٗاٙاااا ٞأظااااعار ًا هطاااإ حصااااني
ماطاااب فٔٚاااا ت٘فٚاااق احللاأًِٗ ٍٚاااا ُقتطاااأ
اهتاه:ٛ
أٓاااٗ ً٩شاااأً٩

ااااا٢أ عااااٛ

ًصاات٘حغ ٓااارل ًااّ اهاا٘حغ
فاار ًااّ اهقؽاار ٗٓاا٘ جئااى ًااا
دبااااار ًاااااّ حٚواااااًٗ ٞاااااّ اااااغ
أقباااى فعِاااد ٜهااام اً٪ااااْ ًٗاااا
ٙاادُٚم فاا٘راً ًااّ أر

شاااهِغ

إْ ظااااًُ٘ ٣اا ااً فعِاااادُا شاااارر
ٗ ااااااري ٝفرظاااااأا ًااااااّ اهقااااااغ
أٗ ظاااا ٣ظاااارباً فااااإْ "بريتِااااا"
متااااااا ٫رأط اهِاااااااد ٍٙبااااااااه٘ػ
أٗ ظاااا ٣أكاا ا ً٩فااااإْ بِتِااااا
ٙ ٨ااا ا ت ٛدٗرٓاااااا ًاااااّ اهغاااااِغ
ٗاحلب عِد ٜكٌا اظتٔ ٚهإ
بااااٚل عظاااااَ قرٙباااا ٞاهقفااااغ
أؼاااااااخابِا كوااااااأٍ لٗٗ بوااااااإ
تااا ا ًّ ًااااأٍِ ًااااارار ٝاهقفاااااغ
حٚاتِااااااا هاااااا٘ عوٌاااا ا ُاعٌااااااٞ
ب ٙوقٔاااا قا ا عآاااى احلااابغ
أقاااااااى ًاااااااا يف أقوااااااأا اااااااام
ٙصااااابح يف بركاااااً ٞاااااّ املاااااغ
أقباااى أعِاااا عوااا ٟاهلٌاااَ٘ فقاااد
ـااقِا لراع ااً باااهلِض ٗاهاارػ

09

العدد - 962أيلول 8102 /

ٗتتتاا ااىل أحاااادا اهرٗاٙاااا ٞفتتخااااد عاا اّ
احتجا اااااا ظ ؽاااااٚا ًصااااارح ٞٚظااااأرزاد؛
ا ٩د ٗاه٘زٙر ٗظٔرٙار ٗاهصااحر ٗزآادٗ ٝأبا٘
ًٚص٘ر عوا٧ً ٟهفٔاا ت٘فٚاق احللاٗ ,ٍٚتطاهاب
ًقاـاااااتٕ قفاااااٚ٢اً عِااااد ظاااأرزاد ٗإعداًاااإ.
ٗعقاااد اةلٌااا ٞعوااا ٟرأط ا باااى ا٪باااٚل
باااهقرل ًااّ (ظاااًُ٘لض) ,أًااا اهقاـاا ٛفقااد
كاااْ كا ِ٢ااً مٚاه ٚااً ,طاا٘ ٨ ً٩ٙظٔاار هاإ ,هاإ
ٗ ٔااْ أبااٚل ٗأشاا٘د ,عوا ٟؼاادرٖ قاا٘ط قااس .
ٗحا بااإ اهرعااادٗ .تبااادأ اةاكٌااا ٞيف اااداي
ٗعااارٗ ًٗرافعاااا ٗ ,أمااارياً تقااارر اةلٌاااٞ
باارا ٝ١ت٘فٚااق احللاا ٍٚاهاا  ٜدافااع عااّ ُفصاإ
دفاعاً ًاراًٗ ,تصاا١ي ملاالا ظاكٌإ ظ ؽاٚا
ًصااارحٚتٕ؟ٗ ,ملاااالا ب ظااااكٍ زِٙاااب ً٧هفٔاااا
ذلٌد حصني ٓٚلى؟ٗ ,ب ٙقا ابّ اهرًٗاٛ
اهعقااااد؟ٗ ,ملاااالا ب لااااكٍ إبااارآ ٍٚاملاااازُٛ؟
ٗ ريٍٓ.
ٗاُتٔاااا ا اةلٌاااااا ٞباعتاااا ا ار ظاااااأرزاد
هوخلاا ٍٚفقاها يف ُٔاٙاا ٞاهرٗاٙااً( :ٞااّ ٙاادر..ٜ
هعى ًا يف ٓ ٖ اهقؽ ًّ ٞش أ احلٚاا ٝا اادٝ
اهلازهٞ؛ أْ ٙص ي ريكٌا ًّ اهِاط عاّ أ قااي
اهااادٓر ٌٗٓاااَ٘ احلٚاااا ,ٝفٌاااا أظاااّ أْ اهِااااط
تع٘دٗا عِادكٍ أْ ٙارٗا أدباني ٙعبثااْ بِفصأٌا
ٗبا٪دل .ألٙعا ٓ ا اهوغ٘ إْ ظ٣تٌا ,فٌّ ٘ٙاهْ٘
دلتٌاااع ماااري ًاااا يف احلٚااااٗ .)ٝأدرن ظاااأرزاد
اهؽبا فصلت عّ اهل َ٩املبا .
ٙبادٗ يف اهرٗاٙاا ٞاهتٚااار اها ات ٛاها  ٜتعٌااد
طٕ حصني عو ٟإظٔارٖ ًّ ,اشات داَ اهعالى
ا٪شااط٘ر ٜيف اهتعاابري عااّ اه ا ا ٗ ,كاااْ ٙاارد
ف ٕٚعو ٟاه ٓ ّٙامجٖ٘ ٗحااربٖ٘ بصابب كتابإ
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يف اهعااااعر ,فاا ا راد أْ ٙعاااارب فٔٚااااا ًااااّ ماااا٩ي
املظااآر اه اتٚاا ٞاملباظاار ٝباااإ ٗأااااٚ ١واإ.
ٗاهِٚااى ًااّ اها  ّٙظوٌااٖ٘ يف اهصااوطٗ ٞاجملتٌااع,
فاااارد باااااحلوٍ باهعداهااااٗ ٞاحلرٙااااٗ ٞاهااااحت ًثواااأا
بعٔرزاد اهعادهٗ ,ٞباهدفايف عاّ امل٧هاأ ٗا٪دٙاب
ٗاهباحااااااااا حبرٙتاااااااإ بامتٚااااااااار ً٘ـاااااااا٘عاتٕ
ٗظ ؽاااٚاتٕٗ ,أْ ٙلاااْ٘ اهااارد عوٚااإ بااااحل٘ار
ٗاهتٌدْ ٗعدَ اهعداٗ ١احلصد ٗاحلقد.
هقااد ظٔاار إبااداعا ا٪دٙااب اهلاابري طاإ
حصني يف ٓ ٖ اهرٗا ٞٙا٪شاط٘ر ٞٙاه اتٚاًٗ ,ٞاا
فٔٚا ًّ اهتعبري اهدامو( ٛاهِج٘ ٠اهدامو )ٞٚعّ
ًلُِ٘اتٕ ًّ دْٗ اخلف٘يف هوٌِطق ًّ ,م٩ي
املاااسج اهبااادٙع يف احلااا٘ار بعااالى فاااينٗ .زلاااح
كااااثرياً يف تقااااد ٍٙا٪دل اهصااااامر يف أحاااادا
اهرٗاٗ ٞٙح٘ارٓا ًّ م٩ي اإللاٗ ١اهرًسًّٗ ,
املً٩ااح اهفِٚاا ,ٞاهااحت تاادي د٨هااٗ ٞاـااخ ٞعوااٟ
براعاااااا ٞطاااااإ حصااااااني يف تؽاااااا٘ٙر املرٚ٢ااااااا
ٗاةص٘شااااا – ٗٓاااا٘ أعٌاااا ٟاهبؽاااار ٗاملتقااااد
اهبؽاااريٙ – ٝعجاااس اهلاااثري ًاااّ املبؽااارً ّٙاااّ
تؽااا٘ٙرٓا ٗتصاااجٚؤا ,كٌاااا ٙبااادٗ يف ٗؼاااأ
اهطبٚعااااًٗ ٞظآرٓااااا ٗمجاهلاااااٗ ,ا٪ظاااا اؿ
ًِٗامٍٔ اهِفصٚ ٗ ,ٛوٕ هوخركٗ ٞأحادا ٔا,
ٗاهقدر ٝعو ٟاهةكٚب ٗاهبِا ١اهفين.)99(.

النقد األدبي لإلناا الروائي لطه حسني
اُقصااٍ أدباااً ١ؽاار ٗاهعاااب اهعرباا ٛحاا٘ي
اإلُتاج ا٪دب ٛهطٕ حصني ًا باني ُاقاد ٨ليف عَاد
كى ًا أُتجٕ ًّ قؽؾ ٗرٗاٙا هٚض هٕ حاظ
يف اهفاااّ اهقؽؽااا ,ٛكٌاااا كتاااب اهااادكت٘ر
إااعٚاااى أدٓاااٍٗ ,اهااادكت٘ر إبااارآُ ٍٚاااا ,ٛ
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ٗاتاااابعٍٔ فاااا٧اد دٗارٖ اهاا ا  ٜرفاااال أْ تلااااْ٘
قؽؽاإ ٗرٗاٙاتاإ كاُا ًااّ اهفااّ اهقؽؽاا,ٛ
ٗأقاارٗا فق ا يف ٗاحااد ٝاهااحت  ٘ٙااد فٔٚااا عٌااى
فااين (اٙ٪ااااَ )(ٗ .)94رأ ٠ا٪دٙاااب ؼااا ٩عباااد
اهؽااب٘ر أْ أدبااا ١اهرٗاٙااٗ ٞاهقؽاا ٞاملؽاارٙني ب
ٙتا رٗا ب ا دل طاإ حصااني ,بااى دااا أُااتق ت٘فٚااق
احلل ٍٚفقايً ًّ( :عطأ ت٘فٚاق احللا٨ ٍٚ
ًّ عبا ٝ١طٕ حصنيٗ ,ت رٗا بع٘د ٝاهرٗ ٗ ,ب
ٙت رٗا بدعا ١اهلرٗاْ)()99

أًااا ا اُااب اهثاااُ ٛاإلجيااابً ٛااّ ا٪دبااا١
ٗاهِاقد ًّ ّٙا٪دبا ١اهعرل فقد أظادٗا باإلُتاج
اهرٗا٢اا ٛه٫دٙااب طاإ حصاانيٗ ,قاادرٖٗ عاهٚاااً,
ٗعدٖٗ ب ُٕ أشأٍ كاثريًا يف اهتطا٘ر اهتجدٙادٜ
ٗاحلدٙا ه٫دل اهعرب ,ٛفقاي ا٪دٙب اهلابري
إبرآ ٍٚعبد اهقادر املازُ ٛعّ قؽؾ ٗرٗاٙاا
طإ حصاني( :إْ اهاادكت٘ر طإ حصاني قؽؽااٛ
باااريفٗ ,أدٙااب رٗا٢ااً ٛااّ اهطبقاا ٞاهرفٚعااٗ ,ٞإُاإ
مااري هاا٫دل املؽاار ٜيف رأٙاا ,ٛأْ ِٙفاا٘ عِاإ
باارد ٝاهقوااٍٙٗ ,تِاااٗي قوااٍ اهقؽاااؿٗ ,أحصاابٕ
٘ٙافقين عو ٟكتابإ "اٙ٪ااَ" شاٚبق ٟعوا ٟحاني
قاااد ٙبقااا ٟأٗ ٙ ٨بقااا" ٟحااادٙا ا٪ربعاااا "١أٗ يف
"ا٪دل ا آو.)92()"ٛ

اخلامتة
هقااد تاارن اهاادكت٘ر طاإ حصااني هوٌلتبااٞ
اهعربٚا ٞإر ااً ـا ٌاً ًااّ ا٪عٌااي ا٪دبٚاا ,ٞاهااحت
مودتٕ ,فلاْ حقاً أعٌ ٟاهبؽر؛ إ ٨إُٔ كاْ
ًتقاد اهبؽاري ,ٝفقااد لااٗز تواام اهعآا ,ٞحااني
ظبٕ ُفصٕ باهثٌاً ٞيف كتاال اٙ٪ااَ اها  ٜدْٗ
ف ٕٚشريتٕٗ ,لكر ب ُٕ اُتؽر عى عٌ ٟاهبؽر
بقدرتٕ عو ٟاشت داَ اهؽ٘ ٗاهصٌع يف تٌِٚاٞ
قدراتاااااإ اإلبداعٚاااااا ٞيف فِااااااْ٘ ا٪دل اهعربااااااٛ
ٗاهعامل ,ٛكٌا كااْ ٙعاتين دظٔارٖ اخلاار ٛ
ًٗوبصااااإ ًٗ كوااااإٗ ,تغطٚااااا ٞعِٚٚااااا ٞبِظاااااارٝ
رمٚؽ ٞاهثٌّ.
كااااْ طااإ حصاااني أدٙبا ااً كااابرياً رفااال
ا ٌااا٘د ٗا٨ـاااطٔاد ٗاهظواااٍ ٗا ٔاااى ,أحاااب
ٗطِاإ ٗعرٗبتاإ ٗإُصاااُٚتٕٗ ,ظااجع اهلااثري ًااّ
ا ٚى ا دٙد ًّ ا٪دبا ١يف ًؽر عو ٟاإلُتاج,
ُٗعااااارٖ يف اهااااادٗرٙا اهعااااأرٗ ٞٙا٪شاااااب٘عٞٚ
ٗاهٗ ,ًٞٚ٘ٚطباعتٕ يف كتب تقدَ ٪بِا ١اه٘طّ
اهعرباااٗ .ٛاهلتابااا ٞعاااّ ٓا ا ا ا٪دٙاااب اهلااابري
لتااااج إىل دلوااادا ٗهاااٚض ًقاهااا ٞؼاااغري٨ ,ٝ
تعط ٕٚإ ٨سً ١ا ٙصري ًا ًّ حقٕ عوا ٟأًتإ ٗعواٟ
املٔتٌني با٪دل اهعرب ٛاحلدٙا.
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الكواكبـي ..من منظور خمتلف !
م .عبد الوهاب حممود املصري*

َكرَــ١
ايهــٛانه ٖــ ٛالــر ايــصدٔ ــٔ دــر
ٗــي ٞ٥ــٔ َعــكٛذ ايهــٛانه ٖٚـٜٓ ٛتُــٞ
ظـــص ٠اٍ ايهـــٛانه ا ؽـــٗٛش ٠ايكر ـــ ١ايــ
تٓتعب يٗٝـي ايؽـٗلي ٤ا رشظـ ١ايهٛانلٝـ١
ًـــب َٓـــس
ٚقـــر ٖـــياص اـــراذَ ٙـــٔ ٜـــصإ
نثــص َــٔ ش كــ ١قــصٚ ،)1 ٕٚاــر ٙاربنـ ٖــٛ
ايؽٝخ ا تصٛف صف ٞاير ٜٔاربشذ ًٝـ ٞا تـ٢ ٛ

ايّ  ،)ّ1334ايس ٟهُت زشٜتـ٘ ٜـصإ ـر٠
نثص َٔ قصٕ َٔ ايطَٔ )2

ٚقــر ْؽــالم ا َــيم اظــتفٗيّ اــر ٠ــٍٛ
ا قـــ ١ايهـــٛانه يرتـــر ٟٜٛالـــيػ ًُـــٞ
ايثــــيْ ٞا كــــصٚف يظــــتلراذ ٚ ،ٙــــ ٍٛنتي ٝــــ٘
ايًــس ٜٔاؼـــتٗص ُٗــي ٚ ،ـــ ٚ ٍٛيتــ٘ ٚظـــٓ يٍٚ
ضتــٖٔٓ ،ــيًٝ ،ــ ١كــ اذتكــي٥ل ــ ٍٛتًــو
ايكضيٜيَ ،لتر٥ني ٓلس ٠اـٔ ايهـٛانه  ٚكـي
يًُٛظٛا ١ايكص  ١ٝا ٝعص٠
ٚال :ايهٛانلـٖٛ َٔ ٞ؟
$ايهــٛانه ،الــر ايــصدٔ– 1854 :

 ،)1992نيتــب اص ــَ ٞــٔ ضاُــي ٤اإلصــ
ًـــب ٚتكًـــِ ٗـــيْ ٚ ،ؽـــال ٗٝـــي اصٜـــر٠
ٚيـــر
ايؽــٗلي )٤ــِ االاتــراٍ) ا ًتُٗــي اذتهَٛــ١
ايرتنٚ ١ٝا ر ٠كر اربخـصٗ ،٣ـياص َصـص
ٛاصً ١ذاٛت٘ ايكص  ١ٝايت صشٚ ،١ٜاتصٌ جبُيٍ
ايــــر ٜٔارب ــــيْٚ ٞستُــــر الــــرٚ ،ٙاؼــــرتى

حتصٜص $ا ؤٜرٚ ،#قيّ ـص م ٚاظـك ١ضتـي٤
ايكــــيس اإلظــ ـ ََ ،ٞــــٔ ظــــٛا ٌ ايصــــني
صٜكٝـــي ايؽـــُييٚ ١ٝادتٓٝ ٛـــ ١ؼـــٗص هتي ٝـــ٘
$طلي٥ع االظـتلراذ ّ $ٚ #ايكـصٚ #٣اربَ ٍٚكـيالم
اـــــٔ ـــــص اذتهـــــِ االظـــــتلراذ ٟاضتـــــراش
ايؽـــــــكٛقٚ ،قـــــــر قـــــــٛشٕ هتـــــــيق $ايككـــــــر
االاتُيا #ٞيصٚظٚ ،ٛايثيْْ ٞكر رب ٛاٍ ايكـيس
اإلظـ َ ٞقييــب خٝــييٜ ٞصــٛش َــؤاصا اكــر
َهــٚ ١تهًــِ ٝــ٘ لثًــ ٕٛيؽــت ٢اربق ــيش
اإلظ َ)3 #١ٝ

*

يْٝي ٍٛ :ا ق ١ايهٛانه يرترٜـٟٛ
الــيػ:
ٜكــ ٍٛا ــؤشد ايــرنتٛش َ ٛــل ـ ا صاــ:١
$نيْــــت ايك قــــٝ ٚ ١كــــ ١ــــني الــــر ايــــصدٔ
ايهــــٛانه  ٚــــني ارتــــر ٟٜٛالــــيػ ًُــــٞ
ايثـــيْ ،ٞايـــس ٟطُـــع َٓي عـــ ١الـــر اذتُٝـــر
كــصق اي اــ٦ني ايعــٛشٜني َصــص ٚ ،نــصّ
ايهٛانه ايسٓ ٟـ ٢اًٝـ٘ نـث ا َكرَـ١
نتي ــ٘ $طلــي٥ع االظــتلراذ ،#نُــي قــيّ ص ًــ١
طيف ٗٝي ييل ذ ايكص  ١ٝإٜكيض َٓ٘ يًرايٜـ ١يـ٘
ؽالٕ صـٛي٘ اًـ ٢ارت ـ ١اإلظـ َ ،١ٝنُـي
نـــصش ايهـــٛانه َردـــ٘ يًســـر ٟٜٛالـــيػ
ًُــــ ٞايثــــيْ ٚ ٞاًــــٔ اــــٔ اختٝــــيش ٙيًكــــيٖص٠
َصنطا نتي ٘  ّ $ايكص #٣اًَ ٕ ٢صص ذاش
*

باحث وكاتب سوري.
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ايكًــِ ٚاذتصٜــ ،١خصٛصــي $ ٕ ٚآي ــ٘ ايعــيَ#ٞ
َــــٔ اٍ ٝــــت ــــيضٚا ــــني ظــــي٥ص ًَــــٛى اربَــــِ
َ ٚصاٗ٥ــي قصــب ايعــلل االط ـ ع اًــ ٢ــٛاٍ
ايـــــرْٝي ،ياتٗـــــرٚا ايرتقٝـــــيم ايعٝيظـــــ١ٝ
ٚايكُصاْٚ ١ٝايكًُٚ ١ٝايتٓظٚ ١ُٝٝا رْ ١ٝاً ٢ر

تكل ايهٛانه)4 #

ثالثاً :حول كتاب «أم القرى»:
ذشاظــــــت٘ اــــــٔ ايهــــــٛانهٜ ،كــــــٍٛ
ايـــرنتٛش ظـــيَ ٞايـــرٖيٕ نتي ـــْ٘ٛ :ا ـــ
ايفهــص ايكص ــ$ :)ٞالــر ايــصدٔ ايهــٛانه
نيٕ ر شٚاذ هص ٠ادتيَك ١اإلظـ َ)١ٝ
ايكصــص اذتــرٜد ٚقــر ــصذ ًــي نتي ــي نــيَ
مســــي ّ $ ٙايكــــص #٣صــــيه ٝــــ٘ هــــص ٠ايــــرٜ
ٚايعٝيظـــ ٞقييـــب شٚا٥ـــ ٞذااٝـــي ربٕ تهـــٕٛ
ارت ــ ١اص ٝــ ٚ ١قــصٜؾ ييــسام َٚصنطٖــي
َهٚ ١نيْت خ ت٘ اًُ ١ٝدتيَك ١ظ َ١ٝ
ٚ$خيٝــٌ يًكــيش ٕ ٖــس ٙايكصــَ ١ــٔ ْع ـ
ارتٝــيٍ عــب ،يهــٔ ايهــٛانه ٜكــٕ :ٍٛ
ًي صـ َـٔ اذتكٝكـٚ ١قٛيـ٘ ٖـسا ٜطٜـر ايكصـ١
شٚاٜٚ ١راِ خٝيًي َي ٜـرٜص ٗٝـي َـٔ ـٛاش َٚـي
جيكٌ ني ٜرٜٗي َٔ َكرَ١
ٗ $ـــٜ ٛهـ ـ ْفعـــ٘ ـــييفصاتٜٚ ٞكـــٕ ٍٛ
يعـــــٌ ايكًُـــــيٚ ٤ايعـــــصاٚ ٠ايهتـــــيق
كـــ ـ
ٚايعٝيظــٝني وثــٛا ايٛظــي ٌ٥يًٓٗضــ ١اإلظـ َ١ٝ
الخـــسٚا ٜٓؽـــص ٕٚاشاٖ٤ـــِ زيـــو ادتصا٥ـــر
اإلظـ َ ١ٝآًرٜــٚ ١ا صــصٚ ١ٜايعــٛشٚ ١ٜايتتيشٜــ١
ٜٚك ْ٘ ٍٛاطًع اً ٢نث َٔ َكيالتِٗ ٖـسا
ا ٛعــٛع ْ ٚــ٘ قًــرِٖ ٓؽــص َــي اــٔ يــ٘ ــِ ذاــي
يككــر يكٝــَ ١ــٔ ظــصا ٠اإلظـ ّ َهــَٗ ١ــر
اًراٜـــٚ ،١قـــيّ طٜـــيشَٗ ٠ـــيم ايـــل ذ ايكص ٝـــ١
الظــت ع ارب هــيش ٚتٗ٦ٝــ ١االاتُــيع َٛظــِ
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ذا ٤صٜض ١اذتـ سـصم َـٔ ًرتـ٘ ـرَ ٣ـرٕ
ايفـــــصام ،ـــــِ ظـــــًو اي صٜـــــل ايل ـــــصَ ٟـــــٔ
ـــ ـ ٚم رَؽـــــل ٚايكـــــرػ
اظـــــهٓرش١ْٚ
ٚاالظــــهٓرشُ ١ٜصــــص ٚايعــــٜٛغ ٚاذترٜــــر٠
صٓكي ٤كرٕ ٚاُيٕ ٚايهٜٛت  ٚي ٌ٥ي رٜٓـ١
َٚهــٛ ،١اــر ارب يعــٌ ايــس ٜٔااتُــع ٗــِ
ايــل ذ قــر اــي ٛا ايــرا ٠ٛاــرا اربذٜــب ايل ٚتــٞ
ِ ظك ٢خت ا اؽص اضـٛا عـي ِٗ
ارباضــيَ ٤ــٔ َــصانؾ ٚتــْٛغ ٚايكع ـ ٓ ١ٝٓٝ
 ٚج ١ظـصاٚ ٟتفًـٝغ ٚت ٜـط ٚني ـٌ ٚنؽـ ص
ٚقيضإ  ٚهني ٚنًهتي ٚيٝفص ٍٛ
َ ٞت صف مبهٜ ١ككر
 ِ $خت ذاشا
ٗٝـــي االاتُياـــيم صـــٛش ٠خفٝـــٚ ١اظـــتالاصٖي
يظــِ ــٛاق ذانعــتيْ ٞشٚظــ ٞيتهــَ ٕٛصــ١ْٛ
َــــٔ ايتكــــص ٚاْككــــر ا ــــؤاص ا ـــ اؽــــص
ااتُياي ن ااتُيع ايٛذاع هيْـت َـسنصام
ٖيَــ ١صــيش عــل ٗي ٚتعــجًٗٝي هيَــٌ ايرقــ١
ٚنــــيٕ ٖــــسا ايهتــــيق ٖــ ـ ٛايعــــجٌ ٜتضــــُٔ
نٝف ١ٝاالاتُيايم ٚا فيٚعيم ٚا كصشام ارا
َي ا صم ادتُك ١ٝنتُيْ٘
ٚ$شا ايعــــــٝر ايهــــــٛانه ٜلعــــــ
ايهتــــيق ظــــجٌ االاتُياــــيم ا ــ ـ اؽــــص
صــــ شد يهـــــٌ ااتُـــــيع ـــــييٚ ّٛٝايتـــــيشٜخ
 ٚعيف ايعٝر ايفصات )ٞكر ْٗيٜـ ١الاتُياـيم
ال كـــ ١ـــني ٗٝـــي ظـــلب تكًـــل ادتُكٝـــ ١ل ـــد
ايعٝيظـــــ ١ايرٜٝٓـــــً ٚ ١ـــــي ا ٛقـــــع اربٍٚ
َٓيقؽــيتٗي كــيٍ ْٗــي وثــت اًــ ١ايفتــٛش ــص م
َٓٗي ارتًٌ ايـر ٜـإزا ضايـت ايكًـ ١ضاٍ ا كًـٍٛ
ٚذاش  ٍٛايٓكر ايس ٟهـٔ ٕ ٜٛاـ٘ ٖـسا
ايكيْ َٔ ٕٛصً ١اير ٜٔإذاش ٠ا ًو ٚحتـر كـر
زيــو ارت ــ ١اإلظــ َ ١ٝاًــَ ٢ــص ايكصــٛش
ايكثُـيْٝني ٚتهًـِ اـٔ ظـ طِٗٓٝ
تً ٢
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ٚش  ٣كر زيو ٕ ته ٕٛادتيَكـ ١ايرٜٝٓـ ١حتـت
يٛا ٤ارت ـٜ ٕ ٚ ١هـ ٕٛارتًٝفـ ١اص ٝـي قصؼـٝي
َعــــــتجُكي يًؽــــــصاٜ ٕ ٚ ٥هــــــَ ٕٛصنــــــطٙ
َهــ )١تــصتل ــ٘ يٝــع ايعــً ٓيم ٚاإلَــيشام
اإلظ ـ َ ١ٝاشتليطــي ذٜٝٓــي ٚشظــِ ٖ٦ٝــ ١ايؽــٛش٣
ٚاالحتــيذ اإلظــ َٚ ٞظــٛه شاــي ٤ارت ــ١
ايكـــصق ً ٚـــٌ ظـــليق اي ـــط ٚايتتـــيشٚ ٟاربٚش ـــٞ
خ ٍ ايكص ٚ ٕٚني ْٗي يٝعـت َـٔ ْـٛاع ادتٗـيذ
ٚال َــــٔ اذتــــصٚق ايرٜٝٓــــ ٚ ١ــــي ٖــــ ٞنــــيشام
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ٜٚـــــص ٣كـــ ـ ا ـــــؤشخني ٚا فهـــــصٕ ٜٔ
هــص ٠نتــيق  ّ $ايكــصَ #٣ــالخٛزَ ٠ــٔ نتــيق
َ$عتكلٌ اإلظ ّ #يًُعتؽصم اي  ٜـيًْ ٞـٓ
ٜكـــَ ٍٛـــث ) ا ـــؤشد ا صَـــٛم يـ ـ م ـــٛشاْ:ٞ
$نيٕ ٚيفصٜـر ًـٓ ؼـياصا يْٜٛـي ال ـالػ ـ٘،
ٚاشظــتكصاطٝي ٛشٜــي اًــ ٢طصٜكتــ٘ ارتيصــٚ ،١زا
طـــي ع اـــيطف ٞعـــيػٚٚ ،طٓٝـــي اًـــ ٢اي ـــصاض
ايكـر ِٜنضـل٘ اــرّ ْيقـ ١االظـتكُيش ادترٜــر،
ٚشَٚيْ ٝكٝــي نــص ٙاــرٕ ايكــصٕ ايتيظــع اؽــص
ا ٝهــــــيْٝهَٛٚ ،ٞيكــــــي يربشاــــــي ٤اي ص ٝــــــ١
ٚارتٝـــــ ٍٛايكص ٝـــــٚ ١قـــــر طـــــيف َـــــع ضٚاتـــــ٘
ايص يش ٣ايعٛشٚ ١ٜايكص  ١ٝني اـيَٚ 1877 ٞ
ٚ ،ّ1879تــٛن تــ ٢صتــر اــيّ ،ّ1879
ٝــد ــرم ًــِ لًهــ ١ا ــٔ ايصؼــٝر ايص ـ ٠
ايكيُ٥ـــ ١اًـــْ ٢كـــي ايرٚيـــ ١ايٖٛي ٝـــ ١ارب، ٚ
عـــــٝرا يًُثـــــيٍ ارباًـــــ ٢يً صٜـــــ ١اإلْعـــــيْ١ٝ
مبعيٚاتٗي ا عـتٓر ٠ايلعـيطٚ ١اـرًي ايكـيِ٥
اــٌ ايٓظــيّ ارب ــ ٟٛايكــرٚ ،ِٜزيــو ــييصنِ َــٔ
قعـــٛتٗي ايلراٝ٥ـــ ١ايـ ـ س  ٜظيٖـــي  ٚشمبـــي
لــساٖي  ٚاــيّ  ،ّ1889اظــتكص ًــٓ صٖــ١
َصــــــص يتكٜٛــــــ ١ي تــــــ٘ ايكص ٝــــــٚ ،١ذشاظــــــ١
اذتصنـــــيم ٚايكضـــــيٜي اذترٜثـــــ ١اإلظــــ ّ
ٖٓٚــيى تكــصف ستُــر الــرٚ ،ٙمســع يًُــص٠

ارب ٚيرب ــــيْٚٚ ،ٞقــــح اًــــ ٢ش ٚاإلصـــ
ادترٜـــــر ايكـــــيس اإلظـــ ـ َٚ ٞقـــــر عـــــُٔ
َ ظيتــ٘  ٚهــيش ٙظًعــًَ ١ــٔ ا كــيالم اي ـ
ْؽــــــصم اــــــيّ  ّ1882نتــــــيق مســــــيٙ
َ$عــتكلٌ اإلظ ـ ّٚ ) #ايهتــيق ٜــرا ع اــٔ
هـــص ٠اظـــتكيذ ٠ايكـــصق ضايَـــ ١اربَـــَ ١ـــٔ ٜـــر
االتــــــصاى ،لــــــي ٜتضــــــُٔ ايكــــــ ٍٛــــــالٕ ضٚاٍ
اإلَ اطٛش ١ٜايكثُيْٝـ ١اإلظـ ََ )١ٝـص ستتـّٛ
َٚصنٛق َ ٘ٝكي ٜٚؽهٌّ ايهتيق ذ ياي أ
ــيق االاتٗــيذ َــٔ ارٜــر  ٚاــيذٓ ٠ــي ٤ارت ــ١
ايصــ  ،١ ٝيتهـــٖ ٕٛـــ ٞايعـــً  ١ايكًٝـــي ايــ
َٓٗي ٜعتُر اإلص ايككي٥ر ٟؼـصاٝت٘ يهـٔ
ايهتــــيق ٜصــــص ــــالٕ ايعــــً يٕ ايكثُــــيْ ٞال
هٓ٘ ٕ ٜه ٕٛخًٝفٖ َٔ ١سا ايٓـٛعٗ ،ـ ٛال
ًو كي ؼصاٝي ارت  ،١نُي ٕ ايتكًٝر
ايكثُيْ ٞهيًَ٘ ٜتٓي َ ٢ع تح ـيق االاتٗـيذ
ٚاً ٢نٌ ،إٕ َعتكلٌ اإلَ اطٛش ١ٜنيَ ،
ٚيٝغ َٔ ا عـتلكر ٕ تلتًكٗـي شٚظـٝي ٚايُٓعـي،
ٝتسً ٢اربتصاى ،ز زاى ،أ اإلظ ّ يـسيو،
ــإٕ اإلصـ َتٛقــح اًــ ٢ايكــصق ٗــؤالٖ ٤ــِ
اــرش ايٓــيػ مبُيشظــ ١االاتٗــيذ ،ن ـ ْٗــِ ال
هـــِٓٗ ايكٝـــيّ ـــسيو وصٜـــ ،١ال زا اـــيذم
ارت ـــــــ ١ايكـــــــصق ـــــــإزا َـــــــي اْٗـــــــيشم
اإلَ اطٛشٜـــْٗ ١يٝ٥ـــي ،كـــر ٜٓككـــر زتًـــغ َـــٔ
ايكًُــــيَ ٤هــــ ،١الختٝــــيش خًٝفــــ ١اص ــــ،ٞ
ٜٚه ٕٛيربشاح َـٔ ؼـصاف َهـ ٚ ،١ز زاى،
تصـــلح َهـــ ٚ ١ا رٜٓـــ ١ذٚيتـــ٘ ايلي ٜٛـــ)6 #١
ال ــأ ٕ هــيش ً $ـــٓ  #ــ ٍٛاكــر َـــؤاص
يًُعـــًُني َهـــٚ ،١اكـــٌ ارت ـــ ١اص ٝـــ،١
َٚصنطٖــي َهــٖ ،١ــ ٞاال هــيش ْفعــٗي اي ـ
تلٓيٖي ايهٛانه نتي ٘  ّ $ايكـص #٣ايـسٟ
عــب ايلي ــد ستُــر
صــرشم طلكتــ٘ اربٚ
نيَــــــٌ ارت ٝــــــب ،نتي ــــــ٘ $اإلصــــــ
ٚايٓٗضـــــــ ،#١ايكعـــــــِ ارب )327 ،ٍٚاـــــــيّ
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 ٟ ،ّ1999كـــــر  18ظـــــَٓ ١ـــــٔ صـــــرٚش
نتيق ًٓ َ ٍٛعتكلٌ اإلظ ّ)!!!
ٜٚك ٍٛا فهص ايعف عني دـر َـني:
ُٝ $ــي ٜتصــٌ فهــص ٠ايكَٝٛــ ١ايكص ٝــ ،١نــيٕ
َ ٍٚـــٔ العـــص آٗـــي ٚيفـــصذ ًـــٓ اي  ٜـــيْٞ
نتي ٘ َعتكلٌ اإلظـ ّ) اـيّ ٓ ،ّ1882كـٌ
ايفهـــص ٠آـــ٘ الـــر ايـــصدٔ ايهـــٛانه
نتي ـــ٘  ّ $ايكـــصٚ ) #٣نيْـــت ٖـــس ٙايـــرا٠ٛ
ْ ٍٚكً َٔ ١هص ٠ادتيَك ١اإلظ َ ١ٝاي قيّ
هص ٠ايك ١َٝٛايكص )7 #١ٝ
ٗي ارب يْٞ

رابعاً :حول كتاب «طبائع االستبداد»:
ٜكــ ٍٛا ــؤشد ايــرنتٛش ْــٛش ايــر ٜٔــيطّٛ
اــٔ نتــيق ايهــٛانه $طلــي٥ع االظــتلراذ:#
 ٜ$ص ايهٛانه نتي ٘ ايكض ١ٝييعـؤاٍ
اآلتَ ٞي ٖ ٛاالظتلراذ؟ ٜٚكص ٜ٘ ِ ،تعيَٚ ٍ٤ـي
ٖــ ٛذا ٤ايؽـــصم َٚــي ٖـــ ٛذٚانٙ؟ ٜٚــص ٕ ٣صـــف١
االظتلراذ ايَ ١تؽٌُ ه ١َٛاذتـينِ ايفـصذ
ا ًــل ايــس ٟتــ ٛاذتهــِ يي ًلــ ٚ ١ايٛشا ــ،١
ٚتؽــٌُ اذتهــِ ايفــصذ ٟا كٝــر ا ٓتســب َتــ٢
نــــيٕ نـــ َعــــؤ ٚ ،ٍٚهَٛــــ ١ادتُــــع ٚيــــٛ
َٓتسلــــــي ربٕ االؼــــــرتاى ايــــــص  ٟال ٜــــــر ع
االظــتلراذ ٚ ،ــي قــر ٜكــر يــ٘ االخــت ف ْٛاــي،
ٚقـــر ٜهـــ ٕٛآـــر االتفـــيم عـــص َـــٔ اظـــتلراذ
ايفصذ )
َ ٚكــص وثــ٘ اًــ ٢ايــرٚ ٜٔاالظــتلراذ
ٜـــص ٣ايصـــًٝ ٚ ١كـــُٗٓٝ ١ـــيٚ ،زيـــو ربٕ ا عـــتلر
ٜتســـس يٓفعـــ٘ صـــف ١قرظـــٜ ١ٝؽـــيشى ٗـــي ا
ٚجيكــٌ ْفعــ٘ ن ـ َعــؤَ ٍٚــيّ ــر ال َــيّ
ا ٜٚ ،تسس يْ َٔ ١شايٍ ايرٜ ٜٔك ْ٘ٛٓٝاًـ٢
ظًــــِ ايٓــــيػ يظــــِ ا  ٚ ،تفصٜــــل اربَــــ١
َــساٖب ٚؼــٝع َتكيذٜــٜ ١كــي ّٚكضــٗي كضــي
ٕ تضكح ٚتسٖب شدٗـي ٚخيًـ ٛادتـ ٛيًُعـتلر
)

:8

ٖٚهـــسا دـــي ٍٚايهـــٛانه نتي ـــ٘
$طلــي٥ع االظــتلراذ #حتًٝــٌ االظــتلراذ ٚ ٚصــي ٘
ٚا قتـــ٘ ـــياتُع ٚاربَـــٚ ،١ا ـــيش ٙاًُٗٝـــي
شتتًــح ؼــؤ ٕٚاذتٝــيٜٚ ،٠ــصا ٙظــلب نــٌ ـ ٤
ٚيــــسيو ٜثــــٛش اًــــ ٢ايظًــــِ ٜٓٚلــــ٘ ْتي٥جــــ٘
ايعٜٝٗٚ ،١٦ٝب ل ق َ٘ٛا عًُني ايٓٗٛ
ٚاــرّ ارتٓــٛع َعتؽــٗرا كــ ٍٛايــٓه :يتــالَصٕ
ي كصٚف ٚيتٓٗ ٕٛأ ا ٓهـص ٚ ،يٝعـً ٔ ا
اًــــٝهِ ؼــــصاشنِ ٝــــرا ٛخٝــــيشنِ ــ ـ
ٜعتجيق ًِ)ٚ ،قٛي٘ َٔ :ش َٓ ٣هِ َٓهـصا
ًــٝ ٙ ٝــر ٕ ٚ ،ٙس ٜعــت ع لًعــيْ٘ ٕ ٚ ،س
ٜعت ع لكًل٘ ٚزيو عكح اإل يٕ) )
َ ٚكـــص اي تـــ٘ اـــٔ ظـــؤاٍ :نٝـــح
ايعــــل ٌٝايــــتسًت َــــٔ االظــــتلراذٜ ،كــــٍٛ
ايهـــٛانه ٕ اربَـــ ١ايــ ال ٜؽـــكص نًـــٗي ٚ
نثصٖــي ــاالّ االظــتلراذ ال تعــت ل اذتصٜــ،١
 ٕ ٚاالظـــتلراذ ال ٜكـــي ّٚييؽـــر ٚ ٠ـــي ٜكــــيّٚ
ــييًني ٚايتــرشم ٚقلــٌ ا كيَٚــ ١جيــب االظــتكراذ
ٚاختــيز َــي دــٌ ستــٌ االظــتلراذ ٖٚــٜ ٛــصٕ ٣
تاليٝب ايك ٣ٛادتُيا ١ٝاربَـ ١ؼـصض عـصٚشٟ
ي صذ االظتلراذ ربٕ ايكٌُ ايفصذ ٟاط ٞ٥عٝ
ٚقــــر جيًــــب ْهعــــَ ٕ ٚ ١كيَٚــــ ١االظــــتلراذ
حتتــــيم تٗ٦ٝــــ ١اربشاعــــ ٞايصــــيذت ،١تٗ٦ٝــــ١
ارب هيش ٚايكٝيّ ييرايٜـٚ ،١ايتلؽـ ـييفهص٠
شتتًـــح ٚظـــيض اربَـــ ١يٝجتُـــع ـــصاذ ٖـــسٙ
اربَــ ١اًــ ٢ايفهــصٚ ٠يٝكص ــٛا نٝــح ٜــرا كٕٛ
آٗـــي ٜٚتســـسَ ٕٚـــٔ ايٛظـــيَ ٌ٥ـــي ٖـــ ٛنفٝـــٌ
ييٓجي ٚحتكٝـل اربٖـراف ٚال ؼـو ٕ نـٌ
ٖس ٙاالَٛش وياـٚ ١قـت ٚصـ  ٚـسٍ اٗـر:
$جيب ٚال تٓل ٘ٝغ اربَ ١االّ االظتلراذ ،ـِ
ًٜــطّ دًــٗي اًــ ٢ايل ــد ايكٛااــر اربظيظــ١ٝ
ٚايعٝيظــــ ١ٝا ٓيظــــلً ١ــــي وٝــــد ٜؽـــ ٌ زيــــو
هــيش نــٌ طلكيتٗــيٚ ،اربٜ ٕ ٚلكــ ٢زيــو

الكواكيب  ..من منظور خمتلف!

حتـت شتـ ايككــ ٍٛظـٓني ــٌ اؽــصام ايعــٓني
تٜٓ ٢ض ايَي)8 #
ٜٚـــــص ٣كـــ ـ ا ـــــؤشخني ٚا فهـــــصٕ ٜٔ
نتيق $طلي٥ع االظتلراذ #يًهـٛانه َكتـلغ
هيش ٙأ نيتـب  ٜـييٜٚ ،ٞكـَ ٍٛـث )
ا فهـــص ا ـــؤشد دـــر َـــني اـــٔ ايهـــٛانه
ٚنتي ــ٘$ :يكــر اقتــلغ ٝــ٘ نــث ا َــٔ قــٛاٍ
ايهيتب اإل ٜيي ٞايف )9 #ٟ

ٜٚؤنـــر ا فهـــص اربنـــيذ  ٞايـــرنتٛش
ُٗ ٞارايٕ ٖس ٙاذتكٝكٝ ،١ك :ٍٛيكـر تؽـلع
ايهــــــٛانه ــــــييفهص اي ص ــــــ ٞاذتــــــرٜد،
ٚاظــتًِٗ اًــٚ ٢اــ٘ ارتصــ ٛاُــٌ اإل ٜــييٞ
ٝتٛش ٜٛايف  ٟا ت ٢ ٛايّ )19 ّ1893

ٜٚك ٍٛا ؤشد ايرنتٛش َ ٛـل ـ ا صاـ،١
نسيو ٚ$ :ايؽيّ طًـع ايهـٛانهٚ ،نـيٕ
ظٗــــــــٛش ٙهتي ٝــــــــ٘ ّ ايكــــــــص ٚ )٣طلــــــــي٥ع
االظـــتلراذ) لـــي ْكـــٌ اـــٔ اي ـــصقٚ ،س ٜهـــٔ
ٜكــصف ي ــ ١اٚش ٝــ ،١ــي نــيٕ ٜكــصف ايكص ٝــ١
ٚايرتنٚ ١ٝايفيشظ ،١ٝيظتفيذ لـي ْكـٌ يٗٝـي،
ٚلي نيٕ ٜرتاِ ي٘ٚ ،ظٗص ـص ٖـسا االقتلـيػ
نتي ـــ٘ طلـــي٥ع االظـــتلراذ) ،ايـــس ٟاقتـــلغ
نـــث ا َـــٔ قـــٛاٍ ايهيتـــب اإل ٜـــيي ٞيفــ ٟ

 )ّ1893 – 1749ايـــــــــس ٟوـــــــــد وثـــــــــي
َعتضــــٝفي االظــــتلراذٚ ،ا قتــــ٘ ييــــر،ٜٔ
ٚت ٓ ٢يذتص ،١ٜكر ظي يفـ ٚ ٟش ـي ضتـٛ
ظــــلع ظــــٓٛامٚ ،ذشػ نتــــب ــــٛيت ٚشٚظــــٛ
َٓٚتعـــهٚ ،ٛٝتؽـــلع ـــاشا ِٗ٥اذتـــصٚ ،٠تكؽـــل
اذتصٜــــٚ ،١نــــص ٙاالظــــتلراذ ،ؼــــر ايهــــص،ٙ
يذتصٜــــــَٓٚ ،١يٖضــــــ١
ٚٚاــــــ٘ ذ ــــــ٘ يًــــــت
االظتلراذ ْ ٚ ،ل سيو يٍ شٚاٜيتـ٘ ،ثـ٘
نتي يت٘ٚ ،يهٔ ايهٛانه ٖضـُٗي ٚاـرًي

مبـــــــي ٜٓيظـــــــب ايل٦ٝـــــــ ١ايؽـــــــصقٚ ،١ٝايككًٝـــــــ١
اإلظ َٚ ،١ٝضاذ َٔ

يش ٘ ٚاشا)11 #٘٥

خامسـاً :حول وفاة الكواكبـي:
مثـــ ١ا َـــ ١اظـــتفٗيّ نـ ـ  ٣ـــ ٚ ٍٛـــي٠
ايهــٛانه ٜكــ ٍٛا ــؤشد ايــرنتٛش َ ٛــل ـ
ا صاــَ$ :١ــيم ايهــٛانه ايصا ــع اؽــص َــٔ
ْٜٛٝٛ

طٜصإ)  ّ1993ييكيٖص ،٠اكب اٛذت٘

َٔ ضٜيشت٘ يًسر ٟٜٛاليػ ًُ ٞايثيْ)12 #ٞ
ٚقــــر ظٗــــصم ذشاظــــْ ١ؽــــصم

اصٜــــر٠

$اربٖــــصاّ #ا صــــص ١ٜاــــيّ  ٕ ،1997اُــــ ٤
ـــينِ َصـــص ارتـــر ٟٜٛالـــيػ ًُـــ ٞايثـــيْٞ
ا كـــصٚف يظـــتلراذٖ ،ٙـــِ ايـــس ٜٔذظـــٛا ايعـــِ
يًهٛانه ٚلي اي ٤تًو ايرشاظ$ :١نـيٕ
ايهـــٛانه َ ٍٚـــٔ ْـــيذ ٣تجصٜـــر ا ًهٝـــ،١
ْٚلـــــــــس االظـــــــــتلراذ ٚايكلٛذٜـــــــــٚ ،١اربخـــــــــس
يير ٛقصاطٚ ١ٝاذتص ١ٜهيٕ َٔ اي لٝكـٕ ٞ
تث ٖس ٙارب هيش ايثٛشٜـ ١قًـل ارتـر ٟٜٛالـيػ
ايثــيْ ،ٞفهــص ايــتسًت َٓــ٘ ْٗيٝ٥ــي ــرايٙ
االظــــهٓرش ١ٜيتٓــــي ٍٚاي ــــراَ ٤كــــ٘ ًلــــ٢
ايهــٛانه ايــراٚ ،٠ٛاــيذ ايٝــْ ّٛفعــ٘
ايكــيٖص ٚ ٠ا عــي ،٤ــغ ــالس خيصــصت٘
ايٝعــصٚ ٣قلــٌ طًــٛع ايٓٗــيش نــيٕ ايهــٛانه
قــر يفــأ ْفيظــ٘ اربخ ـ  ،٠كــر نــيٕ اي كــيّ

َعَُٛي ت ص َٔ ٜارتر ٟٜٛا عـتلر)13 #
ٚلي ٜكطض ٖس ٙايصٚا ١ٜأ عـًٛع ـينِ َصـص
ال ايعً يٕ ايكثُيْ ٞانتٝيٍ ايهٛانه ٕ
ايلــٛيٝغ ا صــص ٟيصــص َٓطيــ٘ يكــرٜ ٠ــيّ كــر
 ٚيتـــ٘ ٚس ٜعـــُح رب ـــر َـــٔ ًٖـــ٘ ْ ٚصـــيشٙ
ــــــــرخ ٍٛا ٓــــــــطٍٚ ،صــــــــٛذشم نــــــــٌ ٚشام
ايهـــٛانه ٚس تٓؽـــص –اًـــ ٢ـــر آًُـــي -
ْتي ٥ايت كٝل ظليق  ٚيت٘!!!

:9
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رواية "يوم مقتل اخلليفة"
للروائي الدكتور عمرو العمروسي
وعودة التاريخ إىل الوراء
شوقي بدر يوسف*
"كن كالتاريخ يفتح أذنيه لكل قائل ،وال تنحز ألحد،
ثم سلم الحقيقة الناصعة هدية للمتأملين"
نصيحة والد مرى مون في "العائش في الحقيقة" لنجيب محفوظ
اهعالق ٞبني اهزٗاٗ ٞٙاهتارٙخ عالقة ٞرلهٚةٞ
باًتٚاسِٙ ،تس عِٔا متآ ٟكى ًٌِٔا يف اآلخةز
حبخ ةاً عةةّ نقِعةة ٞا افةة ٛيف درٗب ةارخيٚةة ٞعةةر
بِةةا ١صةةزد ٜهةةٕ خؾ٘ؽةةٚتٕ اهضةةزد ٞٙاشباؽةة،ٞ
ٗال عةةم نْ رِٗٙةة ٞاهتةةارٙخ نٗ ةزخِةة ٞاهزٗاٙةة ٞإْ
ؽح ٓذا اهتعبري كعالًٗ ٞنٙقُ٘ ٞصةزدًٌٔ ٞٙةٞ
هلةةةا خؾ٘ؽةةةٚتٔا يف كتابةة ٞاهزٗاٙةةة ٞاهتارخيٚةةةٞ
ةلفعِا داٌ٢اً هوتأًةى ٗضبةاٗالج اهتأٗٙةى ٗة ضةري
صبزٙةةةاج اه٘اقةة عةةةر ٓةةةذا اهتةةةارٙخ ا تقةةةٌّ،
نصةةلاذ رضةةاَ متةةز بٔةةا ا ًةةً ٞةةّ خةةالي اهعةة٘دٝ
إىل اهةة٘راٗ ١اهِعةةز إىل ًتغةةابٔاج سًِٚةة ٞقل ةةٞ
صلحث ،ةغبٕ إىل صل كبري ًا حيلذ يف سًِِا
اآلُ ٛٓٗ ٛةُعلُّ ًّ اهعالًاج اهيت قل ةق٘دُا إىل
اهِعةةز إىل ًةةا ص٘هِةةا ًةةّ ٗاقة ًعةةٚػ ُتأًةةى ًةةا
عبةةّ فٚةةٕ ،بةةى ُٗطٚةةى اهِعةةز يف نصلاحةةٕ بؾ ة ٞ
ًضتٌزً ٝةّ خةالي ًةا ةطزصةٕ ٗذبققةٕ نصةلاذ

اهزٗا ٞٙاهتارخي ٞٚعر ةارخئا ا زٗ ٜيف اهضاصٞ
اهضةةةزد ،ٞٙعوِّةةةا ُعةةة ٛاهةةةلرظ ُٗقةةةل عوةةة ٟنْ
ًضةةتقبى ا ًةةٓ ٞةة ٛيف ٗصةةلةٔاٗ ،هةةٚط يف ٓةذا
اهتغةةعٗ ٛاهتغةةز َ اهةةذ ٜةبةةلٗ عوٚةةٕٓٗ ،ةة٘ ًةةا
اصةةةتؤٌٕ اهلاةةةةا ،فٌٚةةةا نعةةةارج بةةةٕ ًق٘هةةةٞ
ضبٌةة٘د درٗٙةةػ اهةةيت ؽةةلر بٔةةا عتبةةاج اهزٗاٙةةٞ
بق٘هةةٕ بأُِةةا" "صِؾةةري عةةعباً عِةةلًا ُِضةةً ٟةةا
ةق٘ه ةٕ هِةةا اهقبٚوةة( "ٞـٗ )4ا ًخوةة ٞعوةة ٟةوةةم
اشبٚباج ٗاه٘ر اهذ ٠ةعزفث هٕ ا ًة ٞاهعزبٚةٞ
ٗاإلصةةةةالً ٞٚكةةةةخري ٝعةةةةر ةارخئةةةةا اهط٘ٙةةةةى،
فاهتارٙخ ًتلزر ا صةلاذ ،عوةً ٟةلار ا سًِةٞ
ٗا ًلِةةةةٓٗ ،ٞةةةة٘ ٙعٚةةةةل ةةةةزة ُ ضةةةةٕ ٗإعةةةةادٝ
ة٘رٔاةةٕ بؾةة٘ر طبتو ةة ،ٞبةى ٗطبتوقةة ٞيف بعة
ا صٚةةةاْ ٗقةةةل آتٌةةةث اهزٗاٙةةة ٞاهعزبٚةةة ٞبٔةةةذا
ا ِضةةة ٟآتٌاًة ةاً كةةةبرياً ًِةةةذ نعٌةةةاي رزرةةةٛ
1
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سٙلاْ ٗظبٚا ضب ٘ظ ٗعو ٟباكخري ٗفزٙةل نبة٘
صلٙةةةةل ٗصةةةةعٚل اهعزٙةةةةاْ ٗظبٚةةةةا اهلٚالُةةةةٛ
ٗغريٍٓ ًّ اهلتاب اهذ ّٙزق٘ا ٓذا ازباُةا
ا ٍٔ يف اهضزد اهزٗا ٛ٢ا عاؽز كٌا نعار إىل
هةةةم نٙقة ةاً رزرةةة ٛسٙةةةلاْ يف ًقلًةةة ٞرٗاٙتةةةٕ
"اسبزةةةاش بةةةّ ٘ٙصةةةل اهخق ةة "ٛاهةةةذ ٠بةةة ّٚفٔٚةةةا
ةؾ٘رٖ جملٌ٘عةً ٞةّ اهققةاٙا ا زةبطة ٞباهزٗاٙةٞ
اهتارخيٚةةةةةٗ ،ٞفةةةةةً ٟقةةةةةلًتٔا ٗظ ٚةةةةة ٞاهزٗاٙةةةةةٞ
اهتارخي ٞٚعِلٖ ٗٗظ ٚتٔا عّ ا ٗرٗبةٚني خاؽةٞ
عِةةةةل ٗاهةةةةل صةةةةل٘ج اهةةةةذٙ ٠ضةةةةبقٕ يف ٓةةةةذا
ا قٌار مب ٞ٣عاَ
ٗعةةةّ ة٘ظٚةةةل اهتةةةارٙخ يف صبةةةاً اهضةةةزد
ٗاصةةةتؤاَ ٗقا٢عةةةٕٙ ،قةةة٘ي ا ِعةةةز ٗاه ٚوضةةة٘
اه زُض ة ٛبةة٘ي رٙلةة٘ر" "عبةةّ ال ُعٚةةل كتابةةٞ
اهتةةارٙخ ُ ضةةٕ ،بةةى ُلتةةا ةارخي ةاً آخةةزٗ ،فةةٟ
ُ ةةةط اه٘قةةةث ُضةةةتطًِ ٚاقغةةةٗ ٞةأٗٙةةةى كةةةى
ًٌِٔةةةاً ،ة ة اه زفةةة ٞٚا صاصةةة ٞٚاهقا٢وةةة ٞبةةةأْ
اهت ضةةري يف اهتةةارٙخ ال خيتوةةل اختالف ةاً كةةبرياً
عةةةةّ اهت ضةةةةةري يف اهعوةةةةٍ" (اه٘ رةةةةة٘د ٗاهشًةةةةةاْ
ٗاهضةةزد فوض ة  ٞبةة٘ي رٙلةة٘ر ،ةز ةة ٞصةةعٚل
اهغةةةا  ،ٟا زكةةةش اهخقةةةاف ٟاهعزبةةة ،ٟاهةةةلار
اهبٚقا 0555 ،١ـ )54
ٗاهلًٚةةش يف اهزٗاٙةة ٞاهتارخيٚةةٓ ٞةة ٛإعةةادٝ
إُتةةةاش صةةةزدٙاج رٗاٚ٢ةةة ٞةطةةةى عوةةة ٟسًةةةّ ضبةةةلد
ٗةضةةتعٚل ًِةةٕ اهزٗاٙةةً ٞةةا ةزٙةةل نْ دبضةةلٖ ًةةّ
رًةةة٘س متةةةارظ ا فعةةةاي ُ ضةةةٔا ٗهلةةةّ بؾةةة٘رٝ
دراً ٞٚكاع ً ٞضتخلً ٞيف هةم اهوغة ٞاه ِٚةٞ
ٗضباٗهةة ٞةقة ريٓا با صةةلاذ اهتارخيٚةة ٞا ٘حقةةٞ
حبضةةا ةةةذٚٙالج ا زار ة اهتارخيٚةة ٞاهةةيت ٙعةة٘د
إهٔٚةةةا اهلاةةةةا ٗةةةةذٙى ُٔاٙةةة ٞاهزٗاٙةةةٓٗ ٞةةة٘ ًةةةا
صلذ يف اهزٗاٙة ٞاهةيت عبةّ بؾةلدٓا اآلْ ٗٓةٟ
رٗاٙةةةٙ" ٞةةةَ٘ ًقتةةةى اشبو ٚةةة "ٞهولاةةةةا اهزٗا٢ةةةٛ
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اهلكت٘ر عٌزٗ اهعزٗصةٗ ،ٛمتخةى ٓةذٖ اهزٗاٙةٞ
رؤ ٞٙصزد ٞٙعرج عّ ًعةادي ً٘فة٘ع ٛقةل،ٍٙ
بإصقاط صلٙد ًعاؽز ،كٌا نعةزُا إىل هةم
يف ًقلًٓ ٞذٖ اهلراص ٞا بتضز ٝصٚد اصةتخلَ
اهلاةةةا خاؽةة ٞٚاهةةشًّ اهتةةارخي ٛيف ًزٗٙةةاج
رٗاٙتٕ كٌزصو ًّ ٞنٍٓ ا زاصى اهيت ًةزج بٔةا
ا ً ٞاهعزب ٞٚاإلصالً ٞٚخالي صتٗ ٞحالحني عاًاً
بةةلنج ًةةّ عةةاَ ٓ 026ززٙةةا إىل ٓ 050ززٙةةاً
ٗاهةةةيت رةةةا١ج ًِةةةذ بلاٙةةة ٞاهةةةِؿ ٗصتةةة ٟاُتٔةةةا١
نصلاحةةةًٕ ،و٣ٚةةة ٞحبغةةةل كةةةبري ًةةةّ ا صةةةلاذ
اهعؾةةٚب ٞاهتةةً ٟةةزج بٔةةا ا ًةة ،ٞصتةة ٟنْ اهعتبةةٞ
ا ٗىل هوزٗاٙةةٓٗ ٞةة٘ اهعِةة٘اْ صةةلدج ًِةةذ اه٘ٓوةةٞ
ا ٗىل يف نٗي ً ةةةزدٙ ٝتؾةةةلر بٔةةةا اهةةةِؿ ٗٓةةة٘
اهٚةةَ٘ اهةةذ ٜقتةةى فٚةةٕ اشبو ٚةة ٞا ضتعؾةةٍ بةةا
اهعباصةةٗ ٛاهةةيت رةةا١ج نصلاحةةٕ يف ُٔاٙةة ٞاهزٗاٙةةٞ
كشًّ رًةش ٜةتغةع ٟفٚةٕ ا صةلاذ ٗةلاكةٍ
فٚةةةٕ اشبٚبةةةاج ٗا ٗرةةةاا ٗةتعةةةاظٍ فٚةةةٕ اه ةةة
باكتضةةةةاة اهتتةةةةار ٗا غةةةة٘ي ا ِطقةةةة ٞاهغةةةةزقٞٚ
اهعزب ٞٚبأكٌؤا ٗدخ٘هلٍ بغةلاد بٔةذٖ اهطزٙقةٞ
ا شرٙةةًٗ ٞةةا صةةلذ فٔٚةةا خةةالي ةوةةم اه ةةلً ٝةةّ
فعاٗ ٢نصلاذ رضاَ اهث ا خقز ٗاهٚابط،
مما ٙوق ٟاهق٘ ١عوً ٟةا حيةلذ اآلْ يف ًِةا ق
ضبلد ًّ ٝاه٘ ّ اهعزبة ٛن وقة٘ا عوة ٟنصةلاحٔا
اهزب ٚاهعزب ٛكقِاا خي ٗ ٟرا ٖ١نٓلافاً نخز٠
ٙعزفٔا ازبٌ ٟٓٗ ، ٚةغبٕ إىل صل كةبري ٓةذٖ
ا صةةلاذ اهةةيت ًةةزج بٔةةا ا ًةة ٞاهعزبٚةة ٞيف ةوةةم
اه ل ٝاهتارخيٚة ٞاهةيت رةا١ج بٔةا اهزٗاٙةٗ ،ٞهعةى
اهعتبةةة ٞا ٗىل هوزٗاٙةةة ٞاهةةةيت رةةةا١ج عةةةر حةةةالذ
ً ةةةزداج ٓةةةٙ" ٛةةةَ٘ ًقتةةةى اشبو ٚةةة "ٞةةةةذكزُا
بعِ٘اْ رٗا ٞٙظبٚا ضب ٘ظ "ٙةَ٘ قتةى اهةشع،"ٍٚ
ٗارةبةةةاط اهعِةةة٘اُني حبةةةلٗد اهتةةةارٙخ ٗاه٘اقةةة ،
ٗاهتارٙخ ِٓا هٚط ٓةلفاً رٚ٢ضة ًا هوزؤٙة ٞبقةلر ًةا
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ٓ٘ اصتؤاَ ه٘عا ١فلز ٜهٕ خؾ٘ؽةٚتٕ ٙطةزة
نفلةةاراً ٗرؤٙ ٠ضةةت ٚل ًِٔةةا اهلاةةةا يف رفةةل
رؤٙتٕ صة٘ي ً٘فة٘ا اهزٗاٙة ،ٞفعتبة ٞاهةِؿ عِةل
اهةةلكت٘ر عٌةةزٗ اهعزٗصةة ٛربتوةةل متاًةةاً عةةّ
عتبةة ٞرٗاٙةةٙ" ٞةةَ٘ قتةةى اهةةشع "ٍٚهِزٚةةا ضب ةة٘ظ
العتبةةاراج ٗرةة٘د ً ارقةةاج بةةني ًقتةةى اشبو ٚةةٞ
ا ضتعؾةةٍ ٗ قةة٘ظ ٓةةذا اهقتةةى اهةةذ ٜفزفةةتٕ
نُخزب٘ه٘رٚةةا اهزٗاٙةة ٞعِةةل اهتتةةار ٗاهةةيت نًالٓةةا
ا ِزٌةةةةةْ٘ عوةةةةة ٟقا٢ةةةةةلٍٓ ٓ٘الكةةةةة٘ ٗنٙةةةةةلٓا
اهط٘صةةة ٛاهقةةةادَ ًةةةّ قوعةةة ٞا ٢ةةة ٞاسبغاعةةةني
آ ٘ج ٓلا ة٘صةع ٞٚيف ا ِطقة ٞاهعزبٚة ،ٞنًةا
عبار ٝقتى اهةشعٓٗ ٍٚة ٛخاؽة ٞباغتٚةاي اهةشعٍٚ
نُةةةة٘ر اهضةةةةاداج فقةةةةل رةةةةا١ج يف رٗاٙةةةة ٞظبٚةةةةا
ضب ٘ظ ٓةلا صٚاصةٗ ٞٚنٙل٘ٙه٘رٚة ،ٞقاًةث
بٔةةا اعةة ٞةغةةبٕ إىل صةةل كةةبري اعةة ٞقوعةةٞ
آ ةة٘ج اهةةيت ة ةةزس االُتضةةارٙني هتِ ٚةةذ ا ٓةةلا
اهيت ةعتِقٔا ٓذٖ ازبٌاع ،ٞاهيت نصضةٔا صضةّ
اهؾةةةباة ٗاهةةةيت ةةةةلع٘ همًةةةاَ ُةةةشار ا ؾةةةط ٟ
بةةةا ٗ ،اُ ؾةةةاهلا عةةةّ اه ةةةا ٌٚني عةةةاَ 784
ٓززٙةةةةا ٗكاُةةةةث هلةةةةا اصةةةةلاةٚز ٞٚعضةةةةلزٞٙ
خاؽ ٞبٔا ق٘أًا االغتٚةاالج ٗقتةى ًعارفةٔٚا،
ٗقةةل دًةةز ٓ٘الكةة٘ قوعةةتٍٔ آ ةة٘ج كٌةةا ققةةٟ
عو ٍٔٚاهعآز بٚرظ يف اهغاَ

امليالد واملوت:
ةُعةةةةلُّ حِاٚ٢ةةةة ٞا ةةةةٚالد ٗا ةةةة٘ج ٓةةةة ٛاهتٌٚةةةةٞ
اهزٚ٢ضة ٞصةلاذ اهزٗاٙةٓٗ ،ٞة ٛاحملةزن هلةةى
ر٘اُبٔةةا اهضةةزد ٞٙيف ُضةةٚزٔا اشبةةاـ ٗاهعةةاَ،
ٗٓ ٛاهيت صلدج ًِذ بلا ٞٙاهِؿ ٗصتةُٔ ٟاٙتةٕ
اآلفاق اهلراً ٞٚاهيت ذبةلذ يف نرٗقة ٞا ًلِةٞ
اهتارخيٚةةة ٞاهةةةيت اختارٓة ةا اهلاةةةةا كٌضةةةزة
صةةلاذ رٗاٙتةةٕٓٗ ،ةة ٛنربعةة ٞنًةةاكّ ًلاًٚةةٞ
ا ةةةةزا  ،كٌةةةةا صةةةةلدٓا اهةةةةِؿ ،بغةةةةلاد،

عاؽٌ ٞاشبالف ٞاهعباصةٓٗ ،ٞٚة٘ ا لةاْ اهةذٜ
بةةةةلنج بةةةةٕ اهزٗاٙةةةةٗ ٞاُتٔةةةةث بةةةةٕٗ ،اهقةةةةآز،ٝ
اهعاؽةةٌ ٞاإلصةةالً ٞٚؾةةز احملزٗصةة ٞبأصةةلاحٔا
ا تةةةة٘اةزٗ ٝاهةةةةيت عةةةةٔلج صوضةةةةوً ٞةةةةّ اه ةةةة
ٗا لا٢ةةل ٗاشبٚاُةةاج هالصةةتٚال ١عوةة ٟاسبلةةٍ
بةةةةني ا ًةةةةزا ١ا ٌاهٚةةةةم ،ا لةةةةاْ اهخاهةةةةد ٓةةةة٘
"قزاقةةةة٘رَ" ًقةةةةز صلةةةةٍ ا غةةةة٘ي ٗاهتتةةةةار ٗٓةةةة٘
ا لاْ اهذ ٜعٔل قة٘ظ صٚةاةٍٔ االرتٌاعٚةٞ
ٗاهضٚاصٗ ٞٚاسبزب ،ٞٚحٍ نخرياً قوع ٞآ ٘ج ٗٓةٛ
قوعةة ٞصؾةة ِٞٚبِٚةةث عوةة ٟقٌةةٍ ازببةةاي ةقطِٔةةا
ا ٢ةة( ٞاإلمساعٚوٚةةٓٗ )ٞةةٍ ا ٢ةة ٞاسبغاعةةني
اهقةةا ِني مبزة عةةاج فةةارظ بةةإٙزاْ ٗٓةة ٛاهقوعةةٞ
اهةةيت كاُةةث عؾةة ٞٚعوةة ٟكةةى ًةةّ ٓا ٘ٓةةا
ه ةةةلٙ٘ ٝوةةة ٞإىل نْ دًزٓةةةا ٓ٘الكةةة٘ بعةةةل نْ
صاؽزٓا ه لٙ٘ ٝوةٗ ،ٞقتةى ٚة ًةّ كةاُ٘ا
فٔٚاٗ ،كاُث كخريا ًا ةةلبز فٔٚةا االغتٚةاالج
هزًةةة٘س اسبلةةةٍ يف دٗهةةة ٞاشبالفةةة ٞعةةةّ زٙةةةق
فةةةلاٚ٢ني اُتضةةةارٙني مت ةةةةلرٙبٍٔ ه ةةةلٙ٘ ٝوةةة،ٞ
ُٗتٚز ٞهذهم قتى اه٘سٙز اهضوز٘قُ ٛعةاَ ا وةم
ٗاشبو ٚةة ٞاهعباصةة ٛا ضلعةةل ٗاهزاعةةلًٗ ،وةةم
بٚث ا قلظ كُ٘زاد ٗغريٍٓ
ًةةةةّ ِٓةةةةا كةةةةاْ اصت ةةةةا ١اهلاةةةةةا بٔةةةةذٖ
اهخِاٚ٢ةةة ٞا تِاققةةة ٞيف ةبةةة٣ري ًعِآةةةا ًٗغشآةةةا
ٗص٘ا ١كاُث حِا ٞٚ٢ا ٚالد ٗا ٘ج ةطزة ُ ضٔا
عةةةّ زٙةةةق اسبةةةزٗب نٗ ا ةةةراًزاج ٗا لا٢ةةةل
ٗةلاعٚاج ا صةلاذ فٔٚةا ٗاُعلةاظ هةم عوةٟ
اشبةةةةةاـ ٗاهعةةةةةاَ يف ًزاصوةةةةةٔا ا ختو ةةةةة ٞإال نْ
اهالفث نْ كى عخ٘ـ اهزٗا ٞٙقةل ًةزٗا بٔةذٖ
اهوضعةةاج ا وتبضةةٗ ٞا تِاققةة ٞسبعةةاج ا ةةٚالد
ٗا ٘ج دْٗ اصتخِاٗ ،١قل مت ة٘ظٚل كى عة١ٛ
يف اهةةِؿ هو٘ؽةة٘ي إىل صةةل ٜا ةةٚالد ٗا ةة٘ج يف
صٚةةا ٝاهغخؾةةٚاج اشباؽةةٗ ٞاهعاًةة ٞيف اهزٗاٙةةٞ
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بٚعةةةة ٞا صةةةةلاذ اهشًةةةةاْ ،ا لةةةةاْ ،بٚعةةةةٞ
اهغخ٘ـ ٗة٘رٔاةٔا ،صت ٟصبل ٞكةى فؾةى
ًّ اه ؾ٘ي كاُث ٓ ٛا خزً٘ ٠ظ ة ٞشبلًةٞ
سبعةةيت ا ةةٚالد ٗا ةة٘ج ٗهةةٚط ا ةةٚالد ِٓةةا ٓةة٘
ا ٚالد مبعِاٖ اهطبٚع ،ٛإ ا ٓة٘ ًةٚالد اهوضعةٞ
ٗؽ ةريٗر ٝاصةةتٌزارٙتٔا ٗة اعوةةٔا ٗةقا عٔةةا ً ة
نصلاذ اسبٚا ،ٝفاسبٚا ٝيف ا صةلاذ اهتارخيٚةٞ
ا ؾري ٞٙال ةطةاي إال بةا ٚالد ٗا ة٘ج ًعةاً ،صةني
ةت اعةةى اسبٚةةاً ٝةة ا ةةزٙٗ ١تطةة٘ر اهةةشًّ ب عةةى
اصتٌزارٙتٔا ٗةضري اسبٚةا ٝصةريٓا اهطبٚعةً ٛةّ
ِٓا ٙلْ٘ ا ٚالد ٓ٘ اسبلذ اهضا٢ل ا ضةتٌز،
إًةةا إ ا صةةةلذ ا ةةة٘ج ٗٓةةة٘ عةةة ١ٛحيةةةلذ يف نٜ
ٗقةةث ٜ ٗ ،صةةبا فِٔةةا ةةةرس إعةةلاه ٞٚنخةةز٠
ٓ ٛإعةلاهً ٞٚضةبباج اه ِةاٗ ١ةةلاعٚاةٔا عوةٟ
ضبةةةٚل اه ةةةزد ٗا صةةةزٗ ٝاجملتٌة ة ٗيف رِبةةةاج
اهزٗاٙةة ٞظبةةل نْ ا ةةٚالد ٗا ةة٘ج حِاٚ٢ةة ٞصافةةزٝ
بق٘ ،ٝةعٔز فزأ ٝحةٍ ًةا ةوبةد نْ ربت ة ٛب عةى
ةِةةةةاًٗ ٛةطةةةة٘ر ا صةةةةلاذ ٗصةةةةزع ٞإٙقاعاةٔةةةةا
ا ذٓوةةةٗ ٞصةةة٘ي ٓةةةذٖ اهخِاٚ٢ةةة ٞظبةةةل نْ ةطةةةة٘ر
ا صةةلاذ ا ؾةةري ٞٙيف اهزٗاٙةةً ٞةةّ اشبةةاـ إىل
اهعاَ ،حٍ ةِعلط اهزؤ ٞٙهتؾةبح ًةّ اهعةاَ إىل
اشبةةاـ ،ن ٜنْ ًؾةةري اه ةةزد رمبةةا ٙلةةْ٘ ٓةة٘
ُ ةةةةط ا ؾةةةةري اهةةةةذٙ ٜةةةةِعلط عوةةةةً ٟؾةةةةري
ازبٌاعةةةةة ٞخاؽةةةةة ٞيف صةةةةةاالج ًةةةةةا حيةةةةةلذ يف
ًعضةةةةةةلزاج ا غةةةةةة٘ي ٗاهتتةةةةةةار نٗ يف قؾةةةةةة٘ر
اسبلاَ ا ضوٌني يف بغةلاد ًٗؾةز احملزٗصة،ٞ
صتةةة ٟيف قوعةةة ٞا ةةة٘ج قوعةةة ٞاعةةة ٞاسبغاعةةةني
آ ٘ج ٗا ًخو ٞعو ٟهم كخري ٝيف اهزٗاٗ ٞٙهعى
ًا ُغٔلٖ يف االصتٔالي ا ٗىل هوزٗا ٞٙيف ًةٚالد
اهوضع ٞعِل نصز ٝصامل ٗسٗرتٕ ًٚضْ٘ كزًش
هوضٚةةةا ٝاالرتٌاعٚةةة ٞاهٌِطٚةةة ٞاهضةةةا٢ل ٝيف هةةةم
اه٘قةةةةثٗ ،ة لةةةةري صةةةةامل يف ًضةةةةتقبى ٗهلٙةةةةٕ
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بزٓةةةاْ ٗفةةة٘اسٗ ،كةةةأ ٜنصةةةز ٝةعةةةٚػ صٚاةٔةةةا
ٗةضعٗ ٟربطل ضةتقبؤا ،كةاْ ٓةذا ا غةٔل
اهذ ٠حيٌى داله ٞسبع ٞا ٚالد ٓة٘ اهبلاٙة ٞاهةيت
اصتٔى بٔا اهلاةا رٗاٙتٕ" "روط صامل يف فِا١
ًِشهٕٙ ،طاه نصل اهلتا بعةلًا ةِةاٗي غةذاٖ١
ً ة سٗرةةٕ ،كةةاْ ِٓةةٕ ًغةةتتاً ٗٓةة٘  ٙلةةز يف
ٗهلٙةةٕ بزٓةةاْ ٗفةة٘اس فقةةل نعٚةةاٖ اهغةة٘ق إهٌٔٚةةا
ٗنصا ه٘ دخال عو ٕٚاآلْ فٚعز ًٌِٔا ة اؽٚى
ًا كةاْ يف اهلتةاب ،خاؽةٗ ٞنُةٕ اهٚةَ٘ ا ٗي
ه ٘سا ف( "ٕٚـِٙٗ ،)4تٔ ٟاهةِؿ بٔةذٖ اهعبةارٝ
اهلاه ٞعو ٟععٍ سبع ٞا ة٘ج اهتة ٟخٌٚةث عوةٟ
بغلاد بعل نْ اكتضضٔا ا غ٘ي ٗاهتتةار ٗنعٌوة٘ا
فٔٚةةا اهقتةةى ٗاسبةةزق ٗاهتةةلًري" "رر ة ًاهةةم إىل
ًِشهٕ هٚزل رخٗ ٞاهلاٖ قل ةع ِث ٗاُبعخث ًِٔةا
رٗا٢ح كز ٞٔٙفأخذ ٙتقٚأ فال ٙضةقل ًةّ فٌةٕ
ع٣ٚا صت ٟاعتاد اهزا٢ضٗ ٞا ِعزٗ ،نخذ حيٌى
نب٘ٙةٕ ،صةةقل ًاهةةم ًةةزاج عةةل ٝنحِةةا ١ضباٗالةةةٕ
ًةةّ عةةل ٝاهةةّ٘ٓ صتةةٗ ٟؽةةى إىل ا ٘ف ة اهةةذ٠
اختةةةةارٖ هةةةةلفٌِٔاٗ ،نمت ا ًةةةةز بغةةةةري غضةةةةى ٗال
ك ةةةةّ ،حةةةةٍ ًلةةةةد اةةةة٘ار قرٌٓةةةةا راًةةةةلاً
ًتٚبضةةةاً" (ـ ،)140كةةةةذهم بةةةةلن اهلاةةةةةا
رٗاٙتٕ مب٘ج اشبو ٞ ٚاهعباصة ٛضبٌةل اهعةآز،
ٗكاُث سبعًٚ ٞالدٖ ٓ ٛكى ًا عاعٕ ٗٗاعاٖ
يف ًولٕ اهتوٚل" "فٔا ٓ٘ ضبٌل اهعآز خو ٚةٞ
ا ضةةوٌني ٙةة٘ار ٠يف اهةةلاب ٗٙضةةلّ اهبةة٘ار ًةةّ
بعةةةةل ًةةةةا صةةةةلّ اهقؾةةةة٘ر ٗفةةةةار ازبةةةة٘ارٜ
ٗاسبضةةةآْٗ ،ؾةةةز اهغؾةةةْ٘ اهِعةةةاَٗ ،ةِةةةاٗي
اهطٚا ًّ اهطعاَ ،إىل ِٓا ا ِتٔة( !!!ٟـ)81
ٗعتاْ بني ا غةٔلٗ ّٙاهوضعةتني ،كٌةا اُتٔةث
اهزٗاٙةة ٞنٙق ةاً مبغةةآل اهقتةةى ٗاهضةةي ٗاُتٔةةان
اسبزًةةاج ب٘صةةا  ٞرِةةل ا غةة٘ي ٗاهتتةةار ،خاؽةٞ
ًقتةةى نصةةز ٝاشبو ٚةة ٞا ضتعؾةةٍ" "اصةةتباة رِةة٘د

رواية (يوم مقتل اخلليفة)

ٓ٘الكة٘ عاؽةةٌ ٞاشبالفةة ٞبإ ُةٕ فةةأعٌو٘ا فٔٚةةا
اسبةةةةةزق ٗاهقتةةةةةىٗ ،قضةةةةةٍ ازبِةةةةة٘د نُ ضةةةةةٍٔ،
اعاج ٙضطْ٘ عو ٟا صٚاٙٗ ١لخوْ٘ اهبٚة٘ج
هِٔٚبةة٘ا ًةةا بٔةةا ،فٚضةةب٘ا ًةةا عةةاٗ١ا ًةةّ اهِضةةا١
ٗٙقتوةة٘ا ًةةّ ٙشٓةةلْٗ ًةةٍِٔ بغةةري ٗاسا ٗال رادا"
(ـٗ )152بني ٓذٖ ا غآل اهيت بلنج ٗاُتٔث
بٔةا اهزٗاٙةة ٞةتةة٘اةز نصةةلاذ اهزٗاٙةة ،ٞبةةني ٓةةاةني
اهوضعةةةتني سبعةةة ٞا ةةةٚالد ٗسبعةةة ٞا ةةة٘ج عِةةةل
اهلبةار ٗاهؾةةغار ازبِة٘د ٗاهؾةةعاهٚم ،كاُةةث
صٚا ٝرِلٚش خاْ عو ٟصبٚى ا خايً ،خاال صٚاٝ
هوضع ٞا ٚالد فٔ٘ سع ٍٚاهتتار ٗخأٍُ اهلبري،
عةةاؼ سبعةةاج ا ةةٚالد بط٘هلةةا ٗعزفةةٔا ،فةةتح
ا ٌاهمٗ ،ق٘ض اهلٗيٗ ،كاُث ٓذٖ اهوضعاج
اهيت عاعٔا ٚعٔا ٓ ٛسبعاج ا ٚالد ،إىل نْ
ن وق اهعِاْ زب٘ادٖ صِِٚش ٙ ٘ٓٗ ،لّز يف ابِٕ
ر٘ةغةة ٟاهةةةذ ٜقتةةى بٚةةةل ؽةةلٙقٕ ،فةةةشاد عوٚةةةٕ
اسبةةةةشْ" "ٗكوٌةةةةا سادج اهةةةةذكزٙاج اسبشِٙةةةةٞ
هلةةةش صةةةِِٚش بقةةة٘ ٝنكةةةر هِٚةةةلف ازبةةة٘اد يف
غقةةب ٞهِٔٚةةا ا رض ًةةّ ذبتةةٕ ،سادج صةةزعٞ
ازبةة٘اد إىل صةةل ازبِةةْ٘ ،هٚضةةقل ؽةةاصبٕ ًةةّ
ف٘قٕ صةقط ٞقاصة ٞٚمل ٙضةتط ازبضةل اهة٘آّ
ا ةةةةةِلط اصتٌاهلةةةةةا" (ـ )74كاُةةةةةث ةوةةةةةم
اهوضعةة ٞا ضةةتخار ٝيف صٚةةا ٝرِلٚةةش خةةاْ ٓةةٛ
سبعةةة ٞا ةةةٚالد اهعؾةةةٚب ٞاهةةةيت صةةةبقث ا ةةة٘ج،
هلِٕ عاعةٔا هِٚةتقٍ ًةّ قاةةى نبِةٕ ر٘ةغة ٟيف
ضباكٌةة ٞعادهةة ٞنظبشٓةةا حةةٍ رصةةى" "هرير ة بةةٕ
نُؾةةةارٖ إىل ُقطةةة ٞكةةةاْ قةةةل اختارٓةةةا هٚةةةلفّ
فٔٚةةةا ،فةةة٘ق ربةةةى بزكةةةاْ كاهةةةلْٗ ا قةةةلظ
مبِغ٘هٚةةةةا" (ـ )54كةةةةذهم كاُةةةةث اهضةةةةوطٞ
اهعوٚةةا يف ٓةةذا اجملتٌ ة ٓةة ٛضبةةل نُعةةار نصةةزٝ
رِلٚةةش خةةةاْٗ ،قةةةل ؽةةعل ابِةةةٕ نر٘ ةةةا ٠إىل
صةةل ٝاسبلةةٍ بعةةل رصٚةةى رِلٚةةش خةةاْ ٗمت ةث
عوةةٙ ٟةةلٖ اهعلٙةةل ًةةّ اه ت٘صةةاج ٗكاُةةث ٓةةذٖ

اه ت٘صةةةاج مبخابةةة ٞسبعةةةاج ًةةةٚالد هةةةٕ ٗزبٌةةة٘ا
اهتتار ٗا غ٘ي إال نْ ا ٘ج كاْ قزٙبةاً ًِةٕ ًٗةّ
نخ٘ةٕ ،فضني عوٍ مب٘ج نخ" ٕٚعةاراةا "ٜنفةاق
ًةّ صةلزٖ ٗؽةزي فة ٌّٚص٘هةٕ" "ًةا بةاي ا ةة٘ج
حيؾةةل يف رٙتةةم ٙةةا رِلٚةةش خةةاْ ،نٓة ٛهعِةةٞ
ةةةةارٍ نعةةةةلاِ٢ا اهةةةيت ا ةةةةا اصتضةةةةِٚا فٔٚةةةةا
اشبٌةةز ،نَ ٓةة ٛدعةة٘اج ُضةةا ٍٔ٢اهالةةة ٛةةةزًوّ
ًبلةةزاً! صةةلث نر٘ ةةا ٠حةةٍ ُعةةز ةةّ ص٘هةةٕ
ًبٔ٘ةةاً ٗقةةل أ ةةأ ازبٌ ٚة رؤٗصةةٍٔ يف ا رض
ٗرر اهزص٘ي اهخاُ ٛخط٘اج هوخول خا ٢ةاً ًةّ
رد ٝفعى نر٘ اٗ ٠را٢ض ٞاشبٌز ة ٘ة ًّ فٌةٕ،
فقزاراةةةةٕ اآلْ غةةةري ًأًُ٘ةةةٗ ٞقةةةل رةةةّ رُِ٘ةةةٕ"
(ـ "" )056حٍ ن ّٙنُث نٔٙا اهتِزري ،٠ةا ا ال
ذبٌ ٛر ٞٙرِلٚش خةاْ اهععةً ٍٚةّ ع٘اؽةل
ا ةةةة٘ج ازباعبةةةة ،ٞنمل زةةةةل رِلٚةةةةش خةةةةاْ
نمسم ،نمل ٙؾغ اهٚاصا ًّ نروم ،نمل ُعبلن
ُٗقلصم ًّ بعةلٖ ،مل مسضةث هوٌة٘ج نْ ٙقتةى
ة٘ه٘ ٘ٓٗ ٠ال ٙشاي عةاباً!ٗ ،كأُةم مل ةلتةل
مما نخةذج ًةّ رٙة ٞعبةل اهة٘ف ٟرِلٚةش خةاْ
فقبقةةث ابِةةٕ اآلخةةز نخةة ٛعةةاراةا ٓ ،٠ةا نُةةذا
نٔٙةةةةةا اهتةةةةةِزري ٠فوتقةةةةةب رٗصةةةةة ٛإْ عةةةةة٣ث،
فوتضةةةةةةتزا إىل ٓةةةةةةرال ١اهقةةةةةةع ا ١ا قٔةةةةةة٘رّٙ
نعةةةلاُ١ا ،فوتؾةةةغ ٟرٚةةةلاً هؾةةةزخاج ُضةةةأٍ٢
ٗهتوبٔٚا ،فوتقبقِ ٟنٔٙا اهتِزري ،٠فٌةا عةادج
ب ٟرغب ٞهوضٚا )054( ""ٝهقل عةاؼ كةى قا٢ةل
ٗرِل ًّ ٜاهتتار ٗا غ٘ي سبع ٞا ٚالد حٍ عةاؼ
سبع ٞا ٘ج إًا باهقتى نٗ ا ٘ج كذهم كاُث
كةةى عخؾةةٚاج اهزٗاٙةةً ٞةةّ ا ضةةوٌني ٙقتةةاةْ٘
ًةةّ سبعةة ٞا ةةٚالد صٚةة٘اةٍٔ إىل نْ ذبةةني سبعةةٞ
ا ٘ج إًا عوٙ ٟل اهتتار صةني  ٙتضةْ٘ ًةلٍُٔ نٗ
عوٙ ٟل ا ٘ج صني ذبني سبعةٗ ٞداعٔةٍ هوضٚةاٝ
سبعةةة ٞا ةةةٚالد عاعةةةٔا ازبٌٚة ة صةةةامل ٗسٗرتةةةٕ
ًٚضةةةْ٘ ٗابِٚةةةٕ فةةة٘اس ٗبزٓةةةاْٗ ،سبعةةة ٞا ةةة٘ج
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را١ج هلٍ عوٙ ٟل اهتتار صةني دخوة٘ا بغةلاد ،إال
بزٓةةاْ فقةةل قتةةى عوةةٙ ٟةةل صضةةني بتلوٚةةل ًةةّ
قوع ٞآ ٘ج قوع ٞاسبغاعني ،بعل نْ رٔش ُ ضةٕ
باشبِزز ا قلظ ٗضبى اهعط٘ر اهذ ٠افتتضٕ يف
بغةةةةلاد صتةةةة ٟهتةةةةذب إهٚةةةةٕ اهغةةةةٚخ بزٓةةةةاْ يف
اهوضعةةة ٞاسبامسةةة ٞا ِاصةةةب ٞهالغتٚةةةاي ٗٙعةةةٚػ
صضني نٙقاً سبعة ٞا ةٚالد يف قوعة ٞا ة٘ج ه ةلٝ
٘ٙو ٞحٍ ٘ج بعل ةِ ٚةذ ًةراًزً ٝقتةى اهغةٚخ
بزٓةةةاْ غزٙقة ةاً يف صةةةزِٕ بعةةةل صةةةلٗذ فٚقةةةاْ
كبري يف ا لُ ِٞٙشي ًِٔا ا ا ١عوٚةٕ يف ضببضةٕ
ٗقق ٟعوٙٗ ٕٚعةٚػ رةالي اهةل ّٙخة٘ارسَ عةاٖ
سبع ٞا ٚالد يف رباي كزدصتاْ ٗبعل ً٘ارٔةٞ
عِةةٕ رٚغةةٕ ٗنةباعةةٕ ٗ ةة٘ج
ً ة اهتتةةار ٙةةِ
حبزب ٞفالة كزدٜ
اهعا  ٞا قٗ ٞ٣ٚصل اهتارٙخ
عوةةةة ٟاهةةةةزغٍ ممةةةةا ةقةةةةٌِتٕ اهزٗاٙةةةةً ٞةةةةّ
نصلاذ ًأصُ٘ ٞٙتٚزة ٞاسبةزٗب ٗاإلبةادٗ ٝاهقتةى
ٗا راًزاج ٗا لا٢ل فقل ةقٌِث اهزٗا ٞٙنٙقاً
ر٘اُةةا عا ٚةة ٞطبتو ةة ٞةأررضةةث بةةني اهعغةةق
ٗاسبا اهعذرٗ ٜضباٗالج اهتٌوم ٗاالغتؾةاب،
ٗقةةل ًخوةةث ٓةةذٖ اهتٌٚةة ٞيف رِبةةاج اهزٗاٙةة ٞبعةةلا
إُضةةةةةاًُ ٚا رعوةةةةةث بعةةة ة اهغخؾةةةةةٚاج اهعاًةةةةةٞ
ٗاشباؽ ٞةعةٚػ ٓةذٖ اهعا ة ٞا تأرزة ٞخاؽةٞ
يف ًزصوةة ٞاهغةةبابٗ ،هعةةى اهبةةلاٙاج ا ٗىل عِةةل
عخؾةةةٚيت بزٓةةةاْ ٗعةةةقٚقٕ فةةة٘اس نبِةةةا ١صةةةامل
ًٗٚضةْ٘ٗ ،اهعا ة ٞاهق٘ٙة ٞاهةيت عةث بٌِٔٚةةا
ٗبةةني كزًةة ٞعِةةل بزٓةةاْٗ ،صةةوٌ ٟعِةةل فةة٘اس
ٗاهةةةيت كووةةةث ا ٗىل باهِزةةةاة ٗاهةةةشٗاش ،بٌِٚةةةا
فغةةوث اهعالقةةة ٞاهخاُٚةة ٞبضةةةبا ُةة٘اة ارتٌاعٚةةةٞ
داخى نصز ٝكى ًٌِٔا ظبل نٙقاً نْ اهعالقاج
ا غ ِٞٚداخى اهقؾ٘ر ًٗا ٙتبعٔةا ًةّ عخةزاج يف
اهتعاًى ً اُةلفاعاج اهغةباب خاؽة ٞيف نفةزاد
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اهضةةةوط ٞاهةةةيت ةةةةِعلط كةةةخرياً عوةةة ٟاسباهةةةٞ
اهضٚاص ٞٚيف اجملتٌ ص٘اً ١ةا حيةلذ يف بغةلاد
يف قؾةة٘ر اشبو ٚةةٗ ٞبةةني صاعةةٚتٕ نٗ يف قؾةة٘ر
ا ٌاهٚم يف ًؾز احملزٗص ،ٞنٗ يف ًعضلزاج
اهتتةةةةار ٗا غةةةة٘ي كٌزتٌةة ة آخةةةةز هةةةةٕ ق٘صةةةةٕ
ٗة٘رٔاةٕ ،فقل عغق ة٘هة٘ ٠ابةّ رِلٚةش خةاْ
سٗرتٕ دٗق٘س ا ضٚضٗ ،ٞٚبعل ٗفاةٕ عغقٔا نبِٕ
ٓ٘الك٘ اهةذ ٜعغةق قبوةٔا نختٔةا قة٘الْ سٗرةٞ
رلٖ رِلٚش خاْٗ ،كةاْ اهغةبٕ اهلةبري بةني
ا خةتني ٌٓةةا اهةةذٗ ٜرةةٕ ٓ٘الكةة٘ ُاصٚةة ٞسٗرةةٞ
نبٚةةةةٕ بعةةةةل ٗفةةةةا ٝقةةةة٘الْٗ ،قةةةةل صاٗهةةةةث نًةةةةٕ
صةةةزق٘قِاُ ٟبٚلةةةةًِ ٟةةة ٓةةةةذا االرةبةةةةاط دْٗ
رةةلًٗ ٠ةةا رعةةى ٓ٘الكةة٘ ٙقةة٘ي يف ُ ضةةٕ" "ًةةا
بةةةةاه ٛنعةةةةتٔ ٟسٗرةةةةاج آبةةةةا ٛ٢يف كةةةةى ًةةةةز"ٝ
(ـ )011كةةةذهم يف قؾةةة٘ر اشبو ٚةةةٗٗ ٞاقعةةةٞ
اختطا سٗر ٞنمحل ٗاهعخ٘ر عؤٚا غزٙقةٗ ٞبٔةا
آحةةار اغتؾةةاب ٗقتةةى يف اهِٔةةز ،ذبةةَ٘ اهغةةبٔاج
ص٘ي نبّ اشبو ٞ ٚنمحل نب٘ اهعباظ ،عِلًا عوٍ
نمحةةةل خةةةر نْ اهغة ةبٔاج ذبةةةَ٘ ٚعٔةةةا صةةة٘ي
نمحل نب٘ اهعباظ نبّ اشبو ٞ ٚصت ٟقزر االُتقاَ
ًِٕ ٗهلةّ ضباٗهتةٕ بةا١ج باه غةى ٗقتةى نمحةل
ٗعةةٖ٘ رضةةل نبةة٘ اهعبةةاظ صتةة ٟبةةاج ال ٙضةةتطٚ
اإلظباب!

الصراعات واملكائد:
ص وةةةةةث اهزٗاٙةةةةة ٞباهؾةةةةةزاعاج ٗاسبةةةةةزٗب
ٗا لا٢ةةل ٗاشبٚاُةةاج ٗاهتلاهةةا عوةة ٟاهضةةوطٞ
ٗكأُٔا ةطوق ًةّ عقاهلةا اهتةارخيً ٛةا ةطزصةٕ
اهضٚاصةةٗ ٞاهعقا٢ةةل ٗا دٙةةاْ عِةةل اهغخؾةةٚاج
ا ت٘ارةةل ٝيف ٓةةذا اهشًةةاْ ،صةة٘ا ١عوةة ٟا ضةةت٘٠
اشبةةةةاـ عِةةةةل اهغخؾةةةةٚاج اهٌِطٚةةةة ٞنٗ عوةةةةٟ
ا ضةةةةت٘ ٠اهعةةةةاَ عِةةةةل اهغخؾةةةةٚاج اهعاًةةةة ٞيف

رواية (يوم مقتل اخلليفة)

ًزاكش اهضةوط ٞغةري اهٌِطٚة ،ٞف ةً ٛعضةلز
اهتتةةار ٗا غةة٘ي كاُةةث اسبةةزب ٗعةةٔ٘ ٝاهت٘صةة
ٗاهتٌلد اهتتةار ٜيف اهغةزق ٗاهغةزب ٓة ٛاهغةغى
اهغةةاغى سبلةةأًٍ ٗقةةادةٍٔ بةةل١اً ًةةّ ًرصةةط
اًرا ةةةة٘رٙتٍٔ رِلٚةةةةش خةةةةاْ ٗصتةةةة ٟص ٚةةةةلٖ
ٓ٘الكةة٘ ،اهةةذ ٜقةةاد ر٘ٚعةةٍٔ بعةةل هةةم ه ةةتح
اهعةةةزاق ٗاهغةةةاَٗ ،قةةةل نُغةةةأ رِلٚةةةش خةةةاْ يف
خط٘اةةةةٕ اإلؽةةةالص ٞٚاهق٘رٙوتةةةآٗ ٜةةة٘ مبخابةةةٞ
صبوةةةةةط اهغةةةةة٘رٗ ٠اهِةةةةة٘اب باهِضةةةةةب ٞهوٌغةةةةة٘ي
ٗاهتتارٗٗ ،ف هٕ اهقة٘اُني ا ِعٌة ٞهوضلةٍ بةٕ
ااُةةا دصةةت٘رٖ اهٚاصةةاٗ ،يف اُتخابةةاج اشبةةاْ
كاُث ذبلذ اهلةخري ًةّ ا لا٢ةل إال نْ ٗ٠
ا غ٘ر ًّ ٝنؽةضاب اهقة٘ ُٗ ٝةا اهةزن ٜكةاُ٘ا
حيضٌْ٘ ا ً٘ر هؾةاسبٍٔ هةذا كاُةث عة٘كٞ
اهتتار ٗا غة٘ي يف اسدٙةادٗ ،كةاْ كٚةْ٘ اشبةاْ
اهةةذ ٜاُتخةةا قةةل ةعةةزض هوعلٙةةل ًةةّ ا لا٢ةةل
ص٘ي ًِؾا اشبةاْٗ ،صٚاصةاةٕ خاؽة ٞصٚاصةٞ
اهت٘ص ة اهةةيت كةةاْ كٚةة٘ن حيةةاٗي نْ ٙقوؾةةٔا
بع اهغ ١ٛصتةٙ ٟت ةزل همؽةالة اهةلاخو ٛيف
اإلًرا ٘ر ٞٙهلّ ق٘ادٖ كِ٘ا ٙزْٗ غةري هةم
ٗعوةة ٟرنص ةٍٔ اهقا٢ةةل اهععةةًِ ٍٚلةة٘ٗ ،ةضةةبا
هةةم اهةةزن ٜيف ة٘قةةل اهقتةةاي يف عةةل ٝربٔةةاج،
ٗاة ق ازبٌ ٚعوة ٟقتةى كٚة٘ن بضةٍ اهةشرُٚخ،
ٗمت قتوةةٕ باه عةةى بٌِٚةةا كاُةةث ِٓةةان ًةةراًزاج
نخةةةز ٠صةةة٘ي ًِؾةةةا اشبةةةاْ ،بةةةني ًِلةةة٘ بةةةّ
ة٘ه٘ ٠بّ رِلٚةش خةاْٗ ،بةني نبِةا ١كٚة٘ ،إال
نْ ا ًز اصتتا ِل٘
عو ٟازباُا اآلخةز يف ًعضةلز ا ضةوٌني
كاُةةث ِٓةةان كةةً ٞلا٢ةةل ٗؽةةزاعاج نخةةز٠
عو ٟاسبلٍ ٗاالغتٚةاالج ف ة ٛقوعة ٞآ ة٘ج ،مت
ةلوٚل صضني ؽلٙق ف٘اس بقتى اهغةٚخ بزٓةاْ
ٗٓةةة٘ ال ٙعةةةز نُةةةٕ عةةةقٚق فةةة٘اسٗ ،مت ةضةةةوٌٕٚ

اشبِزةةز ا قةةلظٗ ،رصةةٍ صضةةني خطتةةٕ بعةةل نْ
دفع٘ا ًعٕ بقاصٍ اهذٓ ٜزب بعةل ًقتةى نبٚةٕ يف
صقةةى اهشراعةة ،ٞكةةذهم كةةاْ صلةةٍ ا ٌاهٚةةم
ٙتضةةٍ با لا٢ةةل ٗاه ة ٗاشبٚاُةةاج ُٗضةة٘ق يف
ٓةةذا ا قةةاَ نعةةٔز ًلٚةةل ٝيف ٓةةذا ا قةاي ٗٓةةٛ
ًلٚل ٝعزز ٝاهلر اهيت را١ج يف فؾى اُتقةاَ
اشبؾةةةٚاْ ،كةةةاْ ا ٌوةةة٘ن قطةةةش عوةةة ٟدراٙةةةٞ
باهؾزاا اهقا ٍ٢بني عزز ٝاهةلر ٗصةٚلٖ صةوطاْ
ًؾز عش اهل ّٙإٙبم ،فةأٗعش قطةش هضةٚلٖ بةأْ
ٙعٚل سٗرتٕ ا ٗىل نَ عو ٛإىل عؾٌتٕ حةٍ نٗعةش
إىل عةةةزز ٝاهةةةلر بقتةةةى سٗرٔةةةا هلةةةذا اهضةةةبا،
فقاًةث عةةزز ٝاهةةلر بقتةةى سٗرٔةاًٗ ،ةةّ حةةٍ قةةاَ
نع٘اْ عش اهل ّٙإٙبم بقتى عةزز ٝاهةلر اُتقاًةا
قتى قا٢لٍٓٗ ،بذهم خال ا لاْ هقطةش اهةذ٠
اصةةتطاا نْ هعةةى ا وةةم البةةّ عةةش اهةةل ّٙإٙبةةم
ٗٙلْ٘ ٓ٘ ًضتغارٖٗ ،قل صبق نْ ةِةاٗي ٓةذا
ا ٘ف٘ا رزر ٛسٙلاْ يف رٗاٙتٕ "عزز ٝاهةلر"،
ٗكةةاْ ًغةةٔل ًقتةةى عةةزز ٝاهةةلر ًةةّ ا غ ةآل
اهتارخي ٞٚاهغٔري ٝيف اهتارٙخ؛ دخوث عزز ٝاهلر
عو ٟنَ عو ٛاهيت كاُةث راهضة ٞعوة ٟعزعةٔا،
فِعزج نَ عو ٟإهٔٚا بتغ ٗ ٛنًزج ر٘ارٔٙا نْ
هزدُٔةةا ًةةّ ًالبضةةٔا ،ف عوةة٘ا ،حةةٍ نًةةزةٍٔ نْ
ضل٘ا عزز ٝاهلر بقة٘ٗ ٝنعةارج إىل آخةزّٙ
هِٔٚةةةةاه٘ا عوةة ة ٟرضةةةةلٓا باهقباقٚةةةةا اشبغةةةةبٞٚ
اهخقٚوةةةٗ ،ٞمل ةةةةِط نْ ةةةةأًزٍٓ بت٘هٚةةة ٞآتٌةةةاَ
خةةاـ لٌةةّ عةةزز ٝاهةةلر ٗحةةلٔٚٙا ،ف ةةتضّ
ازبةةة٘ارً ٜةةةا بةةةني قةةةلًٔٚا ٗنخةةةذْ يف فةةةزبٔا
باهقباقٚا صت ٟةغقق ازبول ًّ ً٘ف اهقزب
ٗباةةةةث عةةةزز ٝاهةةةلر ةؾةةةزي ًةةةّ عةةةل ٝا مل،
ٗاصتٌز ازب٘ار ٜيف اهقزب صت ٟسٓقث رٗصٔا
فقاًةةث نَ عوةة ٛبزًٔٚةةا ًةةّ اهقؾةةز ٗمل هةةزؤ
نصل عو ٟدفِٔا فبقٚث رختٔا ٓادً ٞعار ٞٙنٙاً ًا
عل ٝصت ٟدفِٔا يف اهِٔاٙة( "ٞـ )185كةذهم
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كاُث خٚاُ ٞاهعوقٌٗ ٛسٙةز اشبو ٚة ٞا ضتعؾةٍ
ٗاعبٚاسٖ إىل ًعضلز اهتتار ًّ ا صباب اهق٘ٞٙ
اهةةيت صةةاعلج عوةة ٟدخةة٘ي اهتتةةار بغةةلاد بعةةل نْ
نٗعش اهعوقٌ ٛإىل اشبو ٞ ٚبقزٗر ٝخ ة عةلد
ازبٚػ إىل عغز ٝآال ًقاةى بٌِٚا كاْ عةلد
رِةةةة٘د اهتتةةةةار ٙتزةةةةاٗس ًةةةةا٢تني ٗصةةةةتني ًقةةةةاةالً
خبال اه زصاْ

البناء الفينِّ:
اصةةةتخلَ اهلاةةةةا اهغةةةلى اهضةةةٌِٚاٛ٢
اه ين هعزض ةط٘ر ا صلاذٗ ،قضةٍ رٗاٙتةٕ إىل
فؾ٘ي ًتِ٘ع ٞاهشًاْ ٗا لاْٗ ،نعطة ٟهلةى
فؾةى ًِٔةةا ةارخية ًا خاؽةاً بةشًّ ا صةةلاذ اهةيت
بلنج ًِذ عاَ ٓ 026ززٙاٗ ،قضٍ اه ؾةى إىل
ًغآل صزد ٞٙقؾريٗ ٝف فٔٚا رؤٙتٕ اشباؽٞ
احملزكةةة ٞهةةذاج اسبةةةلذ ا ةةةزاد اهتعةةةبري عِةةةٕ،
كٌةةا ٙةةرس اهلاةةةا ا لةةاْ اهةةذ ٜصةةلحث فٚةةٕ
ٓذٖ ا صلاذ اهبادئ يف بغلاد عاؽٌ ٞاشبالفٞ
اإلصةةةالً ٞٚيف هةةةم اه٘قةةةثٗ ،اُتٔةةةث بأصةةةلاذ
ةارخيٚةة ٞصةةلحث عةةاَ ٓ 050ززٙةاً بةةني اهقةةآزٝ
ٗبغلاد باكتضاة اهتتار ٗا غ٘ي بغلاد ٗةلًريٓا
ٗقتى اشبو ٞ ٚا ضتعؾٍ با ٗصاعٚتٕ ٗاهققا١
عو ٟا خقز ٗاهٚابط بٔا
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ٗقةةةةةل ًِضةةةةةث خاؽةةةةة ٞٚاهضةةةةةِٚار ٘ٙاهةةةةةيت
اصةةةةةتخلًٔا اهلاةةةةةةا اهتِقةةةةةى بةةةةةني ا غةةةةةآل
ا ختو  ٞهعزض دقٚق هألصلاذ ،ا شٗد ٝبت اعةى
بٚعةة ٞاهغخؾةةٚاج اهعاًةةٗ ٞاشباؽةة ،ٞيف كةةى
ا ًةةاكّ اهةةيت صوةةث بٔةةا ًغةةآل اهةةِؿ خةةالي
ٓذٖ ا ع٘اَ اهةيت ٓة ٛعٌةز اهزٗاٙة ٞكوةٔا اهةيت
ةبوةةةغ  40عاًة ةاً نظبةةةش اهلاةةةةا خالهلةةةا رؤٙتةةةٕ
اهضةةزدٗ ٞٙاهتارخيٚةة ٞكضةةل ّٙطبةةتو ني ٙعطةةٛ
كةةةى ًةةةٍِٔ اآلخةةةز ًلُ٘ةةةاج هعِاؽةةةز اهةةةِؿ
ٗاشبةةزٗش مبزٗٙاةةةٕ ا ختو ةة ٞصةةل اهتةةارٙخ ٗصةةل
اهزٗاٗ ٞٙكى ًٌِٔا هةٕ ًقً٘اةةٕ اسبافةز ٝعوةٟ
ا ضةت٘ ٠اهضةزد ٜصة٘ا ١يف اهتٌٚة ٞا ةزاد اهتعةبري
عِٔةةا نٗ يف اهغةةلى ٗاهبِةةا ١اه ةةين ا ةةِعٍ هتوةةم
اهتٌٚةةٓٗ ٞةة٘ ًةةا ظبةةح اهلاةةةا يف عةةزض رٗاٙتةةٕ
ٗاه٘قةة٘ ًِٔةةا عوةة ٟنُٔةةا ةةةارٙخ كٌةةا قوِةةا يف
اهبلاٙةةةٙ ٞعٚةةةل ُ ضةةةٕ بؾةةة٘ر طبتو ةةةٗ ٞاهقةةةارئ
هوزٗاٙةةةةٙ ٞضةةةةتط ٚنْ ٙةة ةتوٌط ًِٔةةةةا ا صةةةةلاذ
اهتارخيٚةة ٞاهةةيت صةةلحث خةةالي صةةِني ا صةةلاذ،
ٗا تأًى يف ٗقتِا اهزآّ ٙضتط ٚنْ ٙطابق بةني
ًةةا كةةاْ حيةةلذ يف ا افةةٗ ،ٛبةةني ًةةا حيةةلذ
اآلْٗ ،قل زصث اهزٗاًٗ ٞٙةا ةةشاي نصة٣و ٞعةلٝ
ةتعوةةق بطبٚعةة ٞكُ٘ٔةةا رِض ةاً ندب ٚةاً ًتزةةذراً يف
اهخقاف ٞاهعزبٗ ،ٞٚنْ اهتارٙخ ٓ٘ إصل ٠ضبطاةٔا
احملببٞ

أمساء يف الذاكرة

نازك املالئكة

بني جهد الريادة وجهد اإلبداع

بقمم :طالل سامل احلديثي
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نازك املالئؽة
بني جفد الروادة وجفد اإلبداع
رالل دامل احلدوٌي*
تًواءم بداوة الؼرن العشرون وإرهاصات حركةة الًٍدوةد ا الشةعر العربةي الة
أمثرت فقؿا أمثرت الشعر احلر الذي ولد رمسقاً عام 7441م ()7
وا الوقةةت الةةذي وعةةد فقةةه بعةةه اليةةاحٌني هةةذا الشةةعر احلةةر بعقةةد ا ةةذور ا
تأرخيـا األدبي ،األمر الذي جيعل مـه ذقىاً أصقالً ( )2فإن اليعه اآلخر مةن اليةاحٌني
وعده نشأ حتت تأثري الغرب حني حاول بعه الشعراء العةرب أن وؼةدموا معٍؿةاً ذةعرواً
وادًعارات وموضوعات جدودة ،وأن وؽًشػوا أذؽاالً ومودقؼى جدودة تـاديفم لؽةي
وؽونوا قادرون عؾى جتـب مةا عةدُّوه أدةؾوباً ونغؿةة رنانةة وخيابقةة مةن جانةب الشةعر
العربي الًؼؾقدي ،وأحقوا هلذا السيب أذؽال املؼيوعات من املوذح والزجل()3

ه د يضوراءددإل مض
وقددفضل ددشضراءددلمررضرا اددمن تضرا د نسضس د بمورض اإلاددإلًض ددإلشاعضر
رالمرقدددمضل هدددشضلدددفقمضرا دددإلويض ض1863ددددضض 1936ضراددد يضسددد بمض ددد ضروطدددمض إلا ءدددإل ض
رال مضورشا مضاإلراإلاهإلتضرشممن هةضورالمعضرا تخملهسضلههإل،ض تضنجم رضراءلمضغهمض
ه ندةض
را قفىضرا يض ط ق رض ههضرامضراءلمضرا ماشضا مضنحإلك رضمإلضنط قض هدهض إل
blank verseضوحجتهمضلمضكتإل ته مض تضملظمضرشممضرشو ضرو هةضسسدتخفمهضك دإلض دهض
وراضلددمضراءدددلمضرالم دددمضراقددفنم،ضو ندددفورضا ددد ر مض إلقتثدددإلسض مج ددةضمدددسض جدددإلزضراقدددم تض
ا ثآمالئم،ضومسضرا شحضلمضمآط ضرال إلرض ىضراءلمررضا مز دإل مضورالادت إلاض ادىض رررض
را لإلجضوراس إلكمضوغهم م.ض ض
ون ددسض تض تفددقضمددقضمددسضنقد :ض ددمضالض ددقضكثهددمضوزتض ددىضركتءددإللض و ضمددسض
كتبض د رضراءدلمضراحدفننضش دإلضلدمضرا رقدقضادسض هتدفيض اهده،ضو ذرضر تدفن إلضل دسض تفدق،ض
د ،ضواددسضن د تض اددل إلض تض
و ذرضرسفق ددإلضلال ددفض تضنجددمرض طددموتضنجتهددفوتضلددمضرا
قد ض هددمضمخطند تضو تضطإلاف ددإلضراددم ي،ضل ددسضرالثددنضورا ددهلةض تض ظددشضحتددىضروتض
تجإلا ضلمض ممضراءدلمضارطدشض طدإلرضرا لمكدةض دهسضراجفندفضوراقدفنم.ضن ثغدمضا دإلض تض دف ض
رضراتا رضن حشضلمض ذ إل إلضون وعضو تض املضلهف إلضلدمضاررادةضراءدلمضاد ررضم دهض
راقفنمضوراجفنفض اىضراءلمضذرسه()4ضلسهإلتض كإلتضرامرئفض ضط هشضشهث عضلمضقاهفسهض
را ء رةضلمضمج دةض اد ضرالدفاضراجإلادنضراسد ةضرشوادى ض مضكدإلتض د ضشدإلاي،ض مضذ ث دإلض
فضلددمضرالددمر ضلددمضراقددمتض
لددفضمددسضذا د ض جه دم،ضلل و ددإلضرامنددإلاةض ا دىض راث ددف ضرا د يضل د ل
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راحدإلايض ءدمضراهجدميضومدإلض لدف ،ض مض قدف إلضراتدإلجض إلاتدإلامضا دإلزمضرا الئ دةضو دفرضشددإلكمض
راسهإلعضو ثفضرا إلعضراثهإلسم،ضل سضنفهفضذا ضلمضحقهقةضك تض رضراءدلمضراحدمض لهدفض
راج د ورضلددمضسإلرنخ ددإلضرشا ددم()5ضو دده ضدض يضراءددلمضراحمدددضلددإل مةضاحمكددةضكثهددمةضشددإلم ةض
سءهف إلضحهإلس إلضرا لإللمةضستج ىض إلاج رةض ىضرشاسضورا فإل همضراتدمضرادتقمتض ههدإلض
نال ً()6ض ض
ط ض
واستض افاضراثحنض سضل ورضراءدلمضراحدفننضرات رنخهدةض قدفرضمدإلض دإلض ادفاضمدإلض
نتل قض إلاءإل مةضرا ثهمةض إلزمضرا الئ ةض ذض هإلضل رض ادإلسضلدمضرندإلاةضراءدلمضراحدمضلدمض
رالددمر ضراتددمضنت إلز هددإلض ددإللةض اههددإلضكددشضمددسضراءددإل مضرا ثهددمض ددفرضشددإلكمضراسددهإلع،ضو ددفض
راحهفري،ضو ثفضرا إلعضراثهإلسم .ض
ن دددمض لددداضرا قدددإلاض دددىض تض دددإلزمضرا الئ دددةضك هدددإلضررئدددفةض كجإلر دددإلضمدددسضراددد ظمض
إلاطمنقةضراقفن ةضراتمضنموتض هإلضمءفواةض اههدإلض كجدمضمدسضراطمنقدةضراحفنجدة،ضونلدفوتض
د رضنت ددإللىضمددقضرا إلئهددإلض هددإلضررئددفةض د رضرا د ضمددسضراءددلمضو و ضمددسضرطتم ددهضو قددف ض
و ط صضاه،ضك إلضنموتضلمضر قطإل ضراءإل مةض سضرا ظمضلمضراس هسضرشطهدمةضومهإلل تهدإلض
ا ءلمررضراجفاضلءالًضاهإلضلمض تضس تضررئفةضاهمض()7ضلإلافكت رضمح فضرا نهمضنمىضلمض
تض إلزمضرا الئ ةضراتمضلفرضمسضق هإلض لاضرورئقضراءلمضراجفندف،ضوراتدمضادإلرتضلدمض
س هةضطط رتض إلمةضبمضوقفت،ضل إلضوقفتضامضسماضا مالئهإلض تضنست مورضلمضمحإلوالتض
رات هددة،ضوكتثددتضكتإل ددإلًض قددفنإلًضحإلواددتضلهددهض تضسفددميض ددههمضمددسضراق ر ددفضمددإلضن د مهمض
طالقدإل ً،ض
ض
ونحدممض دههمض تضن ندفورض هدهضر
إلاجثإلتض ىضمإلضولشض اههضلهف إلضراءخادم،ض
ل
ورحتجددتضا حإلواتهددإلض د ض حجد ضغمنثددة،ضاد ضطثق إل ددإلضامل د إلضلهددف إلض فسدده،ضم هددإلض تض
رشذتضرالم هددةضس فددمضمددسضس د ضراتءد هالتضراجفنددفةضراتددمضلددإلرض هددإلضغهم ددإلضمددسضراءددلمررض
راجفا،ض شضحإلوادتض تضس د تضلدمض لداضق ر دف إلض كثدمضس دههقإلضمدسضراخ هدشض دسض ح دفض
فسدده،ضوم دددتضس هدددشضا مالئهددإلضوسلدددفاضرالسهإلمدددإلت،ضمددسض دددلاضراحإلادددةضرا ادددهقهةض
ددإل ضو ددفمضرال تثددإل ضوراجهددشض ددإلالمويض وض ددفمض سقددإلتضارراددةضوق ددةضرالطددال ض ددىض
ور
راتمرثضراءلميضراس همض اىض طمضمإلضرمتهمض ه()8ض ض
لمضراحهسض فسهضنلفض لاض طمضمسضرا قإلاض تض دإلزمضكإل دتض لدم ضرا لإللدمنسضمدسض
راءددلمررض ددىضراخددموجض إلاءددلمض ددسضشد هضراقددفنم()9ضله ددإلضسقددمرض إلئءددةض ثددفضراددمح سض
دددتضراءدددإلطئ ض تضراءدددإل مةضقدددفض اط دددتضقه دددإلًضلفندددفةض دددىضرشاع()10ضله دددإلضندددمىض
را مح مض مر همضراسدإلممرئمض تضراءدإل مةض جحدتضلدمضل دقض د رضراتءدتهتضمدسضرااد رض
راتمضسلهسض دىضس د نسضلد رةض ءد هإلضو طإلر دإلضومحت ر دإلضراف دم،ضومدسض دإلضلقدفضسد لمض
امضرااف ضلمض رضرشاعض .ض
()11ونمىضرزو ضلمجضرزو ض تضا تجم ةض فضراءإل مةض إلزمضرا الئ ةضحممتهدإل،ضواهدإلض
لمضشلم إلض ادإلسضمتدهسضوم ط دقضور دحضوملت دفض دىضر تثدإلرضت.س.راهد ثضا تجم دةض
راءلمنةضلمض هإلضسجم ةضاحظةضوحهإلةض إلم هإلضملإلًضاحظةضلمنفةضسهد ضراءدإل مض وضسف ءدهض
وقفضسم ثه،ضاحظةضالضس سىضوالضست دمرضلدمض
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م هددإلضو واددق،ضو تضاددمضسلد ضلددمض حسددإلسض ددقضم هددإلضو ددف ض ددفمتضشد هإلض()12ضلددمض
 :42دددإلض قدددىضلدددمضشدددلم إلض
حدددهسضسدددمىضطإلادددفةضادددلهفضلدددمض راثحدددنض دددسضراجددد ور
حإلاهسضطمنفةضوم رقاضلفنفة،ضو تضا إلزمضرا الئ ةضشخاهةضشدلمنةضغ هدةضوطإل لدإلًض
طإللد ضددإل ً،ضو تضبدددالثضح دددإلررتضستالقدددىضلدددمضشخادددهتهإلضراف هدددةضح دددإلرةض الا دددإلضرالمنقدددةض
وح إلرسهسضشدمقهتهسضمجدإلورسهسض دإلضلدإلرسضوراه دف،ضواد ض تض د ضراتد بهمرتضالضسثدمزض الض
ددإلاررًضغهددمض ددإلض حسددهإلض إلا ددإلًضطفهددإلًضكإلاالشددل رض ددإلممرًض إلشاددإلطهمضورال طثإل ددإلتضو ءددإل مض
لمراضق ر،ضو حإلاهسض سإل هةض إل مةضلمنحدة،ضو مد رجضكنهثدةضسطدشضمدسض لدإل ض سدإل هةض
تهقةضغفإلضل قهإلضرشمس.ض رضرالإلام،ضرا يضنله ضلمضق بضرمم ةضشإل مةضدض د ضراه ثد ض
راجقإللمضرا فسمضرا يضسافرض هض إلزمضرا الئ ة،ضو د ضراد يضن د حضشدلم إلضلد رًضطإللدإلًض
مءح إلًض ااض إلطفة،ض حسهض هقإلًضن سمضمسضقمررض لهف،ضمسض لهدإل ضادحهقةضسغفد ضلدمض
امإلئ إلض( )14ض
ون ددسض تض ستءددداضم دددإلضسقددفمض تضم قدددقضرامندددإلاةضرادد يضسث سدددهضراءدددإل مةض دددإلزمض
را الئ ةضنمس ض ىض اسض فنفةضمسض هإل :ض
1دض هإلضمسض ورئشضراءلمررضرا نسضكتث رضراءلمضراجفنفض خت اضمسد هإلسه،ضو تض و ض
قاددإلئف إلضراحددمةضرا ل ددةض را دد اهمر ض ظ ددتضندد مض/27ض/10ض1947مضو ءددمسهإلضمج ددةض
رالمو ةضلدمض هدموتضلدمض و ضكدإل تضرشو ض دإلمض1947مضولدمضلدهاض دإلمض1949مضلدفرض
اهدإلضاند رتض شدظإلنإلضورمددإلا ضولهدهضمج ددةضمدسضراقاددإلئفضراحدمة،ضوقددفض بدإلرض د رضراددفن رتض
جةضشفنفةضلمضرااحاضورا جالت،ضامضسجم إلضقاهفسهإلضرشواىض را د اهمر ضوادمضنجم دإلض
ان رتض فرضشإلكمضراسهإلعض ز إلرضذر ة ضرا يض مضقاهفسهضراحمةضمسض حدمضراممدشض دشض
كددإلتضحثددإل ً ضرا د يضلددفرضلددمضرا ادداضراجددإل مضمددسضراءددهمض فسددهضراد يض ءددمتضلهددهض ددإلزمض
را الئ ةضقاهفسهإلضراحمةض را اهمر ض( )15ض
2دضنج قض غ بضرا قإلاضورافرراهسض ىض تض إلزمضرا الئ ةضكتثتضرورئدقضمدسضراءدلمض
راجفنف()16ضو هإلضكإل دتضمدسض لدم ضرا لإللدمنسضمدسضراءدلمررض دىضراخدموجض إلاءدلمض دسض
ش هضراقفنمض()17ضو هإلض اط تضقه إلًضلفنفةض ىضرشاعض()18ض ض
وراءددإل مةضرك د تض ددىضق ددهةضسحددمرضرا ددم ةضمددسضر قددةضراقه د اضراجقه ددةضمددسضرالددإلارتض
وراتقإلاهفضرا تخ فةضو هإلضراتثط تضلمضان ر هإلضراجإلانض ضقدمررةضرا لدة ضراد يض لدفرسهض
إلمض 1957مضومسضطال ضسجم تهإلضرا رسهةضرااملةضقفرةضلإلئقدةض دىض تضسسدتثطسضمآادمض
روطمنس( )19ض
3دض اتضراءدإل مةض ءدإلطإلًض قدفنإلًضكثهدمرًضمدسضطدال ضمقدفمإلتض لداضاورون هدإلضرشوادىض
والً،ضبمضمسضطال ضكتثهإلض ق إلنإلضراءلمضرا لإللدم ضو ادإلن ا لهةضراءدلم ضو رااد ملةض
وراءملةضراح مرر ضلمض هإلتض اسضحمكةضراتجفنفضلمضراءلمضوسماهخهإلضوو قضراق ر دفض
ا ءددلمضراجفنددفضو وزر دده،ضو هددإلتضمحإلا د هضو ه ددهضوم اددهقإل ض ددإلضنددف مضم ثددةضراءددإل مض
ونسإل ف ض ىضرالاتخفرمضراس همضا ت ه إلتضرا الئ ةضوراجقإللةضرا رالةضور لدإلاةضمدسض
راتجإلرعضراتمضمسضراتجإل ضرعضراتمضمإلراهإلضراءلمررضرامورا .ض
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نق ضس.ضم رنه:ضواه رضحهسض سهحتضا دإلضشدإل مةضو إلقدفةض ثقمندةضك دإلزمضرا الئ دةض
وشددإل مضلددمض ثقمنددةض ددفرضشددإلكمضراسددهإلعضرا د نسضط د ررضراءددلمضراحددمضمددسضطددال ضس بم ددإلض
هد يضو راددهإلضق ر ددفض د رضراءد شضراجفنددفضمتج ثددهسضملددإلًض ططددإلرضراتجددإلرعض
إلاءددلمضر
ً
راسددإل قة،ضل د تضكددشضراءددلمررضراءددثإلعضلددمضرالددإلامضرالم ددمضسقمنثددإلضمإلرا د رضسجددإلر همضلهدده،ض
و لفضلتمةض فرض تض رضراء شض ضراء شضرا جدإلامضراد يض إل دشضل هدقضراءدلمررضرالدمعض
لمضاثهشضركتءإللهض( )20ض
اهمةضحهإلةضولهفض فر ض()21ض ض

*وافتض إلزمضرا الئ ةضلمض غفراضن مض 23عض1923مض ض
*لمضا رتضراتل همضرال تفرئمض1929دض1935مض ظ تضراءلمضرالإلممضبمضسدفرلتض
م هض اىضراقمناضحهسض غتضراااضراسإلاسضرال تفرئمض ض
* هتض إلزمضسحاه هإلضراجدإل يض دإلمض1939مضور تسدثتض ادىضاررضرا ل دهسضرالإلاهدةض
لم ضرا غةضرالم هة.ض ض
ضولددمضرور ضراجإلملددةضسفتحددتضم ر ثهددإلضورزاراض ءددإلطهإلضو لددثحتض كجددمضسجإلو ددإلًضمددقض

راحهدددإلةضراللت إل هدددة،ضوكإل دددتضسسدددإل مضلدددمضحفدددالتضرادددفررض اقدددإلرضقادددإلئفضمدددسضشدددلم إلض
وس ءم إلضلمضراجمرئفضرالمرقهة،ضوسمراشضلحفإلًض طمىضلمضا رنإلضواث إلت .ض
*حملددتض ددإلزمض ددىضسطدد نمضبقإللتهددإلضرا غ نددة،ضلإلسجهددتضافرراددةضرا غددةضراالسه هددةض
ددإلم1942ضزنددإلاةض ددىضرا د ه ضرا قددمرضلددمضاررضرا ل ددهسضرالإلاهددةضم ت سددةضمددسض هددفض
رافررض تضنفسدحضاهدإلضرا جدإل ضمدقضلداضغهدمضلدفهإل،ضولدمضرالدإلمضذرسدهضر ت دتض ادىضملهدفض
راف د تضراج ه ددةضافرراددةضرال د لض ددىضرال د ا،ضوكددإلتض اددتإلذ إلضرا اددهقإلرضنحهددىضراددفنسض
حهفر،ضوقفضرادت متضاررادتهإلضرا ادهقهةضادتضاد رتضحتدىض دإلمض،1949ضوادمضسظهدمض
إلزمض إلزلدةض دىضرالد اض مدإلمضراج هد رض الضلدمضرا الندإلتضرا تحدفةضرشممن هدةضلدمضحف دةض
قإلمتهإلضلإلملدةضواد سضاد ة1955ضوكإل دتض دإلزمضطإلاثدةضلههدإلضومدقض د ضرا ءدإلطإلتض
ه نةضض اىضرا غةضرالم هة .ض
مإلراتض هةضسمل ةضراءلمضمسضرا غةضر
*سخملددددتض ددددإلزمضلددددمضاررضرا ل ددددهسضرالإلاهددددةضالددددإلم،1944ضوقددددفض إلاددددتضارلددددةض
را هسإل سض إلا غةضرالم هةض مسثةضرالمتهإلز ضوكإل تض ىضارلةضس حهإلضرافرر .ض
* لفضسخملهإلض تضمفراةض ىضرا المضراجدإل ي.ضولدمض دإلمض1950ضاط دتضاورةض
لدددمضرا لهدددفضراجقدددإللمضراثمنطدددإل مض ثغدددفرا،ضارادددتضلههدددإلضرشاعضرال هددد يضرادددتلفرارًض
اال ت إلرض اىضلإلملةضك ثدماج،ضوا دسضادمضستههد ضاهدإلضلملدةض ك دإل ضرافررادةضلدمضراجإلملدةض
را ك رة .ض
*لمض إلمض1951ضاإللمتضم لفةضمدسضقثدشضمساسدةضروكف دمض ادىض ممن دإلضضا فررادةض
لددمضلإلملددةض م سددت ت،ضو سهحددتضاهددإلضلملددةضراتلددملض ددىضرسهءددماض الك د رضو اددسضورر ددمض
وان رضش ررس ض التضسهتضو مضمسضكثإلرضرا قإلاضلمضرا النإلتضرا تحفةض .ض
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*لمض إلم1954ضقث تضلمضلإلملةضوا سضلمضرا النإلتضرا تحفةضافرراةضرشاعض
را قإلرتضل سهحضاهإلض اىضلإل دبضرالطدال ض دىضرشا دهسضرال هد يضورافم سدمضراتلدملض ادىض
ارعض طمىضكإلشا إل مضور نطإلامضوراموامضوراه دفيضورااده م،ضوطدال ضاد تمضرافررادةض
ه نددةضاددمضستددملمض لددف،ضوقددفض ءددمتضشددهنإلًضمددسض دد ض
كتثددتض ددفةض حددإلثض إلا غددةضر
را كمرتضلمضرش مرمضلهاض1966ض .ض
لفرتضراءإل مةضرا سافإلتضروسهةض :ض












ض

إلشقةضرا هشض شلم ضضض1947م .ض
شظإلنإلضورمإلاض شلم ض1949م .ض
قمررضرا لةض شلم ضضض1957م ض
ق إلنإلضراءلمضرا لإللمض قف ض1962ضم .ض
راا ملةضوراءملةضراح مررض قف ض1965م .ض
شجمةضراق مض شلم ض1968ضم ض
م اإلةضراحهإلةضو غ هةضر سإلتض شلم ض .1970ض
راتج ننهةضلمضرا جت قضرالم مض رلت إل ض .1972ض
نغهملض ا ر هضراثحمض ضشلم ض1977ض .ض
ا االةضوراج رةض شلم ض1978ض.ض ض
اإلن ا لهةضراءلمض قف ض.1993ض ض
راء سضراتمضورررضراق ةض مج ةضقاصضقاهمةضمخط طة  .ض

هوامش:
1دض رضراءلمضراحفنن،ض ح فضا ه إلتضرشح ف،ض 136ض ض
2دضرا افرضراسإل قض 137ض ض
3دددضحمكددإلتضراتجفنددفضلددمضم اددهقىضراءددلمضرالم ددم،ضسضم رندده،ضسمل ددةضاددلفضماد ح،ض
 10ض .ض
راقإل مةض إلمض1969ض
4دددضراءددلمضرالم ددمضرا لإللددم،ضق ددإلنإل ضولد ر م ضراف هددةضورا ل نددة،ض د ضراددفنسضراد إل هشض
ض18ض.ض ض
5دض رضراءلمضراحفنن،ضا.ضرشح فض 137ض ض
6دضراثحنض سضراج ور،ضطإلافضالهفض  7ض
7دض.راءلمضرالمرقمضراحفنن،ضممح ةضوسط ر،ضا.ضلال ضراخهإل ض  169ض
8دضا.ضمح فضرا نهم،ضمج ةضرشاعضرالفا،3ض هموتض إلمض 1966ض
9دددددض ثددددفضرا ددددإلعضراثهددددإلسمضوراءددددلمضرالمرقددددمضراحددددفنن،ضا.ض حسددددإلتض ثددددإلس ،هموتض
 .8 1955ض
10دض إلئءةض ثفضرامح سض دتضراءدإلطئ ،ضمج دةضرا تثدة،ضرالدفارتض2دد3ض غدفرا1961ض
.23ض ض
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 156ض .ض
11دضاغةضراءلمض هسضله هس،ضا.ضر مر همضراسإلممرئم،ض هموتض
12دض إلزمضرا الئ ةضوراتجم ةضراءلمنة،ضا.رزو ضلمجضرزو ،ضمطثلدةضاررضراجدإلحبض غدفراض
78ض .ض
13دضراثحنض سضراج ور،ضطإلافةضالهفض 17ض .ض
14دضرا افرض فسه.ض  .44ض
 15ددض ددإلزمضرا الئ دةضراءددلمضورا ظمندة،ض ثددفضراجثدإلرضارواضراثاددمي،ضاررضراحمندةضا طثإل ددةض
غفراض1971ض  199ض
16دضا.مح فضرا نهم،ضمج ةضرشاعضرالفاض3ض هموتض إلمض 1966ض
17دددض ثددفضرا ددإلعضراثهددإلسمضوراءددلمضرالمرقددمضراحددفنن،ضا .حسددإلتض ثددإلسض هددموتض1955ض
8ض
18ددددض إلئءدددةض ثدددفضرادددمح س،ض دددتضراءدددإلطئ،ضمج دددةضرا تثدددة،ضرالدددفارت 2دددد 3ض غدددفراض
 123 1961ض
19دض إلزمضرا الئ ة،ضراءلمضورا ظمنة،ض ثفضراجثإلرضارواضراثامي،ض غفراض  41ض
20دضحمكةضراتجفنفضلمضم اهقىضراءلمضرالم مضراحفنن،ضس.م رنهض  139ض
21دض إلزمضرا الئ ة،ضراءلمضورا ظمنة،ض ثفضراجثإلرضارواضراثاميض 47ض ض
ممرلقضرا قإلاة:ض ض
1دضراءلمضرالمرقمضراحفنن ،ضممح ةضوسط ر،ضا.لال ضراخهإل ،ضاررضلإلارض هموتض1970م ض
2دضراثحنض سضراج ور،ضطإلافةضالهف،ضاررضمج ةضشلمدض هموتض1960ضم ض
3ددددضراءدددلمضرالم دددمضرا لإللدددم،ضق دددإلنإل ضولددد ر م ضراف هدددة،ضا .ددد ضرادددفنسض اددد إل هش،ضاررض
را إلسبضرالم م،ضراقإل مة ض
4حمكددإلتضراتجفنددفضلددمضم اددهقىضراءددلمضرالم ددم،ضس.م رنددة،ضسمل ددةضاددلفضما د ح،ض
راقإل مةض1969م ض
5دضاغةضراءلمض هسضله هس،ضا .مر همضراسإلممرئم ،ضاررضراجقإللةض هموت ض
6دددض ددإلزمضرا الئ ددة،ضراءددلمضورا ظمنددة،ض ثددفضراجثددإلرضارواضراثاددمي،ضاررضراحمنددةضا طثإل ددةض
غفراضض1971ضم ض
7دض إلزمضرا الئ ةضوراتجم ةضراءدلمنة،ضا.رزو ضلدمجضرزو ،ضاررضراجدإلحبضا طثإل دةض غدفراض
 1976ض
8دض رضراءلمضراحفنن،ضا .ح فضا ه إلتضرشح ف،ضامءقض 1974ض
9دض ثفضرا إلعضراثهإلسمضوراءلمضرالمرقمضراحفننضدضاض حسإلتض ثإلسضدض هموتض1955م ض
10دضمج ةضرشاعضرالفا3دضض هموت1966م ض
11دضمج ةضرا تثةضرالفا 2د3دض غفراض1961ضم ض
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ُّ ا ُمةةةةةةةةةح
واألجةةةةةةةةة م ُ

ا
س وية
واألن ا ُ
سا كُةح األنة ِ
س ة عُة ٍ

عَةةةةةةة ا ا

هة

م ةةأُ ا رم ة

ووْحَ ع ي َه ة
ة َ

ه َ ة ُ
س ُ ا ةِ ِ
ُ هة ا األنةح ِ ا يةُ ْ ُ
*

*

شاعر سوري.

ةةةةةةة يقق

اةةةةةةةة ُ

وا ذةةةةةةةةةحا ُ
ةةةةةةةش وو ِ ةةةةةةة ُ

عَةةةةة ْ ا و َنةْةةةة ُ سةةةةةيوِه
رو ُ ةةةةةةاوش ُ األشة ق
ةةةةةأ األة اةةةةة

ةةة ا ُ

ألةةةةة ُ
ةةةةةة

ُ
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ذةةةةه و ُ ةةةةوح ِه
ِْ

و اثةةةةةةة واا و َصةةةةةةة ُهُ ْ قنةةةةةةة ُ

ع ياةةةةةةةةةش يحمياةةةةةةةةةشا ةةةةةةةةة ذةةةةةةةةة ِه

و ةةةةةةة ا ُذةةةةةةةح َ كةةةةةةة اه ُ ْ ميثةةةةةةة ُ

يةةةةةةةة ريسةةةةةةةةوحاه وج ألة ِةةةةةةة ِ و ه ةِةةةةةةة ِ

القق ألةةةةا ْ أل ةَةةةحا عوةةةة األثةاةةة ! ةةةةحاا ُ

ةةةةةةةح رم ألنةةةةةةةة ا ألنةةةةةةةة رمةةةةةةةة ا
ر َ هوة
ِ

ه ُه َهةةةة ر اةةةة ُ
القق ألةةةةا ْ ألُةةةة َ ق َ

ةةةة ي َ األاِةةةة ا ةةةة

ذةةةةةةن " و"ألِحا ةةةةةة "
"جحال ُنةةةةةة " رو "ي ُ ُ
هةةةة

م ةةةةأُ ذةةةةنين َش ُ األوةاةةة ِ األ ا ةةةة

األجةةةةةيص ا ةةةةة ق و ةةةةةش ِ ِ
ازألوةةةةةشِ
ِ

36

ذةةةةةةياح ُ ألغوُةةةةةة ُ

َ ةةةةةةه ُ ْ ع ةةةةةة ُ

س رهوَهةةةةة األ ةةةةة ا ُ
نجةةةةةحا وألشةةةةة ُ ُ
ذةةةةةةي ح منهةةةةةة أل ُ ةةةةةة ُ ا

ةةةةةة ا ُ

56

سمراء غرناطة*
ــ من وحي األندلس ــ
صالح خضور**

*

سمراء ُ في دربي ،مصادفةً،
ب..
يهفو لها قلبي ،وال عَجَ ُ
ت :أنا غرناطة ٌ بلدي،
قال ْ
وينتحب
خلَّف ْتُ فيها المجدَ،
ُ
آها ً
ت
ألندلس ،فقد ترك ْ
ٍ

()1
ب
يج ُ
في قلبنا نَدَبا ً  ،لها ِ

()2

زيدون بها أثرٌ..
البن
ما
ٍ
ِ

باق ،وال فَر ْ ُ
ب
ع الهوى رَط ِ ُ
ٍ
ت على "الزّهراء ِ" غُربتها،
ران ْ
د "الحمراء ِ" قد غَرَبوا
وأما ج ُ
مرٌ،
س َ
دالوا ،فال لهو ٌ ..وال َ
و َم َ
ب
ضوْا ،فال زهو ٌ ..وال ط َ َر ُ
كنت في مؤتمر بمدينة طنجة المغربية (أيلول  ،)1891وفي ٍ
رحلة بحرية ليو ٍم واحد ،التقيت تلك السمراء الغرناطية ،مصادفة،

*

*

في مدينة "جبل طارق" اإلسبانية ،وتعارفنا ،وكانت هذه القصيدة.

شاعر سوري.

()1
()2

الن ََّدب :الندوب واآلثار.
يجب :يخفق ويرجف.
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وشوامخُ اإلبداع باقية ٌ
ِ
َ
كمّا تَز َلْ ،ت ُ
نبيك ما وهبوا!

***
أنت الهوى أبداً،
"غرناطةٌ"..
ِ
واألرب
السمراءُ..
ُ
ِ
أنت الرُّؤى ّ
لك ،في خياليُ ،
ألف ملحم ٍة،
ِ
َّ
ب
ِ
ج ُ
لك ،في فؤادي ،خفقة ُ الل ِ
ت خالدةً،
ال تحزني ،ما زِل ْ ِ
واألدب
فيك استظلَّ العِلْمُ
ُ
ِ
وعلى "طُليطل ٍة" شواهدُها
د في "أشبيليا" ُ
شه ُب!
والمج ُ

***

55

َ
بأندلس
وارث النُّعمى
يا
ٍ
ن األلى نَه َ ُ
عرب
ضوا بها،
ُ
إ ّ
دهرِ ،صامِدةً..
لمّا تزلْ ،كال ّ
ب..
ِ
ج ُ
للحادثات ،وقلبُها ي َ ِ
لغوطتان على جوانبها..
ا
ِ
ُ
َب
مزدانتان،
وأرضها ذه ُ
ِ
والورد ُ ،في أرجائها ،دُرَر ٌ
ب
منثورةٌ ،والعِطْر ُ مُنسك ِ ُ
لم يَعْت َلِج ْ في صدرها رأد ٌ..
إال ومنّا أفْر َ َ
ب
س ُ
ع الن َّ َ

***

76

بوح العطر الدمشقي
إىل سيادة الدكتورة جناح العطار
مبناسبة صدور كتابها:
صفحات من الفن اجملنح برؤى املبدعني
سليم يونس*

غيمةةةةةةطرِ والةةةةةةودِن و ةةةةةة
ِ

ِن

ةةةةةةة ِ ِ

طِ وسمةةةةةةةعرِا
أكةةةةةةة ُ
ِ

بلةُةةة ُ
نِاةةةة ِ ر ِ ِ
ةةةلنِسةةةةاِ و ةةةة
لِ وية ر
د
ِ
ةةةِ ِ ِ

اشةةساِس
أنةة د ِبةة لرِ والةةةودِ و
ف
ِ

سةةةةةةةة

ةةةةةةة ُِ و

اِغو ةةةةةةةةطُِ و ةةةةةةةة

ِ
ِ
اِ ومةةةةةة
اةةةةةةُِ لةةةةةة ر

ِن وي

لمي ةةةةةةة ِ و مليةةةةةةة ُ ِ ةةةةةةة ِ اةةةةةةة ِ ِ ِ
ِ

ِ
ةةةةةةا ِ ِ

ب

ِ

ِ

أاةةةةةةطِأ ا ةةةةةة ظ ِ و ةةةةةة ُ ِ و شةةةةةة ا ِ ِ
ِ
الةةةةةةولِ ةةةةةة دِ وميةةةةةة رِناُةةةةةةُظِ
ِ

د ِسي ةةةةةةةة ِ
ةةةةةةمي

ِ

ي ةةةةةةةةةة ِ

ِكةةةةةةةةةةلفطِنس د ةةةةةةةةةةو ِ مي ةةةةةةةةةة ِ
ةةةةةةةةةةط د

لِبل ةةةةةةةةةةة دِ ول سلي ةةةةةةةةةةة ِ
ن ةةةةةةةةةةة ل ظ

ِ ِ

ِ

ةةةةةةُِ سةةةةةةيُِ مثفةةةةةةطرِ ومخلصةةةةةةي

ِ

***
شاعر سوري.

ي ةةةةةةة ِ

ِ

مةةةةةةةةةُِ لةةةةةةةةة ي ر ِب و

يثمةةةةةة ِ مةةةةةة ِ وشةةةةةةو ر ِ

*

*

ِ
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نكةةةطِاةةةُِنةةة ساِ وشةةة اِس كةةة

ِ ِ

ِ
أك ةةةةةةةة يِأاظِبيةةةةةةةة ِاةةةةةةةةُِنمةةةةةةةة اِ ِ ِ
ِ

بشةةةةةةةةةةة

ِو ةةةةةةةةةةة ا

ِ وم و ةةةةةةةةةةة ِ

ِ
أُاظِصةةةةةةةةةة لِ هةةةةةةةةةةا رِول

ي ةةةةةةةةةة

ِ

ِ

ِ ِ

ُ
ةةةةةطِا ةةةةةة رِ ر ِ مي ةةةةةة ِ
ةةةةةة ِ ب ةةةةةةطِ رصة د
ِ

ةةةة ِ ناِ نةةةةاِ وسلةةةة

د ِنكةةةةواِ ِ ِ

ِ

أ ِاا ةةةةةةةة ِتةةةةةةةةو ِول ةةةةةةةة

ِوةةةةةةةة ا ِ ِ

ِ

ةةةةةةةة ِنذدِكةةةةةةةةطِ ةةةةةةةة ِن ةةةةةةةة

ِ
ِ

ر ِّسةةةةةةة ظ ِسيةةةةةةة ِامةةةةةةةو رِ وم ةةةةةةة

ي

ِ

ل"ِ لةةةةةةة ِ ومو ةةةةةةةلي
" لةةةةةةة رِ ولةةةةةةة د
ِ

ِ

ك ةةةةة د ِ شةةةةة ِومةةةةةُظِ و ةةةةة ِ ةةةةةم ِ ِ ِ
ِ

نشةةةةةةةةةةةةو مُِ راةةةةةةةةةةةة د ِولم مو ةةةةةةةةةةةة ِ
ِ

كِذرِ ةةةةةةةةةة ِنمةةةةةةةةةة لرِنم ةةةةةةةةةةِ ِ ِ
د

ِ

ِ

ةةةةةةةةولِ ولةةةةةةةةة ي
ن ةةةةةةةةةم ف ِسسةةةةةةةةة ظِأنة
د
ِ

كلمةةةةةةة ِأن ةةةةةةة ظ ِ ةةةةةةةو لرِ وماةةةةةةة نا ِ ِ

لِ سي ةةةةةةةة ِ
صةةةةةةةة ارِ و ةةةةةةةةُِب و مةةةةةةةة د
ِ

ةةطِن ل ةةة ِ ِ
نمةةُِسةةةاِ ولةة
طِ وممية د
د
ِ

ظِ ا ي ةةةةةةةة ِ

ِ

72

اةةةةةةةةُِ
ِ

رِنوةةةةةةةة ظِنةةةةةةةة

96

شَــــغَـف
وشاحي قيد االحتجاز
ميلينا مطانيوس عيسى*

انبعا ٌ
ج فا َ
ث طاز ٌ
ح من أزراره ِ
الحديث
ِ
من تبلوره ِ في ياقةِ
َ
استنكف الغرقَ في
جزافاً 
تفاصيلِها
وهو اآلن يحاولُ إقناعَها
ن مهارت َه ال تكفي لتحريرها
أ ّ
صها البورجوازي
من قف ِ
سؤال ٌ برسمِ  االختصارِ :
يا أنتَ
هل سبقَ وانتحرتَ على
صليب عشتار َ
ِ
وهل أخبرت ُ َ
ن الحقيقةَ 
كأ ّ
*

شاعرة سورية.

*
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الغائبةَ  عن مُحي ّ َ
اك

وهاهي ك ُ ّراستي:

ُ
محض إلحاد ٍ من النوعِ 

بداللِ  تلميذة ٍ وانحسارِ  أنثى

الساذج؟!
ِ

تدعوني إلى التبرّجِ  بالضاللِ 

نقطة انتهى

وداعاً 
َ
أراك عن َ
د مفترقِ الوشايةِ

تعبتُ من الشرحِ  المُتهورِ 

َ
ألرتجف بلهف ِة صبي ٍة

واللعبةِ اللطيفةِ

َ
األحدب أن ّني
لهروبك
وأشي
ِ

الرغيف
مللتُ من كسرِ 
ِ

أعبدُه ُ

ص على موقد ِ االنتصارِ 
المحمّ ِ

ال خيار

رعشة قلب
غداً 

مرتين

وعندما يختفي القمر ُ

ال تحاولي االنتظار َ

َ
خلف سحابةِ األغطيةِ

اهربي من نزقي

الصمّاء ِ

صبّيَة
بك يا َ
من هذياني ِ

وفي ساعةٍ  متأخرة ٍ من

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

التنهيدة ِ

قبّليني كما تشائين

سأقر ُ
هاتفك
جرس
ع
ِ
َ

التحفي بعطري كما

01

شغف وشاحي قيد االحتجاز

تشائين

ثغرك في الرحيلِ 
ِ
كرغبةِ

َ
خلف
خبّئي األسرار َ

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

المرايا

ك
أحب ّ ِ

عانقيني

أتؤمنين بي؟!

ُ
أشتاق لراح ٍة
فإن ّني

أترحلين معي إلى جنونٍ 

دافئ ٍة

وحياة ٍ

تالمس صدري
ُ

إلى قصيدة ٍ ال تحتوي ّ
إال

د لتعبي
تهده ُ

رجالً  حالماً  وسماء ً

تقتلُني وال تُبقي على

تداعب الساقَ ؟!
ُ

تبخري دليالً 

حبيبتي

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

في بيتي غرفةٌ  واحدةٌ 

أنجبتني الخمرةُ  لوحةً 

وأريكةٌ  واحدةٌ 

مرسومةً بخيطِ  ماءٍ

وعاشقٌ حزينٌ واحدٌ

صعاً بوهمٍ  ساجد ٍ
مُ َر ْ

يناجيك يا قمر
ِ

على
ٍ
بساط مهترئ ٍ

ثوبك المُزركش أريدُه ُ
ِ

واآللهةُ ولدتني

صبّي عل َّ
ي النار َ والنقاء َ

ُك دمعةً 
عندما رأيت ِ

انزعيني عن ِّ
الغياب
رف
ِ

نائمةً في سفرِ  الحنينِ 

اغمري عمري اآلتي

حانيةً  فوق وسادتي

ك دفئيني
في رحمِ ِ

محتضنةً  يناعتي

00
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تراتيل المساء
ُ
الوارف في ظلِّ للا ِ

تلك المترنحةُ  فوق اختيارها

ي
رجل ٌ يجثو على ركبت ِّ

تارةً  تطفئُ انسكابَهُ

الّليلِ  صامتاً 

وتارةً  تشي باندالعِها

ي
ّب مالءاتِه ِ على كف ِّ
يرت ُ

َّ
جس نبضي
ل
تعا َ

انتظارٍ 

ُّ
المد في عمقِ 
فمذ أغرقني

يتلظى في قارورتِه ِ

المدين ِة

مُلَمْعاً  شروده ُ واحتواءها

أحببت َ
ُك

وهي

08

37

(حكاية شعرية)
يوم أمسك أبي يدي ،وقال!..
عماد نداف*

*

ُ
قفزت فيها إلى الموجْ ..
أولُ مرة ٍ
ُ
يعرف أن البحر َ مالح ٌ ..
كنتُ طفال ً ال
ُ
ٌ
يعرف أن الغرقَ
مخيف ..
ال
ُ
دفَة سجنٌ ..
ال
الص َ
يعرف أن َ
وأن الشطآن مكانٌ لالنتظار ْ ..
***
نورس مسافر ٌ ..
كنتُ أحلمُ أني
ٌ
أحلمُ أني حبة ُ مطر ٍ في غيمةْ.
م وأصحو على حلم ٍ يغسلهُ الموجْ.
أنا ُ
ُ
عيني وأتمنى لو أني ال أستيقظُ أبداً!
أفرك
ّ
أنا ُ
م على غيم ٍة عابرة ٍ

*

شاعر سوري.

العدد  - 965أيلول 8102 /

تمر ُ فوق جبل قاسيون،

ُ
ستركض إليه.
أعرف ُك.

ي كعصييفور صييار َ زورقييا ً مبحييرا ً
أرخييي يييد ّ
ٍ
د ُ
ف بجناحين متعبين في السماءْ..
ي ُج ّ

ُ
ملون فيه..
سمك
ستبحث عن
ٍ
ٍ

أحلمُ ببحر وراء الجبل ْ ..
ييي
أذهي ُ
ييإ إلييييه  ،وأهيييوي فييييه م يييل جني ّ

غواص ..
ْ

عن طيور ٍ اسمُها النوارس..
ييييداف تأيييييعُها عليييييى أذنييييييك
عييييين أصي
ٍ
ل الموجْ.
لتسمم صهي َ
ُ
وتركض إليه.
أعرفُك  .ستغافلني

كان قا ُ
ع البحر أجملْ.
السمك ملونا ً
ُ
ُ
ويعزف على نايْ.
كان
ل مييياء ً نقييييا ً
كيييان هنييياك ينيييابي ُ
م ترسييي ُ

لسمك
ُ
ٍ
يشرب ماء ً ك يرا ً وال يشبم ْ

كييييان هنيييياك صييييياظون غرقييييوا و لييييوا
أحياء ً..
كيييانوا يبح يييون فيييي القييياع عييين طريييي
ت.
تأخذهم إلى نساءٍ مُنتظرا ْ

وغافلته  .وركأتُ نحو الموج..
كنيييييتُ صيييييغيرا ً  ،وركأيييييتُ  ..والزلييييييت
أركض!

***
ُ
صرت عاشقا ً..
آه يا حبيبتي..
لو أن تلك الجزيرة لنا..

ُ
حكايات البحرْ.
أسرتني

لو أنها مملكة ٌ توجتنا في الحكاية..

ل عشيييي ٍ بييييين صييييياظ ٍ
أسييييرتني تفاصييييي ُ
ت سمكة!
وامرأة ٍ مسحورة صار ْ

صدرك..
لو أنها لؤلؤة ٌ على
ِ

***
أمسك أبي بيدي.
صاح بي :احذر!
داعْ..
هذا البحر خ ّ

37

د متعباً..
أعوظ إليها كل مساءٍ ألتنه َ
لو أن أرواظ َ لنا!
لو ...

***

حكاية شعرية

فجأة!

الحرب !
ت
ُ
وكان ْ

م الوجهْ.
جاء رجل ٌ متجه َ

ً
الحروب ..
ل
ِ
ليست حربا كم ِ

سألني عن اسمي.

َ
َ
أخوك فتقسمُ أن ْ تقتلَهُ!
يقتلك
هنا

تحإ البحرَ؟!
علي السؤالْ :هل
دظ َ
ش ّ
ُ
ّ

َ
يقتلك..
تقت ُلُهُ فيقسمُ أن ْ

النوارس؟
تحإ
هل
ُ
َ

سييييبحة ً بعييييدظ نبأييييات
ل ُ
يصييييبحُ القتيييي ُ

هييل تحليمُ بسي ٍ
يون وغيمي ٍة عييابرة ٍ
يمك ملي ٍ

الحقدْ.

فوق الجبل؟..

ل.
وتصبحُ األهازي ُ
ج والوي َ

هل أنت عاش ٌ ؟

ت.
واألعراس جنازا ْ

وقلتُ له :إي ْ  ..إي ْ  ..إيْ..

ُ
خرائإ..
البيوت إلى
تتحول
َ

أول خيييي ٍ مييين خييييو ِ
كيييان ذليييك فيييي ِ

والشجر إلى أشباحْ.

الفجرْ..

سحبني الرجلُ المتجهمُ من يدي،
ثم وضعني في صدفةْ!

***
ُ
م هرمتُ سريعاً..
ال
أعرف ل ِ َ
ُ
ن ذئابا ً..
م صار
السمك الملو ُ
لِ َ
ييوارس غربانيييا ً تزعييي ُ فيييي
م صيييارت الني
لي ِيي َ
ُ
وجهي.
م صارت الغيمة غوالً.
لِ َ
ت رصاصة ً
وحبة ُ المطر ِ صار ْ
ُ
قذائف!
ت
ْ
لج صار ْ
ونِدَف ال ِ

***

م فأيحة يوميةْ!
والنو ُ

***
واليابس
كانت
ُ
َ
الحرب تأك ُ
ل األخأر َ
وكان البحر ُ شاهدا ً ..
ن الك يرة ُ التي غاظر ْ
السف ُ
ت الشطآن ْ
ج
المراكيإ الك يييرة التيي فصييفج المييو ُ
ُ
عظا َمها..
ن هاجروا إلى الغيم ْ .
األطفالُ الذي َ
يرفات مهدم ي ٍة
األرواحُ المبع ييرة علييى شي
ٍ
ن ج ِها..
تنتظر ُ ظف َ
الشباب على الجدران ْ..
صور ُ
ِ

39

العدد  - 965أيلول 8102 /

ت..
والصبايا الحائرا ْ

ُ
قفزت إلى الموج..
في آخر ِ مرة

السبي
الخائفات من
ّ

ُ
السمك صديقا ً لي..
لم يعد ْ

كييل السيينوات السييبم التييي مييرت كييان

ج ظ ُعابيية َ
وال المييو ُ
صييبي أفلييتَ ميين يييد ِ
ّ

***

لم ْ تعُد ْ الصدفة ُ صدى تُسمعني صيدى

أبيه..

ب
اسمها الحر ْ

ُ
قفزت فيها إلى الموج..
في آخر مرة
صيييرت عجيييوزا ً يعي ُ
ييرف جييييدا ً أن الحيييياة َ
مالحة ٌ م ل البحر..
وأن الملوحييييييية َ هيييييييي حيييييييالوة ُ اليييييييروح
لحكايات المهاجرين الغرقى..
ِ

36

الموج..
وماتت المرأة ُ المسحورة ُ
وكييان أبييي ،قييد أخفييى
َ
نفسييه فييي قبيير ٍ
عمي ْ !

77

رياح السأم
نديم اخلطيب*

هذي المدينة
مكسوة بالخريف،
وهذا السكون العجيب
يعاند صمت القبور،
وخوف يطل علي،
فتبدو األماني سرابا،
والحياة كصارية للرحيل،
تميس كأرجوحة للصغار،
تسافر روحي فيها،
فأبقى مسجى على شاطئ االنتظار.
تهب علي رياح السأم

*
*

شاعر سوري.

*

*
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تعالي إلي
ألدفن في وجنتيك هموم الحياة،
ويمسح عني بريق العيون
عناء السفر.

*

*

فهذي النجوم
تعابث وجه الحياة
وتمضي..
إلى حيث يكون
البدء واالنتهاء،
فتبقى نجمة الصبح وحيدة
ثم يطويها السأم .
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97

إلى دير قلبي
عباس حريوقة*

*

صختُ
وت
ريح أ َ َ
إلى َ
ص ِ
ٍ

َ
إلى َ
ص ِ
وت َرعد ٍ
بذاك الشتاء ْ
إلى َ
ص ِ
وت نهر ٍ بحالةِ ُ
سكر ٍ
ُ
ُ
ذن
تهادى
يوشوش في أ ِ
عشب
ِ
بطيب الكالم ِ
قُبي َ
ل المساء ْ
قمح
ريح بحقل ِة
وت
إلى َ
ص ِ
ٍ
ٍ
برج سنبل ٍة
ع في
تُجمِّ ُ
ِ
نب َ
ع ماء ْ
طويال ً ...طويال ً
ِ َ
صخ ْتُ
أَ َ
بأوقات فجر ٍ
ي الـ
فأسكرني ظل ّ َ
في السماء ْ

*
*

شاعر سوري.

*
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مدى
وقفتُ أما َ
م يتيم ٍ بعُمر ِ ال َ

م ..
حما ُ
ي اتجاه ٍ يَطير ُ ال َ
بأ ّ

ن إذا الفَجر ُ يأتي
وكَا َ

موتَ عنهُ ..وعنّا
لكي يَدْرَأ َ ال َ

يَلوحُ لوالده ِ من بَعيد ْ

ن لكي ن ُ َ
فن َح ُ
ؤنس البئر َ

ساللُ الندى
فت َطفَحُ وجْدا ً ِ

نُلقي إليه ..عليه نبيّا

وت َسط ُ
ع أقمارُنا للشهيد ْ

ن إذا ما ت َضيقُ البِحَار ُ
ون َح ُ

*

*

وقَفتُ أَمَام يَتيم ٍ ..
وكُلُّ البالد ِ يتا َمى

وت
نُسافر ُ في جَ ِ
وف حُ ٍ
َّ
َكتب فَوقَ
الشواطئ
ون
ُ
شعرا ً ليقطين ٍة قَد ْ

َمد ُ
َدت إليه ِ دموعي

ت َفيء ُ عل َّ
ي.

ات ن َبْضي ..
وغص ِ
ّ

أَمَام يَتيم ٍ وقَفتُ ..

وع ُمري غماما

ممتُ ..
بَكيتُ ..هَ َ

يَتيما ً يَنوحُ ..

َ
دَن ُ
..شفَفتُ
َوت

صرخُ
يَبوحُ أمَامي وي َ ْ

دة الوجد ِ رُحتُ
ش ّ
ومِن ْ ِ

في هيئة الرَّعد ِ

أسير ُ إلى دير ِ قلبي

..وأسفاااااه ْ

م ..
صالة ٌ تُقا ُ
دَخَلتُ َ ..

ُّ
وكا َ
ن ي َرِف كَفر ْ ِ
خ حَمام ٍ

دنوت رويدا ً
ُ

ت َعثّر َ حي َ
ن رأى ما رآه ْ
ن اقترابِه منّا
وحي َ
الغروب :
د
سألتُ الر ِّيا َ
ح ب ُعي َ
ِ

..رويدا ً ..وقفتُ !!!
وإذ باليتيم ي َ ُّ
ل
ؤم الحقو َ
ِ
ُّ
يرش وجوه َ الحضور ِ
مياها ً ونور ْ

21

إىل دير قليب

ُ
فيرجف قلبي ..وت َطفحُ رُوحي

س ُ َ
فَط َ َ
اف بقلبي ِ
رب فراشٍ

بياضا ً كثيفا ً
َ

قُبالة َ ضوءٍ

ما ً
بفلك
َرج ُ
ٍ
ع ن َج ْ َ
وت ِ

فهل ْ ي ُنك ِر ُ الضوء ُ

تدور ْ

هذا اله ُياما ؟؟!!!

دَ ُ
..أصختُ
نوت قَليال ً َ

الكون
ففي هدأة ِ
ِ

َ
وإذ ْ
هول
بالجبال
وتلك ّ
الس ِ
ِ

صحو اليتيمُ
يَ ْ

تُناجي اإلمام ْ

فتمشي إليه حقولُ

وكَان حِزَا ُ
م النبوّة ِ

الفُرنْفُل طوعا ً
ِ

َ َ
شارة وحي ٍ

ن في راحتيه ِ
وت َق ْط ُ

َ
يص
وذاك القَمِ ُ

زهور ُ الخُزامى

وبوحُ أَبيه ِ عليه

وقَف ْتُ أما َ
م يَتيم ٍ

السالم ْ

بِعُمر ِ الورود ِ ..

ُ
دنوت ..

وكلُّ البالد ِ

20
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[ الكوخ] !..
حممد منذر لطفي*

*

-1وكووووووووووولي ركصووووووووووو
ه
يوووووووووووووؤدي

ووووووووووووو

ت وووووووووو ر وووووووووو
ذ ه ه تووووووووووووووو

تضوووووووووووووو .

*

يووووووووووووو ع وووووووووووووولز

وووووووووو

علووووووووووب ٍوووووووووو
يحو ح
وووووول ووووووو

حووووووولر

ك ووووووول ح وووووووب

وووووووووو ك ي

وووووووووو

شوووووووووو وُ

ت ووووووووووو ز وووووووووو

ضوووووووووووب

ووووووووووووووو

يووووووووووووووو

عووووووو د وووووووب ووووووو س رجووووووود

ووووووو ُ

ل وووووووووووووو

قوووووووووووو عشووووووووووووق

شاعر سوري.

ووووووووووو

ح ووووووووووووووووووو ل ل ٍووووووووووووووووووو

زتووووووووووووووووووو

وووووووووو

وووووووووووو

ر وووووووووو ه وووووووووو

وووووووووو

و حفووووووووووووووول
وووووووووووولر ق وووووووووووو ر

عص وووووووووو

وووووووووو

ف ووووووووووو
و فووووووووووو ا
ف

ووووووووو

ورجوووووووووووود "

( - )1العتابا والميجنا  :نوعان من الغناء الريفي الشعبي المحبب.

ووووووووووو ر

وٍووووووووووو

ووووووووووو ُ

ووووووووووو

ل هووووووووووو

ووووووووووو ُ

ووووووووو

ووووووووو

ص وووووووووب

و

()1

وووووووووووو

وووووووووووو "
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ووووووووووو ي ي ف ووووووووووو
وشوووووووووووووووص ك

ووووووووووو
وووووووووووووووصل

و آتووووووووووو

ٍووووووووووو

وفوووووووووووو رك وووووووووووو
ت ثوووووووووووووول
يحوووووو

وووووووووووز ر

وووووو

وٍووووووووو ر

ضووووووووووووووو

.ووووووووووو

ضووووووووووو ه

وووووووووووولرا

وووووووووووو

وووووووووووووو فوووووووووووووو

وووووووووووووو

ِّوووووول ك ٍوووووو
.ووووووووو

قوووووووووو

ووووووووو

و و وووووووووووووووو

و ووووووووووووووووح

وف ت ووووووووووووووووووو

ك ث ح يووووووووووووووووووو ٍووووووووووووووووووو ب

هوووووول
رؤ

وووووولي

هوووووول فوووووو

وووووووووووو رُ

ي وووووووووووو
ت كوووووووووووووو

ي وووووووووووو

ذ وووووووووووو
ي عوووووووووووووو

ا

ع وووووووووووووووو

توووووووز ح

وووووووووووول

وووووووو

ج ووووووووو
و
وك

ٍووووووووووو

حوووووو

ذ ك ووووووووووووو

وووووووووووووو شوووووووووووووو رد

.لوووووووووول

وووووووووووب

و حووووووووو ٍووووووووو

وووووووووود
ه

و.ووووووووووووو ي

وي ووووووووووحل ذ وووووووووو
ف ووووووو

صوووووووووووو ه عوووووووووووو

ِّضووووووووووو ل

يوووووووو

ووووووو

صلوووووووووووووب

 .ووووووووووب ثووووووووووو ُ

ف وووووووووو

ع ٍوووووووو

ووووووووولُ

و وووووووووووو ر زهوووووووووووو

وووووووووو

ح ٍووووووو

وووووووووووو ر

وووووووووووو

ت ووووووووو ب

شوووووووووو ب

ِّ وووووووووووو

ٍوووووووو

وووووووووووو

وووووووووو

ووووووووووو

عووووووووووووو

وووووووووو ي ا

وووووووووووول

وع توووووووووووووووووو

لووووووو

شوووووووووووووووووو

فوووووووو

توووووووووووو ير

وووووووووووووووووو ا

ور .ووووووو

يلووووووووووو

.وووووووول

ووووووووووو عووووووووووو

ووووووووووووو ر ووووووووووووو ي

وووووو

يووووووووو ت

و وووووووووول
و

وووووووووو

ذ وووووووووو ٍوووووووووو ُ

وآ

لوووووووو
وووووووووو ر

شووووووووووو
وووووووووووح
لقووووووووووووو
وووووووو حؤُ
ووووووووووب

ح ووووووو  .وووووووب رتووووووولُ
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قلصوووووووووو

 .وووووووووو

و.ووووووووووووو

كوووووووووولي

فووووووووووووو ي

وووووووووو

يووووووووووووو

فوووووووووو ي ووووووووووز ر
ر ُ طوووووو

ح ووووووووووووو

و وووووووووولُ

وووووووووولُ

وووووو ر ُ

وووووو ٍووووووح

-2.ل وووووووووو

ي ّ وووووووووو فوووووووووو

وووووب ي حووووول طووووو

وووووووووو ل
ووووو ل ج يووووو

أل قوووووووووووووووب

ووووووووووووووو ل و

قوووووووو كوووووووو

لوووووووو

وووووووو

ووووو ع شووووو

حوووووس

هووووولُ

ورو ووووووووووو

ضووووووووووو

و ص ووووووووووو

يووووووووووو

و ووووووووووووووو

وك ٍوووووو

وووووو

حوووووو

و ووووووو

ووووووو

شووووووو

28

ه وووووووو
ووووو

ووووووووووو ي ووووووووووولرود
ووووووووووو ود شووووووووووو

ت ووووووووووووووو و

و وووووووووووووووو ر تصوووووووووووووووو

ووووووووووووووو ر

شوووووووووووووووق
ح وووووووووووووووول

ز
تشوووووو

ووووووؤ د

ووووووول شووووووو ت

ف

ٍوووووووووو

وووووووووو

ي ّ
لشووووووو

وك وووووووووو

ووووووو

وووووووووو ُ
ح وووووووب

يضووووووو

"ٍوووووو ف " و" شوووووولُ" و .لووووووب
ف

لوووووووووووووو

وووووووووووووص

.ص صوووووووووووو تث ووووووووووووب
و

فووووووووووو

ووووووووووو

ضوووووووو
وظص وووووووووووو
وووووود

وووووووووووووولي ه وووووووووووووو
وك وووووووووووو .وووووووووووو
و ووووووووووو شووووووووووو

و وووووووووووووو توووووووووووووو
.صووووو

ف وووووووووووووو

ووووول ووووو ٍوووووح
ووووووووو

وووووو

ل ووووووووو
وووووووووووول

ح ووووووووووووووب
ووووو .صووووو

ووووووووو ضووووووووو
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صاحل حممود سلمان*

*

قرأت كثيرا ً
ُ
التاريخ
في مدرس ِة
ِ
نص ُّ
ت كثيرا ً
أَ َ
رت ،ن َسيتُ  ،كثيرا ً
وذَك َ ُ
َّ
َتصدر ُ واجهة َ َّ
لك َّ
فحات،
الص
ن د ُروسا ً مازالت ت
ِ
د ُروسا ً هادئة ً ،صاخبة ً
هيفـاء َ ون َجْـالء َ
ن َّ
مت
اخترقَت جُـدرا َ
الص ِ
وجاءت آمِـرة ً ناهية ً
باسمة ً حينا ً
عابسة ً أَحيانا ً
م كُلَّ
األصوات
وأنا تلميذ ٌ أَلتز ُ
ِ
م الصمتَ ألفه َ
كات
الحَ َر ِ

*

شاعر سوري.
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كأن َّي وَحدي في القاعةِ

الدرس الثاني
ُ

َ
ً
لم أجعل ْ هَمْسا أو صوتَ ن َشاز ٍ

ن في أ َ
َ
عماقك
ال ت َن ْ َ
ل الكام َ
س الطِّف َ

ت ..
ي ُخرِج ُني من مأد ُبة اإلنصا ْ

ــــب فـــــي أَرجـــــاء
ال ت َتركـ ْــــهُ وَحيـــــدا ً يَتقلـَّ ُ
العَتْمةِ

ُ
الدرس األوّلُ

الكلمات
ع
ال ت َقطَع ْ عنهُ يَنابي َ
ِ

القلب علي ْ ْ
ك
اكتب ما ي ُمليه
ُ
ْ

ل :اسمعْهُ
إذا ما قا َ

بمِـداد ٍ من آفاق الرؤيــا

َ
إليك
وإمّـا قُلتَ  :اسمع ْ ن َجواه ُ

كَنَزَتـ ْهُ األ َ
شواق طويال ً
ُ
وح
في خابيةِ الــر ُّ ِ

ٍ َّ
ناق
ت َ َرنَّم ْ
بحروف وَقعَها ذاتَ ع ِ ٍ
رزال
في الع ِ ِ

مخبوء َ من األ َ
نفاس
ل ال َ
ْ
ِ
است َج ْ ِ

َ
َّ
وراء َ الصخرة ِ في أحضان النهـر ِ

سل أَغصا َ َ
تَو َ َّ ْ
ن األحالم ِ

اســألْهُ إذا مــا شــقتَ اإلقــدا َ
م علــ أمــر ٍ
يَعني ْ
ك

م أَزهـار َ األفكار ِ ثِمـارا ً
لترس َ
ُ
ل هـَـزار ِ الحقـل ع ُطورا ً
اُتْــلُ ت َراتي َ
ِ
ترقرق بين يدي ْ َ
ُ
ك
نبوع كتابا ً ي َ
ت َرجي َ
ع الي َ
ِ
َ
إليك
ن
وال تُهمِل ْ عينيْها الرانيت َي ْ ِ
ف آفاقَ ُ
استشْر ِ ْ
شعاعِهما
وتأمَّل ْ كيف يَصير ُ الضوء ُ كالما ً
هداب ك ُ َ َ
حين تُؤوِّلُه األ َ
غـان
ُ
ؤوس أ ٍ
في َ
شفتي ْ ْ
ك

ُ
الثالث
الدرس
ُ
بات َّ
مت
ال ت َرحَل ْ في عَر َ ِ
الص ِ
َّ
َّ
ل كالم ٌ ي َ
تكسر ُ مث َ
إذا ما قي َ
ل البِلـور ِ
عل األ َ
ت
سماع وفي الحَن َوا ْ
ِ
ن تُصـــــلّي فـــــي
وإذا شـــــاهدتَ القُطعـــــا َ
مِحراب الطاعةِ
َ
خلف الراعي مُحتَفِيا ً بِعَصاه ُ
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عَباءتـ ُــــــهُ الحمـــــــراء ُ كتـــــــا ٌ
ســـــــمُولُ
ب مَ ْ
الكلمات
ِ

ِ
باقات الـوَرد ِ
ت
ن النظرا ْ
حَنا َ

اخـرُجْ في و َ َ
مشهد ِ،
ح ال َ
ض ِ
ال تُسلِم ْ أ َ َ
مرك إال ّ
لبياض
ٍ
َّ
يَت َفتَّحُ في ب
ِ
ُستان اللوز ِ
ت ّ ْ َّ
َوضأ بالزهـــر ِ
ِّ
الشك
حراب
وَ َ
صلِّ طويال ً في مِ
ِ
األيّا ُ
م تِباعا ً َ
ست َسير ُ
َّ
بالسيْر بَطيقا ً،
امألْها
وتأمَّل ما فيها من أ َ
وقات حُبْل
ٍ
ن،
قـد ت َلـِ ُ
د اآل َ
أَع ِ َّ
د،
مهـ َ
ـد ال َ
سمات،
ِ
الب َ
الحَلْوى،
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اَ
ع
لدرس الراب ُ
ُ
ُروس
في مَدرسةِ العُمْر ِ د ٌ
م بِن َكْه ِة
مرسو َ
ع المِنها َ
ج ال َ
لم ْ تُط ِ ِ
ُ
َ
َّ
أولي األمـــرِ/النهـي ِ

ُّ
َ
ب
ن
بعض الطال ّ ِ
ت َراءَت في أعي ُ ِ
ِ
ل
سبيال ً نحو المُستقب َ ِ

ما أكثر َ ما ي ُنبَذُ عَقـْــل ٌ
في أ َ
وطان َ
شرَّعَـها التَّسليمُ
ٍ
ليـل َرعويِّ
التكوين!!
وي ُنبَذُ إشراقٌ في
ِ
ٍ
هاب
العُمْـر ُ طريقٌ فاسلكْهُ َرشيقــا ً ِ
كش ٍ
كي ي ُغنيـ ْ
ك.
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فائزة داود*

*

سرد ذازي ىن تذت اهرماي ال مىا ّسرد حًّنْىن رذي أىَِّ ,رفي قًاؽتَ بأًََّ ِهد ىن
حدّد أِ مىا ّرددِن فْ قرّتَ اهطقّرٔ (متبت هَ ذّأْ حدّدٔ) أٓ أنٖ اهىِت أػهل
سر ىا ذدج هَ أ ٖن ثىٕ ىٍاىّا أرعّّٕ
سراذَ ِأؽػاُ ههذّأ مْ ّؾِد إهٖ قّدٌاِ ,قد ف ٖ
ؽهَّ أ ِن ّؤدٍّا قبو أنِ ّطبر ؽهٖ قّد اهىِت.
ًؼر ذِهَ ّستمصف اهىمانِ ,حد ًكسَ ىذاػاّ برمايٍ اًتٍٖ ىن سكِػَ ِبؾعَ
ًّتؼر قذّفّٕ تفتتَ أِ رّذّا قِّّٕ تساؽدُ ؽهٖ إتىاي ٌالمَ ,مىا رأٗ أقًؾّٕ سِدا٘ ىىزقّٕ
ِسهّىّٕ تتًاثر ؽهٖ اهبّتِن اهىٍصي.
هي ّفمِر ذازيْ بِعؿ قًاـٍ ؽهٖ ِحٍَ ؽهٖ اهرفي ىن مثرٔ اهِحُِ اهىكًؾٕ اهتْ ىرت
أىاي ؽًَّّ فْ األّاي األسّرِٔ ,قد رفغ ىكِهٕ ىن ّدسو إهٖ ىدًّٕ اهؾِران ؽهَّ أ ِن
ّعؿ ّدُ ؽهٖ إذدٗ ؽًَّّ .اذ فعو أنِ ّذتفؼ بماىو رؤّتَ فْ ىدن اهؾِران ِاهؾىّان
ؽهٖ ذدٍّ سِاِ٘ ,مان ّكِو ؽن اهًؼارات اهصىسّٕ اهتْ تقػْ اهؾًّّن ِاهحزّ٘ن اهِذصْ
ِاألًسْ ىًٍىا أًٍا أسِأ استراـٍ تفتل ؽًَ اهسّاو اهبصرٓ.
ىسر فبار اهىِت ؽن ِحٍَ بمي سترتَ اهىىٌِٕ ,أىا صؾرُ اهىقبر فأؽاد إهَّ بؾغ
أهكَ بمفَ اهتْ امتصف أًٍا ساهُّٕ ىن سالذَ اهىّداًْ ,تهىش ذزاىَ اهحهدٓ ِساُ٘ أنِ
ّمِن ٌِ اآلسر قد أفهت ىًَ سالذَ اهفردٓ .ؽاد إهٖ اهًؾض اهذٓ سرد ىًَ قبو هذؼات
ّبذج فْ رماىَ ؽن سالذَّ اهعاٙؾّنِ ,قد ؽثر فَّ ؽهٖ حؾبتَ اهتْ تذتِٓ ؽهٖ

*
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زحاحٕٕ مبّرٕٔ ىن اهبالستّن اهصفاف ىهّ ٕٕٙباهىا٘ اهىثهخ ِسبؾٕ أرففٕ سبزٍ ىصرِزٍ ىؿ
ىرػباًّن زحاحّّن أذدٌىا ىهْ٘ بذبات اهزّتِن األسعر ِاهثاًْ ّذتِٓ ؽهٖ مرات
اههبن اهىحفف ّقىرٌا زّت اهزّتِن األسِد (اهسرّخ) باإلعافٕ إهٖ أربؿ تفاذاتٕ قرىزّٕٕ
سّو إهَّ أًٍٖا ُقػفت هتٌِا ىن اهصحرًٔ ,ؼر إهٖ تهن األصّا٘ ِقدر أنِ تمِن اهذّأ قد
ىألت هَ اهزحاحٕ باهىا٘ اهبارد ٌِْ ,اهتْ ِعؾت هَ أرففٕ اهسبز اهىصرِز ِىرػباًْ
اهزّتِن األسعر ِاههبن اهىحفف فْ اهحؾبٕ اهسعرا٘ ,مىا قاىت ٌْ بكػف اهتفاذات
اهػازحٕ ىن صحرٔ تفاز ىن طًف (رّد) تذمرُ بتهن اهتْ تتطدر ىدسو بّتَ فْ قرّتَ
(مري اهذالِٔ) باالعافٕ إهٖ براد صآ ىتِسػ اهذحي مان ىسبأّ بؾًإّٕ فْ زإِّ اهحؾبٕ,
أىا اهسالذان اهىّداًْ ِاهفردٓ فهي ّؾثر هٍىا ؽهٖ أٓ أثرِ .قد رأٗ أال ذاحٕ ههبذج
ؽًٍىا هّش ألنٖ اهمتو اإلسىًتّٕ اهىترامىٕ اهتٍىت ذامرٔ اهىمان ,بو ألًََّ فٍي اهرساهٕ أِ
اؽتكد أًَ فٍىٍا (اهىِت حردُ ىن سالذَّ ألنٓ اهىٍاي األرعّٕ اهىِمهٕ إهَّ ال تذتاد إهٖ
أسهذٕ قتو ِتٍدّي ّ ,ذهِ ههبؾغ أن ّسىٍّا أسهذٕ دفاـٍ ؽن اهًفش).
صمر ذازيْ اهذّأ ألًٍَّا أؽػتَ زادّا ّمفَّ ربىا ذتٖ ّطو إهٖ قرّتَ اهبؾّدٔ ؽن ٌذا
اهدىار .ابتؾد ؽن اهًؾض بعؿ سػِات ثيٖ حهش سهف ًطف حدار ؽهٖ ذحر بًا٘ ؽهكت
ؽهٍّا بكاّا حهّدٕ أسِدَ ,فتر زحاحٕ اهىا٘ ًطف اهحاىدٔ ِقػَّر فْ فىَ بعؿ قػراتٕ
صدّدٔ اهبرِدٔ ,ثي ىرر هساًَ ؽهٖ صفتَّ اهحافتّن ِىسر ؽًٍىا اهقبار اهرىادٓ ,أسرد
رفّفاّ ىن اهمّش اهصفاف ِقسىٍا إهٖ أربؿ ِحبات ِ ,زـ مرٔ هبنٍ حافٕٕ ؽهٖ ربؿ اهرفّف
ثي ِعؿ فِقٍا سبؿ ذبات زّتِنٍ بؾد أن أسرد ىًٍا اهًِٗ ِدفًٍا فْ اهتراب ِ ,راز ّهتٍي
اهِحبٕ بصٍّٕ ٌِِ ّردد :إن راٙذٕ ّدٓ أىْ تفِز ىن مرات اههبن اهىحفف ِذبات اهزّتِن
األسعر.
ماًت اهِحبٕ اهطقّرٔ مافّّٕ هحاٙؿٍ ىذاطرٍ باهسِف ِِاثلٍ ىن أن اهىِت ًبذُ هزى ٍن
ال ّبدِ هَ قرّب ,أهي ّسهىَ ههذّأ ًِّتزـ ىًَ سالذَّ؟.
همن اهسِف مان ىىتؾاّ فْ اهذكّكٕ ألنٖ ذازي استصؾر ىن سالهَ آدىّتَ ِتأمد ىن
سالىٕ ذِاسَ ِحؾهَ ّثل بِحِدُ بؾد سرِحَ ىن اهًؾض ساهىاّ ىؾافٖ .ىأل فػا٘ اهبراد
األبّغ باهصآ صدّد اهبرِدٔ ِىزىز ذالِتٍا اهصدّدٔ .مي تصبَ صآ أىٌْ .ىش ذازيْ فْ
سرُ.
ماًت اهرّر تًثر ؽهٖ رأسَ فبار اهًطف حدار فّىرر مفََّ ؽهٖ صؾرُ اهمستًا ْٙال
همْ ًّفعَ بو همْ ّذتفْ بسرِحَ ساهىا ىن بّن اهرماي.
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اهبِّت تتساِٗ فْ اهدىار مىا اهبصر تتساِٗ باهىِت .قاو ذازيْ ٌِِ ّذدٗ اهًؼر فْ
ب ,اهتطل
األسػر ِاهحدران اهىترامىٕ فِل بؾعٍا ,اهتكػت أذًاُ طِت تٍد ٍي قرّ ٕ
باهًطف حدار ِتىًٖ فْ تهن اههذؼات هِ ّطبر حز٘ ّا ىًَ ِذهن ذتٖ ّؾتِّي اهىمان
اهىذّػ بَ أِ ّعا٘ ثي ّؾتِّي ,ذهن أنٖ مثافٕ اهقبار تىًؾَ ىن ىؾرفٕ اهِقت ,مىا تذحب
ؽًَ ؽاهي ىاِرا٘ اهدىارِ ,قد ػهب ىن اههّو بطِتٕ ٌاىشٍ أن ّتًمر (فكػ) ٌذا اهِّي
هدِرتَ اهسرىدّٕ ًِّصر ؽتىتَ اهصدّدٔ قبو ىِؽدٌا ؽهٖ دربٕ تِطهَ إهٖ حٍٕٕ (طدّكٕ
أِ ىتؾإًِ) ٌاتان اهىفردتان اههػّفتان ّرددٌىا أسّاد اهذرب اهداٙرٔ فْ اهىدًّٕ ىًذ
أصٍرٍ ,همًََّ سىؾٍىا ىًذ أّاي فكػ ,أٓ بؾد اهتذاقَ باهسدىٕ اإلهزاىّٕ بصٍ ٍر ِاذد.
ِمأنٖ اههّو سىؾَ إذ قرر بؾد أقو ىن ساؽٕ أنِ ّتًمر هدِرتَ اهسرىدّٕ أِ ٌذا ىا فمر
بَ ذازي ذّج فػت اهؾتىٕ اهىمان أثًا٘ بذثَ فْ زِاّا حؾبتَ ؽن سمّن ّكػؿ بًطهٍا
اهذاد اهحدران اهقبارّٕ ؽَّهَ بذهن ّطبر قادراّ ؽهٖ تذدّد اهِقت اهىتبكْ هكدِي اهًطف
األسّر ىن اهِّيِّ ,رٗ اهفعا٘ اهبؾّد ,صمر اههّو ؽهٖ مثافٕ اهؾتىٕ ,حىؿ زادُ ثيٖ ِعؾََ
فْ حؾبتَ ِراز ّسّر بذذا َٙاهطذرآِ ؽهٖ اهدرب اهتْ قدر أن ّمِن اههّو ؽتىٍا ألحهَ
ٌِ فكػِ ,بدا ِاثكاّ ىن أًٍا ستِطهَ إهٖ حٍٕ طدّك ٕٕ أِ ىتؾإًِِٕ ,ذهن ألنٖ قاٙد
ىحىِؽٕ االقتذاي أمٖد ِحِد تهن اهحٍٕ صرل ٌذا اهرماي اهؾؼّي.
مانَ عحّخ اهدىار اهىتكػؿ ّػقٖ ؽهٖ ِقؿ سػِات ذذا َٙاهطذرآِ ؽهٖ اهرماي,
ىا
حؾهَ ّطف قهِب طاًؾْ األذذّٕ اهكتاهّٕ باهرقّكٕ.
إًٍٖا ال تطدر طِتاّ ًّبَ ؽدِ ّا ؽابر ّا هِحِد صرّن هَ فْ ىتإٌ اهسراب.
ذّن سىؿ سؾاالّ قرّباّ ِطف طاًؾْ تهن األذذّٕ باهدٌأ ِذهن ألًٍٖي ّطىىِن أذذّ ّٕ
ال تطدر أطِاتاّ ىا ّحؾو ىذاِهٕ اهٍرِب ىن اهكاتو ىستذّهٕ .إًٍٖا اهذرب اهًاؽىٕ .قاو
ذازيْ .ثيٖ أعافّ :حب أن أسرد ىن ىتإٌ اهسراب إهٖ ىتإٌٕ فّر ىسربٕٕ.
سىؿ سربصاتٕ قرّبّٕ ,تحىٓد فْ ىماًَ ,ذبش أًفاسٌَ ,ىشًٌ :ا فْ ىتإٌ اهسراب
اهىِت أسرـ ىن رفٕ ؽّٕن ِأقرب ىن ذبو اهِرّد ألنٖ موٖ اهؾابرّن إىا أنِ ّمًِِا تاٍّٙن أِ
سارحّن ىن ًؾِض اهتراب ِاهرمايٌِ ,ي ىن طًاـ اهسراب ِّستذكِن اهىِت .ال أذد
ّطدل أ ًَّن تِرػت فْ هؾبٕ اهسراب مْ ال ًّتكو إهٖ أىامن أسرٗ هىًؿ تىددُ ِفل فهسفٕ
أذحار اهدِىًِّ.
البد ىن اهسراب هىًؿ اهسراب ّحب ىًؿ أذحار اهدِىًِّ ىن تًفّذ ىٍىتٍا اهصرّرٔ.
قاو ذازي بكًاؽٕ تاىٕ.
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سىؿ ٌدّراّ قِّّا قدر أنِ ّمِن هحدارٍ فْ ىتإٌ اهسراب سعؿ هفمرٔ أذحار
اهدِىًِّ .ذّن ٌدأ اهطِت ِتالصت اهسربصات تابؿ ذازي دِراًَ فْ ىتإٌ اهدىارٌ .ىش:
قد تمِن اهسربصات هتا َٙىثهْ ِربىا ّردد اهمالي ذاتَ البد ىن اهسراب هىًؿ تىددُ إهٖ
ض أِ
أىامن أسرٗ .ارتػىت قدىاُ بصْ٘ ػرٓ ,هىسَ بّدُ .هّش سبزاّ ِالػًّاّ ,إ ًََّ فرا ْ
هذاف أِ صْ٘ ىن ٌذا اهكبّو.
إًََّ حّدْ ههًِي ,ال أصؾر باهًؾاش ِهن أًاي  ,اهؾتىٕ ال تًتؼر ,ؽهْ أ ٍن أطو قبو اهفحر
إهٖ ىتإٌ ال ّذحب فٍّا اهقبار ًِر اهصىش .قاو ذازي ,ثيٖ راز ّكفز بّن اهرماي مًى ٍر
حرّر .اهصرلٌ .تف بطِتٕ ٌاىش .تذمر اهصىش تػو سهف اهحبو األسعر ِتقىزُ ىن
ًافذٔ فرفتَ .هي ّفمر بىا ستكِهَ أىَ ذّن تراُ أىاىٍا ذّاّ ّرزل ,مىا أًََّ هي ّسأو ًفسَ
ىا إذا مان أذدْ ىن رفاقَ قد أسبر أٌهَ باستفا َٙأِ ىِتَ.
ّااههَ ٌو ذدج أن ىات أذدْ ِؽاد ىثهْ إهٖ اهذّأ؟.
تذمر ذمإّّ ذدثت فْ اهكرّٕ ,استؾادٌا مْ ّسهْ ًفسَ بٍاِ ,فْ اهِقت ذاتَ رأٗ
فْ ذمإّ ىِت برٌِي فًدٓ ًسسّٕ صبٍّ ّٕ هىا ذدج هَ بؾد االقتذاي اهذٓ قاي بَ ىؿ أفراد
ىحىِؽتَ ىًذ ِّىّن.
تِفْ برٌِي فًدٓ فْ ِّيٍ هي ّمنِ أذدْ ًّتؼر ىِتَ فاحتىؿ سمان اهكرّٕ فْ بّتَ ىن
أحو اهكّاي بػكِش اهدفن اهىؾرِفٕ ِ ,بؾد أنِ ِعؿ اهىّت فْ اهتابِت ماهؾادٔ ,قاي أربؾٕ
رحاوٍ بذىهَ ثيٓ تِحٍِا ِسهفٍي اهىصّؾِن إهٖ اهىكبرٔ ,تؾثر أذد اهرحاو أثًا٘ سّرٌي
ؽهٖ اهػرّل اهترابّٕ بذحرٍ فأفهت اهتابِت ىن ّدَّ ِِقؿ ؽهٖ األرغِ ,قد ؽحز اهرحاو
اهثالثٕ ؽن اهتذمي باهتابِت ِىًؿ سكِػَ ,همنِ ىا ذدج بؾد ذهن مان أمثر فرابّٕ ىن
ذادثٕ سكِػ اهتابِت اهفرّدٔ ىن ًِؽٍا ذّج ادؽٖ أذدُ اهىصّؾّن أًََّ رأٗ اهتابِت ٍّتز
ؽهٖ األرغ .فردٖ ؽهَّ آسرُ أنٖ سبب اٌتزازُ ّؾِد إهٖ اهسكِػ اهىفاح ٚؽهٖ طسرٕٔ فّر
ىستِّٕ ,همنٖ أذدَ اهىىسمّن بطًدِل اهىِتٖ اهسصبْ قاو إ ًََّ سىؿ ذصرحّٕ تسرد ىن
اهطًدِل ّستقّج فٍّا اهىّت ِّػاهب بإسراحَ ىن اهتابِتًٌِ .ا اؽترغ اهصّش أذىد
ِقاو إنٖ (إمراي اهىّت فْ دفًَ) ِىن فّر اهحاٙز صرؽاّ اهتًطٓت ؽهٖ أًّن اهىّت ٌِِ
ّؾاًْ ؽذاب اهًارِ ,ذجٖ اهرحاوَ األربؾٕ ؽهٖ اهتؾحّو فْ إّطاو اهتابِت إهٖ اهىكبرٔ ىن
أحو اهتسرّؿ فْ دفًَ ِقّاي اهطالٔ ؽهٖ رِذَ (اهتْ بات ّصنٗ بػٍارتٍا) ؽهٍَّا أٓ اهطالٔ
تسفف قهّال ىن اهؾذاب اهذٓ بدأ ىبمرّا ٌذُ اهىرٔ ؽهٖ فّر اهؾادٔ ٌِ ,ذا ّذدج ألسبابٕ ال
تفٍىٍا اهؾاىٕ ىن اهبصر .أطّب اهىصّؾِن باالرتبان ِتبدٖهت ِحٌٍِي اهىتصذٕ برٌبٕ

?:

متاهة الدمار

اهىِت إهٖ ساصؾٕٕ ِىذٌِهٕٕ ىن ٌِو اهطدىِٕ ,قدِ ذطو ازدذاي ىن بؾغ اهفعِهّّن
أثًا٘ تكاػرٌي باتحاُ اهتابِت مْ ّسىؾِا أًّن اهىّت ٌِِ ّؾاًْ اهؾذاب ِّرِا ًار حًٍي
اهتْ تذرل حهد اهساػِ ٚال تؤثر فْ سصب اهتابِت اهكدّيِ ,سرت ٌىٍىات بّن
اهىصّؾّن تتذدج ؽن اهىّت مرحوٍ (قػؿ اهسبؾٕ ِذىتٍا) مىا أػهل اهبؾغ ؽبارات
اهصىاتٕ ِاهتصفْٓ ؽهٖ صسظٍ مان ِّطف ىن قبو أٌو اهكرّٕ باهػّب ِاهدرِّض ِهمنِ
(تذت اهسِاٌْ دِاٌْ).
فْ ذرِٔ اهزذىٕ ِاهسبال هرؤّٕ ًار حًٍي ِسىاـ أًّن اهىّت أثًا٘ االذترال .اًكهب
اهتابِت ؽن اهطسرٔ ِتدذرد برٌِي فًدٓ ؽهٖ األرغِ ,رأٗ اهىصّؾِن ألِو ىرٔ ىّتّا
ّؾِد إهٖ اهذّأ .أزاهِا اهمفن ؽًَ ِسأهُِ ؽىا ذدج هَ أثًا٘ ىِتَ فأحاب أًََّ سىؿ
سهىٖ أثًا٘ ىِتَ تكِو إ ًََّ ىن األفعو هىن طار ؽاحزاّ ؽن ذىو مّش اهذًػٕ ِاهكّاي
بىٍاي ؽطر اهزّتِن فْ اهباػِش أنِ ّرّرَ ِّرتازِ .قاو إ ًََّ سىؾٍا بؾد ذهن تػهب ىًَ أنِ
ّساىذٍا ؽهٖ ىا قاهت ألًََّ ىذسِبْ ؽهٍّا ؽاىو ٌِِ ,هي ّؾدِ ذهن اهؾاىو اهكِٓ .اهىرأٔ
تذتاد رحالّ قِّّا تؾتىد ؽهَّ ذّن تمبر ِّسذهٍا حسدٌا اهعؾّف ال رح ّال ّزّد ىن أؽباٍٙا
اهمثّرِٔ .قاو برٌِي إ ًََّ صيٖ أثًا٘ ىِتَ راٙذٕ صِإ٘ تفِز فْ اهىمان ِال ّدرٓ إنِ ماًت ىن
راٙذٕ حهدُ أي تراٌا أتت ىن أذد اهبِّت اهكرّبٕ ىن بّتَِ ,قد استقربت سهىٖ بؾد
ؽِدتٍا ىؿ برٌِي إهٖ اهبّت ِحِد دحاحّٕ ىصِّ ّٕ ؽهٖ ػاِهٕ اهىػبش ىؿ بؾغ اهسعار
اهػازحٕ باإلعافٕ إهٖ قًًّٕ ًبّذٕ أذىرِ .رأتِ فْ ذهي برٌِيٍ إصارّٔ إهٖ أنٖ زِحٍا رحوْ
طاهرْ فطارت تتِسٖ إزؽاحٕ ِراذت تكِي بأؽبإ٘ إعافّٕ ىرٌكٕ قبو أنِ ّذوٖ ىِؽد
اهىّتٕ اهثإًّ ِاألسّرٔ اهتْ استارت فٍّا أربؾٕ رحاو ال ّكؾِن ِال ّتؾثرِن أثًا٘ ذىهٍي
اهتابِت إهٖ اهىكبرٔ ,ذّن قاهت ىساػب ّٕ ذاىهْ اهًؾضّ :ا بًْ صِٓ صِٓ ؽاهتابِت.
تِقف ذازيْ ؽن اهسّر ِراز ّسأو ًفسَ ؽىا سىؾَ ِذهي بَ ذّن مان فْ اهًؾض.
تذمٓر أًََّ سىؿ طِتاّ ّػهب ىًَ اهسرِد ىن تذت اهرماي ألنٖ اهذّأ تذتاحَ هّش
فكػ بسبب صبابَ ِصحاؽتَ بو مذهن هتذطّهَ اهؾهىْ ِىؾرفتَ اهتْ حؾهتَ ًّسٖ أ ِن
ّكبو ؽهٖ اهىهذات مىا ّهّل بصاب هي ّتحاِز اهسابؾٕ ِاهؾصرّن ىن ؽىرُِ ,قد ًطذَ
اهطِت بأال ًّسٖ ًطّبَ ىن اهدًّا بؾد إؽادتَ إهٖ اهذّأ .مىا ذهي أثًا٘ ِحِدُ فْ
اهًؾض بىإ٘ ِسبٕز ِصآٍ ِتفازٍ ِهبًٕٕ ىؿ زّت ِزّتِنِ ,قد ِحد مو ىا ذهي بَ فْ حؾبتٕ
تذت اهرماي .تسا٘و بؾد ذهن ىا إذا ماًت ىّتتَ تصبَ ىّتٕ برٌِي فًدٓ.
ِقف ذازيْ فْ أذد دٌاهّز اهىتإٌ ّبذج ؽن حٍٕ اهصرل ,أّن ٌْ؟ أّن ٌاتفْ اهًكاو
ِأّن ساؽٕ ّدٓ؟.
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مّف هْ أن أؽرف اهصرل ذّج ِّحد حٍٕ طدّكٕ ِىتؾإًِ ِال أقترب ىن اهحٍات
األسرٗ ذّج ِّحد حٍاتْ ؽدِْٔ أِ ال أذدِ.
سسر ذازيْ ىن ٌذا اهتؾبّر ساٙالّ ًفسَ ىا إذا ماًت تهن اهحٍٕ طدّكٕ ِاهحٍات
األسرٗ ؽدِٔ أِ ال ًاشِ ,همن ٌو اهؾدأِ أِ اهفراغ ّسّفان أمثر ىن ىتإٌ هي تًتَ بؾد
ىن االًٍّار؟.
تسا٘و ذازي ِقد أدرن ذًّٙذٕ أًََّ ّستػّؿ أنِ ّذدد حٍتّن فكػ األِهٖ حٍٕ األرغ
ِاهثإًّ حٍٕ اهسىا٘ .أىا اهحٍات األربؿ فٍْ ىتإٌ األذّا٘ ٌِِ اآلن ؽاحزْ ؽن تذدّدٌا.
ردد اهمهىات اهتْ سىؾٍا أثًا٘ ِحِدُ فْ اهًؾض :اهذّأ ترّد صبابن ِصحاؽتن ِىن
ذِهن ّذتاحِن ىؾرفتن ِصٍادتن اهؾهىّٕ .سار ذازيْ بثكٕ ىن أبري اتفاقاّ ىؿ اهذّأ إهٖ
أح ٍو قدٖر أنِ ّمِن بؾّدّا حداّ.
فْ ٌذُ اهؾتىٕ قرر ذازي أن ّسّر ؽهٖ اهرماي ىتسذاّ ِحٍّٕ ِاذدّٔ ,همنٖ قرارُ ٌذا
مان ّطػدي بحدران هي تًتَ بؾد ىن ىٍىٕ سكِػٍا ؽهٖ األرغ ,مان ّتزذهل ؽهٖ
أسػر ىاٙهٕ ّطؾدٌا مْ ّتزذهل إهٖ اهحٍٕ األسرٗ ّتذاصٖ االقتراب ىن اهكعبان
اهذدّدّٕ ؽهٖ قهتٍا ,طار ٍّهِش :مأن تهن األبًّٕ رفؾت ببعؾٕ قعبانٍ طد ,ٕٙإ ٖن أذذّٕ
اهكىاض هّست حّدٔ ههسّر فْ ٌذا اهىمان ٌْ ,تطهر هىؾارن تدِر فْ اهطذرا٘.
تِقف ؽن اهٍهِسٕ ذّن سىؿ ٌىٍىاتٕ ِسؾاالّ بؾعٍا مان قرّبّا ِأمثرٌا بؾّد ,هكد
ىًؿ أٓ اذتحاد ىن رٙتَّ ؽهٖ اهقبار اهذٓ ّصقو اهفعا٘ ,هي ّسؾو أِ ّتًذًر ىسافٕ أ ِن
ّهتكػ أذدٌي طِتَ ,هّش سِفاّ ىن اهىِت اهذٓ رفعَِ ,همن هّش ىن اهذما٘ ٌدر اهِقت
فْ ىِاحٍٕٕ ال حدِٗ ىًٍا سِا٘ سرد ىًٍا ىٍزِىاّ أي ىًتطراّ ,قدٖر أنِ ّمِن اآلسرِن ىثهَ
ّتذاصِن اهىِاحٍٕ ِّبذثِن ؽن ىسردٍ آىن ىن ىتإٌ اهدىار ,أدرن استذاهٕ اهسّر ِفل
ِحٍٕٕ ِاذدٕٔ ذّن صؾر بأًََّ ّدِر فْ اهىمانِ ,مذهن آسرِن ّسىؿ سؾاهٍي اهىتكػؿ بّن
اهفًّٕ ِاألسرٗ ,تذمر ِاهدُ ذّن مان ّأسذُ اهٖ ىدًّٕ اهىالٌْ اهكرّبٕ ىن اهبذر ,تذمر
أرحِذّٕ داٙرّٕ اهصموّ ,حهش األِالد ِاهبًات ؽهٖ ىكاؽدٌا ِتدِر بٍي فّذوٗ موٗ ِاذدٕ
ىمان اآلسر ٌِ .اآلن فْ أرحِذٕٕ ىؾػِبٕٕ ّستسدي رحهَّ ِمذهن اآلسرِن اهذّن ّسىؿ
ٌىٍىاتٍي ِسؾاهٍي اهىبقِيِ ,مأًٍَّي ىثهَ ّسافِن أن ّؾرفِا أِ ّرِا.
قدٖر أنِ تمِن اهىتاٌات األسرٗ أمثر رذىٕ ىن ىتإٌ اهدىار.
مان ذازيْ ىهّٙاّ باهذىاش اهذٓ صذًَ بَ رفغ اهىِت هَ ِثكتَ أًََّ طار ىن أبًا٘
اهذّأ .مان ّسّر ِمأًََّ ّرمغ ِّرمغ ِمأًََّ ّػّرّ ,ردد:
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اهسىا٘ ال تذتاد صٍادتْ ِىؾرفتْ ِاهًؾض ال ّرّد صبابْ ِصحاؽتْ َف ٔه َي اهذذر
ِاهسِف؟ .صؾر بطِت ّىر بىذاذأ أذًَ ,ىا ٌِ؟ هّش طِت قذّفٕ ,إًََّ ّصبَ طِت
رفرفٕ حًازٌ .و ٌِ فراب أي بِىٕ أي باز أي تراُ سفاض؟ .طار ّىرر ّدُ أىاي ِحٍَ
ىسافٕ أن ّطػدي صْْ٘ ػاٙرْ بؾًَّّ ,راز بؾد ذهن ّكفز فْ اهىحٍِو اهىدىر.
قبو أن ّبدأ اهفحر بإرساو ًِرُ اهقبارٓ حهش ذازي ؽهٖ أرعّٕ زإِّ تىسن ببكاّا
حدارّن إسىًتّّن ًطف ىٍدىّن ِراز ّهتكػ أًفاسَ ِّتذسش حسدُ اهىتؾب.
ىتإٌ اهعّاـ
بهو صفتَّ باهىا٘ اهىثهخِ ,تًاِو تفاذّٕ قرىزّٕ اههِن ,ثيٖ اتمأ ؽهٖ اهزإِّ اهىػهّٕ
باهمهش األبّغِ ,راز ّؾاًد اهًؾاش ًِّؼر إهٖ اهحٍات األربؿ هّش سِفاّ ىن ؽابرٍ فْ
ىتإٌ اهدىار بو باذثاّ ؽن قرظ اهصىش اهىقبر ّكِدُ إهٖ اهحٍٕ اهطدّكٕ ِاهىتؾإًِ
ىأل اهكدز األبّغ باهصآ ِراز ّىزىز برِدتَ بٍدِ٘ ,رأٗ ؽهٖ بؾد بعؾٕ أىتار مهباّ ّهِز
بذّهَ فِل اهرماي َّقدر أنِ تمِن ِحٍتَ حثّٕ ىا ,بؾد هذؼات هذكت بَ ثالثٕ مالبٕ ٌىش:
طارت اهمالب ذٙابّا ِحٍتٍا اهحثج اهىًتصرٔ فْ ىتإٌ اهدىار .قاو ذازي ٌِِ ّرىْ
(صكف) بّتًِّٕ طقّرٔ باتحاُ اهمالب اهعاهٕ.
تؾبت ؽًّاُ ىن اهبذج ؽن عِٕ٘ ّبزغ سهف اهقبار ,اًتابَ سِف ىن اهؾِدٔ ههدِران فْ
ىتإٌ اهدىار ,همن قرظ اهصىش اهذٓ بدا هَ داٙرٔ رىادّٕ أؽاد إهَّ األىو باهسرِد إهٖ
ىتإٌٕ أسرِٗ ,حَ فتذٕ اهؾبِٔ اهبالستّمّٕ إهٖ حٍٕ اهكرظ اهرىادٓ ٌِِ ّتسا٘و ؽن
اهِقتٌ ,و ٌِ اهقرِب أي اهصرِل؟ .إن ًٍارات ماًِن قطّرٔ هذهن ِحد ًفسَ بؾد ساؽات
قهّهٕ ىذاػّا باهؾتىٕ اهصدّدٔ.
بؾد ساؽتّن ىن اهسّر فْ ىتإٌ اهرماي ِطو ذازي إهٖ أرغٍ ىفتِذٕٕ هّش هٍا
حدرانِ ,هي ّىًؿ اهذذا٘ اهطذرآِ برِدٔ اهرىو اهصدّدٔ ىن اهتسرب إهٖ أسفو قدىَّ.
بدا ذازيْ رفي مو صْ٘ ىرتاذاّ هسرِحَ ىن ىتإٌ اهدىار ,إذ قدر أن ّساؽدُ اهفعا٘
اهىفتِز ؽهٖ رؤّٕ اهؾاهي ِربىا ىؾرفٕ اهحٍات األربؿ ,همًَ امتصف سػأ تكدّرُ ذّن
ِحد ًفسَ ؽًد اهفحر فْ قهب ؽاطفٕٕ فبارّٕ (اهؾحاد) ذّج سارـ إهٖ ِعؿ ّدَّ ؽهٖ
ِحٍَ ِراز ّتسا٘و ىا إذا مان ثىٕ فرلْ مبّرْ بّن اهبذر ِاهطذرا٘.
مان ذازيْ ؽهٖ تًافيٍ ىؿ ؽاهي اهبذرّ ,تىاٌٖ ىؿ سمًَِ ّ ,تكن فن اهفمان ىن
ؽِاطفَ اهفتامّٕ ,هتكػ حسدُ أًِاُ٘ اهىفاح , ٕٙفّترمَ ّذىو حسدُ أثًا٘ ىدِّ أىِاحَ,
ّؾهِ ىؾٍا ٍِّبػ ,همًََّ ّتساذو فْ ذاهٕ اهحزر ذّج ّثبت ىا أىمن حسدُ فْ اهىمان
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اهذٓ أِطهَ إهَّ اهىِد أثًا٘ ىدُِّ باتحاُ اهصاػًّ ,ٚتؼر ىِحّٕ حدّدّٔ تكربَ أمثر إهٖ بر
األىان.
اهذىكٖ ِذدٌي ّكفِن بِحَ اهؾِاطف .قاو ذازي ٌِِ ّبذج ؽن صْ٘ ّىسن بَ مْ
ال ترىَّ اهؾاطفٕ إهٖ حٍٕٕ ؽدِٕٔ أِ ىحٍِهِٕٕ ,ذّن هي ّؾثر ؽهٖ صحرٕٔ طذرإِّ أِ
ؽىِد سصبْ ,قرر أنِ ّىسن باألرغً ,زـ قىّطَ اهتذتْ ؽن حسدُ ِفػٖ بَ ِحٍَ ,ثيٖ
حهش ؽهٖ اهرىو اهبارد ٌِِ ّعقػ بمهتا ّدَّ ؽهٖ حؾبتَ اهسعرا٘ .ال ّدرٓ مي ىن
اهِقت ىرٖ ؽهٖ ٌبِب اهؾاطفٕ همًََّ ِحد ًفسَ بؾد سمًٍِا ىػىِراّ فْ ًؾضٍ ترابْ
أطفر ,استثًٖ رأسَ فكػ ,سرد ىًَ بسٍِهًٕ ,فغ اهرىو اهطذرآِ ؽن حسدُ ِبات
ؽهٖ ثكٕٕ تاىٕ ىن أن االتفال ىؿ اهىِت ألحو اهذّأ هي ّسرلِ ,بأن األسّرٔ تذتاد
صحاؽتَ ِصٍادتَ اهحاىؾّٕ ِمذهن ىؾرفتًَ ,ؾي هدَّ مو ىكِىات اهذّأ ٌِ ,ال ّىهن اآلن
أسباب اهىِت هذهن هن ّكربَِ ,مان ؽهَّ أ ِن ّبذج ؽن اهحؾبٕ .البد أنِ تمِن فْ اهًؾض
اهرىهْ .قاو ذازيْ بثكِٕٕ .راز ّبذج ؽًٍا رفي تكدّرُ أنٖ إّحادٌا ّذتاد إهٖ ِقتٕ ػِّو,
بؾد ساؽتّن ىن اهبذج أدرن أنٖ اهؾثِر ؽهٖ اهحؾبٕ أىرْ ىستذّوْ ,إذ قدر أنِ تمِن
اهؾاطفٕ ذىهتٍا إهٖ ىمانٍ بؾّد أِ ػىرتٍا تذت أذد اهمثبان ,حهش ؽهٖ األرغِ ,راز
ًّؼر إهٖ ذصراتٕ ىّتٕ ِأسرٗ ماًت تتسبػ ؽهٖ اهقبار اهطذرآِ .إًََّ اهحراد .قاو
ذازيْ ٌِِ ّهتكػ حراد ّٔ ىّتّٕ .تذمر بؾد ذهن أًَ قرأ فْ ىحهٕٕ ىتسططٕٕ باهقذا٘ ؽن
بؾغ اهصؾِب اهتْ تأمو اهحراد ,تسا٘و ىا إذا ماًت اهذّأ ذىٖهت اهؾاطفٕ تهن
اهذصرات مْ تمِن هَ زاداّ بِطف اهطذرا٘ هّست قرّتَ مري اهذالِٔ مْ تذىو هَ سبز ّا
ِزّتًِا ِهبًاّ ىحففاّ ِزّتاّ ِتفاذاّ .بكْ اهىا٘ .مّف سترسو اهذّأ اهىا٘ إهٖ ٌذا اهىمان
اهصدّد اهحفاف؟ً .ؼر ذِهَ فهي ّحد ىاّ٘ ,أػهل ًؼرُ إهٖ اهبؾّد هي ّرَ ِاذّٕ أِ سرابا,
همًََّ بدا ِاثكاّ ىن أنٖ اهىا٘ ىِحِدْ فْ ىمانٍ هّش بؾّد ّاِ ,ؽهَّ اآلن ِأن ّؾىو ؽهٖ حىؿ
اهمثّر ىن اهحراد ِذهن قبو أن تأتْ ؽاطفٕ تػىرٌا أِ تذىهٍا إهٖ أىامن بؾّدٔ مىا أًََّ
بدا ؽاحزاّ ؽن ىؾرفٕ اهزىن اهذٓ سّكعَّ فْ ىتإٌ اهطذرا٘ .همن ىا ذدج بؾد ذهن
حؾو ذازي ّثل باهذّأ أمثر ىن أًبو بًْ اهبصر ,فٍا ٌْ ترسو اهىا٘ ىدراراّ تىأل بَ
أسادّد اهطذرا٘ ِتطًؿ هَ ذفراّ مْ ّصرب ىًٍا ,تقسو هَ ِحٍَ ِصؾرُ ,تًؼف هَ ثّابَ
ِتؾػْ حسدُ بؾغ اهػرأِ ,اذتفو باهىػر اهىِذو مىا هِ أًَ ّذتفْ بأِو زس ٕٕ
سرّفّٕ فسهت بِّت ِذكِو قرّتَ اهطقّرٔ .ذّن أصرقت اهصىش صؾر ذازيْ بأًَٖ طار
ؽارّاّ تىاىاّ ِىرّٙاّ بصموٍ ىسّف .ذتٖ إذا اؽتهت قبٕ اهسىا٘ صؾر بذرارتٍا تذرل صؾر
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رأسَ ِتصِٓ حهدُ اهؾارٓ ,ارتدٗ سترتَ اهىىٌِِٕ ,سأو ًفسَ ؽن حٍٕ اهصرل ,بدت هَ
اهطذرا٘ ىتإٌّ بال ذدِد مىا أنٖ اهحٍات األربؿ بؾّدٔ ِّطؾب تذدّدٌا فْ ٌذا اهفراغ
اهىسّف ,قرر أنِ ّحهش فْ ىماًَ ذتٖ ّؼٍر اهكىر أِ ًحي سٍّو ,رأٗ صّٙاّ ّتذرن ؽهٖ
األرغ اهطفراٌ٘ ,تف ىو٘ طِتَ :إًٍي األطدقا٘  ,هكد طدل قاٙد اهىحىِؽٕ ذّن قاو:
فْ اهصرل تِحد حٍْٕ طدّكْٕ ِىتؾإًِْ.

متاهة الصحراء
مي تصبَ اهطذارٗ اهبذار .قاو ذازي ٌِِ ًّؼر إهٖ صْ٘ ّحدف ؽهٖ اهرىو اهىبهو
ِّثّر أثًا٘ تحدّفَ زِابؾاّ ػًّّٕ تتصؼٖ فْ مو اهحٍات ,تراحؿ إهٖ اهِرا٘ بعؿ سػِات
تسا٘و ؽىا ّمِن ذهن اهصْ٘ اهكادي ىن حٍٕٕ بات ّصن أن تمِن اهصرل ِقد تسا٘و ىا إذا
ثىٕ حٍٕ سابؾٕ فْ اهطذرا٘ ,ألنٖ ذهن اهصْ٘ ال ّصبَ سّارات األطدقا٘ ِال دباباتٍي ,مىا
أًََّ ال ّصبَ سّارات األؽدا٘ اهىؾرِفّنّ ٌِ ,صبَ اهتابِتً ,ؼر ذِهَ ّبذج ؽن ىسبإٔ
ّذحبَ ؽن ؽِّن اهىتسفّن سهف اهىحسي اهىهػش باهِذو األطفرِ ,ذّن هي ّحد
سػرت فْ رأسَ فمرٔ اهًؾض اهرىهْ ,حهش ؽهٖ رمبتَِّ ,راز ّطًؿ هًفسَ ىسبأّ
ّذحبَ ؽن ؽِّن األؽدا٘.
مان اهتابِت ّتحَ إهَّ بسرؽٕ ٌِِ ّذفر ًؾصَ بطدرُ ِّدَّ ىهّٙاّ بإرادٔ اهذّأ
ِىطىىاّ ؽهٖ االستىرار فْ ِعؿ ىفٍِيٍ حدّدٕ ههصحاؽٕ ,ذهن اهىفٍِي اهذٓ حؾهَ ّكِي
بمو ىا ّهّل بصابٕ رأٗ ىاهي ّرُ أقراًَ ,هكد رفغ أنِ ّمِن ىن ىذبْ اهتسمؿ ِاهًفش فْ
األراحّو فْ اهىكاٌْ ِاهذداٙل اهؾاىٕ هساؽاتٕ ػِّهٕ ,تفِل فْ حىّؿ اهىراذو
اهدراسّٕ ,زّن ىدسو اهىًزو اهذٓ ِهد فَّ باألصحار اهىثىرٔ ,ساٌي فْ صل ػرلٍ زراؽّٕ
بّن ذكِو اهزّتِن ِاهتفاز ,ذىو إهٖ اهكرّٕ أطًافاّ حدّدّٔ ىن األصحار ,اًعي إهٖ فرل
ؽىوٍ تؾًٖ باهبّ ,ٕٙساٌي فْ إػفا٘ اهمثّر ىن ذراٙل ىذىّات األرز ِاهطًِبر اهىذّػٕ
بمري اهذالِِٔ ,ؽهٖ اهرفي ىن سسرّتَ اهىستىرٔ ىن قطّدٔ فْ اهىًٍاد اهىدرسْ تىحد
اهسّف ِتكِو أًََّ أطدلُ أًباّ٘ ىن اهمتبِ ,أنٖ ذدُٖ ّفطو بّن اهحدِّ ِاههؾبٔ .فكد اهتذل
باهحّض ِتطدٗ ههىكًؾّن ِ  ...تِقف اهتابِت ذِ اهرإّ اهسِدا٘ اهىهػسٕ باهِذو بحاًب
ذازيِ ,قد أثار ِقِفَ اهىفاح ٚصالالت ىن اهِذو األطفر ,تصؼت فْ اهىمان ِهي تستثن
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ذازىٕا اهذٓ ىسر ِحٍَ ِِقف ًّؼر إهٖ أذد أبِاب اهتابِت ٌِِ ّفتر ِّترحو ىًَ ثالثٕ
رحاو ىكًؾّن ِىدححّن باهسالز ,أدرن ذازيْ ٌِِ ّبذج ؽن ِحٌٍِي تذت اهكًاـ أ ٖن
اهذّأ ًكعت اهؾٍد ,هكد تسهت ؽًَ مىا ّتسهٖ اهبصر اهؾادِّن ؽىن ِعؿ ثكتَ بٍي.
سأهَ ىكًؿْ عسي اهحثٕ ؽىن ّمِن .هي ّحب ذازي هّش ؽحزاّ بو ألًََّ ّؾهي أ ٖن
اهحِاب هن ّؾّد اهِطو بًَّ ِبّن اهذّأ .تسا٘و اهىكًؿ اهثاًْ بطِتٕ ؽاوٍ ؽن حدِٗ
تِحَّ سؤاوٍ همافرٍ ؽىن ّمِنِ ,إصارات اهمفر ِاهسرِد ؽن صرـ اههَ ؼاٌرٔ أىاي
أؽًٍّي .راز بؾد ذهن ّؾدد اهؾالىات اهتْ تدّن ذازي باهمفر ماههذّٕ اهتْ ّبدِ أًٍا ذهكت
ىًذ أقو ىن أسبِـ فكػِ ,مذهن سهِ اهحبّن ىن ؽالىٕ اهطالٔ ِاهسحِد اهػِّو
(اهزبّبٕ) باإلعافٕ إهٖ صؾر اهرأش اهكطّرً .ؼر اهثاهج إهٖ اهًؾض ثيٖ اقترب ىن ذازي
ِِعؿ فٌِٕ اهبارِدٔ ؽهٖ ؽًكَ ِراز ّدفؾَ أىاىَ ,ػهب ىًَ بؾد ذهن أن ّستهكْ ؽهٖ
ؼٍرُ فْ اهًؾض اهذٓ ذفرُ هًفسَ ,ثيٖ أصار إهٖ اهىكًؿ اهعسي مْ ّطؾد إهٖ اهىرمبٕ
اهطذرإِّ ِّىرر اهؾحالت اهعسىٕ ؽهٖ اهًؾض ذتٖ ّسِٓ حسد اهمافر بؾحًّٕ اهرىو
ِاهقبار قبو أن تحف.
مان ذازيْ ِاثكاّ ىن أنٖ ىفٍِىَ ههصحاؽٕ سّثّر سسرّتٍي إنِ تذدج بَ أىاىٍيِ ,قد
ّحؾهٍي ّبذثِن ؽن أسهِب قتوٍ أمثر إّالىاّ ىن اهىِت تذت ؽحالت اهتابِت اهطذرآِ,
هذهن ِحد ًفسَ ّكِو ذّن مان ىقىغ اهؾًّّن ًّتؼر قدرُ :ىن ّدرٓ قد تذتاد اهسىا٘
صٍادتْ ِىؾرفتْ ,أىا اهًؾض اهرىهْ فّبدِ أًََّ ّرّد حسدٓ ِصحاؽتْ.

911

101

قصة غير خيالية
سامر أنور الشمالي*

*

()1
ٍِ ٗسػر م٘ باٍ٘ ًتاب ٛوطظ وطٗر ٚؽن ّنسٖ٘ ،ال ٗؾٖد اٍسبب إٍ ٜؽىد ّنسٗٛ
ُستؾطٗ ٛسببٓا ّىظ ذّان أُ٘ ،أٖ طراُ ٛأب٘ ،أٖ سٗاّ ٛاُرأ ،ٚأٖ ذسد طدٗي.
م٘ ذىٗى ٛاألُر ًاّت ذٗات٘ تسٍٖ ُن أ ٙصُُ٘ٗ ٞز ٗستذي اًٍتاب ٛؽّٔ ،مىد ًّت
ػنالً فبٗاًُٖ ،راْىاً بٍٗداًٖ ،م٘ صباب٘ أٍٖؾت باًراً باٍىراٖ ٚٞاًٍتاب ،ٛثِ حرمّ٘ االصتقاَ
باٍطذام ٛإٍ ٜذٗج ٍِ أوطدٍ .ىد ًّت أرٗد أن أًٖن ًاتباً ًبٗراً تطَ صٓرتٔ إٍ ٜاٍؾاٍِ،
ٍٖٗش ُحرد طذن٘ ُقُٖر ّٗسّ ٜنسٔ أٗعاًٍٖٖ ،ال سؤاَ األطدوا ٞاٍُىربٗن ُن ذٗن
آلسر ؽن سبب ؽزٖم٘ ؽن اٍزٖاد ٍِ أّتبٔ ٍألُرًّٖ ،ت أطٖل اإلحاب ٛبػرٗى ٛساسرًَ ٚ
ُر:ٚ
ال أستػٗؿ اٍحُؿ بٗن اٍزٖحٖ ٛاٍُحٍ.ٖٛرفِ ذٌٍ ًاّت إحابت٘ طرٗذٖ ٛدوٗى ،ٛماٍُحٍ ٛاألسبٖؽٗ ٛسروتّ٘ ُن ّنس٘ ألّّ٘
أًتب اٍُىاالت اٍت٘ تتّاَٖ حٖاّب ُن اٍذرً ٛاٍثىامٖٗ ،ٛاٍّصاػ اٍنّٖ٘ ،اٍىعاٗا
االحتُاؽٖٗ ،ٛأذرر زاٖٗ( ٛوٍٖب ذاٟرٖ )ٚأؽد طنذ( ٛاألبراد) ٖأّصر ُا أرإ ُّاسبا تذت
ؽّٖان (أوالِ ٖاؽد.)ٚ
ٖذرطت ؽٍّ ٜصر اسُ٘ اٍطرٗر -دٖن طٖرت٘ -بحاّب وط ٛاٍؾدد ال فٗر ،أُا
ًتابات٘ األسر ٝمأؽدْا ُحرد ؽَُ طذن٘ أعؿ ؽٍٗٔ أسُاُ ٞستؾار ٚبّا ٞؽٍ ٜػٍب
رٟٗش اٍتذرٗر ،مُن تىاٍٗد اٍطذام ٛأال ًٗتب م٘ أُ ٙحٍ ٛطذن٘ ٖاذد!.

*
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ُحٍ( ٛاٍّحِٖ) تىؿ م٘ اٍعٖاذٖ٘ ،تذتَ صى ٛطقٗرُ ٚن اٍػابي اٍرابؿ ٖاألسٗر ُن
بّا ٞػٖابىٔ اٍسنٍُ ٜستٖدؽات ٍتسزٗن اٍبعاٟؿ اٍُستٖردٍٓ ،ٚذا ًّت أوع٘ حَ ُٖٗ٘
م٘ ًُتب٘ آٍادئّ ،اٟٗاً بّنس٘ ؽن حٍب ٛاٍؾاطُٖ ٛعحٗحٓاٖ .بحٖارًُ ٙتب رٟٗش
اٍتذرٗر اٍذ ٙال ٗذرظ ؽٍ ٜاٍذعٖر ُٖٗٗاًٖ ،أُاُ٘ ًُتب اٍىسِ اٍنّ٘ ذٗج ٗؾَُ
ُٖؼنان م٘ اٍنتر ٚاٍطباذٗ ٛبتّسٗي ُٖاد اٍؾدد ؽٍ ٜاًٍُبٖٗتر .إعام ٛإٍُ ٜػبش
طقٗر ٗؾَُ مٗٔ أبٖ ؽبدٖ طاّؿ اٍىٖٖٓ ٚاٍصاٖ ٙاٍُصرٖبات اٍباردٖ ،ٚم٘ اٍُػبش ُىسِ
آٍاته ألن ُن ُٓاِ أب٘ ؽبدٖ اٍرد ؽٍ ٜاالتطاالت.
ٖرفِ تٖاعؿ إًُاّٗات اٍُحٍ ٛطارت ُن بٗن أصٓر اٍُحالت م٘ اٍبٍد بؾدُا اّتىٍت
ٍٍؾَُ مٗٓاٖ ،رٟٗش اٍتذرٗر أور عُّا بنعٍ٘ مترٌ ٍ٘ إدار ٚاٍُحٍ ٛؽٍ ٜػرٗىت٘،
ٖاًتن ٜبأسذ األرباز اٍُتزاٗد ٚدٖن إؽػاُ ٟ٘ا أستذي ُّٓاْٖ ،ذا ٍِ ًٗن ٗصقٍّ٘ ألّّ٘
أبذج ؽن اٍؾَُ م٘ ًُان أصؾر مٗٔ باٍراذٍٓ ،ٛذا ترًت اٍؾَُ م٘ طذه ًبرٖ ٝبراتب
أؽٍ .ٜمن٘ ُحٍت٘ أستػٗؿ ٖعؿ اٍػؾاِ م٘ ثالح ٛاٍُػبش آلًَ م٘ اٍُسا ٞذٗن أًٖن
بُنردٖ ،ٙأستػٗؿ اٍىراٖ ٚٞاًٍتاب ٛبٓدْٖٖ ،ٞذا فٗر ُتٖمر م٘ اٍذار ٚاٍُزدذُ ٛذٗج
أوػن اٍُّزَ اٍذٖ ٙرثتٔ ؽن ٖاٍد.ّٙ

()2
ٗزٖر اٍُحٍ ٛبؾغ اٍىراُ ٞن ذٗن آلسر ،مُِّٓ ُن ٗرٗد ٍىا ٞاٍبرٖمٗسٖر ٍِٖٗ بارًر
ُذرر زاٖٗ( ٛوٍٖب ذاٟرٍٗ )ٚؾرغ ؽٍٗٔ ُصًٍتٔ بصًَ صسط٘ ،أٖ ٍّٗاوصٔ م٘ ّطاٟذٔ
اٍُّصٖر .ٚأٖ ٍٍٗتى٘ اٍؾاٍِ اٍنًٍ٘ وُر اٍزُان بٗرّٖ٘ ًاتب األبرادٖ ،طاذب اٍتٖوؾات
اٍُثٗرٍٍ ٚحدَ.
ًٖان أبٖ ؽبدٖ ٗتٍٖ ٜاستىباَ اٍزٖار ٖاٍرد ؽٍ ٜاستنساراتِٓ:
 اٍبرٖمٗسٖر ٍِٖٗ بارًر ال ٗؾَُ م٘ اٍحرٗد ْٖٖ ،ٚدا ِٟاٍسنر إلٍىا ٞاٍُذاعرات م٘اٍُؤتُرات اٍؾاٍُّٖٗ ،ٛتٖاطَ ُؾٔ ؽبر برٗد إًٍترّٖ٘ سر ٙال ّستػٗؿ ّصرٕ بّا ٞؽٍٜ
ػٍب اٍبرٖمٗسٖر ّنسٔ!.
ٖٗىَٖ بٍٓح ٛاٍؾاره بأطَٖ اٍؾَُ ٖسناٗإ:
 اٍؾاٍِ اٍنًٍ٘ وُر اٍزُان بٗرّٖ٘ ُؾتًه م٘ ُرطدٕٖٗ ،رسَ إٍّٗا تٖوؾاتٔ م٘ؼره ُستِٖ ُؿ ُساؽدٕ اٍصسط٘ ذرطا ؽٍ ٜاٍسرٗ.!ٛ
وٍُ ٛن اٍىراٗ ٞسأٍٖن ؽن ًاتب وط ٛاٍؾددٖ ،إذا ذدج مسرؽان ُا ٗصٗر أبٖ ؽبدٖ
إًٍُ ٜتب٘ ٖٗرمؿ طٖتٔ ٍّٗبّٓ٘:
 -األستاذ طابر ٗرذب بزٗارتًِ اًٍرُٗ.ٛ
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ػٍبت أًثر ُن ُرُ ٚن أب٘ ؽبدٖ اٍرد ؽٍُ ٜن ٗسأَ ؽّ٘ بأّّ٘ ُسامر ًاٍبرٖمٗسٖر
ٍِٖٗ بارًر ،أٖ ُؾتًه ًاٍؾاٍِ اٍنًٍ٘ وُر اٍزُان بٗرًٍّٖٖ٘ .ن رٟٗش اٍتذرٗر رمغ
تذىٗي رفبتٖ٘ ،واَ ْٖٖ ٗعذٌ:
 ُن فٗر اٍُؾىَٖ أن ًَ ُذرر ٙاٍحرٗد ٚفٗر ُٖحٖدٗنٗ .حب أن ٍٗتى٘ اٍىراُ ٞؿطذن٘ ٖاذد ؽٍ ٜاألوَ ًٗال ٗؼّٖا أن اسِ طابر ؽبد اٍنتاز ُستؾار أٗعاً!.
سبب ؽدِ ترذٗب٘ باٍىرا ٞاٍذٗن أتٖحٔ إٍِٗٓ بحٍُ( ٛأؽزا ٟ٘اٍىرا )ٞم٘ االمتتاذٗٛ
اٍت٘ أًتبٓا أٗعاً م٘ اٍطنذ ٛاألٍُٖ ٜن ًَ ؽدد ٗؾٖد إٍ ٜأن تٌٍ اٍٍىاٞات ُثىٍٛ
باٍعحر ،مؾادٗ ٚبدأ اٍىارئ بُدذ٘ بإمراػ ،مارد بٍػه سابك ،ثِ أتٍى ٜاألسٍٟٛ
اٍُؾٖٓد:ٚ
ًٗه تحدٖن ُٖعٖـ وط ًَ ٛأسبٖـ؟ َْ أبػاَ وططًِ أّاش تؾرمٖن أسرارِْ؟أٍدًِٗ ػىٖش ُؾّٗ ٛأثّا ٞاًٍتابٛ؟.
ًّٖت أًرر اإلحابات ّنسٓا ؽٍُ ٜعغ ألّّ٘ ال أذب اٍذدٗج ؽن وطط٘ ،مبؾد
االّتٓاُ ٞن ًتاب ٛأ ِّٙوط ٛأّساْاٖ ،أمًر بىط ٛحدٗد ٚؽٍَّ٘ إّحازْا وبَ إرساَ اٍؾدد إٍٜ
اٍُػبؾ:ٛ
 وطط٘ ُن ّسخ اٍسٗاَ ،ماٍٖاوؿ اٍذ ٙأؽٗصٔ فٗر ُّاسب ٍٍىطظ اٍؾاػنٗ.ًٍٖٛن ْذا ال ٗؾّ٘ أن اٍىطظ اٍت٘ أًتبٓا ال تىؿ ٍبؾغ األصساظ ..أ ْ٘ ٙم٘
اٍُذطٍُ ٛن اٍذٗا.ٚ
ًّت أتذدج إٍ ٜاٍىرا ٞبطراذٖ ،ٛأبتسِ ؽّدُا تّتٓ٘ إحابات٘ رفِ أّّ٘ أرُ ٝالُر
اٍسٗب ٛؽٍٖ ٜحٖٕ اٍُستُؾٗن اٍذٗن ًاّٖا ٗتٖوؾٖن إحابات ُسٍُٖٗ ٛثٗر.ٚ

()3
م٘ اٍذٗاًُ ٚا م٘ اٍىطظ ود ٗىؿ ذادج فٗر ُأٍٖه متتصًَ اٍىطٖ .ٛذات ِٖٗ ٖوؿ
ُثَ ْذا اٍذادج م٘ ًُتب٘ مًاّت أَٖ وط ٛؽصت تناطٍٗٓا ؽٍ ٜأرغ اٍٖاوؿٖٖ ،حدتٓا
حدٗر ٚبّىٍٓا ؽٍ ٜاٍٖري.

***
 أّتؼر وططٌ بٍٓن ..ٛأؽٗد ورا ٚٞوط ٛاٍؾدد ًَ ِٖٗ أًثر ُن ُر ٚذت ٜطدٖراٍؾدد اٍحدٗدٖ ..ذنؼت بؾعٓا ؽن ؼٓر وٍبًْ ..ذا ًَ أسبٖـ ُّذ أًثر ُن ؽاُٗن.
أدْصّ٘ ٖحٖد ُن ٗىرأ اٍىطظ بٓذا اٍصقه! ٖوطط٘ باٍذات!! ٖسرؽان ُا رحذت
أن اٍُرأ ٚاٍحاٍس ٛوباٍت٘ أمرػت م٘ اٍتؾبٗر ؽن ُصاؽرْا ٍِٖ ،تتؾُد اًٍذب ٖاٍُساتٍٛ
باٍعرٖر ،ٚمىٍت ؽٍ ٜسبَٗ اٍُحاٍُ:ٛ
 أصًرٌ ؽزٗزت٘ ؽٍ ٜاٍؾّاٗ ٛاًٍرُٗ ٛاٍت٘ ُّذتٓا ٍىطط٘.تًتب بػرٗى ٛساذرٖ ٚأسٍٖب ٗتسٍَ إٍ ٜاٍىٍٖب دٖن استٟذان .فٗرت ذٗا ٚاًٍثٗرٌ السُٗا اٍّسا ٞمٓن أصد تأثراً بىطظ اٍذب.
ُن وراَ ٟ
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ت
استػردت ْٖ٘ تػٖه ببطرْا ؽًٍُ ٜتبًٖ٘ ،أّٓا تذاَٖ ًصه أسرار ًتاباتُ٘ ًّٖ .
أْز برأس٘ ُُتّا ألّّ٘ ٍِ أتؾٖد إػرا ٞاٍىرا ،ٞمّادرا ُا أحاٍسِٓ ألسُؿ آرا:ِْٞ
 بسببٌ بىٗت بّات دٖن زٖادّٖ ،سا ٞػٍبن اٍػالي ُن أزٖاحٓن ..أؽره بؾعٓن.تأٍُت ٖحٓٓا ألر ٝإذا ًاّت تىطد ُا تىَٖ ٍِٖ ،أرَ فٗر ُالُر اٍبراٖ ٚٞاٍػٗبْٖ ،ٛذا
ُا زاد م٘ ذٗرت٘ ،متؾثرت باًٍالِٖ ،بػبؾ٘ ال أحٗد اًٍالِ ًاًٍتاب:ٛ
 باٍتأًٗد ٍِ أوطد اإلسا ٚٞإٍ ٜأ ٙإّسان.تابؾت ذدٗثٓا بّبر ٚذزّٗ ٛدٖن مىدان صُ٘ ٞن ْدٖٟٓا ٖروتٓا:
 بذثت ؽن اٍذب ًُا م٘ وططٌ مٍِ أحدٕ ٍٓذا تأسرت م٘ اٍزٖاد .ثِ تزٖحتتذت عقػ األسر ٚؽٍّ٘ أؽثر ؽٍ ٜاٍذب ؽىب اٍؾصرًُ ٚا أًدت ٖاٍدتًّٖ٘ ،ت ٖاُْٛ
مػٍبت اٍػالي ألّّ٘ ال أستػٗؿ اٍؾٗض ُؿ رحَ ال أذبٖٔ ..زادت ُؾاّات٘.
ٖأعامت ٖدُٖؽٓا اٍذبٗس ٛتتروري م٘ ؽّٗٗٓا اٍٖاسؾتٗن اٍٍتٗن سروتا ُن اٍٍَٗ
سٖادٕ ٖبرٗي ّحُٖٔ:
 ًّت أرٗد أن أؽٗض ذباً ذىٗىٗاً ًاٍذب اٍذ ٙتًتب ؽّٔ م٘ وططًٌٍٖ ..ن ٍِأٖمي.
 ًٍّا ّرٗد أن ّؾٗض اٍذب اٍحًٍَُٖٗ .ن اٍذٗا ٚال تُّذّا ًَ ُا ّرٗدٍٓ ،ذا ٗحبؽٍّٗا اٍىبَٖ باٍٖاوؿٍّٖ ،ذٍي باٍسٗاَ م٘ ؽاٍِ اٍذب.
وٍت ُدارٗا ذرحُٖ٘ ،تٓرباً ُن اٍتِٓ اٍصّٗؾ ٛاٍت٘ أٍطىتٓا تٌٍ اٍىار ٟٛبصسط٘.
ثِ ػرذت أطؾب سؤاَ ٖاحّٓ٘ م٘ ذٗات٘:
 ٍُاذا تًتب ؽن ذب ال ٖحٖد ٍٔ؟! أال تقض وراٖ ٌٞإن ٍِ تتؾُد ذٌٍ؟!. ال ٗذي أل ٙوارئ سؤاَ اٍُؤٍه ؽُا ًٗتب..أحبت سرٗؾاً ٖأّا أذدي م٘ اٍنرال ،ثِ ترٖٗت م٘ اًٍالِ ٖأّا أتأَُ اٍٖحٔ اٍذ ٙأًسبتٔ
اًٍآب ٛاٍّبٍٗ ٛحُاالً رزّٗا:
 ال ّستػٗؿ االدؽا ٞبأن اٍذب ال ٖٗحد ؽٍ ٜاألرغ ًُا م٘ اٍىطظٍٖ .ؾَ م٘اٍذٗا ٚذبًا أحَُ ُن اٍىطظ.
رُصت بأْدابٓا اٍػٍٖٖٗ ،ٛأٍىت طٖب٘ ّؼرات ًٍٓا أَُٖ ،واٍت بطٖت زادت ؽذٖبتٔ:
 ترددت وبَ ُحٖٗ ..ٟ٘أسٗرا وررت ٍىا ٌٞألٌّ ٍست ًقٗرٌ ُن اٍرحاَ ٖستنُّٓ٘..ٍٖن تسذٍّ٘ ًاآلسرٗن..
صبًت أطابؾٓاٖ ،تّٓدت ،ثِ تابؾت اٍبٖز:
 ذاٍٖت ّسٗاٌّ ٖؽدِ صرا ٞاٍُحٍُ ٛن اًٍُتب ٍِ ًٍّّٖ٘ ٛأستػؿ ..أرٗد االؽتراهبأّّ٘ أمًر مٌٗ ػٖاَ اٍٖوت ..أستاذ طابر َْ ْذا ْٖ اٍذب اٍذىٗى٘؟!.
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ٍِ أٌٍُ اإلحاب ٛؽن سؤآٍاٖ ،سأٍت ّنس٘ إذا ًاّت ًتابات٘ ًامٗ ً٘ ٛتىؿ م٘ فراُ٘
اُرأ ٚتتُتؿ بًَ ْذٕ اٍنتّٖ ٛاٍحرأٖ ٚاٍذًا ،ٞبَ ٖتؾبر بطدي ٖذرار ٚؽن ُصاؽرْا
ٖأذاسٗسٓا ُّذ اٍٍىا ٞاألَٖ ،رفِ أن صًٍ٘ اٍسارح٘ ال ٗصحؿ ؽٍ ٜاٍذب ،مٍِ أؽد صاباً
ٖأمتىد إٍ ٜاٍٖساُ -ٛؽًش أبػاَ وطط٘ -ماٍٍٖن األبٗغ زذه إٍُ ٜا تبىُ ٜن صؾر
ذَٖ طٍؾ ٛػرًٗ ٛبٗعُ ٛسٍٖوٖ ،ٛأّس ٜذالو ٛذوّ٘ ًَ ِٖٗ ذت ٜتصابٔ اٍىّنذٖ ،أَُٗ
إٍ ٜاٍبداُّ ٛؿ وطر اٍىاًُ ٛحذـ صحر ٚاٍبٍٖػٖ ،ال أوٍِ أؼامر ٙم٘ اٍٖوت اٍُّاسب.
 ٗحب أال ّسأَ اٍػره اآلسر إذا ًّا ّذبٔ ..ؽٍّٗا تٖحٗٔ اٍسؤاَ إٍ ٜذاتّاٖ ..سّؾثرؽٍ ٜاإلحاب ٛاٍطادو ٛبًَ تأًٗد.
تًٍُت ٖود اؽترتّ٘ ُصاؽر فرٗب ٍِ ٛأؽٓدْا ُن وبَ ،مأصري ٖحٓٓا بابتساُٛ
حذابٖ ،ٛواٍت بطٖت ذاب م٘ وٍب٘ ًىػؾ ٛاٍسًر م٘ مّحان ساسنٖ ،صربتٔ أذّا ٙبٍذٚ
وبَ أن ٗنِٓ دُاف٘ ُؾاّٗٔ:
 أصؾر أّّ٘ ٖوؾت م٘ اٍذب ٍٍُر ٚاألٍٖ ٜم٘ ذٗات٘.ٍٖتدار ٙسحٍٓا تّاٍٖت مّحان اٍىٖٓ ٚبأّآٍُا اٍػٍٖٖٗ .ٛتأٍُت أؼامرْا اٍُطبٖفٛ
ٖاٍُصذب ٛبإتىان بذَْٖ ُن ٗتأَُ ٍٖذ ٛمّٖٗ ،ٛأػٍت اٍّؼر إٍ ٜصنتٗٓا اًٍُتّزتٗن
اٍٍتٗن ال ُستا برو ٛذام ٛاٍنّحان مترًتا أثرا سنٗنا ٍٍٖن األذُر اٍىاّ٘.
ٖفروت م٘ ٍح ٛأس ٍٟٛأثارتٓا ْذٕ اٍذسّا ٞاٍت٘ بؾثرت ػُأّّٗت٘:
 َْ ْذٕ اٍُرأُ ٚحّّٖٛ؟! َْ تُازذّ٘؟! َْ تسسر ُّ٘؟! َْ تبذج ؽن ؽالدٍُصًٍٛ؟! َْ تٓرب ُن ُاعٗٓا؟!.
ٍِٖ أٌٍُ اإلحاب ٛؽن أ ٙسؤاَٗ ٍِٖ .ؾد ٗؾّّٗ٘ ذٌٍ ذّٗٓاٖ ،اًتنٗت باٍىَٖ ؽٍٜ
ُسُؿ ُّٓا:
 ُحّٖن اٍرحَ اٍذ ٙال ٗىؿ م٘ ْٖ ٝذسّاُ ٞثٌٍ.عذًت ػٖٗالٖ ،تردد طد ٝعذًتٓا ًسُٗنّٖٗ ٛربٗؾٗ ٛبٗن حدران اًٍُتب
اٍُقػ ٜبرمٖه اًٍتب اٍت٘ ؽالْا اٍقبارٖ .اًتصنت ذّٗٓا أن حُاَ اٍُرأ ٚال ًٗتَُ دٖن
أسّان ُرتبُّٖ ٛسىًُ ٛا اٍتذه اٍنّٗ ٛاٍُطنٖم ٛم٘ اٍُتاذه.

***
ٍِ تًن ذّٗن أحَُ اُرأ ٚاٍتىٗتٓا م٘ ذٗات٘ ألوؿ م٘ ذبٓا ُّذ اٍّؼر ٚاألًٍُٖ -ٜا
م٘ اٍىطظًٍٖ -ن م٘ صسطٗتٓا صٟٗاً ُُٗزاً ٍِ أصؾر بٔ تحإ أ ِّٙأّثُ ٜن وبٍَ ،ىد
ًاّت صسطٗ ٛفٗر تىٍٗدٗ ٛم٘ وط ٛفرٗب.ٛ
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()4
سأٍتّ٘ ذّٗن ْٖ٘ ترُ٘ بُحٍ( ٛاٍّحِٖ) إٍ ٜاٍُّعد ٚذٗج طذن اٍسحاٟر
ٖاألؽىاب اٍُػنأ:ٚ
 ُّذ تزٖحّا ٍِ تؾد تًتب وطظ اٍذب؟.إّٔ اٍسؤاَ ّنسٔ اٍذٗ ٙػرذٔ رٟٗش اٍتذرٗر ًَ أسبٖـًّٖ ،ت أًرر اإلحاب ٛذاتٓا:
 ٍؾَ ُن ٗؾٗض اٍذب ال تؾّٗٔ اًٍتاب ٛؽّٔ ..ربُا ًاّت وطط٘ تؾٖٗعاً ؽن اٍذباٍذ ٙأمتىدٕ م٘ ذٗات٘ اٍُٖٗٗ.ٛ
ُٖٗٓا واَ رٟٗش اٍتذرٗر ْٖٖ ٗؾػّٗ٘ راتب٘ بؾدُا ذسِ أحر اٍىطظ األسبٖؽٗ:ٛ
 سّؾٗد ّصر وططٌ اٍىدُٗ ٛم٘ اّتؼار وطظ حدٗدًٖٗ ..ٚال ّٗتبٔ اٍىراٍ ٞألُرؽٍّٗا أال ًّررٕ ًَ أسبٖـ ..أُا إذا ّعب ُؾٗن إبداؽٌ مأسبرّ٘ ً٘ أستًتب واطاً آسر.
أُا زٖحت٘ مًاّت تنًر بػرٗى ٛأسرٖ ،ٝبػرٗى ٛأًثر مؼاؽ:ٛ
 ٍألسه ..مىدتَ ُا أذببتٔ مٌَٗ.تأًد ٍ٘ أن وُٗت٘ مُٗا أًتب ُن وطظٖ ،أّّ٘ دّٖٓا ٍِ ٗؾد ٍ٘ أ ٙدٖر م٘ اٍُحٍٛ
أٖ اٍُّزَٖ ،رفِ ذٌٍ ٍِ أذاَٖ اٍؾٖد ٚإًٍ ٜتاب ٛاٍىطظ .بَ وررت االستىاٍُ ٛن اٍُحٍٛ
ألّّ٘ بدأت أصؾر أّّ٘ اّتٓٗت ًُؤٍه ،ثِ أػٍي زٖحت٘ ألّٓا ٍِ تؾد تذبًّٖ٘ .ان ْذا
أسػر ورار اتسذتٔ!.

()5
ٖحدت ّنس٘ أؽٖد إًٍ ٜتاب ٛوطظ اٍذب ألذتَُ اٍٖذص ٛاٍنؼٗؾ ٛاٍت٘ بدأت
أّتبٔ ٍىسٖتٓا بؾدُا اٍنت األّث ٜاٍت٘ أذببتٍٓ ،ذا طارت وطط٘ أًثر تذٍٗىاً م٘ ؽاٍِ
اٍسٗاَْٖ ،ذا ُا حؾَ رٟٗش اٍتذرٗر ٗىَٖ بقبػ:ٛ
 اٍىراٗ ٞىبٍٖن ؽٍ ٜوططٌ بصًَ ُّىػؿ اٍّؼٗر .اٍُحٍ ٛتّند ُن اًٍُتبات سالَأٗاِ وٍٍٗ .ٛاتنىت ُؿ اٍُػبؾ ٛؽٍ ٜزٗاد ٚأؽداد اٍّسشًّ .ت ٖاثىا بأٌّ ُْٖٖب ٖستؾٖد
إٍ ٜاًٍتاب ٛبُٓ ٛأمعَ أٗٓا اٍؾبىر.ٙ
ٍِ أطدي أّّ٘ ؽبىرًّ ،ٙت أمًر إذا ًاّت ُػٍىت٘ ستصتر ٙاٍُحٍٍ ٛىراٚٞ
اٍىطظ اٍت٘ ًتبتٓا بؾد اّسذابٓا ُن ذٗاتٖ٘ ،إذا ًاّت ستٓتِ بٓا بؾدُا ؽرمت ًاتبٓا
ؽن ورب ٖؽاصت ُؾٔ ألصٓرًٍٖ .ن ْذا ال ٗؾّ٘ أّّ٘ أسؾ ٜالستدراحٓا ٍٍؾٖدٍّ ٚؾٗض ُؾا،
ماٍىطظ ذات آٍّاٗات اٍػٗب ٛال تسٍه أثراً ٗذًر م٘ اٍرٖز.
ًّٖت ؽٍ ٜثى ٛبأن وطت٘ ُؿ تٌٍ اٍىار ٟٛاٍُُٗزٍ ٚن تتًررٖ ،ستبىُ ٜحرد وطٛ
وطٗرٍ ٚن أّصرْا م٘ اٍُحٍ ٛألّّ٘ ؽٖدت ورا ٟ٘ؽٍ ٜوطظ أًتبٓا ُن ُؾٗن اٍسٗاَ!!!.
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مان اهِقت سّفا إن هي ّكطػ ىرسو اهصّش ىكطِد فسِف ّكطغَ  ،ىرسو ٌِ ىن
دسو فْ سبال ىػ اهدقاٙل ِاهثِاًْ اهىتبكّٕ ىن اهساعٕ اهثاىًٕ ىن ذهن اهطباز  ،مّف هَ
أن ّستفّد ىن ٌذُ اهفسذٕ  ٌِِ ،ال ّىهن ذّهٕ ِال فتّهٕ ِ ،هي ّتبل هَ ىن طبرُ اهىغتاد
سِٗ االًتظار ِاهىكدرٔ عهٖ االذتىاو ؟.
ًظر إهٖ اهساعٕ اهتْ اذتهت سىغَ ىثهىا اذتهت اهحدار فِحدٌا ماهغكارب تهسػ
ىا تبكٖ هَ ىن سالّا ذّٕ ٌِ ،اٌْ تىارش قطفٍا اهىتِاطو آلذاًَ .
ىن طًػ أِو ساعٕ ؟ ِهىاذا ّتباٌِن بٍذا االستراؼ اههغّن ؟ ِراذت أسٙهتَ تًطب
عهٖ اهِقت ِعهٖ اهذّن قّدُِ باهثِاًْ ِاهدقاٙل ِِزعُِ إهٖ ساعات ِأّاي ِصٍِر.
مان عهٖ اهبصر ذّن سهبتٍي اهساعات ىتغٕ اهذّأ عهٖ اهسحّٕ أن ّطدرِا ذمىٍي
اهغادو عهٖ ىن فمرّ ِحرّب ًِف ّذ بدعٕ اهتِقّت ٌذُ.
ٌو تذتاد اهغطافّر إهٖ ساعات ذٌبّٕ أِ ىغدًّٕ همْ تباصر تراتّو بِذٍا ذّن ّطوّ
اهطباز بصِصا ِ،تذتدي األصِال فْ اهطدِر؟؟
أي أن األًٍار ِاهّاًبّػ تطّر أحِد ِأمثر عطا٘ إن أهزىًاٌا بىِاقّت تغد عهٍّا تدفل
ذًاًٍا قطرات تهسػ مٍذُ اههغًّٕ اهىغهكٕ عهٖ حدار اًتظارٓ ؟
مي هغن اهساعٕ اهتْ اصترٗ فٍّا ٌذُ اهىطرقٕ  ،همًَ ّغِد ِّتذمر مّف ماًت ٌذُ
اهساعٕ أؽهٖ ٌدّٕ تهكاٌا ِاهداُ ذّن تزِحا هّمِن بمرٌىا .
همن ىرسو هي ّبل عهٖ ىِقفَ ٌذا طِّال ،راز ّتراحػ صّٙا فصّٙا ذتٖ ماد ّكدش
اهِقت ِاهساعات ِاهثِاًْ  ،إًٍا تستذل أن ًتفمر بصأًٍا بمو ذهن اهغرل اهذٓ تطبب ىن
*
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حباُ ىن ذاِو ًِحر أِ ذاِو ِهي ًّحر فْ ًكو اهزىن ىن اهالصْ٘ إهٖ ٌذُ اهساعات اهتْ
برعت األقِاي فْ اهتًافش عهٖ طًاعتٍا  ،ىثهىا برعت فْ االستفادٔ ىًٍا .
ِهىاذا ال أن ًِظفٍا اهتِظّف اهطذّر  ،هِال اهساعات همًا بال ىغًٖ بال تارّش بال
صْ٘ ّذمر  ،اهساعٕ فْ ىغطي طبّٕ ِال أذهٖ  ،همًٍا ًٌا عهٖ اهحدار قبّذٕ تماد
تذبذًْ :
ال إًٍا هّست مذهن همن قسِٔ االىتذان حغهتًْ أرٗ مو ٌذا فٍّا  ،قاو ىرسو ذهن ثي
راز ًّاصدٌا أن ترأف بأعطابَ .
االىتذان طغب ِعسّر ِ ،عهٖ ىادٔ اهغهِي ّتِقف ىطّر اهغاي مهَ  ،إن هي ًّحر
ىرسو فْ ىادٔ اهغهِي هن ّمىو االىتذان  ،سّسارؼ إهٖ ذحز بطاقٕ سفر إهٖ هبًان .
ِطو ىرسو فْ اهثِاًْ األسّرٔ ىن اهساعٕ اهثاىًٕ ِ ،هِال تفٍي رّٙش ىرمز
االىتذان هطبّغٕ اهىِاطالت فْ تهن اهبكغٕ اهًا ّٕٙىن اهحىٍِرّٕ هىا أذن هَ بتكدّي
االىتذان  ،اهذعِر ّحب أن ّمِن فْ اهسابغٕ ِاهًطف  ،اهتفكد سّتي فْ اهِّي األِو .
تسهي اهىسِدٔ ِاهىبّعٕ ِمتب اسىَ فْ اهىمان اهىسطظِ ،دسو فْ طالٔ ِدعا٘
ِابتٍاو مىن ّغبر بذرا أِ ّكطػ ؽابٕ ىِذصٕ .
طهٖ مىا ّطهْ مو زىال ، َٙذتٖ ماد ّستذعر أدعّٕ اهًٍِد ِاهطًّّّن ،هغو اههَ
ّفتر عهَّ أبِاب ذامرتَ أِ ّؾدل عهٖ عكهَ بىًسِب عاو ىن اهفطًٕ .
األسٙهٕ هّست مىا مان ّذهي ًِّتظر ِ ،ال ٌْ عهٖ ًىِذد اهغاي اهسابل ِ ،األٌي أن
ِاعغٍّا مىن قدي ههتِ ىن اهىرّش  ،ال ّغرفِن عن أذِاو اهطهبٕ فْ عاي اهًمسٕ صّٙا.
ال ّغهىِن أن اهٍزّىٕ اهتْ ٌزّت اهغرب ىن اهىا٘ إهٖ اهىا٘  ،إال ذماىٍي  ،قد فتذت
أعًٍّي عهٖ ِاقػ ىرّر ِذكاٙل هي ّدر فْ سهدٌي أًٍا مذهن ِ ،أهكت تأثّرٌا األمبر عهٖ
طالب اهصٍادتّن .
ٌِا ٌْ اهٍزّىٕ تحتاز ىرسو ّ ،حّب عهٖ اهسؤاو تارٔ ِّحزي أن إحابتَ طذّذٕ
سهّىٕ ِ ،تارٔ أسرٗ ّرٗ أن ال طهٕ هٍذا اهحِاب باهسؤاو فّصطبَ ِّغِد ههىسِدٔ ىذاِال
أن ّهكًٍا إحابٕ ترتاز ًفسَ إهٖ ىفرداتٍا .
أعاد ىرسو اهًظر باألسٙهٕ فِحدٌا ؽرّبٕ همًَ ىػ ذهن أحاب ىا تّسرت هَ اإلحابٕ،
هي ّمن ٌىَّ أمثر ىن اهًحاز  ،اهًحاز اهذٓ ّغًْ هَ هكىٕ ًٌّٕ ىن مدُ ِعرل حبًَّ ال
أِاىر تٍبط عهَّ ىن مو ذدب ِطِب ِ ،ال ًِاُ زاحرات تطاردُ فْ ساعات اهغىو اهتْ
مان ّكعٍّا ًٌان.
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ِدؼ ِرقٕ االىتذان مىن ِّدؼ رساهٕ متبٍا بدىِعَ إهٖ ذبّبتَ ِ ،هِال بكّٕ ىن ذّا٘
ههثي ِحٍٍا ىرات ِىرات ِ ،ذّن طار إهٖ عتبٕ اهؾرفٕ اهسارحْ ال ّدرٓ مّف أذش أن
تهن اهِرقٕ ظهت بّعا٘ بو ربىا عذرا٘ هي ّىسسٍا .
اًسذب ىن اهىدرسٕ ،سار فْ صِارؼ ِأزقٕ اهىدًّٕ  ،رآٌا مىا هِ أًَ ّراٌا ههىرٔ
األِهٖ  ،ىا أحىو اهىدن ذّن تؾسو ِحٍٍا بأرّخ اهحِرٓ ِاهّاسىّن  ،اهىدًّٕ عًد ىرسو
ٌْ اهىمان األحىو فْ اهغاهي ألًٍا ال تغرف اهذطاد ِال اهرحاد ال تغرف اهبّادر ِال فٌِات
األسطر ىصرعٕ الذتعان اهتبن ِاهكطو ِبكّٕ ىفرزات اهذطاد.
ىا أحىو اهىدًّٕ ذّن تمتذو عًّاٌا بحىِؼ اهتالىّذ ِاهتهىّذات ّتعاذمِن مىا
تتعاذن اهبالبو اهىؾردٔ  ،تًفض رّصٍا فْ تباُ ألًٍا تكِٗ عهٖ ىغاًدٔ اهرّر  ،تفرد
أحًذتٍا عهٖ أسطر اهصِل ِفْ أذداقٍا تِل ههبغّد ِاصتٍا٘ ههتحدد ِاالًبغاج.
اىتد ًظر ىرسو إهٖ اهسٍِو فرآٌا تًادَّ  ،طرف ًظرُ عًٍا ّ ،ا هن ىن ىتغبٕ أّتٍا
اهكرٗ فْ ىِسي اهذطاد .
ِهمن ىن أّن هًا أن ًأمو ًِصرب ًِهبش هِال ىِاسي اهذطاد  ،هِال اهبّادر ىترعٕ
باهؾالو ؟؟  ،ىاهن أٍّا اهتغّش تغّب عهٖ اهذكِو عطاٌ٘ا ِعهٖ اهمرِي مدٌا ِتغبٍا ..
دسو ؽرفتَ ىمسِر اهساطر ىٍدِد اهكِٗ  ،مىن استّكظ ىن قبو اهفحر ىهتذكا
باهذطادّن ٌِ ،ا ٌِ ّغِد ال ّهِٓ عهٖ صْ٘ ،ماد ّرىْ حسدُ عهٖ عتبٕ اهؾرفٕ همًَ
سارؼ إهٖ فراصَ  ،تمِر مفارش حرّر  ،متي ًذّبَ ِاستسهي إهٖ ًِي عىّل.

-2هي ّدر أذد ىاذا رأٗ ىرسو فْ ىًاىَ ِ ،ال تِقػ ىا ٌْ اهمِابّش اهتْ احتاذت
عاهىَ اهباطًْ ،همن طِتَ تغاهٖ أمثر ىن ىرٔ ِاستهط ىػ ؽّرُ ىن أطِات ذتٖ ظن
حىّػ ىن سىغَ أن ىغرمٕ ًصبت بّن األصباز .
مان قد أىعٖ هّهتّن ىن اهكهل ؽادرُ اهًِي ِهي ّغد إهَّ إال اآلن  ،اذتعًَ مغادتَ
بصِل ِترن هًفسَ ذرّٕ االستّكاظ ىتٖ ّصا٘ ٌِ ،مذا مان هي ّستّكظ ىرسو ذتٖ طباز
اهِّي اهثاًْ .
ٌذُ ٌْ اهتحربٕ اهثإًّ هَ ىػ اهثإًِّ اهغاىٕ اهفرؼ اهغهىْ همْ ّطّر دمتِرا قد
اهدًّا مىا ماًت أىَ ترّد ِتذهي ِتتىًٖ هترٗ أن تغبٍا عهَّ هي ّذٌب سدٗ ِال تهن
األىِاو اهتْ أًفكت عهَّ دِن إسِتَ قد ٌدرت ٌدرا.
عاهي اهىطاّف فْ هبًان مان ًّتظرُ فْ ذهن اهغاي ىثهىا اًتظرُ فْ مو طّف
ىعِٖ ،ىا عهَّ إال أن ّستار أٓ (سِاحا) سّمِن أمثر رذىٕ بحسدُ اهًذّو .
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ال بد أن اهسِاحا رّىِن أمثرٌي تفٍىا هذاهَ  ،سّذٌب إهَّ أِال ِقبو أن ّبهؿ أىَ أن
ال أىو ىن اًتظار ًتاٙخ االىتذان فكد سهي ِرقتَ بّعا٘ ال تذتىو اهتفمّر باهًحاز أِ أٓ
رٌان عهٖ اهىالٙمٕ ِاهكدّسّن أن ّذبّرِا سطِرٌا باألحِبٕ اهصافّٕ اهمافّٕ .
أىَ هي تحد ؽّر اهدىِؼ تسّو عهٖ ِحًتٍّا اهىتغبتّن ىن م ّد ٌِ ّي ِؽ ّي .
ِاظب ىرسو عهٖ عىهَ فْ عاهي اهىطاّف ًٌان ،ال ّرّد أن ّمهف ِاهدتَ أمثر ىىا
مهفٍا  ،سّغِد بىطرِف ّمفَّ طِاو اهغاي اهدراسْ .
ذّن عاد فْ أّهِو قبو بد٘ اهغاي اهدراسْ بأّاي قهّهٕ  ،راحػ داٙرٔ االىتذاًات  ،سأو
عن عالىٕ اهغهِي ..
ّاااااااا 21ىن ثالثّن مان ىرسو فْ عداد اهًاحذّن ..
ٌذا اهغاي سّمِن صكّكَ اهذٓ ّطؾرُ بغاىّن ىغَ فْ اهطف اهثاهج ثآًِ ٌ ،ذا
سّمهفَ اهمثّر ىن اهحٍد ذتٖ ًٍّْ دراستَ اهثإًِّ ِّغبر عاهي اهحاىغٕ اهفسّر ..
سّصمر أساُ مثّرا ألًَ مان ِرا٘ ٌذا اهًحاز.
ذّن ًاو ىرسو صٍادٔ اهدراسات اهغهّا تذمر بذسرٔ ذهن اهِّي ِاستغاد ًٍر اهدىِؼ
ىحراُ .
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باًتؼار أن تبدأ ىبارأ ىًتذبًا اهِػًْ همرٔ اهكدي ىؿ ىًتذب ُأستراهّا حهست ىؿ
ىحىِؽٕ ىن األطدقا٘ هىتابؾتٍا بمو صقف ،ىؿ اهرحا٘ ىن اههَ أن ّىنَّ ؽهًّا باهتأٌو إهٖ
مأش اهؾاهي ٌذُ اهىرٔ ،فكد آن هًا أن ًصٍد ىثو ٌذُ اههحؼٕ اهتارّذّٕ اهتْ مًا ِهىّا ًزو
ًترقبٍا ىًذ أن ِهدًاِ ،همن مو ىا ًذصاُ أن ًّكعْ اهؾىر ىن دِن رؤّٕ ىًتذبًا ّهؾب ىؿ
أبػاو اهؾاهي.
ِقبو أن تبدأ اهىبارأ بدقاٙل رأّت ؽهٖ إحدٗ اهكًِات اهفعا ّٕٙاهىحهّّٕ ِحٍّا
هصذظ صبَِّ هْ أًْ أؽرفَ .استِقفت طاحبْ اهذٓ ّكهّب فْ اهكًِات اهتهفزًِّّٕ هبعؿ
ثِان رّثىا أستىؿ إهٖ ىا ّكِو ذهن اهصذظ ،فإذا بَ ّستؾرغ بطِت أحضّ إًحازاتَ
اهالىحدِدٔ عىن ىكابهٕ هَ ىؿ ىحىِؽٕ ىن اإلؽالىّات اهفاتًات ،اههِاتْ منّ ّتحهّكن
حِهَ باسىات ىصرقات ،تماد ثّابٍن اهعّكٕ تذًل حهِدٌن فبرز ىؾٍا ؽؼّي دسىٍن.
مان ذهن اهرحو ّتحدَّج بِحٍَ ىف َؾيٍ باهحِّّٕ ِاهًصاػ ؽن عرِرٔ اؽتىاد ىبدأ
اهصفافّٕ فْ اهتؾاػْ ىؿ قعاّا اهًاش ،ىبدأ ّحب أن ّتحهّٖ بَ مو صذظٍ فْ ٌذا
اهؼرف اهطؾب اهذٓ ّىر بَ ِػًًا اهحرّخ ،ىؤمِّداّ ؽهٖ عرِرٔ تؾاعد أبًا٘ اهصؾب
اهِاحدِ ،تماتف ِتالحي اهحىاٌّر هػرد األؽداِ٘ ،بصمو ذاظ دحر أؽدا٘ اهداذو ،اهذّن
ٌي أذػر ِأصرش ىن أؽدا٘ اهذارجِ ،اهذّن ّستًزفِن ثرِات اهِػنِّ ،ؾتاصِن ؽهٖ قِت
اهىِاػن.
ّا اههَ ،هي أمن أتطِر ِّىاّ ىا أن أرٗ صذطاّ بصفافّٕ مٍذُ .مًت أستػّؿ هصدَّٔ
صفافّتَ أن أرٗ حتٖ قفطَ اهطدرٓ ،اهذٓ بان هْ ِاعحاّ مكفظ اهؾطافّر .مان قفطاّ
ىؤهفاّ ىن اثًْ ؽصر زِحاّ ىن األعالـ تحىْ قهبَ ِرٙتَّ اهفحهتّن اههَّتِّن تِصَّحتا بؾدّد
*
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اهبكؿ اهسِدا٘ ،بكؿٌ ًاحىٕ  -ؽهٖ األفهبِ – ؽن تدذًَّ اهسِّّحار اهمِبْ ،ألنَّ اهبكؿ
اهًاتحٕ ؽن اهسحاٙر اهمالسّمّٕ أِ اهًارحّهٕ قهَّىا تؼٍر بسِادٍ ماهخٍ مٍذاِ ،اهتْ ٌْ
أقرب إهٖ اههَِّن اهبًُْ اهدَّامن ىًَ إهٖ اهسِاد .أىا ىؾدتَ فكد ماًت مبّرّٔ مىؾدِٔ حىوٍ،
احتهَّت ىؾؼي بػًَ األؽهِٖ .هؾو اهقرّب فْ األىر أنَّ صدَّٔ صفافّتَ أؼٍرت تىِعؿ
صؾبٍّٕ ىؾرِفٍٕ
َّ
ػؾاي فّر ىٍعِيٍ فْ أؽهٖ ىؾدتَِ ،اهذٓ مان ىؾؼىَ ىمًِّاّ ىن أمهٍٕ
حداّ ٌْ "هساًات ًِذاؽات" .أىا بكُّٕ أحصا َٙماهمبد ِاهػحاو ِاهىرارٔ ِاهبًمرّاش
ِاهمهّتّن فهي أستػؿ  -هألسف  -أن أراٌا بِعِد ،فهكد مان ذهن اهصذظ قطّراّ ًِؽاّ
ىا ،مىا إن إحدٗ اإلؽالىّات ماًت تراِد فْ ىماًٍا ،ىا أعؾف تؾرُّفْ إهٖ بكّٕ صفافّتَ.
أىا حىحىتَ فكد باًت هْ بصموٍ حهٍّْ ،فارفٕ ىن أٓ ىر أِ ىُذّرِ ،حتٖ ىن دِن بطهٕ
سّسا ،ّٕٙهمن ؽؼىَّْ اهسىؿ  -اهىػرقٕ ِاهسًدان – ماًا ِاعحّنِ ،فْ ىماًٍّىا
اهىؾٍِدّن .أىا هساًَ فكد مان فهّؼاّ  -أؽًْ سىّماّ ِ -ػِّالّ حداّ ،ىهتفاّ ؽهٖ بهؾِىَ
مأًَ حَّّٕ راقدٔ فْ سباتٍ صَتٍَِّٓ.
سأهت أطدقا ْٙاهحاهسّن بكربٌْ :و ترِن ىا أرٗ؟
ٌو ترِن ٌذا اهرحو مي ٌِ صفاف؟
قاو هْ أحدٌي ٌِِ ّبتسي :هؾهَّن هي ترُ ىًذ ىدَّٔ ػِّهٕ ،هكد مان ىًذ ًحِ سًتّن أمثر
صفافّٕ بمثّر ،هكد مًت تستػّؿ ىن صدَّٔ صفافّتَ حتٖ أن ترٗ صبمٕ صراًَّّ ِحىّؿ
أِطاهَِ ،حتٖ أن تتحسَّش ىؾؼي ذالّاُ ِؽطبًِاتَ ،أىا اآلن فكد أطبخ أقو صفافّٕ،
ِقد سبكَ إهٖ اهىستِٗ األؽهٖ ىن اهصفافّٕ اهؾدّد ىن زىال .َٙقهت هَ :ػّب ،ىا دىت
تؾرف ؽًَ اهمثّرِ ،ربىا أمثر ىىا قهتَ هْ اآلن ،قو هْ بربن مّف ماًت صفافّتَ ىن ؽًد
ذطرُ ِإهٖ األسفو؟ قاو هْ طدّكْ عاحماّ :ؽّب ؽهّن أن تسأو ؽىّا تحت اهحزاي ،بو
ؽارٌ ؽهًّا حىّؾاّ ًِحن فْ ٌذا اهؾىر اهىتكدِّي أن ًتحدَّج ؽن صفافّٕ ٌذُ اهىًاػل ىن
اهحسي .ثي أردف ّكِو :هكد مان مثّراّ ىا ّحاِو إذفا٘ صفافّتَ اهتْ تحت ذطرُ ،حتٖ
إًَ فْ مثّر ىن األحّان مان ّعػر أن ّهبش درؽاّ ىعاداّ ههصفافِّٕ ،بذاطٕ أىاي
ىؾصر اهطباّا فْ اهىػاؽي ِاهًِادٓ ِاهىالٌْ اههّهّٕ .قهت هطدّكْ :هكد فٍىتًْ ذػأّ
ّا حبّاب ،أًا أقطد ٌو ماًت صفافّتَ تًب ٚؽىا فْ حِّب بًػاهَ ىثالّ؟
ٌو ماًت حِّبَ صفافٕ بىا ّمفْ هتؾرف مي ىؾَ ىن اهًكِد ىثالّ؟
قاو هْ  :ال ،أبداّ ،هكد مان ّتكطّد أن تمِن حىّؿ سراِّهَ بال حِّب ،فٍِ هي ّمن
ّرفب فْ حىو اهًكِد ،ؽهٖ اإلػاللِ ،مان ّكِو فْ حىّؿ ىحاهسَ داٙىاّ :إن رِاتبَ
ًّفكٍا فِر قبعٍا ،بمو ػّبِ ًفشٍ ،ؽهٖ اهفكرا٘ ِاهطاهحّن ىن اهىسامّن ،ألن ىا ِرثَ
ؽن حدُِّ اهىتِفٖ فْ ىِزاىبّل ىن ىاوٍ ِفّر مان ّمفَِّّ ،مفْ أِالدُِ ،سّمفْ أحفادُ
ػِو اهؾىر.
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شفاف جداً

 ...اًكػؿ اهحدّج ىؿ طدّكْ ؽن ذهن اهصَّفاف ىؿ بدإّ ىبارأ ىًتذبًا اهىرتكبٕ.
ذات ىرَّٔ ،مًت ىسافراّ إهٖ بّرِت ،فتِقفت فْ "اهسُِّل اهحرَّٔ" ألصترٓ ىا ػهبتَ
ىًْ حفّدتْ اهحبّبٕ (ّاسىّن) ٌِِ بّغ اهصِمِال ،اهىؾرِف ببّغ اهىفاحآت ىن
صرمٕ "مًّدر" .أىا اهقرّب فْ تهن اهسِل فمان ازدحاىٍا بؾصرات األصذاظ اهصَّفَّافّن،
ال بو اهصَّفَّافّن حداّ .هكد ماًت أقفاطٍي اهطدرّٕ ذإِّ ىن اهرٙاتِ ،حىاحىٍي ىحتكًٕ
باهتراب ،حِّبٍي ماًت تًعخُ ًعِحاّ باهؾىالت اهطَّؾبٕ (ِّرِ ،دِالر ،إسترهًّْ)؟! ؽهٖ
اهرفي ىن أن سراِّهٍي ماًت سىّمٕ اهكىاضِ ،قاتىٕ حداّ .مًت تراٌي ماهسُّمارٗ،
تػِقَُ
ِّ
ّترًَّحِن ّىًّاّ ِصىاالّ بّن رفِف اهبعاٙؿِّ ،سحبِن ىًٍا إهٖ ؽرباتٍي موَّ ىا
أّدٍّي (ىصرِبات ،سحاٙر ،صِمِال  ...بعاٙؿ ىتًِؽٕ ال حطر هٍا) دِن اهًؼر إهٖ أسؾارٌا
أِ مىِّّاتٍاّ ،تبعَّؾِن ِمأًٍي هن ّؾِدِا إهٖ ٌذا اهىمان ىرَّٔ أذرٗ فْ حّاتٍي ،ثي ّكف
موُّ ىن اًتٍٖ اهصِّرا٘ ىًٍي فْ طفٍّ ػِّوٍ هّحاسب ؽاىو اهطًدِل حاىالّ بّدُ ،حٍارّا
ًٍاراّ ،رزىٕ ثذًّٕ ىن اهؾىهٕ اهطؾبٕ ،ىًتؼراّ زىّهَ اهذٓ قبهَ هّدفؿ أِالّ.
ِقفت أىاي اهرَّف اهذٓ فَّ ىػهب حفّدتْ ،ثي ًؼرت إهٖ اهسؾر فِحدتَ ىا ّؾادو
ًحِ ( )0444أربؾٕ آالف هّرٔ سِرّٕ ههؾهبٕ اهِاحدٔ اهتْ تحتِٓ ذىش بّعات ىن
اهصِمِال .حىهت ؽهبٕ ِاحدّٔ ِِعؾتٍا فْ ؽَربتْ ىتَّحٍاّ إهٖ اهطًدِل اهذٓ مان ىُزدحىّا
بطفٍّ ػِّوٍ ىن أِهٙن اهصَّفَّافّن .قهت فْ ًفسِْ ،أًا أتفحظ حِدٔ بّعات اهصِمِال فْ
اهؾهبٕ اهتْ اذترت ،قبو أن أدفؿ ثىًٍاِ :اههَ إًََّ هقالٌ٘ فاحضٌ ،ذىش بّعات بسؾر أربؾٕ
آالف هّرٔ ،صٌْ٘ فّر ىؾكِو .ىؿ ذهن فإًًَّْ هن أرفغ هحفّدتْ اهقاهّٕ ػهباّ ىا حّّت.
ِفْ ىطادفٕ ال تحدج إهَّا قهّالّ ِقفت فْ اهطَّف اهػِّو ألدفؿ ثىن ىا أردت صراُ٘ ،فإذا
بْ ىباصرٔ ذهف ذهن اهصفاف اهذٓ مًت قد رأّتَ فْ اهتهفاز ؽًدىا مًت أًتؼر بد٘ ىبارأ
ىًتذبًا اهِػًْ .تذمَّرت فْ تهن اههَّحؼٕ مّف قاو هْ طدّكْ :أنِ ال حِّب فْ سرِاهَ،
أن صفافّتَ قد تأثرت باهقبار فْ اآلًِٕ
همًًَّْ فْ ٌذا اهِّي رأّت ؽمش ذهن ،فؾهٖ ىا ّبدِ َّ
األذّرٔ ،فكد أطبخ هدَّ حِّبٌ مثّرٔ ،ىتذىَٕ برزي ىن اهؾىالت اهطَّؾبِٕ ،اهسٍَّهٕ أّعاّ،
ًكِدٌ تزاحىت حتٖ مادت تتدفل ذارج اهحِّب ،قهت هَ ىبتسىاّ :أٌَالّ باألستاذ اهؾؼّي،
إًََّ هصرفٌ مبّرٌ أن أران ؽهٖ حكّكتن ،قطدٓ أن أران صذطّاِّ ،هّش أىاي اهماىّرا.
ّا اههَ ،ىا أرِـ تهن اهصفافّٕ اهرقراقٕ اهتْ تىتهمٍا؟! إًٍا هؾىرٓ ىن أبدـ ىا صٍدت فْ
حّاتْ .ابتسي هْ ذهن اهصفاف ىؾبراّ ؽن إؽحابَ بإؽحابْ بَ ،ثي قاػؾًْ ؽن ىتابؾٕ
اهحدّج فْ ىِعِـ اهصفافّٕ قاٙالّ :أّا طدّكْ اهؾزّزٌ ،ذُ ؽربتن صبَ فارفِٕ ،ؽربتْ
ىتذىٕ باألفراغٌ ،و هْ أن أعؿ ىؾن بؾعاّ ىن بعاؽتْ رّثىا ّحّن دِرٓ باهدفؿ؟؟
ِباهػبؿ أًا ىن سّحاسب ؽهٍّا .قهت هَ" :فِر صِر" أٍّا اهؾزّز ،همن اًتبَ أن تدفؿ
هىحاسب اهطًدِل ثىن بّعاتْ .قاو هْ ىبتسىاّ :مهَّا ِأهف مهَّا ،سأدفؿ ؽًن ثىن بّعاتن
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هكا٘ ىساؽدتن هْ .قهت هَ :أبداّ أبداّ ،اهبّعات ذػ أحىرِ ،ال أسىخ ألحدٍ أن ّساِىًْ
أِد أن أساؽدن ىحّاًاِّ ،بموِّ سرِر.
ؽهٍّا ،همًًَّْ ُّ
ِىا إن ِطهًا سِّاّ إهٖ ىحاسب اهطًدِل حتٖ رأّتَ قد سدَّد ثىن مو ىا احتِت
ؽربتَ ِؽربتْ ىن بعاٙؿ .قهت هَ :إذا سىحت ،هكد سددت ثىن ؽهبٕ بّغ اهصِمِال
ذاطَّتْ ثىإًّ دِالراتٌ ،ان ؽصرٔ ىًِْ ،ردَّ هْ اهباقْ .قاو هْ :هألسف ،ال أىهن دِالرّن
ىًفردّن ،همن ّىمًن أن تأذذ بدالّ ؽًٍا ىا صٙت ىن أفراعْ ،ذذ ىثالّ زحاحٕ "فِدما"،
"مرِز ىاهبِرِ" ،زحاحٕ "ِّسمْ" ،ذذ ىا صٙت ؽن ػّب ذاػر .قهت هَ :ىؾاذ اههَ أن
آذذ ىًن صّٙاِّ ،أًا ىساىحن باهبكّٕ هكا٘ ىا صٍدت هدّن سابكاّ ىن صفافّٕ تهفزًِّّٕ
ىذٌهٕ.
ذرحت ىن ذهن اهىمان ألرٗ ِأًا فْ ػرّكْ إهٖ سّارتْ ىحىِؽٕ ىن اهصَّفَّافّن
ّكفِن قُربَ رتوٍ ىن اهسّارات اهفارٌٕ .ماًِا ال ّتمهَّىِن ىؿ بؾعٍي أبداِّ ،إًىا ّتبادهِن
اهًكِد ِحسبٌ ،ذا ّدفؿ هذانِ ،ذان ّأذذ ىن ٌذا .قبَّهت ؽهبٕ بّغ اهصِمِال فرحاّ بتهبّٕ
ترد هْ اهرِد.
ػهب حفّدتْ اهحبّبٕ ،ؽساٌا أن تدفؿ ِّىاّ ىا ثىًاّ هٍا قبهٕ ُّ
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ماًت اهساىسٕ فحراً ذّن سىؿ ساهي ػرقاً قِّاً ؽهٖ اهباب فْ ذارٔ اهذرّٕ فْ
ىدًّٕ بابوًٍ ،غ ىن فراصَ بؾد أن مان قد أِٗ إهَّ ىًذ قهّو ،بسىو ِذِقو ،قاهت
زِحتَ :سّر اههٍي احؾهَ سّراً أرحِ أال ّمِن أذد ىن أقاربْ قد تِفٖ ،قاو ساهيٌِ :و
تتىًّن أن تمِن أىْ ىثالً؟ قاهت :ال ...ال ٌذا ِال ذان ِهمًٍا زهٕ هسان ...افتر اهباب ِدؽًْ
اػىٙن .ؽاد اهػرل اهؾًّف ؽهٖ اهباب ،قاو ساهي :دقّكٕ ...دقّكٕ أًا آتِ ،سالو هذؼٕ
فتر اهباب سأهَ اهػارل :أًت ساهي اهطآِ أبِ عّا٘ ،قاوً :ؾيِ ،سكػ ىقصّاً ؽهَّ ِهي
ّستفل إال فْ فرفٕ هي ّرٌا سابكاً بّن رحهّنّ ،حهش أذدٌىا سهف اهػاِهٕ بًّىا ّحهش
اآلسر ؽهٖ ّىًَّ ىىسماً قهىاً ِِرقٕ ،مان ال ّزاو فْ ثّاب اهًِيِ ،تذمر ستٕ رحاو
ىسهذّن ذّن فتر اهباب ٌِِت ؽهَّ ّد أذدٌي ،سأهٍي :ىن أًتي؟ ِِهيَ أًا ًٌا؟ إن مًتي
سػفتىًِْ ىن أحو اهىاو فأًا ال أىهن إال اهراتب اهذٓ تسهىتَ أىش فسذُِ ِأػهكِا
سراذْ ِقبو أن ّمىو قاو هَ أذد اهرحهّن :أِالً ًذن هي ًسػفن ِإًىا سكػت أرعاً
فأسؾفًان ِأتًّا بن إهٖ ًٌا ِهذهن فىن ِاحبن صمرًا ال اتٍاىًا بسػفن ثاًّاً :أًت ًٌا فْ
عّافٕ اهفرـ ثالج سىسات ِهست ىتٍىاً بصْ٘ ِإًىا أردًا أن ًػرز بؾغ األسٙهٕ فإن
أحبت بطدل ًِطهن إهٖ اهبّت ؽزّزاً ىمرىاً ِإال فسًعػر الستعافتن ػِّالً.
قاو ساهيّ :ا أستاذ أًا ىًذ ؽصرّن ؽاىاً فْ اهذزب اهذامي أفّىمن أن تحهبًِْ بٍذُ
اهػرّكٕ ىتٍىًا أّعاً؟
قاو اهرحو :قهت هن إًن هست ىتٍىاً ِإًىا هدًّا بعؿ أسٙهٕ أحب ؽًٍا ِارذو ثي ًذن
ًسأو ًٌا هذهن اصرب قٍِتن بدإٌّ ...و تدسن؟ أِىأ ساهي برأسَ ًؾي ًٍغ اهرحو ىن
*
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ىماًَ ًِاِهَ سّحارٔ ثي أصؾهٍا هَ قاٙالً :رِّل ..رِّل .ىؾًا اهِّي بأمىهَ .ماًت اهزِحٕ قد
أؽهىت أٌو زِحٍا بىا ذدج ِاستًفر األٌو ِاألقارب ِبدأت االتطاالت باهىسافر
ِاهىصافْ ِهمن أذدًا ال ّؾرف أّن ساهي ِىن أِهٙن اهذّن أسذُِ ِهىاذا؟
قاهت ذىأ اهرحو البًتٍا :تذت اهسِاٌْ دِاٌْ ػِو ؽىرٓ أقِو هن ٌذا اهرحو
ّسفْ صّٙاً ِاهذكّكٕ باًت ،زِحن ىؿ صهتَ مان ّسػػ الًكالب فْ اهبالد ّهؾن أبِ
اهسّاسٕ ،األىر ِاعر ّا بًتْ أال تتذمرّن أًَ مان ّترمن ِذدن ِّذتحز ًفسَ فْ فرفتَ
بذحٕ اهمتابٕ ،اترمْ اهبّت هَ ِتؾاهْ ىؾْ ،زِحن ىتِرػ أًا ىتأمدِٔ ،اهًافذٔ اهتْ تأتّن
ىًٍا اهرّر سدٌا ِاسترّر ..اههَ ّمِن بؾًِن ...بساػرن.
قاهت اهزِحٕ :صرّرٔ أًت ّا أىْ ،أرحِن ارذهْ ،اههَ ىؾن ...ىؿ اهسالىٕ (قاهت ذهن
فْ ًفسٍا).
قاو اهرحو :اسىؿ ّا سّد ساهي أًت ىتٍي باإلسالو بأىن اهِػن ِىساؽدٔ حىاؽٕ
إرٌابّٕ ؽهٖ اهكّاي بأؽىاو فاّتٍا تدىّر اهىحتىؿ ِاهًؼاي ىؾاً ،هذهن أرحِ اهتؾاِن اهتاي،
ذتٖ ال ًعػر إهٖ اًتزاـ اؽترافن باهكِٔ اهتْ ًىهمٍا ٌِْ ال تسفٖ ؽًن همًِن ىن
اهذزب اهذامي ِهمًِن ماتباً رِاّٙاً ِاهمتاب ّؾرفِن اهمثّر إن مان ىن سالو زىالٍٙي أِ ىن
سالو قرا٘اتٍي متبًا ِطذفًا ِىحالت ىؾادّٕ ،هذهن سؤاهْ األِو ٌِ اآلتْ:
ـ مّف تؾرّف ذسّن إهٖ ىبًٖ اهصرػٕ اهكسرّٕ ِىن رفاقَ؟
ًِؼر اهرحو إهٖ اهرحو اآلسر اهذٓ بحاًبَ قاٙالً :امتب أبِ ؽباش ِال تًش صّٙاً.
قاو ساهي ىذٌِالً :أًا ال أؽرف رحالً اسىَ ذسّن ِال أؽرف رفاقَ اقسي إًًْ هي أسىؿ
بٍذا االسي ىػهكاً ِال أؽرف إالّ اهذسّن بن ؽهْ مرّي اههَ ِحٍٍّىا ِذسّن ابن أستْ ٌِِ
ػفو طقّر.
قاو اهىذكل :أهست ىؤهف رِإّ "اهرقظ ؽهٖ اهحراز"؟
قاو ساهيً :ؾي أًا ىؤهف اهرِإِّ ،مان ذهن ىن ؽصر سًِات تكرّباً ِهي أبؿ ىًٍا إال
ًسساً قهّهٕ همِن اهًاش هي تؾد تكرأ ٌذُ األّاي فكد ػقٖ اهتهفزِّن ؽهٖ ذّاتًا اهـ....
اهىذكلّ :ا ساهي أًا هي أسأهن ؽن اهًاش ِاٌتىاىاتٍي أًا أسأو ِسؤاهْ ىذدد تىاىاً:
مّف تؾرّف ذسّن بػو رِاّتن ِرفاقَ إهٖ ىبًٖ اهصرػٕ اهكسرّٕ؟ ِىن ىِهٍي ِإهٖ أٓ
تًؼّي إرٌابْ ّتبؾِن ِىن اهدِهٕ اهتْ تكف ِراٌ٘ي؟
ساهي فافراً فىَ :ذسّن بػو رِاّتْ ،أقسي إًًْ هي أؽد أذمرُ ِال أذمر أذداج
اهرِإّ ِهمن ٌذُ اهرِإّ ِاهرِاّتان اههتان تهتاٌا ىحرد سّاو هّش أمثر ،رِاّتْ هّست
تكرّرًا ّا سّدٓ ِإًىا ٌْ ىن بًات أفمارٓ فذسب.
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أبِ ؽباش بطِت ؽاو ًّي ؽن فبا٘ مبّر مىا أطذاب األطِات اهؾاهّٕ حىّؾاً :ىا
رأّن ّا سّدٓ فهًرسو دِرّٕ إلهكا٘ اهكبغ ؽهٖ بًات أفمارُ ِؽهٖ بًات ؽىتَ ِساهتَ
فهربىا صارمن ىؾاً فْ ٌذُ اهؾىهّٕ اإلحراىّّٕ ....ا هبًات ٌذا اهزىن ىض بش
"ؽمرِتات" بو ٌن ىحرىات أّعاً.
اهىذكلّ :ا أبِ ؽباش أًت ؽهّن اهمتابٕ فذسب ...امتب ّا ذىار.
ِتِحَ باهذدّج إهٖ ساهي بؾد أن عرب بّدُ بؾًف ؽهٖ اهػاِهٕ :أًا أؽهي ّا سّد ساهي
أن أذداً ىا ساؽدن فْ متابٕ اهرِإّ ِأًت اؽترفت قبو قهّو ببًات أفمارن ٌِذا حّد
ِهىطهذتن ،ىصّراً إهٖ اهرحو اآلسر :امتب ّا ابًْ امتبِِ ،حَ ذدّثَ إهٖ ساهي ىرٔ
أسرًٗ :ذن ًٌا ًؾرف أن األؽىاو األدبّٕ ٌْ ىن طًؿ اهسّاو فْ أمثر األذّان ِهمن
اهالفت ههًؼر أن ذسًّاً ِحىاؽتَ أبػاو رِاّتن هّسِا سّاالً ِاهدهّو أن ٌؤال٘ اهىحرىّن
اقتذىِا أىش ىكر اهصرػٕ اهكسرّٕ ِفحرُِ باهماىو بػرّكٕ أذٌهت أحٍزتًا األىًّٕ
اهساٌرٔ ؽهٖ ىطهذٕ اهِػن ِاهىِاػًّن ..هكد سكػ هًا ؽدد مبّر ىن اهصٍداِ٘ ،مهَ
ىذمِر فْ رِاّتن أِ ربىا فْ "صّفرتن" ههىحرىّن أّىمن أن ّمِن مو ذهن ىحرد سّاو ّا
أبا اهسّاو ،أتذسبًا ًاٙىّنٌ ،ذا ِػن ّا ساهي ِاهِػن ّذتاد هىن ّسٍر ؽهَّ ِّرؽاُ،
ِأهّش مذهن ّا أبِ ؽباش ...امتب ّا ابًْ امتب.
ساهيّ :ا سّدٓ اهىذكل ًٌان ىٙات اهمتَّاب اهذّن حًر سّاهٍي ِتذككت ًبِ٘اتٍي ىًذ
أفالػِن ِذتٖ أّاىًا ٌذُ ِىًذ فترٔ هّست بؾّدٔ متب أىرّمْ سًّارِّ فّهي ذرب
اهسهّخ باهماىو قبو أن ّسػر فْ باهًا ًذن اهؾرب بأن األىرّمان ّىمن أن ّكتذىِا بالدًا
ِّدىرِا أؽؼي بهد ؽربْ .ذتٖ تدىّر برحْ اهتحارٔ اهؾاهىّّن تًبأ بَ أذد اهمتاب
األىرّمّّن ال بو إن مثّراً ىن اهىمتصفات اهتْ تىت ربىا مان ِراٌ٘ا اهفرًسْ حِو فّرن
فْ متابَ "دِرٔ ذِو اهؾاهي سالو ثىاًّن ِّىاً" مو ٌؤال٘ ِفّرٌي اهمثّر مان سّاهٍي
ِاقؾّاً بىؾًٖ أًٍي درسِا اهِاقؿ فِطهِا إهٖ اهًتاٙخ اهتْ تذككت فّىا بؾد ،ؽهىاً أًَ هي
ّكبغ ؽهٖ أذد ىًٍي بو سهدتٍي بهداًٍي ِاؽترفت بؾبكرّتٍي ِأقّىت هٍي اهًطب
اهتذمارّٕ ،أىا فْ بالدًا فأًت تذكل ىؾْ فْ حرّىٕ هي ارتمبٍا ِمو ىا فْ األىر أًَ مان
ال بد هذسّن أن ّىِت بسبب ّأسَ ىن اهىحتىؿ فاستار ٌِ ٌذُ اهىّتٕ ِهست أًا ىن
استارٌا ِاؽهي أٍّا اهىذكل أن مثّراً ىن أبػاو رِاّتْ ّتذرمِن ِّؾّصِن مىا ٍِِّن ٌي
ال مىا أرّد أًا إًٍي أذرار ِّدرمِن ىؾًٖ اهذرّٕ تىاىاً بؾمسْ أًا فٍي اهذّن ّذرمًًِْ
ِِّحًًٍِْ إهٖ ىا ّرّدِن ال إهٖ ىا أرّد ،أمثرٌي سبب هْ ىصامو ذتٖ ىؿ زِحتْ اهتْ
اؽتكدت أن بًّْ ِبّن سدّحٕ بػهٕ رِاّتْ "ذب أبدٓ" ؽالقٕ ىا فأطرت ؽهٖ اهػالل
طارسٕ فْ ِحٍّْ :ا أًا ّا سدّحٕ ،ؽهىاً أن سدّحٕ ماًت تذب دذاي اهىؾتُِ ،أىا
ذسّن فأًا ؽاتب ؽهَّ ِذزّن ىن أحهَ فكد أطر ؽهٖ اهسرِد ىن طفذات اهمتاب هّدىّر
تهن اهىًصأٔ اهِػًّٕ إًَ ىحًِن بمو اهىؾاّّر هكد ًطذتَ أن ّىِت باهػرّكٕ اهتْ

111

 
2018L J569
9א


 







 






 



 


   
    

  



    
    
      

          
  











  
           
 



  

       
  
  

 



   



 

           
 





  
           
   

       






118@@@

111

عندما كنت رئيساً للدائرة
حممد احلفري*

*

مان سبر تؾًّّْ رّٙساً ههداٙرٔ قد ِطو إهٍّا قبو أن أطو ،ذّج ِحدت اهحىّؿ فْ
استكباهْ هّكدىِا هْ اهىبارمٕ ِاهتًٍ .ٕٙأىا ٌْ فكد مان استكباهٍا هْ ىىّزاً ِىستهفاً
ؽن اآلسرّن فؾًدىا ِطهت إهٖ أِو اهدرد اهىؤدٓ إهٖ داٙرتًا ماًت تكف ؽهٖ أِهَ فتأ
بّعا٘ ىهّذٕ اهِحَ ذات ؽًّّن ىهًِتّن ِحىّهتّن ،ىمتىهٕ اهطفات هِال قطر فْ
قاىتٍا ىا ؽابٍا بو زاد ؽهٖ حىاهٍا حىاالً آسر ،مًت أحر قدىْ حراً بسبب آالي
أطابتًْ فْ اهؼٍر ِاهتْ أمد هْ اهػبّب أًٍا آالي "اهدّسن" ِالبد ىن إحرا٘ ؽىهّٕ
حراذّٕ هٍا ،بًّىا أطرت أىْ ؽهٖ أًٍا ًاتحٕ ؽن اهٍي ِاهتؾب ِاهؼرِف اهتْ ىررت
بٍا سابكاً ِأًا أرمغ سهف هكىٕ اهؾّض.
اهفتأ قاهت ٌِْ تتكدي ًذِٓ :ىبرِن ّا أستاذ ىذىِد.
رددت ِأًا مىن ّرٗ تهن اهفتأ ألِو ىرٔ  :بارن اههَ فّن.
ــ اسىْ ؽبّر أذىد اهساهي .
ــ تصرٓفًا ،اسي ؽهٖ ىسىٖ.
ػهبت ىًْ أن أعؿ ّدٓ ؽهٖ متفٍا ألستًد ؽهٍّا أثًا٘ طؾِدٓ اهدرد همن سحهْ
هي ّسىر هْ بذهن ،هذؼتٙذ صدت ّدٓ ِِعؾتٍا ؽهٖ متفٍا قاٙهٕ :ؽادٓ ّا أستاذ
ىذىِد ؽادٓ .

*

قاص من سورية.
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ِهذؼتٙذ ال ىست ّدٓ هذي متفٍا اهذٓ رأّتَ فْ ىسّهتْ أبّغَ ،ىمتًزاً ِصٍّاً.
الىست ذىاهٕ ًٍدٍّا اهتْ تىر ىن ذان اهمتف ٌِذا ىا زاد فْ اعػرابْ ِدقات قهبْ،
فكاهت ِمأًٍا تٍِن ؽهْ األىر :أًا ىِؼفٕ هدّن ًٌا فْ ٌذُ اهداٙرِٔ ،قد رأّتن ِراقبتن
ىًذ تؾًّّن فْ ىمتبن اهطقّر اهسابل ِتِقؾت هن ٌذا اهىستكبو ِّىاً .
قهت هًفسْ" :اهِّي اهحىّؿ ّذتعًن فال تتردد فْ اذتعاًٍي"
ثي أعفت هًفسْ أّعاً ِبصْ٘ ىن اهقرِرٌ" :ذا ىا ّحب أن أمِن ؽهَّ ِىًذ زىن"
قهت راداً ؽهٖ مالي ؽبّرّ :بدِ ّا آًسٕ أًًْ هي أمن أرٗ فْ اهسابل ِإال مّف فاب
ؽًْ حىاو محىاهن ِرقتن؟.
قاهت ًِذن ًطو ًٍإّ اهدرد ٌ :و ذفؼت اسىْ ّا أستاذ؟
قهت :ىا ىن أذد ّستػّؿ ًسّان اهراٙذٕ اهػّبٕ.
ؽًدٌا ابتسىت فبدت هْ أسًاًٍا بّعا٘ ًاطؾٕ ِِحدتًْ أٌىش هًفسْ" :ؽسٖ
أن ّفِز ؽػرٌا ؽهّن ِّىهؤن ػّباً فْ األّاي اهكادىٕ".
تقّر مو صْ٘ ىًذ طرت رّٙساً ههداٙرٔ ِىًذ ؽرفت ؽبّرِ ،فْ حهساتًا اهىسإّٙ
ؽهٖ اهىطػبٕ أىاي اهدار هي أؽد أستػّؿ اهترمّز ىؿ ذدّج أىْ ،هي أحد ثىٕ ىن داـ
هذهن فكد ذفؼت ذماّاتٍا ؽن ؼٍر قهب ِقد أؽادتٍا ؽهْٖ ؽصرات اهىرات سابكًا ِهذهن
ِذتٖ ال تصؾر أىْ أًًْ ىصقِو ؽًٍا فكد تؾِدت ؽهٖ فتر فىْ ِؽًّّْ ىذدقاً
بًؼرٓ إهٍّا بًّىا فمرٓ ّسبر فْ فعا٘ات أسرٗ هّطو إهٖ ؽبّر تهن اهفتأ اهتْ
ماًت أِو ىستكبوٍ هْ ؽًد تؾًّّْ رّٙساً ههداٙرٔ ِأِو اىرأٔ تًتؼرًْ ِّبدِ أًٍا ستأسذ
اهىمان األِو قْ ذّاتْ ،فهكد تؾهكٍا قهبْ ِهي ّؾد قادراً ؽهٖ اهبؾد أِ االستقًا٘ ؽًٍا.
حذبتًْ إهٍّا بذرماتٍا ِذدّثٍا اهًاؽي ِعذمتٍا اهتْ َتؾٔدُ بؾػإ٘ مثّر ،حؾهتًْ
أذبٍا ِأتؾهل بٍا ِأؽصكٍا بمو ىا أىهن ىن ذِاشٍ ِىصاؽرِ ،مدت أن أًسٖ إهٖ ذّن
ىا ىرٓ بْ ىن صكاً٘ .سّت زِحتْ ِبًاتْ ِأىْ ِصكّكتْ رّي ٌِىِىٍي ِىا ّسببًَِ هْ
ىن ىتاؽبِ ،آالي ؼٍرٓ اهتْ ذهت ؽهْٖ فْ اآلًِٕ األسّرٔ أطبذت مأًٍا صْ٘ ىن
اهىاعْ.
هي تمن تقّب ذتٖ تذعر ِىؾٍا اهكٍِٔ أِ اهصآ أِ أٓ ىصرِب آسر ًذتسَّ
ىؾاً ،ماًت فْ أفهب األذّان تدؽًِْ هًتًاِو ػؾاي اهقدا٘ سِّٕ ِذّن أىدٗ ّدٓ هدفؿ

181

عندما كنت رئيساً للدائرة

اهذساب تكِو ٌِْ تىسن بّدٓ ىثو أي ذًِنٌ :ذُ اهًكِد هّست هن إًٍا ىن ذل بًاتن،
سأدفؿ أًا اآلن ِفْ اهىستكبو سأدؽن تدفؿ.
ـــ أال هّت اهىستكبو ّأتْ اآلن أّتٍا اهذبّبٕ.
ـــ مو صْ٘ فْ أِاًَ.
ـــ ىن أًت ّا فتأ؟.
أسأهٍا فْ مو ىرٔ تؾبّراً ؽن اىتًاًْ ِصمرٓ هذبٍا اهذٓ حاًْ٘ بؾد أن ماد
ّحتاذًْ اهّباش ِاهكذػ فتحّبًْ ِعذمتٍا تسابكٍا :أًا ؽبّر اهساهي ٌو ًسّت؟.
أقِو بىا ّتسؿ اهذب ىن مهىات :أًت ىالنْ ٌبػ فِل ٌذُ األرغ هّبؾج اهسؾادٔ
إهٖ قهبْ ىن حدّد.
ماًت أىْ تسترسو فْ ذدّثٍا مثّراً
ِمًت أٌحش فْ ًفسْ قاٙالً ِمأن اهذب اهحدّد قد ذِهًْ إهٖ فّهسِفّ :ا ههىرأٔ
ؽًدىا تفتر قهبٍا فإًٍا تفتر أبِاباً ىن اهفرز اهكادي .تفتر أًٍاراً ِبذِراً ىن اهصِل
ِاهىذبِّٕ ،ا هتؾش قهب اهرحو اهذٓ ّدفن فْ مٍِف قهبَ ِؼهىاتَ أؽدادًا ىن اهًسا٘
اههِاتْ ؽصكٍن ِاههِاتْ سِف ّؾصكٍن فْ اهىستكبو.
أىش قػفت ىًٍا قبهٕ صؾرت بؾدٌا أًًْ ىهن ُّتِٖد ؽهٖ ؽرصَ ،قبهٌٕ ِاذد ٌٔ
أؽادتًْ ؽصرّن ؽاىاً ًذِ اهِرا٘ ،أؽادتًْ صاباً ّتذِل ػؾىاً هي ّحربَ سابكاً ِهّبدأ
بؾدٌا بىرذهٕ ىن تسّو ال ًّتٍْ.
أىْ الذؼت صرِدٓ فْ سٍرٔ ىن سٍراتًا اههّهّٕ تهن ،فٍزتًْ بّدٌا قاٙهٕ :أًت
ىؾْ ّا ىذىِد؟
قهت :بهٖ ،أًا أصبَ ِاهدن حدٓ فْ إًحاب اإلًاج .
قاهت :مذبت ،حدن أًحب ؽدداً ىن اهذمِر ِهمًٍي حىّؾاً ىاتِا ،أهي أقو أًن هست
ىؾْ؟.
طذّر أن أىْ قد سردت هْ تهن اهذماّات ؽصرات اهىرات همًٍٍا ماًت فْ م ٓو
ىرٔ تعّف هذماّتٍا أِ تًكظ ىًٍا صّٙاً سرّاً تمتصف سالهَ ىن ّستىؿ إهٍّا إن مان
ىًتبٍاً هذدّثٍا أي ال.
زِحتْ الذؼت اهتقّّر اهذٓ ػرأ ؽهْٖ بؾد اؽتزاهْ ههحىّؿ ِذبْ اهداٙي ألستهْ
بًفسْ ذتٖ إًًْ حهبت أِراقاً ِأقالىاً ِبدأت أسػ فِقٍا بؾغ اهمهىات ،ال أدرٓ إن
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ماًت صؾراً أِ ًثراً أِ أٖٓ مالي ؽادٌِٓ ،ذا ىا زاد فْ استقرابٍا ِصمِمٍا ِحؾهٍا تصددُ
ىن رقابتٍا ؽهْٖ.
ربىا قرأت فْ ىمان ىا إن اهماتب اهؾربْ ّؾّض ىسًِقاً ىن رقابات مثّرٔ تبدأ
ىن حٍات مثّرٔ ِال تًتٍْ ؽًد زِحتَ ِأٌهَ ذتٖ ّىِت ِؽًدٌا ّذّا ىن حدّد .هست
ىتأمداً إن مًت قد قرأت ٌذا اهمالي .قد أمِن سىؾتَ ىن أذدٌي ىصافٍٕ ،همًْ ؽهٖ
مو ذاو ذىدت ربْ ألًًْ هست ماتباً ذتٖ ال أؽّض ِأىِت سًكاً فٍِ ؽهٖ ىا أؽتكد
أطؾب أًِاـ اهىِت.
ٌذُ اهمتابٕ اهتْ رأتًْ زِحتْ ؽهٍّا حؾهتٍا تهتذف بصمِمٍا ِتبّتُ ؽهٍّا ألًٍا
تؾرفًْ ال أقرأ ِال أمتب ىًذُ تسرحت فْ اهحاىؾٕ ،همنٖ ذبٖ ؽبّر اهىتدفل ًذِٓ ىثو
صالوٍ حؾهًْ أىسن اهكهي ِاهِرقٕ ىن حدّد.
زِحتْ أذست ِصؾرت بِحِد أًثٖ فّرٌا فْ ذّاتْ ،فتصت ؽًٍا بّن ىالبسْ فهي
تحدٌا .ذاِهت قرا٘ٔ ىا بّن اهسػِر همنٖ ىذاِالتٍا ذٌبت سدّٗ ٌْ ،ىتأمدٌٔ ىن
ِحِدٌا همًٍا ماًت تبذج ؽن اهدهّو فكػ.
ِذّن امتصفت اهؾالقٕ اهؾاػفّٕ اهتْ تربػًْ بؾبّر اهساهي ،ذهن اهذب اهذٓ
حاًْ٘ أسّراً فكهب ذّاتْ ِفّر ػباؽِْ ،هِ أًَ حا٘ ىتأسراً قهّالً فٍِ سّر ىن أن ال
ّحْ٘  .ىن أّن امتصفت سرٖ ؽالقتْ بىذبِبتْ اهحدّدٔ؟ ِمّف ذطهت ؽهٖ ٌذُ
اهتفاطّو اهطقّرٔ ٌِْ هي تقادر ىًزهًا أِ اهكرّٕ ىًذُ صٍِر؟ ٌذا ىا ماد ّػّر ؽكهْ
ِّذٌب بَ رفي ّكًّْ أنٖ ههًسا٘ أساهّب ِِساٙػ ال ذطر هٍا فْ اهذطِو ؽهٖ ٌمذا
ىؾهِىاتِ ،أنٖ اهِاذدٔ ىًٍن تصؾر ِتذش بِحِد ىن ستصارمٍا زِحٍا ؽهٖ بؾد ىٙات
اهمّهِ ىترات .هذا قررت ىِاحٍتٍا ِإبالفٍا ىا ؽزىت ؽهَّ ؽهٖ اهرفي ىن أًًْ مىا
تردد أىْ داٙىاً" :ىؾرش ِىفهش"
زِحتْ قاهت تذمرًْ بمهىاتْ :هكد قهت ِّىاً.
قاػؾتٍا :قهت ِتراحؾت ،اهرحاو ٌذُ األّاي ىن ّكِهِن ِّتراحؾِن ؽن مالىٍي .
فطت اهمهىات فْ ذهكٍاِِ :ؽِدن؟ .
ـ ال ِؽِد هصحرٔ ال تثىر ،فاهزىْ اهطىت ذتٖ ال أقػؾن .
ـ هكد أثىرت .
ـ أثىرتٔ ىن سّتِهٖ أىرٌن فّرٓ ،أثىرت صِماً ِصّذاً ِؽِسحاً.
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مًت هّٙىاً ِقاسّاً فْ مالىْ ألًًْ ِحدت ذهن ىن عرِرات اهتمتّن اهٍحِىّٕ إذا
ىا أردت االرتباػ بؾبّر.
ترمتٍا هدىِؽٍا ِىعّت فّر ىهتفت سهفْ فأًا أؽرف أن اهىرأٔ ؽًدىا تبمْ
تمِن فْ ذاهٕ ىن ذاالت اهكِٔ ِهّش فْ ذاهٕ ىن اهعؾف مىا ّؾتكد أفهب اهًاش.
ِمىا تِقؾت مان ،فكد استػاؽت زِحتْ أن تذرغ ِتحّض عدٓ ثالثٕ ىىن ذرعًِْ
ؽهٖ اهزِاد ِّىاً ٌِي أىْ ِؽىآ ذسّن ِذسن.
ؽىْ ذسن قاو ٌِِ ّبتسي ِّدسو اهدار مهىات ذفؼٍا ؽًدىا مان طبّاً أّاي ماًِا
ّسمًِن بِّت اهصؾر بىا ّصبَ اهبدأِ:
"مان أىش ىثو اهِّيِ
ِاهِّي ىثو أىش
ِان مان بامر ىثهٍن
زاد فهْٖ
ّابِ ًٍِد ىؾذّات
ؽن اههىش
بّغ اهذىاي ِرابّن
هٍا بؼهَّْ"
أىْ ردت ؽهَّ ِمأًٍىا فْ ذفهٕ زحوٍ صؾبْ:
"ّا ؽّاو ال ّقٍرًَّميِ طُفرَ اه َؾرَاقّبِ
ىا بٍٔٔنِ ىَؾزٖٔ سِٖد اههَ قرامي"
ؽىْ ذسن حهش ِابتساىتَ تزدادُ اتساؽاً ،رفغ تًاِو مأش اهصآ ِقاو ىؾتذراً:
"إن صربتٍا ستسرحًْ ؽصرات اهىرات إهٖ اهسال٘"
ؽىْ ذسّن قاو ِمأًَ ّؾاتبًْ ،أِ همأًَ حا٘ هىِعِـ آسر فّر اهذٓ تِقؾت" :ىاهن
ّا ىذىِد؟ ال تتفكدًْ ِال تزِرًْ ِمأًن هست ابن أسْ "
ذاِو تثبّت ّدَّ اهىرتحفتّن ىن دِن حدِٗ.
زِحتْ حهست إهٖ حاًبٍي فطارِا أربؾٕ ،أىْ دسهت فْ اهىِعِـ ىباصرٔ:
ـ"هّض بدن تتزِد؟"
ـــ أًا ذرٓ ِسأتزِد .هّش ألذد ؽالقٕ بْ.
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ـــ ػِو باهن ّا ابن أسْ ِال تمسرِ بساػر ٌذُ اهىسمًّٕ بؾد ٌذا اهؾىر.
قاهٍا ؽىْ ذسن ِأّٖدُُ ؽىْ ذسّن فْ ذهن  ..دار بًًّا ذِار ػِّو تههن اههّهٕ
ِىؾرمٕ ذاىّٕ اهِػّش مادت أن تًصب هِال اًسذابْ فْ اههذؼات األسّرٔ  .ماًِا
أربؾٕ ِهي ّستػّؾِا مسرٓ فكد مًت ىستؾداً همسر ثىإًّ أِ همسر قرّٕ بماىهٍا ىن
أحو ؽِّن ىن فزا ذبٍا قهبْ.
ؽهْ ابن ؽىْ ِؽًدىا اهتكاًْ أتىصٖ فْ ساؽٕ ىتأسرٔ ىن اههّو ؽهٖ اهػرّل
قاو" :اههَ ال ّذب اهؼهي فال تؼهي" مان ؽهٖ اهرفي ىن مهىاتَ تهن ّاٙساً ِىمسِر
اهحًاز فىن مسر حًاذَ فْ ذهن اهحز٘ اهىتبكْ ىن اههّو ال أدرٓ؟ هي أتِقف مثّراً ؽًد
آالىَ ِأسباب ذزًَ فكد مًت قد اتسذت قراراً ال ؽِدٔ ؽًَ ِال رحِـ ِماًت ؽبّر ِأٌهٍا
ٌىا فاّتْ ِىكطِدٓ ذّن ًّبهخ اهفحر ِأستػّؿ ىؾَ أن أرمب أِو ذافهٕ ىسافرٔ
إهٖ اهىدًّٕ.
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*

تىويٌ
(قصة رهزية تهتح هن وقائع االىتفاضة عاو  9191امتي سبقتًا سىوات عصر حرضت عمى
قياهًا وأهدتًا بامعون امهادي وامهعىوي عمى كن صعيد امصقيقة امكبرى امجهًورية اإلسالهية
اإليراىية ،وزادت عمى ذمل إيجاديا ميوو امقدش امعامهي امذي أهسى يوهًا عامهيًا بحق).

تهبرت اهسىا٘ باهؿِّي .تماثفت ِتماثفت .تسامىت ظبكات ،بػضٍا فِل بػط ،حتٖ
أىست ،فْ قتاىتٍا ،أقسب إهٖ سِار هّوٍ حاهن .ثي ٌبت سّاح غاتّٕ .فىا هبج اهىظس أن
أخز ّسَّاقظًٌِّّ ،اً أِو األىس ،ثي اصتر اًٍىاسُ ،فبات أمثس ؾزاسٔ ِصىِالً ،غهٖ ًحِ هي
ُّػٍر ىثهَ فْ اهسًِات اهىًصسىٕ .مان اهىظس ّتًزَّو ،فّىا ىضٖ ،فْ أىامن ىتفسقٕ،
ِىِاقّت ىتباغرٔ .همًَ ،أبراً ،هي ّػي مو ىمان ىثهىا ّحرج اآلن.
حتٖ أن ىزّؼ اهًصسٔ اهحِّٕ أغهن ـ ِصِتَ ّستحف قهّالً ـ أن اهىًظكٕ هي تصٍر
ىظساً ،بٍزُ اهؿزاسٔ ،ىًز أسبػّن سًٕ ًِِّّف.
هي تمن األسط ـ فْ تهن األحِاو ِاألّاي ـ تػظْ ؾالالً زات صأن ،غهٖ اهسؾي ىن
خصبٍا .بو ماًت ىحربٕ فْ ىػعي أسحاٍٙا ،إال ىن بساغيِ ،سًابوِ ،أزاٌّس تًّؼ فْ ٌزا
اهىمان ِزان ،فْ بػط اهىِاسي ،ثي ال تهبج أن ّػتسٍّا اهزبِو ِاالًظفا٘ .إىا بسبب
اًػراي سغاّتٍا ،مىا ًّبؿِْ ،إىا بفػو األًِا٘ ِتكهبات األحِا٘ اهىتالحكٕ ،اهتْ هي تستكس
غهٖ حاو ىًز أىر بػّرِ ،غًرىا ماًت تٍب سّاح اهسىِي مان ّمتىو زبِهٍا فتؿرِ ٌصّىًا
تزسُِ اهسّاح فْ صتٖ اآلفالِ ..هسبىا تًاثست أحزاؤُ فْ اهفضا٘ األغهٖ!..

*
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ٌزُ اهىسٔ ،تساقظ اهىظس ؾزّساًِ ،بؿّس ىا تِقف غهٖ ىرٗ أسابّؼ ىتِاصهٕ .مان
ًٌان حساش أِمهت إهٍّي ىٍىٕ حساسٕ تهن األسطِ .ألن ٌؤال٘ هي ّمًِِا ىن أبًاٍٙا ،فكر
زِرِا ـــ بؿّٕ اًتزاؽ اهحبن ىن قهِبٍي ـــ بمو ىا ّزِر بَ اهحساش ِاهًِاظّس غارٔ ،ىن
أرِات اهحساسٕ ،ماهٍساِاتِ ،اهبًارلِ ،اهمالب!..
ضال اهحساش باهىظس زسغاً .ال سّىا حّن أخز ًٍّىس فِل سؤِسٍي اًٍىاساً هي ّػٍرُِ
ىن قبو ،رِن أن ّحرِا ألًفسٍي ىهحأ ِىالزاً.
ح ِرٌي زهن ًفػاً،
استرِا اهىػاظف اهِاقّٕ .هَِّحِا بكبضات أّرٍّي ًحِ اهسىاِ٘ .إز هي ُّ ِ
سأِا أن ّتكِا اهىظس بخِزات فِالزّٕ .همن زهن ،أّضاً هي ّحرٌي صّٙاً .فاهىظس مان غهٖ
قرس ىن اهؿزاسٔ زمَّسٌي بظِفان ًِح ،ىؼ فاسل أن اهسىا٘ ،اآلن ال تكهؼِ ،أن األسط ال تبتهؼ
ىاٌ٘ا.
ؾاصت أقراىٍي فْ اهِحو .أِصن اهىظس أن ّؿسقٍي .تصاِس قارتٍي ،فّىا بًٍّي ،غىا
غساٌي فاغهِن .اتفكِا غهٖ أًٍي ًّبؿْ أن ّصًػِا صّٙاً ،بّر أًٍي اختهفِا غهٖ اهظسّكٕ:
مّف ّػاهحِن األىس؟ تهن ٌْ اهىسأهٕ.
فكر بػضٍي زىاي أغصابَ ،احتاح اهزغس اهبػط اآلخس ،ألن رفل اهىظس ال ّتِقفِ ،ال
ّبرِ أًَ سِف ّتِقف أِ ٍّارن قبّو ِّي اهخالص!..
ِفْ حىٖ زهن اهزغس صسغِا ّظهكِن سصاص بًارقٍي ،مّفىا اتفلً ،حِ حبات
اهىظس ،ثي فْ مو اتحاُ ،رًِىا تحرّر.
مان اهىصٍر باٙساً ...ىرغأ ههسثا٘ ،فْ مو األحِاو .فباهسصاص ّحاِو اهًِاظّس أن
ّصر ىظساً!..
ُّ
زذ اهىظس ،إهٖ أن امتصفِا ـ ألِو ىسٔ ـ أن اهسصاص ال
ِّقفِا َّ
ساهت اهىّاُ فْ اهسِاقْ .اىتألت اهحراِو ِاهؿرسان .تحِهت إهٖ أًٍاس فْ أىمًٕ،
ِإهٖ صالالت فْ أىمًٕ أخسٗ .برا هًٍِا بهِن اهتسبِٕ .ألن اهتسبٕ ماًت حىسا٘ ،اتخزت
اهىّاُ هًِاً أحىس قاًّاً .حتٖ اهىرن اهساحهّٕ ّافا ِحّفا ِؾزِٔ ،ىرن اهحباو اهػتّكٕ
اهكرش ِخهّو اهسحىان ِساي اههَِ ..ساٙس اهكسٗ ِاهحِاضس.
تػحب اهكِي :مّف ّمِن هِن اهىا٘ أحىس ٌمزا .حتٖ اهىظس اهىتساقظ ىن اهسىا٘
ظفل ّتهِن باههِن األحىس زاتٌَ .زُ ٌْ اهىسٔ األِهٖ اهتْ ّتساقظ فٍّا ىظس بهِن اهري..
بساٙحٕ اهريِ .هِ خظس ألحرٌي أن ّتزِقَ هزال ظػي اهري!..
ِألًٍا عاٌسٔ ؾسّبًِٕ ،ارسٔ أّضاً ،فكر صحا اهىِتٖ ىن قبِسٌيّ ،ستظهػِن ىا
ّحسِٓ .همْ ّظىًِٙا ،أّضاً ،إهٖ أن أحراً هن ّكط ىضاحػٍي فْ سقارٌي األبرٓ
اهسسىرٓ قاىِا بأمفاًٍي ،فسمِا أغًٍّي بأمفٍي ،فًعس بػضٍي إهٖ بػط ىسٔ أخسٗ ،فْ
غحب:
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مّف ّحرِن أًفسٍي أحّاِّ٘ ،ال رىا٘ تحسٓ فْ غسِقٍي؟
ِهىازا ٌي ّىهمِن ِحٌِاً سِرا٘ ماههّو اهفاحي!؟
فمَّس اهىِتٖ فْ غكر احتىاؽ (ظاسئ) هتراسن األىس..
ههتِصو إهٖ تفسّس ههعاٌسٔ .ؾّس أًٍي قبو أن ّفػهِاِ ،حتٖ قبو أن ّتسًٖ هٍي أن
ّفّكِا ىن زٌِهٍي ،سأِا األسط قر أًّػت ،فحأٔ ،سًابو ِِسِراً حىساً ،تتفتح ِاحرٔ إثس
أخسٌِٗ ،ي ىا فتؤِا ّحرقِن ،ىصرٌِّن تىاىاًِ .زار ىن رٌصتٍي أن صاٌرِا غهٖ مو
ِسرٔ ِسًبهٕ اسىاً هصٍّر أِ صٍّرٔ استفػت إهٖ اهسىِات اهػال سِح صاحبٍا ّىأل أسّحٍا
اهفضا٘ حتٖ اهسىا٘ اهظاٌسٔ.
مّف ّتأتٖ زهن؟! ّتسا٘هِن..
تسا٘و اهىِتٖ .حاِهِا أن ّتحسمِا ،همن أحسارٌي ماًت ىصرِرٔ إهٖ األسط بأصفار
ىن حرّرِ ،ىن ىػارن أخسٗ ،ماهفضٕ ِاهزٌبِ ،ىا ًّبؼ ىن األسط .هي ّستظّػِا
اهخالص ىن زهن اهخَرس اهزٓ أِسثٍي إّاُ سقار ظِّو ىزىن .غًٍِّيِ ،حرٌا ،ماًت
صاخصّٕ ،ىهؤٌا اهزغس ِاهرٌصٕ ىػاً .ؾّس أًٍي أفهحِا ،أخّساً ،إثس اإلصساس غهٖ
اهىحاِهٕ ،فربت اهحّأ فْ أهسًتٍي ..أهسًتٍي فكظ!..
فسحِا بزهن ،غهٖ أِّٓ حاو ،فتهن غالىٕ حّأ غهٖ األقو!..
ظفكِا ّتًاحِن ،فّىا بًٍّي .ثي تػاهٖ ٌىسٍي فؿرا أصِاتاً ىستفػٕ ،ىا غتىت أن
تحِهت إهٖ صخب حاسف ال ّفكَ ىًَ أحر صّٙاً .تًاىٖ فسحٍي إز أىمًٍي ،حتٖ فْ
ىِتٍي ،أن ّكِهِا صّٙاً .هّش ىٍىًا أن ّمِن زهن اهصْ٘ زا ًفؼ أِ قّىٕ.
قاو ِاحر ىًٍي:
ـــ ّحب أال ًبكٖ أىِاتًا أٍّا األخِٔ.
قاو آخس:
ــ ـ همن غهًّا أن ًفٍي ،أِالً ـ سسَّ تؿّسُّ هِن اهىا٘ ٌزاِ .هىازا اختاست اهسًابو ِاهِسِر
أّضًا هًٍِا األحىسِ .مّف عٍست غهٍّا ٌزُ األسىا٘..
قاو ثاهج:
ــ ـ ِإن غهًّا مزهن ِإبان ىحاِهتًا اهفٍي أن ًحسن أمفًا باهتصفّل .أحو ،حتٖ قبو أن
ًتِصو إهٖ فٍي ههعاٌسٔ ،هٙال ّفِتًا صسف االرغا٘ بأًًا أسٍىًا فّىا ّحسٓ!...
سأو ساٙو ىًٍي:
ـــ ِىا حرِٗ زهن ّا صرّكْ اهىّت..؟
سر األخس ـ اهزٓ برا أًَ مان ِحٍّاً قبو أن ّهَّي بَ اهىِت:
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ـــ ال بأش فْ أن ًفػو زهن ،مّىا ًبسئ زىتًاّ ،ا أخْ اهىّت ،أىاي اهتاسّد،
ِاهحؿسافّاِ ...اهصّظانِ ..زهن أضػف األّىان!..
ٌتف آخس ،هبج صاىتًا ظِاو اهِقت:
ـ ِبزهن ًرفؼُ غًا تٍىٕ ِقِفًا ىِقف اهىتفسحّنِ .هسبىا أىمًًا أن ًِقف رفل اهىظس
ٌزا ،فْ اهِقت اهىًاسبِ ،قبو أن ّحسف اهسّو بكاّاًا ماهًفاّات.
تسا٘و ِاحرْ ىًٍي ،غىا إزا مان ٌزا ٌِ ِّي اهكّاىِٕ ،أًٍي ّبػثِن اهساغٕ .همن زىّ ًال
ىّتًا أخس ظىأًَ إهٖ أًٍي هي ّبػثِا بػرِ ،إن تمن (ساغتٍي) آتّٕ رًِىا سّب!..
فْ ٌزُ األثًا٘ هي ّتِقف اهحساش غن تِحَّ قزاٙفٍي إهٖ اهىظس اهىًٍىس .مىا هي
تتِقف تساؤالت اهىِتٖ بو عهت تساِح فْ ىماًٍا.
همن ؾزاسٔ اهىظس سسغان ىا تحِهت إهٖ رخان قاتيِ .ألن زهن اىتر ظِّالً ،أصابٍي
اإلغّا٘ ِاهسأي .فتساقظِا ِاحراً إثس آخسِ ،اهسّو ال ًّكظؼ ،غهٖ اهسؾي ىن صهِات
اهمًٍِٕ ،اهرغأ اهمزَبٕ ،مىا هي ًّفػٍي ِسفؼ األمف باهضساغٕ ًحِ اهسىا٘ ،مّىا ّمف
اهىظس ،ىػهًّن أًٍي قر حسبِا همو صْ٘ حسابَ ظِاو اهِقت ،إال ٌزا اهىظس اهىًٍىس
فِل سؤِسٍي بهِن اهري فهي ّمن ٌزا فْ حسباًٍي قظ.
بّر أن اهىظس ىا زاو ّترفل تحىهَ سّاح صسصس آتّٕ ىن اهصسل ِاهصىاوِ .ال بارسٔ
تهِح فْ األفل تًب ٚإهٖ أًَ ّزىؼ أن ّمف غن اًٍىاسُ.
ِاهىِتٖ ،ىن حاًبٍي ىا بسحِا ًّتعسِن..
ىا اهزٓ ًّتعسِن؟ ِاهىظس هىا ّزاو ًٍّىس ،حتٖ متابٕ ٌزُ اهسظِس..؟ ِاهؿسل فْ
ظِفان أحىس ٌِ اهىآو األخّس ؾّس بػّر..
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أعنال التهقيب األثري يف تل موزان

القرل ()4

وجا البع ة م خايف طبوساا وايف بجوو وايااوايف بويايايف لرامل ا وقع ,يم بدو و ماهلا التنقوبوة
ةة التةةةل ا اكاا(اركابةةةو ) ,ب ةة جلةةةور ا دينةةةة
يف ةةةدن مةةةل قةا ةةةا ا وقةةةع بتاكةةةا
(القةاع  )KWبا عبد( )BAبالقصا ا ر ( )AKبالبود اخلاص( .)F1كما وجةا العديةد مةل
قرل لند منخدر( ,)Asبآلا مو ي دا عا ة الت ل الةبق (,)S2
ارجلبار وام ا
بجلةةرب يف منةقةةة ال ةةرل ا تةةألا( BHب  ,)Ciبوجلةةبار ولةةال يف ا دينةةة ا نصفطةةة كقةةفد ةةل
مدا ل( )OB1ب( ,)OA4ب ل بوو جلرنوة ( .)Buccellati, 1997, p. 60( .)OD₂, OE₁

 3ـ الطبقات األثرية:
ت ل زمين باضا لرامل الةبقةا اريايةة يف التةل ,بلرةل ومرةل
يتم الرقث
الفرتا بالعصةور الةن قةغ ا ا وقةع مةل لة دلمو ةة ارجلةبار با ةوحا اريايةة
التعاا
ما با ااحل اآلتوة:
الن جا و  ,بتبك مل ل هلا ون تل موزان َّ
و ة صا ح ث :برىل ا ا العصا ( ارلث اخلاما قبل ا ةو ن) ,يعةون وقةد رقةغا يف ا وقةع
الق ول مل ال ق ال ةخوة.
بلرل ال رل ل ل كان ذلدبنايف ب يتم الع ور ر
ش ة صا جا ال
مدينة وبركوا بالت ور.

الباكاه ارب (سلو  :) . 0022با الفرته الن ر ةا بةدو

وة

البةاكاه ال ةا (سلةو  :) . 0562برىل اة الفةرته تعةون مصةةبة
ج ة صا جا ال
 1ببدايةة
ا عبد ببناء ال ور الدال ( ,)KWببعا ا دا ل يف ا دينة ا نصفطةة ( ايةة ال ة
.)2
ال
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الباكاه ال ال (سلو  :) . 0422يعون هل الفرته ا عبد  ,BAببناء
ن ة صا جا ال
جلور ا دينة اخلارج باجملمع اكنارا يف ا دينة اخلارجوة بالر م مةل ا نقة بطبعةا ارلتةا
يف  B3ةة .5, C2
اة ة العصةا اركةانا (سلةو :) . 0022رىل اة ا الفةرته يعةون بنةاء قصةا تةوبروا بوقنوتةو
 ,APبالقصصوا الن برن كااا يف قوش ارلتا (تار و ةة وجانا ,بابنة ارا ةة جلك ريقةار ةةة
ابقو ) .بك لك اجملمع ال رين  ,F1باجلتماار اجلتصدا ا عبد .BA
ب ة رته ما بعد العصا اركانا /صا وبر ال ال  /ري ل ةةة رجلةا(سلو  :) . 0562بهلة
الفةرته تعةةون بعةا البوةةو ال ةرنوة ,بالقبةةور الةن اكتقةةفد ةو القصةةا  ,APبكة لك البنةةاء
الديين ا فرتض  ,A12بطبعا ولتا بالبناء ا م بوقا  ,Puššamبك لك ديد باجلتماار
اجلتصدا ا عبد .BA
ز ة العصا الباب القديم ةة صار اخلابور(سلو :) . 5022بمل ا الفرته اناه مناز لااة
مع قبور ةو القصةا ,ببعةا ا بةا العامةة يف  ,A17, A9بمنقة بقبةور يف C2, C1بمنقة
و ا عبد. BA
ح ة الفرته ا وتا وةة ةةة صةار ةوزا (  3800ةةة  :) . 3100ب و ةا منةاز لااةة بقبةور يف BH,

 , A4,C2,A17برلان يف  A17ةة  ,18آلا ماح ة جلتصدا تااس ا عبد.

ب ة العصةةةةا اآلقةةةةورا الوجلةةةةو (سلةةةةو :) . 5022بيف بدايتةة ة ر اجةةةةا ا وقةةةةع( .
)Buccellati,2006, p.36

G.

 2ـ املكتشفات:
تعدُ الةبقا ارياية العااده رىل اية ارلةث ال الة  , .واةم الةبقةا الةن قة د رقةغا
ك وفا يف ا وقع بر قاء وكرب اربنوةة الطةصمة ب جلةوما يف اركاببةو  .ببالتةال مةل ا فةرتض ون
ةاحت احلالوةة كةان لة اة
يرون وقص ات اع بال ل موقع تل مةوزان ببقةرل مةةاب
ا اح ةةة ,بمن ةةا مةةدا ل ا دينةةة ا نصفطةةة بال ةةور الةةدال  KWبالقصةةا ا ر ة  ,AKبالبوةةد
قةة مل التل.
اخلاص  FIالواقع بجل ا وقع ,با عبد  BAالواقع يف و
أ ـ املعبد  :BAبةين ا عبةد ةو وطة وبنوةة قد ةة ,بقة د مااحةل بنةاء ةده وبهلةا بوك ااةا
حفت ةايف ا ة  Biبتعةةون رىل منتصةةث ارلةةث ال ال ة  , .حو ة وقةةوم البنةةاء ة مصةةةبة اةةنا وة
منة G. (,
ضصمة بوطوية القرل مااو ة باحلجاره ,ب يتم (رىل اآلن) رظ ار ر ا اء ار
( )Buccellati,2006, p.36قرل)8
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القرل ()6

ا صةةةةةةةبة الةةةةةةن وقةةةةةةوم البنةةةةةةاء يف
منتصةةةةف ا حتةةةةد حةةةةو احلةةةةا بتقةةةةرل
تااجلةايف باجلةةعايف لة يةةتم الصةةعون رلو ةةا بةةدرج
بمةةةدلل ضةةةةصم (( ,) 5قةةةةرل  )6هلةةةةا
جةةدار يف ذلوة ةةا يب ةةا ارتفا ة  6ةةةة , 2
بقةةد بقوةةد قوةةد ا جلةةتصدا بظ ةةد قةةب
ارسة ب ب قدجلوت ا الن بقود ذلرتمةة
حت اجا ا وقع سلو  , . 3180ر مةل
بعةةةا وبنوةةةة اخلدمةةةة ال ا ويةةةة (يف الق ةةةم
القاق بالقمال من ا).
القرل ()5
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قا ة نال وة (حةا ) وبعاناةا (3
ضلتوا ا عبد
× 36,80جلةةم) ,بل ة مةةدلل جةةا ا ,وقةةوم البنةةاء ة
وجلةةةاس مةةةل احلجةةةاره الر ةةةوة ا قةة بة ببنوةةةد وقةة
ا دران مل ال ظل .باو يقاب ا عبد  Gيف ربة  ,بمعبةد
وبجلةونباب  Aussenbauيف تةةل لةةوياه ا ةبين ب ة ةةو ج
ار تواِ antisالتق ودا .لرل معبد رب وك ا مساكة
اتك با ا يعين ون الفنةاء الةدال واةغا مةل مةوزان
بذلةةةور ا ةةةدلل وة ة جةةةا ا (لةةةوا يف الواج ةةةة) ,ومةةةا
ورضةوة ا عبةةد قةةد كا ةةد مر ةوه بةبقةةة مةةل الةونةةة
الر ةةوة .برسةةم حجةةم ا عبةةد الرةةبم قةةد كةةان لةة
شكل ()7
جلةقث مااةل )G. Buccellati,1997, p.63( ,نبن بجةون
وا ويةةا لقوا ةةد و مةةده يف اررضةةوة .كمةةا و ة يوجةةد
و ةةا حديةةدا بمصةةارا ل موةةا  .بمةةل التج وةاا الةةن ةةا و ةةا يف ا عبةةد الرت ةةة احلجايةةة يف
ماكا القا ة بالن ر ا كا د م حبايف(سلو ( .) 3,8قرل )2
تعاض ا عبد يف ا ا اح ة حلاي مدما ,بجد كت ةة
ق ةواد
ماتفعةةة مةةل رنموات ة يف ا ةةاء اخل ف ة مةةل البنةةاء ال ة ا ُ
وق ا وحةد اربنوةة ال ا ويةة لة ا اح ةة ف ة ا ,ر ون ر ةانه
بنةةةاء ب ديةةةد ا عبةةةد ف ة ة حةةةديد بعةةةد ةةةرته حقةةةةG. ( .

)Buccellati,1995, p.390,391

واموت الدينوة يف
رن بجون ا عبد بقرل منفان نلول
نلول حت اآلن عا ة اآلهلةة الةن
ا دينة ,رسم د الع ور
كةةاس هلةةا ,جلةةول منخوتةةة حجايةةة رجلةةد جةةاء مةةل فايةةا
ا اح ة اربىل الن ر ت ةويت ا لتصةبا ورضةوة كحةدل الغةاا,
مةةل ا ةةاجا و ة كةةان هلةةا قةةة مةةع طقةةوس اآلهلةةة الةةن كةةان
ا عبد مراجلايف .كما ياجا ون وجلدا توا ةة وتا  Tishةة Atal
احلوريةةان ر ةا يعةةونان رىل ا اح ةةة ارلةةمه مةةل ا عبةةدG. ( .

شكل ()8

 )Buccellati, 1998, p.19بيعتقةةد ون ارجلةةديل ول ة ا مةةل
ا عبةةد ر يوجةةد مبن ة آلةةا يف ا وقةةع يعةةون لولةةث ال ال ة  .بالتم ةةا ن ا صةةنو ان مةةل الربب ةةا
بضلم ن قوقايف (ذلفوظان يف متخث ا ورتبلوبوتان بنوويوره بمتخث ال و ا بباريا) ر قااؤاما
مةةل ةةامونا الب ةةده الواقعةةة  2كةةم سةةاش مةةوزان ,ب رةةل ون يرةةون تةةل (جلةةممو ) يف ةةامونا
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مصدرايف هلما رن تارطل يعون ربالا ارلث ال ا وة  , .با ران ارك ا احتما يف صدراما او تل
موزان( )G. Buccellati, 1995, p.386( .قرل )5
بقد وظ ا و ما التنقو ون الةبقا ارياية و ا عبد  BAتعون لعصا اخلابور ال حة ,
رسم د بجون بقايا الر م مل اربنوة و ا )G. Buccellati, 1995, p.390( .لرةل انةاه قةك
ومةةا ر ا بقوةةد بظوفت ة نينوةةة م مةةا اجلةةتما يف ماح ت ة ال ا وةةة .بمةةل ا رتقةةفا العااةةده هل ة
ةةبوا بةةال ق اريايةةةG. ( .
يف
الة بقةةة راةةوث تع ةةو طبقةةة متماجلةةرة مةةل الانموةةا باةةو قةةم

)Buccellati,1998, p.31

ب ـ قصر توبكيش:
ر بناء القصا بك منقأتك معماريتك مقدجلتك اما ا عبد بارب ( ,قةرل  )3بيعةون تةاريخ
ا اح ة اربىل هل ا البناء  AKرىل سلو  . 2100تقايبايف وا لفرته مُتألاه ق و يف ل ا عبد ,بكان
ةد
لك يف د ا ةك تةوبروا  Tupkishبزبجتة وبقنوتةو  Uqnitumباجلةتصد ا بنة لة
حةاكمك حقةك ارب اةو " تةار و ةةة وجةانا"  Tar, ammةةة  , Agadeبال ةا "ريقةار ةةة ابقةو "
 Isharةة  .napshumبمع اية ارلث ال ال اجا القصا ببدو تقان بعةا اربنوةة وقة بكا ةد
يف البداية تتم ل ببعا البوو يف ا ة القمالوة ,وما قغ د ا احة الواقعة و جناح اخلدمةة
مرا ايف مارجلة بعا ار قةة العامة ,بمرا ا لتصايل بعا ا وان بال ع بقرل مؤقد ,بكان
لك يف ا اح ة الاابعة مل البنةاء بقةد ةاا ومسةاء ي يةة مةل م ةوه وبركةوا لة اة ا اح ةة
باةةم :جلةةانار ةةةة مةةا  Sadarةةةة  ,matب وتةةا ةةةة قةةك  Atalةةةة  ,shinبون ةةةة وتةةا  Annةةةة G. ( .atal

)Buccellati,2006, p.15

قرل ()0
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ر انه تصور قرل القصا يعتقد ون ا احة اكمجالوة الن كان يقغ ا تقةدر بةة

بمل ل
)G. Buccellati,1998, 25 p.15( .2 2100

يتألث القصا مل من وبك رلت ف ا رتفاع :منصفا ,ب و جناح اخلدمة بمل ضمن ا ةبخ
(الق ةةم  ,)Dبرلةةان ا ةةوان ا مةةة اخلااةةة بالعاا ةةة ا الرةةة (الق ةةم  )Bبق ةةم ( )Cر ةةا كةةان
مرا ايف رلصصايف ر اان العاا ةة ا الرةة ,بالق ةم الاابةع( )Aبالة ا يةتم التعةاا ة بظوفتة
ب ب التصاي ال ا تعاض ل ( .قةرل  ) 30بمن ةوش ماتفةع ب وة ا نةاح الامسة ل قصةا باةو
ا ناح الامس با ران ال ا كان ا ك بو اان اا تة يتةابعون و قةةت م الامسوةة وة  .لقةد ب ةا
ارتفاع ا ا ا ن وش حبدبن  2،8و م تول جناح اخلدمة ,بما ياا جاء كبم مل ا ا الق م
حباجة ر ما الرقث بالتنقو .

قرل ()52

مدلل القصا حت اآلن ,يف حك بجد يف الق م ( )Cالغا ة  N.1ا دران
يتم الع ور
باضخا مةل التنةور الة ا بجةد
يف
ا و ة باررضوة ا وده ات ا ,بالن ر تبديل بظوفت ا كما يت ا
و ا ,بقد جاء من ا طبعة لتم تار و ة وجانا ابنة ارا ة جلك.
يف الغا ة التالوة ( )N2كقث ل حديدا اخوة حتد م ةتول اررضةوة ارقةد  ,ب ةرت
وجلاجلا ا دران قانمة مل ا ناح ا ر بقد بنود مل احلجاره كبمه احلجم بسةوةد بةال ظل.
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بيقةةم ةةةو اة التمديةةدا بوجلة وب ا رىل بجةةون رلةة تصةةموم م ةةب ل قصةةا بةةين يف بقةةد
باحد ببقرل متجا ا.
الغا ة الصغمه  N.3تعاضد ل تصاي  ,ةا يف زابيت ةا القةمالوة القةاقوة ة رقةوم ضلمةل
رلةةايف معماريايف ررضةوة ية غ سةاا يبةدب بكأ ة متةةاب مةع الغةاا الة غ  I.1,I.3, N.4بمةل
ون
ا عتقد ون ا صة مل تنفو ا عمارا ا ؤب ل بناء ا ا ا ناح .با ا تفصول م م يد
القصا كان قد بين كوحده مترام ةة يف بقةد باحةد بيف ةرته قصةم ةبوايفG. Buccellati, ( .

)2006, p.13

انةةاه سا تةةان اةةغمتان امةةا  )N.4(A7, C7بهلمةةا ي يةةة مةةدالل ر ةةا كا ةةد بظوفت مةةا
ل خااجلة بمااقبة ارق ا الدال وة يف القصا.
وما اكيوان  B2و سا ة ضوقة مع ااغ كةبم مفتةوح مةل الواج ةة الااو ةة ,باة ا النمةو ج
يترار يف ارق ا )G. Buccellati,2006, p.12( .A2, C2, D2
سا ة التصايل الربمه  N6كا د ورضوت ا رلابة بك لك جدرا ا ب ةب ةاع حجارت ةا,
الر م مل طبعا ولتةا تةوبروا بو ةاان ب طة  ,بقةد كا ةد اة ارلتةا
بقد ا و ا
واا حابيا ا وان ا اجل ة ل قصا بالن ر رمو ا ند تا ا احلابيا .
موجونه
ا ةبخ  N7بيوجد يف الق م  Dبيتم ل يف سا ة ا جدران ذلفوظةة بقةرل جوةد بقة مةل
ارتفا ا  , 1بيقم ال ظل ا ةتصد يف بناا ةا با رةون مةل لةو ك :رمةانا يف ار ة  ,بو ةا يف
ارجلفل ,رىل بجون ماح تك ل بناء .بيف بجل الغا ة تنور كبم مصنوع بقرل جود بلة مدلنةة,
ببةةالقاش منة موقةةد اةغم ,باةةو مةةا يقةةم رىل و ةةا سا ةةة لدمةةة ,اجلةةتصدمد مةبصةةايف ,رسةةم ةةد
ونبا الةبخ)G. Buccellati, 1998, p.27( .
الع ور
وظ ا التنقوبا اجاه القصا  AKببقاء الانموا بدال بارتفاع  2ةة  1كما يف ارق ا
 . D, E, Fوما يف ا اء الغابة ةتم الرقةث ةل وربعةة بوةو جلةرنوة تعةون لن ايةة ارلةث ال الة
قةربا يف القةا ةا  E, A, C, Fبجةد و ةا بعةا ال قة بمن ةا معد وةة باب ايةة.
 ,. .بانةاه  36يف
كمل بجد دن مل ار ةاان ا صصصةة لصةنا ة اخلبةا ببعةا ا واقةد احلجايةة .بمةل ا عتقةد و ة
ببعد اجا البناء ,ان وقغال مل جديد بلرل ب رل ذلدبن بجاا G. Buccellati, 1998, ( .

 p.29ةة )32

ج ـ الآبي :ābi
ن ع و ج ا ا البناء الفايد مل و يف العماره ال ورية بالاا دية ل ارلث ال ال , .
بعا الباح ك ل تقةان و ة دلةان برةا ةانا مةل النةوع الطةصم مةبين باحلجةاره الر ةوة(,)W
بر ة ذلفةور يف اررض ب ة مة ومتةار ةده ,ب ةةقة الةداااا ويطةايف .يقةةع جنةوش القصةا مةةل
ا ةةة اخلارجوةةة ,بيةةاتب و ة  ,ببقةةرل باضةةا ,الااةةوث( ,)X2بيبةةدب و مةةا بنوةةا قبةةل بنةةاء
القصةةا ,بحترمةةا يف ةوة ة  ,لةةك رن اررضةةوة الةةن ياترةةا الااةةوث و ةةا ولفةةا مةةل
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التمديدا اخلارجة مل القصا .بر ا كان مدلل القصا قااما يف الغا ة ( )H49كما اةو متوقةع
قةعااايا يةؤنا رىل القصةا بمةا براء ,
يف
احتفالوةا
يف
طايقةا
يف
ن الااوث بالبنةاء الةداااا ر ةا قةرل
قمة التل( )G. Buccellati,2006, p. 68( .قرل )33
حت ا عبد BA

قرل ()55

بيعاز اضوة الوظوفة القعاااية هل ا البناء تعاض جاء مل الااوث ا كور ل قةةع حبفةاه
يوجد و ا مل ج ة ا نوش حديدا مبنوة مل احلجاره يفرتض ون هلةا بظوفةة تُعةاا يف النصةوص
احلورية ا تألاه بة "كاجلرا ةة كور"  Kaskalةة  ,Kurبا رما جلةوماا يةد ة الةاية رىل
العةةا ال ةةف  .بر ا اةةا ا ة ا ةةو يقابةةل الةةة " آب ة " ,ال ة ا ةةرب حط ة اررباح مةةل برىل العةةا
ال ةةف  ,ومةةا احلفةةاه ال ا وةةة اجملةةابره ,مةةل ل هلةةا كةةان يةةتم جلةةر ال ةةواال ل ةةران العةةا
ال ةف حتةد اررض )G. Buccellati,2006, p. 14( .بمةل ا عةابا ون وناء اة ا الةقةا كةان
ة اررض بوجلةاطة
يتة ر قاء حفاه نااايةة يف اررض (بقةد اقتصةا وحوا ةا ة رجلةم لة
لنجةةا وب نبةةوس) ,بكةةان يةةتم تقةةديم القةةاابك بارضةةاح نال ة ا .اة ا مةةا يؤكةةد ون اة ا البنةةاء
"اآلب ة " ,ة ارس ة  ,اةةو قةةرل وك ةةا تةةةورايف بتعقوةةدايف ,هل ة ا النةةوع مةةل احلفةةا ا القةةرل
الداااا ,بتبق بظوفت ضمل القعااا الت كارية الدينوة )G. Buccellati,2006, p. 13( .بتد م
ا الفاضوة الرتجلبا اريايةة يف اة ا البنةاء ,بوس ب ةا مرةون مةل تةا احلووا ةا الةن ويبتةد
يةتم الع ةور ة مقةاب
الدراجلة ون وك ااا يعون خلنازيا اغمه بجااء الر ش ,باو ل ةو
ل يف مران آلا مل ا وقع .رن بجون ا ا اخل و مل العتا ياتب بةقةا حةورا تق وةدا يتع ة
باجلةتد اء ورباح ا ةوت مةةل العةا ال ةةف  .بقةد حتةةديد صةوص ح وةةة ةل ارة ا ةوع الةقةةوس
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الدينوة (بعد سلو ولث ا مل تاريخ ا ا البناء) ,بمل ل هلا ر التعاا
اربنوة او "آب ".

ون اجلم ا ا النوع مل

بعا ال ق الن تعاز الوظوفة
تا احلووا ا يف ا ا البناء ,قد ر الع ور
به
اه ولال ل اورةة
قرل بقاا ,بم ع
القعاااية ل  ,بمن ا جاه صارية اغمه مصنو ة
روس لنايا.
ة يف طبقوة يفةا مرو ة يفةا مةةل تاجلةةبا تطةةمند بعةةا
يت ةةا ا قةةةع ال ةةرتاتغاايف يف البنةةاء ت
ة ك ةةا صاريةة ,تعةةون رىل الفةةرته ال ال ةة مةةل بنةةاء
الانموةا الةةن ولقوةد مةةل اخلةةارج ,احتةو
الر م مل اربا الفصارية ,الن مل ا عتقد و ا كا د ت تصد يف الةقوس
القصا .ب ا
الن كا د تقا نالل الة "آب " ,بمل ال ق ا مة الةن ةا و ةا طبعةة لةتم ضلمةل لقة "ر ةدان"
( endanم ك/حاكم) جديد ربركوا .بتد ا عةوا اريايةة ة بجةون ةوع مةل ال ةواج الة ا
نااا مقدجلة ولةالG. ( .
يعا ا ا البناء ا قدس ل ذلوة  ,بر ا احتو منةقة العا

)Buccellati,2006, p. 14

ب رةةل القةةو ون اآلب ة يف ماح ت ة ارقةةد (مةةا قبةةل بنةةاء القصةةا) كةةان بةةاره ةةل حفةةاه
ب وةة ,بيف ماح ت ارلمه كان قد سة ب قث ,براث ل اا رب حجةاه مابعةة القةرل,
بوابا ل القرل ال ا ر اكتقا و )G. Buccellati,2006, p. 14, 22( .

د ـ سور املديهة الداخلي:
نلد التنقوبا ارياية الةن جةا يف القةةاع  KWة بجةون جلةور كةان يفصةل بةك ا دينةة
الدال وة باخلارجوة اض يقةل ةل  5بارتفا ة  8بةين مةل ال ةظل ب يةتم الواةو رجلاجلة
بعةةد ,بيتقدم ة منخةةدر ةةا ة  38يةةم لنةةد
مةةاا  )G. Buccellati,1995, p.387( .بقةةد
تةةبك و ة ر رن اةة ا اخلنةةد نةةدما يعةةد
ي ةةةتصد رسةةةااض ن ا وةةةة ,بر اة ة ا الةةةان
ةةرته زمنوةةة باحةةده ,وا
بقةةرل مةةنتم بلة
ترةةةل ت ةةةك الانموةةةا ا ةةةة ةةةل فايةةةا
ةةةرتا متعاقبةةةة ,باة ة ا مةةةا
مرتاكمةةةة لة ة
ي حةةم مةةل جلةةةخ الة ا كةةان م ورةايف حبقةةوه
متماجلرة تتطمل لبنايف ذلابقايف كبم احلجم.
( )G. Buccellati,1998, p.13بقةةةد جةةةال
تنقو جاء من يف القةةاع  Sتةبك ون ل ةور
شكل ()18
وبااجايف بارزه ن  .يف حةك يةتم الع ةور ة
بوابا ل مدينة تتص ل ا ا ال ور حت اآلن ,رسم بجون ن ال يف القةاع  S1تقم لقارع يصل بةك
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منةقةةة ال ةةور بالتةةل ا اكةةاا ا اتفةةع (اركابةةو ) )G. Buccellati,1995, p.387(.يةةؤرب بنةةاء
ال ور لبداية ارلث ال ال بو ود ديد منتصث ارلث ال ال  ,قبل ون يفقد اد الد ا بعد
رته بيتم ملء اخلند ال ا يتقدم بانموا ج ء ب ا مل وحد اربنوة الن ت ةدمد بفعةل احلاية ,
G. Buccellati,1998, p. 12, 13, ( . .
ومةا امتةةد وبنوةةة ا دينةة وقة لة ارلةث ال ةةا
()18قرل )32

هـ ـ املديهة اخلارجية:
امتدان  100هلا جلور يربز ق و يف و م ةتول ورض ا دينةة,
با حتو بالتل ا اكاا
باو يقرل وقص حدبن ال رل يف ا وقع .بقد وظ ا ا ا ا وو واياا ببعا ارجلبار ارياية
مفاجرةا ل ةرل يف اة
يف
بكل ا وان ا رتقةفة ,بمةل بون ةا  36ولةث ك ةاه صاريةة ,ا قةا يفةا
ا دينةةةةة .ب ظ ةةةةا بقايةةةةا بعةةةةا اربنوةةةةة يف جلةةةةربيل فةة ة ا يف القةةةةةا ك OD2بG. ( ,OE1
 )Buccellati,1995, p.388كما كقفد ارجلةبار الةن جةا يف القةةا ك  OA4ب  ,OB1ةل
ةةدن مةةل القبةةور الةةن بجةةد يف وحةةداا ةةدن كةةبم مةةل اربا ة الفصاريةةة من ةةا وكةةواش اةةغمه
رلابطوة القرل ب ةدن مةل وبا ة ونةول ( )8ر تأرطل ةا بةالرابون  31لنخةو  . . 2320بوبانٍ
مةةةل الفصةةةار ا عةةةد الةةةن حتمةةةل بعةةةا الالةةةارا اهلندجلةةةوة ا نفة ة ه ة ة لةةةون قاموةةةداG. (.

)Buccellati,1998, p.13

ب ي بد جلرل وب وقغا ا دينة اخلارجوة يف صا ح لولفوة ال ال ة ,اسل ا ال رل
يف ا وقع ,بتاكا يف التل ا اكاا (اركاببو ) بمنخدراتة بحةو ا عبةد ,لة ارلةث ال ةا
)G. Buccellati,1998, p.19( . .

 1ـ أوركيش يف األلف الجاني:
م وةةة ا ةةا اريةاا ال ةةةخ ل تةةل ,بمةةل
وظ ةا نراجلةةة الفصةةار الة ا ر مجعة مةةل لة
لة ارجلةةبار ,ون جلةةرل ارلةةث ال ةةا قبةةل ا ةةو ن تاكةةا يف ا ةةاء ا اتفةةع مةةل التةةل ا اكةةاا
بمنخدراتة نبن بةةاق ا وقةةع .بقةةد بجةةد آيةةار اة ا اح ةةة ة امتةةدان مةةاتفعك مةةاتبةك بالتةةل
ا اكةةاا وحةداما اةةال سابة باآللةةا جنةةوب قةةاق قةةاش البنةةاء  ,AKبتعةةون اة اآليةةار رىل
صا اخلابور يم حقايف صا وزا ,)G. Buccellati, 1998, p.29( .ب ( G. Buccellati, 1997,

)p.60

بهل ة ا العصةةا يعةةون وحةةد ا ةةدا ل الةةن ر الرقةةث ن ةةا يف ا ةةاء ارقةةل ارتفا ةايف مةةل التةةل
ا اكاا القةاع ( .)CIكما ر الرقث ل مدا ل ولال ااده هل ا العصةا يف الوحةدا ()A8
ب( )A3ب()G. Buccellati,1998, p.31( .)A1
بتعون آلا ماح ة جلرل يف ا وقع رىل صا وزا ال ا يبدب و حتو رىل ب ده اغمه بقت ا.
ا الفرته ورضوة مااو ة باحلجاره توضا حدبن البوةو  ,ب ة اة اررضةوة
بمل الد ال
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ا ااو ة ر حقايف بناء رلان بجد وة  38قةعةة مةل الربب ةا ,كمةا بجةد مةا رةل ون يرةون
رقومايف مدرجلوايف اا يوح بوجون مدرجلة لتع وم الرتابة يف ا ا ا رةانG. Buccellati,2006, ( .
 )p.16بمةةل صةةا ةةوزا ويط ةايف ر الرقةةث يف القةةةاع( ,)BHةةل بقايةةا بوةةو جلةةرنوة اةةغمه
احلجم ,بنود وجلاجلا جدرا ا مل احلجاره الصغمه ,برافد ورضوة و نوت ا باحلص بالر ا
ر اء صارا مالاا ( صار وزا))G. Buccellati,1998, p.32(.
الفصارية ,ب ا يف وحداا

 1ـ األختام والهصوص الكتابية:
قدمد تنقوبا تل موزان كموة كبمه مل طبعا ارلتا وك ااا مل الر ا ,اجلتصدمد
الن توضع و ا ا وان .ومةا كةان بعطة ا ي ةتصد خلةتم وبةواش
خلتم الصناني با اار بال
ما يايد ل ارلث طبعة لتم و ا ما يايةد ةل ا رةة طبعةة
اربنوة وب ساا التصايل .بقد ا
دن مل الاقومةا ا ةمارية الةن
رلت فة ,مل بون ا  380طبعة حتمل قوقايف كتابوة .به
صواةا رناريةة ,بانةاه صةوص مدرجلةوة ,بوحةداا
يف
تعون رىل العصا اركةانا بتطةمل وك ااةا
كةةان بةةاره ةةل قةةاموس جلةةوماا يتطةةمل قاامةةة بةةا ل ,مقةةاب ة عجةةم اكتقةةث يف ربة G. ( .

)Buccellati,2006, p. 29

رن تاريخ طبعا ا ارلتا رل ون يرون وبضا ندما اا مقار ت ا و ت ا يف تةل
لوياه (يف و ال ا اياه ال ورية ,بك اا اخلابور بالب وخ) ,بمواقع جنوش ب ن الاا ديل الةن
تقت ا بأ ا حتمل اور البةل العارا ببعا احلووا ا بمقااد ا عاره .باناه ق م كبم من ا
يقاب ارلتا اركانية الباكاه ,رسم بعا ا لت ا بون ا.
لرل بجون ا ج اوةاه برلت فةة رلتةا وبركةوا يةد
رلت فةةةة ويطة ةايف .بمةةةل ا وضةةةو ا
ا موةةةةةةةةاه ت ةةةةةةةةك الةةةةةةةةن تةةةةةةةةاتب
بقصصةةةوا بوحةةةداغ ارجلةةةاطم,
كمقةةةةةةةةةااد البةةةةةةةةةةل العةةةةةةةةةارا
باحلووا ةةةةةةا بمقةةةةةةااد ا عةةةةةةاره
مقااد تتع
احلابوة ,به
بةةةةأ اان العاا ةةةةة ا الرةةةةة :ا ةةةةك
با رةةةةة بارمةةةةم ا تةةةةوج بالولةةةةد
الصةةةغم الةةة ا صل ةةةا يف حطةةةةل
ا رةةةةة ,باةةةةوره ارجلةةةةد الةةةة ا
صل ةةةةةةةةو ومةةةةةةةةا

ةةةةةةةةاش ا ةةةةةةةةك.

( G. Buccellati,1997, p. 61,

ة بجةون برقةا تصةنوع ذل وةة

شكل ()13

( )62قرل )31
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بمثة مخ ة ولتا تعون لواحد مةل م ةوه وبركةوا بامسة تةوبروا ,بمثا وةة تعةون لابجتة
ا رة وبقنوتو  ,بمخ ة ة مةوظف الةب مل ا عنةوك دمةة القصةا .تت ةا مقةااداا و ةاان
العاا ة بار قةة الن يقومون ب ا بمةل لةك مقة د لةتم يصةور ةازا القو ةاره ,بوضةعوة ا ةوس
ٍّ ,تعان ا رة وبقنوتو  ,الن تصور با قة ابنت ا بمل حوهلما اخلانما .
باو با قة ُمغَل
كمةا توجةةد طبعةة لةةتم يعةون وظةةث ب وة مقة د عاكةةة .بانةاه لةةتم وظةث ضلمةةل امسةايف
وكانيةةايف باةةو :ريقةةار ةةةة بو ة  Isharةةةة  ,.beliبمقة د ايةةد مةةل و ة كو ة صل ةةد رهلةةايف بوضةةعوة
ا وس بومام حصان جاما مع مقااد بقةاية بحووا وةة ولةال)G. Buccellati,2006, p. 29( .
(قرل .)31

قرل ()54

يف موجلم  2001ظ ا طبعة لتم و ا قا جاء بصوغة "ر ةدان"( endanم ةك وب حةاكم),
بمق د مقاب لةبعة جل ف توبروا ال ا يت ا و وجلد ي ت ق قاش حوض تص وة جلةواال
ل وحد الةقوس ا روة الدبرية .ما وا مق د الة "ر دان" ون ا ا القةص الصةغم الواقةث
مع اكل لوا سلو اكل  ,كما ا العانه يف تصابيا ارلتا اركانية ,بل با ا الةقةا القةاام.
بلرل مل او ا ا القص ؟ مل ا تمل جدايف ون يرون ا ا القص او الة "ر ةدان" بالة ا يعةون
اخلتم رلو  ,بيد ا ق د ون الة "ر دان" ا ديد ي ةابا ف ة باكل (.قةرل  )38بمةل ا عةابا ون
طبعا ولتا اربواش يف وبركوا طبعةة
ا ك اركانا ارا ةة جلك ,دَّ ف رهلايف ,بتوجد
ح ل رحدل بنات ا د وه "تار و ةة وجةانا"  Tar, ammةةة  .Agadeب ة اررجةا كةان بجوناةا يف
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وبركوا بصفت ا م رة (زبجة ا ك) )G. Buccellati,2006, p. 29( .بقد تطمند طبعةة اخلةتم
مقةةة دايف تق وةةةةديايف مةةةةل اةةةةااع احلووا ةةةةا نقةةةةااد الاجةةةةل ال ةةةةور يقاتةةةةل ارجلةةةةد بالبةةةةةل يقاتةةةةل
ا اموس(.قرل  )36با تقاب ا ج مقااد ولتا ولةال ر ةاان العاا ةة اركانيةة ا الرةة,
كان هلم مناا رنارية برمسوة ,با ا ما يعاز الاوا ون "تار و ةة وجةانا" ترةل يف وبركةوا
دلان كاانة كما يتل ,بلرل كةان هلةا موقةع جلواجلة  ,عنة و ةا رةل ون ترةون زبجةة
اتوا م تق يف بقرل كاا ربركوا.
"ر دان" وا م ك/حاكم وبركوا ,بر ا انعد حرمايف يف

()G. Buccellati,2006, p. 63

القرل ()56

القرل ()55

اخلتم ال ا طل "ريةوريم ةةة وتةا "  Ewrimةةة ( ,Atalا جلةم حةورا) ,بضلمةل مقة د اةااع
دا مانبجةايف بمتقةةاب ايف لبةةةل يصةةارع يةةورايف .باة ا مةةا يقةةااد يف ايةةنك مةةل ارلتةةا
احلووا ةةا بمقة يف
اركانية ا اتبةة برا ة ولال لنارا ةة جلةك الةن تةد " وبكةك ةةة وب ةاش"  Ukinةةة Ulmash
بك لك "بك ةة كال ةة قارا"  Binةة  Kaliةة  .Sharriرن حقوقة بجون طبعا لتم "ريوريم ةةة وتةا "
م قاه مع ت ك الن تعون لة "تار و ةة وجانا" وما يأ مصان ة ,ا ةا يةد ة ون اجلةتصدام ما
كان متقاب ايف ببجوناما جلوية يعرا بجون بظوفة وب ماتبة رناريةة لصةاحبو ما .بقةد يةد ويطةايف
بجون قة تقاركوة مل حو اكقامة يف وبركوا بك حامل ا جلم احلورا مع وحد و اان
البود ا ر اركةانا .عنة و ة ر ةا كةان بجةون ابنةة ةارا ةةة جلةك انةا كم رةة ةاجم ةل
التوار بالداا جلواجلة التخالث مع ا ا م رة.
متقنةا بتفااةو بزلار ة البار ةة ,بيف
يف
دا
وما اخلتم العااد لةة"ريقار ةةة بو ة " ةو ضلمةل مقة يف
حك ون ا جلم وكةانا ي حةم ون تصةابيا جلةورية االوةة بامتوةاز ,تتطةمل مقةااد اخلوةل باة
حق با ا اش اكل  ,ال ا يقو بتقديم قابان بمل ضمن حووان .بحتد النقا يوجد جاموس
ماء يديا روجل با ا ج الصغم .بمثة مق د ل ية حووا ا ك ا حبالة حاكة ,بمق د كل
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بوضةةةةةعوة ا ةةةةوس ,بمقةةةة د لفةةةةةااغ باجلةةةةةع ضلةةةةةو حبوةةةةةوا ك ضةةةةةصمك يف ا اكةةةةةا( .
)Buccellati,2006, p. 63

G.

وما بالن بة ل اقم ا مارية قد ا ة العديةد من ةا يف ورضةوة البنةاء  ,AKبيف الةبقةا
الع وا مل القةاع  F1بمن ا رقومان يتع قان حب ابا بك رش العمل بوحد العما  ,بيف ايت مةا ر
كتابةةة ا جلةةم با نةةة باركانيةةة القد ةةة ,بتطةةمنا الرة م مةةل ارمسةةاء ةةا و ةةا بعةةا ارمسةةاء
احلورية .بر ا ياجع تاريخ الاقومك رىل وبالا صا ا ك اركانا قاربكك.
بمثة رقوم مدرجل مؤلث مل جلتة وجلةا يتطمل قاامة با ل ,باو يقم لوجون قامل ذل
لتع وم الرتابة ,ب رل رب ذلتويات مع صوص معاب ة يف رب بب ن جلوما (تل وبو ا بوخ).

()G. Buccellati,1995, p. 391, 392

 6ـ املهحوتات:
دن مل الةدم بالتمايوةل با نخوتةا البقةاية باحلووا وةة .بمن ةا ,ح ةا
ا يف ا وقع
بجد يف طبقة وياية ذلابقة و ا با الااوا ل معبد  .BAوبعان
وجلد اغم مل احلجا الر
التم ةةةا 32,3 ×38,2 ×30,2جلةةةةم ,قةةةعا ةةة
قةةةةرل حةةةةابز موقةةةةة ,بر ةةةةا كا ةةةةد وو ةة ة
مةعمةة ,برمسةةد ساتة بقةةرل باقعة وةةا ةةل
ونة
وا سلد معااا ل  .بقد ر تأرطل مل ل
ولة ة مةةةل ا رةةةان ف ة ة بةةةالرابون  31لنخةةةو
 +(2118ةةةةة G. Buccellati,1995, ( . . )60
 )p.390,391با ة ا التم ةةا يقةةاب ح ةةال وجلةةديل
ذلفةةوظك يف متخف ة ا ورتببولوتةةان يف وويةةوره,
بال ةةو ا يف بةةاريا .برسةةم ون ةةد سوةةاش التناجل ة
بالن بة رجااء ج م وجلد تل موزان ,باو ما يقم
رىل ضةةعث يف م ةةاره النخةةا  ,ر ون و ة الر ة م
مل الواقعوة مقار ة بارجلون ال وماية ا عاااه ل .
شكل ()17
(( )G. Buccellati,2006, p. 27قرل )32
بمل منةقة ا عبد جاء منخوتة حجاية ناااية القرل طوهلا  33,2جلةم حتمةل مقةااد مةل
ما سم معتانه حو تقااد مجوع
الوج ك ,يف الوج ارب ر تصويا دلمو ة مل احلووا ا
احلووا ةةا حبالةةة حاكةةة تبةةدب بكأ ةةا قةوةةع حقوقة  .ب ة الوجة اآللةةا انةةاه مقة د حبالةةة
حاكة حو يت ا ماارع بحووان صلا ذلاايايف ومام  ,بتوجةد اةوره ك ة يف و ة ا قة د .بر ا
كةةان ي ةةجل بجةةون قةةبو هل ة ا قةةااد احلوويةةة يف الفةةل ال ةةوماا ,ق ةد ظ ةةا قةةبو هلةةا يف
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منخوتةا تصةور ا عةاره لة

العصةا اركةةانا )G. Buccellati,1995, p.390,391( .ب ( G.

( )Buccellati,2006, p. 28قرل  35ب)33

القرل ()50

القرل ()51

باناه ح ا مصنوع مل الةك طول  23جلم باو ماوه ارية ة روجلة ا تقعةا يت ةا ة
قرل طاجلةة ,بت ةبا قة نه يف نق ةا بح قةك يف و و ةا .بقةد ةا ة مةا يقةب اة ا النةوع مةل
احل مصةنو يفا مةل الة ا يف مةدا ل وبر ا روةة الةن تعةون لولةث ال الة  .ومةا التقعةا يف و ة
الاوس ا ا كان لت بود لباس الاوس ,وب او نصا ل مغال قاادا.
كمةةا بجةةد روجلةةان اوةةاان ارب  ,مةةل احلجةةا ,م ةةد العونةةان ة قةةرل يقةةبك مةةوقك.
بال ا مل الةك ل رج يف ر التعبم ل قارب بالاجلم ,بي ةبا ة روجلة مةا يقةب الرو وةة.
(()G. Buccellati,2006, p. 28قرل )20

قرل ()02
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الر م من ا ,بانع دلم ة ا مةل الةةك ة ويةدا و ةاس
وما الدم احلووا وة قد ا
ا وا ا احلووا ا ل قاش ,با بالتال توي لو واع الن كا د تعوا يف ا نةقة .بقد ةرب
النخا يف تل موزان ل باا ة بباقعوة كبمه حك اوار ا احلووا ا با حبا رلت فةة مةل
الوةا بةك القةوةع ,باحلمةار باةو
يف
احلاكة ,بمل لك و ة الغةنم الةن اةور باة تا ةع روجلة ا
ين  ,باحلصان ال ا ضلاه روجل لو بقد بضع ل ال جا (.قرل )23

قرل ()05

كمةةا ر الع ةةور ة نمة ح ةةل حووا ةةا بايةةة م ةةل الغةةنم با ةةا ا الةةربيك ,بالةةدش ,بالق ة
الةةربا ,بالطةةبع ا ا ةةد ا صة ة  ,باحلووا ةةا آك ةةة ال خةةو  ,بو ةةواع مةةل احلووا ةةا ا دجنةةة
بمن ا ,ال مان بارسنةا با ةا ا بالرة ش .بيقةار رىل ون حت وةل تةا احلووا ةا يف ا وقةع ويبةد
بجون  21و يفا من ا.
بمل ا عابا ون تدجك اخلوو يعون لبداية ارلث ال ا  .تقايبايف لرل نم موزان ت بد ون
تدجك ا اخلوو بمل بون ا احلصان يعون رىل رته ت ةب اة ا العصةاG. Buccellati,2006, ( .

)p. 25
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 5ـ الفخار:
ويبتد نراجلة العونا الفصارية الن ب غد ما دلمو  328000ك اه ,ة رقةغا ا وقةع
البةةاكاه ال ال ة بالعصةةا
ل ة ارلفوةةة ال ال ةةة ,بالن ةةبة الرةةربل من ة تعةةون لعصةةا ال ة
اركانا )G. Buccellati,2006, p. 66( .مل سا ة التصايل يف القصةا ا رة جةاء وحةواض
كةةبمه م و ةةة ,بوبان ا ةةوابوة اةةغمه بوكةةواش بوبان انيةةة ب ةةوةة .بيف وحةةد القبةةور يف ا دينةةة
مخ ك ر اء يت ا مل ل هلا حتو يف تقالود الفصار ا ةتصد لة
اخلارجوة ( )OB1ا
رته ونول ()G. Buccellati,1995, p. 392, 393( .)8
بمل بقوة ساا القصا ا ر بجلاحات جاء كموا ولال كبمه مل الفصار جلواء كان
مل الر ا وب مل اربا الرام ة ا الوظااث ا صت فة .بقرل ا كا د ا اار ا تصدمة
ل تصايل الةويل ارمةد مةل النةوع الرةبم بهلةا كتةث بقوا ةد م ةتوية وب مقعةاه ,بمن ةا مةا كةان
ك نقايف طوي يف با رلصصة لتصايل ال واال .وما ا اار ا الفواة العايطة قد لصصةد
قرل حبل ضلو
ل موان الغ ااوة كاحلبوش بسماا بسالبايف ما كا د حتمل بعا الالارا
حجمةا بهلةا تخةا اةغمه
يف
و ا مل ند الرتث .وما جاار التصايل قصةم ارمةد را ةد واةغا
لت ول رلااج ذلتويات ا (ا بة كا د و جلاا ة) ,ببقرل ا كا د قوا داا ناااية بيف بعا
الق ول مل اوا التصديم الرةبمه
يع ا ر
حوامل صارية .بر
ارحوان كا د ت بد
قةةد بجةةد و ةةدان كةةبمه مةةل الابةةانا الصةةغمه بمتوجلةةةة احلجةةم الةةن رةةل ون ترةةون قةةد
الدب ش بيتم قةع ا باخلو ال ا ما زا ويا
اجلتصدمد يف الةعا  .با تاج انا ة جلايعة
باقوايف ة القوا ةد .ومةا اركةواش ا صابطوةة را ةد كة مه التواجةد يف جلةويا القصةا وس ب ةا
ويطةا بمقةو ةة بةاخلو بالةايقةة
يف
كان قد ق ا ب ا بعد ا جلتصدا با مصةنعة ة الةدب ش
مجوع اربا
ال ابقة ف ا .بقد احتو رحدل ساا التصايل يف ا ناح الامس مل القصا
ا كوره اا يقم رىل و ا تعون رىل العصةا صةف (ا اح ةة ال ال ةة)G. Buccellati,2006, p. ( .

)26

بمل منةقة ا عبد (ا اح ة اربىل بال ا وة) اناه ا ج مل ا اار متوجل احلجم الن يوجد
واات ا بعا اري  ,باناه وبان ولال ب وةة ,بوكواش رلابطوةة القةرل ,بجةاار مةل
الفصار ا عد الن هلا قوا د قااوة بناااية)G. Buccellati,1995, p.393( .
باناه بعا ار واع مل الفصار النانر ر ا ر اجلتمان وب كةان ي ةتصد يف الةقةوس قة .
و ك من ا ضمل طبقة وياية بالقاش مةل مةدلل بنةاء "اربة " .بقةد كةان هلةا نة قصةم
ا
بج م كابا بقا ده ناااية القرل .بما وااةا بصلع ة ا سةم ا توانيةة اةو و ةا حتمةل ةابتك
و قوتك ب و ةا يقةوش امونيةة .بجةال طة ء ا ةم حتة م ةتول القا ةده بةال ون الةبين الغةام ,
ببعد لك جال قوا ا بالنار لوت ا بعداا ل و ق سام بك وجلةفل اك ةاء بمنةقةة العنة بالقةفة
ا ال ون اررجوا الفاتا.
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بمل اربا الفايده جاه ذل وة التصنوع يعتقد و ا كا د ت تصد رسااض طق وة ,و ا
ال ةا الدال ل جاه ,بر ا كا د ت ةتصد لصة الايةد
زلارا مل بون ا قاش بيعابك
ل بعا الةقوس)G. Buccellati,2006, p. 26( .
بقد اجلتما اجلتصدا اربا ة التق وديةة الب ةوةة يف العصةور ال حقةة بمن ةا الفصةار ا عةد .
بظ ةةةا وبان مةةةل الفصةةةار القامةةةاا ا الةةةاا الةةةن يبةةةدب و ةةةا كا ةةةد تصةةةنوعايف ذل وة ةايفG. ( .
()Buccellati,1995, p. 392قرل )22

قرل ()00

يف صا وزا ال ا ةل آلةا مااحةل ال ةرل يف تةل مةوزان كةان الفصةار مةل النةوع اهلةا
بجلةة ء التصةةنوع ,برىل اةة الفةةرته تعةةون بعةةا كةةؤبس القةةااش ار وقةةة ا القا ةةده ا اتفعةةةة
بالالارا النباتوة باهلندجلوة الن ر رمس ا بال ون اربوا ة ورضةوة ا لةون بةين سةام G. ( .

)Buccellati,1995, p. 390

 7ـ اللقى املعدنية:
اناه الر م مل ارنبا ا عد وة الن اكتقفد يف تل مةوزان ,وس ب ةا ربةا بنبةابوا بجلة ا
بلنةةاجا بسةةم لةةك .بقةةد وظ ةةا تةةاال نراجلةةة بحت وةةل ا ة ال ق ة ون اخل ا ة ا ةةتصدمة ا ة
النخاس اخلال بالنخاس مةع الةار وخ باةفااا مةل الربب ةا بالقصةديا ,بانةاه نلوةل ة ر ةانه
تةةةدبيا بتصةةةنوع ا صةةةنو ا القد ةةةة .ومةةةا طايقةةةة اةةةنا ة وس ة ة اة ة القةةةةع رةةةان بةايقةةةة
الص (بالقال ) يم ت ترمل يدبيايف بعد التربيد)G. Buccellati,1997, p. 63( .
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 1ـ حتليل تارخيي:
ويبتد التنقوبا الن قامد ب ا البع ة ارمايروة يف تل مةوزان ون وبركةوا ترةل دلةان
ارقةل يف
ٍّ قأ بعد جلقومل الدبلة اركانية ,بل كا د ماكاا جلواجلوايف راو ايف,
ماكاٍ يا وا
د حرم ا ك اركانا ار ةة جلةك ,الة ا يوجةد احتمةا كةبم ة ون ابنتة كا ةد م رةة
و ةةا .بجلةةا د امس ةةا يف تةةأريخ القصةةا ا رتقةةث ل م ةةك تةةوبروا  Tupkishبا رةةة وبقنوت ةو
حفتةا يف منةقةة الاا ةديل ال ةورية القد ةة ,بيةد
يف
 , Uqnitumباو باحد مل اركةرب بار طةل
القوه ا قتصانية با را ة ال واجلوة الن با د رلو ا وبركوا .بيبدب و كان بنة ارا ةة
جلك نبر م م يف ا ق د ال واجل ل ارلث ال ال  .يف جلةورية .بر ةا كةان لةك مةل لة
حتةةالث قةةاام ة زباج م ر ة مةةع ا ةةك ال ة ا تةةبجا و ة اةةو مةةل نمةةا رب ة ( ةةارا جلةةك)G. ( .

)Buccellati,2006, p. 63

مل ا عابا ون مارا ,ب اسار(تل بااه) ,برب كا د اد ايف ناامايف لنةارا ةةة جلةك ,ب قةك ون
ةاا وقع ةةا ا جلةةرتاتوج يف وقص ة ال ةة و
وبركةةوا كا ةةد مةةل ضةةمل ااتمامات ة  ,ب لةةك تة يف
ا ناط ا ب وة اا  ,بلعد بجون مااكا مد وة
ال ورية القمالوة القاقوة ,بر ا ت وةا
كبمه ل ت ك ا اح ةة انةاه ,ببالتةال ال ةوةاه و ةا ومةا ضةابرا ر ة يتةوا رناره ا نةقةة
ب ة ولة ,لرةةل ا ة ال ةةوةاه حتصةةل بةةالقوه الع ةةراية بةةل بالتخةةالث ال واجل ة النةةاتل ةةل
ا صاااه ا روة .)G. Buccellati,2006, p. 69( .با ال واجلة الن اتبع ا ارا ةة جلك ,ويطايف,
مع و حك تابج مل رحدل بنا احلاكم لوتا ( Hitaحرةم بةك  2250ةةة  ,) . 2210بقة اد َ
الر م مل اهلدايا لقاء اة ا الةاباج ,بتر ةد ا صةاااه بتوقوةع معااةده جلواجلةوة (.صةار جلة ومان

ال عدبن ,ص 58ةة )55

اسل ا ال رل يف مدينة وبركةوا ,لة ارلةث ال ةا  , .بتق صةد م ةاحت ا بقةرل
كبم ,برسم لك اجلةتما كةا ا دينةة يف النصةوص بحا تةد ة امس ةا حتة اجااةا بتوقةث
ال ةةرل و ةةا ايةةة صةةا ةةوزا )G. Buccellati, 1998, p.11( .بقةةد جةةاء كااةةا يف وحةةد
النصةةوص ة و ةةا ماكةةا ل م ةةك ,لرةةل الةةدبر ال ة ا لعبتة يف الوضةةع ا ووجلواجلة يف جل ة و
اخلةابور كةةان ذلةةدبنايف جةدايف )G. Buccellati,1998, p.31( .بقةةد بقعةد لة ا ةةاء ارب مةةل
ارلث ال ا  .حتد فو م ك مارا ,برن بصوره قر وة ,بال ا قا بتنصو حاكمك و ةا
امةةا " تةةمب"  Terruب "اةةازياان"  Hazirranال ة يل يرو ةةا مةةل احلةةوريك ,ومةةا كةةان وس ة
ال ران حور اي ا تماء)G. Buccellati, 2006, p.15( .
قةةك ون تةةل مةةوزان مةةل واةةم ا واقةةع اريايةةة ال ةةورية الوا ةةده بتقةةديم الرة م مةةل ا عةوةةا
بالقوااد ارياية ,الن ت ة الطة وء مةل جديةد ة الواقةع ا جتمةا با قتصةانا بال واجلة
بالد وساايف ,يف منةقة ا اياه ال ورية ل ارلفك ال ال بال ا قبل ا و ن.
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مع األديب
نصر الدين البحرة
حوار :سالم مراد
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األدوب نصر الدون اليحرة:
الٌؼافة احلؼقؼقة قامت عؾى الًوفقق
بني الرتاث وادلعاصرة
حوار :سالم مراد
يف حوار مع األدوب نصر الدون اليحرة

األستتًان نصتتر التتدون اليحتترة باحتتث و دوتتب ستتوري ولتتد يف مدوـتتة
دمشق شامة الشامات و رض اخلريات بـت بردى وقاسقون وحيقية الغوصًني

نشتتيف يف حتتارات دمشتتق ونفتته متتن ما فتتا وعؾؿفتتا و رالفتتا و ار فتتا لت ل
ستتؽـًا ادلدوـتتة يف كًابا تتا ووقالتتا وفبداعتتا فؽتتان ابتتن بقىًتتا ن تتؿع صتتو ا
التتروقع عتتري لتتري فناعتتة دمشتتق ففتتو باباتتافة ف كًابا تتا وعؿؾتتا اليحٌتتي
واببداعي من ادليدعني ال ون عؿؾوا بشؽه مًواصه يف فناعة دمشق مؼدّماً
لرينامج ميًد عؿره ف كٌر من لاللة عؼود

لتتا رتتاري ـقتتة يف الـشتتر والًحروتتر ألنتتا ابتتن اليقىتتة الٌؼافقتتة العروؼتتة يف
دمشق قؾب سوروة وقؾب الصحافة واببداع و من دمشق بقتاض ورا حتة
القامسني و وض ًا نناً موسقؼقة ففو الياحث وال وّاق ألكٌتر متن فتن ولؽتنّ
ادلوسقؼى اسًفو ا فؽان م ًؿعاً وباحٌاً موسقؼق ًا وكان مًابعاً لؾطرفة واجلؿتا
فؽانت لتا كًتب يف اهًؿامتات فروتدة ومـفتا الطرا تا عـتد العتري كتان نعتع
الياحث وادلولّق واألدوب ودلعرفة ادلزود من م ري ا اببداعقة والػـقة كتان
لـا معا احلوار اآل ي:
 القساءات األوىل ،الكتابات األوىل ،البواكري؟!.

 كاااحُ طااا٘ ٗذااا تح ن ٔ ااا اااَ
ٔالد ٙاملر ًٕ حمىد شعٗد وكتذا ٛخاةىٛ
وعطىّاح احلمةا ٛالنرٌصاٗٔ ٛالٌكمٗسٖا ٛا ٔالادٙ
خاارٖج محوعاا ٛالصاإ ُٖٕ اذااح ٖض ااحً  2:33ا
ٔكحُ فّٗح الكثري وَ كتا الاثاا العراا٘

وثن وؤلناح اااح و ٔفلاي لٗمأ ٛلٗماٛأ ٔ ارف
ٔ تّااح اام كحواان الكٗ ٌاا٘ وااَ و اار
ٔ اام حمىاإم رٗىاإ ٔم اشااح الع ااحم ٔ ااْ
صااااإأأ نا فوااااح فٔه اااا ٛااااةري ٚكتذتّااااح
فكحٌ َ احٍ كا٘ ا واَ الاثاا ا ٖاد ٜ
نٖحط ٌٔعر يف جمم ٛالعٍادلٗ لط ناحه الا
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كااحُ ٍٖعاارِح فخاا٘ و ا ن ٜوعمااي ا اتااداٟ٘
ٔ تّح وع زوٗمْ زِري إام ٙأ ٔكاحُ لان شاٍٛ
2:58أ
 أنتتتتتد وا دزضتتت ت وا علتتتتته األول والسمتتتتتص األول
حياتك؟!.

 يف املر مااااا ٛا اتداٟٗااااا ٛرٍ ماااا ااااااإ
واادا ط ااد ٔ ٚلاان ٌت ااحه فشاارر٘ وااَ اا٘
املّحمرَٖ ٗا كحٌا ود شا ٛاح ااَ زٖاحم
ٔاملعماااااي ا ٔه يف ال اااااي ا ٔه ذاااااد النتاااااح
ا ٖااإا٘ ٔكاااحُ ا ظة اااٗٗ، ٛمااا ٛحمذذاااٛ
ة وعْ فٔه ٗد ٚحً 2:52
د كحُ ٍد ٙامذن=يف نم وَ ِ
ٔكحُ ٖعدٔ ماٟىحت=اكن حلَ و رب
ٔمل فكَ فوٍعْ=وَ وأكن فٔ وعرب
فنر وين ٌٔأ=ٝادُٔ فمٌ ٜشذ
ٔ حه ل٘ رٖ = رُعث ٝاحلذِ
اٌت ما ا شاار ٚاعااد ٔفااحٔ ٚالااد ٙن وٍااسه
مدر٘ يف ٘ و٠ذٌ ٛالعحي ٍِٔحك مأوا يف
ود شاااا ٛوٕشاااا ٜاااااَ ٌ ااااري يف اااا٘ العااااح ٕ
اااي اٌت ما ا ن ود شااا ٛفاااا٘ العا ا ٞ
ال رٖا ا
املعر ُ ٙفخ٘ و نُ ٜإ وعمىحت ٍِاحك يف
ااا٘ ال ٗىرٖاااٛأ ٔكاااحُ يف ِاااذٓ املد شااا ٛرمذاااٛ
ممتحز ٚوَ املعمىإ وثن ظٕك ال ارز ٙالاذٙ
كااحُ ٖعمىٍااح املٕشااٗ ٔ ٜاعااري كعااداُ فشااتح
الرشااي الااذ ٙااح يف ااىصااٍٗٗح وااَ ال اارُ
املحخاااا٘ ااااح مرٖااااد ٚااىّاااإ ٔ ٟااااٗض
حترٖرِاااااح ٔخمٗااااان اااااااحدم٘ الاااااذ ٙفوصاااااٜ
مكتااااإ تا يف الكٗىٗاااااح ٞاعاااااد رماااااْ واااااَ
الصٕ إُ يف اح ٖضأ
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 دمشق ا دين  :التتازي والشتباو وبسبت اةيتا
ا دين ؟!.

 ظااااان فُ وعاااااحٖٔر ٙاملةتمنااااا ٛيف
ح ا موعا ال دةا ٛواَ و٠ذٌا ٛالعاحي ن
العىااح  ٚن ال ٗىرٖاا ٛن شاإ شااح ٔمح ٔاااحب
ااحاٗٔ ٛاملٗداُأأ ٔ رب حركٔ ٛالةرااإأأ نا
د وكٍتين وَ وعرف ٛموع مٗدات ٔ د
فٔخاااح لااان يف كتاااحا٘ موعا ا ا شااارا
كاااَ عا ا ِاااذٓ املدٍٖااا ٛيف
ٔفم ٝلااان ن
ماااافأ ٔفّٗااااح رفااا فٔه رااااا ٛااا شااااٍٛ
 2:5:واااااع اااااذٗ ٛاٗتّاااااح يف ااااااحب ااحاٗاااااٛ
ٔكحٌ اٍٍٗح شحٟن راوٗ ٛواح زلا حمتنطاحت
ٕ احلذٗذ ٛمحٞ
اّح ٗ،عحت نخحف ٛن
 الصحف الطوزي والدمشقي وذكسياتك معها؟!.

 ىمااااا ا يف ال اااااااححف ٛن محٌااااا ا
اظاااتةحل٘ ااااحلتعمٗي وعمىا احت ااتاااداٟٗحت اااي واااد ط
اإ العاارب
فمصاانٔ ٛلةاا ٛراٗاأ ٛكحٌ ا
فٔه مرٖااااد ٚىماا ا فّٗااااح شااااٍ ٔ 2:66 ٛااااد
اشاااات دوين نلّٗااااح ف ااااد ا ااااد ح ٞماااا ٜفُ
فخااذل لةٕٖاحت ا فتتح ٗااح الا كااحُ ٖكتذّااح
ٟٗض التحرٖار ٔ اح اارٖاد ٚا شاتح ذاد
ال اااحم ال ااإاتأ ىمااا اعااادِح يف ااادم واااَ
ال اااحي الا ا كحٌا ا ر اااد يف صاااٍٗٗح
ال رُ املحخ٘ الصٍح ال ارخ ٛالارف ٙالعاحً
ال مٗعاااا ٛالٍااااإ الاااإ ٘ اااااح مرٖااااادٚ
الاإ ٘ ِاإ الاادكتٕ اااد  ٙذاإم ٔكحٌ ا
ٌاْ
ر د يف مٖر السٔ ٔ د ٌ ماّح ن موعا
كحُ ٖصع ٜلٗ ذح ٔزٖرات ٔ د كحُ لْ لانأأ
ٔلكاااااَ اارٖاااااد ٚكحٌااا ا وصااااار حت ملعاااااح ك
ودِعٔ ٛكحُ النٍحُ الكاذري الرا ان ارِاحُ
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كركاااإرم٘ ٖرشااااي اااإ الكح ٖكااااحرري يف
ال نح ٛا ٔ ٔوح زل ف كر ٕ ٕٖ ٚوّاح
ٌع ار ذاان فُ ٖ ااذح ظااكر ٙال اإرم٘ ٟٗص احت
لمجىّٕ ٖٖٔ ٛذدٔ فّٗح ٔشل دم وَ الس راُ
حيىماإُ ااٍاااحمر ٔاملصدشاااح ٔكتاا حتتّاااح
وعحٔ ا ٔزا ٖٔ ٛيف فٔه امتىحع لمإزا  ٚشاٍٛ
 2:66واااع الااارٟٗض ال ااإرم٘ ٔكاااحُ مأ ذااإم
ٔزٖااارتا لم اااح ٛفّٗاااح ما ا جمىٕ ااا ٛمرٖااادٚ
الاإ ٘ ٔشااأه مأ ذاإم فِااذٓ ِاا٘ مرٖاادرن
ٔكااحُ املٕ ااي حمرم احت ماا ٜكاان ااحه يف
الٗاإً التاااحل٘ مااح ٞماااحه العاار  ٛف رمٌٔاااحأأ
ٔرةّٗر نما  ٚاارٖدٚأ
 التتتتتااع وا عاوتتتتتس  ،ومتتتتتا بينهنتتتتتا متتتتتن تتتت ل
بسبتك؟!.

ماا ٜكاان
ٖ ااح لااْ وااَ شااؤاه ااع
ااحه فاالُ الث حفاا ٛاحل ٗ ٗاا ٛااحم  ٚفُ حتاان
ِاااذٓ املصاااأل ٛفاااأ ٙوعح اااارِ ٚاااذٓ الااا ِاااا٘
وٍن م َ ٛالثاا ِٔن الثاا كمْ ٖ امح
لمع ر مث ٛحم ح ِحو ٛمدات يف الثاا وثن
ف ىحه ااح و ٔااَ خمدُٔ ٔال حل٘ ٔاهلىذاٌ٘
ٔاااااَ امل ناااع ٔالعاااٗي حمٗااا٘ الااادَٖأأ ٔشااإاِي
كثريأ
 أين حنن من اآل س؟!.

ِ ذٓ ِ٘ ن د ٝاملعك يف ٗحرٍح
املعح اار ٚفٗةٗاان ن فُ اآلخاار ٔماإم لااْ
ٍااد اعاان الٍااحطأ ٍِٔااح ٖعااعر ِااؤ  ٞإماإم
اآلخااار واااَ ف اااةر ا وااإ ن فكربِاااح واااَ
ا ٌتطااح يف وٕ ااي الذااحت ٔالٕ اإ ،احلاادٔ
اااااحٔز شاااااح ٘ ٟالصاااااٗح ا ٔالشاااااراع يف
ن
خمحلن ٛلمىرٔ ف لأأ ان لمذٔ فٖضحتأ

 الكتاو األول وقصتك معه؟!.

ا ا الكتااحب ا ٔه ِاإ يف الٕا ااع فلااي
لٗمٔ ٛلٗمٔ ٛيف وكتذ ٌصة ٛوَ و ذع ٛإ
يف فٔاخاار ال اارُ التحشااع عاار ٌٔصااة ٛوعدلااٛ
و ذٕ  ٛيف ال ارُ الععارَٖأ ٔيف ِاذا الكتاحب
كحٖح ٖكاحم املار ٖ ٞاد فٌّاح ٔ عا يف
املحخ٘أأ اان نُ اعضاّح ٖادخن يف جماحه ااٗاحه
العمى٘أ
 التتتتتازي ون قتنتتتتا معتتتته ،و تت تل حنتتتتن تتتتحي
تازخينا؟!.

ٔ مٕم و ٛوٍن م ٛاَ رح هّاح
فكٗاااي ٔرح هٍاااح حفااان احل ضاااحٖح ٔاملٕا اااي
املعارّفٔ ٛذمااَ لصااٍح خااحٗ ٛرح هٍااح اك فُ
وعااكمتٍح احل ٗ ٗااِ ٛاا٘ وااع املصاات ذنأ فىااح ا
ٌ ٍع لٍتجحٔز يف املصت ذن ا خ ح ٞالا ٌعاحٌ٘
وٍّح يف السوَ الراَِ
 ن قتك بالقص والشعس؟!.

ٍ اااادوح ااااادف ففّااااي احلٗااااح ٚفّىاا احت
ٗ ٗحت ٔ ىٗ حت ر فكت ال  ٛال اٛ
ال ااااارئ ٚوعطاااااي ال ااااام ال اااااري ٚالاااا
كتذتّح كحٌ وَ الٕا اع ٔيف اعان ا ٔ اح
كٍا فشاار وااع ااٗااحه ٌااين ف ٖااد فُ ف اإه
ظٗ ٠تح وَ ٔ ا ٞالٕا عأ
ا ا وعاااْ
فواااح العاااعر ف اااد كحٌاا
ٍدوح ادف فِتي احاٍض اآلخر ٔ إ ٔ عا
يف فٔه را ٛراوِٗٔ ٛذا ةٍاع فُ الذداٖاٛ
كحٌ ا اصااٗ ٔ ٛف اارب ن الص ا حٗ ٔ ٛمااٜ
لن يف فٔه ٗدٌ ٚعاررّح يف جمما ٛالر ٗا
الدوعا ا ٗ ٛشااأٍِ 2:63 ٛااا٘ واااَ ٔ ااا٘ ااٍاااٛ
اارياُ
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وصح ٞااري ٖح حمٚ
وصح ٞلٗض كحلعحمٚ
وصح ٞمحٔ ٞال م
حي ِٕاك ٖح حمٚ
 اذا ابهتد ىلىل الدزاضتات واألثتاع أكمتس متن أ
نوع أدبي آ س؟!.

 نُ ذٗعااااااا ٛىمااااااا٘ يف ال اااااااححفٛ
ٔجماااح الٍعااار ا ٔشاااع فّٗاااح كحٌا ا ٔ اٞ
ا حِ٘ ن الد اشح ٔا حباحاأأ ٔلكاَ لان
مل ةٍااع وااَ اِتىااحو٘ احل اا ٛال ااري ٚفاالُ
ام اري ٚو ذٕ اٛأأ
لد ٙشذع جمىٕ اح
اااد ِاااذٓ
كحٌا ا جمىٕ ااا ٛالااادا الا ا
الصٍ ِ٘ 3129 ٛا خريٚأأ ت ٜاآلُ نخحف ٛن
جمىٕ  ٛظاعرٖ ٛكحٌا ااإ وٍعإ ا احتاحم
الكتّاحب ٔ ٍٕاٌّح الذصتحُ أ
 ذكسياتك مع ىلذان دمشق؟!.

 رعاااإم كرٖااااحر٘ ا ٔ وااااع ن ا ااااٛ
موعاا ا ن شاااأٍ 2:63 ٛكٍاا ا ٔ تّااااح يف
ال ااي الثااحٌ٘ وااَ ما املعمىااإ ا ٖٕوّااح كحٌا
الد اش ٛالثحٌٕٖا ٛاعاد املتٕشا  ٛشاٍتإ ا ٔكاحُ
يف ال ا اا ٛارٌااحوج فشااذٕ ٘ ٖ دوااْ ٖاإً ا ااٍإ
وصاااحٞل الصاااح  ٛالصاااحاع ٛواااذٖع ِااإ العاااح ر
النمص ا ٗين ااحً ااحم فعااح ك يف ِااذا
ااااادو خ هلاااااح
الربٌاااااحوج يف اااااد ٚم اااااح
ثٗمٗح وَ ٔ ٘ التح ٖي العرا٘ وثن وعركٛ
ال حمشاااااٗٔ ٛوعركااااا ٛالريوااااإكأأ ناأ كٍااا ا
فشتٕ ٘ الٍم واَ املراماع التح هٗأ ٛف ارُّ
مٗااااْ وااااع اعاااان الااااسو  ٞيف وٍسلٍااااح يف اااا٘
ال ٗىرٖٛأ
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اعاااد لااان ااادو ااااراوج وٍٕ ااا ٔ ٛحفٗاااٛ
كاااثريٖ ٚضاااٗ ا اااحه اااَ كرِاااح ٔ ماااٜ
شذٗن املثحه جمم ٛالث حفٔ ٛا مب ِٔ٘ ارٌحوج
فشااذٕ ٘ ودرااْ ٌ ااي شااح ٖٔ ٛعااح كين فٗااْ
اعاان ا ماااح ٞيف و اادوتّي العااح ر الكااذري
كىحه فٕز ٙالعراا٘أ
 ن قتنتتتتا بالشتصتتتتيات والسمتتتتوش متتتتن بسبتتتتتك
وحياتك؟!.

ِ اااااااااذا شاااااااااؤاه كاااااااااذري مااااااااادتا
فحلعة ااٗح ال ا ف جذ ا اّااح اعضااّح فمااا٘
ٔاعضّح اآلخر مى٘ ٔاعضّح رح ه٘أ فٌح وث ت
وعجاا ا كااااثريات احلعااااح رَٖ الكااااذريَٖ فااااا٘
ال ٗ املتٍف ا م ٜالر ي وَ اعان العٗإب يف
ظة ٗتْ ٔوصريرْ ا ٔفا٘ حًأ
فخااي نلّٗىااح ظااعرا ٞالةااسه ٔيف مٗعااتّي
اورؤ ال ٗض ٔال ى ٛال عريٙأ
ٔلص فٌص ٜرف ٛاَ العذد الذ ٙف ىان
ٍٗٗااْ ِٔاإ يف الصحمشاأ ٛالععاارَٖ وااَ ىاارٓ
لكٍْ ررك وعم تاْ يف و٠أ ٛف اعا ٛفاٗاح ِٔا٘
وااَ فِااي املعم ااح  654ا  ً 67:و معّااح
إل ٛف ه ارب  ٛرّىد ا رمإ كذاح ٘ الٕظاي
يف ظحِر الٗد ا ٔفّٗح ٖ ٕه
ف  ٝالعااٗغ كٍااسات ٌح
رٍ م ا ٖحً ٔالدِر ٍٖند

احت كاان لٗماأ=ٛوح

لعىرك نُ املٕ وح فخ أ النت=ٜلان وإه
املرخٍٗ ٔ ٜحٓ احلٗد
ٔ واااااح ٍِاااااح لٗصااا ا لمٍنااااا٘ اااااان رنٗاااااد
ا شتىرا أ
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الطري الراتي :











ُٔلااااااااااااااااااااااااد ٌ اااااااااااااااااااااااار الاااااااااااااااااااااااادَٖ
الذحاااار ٚيف موعاا ا شاااإ ٖح وٍ اااا ٛفٔ
٘ و٠ذٌ ٛالعاحي يف  26آب احً 2:45أ
كااحُ ىاارٓ راااا ٛالصااذع ٛف اإاً ٍاادوح
رااإيف ٔالااادٓ املراااا٘ ٔالنٗمصااإٔ ،ا مٖا ا
الصٕ  ٙشعٗد الذحار ٚن فٌاْ ٔ اي و ار
النااث ٚال ا ٔاكذااْ فّٗااح رااأ ر اااْ كااثريات
ت ٜفٌْ ٍدوح فٌّا ٜم اشاتْ الثحٌٕٖا ٛاادف
اد اش ٛالنمصن ٛلٗتةرج يف محوعا ٛموعا
ااااحو ت نمااااحز ٚيف النمصاااانٔ ٛالد اشااااح
ا متىح ٗ.ٛ
اظاااااتةن يف التعماااااٗي ا اتااااادأ ٟ٘الثاااااحٌٕٙ
ود ش احت لمنمصاانٔ ٛالمةاا ٛالعراٗاا ٛيف موع ا
ٔارئ أ ن محٌ شحلتْ التد ٖصٗ ٛىان
احل ححف ٛيف فٔاشل ااىصٍٗٗح فكحُ
حماار تا ٔفوااإ حترٖاار لعاادم وااَ ال ااحي
ال ااااااااااااااحم  ٚيف موعاااااااااااا ا  :اااااااااااااإ
العرب ٔالٕ ٘ ٔال رخٔ ٛال مٗعأ ٛالارفٙ
العحً.
ٌااحه يف  2:66ااااحٟسٚا ا ماٗاا ٛالثحٌٗاا ٛيف
وّرمحُ ٔا شإ الادٔل٘ لمعاذحب ٔال ا ب
اااَ ّاااتْ يفاااإ مٖاااحب ٖكااارٓ احلاااربيأ
ٔكحُ ٟٗض اٍ ٛاحملكىإ ا مااٗإ يف
وّرمحُ العح ر املعّٕ ٌحظي كى .
كت ا ال اا ٛال اارئ ٚالعااعر العىاإمٙ
ٔ اااااااٗد ٚالٍثااااااار ٔالد اشاااااااح ا ماٗاااااااٛ
الصٍٗىحٔ ٟٛٗالتح هٗٔ ٛلاْ و اح كاثريٚ
وٍعٕ  ٚيف ال حي الصٕ ٖٔ ٛالعراٗ.ٛ
وٍااذ ااحً  ٖ 2:63اادً اااراوج ن ا ٗاأ ٛوااح
ٖااااساه ٖ اااادً ارٌحجمااااحت حفٗاااا تح يف ن ا ااااٛ

موعااا ٖااااذاع ااااذح كاااان ٖاااإً ف ااااد يف
الصح  ٛالعحظارٔ ٚالٍ اي اتٕ ٗا موعا أ
كىااح اادً ٔظااح ك يف ر اادٖي كااثري وااَ
اراوج التمنسُٖٕ العرا٘ الصٕ .ٙ
 ف ح رْااااْ ٔزا  ٚالثاٗاااا ٛااااحً  2:77فعىاااان
يف مرٖد ٚالثٕ  ٚالدوعا ٗ ٛوعم احت شٗحشاٗحت
ٔحمر ات ٟٗصٗحت ي فوإ صي الد اشاح أ
ٔ فط اعاااد لااان صاااي ا ظاااٗي ٔرااإ
فوحٌاا ٛحترٖاار اارٖااد ٚتاا ٜااحً 2:7:
ت ٜفٌُّٗ ن ح رُاْ ٔ احم ن ٔزا  ٚالثاٗاٛ
الصٕ ٖ ٛلمتد ٖض.
ا ساكص اليت توال ا:











اٌتُة ا يف الاادٔ التعاارٖع٘ الرااااع ضاإات
يف جممااااض العااااع الصاااإ  "1986ٙاااااا
" َ 1990ودٍٖ ٛموع .
ضٕ املكتا التٍنٗاذ ٙحتاحم الكتاحب
العرب.
ٟااٗض نما  ٚفاارٔع احتااحم الكتااحب العاارب
يف شٕ ٖ.ٛ
ٟااٗض حترٖاار جمماا ٛالااثاا العرااا٘ الاا
ٖ ااد ِح احت احم الكتااحب العاارب ادوع ا
وٍذ حً .2::8
ضٕ ،عٗ ٛال ٔ ٛالرٔاٖ.ٛ
ضااااااإ حوااااااان يف احتاااااااحم ال اااااااحنٗإ
الصٕ ٖإ.
ٖعااااد وااااَ املؤشصااااإ يف املصاااار ال اااإو٘
الصٕ  ٙوُىثوّ تأ كىح فخرج اعن ا ىاحه
املصاااار ٗ ٛماااا ٜوصاااار وعاااارٍ موعاا ا
الاادٔل٘ ٔفا اادِّح ااحً ٔ 2:71كااحُ لاان
وع الٍحم ٙالنين ادوع .
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من مؤلفاته:

ام اااا موعا

ِ - 2ان راادوع العٗإُ اااا
.2:68
 - 3فٌعٕم ٚاملرٍِّٔ اهلارًِ اا ٔزا  ٚالث حف ٛاا
م اا موع .2:83
 - 4و٘ ااىح اا ٔزا  ٚالث حف ٛاا
اا موع .2:91

م

 - 5ف ٍٗ ٛا وملعْٕه اا احتحم الكتحب العرب اا
اام لط نااحه ٔوصاار ٗ ٛاااا موعاا
.2:89
 ٛالنراظ ٛا خري ٚاا ما ا د —
- 6
م اا موع .2:9:

 - 7حمحكىا ٛفماري الناارّاُ ااا ما ا ااد –
م اا موع .2::9
 - 8ف حمٖ ا ٔ ااح ب وصاار ٗ ٛاااا م اشااٛ
فماٗ ٛاا موع .2:88
 - 9ا مب النمص ا ٗين املعح اار اااإ التعااذري
ٔالتحاارٖن اااا م اشاا ٛفماٗاا ٛاااا موع ا
.2:88
 - :الثاإ  ٚيف ففرٖ ٗااح اااا ال ٗااحم ٚال ٕوٗاا ٛاااا
م اش ٛشٗحشٗ ٛاا موع .2:7:
 - 21الذصااتحُ اااا احتااحم الك ّتااحب العاارب اااا
جمىٕ  ٛظعرٖ ٛاا .2::8
 - 22موع ا شرا اا و ذعا ٛااىّٕ ٖا ٛااا
م اش ٛرح هٗ ٛاا موع .2::4
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بقلم:
حسن إبراهيم أمحد
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الوصاوة الثقافوة
حسن إبراهوم أمحد*
ختطر يف البال معاني الوصاوة املستمدة منن اانال الهقهني للالو ونة
على القاصر)) يف الهكر الدوين اإلسالمي عند مقاربة املوضوع ،وقد انسنبب
فكروننة اقافوننة أو نتنناصا اقتونناموة وا تماعوننة ،وصننو إ
علننى الننا
الوصاوة السواسوة.
القاضنني يف اإلسننالر وهننرا الوصنناوة علننى ن البننالء أو ن العقننال
الذون خيتى من سهههم يف إمارة ما ميلكون ،وهذا عمل لول مينع األذى
عن النهس وااتمع ،فالطهل الوارث قد ميلك القدرة على إمارة منا ونرث
وخياف من محقه إن مل جيد من ورشده ،وكذلك السنهوه ،منا وو نل الوصناوة
علوهم.

اخلط٘ر ٝيف األًرز نْ ٙلرْ٘ اه٘ ر ٛر
جرررٙز لوه٘ رروٞٙأل ٗاألأطررز نْ اضرروفى اهعررزٗ
ٗاصطِع هِقى اه٘ و ًّ ٞٙحقؤو األصوصر ٛىل
حق٘ي نأزٙ ٠لْ٘ ضزرٓو فٔٚرو عررٙر األةٙرٞ
نكثز ًّ ٗال ٞٙاهقو ز نٗ اهضريٕٚأل فروهشًّ رر
ٙلْ٘ كير ًٚلوصرحٚب ل رخ نأطروٓ ١ر ال١
هلِٕ يف اه٘ و ٞٙر ٙلزظ صوط ٞعو ٟحقرى
ةات جرارٝأل
ًّ أورجٕ ر الْ٘
ررر ايررزح األحررشا ًررثً ٗ رروٙؤو عوررٟ
املِوضبني ىلهٔٚو فووشًٍٔ مبِٔجٔو فً  ُٙرُّ ًّ
حضررّ صررو٘كٍٔ اهوٌررز عوٚررٕ يف حرروي جرررو١ت
اهقزارات لوهطزٙق اهذ ٜال خيوهف ًو مت اهو٘افق
عوٕٚأل
صرررروطوت اهرررررٗي عرررررلى ًررررّ نعرررررلوي
اه٘ ررو ٞٙاملغررزٗع ٞعوررً ٟررو ًٗررّ ٙقررع يف دلرروي
صوطؤوأل ٗاه٘ ٘ي ىل ةهم هٕ طز ٕ اهو٘افقٞٚ
ن ٜاالُوخولوت هوحص٘ي عوً٘ ٟافق ٞاأل وب ٞٚيف

اأوٚرررررور ًرررررّ لورصرررررْ٘ اهضررررروط ٞيف ا ار ٝنٗ
اهوغررزٙع ٗاهقرر٘اُني ًٗررّ لثوررٔو ضررٌوْ ةهررم
ٗصوط ٞاهقوُْ٘ عوًر ٞاهيو٢ررٗ ٝحرني ار  ٜىل
ضزر في ٛصبٚى فو٢ر ٝعوً ٞكٌو ٙيرتحأل
امل٘اطِررر ٞنٗ امل٘اطِٚرررٞن اوطرررٌّ قوفؤرررو
احلق٘ق ٗاه٘اجبروت ٗضرٌؤُو اهورشاَ األطرزا
املو و رر ٝلٔرو عرن لِٚرر ٞصٚوصرٗ ٞٚطِٚر ٞاطررٌّ
احلرررر األعوررر ٟاملٌلرررّ ًرررّ ةهرررم عرررن طرررزق
ٗرلوضوت ال ا رَ األأطو ١رمبو هلّ ا رز
كٚرف اصرححٔو ٗاوجوٗسٓرو يف صربٚى اه٘ ر٘ي
ىل اصرررروقزار اهررربً ٗاهيرررروعوْ٘ ح٣ِٚررررذ ٓررررٍ
امل٘اطِررررْ٘ ٗاملضرر ر ٗهْ٘ عررررن طررررزق املٌورصررررٞ
اهضٚوصٗ ٞٚاالجوٌوعٗ ٞٚاألٍٓ اهطزق اهثقوفٞٚأل
ٗاهثقوف ٞاهيت ُ ِٔٚرو ٓر ٛاهثقوفر ٞاهوِ٘ٙزٙرٞ
اهررريت حرررر يرررو اهيٚوضررر٘ كررروُ عرررزطٔو
األصوصرررٓٗ (ٛررر٘ احلزٙرررٞننأل ٗحرررني ُطٌرررب ىل
اهوِ٘ٙز ال ٙصب اهوِلز يذا اهغزطأل ًٗرّ نلرزس
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ًررو لٚررى ىلهٚررٕ احلزٙرر ٞاهِقررر املضر ٗي ٗطِٚررو
ًٗررو ت الرررّ اهثقوفرررُ ٞقرٙرر ٞال الرررْ٘ قوفرررٞ
كٌرررو  ٙكرررر عبرررر ا اه رررزٜٗأل ًٗرررّ األًررر٘ر
احملشُررٗ ٞاهطررور ٝلوهثقوفررً ٞصررو ر ٝاألفلررور
اجلز ٞ٣ٙةات اهغرحِ ٞاه٘طِٚر ٞعوهٚر ٞا حضروظ
لوملضر ٗه ٞٚهوفوٚررف نفلرور االصررولوُ ٞجررٞ
ظرررزٗ ٙصرررطِ ٔو عقرررى اه٘ رررو ٞٙاهرررذ ٜن ًرررّ
اهزكْ٘ ملرو  ٙوقرر نُرٕ ورف اهطٌةُِٚر ٙٗ ٞيرٛ
ًرررررّ لٌرررررى املضررر ر ٗه ٞٚفٚطرررررح ٛلوه٘طِٚرررررٞ
اهزفٞ ٚأل ٗٓلرذا ٙوحرق األة ٠اهغررٙر لوهثقوفرٞ
ٗاألٗطوْأل
يف نفقِرررو اهضٚوصررر ٛاه ررروه ٛاةكٚرررر نْ ال
صوط ٞعو ٟاملثقف صر٘ ٠صروط ٞاهطرٌ ٗٓرذا
ًِٔج ٗطزٙق  ٙون اخلرزٗ ًِرٕ أٚوُر ٞهوضٚوصرٞ
ٗاهثقوف ً ٞوأل ٗحني ُق ٍٚاحلزاصوت ٗاه٘ وٙوت
عو ٟحقى اهطٌ ٗٙروٍ اطرٚٚق نفقرٕ ىل رجرٞ
ا هفررو ١لرروألٗاًز هًُطرربوط عوررً ٟقوصرروت ال
اِوٌ ٛىل اهثقوف ٞلى ىل ًو ِٙقطٔو ًّ رفرخ
ٗنٗاًزٙرررٗ ٞاصرررؤشا ١مبرررّ ٙزٙرررر يرررو اهبقرررو ١يف
طٔزاُٚؤو فوقزن اهِص٘ص عورٓ ٟرر ٠األٓر٘ا١
ررى كررذا ٗال اقررى كررذا فلررز
ٗاملصررو
للررررذا ٗال ايلررررز للٚرر روألألألا ن فولررررْ٘
اهطح ٞٚاألٗ قوفر ٞاالأروً ٗامل٘اطِر ٞاهريت
ال ٙقبؤو زٗر األٗ ٚو١أل
اه٘ رروٙوت ال اوٚررق لوهثقوفرر ْٗ ٞنْ  ٙر
ةهررم نْ ًررّ حقٔررو االُيررًت ًررّ كررى ٚررر نٗ
عررزط فووٌررز عورر ٟاهقررٗ ٍٚامل ررو ٙاألأً ٚررٞ
ٗاه٘طِٚررررررٞأل ٗذلرررررروٗالت ا ًضررررررون لوهثقوفررررررٞ
هو٘جٔٔٚررررررو حضررررررف اهقِوعرررررروت اهغخصرررررر ٞٚنٗ
اهيٙ٘٣ررررٗ ٞىلْ كرررروْ ال جِوٙررررً ٞبوعررررز ٝفٚررررٕ
ٗٙصّ٘ر نُرٕ أرًر ٞهور٘طّ ٗاحلقٚقرٗ ٞاألأرًق
فررررنْ جِوٙوررررٕ ًوطررررٌِ ٞيف حزًرررروْ اهثقوفرررر ٞنْ
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الررْ٘ ضررولطو ٙقررول اه ٌررى اهرر٘ط ال ٙق ّٚرررٖ
عزطٕ اهطوًّ ه رَ االحنرزا ضرر اهقرٍٚ
اهزف ٚررر ٞاملو٘افرررق عورررً ٟلوُؤر روأل ِٗٓرررو رررف
اهويزٙررق لررني ررزح اه٘ ررؤًٌٗ ٞٙرر ٞاهز ولررٞ
لو ع ور نًّ اجملوٌعننأل
حررررني ال الررررْ٘ اهثقوفررررٓ ٞرررر ٛاهطرررروًّ
اهرررر٘ط ٗا ُضرررروُ ٛهوو٘جررررٕ حنرررر٘ احلقررررو٢ق
ازالررف اجلررزا ٍ٢قٔررو ًررّ أررور حقوررٔو ٗىلْ
لرررا ةهررم ًررّ اأوررٕ ٗال صرى ةهررم ىلال لي ررى
فوعى ا٘جٕٔ رٗاصف نٗ ل٘طروت ًٗصرو ةات
اررررة ًويرررروٗتأل ٗال اررررز اهثقوفرررر ٞىل نفقٔررررو
اهرررر٘ط ٗا ُضررررروُ ٛاهزحررررف حرررررني ازالرررررف
اجلِوٙوت قٔرو لوهوروه ٛحرق اجملوٌ روت ٗٓرٛ
نصوظ اهبِو ١اهي٘  ٛاهيوعرىأل فٔر ٛعِررًو ابقرٟ
ًغرررررٗ  ٝلي ررررى ًرررر٘رٗل اهقٌررررع ًررررّ اه صرررر٘ر
اه٘صررررررطٗ ٟحوررررررُٔ ٟوٙرررررر ٞاه ٔررررررر اه ثٌرررررروُٛ
ٗاالصررو ٌورًٗ ٜررو ل ررر ةهررم يف ً٘ا ررع كررث ٝ
ىل صٚو وت ًّ أورجٔو فضولْ٘ عوجش ٝعّ
ن اٗ ١رٓوأل
املغرررلوِٓ ٞرررو رررر الرررْ٘ ًرررو ٙورررذرل لرررٕ
ممورصرر٘ اه٘ رروٙٗ ٞٙي وررْ٘ ًررو ٙي وررْ٘ لررو
عرر ر ور أرًرررر ٞاألٗطرررروْ ٗاجملوٌ رررروت ٗاهقررررٍٚ
ٗصرر٘ا ١كرروُ٘ا رررو ني ٗ -حنررّ ال ُغرررلم
ررو ني
لطررٌو٢ز ٗٗطِٚرر ٞارأررز - ّٙنٗ ر
فنْ املز ٗ اهضويب حو ى يف ٓرذٖ احلوهر ٞعورٟ
اهثقوف ٞنٗال هلّ عو ٟاه٘طّ نٗال ٗنأر ا ٗيف
كررى حررني ٗدلررويأل فوألٗطرروْ اِررو ػ لوحلقررو٢ق
ٗاحلزٗ ٞٙىلعوع ٞاحلرط لوملضر ٗهٓٗ ٞٚرذا نًرز
ال ولزٖ ًّ كوْ يف ً٘ ع ًو ْٗ ٖ نٗ
ال ٙصررررب احولررررورٖ فٔرررر٘ ًضررر ٗه ٞٚوعٚررررٞ
ٗطِٚررررًٌٔٗ ٞرررر ٞكررررى املرررر٘اطِني نٙررررو كوُررررو
ٗجٔررروت ُعرررزٍٓ طوملرررو ٓررر ٛذللً٘ررر ٞلرررةفق
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احلررر٘ار املبو رررر عرررّ اه٘ رررو ٞٙال ةان احلررر٘ار
اهررذٙ ٜوحرررل فٚررٕ ًررّ ٙوحرررل ٗعورر ٟارأررزّٙ
اهضرررٌول لصرررٌو ن ٜا ًرررً١أل ًٗرررو ت ٙلرررّ
املثقررف حورصررو هقرر ٍٚاهلزاًررٗ ٞطررور ا هقررٍٚ
اهشٙف فٌّ ٙلْ٘ هذهم؟!
اهوِلرررز هرررذهم نٗ عررررَ ىل راكرررٕ جٚررررا
أرًرر ٞملصررو ًٗ٘ا ررع ٗن ٗار ررر ٙررذٓف ىل
االأرروَ ٗيزٙرررر ارأررزً ّٙرررّ ٗعررٗ ٍٔٚحضرررٍٔ
اه٘ط ًٗض ٗهٚؤٍ ٗىللرزاس ل رخ ن ٗارٓرٍ يف
ً٘ا رررع اهضررروب ٞٚامل ةٙررر ٞهوررر٘طّ ٗاهغر ر ف ْٗ
ايل ص٘ ٠لوحليوظ عوً٘ ٟا رع نٗ ًلوصرف
نٗ ن ٗارأل فٌِررع اررراٗي اررا ١ال خيرررَ األٗطرروْ
ٗال ٘س نْ ٙلْ٘ صب ًٚهًأوَأل
ال ٙوٚررررررق يف اهثقوفررررررًِ ٞررررررع ا ررررررر اررا١
ٗنعرررلوي اهو رررب ًٗرررو كررروْ ًِٔرررو صررروبٚو
صٚضررق يف اًوحرروْ اهقبرر٘ي ٗطِٚررو ٗصر فخ
ِٗٙضررً ٟررّ بررى املررووقني ٗلررذهم ِٙرروي جررشاٖ١
لٍ ًرّ يرٍ احللرٍأل هلرّ عِررًو ٙلرْ٘
اخلرر٘ نٗ املِررع ٗاملًحقرر ٞنصررو٘لو هوو رروطً ٛررع
اهيلررز ٗاهثقوفرر ٞفررنْ اهو ررب ات امل٘ارلرر ٞررر
ا  ٜىل طٌز اهلث ًّ األهفوَ ألْ اهعرزٗ
رر املِوصرررب ٞال اورررٚب هوصرررزاح ٞنْ اعٔرررز ٗال
ٙرر ٜنحر ًوٙ ٟلْ٘ اُيجور ٓذٖ األهفوَ اهريت
اهِرَأل
ر ال ا٘رّل
حرررني الرررْ٘ اه٘ ررروً ٞٙرررّ أرررور حقرررى
اِ٘ٙز ٜذللرَ٘
اهثقوف ٞر اغ ىل ٗر
مبصررو نٗ ارا ١عقرٙرر ٞنٗ ٓ روأل ىلمررو عِرررًو
الْ٘ ًّ اأرى احلقرى اهثقرويف الرْ٘ نكثرز
ىلًًٙررو حورر ٟهرر٘ كوُررو اوبٚرر ٞهصرر٘ت أررورجٛأل
امليررزٗح لرروملثقف نُررٕ ًررررن هوخطرر٘ر ٝاملرتابررٞ
عوًِ ٟع اهزن ٜنٗ احولورٖ نٗ اأوًٕ ٗنْ ممو
ٙرررذر ٜلررررٗرٖ نْ ٙلرررْ٘ عصرررو عوررر ٟاهثقوفررررٞ

ٗهوة ٙف املثقف يف حوه ٞرلوهي ٞرنٕٙأل ٗىلةا كوْ
ًِيررذا رراً ١يزٗضرر ٞعوٚررٕ ٙلررْ٘ يف ً٘ ررع
ٙررث األصررً ٟررع اهوررَ٘ فٌ٘ ررع املثقررف ًغررزٗط
لوجلرارٝأل
ر ولرر ٞاهطررٌ ٓرر ٛاهضرروط ٞاملررزأ يررو
عورر ٟاهثقوفررٗ ٞلوةكٚررر صٚوصرر ْٗ ٛنْ  ٙر
ةهررم نْ ِٙيوررو ًررّ آوررشت ضررٌو٢زٍٓ ًررّ نٜ
ً رررو ٙلقٚقرررو ملصررروحلٍٔ فٚضررروفوْ٘ ًِرررولز
 ِٞٚٙنٗ ًِولز فوع ٞٚنٗ ًةج٘ر ٝنٗ ًِولز اهوب ٞٚ
ألعررا ١األًرٗ ٞاهر٘طّ هوخزٙرف نٗطرؤٍُ ٗٓرذا
ًرررو ف ورررٕ كرررث ْٗ حو ررررْٗ نٗ ًرررةج٘رْٗ نٗ
طوذلْ٘ أل ٗار نٗ ُوٚج ٞىل رزاً ١رو ً ٜقبر٘حأل
ِٗٓو ف احلذر ًّ نْ اض األً٘ر لرو راٙرٞ
ً٘اجٔرررٓ ٞر ر ال ١ىل ًٔوهرررم نٗ نفخرررو مم٘ٓر رٞأل
ٗاهوٌ٘ ٕٙاهثقويف نكثرز أطر٘ر ٝىلة نُرٕ ٙصر ف
كغرريٕ ًبلررزا يف اهثقوفرر ٞلٌِٚررو صررزعوْ ًررو
ِٙلغف يف اهضٚوصٞأل
اخلط٘ر ٝيف امل٘اجٔوت اهثقوف ٞٚنْ الرْ٘
مبِطرررق ًٚرررراْ احلرررز فوهثقوفررر ٞاز رررر ًرررو
احنزفررو لررٕ احلٚررو ٝحنرر٘ االحنرررار فو ٚرررٖ ىل
االصو٘اٗ ١اهطٌةُ ِٞٚاهيت لووجٔو األٗطوْ حني
ٙررزا لِوآررو لِررو ١صرروٌٚوأل ٗاملثقررف حررورظ هوقررٍٚ
اهزف ٞ ٚكوه٘طّ ٗاحلزٗ ٞٙاهلزاًرٗ ٞاحلقر٘ق
ألألألا لى ٓ٘ طبٚف يرو ىلةا اعوّورو ٗصرٚلْ٘
كور ٚرررو ىلةا لررر٘ي عرررّ ًٌٔورررٕ ىل ٚرررر عورررٟ
احلزٙررً ٞررثً فٚلررْ٘ ررر اورر ٟعررّ صرروطٞ
ًِحٕ ىلٙوٓرو اُوٌرواٖ ىل اهثقوفر ٞفة ربب عررّٗا
ير روأل ًٗرررو ت ائرررٍ اهثقوفررر ٞيف صرررٚوق ا شٙشٓرررو
ُضوُٗ ٞٚكزاً ٞا ُضوْ ٗاهر٘طّ اوحر٘ي ىل
اض٘ٙغ االصوبرا اهضٚوصٗ ٛاهر ٙاهذ ٜا وٌِو
ًّ اهل٘اكيب ضزٗرً٘ ٝاجٔوٕ ٗكروْ ةهرم
ًّ ًِوٓج اهوِ٘ٙزٙني اه ز اهذ ّٙحنوٗي ىلحٚرو١
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ٗرٓررٍأل ٗٓرررذا نًرررى املقٔررر٘ر ّٙيف افررر ٚاه ررروت
كٙ ٛلْ٘ نكثز ىلُضوُٞٚأل

كُ٘وررٕ األٙرروَ اأوررٔو ٗ ررر ال اررري عورر ٟعٌررق
اُوضو اهِزجض ٛىل اهثقوفٞأل

اه٘ ررروٚ ٞٙررر٘ ٗحرررني ٙقبرررى ل طرررٔو ًرررّ
أور اهطٌ اهثقرويف ال ضرٌوْ نال ٙقبرى ر ٖ
فوو ررررر اهقٚرررر٘ اررررور ٝلوصررررٍ اه قٚررررر ٗ ٝقوفررررٞ
االُفًق ٗاور ٝلوصرٍ اهر٘طّ املرزا اهرذٓو لرٕ
ىل اهوب ٚررٗ ٞكوررٔو يررو نضررزارٓو حررني اشٙررر
اهغررررزٗ يف األٗطرررروْ لوًعرررررف ًررررّ ُصرررررب٘ا
نُيضٍٔ حزاصرو هوقر ْٗ ٍٚنْ ِٙوررلٍٔ ىل ةهرم
االُوٌو ١هوبحر عرّ احلقٚقرٗ ٞاحلزٙرٞأل ٗاهر٘طّ
لررزً ١ٜررّ ةهررم كٌررو نُٔررو ًٌٔررً ٞشرٙرر ٞررق
اهثقوفً ٞثوٌو ًٓ ٛذر ٞٙرق اهر٘طّأل فوه٘طِٚرٞ
ال اُحولز ٗاهفزٗر ِٙوجٕ فقراْ اهو٘اضعأل

ملوةا ُورٍ٘ٓ نْ اهضروطوت اهضٚوصر ٞٚاطرٚق
ةرعو لةفلور املثقف اهِقرً ٞٙنِٓ ٞعرّ ضرٚق
ررررٓو؟ األًررز هررٚط كررذهم ٗ ررر ن بوررو -
ًّٗ أًي اهوجزل - ٞنُٔو نٗصع ررا ٗنكثز
ازحٚبررررو لررررذهم ًررررّ نكثررررز املررررثقيني ٗل ررررخ
صرررروطوأٍأل فوقررررر ُغررررزت صررررو ًقرررروالت حرررر٘ي
اه ً ررررر ٞلرررررني اهثقوفرررررٗ ٞاهضررررروط ٞيف جزٙررررررٝ
األصرررب٘ل األ لرررٛنن رررٍ ا٘صر ر و ىل كورررو
كرررب يف حجٌرررٕ ٗجزنارررٕ نجررروست اهضررروطوت
املخوصررر ٞطبوعورررٕ ٗ رررر ررررر لرررو عِررر٘اْ

اه٘ رررو ٞٙاهثقوفٚررر ٞال ا ر ر نْ ًرررّ ٗ رررو
عورررً ٍٔٚزالبرررْ٘ نٗ رلط٣رررْ٘ رررق نٗطرررؤٍُ
ٗدلوٌ وأٍ لقرر ًو ا ر أطرة ًرّ لورصرٔو
دلوُرررو ٗضررر ف قورررٕ لِيضرررٕ ٗلوهثقوفرررٗ ٞال
خيرررَ رصرروهؤو ًٗررّ ٙررز ٠يف اهِقررر ٗاهوحوٚررى
عررزا ٙضررٍٔ يف طٌررز األهفرروَ ٗاعررر ٝاالُيجررور
لرررو ٗالرررى اهغرر ورات اهررريت ٙطوقٔرررو ْٗ رر ٝ
حقٚق ٞعو ٟاه٘طّأل
اه٘ رررو ٞٙعوررر ٟاملثقرررف ال الرررْ٘ ىلال ًرررّ
صرررروطٗ ٞاألصرررر٘ن نْ الررررْ٘ صرررروط ٞقوفٚرر رٞأل
فوهضوط ٞاهضٚوص ٞٚيو حقى اأز لٌٚرٕ لو شٙرش
ًرررّ اهثقوفرررٗ ٞىل ًررروْ اهضررروط ٞاهثقوفٚررر ٞف رررى
اه٘ رررو ٞٙلي رررى ً٘ا رررع هرررب خ املرررثقيني رمبرررو
اوح٘ي ىل ُزجض ٞٚعوه ٞٚهرر ٠ن رحولٔو فٔرٛ
ا٘جٕ اقبى ارزفخ ارةًز اضروث ازضرٟ
نٗ ال ازض ٟمترح نٗ أج٘ألأل فؤو ًشاجٔو اهذٜ

اهصزال لني اهثقوفٗ ٞاهضروطٞنن اةار َ7102أل
ًررو وِررو ُبرررٗ ررفورا عِرررًو ُطررٚق لرروهيلز
اجلز ١ٜفوعو ٗآٌو عرّ ٗطرّ نٗ صروط ٞن بورو
ص  ٞررٓو ٗازحٚبٔو لوهيلز اهر٘ط ٗاهِقرر
اجلزٗ ١ٜاملض ٗيأل
نٗطوُِررو اجلٌٚورر ٞنًوُررٗ ٞحنررّ هضررِو طرروٝ
حنلرررٍ لوحلررررٗ لرررى ن رررحو قوفرررٗ ٞفلرررز
اغٌوٕ اهِضبُ ٞٚضب ٞٚاهصب ٗاخلطة يف ىلطور
اهوضوًب ٗحضّ اهعّأل ٗهٚط يف األ ًَ املرجِّٞ
فو٢رررر ٝفيو٢رررر ٝاأل رررًَ يف ٘حٔرررو اهِقررررٜ
اه قًُررر ٛاهي ّررروي حوررر ٟهررر٘ كوُرررو ضرررحٚؤو
ل خ اهِزجضٚوت اهفوفو ٞنٗ املوضوقٞأل
ً ر اًزات ُلبرروت ُلضرروت ٓررشاٍ٢
حزٗ ًٗزارات فعو٢ع ٗىلرٓو ألألألأل
نت  ٙوٌِرررو ةهرررم صررر٘ ٠اهقررر٘ي( اأزصررر٘ا
صرر٘ا ١كرروْ اهقرر٘ي حقررو نٗ لرروطً؟ ٗٓررى خيرررَ
ةهم ص٘ ٠نعرا ١اه٘طّ ٗاحلزٞٙ؟!
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ؿسكُ غزاؾةَ ...وؼَمَر وأمين احلسن
د .ياسني ػاعور*
ك غَزاؾةَ ...وؼَمَرر)) امموعرة اؾصييراة اؾسادسرة ؾ صرار واؾروا ر
((ؿس ُ
أمين احلسن ،صررر عرا  6196ؿرن ؿشورورا ادراد اؾب راع اؾضررع رمن
س س ر ة اؾصيررة ( ،)4تصرريف م ؿررفح صررزَّة ؿولىعررة ع ررا س رةِ أؼسررا ؿضشوـررة
وؿ زاوتة م عرد صزَّاتها ،محل اؾصسم األول عشوان (رعرا اؾورز ،)،ومحرل
اؾصسم اؾثاـ عشوان (ؽان صراا)) ،ومحرل اؾصسرم اؾثاؾرو عشروان (صرضودا رو
اؾياا)) ،ومحل اؾصسم اؾرابيف عشوان (ػسازساء اؿرأة (ؼروارير ؾ يراا)) ،ومحرل
اؾصسم اخلاؿس عشوان (سالؿا صاا) اؾوطن).

استتتت تجملٔىع امبٌ٘لتتتتتت ٞرل٘هتتتتتت ٞهتتتتتتت هٛ
بوّ)" :ه٘ كِتُ ُب ً ٚزبعوتُ ست ه اهعتع ٝ
هلت تىل اهب تتتجز ًٗعحع تتتٗ ٛمت ت ا بجملعت ت ًٞ
ت ح ٘لتنري أذتتناً بتتِ اْ
أفتت٘اٖ ازبٌٚت ز ًت كِ ت ُ
جٔتتٍِز ٗ أل تنُ أذتتناً بتتِ اْ جٔ تِعٍز ٗ أل تنُ
أْ
ت ستتق لٍ٘ٓ فلتت
أذتتناً ب زب عِتتٞز كِتت ُ

ٙلُ٘٘ا ب جاًز ُٗٙفلِّجٗا" .ص.)4:

ٗرل٘ه ٞث ُٙ" :ٞٚعجمللن املج ُ١أُعتٕ سٚلتى
اهعع  ٝحبضت٘ املتجأ ٝفٚجملتعٗدز ثتٍ ٙبرت لتّ
ابتتًّ ...تت تهتتم بلتت ٟستتع ٕ ُ لتت ...ٞتا
ٙلتتّ هنٙتتٕ بوتتنِٙ ...جملٌتت ٛهٚتتٕٙٗ ...عتتٚف فٚتتٕ".
ص.)5:

ٗأٓن ٠امبٌ٘لتٗ " :ٞنتّ اُجملعتبت هٚتٕ
فل ت ْ ج ت عِ لوتت ٟاح يز ٗ هتتٚلٍ ذبٚتتب
اُجملل ت ز ِتتنٙى ٗذتتٛز را اهجذوتت ٞاه ٘ٙوتتٞز
لُتتتنٗ ...ٜست ت َٗ ...فِٚتتت٘حم ...بعت ت ضببت تجمللٍز

كىُّ لجف ُ ."ٛص.)7:

م تٍع اهلعتتٍ احٗي صتتم لتتة ًجملف ٗ تًٞ
لتتتن اتتتفر ٔ ز أن٘ ت ت لتتت ٞن٘فت ت ْ)ز
ٗجتت ت ١س ستتتتت ل تتتتج ٝاتتتتفرٞز ٗأ لتتتتجٓ
اهللة :رٗ ُ ٚن اسبل ٙت س اهِ ٓضتٞز
تى لوبتتت ٞاهلج تتتْ٘ز اُجملعتت اس) ٗجتت ١س
ٗظتت ُّ
كىُّ ل ٍٞاثِ ل ج ٝافرٗ .ٞمٍع اهلعتٍ
اهثت ُ ٛلتجملف ًجملفت ٗ جملف لتتن اتتفر ٌٔ ز
أن٘ تتت ت لتتتتت ٞأٓعٗجتتتتت ٞفتتتتتج  ...ذضتتتتتجٝ
ل تتتتج اتتتتفر سز ٗ لتتتتٞ
اهع تتت )١ز ٗ لتتت
مث ُ ٛافر سز ٗاسجملٔىع
ذنث غناً)ز ٗ ل
ذضتج ٝاهع ت  )١رل٘هتٞ
ل ٞأٓعٗج ٞفج
هتتت ٘ٙسش تت ٓف)" :احفلتت تت أجِرتتت...ٞ

أذتتن ٙعتجمل ًِ ٚعٔت ًتتّ اه ت اْ" .ص)84 :ز
ٗاست تجملٔىع اهللتتت ٞاهث ُٚتتت ٞذتتتنث غتتتناً) رل٘هتتتٞ
هتتت سن ُػتتج)" :أٙتتّ تٓبتتت احٙتت َز هلتتن ٗاتتوِ
ْٗ أْ ُلتتْ٘ تتن
ًع ت  ١ا ثتتِفز ٗا ْ ُػ ت
ٗاوِ " .ص.)95 :
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ٗمحى اهلعٍ اهث هت لِت٘اْ اتع٘ اً ت٘
اهلتتتب )ز ٗمت تٍع لت تجملف ًجملفت ت ٗ جملف لتتتن
اتتتفر ٌٔ ز أن٘ ٌتتت لتتت ٞأُفتتت حم اسبٚتتت ٝ
جذٗ ُ ٙع)ٞز ٗج ١س اثتِ ل تج ٝاتفرٞز
ٗأ لجٌٓ أستجمل هعجملٌت ٞاسبجٙتج)ز ٗجت ١س
ذتتن ٠ل تتج ٝاتتفرٞز ٗاستتجملٔىع لتت ٞأستتجمل
هعجملٌتت ٞاسبجٙتتج) رل٘هتتُ" ٞعتتٍ ُعٔت ًعت ٗهٚجملِ أْ
لْ٘ هِ ل ٌْ ٘ٚلِنً ٙفلنٓ ا خجْٗ" .ص:

)707ز ٗاستجملٔىع لتت ٞأُفت حم اسبٚت  )ٝرل٘هتتٞ
اهػ بت س ٓلتذا
كِع ًثى اهلجٗ
"ه٘ املجأُ ٝ
لوٍَّ جن ...ٜأُف حم اسب ٝ ٚجذٗ  ٙفع ."ٞص:
.)727

ٗمحتتتى اهلعتتتٍ اهجابت ت لِتتت٘اْ فعٚفعت ت ١
اًجأ٘ ٝا ٙج هولب ) ًعوعتوٞز ٗجت  ١ثت ث
لتتتتة محوتتتتت اهعِتتتت ٗ - 7 :ّٙحبثتتتت ً لتتتتتّ

ستتجا ز ٙ - 2ت ظؤَّت املجملعت ز ٙ - 3ت ٌ ٗبتععٝ
خضتتتجا)١ز ٗجت ت ١س مثت ت ُ ٛل تتتج ٝاتتتفرٞز
ٗأ لتتجٓ لتت ٙ ٞت ظؤَّ ت املجملع ت )ز ٗج ت ١س
اثِ ل ج ٝافر.ٞ
اسجملٔىع لة اهلعٍ اهجاب رل٘ه ٞهت لبن
اهجرعاق اهجبٚع ٙ" :)ٛهألس ٟاهذِٙ ٜجملعجُت ٛبعتن
أْ اس تجملٚلغ ًتتّ ٙعٚتتن ه تٛع اهتت٘  ٝاه ت أ ٔ ت

ا ْ ًِتت ً ."ٛص)736 :ز ٗاستتجملٔىع اهللتتٞ
احٗ حبث ت ً لتتّ ستتجا ) رل٘هتت" :ٞلتت ُ ًٝتتج٠
اهعت ري ًتتّ ثلت ٍ اتتػ ن ذجملتتُ ٟع تنز فت تا تتّ
ٓتتتتذا اهثلتتتت ٗاهعتت ت كتتتت ْ وبِٚتتتت  ."...ص:

)737ز ٗاسجملٔىع اهلل ٞاهث ُ ٙ ٞٚظؤَّ املجملعت )
رل٘ه ٞهت ج٘هنً ْ)" :اح  ٙز ٗ ْْ ك ْ فج اًز
هلِعٕ خيجملعي مٌ ازبٌ ل ."ٞص.)757 :

ٗاسجملٔىع اهلل ٞاهث هثٗ ٌ ٙ ٞبتعع ٝخضتجا)١
بعبتتت " :ٝه تتتتٔٚنٍ ًضتتتت ٟهِرٚتتت  :أختتتت ٛضبٌتتتتن

971

اسبعّ ً 2073/7/26لر٘ب ٞبعبت  ٍٝبٚتت
ب ُ فذ ٍ ٝلو ٟاه ٌم" .ص.)763 :

ٗاستتتجملٔىع لتتتت ٞاهلعتتتتٍ اشبتتت ًم ٗلتتت
خوٚى) بعب " :ٝاهعِ ٞاشب ًع ًّ ٞلٌج اهػ." ٚ
ص)787 :ز ٗأٓتتتتتنآ " اتتتتتنٙل ٛأمحتتتتتن
امللت ت ف ٟاسب متتتج لوتتت ٟاهتتتجغٍ ًتتتّ فلناُتتتٕ

احه ."..ٍٚص.)782:

ٗخجملٍ امبٌ٘ل ٞرل٘ه ٙ ً :ٞبٕ اشبجمل َ:
" ت ه٘ا ه ت ٛاهب بتتى اتتبر ٓ ...ٞٚت اسبلتت٘ي
ٗس عٗ ...اهنُ ٛبجملع ع ُٚع ي اهوت ٛب جت ل تٚل...ٞ
ٗع كىْ اهب٘ا  ...بجمل  ٟبلتر لِتن ًت ...
احل ه ...ٛخون اهلل ازبِ ٞجن ًِٔت عت ٞلوتٟ
اح ي ...مسعٔ ٗنين ...ف تلجاً ست٘ ٙع ."ٞص:

.)797

ل جل ً٘م٘ل سٍ ًجملعتن  ًٝنوٚعجملٔت ذت ُّ
اهتتت٘نّ لِتتتنً ٙعتتتن تتت٘ا ع ً تتتن هتتت ٚذغ
اتتتت ٗ  ٝاشبوتتتتتن اهبتتتتتن ٙز ٗٙكُعتتتتتٍ " :بْوتتتتتم
ًلت ْ ...بعتتنن ًل ت ْٙ ...ت ت َري اهب ٘هتت...ٞ
اهجج٘ه ٞاهعً ْ" .ص.)78- 77 :

ٗٙعكج ً كجملبجملٕ غت  ٝاهعتٌ ْ املبنلتٞ
اهع٘  ٞٙاملػكبًِ ٞذ سِ٘اس" :ألجف أُعين ًٌٔت
كبتُ ًّ ن ٢جاسز ٗ عتُ ًّ ضب ٚسز ً
ره تتُ أ عتتل ُ اهع ت ق اه ت ً ٛاهتتذٗ ٜهتتنسُ
فٚتتٕ ج ٣ٚت ًٗ ٞتٓ ب ت ً ًِتتذ نفتت٘ه ز ذجملتت ٟأًتت٘سز
ت بتتتٚ
ألتتتجفُ أُعتتتٛز أٌِٙت ت كِت تتُز ً رهت ت ُ
اهنً لٛل ذبت ظتىل لِٚٚتم ٙت ذبتٚو اه٘ذٚتنز
 ٙرّٙري اه ب ز ٙ

س ْ٘ٚاحبن ."...ص.)28 :

ٗذِت ت ْ احَ ٗلب ا ٔت ت ازبٌٚوتتتٞز ٗاتتت٘ ٝ
اهعٗجتتتتتت" ٞك ُتتتتتتت كوٌتتتت ت أهبعتتتت تجملين بعع تتتتتتٛ
اهععلجٙعُ ٞلوِّبٔ ع ًٞعٞز ثتٍع وتشُّ اه ت يري
اهلتت٘ ع ذتت٘يري تتب ٗٓتت ٛتتنل٘ هتت ٛب ت هجج٘ع

مسك غزالة ...وقنر وأمين احلسن

ست مل ًز فتتق ُّ لؤٚت  :هتت ّ٣تٓبتتُ فت ه٘نُّ بت قن ٙت
جٌُ ْ" .ص.)27- 20 :

ٗلجملتتتت ُ اح لَ حٗ ٓتتتت "أنعٌتتتتجمللٍ ًتتتتتّ
خبعٓ ت ُ ...عتتٌ ٔ أُع تتت  ٢ت لٍ ...فلٚتتش
ػ ُٗٔ ٓٗ ...ت ٛضبِت ٍٞللتٚبٍٞز أٙتّ اه٘فت ُ١

ٙتتتتتت أٗ  ." ٜص)27 :ز ٗ لٌتتتتتتتى ًِ٘هتتتتتتت٘د
ذتتنٙثٔ ً ت ابِٔ ت املع ت فج" :مل ت تا ذب ت٘لي ذ ٚتتم
اهناف٣تتتتٗ ٞنِتتتتم صبتتتتج تكجٙتت ت سٍ بتت ت
ذٚت  ...ٝكتت ٛلتتب ًٔت ججاً غجٙبت ً اهبعٚتتن...
ٗأُتجملٍ أُّٔٙت املٔت ججْٗ :تتجاكٍ ُعتٚجملٍ أُعلتتٍ...
لِنً ػ ْٗ أ ي اه٘نّ لتِعْ٘ غتناً الفت ً

حبِ ٢لٍ " .ص.)27 :

لتتتت ٞاُجمللتت ت اس):
ٗاتتتتٌ٘ ستتتت٘ ٞٙ
"كىُّ ذحجن حيل ٛذل ٙت ًٞلتّ ٓتذٖ اح يز
ٗاهذ ّٙلنٗا لو ٔٚز ثٍ ًض٘ا ب جعٍٞز ٗبلتٛ
أٓوتتٔ اهل ت ًنْٗ ا ت ًن :ّٙكتتىُّ خجٙتتش ٙتتق ٛ
امل٘س اه تحجٝز فٚلجملتى أٗ ا ٔت ز هلِعٔت
ِمري  ً ً٘ٙأُعٔت ستجملعٓج اهجبٚت اهلت َ" .ص:

ُٗ .)44عتتتخ تتتعبٔ "أًعتت ستتت٘ ٙجملِ فٔتتتُ ٛعتتتٚخٌ
ًجملآهشٌز ٗنتّ اهجملِت٘ع اه بٚعتٛز ٓلتذا أ ا ٓت
اهللز ٗست تجملبل ٟاحبتتتن" .ص)44 :ز ٗ تتتآهش
عبٔ ٗ ع ٍُٗٔ ٗ ضر ٍٔ ٚف ل ً لتّ ٗنتٍِٔ:
"كِتتتت ا افتتت لتتتّ ذٚلِتتت ٙتتت ُأًلتتتٛز ٓتتت ٖ٘
بضتتتجاٗٝز فحتتتق ٝثلبت تجملين ا ات ت سز جعوت تجملين
ذتتتتٍ
أُغٌتت ت ُ لتتتتٚينز ف تتتتن س جعتتتتنٜ
اهتتكا ز ٗ تتعجس ب ت ح ي جملر تتجد أُف ستتٔ ز
ٗأُ أر ع أمتوع ٛسبٌٔت اه تجٜز فوتٍ أ ري َّ
اهػ َ٘ٚذب٘نينز ٗ جاس ًُ ٛخللت تل ٢نري
محج" .ص.)47 :

تم ٗاهتتتٚلف
ٗاسبٚت ت  ٝاهعٗجٚتتت ٞبتتتف اه تت ِّ
لً ٞعم غعاهتٌ ٗ ...ٞتج)" :جتنا س ات خبٞ
ذتت٘ي اشبُ ٚتتٗ ٞاه تتجفز ًت أْع اسبت ع ًت لٚتتع

اإلُعتت ْ لتتتّ اسبٚتتت٘اْز بٌِٚتت  ٙتتتكك ْ ًعتت ً
ب هعِش اهذٙ ٜعين ٙتذا ١ا ختجز ٗ رت اهلضت ١
لوٚتتتتٕ :أ تتتتعج أُعتتتتين تا أفكستتتتٕ ...فعتتتت٘ف

 ِٔٙتتتين ب هجملقكٚتتتتن" .صٗ .)59 :حيلتتتت ٟأْع
ا٢ر ًٞف ذت ًِٕز ثتٍ اذتت عتٚى تج ًٝتج
فتت٘ق اتتخج ٍٝكُجمل ت لو ٔٚت " :اتكجُٗتت ٛا ٌ٢ت ً".
ص.)60 :

لتتتتتٞ
ٗٗٙتتت ت س اسبتتتتتج ٗمتتتتتر ٓ ٙ
ن٘ف ْ)ز اسبج اهع مل ٞاهل س ٞٚاهت ٗاتفٔ
ٗا ٞٙاسبتج ٗاهعتوٍ)ٙ " :لتّ
٘هعجملٜ٘
تهتتم ذلٚل تًٞز بتتى ٓتت٘ اهلتتن ز ٗٙتتن اهلتتن جوٚتتٞ
ف ٌٚت ا لبتتتز ٙتتن اهلتتن جمسٔ ت ذ تت٘ ٌز
ذتتن٠
ُفلتتج لوتت ٟنجٙلجملٔ ت ُ :عٔتت جملتتنفن
ِّ
كف املٚعاْ ب حه٘فز بقلنا ٍ ُرلٟز ًٗ
اهتتذٙ ٜتتنفعٔ عتتجفز أذتتن ٙعتتجف" .ص:

.)77

اسبتتتتج اهتت ت ًعتتتتجس اسبٚتت ت ٝز ٗ تت تجع س
ُلوت ل ات س ٗ قن ُ ات نز
اإلُعت ْ "اُلت ع ِّ ٙ
ب ٌِٚذبتَ٘ فت٘ق أستٕ غٌ ًت ٞست٘ ا ١تلَّوجملٔ
هف فت س بػتتٕ اهتتج ١ٜز ٗ تتن خعِٔت بػتتٚغٍ ٗ ٔتجن
تتنٙنّٙز ًٌٔتتٌَ٘ ٓتتذٖ اح ٙت َز ذ تنل اح قز
٘ٙجعين ً ٙل ٚاهِ حم ٗنينز أٗ ُّ هت٘ أُعتٛ
أستتتت٘ق ستتتتر بٞز ُ تتتتف ٛاسبٚتت ت ً ٝتتتتّ لعتتتتش
حتتج ّٙلوتت ٟأ اتتفٞ
أاتتر بٔ ز أبتتين ب ت اً هؤٌ ع
اهض ٚع املذيز ك ٛعٓج اح ي خ ٗ ١اف ."١
ص.)73- 72 :

ذ هٔ ٞجن ٗ ج ٍ ٗ ً أث س ُنُ ٞه فٛ
ب ِ ق:
"أُ ذوٌ ٛبمْ كوٌ/ٞأْْ ٙعىْ لِنٗ ٜنّْ
ذجٗ ٗ خجا ً /ل ْ ًرّْ
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خذٗا املل س ْ ٗاملِ ا ْ بتتتتتتمْ /خوتتتتتتت٘ا هتتتتتتتٛ
اه٘نّْ" .ص.)74 :

ٗاهعِتتت٘اْ املعبلتتتج لتتتّ املضتتتٌْ٘ اهللتتتٞ
اهع ستتتت ٞكتت ت ْ اتتتتب أٓعٗجتتتت ٞفتتتتج ...
ذضتتتتج ٝاهع تت ت )١ز "لِتتتتنً اتتتتج اه ػتت ت ٝ
اتتتوش :ا جملوعتتت٘ا لِٔٚٚتتت ز ٗاجعوتتت٘ا جبٔجملٔتتت
اهكا  ...فل هت اهع  :١سقبلج ذبت اح يز

اهجمللتتتن بٔتت ز ٗكتتتنسُ ألتتتكف تت  :فرٌِٚتت
أ تت٘ي أُذ لبتتمز فٌعِت ٖ أ لُتت ٛأذبتتم أكثتتج" ُتتعا
ب ُ)ٛز ص.)709 :

لتجملٕ اهث ُٚتً ٞتّ
ٗاهنل٘ ٝهوعٚف بَ٘ ٢
اهلعتتٍ اهث هتت أُفتت حم اسبٚتت  ٝجتتذُٗ ٙ ٝعتت)ٞز
٘ ٍٝبفعى اه ٞ
ف حملب ٞذب٘لي ُل ط معفِ
اإلُع ُ ٞٚاهععٓ" ٌٞٚلذا ألنسُ ج  ٚذٛ ٚ
بِ ت  ١لوتتً ٟجمل وب تتٕز ٗ ذ تتُ أ لتت٘ا رً ٢تتٛ
اهعٌى ربلة اسبٚلتع اهلتب ًتّ أٗ ت ٍٔ
هألبِت ت  :١لوِٚت ت بتتتذي ا ٓجملٌت ت َ اسبلٚلتتت ٛبٔتتتٍز

ٗهتتتتّ ٙتتتتنَٗ استتتتجملبنا كٍ" .ص)86- 85 :ز
اهلل ٞاهت ٘ملت ُضت ي ذتع اهبعت اهعجبتٛ
ا كاكٛز ٗ ٘ ً تن "ًتّ ست ْ٘ٚأنتىُّ
 ٙت ٗنتتين ...فتتق  ً ٠تتن ع ت ُنُ اهعتترب " .ص:

هٚع٘ ٚا ذ ٍٔ ٚبعجٗ " .ص.)732 :

.)93

ٗ لة صبٌ٘لجملٕ اهجابعت :ٞفعٚفعت ١
اًتتجأ ٝتت٘ا ٙج اهلتتب "ًعوعتتو )"ٞذبعتت ٟاملتتجأٝ
بجمللنٙج اهل صز ٗذبوٚى ً لجٓ ًٗ٘ا فٔت

)97ز ٗاُ تتت ت ق ًعتتت ت ٕ اهعجبٚتتتتت ٞاهِضتتت ت هٞٚ
" ٙب ري اهعج ٓ عٗ ٚاُ ون ٙت ًت٘كو" .ص:
ٗاإل ا ٗ ٝاهجمللتتٌ ٍٚهجملرلٚتتن اسبوتتٍ ٗاحًتتى
اهلل ٞاهع بع ٞذنث غناً – أٓعٗج ٞفج ...
ذضتتج ٝاهع ت )١ز اهتتنكجمل٘  ٝاه هبتت ٞاه ت
ذللتتت ذؤٌتت اهتتذ ٜك ُتتت ذبوتتٍ بتتٕ "ن هبتتٞ
عستتتتجملٔ ًِتتتتتذ ل تتتتتج ستتتتتِ٘اس لجٙبتتتت ًٓ ...تتتتتى
ل تنل ف هلتتن تنعًت هتت ٛتاس ٙتتَ٘ أ ل٘اتتٞ
لُِ٘جملٔتت ت ذتتتتنث ...غتتتتناً) ذبلتتتت ٛلتتتتّ فجملتت ت ٝ
حينٗٓ احًى بتقْ ربتجملةع نبٚبت ٞأنفت يز فٔتى
اسجمل تتتتجفت ستت ت ٔ ًِتتتتذ وتتتتم احٙتت ت َ" .ص:

.)702

لجملٕ اهث ًِت ٞأستجمل ٌ
ٗ ذ اسب ل
هعجملٌ ٞاسبجٙج) ًّ اهلعٍ اهث هت ًتّ صبٌ٘لجملتٕ
ُروتتن فض ت  ١ذ لبتتٕ "لِتتنً اتتر٘س ٗجتتن ٔ
ِّ ٙ
ًجملٌتتنل  ٝلوتتت ٟستتتجٙج ٜاهتتتذ ٜاستتجملر ي طبتتتنل ً
محٌٚتتت ً :نتتت ا ذحتتتىن لوتتتت ٟاتتتتن ٓ ز ل تتتتجُٝ
أُف سٔ املِجملعٌ ٞب ُعتح َ بتن ٙز هذلت ُٞمت ٍ
هذ ٙت ٍذ فٌتتٛز هتتذا ا كبتتت ًِٔ ت خبف ت ٍٞأك ت
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ث ث لة - 7 :حبثت ً لتّ ستجا ٙ - 2 .ت

ظؤَّتتت املجملعتت ت ٙ - 3 .تت ت ٌ ٗبتت تعع ٝخضتتتتجا)١ز
ٙجكتتع لوتتٟ
ِّ
اهللتت ٞاحٗ حبث ت ً لتتّ ستتجا )
تتتن اسبت ت ٗلتتتنَ ا تتتكاْ "أ ختتت ٟا ُٗتتتٞ
احخ ت  ٝت ِتتٕز ٗأ عتتٍ أ َّ حيولٔ ت ًُع تجملػج ً
نجا جملتتٕ املعجملت ٝز ًت فجمل٣تتت ع لٌتتن وبٔت ب مستتٕ
كوٌ مسعت ف ٗر ػِل :ٛأُ سببتٚوز ٗذبتٚو
هٛز ًُلجع ًٝسجٙج ٔ  :حيتبينز هلِعتٕ جبت ْ

أً َ أٓوٕ" .ص.)749 :

ٗ لجملٕ اهث ُ ٙ ٞٚظؤَّت املجملعت ) ٙجكِّتع
لوُ ٟب اسبٚت ٝز ست٘  " ٞٙست٘ ٙ ٞٙعتٚف
ازبٌ ٚب ذكاَ ًلُ٘ف ُعٚح ً ا٢ع ًز ٙضتج
بتتٕ املثتتى مل ت فٚتتٕ ًتتّ ضبب ت ٍ ٗ ٞلتتنٙج ًجملب ت هفز
تكج تهم ب ب اهف ٚلت ْ ٘ٙذِت بت٘هم اهثت ُٛ
لِتتنً را ُت ز هتتذهم ُ تتعج تتّ اهعتت٘ ٙف بتتقْع
اهلل ذ ت ً ٛبوتتنُ ز حُعٔ ت ٗ فتتت ً ت ك تىل لجب تٛن

مسك غزالة ...وقنر وأمين احلسن

اذجملٌتت ٟبٔتت  ...فل ُتتت جتتنٙج ٝأْ عتتٌع ٟبٚتتت

امل متتتتتت ...ٛكقُعتتتتتتٕ اسب متتتتتتج أبتتتتتتناً ."...ص:

ً تتتن " ً تتتن أستتتِن
ُٗتتتب اسبٚت ت ٝ
ٗجعتتتتتت ٛلوتتتتتت ٟب ٘ٚتتتتتتم املضتتتتتتٞ٣ٚز ف تتتتتتلجاً
ه ٚمسِٚمز ٙف٘ لبلت ً بع تجن اح تٟٔز بٌِٚت
ٗبتتم ًتتن ٠اه٘ تتتز ح تتعَّٟ
أ عتتل ٗست
غٌٚتتت ٞبٚضتت  ١لوتتت ٟستتتف٘ ستتتُ٘ٚم اهععتتت."ٍٚ

ٗخيجملٍ امبٌ٘ل ٞبفلجً ٝعبلج ٝلُِ٘ٔت بتت ً
 ٙتتتبٕ اشبجملت ت َ) " :ت ت ه٘ا هتتت ٛاهب بتتتى اتتتبر...ٞٚ
فتت سبل٘ي ٗستت عٗ ...اهتتتنُ ٛبجملعتت عُٚ ...عتت ي اهوتتتٛ
ب جتت ت ل تت تٚعٗ ...ٞريعري كتت تىل اهبتتتت٘ا  ...بٚجمل تتتتٟ
بلتتتتتر "...ز ٗحبتتتتت ل اهتتتتت٘نّ" :لِتتتتتنً ...
احل ه ...ٛخون اهلل ازبِ ٞجن ًِٔت عت ًٞلوتٟ
اح ي ...مسع ٓت ٗنتتين ف تتلجًا ستت٘  ."ٞٙص:

اهعج " .ص.)752:

ص.)754 :

ُٗ تت٘ ٝاسبت "اُتتعٗس بتت ٛج ُبت ًز تفجمل ٓ
نغتتنح ذتت٘اف فٌتتٛز ستتلَّجٌٓ هذٙتتذز ٙتتنهٛ
اهوع ت ْ ب تتٔنٖز ًكلتت ٞكتتقحم ا تت٘٠ز لتتعف
بتت ت ت ز ٚثتت ت  ٝاهفتتتتٍ ذوتتتت٘ ً ٠تت تجملٔ  ."...ٝص:

.)758

ٗ لجملٕ اهث هثٗ ٌ ٙ ٞبعع ٝخضجاٙ )١لنلَ
ذلٌ ٞدبجبجملٕ اسبٓ" ٝ ٚلذا اسب ُّ جيعوِ
ُّ ب ُ أكثج" .ص)777 :ز "ٗا

ًتّ

اسبتتتت ت ل ٓتتتت ت ٌ ًتتتتتتّ املعجكتتتتتت ."ٞص.)780:
ٗاسببٚبٙ " ٞلجمللج ٗ ٓ لو ٟاُجملعت اسببٚت
ٙعتت٘ ًِجمللتتجاًز كٌ ت اح ٙت َ اشبتت٘اهٛز ًتتّ
أجتتتى أْ ٙجملعٗجٔت ت ز بتتتى أاتتتبرت تتتجٙلجملٕ
محى اهع

ف ل ً لّ اه٘نّ" .ص.)779 :

لتتٗ ٞلت خوٚتتى)
ٗاهعتت٘  ٝاهتت٘نّ
 ٙكِّن أذن أبِت  ١جٙجملتٕ املٔت ججًِ ّٙتذ ستِ٘اس
لنٙتتتن ٝذلٌتتت ٞاسبٚت ت  ٗ ٝعتتت٘ ٝا حتتتج " :ٝتتتن
ً ٜلت ْ ًتّ اهعت ز
عٚف خ د س٘ ٞٙز أ ل
ً ت تت٣ت ًتتّ اهتتعًّز هلِعٔتت عتتىُّ عتتلِم
اٌ٢تت ً نتتت٘اي اه٘ تتتتز ٗأٌِٙتت ذووتتتت اتتتنٙل."ٛ
ص.)793 :

ُٗ ٘ ٝاهول  ٙ" :١اًجأٗ ٝع ٠ذض٘ ٓ ظٌق
اهعِ٘اس ...بقٜل ذحجن أ ً ٛغجب  ...اه لت س
ذبت ت٘لَ ذتتت٘ي ٗذتتت ٛكت تىع ذتتتف ِٗٓت ت ٙعتتتٚف

.)795- 794

.)797

ٗهوٌحٌ٘لًٚ ٞعاس فِٚع ٞبنٗ :
 - 7اهوػ ٞاملعبلج ٝلّ ذت ل اهت٘نّز ٗاستجملعجاي
ت٘ا ع
ٙخ س٘  ٞٙامبٚتنز ٗاهجملحت٘اي
ً تتتتنز ٗاستت تجملعجاي خئتت ت امبٚتتتتنز
ٗ ٘ثٚن احذناث.
 - 2ا ستجملٔ ي ٗاح تت٘اي املتتقث٘  ٝاهت
لة امبٌ٘ل.ٞ

ت٘عد بٔت

 - 3اهجملِلتتتٚة ٗاهجملضتتتٌف اهوتتتذٗ ّٙثعتتتن بٌٔت ت
احذناث.
 - 4متحٚن اهب ٘هٗ ٞاه ٔ .ٝ
 - 5اسب٘ا اس ازبٌٚوٗ ٞاملعبلج ٝاه عتن غت٘
اهتتتِفم ٗ عبلتتتج لتتتّ امل ت ت لج ٗاملعتتتل٘س
لِٕ.
 - 6اهللتتتتة اهفتتت ٢عٝ
أ بٞٚز ٗك ُت ك

ًعتتت بل س ٗجتتتت٘ا٢ع
:ٛ

 ل ٞأٓعٗجت ٞفتج  ...ذضتج ٝاهع ت )١املج بتتتت ٞاهث ُٚتتتت ٞبتت ت ٢ع ٝاهبعتتت اح بٚتتتتٞز
ُٗ جس املورن اهذٓو هلرٚف ٞاهبعت
بجمل ٙخ  .7997- 4- 7ص.)94 :
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العدد  - 969أيلول6198 /

 ل ٞذنث غناً) اهلل ٞاهف ٢ع ٝرعت بلٞٙتتتش ً تتتن اح بٚتتت ٞاملجكتتتع اهثلت ت

ًٔجج ْ محة اهثل

ل ت َ 7998ز ٗج ت ٢عٙ ٝتتَ٘ اهلتتنحم اهع ت ملٛ

ًٗ ل َ 7997ز ص.)704 :

ًّ املعجمل

 لٗ ٞل خوٚتى) اهللت ٞاهفت ٢ع ٝبت ٢عًٝٔججتتت ْ ً تتتن اسبتتت  ٜل تتتج هوثل فتتتٞ
ٗاهكاث ل َ  .2004ص.)796 :

 -اإل تت ٝ

فتتت٘ر اهلتت ص بتت ٢عً ٝتتتنذت

 ٞٙاإلٙجاُ .ٞٚص.)796 :

ٗ ْ ك ْ ًّ كوٌ ٞلت ي ُٔ ٙت ٞاستٞ
ٓذٖ امبٌ٘ل ٞف ُعِ ُلت٘ي٣ِٚٓ :ت ً هولت ص املبتنع
ٓذا اإلُجمل د اهللل ٛازبٌٚتىز ٗ املعٙتن ًتّ
اهع ٗ ١اإلبناع.

للتتت د اح بٚتتتت ٞهعتتت َ 7992ز ٗجتتت ٢عٝ


974

اهفين اهع ب ل ج
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املرأةُ واالغرتابُ يف قصص
الكاتبة املغربوة (فاحتة مُرشود)
د .ولود جاسم الزبودي*

-املقدمة:

تطوي صفحااتهها بدفد انفااه الرواوفةهو للولفوس يف مففال فف آخفر ال وقفّ
مشقةً ا سابقوه (الشفدرُو والرواوفةُ)وأال وهفو (القصفة) تناحُنفا -الفدكنورة فاحتفة
مُرشود -باصدارٍ مموزٍ مدطّرٍ بأروجٍ حيبرُ بواض الورقِ مبجمواةٍ قصصوة بدنفوان
(ألن احلُب ال وكحف)) الصفادر ُة اف املركفز ال قفايف للكنفابو للنشفر والنوزوف و
الفدار البوضفاا-املغفربو الطبدفة األوس سفنة 7157م .وصفدر الكنفاب بفاللّغن
الدربوة واالنكلوزوةو فكانت االجنلوزوة م إجناز االسناذ نور الدو زوونين.

تصففففدرت اةمواففففة مقولفف ف ُة (إ وففففّ سففففووران) (5155م5111-م)
فولفففو وكاتففب رومففان) نشففر اامالففه بففاللغن الحرنفففوة والرومانوففة ومقولنففه
(لوكففففان آدمُ سففففدوداً يف احلُففففب ينبنففففا النففففارو .).وتق اةمواففففةُ يف
()571صحاةو تضم مثان) قصفص بأسفالوب فنوفةٍ تنلحفةٍو يف الشفكِّ والننفاولِ
ص هفف) (الف فرُ يف األنامففّ إدمففان اللدن فةُ ايمول فةُ
والقضففوةه والرؤو فةه والقهص ف ُ
حل فب ال وكحفف) ألنففين أسففناقّ ُه
حلففب مفلفففّ تركفف) ألن ا ُ
للشففدر اففدوُ ا ُ
شراك احلن .).

ملاذا القصّة..؟كٚفف فكا هلٍةأفف ف َْ ّٞة٘شٓفف ف ا ً فففف٘ ٍٓ
ألدب ،ٛبٍهتِقٓفى بفف شِفْٕ٘ َٗيفٍهٚاّ ٗ ػٍٓفٍجّ
كتوف ،ٞشقد بفدَج هدكت٘ ٝفشٍؼفً ٞشيدفٚد
ً ٘ ٍٓ الُت ٍ ٔ ٗ هذ٘ٙع هطأع ٗ هت٘زٙع
ًففففففففففففع ه فففففففففف ف ي ،شلٍُففففففففففففث هففففففففففففدٗ ّٗٙ
ف ميففٍ ١ج ٗ ،2002/ق عٍدفف  ،2002/ة ففٍي

ٙقى ب/ُ ،2000/ٍِِٚعْ عِّ ٛـُطف 2002/ٟ؛
حففٍ رففٍ١ج كتٍبفف ٞهيٗ ٙففٙ ٗ ٞففٍجف ؿ ففٍج
الغففففف ف  ،2002 /كٍهفففففففا ت ففففففف،2002 /ٞ
ؤٌٍج ،2000 /ؿف

هتفََُ٘ . 2002 /الصف ُ ٓفذ هتِفّ٘ع هلتففٍبٛ
كتٍبفففٍج د .شٍؼفففً ٞشيدفففٚد ،فففٍ
ففي
*
ٗكٚك..

منطففي َٜ ،2002/يفف٘ د ؽفففٙ ٛففٍ ٘س فف/ /

ِ ،2002خي هطيٙف َّٗهفٕ ،2002 /حفٍ ًفٍ

هيصٚفى،2002 /

*

كاتب وباحث عراقي.

العدد  - 111أيلول7152 /

كٚففك ميلففّ ه ففٍعي َْ ٝةلففْ٘ ٗ ٚ٢ففٞ
وففٍٕ ًٗففد دّ
ٗ ٍصّفف َْٗ ٞػٌففعا ٓففذ هلففى
ٗٗ قٕ عٍد ٕ ٗ صد..
ألْ ففففٍعي ٗ البففففد ع الوففففدّٖش دففففلى
ً  َٗ ،ّّٚبٍِ ١كُ٘ليٙيت ال ميلّ ةػفَٗ ٖ ٚ
ه أد بفٕ ،شٍألشلفٍ ًٗفٍ  ٙفتوسش هفذ ج ٗ
ه قى هأٍطّ ًٍٗ ،ةلتٌٕش أليٍ ٙي ًع ًتالن
ألدٗ ج البد ع ً٘ٗ ٞٚكأ ٞهتقٍِج هسّيد،
ًٗ يشفففف ٞيففففتتد َ ًفففففٍةٚظ هلتٍبففففٗ ٞمففففث
ألشلٍ  ،ةشأِٗ ٟةشتو حٍ ة٘هدش ب فلى ٗالدةٔفٍ
شتففُةً ٛففي ّ ٝد ف يّٗ ،ةففٍ  ٙ ٗ ّٝفَٗ ،ّٞخففي ٠ةففُةٛ
صّٓ .ٞلذ ٓ٘ هلٍةا أدع ،الىطٓط ٗال
ٙقف فيّ كٚفففك يف فٚلْ٘ ه٘هٚفففد ؾدٙفففد ،ب فففد
كٍضٕ ًٗ ٍٍُ ،ّٝشٌٍ َْ ِٙتٔٓ ًّ ٛذ هصفي ع
ٗ هتقففف٘ٙا ٗ هأِفففٍ ،١صتفففِٙ ٟتأفففٕ كٚفففك كفففٍْ
ُتٍرٕ ٗؼث ًَ ٜشسٌّ َٗ ٟدلى.

حلبّ ال يكفي)/
عنوان اجملنوعة( :ألنّ ا ُفٍ َختففٍ ج هلٍةأفٓ ُٞففذ ه ِف٘ ْ ٓففذ
َٗالّ ،حٍّ ٓفى ؿُفاّ يفو  َٗ ٞكٌّٚفً ٞفّ ف٘ ١
ٓففى ٓفف٘ ريعففٍج عففالش ..؛ ٗ ففٍ ال ٙلففف ..ٛ؛
عِفف٘ ْش ٙسففتف ّ/توقفف ،ٛشٚففٕ ًففّ هػي ٢أٚفف ٞففٍ
ةدع٘ هقٍ  ١٠ىل هأضد جملٌ٘عف ٞهو٘صف٘ي
ىل َر٘بَ ٞي٣وتٕ.
شٍؿفف فاّ دْٗا كي ًفففف ،ٞدْٗ ًَفففف٘ ي ،دْٗ
عفففٚر كفففي ،ٍٙدْٗ شلفففي ،دْٗ صيّٙففف ،ٞدْٗ
صسففففٍس صفف ف ،ّٛدْٗ ٗ ..دْٗ ...ال ٙلفففففٗ ،ٛال
ٙلتٌففى..؟؟ شففال صففاّ بففٍ طو ٗ ،كففخ ْٓ ٝففٛ
هتزٍ ب هيت دٍخثْ شٔيًفثْ شٌٍةفثْٗ ،عدٙفدْٝ
حملففٍٗالجش هففيت ًففٍ يففتطٍعثْ َْ ةقففتضٍا رففد
ه ٍد ج ٗ هتقٍهٚفد ،رفد هقف٘ ُف ٗ ألعفي ،
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كخ ْٗ ًّ ألصأٓ ًّْ ٞيباُ َٗ ،تضيُ ،تٚزٞ
هف ففى؛ ن ْْ ؿفاّ ه٘صففدٖ ال ٙلففف ٛبففى وتففٍش
ىل ًقًٍّ٘ج ُٔ٘ضٕ ٗ يتٌي ٖ ٗ .صف ؿفا
ةي حِفففٍ ألدبفففف ٛدففففٍٓد ْٝعوفففف ٟبٚففففٍْ ٍُٔٙففففٍج
ه ال فففففٍج ًخفففففىف ًٗٗ ٘ٚر٘هٚفففففث ٗ ،ف فففففٚ
ٗهٚوفففف ، ٟف ففففٗ ٚهأِفففف ، .. ، ٟيففففيعٍْ ًففففٍ
ُتٔث ٗكٍُث خ٘ ة ٌٍٔٚةي رٚد. ٍٙ

املرأة يف اجملنوعة القصصية/كى َعٌٍ ٍ فد ي ،ٞٙ ٗ ،ص ٞة ىّ
يٍَٓ ُٝرسٍّ ٗ طأفٍّ ًٌٔف ٍّ هفلفي ٗ ٝفد
ٗ هِتٚزففف ،ٞكتٍبٍةٔفففٍ ًفففّ بِفففٍج ه٘ فففع ،فففٍ
ة  ٚف فٕش فففيَ ٗ ٝالُسفففٍْ عًٌ٘ف فٍّ ًفففّ ضفففطٍٔد
ٗصيًففففففٍْ ٗدًففففففٍ ٗصففففففيٗب بلففففففى َُ٘ عٔففففففٍ
ٗةصٍُٚفٍٔٓ .ذٖ جملٌ٘عُ ٞقفيَ ُٗتفٍبعش فيَٝ
ًٗ ٍٍُةٍٔ ٗ ،هطػ٘ط جملتٌ ،ٞٚ

الوجه األول للنرأة /بصورة شهرزاد:شفففف ٛهقصففف ٞألٗىل ف هسّفففي

ألًٍُفففى/

ص 43- 11صفففف٘  ٝهوٌففففيَٗ ،ٝه ففففٍٓيً ٝففففٍ
عففٍدج خفٚفف َٗ ٞيففي ،ّٞٙجملتٌففع ػففٍ بَٗ ٛ
ه يبفففف ٛعًٌ٘فففٍّٓ ،فففف٘ الدففففتػٍي صففففٍهٍُ٘ج
ٗمحًٍففٍج ًَٗففٍكّ خٍصفف ٞةسففٌّ ٟفهوتففدهٚم
ٗٓفف ٛةسففًٌٔ ٞٚذبفف ٞهفففف هففدعٍ ٚ ، ٝففٍَ ُسففٍ١
ب ٌفففى صيكفففٍج َٗعٌفففٍي بٍٙفففدٗ ّٔٙدففففٍّٓٔ
ٗصففففدٗ ّٓ هيرففففٍي عففففي  ،ٝهتلففففْ٘ ب فففففدٍٓ
٘ ف ٗ ٞالةفففٍق عوفف ٍ ٟيفف ٞرِسففًِٔ .ٞٚففْٞ
ٗػفٍ  ْٝعف ،ٞرفٍ سش افى هقفًٍَُْ٘ٗ ،فٍَ
َُ ٍ ؾٌٚع.
ٓففففذٖ هقصفففففُ ٞففففي ٠فدفففففٔيز د هفففففيت
ٙسفففتػؤٍ رفففى يفففٕ فيف ف ٚد هت ٌفففى ًِٔفففٞ

املرأة واالغرتاب يف قصص (فاحتة مُرشيد)

هتففففدهٚم هأٍعففففد هاليففففبخٍٙ ،١ففففدّع ٛبُُففففٕ
طففط ً ٔففٍ َْ ةسففتض٘ عوفف ٟوففا
 ٙففقٍٔ ٗى ٓ
صففٍصا حملففى فصففٍهْ٘ هتففدهٚم َْٗ ٙتٗ/رٔففٍ
ٗب دٍٓ ٙفتٍ توفٕ ًفّ أوفٌٍٔ .نال َُٔفٍ ةلت فك
ب ففففد صففففف ًففففٍ ىطففففط هففففٕ غيمئففففٍ فيفف ف ٚد
بٍيففففتتد ًٍٔ رسففففيّ ألٓد شففففٕ ُٗ ٗ/ةففففٕ هقتففففى
هيرى فًس ٘ٚشٚوٚا ،شيُس ،ٛهسأ ف ًفّ
عٌيٖ ،يتقيّ في كر ٗ ،ب فدٍٓ ٙتفٗ/ش ًفّ
ًيََ ٝخي ٙ ٠قٍٔ فهٚو. ٟ

الوجه الثاني للنرأة /الرقيقة احلائرة:ٗ هصفف٘  ٝألخففي ٠هوٌففيَٝ

صففٞف هو ِففٞ

ؾٌٚوفف ٞهو ف ي/ص 25 - 34صٚففد ٙلففْ٘ش
دٙفف٘ ْ د ف ي ٜعِ٘ ُ فٕشف ٗ ق عٍد ف ٗٓفف٘ دٙفف٘ ْ
ه ٍعي ٝهيٗ ٚ٢ف ٞهقٍصّف ٞفشٍؼفً ٞيدفٚد ًٗفٍ
وٌو فٕش ًففّ ع ف ٗ ًٍُٗسفف ٞٚة ٓو ف ش نًففيَ ْ ٝعوٚففٕ
ً لوتٍٔ ًٍٗ صفٍبٍٔ ًفّ عال ف ٞصفا فُِ٘فٞ
ًففع ر فىٕ َٓففد ٍٓ هلتٍبف هففد ْ ٘ٙألُ فٕش خ ف ش
هسٍْ صٍي  ٙأّيش عّ صٍهف ٞه ف هفيت  ٚ ٙفٍٔ،
نًيًَ ٝتٗ/ر ََٗ ٞه٘هد ٗ ،ّٙهيرىف ِدَ َع/ب
شففففٍقا عٌففففيٖش أل ب ففففف ٌٓٗ ،ففففٍ ميتِٔففففٍْ ًِٔففففٞ
ًد يفف ف ّ ٗ ٞصففففد ،ٝففففيَ ٝةشففففد ّسش
هتففففد ٙ
هيٍٙضٍٚج ٗ ه ٍد فِدَ ٙشفد ّسش ه يبٚفٓ .ٞفذٖ
ففيَ ٝهفففيت ٗضفف ث صٍ فففٍ ٓفففذٖ فففلو،ٞ
َ دجْ ص فالّ ًففّ صففٍصأ ٞهففد ْ ٘ٙفٗ ق عٍد ف
 ..هتِصضٍٔ بفٍه ٘د ٝىل بٚتٔفٍ ٗعٍ٢وتٔفٍ ٗة تف
ال ٗ ُتٔف ٗ .ٟفٍ فٞ
ًٍ ًيّجْ بٕ كٍْ صوٌٍّ مجّ ٚ
ٍُٔٙففف ٞهقصففف ٞهودالهففف ٞعوففف َْ ٟفففيَ ٝعفففٍدجْ
ه٘عٔٚفففٍ َُٔفففٍ ةيكففثْ ه ِففف ٞه فف ي فدٙففف٘ ْ ٗ ق
عٍد ًيكٍُّ٘ عو ٟهطٍٗه ،ٞهتتضيّ ًّ ٓفذٖ
هو ِ.ٞ

الوجه الثالث للنرأة /املرأةُ احلُله :صّٞف عدٗ ٠ؿُاّ.. 25- 22 /ةأدَ
هقصّ ُٞب أٍ ٝف ٓ٘ ؿاّ ٓلذ  ..الوبَش ي٘٠

ُفسففففٕ / .ص . 22صّفف فَ ْٞخففففذةٍِ ىل ألرفففف٘ ١
هيًٍُٗس ٞٚهصٍد  ٞهفيت كفٍْ وٍٓٚفٍ هِّفٍس
يِ٘ ج هخٌٍٍُِٚج ًّ هقفيْ ٍضف ،ٛغٚفٍب
هتقٍِج ؿدٙخ ٞف ٗيٍ٢ى الةصفٍي ٘ -بٍٙفى،
الُبُٚففث ، ..شٔٚففٍ  ٙففٚر ه ٍد ف ش عوفف ٟصففالَ
ًٗ٘ عٚد ٗ كيٙفٍجٗ ،كٚفك ٙلتفاش هييفٍهٞ
هٔ /ٌٚففٍ ع ففي ج فيّ ج صتففٙ ٟقتِ فعا ًففع ِخففي
صففٞ
ٗ ف ّٞعوففً ٟففٍ ي فطٓيا شٔٚففٍ ًففّ ً ففٍعيّ ،
ًيَ ّٝووُ شٍ بٔفٍ عٍدف ٗٔٙف ٍٚبٔفٍ ٗٓف ٛال ة وفٍ،
ٓففذ ه ففٍب ٗ هطٍهففا ؾففًٍ ٓ ٛفف٘ فًففي د ،
ٗ ؿأٚأ ٛٓ ُٞفًيً ٍٙفّ بِفٍج ًدِٙتفٕ ،شلفٍْ
ٙتضففدّذش فًففي د ىل صففدٙقٕ كففى دفف ١ٛعِٔفففٍ
صتففٙ ٟصفففٍٔ ه ف شٕ بلففى ةفٍصففٚؤٍ ك فىّ هٚو فّٞ
ٙتسفففًٍي ْ ً ف فٍُ صتففف ٟصفف ف َ صفففدٙقٕش صف ف ا
صٍصإٔ ه ٍد بى ٗصف َ هييٍه ٞهيت كتأٔفٍ
ٗٓ٘ د فيّ ا َْ ٙييفؤٍ بٚفد َختفٕ عِفد ر٘عفٕ
ه ٍٔٚهت ي ًد ٠صإٔ ًٍٗ ،نْ رفيّ ألٙفٍَ صتفٟ
ٙتفف٘شٓ ٟه ٍد ف فًففي د أففى ر٘عففٕ ىل َٓوففٕ،
ففٍ ه ففى هييففٍه ٞبٚففد صففدٙقٕ ،هففذٙ ٜففذٓا
ىل َٓوٕ هوت ٙٗ ٞٙ/وتق ٛعأٚأف ٞصفدٙقٕ فًفيٍٙ
هيت عيشٍٔ ًّ ٗصك صدٙقٕ فًي د ٍ ٗ ،فد
طوا ًٍِٔ ه ف ،١ /بفُْ ي يفى يفٍه ّٞهٔٚفٍ
بٚففد َختففٕ ٓٗ ،فف٘ ن َ يففى ج يففٍه ٞصففدٙقٕ
تفف٘شٓٓٗ ٛفف٘ ٙػ ّٚففي دفف ١ٛيفف٘ ٠يففٍ ييففى
صٚد كتفاا يفٕ ،شتفّٗ/ش ًِٔفٍَٗ ،لأفٍ ٗهفد ّ
َيٍٖش فًي د  ...؟؟
صّ ْٞةأ دش عوف ٟالدٓفٍ  ،شٍهقصّف ُٞةأفدَ
ٗةِتٔ ٛبوسفٍْ صفد ٙفًفي د  ،هفي ٗ ،ٜكٌفٍ
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َْ هلٍةأففف ٞة ًٍوفففث ًفففع ٓفففذٖ هقصففف ٞة فففًٍالّ
طأ ،ٍّٚبد ًّ ّ ١ه ِ٘ ْفعدٗ ٠صٚد ُ يجْ ىل
ؿفففا ًفففّ ؾٍُفففا هطفففوٗ ،كُُف فٕش شف ف ٗس
ميلففّ َْ ِٙتق ف اى بٍه ففدٗ ٠بففف صففدٙقف ،شٌففٍ
د َا ع هفففي ٜٗط هقصفففٓ ٞففف٘ صفففد ٙف ه ٍدفف /
ًففي د شص فّ٘ جْ هِففٍ هلٍةأفف ٞصٍهففُ ٞتقففٍي ٓففذ
ف ؿا /هف ٗس .

صي َٗ ،خفثْ غأٍةٔفٍ خوفك غأفٍج زٗرٔفٍ
هففذ ٜكففٍْ ًِط٘ٙففٍّ عوففُ ٟفسففٕ ،ففٍ ب ًففّ
هٍِس ًّٗ ؿ .ٍٝٚكٍُث دتصفٚتٍٔ ًٔفٗ/ز،ٝ
ؼففتف بففُ ٜص ف ففٍ ،كٍُففث ةٍب فف ٞبلففى
ألًفف٘ ففٍ ٙقففي ٖ هففٗ/ش ،شٍهيرففى ٓفف٘ صففٍصا
هقي ٗٓف٘ هفذ ٜميتوفم طفٍبع سفٗ،هٓٗ ،ٞٚف٘
هذٙ ٜق٘ي فال ٗفُ ٍ .

ٗ الدٓفففٍ َْ هلٍةأففف ٞؽ ُفففٍ يفففٍ
صفف ..ٞ؟؟؟؟ ففٍ ٗ ..ر وفثْ ًففّ ٓففذ
هففي ٗ ٜهوق ّ
هي ٗ ٜهسٍْ صٍي هقفٍ  َٗ ، ١٠توقف ،ٛشٌفٍ
ةسففٌّٓ ٛفففذٖ هقصفففٓ ٞفففى ٓففف ٛخٍُٚففف ٞهصفففدٙ
هصفففدٙقٕٓ ََ ..فففٗ ٛشفففٍ ١هفففَٕ ..يففف٣و ْ ٞة ف فىّ
ٍ ًٍََ ٌٞ٢توقًٗ ..ٛفٍ ُفا ٓفذٖ فيَ ٝهفيت
ففففففٍعي ُسففففففٍْ افففف ف ّى يففففففِف
ال ة ففففففي ش
ٙصفففٍ صٍٔ  ٗ ،ة فففي ً فففٍعيٖ ..شتّٗ/رففثْ
د بييففٍه ٞه ٍد ف هففذٜ
ًففّ صففدٙقٕ هففذ ٜب ف ا
ٗ شٍٖ ألرى.

ٗصففدٙقتٍٔ فًِففٍي ففيَ ٝطوقففٙ ،ٞوتقٚففٍْ
ب ففد صففف ،ب ففد ٗشففٍ ٝزٗش فخدهفف ، ٞه ٚفف ي
بٍؿيٙفف ٗ ٞـففيٗش ًففّ ٚفف٘د ؿٚففٍ ٝهٗ/رٚفف،ٞ
شٚتططفففففٍْ ٗٙسفففففٍشي ْ ٗميٍ يفففففٍْ هيٍٙضفففففٞ
ٗٙيةد ْ صٍهٍُ٘ج ؿال ف ٗ ٞهسف ٗ ٌٍِٚسفي ،
هت ٘ٙا ًٍ شٍةٌٍٔ صٍٚةٌٍٔ ًع زٗرٌٔٚفٍ ًٗفٍ
خسي ٖ.

الوجه الرابع للنرأة /املرأة األرملة:صفففف ٞفًسوسففففى ةيكفففف /ٛص- 11

َٗ ، 11الّ ،فففففففٍ ًسوسفففففففى ةيكففففففف ،ٛألْ
جملتٌع ه يبَ ٛبتو ٛبٍ سوسالج هبك ٞٚهيت
غ/ج ه ٍدٍج ٗكفى ٗيفٍ٢ى الةصفٍيٗ ،ب فدد
كفففأ ًفففّ ؿوقفففٍج ٗعوفففَ ٟرففف ١ /عففدّ ،ٝفففٍ
رتولف فٕش ًفففّ َيفففٍهٚا شِّٚفففٗٗ ٞرفففٖ٘ ًِٗفففٍاي،
شط فالّ عففّ يففتتد َ دبوزفف ٞؿفف٘ بٍهوففٔزٍج
ه يب ٍ ٞٚه ؤٍ َٙسي شٍٔ ًٗتٍب  ٞتفٍبع
ه يبفففف ٗ ،ٛففففد َصففففأضث جملتٌ ففففٍج ه يبٚففففٞ
ًٔ٘ٗي ّ ٞبٍٔ.
ةط فىّ عوِٚففٍ ففيَ ُٝأل ًوففٞف خدهفف ٞهففيت
كٍُفففث أفففى ٗشفففٍ ٝزٗرٔفففٍ ،ة ٌفففى هقطفففٍع
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 27ةلتاش هلٍةأٓ ُٞذ فٍّ ٗ ؿُوفٍٔ فٍّ
هفففذٙ ٜتصف فّ٘ ٖش هفففأ ا يفففضيّ ٗخالصف فٍّ عٌّفففٍ
ٕ ٚ ٙش الُسٍْ ه يبً ٛفّ ٔفي ٗرف٘ بوفدٖ،
شتُخذشٖش كٚوتٕ ه ٘ هففيدٗسٓ ،زفيً ّٝفّ
هٍِ ىل ؾِّف ،ٞنًفيَ َ ْٝدج َْ ٙلفْ٘ا هِٔفٍ ش
هو وف ٍٔ ٗ هد يفف ٗ ،ٞهوٚفىش عوففٍ ه ففػى ٗ هفيّ ،
يَ ُٝهيت ةقف٘يش ف هفيّ ش صٚفٍة ، ..ٛعٍ ُٔفٍ
دٗهففففٔ ٞزيفي٘ٙسففففي عأففففٍ  ٝعففففّ فكأٍ ٙففففٕ
ه فففيق ً ،ػيبٚف ف ُٞهففف٘الد ٗ ٝهِ فففُ ،ٝةأطف فثْ
بيرى ًفّ بفالد هي شفدٓ ،ّٙف٘ هفي ش بصف٘ ٝ
َخفففي ، ٠هف فيّ ش بٍهلوٌفففٍج  -دفففٍعي ،-
ٙسٍ  ٜةقدًَّ ،ٛخ ةْفٕش صأٚأتفٕ هي صفًِ ،ٞفذ
هأدٗ ١كٍدفتٕش بُْ هفيّ ا صٍٚةٔفٍ ٗال ةتتوفٟ
عِففٕش َٗ ،رٍبٔففٍ فشففد ن َُففٍ ٗشففد ٠صٍٚةففم -

املرأة واالغرتاب يف قصص (فاحتة مُرشيد)

ص ، 22هلِّففٕش ٗب ففد ًففيٗ ألٙففٍَ ٗ ه ففٔ٘ ،
َخذج هػ  ٗ ُٝه ّمُ ٙدبٍْ عقوٕ ٗبدُفٕٓ ،ف٘
إل ذش ه ففي  ٛهخقٚففى ،بففف َشلففٍ ٖ هتِ٘ٙيٙففٞ
هففيت ر وت فٕش ٙتف ف ً ٔففٍ عوفف ٟصففا هف فّّ ٗعففدَ
ً ٍ ضتٕ ه ٌوفٍٔ فكأٍ ٙفٕ ه ّفيق بق٘هفٕ ف
َُففٍ أففدعش كٚفكا َصٍيفأشم عوفف ٟع ففقم هوفف ّّ
ٓلفففذ َ ِ تشفففم َٗ ِ ففثش ُفسففف ٛهفففيت كٍُفففث
ًٔ ُّٝٚهإل تِفٍعٔ بفُ ٜدفً ١ٛفّ دفُُٕ َْ ٙفيبط
ف صففف٘ َ ّٝخفففي ٠ه تصفففٞٚ
بفففم /.ص 20؛ ٗبف ف ا
ه ي  ٛهفذ ٜةُكوفٕش هػف  ٗ ُٝه ّفمٗ ،ةلفْ٘
َغِ ٞٚف هسٚد ََ ٝكوخَ٘ ح٘  ٝه ّم  ،صٍدصّٞ
يٍ ١هقصٞ
َكٍدش َدمٓ ُفس ٛألُّٛ
َكٍدش َدمُّ شٚمَ َُٗثا ًِّٛ
ًٍٗ ٍَُ بٍ صدّقٔ شٚمَ ٘ ّال
ٗهلِّ ٛدفٚثش عُسّٔ ضِّٛ
ٍّ
دم
ٗكٍْ طٍشثْ عو ّٛااليش
َ طّثْ ًطز  ٗ ٛيت أدة
ٙق٘يش هٍِّسش نُّمَ خشِثا عٔدٜ
ٗ ْ ؼف ِ ٓ٘  ْ ٗ ٜةصشِّٛ
َرأْ ن ْ يُهتشمَ ٓى صضٚظ
صدٙدش هٍِّسٔ خِثا؟ َ ْ ؽُِّٛ
ٗعّ هسٍْ صٍي ف هٗ/ش /ه ٍعي  -ف

هلوٌففففٍج  ،ف ففففٍي َصففففدٍٓ بففففُّْ } ألدبا ٓفففف٘

هفففدهٚى عوففف َْ ٟؿٚفففٍ َٝال ةلففففٗ ،{ٛكِفففثش
َٗ شقُففٕش هفففيَ ٜصتففف ٟهتقٚتشفففم َٗصفففأظا ألدبش ال
ٙلفٗ..ٛصففدٖش ؿ فاّ ه فىش ؿٚففٍ َٝةسففتض ّ َْ

ةش فففٍ  /ص .22؛ فٗٓفففٍ َُفففث ةفففيصوف هٚصفففأظا

ا ُفسففٕ ال ٙلففٓ . ٛففذ هفّٗ/ش هففذ ٜعففٍد
ؿف ّ
ىل َصوٕ ه ي  ٛغٍا َُ شٕ ٙسٍ  ٙٗ ٜف هففّّ
ٗٙفٍٔ َكخي ًّ غف ٖ ًفٍ ة ِٚفٕ ٓفذٖ هلوٌفٍج
 ،نال َْ ه ففم ٗ هػف  ٝنففي عقوففٕ ٗةفلف ٖ ،
ٗدعِْ شٕ هٍِٔ ٞٙىل تى زٗرتٕ.
ٓذٖ هقصّ ، ٞر وث هلٍةأ ُٞهفيّ ٜٗ
ٓففف٘ ف هفففٗ/ش /فف هلوٌفففٍج ٓٗ ،ففف٘ ٙسفففيدش
صتٕ عّ صٍٚةٕ ًع زٗرتٕ ٗكٚك ُ ّي عؤٍٚ
ٗكٚففك عففٍ ً ٔففٍ ،حففٍ ً ٍٍُةففٕ ٗدففل٘كٕ
هففيت َحففٍ جْ شٚففٕ َشلففٍ توففٍٔ ٗ .ػ ففى ٌففٍ
َيففٍ١ف هففٗ/ش  ،هٗ/رفف ٞبففى ةيكففث هوقففٍ ١٠
ٓذٖ ٌٔ ٞألُٔفٍ ة ف كفى ٗ صفد شِٚفٍ ميلفّ
َْ ٙلففففْ٘ ٓففففذٖ هقصففففٗ ٞكففففذهم ففففيَٝ
لففففّ َْ ةلففففْ٘ كففففى ٗ صففففدٓ ٝففففٓ ٛففففذٖ
ه تص.ٞٚ

الوجه السادس للنرأة /العاجسة:ٗرٕ ِخيا هوٌفيَ ٝةطف ٕش هلٍةأفٓ ُٞف٘ ٗرفٕ
صفففف ٞفألُفف ف َيففففتضقٕٓش/
ففففيَ ٝه ففففٍر،ٝ/

ص 00- 22؛ صّفففَ ْٞخففففي ٠بففففال َيففففٍ،١
ةطع هلٍةأَ ٞيٍ ١ألبطٍ ٍ ،ةيكتٍٔ كٌخى
ب ا هقص هسفٍبق ،ٞشٔف ٛكُُٔفٍ ؼلفٛ
صّ ّٞؼدذش هلى ًيَٗ ،ّٝػ ى هسٍ د بوسٍْ
يَ ،ٝهفيت ةتضفدذ عفّ ًُيفٍةٍٔ ٗعٌّفٍ  ٠فٍ
ًفففّ طأفففع عفففٍد ج ٗةقٍهٚفففد ،بفففى َْٗ هلٍةأفففٞ
ُ /صففف فثْ ىل صفففففؤٍ هطفففففو هتتضفففففدذ عفففففّ
هفٍٙيٗس ٗ يض ًيَ ّٝخفي٠؛ ٗ ه فالش هِفسفٛ
ألًيَ ّ ٝةيٙد ةػُ ٚفسٍٔ ُٗفسٚتٍٔ ٗٗ ٍٔ.
هِقيَ ًٍ ةقف٘ شي ف خخفيْٗ ٙسفيبْ٘ كفى
م ٗ ةٍٚب َُٗثا طفى هتٌطفٛ
َُ٘ عٔ هسٍّ ًّ د ّ
بق ٞٚصٍٚةم ب د هم ًقًٍٗفٓ ٞفذ هسّفٍ ٗ
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ه خفف٘ ٔ عوفف ٟهقففٍ هو فففًٍِ ١ففٕ .ةشو /شً فمَ عأقي ٙفَٞ
بٍيت٘ هتز اد هقٍصٍّ كوقٍصٕ ضد د  ١هلوفا..
هوقٍ ه٘صٚد هذٙ ٜشست ٌىش ب د إلصٍب ٞبٍهد ١
ال أوففَٕ ..ر فىْ ،هففً/ت صٚففٍ ٝبُكٌوففٍٔ هو خفف٘ ٔ
عوففف ٟهُقفففٍ ٕ ضفففد د  ١الُسفففٍْ ب ففدا َْ ة يّضففثْ

هلىّ َُ٘ ع ه ا /.ص . 22

ًفففففيَ ًْ ٝيٙطففف ف ًْٗ ٞصفففففٍب ْٔٙ ٞففففف٘س فعففف فّٝ/
هفففِّف  ،هلففففيَ ،هلي ًفففف ،ٞه طففففٍ ١دْٗ
ًقٍبى ،ه٘ال ١طو هوٗ/ش دْٗ ٘ي كوٌ ٞفال
 ،ؼ ّ ب د صف غطُ صٍٚةٍٔ ٗةصفيشٍٔ هفذٜ
فففٍكى كفففخ ٗ ٝيفففض دتصفففٚتٍٔ
َٗ ٔفففٍ
ٗصطف٘ ٍٓٗ ،ر وففٍٔ ًٍكِف ّٞةتصففي ش بففدْٗ َٜ
ًقٍبفففففى َْٗ ،ةلفففففْ٘ طفففففض َّٞٚألٗىل دْٗ َْ
ةُخذ ًّ خخي َ ٜد .١ٛؼٍٗيش ةصضٚظ ًسفٍ
صٍٚةٔففٍ صٚففد ةُخ فذش روسففٍجّ ٗصص ف ا ه ففالشٔ
هِّفس ّٛهيت خط ث نه ٕٚدْٗ عؤٍ زٗرٍٔ.
هلِّٔففففٍ ٍُٔٙفففف ٞهقصّفففف ٞةشخأفف فثش ش فف فؤٍَ
ٗعزٓ/ففٍ عففّ ةػفف ٚصٍ ففٍ ب ففد كففىّ روسفففٍج
ه الش هِّفسٗ ،ٛب د كفىّ ً ٍٍُةٔفٍ ٗ صفي ٍٓ
د ةِتٔفف ٛف كففيّ جش هوٌففيّٝ
عوفف ٟهتػفف ، ٚصٚفف ش
ُ٘٘ه٘غ ًٍََا فيِ ٝكٌفّْ هّٔف/ش
ه ٍديُ ٝف
ُفسٕ هتصيٙظ ًٍََ ف ٓٗ ،ف ٛةفدّٓش ب فيةٍٔ
بففٍهلي ،ٍٙهففذ ِ َ ٜتٔففٍ كو٘دٙففٍ دففٚق ع ف
ه٘صالج الدٍٔ  ٞٙهتوفٍز ٞٙبٍ تٍِٗ ،ٕ٢ؼفٍٗيش
دضّ ُفسٍٔ بُ ص ٟريعفً ّٞفّ هخّقف ،ٞأفى َْ
ا َعطفففٍٓٗ ٍٔ٢ففف ٛةسفففٌعش
ةسفففي ٜرفف ف ُٞعفف ّ
طي ٍج زٗرٍٔ عو ٟهأٍب. 00 / .

الوجه األخر  :املكان،الغربة واحلنني:صّففففف ٞفدفففففي ن ؿفففففِف /ص- 02

ٙ ، 00و ف فاش لفففٍْ دٗ ٖ كٌفففٍ
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صّفففٞفألّْ

ؿففففففا الٙلففففففف/ ٛص 27- 22؛ شأ ففففففد َْ
صّ ٞفألّْ ؿا ال ٙلفٛ
كٍُث ي٘ٙسي
ة ٔي فكِد ًُ٘ /بٍٙي ًلٍٍُّ ِخيا ٙوزُ هٕٚ
الُسٍْ هؤيٗب م٘ صَ ٍّٝٚشطى.
ة٘ رِٔفففففٍ هلٍةأففففف ُٞبد ٙففففف ٞهقصّففففففٞ
غطٍبٔفففٍ عوففف ٟهسفففٍْ هيرفففى ػفففبب ف ّفففَٞ
كوٌففٍج كٍهسففزّٔ ال ؽففيشش ًِٔففٍ نال بلفٍهففٞ

ًففففّ ٗ ةِففففٍ/..صٗ . 02ةقفففف٘يش  -هلٍةأفف ف- ُٞ
َٙط فٍّ عوفف ٟهسففٍْ ػففبب ف ؿففِفش َ ففً٘ ٠ففّ
ؿفففففففففا ..فففففففففد ميففففففففف٘جش ؿففففففففاش ٗٙسفففففففففتٌيش
ؿِف/.ص. 02

ج ػففبب
ٗ ٙفىّ هصففي ع لففٍُٛ
فٗصففدٍٓ هأوففد ْش هأففٍ د ُٝرففِظش شففيصا هِزففٍ ..
ه فففٌ ش ةفففذٙاش ه قففف٘ شي ٗةأ ففدش عوففف ٟهلسفففى
ٗ ذ هسأا بٍهذ ج ػفدش كفىّ هفدٗي تقدًفٞ
ةتٌتعش ظ٘ بٍ د /ص . 07

ٗٙقففف٘يش هسفففٍْ صفففٍي ػفففبب ف ًُ٘بٙفففٍي
نًففيَ ْٝةففِز ْظ غفف٘  ٛ٢غ فٍا مجٍ ففٍ ٗال
ٍِع ٛعأٍٔ...ال ة /يش غيميتٔفٍ ٗ زز ج ةببفعش
عو ٟعي

هقوا /.ص. 02

ٓفففذ هيرف فىش ػفففببش هفففذَ ٜدف ف اى ٗ ففف٘دا
ا كٔ٘هف ف ّ ٞغيبتفففٕ ،شقف فدا
كيةفففٕٗ ،ػوأف ف ا
زٗرتفف فٕشٗ ،ةأٍعفف فدا َٗالدا شٖ ًَصففففٍ ًتفي فففف،ٞ
ٗعففٍ ا عوفف ٟكيٙففٍج عٍ٢وففٗ ،ٞعوفف ًَ ٟفىٔ ً فّْ
ٙفٖ ٗ/ش ًفّ َبٍِ٢ففٕٙٗ ،لتف٘ ٜصِِٚفٍّ فٍ ٗ دِٙتففٕ
ألٗىل فٗ زز ج .

املرأة واالغرتاب يف قصص (فاحتة مُرشيد)

اخلامتة
جملٌ٘عفف ٞهقصصفف ٞٚة٘ رٔشِففٍ هلٍةأفُٞ
هدكت٘ ٝف شٍؼً ٞشيدٚد بًُ٘ ٕ كخ ُّ٘ ٝدّ َْ
ُطيصٍٔ شُٙ ٌٍٚةٛ
 /0ةصدّج هلٍةأ ُٞهفّّ ردٙد ب د ػيبٞ
صفف ، ٞدكتفف٘ ٝ
ف ه ف ي ٗ هيٗ ٙففَ ٞال ٗٓفف ٛف هق ّ
َطفففففٍي ؽففففيشش ًففففّ روففففدٍٓ ،هتلففففْ٘ا طأٚأفف فّٞ
ٗدٍعيَٗ ّٞ ٚ٢ ٗ ٗ ّٝخ ّ ٗهِ ٚخي ّ ٍصّ.ّٞ
هقففففد يففففأقٍٔ ٓففففذ هتِفف فّ٘ع عففففدد ًففففّ
ه ٌٍهقففففً ٞففففٍِٔ فهُ٘ٚففففٍ دٗ د شِ فففف ٛصففففٍصا
هو٘ص ٞهلُ٘ ٞٚف ٍُ٘ه /ٚهذ ٜعشي ا بتزٍ بٕ
ٗع٘حفففففففففٕ ه وٌٚففففففففف ٞهصفففففففففيش ٗ .ٞهلٍةفففففففففا
هيٗيٛفة فففففففففٚت٘ هطأٚفففففففففا ٗ هلٍةفففففففففا
هقصصفف ٗ ٛسففيص ٗ .ٛهففدكت٘ فعال ١ب ف
ه ي فف ٛطأٚففا ؾي صفف ٗ ٞهتزٌٚففى ٗٓفف٘ ش ِّففٍْ
شعففدٍُ ىل
ة ففلٚوٗ ..ٛغ ٓففٍ هلففخ  ،بففى
هتٍ ٙخ اليالً ٛه٘ردٍُ َغوا عوٌٍ ١سفوٌف
ً٘ي٘عٚف ٙلتأْ٘ ٗٙأضخفْ٘ عوفَٕ٘ كتوفف.ٞ
ن ْْ شفففال ُسفففتػيب ًفففّ طأٚأفففَ ٞطففففٍي َْ ةػففف٘ ا
ٗةشأففد اع شِففْٕ٘ ًتِّ٘عففٗ ٞػٚفدش بففى ٗةشأففدعش شٔٚففٍ.
ؾٍُا ٔ ٗ ه ٌو ٗ ٛهف ٗ ألد ٢ف.ٛ
ٓذ
َ ًّففٍ ًففّ هٍِصٚفف ٞهفِٚفف ٗ ٞأليففو٘ب ٞٚشففِالص ُ َْ
هفقففي هيٗ ٢فف َٗ ٛهقصصفف ٛه يبفف ٛعٌففَ٘
بالدُفففٍ ه يبٚفففٙ ٞلفففّ شقفففيّ هػ٘ٙف فٍّ َٗ شِّٚف فٍّ
ً٘ رٔفففٞ
َكخفففي ًفففّ كُ٘فففٕ ضفف ك ٗخففف٘
هفففذ ج َٗالّ ًٗ٘ رٔففف ٞجملتٌفففع هفففذ ٚ ٙ ٜف فٕش –
جملتٌففع ه يبفف ٛقٓففد هففذ ٙ ٜففٚر زدٗ رٚففٞ
ً٘ رٔففففٞ
هففففتفل  ٗ ،-ـفففف٘ ألكفف ف
ةِفففٍٗي طفففٍ ٍٙهفففيت  ٚ ٙفففٍٔ هِفففٍس
ه فففٍ
ٗٙتُحيْٗ ًِٗٔ ٍُْ٘ ٙفٍٗ ،خص٘صفٍّ َْ ًِطقتاِفٍ

ة فففففٚرش ًِففف فذش عقففففف٘دّ صفففففي عٍّ عي ٚففف ف ٍّ ٗدِٚٙففف فٍّ
ٗعسلي ٗ ٍّٙرتٌٍعٚفًٍِّ ،طقف ْٞصٍهف ٞغوٚفٍْ
د ٢فففًٍ ،قٍبفففى عفففٍ ٕ ٙتطف فّ٘ ش يفففيعً٘ٔ ّٞهفففّٞ
ٗصفففدٗذ طففففي ج ٗ فففف /ج هتقفففدَ ه وٌفففٛ
هففتق ٓٗ ،فف٘ ًففّ خففالي هففم ٙففتٌلّ أففدع
هلٍةا بلى هفِْ٘ َْ ٙتأِٓ ٟذٖ َٗ ةوم ًفّ
٘ ضٚع هيت رخّفىش ًفٍدّ ّٝديف ّٞ؛ ٗٓلفذ ُفي٠
َْ هلٍةأفففف ٞفد .شٍؼففففً ٞشيدففففٚد ٙشسفف فزّىش ففففٍ
ريَةٔففٍ طففي ً٘ ضففٚع هسففٍعًٗ ٞففٍ ة  ٚففٕ
فتٌ ٍةٍِ ه يبٚف ٞعًٌ٘فٍّ ًٗفٍ ة ٍُٚفٕ ،بٍيفو٘بّ
شِّفففٗ ٛصد حف ف ّٞهتِقفففى ٗ ِفففٍ هففف ٚىل توقفففٛ
ه يب ٛشضسا بى ىل الُسٍْ عٌَ٘ أل ض.
 /2ة ًٍو فثْ ًففع ب ففا صصففٍٔ بٍِٔ٢ففٍ
ٗشف ف دتصفففٚتٍٔ هطأٚففف ،ٞشلٍُفففث ألًفففي ض
ٗ هف ٗيففففٍج ٗ ه فففففالش هِفسفففف ٛصٍضفففففيّٙ
هقصٗ ٞدت٘صٍٔ.
َ /2غوففففف فاش هقَصففففف ف هفففففففيت كتأتٔفففففففٍ
هلٍةأ ،ٞر وثْ هي ٗٙ ًّْ ٜتضدّذ عّ ُفسٕ،
ٗ ةط ف ْع ب ففا صصففٍٔ َيففٍ ١ه ففت٘ص
صتٍٔ هتبن توقف ٙ َْ ٛفٚر هقصفٙٗ ٞلفْ٘
ٓ٘ ٗٗ ٍٔٙقيّن َصد حٍٔ.
 ٍُٛ /7صف ؼفدّحث عفّ صفٍي فيَٝ
ه يب ٞٚبلى ص٘ ٍٓ ٗصٍالةٍٔ؛ تقوأ ٞتِّ٘ع.ٞ
 َ /2دجْ َْ ةق ف ّدَا هوٌففيَ ٝه يبٚفف ٞيففٍهّٞ
َْ ؼففيصا عوفف ٟبِففٍ ١ةٔففٍ َْٗ ة تٌ فدا عوففٟ
ةٔفففففٍ َْٗ ةفففففتٌلّ ًفففففّ اليفففففتقالي فففففٍدٜ
ال تصفففففٍدَٗ ٜالّ َْٗ ،ةسفففففتق ّى بقي ةٔفففففٍ َٗال
ةل٘ اْ ةٍب ٍّ هو ٍد ج هأٍه ٗ ٞٚهتقٍهٚد هيت ةدًّي
صٍٚةٍٔ ،بى ٗٓ ٛيٍه ٞهويرى َٙطفٍّ بفُْ  ٙف يا
ِٓففففٍن كففففّ َيففففٍس ؿٚففففٍ ٝال ةسففففتقٍٚ
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يف ف ٍدةٕ بفففى ٗال ٗرففف٘دٖ نال ب٘رففف٘د ًفففيَّٙ٘ ّٝف فّٞ
ٍد  ّٝعو ٟؽٍ هقي .
فففففففٍعي
 /2لفففففففٍْ ٗدٗ ٖ َٗحفففففففيٖ
ٗ ؿ ٗ ٍٝٚه ٌى ،صٚدش هصف٘  ٝعقفى ه يبفٛ
بففُْ ؿٚففٍ ٗ ٝه ٌففى ٗ هس ف ٍدٓ ٝفف ٛخففٍ ش بوففدٖ،

َْٗ هأود ْ هأٍ د ٛٓ ٝهيت ةتقفدَ ٗةتطف٘ ،
صف َْ َغواا ه يب هفذٓ ّٙفٍريٗ ٗةػيبف٘
وصدٗ ًٍ كٍُ٘ ووٌْ٘ بٕ بفى عفٍُ٘ َكخفي
ففٍ كٍُفف ٙ ٞففٍُْ٘ بوففد ٍُٔ ٗ ٙففىّ ؿففِف
َ ٘ ًّ ٠ؿُا..؟؟
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ضوء َوسِشْرَة وأدطورة
صؾك حصرؼة
عا بني األخضر واألزرق تتوه اظعني وؼضطرب اظسؤاا حؤو ا اظسؤر اظؤ
ؼصطـعه اظؾوغان وؼتصقدان بفؿا دؽقـة اظروح وراحتفا صؿا ؼتجؾى عن اجن اب
وتؼؤؤارب ووؤؤاوج غػسؤؤي سؿقؤؤو وشرؼؤؤس ورؤؤاب وندؤؤر اؿ ؤ بؤؤني حـاؼؤؤاه اظسؤؤر
ؼوظؤد تؾؤك اظطاضؤة اظػاسؾؤة ا عؤرة املسؤقطرة
اظغاعض واملؽوِّن اظسحر اظ
اظؤؤت تؾؤؤش األذؤؤقاء بؾغتػؤؤا اظتؽؤؤوؼ ا وسـصؤؤرػا اظؽؤؤوغي األزرق واألخضؤؤر
ؼـطو سؾى جواب عاطؤدا أبتؤح حضؤوره
ظتؾؼي بسااهلا احملقِّر األزَّظي اظ
سؾى اعتداد اظتعنا وعرور اظعصورا وتغقِّر األؼاما صؤاظؾون األخضؤر ؤؤؤ طؿؤا تو ؤ
اظعؾؿؤؤاء ؤؤؤؤ ؼتعؤؤا سؾؤؤى اظسؤؤعادة وحؤؤس ا قؤؤاة ؤؤؤؤؤ اظتفجؤؤة ظ ؤ ظك أ ؤؤت اظؾؤؤون
املػض ؤ غ شرصؤؤة اظعؿؾقؤؤات ا،راحقؤؤةا وظعؾؤؤه عؤؤن اظطرؼؤؤش أن غ ؤ طر بتؾؤؤك
سؤر
ؼعؤر
اظتجربة اظت وؤح غ لظـؤدنل سؾؤى جسؤر لبؤاي صراؼؤارل اظؤ
االغتحؤؤارا حقؤؤا أشؾؤؤس حؤؤوادث االغتحؤؤار تؤؤتَّ صوضؤؤها ه ألَّ تغؤؤق ظوغؤؤه األش ؤ
اظؼاأل هىل اظؾون األخضر ا،ؿق ا مما دتس اخنػاض حوادث االغتحار بشؽ
عؾحؤؤوزا صؤؤاظؾون األخضؤؤر ؤؤؤؤؤ طؿؤؤا ػؤؤو ععؤؤرو سـؤؤه ؤؤؤؤؤ ؼؤؤرؼ اظتصؤؤر ألن اظسؤؤاحة
اظتصرؼة ظه أ غر عن املساحات اظتصرؼة ظتؤاضي األظؤوانا طؿؤا أن رؤو عوجتؤه
ودطيا صؾقسح باظطوؼؾة طاظؾون األمحرا وال باظؼص ة طاألزرق.

باملكابٌ ؾإٕ ايً ٕٛا٭زرم ٜٛصفـ اا٥ف ٠
ا٭يٛإ بايً ٕٛايبارا ٜٚصٓـ بني ا٭يٛإ ايبارا٠
بأْفف٘ بففارا .ففهايف ٖٚفف ٛايٛقففِّ ْؿنفف٘  ٜبف ففٔ
املا/ ٤ؾايبحار ٚا٭ْٗار ٚايفبحاا //تخذفل يْٗٛفا
ا٭زرم ،ؾٝففهٍ ايًفف ٕٛا٭زرم ًفف ٢اٖففِ ٓاص ف
احلٝا ٖٛٚ ٠املفا ،٤نُفا ٜفهٍ ًف ٢اينفُا ٤ايف
ٜأتَٗٓ ٞا اخلايف
إٕ ايبح ف َ ٜففم يًُنففاعٚ ١اي فففا ٤ؾؿٝفف٘
اخلففا ايهففاا ٚايكفف٠ٛيف اَٛا.فف٘ ايكٜٛفف ١تص ف ْا
جبففت /ٚتهٜٓٛففُ٘ ٚ ،ففل قا فف٘ ٪ٜنففه قهرتفف٘
ًفف ٢عؿففس ا٭ ،ف ارٚ ،نففليو اينففُا ٤بًْٗٛففا

ا٭زرم تخحففففه ٣امل.ٛففففٛااٚ /تصفف ف ْا باحلٝففففا٠
ٚايفُأْٚ ١ٓٝاينّ٬يف
ٚايٛاقع إ َا ُٜٓٗا فف ٖٓا فف إمنا ٖف ٛايبحف
ايل ٟت َّف ايكار ٨إىل /ااب ايبح  َٔ /خٍ٬
اي ٚا ١ٜبصهٌ خاص َٔ ،عٝث ٖ ٛامل ًَ٤ٞ
بايخؿاصففٚ ٌٝايصف ا اٚ ،/املففهيٚ /٫ٛاي َففٛز،
ٚيفاملفففا ا فففل /ا ُفففاٍ نفففاا ٠ا٭اب َفففٔ
امل ايبحف ،ٚف ١ًٝيخ مٜفم ؾه تٗفا املخأًَف١
ايها ٔ٥ايبص ٬ ٚ ٟقخ٘ بايٛ.ٛا ٚص ا ٘ َٔ
ا ٌ.احلٝاٚ ،٠ي ً٘ ا،خج ٤٬املصفٗه اي ٚا٥فٞ
اي امل ٞايل ٜ ٟتهم ً ٢ايبحف ْفلن اءفا٤
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نففااَٗٓ ٠ففار اي ٚاٜفف ١ايصففٗا ٠اي جففٛز ٚايبح ف
٭رْنفففففِّ ُٖٓػفففففٛاٚ ٟاءفففففا ٤اخففف ف  ٣نفففففٛب
ٚرٜخصارا ٖٓ ْٚ ،ٟاثا ٖاٚثٛرٕ ٚغاٖايف
اَففا املصففٗه ا٭ابفف ٞاي بفف ٞؾففاا ا،ففِ
اي ٚا ٞ٥اينٛر ٟاملبهع /عٓفا َٓٝف٘ /ايف تفهَّ/
رٚاٜخ٘ /ايص اع ٚاي اصؿٚ /١اعفهَ ٠فٔ ا٭ ُفاٍ
اي ظ ١ُٝباْخنابٗا إىل ااب ايبح  ،ؾٝتز ٚاعها
َفففٔ ا٭ءفففا ٤املُٗففف ١ايفففٛلٔ اي بففف ،ٞفففٔ
ايخصفففكٛا بفففايبح ٚا،فففخؿااٚا َٓففف٘ تصفففهٌٝ
ٛامل ٚشذصٝاٚ /عٛٝا/يف
إٕ ايبح ف فففف بٛصففؿ٘ َٛعفف ٛا اابٝففا فففف قففه
اعخفففٌ َنفففاعٚ ١ا،ففف َ ١فففٔ َ٪يؿفففا /ايصففف ٛب
ٚت اثٗا ً َ ٢اي صٛر ،ؾرتاثٓا اي ب ٞايكهِٜ
عاؾٌ مب٪يؿا /شفخ ٢تٓاٚيفِّ ايبحف َفٔ ٛ.اْف
رلخًؿفففف ،١إل ذاففففٌ ليففففو نخفففف اي عايفففف١
ايبح ٜني نففر املنف ه/ٟاملخٛؾ، ٢فٖٓ643 ١فف،
ٚايفل ٟنفإ ااٜبففا ٚرعايف٪َٚ ١رخفا .ٚػ اؾٝففا،
قاّ ب عا٫ت٘ ايٓصـ ا٭ َٔ ٍٚايكف ٕ اي ابفع
اهلج ف / ٟاي اش ف املفف٬ٝاَ /ٟففهْٚا نخابفف٘
ٚ َ/ج ايلٖ  َٚاإ اجل / ٖٛصٓٛف ايبحفار
املذخًؿفففَٚ ،١فففا ٜخ ًفففل بٗفففا َفففٔ ع نفففا /املفففه
ٚاجلفففمر ،لانف ف ا ا،٫فففخهً /٫٫ففف ٢ن ٜٚففف١
ايبحارَ٬ ٚ ،فا.ٚ /فٛا املفا ،٤نُفا ا َّٕٚإبفإ
اي بففففع ا٭َ ٍٚففففٔ ايكففف ٕ اي ابففففع صففف املفففف٬ٝا
اي عاي ١املػ ب/ ٞابٔ بفٛل٪َ /١يؿف٘ /فؿف١
ايٓظَّار /رع٬ت٘ ايبح  َٔ ١ٜايبح املخ،ٛط إىل
ايصنييف
يفف ٛعاٚيٓففا تكصفف ٞاٜففٛإ ايص ف اجلففاًٖٞ
ٚاإل،ففف َٞ٬ي.ٛفففهْا إ ٬قففف ١اٖفففٌ ايصفففح ا٤
بفايبح مل فففس إ ٫بفاحلٝم ا٭عففٝل ٚمل تهففٔ
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يخكهّ إي ِٗٝجتاربٗا ؾُٝا خيفُّ ٖفلا ا،٫فخآا٤
عٝففففاتِٗ ،يخكخصفف ف ًفففف ٢ايففففٛااع ٚايؿفف ف ام
ٚايٛقٛف ً ٢ا٭ل ٍ٬يًبهفا٤يف يٝفلن ايبحف
ملاَفففا ،عخففف ٢شفففا نف ؾففف ١بفففٔ اي بفففه ايفففلٟ
،انٔ ايبحف  ،مل حيظف٘ َفٔ شف  ٙإ ٫بايٓفلر
ايٝنفففا ،إل ناْفففِّ عٝفففا ٠ايبفففها ٠ٚغايبفففً ١ففف٢
اي ب ٞيخفػَ ٢ؿ ااتٗا َؿ ااتف٘ ٚقاَ،ٛف٘،
ٚيٝفففٌ ٓففه ايصففا اَ ف  ٨ايكففٝئ ً ف ا ًَ٦ٝففا
ٚاخلٛف ٚايظٚ ّ٬ايػُٛض ٚايػ اب١ر
باي
ٚي ٌٍٝنُٛج ايبح ارخف، ٢فهتٚي٘ت
ف ٞبفففففأْٛاع اهلُففففف ّٛيٝبخًفففففٞ
ًفففف َّ
ٜففففففه  ٞإ ايصفففف ف اي بففففففٞ
إٕ ايففففففب
ايكفففففه/ِٜاجلاًٖٚ ٞا٭وَفففففٚ ٟٛاي با،ففففف ٞعخففففف٢
ا٭ْهينٜ ٫ /ٞهاا ايكفار ٨دفه لنف ايبحف
إ ٫ا٭ٚزإ ايفف تخفففأيـ َٓٗفففا ابٝفففا /ايصف ف
اي ب ٞؾايبح ٖ ٛا،اس ا٭ٚزإٚ ،يهفٌ ًف
ا،ففِ خففاص ،ؾهُففا ْ ًففًِ ،ففٛر ايص ف ،ففخ١
صف ًف ا ،عففني ٜكصفه بففايبح /ا٭خففهٚا
اجلٛٝي ٞ.ٛايف ٌٜٛاملُخً ٧باملا ٤املاحل ا٭.فاج/
يٝففأت ٞاينفف٪اٍر اْفف ٢يبففه ٚايصففح ا ٤إ ٜصففؿٛا
ٖهلا ً  ِٖٚمل ٜخ ؾ ٙٛنُا ت َّؾفٛا ًف
اي َففففاٍ ايففففل ٟتتصففففهاٌ ايهابففففإ ٚاينفففف اب
اَٛاٚ ،٘.نليو يصا به ٟٚإ ٜصـ ،ؿٓ٘
 ٖٛٚمل ٜخ ف إ ٫ايٓاق،/ ١ؿ ١ٓٝايصح ا/٤يف إ٫
إ ليو مل ميٓع َٔ ٛ.ٚا اءا ٤ناا ٠يًنفؿٔ
ٚرا /ايص اجلاًٖٞر ايػناْ ١ٝفف اي هٚي ١ٝففف
اخلً ١ٝفف ايك ٚا ٤فف ايبٛص ٚنُا لن ْفا ،فابكا
تف ف ف َفففا ٜنفففُ ٢بفففف،/ؿ ١ٓٝايصفففح اَٚ /٤فففٔ
امل ًف ّٛإ اينففؿ ١ٓٝمل ت ف ف إَ ٫ففع ايبحف يف ٚيففٛ
فففهْا إىل َفففا لن ْفففا ٙفففٔ ايصفففا اجلفففاًٖٞ

ضوء وعِشْرَة وأسطورة

/ل ؾفف ١بفففٔ اي بففه /ي.ٛفففهْاٜ ٙصففـ امل انفف
ايهااٚ ٠ذاًٜٗا ايبح َع املٛج َٓصهار
نفففففففإَّٔ عفففففففهٚج املايهٝففففففف ١غفففففففه٠ٚ
خٜ٬فففا ،فففؿني بايٓٛاصفففـ(َ )3فففٔ ااِ()8
هٚي )1(١ٝا، َٔ ٚؿني ابفٔ ٜفأَ()1
دفففففففٛر بٗفففففففا املففففففف ٬لفففففففٛرا ٜٗٚخفففففففهٟ
ثِ ٜصـ َكهَ ١اينؿٜ ٖٛٚ ١ٓٝصفل ايبحف
بنففٗٛيٜ ٚ ١ن ف نُففا ٜكنففِ اي ٬بفف ٕٛايصففػار
ايفرتاب إىل قنففُني ًاففا ففٔ خب٦ٝفف ١ا،ففٖٛا
ايرتابر
ٜصفففل بفففاب املفففا ٤عٝمَٗٚفففا( )9بٗفففا
نُففففا قنففففِ ايففففرتاب املوؿاٜفف فٌت( )6بايٝففففه
ٖٚففا ٖفف/ ٛشففاَ ١بففٔ ُ ف ٜ /ٚصففـ ْاقخفف٘
َصبٗا إٜاٖا بنفؿَ ١ٓٝصفح ١ْٛتػفل اإلًفار،
ؾٗ ٞتن ع ٚ ،ؿـ ًن اي ٜح املفٝع هلار
ٚإٕ اابففففففففففف  /قًفففففففففففِّ َصفففففففففففح١ْٛ
الففففاع هلففففا ايفففف ٜح قً ففففا(. )7ؿفففف)8(٫ٛ
ٖٚهففلا ٜخففٛىل ايٛصففـ يٝخ ُففل ايصففا
اَ  ٩ايكٝئ ايٓؿئ يٝنت اغٛارٖا صٛر٠
 ٫ٚامجففٌٚ ،قففه اٚراْاٖففا َٛعففع ،ففابل()9
عٝففث بًففؼ بفف٘ ا٫خخٓففام ٚاحلففمٕ عففها ؾًففِ دففه
ًف٢
ارٚع تأثاا َٔ ليو املارا املذٝفـ ايف اب
 ّٛصح ا ٤اي ب إْ٘ ايبح يف
ٜك ٍٛايصا
يفففف ٛتؿًِفف فِّر

اي ب ٞايكهِٜر

ايبحفف ف ٚايبحفف ف َففففاحل

ي ففففاا ا.ففففاج ايبحفففف َففففٔ رٜكٗففففا ففففلبا
يكففه اٚىل ًُففا ٤اإل،فف ّ٬اي ف ب اٖخُاَففا
خاصففا بايهخابفف ١ففٔ ايبحف ؾهخف اجلػف ا

املػ ب/ ٞايص ٜـ اإلارٜن ٔ /ٞايبح نخابف٘
/فؿفف ١ا٭ْظفففار غ ا٥فف ا٭َصفففار  ٚجا٥فف
ا٭،ففؿارٚ /خصففُّ /احلففئ ايففٛزإ /عٝففما َففٔ
نخابفف٘ ٚ/صففـ إؾ ٜكٝففا /يًحففهٜث ففٔ صففٝه
اينفففُو /ايصفففابٌ /مبهٜٓففف/ ١ازَفففٛر /املػ بٝففف١
ايٛاق ، ٢ً ١اعٌ احملٝط ا٭لًنفً ٚ ،ٞفِ
ايبحففار ٚامل٬عففٚ ١صففٓا  ١اينففؿٔ ناْففِّ .ففٌَّ
نخ /امحه بٔ َا.ه /املف ٬اي بف ٞايصفٗا
املٛيفففٛا مبهٜٓفففً. ١ؿفففار راس اخلُٝففف / ١اٚيففف١
اإلَففففارا /اي بٝفففف ١املخحففففهٚ ،٠قففففه ٚر ؾٓففففٕٛ
امل٬عفف ١ففٔ ابٝفف٘ .ٚففهٚ ،ٙاتكففٔ ًفف ّٛايبحففار،
ًفِ
ٚلَّٛر ؾٗٝا َٔٚ ،اشٗ نخب٘ /ايؿٛا٥فه
ايبحففف /ٚ/ايكٛا ففففه/ٚ /عاٜٚفففف ١ا٫خخصففففار
اص ًِ ٍٛايبحار/يف
ٜٚبك ٢ايخأنٝه ً ٢إ اي ف ب اجلفاًٖٝني
ٚاي ص ايل ٟتب ف ٙٛقفه ؾفٛا ايبحف ٚرنبفٙٛ
جتفففففارتِٗ ،ٚفففففؿ ِٖ، ٫ ،فففففُٝا اي صفففف
اإل،فففففٚ ،َٞ٬إ ٫ؾهٝفففففـ اْخصفففف ا٭،ففففففٍٛ
اي بفف ٞاإل،ففً َٞ٬فف ٢ا٭،ففف ٍٛايبٝمْفففٞ
املٛق فف ١ايبح ٜفف/ ١لا /ايصففٛارٚ /ٟمل ٜهْٛففٛا
يٝحككففٛا ليففو َففا مل ٜفً ففٛا ٜٚخ ُكففٛا ً /ففِ
ايبح ٚاينؿٔ ٚصٓا خٗا ٚقٝااتٗا/يف
ليفففو ٖففف ٛايبحفف ايفففلَ ٟفففا إٕ تكفففـ ًففف٢
ايصفففالَ ٧خفففأَ ٬يفففَ٘ٚ ،ؿخْٛفففا ًنفففٓ٘ عخففف٢
ٜكٛاى إىل امل خٝايٜٓ ٞنفٝو نفٌ َفا عٛيفو
ٚحيًُو إىل امل٘ ؾخٓنَُٖٛ ٢و ٚتػخنٌ بفأيل
ا ،ف ارٚ ،ٙتًؿففو ا،ففحارٚ ٙعٛرٜاتفف٘ يخنففبح َففع
اَٛا٘.يف رعً ١عٝا. ٠هٜه٠يف
تصاعبو ؾٗٝا فف رمبا فف عٛرٜا /ايبحف  ،اٚ
تؿاص ٌٝا،فٛرٖٓ ٠فا ٚاخف ٖٓ ٣فاى ذلاٚيف ١إ
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تب ه ايٓؿئ ٔ شال ٧ا٭خفار ٚغض املفٛج،
ٚغهرٚ ،ٙشه ٠عكهٚ ٙخٓك٘ ٓه اي اصفؿ ١ايف
 ٫ترتى ايٓؿئ إ ٫ايفٝكني بفهْ ٛا٭.فٌيف ٜكفٍٛ
شفففففا ايٓٝفففففٌ ايهفففففبا عفففففاؾس إبففف ف اِٖٝ
قصٝهت٘ر رعً ١إىل ايبح ر

را ١ ٥تصفٌُ املٓفا ا٭،ففٛر ١ٜيًبحف  /اَفا
ايففففرتا ا ٚا٭اب ايصفففف ا بكصصفففف٘ ايصفففف ب١ٝ
ٚاخل اؾٝفف ١ؾٓجففه إ نخففاب /ايففـ يًٝففٚ ١يًٝفف/١
خباصفففف ١قففففه ،ففففاِٖ خًففففل دلُ ٛففففَ ١ففففٔ
احلهاٜفففففا/ /اهلٓهٜفففففٚ ١ايؿار،فففففٚ ١ٝاينفففففٛر١ٜ
ٚاملصفف ف ٚ ١ٜايرتنٝففففٚ ،١عهاٜففففاَ /ففففٔ ارض
اجلم ٜ ٖٛٚ /٠ ٜه اث ا يٮاب ايصف قَ ٫ ٞاٝفٌ
يفف٘ َففٔ عٝففث ايصففٗ ٚ ٠اي املٝففٚ ،١قففه تف  ِ.إىل
يػففا /ففه/ ٠نايؿ ْنففٚ ١ٝايؿار،ففٚ ١ٝايرتنٝفف١
ٚغاٖا/يف

ازربففففففه/ر ثففففففِ . .فففف ف /ر ثففففففِ ثففففففار/ر

يكففه افؿٓففا ا٭ابففا ٤اي ف ب ب ٚاٜففا /عففٍٛ
ْؿففٛس ايك ف ا٤
ايبح ف نففإ هلففا انففت ا٭ث ف
 ٚصففام ا٭اب ٚايبح ف َاففٌ رٚا ٜف /اينففَُّإ فففف
ٚاخل ٜففـ فففف َٚااَففار /يً ٚا٥فف ٞاي ففامل/ ٞزلٝف
ذلؿٚ / ٛرٚاٜ/ ١ٜا بٓا /ا،هٓهر /١ٜيً ٚا٥فٞ
املص / ٟإاٚار خ اطٚ /رٚاٚ/ ١ٜي ١ُٝ٭ صفاب
ايبح  /يً ٚا ٞ٥اينفٛر ٟاملبفهع /عٝفهر عٝفهر/
ٚرٚاٜففَ/ ١ففٔ َهفف ١إىل ٖٓففا /يً ٚا٥ففٚ ٞاملؿهف
ايًففففٝا /صففففاام ايٗٓٝففففٚ /ّٛرٚاٜفففف/ ١اينففففؿ/١ٓٝ
يً ٚا٥فففف ٞايؿًنفففففٝب ./ففففتا إبفف ف اٖ. ِٝففففتا/
ٚرٚا ٜف /عففني ت نٓففا اجلن ف فففف َٚففهٕ املًففح/
يً ٚا ٞ٥اين ٛا / ٟبه اي محٔ َٓٝفـٚ /رٚاٜف١
ٚ/ءٝفف ١ف ج َففٔ ايبح ف  /يًكاصففٚ ١اي ٚاٝ٥فف١
ايهٜٛخٝففف/ ١يًٝففف ٢اي اُففففإٚ /رٚاٜففف/ ١اينففففٝـ
ٚايمٖ  /٠يً ٚا ٞ٥اإلَفاراتً / ٞف ٞابف ٛايف ٜض/
ٚرٚاٜفففف/ ١ايصففف اع ايهففففبا /يً ٚا٥فففف ٞاي ُففففاْٞ
 /بففها بففٔ ذلُففه ايفففاٚ /ٞ٥رٚاٜففا /املبففهع
اينفففٛر ٟايهفففبا اي ٚا٥ففف/ ٞعٓفففا َٓٝفف /١ايفففلٟ
خنف ف ت٘ اينفففاع ١ا٭ابٝففف ١قبفففٌ ؾفففرت،ٚ ٠فففٝبك٢
َهاْففف٘ شفففاغ ا َفففٔ ا ٕٚإ ٜخهفف ر /رٚاٜفففا/

اصففففففففـحب  ٜذففففففففًٚ ٞفففففففف ٜػففففففففا
اْففففففففففففا بففففففففففففا ِ َُٓٗففففففففففففا َتنففففففففففففخجات
ٚنففففففففإٔ ا٭َففففففففٛاج ٖٚفففففففف ٞتففففففففٛايٞ
َتحٓركِفففففففففا/ن اشفففففففففجإت ْؿففففففف فئٍ تافففففففففٛر
ثفففففففِ ؾفففففففار/ر نُفففففففا تؿفففففففٛر ايكفففففففهٚر
ترتاَفففففففف ٢جب.٪ففففففففٜ ٫ )31(٪بففففففففايٞ
اَٝففففففففففففففففاٙحب فٝففففففففففففففففف٘ اّ صففففففففففففففففذٛر
ٖٚففففففف ٞتففففف فمرٚر نفففففففاجلٛاا إلا َفففففففا
،ففففففففففاق٘ يًف ففففففففففإ ْففففففففففهب .نففففففففففٛر
إٕ ااب ايبحففف ف َٛعفففففٛع خصففف ف فففففاملٞ
اجملفففاٍ.ٚ ،فففه ايرتاثفففني ايصفف قٚ ٞايػ بففف،ٞ
ٚذَّٝم بايخٓٛع ٚايا ا ٤املاا ٠ا٭اب ١ٝيٓٝضِ إىل
احلهاٜفففف ١ايصفف ف بٚ ١ٝايكصففففٚ ١اي ٚاٜففففٚ ،١ااب
ايففففف ف ع /٬ايبح ٜفففففففٚ ،١املًحُفففففففٚ ،١ايصففففف ف
ٚا٭،ففففٛر ٠ايف ف ت فففه اقفففهّ ايُٓفففالج ناؾففف،١
ٚاي اعخًِّ َهاْفٖ ١اَف ١ايفرتا اإلْنفاْٞ
ايكففففه ،ِٜعٝففففث تضففففُِّٓ ايففففخؿها اصففففٌ
اخلًلٚ ،املؿاٖ ِٝاملخ ًك ١باٯهلٚ ١اْكنفاَٗا إىل
آهلفففف ١يًبحففففارٚ ،اخففف  ٣يًُحٝفففففا ،/ؾففففايرتا
ا٭،فٛر ٟاإلغ ٜك ٞفف َفا ٬ففف ٜصفٛر ًَحُف١
ٖفففَٛاٚس /ا٭اٚاٜنففف /١ايصف ف اع بفففني ايبففففٌ
/اٚاٜنففٛٝسٚ /إيفف٘ ايبحف ْ/بخففَ /ٕٛصففاٖه
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ايٝففال فففف ٚايص ف اع ٚاي اصففؿٚ ١ث٬ثٝفف ١عهاٜفف١
ًار ٚغاٖا/يف

ٚاَا شفا ْا ايافاْ ٞؾٗف ٛا٭َفا ايهَصفكٞ
ْمار قباْ ٞايلٜ ٟكٍٛر

إْففففف٘ ايبحفففف ايٛا،فففففع ايضفففففٝل ،ايٛاعفففففح
ايػففاَ  ،ايًفٝففـ ا٭َففني ايصف س ايػففهار ،إلا
ازبففه ؾاعففلرٚ ،ٙإلا تنففاَح ؾففأَٔ غضففب٘ ٚإلا
ا ففف ٢ؾهففٔ ًففٜ ٢كففني بأْفف٘ ٜ ٜففهى رلًصففا
َ فا٤اٚ ،ا،ع ايصفهرُٝ ،فل ايخأَفٌَ ،خفٖٛ
ايبصففففاَ ٠خصففففٝه ايضففففَٓ ،٤ٛصفف ف اينفف ف ٠ ٜ
ٚشففؿاف ايف ٚ ٚايٓٛاٜففاٚ ،خبخففاّ َففٔ قصففٝهتني
يصففا  ٜٔف بٝني َبففه ني خالبففا ايبح ف بًػفف١
ٖؿاؾففًَْٛ ،١ففٚ ١مجًٝففٜٓ ١نففه َٓٗففا ايضفف٤ٛ
ٚتبه ٚؾٗٝفا اي صف ٚ ٠ايصفحب ،١ؾأَفا ا٭ ٍٚؾٗفٛ
ذلُفٛا ارٜٚففض َٚكفففع َففٔ قصففٝهت٘ ْففمٍ ًفف٢
ايبح ر

ٌٖ جت٦ٝني َ  ٞإىل ايبح ؟

رٍ ً ،ٍ ً ٢زٜارتٓا قصاٙر
ْم حب
ٚعهٜآا ْتكطٌ َٔ املاع ٞاملٗصِ َٓل ،ا ٘
َٔ ا ٟابٝ

ٜبها ايخهٜٔٛ؟

اْصأو .مٙ ٜ
جلٓٛب ص خخٓا،
ٚاا ا ٜا .م ٜتٓا ايصػاٙر
مل ْأ َٔ ِ/بًهن إىل ٖلا ايبًهر
ٓ٦.ا َٔ اي َإ َٔ ٜ ،ئ لان  ٠اتٓٝا
َٔ شظاٜا ؾه ٠ن ٓ٦.ا إىل ٖلا ايمبهر
 ٫تنأيْٛا نِ ُٓ،هث بٓٝهِ ٫ ،تنأيْٛا
ا َّٟش ٔ ٤ٞزٜارتٓايف ا ْٛا
ْؿ ؽت اينؿٔ ايبف٦ٝفَ ١فٔ بكَّٝف ١رٚعٓفا َٚفٔ
اجلنهر

يٓحخُ ٞفِّ با٤ت٘ ايمرقا٤
يكه تؿهَّو ايمَٔ بني اصاب ٓا
ٚتؿهَّهِّ ٓاص

ٝٓٝويفيفيف

ؾنا هٜب ً ٢يُرًُخوِيفيفيف ٚملًُف ١شف ى ايفلٟ
لٖ ٚمل ٜرتىْ يٛٓ ٞاْ٘يفيفيف
ٜٚبكفف ٢إ مففخِ بٓا ف اابفف ٞرا٥ففع يً ٚاٝ٥فف١
ٚايكاصففٚ ١ايصففا ٚ ٠اإل َٝ٬فف ١ايهففبا ٠غففاا٠
اينُإ ٚقه اقخف ٓا َٔ َ٪يؿٗا /رغٝفـ ٜٓفب
نايكً  /ذاٚج ْا َبهع تفا اش ا ات٘ لٛٝر
ْفففٛرس تف ف اقُّ زرقففف ١ايبحف ف ٚغفففٓ ا٭َفففٛاج،
 ٚلار ٣عٛرٜا /ايبح ر
/ؾ اشففففاَ /ضففففَ ١٦ٝنففففحٛر ٠غاَضفففف،١
تٓفًل يٝاي ٞايصٝـ إىل عك ٍٛايبح  ،تٗفِٝ
خُفف ١ا٭َففٛاجٚ ،تًخُففع نحؿٓففَ ١ففٔ ايٓجففّٛ
املٓاففٛر ٠بففني ايصففالٚ ٧ا٭ؾففليفيف ثففِ تففلٚب َخفف٢
لً ِّ خٛٝط اي ج ا٭ٚىلر
نايٓففففهٚ ٣نففففا٭عّ٬هيفيف  ٜقبٗففففا ءَّففففار
ايًٝايَ ٞنخُخ ني مبصٗهٖا ايٓااريفيفيف
ٚايبحفففف ف ٜبخًففففففع اْ ها،ففففففا /ا٭عففففففٛا٤
ٚايصفف ف خاٚ /ايفف ف ٚا٥ح ًفففف ٢شففففال٘٦يفيفيف ٜٚظففففٌ
ب نفففٖ ١اً٥ففف ١غاَضففف، ،١فففٛاا ٤إَ ٫فففٔ ْكفففاط
َضفففَ ١٦ٝب اف ف  ٠قف ف ب ا٭ؾف فليفيفيف ْكفففاط َضففف١٦ٝ
َخح ن ١ذخه ً ٢ل ٍٛاؾك٘يف
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احلواشي
1يف ايٓٛاصـر املهإ اي ع ايٛا،عيف
2يف اار اَٛ ِ،ععيف
3يف هٚي١ٝر ،ؿَٓ ١ٓٝنٛب ١إىل شذُّ ٜه  / ٢فهٚي /ٞاٖ ٚف ٞق ٜف ١ايبحف  ٜٔففف نُفا ٚرا
َ جِ ايبًهإ يفٜ/اق /ٛاحلُٟٛيف
صٓا  ١اينؿٔ قبٌ اإلّ٬،يف
ب، َٔ ٞهإ ايبح َٗ ٜٔ
4يف ابٔ ٜأَر َ٬
5يف َكهَ ١اينؿ١ٓٝيف
6يف ٜنُ ٢اي/ َِٗٓ ٬املؿاٚ /ٌٜايً ب/ ١املؿا/١ًٜيف
7يف قً ار ا ٟا٭ش ١يف
8يف .ؿ٫ٛر ٖ ٞجتؿٌ /اينؿ /١ٓٝا ٟتن عيف
9يف َٛعع ،ابلر ب ِّٝايص ايل ٟقاي٘ اَ  ٩ايكٝئ ٚٚرا ،ابكار
ً ٞبأْٛاع اهلُ ّٛيٝبخًٞ
11يف ٚي ٌٍٝنُٛج ايبح ارخ، ٢هٚيَّ٘ /
11يف ٪.٪.ر َكهَ ١اينؿ ،١ٓٝا ٚصهر ايص٤ٞيف
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ىا ىن صن فْ أن اإلًتاج األدبْ صدّد االرتباظ بىرجػّتَ اهِاقػّٕ ،ىٍىا مان دِر
اهتذّّو فَّ .هّش باهضرِرٔ ،إذا مان اهِاقؼ ىتردّاً ،أن ّصدر غًَ أدب ردٓ٘ أِ إذا
مان اهِاقؼ ىزدٌراً أن ّصدر غًَ أدب جّد ،فاهػالقٕ بّن األدب ِاهِاقؼ هّست
ىّماًّمّٕ تكِي غهٖ أساش اهتظابل اهىرآتْ (زإِّ اهِرِد تسآِ زإِّ االًػماش)،
فمثّراً ىا ّتكدي األدب غهٖ اهِاقؼِ ،فْ حاالت هّست قهّهٕ ّتذهف غًَ ألسباب
ىِضِغّٕ هٍا غالقٕ بىستِٗ اهِاقؼ ًفسَ ِأِضاؽ اهىبدغّن فَّ.
اهػالقٕ صدّدٔ اهتػكّد ِاهتداذو ِهٍا أًعىتٍا ِقِاًًٍّا اهىهىِسٕ اهىصرِظٕ
باهعرف اهتارّذْ ٌِْ ،ذاضػٕ هصرظْ اهزىان ِاهىمان ِىا هٍىا ىن تأثّر فْ غىهّٕ
اإلًتاج األدبْ ،فاهذات اهماتبٕ ال تستظّؼ اهٍرِب ىن آثارٌىا ،فاهىبدؽ ىتىِضؼ فْ
اهتارّر ِىسمِن فْ اهجؿرافّا.
اهظاىٕ اهمبرٗ غًدىا تتضافر ىجىِغٕ ىن اهػِاىو غهٖ تصجّؼ األدب اهردٓ٘
ِاهترِّج هَ ِتسِّكَ ،بد٘اً ىن اهماتب ِاًتٍا٘ باهًاقد.
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بػط (حىهٕ األقالي) ىن اهىبتدّٙن فْ اهمتابٕ ّستسٍهًٍِا ،فّصدرِن إًتاجٍي
غهٖ أساش ىبدأ اهجٍد األقو ،عًاً ىًٍي أن ىػرفٕ بسّظٕ بأحد األجًاش األدبّٕ
مفّهٕ بجػهٍي أدبا٘ تتصدر أسىاؤٌي اهصفحات اهثكافّٕ ِتحتو ِاجٍات اهىمتبات.
تمىن اهذظِرٔ غًدىا ّذٌبِن إهٖ دِر اهًصر فتحتفْ بٍي ،فاهؿإّ اهًٍا ّٕٙههًاصر
ٌْ اهربخ اهىادٓ ،بؿط اهًعر غن اهكّىٕ اهفًّٕ ههًصِص اهىًصِرٔ .تظرد دِر
اهًصر ىجىِغات صػرّٕ ِقصصّٕ ًِصِصاً ّػتكد أصحابٍا أًٍا فِل أجًاسّٕ
برأٍّيًِ ،عراً هؿّاب اهتكّّي أِ اهكرا٘ٔ ىن اهًاصر تأذذٌي اهًصِٔ غًدىا ّجدِن
أغىاهٍي ىظرِحٕ فْ األسِال.
اهظاىٕ اهمبرٗ غًدىا ّأتْ دِر اهًكد ِاهًكاد اهذّن ّتصدر بػضٍي ِساٙو اإلغالي
اهىسىِؽ ِاهىر ،ْٙىتحدثّن غن اإلًتاج األدبْ ،فّصدرِن أحماي اهكّىٕ غهٖ
اهًصِص ىبجّهّن ىػعّىّن بأصحابٍاِ ،ؾاهباً ىا تصدر أحماىٍي غن ىرجػّات ال
غالقٕ هٍا باهًصِص اهىًتجِٕ ،بذهن تًػدي اهىػاّّر اهًكدّٕ ِتؿّي اهرؤٗ.
ؾإّ اهًكد اهتىّّز بّن اهجّد ِاهردٓ٘ فْ اإلًتاج األدبِْ ،إصدار حمي قّىٕ غهٖ
اهىًتج األدبِْ ،ال ّتِفر ذهن إال بتًاِو اهًصِص بأمبر قدر ىن اهىِضِغّٕ ِاهحّظٕ
ِاهحذر فْ إصدار األحماي ،ألن اهىتهكّن ّسترصدِن بآرا٘ اهًكادِّ ،حتمىِن إهٖ
ذاٙكتٍي ،فمّف إذا تاٌِا ِضاغِا فْ سِل االستٍالن؟
إذا تماتف اهماتب ِاهًاصر ِاهًاقد ِتِاظؤِا بتفاٌي ىسبل ىًٍي أِ باهىصادفٕ،
ِصهًا إهٖ ًتّجٕ ذظّرٔ ِضارٔ تذرّب ذاٙكٕ اهىتهكّن ِتساٌي فْ اهترِّج ههىًتج
األدبْ اهذٓ ال ّرقٖ أص ًال إهٖ ىستِٗ األدب.
مّف ّىمن أن ًتذهص ىن ٌذُ اهعاٌرٔ؟
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البد ىن غىو جاد ِدؤِب ىىن ّمتبِن أِالًِ ،ىن دِر اهًصر ثاًّاًِ ،ىن اهًكاد ثاهثاً،
فْ ىِاجٍٕ صادقٕ ِجرّ ٕٙفْ اهتػاىو ىؼ اإلًتاج اهىظرِد فْ سِل االستٍالن
األدبْ ،هرفؼ سِّتٍي ،بد٘اً ىن اهماتب برفؼ تأٌّهَ اهىػرفْ ِاهثكافْ ِاهتأًْ ِاهترِٓ
فْ اهًصر حتٖ تًضج تجربتَ ِتمتىو غدتَ ..أىا دِر اهًصر فػهٍّا أن تصمو هجاًاً
ههكرا٘ٔ تكّّي األغىاو قبو صدِرٌا ِال تسىخ بإصدار ىا ّسْ٘ ههذاٙكٕ اهػاىٕ ىن إًتاج
ردٓ٘ .أىا اهًكاد فػهٍّي أن ّتصدِّا هٍذُ اهعاٌرٔ اهىذّفٕ بمو ىا ّىهمِن ىن ىذزِن
ثكافْ ِذاٙكٕ سهّىٕ ِىِضِغّٕ ىحاّدٔ ِأبِّٕ حًًِٕ فْ إصدار األحماي ىٍىا ماًت
اهًتاٙج حتٖ ِهِ ؾضب بػضٍي ٌِاجي آذرِن ِغًفِا أِ استذفِا ،فىٍىٕ اهًاقد
ِمهىتَ تبكٖ اهفّصو ألًَ اهىذِو بإصدار األحماي اهًكدِّٕ ،غهَّ ىسؤِهّٕ مبّرٔ فْ
ترصّد ِاستٍالن اإلًتاج األدبِْ ،غىهّات تسِّكَ ِاهترِّج ههجّد ىًَِ ،ىِاجٍٕ
اهردٓ٘ ،ىٍىا ؾال اهثىن ،ألن اهِفا٘ ههحكّكٕ أثىن ىا ّجب أن ّحافع غهَّ اهًاقد،
ِاهجرأٔ ٌْ سالحَ األىضٖ ،فإذا ذسرٌىا ىا فاٙدٔ ىػرفتَ ِثكافتَ ِىٍاراتَ
اههفعّٕ؟
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