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فٍاُ أملاٌ٘ اختاز حٗا ٚالٕحدٔ ٚالعزل ٛلٗتفسغ لسسي لٕحاتْ اليت خمّدت املشاِد الطبٗعٗ ٛالشتٕٖ ٛيف أملاٌٗا ِٕٔلٍدا
ٔالٍسٔج.
مجعت لٕحاتْ بني التكٍٗات االٌطباعٗٔ ٛبني كالسٗكٗ ٛزساو٘ املٍاظس الطبٗعٗ.ٛ
لُكب بفٍاُ الصكٗع ألٌْ استطاع جتشٗد الشتاء بكاون تفاصٗمْ املتجىدٔ ،ٚقد استّٕآ السٖف كجرياً ،فزاز عدداً وَ البمداُ
األٔزٔبٗ ٛاليت زاكىت يف ذاكستْ البصسٖ ٛكىاً ِائالً وَ المكطات السٖفٗ ٛالشتٕٖ ،ٛفجشدِا بسٖشتْ املبدع.ٛ
ال تكاد ختمٕ لٕح ٛوَ لٕحاتْ وَ عٍصس بشس ،ٙضىَ البٗئ ٛالطبٗعٗ ٛلمسٖف ،فٗبدٔ ِرا العٍصس وتٍاغىاً بشكن استجٍائ٘
وع احلٕٗاٌات ٔالٍّس ٔاألشجاز ٔالبخريات ٔاجلمٗد.
تشٗطس األلٕاُ اهلادئ ٛعم ٜلٕحاتْ اليت احتمتّا ساع ٛالػسٔب بسٔع ٛاختصّ بّا ٌٖٕػبمٕت ،فجّٗس الظاله لصاحل مجاه
املشّد البصس ٙضىَ تدزجات لٌٕٗ ٛساحس ٚتٍي عَ وِٕب ٛصكمتّا اخلرب ٚالعىٗكٔ ٛاالوتالك التاً ألدٔات ٔومكات اإلبداع
الفين.
وَ أشّس لٕحاتْ "الٍّس يف الشتاء"" ،الػاب ٛيف الجمج"" ،شتاء ِٕلٍدا"" ،وشاء الشتاء"" ،طسٖل الجمج"" ،عائم ٛزٖفٗ ٛعم ٜضفٛ
الٍّس املتجىد"" ،العٕد ٚعٍد الػسٔب"" "ثعمب يف غاب ٛالشتاء".

تزمجة وإعذاد :مريىا أوغالىياٌ
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حماولة أولية
إلعادة قراءة الرتاث
الفكري األدبي
مالك صقور

مً أًٓ أبسأ
ّإىل أًٓ أعْز؟؟
ّاحلسٓز عً ٍصا املرلاس العظٔه(ٍّ ،)1صا الذلاس الهخدهٍّ ،خصا اثضس ايلٔخا ّالر ٔخا
يف آٌ ٓطْل شساً.
لكً..
مً ال ماض لُ.
ال ظانط لُ
ّمً ال ظانط لُ
ال مػح ةا لُ
ٍّصا أمط بسَٕٓ ّمػله بُ ،ففٕ جاضٓذ اجملحنع ذالس ذلطاد:
املانخخّٕ ،احلانخخخط خخخخخ الخخخطاًٍّ ،املػخخخح ةا خخخخ ٍّخخخه ٓؿخخخكلٌْ جْاقخخالً مػخخخحنطاً ال ٓ ةخخخا
االى طاع.
فاحلانط شصّضِ يف املانّٕ ،بصضٗ املػح ةا يف جطاث ٍصا احلانط خخ اآلٌ.
ّيف ٍصا املانٕ الػعٔق ،جؿكا ما ٓطلق علُٔ الذلاس.
فنا ٍْ الذلاس؟
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يف اللغ٘:
الخخذلاس مخخً اثضسّ ،اثضس ٍخخْ احلػخختّ ،الخخْضس يف املخخالّ .رخخس ّضز "الخخْاضس" بخ ا زلخخاٛ
احلػي ٙاليت اجكف بَا اهلل جعاىل ٍّْ .الةارٕ الساٜه الصٖ ٓطس اخلالٜقّٓ ،ة  ٙبعخس فيخاَٜه،
ّاهلل عع ّشآ ،طس ا ضض ّمً علَٔا ٍّْ ،خرل الْاضذ .
جْاضس ال ْو الؿّٕ :ٛضذُ بعهَه مً بعهَه اآلخط،
املرلاس ٍْ :ما ٓذلكُ اثىػاٌ بعس مْجُ مً أمْال ّأعٔاٌ.
شا ٛيف ال طآٌ الكطٓه:
ت لخٕ مخً لخ اسىنا مْلُٔخآ ،خط اذ
خ امطأجخٕ عخارفطًا فَخ ن
خ املخْا لٕ مخً ّضاٜخٕ ّكاىخ ف
ّإىخٕ خففخ ا
ّٓطسا مً آل ٓع ْث ّأشعلُ ضثِّ ضنّٔاً مطٓه  5خخ .6
إىُا سل اً ىطسا ا ضض ّمً علَٔا ّإلٔنيا ٓاطنشعاٌْ غْضٗ مطٓه .44
إشٌ!
الذلاس خخ ٍْ مخا ٓذلكخُ اثىػخاٌ مفخطزًا أّ ،عخاً ،مخً الذلكخ٘ املعيْٓخ٘ ّٓخحلدل يف ،لخ٘
"املفأٍه" ّ"ا فكخاض" ّ"ال خٔه" الخيت اىح لخخ إىل ا شٔخال احلانخطٗ مخً ا شٔخال الغخابطٗ لكخً:
ال طآٌّ ،الػّي٘ اليةْٓخ٘ خخخ ال نكخً جكخئفَا يف الخذلاس خخخ ٌ ال خطآٌ كخالو اهللّ .الخي لخٔؼ
كغرلِ مً الياؽ خخ فَنا ٓعحدلاٌ شٍْط ٍصا الذلاس الهخده خخخ الخصٖ ىؿخر ّجخطاكه مخً ظْ نخا.
فكاىخ ميُ علْو الحفػرل"ّ ،الحرّٓا" ّ"مياغخةاد الحيعٓخا" ّ"ال ٔخاؽ" ّ"االغخحيةا"" ّ"ا ظخْال
الؿدكٔ٘" ّ"جؿطٓعاد احلٔاٗ االشحناعٔ٘".
الخخذلاس يف املفَخخْو االشحنخخاعٕ خخخخ مخخطجة بخخالحْاضس ،أٖ اغخخحٔعاث مخخا جطكخخُ ا غخخال مخخً
معخاض ّخخدلادٍّ ،خصا ٓعخ  :إٌ الخخذلاس مخً قخيع اليخاؽّ ،رخخس قاخيع جلةٔخ٘ حلاشخاجَهّ ،علخخٙ
م اؽ ظطّفَه ّفق العماٌ ّاملكاٌ( ّ )1خصا يف ضأٓخٕ :ال زخْظ ج سٓػخُ ٌ ،بعهخُ

صّخط،

ّطّْجُ احلٔاٗ يف ا ٓاو الغابطٗ.
ّكصلا ،ال زْظ ىفُٔ ٌ يف شلا رطع ايصع عً ايصّض.
ّعل ٙفَه الذلاس ّاغحٔعابُ ٓحْرف الكررل.
ّثعخازٗ رخطاٍ ٗٛخخصا الخذلاس مخخً ميظخْض عكخخطٖ علنخٕ زخخت أٌ جةخسأ ٍخخصِ ال خطا ٗٛبسضاغخخ٘
أغؼ الذلاس ،زٌّ جَٔت أّ خْ ؛ كٌْ بعخ

ٍخصا الخذلاس م سغخاًٍّ ،خصا ال ٓعفخٕ الةاظخز،

ّال خاض ،،مخً إل خا ٛىظخطٗ ظٔازٓخ٘ ،ىخُ مخخً زٌّ غخدل أوخْاض ٍخصا الخذلاس ّهعٔكخُ ،ال فاٜخخسٗ
مطشْٗ ميُّ ،مبا أٌ ٍصا الذلاس رس ّنع مً رةخا اثىػخاٌّّ ،شخس مخً أشخا اثىػخاٌ ،فٔيةغخٕ
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أالّ جطٍةيخخا "ذلظْضاجخخُ" غخخْا ٛيف ا خخخالت ،أّ الحؿخخطٓع ،أّ يف فلػخخفحُ يف احلٔخخاٗ ّططا ٜخخُ يف
العلْو ّاآلزاث(.)2
يف كحابُ الذلاس ّالحصسٓس ٓ ْل ز .ظػً ظيفٕ:
"ماشا ٓع الذلاس ّالحصسٓس؟" :الذلاس ٍْ كا ما ّقخا إلٔيخا مخً املانخٕ زاخخا احلهخاضٗ
الػخخاٜسٗ ،فَخخْ إشٌ رهخخٔ٘ مخخْضّس ّيف الْرخخخ ىفػخخُ ،رهخخٔ٘ معطخخ ٙظانخخط علخخ ٙعسٓخخس مخخً
املػحْٓاد.
ّيف ضأٖ ز .ظػخخً ظيفخخٕ ،لٔػخخخ ال هخخٔ٘ ٍخخٕ ""سٓخخس الخخذلاس" أّ "الخخذلاس ايسٓخخسٌ ،
الةسآخخ٘ ٍخخٕ "الخخذلاس" ّلخخٔؼ "الحصسٓخخس" مخخً أشخخا امافظخخ٘ علخخ ٙاالغخخحنطاض يف الر افخخ٘ الْطئخخ٘.
ّجرقٔا احلانطّ ،زفعُ سلْ الح سوّ ،املؿاضك٘ يف رهآا الحغٔرل االشحناعٕ.
ٓاعسُّ ظػً ظيفٕ أٌ الذلاس ٍْ ى ط٘ الةسآ٘ كنػؤّلٔ٘ ذ افٔ٘ ّرْمٔ٘ ّالحصسٓس ٍْ إعازٗ
جفػخخرل الخخذلاس طة خاً حلاشخخاد العكخخط ،فال خخسٓه ٓػخخةق ايسٓخخسّ ،ا قخخال٘ أغخخاؽ املعاقخخطٗ،
ّالْغٔل٘ جؤزٖ إىل الغآ٘ ،الخذلاس ٍخْ الْغخٔلّ٘ ،الحصسٓخس ٍخْ الغآخ٘ ٍّخٕ املػخاٍن٘ يف جطخْٓط
الْارعّ ،ظا مؿكالجُّ ،ال ها ٛعل ٙأغةاث معْراجخُّ ،فخحػ مغالٔ خُ الخيت هيخع أٖ ذلاّلخ٘
لحطْٓطِ"(.)3
فخخاشا جخخْفطد لخخسٓيا ال ياعخخ٘ الحامخخ٘ ،مخخً أشخخا "سٓخخس ٍخخصا الخخذلاس ،أّ جطخخْٓطِ ،أّ إعخخازٗ
رطاٛجخخُ ،علٔيخخا أٌ ىفَخخه أّالًّ ،ىعخخذل ذاىٔ خاً أٌ الخخذلاس لخخٔؼ رٔنخخ٘ يف شاجخخُ إال ب خخسض مخخا ٓهخخٕٛ
احلانط ّب سض ما ٓكٌْ ميَالً خللق راعسٗ علنٔ٘ لحفػرل الْارع ّالعنا عل ٙجغٔرلِ ّجطخْٓطِ،
فالذلاس لٔؼ محعفاً لأل فكاض ىفدط بَا ّىيظخط إلَٔخا باعصخاث علخ ٙظخس جعخةرل ز .ظػخً ظيفخٕ.
ٓفذلض أٌ ٓكٌْ الذلاس ال اعسٗ املحٔي٘ مً أشخا االىطخالت للعنخا ّاملْشفّخُ للػخلْ؛؛ ٓفخذلض أٌ
ٓكٌْ شخرلٗ رْمٔ٘ ّّطئ٘ ٓػاٍه يف بيا ٛاثىػاٌ ّٓععظ فُٔ رٔه ا خخالتّ ،اخلخرلّ ،احلخت،
ّاينال.
الخخخخذلاس مْشخخخخْز ،يف املكحةخخخخادّ ،يف املطاكخخخخع الر افٔخخخخّ٘ ،يف أضؾخخخخٔف الكخخخخررل مخخخخً
املؤغػخخادّ ،يف املػخخاشسّ ،زّض العةخخازّٗ ،لكخخً الػخخؤال ،كٔخخف نكخخً اثفخخازٗ مخخً ٍخخصا
الذلاس؟
ّإشا شاظ الحؿةُٔ ،أرْل :إٌ شػس اجملحنع ٓؿةُ شػخس اثىػخاٌّ ،إشا قخػ ٍخصا الحؿخةُٔ،
فكا ميَنا ٓةسأ بطفْل٘ ،ذه ٓفاع٘ ،ذه ؾةاث ،ذه كَْلّ٘ ،ىهض ،فؿٔدْخٍّ٘ .خصا ٓحطلخت
االىحةاِ إىل جطْض ظاش٘ شػخس اثىػخاٌ إىل مالبخؼ يف كخا مطظلخ٘ مخً مطاظخا ظٔاجخُ ،فكنخا
ٓةسل اثىػاٌ مالبػُ ىَا جهٔق علُٔ ،كصلا ٓينْ ّٓكدل ايػخس االشحنخاعٕ بفعخا عْامخا
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الحطْض الكررلٗ ّاملحيْع٘ ،فححػع املساض؛ّ ،جكدل املعاض ٍّ ،صا ٓع أٌ ال ْاعخس الفكطٓخ٘
الػاب ٘ جهٔق علُّٔ ،ضمبا جغسّ رْالت شامسٗ جعْت منِّْ ،جلض ىؿاطُ.
ٍّصا ٓؿةُ عيسٖ ظ ا احليط٘ اليانض الصٍ  ،لكً يف أذيا ٛاحلكاز جظَط ا ظػا؛،
ّا ؾْا؛ّ ،العؤاٌ ،فٔ ْو الفالح بحي ٔخ٘ الػخيابا الصٍةٔخ٘ مخً الخعؤاٌّ ،ا ظػخا؛ ّالؿخْ؛،
ٍّصا ما ٓػن ٙؾْ؛ يف احلكٔس.
إشٌ ،علخخ ٙاللخخصًٓ شعلخخْا مخخً الخخذلاس رهخخٔ٘ مرخخاضٗ يف عكخخطىا الخخطاًٍّ ،كرخخط احلخخسٓز،
ّجكطض مرا :إظٔا ٛالذلاسّ ،بعز الذلاسّ ،ىؿط الذلاسّ ،

ٔق الذلاسّ ،مً أشا شلا ٓ ْل

ظػً ظيفخٕ جطغخا الةعرخاد إىل ؾخح ٙمكحةخاد العخا ،ينعخُّ ،جكخْٓطِّ ،تعٓيخُّ ،جكخسض
الػالغ اّ ،جطقس ا مخْالّْٓ ،ظخف الةخاظرٌّْ ،جكرخط الخسعآاد ظخْل ىؿخط الخذلاسّ .كخرٌ
الةعز ّاثظٔاّ ٛاليؿط ٓع إعازٗ طةع ال خسٓه طةعخاد عخسّٗ ،اخحٔخاض مخا ّافخق ٍخْ ٚال خاٜن
عل ٙاالخحٔاض ،زٌّ الطشْع إىل محطلةاد العكخط ،يف ٍخصا الػخٔات ٓ خْل ز .ظػخً ظيفخٕ" :فخاشا
يخخر العكخخط إىل الحكخخْ جعْٓه خاً عخخً ضّح ا عنخخ٘ أّ طلة خاً لليكخخط ،فاىخخُ ٓاعخخاز ىؿخخط املؤلفخخاد
الكخخْفّٔ٘ ،إشا جؿخخْ العكخخط إىل املسٓيخخ٘ الفانخخل٘ ّجطلخخع إىل اجملحنخخع ايسٓخخس ،جعْٓه خاً عخخً
الفػخخاز اخلل خخٕ ّاالسلخخطا الػٔاغخخٕ ىؿخخطد املؤلفخخاد عخخً فهخخاٜا الكخخعابّ٘ ،عخخً العؿخخطٗ
املةؿطًٓ باييّ٘ ،إشا ؾاعخ اخلطاف٘ يف الياؽّ ،غاز االىفعال عل ٙالع اّ ،اؾحسد احلاش٘،
ّظاز الهيا ،ىاؿطد املؤلفاد عً عا ،العسل ال ازو الخصٖ هخأل فٔخُ ا ضض عخسالً كنخا مالٝخخ
شخخْضاًّ ،إشا رٔخخا أٌ الػخخةت يف ا عنخخ٘ ٍخخْ الةعخخس عخخً الكحخخاث ّالػخخيّ٘ ،أعٔخخس ىؿخخط الكحخخاث
ّالػي٘ يف طةعخاد مصٍةخ٘ ،مين خ٘ ،معضكؿخ٘ ،لعٓخازٗ ذخطّاد الحصخاضّ ،لٔحخدل؛ بَخا اليخاؽ يف
بْٔجَه ،ج َٔه الؿطّ ،هيعَه احلػس"ّ ،لت ه اخلخرلّٓ ،حةاز خا ضؤغخا ٛالخسّل ٍخسآا فٔنخا
بٔخخيَهّ ،جطغخخلَا املخخؤهطاد ّاينعٔخخاد اثغخخالمٔ٘ إىل الخخسّل اثغخخالمٔ٘ وخخرل الياط خخ٘ بالعطبٔخخ٘
ليؿط الْعٕ اثغالمٕ ّىكٌْ ٔ،عاً كاحلناض حينا أغفاضاً"(.)4
إشٌ ،مخخا الخخصٖ ٓطٓخخسِ ظػخخً ظيفخخٕ؟ ٓطٓخخس أٌ ٓة خخ ٙالخخذلاس رٔنخخ٘ ظٔخخ٘ يف ّشخخساٌ العكخخط،
ّنكً أٌ ٓؤذط فُٔ ّٓكٌْ باعراً عل ٙالػلْ؛ فعيس ظػخً ظيفخٕ "سٓخس الخذلاس إشٌ نخطّضٗ
ّارعّٔ٘ ،ضؤٓ٘ قاٜة٘ للْارع ،فالذلاس شع ٛمً مكْىاد الْارع ّلٔؼ زفاعاً عً مْضّس رسٓه،
ٕ ٓفعا يف الياؽ ّّْٓشُ غلْكَه ،فاعازٗ رطا ٗٛالذلاس" ٍٕ ،سٓسِ مً أشا إطالت
الذلاس ظ ٌّ
طاراد ذلةْغخ٘ عيخس اليخاؽ بخس ًال مخً ّشخْز الخذلاس كنكخسض لطارخ٘ رلحعىخٍ٘ ،خصِ الطارخاد
املدحعى٘ ال جػحعنا أّ جك ّط بططت ورل غْٓ٘ عل ٙزفعاد عؿْا ٜ٘ٔيف ميار أّ غلْ؛ راٜه علٙ
الحعكت أّ ايَا ،أّ احلنٔ٘ السٓئ٘ ّاثناٌ ا عنخ .ٙعيخس ظػخً ظيفخٕ" ،سٓخس الخذلاس ٍخْ
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ظا لطالغه ال خسٓه ّللع خس املْضّذخّ٘ ،ال هخا ٛعلخ ٙمعْرخاد الحطخْض ّالحينٔخ٘ ّالحنَٔخس لكخا
جغٔرل شصضٖ للْارع ،فَْ عنا البس للرْضٖ اجملسّز أٌ ٓ ْو بُ ّإال ظا ال خسٓه ؾخةعاً مخاذالً أمخاو
ا ع نرا أضّاح ا غال .
ٓ ْل ظػً ظيفّٕ :الذلاس ّالحصسٓس ٓعدلاٌ عً مْرف طةٔعٕ للغآ٘ ،فاملانخٕ ّاحلانخط
كالٍنا معاؾاٌ يف الؿعْضّٓ .هٔفّ :ملا كاٌ الذلاس ٓؿرل إىل املانّٕ ،الحصسٓخس ٓؿخرل إىل
احلانط ،فاٌ رهٔ٘ الذلاس ّالحصسٓس ٍٕ رهخٔ٘ الحصخاىؼ يف العمخاٌ ّضبخ املانخٕ باحلانخط
ّإزاز ّظسٗ الحاضٓذ ،الذلاس ّالحصسٓخس نخرالٌ عنلٔخ٘ ظهخاضٍٓ٘ .خٕ اكحؿخا الحخاضٓذٍّ ،خْ
ظاش٘ ملع٘ ّمطلت ذْضٖ يف ّشساىيا املعاقط ،كنا ٓكؿخفاٌ عخً رهخٔ٘ "الةعخز عخً ٍْٓخ٘"
عً ططٓق الغْم يف احلانط إشابً٘ عً غؤال" :مً سلً"؟ (.)5

***
مً املعطّ  ،إٌ العلْو الح لٔسٓ٘ ىؿرد يف ّارع مع لُ ظطّفُ ّمالبػخاجُّ ،ذ افحخُ أزّد
إىل ىخخْع مع خ مخخً املخخازٗ العلنٔخخ٘ الخخيت جعكخخؼ هام خ ًا املؿخخاكا الخخيت جعطنخخَا ٍخخصِ الظخخطّ
ّاملالبػاد .ل س ىؿرد العلْو الح لٔسٓ٘ مً ّارع احلهاضٗ ال سنٍّ٘ ،صا الْارع ظسّز بيا ٛكا
عله ،م أٍحُ ،مياٍصُ ،ىحاٜصُّ ،لغحُ أٓهاً .فالعلْو ال سن٘ لٔػخخ علْمخاً مطل خ٘ جرةحخخ مخطٗ
ّاظسٗ ّإىل ا بس ،با ٍٕ علْو ىػةّٔ٘ .العله الصٖ ال ٓحصسز كاملخا ٛالطاكخسن الخصٖ ال ٓلةخز أٌ
ٓرغً ّٓاػطع إلُٔ الفػازّ .إلخٔكه ٍخصا املرخال :رخاو الفلكخٕ الةْلخْىٕ ىٔ خْال كخْبط ىٔكخْؽ
برْضٗ عظٔن٘ كاىخ مبراب٘ أكرط مخً ظلخعال أّ بطكخاٌ ،عيخسما اكحؿخف أٌ مطكخع الكخٌْ
ٍٕ الؿنؼ .فٔنا كاٌ العا ،كلُ ٓعح س أٌ مطكع الكٌْ ٍٕ ا ضض.
لْ أطاع كْبطىٔكخْؽ ضشخال الخسًٓ ّالكئػخ٘ ،ملخا غاخنػ خصا االى خالث أٌ ٓخحهٍّ ،خصا
ٓع  ،أٌ مث٘ خلالً راجالً ،يف مػرلٗ العله.
ّكنخخا فعخخا كْبطىٔكخخْؽ ّاٍحخخس ٚبالع خخا ،ّ ،مهخخع للنعظخخْض الكيػخخٕ الخخسٓ
ّالعاطفٕ ،عل ٙالطوه مً جَسٓس الةابخا بالخصاد .علٔيخا الٔخْو ،كخٕ ىعٔخس رخطا ٗٛالخذلاس أٌ ىخدلظ
ّىاظَط (الع ا) عل ٙأٌ ٓحه إلغا ٛكا ما مالف الع خا مخً كحخت قخفطا ٛمهخنْىَا ،ايَخا،
ّالحعكتّ ،العكةّٔ٘ ،الفحاّ ٚالحكفرلٓ٘ ،علٔيا ظطأٗ ،أٌ زلَط بالع ا ّىلغٕ الي ا.
ّٓعط الكررلٌّّ ،املَحنٌْ بَصا الؿرٌ ،أٌ العطث ٍه أّل مخً دلخسّا الع خاّ ،رخس بلخ
هصٔس العطث للع ا ظساً زفعَه إىل ال ْل :إٌ اهلل ع ا ٍّْ مكسض ينٔع الع ْل.
يف ىظطٓ٘ الفٔ

البً غٔيا ٓحصل ٙليا م او الع خا يف ؾخطح" :إٌ اهلل ع خاّ ...ملخا كخاٌ اهلل

ال فالصٖ ٓكسض عيُ ع ا"...
ع ً
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كصلا ٓط ٚالفاضابٕ أٌ السًٓ ّالفلػف٘ ال ٓحيارهاٌّ ،لٔؼ بٔيَنخا مخً اخحالفخاد ،شلخا
ىَنا ٓحفطعاٌ مً أقخا ّاظخس حيخْٖ املعطفخ٘ ّاحلخق ّاحلٔخاٗ ٍّخْ الع خا الفعّخال ..." .الخصٖ ٍخْ
فعّخخال زاٜن خاً ّاملحع خخق

خاً جام خاً ٍّخخْ اهللٍّ ،"...خخصا الع خخا الفعخخال ٍخخْ امليَخخا الخخصٖ ىَخخا ميخخُ

الفالغف٘ ّا ىةٔا.ٛ
ّل س زعا أبْ العال ٛاملعطٖ إىل

كٔه الع ا يف كخا ؾخّٕ ٛيف ضأٓخُ أٌ اخلخرل ال ٓكخٌْ

خرلاً ظ ٔ ٔاً إال إشا كاٌ خانعاً حلكه الع ا.
يف كحابُ م او الع ا عيس العطثْ ٓ ،ل رسضٖ ظافظ:
ل خخخس ظخ خزُ ال خخخطآٌ ّظرّخخخخ ا ظازٓخخخز علخخخ ٙاالشحَخخخازّ ،ال غخخخٔنا ،يف املػخخخاٜا الؿخخخطعٔ٘.
فاثغالو زنع ب السًٓ ّالؿطٓع٘ ،أما السًٓ ف س اغحْفاِ اهلل يف كحابُّ .أما الؿخطٓع٘ ف خس
اغخحْف ٙأقخْ ا ،ذخه جخط؛ لليظخط االشحَخازٖ جفكخٔلَا .شخا ٛيف ال خطآٌ :الٔخْو أكنلخخا لكخه
زٓيكه ّأهنخ علٔكه ىعنيت ّضنٔخ لكه اثغالو زٓيا املاٜسٗ .3
ّاالشحَخخاز خخخخ كن خ ا شخخا ٛيف جخخاضٓذ الحؿخخطٓع اثغخخالمٕ للدهخخطٖ خخخخ ٍ :خخْ بخخصل ايَخخس يف
اغحيةا" احلكه الؿطعٕ مما اعحدلِ الؿاضع زلٔالً ٍّْ ،الكحاث ّالػي٘ ٍّْ .عكؼ الح لٔس
"أٖ اجةاع ضأٖ الغرل زٌّ فَه ّجخسرٔق" .إٌ الحصسٓخسّ ،إعخازٗ رخطا ٗٛالخذلاس الفكخطٖ عاشخ٘ إىل
اشحَاز شسٓس ٓػحدسو الع ا ّلٔؼ الي اّ ،لكً ٍصا غٔكطسو بخ (امل سؽ)ّ .مػرل٘ امل خسؽ
مً أخطط املػاٜا ّأكرطٍا ظػاغٔ٘ يف اجملحنعاد العطبٔخّ٘ ،يف احلٔخاٗ الر افٔخّ٘ٓ ،خرجٕ ٍخصا
اخلطط ،مً ظػاغٔ٘ امل سؽ ىفػُ الصٖ نؼّ ال ياعاد الساخلٔ٘ ّالسفٔيخ٘ يف أعنخات اليخاؽ،
مبا جؿحنا علُٔ ٍصِ ال ياعاد مً ع اٜس زٓئّ٘ ،إناىٔ٘ ضّظٔ٘.
ّال أخؿ ٙأٌ أرْل إٌ ٍصا امل سّؽ لعت زّضاً جاضمٔاً كةرلاً يف جْلٔخس العطالخ٘ الفكطٓخ٘،
ّإف اض الع ا اثىػخاىٕ عخدل العكخْضّ ،ؾخكا ٍخصا املخاىع ّاملنيخْع ّاملنحيخع علخ ٙرلحلخف أّشخُ
الحفكرل ّالحساّلّ .مً ٍيا ،جرجٕ الكعْب٘ امفْف٘ باخلطط يف ميارؿ٘ مفَخْو امل خسؽ ىفػخُ
ّإخهاعُ للنيارؿ٘ ّايسل(.)7
ٓ ْل ز .علٕ أغعس ّطفّ٘ :يف ٍخصا الػخٔات ،نكخً ال خْل إٌ امل خسؽ ٓهخطث شخصّضِ يف
عنق الْشساٌ العطبّٕٓ .حرقا ب ْٗ ٍاٜل٘ يف بئ٘ الْعٕ الر ايف الؿع ّاليدةْٖ علخ ٙظػخاث
الطخخابع الخخسىّْٖٔٓ .ؿخخكا ٍخخصا امل خخسؽ بخخعخه ظهخخْضِ مفك خالً ظْٔٓ خاً ٍّام خاً يف بئخخ٘ الر افخخ٘
العطبٔخخ٘ ّ ،خخخ جخخرذرل ٍخخصِ ا ٔنيخخ٘ للن خخسؽ يف ذ افحيخخا العطبٔخخ٘ جةخخسأ ضظلخخ٘ العطالخخ٘ ّاينخخْز
احلهاضٖ عيس اثىػاٌ العطبٕ.
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إشٌ ،إٌ اخلطخخط الكخخةرل الخخصٖ جعخخاىٕ ميخخُ الر افخخ٘ العطبٔخخ٘ ٓكنخخً يف ٍخخصا اخللخخا الفظٔخخع
الخخصٖ ْٓشخخس يف بئخخ٘ الحخخْاظٌ ب خ امل خخسؽ ّالعلنخخٕ العلنخخاىٕ ّالع الىخخٍّٕ ..خخصا امل خخسؽ أظخخس
مْضّذاد ٍصا الذلاس.
مخخً ٍيخخا ،زخخت العخخْزٗ ل خخطاٍ ٗٛخخصا الخخذلاس ّىف خ

الغةخخاض الخخصٖ أمػخخ ٙزلٔكخخ ًا عيخخُ،

ّ كٔه الع ا ،كنا فعخا ابخً ضؾخس الخصٖ ّرخف ظٔاجخُ العلنٔخ٘ اىحكخاضًا للع خا ،ّ .جحدلدخا
عيسِ ظ ٔ ٘ السًٓ .كاٌ ابً ضؾس ٓؤكس برٌ اعحناز الع ا يف فَه السًٓ ٍْ الططٓق احل ٔ ٕ
سلْ فَه السًٓ ّهرا رٔنُّ .اىحكاضاً حلكن٘ الع ا كاٌ ٓط ٚبرٌ الحعاضض ب الع ا ّظاٍط
اليل زت أٌ ٓحه "اّظِ لكاحل الع خا أّ مبخا ٓ حهخُٔ الع خاّ ،البخً ضؾخس م ْلخ٘ ؾخَرلٗ بخرٌ
"احلق ال ٓهاز باحلق با ٓعانسِ ّٓؿَس لُ".
ّيف ٍخخصا الػخخٔات نكخخً اثؾخخاضٗ إىل الكخخْاك ّذلنخخس عةخخسِ ّا فغخخاىٕ ّالطَطخخاّٖ
ّضّاز عكط اليَه٘ العطبٔ٘ ،أّلٝا الصًٓ ظاّلْا

كٔه الع ا يف امل خسؽ ّع ليحخُّ ،مخً ذخه

جطّٓهخخخُ معطفٔخخاً يف ّرخخخخ غخخخاز فٔخخخُ الفكخخخط اخلخخخطايف ّالؿخخخعْشٍّٗٔ ،نيخخخخ ع لٔخخخ٘ الحْاكخخخا
ّاسلػطد فعالٔاد العله(.)8
ّ صا ،علٔيا اآلٌ ،أٌ ىحػلػ بايطأٗ مً أشا أٌ ىةسأ بغطبلخ٘ ٍخصا الخذلاس .يف ٍخصا الكخسز
ٓ ْل ٍاؾه قاحل" :إمخا أٌ زلخطؤ علخ ٙمْاشَخ٘ ٍخصا ا ث خخخ الخذلاس الْارخع فخْت ضؤّغخيا بكخا
ضٍةحُ ٍّٔةحُ ،فيصدلِ عل ٙاملكاضظ٘ ّإرام٘ عالر٘ شسٓسٗ معخُّ ،إمخا أٌ ىيػخعق

خخ ّطرجخُ

فٔنْد ّمنْد معٍُ .صا ا ث خخ الخذلاس الْارخف يف ّشَيخا ككخنخ الخسٍط ،آٌ ا ّاٌ ٌ ىَخعِّ
رلٔالً ّىهططِ ٌ ٓفحػ فنُ ّل مطّٗ فرلّٖ ليا رك٘ الةسآاد ّٓفا عيّا أغط ال طٌّ"(.)9
ميص ما ٓ طث مً رطٌ إال رلٔالً ،كحت ا مرل ؾكٔت أضغالٌ:
(ملاشا جرخط املػلنٌْ
ّملاشا ج سو ورلٍه،
فالػةت الصٖ بُ ىَهْاّ ،فحعْا،
ّغازّاّ ،ؾازّاّ ،بلغْا ٍصِ املةال كلَا مً اجملخس ّالطرخٕ ،زخت علٔيخا أٌ ىةعخز عيخُ
ّىيؿسِّ ،ىلػ يف املػرل٘ ّمنعً يف اليؿساٌٍ :ا ٍْ بات يف العطث ٍّه رس جرخطّا بطوه ّشْزِ
ّجرخط معَه جالمٔصٍه الصًٓ ٍه غاٜط املػلن ؟ أو رس اضجفخع ٍخصا الػخةت مخً بٔخيَهٓ ،ّ ،ةخق
مً اثناٌ إال ازلُّ ،مً اثغالو إال ضزلُّ ،مخً ال خطآٌ إال الخذله بخُ ،زٌّ العنخا بخرّامطِ
ّىْأٍُ ،إىل ورل شلا ما كاٌ يف قسض امللّ٘(..)14
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إٌ ٍخخصا الكحخخاث مخخً ا ٍنٔخخ٘ مبكخخاٌّ ،زخخت أٌ جعخخاز طةاعحخخُ مخخطاد ،خاقخخ٘ يف ٍخخصِ
ا ٓخخاو ،ىخخُ ال ٓهخخع الي طخخ٘ علخخ ٙاحلخخط فعػخخت ،بخخا ٓكخخةؼ ايخخطح بخخامللػّ .أكحفخخٕ ٍيخخا
بارحةاؽ (أٍه أغةاث جرخط املػلن ).
 1خ "فنً أعظه أغةاث جرخط املػلن
ايَا ،الصٖ زعا فَٔه مً ال نٔع ب اخلنط ّاخلخا ،فٔح ةخا الػفػخط٘ رهخٔ٘ مػخلّن٘
ّال ٓعط أٌ ٓطزّ علَٔا.
 2خ ّمخً أعظخه أغخة اث جخرخط املػخلن العلخه اليخارل ،الخصٖ ٍخْ أؾخس ظظخطًا مخً ايَخا
الةػٔ  ٌ ،اياٍا إشا رٔ ّ اهلل لُ مطؾساً عاملاً أطاعخُٓ ،ّ ،حفلػخف علٔخُ ،فرمخا
قخخاظت العلخخه اليخخارل فَخخْ ال ٓخخسضٖ ّال ٓ حيخخع برىخخُ ال ٓخخسضّٖ ،كنخخا رٔخخا :ابخخحالؤكه
مبصيخخٌْ خخخرل مخخً ابخخحالٜكه بيكخخف دليخخٌْ ،أرخخْل :ابخخحالؤكه ظاٍخخا ،خخخرل مخخً
ابحالٜكه بؿةُ عا.،
ز علَٔخخا
 3خ ّمخخً أعظخه أغخةاث جخخرخط املػخلن فػخاز ا خخخالت ،بف خس الفهخاٜا الخخيت ظخ ّ
ال خخطآٌّ ،العخخعاٜه الخخيت هخخا علَٔخخا غخخلف ٍخخصِ ا مخخّ٘ ،بَخخا أزضكخخْا مخخا أزضكخخِْ مخخً
الفالحّ ،ا خالت يف جكًْٓ ا مه فْت املعاض ّ ،هللّ زضّ ؾْرٕ إش رال:
ّإمنخخخخا ا مخخخخه ا خخخخخالت مخخخخا ب ٔخخخخخ فخخخخاٌ ٍخخخخه شٍةخخخخخ أخالرَخخخخه شٍةخخخخْا
 4خ ّمً أكدل عْاما ج َ ط املػلن فػاز أخالت أمطاَٜه بيْع خام.
 5خ ّمً أعظه عْاما ج َ ط املػخلن ايخو ّا لخعّ ،رخس اىهخه إىل ايخو ّا لخع اللخصًٓ
أقابا املػلن  ،الٔرؽ ّالفحْٗ مً ضه٘ اهلل"(.)11

***
أما جطاذيا ا زبٕ ،فاىُ حيفا بالطّاٜعّ ،جاعسُّ مً كيْظ ا زث العاملٕ ،يف طلٔعحَا :الؿخعط
اياٍلٕ ّاملعل ادّٓ .فذلض إبطاظ اليعع٘ اينالٔ٘ ّاليعع٘ الةطْلٔخ٘ يف ٍخصا الؿخعط؛ الخصٖ "ٍخْ
ٍخخصا ايخخسل امخخت الفخخطح احلخخعًٓ الفخخاشع بخ الخخسٍط املعخخحه ّالةطْلخخ٘ الؿخفّاف٘ ،ب خ احلحنٔخخ٘
ّاحلطٓ٘ ،الكالبّ٘ ،العفْٓخ٘ الغخطّضٗ ّاالىةرخات" ٌ .ال كخٔسٗ اياٍلٔخ٘ خٔنخٍ٘ ،خٕ كخصلا،
ملٔ ٘ٝبرقْاد اليَاضّ ،أؾةاح اللٔا ،بالػكٌْ ّاحلطك٘ ،باحلػطٗ ّاىحظاض الْعس ٍٕ .ؾٕٛ
حئ بُ الفها ٛمً كا شاىت".
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"الؿعط اياٍلٕ غَهٌ مطؾْت ال ٓيظط إال أمامُ :ال حئسّ ،ال ٓلحفخ إىل الْضا.)12("ٛ
ّأكحفٕ ٍيا ،مبا رالُ وْجُ عً الؿعط اياٍلّٕ" :رٔن٘ ٍصِ ال كخاٜس املنحخاظّٗ ،عخسّجَا
غةع ،جعزاز مبا فَٔا مً جيْع ضفٔع غاوٍّ ،ال ىػحطٔع أٌ ىكفَا عل ٙسلْ أّشع ّأرْو مما رالُ
شْىع الكاٜت احلكٔه ،ظ رال يف ّقفَا:
 1خ معل ٘ امط ،ال ٔؼ ضرٔ ٘ ،بَٔص٘ ،ملّاع٘ ،أىٔ ٘ ،محيْع٘ ،غاضّٗ.
 2خ ّأما معل ٘ ططف٘ فصطٓ ٘ٝظّٔ٘ ،ذآبّ٘ ،مع شلا ٓؿٔع فَٔا ىْع مً الةَص٘.
 3خ ّركٔسٗ ظٍرل راغٔ٘ ،شازٗ ،عئف٘ ،ظافل٘ باحلكه ّا زث ّاينا ايلٔل٘.
 4خ ّركٔسٗ عيذلٗ ،جةخسّ محكخدلٗ ،مَخسّزٗ ،ظافلخ٘ بخالحعةرل ،ضاٜعخ٘ ،لكيَخا ال تلخْ مخً
،ال يف أّقافَا ّقْضٍا.
 6خ ّعنطّ (بً كلرْو) عئف ،غاو ،ماشس.
 7خ ّاحلاضس (بً ظلعٗ) ،عل ٙالعكؼ ملٕ ٛباحلكنخّ٘ ،الفطيخّ٘ ،الكطامخٍّ٘ ،اجخاٌ
ال كخٔسجاٌ ا خرلجخاٌ جةخسّاٌ مبيعلخ٘ خطخت أل ٔخخ يف املياظعخاد الؿخعطٓ٘ خ الػٔاغخٔ٘
أماو َْ،ض مً العطث اشحنع لحػك ا ظ از املسمّطٗ ب رةٔلح ".
يف خحاو ٍصا الح ٔٔه للنعل اد يف "الحعلٔ اد ّا عاس" ٓعطث وْجُ عً أملخُ يف أٌ ٓكخٌْ
(بَصِ العةاضاد) رس أذاض لس ٚرطا ُٜالطوة٘ يف رطا ٗٛأّ إعازٗ رطاٍ ٗٛصِ ال كاٜس"(.)13
ّباملياغةّ٘ ،مً ايسٓط شكطِ ،أٌ ؾاضلْجُ فٌْ ؾٔلط ظّش٘ الؿاعط ؾٔلط رس كحةخ إىل
كئةا :ل س أقغٔيا الػنع ٍصا ا غةْع إىل ركاٜس عطبٔ٘ ضاٜع٘ ،عَا وْج٘ مً املكحة٘ ّمخً
املكخخخازض املْشخخخْزٗ عْظجخخخٍُّ ،كخخخصا ضاح ٓل خخخٕ علخخخ ٙزلعيخخخا ٍخخخصِ ال كخخخاٜس ظػخخخت جػلػخخخا
عكْضٍا ،مطٗ مػح اٗ مً (مؤلخف فخٌْ ٍخامط) "كيخْظ الؿخطت" ّمخً مؤلفخاد (أملاىٔخ٘) أخخط،ٚ
ّمطٗ مذل ٘،عً اثىغلٔعٓ٘.
ٍّصا ٓيطةق عل ٙاملعلْمخاد الحالٔخ٘ أٓهخاً" :اكحػخةخ ٍخصِ ال كخاٜس اغخه "املعل خاد" ىَخا
اخحرلد ّعال خ علخ ٙشخساض الكعةخ٘ يف مكخ٘ خ كنخا أعطلخق علَٔخا اغخه "املخصٍةاد" أٓهخ ًا ىَخا
كحةخ عطّ مً شٍت علّ ٙضت مػحْضز مً مكط"(.)14
ّا مط ٓيطةق عل ٙؾعطا ٛعاقطّا الي العطبٕ ،ذه العَس الطاؾسٖ ،ذخه العكخط ا مخْٖ،
فالعةاغٕ.
ٍّيا "سض اثؾاضٗ إىل عله الكالو.
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ٓ خخخْل ز .أضذخخخْض غخخخعس ٓٔخخخف يف كحابخخخُ ؼ"الفلػخخخف٘ العطبٔخخخ٘ اثغخخخالمٔ٘ الكخخخالو ّاملؿخخخاٜ٘ٔ
ّالحكْ "غ خ كاٌ عله الكالو أّل اال"اٍاد ا غاغٔ٘ يف الفلػف٘ العطبٔ٘ اثغالمٔ٘ خ ّعله
الكالو رس ظَط ّجطْض أّل ا مط يف إطاض املياظطاد اليت زاضد ب املػلن أىفػَه.
ٓ ْل ابً خلخسٌّ" :علخه الكخالوٍ :خْ علخه ٓحهخنً احلصخاط علخ ٙالع اٜخس اثناىٔخ٘ با زلخ٘
الع لٔ٘..
يف إعازٗ رطا ٗٛالذلاس الفكطٖ ّا زبٕ ،زخت إعخازٗ (علخه الكخالو) لكخا مخً :احلػخً
الةكطّّٖ ،اقا بً عطاّ ،ٛمعةس ايَ ّ ،ؤالٌ السمؿ ّٕ ،عنطّ امل كْم.
ّمً عله الكالو أىح ا بػطع٘ إىل ظاٍطٗ أخْاٌ الكفاّ ،الصٖ ٓفٔس يف أمطٍه أبْ ظٔاٌ
الحْظٔخخسّٖ :إىَخخا "جرلفخخخ بالعفؿخخطّٗ ،جكخخافخ بالكخخسارّ٘ ،اشحنعخخخ علخخ ٙال خخسؽّ ،الطَخخاضٗ،
ّاليكٔع٘ .فْنعْا مخصٍةاًّ ..قخيفْا نيػخ ضغخال٘ يف ٔ،خع أشخعا ٛالفلػخف٘ علنٔخاً ّعنلٔخاً،
ّأفطزّا ا فَطغاً ّزلِّْ ضغاٜا أخْاٌ الكفاّ ،ٛكحنْا فَٔا أزلاٍٛهّ ،برٍّْا يف الْضار ،
ٍّّةٍْا للياؽ"(.)15
ّمً ظاٍطٗ إخخْاٌ الكخفا ٛخخالٌ الْفخا ،ٛاىح خا إىل غخفط آخخطٍ ،خْ ظكآخاد ألخف لٔلخ٘
ّلٔل٘ ،اليت ٍٕ غصا أزبٕ اشحناعٕ ،معناضٖ بٔ ٍّٕ .ٕٝملعن٘ ج سو ميظْم٘ معآرل غٔاغخٔ٘
ّأخالرٔخخخ٘ ّجطبْٓخخخ٘ ،كؿخخخطّ" الكخخخالح يف احلكخخخهّ ،م خخخآٔؼ اينخخخال يف الطشخخخا ّاملخخخطأٗ،
ّمػاضاد الحصاضّ ،شغطافٔ٘ الةالز اجملَْلخّ٘ ،جطغخه الةٔٝخ٘ اليظٔفخ٘ الخيت ٓ ،ؿخٍَْا اثىػخاٌ
بعسّ ،غع٘ الحيْع العطرخٕ ّالخسٓ الخصٖ ظهخيحُ احلهخاضٗ العطبٔخ٘ اثغخالمٔ٘ خ ٍخٕ إشٌ غخصا
ظٔاٗ يف ظماٌ ّمكاٌ .لكيَا لٔػخ مكيف ضظل٘ أّ جاضٓذ ،با دلنْع٘ مخً ظكآخاد ممحعخ٘
جػحيس يف أزاَٜا إىل مكاى٘ الطاّٖ يف دلحنعاد ؾطرٔ٘ جحصّت احلٔاٗ ّجػحعٔس قخْضٍا يف لٔخا
محػع(.)16
ّما زاو رس شكطد (ألف لٔل٘ ّلٔل٘) زت أٌ أشكط (كلٔل٘ ّزمي٘) ّابً امل فعّ ،كصلا
(ظٕ بً ٓ ظاٌ) ّابً طفٔا ّكنا رلخخ غخاب ًا عخً جطاذيخاّ ،ؾخْ؛ يف احلكخٔس ،أٖ يف م ابخا
الكحت الكفطاّ ٛالفحاّ ٚالحكفرلٓ٘ الظامل٘ اليت ال تلْ مخً شَخا ّجعكختٍّّ ،خه ّؾخعْشٗ،
اغحطاع أقعابَا يف الفذلٗ ا خرلٗ أٌ حيحلْا بْاغطحَا ع ْل الكخررلًٓ وخرل اليانخص ّ ،لخْ
بلغخخْا مخخً العنخخط عحٔخخا ،أرخخْل يف م ابخخا شلخخا جْشخخس ذلطخخاد يف ٍخخصا الخخذلاس ضاٜعخخّ٘ ،ميخخاضاد
ؾاٍ ٍّ٘ ،صِ املياضادٍّ ،صِ امطاد ٍٕ اليت زت إعازٗ إبطاظٍا مع االشحَاز اماّلخ٘ علخٙ
إلغا ٛالكحت الكفطاّ ٛظطرَا إٌ أمكً.
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فنً أعنال ما ّجػٕ جْى املةكخطٗ ،رةخا الرخْضٗ الر افٔخ٘ ،أعخاز جفػخرل الكْىفْؾْٔغخٔ٘
جفػرلاً ذْضٓاً ،كنا مت أٓهاً جفػرل الةْشٓخ٘ يف فٔحيخاوّ ،الكاذْلٔكٔخ٘ الطّماىٔخ٘ يف أمطٓكخا
الالجٔئ٘.
ّكنا شكطد ا مرل ؾخكٔت أضغخالٌ ،زخت أٌ أشكخط الؿخٔذ ذلنخس عةخسِّ ،كحابخُ:
(اثغالو ب العله ّاملسىٔ٘) ّالصٖ شا ٛفُْٔ،( :ز املػخلن ّأغخةابُ)(ّ .مفاغخس ٍخصا اينخْز
ّىحاٜصُ) ّ(شيآ٘ اينْز عل ٙاللغ٘) ّ(شيآ٘ اينخْز علخ ٙاليظخاو ّاالشحنخاع) ّ(شيآخ٘ اينخْز
علخخ ٙالؿخخطٓع٘ ّأٍلخخَا) ّ(شيآخخ٘ اينخخْز علخخ ٙالع ٔخخسٗ) ّ(اينخخْز ّمحعلنخخْ املخخساضؽ اليظامٔخخ٘)
ّ(،خخْز جالمٔخخص املخخساضؽ ا شيةٔخخ٘) ّ(،خخْز جالمٔخخص املخخساضؽ الطزلٔخخ٘ ّا ٍلٔخخ٘) ّخحنَخخا بخخخ
(اينْز عل٘ جعّل)...
ّمً الؿٔذ ذلنخس عةخسِ إىل عةخس الخطهً الكخْاك ّ ،الخصٖ ٓعخْز إلٔخُ الفهخا بْنخع
بصضٗ العلناىٔ٘ يف زىٔا العطث ّاثغالوّ .رس أذةخ شلخا الةاظخز (شخاٌ زآخ٘)ّ ،مخً رةلخُ الخععٔه
اىطخخٌْ غخخعازٗ الخخصٖ اغحؿخخَس ب خخْل الكخخْاك " :زعْىخخا ىخخسٓط ظٔاجيخخا الخخسىٔا ّزلعخخا ا زٓخخاٌ
كه يف اآلخطٗ ف

) ٓ ْل غعازٗ" :فَصا رخْل جحةيخاِ احلطكخ٘ الػخْضٓ٘ ال ْمٔخ٘ االشحناعٔخ٘

عطفٔحُ ّتلّس بُ شكط ٚاثماو الكْاك الصٖ ىظط يف م حهٔاد السًٓ ّالسىٔا ف ال فَٔخا
ٍصا ال ْل الفكا"(.)17
ّايخخخسٓط بالخخخصكط ،إٌ الخخخععٔه اىطخخخٌْ غخخخعازٗ ٓفػخخخط ىخخخسا ٛالكخخخْاك  ،إىل اليخخخاط
بالهاز ،برىُ رْل غْضٖ مْشُ إىل الػْضٓ بالسضش٘ ا ّىل ،كنخا ٓهخع غخعازٗ الكخْاك
يف مكا عةارطٗ ا م٘ الػْضٓ٘ ىظرل املعطٖ ّشدلاٌ.

***
ٓطْل احلسٓز شساً يف الذلاسّ ،علٔيا أٌ ىػحلَه ميُ ال ةػاد املهّٔ ،٘ٝىعٔس رطاٛجُ مخً
م يظخخْض عكخخطٖ ج خخسمٕ ،آخخخصًٓ باحلػخخةاٌ أىيخخا يف ىَآخخ٘ الع خخس الرخخاىٕ مخخً ال خخطٌ احلخخازٖ
ّالعؿطًٓ،
ٍّيا ،علّٕ أٌ أجْرف رلٔالً ٌ ،ا ماى٘ العلنٔ٘ ّا خالرٔ٘ ّالْطئ٘ ّال ْمٔ٘ ّاثىػاىٔ٘
ج حهٕ ال ْل :إىُ بعس مثاىٕ غيْاد عصا  ،مً ٍصِ احلطث الظامل٘ ال صضٗ عل ٙالْطً الغالٕ
ّا ول ٙغْضٓ٘ ،أٌ (ف َا ٛالظالو)"ّ ،مؿآذ" الفحيّ٘ ،املطجعر٘ ،ضفعْا ضآ٘ اثغالو ،اثغالو
ميَه بطاّ ،ٛالسًٓ ميَه بطاّ ،ٛفػطّا بعهاً مً آٓاد ال خطآٌ كنخا ؾخاؤّا ،فخرفحْا (ظَخاز
اليكاح)ّ ،شَاز اليػاّ ،ٛأفحْا لةعهَه ،إشا ّنع ؾدل ميَه ٓسِ علخ ٙضأؽ امخطأٗ ّرخال
اهلل أكدل .فحكةػ ظالالً لُّ ،لْ كاىخ محعّش٘ ّ ا أّالز ،كنا اغحغلْا ،مرالً ٍصِ اآلٓخ٘:
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ؼإىُنا شعاٛا الصًٓ ٓاعاضباٌْ اهلل ّضغاْلُا ّٓػنعْنٌ يف ا ضنض فػازاً أٌ ٓا حُلعْا أّن ٓاكلَّةاْا أّن جا طَّع
أٓنسفَٓهن ّأضنشالعَاه مفًن خفلفٍ أ ّن ٓايفْنا مفً ا ضنض شلفا لَاهن خفعنٌٖ يف السُّىنٔا ّلَاخهن يف اآلخفخطٗف عخصاثٌ
عظفٔهٌغ( .املاٜسٗ.)33 :
ّآٓخخ٘ أخخخط :ٚؼرخخال آمي خحاهن ل خُا رةنخخا أٌن آشٌ لكع خهن إىُ خُا لك خةفرلاكعها الَّ خصفٖ علَّنكع خها الػِّ خعنط
فألعرطِّعًُ أٓسفٓكعهن ّأ ضنشالكعه مفًن خفلفٍ ّ عقلفةيُكعهن يف شاصاّع اليُدنا ّلحعنلناًُ أُّٓيا أؾسُّ عصاباً
ّأبن ٕغ (غْضٗ طُ.)17 :
ٓ ،ربخخُ ف َخخا ٛالظخخالو برغخخةاث الحيعٓخخاٍّ ،خخه ٓعطفخخٌْ أٌ امل كخخْز فطعخخٌْ ّالػخخعطٗ،
لكيَه اغحغلْا كلن٘ (ج طع أٓسَٓهّٓ ،كلةْا) اخل.
ٍّيا ،كاىخ الكاضذ٘ الكدل ،ٚعيسما اظحلْا ع ْل الؿةاث ّرلْبَهّ ،ظطنٍْه علٙ
ال ٔاو بعنلٔاد اىحعاضٓ٘ ،رحلْا عؿطاد املٝاد ،بعس أٌ أوطٍّه ،برىَه غٔحياّلٌْ الطعاو مع
غٔسىا ذلنسّ ،أٌ احلْضٓاد باىحظاضٍه .فرٖ كفطّ ،أٖ فصْضّ ،أٖ ؾخطّ ،كلخُ اضجكخت
باغه السًّٓ ،السًٓ ميَه بطا.ٛ
ّ خصا ،أرخْل ج حهخٕ ا ماىخخ٘ السٓئخ٘ ّا خالرٔخ٘ ّالْطئخ٘ مخخً أشخا العنخا علخٙ

طٓخخط

الع ْلّ ،إعازٗ جطبٔخ٘ مخ نً وعػخلخ أزمغخحَهّ ،اظحلخخ ع خْ ه ّ ،صخطد رلخْبَه عخْاطفَه،
ّإعازجَه إىل شازٗ الكْاث.
ّ صا ،أكطّض ،زت جي ٔ٘ الذلاسّ ،العنا علخ ٙفَخه بعخ

آٓخاد ال خطآٌ ال كنخا نلخٕ

ٍْاٍهّ ،فصْضٍهّ ،ؾطّضٍهّ ،كفطٍهّ ،الػؤال كٔف؟
ٍيا ،زت أٌ جحهافط شَْز الؿطفا ٛمً املر ف املحيْضًٓ مً كاف٘ ا طٔا  ،مبا فَٔا
السٓئ٘ ،مً أشا ذلاضبخ٘ ٍخصا الفكخط الخحكفرلٖ الظالمخٕ الظلنخاىٕ الخسخٔا علخ ٙذ افحيخا
السخٔا عل ٙظٔاجيا.
ٍّيا ٓرجٕ زّض الر اف٘ ّزّض الذلبٔ٘ ّزّض اثعالو.
فائـ العطبٕ الػْضٖ اشذلح املعصعاد ّطَّط ا ضض مً ضشؼ اثضٍاثّ ،عل ٙايةَ٘
ا قعت ،أال ٍّٕ

طٓط الع ا .الغخٔنا ّسلخً كنخا رلخخ يف ىَآخ٘ الع خس الرخاىٕ مخً ال خطٌ

احلازٖ ّالعؿطًٓ خخخ ٍّْ عكخط االىح خال مخً الحكيْلْشٔخا إىل الح اىخاد اثلكذلّىٔخ٘ العصٔةخ٘
ّالعصاٜةٔ٘ ،عكط ميفحػ بالعله إىل ما ال نكً معطفحخُ الظ خاً ،فخاشا اعحدلىخا أٌ لكخا ؾخٕٛ
ىَآ٘ :لإلىػاٌ ىَآ٘ ،للةؿط ىَآ٘ ،للععٌ ىَآ٘ ،للفطح ىَآ٘ لل طٌ ىَآخ٘ ،للػخي٘ ىَآخ٘ ،للٔخْو
ىَآ٘ ،لكا ؾٕ ٛىَآ٘ ،فاٌ املعطف٘ ّظسٍا ال ىَآ٘ ا.
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ّكنخخخا فعخخخا ىٔ خخخْالٖ كْبطىٔكخخخْؽ يف اكحؿخخخافُ مطكخخخع الكخخخٌْ ّخلدخخخا الع خخخْل،
ّامل سغخخادّ ،الخخسٓاىاد كلخخَا" فخخاٌ الح خخسو العلنخخٕ ّالح اىخخاد ايسٓخخسٗ،

نخخا ليخخا مفاشخخآد

مةاوحّ٘ ،جهعيا يف ذلطاد ال جحكْضٍا ع ْل اياٍل بالعله.
مخخرالً :إٌ تلٔخخق اليعصخخ٘ زّللخخٕ ،مخخأل الخخسىٔا ّؾخخغا اليخخاؽّ ،بلةخخا الع خخْل ّؾ خ ق شخخسضاٌ
اثناٌ ...ؾٝيا أو أبٔيا.
فعحخخٍ ٙخخصا الْرخخخ ،اينٔخخع يف كخخا أسلخخا ٛالخخسىٔا ،علخخ ٓ ٙخ أٌ عنلٔخخ٘ الحكخخاذط ٍخخٕ
بالحْالس احلاقا مً الح ا ٛالصكط ّا ىر .ٙيف عْا ،اثىػاٌ ّاحلْٔاٌ ّا ْاو ّاليةاد.
ّلكً اليعص٘ "زّل لٕ"

نا ٔ،خع الكخفاد الخيت

نلخَا ٔ،خع اليعخاط مخً زٌّ االعحنخاز

عل ٙرط احلٔاٗ ..فَصا مبراب٘ ظلعال ضطّ الفكط الةؿطٖ كلُ.
ٍّخخصِ اليعصخخ٘ "زّللخخٕ" الخخيت ظَخخطد إىل الْشخخْز ّعاؾخخخ ّجعخخٔـ بكخخْضٗ طةٔعٔخخ٘ أذةحخخخ أٌ
رخخاىٌْ الحخخْاظٌ أقخخةػ يف ٓخخس اثىػخخاٌ .لخخصا جػخخاٛل الكخخررلٌّّ ،مخخاظالْا ٓحػخخاٛلٌْ خخخاٜف  :مخخً
ٓسضٖ ،بعس عسٗ أعْاو ،أّ ع ْز ،أٌ املعاما غْ جيحض أىْاعاً ؾخطٓطٗ مخً الةؿخط خا أؾخكال
اثىػاٌ ،لكيَا

نا طةاٜع الْظْف.
فاعحدلّا ٓا أّلٕ ا بكاض ّا لةاث ّ.ّ .ّ .
ما أكرط العدل ّأرا االعحةاض
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اإلنسان وأقانيمه اخلمسة
أو عصر ما بعد األخالق!
م .عبد الوهاب حممود املصري*
اذت ا ٜثأميااالمي ا ٙمٜك ا لماذت ٜاان مٚاذتكااٛمم
مقدمة
يًهااانٔ٥ماإلْشاااانْٞأمٚإهااانمٜك لٖاااانمي ْشاااانٕم
اإلْشانٕ..مَانمٖاٛماإلْشانٕلمٖٚاٌمٖاٛمْك اا١م اي َٚنْٞمحت ٜا اً.م َانم اريماإلْشانٕماي َٚانْٞأم
ًَُٗ١ميفمحبا مايهإٛأم ّمٖاٛمستاٛلمارتًٝكا١لم يالمن اَ١مي٘مٚالمتك  ٜأمبٌمٖٛمزتا دمشتًاٛمم
ٌٖٚم زَ١ماإلْشنٕميفمايعص ماذتنضا مَع يٝا١أم ٚج ميالستعبندمٚايشخ  .) (٠م
ّمٖٞم زَ١م خالق١ٝلمتًوم س١ً٦مطغًتمايبظ ١ٜم
ٚيهااأماعمتعااانامَااآ ماإلْشااانٕأمناااٌم
نثرياًمبنيبحثمعٔمإجنبنتٗن .م
إْشنٕأمته مينًمَٓك مايٓعري..مجن٤ميفمايك إٓم

يًكاااااا متطااااااآُتمايةًشاااااااة١مايْٛٝنْٝااااااا١أم
بُٓٛذجٗٝاانمااليالنااْٞٛمٚااللس ا ٞأمٚايةًشااة١م
اي َٚنْ١ٝمنذيوأمته مينًميًُٛانٔمحت ٜا اًأم
المته مينًميهٌمايٓانض..ميكا منانٕم يالنإٛم
ٜصٓفمايبظ ١ٜمتصٓٝةنًمَع ْٝنً..ميةٗٝانمايصآفم
ايااذٖ أمٚيٗٝاانمااآفمايةطاا١أمٚن ا ٕمايبظ ا م
ق ا مَع ْٝا١م َانّمزتٗا مايبان ٥ممٜصآةٗنمٜٚطا م
هلنم مثنْنًمست د!!!٠م َنمايةًشة١مااللس ١ٝميٗاٞم
المتشّٛغمايعبٛد١ٜمبع ٚفماقتصند١ٜم ٚمحبنجان م
اجتُنعٝااا١أمباااٌمتا ا ٣م ٕمايعبٝا ا مالمٜظااابٕٗٛميفم
تهااِٜٗٓٛماي بٝعااٞمٚايعكًااٞمايشاا ٝمايْٛٝاانْ..ٞم
يِٗماامحشبم لسا ٛمااامقا مخًكاٛامباالمعكاٌأم ٚم
ياٝصمهلااِمَٓاا٘مإالمايكا لمايااذٟمظتعًاٗمِمٜظااتغًٕٛم
ٜٚؤدٕٚمَٗنَِٗمايٜٚ ٝا.١مإْٗاِأمبعبانل٠م لسا ٛأم
زت دم $دٚا مٚآال !!!#مَ ٚنمايكنْٕٛماي َٚنْٞأم
ايذٟمننٕم سنضمايكنْٕٛمامل ْٞمايغ بٞمٚاعتربم
(خ )م لق٢مَانمٚااًتمإيٝا٘مايبظا ١ٜميفمتكا  ٜم
ن اَااا١ماإلْشااانٕمٚح ٜتااا٘ميُٝااانمقباااٌمايعصا ا م

ايها ا ِٜوم(ٚيكا ا من َٓااانمبا ا مآدّ)م( )..ميًكا ا م
نا ّماعمتعااناماإلْشاانٕأمَ ًاالماإلْشاانٕمدٕٚم
متٝٝزمد ٜم ٚمع قٞم ٚم ريمذيوأمب ٕمخًكا٘ميفم
حشاأمتكااِٜٛأمٚعًُاا٘ماالهاان٤منًااٗنأمٚيطااً٘م
(بنيعًِ)محت٢معً٢ماملال٥ه١أمٚسخ مي٘منٌمَنم
يفمٖاااذامايهااإٛمَااأم اااندمْٚبااان مٚحٝاااٛإأم
يُٝنلضمَٗنّماالستخالف..مينإلْشنٕمخًٝة١ماعم
يفم لض٘أمٖٚذامَٓتٗ٢مايته .ِٜم م

َٚاأماملشااًِمباا٘م ٕماذتطاانل٠مايغ بٝاا١مقاا م
خاااذ مايٓزعااا١ماإلْشااانْ١ٝمعااأمايا ا ا مايع باااٞم
اإلسالَ.ٞمٜٚكٍٛميفمذيوأمَثالًأمايعنملمبٝومدٚم
الَريماْ ٍٚوم$يك مق ميفمنتبمايع بم ْا٘مالم
ميهٔم ٕمْ ٣ميفمايعنملمَنمٖٛم نث ملٚع١مَٔم
اإلْشنٕ )*( .) (#م

(*) باحثثو اتا ثثر ،ثثارت هثثمرن ةثثت  ،اآخثثا ت ثثر ا ر ثثا
آقم اة شراع اةآهضات اةعربي .
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ٚيكاا ا مجاااان ٤ماميٓعاا ا ٠مايعًُٝاااا١مادت ٜاا ا ٠م ايبظااا  ٜم#١أميٝخااا نماإلْشااانٕمإامايٛجااااٛدمَاااأم
ايشن٠ ٥ميفمايعنملماآلٕم(اييتمدطٓٗنم ْظاتنٜٔميفم ج  .)6( ٜم
ٚا٥ااااٌمايكاااا ٕمايعظاااا ٜٔأمٚناااانٕمَاااأم باااا زم
ٚٚيكنًميٓع ١ٜم$االْة انلمايععاِٝم#مايشان٠ ٥م
( )
عالَٗاااانومٖاااانٜزْربغمٚطاا ا ْغتٕٛمَٚنسااااً)ٛم أم اآلٕأمٜك ا لم ٕمعُ ا مايهاإٛم ٜا ا ٚمب ا م01ماااام
ينعتُا م$املبا ماإلْشانْٞم 21 The Anthropicمًَٝااانلمسااآ١م(.)7م َااانماشااآنم ٚلضااآنميًاااِم
#Principleأمٖٛٚم$ايانٙميفمايةٝزٜان٤ماملعناا ٠م تتهْٛاانمإالمحااٛايٞمإشاا١مإامعظ ا ٠مًَٝاانلا م
َةااااندٙم ٕمايهاااإٛمبع ٚياااا٘ماالٚيٝاااا١أمٚمبٓٝتاااا٘م سٓ١مَٔمايب ا١ٜأم ٟمحٛايٞم6,6مًَٝنلمسٓ١مقباٌم
ايعنَاا١أمٚبتٛحا مخٛاااا٘مْٛٚاَٝشاا٘أمٚبتنلغتاا٘م اآلٕ.مَ ٚنماذتٝن٠ميعٗ محٛايٞمًَٝنلمإامثالث١م
امل ٜا ا أمٚب بعاااندٙمايظنساااع١أم ٚعااا ٍمسا ا ع١م ًَٝااانلا مسااآ١مقباااٌمايٝاااّٛأمٚبااا زماإلْشااانٕميفم
متا دٙأمناانٕمَٗ٦ٝانًميت ااٛلماذتٝاان٠مٚاملخًٛقاان م املًٕٛٝمسٓ١ماالخري٠ميكط(.)8م م
ايٛاع١ٝميفمَ حً١مَٔمامل احٌأمٕ ٚماإلْشنٕمٖاٛم
ٚيهٔأمَنمٖٛماإلْشانٕلمٜكانٍمإٕماإلْشانٕم
ستٛلمارتًٝك .)5(#١م
ٖااٛم$ايعاانملماالاااغ .#مٜٚا ٣ماملةها مايا نتٛلم
ٜٚالحااغم اااحنبماملب ا ماإلْشاانْٞم ٕم$يفم
ايهاإٛمتٓنساابنًمٚتٓن ُ انًمَااذًٖ مب ا ماملكااند ٜم
ايةٝزٜنٝ٥ااا١م(نتًااا١مايهااإٛأمطا ا ٠مادتنذبٝااا١أم
اي نقاا١ماملص ا ل٠مَاأمن ا فمايظااُصمٚايٓ ااّٛأم
ح ِمااللض..مإخل#مملمٜهٔمي ْشنٕم ٕمٜٛجا م
يٛالُٖن.مَٔٚمثِأمٜٓصٕٛمعً٢مٖذاماملبا ماياذٟم
اق ح٘م احنب٘ميفمثال ماٝغوم م

$املبااا ا ماإلْشااااانْٞمايطاااااعٝفم(#يااا ا ٜهٞم
)Dikeمايااااذٟمٜاااآهمعًاااا٢م ْاااا٘مَاااانمداّمٖٓاااانىم
َظااانٖ ٕٚم(بظا ا )ميفمايهااإٛأمياااالمبا ا ّمهلاااذام
االخااااريم ٕمعتتااااٟٛمعًاااا٢ماااااةن متشااااُ مهلااااِم
بنيعٗٛلمٚايٛجٛد.م م
$ٚاملبااااا ماإلْشااااانْٞمايكاااااٟٛم#م(يهااااانلت م
)Carterماياااااذٟمٜؤنااا ا م ٕمايهااااإٛمالبااا ا ّم ٕم
ٜتظااهٌمب ٜكاا١ميعااٌمقٛآْٝاا٘مْٚعُاا٘متااؤدٟم
َٜٛنًمإامظٗٛلماملظنٖ .ٜٔم م

زن ٜنمإبا اِٖٝميفمنتنبا٘مَ$ظاهً١ماإلْشانٕم#م
ٕماإلْشنٕم$شتًٛممع ٝب..مالمٖٛم ًومٚالمٖاٛم
بظ ٝنٕأمالمٖٛمبإي٘مٚالمٖٛمحبٛٝإ#أمٜٚالحاغم
ٜطااانًم ٕمي ْشااانٕمثالثااا١م بعاااندمٖاااٞمايااا اخٌم
ٚارتااانلنمٚايةاااٛمأمٚثالثااا١محا ا ٚدمٖاااٞماميزَااانٕم
ٚايظ مٚامل.)9( ٛم م
ٚضتٔمْ ٣م ٕماإلْشنٕمْعنّمSystemمعًا٢م
دلج١معني١ٝمَأمايهةان..٠٤م عٓا٢م ٕمَهْٛنتا٘م
تتةنعٌمبعطٗنمَ مبعطاٗنماآلخا ميتحكٝالمايغنٜا١م
املٓظٛد٠معً٢م يطٌمٚج٘مممهٔ.مٚتربزميفمٖذام
ايٓعااااانّمإشااااا١م قااااانِْٝم( ٚمَكَٛااااان )مٖاااااٞوم
ادتشِأمٚايغ ٜز٠أمٚايطُريأمٚايعكاٌأمٚايام . ٚم
ٚسٓتح مٖٓنأمبنختصنلمضتنٍٚم ٕمٜهٕٛم ريم
شتٌأمعٔمنٌمَأمتًاوماالقانِْٝمارتُشا١أمثاِم
ْٓتٗٞمإامخالا١مايبحثمْٚتن.٘ ٥م م

أوالً ــ يف جسـه اإلىسـان

$ٚاملباا ماإلْشااانْٞمايٓٗااان#ٞ٥م(يبااانلٚمٚتبًاا م
ادتشاااِمٖااااٛمايهٝااانٕماملااااندٟمي ْشاااانٕأم
)Barrow and Tiplerماياذٟمٜكا لم ٕماإلْشانٕم
الب م ٕمٜعٗ ميفمايهٕٛأمٚبع مذيومئمغتتةاٞم ٜٚظااٌُماالعطاان٤مٚاالجٗااز٠مٚاذتااٛاض..مٚيًتعاابريم
َٓااا٘أمٚإالمعااااندمايهااإٛمإامحنيتاااا٘مَ$ااانمقبااااٌم
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عٓ٘ميفمحنٍمايتطندمَ ماي  ٚأمً ٜلمعً٘ٝميةاغم
$ادتشا  .#م
ٜٚتُت مادتشِم ٝزا ميعًا٘مقانبالًميًبكان٤م
ٚاالسااتُ الأم ٚب زٖاانمايك ا ل٠معًاا٢مايتهاانث أم
ٚايك ا ل٠معًاا٢مَكنَٚاا١معٛاَااٌمايةٓاان.٤مٚنااذيوم
يااإٕمادتشااِمٜتُتا م ٝاازا م خا ٣ميعًاا٘مٜعُااٌم
بهةااان٠٤أم ٚب زٖااانمٚجاااٛدمناااٌمطااا٤ٞمبكااا لم
اذتنجااا١أمٚٚجاااٛدمايتاااٛازٕ.مٚيُٝااانمًٜاااٞمبعااا م
ايتةصٌٝميفمتًوماملٝزا مااللب  ..م
إذمٜكااّٛمايتهاانث محبةااغمايٓاا ٛأمٚحتكٝاالم
بكاان٤مايبظاا ١ٜمٚاسااتُ الٖن.مٚجاان٤ميفمَٛسااٛع١م
$بٗ ااا١ماملع يا ا١م#وم$يً ااآصمااااةتنٕمَشاااتكًتنٕم
ايٛاحاا ٠معااأماالخاا ٣متااانل٠أمَٓٚاا زتتنٕمتااانل٠م
خ ٣ماْ َنجنًمالمٜةصِ..مإح ٣مٖنت مايصةت م
يٝزٜٛيٛجٝاا١محبتاا١أمٖٚااٞمااآ مناانٔ٥مبظاا ٟم
ج . ٜم َنمايثنْٝا١مينْةعنيٝا١أمتكاّٛمعًا٢مايتعابريم
عٔمَٛد٠مٚحابمٖٝٚانّمبا مطخصا .مقًًٝا١مٖاٞم
اذتطاانلا ماياايتمحنٚيااتم ٕمتٓ اابم ٚالداًمبا ٕٚم
تعااننفمعًااا٢ماالقااٌأمبُٓٝااانمحنٚيااتمحطااانلا م
ناااااثري٠مممنلسااااا١مادتااااآصمدٕٚم ٕمتشاااااتٗ فم
إصتنبماالٚالدمنٓت١ ٝمض ٚل١ٜميذيو .)01(#م

م

ٚ$إٕم قااا٣ٛمعطاااال مادتشاااِميفماإلْشااانٕم
ٚاذتٛٝاْاان مايث ٜٝاا١مٖااٞمعطااال ماي ا حِمعٓ ا م
االْث٢أمتًوماييتمت ي مادتٓ ميٝخا نمَأمب أم
َ٘..مإذميٛمملمتهٔمٖاذٙمايعطاال مبٗاذٙممايكا٠ٛم
َٓااذمب ا ٤مخًاالماإلْشاانٕم ٚم ااريٙمَاأماذتٛٝاْاان م
ايٛيٛدأمَنمخ نمإامايٛجٛدم ٍٚمجآ مَأمب أم
َ٘!مٚتًٞمعطاال مايا حِمقا٠ٛمعطاال مايكًابم
ٚايةه ا ..ميااالمب ا ّم ٕمتهاإٛمعطااال مايكًاابم
ق١ٜٛميتصُ ميًعٌُميٝالًمْٗٚانلاًأميا ي مايا ّمإام
االٚع١ٝماي َ١ٜٛممل ٠مق مت ٍٛميفمبع ماالحٝانٕم
إام نثاا مَااأمَن٥ااا١معاانّ.مٚناااذيوماذتااانٍميفم
عطااال مايةهاا ماياايتمٜٓبغااٞم ٕمتعااٌمقااندل٠م
عًا٢مديا ماالسآنٕميتٓ باالمبعطاٗنمعًا٢ماياابع م
اآلخ ا أمنااٞممتطااغم نٓنْ انًمَاأماي عاانّمنااٍٛم
حٝن٠ماإلْشنٕ .)02(#م

ٚتتٛقااافمعًُٝااان مادتشاااِماذتٜٛٝااا١معًااا٢م
َك لتاا٘معًاا٢ماةنيعاا١معًاا٢مب٦ٝاا١مداخًٝاا١مثنبتاا١م
ٚتٛازٕمداخًٞمميٓ مح  ٚم ٟماختالٍمنبٝعٞم ٚم
نُٝٝاانٞ٥مضاانل.مٜٚااتِمذيااومَاأمخااالٍمحتكٝاالم
لبعااا١متٛازْااان ملٝ٥شااا١مٖاااٞومتاااٛازٕمايشااانٌ٥أم
ٚتٛازٕماالَال أمٚتٓعِٝمايتعندٍم)(PHأمٚتٛازٕم
ٚ$إذامتع ضٓنمرت أمي م جشنَٓنمحتاتم اهل َْٛن ( .)02م
ٜٚكااٍٛم ح ا ماالنباان٤وم$يك ا مخًاالماعمج اٌّم
تصاا ا يٗنمٚساااانٌ٥مع ٜاا ا ٠ميصاا ا .ٙمَٚاااأمٖااااذٙم
ايٛسااااانٌ٥ومْعااااانّمي ْاااااذالماملبهاااا محت نااااا٘م جاليااا٘م جشااانَٓنمآٜااا١ميفماي قااا١مٚايٓعااانّ.مٍٚ ٚم
التهنساااان معطااااً١ٝمإلبعندْاااانمعاااأماملااااؤث ا م طااا٤ٞمْالحعااا٘ميفمادتمشاااِمايبظا ا ٟمٖاااٛمٖاااذٙم
املؤذ١ٜأمٚخ ٛطميً ين معٔماذت ٚدمنندتً أم ايثٓن١ٝ٥مايع ٝب..١ميةٞماي ضومعٓٝنٕمٚحنجبنٕأم
ٚآي١ٝميتخث ماي ّم ٜايكٗانمْعانّمناٛال٨مملعندتا١م ٚيتحتاانم ْاافأمٚطااةتنٕأمٚاااةنٕمَاأماالساآنٕ.م
يكا منُٝاان مناابري٠مَاأمايا ّأمْٚعاانّمَٓنعاا١م ٚيفماذتًاااالوميٛزتاااانٕ.منااااذيوأمينإلْشاااانٕمياااا٘م
نُٝٝنٝ٥ااا١مٜكطاااٞمعًاااا٢مادتشاااُٝن مايطااانمل٠م  ٜإأمٚقا َنٕ.م َانماالعطان٤ماي اخًٝا١ميهًاٗنم
(ننيبه ٜااانمٚايةريٚسااان )م ٚمٜب اااٌمعًُاااٗنأم ثٓنٝ٥ااا١م ٜطااانً..ميٗٓااانىماي ٥تااانٕأمٚايهًٝتااانٕأم
ٚآيٝن مت َِٝمنبٝعٞمإلااال م ٟمع ابمٜصاٝبم  ٚا تنٕميااٛممايهًٝاات أمٚاالعصاانبماي َن ٝاا١م
ثٓن.١ٝ٥مإذمتتهٕٛمَٔم02مزٚجنً.م ٚحٝنْنًمتهإٛم
ايععِم ٚمايٓشٝجمايٓنعِ .)00(#م
ٖذٙمايثٓن١ٝ٥ميفمايعطٛمايٛاح أميُثالً..مٜتهٕٛم
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املااانمَااأميصااا مجااانْب. ٝمٚادتٗااانزمايعصااا م
ْٛعاانٕومَ ناازٟأمٚالمإلاد.ٟمٚايغ ا ٠مايٓخنَٝاا١م
املنٜش ٚمبٗنميصانٕوم َانَٞمٚخًةا.ٞمٚايكًابميا٘م
زٚجاانٕمَاأماذت ا ا ومب ٓٝاانٕم ٚذٜٓاانٕأمنُاانم
ٕمب اخً٘ماُنَ أمٚغت نمَٔمايكًابمزٚنمَأم
ايظا ا ٜمُٖاانماالٚلنااٞمٚاي ٥ااٟٛأمٚزٚجاانٕمَاأم
االٚلد.٠منااذيوماالَعاان٤ميٗااٞمْٛعاانٕوماي قٝكاا١م
ٚايغًٝعااا.١م ٚتشااانٍ٤ومٖاااٌمجااان ٤مٖاااذٙمايثٓنٝ٥ااا١م
نٝةُنماتةلم ٚح مايص ي١أم ّمحشبمخ ١م
إهل١ٝمستهُ١مَٚكصٛد٠لم ٚقٍٛومبالمطوأمإْا٘م
ايت بريماإلهلٞمايذٟمالمغت ٧أمٚايذٟم ٜلىم ْ٘م
إذامختًفمعطٛمعٔمعًُ٘أمقانّماآلخا مبتعا ٜٛم
ذيو.مٚإذامت ًَٓانمجشاِماإلْشانٕأميإْٓانمسآ ٙم
ممًهااا١مَٓعُاااا١أمهلاااانمحااااننِماااااًبمايااا ٟم
ٚيهٓااا٘معاااندٍمًٜا ا منًبااان مادتُٝا ا مٚعتةاااغم
حكٛممايهٌميفمإٓمٚاح ..مإْ٘ماملن .م
ٚ$ساا مايٓعااانّميفمادتشاااِمٖاااٛمايتخصاااهم
اي ا قٝل..ميهااٌمخًٝاا١متكااّٛمبمعًُااٗنماةاا دمٚالم
تت خٌميفمعٌُماآلخا .ٜٔميخًٝا١ماملعا ٠متٗطاِأم
ٚخًٝاا١ماالَعاان٤ممتااتهأمبُٓٝاانمخًٝاا١مايعطااال م
تٓكااااب مٚتٓبشااااطميتحكاااالماذت ناااا..١مْٚعاااانّم
ادتشِمْنج مالٕمنٌمعطٛمي٘ٝمالمٜؤجٌمايعٌُم
املٛنٌمإي٘ٝمإامايغ  .م
َٔٚ$مع ن٥بمادتشاِمايبظا ٟم ٕمارت َا١م
ي٘ٝمتشتُ ممل ٠م26مسنع١مَٜٝٛانًم..مينيكًابمٜعُاٌم
بنستُ الأمٚالمٜشات  ٝمايتٛقافم ٚماالسا اح١أم
ٚنااٌمَاانمميهاأمعًُاا٘مٖااٛم ٕمتش ا  ٜمبع ا م
ْش ت٘منشٛلاًمَٔمايثنْ١ٝمنٌمي .٠مٚاي ٥تانٕم
نااذيومالمتتٛقةاانٕمعاأمايكٝاانّمبعًُٝاا١مايتاآةصم
ايالزّمذتٝنتٓن.مٚاملنم ٜطانًمالمٜتٛقافمحتا٢م ثٓان٤م
ايٓااّٛأمبااٌمثبااتم ْااا٘ميفمبعاا ماالحٝاانٕأمٜمباااذٍم
زتٗااٛداًم نااربأمٚذيااوم ثٓاان٤ماالحااالّماياايتمٖااٞم
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ْظاااانطمَ ناااازميًُاااانمظتُاا ا مباا ا مايااااذان ٠م
ٚايعننةااااا١أمٚثباااااتمَااااأمخاااااالٍملسااااانّماملااااانم
ايهٗ باانٞ٥م ْاا٘مٜهاإٛميفم عًاا٢مْظاانن٘م ثٓاان٤م
االحالّ .)06(#م

ثاىياً ــ يف الغريزة
جااان٤ميفماملع اااِمايٛساااٝطوم$ايغ ٜاااز٠مٖاااٞم
اي بٝع١مٚايك عت١مٚايش ١ٝأمٖٚاٞميفمايةًشاة١وم
اااٛل٠مَاأماااٛلمايٓظاانطمايٓةشااٞأمٚن ا ازمَاأم
ايشًٛىمٜعتُ معً٢ماية ٠مٚايٛلاث١مايبٛٝيٛج.١ٝم
 ٚعٗنم ا٥ز .)05(#م
ٚيفمَع اااِمعًاااِمايااآةصميًا ا نتٛلميااانخ م
عنقاااٌوم$ايغ ٜاااز٠مَصا ا ً مٚااااةٞمً ٜااالمعًااا٢م
است نب١متهٝة١ٝمَعك ٠م ٚاريمَتعًُا١أم ٚمعًا٢م
هاااطمَااأمااللتهنسااان م اااريمَاااتعًِ.م َااانمإذام
ننْتمايعًُ١ٝمايتهٝة١ٝمَتعًُ١ميٗٞمعند .)06(#٠م
ٚجاااااان٤ميفمَع ااااااِمَصاااا ا ًحن مايعًااااااّٛم
االجتُنعٝاااا١ميًاا ا نتٛلم دااا مزنااااٞمباا ا ٟٚوم
$ايغ ٜااز٠مٖااٞماي ا اي ماذتٝااٟٛماالاااًٞميٓظاانطم
ايهااااانٔ٥ماذتاااااٞأمحةعااااانًميبكن٥ااااا٘مٚإطااااابنعنًم
ذتنجنت٘أمٚذيومبنإلقبنٍمعً٢ماملال٥اِمٚاإلح انّم
عأماملٓاانيف.مٚتٛاافمايغ ٜااز٠م ٚالًمب ْٗانمْٛعٝاا١أم
ٟمٚاح ٠مبنيٓشبمدتُ ٝم ي ادمايٓ ٛمَٔمجآصم
ٚاحاا ا أمٚثنْٝاا انًمب ْٗاااانمي ٜاااا١مَٚشااااتكً١معاااأم
ايت ب١أمٚثنيثنًمب ْٗنمعُٝن٤ميٌٗمايغ ضمايذٟم
حتكك٘ .)07(#م
إٕمايغ ٜز٠مدٚاي مٚستةزّا مٚظٝةتٗنمت  ٜٚم
ع ًاااا١مايٓعاااانّمادتشااااُ..ٞمينالنااااٌمٚايظااا بم
ٚايتهنث مٚايُٓاٛمَٚانمٜتصاٌمباذيومَأمَظانع م
عننة١ٝمٚل بن ..منٌمذيومب ٚاي مَٔمايغ ٜز.٠م م
ٚايغ ٜاااز٠مقااا٠ٛمست نااا١ميفمايااانٙمستاا د.م
ٚيٝصمهلذٙمايك٠ٛمإَهنْ١ٝمايتٛازٕأم عٓا٢م ْٗانم
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المتع ا فمدا ُ٥انًمح ا ٚدمَاانمظتاابم ٕمتكاافمعٓ ا .ٙم
ٚيااٝصمَاأماااةنتٗنماملٛازْاا١مايذاتٝاا.١مإٕماملٛازْاا١م
ايذاتٝااا١مايااايتمحتةاااغمايغ ٜاااز٠مضااأُماذتا ا ٚدم
امل ااٛبميٗٝاانم ااريمَٛجااٛد٠ميفمجاا ٖٛمايغ ٜااز.٠م
يااااذيوأميٗااااٞميفمعًُااااٗنأمقااا متهاااإٛمضاااأُم
اذت ٚدمٚق متهٕٛمخنلنماذتا ٚد.ميٗاٞمعٓا َنم
تهااإٛمداخاااٌماذتا ا ٚدمٜهااإٛم ث ٖااانمايعًُاااٞم
إظتنبٝنًأمٚيهٓٗنمعٓا َنمتهإٛمخانلنماذتا ٚدم
ٜهٕٛم ث ٖنمسًبٝنًمٚإٕمننْتم نٜتٗانمإظتنبٝا.١م
إٕمايغنٜااااا١ميفماالسااااانضمٖاااااٞماةنيعااااا١معمًااااا٢م
ايٛجٛدأمٚيهأمٖاذٙمايغنٜا١ميفمت ثريٖانمايعًُاٞم
ختتًاافمَاأمَ حًاا١مإام خ ا ٣أمَٚاأمحنياا١مإام
خا .٣مٖٓٚانأمميهاأم ٕمتتهإٛمحنيا١متهاإٛم
ايغنٜاا١ميٗٝاانمٖااٞماةنيعاا١معًاا٢مايااذا أمإالم ٕم
ث ٖنمايعًُاٞمميهأم ٕمٜهإٛم اريمذياوأم الم
ٖٚاااٛمحت اااِٝماياااذا معٓااا َنمتت ااانٚزمايغ ا٥ااازم
حااا ٚداًمَعٓٝاااا١مٚتااا خٌميفمَ حًاااا١ماالاااا اّم
باانآلخ .ٜٔمإٕماي ا اي مٖااٛمحةااغمايااذا أمإالم ٕم
ايٓت ٝاااا١مايعًُٝاااا١مميهاااأم ٕمتهاااإٛمحت ااااِٝم
ايذا ..ميةاٞماإلْشانٕم ا٥ازمت يعا٘مإامايشاعٞم
يًحصااٍٛمعًاا٢مٚساانٌ٥مايعااٝعمَاأم جااٌمايبكاان٤م
ٚاالستُ الأمإالم ٕمايغ ٜز٠ماامبشاببميكا إمقا٠ٛم
ايتٛازٕميفمجٖ ٖٛنمااامميهأم ٕمتا ي ماإلْمشانٕم
إام بع مممنمعتتنج٘ميعالًميتحكٝلمتًاومايغنٜا١أم
يٝخا ا نمْظااانطمايغ ٜاااز٠معااأمْ ااانمماذتا ا ٚدأم
يٝص ا ّمباانآلخ ٜٔأمٜٚكاافمَٛقاافمايط ا مَاأم
ايكاانْٕٛمٚايع ا فماالجتُاانعٞأميٝااؤدٟمذيااومإام
ْتاان٥جمسااًب١ٝمبنيٓشااب١مياا٘م ٚمبنيٓشااب١مي خ ا ٜٔأم
ٖٚذامٖٛمَعٓ٢مادت مي.)08(١م م

م

ٖذٙماملكٛي١ماحٝح١محتا٢ميفماالَاِم ٚمايظاعٛبم
ايب اٝ٥ااا.)09(١مَٚااأماملشاااًِمبااا٘م ٕم$قااا٠ٛمايطاااُريم
َٛجااٛد٠ميفمنااٌمإْشاانٕأمٚإٕمتبنٜٓااتمَاأمٚقااتم
آلخ ا أمَٚاأمإْشاانٕمالخ ا أمَٚاأمحنياا١مالخ ا .٣م
ينيظعٛلمبنملثٌمايعًٝنمٚايا ماي ماالخالقاٞمٜهإٛم
يفم قاااا٣ٛمحنالتاااا٘معٓااا ماالْبٝاااان٤أمٚيفم ضااااعفم
حنالتااا٘معااأمعتااان٠ما ا ا َ .م َااانمبكٝااا١مايٓااانضم
يت ا ٚمَٛاقةِٗمب مٖذٜٔمايك ب .مٜٚع مذيوم
ْا٘محتاا٢منباانلما ا َ مالمختًااٛمْةٛسااِٗمَاأم
ايطااُريمَُٗاانمننْااتمدلجاا١ميعنيٝتاا٘مٚقٛتاا٘ميفم
ايشاا٠ ٝمعًاا٢مزتُاا ٛمايظخصاا١ٝم.)21(#مٜٚكااٍٛم
اي نتٛلمستُ مننٌَمحش وم$إٕمايٓنضمح م
ٜةك ٕٚمايطُريمالمٜغِٓٗٝمعٓ٘مط .)20(#٤ٞم
إٕمايطاااُريمَٛجاااٛدميااا ٣مناااٌمإْشااانٕأم
 ٚناااندم قاااٍٛومإٕمايطااااُريميااانلممْاااٛعٞمبااا م
اإلْشنٕمٚاذتٛٝإ.مٖٚاٛمَٛجاٛدمداُ٥انًأمٚيهٓا٘م
قا ا مٜتٛقااافأمَؤقتا انًأمعااأمايعُاااٌميشاااببمَااانأم
نني طاا٠ٛم ٚماإلحشاانضمبعًااِميااند أمي ا ٠مق ا م
ت ٍٛم ٚمتكص .م م
ٚسااآتح مٖٓااانأمعااأمَةٗاااّٛمايطاااُريأم
ٚاملبااااند٨ماالخالقٝاااا١م ٚماملثااااٌمايعًٝاااانم ٚمايكااااِٝم
االجتُنعٝاا١ماياايتمٜة زٖاانمايطااُريأمٚعاأمْظ ا ٠م
ايطُريمٚق.ُ٘ٝم م

 0ــ مفهوو الضنري
جن٤ميفمَع ِمعًِمايٓةصميًا نتٛلميانخ م
عنقٌوم$ايطاُريمٖاٛمَٓعَٛا١ماملباند٨ماالخالقٝا١م
ٚمَباااااند٨مايشاااااًٛمىمايااااايتمٜتكبًاااااٗنماإلْشااااانٕم
اية د .)22(#م

ٚيفمَع اِمَصا ًحن مايعًاّٛماالجتُنعٝاا١م
ثالثاً ــ يف الضنري
يًا ا نتٛلم داا مزناااٞمباا ٟٚوم$ايطاااُريمٖاااٛم
ٖٓااانىمل ٟمطااان ٥ميفمعًاااِماالْث ٚبٛيٛجٝااانم
االدا٤ماملتهنٌَمملنمي ٣ماية دمَٔمَعانٜريمخًكٝا١م
ٜكااٍٛمإْاا٘مالمتٛج ا م َاا١مالمتع ا فمايطااُريأمٚإٕم
ت ض٢معُنمٜكّٛم ٚمٜاٛدمايكٝانّمبا٘مَأم يعانٍم ٚم
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تٓه ٖاااان.مٚايطااااُريمٖااااٛمادتنْاااابمايظااااعٛلٟم
يًٛظٝةاا١ماياايتمتكااّٛمباانذتهِمعًاا٢مَاانمٜكااّٛمباا٘م
انحبٗنم ٚمَنمٜعتزّمايكٝانّمبا٘مَأميعاٌأمٚايايتم
تتُثٌميفماالْنماالعً .)22(#٢م
ٚيفماملع ااااِمايةًشااااةٞميًاا ا نتٛلم ٝااااٌم
اًٝبنوم$ايطُريماستع ادمْةشٞمإلدلاىماذتشٔم
ٚايكباا ٝمَاأمااليعاانٍأمَصااحٛبمبنيك ا ل٠معًاا٢م
إااا الم حهااانّم خالقٝااا١مَبنطاا ٠معًااا٢مقُٝااا١م
بعاا مااليعاانٍماية دٜاا.١مً ٜٚاالمايطااُريم ٜطاانًم
عًاااا٢ماملًهاااا١ماياااايتمحتاا ا دمَٛقاااافماملاا ا ٤مإزا٤م
سًٛن٘أم ٚمتتٓب م نم ٜتبمعًا٢مٖاذامايشاًٛىم
َٔمْتن٥جم دب١ٝمٚاجتُنع .)26(#١ٝم

ايطااااُريميتهاااإٛمَٛجٗاااانًميًشااااًٛىمايبظاااا ٟم
اية ا دٟمَٓاا٘مٚادتُاانع.ٞمٖٚااٞمتت ش ا مإَاانميفم
ٚثاااان٥لمَهتٛباااا١مٖااااٞمايكااااٛاْ مٚاالْعُاااا١أم ٚم
تهاإٛم َااٛلاًمَتعنليانًمعًٗٝاانمضاآُنًمبا مايٓاانضم
ٖٞٚمايعندا مٚايتكني. ٝم م
ٚيهاااٌمزتتُا ا م( ٚم َااا١م ٚمطاااعب)مقُٝااا٘م
ارتنااا١مباا٘.مياان تُ مَثااٌمايٓشااٝج..مياا٘مس ا ٣م
ٚذتُاا١مٚياا..ٕٛمينيشاا ٣مٖااٞمااللضأمٚايًحُاا١م
ٖٞمايبظ أمٚايًٕٛمٖٛماإلٜٛ ٜيٛجٝنم ٚمزتُٛع١م
ايكِٝماييتمٜتبٓنٖنما تُ .م م

ٖٚهااااذاأميااااإٕمايكااااِٝمٖااااٞمايكٛاعاا ا م ٚم
املعانٜريماياايتمتٛجاا٘مسااًٛىمايبظا مٚيشا مٖٜٛاا١م
ٜٚكاااااٍٛماملةهااااا متٝشاااااريمطاااااٝنمااللضوم ا تُاا ا (.)26مٜٚشااااتخ ّمعًُاااان٤ماياااآةصميةااااغم
$نًُ١مايطُريمتع مايك٠ٛماي اخًٝا١ماذتننُا١م $االينٖان #ميًتعبريمعٔمايظ٤ٞمْةش٘معَُٛنً.م م
يفمزتانٍماالخاالمأم ٟميفمزتانٍماذتهاِمعًاا٢م
ٚيًكاااِٝمتصااآٝةن معا ا ..٠ميٗٓااانىأمَاااثالًأم
االيعنٍمبنرتريم ّمبنيظ .مٖٚذامَانمجعاٌمبعطاِٗم ايتصٓٝفمايصنع أمٖٛٚمميٝازمثالثا١م ْعُا١مَأم
ٜظااابٗ٘مبنةهُااا١ماي اخًٝااا.١مٚيهاااٞمٜهااإٛم ايكِٝأم عالٖنمْعنّمايكاِٝماي ٚحٝا١أمٚ ٚسا ٗنم
ايطااااُريمحننُااانًأمالمبااا م ٕمٜهاااإٛمطاااانٖ اًم ْعااانّمايكاااِٝمايةه ٜااا١أم ٚدْنٖااانمْعااانّمايكاااِٝم
ٜطاانً.مٚهلاااذاأميإْٓااانمهٝاازمعاااند٠ميفمعًُااا٘مباا م اذتٜٛٝاااا.١مٖٓٚاااانىمتصاااآٝةن مَااااننصمطااااً أم
ٚظٝةاات ومٚظٝةاا١مايظاانٖ أمٚٚظٝةاا١ماذتااننِ.م ٚاليٝااٌأمٚيٛساا أم ٚااريٙم(.)27م(اْعاا مايظااهٌم
َنمٚظٝة١مايظنٖ ميتتعًلمبظعٛلٙمبناليعنٍماييتم لقِ .)0م
ي ٟم َنَ٘أمساٛا٤منانٕمٖاٛمينعًاٗنم ّمنانٕم
 2ــ ىشـأة الضنري وقينه
سٛاٙمٖٛمايةنعٌأمَ ٚنمٚظٝةا١ماذتاننِميتتعًالم
بإااا الٙمحهُاانًم خالقٝاانًمعًاا٢مااليعاانٍماياايتم
إٕمَٔماالَاٛلماملٓ كٝا١مايكاٍٛمبا ٕمايطاُريم
ٜظانٖ ٖنأم ٟمعتهاِمعًٗٝانمبانرتريم ٚمبنيظا .م قاااابصمَاااأمْااااٛلماعأم ٚمٚنٝااااٌمعاااأماعأم ٚم
ٚيهٔمٜٓبغٞميٓانم ٕمْشا ميٓظاريمإام ٕمٖانت م يش ٝميًٛاز ماي .. ٜم م
ايٛظٝةت ميٝشتنمَٓةصًت مإالمْع ٜنًأمإذم ُْٗانم
ينيعًُااااان٤ماملختصااااإٛمظتُعااااإٛمعًااااا٢م ٕم
تهْٛنٕميعالًمٚاح اًميفمايٛاق  .)25(#م
$اي ٜأ#مٖٛم ح ماالْعُ١مااللبع١ماييتمتٓتظ ميفم
ا تُعاااان مَُٗاااانمننْااااتمدلجاااا١مباا ا اٝ٥تٗنم ٚم
 2ــ املبادئ أو القيه
ح ا اثتٗنم(ٚاياآعِمايثالثاا١ماالخ ا ٣مٖااٞوماالس ا ٠م
إٕماملبااند٨ماالخالقٝاا١أم ٚماملثااٌمايعًٝاانأم ٚم ٚاالقتصندمٚايشٝنسا)١م(.)28مَٚأمايثنباتمتنلغتٝانًم
ايكِٝماالجتُنعٝا١أمٖاٞمايايتمٜٓت ٗانم ٚمٜة زٖانم ٕماي سنال مايشُن١ٜٚمملمتٓك ا مَٓاذمآدّمحتا٢م
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م

ستُا ا معًُٗٝااانمايصاااال٠مٚايشاااالّأمالٕمايعا ا ٍم
ٖٚهااذاأميااالمٚجاا٘أمٚالماااح١أمالدعاان٤م
اإلهلٞمٜكتطٞمإلسانٍماي ساٌمٚاالْبٝان٤مَمبظا ٜٔم بعطِٗم ِْٗمٜؤَٕٓٛم ثٌمعًٝنم عزٍمعٔماي ٜٔم
َٓٚذل.ٜٔمجن٤ميفمايك إٓمايه ِٜومٚإٕمَٔم َا١م ٚق.ُ٘ٝم م
إالمخااالميٗٝاانمْااذ ٜم)29(أممَٚاانمنٓاانمَعااذب م
رابعاً ــ يف العقل
حت٢مْبعثملسٛالً .)21(م
٣ ٜم بٛماذتشأماملانٚلدٟميفمنتنبا٘م $دبم
٣ ٜٚمنثريمَٔمعًُن٤ماالجتُان م ٕمايٓعانّم
اياا  ٜمذٚمتاا ثريم سنساااٞمٚقٝاااندٟميفما تُا ا .م اياا ا ْٝنمٚاياا ا ٜٔم#أم ٕم $ضمايةطاااانٌ٥أمٜٓٚباااا ٛم
ٚقا ا متٛااااٌأمَاااثالًأمايعااانملماالملااانْٞمامل َاااٛمم اآلدابأمٖٛمايعكٌأمايذٟمجعً٘ماعمتعناميً ٜٔم
َااننصميٝااربأمبع ا مدلاساا١ميًُمشااٝح١ٝمبهنياا١م ااااالًأمٚيًااا ْٝنمعُاااانداًأمي ٚجاااابمايتهًٝاااافم
ح ننتٗاااااانمٚاالدٜاااااانٕمايظاااااا ق١ٝمننهلٓ ٜااااااا١م بهُنيااا٘أمٚجعاااٌمايا ا ْٝنمَأ بااااا ٠مب حهنَااا٘أم
ايص١ٝٓٝأمإام ٕم$ايٓعنّماي  ٜمٖٛمايذٟمٜصٛغم  ٚيااافمبااا٘مبااا مخًكاااا٘أمَااا ماخاااتالفمُُٖٗااااِم
املٛجٗاان مايكُٝٝاا١مValue Orientationsماياايتم َٚاابلبِٗأمٚتباانٜٔم اضااِٗمَٚكنا ا ِٖم#م(.)26م
تااااؤث ميفمتظااااهٌٝمبكٝاااا١ماياااآعِماالجتُنعٝاااا١م ٚق ماٖتُتمايظ ا ٥مايشُن١ٜٚأمنًاٗنأمبنيعكاٌم
املهْٛاا١ميبٓاان٤ما تُ ا م.)20(#ميااذيوأميإْاا٘ميااٝصم ميااااانماٖتُااااانّ..ميُااااأماملعااا ا ٚفم ٕمايظااا ا ا ٥م
ٜباانًم ٕم ًبٝاا١متصاآٝةن مايكااِٝمتطاا مايكااِٝم ايشُن١ٜٚمق مجن ٤ميتحكٝلمَصًح١ماإلْشنٕميفم
اي ٜٝٓاا١ميفم عًاا٢مٖ ا ّمايكاا..ِٝميك ا مٚض ا مطااً م ايا ْٝنمٚاآلخا ٠مَعانًأمٜٚااتِمذيااوماااامنُاانمالحااغم
(َااثالً)م لبعاا١مَشااتٜٛن ميًكااِٝأم دْنٖاانمَشاات٣ٛم عًُن٤ماالاٍٛماامبٛاس ١محةاغمإشا١مَكناا م
ايكِٝماي بٝع١ٝماذتش١ٝأم ٚعالٖنمَشت٣ٛمايكِٝم عًٝاانم ٚم َااٛلمنًٝاا١أم ٚحا ٖنم$حةااغمايعكااٌ#أم
اي ١ٜٝٓمايايتماعتربٖانمطاً م سانضمايكاِٝمنًاٗن.م  ٜٚتٞميفماالُٖ١ٝمقبٌمحةغمايٓشاٌمٚاملانٍمٚبعا م
ٚاعتربماليٌٝمايكِٝماي ١ٜٝٓم ٚماي ٚح١ٝمتننمايكاِٝم حةغماي ٜٔمٚايٓةص.مٖٛٚمٜتحكلمبتٛي مط ن م
ٝعاانً.م َااانميٛساا أميكاا ماعتاااربمقُٝااا١ماياا ٜٔم اثٓ مالمب مَُٓٗنمداُ٥نً..م ح ُٖنمتظاغٌٝمايعكاٌم
نث مايكِٝمإتصانينًمبنيصاة١مايصاحٝح١م(.)22مباٌم ٚمتةعًٝاا٘م ٚماسااتخ اَ٘م(الٕمَثااٌمايعننااٌمعاأم
إٕمبعطااِٗماعتااربم ٕماي ا ٜٔميااٝصمقُٝاا١مٚيهٓاا٘م ايعُااٌمنُثااٌمايغن٥ااب)أمحٝااثم َ ا مايظ ا ا ٥م
ايشاااُن١ٜٚمبنساااتخ اَ٘ميفمناااٌمطاااؤٕٚمايا ا ْٝنم
حنَٞمايك .)22(ِٝم
()25
ٚاآلخاا  ٠أمْ ٚااذل مَاأمالمٜشااتخ َ٘مجٗاآِم
ٜٚشاات  ٝم ٟمبنحااثمَا قلم ٕمٜهتظاافأم
ٚبااا٦صماملصاااريم(.)26مٚثااانْٞمايظااا ن أمذتةااااغم
ٚبهااٌمسااٗٛي١أماالاااٍٛماي ٜٝٓاا١ميهااٌماملبااند٨م
ايعكٌأماالَتٓن معأمتعاننٞمَانمح َتا٘مايظا ا ٥م
االخالق١ٝم ٚماملثٌمايعًٝانأمننيصا ممٚايتشانَ م
ايشُن١ٜٚمَٔمشت لا مَٚشه ا (.)27مٚإٕمَأم
ٚاإلحشااااانٕمإامايٛاياااا ٜٔمٚادتااااانلمٚايطاااااٝفأم
نربمَةنلقان مٖاذامايعصا أم ٕم نثا مايٓانضم
ٚايع ٍمٚايتعنٕٚمٚايتهنيٌماالجتُنع.ٞم م
تعصبنًميًعكٌميفمٖاذٙماالٜانّأمٖاِم نثا مايٓانضم
تٓنٚالًميًُشه ا ماييتمتأاذٖبمايعكٌ!!! .م
م
م
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ايظهٌملقِم/2/متصٓٝفمايكِٝم(ايتصٓٝفمايصنع ) م
ْعانّمايكٝاِماي ٚح ١ٝم
م
م
قٝاِمايطُٝا م ٚمايٛجا إماالخالقاا ٞم
م
م
م

ْعنّمايكِٝمايةهااا  ١ٜم
قٝاِماية دٜا١م ٚماالْانو م

قٝاِمايتعننفو م

قِٝمايًعبمٚارتٝنٍو م

اامإثبان ماياذا  .م

 اذتااب ايص اقا١ -ايتطنَٔ م

اامايًٗااا .ٛم

اامإلاد٠مايكااا .٠ٛم
اامايتكٓٝن م(يًش٠ ٝمعً٢م
اي بٝع .)١م

ااماي ٜنضا .١م
اامايةٓااا .ٕٛم

م

ْعنّمايكِٝماذتٜٛٝا ١م
ا ا٥ااازماذتٝاااان٠و م

اا ا٥اااازمايتٓنساااٌو م

ا ا٥اااازماملُنلسااا١و م

ااماالحتةنظمبنيذا  .م

اامايغ ٜز٠مادتٓش .١ٝم

اامبذٍمايذا مزتنْنً .م

ااماي عنّمٚايًبنضمٚايشهٓ .٢م

ٜ ٚز٠ماالَ .١َٛم

اامايةنعً١ٝمدٕٚم ن .١ٝ٥م

اامإثبن مايك٠ٛمٚايش.٠ ٝ
م

اام ٜز٠ماالباا .٠ٛم
اام ٜاز٠ماالجتُن  .م

املص لوماي نتٛلمعندٍمايعٛاأمايعُ ٠ميفميًشة١مايكِٝأمصمصم626ماام .620م
م
م

ٚسٓحنٍٚمٖٓنمحت  ٜمَةّٗٛمايعكٌأمٚبٝانٕم
ِٖمًَهنت٘مٚعًُٝنت٘أمٚتٛض ٝمح ٚدٙمَثبات م
تٗنياااتمايتعصااابميًعكاااٌأمٚطتًاااهمإامضاا ٚل٠م
ايٛحٞماإلهلٞمَص لاًمآخ ميًُع ي.١م م

ٚيعٌمدٚلمايعكٌميفمٖاذٙماذتٝان٠مَأم نثا م
االَٛلمإثنل٠ميً ٍميفمنٌمزَنٕمَٚهنٕ..ميك م
اختًةتماملٛاقفميفمٖذٙمايكط١ٝم مينماخاتالف..م
يٗٓانىم$ايعكااٌماملشااتك#ٌٝمايااذٟمْكا ٙمايا نتٛلم
ستُ ا معنب ا مادتاانب ٟأمٖٓٚاانىم$ايعكااٌماإلي ا٘م#م
 0ــ مفهوو العقل
ايااذٟمٜعب ا ٙماملتعصاابٕٛميًعكااٌأمٖٓٚاانىم$ايعكااٌم
ٜكاااااٍٛمايعالَاااااا١مادت جااااانْٞميفمنتاااااانبم
اة ا ٚد#مايااذٟمٖااٛمٚساا١ًٝمي مياانٕمٚاالجتٗااندم
ٚاملع ياا١مٚاذتهااِمعًاا٢ماالطااٝن٤مٚيهٓاا٘م ااريم ايتع ٜةاان وم$ايعكااٌمعاأم ٖااٌمايًغاا١مَ ا خٛذمَاأم
قااندلمعًاا٢منااٌمطاا.٤ٞمٚنااذيوأميك ا ماختًاافم عكنٍمايبعريأمميٓ مذٟٚمايعكٍٛمَأمايعا ٍٚمعأم
حٍٛمَنمإذامننٕمايعكٌم$ينلقنًمْٛعٝنً#م ٚم$ينلقنًم سٛا٤مايشب .)28(#ٌٝم
دلجٝنً#مب ماإلْشنٕمٚاذتٛٝإ.م م
ٚايعكٌمعٓ م ٌٖمايظ أمٖٛمايكا٠ٛماملتٗ٦ٝا١م
يكبٍٛمايعًِ.مٚقٌٝوم ٜز٠مٜتٗ ّ ٝمبٗانماإلْشانٕمإام
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م

يٗاااِمارت ااانب.مٚقٝاااٌومْ$اااٛلميفمايكًااابمٜعا ا فم
االسااتٓتننومٖٚااٛماالْتكاانٍمَاأمايهًااٞمإام
ادتز .ٞ٥م
اذتشٔمٚايكب ٝمٚاذتلمٚايبننٌ .)29(#م
االستكا ا٤ومٖٚاٛماالْتكانٍمَأمادتز٥اٞمإام
ايهًاااااٞأمَٚااااأماملعًاااااّٛمإاما ٗاااااٍٛأمَٚااااأم
ايعاااٛاٖ مإامايكاااٛاْ أمٖٚاااٛم سااانضماملع يااا١م
ايعًُ .)66(١ٝم

ٚيًعكٌمعٓ م ٖاٌمايٓعا متع ٜةان مناثري..٠م
َٓٗاانمَااثالًم ٕمايعكااٌمٖااٛم$قاا٠ٛمنبٝعٝاا١ميًاآةصم
َتٗ٦ٝاا١ميتحصااٌٝماملع ياا١مايعًُٝاا١م.#مٖٚااٛم ٜطاانًم
$ق٠ٛماإلاانب١ميفماذتهاِأم ٟممتٝٝازماذتالمَأم
ايبننااااٌأمٚارتااااريمَاااأمايظاا ا أمٚاذتشاااأمَاااأم
ٚعٓ َنمٜتح ثٕٛميفمٖذاماالٜنّمعٔم$ايعكٌم
ايكب)61(# ٝأمٖٛٚم ٜطنًم$ق٠ٛمي ٜا  .)60(#م
ايع بااااا#ٞأمياااااإِْٗمٜكصااا ا ٕٚمإَااااانم دا٠مإْتاااااننم
 ٜٚا ٣ماي ا نتٛلمسااع ٝمَ ا ادم ٕمتع ٜةاان م االيهااااانلم(ٚبًغااااا١مقااا ا َن٤مايةمالساااااة١ومايكااااا٠ٛم
ايعكااٌأمَُٗٚاانماختًةااتمٚتطاانلبتم ٚمتا اخًتأم امل لناا)١أم ٚمااليهاانلمْةشااٗنم(ٚبًغاا١مقاا َن٤م
تًتكٞم ٝعنًم َنّمْك ١مإح اث١ٝمَظ ن١مٖاٞوم ايةالسة١وماملعكاٛال )م(.)65مٚضتأمْكصا مبنيعكاٌم
اعتباانلمايعكاااٌمحنَاااٌمَع ياا١أمٚننقااا١مي ٜاا أم يفمٖذامايبحثم دا٠مإْتننمااليهنل.م م
 َٚنزمايتةهريمٚاالحهنّأمًَٚها١مَتعنيٝا١م
 2ــ حدود العقل
طهًتمايتةٛممايٓٛعٞمي ْشنٕمبٛاة٘مننٓ٥انًم
ٜالحااغم ٕمبعطااِٗمق ا م ااابحٛام َ$ا َ م
يه ٜنًم .)62(Homo Sapiensم
ٚيًعكااااٌمعاا ا ٠مًَهاااان م ب زٖاااانومًَهاااا١م عكااٌ#م..مإْٗااِم ٜ ٜا ٕٚماإلقااال معٓاا٘مٚيهاآِٗماااام
اإلدلاىم( ٟماإلحشااااااانضمبنالطاااااااٝن٤مايٛاقعٝااااااا١م نُاانمٜكااٍٛماي بٝاابمايٓةشاانْٞماي ا نتٛلمٚيااِٝم
ٚايظعٛلمبناليهنلمايذاتٝا)١أمًَٚها١ماذتنيعا١م ارتٛيٞماامالمٜشت ٝع.ٕٛمَٚثًاِٗميفمذياومنُثاٌم
(ٖٚااٞمٚجااٛدمحنيعاا١مذتةااغمااليهاانلماملشاابك١م َ$اا َ مااليٝااا!!!)66(#ٕٛمإْٗاااِماياااذٜٔمٜعتُاا ٕٚم
عاأماالطااٝن)٤أمًَٚهاا١مايااذان ٠م( ٟمتااذن م َكٛي١مننْطم$المسً نٕمعً٢مايعكاٌمإالمايعكاٌم#م
االيهاانلماملٛجااٛد٠ميفماذتنيعاا.)62()١مَٚاأم با زم ٜٓٚصبٕٛمايعكٌم$إهلاانً#مقندلاًمعً٢منٌمط .٤ٞم
ايعًُٝن مايعكً١ٝوم م

ايتصاااااٛلومٖٚااااٛمإدلاىمَةااا دا ماالطااااٝن٤م
ٚاملعنْٞم(نعنّأمح أمنٝبأمقنض) .م
ايتص ا ٜلومٖٚااٛمإدلاىمايٓشااب١م ٚمايعالقاا١م
با مَةا دٜٔم ٚم نثا .م(اي عاانّمنٝاابأماذت ا م
قنض) .م
ايتحًٝااااٌومٖٚااااٛملدمايظاااا٤ٞمإامعٓنااا ا ٙم
االٚي .١ٝم
اي نٝاااابومٖٚااااٛماالْتكاااانٍمَاااأماملعاااانْٞم
ايبش١ ٝمإاماملعنْٞمامل نب .١م

ٜٚتُثٌم$نعابمآخٝاٌ#أم ٚمْك ا١مايطاعفم
ايكنتً١أمي ٣مايذٜٔمٜؤهلٕٛمايعكٌأميفمحكٝك١م ٕم
ايعكااٌمنااثرياًمَاانمغت اا٧أمٚحكٝكاا١م ٕمايعكااٌماااام
حبهِمتهٜ٘ٓٛماامذٚمننق١مستا ٚد..٠مينملظانع م
ايصاااااندل٠معااااأمايغ ا٥ااااازماية ٜااااا١م(نااااانيةز م
ايهاابريأمٚاذتاابمايظا  ٜأمٚايتكا ٜصمايا ) ٜم
ق متظٙٛماإلحشنضمٚتطًٌمايعكٌ(.)67مناذيوأم
ياإٕمناثرياًمَأمايعًُان٤مٚاملةها ٜٔمٜكا لٕٚم ٕم
ايعكااٌميااٝصمقااندلاًمعًاا٢منااٌمطاا٤ٞأمَٚاأمذيااوم
عً٢مسبٌٝماملثنٍو م
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ٜكاا لمابااأمخًاا ٕٚميفمَك َتااا٘م ٕم$ايعكاااٌم
َٝزإماح ٝم ٚحهنَ٘مٜك١ٝٓٝمالمنذبميٗٝان.م
اااريم ْاااومالمت ُا ا م ٕمتااازٕمبااا٘م َاااٛلمايتٛحٝا ا م
ٚاآلخ ٠مٚحكٝك١مايٓب٠ّٛمٚحكن٥لمايصاةن ماإلمهلٝا١م
ٚنٌمَنمٚلا٤مناٛلٙأمياإٕمذياومنُا ميفمزتانٍ.م
َٚثاانٍمذيااوأملجااٌمل ٣ماملٝاازإمايااذٟمٜااٛزٕمباا٘م
ايذٖبأمي ُ م ٕمٜزٕمب٘مادتبنٍ.مٖٚاذامالمٜا ٍم
عً٢م ٕماملٝزإميفم حهنَ٘م ريمااندمأميهأم
ايعكااٌمقا مٜكاافمعٓا ٙأمٚالمٜتعا ٣منااٛلٙأمحتاا٢م
ٜهٕٛمي٘م ٕمعتٝطمبنعمٚاةنت٘أميإْ٘مذل٠مَٔم
ذلا مايٛجٛدماذتناٌمَٓ٘ .)68(#م
ٜٚعا ا فملٜٝٓااا٘مدٜهااانل أم باااٛمايةًشاااة١م
اذت ٜثاا١أمبٛجااٛدمح ا ٚدميًعكااٌ..م$يةااٞمنتنباا٘م
َكاااانٍميفماملاااآٗجأمٚبعااا م ٕمعااا ضمدٜهاااانل م
قٛاعااا ا ماملااااآٗجمااللبااا ا أمقااااانّم ٜطااا انًمبٛضااا ا م
اسااتثٓن٤ا مالم ٜباالميٗٝاانماملاآٗجأمٜٚااتِمايتشااًِٝم
بٗااانمبٓااان٤امعًااا٢ماالخاااالمماملؤقتااا.١ميكاا ماساااتثٓ٢م
دٜهاااااانل مَاااااأمحهااااااِمايعكااااااٌومايعكن٥اااا ا أم
ٚايهٓٝشااا١أمٚايهتااانبماملكا ا ضأمٚايعاااندا أم
ٚايتكني ٝا أمٚاالخااالمأمْٚعااِماذتهااِ.ميكص ا م
ت بٝلم حهنّمايعكاٌمعًا٢مَٛضاٛعن مايةها م
يحشاااابأماي ٜنضاااااٝن مٚايعًاااااّٛأمدٕٚمايٛاقاااا م
االخالقٞمٚاالجتُنعٞمٚايشٝنس .)69(#ٞم

ٜٚكاااٍٛمايعااانملمايةٝزٜااانٞ٥مامل َاااٛمم يااارب م
ْظااتنٜٔوم$إٕمايعكااٌمايبظاا ٟأمَُٗٚاانمبًااغمَاأم
ععااااِمايتااا لٜبمٚهااااٛمايااااتةهريمعاااانجزمعاااأم
اإلحنناا١مباانيه..ٕٛمياآحٔم طااب٘ماالطااٝن٤مب ةااٌم
دخاااٌمَهتبااا١منااابري٠مالتةعاااتمنتبٗااانمحتااا٢م
ايشكفميغ تمج لاْٗنأمٖٚاٞمَهتٛبا١مبًغان م
نثري٠أميني ةٌمٜعًِم ْ٘مالب م ٕمٜهإٛمٖمٓانىم
طاااخهمقاا منتااابمتًاااومايهتااابأمٚيهٓااا٘مالم
ٜع فمَأمنتبٗانأمٚالمنٝافمننْاتمنتنبتا٘م
هلن.مٖٛٚمالمٜةِٗمايًغن مايايتمنتباتمبٗان.مثاِمإٕم
اي ةٌمٜالحغم ٕمٖٓنىمن ٜك١مَع١ٓٝميفمت تٝابم
ايهتابمْٚعنَانًمخةٝانًمالم ٜلناا٘مٖااٛأمٚيهٓاا٘م
ٜعًِمبٛجٛدٙمعًُنًمَبُٗنً .)50(#م
ٚبااااذيومنًاااا٘أمٜتطاا ا متٗنيااااتمَكااااٛال م
املتعصب مايذٟمٜؤهلإٛمايعكاٌأمٚتعٗا مضا ٚل٠م
االسااتعنْ١م(بنإلضااني١مإامايعكااٌ)م ص ا لمآخ ا م
يًُع ي.١م م

خامساً ــ يف الروح

تكا ا لمايٓعا ا ٠مايعًُٝااا١مادت ٜا ا ٠مايشااان٠ ٥م
اآلٕأمٚاييتمْٖٓٛنمبٗنميُٝنمسبلأم ٕماذتكٝك١مالم
تهُاأميفماملااند٠ميحشاابأمبااٌميفماملااند٠مٚاي ا  ٚم
َعنً.مٚق مجان ٤مٖاذٙمايٓعا ٠مادت ٜا ٠ملداًمعًا٢م
نذيومياإٕمايةًٝشاٛفمعُنْٝ٥ٛاٌمنانْطم ايٓع ا ٠مايعًُٝاا١مايك مياا١ماياايتمسااند ميفمعص ا م
ايااذٟمخًاالمعنمل انًميًش اةمٝنًمج  ٜا اًمنب ا مايةًشااة١م ايٓٗطااا١ميفمايغا ا بأمٚاساااتُ مثالثااا١مقا ا ٕٚأم
االٚلٚبٝااا١منًاااٗنمب نبعااا٘أمٜعا ا فم ٜطا انًمبا ا ٕم ٚقنَتمعً٢ماالع افمبنملندٜن ميحشب.م م
ٜٚكاااااٍٛمايعالَااااا١مادت جااااانْٞميفمنتااااانبم
$ايعكٌمعنجزمعٔمحٌمْكن ٥مايعكٌمااللبع١ومٌٖم
ايعنملمي٘م ٍٚميفمايزَنٕم ّميٝصمي٘م ٍٚلمٌٖمت دم ايتع ٜةن وم$اي  ٚماإلْشنْٞمٖاٛمايً ٝةا١مايعنملا١م
ادتٛاٖ مامل نب١مإامجٛاٖ مبش١ ٝم ّمالمتا دلم امل لناا١مَاأماإلْشاانٕأماي انباا١معًاا٢ماياا  ٚم
ٖاااٌمقاااٛاْ ماي بٝعااا١مالمحتُٝااا١لمٖٚاااٌماي بٝعااا١م اذتٛٝاْٞأمْنزٍمَٔمعانملماالَا أمتع ازمايعكاٍٛم
عااأمإدلاىمنٓٗااا٘.مٚذياااومايا ا  ٚمقا ا متهااإٛم
ض ٚل١ٜم ّمحندث .)51(#١م
زت د٠أمٚق متهإٛمَٓ بكا١ميفمايبا ٕ.مٚايا  ٚم
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يًطاااُريمٖ َ ٜااانمبةعاااٌمارتاااريمًَٜٗٛٚااانمإٕمٖا اٞمم
يعًتمايظ .مٚايٓةصماالَانل٠مبنيشا٤ٛمٖاٞماياذا م
ارتنضع١ميًٗ٣ٛمٚايغ ٜز..٠مإْٗانمتةعاٌمايظا مدٕٚم
ٚاز م ٚملاد مَٔمضُري .م

اذتٛٝاْٞمجشِمي ٝفمَٓبع٘مايكًبمادتشُنْٞأم
ٜٓٚتظا ا مبٛاسا ا ١مايعا ا ٚممايطاااٛالبمإامسااان ٥م
جاازا٤مايب ا ٕ.مٚاي ا  ٚماالععااِمايااذٟمٖااٛماي ا  ٚم
اإلْشاااانْٞمَعٗاا ا مايااااذا ماإلهلٝاااا١مَاااأمحٝااااثم
لبٛبٝتٗااانأمٚياااذيومالمميهااأم ٕمعتاااّٛمحٛهلااانم
ْٚهتةاااٞماآلٕم ااانمذن ْااانٙمعااأماياا  ٚأم
حنِ٥أمٚالمّٚ ٜمٚاًٗنملاِ٥أمالمٜعًِمنٓٗٗنمإالم ْٚكاا ا لم ٕمنااااٌمَاااانمقنياااا٘م ٚمنتباااا٘ماالٚياااإٛم
اعمتعنا .)52(#م
ٚاآلخ ا ٕٚميفماي ا  ٚأمَاانمٖااٛمإالمظاأمٚختُ ا أم
ٚضتاااأمْااا ٣م ْاااا٘مقااا مٜهاااإٛم قااا بمإام ٚالم ٜقاااا٢مإامَ تباااا١مايعًااااِمٚايااااٝك .مجاااان٤ميفم
اذتكٝكاا١أمتصااٛلماي ا  ٚم ثنباا١م$ست اا١مٚقااٛدم#م ايكاا إٓمايها ا ِٜومٜٚشا ا يْٛومعااأمايا ا  ٚمقاااٌم
تاازٚدم قاانِْٝماإلْشاانٕمااللبعاا١ماالخ ا ٣م(ادتشااِم اياا  ٚمَااأم َاا ملباااٞمَٚااانم ٚتٝااتِمَااأمايعًاااِمإالم
ٚايغ ٜاااز٠مٚايطاااُريمٚايعكاااٌ)مبني نقااا١مايالزَااا.١م قًٝالً .)56(م
ٚب ٕٚمٖذٙماي نق١أمتهٕٛمتًوماالقنِْٝمااللبع١م
اخلالصـة واليتائــج
َظااااًٛي١ممتنَاا انًأمٚعاااانجز٠منااااٌمايع اااازمعاااأم
إٕمَااأماالَاااٛلماملكا ا ل٠ميفمايعًاااِمٚايا ا ٜٔأم
ممنلسااااا١مَٗنَٗااااانماملٛنًااااا١مإيٗٝااااانأمٚتصاااااب م
ننيشااااٝنل٠ماياااايتمالمتعُااااٌميفم ٝاااانبمايٛقااااٛدأم نًُٗٝاااانأم ٕماإلْشاااانٕمٖااااٛمستااااٛلمارتًٝكاااا.١م
بااني ِمَاأمٚجااٛدماة ا ىمٚاملكااٛدمٚاإلناانلا م ٜٚظااهٌماإلْشاانٕمْعنَ انًمَتهاانَالًمَٚتٛازْ انًأم
ٚبنقٞم جزا٤مايشٝنل٠أمٚبني ِم ٜطنًمَأمٚجاٛدم ٜت ا يفمَاأمإشاا١م قاانِْٝم( ٚمَكمَٛاان )ملٝ٥شاا١م
ٖٞومادتشِمٚايغ ٜز٠مٚايطُريمٚايعكاٌمٚايا .. ٚم
ايشن٥ل!!! م
ٜٚعتربمبعطِٗم ٕماي  ٚمٖٞمايٓةصأمٚضتٔم يندتشااِمٖااٛمبااؤل٠ماذتٝاان٠ماذتٛٝاْٝاا١أمٚايغ ٜااز٠م
ْ ا ٣م ٕماي ا  ٚمطاا٤ٞمآخ ا م ااريماياآةص..ميًةااغم ٖااٞمبااؤل٠ماذتٝاان٠ماية ٜاا١أمٚايطااُريمٖااٛمبااؤل٠م
$ايااآةص#معتًٓٝااانمإَااانمإام$ايااااذا #ميفمَكنباااٌم اذتٝااان٠ماالخالقٝااا١أمٚايعكاااٌمٖاااٛمباااؤل٠ماذتٝااان٠م
اآلخاا أمحٝااثمجاان٤ميفمايكاا إٓمايهاا ِٜمَااثالًوم املع يٝاا١أمٚاي ا  ٚمٖااٞماياايتممتاآ متًااوماالقاانِْٝم
نْٛاااٛامقاااٛاَ مبنيكشاااطمطاااٗ ا٤مٚياااٛمعًااا٢م االلبع١م نشريماذتٝن .٠م
ْةشاااهِ)52(أم ٚمعتًٓٝااانم(يةاااغمايااآةص)مإام
اٝغ١مايتٛن ٝميفمايًغ١أمنكٛيووم $نٌمزٜا م
َاأماي عاانّماملك ا ّأم ٚنااٌمعُ ا ٚمَاأماي عاانّم
ْةش٘.#مٚق مجن٤ميفمايك إٓمايه ِٜمذن مثالث١م
ْااٛا مَاأماالْةااص..ماياآةصماملم ُٓ٦اا١أمٚاياآةصم
ايًٛاَ١أمٚايآةصماالَانل٠مبنيشا.٤ٛمْٚا ٣م ٕمتًاوم
االْااااٛا م$حاااانال #ميًااااذا مايبظاا ا ..١ٜمياااانيٓةصم
امل ُ١ٓ٦مٖٞمحني١مايذا مامل ُ١ٓ٦مبنإلمينٕمبانعم
تعااانامحتااا٢مٚياااٛمخنيةٗااانم ٝا ا م ٖاااٌمااللض.م
ٚايااآةصمايًٛاَااا١مٖاااٞمحنيااا١ماياااذا مارتنضاااع١م

ٚمث١ماا ا مبا مايغ ٜاز٠مٚايطاُريمَشاتُ م
ٚدا٥اااِمٚعتا ا مناااٌمذتعااا١متك ٜبا انًأمٚايةااان٥زم
َُٓٗاااانمبعااا منااااٌمَٛاجٗاااا١مٖااااٛمايااااذٟم ٜسااااٌم
$املعٝنل#مارتنصمب٘مإامايعكٌأميهٞمٜشتخ َ٘م
يفمتٛجٝاااا٘مسااااًٛىمادتشااااِأمٚاضااااعنًمَعنلياااا٘م
ًَٚهنتاا٘ميفمخ َاا١مايةاان٥زأمالٕمايعكااٌمحٝااندٟم
عٓ٢مَنأمٚاْتٗنزٟم عٓ٢مآخ ..ميةٞمحني١ميٛزم
ايغ ٜز٠أمٜهإٛماملعٝانلماملعتُا ميا ٣مايعكاٌمٖاٛم
$املصًح١مارتنا#١أمٚتهٕٛمايٓت ٝا١مطا٦ٝنًمٖاٛم
ق ا بمإام$ادت مياا.#١مٚيفمحنياا١ميااٛزمايطااُريأم
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ٜهٕٛماملعٝنلماملعتُ ميا ٣مايعكاٌمٖاٛم$املصاًح١م
ايعنَاا#١أمٚتهاإٛمايٓت ٝاا١مطاا٦ٝنًمٖااٛم ق ا بمإام
$ايتطااااح.#١ٝمَٚاااأماملعااا ٚفم ٕمتطااااح١ٝماملااا ٤م
بٓةش٘ميفمسبٌٝمَب ٘٥أمديٝاٌمسانن معًا٢مٜكا م

ي ٜاا٘مبا ٕمَبا ٙمَةٝا ميًبظا ١ٜمإامدلجاا١متٗاإٛم
َعٗااانمايتطاااح١ٝمبٛاحاا مَااأمايبظاا ١ٜميفمسااابٌٝم
حتكٝك٘أمٚب ٕمايتطح١ٝمالب ّم ٕمتؤتٞم نًٗنمإٕم
عنجالًم ّمآجالً.م(اْع مايظهٌملقِ .)2م
م

ايظهٌملقِم3مماامم قنْٝاِماإلْشنٕماملخُش ١م

مادت مي١م

إٕم ًب١ٝمايص اعن مب مايغ ٜز٠مٚايطُريم عندٜنًأمٚٚضعنًمٚس نًم ٜا ٚمب مق
تٓتٗٞماامعندً٠مااامإامايتعاندٍأم ٟمحنيا١م$الم نيابم ٚايتطح.١ٝم م
ٚالمَغًااٛب#أم ٚمايتٛاياالمبا ماملصااًح١مارتنااا١م
ٚيهٔماملظهً١مايهنلث١ٝمٖٞم ٕمايطُريم
ٚاملصاااًح١مايعنَااا١أمٚتهااإٛمايٓت ٝااا١مساااًٛننًم غتااااٛضميفمايعصاا ا ماذتنضاا ا مااا ا اعن م ااااريم
َتهني١٦مٖٚاٞأمَأم سافأماا اعن مَظا١ٖٛم
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بةعااٌمينعااٌ..مذيااوم ٕمايهااثرئٜميفمٖااذٙماالٜاانّم لٚحااٞمٖااٛماملثااٌماالعً ا٢م.)58(#مَٚاأمٖٓاانأمتٓظ ا م
ٜعتربٕٚم ٕماملباند٨ماالخالقٝا١م( ٚمايكا)ِٝميٝشاتم حكٝكااااا١م ٕمايذلا٥عٝااااا١مختااااا ّمايكاااااٟٛمٚتاااااربلم
ثنبت١أمٜٚزعُٕٛم ْٗنمْشب١ٝمختتًفمحشِمايزَنٕم االستعُنل.م م
ٚاملصً١أمينيصندممايّٛٝمقا مٜصاب م اريمااندمم
إْٗاااااِمٜصااااااٛلٕٚمايذلا٥عٝاااااا١معًاااااا٢م ْٗاااااانم
يفماملشتكبٌ()55أمٚايصندممٖٛمَنمٜة .)56( ٝم
ٚ$اقعٝاا#!١أم ٚريٖاانمالمميااتمإامايٛاق ا مبصااً١أم
ٖٚااااِمبااااذيوم ٜبكاااإٛمَكااااٛال مايةًشااااة١م
ايذلا٥عٝاااا١م ٚمايربا ُنتٝاااا١مايشاااان٠ ٥ميفمايغاا ا بم
اآلٕأمتًومايةًشة١ماييتمتبًٛل ميفم ٚاخ مايك ٕم
ايتنس ا معظ ا ميفمطااٝهن ٛأميشااُٝتم َ$لساا١م
طٝهن )57(#ٛأمٚننٕمَٔم عالَٗانومايةالساة١م
تظنليزمبريضمٚٚيِٝمجُٝصمٚجٕٛمد .ٟٜٛم

ٜٚصٛلْٗٚنمعًا٢م ْٗانم$عًُٝا!١م#أم ٚريٖانمٜشاب م
يفمارتٝنٍ.مٚيهٔماذتلمٖٛم ٕمايذلا٥ع١ٝمَنمٖٞم
إام$يًشاااااة١مايغ ٜاااااز#٠أمبنَتٝااااانزأمالٕمَٛجااااا٘م
ايشاااًٛىميٗٝااانمٖاااٛم$املصاااًح١مارتناااا#١أمايااايتم
تتغٝنٖااااانمايغ ٜاااااز.٠مَٚااااأمايٛاضااا ا م ٕمايٓزعااااا١م
ايذلا٥عٝاا١مٖااٞماياايتمتشااٛغميًغ ا بمج اُ٥اا٘أميفم
املنضٞمٚاذتنض مٚاملشتكبٌأمَثٌو م

$إٕمخالااااااااا١مايٓع ٜاااااااا١م( ٚمايةًشااااااااة)١م
 قتااٌمٚإبااند٠م نثا مَاأمَن٥اا١مًَٝاإٛمَاأم
ايذلا٥عٝاا١أمٖااٞمٚجااٛدمٚضا مَهاإٛمَاأمٚقاان ٥م
ايشهنٕماالاً ٝميفم َ ٜهن.
َٚعًَٛن مبغ مايٓع معٔمعالقتٗنمبنملثٌمايعًٝانم
 خ فمٚاساتبعندم نثا مَأم61مًَٝإٛمم
ٚاالخاااالم..ميٗٓااانىمايا ا ادمٜعًُااإٛمَااأمضااأُم
ي ٜكٞميًعٌُميفماملزال مٚاملصنْ .م
ايٛاق أمناٌمحبشابمَانممتًٝا٘مَصاًحت٘..ميُأم
 تا َريمايبظا مٚاذت ا مبنيكٓنبااٌمايذلٜاا١م
 ٜٓميٗٛمعً٢محلأمَٔٚمٜةظٌميٗٛمعً٢مبنناٌ.م
يفمْن اانزانٞمٖٚريٚطااُٝنميفماذت ا بم
إذم ٕماذتلمٚايبننٌأم ٚمارتريمٚايظا أمُٖانمَانم
ايعنمل١ٝمايثنْ.١ٝ
ْعتكا ٙمضتاأأمَٚاانمٜشااتك ميفم ْةشاآنأمٖٚااٛمَاانم
ْٗ ااابمخاااريا مايظاااعٛبماالخا ا ٣أمعااأم
ٜااااآ ميفمايٓٗنٜااااا.١مَٚااااانمعاااا امذياااااوأم ٖٚااااانّم
ن ٜلمايتباندٍمايالَتهاني٧أمٚاتةنقٝا١م
َٝتنيٝزٜك.١ٝميامٝصميفمايتانلٜنمَٝاٌماانع مٜشاريم
ايغن مادت ٠ ٜأمٚن مم خ ٣مَانم ْازٍم
ٛجبااا٘ماإلْشااانٕمضتاااٛمارتاااريمٚايتكاا ّ.ميهاااٌم
اعمبٗنمَٔمسً نٕ.م
طااا٤ٞمٜعتُاا معًااا٢مَااانمٜعًُااا٘ماإلْشااانٕم ٗاااٛدٙم
 اهلُٓٝاااا١معًاااا٢ماالخاا ا ٜٔأمحتااااتملاٜاااا١م
ٚٚسانً٘٥أمَا يٛعنًمب بنتا٘مَٚصااًحت٘.م ٚاانم ٕم
$ايتحااااا ا ٜث#أميفماملنضاااااااٞأمٚلاٜااااااا١م
ايٓ اان مٖااٛمَكٝاانضماذتاالمٚايبننااٌأمٚايصااح ٝم
$ايعٛمل#١أميفماذتنض .
ٚارت أميذيومالمٜٛج مَكٝنضمَٛضٛعٞمياٛمم
ادتُ ٝمَشتُ مَٔمقِٝم خالق١ٝمَٛضٛع١ٝأمبٌم
ٖٚهاااذاأمياااإذامنااانٕمٜصا ا مايكاااٍٛمإْٓااانم
ٖٓنىماالحنسٝصمٚاي بن مايظخصا.١ٝمياذيوأم ْعٝعمعص م$ثٛل٠ماملعًَٛن #أميإْ٘مٜص مايكٍٛم
يُاااأماي بٝعااااٞم ٕمٜهاااإٛمَٛضاااا ٛماالخااااالمم ٜط انًومإْٓاانمْعااٝعم$عصاا مَاانمبعاا ماالخااالمم#أم
َٓةصالًممتنَنًمعأمَٛضا ٛمايشٝنسا١منٓظانطم ٚا ْنمحبنج١مإام$عنّمدٚيٞميًطُري#أم!!! م
إْشاااانْ.ٞمإٕمَكٝاااانضماالخااااالمأمحبشاااابمٖااااذٙم
ٚيكا مقٝااٌمايهااثريأمٚنتاابمايهااثريأميفم
ايٓع ٜااا١أمذاتاااٞمٚياااٝصمَٛضاااٛعٝنًأمْٚااانب مَااأم زَاا١مايتخًاافمايع بااٞأمٚناانٕماالياانٙمايشاان ٥م
املصًح١مايذات١ٝأم ٟمايغ ٜز٠أمٚياٝصمَأمعنَاٌم
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يُٝاانمقٝااٌم ٚمنتاابمٖااٛم ٕماالزَاا١مٖااٞم $زَاا١م باااريىأمعٓا ا َنمٜا ا ٣م ٕمايٓٗطااا١مالمميهااأم ٕم
ايعكاااٌمايع با اٞم.#مٚيهااأمَااانمتؤنا ا ٙمايٛقااان ٥م تتحكلمإالمبإحٝن٤مقِٝماالَ.)61(١م م
ٚايظاااٛاٖ مٖاااٛم ٕماالزَااا١مٖاااٞم $زَااا١مايطاااُريم
ٖٚهذاميإٕماالَ١مايع بٝا١مَصانب١م ا ضم
ايع ب.#ٞمينالزَ١ميفم سنسٗنم زَ١مقِٝأم ٟمع ّم $تغٝٝابمايك#ِٝأمَثٌمايص ممٚايتشنَ مٚايتعنٕٚم
االيتاااازاّمبنملبااااند٨ماالخالقٝاااا١م ٚماملثااااٌمايعًٝاااانأم ٚايتهنيٌماالجتُنع.ٞمٚيٝصمايعالنماامبنيتانيٞمااام
ٚيٝشتم زَا١مْكاهميفماملع يا١أمٚالمحتا٢مْكاهم س٣ٛم$تةعٝاٌمايكاِٝم..#ميانملٝز٠مايتٓنيشا١ٝميةَا١أم
يفماملاااٛالد.مٚضتااأأمإذٕأمَا ا ماملةها ا مايع باااٞم نُنم٣ ٜمخبريماإلدال٠مايعنملٞماي نتٛلمستٝةٔم
امل َٛمماي نتٛلمعب ماعماي اِ٥أمعٓا َنمٜا ٣م نااااااٛيفأمالمتهُاااااأميفمَٛالدٖاااااانماي بٝعٝاااااا١م
ٕمٚلا٤منااٌماالزَاان مٚادتا اِ٥مٚايهااٛال ميفم ٚايبظاا ا ١ٜمٚايعًُٝاااا١مٚاملنيٝاااا١أمبااااٌمتهُاااأميفم
عنملٓاااانماملعنااا ا مم $زَاااا١مايكااااِٝميفمايغاا ا بمٚيفم خالقٗنمَٚبندٗ٥نمٚقُٗٝن(.)60م م
ايعانملم)59(#أمٚيفماياٛنٔمايع باٞمب بٝعا١ماذتانٍ.م
نُانم ْٓاانمَا ماملةها ماية ْشااٞمامل َااٛممجانمىم

اهلوامش واملراجع
0مااماي ٝبمبٛمعز٠أمَةّٗٛماإلْشنٕميفمايك ٣أم()2/2أمج ٠ ٜم"املشتكً"١مااميٓ ٕأم .0997/01/6م
2ماامسٛل٠ماإلس ا٤أماآل١ٜملقِم .71م
2م اااامذناا ٙوماي ٝاابمبااٛمعااز٠أمَةٗااّٛماإلْشاانٕميفمايكاا إٓأم م()2/0أمج ٜاا ٠م"املشااتكً"١مااااميٓاا ٕأم
 .0997/9/29م
6مااااماْعا متةناااٌٝمايٓعا ٠مايعًُٝاا١مادت ٜا ٠ميفوملٚب ا مّ.م ا ٚضمٚجااٛلنمٕمستنْشااٛٝأمايعًااِميفم
َٓعٛلٙمادت  ٜأمت ١ماي نتٛلمنُنٍمخالًٜٞأمسًشاً١م"عانملماملع يا"١أما ًاصماياٛن م
يًثكني١مٚايةٕٓٛمٚاآلدابماامايهٜٛتأمايع دم026أميربا/ ٜطبنطم .0989م
5ماامعٔمتذٌٜٝمامل جِماي نتٛلمنُنٍمخالًٜٞميفمامل ج مايشنبلأمصم .051م
6مااماي نتٛلمْطنٍمقشّٛأمَهنْ١ماإلْشنٕميفمايهٕٛأمزتً١م"عًاِمايمةها "مااامايهٜٛاتأما ًا م
27أمايع دماالٍٚأمٜٛي/ٛٝسبتُربم0998أمصمصم260ماام .295م
7مااماي نتٛلمى.مخالًٜٞأمامل ج ماالسبلأمصم051مْةشٗن.م م
8ماامد.مقشّٛأمامل ج مايشنبلأمصم .288م
9مااماي نتٛلمزن ٜنمإب اِٖٝأمَظهً١ماإلْشنٕأمَهتب١مَصا أمايكانٖ ٠م0959أماْعا مخناا١وم
املك َ١مٚايةصٍٛمايشت١ماالٚامَٓ٘أمصمصم5ماام .078م
01م اااامايصااندممايٓٗٝااّٛم(إطاا اف)أمبٗ اا١ماملع ياا١أمايظاا ن١مايعنَاا١ميًٓظاا مٚايتٛزٜاا مٚاإلعااالٕأم
سٜٛش اأم0978أما ُٛع١مايثنْ١ٝأما ً ماالٍٚم(ٖذاماإلْشنٕ)أمصم .028م
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00مااااماي ا نتٛلمٜٛساافمعاازماي ا ٜٔمعٝشاا٢أماعم ّماي بٝعاا١أمسًشااً١م"نتنبااو"أمايع ا دمم71أمدالم
املعنلفأمايكنٖ ٠م0978أمصم .8م
02ماامامل ج مايشنبلأمصم8مْةشٗن .م
02مااااماْعا متةناااٌٝمايتااٛازٕميفمجشااِماإلْشاانٕميفومٖ٦ٝاا١مَاأم ساانتذ٠مايتغذٜاا١أمدلاساان ميفمايغااذا٤م
ايهنٌَأمت ١ماي نتٛلمستُ مايظحن أمَهتب١ماالصتًٛماملص ١ٜأمايكنٖ ٠م0960أممصم
صم09ماام .22م
06مااااماي ا نتٛلماي ٝاابم ية  ٜا م يةااٞمحبظااٞأماعم ٚس ا المجشااِماإلْشاانٕأمج  ٜا ٠م"االٖ ا اّ"ماااام
ايكنٖ ٠أم .0998/6/07م
05مااماي نتٛلمإب اِٖٝم ْٝصمٚآخ ٕٚأماملع ِمايٛساٝطأمدالمايةها أم(دٕٚمذنا مَهانٕمايٓظا م
ٚتنلغت٘)أماي بع١مايثنْ١ٝأمنم2أمصم .669م
06مااااماي ا نتٛلمياانخ معنقااٌأمَع ااِمعًااِماياآةصأمدالمايعً امِميًُال ٜا أمبااري ٚأماي بعاا١ماي ابعاا١م
0985أمصم .58م
07مااماي نتٛلم د مزنٞمب ٟٚأمَع ِمَص ًحن مايعًّٛماالجتُنع١ٝأمَهتب١ميبٓنٕأمباري ٚأم
اي بع١ماالٚام0978أمصم .221م
08مااااماي ا نتٛلمسااع ٕٚمدااندٟأمايعكااٌمٚايطااُريم(ْع ا ا ميفماإلْشاانٕمٚايت ااٛل)أمدالماي ًٝعاا١أم
بري ٚأماي بع١ماالٚاأم0997أمصم09م .21ٚم
09م ااماي نتٛلم د مستُاٛدماابحٞأميفومتاٛبٞم .مٖانفأمي ا مايعًاِماذتا ٜثأما ًاصماياٛن م
يًثكنياا١مٚايةٓاإٛمٚاآلدابماااامايهٜٛااتأمسًشااً١م"عاانملماملع ياا"١أمادتااز٤مايثاانْٞأمايع ا دم221أم
ْٝشنٕ/اب ٌٜمصم .69م
21مااماي نتٛلمدندٟأمايعكٌ....مامل ج ماالسبلأمصم .22م
20ماام اي نتٛلمستُ مننَاٌمحشا أمق ٜا١مظنملا١أمذنا ميفومزتًا١م"ايع با"ٞمااامايهٜٛاتأمايعا دم
678أم /ًٍٜٛسبتُربم0998أمصم .026م
22ماامد.مينخ معنقٌأمَع ِم.....أمامل ج ماالسبلأمصم .28م
22ماامد.م .مز.مب ٟٚأمَع ِماملص ًحن ...أمامل ج ماالسبلأمصم .81م
26ماامد.م ٌٝماًٝبنأماملع ِمايةًشةٞأمايظ ن١مايعنمل١ٝميًهتنبأمبري ٚم0982أمادتاز٤ماالٍٚأم
صم .762م
25ماامتٝشريمطٝنمااللضأمَبند٨مايةًشة١م(َظهً١مايعٌُ)أماملؤسش١مايعنَ١ميًُ بٛعن مٚايهتبم
امل لس١ٝأمدَظلم0986أمصم .026م
26م ااممتمتع ٜفمايكِٝمعً٢ميشنٕمايع  ٜمَٔمعًُن٤ماي بٝا١أمحٝاثمع يٗانمبعطاِٗمعًا٢م ْٗانمقاٛاْ م
َٔم جٌماذتٝن٠م(0977أم)Mehrin et. Alأميفمح مع يٗنمبعطاِٗماآلخا معًا٢م ْٗانمَةانِٖٝم
يةطااٝن٤مامل ٛباا١م ٚااريمامل ٛباا١م).(Boehm, 1977مٜٚا ٣مي ٜاالمثنيااثم ٕمايكااِٝممتثااٌمَعاانٜريم
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َٚبند٨متشتخ ّميًحهِمعً٢مقِٝماالطٝن٤م)(Shaver and Strong 1976أمبُٓٝنمٜعتك مي ٜلم
لاب م ْٗنمعبنل٠معٔم يهنلمت ٚلمحٍٛمق١ُٝمَنمعًُٓنٙميفماملنضٞأمَٚنمْعًُ٘ماآلٕأمَٚنمضتانٍٚم
عًُاا٘ميفماملشااتكبٌم).(Fradenki, 1980مْكاالًمعاأومجااٛد م دا مسااعند٠أماملااٛادماالجتُنعٝاا١م
ٚعالقتٗنمبنيعًّٛماالجتُنع١ٝأم"ا ً١مايع ب١ٝميًعًّٛماإلْشانْ"١ٝمااامايهٜٛاتأما ًا م2أمايعا دم
9أمطتن٤م0982أمصم .066م
27مااميًُز ٜمَٔمايتةناٌٝمعٔمايكِٝأم ٜج مخناا١مإاومايا نتٛلمعاندٍمايعاٛاأمايعُا ٠ميفميًشاة١م
١مٚايٓظ أمدَظلأماي بع١ماالٚاأم .0986م
ايكِٝأمدالمنالضميً لاسن مٚاي
28ماااامد.مْبٝااٌمستُا متٛيٝاالمايشااُنيٛنٞأمايا ٜٔمٚايبٓاان٤ماالجتُاانعٞأمدالمايظا ٚمأمجا ٠م0980أم
ادتز٤ماالٍٚأمصم .066م
29ماامسٛل٠مينن أماآل١ٜم .26م
21ماامسٛل٠ماإلس ا٤أماآل١ٜم .05م
20ماامد.مايشُنيٛنٞأماي ٜٔم....أمامل ج ماالسبلأمنم2أمصم .029م
22مااماْع ومد.معندٍمايعٛاأمايعُ ٠ميفميًشة١مايكِٝأمامل ج مايشنبلأمٚخنا١مصمصم626ماام .660م
22مااماْع وم ْ ٕٛملد٘مَٚع ٚفمزلٜلأمَٛجزمدلٚضمايةًشة١أماملهتب١ماذت ٜثا١أمدَظالأم(دٕٚم
تنلٜنمْظ )أمصم .25م
26م اام بٛماذتشٔماملنٚلدٟأم دبمايا ْٝنمٚايا ٜٔأمحتكٝالمايا نتٛلمَصا ة٢مايشاكنأمدالمايةها أم
دَظلأماي بع١مايثنيث١م(دٕٚمتنلٜنمْظ )أمصم .09م
25ماااامَاأماذتكاان٥لمايثنبتاا١م ٕمايكا إٓمايها ِٜم(َااثالً)مزاخا مباانذت معًاا٢ماسااتخ اّمايعكااٌمٚاالَا م
بنسااتخ اَ٘..ميك ا م طااريمإامايعكااٌمَٚظااتكنت٘مَٚعنْٝاا٘ماملختًةاا١ميفم نث ا مَاأمثالمثن٥اا١مآٜاا١م
ق آْ١ٝأمممنمٜعتربمتص عتن مٚاضح١أمٚإعتن٤ا مق١ٜٛأمب ٚلمايعكٌمُٖٝ ٚت٘مي ْشنٕمٚض ٚل٠م
اسااتخ اَ٘ميفمنااٌمطااؤٕٚمايا ْٝنمٚاآلخا .٠مٜٚكا لمايةًٝشااٛفمايكنضااٞم بااٛمايٛيٝا مستُا مباأم
د م بٔملط م ٕم"ايك إٓمنً٘مإهنمٖاٛمدعان٤مإامايٓعا مٚاالعتبانلأمٚتٓبٝا٘مإامنا ممايٓعا ".م
ٜٚالحغماملةه مايع بٞماي نتٛلم د مَنضٞم ٕم"ايك إٓمٚاذت ٜثم ٜعٛمبإذتن مإامإعُنٍم
ايعكٌ".مٜٚكٍٛمايةًٝشٛفماية ْشٞمجنىمبريىوم"يك م قٓعت ماي لاس١ماملتعُك١ميًك إٓمبنملهنْ١م
اييتمٜةشحٗنمدٜٓهِميًعكٌمايبظ ."ٟم م
ماْع و م
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مَٓ٢متٛتٓ ٞمأمَٓزي١مايعكٌميفماإلسالّأمج ٠ ٜم"ايًٛا"٤أمبري ٚأم.0995/7/28
ستُ مبٔم د مبٔملط أمايهظفمعٔمَٓنٖجماالدي١ميفمعكن ٥مايعً١أميفوميًشاة١مابأملطا أم
دالمايعًِميًُال ٜمٚاملهتب١ماةُٛد١ٜمايت نل١ٜأمايكنٖ ٠أماي بع١مايثنْ١ٝأم0925أمصم.62
دٚل١ٜم"قطنٜنميه "١ٜمأمايكنٖ ٠أمتظ ٜٔماالٍٚم/انتٛب م0989أمصم.62
املكنبً١ماييتم ج تٗنمَ مجنىمبريىمج ٠ ٜم"االٖ اّ"أمايكنٖ ٠أم.0995/7/06

اإلىسان وأقاىينه اخلنسة

م26ماامٚلدميفمايك إٓمايه ِٜوم(ٚيك مذل ْنمدتِٗٓمنثرياًمَٔمادتا مٚاإلْاصأمهلاِمقًاٛبمالمٜةكٗإٛم
بٗنأمٚهلِم ع مالمٜبص ٕ ٚمبٗنأمٚهلِمآذإمالمٜشاُعٕٛمبٗانأم ٚي٦اومننالْعانّأمباٌمٖاِم ضاٌأم
ٚي٦ومِٖمايغنيً)ٕٛأمسٛل٠ماالع افأماآل١ٜم .089م
27مااااماْع ا وماي ا نتٛلمٖٚباا١مايزحًٝااٞأماالاااٍٛمايعنَاا١ميٛح ا ٠ماي ا ٜٔماذتاالأمَهتباا١مايعبنساا١ٝأم
دَظلأماي بع١ماالٚام0972أمصم062م .062ٚم
28ماامايعالَ١معًٞمبٔمستُ مايش ٝمايظ ٜفمادت جنْٞأمنتنبمايتع ٜةن أمحتكٝلماي نتٛلمعب م
املٓعِماذتة أمدالماي طندأمايكنٖ ٠م0990أمصم .072م
29مااااماملٛسااٛع١مايةكٗٝاا١ماااامايهٜٛااتأمادتااز٤مايثنيااثأمصم266أمذن ا ٙوماي ا نتٛلمعًااٞمال اانأم
َهنْ١مايتةهريميفماإلسالّأمج ٠ ٜم"ايًٛا"٤أمبري ٚم .0998/8/7م
61ماامٚلدمايتع ٜةنٕميفوماي نتٛلمن.ماًٝبنمااماملع ِمايةًشةٞأمامل ج ماالسبلأمصم .86م
60ماامد.مّ.مٖٚب١أماملع ِمايةًشةٞأمامل ج ماالسبلأمصم .276م
62ماامد.مسع ٝمَ ادأمايعكٌمايةًشةٞميفماإلسالّأمَهتبا١ماالصتًاٛماملصا ١ٜأمايكانٖ ٠م0992أمصم
 .20م
62ماااامبنختصاانلأمعاأومعبا مادتباانلمايااٛاًٞ٥أمايعكااٌمٚاياآةصمٚايا  ٚأمَٓظااٛلا معٜٛا ا أمسًشااً١م
"زدْٞمعًُنً"أمايع دم062أمبري ٚمٚبنلٜصأماي بع١ماالٚام0982أمصمصم9ماام .21م
66ماامد.معب ماي دٔمحشٔمحبٓه١مامل ٝاْٞأمضٛابطماملع ي١أمدالمايكًِأمدَظلأماي بع١مايثنيث١أم
0988أمٚخنا١مصم .08م
65مااماْع ومد.مستُ معنبا مادتانب ٟأمتهأٜٛمايعكاٌمايع باٞأمَ نازمدلاسان مايٛحا ٠مايع بٝا١مااام
بري ٚأماي بع١مايثنيث١م0988أمصم .02م
66مااااماْعا ومد.مٚيااِٝمارتااٛيٞمعب ٝا أمايعكااٌمْاا ٛمَاأماإلدَاانٕأمزتًاا١م"مايع باا"ٞأمايهٜٛااتأمايع ا دم
076أممتٛزٜٛ/يٛٝم0972أمصم .65ٚ66م
67م ااماْع مايتةنااٌٝميفومد.مْانٜفمَعا ٚفأماإلْشانٕمٚايعكاٌأمدالمسابٌٝماي طماندأمباري ٚم0995أم
صمصم216ماام .206م
68م اامعب ماي دٔمبٔمستُ مبأمخًا ٕٚأماملك َا١أمدالمايكًاِأمباري ٚأماي بعا١مارتنَشا١م0986أم
صم .661م
69ماامد.محشٔمحٓةٞأمَك َ١ميفمعًِماالستغ ابأماي المايةٓ١ٝأمايكنٖ ٠م0990أمصم .250م
51ماامد.محٓةٞأمَك َ١م....أمامل ج مايشنبلأمصم .292م
50ماامَذنٛلميفومد.مْطنٍمقشّٛأمَهنْ١ماإلْشنٕميفمايهٕٛأمامل ج ماالسبلأمصم .288م
52ماامايعالَ١مادت جنْٞأمنتنبمايتع ٜةن أمامل ج ماالسبلأمصم .026م
52ماامسٛل٠مايٓشن٤أماآل١ٜم .025م
56ماامسٛل٠ماإلس ا٤أماآل١ٜم .85م
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55مااماي نتٛلم ٌٝماًٝبنأماملع ِمايةًشةٞأمامل ج ماالسبلأمن0أمصم .216م
56ماامإْٗنمعبنل٠ميًةًٝشٛفمجٕٛمدٟٜٛمٖٛٚم ح ميالسة١مايذلا٥عٝا١م ٚمايربا ُنتٝا.١مذن ٖانومزناٞم
صتٝبمستُٛدم(َ اجعا١مٚإطا اف)أماملٛساٛع١مايةًشاة١ٝماملختصا ٠أمدالمايكًاِأمباري ٚأم(دٕٚم
ذن متنلٜنمْظ )أمصم .212م
57ماامد.م ٌٝماًٝبنأمامل ج ماالسبلأمصم .587م
58ماامد.مسع ٕٚمدندٟأمايشٝنس١مٚاالخالمأمزتً١م"املشتكبٌمايع ب"ٞأمبري ٚأمايشآ١م08أمايعا دم
216أم0996/2أمصمصم82ماام .90م
59م اااامد.معب ا ماعمعب ا ماي ا اِ٥أماي بٝاا١مٚايكااِٝماإلْشاانْ١ٝميفمعص ا مايعًااِمٚايتكنْاا١مٚاملاانٍأمزتًاا١م
"املشتكبٌمايع ب"ٞأمبري ٚأمايشٓ١مايعظ ٕٚأمايع دم221أم0998/6أمصمصم66ماام .86م
61ماامٜكٍٛماملةه ماية ْشٞمجنىمبريىوم" عتك م ٕمَأماملشاتحٌٝم ٕمطاعبنًمَأمايظاعٛبمٜصاٌمإام
َشااتكبٌمسااًِٝمدٕٚماح ا اّمٚإحٝاان٤مايكاا"ِٝم(اْع ا ماملكنبًاا١ماياايتم ج تٗاانمَ ا مجاانىمبااريىمزتًاا١م
"ايهٜٛت"أمايشٓ١م8أمايع دم62أمتظ ٜٔمايثنْْٛ/ٞيُربم0987أمصمصم61ماام .62م
60مااااماْع ا ومْشااِٝمايصااُندٟأماملٝااز٠مايتٓنيشاا١ٝمالٟمزتتُ ا متهُاأميفم خالقاا٘مَٚبند٥اا٘مٚقُٝاا٘أم
ج ٠ ٜم"االٖ اّ"أمايكنٖ ٠أم .0997/8/20م
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إشكالية مصطلح التفكيك
يف النقد العربي
د .الشريف حبيلة*

مقدمة:
ميذذأن ٌنتبطذذلننت يلذذبنت ملعاذذٕنت مل ذذعن ن
ّجذذذذْنِناذذذذيبيِنت وعاذذذذٕزنٍّذذذذْنٓملذذذذٔ ن مذذذذ٘ن
ن
مصذذذذة/رٔ٘/نمف ٍنٔذذذذ٘نى دبذذذذ٘نخذذذذًنت ذذ ذ
ت ثل ف نيزنا إلض ف٘نإىلنتس مل بٗنت ي قبنت ملعاذٕن
مي ٍخنهل ن صْ ٔ َ زنّدبعٓلَ نخ/ذٙنىذلن ذُن
كذذذذذأ صن صْ ذذذذذذٔ٘نطب /فذذذذذذ٘زن ذذذذذذلري ن ن
مْتجَ٘نمف بق٘نانينت يَخنّت ْضْع.ن ن

بتفملذ ذ ًن ذذذْطُنسذ ذ ً ٜننحبذذذيٗنخذذذًنطعسذ ذ ى٘نمذذذًن
ت صذذة/ر زنط ذذْكنطعكٔذذلِنّدبمل/ذذُنخ ذ جلتًنن
م مَذذذ زنّم ذذذذكك ًن نقببتطذذذذُنت فكعٓذذذذ٘زن
ذذ٘نّ ٌناملذذبنمذذًنٓيل/ذذٌْنت صذذة/حنت يلذذبٖن
مذذًن و ذذُنتأ ذذ٘ٔ/نٓلٓبّىذذُن نْضذ ًزنكنذ نٍذذْن
ذذذذذذ ذ لنت صذذذذذذذة/حنdéconstructionزناذذذذذذذبخْٚن
تسب نثذذذذ٘نّمذذ ذنناملذذذذبٍ .نٍيذذ ذ نٓ سذذذذسنت سذذ ذ تلن
ت ذذذذذذعٜٔسمينكٔذذذذذذدن كذذذذذذًنت سذذذذ ذ ف نٗنمذذذذذذًن
مصذذة/ر نهلذ ن صْ ذذٔ َ نت ثل فٔذذ٘ن نىلذذبى ن
(*)

ّقذذذبنط كذذذبننمذذذًنقذذذعتٗٛننت يحذذذلنت يلذذذنبٖن ت ملعإ؟ن
ت ملعاذذٕنونْخذذ٘نمذذًنت يل ذ نزن ٌنٍي ذ نت تاذن ًن
ّت سذذ تلنت سذذ اننٓذذذبفملي نإىلنت صذذذٔلن
ٓمل ىٔذذذُنت يلذذذبنت ملعاذذذٕزنّخذذذبونّخذذذٕزن ّنخذذذبون كثعٌنّذصعنت ك٘/زنفلبنخعفذ نت سذ ذ٘ن
تك تثنمبس ٘نتبذب لنت صة/حنمًنثل ف٘نإىلن ت يلبٓذذ٘نت ملعأذذ٘نمصذذة/ر ًنكذذثينت ي ذ ّبٗزنٍذذْن
عٚزنّّجْننت
نثل نفكعٖنكذ ٌن ذُن ت صة/حنت فعىسٕنdéconstructionزنت أٖنجذ ٛن
ثذذعن نط/لذذٕنت صذذة/حنت يلذذبٖنت وعاذذٕن نٚنإىلن اذذُناج ذ ننبٓذذبت زنّشذذَبنطعت ذ نم ملذذبنٗنن ن
طيذ ذ قبنكذذذلين نطعت ذذذُزنّطلب ذذذُن /لذ ذ ب ن ت /وذذذ٘نت ملعأذذذ٘زنكنذذ نطل ٓيذذ نذْ ذذذُنت ْتقذذذدزن
ت ملعاذٕ.نّقذبنٓسذ ٍهنإنبت نجذأّبنت ذذك٘/ن ن ى ق ذ َ نت ملبٓذذبنمذذًنتأق ذ ونقلذذلنٍذذأتنت ل ذ لزن
ت سٔسن س بنجبٓذبنففذخن صْ ذٔ٘نت يلذبن ت ذذذأٖنٓذذ طٕن ٔملٔذذذبن ذذذٔ ٘نت ذذذك٘/ن نإ ذ ذ بن
ت ملعإنت ثل فٔذ٘نزن
ذ٘نإاتنكذ ٌنٍيذ نذذْتبن ت عجملٔ نت فكعٓ٘ن /يل ننت ملعبنت أًٓنّظفذْتن
ىلذذبٖنٓي َذذٕنا ةْٓذذلنت صذذة/ر ن يسذذحهنمذذلن ّنى ق ذذذذْتنت صذذذذة/حزنّت يبذذذذعن نمذذذذْتقفَهزن
ت ثل ف٘نت ملعأ٘ .ن
ّمي ق ذ ذ َ نخ/ذذذٙن سذ ذ ملنت فَذذذْونت وعاذذذٕنهلذذذأتن
ن

ن مذذ نّتسبذذ لنٍذذذأِنّسذذذنن ذذذْت نطيذذ نٖن ت صة/حنّن
ْجْبنباننت يلبنت ملعإنا يلبنت وعاذٕنإاتنمذ ن
بنى نت يَض٘نايلبى زنٍي نخيعدنت لذ ب نت ملعاذٕن (*) ج ممل٘نت ملعإنت

ُ .ن

لسٕنطلس٘ -تزبلتٜع
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أوال  -داللة مصطلح :Déconstruction

ثانيا  -مصطلح التفكيك:
 - 1ىلٔذذذذذذلنبت ذذذذ ذتنمينْٓظذذذذذذدنمصذذذذذذة/حن
ت فكٔذذذذصن نذبٓثذذذذُنخنذذ ذ نٓسذذذذنُٔنت يبعٓذذذذ٘ن
ت فكٔكفٔذذذذ٘زنٓلذذذذْلمين"تك سذذذذل نت يبعٓذذذذ٘ن
ت فكٔكذذذ٘نت َذ ذ نمذذذًنمصذذذة/حنتن فكٔذذذصن
ت لذذذذبٓهنقذذذذبونت ف/سذذذذف٘نتإل عٓلٔذذذذ٘نخ/ذذذٙننّجذذذذُن
ت ربٓذذذذب"ا. 3نّ نٓذذذذأكعنت صذذذذة/حن ن و ذذذذُن
تأ ذذ/٘ٔ/تأجيلٔ٘زنمك فٔذ ًنا صذذة/حنت ملعاذذٕن
ت فكٔص/ت فكٔكٔ٘ .ن

نى سذذسنمي ق ذ ي ن يلذذلنٍذذأتنت صذذة/حنإىلن
ت يلذذبنت ملعاذذٕنخ/ذذذٙنذببٓذذبنمضذذنْىُنت ذذذب ٕزن
ذ ٙنى نكًنمذًنت يبذعن نت صذة/ر نت ملعأذ٘ن
ت ل ذذذذ٘نك تذذذ٘ن ذذذُزنّقذذذبنتسذ ذ ملي نا ملعٓذذذدن
اطذذيٖن ظب ٔ/ذذٌْ نت ذذأٖنٓضذذنًنت صذذة/حننممليذذٙن
ت ذذذبميزنٍّذذذٕنت ب ذذذ٘نىفسذذذَ نت ذ ذ نفذذذبنٍن ن
ت عحنت ملحنذٕنزنفذذنDéconstructionنٍذْنتهلذبوزن
ٓلذذْلناطذذيٖ نمين"ت فكٔذذصنDéconstructionنٍذذْن
ت سذذذهنت ذذذأٖنٓة/ذذذننخ/ذذذٙنت ملنٔ/ذذذ٘نت يلبٓذذذ٘نت ذذ ن
ّمذذذذذعٗن ذذذذذعٚن نٓملذذذذذعشناىلٔذذذذذلنبت ذذذذذت ن
كًناَ نطبمينط/صنت مل بض نطبميتًنجلً ٜٔزن
ذذذذذذك٘/نطعتذذذذذذ٘نت صذذذذذذة/حزننّٓذذذذذذأٍتنإىلن
ّنت ذذ ن كذذذًناَذذ نإظَذذ بن ىَذذ نطذذذبمعناملضذذذَ ن صذ ٜلنٍذذأِنت يبعٓذذ٘مين"ّط نٔذذلنت فكٔكٔذذ٘ن
املض ًزنجل ٜٔزن لنخن٘ٔ/نت مليٙنت يصٕ"ا . 1ن اث ثن ص ٜلنبٜٔس٘زنٍٕن ٌنت /و٘نفَٔ نٓو/تن
ّٓضذذٔدنقذ  ٜمين"ّخ ذ نٗننبٓذذبتنت ينةٔذذ٘ن ن خ َٔ/نمت م ًن النت ونْشنّخبونت ثل نّضذٔ عن
ت لعتٗٛنٍذٕن ٌن نسذصنا ذأبٗنطلذبّنٍ م ذٔ٘ن ن ت ذذٔلنيزن م ذ نتشب ذذٔ٘نت ث ا ذذ٘نف نثذذلن ننخذذبون
ت ملنذذذلن ٍ-ذ ذ م زن ّنك/نذذذ٘ن ّن ذذذْبٗنث ىْٓذذذ٘ن ّجْننمذيَخنذبٔ/ذلنف/سذفٕن ّننىلذبٖن كذًن ٌن
م ذذذْتطعٗزن ّنإشذ ذ بٗنخ بضذ ذ٘ن -نّٓملنذذذلنخَٔ/ذ ذ ن طكٌْن ُنس/ة٘نمملٔي٘ن نذبٔ/ذلنت ذيلزنف/ذٔسن
اب بنإىلنتسببنت أٖنطَبننفُٔناَبونت مل بض ن ٍيذ نت ي قذذبنت ذذأٖنٓسذ ةٔلن ٌنٓفذذعشنظ/ذذُن ٌن
ت ذ ذ نذبكذذذهنت ذذذيلنككذذذل.نٍّذذذأتنٓملذ ذ ن ٌن ٓكذذٌْن ذذ ذتنت لذذْلنت فصذذل.ن مذذ نتشب ذذٔ٘ن
طك ٔذذصنت يلذذبنت فكٔكذذٕنٍذذْنطلذذٔنينكٔذذدن ت ث ثذذ٘نفَذذٕندبملذذلنت رٔ/ذذلن ّننت فسذذينخنٔ/ذذ٘ن
ٓ طٙن /يصذْ ن ٌنطعاذصن ىسذ ملنت يةذنننىفسذَنن مف ْذ٘نّذعٗنخ/ذٙنخكذسنمذ نٍذْنمملذعّ نمذًن
ت ذذذذذ نذبكنَذذذذذ زنّٓذذذذذذلنينت فكٔذذذذذذصنا ذذذذذذصن ميذ ذ ٍخنت فسذذذينّ سذ ذ ٔلُن"ا 4زنّب ذذذهن ىذذذُن ن
ا إلمس ذ نايل ذ ألن"تأخذذعتش"نا ذذصنapriaن ّن ٓأكعن ٍهنتشبص ٜلنإ ن ىُن نٓ ينإىلنن ٘ن
ت ي قذذ ذ نت مليذذذذٙعنذٔذذ ذ نطلذذذذلنت يصذذذذْ ن ن تهلبونت نٓ ضنيَ نت فكٔصزن ين ٌنت فسين
ت خذذذذتزنّطصذذذذلحن ذذذذينمثل ذذذذ٘زنّطسذذذذنحناذذذ ٌن ت ف ذذذذْحنتسبذذذذعزنإىلنج ىذذذذتنتشب ذذذذٔ٘نت ث ىٔذذذذ٘ن
ت نث/ذ٘ن نخذذبونت ثلذ نّتىملذبتونت ذذٔلنيزنطذذْذٕن
طمل بشنىفسَ "ا . 2ن
إاٌنDéconstructionن–نّكن نٍذْنّتضذحن اب ذذ٘نتهلذذبوزنذٔ ذ نت لذذعتٗٛنطية/ذذننمذذًنفذذعت ن
فذذيىٕن سذ ملنلنت ك/نذذ٘نتأجيلٔذذ٘زنا ذذصنأىذذٕن ن كٕن نطس لعنخٙ/نشٕ .ٛن
ّبمب ذ نا ذذصنم ذ ننفذذلنابت ذذت نإىلنت مللٔذذتن
بٓبنطل ن ٖنمل النهل ن نت /وذ٘نت ملعأذن٘نإ ناملذبن
مي ق ذذذ٘نصبنْخذذذ٘نمذذذًنت ل نذذ ذ -نٓ ضذذذنًن قذذ ذ ً ٜمين"ّملنٓ للذذذذلنت فكذذذذعٌّنّت يلذذ ذ ننٍذذذذأِن
ن ٘نٍبمٔ٘زنٍّٕنت نس كلنت ل خبٗنت ن تشبصذذ ٜلنت ذذذث ثنالسذ ذ ٘ناذذذلنّجَذذذْتنإ َٔذ ذ ن
تى ل نت نخئف٘نخ/ذٙن سذ ملن ىَذ نمتٔٔذلنك مذلن
ىي ق نخٙ/ن س سَ نت ت نت ملعأ٘ .ن
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ملن ٔ/نت س ٔمل بنّت رٔ/لنّت لٔٔهزنالنإ و ٛن
ذ٘ن نصبذ لنت يلذبنتأناذٕ.نّا ذصنخ/ذٙن
هل زن
ت ع هنمًنت خ ت نجب ىلَ نتإلجي إنت نثلن ن
إخ نٗنت يبعن نتأسسنت نطلذْونخَٔ/ذ نميذ ٍخن
ت فسينت مل نٗزنّت نطذبخٕن ىَذ نطذيَبنخ/ذٙن
س ملنمذ نينّسذيبنقذْٖزن نذذنين ىذُن نْٓجذبن
ت فسذذذينت ذذذأٖن /ذذذصنٍذذذأِنت سذذذ/ة٘زنفكذذذلن
ت فسذذذذذيت نخلذذذذذ بٗنخذذذذذذًنتج َذذذذذ نت نىسذذذذذذلٔ٘ن
مت م ً"ا. 5نٍذأتنت ذعفبنمذًن ذع نت يلذ ننٓفذ حن
ت يلذ ذ كنت ذذذأٖنملنُٓحذذذع ِنابت ذذذت نخذذذًنت سذذذلتن
تسبلٔلذذذذٕن ثذذذذلنٍذذذذأتنت ْقذذذذدنت ذذذذعتفبنهلذذذذأِن
ت لذذذذذعتٗٛزنىلذذذ ذ كنخيذذذذذلنت صذذذذذة/حنىفسذذذذذُزن
ّضبنْ طُنت ف/سفٔ٘.ن ن
ّ كًنت لْلن ٌناىلٔلنبت ذت ن نٓك/ذدن
ىفسُنخي ٛنتشبْشن نم ك٘/نطعت٘نمصة/حن
Déconstructionزنّمذذذ نٓيذذذ خنمذذذذًنم ذذذذك ن
مملعفٔذذ٘نخذذًنا ذذصزنّخين ذذ بنت فكٔذذصنملذذ ا ًنن
ب هن ىذُنخي /ذدننمت مذًننخذًنت نصذنة/حنتأجذينيبزن
ّ نٓملذذبنابقذذ٘نخذذًنضبنْ طذذُنت ملعفٔذذ٘زنّن ذذُن
تهلبمٔذذ٘زنكن ذ ن ىذذُن نٓ ذذينمل شذذعٗنإىلنممليذذٙن
تهلذذبوزناذذلنٓ حيذذتنا ذذذصنّٓملذذبنخذذًن صذذنٜلن
ط ضنًنتهلبوننٌّنت صذعٓحناذُنمل شذنعٗزنّبمبذ ن
ك ٌنذأبتنمًنتى ل ننت ل ب زنكن ناكعنٍذْن
ذذذذ٘ن
ىفسذذذذُنبفذذذذبنت يلذذ ذ ننهلذذذذأِنت لذذذذعتٗٛزن
ص ٜصَ نت ث ثنات نتإلف ٛت نتهلبمٔ٘.ن ن
 - 2ضبنبنخي ىٕمينقللن ٌنٓملعشناضبنبن
خي ذ ىٕ نونْخذذ٘نمذذًنت صذذة/ر زنّمذذًنأيَ ذ ن
ت صذذذذة/حنمْضذذذذْعنت ببتسذذذذ٘زنفذذذذبننمفَذذذذْون
ت صة/حمين"فن نٍْنت صة/حنTerminology؟نإىُن
كن نىفَنُنّكن نطلعى نخٔ/ذُنمملذ جهنت /وذ٘ننمذ ن
ت ة/حنخٔ/ذُنتنيذ ملزن ٖنمذ نتطفلذْتنخ/ذٙنممليذ ِن
مًن ف ظن ّنطمل اين نخصعنمملنيزنّ نمكذ ٌن
مملنيزنف/كلنملرذ نمصذة/ر طُنت ذ نٓفَنَذ ن

ن

ر اُنّٓ بتّ ْىَ نأيَهزناذلنقذبنٓ ملذأبنّ ذْدن
ملرذذذذذذذذ ذ نمذذذذذذذذذذًنت ل ذذذذذذذذذ ذ نتسبذذذذذذذذذذبٓ ننٌّن
مصة/ر طُ"ا. 6نّاخي ىٕ ناَأتنت ربٓبنف ّلن
ت سذذٔسن /ةذذعحنت ذذأٖنس ذٔني َحُزنٓعٓذذبن ذذُن ٌن
ٓكذذٌْنميذذُن عذذ ًنخ/نٔذ ًننقٔلذ ًزنّت ذذذخن ن
ت ملعٓدن ىُنٓأكعنت لم ٌنّت ك ٌزنثهنتو لن
ت ملذذذع زنٍّذذذْنإقذذذعتبناذذذ ٌن /نكذذذ ٌنطذذذ ثين ن
ذببٓذذذذذذبنت صذذذذذذة/حزنّضبن طذذذذذذُنت ملعفٔذذذذذذذ٘زن
ّت عجملٔ نت ن ّجبطذُزناذ نجيملذلنت صذة/حن
ت ْتذبنقبنٓملٔ نت ف ًنإاتنتى لذلنمذًنمكذن ٌن
إىلنمكذ ٌزنثذذهنتوذ لنت ملذذع نت ذذأٖناذذبّبِن ذذُن
ط ثين نذببٓبنت فَْوزنفنًنجَ٘ن كذلنصبذ لن
مصة/ر طُزنّمذًنجَذ٘ن ذعٚنقذبنٓذ وينمفَذْون
ت صة/حنت ْتذبنمًنصب لنإىلنآ ع .ن
ّٓضذذٔدنخي ذ ىٕنمس ذ ٘نمَنذذ٘نٍذذٕنمس ذ ٘ن
ت ملذذبٓلزنإان ٌنت صذذة/ر نتأنأذذ٘نت تذذ٘زن
ذستنب ُٓنذب دنخن٘ٔ/نطملذبٓلنن ٔذ٘نم ْت ذ٘/ن
.continual refining of termsناَذذب نجملذذلن
ت صذذذة/حنت ل اذذذلن /نصذذذة/حن ن و ذذذُنتأ ذذذ٘ٔ/ن
مة الذًننمذذًنذٔذ نت فَذذْوزنّدبيذذتنتشب/ذذنزن ّن
ت ونْشا. 7نٍّأِنت ملنٔ/ذ٘نضذعّبٓ٘ن نتبذبذ لن
ت صذذذة/حنمذذذًن وذذذ٘نإىلن ذذذعٚنّمذذذًنثل فذذذ٘نإىلن
عٚزن كًناخي ىٕ نفٔبنخيَ نكنذ نسذيعٚن
نطعت ذذُن صذذة/حنDéconstructionزنّخي ذ بن
ك/ن٘ن يننقٔلذ٘نزن نذبنذلنت ب ذ٘نت صذرٔر٘ن
/نصذذذذة/حنٍّذذذذذٕنت فكٔذذذذص.ننمذذذذذلن ىذذذذُنٓذذذذذعٚن
ت ذذذذذك٘/نك ميذذذ ذ٘ن نكذذذذذٌْن"كذذذذذثيتًنمذذذذذًن
ت صة/ر نتأجيلٔ٘نطعتَ ن ينت /ننينا /وذ٘ن
ت ملعأذذ٘نّطعتثَ ذ نت يلذذبٖنإ م ذ ًننك فٔ ذ ًزنكن ذ ن
طك دنخًنا صن س ٔتنك ا َهنت ملعأ٘زن ّن
ىَذذهنت لةٍْ ذ نمفذذعنٗن– ذ بدنسذذٔ قَ نّ ذ بدن
مملي ٍ -نمًنك ا نت صصذنيزنفْضذملَ ن
نسذ ذ ٓل نجبٓذذذبٗنتا وذ ذ ٛنت ملذ ذ هنّت بذ ذ ٍعن
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ا ملنن"ا. 8نٍّي نت س تلعنٍلن كذًنإسذل ألن
ٍأتنت ك ونخٙ/ناخي ىٕ نىفسُ؟ن ن
جئتناضبنبنخي ىٕ نىفسُنخذًنت سذ تلزن
م أتن /ن و/نين نذللنىللنت صة/حنت يلبٖن
ت/ذذذ٘نمذذذًنتأخذذذأتبنزن"ٓملنذذذبٌّنإىلنمذ ذ نٓسذذذنٙن
ا حملذ ّ نت س ك ذ فٔ٘ heuristicعن ٖن ىَذذهن
ك ذ ىْتنٓةعذذذٌْنت ملذذلينط/ذذْنت ملذذلينخسذذٙن ٌن
ٓ/لذذٙنت للذذْلنفٔصذذلحنخٔ/ذذُنت يذذ ملنّٓ ذذبتّ ِْزن
ّب ّتن نت ذذحعٗنت ذ ن ّبقذ ن صذ ىَ نّمذذب ن
ظ/ذذذذذذَ نت ذذذذذذْتب ن مذذذذذذ ًنن ن ٌنطلٍذذذذذذعنّطذذذذذذ طٕن
اذ ثنعن"ا 9زنّ نٓي لذُناخيذ ىٕ نٍيذ نإىلنت سذذٔ ملن
ت فكذذذعٖنّتحملنذذذْلنت ملذذذع ن /نصذذذة/حنزنىملذذذهن
كذذذذًنبمذذذذٕنت صذذذذة/حن نت ْسذذذذننت يلذذذذبٖن
فٔي عزنّٓثنعزن كًن لٔمل٘نٍأِنت ثنعٗنقبن ن
ط ٜذذذهناّملنت لذ ذ ب نت ملعاذذذٕنّ نجسذذذنُزنٍّيذ ذ ن
طةفْنإىلنت سةحنمس ٘نت َحنيزنانينشحعطنين
طب /فذ ذ نيزنّكذذذأتنىلذذذلنشذذذحعٗنمذذذًنطعاذذذ٘نإىلن
ذذذع.ٚنإٌناخيذ ذ ىٕ نٓ رذذذبثنخذذذًنخنٔ/ذذذ٘نّآ ٔذذذ٘ن
ت يللنكحَبنضبنْننٍّْنكأ صزن ذ ف نخذًن
ى ذ ٜخنٍذذأتنتزبَذذبنّم ذ نخي/فذذُنمذذًنم ذذك ن
مملعفٔ٘نّفكعٓ٘ .ن
ّاينبتجذذذذذُنطعتذذذذذ٘نت صذذذذذة/حن نصبذذذ ذ لن
ت تذذ٘نت مل/نٔذذ٘زنت ذ نطنملنذذلنخ/ذذٙنىلذذلنت مليذذٙن
ّذسذذذذذذتزنابقذذذذذذ٘نّّضذذذذذذْحزننٌّنت يبذذذذذذعنإىلن
ت ك/ن ذ نت س ذ ملن٘/نا 14زنٓ جذذهنمصذذة/حنن
déconstructioزنّقلذذلنمي ق ذذ ُنىيبذذعن نٍذذأتن
ت ية/نزنف ت٘نت صة/حن نطيلذلنت مليذٙنفلذنن
ا ٖنك/ن٘زنإان ٌنت صذة/حن ذٔسنممليذٙناذلنٍذْن
ثل ف٘نّف/سف٘نّمملعف٘زنف ت ُن نط ْقدنخيذبن
ذبّننت مليٙزنالنىلُ/نٍْنىللن /ثل ف٘نّت ف/سذف٘ن
ت ذذ ذ ن ى ذذ ذ طُزنّت ْقذذذذْ نخيذذذذبنت مليذذذذٙنٓفلذذذذبن
ت صذذة/حنمفَْمذذُنت ذذأٖنٍ ذْننا ذذبنّم حذذأبن ن
ت لٔ٘ٝنتأو .ن
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إاٌنٓل اذذذذذلناضبنذذذذذبنخيذذذ ذ ىٕ نت صذذذذذة/حن
تأجذذذييبن déconstructionنا صذذذة/حنت ملعاذذذٕن
ت فكٔكٔذذذ٘زنّٓصذذذفُنا ىذذذُنمصذذذة/حنمْفذذذننن
"ت فكٔكٔ٘نdéconstructionنمصة/حنمْفنزن
ّإٌنك ذ ٌنقذذبن سذذٕٛنفَنذذُنإس ذ ٗٛننا وذذ٘زنبمب ذ ن
اسذذلتنخذذبونطلب ذذُن ن ذذْبطُنت بخئذذ٘نت ذ ن
طُملذذذذذذبُّنف/سذذذذذذفٔ٘ن ّ ًنّىلبٓذذذذذذ٘ن ّن نأذذذذذذ٘نث ىٔذذذذذ ً.ن
ف فكٔذصنت ذأٖنتشذ ننميذُنت صذببنت صذذي خٕن
ٍْنفصنت بطل ألزن ّنذ ٙنطفكٔذصنت بطل ذ ن
ت ف ض٘ناذنينت /وذ٘نّكذلنمذ نٓلذلن بجَذ زن ٖن
إىك بنقذببٗنت /وذ٘نخ/ذٙن ٌنذبٔ/يذ نإىلن ٖنشذٕٛن
ّنإىلن ٖنظذ ذ ٍعٗنإذ ذذذ٘نمْثْقذ ذًنناَذ ذ "ا 11زن ن
ٓذذلنيناخيذ ىٕ نمذ نٍذذٕنٍذذأِنتإلسذ ٗٛزنثذذهنفنذذلن
ك/نذذ٘نت فكٔذذصنت ملعأذذ٘نت مليذذٙنت وعاذذٕنت ذذأٖن
ذبن/ذُنك/ننذن٘  déconstructionزنإان ىَذ ناملٔذبٗن
خذذذًنتحملنذذذْلنت ملذذذع زنّ نا ذذذصنخي /ذذذدنمملذذذُن
املبنت أًٓنّظفْتنت ك/ن٘زنٍّهنٓمل فذٌْن ىَذ ن
ٔس نطعت٘ن رٔر٘ن /ك/نذ٘نتأجيلٔذ٘ن مثذ لن
اخلبنت ذعنًناذبّٖ .نكنذ نٓملذبنك مذُنٍذأتن
مي قض ًن ن عذُنٍّذْنٓ رذبثنخذًنم ذك ن
طعت٘نت صة/حنت يلبٖزنّّ دنت ذلملبناملذبون
متكذذيَهنمذذًنت /وذذ٘نت ملعأذذ٘نزنا رنٔ/ذذَهناملذذبن
ت ك/نذذ نضبنذذْ نمملعفٔذذ٘نمذذلن ىَذذ ن ننطملذذبن
خيَذ ذ زنّتى ذذذلتعنت ك/نذذذ٘نمذذذًنذضذذذيَ نت ملذذذع نن
ّت صع نفَٔ ننٌّنت ملْنٗنإىلنسٔ قَ  .ن
ّخي ذ هنخي ذ ىٕنك مذذُنا ذ لْلن"ّ سذذي ن ن
صب لنتسبكهنخٙ/نس م٘نت يَخنمذًنذٔذ نٍذْن
ميَخن نت يلذبنتأناذٕزنف/ذُنميةلذُنّ ذُنى ٜحذُن
ت مل/نٔذذذذذ٘نت ليملذذذ ذ٘ن"ا 12زنّٓذذذذذعننخٔ/ذذذذذُناسذذذذذملبن
ت ل ذ خٕ ن نك اذذُناتس ذ لل لنت ذذع نا ذ لْلمين
"ٍي ذ نى ذذذخن ّ ًننب لذذ٘نت ذذدن نخذذبونترب ذ ان
مْقذذدنإ تٛنم ذ نٓلذذبونمذذًنمملعفذذ٘.نّث ىٔ ذًننقي خ ذذُن
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ن

ألٔئذذ٘نت مل/ذذهن نسذذٔ ملنتسبذذبٓ نخذذًنمذذيَخن ن ت مل ٔلذذ٘نمب /ذذدن شذذك هل نزن ذذأتنفَذذْنخعضذذ٘ن
ت فكينّت لعتٗٛنج ٛن ٔ كصن نت لذ ونتأّلن  /رٔ/لزناؤ٘نك دنذبٔلِزنّم نٓ ذكُ/نمذًن
مبثلنا صنت ٔلني.نفكٔذدنٓكذٌْنمليملذ ًننخ/نٔذًنن طَبٓبن /ملللا . 15ن
مًنٓلْلمين" نْٓجذبنشذٕٛن ذ بدنت ذيل"زناٍّذٕن
 - 3ن خلذذبنتأنإاذذعتٍٔهمينٓمليذذٌْنخلذذبنتأن
خل بٗن ذذببٓبت ننّ نت ي فٔذ٘نٍيذ نط ذنلن ٖنإذ ذ٘ن إاذذذذذعتٍٔهنك اذذذ ذ ًن ذذذذذُناذذذذذذات فكٔصنتأ ذذذذذْلن
بجٔذذ٘نث ا ذذ٘زنّ ٖنٓلذذنينم مل ذ لنخ/ذذٙنم ذ ويت ن ّت لْ زنٍّْناأ صنٓ ليٙن كنذ٘نت فكٔذصن
ت /ربذذ٘نت عتٍيذذ٘نّقي خ ذ نت فذذعننت ق ذذ٘.نأين ذ ن ك ت٘ن /ك/نذ٘نتأجيلٔذ٘نDéconstructionنزن
ت فَْونت أٖنطصببنخيُنخل بٗاخي ىٕ نق ٜهنخٙ/ن ط كذذذذذذذعبنت ك/نذذذذذ ذ نينم حذذذذذ ذ ّبطنين نمذذذذذ ذ ن
ا صنت ٔلني"ا . 13ن
ت ك بزن كيذُنٓضذنيَ نن ذ٘نت ذبميزنب ذهن

ّ نتزبلٛنمًنك اُنت ذأٖن صذُنمبملحذهن
ٓضذذهنت ملبٓذذبنمذذًنت صذذة/ر نت يلبٓذذ٘زنٓل اذذلن
ت صذذذة/حنتأجذذذييبنdéconstructionناك/نذ ذ نين
خذذذذذذذعأ نينت /ذذذذذذذدنذْهلنذذذذذ ذ نت يلذذذذذ ذ ننٍنذذذذذ ذ مين
ت فكٔكٔذذذ٘زنت لْٓضذذذٔ٘زنٍّذذذْناذذذأ صنٓللذذذلن
اذذ ت نينّٓمل بٍنذذ نمملذذذبطنينخذذذًنت ضذذذنٌْن
ت ملذذذذع ن ذذ ذ نقبمذذذذُناجذذ ذ ننبٓذذذذبت زنب ذذذذهن ٌن
ت فكٔصنخي /دنخًنت لْٓبنمًنذٔذ نت مليذٙن
كنذ نأيذ زنثذذهنٓملذذع نا صذ بنٍذذأِنت ف/سذذف٘مين
" ٍهنخيصعنمًنخي عنم ناملذبنت لئْٓذ٘زنإٌنملن
طكًنمعتنف ًنك م ًن ناملبنت لئْٓذ٘زنّ نطذلتلن
ف ٜذذبٗنٍذذأِنت ف/سذذف٘نت ذ ن بس ذ ٍ ننبٓذذبتن يل ذ نن
زنّإٌنك ى ن ٍذهن
تأنبنّنتبسُٔنمْضلن
خي عٍ نات نف ٜبٗمينتخ ل بنكذلنقذعتٗٛن /ذيلن
مبث ا٘نطفسينجبٓبن ذُزنّتسذ ر ٘نت ْ ذْلنإىلن
ممليذذٙنىَذذ ٕٜنّك مذذلننأٖنىذذلزنّت رذذعبنمذذًن
تخ لذذذذذذ بنت ذذذذذذذيلنك ٜيذذذذذذ ًنمو/لذذذذذذ ًنّمسذذذذذذ ل ًن
امل ذذذُ"ا 14زنٍّذذذْنمذ ذ نٓعفضذذذُناملذذذبنت يلذذذ نن
ت ملعبنمذًن مثذ لناخلذبنت مللٓذلننذْنٗ نّاسذملبنن
ت ل خٕ نّاخلبنت ٍْ بنت سذيٖ زنّإىلنت مليذٙن
ىفسذذذذذُنٓذذذذذأٍتناضبنذذذذذبنمف ذذذ ذ ح نذسذذذذذتنمذذذ ذ ن
ٓأكعاضبنذذذبنسذذذ ملنسذذذذملبنتأ زنإانٓذذذذعٚن ٌن
ت لب ن نت فكٔذصننٍذْنٍذبونت يسذٔخنت ملذليٖن
/يلزنناسلتن /فٔ طذُنتهلن نفذن٘نإىلنٍذبونتن لئذ٘ن

ٌنت ك/نذذ٘نت ملعأذذ٘ناطفكٔذذص ن نذب نذذلنٍذذأتن
ت مليذذذٙزنّ نذبٔذذذلنخ/ذذذٙنتحملنذ ذنْ نت فكعٓذذذ٘ن
ّت ملعفٔ٘ن /ك/ن٘نتأجيلٔذ٘زنٓنلذْلمينن"إاتنك ىذ ن
ت يَحٔ ذ نت لٔ/بٓذذ٘زنّت ذذيَخنت لئذذْٖنزنطةنذذحن
إىلنطلبٓهناعتٍنينم ن سك٘نسبلنتإلشك لنإٌِن
نخنٔ/ذذذذذ٘نّ ذذذذذدنتشبةذذذ ذ بن ّنت قذذذ ذ تبنإىلن
مملي ِزنفيٌنت فكٔصنٓلذأبنت ذصن نمثذلنٍذأِن
ت ذذذبتٍنيزنّٓلذذذْشن بك ىَذذذ زنّٓعسذذذٕنخ/ذذذٙن
ت يلذذٔبنمذذًنا ذذصننخذ ٜهنت ذذصن نكذذلنشذذٕ.ٛن
ف/ذذٔسن ذذ٘نٓلذذنيزنّٓكنذذًنٍبفذذُنتأس سذذٕن ن
طصذذذبٓلنائذذذ٘نتشبةذذذ بزنمَنذذذ نكذذذ ٌنجيسذذذُن
ّىْخُ"ا. 16نّى/رخنطْظٔفُن ك/نذ٘ناطلذْٓب ن
ت بت ٘نخٙ/نتهلبونّتأقعبنمًنت صة/حنتأ ذٕ/ن
ّملنا صن نٓ أٍ نطعت٘ن ُزنثذهنطذ طٕنك/نذ٘ن
اطصذذبٓل ن كذذبنت مليذذٙنتهلذذبمٕن /نصذذة/حزن
ٓ سسذذُن ٔذذ بنت ذذٔلنينت ذذأٖن ذذيحنت كٔ ىذذ نن
ذذف٘نت ثل ذ نّابّىذذُنطصذذلحنمعطلكذذ٘نمَذذلّ ٗن
ق ا٘/ن َ/بو .ن
ّ نمْضلنآ عنمًنت ك ذ بنىفسذُنٓملذنع ن
ت فكٔصنالْ ُمينن"ف صذة/ح نDéconstructionن
مض/لن نن طذُنت ل شذعٗن كيذُنثذعن نن طذُن
ت فكعٓذذ٘زنفَذذذْن نت سذذ ْٚنتأّلزننٓذذذبلنخ/ذذذٙن
ن
ت َذذذذبٓهنّت عٓذذذذتنّت ذذذذعٓحزنٍّذذذذٕنن
طلذ ٌنخذ نٗنا أشذذٔ ٛنت نٓذذ٘نت عٜٔذذ٘زن كيذذُن ن
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مسذذ ْتِنت ذذب ٕنت ملنٔذذذنزنٓذذبلنخ/ذذٙنطفكٔذذذصن
تشبة اذ ذ نّت ذذذيبهنت فكعٓذذذ٘زنّإخذ ذ نٗنت يبذذذعن
إ َٔذذذ نحبسذذذذتنخي ذذذذعٍ زنّت سذذذ وعتملنفَٔذذذ ن
ّ ذذذْ ًنإىلنتإل ذ ذ وناذ ذ ل بنتأس سذذذٔ٘نت ةنذذذْبٗن
فَٔذذذذ "ا. 17نٓ كذذذذذبناخلذذذذذبنتأنإاذذذذذعتٍٔه ن ن
طملعٓفُن /نصة/حنخٙ/نن ٘نتهلبوزناوبنت يبعن
خًن لٔمل٘نت ْضذْعزنف فكٔذصنخيذبِن ذ بملن
تهلذذذذذبونّت عٓذذذذذتنّت ذذذذذعٓحزنمَنذذذ ذ نكذذذ ذ ٌن
مْضذذْخُ.نفَذذْنآ ٔذذ٘نٍبمٔذذ٘زن نٓيبذذعن نجذذيسن
ّىْعنتشبة بزنالببنم ن بملنقعتٛطُنت عٓل٘ن
ْضْخُ.
 - 4نشكعٖنخلٓلنم ضٕمينْٓظدنك/ن٘ن
ت ايذذ ذ ٛنّت يذذ ذ نملذذ ذ ا ًنن ذذذذذنDéconstructionن
ت ذذذذذذأٖنخذذذذذذع نخيذذذذذذبى نكنذذذذ ذ نٓلذذذذذذْلنا يلذذذذذذبن
ت فكٔكذذذذذٕن"مفَذذذذذْونت يذذذذ نى ذذذذ دن صذذذذذعتعن
تسبعكذ ذ نت يَحٔذذذ٘نت حذذذبنٗنا سذ ذ نعتب.نٍّذذذْن
ٓي نذذذٕنإىلنمذذ ن ذذذٕنحبعكذذذ٘نمذذ ناملذذذبنت لئْٓذذذ٘ن
ّا ربٓذذذذذبنت يلذذذذذبنت ايذذذ ذ ٕٜنDéconstructionن
ت ذذأٖنخذذع نخيذذبى نا يلذذبنت فكٔك ذٕن"ا 18زن
ٓ جذذهنام ضذذٕ نت صذذة/حنا ايذ ٕٜزنّمذذلن ىَذ ن
ك/ن٘نطْذٕنا مليٙنتهلبمٕزنإ ن ىَ نمًنت ي ذٔ٘ن
ت /وْٓذذذ٘نطلذذذبّنمعطلنكذذذ٘زنإانخنذذذبنإىلنت تذذذ٘ن
تسبعفٔذذذذذ٘زناين ذذذذ لا خٙ/نك/نذذذذذ٘ااي  ٛزنثذذذذذهن
طملعٓفَذذذ ناذات ذذذذذ ت ملعٓدزنذ ذذذذٙنطكذذذذٌْنمل ا/ذذذذ٘ن
يبيطَذ ن نتأجيلٔذذ٘زنٍّذذٕنّ عٓلذذ٘نتسذ ربث ن
نت /وذذ٘نت ملعأذذ٘زنطلٔ/ذذبتنّطعتذذ٘ن لْتخذذبنت /وذذ٘ن
ت فعىسذذذذٔ٘زنأينذذذ نٍذذذذٕن ٔسذذذ نمذذذذًن صذذ ذ ٜلن
ت ملعأذذ٘زنّمذذلنا ذذصنفلذذبنتى ذذعنتس ذ ملن هل زنّإاتن
خذذبى نإىلنت صذذة/حنت ل ذ حنمذذًن ذذع ننام ضذذٕ ن
فيحبِنت ْذٔبنت أٖنطليٙنٍأِنت تذ٘ن نت يلذبن
ت ملعاذذٕزنكنذ نٓ ذذينٍذْن نخلذ بٗنات ذذأٖنخذذع ن
خيبى نا يلبنت فكٔكٕ  .ن

44

ٓ كذذذذبناشذذذذكعٖنخلٓذذذذلنم ضذذذذٕ نخ/ذذذذٙن
ت ضذذذنٌْنت ملذذذع نت ذذذأٖنفٔذذذلنخ/ذذذٙن /فٔذ ذ ن
ت صة/حنتأجييبنتهل نف٘نإىلنتهلبونمْظفذ نٍذأِن
ت ذذذعٗنمصذذذة/حنت يذ ذ نزن"إٌنت يذ ذ ن–كنذ ذ ن
طلبو -نَٓب نإىلنذبةٔهنفكعٗنائ٘نت يلن ّن
ت عكلن ّنت يب ون ّنتسببّنناثذهنْٓضذحن كثذعن
قذذذ ذ  ً ٜن ٖنٓيبذذذذذعنإىلنطْت ذذذذذلنفملذذذذذلنت لذذذذذعتٗٛن
ّتسذ ذ نعتبِزنٍذذذأتنت ْت ذذذلنٓ كذذذبن ٌنت ذذذيلن
ٓ ضنًنط ّٓ نم ل ٓي٘نم ي قض٘نٍّذْنمذ نٓيفذٕن
–معٗن عٚنفكعٗنت لئذ٘ن ّنت يبذ ون ّنت عكذلن
ّنت ذذكلن ّنت فْت ذذلناذذنينىذذلنّآ ذعن"ا. 19ن
إاٌنت ي نخيبِنَٓب نإىلنذبةٔهنفكعٗنائ٘ن
ت يلن ّنت عكلن ّنت يب ون ّنتسببّن.نّب هن ىُن
نآ ٔذذ٘نٓ ذذأٍ ننبٓذذبتن نت ص ذة/حن–ت ي ذ
طلذذْٓبنت يصذذْ زنإ ن ىذذُن نٓذذْذٕنا سبنْ ذذ٘ن
ت ملعفٔ٘ن /نصة/حنتأجييب .ن
ّقذذذبنٓبذذذًنت لذذ ب ن ٌنت يذذ ن نكذذ ون
اشكعٖ نٍْنا صنت صة/حنت أٖنخعفيذ ِنخيذبن
اكعٓس ذ ٔف نّاجٔئ ذ زن كيذذُنٓ ذبقنن كثذذعن
نذببٓذذبنمفَْمذذُزنٍّذذْنمفَذذْونٓيةلذذننمت م ذ ن
خ/ذذذٙنت لذذذعتٗٛنت ذذ نجذذ ٛناَذذ نانبٓذذذبت ن" كذذذًن
ت لْلناذ ٌنمفَذْونت يذ نمذًندبٔ/ذ نت ف/سذف٘ن
ت ث ٔ٘نت نذب ّلن ٌنطفسعنت فكذعٗناذ فكعٗن
ّت فَْونا فَْونّت ملعنا ملعنّت يلناذ يلن
نٌّنت ٍ نذذذذ ذ وناذذذذ ذ ثعنت ْتقذذذذذذلنت ج نذذذذ ذ خٕن ن
ط ذذذذذكٔلنت فذذذ ذ ٍٔهنّت صذذذذذْبت نّتأفكذذذ ذ بن
ّت يصذذْ "ا. 24نف صذذة/حنت لصذذْننا ذ فَْون
ٍْنات ي نأينذ نمضذنٌْنت فَذْونٍذْننمفَذْون
مصذذذة /نحDéconstructioزنّ نىذذذذببٖنإٌنكذذذ ٌن
اشذذكعٖ نخ/ذذٙنّخذذٕنا ذ فعملناذذنينت صذذة/رنين
مًنذٔ نت فَْوزن ون ىُنّقلن نتشب/ننأيَن زن
ب ذذهن ىذذُنٓ ليذذٙنت تذذ٘نات ايذ  ٕٜزنثذذهنإىذذُن ن
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ٓذذلنينكٔذذدن ٌنت يذذ نى ذذ دنت ف/سذذف٘نت ث ٔذذن٘ن جذذلنإخ ذ نٗناي ٜذذُزنّسذذٔ٘/نطفذ حنتو ذ لن اذذبتعن
ت ذذذ ذ نجذذذ ذ ٛننبٓذذذذذبتنمذذذذذًن جذذذذذلنطلْٓضذذذذذَ زنإان ت لعتٕٜنكٕنٓ ف خلنملنت يل"ا. 22نن ن
ٓذأكعٍن نمملذ نّاذ فَْونىفسذذُن"ّ ملذذلنكذذلنمذ ن
ٓلبّن ٌنات وأتمٕ نٓلبونطعت٘ن /نصة/حن
طلبونْٓضحنجب ٛن ٌنت ايذ ٛنDéconstructionن تأجذذذذذييبزنّٓلذذذذذْونا ذذذذذعذَ نشذذذذذعذ ًننجي ىلذذذذذُن
مفَْونٓ صلنمبكْى نت يلنكن ن ٌنت ي ن ت صذذذذْتبزنإان ٌنط ذذذذعفٔ ُنت ذذ ذ نطَذذذذب نإىلن
ا21
بؤٓذ٘نجبٓذبٗن /ك اذذ٘نّ ذٔسنميَحذ نىلذذبٖن" .ن طفكٔذذذصنت ذذذيلن ملٔذذذبنايذ ذ ِٛزن نط ةذ ذ اننمذذذلن
ٍّْنتبطل نٓملبنخًنت ْضلنت ذأٖنٓملٔ ذُنت يلذبن ت صة/حنت ذأٖناكذعِنزنٍّذْنdéconstructionزن
ت ملعإنت مل عن نط/لُٔن /يلبنت وعإ .ن
ت ذذذأٖنٓملنذذذلنخ/ذذذٙنك ذذذدنطي قضذ ذ نت ذذذيلزن

ى/رذذذذذذذذخن ٌنت ذذذذذذذذأًٓنّظفذذذذذذذذْتنمصذذذذذذذذة/حن ّ ٔسنطفكٔكُنّإخ نٗنطعكٔلُ .ن
ت فكٔصزنك ىْتنميلسننينإىلنقسننيزنقسهن
ٍّذذْنت يل ذبننىفسذذُنت ذذأٖنّجَذذُنانت ل ذ خٕ ن
ٓصعحنمل شعٗناب ٘نتهلبونهلأِنت لعتٗٛزنّقسهن ذذذات وأتمٕ نممل ذذبتن ٌن ٖنمص ذة/حنخ/ذذٙنت يلذذبن
نٓصعحناأ صزنّجيمل َ/ن فٔذ٘ن ّننضذنئ٘نذ ذٙن ت مل ذذذذذعنٓذذذذذذبب نتشبةذذذذذ نت ذذذذذأنٖنّقذذذذذلنفٔذذذذذذُن
نطفَهنفَن ًنس/لٔ ًزنكن ن عحناأ صنانبٓذبت ن ات وأتمٕ زنّٓمل بِناملٔبتنخًنت لْٓب/ت لعتٗٛن
ىفسُ .ن
ت ذ ذ نجذ ذ ٛناَذ ذ نانبٓذذذبت زناذذذلنٓذذذعٚن ٌنك/نذذذ٘ن

ثالثا  -مصطلح التشرحيية:
خلبنتأنت وأتمٕمينٓمليٌْنك اُناتشبةٔ٘ٝن
ّت ذذذ كفي نامليذذذذْتٌنفعخذذذذٕنامذذذذًنت لئْٓذذذذ٘نإىلن
ت ذذذذعفٔ٘ زنّ نت ذذ ذ نٓفسذذذذعنمذذ ذ اتنٓلصذذذذبن
ا ذذذذذعفٔ٘زنفٔل ا/ذذذذذَ نا صذذذذذة/حنتأجذذذذذييبن
Déconstructionزنٓمليذذٌْنتزبذذلٛنت ذذأٖنٓ ذ ك/هن
فٔذذذذذذذُنخذذذذذذذًنت ذذذذذذذعٓحناذذذذذ ذذن"ط ذذذذذذذعٓحنت ذذذذذذذيلنن
"Déconstructive Criticismنّٓمل/ذذنن نتهلذ م ن
قذ ً ٜنمين"تذذ ن نطملعٓذتنٍذأتنت صذة/حنّملن بن
ذبتًنمًنت ملذعبنطملذعشن ذُنمذًنقلذلن–خ/ذٙنذذبن
ت خذذذذذٕ -نّفكذذذذذع ن ذذذذذُناك/نذذذ ذ نمثذذذذذلن
ات يلبّ/ت فذذذذص نّ كذذذذًنّجذذذذبطَن نفنذذ ذ ٌن
نسذذ/لٔ٘نطسذذٕٛنإىلنت فكذذعٗزنثذذهنفكذذع ن
ن
ا س بتونك/نذ٘ننات رٔ/ٔ/ذ٘ ننمذًنمصذبباذل؛ عنن
ٖنىلذذذذبزنّ كذذذذي ن ذذذذٔ ن ٌنط /ذذذذلسنمذذ ذلنن
اذ/ذذل عن ٖننبملنا فصذذٔلزنّتس ذ لعنب ٖن ذذيتن
خ/ذذذذذٙنك/ن٘اط ذذذذذعفٔ٘ نن ّنط ذذذذذعٓحنت ذذذذذيلزنن
ّت لصْنناَأتنت دب ِزنٍْنطفكٔصنت ذيلنمذًن

اط عفٔ٘ نطسنٔ٘ن

٘ٝا . 23ن

ّت وعٓذذذتن ن مذذذعنات وذذذأتمٕ زنّب ذذذهن ىذذذُن
ٓملذذذذذذذذع نت ذذذذذذذذعفٔ٘نت ذذذذذذ ذ ن ذذذذذذذذأٍ نمذذذذذذذذًن
déconstructionنطملعٓفذذذ ذ ًناملٔذذذذذبتًنخذذذذذًنت فَذذذذذْون
تأ ذذذذٕ/ن /نصذذذذة/حزنٓملذذذذْنن ٔلذذذذبمَ نطلذذذذب ًنن
ذذذرٔر ًن نمملذذذعشنشذذذعذُن لذذذعتٗٛنانبٓذذذبت زن
"ّ كذذذٕنٓثلذ ذ ننبٓذذذبتنملْ ذذذُن ذذذأن نط ذذذعٓحن
ك اذذذ ذ نت ف سذذذذذف٘نزنّا ذذذذذصنكذذذذذٕنٓذذذذذيلبنن
ات نعكلنت يةلٕ نمذًننت ذلنذصذْىُن"ا 24زن
ْٓظدنك/نذ٘نات ذيلب زنت لعنٓلذن٘نإىلنت صذة/حن
تأجذذذذييبزنمملذذذذبتًننخذذذذًنفَنذذذذُنت صذذذذرٔحنهلذذذذأِن
ت لعتٗٛزن كيُنٓ حيلَ ن نشذعذُن ذعفٔ ُزن
أينذذ ذ ن نشذذذذعذُن ذذذذعفٔ٘نانبٓذذذذبت نكنذذذذ ن
ٓسنَٔ نْٓظدنت كن/ذ٘ننٌّنذذعدن ّن ذْ نمذًن
ٌنطسذذٕٛن /لذذعتٗٛنت ذ نٓعٓذذبٍ .ننٍّي ذ نىفَذذهن ٌن
ات وذذذذأتمٕ ن نٓعٓذذذذبن ٌنٓيسذذذذتن يَحذذذذُنن ذذذذ٘ن ن
تهلذبوزنذ ذٙن ننٓ /ل ٍذ نت لذ ب نت ملعاذٕناةعٓلذ٘ن
س/لٔ٘ .ن
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ٍّذذذذذْنمذذذ ذ نف ّ ذذذذذُن نمْت ذذذذذُ /نطلذذذذذبٓهن فضذذعنت ينذذْادنتسبض ذ بٖنت ذذأٖن ى حذذُزنّ ٖن
ت ذذعفٔ٘نت ذ ن"طمل نذذبنخ/ذذٙنان ٔ ذ نت ذذيلن طملعٓذدن ّنطعتذ٘نطسذٕٛنفَنذُنٍذٕنط ذُْٓنهلذذأِن
يفذذذذأنميَذذذ نإىلنمية/ل طذذذذُنف يلضذذذذَ زنّاَذذذذأتن ت ملعف٘ .ن
ٓلضذذذٕنت لذ ذ ب نخ/ذذذٙنات نعكذذذلنت يةلذذذٕ ن ن
ّ نك ذ ذ بناثل فذذذ٘نتأسذذذ٘/ٝزنملذ ذ ن ن
ت يلنكنذ نٍذْنٍذب ننبٓذبتزنّ كذًنت وذعشن ت يلذذذذبنّت يبعٓذذذذ٘ نٓضذذذذلنفصذذذ نذبذذذ نخيذذذذْتٌن
يتًن ٔسنٍْنتهلذبوزنّ كيذُنإخذ نٗنت ليذ ٛنّإٌن "ط ذذعٓحنت ذذيل"نٍّذذْنىفسذذُنخيذذْتٌنك ذ بنآ ذذعن
اذذبتنا ذذصن عٓل ذًننكن ذ نق ذ لنن ذ ٌن"ا. 25نٍّي ذ ن ذات وأتمٕ زن نٍأتنت فصلنٓ لُنت يلنجبسهن
ظببن ىفسي ن م ونطي قبنّتقذلنفٔذُنانت وذأتمٕن زن تإلىسذ ٌزناذ نجيمل/ذذُنقذ ا ًن  /ذذعٓحزنّاملذذبن ٌن
جيمل/ي ن نذيٗزنٍذلنفملذ ًننت ي قذبنمذبب نمت مذ ن ٓلنين عٓل٘نت عٓحزنٓلْلمين"ّىكذٌْناَذأتنقذبن
هلأِنت لعتٗٛزن ون ىُنٍْنىفسُنم نننانينت فَْون
ذذأى ن ناط ذذعٓحنت ذذيل نّ كيذذُنط ذذعٓحنمذذًن
ت ملذذع نتأ ذذٕ/ناتهلذذبو ن لذذعتٗٛنانبٓذذبت زنت ذ ن جذذلنت ليذ ٛنّ ذذٔسنمذذًن جذذلنتهلذذبو"ا. 27نّٓلذذْلن
طسذ َُْٓزنّاذذنينت سذذٔ ملنت ثلذ نت ملعاذذٕزنت ذذأٖن كذذأ صمين"ٍيذ نعبذذًن مذ ونجسذذبنذذذٕنمعكذذتزن
نٍأتنتزبسبنٓل ضٕنمي نط ذعفُن
سذذذٔلبمَ نفٔذذذُزنّٓذذذعٚن ىذذذُنخٔ/ذذذُندبيذذذتنممليذذذٙن ّتس ك
تهلذذبونذ ذذٙن نٓصذذةبونا لذذ ب .نإان ن كذذًن ّ ًنثذذهنإخذذ نٗنطعكٔلذذُن كذذذٕن ٔذذلنتأخضذذ ٛن
طصْبنقعتٗٛنطلْشنت يل/طلضٕنخٙ/نمتعكلِن ّىس ذ عدنت ضذذو٘نتأس سذذٔ٘نات صذذْطٔه نّىذذعٚن
ت يةلذذٕزنثذذهنطملٔذذبنايذذ ِٛزنفنثذذلنٍذذأِنت لذذعتٗٛن ت مل قذذذذذ نمذذذذذذًن جذذذذذلن ٌنىصذذذذذذلنإىلنناتأثذذذذذذع ن
طصذذذلحنم ي قضذذذ٘نمذذذلنىفسذذذَ عن ٖنملْضذذذ٘نٍذذذٕن ت ف شزنٍّأتنكُ/ن عنخبنتف تشناخ مٔ٘ن
ىفسَ  .ن
ت /وذذ٘ نّذعٓذذ٘نتإلش ذ بٗ.ن"ا. 28نٓملذذْننمذذعٗن ذذعٚن
ّىملثذذعن ذنذا /وبتمٕ ن نك اذذُنات ذ ك٘/ن
نخ/ذذٙنٍذأتنت ذذيلمينن"ف ملذ ملنملنٓملذذبن
ّت ذ
ذذذذْادزنأٌن
ٍذذذذْنت ينذذذذْادنتحملذذذ ك.ٙنإىذذذذُنت
ت ذذذيلنٓ ذذذعحنكذذذلنمذ ذ نقل/ذذذُنّٓفكذذذصنكذذذلن
خ قذ ذ نت ذذذة حنّت ملذذذع ن ٔلذذذٔهنمك ىَذ ذ ن
ت ذذذة ذ ًنّخعفذ ذ ًنجبٓذذذبًٓزن ٖن ىذذذُن نفذذذلن
ت فْضذذذٙناذذذبٓ ن /يبذ ذ وزنّ كيذذذُنٓةذذذعحنبؤٓذذذ٘ن
جبٓذذذبٗن يبذذذ ونطبن/ذذذدزنّٓبذذذلنٍذذذأتنت يبذذذ ون
خي /دنىص نخًنىلزنّ نت يلناتطُنق بً ٜنخًن
ق ب "ا. 26نٓ كبنٍأتنت يلنخٙ/نممليٙنتهلبون
ت ذذذذذذأٖنط ضذذذذذذنيُنت ذذذذذذعفٔ٘نكنذذذذ ذ نف/ذذذذذذْن
/ذات وأتمٕ نطسذنٔ َنزنّمذًنجَذ٘نطن كٔذنبنخ/ذٙنن
ٌنات وأتمٕ نملنٓس ةلنطؤٔتنت فَْونتأجذييبن
/نصذذذة/حزن ّنتهلذذذعّبنميذذذُنإانمبحذذذعنناكذذذعِن
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ٔملذذذذذذذبنخذذذذذذذًنتبطل كذذذذذذذُن نط/لذذذذذذذٕنمصذذذذذذذة/حن
déconstructionزنضبكْم ذ ًنمذذًنجَذذ٘نا نع لذذ٘ن
نطةلٔننٍأِنت س تطٔحٔ٘نت لعتٜ٘ٔزنّمًنجَ٘ن
ا ى ن ذ ٛنت ثل ذ نت ذذعتفبن ثذذلنٍذذأِنت لذذعتٛت ن
ت ذذذ ذ نطسذذذذذٕٛنإىلنت ذذذذذيلزنّطيفذذذذذٕنت ؤلٔذذذ ذ ن
ّتأ ذذذذْلنّتسبلٔلذذذذ٘زنّكذذذذلنمذذ ذ نٍذذذذْنث اذذ ذ .نن
ّى ذذذخنكٔذذدن ٌنات وذذأتمٕ نْٓظذذدنك/نذذ٘ن
اتأثع نت نٓعٓبنت ْ ْلنإ َٔ زناملبنإخ نٗنايذ ٛن
ت ذذيلزنٍّي ذ نفذذبثن  /ذ ًنن نمفَذذْوناتأثذذع زن
ذٔ نٓكذٌْنخيذبنِنى ٔحذ٘ن ملنٔ/ذ٘نإخذ نٗنت ليذ ٛنزن
ٍّذذْنمذذ ن نْٓجذذبنخيذذذبنانبٓذذبتن زنإانٍذذْننخيذذذبِن
مفَذذْونٓؤذذتنت ملي ذٙنزنّجيمل/ذذُنضب ذ ن ًنزن ٜل ذ ًن
ّذ ضذذعتًزنّ ذذٔسنمعكلٓ ذ ًنكنذ نٓ ذذينك ذ ون
ات وأتمٕ .ن ن

إشكالية مصطلح التفكيك يف النقد العربي

نمْضذذذلنآ ذذذعنمذذذًنت ك ذ ذ بنٓ كذذذبن ٌن
ط ذذذذذعفٔ ُن ٔسذذذ ذ نائْٓذذذذذ٘نّ نطفكٔكٔذذذذذ٘زن
زن
كيَ نطمل نبنخٙ/نمفَْمٕنتأثعزنّت
ّخي/ذذلنإىلنت لذذْلمين"ّ ذذأتنفذذيىٕن ذذٕنميَحذذٕن
ا يصْ ٔ٘ن ّنا يلبنتأ س زنّ ٕنتإلجعتٛن
ا ذذعفٔ٘نأٌنمذ نىفمل/ذذُنإجعتٜٔذ ًنٍذذْنا بسذذ٘ن
ت ذذذذعٓحنفملٔ/ذذ ذ ًنمذذذذًن جذذذذلنت ْ ذذذذْلنإىلنسذذذذبن
طعكٔل ذ نت ذذيلنّ ائ ذذُنت بت ٔ/ذذ٘زنثذذهنى ذذأن
فسينت ملن٘ٔ/نطفسيتًنىصْ ٔ ًنٓلْونخٙ/نملب ن
طفسذذذٕنت لذذذعآٌناذ ذ لعآٌن"ا. 29نّىك فذذذٕنٍيذ ذ ن
ا ملٔ/ذذذنناضبنذذذبنسذذ ملنسذذذملبنتأ مين"الذذذٕن ذذذعحن
ت وأتمٕنجسبتًنا نبّحزنّفعضًٔ٘نا نطْظٔذدنزن
أ ؛ىذذُنش ذككلنمكْى ذ ًنىلذذبٓ ًن ذذين ذذٔلنزنّمَ ؛ثذذلن
إجذذذذذذعتٛت نىلبٓذذذذذذ٘نمل ةملذذذذذذ٘نمذذذذذذًمينت لئْٓذذذذذذ٘زن
ّت سذذذٔنٔ ٜ٘ٔزنّت فكٔكٔذذذذ٘ن"ا. 34نّىضذذذٔدن
طملٔ/نناسملٔبنخْ/ك نت ذأٖنٓذْبنِنات لذ خٕ ن ن
مملعشنمي ق ُن ذذانت وأتمٕ مين"ف وذأتمٕننٓملذعبن
ّٓ سذذ/هنت ذذة حننٌّن ٌنٓذذببنت يل/ذذ٘نت يْخٔذذ٘ن
مذذذًنذلذذذلنإىلنآ ذذذعنمك فٔذ ذ نا ىةلذ ذ عن نٓليذذذلن
ذبتً"ا . 31ن

رابعاً  -مصطلح التقويض:
 - 1خلبنت صنمعط شمينٓلْلنخلبنت صن
معط ذ شن نمل ذ لن ذذُنى ذذعطُنصب/ذذ٘نخ م ذ ن ن
ت يلذذبنتزبذذلٛن34نتو/ذذب9ننٓسذذنبن1999نٍّذذْن
ٓةعحنإشك ٔ٘نمصة/حنت لْٓبمين"ملنم نٓمل/هن
ت يذذ ذ ملن ىيذذ ذ نكيذذ ذ زنعبذذذذًن ٓضذذ ذ ًنزنتسذذ ذ ملن/ي ن
مصذذذذذذذذذة/حن"ت فكٔكٔذذذذذذذذذ٘"ن ن ّلنخَذذذذذذذذذبى ن
ذ ك نملنٍأتنت فَْوزنم ثعًٓنا س ملن لن
ت يلذذ ننت ملذذذعبنت مل ذذذعًٓنت ذذذأًٓنٓيلصذذذَهزن ن
املذذذذبن ذذذذْتبٍهنت ذذ ذ طٕنقلذذذذلنتإلقذذذذبتونخ/ذذذذٙن
تس ملن لنت صة/حنت يلبٖ"...ا. 32نّسذ اب نمذًن
ٍأتنت لْلن نمي ق ٘نمصذة/حنت فكٔذصنخيذبن

ن

امعط ش زنف خْننإىلنك اذُنانبتسذ٘ن ٔ ٜٔذ٘ن
طفكٔكٔذذذذذ٘ن لصذذذذذٔبٗنا ٓذذذذذًن ذذذذذٔ ٖنحملنذذذ ذبنن
ت ملٔذذب نا 33نت صذذ نبنسذذذي٘1992زنّكنذذ نٍذذذْن
ّتضذذحنْٓظذذدنت ي قذذبنمصذذة/حنت فكٔذذصزنن ن
ٔ ٘نت مليْتٌزنّ نك ملنم نت ك بنت أٖن
ٓ ضنًنشعذ ًن /نصة/حن نمملعشنتإلج ا٘نخًن
ت س تلن"ت يلنتأنإ...ناذ ٖنمذيَخ؟ن"ا 34زنّ ن
ا صنْٓظدنمصة/ر ًنآ عنٍْنت ذعفٔ٘زنّ ن
كذذذذذذذذذذذذلنمذذذذذذذذذذذذعٗنٓ كذذذذذذذذذذذذعبنت صذذذذذذذذذذذذة/ر ٌن
ات فكٔص/ت ذذذذذذذعفٔ٘ نجينملَنذذذذذ ذ نذذذذذذذذع ن
ت ملةذذدن ّزنا ذ نجيمل/ذذَن نم تنف ذنينزنفن ذ ٌن
ن ٘نّتذبٗن"ت عفٔ٘ن ّنت فكٔكٔ٘نفك ن
ت صة/رنينٓ ٔل"ا 35زنفبنٍ نامعط ش ن ن
قْ ذذُمين"ّتأ ذذلن نت فكٔكٔذذ٘ن ىَ ذ نطفكٔذذصن
/ملللنتأّبإنىفسُ"ا 36زنّكأتنقْ ُمين"ّ لذبن
ٓعتننا فكٔكٔ٘نإىلنطفكٔصنت مللذلنت ل ذعٖن
نضب ّ ذذ٘ن ذذبمينت ف/سذذف٘نت ٔ فٔلٓلٔذذ٘نت ذذ ن
ظلنت وعبن ضمل ًنهلذن"ا 37زنّكنذ نقذ لنقذل ًنن
فلذذذذبن ذذذذأنت صذذذذة/رنينمذذذذًنت يلذذ ذ ننت ملذذذذعبن
ك ذذذذعفٔ٘ناخلذذذذبنتأنت وذذذذأتمٕ زنثذذذذهنقذذ ذ ون
ا ى لذذذذذذ نٍهن ملذذذذذذبوننقذذذذذذ٘نت ٔذذذذذذ بٍهنهلذذذذذذأًٓن
ت صة/رني .ن
ت ذبذذ٘نتأ ذذعٚنٍذذٕنن ذذ٘نتهلذذبونت ذذ ن
ٓ ضذذذذنيَ نت صذذذذة/حنت وعاذذذذٕزنٓ كذذذذبنخَٔ/ذذ ذنن
امعطذذذذ ش زننمي لذذذذذبتنانبٓذذذذبت ن نىفٔذذذذُنا ذذذذذصن
"فك ٌننبٓذبنتنٓذلَّنبنمذًنٍذأتنت صذة/حنّٓضذٔنن
ابخ ًناسن خُزنّك ىُنٓعتِنمذًنىسذخن صذْمُعنن
إانٓعٚن ٌنطفكٔصنت ملللن نٓملذ نت خلذلزنن ٖن
ت خل ىٔ٘عنقببنم نٓمل نإق م٘نفكذعنم ةذْبزنن
ّم فذذذذذ حنخ/ذذذذذٙن ىلذذذذذ شن سذذذذذ٘/ٝنط/لذذذذذٙنخ/ذذذذذٙن
ت مللل"ا. 38نّ نا صنط كٔبن ب ٘نتهلبونت ذ ن
ٓ ضنيَ نت صة/ح .ن
ن
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نك اذذذذذُنا ذذذذذدن ٔ/ذذذذذ٘نّ ٔ/ذذذذذ٘زنذبٔ/ذذذذذلن
سذذذذذذذٔنٔ ٕٜنطفكٔكذذذذذذذذٕنسبك ٓذذذذذذذ٘ننذذذذذذذ لن
اوذذذذذبتن ا 39نزنْٓت ذذذذذلنامعطذذذ ذ ش نطْظٔذذذذذدن
مصة/حنت فكٔصننٌّنمي ق ُنٍأِنت عٗ.نّ ن
1995نٓصذذذذذذذببنك اذذذذذذذُناذبٔ/ذذذذذذذلنتشبةذذذذذذ بن
ت سذذذذذذعنٖزنممل زبذذذذذذ٘نطفكٔكٔذذذذذذ٘نسذذذذذذٔنٔ ٜ٘ٔن
معكلذذذ٘ن عّتٓذذذ٘ن قذ ذ ملنت ذذذبمل زنّفٔذذذُنكذذذأ صن
ْٓظدنمصة/حنت فكٔصا . 44ن

ت يرْٓ٘نّت صعفٔ٘نّت ملحنٔ٘"ا. 41نٍّيذ نفذبنن
ت ذذذذعّألنت ْتجذذذذتنت ذذذذلتوناَذذ ذ ن نتسذذذذ مل بٗن
ت صذذذذذة/ر نت يلبٓذذذذذ٘ن سذذذ ذ ملن هل ن نت يلذذذذذبن
ت ملعإ.نّٓذعٚن ٌننذببٓذبنت ضذنٌْنخنٔ/ذ٘ن وْٓذ٘ن
ثل فٔذذ٘نطملكذذذسنمبمليذذٙنمذذ نمذذًنت ملذذ ىٕنخلٔ/ذذذ٘ن
ّ لٔمل٘نثل ف ُزنّنبج٘نمسذ ْتِنت مل/نذٕزنّمذبٚن
فَنُنّتس ٔمل اُن /يبعٓذ٘نت ذ ن فذع نت صذة/نحن
ّ /نيذذ انتسبضذذ بٖنت ذذأٖنى ذذ نفٔذذُزن"ّعبذذًن
ذذذنينظبذذٕٛن ي رذذبثنخذذًنت فَذذْونت ملذذع نت ذذأٖن
ٓ رًناُنٍأتنت صة/حنت يلبٖنتزببٓذبزنفيىذُن
خٔ/ي نمعتخ ٗنكلنٍأِنت يذ ذٕ.نفنذ نت لذْٓب؟ن
ّم نن ُنت /وْٓ٘؟نثذهنمذ نن ذُنت ذة ذٔ٘زن
ّ صْ ذذذ ذ ًن /فٔ طذذذذذُنت ل ٜنذذذذذ٘ن س سذذذ ذ ًنخ/ذذذذذٙن
ت سٔسذذذ نت ف/سذذذذفٔ٘نمبملي ٍذذذ نت ذذذذبقٔن؟نّملن
خب ي نعبًنخًنت ةي عنت صة/حنت أٖنشذ عن ن
ت مللبًٓنتأ يًٓناذنينت يلذ ننت ملذعبنتسبذبتثٔنين
ٍّذذذْمينت فكٔكٔذذذ٘؟نّمذذ نسذذذعنت فذذذعنناذذ ق تحن
مصة/حنت لْٓب؟"ا . 42ن

نّٓ سذذذسن عؤٓ ذذذُن نإ ذذ بنىلذذذلنت صذذذة/حن
ت يلبٖنت وعإنإىلنت /و٘نت ملعأذ٘نقذ ً ٜنمين" نٓذبحن
ت صذذذة/حنت يلذذذبٖنتسبذذذبتثٕنمثذ ذ بن ذذذملْا٘نمذذذًن
ذٔ نتإل ملعنا صنا ٌن ٖنمصة/حنىلذبٖزن ّنن
س ىٕزن ّنسٔن ٕٜزن ّن ٖنمصة/حنٓس ملنلن ن
ٖنذللنمًنذلْلنت ملعفذ٘زنٓذ هنإى ذ ؤِن لعٓذعن
ت س ذ ٜلنّت لض ذ ٓ نت ةعّذذذ٘عن ٖنتس ذ ملن لن وذذ٘ن
٘نحبللنمًنتسبلْلن ل نت ملعف٘...نجيتن ٌن
ٓعتخذذذذذذذٙن نإى ذذذذذ ذ ُٜزن ّننإى ذذذذذ ذ  َٜنت يذذذذذ ذ ذٕن
تإلش ذ ل قٔ٘زنّت ملعفٔذذ٘زنا إلض ذ ف٘نإىلنت ي ذ ذٕن

قذذبنّتفلذذْتنت ذذْذ ن نسذذكًنمعتطملَ ذن
ن
ّ فٍْذذذذذذ ذ نا لذذذذذذذذْٓبنّطةئذذذذذذذذتن
ن
ّفضعنٍي نكن نٓعٚنمبمليذٙنت ذيلبنمذًن
ذذذينٍذذذبونا 43زن ذذذين ىذذذُن نْٓظذذذدنا ذذذصن ن
طعت ذذذُن /نصذذذة/حنتأجذذذييبزنّب ذذذهنقْ ذذذُن ٌن
ت لذذْٓبن نت لٔذ ن نٓملذ نتهلذذبوزنإ ن ىذذُنٓذذعٚن
املكسنا ذصنذذنينٓ ليذٙنت ك/نذ٘ن /ب ذ٘نخ/ذٙن
ت لذذذعتٗٛنت ذ ذ نجذ ذ ٛناَذ ذ ننبٓذذذبتنّٓ كذذذبنت مليذذذٙن
تهلبمٕنهلذ .ننّٓمل نذبن نا ذصنخ/ذٙنت فَذْونت ذأٖن

ّط ةذذذْبنبؤٓذذذ٘نامعطذذ ش نهلذذذأتنت صذذذة/حزن
ٔملٔبن عذَ ن نمل ذُنت ذأكْبنسذ ف ًنزنذبذ ن
خيذذْتٌناذذذْلنإشذذك ٔ٘نت صذذة/ح زنٓذذلنينّخذذٕن
ت ي قبنمب ك٘/نت صة/حنّمذ نخي/ذدنتسذ ملن ُن
نت يلبنت ملعإنخٙ/نمس ْٚنت ك اذ٘نّت لذعتٗٛن
مملذ نمذذًنم ذذك زنذٔذ نٓذذعٚن ٌنتإلشذذك لن
نخنْمذذذُنخيذذذلنت تذذذ٘نّا ربٓذذذبنك/نذذذ٘ن
ات فكٔص نت ن نط ْتفننملنت ك/ن٘نتأجيلٔ٘ن
مملعفٔذذ ذ ً.نّٓ تجذذذذلنخذذذذًنمصذذذذة/حنت ذذذذعفٔ٘ن
ّت فكٔكٔذذ٘زنأىَن ذ نذسذذتنب ٓذذُن نفن ذ ٌن
ن ٘نتهلبوزنت نٓبلنخ َٔ/نت صة/حنتأجييبزن
مذًنٍذذأتنت ية/ذذننٓلذذب نامعطذ ش نمي ق ذ ُن
اذذذلنت فكٔذذذصنٓ ذذذينإىلنطفكٔذذذصنت ذذذيلنإىلن شذذك ٔ٘نمصذذة/حنdécnstructionنمذذًنت مليذذٙن
جلتٜذذُنثذذهنإخ ذ نٗناي ٜذذُ.نّٓي لذذبنت يل ذ ننت ملذذعبن ت /وذذذذْٖن ك/نذذذذ٘نطلذذذذْٓبن نت ذذ ذ تثنت ملعاذذذذٕن
مس َبتًنالٔ ن /ن ييبمين ن
ت أًٓنْٓظفْىُنمل ا ًن يبيِنتأجييب.ن ن
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ّضذذذذمل ُنت ملذذذذ جهنت وعأذذذذ٘ننا Grand Robertن
"إطذذذذ ن يبذذذ ذ وزن ّن كٔذذذذ ٌن ذذذذذذبنت فذذذ ذ ٍٔهن
اْتسة٘نت رٔ/ل"ا . 44ن
ٓ ذذذعحنامعطذذ ش نبفضذذذُنطْظٔذذذدنك/نذذذ٘ن
اطفكٔص/طفكٔكٔ٘ نب هنتخ تفذُنا ذْٔخَ عنن
أىَذذذ ن" نٓسذذذ يبن ن ذذذلنت سذذذ ملن لنإىلن ٓذذذ٘ن
خ قذذ٘نن ٔذذ٘ن ذذ نٓذذْنٌّزنفي ذذ نت فكٔذذصن ن
ت /و٘نت ملعأ٘نٍْنت فصلنانينشذٔٝنينتثذينينك ىذ ن
م ص/نين ن َ/ن عنا صنا ىُنٓلذ لنمينفككذ ن
ت ذذٕٛنف ىفذذصنمبيل ذذ٘نت ك ذ بنت ذذْوزنطفذذصن
متذذ٘نكنذ نطفذذصنتسبذذيكنيزنٓفصذذلنأيَنذنزن
كن ن ٌنت فصنٍْنت فصلنانينت ٔٝنينّربٔ/لن
املضذذذَن نمذذذًناملذذذبعنفذذ ًٓن ثذذذلزنإاٌزنممليذذذٙن
ت فكٔذذذذذذذصنفٔنذذذذذذذ نٓصذذذذذذذذةةيملٌْ؟ن"ا. 45إاٌن
ت فكٔذذذذذصنٍذذذذذْنطفكٔذذذذذصنمذذذذذًن جذذذذذلنإخذذذ ذ نٗن
ت كٔذذذتزنٍّذذذْنمذ ذنن نطلذذذْوناذذذُنتسذ ذ تطٔحٔ٘ن
انبٓذبت زنن ذذأتنفَذٕنطعتذذ٘ن ٝذ٘نكنذ نٓعتٍذ ن
امعط ش .نكن ن ٌنت فكٔصن ن كيذُننذلن
ن ٘نت صة/حنتأجييبنمًنت ْجَ٘نت ملعفٔ٘عنأىُن
نَٓب نإىلنطبمينت ٕٛنت فكص.ن ن
ّذح ُن نمذ ناٍذتنإ ٔذُن ٌناجذ ننبٓذبت ن
ّمذذًنطلملذذُن نقعتٛطذذُنملنٓلصذذبّتنإىلن"طفكٔذذصن
تأجلتٛنمًن جلنإخ نطَ نكن نك ى نمًنقللزن
ّإ ن ذعدنمفَذْونت لذْٓبنخذًن ٓ ذُنت ف/سذفٔ٘ن
ّت ملعفٔذذذذذ٘...نا ذذذذذصناذذذ ذ ٌنت لْٓضذذذذذٔنينن Les
déconstrutivistesنملنٓكْىذذذذذذذْتنٓعٓذذذذذذذبٌّنإىلن
طفكٔصنت ملللزن ّنطفكٔذصنتأفكذ بنت سذ ٜبٗن
ذ عنخ َٔ/ذنزنّتإلال ذ ٛنخ َٔ/ذ نكن ذ نك ى ذ ن
سذ ذ ٜبٗنخ/ذذذٙنّجذذذُنتسبعفٔذذذ٘.ن كذذذيَهنكذ ذ ىْتن
ٓعٓبٌّنقعتٗٛنتأفكذ بن ّننت يلخذ ن ّننت ذأتٍتن
ّنت يبعٓذ نت ذ نك ىذ نق ٜنذ٘ن نمذأٍتنمذذًن
ت ذذأتٍت...نتا وذ ٛنطلْٓضذذَ عن ٖنطذذبميٍ نك/ذذَ ن

ن

ّناملضذذَ زنثذذهنإق مذذ٘نىبعٓ طَ ذ نذْهل ذ زنّسذذْملن
فك بنخٙ/ن ىل ضَ "ا . 46ن
ّخي/لنإىلنت لْلمي"ّقبنب ٓي ن ٌنٍأِنت /و٘ن
ت ذ ن كذذًن ٌنطكذذٌْنطملذذليتًنننقٔل ذ ًنخذذًنٍذذأتن
ت مليذذذٙنإ ذذذ نٍذذذٕنت لذذذْٓبن"ا 47زنممل ذذذبتن ٌن
ك/ن٘نت لْٓبنذبنلنن ٘ناتهلبو زنّطملبنخذًن
ت لذذعتٗٛنت ذ ن بسذذَ نانبٓذذبت نفَذذٕنت لذذعبنإىلن
مصة/حن .déconstructionن
ٓلذذبّن ٌنمعطذ شن كثذذعنّخٔذ ًنا صذذة/حزن
تسذذذ ة عن ٌنٓةذذذذْبنىبعطذذذذُزناْسذذذ ٘ندبعا ذذذذُن
ت يلبٓ٘نّطمل م/ذُنمذلنت صذة/حزنك ىذ نى ٔح َذ ن
تى ذذ ذ بنت لذذذذْٓبنملذذ ذ ا ًنن كثذذذذعننقذذذذ٘نمذذذذًن
ت فكٔص .ن
- 2ن سذذذذذذملبنت لذذذذذ خٕمينْٓظذذذذذذدناسذذذذذذملبن
ت ل خٕ ن نك اذُناتسذ لل لنت ذع نمصذة/حن
ت لْٓبنكنل اذلن ذنذdéconstructionزنٍّذْن ن
ا ذذصنمل يذذلنا تذذ٘زنّٓذذعٚن ٌنت لذذْٓبنٍ ذنْن
ت ل النت صرٔحن يبيِنتأجييبزن"ت ت٘نت ن
شذذ خ ن نت ملذذ ملنت ملعاذذٕن /بٓكْىس ك ذذًنن
ٍٕن"ت فكٔص"زن ين ى نٍي ن فضلنتس بتون
مصة/حن"ت لْٓب"ن ملليِنخًنخيصعنتهلذبون ن
ا صنت ْجُنت فكعٖنت يلذبٖ.نّتهلذبونت لصذْنن
ٍيذذ نقعٓذذذتنمذذذًنمفَذذذْونت ملبمٔذذذ٘نكنذذ نْٓظفذذذُن
ىٔ ذذُن نف/سذذف ُ"ا 48زنٓملنذذلنات ل ذ خٕ ن ّ ًن
خ/ذذذٙنطملعٓذذذ٘نت ةذذذعحن–ت فكٔكذذذٕ -نّباةذذذُن
ا ف/سف٘نت ملبمٔذ٘نخيذذبنناىٔ ذُ نزنذٔذ نتىملذبتون
ت لذذذٔهنت ذ ذ نطملذ ذ ننت ٔ فٔلٓلذ ذ زنّث ىٔذ ذ ًنبفذذذبن
ت فكٔكٔذذذذذذ٘زنّتسذذذذ ذ لبتهل نان لْٓضذذذذذذٔ٘ن ن
طعتذذذ٘نمصذذذة/حن).(Deconstructuralismنٍّذذذْن
نا ذذذذصن نٓ ذذذذينإىلامعطذذ ذ ش نت ذذذذأٖنّظذذذذدن
مصذذة/حنات لذذْٓب ننت ذذأٖنسذذلننى ذذعنك ذ بنن
اتسذ لل لنتأ ذع زنّذ ذذٙنك ذ بنان ٔذلنت ي قذذبن
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تأنإ نت ذأٖنطلنيذٙنت تذ٘نىفسذَ زنّبمبذ نقذبن ات وذذأتمٕ نت ذذ نٓعٓذذبنهلذذ ن ٌنطكذذٌْنمسذذ ٘زن
ٓكذذذٌْاسذذذملبنت لذ ذ خٕن نملنٓة/ذذذلنخ/ذذذٙنملذ ذ نلن املٔبٗنخًنممليٙنتهلبو .ن
امعطذ ش ننب ذذهن ىذذُنى ذعن نصب/ذذ٘نطصذذببنجبذذبٗنن
ّٓأٍتنإىلن ٌنٍأتنت لبٓهن صة/حن عإن
اخ مذذ ذ ن نت يلذذذذبزنت ذذ ذ نٓصذذذذببٍ نت يذذ ذ نٖن ٓك دنخًنم ك /نيمي ن
تأنإنجببٗ  .ن
تأّىلنط نثذذذذذذلن نتهلذذذذذذب نتأ قذذذذذذٕن ّن
ّ نت فصذذذذذذلنت ذذذذذذأٖنذبذذذذذذبثنفٔذذذذذذُنخذذذذذذًن
ت س لل لنت ملعإن  /لذْٓبزنّاملذبنطلذبٓهن ذعحن
فُٔنم ك٘/نتى ل لنت ملعفذ٘نّت مل/ذْونمذًن وذ٘نإىلن
عٚنمعطكلتًنخ/ذٙنمذ نقبمذُناٍ ٓذب ع نٓصذلن
إىلنت لذذذْلمين"فلذذذبن بن نمذذذًنٍذذذأتنم/ذذذُن ٌن ثذذذين
إشذذك ٔ٘نت تذذ٘ن نت صذذة/حنخ/ذذٙنمسذذ ْٚن
ت ملْ/ونتإلىسذ ىٔ٘زنّ ناٍذ نمصذة/ر نت يلذبن
تأناذذٕنت ذذ نط ذذولنذٔذذلتًننكذذليتًنمذذًنمسذذ ذ٘ن
ت سذذذذذذذذ لل لنت يلذذذذذذذذبٖن /وذذذذذذذذعبن نت ثل فذذذذذذذذ٘ن
ت ملعأذذذ٘"ا. 49نّت سذذذلتنت ذذذأٖننفملذذذُنإىلنإثذ ذ بٗن
ن
م ك٘/نتى ل لنت صة/حنت يلبٖزنٍذْنت ذ
ت ثل فذ ذ زنّمذ ذ نٓيذ ذ خنخيَذ ذ نمذذذًنم ذذذك زن
ط ضذ ذ خدنك/نذ ذ نطل ٓيذ ذ نت ثل فذ ذ٘نا 54زنت ذ ذ ن
طس لللنخًنت ثل فذ٘نت ي حذ٘ن /نصذة/حنّت ملعفذ٘ن
ت عذب .٘/ن

ّمذذًنثذذهنٓذذأٍتنإىلنت كٔذذبنخ/ذذٙنممليذذٙن
تهلذذذذذبون ذذذذذذات بٓكْنىس ك ذذذذذً ن ٓ-ك لذذذذذُن
ٍكذذأتنا ذ سبعّ نت ملعأذذ٘ -نمس ذ ب ًناذذذ ملعٓدن
اخلذذذذذذذذبنت ذذذذذذذذعنًناذذذذذذذذبّٖ نزن ذذذذذذ ذ نٓسذذذذذذذذنُٔن
اذات فكٔص/ت فكٔكٔ ن ت٘نت صذة/حن
ت فعىسذذذذذٕزنّذببٓذذذذذبنٍبفذذذذذُن نت لذذذذذْٓبن ّن
ت َذذبٓهنا. 51ن ذذذأتن"طو/ذذتنت ب ذذذ٘نت لْٓضذذذٔ٘زن
خٙ/نت ب ٘نت فكٔكٔ٘نت ٜمل٘نمب نطذْذٕناذُن
مذذذذذًنفملذذذذذلنآ ذذذذذٕنمسذذذذ ملنٍّذذذذ ن .نّتأٍذذذذذهن ٌن
ت فكٔذذصنٓذذْذٕنا ن بسذذ٘نت يلبٓذذ٘نت لٔ/بٓذذ٘عن
ٖنطفكٔصنت يلن /ك دنخًننت ُ/زنّإخ نٗن
طعكٔلذذذذذذذذُنمذذذذذذذذًنثذذذذذذذذهنطعكذذذذذذذذُنا ن سذذذذذذذذكُن
تأ ذذذذ"ٕ/ا. 51نٍّذذذذْنمذذذذ نٓذذذذأكعنا ذذذذعفٔ٘ن
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تأٓذذبْٓ ْجٕنّبتٛنتس ذ ملن لنت صذذة/حنك لئذذ٘ن
قعتٜٔذذ٘زنّٓبَذذعن نت ٔ ذ بناملذذبنت يلذ ننت ملذذعبن
ت٘ن نطذْذٕنا ب ذ٘نت سذ/لٔ٘ناتهلذبو نذ ذٙن
نطسذذذذٕٛنإىلنت لذذذذعتٗٛزنّمذذذذًنثذذذذهن نطصذذذذةبون
ا لذ ب ن نثل فذذ٘نموذ ٓعٗنٍذذٕنت ثل فذذ٘نت ملعأذذ٘زن
ٍّيذ نطذذب نت سذ ّ ٔ٘نتأ قٔذذ٘نّت مل/نٔذذ٘ن /ي قذذبن
ت ملعإن نطعت ُن /نصة/حزنّقبنطبلنكأ صن
خٙ/نسْٛنفَهنجمللنت جهنٓلبمذُنخ/ذٙن ذينمذ ن
ٍذذذْن نتأ ذذذلعن ٖنطلذذذْٓبنت ذذذيلنخذذذًن عٓذذذنن
إاذذعت نطي قضذذُنت ذذبت ٕ/نا. 52نّت ث ىٔذذ٘ن نفَذذهن
ا ذذذصنت صذذذة/حنّمَذ ذ نِنت ف/سذذذفٕنزنٓكنذذذًن ن
ذبنٔذذلننت لذذْٓبننمبمليذذٙنت ليذذ ٛزنف ذذعٓحنن ّن
ت فكٔذذصناملٔذذبنخذذًنممليذذٙنتهلذذبوزنإانن ىذذُنٓلذذْون
مب نٓلْوناُنت يلبنت لٔ/بٖناطفكٔصنت يلنمذًن
جلنإخ نٗناي  ِٛزنّخي/لنات ل خٕ نإىلن ٌنم ن
ٓلذذذذْوناذذذذُنت يلذذ ذ ننت ملعاذذذذٕنٍذذذذْنصبذذذذعننطَذذذذعبن
إٓبْٓ ْجٕا. 53ن ن
ّخٙ/نٍذأتنتأنسذ ملنٓلذبونىلذبِن ذعفٔ٘ن
ات وأتمٕ زنت نذبلنت يلنثهنطملٔذبنطعكٔلذُزن
ٍّذذْنفَذذهنٓ/وذذٕنمية/لذ نت لذذْٓبنتهل نفذ٘نإىلن
ك دنطي قبنت ذيلنزنّٓلذْنِنا ذصنإىلنتى لذ نن
اضبنبنخي ىٕ نت أٖنٓعٚن نك/نذ٘ناطفكٔذص ن
طعتذذذ٘نمْفلذذذ٘ن ذ ذنذdéconstructinoا 54زنّقذذذبن
شذذعذَ نكن ذ نب ٓي ذ نس ذ ال ًنافذذصنت بطل ذ ألعن ٖن
ت يبذذعنإىلنت /وذذ٘نخ/ذذٙن ىَذ ن نذبٔذذلنخ/ذذٙنمذ نٍذذْن
بدنخيَذ زنٍّذٕنخلذ بٗننبٓذبتنا ننْٓجذبنشذٕٛن
ذذذ ذ بدنت /وذذذذذ٘ زنفذذذذذذ ت٘ناخيذذذ ذ ىٕ نا يسذذذذذل٘ن
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ذذذات ل خٕ نتسذذ ي نتًننإىلنمفَذذْونت لذذْٓبن ذذين
مْفل٘ .ن

ن

مل ا ًن يبيِنتأجييبزنٍّذْن مذعنمفَذْونكذٌْن
ذذذبنم ذ فٕنت ملحذذهنٍذذْناسذذملبنت ل ذ خٕ نت ذذأٖن
ى ق ذذذذي نبؤٓ ذذذذُنسذذ ذ الًنزنّا/وذذذذ٘نّتثلذذذذ٘نٓ كذذذذبن
ذيبنت ب ٔلنخٙ/ن ٌن"ت لْٓبنٍذْنت صذة/حن
ت أٖن /لُنت فٔ/سْ نت فعىسٕنت مل ذعنجذ ن
نبٓذذذبتنخ/ذذذٙنت لذذذعتٗٛنت يلبٓذ ذ٘ننات لنّجذذذ٘ نت ذ ذ ن
تطلملَ ن نمَ ت ُنت فكعنت وعإنت ّبتٕٜنميأن
ابتٓ٘نٍأتنت فكذعنذ ذٙن ْىذن"ا. 58نّخي /فذ ٌن
ملنت أًٓنت بّتنك/ن٘نات فكٔص نا خ ل بٍ ن
ط /ذذلسن"مبفَذذْونبٓئذذُننٓك ذ ب نمٔك ىٔكٔذذ٘ن
طفكٔكٔذذذذذذ٘ن /نفذذذذ ذ ٍٔه"ا. 59نّٓيبذذذذذذعٌّنإىلن
ات لْٓب نب هنىسلٔ ُن نت مللينخًنت صة/حن
ت وعإزنخٙ/ن ىُنت لعبنن ٔ ًنمًنمفَْوننبٓبت.ن
ّٓس ذذَبتٌنمب ذ نطكذذعبنمذذًنكذذٌْنت فكٔذذصن
ف نلنإخ نٗنت كٔتنخكسنت لذْٓبنت ذأٖن
ٓي ستن ف٘نت صعحا 64زنت نقذ لناَذ ننبٓذبتن
ّك ى نت س َبف٘نالعتٛطُ.ن ن

ّٓعجذذذلنات لذ ذ خٕ نٍذذذأِنت ذذذك نإىلن
ت تذذذ٘زنت ذ ذ نجيذذذتن ٌنطكذذذٌْنذذذذْتبتًناذذذنين
ثل ف نينٓلر نفُٔنت جهنخنذ نٍذْن نملنّ قذعبن
إىلنت صة/حنت جهن نسٔ قُنتسبض بٖا. 55ن
ّمذذذذذًنجَذذذذذ٘ن ذذذذذعٚنٓذذذذذعفبنت يلذذذذذلنتسبٔذذذذ نٖن
/نصذذة/حزنّٓصذذدنمذذًنٓذذيَخنا ذذصنا ىذذُنميلَذذعن
ا ثل ف٘نت وعأ٘ا 56زنّإٌنكذ ٌنٍذأتن ذرٔر ًنن
إىلنذذذبنم ذ نفذذيٌنتسبٔ ذ نن ذذٔسنسذذ/لٔ ًنزنإ ذ نٍذذْن
ضعّبٖنمًن جلنت ذ عنخ/ذٙنت صذة/حنكنذ ن
ٍْن نت ثل ف٘نت ن ى ح ُزنملنطْضٔحنتشب ن
ت ل ٜهنأيُنّانينت ثل فذ٘نت ذ نٓيلذلنإ َٔذ زنٍّذٕن
ٍي نت ثل ف٘نت ملعأذ٘زنّنطْظٔفذُنمبذ نٓي سذتنٍذأِن
ت ثل فذذذذ٘زنكنذذ ذ ن ٌنت جذذذذهنقذذذذبن نٓ ذذذذينإىلن
تشب نت ل ٜهنانينت ثلذ ف نينكنذ نٍذْنذ ذلن
مذذلنت نفكٔذذصزنخيذذبناملذذنبنت يلذذ نعننأٌنتأمذذذعن
ٓ ْتفننملنطْجَذُنتأٓذبْٓ ْجٕزنّقذبن شذ بنإىلن
ّت ذخن ٌنم نٓأكعِنان ٔلنت ي قذب نٍذْن
ىفسُنت ع ٖنت ذأٖناٍذتنإ ٔذُناسذملبنت لذ خٕ زن
ا صنات ل خٕ .نن ن
ّخي/ذذذلنات لذذذ خٕ نإىلن ٌنأٖنمصذذذذة/حن أ صنف ذب نىفسَ ن كًنطكعتٍ نٍي  .ن
صْ ذٔ٘نثل فٔذذ٘زنكنذ نٓ صذذدنالملذذبنخذ ٕزن
ٓ نثذذذلن نتبذب ذذذُنإىلنثنل فذذذ٘نطب /فذذذ٘نط ة/ذذذتن
مْقف ًنمًنت صة/حنقلْ ًنّبفضذًنزن ّناذنيناذنيزن
كن نتسب لنملنت لْٓبا . 57ن
ّ كًنت لذْلنفٔنذ نقبمذُنات لذ خٕن نمذًن
مْقدندب ِنم نٓسنُٔناا لْٓب نٍْنمْقدن ُن
/فٔ ذذذُنت نث/ذذذ٘ن نت عجملٔذذذ٘نتإلسذ ذ مٔ٘نت ذ ذ ن
ط ذ مًنا سبلٔلذذ٘زنّت ؤذذتزنّت عكذذلزننّتأ ذذلن
ت ث ا زنّطعفبنتهلبونكيْعنمًنت /ملتن نقذعتبن
ُ .ن
- 9ن ن ٔلنت ي قذبنتأناذٕميننّٓ ليذٙن ذ ذل ًنن
مملحهنان ٔذلنت ي قذبنتأناذٕن نمصذة/حنت لذْٓبن

خامساً  -بني التقويض والتفكيك:
 - 1خلذذذبنت مللٓذذذلننذذذْنٗمينن نمي ق ذذذ ُن
تذذذ٘نت صذذذة/حنمْضذذذْعنت ببتسذذذ٘زنْٓظذذذدن
اخلذذذبنت مللٓذذذلننذذذْنٗ ن وذذذ٘نملئذذذ٘نخ/ذذذٙنثي ٜٔذذذ٘ن
تسبذذ لنّتسبذذعتوزناتشبذذينّت ذذع زنات فضذذٔ٘/ن
ّت عآ ٘/زن يلع نٍأتنت لةلن"إىي نىعطكذتنإ ذ ن
نٓو فعنذٔين نى للنت صذة/حنت يلذبٖنت وعاذٕزن
ٍّذذْنمصذذة/حنا ببجذذ٘نتأّىلزناكذذلنخْت لذذُن
ت ملعفٔذذ٘نإىلنثل فذذ٘نطب /فذذ٘نٍذذٕنت ثل فذذ٘نت ملعأذذ٘ن
"ا. 61نّى ذذذذخنذضذذذْبن
نٌّنإنبت ن ذذ
ك/ن٘ناإ ذ نّخلذ بٗنا نٓو فذع زنٍّيذ نت سذ تلن
م ذ ن ذذأٖن نٓو فذذع؟نّتزبذذْتبنضذذنًنت لةذذلنٍذذْن
51

العدد – 527كانون األول 7102 /

ىللنمصة/حن ُن صْ ٔ ُنت ثل فٔ٘ننٌّنإنبت ن ك ٔذذ ذ بنفكعٖٓ /ذذذذبْْٓٓزبٕنزنّ ملذذذذلن ذذذذف٘ن
نت ثلذ ف نيزنّطذ طٕنخلذ بٗنانٌّنإنبت ن اتسببتثٕ نت نتسلةَ نخُٔ/نطلعنا ص .ن
ذكن ًنقةملٔ ًزنخٙ/ن ٌنت ي قبنت ملعإن نٓذبب ن
ّٓ ذذأنمذذًناخلذذبنتأنت وذذأتمٕ ن ْاج ذ ًزن
مذذ ذ نٓيلذذذذلزنّ نٓسذذذذْملنانذذذذْنٗ نطبٓذذذذعتًننهلذذذذأتن مثذذذلنٍذذذذأِنت ف بقذذذذ٘ندبسذذذذبٍ نك/نذذذ نى قذذذذبن
تسبكهزنفلبنى ق ي نت كثينمًنت يلذ نزنّقذبن ذبتثٕنج نن لٓعنتإلى دنٍذْنخلذبنتأنت وذأتمٕنن
ب ٓيذ ن ىَذذهنٓذذببكٌْنفملذ ًننت فذذْتبملناذذنينت ثل فذذ٘ن
نملبمذذذذ٘نك اذذذذُنتشبةٔٝذذذذ٘نّت ذذذ كفيمينمذذذذًن
تحمل٘ٔ/نّت ثل ف٘نمَ ننت صة/حزن ذأتنفن ٔذ بتطَهن ت لئْٓذذذ٘نإىلنت ذذذعفٔ٘نذٔذ ذ نٓلذذذْلمينن"ّ ذذذأ صن
ى املذذذذ٘نخذذذذًنإنبت ن كيَذذذ نطملذذذذبنخذذذذًنقي خذذذ ن تذذ ن مذ ونىفسذذٕزنّ مذ ونمْضذذْخٕزنّبذذ ن
إٓبْٓ ْجٔذذ٘زنّفكعٓذذ٘زنخك ذسننم ذ نٓصذذعحناذذُن حب نخًن ْادن سذ بلناب/ذُنزنّضب نٔذ ناَذأتن
انْنٗ ن ىُنىللنا نإنبت  .ن
ت بلنخًنٍّخنت ْ/ونت صذةععن نىفسذٕزنكذٕن
ن جذ ذ ن خ ذ ذ بنتأمذذذس.ن ]تإلشذ ذ بٗنٍيذ ذ نإىلن
ت لةٔمل٘نملنت تث -نت د[نّ ج/تنت نعنإىلن
ٍحذذع.نّم ذ ن نات نت صذذةععنذ ذذٙنّجذذب ن
ميفذذذأتنفذ ذ حنتأنمسذ ذ كُزنفْجذذذب نميَحذذذٕن
ّّجذب نىفنسذٕ"ننا 64زنّت ذيَخنت ذأٖنّجذبنفٔذذُن
ات وذذذأتمٕ ناتطذذذُنٍذذذْنت ذذذيَخنت وعاذذذٕزنّت ذذذأٖن
ٓس يكعِنانْنٗ نٍْنكٔدن ملعإنجيذبناتطذُن
خبصْ ذذٔ َ نت ثل فٔذذ٘ن نثل فذذ٘ن ذذعٚنرب /ذذدن
جأبٓ ًزن كذًنت ذأٖن نٓي لذُنإ ٔذُنانذْنٗ نٍذْن
تشبٔ بت نت فكعٓ٘عن ٖن ٌناملذبنت يلذ ننت ملذعبن
ذذذ٘نتسبذذذبتثٔنيزنٓ ليذذذٌْن عّذذذ ن عأذذذ٘زن
ّٓعٌّن ىَ نم بٓلن كًن ٌنذبلذنن /ملعاذٕنمذ ن
ذلل ذذذُن /وذذذعأنينٍّذذذأتنضذذذعبنمذذذًنت ذذذٍْهزنإان
كذذًنطللذذلنّطفَذذهنتشبٔذ بنت فكذذعٖنّت يلذذبٖن
/فذذذعنزن كذذذًن ٌنٓ رذذذْلنإىلنم ذذذعّعنىَضذذذْٖن
/نح نملذ ذ نت ملعاذذذٕنفَذذذأتنمذ ذ ن كذذذًنّ ذذذفُن
ا ف بق٘ .ن

ٓعاننانْنٗ نت سذ ٘ناسذ تلنتهلْٓذ٘ن"مذًن
ىذذذ ؟"ا 62زنت ذذذذأٖنجيذذذذتن ٌنٓكذذذذٌْنتزبذذذذْتبن
خٔ/ذذُزنٍذذْنت ذذْخٕنخبصْ ذذٔ نثل فذذ٘نت ذذأت زن
ذ ذذٙن نطضذذٔلن نت ذذعزنّطفلذذبنٍْٓ َذ زنّمذذًن
ثذذهنٓكذذٌْنىلذذلن ٖنمملعفذذ٘ن–ّميَذذ نت فكٔذذصن
كن نٓسنُٔ -نمعطلنناَأِنتشبصْ ٔ٘زنّمًن
ٍذذذذأتنت ية/ذذذذننْٓجذذذذُنتى لذذ ذ نِن /ي قذذذذبنت ملعاذذذذٕن
تسبذذذبتثٕزنت ذذذأٖنٓملذذذٔ نت ف بقذذذ٘مينن"ّ ناملذذذبن
تسب نٓلدنت عٛنميبٍ ًن مذ ونمف بقذ ن قذلن
م ذ نٓل ذ لنخيَ ذ ن ىَ ذ نضبذذيٗ.نّإٌنك ى ذ نطصذذْبن
مْقدنت ي قبنتسببتثٕنت ملعإنّذيطُن ن ٔل ذُن
مأٍتنىلبٖنخعإن كذًن ٌنٓسذ بون نّتطذُن
نطمل م/ذذُنمذذلنت يصذذْ نتإلابتخٔذذ٘.نفَذذْنٓملذذٔ ن
ذ ٘نفعت ن /ف ُنت لةٔمل٘نت ملعفٔ٘نت ك م/ذ٘نمذلن
ت ذ ذ تثنت ذ ذ نطُملذذذبُّنشذذذعألنذبلذذذننتسببتثذذذ٘.نّ ن
ت ْق نىفسُزنّّسننن س٘ن  /رذبٓ زنٓ ليذٙن
ت ي ذ ٍخنّتأنّت نتسببتثٔذذ٘نت وعأذذ٘ن"ا 63زنإاٌن
تإلشك لن نىللنت صة/حزنّمذ نٓيذ خنخيذُنمذًن
ٍذذأِنت ف بقذذ٘نط ح/ذذٙنذسذذتنانذذْنٗ ن ن
م ك زنسللُنت لةٔمل٘نملنت ذ تثنّت ىلَذ بن طةلٔذذذذننانت وذذذذأتمٕ ن  /فكٔذذذذذصنخ/ذذذذذٙنت ذذذذذملعن
ا يلبنت وعإنت مل عزنّت لةٔمل٘نٍي ن نطكٌْن ت سذذملْنٖزنأين ذ نك ذ ٌنقذذبنذبذذبثنخذذًنطلئذذُن
إ نا رلذذننتإلنبت زنٍّذذْنتخذذ ت نضذذن نمذذًن ذذيَخنآ كلسذذٌْ ا. 65نٍّذذٕنمف بقذذ٘ن ذذعٚزن
انْنٗ نا ٌنت ي قبنت ملعإنٓلْوناأ صنخًنّخٕن ط سذذسن س ذ تلنَٓذذبونت سذذٔسنت يبذذعٖنت ذذأٖن
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تىة/ذذننميذذُنانت وذذأتمٕ زنٓملةذذٕنمس ذ ٘نتإلنبت ن
ت ن عذَ نانْنٗ نت عخٔ٘.ن ن
ّ نتى لذ ذ نِن ٓضذ ذًنن ذذذذاكن لن اذذذٕننٓذذذت ن
ْٓظذذدنك/نذذ٘نات فكٔذذصن زنفلذذبنتى لذذلنٍذذأتن
ت ي قبنإىل"طف ٔ نّشعام٘نت فكٔصن ٔبتفلنخًن
ت س تطٔحٔ٘نتزببٓذبٗنا سبنذ ملنىفسذُنّٓذبخٕن
ت سذذذلننإ َٔذ ذ زننمت مذ ذ ًنكذذذهنتنخذذذٙنت سذذذلننإىلن
ط سذذذذٔسنائْٓذذذذ٘نخعأذذ ذ٘ن"ا. 66نّ نَٓنيذذ ذ نٍيذذ ذ ن
مْقفذذذُنمذذذًنا اذ ذٕنننٓذذذت زنفلذذذبنأيذ ذ نا ذذذصنمذذذلن
ات وذذأتمٕ زنإ ذ نت َذذهن نمْضذذْخي نٍذذْنطذذل ن
اخلبنت مللٓلننْنٗ ن ك/ن٘نت فكٔذصنطعتذ٘ن
ذذذذذذذذذdéconstructionزننٌّنمي ق ذذذذذذ ذ٘نمسذذذذذذ ذ ٘ن
ت تذذذ٘زن ٖنت ك/نذ ذ ن ذذذحزنأىذذذُنٓذذذعفبن
ت فكٔذذصنمذذًن س سذذُن ذ نٓ ذذكُ/نمذذًن ةذذْبٗن
خ/ذذذٙنت ذذذأت نت ملعأذذذ٘زنٍّذذذْناذذذأ صنٓ مل مذذذلنمذذذلن
تحملنذذذذذذْلنت ملذذذذذذع ناٖنت عجملٔذذذذذذ نتهلبمٔذذذذذذ٘ن
نت ثلذ ذ نزن" ن
/نصذذذة/حزن نإ ذ ذ بنت ذ ذ
تىلَ بى نايظب ت نت ملللنت وعإنّن سي ن–املذبن
إذل ذ نت ْتجَ ذ نمذذلنتسبض ذ بٗنت وعأ ذ٘ن -ن
نّنفمليذ نإىلنىلذلن
 /ربٓ ن خن ى نخًنت ذ
ت صذذذذة/حنت وعاذذذذٕناملْت لذذذذُن ّننقٔنذذذذُنت ملعفٔذذذذ٘ن
cognitive valuesننٌّنطيلٔ٘ن ّنطصذفٔ٘نذلٔلٔذ٘ن
ذذُنمذذًنط/ذذصنت ملْت ذذننت /فذذ٘.ن مذذ٘نت صذذة/حن–
ٍّذذٕنق ٜنذذ٘ -نك ى ذ نى ٔحذذ٘نّملنطكذذًن اذذبتًنن
سلل ً"ا . 67ن
ت فكٔكٔذذ٘ن" مللذذ٘نجبٓذذبٗن س ذ ٛنت ذذلملبن
قعتٛطَذذ ذ ناْ ذذذذفَ نط ذذذذعف ًن /ذذذذيلنثذذذذهنإخذذ ذ نٗن
طعكٔلذُزن ّننت لصذذْننمذذًناذ بنت َذذعبنت ملنذذبن
مذذذًنت بطلذذ ألنا سذذ تطٔحٔ٘نىلبٓذذذ٘نطُملذذذبُّن ةذذذعن
ت دب ٍ نت يلبٓ٘نت ن اع طَ نم ناملبنتسببتثذ٘ن
ت وعأ٘زنّخٙ/نت ع هنمًنت ذبت لنت ْتضذحناذنين
ت فكٔكٔ٘زنكن ن س ٛنت وأتمٕنقعتٛطَ .نانين
ذبٔ/لنمببس٘نت يلبنتزببٓبزنفذيٌننذ ملنخلذبن

ن

تأنت وذ ذأتمٕن  /فكٔذذذصنمذ ذنناملذذذبنتسبذذذبتثٕن ن
ف دنإىلنطملٔ/ذنن ّننط كٔذبزنفَذْنٓذعٚنالسذ ٘ن
ٌنت فكٔصن" تلنم نقبمُنت ملصعنمذًنإظبذ ن
ناذذذذٕنىلذذذذبٖ"ا. 68ن نْٓتفذذذذننانذذذذْنٗ نخ/ذذذذٙن
ت ٔذذ ذ بنات وذذذذأتمٕ ن  /ذذذذعفٔ٘نت لملٔذذذذبٗنخذذذذًن
ذذ٘ن ٌن ذ ذلَ نَٓذذب ن
ت صذذة/حنتأجذذييبزن
إىلنإخ ذ نٗناي ذ ٛنت ذذيلزنّمذذًنجَذذ٘نٓ ملحذذتنمذذًن
ى قذذبنٓصذذدنقذذعتٗٛنكَذذأِناذذذا تلنمذذ نقبمذذُن
ت ملصع  .ن
ّخي/لناخلبنت مللٓلننْنٗ نإىلن ٌن" م٘ن
ت صذذذذذذة/حنطعجذذذذذذلنإىلنطعكٔلذذذذذذ٘نم ذذذذ ذ اك٘ن
ّم بت /ذذذذ٘نمذذذذًنتأسذذذذل بن اع ٍذذ ذ ن صْ ذذذذٔ٘ن
ت صذذذة/حنت يلذذذبٖزنّ صْ ذذذٔ٘نت ثل فذذذ٘نت ذ ذ ن
طفع ِزنثهنىسلٔ٘نت مليٙنخيبنىللنت صذة/حنت ذ ن
ذببنٍ نت ويت ن ّنت رْ نت سعٓمل٘ن نت لٔهن
ت ملعفٔذذ٘"ا. 69نٍّذذْن نا ذذصنٓية /ذنناذذبّبِنمذذًنن
معجملٔ ذذذذُنت فكعٓذذذذ٘زنت ذذذ نٓمل بٍذذذ نط ذذذذكلن
صْ ٔ ُنت ثل فٔ٘زنٓ أٍ نملٔ س ًنٓلٔسناذُن
م ذ نٓل لسذذُنخذذًنت ثل فذذ٘نت وعأذذ٘.ن ذذأ صن ذذذخن
ت ضةعتبنت أٖنخ شُنمصة/حنانبٓبت نخيبم ن
ىللنإىلنت ملعأ٘ن"ّ ّلنم نىسحُ/نٍي زنتضةعتبن
ت صة/حنّطف ّ نّ دنتأخن لنت يلبٓذ٘.نفمللذبن
تأنت وذذ ذأتمٕنّخلذذذذبنت ذذذذصنمعطذذ ذ شنٓصذذذذف ٌن
ذب ٔ/طَنذذ نا ىَذذ ناط ذذذعفٔ٘ نطملعٓلذذ ًن صذذذة/حن
Déconstructionنت ذذأٖنطذذعجهنإىلنت فكٔذذصن ّن
ت فكٔكٔذذ٘"ا. 74نّىسذذحلناذذبّبى نٍي ذ نخذذبون
ت ذ ذ عنانذذذْنٗ نخ/ذذذٙنملذ ذ لنامعطذ ذ ش نت ذذذأٖن
طعتجلنفُٔنخًنات عفٔ٘ نّطل نات لذْٓبن زن
ب ذذهن ٌنك اذذُنات عتٓ ذ نت لملذذعٗ نقذذبنى ذذعناملذذبن
مل لنامعط ش زنٍّيذ نىلذْلنمذ نق/يذ ِنسذ ال ًنن ٌن
بؤٓذذ٘نامعط ذ ش نشذذَب نىضذذح ًنٓملذذبنخذذًنمس ذ بن
ىلذذذبٖنّتعنمبسذذ ٘نت ثذ ذ قدنت يلذذذبٖنمذذذًنجَذذذ٘ن
ّت صذذة/رٕنمذذًنجَذذ٘ن ذذعٚزن ذذين ٌنت ي قذذبن
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تزبلتٜعٖن ألسدن نٓ/لٙنت ٍ ن ونت ةْ/بنمًن
ع نت يل ننت ملعب .ن
 - 2ابّحنت ٔخمينٍّْنٓ ربثنخذًنىلذبن
ات سذذذيٖ ن  /فكٔكٔذذذ٘نٓملذذذعدنخ/ذذذٙنت صذذذة/حن
ّإشك ٔ٘نطعت ُزنم /ص نهلذ نخيذبنكذلنمذنًن
اضبنذذذبنخيذذ ىٕ نّ ذذ ذيبنان ٔذذذلنت ي قذذذب ننٌّن
طفصذذٔلزن"ت فكٔكٔذذ٘نمصذذة/حنٓي نذذٕن مل /ٜذذ٘ن
مًنت صة/ر نت بتّ ذ٘ن نت ببتسذ نت يلبٓذ٘ن
ت مل عٗزنٍّْنمصة/حنمذثين /حذبلناسذلتنمذ ن
ٓ ضذذذنيُنممليذذ ِن–كنذذ نسذذذين -نمذذذًنمفذذ ٍٔهن
ممل نٓذذذ٘ن /ؤلٔذ ذ نات ٔ فٔلٓلذ ذ .ننّ ّلنمبذ ذ ٍعن
تزبذذبلنٍذذْنم ذ ننتبنذذذْلنت ل اذذلنت ملعاذذٕن /فذذخن
تإلظبٔ/ذذذذذذذلٖن"ن"Déconstructinنفلٔينذذذذذذذ نٓذذذذذذذعٚن
ت ذذبك ْبنضبنذذبنخي ذ ىٕن ٌنتس ذ بتونمصذذة/حن
ت فكٔكٔ٘نٍْنتسذ بتونمْفذنزنف فكٔذصن
ت ذذذأٖنتشذ ذ ننميذذذُنت صذذذببنت صذذذي خٕنٍذذذْنفذذذصن
نت ف ضذ٘ن
ت بطل ألن ّنذ ٙنطفكٔصنت بطل
انينت /و٘نّكلنمذن نٓلذلن بجَذ زنٓذأٍتنم فذ ن
"ن ٔلنت ي قبنتأنإ"نإىلن ٌنمثلنٍأِنت تذن٘ن ن
طل بنمذًنمفَذْون ذ ذتنت يبعٓذ٘زنّإٌنك ىذ ن
ٓلذذذذذذذذعتٌن ٌنمصذذذذذذذذة/حنات لْٓضذذذذذذذذٔ٘ نت ذذذذذذذذأٖن
ٓسذ ذ بم ىُنٓملٔلذذذُنٍذذذْنت ذذذعنت ملٔذذذتنىفسذذذُزن
ّ كيَن نٓفض ىُزنفَٕنا ٖنت يبعٓ٘ ن نطللذلن
–ذستنم نٓأٍتنإ ُٔنىل ننخعب -نت ليذ ٛناملذبن
ت فكٔذذص.نفص ذ ذتنت يبعٓذذ٘نٓذذعٚن ٌنت فكذذعن
ت ّبتٕٜنت وعإن ذعحن ّننمملنذ بنجيذتنطلْٓضذُن
ّط ي فٙنإخ نٗنت لي ٛنملنت فَْوزنفكذلنضب ّ ذ٘ن
إلخذذذ نٗنت ليذذذ ٛن نرب /ذذذذدنخذذذذًنت فكذذذذعنت ذذذذعتنن
ٍبمُزنٍّْنت فكعنت و "ٕٜا . 71ن

ٓسذذ بونكذذذلنمصذذذة/حنخ/ذذذٙنذذذذبٚنم حذ ذ ّ تًنن
جبلن َٓن نت ت٘نت صرٔر٘ن /يبينتأجييبزن
نمل النا صنف فخناب ٘نتهلذبونب ذهنإقذعتبِن
ضنئ ًنا ٌنات فكٔص ن نفنذلنٍذأِنت ب ذ٘زن
ّخذذبونم ق ذ ُنت صذذة/حنا فصذذٔلزنقذذبنٓملذذْنن
إىلنكذذذذٌْنتسبذذذذبٓ نخيذذذذُنجذذ ذ ٛنخعضذذذذًٔنزنأٌن
مْضْخُن ٔسنات لْٓب زنإ ذ ناخلذبنت ٍْذ بن
ت سيٖ  .ن

 - 3خلذذذذذبنت ٍْذذذ ذ بنت سذذذذذيٖمينٓك ذذذذذتن
ات سيٖ نذبذ نخيذْتٌنات فكٔذصنّت لذْٓب ن
"ت فملذذذذلنت فكٔكذذذذٕنتأكذذذذبنان déconstructن
اٍّذذْنمذذًنتأفمل ذ لنت ذ نطلذذب نمبلةذذلن. deنّقذذبن
طعتَذذ ذ نت ذذذذبك ْبنسذذذذملبنت لذذ ذ خٕنّمٔحذذ ذ ٌن
ت عّٓ/ذذذٕن نن ٔذذذلنت ي قذذذبنتأناذ ذٕننا لْٓضذذذٔ٘زن
كنذذ ن كذذذًنطعت َذذ نا ىل قٔذذذ٘ناّا ذذذصنإٌن
بنى ذ نطعتذذ٘نت فَذذْونت ك ذ مًنّبتٛنت ك/نذذ٘ن ن
ت ك/نذ٘ناتطَذ نفلذنزنٍّذأِنإشذك ٔ٘نذلٔلٔذذ٘ن
طْتجُنت جهنت ملعإنمًنت /و نتأّبأ٘زنذٔ ن
ٓ لذذذبٚنمذذذًن ذ ذ لنت فذذذعنت ن ذذذْادنذضذ ذنبٖن
م ك ملنطملحلنت ت٘نتسبعفٔذ٘نخذًنىل/ذُزناذلن
إىَ نطةنسنممل ُن ذٔ ى نّطفصذلنت صذة/حنخذًن
ت ينذذذذذْادنتسب ضذذذ ذ بٖنت كذذذ ذ مًنّبت ِٛن"ا. 73ن
ّىلذذذب نمذذذًنخيذذذْتٌنت مليصذذذعزنذٔذذ نجينذذذلناذذذنين
ت فكٔذذذصنّت لذذذْٓبنحبذذذع نات ذذذْتّ زنت ذذذأٖن
جيمل/ذذَن ن نمعطلذذ٘نّتذذذبٗن /ب ذذ٘نخ/ذذٙنت فملذذلن
ا déconstructنت ذذذأٖنق ا/ذذذُنا ك/نذذذ٘نت ملعأذذذ٘ن
ات فكٔذذص زنم حذ ّ تًنك/نذذ٘نت لذذْٓبزنت ذ ن
ٓ ذذينإ َٔذذ ن نطعتذذ٘نان ٔذذلنت ي قذذبنتأناذذٕ زن
ّنٌّن ٌنٓذذذذذذذعفبنت تذذذذذذذ نينات فكٔذذذذذذذص/نن
ثذذهناملذذبنا ذذصنْٓظذذدنت صذذة/رنينممل ذ ًنن ن ت لْٓب نٓف حنإمك ىٔ٘نث ث٘ن ت٘نت صة/حن
ك مذذذذذذذذذذذلنت مليصذذذذذذذذذذذعزناَذذذذذذذذذذذأِنت ةعٓلذذذذذذذذذذذذ٘ن ٓل ذَ نٍْنٍٕنات ىل قٔ٘ زنّٓعٚن ىَ نتأقذببن
"ت فكٔكٔ٘/ت لْٓضذذذذذذذذذذذذٔ٘"ا 72زنّطذذذذذذذذذذ ذ بٗن طملذذذليتًنخ/ذذذٙنت ينذذذْادنتسبضذذذ بٖننت ضذذذنًن ن
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ت ك/نذذذ٘نتأجيلٔذذذ٘عنأٌنت تذذذ٘نتسبعفٔذذ٘نٍذذذٕن ّت عكلٓذذ٘نّت ثلذذ نّفذذ ّلن ٌنٓبذذذلن بقذذًنن ن
تعبذذعت نّط ذذُْٓنهلذذأتنت ضذذنٌْزنٍّذذْنطصذذعٓحن ت صيّبٗزنفَْنطمللينم لْ/بنخذًنت نٓذ٘نتزببٓذبٗن
ضذذن ناذ ٌنت فكٔذذصنٓملحذذلنخذذًنىلذذلنت ينذذْادن ت س ٘/ٜزنش ىُن نٍأتنش ٌنت فكٔكٔ٘"ا . 75ن
تسبض بٖزنأينذ نت لذْٓبنٓفملذلنا ذصنإىلنذذبن
ثذذذذهنٓي لذذذذلنإىلنمل باذذذذ٘نت لذذذذْٓبن /ذذذذيلن
م نكن نسٔ ضحنمذًنطْظٔفذُزنّب ذهنا ذصنفذيٌن تأناذذذٕزنفصذذذعٍ ن نضب ّ ذ ذ٘نن"ت فكٔكٔذذذ٘ن
ات سيٖ نٓفضذلنتسذ ملن لنك/نذ٘ناطفكٔذص زن طفكٔص/طلْٓبنت يلناذ ٌنطلرذ ننت /ذُنخنذ ن
بمبذ ن ك سذ اَ نت ذذعخٔ٘ناسذذلتنتى ذ بٍ ن ن ملنٓل/ذذُنا ذذكلن ذذعٓح...ن"ا. 76نٍّيذذ نْٓظذذذدن
ت يلبنت ملعإزنّطبتّهل نمًن ع نت يلذ نزنأينذ ن ت ك/نذ ذ نينمملذ ذًنناتفكٔذذذص/طلْٓب نكنذ ذ ن ن
نٓ ذذعحنت تذذ٘نت ذ نتق ذَ ذ زنّٓ ذ نا ذذصن خيذذذْتٌنت مليصذذذعزنتأّىلنمي ذذذعٗنت سذذذ ملن لزن
ٓ لبٚنمذًنمي ق ذ٘نٍذأِنت لذعتٗٛنت املبٓذ٘نكنذ ن ّت ث ىٔذذذذ٘نذبنذذذذلنن ذذذذ٘نتهلذذذذبوزننٌّن ٌنٓي صذذذذعن
ٓسنَٔ زنإانٓمل ذبن ٌنت فكٔكٔذ٘نٍذٕنمعتنفذ٘ن ْتذذذذذذذذبٗزن ّنٓسذذذذذذذ ثعنا ت ذذذذذذذُنتشب ذذذذذذذذ٘ن
ناملبنتسببتث٘ .ن
ات ىل قٔ٘ .ن ن

ٓ كبنات سيٖ نن ذ٘نتهلذبون  /فكٔذصزن
ّٓذذذعٚنفكذذذعٗن ٌنت فكٔذذذصن ذذذٔسنخذذذبمٔ نّ ن
طلْٓضٔ ًنٍٕنصبعننتنخ ٛنٓبخُٔننبٓبتنٍعا ًنمًن
ت خ ت ناأ صزنّٓب لنمبذ ناٍذتنإ ٔذُنانبٓذبت ن
ىفسذذذذُزنإانآ رذذذذبثنخذذذذًنإجَذذذ ننت /وذذذذ٘نت ذذذذأٖن
سذذٔ نٖنإىلنمذذْ نت ك ذ ونّذض ذ بٗنت ك ذ ب.ن
ّقبنخع نٍذْناتطذُنت فكٔكٔذ٘نا ىَذ ناطَذ جهن
ت صذذعحنت ذذبت ٕ/زنسذذْتٛنت ذذكٕ/ن ّنت مليذذْٖزن
ْ/ذذذذبت نتأس سذذذٔ٘ن /ذ ذ فكينت ف/سذذذفٕزناذذذلن
ّطَذذذذ ذ جهنظذذذذذذعّ نت ن بسذذذذذذ٘نتشب بجٔذذذذذذ٘زن ٖن
تأشك لنت بخئ٘ن /يسننت اْٖنهلأتنت صعحن
ّت لئذ ذ نت ج ن خٔذذذ٘نت ق صذ ذ نٓ٘نّت سٔ سذذذٔ٘ن
/ذذذصنت سسذذذ٘ .نّٓصذذذلنات سذذذيٖ نإىلنى ٔحذذذ٘ن
ٍذذذذٕمين ٌنقذذذذعتٗٛننبٓذذذذبتنطَذذذذب نإىلننت لذذذذْٓبن
ّتهلبوزنب هنتنخ ُٜنخكسنا صا . 74ن
ّكنرصذذذذذ٘/نٓملذذذذذع نات سذذذذنيٖ نك/نذذذذذ٘ن
اطفكٔذذص نالْ ذذُمين" نطصذذْبى نمعتنفذذ٘ن صذذة/حن
امذذ ناملذذذبنتسببتثذذذ٘ ...نففكذذذعنمذ ذ ناملذذذبنتسببتثذذذ٘ن
فكعنطلْٓضٕنممل نن /ملل ىٔ٘نّ /ك ٔ/زنسْتٛن
ك ىذذ ننٓئذذذ٘ن ونم نٓذذذ٘زنفَذذذْنفكذذذعنفذذ ّلن ٌن
َٓذذذذعبنمت مذذ ذ ًنمذذذذًنت ٔ فٔلٓلذذ ذ نّمذذذذًنتسبلٔلذذذذ٘ن

ّٓضذذذذذذٔدناذذذذ ذ ٌنت لذذذذذذعتٗٛنت فكٔكٔذذذذذذ٘ن
/يصذذذذْ نطملنذذذذلنخ/ذذذذٙنك ذذذذدنت ي قضذذذذ ن
ت ك ميذذذ٘ننت ذذذلنىذذذلنمذذ زن"ثي ٜٔذذ نم مل بضذذذ٘ن
ا كلن ن كًنذسنُنامًن لنت ملذْنٗنإىلن
ىلةذذذ٘نتأ ذذذلنت ث ا ذذذ٘ زنٍّذذذٕن ٓضذ ذ ًننثي ٜٔذ ذ ن
م بت /ذذ٘نم ذ اك٘زنّمذذًنثذذهنطسذذْننذ ذذ٘نمذذًن
ت ىل قٔ٘نّت /ملذتزنّٓ َذبون ٖنطعتطذتنٍعمذٕن ّن
ٖنطيسذٔنن ْ/تقل...خيبٜذأزنٓبَذعنخذبونمت سذصن
ت ذذيلنّتىملذذبتونتطس ذ قُنت ذذبت ٕ/نفٔ ملثذذعنت مليذذٙن
ت بذ ٍعنّٓ يذ ثعزناملذذبن ٌنكذ ٌنم ن سذذك ًنّ ذذُن
معكذذذلِنت ْتضذذذحزنّطيل ذذذننت ب ذذذ٘نمذذذًنخذ ذ ملن
طذذعتاننت ذذبتلنّت ذذب ْلنإىلنخ ذ ملنمذذًنت ذبذذبنن
ّتىفصذذ ذ لنت ذذذذبتلنخذذذذًنت ذذذذب ْلن"ا. 77نٓعكذذذذلن
ات سذذيٖ ننتٜنذ ًنخ/ذذٙنآ ٔذذ٘نتهلذذبونت ذ نطي َحَذ ن
ٍذذأِنت لذذعتٗٛن نمل با َ ذ ن /ذذيلزنت ذذأٖندبمل/ذذُن
م يذذ ثعتًزناذذ نممليذذذٙنمعكذذذلٖ.نّت ذذذذخنٍيذذ ن
خذذذذذذذذذْنٗنات سذذذذذذذذذيٖ نإىلنطْظٔذذذذذذذذذدنك/نذذذذذذذ ذ٘نن
ت ىل قٔذذذذ٘/تىل ملزنت ذذذذ نملنٓ ذذذذعذَ ن ن ّلن
اكذذعنهلذذ زن كيَذذ نٍيذذ نطلذذذبّنّتضذذر٘زنفنَذذذٕن
تىذذل ملنت ذذبتلنفذذْملنت ذذب ْلزنفذذ نطملذذْننأيَنذذ ن
خ ق٘نث ا ٘زنّٓضٔلنت ملي .ٙن
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ّمذذذعٗن ذذذعٚنٓيفذذذٕنات سذذذيٖ نخذذذًنت يلذذذبن
ت فكٔكذذذذذذذٕن–نكنذذذذذ ذ نٓسذذذذذذذنُٔ -نممليذذذذذذذٙن
ت فكٔذذذصنمذذذًنت فملذذذلنافذذذص زنفَذذذْن نافكذذذصن
ت ذذذيلزن ٔملٔذذذبنطعكٔلذذذُنك شذذذف ًنخذذذًنممليذذذ ِن
ت كذذذ مًنكنذذذ نٓفملذذذذلنت يلذذذذبنت لٔ/ذذذذبٖزناذذذذلن
ّظٔف ذذذذُنك ذذذذدنت ي قضذذذذ ننت ذذذذلنت ذذذذذيلن
ّطملبنٓ٘نت مليٙزنّت ّٓلنت سذ نعزنإىذُنىذْعنمذًن
ت /ملذتنزن ملذذتنت ذبّتلزنى ٔح ذذُنت فذ ٛنت ثي ٜٔذ ن
ّتأ ذذذذذذْلنت ث ا ذذذذذذ٘نّتسبلٔلذذذذذذ٘نّت ٔ فٔلٓلذذذذ ذ .ن
ت فكٔكٔذذذ٘ن نىبذذذعِنمذذذًنمتبَذذذعتن نت نٓذذذ٘ن
تزببٓبٗنّت خل ىٔ٘نت س  .٘/ٜن
ّب هنطْظٔدنت سذيٖن ك/نذ٘ناطفكٔذص ن
فَذذذْنٓيفذذذٕنخيَذ ذ نقذذذببٗنت ملذذذلينخذذذًنتحملنذذذْلن
تسبض بٖن /نصة/حنتأجييبنdéconstructionزن
كنذ ذ نفن/ذذذَ ناب ذذذ٘نتهلذذذبونمْظفذ ذ ًننك/نذ ذ ن
ات لْٓب نّات ىل قٔ٘ .ن ن

اخلامتة:
نت تذذ ن
ّلنمذذ نىسذذحُ/زنٍذذْنت ذذ
ت ملعأذذ٘ن صذذة/حنdéconstructionمينت فكٔذذص/ن
ت فكٔكٔذذذذذذذذ٘زنت ذذذذذذذذعفٔ٘زنت ايذذذذذذ ذ ٕٜزن
ت لْٓب/نت لْٓضٔ٘زنتإلىل قٔ٘.ن ن

بتامل ذ ًنٍّذذْنتأٍذذهن ٌنت ي قذذبنت ملعاذذٕنط/لذذٙن
مصذذذة/حنdéconstructionزنّمذذذ نٓ ضذذذنيُنمذذذًن
مفَْونمًنميبْبن ٓبْٓ ْجٕزنفَيذ نمذًنط/لذ ِن
مذذذًنمية/ذذذننخ/نذذ ىٕزنٓذذذعٚنفٔذذذُنقذذذعتٗٛنجبٓذذذبٗن
طسذ ذ ٍهن نطةذذذْٓعنت يلذذذبنّت فكذذذعنت ملذذذعأنيزن
ّٓس ٍهن نذعك٘نت يْٓعنت ملعأ٘زنّقذبنت ذنبن
ت تذذذ٘نات فكٔذذذصزنّت ذذذعفٔ٘ زنّفذذ ّلن
إامل ننن ٘نتهلبونخيُ.نمًنجَ٘ن عٚنٍيذ نمذًن
ط/لذذ ِنمذذًنميبذذْبنإسذذ مٕنٓ كذذبنخ/ذذٙنن ذذ٘ن
تهلذذبونفٔذذُنّتشبةذذعنت ذذذأٖن ث/ذذُنخ/ذذٙنت ثل فذذذ٘ن
ت ملعأذذذ٘زنّقذذذبنتسذ ذ ملنْ/تنت تذذن٘نات لْٓضذذذًن
ّت ىل قٔذذ٘ زنٍّيذذ نمذذًنٓذذعٚننمذذًنت ضذذعّبٖن
تسبٔ نن نط/لٕنت صة/ر زنّىل/ذَ نكنذ نٍذٕن
نٌّنترب ذ انمْقذذدزننّقذذبن تّجذذْتناذذنينك/ن ذ ن
اطفكٔصزنّطلْٓب  .ن
ّٓللذذذذٙنت لذذذذْٓبنجذذذذلً ٛتنمذذذذًن صْ ذذذذٔ٘ن
ثل فٔ٘نٓي ق نقض ٓ نربلنٍأِنت ثل فذ٘نزنٍّذٕن
قضذ ٓ ن ى حَذ نّتقذذلنتو نذذلنت وعاذذٕزنتحملضذذًن
تأّلنهلذذذأتنت فَذذذْوزنخذذذبن ذذذيّبٗنفكعٓذذذ٘نملنن
طمل ذذذَ نت ثل فذذذذ٘نت ملعأذذذذ٘زن ذذذأتنىل/ذذذذُنّضب ّ ذذذذ٘ن
طةلٔلذذذُنكنرصذذذ٘/نجذ ذ ٍلٗزنطكذذذٌْنى ٔح ذذذُن
م ذذذك نمملعفٔذذذ٘نّثل فٔذذذ٘زنّذ ذذذٙنىفسذذذٔ٘زن
ف ف بقذذذ٘ناذذذنينت فَذذذْونّت ثل فذذذ٘نت ذذ نٓذذذلبعن ن
جسنَ زنذببثنتبطبتنت زنٍّي نّجذتنضبذ ّبٗن
ت صة/حنمًنمية/ننتشبصْ ٔ٘نت ثل فٔ٘ .ن

ث ىٔذذذذذذ ذ ًزن ٌنت تذذذذذذذذ٘نت ي ذذذذذذذذعٗنٍذذذذذذذذٕن
ت فكٔص/ت فكٔكٔذذذذ٘نب ذذذذهن ىَذذذ ن نذبنذذذذلن
ن ٘نت صة/حنتأجذييبزنكنذ ن ٌناملذبنت يلذننن
تطفلْتنخٙ/نمصة/حنت لْٓبن لعاُنمًنت فَذْون
ّٓللذذذٙنت ي قذذذبنت ملعاذذذٕنمذذذْ عناذذذنينتربذ ذ ان
ت وعإزنٍّْن قلنتى بتًنمًن ع ُنتأّل .ن
مْقذذذدن نطعت ذذذُن /نصذذذة/حنت يلذذذبٖنسذذذْتٛن
ث ثذ ذ ًن ٌن /لٔذذذ٘نت يلذ ذ ننٓلذذذعٌّناذ ذ حملنْلن ا عفبن ّنت للْلنّانينت لتونتسبٔذ نزنٍّذْن ن
ت ملع نهلأتنت صة/حناٖنت ةلٔمل٘نتهلبمٔ٘زنت ن تسبلٔل٘نّضذلنذضذ بٖنّجذْنٖنٓملٔ ذُنت ملعاذٕن
طسذذذ َب ن ٖن ذذذعحزنمَنذذذ نك ىذذذ نت تذذذ٘ن ّت س/هندب ِنت ثل ف٘نت وعأ٘نخنْم زن أتن بٚن ٌن
ت سذ ملن٘/زنا سذ ثي ٛنث/ذذ٘نق/ٔ/ذذ٘نذعفذ نضب ذذْتِزن ت يلذذبنت ملعاذذٕنٓمل ذ نم ق ذ ًننملنٓس ذ ةلنتشبذذعّدن
ميُنّالٕنّسننت يَعنٓصعانت يحبٗنت يحبٗ .ن
ّدبيل نن ٘نتهلبونفُٔ .ن
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ن

ن

ن

اهلوامش:
ا 1ن–نطذذذيٖنإجي ٔ/ذذذٌْمينملبمذذذ٘ن نىبعٓذذذ٘نتأنبزنطعتذذذ٘ن نذذذبنذسذ ذ ٌزنىذذذْتبٗن  /تذذذ٘نّت ي ذذذعن
أل1997/2ن 116
ا 2ن–نت عجلنىفسُن 117
ا 3ن–ن ىلٔلنبت ذتمينمْسذْخ٘نت يبعٓذ نتأنأذ٘زنمك لذ٘ن ليذ ٌنى شذعٌّزنت ذعك٘نت صذعٓ٘نت مل ٔذ٘ن
/ي ع ْ -ت ٌنأل2443/1ن 224
ا 4ن–نت عجلنىفسُن ن228
ا 5ن–نت عجلنىفسُن 229
ا 6ن–ن ضبنبنخي ىٕمينت صذة/ر نتأنأذ٘نتسببٓثذ٘زننبتسذ٘نّمملحذهنإظبٔ/ذلٖنخعاذٕزنمك لذ٘ن ليذ ٌن
ى شعٌّزنت عك٘نت صعٓ٘نت مل ٔ٘ن /ي ع ْ -ت ٌننأل1996/1ن 6
ا 7ن–نت عجلنىفسُن 11
ا 8ن–نت عجلنىفسُن 12
ا 9ن–نت عجلنىفسُنن 15
ا 14ن–نت عجلنىفسُن  31ن
ا 11ن–نت عجلنىفسُن 131
ا 12ن–نت عجلنىفسُن ن151
ا 13ن -نسملبنت ل خٕمينتس لل لنت عزنت وعبن نت يلبنت ملعإنتسببٓ زنت عكلنت ثل نت ملعإزن
ت بتبنت لٔض ٛزنت وعبنأل2444/1ن - 237ن238ن
ا 14ن–نضبنبنخي ىٕمينت صة/ر نتأنأ٘نتسببٓث٘ن 15ن
ا 15ن–نضبنذذبنسذذ ملنسذذملبنتأن مينتأسذذسنت ف/سذذفٔ٘ن يلذذبنمذذ نباملذذبنت لئْٓذذ٘زننتبنتسبذذْتبزنسذذْبٓ٘ن
أل2447/1نن 244
ا 16ن–نخلذذبنتأنإاذذعتٍٔهمينت فكٔذذصنتأ ذذْلنّت لذذْ
إاعتٍٔه

زنخٔذذٌْزنت ذذبتبنت لٔضذ ٛألن44 1994/1ن

ا 17ن–نت عجلنىفسُن 45ن
ا 18نشذذكعٖنخلٓذذلنم ضذذٕمينمذذًنإشذذك ٓ ننت يلذذبنت ملعاذذٕنتزببٓذذبزنت سسذذ٘نت ملعأذذ٘ن /ببتس ذ ن
ّت ي عزنايّ نأل1997/1ن 167
ا 19ن–نت عجلنىفسُن 168
ا 24ن–نت عجلنىفسُن 173ن
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ا 21ن–نت عجلنىفسُن 174
ا 22ن–نخلذذبنتأنت وذذأتمٕمينتشبةٔٝذذ٘نّت ذ كفيٌنمذذًنت لئْٓذذ٘نإىلنت
ت كْٓ نأل1993/3ن  54ن
ا 23ن–ننسملبنت ل خٕمينتس لل لنت

ذذعفٔ٘زننتبنسذذمل ننت صذذل حزن

عن ن229ن

ا 24ن–نت عجلنىفسُن 52ن
ا 25ن -نت عجلنىفسُن 58ن
زنقعتٗٛن نت يبعٓ٘نت يلبٓ٘نت ملعأ٘نّحب ن نت لُٔن
ا 26ن–نخلبنتأنت وأتمٕمينت ك٘/نّت
ت /دزنت عكلنت ثل نت ملعإزنت بتبنت لٔض زنايّ نأل 43 1999/1ن
ا 27ن–نخلبنتأنت وأتمٕمينثل ف٘نتأس٘/ٝزنمل
أل143 1993/2

ن نت يلبنّت يبعٓ٘زننتبنسمل ننت صذل حزنت كْٓذ ن

ا 28ن–نت عجلنىفسُن 144ن
ا 34ن–نت عجلنىفسُن 148ن
ا 31ن–ن ضبنذذبنسذذ ملنسذذملبنتأمينتأسذذسنت ف/سذذفٔ٘ن يلذذبنمذذ نباملذذبنت لئْٓذذ٘زننتبنتسبذذْتبزنسذذْبٓ٘ن
أل2447/1ن  241- 244ن
ا 32ن–نسملبنت ل خٕمينتس لل لنت

عن 131ن

ا 33ن–نخلذذبنت ذذصنمعطذ شمينىبعٓذذ٘نت لذذْٓبزنملبمذذ٘ن نت فَنذذ٘نّت سذذٔسزنخ مذ ن نت يلذذبزن
ت ي نٖنتأنإنت ثل زنجبٗزنتزبل34ٛنتو/ب9ننٓسنبن1999ن 278
ا 34ن -نخلبنت صنمعط شمين نبتس٘ن ٔ ٜٔذ٘نطفكٔكٔذ٘ن لصذٔبٗن ٓذًن ذٔ ٖنحملنذبنت ملٔذ نبزننٓذْتٌن
ت ةلْخ نتزب مملٔ٘زنتزبلتٜع1992
ا 35ن–نت عجلنىفسُن 9
ا 36ن–نت عجلنىفسُن 22
ا 37ن–نت عجلنىفسُن 22
ا 38ن–نت عجلنىفسُن  22ن
ا 39ن–نت عجلنىفسُن ن23
ا 44ن–نخلذذبنت ذذصنمعط ذ شمين ذذدن ٔ/ذذ٘نّ ٔ/ذذ٘نذبٔ/ذذلنسذذٔنٔ ٕٜنطفكٔكذذٕنسبك ٓذذ٘ناوذذبتنزننٓذذْتٌن
ت ةلْخ نتزب مملٔ٘زنتزبلتٜعن1993
ا 41ن -نخلذذبنت ذذصنمعط ذ شمينذبٔ/ذذلنتشبة ذ بنت سذذعنٖزنممل زبذذ٘نطفكٔكٔذذ٘نسذذٔنٔ ٜ٘ٔنمعكلذذ٘ن
عّتٓ٘ن ق ملنت بملزننْٓتٌنت ةلْخ زنتزبلتٜع1995ن 9
ا 42ن–نخلبنت صنمعط شمينىبعٓ٘نت لْٓبن  278ن
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ا 43ن–نت عجلنت س انن 278
ا 44ن–نت عجلنىفسُن 279
ا 45ن–نت عجلنىفسُن  279ن
ا 46ن–نت عجلنىفسُن  284- 279ن
ا 47ن–نت عجلنىفسُن 281- 284
ا 48ن–نت كعجلنىفسُن 281
ا 49ن–نسملبنت ل خٕمينتس لل لنت عزنت وعبن نت يلبنت ملعإنتسبذبٓ زنت عكذلنت ثلذ نت ملعاذٕزن
ت بتبنت لٔض ٛزنت وعبنأل2444/1ن 72
ا 54ن–نت عجلنىفسُن  222ن
ا 51ن–نت عجلنىفسُن ن218ن
ا 52ن–نت عجلنىفسُن 224ن
ا 53ن–نت عجلنىفسُن 225ن
ا 54ن–نت عجلنىفسُن 226ن
ا 55ن–نت عجلنىفسُن 227ن
ا 56ن–نت عجلنىفسُن  131ن
ا 57ن–نت عجلنىفسُن 232ن
ا 58ن–نت عجلنىفسُن ن236- 235ن
ا 59ن–نت عجلنىفسُن ن238ن
ا 64ن–نمٔحذذ ٌنت عّٓ/ذذذٕزنسذذذملبنت لذ ذ خٕمينن ٔذذذلنت ي قذذذبنتأناذذذٕزنت عكذذذلنت ثلذذ نت ملعاذذذٕزنت ذذذبتبن
ت لٔض ٛزنايّ نأل2444/2ن 53
ا 61ن–نت عجلنىفسُن 53
ا 62ن–نت عجلنىفسُن  53ن
ا 63ن–نخلبنت مللٓلننْنٗمينت عتٓ نت لملعٗزنعبْنىبعٓ٘نىلبٓ٘نخعأ٘زنخ ملنت ملعف٘زنتو/ذسنت ذْ
/ثل ف٘نّت نتبزنت كْٓ زنخبنن272زن2441ن 9

ن

ا 64ن–نت عجلنىفسُن  14ن
ا 65ن–نت عجلنىفسُن  39ن
ا 66ن–نت عجلنت س انن 39
ا 67ن–نت عجلنىفسُن 44
ا 68ن–نت عجلنىفسُن  46ن
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ا 69ن–نت عجلنىفسُن ن53
ا 74ن–ن عجلنىفسُن ن16- 64
ا 71ن–نت عجلنىفسُن 93
ا 72ن–نت عجلنىفسُن  94- 93ن
ا 73ن–نابّحنت ٔخمينخلبنت ٍْ بنت سيٖزنمًنت نٓ٘نإىلنتإلىس ىٔ٘نتإلس مٔ٘زنمعكلنتسبضذ بٗن
ينٔ٘نت فكعنتإلس مٕزنايّ نأل2448/1ن 144- 143
ا 74ن–نت عجلنىفسُن 146- 145- 144
ا 75ن–نخلذذبنت ٍْ ذ بنت سذذيٖزنف رذذٕنت ٓكذذٕمينتسببتثذذ٘نّم املذذبنتسببتثذذ٘زننتبنت فكذذعزننم ذذنن
أل2443/1ن  111ن
ا 76ن–نت عجلنىفسُن 111ن
ا 77ن–نت عجلنىفسُن 112ن
ا 78ن–نت عجلنىفسُن  113ن
ا 79ن–نت عجلنىفسُن 114ن
ا 84ن–نت عجلنىفسُن

64

 115ن
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الرسائل الفلسفية والتفكري األدبي
أ.د .أمحد علي حممّد *

انطووىّلااووااعلاا علووٌلبعووِلئلل و لل وو ٓ ل لوو ا ى لول اوو يأ،لوفحوووىّلح

يوووُلحوووٌللوووأل

فعسووةًُلئاةووأل لئ منووُلما ة ووُلمووألاو لئلل ووُل ي ظو و لكملو و لئاةهو و لالوووأل وووًن لئ لن ٓةوووُلموووأل
ف ٚوووةُ،لوضو و ألئ
تسووملًابلل و ااة

و و ّلبملً و و ّل و و ل

وووأل ااع

لهلع ىال لن هُلفألزوعواليوًً ّل عوًّٚل

لاٛدلووٌلاا و ٓىلبعووِلا ً و ل ن بن ّل لااسألوبعًبل وًمل ْلاا هو ْلوااعيو ةُل،ل

اا عملووٌ،لوةو للو ئلاااووًيلااووعًٓنلالووأل ووًن

ل ك لي بِلحٌللألي ظ ،لوهىلبن لالأل وًن ل

428ه)ل لاا ع لا منلاهلجعٍلهذالااضعبل لموووو علاع وووو لواس ملووووُلئولموووو لي ووووع لاوووو ّل
مألاااأاًفلاٛدلٌل لل و اابلا سومل َل حوٌللوأل ااة ٚووووةُلل ا وووو لااة وووو ل،ل لحوووواللموووو ل
ي ظ )،لإذلئة مه لبعِلف عَلفعسةًُلفحىاه ل اجلمل بووووووووُلإإللاا ووووووو لاسسووووووووٌلواا عآوووووو و ل
ئ ّلاإلنس ل لاا و لاسسوٌلم و لا و ل واااووهىا ،لف و لدي و لذا و لاااووًيلاجلعً و ل
ٙلتناهوووٌ،لفوو ذالموو لانةعوووألموووألتعوو لاس وو ل ه ايُلهْ٘ٙلااع لإإللاس ٓ لواٙلت و ْلللهوىل
مسووأللوحووبلوبعووألااسااووع لاا وو لاا عووىٍل إإللا ل لوااةض ٓ ،لئم لاس يوُلبنو لالوأل
فاطعوو لبعوووِلاس وو ٓ لاا عًوووُ،لولوووذا لوضوو ل نةًو للف و لانطوى لبعوِلاا و لموألا ٛو ن ل
ئصوووووى لئو لةزوووووُللم يوووووُل لاٛدبلاا علووو وٌل،ل وا ض مالااةعسةًُ،لمزوىلاّلفًلهوللل وّٚلمسو هل
ويذكعليى وفل يو ا لئ ّللئصولى لهوذهلااة وعَل حٌللألي ظو لكو لةو لواو لوٙدَلن ً ًوُلموأل
و وو لاوو ّلمة وووعٍلاإل وو ن ليُلئٍلبنوو ل امووعئَلك نووأليو ً ُلٛح و لمعووى لاهلن و ل،لومووأل
ئصووح بلاٛفٚنىنًووُلاس ي وُل،لوبعووِللئ ووهىل ئبلامسبلي ظ ،لك لة لتو و لئهلوألمعً وبل
ئفعووىنالا زووعٍل،لثووىلتووعددلصوو ّلاس يووُل عاّ،لو لوض ألنةّٚلئهلةابلهلىف ّلمألغضو ل
ئهلًه لا ع ،لف اىدبابل لصون و لهلاوثلثوىل
بن لالأل ًن ل .)1
ئاو وفلالوووأل وووًن لهوووذهلاس

يوووُل لئثنو و ْل

جنب،لولمو لموألهلٚهلو لإإللاإلنسو للوبٚةاوبل

ئا اوووبل لااوووًى،لف اا طاوووبلة ًوووُلك نوووألبعوووِل
و ح لاا حووعل ل يووعَلي و لهل و ل ااووىا لوا )ل
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ف حاضووونابلوئلضوو ابلوكاوووبل لكُ ْنسووه ،ل وو ل وهلى ،لوة لت ج ل

)لكًفلاهاو ّلحوٌل

كووورلمو وعّللسو و لمعاحو و ل لاٛوإلللضو و ببلموووأل لوووألي ظو و لإإللم عفوووُلا لبو و لو و و لل عوووب،ل
ااظ ًُ،لواا نًُلمى لااظ ًُلوموألثوىلتاوع ه ل وااطعيووفلئ ّل
مألة لحٌللألي ظ ل عفُل

و )ليسووه ل ليووعقلاٛهلوو ٚل

لمىته ،لوهن ل واا ٓ لبن لاا اع،لفًوذكعلئنهوىلل ليعا موىال

ل ئ لتاةا لم لفبلاسسًُ،لواا ا ُلاكاا فبل لهوو و لاووووىٙلئ ّللا لت وو و إللةوو و لوبوو و هىلل جلنووووُل
اان ل،لوااعال ُلم عفاوبلهلوىاالا وىادل لاا و ل وحذلهىلمألاجلحًى،لفًحة لالوألي ظو لللهوذال
احملوووًهللو وبل،لوا

مسوووُلاكااو و فبلااةضو و ْل،ل اا ووووو ٚلبعوووووِلحمووو و ولَلاا اوووووعل لاا ٓووو و ل

وااس د ُلم عفابلا ٙانا ،لوااسو ل ُلم عفاوبل وااةعسة لوا و ل لااويتلاهاو ّلإاًهو للذاتوبل،ل
لأ ّلااس دَلتاح ل لد ىموُلا او ه َل ى و ل ثووىل ضووً ل للحعاهملو لإإللبو لاا اووع،للًو ل
ااى ىد  .)2ل

ئ ّلحووٌللووألي ظ و لل ووعب لم و لخية و ل لإةن و ل

ومألااىاضو لئ للالوألنةًو لاٛن اسوٌلللو ّلل اان سلجبىهعلاا يألوهلٚصُلاٛهل، ٚلوياو عل
لاس يوووُل و و لاناهوووألإاًوووبلللاْهلااةعسوووةًُ،ل ئنّبلا ُلإإللم جو ا لإلةنو بهىل،لوهوذالمو لٙل

وً ٙمل لبو لااا ول لضللوالاا و لواااوعي ُلئول ن ةووُلاوووبللووبل،لإذلٙل عوو ل وووىّلب عووبل،لف ةوو ل
لالااةعسوةُلوااو يأل،لولمو لاا زوُلبنو هلإإلل لا و ّلم و لص و ي بلا ازووى لإإلللاجل يووعَلااوويتل

اا و لاإلنس و نٌلااووذٍليسااووع ل ف و لاا وو ل هلوع لمنهو لحاووِلان ضوأللحً تهملو لفًهو ،للوا هووىل
لةزُلالألنةً لاجل ن لا ً اٌلااوذٍلان ول ل
اا عوووىٍلاًطعو و لبعوووِلح و و ٓ لاا وووى لوااى وووىدل
ل ااأمو و ،لماو و اّل لذاو و لإإللئهملًوووُلاااجعلوووُل موووألتسو و ٗٙتبلاا ج ٓ ًوووُلااووويتلئث لهو و ل للو و ْل
ووٌلماوو عُلا عفووُل

ااذاتًُلواٙبامل دلبعوِلاا و ل لم عفوُلا و ا لل ةزوواب،لوحمىلهوو لاٛ
ولعىغلا و لل لب موُل،لإذلكو لق و وللحوٌللوأل واٙلت و و ْلل اوووذا لإإللبو و لا و و لوفو و لتزوووىلل
ي ظو لاٙتزو لل ا و لااة و ،لواٙهاو اْلإإلل ب ووعٍلىعووِل للٗيووُلا ووا ةًُلوإيووعاةًُلبووأل
ف وووعَلا و و ا ل،لل و و لم عفاوووبلبعوووى لااط ً وووُل ئصى لا عفُلت مألمجً للاا عى لا ا اواوُل ل
يووُلحووٌللووألي ظ و لة و ل

ك فُ،لوم لذا لاحا لإإللم عفُلااع ُلاايتل ل بزووعه،لوك نووألح
يو لكه للنةسووب،لو لي عووملم عفاهو لإٙللطعيو ل الت طألل لأللنةً لم لئنبلئهلذه لمألالأل ًن ل
يًصلمازى لتسوملًبلاس يوُل و )ل،لإذل كمل و لت و مألاإلي و لَ،لمووألئ و لذا و لك نووأل
ك نألا ديعلة لة دتبلإإللاجل يعَلاايتلفًهو ل مىضوو و لتووووأثعلوا وو و لمووووألاوو و لئدلوو و ْلاا ووووعبل
ل

حووووٌللووووألي ظووو ،لف نووووألتعووو لئو لم عفووووُل ومة عيبلمألئم ل ى لاى لو
تان هِلإإللالألي ظ للى ىدلاا اعلف عملبلااع ُل ودانًً لديةىلااذيأللنىاليًزً لبعِلي كعُل
وح ثبلبوألن و ٓ لاا اوعلومو لياوىله لموألنملو ل حٌللألي ظ لكاًزًُلم وكعٌلونع ا  .ل
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ل

ثووىل و ْليووه بلااو يألااسووهعولدٍ،لااووذٍل

وكو ل لة ووعلاا ٔووعلةعملو لل ضووه لفووى ل

اياهعلل ااًيلا اى ،لوكو لواو ل ل وهعولدل ل و ،لإذالئهلع نو لئيو ين لٙلن و دلنعاهو ،لإٙل
غعلٌلإيعا لوانع لبعِلكا لااة بلوااةعسةُ،ل ئنّ ل ل ونُلا سو ْلنعت وٌلاا زوعلماوعفالبعوِل
وئة و ل لحع و لول وو ادل،لوةُا و ل لبهوو لصووٚقل ااةضووو ْل،لنووو ةعيألمووووألكووول ّىَ،لفعقووو ليأتًنووو ل
ااوو و يألاٛيووووىلٌلل وو و لئ للُمووووٌلل ا ن ةووووُل وووونُل ك مو لمووأل...لااووًملألخموورا لاو لاسملووِ،ل
586ه،لاًانو و و لاا زوووُلل و و لئ لئ وووعّلبعًهو و ل وئحً ن ّلي ولن للوعو ل نًوُلتوىم لموألاجل نو ل
ك و اّلمووألاااحووىيعل،لوااسووهعولدٍلمووألئبوو ٚل ا ٛووألاااووعةٌلو رنو للطووىال لدمو لوي يو ن ل
ااازى ل ل م نبلومألف ه ْلبزعهلوااة ٚةُل لي قلاٛلا لو
ا اهىليألواوبلموذه ل لااةعسوةُلانطوىّلبعًوبل ااىنأ .ل
كا لووبلااووذٍلمس و هل ح ملووُلاإلي وعلا )،لوئم و ل

اّلبعِلو

لفناحنألوناا لإإلل

ف ًنو و لذموووأل لاازو و ىدلاوووًّٚل...لإذْلللئينو و ل

ل و اابلا سوومل َللووول اا علووُلاا عي ووُ)للفملسوواىح َل اهل ه لدهل لمألاا ىَّلمسعمل ّل لاًعوُللةملوعاْل،ل
مووألةزووُلحووٌللووألي ظ و لااوويتلهلووهلالووأل ووًن ل و لمن و لهللة ووُلص و ل للمووألي و نٕلااووىادلٍل
ئصىهل لوفزعه لالألنةً لاٛن اسٌ،لوااع و اُل ا ٛألمألاا

ُلا لكُلموألاااوجعَللوةو ل

ن ووووأل لذيوو و لكا لووووبل ح ملووووُلاإليووووعا )ل انو لإنووٌلئحطووأللى ووبلهلٚصو مل لو ٔا ملولل
لاح ً و لهنووعٍلكىلي و ل،لوة و ل و ْلفًه و لل و ل

مووأل و أللن ووألي وال لوهووىلذالماووعوقل للة ووُل

فع لم ٌلئهلٌلب صىلمألدي للم لولاْلاانهوعل ئلً مل  .ل
إإلللٚدلا عبلانزً لن ٓةُلموألنًوىلل و ح ل

فعمل لةعئن لااعة ُلف ذالفًه لئنّبلموألاهلو دٍل

ااعجُلا ضعاْ،لفىة ن لل اُل ل اا عيُلااظ ل ئلً ملووو و لوئنّوووولبللسوووووىلا لااوووووعكألااوووووعحًىل
ئهعووه لئبووملم ينووُلاا و وا ،لفعملو لئحونّلئنّن و ل يىةن كىلفعىلتاا ةىالودبىن كىلفعىلتعحتعىال

ة من لبعوًهىلفجوأَّللوذموألئوٙدلاااوًيلا اوهىلل وئيعن لا ىلفعىلتةهملىا،لوئي لل لااعة ُلإاٌل
ل هلوو و دٍللووووألا وو و لااًملوو و نٌل،لئحوو و نىاللنوو ول،ل لأن و لي و لفوو ٚلإ ْللئلد لئ لتوواًعصلمووألئهلً و ل
فأهلذون لم ً يأللس ٚو لوئغو ٚلموألح يو ل،ل فووٚلتنًو ل لبو لااسووةعلوابازوومل لا عنو لوهووىل
وح سىن ل لة عللٔعلٙلنه يُلاسمل ه ،لوك ل ووىهعلااةعوو لاا ووٌلا سوواىاٌلبعووِلنووىاحٌل

فى لاا ٔعلا طعوُلااويتلبملوع لاضوىلن لةزوعل اا سوووى ،لفو و ذالئتًوووألوادٍلاانملو و للفو و نة ل
ما وًّ لوبعًووبلئلووعا لب و َل،لف ًوو لان ول لٙل ُنوو قل ذيعو و لوةو و ل لاسملو و ل لااوووذٍلئحًو و نٌلل و و م ل
بعوووووً ىلإ ّلصوووو متلاا زوووووع،لماجوووووعديألإ ْل ئمو و تمل وإاًوووبلااناوووىلل لوئهْعو و ِلئهعو و َلواةاو و ل
ئمسًاى،لئمّ لبن لاازو لفوٚللو للموألاهلوىٍل ل امعئت ل إنّه لك نألمألاا لعيأ لوامو لحًو ل
غً لُلاجل ّ.
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ت٘معل إ لدالعلهْ٘ٙلم طى لمز حا لوالك ل هلطوووىألكأنّهو و لدوآوووع،لف ط وووألاٛنهو و للموووأل
لااسةًنُلوة ل ل سىلا لجمعاه لومع ه  .ل ك و لااسوومل ْل،لفعمل و لان طوو لا و ْلبووألااعحووِل
لويوووووعقل لااعة وووووُلمووو و لهوووووىلكووو و ٓألل ل انه لاا ن ْلفواًعصلاهلوىاْلإإللاهلولىاْ،لوئا ًوأل
ااطعيو ،لفا و لاهل هو لو و ل لاااووملنلفووى ل فع لاٛف ٚلبعِلااسملىا لحاِلنحألاااملنل
لٗو ووون لإذْلوصوووعن لإإللنوووع لااظو ول لفعك نووو ل واا ملعلواا ىاك ،لفاًعزألمألئلل ُلباعل
لة لا ،لحاِل

ااسووةًنُلوهووٌلىووعٍللن و لل لمووى لك جل و لل ت لىت ّ،لوباعَلة ىللبنه لين
وذمألنعو لااز ىدلبعِل و لنوىلل وًن ْللحاوِل ي ضوووملإإللاا وو سل ة ضو و ّليسو و ا لول و و لئ ل
و ل اااوملنلبعًووبلداوًٚل ،لوا ًوأل و ً لا ل
ن وللصىم ُلئلًن  .ل
وحو للووًملولووالواو ٍل ا ووى لف و لمووأل فةطنوووأل ئ ّل هوووذالصوووعانٌلمسوووا ًمل ّ لوئهلووويتل
ا ووعةا لوبعفووألئ ّلةووىمٌل مىب و هىلااز و ل وئهعٌلة لئهلذته ل غ يًُلمألبذابلا للً ت ،ل
ئاووًنلاازو لل عيو لوبعملووألئ ّل اا عيووُلااوويتل ف وو ل لةطوو لموووألااعًوو لمظعملوو ّ،لولهوو لحُملّووِل

ك نألت ملو لا ٓو للجي و لب اًهو ل و فعه لل وكووو لىسلياطوووع لإإللصوووع ليووو ي ل،لولئيوووأل
ووعا ّلفًووبلدُلهووألينوو جنلمنووبلنووىللينااوووعل ل
و طعل بعًه لحج لَلمأل جً لمنضىد  .ل
فعمل لوصعن لإإللمىض لتاٚنىلفًبلاٛمىا ل
وتاوو حع لا ًوو هلئهلوووذ لةٔووعٍلااوويتلئلضوو امل
وئا ًاه و ل لااووًىل،لوكن و لنس و ل ل ليووُللذا ل
ئاوووىاقلود وووع ،لفًعةنو و لااسوووةًنُلهلًةوووُلمعو و ل
ولاْنوو ل يأهلوووذلكو و ّل وووةًنُلغزو و ،لوااةعو و ل
ا احى لة لمعللن لبعِل يعَليوأ ى لوموأ ى ل

ئةطوو و للاا ًوو وأل،لوياووووا لماوو و

ته لوياوو و ل

نه لمألإيعا لنىللاااملنلبعًهىلفج عوأل
ااسعا ل لفىلتنال كأل للوع لدوٙبلحتاوبل
اعلاا عو لوفىةوبلكىاكو لمو لبوع لمطو لقللل
ئي اه لإٙللل لٓه ل وااعا ًى ل لاا عى  .ل
ولئيووألا ٛو لواا ووىللة و لغ ل ول،لواا ووىسل

إإللاجل نو لاٛيسووعلمووألاجلووىدٍ،لوكو لم ووٌل وااسووعن لة و لنىي و ل لنووٌلت و واللاٛفوو ٚل،ل
مألاجلألمألي مل للالي ٍ،لو لح ملوٌلبوال ول ٌلا ً ا لمساىي ّلإذالنع لاانجىلااًملو نٌلموأل
اا طعلف عوألاعجوألانةًوىالفًوبلحاوِلصو للم و ل ولاْلدمووى للةً ووُلماأا ووُلتو لنسووجابلبن كو ل
اان ل،لفج عأل اّلحاِلانةزعألبونهىلوحت و ل وايووو و لاا ووو و لاا نزوووووعٍل لبووو و لاا وووووى ل
وب لللٌلح لولئيأل لااطعيو لمجو ىلبو دل وااةسوو و د،لوكوو و لم نوو و لغوووونىلفاكن هوو و ل ل

ومثىدلونةأل لتع لاا ي لللل وهوٌلهل ويوُلبعوِل اازحعاْ،لفأهع هو لاا او ا لووة وألفًهو لنو لل
بعويه لوئهلوذ لااو عالمو لاٛفو ٚلو عاهو ل صوو و ب ُ،لفعملوووو لان ط ووووألا سوووو فُلوان ووووعضل
لا ًووعوأل،ل

م و لاجل وألل لة و لولَلصوون اه لمسووا يعَلوبعًه و ل ااطعي و ل وف و للااانووىل لمووألااا و
فعئيووألا ٛووعا لاا عىيووُلاتزووعألله ول،لومس ووأل
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ل

ن مل ته لود ا ن ته ،لوت عملألإنا ده لوئصىاته ل فضووووعولٍلا، ٝلوا وووونملئلاووووع للاوووؤًال ل
ت ووع لمس ووٌلكأنّهو لصووى ل عسووعُ،لىووعلبعووِل ئح و همل لئ ّنول لإذالل ووألإإللاس و نل
صًعَلصمل ْ،لفا

نو ل

دلتن طو لئوتو لٍلوتنةزو ل اجملوووٌْلإاًنو و لواازو و ىدلإإلل نانو و لهًنو و ّلماوووِل

مة صوووعٌلموووألاوووذَلمو و لئنو و ل،لوٙليو و ا لاٛموووعل يوووؤأ،لواا ووو نٌلئنّوو و لتوووواًعصل لاٛهلوو و لإإلل
يا وووعللبعوووٌّللحاّو وِلان اووو لاا ملو و لو عةوووأل
ا اًملُ،لوهلع ألمألا لا لواا هى لح ّاولِل

ن لن لت لك ّلاا ٚدلاا عي ُللأ عه لمطع ّ .ل
لفةعحووألق و لة و ل،لثووىلة و لا وٌل لابع و ْىلئ ّل

ت ضًّألمألاسجعا لماى ه ّلإإللبالاسًو َل،ل هووذالاجل و لنووىلل ووًن ْلوفووى لهووذال و لنووىلل
فعئيووووألاازووووًعلَلاا ظًملووووُلبعووووِلةملووووُل وو و ل ووووًنالمسوووو ألوااوووو ٍلو وووو ل،لوموووو لئنوووو ل
كووو و اطىدلاا ظوووووًىل،لفسوووووأاألبوووووألاسًاووو و ل ل إلضوو فُلإاًوووبلإٙلم عوو لل إلضوو فُلإاووٌل،لوانوو ل
اجملامل ووُل لبووالاسً و َلا ان ملووُلا لاعووذذَللظ و ل ئ ادل هلعو لحاِّليناهٌلاانس لإإللا ع لااذٍل
ااا ه لاا ظًى لإ ّلهذالااطىدلم لهى،لوم لهذهل هوووىلاجلووو لاٛبظوووىلااوووذٍلٙل ووو لاوووبلوٙلئبل،ل
اازووًعَلاا ظًملووُ للف ووذلواح و لمووألاسًا و ل وكعن لب ً ه،للبلنساضٌْلومنوبللن او نل،لواوبل
و ًعبل لاا حووعل ووعل لف و لذاو لمو لكنووأل اا هووو ْلاٛبظوووىل،لواوووبلاجلووو ٚلاٛلفووو لواانوووىلل
ت ٌ،لوهذالاجل و لهوىلنوىلل وًن ْل،لواازوًعَل اٛةهع،لوهىلفى لااةوى لونوىللاانوىللوفوى لاانوىلل
صووىم ُلئلًو ،لف عووألمو لهووذهلاسًاو لف و ل ئ ّٙلوئلوو اّل،لوهوووىلا اجعووٌلا وو ّلليوووٌْلو كوو ّل
ئي و ه ،لئنوواىللنووىلئبلواح و ل،لوة و لهلووىلي و ًبل يٌْله ا لإٙلو هب  .ل
واة ا لفهىلئهلىت  .ل

فأن و ل لهووذهلاا زووُلإذْللت ًّ وعلاس و لبع وٌّلل

فعمل لمس ألوح ألب ن اهىلفةعحوأللهوىل و و طألمووألاهلووىاْل لاهل ويووُللووالةووى لاًسووىال
وفعحىاللٌ،لوص ُلاجل لولئيألئل نو ليوًً ّل قوو٘منالحم ى و ّل لدي و للا ووعبل،لول ووٌلم ووٌل

كووو اّلت ووو دلتناووو ّللااسوووملىا لواٛلضلموووأل موووألااعو وذَلمو و لٙلئنًو و لئ لئيوووعحبل،لف ناح وووأل
ىعٌلنىله،لف ًألل ها ّلماح اّ،لوماوًألإاًوبل والاهعألوحتسع لبعوِلا ة لةوُل،لوك نوألتعو ل
فسووعىلبعووٌلفسووج لا وبل،لوك و لئقح و ل ل ااعاحُلئحٚم ّل آعُلبعِل عبُ .ل
نىلهلااس ن ،لف ًأل م ن ّ،لويو ى لبنو هل
دم ن لا لمألئ علااط ً ُلوةًو لاهلًوىإلل،ل
مووألح و نلة و وا لف و لاووٌ لن ّمل و ل عزووألإٙل وةُ ْلاسمل ل ل ي ىل ي تبلفا عفىنهول،ل وم ل
ئ ّن لٙللُ للا لإإللاسو نلاا علوٌل،لوإ ّلاا ًو ل لل و لل ف و لبمل و لت ملعووى ل ل وة و لاسمل و ل لل و ل
ل م لهلع اوبل ل موّل،لفع ّملول لمس وألكٚموبلنو لل ئك ووعهىلٙلي عملووى للواازووَٚلبعووِلن ًووبلو اووبل
ب عووٌ،لوتأوهووألص و لهل ّلصووعافلا اووع لبعووِل ئمج ا  .ل
اهلوووو، ٚلوتضووووعبألإاًووووبلف وو و لئمّوو ول لاا وو و ْى ُدل
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ثملّو وُلصوووعُلةو و لَللوووالل و و اُلااسوووهعولدٍل

يوووُللوو اعمى لااووويتلتاوووفلبوووأللعابوووُل

اس

وةزووووُلحووووٌللووووألي ظوو و لتامل وو و لل اازووووىلا ل

ا نإ،لت لئكس لا نتلاس

ااةعسوووةًُل لمسوووأاُلحو و وعلاا و و لومزو و دلل

ف عي ّ،لك لل ةُلمان هًُلتأم ٚلا نإل

ا عفُلوهلعىدلااونةنلواان وىَلوااسو دَلوااعولذَ،ل

وئف

ٌٓلبمل و ّل

لهلااةعسةًُلاا ملً ُ.

أل ح
اذالفهٌلاما ادلاععّٗلا ٙااعاةًُلاايتللو ئه ل  -حتعو و ْ
الوووأل وووًن لوئ هو و لالوووألنةًو و ل لإنو و للنظعيوووُل
عووألااونّصل لصووملًىلاٛدبلااعفًو لااووذٍل
ااةوووً لااووويتلت عوووىلبعًهوو لف ٚوووةُللاإل ووو ٚل
ياحألاا لٖللط ة ل ًعًُلم هاُ.
يوووُلااسوووهعولدٍلل ٛدلًوووُلااووويتل

مث وُل ن و لاتز و للا و عيُلاان ووعلهن و للع اووبل
و ٙووًمل لااة و لالٌ،لوتضووًفلل و اُلااسووهعولٍل ّ -
إإللٛف و للااسو ل ُل لهووذالا ىضووى لىعً و ل
اس يُلمألهل ٚل عدلتزىيعٍلة لنظ هل
اا

ل لم دٓبلاٛواًُ،لوةضوًُلان و لا عفوُلل

لاان عيُلا عوفُ.

لاانا

مووووألاٛلواقلاازوووو فًُل،لئٍلا عفووووُلاازووووىفًُل -
اعى ىدلا ا اٌلوة ل ً لبألذاو لتسو ٗ ٙل
ل وو ٚلا ٘اووفلبع وِللا ووىال لواٙنا و ل ل
مهملُل اعهلفًهو للوح نًوُلااازوى للو ااة لل
اا و مألوا ٙااووعا لواااةس و لا سووان لإإلل
ااةعسووةٌل،لوهوووٌلحم واووُلالعاىفًوو للووالا عفوووُل
ح ٓ لب عًُلفعسةًُ.
اا عًُلواا افلاازى لاا ٓىلبعوِلاسو سل
 موووووألهنووو و لتةوووووى لهوووووذهلاس يوووووُل ووو و ٓعلوااووووذو ،لٙللوو و لإنّلهوو و ل ًوو و لفووووملةززووووٌل
اس ي لاٛدلًُلا سان َلإإللاس و ٓ ل ل
اةعسووووووةابل لاٛنووووووىاللوتا اوووو و ه لوه ىنهوووو و ل
وووووعده لو للم ياهووو و لومضوووووملىنه لمووو و لئ ّلل
وص و ىده لوهلعووىالااوونةنلمووألب و للاا ىا و ل
ف عته لمسا َلمألح ي ل و ل ًبل،لإٙل
وا ٛس د )3
ئنّهوو ليوو عألان ي حوو ّلوا وو ّلبملوو ل وو ه ل
لاس

وئم و لاتز و هل لل اسووعدلاا عملووٌلف و لٙموونل
ااسوووهعولدٍلمجعوووُلموووألاا ضو و ي لتو و هل لفًملو و ل
نسووملًبلااًووى لل و ٛدبلاا عملووٌلو
ذا لوف لاٝتٌ
 -ااع وووُلااسوووعديُلا طوووع َلل ةا

وووألحت يو و هللو و انه للاازوووى ل للعوووىغل
ا عفُلو للي ةُلااا

ووألتةزووً ل  -اما

لاس

يُلل

ل ل لواح .
ً لاا جً لوااة وعل

ا ٙااعاةٌلا هش.
و و لةع نًوووُل  -ةووع لا ٘اووفلا عفووُلاا ينًووُلل اةعسووةًُ،لثووىل

ئ ووووهملأل لإكسوو و بلاانسووووً لاا ززووووٌل

صوو غلاعا وو لبوووألذاو و لا وووُلئدلًوووُلماوووعةُل

لوبُلوله ْل عه لتاةى لبعوِل و ٓعللاانملو ذ ل

لزوووىلَلبو و لمو و ليضو و هًه ل ل دابلاا علًوووُل

اس
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ل

لحوووذالالوووألاانةوووًنلبوووْٚلااوو يأللوووألئلوووٌل اانةووًنللئ لينحووىلفًه وللذمووىاّلخماعة و ّلبووألالووأل
اسوووو لاا عيووووٌللاس ووووًىلا اووووهىللا ىاووووىدل نةً و لهل ص وُل،لإذللئّلالووألنةً و لئنووبلق و ولل
ل ماو و ل ووونُل607هوووولوا اوووىفِل ووونُل687هوووول ا ووعْلاٙهاو اْلاإللم عفووُلا لبو لو و لل عوبل،ل
ل ا و هعَ،لحووذولالووأل ووًن لوالووألنةً و ،لفووأافل وذا لل اان هلبألاٛبعاضلواٙنةو ٚلموأللل وُل
لاسسٌ،ل لحالئ ّلالوألاانةولًنللئّلئ ّل

ل و و اُلمس هو و ل ااع و و اُلاا معًو وُل)ل ل و و َل اا
ااع ووى لصووعِلا لبعًووبلو ووعىل،لبعووِلذمولىلم و ل م عفُلا لت إللت

لاإل و للى وىدهل،لوغ يوُل

صووون بل و و ل ىهل لل و و اُل حوووٌللوووألي ظو و )ل،ل ا عفُلاا عًوُلتعو لإنّلملو لت وع لصوة لا و ا ل
مضةً ّلبعِلاس يُللوح ّلدينًُلهل ازُ.للل ل وكمل اب،لاذال ليساط للط لةزابلك مو لئ ل
لب و دَلا و ا لم و ل
ك لالألاانةًنلك لاٛن و ْل لمزوعل يها و ٍللنةسووبلإإللئي و
إذلاكااوووفلااووو ولَلاا مىيوووُلاازووو عّل،لواوووبل اها آووبلإإللم عفا وبل،لهلووذالتزووع ل لاا زووُل
كاو و ل لااطو و لوااةعسوووةُلوااة وووبلواسو و ي ل اًسوووى لإإللاجل يوووعَلااووويتلناوووألفًهو و لك مو و ل

وااع ُ،لوبع للىلبوبل،لف ًو لإ ّنولبلموعضلمعضو ّل وحًوو اّل وووةًنُلفًهووللهلعوو لكوو لموووألاااجوو ل،ل
يوو ي اّلفىصووفلاووبلاا عًوو لمووألا ملووعلفووألِل،ل ئهلع ووووىهلمووووألب ااووووبلوتىحاووووبلوئهلووووذواللًووو هل

وةو ل ٙلئا ووِلا لت و إللو للو نمليووٌْلمووأل اًا ووع لاسًوو َلا نًووُلااوويتلت وو ئللووا عىلااع ووُل
وم عفوووُلااووونظىلا ٙامل بًوووُ،لوهنوو ليعا وووٌلالوووأل
ا ملع .)4ل ل
اانةًنلل لأل ًن لوالوألنةًو ل لضوعولَلت عوًىل
نسو و لالوووألاانةوووًنلل ووو اابلل اا معًوووُ)ل
اان سلئصى لا ل لوانٚبهىلبعِلاس ٓ ،ل
لزىلَلهلً اًوُلبعوِلاسو لليوًصلمسو هللف ضو ل
لً لئ ّلالألاانةًنليُع لذا لإإللاٛن ً ْلااذيأل
لووألنو ن ،لفج عووبللاويووُلٛحو اثه ،لاًسووا عضل
و ٗوالمااو ل ا،لف و لكو لنووثلماووأهلعلة و ل
حًو و َلل ووو لامسوووبلك مووو للمنوووذلوٙدتوووبلحاوووِل
ادلبعِلما موبلم و ل ل يو َلحاوِلا واىفِل
اكامل و لل ىاا وبل،لوةسووملألااع و اُلإإللئلل ووُل
اٛن ً و ْلبعووى لاااووع للك فووُ،لوم و لذا و لاحا و ل
ئةسو و لاٛو لتطوووع لفًوووبلا ٘اوووفلإإللت وووىيأل
اانو و سلإإللت وووع لهلزو و ٓصلا و و ا لا ٛو و ل،ل
ااع و و لا سوووملِللل مو و لونوووع لت عفوووبلاا عوووىل
اًسه لبعًهىلة ى لم ل ْللبلاٛن ً ْ .ل
واا ً َ،لو لاا سىلاا نٌلت وعضلإإللالهاو اْل
مألئ لذا لانطع لالألاانةًنل لل اابل
ك م و لإإللااس و َلاان ىيووُلواٛهل و لحت و علفًووبل
بوووألاٛحوو اعلااووويتلت عفهوو لك موو لل وو لوفوو َل إإللت عً و لئح و اعلااس و َلاان ىيووُلت عووًّٚلب عً و ّلل
بعووِلئ لو سلاا عووىلاااووعبٌلوح ٓ وبل،لفاأم و ل
ااع ى لصعِلا لبعًبلو عى .ل
ئح اعلااس َلتأمّٚلب عً ّلٙلياًسعلبعِلاان سل
لااع اُلم لثعاْلمضملىنه لإٙلئنّه ل لتو دل
إدلا لغ ي ته ،لئولوبٌلئ له ،لإذلكو لي وٌل
بوووألاثنووواالو و و الصوووةحُل ل.)5لحو و و لالوووأل
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لأ لب لإدلا لتع لاا يو ل،لٙلي وملئنهول لغو ل بعِلااواة
مى ىدَ،لهلذالة لل اابلهذهلاا عً لاٛح اعل اس
ااا لخيًُلت عًّٚلمنط ً ّلمامل

لوا عفوُل،لفملوألهنوللصوىل لتعو ل

ي ل ن ّلمألم ل لئصوح لهل،لكوأ ل

ّلم امل اّلبعِل ت ووووى لل ووو اُلالووووأل ووووًن لمنىنووووُللووو ااة

ل

ا ٛعىبلااسعدٍلاس و ٌٓلااوذٍلاةازو لفًوبل اا عٌ،لوك لالألنةً لةو لت وبل لذاو لموأل
مألاٛهلًعُللزىلَلتةع لل اابلبألاس

ي ل ئ

ج ِعلت ً اّلبعِلبنىا لاا زولُ،ل ل
لذا ل ليُ ْ

ااسووو ل ُل،لو لااىةوووألنةسوووبلاباملووو لاباملووو دال حووووالتزووووع لكوووو لموو وأللااسووووهعولدٍلوالووووأل
كعًو ّلبعووِلااوواة

لاا عووٌلاا و ٓىلبعووِليووعقل اانةًن،لاان افلهلًىألااونه لاازوى لبنو ل

اس ٓ لوااامل سلتةس لبعملٌلهل  .ل

ااسووهعولدٍلوااوونه لاا و يملبن و لالووألاانةووًنل،ل

هووذهلااع وو ٓ لاٛللوو لموو لو ووىدلاهلووا ٚلل وئم لئلع لم ل لهذهلااع ٓ لكمل لئلّلاجل ن ل
فًمل للًنه ،لوة لدمىلذا لاٙهلوا ٚلبوألت و يأل ا نىألل اًً لااسوعدٍلا وعت هلا و ٓ لاا عولىل
لبنو للئصوح لهل،لإٙلئنهو لتع وىل وتزووىلا لااةعسووةُل،لت و لي٘ك و لو ووىدللووذولل
من ه لاااة
ّلةززوً ّلي املو لبعوِلح و ٓ لاا عوىل،لو ل اووٜدبلاا عملووٌلبنو لاا ووعبلنىاتووبلهووذهلااع و ٓ ل
ئ
ااىةألنةسبلتسه ل لا ً لا عت و لئ و ّلل اٛلل لاايتلتن وان ه ل لهذهلا اُ .ل

اهلوامش:
 - 1الأل ًن لوالألنةً لوااسهعولدٍل حٌللألي ظ )لحت ً لئك لئمالألداللا ّل 2005ل.
 - 2لةع ووُل ووٌل ااسووهعولدٍلم٘ وونلاس ملووُلاإليووعاةًُ)لألاهلًٔووُلاا مووُلااسووىليُلاع اوو بل
ا .85
 - 3الووألاانةووًنل لااع و اُلاا

معًووُ)لحت ً و لب و لا وون ىلبملووعلناووعلجممل و لاا حووىعلاإل ووٚمًُل

ل  ٛهعلاا هعَل 1985لا ل.86
 - 4ي ا ،ليى فل اانزىالاٛلل ُلوم بىه )لداللاااعو لاا هعَللٚلت لييلا 43
 - 5الألاانةًنل ااع اُلاا
ل

26

معًُ)لا .88
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رمزية املاكن يف الرواية العربية
د .مأمو اجلنن *
أٌا األرض...
ٖا أّٖا الذاِبُٕ إىل سب ٛالقىض يف وّدِا
اسزثٕا دضد!ٙ
أّٖا العابزُٔ عم ٜدضد /ٙلَ متزٔا
أٌا األرض يف دضد /لَ متزٔا
أٌا األرض يف ؽشِٕا /لَ متزٔا
أٌا األرض..
ٖا أّٖا العابزُٔ عم ٜاألرض يف ؽشِٕا
لَ متزٔا!()1

تكزار وقاطعاْ فاملكااُ يف العىان األدبا٘ ِإ
الٍااابض امل فاعاانٔ ،لااٗط ٔعااا ٞلمشاادخ فق ا ،
ففاا٘ ك اااش عاااعزٖ ٛأسااالً الٗق اا ٛلغاص ا ُٕ
باعالر ٖقٕه :إُ املكاُ لاٗط ثجابا ٛالٕعاا ٞأٔ
اإلطاااار العزفااا٘ ال كىٗمااا٘ ،بااان إُ عالم اااْ
باإلٌضااااُ عالمااا ٛدِٕزٖااا ٛتماااشً ات اإلٌضااااُ

ٔكٗاٌااْ( ،)2فكاان األسوٍاأ ٛاألوكٍاا ٛتؾاابض
وااادواكاً لباا ر ٚاسباااط عٍاااد ال شمٗااانٔ ،رثاااا
ميكٍٍاااا أُ ٌاااز ٝالفاااارل باااس ؽااإر ٚالضاااطض
ٔؽاإر ٚالعى ا الااذٍٖ ٙطما وٍااْ ٔإلٗااْ الضاازد،
لااااذلك ٌمشاااام يف عاااادد وااااَ الزٔاٖااااات بعااااض
األوكٍ ٛاليت تعد وكاٌاً و باد ً بس األوكٍٛ

وا تشاه دراص ٛاملكااُ يف الزٔاٖا ٛالعزبٗاٛ
ٌااادر ٚيف الٍقااد العزباا٘ فكاان وااا مدوااْ الٍقاااد
كدراصاا اات وٍفؾاااام ٛساااإه املكاااااُ ٔد ل ااااْ
ٔروشٖ ْ ٖ ذأس إ كى ًا ممٗالً ،لذلك صعٗت
وَ خاله ِذٓ الدراصا ٛامل ٕافاع ٛسإه "روشٖاٛ
املكاُ يف الزٔاٖ ٛالعزبٗ "ٛأُ أساأه أُ أفا٘ٞ
بعض دٕاٌب طبفٗ ٛسٕه املكاُ ٔروشٖ ْ عمّا
تكاإُ سااافشأً ،وضاااعداً سقٗقٗ ااً لمىشٖااد وااَ
الدراصااات ٔوضاااِى ٛو ٕافااع ٛيف تطاإٖز بٍاااٞ
الزٔاٖاا ٛالعزبٗاأ ،ٛعٌٕ ااً عماا ٜالاإع٘ ازبىااال٘
لمىكاُ.

املكااا ااُ ازبغااااازايف( )4فاملكااااااُ ازبغااااازايف
وٕدااإد كىاااا ٌغاااعز باااْ ٔ كىاااا عبماااي،
ٔازبغزافٗا لٗضت ب عدد و اِزِا املخ مفا ٛواَ
صّٕه ِٔقاش ٔدباه ٔأٌّار ٔحبار ،بن ٖ عادٝ
لااك إىل الٕؽااف املٕفاإع٘ يف ال عاابري عٍااْ،
فاملكاااُ أدبٗ ااً أكاام وااَ ٔدااْ األرض ٔأعى ا

واَ ِااذا املٍطما ت فاعان الطاازل ال شمٗمٗااٛ
لزوشٖااا ٛاملكااااُ يف الزٔاٖااا ٛالعزبٗااا ٛبااااخ ال

*

ٖكاد ٖكُٕ وقؾٕداً(.)3

*

لااااذلك فاا ا ُ وعٍاااا ٜاملكاااااُ املٕداااإد يف
األعىاه األدبٗ ٛخي مف كجرياً عاَ وعٍأ ٜدإد

أديب سوري.
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واااَ عىقّاااا ،فّااإ ٖضااابض واااش فاااٗا ٞالغاااىط،
خياطااب القىااز ،لااذلك ظبااد أُ األدٖااب ٖبشااح
ثٍ ارٓ اشباـ و ذٕ ً بس األوكٍٔ ٛالعؾٕر
ٔاألسوٍاااا ،ٛلااااٗخال فاا ا اد ا خااااز ٔوغاااااعزٓ،
ٖٔزتفااش بااْ إىل الٍذاإً س ااٖ ٜقااٗ اك وعٍااٜ
املكاُ ازبغازايف ٖٔاٍكىػ إىل أو اار( :غزفاٛ
اسباااادخ)ٌٔ ،ضاا ا طٗش بعاااادِا أُ منٗااااش الااااٍؿ
ا دبااا٘ واااَ خااااله الٕؽاااف واااش الدمااا ،ٛالاااذٙ
ٖزتب باملكاُ ٖٔزتب املكاُ فْٗ ،وَ خاله
الضاارئر ٚالشوٍٗاأ ٛتضمضاامّا ،وااش وااا ٖمفّااا وااَ
غىااإض بعاااض الغاااِ٘ٔ ،ٞاااذا الغىااإض لاااٗط
دِٕزٖاااً يف األعاااٗا ،ٞبااان واااا الاااذٖ ٙاااجريٓ فٍٗاااً
سقٗقاا ٖٔ ،ٛكااد داااُ كاإَِ أُ يف األعااٗاٞ
ٔاملكاااُ عااعزٖ ٛأٔ ةٗىٗاا ٛوااا ،وااَ خاااله
ضب ِٕ ٝذٓ األعٗا ٞبن وَ خاله بٍٗ ّاا امل ىجان
ٔاملااازتب باملكااااُ الزٔاٟااا٘( ،)5فالٕؽاااف يف
املؾطمض األدب٘ ِٕ تؾإٖز العااا اشباارد٘ أٔ
العاااا الااداخم٘ وااَ خاااله األلفااات ٔالعبااارات
ٔتقاإً فٗااْ ال غااابْٗ ٔا صا عارات وقاااً األلاإاُ
لد ٝالزصاً ٔالٍغي لد ٝاملٕصٗق٘"(.)6

فا االزأ ٙاملااا ىكَ ضاااَ تٕتٗاااف لغاااٛ
األدش الٕافاااش ٛلاااد ٝامل مقااا٘ٔ ،واااا فّٗاااا واااَ
تغاابّٗات ٔاص ا عارات ٔصباااسات ٔاٌشٖااا ٔعااٗ٠اً
وَ فزٔش عمي البدٖش ،فالمغاِ ٛا٘ الايت تؾإ
ا صا ا عارٔ ٚالزواااش ٔال غااابْٗٔ ،تٍااا ر الؾااإرٚ
الفٍٗٔ )7(ٛمد ٌ از العازش إىل ال غابْٗ بٕؽافْ
األصااااامٕش الاااااذٖ ٙضاااااّي يف ت صاااااٗط اإلٖقاااااا
الغاااااعزٖ ٔ ٙضاااا طٗش الكاتاااااب أُ ٖضاااا غ

عٍْ( ،)8فاملكااُ واَ سٗاح العىا ٖ العاٜ
إ وااااااَ خاااااااله فااااااعف الٕؽااااااف الضاااااازدٙ
ٔالغاااااوض ،فاألعااااذار ٔالبٗاااإت ت ىاااااِ ٜوااااش
اسبدخ ،كىا لٕ أُ الفقا ٞاحملاٗ بّاا ٖاذٖب

07

كاان فٕاؽاان الضااطٕ ٔبااذلك ٖؾاابض املكاااُ

أكجاااز تا ا ثرياً ٔأكجاااز مشٕلٗا ا .)9(ٛفالٕؽاااف
عكن وَ أعكاه ا خ اشاه ٖقإً الازأ ٙفٗاْ
بٕؽاااف املفاؽااان الكااام ٝليعاااٗا ٞإ ٖزصاااي
اشبطااإل العاوااا ٛلمغااا٘ ٞاملٕؽااإ  ،بغاااكن
صطش٘ دُٔ اشبٕض يف تفاؽٗن دشٟٗاتْ(.)01

ٔت ّااز وااَ خاااله روشٖاا ٛاملكاااُ ك ٌّ اا
لُٕ وَ ألٕاُ الطٗف ،الذ ٍٖ ٙى٘ إىل اجملا ت
اجملااأر ٚامل ىاااٖشٔ ،ٚك ا ُ القااار ٖ از ٝاألف ا
عم ٜوزو ٌ ٜزٓ ،ضبٗطااً باْ واَ كان داٌاب،
داٟزاً سٕلْ كىا تادٔر الدٔاوا ٛائاٟمأٖ ،ٛغاعز
باو اااادادٓ ٔعشل ااااْ ،دُٔ أُ ٖبمااااا واااادآ ،أٔ أُ
ٖؾن إىل طز وٍْ ،بغٗا ٛأُ ٖك غاف روشٖا:ٛ
العالماا ٛباملكاااُ ا ا ٔروشٖاا ٛعالماا ٛالغخؾااٗات
باملكاُ ا ( )00لٗ شإه ِاذا الفقاا ٞاملكااٌ٘
إىل وف اااااا لمز ٖاااااأٖ ،قااااإد الغخؾاااااٗات إىل
األسداخ داخن الضازد الزٔاٟا٘ ،أٔ القؾؾا٘،
ٔميكااَ أُ ٖبمااا أمؾاا ٜسااا ت ا ٌاادواز بااس
الغخؾااااٗٔ ٛاملكاااااُ يف سااااا ت عدٖااااد ،ٚوااااا
ٖضااااعدٌا عمااا ٜفّاااي أعىا ا سبىٗىٗااا ٛاملكااااُ
ٔعا ااعزٖ ْ ،كىاااا يف وؾاااطمش٘ ا ٌفؾااااه/

ا تؾااااه واااَ املٍطاا الزٖافااا٘(ٔ )02خباؽاااٛ
تمااااك الاااايت تُبٍاا ا ٜعماااا ٜتقٍٗاااا ٛوعٍٗاااا ٛتٕتااااف
اخاامااااات الااااشوَ حبضااااب د ت الااااٍؿٔ ،
خيف ٜيف ِذا اجملاه أُ بعض الٍ ااٟر ال شمٗمٗاٛ
متكٍٍّا وَ ال ٕؽن ٔا ص ٍ از إىل أُ:
(ا تؾاااه ٔا ٌفؾاااه) ميكااَ أُ َٖشاادُثا
وعاً يف آُ وعاً عم سذ الشوَ.
ٖبٍ ٜلاك يف ضبألا ٛلالماااش واَ روشٖاٛ
الطام ٛالغعزٖ ٛيف ٔوَ خاله وفّٕو٘:
(العشلٔ ٛالعالم )ٛا (ا ٌفؾاه ٔا تؾاه).
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لذلك تُقاظ الزٔاٖ ٛالعزبٗاٌ ٛقادٖا اصا ٍاداً
إىل اف اسّٗ ّااااا ٔٔتٗف ّااااأ ،كٗفٗاااا ٛإدخاااااه
القاااار إىل عااااا الزٔاٖااا ٛال خٗٗمااا٘ ب بعادِا اا
كمااّا ،وااَ خاااله تقاادٖي اشبمف ّٗاا ٛالعاواا ٛئااذا
العاااااا ٔاشبمفّٗاااا ٛاشباؽّاااا ٛبكاااان عخؾاااااٗٛ
لٗض طٗش طالقار ص واَ ربا اشبٗإل ٔاألساداخ
الاايت ص ٍُضاار فٗىااا بعااد(ِٔ ،)03ااذا ٖعاا أُ
اف اسّٗ ٛالٍؿ الزٔأ ٟ٘سدٔ ٚتٗفّٗٔ ٛأصاصاّٗٛ
ُىّااد ملااا صااٗ ت٘ ،فق االً
وااَ ٔساادات الزٔاٖاا ،ٛت ِّ
عىااااا تقدواااْ لمقااااار وااااَ وضاااإغات ربٗٗمٗااااٛ
لمشٕادخ يف اجمل ىاش الزٔاٟا٘ٔ ،تغاري الزٔاٖاات
ات البٍاااا ٞامل ىاصاااك إىل أُ ا ك فاااا ٞبفقااازٚ
ؽااغري ٚيف عاادد ممٗاان وااَ األصااطزٖ ،ضا طٗش
دبضاااااٗد ٔتٗفااااا ٛا ف اسّٗااااا ،ٛواااااا ٖعااااا أُ
ا ف اس ّٗاا ٛذب اااز إىل عاا٘ ٞوااَ ال فؾااٗن ٖ ااٗض
لمزٔاٟااا٘ فزؽااا ٛلبٍااااٌ ٞاااؿ ٔ ٙسااادٔ ٚتٗفّٗاااٛ
أصاص اّٗ ،)04(ٛفٕؽ اف املكاااُ ا عماا ٜصاابٗن
املجاااه ا القااٗ ٔاملغم ا يف الزٔاٖااِ ٛاإ وٗااداُ
خؾاااب لؾااازا األفكاااار ٔالغخؾاااٗات ،أواااا
ٔؽااف املكاااُ املف اإ فّاإ يف الغالااب املكاااُ
احملبٕش الذ ٙت ؾن بْ وش وَ ذبب ا األطااله ا
فاملكاااااااُ بزوشٖ ااااااْ ِاااااإ دبضااااااٗد لمفقاااااااٞ
ال خّٗٗم٘(.)05
لذلك ٖك ضاب املكااُ يف الزٔاٖا ٛأِىٗاٛ
كاابري ،ٚألٌااْ أسااد العٍاؽااز الفٍٗاا ٛلمزٔاٖااٛ
الا اذ ٙدباااز ٙفٗاااْ األساااداخ ٔت شااازك خاللاااْ
الغخؾٗات فشضب ،بان ألٌاْ ٖ شإه "املكااُ"
يف بعاااض األعىااااه امل ىٗاااش ٚإىل فقاااا ٞااإٙ
كن العٍاؽز الزٔأِ ،ٟٛٗإ يف الاٍؿ الزٔاٟا٘
لٗط عٍؾزاً ساٟداً بن عم ٜالعكاط فّإ ٖ خاذ
٘ عدٖاااد" ،ٚبااان مااااد
أعاااكا ً ٖٔ قاااىَ وعااااٌ َ
ٖكُٕ يف بعض األسٗاُ ائد وَ ٔدٕد العىن
كمااْ"( )06فبٗاات اإلٌضاااُ ٖعااد تعاابرياً صباسٖ ااً

عَ الغخؾٗٔ ،ٛاو داد ًا ئا "ف ا ٔؽفت البٗت
طوااجالص فقااد ٔؽاافت اإلٌضاااُ"(ٔ ،)07لمٕؽااف
ٔتٗفااا ٛال صاااٗط لمبٗ٠ااا ٛاحملٗطااا ٛالااايت دبااازٙ
أسااداخ القؾاا ٛفّٗااا ٔسبكااٌ ٛضااٗذّا ،جعماْ
امل لاااف أُ ٖا ا د ٙدٔر ًا واااا يف بٍاااا ٞاسبااادخ واااش
ضبأل ٛتطٕٖش المغ ٛباٌضٗابٗ ٛل كُٕ مزٖب ٛوَ
لغ ٛالغخؾٗ ،ٛلك٘ ذبق عاًٗ ٠ا واَ املٍطقٗاٛ
الفٍٗاا" ،ٛألُ الغخؾااِٗ ٛاا٘ الاايت تااز ٝالغاا٘ٞ
ٔتؾاااافْ ٔت اا ا ثز بااااْ"( )08فالفقااااا ٞالزٔاٟاااا٘
ٔاملكاُ الزٔا ٟ٘وؾطمشاُ بٍّٗىا ؽامٔ ٛثٗقاٛ
ٔإُِ كاُ وفّٕوّىا طب مفاً:
 .0فاملكاُ الزٔا ٟ٘سس ٖطم ٖ :ده عمٜ
املكااااُ داخااان الزٔاٖااا ٛصااإا ٞأكااااُ وكاٌا ااً
ٔاسداً أً أوكٍ ٛو عدد.ٚ
 .2أوا د ل ٛوفّإً الفقاا ٞالزٔاٟا٘ :فّإ
ٖق ؾاااز عمااا ٜصبىااإ األوكٍااا ٛيف الزٔاٖاااٛ
فشضااااب" :باااان ٖ ضااااش لٗغااااىن اإلٖقااااا املااااٍ ي
لمشإادخ الايت تقااش فّٗاا طٔعاازضص ٔدّاات ٌ ااز
الغخؾٗات فّٗا"(.)09

فالاكٗش عم ٜاملكاُ وَ ا صااتٗذٗات
املّى ٛاليت ٖمذ إلّٗا الكاتب :فىدٍٖ ٛالقادظ
ا ا وااجالً ا لااٗط ِاإ املكاااُ الااذ ٙدبااز ٙفٗااْ
األسداخ ٔت ؾاار فٗاْ الغخؾاٗات فقا  ،بان
مد ٖك ضب مساات الغخؾاٗ ٛاسبٗا ٛيف بعاض
األسٗااااااُ إ ٖااا ا ي ذبدٖاااااد أدٔار الغخؾاااااٗات
الزٔأ ٟٛٗف عى ارتباطّا باملكااُ ،واا ٖادفش
الكاتاااااب إىل إفااااافا ٞؽااااافات خٗالٗااااا ٛعماااااٜ
خؾاٟؿ املكاُ الفعمٗ ،ٛعما ٜأصااظ ال خٗان
احملاااض فالكاتاااب "ٖٕؽااان اإلسضااااظ ثغاااشٝ
اسبٗااااأٖ ٚقاااااعف ال كٗااااد عماااا ٜتٕاؽاااامّا
ٔاو ااداداتّا"(ٔ ،)21عماا ٜالعىاإً :فاا ُ الزوااش
املكااااااٌ٘ يف الزٔاٖااا اات الفمضاااااطٍٗٗ ٖ ،ٛضااا اي
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بضااىات وعٍٗاا ،ٛواااا جعمااْ رواااشاً وّٗىٍاا ًا عماااٜ
صبىااان الٕسااادات امل صضا ا ٛلما اٍؿ اسبكااااٟ٘
الزٔاٟااااا٘ ،فاألساااااداخ ٔالغخؾاااااٗات ٔالبٗ٠اااااٛ
ٔالاااشوَ ٔرثاااا المغااا ٛواااا ٖا ادفش تماااك الٕسااادات
ل صااٗط الزٔاٖاا ٛالعزبٗاأ ٛخباؽاا ٛتمااك املعٍٗااٛ
بققٗ ٛفمضطس ٔاألرض(.)20

فاملكاااُِ :اإ اإلطااار احملاادد شبؾٕؽااٗٛ
المش  ٛاملعازب ٛلمشدخٔ ،البٍٗ ٛاملكاٌٗ ٛلٍؿ
وااااَ الٍؾااااإـٖٔ ،السااااام أُ الكاتاااااب ماااااد
ٖضااااا خدً يف رٔاٖ اااااْ فقااااااا ٞروشٖااااااً خاؽااااااً
كاملدرصاااا ٛوااااجالً إ تغااااكن ٌقطاااا ٛاٌطااااالل
ٔضبطاا ٛعباإر تققاا٘ فّٗااا عخؾااٗات الزٔاٖااٛ

ٔم ااً وعٍٗ ااً ثااي تعاإد إىل عاملّااا اشباااـ(،)22
ٔذبق البٍٗ ٛاملكاٌٗ ٛألٌضال أكجز عىٕوٗا،ٛ
ٔمااد تكاإُ ِااذٓ األٌضااال تٗااار ًا وااَ ال ٗااارات
األدبٗٔ ،ٛإوا ٌضق ًا صبىالً لجقافا ٛواَ الجقافاات
اإلممٗىٗااا ،ٛسٗاااح "تااادخن بطزٖقااا ٛضبااادد ٚيف
ؽزا وش ِذٓ الؾاٗغ ،)23("ٛكىاا أُ ٔؽاف
املكاااُ ٔساادٓ ٖضاااعد عماا ٜت صااٗط الفقاااٞ
الزٔاٟاااا٘ ،لااااذا بااااد وااااَ اخاااااال اإلٌضاااااُ
لمىكأُ ،ال فاعن وعْٔ ،العٗػ فْٗٔ ،تمىاط
ٌبقااْ فاملعٗااار اسبقٗقاا٘ لمىكاااُ ِاإ يف بٍاااٞ
الفقااا ٞالزٔاٟاا٘" :فاا ا ظبااض الزٔاٟاا٘ يف ِااذا
البٍااااااا ٞوااااااٍض املكاااااااُ خؾٕؽااااااٗ ٛالاماااااا٘

الفاا "( )24فالٕؽاااف يف اسبقٗقااا ٛواااا ِااإ إ
ؽاااإرٍِٗ ٚاااا ٛو باٍٖاااا ٛصاااإا ٞأكاٌاااات ِااااذٓ
احملاكا ٚسقٗقٗٔ ٛامعٗا ،ٛأً ضباكاا ٚو خٗماٛ
ِٔاذٓ الؾاإر ٚوزتبطاا ٛبغااكن أٔ با خز بٍ اازٚ
الاااازأٌ ٙفضااااْ "ٔعالماااا ٛاملكاااااُ باااااسبٕادخ
ٔالغخؾٗاتٔ ،وزتبط ٛكذلك بقدر ٚالزٔاٟا٘
ال عبرئٖ ،ٛباألِدا اليت ٖزٖد ذبقٗقّاا"()25
لااذا ف ا ُ القاإه ثكاٌٗاا ٛاسببكااٍٖ ،ٛكااز
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اسبزكااا ٛالشواٌٗااا ٛفّٗاااأ ،ماااد ٗمٍاااا "عماااي
العالوات" إىل إدراك ددٖد لمىكاُ ،فّٕ لٗط
فقاااااا ٞفارغااااااً ،لكٍاااااْ ومااااا٘ ٞبالكاٍٟاااااات
ٔباألعٗا ٞازبش ٟٛٗاليت ميكاَ فؾامّا عٍاْ،
وااا ٖقااف٘ عمٗااْ أبعاااداً خاؽاا ٛوااَ الااد ت،
ٖٔ فز عَ املكاُ بس رٔاٖا ٛالغخؾاٗٔ ٛرٔاٖاٛ
اسبدخ ،يف ثٍاٖا الٍؿ كعالوات فزعٗ ٛتإفز
إطاااااراً تؾااااإرٖأً ،تضااااااِي يف إٌ ااااااز الد لاااااٛ
بغكن إفايف.
ٌٕادْ يف الزٔاٖ ٛفقا ٞبغكن خااـ،
ٔإمنا ك دشأ ٞعٍاؽز ،وٍ إر إلّٗاا بطزٖقاٛ
خاؽاااا ٛفالز ٖااااِ ٛاااا٘ الاااايت صااا ىدٌا باملعزفااااٛ
املٕفٕعٗ ،ٛأٔ الذاتٗ ٛاليت ذبىمّا الغخؾٗات
عااااَ املكاااااُ ٔالكاتااااب ِاااإ الااااذُٖ ٙخقااااش
العالمات اإلٌضاٌٗ ،ٛيف الزٔأٖ ٛالٍ ي ٔاسبدخ
ٔاملكاااااُ ،فٗمذاااا إىل المغاااا ٛإلفاااافا ٞبعااااض
المىضااات الذٍِٗااا ٛالفٍٗااا ٛلغٕٖاااا ل قٕٖاااٌ ٛؾااْ،
فىجن ِذٓ الؾفات اليت تطم عم ٜاملكاُ ِا٘
أفكار صبزد ،ٚتضاعد عم ٜدبضٗد األسداخ،
ٔتقااف٘ عمّٗااا طابع ااً ممٗااشاً ،وااا ٍٖطب ا عمااٜ
العدٖاااد واااَ املٍ ٕواااات ا د ىاعٗااأ ٛالدٍٖٗاااٛ
ٔالضٗاصااااٗٔ ٛاألخالمٗااااأ ٛالشواٌٗاااا ،ٛفزوشٖاااااٛ
املكاُ يف الاٍؿ الزٔاٟا٘ ،ىان ؽافِ ٛاوا:ٛ
ِااا٘ تقضاااٗي فقاااا ٞالاااٍؿ إىل فقاااا َٖٞغاااري
و قاطعسٔ ،ف وبدأ أصاص٘ ِٕ :اٌعداً مابمٗٛ
ا خاااالٔ ،ميكٍ اْ وااَ دعاان بعااض األواااكَ
وباساأ ،ٛبعقااّا ضب اإر ،ٚفالقؾااز ضب اإر
عماا ٜالفقاارئ ،بٗاات الفقااري وبااا لمغ ا ٔ ،وااَ
الؾااعب عماا ٜالفقااري اخاااال القؾااز ٖٔ ،ذضااد
يف ِاااذا املكااااُ الزٔاٟااا٘ واااَ خااااله ال ىجٗااان
لمقٗىااا ٛباملكاااأُ ،ال قابااان باااس القاااٗي ٔباااس
األوكٍاا ٛوااَ خاااله ال قاباان ،فالقؾااز العااال٘
الٕاصاااش الكااابري لمغااا القااإٔ ٙالقاااادر عماااٜ

رمزية املكان يف الرواية العربية

الفعااااانٔ ،البٗااااات الؾاااااغري القاااااٗ لمقاااااعٗف
ٔاسبقري ٔالفقري.
ِٔااااذا ٖ خااااذٌا إىل ضبااااٗ البٍااااا ٞالفااا
لمزٔاٖاا ٛو ذاااِالً الٕامااشٔ ،مثاا ٛر ٖاا ٛتؾااٍٗفٗٛ
أخااااز ٝماااادوّا غاصاا ا ُٕ باعااااالر يف ك ابااااْ:
مجالٗات املكاُ" :ف شدخ عَ املكااُ األلٗاف
أٔ الاازسئِ ،اإ البٗاات الااذٔ ٝلااد ٔعاااؼ فٗااْ

اإلٌضااااااااُ"(ٌٔ ،)26ضااااا ا طٗش أُ ٌ كاااااااد :أُ
املكاُ امل ٍاِ٘ يف الؾاغزٔ ،املكااُ امل ٍااِ٘
يف الكم ،لٗضا و قادَٖ كىا ٖ َ الابعض،
ٔ ميكٍٍااااا يف اسبقٗقاااا ٛأُ ٌٍااااامػ الؾااااغري
ٔالكااابري ثاااا ِااإ عمٗاااْ وٕفااإعٗاً ،بااان عماااٜ
أصاااظ أٌّىااا مطب ااُ ىااالُ إصااقال الؾاإر
امل السقٔ ،ٛاإلسضاظ بّىا يف دٔاخمٍاا ،فشاس
ال ٔؽاافاً سبذاازٕ ٌ ،ٚمااف عااَ القاازاٚٞ
ٌقاازأ وااج ً
لٍ ااااذكز سذزتٍااااا ،أ ٙأُ ماااازا ٚٞاملكاااااُ يف
األدش دبعمٍا ٌعاأد تاذكز بٗات الطفٕلا)27("ٛ
ٔمااد باازست يف ِااذا ا دبااآ عااد ٚدراصااات ساإه
فقاااا ٞالاااٍؿ" ،واااَ خااااله ذبمٗااان :العٍااإاُ،
ٔالغاااااال ٔ ،املقااااادواتٔ ،الباااااداٖاتٔ ،خ ااااااً
الفؾاااإه ٔال ٍٕٖعااااات املخ مفاااا ،ٛوااااَ فّااااارظ
املٕفٕعات ٔغريِاأ ،ماد عاارض ِاذا ا دباآ
كااجري وااَ الٍقاااد فاإر تّاإرٓ ،ألٌّااي رأٔا فٗااْ

وٗالً وبالغاً عبٕ الغكمٍٔ ٛال ذزٖد"(.)28

ٔحبضاااب وزتااااض" :فاا ُ املكااااُ ا ٖعاااد
مماااجالً لإلطاااار الاااذ ٙدباااز ٙفٗاااْ األساااداخ،
ٔت ؾار فْٗ الغخؾٗات ٔسضب ،بن اك ضب
مسااات ددٖااد ٚو عاادد ،ٚإ أؽاابض ٖ ا ي ذبدٖااد
أدٔار الغخؾٗات الزٔاٟٗأ ٛفا عىا ارتباطّاا
باملكاااُ وااا دعاان وااَ الكاتااب ،أُ ٖاادفش إىل
إفاافا ٞؽاافات خٗالٗاا ٛعماا ٜخؾاااٟؿ املكاااُ
الفعمٗاأ ،ٛبٍااا ٞاملكاااُ يف الااٍؿ عماا ٜأصاااظ

ال خٗاااان احملااااض ،إ أٌااااْ ٖك ضااااب والضبااااْ
ٔأِىٗ ْ بطزٖق ٛأٔ ب خز ،ٝوش العاا اسبقٗق٘

خارز الاٍؿ"(ٔ )29لمىكااُ بعاد ٌفضا٘ داخان
الاااااٍؿ ،إىل داٌاااااب ٔتاٟفاااااْ الفٍٗااااأ ٛأبعاااااادٓ
ا د ىاعٗااااأ ٛال ارخيٗااااأ ٛاألٖدلٕدٗااااا ،ٛالااااايت
تزتب طسؾزاص باملكاُ ٔ تفارمْ ،فاالاكٗش
عم ٜاملكاُ واَ ا صاااتٗذٗات الٍؾاٗ ٛاملّىاٛ
اليت تمذ إلّٗا الك ابات ازبدٖادٔ ،)31(ٚماد
اسدادت أِىٗاا ٛاملكاااُ يف الزٔاٖاات اسبدٖجاا ٛإ
بااادأ باااال عبري عاااَ اصاا قاللْ ال ااااً ِٔااإ "ٖاا طز
األعاااٗأ ٞخيقاااعّا لضااامط ِْٔ ،ااإ واااَ أِاااي
األصاااالٗب الااايت وارصاااّا الزٔاٟٗااإُ يف دبضاااٗد
املكاااأُ ،رصاااي والضباااْ ٔأبعاااادٓ ،ب صاااامٕش

الٕؽااف(ٖٔ ،)30بقاا ٜالفقااا ٞالفا الزٔاٟاا٘،
الفقااااا ٞالااااذٖ ٙاااازب عاااااملس أٔ صباا ا ىعس أٔ
ثقااااف س وعاااا ،أٔ واااا ٖااازب الاااداخن املخ ٍااا
باشبارز املٍف ضٔ ،غالبااً واا ٖ ىجان ِاذا الفقااٞ
"يف األعىااااااه الزٔاٟٗااااا ٛاسبدٖجااااا ٛبالٍافاااااذ ٚأٔ
اسبمئٍِ ،اك الٍافذ ٚاملغازع ،ٛواا ٖ كاد أُ
الٍافااذ ٚكاٌاات فقااأ ٞاؽ االًٖ ،اازب الااداخن
املقٗاااد ٔالٕاماااش املزٖاااز باشباااارز اسباااز ٔاسبماااي
ازبىٗن(ٖٔ ،)32مذ الزأ ٙإىل عٍاؽز تغٕٖ
عدٖد ٚوجن :تاِز ٚا ٌشٖا لٗشزـ عم ٜتٕفري
امل عٔ ٛاإلثار ٚلمقار وَ خاله عزٖ األسداخ
جضااااد ر ٖ ااااْ لمكاااإُ ٔإسضاصااااْ باسبٗااااا،ٚ
ٔوّاراتاااْ يف رصاااي أبعااااد عخؾاااٗاتْ الزٔاٟٗاااٛ
ٔإوكاٌاتااْ الفكزٖاا ٛيف لغاا ٛطبالفاا ٛلمى ا لٕ
العاد.)33(ٙ

ٖ اااان ٔؽااااف املكاااااُ الااااذٖ ٙعىااااد فٗااااْ
الزٔا ٟ٘إىل تقدٖي ؽٕر ٚوفؾم ،ٛذب إ ٙكان
دشٖ٠ااااات الغاااا٘ ٞاملٕؽاااإ ِٔ ،ااااذا ٖعاا ا أُ
وقاطش الٕؽف ،ت فز عمأ ٜفا ماإٌُ عاذزٚ
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الٕؽاااف الااايت رمسّاااا دااااُ رٖكااااردٔ ،كىاااا
سااادد يف ِاااذٓ الغاااذز ٚضااا ٛو ااااِز ِااا٘:

"الغكن ،المُٕ ،ائٗا  ٚاملااد ،ٚالٕفاش)34("،
فالزأ ٙيف الٕؽف ا ص قؾااٍٖ ٟ٘بغا٘ أُ ٖماي
بكااان أٔ وع اااي ِاااذٓ امل ااااِز ٚعٍاااد تعزفاااْ
لٕؽاااااف األعاااااٗأٔ ،ٞفااااا وضاااااار األساااااداخ
ٔاألواااكَ األخااز ،ٝالااذ ٙوٍّااا وااا ِاإ وف اإ
ٔوٍّااا وااا ِاإ وغم ا " :فالقزٖاا ٛوكاااُ وف اإ ،
ت شااازك فٗاااْ الغخؾاااٗات ٔت عاوااان ب صاااالٗب
ٔأعكاه طب مفِٔ ،ٛا٘ تغا ىن عما ٜصبىٕعاٛ
واااااَ البٗااااإت املغمقااااأ ،ٛاسبقااااإه ٔالبضااااااتس
املف ٕسااا ،ٛفااااسبقٕه تكغاااف واااد ٝإسضااااظ
الغخؾاااٗ ٛباملكاااأُ ،مااادرتّا عمااا ٜا ٌف اااا
ٔال ٕاؽن ٔاسبٗا ،ٚلكَ يف فىَ ِذا الفقاٞ
املف ٕ ٔ املضاس ٛالؾغري ،ٚت غكن فقاٞات
وغمق ٛكاجرئٍِ ،ٚاا ٖامس الؾازا ازبادل٘ باس

ثٍا ٟٛٗاملكاُ املف ٕ ٔاملغم ٔ )35("،إ ا دمَّقٍاا
يف ازبشٟٗات س ٍا أٌّاا غشٖاز ٚدادأً ،لكاَ
بٍٗ ّا تكااد تكإُ ٔاساد ،ٚفّا٘ واَ عٍاؽاز
ٔؽاااف املكا ااُ كٕؽاااف ا ً الٍااااظ ٔؽااافاً

تفؾاااٗمٗ ًا ٔبغاااكن وضاااّب ،أٔ تؾااإٖز بعاااض
وعاا طفقاٞص العاا اشبارد٘ ،ك ؾٕٖز رسمٛ
حبزٖاا ،ٛطأٔ كٕؽاافص تقالٗااد الٍاااظ ٔعاااداتّي
ٔسقاراتّي(.)36

ٌٔ ا ر عااَ ِااذا ا ِ ىاااً بٕؽااف املكاااُ
اد ّاااااادات ٔوٍامغاااااات وض فٗقااااا ،ٛفاااااذِب
الاااابعض "إىل وضاااا ٔلٗ ٛالضااااارد عااااَ الزٔاٖااااٛ
كمّّأ ،اعا الابعض باامل لف ٔمسّاآ امل لاف
القااااااى ٔ ،خااااااؿ الضااااااارد ثّىّاااااا ٛتقاااااادٖي
اسبكاٖاا ،ٛأٔ صاازدِا عماا ٜاملضاازٔد لاأْ ،دواار
بعاااض الٍقااااد باااس امل لاااف ٔالضاااارد ،فذعمااإا
امل لااف ؽاااسب الزٔاٖاا ،ٛكىااا دعماإا الضااارد
عاازٖك ًا لااْ فّٗااأ ،مم اا عااكّ فٗ اْ أُ ِااذٓ
ا د ّااااااادات ٔغريِااااااا ،أصااااااّىت يف تزصااااااٗ
وفّٕوااات وكاٌٗاأ ٛوقاربااات صاازدٖ ٛددٖااد،ٚ
كىااااا سفاا اشّت عماااا ٜوٍامغاا ا ّا أثٍااااا ٞذبمٗاااان
الٍؾٕـ الزٔاٟٗا ،ٛبغٗ ٛاإلفاد ٚوٍّاا يف طبٗعاٛ
شمَّنِٔ ،يف مدر ٚاملُشمّن عم ٜتفكٗكاْ
الٍؿ املُ َ
ٔإعاد ٚتزكٗبْ.

(اهلوامش)
( )7رادش ا عىاه الكاوم ٛحملىٕد درٖٔػ ٌغز يف برئت :دار العٕد.7997 ٚ
( )7رادااش واادخن إىل ٌ زٖاا ٛالقؾاا ٛلااا مسااري املزسٔماا٘ ٔمجٗاان عاااكز ٌغااز دار الغا ُٔ الجقافٗااٛ
العاو ٛيف بغداد .7991
( )7رادااش ٌ زٖاا ٛالبٍاٟٗاا ٛيف الٍقااد األدباا٘ لماادك ٕر ؽااال فقاان وااَ وٍغاإرات وك باا ٛاألظبماإ
املؾزٖ ٛالقاِز.7909 ٚ
( )7رادااش حبااح يف تقٍٗااات الضاازد يف ٌ زٖاا ٛالزٔاٖاا ٛلااا عبااد املمااك وزتاااض صمضاام ٛعاااا املعزفااٛ
الكٕٖت .7999
( )5رادش المغ ٛالعمٗا ٔالٍ زٖ ٛالغعزٖ ٛلا داُ كَِٕ تزمج ٛأةد درٖٔػ اجملمط األعم ٜلمجقافٛ
ٌغز صٍ.7995 ٛ
( )1رادش املعذي األدب٘ الدك ٕر دبٕر عبد الٍٕر وَ وٍغٕرات دار العمي لمىالٖس .7997
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( )0رادااش الؾاإرٔ ٚالبٍااا ٞالغااعز ٙلماادك ٕر ضبىااد سضااَ عبااد ا
القاِز.7997 ٚ

وااَ وٍغاإرات دار املعااار

( )9رادش البالغٗ ٛيف البالغ ٛالعزبٗ ٛلضىري أبٕ سداُ وَ وٍغٕرات دار عٕٖدات برئت .7997
( )9رادش المغ ٛالعمٗا ٔالٍ زٖ ٛالغعزٖ ٛلا داُ كَِٕ تزمج ٛأةد درٖٔػ اجملمط األعم ٜلمجقافٛ
ٌغز صٍ.7995 ٛ
( )77رادش البٍا ٞالف يف الزٔاٖ ٛالعزبٗ ٛيف العزال الٕؽف ٔبٍا ٞاملكاُ لغذا وضمي العاٌ٘ وَ
وٍغٕرات دار الغ ُٔ الجقافٗ ٛالعاو ٛبغداد .7777
( )77رادااش الؾاإرٔ ٚالبٍااا ٞالغااعز ٙلماادك ٕر ضبىااد سضااَ عبااد ا
القاِز.7997 ٚ

وااَ وٍغاإرات دار املعااار

( )77رادااش املاادخن إىل ٌ زٖاا ٛالقؾاا ٛلضااىري املزسٔماا٘ ٔمجٗاان عاااكز ٔاٌ ااز كااذلك الفقاااٞ
الزٔا ٟ٘حملىد باِ٘ وقاه يف صبم ٛاملغكا ٚالعدد  79ا .7999
( )77رادش "تارٖ الزٔاٖ ٛاسبدٖج "ٛلا ر .ً .ألابريٖط تزمجا :ٛدإرز صااا ٌغاز دار عٕٖادات بارئت
صٍ.7910 ٛ
( )77رادش الزٔاٖ ٛالعزبٗ ٛالبٍأ ٞالزُّ ٖا وقاربات ٌقدٖ ٛد .مسز رٔس٘ الفٗؾن وَ وٍغٕرات اذباد
الك اش العزش دوغ صٍ.7777 ٛ
( )75اٌ ز بٍا ٞالزٔاٖ ٛدراص ٛوقارٌ ٛلمدك ٕر ٚصٗشرا أةد ماصي وَ وٍغإرات وك با ٛاألصازٚ
صٍ.7777 ٛ
( )71اٌ ز "بٍٗ ٛالغكن الزٔا "ٟ٘لا سضاَ حبازأ ٙواَ وٍغإرات املزكاش الجقاايف العزبا٘ بارئت
الدار البٗقا ٞصٍ.7997 ٛ
( )70رادااش "ٌ زٖاا ٛاألدش" لااا رٍٖٗااْ ٖٔمٗااك ٔأٔصاان ٔارٖااَ تزمجاا ٛضبٗاا٘ الاادَٖ ؽاابش٘ ٔوزادعااٛ
الدك ٕر سضاً اشبطٗب وَ وٍغٕرات اجملمط األعم ٜلزعاٖ ٛالعمإً ٔالفٍإُ ٔا داش /دوغا
.7907
( )79رادش وعذي املؾطمشات العزبٗ ٛيف المغٔ ٛاألدش صبدِٔ ٙبٔ ٛكاون املٍّدظ وك ب ٛلبٍاُ
برئت .7997
( )79رادااش بٍااا ٞالزٔاٖاا ٛالعزبٗاا ٛالضاإرٖ ٛلماادك ٕر مسااز رٔساا٘ الفٗؾاان وااَ وٍغاإرات اذباااد
الك اش العزش بدوغ صٍ.7995 ٛ
( )77راداش ك اااش البٍااا ٞالفا يف رٔاٖا ٛاسباازش دراصاا ٛلااٍ ي الضازد ٔالبٍااا ٞيف الزٔاٖاا ٛالعزامٗاٛ
املعاؽز ٚلا عبد ا إبزاِٗي ٌغز دار الغ ُٔ الجقافٗ /ٛبغداد.
( )77رادش ك اش ٌغٗد الشٖ ُٕ مقٗ ٛاألرض يف الزٔاٖ ٛالعزبٗ ٛالفمضطٍٗٗ ٛلا ٌقاه الؾاحل واَ
وٍغٕرات اذباد الك اش العزش .7777
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( )77رادااش الفقااا ٞالزٔاٟاا٘ يف الغزباا ٛاإلطااار ٔالد لاا ٛملٍٗااب ضبىااد الباإرمي٘ وااَ وٍغاإرات دار
الغ ُٔ الجقافٗ ٛالعاو ٛبغداد.
( )77رادش وغكم ٛاملكاُ الف لا ٖٕر ٙلٕمتاُ تزمج ٛصٗشا أةد ماصي صبم ٛألف با ٞالعدد 1
صٍ.7991 ٛ
( )77رادااش الزٔاٖاا ٛالعزبٗاا ٛالبٍااأ ٞالز ٖااا وقاربااات ٌقدٖاا ٛلماادك ٕر مسااز رٔساا٘ الفٗؾاان وااَ
وٍغٕرات اذباد الك اش العزش دوغ .7777
( )75رادااش بٍااا ٞالزٔاٖاا ٛالعزبٗاا ٛالضاإرٖ ٛلماادك ٕر مسااز رٔساا٘ الفٗؾاان وااَ وٍغاإرات اذباااد
الك اش العزش بدوغ صٍ.7995 ٛ
( )71رادااش مجالٗااات املكاااُ لغاصا ُٕ باعااالر تزمجاا :ٛغالااب ِمضااا وااَ وٍغاإرات دار ازباااسم
بغداد .7997
( )70رادش املؾدر الضاب .
( )79رادش بٍٗ ٛالغكن الزٔا ٟ٘سبضَ حبزأ ٙوَ وٍغٕرات املزكش الجقايف العزب٘ برئت الدار
البٗقا ٞصٍ.7997 ٛ
( )79يف ٌ زٖ ٛالزٔاٖ ٛحبح يف تقٍٗات الضزد لمدك ٕر عبد املماك وزتااض واَ وٍغإرات صمضامٛ
عاا املعزف ٛالكٕٖت .7999
( )77رادش البٍا ٞالف يف رٔاٖ ٛاسبزش دراصا ٛلاٍ ي الضازد ٔالبٍاا ٞيف الزٔاٖا ٛالعزامٗا ٛاملعاؽازٚ
لعبد ا إبزاِٗي ٌغز دار الغ ُٔ الجقافٗ ٛا بغداد .7999
( )77رادش الفقا ٞالزٔا ٟ٘عٍد داما إبازاِٗي داما إلبازاِٗي دٍادارٌ ٙغاز دار الغا ُٔ الجقافٗاٛ
العاو.7777 ٛ
( )77رادش الفقأ ٞتغكالتْ الضزدٖ ٛيف الزٔاٖ ٛالعزبٗ ٛاسبدٖجا ٛلمادك ٕر أةاد العاش ٙؽاغري
أص ا األدش ٔالٍقد يف داوع ٛاسبدٖد ٚالٗىَ.
( )77رادش تاِز ٚا ٌشٖاا األصامٕب٘ لؾااحل عا ٕٗ ٙصبما ٛداوعا ٛدوغا اجملماد  77عااً 7775
العدد  7ا.7
( )77رادااش بٍااا ٞالزٔاٖاا ٛدراصاا ٛوقارٌاا ٛلماادك ٕر ٚصااٗشا أةااد ماصااي ٌغااز وك باا ٛاألصااز ٚصااٍٛ
.7777
( )75رادش الفقأ ٞتغكالتْ الضزدٖ ٛيف الزٔاٖ ٛالعزبٗ ٛاسبدٖجا ٛلمادك ٕر أةاد العاش ٙؽاغري
أص ا األدش ٔالٍقد يف داوع ٛاسبدٖد ٚالٗىَ
( )71رادااش الزٔاٖاا ٛالعزبٗاا ٛالبٍااأ ٞالز ٖااا وقاربااات ٌقدٖاا ٛلماادك ٕر مسااز رٔساا٘ الفٗؾاان وااَ
وٍغٕرات اذباد الك اش العزش دوغ صٍ.7777 ٛ
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املراجع

ا عىاه الكاوم ٛحملىٕد درٖٔػ ٌغز يف برئت :دار العٕد0994 ٚ
ودخن إىل ٌ زٖ ٛالقؾا ٛلاا مساري املزسٔما٘ ٔمجٗان عااكز ٌغاز دار الغا ُٔ الجقافٗا ٛالعاوا ٛيف
بغداد 0986
ٌ زٖاا ٛالبٍاٟٗاا ٛيف الٍقااد األدباا٘ لماادك ٕر ؽااال فقاان وااَ وٍغاإرات وك باا ٛاألظبماإ املؾاازٖٛ
القاِز.0978 ٚ
حبااح يف تقٍٗااات الضاازد يف ٌ زٖاا ٛالزٔاٖاا ٛلااا عبااد املمااك وزتاااض صمضاام ٛعاااا املعزفاا ٛالكٕٖاات
0998
المغ ٛالعمٗا ٔالٍ زٖ ٛالغعزٖ ٛلاا دااُ كإَِ تزمجا ٛأةاد درٖٔاػ اجملماط األعما ٜلمجقافاٌ ٛغاز
صٍ0995 ٛ
املعذي األدب٘ الدك ٕر دبٕر عبد الٍٕر وَ وٍغٕرات دار العمي لمىالٖس 0984
الؾاإرٔ ٚالبٍااا ٞالغااعز ٙلماادك ٕر ضبىااد سضااَ عبااد ا وااَ وٍغاإرات دار املعااار القاااِزٚ
0980
البالغٗ ٛيف البالغ ٛالعزبٗ ٛلضىري أبٕ سداُ وَ وٍغٕرات دار عٕٖدات برئت 0990
المغ ٛالعمٗا ٔالٍ زٖ ٛالغعزٖ ٛلاا دااُ كإَِ تزمجا ٛأةاد درٖٔاػ اجملماط األعما ٜلمجقافاٌ ٛغاز
صٍ0995 ٛ
البٍا ٞالف يف الزٔاٖ ٛالعزبٗ ٛيف العزال الٕؽف ٔبٍا ٞاملكاُ لغذا وضمي العاٌ٘ وَ وٍغإرات
دار الغ ُٔ الجقافٗ ٛالعاو ٛبغداد .2111
الؾاإرٔ ٚالبٍااا ٞالغااعز ٙلماادك ٕر ضبىااد سضااَ عبااد ا وااَ وٍغاإرات دار املعااار القاااِزٚ
0980
املدخن إىل ٌ زٖ ٛالقؾ ٛلضىري املزسٔم٘ ٔمجٗن عااكز ٔاٌ از كاذلك الفقاا ٞالزٔاٟا٘ حملىاد
باِ٘ وقاه يف صبم ٛاملغكا ٚالعدد 0998- 29
تارٖ الزٔاٖ ٛاسبدٖج ٛلا ر .ً .ألبريٖط تزمج :ٛدٕرز صاا ٌغز دار عٕٖدات برئت صٍ0967 ٛ
الزٔاٖ ٛالعزبٗ ٛالبٍأ ٞالزُّ ٖا وقاربات ٌقدٖ ٛد .مسز رٔس٘ الفٗؾن وَ وٍغإرات اذبااد الك ااش
العزش دوغ صٍ2113 ٛ
بٍااا ٞالزٔاٖاا ٛدراصاا ٛوقارٌاا ٛلماادك ٕر ٚصااٗشرا أةااد ماصااي وااَ وٍغاإرات وك باا ٛاألصااز ٚصااٍٛ
2114
بٍٗ ٛالغكن الزٔا ٟ٘سبضَ حبزأ ٙوَ وٍغٕرات املزكش الجقاايف العزبا٘ بارئت الادار البٗقااٞ
صٍ0991 ٛ
ٌ زٖ ٛاألدش" لا رٍْٖٗ ٖٔمٗك ٔأٔصن ٔارَٖ تزمج ٛضبٗ٘ الدَٖ ؽبش٘ ٔوزادع ٛالادك ٕر سضااً
اشبطٗب وَ وٍغٕرات اجملمط األعم ٜلزعاٖ ٛالعمًٕ ٔالفٍُٕ ٔا داش /دوغ .0972
وعذي املؾاطمشات العزبٗا ٛيف المغأ ٛاألدش صبادِٔ ٙبأ ٛكاوان املٍّادظ وك با ٛلبٍااُ بارئت
.0984
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 .09بٍا ٞالزٔاٖ ٛالعزبٗ ٛالضٕرٖ ٛلمدك ٕر مساز رٔسا٘ الفٗؾان واَ وٍغإرات اذبااد الك ااش العازش
بدوغ صٍ.0995 ٛ
 .21ك اش ا لبٍا ٞالفا يف رٔاٖا ٛاسبازش دراصا ٛلاٍ ي الضازد ٔالبٍاا ٞيف الزٔاٖا ٛالعزامٗا ٛاملعاؽاز ٚلاا
عبد ا إبزاِٗي ٌغز دار الغ ُٔ الجقافٗ /ٛبغداد
 .20ك اش ٌغٗد الشٖ ُٕ مقٗ ٛاألرض يف الزٔاٖ ٛالعزبٗ ٛالفمضطٍٗٗ ٛلا ٌقاه الؾااحل واَ وٍغإرات
اذباد الك اش العزش 2114
 .22الفقااا ٞالزٔاٟاا٘ يف الغزباا ٛاإلطااار ٔالد لاا ٛملٍٗااب ضبىااد الباإرمي٘ وااَ وٍغاإرات دار الغاا ُٔ
الجقافٗ ٛالعاو ٛبغداد.
 .23وغاكم ٛاملكاااُ الفا لاا ٖاإر ٙلٕمتاااُ تزمجاا ٛصاٗشا أةااد ماصااي صبماا ٛألاف بااا ٞالعاادد  6صااٍٛ
0986
 .24الزٔاٖ ٛالعزبٗ ٛالبٍأ ٞالز ٖا وقاربات ٌقدٖا ٛلمادك ٕر مساز رٔسا٘ الفٗؾان واَ وٍغإرات اذبااد
الك اش العزش دوغ 2113
 .25بٍا ٞالزٔاٖ ٛالعزبٗ ٛالضٕرٖ ٛلمدك ٕر مساز رٔسا٘ الفٗؾان واَ وٍغإرات اذبااد الك ااش العازش
بدوغ صٍ.0995 ٛ
 .26مجالٗات املكاُ لغاص ُٕ باعالر تزمج :ٛغالب ِمضا وَ وٍغٕرات دار ازباسم بغداد 0981
 .27بٍٗ ٛالغكن الزٔا ٟ٘سبضَ حبزأ ٙوَ وٍغٕرات املزكش الجقاايف العزبا٘ بارئت الادار البٗقااٞ
صٍ0991 ٛ
 .28يف ٌ زٖ ٛالزٔاٖ ٛحبح يف تقٍٗات الضزد لمدك ٕر عبد املمك وزتاض واَ وٍغإرات صمضام ٛعااا
املعزف ٛالكٕٖت 0998
 .29البٍا ٞالفا يف رٔاٖا ٛاسبازش دراصا ٛلاٍ ي الضازد ٔالبٍاا ٞيف الزٔاٖا ٛالعزامٗا ٛاملعاؽاز ٚلعباد ا
إبزاِٗي ٌغز دار الغ ُٔ الجقافٗ - ٛبغداد .0988
 .31الفقااا ٞالزٔاٟاا٘ عٍااد دااما إباازاِٗي دااما إلباازاِٗي دٍاادارٌ ٙغااز دار الغ ا ُٔ الجقافٗاا ٛالعاوااٛ
.2110
 .30الفقااأ ٞتغااكالتْ الضاازدٖ ٛيف الزٔاٖاا ٛالعزبٗاا ٛاسبدٖجاا ٛلمدك اإر أةااد العااش ٙؽااغري أص ا ا
األدش ٔالٍقد يف داوع ٛاسبدٖد ٚالٗىَ.
 .32تاِز ٚا ٌشٖا األصمٕب٘ لؾاحل ع ٕٗ ٙصبم ٛداوع ٛدوغ اجملمد  20عاً  2115العدد  3ا .4
 .33بٍا ٞالزٔاٖ ٛدراص ٛوقارٌ ٛلمدك ٕر ٚصٗشا أةد ماصي ٌغز وك ب ٛاألصز ٚصٍ.2114 ٛ
الزٔاٖاا ٛالعزبٗاا ٛالبٍااأ ٞالز ٖااا وقاربااات ٌقدٖاا ٛلماادك ٕر مسااز رٔساا٘ الفٗؾاان وااَ وٍغاإرات اذباااد
الك اش العزش دوغ صٍ.2113 ٛ
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القصة عند العرب
حسن مهدي أبو الوفا*

القصةةةٕ يةةةْ لةةةُى ونةةةل اةةةو هةةةُى ا لةةةُاى
ا دبّٕ او شعل َرَإِ َرسم َذمخَ ،اهًم او
ق ة إنهةة ن ةةو فى نا ةةلي ب ِ .ةةٕ ا ة
اعهٖ القصةٕ فاًُاًة ا دبةْ الاةما َاة يةْ
اقُاة ة د القصةةةٕا َيةةةه ا نةةةخ ية ة ٍ القصةةةٕ
فاًُاً ة الاةةم ال ة ٓ نعل ةةٌ اسى يةةْ نا ةةً
الةةك ا نةةخ اهةةب العةةلث قةةبن ا الحةةبَِو اهةةب
العلث ش ٘ يف العصُر املحأنلٔ َاع ذلة اة ى
اهةةةبيم قصةةةة شةةةعةّٕ َظ ِة ة د جةةةبنه يف
اةر اةو ا ظّة ى ن ة ر اةلا ةٕ َاة شة اه
فاةةة ة يف ا دث الُّنةةة ة نْ َالا رسةةةةةْ َا هةةةةةبٓ
سةةقُن يف ية ا الة ا نةخ القصةٕ اُشةةُدٔ
لةةةبًِم فاة ة يف ا دث العلبةةةْ ق ج ًةةةل القصةةةٕ
بش لً ا .لْ إال بعب ةةٔ وُِلةٕ اةو الة او
َظحةةٖ فنه ة دمةةب يه ة ر نةةُل ونةةل اةةو القصةةة
الغ لْ اره ا ظ ة لهة فبةُ الاةلط ا اةاً نْ
يف اح بةةٕ ا ن ة نْ َقةلةةٌ بعةةا اللَاِ ة د الةةٖ
ل ى الع رِني َاشقًم َيّ اًم اره قةّ بةو
امللُح َ
(حيةةبذه اللق شةةْ َال ةةر اةةو املة رنني
فى للمةةرقاني الاةةلص قصص ة ا نةةخ جصةةت يف
جم ة ا .ةةم َاملةةُاان ةةهعو لةةُ نلشةةع إ
اُرَذه القةبِم نحظةن فنةٌ ًةلد لةبِه بعةا

ال حت الةك ممةه و بعة قصصةّ ل هًة ق
جصةةه إ اله ظّةةٕ الاهّةةٕ امل لُبةةٕ ى ن لة ة ا ة
ج ةةةةُى اةنةةةةٕ اةةةةو فداث فاةةةةم فنةةةةلٗ ،ؼفَ
ج ُى احأذلٔ بآداث ا ام ا نلٗغ اره احة ث
(دلّلٕ َداهٕ ظّةز جمةمو قصصة الةٖ فل ةو
اُّ.انةة د َن لةةة ِ ةةةُى ا .مةةةٕ ب اةةةه
ي ا ال ح ث ق ِ و البّ إمن يهةبِ جةلشم
إ الا رسةةّٕ َجلنةةٌ إ العلبّةةٕ اةةةب ا بةةو
املقاع ال ٓ قحلٌ العة سُّّى َار ونل اح ث
(فلةةةي لّلةةةٕ َلّلةةةٕ َيةةةُ حي ةةةْ جقلِةة ة اةةةو
ظم رٔ العصل العة سْ َاصُر خمحلإ َفنلت
ال ةةةو فى ية ة ا ال حة ة ث بةةةبف بحألّاةةةٌ يف اةةةو
َفضّي إلٌّ بعب ذل يف ف ا ى خمحلإ َقةه اة
جتةةب ن ةةمحني اح ة بقحني اهةةٌ َل ةةو بش ة ه
ا م ِحصي بأى قصصٌ جهعةٖ الةٖ ية ا الهعةُ
ِعم اهبن قصة ر ّٙةٕ َجحاةلل اهًة قصةة
لاّةةٕ َي ة ٍ القصةةٕ الالاّةةٕ ة قصةةٕ لاّةةٕ
فنةةلٗ َي ةة ا ظحةةةٖ ج ةةحغلر اةةةر ا لةة ل
القصةةةة ّةةةٌ احبانلةةةٕ َالةةةً قصةةةة نة ة
اقةُلٕ ًّة اةلا ةٕ َاملة لغةٕ َل هًة ال لةُ
اةةةةو اةةةةلحل لةةةةةعا ا.مةةةة راد يف ا ق ةةةة ر
1
العلبّٕ
*

كاتب عراقي مقيم في سورية.

العدد – 527كانون األول 7102 /

َيةةُ ا ة ى اعلَ ة اهةةب العةةلث يف القةةلى
الع شل املّحدٓ ِعم يف اهحصي القةلى الر لةز
ا صلٓ ية ا ال حة ث لةّ اةنة بةه احةأذلا
ب دث الا رسةْ َظحةٖ ا هةبٓ ظحةٖ فنةٌ يهة ر
اح ث ب لا رسّٕ ج مّحٌ فِم اعهة ٍ فلةي لّلةٕ
َلّلةٕ (امسةةع ية ار ف جةةٌ ي ة ا ِ ةةمٖ َية ا
ِشةٌ إ ظب اة فلي لّلٕ َلّلٕ
فا الهُل الر نْ او ال حةت القبنةٕ الةك
جحمةةةمو و بعة ة قصصةةةّ البّة ة فاةةةّح ية ة ٍ
ال حت املمّة ٔ يةْ ذحذةٕ احةت البّةٕ فاةلّٕ
يةةْ (املق ا ة د (َرس ة لٕ الغاةةلاى بةةْ العةةح٘
املعةةةلٓ َ(ظة ةْ بةةةو ِق ة ة ى  ،جةةةأجْ اةةةرح إ
نةخ ية ٍ
اق ا د الةبِع الةٖ سةةّه املرة
املق إ ج حغلر َقحة فقةبار اة ِ ةحغلقٌ َقةخ
الل او ال او َيْ يف الُاقةع جحمةمو نقةبا
اشحم اّةةةة الةةةةةٖ ا ارةةةةةل َيةةةة ٍ الشمصةةةةةّٕ
اة اةةٕ جتةةبي يف نّةةع املق ا ة د ِعةةم ب ةةه
جةةبَر ظُلةةٌ ي ة ٍ القصةةة الةةً َرَاِةةٕ ة ا
الة ه ،اهبن رس لٕ الغالاى َا لاً فبُ العح٘
املعةةةلٓ َيةةةُ اهةةةبٍ احة ة ثُ ونةةةل مسة ة ٍ رسة ة لٕ
الغاةةلاى َيةةْ قصةةٕ ل ةةو فبةةُ العةةح٘ ل ةةاحٌ
االشحم اّةةةةٕ َرا٘ اعحقباجةةةةٌ ف ًليةة ة يف يةة ة ا
ال حة ة ث اةةةو نةةةح جصةةةُِلٍ يف قصةةةٕ َشعةةةه
فظةةباس ي ة ٍ القصةةٕ الةةً جةةبَر يف ا هةةٕ يف
الُّم اسنل ،اّةي فى الشة ال الاحنةْ جشةاع
لةةةةٌ الةّةةةةخ الاحنةةةةْ بعةةةةب فى ِعةةةةلحل قصةةةةّبجٌ
َِهقبي َِةني ن لّ جً الاهّٕ َاآن الشعلا٘
الًّةةة ل ةةةةو الةةةةً الةةةةٖ ظةةةةُار لةةةةٌ فسةةةةلُث
قصصْ َيُ اح ث ناّ ل ةو فظةباس ية ٍ
القصةة الةةً جةةبَر يف الّةُم اسنةةل يف ا هةةٕ
ام ة اةةُري له ة فبةةُ العةةح٘ ر ةةٌ ا  ،فا ة
احةةة ث ظةةةةْ بةةةةو ِق ةةة ى ّةةةةٌ شُانةةةةت نمةةةض
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قصصْ يف الشةلح َاققهة ل الةٖ الةلنم اةو فى
ن لةةت القصةةة ًّة لةةّ سةةُٗ بقلّةةه ل ة ال
اسرا٘ الال إّ ال ر ٔ َحي َ فى ِبا ع اهً
فَ ِةةلد الةةٖ بعمةةً َبلااحةةٌ جحصلةةٖ يف فى فبةةْ
ال اّلة ةْ ية ة ا َيةةةُ اة ة ظت احة ة ث ظةةةْ بةةةو
ِق ة ى الة ٓ اسةةح ل فى نةةبح اسرا٘ الال ةةإّ
ب لقصةةة الشةةعةّٕ بةةني الال ةةإ َبةةني القصةةٕ
َي ة ا عةةح ِةةب الةةٖ بلااةةٕ ال جةةت َاهةةبا
جقلف اح ث ظْ بو ِق ى جلٗ فى اللشه ا ى
احأذلا بال إ ابو سّه َيْ جُعبُّ او فيم فنةُال
ا دث نةةةٌ ِقلفية ة املة ةحعلم َنة ة املةةةحعلم نًة ة
ا حُبٕ بش ه ااًُم ََاضػ
ن حاّب مم سةق فى اقُا د القصٕ جقةُم
بشةةّٚني ر ّٙةةّني يم ة  ،فَالو املُضةةُلَ ،ذ نّ ة و
ولِقٕ اع ٕ املُضُل قةةه فى ِ حةت القة
قصحٌ فيم او ال ح بٕ يُ انحّ ر املُضةُل ى
انحّ ر املُضُل إذا اة ى بشة ه دقّةق ظّهٚة
ج ةةةةُى القصةةةةٕ ن شعةةةةٕ ل ةةةةو إذا ق ِ ةةةةو
انحّ ر املُضُل دقّق جاشةه القصةٕ ى القصةٕ
حلةةةةي اةةةةو بقّةةةةٕ فسةة ة لّت ا دث ا نةةةةلٗ،
لقصٕ جيت فى ج ُى ًّة شةب َاحعةٕ َ ًّة
اهصل اشُر شبا حبّز جتعه املم وةت حيةت
املح بعةةةٕ ،فَال خيحة ة ر ة ة املُضةةةُل املًةةةم الة ة ٓ
ِحم شٖ اع ال ة ٙع الةشلِٕ َال ٓ ِحظن ّةٌ
اةةبٗ قةةبرٔ ي ة ا املُضةةُل الةةٖ إذ ة رٔ االناع ة
امله سةةتَ ،فى ِحمةةمو نلضةة ا ّم ة فَ الةةٖ
ا قةه اةُرٔ اةو اةةُر اّ.ة ٔ االشحم اّةٕ الةةك
داٙمة ة جحا اةةةه بًة ة الهة ة ص َاةةةو يهة ة دمةةةب فى
الغ لةّةةٕ الع مةةٖ اةةو القصةةة َاللَاِة د جةةبَر
ظُ ا.ت بني ا ه ني ظحٖ فنةٌ َاةه ا.ة
جبلشْ ِباى اهبٍ سل ةلٕ مس ية ب .ةت بةني
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ا ه ةةةني َحيةة َ فى ِشةةةب القةة رن إ الةةةهة
َيُ ا ى ا دق يف ي ٍ الصّ نٕ
فاةة اةة ِحعلةةةق فع ةةةٕ اُضةةةُل القصةةةٕو
املُضُل اُنٌ ق ّم فَ ن ق ّم لةٌ فذةل يف دمة ح
القصٕ ل ةو جةقةٖ ولِقةٕ اع حةٌ يةْ املًمةٕ
ِعةم فى الا ةةلٔ الع اةةٕ للقصةٕ سةةُ جحمةةمو
فظةةةةباذ َجحمةةةةمو ا نةةةة َا نةةةة َجحمةةةةمو
فشم اة ة َظةةةُارا ّصةةةت فى ِ ةةةُى اُضةةةُل
القصٕ اًم ار ا ل و مل ِةأجْ القة َِلِةب
فى ِع ة ه ي ة ا املُضةةُل جيةةت فى ِ ةةُى ا مل ة
َا ر ةة َقةة درا الةةةٖ اّاّةةٕ املع ةةٕ ِع ةةةٌ
ببقٕ حبّز ا شةم خيحة ريم بعه ِةٕ حي ةو
إا ة ٘ دَر اةةه شةةمة يف ي ة ٍ القصةةٕ ِعةةم
اةةةه َاظةةةب اةةةو شمصةةةّ د القصةةةٕ جيةةةت فى
جع ّةةٌ دَرٍ ف ة ِه سةةةٌ َجةةلبح سةةلد ا ظةةباس
بةعمً فِم رب حم م اعحه بٌ َاو فشةه
جاعّه اهصل الحشُِق جيت فى ِحممو املُضُل
اهصةةلا اةةو اه اةةل املا شةةأٔ ِعةةم ف ةةلحل فى
ا ظةباس ا نةةخ ج ة يف ا ة اعةني بشة ه
ن احُقع حيبس شْ٘ َإذا بة ال ِغة جمةلٗ
القصةةةةٕ َجمةةةةلٗ ا ظةةةةباس َيةةة ا اةةةةر ا اةةة
نشةة ة يبٍ يف امل ل ةةةةحدَ ،اةةةةو يهةة ة الةةةةها
اقن نّٕ سُ جهةًل َجحعصت فنٌ اّي ظبس
ي ا َجشب فارل إ إمت م قلا٘ٔ القصٕ َجيةت
فِمةةة فى حي ةةةةو يةةة ا القةةة ربةةةةح اهصةةةةل
املا شأٔ ب ظةباس املُشةُدٔ َال ة بقٕ َاّاّةٕ
نقلٌ إ املحلقْ
َالقصةةٕ قله ة جحمةةمو فشم ا ة خيةاًةةم
القة نا ةٌ َجيةت الةةٖ القة اهةبا ِمةةع
اُضُا َِلِب فى خيح ر فشم قصةحٌ جيةت
فى خيح ريم او امل ى ال ٓ ِعّشٌ يُ ِعم ال
خيحة ر فشم اة اةةو َسةةح يةةُ ق ِعشةةٌ فبةةبا،
مل ذاا نٌ ظني خيح ريم او َسح ق ِعشةٌ يةُ

فببا سُ ال ِعل ًم ظق املعل ٕ َال ِ ح ّع فى
ِقةةّمًم ظةةق الحقّةةّم َل ة ل سةةُ ال ِةةهصػ يف
إبةةلا دَريةةم نةةٌ ال ِعةةل اة يةةْ فظ سّ ةةًم
َاشةةة اليم َال ِ ةةةح ّع فى ِحغلغةةةه يف دانةةةه
ناُسًم
اّي نصُر ية ال٘ ا شةم ا قلهة اسى
فنٌ جيت فى خيحة ر القة فشةم قصةحٌ اةو
احملّح ال ٓ ِعّشٌ يُ َبّه ال ةةت قلهة ظحةٖ
ِهصػ َِ ُى ق درا فى ِعّش دَانه ي ال٘ الٖ
القةة بعةةب فى انحةة ر فشةةم قصةةحٌ رشةة ال
َن ة ٘أ فى ِةةهصػ ملة ِحعةةبس يف فى ِةةُيم املحلقةةْ
َيةةُ الق ة رن َاةةأنًم عةةح فَل ٚة ا شةةم
ا.قّقّةةةُى الةةةك جةةةبَر فظةةةباس القصةةةٕ الةةةًّم
ِعةةم ال حي ة فى ي ة ا اة ة رٔ اةةو اةةحم الةةٖ
فل هحًم فَ يُ َاةي ةم ال فنًةم يةم بةه جيةت
فى ِع ةةةةْ فب ةةة قصةةةةحٌ ا.لاةةةةٕ َاُِّ.ةةةةٕ
َاةةةةةةةةأنًم فشةةةةةةةةم ظقّقّةةةةةةةةُى ِعّشةةةةةةةةُى
َِحص راُى َحيت فظبيم اسنل َإ ونلٍ او
فشةةه فى ِشةةب املحلقةةْ ى املحلقةةْ اهةةبا حي ة
باصةةُٔ قلةةخ قّمةةٕ الةةهة اهةةبٍ َا ة ل ي ة ا
املُضةةُل َاضةةػ يف امل ل ةةحد َا ةةحم اةةرح
جةةةةةلٗ فى يةةة ة ا املمرةةةةةه اسةةةةةح ل فى ِةةةةةحقمة
الشمصةةةّٕ جقمصة ة ج اة ة َِة ة دٓ الةةةبَر ب ةةةه
بلااةٕ ظحةةٖ اأنةةٌ يةةُ ةةاذا ا نةةخ الشمصةةّٕ
شةةةلِلٔ اأنةةةٌ يةةةُ ذلةةة الشةةةلِل ظحةةةٖ فجةةةخ
املشةة ة يب فظّ نةة ة جلعهةةةةٌ َجةغمةةةةٌ نةةةةٌ اةة ة ى
احقمص ج ا اأنٌ يةُ عةح َية ا يةُ الهصة ح
َا ة ل القصةةٕ َال ِ ةةح ّع الق ة فى خيّةةه
ل ا شم َاةأنًم فشةم ظقّقّةُى إال
إذا ا ة ى قةةب ا شةةًم َا ة بّٚةةحًم َفدرر ا ة
حي ُى بٌ ب ه جاصّحجً َدق ٙقً
اّةةي ِ ةةح ّع الق ة فى خيّةةه ل ة فى
فشم قصةحٌ ظقّقّةُىا قة لُا ِ ةح ّع ذلة
08
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اةةةو نةةةح اة ة ِلةةةْ فا اةةةٌ وةةةلِقني اةةةو وةةةلر
الحصُِل لألشم
ا َ و ولِقٕ الحعلّه املة شةل القة يهة
ِصةةُر فشم اةةٌ اةةو اة ة رط يةةُ ِصةةاًم ل ة
ّقةةُ اةةرح َبّهمة اة ى ةةحى ش ل ة َإذا بةةٌ
نةةةل الّةةةٌ رشةةةه اصةةةُ ِح ةةةم ب لُقة ة ر ي دٙة ة
احع وا ة َمل ة المةةٌ ،المةةٌ بًةةبَ٘ جةةةبَ وذ ة ر
ال ّ سةةةةٕ َا .مةةةةٕ يف سةةةةلُاٌ ًهةةة يةةةةُ
َاي ل فظب فشةم قصةحٌ َية ٍ ال لِقةٕ
ِ ةةةمُنً ولِقةةةٕ الحعلّةةةةه املة شةةةل ِعةةةم يةةةةُ
ةلٔ ا اةٕ اةو فشم اةٌ يةُ
الق ِع ّ
ِحعبس اهًم
َالر ة نْو الحصةةُِل الحمرّلةةْ ن ة املة شةةل،
يه لّ الق يُ ال ٓ ِصي ل ا شةم
َإمن ِةاًم يم او نح قصةحٌ يةم ِع ةُر
االن ة ل اةهًم ِعةم يةم ِصةاُى فنا ةًم إلّة
ِعم يم ال ِو ِحعبذُىَ ،او املم و للقة
فى جيمع بني ي جني ال لِقحني
اُ.ارو َاُ.ار ِ ُى فلّق ب لقصٕ الةك
وةّعحً ة رَاّٙةةٕ فَ مترّلّةةٕ َيةةْ الةةً اللَاِةةٕ
َالحمرّةةه اةةو سةةه َاظةةب َل ةةو فظّ ن ة ظحةةٖ
القصٕ ن اللَاِ ّٕٙقع ًّ ظُارَ ،اُ.ار يُ
اةةةو فدر اه اةةةل القصةةةٕ َيةةةُ الة ة ٓ ِ ِةةةب يف
ظُِّحًة إذا فجقةةو الق ة اّاّةةٕ اةةّ نٕ ي ة ا
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ا.ةةةةُار َسةةةةةة ٌ َاةةةةةو نحلةةةةٌ ِةةةةةحم اةةةةةلحل
االناعةة الد َبهة ة ٘ الّةةةٌ جيةةةت الةةةٖ القة ة فى
ِ ةةُى دقّق ة يف اةةّ نٕ ا.ةةُار املُشةةُد بةةني
شمصّ د القصٕ الك سُ ِة الي َيهة ر
فاةةُر جيةةت فى ِحمةةمهً ا.ةةُار ل ةةْ ِ ةةُى
ا.ةةُار ن شع ة َب لح ة لْ ج ةةُى القصةةٕ ن شعةةٕ
هقُ و
فَالو فى ِ ُى اهصلا اهح م يف القصةٕ
خيةةةةةبم سةةةة ا.ةةةةةُادس َجصةةةةةُِل ا شةةةةةم
َاحقحًم ب ُ.ادس
ذ نّةة و فى ِ ةةةُى ا.ةةةُار احٙمةة ل ةّعةةةٕ
القصةةةةةٕ َاحصةةةةةح اجصةةة ة ال َذّقةةة ة بشمصةةةةةّٕ
املح لمني ارح اُ.ار ال ٓ جتعلٌ للق ٙب جيت
فى خيحلةي اةو ا.ةةُار الة ٓ جتعلةةٌ بةني الاةةحح
َاالفٔ اح لّ ٕ الٖ سةّه املر
ذ لرة و جيةةت فى ِ ةةُى ية ا ا.ةةُار سةةًح
َممحهع ة َإِ ة ر إِ ة ر فى ج ّةةه ا.ةةُار املحلقةةْ
ِ أم اهٌ فاح بقبر ا .شٕ
َِةقةةٖ للقصةةٕ دَرا ع ة ال َا ة ذلا يف ظّ ة ٔ
اقن ة ى نً ة م ة اْ وا لةةٌ َوالاةةٌ َومُظةةٌ
َج ةةةة ة ابٍ فظّ نةةةة ة يف الةعةةةةةةز اةةةةةةو ظلةةةةةةُ
ملش حجٌ يف أ ّ.

أمساء يف الذاكرة

مكسيم غىركي..
( )8398-8181

مبناسبة مرور مئة عام على ميالده

بقلم :أ.د .ممدوح أبى الىي
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مكسيم غوركي  8181ـ 8398

مبناسبة مرور مئة عام على ميالده
أ.د .ممدوح أبو الوي

 1ـ يقذية:
قال غٕسكً ":أعظى دسجات انغعادة أٌْ جشـعش أٌ انُـاط اجاجـ ٍة
إنٍك ٔ,أَك قشٌبٌ يُٓى"ٔ .قال أٌضاً  ":إرا نى أدافع عٍ َفغـً ,فًـٍ
انزي ٌذافع عًُ! ٔنكٍ إرا كُث أعـٍ فقـم يـٍ أجـم َفغـً  ,فًـا
يعُى ٔجٕدي!".
ٔنذ فً  11آراس فً يذٌُة ٍَجًُ َٕفٕغشادٔ ,انحً أصـح اعـًٓا
غٕسكً ,أيضى يكغٍى غٕسكً طفٕنحّ فً اٍث جذِ يٍ جٓة أيـّ
ٔ ,رنك اغحب ٔفاة ٔانذِ انًحكشة ,إر جٕفً ٔانـذِ ْٔـٕ فـً انشااعـة
يٍ عًشِٔ ,كاٌ جذِ قاعٍاً يعّ  ,عهى عكـظ جذجـّ يـٍ جٓـة أيـّ,
انحً كاَث جعايهّ اشحًةٍ ,أيا جذِ فكاٌ ٌجهذِ أحٍاَـأً ,كاَـث ٔانذجـّ
قذ حًهث اّ دٌٔ صٔازٍ ششعًٔ ,جضٔجث اعذ رنكٔ .جٕفٍث ٔانذجّ ْٕٔ
فً انعاششة يٍ عًشِٔ ,حأل يكغٍى غٕسكً ,فً طفٕنحـّ انقٍـاو
اأعًال يخحهفةٍ نٍكغب يُٓـا نقًـة عٍشـّ ,حـأل االَحجـاس فـً عـٍ
انحاععة عششةٔ ,نكٍ انشصاصة أصااث انشئة ٔأخطـأت انقهـبٔ ,كـاٌ
يُز طفٕنحّ يٕنعاً اانقشاءةٔ .صف غٕسكً يعاَاجّ فً طفٕنحـّ فـً
عٍشجّ انزاجٍِّـة انًلنفـة يـٍ ذ ذـة أجـضاء "انطفٕنـة" ,)1911-1913
ٔانجــضء انرــاًَ اعُــٕاٌ "اــٍٍ انُــاط" ٔ ,)1911-1911انجــضء انرانــد
اعُٕاٌ "جايعاجً" ٔ .)1911كاٌ قذ كحب فـً اذاٌـة حٍاجـّ اااذاعٍـة
قصةً اعُٕاٌ "انعجٕص إٌضسغٍم"  ًْٔ.)1991جحجذخ عٍ يعُى انجٍاة
ااَغاٍَةٔ .كحب اعذ يشٔس عاو عهى قصـة "انعجـٕص إٌضسغٍـم" "َشـٍذ
عٍ انصقش" .)1991
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لعل مكسيم غػرري مػا ابدءػال الػوضا ك ػعرا ألسػس اب ػاس ػ ءرػال ال
الراقعيِّػػ اترػػيسايي ِّ  ،كانػػق قدػػي اإل ساننسػػافس ،اليػػ
ابكلى

هوا البرال ،نػادت ال

ػػ رت ػػاـ  1903اللبرػػ

ر ػ الراقعيػ اترػيسايي ءالس ػاؿ السكألػ ِّ ل نسػاف

إمكانيااإل العقلي ِّ  ،كء سيساإل ال ائ

الحس ،كءعظ

ر ػ

كإلى اب لى ،إلى ق م انء اع كالر

الي ت اعػسؼ اليرقػإ إلػى ابمػاـ

.

أ س مكسيم غرري ابدب الوم ضه ؼ إلى ادرضس الحياة ػ ألسييهػا الرررضػِّ ،
كآما إض انا ن را خا ن ءػنف الرػررة اترػيسايي احػرؿ العػالم إلػى ملكػرت ل نسػاف كأ ػوت
ال الضػػػيا اقػػػسأ م للااػػػإل اليػػػ ايارػػػى ءػػػالرررة اترػػػيسايي ِّ القادمػػػ  ،ك بػػػس ػػػا معانػػػاة
الشعب

رك يا ك ا آماؿ الكادأليا .كلق

ا إض انإل السا خ
عالج

بس مكسيم غرري

م للااإل ابكلػى

إمكانيات اننساف الكبيسة ،ك ا نز يإل اننساني .

اليسػعيريات مػا القػسف ال ا ػ مر ػرع اننسػاف ال بػ ع الػوم ضػزضا

ابرض ءإء ا إل ،كضيعاطإ غػرري مػت اعلعػات اننسػاف ال بػ ع إلػى لػز ال عسػزات
لػػػى ابرض .كػػػس غػػػرري

ػػػ م للااػػػإل السكمانسػػػي ِّ ا ػػػيرهاض الشػػػعرر ءالكسامػػػ

الواايػػػ  ،الػػػوم ا يػػػزت ءػػػإل الػػػش ال سأللػػػ  ،كاععػػػل اننسػػػاف إلػػػى الر ػػػاؿ البعػػػرل ِّ
كالحسض .
ظهػػست الرز ػ الراقعي ػ

ػ ال سألل ػ ابكلػػى مػػا إء ػ اع غػػرري  ،ظهػػست الدػػرر

اللريػػػ الراقعيػػػ مػػػت الدػػػرر اللريػػػ السكمانسػػػي  ،ػػػإلى جانػػػب سالدػػػقسس كسدانكػػػرس،
كسالعسرز اضزرغيلس ظهست رخديات ري أ سل مرل غسضاررم أرلرؼ ،كيرنػا رلػرؼ،
كنيكػرتم غلػػرزدكؼ كأءعػػاؿ ركاضػ ساب ػ قال الرال ػ س اليػ

ػ رت ػػاـ  ،1901لقػ

بست هوق الشخديات ا البحث السكأل ِّ ل نساف الكػادح ك ػا رراػإل لػى الي ييػز
اتجي ػػا

 ،كضيعػػسؼ القػػارئ لػػى رخدػػيات اعشػػز الحسضػػ كابحػػث ػػا الحقيقػػ

كادرر أ

اؿ غرري ابكلى اننساف الكػادح اللقيػس الػوم جػال مػا ابك ػاط الشػعبي

كضشز طسضقإل

الحياة ،كرأل غرري أ َّ
ف إأل ل مهاـ ابدب ايلخص لػيس قػف ػ

نق الراقت ال ظلم ،كإن ا
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نسل ػ ركاضيػ س رمػا غرردضيػإس  ،1899كساب ػ قال الرال ػ س  1900ػػػ )1901
مشاه ما ألياة ابءعاؿ ك ررا ن لحيااهم الي اعكس هوق العبقػ اتجي ا يػ اليػ
ضري رف إليها .لق
السأ

ار ػ هػاايا الػسكاضييا رمػا غرردضيػإ ،كإضليػا لرنيػإ

ػ الرظػاـ

ال  ،كيولش ضعبس العامل ال يكػانيك كا ػ إل نيػل ػ مسػسألي سالبسجرازضػرف
رت اـ  1901ا اللكس الرررم.

الداارس الي

ضدرر غرري الظػسكؼ اليارضخيػ اليػ أدت إلػى ظهػرر العبقػ العاملػ  ،كضعبػس ػ
مسػػسأليييإل سالبسجرازضػػرف الدػػاارس  1901كساب ػ الس الي ػ
ركاضػػػػ سابـس اليػػػػ

ػ رت ػػاـ  1906ك ػ

ػػػػ رت ػػػػاـ  ،1906كقدػػػػيإل سالدػػػػيإس ػػػػا يساهيػػػػ الشػػػػعب

للبسجرازض ػ  ،كضسيػػز الكااػػب اهي امػػإل لػػى الييػػارات الخلي ػ الي ػ ء ػ أت اظهػػس ،كالي ػ
أضقظق ك

مالضيا الس اهيس ،كالي ر

ابدضػػب الكبيػػس رؤضػ

ق العالقات اننساني الس ضػ ة ،كا ػيعاع

ػػلات إنسػػاني معير ػ جعليػػإل ضرػػز ءق ػ رة اننسػػاف لػػى البعػػث

السكأل .
اراكػػز غػػرري

لػػى إنسػػازات ابدب الكال ػػيك الػػوم ضدػػرر اليدػػس ات الر عي ػ

كضلسػػسها السػػيسا ن قالنيػػان ،كض ػػعها
اتجي ا

ػػ ا ظػػسكؼ ن عيػػ  ،كضل ػػ الكااػػب الرظػػاـ

القائم لى القهس كات عهاد كات ياالؿ.

 - 2رواية "األوّ" ()7091
أ
كلق

ر غرري ركاضيإل الشهيسة سابـس ءع قيػاـ الرػررة السك ػي ابكلػى ػاـ ،1905
رت هوق السكاض ءع مسكر أرءعػ

سمايػػار اشػػردراس اليػ

شػس امػا ن لػى

ػ رت ػػاـ  ،1892أم إ َّ
ف غػػرري

قل مرهبيإل ابدءي  ،ضيػاءت غػرري

ػ كر قدػ غػرري ابكلػى
ػػالؿ هػػوق الليػػسة ا ػػيعاع

ػ هػوق السكاضػ ادػرضس الرػاس اللقػسال البسػعال

الكادأليا ،لق ياف مر رع اللقسال كالب

ال أأل ال ر ر ات اب ا ػي

ػ ابدب

السك ػػػ كءػػػ أق الشػػػا س يػػػارامزضا  ،)1826- 1766الػػػوم أ ػػػ ر ػػػاـ  1792قدػػػ
ءعرراف سليزا اللقيسةس كااءت هوا ال ر رع ءرركيا 1799ػػ  )1837الوم أ
سم ضس ال حع س

ر قدػ

ا مس ر ػ قدػص ءيلكػيا ػاـ  1831كييػب غرغػرؿ - 1809

 )1852ءعػػػ ق قدػػػ  ،سال ععػػػإس ػػػاـ  1841كاػػػاءت هػػػوا ال ر ػػػرع دك يرضلسػػػك
 )1881 - 1821كانػػق ركاضيػػإل ابكلػػى ءعرػػراف ساللقػػسالس  ،1846كييػػب ركاضػ أ ػػسل

68

العدد  - 827كاىىن األول 7105 /

ءعرػػراف سال ػػولرف كال هػػانرفس  1862كيػػولش اهػػيم ءهػػوا ال ر ػػرع يريػػسا ن ارلسػػيرم
 ،)1910- 1828كت ي ا

ألكاضااإل الشعبي  ،كلكا طسضق ادػرضس غػرري لللقػسال
اءقيإل ،ل رجػ أنرػا ت نسػ اشػاءها ن ػإذا

كالكادأليا اخيلإ ا يال ا ن جورضا ن ا طسضق

ياف ابدءال ال ويرركف ضحاكلرف إ ارة الشلق كالسأل
ه تل الع اؿ الكادأليا ،ءشكل ضبعث
إلى رأل
ال كل كم

لى اللقيس ،إف غػرري ضدػرر

نلرس القسال اتأليساـ ،هػم قػرة ت احيػاج

ال كلػ  ،ب َّ
ف ال كلػ هػ اليػ احيػاج إلػى اعػبهم ،ػإف

لػرا

ػارت مسا ػز

سااها كمعاملهػا لػى مػا ضػساـ ،كإف أ ػسءرا ػا الع ػل اععػل يػل رػ ل،

هم قرة اخا ها ال كل كاخشى قياـ ارظيم ءيا

لر ها ،كغػرري

ليس بنإل قسأ كاطلت لى اآلداب العال ي ك لى اللكس ال اريس
هػػر نلسػػإل ػػػسد مػػا أ ػػساد هػػػوق العبقػػ
باز

لل سايب ،كمسا
ا زنزانيإل ،ك رر

لقػػػ

لػيم ءهػوق العبقػ

حسػب ،كإن َّ ػا بنَّػإل

ػػل أل ػػاتن ،ك الألػػػا ن كأجيػػسا ن ك ػػػاألبا ن

سف ما أ ساف م ضر يازاف ،كياف اللسف ت ضخيلإ يريسا ن

م للااإل ابكلى الحلاة كال شسدضا كالاسس .كجالت ركاض سابـس

ايرضسػػا ن لحسي ػ اعػػرر ابدب السك ػ ءرجػػإل ػػاـ ،كبدب غػػرري ءرجػػإل ػػاص ،كضػػسل

ءعػػا الرقػػاد أنَّهػػا الع ػػل ابدء ػ ابكؿ ػ اػػارضخ ال

ر ػ الراقعيػ اترػػيسايي  ،كإف

يانق هراؾ أ

اؿ أ سل ،كلكا ركاض سابـس ،ييبق ءن لرب ج ض  ،ك ررت الحسيػ

الع الي  ،ك ا

اليػ

ت غرري

إء اع هوق السكاض

ررة ػاـ  ،1905كهػ

ػررة

ك الألي  ،إت أنها ق عق.
كياف غرري

أ رال يياءيػإل للسكاضػ ال ػويررة أألػ نشػعال الحسيػ البسكلييارضػ ،

كلػػإ ػػاـ  1906ءالسػػلس إلػػى أمسضكػػا لس ػػت اليبس ػػات لدػػال الع ػػل الرػػررم ػػػ
رك يا ،كأراد ليريا  )1924-1870أف ضدب غرري أدضب الحسي الع الي  ،كا ػيعاع
غرري

ركاضيػإل ال ػويررة

ػ الرظػاـ القػائم لػى القهػس كات ػعهاد كات ػياالؿ،

ق ـ لرا من اة العامل ميخائيل ػال

ػرؼ ،الػوم يػاف ضيعػاطى رػسب الخ ػس ليرسػى

آتـ أليااإل كضياءت اءرإل ءا ل ال رؼ الع ل ،كضعيل

الب اض  ،ءالعسضق ذااها الي

ياف ضعيل ءها كال ق ،ك ي ا ءع ضعيرز اللكس الرررم كضايس أليااإل ،كجعل غػرري ابـ
البسيع الخائل يل إنساف ،يل ر ل ءعل لسكاضيػإل ،إذ ايعػرر رخدػييها مػا زكجػ
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كأـ إلى أـ مرا ل ءع مػرت زكجهػا ،كاسمػز ابـ إلػى الػرطا ءكاملػإل الػوم ضريقػل مػا
مسألل الخرؼ كاليسدد إلى مسألل الرررة.
أ ػػوت ابـ كه ػ أمي ػ اعػػيل مػػا أجػػل
ال رؼ ،ان م اءرها إلى مس ر

ارػيسايي

أقػػسأ ييبػػا ن م رر ػ بنهػػا اقػػرؿ الحقيق ػ
الرررض اتريسايي اسي ت

م ػ اءرهػػا ءع ػ ك ػػاة زكجهػػا ميخائيػػل
ررضػ  ،كأ ػو ضقػسأ الكيػب ال

رر ػ سأنػا

ػػا أليػػاة الع ػػاؿ...س  )1كأ ػػوت ال س ر ػ

ءييإل ،يانػق نااارػا كاألػ ة مػرهم ،كهػ

غري ػ إت أف كال ػ ها ت ضق ػ ـ لهػػا ض ػ ال سػػا

يػاة مػا أ ػسة

ة ت يراقهػػا اب كػػار الرررض ػ  ،كل ػ ضها أخ

كأ ق ميزكج .
كء أت اريشس اب بار ا قػ اجي ا ػات ػ ءيػق ءا ػل ال ػرؼ ،كأ ػو الرػاس
ضيح ػ رف ػػا ال رشػػررات الي ػ اػػرزع كاريق ػ إدارة ال دػػرت كايح ػ ث ػػا إ ػساءات
الع اؿ ػ العا ػ

ءعس ػبررغ ،ػنلقى رجػاؿ الشػسط القػبا لػى أ

ػال اليرظػيم

الرػػررم ،ك يشػػرا مس ر ػػ مػػا البيػػرت مرهػػا ءيػػق ءا ػػل ال ػػرؼ الػػوم ضبلػػ

ػػسق

شسضا امان ،كض ما ءالعلم كءق رة العقل لى اللهم كاليحليل.
ضرج ػ قػػسب ال دػػرت الػػوم ضع ػػل يػػإل ءا ػػل ال ػػرؼ مسػػيرقت ،ت اػػنا مرػػإل إت
ال دائب ،كابك اخ كالبعػرض ،كلػولش قػسر مػ ضس ال دػرت اسليلػإل كلكػا لػى نلقػ
الع اؿ ،قسر ألسم يرءيش ما يلِّ ركءل ضيقا اق الع اؿ ،أم ألسم كاأل ءال ئ مػا
أجػػررهم ،حػػسض ءا ػػل الع ػػاؿ لػػى ان ػػساب بنػ َّػإل ػ ال ا ػ ألسػ ق اندارة مػػا

أجرر الع اؿ مبلاا ن ما الرقرد ما أجل ءرال أل اـ للع ػاؿ كلكػ َّ
ا اندارة أ ػوت الرقػرد
كلم ابا أل امان ،كهكوا

هوق ال سة ،ق ضحسػ رف الرقػرد كت ضسللػرف ال سػيرقت،

كلكا الع اؿ ا را اليسسض ك ادكا إلى

لهم ،ك شل ءا ل ال ػرؼ ػ احسض ػهم

لى ان ساب.
كرأل

ػ ضقإل رضػػبا الػػوم ضبل ػ ابرءعػػيا مػػا

ػسق أ َّ
ف ءا ػػل شػػل بنػ َّػإل اطػػب

قػػرؿ الع ػػاؿ كلػػم ضخاطػػب قلػػرءهم ،كجػػال رجػػاؿ الشػػسط مسػػال ن كا يقلػػرق ليحسض ػػإل
الع اؿ لى ان ساب ،كا يقلرا اسع كأرءعيا امالن.
أ بحق ابـ ابيػت اللعػائس كالشػررء

ػ ال دػرت كان ػو معهػا ال رارػيس الرررضػ

كذلػػش لك ػ ضلهػػم رجػػاؿ الشػػسط أف اءرهػػا ءػػسمل ء ػ ليل أ َّ
ف ال رارػػيس مػػا زالػػق اػػرزع.
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كطلبق الس اح لها ءزضارة اءرها
ءزضارة اءرها ءع مػسكر
الي

السسا إت أف طلبها ر ا ػ الب اضػ ك ػ

ػبع أ ػاءيت لػى ارقيلػإل ،كأل يػإل ػا

ادت للظهرر لى الػسغم مػا كجػرد رػسط

ػ ال

لهػا

لهػا ك ػا ال رارػيس

ػس الػوم ضلدػل ءيرهػا كءػيا

اءرهػػا ءا ػػل الػػوم ضرا ػػل مػػا أجػػل مدػػال الع ػػاؿ ك ػ مدػػال السأ ػ الييا ،كيػػاف
ضػػرزع ال رارػػيس الي ػ اخ ػ ـ غس ػػإل ،كلكػػا مػػا الػػوم ضكيػػب ال رارػػيس هػػوا الس ػ اؿ
طسألإل لى نلسإل ءا ل كياف ضخشى أف ضكرف ءعا ابغريال ضكيبرنها كضد ركنها بف
الع اؿ اجزكف ا د ت اكاليلها ،أضكرف هر كزمالؤق أداة ءي ه تل كء أت مرارػيس
ج ض ة اظهس ء را ب
القائم ،كت
كأ ل

ي الع اؿ

ر لياييػس الرظػاـ اتجي ػا

ابكؿ مػا أضػار اػ

ي ا أ َّ
ف أ ػعار ال ػراد الاوائيػ ال ػسكرض مرػل الخبػز آ ػوة ػ اترالػاع.

بيل ءا ل ي ا ءع  ،الوم قاد مظاهسة

ي الع اؿ ،ح ل الساضػ الح ػسال ،راضػ

اليػ ء را ػب

يػ ابكؿ مػا أضػار،

الع الػ كالحسضػ كهيػإ ءػن لى

ػراإل ػاش

الشعب العامل ،ك اش ألزب الع اؿ اتريساي ال ض قساط .
كانيهػػػق ال ظػػػاهسة ءا يقػػػاؿ ءا ػػػل ال ػػػرؼ كءعػػػا ر اقػػػإل كلقػػػ رػػػاريق ابـ
ءال ظاهسة كيانق اعيز ءاءرها ءا ل ،كءولش ضريه القسم ابكؿ مػا ركاضػ سابـس اليػ
اينلإ ما قس يا.
ف
ابـ ػ القسػػم الرػػان مػػا السكاض ػ ءييهػػا ءع ػ أف يشػػإل رجػػاؿ الشػػسط ،
ايػػسؾ
كاالقػػق مػػت أأل ػ الس ػػاؽ لػػى ارزضػػت ال رشػػررات ػ القػػسل لػػى اللالألػػيا ،الػػوضا
ضعانرف اللقس كالعرز ،كأ وت ابـ ايركػس ػ

يػاب راهبػ أأليانػا ن أك ءائعػ أأليانػا ن أ ػسل

كاسرب مقاطعػات رك ػيا ،كاسػسم محاي ػ ءا ػل كر اقػإل الػوضا لػم ضعيس ػرا ءػنم ذنػب
هم لم ضقيلرا أأل ان ،كلم ضسسقرا أم ر ل ،كلكرهم ار را ركال ن ما أرػكاؿ الحيػاة،
ضقرد الراس إلى السسق كالقيل ،ك

كا ال حك

أمَّػػا مرقػػإ السكائ ػ مكسػػيم غػػرري

ظال

.

 )1936- 1868هػػر ميعػػاطإ مػػت الع ػػاؿ

كضي ػ مػػا ػػالؿ السكاض ػ ءكاملهػػا كت ػػي ا ػ أ رػػال ك ػػلإل ل

ػػساب ابكؿ ءسػػبب

ألسم قسم ما أجرر الع ػاؿ لياعيػ نلقػات اسليػإ ال سػيرقت ،ك ػ أ رػال مظػاهسة
الع اؿ ء را ب

ي الع اؿ كا يقاؿ ءع هم ك ػ أ رػال ك ػإ ال حاي ػ اليػ جػست

لل رقػػر يا ،إذ يػػاف يػػالـ ال ػػ
89
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كاكلػػػم ءا ػػػل كقػػػاؿ إنػ َّػػإل ت ضرلػػػ أ َّ
ف مػػػا كاجبػػػإل احسضػػػس الشػػػعب مػػػا بردضػػػ الرظػػػاـ

ال لك  ،كااءت ءا ل أنَّإل اريساي ٌّ  ،ضرا ػل

ػ ال لكيػ الخا ػ لر ػائل اننيػاج ،ب َّ
ف

ال سي ت الوم ضرظس إلى اللسد لى أنَّػإل ك ػيل ل ػسال ،هػر مسي ػت قػائم لػى أ ػس
غيس إنساني كأف السلعات ضسػب أف اكػرف ءيػ الشػعب ،ك ػييحقز اترػيسايي بنهػا
نظػػاـ ضقػػرـ لػػى أ ػػس إنسػػاني كاريه ػ السكاض ػ ءػػالحكم لػػى ءا ػػل كر اقػػإل ءػػالرل ،
كا يقػػػاؿ ابـ ػػػ

أ رػػػال ارزضعهػػػا لل رارػػػيس اليػػػ اقػػػرؿ الحقيقػػػ

ػػػا أليػػػاة الشػػػعب

الكادح.
ف
ابـ إلػػى الػػرطا ءكاملػػإل ،إنَّهػػا الػػرطا ابـ هػػر ػ الب اضػ ت ضػػيلهم الرػػررة،
اسمػػز
كءعػ ذلػػش ضيعػػاطإ معهػػا ،كأ يػػسا ن ضقػػرـ ءهػػا ،ضكرػػس غػػرري مػػا ا ػػيخ اـ يل ػ ابـ،
هػ ليسػػق أمػػا ن لبا ػػل كألػ ق كإن ػػا يػػاف اآل ػػسكف ضسػ رنها ابـ ،كلعػػل غػػرري اع ػ

ذلػػش ،إنهػػا أـ الس يػػت ،إنَّهػػا الػػرطا ابـ الػػوم ضقػػإ مػػت أءرائػػإل كض ػيلهم الرػػرار كضيبرػػى
ق اضاهم ،ضين س آلتمهم كضلسح للسألهم.
اقرـ

السكاض كأل ة

رض ءيا السػانبيا اللكػسم كاللرػ

لػػى اآل ػػس ،علػػى الػػسغم مػػا أ َّ
ف غػػرري ضبسػػف لػػى

ػال ضعاػى أألػ ه ا

ػػلحات السكاض ػ اب كػػار الي ػ

نا ل ما أجلها الررار ،كضسسد يل ااهم كد ا هم ا مراقلهم ،كضيعاطإ ال لإ مػت
هوق اب كار إت أ َّ
ف هوق ال يزة ت ايحقز لى ألساب ال سيرل اللرػ  .ػال ضيحسػس

القػػارئ ءاتءيػػواؿ كء راقػػإ مليعلػػ  ،كءػػولش ػػإنَّر ت أكا ػػز اآلرال اليػػ ضشػػيس إليهػػا
ال ييرر ألساـ الخعيب
كجػػرد اػػسات يبيػػسة كت

يياءػإل سجرانػب ابدب كالرقػ

ػ الاػسبس كاليػ اي ػ ا

ػػي ا ػ مسػػاؿ البرػػال اللر ػ  ،كلق ػ ذيػػس هػػوق الرقع ػ

ػ

ألاري ءحرإل ا ركاض سابـس)2 .
ي ا إنَّر ت أكا ز ال ييرر ماج

الل ال ضا ػ رأضػإل ،إذ ضقػرؿ سالبعػل اب ا ػ

ػ السكاضػ هػػر الرػػائس ءا ػػل ال ػػرؼ...،س  )3بنَّر ػ أرل أ َّ
ف الشخدػػي اب ا ػػي
السكاض ه سابـس ،كغػرري

ػ

رػ ما رػرف ركاضيػإل ءهػوا العرػراف يػاف ضعػسؼ أنهػا البعلػ

بنها الرطا الوم ضحي ا أءرالق ،أمَّا اءرهػا ءا ػل هػر أألػ أءرػال هػوا الػرطا ،كإف يػاف
ائسا ن لى الرظػاـ القػائم لػى الظلػم كالقهػس كات ػيب اد كات ػياالؿ ،كضػ ما ءإمكانيػ
كألي ي الردس لى الرظاـ البال  ،لى السغم ما كجػرد مخبػسضا ءػيا

ػلرؼ الرػرار،
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كلم ضقاكـ ءا ل كر اقإل رجاؿ أما الرظاـ ءالسالح ءل قػاكمرهم ءالكل ػ كاللكػس ،يػانرا
قرة ءرالة ،كلم ض ار ػرا الهػ ـ كاليخسضػب ،كيػانرا ضشػعسكف أ َّ
ف يػلَّ الع ػاؿ كاللالألػيا
العالم معهم ،كيلَّ السأ

الييا كانقعاع

العالم يلِّػإل

ػ هم ،الدػساع

ػساع

طبق  .رخديات السكاض اكاد اكػرف رخدػيات كاقعيػ  ،لقػ جػست أألػ اث رػبيه
ءنأل اث السكاض
اري

ر ػ الراقعيِّػ اترػيسايي  ،ت ءػل اعػ الع ػل ابدءػ

هوق السكاضػ إلػى ال

ابكؿ الوم ضري
غرري

م ضر نيسر نر رغررد اـ 1901
ر

إلى هوق ال

 .ك ا أرسنا أ س ال

ر ػ ال ػويررة مكسػيم

رك يا كمرها انيشست إلى اآلداب العال ي اب سل كلعلهػا ال

ر ػ ابدءيػ

ابكلػػى اليػ ان سػػق ػ رك ػػيا بف ال ػ ارس ابدءيػ السػػاءق كأقدػ الكال ػػيكي
كالسكمانسػػي كالراقعيػ الرق ضػ ان سػػق ػ اآلداب الاسءيػ كانيقلػػق ءعػ ذلػػش إلػػى
ابدب السك ػ كاآلداب اب ػػسل .هػػوا ػ مسػػاؿ الررػػس أمػػا ػ مسػػاؿ الشػػعس لعػػل
 )1930 - 1893ضع م

الشا س الدض يس ماضكر سك

ػاـ  1908ركاضػ ن ءعرػراف سا يػساؼس اليػ اسج ػق إلػى

الشعس العػال

 .كييػب غػرري

اللا العسءي

ا اللا اللسنسي

اـ  ،1910كضق ـ غرري

ػس ال

ر ػ ال ػويررة ػ

اـ، 1934كاسج ق ما اللا السك ػي إلػى العسءيػ

ركاضيإل ال ويررة ءعا انمالاإل ا ال ضا  ،كذلػش لػى

لساف ءعل السكاض كهر لقيف ك قيس .كضويسنا العرراف ءكياب الكااب اللسنسػ الشػهيس
جػػػاف جػػػاؾ رك ػػػر )1778- 1712كهػػػر ييػػػاب س ات يػػػساؼس  ،كيػػػولش ءكيػػػاب ليػػػإ
ارلسػػيرم  )1910-1828ءعرػػراف سات يػػساؼس  .)1880 -1879كضكيػػب ارلسػػيرم ػ

سا يسا إلس أنَّإل لم ضسيعت أف ضعسؼ معرى الحياة ػ طبقيػإل ،بف أليػاة طبقيػإل رػبيه

ءالحياة كليسق ألياةن .هوق العبق قليل العػ د كرػاذة ،كلػولش ارجػإل ارلسػيرم إلػى
الشعب الكػادح ،الػوم يػاف ضلهػم ،أف معرػى الحيػاة هػر اعبيػز إرادة اللػإل ،بنرػا جئرػا
إلػػى هػػوا الكػػرف ءإراداػػإل .كلق ػ

لػػز اللػػإل اننسػػاف لقػػا ن ضسعلػػإل ضسػػيعيت أف ضخلػػص

نلسإل .كضسيعيت أف ضهلكها ،أم أ َّ
ف اللإل اسؾ ل نساف ألز ات ييار .س ػال اننسػاف
هوق الحياة ايلخص ءإنقاذ ركألإل ،كلولش ضسب ليػإل أف ضعػيل ء خا ػ اللػإل ،أم
ضسب ليإل أف ضع ل كضدبس كضيرا ت كضسألم اآل سضا.
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اريس اتنيباق نهاض سات يساؼس أليث ضيح ث ارلسيرم ػا أللػم كجػ نلسػإل لػى
ألا مرح رٍ ،رظػس إلػى اب ػلل ك ػاؼ مػا السػقرط .كنظػس آنػواؾ إلػى اب لػى كرأل
الس ال الكبيسة الالميراهيػ  .كجوءيػإل السػ ال ءعظ يهػا ،كزاؿ الخػرؼ .كأيػ ارلسػيرم
أنإل رأل هوا لحلم .
 9ــــ وكتــغ غــىركٌ عــاو  7091روايتــ" "عنــت مرنــامىىى " الي ػ ضه ػ ضها إلػػى ابدضػػب اللسنس ػ
ركمػػػػاف ركتف  )1944 - 1866كهػػػػر أدضػػػػب سنسػػػػ يبيػػػػس ،أ ػػػػ ر يياءػػػػا ن ػػػػا ليػػػػإ
ارلسػػيرم  )1910- 1828كذلػػش ػػاـ  ،1911كأضػ الرػػررة اترػػيسايي
اللكسة السئيسي

ػ رك ػػيا .إف

السكاض ه انحالؿ العالم البررجرازم السكاضػ ايرػاكؿ مر ػر ات

اارضخي كاجي ا يػ أيرػس م ػا ايرػاكؿ مر ػرع اب ػسة .كإف الدػساع القػائم ػ السكاضػ
ساع ءيا الع ل ما جه كءيا رأس ال اؿ ما جه أ سل.

هر

كييب غرري

ركاضيإل الخال ة سألياة يليم

اماياس الؿ الليسة ال

ػػام  1925ػػػػ  ،1936ك ػػاـ  1936هػػر العػػاـ الػػوم اػػر
السكاض ال ويررة ما أهم أ

ركاض سابـس  .1907ر م غرري
رخدي يليم

يػػإل الكااػػب العظػػيم .اعػ

اؿ غرري  ،مت أنها أقل رهسة ن
ػ هػوق السكاضػ

يػ ة مػا ءػيا

العالم ك

رك يا ما

ػررة ال رقػإ البررجػرازم ،كذلػش

امايا ،الوم ضخاؼ الشعب ،كضكسهإل كضرادم ءلكسة الرخب اليػ

اقإ رؽ الشعب.كضدػرر يػإل أليػاة رك ػيا مرػو نهاضػ القػسف اليا ػت شػس أليػى ػاـ
1917
كييػب غػػرري

ػػاـ  1927مقػػات ن ػػا الشػػا س السك ػ ِّ ال عػػسكؼ

ػػيسغ ضسػػيريا

 ،)1925 - 1895أم ءعػ أف أق ػ ـ الشػػا س ال عػػسكؼ لػػى اتنيحػػار ءعػػاميا ،كضكيػػب
غػػرري

ػ مقالػػإل أنػػإل اليقػػى ضسػػيريا ال ػػسة ابكلػػى ػػاـ  ،1914أم ر ػ ما يػػاف

ضسيريا أقل ما اسع
نشػػبق كقػػسأ غػػرري

ػػس

شس اما ن كاح ا ا الحسب العال ي ِّ ابكلى ،اليػ يانػق قػ
ي ػػا ءعػػ قدػػائ ضسػػيريا كاليقػػى غػػرري

ػػ ءػػسليا ءالشػػا س

ال ويرر الوم ياف ضيسالؿ ا م ل أه ي اللا ءرجإل اـ ،كالشعس ءرجإل اص.
كييب غرري

الؿ ال

ة ال

ي ة ما ءيا ػاـ  ،1930 - 1924ءحرػا ن معػرت ن ػا

ليريا ،كضسل غرري أ َّ
ف اب ػ ال ضعيس ػرف ءعظ ػ ليرػيا  )1924 - 1870كضبػ أ ءحرػإل
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ءػػػنف ليرػػػيا قػػػ مػػػات ،كضيحػػػ ث غػػػرري
اتريسايي ابكلى
ك ػػاش غػػرري

ػػػ هػػػوا ال قػػػاؿ ػػػا القيػػػإل ءقائػػػ الرػػػررة

العالم.
ػ إضعاليػػا ػ جزضػػسة يػػاءسم

ػػبت

ػػررات مػػا ءػػيا ػػاـ  1906ػػػػ

،1913كييػػب سأ ػػاطيس ػػا إضعاليػػاس  ،)1913-1911ييػػب غػػرري ابجرػػاس ابدءي ػ
يلَّهػػػا ،ػػػرظم الشػػػعس كييػػػب القدػػػ القدػػػيسة ،كييػػػب السكاضػػػ كال سػػػسألي  ،كمػػػارس
الرشػػػاط السيا ػػػ َّ .لقػػػ ييػػػب ابدضػػػب اللسنسػػػ ركمػػػاف ركتف ػػػ آذار ػػػاـ 1918
مخاطبػػا ن مكسػػيم غػػرري س...إنكػػم اشػػبهرف البراءػػ اليػػ ضريقػػل الرػػاس بسهػػا مػػا
إلى ال سيقبلس)4 .

ال ا

رك يا

انيدست الرررة اتريسايي

أييرءس اـ  ،1917كقػاـ غػرري ءرشػاط

أدء يبيس ءع انيدػار الرػررة الع اليػ  ،لقػ أ سػق دار نشػس معسك ػ ءا ػم سابدب
س ،كج عي سالرقا

العال

كالحسض س ،كق ـ ػ مات يبيػسة للرػررة اليػ قادهػا ليرػيا

إت أف آراله ا لم اكا ميعاءق  ،إذ ياف غرري ضسل أف
ضسب أف اكرف ،كياف ليريا ضسل أ َّ
ف القسرة

حاضا الرػررة أيرػس ءكريػس م ػا

سكرض لرسػاح الرػررة اترػيسايي ابكلػى

العالم.
ػػا س غػػرري إلػػى إضعاليػػا اني ػ ن ػػاـ  1921مػػا أجػػل العػػالج ،ءرػػال لػػى ندػػيح
ليريا ،ك اش هراؾ ا ري
الديإ ،كءولش ضدب

ػػر ن ،إذ يػػاف

ػػاءقا ن قػػ

شس

ػر ن ،أم لااضػ

ػاـ  ،1933كيػاف ضيػسدد إلػى رك ػيا

د السررات الي أم اها غرري
ػػاش يهػػا ػػالؿ الليػػسة ال

إضعاليا است شػسة

يػػ ة مػػا ءػػيا ػػام  1906ػػػػ

.1913
كضكيػػب ءعػػا الرقػػائت مػػا اػػارضخ الرػػررة ػ مقالػػإل ال ػػويرر ،مػػرال ن ضكيػػب ػػا
اللالأليا السكس :سأاويس ءقسؼ الراقع اليالي  :ق

اـ 1919

ءعس بررج م ا س

لللالأليا اللقسال ،كك ل إلػى ءعس ػبررغ آتؼ اللالألػيا مػا السضػإ الشػ ال  ،كأقػاـ
ال ئات مرهم

قدس القيدػس

ػاءقا ن ال عػسكؼ ءا ػم القدػس الشػيرم ،ك رػ ما انيهػى

ال ا س ،ابيا أف ه تل القػرـ ا ػيع لرا ال زهسضػات الر يرػ  ،كالرػادرة ال رجػردة ػ
القدػس لق ػال ألاجػااهم ػ الليػل ،ل ػا ن ءػػنف مسا ػز القدػس يانػق
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هراؾ

سكرة ت يخ اـ ال زهسضػات ،إت أ َّ
ف اللالألػيا أرادكا ان ػالة إلػى هػوق القعػت

الر ير  ،كلق تألظق هوق السغب ل ل الس اهيس الؿ الرػررايا السك ػيييا ،ضحبػرف
ا ميس يل ما هر رائتس  )5كضيح ث غرري
ءساطيإل .ضشكل أدب غرري

ا محاكل اغيياؿ ليريا ػاـ  1918ك ػا
اارضخ ابدب العال

لح رائع

ِّ ،لق

بس غرري

طسضقػػػا ن مليئػػػ ن ءالدػػػعرءات لقػػػ أ ػػػهم ػػػ إ ػػػ اد ال ػػػ ا س ابكؿ لكيػػػاب اتاحػػػػاد
السر ييي  ،الػوم انعقػ

ػ مر ػكر ػاـ  ،1934كأ ػب أكؿ رئػيس تاحػاد الكيػاب

السػػر ييق .كرػػارؾ ػ إ ػ اد الر ػػائز الدػػادرة ػػا ال ػ ا س ال ػػويرر .أقػػاـ غػػرري
القػػات ك يق ػ مػػت أدءػػال العػػالم كلق ػ ييػػب رػػإل ليرػػيا سغػػرري مرهب ػ

ري ػ يبيػػسة،

أل ػػػػػػػػػل كضح ػػػػػػػػػل الكريػػػػػػػػػس مػػػػػػػػػا اللائػػػػػػػػػ ة للحسيػػػػػػػػػ البسكلييارضػػػػػػػػػ العال يِّػػػػػػػػػ س.
كييػػػب غػػػرري ػػػاـ ، 1935أم قبػػػل ك ااػػػإل ءعػػػاـ ٍ كاألػػػ ٍ مسػػػسألي ن ءعرػػػراف س ا ػػػيا
جيلزنر اس ،كاح ث ال سسألي ػا امػسأة ابلػ مػا الع ػس ا رػيا كأرءعػيا امػا ن  ،كهػ
غري  ،كضكبسهػا زكجهػا ءر انيػ
ءيس يم زكجها ،كا رت

شػس امػان ،كهػر

نهاض ال سسألي

ػكيس كلػ ضه ا اءريػاف .كاقػرـ ا ػيا

ا يا سنةن.

كت ءػػنس ػػػ الخيػػػاـ مػػا انرػػػارة إلػػػى أ َّ
ف ا ػػػم غػػرري ا ػػػم مسػػػيعار ،كا ػػػ إل
الحقيقػػػ ءيشػػػكرؼ ،كلقػػػ يرػػػست ءػػػيا ابدءػػػال كال لكػػػسضا الػػػسكس آنػػػواؾ اب ػػػ ال
ال سيعارة ،ا م ليريا أض ا ن ا م مسػيعار كا ػ إل الحقيقػ أكليػانرؼ .كيػولش ا ػم
ػػياليا  ،)1953-1879هػػر أض ػػا ن ا ػػم مسػػيعار .كيرػػست هػػوق الظػػاهسة ػ اآلداب
العال يِّػػ

القػػاص اليسيػػ

زضػػز نيسػػػا  )195-1915ااخػػو لرلسػػإل ا ػػ ا ن مسػػػيعاران،

كيػػولش السكائ ػ ابمسضك ػ مػػارؾ اػػرضا  ،)1910-1835كيػػولش ال سػػسأل اللسنس ػ
مرلييس .)1673-1622
ييبػػػق ػػػا غػػػرري ال ر ػػػر

العسءيػػػ الكبػػػسل :سضعػػػ غػػػرري م

السر ييي ِّ ،كرائ ا ن للراقعي ِّ اتريسايي ِّ  ،كياف ب
الوضا ا سكق ،ليس

يريػس مػا ابدءػال

رك يا كأل ها ءل ارج أل كدها.س  )6كضسل ءعا الرقػاد أ َّ
ف

غػػػرري مػػػات مسػػػ رمان .كمػػػات غػػػرري
أك يسك سػػك

الإل ان يس يبيس

سػػػا ن لػػػ دب

ػػػ العػػػاـ ذااػػػإل الػػػوم اػػػر

)1936-1904الػػوم ألػػإ ركاضػ سييػػإ

يػػػإل نيكػػػرتم

ػػقيرا اللػػرتذس كضيحػ ث يهػػا

ا الحسب ابهلي السك ي ِّ الي أ قبق ررة اـ  1917اتريسايي .
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اهلىامش
 1ػػػػػ مكسػػػيم غػػػرري  .ركاضػػػ ابـ ،ال للػػػات ال خيػػػارة ػػػ
الخػػامس ،اسج ػ  :د .ػ اد أضػػرب ،ال حػػام

ػػػي مسلػػػ ات ،ال سلػػػ

ػػهيل أضػػرب ،مر ػػكر ،دار اليق ػ ـ،

 1983ص.22
 2ػػػػ د .ألسػػاـ الخعيػػب .جرانػػب مػػا ابدب كالرق ػ

ػ الاػػسب ،العبع ػ الساد ػػ ،

دمشز .جامع دمشز 1997 ،ص.242
 3ػػػػ د .ماجػػ

ػػالل الػػ ضا .الراقعيػػ

ػػ ابدءػػيا السػػر ييي ِّ كالعسءػػ ِّ ،دمشػػز ،دار

الرقا  1984 ،ص.46
 4ػػ مسا الت غرري مت الكياب ابجانب ،مر كر ،دار أيادض ي العلػرـ السػر يييي ،
 1960ص ،333ال د ر ءاللا السك ي ِّ .
 5ػػػػ غػػرري  ،مخيػػارات ،ليريراػػساد  ،1973ص 392ػػػػ  ،393مقػػاؿ غػػرري

ػػا ليرػػيا،

ال د ر ءاللا السك ي .
 -6ال ر ػػػػػر

العسءيػػػػػ الكبػػػػػسل ،دمشػػػػػز ،رئا ػػػػػ الس هررضػػػػػ  ،هيئػػػػػ ال ر ػػػػػر

العسءي ،ال سل 20 ،14
-7اب برع ابدء  9/14،اـ ،2014الع د1408ص6
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صحارى الوجد
أ .حممد حديفي

*

أكتب خيبتي
بالدمع
ُ
ِ

بحبرك تكتبينْ..؟
فلمن
ِ

ن ندوبه الحمقاء
ترك الزما ُ
وشما ً
في دمي
ن المدمى
فاعشوشب الوط ُ
في الجبين ْ

ُ
دب القصائد ِ
أعددت من هُ ِ

زورقا ً

ج المخاتلُ في
فاغتالهُ المو ُ
بحار ِ التيه ِ

ٌ
بروق في
ت
واشتعل ْ
صحارى الوجد ْ

أجفلت الغزالة ُ برهةً ..ثم
ِ
ت مكسورة ً
انتح ْ
كيما تعد جراحها

دمها ينز ُ سالفهُ المنداح
*

شاعر من سورية.

العدد  - 275كانون األول 5102 /

نهرا ً
القلب
سفوح
من
ِ
ِ

ت بملء ِ ذهولها:
إذ صاح ْ

يا عابرون على دمي مهال ً
سأحصي الغائبين
رد الصدى:
في األرض
ِ
وحدك ال أحد ْ
ل بنبْضها..
فعال الصهي ُ
األمواج صك
ت على
عقد ْ
ِ
قرانها

بيد األبد ْ

ت ركنا ً قصيا ً مقفرا ً
ثم انتح ْ

صارت تبلسمُ جرحها
وبملء تيه شموخها
ت مساكب دمعها
مسح ْ
ت
ثم انتخ ْ
كُرمى عيون الراحلين ْ
قولي إذن
بعد الذي قاسيته ِ وخبرتهِ..
بحبرك تكتبين..؟
ِ
فلمن ْ

011

101

الكلمةُ سراجها وهاج
أمحد متساح

*

الكلمة مجرة ٌ
تأتي أغنية ً وأكسير حياة
تحيا سالماً..
في خاليا العمق
***
سراج ُها وهاج
الكلمة ُ ِ
سأنصهر ُ في مَنجمها وأشكّلُ كُردانها والتاج

الفرات والحالج
وجع
تأتي شاهقة ً من
ِ
ِ

الروح واألوداج
صفصاف
لها أن ترعي في
ِ
ِ
كالسنا والحرير ِ والعاج
***

*

شاعر من سوريا.
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والكلمة ُ

الكلمة ُ بتول

ُ
ياقوت هللا ِ والدر

ُ
والنبض شالها المغ ول

تلوحُ وشما ً على خد القمر

ُ
والحرف سرزها المجدول

تحتويناااا أةمناااة ٌ وتمااار ز صاااو َ ةن اناااة

يااا عُودهااا الاافا اصااطفاني فااي بحاار

المنقى

النغم

ن غربتها
ن فرسا ُ
ونح ُ
***

***
الكلمة ُ أنثى

الكلمة ُ رصاصة ٌ في بندقية الوجع

سأصطلي بنارها

الروح والودع
من أطلقها على غ الن
ِ

والروحُ ت َاج ُها والفنار

ووداعا ً أيتها الكلمة

وأنا..

يا شهقة َ الضوء ِ والمطر

م َدارها والفرصة

د لغة ً في كلِّ عين
الكلمة ُ تل ُ

***

تنداحُ ريحا ً في كلَّ أرض

الجرحُ في دمي كالطلقة

تشعلُ نارها في النبض

والروحُ مرآتُها في الحدقة

يااا قلبهااا المحشااو َّ بالهااديل والضااوء

ت ثيابها
والكلمة التي شق ْ

والحناء ِ والوجد

في دوامة الغرقى
***

ت
يا كلّ أحرفي التي أفل ْ
ت على الورقة
أم مات ْ
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وهل أنسى ....
صاحل هواري

*

غريبااااااااااااااااااااتيت اااااااااااااااااااا
ت
و فخاااااااااااااااااااااااارت اااااااااااااااااااااااا ت اااااااااااااااااااااااا
ت
ت

اااااااااااااااااااا ت اااااااااااااااااااا ت اااااااااااااااااااا ت

ت

ت

اااااااااااااااااااااااا ت

ت

ت

تت

ت

اااااااااااا ت اااااااااااا

ت اااااااااااا ت

ع اااااااااااا تو ااااااااااااهت رْاااااااااااات
ت
ي
والتي اااااااااااااااااااااااااتت اااااااااااااااااااااااااتت ااااااااااااااااااااااااا ت
ت

ت

ت

ااااااااااااااااااااااااا ت

ت

تت

ت

ت اااااااااااااااااا ت باااااااااااااااااار ت

اااااااااااااااااا

و اااااااااااااااااا تلياااااااااااااااااا
ت
إذ ت جااااااااااااااااااااا ت ج ااااااااااااااااااااات ت ااااااااااااااااااااا ت
ت

ت

ت

ااااااااااااااااااااا

ت

ت

تت

ت

ف
ت

ت ااااااااااااااااااااااااااااااا ب

ااااااااااااااااااااااااااااااا

تو ل ااااااااااااااااااااااااااااااا

ت

ت

تت

ت

ت

باااااااااااااااااااااااارت ر ااااااااااااااااااااااااتت اااااااااااااااااااااااات ت
ب

اااااااااااااار

 1ت اااااااااااااات ت اااااااااااااا

اااااااااااااااااااااااا ت

ع اااااااااااااا ت)اااااااااااااا ت
ت
و غ اااااااااااااااااااااااااا ت اااااااااااااااااااااااااا ت ااااااااااااااااااااااااااتيت تل ياااااااااااااااااااااااااا ت
ت

ت

ت

ت

تت

ت

*

شاعر من سوريا.

ت
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ت

اااااااااااا

ااااااااااااَ ت
ت

 2تي ااااااااااااب تفاااااااااااا ت اااااااااااا ع

ت

و اااااااااااااااااا تع اااااااااااااااااا تْاااااااااااااااااا رت اااااااااااااااااا ت ااااااااااااااااااب
ت

ت

ت

تت

ت

يااااااااااااااااااا
ت

بتع ااااااااااااااااااا تيااااااااااااااااااا

تف ااااااااااااااااااار ب ت بااااااااااااااااااا

ت

ت

ويبكااااااااااااااااااااااا ت بااااااااااااااااااااااا تع ااااااااااااااااااااااا تإ ت ك ااااااااااااااااااااااا ت
ت

ت

تت

ت

و ااااااااااااااااا ت
ت

ااااااااااااااااا تع ااااااااااااااااا ت

ااااااااااااااااات

ت بااااااااااااااااا ت ي
ت

ت

ع اااااااااااااااااااااااا ت ع اااااااااااااااااااااااارتْاااااااااااااااااااااااات تو ياااااااااااااااااااااااا ت
ت

ت

تت

ت

اااااااااااااااااااااااااات ي
ت
تلغ ا

و ااااااااااااااااااااااااااتت )ااااااااااااااااااااااااااا ت تياااااااااااااااااااااااااات
ت
اااااااااااااااااااار ت ْاااااااااااااااااااا ت باااااااااااااااااااا
ت

ت

ت

ت ت )اااااااااااااااااااا

ت

ت

تت

ت

و ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتت بب ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا تإالت ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ت
ي
ر ااااااااااااااااااااااا ت
ْااااااااااااااااااااااا ر ت ااااااااااااااااااااااا ت
ت

ت

ت

اااااااااااااااااااااااج ت

ت

تت

****

ت

ت

ت

بااااااااااااااااااااااا ت  3ت ر قااااااااااااااااااااااات ت ااااااااااااااااااااااا ت ااااااااااااااااااااااا
تت

ت

ت

ااااااااااااااااااااااار تيت ااااااااااااااااااااااا

ت)ااااااااااااااااااااااا

ت

ت ااااااااااااااااااااااا ر ت

تف اااااااااااااااااااااااااا ت

ت

ااااااااااااااااااااااااا ت ااااااااااااااااااااااااات تو تفااااااااااااااااااااااااا ت
ت
رو اااااااااااااااااااااا ت باااااااااااااااااااااا ت تيب اااااااااااااااااااااا ت ااااااااااااااااااااااك
ت

ت

ت

ت

ت

تت

ت

ت اااااااااااااااااااااااااا ي يتْاااااااااااااااااااااااااا رت ي

و ااااااااااااااااااااااااااتت غاااااااااااااااااااااااااا
ت
إذ تعاااااااااااااااااااااااا ت
ت

ت

ت

تت

ت
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اااااااااااااااااااااااا ت ت اااااااااااااااااااااااا ت اااااااااااااااااااااااا ر ت

ت

وهل أنسى...

ت
ااااااااااااااااات ت ااااااااااااااااار ت بااااااااااااااااا

ي اااااااااااااااااترتع ااااااااااااااااا ت
ت
وي ااااااااااااااااااااااا تفااااااااااااااااااااااا تع ااااااااااااااااااااااا
ت

ت

ت

تإ تغ ااااااااااااااااااااااا

ت

ت

تت

ت

و ااااااااااااااااااااااا ت
ت

ااااااااااااااااااااااا ت

اااااااااااااااااااااات ي
ت
تلفت ا

ل ااااااااااااااااااااااا

ت

ت

ع اااااااااااااااااااا ت لْت اااااااااااااااااااا
ت

اااااااااااااااااااا ت باااااااااااااااااااا

ت

ت

تت

ت

ْااااااااااااااااااااااتل ك ت تو اااااااااااااااااااااا يت اااااااااااااااااااااا ت اااااااااااااااااااااا
ت
ااااااااااااااا ت
و ااااااااااااااا تْااااااااااااااا ر تع ااااااااااااااا ت
ت
ت

ت

يااااااااااااااا ت

ت

تت

ت

ااااااااااااااااااااااااااااااااار

عصاااااااااااااااااااااااااااااااااتف رت ب غااااااااااااااااااااااااااااااااا ت
ت
ااااااااااااااااااا ت ااااااااااااااااااا ت غ
ك ااااااااااااااااااا ت ااااااااااااااااااا ت
ت
ت

ت

ااااااااااااااااااا ت

ت

تت

ت

تو اااااااااااااااااا ت

و ت اااااااااااااااااا ت اااااااااااااااااا ت باااااااااااااااااا
ت
ااااااااااااااااااارير ت بااااااااااااااااااا عتتي
ت

اااااااااااااااااا

ت

ت

تْااااااااااااااااااار ت

صااااااااااااااااااا ر

ت

تت

ت

إذ ت ل بااااااااااااااااااااااات قر اااااااااااااااااااااا ت اااااااااااااااااااااا ت اااااااااااااااااااااا
ت
ااااااااااااااااااااااااااااا تفق ااااااااااااااااااااااااااااا ت
ت
ذ ت ااااااااااااااااااااااااااااا
ت
ت

ت

ت

تت

ت

ت

كااااااااااااااااا ت ااااااااااااااااا تع ااااااااااااااااا ت )اااااااااااااااااجتلتغ ااااااااااااااااا
ت
إذ ت اااااااااااااااااااااا ت اااااااااااااااااااااا تغصاااااااااااااااااااااا ت
ت

ت

اااااااااااااااااااااا ت

ت

تت

401
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ت

تغ

و اااااااااااااااااااااات
ت

ااااااااااااااااااااات ي
ت
ا

اااااااااااااااااااااا تْااااااااااااااااااااااتل تغ

ت

ت

تت

ت

ت

ت

ت

اااااااااااااااااااااااترت ااااااااااااااااااااااا

اااااااااااااااااااربتع ااااااااااااااااااا ت

تت

ف
ت

اااااااااااااااااااااااااااااااا

ت

ااااااااااااااااااا

ت ج

ااااااااااااااااااااااا ت

اااااااااااااااااااااااتت

ت ااااااااااااااااااا تيااااااااااااااااااا رت

ااااااااااااااااااااااق تت اااااااااااااااااااااا ت)اااااااااااااااااااااات
ت اااااااااااااااااااااااااااااااا ب تو ل اااااااااااااااااااااااااااااااا

ت

ت

تو)اااااااااااااااااااااا

ت

ت

ت

ت

تت

ت

باااااااااااااااااااااااارت ر ااااااااااااااااااااااااتت اااااااااااااااااااااااات ت

اااااااااااااااااااااااا ت

ت

()1

البحيرة  :بحيرة طبرية

()3

حبات البرتقال الكبيرة قناديل
بحبة برتقال :وأذكر ونحن صغار كنا نصنع من َّ

()2

المشط  :سمك المشط

لها نوافذ نضع فيها شموعاً ونمشي في الحارة.
ت
ت
ت
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701

ل عطرٍ للتاريخ..
..دمشق شال ُ
زهري حسن

*

دمشق ..الديمة التي
تشققت فتنتها
وعلى أبوابها يغفو الياسمين..
دمشق ..قالدة ُ عشق
وهمس صالة ِ
تالها الرسول
بين صالتين..
دمشق ..ماسة ٌ تألألت
على صدر السماء
وقت يفيض النور
جرار َ عطر
*

شاعر من سوريا.
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من ماء وطين
دمشق ..الوجود..
حذر ضياع اللقاء
ورسم البداية لحكاية التاريخ
سر ُّ الظل والرياحين..
طلول المعاني تلوح خلف السراب
وآن يقتفي الحزن لحن الغياب
أراك ومثل مالك
بألف جناح تحضرين
كل أسئلة الدنى أنت جوابها
منك تبزغ خيوط الفجر
ومنك يرتوي عطش الزمان ضياء
وترفل بالحب
قلوب العاشقين.

801
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طريقُ البيت
حممد الفهد

*

ُ
َ
ورجعتُ حنيناً ,كنتُ أُجاه ُ
ذاك الدفء َ
د أن أبصر َ
ع الصبح عيونا ً
يطرِّز ُ أيَّامي ثانية ً وي ُفيقُ م َ
ِ
وأبواب المعنى
الوقت
كي أسري نحو َ
ِ
ِ
د على األيَّام
هات لم أُدركْها بَع ُ
ج ٍ
وَ ِ

ل األمس وأُحاور ُ أيّاما ً
َ
لتلك
فجريتُ
ِ
الساعات أُداور ُ أحوا َ
ِ
الجرح براحتها
ح
ل مل َ
كانت تغس ُ
ِ
ُ
بدمع يوقظُ أزهار َ الدنيا وتصير ُ قصائ َد
وتفيض
ٍ
تسن ُ
د دربي يسكنها فرحُ األحالم ْ
د جدارا ً
قلتُ لقلبي هي َّا نبني بيتا ً ونعي ُ
ت تسمو فوقَ
نعاس األرض بنا
ودروبا ً كان ْ
ِ
ٍّ
ُ
وتفيض
ل الدنيا
فنعود ُ عيونا ً تبصر ُ أحوا َ
بحب مث َ
ل غمام ْ

*

شاعر من سوريا.
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ع مشوار َ بناء ْ المبنى
وبدأت أتاب ُ
حجرا ً حجرا ً يعلو

ُ
تومض في روحي
ت
ل أصواتا ً مازال ْ
وأسائ ُ
د عيونا ً
وأُعي ُ

كانت تسرد ُ قصصا ً
ن لوعتها
َ
وتجارب تسك ُ
ح القلب
ن رو َ
ل يساك ُ
وزمانا ً ما زا َ

ُ
ويحفظُ طُرقا ً ت ُ
العين
مسك ضوء َ
ِ
لنغفو زو َ
ج حمام ْ

ُ
ن جلستنا
وأعدت األشياءَ ,أماك َ

َ
ُ
حرب
صادف من
صوت " الزيرِ" وما
وضيوفا ً يأخذهم
ٍ
كي أغفو تعبا ً وصياحُ الحضرة ِ ينهرني

م تغطيني هربا ً
ن األ َّ
لك َّ

ُ
فيصير ُ " الزير ُ
يحارب عن َد الحلم ِ
م األبطال صياحا ً
وتغرق أقدا ُ
ِ
الوقت
باب
صبح تفتحُ
وأُفيقُ بقبل ِة
ِ
َ
ٍ
وتوقظُ شرفتنا بكالم أحلى من أيِّ كالم
البيت أخيرا ً
ل بناء ُ
ِ
حي َ
ن اكتم َ
ي أبي
وجلستُ
َ
ألشرب شا َ
األركان أُعي َد الصوتَ
وأُحملقُ في
ِ
وكيف تنادوا جمعا ً
َ
ن
وأبي يس ُ
د رحلتهُ نحو َ فلسطي َ

د هللا"
حتَّى صاروا جيشا ً وتآمر َ " عب ُ

وما شاء ْ
ت أحوالُ الدنيا من كلِّ نظام ْ

111

طري ُق البيت

ت كلُّ
ُ
تمسك
طيوف المعنى
جاء ْ
ِ
باب الحضرة ِ
َ
كتاب الدنيا
ت عيني نحو َ
هّي أختي من فتح ْ
ِ
ن بصوت يسحرني حتَّى الّلحظ ِة
فسمعتُ األلحا َ
ل الزهرة ِ تسكن ظلَّ
الوقت
ِ
فأراها مث َ
ُ
نعرف
بعيون
تضيء ُ سحابة َ يومي
ٍ
َ
كيف تنقِّي جَر َ
ِ
بصوت يمام ْ
ح اليوم ِ

دمع
ل
باب
ت تفتحُ
جاء ْ
َ
ِ
القلب ألو َّ ِ
ٍ
م حرقتها
واألقال ُ
م تزاحمُ صوتَ الشعِر لترس َ
والسهمُ يجرِّحُ طرقا ً فيسي ُ
ل األحمر ُ
يرسمُ أنثى من
عشق وغرام ْ
ٍ

ورأيتُ بداية َ عمري قربي
فأُطلُّ عليها مث َ
ل المرآة ِ على األيَّام ْ
د المعنى
وجريتُ إلى حلمي علَّ األسماء َ تعي ُ

ع من غابوا
ل ترج ِّ ُ
واألحوا َ
ط األرض دموعا ً
لم أُبصر ْ غير َ حنيني َّ
يساقط ُ فوقَ بسا ِ
ِ
ُّ
ل الومض يمر ُّ سريعا ً
ويخط بعمي دبا ً مث َ
ِ
العين
وزمانا ً يعلو فوقَ الظهر ِ وعن َد
ِ
تصير ُ األشياء ُ ضبابا ً
ُّ
ٌ
والكف
والخطوة ُ أثقلُ من جارتها
عروق تحتَ ركام ْ
فأصيحُ سالما ً يامن كنتم حبقا ً ومجازا ً

يرسمُ ضوء َ الدنيا وحبيبا ً
ُ
الوقت
باب
يمسك
ِ
َ
ً
الساكن
قلب األشياء ِ
َ
ويمضي حبا نحو َ الشجر ِ
ِ
وشاال ً يرسمُ فوقَ الدنيا صوتَ غمام ْ
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ُّ
ً
تشع بروحي
وسالما لأليام ِ

د عنِّي ظِلَّ
خسارات
ن
فرح تبع ُ
لتكو َ
ٍ
ن مدائ َ
ٍ
ن سماء ً يتفيّأ فيها سر ُّ
جمال
تقب ُ
ع قربي ,وتكو ُ
ٍ

ُ
َ
أعرف
ال
كيف يجيء ُ

َ
وكيف يصير ُ غناء ً في
ِ
صوت حمام ْ
البيت صباحا ً
ولذا أسري نحو َ
ِ
ُّ
تعض عيوني
م
ن األيَّا ُ
حي َ
م ظلِّي
والقهر ُ يناد ُ

وهناك أ ُ
َ
نخب األيَّام ِ األولى
ع
جالس أحبابي نرف ُ
ُ
َ
ن ألحانا ً ما زالت تحفُر ُ نشوتها في روحي
وأدند ُ
مث َ
ل رخام ْ

ألصير َ دمُوعاً ,فَرحاً ,ال أدري

لكنِّي أغسلُ في آخر ِ يوم ٍ من رحلتنا

ن قلبي
همَّا ً يسك ُ
ويعتِّق جرحي فوقَ ظالم ْ
ن غيابا ً
ُ
لك َّ
البيت
باب
يمسك
ِ
َ

م حولي  :أنِّي أتوكأ عن َد الذكرى
يحو ِّ ُ

وقت يكسرني ويجرِّحُ روحي
وأظلُ غريبا عن
ٍ
باب الرؤيا
صوت يجرحُ
فأصير ُ نداء ً من
َ
ٍ
نايا ً يفتحُ لغة ً
ُ
األفق بعيدا ً كاألوهامْ 
تومض في
ِ

111
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"فعلى أي جانبيك تميلُ؟"
جميب السوسي

*

ل على جانبيَّ،
..أمي ُ
فألقى الخناجر َ ذات اليمين،
وذات الشمال ْ
وأبناء ُ عمّي ي ُع ّ
دون لي سهمهم ْ
والنبالْ!!
فكيف أ ُ
عقارب
أدوس
حارب ..كيف
ُ
َ
ُ
أهل الخليج ..وأهل الرمالْ؟
ِ
ل أوردتي،
 ..فلسطي ُ
ن داخ َ
داخل عُمْري،
وسوف أرد ُّ
رصاص العدوّ،
َ
ن من طعنوا ظهرنا،
وأقلع أعي َ
عاصفات
ن في
ِ
وأدير الميادي َ

*

شاعر من سوريا
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القتال ْ
ل منهُ
..عدوّي ..وال أخج ُ
األقارب
ولكنني خجل ٌ من حراب
ِ
ق هذي الخيان ِة فيهم ْ
من عِر ْ ِ
وهم يطعنون بظهري،
وما كنتُ أدري!!!

 ..خذوني إليها ..أنا معكم..
فخذوني،
ألنّا خَبَرْنا الشهادة َ
وهي تضيء ُ لنا
طُرُقَ العالمين ْ
بالقناديل،
تظلُّ فلسطين تكتبنا
ِ

ٌ
السيوف
ورقص
عناق،
ُ
ِ

والدم ،والبرتقال ْ

ٍّ
ب..
وح ٌ
بحب ..وجهْرٌ ..بجهْر ِ

الشرايين،
تظل مسافتها في
ِ

ن ..ويا زمن
 ..أيا زمن الخائني َ

الغادرين ْ

اسمعوا ..إننا من "دمشقَ " نقولُ:

عند طلوع الشموس،

سامقات النفوس،
وفي
ِ
وفي مكرمات الجمال ْ

ن،
ألعراب أمتنا :لن نخون فلسطي َ
ن
ال شيمة َ في دمانا تخو ُ

ن ناهضة في سماء
تظلّ فلسطي ُ

الرجولةِ

 ..على طرف السيف كنّا كتبنا

في وقدة ِ النار،

ن،
"لتحيا فلسطي ُ

فيما يليق بهذي السماء التي

 ..تحيا فلسطين ْ

ترفل بالعز ّ ،أو تمتطي

 ..أميلُ على جانبيَّ ،فألقى الخناجر َ
ذات الشمال ..وذات اليمين ْ
ي رومٌ ..ورغم
وما خل ْ َف ظهر َ
اليباس
ِ

صهوة االشتعال ْ
المهيب،
فلسطين تكتبنا بالجالل
ِ
حي حكاياتنا،
وتسهر في
ّ

ٌ
سيوف ،وينبتُ من وهجها
ت
تعال ْ

الجميل
وكروم الضياء
ِ
ّ
الموشح بالشرف
ووهج صبانا

الياسمين ْ

العربي،
ّ

111

الغروب
وروعة شهد
ِ

فعلى أي جانبيك متيلُ؟

الطيوب
وموّال عِطر
ِ
وبوح الخيال ْ

التراب
ونحن نطاردهم ،كي يعود َ
ُ
إلينا

 ..فلسطين يا وطنا ً حافال ً

ت
إلى باذخ المفردا ْ

بنقاء السالل ْ
ويا خيمة ً ز ُيّن ْ
ت بالظالل ْ

نطاردهمْ ...فاشعل اآلن هذا

أناديك حتى انتصار القيامةِ
ِ
حتى انبعاث الكمال ْ
"بساطة َ معق ّ َدة"
تقولُ الحقيقة ُ ـ يا ولدي ـ :
َ
ن
إن
نصف أراضي فلسطي َ
ت لهمْ..
صار ْ

ل،
الفتي َ

ت
وبيّارة َ القُبال ْ
نطاردهم ـ يا بن َّ
ي ـ فسجّل ْ
على طرف الشعر نصرا ً أبيّا ً
ت
بكل اللغا ْ
وسجّلْ :لنا ُ
أرضنا والسهولُ
لنا عُرسنا العرب ُّ
ي الطويلُ

هم ْ بنوا جُدُراً ،ودياراً،

لنا البحر ُ ـ في سحْره ِ ـ والهواء العليلُ

بالقنابل،
ومن خَلْفِها سوف يرموننا
ِ

"لنا كل ما يستحقُ الحياة ْ"

لكنهم يهربون ـ بكل قواهم ْ ـ إلى

ت
جُدُر ٍ عاليا ْ

111

111

هذا الليل في جسدي
حممد رجب رجب

*

وأنا أسترجع طفولتي الهاربة خلف بقايا
أشالء بيتنا الريفي ،تراءى لي أن البيت العربي
الكبير ليس باألحسن حاالً ،فكانت القصيدة...

تآكلَللللللللللللل َ
ذ اللّيلللللللللللللل ّ

ذ لللللللللللللل
لللللللللللللل ا ال لللللللللللللل ّ

حلللللللللللللللللشا ُ ّ الش َ لللللللللللللللللل

َ ل للللللللللللللللل ّ ال للللللللللللللللل

ذ أ للللللللللللللللللل
َّ
أ ّ َ ل للللللللللللللللللل ُ ّ
ل
الشيللللللللللللللللللل َ
يللللللللللللللل

َ َ لللللللللللللل

ُلللللللللللللللللللذ أ ّ

ُ حَ ل َ ّ للللللللللللللللل

للللللللللللللللللل

يللللللللللللللل َ
للللللللللللللذ ّللللللللللللللل ال لللللللللللللللش َ ّ ل ّ ّ للللللللللللللل
الشيل
ل
ُ

أملللللللللللللللللللل اصللللللللللللللللللللش ّلللللللللللللللللللل

ُ ال َ للللللللللللللللللللل

يلللللللللللللللللللل ت

أّلَي ل ُللللللللللللللللللللللللل ّ اللّيلللللللللللللللللللللللللل َ لللللللللللللللللللللللللل ك

أّ

ّ للللللللللللللللللللللللل

ت ّ َلللللللللللللللللللللللللشألّ الل للللللللللللللللللللللللل ّ ال لللللللللللللللللللللللللي ل ّ أ للللللللللللللللللللللللل ل
َ
َللللللللللللللللللللللللللل ل َل ّ
أال يلّلللللللللللللللللللللللللل َ لللللللللللللللللللللللللللل ا يللللللللللللللللللللللللللل ُ
مللللللللللل جُللللللللللللسّ َ للللللللللل َ
للللللللللللللللللل

*

شاعر من سوريا.

للللللللللل ا ُ ا مللللللللللل

ُ َ ل للللللللللل َ

مّ َ للللللللللللللللللل ل ُ َ

َللللللللللللللللللل ل

للللللللللل
لللللللللللللللللللذ ّ ّ ّ للللللللللللللللللل

هذا الليل يف جسدي

ُ الش للللللللللللللللللللللللللللللللللللل ُ مّ ل لللللللللللللللللللللللللللللللللللل َ َة

ا ة لللللللللللللللللللللللللللللللللللل ا

للَللللللللللللللللل ل ي ّ ُلللللللللللللللللل

اللللللللللللللللللل

يلّلللللللللللللللللللللللل َِ ّ ال لللللللللللللللللللللللللذّ ُ جالللللللللللللللللللللللللل
للللللللللللللللللللللللللل الص يلللللللللللللللللللللللللل
َّ
أ للللللللللللللللللللل َّ ال للللللللللللللللللللل َ

ال أ للللللللللللللللللللل

ل ّ ا شا لللللللللللللللللل
صيُ ل للللللللللللللللللللللللل
يلللللللللللللللللللللللللل ا

ال لللللللللللل مش َ

ِ ِللللللللللللللللللللللللل ا ُ

المللللللللللللللللللللل ل َ

للللللللللللللللللللللللل

للللللللللللللللللللللللل

ي ّ لللللللللللل
مَص ل َ

َ لَللللللللللللللللللذ

أ للللللللللللللللللل َّ ال ّللللللللللللللللللل ل َ ال لللللللللللللللللللش َ للللللللللللللللللل
ال أ للللللللللللللللللللل َ

اّل َ ل لللللللللللللللللللللللللل ُل ّ

َ مّ ل للللللللللللللللللللل َ ُ

م
سلللللللللللل َ
الا َ ل

ذ
الش َ ل
يلللللللللللل َ

َ ّ ل ُ لللللللللللللللللل ّ

المللللللللللللللللللللل ش ا ّ َمأ ّ للللللللللللللللللللل
َ للللللللللللللللللللللللل َ

صللللللللللللللللللللل ُ ّ اللللللللللللللللللللل ي ّ أملللللللللللللللللللل ا ِلللللللللللللللللللل ي َ لل َ ّ لللللللللللللللللللل

***
ايلللللللللللللللللللل ْر مُلللللللللللللللللللل ل َ لللللللللللللللللللل
لللللللللللللللش

ُ اللّيلللللللللللللللللللل م لَللللللللللللللللللل ر
ُ

لللللللللللللل ُ الا لللللللللللللل ُ كلَللللللللللللل

َّ مش ُ ّلللللللللللللل
السلللللللللللللل ُ

اَ َ يللللللللللللللللللل ت
تمللللللللللللللللللل َ الصّ ل للللللللللللللللللل ّ للللللللللللللللللل جلللللللللللللللللللل ُ

يلللللللللللللللللللللللللل لّ الصّ ل لللللللللللللللللللللللللل ُ أيلللللللللللللللللللللللللل م أ ّ َ لا ُ ّ لللللللللللللللللللللللللل

جا ّ
ْ الللللللللللللللللللللللللل

ُ لللللللللللللللللللللللل مالللللللللللللللللللللللل

يلّللللللللللللللللللللللل ل ُ ّ الللللللللللللللللللللللللل ّ ال

ُ ل ّ ُ لللللللللللللللللللللللل
للللللللللللللللللللللللش

ا ل لللللللللللللللللللللللل
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لللللللللللللللللللللللل ّ اليلللللللللللللللللللللللل

ة ُ مملللللللللللللللللللللللل ة ر م لللللللللللللللللللللللل

الا الللللللللللللللللللللللل ّ أملللللللللللللللللللللللل
لملللللللللللللللللم اليلللللللللللللللللش

ا

َ ال

لللللللللللللللللللللللل ر ي ّ لللللللللللللللللللللللل ّ

للللللللللللللللل يي أ للللللللللللللللل

للللللللللللللللل

للللللللللللللللل

ر

للللللللللللللللل ي َ ل للللللللللللللللليّ ّ

للللللللللللللللل ّ
ذ مُللللللللللللللللل ل

للللللللللللللللللل) ّ ال للللللللللللللللللل ل ال أ

للللللللللللللللللل ش ي ّ للللللللللللللللللليأ ّ ّ
ا ُ ا ل ُل ّ للللللللللللللللللللللل

َصلللللللللللللللللللللللل َ ال للللللللللللللللللللللل اَ أ ُللللللللللللللللللللللل ل

س تّ َ
مللللللللللللللللللللل أ ّ ّ
ذيلللللللللللللللللللللذّ الا للللللللللللللللللللل ُ مللللللللللللللللللللل جالللللللللللللللللللللل ل
ّ اُ ل للللللللللللللللللللل ُ للللللللللللللللللللل أيللللللللللللللللللللل اّا َ أ ّ للللللللللللللللللللل

َ للللللللللللللللللللل

ا للللللللللللللللللللللللليةّ اللّيللللللللللللللللللللللللل َ

للللللللللللللللللللللللل ُ َ الللللللللللللللللللللللللل

لللللللللللللللللللللللللشاَّ ُاَللللللللللللللللللللللللل
َللللللللللللللللللللللللل ال
ُ
ا ّ َللللللللللللللللللل

سللللللللللللللللللل ال
لللللللللللللللللللشَْ حَ َ
َّ ال
اللللللللللللللللللل ّ

للللللللللللللللللللللللل أللللللللللللللللللللللللللل ّ

للللللللللللللللللل ُ المُللللللللللللللللللل َْر

للللللللللللللللللل ة ُ يللللللللللللللللللل ا ّ ال لللللللللللللللللللش َ َ ل َ للللللللللللللللللل ّ
لللللللللللللللللللللللللل اَّ ي ّ َ لل ُ ّ لللللللللللللللللللللللللل

ْ
لللللللللللللللللل المللللللللللللللللللا ُ
مللللللللللللللللللللل ر للللللللللللللللللللل

ُا

اّملللللللللللللللللللللللللل ُ ّ

ُ للللللللللللللللللللل

لللللللللللللللللل

ّ ال َلللللللللللللللللل

ُ الللللللللللللللللللللل َ احللللللللللللللللللللل ة ر

سللللللللللللللللللا ّ ّ
ُ يَ ل

للللللللللللللللللللللللل ال ألللللللللللللللللللللللللل ُ َ للللللللللللللللللللللللل َ ر ال ا ّ للللللللللللللللللللللللل ل

111

هذا الليل يف جسدي

يللللللللللللللللللللللللل

ال لللللللللللللللللللللللللش َ َيللللللللللللللللللللللللل ر ال أمللللللللللللللللللللللللل ر

َلللللللللللللللللللللللللل ل ّ ت َ لكل ّلللللللللللللللللللللللللذّ مشال لللللللللللللللللللللللللل ي ّ لك ّ ّ لللللللللللللللللللللللللل
ي

كللللللللللللللللللللللل

َ للللللللللللللللللللللل ّ

مّ

للللللللللللللللللللللل

ال لللللللللللللللللللللش َ ي ّ للللللللللللللللللللل ُ ّ
أ ايلللللللللللللللللللللللللل ّ اللّلللللللللللللللللللللللللل َّ أ لللللللللللللللللللللللللل

مللللللللللللللللللللللل
ي ّ ل للللللللللللللللللللل ُ ّ

َ ل للللللللللللللللللللل ّ
ر مّ َ ل ُللللللللللللللللللللللللللل ر

َّ للللللللللللللللللللللللللل
صللللللللللللللللللللللللللل َّ يَللللللللللللللللللللللللللللل ّ َ

ر ت ّ ل ل للللللللللللللللللللللللللل

***
ك لللللللللللللللللل

ّ لمللللللللللللللللللل ل ُ ي ّ كلللللللللللللللللل

ل لللللللللللللللللل
ّلللللللللللللللللل َ

م ال لللللللللللللللللللل ُ م للللللللللللللللللللش اللللللللللللللللللللل
م لللللللللللللللللللل ل ّ

أ ّ لللللللللللللللللللل

ل شا للللللللللللللللللللللللل ُ مُ ل للللللللللللللللللللللللل ة ر مللللللللللللللللللللللللل) أ مللللللللللللللللللللللللل
للللللللللللللللل ّ
ا الصللللللللللللللللل
)
يَلللللللللللللللل ّ اليصلللللللللللللللل ُ

لللللللللللللللل الملللللللللللللللل ش تّسلللللللللللللللل ُصّ

يَلللللللللللللللللللل ّ الَ لللللللللللللللللللل
م للللللللللللللللللش ّ َلللللللللللللللللل

ل ك َ ل َ ّ للللللللللللللللل
ُ يللللللللللللللللل ّ
ذ ال ّللللللللللللللللل ُ

لللللللللللللللللللل ال َ للللللللللللللللللللش تل ّللللللللللللللللللل َل ّ

ملللللللللللللللللل ّ الللللللللللللللللللل لَّ َ لللللللللللللللللل ل َت ّ ّ

م مَص ل ُ ّ للللللللللللللللل
َّ أ ل لللللللللللللللللل ل يالللللللللللللللللل ّ
أتص لُلللللللللللللللل ّ اللّللللللللللللللللل ل ّ
ت للللللللللللللللل َ ا

للللللللللللللللل

ذّ ت للللللللللللللللللش للللللللللللللللل مَ ُ ُ لللللللللللللللللل

لللللللللللللللللللل مّلُلللللللللللللللللللل

ال لللللللللللللللللللل اللللللللللللللللللللل ا مَّ لشل لللللللللللللللللللل
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ال للللللللللللللللللللللل ا َ

ايلللللللللللللللللللللللش ّ احللللللللللللللللللللللل َ

ملللللللللللللللللل ي َ ل َلللللللللللللللللل ي ّصش ُ ّ لللللللللللللللللل

يلللللللللللللللللل ح ّ الملللللللللللللللللل
ت لللللللللللللللللللش َ
ِ ا ّيللللللللللللللللللل ّ للللللللللللللللللل

للللللللللللللللللللللل ي ر

ش للللللللللللللللللل ُ مُص للللللللللللللللللل ُ

لللللللللللللللللللللللللللل ا ّ اللّيلللللللللللللللللللللللللللل ُ أ لللللللللللللللللللللللللللل
أَيل للللللللللللللللللل ل ُ ّ ال للللللللللللللللللل
أ الل
أ يلّللللللللللللللل

صللللللللللللللللللل

للللللللللللللللللل

ر ا ّ ت أ ّ لللللللللللللللللللللللللللل

ُ تُللللللللللللللللللل ُ

لللللللللللللللللللللللللللللللللل َ َللللللللللللللللللللللللللللللللللش ل ر ذا َ مَ ل َ ّ لللللللللللللللللللللللللللللللللل
َ ّ لللللللللللللللل
لللللللللللللللل
َ
ي لسلللللللللللللللل ُ

ال لللللللللللللللل
ك لللللللللللللللللل

الللللللللللللللللللللل ا تّللللللللللللللللللللللل

ال لللللللللللللللللل ا

ي لللللللللللللللللل ُ اللللللللللللللللللل

ّ

ل للللللللللللللللللللل ُ ك شت للللللللللللللللللللل

ّ للللللللللللللللللللل

ذا ا لللللللللللللللللللللل ّ َُ

لللللللللللللللللل َ ال

لللللللللللللللللل تا ّ لللللللللللللللللل

يلللللللللللللللللللللل لا َ ّ
لللللللللللللللللللللل أ ال لللللللللللللللللللللل ل ُ َ

ّ يشملللللللللللللللللل

ُ لللللللللللللللللل ل َ

لللللللللللللللللللللل ُ اللللللللللللللللللللللل

لللللللللللللللللل

ّ أ اليّ ل لللللللللللللللللللللل َ مَا ل َ ّ لللللللللللللللللللللل

***
ذ لللللللللللللللللللل أ حلللللللللللللللللللل ُ أم لللللللللللللللللللل
تلللللللللللللللللللل ح أ ال لللللللللللللللللللل ّ
أي للللللللللللللللللللللللللل ّ السللللللللللللللللللللللللللل لّ شااللللللللللللللللللللللللللل يلا ُ ّ للللللللللللللللللللللللللل
ت لللللللللللللللل َُّ المللللللللللللللللي ّ

لللللللللللللللل م للللللللللللللللش ُ حّي ت لللللللللللللللل

َ ل لللللللللللللللللللللللل َ ا
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ل
ُ

ُ ل ُ ّ لللللللللللللللللللللللل
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يي

للللللللللللللللل ال للللللللللللللللل ّ ج للللللللللللللللللش ال

يللللللللللللللللل

ال ال لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ّ
شا

لللللللللللللللللل

َ مَصليُ ّ للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ا ّ الللللللللللللللللللللللل ي ُ ُ َ لللللللللللللللللللللللش ل ُ ال للللللللللللللللللللللل

ُ مشلَلَللللللللللللللللللللللل ر

َّ للللللللللللللللللل ا ال لللللللللللللللللللش ّ ي َ ليّ ّ للللللللللللللللللل
للللللللللللللللللل ل َللللللللللللللللللللل ّ َ
ملللللللللللللل كلللللللللللللل

ال حُيلللللللللللللل ال صلللللللللللللل ُ أ ل لللللللللللللل ّ َ لللللللللللللل َ
ك

ل ّ ص ال لث

ك
ل

مث
ال
ُ

أا ال ا ّ َ أ ل ّ
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ق الحدائق
دمش ُ
جهاد األمحدية

*

م
ما لي أ َ ِ
راك اليو َ
باسمة َ
الحدائق
ِ
يا دمشقُ !!
ما لي أَرى خ َّ
يك
د ِ
أَزهر َ فيهما
قمر ُ َّ
الشـآم ِ اليعربي
ت أَحالمُنا
فأَقم َر ْ

ت آمالُنا
واخضوض َر ْ
ت
واستمط َر ْ
لغة ُ
المواجع
ِ

ل َّ
لوات
الص
ِ
واب َ
البنفسج
ج
ت أَهازي ُ
فانطلق َ ْ
ِ

*

شاعر من سورية.

دمش ُق احلدائق

واستطاب القرمز ُ الغافي
َ

سجِّل أَنا عربي

على َّ
فتين
الش
ِ

ورقمُ بطاقتي

ن
أَن ي ُغوي
قلوب العا ِ
َ
شقِي َ

ن فاجعة ً
خمسو َ

ببسم ٍة جلنار ِ

م المِحَنْ.
وأَبقى سيِّدا ً رغ َ

فاشتاقوا ورقـوا
ُ
الفقاعات التي
هذي
عينيك
ما لي أَرى
ِ

ت على جسدي
م ْ
ارتس َ

مين
الياس
ح
بو َ
َ
ِ

ست ُطفِئُها

ووجن َت َي بردى

قناديلُ الزَّمن ْ

العشق
اخضرار َ
ِ

سأَظل مرسوما ً

ما أحاله ُ عشقُ !

على شاشاتِهم
وطنا ً كبيرا ً

ما لي أَرى نوَّار َ

م المحنْ.
سيِّدا ً رغ َ

نوَّر َ في مرابعِنا
فأَطفأ َ خوفَنا

قُم ْ يا زمَن ْ ..

سجِّل أَنا عربي

َ
الكئيب
يل
ِ
وأضاء َ في اللـ َّ ِ
َ
مل
منائر َ األ ِ
َّ
َّ
الموشى بالشجن ْ

عشقُ الوطن ْ

الخوف
ِ
جمار َ
ورمى ِ

َ
عاش الوطن ْ

في بئر ِ العَفـَن ْ

َ
عاش الوطن ْ

قُم ْ يا زَمَن ْ ..

َ
عاش الوطن ْ

ورقمُ بطاقتي
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بومض القلب
سليمان السلمان

*

القلب...
يا مستنيراً !..بومض
ِ
خذني في ضمير الريحْ...
وادخل رحاب الحلمِ ..لي...
في الدمع ألوان األغاريدِ..

بيني وبينك عطر الياسمين
على شفاه البوح يلقيني...
وديك الحادثات يصيح ْ
َ
رؤاك إلى زهر المواعيد ِ
فانقل ْ
ت
دنيا إذا عانقت َها انعطف ْ
َ
بسر ّ
حبك من دار ٍ إلى دار ِ
د الثرى...
فاكتب على خ ّ
ْ
بمداد أنواري
َ
تلتقيك بفيض الحب أشعاري
كي
*

شاعر من سورية.

يومض القلب

يا أنتَ يا وطني!..
األكوان
كن ْ حاضرا ً في خاطر
ِ
ّ
ميدان
واشهد ْ بسرّي الذي ..في كل
ِ
ينهالُ من نور ٍ على نار ِ
يُدْني عصافير الجنان الخضر ِ
البيض
ل األماني
في ظ ّ
ِ
ت فرحا ً
إن غنَّى بك ْ
القلب
وَزَقز َقَ في غصون
ِ
ع صدى
َرج ْ ُ
في نشوة من سحر أسحار ِ
األحزان
في غيب غاشي ِة
ِ
طرب...
في
ٍ
سماري
يلفّهُ الصبح في أدران ُ
فيلتقي فجرها شمسا
ليوقظ شوقها عرسا
س في ضمير الحلم ..ما شاء الهوى أُنْسا
ت َلَمَّ َ
ثم أرتمى في سرير القلب
في آه ٍ مورّدةٍ...
في األفق بين الرمل والمرسى
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َ
د الروح مَيّاسا
ف ها هنا..
يلقاك وق ُ
قِ ْ
داسا
يقيم في هيكل اآلمال ق ُ ّ
القلب
ي ُهدي إليه نجيع
ِ
مزهوّا ً بما قاسى.
ب
فبات يجمع من ثرىً ..حَف ِ
ْنات تُر ْ ٍ
من دمي الظامي الذي
يمال سماء القبر ألماسا

ب!
يا مستنيرا ً بومض القل ْ ِ
قلبي على شفتي..
َ
سراجك
اطفئ
إن الومض يأخذني
إلى وطني

521

القصة

 1ــ فان كوخ السوري  ...................................د .هـــــــــــ ـ ان الـــــــــــــو
 2ــ عبور  ................... ................................حممــــــــــ ـ ا

ــــــــــ ـ ي

 3ــ كوب ا  .................. ................................حممـــــــــــ ـ ا ســـــــــــ ـ
 4ــ جوري أمح  .........................................بســةمص حلــاو أبــو ا روــ
 5ــ رسالص  .................. ................................انتصــــــــــــــــار ب ــــــــــــــــص

921

د .هزوان الوز*

*

م صيء على األرط يتغيّر ،ال نديوة دائنة لوا ىوا"
"ك ّ
"فاًسًت فان مِص" إهٖ أسَّ "تِّ"
الحرب اإّل..
وما
ُ
هّستٔ اهذظبُ ،أٓٓ ذظبٕ ،ىٍىا تأًسًَتِ ،سِٗ اهحذّيِ ،هّشَ ٌطا اهحذّيُ ،ىٍىا
مانَ ىػٍظاً بتؾبّظ اهصاؽظ اإلّػاهْ "ضاًتْ" فْ ظاٙؾتَ األضبّٕ "اهمِىّضّا اإلهٍّٕ"،
سِٗ اهضىاظِِ ،اهضيِِ ،اهسظابٔ.
قبوَ سًِاتٕ فترَ اهسِظِّنَ أؽًٍَّي ؽهٖ ىا هي ّمن ىن تاظّسٍيِ ،ال ىباضٍٙيِ ،ال
قّىٍي اهتْ تِاظثٌِا ؽن اآلبا٘ ِاألحضاض ،بو ؽهٖ ىا هي ّمن ىىمًاً باهتطِٓظِ ،ىحظٓ َض
اهتطِٓظِ ،باهًسبٕ إهٍّي ،فمانَ اهكتوُ ِاهضيُ ِاهضىاظُ ِتفسّشُ األىامنِ اهتاظّسّٕٔ ِضِظِ
اهؾباضٔٔ اإلسالىّٕ ِاهىسّذّٕٔ ِاألعظذٕٔ ِاهىكاىاتِٔ ،تضىّظُ اهىضاظش ،ثيٓ مانَ تٍحّظُ
ن إهٖ ىقاضظٔٔ ىكاؽض
اهًاشِ ىن بِّتٍي ،فتصظّضُ األػفاو ،ىؿ أسظٌيِ ،ضفؾٍُي ،بسببٔ طه َ
اهضظاسِٕ ،ىن ثَ ٖي اهؾى ُو فْ ِقتٕ ىبمٓظ ىن ذّاتٍي هىساؽضٔ أسظٌي اهىًمِبٕ.

*

روائي وقاص من سوريا.
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فتذت أبِاب اهٍحظٔ إهٖ اهضِو اهىحاِظٔ ِاهقظب بسظؽٕ ،اهطٓ هي ّزظ ضىصل ػِاو
ذّاتَ أطبر ّؾّض فْ أهىاًّا أِ بؾغ ضِو أِظِبا .سافظِاٌ ...احظِاٌ ...ظبِا ،استهػت
أِظال اهِػن ،طىض ىن طىض ٌِظب ىن ٌظبِ ،ىات ىن ىات ،همن اهفكظا٘ اهطّن ال
ّىهمِن إال ذب ٌطا اهِػن ِال ّؾظفِن أذضاً فّظُ ِهي ّستػّؾِا أن ّتفاٌىِا إال ىؾَ
ماًت بؾغ اهىضاظش ِاهذضاٙل ِاهىؾابض ىأِٗ هٍي ،فتذت اهضِهٕ بؾغ اهىضاظش هٍي
مىظامز إِّا٘ ،همن اهِحؿ مبّظ ِاألهي أمبظ ،ؽًضىا تحهش ىؾٍي تسىؿ أًًّاً ّأتْ ىن ضاسو
قهِبٍيٌِ ،طا ىا ذضج ىؾْ ؽًضىا تؾظفت صاباً قاضىاً ىن قظّتَ اهِاقؾٕ ؽهٖ أػظاف ؽضظا،
اسىَ ظصّض ،ىالىر ِحٍَ قاسّٕ حضاً ،تِذْ هن باهقعب اهمبّظ اهطٓ قعٖ ِضىظ مو
ىالىر اهفظز ِاهسؾاضِٔ ،تذِو ِحٍَ إهٖ تعاظّش ِصكِل ىثو األظغ اهؾػصٖ ،صؾظُ
أسِض اههِن ػِّو ّظبػَ بىػاػٕ ِّظىَّ سهف ؼٍظُ مطّو اهذطان اهؾظبْ األطّو.
ؽهي أًًْ فًان تصمّهْ ؽن ػظّل بؾغ األطضقا٘ اهطّن احتىؾِا بَ ىطاضفٕ ؽًض اهفظن،
مان ّبّؿ سبزاً ىؿ أِالضٌُِ ،طُ ىًٍٕ حضّضٔ ىاظسٍا بؾغ اهًاش سالو اهذظب ىىن
عاقت بٍي اهسبو فْ تأىّن هكىٕ ؽّصٍي ،فكظ ِحِـ ذو باهِػن ،فبؾض أن ماًت أبِاب
ٌؤال٘ اهًاش ىفتِذٕ همو ىذتاد أطبذِا ٌي اهىذتاحّن ،بّؿ اهسبز ىًٍٕ ىظضِضٌا سظّؿ
فْ تأىّن اهكهّو ىن اهًكِضِ ،فٍّا ذظّٕ صسطّٕ ألًن ال تتبؿ إهٖ ظب ؽىوِ ،هست ىكّضاً
بزىان ِىمان ههؾىوٌِ ،طا ًِـ ىن أًِاـ اهذظّٕ اهىػهِبٕ ألن أفهب أظباب اهؾىو
ؼاهىِن.
الفرن:
هضٗ ظصّض ؽصظٔ أِالض باهذالو ىن اىظأٔ ِاذضِٔ ،ىصظِؽَ ىستىظ فْ ؽػا٘ األِالض
ههِػنٌ ،طا اهطٓ ّىهمَ ،مان ِّزـ أِالضُ ؽهٖ اهفظن ىًط اهطباز اهبامظ قبو أن ّستّكؼ
اهفكظا٘ اآلسظِن ،ألن اهزىن ىِزـ بّن اهفكظا٘ بذسب ضظحاتٍي ،ساؽات اهطباز اهبامظ
هطاهر اهفكظا٘ األمثظ فكظاًِ ،ساؽات اهطباز اهىتأسظٔ ههفكظا٘ األقو فكظاً ،أٓ أنٖ اهزىن
تؾاػف ىؾٍي قهّالً ،ىثو اهفكظا٘ اهطّن ّؾىهِن فْ اهؾتاهٕ أِ اهصػف أِ فْ اهىػاؽي أِ
اهبكاهّات ،هطهن مان ظصّض ىن اهصظّذٕ األمثظ فكظاًّ ،صتظٓ أِالضُ ظبػٕ اهسبز ىن اهفظن
فْ اهطباز اهبامظِّ ،كفِن ؽهٖ اهظطّف ّبّؾًٍِا ألطذاب اهضسو اهىذضِض ىن
اهىِؼفّن اهطّن ال ّىهمِن ِقتاً ههِقِف باهضِظِّ ،ظبذِن ىن مو ظبػٕ سىسّن هّظِٔ ،فْ
فتظٔ اهذظب ازضاض االٌتىاي ِاهذاحٕ ِاهظفبٕ فْ أمو ظفّف اهسبز ؽًض اهصؾب اهسِظٓ،
ِال سّىا اهىٍحظّن ِاهىصظضّن ألًٍي ال ّىهمِن فّظُ مْ ّستىظِا فْ اهبكا٘ ِاهذّأ ،هطا
مان اهصقو اهصافو ههىِاػن مّف ّؤىن اهسبزِ ،ىن ىذاسن اهضِهٕ أًٍا ذافؼت ؽهٖ
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سؾظ اهسبز ،فهي تظفؿ سؾظ اهظفّف ،اهطٓ مان باهًسبٕ إهٍّا سػاً أذىظِ ،االقتظاب ىًَ
ىىًِـ.
همن بؾغ اهىضافؾّن اهِػًّّن ؽن ذكِل اإلًسانِ ،ؽن ظفّف اهسبز ِاهًزإٌ
اهِػًِّٕ ،اهىذاظبّن ههفساض!!! بضؤِا ُّذىٓهِن ٌؤال٘ اهفكظا٘ اهىؾتٓظّن أزىات اهِػن،
أسىٌِي تحاظ اهسبز أِ اهسِل اهسِضا٘ ههسبزِ ،صقّهِا اهطذافٕ ِىستهف ِساٙو اإلؽالي
بكطتٍيِ ،بضأت اهىالذكٕ ِاهىػاظضٔ هٍي فْ مو األىامن اهتْ ّتِاحضِن فٍّاِ ،أسىٌِي
تحاظ األزىٌٕ ،طا اهفكّظ أطبر ىن تحاظ األزىٕ ألًَ ّبّؿ ظبػٕ اهسبز بى ٕٙهّظٔ ِّأسطٌا
اهىستؾحو فكػِ ،سؾظٌا فْ اهىذالت ى ٕٙهّظٔ ،اهفكظا٘ ٌي تحاظ األزىٕ ىن ِحٍٕ ًؼظ
اهىضافؾّن اهِػًّّن اهطّن ًّتٍزِن فظظ اهًطظ!!!
بضأ ظصّض ّكتظب ىًْ ِأًا بضأت أقتظب ىًَ أمثظ ،تِحض ذاحٕ إهٖ بؾعًا بؾعًا،
ذاحتَ أن ّتؾظف بفًان أماضّىْ ِسطِطّٕ اهؾىو فْ اهفن اهتصمّهّْ ،ظّض أن ّػِظ
ًفسَ فْ اهفن باإلعافٕ إهٖ ذاحتَ اهىاضّٕ ههؾىوِ ،ذاحتَ األٌي أن ّؾىو فْ اهفن مْ
ّذافؼ ؽهٖ ِحِضُ اهثكافْ اهضاسهِْ ،مْ ّكًؿ أٌهَ ِأبًا٘ قظّتَِ ،ذتٖ أِالضُ ِزِحتَ
بأٌىّٕ اهفن فْ ذّاتَِ ،أن استّاظُ ههفن مان طذّذاًِ .ىن سالو ًكاصْ ىؾَ قاو إًَّ
تذضٗ اهحىّؿ فْ اهكظّٕ مْ ّطبر فًاًاًِ ،ؽًضىا مان ّظسي ّكف اهحىّؿ ىصضٌِا ِمأًَ
ّكِي بأؽىاو سذظّٕ ،هطهن ّحضُ ًفسَ فْ تذضٕ ىؿ اآلسظ ىن أحو اهفن..
أىا أًا فكض مًت بذاحتَ أمثظ بمثّظ ىن ذاحتَ إهْٓ ،مًت ىؤىًاً بأن اهفن ابن اهبّ،ٕٙ
ِمهىا مان اهفن بؾّضاً ؽن االستؾظاغ مان أطضل.
ٌو ظصّض ٌطا اهصسظ اهبسّػ اهٍاضئ اهطاىت سّقّظ ىفٍِىْ اهثكافْ مهَ ههفن؟
ٌِو سّقّظ اهًؼظّات األماضّىّٕ اهتْ تؾهىتٍا ؽن اهفن ِاهفًاًّن؟ مهىا اقتظبت ىن ظصّض
أسىؿ طِت ِظاٙذٕ اههِن فْ ضاسهَ ٌِْ تقًْ ِتطظص بطىت ،تظّض اهسظِد ىن ٌطا
اهطضظ ،ىن ٌطا اهكهب ،ىن ٌطُ اهظِز اهىؾطبٕ ذتٖ تىأل اهذّأ ِاهحضظان اهطاىتٕ
اهساٙفٕ ىن قطاٙف اهٍاِن ،ىن اهىِت فْ ٌطُ اهذظب اهتْ هّش هٍا ؽًِان.
سأهتَ طات ِّي :ىا ٌْ أذالىن ّا ظصّض؟ أحاب :مأش صآ ِؽهبٕ ضسان ِأهِان،
ِاذبسًْ عىن حضظان ػِاو ذّاتِْ ،هن أػاهب باهذظّٕ ،ألًًْ أؽّض قىٕ اهذظّٕ بّن
ٌطُ اهحضظان ىؿ أطضقا ْٙاألهِان ِاهسّماظٔ ِمأش اهصآ.
سأهتَ ٌو تؾظف اسي فًان؟ قاو :ال.
سأهتَ ىن حضّض :مّف تؾهىت اهفن؟ ِىن ساؽضن فْ طهن؟ ِبؾض أن صظض ػِّالً ِتًٍض،
أصؾو سّماظِٔ ،أسط صفٕ ىن مأش اهصآ اهسىّظ ،ذظن مظسَّ ِ َقظٖب ظأسَ ًذِٓ ِقاو:
ٌطا اهسؤاو ال أؽظف حِابَ همن اهطٓ أؽظفَ أًَ ِّحض صْ٘ فْ ضاسهْ فّظ ؽاضٓ مان
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ّبذج ؽن اهحىاوّ ،بذج ؽن اههِن فْ أٓ ىمان ّتِاحض فَّ ،اهطٓ أطمظُ أًْ مًت أطٌب
ىؿ أىْ فْ ػفِهتْ إهٖ سِل ىسكِف فْ ضىصل ،فَّ ىالبش ىهًِٕ ِىػظزٔ ِىظسِي
ؽهٍّا اهِظِض ِاألزٌاظ ،ىالبش ًسا ّٕٙهفالذات ىن اهظّف اهضىصكْ أِ اهسِظٓ ِهًسا٘
اهبضِ ،مان اسي ٌطا اهسِل باب اهحابّٕ ،مًت أظاقب ٌطُ اهىالبش ِأذفؼ ظسِىٍا فْ
طامظتِْ ،ؽًضىا أطٌب إهٖ اهبّت فْ قظّتْ أظسىٍا ؽهٖ عفٕ اهًٍظ ىمان تِاحض اهػّن
بسصبٕ طقّظٔ أِ ذحظ ،هي أمن أىهن قهي ظطاظ أِ ِظقٕ ،أىسمت قهي ظطاظ أِو ىظٔ
فْ ّضٓ ؽًضىا ضسو أسْ األمبظ إهٖ اهىضظسِٕ ،مان اهىػهِب ىًْ أن أظسي هَ ذظفاًِ ،هي
أؽظف ىاطا ّؾًْ ٌطا اهذظف ،أًؼظ إهٖ اهذظف فْ اهمتاب ِأًكهَ إهٖ اهضفتظ بػظّكٕ
اهظسي ،مًت أؽّض ىتؾٕ اهِحِض اإلًساًْ ًِصِٔ اهػفِهٕ ،همن ضىصل اهىضًّٕ ٌْ ذهىْ
ألًًْ اهتكػت فٍّا ىصاٌض ِسٖؾت سّاهْ ِطًٌْ ِسمًت طامظتْ اهػفِهّٕ ،إال أنٓ أمثظ
ىصٍض أِ ذاهٕ تأثظت فٍّا ِماًت ىثو اهظّر اهتْ اقتهؾت ذباو سّىتْ ؽًضىا طٌبت ىؿ
أىْ إهٖ ضىصلِ ،ضسهت ىؾٍا سِل اهىٍن اهّضِّٕ -ىظِظ اهػظّل -فصاٌضت فًاًاً ّظسي
هِذات فْ ىظسىَ ،ذاِهت اهِقِف ِهِ ههذؼات أىاي ىظسىَ فظفعتِ ،بؾض أن ظحِتٍا
ِتِسهت إهٍّا ِافكت أن أقف هثِان ،ثي فاضظت اهىمان بسظؽٕ ىتحٍٕ إهٖ اهىصفٖ هزّاظٔ
قظّبٕ هًاِ ،بؾض أن مبظت ؽهىت أًٍا ىصفٖ اهتِهّضِ .ىًط طهن اهِّي ِأًا أصؾظ أن اهفن
ّؾّض ىؾْ ِال ّفاظقًْ...
سأهت ًفسٌْ :و اهفن ّبذج ؽن اهظِز اهٍاضِ ٕٙاهىساهىٕ ِّستكظ فٍّا؟ ٌو متب
ههفن أن ّؾّض ىؿ اهفكظا٘ بًّىا ّتىتؿ األفًّا٘ بَ؟ ٌو تتحىؿ فْ اهفن مو أسظاظ اهظِز
ثي تتذِو إهٖ هِن ...ثي إهٖ هِذٕ؟

"نينّة الفنّ ىي أن يصبع إحساسوا بالجنام" ..ىربرت ريد
نركز الفوون:
بضأت اهؾالقٕ اإلًسإًّ ىؿ ظصّض تأسط ذاهٕ ظِذإًّ ،مّف سِف تصمو ىن اهظِز فًاً،
ِماًت ىصمهٕ سمن ظصّض ىذِظ اهتفمّظ اهطٓ ّصقو طًٌْ ،مّف سأؤىن ىًاىٕ هَ
ِهؾاٙهتَ ،ذاِهت أن أُقظٓبَ ىن اهىمان ذّج أؽىو مْ ّتؾظف األصساظ اهطّن ّؾىهِن بَ،
ِّتؾظف فظّل اهؾىو.
بؾض أن تؾظف إهٍّي ،هي ّػو بَ األىظ ذتٖ أطبر ظصّض إًساًاً فؾاالً فْ ٌطا اهىمان
ظفي قسأِ تكاػّؿ ِحٍَ ،إال أن اهكسأِ ِاهقعب اهىِحِضّن مان هٍىا ضِظْ أٌي ىن
االبتساىٕ ،أىا أًا فماًت اهذّظٔ ِاهسِف ِاإلًسإًّ تتطاظـ فْ ضاسهْ .
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ٌو أسىر هَ باهًِي ىؿ ؽاٙهتَ فْ ىظمز اهفًِن اهطٓ أؽىو فَّ؟ ِأتذىو مو أًِاـ
اهىسؤِهّٕ فْ سبّو أن أظعْ ًفسِْ ،أظعْ إًساًّتْ اهتْ ِظثتٍا ىن ؽاٙهتْ ِاهتْ أؽتزٓ
بٍاٌ ،طُ فظطٕ مْ أقِو ىاطا أظّض ىن اهذب ِاإلًسإًّ ،ساطٕ ِأن اهذظب ماًت أمثظ ىن
ؼاهىٕ ،ىزقت اهِػنِ ،ىزقت اهؾاٙالتِ ،ىزقت اهظِز ،هي ّؾض ًٌان ىمان ههذب ،أطبر
اهمو ذطظاً ِساٙفاً ىن اآلسظ ،األص ّساف أساُِ ،اهحاظ حاظُِ ،اهطضّل طضّكَ ،أطبر مو
صْ٘ ىظؽباً ِىسّفاً ،األسظ تىزقت ،قسي ّؾّض ىؿ اهضِهٕ ِقسي ىازاو ّؾّض ىؿ
اهىسهذّنِ ،قسي ٌاحظِ ،قسي ىات أِ استػف أِ أطبر ىحٍِو اإلقاىٕ ،هي ّؾض ًٌان
ؽًِان ِاذض هألسظٔ ،أطبذت ؽًاًٍِّي تتقّظ مو فتظٔ ،بضأ بؾغ اهًاش ّستقو ٌطُ
اهذظب ،أطبذت إّحاظات اهبِّت سّاهِّٕ ،اهسهٕ اهقطا ٌْ ّٕٙاهىصظِـ اهىستكبهْ ،مّف
سًذطو ؽهٍّا؟ ِىن أّن؟ ِىن أٓ حٍٕ أِ ىًؼىٕ؟ ِىاطا سِف ًأسط؟ ؽضسًا أي بظفالً أي
زّتًا أِ فظصات إسفًخ ِذظاىات.
اتسطت قظاظاً بًّْ ِبّن ًفسْ بأن ًّاي ظصّض ىؿ أسظتَ فْ قبِ ىظمزًاِ ،أتذىو
اهًتاٙخ اهِسّىٕ مهٍا إطا ذطهت ،هكض فظض ظصّض ىؿ أسظتَ األظغ ببؾغ األقىصٕ مْ
ًّاىِاِ ،بضأت أبذج هَ ؽن فظض ِأفػّٕ ِبؾغ أضِات اهىػبش ىن ػًاحظ ِطذِن
ِىالؽل ،اهصِن ِاهسمامّن ال ّذتاحٍاّ ،ذتاد فكػ إهٖ ػًحظٔ ِبؾغ اهىالؽل ِماسات
اهصآ ألن اهبظفو سّمِن طضّكٍي اهِّىٌْ ،طا اهطٓ سّذطهِن ؽهَّ ىن اهسهٕ اهقطا،ّٕٙ
ظصّض سّكّي ىؤقتاً فْ ٌطا اهىمانٌ ،طُ ٌْ ذطتَ ،استكظ طضّكْ قهّالًِ ،مان ٌطا
اإلًحاز ذهىًا تذكل بأن ًّاي تذت سكف اهِػن ىؿ قهّو ىن اهسِف ِ اهظؽب ىن ضِن أن
ّضفؿ أحظٔ سضىات ضؽي ًفسْ ِاحتىاؽْ!!!
بضأ ّبتسي قهّالً ِتعاظّش اهقعب فْ ِحٍَ أسطت تزِوّ ،ظاقب أهِاًْ بطىت
ؽًضىا أظسيِ ،أظاقب سهِمَ اإلًساًْ ىؿ اههِذٕ ،همن ذاحتْ هظصّض فْ اهؾىو أمثظ ىن
اههِذٕ ٌِ ،طاذب ىِاٌب أسظٗ ًتّحٕ اهذاحٕ ،مان ّؾىو فْ اهذضاضٔ ِاهضٌانِّ ،ؾىو
ػّاًاً ِفْ ىستهف ىٍن اهبًا٘ ،أطبر ظصّض ىصظِؽْ ،هي أستػؿ أن أؽىو أٓ صْ٘ ىن
ضًَِ ،همًَ فًّاً مان ًّؼظ إهٖ أؽىاهْ ىستقظباً مًِْ أظسي اهفن اهتحظّضٌِٓ ،طا اهتحظّض
فظّب ؽًَ ِؽن ذبَ ههفن ،بىا أًَ فن ذضّج ساوٍ ىن اهٍِّٕ اهِاقؾّٕ ،ذّج ِاحَ
اًتكاضات مثّظٔ فْ أِظِبا ِذاظبَ مثّظِن ،فأفهب اهًاش تذب اهظسي اهِاقؾْ ألًَ ّضو
ؽهٖ ىٍاظٔ اهفًان ،بًّىا اهفن اهتحظّضٓ ِهض ِظافل اهىحتىؿ اهذضّجِ ،ساطٕ اهىحتىؿ
اهطًاؽْ ،همن ابن اهظّف أِ اهكظّٕ ىازاو ىتأثظاً باهفن اهِاقؾْ أِ االًػباؽْ اهطٓ ّحسض
بّٙتَ ىن اهػبّؾٕ ِحىاهٍا ،أِ ظسي األصساظ ىثو اهفالذّن مىا فؾو ظًِّاظ أِ فان مِص،
سأهتَ :ىاطا تذب باهظسي ؟ اهىضظسٕ اهِاقؾّٕ أِ االًػباؽّٕ أِ اهتحظّضّٕ؟ قاو :أذب
اهظسي اهطٓ فَّ ظِذْ ،ال أفٍي باهىضاظش همن اههِذٕ ّحب أن تذبٍا حضتْ أِ حضٓ
ِأِالضٓ ،مىا ّحب ؽهٖ اهحىّؿ أن ّفٍىِا اههِذٕ ،اههِذٕ هّست هقزاً مْ ّتظحىٍا
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اهبؾغ ِّفن أسظاظٌا ِصفظاتٍا ،اههِذٕ ىًؼظ حىّو ّحب أن ّمظش اهكّي اهحىاهّٕ
مهٍا مْ تظتاز اهظِز ِتستىتؿ بٍطا اإلبضاـ ،همن اهفن اهتحظّضٓ اهطٓ تظسىَ فَّ حًِن
ِذّظٔ ِ هقز ،هِ ظسىت ٌطُ اههِذٕ فْ قظّتْ هػظضًْ اهًاش ِاؽتبظًِْ ىحًًِاً ،مهىا مان
فْ اههِذٕ ضقٕ ِتؾابّظ ِاعذٕ ِقظّبٕ إهٖ اهِاقؿ ِاهذكّكٕ تقضِ أقظب إهٖ ظِز اإلًسان،
ِىذػ إؽحاب اهحىّؿ.
سأهتَ ٌ :و تؾظف اهفًان فان مِص ؟ قاو :ال.
ذضثت ًفسْ :أًت فان مِص اهسِظٓ ّا ظصّض ،همن اهسِف اهطٓ فْ ضاسهن هي ّحؾو
ىًن فًاًاً هَ طِت ّسىؾَ اآلسظ ،هطهن سّبكٖ ّتّىاً ِأسظشَ ،اهىٍي ّا طضّكْ أن ًؾىو
ىؿ بؾغ ذتٖ ًطًؿ ههفن طِتاً قاضظاً أن ّسظد إهٖ اهصاظـ ِّسىؾَ اهحىّؿ .صِاظؽًا
ذزًّٕ مّٙبٕ تذتاد إهٖ هِن ،تذتاد إهٖ ىِسّكا اههِن ،اهِػن ذزّن ،اهصِاظـ ساٙفٕ،
اهىِت ىِحِض فْ مو ىمان ،قطاٙف اهٍاِن تًتؼظًا أًّىا اتحًٍا ،همن اهحىاو ِاهذب
بذاحتًا أمثظ إطا استػؾًا أن ًطًؿ ابتساىٕ ههًاش ىن سالو اههِن ِاهفن فْ ٌطُ
اهؼظِف ،سِف ّصمظًا اهًاش ِّصمظًا اهفنّ ،صمظًا اهصاظـٌِ ،طا اهحضاظ اهمّٙب ألًًا
سهكًا ىًَ قطٕ هًِّٕ ّذمْ ؽًٍا اهًاش.

"ناذا قام فيكتور ىيجو عن أسخيلوش( :لكد قتلوا الرجم ،ثه قالوا :دعووا
ووصب تنثاالً نن البرووز ألسخيلوش)" ..ىن فان مِص إهٖ أسَّ "تِّ"

ؽًضىا ػظذت ٌطُ األفماظ ؽهٖ ظصّض تأثظ مثّظاًِ ،تفاؽو ىؾٍا بسظؽِٕ ،تذى ٖ
ش
ههىصظِـ ،صَمٖهًا فظّكاً بسّػاً ىن اهفًاًّنِ ،مان ظصّض ٌِ اهفًان ِاهؾاىو فْ ٌطا اهفظّل،
ِبضأ اهؾىو ؽهٖ حضظان إذضٗ ىضاظش ضىصل بؾض أن ذطهًا ؽهٖ ىِافكٕ ىن اهحٍٕ
اهىؾًًّّٕ ،تؼظًا ذب فْ ٌطا اهؾىو ،اهحىّؿ مان ىتؾاًِاً ِِّض أن ّؾىو أٓ صْ٘ هّؼٍظ
ىن سالهَِّ ،كِو :ال ههىِتً ...ؾي ههحىاوً ...ؾي ههذبً ...ؾي ههفن.
همن هظصّض ضِظُ األٌي فْ ٌطُ اههِذٕ ،مان اهؾاىو ِاهفًان ِاهسػاػ ِاهىًفط ِحاىؿ
اهىِاض ىن بكاّا اهسّظاىّن ِبكاّا اهبًّ ،ٕٙفطًا فّىا بؾض ىصاظّؿ فًّٕ ؽضٔ ِمان ظصّض
بػهٍاِ ،تىّز ىن أؽعا٘ اهفظّل بكضظتَ ؽهٖ متابٕ اهمهىات ِاهذظِف بتصمّو حىّو،
سأهتَ :ىن اهسػاػ اهطٓ ؽهىن ٌطا اهفن؟ فأحابًْ :اهزىن ّمِن ذًًِاً أذّاًاً ،فماًت
فظطتْ األسظٗ أن أصاٌض سػاػاً ّسػػ باهكطبٕ ؽًضىا قضىت بظفكٕ أىْ إهٖ ضىصل
هىظاحؾٕ ػبّب تكؿ ؽّاضتَ سهف اهكطظ اهؾضهْ ،اصتٍظ أًَ ػبّب اهفكظا٘ ألًَ سطظ
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ثالثٕ أّاي فْ األسبِـ ههىؾإًّ ىحاًاً ،باهكظب ىن اهؾّاضٔ ِّحض سػاػ ّمتب باهكطبٕ،
ًزو ماهىالن ىن اهسىا٘ أىاىْ ،ظاقبت ذظمات ّضُ ِذظمات اهكطبٕ ِضِظاًٍا ذِو اهذظف
ِاههِن األسِض ،ظحِت اههَ أن ّػِو زىن بكاًٌ ْٙا أمثظ ،ال أستػّؿ أن أطف صؾِظٓ ،همن
اهطٓ أستػّؿ أن أطفَ بضقٕ ِال أًساُ ؽًضىا ؽضًا إهٖ اهبّت قبو أن آمو أِ أصظب طٌبت
إهٖ عفاف اهًٍظ ِأسطت ىؾْ سمًّاً ِاقتهؾت قطبِٕ ،بضأت أبذج ؽن ذبظ ،ال ِّحض ذبظ
فْ مو اهكظّٕ ،ذتٖ هِ ِحضت ذبظاً ال ِّحض ىؾْ ثىًَ.
فمظت بػظّكٕ مّف سأذطو ؽهٖ اهذبظ ،أذعظت مأساً ىن األهىًِّيِ ،عؾت اهىا٘
فَّ ِأتّت بكهي ًاصف أزظلِ ،بضأت أفظغ ذبظ اهكهي اهًاصف فْ اهمأش بؾض أن ًزؽت ظأش
اهكهي ،اىتزد اهىا٘ ىؿ اههِن األزظل ٌِطا أِو امتصاف هْ زاضًْ إطظاظاً ؽهٖ تؾهكْ باهفن،
أِو ىظٔ أتؾظف اههِن ِّطبر ىهمْ ِّىمًًْ أن أتطظف بَِ ،بضأت أحظب باهكطبٕ متابٕ
األذظف ،هي ّمن هضٓ أٓ ىؾهِىٕ ؽن مّفّٕ اإلىسان باهكطبٕ همن ذظمات ّض اهسػاػ
اهتْ ماًت تؾزف ِتظقظ ىؿ اهذظف ىازاهت فْ طامظتٌْ ،طُ اهطامظٔ أطبذت باهًسبٕ
إهْٓ ىطضظ اهىؾظفِٕ ،اهمهىات ِاألذظف اهىِحِضٔ فْ متاب اهكظا٘ٔ ههطف اهظابؿ اهطٓ
مًت أضظش فَّ أطبذت فْ ىسّهتْ تضِظ ِتًاضًِّْ ،بضأت أقهض األذظف اهىِحِضٔ فْ
اهمتاب ىن سالو ذظمٕ اهذظفِ ،طظت فًان اهىضظسٕ ًِحىٍا اهالىؿ ،اهحىّؿ ّػهب ىًْ
أن أمتب هٍي باهكطبٕ ؽهٖ ضفتظُ ،ذتٖ ىؾهي اهطف بضأ ٍّتي بْ أمثظ ِّػهب ىًْ أن
أظسي ِأمتب هَ ؽهٖ اهسبِظٔ ،ؽالقتْ ىؿ اهفن أسطت تمبظ ىن سالو اٌتىاي اآلسظ بْ،
همن اهفًان اهطٓ صاٌضتَ ىؿ أىْ بضىصل فْ سِل اهىٍن اهّضِّٕ ىازاو ٌِ اهقطا٘ اهظِذْ
اهذكّكِْ ،مًت أتىًٖ أن أىظغ ىحضضاً مْ أطٌب ىؿ أىْ إهٖ ضىصل هىصاٌضٔ
اهسػاػ.
ِطات ِّي تهكّت اتطاالً ٌاتفّاً ىن إذضٗ اهكًِات اهفعا ّٕٙتػهب ىًْ إحظا٘ ذهكٕ
ماىهٕ تبج ؽهٖ اهٍِا٘ ىباصظٔ ؽن اهىصاظّؿ اهفًّٕ اهتْ ًفطٌا اهفظّلِ ،ػهب أن أذعظ
ىؾْ أذض أؽعا٘ فظّل اهؾىو ،فمان ظصّض سّاظٓ ألن ٌطا اهصسظ ّستذل اهصمظ
ِاهتمظّي ظفي أًًْ أؽهي أًًْ سأِاحَ بؾغ االًتكاضاتِ ،اهسبب أن ظصّض ظحو طاىت ال
ّتمهي إال اهكهّو ،همًَ ّحّض اهتأىوِ ،صسطّتَ ِتكاػّؿ ِحٍَ ال تؾبظ ؽن اهفًان اهًاؽي
اهطٓ ّبذج اهًاش ؽن طِظتَ اهىِحِضٔ فْ طًٌٍي.
ىالبش ظصّض اهتْ حىؾٍا ىن مو ىمان فٍّا إصاظٔ استفٍاي ههىتفظد ،مو ٌطُ
صحٓؾتًْ ِزاضت اإلطظاظ ؽًضٓ أن ّمِن ٌِ اهعّف
األصّا٘ اهىِحِضٔ فْ صسطّتَ َ
ِاهصظّن اهىًاسب ىؾْ فْ ٌطُ اهذهكٕ ،ساطٕ أًَ أطبر هضٓ أزىٕ ًفسّٕ ىن ثكافات
اهفًاًّن ،فْ اههكا٘ات اهتهفزًِّّٕ أِ اهطذفّٕ ؽًضىا ّتمهىِن ؽن صسطٍي ِؽن اهفن
ِىؾاظفٍي ،تصؾظ مأًن أىاي بػو ذظظ اهؾاهي ىن اهكبرِ ،ضِظُ مبّظ فْ إًكاط اهبصظّٕ ىن
اهؼهي ِاهذكض ٌِِ ،ىؤسش سظّػٕ اهمِنِ ،هَ اهفعو األمبظ فْ اًتطاظات اهِػنِ ،مأن
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هضَّ قظابٕ أِ طضاقٕ تظبػَ ببّماسِ أِ فان مِص ،مالي ىحاًْ ِاهىطّؾٕ ال ؽالقٕ هٍا باهفن
اهتصمّهْ ،تكظأ فكػ األسٙهٕ اهتْ متبٍا ىؾض اهبظًاىخِ ،اهفًان اهمبّظ ّذهل فْ األذالي
ِبأن ىؾاظعَ ِهِذاتَ فْ مو أًذا٘ اهؾاهيِ ،اهىكطِض بطهن اههِذٕ اهتْ أٌضاٌا ألسَّ
اهىكّي فْ أِظِبا ِهطهن فٍِ ّكِو ِّمتب :هِذاتْ ىِزؽَ فْ أًذا٘ اهؾاهي!!!
مان ؽًضٓ إطظاظ ؽهٖ أسط ظصّض ىؾْ إهٖ اهىكابهٕ .تِاؽضًا أن ّأتْ إهٖ بّتْ ًِطٌب
سِّٕ ،أتٖ ظصّض بؾض أن استذي ِآثاظ اهىا٘ ؽهٖ صؾظُ اهػِّو ِِحٍَ ىصظلْ قهّالًً ،ؼظت
إهٖ قضىَّ مان ّظتضٓ صذاػٕ ،سأهتَ :أّن ذطاؤن؟ قاو :هّش ؽًضٓ ذطا٘.
إحابتَ َأثٖظت فْٓ مثّظاً همن ال ِّحض ِقت ههذزن ِاهتفمّظ بٍؤال٘ اهًاش اهطّن ال
ّىهمِن ذطاّ٘ ِقضىِا ههِػن ىا هي ّكضىَ فّظٌي ،ىىن ّتمهىِن مو ِّي ؽن اهطىِض
ِاهىكاِىٕ ،أِ أٓ ىذهو سّاسْ ّبّؿ اهمالي باهصِاالت ،أِ  ...أِ...
أذعظت هَ ذطاّ٘ ىن أذطّتِْ ،بؾعٍا ٌضّٕ ىن أسِتْ  ،همن ىكاش قضي ظصّض أمبظ
ىن قضىْ ،قاي بكّاش اهذطا٘ ،ضسهت قضىَ بطؾِبٕ ،فكهت ّ :ىمن أن تهبش اهصذاػٕ
ِقبو اهضسِو إهٖ ىبًٖ اهتهفزِّن تهبش اهذطاِ٘ ،ألن ِقت اهىكابهٕ هّش ػِّالًّ ،ىمًن
تذىٓو اهِحؿ قهّالً.
ِبؾض أن ًؼظ إهْٓ ػِّالً ،قاو :أِو ىظٔ فْ ذّاتْ أتؾظف اهًكِضَ ؽن قظب أِ تهىش أِ
تىسن ّضٓ ًكِضاً مان ؽًضىا بضأت أسػػ ألطضقا ْٙأسىاٌ٘ي ،أِ أسػػ بؾغ اهؾباظات
اهضًّّٕ اهتْ ّؾظعٍا اهبؾغ فْ بِّتٍيِ ،مًت أحىؿ ٌطُ اهًكِض ِأػهب ىن أطضقاْٙ
األمبظ ىًْ سًاً أن ّأسطًِْ إهٖ ضىصلِ ،ساطٕ سِل اهىٍن اهّضِّٕ مْ أزِظ اهفًان اهطٓ
ّؾّض فْ طامظتْ .
ازضاض تؾهكْ باهفن ِزاضت ىؾظفتْ باهًاشِ ،أطبذت فًان اهكظّٕ ِبضأت أظسي ِحُِ
أصساظ بكهي اهظطاظ ،ثي ذطهت ؽهٖ فَظاضٍ ِأهِانِ ،مان طهن ؽًضىا ػهب ىًْ
صسظ أن أسػػ هَ اسي اهىذو اهطٓ ّىهمَ ،أذعظ هْ اهفظاصْ ِاألهِان بؾض أن مًت
أسػػ ِأمتب ؽهٖ اهحضظان بإسفًحَ اهحهْ ،تىازحت ظِذْ ِ ّضٓ ىؿ اهفظصأ
ِاألهِانِ ،الضٔ ذب حضّض ؽصتَ فَ ّٖظَ ىحظٗ ذّاتْ مهٍا ،هي أتِقؿ أن ّأتْ ِّي ِأتظن ٌطُ
اهظّصٕ أِ قهي اهظطاظ ذتٖ هِ بتظت ّضٓ ،ؽًضٌا سأىسن اهظّصٕ أِ قهي اهظطاظ بفىْ
ِأظسي...
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الظاولة:
قبو ضسِو ىبًٖ اهتهفزِّن قاي ظصّض باظتضا٘ اهذطا٘ بضالً ىن اهصذاػِٕ ،صؾظ بًِـ ىن
األهي اًؾمش ؽهٖ ِحٍَ ،ساطٕ ِأن ىؾاهي ِحٍَ قاسّٕ ِفاعبِٕ ،اآلن ازضاضت صظاسٕ
أمثظ .ضسهًا االستضِّ ،ىؾضٔ اهذهكٕ ىؿ اهىسظد ًؼظا إهْٓ ِسأالًْ :ىن ٌطا األص؟
أحبتٍىاٌ :طا اهفًان طضّكْ ،اسىَ ظصّض ٌِ ،صظّمْ فْ اهذهكٕ.
ِاظتسىت ؽالىات اهضٌصٕ ِاالستقظاب ؽهٖ ِحٍٍّىا قبو ضسِو االستضِّ ههبج
اهىباصظ.
تىاسن ظصّض قهّالً ،ذاِهتُ أال أتضسو فْ تؾهّي ظصّض أٓ صْ٘ ىن ؽباظات فًّٕ أِ
تظبِّٕ ّحب أن ّكِهٍا ،مًت ىطظاً أن أذافؼ ؽهٖ ٌطُ اهصسطّٕ اهقظّبٕ ِاهفظّضٔ ،ال
أظّض أن أصٌٍِا ،هكض ىههت ىن اهمالي ِاهىتذضثّن اهفاظفّن ،إًًْ أبذج ؽن ػًّٕ
ىطًِؽٕ ىن تظاب اهِػن ِىحبِهٕ بىا ،َٙأبذج ؽن ذب ىن ضِن عحّخ.
حهسًا ىؿ اهىطّؾٕ ذِو ػاِهٕ ىستضّظِٔ ،عؾِا هموٍ ىًا ىّمظِفًِاً طقّظاً فْ
ػظف قىّطَِ ،تي تحظّب اهطِتِ ،قبو بض٘ اهذهكٕ بقّٕ ىؾاّظٔ تِعّؿ اهماىّظات أزاز
أذض اهىطِظّن اهػاِهٕ بكِٔ ،فاًمسظ ضِالب أذض أظحهٍا ،ىىا أضٗ إهٖ ىّالن اهػاِهٕ،
ًِزو ظصّض تذت اهػاِهٕ ِبضأ بإطالذٍا ،قاو هْ  :ذتٖ ًٌا ّا أستاط تظّض ىًْ أن أؽىو ،ال
ِّحض ِقت استظّر فَّ ىؾن.
ِتذِو اهىصٍض إهٖ مِىّضّا ِعذنِ ،تفٍىت اهىطّؾٕ اهىِقف ،أٓ ىمان ّطٌب
ظصّض إهَّ فإًَ سّؾىو فَّ .هي ّستػؿ ظصّض أن ّطهر ضِالب اهػاِهٕ بسبب عّل اهِقت،
ذان ِقت اهىكابهٕ فػهبت اهىطّؾٕ ىن ظصّض أن ّىسن اهػاِهٕ سالو اهىكابهٕ بّضُ ذتٖ
ال تكؿ ؽهٖ األظغ أِ تىّو .
بضأت اهىكابهٕ ِاهبج ىباصظ ِظصّض ىتِتظ ِىصقِو بىسن اهػاِهٕ بّضُِ ،اهذطا٘ عّل
ؽهٖ قضىَ ِّؤهىَِ ،اهىطّؾٕ تسأهَ ؽن اهفن ِؽن اههِذاتِ ،أًا أًؼظ إهٖ ظصّض صاؽظاً
بأهىَِ ،مّف تقّظت ىؾاهي ِحٍَ مهٍا ِازضاضت قٍظاً ِقسِٔ ،ماًت اهىطّؾٕ تسأهَ فّطىت
قهّالً ثي ّتمهيِ ،أًا أذّاًاً أتضسو بسظؽٕ ِأًكط اهىِقف باهحِاب ،ظفي مو اهىِاقف
اهىذظحٕ اهتْ ذضثت مًت سؾّضاً ألًًْ قضىت ظصّضاًٌ ،طُ اهصسطّٕ اهفًّٕ اهقظّبٕ،
مًت أًؼظ إهَّ ٌِِ ّتمهي ِأسأو ًفسٌْ :و ّطضل اهًاش أن ٌطا اهصسظ فًان؟ همن ال
ّؾهىِن ىاطا فْ ضاسهَ ىن ذب ِأهي ِساطٕ فْ ٌطُ اهىكابهٕ ،ظبىا ًّؼظِن إهٖ صمهَ
فكػ ِّذمىِن ؽهَّ ىن سالهَ .ىصمهٕ ِػًّٕ ِإًسإًّ ِاحتىاؽّٕ ِثكافّٕ أن ًذمي
ؽهٖ اهبصظ ىن أصماهٍي ِال ًكظأ ىا بضاسهٍي ،هىاطا ًبذج ضاٙىاً ؽن اهًحِي؟ ًِبذج ؽن
اهىتذضثّن اهطّن ذفؼِا ؽباظات ِحىو ىن اهمتب ّتاحظِن بٍاِّ ،سضظِن اهىحتىؿ أِ
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ّثّظًَِ ىن سالهٍاِ ،هي ّكضىِا صّٙاً ىن اهذب هَ ،أِ ّكضىِا ؽػا٘ ههذّأ ،ىًٍتٍي اهمالي
فكػ  .هىاطا هي ًبذج فْ إؽالىًا ؽن اهطاىتّن اهفاؽهّن ِاهطّن أذبِا اهِػن؟!!!
اًتٍت اهىكابهٕ بسالي ِسظحًا ىن ىبًٖ اهتهفزِّنً ،ؼظ إهْٓ ِقاو :أستاط أظحِن أال
تأسطًْ أِ تضؽًِْ إهٖ أٓ ىكابهٕ تهفزًِّّٕ بؾض اآلنٌ ،طا هّش ىماًْ ،ىماًْ اهطىت،
ىماًْ اهؼو ،ىماًْ اهبظّٕ ،ذهىْ بسّػ فْ ٌطُ اهذّأ ٌِِ أن ّصاٌض أٌو قظّتْ
هِذتْ ِّذبًِْ ِّذتظىًِْ ىن سالهٍاِ ،ال أذهي أن أمِن ىسؤِالً ؽن ثكافٕ ىحتىؿ أِ
ثكافٕ ِػن ،اههِذٕ اهتْ أظسىٍا هًفسْ ِهّش ههىحتىؿ ،ؽًضىا سأهتًْ اهىطّؾٕ :هىاطا
تظسي؟ ِهىن تظسي؟ ِىا ٌضفن ىن اهظسي؟ ِىاطا تؾًْ اههِذٕ؟ أِ ىا ٌِ اهىكطِض
باههِذٕ؟ ٌِو اههِن فَّٖظ ذّاتن؟ ِىا ٌِ آسظ ىؾظغ أقىتَ؟ ٌطا هّش ىن استطاطْ،
ٌطا ىن استطاظ أًاش أِ فًاًّن آسظّنٌ ،طُ ىًٍتٍي ،أًا فًان بسّػ ،حقظافّٕ ثكافتْ
ىساذتٍا ىساذٕ قظّتْ ،ال أظّض أن أؽظف اسي فًان ؽاهىِْ ،ال أظّض أن تؾهل هِذاتْ فْ
ىتذف فًْ ؽاهىِْ ،ال أظّض أن تؾظغ فْ أًذا٘ اهؾاهي ،ذهىْ أن أؽّض فْ سالي ِأن
أىِت بسالي ىن ضِن أن أحظز صؾِظ أذض.
سهؿ اهذطا٘ بًزل بًّىا مًا ًكف ؽهٖ اهظطّف اهىكابو هىبًٖ اهتهفزِّن ،ذىهَ ِقضىَ
هْ قاٙالًٌ :طا ذطاؤن ...صمظاً هن أستاطِ ،أظحِن أؽػًْ صذاػتْ ألًٍا أمثظ ظاذٕ هكضىْٓ
ِهظأسْ ...ىن ٌطا اهذطاِ٘ .اهذىض ههَ أنٖ اهحّض اقتظب ىن ىًػكتًاِ ،قظّباً ّذظظٌا
ِأؽِض إهٖ قظّتْ...

"نؤخراً أفكّر في قصّة قرأتيا في نجلّة إوكليزية ،حكاية رسّاه أوىوتً
تصاريف الدىر ،فذىب إلى نوظكة حكوم وائية ووجد وفسً في الظبيعة األسياوة
ىوا ،وصوّر تلك الظبيعة كنا رآىا وأحشّ بيا .لكد كان الوصف دقيكاً جداً في
الكصة ،ونن الواضح أن الكاتب صخص يعرف عن الفنّ ،وقد أدىصوي عودنا قرأتيا.
أال ترى نعي يا تيو أنّ قلّة نن الكتّاب نَن يعرف صيئاً عن الفنّ؟" ...ىن فان مِص إهٖ
تِّ
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عبْظٍا إى٘ اىًسٌٓ هان طغباًْ ،هٍت ًن اىسبالٓن فٔ اىْطْي ذٓج تسىًت فٔ
ًهان اإللاًٗ فظصٗ ْؽطا ًٚسقٓقاً هؾٓظٕ ًًن حاؤْا ًػ ْعْض بتذسٓن طىو اىْضػ فٔ
األٓاٌ اىًمبىٗ ْ ،عْض عظفٍا لبي أن ٓمطغُا أذض ىٍا أن صٓٛاً ًٍُا ىن ٓتذمن ،فًن
سًٍٓػ اىظٓر أن تطظْ اىظًاي فٔ عْٓن األطقايْ ،تسبب ىُا اىتُابات ًتهظظٖ ال تقٓض
ًغُا أضْٓٗ األطبا ٚاىطٓن زاظْا اىًهان عى٘ عحي ؟ ًْن سًٍٓػ ذظاظٖ اىصًش ًن
اىْطْي إى٘ سٓاٌ اىالحٓٛنَْ ،ي تقٓض ًظاْز اىُْا ٚفٔ تىطٓك حَْا اىحذًٓٔ ْاىًاٚ
هٓك سٓهْن ذاىِ َْْ أٌَ صٔ ٚفٔ ذٓاٖ اإلٍسان ؟
هان ٍَاو سٓبٗ أًي ٓستطٓػ أن ٓىًذُا هي ًبطظ عى٘ ْحّْ اىماضًٓن إى٘ َطا
اىًهان ،سٓبٗ تستىط باالٍهساظ ْاألىٌ اىطٕ ال ٓذض ،فأؽىب اىًذٓطٓن بٍا لض تغظضْا
ىٍهبات ًْذن هاىتٔ ًظظٍا بُا  ،ىهٍٍا فٔ ذٍُٓا فتذٍا ىٌُ لىْبٍا ْأسهٍاٌَ ذضلات
عٍٍْٓا ىٍتماسٌ ًغٌُ اىىمًٗ ْاىًأْ ٌَْ ،ٙاىٌْٓ لض أسطتٌُ ذًٓٗ اىهظٌ ،فقتذْا ىٍا
اىطذظاْ ٚسٓحَْا ًن ذْىٍا .اىْعْض اىتٔ لطغت تبسظت ًػ ذظاظٖ اىحْ اىطذظإْ،
ثٌ تٍاثظت فًٓا بغض ًػ ؽباظ سٓاظات ًن لطغَْا َْٔ تٍطىن ًسظعٗ ىتؾاضظ اىًهان
ىٓصغظ ًن بمٔ فْن تىو اىبمغٗ باىسطالن ْبأٍِ ْذٓض ًْا ًن أذض ًٓهن أن ٓغٍِٓ ْٓمك
إى٘ حاٍبِ..
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اىصٓش ًٍطْظ زاظٍٔ ٍَاو ْاعتطظ عن اىتمطٓظ فٔ استمباىٔ ًٍط ىذظٗ اىْطْي
بسبب ًصاؽىِ ًْسؤْىٓاتِ اىهثٓظٖ ،ثٌ أهض أن اإللاًٗ ٍَا ىن تطْيْ ،بْض زاٛض ٍمضٍٔ
ْظلٗ ًن ف ٗٛاىً ٗٛضْالظ َْْ ٓمْي :أٍت تستذن أهثظ ًن طىو اىًبىؿ بهثٓظ.
اٍزىمت اىْظلٗ بظفن فٔ حٓبٔ فُٔ لض تغٍٔ صٓٛاً فٔ بىضٕ َطّ األٓاٌ أًا ٍَا فال
أعتمض طىو ،اعتطاظ اىصٓش ًٍٔ صسطٓاً ضْن ؽٓظٕ ًن اىغصظات  ،حغىٍٔ أفتر فًٔ
استؾظاباًْ ،أضػ فٔ ًسٓىتٔ أهثظ ًن سط تذت هىًاتِ  ،هان ظحالً طا ظبغٗ بغٍٓٓن
ْاسغتٓن ًتْلضتٓن تصغظ بأًٍُا تظالبان هي صْٔ ٚتتقذطاٍِ بذطظْ ،طلن هثٗ ًقظْلٗ
ًن اىْسطْ .حُِ ٓصبِ ْحِ ظفٓن طقْىتٔ اىصٓش سالًٗ اىطٕ استٍهظت ذٓن هبظٍا أن
ٓهْن َْ طاتِ طاو اىْىض اىبظْٕ ٚاىًصاهش اىطٕ ضظحت ْإٓاّ فْن أظض بىضتٍا ًٍ ،ظز
ٍْىُْ .أطهظ أٍِ هان ًؾظًاً بإفظاـ عحالت اىسٓاظات ْاىضظاحات اىغاضٓٗ ْاىٍاظٓٗ ًن
اىُْاٍْ ٚاضظاً ًا هاٍت تٍحْ ًٍِ عظبٗ تضسي اىبىضٖ ْتططك بحاٍب أذض بْٓتُا.
ًظٖ ضعأٍ ىٍتقظد عى٘ سٓاظٖ ًؾىمٗ ْبغض أن فغي ًا ٓظٓضّ بغحالتُا ،ضاظ ذْىُا
ًظاظاً  ،ثٌ فتر بابُا اىسىقْٔ ،هاٍت ًقاحأتٍا هبٓظٖ ًُْٓا إط ْحضٍا فٔ ضاسىُا عضضاً
ًن طٍاضٓن اىبظتماي اىتٔ ذًىٍاَا ىٍأهي ًٍُا ًا ٍأهي ٍْتىك اىبالٔ .ذبات اىبظتماي
هاٍت هبٓظٖ ْصُٓٗ ىٌ ٍظ ًثىُا سابماً إال عى٘ طقذات هتبٍا اىضظاسٓٗ أْ فٔ
اىًٍاسبات ْاألعٓاض اىظسًٓٗ  ،تْلقٍا عن اىسظْد بغضَا ْاستبأٍا فٔ اىبْٓت ىغضٖ
أٓاٌ ،فىْ افتضر أًظٍا ىهان عمابٍا عى٘ عهش ًا تطْلٍا ًن بظتمايْ ،ساطٗ أن
طاذب تىو اىسٓاظٖ هان لاسٓاً ىضظحٗ ال تْطك.
اآلن أصُض أن سالًٗ هان ًبضعاً فٔ اىقتاًٍْ ٙط اىطؾظ ،فمض لاي فٔ ىماٍٛا األْي
بغض فغىتٍا تىو إن طىو البض أن ٓهْن لض سظن اىبظتماي ًن اىًزاظؼ اىتٔ تمػ عى٘ حاٍبٔ
اىطظٓن بٓن بىضتٍا ْاىًضٍٍْٓٗ ،ذن ىٌ ٍقغي صٓٛاً إالّ أٍٍا سظلٍا ًا سظنَْ ،طا ىٓش إثًاً
ًاضاٌ اىساظن ًن اىساظن هاىْاظج عن أبًُِْٓٓ .ا لاي أٓضاً بأٍِ ٓتًٍ٘ أن ٓطي إى٘
تىو اىًزاظؼ هٔ ٓذظلُا ْٓذظن أطذابُا اىطٓن ىٌ ٓتطهظٍْا ْىْ ًظٖ بًا تٍتحِ
ًزاظعٌُ ًن سٓظات.
هان ًْىغاً باىذظاٛن ًٍط اىطؾظ ْىطىو ىٌ تقاظلِ االبتساًٗ طٓىٗ األٓاٌ اىتٔ
اصتغىت اىٍاظ فٔ بىضتٍاْ .هان ٓظٓضَا أن تغىْ أهثظ ْأهثظْ ،هىًتِ ًازاىت عاىمٗ فٔ
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ظأسٔ ًٍط أٓاٌ اىطقْىٗ عٍضًا ٓحضٍا لض أصغىٍا ٍاظاً طؾٓظٖ ذٓج ٓظضض َْْ ًمبي ٍذٍْا
عباظتِ اىًغُْضٖ  ":زٓضْا اىٍاظ  "...هثٓظاً ًا هٍا ْعطبٗ أسظً ٙن ظفان حًغٌُ اىذب
ْاىٌُ ْاىذزن ْاىغبج اىطقْىٔ ٍؾزْ ىٓالً ضْاىٔ اىغٍب ٍْتسىن أصحاظ اىتٓن ،أْ لض ًٓتض
ؽزٍْا إى٘ َطا اىسُي اىطٕ هان ٓزظؼ فٔ بغض اىًْاسٌ باىبطٓش األطقظ ْاألسضظ ،هٍا
ال ٍأهي ًٍُا سْ ٙاىىب ٍْتظو اىبالٔ ىىضبْظ ْاىسظاب عى٘ اىظؽٌ ًن أٍِ ذىْ بطغٌ
اىغسي ْىٓش هبطٓش َطا اىزًان ،ىٌ ٓبن ًٍِ سْ ٙاالسٌ ْاىصهي ،أًا اىًضًْن
فأسًضٖ ْأضْٓٗ ًٍْصطات ْطغٌ باَت ٓصبِ أٓاًٍا اىتٔ ٍغٓض.
طات ًظٖ ْعى٘ ذٓن ؽظٖ باؽتٍا أذض اىزاظعٓن بظُْظّ اىًقاحْ ٜظهضِ هصبر
فٔ اىغتًٗ ٍذٍْا .عٍضَا ظًٍٓا ًا لطغٍاّْ ،فظظٍا ٍاحٓن بحىْضٍا  ،سالًِ ىٓىتُا أطظ
أن ٓظهض َْْ ٓذًي فٔ هي ٓض بطٓسًْٗ ،ػ اصتضاض ظهضٍا ْسْفٍا تغثظ ْهسظت ٓضّ
اىًٍْٓ٘ ،عٍضَا ٍضٌ هثٓظاً عى٘ طَاب ؽزْتِ َبا ًٚبهسظ ًا ذًىِ ًن بطٓش ًػ ٓضّ
أثٍا ٚاىسمْط .فُي تظاّ لض ٍضٌ اآلن؟ هثٓظاً ًا هان ٓمْي ىٍا عٍضًا هبظٍا أثٍا ٚسطبِ
بأن أهبظ األسطا ٚاىتٔ ٓظتهبُا اإلٍسان أن ٓذًي صٓٓٛن ،أْ ٓمظأ هتابٓن ،أْ ٓتابػ
أًظٓن فٔ ٍقش اآلن.
أطضلا ٚاىطقْىٗ تقظلْا ً ًٌٍُ ،ن ؽاضظ إى٘ ؽٓظ ظحغٗ ًٌٍُْ ًن أؽْت
سطْاتٌُ ضظْب سطٓظٖ ضاعْا فٔ تغظحاتُا اىتٔ تقظن اىٍاش ْتٍصظ بٌٍُٓ اىذمض
ْاىبؾضاً ًٌٍُْ ،ٚن اٍصؾي بٍقسِ ٓذاْي اٍتصاىُا ًن ًٌَْ اىذٓاٖ ًْطاعبُا ،ال
أىٌْ أٓاً ًٌٍُ ْال أتًُِ أْ أعتبظّ ًمطظاً ًغٔ فقٔ ظظْك ًثي ظظْفٍا اىتٔ ًظت
لاسٓٗ ْى ًٗٓٛال ٓالٌ أذض ًاضاٌ هي فظض ًٍا ٓسغ٘ ىسالطِ اىقظضٕ  ،ثٌ ىًاطا أىًٌُْ
ْال أىٌْ ٍقسٔ فأٍا األلي ضظظاً بٌٍُٓ ْهٓك أستطٓػ اىتْاطي ًػ ًن ؽاب أْ ًن ٓظزز
تذت ْطأٖ عىتِ ؟ ال أضظٕ ىًاطا تحظفٍٔ ضاًٛاً طهظٓات اىطقْىٗ ؟  ..ىًاطا تطؾ٘
عى٘ هي صٔ ٚىتحغىٍٔ أٍس٘ اىًاضٔ اىمظٓب أْ ظبًا ذاضظاً ىٌ أٍخ ًن لبضتِ بغض؟.
اىصٓش ًٍطْظ طذبٍٔ فٔ بغض حْالتِ ضاسي اىًسٌٓ أْ ًهان اإللاًٗ  ،أْ
ساظحِ ،ذضظت عضضاً ًن ضظْسِ ً ،ظات عضٖ ظبت عى٘ هتقٔ ًصٓظاً إىّٔ أًاٌ اىحًػ
بأٍٍٔ بطيْ ،ىْ فغي هي ْاذض ًٌٍُ ًثىًا فغىت الٍتُت األًْظ بسظعٗ  ،هان ٓستقزٍٔ
بمْىِ طاوًْ ،ظاظاً فهظت أن استْلقِ أللْي بأٍٍٔ ىست هًا لاي ْىٌ أفغي صٓٛاً ًًا
لٓي أْ تظضض عٍٔ .هثٓظاً ًا فهظت أن أطظص أًاًِ ْ أًاٌ اىذاضظٓن بأٍٍٔ ىست بطالً ،
أٍا ىٌ أذظن اىًطذٍْٗ ،ىٌ ألتيْ ،ال إٍْٔ طىو ًستمبالً .ىهن سْفاً ٓصبِ اىمصغظٓظٖ
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هان ٓسٓطظ عىٔ ّ ًٍْٓغٍٔ ًن طىوْ ،ساطٗ َْْ ٓتذضج عن فٍاَ ٚطّ اىضٍٓاْ ،أن
اآلسظٖ َٔ ضاظ اىبما ٚذٓج اىمطْظ ْاىًاْ ٚاىسضظٖ ْذْظ اىغٓنْ ،هي َطا لض ٍطي
إىِٓ باىغزًٓٗ ْبىذظٗ حظأٖ تحغىٍا ٍؾاضظ َطا اىغاىٌ اىطٕ استصظ ٙفساضاً ْظىًاً
ْحْظاً.
هٍت أتْلك عٍض هىًاتِ ًْغُا ْاضغاً عىُٓا أهثظ ًن إصاظٖ تغحب ْاستؾظاب،
فٍذن ًٓهن أن ٍغٓض اىضٍٓا ٍْغًي ىآلسظْٖ ،باىتاىٔ ٍهسب االثٍتٓن ًن ضْن أن ٍسسظ
أٓٗ ْاذضٖ ًٍُن.
َهطا ْضضت أن أذضثِ ،ىهن طىو بضا ىٔ ًذاالً فٔ تىو األحْا ٚاىًصذٍْٗ
باىغْاطك  ..فٔ إذض ٙاآلًاسٔ لظظت أن أهْن حظٓٛاً ْأبْز ىِ بًا فٔ ضاسىٔ  ،ضظت
ذْي اىًْضْؼ أهثظ ًن ًظٖ ألفاحأ بحبٍٔ ْسٓبتٔ ذٓج ىذظت ابتساًٗ اىسسظٓٗ
تغ ىْ صقتِٓ َْْ ٓظضض  " :تسص٘ عى٘ األٓتاٌ ْاألْالض ًْن ٓظعاٌَ ال ٓذْي ْال ٓزْي ،
سأؽضب ًٍو إن عضت ىُطا اىمْي ًظٖ أسظ ، ٙإٓاو أن تساك عى٘ اىزْحٗ ْاألٌ ْاىْىض
لىٗ اىظزن ْطاذب اىظزن ًْحْض" لىت بقٌ ًآلن ًتؾىباً عى٘ سْفٔ  " :أٍا حبان ْأساك
ًن ْسز اإلبظْٖ ،لض أبهٔ إطا صاَضت ٓض أذضٌَ ًحظْذٗ "
بضت عالًات اىؾضب عى٘ ْحُِ فاستضظهت تضفغٍٔ ؽظٓزٖ اىبما " : ٚلض أٍقػ فٔ
أصٓا ٚأسظ ٙطضلٍٔ  ،أعطٍٔ اىقظطٗ ْحظبٍٔ " َز بظأسِ ًتْعضاً ْظضض ً " :ن ٓسك
ال ٍٓقػ فٔ صٔ" . ٚ
ىصُْظ طْٓىٗ عًىت بأحظ ٓغاضي اىهقاك ،أْ ٓمي عٍِ ٍاطْظاً ألذض اىًزاظؼ ،
تْسط ىّٔ اىصٓش ًٍطْظ فٔ طىو األًظْٓ ،بضْ أٍِ ٍسٔ أًظٕ فٔ ظظْك تطاعضت فُٓا
األذضاجْ ،هطىو أٍا ٍسٓت ،أْ تٍاسٓت ًا ْعضت بِ اىصٓش .هٍت لض َضأت سالي تىو
اىًضٖ ْأطبذت األًْظ ْاضذٗ ىضٕ أهثظ ًن طٕ لبيْ ،ساطٗ عٍضًا عظفت بأٍٍٔ ىست
ًتًُاً بصٔ ٚذٓج عضت ْصْلٔ ٓؾاىبٍٔ ألحض لبظاً آسظ لض ذقظ عًٓماً فٔ أظض ظْذٔ
ىٓضاك إى٘ حظاذات أسظْ ،ٙألؽضْ فْلُا ًثي ٍسىٗ ُٓزَا اىٍصٓخ فٔ هي ْلت ْذٓن.
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ِرا٘ اهًافذٔ اهزحاحّٕ اهؾرّعٕ مان اهثهخ األبّغ اهحىّو ّتساقػ بقزارٍٔ،
ِاهصِارـ ِاألذّا٘ ىتحىدِٔ ،اهكرّٕ األِمرإًّ تذِب فْ ؼهىٕ أِو اههّوِ ،أىاىًا ؽهٖ
ىكربٍٕ ىن اهىدفأٔ اهذحرّٕ اهىصتؾهٕ فْ فرفتَ اهساطٕ حهش اهصاب فاسّهْ ّرِٓ
هًا اهكطٕ اهتْ ذدثت ىؾَ أثًا٘ سدىتَ اإلهزاىّٕ فْ دِهٕ أفقاًستانِ ،طبقت صؾرُ
باههِن األبّغِ .قد اًتصرت بّن اهًاش آًذان ،فأتًّا ًسىؾٍا ىًَ .أذمر ىىا قاو:
ـ دؽّت إهٖ اهسدىٕ اإلهزاىِّٕ ،بؾد دِرٍٔ تدرّبٍِّٕ ،ىؾسمرُ قطّرُِ ،حدت ًفسْ
فْ أفقاًستان ..ذهن اهبهد اهىمتؼ باهحباو ِاهذحارٔ ِاألراعْ اهحردا٘ اهكاسّٕ..
اهكرٗ اهىتًاثرٔ ًٌا ًٌِان ىؤهفٕ ىن بِّتٍ ػًٍّّٕ باٙسٍٕ ىكػِؽٕ ؽن اهؾاهي..
ِاهًاشّ ..ؾّصِن ؽهٖ اهمفافِّ ،تًكهِن ..بِساػٕ ؽربات تحرٌا اهبقاو ..فْ اهىدن
اهمبرٗ قد تؾثر ؽهٖ ذافالت ًكوُ ىٍتر ٍٕ ٙهصدٔ ىا ٌْ ؽهَّ ىن اه ِكدَيَّ ..سّّو إهّن أًٍا
ستتداؽٖ بؾد هذؼٍٕ ِاذدٍٔ ..األِساخ فْ مو ىمانُ ..اهػرقات ترابٌّٕ تًسوّ ؽبر
اهبرارٓ ِاهحباو ِاهىسافات اهكاذهٕ اهساهّٕ ىن األًش ِاهذش .مو صٍْ٘ ىّتٌ ..ذتٖ
اهؾصب اهكاسْ اهىقػٖ باهقبار ّبدِ ىتذحراً ..ماًت ِذداتًا اهؾسمرّٕ تًتصر بّن
زِاّا اهِدّان ِاهحباو اهصاٌكٕ اهىهّ ٕٙبمٍِفٍ ِىقرُ تًسوّ فْ حِف األرغ هىسافٕ
ىٙات األىتار ..فهتذترل فْ اهحذّي ؽؼاي أِو ىن استرـ فمرٔ اهذرب .إن ِقِـ
اهذرب ـ بذد ذاتَ ـ ٌزّىٕ هإلًسإًّ .أقهّوٌ ىا ؽاًًّاُ ىًٍا ًذن فْ االتذاد
اهسِفّّتْ؟ ِهمًٍا فرعت ؽهًّا ..مًا ًٌان هىًؿ أىّرما ِاهًاتِ ىن اتساذ تهن األرغ
اهكرّبٕ ىن ذدِدًا قاؽدٔ ؽسمرّٕ تٍدد أىًًا.
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ًكِهتُ إهٖ ىستصفٖ ؽهٖ أثر إطابٍٕ ..ثي ؽًُّّتُ ساٙكاً هؾربٍٕ مبّرٍٔ تًكو اهىِاد
اهتىًِّّٕ إلذدٗ اهكػؿ اهؾسمرّٕ اهًا ..ّٕٙؽىهّاً سرحت ىن اهذرب ..بًدقّتْ
اهىؾبّأٔ إهٖ حاًبْ هن تستؾىو سِٗ ههدفاـ ؽن اهًفش .ماًت أّاىاً قاسًّٕ ،هٍب
اهصىش ّذرل اهذحارٔ ِاهػرقات اهترابّٕ اهىًسهٕ بّن زِاّا اهحباو ِاهِدّان ..ؽاهيٌ
ىّتٌ ىهتٍبٌ ..طهّو اهطىت ّسّّي ؽهٖ اهىسافات ..إال ذّن تؾبر إذدٗ ىرِذّاتًا فْ
اهحِ هسبر اهىًػكِٕ ..ذّداً ؽهٖ تهن اهػرقات اهىٍحِرٔ ..فمّرت باهمثّر ىن األصّا٘
اهقرّبِٕ ..مًتُ ىتأمداً ىن أًًْ سأفرل ـ فْ اهًٍإّ ـ ىؿ ؽربتْ فْ فدران اهسراب..
ِهن ّؾرف بْ أذدٌ ..إذ ال أذد ..مو ىن ّىهن رِذاً ٌرب بٍا ىن إعاٍ٘ٔ تؾىْ اهبطر..
ِهٍبٍ ّأمو األسعر ِاهّابش ّتدذرد فْ مرات ًارّٕ ؽهٖ حسد األبؾاد ِاهىسافات
اهطاىتٕ ِهمن مال ..إذا دقكت اهًؼر قد ترٗ أفؾٖ تزذف باتحاٍُ ىاِ ،تستفْ ِرا٘ مِي
ىن اهذحارٔ ،أِ عباً ّكف ؽهٖ طسرٍٔ بكٍؾتٍا اهفطِوِّ ،فتر فىَِّ ،ترقٍبِ ..ربىا
رأّت إذدٗ اهؾكارب اهطفرا٘ تدبّ ؽهٖ اهتربٕ ذاىهًٕ ذّهٍا ؽهٖ ؼٍرٌا باذثًٕ ؽن
ىسبأٌٍ ..ذا تكرّباً مو ىا تستػّؿ أن تراُ ،فاهذِّاًات األسرٗ هحأت إهٖ اهمٍِف
ِاهحذِر ِاهصكِل اهطسرّٕ اهىىتدٔ فْ باػن األرغ ..باستطارُ اٌتىت بًفسٍا
ىستؾىهًٕ ىا تىهمَ ىن إىماًّات ..بؾغ األفاؽْ ىن ًِـ اهمِبرا اهىرؽبٕ ماًت تأِٓ
إهٖ اهبِّتِ ..تصاػر اهًاش ذّاتٍي بصموُ ػبّؾْ ..فْ ىكرًا اهؾسمرٓ فِحٙتُ ذات
ِّيُ بإذداٌن تًاي ِرا٘ اهبراد قرّرٔ اهؾّن ..أذعرت ؽطٖ ِتِحٍت هكتهٍاِ ..همن
ذمىت ـ ٌِِ صاب بامستاًْ مان ّؾىو ؽًدًا ىترحىاً ـ أِقفًْ ِصرز هْ مّف أن
األفؾٖ ذِّانٌ ىساهيٌِ ،إذا هي تؤذُ ال ّؤذّن ٌِِ ..رىز اهذمىِٕ ..ىن فّر اهىؾكِو أن
ّمِن قد ذطو ؽهٖ ٌذا اهصرف ؽبثاً ..هكد ىًذَ هَ رحاوٌ ؽِؼايٌ ارتكِا بًؼرتٍي إهٖ
فعا٘ات ّطؾب بو ّستذّو تطِرٌا ،استرقِا حدار اهطِرٔ اهؼاٌرِِٔ ،قفِا ؽهٖ
اهؾىّل اهقاىغ ىن أسرار اهِحِد ِأرسِا أسساً هًِـُ فّر ؽادٓ ىن اهىؾرفِٕ ،قفِا
بٍا فْ ىِاحٍٕ اهِؽْ ًفسَ ؽهٖ ًذِ ىا ٌِ ؽهَّ فْ ذكّكتَ اهىحردٔ !ِ ،ترمِا هًا ـ
ِاهمالي هذمىت ـ فْ مو أرغُ ًكػٕ ؽالي تدهًا ؽهٖ اهػرّل اهطذّر ،ذّج اهِذدٔ
اهصاىهٕ اهىتطهٕ ِسكِػ اهذِاحز ـ ِاهتْ ٌْ ىن ػبّؾٕ اهٌِي ًفسَ! ـ فّىا بّن
اهذاتِ ،اآلسرّن ! ..اهرِز تصؿ ىن ِرا٘ األبؾاد ،فًّؾمش ًِرٌا ؽهٖ سػر اهىِاد ،مىا
ًّؾمش عِ٘ اهًحِي ؽهٖ سػر ىّاُ بذّرٍٔ سامًٍٕ ..فال تكف بؼهىتن اهمًِّٕ فْ
ػرّكٍا .إن هي تذترىٍا ًٌا فْ اهحزّٙات ِاهطِر ِاهىؼاٌر فأّن إذاً؟! ..اهبامستاًْ
ِاهًٍدٓ اهىستًّر ّكِو ههذِّان بهسان اهطىت اهذمّي { ّا أسْ باهرِز!} أسْ
باهرِز؟؟ ٌذُ األفؾٖ ..أستْ؟ فمّرت باصىٙزازُِ ،فادرتِ ..همنّ صّٙاً ىا تذرن فْ
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ًفسْ ؽهٖ ًذِ هي أؽٍدُ ىن قبوِِ ..ذّداً ىؿ اهطىت اهبرٓ اهىىتد فْ مو اتحاُ
مثّراً ىا تردد فْ سىؾْ طدٗ تهن اهمهىات ِؽهٖ األسظ اهؾبارٔ اآلتّٕ {اهًفش
اهمًِّٕ ِاذد ٌٔ فْ مو ىمانُ}.

***
ِذات ِّيُ مًت أقِد ؽربتْ اهىذىهٕ باهىِاد اهقذاِ ،ّٕٙأتحاِز أرعاً ىكفرًٔ ،تىت ّد
ًذِ سهسهٍٕ ىن اهحباو اهطسرّٕ اهكاسّٕ ..فحأًٔ رأّتُ أفؾٖ ٌاٙهٕ ىن ًِـ مِبرا،
ِذِهٍا ىحىِؽٌٕ ىن أبًاٍٙا اهطقار ،ؽاٙهٕ برّٕ سؾّدٔ ! ،تبذج ؽن فػِرُ ،أِ فذا٘.
ماًت اهساؽٕ ذِاهْ اهؾاصرٔ طباذاًِ ،اهصىش تتهؼٖ فْ مبد اهسىا٘ ِترسو اهىالّّن
ىن ذزي األصؾٕ اهساػؾِٕ ،مو صٍْ٘ ّهتٍب ،ذتٖ اهٍِا٘ ..ال أدرٓ ،أٌِ ىن تأثّر
مهىات ذمىت ،أي ىن تأثّر اهِذدٔ ِاهحِ اهساًل اهذارل ِاهعقػ اهًفسْ ِاهفمرٓ،
ِهمًْ ..أِقفت اهؾربٕ ٌِبػتِ ،أسذت ىن طًدِل سصبْ ؽدٔ زحاحات ىن اهذهّب،
ِىحىِؽٕ ىن اهبّغِ ،تِحٍت إهٖ تهن اهىسهِقات اههػّفٕ ! ..ىصّت بذذرُِ ،أذدٌ
ىا ٍّىش فْ داسهْ {ّا أسِتْ باهرِز! ..اهًفش اهمًِّٕ فْ مو ىمانُِ ،أًا ِأًتي حز ٌ٘
ىًٍا ..ال أدرٓ مّف؟ِ ،همًًا ىتطهِنِ ،ؽهٖ موٍّ ىًا االٌتىاي باآلسر } .اقتربت ىن
ذفرٍٔ محرنُ فْ ِسػ طسرٍٔ مبّرٍِٔ ،سمبت اهذهّبِِ ،عؾت اهبّغ إهٖ حِارُ،
ِؽدت إهٖ اهؾربِٕ ،حهست أراقب اهِعؿ ..بؾد قهّوُ ..اقتربت األفؾٖ اهمبّرِٔ ،تبؾٍا
اهطقارِ ..راذِا ّأمهِن .صؾرت بسؾادٍٔ ال تِطف ..مان ذهن أحىو ىًؼرُ رأّتَ ىًذ
ِطِهْ إهٖ تهن اهبالد ! ..فْ اهِّي اهتاهْ ِحدتٍي فْ اهىمان ًفسَِ ..مررت فؾهتْ..
ِحهست أستىتؿ باهًؼرٌ ..مذا بات هدٓ ىن أٌتيّ بَِّ ،صؾرًْ ـ ؽبر ٌذا االٌتىاي ـ
بىؾًٖ اهذّأ ! .مو ِّيُ ماًِا ًّتؼرًًِْ فْ اهىمان ًفسَ ..ىؿ أىرُ فْ فإّ اهؾحب :
اهطقار ِذدٌي ّتحِّهِن بحاًب اهطسرٔ ..أىا األفؾٖ اهمبّرٔ ،فتبكٖ بؾّدًٔ ذتٖ أعؿ
اهػؾايِ ،أفادر ..ال ّطؾب ىؾرفٕ أًٍا فمرت باألىرِ ،أدرمت ذسن ًّتِْ ،رأت أن
تبكٖ بؾّد ًٔ مْ ال تسّفًْ !ِ ..همن مّف؟ مّف استػاؽت إحرا٘ ىذامى ٍٕ ؽكهّ ٍٕ ماىهٍٕ
ٌِْ بال ؽكوُ؟ ؽىدت إهٖ اهتأسر بحاًب اهطسرٔ المتصاف إذا ىا مًت ىسػٙاًِ ..همن..
مال ..أبداً ..فبًّىا اقترب اهطقار ىن اهذهّب ِاهبّغِ ،اًٍىمِا فْ األمو فّر
ىمترثّن هِحِدٓ ..بكّت ٌْ بؾّدًٔ تزذفِ ،تتهِِٗ ..فادرتُ أسّراًِ ،هي أمد أطو إهٖ
اهؾربٕ ذتٖ ماًت تصارن طقارٌا ِحبتٍي اهصٍّٕ !  ..استىرّت اهذاو ؽهٖ ٌذا اهىًِاو
إهٖ أن حا٘ ذهن اهِّي اهرٌّبِّ ..يٌ هّش ماألّاي ..مهىا تذمّرتَ أصؾر بأصّا٘ ٌاٙهٕ..
مّف أصرذٍا؟ ..إًٍا ..مىا هِ مًتَ تذىو اهؾاهي مهَ ؽهٖ ؼٍرن! ..أذمر مّف ًزهت ىن
اهؾربِٕ ،اقتربت ىن اهطسرٔ ذّج اهطقار باًتؼارِٓ ،األي تتحِو فْ اهبؾّد
ماهىؾتادِ .عؾت اهبّغ ؽهٖ اهطسرِٔ ،سمبت اهذهّب فْ اهذفرِٔ ،هي ًّتؼرِا
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ذتٖ أًتٍْ ىن ؽىهْ .ماًِا فْ فإّ اهحِـ ِاهؾػض فْ تهن األرغ اهىكفرٔ
اهىًفرِٔ ..فحأًٔ أذسستُ بذرمٍٕ ؽًّفٍٕ ِراً .ْٙؼرت ،فإذا بزِبؾٍٕ ىن اهقبارِ ..ىن
داسهٍا تسرد األفؾٖ اهٍاٙهٕ ماهكذّفِٕ ،تًكغّ ؽهِّْ ..تهتفّ ذِو رحهّْ ِىن ثي
حسدٓ مهَِ ،تىرّ برأسٍا اهعسي ؽهٖ رقبتْ اهؾارّٕ ..ماًت أعسي ىن أن تذِصٍا
ّدِٓ ،أػِو بمثّرُ ىىا ؼًًتِ ،فْ حسىٍا اههزدّ ..ا إهٍْ ..فْ حسىٍا فرنٌ ػافرٌ
باهًّران ،أذسستُ بَ ّذرل هذىْ ِؽؼىِْ ..فذّذٍا ِهساًٍا اهىتػاّر أىاي ؽًّّْ
ت فْ ىماًْ مؾىِد مٍربا٘ ِذّ ٍد فْ طذرا٘ قاذهٍٕ .ىرت
ِؽهٖ ِحٍْ ِرقبتْ ! ..تحىّد ُ
أربؿ ساؽاتٍ ًِذن ؽهٖ ٌذُ اهذاهٕ ..مال ..مال ..هن أذاِو ِطف ىا مان ّدِر فْ داسهْ
آًذان ..قد أمِن ىتّ أهف ىرًِٔ ،تحِّهت فْ ػرقات اهحذّيِ ،صِّت فْ ٌإٍِّ بال قرا ُر
ػافذٍٕ باهًّران اهزرقا٘ ِاهذىرا٘ ..بؾد أربؿ ساؽاتٍ صؾرت بٍا تذوّ ؽًِْ ،تٍبػ..
ِتًساب ىبتؾدًٔ ..ال أدرٓ مي بكّت ىماًْ ؽاحزاً ؽن اهذرمٕ ..ماًت رحالٓ ال
تستحّبانِ ..مأًٍىا هّستا حز٘اً ىًِْ ..حسدٓ مهَ ىتّبشٌ مذاٙػٍ ىن اهطسر .ذّن
ِطهت إهٖ اهؾربٕ أسّراً ًِؼرت فْ اهىرآٔ ..أرؽبًْ ىا رأّتُ ..مان ِحَ صسظُ آسر
أصّب اهصؾر أفبر أصؾج ِمأًَ ساردٌ هتُِ ىن قبرّ ..ا إهٍْ ..أ ُّؾكَو أن أصّب فْ أربؿ
ساؽاتٍ؟ ِهىاذا فؾهت بْ ذهن هىاذا؟ هؾًتُ اهفهسفات اهكدّىٕ ِىذمىتٍا ِفباْٙ
ِبمّتُ ىن صدٔ اهكٍرِ ،همن ..ذّن ِطهت إهٖ آسر رذهتْ ..ذٌهتُ ىىا ِحدتِ ،فٍىت
مو صٍْ٘ فْ هذؼٍٕ ِاذدٍٔ ..مان ىِقؾًا اهؾسمرٓ ىدىراً ِاهدىا٘ فْ مو ىمانُّ ..بدِ أن
ىؾرمًٕ ػاذًٕ دارت ًٌا ؽًدىا ماًت تهن األفؾٖ تذتحزًِْ ..هِ هي تفؾو هِطهتُ
ِقُتهتُّ ..ا إهٍْ ..هكد أًكذت ذّاتْ! .مّف ؽرفتِ؟ ِبأٓ ذاسٍٕ ىن اهذِاشِ ..بأِّٓ
إىمإًٍّ ىن اإلىماًّاتِ ..ىن أٓ سبّو؟! ٌِو ِطهًا إهٖ اهزىان اهذٓ تتدسو فَّ
اهذِّاًات إلًكاذًا ىن أًفسًا؟! .مو ٌذا سّبكٖ باهًسبٕ إهَّْ هقزًا إهٖ األبد.
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*

حىأ اهدّار ؽهّمي سالي

أبت أن تذو اهًفِش اهمراي

ؽرّن اهؾرِبٕ بّت حراي

ِؽرض اهصىِش حىًا ال ّعاي

ربِـ اهصآي برِج اهؾال

تحامْ اهسىا٘ بؾاهْ اهسًا

ـ ؽهي ....ؽهي .....ؽهي
أٍّا اهىصافب اهىتىرد
ـ باسىن اههٍي ....أىْ قد أفزؽتًْ
ى ْن أٍّا اهؾًدهّب اهطادد؟
ى ْن أفزـ َ
ـ أفزؽتن؟!! َ
فطِتن ّطدـ اهرأش....
ـ مي ىرٔ ػهبت ىًن أن ال تتحفًا بطِتن قػ رحىٕ باهبصر
رفّف األىاًْ ِذفل اهفؤاد

ؽهٖ ؽهي عي صىو اهبالد

ّطّخ ؽهي ىبتسىًا ىداؽبًا أىَ.....
ـ ِّهْ ىن طّاد اهدّن ٌذاِ ....تعرب بّدٍّا ؽهٖ رأسٍا
ـ اسمت ....تكِهٍا بحزي....
ـ "حاعر أىْ" ٍّىش ؽهي ىفتؾ ًال طِت ػفو حزّن،
*
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العدد  - 215كانون األول5172 /

ِىا أن فادرت حتٖ ؽاد إهٖ سّرتَ األِهٖ ِأذذ ّطدد ىن حدّد.
ـ قٍكٍت ٌِْ تطفل ّدًا بّد ِتابؾت ػرّكٍا إهٖ ىؾصِقتٍا.
ًؾي ....ىؾصِقتٍا "اهحدّكٕ" ،فٍْ تىعْ حو ِقتٍا بزراؽٕ ِرِد اهحِرٓ اهبّعا٘
ِاهؾًإّ بٍا ،ىًؼر ذالب ّسر اهؾّن ِاهكهب ٌِْ تتىاّو بّن اهِرِد تسكٍّا
ِتحادثٍا ...تقًْ هٍا تارٔ ِتصمِ هٍا تارٔ أذرٗ.
ـ ّحعر ؽهي طادحاً ،ىطفكاًّ ،حعن أىَِّ ،ىأل طدرُ ؽػراً ِفرحاً أحسدن
أىّْ ،ا حِرّتْ اهبّعاّ٘ ....كِهٍا بحب.
ـ ِؽهٖ ىاذا ّحسد اهِهد أىَ؟ تكِهٍا بتؾحب!
ـ ًؾي! أحسدن ؽهٖ ٌذا اهؾصل ،أٓ ّد ىبارمٕ تىهمّن حِرّتْ؟..
األرغ ِأًت ِاهحِرٓ
ثاهِج ؽصل إهٍْ
تزرؽّن حباً أىْ ِتحطدّن حىاالً
ِفا٘ ىتبادو بًّن ِبّن األرغ
ِمأًمىا ..ؽاصل ِىؾصِل
ـ ؽدًا ههفهسفٕ ..تٍز رأسٍا باستقراب
ـ ّعحن ؽهي ٍِّي باهىقادرٔ..
ـ تستِقفَ ..إهٖ أّن أٍّا اهىصامش؟
ىا زاو اهِقت بامراً ...إهٖ أّن تحىو ؽًّّن ِتىعْ؟...
ـ أصتال ههحكِو أىْ ..ههًٍر ..ههِادٓ
ػاو فّابْ ِإحازتْ قطّرٔ ،أرّد أن أستقو مو ثإًّ...
أرّد أن اهتكػ اهطِر همو صْ٘...
ماىّرتْ أِ مىا تسىًٍّا ؽًّْ ٌْ طدّكتْ اهتْ تفٍي ؽهّْ ِتحفؼ أسرارٓ
فطو اهربّؿ قد حوِ ،اهحىاو ّفرد ثِبَ ىًادًّا ٌو ىن ىستىؿ ،ىسبخ؟!
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ـ تكرظ أذًَ بذبج ِتٍىش فٍّا:
"تطِر اهحكِو ٌا "....أي تطِر اهطباّا اهتْ فْ اهحكِو؟
ـ ّكٍكَ ؽهي بطِت ؽاوِّ ،ػبؿ قبهٕ ؽهٖ حبّن أىَ ٍِّي باهىقادرٔ بؾد أن قاو:
(ابن بػًْ بّفٍي رػًْ) ال أحد ّفٍىًْ فّرن حِرّتْ....
ـ تًؼر إهَّ ٌِِ ّىعْ ِاألرغ ترقظ فرحاً بذػِاتَ ِقهبٍا ّرقظ ِّدؽِ
هَ ....تػهب ىن اههَ أن ّحىَّ ًِّطرُ.
فبؾد أن أًٍٖ دراستَ ،اهتحل بذدىٕ اهؾهيِ ،بدأت ٌذُ اهحرب اهىحًًِٕ تًٍب
أحالي اهصباب ِتحرل قهِب األىٍات اهرابعات ؽهٖ تالو اهطبر ًّتؼرن اهفرج هِػن
ؼهي ِِهد فاب.
ـ فاب ؽهي ؽن ؽًٍّّاِ ،ؽادت ٌْ إهٖ ىؾصِقتٍا....
فْ اهىسا٘ ؽاد ؽهي ىًٍماً همن ؽالىات اهفرد ترقظ ؽهٖ ِحٍَ ،بادر أىَ باهسالي
ِاهسؤاو ؽن أبَّ ِأذِتَ.
ـ أذبرتَ أًٍي اًتؼرُِ ػِّ ًال همن مؾادتَ هي ّأت ،فذٌب مو إهٖ ىصافهَ
ـ حِرّتْ ،حبّبتْ ،هكد ًسّت ًفسْ ِأًا أتحِو ِأهتكػ اهطِر ....أؽصل اهحىاو
أىْ ...أؽصكَ.
ـ ًؾيً ....ؾي تؾصل اهحىاو ....أؽرف ...أؽرف قاهتٍا بٍىز ِهىز ِاعحّن
إهٖ ىتٖ ّا ًحهتْ ستبكّن تتًكهْ ىن زٌرٔ إهٖ زٌرٔ؟ أىا آن هن االستكرار؟
ـ رفؿ حاحبَّ ىستًمراً ٌِز رأسَ رافعاً....
ـ "مي قهب هن قهبْ؟" قاهتٍا ببأش
ـ ّّّّّّْ ّْ ....اهمثّر أىْ
ـ أىا تصبؿ ىن ؽصل اهطباّا ِىقازهتٍن؟
ـ ال أبداً ...قاهٍا بحزي....
"ِىن ههطباّا فّرٓ حِرّتْ ....دًحِان أًااااا دًحِان "قاهٍا بىرد ِدذو فرفتَ
ـ "ىن ٌذا دًحِان؟" :سأهت ًفسٍّا ...ال بد أًَ طدّكَ
اًتفعت ِطادِ( :اههَ ىا رد ّعّؾن فّر رفكات اهسِ٘ أًا بِرحّن)
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ـ قٍكَِ ....هي ّؾهل
ِفْ اهطباد استفاقت أي ؽهي ؽهٖ اهطّاد ِاهطدد ًفسٍىا همن اهِّي ابتسىت
ابتساىٕ ِحؿ فؾَهَيْ حاٌز ههىقادرٔ ،هبش بزتَ اهؾسمرّٕ ِحىو ىتاؽَ ،قبو ّد ِاهدُ
ِحبّن أذِتَ اهطقار ِاهتفت باحثاً فٍِ ال ّهىخ أىَ ،اتحَ ًحِ اهحدّكٕ فِحدٌا
تًاحْ اههَ ِتصمِ ههحِرٓ ذِفٍا
حعًٍا ....قبهٍاِ ...اهبسىٕ تىأل ِحٍَ
ِدؽٍاِ ....ىن ىسافٕ هّست بكرّبٕ ًاداٌا
أحبن حِرّتِْ ....ىعٖ
أّاي تًٍب أّاىاً
اًتؼار ....صِل ....طبرِ ....دؽا٘
طّاد ّىأل اهسىا٘
ؽاد ؽهي ...ؽاد ؽهيّ ...ا أىَ ؽاد....
اًتفغ ىًٍا اهكهبِ ،رحفت اهكدىانِ ،اهحِرٓ أًبأ قهبٍا قبو حهِو اهًبأ ذدِد
اهحِرٓ حىرا٘ تكػرِ ...األرغ تًحب
ؽهي هف باهؾهيِ ...اهحِرٓ األحىر فػٖ اهطدر ِاهرأش
أًا أي اهصٍّد ...هّش هْ بؾد اهِّي ؽّدِ ....ؽهىْ ؽًْ بؾّد.
زرؽت ؽهىٍا حِف األرغ مىا تزرـ اهحِرٓ ....فأًبت اهؾهي ًطراً ....ىبارمٕ ّدن
أىْ ...تحعر مهىاتَ ِطِتَ ىن مبد اهسىا٘ ٍّػو ِاهصفل األحىر ّقػْ األفل:
 .....دًحِان أًا حبّبتْ دًحِانِ ...اهحِرٓ طار أحىر.
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انتصار بعلة*

*

ٌا أًََا اآلن ّا أىِّْ أظانِ حاهسٕ باهكظب ىن اهًافطِٔ ،أغظف بىاطا تفمِّظّن:
اهطِٓ اًتٍّتِ ىن سّاظتَ تَِّاً.
 تظّضّن تظمّب أزظاظ بًظاو أسْ سىّظ َّىؼَ أىْ:
آسط زإِّ بػّضِٔ ،أسظد ِظقٕ بّضا٘ ألمىو ىَا بضأتَ َ
 بَ ْػضَ طَهِنَ تًعظّن إهٖ اهساغٕ اهحضاظَّّٕ ،فإطا ٌْ اهساىسٕ هطا تكِىّن هتظتّبصذِن ظػاي اهؿضا٘ غهٖ اهظاِهٕ .ألًََّ ىِغض ىحْ٘ ِاهضٓ ىن غىهَِ ،أًت تكظِّظّن أن
تفتذْ هََ اهباب بّضّن اهذًًِتّن.
تىِّّزّن سظِاتَ أثًا٘ صػِضُ اهضظد ألنَّ هٍََا إّكاغاً ظزًّاً بًّىا تستكبهًَّ بػباظٔ:
«اههَ ّػظّن اهػافّّٕ ،ا ظِذْ» ِّكابهن بابتساىتَ اهػظّضٕ اهّتْ تزِّّن ِحٍَ اهىهْ٘
بسظِظ ذفظتٍا قسأِ اهزىن اهصػبٌِ ،ىِي اهذّأ اهصػبٕ ِاهكاسّٕ ٌطُ األّاي.
تصض ىن
ًتظامط أًََا ِأسِاتْ هذىو األمّاش غًَ ،فسىّظ ّصضُّ ىن حًٌٍِٕ ،ض ُّ
أسظٗ .فحأٔ ّتىزَّل اهمّش اهِظقُِّْ ،تتًاثظ ذبَّات اهتفاز ًٌا ًٌِان ،فتصّذّن بًا:
 مفّٖ ،ا أِالض ،هىهىِا اهذبَّاتِ ،ضػٌِا فِْ اهىظبش.ًصظؽ فِْ ِضؼ ظػاي اهؿضاًِ٘ ،تسابل هتظتّب اهصذِن غَهَٖ اهظاِهٕ ىػنِ ،بًّىا
ّبضِّو أبْ ىالبش اهػىوِّ ،ؿسو َّضََِّْ:
 اهظػاي حاٌز.تًاضّن بصِت ِضِض ،فّتذهَّل اهحىّؼ ذِو اهىاٙضٔ.
*

قاصة من سوريا.

العدد  - 575كانون األول5112 /

ٌمطا غهَّىتًا:
 غَهَٖ األسظٔ االحتىاؽ غَهَٖ اهظػاي ىٍىا ّمهف األىظ.بَ ْػضَ طهن تصظفّن غَهَٖ ىتابػٕ ضظِسًا ظّثىا ّستظّر اهِاهض فِْ ؾظفتَ ؾاظقاً فِْ ًِي
أٓ ضحَّّٕ ،ا أِالضٌ .مطا تِصًًّا.
غىّلِ ،ماهػاضٔ بال إذضاج ِّ
بَ ْػضَ إًٍا٘ ِاحباتًا اهىضظسَّّٕ ًهػب قهّالً فِْ ذضّكٕ اهظالٙؼ اهىحاِظٔ هىًزهًا،
ِىسا٘ ًتباظٗ باهصظظًخ ،اههػبٕ اهىفضهٕ هضًّاِ ،اهَّتْ ذظص ِاهضٓ غَهَٖ تػهّىًا
إّاٌا ،فٍَْ ،مىَا َّؤمِّض ،ظّاضٕ ههػكو ِاهطٌن ،تًىْ اهطماِ٘ ،تػهِّي اهتفمّظ اهسهّي.
ِبًّىا ًذن ًهػب تأتْ أستْ اهصؿّظٔ ظِالِ ،تصضُّ ظقػٕ اهصظظًخ ،فتتبػثظ
األذحاظ غَهَٖ األظط ِسظ ؾضبْ اهصضّض ال سَّّىا غًضىا أمِن قض أِصمت غَهَٖ اهفِز،
ٌطَا اهضحّخ اهىزغخ:
ت غاوٍ ،أًٍظٌاِ .تأتّن بسظغٕ هتِبِّسًّا غَهَٖ َ
فأصظص بصِ ٍ
 أبِمي ًاٙي ّا أِالض ،أال تستذِن؟بؿتٕ تظبظب غهٖ متفْ ىصظفٕ اهىػٍض اهىسصَّص هألّتاي ،فأستفّل ىن
صظِضٓ ٌِْ ،تًبًٍِّْ أن ِقت االستظاذٕ اًتٍِٖ ،ال بضَّ ىن اهػِضٔ إِهَٖ اهصفِّ.
تًٍىظ ضىِغْ ؾزّظٔ ىن غًَِّّْ ،أًا أتطمَّظ بذظقٕ ىِحػٕ طَهِنَ اهِّي اهىصؤِي ذِ ّْ َن
ظحػت ىن اهىضظسٕ ،فأسبظًِْ أنَّ قطّفٕ سكظت غَهَٖ ىًزهًا.
أطمظ ِّىطان أنَّ ِاهضٓ ظفط اهطٌاب إِهَٖ غىهَ ،ألًََّ ّظّض إصالز صظّظ اهٍاتف،
اهطِٓ ّؤضِّٓ سضىتَ اهػسمظَّّٕ فِْ ىًظكٕ ساسًٕ.
فٍِ ضاٙي اهكهل غَهَٖ أسْ سىّظ َّ
تأسط اهىصظفٕ ىن ّضٓ اهِظقٕ اهّتْ متبت غَهٍََّْاِ ،تىسِّض صػظٓ بذًان ،فأستظحػٍا
ِأسحو بضؼ مهىات أسّظٔ:
اهظذىٕ همي:
ّحف بػض.
َّ
أبْ اهَّطٓ فاظل اهذّأِ ،ىازاو قىّصَ ىبتهًّا بػظقَ اهَّطٓ هي
أىِّْ اهَّتْ ىا فتٙت صفتاٌا ىًفظحتّن ،تكِالن بىِضَّٔ:
 ّػظّن اهػافّّٕ ،ا ظِذْ.أسْ ظاظلِ ،أستْ اهصؿّظٔ اهىصاؾبٕ ًٌض ىازاال ّذىالن ذبَّات اهتفاز اهظازحٕ
إهٖ ظاِهٕ اهظػاي.
بًّىا أسْ سىّظ ىا بظز ّذىو اهسالز ىظابظاً ًٌان فْ ىًظكٕ ساسًٕ ىن ِظًْ
اهذبّب سِظّٕ.
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حكمة فافا
بقلم:
ورود السماوي
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يكمةّفافا ّ
ورودّالِماوي ّ
ّ

ويفّوو مّموواّ وووامّلانووةّالِوون واشّيفّهووتاّالةووليّةاٍووتّ ٌوولةّ لو ووةّ ّ
األبّوه ّالقطّن نيّواألمّوهيّالقطوةّرووليّواننًوهمواّفافواّّوّماٌواّ ّ يوويتّ
األمّجبوولاثّوُونووةّنقوو ّويف ةهوواّيفّال ووهّالووتيّن وويرّال وووادوشّاألٍووولارّ
اليطوادّاألرنبّاللماديّالتيّميلّّكلّآًولّلوولوّويواّيواوبّاألبّوماٌواّ
إنقاذهووواٌّوووقطتّيوووُلةّكووويأةّةلووووهرّمووواّ ةلوو ّا نَوو رّ َايوووتّنهووورّ
جمووًمقاوّونقوووتّفافوواّويو و ةّي ونووةّهِووأّيفَّلوقهوواّ ّالّهّقوولاّاأّ ووواّ
هووتهبّوكوووعٌّووًقوهّيواههوواّاليايفوووةّيفّوٌووطّيو انوواتّه يّ و هاّيووياياّ
ومِوواّ،وّون و تّكووا ُل يّا نق و بّالكىوووبّ الّ مّالّ بّالٍّووقو ّالّي و و ّ
وةواركهاّيواههوواوّوهوتاّاألموولّيوقبّىو اّوً يواّ شّفافوواّبّهًٍواوزّالِوويقةّ
ٍهلّماّةملهاّوّياوبّ كٌلّمواّةو ةّ َ وابّ شّوكًِوي اّودهواّلكويّه وي ّ
ملكهروّولكنهاّبّهكاّهلو ّالقطوةّكيقووةّالقطوطّّال ةو لوةوّإنهواّيفطوةّيوقلًهاّ
وووامّفلايفهوواّألٌوولههاّوصكنووتّن ووّهاّةل و ّ مّوولّمةوواوقاتّ يفلانهوواّموواّ شّ
ه ي ّمًمو ةّنلدودّفقلهاّمِوًقلةّويوادووةّيفّا ايفوعّالوتّهقًةويّا لورّ
وا كمةّ ّ
ّ

ىصت األّاي ِاهكػٕ فافا اهىتفِقٕ ؽهٖ مو اهطؾاب ِبصٍاسٔ مباص ىىهمٕ اهحِّاًات
أذشت األحالي تتىهّمٍا ِ ،صاحت تتىًٖ أن تبسٓ ىصِصتٍا هىهن ِػًٍا  ،فٍْ صأت ِتًبّأت
اًٍّاص ٌشا اهِػن اهذاصل فْ األذػا٘  ،حّج أٌهَ اهحصؾِن حىّؾٍي ػاىحِن ههسّػصٔ
ؽهٖ ذّصاتَ اهِفّصٔ ِ ،هي ّؾس بًٍّي حمّي ِاحس ًّشصٌي ىن اهذػص اهكاسي ىن استٍتاصٌي
ببؾعٍي فتحِهِا إهٖ ىتصفّن ِىحصىّن ِأًاًّّن ِ ،ىستٍتصّن ىن ىصٍس اهسىاص اهشٓ
ّحّل بىؤسسات اهِػن .
اصتؾهت اهحصب بّن حىّؿ األذِٔ ِ ،استؾان مو ِاحس بآذصَ غصّب  ،فكاي ٌشا اهغصّب
باحتالو اهِػن ًٍِب أصزاقَ ِ ،ذعؿ بكّٕ األذِٔ اهحصحٖ هىصّ ٕٙاهثىن اهشٓ سفؾَ فْ
حصبٍي فّىا بًٍّي .
ماًت فافا تكعْ اههّاهْ ىٍسسٔ بىِاٍٙا اهطاصز بأن ىثو ٌشُ اهًتّحٕ ٌْ اهبال٘
اهؾؼّي ِهمن ٌو ؽاست اهكػٕ فافا هتتىًٖ ِتحهي مّف تٍسٓ اهًاش بأفماصٌا ؟
هكس فمصت مّف ستحكل بغّتٍا اهِحّسٔ بأن تؾّس ههِػن طحتَ؟

العدد  - 175كانون األول5152 /

ِفْ ِّي ىن األّاي قصصت تًفّش فمصتٍا تسهكت اهحبو حتٖ ِطهت إهٖ قىتَِِ ،قفت
ؽهٖ أمبص طذصٔ فٍّا ِ ،بسأت باهطصاز ىّاِ ىّاِ ٌ-و هسّمي ّا أٌو ٌشا اهِػن ىصمهٕ ؟
ٌو تؾاًِن ىن صْ٘ ؟ ٌو تذصِن ؽهٖ أػفاهمي ىن اهىؾاىالت اهىسّ ٕٙإهٍّي ؟!
 اهحو  ،أًا اهحمّىٕ فافا أًا أًكش اهكػػ ىن مو ىمصُِ إش احتحتي قِهِا هػاٙصأبِ اهحًا٘ أن ّغصس فؾًس تغصّسُ آتْ إهّمي حاال .
سٍصت اهكػٕ فافا اههّاهْ ؽهٖ صاحٕ اهكػػ اهشّن اقتًؾِا بحسن تسبّصٌا ِ ،ؽهٖ
اهصغي ىن تؾبٍا ماًت ىسصِصٔ ألًٍا ماًت بسأت باهذػِٔ األِهٖ ًِححت حّن امتسبت
ىحبٕ صؾبٍا اهكػػِْ ،اهشٓ استفاس ىن اهؾبص اهفؼّؾٕ اهتْ عصبت اهصؾِب اهكاػًٕ
ىؾَ .
ىصت األّاي ِىؿ األّاي ِفافا تًاو حب اهحىّؿ ِ،حا٘ مو صؾب ىن بكّٕ اهحِّاًات ،
ِذاطٕ اهىفتصسٕ ِػهبِا ىًٍا اهؾّض ىؾٍي بؾس تًطّبٍا ىهمٕ ؽهٍّي .
صفعت تهن اهؾصِغ بححٕ أًٍا تمتفْ بمًٍِا ىصصسٔ ِ ،أًٍا تأقهىت ىؿ حّأ
صؾبٍا اهكػػْ ن ِّحب ؽهّمي مصؾِب أن تحسِا حمّىا ؽاسال ىن بًّمي .
ِفؾال أصصفت فافا ؽهٖ تِهْ حمىا٘ بكّٕ اهصؾِب اهحِّإًّ ىكاهّس اهحمي ِ ،ػبكِا
قاًًِا ؽاسال أؽػٖ همو ىِاػن حكِقَ اهىكسسٕ بؾّسا ؽن اهتٍِص ِاالفتصاش ِاهسىا٘ .
أهحكت اهحصب سىاصا ِىِتا حؾو اهًاش ًّزحِن إهٖ اهغابٕ ِّكّىِن فٍّا ىذّّىات
إقاىٕ ساٙىٕ  ،فاحتىؿ حمىا٘ صؾِب اهحِّاًات فْ بّت فافا ِ ،قصصِا اهتصحّب باهًازحّن
ِىساؽستٍي فْ حّاتٍي اهحسّسٔ هّؾّصِا آىًّن بؾّسا ؽن ِحصّتٍي .
صاٌس اهًازحِن ؽكال٘ اهحِّاًات مّف ّفصعِن سهػٕ اهىحبٕ ِاهسالي بًٍّي ،
ِصاحِا ّكهسًٍِي فْ سهِمٍي ِتطصفاتٍي ِ ،متبِا قِاًّن صبٍّٕ بكِاًًٍّي ِبشهن بسأت
اهبصصّٕ حّاتٍا اهحسّسٔ ِ ،ماًت فافا قس ٌصىت ِ ،هي ّبل ىن مّاًٍا إال ًؼصتٍا األذّصٔ
ألفماصٌا ٌِْ تتحكل ِاقؾا بّن حىّؿ اهصؾِب .

أضاحي
ؽبص اهذًزّصُ اهبصٓ اهحَْ اهسفهْ ىن اهكصِّٕ ،فصو بؾغ اهصبان فْ قػؿ ػصّكَ ،
ِفْ اهِّي اهتاهْ ؽبص اهحْ اهؾهِٓ ِ ،هي ّؾتصعَ أحس ِ ،فْ اهِّي اهثاهج حا٘ ِاستِػن
غصفٕ ىٍحِصٔ بّن اهحّّن ِىًش اهِّي اهصابؿ ًزد أٌو اهكصّٕ ِاستِػًِا ت ّو األصاًب ِ ،همن
اهذًزّص اهىؾزِو أقًؿ شٙبا صاصسا بأن ّستِػن فْ غصفٕ ماًت تكػًٍا اهؾحِز اهتْ ىاتت
ىًش أّاي قهّهٕ فْ أؽهٖ توّ األصاًب ِ ،ىن ؽهٖ طذصٔ قصب اهغصفٕ فْ أؽهٖ اهتو أىص
اهشٙبُ اهحىّؿ باهىغاسصٔ ،أِ تكسّي أعحّٕ ىًٍي هّأمهٍا مو ِّي  ،فاًطاؽِا ألِاىصُ ،إش
بؾس ىصاِصات سصّؾٕ هي ّؤذش فٍّا صأَٓ أصحؾٍي ٌصب ًطفٍي ىن بػصَ ِ ،ذعؿ
اهًطف اهثاًْ هّمِن ػؾاىَ اهِّىْ .
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الباب المجهول
ماًت زًّب تطصز ِتبمْ ِتِهِو ِتستغّج ىن بّن أًكاغ اهبِّت ِ ،تػهب ؽِن اههَ
مْ ّذصج أبٍِّا ىن تحت اهصسي ِ ،همًٍا سهىت بىِتٍىا ِؽحزٌا ؽن استذصاج اهحثىاًّن
هسفًٍىا ِ ،صؾصت باقتصاب ؽسس ىن شِٓ اهِحُِ اهسِسا٘ ٌِي ّىصّػِن أػالو اهبِّت
األذصٗ ىىن فٍّا ىن أٌهٍا األحّا٘ حّج ماًت تسىؿ طِتّن ىتىّزّن حؾالٌا تذصش :
طِت أزّز اهصطاظ اهمثّف مو ًٌٍّٕ ىن اهزىن ِ ،طِت اهطصذات األذّصٔ ههحثج اهتْ
قتهت بال صحىٕ ىن سؽأ اهذالفٕ .
ًؼصت حِهٍا ِفتصت ؽن ىذبأ  ،صمعت إهٖ اهباب اهىستهكْ فِل مِىٕ بّتٍا ،
صفؾتَ هتحتىْ تحتَ ِ ،ىا إن صفؾتَ حتٖ صأتَ ِقس غػٖ حبّا ؽىّكا بحِاهْ ػِهٍا ،
ًؼصت فإش بأبٍِّا حّّن  ،فأهكت بًفسٍا بًٍّىا ِسحبِا اهباب هّغػْ اهحب ِ ،ىا إن
اًتٍِا حتٖ ىصّ اهحبًا٘ ىغػّن سىا٘ اهبّت اهىًٍاص باهصطاظ اهؾصِاِ ،ْٙطسّ اهباب
ؽصصات اهصطاطات اهتْ ؽحزت ؽن ذصقَِ ،أفٍي ىن ٌي تحتَ أن ّػىًِٙا ألىاًٍي .
ِفْ ىًتطف اههّو ذصحِا ىن اهحب ِ ،استؾسِا ههتسهو ِاهٍصب ِ ،همن زًّب أطصت
ؽهٖ حىو اهباب اهشٓ أًكشٌي ِ ،بؾس حسو قهّو ِعؾِا اهباب ؽهٖ ؼٍصٌا ِاًػهكِا باتحاُ
اهكصّٕ اآلىًٕ اهتْ ِطهٌِا ىصٌكّن ىصؽبّن طباد اهِّي اهتاهْ ِاهتْ فْ ىًتطفٍا بّت
ػًّْ ىٍحِص ٌِ بّت حسٔ زًّب ىن أىٍا ِ ،حسِا ىؾؼي اهبِّت ىذتصقٕ بكشاٙف اهٍاِن،
ِحصاص غاز ىسافؿ حًٍي ِِ ،حست زًّب باب بّت حستٍا ىحتصقا ًٌِ ،ا قاىِا بتصمّب
اهباب اهشٓ حىهُِ ىًٍمّن ىن ثكهَ ِصؽب ىا القُِ ىماًَ .
ِفْ ىسا٘ شهن اهِّي صنّ اهؼالىِّن ؽسِاًٍي ؽهٖ اهكصّٕ اآلىًٕ ِ ،تمصصت حصّىتٍي
بًفش طِصٔ اهِّي اهسابل ِ ،ىن ؽحاٙب اهكسص أن اهباب أًكش زًّب ِأىٍا ىصٔ أذصٗ ،
ِهمن أباٌا شٌب ىؿ اهعحاّا إهٖ ىحس اهسىا٘  ،فٍِ ىىصّغ ِمان بّن اهحصحٖ ّحاِو
بىؾصفتَ اهػبّٕ اهمبّصٔ ًتّحٕ ذبصٔ أمسبتَ اهحصب إّاٌا أن ّسؾفٍي بكسص إىماًاتَ ،
ِهمن اهكشّفٕ اهحًٍىّٕ اهغاسص ٔ فؾهت فؾهتٍا اهصٌّبٕ ِ ،حّج أن اهىأسأ ماًت ىن
اهعذاىٕ  ،فال ىحاو ههسفن ِاهحساس  ،فاهىِت ىتِاطو ِ ،اهسفن ّحصٓ الحكا ىن قبو
اهؼالىّّن ىًؾا هتفصْ األِبِ ٕٙحصطا ؽهٖ ًؼافٕ اهىمان ىن أبصّا٘ اهبصص حّج ال
ّتشمصِن أِ ّؾّصِن فْ تأًّب عىّص ىن صًاؽٕ ىا اصتمبِاِ ،استػاؽت زًّب حىو اهباب
ثإًّ ىؿ أىٍا ِ ،هكس أًكشٌىا ىصّات ىن اهكًظ ٌِن ؽهٖ ػصّل اهىِت حتٖ ِطهن إهٖ
حاحز اهحّض  ،حّج حىو ؽًاطصُ اهباب ِأِطهٌِي إهٖ قصّٕ بؾّسٔ ؽن ذػ اهًاص ِ ،مان
ىؾؼي أٌهٍا قس ٌحصٌِا قبو أن ّؾّسٌا اهحّض هسّػصتَ ِ ،فٍّا هي تحس زًّب ِأىٍا بّتا
ِاحسا قاٙىا مىا مان ،فِعؾتا اهباب ؽهٖ ىسذو بكاّا غصفٕ مبّصٔ هي ّسكػ سػحٍا
هتمِن ىسمًٍي اهىؤقت .
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ػصس اهحّض اهؼالىّّن ىن حىّؿ اهكصٗ ِؽاست زًّب ِأىٍا إهٖ اهكصّٕ األِهٖ ،
ِحصت ىصاسي اهسفن ِاهحساس فْ اهًفِش اهتْ تحصصت ىن اهىزاج اهؼالىْ اهشٓ ؽمصٌا ،
ِؽاست زًّب اهصابٕ إهٖ ىسصستٍا ِأىهٍا أن تطبخ ىًٍسسٕ هتبًْ اهبِّت اهتْ سّمِن باب
مو ىًٍا ىتًّا ِطهبا ِىذهطا مىا اهباب اهشٓ ذاغ حصبَ اهىكسسٕ ِاًتطص فٍّا .

رسالة من البحر
بؾس غصِب اهصىش بساؽتّن استؾسّ اهكاصب اهىػاػْ ِاهشٓ تيّ حصُِ بأصبؾّن ابن
آسي هإلبحاص غصبا  ،ماًت األىِاج تصتػي بطذِص اهصاػ ٚاهتْ تطسٌا بمو حبصِتٍا .
ِقفت ساصٔ ؽهٖ سػخ ىًزهٍا تهِّد ههكاصب اهشٓ هي تؾصف ىن ّبحص فَّ  ،مان ؽىص
ابن اهؾاصصٔ ّحتبش فْ ؽًَّّ سىؾتّن ًاصّتّن ِ ،بٍىا ًّؼص إهٖ اهصصل اهشٓ ّغاسصُ
قاطسا فْ اهغصب حًتَ اهىِؽِسٔ ِفل ىا أفٍىَ أبُِ اهشٓ تحسّج ىصاصا ؽن حِصّات
أِصِبا.
مان ؽىص ِبؾس أن قػؿ اهكاصب ىٙات األىتاص فْ اهبحص ّهِّد صاسّا ههِػن ِصبىا هساصٔ
تحّٕ ِساؽٍا  ،فٍِ ال ّؾصفٍا  ٌِْ ،تؾصف أن اهكاصب فْ ذػص ِ ،أن اهًساٙي اهتْ أحسّت
ببصِستٍا  ،تًب ٚبٍّحان اهبحص بؾس قهّو ِ ،فؾال ِفْ حهن اههّو اصتسّ ٌسّص اهػبّؾٕ  ،مان
طهّو األىِاج ىصؽباِ ،مأًَ طصاز ىن غصقِا فْ اهكاصب  ،مان اههّو ػِّال ؽهٖ قهل ساصٔ
اهتْ هي تًي  ،فىصٍس ؽبِص اهػفو ؽىص أىاىٍا باتحاُ اهبحص ِاهحزن ِاهذِف اهىغػّان
سّىا٘ ِحٍَ هي ّفاصل ِحٍٍا اهغاصل فْ اهغي ِ ،ىا إن ؼٍص اهذّػ األبّغ ىن اههّو حتٖ
ماًت ؽهٖ اهصاػِ ٚىؾؼي أٌاهْ اهكصّٕ اهساحهّٕ ّحىؾِن حثج اهغصقٖ ِ ،ىا إن
هػىتٍا أِو ىِحٕ حتٖ صأت حثٕ ؽىص تكتصب  ،سحبتٍا ىؿ ػفو آذص ِ ،مو ىا مان باصزا
فٍّا تهن اهّس اهىصفِؽٕ ِاهتْ فٍىت أًٍا ماًت تصس تحّتٍا .
ِحسُ اهكاصب ؽاس سهّىا ىستؾسا هصحهٕ غصل أذصٗ ِ ،همن ساصٔ حصّتَ ىؿ ؽسس ىن
اهطبّان هحصقَ تحت اهطذصٔ اهؾىالقٕ ِ ،ماًت صصاصاتَ ىا إن تؾهِ حتٖ تسكػ ؽهٖ
اهزبس ِبست بكاّاُ اهىؾسًّٕ ِمأًٍا تبحص باتحاُ اهغصب حّج طًؾت  ،فهي تؾس قاسصٔ ؽهٖ
إغصال أحسِ ،ؽهٖ اهصغي ىن غال٘ ثىًٍا ِاهحاحٕ هٍا بأىِص أذصٗ هي ّهتفت أحس هحىؾٍا .
ِبؾس ساؽات حعص أٌو اهغصقٖ ىن مو حٍات اهِػن  ،أطصّ أغهبٍي ىؿ أٌو اهكصّٕ
ؽهٖ سفن اهحثاىّن قصب اهصاػِ ، ٚأقّىت طالٔ ِاحسٔ ِحساس ِاحس باسي اهِػن  ،مان
اهبحص ٌاسٙا هسصحٕ أًَ ٌِ اآلذص غصل فْ طىت اهحساس ِصٌبتَ ِ ،بؾس االًتٍا٘ اتحَ
اهحىّؿ إهٖ اهصصل ىتفكّن أن اهبحص هن ّصحي اهٍاصبّن إهٖ اهغصب ِأن اهحًٕ اهىِؽِسٔ
ٌْ اهِػن بمو ىا فَّ سحص ِذّصات ِأسصاص حماّات ِأهغاز تاصّر ِ ،أن اهحِصّات ٌن
صابّاتَ اهالتْ تزّّن بحىاهٍن ِؽهىٍن ِ ،أن أطابؿ اهزًِس ؽهٖ اهزًاس مفّهٕ بإؽال٘ صإّ
اهذالظ اهىصصّف .
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خاتم زنوبيا
ؽاست اهىؾهىٕ سىّا ىن حىظ إهٖ تسىص هتتفكس ىًزهٍا اهىسىّص بؾس ػصس اهحّض
ههؼالىّّن بؾّسا فْ باسّٕ اهصاي ِ ،فِص ِطِهٍا استبصصت ذّصا  ،فاألؽىسٔ اهؾىالقٕ
ِاهكهؾٕ ِاهىسصد ِقِش اهًطص ىا زاهِا قاٙىّن ِصاىذّن ببّاغ ًاطؿ ىعٖ ؽهَّ أمثص
ىن ؽصصّن قصًا .
ِقفت اهىؾهىٕ أىاي بّتٍا اهىٍسّي حزّٙا ِتفحطتَ ىن اهساذو  ،مو ىا ىن أثاج ت ّي
سصقَ ِ ،همن ىمتبتٍا اهتْ تحِٓ أمثص ىن أهف متاب أحصقت فْ فًا٘ اهساص ِهي ّبل ىن
آثاصٌا بّن اهصىاس سِٗ ًتف تػاّصت بؾّسا ؽن مِىٕ اهصىاس .
صمعت اهىؾهىٕ سىّٕ ىؿ أذٍّا اهؾسمصٓ ذاهس باتحاُ اهىحمىٕ حّج شبحت أذتٍا
اهكاعّٕ غاسٔ ىن قبو اهؼالىّّنِ ،همًٍا هي تحس أثصا هساص اهؾسوِ ،مأًَ ًكو إهٖ باػن
األصغ ،صاحت تفتض ؽن أثص بسّػ تصمتَ اهصٍّسٔ ِ ،حّن صأت ؽحِزا فْ اهتسؾّن ىن
ؽىصُ ؽصفت أًَ مان ىن اهباقّن اهكالٙو فْ تسىص قبو استؾاستٍا  ،سأهتَ ٌِْ تبمْ إن
مان ّؾهي مّف حصت تطفّٕ أذتٍا  ،ؽصفٍا اهؾحِز ِأذبصٌا مّف حصت أىاي ؽًَّّ ِاقؾٕ
ىحزصٔ اهشبخ ِاهسحو ِ ،مّف ماًت غاسٔ بهباسٍا اهىًٍْ صاىذٕ ِصاعّٕ بكعا٘ اههَ
ِقسصُ ِأذبصٌا أًٍا تصمت هٍا ؼصفا ؽًسُ سهىتَ هَ قبو ِّي ىن شبحٍا .
استهىت اهىؾهىٕ اهؼصف اهىذتِي ِصمبت اهسّاصٔ ِ ،ؽاست إهٖ حىظ ِبسا اهؼصف
بّن ّسٍّا ِمأًَ غًّىٕ باٌؼٕ اهثىن أًساٌا احىصاص ذسٍّا ىن مثصٔ ىا فاغ اهسىؿ
ؽهٍّىا فْ تسىص .
ِطهت سىّٕ إهٖ ىسًّٕ حىظ ىؿ غصِب اهًٍاص اهطّفِْ ،هحؼٕ استكباو ِاهسٍّا
هٍىا فْ اهمِز اهىسبل اهطًؿ مًٍِي أسصٔ ًازحٕ  .فتحت سىّا اهؼصف اهشٓ أثاص حزًا
ِبما٘ ثي ىا هبج األىص حتٖ تحِو إهٖ فعِو ِحىاش فإشا بِصقٕ ىػِّٕ ؽسٔ ػّّات ِإش
بكػؾٕ قىاصّٕ ىصبِػٕ ىن أػصافٍا ُِ .عؾت اهكػؾٕ اهكىاصّٕ ِاهِصقٕ ؽهٖ اهػاِهٕ ،
ِاًسحب اهحىاش ِاهفعِو ىن ِحُِ اهحاعصّن ِ ،بست غىاىٕ ىن اهحزن اهصسّس
ِحاالت صبٍّٕ باًٍّاص ىؾًِٓ ٌْ اهػاغّٕ ؽهٖ اهحىّؿ ِّ ،ؼٍص أن مال ىًٍي ِّسّ اهتصاحؿ
ِإبكا٘ اهِصقٕ ِاهكػؾٕ هسصٍّّىا ِ ،همن األز اًسفؿ ِمأًَ ّغػش فْ اهِحو ِفتخ اهِصقٕ ،
ِقصأ بطِت ؽاو :
 أٌهْ األؽزا٘ ؛ قصصت أن أمِن آذص ىن ّذصج ىن تسىص ِ،إن أتٖ اهؼالىِّّنسأستسؽٍّي إهٖ اهىحمىٕ هىحامىتٍي بحًاّات اهحصب ؽهٖ اهِػن ِ ،هن أٌاب اهىِت،
ِأؽهي أن اهشبخ ٌِ ىطّصٓ ِ ،همًًْ ؽاٌست اهِػن باهِفا٘ ِ ،أقسىت باسي اههَ ِبَ ؽهٖ
تػبّل قّي اهحل ِاهؾساهٕ ِاهكاًِن ِ ،هست أقوّ ىن صِد أٓ صٍّس سبكًْ إهٖ اهتعحّٕ
ىن أحهَ .
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أٌهْ األؽزا٘  :فْ اهكػؾٕ اهكىاصّٕ ذاتي زًِبّا اهشٓ استذسىت ىا فْ فطَّ ىن
سيّ بؾس أن أسصٌا اهصِىان ٌِْ ؽهٖ اهؾصبٕ فْ اهػصّل إهٖ صِىا  ،فٍْ هي تصتغ ههىصأٔ
اهتسىصّٕ اهسِصّٕ اهشوّ ِاهىٍإً  ،بو بكّت صىز اهؾزٔ ِاهصىِز ٌِ ،شا اهذاتي ٌِ اهسبب
فْ سذِو اهؼالىّّن إهٖ تسىص مْ ّكسىُِ ثصِٔ تاصّذّٕ هىن عههٌِي ِأهكٌِي فْ ححّي
اهذّإً ِاهغسص .
سهىِا اهذاتي إهٖ ىتحف اهتاصّر  ،فأًا زًِبّا ًِحن حىّؾا مًز اهِػن .
ِساؽا ...

الخفافيش
فُتحت اهحسِس ِحا٘ اهؼالىِّّن ىن مو اهحٍات هًٍب أًِاص قطِص اهصاي اهتْ ماًت
آىًٕ بًت ٌِب صأتٍا تعْ٘ ماهىصمأ فْ بػًٍا ىبصصٔ بىحْ٘ صسِو ذّص اهبصصّٕ ،
اسؽٖ أفؾِان أًَ سّطهب ًِص اهحاىؿ األىِٓ ِ ،اسؽٖ اهغصاب أًَ سًّؾل ؽهٖ ؽػص مو
ّاسىًِّٕ ،اسؽت اهحصشان أًٍا ستزحف فْ األًفال فتًٍاص أًِاص األبِاب فِل فذاز اهحفص
اهتْ أؽستٍا مْ ّؾي اهؼالي ىسًّٕ ًِص اهسىاِات ِاألصغ  ،فصهِا ؽن تحكّل ىصاسٌي ِهي
ّىحِا أثص تهن اهكسي اهتْ باصمت اهصاي .
فتخ أِالس اهكصسٔ ِاهذًازّص سىاٌ٘ي هتًػهل ذفافّض اههّو فْ ٌحِي مًِْ ؽهٖ
اهًِص اهشٓ ازساس تأهكا ِ ،همن األحّا٘ ؽًس صبٍي اػىأًِا هحساصٔ سىاٍٙي اهتْ حُبهت باهًِص
فإش باهذفافّض اهىبثِثٕ ؽهٖ أصغ اهًِص تتساقػ ىّتٕ فِل اهحصشان فْ ًاص اهسِاس .
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اؾدؽمورة ؿاجدة محود:
اؾرواقة اؾعربقة اؾقوم تغاؿر باؾدخول إىل عوامل جدقدة
حوار :ؿريـا أوغالـقان
بطاقة تعريف
د .ؿاجدة حمؿد محود ،أدماذة يف جاؿعة دؿشق /ؼسم اؾؾغة اؾعربقة.
حتؿل املاجسمري يف األدب اؾعربي احلدقث واؾدؽموراه يف اؾـؼد اؾعربي احلدقث.
تؼوم بمدرقس اؾـؼد احلدقث واألدب احلدقث (اؾرواقة) واألدب املؼارن.
ؽؿا تدرّس يف اؾدرادات اؾعؾقا باإلضاػة إىل اإلذراف (ؿاجسمري ودؽموراه) واملـاؼشات.
تشارك يف فقكة حترقر جمؾة املوؼف األدبي واملعرػة اؾسورقة.
حضرررت عرردة ؿرريف رات يف األردن وؿغررر واملغرررب وايزااررر وا ؾررقو اؾعربرري ،واؾسررودان

وؿاؾقزقا...اخل!
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-:
;-

من مؤلفاتها:

"اؾـؼد األدبي اؾػؾسطقين يف اؾشمات" دار ؽـعان ،دؿشق ،ط3;;4 ،3

"اؾؼؾق و هقد احلقاة" باملشارؽة امليفدسة اؾعربقة ؾؾدرادات واؾـشر ،بريوت ،ط3;;7 ،3

ؿري زقرادة وجرخان خؾقرل جرخان" دار األفراؾي ،دؿشرق ،ط،3

"رواقة احلب اؾسؿاوي بر
3;;9
"عالؼة اؾـؼد باإلبداع األدبي" وزارة اؾنؼاػة ،دؿشق ،ط3;;9 ،3
"ـؼاد ػؾسطقـقون يف اؾشمات" دار ؽوثا ،دؿشق ،ط3;;: ،3

"ؿؼاربات تطلقؼقة يف األدب املؼارن" احتاد اؾؽماب اؾعرب ،دؿشق ،ط4222 ،3

"األدب املؼارن :ؿدخالت ـظرقة وـغوص ودرادات تطلقؼقرة" باملشرارؽة ،ؿـشرورات جاؿعرة

دؿشق ،ط4223 ،3

"اؾؽواؽيب ػارس اؾـفضة واألدب" احتاد اؾؽماب اؾعرب ،دؿشق ،ط4223، 3

"ا طاب اؾؼغغي اؾـسوي :مناذج ؿن دورقة" دار اؾػؽر دؿشق ،ط4224 ،3

" -32مجاؾقات املغاؿرة اؾروااقة ؾدى غادة اؾسؿان" دار اؾطؾقعة ،بريوت ،ط4227 ،3
" -33مجاؾقات اؾشخغقة اؾػؾسطقـقة ؾدى غسان ؽـػاـي" دار اؾـؿري ،دؿشق 4227 ،
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" -34رحؾة يف مجاؾقات رواقة أؿرقؽا اؾالتقـقة" احتاد اؾؽماب اؾعرب ،دؿشق4229 ،

" -35علد اؾرمحن ؿـقف  "422:باملشارؽة امليفدسرة اؾعربقرة ؾؾدرادرات واؾـشرر ،املرؽرز اؾنؼرايف
اؾعربي ؾؾـشر واؾموزقع ،ط422; ،3

" -36صررورة ارخررر يف اؾررعاث اؾعربرري" اؾرردار اؾعربقررة ؾؾعؾرروم ـاذرررون ،بررريوت ،دار ا خررمالف
ايزاار4232 ،

" -37إذؽاؾقة األـرا وارخرر منراذج روااقرة عربقرة" دؾسرؾة عرامل املعرػرة اؾؽوقمقة،عردد ،5;:آذار،
.4235

 -38ؾغة اؾرمحة واؾعذاب يف ا طاب اؾؼرآـي ،يف جرزا
خمطوط

 ،ج 3ؾغرة اؾرمحرة ،وج 4ؾغرة اؾعرذاب،

" -39اؾمعددقة يف اؾرواقة اؾعربقة :دورقة منوذجا" خمطوط

جـاحي بارقس" خمطوط

 -3:رواقة دريقة بعـوان "حمهلة ب

; -3صورة ارخر يف اؾرواقة اؾغربقة ،خمطوط

 الٍقدد لمددي مدالي لمددو اةوودوليق واهقيقددق ِددن

ْٓاجُباليسقدبٍْ:بأٌبحيسّلبالمْااٌبعنيبادتسىد ب

بات الٍقد أسرياً لمىجاوالت والعالمدات الخصيديق ا اةخدّد

بعلددددهب

الثقدداا العيبددكي وكي د ٍ.مددي دمح واإدددر ةددود

يكددق

الٍقد ا سوريق اليوًي

 اليقدددددبا فعددددٕبساسلٔدددد٘ب

املْضددددْعٕب علددددهباللادددد٘ بعلددددهبالدددديف

ا جمنس )...بلليقدبّادتسى بالدلا ٕبأٖبنبعدٔ ب
جتسر بإعداعٔ٘بنبالش قبّالا

بّ لّقبسيٌْب

س دددد٘ ب ب املسضٕبّاذتسض ! ب

ميلًبأٌبىقْلبإىَسبعله بٓقْوبعلٙباملْضْعٔ٘ب

مددد،با

ددد بقلندددسبجنددددبٍدددلاباليدددْ بمدددًب

ّالاقل بإىيسبعدللمبىي دٙبأىدُبٓماسمدلبمد،بأف ب املنسر ٘باليقدٓد٘بنب دْبرٓ٘بأّبنبأٖبعلددبع عدٕب
ٓامندبمجسلُبعلٙبارتٔسلبّا ىفاسلبّاملْ ٔق ٙب آخ د بمساالدداب قسسدد٘باوسملدد٘بّخ ددٔ بادتددْ ب
أٖبٓماسمدددلبمددد،بعدددْاهلب بعلقددد٘ب دددسبعسلقدددسىٌْب

ددددسٜدٗبعٔييددددس بّال ددد بأىيددددسب ب لددددمبم قفددددسب

ّامليط د بعددْاهلب د ٗ بمددًبٍيددسب لنددًب ا ٔدد٘ب

قٔقسً بميملمبمش ّعسب قسسٔسبىَآْس!بكلبمسب

ّنب طددْٓ باملنسر دد٘باليقدٓدد٘ بإ بإٌبأٖبىسقدددب ب

 لطاةدددا كاٌدددا اليوايدددق لٍيدددي دِدددا و.د د كير

اإلعدددا بىاددهب ددًبحسجدد٘بإابالالددهبنباليقددد ب َٓنُبٍْباىمفس بجْٔعُ!!ب ب
سيحًب بى مطٔ،بأٌبىيل بفّرباملا س٘بنباليقدب
ٓطل،بعلٙبأٍهباإلجندساا بالالنٔد٘بّالفل ٓد٘ب ب
ميلددًبأٌبميملددمبرفٓدد٘بسسعلدد٘بأّبق د اٗٛبم د
لليصبا فعٕ!باملا س٘بض ّرٗ بللًباإل

ٗب
سسب

العبور

لوامل إديدر وَ اةغاوير ِن استطالا اليوايدق

العيبيق جمارار سواِا وَ روايات البمداُ األخيىي

بعدأ بال ّآد٘بالٔدْوبالا عٔد٘ب ادسم بنب

ّاللاٜق٘بضد ّرٗبأٓادس!ببالمحددٖباللد ابالدلٖب الدخْلبإابعْاهلبجدٓدٗ ب لابلًبى ما
لددٌْبأك دد با جيددسسبا فعٔدد٘بإق ددس بالٔددْو!ب
461

بأٌب

وار وع دمح واإدر ةود

سَددددددٕب ددددددمطٔ،بأٌب شددددددنلبٍنددددددْوباإلى ددددددسٌب
ّطنْ س ُبّأ لمُبّإ سطس ُ...اخل ب

بلددددددددددٓيسبنب دددددددددْرٓ٘بّاذتنددددددددددب ب
م دددعس

بمددًبميددسبهلبٓق د أب كْلٔددابخددْرٖ ب

أ دددنبأٌبا دددهبالٔدددْمٕبّالدددلا ٕبٓلدددسفب ةسفٗبال نسٌبألف٘با فليب .بأىٔ ٘بع ْف بٍٔفسٛب
ٓطاددٙبعلددٙبال ّاٜددٕبالا عددٕ ب ايددٙبأىددُبمددساالب عٔطسر...اخل)ب ب
أمٔيددسبملدددسبٓم يدددسِبمددًبرفٚبسل ٓددد٘ بقلندددسبٓمدددٔ ب

أسلحددابامل دعدد٘بالا عٔدد٘بنب قدددٓهبعْاملَددسب

الف صدد٘بلرخد بامل ددسل بلددُبس صدد٘بالماد ابعددًب ارتسص٘ بعد بلامَسبمدٍش٘ بلليَسبّقاابنب
رفٓمدددُبارتسصددد٘ بٍّدددلابمدددسبذت مدددُبنبكمدددسعٕب
"المادفٓ٘بنبال ّآ٘بال ْرٓ٘"! ب
ّ صسًبمينبعلدٙب قددٓهبجتدسر بمدًبٍدلِب
المادفٓددد٘بنبال ّآددد٘بإاباململقدددٕبالا عدددٕبعسمددد٘ب
ّال ّإٜبخسصد٘ بفر دابجتدسر برّأٜد٘بة عٔد٘ب
نبكمدددس ب"صدددْرٗبااخد د بنبال ّآددد٘بالا عٔددد٘"ب
ٔصدربق ٓ سًبعًبفاربالملًْٓبنبفمش !ب ب
 خدداله سددٍوات اهدديس لمددو سددوريق بددي ت اليوايددق
"الٍسويق"مح ِن استطالا أُ .ثبا وكاٌتّدا ودىَ دداتيات

ل اربساسٛا َسبأ ٔسىس!!ب ب
 با.ا "الرضالحيق" وسيمق لمخّير السييعق لدبع
الكتددداس ي سددديىا ا جمددداه اليوايدددق كيد د .قددديى ِد د
الماِير واٌتخارِا وؤخياًي

بٓ ددددّبأىيدددسبنبامدددًبىالدددٕبسٔدددُب قسسددد٘ب
ا ددمَلكٔ٘ بمددسبالددلٖبتددل باململقددٕبالاددسفٖب
لاد٘بادت دد)بإ ابمدًبأجددلبالم دْٓ بىلمد بمددسب
ٓ ٓددددِبالقددددسرك ب بىفلددد بأٌب ماددددُبعط ٓقدددد٘ب
أخ د  ٚبخنسط د برّ ددُبّّجداىددُ با ف بالددلٖب

اليوايدق السدوريق أً بقيدا فردير أو الدق لدابير مل .ي.كد

ٓفمالباإل دسرٗ بلدًبٓقددوبإعدداعسب قٔقٔدسً بالدلٖب

بعد لمو أسسّا الواوحقي

ٓامنددددبلاددد٘بالملندددٔ ب بالمصد د ٓ بٍيدددسبالفدددً ب

بم،بىشْٛبال ّآ٘بالا عٔ٘بّجدىسبرّآد٘ب املشلل٘بأٌبٍ ٛب بميللٌْبٍسج دسبإعدداعٔسًب
ى دددددْٓ٘ ب دددددلابميلدددددًبالقدددددْلبإٌَّبال اٜددددددا ب قٔقٔسً بمسبَٓنَهبخمسط ٘بالا اٜزب با عندسق ب
الا عٔددس براسقددًبال د ّافبالا د بخسصدد٘بنبعددلفب لاب ٔلم ٌْبأفعدسب بٓاد ابارتلدْفبأّبالمد اب
الشسوب آي بسْاا بّفافب لسكٔين)...بال ّآ٘ب اذتقٔقددددٕ ب ايددددٙبالمدد د اباإلعددددداعٕ ب ىَددددهب
ال ددْرٓ٘بالي ددْٓ٘ب ددسب اددْرٍسبامل د بخسصدد٘ب ٓملٌْٝبعلٙبمسبٍْبخسرجباليص!ب ب

أىَسبعدأ ب مطْر بّهلب ادب َج بعَندْوباملد أٗب
ّماسىس َدددس بعس ددداب قددددوبماسىدددسٗباإلى دددسٌبعادد ب
الي بعًبجي ُ!ب ب
 وددا ِددك اليوايددق أو اليوايددات الددأ .عتقددديَ أٌّددا
شكما اةرين األِي ا وسرير .طور اليوايق السوريقي

ِ دددن أتدددي العدددامل ايي اودددك الدد

يدددا اليدددوً

(اإلٌ ٌا) سمباً أً جياباً لمو تقايتٍا العيبيقي

بللشدددددسعل٘ب دددد ابإتدددددسعٕبنبىشدددد ب
املا سدد٘بّالمْاصددل بٍ دددماباذتدددّفباملصددطيا٘ب
عنيبالا

بّعنيبكلبجدٓد بللدًبمد،با

د ب

عدددلبأٌب ْ دددبدٍه بّجدددىسبمددًبحيندلددَسبر ددسٜلب
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ك أٍدددد٘بلرخدد د بامل ملدد د

بأ ب ل

ددددٌْبأٌب

 ودددا ِدددك رسدددالق واإددددر ةدددود

ودددَ طدددوُ

الفدددلبالطسٜفٔددد٘بّالدٓئددد٘باهدددمد بمددد،ب َدددْرب خطواّ.ي األو لمو دروس األدس والثقايق واإلبداعي

ّ سٜلبالمْاصلبا جمنسعٕ باليتبمًباملفد ّ ب

بأٌبٓ ح دددْابعدددًبط ٓد د باإلعددددا بعد د ٌب

أٌب قادددٕبعلَٔدددس ب مدددٙبعس دددابّ دددسٜلب فسصدددلب ميَدددددددِّبعاددددد قَهبّ قددددددسسمَه بأ بٓ ددددددماجلْاب
ّ قس ددل بأهلب لددًبٍددلِبالْ ددسٜلبأ دددبأ ددلح٘ب الْصْل!بسسلطنْ س بحتمدسجبإاب اد بممْاصدلب
اإلرٍس بّالفل باليتبعششابنبعلفىس! ب

ّصددعبعلددٙبحتدددٓس بك د اٗ بلددًبختط د بعلددٙب

كلبمسبأخيسِبأٌبى عٕبإى سىسبٓقسّوبعْعُٔب عس ه!بسسإلعدا بحئُٔبالانل بّمئمُبالل ل! ب
اليقدٖبكلبمسبٓ ن،بأّبٓقد أبأّبٓد !ٚبالمحددٖب

لٔددمَهبٓ ح ددٌْبعنددسبميدمداَه بّٓيم َددٌْبإاب

الٔددْو:بكٔ د بٓقددسّوباإلى ددسٌبالا عددٕبا ددمل ب ةددلاٛبالدد ّلبم لنددسبَٓمنددٌْبعاددلاٛبأج ددسفٍه ب
عقلُبّإراف ُ بسٔ َهبعًبط ٓ بالْعٕبّال قسسد٘ب لٔددمَهبٓ مادددٌّبعددًبالمقلٔددد بلٔلْىددْاب ّا َدده!ب
نب طْٓ ب ا ُبأّ ب هبٓفل بنب طْٓ بةاِ!ب ب سسلزمًب ٓ،بارتطس بم لنيبمًب بٓي بإاب
ا مسو! ب
ب
ب

 ب
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قمر كوالني
نسائم حبٍّ ..أقانوم ورن
بدوع صقور*
احلب وسطعُ الوورن
ِّ
"أقنومان ال وفرتقان ..احلبُّ والورن ..فمن حقول
أزهاراً ..وأذعاراً ..وبطوالتٍ ورموزاً ..ذهداءَ وأناذود ..فجر ًا وضواءً".
وبني اإلقنومني ،وجهٌ للمدى ،ودحابة من برق ،تُزنِّور بهموا خرور الموا ..
د ُ ذهداء وسطع كفجر ،وما بني احلبِّ والورن جنو ٌ تتألأل..

علووى ضووفاد بووردى تس ورٍ ُ جوودائ "الفراذووة ال هيوووة" فتفووت عونوهووا..
ن الوووا ني ال وعورد الكور .أبووداً ..توار .ققنومو ًا لالًواً..
احلوبُّ ..والكور ...وأل ا
تلك هي قمر كوالني.

***
"ٚظًّووايدَصووليَعووَتذتىيرًوو٢يَ و .ياي و َٔنني
"ايوؤ ٛييووٝتيََ ووت..يوٝوواننيٚرٓووٛإ.يو  ٜو نني
ٚشوووَتىيٖٜٛووو١ننيٚايووؤ ٛي يٜيسوووحٌَّيوكو و ا.نني ٚي  ٜر ثيرٓٗتياي َٔني ٚيٜٓستٖتئَياق َتيَٓٗتي
ُٜر٢يوك ا".ني ي
أٚير ٗوووووتيأٚيرووو و فيرٓٗوووووت"ي يٚغَووو ويتيحتووووواي
ٍّي ١ًٜٛنني ي
ّٜٛياْ َضيايثوٛا.ننيٜوّٛياْهسو ملياةو  ٠ي َٛ.شٗتننيٚن بيرٓٗتيلغ ١َٜيذب
يفي"ايٛاذووو"١ينوووتٕيارووو٘ي.وٝوووعننيٚنوووتٕي
قووتيٛاميَووتمليا اؽو يايف ووو ٞي َّٜٓووايا اٖووت.ي
ٚا جايجتو ٛياذتكوٍٛييو رعليرًٗٝوتي اشوتملي ارٗتي"ث ٜت"ننيو٘ٓٝيٚوٗٓٝتيد وتل ي َو ٤،يْٚوت ٠.ٛي
أٚ.اذِِٗنني ي
وٝووا يٚن ن و املي َٛيوو ١يٚٚقووعيأيق و اّيرًوو٢ي
َٜٗٛووتيرًوو٢يختووّٛياذتوو يظووت.يايوؤ ٛيي د.ديايكُوو نني"ٚظووٛملياةغٓٝوو١ي َووليَوؤيوفٝوو نني
ظووت ٝتىيٚشتٓٛقوتى"مي" يلكووٌيٚداروتىي ْو يأذَووونني
ذ ٜك١يْتْ.خني ي
َٜٗٛووووتي رووووايشووووَتوٝويايَيروو و يٚيٛذوووواي َّٕ ٚياذتبياٖ ٠يل َ حيرً٢يايصَتوٝو يئيأقٍٛي
يويٚدارتى"ني* ي
يًٓٛا.سنني ي

***

غذملميائ ٛي .ٚ.يٚائ ٛيأغٓ١ٝننيايؤ ٛي
ذٝت ٠يٚائ ٛيٖ١ٜٛياًٛدنني ي

يفي"اَ أ٠ئَيا ف"يرًُ وي ٝضيايفطت ٤ي
كًايهلتمي ي

ثو وَِّننينَكٝووو١يا َٗوووتمليل ٜٓوووايوتي غتٜ.و و ي
ٚايكعت ٥يٚوكٞي"ايثًخي ٜٓفين ٜضيايَحع"ني ي

***

*

أديب من سوريا.

العدد  - 275كانون األول5198 /

.مبووتيووووويَووتيلو اٍي"دٜو ي
ٖهووذاي ىليايٝووّٛيوووووي َّ
" ىلياي .ٚيايصَت ١يايٓك١ٝياييتي .لايذٛيٞي
نُوو،ىيزتووٓح يٚرًُ و يإٔيأذووتننيٚأل و نني ايكُووو "يلٓووووتّين ٖوو و ٠يو لكووووتٍ يرًوووو٢يشوو و ١ي
ٚأذبنني ىليايع ١ياةٓس١ٝيرً٢يشت ٧ياذتٝت٠نني ايصُتني ي
ىليأَووٞيٖووذٙيا قتظووٝغي"ننيٚنُووتيًْٗووايلًوووي
***
ا قتظٝغئَيَْعيٚ.ذويَت٤ياذتٝت٠نني ي
" ٛميأ.ظَ١ياة ١ٜٓيرٕٛٝيا َتٍيل َكٗوتي
رًُ ويإٔياذتبيَت٤ياذتٝت٠نني هتٕيو د٣ي خذ.ننيٚق يايس.ٛيٜٓطَ٧ياذت ٜل"ني ي
ايووووذٟينٓووووايلسوو و ُ ٜٔيَٓوووو٘يَووووت٤ياذتؽوووو.ٛيي
وٛاوو١ياةطو ياَْ روواننيأٜٗوتيايفتشوولننيأ وولنني
ٚا .لٛا٤ييفيس يايظُ نني ي
 ٚيلَتٍِيوتذت ٜلنيَتيدَايحتَٗتنني ي

***
أٜٗتيايفتشلنني يلو يٖوذٙيا وتْميايغت ٝو١ي
"ّٜٛيأذ قايايغتو١ننيٚأْتيَ َٝو١يٖٓوتىننييفي لعرٛيقًَوننني ي
ق ٜو١يظووغع٠يرًوو٢ياذتو ٚد يٚذووٛيٞينووٌيشوو٤ٞي
أٜٗتيايفتشولننيوٝو ٜٗتيايٓو  ٜميسو ك ّييووي
ا يٚأٌٖيايك ١ٜيََفث "ٕٚني ي
ظتَ ٌ
ش و ا ياي ووٛمليارتحووٍٛنني وو،يل و ددييفي وو،مي

ٚأْوواياة َٝوو١يٖٓووتىننينٓووايَووعيَوؤينوؤَّي ٚ.ذوييًَرثيرٓٗتياًفيجَتٍيايسُت٤يايفتي١ٝني ي
َوؤيأَٗووتمليايصووٗ ا٤يلؽووُ ٕيجوو ا.يايصوووح ي
***
ٚلهو نيرًوو٢ييوو.ٛيايعووَت.ميا ٜو ٟياآمثوو١يٖووٞي
ْٗتي"أق٣ٛيَؤياةوٛملميأٜكظو ياَو أ٠يَؤي
َٔيأذ ميايغتو١ننيٖٞئَيأ َ يايٓحّٛنني ي
ذًُووووٞننيٚؼووووفايٜوو و ٖتياةصوو و فً١ي ووووٛميٜوو و َّٟي
ٖٓتىيرً٢يأ افيايغتوو ١يلٛسوًاِيييًُطو ي
اة جتَ مننيقتياييٞيوعٛملين ْ٘ي ملئَيقربمي ي
إٔيٜطَووو٧ياذت ٜوووولننيلووووٛددملِيييًكُووو يإٔيًَٜسووووِي
ٚداروتىي سووَتْٝت"يٚيفيايصووتّيَٛرو ْتننيوٝو َّٟي
ادت ا.ياةَفث  ٠يٚيًٓحّٛيإٔيلسطعيَؤيج ٜو ي
ٖووتلمياة و جتَ م يرًوو٢يؼوو٤ٛيقٓ و ٌٜيشووتَ ٞي
ي هووٕٛياذتووت.سيايووٛيفييكَووِٖ.ٛيايغت ٝوو١يحتوواي
سوو اعييووووي.سوووتي١يَووؤيايصوووتّمي يلٓسوووٞيأْٓوووتي
قُووو١يذ َووو ٕٛي ٚوووٛميايو و ٍ،ياة داْووو١يووووتي وٝعيي
لفتْكٓتيحتايقٓتدٜوٌيأشوَ ١ًٝٝيٚنٓوتيَْو.ٛيذَوتىي
ٚايط.ٛٝني ي
نفميَت٤يل َح ئَيسَ.ٛيجٌَي" ت"ٚ.يذوت.سي
***
َتيك١يادتُ١ًٝياذتع١ٓٝينتيك ،ني ي
"دٜو و يايكُو و يْكطو و١عيؼوووت٥ف١عيرًووو٢يختوووّٛي
يلٓسوو٢يأْٓوووتينٓوووتيقوووربلميحتًكوووتٕي وووٛمي
ؼت٥ف"١نني ي
سَ.ٛيجٌَي" ت"ٚ.ننينٓت!يٚجت٤يايعٝتد!نني ي
َوتيأنثو ييايكو ٣يايوويتيؼوترايوومي.نووتّي
اذتوو  ٚننيَوووتيأنثو و يايوووذٜٔي"يفييٝوووتيٞيايكُو و "ي
"سَتٜتيرً٢يأ.ظَ١ياحملٝع يٚمت يأَوتَٞي
لوووٓٗضيأٚ.اذٗوووِيي رهوووٞييًعوووغت.يرووؤي"أٖوووٌي
مج ٛيايٓست٤نني ي
ايك ٜوو١يايووذٜٔيَووتلٛايٜووّٛياةذخوو١يَثووٌيداووتٕ"نني
سووَتٜتيٖٓوووتيٖٓٚوووتىننيأذوووتيأْوو ياا ٓووولنني
َٚثٌيغّٛٝيش دمليأٚ.اذِٗيوميسوط.ٛين توووي
أ حيايَت يٚأَؽ"ٞني ىليأٜٔ؟ي ي
"رت يو،يذ ٚد"نني ي
ٖذٙيا .ظَ١يات١ٜٚيَٚظًُو١ننيٚيفيايكًو ٛي
ٜصو يايفووٛا٤ننيارتووٛفيٜو د.ديأظووٛالٗٔننيٚيووٝتي

***
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ٖٚووتيأْووتيسووًُٝتٕياووت يايووذٟيأ ًووليايٓووت.ي
يً كتي ٝيس٣ٛيٖذٙيايفعو.ٞييايغًٝظو١ننيذوتيٟ.يإٔي
لس سووًُٞييٛظووتٜتِٖيايذَُٝوو١ننيانصووَٞيروؤي رً٢يايوذٜٔيدْسوٛايلو ا يَعو ننيٜوّٛي6ينوتْٕٛي
"ايع٠.ٛيايفت"١ٜ.ييٛجِٖٗٛنني ي
ايثتْٞيرتّي6896يقتيٛاميشٓليَْس٘ني ي
ٖذٙيايصوٛا ٧يمجًٝو ١ي"ٚيًٛشوِ"يذهتٜو١ي
أْووتي يأشووٓليَْسووٞنني يأشووٓليَْسووٞنني ي
اَٗ  ٜيْ"ٚست٤ئَيو،دٟيمحًٔيٚمشَّٗٔيج ذ ىت ي لع قِٖٛنني ي
 ٚيحيًُٓ٘يرت.اى"نني ي
ْٗووووِيٜهووووذوٕٛننيداُ٥وو وتىيٜهووووذوٕٛننييوووؤي
ذتيٟ.يإٔيلس سًُٞننيدرٞيظوٛلويًَٜٓواي أظتحلننيئيأظتحلننيٚئيأظتحلنن ي
يفيٖوووذاياةو و ٣ينرُرُوووتمليَٗو و يمجووو .ٛي ٚي
***
لَتيٞيوتي َٗ  ٜنني يو َّيٚس ص ميايصُتني ي
"ٚقعيأق اَ٘يذ ٜٔننيٚقعيأق اَو٘يثكٝوٌننييفي
***
ايصت .ياةؤدٟي ىليايفٌُي . ٜيهلتث٘"يٜٚسو َ يوو٘ي
"ايفُ١يجً١ًٝميايكٓٝط ٠يسكطايٜتيأذَتو ٞي ا .مننيٜه و ي ٜٚفووبيَوو ٣يا ٜووتّ يَٚووتيينٓٝوو٘ي
ٚأْتيسو .ذٌي ىليدَصولننيَوتيينو  ٜيإٔيأروٝضي .غٝفياَ يٜتوتننيَ َّ٠عيٖٞياذتٝت٠نني ي
َسًٛو١ييفياَتٕيَؽ٢؟يَتيين  ٜيإٔيأوك٢يو،ي
!ٙيأٗ ٜووتيايو ْٝت ينووِيٖوِيقسووت٠؟يْ .روووي
.ٚ.ننيٚ.ٚذٞيأاذمليَ يَعيوٝيتيايعغع"ني ي لفَتىيْٚكطَويمث يٜ.حنني ي
اذتًِي يٜغوتد.يشوح ٠يايو ا.ننيايَٝوايايوذٟي
وٓٓٝوووتيٚوٓٝووووي يَووو١ننيٚذتةوووتيحيوووٌياي فوووبنني
ٖ َ ٘يايكٓتوٌيئيلغتدٙ.يٚ.ذوٞننيسو َك٢يٖٓوتىي َْٓعووٌيرٓووويقس و اى يٚمتووٛمليلًوووياةووٛد٠يايوويتي
نفعووَ.ٛيرًوو٢يأغعووتٕيشووح ٠ياي و ا .يٚلغ و ي نٓتيا.رٓتٖتيوميذٓتٜتيؼًٛرويايَت.د٠ني ي
ي ؤْتيايَٝاييفيٚذص ٘مي ي

***

وٝيتيايعغعيئيأْستىننييؤيأْسو٢يأَْوتسي
"َٔيايطَٛي١يمت دملننيَٚتيرتدملياَو أ٠يَؤي
أوٓتٞ٥ياييتينتْايلغَٛيووميذحت.لووياةٗ َو١نني
ا ف"ني ي
ئيأْس٢يأ ٝتفيستنٓٝويأو اىننيأو اىننيٜوتيووٝيتي
ايًووووٛالٞيُ ٜوو و دٕيغتيَوو وتىيَووووتيٜٓهسوو و ٕنني
ايعغعنني ي
ٚلغووتد.يايفُوو١يجًًٝوو ١يٚرعووَ.ٛيٚ.ذٗووتيَووتي ٚأغًَٗٔيٜهٔيرً٢يذلننيٜ ٜو ٖٔٚييَثوٌيذحويت٠.ي
ًَك١ٝييفياٚاٜتيايَٛٝملننيٚإٔي َؽٔيجٓت.يايوذٍي
ٜو اٍيرًوو٢يأغعووتٕيشووح ٠يايو ا.يحيو سيوغٓت٥وو٘ي
يهٌيأَ ننييفيش قٓتي يحيولييًُو أ٠يإٔيل ُو دنني
ذحوووت٠.يايووو ا.يايووويتيوفث لٗوووتيقٓتووووٌيايعوووٗت١ٜٓي
 ٚيإٔيلكوووووٍٛي يْفوووووِنني ٚلي غؽوووووبيايسوووووُت٤يي
اةف ٜٔني ي
سووٝرٌ يَٚووتيٜٓحٝووويسوو٣ٛيا س سووّ،ي ٚاَ و ي
***
"ايَتشت"ياي جٌنني ي
"جووت٤يَووٛلٞيار َت وتىيٚس و َٝتى"نني ٚيٚقوواي
"َووؤيقوووتٍي ٕيايوووذٜٔي. ٜروووٕٛيٖوووِيداُ٥وووتىي
يًُ آٖ١يرً٢يَٛلٞننيأْتيئيأظتحلننيأْتيسًُٝتٕي ٜكطَٕٛ؟"ني ي
اووت ياوووؤيق ٜووو١ي"أنٝووتد"يايغت.قووو١يَوووعيوٛٝلٗوووتي
َتيأنث يا قٛاٍ!ننيَتيأوف يا ذّ،نني ي
ايط١ٝٓٝييفياي َتٍيٚاي ا ننيٖتظوٛمليأَوٞيٜصولي
ايَك ا٤يٚذ ِٖئَي. ٜرٕٛي ي
س ت ٥يايظّ،مي يلعتحليٜتيٚي ٟنني يلعتحلنن ي
ايَك ا٤يٚذ ِٖئَيحيع ٕٚنني ي
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ٚنووٌيَووتيينٓٝوو٘يايَكوو ا ٤يايَسوووطت ٤ييفي ظ و .ٚيادتَووتٍيٚاي و ٍ،ننيٖٓووتييفيلص و ٜٔيأاٖ و ي
ٜك٘ي ىليرٓتو ي"اآغوتٚامل" ييفيٖوذايايفعو ي اي وٝع يٚلٛس مليايه ّٚيا َّيايسُت٤ننييفيلًووي
اذت يأاٖ يلص ٜٔني ي
ٚنٌيايفع.ٛيايسرٝك١ياييتيَؽانني ي
لف ميةتيا؟ ي
أْتيأٜؽتىيأر فيٚايَك ا٤يأَْسِٗيٜف  ٕٛي
ٚايسُت٤يلف فنني ي
يٕ!يةووتياينووٌيٖووذايادتوو.ٛ؟يَ وو٢ي ُ ٜو يدني
ايَك ا٤يايَسطت٤؟!يةتياي ي ُ ٜدٕٚ؟! ي

***
"َٔيق وٌيذسوٓت؟ي.ظوتػي وت٥ضننيٖوٌيٖوٛي
ايذٟيق ٌياي ٜب يق ٌيذسٓت؟يٌٖيٖٛيأاٖٛت؟ي ي
أذو ي ٜو ٟ.ننييهوؤيذسووٓتيد ٓووايوعووُايحتوواي
شووح ٠يلَووت".ي ٖٚو ياي و ٜبيوف و يإٔيق ووٌيث ٜووت ي
.ٚوٝوووع يٚدْٝوووت"ننيايهوووٌييٜفو و فيايسوووَبي"ٖوووذٙي
ا .ٚاميٖوٞيايسووَبننيٖووٞيايكتلًوو ١يٚأْووتيايك ًٝوو"١ي
ٚدْٝوووتيغعووؤيَووؤياذتٝوووت٠ينسو و ل٘يايفتظوووَ١نني
ٚأَٜسووو٘يايوووربد يَٚوووتي ٦وووايرصوو ٚمليادت ٜوو ٠ي
لغ نني ي
"نتيصوووح ٠يَوووعيمث لٗوووتننيٖهوووذايٚجٗوووٞي
ٜظٌيٚجٗونني ي

***

"أٟيذًِيٖذايايذٟيٜٓسح٘ياإلْستٕيايف وٞي
يفياةصو و م يأٚييفياةغووو ييٝرظووو٢يوعووو٠،ييفي
ا قعوووو ٢يٖٚووووٛييفيادتتْووووبيا قعوووو٢؟"يَٚووووتي
ا قعوووو٢؟!يجووووت٤ي ىليايصووووتّ يٚأشووووفٌيا .ض ي
ٚأذوو و ميايصووووح ننيقطووووعيايوو و ٚس يٚاا طووووفي
ا ٚ.ا .يٖٚووٛيٜووي دد يذووٞيرًوو٢يادتٗووتدنني وو ٟي
أقعووو٢يٜ ٜوو ؟يٚأٟيجٗوووتديٜ ٜوو ؟يسوووَعيسوووٓٛاملي
رحتف يٖٚذايايذٟيحيًِيوتيع٠،ييفيا قع٢نني
ظت.يذًُ٘ياو ا يايصوتّيٚوغو اديٚظوٓفت٤ننيوو ٍي
إٔينتْايٚجٗ ٘يايك سيً ٚسطمننيٖذايايوذٟي
حيًوووِيوتيعووو٠،ييفيا قعووو٢يقو و ّيٚ.ذووو٘يٚدَووو٘ي
َٚتيوو٘ييك ًٓووت ي و ٟيظوو٠،يحيًووِيوٗووتيٖووذايايووذٟي
جتْ٤تئَينٗٛفيايظّ،يوتي ظوتػ يٚايكٓتووٌي
ٚا ذ َ١يايٓتسَ ١يٚجٗتديايٓهت.؟!ي ي

***

"شووووٗ مليذ ٚووو و ىت يٚيقووووايا ٖووووٛاٍننني ٚي
أنٔيأر فيإٔيايك .ي َ٧ييوٞيإٔيأشوٗ يَوٛملي
يفيايًٝووووٌيأرطٝووووويغطووووت٤ىننيٚيفيايٓٗووووت.ي
أوطتٍيَٚكتلًم"نن ي
.دا٤ىنني ي
قًٝوٌينوتٕيايوذٟيشووتٖ ل٘يقَوٌي.ذًٝوويٜووتي
يختفنني يختفننيأٜٗتيايعغعيايذٟي.و٘ ٝي
قُو و ننياذتو و يرًووو٢يسووو١ٜ.ٛيينتْووواييفيسوووٓ ٗتي
وكًيب"ي ي
ا ٚىلنني يلصٗ ٟنيَتيج ٣يوف يايغٝت نن ي
"َٔيأغتْٞيرص ٚمليذتََٗٝتيمتٛا" ي
َتيج ٣يوف ييايغٝت م ي

***

قطوعيٚ .سنيْٗوضيأنَوتدننيلكوٜٛضيوٝوٛملي
"ل ٖوووو ييفيلصووو و "ٜٔيٚاشوووو فًاياذتووو و نني
رً٢يٚ .سيستنٓٗٝتنني ي
ٚاش فًٓتيَفٗتيمحتس١ىيٚمح١ٝى"يٚأاٖ مليأٚ.اذِٗي
ذ و ميذووت.املي َٚو ٕيٚغووٍ،ننيقطفووتٕيَوؤي
وووٛميثوو ٣يادتوووٕ ٛننيلصوو ٜٔيظوووت.ي.وٝفووتىننيٚيفي
اذتووو ياشووو فٌيايصووووٛميذٓٓٝوووتىننيدَووووٞيٚدَوووووي ايٛذوووووٛطيايؽوووووت١ٜ.ياج تذوووووايأ.ضيايغ ٛووووو١ي
ظٓٛإننيٖٓتيا.رٛايقُوحيقًوٛوِٗ يي َٓوايسوٓتوٌي ٚايسٍٗٛيٚادتَتٍيٚا ْٗت.نن ي
لفًُميٜوتيقُو ؟يإٔينوٌيٖوذايايك وٌيٖٚوذاي
يَٖ١ٝننيٖٓوتيٚٚ.ايوو َتِٗ٥يشوح يادتوٕ ٛننيَٚؤي
قًوووبيايثو و ٣يْٗؽوووٛايشوووكت٥ل.ييٚوَٓسوووح ىتييٜٓ ٝوووٛاي اي َت .يٖٚذايايسيبيٚارتطف يٖٚوذايارتو ا ي
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" يٜتي.ٚدننيٜوتييروْٞٛننيينوبيإٔيلفوٝضننيةؤي
جووٌيذٜ.ٛووتملي ٜٓظ و ٕيقوو َٗٚئيوَووتيايايصووٛمي
ل ن ؟ييٝتييٞيسٛاى"نن ي
ٚاي ؼ٢ن ي
رًووووو٢يٖوووووٛدديٚ.ذوووووويمحًوووووايُٖوووووَٞٛنني
***
"نووووٌيروو و سيٜكووووتّييفيا .ضيلَوو و .ييوووو٘ي ٚوعٛلويايَتي ي  ٛايايفت مي ي
"ايك و سننيايك و سننيٜووتيأج و اسيايهٓووت٥تي
ايسووُت٤ننيمتطو ييوو٘يايسووُت"٤ني يٕ!يةووتيايلسو ٟٗٛي
ٚ .سوووِٗياةوووعل؟يٜصوووفًٕٛياذتو و  ٚننيٜكعوووَٕٛي خ ٕياق رٞننياق رٞيوَ ".نن ي
ايكو و ٣يٚاةو و ٕيوتيٓتووووت ييٚايعوووٛاٜ.اييٚايكٓتووووٌي
ٜٚهربيايٛج إننيؼُت ٥يا دووت٤يايٓكٝو١ي ي
اذتت.ق١نن ي
ختٝبياي جت٤نن ي
ٜصو و دٕٚيا َوووتٍ يٚايٓسوووت ٤يٚايصووو ٛٝنني
"َووٓع٠يْٚووٛف"يسو فٛدإي ىليٜت ووتيستًُو مي
ٜٚك ًٕٛيا و ٜت ٤ي ٚيمتط يرميايسوُت٤يدَٛروتىي وتيف مي١يٚايَ .ننيٚرً٢يَغ ٍيايصُتيسو غ ٕي
ٚذ ْتىنن ي
نٝ ٛوووووتملييًروووووتًَميظوووووٛملياذتووووولننيٚسوووووتّي
ةوووووتياي يٜكُٝوووووٕٛيا رووو و اس ي. ٜٚروووووٕٛي ايصووووٗتد٠ننيأَثووووتٍي"يًٝوووو"٢يٜٛٚسووووف يٚايُٓوو و ي
اذتبَّننييَٜٚذٕٚ.ييفيا .ضيايكُوحيٚارتؽو ٠؟نني ٚسووووف" ٝيايووووذٜٔيٚٚ.ايلوو و ا ي ًسووووطميٚايووووذٜٔي
و ٍياي ظتػيٚاةٛمل؟!نن ي
سووو و ظٌيأروووووت ِٖيصتَٛووو وتىيَٓٚوووووت.امليلٗووو و ٟي
أيٝسايا ر اسيأمجٌئَياةعل؟! ي
اةكووتَٚميرًوو٢ياي و  .ي ىليايك و سنني" ىليركووٛدي
نٝوفيسوٓحربِٖيإٔيٜو ددٚايَفٓوتيَوتيقً و٘ي أا ٣ننئَيأرت٤يأا ٣ننيٚصتّٛيأا ٣ننيسو ظٌي
رٔيا َتٍييامليذٓمم ي
لؽ٤ٞييصفَٓتيايف وٞيد ٚ.ياذت ١ٜيٚاي ر " ٜن ي
"أٜٗتيا َتٍيأْ ِيايص٤ٞياذتكٝكٞيايٛذ ٝي
***
يفيٖذايايفت "نن ي
" يٗٝووووتيظووووَ١ٝياإلٚ.ادٜوووو١ننييفيأَّٟيَهووووتٕي
ايصووووو٤ٞياذتكٝكوووووٞميظوووووت.ي وووووٛميأ.ؼوووووٓتي
ٚج مل يٚحتايأٟيرت٤ينتْا"نني ي
َفسه املٌي"ٚق ً"١يي ٜ.بيأ َتيٓتيرًو٢يايوذوحي
يٗٝتننينٓٛا.سيايَر يل ٜٔيقَ١يايسُت٤نن ي
، ٚمياي ظتػنن ي
يٗٝوووتننين ٖووو.ٛيايًوووٛايل َو و حيرًووو٢يقُوووِي
ظووووووت.يد.سووووووِٗيايعووووووَتذٞننياذتٜ.ٛووووووتملي
ادتَتٍنن ي
 ٜٓظ ْٚهِيرً٢يوت يايسُت٤نني ي
يٗٝتننينسٓتوٌيايكُوحيمتوٛدييفيايسوٗ ٍٛي
ايصوووي٤ٞياذتكٝكوووٞميَ ووو٢ينوووتٕيا َوووتٍي
ٚل اقغيقً ٛياي ا.رمنن ي
ختج١ي ىليذٜ.ٛتمل؟ن ي
يٗٝووتنني ْٗووتيلصوووَ٘ينووٌيا اٖووت.ياي ٛاقووو١ي
رَوٛاىيقُو يْسووٝايأْووي.ذًواِننيهلووذايأٚجوو٘ي
يًٓ ٣يٚاذتبنن ي
سؤايٞي ىليأٌٖياذتهُ١يٚأٚىليايف ّم ي
َ ٢ي ًٜكٞياذتب.يٚاذت ؟نن ي
يٗٝتننيَ ر١يوت غتْٞيٚا قُت.يٚاي ْتول ي
اذتبيٚاذت ي ي ًٜكٝتٕي ؟؟!! ي
ٚيوو و هٔينُووووتيقًوو واِمي"ايطَٝفوووو١يٚاةوو و أ٠ي
 ٚىليَ ٢يس ظٌيرميايسُت٤يمتط يدَٛرتىي غ  ٜإئَيَْعيٚاذ "ي يٜٓؽبيأو اىننيأو اىن ي
ٚدَتىيٚذ ْتىيٚا ٛتى؟! ي
***

***
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"ا ظووٌٝيٜكووٍٛميأْووتيظُووعٕييًظووٌننيٚايكُ و ي
ٜكوووٍٛميأْوووتيظُوووعٕييًٓحوووّٛيايَ،فووو١ننيٚايٓوووت ٠.ٛي
اي ا٥ف١يايًَ١ٜ.ٛيلَرثيرٔيشَتٙننيٚاي ٜحيلَروثي
رٔيل ٖٚتملننيٚأْتيظُعٕييًصذ٣يٚايؽرونن ي
ظُووعٕي غووتٕيج  ٜو ٠ننياتيٝوو١يَوؤيا قُووت.ي
ٚاي ْتولننيٚاتي١ٝئَياذتب.يايذاوٌ"ي"ي.ٛنت" ي
َٔيا تذ١ٝيٚ.ا١ٜي"أ.ٚاميَست  "٠ي
ل كووت .يايكًوو ٛيَوؤيدَصوولي ىلي سوووَتْٝتنني
ييويايو"ي.ٛنت"ي ي
قوووتٍمي"أْوووتيَووؤيايفو و ميايف ووووٞننيايعو و ٜلي
ايكوو ِٜييًصووُت يٚايووذٟيٚج و ينووٌَّيشوو٤ٞيثووِي
ؼٝف٘"ن ي
ٖٚتجوووووايايووووووذن ٣ننيأشوووووَ١ًٝٝننيًَكووووووتنني
ق َوو١نني َ رووايأاٖووت.ياذتووٓمييًغووتو ٜٔي وؤي
نتْٛاي ٛميلًويايَطت.ياة ٖ ٠نن ي
ٚلصووووََّٓايا يْووووتٕييسكسووووكتمليأٚ.اذٗووووِي
ْ ٚصتديقعوت ٥ي ٚد٠يٚاوؤياٜو  ٕٚيٚاوؤيذو ّنيني
ٚاَْ وواياي و َ ٛيذ ْ وتىيرًوو٢يذ و مين ووبياووؤي
.ش يٚاٖٛياةٛشرتملن ي
ٖ"ٚتيأْتييفيغ ْت ١ننيغ ْت ١ياي.ٛد٠يايٓت١ٜ.ي
ل َ حي.غِينٌيش٤ٞيوت يليايف و"ٞن ي
يك و ياو ف و ْتيٜووتيقُ و ننيٚوٗ وا.يييووويا يوولنني
ٚظ ْتي يصت ٝياي قغي ليحتايَْوٛسيق ْ،وتنني
اَوووايشوووفً١يايصو و منني ٚاو و ياةًوووٛىيرَو و يا ي
ايعووووغع ي ٚيشوووو٤ٞيٜغووو ٟيوتيكطووووتفننياْ ٗوووواي
اي ذً١يٜتيقُ يٚاو فو مليايغو ا مليرؤيايط ٜولي
اةٛغٌي ىليوٝايق َ١ن ي

نًُ١ياٖ ٠ننيل َ حييفيذ ا٥ليايكً ٛنن ي
يٛذ١يستذ ٠نني يٜغتد.يسر ٖتيوؤوؤيايفم ي
منُٓووتمليذو ٚفننيٚن ْٗووتيٚشووِيْوويبيرًوو٢ي
ستر يقُ نن ي
أغٓٝووو١يرذوووو١يجتووو ٟينَٓٝووو ٛييفيسوووٍٗٛي
اي وٝعنن ي
ذتٌٔيَثٌين ا٠يرتيك١يرً٢يغعٔيشَلنن ي
ايَووووؤيارتتيووو و ي ين سوووووٞييووووو٘ييفيوٝووووواي
ايس ا نن ي

***

"ايًٝووٌيظووتَاٌننيَط و ٌيٜكو يايٓت ووذ٠يوصووٛمي
ؽووٛيٞننيٖوو ٌ٤ٚيؼووَتوٌٞيًٜووفياذتووَّٞيا ْٝوول.ييفي
دَصل"ن ي
ٚمي ي َٝويرً٢يٜترميايصوتّننيًٜوِيْو ٣ي
ايوووذن ٜتملننيٜكطوووفياٖوو يايطَٛيووو١نني ٜٚوو في
نُٝتَ١ي ٛميايص تمليٚرً٢يايٓٛا ذنن ي
ٜسوووهبيرطو و ياإليَووو١يايٓكوووٞينيوووووي"ثووو ٛي
سوووًُ٢يايثًحووو"ٞيٚن سوووتً٥ويايووويتيلو و ا ملييفي
ايٛظووٍٛننيٚؼووت يايفُو نني"ٚاْطَو مليمشفوو١ي.أسي
ايسٓ"١ننيسكطايدَف١يْك١ٝننيَ"ٚوتيأقسو٢ياذتًوِ"ي
ٚقايلٗ يا ٜتّ يٜٚععيايفُ يس اوتىيٜتيقُ !ن ي
ٖووٞيدَفوو١ننيٚأذٝووت٤يدَصووليَووتيل و اٍيأْٝك و١يي
ْٚك١ٝينف ٝيْس نن ي
ٖٞيدَف١ننيٚاذت يس ٓ ٗٞنن ي
ٖٞيدَفو١ننيٚايصوٗ ا٤يَٓوت.املييرًو٢ين وفي
ايسُت٤نن ي
ٖٞيدَف١ننيٚايصتّيوتق١ٝياَو د٠يرًو٢يظو .ي
ا اٍنن ي
***
َ"ٚثٌين ن ٠يايٓٝتوٝعيٜؽرويا َتٍنني
"ايَوؤيٖووٛيارتتي و يٚايَووتق ٞيوف و يإٔيل و ٍٚي
اي ٍٚننيٚل ،ش٢ياةف ك املننيٚلؽُرٌَّيا زتتد"ي ا َتٍيٜؽرهٕٛننيٜؽرهٕٛيٜتيقُ ن ي
دَصلي8132/31/13
ٚئيٜهٕٛيي٘ين سٌّٞييفيوٝايايس ا نن ي
َ ووتيوووميقٛسوومننيرٓووتٜٔٚيزتُٛرووتمليقععوو١ٝيٚ.ٚاٝ٥وو ١ي
ائَيارتتي م ي
َٚكت عيَٓٗتييألد١َٜياي اذً١يقُ ينْٞ،ٝن
قع٠ ٝعيصتُ١عننيلؽٞيد ٚ.ياذتبنن ي
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الذاكرةّالروائقةّوكوابقسّحافةّاهلاووة ّ
مؼاربةّلرواوةّ(ذاكرةّادلاء)ّلؾٍزائريّوادقينّاألعرج ّ
خؾقلّاليقطار* ّ
"أقـومانّالّوػرتقانّ..احلبُّّوالورنّ..فؿنّحؼولّاحلبِّّوِطعُّالوورنّ
أزهاراًّ..وأذعاراًّ..وبطوالتٍّورموزاًّ..ذفداءَّوأناذقدّ..فٍر ًاّوضقاءً"ّ ّ.

ماّاألدبّإذاّملّوؽشفّوودهش؟ّوماّالرواوةّإذاّملّتواجو ّوتـؼودّوتعوريّ
ادلُػيّوادلِؽوتّعـ ّوتـصوفّالضوَاواّوادلفؿشوو؟ّوحووّتـود ّّالِوةةّ
الشُصقةّلؾروائيّبادلكديّاجلؿعقةّلؾؿغيونوّ،وتًُذّالؾغوةّفقفواّانِوقاباًّفـقواًّ،
وتـًؼلّاألحداثّكطؼسّراقصّمنّالػرديّإىلّاجلؿاعيّ،وتًداخلّاألزمـةّ،
ووًصاعدّالًوترّوورتؼيّاحلوارّووًؽٌفّ،وتًؿظفرّالوًغةاتّوتػاجىـواّ،وتؽشوفّ
أنفاّنًقٍوةّتوراك ّيؼقولّالورولةّ،نغودوّأموّامّعؿولّروائويّموًؼنّفـقواًّ،أوواًّكوانّ
اخلطووابّالِوورديّوضووؿةهّ،ومفؿوواّبؾووبّالًطووابسّبوووّحقوواةّالِوواردّوبوووّ
الشُصقةّاحملوروةّيفّنص ّالروائيّ .

واحًدامّالصراعّيفّمراحلّمعؼودةّمونّالووالتّأيّبؾودّ،ويفّاحملونّ
اليتّوواجففاّالؽًابّوالػـانونّوقوادةّالورأيّيفّادلـعطػواتّاخلطوةةّ،وضوعّ
اليشرّوالـُبّادلًـورةّوالشُصقاتّالعامةّأموامّمصوائرّملدواووةّ،تصولّبويعضّ
همالءّإىلّالًؼقةّأوّاجلـونّأوّاال ًقالّ .
ّ

ٚاجلُٗٛس ١ٜاجلضا٥ش ١ٜدس ٠املػشث ايعشب،ٞ
َشد يف عكدذ ٟايظدح ٝٓٝد ٚايحظدع ٝٓٝد عدٔ
ق طدددددددد ١ٝاسكددددددددذجٗ اطددددددددحكشاسٖ ٚاْٗهددددددددخ
اقحـد دٖ ٚ ،ند دد وددضم ٚظددذ ٠جشابٗد ايددزٟ
دسع اجلضا٥ش ٕٜٛآالف ايؼٗذا َٔ ٤اشٌ حتشٜدشٙ
َددٔ قة دد ١االطددحعُ س اي شْظدد ٞايطٜٛددٌٖٚ ،ددٞ
احملٔ املحٓكًد ١ايدع عـد خ ب طدحكشاس عدذد َدٔ
بًددذإ آطددٚ ٝقسشٜكٝد  ،بحؼددصٝع َددٔ ظهَٛد د
غشبٝددددَ ١ظددددحكٚ ،١ٜٛاطددددحظة ساد د ٍٚع ُدددد٢
ابحعخ ٚط  ٌ٥شُٗٓٝد ١مُ ٜدَ ١ـد مٗ ق جكٓٝد١
ٚقح يٝددٚ ١اػدده ٍ جددذوٌ ُٛ ٚع د د قسبدد ى،

بإَه ْٗدددد صعضعدددد ١اطددددحكشاس بًددددذإ ؿددددػ ٠
*
ٚنة ٚ ٠ج هٝو ْظٝصٗ ايٛطين.
ٚايشٚا٥دد ٞاجلضا٥ددشٚ ٟاطددٝع افعددشط ٚسددل
بدددو جٝ ٛدددة ايظد د  ٠ايؼظـددد ١ٝيف عدددذد َدددٔ
اعُ ي٘ٚ ،بو بٓ  ٤عُ س ٠سٚا ١ٝ٥سٓ َٔٚ ،١ٝبٗٓٝ
سٚاٜحددد د  ٙةراندددددش ٠املددد د  ٚ ،٤دددددُ ايػ ٥دددددت ،
ٚطددٓك سث ايشٚاٜدد ١افٚد بعددذ جكددذ ِٜحملدد ١عددٔ
ظ ٝج٘ ْٚح ش٘.
ٚيذ افعشط ع ّ  4591يف جًُظ ٕٚ ،اْٗ٢
دساطح٘ اجل َعٝد ١يف دَؼدل ،قةدٌ إ ٜػد دس قد
*

أديب سوري.
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سشْظد د ٜٚهُدددٌ دساطددد ج٘ ايع يٝددد ،١ذدددِ عُدددٌ
حم شا يف ش َعع اجلضا٥ش ٚايظٛسب.ٕٛ

شضا٥شٜدد ١عذٜددذٚ ،٠املهْٛددَ ١ددٔ شددضأٜق ايًًٝدد١
ايظ بع بعذ افيةٚ ،املظطٛط ١ايؼشق.١ٝ

جٓدد د  ٍٚيف اعُ يدددد٘ ايشٚاٝ٥دددد ١االْعط سدد د د
ايح سخيٚ ١ٝاملظهٛد عٓ٘ َٔ اطة ث ايٓهة د
ٚاملآطددٚ ،ٞػددٗذ احملٓدد ١ايظددٛدا ٤ايددع عـ د خ
بةًذْٚ ،ٙكت يف ايؼشٚخ ٚندٛايٝع ايظدًط د،
ٚيف ايرػدددددشاد ٚايحؼددددد ٖٛد االشحُ عٝدددددٚ ،١يف
ايرتاس ايؼ  ٟٛعٔ َكذَ د ايرتد ٟايزٚ ٟؿٌ
ظدددذ ايكحددددٌ عًدددد ٢ايؼددددةٗ ،١ا ٚجٓ ٝددددز اي حددد ٣ٚ
ايـد د دس ٠عدددٔ سكٗد د  ٤ادعٝد د ًٗ ،٤ددد ٕٛشدددٖٛش
ايذ ٜٔامٓٝة.

ْد ٍ شددٛا٥ض عذٜددذ ٠يف اجلضا٥ددش ٚو سشٗد ،
َٗٓٚد ق ش د ٥ض ٠ايشٚاٜدد ١اجلضا٥شٜدد ١ع د ّ ، 1004
ٚش د ٥ض ٠ايؼددٝي صاٜددذ ع د ّ ٚ ، 1002مل جهددٔ
اظالَددد٘ ندددة  ٚ ،٠دددٌ ظًُددد٘ افٖدددِ إ ٜٗٓدددٞ
ايشٚا ٞ٥ايزٜ ٟعٌُ عًْ ٘ٝه  ١ٜب يكحًٚ .١نحت
يف َكذَ ١سٚا ١ٜرانش ٠امل  ٤سا ٜا َحـالا ًُ٘ق
ال ػددد ٤ٞيف ٖدددزا افسدددل ،ال ػددد ٤ٞابدددذ ا طددد٣ٛ
ايهح بٚ ،١جٛطذ سَ د ٖز ٙافسض ايع ؿ سد
جح ٚ ،ٍ٤جضداد بعذ ا نٌ  ّٜٛص.2

جعشض يًُالظك ١يف ٖز ٙامكةٚ ،١سدش قد
دَؼل ،ذدِ عد د قد اجلضا٥دشٚ ،نحدت بد يًػحو
ايعشبٚ ١ٝاي شْظٚ ،١ٝجشمجخ َع ِ اعُ يد٘ قد
يػ د ع مل.١ٝ

سٚاٜدد ١ةرانددش ٠املدد  ٤اتضٖدد ػددح  ٤عدد ّ
ٚ ،4559ؿددذسد عددٔ داس اجلُددٌ ب مل ْ ٝد ع د ّ
ٚ ، 4552ؿذسد طةع ١سابع َٗٓ ١عدٔ داس ٚسد
بذَؼددددل عدددد ّ ٚ ، 1002ايشٚاٜدددد ١يف شددددضأٜق
ايٛسدٚ ٠ايظٝةٚ ،ا)طدٚ ٠ٛافؿدٛاد ٚ ،دُخ
مخظددٚ ١عؼددش ٜٔسـ دالا َشقُ د اٚ ،ػظـدد ٝجٗ ق
ايظدد د سد ٚصٚشحدددد٘ افن دٝ،ددددَ ١ددددشٚ ،ِٜابٓحدددد٘
اي ٝسعدددد ١سٜددددِ ٚابٓدددد٘ ايـددددػ  ٜطددددوَٚ ،شبٝدددد١
ايط ًددددو س طُددددٖٚ ،١دددد ٞجؼدد د سى يف َؼدد د ٖذ
ط.١ٝ٥ ُٓٝ

َددٔ سٚا ٜجدد٘ق ايةٛابدد ١ايضسقدد  ٤ةٚقدد ٥ع َدددٔ
اٚش ع سشٌ سظٌ ؿٛث ايةعش .
طدٛم ايٝد و ةٚقدع افظزٜد ١ا)ؼدٓ ١ددد
َ جةك َٔ ٢ط  ٠افو ش محشٚؾ.
ْٛاس ايًٛص دد اظدالّ َدش ِٜايٛدٜعد ١ددد دُ
ايػ ٥ت .ايً ١ًٝايظ بع ١بعذ افيدة ةسَدٌ امل ٜد ١ددد
املظطٛط ١ايؼشق.١ٝ
طددٝذ ٠املك د ّ دددد ظ سطدد ١اي ددالٍ دددد رانددش٠
املد  ٤دددد ػددشس د دش ايؼددُ ٍ َ .ددٝل املعطددٛبو
ةب ي شْظ ١ٝدد ممًه ١اي شاػ ١دد نحد ث افَد
دد اؿ بع يٛيٝح .
َٚددددٔ نحةدددد٘ ايٓكذٜدددد١ق ايٓددددضٚع ايددددٛاقعٞ
االْحك د ٟيف ايشٚا ١ٜاجلضا٥ش.١ٜ
اطددددحظذّ ايحصشٜددددت يف َع ددددِ سٚا ٜجدددد٘،
ٚظ ٚس ايرتاس َدٔ َٛقدع جٜٓٛدع اطد يٝت ايظدشد،
ٚوـٛؿدددد د ا يف سٚاٜحدددددد٘ املكددددددشس ٠يف ش َعدددد د د
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جحعدددذس ايشٚاٜددد ١عدددٔ َشظًدددًُ َ ١دددَ ١دددٔ
جدد سٜي اجلضا٥دددش يف جظدددع ٝٓٝد ايكدددشٕ امل ددد،ٞ
ظدددددو ؿدددددعذد شةٗددددد ١اىلْكددد د ر املحؼدددددذد ٠قد
ايٛاشٗٚ ،١س صد ب الْحظ ب د ايةًذ ،١ٜذِ دوًخ
يف َٛاشٗدددَ ١ظدددًعَ ١دددع ايظدددًط ١ايعظدددهش١ٜ
ايةٛيٝظدددد ،١ٝػددددػًخ ط ظْٛدددد ١ايعٓددددة ٚاٚقعددددخ
دددع ٚ ٜدَددددشد بٓددد ٢حتحٝددددْٚ ،١ؼدددشد سعةددد ا
َعُُ د اٖٚ ،صددشد ة د ا و د سط ايددةالدٚ ،دسعددخ
ػظـ ٝد ادبٚ ١ٝسٓٚ ١ٝان دٚ ١ٝ،قعالَ ١ٝقد
ايحٓهددددش جكٝددددَ ١ددددٔ االطددددحٗذاف املدد د َض ،قر

الذاكرة الروائية وكوابيس حافة اهلاوية

جؼددهًخ
ايحه .

ُٛعد د يحـد  ١ٝامل هددش ٜٔبحُٗدد١

املدددٛس اطدددِ ايظدد سد ،حم دددش شدد َع ٞيف
َذٖٚ ١ٜٓشإٚ ،حمط قعص ث صَال٥د٘ ٚصَٝالجد٘
ٚطالب٘ ٚط ية جد٘ٚ ،صٚشحد٘ حم دش ٠يف ش َعد١
سشْظددددد ،١ٝاوحددد د سد إ جكددددد ِٝيف بددد د سٜع َدددددع
ؿددػ ٖ  ٜطددو بعٝددذ ا عددٔ دٚاَدد ١ايعٓددة ايددع
اشح ظددخ اجلضا٥ددشٚ ،اوح د س صٚشٗ د إ ٜعددٛد قد
ددٛسٙ
ٖٚددشإ َددع ابٓحدد٘ س ،د  ،نددٜٛ ٞاشدد٘
املعشيف ايكٚ ٟٛؿذس ٙايع سٚ ،ٟب طدًٛب٘ ْـدة
اية د سع يف ايحٓهددش ٚامٝطدد ١نددٛابٝع ايشعددت
ٚايحه ٚ ،نُ  ٔ٥ايكحًٚ ،١ن ْدخ ايشطد ٌ٥
بو ايضٚشو ٚط ١ًٝايحٛاؿٌ ايٛظٝذ.٠

يف ٖز ٙايذْٖ ٖٚ ، ٝد ٞايدذْ ٝج دعو عًٓٝد ،
َ د را بكددَ ٞددٔ االػددرتان ،١ٝايعشٚبدد ،١ايرددٛس،٠
املظدددحكةٌ ،ايظدددع د ،٠ايٛطٓٝددد ١داودددٌ ايدددذا٥ش٠
املػًك ١ال ْش ٣قال االْػالم ص.22
ٖددضد ايظ د سد اوة د س االغح ٝد الد املحٓكًدد،١
ٚن ٕ ُٖ٘ إ َ ٜٞٗٓشذٝحد٘ ٚسٚاٜد ١نٛابٝظد٘،
ٚج نٝذ جعًك٘ ب مله ٕ ،فْد٘ ٖٜٛحد٘ ٚرانشجد٘
ٚرنشٜد د َددٔ عددشسِٗ يف ٖددز ٙافسض املٓددزٚس٠
يًددذّ ٚايحظًددةٚ ،سا ٣اْٗدد حمهَٛدد ١ب ػدد١ٝ
سعٜٛدد ١صاظ دد ،١يهٓٗ د يٝظددخ قددذسااٚ ،سا ٣إ
املحؼددذد ٜٔقددذ ٜحظددةة ٕٛيف وددشاث ايددةالد ،قددذ
 ٜههْٗٛددد د ٚ ،يهدددددِٓٗ قرا ظهُدددددٛا سًدددددٔ
ٜهُدددٛا قال ايشَد د د...ال ق ددد ١ٝدددِ قال ايح ٜٚدددٌ
ٚايذّٚ ،ق ٍ يضٚشح٘ يف قظذ ٣سطد ً٘٥ق ٖهدزا
ايذَ ٜ ٜٔش ،ِٜايزً، ٟو ايظدًط ٕ ً،دو ظدل
ايح  ٌٜٚص .51

سسدددل ايظدد سد عش دد ا طدددظ ٝا َدددٔ قظدددذ٣
ط ية جدددد٘ بدد د ٕ ٜكدددد ِٝيف داس ٠س سغدددد ١وًهٗدد د
اطددشجٗ ايرشٜددٚ ،١عًددل ق د ٥الاق َ د بكدد ٞيًعُ ٝد ٤
طدد ٣ٛايهعددٌ صٚ 21طددظش َددٔ و د ْؼددشج٘
ششٜذ ٠ايؼعت نزّث سٚ ٘ٝصٜش ايرك سد ١افوةد س
ايع ق يدخق قٕ بدز افرإ يف ايحً ضٜد ٕٛايدٛطين
طٝحٛقة بعذ ػٗش سَ ٕٚ ،نؼة َٔ والٍ
ايحهزٜت ٚايؼ ٥ع د املحذاٚي ١عُل ايؼشخ بدو
اىلعالّ ايش ٚ ٞايٓد غٚ ،طد ٤ٛجٝ ٛدة ايدذٜٔ
يف قذ س ٠ايعـة ٝد ٚايػشا٥ض.

ٚيف قـ ؿ ١اوش ٣جزنش ظٛاس ا بٚ ٘ٓٝبٞ
صٚشحدد٘ ،ط د يح٘ ٖددٌ طددحػ َظ د س ٖددزا ايع د مل
ٚظددذى ٚاقرتظددخ عًٝدد٘ إ ٜظدد سش بعٝددذ ا عددٔ
اشددٛا ٤ايشعددتٚ ،ق يددخق جددزناش إ ٖٓد ى قًٛبد ا
ندددة  ٠حتةدددوٚ ،ال جٓدددةل قال فشًدددو ،سغدددِ
ايعٝدددد ٕٛا ُصٝدددد ْٚ ١ددددشاد ايظددددعل ٚا)ددددٛف
ٚامظذ اظ ْ ٝا ص.59

ٚاظددح ا ايظد سد بكـ ؿد د َكحطعددَ ١ددٔ
ايـدددددددعة ٗ ٜٛددددد د ايشٚاٝ٥دددددددٚ ٕٛايةددددد د ظرٕٛ
ٚاحمل ددددش ٕٚيف اعُدد د ِٚ ،يهددددٔ جعششدد د د
افصَددٚ ١ط طشٖ د ظٛيددخ ٖددز ٙايكـ ؿ د د يف
ْ ش ٙقد ْٗش ش ف ا ٚػصش ٠حمشٚقدٚ ،١شعًحد٘
اقددشث قد ظدد ٍ َدددٔ ا ددزٚ ،ٕ ٜقدد ٍق َشاشعٓدد
اْهظشد ،اْ او كخ َدع ْ ظد ،ٞندٌ ػد٤ٞ
ٜٗٓد س ،ظحدد ٢ابظددط ا)ط بد د ؿددشْ ْؼددهو
س ... ٗٝظُٓ ٖ ظحد ٢ؿدذقٓ اْٗد ندٌ ػد٤ٞ

امٛاس املٛشع جٛاؿٌ ع سـ ٍٛايشٚاٜد،١
َع ايضٚشٚ ١افؿذق  ٤املكشبوَٚ ،ع ػظـ ٝد
ػدددعةٚ ١ٝعًُٝدددَٚ ،١دددع ايدددزاد ايدددع ربحٗددد
َؼد عش َحٓ ق د١ق ايحدٛشع ٚامدضٕ ٚايحعد طة
ٚمح ١ُٝٝافَ نٔ ٚمج ٍ ايزنش ٜدٜٛ ،طدة
ؿددذٜل ايؼد عش املكددشث َددٔ افطددشَٚ ،٠ددٔ س،د
ايدددع شدددزبحٗ ظه  ٜجددد٘ اغحٝدددٌٚ ،طدددةت ريدددو
ٚشعدددد ا يش،دددد ٚ ،اغحًٝدددددخ ػظـددددد ٝد ذك سٝددددد١
ٚط ٝطدددددٚ ،١ٝايظدددد سد َدددددذسط عًددددد ٢ايك ُ٥ددددد،١
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ٚؿذٜكح  ْ ٙدٜدٚ ١ق،د ؾ املرك حد ٕ جظد الٕ عٓد٘
داُ٥د د ا ،يهدددٔ اظدددشص اجلُٝدددع عًددد ٢طدددالَح٘
ن ْخ س ،ابٓح٘ َٚشبٝحٗد  ،ايدع ٚصعدخ ٚقحٗد
بو ايعٓ  ١ٜبش ٚ ، ،شاقة ١ايطشٜدل قةدٌ ودشٚط
افث ٚعٓددذ عٛدجدد٘ ٚ ،ح بعدد ١عًُددٗ ا وددش يف
ايظ. ُٓٝ
جكدد ٍٛصٚشحدد٘ يف قظددذ ٣سطدد  َ ، ًٗ٥صشدد١
احملهٝددد ١اجلضا٥شٜددد ١ب ي ـدددٝع١ق ةبشند د َدددٔ
اي ٗ َدددد ١ايًددددَ ٞدد د تدد دشّشؽ  ،ػددددص عحو إ
حت سا عً ٢صٚشحو ٚابٓ ٥وٚ ،ج دٝة َـدٛس٠
ايكحً١ق ٖدالال ٤اكند ٍ ٖالَٝد ،١جظد يين َدٔ اٜدٔ
شد د ؟ٚا َدددٔ وشابد د د افظدددشاؾ ٚاجلدددٛعٚ ،قرا
جالقدد ٢اجلددٛع َددع اجلٗددٌ ٚايظددًط ٕ ،قددٌ عًدد٢
ايذْ ٝايظالّ ص.404
ظضْددددخ افطددددش ٠نًددددٗ الغحٝدد د ٍ ٜٛطددددة
ٚايؼشط ٞعضٜض اجلد س ايدز ٟند ٕ ٚقٛسد٘ اَد ّ
امَ ٞـذس اَد ٕ يًظده ٕٚ ،ن ْدخ ايكدشا٠٤
ٚطدددد ١ًٝعددددالط يًكًددددل ٚايددددٛإ ايحع طددددٜ ،١كددددٍٛ
ايظ سدق ايكشا ٠٤ج دٝل َظد ظ ١ايحعـدتٖٚ ،دٞ
َذع  ٠يًعت ٚايح ٌَ ص.410
ؿدد د ع د نددددر  ٠يف ايشٚاٜدددد ١اقددددشث قد
املْٛٛيٛط ٚي ّٛايزاد ،ا ٚاطحر سَ ٠ؼ عش ايرة د
يف َٓ ودددد د َٗحدددددض ٠ظ يهددددد ،١ا ٚاطدددددحعشاض
َؼد ٖذ طددٛدا ،١ٜٚقد ٍق اْ د اقحددٌ ٖددز ٙايةٓددخ،
بعذ ظضٕ س ،قذش اغحٜٛ ٍ ٝطدةٚ ،ق يدخ َدشِٜ
يف سط ي ١قي٘ٝق ةايًدٜ ٞظدهخ ع يؼدش ة جد، ١
ٚسد ٚاؿد ا ايددرتد ٟاملظددحُشق ة سس ٜٓؼد ٛا نددٌ
ػ ٤ٞص.429
ؿدددٛس ايظد د سد َ دد ٖش ا)دددشاث ايدددذاوًٞ
َٚظًظٌ االغح ٝالد ايز ٟساس عٝح٘ املظشظٞ
عًٛيٚ ،١اظدذ ابطد ٍ ظدشث ايحعشٜدش ب ٛد ٝف،
ٚايؼدد عش ٚاي ٓدد ٕ ايحؼددهٜٛ ًٞٝطددةٜٚ ،كددٍٛ
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بضٚشحدددد٘ ػدد د ن ٝا يف قظددددذ ٣سطدد د ً٘٥ق تًٝددددٞ
د ٜٓؿٛس ا ٜهحت يه ٞال ٜٓكشض ص.119
ؿٛس ايظ سد قًك٘ عًد ٢ابٓحد٘ س،د املحعًكد١
بدد٘ ٚام َٝدد ١يدد٘ٚ ،الظددا َع ْ جٗدد ٖٚدد ٞجعدد
َشظً ١اي ٝعٜٗٓٚ ،١ذ ؿذسٖ ٚجضداد ُٖ، َٗٛ
ٚطُ ْخ س طُٚ ،١طُ ْ٘ ايطةٝدت بد ٕ افَدش ال
ٜظددحذع ٞايكًددل .جكدد ٍٛس ،د يدد٘ق اْددخ ال تظددش
ػدد ٦ٝا عٓددذَ جحٓهددشٖ ،ددٌ جعددشف ٖددز ٙايددةالد
ايٓددد غ ٖٓددد قـددددة ١حمؼدددد ٠ٛبددد ي شا ص130
د.134
ايظدد د سد احمل ؿددددش بهٛابٝظدددد٘ س دد د ٍٚ
اوددرتام اي ٛددع املح د صّٜٚ ،كددٍٛق عً ٓٝد اوددرتام
املدٛد ضٜددذ َدٔ املػد َش ٠دذ املددٛد ص،191
 ٜٚددددٝة يف َ ٛددددع آوددددشق سًٓهحددددت ٚجػددددذٚ
ايهح ب ١اتع ٚط  ٌ٥املٛاشٗدٖٚ ،١د ٞدسد ع عدٔ
امٚ ٠ ٝسد عً ٢اي الَٝدٚ ،١جعدٜٛل عدٔ افَدٔ
امل حكدددذٜٚ .حدددزنش قددد ٍٛؿدددذٜك٘ ٜٛطدددةق ٖدددزٙ
ايةالد ٖةًحٓ َٓدز صَدٔ ،عشسدخ قدذس محد قع،
اْ ٓ ٕٛب يٓٛس ،اسٜذ س ٘ ص.151
ٚانحؼددددة املددددٛس َحدد د وش ا إ املركددددة يف
اجلضا٥ش ال كدل ٚشدٛد ٙقال عٓدذَ ،دٛدٚ ،إ
جآنددٌ ايددةالد طددةة٘ ايرتٜٝددة املٓٗصددٚ ٞايةددذا٠ٚ
املظدددحةطٓٚ ،١امل ددد ٞاملظدددٝطش عًددد ٢ايعكددد،ٍٛ
ٚقدد ٍق ٖددز ٙاملددذٕ ايع يٝدد ١س ٜددخ عددٔ آوشٖدد ،
س يةددذا ٠ٚج نددٌ ْ ظددٗ ٚ ،ج نددٌ َددٔ خي ي ٗ د
صٚ .152جظد د ٖٚ ٍ٤ددد ٛيف ظد د ٍ َدددٔ ايحدددٛشع
ظحددَ ٢ددٔ ش اْدد٘ يف ايةٓ د  ٖٝٚ ٤د قٓةًدد ١ؿددٛج١ٝ
َظ ١ًٝيًذَٛعق ٌٖ جعدشف ق،د ؾ اْد ٞا ٕ َردٌ
شدددذ ٟد ٕٚنٝؼدددٛد اٚاشددد٘ املدددٛد ع سٜددد ا ال
اٚاش٘ طدٛاظو ا دٛاٚ ،٤يهدٔ اٚاشد٘ طدٛاظو
بؼش ١ٜقحًخ نر ٖٚ ،ٜٔد ٖد ٞجكدة يف ظًكدٞ
ن يظذاد ٠ا) ْك.١

الذاكرة الروائية وكوابيس حافة اهلاوية

ٖٚددز ٙظٛاسٜدد ١بددو صٚشددو َددرك و ،صٚشدد١
حمةٚ ١ن جت َحصزس يف حُع طًةٜ ،كٍٛق
اظ ْ ٝا اْ ْ ظ ٞال اسٗدِ ،ػدَ ٤ٞد ٜؼدذْ ٞقد
ٖددز ٙايكظدد  ،٠ٚس دد ندد ٕ ؿدد د ١ٜط ٝددد ١يف
افعُ م ،س ن ٕ ايشغة ١يف ايهح ب ،١اعين
ايةعددز عددٔ شبدد ١د ٕٚنٝؼددٛج ١ٝانددش َٓٗ د
شبددٚ ١اعٝددٚ .١جددشد ايضٚشددَ ١ددشِٜق  ٜد ظةدد، ٝ
اْددخ ٖٓ د ى ةيف ايددٛطٔ َددٔ اشددٌ َددٔ ايٓ د غ
يكددذ اوح د سٚا عٓددذَ اْحظةددٛا ق اجلٗددٌ ٚايددٛعٞ
ايز ٟق د قد ٖدز ٙام يدٜ ١حعًُد٘ ايٓد غ ايدزٜٔ
ظهُٛا ايةالد َٓز ذالذو طٓ ،١اجلٌٗ ٚافَ١ٝ
ٚايٓٗدددت ال ٜٓصةددد ٕٛقال بذاً٥دددِٗ ٜٚ .دددٝةق ٖدددٌ
ْـُخ ْٚكةٌ ٖزا املٛد ايزٜ ٟحعد ٍٛقد قدذس
سرتدق ال ْ هش بؼهٌ بشاغُ ج ٞسكط.
بطٌ ةرانش ٠امل ٜ ٤ؼدة٘ ػظـد ١ٝظظدو
بددٔ املٗددذ ٟيف سٚاٜدد ١ة ددُ ايػ ٥ددت يًه جددت
ْ ظددد٘ٚ ،نؼدد خ ايشٚاٜحدد ٕ ٖؼ ػددد ١ايظدددًط١
افَٓٝدد ١ايعظددهش ١ٜايددع ٚسذحٗ د اجلضا٥ددش بعددذ
اطددحكال  ،اف ٍٚسؿددذ شددزٚس ايعٓددة يف ب٦ٝدد١
طً دددددٚ ،١ايرددد د ْ ٞنؼدددددة جعششددد د د عًُٝددددد١
ايحعشٜدددددش ٚؿدددددشاع د َشاندددددض ايكدددددٚ ،٣ٛيف
املشظًحو صادد حمٔ املرك و ٚسَٛص ايحٜٓٛش.
ايظدددشد طًدددٚ ٞايًػددد ١سػدددٝكٚ ،١قدددذ ٚسدددل
ايشٚا٥دد ٞيف املددضط بددو ايًٗصدد ١احملهٝددٚ ١ايًػدد١
اي ـدددٝعٚٚ ،١ؿدددة بٛاقعٝددد ١غشا٥ةٝدددَ ١شظًددد١
ظ يه َٔ ١جد سٜي اجلضا٥دش بعدذ االطدحكالٍ ،قر
ػددٖٛخ ايكددٚ ِٝغٝددت افَددٔٚ ،حتدد ٍٛايةؼددش قد
اػة سٚ ،مل ٜعذ اظذ  َٔ ٜإ ٜؼ سى يف جؼٝٝع

شٓ ص ٠ؿذٜك٘ٚ ،صادد اي ػٛط عً ٢املدرك و،
ٚاْهؼددددة بالطددددِٗ ٚٚ ،ددددعٛا اَدد د ّ وٝدد د سٜٔ
َشٜددشٜٔق ا صددش ٠ا ٚاْح د س َددٛد ػددة٘ حمددحِ،
ٚاوحدد د س ايظدد د سد ايةكدد د ٚ ٤ايهح بددددٚ ١االْحكدد د د
ن ػه ٍ يالظحص ط ٚاملٛاشٗ ١ايظًُ ،١ٝظح٢
ايكٓةًدد ١ايـددٛج ١ٝاملظدد ١ًٝيًددذَٛع ن ْددخ ٚطدد١ًٝ
دس ع ع ١ ٝذ آي ١ايكحٌ املحٓكً.١
ٚ نؼ د خ ايشٚاٜدد ١عددش ٟحُع د د َ د
قةددٌ ايذٚيددٚ ،١بٓ ٖ د امل ههدد ١ايددع اْحصحٗ د
ظكةددد ١االطدددحعُ سٚ ،ي حدددخ قد ؿدددعٛبَ ١شظًددد١
االْحكدددددد ٍ قد ايحعدددددددذٜز يف اصَٓددددددد ١ايدددددددرتدٟ
ٚاالطددددحكٛا ٤ايػشبددددٚ ،ٞغٝددد ث َٓ َٛدددد ١دٚيٝدددد١
يًعُ ٚ ١ٜايعذايٚ ،١دقخ ايشٚاْ ١ٜد قٛغ حتدزٜش
يًؼعٛث امل كشَ َٗٓٚ ،٠ع دِ ايؼدعٛث ايعشبٝد١
ٚاىلسشٜكٝدددددَ ،١دددددٔ وطدددددش امدددددشٚث ايذاوًٝددددد١
ٚامذٚدٜدددددددٚ ١طدددددددٛاظو ايدددددددذّٚ ،اي  ٛددددددد٢
امل هه ١ٜٛ ١اجملحُع د ٚاملعطًد ١يحطٛسٖد ،
ٚن ٕ افعشط اطحؼدشف اْحكد ٍ حمٓد ١اجلضا٥دش
قد د ٍٚاوشٚ ،٣ي خ قد دٚس املركة اي شٚسٟ
يف َٛاشٗدددد ١اي الَٝددددٚ ،١إ ايحكٝددددٚ ١ا ددددشٚث
ٚا صددش ٠تًٝدد ٕ ايظدد ظ ١يكدد ٣ٛايؼددش ٚيًصٗددٌ
املعُِ ٚيًحذوالد ا) سشٝدٖٚ ،١د ٛايدذٚس ايدزٟ
ْٗدددل بدددد٘ ايطددد ٖش ٚطددد س اجلضا٥ددددشٚ ٟحمُددددذ
اي ٝحددددٛس ٟايظددددٛداْٚ ٞوًٝددددٌ ظدد د  ٟٚايًةٓدد د ْٞ
ٚطعذاهلل ْٛٚغ ايظٛسٚ ،ٟنر  ٕٚغ ٖدِ يف
احندد د  ٤ايعدد د مل ،طدد د سٚا عًدددد ٢ظ سدددد ١ا ٜٚدددد،١
يهِٓٗ وظهٛا كِٗ يف امٚ ٠ ٝافٌَ.
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سبد اجملود سرفة
ذاسروة فوّاضة بنُبْل املشاسر ,وصدق االنتماء ,ومسوّ الرؤى(*)

د .موفق السراج**
تعريف بالشاعر:

ددداة سدددا  , 0999أددددرة
ولدددد الشددداسر سبدددد اجملودددد سرفدددة
متواضعة ,كثرية األوالد ,ألب حر متوَّز بالكر  ,واحلضور االجتماسي الالفت
 ...وزهدر ولعده بالشددعر مندح املرحعددة ا سدادودة فلالده اعددر السدن املبكددرة,
واتعمح سعى أدااحة كبار سشلوا العربوة وأالنوهدا ,فنشدم متمكندا ل,تده ,أصدوال
ذعره .
ثم انتلل الشاسر إىل دمشق لوعتحدق اامعتهدا ,ولكنده كداي وتمتدن بنةسدوة
سسكروة بعودا سن هواوته األدبوة ,فانتسب لألمدن العدا بدوةارة الداخعودة ددنة
ددر حلسدداب وةارة الداخعوددة,
 0990ثددم التحددق بالكعوددة العسددكروة
مدارس الشررة بدمشق
وخترج فوها برابة مالة  ,وسني مدربا
ثم صار مدورا لكعوة ضباط الشررة ,فمعاونا للائد ذررة دمشدق ,ثدم مددورا
دارة املرور اليت أحول منها إىل التلاسد سا . 0999

ٔيف فرت ٚخدوتهْ ٍٖطعهع هَ الكتابهٛ
ٔوٍههر بداٖا ههْ الػههفسٖ ٛفكههاُ عصٖههس الػههفس
ٖكتههه ٍٖٔ ٥ػههههس ل ٥بفههههيت الطؿههههاٟد الههه
ٖتههدأ ا حؾهه,ابْ ٔنههس وههَ خ ٦ههي ل بفههيت
الؿههه,ا ٔا,ههه٦ا ٔزتههها كىه ه بهههرل
طبٗف ٛالتصاوا ْ الٕظٗفٗ.ٛ
ٔ ٍٖػههس أأٍٖههْ ل ٥وٍههر ضههٍٕاا ههدٚ
ِٔرٓ الدٔأَٖ ِ٘:
 -زحٗن ل وساف ١احل

بوح الضفاف
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ٔالػا س ِههههٕ كهٕ فهههه٘ ا هاا الكتها
الفههس بطههٕزٖٔ ٛقههد طمههد وٍؿه زٟاضهه ٛفههسع
ا اا الكتا الفس حبىأ .ٚغازك بٍػاطاا
حابٗههه ٛدٖهههد ٚااخهههن ضهههٕزٖٔ ٛخاز ّههها و هههن
(وّس هههاُ ادٍاازٖههه )ٛبالطهههفٕأٖ ٛحقهههاً هههدٚ
حوطٗاا غفسٖ ٛيف بسلني ٔاضعٍبٕه ٔاملغهس
ٔ ٌٕظ ٔحؿن مٕ ٜاٟص دٖد.ٚ

 حعٍٗاا لب٦اٙ ِىظ الب٦بن -اوٕع ٔآواه

 -بسا ي الٕطَ ( ل٨طفاه )

(*) محاضر رلق ت فير ر ر ر ررل
اليخ5102 / 2 / 52 :
(**) كا ب وناقك وتس اذ جامة من حماق – سولية
ح رراك

رراب ة ررلب حمر رراق
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ضوء على جتربته الشعرية:
حني طفه يف أحه ٛالػها س ٔ هدا فّٗها
وههها لهههر ٔطههها وهههَ قؿهههاٟد وتٍٕ ههه ٛكهههى
بسٔحهههْ ٔفههها وٍّههها غهههرا ٕاطفهههْ الطهههاوٗٛ
الٍبٗم ٛفسضي بسٖػ ٛالفٍاُ لٕحاا ٖكٕع وٍّها
ههههبي شفهههه٘ ٖفههههٕ حبهه ه الههههٕطَ ٔا٧وههههٛ
ٔاإلٌطاُ.
ٔفٍ ذفسا وَ قبن حُ الػا س ٔلد يف
حضهههس ٚوتٕاقهههف ٛفكهههاُ مٗهههْ بفؿهههاوٗتْ حُ
ٖكافح يف ازٔ احلٗها ٚلٗ,طهذ ذا هْ ٔالػهفس
لإلٌطههههاُ الفؿههههاو٘ لابههههاا لمههههراا ٔ سضههههٗ
لمٕ هههٕا ٔحوههها ال هههس ٙفٗكتهه الػهههفس لمهههرت
ٔالتباِ٘ لٗظ عي.
ٔقههههد ذفههههس غهههها سٌا يف عههههي وٕقههههع حُ
الفطهههي ِهههٕ فطهههي الفمهههي ٔال طافهههٔ ٛلُ فاٌهه
خصاٍٟهههْ غهههـ بههها٧وٕاه ٔيف طسٖ هههْ لهههدٖٕاُ
( ٍُا ) لمػا س الساحن ا .زقا ز قاه:
ٔوا الفطي الهر ٙعؿه خصاٍٟهْ
تا ٍ ٜوَ مثهني الفمهي ٔالُمُهذ
لُ الفطهههي الهههر ٙععلهههّ ٜالتهههْ
بههههالت ٔالههههص ٔالههههدٖبا ٔالههههٕز
حنههَ الغٍُههأِ ُٚههرا غههفسٌا اُزز
ٖطٗمٍهههها ِٔاىُّهههها وههههَ فههههن وٍصلههههذ
 ٥بهههههازك اا يف وهههههاه ٖ٤زقٍههههها
ٔحؾههف الفههٗؼ حُ حنٗهها وههع ا٧ز
(بٕ الكفا ف )082
ٔالط٤اه ٍِاِ :ن حاب غا سٌا ذا ْ؟
حقههٕهٌ :فههي فطههد فههاُ غهها سا وتىكٍهها
وههَ حأا ههْ ٔفٍههْ الػههفس ٙحؾههٗ ٦يف لغتههْ
ٔمجمههْ ٔاطافتههْ ٍٖ ....طهها الػههفس مههٖ ٜسا ههْ

بعٕا ٗههٔ ٛض٦ضهه ٔ ٛرٔبهه ٛفاٌطههٗا املهها ٞيف
ا,س.... ٝ
ٔلفههههن حبههههسش وهههها رٗههههص الػهههها س سفهههه ٛيف
قؿههاٟدٓ ِههٕ حبههْ الف ههٗي لبمههدٓ ( هها )ٚالهه
س ههسع فّٗهها فكههاُ ِههصازا ٖغههسا حببّهها مههٜ
فههٍَ وههٕز فههههه٘ حدٖطههٔ ٛازفهه ٛال هه٦ه ِ ...هه٘
ا ٚال ػطّا ٔححبّا ٔحِمّا حته ٜال ىالهٛ
ٖطٕه:
حِههن املههسٔٔ ٚٞاإلخهه٦ف قههد لبطههٕا
وههههَ املكههههازً مبابهههها وههههَ احلمههههن
ِهههر ٙهههأ ٚحِمِٕههها ٔوهههَ فتبهههٕا
بّههههها امل٦حهههههي وهههههَ ح هههههدااٌا أ٧ه
فؿهههفٌُ ٛ,ػتهههساا بٗكههها ٥ ٞفهههدز
ٖػهههٕبّا ٔفىههها فاٌهه ٔ هههصه
ضهههى ا فتّههه بّههها ف هههسا ٔغهههسف
حٌهههه٘ اٌتطههههب هههها بههههالطٕه ٔالفىههههن
[ حعٍٗاا لب٦ا ٙف ] 52
ٔفىا فاُ بفدٓ َ هأ ٚعسبتهْ هَ
وسابفّهها واضهها ٚخمف ه يف ٌفطههْ ا ٧الفىٗههذ
ٔاحلههٍني الههداٟي فطههد فاٌه مه الغسبههٔ ٛزاٞ
فتاب ٛالك ي وهَ الطؿهاٟد ادىٗمه ٛالعاف,هٛ
بفىذ املػا س ٔالهسٔ ٝ٣ا٧حاضهٗظ .فه ٦وٍهاف
وهههَ ا ٥هههرتا لذا بهههاُ مه ه الغسبهههِ ٛههه٘ اله ه
حزِف لحطاضْ ٔحٌكهت وِٕبتهْ ٔؾهطم
غا سٖتْ ٔمس بفٕاطفْ ل آفا وا فاٌه
لتطىٕ للّٗها لهٕ حٌهْ ظهن زٍِٗها لسٖهاص الفاؾه٘
ٔوغاٌ٘ أ .ٚالػفس  -فىا ٖطٕه ححدِي –
ِههٕ حبههد ذا ههْ واضههأ ٚعسبههٔ ٛالػهها س عسٖ ه
ااٟىا ٔيف غ ـ الػا س الكبي بد اٗ,د
سف ٛا د الػا س املعمذ عسٖبا بالػا س الرٙ
اؽ عسٖباٖ .طٕه:
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بتُّهههههها
ل الههههه وهههههه٨اا قمههههه
فؿسا ممَ بّا ِاوٕا ٔوَ ػهطٕا
ل ا ٧ملىهههههٌٕ٘ وهههههَ حؾهههههالتّي
وفٍهه ٜالٕفههأ ٞيف فمههٗىّي ؾههدقٕا
ل الههههرَٖ لههههدَٖ اا قههههد ػههههطٕا
ٔاٖهههَ حٔطهههاٌّي وهههَ بفهههدٓ ا تٍطهههٕا
ههههههههههأ ٚحِمّٗهههههههههها ٔفتٍتّهههههههههها
ل
ههههرت
حِههههد ٙقؿههههاٟد با٧غههههٕا
ٔوههههَ ٌطههههٗىا ّا حضههههتا وههههِٕب
فىهههههههَ وسابفّههههههها اإل هههههههاً ٍٖب هههههههذ

ح آخس م ٜالسعي وَ ٔ ٕا بفهيت احلاقهدَٖ
احلاضدَٖ:

ٔوهها تطههتغس ههٗؼ الع,ال ه يف
ؾا ٍ وهَ الٍبهع  ٥يف السوهن ٔالٕحهن
فتٍهه ٛالمههد وهها فاٌ ه مهه ٜاٌههظ
ٔوههههههَ طّاز ّهههههها لبمههههههٗظ ٍٖههههههن
فهههُ ٦فتههساِي حخههه٘ بهههأ ٥لُ حطهههدٔا
ٔ ُهه هدا لههههداز اِهههها اا وههههَ شلههههن
ٔاعههههسع فهههه٤ااك حبهههها يف وسابفّهههها
ٔاوهههدا ٖهههدٖ للّٗههها بههها ٕٔ ٝؾتهههن
ٔحطّس احل ح ا٧زص فاويت بْ
[اوٕع ٔآواه ف ]5
ب حح ه ا٧زص وههَ ههره
فىهها لؿ ه
ها ٚلٗطهتطس فّٗها
ٔحني اا الػا س ل
(حعٍٗاا لب٦ا ٙف ) 58 – 54
بفهههههد الغسبههههه ٛالعٕٖمهههههٔ ٛبفهههههد حُ ححٗهههههن ل
التطا ههد فاٌ ه فسحتههْ فههبي ٥ ٚههٗ بّهها
ٔيف وٕقع آخس ٖطٕه:
الكمىاا فكت ٖطٕه:
ٔفههههههي ٍههههههاش غههههههٕق٘ ل بمههههههدٙ
مهههِ ٜهههٕاكت فت,ه ه الفهههني ٔا٧ذٌههها
فكههي مٗ ه فهه٤ااٖ ٙهها هها ٚحٍهها
ٔيف زٖاقههههه ه غههههههها ٞاا هههههههسبٗ
فّهههر الهههسٔ ٔاإلحطهههاع ٔالبهههدٌا
هههها٠ ٚتههه ؾههههداحا مهههه ٜفههههٍَ
ود اا تههههْ ففػههههط الههههدٔ ٔالفٍٍهههها
حٌههههها ا هههههصاز الهههههر ٙعٍههههه ٜملٕطٍهههههْ
ٔ ههههاا بفههههد عٗهههها ٖعههههس الٕطٍهههها
حلٍ ه ُ وههَ ِىطههاا الصِههس حعٍههٗ
ٔقههههههد فتههههههذ يف ٌٗطههههههاُ ٍٖػتهههه هدٌُا
ههاِٗ ُٚتهه ت وههها حٔا ٝاملػههٗ بهههْ
ففهههههدا حختؿهههههس اٖ٧هههههاً ٔالصوٍههههها

[ اوٕع ٔآواه ف ]025 – 025 – 021
ٔحبههْ الفىههٗي لٕطٍههْ ٔوطههط زحضههْ فمههْ
ٖههد ٕ املغرتبههني لمفههٕا ٚف,ه الههٕطَ ٖ ٥فاالههْ
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ٔفههههههههي ٍههههههههاِب التطههههههههّٗد ٔا٧ز ُ
طههههىا ٔيف ٔطهه ه
ح ههههٗؼ يف عههههسب
ٖفهههههٗؼ قمههه ه ٔوههههها بالبفهههههد ٌفهههههرت
( بٕ الكفا ف ) 54
ٖٔ ٥فتا الػا س ٖتغٍ ٜحب ٔطٍهْ ٔحِمهْ
فههه ٦نهههس وٍاضهههبٔ ٛطٍٗههه ٛأُ حُ ٖػهههازك فّٗههها
بطؿهههٗد ٚحٔ حف هههس فىٍاضهههب ٛحهههس ػهههسَٖ
الت,سٖسٖهههه ٛههههاً ٗ ٔ ً/0741/ههههد ادههههٞ٦
ٔ ٗهههد الػهههّدأ ٞذفهههس ٝغهههّدا ٞال ملهههاُ ....
ٔفمههههّا و بتهههه ٛيف اىٕ ا ههههْ الػههههفسٖٔ ٛلههههَ
حٔزاِا طمبا لإلجياش.
ٔو مىا فاُ الػا س ذا حظ ٔطه لمهٜ
يف قؿاٟد ؾاعّا وف ا َ حبْ لٕطٍْ فهاُ
غا سٌا قٕوٗا باوتٗاش فىها رهس با٧وه ٛالفسبٗهٛ
وههَ ححههدام ٔوهها ٖؿههٗبّا وههَ حخعههاز طههٗىٛ
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جنههد ؾههدآ ٍههد غهها سٌا ٖٔتفا ههن وفههْ حٔ٥
بههههأهٔ .حههههني ضههههطع بغههههداا هه ه ,افههههن
الفههههدٔاُ ا٧وسٖكهههه٘ فتهه ه لمفههههسا قؿههههٗدٚ
ٖترفس فّٗا حااآ املاقٖٗٔ ٛعى َ٠حِمْ باُ
ا٥حههههت٦ه ل شٔاه ٔالتههههازٖ الفسبهههه٘ اٗ,ههههد
ٖ ب ذل ٖ .طٕه:
مههههههههه ٜقطهههههههههىا ت از طهههههههههي اإلبهههههههههاٞ
ٔوههههههههَ تبا تهههههههه اق ُتعتهههههههها الٕفههههههههاُٞ
ٔ هههههههههَ حبعالههههههه ه التهههههههههازٖ ٖهههههههههسٔٙ
و٦حههههههههي خههههههه ل حضههههههههعسِا الفههههههههداٞ
فكهههههههي عهههههههاش هههههههٕللٍ ٜههههه ه زعىههههههها
ٔقههههههههههد خهههههههههها امل٤وههههههههههن ٔالس ههههههههههاٞ
ٔفٍهه ه دههههٗؼ ( ِٕ٥فههههٕ ) قبههههٕزا
مهههههههه ٜححتازِهههههههها فتهههههه ه الفٍههههههههاٞ
فؿههههههسا دههههههٗؼ ( حوسٖكهههههها ) حٔازا
بّههههههههها احهههههههههرت العغههههههههها ٚا٧عبٗهههههههههاٞ
[بهههههههههٕ الكهههههههههفا ف – 005 – 000

]001

ٔيف قؿههٗد ٚحخههسٖ ٝسضههي ؾههٕز ٚلمتػههسذً
الفسبههه٘ الهههر ٙفهههاُ ضهههببا يف ضهههطٕ الفهههسا .
ٖطٕه:
فف٘ َ الطتن حوسٖكها فهٍ َ,فىها
هههههههسٖاَ يف فُساقههههه ه ٍٛبهههههههالما ٌُطاهههههههتم ُ
ادهههههاز وٍههههها ٖفهههههاا ٙادهههههاز وفت هههههسا
ٖٔطتهههههن الٍتهههههن وهههههَ ح هههههن ال هههههسا ٞح ُ
[بٕ الكفا ف ] 071
ٔحوههها قكهههٗ ٛالفهههس الكهه ( ٝفمطهههعني)

ٔالٍكب ٛال حم باِمّا اً  ً/0758/فّ٘
ااٟىا يف قمبْ ٔٔ داٌْ ٖترفسِا يف فن آٌٔٛ
ٔحههههني ٖكتهه ه فسحهههها بفٗههههد هههه ٞ٦املطههههتفىس
الفسٌطهه٘ ههَ ضههٕزٍّٖ ٛىهههن وههَ ٍٗٗههْ اوهههٕع

ا٧ض ُ٧ ٜاملطهتفىس الغسبه٘ زحهن ٔلكهَ شزع
وكاٌْ الؿّاٍٖ ٛلٗ,ططٕا حطىا ّي يف املٍعط.ٛ
ٖطٕه:
ِههههه٘ ٌفطهههههّا الكههههها الههه ه ُقعتفههه ه ا
ٖههههههههههًٕ ادهههههههههه ٞ٦فههههههههههٕ ُا ٔا حضههههههههههفا
شز هههههه ه ا يتطههههههههي ههههههههسٔب طسفهههههههها
ٔوكهههههههه ا طعىهههههههه ُع باملُهههههههههد ٝطسفههههههههها
ٔ مههههههههه ا فسٌطهههههههههها ههههههههههَ وسابفٍهههههههههها
ٔاٌ٥كمٗههههههههههههص حذاِههههههههههههي اٌؿههههههههههههسفا
لٗ مىفههههههههههههههها سحههههههههههههههها افطٍههههههههههههههها
ٖههههههها ضهههههههٕ ٞوههههههها شز ههههههها ٔوههههههها خمفههههههها
فهههههههه ٦وههههههههَ اضههههههههساٟٗن ضههههههههّىّىا
ٔالطههههههههههي ٖطعههههههههههس وٍههههههههههْ لذ ز فهههههههههها
ٔبكهههههههههههن قعهههههههههههس خملفههههههههههها فتتٍههههههههههها
ضهههههههههطٗا بّههههههههها ادهههههههههازَٖ فاختمفههههههههها
[ِىظ الب٦بن ف ]71 – 75
ٔقههههد ٌطتهههه٘ الفهههههههس الرٖههههههههَ ههههٕا ٔزاٞ
وفاِهههداا الطههه ً٦وهههع الفهههدٔ الؿهههٌّٕٗ٘ حٌّهههي
خمههههدٔ ُٕ ٔحُ ؾههههفطتّي خاضههههس ٔ ٚههههازٖ
الؿههّاٍٖ ٖ ٛب ه حٌّههي ّ ٥ههٕا ههي ٔ ٥وٕااٗههذ.
ٖطهههٕه يف قؿهههٗد( ٚا سٔلهههٔ ٛاملّسٔلهههُٕ) ٔقهههد
حِداِا لمػا س الكبي ٌصاز قباٌ٘:
وهههههههههههههاذا فٗهههههههههههههد ا سٔلههههههههههههه اْ
ٔزقابٍهههههههههههههههه ها يف املطؿههههههههههههههههههمْا
ٌفههههههدٔ فىهههههها ٖفههههههدٔ الكمهههههه٘
ًُ ٌٔطفهههههههههههههههْ قهههههههههههههههد بملمهههههههههههههههْ
حٔ و ههههههههههههن وههههههههههههر ٕز الٍفهههههههههههها
ً لذا ٖهههههههههههههههههههسأ حز مهههههههههههههههههههْ
ٖهههههههرز ٙالسوهههههههاه مهههههههِ ٜهههههههٕا
ٓ ٔزحضههههههههههههههههههْ يف املسومههههههههههههههههههْ
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وهههههههههههههاذا فٗهههههههههههههد ا سٔلههههههههههههه اْ
ههههههههههه الهههههههههههدزٔ املٕحمهههههههههههْ
مخطهههههههههُٕ اوههههههههها ٌطتهههههههههسا
فّٗههههههههههههها وطهههههههههههههاف ٛح مهههههههههههههْ
[ِىظ الب٦بن ف ]012 – 015
ٔيف قؿٗد ٚحخسٖ ٝطٕه:
ٖههها حوههههِ ٛسٔلههه حنههههٕ الطههه ً٦فىهههها
حزاا قاِسِههههههههههها ٖطتااِههههههههههها ا٧وهههههههههههن
ٔ ههههاٞا الفههههسع طههههف ٜو ههههن عاٌٗههههٛ
بههههههالص صِههههههٕ ٔبأ٧حههههههاه غتطههههههن
ضههههههٗط ل وههههههربح ادههههههصاز زاقههههههٗٛ
ٔلُ ا اِهههههههها ل الطههههههههكني نت ههههههههن
قههههههد باالهههه ه ذ هههههها بههههههالفص زاقهههه ه ٛ
ٔؾههههفط ٛالههههره وكتههههٕ هههها الفػههههن
[ِىظ الب٦بن ف ]52 – 52
ٔحوهههههها ٦قهههههههاا الػهههههها س ا ٥تىا ٗهههههههٛ
ٔاإلٌطههاٌٗ ٛفطههد ههبني لهه٘ وههَ خهه٦ه غههفسٓ حٌّهها
٦قاا ٔاضف ... ٛفالػا س ا تىها ٘ بعبفهْ ...
ٔلٌطهههههاٌ٘ بسِافههههه ٛحطهههههْ ٌٔبهههههن وػههههها سٓ
ٔ ٕاطفههْ ٔضههمٕفْ وههع ا٩خههسَٖ  ...فك ه يٚ
ِ٘ الطؿاٟد ال فتبّا يف لخٕاٌهْ تها ٖفهس
يف حابٍهها بػههفس اإلخٕاٌٗههاا فههدل مهه ٜطٗ ه
حزٔوتههْ ٔفههسً تههدٓ ٔٔفاٟههْ الف ههٗي الههرٙ
فههههاُ ٖههههرتاا فههه يا يف غههههفسٓ ٔ ...وههههَ ذلههه
قؿهههههاٟدٓ يف زاههههها ٞالػههههها س حاوهههههد حطهههههَ
ٔالههدفتٕز ٔ ٗههْ البههازٔأ ٙالههدفتٕز ح ههد
الفمههه٘ ٔا٧اٖهه ٔلٗهههد قٍبهههاش ٔالػههها س ٌهههدٖي
ىههد ٔ ....قؿههاٟدٓ يف كهههسٖي الف٦وهه ٛبهههد
الكههههسٖي الٗههههايف ٔا٧اٖهه ه ح ههههد ىههههساُ
ٔالههههدفتٕز بههههد الكههههسٖي ا٧غههههرت ٔا٧اٖههه
وهههدح كههههاؽ ٔ بههههد الهههههههسشا ا٧ؾههههفس
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ٔوهههه,ىد ههدٌاُ قٗعهههههاش ٔٔلٗههد قٍبههاش ٔزقهها
ز ٔ ....ف يَٖ ضٕاِي ....
ٔفهههاُ يف مههه الطؿههههاٟد ٖغتهههٍي فسؾههههٛ
الساهههها ٞحٔ التكههههسٖي لٗفهه ه ههههَ الكهه ه ي وههههَ
الطكاٖا الطٗاضٗٔ ٛالف٦قاا اإلٌطهاٌٗ ٛفىها
ٖسٖههدِا حُ كههُٕ  ٔ ...مٗههْ فههملُ وهها ٖ٤ملههْ ِههٕ
ٍكهههس بفهههيت ا٧ؾهههدقا ٞلهههْ ٔلمىبهههاا ٢اله ه
فهههإٌا ومؿهههُٕ ههها حهههني ؾهههازٔا يف وٍؿهه
فههههبي ٍههههدِا اٌطمبههههٕا زحضهههها مهههه ٜطهههه
ٔ ٍكههسٔا ٧ؾههدقاّٟي ٔوبههااّٟي  ِ٥ه ني ٔزاٞ
وؿاحلّي الاؾٔ ٛوٍاففّي الػ ؿٖٗ .ٛطٕه
يف ٔاحد وَ ِ ٞ٥٤ا٧ؾدقا ٞيف قؿهٗدٍ ٚكهح
بإٍ ٧اٌّا (ٖا ؾدٖط٘) :
ٖهههها ؾههههدٖط٘ قههههد فطههههسا قٗههههٕاٙ
ٔ ههههههسزا وههههههَ ضههههههتُٕ الٕظٗفهههه هْا
ٔح ٗههههههه ه احلٗههههههههها ٚحهههههههههسا طمٗطههههههههها
 ٥حااز ٙوهههَ فٍه ه ُ حخػههه ٜضهههٕٗفْ
قهههههد طا ههههههدا بفههههههد طههههههٕه ّههههههااٍ
زاحهههههه فٗهههههههْ حُ ففههههههه٘ ٌ ٗفهههههههْ
حُاٌهههههههه هظا باملغسٖههههههههههاا ٔحههههههههههٕل٘
ٖس ههههههع الػهههه ه ضس ٔالٍفههههههٕع الكههههههفٗفْ
ٔناضههههك زعههههي ُطاههههسٔ ٙفطههههسٙ
ف ساٟهههههههه٘ بههههههههاُ ٌفطهههههههه٘ فٗفههههههههْ
يف اوػههههذ اضههههتا سا بٗتهههها ؾههههغيا
فههههههههس اِ٧ههههههههن حُ فٗههههههههْ ضههههههههطٗفْ
فهههي حػهههسا الؿهههغاز فّٗههها لذا وههها
اضههههتطبن البٗههه ُ وههههَ هههها ٚقههههٕٗفْ
ٔزفهههههههاق٘ ٖبٍهههههههُٕ حهههههههٕل٘ قؿهههههههٕزا
فالطههههههه٦طني غهههههههاخمااٍ وٍٗفهههههههْ
ٖههههها ؾهههههدٖط٘ فٍههه ه و مههههه٘ ّهههههٕٝ
ؾههههه,ب ٛالٍهههههاع ٔاحلٗههههها ٚالػهههههسٖفٛ

عبد اجمليد عرفة

فهههههههي فهههههههاخسا باملبهههههههاا ٢حتهههههههٜ
ظٍههههههه ه الٍهههههههههاع لمهههههههههٍ خمٗفهههههههههْ
قههههههههىٍا البفهههههه ه وبههههههههدح ٌٔكهههههههها٥
ٔا تٍطٍههههههههههههها مٗهههههههههههههدٓ ٔطسٖفهههههههههههههْ
فٍههه ه خؿهههههىا لكهههههن بههههها اهههههسٙ
ب
اههههههي حاسٖهههه ه وههههههر عههههههدٔا حمٗفههههههْ
[اوٕع ٔآواه ف ]054 – 052 – 052
ٔبفد ذل  ٥بهههد وهههَ حُ ٖٕاع الػا س م
الؿههداقٖٔ ٛت مههه ٜهههَ ِههرا الؿهههدٖذ ٌ٧هههْ ٥
ٖفههس غههٗ٠ا وههَ الٕفهها .. ٞفالبفههد ٍههْ ٔفساقههْ
فساقهها حبههدٖا ِههٕ وهها ٍٖبغهه٘ حُ ٖكههُٕٖ .طههٕه يف
قؿٗد ْ ( تا ) :
ٖا ؾاح ٌٔ٧

فس وا حفَ وَ الٕااا

لكٍ بعبٗف ٔخٟ٦ط٘ ؾف الطٗاا
فمي ادفأ ٞفٗا سق ٜذل بفد البفاا
حٌا لَ ساٌ٘ خما باب ور فم ُ الؿ شااٙ
ح ساٌ٘ بني ا ٧قؿدٔك حضتتد ٙوساا ٙ؟
لُ التىمذ ٖبفد احلكاً َ ضبن السغاا
ٔاٌظ الؿداق ٛلٌّا

 ٞمٗ بكن ٌاا

ٔضتطسح اٗ ٧اه َ ّدَٖ يف ِر ٙالب٦ا
بّىا قد اوتَُّ الٕ تف٘ض ٔفُسً الؿي املفااٙ
[ اوٕع ٔآواه ف ] 017 – 018
ٔوع فن ِرا فملُ الػا س وتطاوح وع وَ
حضهههها ٞللٗهههههْ وهههههَ ا٧ؾهههههدقا ٞفّهههههٕ ٖ ٥فهههههس
ا٧حطاا ٖٔ ٥طابن اإلضا ٚٞباإلضأ ٚٞاملٍافطهٛ
الػههسٖف ٛبههني ا٧ؾههدقاٍٖ ٞبغهه٘ ح ٥فطههد الههٕا
بٍّٗئ .ذاا وس ٚحكي الػا س ا٧اٖه وهدح
كاؽ بػها سٖتْ مه ٜؾهدٖطني وهَ الػهفساٞ
غههازفآ باوطههٗ ٛيف املسفههص ال طههايف ممهها حاههاز
حفٗ تّىهها مٗههْ فتفمههْ ذل ه ٖههده بػهها سٖتْ
مّٗىا قا:٦ٟ

ٔلٌههه٘ حوهههي الػهههفس ٠ه ه وهههَ الفههه٦
ٔ ح طهههههمذ ضهههههمي الػهههههفس بادّهههههد
حخههههرا ا رتافهههها وههههَ ىٗههههد ب٦عههههٛ
ٔفاُ اٌتصا ها وها حخهرا وهَ احلىهد
فهههههِ ٦هههههٕ وههههها ٕز  ٥ٔ ..حٌههههها آ هههههس
ٖٔكه ه يف الطهههًٕ لُ خملهههدٔا اهههدٙ
عىههصمب تهها قمههتي ٔحازفه عىههصفي
ٔلٌهههه٘ لاِمهه ه التغههههاوص ههههَ ىههههد
فىهههههها حٌهههههها با تهههههها ٞحتهههههه ٜل ههههههامل٘
ٔفهههي ذا زااا ادهههٕز بهههالففٕ ٔالهههٕا
حضهاوح وهَ هافٔ ٜحِهٕ ٝوهَ ا تههدٝ
لفههههن ِههههٕا ٙالطههههىح ّٖدٖههههْ لمسغههههد
ٔحمجن وا يف الكُٕ ؾٍ ,افطهٕا
ٔاهههازٔا مههه ٜحههه ٔ اغهههٕا مهههٔ ٜا
[حعٍٗاا لب٦ا ٙف ] 040 – 041
ٔحوهههها الػههههفس ٍههههدٓ فّههههٕ غههههفس ا٧ؾههههالٛ
الفسبٗهه ٛاملههٕشُٔ املطفهه ٜالههرٖ ٙتىتههع بالسؾههاٌٛ
ٔالفؿاحٔ ٛادصال ٛال ٕافسا لفٕ,ه الػفس
الفسبههه٘ ٔح ٦وهههْ ٔقهههد زح ٝحٌؿهههاز احلدااهههٛ
ٔالص ن ضببا يف لس ٣وَ ِ ٔا وَ الػبا
م ٜفتاب ٛف ً٦ضطٗي ٖد ُٕ حٌْ غفسٖ .طٕه
يف قؿٗد ْ (ففب ٛا,د) :
ٔ ههههسحٔا فههههن عههههس حُ ٖطههههٕه فىهههها
ٖػهههها ٞوههههَ افههههْ ا٧قههههٕاه فال ىههههن
ِٔههدوٕا فههن حزفههاُ الطههسٖيت فهه٦
حلههههَ حلههههس ٔٔ ٥شُ مهههه ٜففههههن
حتهههههه ٜالطههههههٕايف حزاأِهههههها ممصقههههههٛ
ٌػههههههاشِا جيههههههس ا٩ذاُ فالٍضؿُههههههن
ٔغهههِٕٕا غهههفس ح هههدااٍ لكهههي ب ههها
ِٔهههدوٕا الكهههاا يف غهههفس ٔيف ش هههن
[ حعٍٗاا لب٦ا ٙف ] 21 - 57
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ٔلكههههههَ غهههههها سٌا ٖ ٥ههههههسفيت احلدااههههههٛ
بههاملعمذ فّههٕ وههع التتدٖههد الطههاٟي مهه ٜحضههاع
حؾٗن وهَ لغه ٛضهمٗىٔٔ ٛشُ ٖفهد حضاضها لتىٗهص
الػههفس ههَ الٍ هههس ِٔههٕ لههُٕ وهههَ حلههٕاُ املتفهههٛ
ادىالٗ ٛال ٖتىٗص بّا فَ الػفس َ ضٕآ وهَ
الفٍهههههههُٕ ٔيف لسبههههههه ٛغهههههههفسا ٞاٌ٧هههههههدلظ يف
املٕغ,اا خي الٗن مه ٜذله ٔفهرل فٗىها
فتبهههْ غهههفسا ٞوبهههد ُٕ يف ؿهههسٌا احلهههدٖ
فٍهههصاز قبهههاٌ٘ ٔ ىهههٕا ازٖٔهههؼ ٔالطهههٗا .
ٖطهههٕه يف قؿهههٗد ٚحلطاِههها بطهههمىٗ ٛيف وّس هههاُ
الػفس الطابع:
ٖههههها لخهههههٕ ٘ حِهههههن احلدااههههه ٛحهههههدإا
وههههههها غههههههه٠تي يف الطهههههههٕه ٔاإل هههههههسا
ٔ فٍٍهههههههٕا يف وههههههها هههههههسُٔ ٔحبهههههههد ٕا
فههههههالكُٕ ومهههه ه املبههههههدع الِٕهههههها
لكههههههَ ح ٗههههههدٔا ل٨ؾههههههال ٛحطّهههههها
ٔنطههههههههههكٕا تتٍٗهههههههههه ٛا٧ضههههههههههبا
حٔ وههها زحٖهههتي فٗههها حبهههدع عيفهههي
يف حزص حٌههههههههدلظ وههههههههَ ا ٧ههههههههسا
شفههههههٕا لٍهههههها التٕغههههههٗح فٍهههههها زاٟفهههههها
حعٍهههههه ٜالبٗههههههاُ بطهههههه,سٓ ادههههههرا
ٌٔههههههصاز لذ قههههههاه احلههههههدٖ وٍغىهههههها
ٔحدااهههههههههه ٛالههههههههههدزٖٔؼ ٔالطههههههههههٗا
حضهههف٘ مههه ٜوهههَ قهههاع يف طسقههها ّي
ّٖهههههرٔ ٙظهههههَ الػهههههفس فا٧لفههههها

ٖسق ٜل وطتِٕ ٝرا احل فتٍطا حلفاظْ
ٔؾههٕزٓ زقهه ٔ ٛرٔبههٔ ٛلغههساقأ .وههَ ذلهه
قؿٗد ْ ( ػذ ٔؾدٔا) :
حِههههههٕ ٝال ههههههّ ٔ ُ٧ ً٦ههههه بههههههدزٓ
ٔ ٧مههههْ حِههههٕ ٝالكٕافهه ه فملّهههها
حِههههههٕ ٝاملٍههههههاً  ُ٧طٗفهههههه ت حمىههههههْ
ٔلذا ؾههههه ,هههههٗ حععىههههه٘ وطمهههههّا
ٔحظهههههههن حطبطّههههههها مههههههه ٜحح٦وّههههههها
ٔالفهههههني كهههههَ فههههها٧شاِس طملّههههها
ٔحوههههههال ١الفههههههراه فٗهههه ه ت عكاقههههههٛ
ٔبغي هههههه٘ حفههههههٕٔ ٝحفههههههتي عملّهههههها
خمههههههههذ ا ههههههههٕ ٝلمفاغههههههههطني ٔلٗتههههههههْ
ٔقهههههها الصوههههههاُ ففاغههههههذ ٔ ٕللّهههههها
[اوٕع ٔآواه ف ] 051 – 055
ٔبفههد فمفمهه٘ حفههُٕ قههد ح عٗ ه الػهها س
بفهههههيت حطهههههْ يف ِهههههرٓ الدزاضههههه ٛاملتٕاقهههههفٛ
فاحلههدٖ ههَ لسبهه ٛغههفسٖٔ ٛاضههف ٛعألهه
طٕاا وَ الصوَ يف ؾف,اا وفهدٔا ٚفٗهْ وهَ
احلٗا وا فْٗ ٔلكَ فىا قٗهن :وها ٖ ٥هدزك
فمْ ٖ ٥رتك مهْ ٔحُ ٌطهٕه غهٗ٠ا خهي وهَ
حُ ٌبط ٜؾاوتني.
0
5

[حعٍٗاا لب٦ا – ٙف ] 025 – 020
ٔحوهها احلههدٖ ههَ ح ه الػهها س لمىههسحٚ
ٔ ٦قتْ بّا فهٗىكَ الطهٕه لُ قؿهاٟدٓ لٗطه
ف ه يٍ ٚههد الػهها س ٔوهها ٔزاا وٍّهها ٔ ههدا
فٗهههْ فهههبيا ىههها ٖفهههتمع الػههها س وهههَ ٕاطههها
لطد حبا طاِسا فٗفا باضهمٕ زقٗهذ وػهس

1
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شروب أم مروض اكًىاب؟
حتؾقل رواوة الغروب لؾؽاتب الػرنسي أليري كامو
سائشة اخلطقب*
تعريف بالشاعر:

ددداة سدددام  7191م ,أددددرة
ولدددل الشددداسر سيدددل ايفقدددل سرصدددة
مًواضعة ,كٌرية األوالد ,ألب حر متقَّز بالؽرم ,واحلضور االجًؿاسي الالصت
 ...وزفدر ولعده بالشددعر مـدح ادلرحؾددة ا سلادودة صؼالده تؾددر السدن ادليؽددرة,
وتًؾؿح سؾى أداتحة كيار سشؼوا العربقة وأتؼـوهدا ,صـشدم مًؿؽـدا لغًده ,أ دقال
ذعره .
ثم انًؼل الشاسر إىل دمشق لقؾًحدق اامعًفدا ,ولؽـده كدام وًؿًد بـػسدقة
سسؽروة بعقلا سن هواوًه األدبقة ,صانًسب لألمدن العدام بدوةارة اللاخؾقدة ددـة
ددر حلسدداب وةارة اللاخؾقددة,
 7197م ثددم الًحددق بالؽؾقددة العسددؽروة
ملارس الشررة بلمشق
وخترج صقفا برتية مالةم ,وسني ملربا
ثم ار ملورا لؽؾقة ضياط الشررة ,صؿعاونا لؼائل ذررة دمشدق ,ثدم مدلورا
دارة ادلرور اليت أحقل مـفا إىل الًؼاسل سام  7111م .

" .1أطلق على فسشىا رذتىوأ مأر ذىو ر ىا
مأملىىىن ىى هناىىىن ميىى ر ذىى ذ طىىىا " .ي ىى ر
ذتىىىل رلسولشىىىجو رلجهىىىجرم ألى ى ذى ى ج
ذّور ىىق ل ى م ىىق د كىىن أرلب يى رل نرا ى
يى ر رلتىىج و رلا ى  ،رأىىوالد مأفىىق أ ى
رذتو ة.
 .2أل ذ ج :ولشجو مهجرم مذ ىل
شىىو ا ملمر ىىا وفشىىا -هزر ىىوم د ذ فى
شىىو و ق ملمرا ىىق عوؿىى أ ويىى لسلشىىستق
رلجهىىىىجر مرذتىىىىل مراىىىىجك مراك م ىىىى مذ فىىىى
لشىىستق اى اع عؼىىوي د جليلتىىق دتى زة فج ى
ى ث نى فا أػى و ى ف نى ى رقر ى  .اكىىج
(لوش رلومرا سجى لشس مت ؼجاوي ).

 .3ملن ردتزر ود أم إس فو ؼ
لؼى ى ود مأأ وفشىىىا لدتى ى اىىىن جلىىىن اى ى م
مر ن إ ىنى اى لب رذتىوأ رلا اوى رقم د
ممىى ى هالىىىىق الاىى ى رذتىىىىومأ ما ىىىىو رلايىى ى د
تل رك اجم :
 ،$ااىىن للىىن رالث إ رب رلكلىىل رلا طىىق
للحو ة مرات وذر عل رليظ م رلك للا .#،
 .4فظجل رل ذ ج وئ طنانة رلسكود
إفه رلرستق رلث فجا نىو الىو
إ إفق مت
ظ اى ى ردتزر ىىىو ى ى حىىىد راىىىي رلنلرسىىىو د
م لىىىت لتسجلىىىق مف ج ىىىق تى ى ختىىىو ى ى لشىىىو
لو ى رالررأد مرطتىىوق راك م ى
رلسلشىىس
رلسوفشىىو أني ى ر ىىتد رقا ى فاد مأػىىنل ى
ل لق ػحوس " Combatرل س ح" رلوج و رلى
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تحىىىنا سىىىو راك م ىى رلظىىىا و د مرطىى ب
حتواوي ه ث ج س ل و.
ىو ل وشىت
 .5م كجم لشستق عل
ي "رلا ثوى مرلت ىور" ماىوى ذى ج أث رنفشى ث
لىىنل علوىىق رلظىىك ىىىد هىىنمىد ملدىىنذلك علوىىىق
رذتو ة د ط د الججل إ رلسورل إ إ :
 - 1جل طىج يه مل رلى م اكىج " :ط اى
أث رذتوى ى ة ىىىد ايىىى لىىىيك علوهىىى
اجك رنلررم أم فتح ل".
- 2أم ر فتحىىى ى ل رلسلشىىىىىسا :أم إف ىىى ى ل
رلس و مفسوق.
- 3أم إ رلت ىىىىىور علىىى ى رلد اكىىىىىج
رذتوى ى ةد ىىىن ر تيى ى تيى ى ت ىىىورا
شتشىىىل د ميىى ر رلت ىىىور يىىىج رلىى م
اـسا عل رذتو ة لو ته .
اكج $ :إفيى ى شىنيمل عى أ يى مأ ويى
أم رمسيى أم راييى د ذلىىه ؼىىل ل ى مهجرفى
أ ى راشىىتك أم راؼىى ىىيح شىىنيملجث عيىىق
معلويى ى أث فكىىىول مطتتى ى ل ميى ى يىىىا رذتواى ى
راشنيمل .#
 .6م ألجرلق أاـ ً:
رلاى  ،رلى ى أعىوع وىق مل ى
" أ
ى رلى ا اتاى جث وىق...
أطاو ىجلف تـى
إث ه ى لوشى أث أ ى رلاى  ،جلفى  ،أعىىال
ى اش ى لىىا لىىج ،ي ى رل ا ى د
ى رلسـ ى
مل ي أ م أث أرر ى عى اى رلكىوو رلى
هناوة جلث ا غ.
رمفه ؼ رذتو ة
لمرا ق :رلشكجقد رل والد رلط عجثد
رلشكط د راكؼل د رنفش ث رات ور.
 .7شو و ق :ذ لوجج د سج س يو.
مإ ر ذيى ى لىىىن لوفى ى رسىىىو ألى ى ذى ى ج
يا رلا ثو ؟
لا ثو
وا د نعا
رلا ثو  :يا نلس أر و
أث رنفشىى ث ؿىى  ،ااىىىن لشىىىلجذق ايىى
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رذتو ى ة راا ػىىوة دقفىىق كىىن رلكىىنلة عل ى ل ا ى
رقطىىىو عج هى ى رلط واىىىا فتوجى ى للو ىىى
سىىىوطوة راللى ى على ى رذتوى ى ة لت ىىىجث حن ى ى
رنفش ثد وث رفكلل رق و جلػ رنفش ث
حن رالل .
م اواى ى حىىىو للا ثوى ى د رلا ثوى ى  :يىىىا
ل رلؼىور ى ( )1وىج رنفشى ث
ع لة ع
لل حث ع ين ق رذتو ة م( )2عىنم كنل ىق
عل ا لت.
ملىىىىن يوىىىجلك رذتىىىىوأ رلا اوىىى رلث فوىىى
أعك ه راي خ ر هت ى عا راي سىل لىج رة راللر
رلا ثو مرفتظ لي م طجلي
مرل ط رلا ثو لان و د رل ظهوك
رلكوث رلت س عظود ك ذ ج ":لش أذو
إ أملئىىىىىىت راتج ظىىىى ى د م أ لىىىىىىت أع ىىىى ى
عىىن وتي  ،أذى رفظىىن سىىجى رلطواىىق لتج ى م
رلان و ".
مرف ثكى ى رلجهجرا ى رل ى ذ ى ث س ى ل و
تىىل سى ل و إ ذى ج لسى ل
ى لمرريى د
ملر وه ى $ :ػىىنرلتي  ،ى سىىهل د ل ىىي
أ ذ إلوه  .إ ر ذيى لطاتهى رالثد هى ر قفذهى
ىىىىد طىىىىىتّ ىىىىىشتجهل رلكطواىى ى  .ذىىىىث ة يىىىىا
رقطىو رل جت اي د مللول رل ُسوذلي  .ل ذ
يى ر رلكلو ذ ث نمل ذث رً.#...
م ى ى أعلى ى ذى ى ج رفسؼى ى لق رلتى ى م عى ى
رلظىىىىوجعو د ألسىى ى رلوىىىىق سىى ى ل و وسىى ى ل ىى ى
ؿىىى يه $ :ييىىى ب أطىىىىو ذىىىىث ة ىىىىو ال وييىىى
مأحىىوى للول ى سىىو ويي ى مل ى ي ى رقطىىو
رلكلولىىىى ل ىىىى ررتطىىىىجلة عوىىىىث أػىىىى ىىىى
راشتحو أث فلتكا.#
أ ع مهجرا س ل و هىا رجتى لشىسا
ا لىج لو ى رنفشى ث ما ى لا رلتجلذوىن على
سىىور مأفىىق ػ ى ل س ى مإلررة مرحتو ى ل م
عتت إ جهقد مااى فا رلجهجراىجث ى رلكلىق
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مرلوجلض مرن ق قث رلجهجرا ان رنفش ث لن
أدلكا ق يى ر رلاى  ،مسىال شتى طو ىنيرم ىق
إ رلسي .
ماكجلىىىىىجث :إث علىىى ى رنفشىىى ى ث أث اطىىىىىوح
را ؿىىا ماي ىىو ذ ى رلكوىىجر رايو ى ذ ف ى أم
رهت عو أم لشسو أم يطكو .
** ىىنر ذى ج ذجلفىىق تعؼىىؽ علىىو
رليسص مرقحد مبكجل $ :ي مث رذتوى ة ى
اشتحق رلاوع؟ #ذثىو يىو رلى ا اشىجللجث يى ر
رلشىىنير د مرقذثىىو ى ظتوىىل ى ليسا .ماتجلىىن
طىىىاجل رلا ىىىث لىىىنى ذىى ج أث رذتوىى ة ىى رمث
يىىىىنود ميىىىىا زتىىىىور لم ىى ى اىىىىج ا مأع ىى ى
ت ولةد رقطو مراجرعون ر ه د ذث ة يىا
رقطو رل ش مِ قَ راك ٍ مر ند لت جلىن
طاجلر لانر و جت رلا  ،رل م فاوع وق.
ماكىىىج  :إث رلا ىىىث عتىىىول رلظىىىعؽ ى ى
اك ِوىىن د مل ى رلت ىىور يىىج رلى م عتكىىق للحو ى ةِ
.
لو ته معظ ته د قفق عتوض رلتس
** لكن الق ذى ج ذتوى ة إ رلهى
مي ى ختولىىه د م لمة ي ى ر رلتالىىق ذتو ى ة
ىا
ذتل$ :ذ لعن راجك ا
عل ى رذتو ى ةد إف ى وىىجل مم ى سواوظىىجث ى
شجر قف أ ل رذتو ة ى ً اى ً
انمد إف
أسىىىتطو اىىىق إ أث أذىىىجث أف فوىى ًد مل ىى
راجك اجل ا لوعط ذ طا .#
وتحنا ذ ج ع راجك ى حىد ىجك
رالحوا ماوى أث رن نر يج ح مسول جمل هى
راجك ميج اش وق" راجك رلجرعا".
مل " :أث ن يج أث اوع و "
م م ذ ج أث اسهو رقس أ رل ىن
رنفشىىى ى ث إ ر فتحىىى ى لد تجػىىى ى إ سهىىىىىجم
رلظاجل رلا ثا رل م اظهو شى ل رلتيى ل ى
رنفشىى ث مرأىىىوال ررتىى لهاد أم ذ ى ى طى ى هق
ل لًى ى  " :ى ى را ثى ى مرلىىىنا جلرك ".سىىىا ى ى
مت َّى رنفشى ثُ ى سشى رلاى  ،اؼى يى ر

رلاىى  ،فظىىو سهج مىى م ك جلًىى إ ىىن ىى
وي انلب رنفش ث "ميو" ي ر رلتسشى
ل
سىىوع ث ى اظىىاو عل ى رلسىىجل يسشىىق وا م ى
رل جثد مييى الىن رلظىاجل رلا ثىا .اىن رلا ىث
معىىىىا رنفشىى ى ث ل لًىى ى س هئمىى ى
ات ل ىى ى
رللحظ رل اظاو ه رنفش ُث لسور.،
ماُاىىنُّ ذ ى ج أث او ى أفىىجر رلتج ى لأ
رلجهجر تش ما د ل لت إ ر ذ ث رنفش ث ميلت
معومىىى مرؿىىىحم ج وىىى ؼىىىىو ق ستؼىىىىل
حن تىىق مإ شتش ى ل ؼىىو ُق راظ ى دكد
ميي ك راشنيملو عل ع كق يىجد ملىوص على
ع ق رلظومو.
مل يىىىىق رحىىى ر رسىىىىتط ر فتؼىىى ل علىىى
ىىوة راىىجك رل ى ذ ف ى ُ ذث ى ليش ى إلوىىق
ي هش ً ُعوس ً عى طواىق رل ت ى  .ملىن عُىوو
ع ذىىق للحوى ة مرليشى مرلـىىحت مذى ث ؿىىو
رلي تىى رر ىى ًد كىى (إثذ رلـىىحت يىىج رذتىى ذ
رق ثىىى ذىىىىود فؼىىىىوخ ىىى رق ،م فشتشىىىىلو
للوجلض).
ذى ى ث قلى ى ذى ى ج لؼى ى وى ى ة ف ـى ى
ي ؿل زاي تؼ لع تا ك د هج رلتجشون
رذتىىىا اايى ى أث ظت يىىىن رنفشى ى ث طىىىجر ع ىىىو
لوت شت كال نفش فوتق رلجل رلى م ن اىق
وىىق رذتو ى ة كشىىجة سورر ه ى لو ىىجث أم طىىا
حو.
ذ ى ج رلوش ى لم رذت ى ،د جلتىىق رذتىىوأ
رلا اوى ى رلجهجراى للا ثوى  .مرفتهى و ىىق
را سو لة م اق ذوة لط ل.
م ى أع لىىق فشىىتطو أث فسه ىىق ظ ى
أذرب
 "رل وال" ذ ف أم لمرا ك ذ جدطهو قد "ميا حت ىا
ميا رل ش
لؼى ى طىىىعؽ ى ى أ عى ى ألؿىىىق كىىىال ى ى
حت ا لؼ " جلسج" وال رقطجرل.
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 "م جلسىىج" وفشىىا ااىىوع ردتزر ىىومأيىىو ى ميوىىز رل واىىل أفىق ذى ث طعؼى ً اك ى
و ق ذ يا عل رلنمرم.
 جلسىىىىىج" يىىىىىج رلظعؼىىىىىو رأجلاىىى ىمرلو وش رلومرا د ات ت لشل و مرلد ة
رلظنانة مراتطو د  ،ا ق ررحلق سجى ذ وى
ىىىو
ي لى ى ى ى رلد ى ى ةد مايتظىىىو يسوى ى
رنعنرم ظشن !
(مل ى ي ى اُاىىنُّ ك ى رذتو ى ة ذ ى يىىا
ور ؟؟)
 طعؼو جلسج رأ ط رلى  ،اىنا ىىجل جل ىىنرا رذتو ى ة اىىرب ع ى رن ى ق رل ى م
ذشى طعؼىىو رلسىىور رقملم ىىا اىىن رذتىىو
رلاى ى اوت م ى ى سىىى ت ى ى ر ىىى ل هاى ى ذىىى
رلو ك يحؼو رل ك .
 اشتعنم ذ ج رلشور ؿ رقفقفق االو جلث رلـ (أف ) يج رقلوأ إ رلسهو
مرلتجلن مرلك ج د مقفق اـسا عل رلىيؽ فجعى
ىى ى رل ور ىى ى مظتاىى ى جؿىىىىجعق ألىى ى جتواىىىىنرً
مأذثىىو إلي ع ى ً ل ى إفشى فو ا ى,ذ لجؿىىجحد
مرستعنر ق لـى راىت لو (أفى ) اظى ر أث
مههى فظىىو رلسوراى رل ر وى د مر نكتىىق يسشىىق
.
رل
ميي لعوؽ سوا لومرا رل وال:
ىىنأ و تىىق عى
واىىل اىىومم لؼىىتق رلى
لىىن نىىو مبىىجك أ ىىقد مأ ىىنرا فت ى اىىن لىىت
اوماه يسشقد لوؼى رلكى لأ أذثىو لو ى ً ى
ي ر رلظعؽ رلى م ذتكوكى ثلى و تىق عى
فسشىىق و تىىق رذتكوكوى رلاى  ،معى رل ىىجث
مح لكىىقد م أ ىىجث ي ى رل و ى  ،ا ىقَ لىىق ى
ىىىىو علوىىىىق
ػىىىىناق سىىىىجى رنعىىىىنرم رلىى ى م
ىىق هوميىى لتىى طىى أ .أ ىىنرا تيىى مأ
ل
لتا ص أذثو ػور رنفش ث فسشق.
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 نأ رلومرا ربلوى ى ررل راشىي لىىىىىنرد
" جلسىىج" كىىج " ج و ى مرلىىن تد رلىىن
لت أػن ظ عو رقس " .ك ررل راشي عل
ان مث ف ذولج ر ع ردتزر و رلا ػ .
يي تؼ عن رق نرا تىجر و ظهىو رلد ى ة
مرلشعوا وتج " جلسج /رلورمم " مػى
راشي د ماؼ ردتي ة مذ ث اىنح ماظىوأ
لض رلنرلد نو فوى ي أ " جلسج"
رلكهجة
للشىىوي ى ػىىناكتق اظى ينة ىىولو ذج وىىنم
ان ر يق مرلن ق!
ىىق
او ىىل " جلسىىج" لىىىى هومي ى لت ى
ىىىىو
طىىىىعؽ عو ىىىىاد تىىى عتؼىى ى علىىى
نعنرم.
رأ ذ ىى ى ؼىىىىجاو مرلاىىىىا لايؼىىىىوا
راشىىىتا و رلسوفشىىىا ؿىىىن رلاىىىوأ كىىىن ذى ى ث
رل ذوىىىز علىى س ػىىىو سىىىلجب جلسىىىج رلاى ى م
معل لن هي ة مرلن ق ذ مر ؼجلة ظهو
اه لت رلاو ا ذحنا ه فن رلكـو !!!.
اكىىىج ذىىى ج$ :عيىىىن ا ىىى لب رقسىىىك
و رنعنرمد ا جث لأاىا لىن ختلى عى
رايىىقد م ت ى ع ى إفش ى فوتق .#أ ى س ى ل و ى ى:
$أفي فاوع ع  ،لا لظود من ر نفيى
فشىىىتطو أث فشىىىوطو علوىىىق إ ر ر ذيى ى لشى ى ة
ملجني أاناي دتومي .#
 .8مرل واىىىل أفىىىق ىىىو ى ى رذتوى ى ة فسشىىىه
ذ لزر و رل وال م ،شىت و ل لتىق سىجى 46
ع ى كىىالد إ أفىىق مل ىو للى أع لىىق رقر وى د
وب ؼ تق زت لا رلثك مرلس و اىزر
ممتنر إ رالث.
رل وال؟
 أذنك رلنلرس ك عل لمراى رل واىل أفهىتي سىىىل ىى كىى اوص رلومراى ى رلي ج هوىى
رل " تل مبي س ى رااكىج  .مؿىن
رااكج ".
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 نأ ذى ج لمراتىق ى اجك محت هى ى اجكدهىىج اوذىىز على ي ى رلس ىىوة أ ذم ً قفه ى
راهو ي مراشوطوة علوق .اجك يج رليه ا
رذتت وىى ل ىى طىىىا د مراىىىجك عيىىىن يىىىج
رلك عنة م رذتو ة سجى ر ستثي .
 كىىىى ستتحىىىى لمراتىىىىق رلشىىىىطو رقم( ىىى ) ذتىىىنا ردتلىىى رلىىى ذم اظىىى ّ
ػىىن لىىنى رلكىى لأ ملىىق رلتىىجلن رقذىىرب
عل هوا ث رق نرا ذلّه ان لت.
اجم أ ىص .
رلوجم أ ذا .أم ل ذ
(
أرلم لت أف لكوى ولوى ى راىجلمى
ىنرً د لىت
كج  :ج و مرلن ت د رلن
أػن ظ عو رقس ).
وىل
ردت ل فسشه
ذوذل ذل
اا ص ريت ق ن نر رق ىنرا رقذثىو
أي و
رلوجم أ ا
اجم رق ص
ا نأ ذتنا  /رلز ث  /نو رلظعؽ.
نرً
ج و مرلن ت رلن
 لىج  ،ا ى ى را رلج ى ة هجيواى ًد ملىىجذىىى ث ألرر أث ا ىىىىجث ع ثوىىى ً كىىى ل ىىىىنأ
ذتناث ع و ق رلا ثوى م تىجرلا رقاى م
را ل نو اجل ا نا جك رلجرلنة د اىنينو
لو !
و ق
طوئ ً مات
 ذ أث رستعنر ق ذل ( ى ) اىنعجللسجواىىى أذثىىىو ىىى رسىىىتعنر ق ذل ىىى
( ج و ).
اكج رلظوخ ر عو ا" :راجك :يج س للى
رلومح ردتشند ميج علّق رذتو ة  .مذى ذ فسىص
ن ق رل
ر ك راجك .أ ذ رلج ة :أم رستج
ذت علوق رلنفو رهلل اتج رقفسص
ج ه  رلز و ( ")42
ل واىىل يي ى ىىق ى رلوىىجم مرق ىىص د
مذجلفق ااجر يسشق لأل ص رل م ميثذ را ؿىا

رل م ل مرلن ق وق انذة طجال وي مؿاه
راىىجلمى .ح ى لك ى م ى ة مرلن ىىق طىىت أفىىق
ىىزث مل ىى ييىى ب ىىو ىى رذتىىزث مإ ىىنر
طكجض رذتزث أم ت إرلرب ل رذتىزث ى
منو ه مي ر فش وق علو رليسص لؼذن
رلاؼ و .
 إ ر ذ ف ى ي ى رلومرا ى ػىىوح ؿىىنيج رلجهجر؟
رلجهجرا د
رلجهىىجر يىىج :معىىا – ل ى – إلررةد و ى أ
رنلررة جك ميتن عرب رذتو ة معنم مهجر رلجعا
رلكوو تش ما ليش إلوقد ذ أث
ظتا
جلسج اومو أفق عتل رل ىدم ميىج ى لت
ىى ذ ظىى د ق
ا وىىىل رمل رللّ ىى مرل ىىىدم
أم رلتجرػىىى ى ىىى ى رالحىىىىىوا  .اكىىىىىج ( :إفىىى ى
جػىىجو ط ى رلوه ى رلؼ ى جك رايطىىجم عل ى
فسشق) ؾ73
ذ ىى ى أث ىى ى طىىىىومق رلجهىىىىجر رلتىىىىجلن
مرلتىىىىجلنو مإ ذىىى ث رذتىىىاذ وتىىى ًد هىىى ذىىى ث
جلسج اان و ً لواُ ماُح ذو ذ اُح ذو
رق وى ى ؟ مإث  ،ا ى ى ذىىى لت لى ى َو جلسىىىج
ُ وذل ع رلجهجر؟
رنفش ث يىج لمح شى ج  :ى ر ي رنميى ثد
معك انلب  :ر رلالو دمللل اي  :ى ر
رذتلد مهشن اتحوب :ر رذتل .ن ر رحت
أ ن ي رلاي ػو الججل رنفش ث للتاجا .
مفسشو اىوو يى رذت لى رلى ميىو هى
ط ى رلومرا ى جلسىىج سىىو ر ذتئ ى أ ى يىىج
ر ذتئ أ؟
لاجرة ر راؼوا رلكن صتنيو لى لج
جلث( :ر ذتئ أ يج زث رلكلل).
 م اوا ر ذتئ أ علو رليسص :يجل
نا س و ردتشو اظ ردتشو مرق
مرازر د مانينو عل فظوة رنفشى ث ليسشىق معلى
جلق معل رل م عتنا اق د عوث اسكىن
راوا ر زرفق ردتشنم مرليسشا مرلا طسا.
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 أ ى ى سىىى ل ر ذتئىىى أ رلظىىىنان هىىىجو ىىىى ى ث رلظىىىىىىعؽ ىىىى ى رلتلكىىىىىىا رنظتىىىى ى ا
ر هت ى عا اىىنة طجال ى ث ى لجلىىق( :أ شش ى
قف طىاوك مبكىنرل رلى
مبو ضتج رل
رل م ا يق لا او أملئت رلي ض)  97ؾ
أفىىق ممرلن ىىقمأاـ ى ى أط ى ل إلوىىق
رالحو طوئ ًد و أ
ذ ث ايتظو أ ني
رلاط مرذتي ث عتؼى ماكىجر اظى عو رلكيىجق
مرذتزث م ومر راظ عو مردت جر مرلد ى ة !
ى أث رذتؼىىج على ر يت ى م ميىىي رلظىىاجل
ق ث مرلثك ماا ق رلومر ال رأوال.
مرقطس ى رأوم ىىجث ى ر يت ى م ظهىىو
علوهو أعورض رفشح أ معزل م ى طني يى د
ل لت لو لنمي جلث رنفش ث ذ رهت عاد
ثىىى ىىى
ملوىىى ىىىجلث" رذتىىىل يىىىج طىىى
ر يت م".
ذ ر يت م ظتا رلظعؽ عى هزر عى
رلتا ى ع ى ظ ى عو م ث ى لىىت إفىىق ل ى ع ى
ػناكتق لم( :مل و مهن ه اول مل ي
 ،أعوو ذو أعرب ع لت) ؾ.81
(أ ششىىى ى سىىىىىنيررم لكىىى ى لنلهىىى ى ،
أستط اه زتور رلور عل ش ه لت شىو )
113ؾ
 هىىىىج اظىىىىاو لتك ىىى مرلتجر ىىىىق ىىىشىىو طىىاجل لنيظى ى
زتت اىىق ميى ر ى اُس ذ
ا ط راشيجث اق ان ر مرلن قد ك (
يو غتوهجث اظنمث عل انم مأفى ى ل يف
ريظ ).
 أعىىىىىىىورض ر ذتئىىىىى ى أ :ػىىىىىىىاجرل ذوز مرخت رلكورلركد إ ق م لى معىنم
ر يت م جلم طىا د م اىل مإليى معىنم ل ى
ى زتهىىجرد رليىىجم رلزر ىىند فظىىوة ظ ى و د
كىىىنرث رلظىىىهو د إ شىى ض لىى فلد رلىىىتس
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نا ر رلىيسص أم رالحىوا  .مذلىه تط كى ى
ػس ك جلسج
 م ى ى عد ى ى ك ر ذتئى ى أ راجهىىىجرةعين جلسج ي جق رن ذ مرلنلو لج ىناو لىق
رلا (مأف عناو رلط جح).
نؿىىىىى لو تىىىىىق ىىىىى فازر مرلوىىىىىىجلض
مرن ى ق مرلاجىىز معىىنم ريت ىىق ىىجلم طىىا
معنم لنل ق عل رخت رلكورل م ث لت
سُئ َ ع لأاق ؾ ( 44أ ىلُّ أث ااىوو لأاىا
ي رلكـو جله جلث لأم لا وه ).
ل ىىىىىى رقيىىىىىىوذ مرقحطىىىىىىىو أثذ ىىىىىىىوا
ر ذتئ أ ااا كوك وؿق ى مايسىا لىت
ل .
رل م ان
مر ذتئ أ س ق رذتزثد
زاي َ؟
راو قث اؼ
ان اىىىق للحىىىزث اوؿىىىق اجلىىى ىىىز أم
إ ق وؼ سلجذق رفشح و ً
مرلىى ى م اكىىىىجر للحىىىىزث رليظىىىىوة رلشىىىىل و
للىىيسصد مل ى رلجرلى د مرلظىىاجل لج ىىنة ى
كنرث رق مراك لف ك ى را ؿىا مرذت ؿىو:
(رايىىز ذ ى ث اي س ى ي عيىىن ذ ف ى أ ىىا ى
زر عل لون رذتو ة).
ل تىىق
مرفشىىح ق ى رلجرلى ات ثى
رلاىىىىوع م ىىىىن معىىىىنم ل تىىىىق ذتىىىىناث ىى ى
رالحوا د أ ذ ع ور رذتىزث ( )1رلؼىن :
ىنن لىقد
وث اىنلب رنفشى ث رلسجواى رلى
م ىىجث لرة الىىق يىىج مإف ى ل للجرلى معىىنم
رلكنلة عل رلتؼىناق .اكىج أ ى هث ى ث مرلن ىق
(طق علا ؼناق كوك مهجريو) ؾ18
ملمبى ى ات ثى ى اىىىنم ل تىىىق و اى ى هث ى ى ث
يل لىنرل راشىي (حتىنا
مرلن قد ملجلق
لا راناو ل ي  ،أذ أػ ا ذتناثق).
ماكج ر .ػدح رلىنا رلشوسىا :رلؼىن
يا كىنرث رق سىوص ى لجرل ظتاى رلظىعؽ
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ع ى هزرً ع ى إرلرب ؼىىو قد مفتوج ى للؼىىن
ى ل ى رل عل ى رلشىىوطوة عل ى
رليسشىىو اؼ ى
ؼىىو ق ملمب ى ي ى ر ى اُشىىج ،لتلىىق لألعور ىىا
جؿىىى حىىىو ( ىىى أرلم أم وذىىى
ملجلىىىق
ػنلك ع ) ( ،أعو ريت ً ذ رً) ؾ18
(لكن ذي اىجم ر يى مرلىن ا تا ى هىنر
عوث  ،أذ أ شل ش ا ظتوم جلا)
ؾ71
أ ع لرة الىق رل ى لرة جتى راجلى لىو
ظتلىىىص ما ىىىاد إ أث ظى ى يوة رل ى ى يىىىا
ظ يوة فسشو ختتل ع رلـىحت ط واى
رانينو رلنر لتلت رذت لى د نفشى ث م ىن يىج
رل م ا ا ماـحت رمث رل ي ك رقحوىد
ذ أث رلن ج و ط زا رة رذتش سو عيىن
رنفش ى ثد أ ذ ى ى ؼ ى ى جلسىىج هىىج للّىى
رن شىىى ض أم رنرلرب د مرلىىىىنلو لجلىىىىق ( :لىىىىو
اتي ي إ مساا يهو ػجك مر ند ت طىق
علاذ ؼىناق كوكى مهىجريو) ؾ  18م الوكىق
عل ذدم رذت لض وي أحرب ع رانة رل
لـ ى ي رلشىىج ( :ػىىنل ذد ىىق ل ىىي
 ،أ ه ق).
(ررلك رق ىىىجل شىىىوع مأ ى ى ث مط واوى ى د
ت إف  ،أعن أ ذو هوى).
مي ر لمب إطى لة إ عىنم طىاجل ى لجرل
رلي  ,ع رلؼن .
م نمث يى رلؼذىن اؼى ى راشىتحو
لىىىى
حت ىىىى ذ رق،د ىىىىن ر ذىىىى ث جلسىىىىج
رلط واا
"ف جؾ" أم عنم ؼناق رلج ة
إلك ى فظىىوة أح ى ة على أ ىىقد
وأاىىا أث اىىو
قث فظوة رلجرر يى نيذىن على ل ولىه  .هىج
ى ى ملىىىوص
اواىىىن أث كى ى ذوريى ى لنميى ى
ى
لر ل لأل ن مي ر أدسوئ ه ق أاـى ً
أث جلسج رست وأ أفهو أس مر ه ق.

ر ع رو ى لجرل
( )2رلو  :ميج ل
ور كق ظ عو زث م ـل محىجو مرستشىدم
ليىى مذىىجلث
مؿىىو د ىى لىى أ ىى رالث
مرلن ا  ،مت .
( )3ر ؿىىىىطورأ :اىىىىنلب كوكىى ى رق ىىىىو
ولجىىجل للوىىجلض مرل ة ى د ؾ 33لىىج جلسىىج
( جلرلذ ُ أث لت رق ن يج اجم لن ـ مأث
مرلن ا ر ي مأفا سجلستجلف ع لا) .ماظاو أث
ي راظ عو رلوجلض مرل ة ستشىت و اىق
إ رق ن ى لى لررً على ىناو ( أرلم اى
ىىىنك علوىىىق عد ىىىو ر ل وىى ح اتىىىربرً أث راشىىىجلل
نك ع و رايتهوى ) يى ر رلوى أث راشىجلل ،
يتقِ عين جلسج .مرلو عل ور ناو جلسج
وىىى شىىىجلل راىىىجك
اىىىنم إ ىىىنر أم اىىى ط
مح ػ ى ىىجك رقمد مذجلفىىق سوح سىىل جلسىىج
عل ظ عو إث أ ىنري د أم الج ىق إ ر ػىوح هى
مرلو ى عل ى ور ى راىىناو أفىىق  ،ا دكىىو تازاتىىقد
م ،اُ ىنِ أم جل ى ا ى ط ى جلسىىج ت ى
لط )!!!
ل لق جلسج (،
( )4إعىى ى رة رلتيظىىىىوو :أم ا ىىىىنأ ىى ى لوهج
للجرلى ل ى كىىوو م سى يوو شتتلسى مأاـى ً
علو رليسص أث رلتج و رلظىنان اكىجر للحىزث م ى
جلسج رلتنح
أعورض رلتج و رلظنان ل
قفق ع رة لنمي عل شل لأم ومان رلظىاجل
ق ى ث د ميى ر ى ر اىق للتىنح أ ى م هث ى ث
مرلن ىىىق ل ى ى رليى ى ض أعىىىنر ى ى ظتهلىىىجث لىىىو
اسه ج مع ل ج على شت لستىق ااى ا يو م ىج و
ى كنرفىق لظىا اى وحى م رلتاىجا
ف
ل لت دتجل للتنح لتعسو رلتج و يج فتوجى أم
لر ا ط واوى اجرههى ررتشى لة رلى ىنأ هى
لمراىى ى ( ىى ى ) سىىىىا ىى ى ررتشىى ى لة اىىىىنلب
رلظعؽ أث علوق ي يجاذ هنانة رمث رلور .
لمب ى ي ى ر س ى ل دتج ىىق ا ى لم رل ى اوري ى
ػىىىناكق كىىىالد نىىىو اتحىىىج رلظىىىاجل رتشىى لة
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للحىىي د مرلظىىاجل لسكىىن مررتش ى لة ات ث ى
رؿىىىطور ك رقذىى مرليىىىجم مؿىىىا رل ذوىىىز
مرلظاجل ل فل (ؾ( )19رفتى طىاجل ىجلفهو
أ جر إ لت را ث أ ذ ) مفج ق رلطجا
مأفىىىق اتىى ذو أفىىىق هىى  .اكىىىج عىى رلىىىن :
(هىىوك رق ىىىجل ذلىىىه شىىىوعق مأ ىى ث مط واوىى
ت إفا  ،أعن أ ذو هوى) ؾ24
رلظىىىىاجل لسكىىىىن (رايىىىىز ذىى ى ث اي سىى ى ي
وي ى ذ ف ى أ ىىا عل ى لوىىن رذتو ى ة أ ى رالث
كن أػ أذرب مم أ ت إلوق) أث مرلن ق
ررل راشىىىي د م شى ى
ذ فى ى شى ى
اق رل و ر ق.
مرلظىىاجل ل ى فل ىى س ىجذ ،اىىناو ملىى
م ىى ة مرلن ىىق (  ،ا ىى حطىىجلم) مسىىج ،اىى لم
أاـ ( جلفق لوص حطجلم)
م ت وىىىز يىىى راو لىىى لد ُ ىىى ة حىىى
شجللق لم يى عت هى ظتو هى أث يى ر ااى
طىىوئ ً د م ى اشىىجللق ه ى ل ع ى لأاىىق رلست ى ة
ع ر ىىق تش ى مى عيىىن
مع ى رل ى ي أ ل ى ر
رلكوو ماكج جلث أي و ل لت.
( ،أذى ى أ ىىىو طىىىا قث رلظى ى ص
يؼل ج لأسا)
(سىىجل جك ل ى رالحىىوا ميى ر أ ىىو ط واىىا
رلي ض ااو جث أث رذتوى ة شىتحق عيى
ل
عوظه )121ؾ
ىىق جت ى مرلن ىىق نفىىق اا ى و
أ ذى
تهى
مبظ عو رلشل و م اُكّىو هى ى اكىجم
ماتي سىى يىى راظىى عو هىىنو فشىىو فه ل ىى
لىىت ازاىىني م غتلؼىىق يهى د معل ى رلىىيسص
اكجلجث إث رلتعلؽ راظ عو رلشىل و ا ىجث
عى ى طواىىىق رلوا ؿى ى مأطىىىا رلظى ى ص م يى ى م
رليظىىجا ك ميى ر ى الىىق جلسىىج مرعوى ً ى
ي ى م رل ط ط ى راشىىلجل (ذي ى أفىىجم حتـ ى
رل ط طص راشلجل ) ؾ35
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ذ أث فكؽ رلش و لنم انيرم للتاىل
مللحس ى ظ علوىىق علوي ى أث فجلذ ى رليظىىجا ك ث ى
رل ط ط .
م ىىورل ل ل ى للظ ى ص مأفىىق عتىىل
مرعو ً أث رلوا ؿ سو،
رللو م ي ق للش
رلظىىحي ك رلشىىل و رل ى عتؼىىوي ررحلىىق د
جلفىىق اىىنرمم فسشىىق رمث أث ااىىوو ت ى أفىىق
وا .
ميىىىىى ى رلد ُ ىىىىى ى ة و طىىىىى ى ىىىىى ى لسور،
رلا طساد معين رلسور ،رلا طسا ان رلظعؽ
سلجذ ً اوي ً لالّق إر ث جلسىج على رلتىنح
أم ذو أفق طوأ ذث رً مف م رل ث .
مذ ىى ى اكىى ى أث رليىىىىجم ل ىى ى ل فشىى ى ث
م سىىىو را ىىىتل مراوؿى ى مردتو ى ى د ميى ى ر
رلشىىج مأ ى م هث ى ث
اسشىىو فج ىىق رل ىىث
مرلن ق أم ف  ,ع رلتال رليسشا رلظىنان رلى م
اذجلىىىن ر ذتئى ى أ وجىىىرب على ى رللجىىىج لليىىىجم
ل رق .،مرلنلو أفق أػى ايى م
مرنومأ
 16إ  18س عق رلشج د ؾ86
يي ب كجلى أث رن ىدك ى رلجرلى
ل
لوص يو ً يق قفيى فشىتطو ىو أطى لي
مألنر ي مإفذ ع طواق رذتىل ضتى م ر ىتدب
مألىىنرل رالحىىوا هىىج عتى م لىىتد
أطى
تكى ى ل اظى ى عو رأ ى ى أم عىىىنم لنل ىىىق على ى
رلتا عيه د ـ ل إفشى فوتق رات ثلى كنل ىق
علىى رأ ى ى ا ىىىص سىى و راعلجلىى كد أم أث
يى ر رذتىل را ىىجك  ،ااىوو طواكى ً لىق على
ألض رلجرل لو ظتن ا ًر ع ذ فسشق زفى ً
أم و ىى ًد لاىى ذ لىىىت قث لىىىنلة رلظىىىعؽ علىى
رلتاىىى عىىى ظىىى عو ات ىىىىن علىىى إ ش سىىىىق
ق ىىىى ى ثد ل ىىىى ى رلىىىى ى م اسهىىىىىىو ظىىىى ى عو
مر تو ه ىىق ذو ى لىىق أث اتا ى اه ى ؟ ولجىىجل
لل ان رلا طسا ماتع يىق مسىول ر عوى ميى ر
ىى ؼىى ىى جلسىىج ىى رفكطىى عىى اىى لة

غريب أم مريض اكتئاب؟

مرلن ىىىق راىىىجلمى د مأطى ى ل إ أفىىىق  ،اى ى يل
لزا ل ه رانة رقح ة س ظ ً عل ظ عوي .
ل ىىىىى رل ىىىىىىل ييىىىىى  ،استىىىىىىجل الجىىىىىىجل
لل ج وىىىىىنا رلشىىىىىجرر رلىىىىى اىىىىى ,لتـىىىىى ر
ى
مرلشعوا ذتو ة مبظهوي ما ن تك
راجك.
وؼجل ذ ج رذتو ة ى رمث يىنو هىا
زتور لم ى مأع ى اج وى د مذلّىق اشى م ىق
إاكى مر ىىن تتجلىىن رل نر وى جتى رلاى  ،رلى م
اظاو وق ل ُو .
مرلا ثو حتول رلظعؽ ى كوىن ميى ر
ىى انيذىىن ذىى جد قث رنلررة حتكىىق للحوىى ة
لو تهى معظ تهى د هىىج عتىىوض على رلىىتس
ذ أث رلا ث اجػُا دتوميى قفهى ىنا
فسشا فئ إث
ق مسعو (ؾ ( )63كل
ث إطد رلوػ ؾ أم عنم إطدلق)
رن
اكج ع و ػ حل  :ظ رلا ثو رلسلشىسو
إ رلؼىىىىور ىى ى وىى ى رنفشىىى ث لل حىىىىث عىى ى
يى د م ايى رذتوى ة معىىنم لىىنلة
رذتكى ق رل
رنفشىىى ث علىىى رلجػىىىىج قم يهىىى د ىىى ى أث
رلجػىىج للحكوك ى راطلك ى ميىىو مي ى ر ى ميثلىىق
جلسىىج ى سىىجللق ه ى ل ع ى رلست ى ة م ا ل ته ى
(مسجلل إث ذي ألى أث رلجرهل ا ل تق)
( كل لق إث راتا ذل او لت) ؾ44
مسلجب جلسج ذ ث لرة ا على ط واى
رذتو ة رل ذجفتق أذثو م ألى مر يت ى م
رلىى م يىىج هىى ُلح ى للظىىاجل ق ى ث ذىى ث
ً ع و ة جلسج مم لى ر للىربمر رلظى يو
مردت جر أم رلد ُ ة رل يا رلجهق راا ذص
لديت مد يا لرة ا علوهى قث رلد ُ ى ة
م كىىىنرث
يىىىا لرة اى ى ط واوى ى أ ى ى م رلىىىو
ر يت ى م تؼى طواكى ذت اى رلظعؼىىو نىىو
ؼ رلد ُ ة علّ لظعؼو .
كلو  :ع ظ
ررتطول

رذتئ أ  ،الىق رلاىد

إ رً جلسج وا
رليسشا راي سل.
و رنعنرم رل م ػنل عكق:
أ ع
اكىىىج ذىى ج (لشىىىي ف حىىىث عىى عىى ،
ع ربل للكت ).
اكت وق أ ن مل
نمل مههىق فظىو رلكى لأ نى رلومراى ىجلث
جلسىىج ى فل قفىىق لت ى رقعور ىىا رمث س ى لد
ى ر إث ذ ى ث جلسىىج يىىج رلـىىحو رل ى لتل ى
رمث س ل!
مرلىىىىنلو رقذىىىىرب أث رلك ؿىىىىاد ىىىىجل
شجلل رلتحكوق مأح عت سل جلسج عى عىنم
إ نر زفق أ ى م هث ى ث مرلن ىقد م ،ا حىث
رسىىى أ لتىىى رنعور ىىىىا دنىىىىو أيىىىىنر لل ظىىىىيك
رلتؼ ػىى يىىىق قفىىىق عىىىرب طواىىىق شتتلسىى عىى
زفىىق مرذتئ ىىق!!! مأم ست ذ ىىق ع رلىىق لىىت
رل حت سل رجملىوم على طواكىق و ىق م ى
رلطوو ع رلكـو رقػ !!!
فاو ي رلومرا يا لمرا رل وال د ل
يج رل وال يي ؟
رل وال يي يج ناو جلسج رلى م  ،ا ىنِ
ج و مرلن قد
ا طس اق
سى ق قفىق ،
رل وال يج رلك ؿا وي
ا لو ر جع عل هث ث أ قد
رل وال يج را ث مرلز ث ررت طئ رلى م
ع غ وق جلسج!
ىىو رنعىىنرم ػىىنل للته ىى
رل واىىل أث
رلت لو رل ذوي رلومراق( :ل راىناو إفىق
ىىجهئ هىىنم ا اىىجم ر ى مرلىىن اد مإفىىا  ،أ ىنِ
ظ ينة أ ا م ،أ ت علوه ملىج اىوة
رلو
مر ىىن د مأفىى ي ىى ىىجلر إنىىو ر يهىى رمث أث
جرسا ج لربي ) ؾ96
أضت
ل ى رسىىتي رر إ ذىىدم جلسىىج (ممى
لال وق أفى ذيى أ ىل أ ىا ذىث ر مل ى
لت اا طوئ د لكن ذي اجم ر ى مرلىن ا
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تا ى هىىنر عوىىث  ،أذى أ شىىل شى ا ى
ظتوم جلا) ؾ71
أ ى عى سى ل إطدلىىق رليى ل لى (ذ فى
رلظ ص ختتل عيه اجم ر ي أ ىاد مذى ث
ه و يج رل م انيا ثلق اج ربد م هور
يى ى رذتولى ى رلى ى  ،أعىىىن أسىىىتطو حت لىىىه
حطجك حطجة لأل مد مأف ع  ،أث ع لىا يى ر
سىىىىعو إ إث حطىىىىجة مر ىىىىنة يكىى ى فا ىى ى
رلظ صد م ي راوة سحل رلاو ىا سى ويق
رمث أث اىىيه د مألرفىىا إا يىى حت ى رلظىى صد
ى ث أط ى ق مبنا ى
ىىرب رلظىىا عل ى فؼىىله
ردت ى د عين ى رل ىى ,ذ ى
طجال ى ؼىىو
طىىىىا ممتىىىىنر هشىى ى ا م كلؼىى ى اىىىىنم علىى ى
راشنض).
سا ي ر رليؽ ا نم ذى طىا مرؿىح د
ا لرة اى جر اىق ى لكجة
مضت فالو أث ل
م ا ذشق جت د ج لت رنعور ا سوا ى ً
فسشىىىو ً على ى ىىىجك مرلىىىنة جلسىىىجد لك ؿىىىا
ر إث ذ ث
ع ل ق قفق  ،عتزث عل مرلن ق
لن لت ا ر ع ي ر رذتزث؟
م رلومراى ل ىىج فسشىىو مر ك مرؿىىحق
عل لت
أم  :رلظ ص
(أطا رلظ ص رلش طا أ شش ذجلفهى
يؼل ج لأسا) (أ ىل ذىث ر ملى رلظهىو)
ؾ34
(ل ىى رذتىىىو طىىىنان لنلهىى اتاىى ل وهىى
رل ك حت أطا رلظ ص رل يوة) ؾ64
اىىجم ر ى مرلن ىىق ل ى ( :رلظ ى ص رلؼ ى و
رل ى ثك ى رايظىىو جتالىىق زتىىورر ى ظ ى عو
رنفش فو ) 24

لىى ى اىىىىجم إطدلىىىىق رلوػىى ى ؾ( :ذ فىى ى
رلظ ص ختتل عيه اجم ر ي أ ا) 65
ماكىىىىىج ؼىىىىىو (رلظىىىى ص يىىىىىا سىىىى ل
ا للجومي ) 114
رل
رلظ ص= رقم
ردت = ميث جلسج
ن فو  :ر ل رلانر :4
(أل ا له عت لجث رلياع)
(عطل أل ا أا م) أه رلن .
( ـ ى رذتوىىجرث كجر ىىق رقل ا ى اوجت ى
ررتجو) ؾ36
رلىىولو  4عت ى ر ك فسشىىو نياى عيىىن
و ذو ل لل رلى م اظىاو قسى و لىقد
ا ذو مبجك مرلن ق سكىن حىو طىعؽ لناىقد
أح إه ة
ا ذو اكنة رل فل راناو
 4أا م.
مذله سواىا فسشىا نى ر رق ،را ىجك
مرلىىىنلو أفىىىق اكىىىج ( :طىىىاوك لشىىىا رة عين ىى
أطلكىىى أل ىىى لػ ػىىى ك أحىىىىوى علىىى ردتثىىى
ىى وهىى رلوػ ػىى ك رمث أث
رن ىىىنة رلىى
ا ىىىىىنم علوهىىىى طىىىىىا د مذ فىىىى أطىىىى ق ىىىىىجلل
لػ ػىى ك ع هلىى أطولهىى علىى ىى أ رلظىىك )
ؾ.66
جلسج  ،عتزث كال رل ىل هوميى
سوا ىىى اظىىى عو رذتىىىزث مرق،د ىىىن ر ذ فىىى
ىىق على مرلن ىىق كىىن
رأ ذ ى على عىىنم
لت ظل د مإث ذ ف ست ذ تق عل هوميتىق
ى رلي وى رقحدلوى ى ق وى يى أث فا دتىىق
رلي و رليسشو د طىا اُشىج ،رلكتى د م
عتق ق ن أث ايها و ة رنفش ث سجى ح لكه .
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ذهادة سن رجل فدائيّ
(الثورة الكامنة يف رواوة قاع البلد لصبحي فحماوي)
أمين احلسن*
العامل وبدأ من ستبة بويت

*ردول محزاتوف

ألنَّ الرواوةةة هةةي األقةةدر سلةةا البةةوهل بةةا واجسال واألحةةة ال ةةافة
توثوق ا مو العامَّة والذاتوَّة .نَّها بوابةة متتوحةة سلةا احلوةاةال تكاةب مةا بهةا
مةةن لةةال وقةةبوال خةةظ وذةررال زلةةق وقهةةرال سةةة ت صمةةي سةةوامل بة ة يف مةةان
ومكان معونني من خةل ادت راء مااسر كامنة داخل النتوس الباروَّة مبةا وةثظ
الدهاةةة والاةةعور با،تعةةةال والتائةةدةال ربع ة ا مةةب محةةل ردةةالة نبولةةة هةةي ردةةالة
األدب ا،لتز ب ضاوا اإلنسان سموماا.

ٔبعد:
ىأأَّٞ
"فأأُّٖبٕمل ي ٖ أأا يىأأَّ ٖاأإِٔءي
وَ جنب ,ل َ لطٕ يف أضأمىاْ ىل لطإٔ يف,
يف ظّأأسٓ ومٗأأإُٔ ضأأ تٔ ,يف زٟاٗأأْ أأأَّز وأأأَ
لطي لصعَّف" ِ ر تُفااح لسٔ ٖ ٛبّر لقٕه
ٗأأأدز دىأأإٔو وأأأٍ لأأإٔه أأأَُّ لػأأأَّعس زوُ
ملعسٔف عس ز:
 بعضأأأأّي ٖػأأأأسمل لمطأأأأ سٔ ,ل أأأأَءبعضّي ٖػسمل َّٖ ,غٗخ ,لٗ حٕ.

أٔل٠ك لَّرَٖ تٕ لت عمّٗي لٍ بَّت ,فإَِّ يف
ل حس  ٞو ٛ٠عًَّ".
أ أ ,ٚ
خلأأأأل حتأأأس ذبأأأت لعبأأأَّزٚ
فحطب وٕزٔ ٍَّ لدٖينِّ لّٕٗو ِأي وأَ تإَِّٔ يف
ل أأأأأحس  ٞبعأأأأأدوَّ سجأأأأإٔ وأأأأأَ و أأأأأس .أوِّأأأأأَّ
لفمطأأأأأأطٍٗٗبُٕ لَّأأأأأأرَٖ ٌُ بأأأأأإٔ ضأأأأأأٍ8441 ٛ
ملػأأأةٔو ,ٛفمأأأي ٖعأأإٌَّٔ لاٗأأأْ يف مأأأحس  ,ٞبأأأن
لمجٕ ٞلٗي ٔ ,لاػأسو بأت لبمأد ُ ٔ ,لػأاَّت
*
لظَّي...

حول العهواى:

خط أمحر(:)1

لقَّع أضفن أ ِّٙغأٍِ٘ٔ ,ٞأَّ لقأَّع ع ٖعأين
ضأأأأأفن و ٌَّأأأأأَّأل ,ىلٌءىأأأأأَّ ضأأأأأفن يف لقأأأأأَّع

يف ىلِأأد  ٞومػأإًٔ بفَّمأأم ٛوٍقٕيأأٔ ,ٛلأأٗظ
ٌقطات فٕق بعضّىَّّٖ ,د ٙل َّتب عىمْ ىل
*

قاص وروائي من سوريا.
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عجاىَّعِّ٘ أٖضَّأل ,أ ٙجمىٕع ٛلٍَّع ملّىءػت
ملٍطِّٗت.
ٔ لبمأأد لفأأس أٔضأأٍ وأأَ ملدٍٖأأ ,ٛلأأد ٖعأأين
لٕيَ يمَّْ ,فٌُّت تطُّلين" :وَ أ ِّٙبمأد أٌأت "
أجٗبك بفخس:
 ضٕزٖ.ٛٔ لبمد حَّل ٛجماىعٗء ٛضأَّبق ٛعمأ ٜملدٍٖأ,ٛ
وٍ أُء لَّع ملدٍٖ ٛتسو وس ز أل اله لسٔ ٖ.ٛ
لسٔ ٖ ٛشوٌََّّأل ٔو ٌََّّأل ٔغخ َّٗت:
جأأَّ ٞعمأأ ٜلطأأَُّ لأأس ٔ ٙيف لمٗمأأ: ٔ ٛ
"يٍأأأأت وطأأأأاػسلَّأل يف ٌأأأإٔو٘ حأأأإٔ ل٘ لطأأأأَّعٛ
َّوٖأأأ ٛعػأأأس ٚلأأأٗالأل وأأأَ ٌَّّٖأأأ ٛغأأأّس مل عأأأًَّ

."8491

ٔدبأأأأس ٙأأأإٔ وص يف لعَّمأأأأى ٛزوٌٗءأأأأٛ
عىَُّ ,فَّلسٔ ٖ ٛوأل ٝبٕمف و ٍٔ ٛأمسأَّٞ
لػٕ زع ٔ حملَّه ٔؤز لطٍٗىَّ ٔ ضٕ قٔ ,غأ
أأأَ لقأأإٔه ىلٌّأأأَّ تٕ ِّأأ
ذلأأأك يأأأج لدزجأأأٛ
مل َُّ جبد ز.ٚ
أوَّ غخٕمَّّ لسٟٗط:ٛ
 )8هلسبٗأأد عٕال لسجأأن لعجٗأأب) ملأأَّزو
عسٖض ملٍ أبت ذٔ لطإٔه لفأَّزع لَّأرٖ ٙػأبْ
"يأأأأسش ُ يف بأأأأالو وغأأأأَّه" مأأأإٔتْ جّأأأإٔز,ٙ
ٔغأأ مْ وأأأدِؼ :غأأأعس يٕٖأأأن غصٖأأأس ,وطعءأأأي
ضأإٔ وٓ بػأأٗب ٖابأأدٖٔ ,ٝاطأاءس بأأت ٍَّٖأأَّ جدٖمأأٛ
وسبٕي ٛمف زأضْ...
 )2لأس ٔ ٙبأَ ودٍٖأأ ٛخلمٗأن يف فمطأأطت
حملامأأ :ٛضأأَّو٘ لٍأأَّظس لطَّلأأب شِأأس ٙضأأٍٛ
َّ
ٌَّٗ ٛيأب يف جَّوعأ ٛشِأس بَّلقأَِّس ٚيّٕزٖءأٛ
و أأس لعسب ءٗأأٖٔ ,ٛظّأأس ىلىلأأَّف ٛىل غخ أأٗءَّت
أ أأس ٌَّٕ ٝءٖأأ ٛعدٖأأد ٚبطأأن مأأف ل مىأأَّت ِأإٔ
حٗأأأَّ ٚلػأأأظف ٔ لبأأأةع ٔ لػأأأقَّ ٔ ٞلقّأأأس لَّأأ
191

تعٗػأأأأَّّ لػأأأأخٕ عىٕوأأ أَّأل ع ضأأ أٗءىَّ هلسبٗأأأأد
عأإٔا َّلأأرٖ ٙقأأٗي وأأٍ لأأس ٔ ٙيف غسفأأ ٔ ٛحأأدٚ
بفٍدق لٕ و " ٙمل أٍءف بُّلأن وأَ ،ىأ ,ٛلٗبامأٍ
و مْ لػسبَّ ٞممََّ لأٗظ هلأي بٗأت ,أٔ لأٗظ هلأي
جأأسَٖ وأأَ
أِأأن يف تمأأك لمٗمأأ ٛملعفأأس ٚبػبأأَّز ملّ ء
لبقٗءأأأ ٛلبَّلٗأأأ ٛوأأأَ فمطأأأطت لَّأأ ياىأأأن يف
حصٖأأس ُ ملَّىلأأ٘ تٕحٗأأد حاالهلأأَّ ذبأأت ألأأد ً
لعدٔ"
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زٔ ٖ ٛع تاجأَّٔش ملعٍأ ٜملأُّلٕف يف حب أٛ
تقمٗدٖء ٛعا تطمطن ٕ وص يف لٗأَّه عػأس .وأَّ
وَ عقد ٚتبحث عَ حمَِّّّ ,بن ح ََّّٖت تإ لأد
وجن ألف لٗمٔ ٛلٗم ,ٛوٍ عأسا وطأَّٟن جدٖأد,ٚ
ذبدص هلر هلسبٗد ملط ت ملعجأس يف عٗػأْ,
ٔيٗف تػٗءس عىمْ وَ عاءَّه ىل بَّ ٍٟبَّلٔ ٛمٕعأل
ىل :

اليوم السابع
تقأأإٔه ٖأأأ ٛل س أأأ ٔ :ٛلفجأأأس ٔلٗأأأَّه
عػسٔ يٌُّ٘ بَّلس ٖٔ ٙسوب:
 لَّٗه عػس ٖٔقًٕ لفجس.لَّٗضأأَّأل عمأأأ ٜلَّٗوأأأ ٛلطأأأِّٗد ملطأأأٗح عمٗأأأْ
لطالً وَ وٕتْ لّٗب َّٗ ٚلمٍَّع ,بٍٗىأَّ لأًَّ
هلسبٗأأأد وأأأَ بةضأأأْ ٔعٗػأأأاْ ملصزٖأأأ ٛل أأأُّو ٞ
لٍٗفِّر وٍ زفَّلْ بطَّه عىمٗء ٛفد ٟٗء ٛورِم.ٛ
 ِن ،حتلدوَّأل...

 -ع ّٖيب ,فىط  ٚلٍضَّه تُّ ر يسٖقَّّ

ٔغأأأأأسف لٕ بأأأأأ ٛأُ ٖسىلأأأأأ ٜلعال غمأأأأأب
لٕ ب أً ي ٖػمب
يىَّ ٖقٕه غَّعسٌَّ لطٕزٙب ل أب عىأس
أبٕ زٖػ.ٛ

شهادة عو رجل فدائيّ

تُّ أأر لسٔ ٖأأ ٛجمسَّٖتّأأَّ يف تأإٔشع أأدٖث
ٔ أأإٔ ز عمأأأ ٜلأأأس ٔ ٔ ٙهلسبٗأأأد ٔضأأأأل أأأَّش
يٗأأأأن ٔتػأأأأَّبك ِأأأأَّو ىل أُ ٖقأأأإٔه هلسبٗأأأأد
لمعجأإٔش عأأَّزف أبأإٔ غمٗأإُٔ":ي ٖعأأد أوأأَّو٘ ىللَّأأَّ
لٕيَ"
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يف ضاػأأأس ق وطأأأب لٍَّّٖأأأ ٛلسٔ ٖأأأ ٛلَّأأ
لإلأأٍ لقأأَّز  ,أٔ لأأن :ىلأأسبٛ
غأ َّمت يطأأس أل َّ
ت لقأس ٚٞ
وعمِّي يىأَّ أعاقأد ,ىلذ بعأدوَّ ضأ ٗ ُ
حٕ وص وُّلٕف ,ٛمأحٗح أٌءّأَّ دصٌأٔ ٛوةضأف,ٛ
ل ٍءّأأأَّ دبأأأس ٙيف ٗأأأَّ .ٚفجأأأُّ ٚىلذ بأأأ٘ عمأأأٜ
وػَّزف لٍَّّٖ ٛأفَّجُّ خبَّ  ٛغأ عَّوٖأ ٛبعأدوَّ
ضأأأَّزت وطأأأَّزَِّ غأ أ ملفأأأَّزق أأإٔ وص ٗأأأَّٚ
لطبٗعٗء ٛملعاَّو ٚيف لَّٗه ضت عَّوٖء ,ٛلٗظ فّٗأَّ
وَّ ٖأدعٕ ىل ل لبأب أَّذق ,ع ضأٗءىَّٔ ,حنأَ
ٌطاق أأ٘ وأأَّ هلأأس ٙهلأأر لػأأخي " لطسش ٌأأ٘"
عا عٗين لس ٔٔ ,ٙمبد و حآٔ ,مآ أٖضَّأل,
ََّّٖت يف
وَ اله ضالض ٛحٕ وص ,تػبْ
لػاّأَّ حمل ءٗأأ ٛلبطأأٗطٔ ,ٛغخ أأَّٗتَّّ ملعجأأسٚ
ملط ٍٗ ,ٛفال ٔجٕو لػخ ٗ ٛغسٖس ٚد فٛ
حاء ٜلػخ ٗءَّت لػسٖس ٚوفعاَّّ ظسٔفَّّ وفعأَّأل
ىل لػسِّ ,يٌُِّّ٘ بّر لطَّلأب شِأسِٔ ,ٙإٔ
لأأأس ٖٔ ,ٙسٖأأأد لاُّيٗأأأد أُء خلأ أ يف لٍأأأَّع
يبأأٍ ٔ ,لػأأس يأأَّز  ,حطأأب لقَّعأأد ٚلفقّ ءٗأأٛ
أ
ملعسٔف ٛحاءأ ٜىلذ وأَّ ٔمأمت ىل لف أن
حَّٔلت ضادز ك وَّ لسأتٔ ,أٌَّ أضُّه ٌفط٘:
 ِأأن فأأَّتين أُ أٌابأأْ ىل ِأأر هلسبٗأأد,ٔلأأأأد يأأأأَُّ أأأأَّٟس أل يف أعىَّلأأأأْ ,اأأأأصُ أأأإٔزٚ
يَّؤٍ ,ٛأٌءْ حاءٖ ِٕٔ ٜاحأدءص حأدٖجَّأل ٖ ,أفْ
لأأأس ٔ ٙبأأأَّلجس س ٚأحٌَّٗأأأَّأل ,أٔ "ٖبأأإٔ ب أأأالً ي
ٖ أأَ وأأَ لضأأسٔز ٚلبأإٔ بأأْ"  284يأأَُّ
ٖقٕه ِر ل الً حبىٕلأ ٛوأَ لجإٔز ٚلد مٗأٛ
خءضأأأت عأأأَ غأأأخي وعبأأأُّ,
ل َّوٍأأأ ٛلَّأ أ

ٖطاعس يف و مْ بَّلظمي ٔ ملعٌََّّ ٚلقَّضأٗ ٛلفظَّأٛ
لٗ ُٕ فد ٟٗءَّأل جبد ز ٚبعدوَّ عٌَّ ٜوَّ عٌََّّٓ وَ
ظأأأسٔف تّجأ أ حملاأأأنِّ ل أأإٌِّّٔٗ٘ ٔ ,ضأأأابَّحٛ
أزىلأأْٔ ,ضأأسل ٛحاللأأْ ,أل أأد أغٍَّوأأْ يىأأَّ
ٖطىَّّٗ ىل ٕ ٌٍَّ لبدٔ ,وأَّ وفأٍ ٔ لأدٓ لماٗأْ عأا
لسوأأَّه لػَّضأأأع ٔ ,ٛلطأأس مل ملضأأأمِّن ,لاػسلأأأْ
لسوَّه لطٍٗٗ ٛيف أ ٍَّ ٞدَّٔلاْ ىلٌقَّذ غٍى ,ٛوَّ
ٖأأةو ٙىل جمٗ٠أأْ عج٠أ ألأَّ ٖبحأأث عأأَ عىأأن ,أِّٙ
عىأأأنٖ ,قٗأأأْ غأ أسء عأأإٔع ٔ ,عأأإٔع ذه ٔوٌَّّأأأٛ
و ٟىأأ ,ٛفاٍاّأأك يس واأأْ ,لدزجأأ ٛأ ءٌأأْ عٍأأدوَّ
تٍاقأأدٓ ملأأسأَّ ٚل أ ضأأامطفاْ يف لطأإٔقِٔ ,أإٔ
ٖعىأأأن عاءأأأَّعأل عػأأأأس ٚوٌأأأٌَّ ٖػأأأأعس بأأأره ِأأأأرٓ
عطٗ ٛىلذ ي ٖعد ٖػعس بَّعٌا َّز وّىَّ ٖ أَ
ٌءْ وّأصًٔ وأَ لأد نِٔ ,إٔ ٖطأىِّْٗ " ٌا أَّز أل
خمامط ألَّ مبس ز ٚهلص ٔ "ٛمٕعأل ىل تمك َّو ٛ
يف ملعاقأأأأن حأأأأت ٖطأأأأُّه لطأأأأجَُّ ل أأأإٌّٔٗ٘
ضس ٝلفمططٍِّٗٗت:
وَ ٖػعس ب س واْ ,فمٗخس ىللًّ٘.فٗخس أض ُٖ ,فسءغ زمَّ
زأضّٗىَّ.

وطدضْ يف

ٔأٌت تا فح عٍََّٖٔ لف إٔه دبأد :لمٗمأٛ
ٔ  ,لجٌَّٗأأأ ,ٛلجَّلجأأأ ٛحاءأأأ ٜلطَّوضأأأٔ ,ٛيف
ٌَّّٖاَّّ

ٌ 839قسأ:

 ىلٌءْ ٖط س ي٘ ٖاخدءز ,لٗاحىأن عًََّّٗ ٚل ع ٖسٖدَِّٖ ,ا أسف ٔيٌُّءأْ ٖعأٗؼ
ٍِأأأَّ وةلَّاأأأَّألٖ ,احفَّأأأص،ٔ ,ضًّأأأس ٌفطأأأْ ,يٌُّءأأأْ
وطَّفس بعد أضبٕع.
ىل أَٖ فٌَُّّ ع أعسف.
بعد ذلأك ٖأُّت٘ لف أن لَّأر ٙعٍٕ ٌأْ لٗإًٔ
لطَّبٍِٔ ,ر ِٕ لٗإًٔ لٕحٗأد لَّأر ٙعٍإُٔ بأْ
لأأس ٔ ٙف أأمْ مل "ٖأإًٔ" بأأده "لٗمأأ "ٛفمىأأَّذ لٗأإًٔ
لطَّبٍ
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ٌعمأأي أُء خ مأأ ل أإُٔ يف ضأأا ٛأٖأأًَّ,
ف أأأَُّ لٗأأإًٔ لطأأأَّبٍ عٍأأأد ملطأأأمىت ِأأإٔ ٖأأإًٔ
عىع ٔ ,ٛلّٗإٔو ٖإًٔ لطأبت ٔ ,ملطأٗحٗت ٖإًٔ
حد.
ٖقٕه لس ٔ ٙيف بد ٖ ٛف مْ ِر :
وعٌَّ٘ هلسبٗد لصَّٖزتْ ٖإًٔ غأد عىعأ ٛيف
دمََّّت عبَّل٘ بطٕق لبَّلٔ .ٛعٍْ ٖدٔز دص
عا ضة ه:
 ملَّذ ٖ ُٕ ًٖٕ عىع ٛوبَّزيَّألفُّٗت٘ جٕ مل لس ٔ / ٙلطَّلب شِسٙب:
محب ,حطب ٔجٌّ ٛظس ,ٙأُ ٖبأَّزيٕ
ينء ًٖٕٖ ,عىمُٕ فْٗ عىالأل يٗبَّأل ,ع ًٖٕ عطمأٛ
فحطب.
لبأأن ذلأأك لأأَّزُ هلسبٗأأد عأإٔا بأأت حَّلأأٛ
لٍأأإًٔ يف لمٗأأأن ,أٔ لمٗمأأأٔ ,ٛحَّلأأأ ٛل أأأحٕ يف
لٍّأأَّز ,أٔ لٗأإًٔ ,حطأأب لاعأأب لأأد ز عمأأٜ
ألطٍ ٛلٍَّع:
وَ لَّه ىلُ لٍأَّٟي وٗأت ِأر غأ مأحٗح.
لٍَّٟي غخي س ,ت َٕٖ س ,ضمٕك س,
ع غأكَّ أ ءُ لأْ عاللأأ ٛبػخ أْ ل أَّح٘ ٌّأأَّزأل,
ل ٍءّأأأَّ عاللأأأ ٛوالبطأأأٍَّ لَّأأ ٌستأأأدَّّٖ ٌظٗفأأأٛ
وٍىقأ ٛبامأك لَّأ وع ٍَِّأَّ يف يػأت لػطأأٗن
بَّملأأَّ ٔ ٞل أأَّبُٕ ِٔ ,أأر لٕ حأأد و ءٍأأَّ ُٖ أأفِّ٘
وػ أ الت ٖٕوأأْ بأأَّلًٍٕ، ,مِّمأأَّّٖ ,أأرِّٔبَّّ ,أيء
ٖ أأإٔ٠ِٗ ٙاأأأِْٔ ,أأإٔ ٖ أأأحٕ بٍفطأ أٗء ٛجدٖأأأدٚ
وػطٕعأل ٌظٗفَّأل.
فّأأأأأن ضأأأأأافَّا هلسبٗأأأأأد يف و ٌٍٕأأأأأَّت
مدزٓ ي٘ ٖطاحفظَّّ ِر لأس ٔ " ٙلأديإز
عأأَّوع٘" وأأَ أجأأن أُ ٖاف أسءغ بعأأد ذلأأك لٍّأأَّزٓ
عدٖدٕٖ :وْ لطَّبٍ ع ضٗءىَّ ِٔإٔ ٖةيِّأد أٌءأْ
ٖط يف ٌٕوْ ,لرلك ي ٖساَ لًٍٕ عم ٜضأطح
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لفٍدق ,فّن يَُّ ٖط يف ٌٕؤِْ ,إٔ ضأ٘
لمَّٗل٘ لطت يف لَّع ودٍٖ ٛعىأَُّ  /لأَّع لبمأد,
لٗ حٕ يف لًٕٗ لطَّبٍ عَّٟد أل ىل فمططت

ممهدات اليوم السابع:
يف جأأأأَّوٍ ٖقأأأأ لأأأأس ٔ ٙعمأأأأ ٜطٗأأأأب
عىعأأأ ٛأُ ٍٖأأإٔٓ باطأأإٖٔ ٛمأأأفٕف ملطأأأمىت يف
أن و أأأَُّٔ ,لأأأٗظ تطأأإٖٔ ٛمأأأفٕف زجأأأن
يأأ ِّ
فحطب ,ل َ إلوًَّ ع ٖطاجٗب لْ بأن رلأْ
ب أأالف ٛوُاحجِّج أَّأل أُ خلطبأأ ٛو إبأأ ٛضأأمفَّأل.
ىلذُ ِٕ رعُ عّ ٛلػسعٗءَّ ٛل ع تطاجٗب
لاطأأإٖٔ ٛمأأأفٕف ملطأأأمىت يف وٕ جّأأأ ٛلعأأأدِّٔ
ل أأأإٌِّّٔٗ٘ لػَّمأأأأبٔ ,لبأأأأن ذلأأأأك أضأأأأقطت
لأأأسيَ لطأأأَّوع يف إلضأأأالًِٔ ,أأإٔ عّأأأَّو
حامأأت أزا وطأأمىٔ ,ٛأبقأأت عمأأٜ
َّ
ملق أدءع ىلذ
زيَُّ خلىطَّ ٛل ٌعسفَّّ وٍ ذلك ٍٖبِّأْ ىل
ىلسٔز ٚلقس  ٚٞلف سٖء ٔ ٛلعمىٗء.ٛ
َّ أأأَّأل حبضأأأإٔز مأأأأحف٘ مسأأأأْ مأأأأدُٔ
مأأجي هلأأس ٙحأإٔ زأل وطأ ءٕعأل وأأٍ مأأَّحب لبَّلأأٛ
عبأأأَّل٘ ,فّأأأن ِأأأ٘ وعأأإٔ ٚأُ ٖ أأإُٔ إلعأأأالً
غأأأَِّد أل عمأأأ ٜأأإٔ وص ٔ فسٖأأأَّت ملافَّلىأأأ/ٛ
غَِّد ح بَّلطبٍ.
يف لمٗمأأأ ٛلطأأأَّبق، ٛأأأَّٔه هلسبٗأأأد ىلجأأأس ٞ
جس حأأأأأ ٛزتأأأأ لفاأأأأ يف َّمأأأأأستْ لٗىٍأأأأأ ٜيف
ملطاػأأف ٜلطمٗأأٌَّ٘ ل أأَ لبأأٍ لجقٗأأن لعٗأأَّز

 )3ع دِّزٓ ىلذُ ٍَِّلك غَّ٘ ٞزق لمعَّو ٚحنأَ
أوأأًَّ غأأخي غأأ لَّبأأن لماخأأدٖسٔ ,بَّلاأأَّل٘ ع
ٌطاطٍٗ وٕ جّاْ بَّ ضَّلٗب ملعاَّو ٚيَّلاخدٖس
بأأَّلبٍ وّىأأَّ ٖ أأَ عٗأأَّزٓ وأأَّ ٖدفعأأْ ىل لطأأٍ
غأأس ٖت ٖدٖأأْ ,فّٗأأسمل يبأأَّ ٞوأأَ ٔجّأأْ وأأٍ
تعمٗن لس ٔ ٙبَّلقٕه:

شهادة عو رجل فدائيّ

أتفّي وٕلفْ فقد لسأت يف زٔ ٖ ٛعَ حَّلأٛ
ودٍٖ ٛعسبٗأ ٛوػمٕبأ ٛعمأ ٜأوسِأَّ وأَ وأدُ ألأف
لٗمٔ ٛلٗم.ٛ
فجأأُّ ٚأأاله لطأأّسٖ ٚأأُّت٘ ِأأَّتف فٗخأأس
هلسبٗد وأَ لفٍأدقٔ ,ي ٖعأد ىلع لبٗأن لفجأس,
ٔع تأأأريس لسٔ ٖأأأ ٛغأأأَّٗ٠أل عأأأَ ِأأأر ملٕىلأأإٔع,
فٍطُّه:
 ىل أَٖ س ٔوَّذ جس ٝاله ىلجس ٞمل َّمل ٛهلَّتفٗءٔ ٛأَٖ أوض ٜينء ِأر لٕلأت
حاء ٜلفجس
تط ت لسٔ ٖ ٛعَ ذلك.
حأأأَّٔه يف لمٗأأأَّل٘ بعأأأد لطَّوضأأأ ٛوعَّعأأأٛ
ٌفطْ عٍد غٗخ ٖطاحضأس ٔلٗأَّ ٞل أَّ ت,
ٔ أأس عأأَ وأأَ جطأأد لبػأأس ,فمأأي ٖفمأأح ُء
ِرٓ وعَّعَّت بَّٟط ٛبَّلاُّيٗد.
بعأأأأد ذلأأأأك ٖعمأأأإٔ أأأأدٖث عأأأأَ وعسيأأأأٛ
ل س و ٔ ,ٛعٌا َّز الهلَّ عمأ ٜجأٗؼ لعأدِّٔ
عأأأأسء ز بعأأأأد ذبأأأأَّلف عأأأأٗؼ زوٌأأأأ٘ وأأأأأٍ
لفد ٟٗت غأَّٔع ,أيء حَّلأ ٛحاقأَُّ و مأ٘,
يٌُّءىَّ ِ٘ لقٕه لف ن " :لجٕز ٚيف لد ن".
ىلٌءأأأْ لٗأأإًٔ لطأأأَّبٍ ,لأأأٗظ ٖأأإًٔ ضأأأ حٛ
يَّملأُّلٕف ,بأن ٖإًٔ عىأن جمٗأن بعأدوَّ ضأاُّوَ
هلسبٗأأأأد عأأأإٔا ضأأأ تْ لر تٗءأأأأ ٛلأأأأد ٝلأأأأس ٔٙ
وطا ىالأل ممِّّأد ت ِأر لعىأن لٍبٗأن هلأَّوف
لإلفأأس عأأَ أضأأس ٝوعأأاقمت يف ضأأجُٕ لعأأدِّٔ
ل ٌِّّٕٗ٘ فسًٔ ,يف ملأسء ٚلجٌَّٗأ ٛوأٍ لأ مل
لسٔ ٖأأأ ٛوأأأَ ٌَّّٖاّأأأَّ ،أأأدِّوِي بأأأَّلقٕه :ضأأأجٍَّٞ
ضَّٗضأأأِّٗتٔ ,يٌُّءأأأْ ٖبحأأأث عأأأَ لأأأَّؤ ٚيٍأأأِّٗت
ح ىأأأَّٖ ,ٞأأأدٖسُٔ أأإٔز ٚلأأأد ن لفمطأأأطٗينِّ
ُ!

خط أمحر ثاى:
يف ل أأأأأفحَّت ٔ 21 ,29غ ِىأأأأأَّ ٖأأأأأسو
حأأدٖث عأأَ لاٗأأْ يف ل أأحس  ٞجمأدءوأل ,فأأُّلٕه
لعمَّأأأْ تأأأُّ بس لأأأس ِٔٔ ,ٙأأإٔ لطأأأَُّ حأأأَّه لسٔ ٟأأأ٘
مأأأبح٘ فحىأأأَّٔ ,ٙبَّلطأ أ  ٚلّٕٗوٖءأأأ ٛتّٗأأ ألأَّ يف
محس  ٞلٍقب بت و س ٔفمطأطت وأدء ٚأزبعأت
عَّوَّأل .ل َ ٖبق ٜلطة ه وطسٔحَّأل:
ملأأأأأأَّذ ِأأأأأأر لاػأأأأأإٖٔؼ عمأأأأأأ ٜلػأأأأأأاَّت
لفمطأأأأأأطٗين ,أٔ لمجأأأأأإٔ ٞىل ألطأأأأأأَّز زا
لَّيب ,ٛىلُ غ٠ت ,فَّلػعب لفمططٗين ي ٖعأَُّ
لاٗأأأْ يف ل أأأحس  ,ٞيىأأأَّ لّٗأأإٔو ,بأأأن عأأأٌَّٜ
ٔلَّضأأأ ٜلأأأاّج ٔ حأأأااله أزىلأأأْ لأأأٗظ ِأأأر
فحطب ,بن لإضٍ لد ٟي عم ٜحطَّمل أز ىلْٗ
أأأأَّز

خل أأأأب ٛيأأأإٔ ه لٕلأأأأت ٔمأأأإٔعأل ىل

ٔ لاجٍٕٖ ٔ لقان فٌَِّّ٘ بال واِّز ,يىَّ ح ن
يف ملعاقن إلضس ٟٗم٘ءٔ ,يىَّ حدص يف عأدٔ ُ
حصٖس ُ  8499حت لان عٍٕو ل أٍَّّٖ ٛبأدً
بأأَّزو عٍأإٔو مل أأسٖت بعأأد ضأأاالوّئِ ,أأر
خمَّلف لمػس  ٍٟلدٔلٗء ٛيف وعَّوم ٛضس.ٝ
ُّٖت٘

دٖث عَ لاْٗ وب س أل يف لسٔ ٖأٛ

أأ بعد إلِد  ٞيبعَّأل أأ وٍر لمٗمأ ٛلجٌَّٗأٔ ,ٛحنأَ
ٌعمأأأي أ ءُ يف فمطأأأطت مأأأحس  ٞلٍقأأأبٔ ,عمٗأأأْ
فُّز ىلَّّٗ عىٕوَّأل شز عٗأٛ

أب ,ٛتُضأسمل فّٗأَّ

وجَّه عم ٜلصز عَّت ل أب  ٚيَّ ىضأَّٗت
ٔ لصٖإُِ ,ر وأَ ٌَّحٗأٔ ,ٛوأَ ٌَّحٗأ ٛأ أس,ٝ
فحاءأأأ ٜمأأأحس  ٞلٍقأأأب ع أعاقأأأد أُء أمأأأحَّبَّّ
لفمطأأطٍِّٗٗت ٖإِأإُٔ فّٗأأَِّٔ ,أأن ٖاأإٔٓ ملأأس ٞيف
أزىلْٔ ,لٕ يٌَّت محس ٞ
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رواية مقاومة
أ أأأ أل ي ٖقأأأأن لأأأأس ٔ ٙوأأأأٍ ٌَّّٖأأأأ ٛلمٗمأأأأٛ
لعَّغسٌ ٚاّت لمٗأَّل٘ لعػأس ,بأن ضأطَّس خبأأل
عسٖضٌ :اّت زٔ ٖ ٛلمَّٗل٘ لعػس ,وَّ ٖعين أُء
زٔ ٖأأ ٛجدٖأأد ٚبأأدأت وأأٍ ٌأأدعع عىمٗءأأ ٛفد ٟٗءأأٛ
ورِم ,ٛيىَّ لٕ أُء يسٖأ لجإٔزٌ ٚفأاح ُ ىلذ

لسٔ ٖأأ ٛلطأ ٖء ٛلمسجأأن لفأأد  ٟ٘هلسبٗأأد عأإٔا
ي تٍاأأْب بعأأدٔ ,وأأَّ ٖ ىمأأأَّّ ِأإٔ ِأأر إل،أأأَّش
ملقًَّٔ يف لمَّٗل٘ لقَّوو ,ٛأٔ لًٕٗ ت٘ غأدأل,

ىلذ ٖقأأأإٔه لأأأأس ٔ ٙيف  234أأأأت لسٔ ٖأأأأ,ٛ
ٔيٌُّءْ ٖقإٔه أت زٔ ٖأ ٛلأَّع لبمأد وأٍ ٌطأالق
ملقَّٔوَّ ٛل ضٕف تطاىسٔ ,تطاىس...
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ألبوم
فلك حصرية

غلْ أبٌاب الرٍخ هكف أصرغّ غرٌب محمَّلّ بثكل وظٌالت المظرٌ ...غبٍر أهفاش
الرحٍل تكف غلْ حافّ الػمر ٌفَ داذلها صَٔ من لٌ ...صَٔ من التمهَ ..صَٔ من
استحالّ المضَ إلْ الٌرأٌ ،الهعر فٍما حملَّي األمشٌ ...ما ٍهظٌُ غلٍي الكادن
البػٍدٌ ،البػٍد البػٍد..
غلْ حافّ الصمت هكف ـ ربما ـ بزوٌ ٌقد أفرغها الزمان من جػبتي غاماً مامالً
عفرهاً باستمرارها فَ الحٍاٌِ ،رحٍلي إلْ أرقامي التارٍذٍّ المتراممّ غلْ مفترل
الظرلٌ ...معالت المرٌر ...فَ جداٌل المضَ ٌالكدٌنٌ ..األحزان ٌاألفرادٌ ...الفٌز
ٌالذسارٌِ ...الحب ٌالمرًٌ ..السكٌظ ٌالٌقٌف ٌاقتهاص لحعّ الحكٍكّ ٌورٌبىا ٌ...
ٌٌ ....
غلْ حافّ الحلن هتأمل رحلّ لن تمن بداٍتىا بفػلها ٌلن ٍمٌن اآلن هىاٍتىا
برغبتها ...ومذا ٌجدها غلْ أصرغّ الرٍخٌ ...قساٌِ الىظٌالت ...رٍصّ مهاٌ ...ملمّ
بتهاٌ ...ذمرٓ آلٍهاٌ ...قد قال المبدع جبران ذلٍل جبران :إهما الهاش سظٌر ....متبت
لمن بمأ...
سظٌر لن تأذذ حال البكأٌ ...مأ لن ٍتٌقف غن الػٍاب ٌالسبال ٌالرمط
ٌاالذتفأ ٌالتبدل ٌالجرٍان ٌالتصفٍل إلصراقّ صمش ٌالتلٌٍخ لرحٍل ضٍأ غلْ حافّ
األماهَ ،هحاٌل أن همٌن أقٌٍأ ٌقد غادرتها محظات الحٍاٌِ ...ربما بػضىا ...ربما
أجملىا ربما أمثروا سىٌلٌّ ..تكرباً ٌاقتراباً من ذٌاتها ٌأرٌاحها ٌأحالمها.
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غلْ حافّ بػط من الحلن هحمل المثٍر من الصٌل لٌجًٌ غادرت الزمن ٌلن
تػادرهاٌ ...دغت الحٍاِ ٌلن تٌدغهاٌ ،جًٌ محفٌرِ وها فَ الكلب ...متدفكّ مالحلن...
دافّٕ مالحٍاِ ...متجددِ مما الٌالدِ ...حكٍكٍّ مما المٌت ..تزداد ٍكٍهاًٌ ،تصبثاً بها...
بػٌاظفها بأحالمها ..بأحاسٍسها ..بأرٌاحها مما اللٍل الظافخ بإصراقّ صمش ٌقمر
ٌهجٌن ٌقصٍدِ حب سٌمرٍّ سجلت سبكىا بمٌهىا أٌل قصٍدِ حب فَ التارٍر غلْ
حافّ ٌٍن ٌٍلد جدٍداًٌٍ ،هتىَ ماضٍاً ...غلْ إصػاع حرٌف هػٍد ترتٍب بٍتىا الداذلَ...
ٌهتالغب بأظٍاب هسٍجىاٌ ...ألٌان سحرواٌ ...إظاللّ ٌسامتىا ٍستٌقفها غان آذر...
ضََ لها
فهرمط إلٍي الوثٍن ٌقد أتػبها الماضٌَ ...أحزهها بإرغامها غلْ ٌداع ٌهىاٍّ ٌرَ ِ
الذمرٓ غلْ أبٌاب الحهٍنٌ ...الضبابٌ ...المظرٌ ...الهدٓ المثكَّل بىظٌالت السمأ..
ٌغضب الثلٌج ٌقساٌتىا ٍسكظ راحلٌن ذارج لػبّ الحٍاٍِ ...مسٌن ذمرٓ سراباً...
بكاٍا صدٓ ...ماضٍاً رحل ٌلن ٍػٌد ...صٌراً باوتّ ٌبػد قلٍل ٍصٍب الذامرِ إغٍأ
إحضارون بتفاصٍلىن...
غلْ مفترل ظرل الحٍاِ تستمر رحلّ الػمر بألٌان قٌش قزدٌ ...محظات
اهتعار ...تفرز فَ الٌجدانٌ ...تػذٌ الذظا هحٌ المجىٌل ...فذفف الٌظٔ أٍىا
الحاضر الػإبٌ ...تمىل ...تمىل ...فبٍن مان ٌٍمٌنٌٌ ...لد ٌماتٌ ...جأ ٌذوبٌ ..أتْ
ٌمضْ ٌ ...ٌ ...تُذتصر حٍاٌٍِ ...ؤظر غمرٌٍُ ...ػٍَّب إهسان ٌٌٍُارٓ الثرٓ راحل...
ٌراحلٌ ...راحل.
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