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لْحة الػالف للفياٌ
ْٓلْٔس فٌْ نلٔفز
Julius von Klever
3733- 3657

رساو رّسٕ مً أصْل أملاىٔة بزع يف تضْٓز مصاٍد الطبٔعة.
ظَزت مٍْبتُ الفئة يف سً مبهزة ّّتتلنذ على ٓد "نْىشتاىتني فٌْ نْغلػً".
بياءً على رغبة ّالدِ ،التحل باألنادمئة اإلمرباطْرٓة للفيٌْ اجلنٔلة حٔح درس اهليدسة املعنارٓة ،بالتزامً مع تلكُٔ
درّساً يف رسه املياظز الطبٔعٔة مع "سْنزات فْرّبٔٔف" أّالً ثه مع "مٔدائٔل نلْدت".
بدأ يف عزض أعنالُ عاو  ،3653حٔح اقتيى الهْىت "بافل سرتّغاىْف" ّ الدّقة الهربى "مارٓا ىٔهْالٓٔفيا" بعض
اللْحات اليت محلت تْقٔعُ.
أقاو أّل معزض ميفزد لُ يف اجلنعٔة اإلمرباطْرٓة لتصجٔع الفيٌْ ّقد أعزب الكٔضز ألهشيدر الجاىٕ عً اٍتنامُ بعنلُ.
عاش حٔاة اجتناعٔة مضطزبة ّقلكة ّنارثٔة ،لهيُ استطاع أٌ ٓفضل إبداعُ الفين عً تفاصٔلَا ،فجاءت لْحاتُ يف
معظنَا ميضْٓة حتت لْاء املدرسة الزّميشٔة.
تعجّ لْحاتُ بتفاصٔل الطبٔعة يف خمتلف الفضْلّ ،بالعياصز البصزٓة ّاحلْٔاىٔة اليت شهلت جزءاً متياغناً مع لكطات
الصزّم ّالػزّب ّالجلج ّمع األشجار ّالبحريات ّاخللجاٌ ّالزٍْر ّاجلشْر ّاألبئة الزٓفٔة بعفْٓة استجيائٔة.
تيْع ألبْمُ اللْىٕ بني اخلافت ّاملصزم ّاهلادئ ّالضاخب ّالهئٔب ّاملزح ،إال أٌ نل حالة ميَا ناىت خاصة ّحتنل مً
الفزادة الصٕء الهجري.
مً أشَز لْحاتُ" :الػزّب يف الصتاء"" ،قبل العاصفة"" ،على شاطئ اليَز"" ،قارب على الصاطئ" ّ"صنت املشاء".
فارم احلٔاة يف لٔئيػزاد ّدفً يف مكربة "ومْلٔيشو".

ترمجة وإعداد :مرينا أوغالنيان

حديث الشهر

أراء ورأي آخر
قضية الشعر الجاهلي

()7

مالك صقور

تذت ؽّٖان "اٍسٗاَ ٖاٍطٖر "ٚم٘ اٍصؾر اٍحاٍْ٘ ..ودِّ اٍّاود اٍؾرب٘ اًٍبٗر
ٖٗسه اٍٖٗسه ٖمىاً ٍرؤٗتٔ اٍساط ٛتؾرٗنات استسدُٓا م٘ ُّاوص ٛاٍسّن اٍؾاُٛ
اٍت٘ تتذًِ باٍسٗاَ اٍحاٍْ٘ ٍد ٝتصًٍٗٔ ٍٍطٖر:

أو ًال ـ الخيال:
ْٖ اٍنؾَ اٍّنساّ٘ اًٍٍُه بطٗاف ٛاٍطٖر ٖتّسٗىٓا م٘ أّؼُٖ ٛأذادٗ ٛاٍبّٗ.ٛ
مٖٓ بذٌٍ ُسؤَٖ ؽن اٍطٗافٖ ٛاٍتالذِ ُؾاً ،إّٔ ٗطٖل ٍُٖٗقِ ُا ٗطٖل م٘ بّٗٛ
ؽعٖٖٗ ٛاذد.ٚ

ثانيًا ـ الصورة:
ْ٘ طٗق ٛحزّٗ ٟٛٗسحٓا اٍؾىَ ٍٗسزن مٗٓا تُثَ اٍذات ٍصذرُ ٚن صذرات
اٍُٖعٖـ ُّٖسٖح ٛطقٗرٖٗ ٚدؽٓا اّنؾاَ اٍداسَ أُاِ اٍسارد.

ثالثاً ـ الرمز:
ْٖ آًٍه اٍػٍسُ٘ اٍسازن ًٍّز اٍُؾّ ٜاًٍاُن ٖرا ٞؼاْر اٍتطٖرات ٖاٍُسبٖٞ
داسَ سالٗا اٍىطٗدٖ ٚسٍه أٍٗامٓاٖ ،اٍذاَُ باٍتاٍ٘ ًٍُّّٖات اٍّنش دٖن أن ٗبٗر
ٍٍٖؽ٘ ذي إبرازْا ٖدمؾٓا إٍ ٜاٍسػرٍٓ .ذا ،مٖٓ ؽُي أٖ بؾد ُن أؽُاي أٖ أبؾاد
اٍُؾّ.ٜ

رابعاً ـ الموقف أو الحالة:
ْٖ اٍطٖر ٚاٍت٘ تتراًب مٗٓا حٍُُ ٛن األمًار اٍحز ٟٛٗأٖ اٍطٖر اٍطقٗر ٚاٍت٘
تًّٖت ؽبر اٍتذْن أٖ االّنؾاَ ٍترو ٜباٍؾىَ إٍُ ٜستُٖ ٝا ُن ُستٖٗات اإلدراٌ ،مٖٓ
م٘ اٍنن ٗىابَ اٍُنِٖٓ م٘ اٍُّػي ألّٔ بّٗ ٛأٖ طٗق ٛسٗاٍٍُٖٗ ٛعٖـ ُا تتُرأٝ
مٗٓا اٍؾاػنٖ ٛاٍُصاؽر.
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خامساً ـ اإلحساش:
ْٖ ُرتب ٛصؾٖرٖٗ ٛاؽٗٗ ٛتنٖي مٗٓا اٍؾّطر اٍسٗاٍ٘ ؽٍ ٜاٍؾّطر اٍؾاػن٘.
ٖود ودِّ اٍّاود ٖٗسه اٍٖٗسه ْذٕ اٍتؾرٗنات ً٘ ٗحد اٍحٖاب ؽن اٍسؤاَ اٍتاٍ٘:
إٍ ٜأُ ٙد ٝأسُٓت األسٍٖٗ ٛاٍطٖر م٘ طٗاف ٛاٍُٖاوه ٖاٍُنُٖٓات ٖاٍذاالت م٘
اٍىطٗد ٚاٍحاٍْٖٗ ،ٛإٍ ٜأُ ٙد ٝأسُٓت ْذٕ اٍؾّاطر ّنسٓا م٘ تصًَٗ اٍُؾّٜ؟ ٖود
أسذ اٍّاود باٍذسبان أن اٍٖؽ٘ اٍحاٍْ٘ ًان ٗؾبّر ؽن ذاتٔ داسَ اٍىطٗد ٚباٍدرحٛ
األٍٖ.ٜ
باإلعام ٛإٍ ٜذٌٍ ،مىد ذدّد اٍّاود اٍىٖاّٗن اٍتاٍٗ ٛاٍُتذًُ ٛباٍسٗاَ اٍحاٍْ٘،
ْٖ٘:
 1ـ واّٖن اٍٖواٟؿ ٖاٍُؾػٗات اٍُٖعٖؽٗ.ٛ
 2ـ واّٖن اٍدٖامؿ اٍنٗزٍٖٖٗحٗ ٛـ اٍّنسٗ.ٛ
 3ـ واّٖن اٍناؽٍٗ ٛاٍذسٗ.ٛ
ُٗؾدُّ اٍّاود ٖٗسه اٍٖٗسه أن واّٖن اٍٖواٟؿ ٖاٍُؾػٗات اٍُٖعٖؽٗ ْٖ ٛاألصد
ؽُُٖٗ( ٛإن ٍِ ًٗن اٍىاّٖن اًٍٍ٘ اٍصَُٖ) اٍّاؼِ ٍٍسٗاَ اٍحاٍْٖ٘ ،اٍُتذًِ
بطٗاف ٛاٍطٖر ،من٘ رأٗٔ ،إن اٍىطٗد ٚتّسخ ٍذؼاتٓا اٍتطٖٗرٖٗ ٛاٍذّْٗ ٛاّبثاواً
ُن اٍٖواٟؿ ٖاٍُؾػٗات اٍىا ُٟٛاٍت٘ تًتّه اٍذات ،أ ٙأن اٍطٖر ٚتسرد ُن اٍٖاوؿ
ًُؾػ٘ وبٍ٘ ٗسبىٓا ٖٗصرػٓا م٘ آن ُؾاًْٖ .ذا م٘ تىدٗر اٍّاودٗ ،ؾّ٘ أن اٍسٗاَ
ّٗسخ أٍٗاه اٍطٖر ال ُن ذاتٔ بٖطنٓا مرافاً سابىاً ؽٍ ٜاٍتحرب ،ٛبَ ْٖ ٗىِٖ بؾٍُٔ
مٗطٖل ُّصآتٔ ُن ُاد ٚتحربتٔ اٍُؾٗصٗ.ٛ
ٖٗتابؿ صرذٔ ٍٖعؿ اٍطٖر ،ٚمٗىَٖٖ :تتأت ٜودر ٚاٍطٖر ٚاٍحاٍْٗ ٛؽٍ ٜاٍتٖطَٗ
ُن ْذٕ اٍسطٗط ،ٛألن اٍبٗ ٟٛتذعّر أرعُٗ ٛصترً ٛبٗن اٍصاؽر ٖحُٖٓرٕ.
ٗعرب اٍّاود ُثاالً ؽٍ ٜذٌٍ ُن صؾر ٍبٗد ذٗن ٗطه ّاوتٔ:
فلههههههههيف الزهههههه ه ا ا
اا

هههههه ه ا

يفهههههه ها ا ا
صههههههيفز عااههههههها هههه ه ا

هههه ه ا يف يفهههه ها ا

ا
ذُرا .ٞسه :أسرـ .حٓاِ :سذاب أراي ُا.)ٕٞ
(ْبابّ :صاػ .طٓبا :ٞسذابٛ
مًٍ٘ ٗتًُن ٍبٗد ُن تطٖٗر ّصاػ اٍّاو ،ٛودِّ ٍّا سذاب ٛدٍىت ُاْٞا متنتت إٍٜ
وزؽات أسذت اٍرٗر اٍحّٖبٗ ٛتسٖوٓا بسرؽ ٛتصبٔ ّصاػ اٍّاو ،ٛأٖ ٗصبٓٓا بّصاػ
اٍّاو)1("ٛ
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ًُا ٖٗعرب ُثا ًال آسر ُن وَٖ أب٘ ذؤٗب:
وإذا المنية أنصبت أظفارها
ال ُرا ٞم٘ أن اٍُُّٗ ْٖ٘ ،ٛن اٍُؾّٖٗات اٍُحرد ،ٚود تحسّدت ّْٓا ؽٍ ٜصًَ
ٖذض ّٗصب ُساٍبٔ م٘ ذٖٗان عؾٗهٖ .بدْ٘ ٗىدِ اٍُحتُؿ اٍرؽُٖ ٙثَ اٍتحارب
اٍت٘ ود ٗراْا اإلّسان ُٖٗٗاً ،األُر اٍذًُ ٙن اٍصاؽر ُن سذب ٖاوؾ ٛاالمتراش
اٍذٖٗاّ٘ ؽٍُ ٜنِٖٓ ذّْ٘ ساٍظ وػه اٍسٗاَ ؽّاطرٕ ُن ْذٕ اٍتحربٍٗ ٛطٖل
ُّٓا ذٌٍ اٍُنِٖٓ(.)2
ًْٖذا ٗتدرد اٍّاود ٖٗسه اٍٖٗسه م٘ تٖعٗذٔ ُؾاّ٘ اٍطٖر ،ٚمٗؾرد إٍُ ٜؾٍىٛ
األؽص ،ٜذٗج ٗىَٖ:
هههههه ان رهههههههنا هههههه ان هههههه
اا

اضههههههه عا ههههههه لا ل يفههههههه ا

ضهههه ه مسا طهههه ه شا يفهههه ه ا
اا

ا

هههههه ا طهههههههزنا ا ا
ا هههه ه اضهههه ه ا ا ا
ههههههههههههنبنام هههههههههه ه ا زهههههههههه ه ا

هههههههههه هام ش هههههههههه ا يفهههههههههه ا ا
طهههههههههه ان
اا

ههههههههز ال ههههههه ا ا

يفهههههههههه ه ا ا

ههههههههههنا ا ا

الام م هههههههه ه ا يفهههههههه ه ا ال هههههههه ه ا صهههههههه ه ا ا

ٍّرَ ًٗه مِٓ اٍّاود ْذٕ األبٗات ،ا
ًٖٗه رأ ٝتسٍسَ اٍطٖر:
 1ــ اٍرٖع ٛاٍُؾصب ٛاٍسعرا ٞاًٍا ّٟٛؽٍُ ٜرتنؿ ُن األرغ (إن ارتناـ اٍرٖعٛ
ٗنتر األمي ٖاسؾاً أُاِ اٍسٗاَ ٖٗحؾَ ُن اٍطٖر ٚاّنتاذًا ؽٍ ٜآماي أسر.)ٝ
 2ــ ّبتٓا اٍرٗان ٗدٖر ُؿ اٍصُش (األُر اٍذٗ ٙزٗد م٘ أٍىُٔ ،ن حٖٓٓٗ ،ٛبٔ
اٍذرً ،ٛال اٍحُٖدُ ،ن حٓ ٛأسر.)ٝ
 3ــ اٍّبات تاِ االًتُاَ (ّْٖا ٗتدسَ ُنِٖٓ اٍّعخ ٍٗزٗد اٍطٖر ٚرّٖىاً ٖؽُىًا
ُؾاًٖٗ ،حؾَ ْذا اٍُٖعٖـ اٍُػرٖز ٍٍُىارّ ٛبُٖعٖـ آسر صٟٗاً ذاعراً م٘
ذْن اٍساُؿ)
4ــ راٟذ ٛاٍُؾصٖو ٛاٍنّٖاذ ٛاٍناٟىٍ ٛراٟذ ٛاٍرٖع.ٛ
5ــ حُاَ اٍُؾصٖو ٛاٍناٟي ٍحُاَ اٍرٖع ،ٛذت ٜؽّد األطَٗ (إذ ٍؾَ اٍرٗاغ
تبٍك ذرٖ ٚرّٖىٓا م٘ األطَٗ)()3
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ٖٗر ٝاٍّاود م٘ ُؾٍى ٛاُرئ اٍىٗش ًٗه أذاَ اٍصاؽر طٖر ٚاٍٍَٗ اٍُحرد ٚإٍٜ
تصسٗطات ُادٗ ٛذات ثىَ ؽٗاّ٘ ُتُٖعؿ:
هههههههههه ا

هههههههههه ا ز هههههههههه ا ن ا هههههههههه

اا

لهههههههههههههمامههههههههههه ه

فقلهههههههههه ه ا هههههههههه ه ا هههههههههه ه ا
اا
اا

اا

هههههههههها ه ام ههههههههههههلز ا ا ا
هههههههههه اا الا

لهههههههههههما ا ا

م هههههههزا ا ههههه ه ا الصهههههههز ا هههههههسام ههههه ه ا ا

ف هههههههههههسا هههههههههه ا هههههههههه ا

ههههههههههه اا

ا

ههههههههههه ه ا ز لهههههههههههههما ا

نلفا جههههههههههههه ب ها ههههههههههههه عام ل ههههههههههههه ا ا

الا يفهههههههههه ا ل هههههههههه ا

اا

ا ا ا

ا
هههههههههه ا

هههههههههه ا ا ا

م هههههههه ا لهههههههه نا
ههههههههههه ا لقههههههههههه ا ا ا
مهههههههه ه

هههههههه اضهههههههه

ام هههههههه م ا ا

ههههههههههه يف ا ا ا
صا

هههههههه ه ا اصهههههههه ه ا هههههههه ه ا ا

ا
األبٗات واٟالً:
ٖٗعر اٍّاود اٍطٖر ٚم٘ ْذٕ
ٍؾَ اٍسطٗط ٛاألساسٍٍٗ ٛطٖر ٚؽّد اُرئ اٍىٗش ْ٘ ذرًتٗٓا اٍداسٍْٗ ،ٛذٕ
اٍذرً ٛاٍت٘ تبثٓا م٘ ْذا اٍُٖوه ؽبارتا "ًُٖد اٍبذر" ٖ"أرس ٜسدٍٖٔ" .ماٍسٗاَ
(اٍىادر دُٖاً ؽٍ ٜإٗىاؼ أذاسٗش ْاحؾ ٛمٗٔ) ٗستػٗؿ أّا ٗتابؿ ُٖد اٍبذر ْٖٖ ٗىِٖ
بؾٍُٗ ٛاٍُدّ ٖاٍحزر اٍت٘ ال تنترًُ ،ا ٌٍُٗ أن ٗتطٖر اٍسدَٖ ْٖ٘ تتراس ٜباٍتدرٗخ.
فٗر أن األمؾاَ ــ ؽٍ ٜاٍّىٗغ ُن ذٌٍ ــ تدمؿ اٍسٗاَ ّذٖ تطٖر اٍسًٖن اٍثىَٗ حداً.
ٖاٍذىٗى ٛأن ْذٕ اٍٖؼٗن ٛاٍت٘ أدتٓا األمؾاَ أُٗا أداٖ( ٞود استؾنتٓا م٘ ذٌٍ
األسُا :ٞطٍب ،ٛأؽحازاًٍُ ،ًًٍَ ،ا ٍٓا ُن ثىَ م٘ اٍٍنؼ ٖاإلٗىاـُ ،ن حٓ،ٛ
ٍُٖدٍٖالتٓا ُن ٖزن حسُاّ٘ ٖذعٖر ُاد ٙأٗعاً ؽٍ ٜسٍي طٖرٍ ٚسًٖن أٖ ثبات أصبٔ
باًٍابٖش) ْ٘ ،اآلٍٗ ٛاٍداسٍٍٍٗ ٛتطٖر اٍّزاـ ّذٖ اٍتصسٗظ أٖ تحسِٗ اٍُحردات.
ًٍٖ٘ ٗزٗد م٘ ًابٖسٗ ٛاٍُٖوه ٖسًّٖٔ اٍساّي مىد صدّ اٍّحِٖ إٍ ٜذباَ ُذًٛ
اٍتطّؿٖ ،ص ّد اٍثرٗا إٍ ٜحٍُٖد ٖٗثىٔ إٍٗٔ بذباَ اًٍتان.
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ُٖؿ أن ْذا اٍتٖثٗي مؾَ ذس٘ ألّٔ ٗصد أحساُاً إٍ ٜأحساِ ،مإن اٍسٗاَ ٍٗؾب
دٖراً ًبٗرًا سٖا ٞم٘ إّتاحٓا أٖ م٘ تُثٍٓاّْٖ .ا ًُٗن سرّ حُاٍٗتٓا .إذ أن ًَ ُا
ٗستنز اٍسٗاَ ٖٗدؽٖٕ إٍ ٜاٍؾَُ ٖاٍّصاػ اٍسرٗؿ ْٖ من رمٗؿ ذىاً)4(.
ٗستّتخ اٍّاود ٖٗسه اٍٖٗسه أن ُن أِْ سطاٟظ اٍطٖر ٚاٍحاٍْٗ ٛأّٓا تتُثَ
ُٖع ٛاٍُؾٍّٖٓ ،ٜذا ًاّت ٍبُّ ٛتّٗ ٛم٘ طرز اٍىطٗدٖ ،ٚمعالً ؽن ْذا اٍتُثَ ،مإن
اٍصؾٖر باٍىٓر فاٍباً ُا ٗتُرأ ٝم٘ اٍطٖر ٚاٍحاٍْٗ ،ٛاألُر اٍذٗ ٙؤًد ؽٍ ٜأن اٍطٖرٚ
تسِٓ م٘ تصٗٗد ذاالت داسٍٗ ،ٛأًثر ُن تىدِٗ أمًار ُٖنُٖٓات ذّْٗ.ٛ
ٖم٘ اٍساتُٗ ٛىَٖ:
ٍٟن ًان اٍُؾّ ٜاًٍٍ٘ ٖآٍّاٍ ٟ٘الُٗ ٛاٍؾرب ْٖ الجوعٍُٖ ،ؾٍى ٛاُرئ اٍىٗش
ْٖ الكورٍُٖ ،ؾٍى ٛاٍّابق ْٖ ٛالخوفٍُٖ ،ؾٍى ٛػرم ْٖ ٛالكلل ،مإن اٍُؾّ ٜاًٍٍ٘
ٖاٍصٍُٖ٘ ٍٍصؾر اٍحاٍْ٘ ْٖ اٍتؾبٗر ؽن ذاٍ ٛاٍالتًٗه ُؿ اٍذٗاٖ ،ٚباٍتاٍ٘ اٍرفبٛ
م٘ اّتىاغ اٍتٖاًب ُؿ اٍصرٖػ اٍىاٖ ُٟٛاالّتًاج ؽن اٍىبَٖ باٍُؾػ .ٜإّٔ اٍرمغ
ٖتُُّٗ ٛنِٖٓ اٍّىغٖ .سٗر صؾر ٗتّاُ ٜؽبرٕ ْذا اٍُنِٖٓ ْٖ صؾر اٍنرسان (السُٗا
ُؾٍى ٛؽّتر ٚاٍت٘ تذَُ ُؾّ ٜاٍبػٍٍٖٖ ،ٛذا مٓ٘ تذىي اٍذد األدُّ ٜن اٍٍُذُٗ)ٛ
ٖصؾر اٍطؾاٌٍٗ ،السُٗا صؾر ؽرٖ ٚبن اٍٖرد.
ٖٗؤًد اٍّاود ٖٗسه اٍٖٗسه ؽٍ ٜتحادَ اٍطالت بٗن ُنردات اٍطٖرٖ ٚإٗىاؽاتٓا
ٖأٍٖآّا ُٖؾاّٗٓا .بذٗج تىِٗ ْذٕ اٍؾّاطر مُٗا بّٗٓا ذٖاراً تبادٍٗاً ٗتُثَ ًَ ؽّطر
مٗٔ اٍؾّاطر األسرُُ ،ٝا ٗؤد ٙإٍ ٜاالرتىاّ ٞذٖ ٖذد ٚأؽًٍُ .ٜا أن اٍٍنؼ ٛتذىي
ٖؼٗنتٓا اٍُٖسٗىٖٗ ٛدٖرْا اٍُعُّٖ٘ ُؿ اٍذناؼ ؽٍ ٜاٍتٖازن بٗن اٍٖؼٗنتٗن،
مًأُّا ْ٘ ُسُار م٘ آٍ ٛال ّٗزَ إال م٘ ًُأّ اٍساظ.
ٖم٘ اٍُؾٍىات بؾاٍُُّ ٛش رطاّ ٛاإلٗىاـ ٖذسن اٍتّقِٗ ،ألن اٍُؾٍىات ْ٘
اٍتؾبٗر األُثَ ؽن اٍرطاّ ٛاٍحاٍْٗ)5(.ٛ
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د .إبراهوم منّاد



الوجود والعدم ..جدلوة عاذها ذعراء ما ؼبل اإلدالم

د.غوثاء علي ؼادرة



بالغة الرّثاء يف ذعر نزار ؼباني

ػارمة حودر العطا اهلل

األوديسة السورية:
أوراق ناديا خوست
أمحد جرادات*

(أديب وباحث من األردن)

األوديسة اإلغريقية
"أوديصيوط ،أيّا االبَ املمكي لمالريتيض ،رجن األدلاد
أوا زلت توَّاقاً إىل وغادرتٍا والعودة عمى جٍاح الصرعة إىل
وطٍك،
إىل أرضك األً احلبيبة؟
حظاً شعيدًا إذُ ووداعاً!
ط اآلالً اليت خيبئّا لك القدر
لكَ لو كٍت تعمي يف أعىاقك كأ َ
وشتتجرَّعُّا قبن أُ تصن إىل ذلك العاطئ البعيد،
ت إذُ ٍِاك شيدًا يف بيتٍا،
ملكج َ
ودخمتَ ومكوتَ اخلمود".
الرجاء األخري وَ اإلهلة كاليبصو إىل أوديصيوط ،يف ذلاولة
الشتبقائْ يف جسيرتّا بإغرائْ باخلمود بدالً وَ وكابدة األِواه يف
طريق عودتْ إىل مممكتْ إيجاكا وزوجتْ بيٍموب ،ووواجّة وآه الفٍاء البعري ،ولكٍْ يأبى.

متّيد

من ملستنحب،ثأ ي يةننل مل،نأيأ ٍ ننيأ
سيا ي،يل كاجةه ي يصل إً،ه يف مل،أهاينُأ ههن مل
شةه با،ةلْ بةًخ مل،قصًل و ظةكنُ مل،قصنُ و
ذروَ ملست،ظًُ .بًل ين ظاساً ه،غنخ من ان،ملَْ
كحننناث مل،نننلكحىرَ اسينننا اى نننخ " ورمل مننن

ننأىملد ملبنن،ث سوننِ ننىريُ"أ وشننلجين ا نن
هننىرًمل وبنن ٚجنن،سس إزي مل،أحًصننُأ إزي سأننىملي ملسقننا
مل ٍ ،أكحةه ظى،هأ و ٙضيكن ي يبنين سأنه
(س مل،كحاث) مهما يك .
هننن مل مل،كحنننناث مل،ننن ٍ ا ،جننننه ،وحننننىأ و،ننننى
محأا،ملًأ هى " وسيتُ" ىريُ ب ٚمةا،بُ .واٚ
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ا،ملْجننننٌ مل،كحنننناث ظ،نننن ،يف ذهننننينأ و مننننا
ظ،،أ ملٛوسيتُ ملإلغ،يقًُ مل،شنهةَأ ،كن يف
زماي آا ،ومكاي آا ،و ًا آا،أ ه ًٚ،س
مل،لٙٙد ملسخحو نُ وملسحلملاونُ وملسشنحةكُأ مل،ن
جنن،وٍ رظوننُ مل ،ننىسَ إزي مل،ننىو " ى ننحى " مل ،ن
اننناه بهنننا وسيتنننًى (يىً،تنننً ) مأنن مباسرجنننه
و،وملسَأ وما كابله اٚهلا م هنىمل وظن،وث
سوننِ مننلّ سشنن ،ننأىملدأ مننر مل،ةشنن ،جننارَ ومننر
ملٝهلننُ جننارَ انن ّ،ومننر صننا ملٝهلنُ و صننا
مل،ةشنن ،جننارَ ذا،رننُأ من شننل مل،ىهننى إزي هلهننه
مل،أهآٌ :مل ،ىسَ إزي ووأه وسآوحه .وهى  ،حيقق
ذ،ننا ملهلننل إ ٙب ننل اننىة ملسىملشهننُ ملبا ننُ
ومل،ق،نناْ سوننِ طيًننر رشنناٙد ملسموكننُ مل،نن ي
يحأاهتننىي ب،نن،ملوَ سوننِ مل،ل نن ،سيموكحننه م ن
اننن ٚمل ،نننىز ب وشحنننه بًأونننىثأ مل،نن جوصنننأ إزي
مل نننن ن ملجًصًُ ملبًوننننننُ بتننننننةت اننننننىَ ملٛسننننننلملْ
ملسحأاهتننننري ووظشننننًحهد وسننننله اننننلرجها سوننننِ
جمابهحهدأ ظًز جص ،سوِ ها  ،ختحار ظلملً
م بًأهد إ ٙب ل ي ج ن ،من غن ك ن ومل،نل
زوشهننا ٙريحننًلأ و،كأهننا كا ننخ ج كننا يف
مل،وًنننل منننا ظاكحنننه يف مل،أهنننار كمنننا هنننى م ونننىه
،ننليكد يف ملسوعمننُ مل،كنناّ ،وشنناس ،مل ،،ن،ي،
"هىمةو ".
إ هنننا إذي ً،تنننخ رظونننُ مل ،نننىسَ إزي مل،نننىو
هعتتأ بل رظوُ مل ح اسَ مل،ىو م مبحصةًه.
األوديصة الصورية:

"مل خيطننن ،بةنننا ٌ،يىمننناً ي كحنننت هننن ه
ملٛورمل  ..هقل بلمل  ٌ،ي ملب،ث نحكىي هقن
،حع،ي ،ملٛرة و ،،س سلوملي إ ن،ملًٓوٌأ و،نًل
يف اوننت ملسننلي مل،تننىريُ .كا ننخ ملب ن،ث اا ننًُ
وذقًوُأ ظ،باً سو ًُ،سوِ مل،ىشلملي ومل،ن،و،أ سونِ
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مل، ،س ومل،أتنًض ملٙشحمناسٌ ومل،ن ملك َ،مل،ىوأًنُ.
وونننق مل،وصنننىا سونننِ مل،قمنننث وملس امنننل وآذنننار
ملب،نننارملد مل،تنننىريُأ سونننِ و،ااجأنننا وبًىجأنننا
وبتاجًأأا وململر أا وشام اجأا و مناك سموأنا.
ملظحا هًها ًا ًى مل،ب،ث ملسحنأ قىي واناملٗهد
ومألماجهد مل،لو ًُ،وملإل تنا ًُ ومٔناد ملاطناد
مل،حو يى ًننننُ ومل،صننننعع وملسىملاننننر ملإل،ك و ًننننُ
وسشنن،ملد مل ٙٝمنن ملس،ج اننُأ وبوننلملي س،بًننُ
وشام حهننا مل، ،بًننُ :رملاننت مل،شن ت مل،تننىرٍ هن ه
ملب،ث ملسقأ ُ سيطا،ةه ذد ملكحشنع هنا ظن،ث
سوِ مل،ىو ".
مل،لكحىرَ اسيا اى خ يف مقلمُ مل،كحاث.
األورا::

 ً،ر ٌ مل،قارٖ /ملستحمر  ٛين مل حطر
ملجلاحمُ ،وكحاثأ ومأر تٌ
كةث ظيا
م مل،ح ةة سن إسصنابٌ مل،شنليل بنه مأن ها نُ
ملسقا أ بل م مل،حص ٗ،سوِ ذ،ا اةل مل،حمهًل ،نه
باسقنننننلماد مل،،ننننن،وريُ  ٚ،نننننحأحاشاد كمنننننا
جقح ٌ،هنى مل،كحابنُ ومل،ةعنزأ وكنأ ٌ بنٌ
وس ي كت كل ما ريل اى،ه بلهقُ وملظلَ
يف طيوننُ وملظننلَ ،ننى مل ننحط خ إزي ذ،ننا ننةً.ًٚ
و ل،ملً ٛي ذ،ا ً،ل باستنحطا هقنل ملرجأينخ ي
س كاجةننُ ه ن مل مل،كحنناث جحعننلس كرنن ،ننا
يحعلس كاجت ه مل ملسقا .
هه مل مل،كحاث مل،أاسر ننن حبنلوس ملوٚسنٌ نننن
يف مقاربُ ملب،ث سوِ ىريُ ذأناْ واىسهنا ويف
يىمًاد هىملهلا ملساسيُ وملإل تا ًُ ملسوحهةُأ وً،ل
ب نننل مل حهآهنننا وبننن،وسَ ظنننلملذها وملجلونننى سونننِ
متاهُ ملس٘رخ مأهاأ إصيا هنى من يض ه،ينل ملسن مل
منن سأاهنن ،يصنن ت ملإلظاوننُ بهننا كاهننُ :إ ننه
من ن يض منننلهمل من ن ملسوعمنننُ ومل،،وملينننُ ومل،حننناري
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ومل ٛر،وبى،ىشًننا وملٛرشننًع ومل،حعوًننل مل،تًا ننٌ
وملٙشحمنننناسٌ وملٙاحصنننناسٍ ومل ،بننننىٍ ومل،تننننةَ
مل ،ملجًننُ ومل،شن ةًُ ومل،ىوأًننُ ملس يأننُ ب ن مل ،مننارَ
وملسشننننننعى ُ بنننن ن ملك َ،ملسكننننننايأ وملبنننننناٙد
مل،لرمل ًُ ومل،شع مل ،هين وجنلملسًاد منا ي ن،
بحًار مل،ىسٌ .وظحنِ بنىملث ملس وىمناد مل،نىملرسَ يف
مل،كحنناث مل جننأد اشن ًَ و مأ صننوُ سن مل،ننأي
مل،كوٌ و ساًوًُ سوًه و زملٓلًَ س ظاشحنهأ بنل
هٌ ش ْ هًل مأه.
،قننل سهشننين كًننع مل ننحطاسخ مل،كاجةننُ
ي ج ،ننننند شخصنننننًاجها مل،ىملا ًنننننُ نننننننن اصنننننل
مل،شخصننًاد ملبًننُ بوعمهننا وشننعمها و آهننا
ملبقًقًننُ ننننن وكأ هننا شننخىا روملًٓننُ جننحعكد
هٌ ب ،ها ومتارها ومآٙجهاأ هص ونحين ظنت
و ك،ه و غ،ت م ه ه مل،شخصًُ و جونا.
كمنننا سهشنننين كًنننع مل نننحطاسخ ي نننل
كحاباً س ملب،ث ملسحىظشُ وهلآ ها مل،صاسمُ
كحاباً راًقاً ومشىااً  ٙج،يل ي جباسر ه عاجه
و ي جنننىس هننن عاجه .وإزي شا نننت كنننل هننن مل
وذملكأ ههننننننى "كحنننننناث ملبصننننننا ُ" مل،رقاهًننننننُ
ومل،،وظًننننُ ملسكننننري مل،نن ن ٍ يتننننحعق ي يننننلر
ٛشًننا مننا ب ننل ملبنن،ث سوننِ وشننه مل صننىا.
،قننننل شننننناْد كنننننل جوننننا مل ،أاهننننن ،محأا نننننقًُ
كخًىط ظ،ي ٍ،مح لسَ مل،ٛىملي يف مل،أتًض مل ،اه
و ك ،آ ،جملو ٍُ،بأ امل ع،يُ.
ي،جك م منار هن ه مل،حع نُ ملٛسبًنُأ مل،ن
جحشنننننكل مننن ن مأمأمننننناد اننننناذَ يف شلملرينننننُ
هتنننًعُأ سونننِ ذٚذنننُ سمنننلَ و ننن ٚشيرنننل
ملس ا اَ مل،شخصًُ ومل،ىوأًُ وجصنل بًأهنا شتنىر
شن ن اهُ .وجشنننةه مل،كاجةنننُ مرونننز ملس ا ننناَ هن ن مل
با،تنننن،وا اد مل،رٚذننننُ :مل،تنننن،واي مل،شخصننننٌأ
منن،ة ظةًةهننا وزوشهننا ورهًقهننا ملٛس ن بتنناهأ

ومل،ت،واي مل ،اهأ ملب،ث مل،لوً،نُ مل،باةنُ سونِ
ننننىريا مل،نن ن جشننننأها ملٙماياً،ننننُ ومل،صننننهًى ًُ
ومل،،ش ًنننننننُ مل، ،بًنننننننُأ و ٙنننننننًما مل،أ طًنننننننُأ
وملجلعاهل ملإلرهابًُ مل،حك ةيُ مل،ىهابًُ مل،حاب ُ
نهمخ
هلاأ و ،واي مل،أًىً،امل ًُ،ملاوًُ مل،ن
بقًمهنننننننا و ار ننننننناجها يف شيهًنننننننل مل،ط،ينننننننق
ملٙاحصاسٍ وملٙشحماسٌ ماه مل،حلال مل،تًا نٌ
ومل ،تك، ٍ،قىّ ملإلمايا ًُ،ومل،حة ًُ باختاذهنا
ذري ننًُ ًٔ،مننُ ،حأ ًنن اطنن ٍُ مةًحنننُ ننل نننىريا.
وجحأقل مل،كاجةُ م نور إزي آان ،سونِ كامنل
متناظُ مل،كحنناث بت ٚنُ ومن سوي مطةنناد و
حننىْملد هأًننُأ مننر كنننل ملبنن،ا سوننِ جقنننليد
مل،أقًض ملجلمًل ،قةث جونا مل،تن،وا اد وملسقناوه
هلنننناأ هحع نننن ،بأهننننابر يننننليها شننننلو ًٙرا،ملانن ناً
خي اهننننا طيً نننن ًا وجأتننننناث هًننننه مل،نننن ك،ياد
ملجلمًوُ م مل،ن م ملجلمًنل وملٛمناك ملجلمًونُ
مل ،ابقنننُ بنننا ،وملٛسث وملسى نننًقا وملسقاومنننُ منننر
بتاه ومل،ةأاد وملٛهلااْ.
الصرطاٌات الجالثة:

،أحأمنننل مل،وىظنننُ ملسحكامونننُ مل،ن ن ج ،هنننا
مل،لكحىرَ اى خ يف مطور مل،كحناثأ وكًنع
جحأقل يف ه عُ وملظلَ و ظحِ يف هقن َ،وملظنلَ
ظًا ن ًا من سوي جكونع و هىملهنل ج تن ًُ بنري
مل،ت،وا اد /مل ٚ ٛمل،رٚذُأ من حمأنُ بتناه
جنن وحمأحهنا هنٌ منر م ،نه نننن إزي حمأنُ مل،نىو .
إزي سور مل،أًنننننى نننننننن ً،املً،نننننُ ملس تنننننل ،ومصحمنننننر
ومل،أ ننى وملس٘ ننل ٜ،زمننُأ هحقننى إ ننه جننلملال
نننن،وا ايأ ظننننلهما يأكننننل إ تننننا اً س ينن ن ملً
سوًهنناأ وملٝانن ،ي حننا بىوأهنناٙ .ظقننخ يف هننىر
ملٛش ن ُ مل،كحننل مل،تنن،وا ًُ مل ،ن جأخنن ،مل،أتننًض
ملبٌ ،كةنل بتناه ووعا،نهأ ويف مل،ىانخ تنه
جاب ننخ يف شنن،ملد ملٛاةننار وملإل ننخ منن٘شي،ملد
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مل،تًا ًري مل،ب،بًري و لوملد ملسرق ري ملس ار ري
ووظشننًُ مل ،صنناباد ملستننوعُ .وج ننىس با ،ن ملكَ،
ةقخ مل ل ٙملٛظلملس ملً،ٛمنُأ
إزي مل َ ،مل،
ظًنننز شننن،د حمننناوٙد سلينننلَ ،وكشنننع سن ن
مل،حطننناو سونننِ ظقنننى مل،أنننا واطننن ،ملاحصننناس
مل،تننننى سوننننِ مل،حما ننننا ملٙشحمنننناسٌ وشنننن،ملٓد
مل،وًامل ًُ،ملجللينلَ و ن،ورَ ملٙجتنا بنري مل،نأهض
ملٙشحمنننننناسٌ وملٙاحصنننننناسٍ و هننننننض مل،تًا ننننننُ
مل،ىوأًُأ ومكا ُ مل،قطا مل ،اه ك منىس هقنٍ،
ٜ،ماي ملٙاحصاسٍأ وشخصًاد ملاحصاس مل،تى
ملسحىظشُ ملسحكاَ ملسح ا ًُ،سوِ مل،أا  .وكا خ
لذىمل س مل ،تناس وملاحصناس
هٌ شخصًاً
مل،تننننننى مل،نننن ن ٍ هقنننننن ،مل،أننننننا وسنننن ن ونننننند
مل ٙحمٚكاد يف غىوُ سمشق وجنلمة بتناجري
كًنننىملي مل،حارخيًنننُ سصنننوعُ مل ،أننناس مل،كننناّ
ومل ٚجينننُأ وسن ن نننوت مل،تنننىريري ننناظوهدأ
وس ن مل،تنناظُ مل،شننةًهُ بتنناظُ "هى،ىكى ننخ"
بنن،،ري يف اوننت ظينني وخمططنناد ملسليأننُ مل ،ن
مل حخلمها ملإلرهنابًىي ااناً ،وحنلمة ومل،نح صة
ومل،قحنننل وملإلهنننٚد من ن مل ،قننناث .وجحتننناْ سن ن
ؤ،ننننا مل،ننن ي ةحننننىمل كننننا ،ط ،مل،تنننناه وشيننننٜ
وشىههد مل،شاشاد مل،ب،بًُأ كًنع ومحنِ ةحنىمل
ومننا هننى جننارخيهد مل،ننىوين كننٌ يةننا ،هلنند ر نند
متنننار ومصنننة بونننل سلنننًد وس،ينننق كتنننىريا
وكًنننع مل نننحطا مل،بننن،ث ملإلماينننا ٌ،ي يشنننبل

م ار نناد وانناسًَ ن يقةوننىي اصننع بٚسهنند
بطنننآ،ملد ظونننع ملٛووتنننٌ  ً،حينننىمل اصنننمهد
مل،تًا ننٌ وي ب ننىمل سوننِ سنن،ا ننوطُ جاب ننُ و
اآأننُأ كا ننخ اٚهنن ًُ وهابًننُ ه كا حى ننادٍ
وآ ًُ وإذأًُ
مجرة الغضب حتت الرواد:

جطنننن ،،مل،ننننلكحىرَ اسيننننا اى ننننخ نننن٘ملًٙ
رًٓتنننًاً مهمنناًأ بنننل مل،تننن٘مل ملًٓ،،تنننٌ ملٛكرننن،
همًُ يف مل،ص،مل مل،لملٓ ،يف ىريا وسوًها :سناذمل
حينننلس هن ن مل يف بونننل شيًن ن با ٙحنننا ،ملإل تنننا ٌ
ومل،تود ملٙشحماسٌ ومل،ح لسيُ مل،رقاهًُ ومل،ح نايمل
بري ملٛسيناي ومل،طىملٓنع وملسن ملهت وملٛسن،مل سنا
جارخيننه مل، ،يننق ومننا هننٌ مل،ةن رَ مل،ن مل ننحأةحخ
ظا أُ ملشحماسًُ ،إلرهابًري اةنل ي جكحشنع
جوننننا ملبا ننننأُ هننننا جتننننحخله ،وحبطًننننُ سوننننِ
ومل،حمهًننل ،حأ ًنن اطننُ م،يكًننُ ننننن هننهًى ًُ
شهأمًننننُ مو ىهننننُ بتننننوىهاي "ملجلهنننناس ملسقننننل "
وملشصُ جبأىس مل ٚهُ
و،إلشابننُ س ن هن مل مل،تنن٘مل مل،كننةة جقننله
مل،كاجةنننننُ ونننننًً ًٚا نننننًاً نننننننن ملشحماسًنننناً نننننننن
ملاحصننناسياً نننننن تنننًاً نننننن سمًقنناًأ بأ نننوىث و،بنننُ
ةقخ ش ملبن،ث سونِ
رملاًريأ ٜ،و ا مل،
نننىريُأ م ننناسه ي مل،ةنن رَأ و إظنننلّ مل،ةنن ورأ
رسيا زرسخ يف مل،بديأ مل،ن ٍ يكمن كناجلمَ،
با حلننار ي يش ن وه مل،ب،ننت ملٛسمننِأ غ،ننت ٙ
يكةعننه ننىّ مل،ننىسٌ ومل،رقاهننُأ مل،قنناسرملي سوننِ
كشع مل،ىشه مل،ةشر مل ٍ ،يحنىملرّ اونع مل،قأنا
مل ،ملٓع.
وجتننو مل،كاجةننُ ننىًْمل نناو اً سوننِ مننا
ه ونننه مل،وًاملً،نننىي ملجلنننلس يف نننىريُأ وختننني
با،ىهع مل،لاًق خمط "إيكىشار" مل،حألًمنٌ
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يف ذأآًننننُ مل،،ننننلي ومل،ننن مأري .هقننننل سّ هننن مل
ملسخطنن إزي اتنننارَ مل،تنننىريري غىونننُ سمشنننق
مل،حارخيًننننُأ مل،نن ن كا ننننخ ج نن ن ا متنننناظاد
شا ن ُ سوننِ مننل مل،ألنن ،م ن مل،،يننع مل،لمشننقٌ
وملسكتىَ ب لسٍ  ٙحيصِ من ملٛشنصار ملسرمنَ،
من ن كنننل هنننأع و،نننىيأ ومل،ن ن وهننن،د ملٛمن ن
مل،ب ملٌٓ ومل،ةًُٔ مل،ألً ُ ،حأ ه مل ،آٚد و،ومليأُ
بأ ننن،ها ومنننٚذملً آمأننناً ،ورنننىملر مل،تنننىريري نننل
ملٙظنننح ٚمل ، ،تنننٌ، .كنن إيكىشنننار كتننن،
مل،حننننىملزي مل،ننننلاًق يف سٚاننننُ ملسليأننننُ مل،حارخيًننننُ
ببىوحهننننننات إذ هحننننننا مل ٙننننننحمٚك باٛرمل ننننننٌ
مل ،رملسًنننُ و غننن ّ،مل،حألننننًد ملٚ ،ظنننري اةننننل ي
يكحش ىمل ي ارَ مل ،قارملد هٌ مل،،ملحبُ و هد
مل ا ننن،ويأ ظًنننز هقنننلومل رمل نننًهد وسمونننهد
و هةعىمل سما مًاومُ جيوتنىي سونِ ملٛرهن ُ
مأنن ن مل،صننننةا ،مل،ةنننناك ،با حلننننار ي يوننننحقطهد
مقنننناو،ى مل،ةأنننناْ، .قننننل شننننكوخ جوننننا مل،ننننحبةملد
ظا أًُ ملشحماسًُ س مى،حهد و وعحهد وسربنحهد
وشننبوحهد ملٛونن،مل مل،لوً،ننُ وملإلاوًمًننُ ملس اسيننُ
،تىريُ وملسألماد مل،ىهابًُ مل،حاب ُ هلا.
وجنن ّ،مل،كاجةننُ ي ملٛظننلملس شننقخ ملٛرة
مل،تىريُأ هأةخ اوً ٌ سصًت :مل،بز ومل،تنمريأ
ملسخوننننننني وملسنننننننأشىرأ ملسحشنننننننةز بامحًازملجنننننننه
ومل ٙحهنننننازٍ مل،نننن ٍ ي ننننن ،منننن ينننن ج٘كنننننل
مل،كحعأ مل،ىوين مل ٍ ،ملكح ِ بقلضينه وسصن
سن ههنند ملجلليننل هخنن،ط من مننذي ملٛظننلملس إزي
هامشنننهاأ وملسكةنننىد مل،ن ن ٍ ظونننخ سقنننلَ من ن
،تننننا ه هصننننأًَ هنننن،مل ،يهننن ر بننننا،كٚه ملهلنننن،ملْأ
ومل،أكنن َ،مل ،ن ٍ ٙظننخ ،ننه ه،هننُ مل،لهننىر ٛو
م َ،هاسحقل وهل ه هةث دممن ًا يف ملتحمنر
و مل،تًا ُ و مل ،ن و ملإلسنٚهأ وملسبةنىي مل،ن ٍ
ظ،كحه غ،ي َ مل ٙحقاه هامحشنق كنل مل ٛنوعُ

مل،ن ن جاظهنننا ،نننه ملإلرهنننابًىي وو نننق يرنننأر من ن
ملتحمر وملٛب،ياْ ومل،ةونلأ ومل،نلهماْ من ملٔ ،ناد
مل،،ذُ مل ،ي يب،يهد غًاث ملٛم ويشكل ظيايًُ
جلنن،ملٓمهدأ هونند يحىرسننىمل س ن ملرجكنناث هلننر
مل ،لآر.
غننة ي مل،كاجةننُ  ٙجتنننود بطمننل م نننامل
مل،ط،يقأ بنل جن ّ،نه يف هن ه مل ،ى نِ ملهللملمنُ
يأصل مل ،قل مل،تىٍ كل م خيشِ سونِ مصنة
بٚسه وش ةه وشًشنه من خمططناد ملإلماياً،نُ
ومل،صنننننهًى ًُ ومل،،ش ًنننننُ مل، ،بًنننننُأ و ٙنننننًما
مل وًصًنننُأ مل،ن ن هصننن،د مل،صننن،مل يف نننىريُأ
وظ،كنننننخ ماكًأحهنننننا ملإلسٚمًنننننُ مل ،مٚانننننُ
 ً ،شخصأُ مل،صن،مل وشنًطأُ مل،شنخي يف
مل ،قنننى أ وهنننى مل ٛنننوىث مل،ن ن ٍ ملسحننناسد سوًنننه
وش،بحننه بأصننا،، ،نن،ث مل،ننلو مل ،ن  ٙجتننة يف
ركابهننا وإ ننقاط ملبكنناه مل ،ن ي  ٙيننأشي،وي
بأم،هننناأ هااحصننن،ومل ظننن،بهد مل ،لومل ًنننُ سونننِ
ننىريُ يف شننخي مل،ننًٓ،ل بشننار مل ٛننل ( لنناه
بشنننارأ شنننًمل بشنننارأ رظًنننل بشنننار، )..ح،نننوًل
مل،ش ن ت مل،تننىرٍ ومل ،نن،ث ومل ،ننامل كننٌ يتننهل
مل ٙق،اة سوِ مل،لو ُ،مل،تىريُ وجنلمة شًشنها
و ننننوت مل ننننحقٚهلا ومل،ق،نننناْ سوننننِ مقاومحهننننا
وجقتننننننًمها وإبااهننننننا ب وكهنننننناأ وذ،ننننننا ٛي
مايت و مل ،لوملي (مل،ىٙياد ملسحعلَ ملٛم،يكًُ)
وشىاحه ملجلهأمًُ ي ومىي شياماً إي ملًٓ،،ل بشار
مل ٛنننل بننناد ضيرنننل رمن ن ًمل ،وصنننمىس يف مىملشهنننُ
مل ،لوملي ومل،حصلٍ ،هأ ورمليًُ ،وم ،كُ ملسصةيُ
مل،ىشىسيننننُأ وهننننماها مننننايحل مل،لو،ننننُأ وملبوقننننُ
ملس،ك يننُ مل،ن جنن،ب مل،توتننوُ كوننها و اننً
مل،تنننةعُ مل،ن ن ٍ "يولعننند" طيًن نرا ظةاجهننناأ وحمنننل
إطينننا مل،قنننىّ مل،تًا نننًُ وملٙشحماسًنننُ ملس٘ينننلَ
،ولو،ننُ مل،ىوأًننُأ ومل ،ن ٍ ضيرننل اطننت مل،،ظننِ يف
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شةهننُ ملسقاومننُأ ومل،ننًٓ،لا مل،ن ٍ يك ننل ملظن ملها
وظيايننننُ ظقنننننى طيًنننننر مل،طىملٓنننننع وملسنننن ملهت
و"مكى اد" مل،ش ت مل،تىٍ م سوي شيًً  .وإزي
شا ت ذ،ا وهى كل ذ،اأ  ٛه مل،قآل ملسقنلمله
ورملب ن ملجلننأا ،وصننًمل مل، ،بننٌ مل،تننىرٍ مل ،ن ٍ
ظيننننلا سونننننِ كاهونننننه مهمنننننُ انننننىةحل ملسأاز،نننننُ
مل،كنناّأ ومل،ن سًد مل،ن ٍ شيحننر وننىمل مل،تننأىملد
مل ،صا بشصاسُ مةه َ،وظاهظ سوِ شيا نكه
وهلوٓننننه وج اٗ،ننننه مل،ىملذننننقأ ومل يننننا ،مكا ننننه
مل،طةً نننٌ كنننًٓ،ل ،ولو،نننُأ مكحةانننه ومأ ،نننهأ
ومل يقةنننل بار نننا سآوحنننه إزي مكننناي آمن ن يف
مل ننارطأ وهننى مل،نن ٍ يأانن سونننِ ساجقننه مهمنننُ
حماربنننننُ ملإلرهننننناث وملااهلنننننُ سونننننِ مل،لو،نننننُ
ومل حقٚهلا ووظلَ رمل ًها و ٚمحها ب ٚهىملسَ
و ج،سسأ وهٌ طيً ًا ه اد جوًق بن سًد وونين
يف زم ملب،ث مر ملٛسلملْ .وهل مل كوِّه ركَّن د
طيًننر ونن،مل مل ،ننلوملي سوننِ شننخي مل،ننًٓ،ل
مل ٛنننلأ صانننةىه هنننله ًا هلننند وهنننىبىمل نننهامهد
ملستننمىمُ ذمننى هننلرهأ و،كأننه ب نا ٍأ و ننىريُ
بااًُ.
ثورة أً ثورة وضادة؟

جن كِّ ،ا مل،ننلكحىرَ اى ننخ بننأي مل،رننىرملد
ملبقًقًُ مشارير جبًة جقلمًُ كناّ مهنل هلنا
و وملكةهنننننا و ااسهنننننا م كننننن،وي وه ٚننن ن ُ
سلاهأ م شاي شاك رو نى إزي ً،نأري و نًمىي
بى ً،ننار وغا ننلٍ ومنناو جتننٌ جى ننه وهىشننٌ مأننه
وغً ننننارمل وكا ننن و ..وغةهنننندأ وهننننٌ جطنننن،،
بنن،ملمض ًا ننًُ وملاحصنناسيُ وملشحماسًننُ وذقاهًننُ
شاموُأ وجشارك هًها وةقناد وهٔناد ملشحماسًنُ
جقلمًُ محةوىرَ .هأي ه ه "مل،رىرَ" ملس سىمنُ من
جوننننا مل،رنننننىرملد هعحننننِ اةنننننل مل،لهننننىر ملس ونننن
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،ومقنننناجوري ملٛشا ننننت منننن جألًمنننناد مل،قاسننننلَ
ومل،أص َ،وسملسمل و اىملجها وبأاد سمىمحهنا سونِ
ملٛرة مل،تنننننىريُأ جقنننننى مل،كاجةنننننُ إي م لننننند
ه،ملسهنننننا كنننننا ىمل منننن ملهلامشنننننًري وملسهننننن،بري
وملتنن،مري شننةاه ملٛمننًري مل ،ن ي يننىشههد ٓم نُع
شىملمر مأشىرويأ وغةهد م ملٛشخاا مل ،ي
يأحمننىي إزي ملٔ ،نناد مل،،ذننُ مل،نن يص ن ها كننار
ماركل بأ ها واىس "مل،رىرَ ملس،اسَ" (يف كحابه
"مل،رنننام سشننن ،من ن بننن،ومةأ ،نننىيل بى ننناب،د")
،تننهى ُ،جشننبًوها ومى ن حها يف المننُ ملسشنن،و
ملإلمايننا ٌ،نننن مل،صننهًى ٌ نننن مل،،ش ننٌ مل، ،بننٌ ننل
ىريُ.
هأننا جقننله مل،كاجةننُ يف بننىملث ملس وىمننادأ
باملسُ وج صنًل بن ٚزوملٓنلأ منا يشنةه "ملبناٙد
مل،لرمل نننننًُ" ملسأقى،نننننُ سنننن مقنننننابٚد هنننننع ًُ
كأمروننننُ نننناو ُ سوننننِ ىسًننننُ مل،شخصننننًاد
مل،قًاسيننُ مل،،ذننُ يف مننا ننمٌ بننن"مل،رىرَ" مل،تننىريُ
ملستننوعُ واصصننهد مننر جوننا "مل،رننىرَ" :م ن ذملك
مل ٍ ،هوخ بري سشًُ و عاها م جنىي مل ،قنة
و"مل،ح حة"أ ب ل مل،حه،يت و مل،،شنِأ إزي هخامنُ
رٓنننننًل مل،ةولينننننُأ إزي ذملك مل،نننن ٍ مل طونننننق منننن
مل،كةاريننُ ً،شننكِّل "،ننىملْ شننهلملْ بننلر"أ وحيننىز
،قنننت "ملسوًنننارسي ،مل،صنننبة"أ إزي زسنننًد مل ،صنننابُ
مل ٍ ،شكَّل "،ىملْ ظ،ملر ىريُ"أ ومل حىزي سوِ
مصننا ر ظوننت وباسهننا إزي ملٛجنن،ملكأ ه نناز بوقننت
"ملسوًارسي ،مل،كةة"أ وغةهد غًض م هًض.
الجقافة والجورة

"مل ننننحوهامخمل" ملس ار ننننُ مل،تننننىريُ "ملسرق ننننُ"
"ذقاهحها" م ب ،ار هأ ٌ ً، ٍ،و هكاره وج،ملذنه
وااملجننننه و شننننطحه .وب ،ننننار  ً،ننننٌ مل ، ،تننننٌ
مل،صنننننهًى ٌ مل،شنننننهة يف مل،بننننن،ث با ننننند BHL

األوديصة الصورية :أوراٌ :اديا خوشت

وسننن،ملث "مل،،بًنننر مل، ،بنننٌ"أ هنننى ظنننل م٘ تنننٌ
"ظ،كننننُ مل ٚ ،نن ن ُ ملجلننننلس" مل،نن ن ي وهنن ن هد
ملس كنن ،ملساركتننٌ ننة مننري بننأ هد " صننابى
مل ،وتن ن ُ ملجللينننلَ"أ وملجلأنننا ،مل،رقنننايف بونننع
ملٛووتننٌأ ويحةنناهِ  ً،ننٌأ هنناظت مل،حتنن،حيُ
مل،تنناظ َ،وملً،ااننُ مل،ةً،نناْ ملسأشنناَأ بأ ننه هننا ر
"مل،رىرَ" مل،وًةًُ ل ظكد مل ،قًل م م ،مل،ق مليف
وموهمها واآلها واطًةها ملس ىه .و رملس  ٌ ً،ي
ناه " ل،يننُ
يطةننق "مل،تننًأاريى مل،وننًم" و مننا
مل،قن مليف" سوننِ ننىريُأ ٍ مل،حننلال مل ،تننكٍ،
بوع مل،أاجى با،قصع ملجلىٍ ومل،ةع ٍ،ومل ،ظع
مل،نننننناٍ جلعاهننننننل ملإلرهننننننابًري مل،ىملهننننننلي إزي
هتطاط مل،ك  ،م شحِ هقا ملٛرة سملانل
ملٛرمل نننننٌ مل،تنننننىريُ .و رملسد ملسننننن َ ،مل ،ىٙذينننننُ
هًٚرٍ كوأحىي ي جطةنق سونِ مل،نًٓ،ل مل ٛنل
ما وعةق سوِ م م ،مل،ق مليف يف مل،صع،ملْ مل،وًةًُ:
مل،قحننل مل ٙحقننامٌ مل،ىظشننٌ وملسعهننري كننٌ يكننىي
ساَ سن ي حنا و ٙي حناأ ورسينا رملسد ي جن
ةننأ احوننه با ،ةننارَ تننها مل ،ن مل ننحخلمحها مننر
مل،قن ن مليفأ وذكننن،د بهنننا مل،نننلكحىرَ اى نننخ:
" جًملأنناأ ر يأنناأ همنناد" we came, we
saw, He diedأ وهننننٌ مل ،ةننننارَ مل،نن ن
مل ننح ارجها كوأحننىي ه ن ًٚمن يىً،ننى اًصنن:،
"هًينأ هًلٍأ هًشٌ" ( جًخأ ر يخأ مل حص،د)
يف اطنناث مل،أصنن ،مل،تننهل ومل،تنن،ير سوننِ موننا
هى حننى (مل،ن ٍ اًننل سأننه إ ننه اصنن ،اطنناث يف
مل،حنناري ) مننر جبننًة مل،كومننُ ملٛاننةَ إزي "مننادا"
،ىهنننع ش،ضينننُ احنننل مل،نننًٓ،ل م مننن ،مل،قن ن مليف
مل،ىظشًُ بحةصث ومل حخ ا مقًخ بأرومل ،مل،ةش،
*.
وك،ملمحهد
*

لمزيد مه التفاصيل حول دور بروار هىري ليفي ،اوظر
مقالي بعىوان" :فيلسوف الربيع العربي وجيفارا الثورة
المضادة" في موقع "الحوار المتمدن").

ووقع الجقافة ودور اإلٌتمجٍصيا:

جوعظ مل،نلكحىرَ اى نخ ي مل،رقاهنُ مل،ن
رملشخمل يف ىريُ اةل ش ملب،ث سوًها هةعخ
منن مل،كماً،ننادأ هة ننل مل حقننا ملٙاحصنناس منن
مل،قطنننننننننا مل ،ننننننننناه إزي اطاسننننننننناد مل،تنننننننننًاظُ
ومل ٙننننحرمارملد مل ،قاريننننُأ ظننننل مل،ةننن ل حمننننل
مل،رقاهُ ومل ،ك،أ وملظحل رشنل ملٛسمنا مكنايا
ملسرقننننع وملس كنننن .،وج شننننِ ملاحصنننناس مل،تننننى
ومل هنننارد مل،طةقنننُ مل،ى نننطِ مل،نن جأنننحض مل،رقاهنننُ
ومل ،أنننىي .ويف غًننناث مل،تًا نننًري يف مكننناجةهد
واونننع نننىملر بًنننىجهد وزشننناط نننًارملجهد منننٜ
مل، ،مل ا بهنلوْ و ن،يُ شنًىخ ملجلىملمنر مل،ىهنابًىي
مل ،ي دمعىمل يف ،يض م،ينليهد سونِ مل،حمن،س
وختننن ي مل ٛننننوعُ ذنننند مل ننننحخلملمها يف مل،ىاننننخ
ملسأا ت.
دور اإلٌتمجٍصيا

جشة مل،كاجةنُ إزي ي ملإل حوصأتنًا مل،ب،بًنُ
ومل، ،بًُ شناركخ يف ج وين ،ملبقنآق وملذمنازد
بكننل ه ن ااُ إزي شةهننُ مل ،ننلوملي سوننِ ننىريُ.
بًننل ي هننىرَ ملإل حوصأتننًا مل،حارخيًننُ هننٌ سوننِ
مل،أقنننًض من ن ذ،ننناأ و ي سوراهنننا مل،حنننارخيٌ هنننى
ملإل نننهاه يف ج،بًنننُ مل،ننن،و ،ملإل تنننا ًُ سونننِ ملسعرنننل
ملٛاٚاًننننننُ مل،،هً ننننننُأ ه،ننننننمخ يف هننننن ىهها
م كنن،ي وه ٚن ُ و سبنناْ وهأننا ري وهننع ًري
جقننلمًري سةنن،ومل سنن جننى ش ن ىبهد إزي مل،حعنن،ر
ومل ،لمل ُ،وملستاوملَ.
منننا ملإل حوصأتنننًا مل،تنننىريُ ملس ار نننُ هقنننل
وَّقخ ظى وناوٙد رهنر سوًهنا مل ،وند مل،تنىرٍ
ذو مل،،نننور ملٛا،ننن ،ومل،أصنننىه مل،رٚذنننُ ملبمننن،ملْ
مل،نن ٍ ملسحمننل يف سهننل مل ٙحننلملث مل ، ،تننٌأ يف
مل،لوظنننُ ومل،،يننناة ومل نننطأةى وبننناريل سي ًنننُ
و ننننخ هًمأننننُ روننننٌ مل،حألًمنننناد ملإلرهابًننننُ
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ملستننوعُأ سيننا هًهننا ملإلاننىملي ملستننومىيأ و ننخ
إشنننننننننن،مل ملسشننننننننننبوري مل ،نننننننننن،ث ومل،بنننننننننن،بًري
وملإل نن،ملًٓوًري .ههننل اطنن ،ومل،ت ن ىسيُ وج،كًننا
رملسًنننن نٌُ ،ورننننننىرملد مل،شنننن ن ةًُ ووملظننننننُ ،وع،يننننننُ
ومل،لضيق،ملوًُ وظقى ملإل تاي وسملسً ٌُ هلا وهنل
جهل مل،نة وسوٙرملد مل،ن جنلهر هلن٘ ْٙإزي بأناْ
مش،و "وونين ذنىرٍ" بنليل يف نىريُ هنل نُ
ظ،يٌُ ور ٍ ظ ،ومتحقل يش ّ باسا ه ي ام
يلهر ،و مار هى مل،ن ٍ حينلس مل،وعن (مان مل،ن ٍ
سهننننر ،و مننننار :وكا،ننننُ ملسخنننناب،ملد ملس،ك يننننُ
وملبنن،ث مل،ةننارسَ مل،رقاهًننُ"أ ه،مل تننًل ننحى ،
او لرز) .وجأ ِا مل،كاجةُ سوِ ي ملسا ملش ّ
ملإل حوصأتنننًا مل، ،بًنننُ وغًننن ،سورهنننا مل،حنننارخيٌأ
هتنننقطخ يف ملسى نننىساد مل،ةليونننُ مل،ن ن ووةهنننا
مل،بننن،ث مل ٙنننح مارٍ منن مل ،مننناري ب نننل مل هًنننار
مل ٙنناس مل،تننىهًً أ مل ،ن ٍ ج،جننت سوًننه مل هًننار
مألىمُ مل،قًاد مل ٛا ًُ و"جطةًر مل،كةآ "،نن إي
شاز مل،ح ةة نن م اةًل ش لحل مل ًا ُ وشهُ ل،أ
وجتىيهحل ملٚ ،اُ سيمرونٌ ملإلماياً،نُ وم٘ تناجها
ملٛمأًننننننُ وملٙاحصنننننناسيُ ومل،تًا ننننننًُ وملساً،ننننننُ
ومألماد مل،حمىيل ملٛشأم مل،حاب ُ هلاأ ومل،حطةًرحل
منننر مل ،نننلو مل،صنننهًى ٌ وجهاهنننخ مل،كعحننناث سونننِ
سحةنننننناد مقننننننلمٌ ملجلننننننىملٓ ملٛسبًننننننُ ومل ،أًننننننُ
ومل،صننننع ًُ مل،ب،بًننننُ ومل وًصًننننُ ملسشننننةىهُ و
ملستًتننُ .بننل وهننل ملٙذمطنناط مل،رقننايف إزي ظننل
مل،قننننننننى "إي مل،لبابننننننننُ مل،تننننننننىريُ كا،لبابننننننننُ
ملٛم،يكًنننُ" سونننِ مل،ننن،غد منن مل طننن ،ملسععنننل
بتنننننىريُ وملسآ نننننٌ مل،ننن ن يكابنننننلها مل،شننن ن ت
مل،تىرٍأ ذ،نا ٛي مل ،لينل من ملاتنىبري سونِ
ملإل حوصأتنننًا هننن،ومل مننن وشنننه ملٛساهنننة مل،ننن
سصنن ن خ بةوننننلهد وشنن ن ةهد وباٛشًننننا ملسقةوننننُ
أنننىمل هنننا غارانننُ
وا ن ن ومل من ن مل،تن ن ًأُ مل،ن ن
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ً،عصن ومل منناك ا هلنند يف ملس،ظوننُ مل،قاسمننُ مل،ن
جىهمننننىمل وهننننلاىمل ي مل،تننننًاسَ ومل،قًنننناسَ هًهننننا
حكىي ،وىٙياد ملسحعلَ وظو آهاأ يف ظري ي
مل،رقاهننُ يف نن،و مل ،ننلوملي مل ننارشٌ سوننِ ٍ
بوننل يأةبننٌ ي جكننىي سيرابننُ نن ٍ،ٚاحننا ٌ،ذقًننل
وشهننازٍ ،وح ةٔننُ ملب،بًننُ و  ٙننحأهاة مل،نن،و ،و
هنننقلحل مل،ن ن و وجى نننًرحل ملٗ،،ينننُأ و ٙضيكن ن ي
جكننىي ظًاسيننُ و مأ صننوُ سن مل،تًا ننُ كمننا
يحشل ب ،هد.
اخرتا :الجقافة

جخصننننني مل،نننننلكحىرَ اى نننننخ متننن ناظًُ
كننناّ ،ونننلور ملسأنننىط با،رقاهنننُ يف مل،نننلها سنن
مل،ىو أ وجعمل ملسرق ري مل ،ي ختوُّىمل س سورهد
مل،ىوين مت٘و ًًُ،كناّ سن مل،حمهًنل سنا ظنلس
يف بٚسهد .وجشة إزي جتاٗ ملًٓ،،ل مل ٛل س
غًننناث ملسنننرق ري مل،قنننىمًريأ ومل،حأةًنننه إزي شنننًى
مل،،و ،ملٚ،ووأًنُ ومل ،ن،مل مل ،كن ٍ،سونِ مل،ن،غد
مننن ملبنننن،ث "مل،رقاهًننننُ" مل،ننن جشننننأها مل،ننننلوملٓ،
ملإلماياً،نننُ ومل وًصًنننُ مل،ىهابًنننُ سونننِ بٚسهننند.
وجأقنل سن وهننل من ملسننرق ري مل،نن،و زملر ننىريُ
مل،ت٘مل ته مل ٍ ،و،ظه ملًٓ،،ل بشار مل ٛل:
" ي ملسرق نىي مل،تنىريىي " مل طٚاناً من ملٛهمًنُ
مل،قصننىّ ،نننلور ملسننرق ري يف مل،نننلها مل،نننىوين يف
مىملشهننننُ مل ،ننننلوملي، .قننننل غننن د ملسعرننننل مل،ىوأًننننُ
مل،ىشننننلملي مل،شنن ن م مل،تننننىرٍأ ههننننل ملاح،اننننخ
ملسقل ننناد مل،تنننىريُ مل،ىوأًنننُ سونننِ ظنننري غنننَ،
وكًع جتووخ مل،أ سُ ملٚ،ووأًُ إزي ىريُ و ٍ
مطايا ركةخمل
وجنننىرس مل،كاجةنننُ مقحةتننناد من ن كحابننناد
رملشنخأ و روشنخملأ جأنناسٍ بنأي طيًننر ملٛهكننار
حباشُ إزي إساسَ هًاغُأ وسونِ ر نها هكنَ،

األوديصة الصورية :أوراٌ :اديا خوشت

مل،ىو  .ويقى كعحابها بص،ملظُ إي مل،نىو ،نًل
كرننن ،من ن هكننن َ،مقل نننُأ بنننل ،نننًل هأننناك
كو نننخ مل،ةشننن،يُ
وون ن أ هحونننا ه،ينننُ كننناّ َّ
ظ،وبن ن ًا م،وسنننُ .ويصنننل هننن٘ ْٙإزي ظنننل مل ،نننٍ،
مل ،قوٌ وملٛاٚاٌ مل،حناه بنا،قى إي من مل،تنخع
ي ي كَّننن ،ملسننن ْ،بننناسىد من ن شنننل منننا يتنننمِ
"مل،ننىو " بًأمننا جيننل غننةه ووأ ناً بننلي ًٚبتننهى.ُ،
ويطا،ت ه٘ ْٙبا،باْ ملجلًىا بىهع ذ،ا ضيرل
مل،ط،يقننُ ملسعروننِ ،صننىي ملٛوونناي (مل،نن ، ٙنن وه
هلا!!) .وخيوي ؤ،ا مل،كعحاث إزي ي ملسشنكوُ
ً،تخ ،ي،ا مل،ش ىثأ بنل قًنقا مل،لضيق،ملونُ
(مل،ب،بًننُ وة نناً)أ و ي ملإلماياً،ننُ ً،تنننخ سونننِ
م،ملظل مل ،،ا ًُ،وملٛوً،صاركًُ ملً،ىهأ وإصينا
هٌ بىملبُ مل ،لمل ..ُ،هحأمل يا رسناك مل!! هن مل منا
آ إً،ننه مىاننع مل،كرنن َ،م ن ملسننرق ري مل،تننىريري
ومل، ،ث نن مل ،اربُ وملستح ،بُ ننن مل،ن ي ي ن ة ي
يكى ننىمل يف ملس ن مل ملٛاننة ،وننلها س ن وشننىس
ملٛمننننُ ملب،ننننارٍأ و،كننننأهد بننننل ًٙمنن ن ذ،ننننا
شننناركىمل يف مل،حنننآم ،سونننِ منننحهد واةونننىمل بنننلور
مل،كىمةنننار ومل ،مننناري وملسهننن،شري يف بنننٚط
سننلملٓهاأ ننا ظننلمل باسقاجننل مل،لبوىما ننٌ بشننار
ملجل  ٍ،ي يتحأصل با،ش  ،يف متنحهل كومنُ
،ه م سونِ مأصنُ ملٛمند ملسحعنلَأ مل،ن  ٙشنأي
هلننا با،ش ن  ،و ٙجأبننه بنناٛسث  ٜ،ننعأ وكأ ننه
يأاشٌ رًٓته بشار مل ٛنل و جيًنت سن ن٘مل،ه
مل،ص،اُ " :ي ملسرق ىي " بأبًادٍ ،أ ملر اةنا ٌ يف
بلننُ مل ج وننخ م ن سل ننُ مل،ننلكحىرَ اى ننخ
مل ،جتصل س مل،لىمله ،وملٛظلملس:
سمشننق يننا كأ ن ا ظٚمننٌ ومنن،وظ
شننكى مل، ،وبننُ ه شننكى ،ننا مل، ،بننا

،كأننننننه غ،نننننننت وا،ننننننخمل

ننننننناه،ه

مننا ش نديا مل،ش ن ،ا إي مل ي،كننت مل،ب،ننةا
ظقنن ناًأ مننننا شنن نديا مل،شنن ن  ،إي مل ي،كننننت
مل،ب،ةا.
و،كن ن سونننِ مل،ننن،غد من ن هنننىمل ملبننن،ث
ومآ ًها وسقابًوهناأ هناي مل،كاجةنُ جنلركع منلّ
همًننُ مل،ىشننه ملٝانن، ،وعنن،ث و نن،ا سوننِ ي
جكننىي شنناهلملً سًا ناً سوًهنناأ هححمرننل مل،شنناس،ا
مل،كننةةا ننا د ظكمننخ سأننلما رهننض ي يب نىا
وي ًقا يف ا،ي ااسهأ هحقى " :كأنا شنهىسملً سونِ
ملشحًازحل مقطرٍ م م،ملظل ملب،ثأ ،ى رظوْأا اةنل
ذ،ننا  ،اجاأننا مل،ةهنناْ مل ،ن ٍ كش ن حمله ملٛظننلملس يف
مل،ش ت مل،تىرٍ".
و ننا بننلورٍ شيروعننه كنن ،اأ ٛاننى إ أننا
حملى نننىي بشنننكل اننناا وسونننِ ذمنننى انننل ٙ
يحكننن،ر  ٛأنننا شنننهل مننناه سًى أنننا سونننِ رة
ىريا وٙسَ لاهٍ ساسٌ شليل كرن،ا سنلًٙأ و
ال شىرملً سوِ ملٛانلأ سونِ مل،ن،غد من ملسخناةحل
مل ،تة ومل ،ملباد ملً،ٛمُ ومل،نرم حل مل،ةناهظ مل،ن ٍ
سه ه مل،ش ت مل،تىرٍ وملجلًمل مل،تىرٍ ومل،نىو
مل،تنننىرٍأ و ٙظنننت ي ننناه ملٝي و نننحًقظ يف
سصنننن ،انننناسه كننننٌ  ٙي ننننىجاين هنن ن مل ملبننننلس
مل،كى ٌ مل ،لًدأ مل ٍ ،ح هى بنه نىريُ مناه
ملٛمد طي اْأ وجكحت باٛجبليُ مل،تنىريُ سونِ
ننحلوِّل بىملباجهننا ملسش ن،اسُ
اننىمل مل،أصنن ،مل ،ن
،إل تنننا ًُ مل،حقلمًنننُ ٙهحن نٌُ جقنننى " :سونننِ هن ن ه
ملٛرةحل و،ل لاه سناسٌ شلينل" .هن مل منا ظن،ا
ملًٓ،،ل مل ٛل سوِ جى ًعه غة م َ،يف زيارملجه
ملسًلمل ًُ جلأىسه.

مل،شننننن ، ،ننننننًلا ظيامننننننادٍ طً،هننننننا
ذمننن نىا مل،تنننننماْأ و ٙايننن ناً وريننن نثا هانننننةا
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و،كن ن غصنننُ ملبن ن ي و نننلوثا مل،ن ن ملكَ،
خامتة:
ختحننننحد مل،ننننلكحىرَ اسيننننا اى ننننخ هنن ن ه ملسىظشُ  ٙج ار مل،لكحىرَ اى خأ هح ىس إزي
"ملٛوسيتُ" مل،تىريُ مل،ةلي ُ و"كحناث ملبصنا ُ" مل ٛنننٔوُ ملٛكرنن ،سمقنناً وملٛانننل يقًأنناً " :هنننةثا
متأا مل،،ملٓق اةنل ملبن،ث وً ناً شناظة ًا وهن ،ا
مل،رقاهًنننُ ومل،،وظًنننُ ٜ،شًنننا مل،قاسمنننُ با،تننن٘مل
ملٛكا :محِ جأحهٌ ملب،ث ومحِ ي نىس ملجلأنىس حتنناْ  :هننل جألننع بٚس ننا ب ننل مل ٙحصننار سوننِ
ٌ يف
مل،تننىريىي ظًنناْم مأحصنن،ي إزي هوننهد وي،ظننل ملإلرهننابًري م ن بقايننا ختحةننٕ يف ن ٍق مأت ن ٍ
ٍّ يف م ونننى ٙهنننل ج نننىس
انننق هنننخٍ،
ٍّ
ملستنننننوعىي ملٛشا نننننت إزي بونننننلمل هد مهننن ن ومري شنننىب ،و ش
وج٘كل ي ىريُ حأحص ،و ي مل،تىريري بااىي مل،طمأ ًأنن نُع إزي سروث شةا،أننننا وبتنننناجًأأا هننننل
أصنننننناس أ وذمنننن ن نننن ن ر شننننننصَ،أ بقايننننننا
يف ووأهدأ "هه ه ملب،ث كاسٚط مل ٍ ،ي،ب
ملبصننن ،بنننابص ،وي نننًمل سهنننىرملًأ م هننند يف ملإلرهابًري مل،تىسملْ يص ت  ٙتم ار يف ظ ًع
مل،أتنننًد نننخ آأنننا مل ،راننناْ وشنننا ا مٚينننري
مىملشهننُ مل،ىظشننًُ وجتنناسلهد سوننِ ملكحشننا
ملٙذمطننناط ملٛاٚانننٌ و َّنننارحل ملٛوشنننا وسلمنننُ مل،تىريريأ ظحِ ،ى مل حهنخ ملبن،ث و"ظاوُّنىمل سأنا!"
با،حأكًننننل ننننحأحهٌ ملبنننن،ث و ننننًعوُّىي سنن ن
مل،صننا و ة نلحل مل،ح وُّننق بننا،ىو  .ه وننِ مل،نن،غد منن
هىر ا م،غمريأ بنل إي بشنآ،ا مل حهآهنا جطنى
ملب،ث ساةق زه ،مل،أار ض وهحث ملً،ا ري ملٛبًض
وملٛه ن  ،وجننلهَّقخ ملتأى ننُ ظينن،مل اْ وبأ تننصًُ ملٝي يف رشاْ ىريُ".
سوِ ملًصُ مل،ةًىد".
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ي والتّحصيل
النصّ األدب ّ
اللغويّ والمعرفيّ
د .إبراهيم منّاد

(املركز اجلامعي مبغنية/اجلزائر)

إىّيااا يؤااْو ماااو مياااٍٍ متٓع ا ٍة ّمتن اعٍّ ٍة ّمتيّْى اةٍي ةعنااا ىتااي ةْلٔااُ م ااا ي ةعتاأه يوي ااْ ّيخلطابااا
ّةعتّنَا؛ ك ّا ذوم يف سٍٔا يوتنلًّ مً حت ٔ ِا معاا َ ّّا ٍة ّ اق مبا باا ميااٍٍ يوعتاْو يعتٓعاة ىتاي ّااي يوّت ااىٔا
ي ي مب إّ ٓع اتّ متّّى ا ةة ويفْ ّٓ اةة ّمعا ٔ ا ةة يف مايمااا يوتعتاأه ّم ااتْٓاةُ
ّيو ّتااتيّؤا ّّاؤااا يوتّت ّباإ ّّاٍااا ّيوااي ّ
ااواة يف ىنتّٔاة يوفَاه َاْ
يف
ّٔعَاي ّيجلتٓا باوذكا ىُّ ةرتيكه ُٔ ّتة مً يوبٔه يجلناؤة ّيوفئّة يوّيت ةُ ْاَِه
ّىاء ةرتيكاه ٔاُ ّتاة ماً يوبأه يجلناؤاة ّيوفئّاة يوّايت ة اَه يف ىنتّٔتإ يوفَاه ّي َااو ٍّاذي ي ماا ٓتا ةّي إ ّ
بتْي ا جمنْىة مً ي ىتٍا ي ي ميَا ما ٍْ متعتّق باوييّ ي مبّٕ كإبتيعي ّميَا ما ٍْ م ّت ا مبُ تبٍِا ٍذي يوييّ
إذٌي بتّ مً م اءوة يوبٔه يملعا ّٔة وتخطاب يملتعتّبة باملتعتّه باو ّت لة ي ّىل ي ىُّ يهلاتَ يملٍاراا يوّاذٖ ى اعي
ٌ ىْصا إؤُ يوي ْ ّ ق كاّ ما ٓرتيءى َٔا مً بعام ويفّْٓةي ّثبا ٔةي ّّاؤةي ّإٓتْٓوْلٔةي
ثهّ إٌّ حتبٔق يوتّْيصا يولّتّٕ بني طايَ يواساوة ي مبٔة(ي بتيع) ٓتحبّق إوّا باصت ّ إمتيث متازج بني يواييّ
ي إبتيىّٕي ّبني يوبا ئ ( ّ يملتتبّٕ ّ يملاسا إؤُ) يوّذٖ مً ر ىُ ٌ ٓتفاىا مع ٍذي يوييّ
ي مبّٕ كي ّ
عنتٔتا يوتعتٔه ّيوتعتّه كتتاٍنا ةتتخّالٌ مً لا ةْ ا يملباما ّي طا يملياسٍة وعنتّٔة إٓ ال يملعاىٕ ّي لاا
يملرتيكنة يف يخلطابا يملختتفة ّمً ثهَّ بتّ مً م اءوة يوبٔه يملعا ّٔة وتخطاب يملتعتّبة باملتعتّه(يملتتبّٕ -يمل اتبٍِا)
باوت لاة ي ّىل؛ ٌّ يهلاتَ يملٍارااا يواذٖ ى ااعي إؤاُ ٍااْ إٓ اال يوي ااْ ّ اق كااّ ماا ٓاارتيءى َٔاا مااً بعاام ويفْ ّٓااةي
ّثبا ٔةي ّّاؤةي ّمتّي إٓتْٓوْلٔةي ّّاٍا

مفَْو يوييّ ي مبّٕ ّملّْىاةُ:

ؿ ل ايً نننن " ١رفننننش ايغننننْٚ ٤ٞننننؿٓ
ايننننٓ ٓ
ؾ ن ر عها رفصنن٘ ّٚؽننٌ ايننٓؿٓ
ؾنن٘ ْ ٓ
اسبننثٜي ٓ ٜٓ

ّقؾ ٢ايغٚ ٤ٞغ ٜت٘"(.)1

َّٓ ل ا٫ؽط٬ح فً٘ تصزٜف ت عثَٓٗٓ ٠ن
تصزٜف جٛي ٝنزٜضتٝف ايذَ ٟفن ه ّٕٓ ٙاينٓؿٓ
ّنثز َٔ صبزٓه خط ب ّ ٚقٍٛ؛ عه عْٓن٘ َٛفنٛ

يًصثٜث َٔ املُ رص ت ايضُٛٝٝيٛجْٚ .)2(١ٝغن
عىل ّٕٓ ايثراصننن ت ايً ٜٓٛنننن ١ايًضننن ْ ١ٝاملص ؽننننز٠
املتصًّك ١ب يٓؾٛـ رنّشت بغهٌ نب عً٢
ازبٛاْب ايرتنٝب ١ٓٝايٓح ١ٜٓٛايّن ثثٓنٌ هعن ِ٥
ؿ ّفننننف عىل هيننننو ايص٬قننن ت
يتُ صننننو ايننننٓ ٓ
ايث٫ي ١ٝاملٓبثك ١عٔ ايٓظن ّ املصمُنٚ ٓٞهينو ل

تت بصٗ ٚتضًضًٗ (.)3
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ٚبٗنننذا خينننزل اينننٓؿٓ عنننٔ عدن ن ر ٙا نننثٚه
يتٓهغف َكؾثٜتُ٘ ٚفل املٓ ٖج اسبثٜثٚ ١عً٢
رّصٗ ايتثاٚيٚ .١ٝمبصٓ ٢آخز تتق فز ل اينٓؿٓ
ايكٛاعننننث ايً ٜٓٛننننٚ ١املصطٝنن ن ت غنن ن ايً ٜٓٛنننن ١عٕ
ُٚجثت.
ٚعًِ ايٓؿٓ نبك ١ٓٝايصًٚ ّٛاملص رف اٖتِٓ
ب شبط ب نظن ٖز ٠ي ٜٓٛنٚ ١عْضن ْٖٚ ١ٝنُٜ ٛصنثٓ
فزعن ر َننٔ فننز ٚعًننِ ايًّ نن ١اسبننثٜي(ٜ )4صُننث
عىل هراصنن ١ايٓؾننٛـ ٚاصننتٓط قٗ ٭ٕٓ ايننٓؿٓ
عُْٓ َٖ ٛثٚ ّٚ ١ْٓٚحث ٠ي َ ١ٜٓٛتُ صه ١ترتا٣٤
فٗٝن ةًننَ ١ننٔ املصن ٚ ٜنًّٗن تتٓؾننٌ برتابن
ايٓؿٓ ٚته ًَ٘ ٚفل ْظز ٠نًّ ١ٝع ًَ.١
 ٖٓ َٔٚنن ٕ اٖتُن ّ عًنِ اينٓؿٓ بن يٓؿٓ
َننٔ حٝنني ٖنن ٛخط ن ب ٚرص ن ي ٫ ١تص ن اٖتُ َ ن ر
ب ي ن ر يًُزصننٌ عيٝنن٘ ّ ٚاملتً ّكننٚ ٞعُْٓ ن ا٭ص ن ظ
ا٭ٚ ٍٓٚا٭مس ٖٛ ٢بٓ  ٤ايٓؿٓ ي ١ر ّٚصًٛب ر.
ٚحتْٓ ٫ ٢ط ٌٝل َفٗ ّٛاينٓؿٓ ْغن عىل
ّٕٓ اينننٓؿٓ ا٭هبننن ٓٞعننن ه٠ر َننن ٜهنننَ ٕٛهتٛبننن ر
نٝفُن ن ن ٕ ْٛعنن٘ ْثننزار ّ ٚعننصزار ٚع ّ٫ن ن ٕ
عننف ٜٛر ٚقننث ٜهنن ٕٛغ ن هيننو ّ ن ٜضننتثعٞ
اسبنننٛاظٓ يًتنننثخٌٓ ل عًُٝنن ت ايفٗنننِ ٚايتحًٝنننٌ
ٚايتأ.ٌٜٚ
ةعتٔنّٔة يوييّ ي مبّٕ:

عٕٓ ايننٓؿٓ ا٭هب ن ٓٞدبتُننش فٝنن٘ ايهننث َننٔ
اإلعه ٫ت املتصًّك ١بتؾٓٝف٘؛ هينو ّْٓن٘ ٜهنٕٛ
ل َتٓ  ٍٚايك ر ّٚ ٨املتًكّنَ ٞتنَ ٢ن نن ٕ بنٔٝ
ايتٛجٓنننن٘ ٚافنننن .املصنن ن نٚ .يننننذيو ٜهننننَ ٕٛننننٔ
ايقننزٚرَ ٟٓصزفنن َ ١ن ها ْكننزّ ٚمل ن ها ْط ن يش ٖننذا
ايٓؿٓ ه ٕٚغ  َٔ ٙاشبط ب ت رغِ ّْٓٗ نًّٗ
تغرتى ل ّٕٓ هل قٔ ُٝر ّهب ٓٝرٚ ١ة ي١ٝر.
ْكننٖ ٍٛننذا ٭ ْٓنن٘  ٫خيتًننف انٓ ن ٕ ل ّٕٓ ّٟٓ
خطن ب ّ ْ ٚنؿٓ ّهبن ٓٞعُْٓ ن ٖنن ٛعبن ر ٠عننٔ عد ن ر
ٚضبَ ٝصزفٓٝني ننِٓ عْٓن٘ بصنث هينو ضبتن٣ّٛ؛ عه
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 ٫خيًَ ٛنٔ َهْٓٛن ت َتٓؾنًَٓ ّٚ ١فؾنً ١تٛجٓن٘
َصٓنن  ٙايصنن ّٓ مبنن تكّنننل ايتٛاؽننٌ بصنننث ايكنننزا٠٤
ٚايفِٗ.
ٚايتٛاؽننٌ عُْٓنن ٖننٚ ٛصنن ١ًٝعخبنن ر ٚعبننن٬
ٚععنن ّ٬ذبُننٌ َصً َٛن١ر ّّ ٚخب ن رار نننث ٠ر()5
ٚقنننث تهنننّ ٕٛحنننثان ر ّ ٚصنننًٛن تٕ َّ ٚغن ن عز
ٚغ ٖ  َٔٚعنإٔ هينو ّٕ ُٜحِنثٔت تفن ع٬ر بنني
نننب ّٕ
ّدننزاف ايزصنن يٖٚ ١ننن ٞاسبنن ٍ ايّنن
ٜضص ٢عىل ذبكٝكٗ ايٓؿٗ ا٭هب.ٗٞ
ي ستْب ّ يوييّ ي مبّٕ :

ميهٓٓ ازبشّ بإٔٓ ا٭صنًٛب ١ٝعًنِ حنثٜي
ّرص ٢قٛاعنث ٙبن ي ٞل بنثا ٜت ايكنزٕ ايصغنزٜٔ
ب ٫تٓه  ٤عًّ ٢حب ت ه ٟصٛص ايًضن ْ ١ٓٝننِٓ
تص نثٓهت ايننزٚ ٣٩املٓ ن ٖج ف ُٝن بصننث ح ٓتنن ٢ؽ ن ر
ايرتنٝش عًُٜ َ ٢صزف ب ْ٫ش ٜح ل ايً .١
ٚاسبننننننثٜي عننننننٔ ا٭صننننننًٛب ١ٝزْٓنننن ن عىل
اسبثٜي عنٔ ا٭صنًٛب ّ ٚايصًنِ اينذٜٗ ٟنتِٓ بن٘
 ٞرغننِ ّ ٕٓ ٖٓن ى
ٚهيننو مبن خيننثّ ايننٓؿٖ ا٭هبن ٖ
َنننننٔ ٜنننننز ّٕٓ ٣ا٭صنننننًٛب ٫ ١ٝتٗنننننتِٓ ب يتصًُٓٝٝننننن١
ايبتٓنننن١؛"ٚتٓف ٞا٭صننننًٛب ١ٝعننننٔ ْفضننننٗ املص ٝرٜنننن١
ٚعرص ن ٍ ا٭حه ن ّ ب ن يكب ّٚ ٍٛب ن يزفا ٜق ن ف
عىل هينو ّْٓٗن  ٫تضننص ٢عىل غ ٜن ١تصًٝٓ ُٝنن ١ايب ٓتنن١
ْ ٖٝو عٔ حزؽٗ ايغثٜث عً ٢تصً ٌٝايظٛاٖز
ا٭صننننًٛب ١ٝل َك رب تٗنن ن ايٓؾننننٛـ اإلبثاعٝنننن١
بغ َٔ ٤ٞايصًُ ١ٝايٛؽنف ١ٝعًن ٢ايٓكنٝا ّن
تص ًَت ب٘ ايب٬غ.)6("١
ٚعبنننٔ ْنننز ّٕٓ ٣ايتحًٝنننٌ ايفٓٓن ن ٓٞيًٓٓؾنننٛـ
نٝفُن ن ن ْنننت املك ربن ن ت ٚتصن نثٓهت املٓن ن ٖج
ٚصنننننننٛاّ ٤تصًّنننننننل هينننننننو بننننن ن يتصً ّٚ ِٝاينننننننتصًِّ
نُؾنننننننطًحني ّص صنننننننٝني ل عًنننننننِ ايًّ ننننننن١
ايتطبٝكنن ٫ ٞب نثٓ َننٔ ا٫عتُ ن ه عًنن َ ٢ن ٜتٓؾننٌ
ب ٭صنًٛب ١ٝنصًننِ قن  ِ٥بذاتنن٘؛ ٭ْٓٗن تبحنني"عٔ
اشبؾ ٥ؿ ايفٓ ١ٓٝازبُ ي ١ٝاي ثٓٝنش ْؾٓن ر عنٔ

يويي ي مبٕ ّيوتح ٔا يوتيفْٖ ّيملعايف

آخننز ّ ٚن تب ن ر عننٔ ن تننب آخننز َننٔ خننٍ٬
ايًّ  ١ا ّي تًُٗ "(.)7
ٚا٭صنننًٛب ١ٝل ايٓٗ ٜنننَ ١نننٓٗج عًُن نٜ ٓٞكنننّٛ
عًنن ٢ايبحنني ل "ايطزا٥ننل املضننتصًُ ١ل ايتصننب
عننننٔ اشبننننٛادز ٚعًننننِ ا٭صننننًٛب ٜزعننننثْ عىل
اختٝنن ر َنن ننب ّخننذَ ٙننٔ ايً نن ١يًتٓٛؽٓننٌ عىل
ايتنننننأن ل املتًكّننننن ٞعنننننزٜط ١احنننننرتاّ قٛاعنننننث
ايًّ .)8("١
َٚنننننٔ ٖٓننن ن  ٫ميهنننننٔ عبصننن ن ه املصطٝننن ن ت
ا٭صنًٛب ١ٝعنٔ عًُٝنن ١تصًن ِٝايٓؾنٛـ ٚتصًُّٗن
فإها ن ٕ ايصًِ ٜٗنتِٓ ب زبٛاْنب ايفٓٓٝنٚ ١ايً ٜٓٛن١
ايبحت ١خ ؽٓ١ر  ٖٞٚتزنّش عًْ ٢نؿٓ ايه تنب
ج ن ْ٘ ل ايٓٗ ٜنن ١عىل
ٚي تنن٘ ف إلبننثا عُْٓ ن ٖننٖ َُٛ ٛ
ايكن ر ٨ا ّيننذٖ ٟنن ٛاملص ٝن ر ايهفٝننٌ ملصزفننَ ١ننث٣
ايك بً ١ٝيًتًكّٚ ٞنذا َث ٣ايتف عٌ َش ايٓؿٓ.
فًًن نٓؿٓ ّْنننٛا ّٚعنننه ٍ َتصن نثٓهٖٚ ٠نننٞ
تُصنننزف بأْٓٗ "ّعنننه ٍْ َتصن نثٓه٠و َنننٔ ايٓؾنننٛـ
ا ّي تغنهًّت َنٔ ايصٓ ؽنز املصمُٓٝنٚ ١ايث٫يٓٝن١
ٚايرتنٝبٓٝننننننٚ ١ايؾننننننزفٚ ١ٓٝايؾننننننٛتَٚ ١ٓٝننننننٔ
ايص٬ق ت ايثاخً ١ٝايك  ١ُ٥بني تًو ايصٓ ؽنز ل
ؾ١ٓٝر تغهًّت َٔ ّبٓٔ١ٝ
ي  َ ١فه ْت ؽٛرار ْ ٓ
عٓ ؽنز ي ٜٓٛن ٕ ١قننث َّهٜنت ل سبظنن ١ت رخيٝنَ ١ن
ؾ ١ٓٝيُٓٛهل َ "(.)9
بٓضدٓ ْ ١
ٚظبنث ّٕٓ ع ملن١ر ي ٜٓٛن١ر رٚصن١ٝر عينٝط رٜضنٌ
ٖٚ ELISE RIESELننَ ٞتدؾٓؾنن ١ب ن ٭هب
 ٞقننث ٚفننصت ٛهج ن ر شبُضننّ ١ص ن يٝب
ا٭مل ن ْ ٓ
ٚظٝفٓٝنننن ن ٕ ١ميهننننننٔ عنننن نثٖٗ ّْٛاعنننن ن ر َتٓؾننننننً١ر
ب يٓؾٛـ  ٖٞٚعً ٢ايٓح ٛاٯت)01( ٞ
ّصننننننننًٛب ا٫تٓؾنننننن ن ٍ ايصنننننن ن ّٓ ْؾننننننننٛـ
حهَٝٛنننننننٚ ١نننننن ن ٥ل ينننننننٛاَ .٥ص ٖنننننننثات
ًَفّ ت ...
ا٭صننًٛب ايصًُن٪َ ٓٞيّفن ت عًُٝننٚ ١تكٓٝنن١
ضب فزات ّح هٜي نك ف َٓ ١ٝقغ ت ...

ا٭صنننننًٛب ايؾنننننحف ٞاإلعَ٬نننننّ ٞخبننن ن ر
ؽنننننننحفّ ١ٝخبننننن ن ر ذبكٝكننننن ن ت ؽنننننننحف١ٝ
تصًٝك ت ...
ّصنننًٛب ايتٛاؽنننٌ ايٝنننٚ َٞٛصُنننُّٜ ٞقن ن ر
ب ٭صنننننًٛب ايٝنننننّٚ َٞٛصنننننًٛب ي ننننن ١ايتص َنننننٌ
ٜٚتق نُٓٔ ن نٌٓ ؽننٝب ايتصننب ل ا٭ٚص ن غ ن
 ّٚ ٞل
ايزمسٝننن ١صنننٛا ٤ل ا٫تٓؾن ن ٍ ايغدؾن ن ٓ
اسب ٠ ٝا٭صز ّٚ ١ٜٓل ايصٌُ ٚايتص ٌَ...
فٗنننذ ٙا٭صن ن يٝب صبتُصنننَ ّٚ ١فرتقنننَ ١نننٔ
عنننأْٗ ّٕ تُحن نثٔت فزٚقن ن ر جٖٛزٜٓن ن١ر هقٝكن ن١ر بنننني
ايٓؾٛـ؛ ٭ٕٓ بٓ  ٖ٤اسب َنٌ ملفن َٖٚ ِٝك ؽنث
ربتًنننننننف بننننن ن خت٬ف اؽنننننننح ب ايٓؾنننننننٛـ
ٚب خت٬ف َضتكبًٔ ٞايٓؾنٛـ ٚننذا َزاعن ٠
املك َ ت املدتًف ١املزتبط ١مبٓ صب ت َص.١ٓٓٝ
آؤا يوتح ٔا يوتيفّْٖ ّيملعايفّ ّآ اقُ:

ّنن ن  ٫عنن نوّ فٝنننن٘ ّٕٓ ايتحؾنننن ٌٝايًّ ننننٟٓٛ
ٚاملصننزلٓ ايثكن لٓ ٜضننتٓث عىل نننث َننٔ ايصٛاَننٌ
اين تُضنِٗ فٝن٘؛ هيننو ّٕٓ ايً نٚ ١صن ١ًٝي٬تٓؾن ٍ
بني ةٝش ا٭فزاه عً ٢اخت٬ف َضنت ٜٛتِٗ ننِٓ
عٕٓ يًّ ٚ ١ظٝف١ر عظُن ٢ل ايصًُٓٝن ١ايكزآٝ٥ن ١ايّن
تننٛفّز يًك ن رَ ٨صنن رف طبتًف ن رٚ ١تشٜننث ٙعْت جنن ر
نك ف ٝر ٚفهز ٜر.
ٚايكزا ٠٤عٓث ن رٚيني  carolineايكثر٠
عًننن ٢جصنننٌ ايزَنننٛس املهتٛبنننٚ ١املطبٛعننن ١هات
َص ّٓننٜ ٢ضننتدثّ ف ٗٝن ايك ن ر ٨ايزَننٛس يتٛجٝنن٘
املصً َٛن ت َننٔ هانزتنن٘ ٫صننتدثاَٗ ٫حك ن ر ل
تفض َٓطك ٓٞيزصن ي ١ايه تنب .فًٝضنت ٖٓن ى
قنننننزاَ ٠٤نننننٔ هٚ ٕٚجنننننٛه رَنننننٛس ّْ ٚؾنننننٛـ ّٚ
خط بنن ت ٖٓٚنن ٜظٗننز ايته َننٌ بننني ايكننزا٠٤
ٚايٓؿٓ املكزٚ ٤ٚاينذ ٟصٝفقن ٞل ايٓٗ ٜن ١عىل
عًُ ١ٝتٛاؽٌ بني ايك رٚ ٨ايه تنب اينذّْ ٟنتج
ْؾٓ ر َكز٤ٚا بٛص د ١ايًّ  ١دبص ر.
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يوعتم  - 475رٍاط 9102 /

معا ة قْيىت يوتّيفة:

ٖٚنننن ٛا٭َننننز ايننننذْ ٟغنن ن عيٝنننن٘ ب ملًهنننن١
ايًض ن ْ ١ٓٝا ّي ن ث ٓثننٌ ايهف ٜنن ١ايً ٜٓ ٛنن"١ايهف ٠٤
ايً  "١ٜٓٛحبٝي ٜ ٫هن ٕٛا٭ها ٤ايهَ٬نَ ٓٞنٔ
يثٕ املنتهًِّ ضبكٔٓكن ر يٮٖنثاف املزجنَٓ ٠ٓٛن٘ َن
ن ٜتٛافل َش ايكٛاعث ايً  ١ٜٓٛخ ؽٓ١ر ل ايٓؿٓ
ايغنننفْٚ .ٟٓٛكنننٝط عًٝننن٘ َنن ٖنننَ ٛتصًّنننل بنن يٓؿٓ
املهتنننٛب؛ عه ٜزاعننن ٞؽن ن حب اإلبنننثا ا٭هبن نٓٞ
ازبٛاْننب املتصًّكنن ١ب يًّ نن ١حتٓننٜ ٢هنن ٕٛايننٓؿٓ
َٚ ٬قُ ْٛر.
َٓضمُ ر عه ر
نننِٓ عٕٓ ايٓظزٜٓن ن ت ايًضنن ْ ١ٓٝتفن نزٓم بنننني َن ن
ُٜنثع ٢ايهف ٜن ١ايًّ ٜٓٛنٚ ١بنني َن ُٜضنُٖ ٢ا٭ها٤
ايه َ٬نٚ ٓٞث ٓٝننش ب ُٗٓٝن ؛" ف يهف ٜنن ١ايًّ ٜٓ ٛنن١
تُحثٖه بأْٓٗ املصزف ١ايقنُٓ ١ٝبكٛاعنث ايًّ ن ١ايّن
ٖنن ٞق ُ٥نن ١ل هٖننٔ ننٌٓ َننٔ ٜننتهًِّ ايًّ نن ١ل
حننني ّٕٓ ا٭ها ٤ايهَ٬ننٖ ٞنن ٛا٫صننتصُ ٍ اٯْننٞ
هلذ ٙاملصزف ١ل عًُ ١ٝاينتهًِّٚ ...عًن ٢ا٭يضن ٓ
ايب حي ل ٖذا اجمل ٍ ّٕ ٜثرظ ٖذ ٙايهف ٜن١
ايً ٜ ّٕٚ ١ٜٓٛتٛؽٓنٌ َنٔ ننِٖ عىل َصزفنَ ١ب عنز٠
ب يكٛاعننننث ايه َٓنننن ١فننننُٓٗ  .ففنننن ٞايٛاقننننش ٫
ميتًو املتهًِّ َصزف١ر ٚاع١ٝر َٚب عز٠ر ب يكٛاعنث
اين ربقننش هلن عًُٝن ١ايننتهًِّ .عُْٓن ايهف ٜنن١
ايًّ  ٖٞ ١ٜٓٛاي تتن .ٝين٘ ّٕ ًٜنِٓ بؾنٛر ٠ن فٝن١
بٓنننننٛاح ٞاصنننننتصُ ي٘ ي تننننن٘ حبٝننننني ٜ ٫كنننننش ل
اشبطأ")00(.
يملفامي ّمعاىَٔا:يملعجه ّيو ّٔاق

عٕٓ ننٌٖ ْننؿ ٖنن ٛعبن ر٠و عننٔ صبُٛعننَ ١ننٔ
اسبنننزٚف ّ ٚا٭ؽنننٛات ايّن ن تُهننن ٕٛنًُن ن تٕ
َٚفزهاتٕ َرتابط١ر َٓٚضمُ١رٖٚ .نذ ٙا٭يفن ظ هلن
َثي٫ٛت خ ؽٓ ١ل ايٓظ ّ املصمُن ٓٞايّنذٜ ٟبكن٢
َص ٝر ٜر َٔ ْ حٝن ١ايث٫ينَّٓ ١ن عها خزجنت عنٔ
عد رٖ املصمُن ٓٞفضتؾن ل ْنؿٓ ّهبن ٓٞفنُٔ
ص ٝم َصٜ ٔٓٝتحهِّ ف ٗٝفٝحثت ته ٌَ بني
املفنننزهٚ ٠ايضننن ٝم؛ عه "عٕٓ ايص٬قننن ١بنننني املفنننزه٠

42

ٚايضننن ٝم ع٬قنننن ١ته ًَٝنننن١؛ فننن ملفزه ٠تُهننننُٕٛ
ايضن ٝم ٚايضن ٝمُ ٜٛجٓن٘ َصٓن ٢املفنزهٚ ٠بنذيو
ثن ّ
ٜننتحهِّ نن ٌٓ َُٓٗن بن ٯخز(ٜ )02كننّ ٍٛ
ض ن ٕ " ٚاملصٓننَ ٢صمُنن ٞل ايهًُنن ١املفننزه٠
ح ٓ
ّ َٓ ن حننني تننثخٌ ايضنن ٝم فننإ ٕٓ َصٓ ٖ ن ُٜ ٫ض نُٖ٢
َصمُ ٝر ْظزار عىل ّٕٓ ايض ٝم تفٌ ب يهث َٔ
ايكننزا ٔ٥اسب يٝننٚ ١املك يٝنن ١ا ّي ن تصطنن ٞايهًُنن١
َننننٔ املصنننن َْ ٞنننن ٜ ٫ننننزه عًنننن ٢بنننن ٍ ؽنننن حب
املصمِ")03(.
ف يٓؿٓ بصٝنثار عنٔ ايرتابن ايٓؾٓن ٓٞايًّ نٟٓٛ
يًمُنننٌ املٓبثٔنننل عنننٔ ايٓحننن ٛايتكًٝنننث ّٚ ٟٓايٓحنننٛ
ايبٓ ٟٓٛٝقنث ٜ ٫كن ّٛعيّن بٛظٝفن ١صن ٝق ١ٝتتُثٓنٌ
ل ٚؽف يًص٬ق ت ايًّ ٜٓٛن ١ايًضن ْ ١ٝايٓحٜٓٛنّٚ ١
ايث٫يٝنن ١ايك ُ٥نن ١عًنن ٢ايٓظ ن ّ املصمُ ن ٓٞبثرجنن١
ّٚىل"(َٚ.)03ننٔ ن ُٖنن ١نن ٕ ازب ْننب اي اةن تٞ
َ ٖ ٞغنننن ٝر ُٜ ٫صنن ن رُ ينننن٘ ّٟٓ
ّ ٚايتننننثاٚي ٓٞايٓفصنن ن ٓ
اٖتُ ّ.
يعاكة ي ىايبٔة ّماكا ي بئة:

اينننٓؿٓ عبن ن ر ٠عنننٔ صبُٛعنننَ ١نننت ازبُنننٌ
املرتابطننن ١ايٓ ةننن ١عنننٔ تنننزاب صبُٛعنننَ ١نننٔ
ايهًُنن ت ٚتهيفٗنن ٚ .ظبنننث ل اينننثرظ ايٓحنننٟٛ
ايتكًٝنننننث ٟل ايًّ ننننن ١ايصزبٓٝننننن ١تهننننن َ٬ر بنننننني
ايهًُ ت ٚازبٌُ ٜ ٫ٚه ٕٛاملصٓ ٢صً ُٝر عيّن
ب صتك َ ١ايرتنٝب ل ازبٌُ  ٫ٚتؾٌ هيو
عيّن بظن ٖز ٠اإلعنزاب ايّن ثثٓنٌ ّص صن ر  ٫غّٓن٢
عٓنن٘ ل ايًّ نن ١ايصزب ٓٝننٚ .١اإلعننزاب تننثه ٚظن ٥ف
ا٭يفن ظ اعتُن هار عًنن ٢ازب ْنب املصٓن ٚٓ ّ ٟٓٛر ٫ننِٓ
عًنن ٢ازب ْننب ايغننهً ٓٞاملتُثننٌ ل اسبزنن ت؛
"ف سبزن ١اإلعزاب ١ٝظ ٖزَٛ ٠جٛه ٠ل ايصزب١ٝ
 ٫ميهننٔ ٭حننث ّٕ ُٜٓهٔزٖ ن ٖٚننذ ٙايظ ن ٖز٠
ت٪هَٓ ٟصّٓ ٢بذاتٗ ٚيٝط يًص َنٌ هٚر ل املصٓن٢
ايّذ ٟت٪هٓ ٚ ٜ٘ب ايٓظنز عىل ُّٖٓٝن ١اسبزنن١
اإلعزابٝنننَ ١نننٔ خننن ٍ٬املصٓنننْ ّٕٚ ٢بتصنننث عنننٔ
تضنٜٛب ٖننذ ٙاسبزننن ١بضننبب ايص َننٌ فًٓمننأ عىل

يويي ي مبٕ ّيوتح ٔا يوتيفْٖ ّيملعايف

ايتصًٝننٌ ٚايتأٜٚننٌ ٚايتكننثٜز َننٔ ّجننٌ ايٓظننز ل
صننننننننبب ٖننننننننذ ٙاسبزننننننننن ١ه ٕٚايٓظننننننننز ل
َصٓ ٖن "( .)04فنن ٬ميهٓٓن ّٕ ْتص َننٌ َنش ْنؿٓ
ه ٕٚتصًّننِ ٚعح دنن ١بظن ٖز ٠اإلعننزاب ٭ْٓٗن ُت ٔصننني
عً ٢ايهغف عٔ ايهنث َنٔ َتصًّكن ت اينٓؿٓ
ايًّ ٚ ١ٜٓٛايث٫ي.١ٝ
ّفنننف عىل هينننو ّٕٓ يًحزننن ت اإلعزابٝننن١
ت تُضننننِٗ ل ايتننننأن ل مسنننننش
ت ٚعٜك عنننن ٕ
رْٓنننن ٕ
ؿ ًُٜكننن ٢عيكن ن ّ٤
املتًكّننن ٞخ ؽٓن ن١ر عها نن ن ٕ اينننٓ ٓ
َب عننزار َننٔ دننزف املزصٔننٌ ٖٚننَ ٛظٗننز فٓٓننٓٞ
ة يَٛ ٓٞصٝك ٓٞي٘ َ ين٘ َنٔ عَه ْن ت ايتنأن
ؿ ٖٚننن ٛقننن هر عًننن٢
ٚ.قنننث ٜتًكّننن ٢ايكننن ر ٨اينننٓ ٖ
اَ٫تث ٍ يكٛاعث اسبزنن ت اإلعزابٝن ١اين ٫
ربننزل عننٔ ايننثرظ ايرتننن ٓ ٝن ْٗٛن تض ن عث
عً ٢ذبثٜث ايٛظ ٥ف ايٓح ١ٜٓٛيًهًُ ت ٜكنٍٛ
ّحنننثِٖ " ٚيًحزنننن ١اإلعزابٝننن ١هٚر عٜكننن عٞ
ٖٚذا اإلٜك ٜصٌُ عً ٢عحثات جنزظ َٛصنٝكٞ
َنن٪نٓز فٗنن ٖٓ ٛن َظٗننز ة ن يٜ ٞصٓنن ٢ب إلٜك ن
املٛصننننٝكٚ ٞيهننننٔ يننننٝط ينننن٘ هٚر َضننننتك ٌٓ ل
املصَٓٚ...٢ثنننننٌ ٖنننننذ ٙاإلٜك عنننن ت املرتتٓبننننن ١عنننننٔ
اسبزن ن ت اإلعزابٝنن ١ذبننثت تننأن ار نننب را ل
املتًكّ ٫ ٞميهٔ عْه ر َٔٚ ٙايؾصب تفض ٙ
عًُ ٝن ر؛ هيننو ّٕٓ جننش٤ار نننب ار َننٔ هيننو ايتننأن
ْ ٞفض نٚ .ٓٞاسبزن ن ت اإلعزابٝنن ١بننذيو
اْطب ن ع ٓ
تغننننننهٌّ جنننننننش٤را َُٗٓنننننن ر ل عًُٝننننننن ١عٜؾنننننن ٍ
املصٓ.)05("٢
 َٚن ٜننثٍٓ عًنن ّٕٓ ٢يدعننزاب هٚرار ٖ َٓ ن ر ل
تصًِّ ايًّ  ١ا ّي عبًٌّ بٗن ايٓؾنٛـ ْٚط يصٗن
طن ب
َ ن ٚره هنننز ٙعننٔ اشبًٝفنن ١عُننز بننٔ اشب ّ
رف ٞاهلل عٓ٘ ملّن عن ايًحنٔ َفن ه" ٙتفُٗٓنٛا
ايصزبْ ٚ ...١ٓٝيُٝصًِِّ ّب ٛا٭صٛه ايث٩ي ٌّٖ ٓٞايبؾزٔ٠
اإلعزاب"(.)06
فٗنننذا ايكنننٜ ٫ ٍٛنننث صبن ن ٫ر يًغٓن نوّ ل ّٕٓ
يدعزاب ع٬ق١ر ٚنٝك١ر ب يٓؿٓ؛ هيو ّٕٓ اإلعنزاب

ٖن ٛا٭ها ٤ايفؾنن .ٝيًهننٚ ّ٬ايهت بننٚ ١ايكننزا٠٤
عًننن ٢حن نثٓ صنننٛاٚ ٤هينننو َنننش حضنننٔ اصنننتدثاّ
ايرتانٝب ٚايؾٝب ٚحتٓ ٢ا٭ؽنٛات ل املٛافنش
املكنن نزٖر ٠هلنن ن ٚصننننب ٌٝهيننننو َصزفنننن ١ا٭ؽننننٍٛ
ايقننزٚرٚ ١ٜايكٛاعننث ايقن بط ١يًّ نن ١ل ْؾننٛـ
ّن ْت نت ب١ٓٝر ّ ٚعف ٖ١ٝر"(.)07
ٖننذا َنن ٜتٓؾننٌ ب زب ْننب ايٓحنن ٟٓٛاملتصًّننل
ب سبزننن ١اإلعزابٝننَٓ ّ ١ن َ ن ٜتصًّننل حبزن ن ت
ا٭بٓٝنن ١فُم ينن٘ عًننِ ايتؾننزٜف ٭ ْٓنن٘ ايهفٝننٌ
بؾنن ٝغ ١ايهًُن ت ٚفننل ا٭بٓٝننٚ ١ايكٛاعننث اين
تُؾ عًّ ٢ص صٗ َفنزهات ايًّ ن ١ايصزبٓٝنٚ .١قنث
عُثٖ عًنِ ايؾنزف "عُن٬ر ٪ٜهٜٓن٘ املنتهًِّ؛ عه عٕٓ
ايتؾننننزٜف ٖنننن ٛت ننننٜ ٝطننننزّ عًنننن ٢ايهًُننن ت
ب سبزنٚ ١ايش ٜهٚ ٠ايٓكؾ ٕ"(ٜٚ .)08صزٓف٘ ابٔ
ٖغنن ّ بكٛيننن٘ "ت ننن ٝل بٓٝننن ١ايهًُننن ١ي نننز
َصٓ ّٚ ٟٓٛيفظ.)09("ٓٞ
فُصزف ١ا٭بٓٚ ١ٝايؾٝب ٚا٭ٚسإ  َٚت٪هٜٓن٘
َنننننننٔ ه٫٫ت ل ايضننننننن ٝم تضنننننن عث ل بٓننننن ن ٤
ا٭فهن ر ٚل ذبًٝننٌ ايصب ن رات ٭ ْٓنن٘ "عٓننثَ
ٜؾننن ٛاملنننتهًِّ ّ ٚايه تنننب ٖنننذ ٙاملفنننزهات
ٜضتصني بتًو ا٭ؽ ٍٛيٝنب ا٭فصن ٍ ٚاملغنتكّ تٔ
َنننٔ املؾننن هر عًننن ٢ؽنننٛر ٠املبننن ْ ٞايؾنننزف١ٓٝ
ا نثٓه ٠ب ٝنن ١ايتصننب عننٔ املص ن ْ ٞاملكؾننٛه٠
ٜٚضنننتدثّ ازبٛاَنننث ّٜقنن ر ملك ؽنننثٖ ايث٫يٝننن١
ا ثٓه.)21("٠
ٚاسبكٝكننن ّٕٓ ١ا٭بٓٝننن ١املرتانُننن ١ل ايًّ ننن١
ز ٟعًَٛٓ ٢اهل ةٝش ايهنّ٬
ايصزبٚ ١ٓٝا ّي
املتؾنزٓف املنتُهّٔ  ٫خيننتؿٓ بن ملًَكٔٚ ٞحننثٙ
ّ ٚب ملتًكَّٓ ٞفنزهار ّٜقن ر بنٌ املزصٔنٌ ٖن ٛايّنذٟ
ٜصُننننث عىل اصننننتصُ ٍ ٖننننذا ايبٓنننن  ٤ه ٕٚآخننننز
يتحكٝنننل ّغنننزا َصٓٓٝن نٚ ٕ١قنننث تهننن ٕٛينننذيو
ّصب ب َتصثٓه َّٓ ٠ايك ر ٨فصًٜ ّٕ ٘ٝتب ٔٓٝهيو
ٜٚتف عٌ َص٘ حتٜٓ ٢تحكّل ايتٛاؽٌ.
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يوعتم  - 475رٍاط 9102 /

يملؤسّ ا يورتبّْٓة ّ ٍنّٔتَا:

يصٌٓ املثرص ١ذبتٌٓ ايزتب ١ا٭ٚىل فُٔ بك١ٓٝ
امل٪صٓضن ن ت ا٭خنننز٣؛ ٭ْٓٗن ن ٖننن ٞايّن ن تهفنننٌ
َب ن ه ٨ايننتصًِّ ا٭ٚىل ٖٚنن ٞاملضننٛ٦ي ١عىل ّبصننث
اسبنننننثٚه عنننننٔ تٓظننننن ِٝا تٜٛننننن ت ايتصًُٝٝننننن١
ٚايثك فٚ ١ٝتكثميٗ يٮج.ٍ ٝ
ب إلفنننن ف ١عىل هينننننو ظبنننننث ايصثٜنننننث َنننننٔ
امل٪صٓضن ن ت ايثك فٝننن ١ا٭خنننز ٣تُضنننِٗ ل عًُٝننن١
ايتحؾنننن ٌٝاملصننننزل بغننننهٌ عننن ّٓ نٛصننن ٌ٥
اإلع َٔ ّ٬عهاعٚ ١تًفشٚ ٠غ ُٖ .
فهنٌٓ هيننو ين٘ ّهٚار ٚٚظن ٥ف اجتُ عٝنن١
تكنننننن ّٛعًنننننن ٢تٗننننننذٜب صننننننًٛن ت املننننننتصًُّني
ٚتهنن ِٜٗٓٛنك ف ٝن ر ٚفننل َ ن ثًٝنن٘ قنن ِٝاجملتُننش
َُٚثًُنن٘ ح ٓتنن ٢تهننّ ٕٛصننط ايكَٝٛنن ١راصنند ر ١ل
ّهٖ ٕ ا٭جٚ ٍ ٝحتٓنٜ ٢هن ٕٛايتحؾن ٌٝق ُ٥ن ر
عً ٢فًضف ١اجملتُش ايرتبٚ ١ٜٛايتصًُٝٝن ١بتنٛف
ٚفننٛح فهننزَ ٟٓننٔ عننأْ٘ ّٕ ٜصُننث عىل تٛفنن.ٝ
ّٖنننثاف اجملتُنننش ٜ ٫ٚتنننأتٓ ٢هينننو عيّن ن بزؽنننث
ؽنن١
ايٛص ن  ٌ٥ايصًُ ٓٝنن ١ن ّفنن ١يتحكٝننل هيننو خ ٓ
ازب ْنننب ايبغنننز ٟاملتُثٓنننٌ ل املنننزبٓني ٚاملصًُّنننني
ٚاإلهارٜٓني ٚغ ِٖ ّٔ ٜكش عً ٢ع تك٘ ذبُٓنٌ
ّعب َ ٤ضٚ٪ي ١ٝايصٌُ ايتصً ُٓٞٝايرتب)20(.ٟٓٛ
ٜٚك ّٛنٌٓ َٔ املصًّنِ ٚا٭صنت ه عًن ٢تصًنِٝ
ايتَٝ٬ننننذ ٚايطًبنننن ١عًنننن ٢حنن نثٓ صننننٛاَٗ ٤نن ن رات
ايتفه ٚيهِٔ ا٭ِٖٓ َٔ هيو ٖ ٛهفصٗنِ عىل
انتض ب َصن رف َٚفن ٖٚ ِٝحكن ٥ل؛ ٭ْٓٗن ٖنٞ
ا٭ص ظ ل ايصًُ ١ٝايتصًَ ١ُٝٝنٔ ينثٕ املغنزفني
عًننن ٢ايتصًننن ِٝل ةٝنننش ّدنننٛارٚ ٙل ايصًُٝننن١
ايتصًُّ ١ٝب يٓضب ١يًُتًكّني)22( .
ف ٬ميهٔ بأ ١ٜٓح ٍ ّٕ خيً ّٟ ٛهرظ َٔ
َص رف طبتًف ١نُ  ٫خيًْ ّٟٓ ٛؿٓ َنٔ َثنٌ
ؿ َزٖنن ٕٛبً تنن٘
ٖننذ ٙاملص ن رف ٚغ ٖ ن  .ف ن يٓ ٓ
ٚي نن ١ايننٓؿٓ ٖنن ٞا ّي ن دبصننٌ َننٔ املتً ّكنن ٞفننزهار
َُحؾنن٬ر يًُصنن رف عٕ ن ْننت ل َتٓ ٚينن٘ َننش
ايتأنٝث عً ٢ايزغب ١ل ايتصًِّ.
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ٚهرج ١ايتحؾْٔٚ ٌٝضبُ٘ تتفن ٚت َنٔ ٚاحنث
عىل آخز بتف ٚت اينتفه ٚايكنثرات ايصكًٝن١
عً ٢ايفِٗ ٚقن ٠ٓٛاصنتٝص ب اينذانز ٠رغنِ ّٕٓ
ايٓؿٓ ٚاحث .نِٓ عٕٓ ايٓؿٓ ا٭هبُٜ ٓٞكزّ ل اي يب
بكزا٤ات طبتًف ١ب ٫حته ّ عىل َٓ ٖج طبتًفن١
رغننننِ ّ ٕٓ َضننننت ٜٛت ايكنن نزٓاٚ ٤آيٝنن ن ت قننننزا٤اتِٗ
َتك ربنننٚ ١عبنننٔ ْتحن نثٓت ٖٗٓن ن عًننن ٢ايكنننزا٠٤
ايٛاع ١ٝايٓ قث.٠
يجلاىااا ي لتنااااىّٕ ّمّ ِ يف يوتح اأا يوتيفاااّْٖ
ّيملعايفّ:

عها ن ْت ايًّ ّ ١ها٠ر يًتٛاؽٌ َش اٯخنزٜٔ
خبط ب ت َُٖٓٛع ١مب تكّل ايتف ِٖ ٚايتف عٌ
فإْٓٗ ايٛص ١ًٝاملثً ٢يًحنثٜي عنٔ ّهٚام ا٭فنزاه
٫َٛٝٚتِٗ ٚغزا٥شِٖ ٚبٓ  ٤ايزٚاب ٚايص٬قن ت
ف ُٝن بٝننِٓٗ؛ عه "تؾننبّ .ص ص ن ر يتننٛف اسبُ ٜنن١
ٚايزع  ١ٜيدْضن ٕ بنني ّفنزاه ة عتن٘ ٚعن َ٬ر
َٗ ُٓ ن ر يتحكٝننل َٓ فصنن٘ ٚرغب تنن٘...ل عد ن ر ٖننذٙ
ازبُ ع)23(."١
ح نثٔتُ ايفننٛارم ا٫جتُ عٝنن١
ن نِٓ بصننث هيننو تُ ِ
بنننني ا٭فنننزاه تف ٚتننن ر ل اينننتصًِّ ٚايتحؾنننٌٝ؛ عه
ّنبتننننت ايبحننننٛت ٚايثراصنن ن ت عًنننن ّٕٓ ٢ايننننذٜٔ
ٜصٝغ ٕٛل ب ٦ٝتٕ هاتٔ َضت ٣ّٛاجتُ عٚ ٍٞتزبٟٛ
َتننثٕ قننث ٜتدًّفنن ٕٛل ايننتُهّٔ َننٔ ذبؾننٌٝ
ل ّ َٓ ن ايننذٜ ٜٔصٝغنن ٕٛل َٓ ن دل
َٚ ٟصننز ٓ
ي ننٓ ٛ
ل ٚايً ننٟٓٛ
غنن هيننو فٝهنن ٕٛتكنن ٗثَُِٗ املصننز ٓ
ٚافح ر ل اي يب .هْٓ ّٕ ٕٚض َ ٢تٛفّز ٙايب١٦ٝ
ا٫جتُ عٝننن ١يٮفنننزاه ل تصًّنننِ ايٓطنننل ايؾنننح.ٝ
ٚايكٛاعث ايً  ١ٜٓٛايضً)24(.١ُٝ
يوتتبّٕ يوفعّال:

ؿ ل غٝننن ب
 ٫ميهٓٓن ن ربٓٝن نٌُ ٚجنننٛه ْن ن ٓ
َضتكبٌٔ ٜتًكّٖ ٢ذا اشبط ب ٚب يت ي ٞف يص٬ق١
بننني ن تننب ايننٓؿٓ ٚق ر٥نن٘ ٖ ن ٞع٬قننَ ١ت٬سَنن.١
ٚايٓتٝمن ١عنثّ ٚجنٛه تف عنٌ ٚتٛاؽنٌ بنني ّدننزاف

يويي ي مبٕ ّيوتح ٔا يوتيفْٖ ّيملعايف

ايزص ي ١ا٭هب ١ٝاي ذب ٝبٗن ايهنث َنٔ ايكنِٝ
ازبُ يٝننن .١بنننٌ ّبصنننث َنننٔ هينننو نننب ّٕ ٜهنننٕٛ
ٖٓن ى تٛافننل ل خطن ب ا٭هٜننب ٚايزؽننٝث ايً ننٟٓٛ
يًك ن ر ٨ح ٓتننٜ ٢تننأتٓ ٢ايفٗننِ ٚاإلفٗ ن ّ؛ ٭ٕٓ "ّفؾنن.
ايهّٚ ّ٬بً ن٘ ينًُٜ ٛكن ٢ل َنتًكّني ٜ ٫فُٗن ٕٛي ن١
هيو ايه ّ٬مل ن ٕ ي٘ ّ ٟٓتنأن ؛ ٚعهٕ فن ٬بنثٓ
َننٔ تقن فز َننتًكّني بً ن  ٤ب ملكننثار اّيننذُٜ ٟغننرت
فٚ ٘ٝجنٛه بن نٓني ّٜقنر بً ن ٜ ٤تٓنذٓٚق ٕٛايزصن ي١
ا٭هبٝننن ١املتًكّنن ٜٚ ٠تحضٓضننن ٕٛة يٗنن ٚع ّ٫فنننإٕٓ
ة يٝننن ١ا٭هب تفكنننث ننننٌٓ َصٓننن ٢هلننن عها ظًّنننت
ّح هٜنننن ١ازب ْننننبَ .ننننٔ ّجننننٌ هيننننو ق َننننت ننن نٌٓ
ايب٬غ ن ت ع ن ت ن رٜذ اٯهاب اإلْض ن ْ ١ٝايطٜٛننٌ
عً ٢ته ف ٪اإلرص ٍ ٚايتًكّ)25(."ٞ
ْٛ ٖٓ َٔٚافل َ هٖب عيّ ٘ٝحث ايب حثني ل
ّٕٓ"ب٬غنننن ١ايتًكّنننن ٞقننننث ٜ ٫كننننٌٓ عننننأْٗ ٜٚننننثْٛ
خطزٖ عنٔ ب٬غن ١اإلرصن ٍٚ .ميهنٔ ّٕ ٜرتجنِ
ٖننذا املصٓنن ٢عىل َن ميهننٔ ّٕ ْطًننل عًٝنن٘"نف ٠٤
ايك ر ."٨ف يك ر ّٚ ٨املتًكّن ٞعها ن ٜهنٔ نَفن٪ار
يتًكّ ٞايزص ي ١ا٭هبٝن ١فنإٕٓ اينٓؿٓ ا٭هبن ٓٞاملَزصنٌ
ٜفكث عًّٚ ١جٛهٙ؛ عه َ ٜهن ٕٛيغن عز َنٔ ايبً ن ٤
ايفؾح ... ٤عإٔ خي دب قَٛر بأةٌ َ ٜهتنب
ُٜٓٚغٜ ٫ ِٖٚ ٧فُّٗ ْ٘ٛؽ٬ر ّٜ ٚفُْٗٛن٘ فُٗنر
ْ قؾر" عَٓن يصنثّ اَنت٬ى ايًّ ن ١ايّن ٜفٗنِ املتًكّنٞ
ايٓؿٓ بٗ ٚعَٓ يصنثّ اَت٬نن٘ ايهفن  ٠٤املًٖٓ٪ن١
يتً ّكنن ٞهيننو ايننٓؿٓ ا٭هب ن ٓٞاملطننزٚح" بننٌ عٕٓ عننز
ايهف ٜننننن ١ل ايتًكّنننننٖ ٞننننن ٛعنننننإٔ ٚاره  ٫نننننٛس
ا٫صت ٓ  ٤عٓ٘")26(.
عال يولالو ّيوييّ:

ْٚكؾث بذيو َ ن ٕ َتٓؾ٬ر ب يًضن ْ ٝت
ايتثاٚيٝننننَ ١ننننٔ خننننَ ٍ٬ب حنننني ّٚصننننتني ننن نِٓ
صننٛرٍ(َٚ .)27ف ن ه هيننو ّٕٓ ايًّ ننُٜ ٫ ١زجننَ ٢ننٔ
ٚرا ٗ٥ص ٣ٛاإلظب س ايفصً ٓٞيًه ّ٬ل ايٛاقنش
َ ٖٛٚزتب بتحكٝل ايتٛاؽٌ بني ةٝش ّدٝن ف
اجملتُش.

ٜٚنننرتهٓه ل ايثراصن ن ت ايفًضنننف ١ٝاسبثٜثننن١
يًّ ننَ ١ؾنننطًح ٕ ُٖنن ّفصنن ٍ ايهنننّٚ ّ٬فصنن ٍ
ايًّ ٚ ١قث ٜٓق ف عيّ ُٗٝفصن ٍ ايًّضن ٕ عها َن
جصًٓن ايًّ ننَ ١زاهفن١ر يًّضن ٕ؛ ٭ٕٓ َقننُّ ٕٛفصن ٍ
ايهٖ ّ٬ن ٛدبضنٝث ايًّ ن ١ل ايٛاقنش َنٔ دنزف
املًَْكٔ ٞيك ١ُٝتٛاؽً ١ٝعب٬غ)28(.١ٝ
ٚل اشبتن ّ ْصتكننث ّٕٓ نن ٌٓ تًننو اإلعن رات
ايض بكٚ ١املف ٖ ِٝايصًُٚ ١ٝايرتب ١ٜٛعفن ف ١عىل
عٛاَننٌ غ ن ي ٜٛنن ١ن نٌٓ هيننو ُٜضننِٗ بغننهٌ ّٚ
بنننهخز ل فٗنننِ ايٓؾنننٛـ ا٭هبٝننن ١بصٝنننثار عنننٔ
ايفٗ ّٛاإلْغ  .١ٝ٥نِٓ عٕٓ ايٓؿٓ ا٭هب ٫ ٓٞق ١ُٝين٘
ل ْظزْن َن ن ُٜحنثٔت ّنننزار ل ايكن رٚ ٨هيننو
ٚ ٞبإدنن ن رٙ
رٖننننني مبحتننننٛا ٙايًّ نننن ٟٓٛايتصًُٝنن ن ٓ
املٓضٛل ٚفْك٘ ّٚخ ار ايف ١٦املَٛجٖ٘ عي. ٗٝ
يهلاااْيمااش:

( )0يض ٕ ايصزب  َ 270/04ه ٕ(٠ـ ـ).
( )2ب٬غنننن ١اشبطنن ن ب ٚعًننننِ ايننننٓؿٓ ؽنننن٬ح فقننننٌ
ـ.294
(ٜٓ )3ظننز عصننٗ َ ت ّص صنن ١ٝل ايص٬قنن ١بننني ايننٓؿٓ
ٚايٓحٚ ٛايث٫ي ١ـ.269
( )4عًِ ايً  ١ايٓؾ ٞبني ايٓظزٚ ١ٜايتطبٝل .32/0
( )5ايًّ ننننٚ ١اشبطنن ن ب ـٜٓٚ .36ظننننز ضبنن ن ٫ٚت ل
ذبً ٌٝاشبط ب ـ.98 -97
( )6ا٭صننًٛب بننني ايننرتات ايب٬غنن ٞايصزبننٚ ٞا٭صننًٛب١ٝ
اسبثان ١ٝـ .7 -6
( )7املزجش ْفض٘ ـ.5
( )8قق  ٜاسبثان ١ـ.22
( )9عبْ ٛظزّ ١ٜصًٛب ١ٝيض ْ ١ٝـ.061 -059
( )01عبْ ٛظزّ ١ٜصًٛب ١ٝيض ْ ١ٝـ.060
(ُٜٓ )00ظز ايتحً ٌٝايًّ  ٟٓٛيًٓؿٓ ـ.23 -22
( )02عٓ ؽز ذبكٝل ايث٫ي ١ل ايصزب ١ٝـ.05
( )03ايً ننننننن ١ايصزبٝنننننننَ ١صٓ ٖننننن ن َٚبٓ ٖننننن ن ـ.24
ٜٓٚظز عٓ ؽننننننز ذبكٝننننننل ايث٫ينننننن ١ل ايصزبٝنننننن١
ـ.06 -05
( )04ايتحً ٌٝايً  ٟٓٛيًٓؿٓ ـ 23اهل َػ8بتؾزف.
( )05عٓ ؽز ذبكٝل ايث٫ي ١ـ .051
( )06عٓ ؽز ذبكٝل ايث٫ي ١ـ .053
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( )07عْب  ٙايزٚا.06/0 ٠
( )08ايتحً ٌٝايٓحّ ٟٓٛهيّت٘ ـ.33
( )09عٓ ؽز ذبكٝل ايث٫ي ١ل ايصزب ١ٝـ.057
(ّٚ )21ف .املض يو .312/3
( )20ايتحً ٌٝايٓحّ ٟٓٛهيّت٘ ـ.021
(ّ )22ؽ ٍٛايرتبْٚ ١ٝظِ ايتصً ِٝـ.33 -32
( )23خؾننن ٥ؿ املصًّننننِ ايصؾننننزّٚ ٟٓهٚار ٙـ-86
.89
( )24عًِ ْفط ايً  ١ـ.39
( )25عًِ ْفط ايطفٌ يًطًبٚ ١املصًُّني ٚاملضن عث ٜٔل
املص ٖث ايتهٓٛيٛج ١ٝيًرتب ١ٝـ.0
(ْ )26ظز ١ٜايب٬غ ١ـ.225
( )27املزجش ْفض٘ ـ .243
( )28ل ايًض ن ْ ٝت ايتثاٚيٝننَ ١ننش ضب ٚينن ١تأؽنن ١ًٝٝل
ايثرظ ايصزب ٞايكث ِٜـ.86
( َٔ )29صٛص عىل فًضف ١ايً  ١ـ.95
يمل ام ّيملايلع:
ننننن عصنننٗ َ ت ّص صننن ١ٝل ايص٬قننن ١بنننني اينننٓؿ ٚايٓحنننٛ
ٚايث٫يْ ١كً٘ عىل ايصزبٚ ١ٝعًّنل عًٝن٘ صنصٝث حضنٔ
حب ٪َ ٟصٓض ١املدت ر يًٓغز ٚايتٛسٜش ايكن ٖز٠
.ّ2118 -ٙ0428 0
ننننن ا٭صنننًٛب بنننني اينننرتات ايب٬غننن ٞايصزبنننٚ ٞا٭صنننًٛب١ٝ
اسبثانٝنن ١ضبُننث بًننٛح ٞصبًّنن ١ايننرتات ايصزبننٞ
اتٓح ن ه ايهت ن ب ايصننزب هَغننل صننٛر ١ٜايصننثه
.ّ2114 -ٙ0425 95
نننن ّؽنن ٍٛايرتبٝننْٚ ١ظننِ ايتصً ِٝسنٝنن ١عبننزاٖ ِٝن َننٌ
ْٛٚاٍ عبزاٖ ِٝعًت ٕٛايطبص ١ا٭ٚىل .ّ2112
نننن ب٬غنن ١اشبط ن ب ٚعًننِ ايننٓؿٓ ؽنن٬ح فقننٌ ع ن ن
املصزف ١اجملًط ايٛد يًثك فٚ ١ايفٓٚ ٕٛاٯهاب –
ايهّ ٟٛغضطط .ّ0992
نن ايتحً ٌٝايًّ  ٟٓٛيًٓؿٓ َثخٌ اي ٞاملفن ٖ ِٝا٭ص صن١ٝ
ٚاملٓ ٖج نٚ٬ظ بزٜٓهز تزة ١صصٝث حضٔ
حبن ٪َ ٟصضنن ١املدتن ر يًٓغننز ٚايتٛسٜننش ايطبصنن١
ا٭ٚىل .ّ2115 -ٙ0425
نن ايتحً ٌٝايٓٓحّ ٟٓٛؽنٛي٘ ّٚهيّتن٘ فدنز اينث ٜٔقبن ٠ٚ
ايغننننزن ١ايص ملٝنننن ١يًٓغننننز يٛظبُنن ن ٕ ايكنن ن ٖز٠
.ّ2112
نننن خؾ ن ٥ؿ املصًّننِ ايصؾننزّٚ ٟٓهٚار ٙعًنن ٞراعننث هار
ايٓٗق ١ايصزب ١ٝب ٚت ايطبص ١ا٭ٚىل .ّ2112

03

نننن عٓ ؽننز ذبكٝننل ايث٫ينن ١ل ايصزبٝنن ١هراصنن ١يض ن ْ١ٝ
ؽنن  ٌ٥رعنننث ٟعنننثٜث ا٭ًٖٝننن ١يًٓغنننز ٚايتٛسٜنننش
ايطبص ١ا٭ٚىل .ّ2115
نننن عًننِ ايً نن ١ايٓؾنن ٞبننني ايٓظزٜننٚ ١ايتطبٝننل هراصنن١
تطبٝكٝن ن ١عًننن ٢ايضنننٛر املهّٝننن ١ؽنننبح ٞعبنننزاِٖٝ
ايفكّ ٞهار قب  ٤ايك ٖز.ّ2111 ٠
نننن عًننِ ْفننط ايطفننٌ يًطًبننٚ ١املصًُّننني ٚاملضنن عث ٜٔل
املص ٖننث ايتهٓٛيٛجٝنن ١يًرتبٝنن ١ضبُٓننث صنن ١َ٬آهّ
ٚتٛفٝننل ح نثٓاه ْغننز َثٜزٜنن ١ايتهننٚ ٜٔٛايرتبٝنن١
ايطبص ١ا٭ٚىل .ّ0973
نن عًِ ْفط ايً  ١صٗ ضبُٓث صن ١َ٬عن ؼ َهتبن١
سٖزا ٤ايغزم ايطبص ١ا٭ٚىل .ّ2116
نن ل ايًض ْ ٝت ايتثاٚيَ ١ٝش ضب ٚي ١تأؽ ١ًٝٝل اينثرظ
ايصزبنن ٞايكننث ِٜخًٝفنن ١بٛج ن ه ٟبٝننت اسبهُنن١
يًٓغز ٚايتٛسٜش ايطبص ١ا٭ٚىل .ّ2119
ننننن ققن ن ّ ٜيضنننٓ ١ٝتطبٝكٝننن ١هراصن ن ت ي ٜٛننن ١اجتُ عٝننن١
ْفضننَ ١ٝك رْنن ١تزانٝننَٝ ١غ ن ٍ سنز ٜن هار ايصًننِ
يًُٜ٬ني ب ٚت يبٓ ٕ ايطبص ١ا٭ٚىل .ّ0993
نن قق  ٜاسبثان ١عٓنث عبنث ايكن ٖز ازبزجن ْ ٞضبُٓنث
عبنننث املطًّنننب َهتبننن ١يبٓن ن ٕ ْ عنننز ٕٚبن ن ٚت
ايطبص ١ا٭ٚىل .ّ0995
ننننن يضن ن ٕ ايصنننزب ابنننٔ َٓظنننٛر هار ؽن ن هر بن ن ٚت
يبٓ ٕ ايطبص ١ا٭ٚىل .ّ2111
ننننن ايً ننن ١ايصزبٝنننَ ١صٓ ٖن ن َٚبٓ ٖن ن ثّن ن ّ حضن ن ٕ هار
ايثك ف ١ايثار ايبٝق  ٤امل زب .ّ0994
ننننن ايًّ نننٚ ١اشبطن ن ب عُنننز ّٚنن ن ٕ عفزٜكٝن ن ايغنننزم
يًٓغز .ّ2110
نننننن ضبنن ن ٫ٚت ل ذبًٝننننٌ اشبط ب ؽنن ن بز اسبب عنننن١
امل٪صٓضننن ١ازب َصٝننن ١يًثراصن ن ت ٚايٓغنننز ايطبصننن١
ا٭ٚىل .ّ2110
ننن َنٔ صٛصن عىل فًضنف ١ايً ن ١جن ٕٛصنٛرٍ َزاجصنن١
َط ن ايؾننفث ٟايفهز ايص ن ملَ ٞزنننش اإل ن ٤
ايك َٓٞٛب ٚت ايصثه03ن.ّ0490990
ننننن عبنننْ ٛظزٜنننّ ١صنننًٛب ١ٝيضن ن ْ ١ٝفًٝننن ٞصن ن ْثٜزظ
تزة ١خ يث ضبُٛه ةص ١هار ايفهنز هَغنل
صٛر ١ٜايطبص ١ا٭ٚىل .ّ2113 -ٙ0424
نن ْظز ١ٜايب٬غَ ١ت بص ١زبُ ي ٝت ا٭صًب ١ايصزب ١ٝعبث
ٖ٦ٝننّ ١بننٛظ يًثك فننٚ ١ايننرتات
املًننو َزت ن
.ّ1111

الوجود والعدن..
جدلية عاشها شعراء ما قبل اإلسالن..
في أشعارهن
د .غيثاء قادرة

(أديبة وناقدة من سورية)

بعيداً عن التصورات السمبية االستشراقية اليت قاست طبيعة الوجوو العربوحب ايوال البودا ل ق ال ورثا ال واون
عشوور التاسوور عشوورال اثمنق واً ووون الر ووة الظاهراتيووة الوويت تسووتبمن الظوواهرل موووالً ك واهيتفووا ووا الس و ر ق
جماهين الوجو العدم عند عربحب وا قبن اإلسنم الوي عوات توداان الوجوو العودم توارلال اث صوا ىا توارل أاور,ال
عووات مووراعاً وتوامونً بووا طوور ا وتباعوود ن ال مت يووا ال ليتصووارعا أوووه أأ يووة جووو اا ه ق ث ووحب ال وواثحب ىوون
جدلية الصراع الوجو ق بيئة رض وعمياتفا منما ون احليوال وا المءووىل ك النظر وة الوجو وة ال االثمون وون
الوجو املُدرَكال هو الوجو الي سبق املاهية عم ق وا أ دت مس ة "الوجو ة"ال الويت هفورت ق ال ور العشور نال
ثا ت بأهىيَة جو ال ر اإلثساثحب قيىت ال اثتشورت ق النالينيَوات أربعينيوات ال ور املايوحب ن ون اإلقورار بوأ
الوجو َة جاىلت ر َّل عن عم وا ام ت احلرب العامليَة ون وار ناىل

تك ر ا وجٍدٍةَررٓ ون بررفه فٍد ر ي ر ةو
َقٍم فتكٍَن دٍو حلُفتي ٌمعنٌٔ ،تٍضح أه
غُفب وجتأثري وملبفش جقٍْ خفردُرٓ اونجريي َعر
فرررأه وج رر ة كرر ففجكفمرر ٌ ،ورررٍ مبرر ٌ رررن
أ عفجرريو ٌ ،رررن خُفروتررريٌ ،أ كرررفرًٌ ،تكرررٍَن
معتقدوترري فعُرردو ررن أّ مررفمذ ٌورررً وج َقررٓ
وج ةَررٓ جعتعرربري ررن وجٍدررٍة وجررروتِ وحل ر وررِ
وجك ُعٓ جعنىٍض ٍق وحلفجٓ ومل تق ْ جعمعنٔذ
ٌإىل وجٍدٍةَررٓ وكررتكض فعررو وجٍدررٍةَ
يف حتدَرررد ٌدرررٍة وملٍدرررٍة وجررررّ َ ررردق عُررري
حتدَررد م ىررٍم وجٍدررٍة فنمكف ُررٓ اررفٌ وترري،
أمررف وملٍدررٍةوخ و؛خ ر ٕإ ىررِ إمررف مٍدررٍةوخ
عرر ر ه ونرررري ٌدٍةوررررف" ،وررررفمل ٌومل ٗكررررٓ

ٌوجعررفٌ ،"،إمررف دل ر ة وفٗنررفخ وفحلٍُو ررفخ
ٌوجلمررفةوخٌ ،و ومررف ميتعررجت اررفٌ وتررري
ففسررررتم ور وفن بررررفه ،جرررررججت خرر ر معمررررض
وجرٍدرٍةَررر وجرٍدرررٍة ففن بررفه ٌكررردًذ ٌوررٍ مررف
سُمِ ففجرٍدرٍة وملفوٍّ ،أّ أه وملفوَُّٓ وحلقُقُٓ
جٍدٍة ون بفه تكمن يف افٌ وتري وملبتم ،
ةوٗمرررررف ،مرررررٍ وملمكرررررنٌَُ ،برررررمٔ وجٍدرررررٍة
و؛دررُ ٌ ،وجٍدررٍة وحلقُقررِ وررٍ معُررفر حتقُ ر
وجٍدرررٍة يف حتقُر ر وجرررروخذ و عر ر وُررردغ يف
تع َرر" "وجٍدٍةَررٓ" مررن أدررر وج ع ر اٍَدرردي،
ٌوررٍ يف وج تُنُررٓ "وجتمر ة عررٔ وجٍولرررٌ ،وج ررٍرْ
عُرررري ٌ،و ب ررررفق مررررن ددَررررد"ٌ ،كرررردة معنررررٔ
وجٍدررررٍة و تمررررفةو عررررٔ مقٍجررررٓاوجٍلٍه خررررفر
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وجررررروخي أّ لررردرْ وجررررروخ عرررٔ ارررفٌ برررىف
ةوٗمرررفٌ ،اررردةوفٌ ،إجقفٗىرررف يف كُرر وملمكرررن
و؛ رضررر  ٌ ،ررردم وج بررفخ ٌوجبرركٍه ٌوجرٍلرررٍه
عٔ وُ٘ٓ ٌوكدْذ
َ ر ٕ وُرردغ أه جعرٍدرررٍة وج ر م معنررُ
"وجٍدٍة ونفك"إ أّ ٌدٍة ون برفه م غممرف ،مرن
غررررري إروةْ منرررري ،يف وررر مررررف وررررٍ كٍجرررري مررررن
ظرر ٌه"ٌ ،وجٍلررٍه ونررف"إ أّ ضرر ٌرْ وجت ررفٌ
ففجروخ مٍ وملمكن ٌ ،دم و ستب م ٌدرٍ
إىل وجٍدٍة وملفوٍّ ٌإ برف ُتيذ ٌوررو مرف َبرمُي
وجٍدٍةَررٍه "وجتعررفجِ"إ أّ اررفٌ وجررروخ وج ععررِ
ٌوملبتم جروتىف مٍ مف َبمُي " ُتشي" ون برفه
وملتمُو اوجبٍف مفه( ذ

ند "وُدغ " َنكشر" وجٍدرٍة عرٔ أ ري
كضٍر ٌغُفب معفٌ ،و كشفه ٌوكت فب معف "

"ا وج عب ٓ وجٍدٍةَٓ ،و َف وف ووُض -21

21يذ ٌ نرررد سرررفرت " أه وجعررردم برررُ وجٍدرررٍة
ون بررررف ٌِ ،أه مررررف ميُررر وملٍدررررٍة جروترررري وررررٍ
و ررررفجي ررررن وترررريٌ ،خعقرررري جن برررري فن برررري
اوجٍدررٍة ٌوجعرردم 9ي ٌَ ،ر ٕ أه وحل َررٓ جُب ر
سررٍٕ تعرربري ررن كقُقررٓ أه " وملٍدررٍة جروترري وررٍ
و ب ررفق ك ر ُ ،رري نع ر ون بررفه برري فن برريذ
ٌَنتق من كف ونمكفه إىل كف وجتحقُ  ،رر
"وحل َٓ وِ وج ٓ و؛ٌىل جٍدٍة وجرروخ "ذ ٌَر ٕ
"َبرب " أه وجعدم ثػ ْ وجٍدٍة ، ،فجعدم ةوخر
يف بُ وجٍدرٍةٌٌ ،دري رخر جريٌ ،ورٍ و؛در
يف وحل َررررٓإ فٍدرر ر ي معُررررٓ ةوخعررررٓ يف بررررُ
وجٍدرررٍةٌ ،مكرررٍه أسرررفا مرررن مكٍ فتررريإ مرررف
َ وررررد أه لُررررفم وجررررروخ ون بررررف ُٓ ،ففج عرررر
ٌممفرسٓ وحلقٍقٌ ،وختُفر و؛شُفٌٖ ،ون رف
مرررف ت َررردٌ ،وجتبرررفه مرررف اىررر ٌ ،و رررف
وجقررر وروخ ة َرررٓ ٌإروةْ ورررٍ مرررف ميُ ورررف رررن
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غريوفذ ٌونروةْ ر ٌ ر شرٍفنىٍر ر " درٍو ٌدرٍة
ون بررفهُ ،ىررف إلررد ون بررفه ففجتأم ر وجبررف ن
وملبفشر ر وجلرررٍو وجبرررف ن وحلقُقرررِ ج برررفه،
وجرّ ميكن أه َ نٌٔ ،وِ وجبررْ وحلقُقُٓ
غررري وجقففعررٓ جع نررفٖ نررد ون بررفهٌ ،وررِ مبرردأ
وحلُفْ ُي " ا مٍسٍ ٓ وج عبر ٓ ،برد وجر ن

فرردٌّ 43 /2ي ذ أمررف دربَُ ر مفرس ر  ،ررريٕ"
أه وجٍدٍة  -ففجنببٓ إىل وجروخ  -إمنف َعر
أه ع وجروخ بىف فن بىفٌ ،حتفٌ أه تععرٍ
عٔ بىف ،فٍد ىف " مش ٌع ٌدٍة" ،أٌ إروةْ
تأجٍ دىدو يف وجعم عٔ ووتبفب مفوُتىرف ذ
"إه مررف ميُ ر وجررروخ جررُا ت ةوررفٌ ،وسررتق ف
ن غريورف مرن وجررٌوخ ،فر مرف جردَىف مرن لردرْ
عرررٔ وجتعررربري رررن برررىف أمرررفم و خرر َنٌ ،مرررف
تت رررر" فرررري مررررن لرررردرْ عررررٔ مٍودىررررٓ شررررتٔ
وجم ٌه ،فجروخ ك مٓ مٍووب فد من وجعمر
عٔ وست مفروف "ا وج عبر ٓ وجٍدٍةَرٓ ،و َرف
وف ووُض55 ،يذ

ٌمررن وج س ر ٓ وجٍدررٍةَ وجرررَن تنررفٌجٍو
وجٍدررٍة يف لترري فررفجقع وجٍدررٍةّ اوف ر ،
ٌ ُتشررريٌ ،وُػر ر ٌ ،شرررٍفنىفٌريٌ ،ورررض ُعرررف
َرر ٌه أه و؛ رررف وملٍدرررٍةْ وسرررتق خ عرررٔ من رررِ
وجٍدرررٍةإ وجٍدرررٍة و؛درررُ وملررر تب ففحل َرررٓ،
ٌوجٍدٍة وملبتر وجرّ و ػمب و؛ ف ُري نثبرفخ
وجٍدٍة فك مف وٍ وٗ"ٌ ،وٍ مرف أ عر عُري
أدرررحفب وملرررروب وجٍدرررٍةّ مرررف فعرررد وحلررردوثِ
مبٍخ ون بفهذ ٌيف تعرجت وحل ورٓ فر ٌ ملمرفو
وجعرردم وملت ررفرع مررر وجٍدررٍة ومل ر تب ففحل َررٓ،
ك ر تعررجت وجتبررد خ وجدرومفتُكُررٓ يف لرر وْٖ
وجٍدررٍة ون بررف ِ ورتب ر فررفجٍولر و دتمررف ِ
ٌك وترري وجتفرنُررٓ ،وج ر قع ر وج ر وع مررن
وجتأم وحلر إىل وحلُر وملبرف ف عر وجتنفلضرفخ
وجٍدٍةَٓ ج بفهٌ ،وج أسرىم يف درنف تىف

الوجو العدم

و ثررفر وملرردم ْ جعح ر ٌب ٌوجعررىفث خعرر" وج ر ٌْ،
ممف أ ت كفجرٓ وجُرأا وجٍدرٍةّ ٌثقف رٓ مرف فعرد
سر ٓ وجتشرفهم و؛ٌرٌفرُ
وحلدوثٓذ إه أو
ٌمنمّررررر ّ ونكبرررررفس وررررررٍ وج ُعبرررررٍه "ررثررررر
شٍفنىفٌر" ا ٨٨١١ر ٨١٨١ي وجرّ ٌدرد وجعرف،
ت ٍرو ٌ ك ْ جع وع مرر وملرٍخ ٌوج نرفٖ ،ر
شرِٖ رر ف أَري ر ٍَلر" ر م وجبشر َٓ سرٍٕ وملرٍخذ
ٌ ،تقررر" رررفخ وجتشرررفهم يف كضرررٍر وجرررروخ
وجبشر ر َٓ ضرررمن ددجُرررٓ وجٍدرررٍة ٌوجعررردم عرررٔ
أدرررحفب وجنمر ر ْ وجروتُرررٓ وجر ر روّر ر خ عرررٔ
ون بررفه ومٍدررٍة ف ر يف وجٍدررٍة ،ف ر جقررد
سررفر يف مٍو وتىررف ٌوج ر وع معىررف أدررحفب مررٍخ
ون برررفهٌ ،وجرررررَن ٌدرررردٌو وجمررر ٌه و ُ ررررٓ
ففن بفه وِ وجعفمر وحلفسرض يف حتدَرد م رري
وجبشرر ر َٓ ،كُررررو أجػررررِ ةٌر وجررررروخ وج ف عررررٓ،
ٌتنٍ ر ر وج عبر ر فخ وجعدمُرررٓ فر ر مُتف ُ َقُرررٓ
ٌمع ُررٓ ٌٌدٍةَررٓ ٌأخ لُررٓ ٌسُفسررُٓ ،كُررو
مُ خ يف معممىف فر ونحلرفة وجٍدرٍةّ وجقرفٗض
عٔ ِ ٌدٍة ونجي ادفه فٍ سفرت ي ٌوجعدمِ
وجرّ َعنُي و؛م ٌ إلد يف مبرفدعتي فٗردْ
تررررو  ،؛ ررري َع رررِ ج برررفه لُمرررٓذ ٌمرررن
منمر ّ وجعدمُررٓ وجنفلررد ٌوجشررف دٍت َررد فررن
ا6591 - 6611ي وجرّ دَّ وجعدمُرٓ مٍودىرٓ
درررر آ حلقرررررفٗ وحلُرررررفٌْ ،م عررررري وجكفترررررب
وج ٌمررررف ِ إمُرررر سررررٍُروه ا6559-6566ي يف
وتففي اوملُفً وعىف فعٍه وجػر قيٌ ،وملعبر و؛ٌ
وجػ فررررِ ررررن وجعدمُررررٓ يف أ مفجرررري و؛ةفُررررٓ وررررٍ
وج بررررِ دٍسررررتفه عررررٍفري ا6661-6686ي
ٌف وجع ب ونفك من ع وج ُعبٍه أفف وجعر ٖ
وملع ّ ففجعدمُٓ ا6197-579ي.

َ ورررد وجٍدٍةَرررٍه ر إ ه ر أه لُمرررٓ
جٍدرررٍة ون برررفه فعُررردو رررن وحل َرررٓإ رررفجٍدٍة
ٌوحل َررررٓ مت مررررفه َن رر ر هٌ ،وملرٍدرررررٍة

ون بررف ِ و؛دررُ وجرررّ ميتعررجت وحل َررٓ َبررعٔ
ةوٗمف إجرٔ فنفٖ وتري وملت ةْ ٌإلىد جتحقُ أ رفً
وخلفدٌٓ ،من ونف وفه سعِ ون بفه عٔ مر
وجتفرَخ إىل ومت ك وحل َرٓإ ؛ ري رإٔ ُىرف ر
وجٍدٍة ،بىف َكمن و تقرف مرن وملمكرن إىل
وجٍولرٌ ،من وجشعٍر ففجع جٓ إىل وجشعٍر ففجروخ
ٌسر وومررٍعإ ؛هَّ غفَررٓ وملٍدررٍة أه إلررد وترري
ٌس وجٍدٍةذ
َكمرن ٌدرٍة وجرروخ ون برف ُٓ ر إ ه ر يف
حت رورررف مرررن لُرررٍة وجلمف رررٓإ ٌٌجٍدىرررف كُررر
وج ةٌَٓ ،و ف ف وجنبيب رن فرفلِ وجررٌوخ،
فج ةَٓ ٌمن ٌروٗىف وحل َٓ م شر وه ضر ٌرَفه
عٔ وجٍدٍةذ
مررف و رجتت تررفرَخ وجبش ر َٓ َب ر مبررف ِ
ون بررفه إىل ومررت ك وحل َررٓإ ؛ ىررف أ ررن مررف يف
وجٍدررٍة ،بىررف َشررع وملر ٖ فروترري وج ف عررٌٓ ،فىررف
َكمرن و تقرف مرن وملمكرن إىل وجٍولررٌ ،مررن
وجشرررعٍر ففجع جرررٓ إىل وجشرررعٍر فرررفجٍدٍة ،ػفَرررٓ
وملٍدٍة أه إلد وتي ٌس وجٍدٍةذ
إه تع رررر فرررِ مرررف لبررر ونسررر م إىل
وجٍدٍة يف من ففت جػٓ وجعن" ُي و؛لٍٕ ةجُ
سعُي إىل و ت فر عٔ اعُرفخ وج نرفٖ وملتبفَنرٓ
إثبفتف جعٍدٍة ٌةك و جعشعٍر ففجعدم ذ
رسررض وخل ررفب وجشررع ّ وجلررفوعِ جٍكررفخ
اعِ معُفخ وج ر وع فر وجٍدرٍة ٌوجعردم ،يف
درررٍر نُرررٓ تنٍَّ ر ر تنرررٍع ومل وكر ر و دتمف ُرررٓ
وملعُشٓذ
فجررررروخ وملٍدررررٍةْ وحلرر ر ْ وررررِ وملبتػررررٔ،
ٌونروةْ سرربُ فعررٍد و رردهٌ ،دب ر وجعبررٍر إىل
وج ع ٌوملقفٌمٓذ دفرع وجشف وجلفوعِ وج من،
ٌسعٔ إىل وجتػعب عٔ م ف ُعيإ ففج كُر ترفرْ،
ة ررف ررن وجررروخ وجضررفٗعٓ يف غُفوررب ووىررٍ
تفرْ أخ ٕذ
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نروةْ وجلرفوعِ يف وجبقرفٖ ٌمٍودىرٓ وجعردم
وف ر ٌوضررحٓ ،ر ع ر مررن خ ررف ر وجشررف
وجلرررفوعِ إىل ذلفورررفْ وجٍدرررٍة ررررب وخلعرررٍة،
أ م كر ً ُمرف َهوري مرن أثر َضرمن جري
وجٍدٍة فعد وملٍخذ
إه وملن ر وجعقعررِ وجرررّ م وجشررف مررن
خ إكف تي وملعف فْ إىل م رفوُض مُتف ُ َقُرٓ،
دععرر ر لررررٍْ ممفثعررررٓ جعأررررفج وررررِ أكررررد أوررررض
و بف فخ وجشف وخلفدٓ يف ت بري مف اردث
جرررريٌ ،إكفجررررٓ و؛سرررربفب جتعررررجت وجقررررٍْ وجػفمضررررٓ
وملنعٍتٓ ففجدو ذ فدجُ مف تضمني وجن وجق ر رِ
من رة عرٔ أدرحفب وجدو َرٓ لرفجٍو مرفوِ إ
كُفتنررف وجررد ُف ،منررٍخ ٌمُررف ٌمررف َىعكنررف و ّجررف
وجرردو  اوجلفثُررٓ23،يذذ فر وجعرردم يف مشررفود
وملرررٍخ ٌونكبرررفا ففج نرررفٖ ،مرررن خر ر درررٍر
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وجػ فررررٓ ٌوجشررررُب ٌوجشررررُأٍخٌٓ ،دررررٍر وجعتُرر ر
ٌوجبُ وجرّ رم جعدو وملُ ْ ٌوملُىْعوجتذ
وجبر و وجرررّ شرػ وجعقر وجلرفوعِ ،وررٍ
و ر ونررفك كُررفْ أخ ر ٕ مررف فعررد وملررٍخ ف ر مررف
درردٌٕ وحلُررفْ وجر َعُشررىف إ و مررف وررفه وملررٍخ
فف تمفرً !ذ وملرٍخ ورٍ و رفدا وجررّ َىردأ إ ّ
ففجقضرررفٖ عرررٔ ذلفٌجرررٓ وجرررت كري فررري ،كرررفه
وحل و؛م ر وجرّ ررً فعو وجلفوعُ ٌ ،رمنٍو
فررري جعررررى ٌب مرررن رثرررفرً وجبرررعِ ٌروٖ وملعررررروخ،
ٌإثبررررفخ وجررررروخ ففجب ٍجررررٓ ،ىمررررف وجبرررربُ إىل
برررُفه وملرررٍخ ،م لترررفإ بفجبرررعِ إىل وجب ٍجرررٓ
نعد و وملر ٌٖ ،وخلعرٍة جدَري – وجلرفوعِ –
ولت ر عررٔ مررف َهورري ومل ر ٖ فعرردً مررن أ عررف
عٔ كتمُٓ وملٍخٌ ،فىف مينح
عّدً ،فىف َنت
كُفتي وحل َنٓ ففرلٓ من أم وجٍدٍةذ

بالغةُ الرِّثاءِ في شِعرِ
نزار قباني
فاطمة حيدر العطا اهلل

حمققققري ًققققريدج ًينماقق ق يف إحدىقق ق قق ق

إقق ق

حم ضققمد ع ققس ري شققاي حم ق دل عاق د دن ق م د ق ا
جيققمع ىق بد د وققب ري اقماق إقحقحق لققا داشق يع لققا
دفتق ره ىل ري لع داد سب ينحص مث _ إقحق دألعقم _
ديُّ خطققم اققمد يعرلى ق دكققع ك ققس دب ققيب دن اقما ق
يمن كيب فإبَّ دن ىد دن اقمي اشتػين قس دنقق كيب
ف نق كيب اي كفشع دنمي ا ق لد اقماتقع اقمد دن ىقد قي
دنف د دنيت ا ع حتت أثي كيب ك أ ع دخل ص ()1

ِذا الك ً٦عاً يف ا٧دب عَ العىلن الينل
ا٧دبلل٘  ٥نكللَ تُ ٌ أللٕط ت ٙدبعلل ٛتدبٗلل ٛوللَ
دُٔ ا٥ع قاد الكاون بلْ ٔلكٍٍلا ا ا ولا ٌا ٌلا
اىل الصع بإٔط ٚخاصٔ ٛجدٌا تٌلْ العىمٗل ٛا٧د
ٔا٧كثللل يعقٗلللداش " الصللللع للللٗ عىللل٦ش للللّ٦ش
ا جاش كىا ٖع قد كثري وَ الٍاس بلن ِلٕ عىلن

وعقد غاٖ ٛال عقٗد")2(.

اَُّ واِٗللل ٛالصلللع ن مل ل _  ٥طٖل ل _ علللَ
واِٗلل ٛا٧جٍللاس ا٧دبٗلل ٛا٧خ ل  ٝالللت باخ ّ ٦للا
عٍللْ لعمٍللا ٌ للٗقَ تَُّ لمصللع ددا للٔ ٛخإٔصللٗٛ
شللعٕطٖ ٛذٗللن نكٍٍللا القللٕه بددللٛع "اَُّ الصللع
خاصللٗ ٛخاطدلل ٛمللٕه وينللاج ١ي مللذٓ الكمىللا
مت يأثري خاص ٔلٗ يف وقدٔطٌا تُ حندد ِذٓ

اىاصللٗ ٛتكث ل للا يف وقللدٔطٌا تُ حنللدد ذالللٛ
وَ اهىاه ثلي اُ الصلع ٍٖ ٥صلأ علَ وٗلن يل د
اىل امل علل ٛبللن ٍٖصللأ عللَ ذاجلل ٛيكٗعٗللٖ ٥ٔ ٛكللُٕ
الصللع ٌين ل٦ش تٔ دللاب٦ش لمىرللٕ ىللَ دٌٔللْ ٍٖ ٥صللأ
ك

اٌْ الٍصاط أّ٧ه لمعقن الكص .)3(".ٙ

ٔوَ القلٕه الالابهل ب بل (الصلع ٍٖ ٥صلأ
علللَ وٗلللن يلل د اىل امل عللل ٛبلللن ٍٖصلللأ علللَ ذاجلللٛ
يكٗعٌٗ )ٛا ٍ خ تُ الصع ا ل ا يكٗعل٘ ٌلايخ علَ
غاٖ ٛيد ع الصاع اىل ٖ ٍين بكمىايْ ب  ٟٛثالثلٛ
يٮاىّل" ٜالقأٗد."ٚ
 ٔاُ الػاٖ ٛاللت يلد ع الصلاع اىل الكلٕٔبال للال٘ الك ابلل ٛوٕجللٕد ٚيف ايللْ ٔلكٍّللا يكمللؼ
ا٧ث ا٧كرب ذٍٗىا ٖكلُٕ اللدا ع ذلاُ الصلاع

دن
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ٔاٌكااطٓ ِٔذا ولا ععمٍلا ٌينل د دطا ل ٛخاصلٛ
ٌ ل كمي ّٗللا عللَ منللٕ د ك لّٗ عللَ ال ثللا ٞعللَ
تشّ شع ا ٞالق ُ العص َٖ ِٕٔ الصاع الككري
ٌلللااط دكلللاٌ٘ اللللذ٦ٌ ٙذلللل يف تعىاللللْ الصلللع ٖٛ
ال ثا ٟٛٗيابعاش و ين داش لْ كن اوهل يف تُ ٖكلُٕ
وٕضٕعاش لمدطا ٔ ٛالكرن .

لعايينلللل ٛتكثلللل ال ّابللللاش ٔال أللللاداش وللللَ طٔذللللْ
املثقٕبللل ٛثلللي اُ ا٧دب ببكٗع لللْ ٌلللٕع ولللَ تٌلللٕاع
الينٍُٕ ند ٌيناْ جا اش لٗأن الصاع وَ خ٦للْ
الْٗ اىل ا٩خ َٖ كٗ ا ا كاُ تدبلْ ٌاللاش
علللَ قلللدٓ ال ٔذللل٘ تٔ ولللَ عايينللل ٛيينلللٗ ٌلللٗ٦ش
كاواُ؟؟.

 الصاع عٍدوا ٖدخن عامل ال ثاٖ ٞلدخنّللٕ ٖصللعن
يف الٕدللت ٌيناللْ دٌٗللا ذاٌللْ الٍللا
الٍرياُ بكم ا ٖدْٖ ل بينلأ صألٗك ٛالصلاع _ تٙ
للّي
دأللٗديْ _ الللت يػلل س يف خاصلل يْ تللل
ٖاللٗن دوللْ ِٔلل٘ يف الٕدللت ايللْ يكللُٕ بماللىاش
لٗمثي اهل ٔوالكٍاش ٧مل لبامللا يلن ٖأل يف
تعىلللا صلللاذكْ ِٔلللذا ِلللٕ ٌلللااط اللللذٖ ٙلل  ٝتُ
د ا ٚٞدأٗدٓ ذٗلا ٚتخل ٖ ٝكعلن ّٗلا ٔنلٕ اىل
تُ ّٖدت ٔوَ ثي يمدٓ يين٦ش جدٖداشع "دعلٕ ٚالصلاع
اىل د ا ٚٞشع ٓ ٌٕع وَ الٍاٖ ال ٔذل٘ العٍٗل
ٖ ع ل الصللاع ٖٔ للْ يف ًُ وع ل شا ِللٕ ل ثق ل
صللػري يف خللااُ الٕدللٕد دكللن تُ ٍٖينح ل ِ..للٕ ٌللاع
اى ي عَ جاجل ٛرل ولا ذربِلا ِلٕ ل ٖلد
شح  ٚالكل ولَ كلن تدىاطِلا اوىل أ ٞكلن
ٕاٌٗاللّا املصل عمٔ ٛتٌللا تذل ٌاٖل دولل٘ تل للذ
ببعي دو٘ الااٟن ..تعاٌهل ج ذل٘ ٔتلثىلْ ٔتطجلٕٓ
تُ ٖ ٥ػمهل ىْ الصع عا ٗت ٔو ضل٘ وٕللدٙ
ٔوق ملل٘ ضلل٦ل٘ ٔيللٕبت الصللع خٍح ل ِ ل ..
ولد ُٕ يف وىل٘ تكل ٓ تُ ٖ كل ٔ ٥تكل ٓ
تُ ٖذحب "(.)4

 ِلللللٕ ٌينالللللْ ٖقلللللٕهع (الينٍلللللُٕ ىٗلللللعتشللكابا ِلل٘ اهاللٕط الللت ي ببٍللا بللا٩خ َٖ
ِل٘ الال٦مل او ٖ ٖل ٛالللت ٌ المهل عمّٗلا لٍعللاٌهل
ا٩خ َٖ)(.)5

_ ِذا اىٍح الذٖ ٙػ س يف خاص ٌ ٚلااط
ٖٔذحبللللْ ٖكللللُٕ تكثللل عىقلللاش عٍللللدوا ٖكللللُٕ
دأٗد ٚطثاٖ ٞكك٘ ّٗا قد عاٖا ٖكُٕ وعاد٥ش
وٕضللٕعٗاش لينقللد اوٗللا ٚبأكىمللّا اوللاُ عٍللدٓ
خي د وَ ذدٔدٓ الأػري ٚلٗدخن عٕامل ٔوٍاخا
تكلللرب ألللك دطلللٗ ٛذلللاُ كلللربٖ ٝلللدخن يف
ٌبادّا العامل كملْ .
 يف الٕادعع اُ ب٦غل ٛاولاُ ٔ قّلْ عٍلدٌللااط يد علللْ اىل اٌ للاد تدب  ٥علللادٖ ٙينللٕ بلللاد٘
تدبْ ّٕ ٍٖ خ بْ وَ اواا  ٛالصلع ٖ ٛولا ٍٖل خ
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 اُ اواُ عٍد ٌااط ىن يابعاش ٌ مينلاشعَ غريٓ يف يقدنلْ ٔع ضلْ ٔبٕٗلٕجٗ لْ ّلٕ ٥
عللد بللداش وللَ عأ ل دوللآ ٔاطيصللا تملللْ بأللٕطٚ
ٖألللّ ّٗلللا ايلللْ ٔ ا ولللَ ٖقل ل ت لل ل الٍاٖل ل
قللهل عينٕٖ للْ يف الكللٕ اِٗ لاش ٥
اوللاط لللذل
وقأللٕداش بللق القأللٗدٔ ٚبللق امل مقلل٘ لٗأللن اىل
تٔد غاٖ للْ ٖٔاّ ل وللا ٖ ٖللد وللَ غاٖللا ا٧مل يف
دمكْ املثقٕب .
دي ج دنميح د زاد

ري م دنقا كب

 ا٥ي٦ع عم ٜاطث كلكري كاللذ ٙخمينلٌْلللااط دكلللاٌ٘ شلللاع الٗلللالق ععمٍلللا ٌلللدخن اىل
تعىادْ لٍك صينْ تكث ٌٔدطك تٌْ ٖ ينمت وَ اللل
(اٌ٧ا) اللت يلذٔب يف (حنلَ) ِٔلذا ا ٌ٥قلاه ولَ
الصمأ٘ اىل العلاً ٖكال تدبلْ خملٕداش ٌ ٥الري
لْ ّٕ نٍرْ يأشري ٚالدخٕه بإّل ٛاىل تعىا
القاط. ٢
 للألت الللدك ٕط ٚللعاد الأللكا شللاعالٗلللالق يف اذلللد ٝاولللٕاطا ع ِلللن يالل بٗع تُ
يقٕه اُ اواُ عىمٍا؟؟
دَّ عمّٗا دا٦ٟشع (ٌعي ..ت ل بٗع تُ تدلٕه اُ
اولللاُ مللل ٔثقينللل ٔعمىل ل ولللا مل تعملللي
ٔالصللللاع ٖ ٥الل ل بٗع تُ ٖك لل ل أِ ٥للللٕ دمللللهل

ٔو ٕي ٔو رينا كٍى ا ٖق٘)6( ).

والغ دنمث ء ري م كزدر ا كب

دن فيا

دنايح

العينٕٖ ٛو اد ذقٗق٘ لمكاائ ٛاٌ٥الٗابٗٛ
ٔعللدً ال كم ل ِللذا وينّللًٕ ٌمراللْ بٕضللٕ يف
شع ٌااط دكلاٌ٘ كىلا تُ العينٕٖل ٛيف الكلٕ ِل٘
العاولللن أ٧ه لٕصلللٕه القألللٗد ٚاىل بل ل القملللٕب
بٗا ٔ ٌٔ ً٦لااط دكلاٌ٘ شلاع لذ ا ل باعت
عينٕٖ ْ تُ يعٍْٗ عم ٜالكٕ ّٕ ا ل عمّٗا يف
ٗللع تٌاللا دأللٗد ٚال ينعٗملل / ٛالعىللٕد ٙصللاٌعاش
لٍيناللْ بداٖللٌّٔ ٛاٖلل ٛخاصلل ٛو ينل د ٚل ص ّٗللا
داٟىللاش عمللل ٜتٖ ٥ع ّلللا القلللاط ٢دكلللن تُ ٖع ّلللا
ِٔذا واثن يف يم القأاٟد الت ٖكلن ّٗلا ذاٌلْ
ٔتملللْ ّللٕ وٍينعللن و للٕي ًٔلل قَ ٖ ٥قللٕٝ
عمللل ٜصلللٍع كمىلللا وٍىقللل ٛو كمينللل ٥ ٛيٍا ل ل
شللللعٕطٓ الللللذٖ ٙعٗصللللْ يف للل ل الٕدللللت ٍكثللللهل
كمىايلْ بكالاي ٛل لدخن بكاللايّ ٛلا ِلٕ ٖقللٕه
يف دأللٗد ٚبمقللٗ الللت ٖ ثلل٘ ّٗللا ٔجللْ بمقللٗ
ال أ ٙدا٦ٟشع
شك اش لكي ...
شك اش لكي  ...ركٗكت د مت
ٔصاط بٕ عكيٯ
تُ يص بٕا كأ اش عم ٜدرب الصّٗدٓ
ٔدأٗدي٘ اغ ٗمت
ِٔلللن ولللَ توللل ٛيف ا٧طغ ا ٥حنلللَ ٌػ لللاه
القأٗدٓ!! ()7
 العينٕٖلل ٛياّل يف ِللذا املقبللع باٍٟلل ٛملليل ل ص عمللل ٜيكمللل ليناللل ٛتٔ تكثللل لٗلللدخن
ال ملللك يف دمل ل القلللاط ٢امنلللا اع ىلللد العينٕٖلللٛ
ٔالكاللاي ٛاملدِصلل ٛا لل باع تُ عللذب امل مقلل٘
الٗللْ تكث ل وللَ اع ىللاد المينللل الثقٗللن املاخ ل
ٔاملعقللد الللذ ٙععللن الللٍج تذحٗللٖ ٛأللع ذمللّا
ٔاللللدخٕه الّٗلللا ِٔلللذٓ وٗلللاٖ ٥ ٚقلللدط عمّٗلللا تٙ
شلللاع ٔ ٥ن مكّلللا ا ٥القمللل ٛالقمٗملللٔ ٛاُ ٌلللااط
بعينٕٖ ْ ٍٖبمهل وَ القمل اىل القمل دُٔ ا ل اذٛ
ٔاذللد ٚبينماللين ْ الللت ٖأللٍع ّٗللا عاملللْ الصللع ٙ
اىاص ٍٖ خ وا ٖمٗهل بأدبْ وَ بداعٛ

ِٕ ٌيناْ ٖقٕهع
(اَُّ الكمىللل ٛالصلللع ِٖ ٛللل٘ الكمىللل ٛاللللت
يعلللللٗض بٍٍٗلللللا يف بٕٗيٍلللللا ٔذٕاٌٗ ٍلللللا وقاٍِٗلللللا ٥
الكمى ٛاملد ٌٕ ٛيف تذصا ٞالقاوٕس))8( .
ٔيف وٕضع ًخ ع (اَُّ القألٗد ٚالع بٗل ٛللٗ
بلللا ٌبل ل ٔالصلللاع الع بللل٘ وألللاد ا ولللَ
الب ا أّ٧ه) ()9
ثللللي اَُّ امللل ل اد الثللللاٌ٘ لمعينٕٖللللِ ٛللللٕ يملل ل
البينٕلللل ٛالصلللع ٖ ٛالٍابعللل ٛولللَ ايلللْ امل أمللللّ ٛلللٕ
ذاَٖ وك ل بأمللْ ٖ رلٕه ولَ ٔعٗلْ ال لاً اىل
يينن صػري عّن وعٍ ٜالألرب ٔال حىلن ٗاّل
ٍِللا الأللد يّللٕطاش ياوذلل شا ا تُ ٌللااط شللاع ٔ
ل بلللٔ" ٛال ح بلللِ ٛللل٘ الللل ٔ اللللت لللل  ٙيف
تعبا ا٫بلداع ٔلل  ٙيف عل ٔ اٌ٫الاُ ّٗكلْ
ذٕٖٗٔ ٛيأثرياش كلكريَٖ ِل ٞ٥٤الصلع ا ٞتصلراب
ال ح بلل ٛالللذَٖ ن رللُٕ وللَ ٔب طٔذّللي ٔوللَ
لا ٖصل٘ بألد ولا ٖقٕللُٕ ٔولا
ش ط وعاٌايّي
ٍٖاىُٕ" ()01
ِٔللا ِللٕ ٌللااط ٖاللأه ذللا ٟاش كبينللن ٖ ٥علل٘
 ٦عللَ دللدطٔ ٚج للْ عمللٜ
ذقٗقلل ٛا٧ولل و اللا ٟد
ال ذٗن ٔكأُ الكقا ٞكاُ صقدٔطِا لا قلهل
عينٕٖ ٛصادد ٛيذٖ طٔ امل مق٘ وع اللٍج ٔمقلهل
الػاٖ ٛوَ ل ال اا٣ه الذٖ ٙطلين٘ ذاٌل شا تكلرب
عم ٜالٍج ٗقٕهع
بمقٗ

كٗ ي ك ٍا يف ال ٖ ..

ٌ ج وثن تٔطا الصح ٯ؟
ٔي ك ٍا _ حنَ الث٦ث ٛضاٟعق٭
ك ٖص ٛمت املب ٯ ...
تي اكِ وا كّ ِ ب٘؟
ٔتٌللا الللذ ٙتذ للاد ذكَّ ل  ..وثللن ( ٍٖلل ٭) تٔ
(عى ٯ))00( .
ٔولللَ لل ل ٌللل  ٝتُ العينٕٖللل ٛيف الكلللٕ ولللَ
العٕاوللن املّىلل ٛيف شللع ال ثللاٌّ٧ ٞللا اىأٗأللٛ
أ٧ىل اللللت يلللده عمٗلللْ ٔاللللت يٍكثلللهل يمقاٟٗللاش ولللَ
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جٕ الصلاع ٔتعىادلْ املم ّكلِٔ ٛل٘ لل ٛباٍٟلٛ
ٌمراّا دُٔ تُ ٌمراّا.
دنينييف دنمريحري ىل ىري دندص
اَُّ اب دا ٞاللٍج بقلٕ ٚلك ٔ لاه ٌالخ
ٔ كلللا ٞا رطلللاط لمىينللل دا ِلللٕ ولللاٖخ طاٟلللع
لللللدخٕه وٕ للللهل ٔوكللللاطك لمللللٍج الصللللع  ٙعللللامل
الكىلللاه  ُ٧الٕلللللٕد ال شلللٗهل المبٗللل ععللللن
الٍج يف ذلٕ  ٚاهىٗلع ٌألاش وين ٕذلاش عمل ٜكلن
ا ٧هل كٗل ا ا كلاُ اللٍج ولَ مالينٌ ٛلااط
الت ٖق ط ّٗاع
(الصللع ٍِد لل ٛذ ل ٔ ٔتصللٕا ٌعىّ ل بّللا
يف ٌينللٕس ا٩خ ل َٖ عامل لاش ٖصللكْ عاملٍللا الللداخم٘
ٔالصع ا ٞوٍّد ُٕ لكن ٔاذد ولٍّي ي ٖق لْ يف
بٍا ٞاول ٔ ٔيعىريِلا لاوح و لٕ لمحىٗلع
ٔلكللَ القملل ٛوللَ املِٕللٕبق ِلل٘ الللت يع ل تٖللَ
يطعْ ٔكٗ يطعْ) ()02
ِللذٓ الينماللين ٛيٕضلل ٌا ٖللٌ ٛللااط يف بٍللاٞ
دأٗديْ ٔال شلاد ٛيف اللدخٕه اىل اللٍج لعلن
القأٗد ٚتكث و ٌٔ ٔ ٛاِٗاش وع الذا ٌاِٗ
اُ كاٌت القألٗد ٚطثاٟٗل ٛولَ طثاٟٗلا ٌلااط ّلٕ
ٖاكؼ عمّٗا يم ال شاد ٛا عذب القاط ٢جذباش
يمقاٟٗاش  ٥شعٕطٖاش الْٗ ذٗلن تُ اٌ٥الٗابٗ ٛلك
لمى عللٔ ٛا ل كىاه الكٗللاُ ال ادلل٘ الللذ ٙاطيكللا
الْٗ ٌااط ٔال شاد ٛالت ٌعٍّٗلا يكىلَ تٖطلاش يف
أاذ ٛالمينل ٔاخ ٗاطٓ ٔب٦غ ٛال كٗل ٔذالَ
ا ل مداً لمكمىلل ٛاملين اذٗلل ٛالعينٕٖلل ٛيف وكاٌّللا
ٔاملٕ للق ٛيف ليناّللا ِٔللذٓ اُ او مكّللا الصللاع
او م القدط ٚعم ٜالٕصٕه اوقٗق٘ اىل القلاط٢
ٔذقهل الػاٖ ٛأ٧ىل وَ بٕذْ ٔا٧وثمل ٛكلثري ٚيف
شع ٌااط ٔوٍّا دٕلْ يف طذٗن بمقٗ ع
كٍت تع

ٕ يٮق نٯ

ٔكاٌت يع

تٌ٘ ٕ تد ن ٯ ...

ٔدد مققت الٍكٕٞياُٯ
لللقبت ِللل٘ كالين اشلللل ٛملللت تٌقللللاغ
اهاِمٗٛ
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ٔ قبت تٌا بق تٌٗاب عأ ع بّ٘ٯ
ٖين س القأاٟد ٯ ...
ٔعُٕٗ الٍاا ٞٯ..
ٔٔطٔد او ْٖٯ)03(...
يملل اٌ٥الللٗابٗ ٛلللٍ اللللٍج تبعلللاداش ت لللن
يللدخن يف اوٗللا الينماللين٘ لمصللاع املكللدع ٔيللدوخ
يمل ل الل ل ٔ امل أملللل ٛولللع اوالللل ٛاٌ٥ينعالٗللل ٛلٗكلللدٔ
املصللللّد كللللاو٦ش دُٔ ٖللللاد ٚتٔ ٌقأللللاُ ِٔللللذٓ
ال شادٔ ِ٘ ٛلٗد ٚلل اٌ٥ينعلاه العينلٕ ٙيف ِلذٓ
اوال ٛاملأ أٖ ٛوَ الينقد الككري الذ ٙذن عملٜ
دم ٌااط املم ّ احمل بٍاطٓ .
دنتى اب عع دإلاق ع
الكللللل ً٦الع بلللللل٘ وٕ للللللٗق٘ بالطللللل ٔطٚع
كٍا ٔذ كلا ٔيٕللد الكمىل ٛللذا لالٍػي
جللا ٞطٟللٗ ذقٗقلل٘  ٖ ٥حللات د عملل ٜللل تُ
املٕ للق ٛالميناٗلل ٛيكللُٕ تدللٕ ٝباع ىللاد ٍِد للٛ
خاص ٛلكٍا ٞالٍج كالت ٖع ىدِا ٌااط ٖٔ ىلاِٜ
وعّا دُٔ تُ ٖ ممل ٜعلَ يينعلٗ ٦اىمٗلن أ٧ىل
ٔلكَ صع ٔ ٛخرب ٚبكٗىا ٞالمينأ ٛا٥طيكلا
اىل ٌػلللي ذل ل وم لللاً ل ل ُ حبلللٕط الصلللع الع بللل٘
الال  ٛعصل ب علدد د اطايّللا ٔيينلأ ٌػىايّللا ِلل٘
ثلل ٔ ٚوٕ للٗقٍٗٗ ٛللل ٛبللق اٖللدٍٖا ٔبأوكاٌٍلللا تُ
ٌ مذِا ٌقب ٛاٌب ٦لك ابل ٛوعلاد ٥وٕ لٗقٗٛ
جدٖد ٚيف شع ٌا )04( ....
_ ال ىلللاِ٘ اللللذٌ ٙعٍٗلللْ يف شلللع ٌلللااط ِلللٕ
ال ٕذللللد وللللع القأللللٗدٔ ٚالللللذٔباُ يف اوللللدث ٔ
اليناجعٔ ٛولَ ثلي اٌألّاط الل ٔ ٌػىلاش ٔيأطجرّلا
ذللللدٔ ٚاٌكاللللايّا شللللع اش ٔاٌكثادّللللا لػلللل ٛيعكللللهل
بالعايين ٛاولاط ٚامل قلد ٚاللت ي ينملت ولَ اٖ٫قلاع
اهللاِا ل للدخن عللٕامل ٔوٍاخللا تطٔع توللا اُ ٧
عصللقّا عصللقاش وربذ لاش ذ للٖ ٥ ٜا ل بٗع امل مقلل٘
ي كّا دُٔ اكىابا ٔ ثمّا وَ طٔ اىل طٔ
_ ٔا٧وثم ٛكثري ٚيف شع ٌااط ٔوٍّاع

والغ دنمث ء ري م كزدر ا كب

بمقٗ ٮ ....
تٖ ّا الأدٖقٛد ٔال ٗقٛد ...
ٔال دٗقٛد وثن ِ  ٚتدرٕاُٯ
ضادت بٍا برئ ٮ ...ضا الكر ٮ...
ضا بٍا املكاُٯ
بمقٗ ٮع وا تٌت الت ي ك طَٖ٭...
ىا لكمقٗ

اثٍ اُٯ)05(..

_ ٔيف وٕضلع ًخل ٖ ثل٘ ٔلللدٓ و يكللااش اىل
تضٕا ٞاٖ٫قاع وع ىداش الٍػي العينلٕ ٙالألاد يف
بٕذْع
وكا  ٚكحينُٕ تبٗ ِ٘ الكمىا ٯ
ٔوقإٔص ٛكحٍا تبٗ َ ِ٘ املين دا ٯ
كٗ ٖػ

املػ ؟

ٔدد و ٨الدوع كن الدٔاْٚ
؟

ٔوا ا أك

ٖا اب

ٔوٕي تلػٜ

ٗع المػا ٯ)06(....

_ اَُّ الٍػي او ىاللْ ٔاملم لاً صاديلْ ِلٕ
املٗا ٚاوق ٛالت ع ا٥ل لااً بّلا ل٬يل٦ه عملٜ
اهىاه وَ ٌا لذٔ ٚذٗلد ٚكالقألٗد ٚلٗىا ا ا
كاٌلللللت دألللللٗد ٚيٍكلللللع ولللللَ اللللللذا املٕجٕعلللللٛ
املكينّلل ل ٔ ٚاملأطجرلللل ٛبٗللللت وعبٗللللا الٕادللللع
ٔاىٗلاه ِٔلذا ععمٍلا ٌعملي كلن العملي تُ الللٍػي
وين ا وَ وينايٗ القألٗد ٚاوٗل ٛاوقٗقٗل ٥ ٛبلد
وَ الٕصٕه الْٗ لمٕلٕد اىل غاٖا الٍج .
دنط وع دنرتدجح ي دنقصح دنشح سب
املأ لللا ٚوٕجلللٕد ٚيف كلللن عأللل ٔوأللل
ِٔذا تٖطاش وٕجٕد يف الصلع ٌ٧لْ ول ً ٚلمٕادلع
ًٔاكا ٚلْ ٔالبابع ال اجٗد ٙاملأ أٖ ٙأخذ
تكرب وااذايْ يف القأٗد الاٗا ل٘ عٍلد ٌلااط
ينللل٘ املأ لللا ٚيلللأطٖح ٔاضل ل مل ذمللل ٛوٍٗللل ٛيٕثلللهل
تذداثاش ل ٍقمّا شع اش و٤ملاش ٖصاطكْ ال اطٖح ٔطصلا
ٖ بلل مل ذملل ٛا صلل ا املالل قكن ب ملل العلللق
الثادكللللللل ٛلللللللامل٤طخُٕ ا ٖالللللللٕدُٕ ا٧ذلللللللداث
ٖٔاحمُٕ الٕداٟع ٖٕٔضرُٕ و٦باايّا املم مينلٛ

ُ الصع ا ٞيف ِذا الكاب ٖك كلُٕ ولا خيل مخ يف
الٍينٕس ٍٖٔقمُٕ وا ٖ ٥قلٕ ٝاملل٤ط عملٌ ٜقملْ ثلي
اُ الصللع ا ٞالقللادطَٖ عملل ٜال عللكري عللَ ا٧ذللً٦
ِلللي دلللادطُٔ تٖطلللاش تُ ٖألللٕطٔا ٔادعلللاش وعٗصلللاش
جللللاعمق وللللَ تدبّللللي شللللٗ٠اش د ٖكلل لاش وللللَ الٕثٗقللللٛ
ال اطخيٗلل ٛيللأطٖح املأ للا ٚلللٗ عاللرياش ٌ٧للْ ثٗللن
لمٕداٟع ٔا٧دب صٕط ٚاوٗأ ٚالٕادع كمْ ِٕٔ
لٗ اٌعكا اش لمعىمٗ ٛا٥ج ىاعٗ ٛبن ِٕ جلِٕ
ال اطٖح بأكىمْ ٔخ٦ص ْ ٔوٕجآ()07
ِٔكذا ٖكلُٕ ٌلااط دكلاٌ٘ دلد تط املأ لاٚ
يف شلللع ٓ الاٗا للل٘ بٍقىللل ٛكلللربٍٖ ٙالللكّا _ يف
الػال _ اىل الٕادع ٖٔكُٕ املاك ٔادعٗلاش ِٔلذا
وللا ٌمراللْ يف دأللٗديْ الللت ٖ ثلل٘ ّٗللا القاٟللد
الللاعٗي الع بلل٘ للاه عكللد الٍاص ل ط للْ ا
دا٦ٟشع
د مٍاك ٖا ًخ اٌ٧كٗاٞٯ
د مٍاك ..
لٗ

جدٖداش عمٍٗا اغ ٗاه الأرابٔ ٛاٌ٧كٗاٞٯ

كي وَ ط ٕه د مٍا
ٔكي وَ اواً حبٍآ ِٕٔ ٖأم٘ العصاٞٯ
اطخيٍا كمْ ًٌٍٛ
ٔتٖاوٍا كمّا ك بٞ٦ٯ)08(..
بللذل ٌ ل  ٝتَُّ القأللٗد ٚالاٗا للٗ ٛانللذ
لُٕ ال ثلا ٞاطيلد دألٗدٌ ٚلااط ثٕبلاش جدٖلدشا ا
ٖ ث٘ ّٗا ٌااط وٕيِ ٜي تذٗا ٞيف ا٧صلن ٖٔصلىن
ٌينالللْ وعّلللي لللا ىملللْ عل ل  ٞاملصلللاطكّ ٛلللٕ
الالللامل ٔاملاملللًٕ يف الٕدلللت ايلللْ ّلللٕ ٖقلللٕه يف
طثا ٟٛٗالاعٗي اه عكد الٍاص ع
د مٍاك ٖا ذكٍا ِٕٔاٌا...
ٔكٍت الأدٖهل٭ ٔكٍت الأدٔ ٭
ٔكٍت تباٌا ....
ٔذق غامٍا ٖدٍٖا
اك صينٍا .....
بأٌَّا د مٍا وٍاٌا()09
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ٔولللللَ لللل ل ٌللل ل  ٝتَُّ البلللللابع ال اجٗلللللدٙ
لمقألللٗد ٚالاٗا لللٗ ٛكلللاُ ٖ ملللذ وٍرللل ٜال ثلللاٞ
ٔ للٗم٫ ٛيّللاط ا٧مل تٔ الينقللد تٔ املأ للأ ٚكمللّا
يأل ل يف ٌّل ل ٔاذلللد ِلللٕ الٕادلللع ِٔلللذا ععلللن
القأللللللٗد ٚيللللللدخن يف عللللللامل ولللللل ُ٪باىٗكللللللٛ
ٔاٌ٥كاللاط ٖٔ مللذ وللَ ا٧دٔا الينٍٗلل ٛوللا ٖ مللذٓ
الصللللاع يف دأللللٗد ٚال ثللللا ٞاها لللل ٛوللللَ الٍللللٕط
امل كللا ا ٥دمٗمللْ ٔاَُّ ا ل ٍاد الصللاع اىل ِللذا
ال حدٖللد ب اعلل ٛحبللد ايّللا ياٖللد يف ل ب للْ دللٕٚ
ٔذداثٔ ٛيبٕٖ اش ٔب٦غٗ ٛاٌ ٚمراْ بدد.ٛ
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وداد سكاكيني
الرائدة في األدب والحياة
فلك حصرية

فلك حصرية

ف ٟحضر ٠املرأ ٠املبدعة ١ةةةة ايهةبة ٠ةةةة ٚداد
سةةهينٝه ٖٓةةيى ايهةةية لةةي ٜكةةيٍ ٚا نيةةر
لي ال ٜتسع ايٛقت فٝة٘ يهةٜ ٞكةيٍق ٚقةد ا تٓةي
ٗٓٝةةي
فسةة  ١ذلةةددَ ٠ةةٔ ايةة َٔق ٚفةةل هةةٛا
تةةر ر ييبداٜةة١ق ٚبةةتِ ييٓٗيٜةةٖ ١ةةٚ ٞق ةة ١ت ة نر
ٚاست نيرق ٚاست ضيرق ٚعٛد ٠إىل قرا ٠٤إلحد٣
املبةةةدعيل اي ر ٝةةةيل ايًةةةٛات ٞنةةةيٕ ةةةٔ َٛاقةةة
فهرٜةةةةٚ ١أد ٝةةةةْٚ ١ضةةةةييٚ ١ٝسٝيسةةةةٚ ١ٝا تُيعٝةةةة١
ٚعًُٝةة١ق َٛاق ة ْي ةةَ ١ةةٔ إراد ٠قةةيٖر ٠فيقةةت ٗةةي
املرأ ٠اير يٍ.
إٕ ا دٜبةةةةةةةةةةةٚ ١ايٓيقةةةةةةةةةةةدٚ ٠ايبيحيةةةةةةةةةةةٚ ١داد
سةةةةهينٝه ن تهةةةةٔ إال ٚاحةةةةدَ ٠ةةةةٔ ايٓسةةةةي٤
اي ر ٝةةةةيل يَةةةة١ق ٚايسةةةةٛرٜيل ي ةةةة ١ايًةةةةٛاتٞ
أنةةةةةدٕ حضةةةةةٛرٖٔ ايٓةةةةةٛع َ ٞةةةةةيرى اي ةةةةة
ٚايهراَةةٚ ١اي ٛةةٛدق ٚقةةد دخًةةت كةةَ ٠ٛضةةُير
احلٝةةةةي ٠ا د ٝةةةةَٓ ١ةة ة ايكةةةةرٕ اي ةةةةرٜٔق ا دٜبةةةة١
اي ةةيَ ١ٝاية ٖةة ٞة َ ٤ةةٔ التُةةع يةة ٝاي ةةيَٞ
ف سةةب ةةٌ التُةةع اي ر ةةٚ ٞقةةد ب ةةت احلةةدٚد
تةةةد
اجلغرافٝةةة١ق ا دٜبةةة ١امليك ةةة ١ايٛاعٝةةة ١ايةةة
شخصٝتٗي ٛ ٚٚدٖي عًةَ ٢سةيح ١اية ٔ ٛاي ر ةٞق
 ٚقةةة ٍٛاإلعةَٝةةة ١ايهةةةبةٚ ٠ايهيتبةةة ١املصةةةر١ٜ
اي ةةٗة ٠مأَٓٝةة ١ايس ة ٝدم خةةة ديٝةةٌ ٚأٚر َيةةيٍ إ
تك ٍٛدلً/ ١حٛا:/٤
حةةةر ٜةةةرد نةةةر ٚداد سةةةهينٝه  ٜةةةدٖي
نٌ ش ب عر ةٚ ٞاحةدَٓ ٠ة٘ق فييًبٓةيْ ٜ ٕٛٝتة ٕٚ
مبٓبتٗةةةةةةةيق ٚايسةةةةةةةٛرٜ ٕٜٛتُسةةةةةةةه ٕٛتٗٓ ٛةةةةةةةي

ٓ ٚسةةةٝتٗيق ٚاملصةةةرٜ ٕٜٛةةةرٕٚ
ٛر ٠يً كً ١ٝا د  ١ٝاملصر.١ٜ

إْتي ٗةةةي أ ةةةدم

ت ةةةةد املبدعةةةةٚ ١داد سةةةةهينٝه ايهيتبةةةة١
ٚايكي ةةةٚ ١ايٓيقةةةدٚ ٠ايبيحيةةة ١را٥ةةةدَ ٠ةةةٔ را٥ةةةدال
اإل دا اي ر  ٞسٛرٚ ١ٜيبٓيٕ َٚصرق َ ٖٞٚيةيٍ
يًُةةرأ ٠اي ر ٝةة ١اي ة ن تسةةت ع احلةةٛا ٚاي ٛا٥ةةل
نيفة ١إٔ تكة ٗٗ ٛةيق ٚع ةةكٗي يةفدا ٚشةةغ ٗي
ٚاْةةدفيعٗي سلةة ٛاإل ةةدا ا د ةةٞق ٖٚةة ٞاَةةرأَ ٠ةةٔ
يبٓةةةيٕ َٚةةةٔ سةةةٛر١ٜق عيشةةةت ردحةةةي َةةةٔ ايةة َٔ
َصةةرق بر ةةت نًٝةة ١املكي ةةد اإلسةةةَ١ٝ
ةٚل يتُض ٞع ر سٓٛال َةٔ عُرٖةي ايت ًةِٝ
إ عًُةةت امل ٗةةد اي ةةيي ٞيًبٓةةيلق ةةِ أقيَةةت
سةةٛرَٚ ١ٜصةةر َةةع اٗ ٚةةي ا دٜةةب ٚاي ةةيعر انةةٞ
احمليسةةةةةةه .ةةةةةةدأل حٝيتٗةةةةةةي ا د ٝةةةةةةً َ ١ةةةةةةع
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ايية ٝٓٝيل ٚقد ْ رل َ ظِ أعُي ي ايكةيٖر٠ق
ٖٚة ٞامل ةغٛف ١يإل ةةدا اية ٛه اية ٓ ٜ ٟة ٢ةةيملرأ٠
ُٖي إْسيْٝيق  ٖٞٚايب ٝد ٠عٔ اْ غيالل ا ْية٢
ْ سةةٗي َٚة سةةٗي ٚاملبييغةة ١ايتةةاْل ٚاإل ةةيد٠
نتي يتٗةةةيق ٚت ةةةدٝع ا د ةةةي ٤ايٓيشةةةَ ١٦ةةةٔ خةةةةٍ
تةِٗٗٝ ٛق ٚتكةةد ِٜايٓصةةا .أَةي ترا ٗةةي ا د ةة ٞفكةةد
تٓ ٛر /ايرٚاٚ ١ٜايكصة ١ايكصةةٚ ٠املكييةٚ ١ايٓكةد
ا د ةةٚ ٞايةاةة ١اي اتٝةة /١ت ررفٗةةي قةةرا ٤الةةةل
اي ر ٝةةَ ١ةةٔ خةةةٍ نتي يتٗةةي َٚكيالتٗةةي َٓ ة أَةةد
ٝةةةةةد تًةةةةةو الةةةةةةل ا د ٝةةةةة ١ايرا٥ةةةةةد ٠ا دا
ٚاييكيف ١اي ٔ ٛاي ر َٗٓٚ ٞي َصر /ايرسيي١
ٚاييكيفةةةٚ ١ايهتةةةيا ٚ /سةةةٛر ١ٜدلًةةة ١احلةةةدٜ
ٚغةٖةةةيق  ْٚةةةرل يًُبدعةةةٚ ١داد سةةةهينٝه
ٖ  ٙالةل َكيالل أد ٚ ١ٝقصص قصةة ٠يتظٗةر
ْبٛغٗي ٚإ داعٗي ٖ  ٜٔالييرق َٚةٔ ةِ يت ةٛا
جبةةةةةي ٠ ٥ايكصةةةةة ١ايكصةةةةةةَ ٠سةةةةةي ك ١رٜةةةةةد٠
/امله ةةٛف /ايًبٓيْٝةةٖٚ ١ةة ٞرٜةةد ٠أدا ٚسٝيسةة١
ٚفةةٔق أَةةي قصةةتٗي اي ةةي ٠ ٥فت ُةةٌ عٓةةٛإ ماي ةةٝ
محدٟم.
ٜكةة ٍٛفٗٝةةي ايٓيقةةد ٚا دٜةةب املصةةر ٟامل ةةرٚف
مذلُد َٓدٚرم :منتبةت ٚداد سةهينٝه ايكصة١
ٚايرٚاٜةةة ١قبةةةٌ إٔ ت ةةةٝع ٓٓ ٚةةةي اي ر ةةة ٞفهةةةر٠
االيت اّ ي دام.
يكد خر ةت ٖة  ٙا دٜبة ١التٗةدٚ ٠امل ٖٛٛة.١
 ْ َٓٚةاتٗي َةٔ إ ةير اية ٔ ٛايضةٝلق َٗتدٜة١
ْتي ٗي ا د  ٞإىل فهر ٠االيت اّ ي دا ٛحَ ٞةٔ
اتٗةةيق ٚإحسةةيد ةةيدم اي ةةيل التُةةعق ٖٚةةٞ
اي ة ت ةةد َةةٔ نيتبةةيل ايٓص ة ا َ ٍٚةةٔ ايكةةرٕ
اي ةةةرٜٔق ٚايًةةةٛات ٞخضةةةٔ الةةةيٍ ا د ةةة ٞيكةةة١
ٚٚعةةٚ ٞإنةةيٕ  ٚةةي يٝةةاتَ ٞري ٗةةي /اخل ةةرال/
ةةينٛر ٠إْتي ٗةةي اي ة  ٜ ٟةةٛد إىل اي ةةيّ 2391ق إ
ًُْةةة ةةةةر دفتٝةةةة٘ اي ةةةةرٚم ايهةةةةبة ٠اختٝةةةةير
املٛهةةةٛعيلق ٚاْتكيٗ٥ةةةي حةةةرار ٠ايًٗدةةة١ق ٚقةةة٠ٛ
ايٓةةةي٠ق ٚمحيسةةة ١ايهًُةةة١ق ٚاْ ةةةيٍ احلةةةرٚفق
َٚٚةةةةٝل ا ي ةةةةياق ٚاْتصةةةةيرٖي ايهةةةةبة يًكةةةةِٝ
ٚا خةم ٚاي رف ٚاي ضٚ ١ًٝاالستكيَٚ ١ايتٗة ٜب
ٜتةةٛذ يةةو ايٓتةةيذ /ايصةةدمٖٚ /ةةدفٗي ايةةر ٝ٥أٚال
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ٚأخةةةةا اإل ةةةةالق اإل ةةةةال
ٚايسًٛى ٚايضُة...

التُةةةع ٚايٓةةةيد

إْٗةةةي أدٜبةةة ١حكٝكٝةةة ...١أدٜبةةة ١لتً٦ةةة١ق  ٚةةةب
االَتة ٤نٌ ش ٤ٞتٓ د ايرف  ١يبٓيل ٓسةٗيق
ٚترٜةةدٖٔ  ٛيٜٚةةيلق ٖٚةة ٞإ تسةة  ٢إىل كٝةةةل
يةةةو َةةةع نٛنبةةةَ ١ةةةٔ ايٓسةةةي ٤ايًةةةٛات ٞنيْةةةت
امل ةةيرى اية خضةةٓٗي التُةةع ٚاييكيفةةٚ ١احلٝةةي٠
ٚا دا اَتةةدادا مل ةةيرى ايتٓةةٜٛر اي ة أسةةُٗٔ فٗٝةةي
إىل يْةةب املٓةةٛر ٜٔاي ةةرا جْةة اى ٓبةةي إىل ٓةةب
أَييٍ َ/ير ٟعدُ ٞةةة سًُ ٢ي٥غ ةةة ٖٓةد ْٛفةٌ ةةةة
ًَو ح ه ْي ٚ ٝيبٝبٖ ١يشِ. /
يٝةةاتْ ٞتةةي ٗٔ لةةية يكضةةيٜي املةةرأ ٠اي ر ٝةة١
 َٚةةهةتٗيق تًةةو ايكضةةيٜي اي ة تةةرتب كضةةيٜي
التُع  َٚهةت٘ ارتبي ي ٝ ٚكي مبي  ٟٛ ٜٓعًٝة٘
َةةةةٔ َسةةةةي ٌ٥ةةةةل عًةةةة :٢ايهراَةةةةٚ ١احلكةةةةٛم
ٚايٛا بةةيلق سةة ٝي إىل ةةرر ايةةٛعَ ٞةةٔ اي ةةيدال
ٚايكةة ِٝاال تُيعٝةة ١امل ٛقةة ١يًت ةةٛر ٚايتكةةدّ ٚاي ة
ترفةع عُةةيد التُةةع املت ضةةر اجلةةدٜر يْتُي٥ةة٘ إىل
ايتكةةةدّ ٚايت ةةةٛر ٚاالادٖةةةير ٚايب ٝةةةد عةةةٔ اجلٗةةةٌ
ٚايتخًةةة ق ٚتُٗةةةة ٝاملةةةةرأ ٠ايٓصةةة اييةةةةيَْ ٞةةةةٔ
التُع.
يكةةد اٗةةةرل أ ةةةٛال ةةةيد ٠دلةةةيٍ ةةةرر
املةةرأٚ ٠ايةةدع ٠ٛإىل َ ةةيرنتٗي عًُٝةة ١ايٓٗةةٛ
اي يّق ٚنيٕ يو َةع ْٗيٜةيل ايكةرٕ ايتيسةع ع ةر
ٚايٓص ا  َٔ ٍٚايكةرٕ اي ةر ٜٔيٝهة ٕٛةٛل
ةةةةدار٠
ا دٜبةةةةٚ ١املبدعةةةةٚ ١داد سةةةةهينٝه
ا ةةٛال ايداعٝةة ١إىل يةةو َةةٔ سةةٛر ١ٜإهةةيف ١إىل
أدٜبيل َٔ اي ٔ ٛاي ر  ٞأَيةيٍْ /ظةة ٠اٜةٔ ايةدٜٔ
َٔ يبٓيٕق ًَٚةو ح ةه ْي ة ٝق ٖٚةد ٣شة راٟٚ
َةةٔ َصةةر ةةةة ٚعيديةة ١ةة ِٗٝاجل ا٥ةةرَ ٟةةٔ سةةٛر.١ٜ
يت ةةةيرى أدٜبتٓةةةي َةةةع ٓةةةيل ًٝةةةٗي َةةةٔ ا دٜبةةةيل
اي ر ٝةةيل املبةةدعيلق َ ةةيرن ١إصلي ٝةة ١ايةةدع٠ٛ
إىل ايٓٗضةةٚ ١اإل ةةةال َةةع َةحظةة ١عةةدّ ايتخًةةٞ
عةةٔ قةة ِٝالتُةةع ٚأخةقٝيتةة٘ ا ةة١ًٝق ٚقةةد ق ةدرّ
ٝةٌ اخلُسةةٝٓٝيل َةةٔ را٥ةدال فةةٔ ايرٚاٜةة ١اي ر ٝةة١
شةةرحي َ صةةة ٚٚاه ة ي مل يْةةي ٠ايٓسةةي ٤ذليٚيةة١
َٓٗٔ خلًل فر  ١تهيفر َع اير ةيٍ يتٓةيٍ قضة١ٝ

وداد سكاكيين الرائدة يف األدب واحلياة

املسةةةيٚا ٠ةةةر اير ةةةٌ ٚاملةةةرأ ٠احلة ة ا نةةةي َةةةٔ
رٚاٜيل تًو املرحً١ق ٚيٝتِ تسد ٌٝذليٚالل حيٝية١
إلعةةيد ٠ةةٝيغ ١ةةٛر ٠املةةرأٖ ٠ةةٔ ايةةرأ ٟاي ةةيّ
يتخًٝصٗي َٔ ي ٓ ١اجلسدق س ٝي إىل تغةٝة َٛقة
التُةع حٝةيٍ املةرأ ٠اية ٜٓ ٟةت عٓةد اير ةٌ ْتٝدةة١
س ٤ٛاي ِٗ ٚايظٔ ايس.٤ٞ
تكةة ٍٛا دٜبةة ١ايهةةبةٚ ٠داد سةةهينٝه
نتي ٗةةةي /إْصةةةيف املةةةرأ /٠اية ة  ٟنتةةةب َكدَتةةة٘
ايدنتٛر /شٛق ٞه: ٝ
/م ٚرٜكٓةةةةي إىل الةةةةد ايٓسةةةة ٟٛاملٓ ةةةةٛد إٔ
ْه ٕٛخةة ا َٗةيل ٚاي  ٚةيل ٚأخًةص املةد رال
ٚاملر ٝةةةةيل يًبٝةةةةٛل ٚا ٓةةةةي٤ق ٚأٚفةةةة ٢اليٖةةةةدال
يً رٚ ١ ٚايٚ ٔ ٛنٌ َٔ ايٓسةيَٝ ٤سرةر ٠ملةي خًكةت
ي٘ َةٔ أََٛةٚ ١اعيَةَٚ ١ةٔ تةد ة يًُٓة ٍ أ ٚةرد
ةةيي ٓ ٖٚ .ٕٛة ا َةةي أدعةة ٛإيٝةة٘ سةةٝداتٓي ٚفتٝيتٓةةي
ْٗضتٗٔ احليهر٠م./
إٕ املبدعةةٚ ١داد سةةهينٝه ٚقةةد سةةهٓت
دَ ةةل ٚسةةهٓتٗي ن تهةةةٔ أجبةةدٜتٗي ا د ٝةةة١
املتٓيغُ١ق ٚأسًٗ ٛي املت ٕ ايٛاهةاق ْٚكةدٖي ايبٓةي٤
اي يفق ٚت بةٖي ايصيدمق ٚاتة إ رأٜٗةيق ٚت ةدد
َٛاٖبٗةةةةةي ن تهةةةةةٔ إال اي ٛةةةةة٘ ا خةةةةةرق ٚاملةةةةةرج٠
اي ينس ١يدَ ل.
ٚدلتُ ٗةةةةةةي املتُةةةةةةيٚذ املسةةةةةةه ٕٛييتةةةةةةيرٜ
ٚايٝيمسر .دَ ل أقدّ املدٕ ايتيرطل ١ٝاي ةيَر ٠عًة٢
اإل ةةةةةم .دَ ةةةةل ايراتٗةةةةي ايةة ة تضةة ة يي ةةةةٛم
ٚاحلةةٓر ٚاإلي ةةٚ ١املصةةيف ٚ ١ايسةةةّ ٚامل رن ةة١
ةةي قٛاد امل ٛةةٛد ٠فٗٝةةيق ٚأ ٛا ٗةةي ايتيرطلٝةةَ .١دٜٓةة١
ة ٚر ايةةدٖرق عُٝكةة١
َت يٚيةة ١اية َٔ لتةةد٠
أجبد ١ٜاي ُر ٚقد جتيٚا عُرٖي ا ٓ أي سٓ.١
دَ ةةل اي ة شةةٗدل ةةةة ا ٜةةع ا خةةة َةةٔ
ايكةةةرٕ ايتيسةةةع ع ةةةر عٗةةةد ْٗضةةة ١فتغةةةد ٚإحةةةد٣
َٝةةةيد ٜٔايٓٗضةةة ١اي ر ٝةةة ١يترسة ة فٗٝةةةي ايصة ة
ٚالةل ٚتٓت ر املداردق  ًٛ ٜٚفٗٝةي ةرال أقةدّ
ٚأني يَ  ١سةٛر ١ٜحٝة تر ةع ْٛاتٗةي ا ٚىل
إىل اي ةةيّ 3091ق ٚيتتٛا ةةد فٗٝةةي اي تةةي ٠ايسةةٛر١ٜ
ٓبي إىل ٓب ةة املدرذ ات٘ ةة إىل يْب اير ةٌق
صلًسيٕ َ ةي عًة ٢املك ةد ايدراسةٞق د ٕٚأٝٝ ٟة

عٓصةةةةر ٟأ ٚةةةةي ٞ ٥أٓ ٚسةةةة ٞةةةةر اي ةةةةةةاق
ٚيتتخةةرذ فٗٝةةي أ ٍٚدف ةةَ ١ةةٔ ةةةا نًٝةة ١اي ةةب
ايب ر ٟاي يّ ٚ 3019يته ٕٛاي بٝب ١ايسةٛر١ٜ
ٚاملةةةةرأ ٠ايٛحٝةةةةد ٠دف تٗةةةةي ايةةةةدنتٛر/ ٠يةةةةٜٛ
َةةةةةةيٖر ./يكةةةةةةد نيْةةةةةةت ايٓيقةةةةةةد ٠الٝةةةةةةدٚ ٠داد
سةةهينٝه َتصةةيحلَ ١ةةع ْ سةةٗي َٚةةع دلتُ ٗةةي
ايدَ كٞق َٚدٜٓتٗي دَ ل اي عرفت َٓ اي ٗةد
املًهةةة ٞاي ٝصةةةً ٞسةةةٛرَ ١ٜةةةي ةةةر  3031ةةةةة
 3099رْٚكي دٜدا ٚاست يدل ل َي عرفةت ة٘
ةةةةة سةةةي كي َةةةٔ إشة ة ي ةةةيٖر دلةةةيٍ ايسٝيسةةة١ٝ
ٚاييكيفةةةة ١لةةةةي تةةةةرى أنةةةةي ا ةةةةر ٚأعظُةةةة٘
الةةةةةيالل نيفةةةةة :١دلةةةةةةيالل اي هةةةةةر اي ر ةةةةةةٞ
احلد ٜق ٚت ٛرال ا تُيعٝة ٚ ١كيفٝةٚ .١قةد عةدرل
ايت ةةةٛرال ٚاحلرنةةةيل اخلةقةةةٚ ١الةةةدد ٠حةةةد ي
ٖيَي يو اي َٔق ٚقد سيِٖ ٖة  ٙاحلرنة١
ةهٌ نيَةٌ َٚسةر ٍٚشلبة ١التُةع اية  ٜةٛد
اْتُةةةةي ٤غييبٝتٗةةةةي َةةةةٔ املسةةةةًُر ٚاملسةةةةٝ ٝر إىل
اي ةةةةي٥ةل ايهةةةةبة .٠نةةةةيٕ ةةةةي ايةةةةدٚر ايكٝةةةةيدٟ
ٚاحليسِ تٓ  ٝا ٖداف اية أعًٓٗةي اي عُةي٤ق
تب ِٗ يةو اة ٛاملةيك ر ٚامل هةرٚ ٜٔا د ةي٤
ايسٛرٜر.
دَ ةةل اي ة عرفتٗةةي ٚتٛا ةةًت َةةع دلتُ ٗةةي
املبدعٚ ١داد سهينٝه دَ ل ٖة  ٙشةٗدل ةةة
اةةٌ االْتةةداا اي رْسةة ٞعًةة ٢سةةٛر ١ٜةةةة َ ٍٚ ٚةةر٠
ذلينُةةةةة ١ايٓسةةةةةي ٤يكٝةةةةةيَٗٔ مبظةةةةةيٖرال هةةةةةد
االْتةةداا َ ييبةةيل يالسةةتكةٍ ٚخةةرٚذ املسةةت ُرق
ف ةة ٞايسةةي ع ع ةةر َةةٔ ت ةةر ٜٔاييةةيَْ ٞةةٔ اي ةةيّ
3011ق خر ت ْسي ٤دَ ةل َظةيٖر ٠اْ ًكةت
َٔ َسدد ا قصيا  ٚيفت شةٛار دَ ةلق ٖٚةٔ
ضلًُٔ الفت ١نتب عًٗٝي:
/مسلٔ فتٝيل اي را ...يٝ ٝي اي ...ٔ ٛيٝ ٝي ائ ٛم/
ٜٓٚةةيد ٜٔيحلرٜةةٚ ١االسةةتكةٍق نُةةي قةةيدل
ايرا٥دٚ ٠ا دٜب ١امل رٚف / ١رٜي احلةيف  /ايتظةيٖر٠
ايٓسةةةي ١ٝ٥دَ ةةةل فكيَةةةت عًةةة ٢رأد َ٦ةةة ١سةةةٝد٠ق
رفع ايٓكيا عٔ َ ٖٔٗٛ ٚظيٖر ٠رر ١ٜقُةٔ
ٗةةي شةةٛار دَ ةةلق ٚقةةد ت ةة ٛةةل اي ةةبيا
اجلةةةةةيَ ٝر حلُةةةةةيٜتٗٔ ٚايةةةةةدفي عةةةةةٔ خ ةةةةةٛتٗٔ
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ايت رر ١ٜتًوق يته ٕٛاخل  ٠ٛاي شكت اي رٜةل
يًٓسي ٤ةة نيفة ١ةةة يُٝيرسةٔ حكةٛقٗٔ ٚحةرٜتٗٔ ٚيةٛ
ٛرٖي أخةاق  ٚيختصير ْك:ٍٛ
أس
يكةةد أنةةدل ا دٜبةة ١ايهةةبةٚ ٠املُتً٦ةةٚ ١داد
سةةةهينٝهق ٚعةةةي نةةةٌ َةةةي نتبتةةة٘ كدنةةة٘
 ٚدٜةةةد ٙيةةةو اية ة َٔ اية ة  ٟشةةةٗدت٘ َٚةةةٔ ةةةِ
غيدرتةةةةة٘ اي ةةةةةةيّ  3003/دَ ةةةةةل /أنةةةةةةدل
حر ةةٗي اي ةةدٜد عًةة ٢إٔ ٜهةة ٕٛاإل ةةةال غيٜتٗةةي
ٚغرهةةٗيق اإل ةةةال التُةةع ٚايٓةةيد ٚايسةةًٛى
ٚايضُةق  ٚيملكي ٌ فكد قدر أد ٗي عظُي ٤ا د ي٤ق
ٚمحًةة ١ا قةةةّ َةةٔ أَيةةيٍ :عبةةيد ذلُةةٛد اي كةةيدق
ٚعُٝةةد ا دا اي ر ةة ٞةة٘ حسةةرق ٚذلُةةٛد تُٝةةٛر
ٚأمحد حسٔ اي ٜيلق ٚذلُد نرد عًٞق ٚا َة
َصة ة  ٢اي ةةةٗي  .ٞي ٝةةةٗد ةةةي اجلُٝةةةع صة ة ي٤
ا سًٛاق ٚعُل اييكيفٚ ١اي هر.
ٜكةةٚ ٍٛدٜةةع فًس ة ر عٓٗةةي نتي ةة٘ ٚ/دٜةةع
فًس ر ٜت دث عٔ أعةّ عصر:/ٙ
ةةةدار ٠ايصةةةدارَ ٠ةةةٔ امل ةةةتغةل
/مإْٗةةةي
ي دا عصرْي احلةد ٜق  ٚاْٗةي نيْةت عر ٝة١
اي كٝةةدٚ ٠االجتةةيٙق ٚإْسةةيْ ١ٝايٓ عةةٚ ١احل ٝظةة١
اٝةةع نتي يتٗةةي عًةةَ ٢هةةيرّ ا خةةةم  َٚةةيخر
املبيدئق َٓٚيقب ايضيد ٚق ِٝايدٜٔم./
ٜٚكة ٍٛعٓٗةي اي ةةيعر ايهةبة
د قرا٤ت٘ يهتي ٗي ا  ٍٚاخل رال:

ةير ٠اخلةةٛرٟ

متصةة ت نتةةيا اخل ةةرال فةةع ا أْةةي عٓةةد
خ ةةرال خًٝكةة ١ةةإ تهةة ٕٛغ ة ا ٤يًٓيشةة ١٦فهةةرا
ٚأد ي سٗةم.
ٜٚك ٍٛفٗٝي ايدنتٛر ٘ حسر:
/ماقرأٚا ٖة  ٙايهيتبة ١رٜٚة ١فٗة ٞدلًٝة١
يا ايب ٚأدا ايسة٠م./
يكد زل ت ا دٜبةٚ ١ايبيحيةٚ ١ايٓيقةد ٠املُتً٦ة١
ٚداد سةةةةهينٝه املٝةةةةدإ ا د ةةةةٚ ٞجبةةةةدار٠ق
نُةةي ايتٛا ةةٌ َةةع التُةةع اي ر ةةَ ٞةةٔ خةةةٍ
نتي يتٗةةيق ٚأ بتةةت حضةةٛرٖي اي يعةةٌ عةةدد َةةٔ
املةةةةةر رال ٚايٓةةةةةدٚال ٚسةةةةةدًت َ ةةةةةيرنتٗي
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املٗر يٕ ايدٚي ٞي ةبيا اي ةين ٚاي ًبة ١مبٛسةهٛ
اي يّ .3091
 ٚاخلتيّ ال د  َٔٚخةٍ ايهيتبٚ ١ايبيحية١
ٚايٓيقةةدٚ ٠ا دٜبةة ١املبدعةة ١إٔ ْ ٛةة٘ ٝةة ١يرٚحٗةةيق
ٚإٔ سلٝةةة ٞاملةةةرأ ٠اي ر ٝةةة ١ايسةةةٛر ١ٜةةةيْ  ١الةةةد
ٚاير ةةةيٍ ٚايٓصةةةر هةةةد أعةةةدا ٤ايةةةٚ ٔ ٛاحلٝةةةي٠ق
اي ة  ٜٔخيهةةٛا أشةةرد حةةرا نْٝٛةة ١شةةٓت عًةة٢
سٛر ١ٜاي ر  ١ٝايصيَد٠ق تًةو املةرأ ٠اي ةيرل ١رَة
اإل يٚ ٤اي يٚ ٤ايتض ١ٝق ٚعٓٛإ ا ََٛة ١احلكة١ق
ٝةةة ١يًُةةةةرأ٠
 ٚةةةيْ  ١اإلْسةةةيٕ ...فت ٝةةةة ...١أيةةة
اي ُةق ١اية ٚق ةت ٓبةي إىل ٓةب َةع اير ةٌ
سةةةيحيل ايكتةةةيٍ ٚاي ًةةةِ ٚأعًٓةةةت ةةةدٜٗي يً ةةةرا
ايه ١ْٝٛا مث ١اي شٓتٗي ق ٣ٛاي ةر ٚاي ةدٚإ
أشرد ٚأق ٣ٛمحً ١ر ر ١ٜداع  ١ٝته ةٜة ١عًة٢
أرهةٓي اي ةةيٖر٠ق ٚاية سةك ت عًةة ٢أ ةةٛاا اي ة ٠
ٚاي ٓ ةةةةةٛإ ٚاحلةةةةةل ٚاإلراد ٠ايٝٓ ٛةةةةةٚ ١ايصةةةةةةُٛد
ا س ة ٛر .ٟنةةٌ ايت ٝةة ١يًُةةرأ ٠ا يةة ٛذ ايسةةٝد٠
ا ٚىل اي ٚق ت إىل يْب اي ٚذ ٚايكي٥ةد ٚاملكيتةٌ
ٚامل هر ٚاي ر  ٞايسٛر ٟايهةبة ايسةٝد ايةرٝ٥
ةةير ا سةةدق ايسةةٝد ٠أمسةةةي ٤ا سةةد ٖٚةة ٞةةةدٙ
ييكٚ ٠ٛامل ٜد َٔ عٓ ٛإ املرأ ٠اي خًدٖي ايتةيرٜ
نخٛيٚ ١اخلٓسيْٚ ٤ياى اي ي ةدق َٚةير ٟعدُةٞق
 ٚرٜي احليف ٚشهرا يهٌ اَرأ ٠نيْةت ايكةد٠ٚ
ٚامليةةةةةٌ اي ةةةةةُٚ ٛاي ةةةةةي٤ق شةةةةةهرا قةةةةةةّ
َبةةةةدعيل جَٓةةةةت يالْتصةةةةير ٚدٚر اييكيفةةةةٚ ١ا دا
ٚاي هةر رد احلةرا َٚكيَٚتٗةيق شةهرا يًةةٗرّ
ايدَ ك ٞاي رٜةل ايسةٝد ٠ايةدنتٛر ٠زلةيال اي ةير
ٚيفٜكْٛيل اي يف يل إنيْي ٚحبي يهٌ ر ٠تةراا
ا اي ٔ ٛايتير : ٜايسٝد ٠ايدنتٛر ٠ي ١ٓٝشة بيٕ
ٚايسةةةةةٝد ٠ايةةةةةدنتٛرْ ٠يدٜةةةةةي خٛسةةةةةت ٚا سةةةةةتي ٠
ايهبة ٠نٛيٝت خٛر...ٟ
 ١ٝ ٚال ًٓ ١ةد ٟاية تٛقة عٓةدٖي ايتةيرٜ
ٚ ٛإ ةٍ  ٖٞٚتتديٚا اخلٓسي ٤ايتضة ١ٝ
ٚاي داٚ ٤املكي..١َٚ
شةةهرا يةة ٔ ٛأع يْةةي ايهراَةةٚ ١ايهيٜةةي٤
ٚا ٚ ١ٜٛاي ُ. ٛ
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وقائع سورية
أمري السماوي

تّٗٝأ يتًتكط ايصٛزَ األٚي:َ١ّٝ

ٚحً،٣ٛ

ٖرا ايعجُ ٛش املكطٍع نإ

ٚأغٝا ُ٤ناْت عٛش َٔ ٠تسنٖٛا،

ٜدا ٟٚعهُ ١دعٛت٘ يًصرب َٔ ٦ٜطٛا

ٚفسُّٚا زٖا َٔ٥زعبٍ ملػٗد ّٜٛ

ؼت ضكفٍ َٔ ايػُِ.

أغدِّ يعً َٔ ٢ضعري اؾح،ِٝ
 َٔٚفٛز ٠اؿُِ.

ٚتًو بكاٜا ايفتا ٠اييت اْتعست
إٔ ٜعٛد أبٖٛا َٔ ايصٝدي١ّٝ

تّٗٝأ يرتضٌ أمسا َ٤أ ٚعددَ ايػٗدا،٤

ناْت عً ٢ايسغِ َٔ داٗ٥ا

ٚتطُع ثِ تس ٣نٝف تُكًَبُ صٛزُ٠

تتأٌَ يف قاض ٕٛٝمشٛخاً فسٜداً،

َا نٓت صّٛزتَ َٔ َطتػٌّ

ٚؼطٔ زبط َ١خبص،

ٜػ ُّٙٛنٝف ٜػا ٤ايربا َ٠٤بايتِّٗ.

ٚػًظ آَٓ َ١ايسٚح يف جَّٓ ١اؿًِ.
بهٝتَ ،..
ٚذاى احمل ٌُُّ

ٚأْت تصّٛز أفجعَ ٚاقعٍ١

نإ ذناضب با٥ع َ١ايٛزد

ُٖصَّ اـريُ فٗٝا،

أطًك٘ االْفجازُ قرٜف َ١ؿِ بعٝداً

ٍّ،
ٚفٗٝا اؾبإُ اضتحا ٍَ ٖباباً هلاي ١غس

عٔ اؿبّ يف ضاح ١األَٜٛني

ٚأقاَٛا حدٚداً عً ٢ايك.ِٝ

حٝح اؿبٝب ُ١يف االْتعاز عً ٢غبِ.
 َٔٚنٌّ عنيُ تطاقط دَعُ ايطُري
ٚأغال ُ٤أغصزُ َٔ ٚزمُ يف اـسٜف

ٚٚجدإَ َٔ أضفٛا،

تطاقط أخطسَ قبٌ األٚإ،

ٚاضتعاْٛا مبٔ ٜجًج األزضَ

ٚقد صُٗست يف ايدَا ٤ايػعاٜا

َٔ ْاز ٖايهِٗا ايٛخِ.

ٚأنٝاعُ فٗٝا اهلداٜا
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تٛجّعَ ََٔ يف ايكبٛز،

َٔ قبط ١ايهاظُني

ْٚاَت عً ٢ايبحس أْفاعُ نٌّ جسٜحُ،

يه ٞتٗبّ ٚتصٖ َٛيف ايعدّ.

ٚأجدبتِ األزضُ
ؼت خصٛب ١أعت ٢دَاز،

ٖ ٞاؿسبُ ي ٌٌٝعع ُِٝايعالّ،

ٚقد جا َٔ ٤نٌّ حدبٍ ٚصٛبٍ غسابٌ

ٚأغسعُ أفع،٢

يٓٝعل َٓتحسا باضِ  ِٖٚجٗادٍ

ٚإغٛا ُ٤فجس اجملاْني يًُٛت

تًكٍٓ٘ َٔ فتا ٣ٚدعاٍ٠

يف عٓفٛإ ْٗاز غينّ

صٗا ِ١ٜٓاالْتُا٤؛

بٜٛالت حٛزُ ثهاىل .

ٚيهَّٔ صح َ٠ٛضٛزَ١ّٜ

ٖ ٞاؿسبُ أغٓعُ نابٛع ٜكع ١طفٌ

اضتجُعت بأعَ عصّتٗا،

ٜٓاّ عصٝباً ببحس دّ.

فتكدّّ نٌُّ غٗٝدٍ
يٝحٝا َٓاز َ٠فدٍ عً ٢ايكُِ.
صحٝحٌ بإَّٔ ايعداٚ َ٠ٚاالقتتاٍَ
إزاد ُ٠زبّ ايطُاٚات ٚاألزض؛
يهٓٗا ٚضعتِٓا
عً ٢عتبات بالغ اهلد،٣
جعًتٓا خال٥فَ٘
حني حنتاط َٔ طاعٍ١
ألٚاَس جٛز ايسّد،٣
ف َعػَْٛا عٔ ايٓٛز بايعًِ.
صحٝحٌ بإٔ اؿكٝكَ١
دِٜطت بأقداّ جًٍادِٖا،
ٚبإّٔ ايػُاَّ تأضّٚ ٢بات ضساباً،
ٚعدٍَ ايكصاص غسٜع ّٜٛ ُ١عصٜص؛
ٚيهَّٔ حس َ١ٜاملطتجٝب يػٗ ٠ٛقاتً٘
جعًت٘ أصَِّ ٚأعُ،٢
فأفًتَ عاصف َ١ايػٝغ
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وقائع سورية

يوم مبليون

ٍّ ال ُٜط.٣ٛ
يف ضجٌ
عام

احندزتُ َٔ أصًب طني،
ٚتّٛجت زأض ٞبأصفَ ٢باٖج
ب باضتٗتاز بني األقداّ،
ناْت تُص ّ
ٚاؽرتُ حري َٔ َ٠حٛي ٞضتازاً
ٜكٜ ٞكٝين َٔ تًصّص ايػهٛى.
ٖٓ َٔٚا مت عبٛز ٟآَٓاً،
ٚال ممطوَ الْدفاع َٞاحملهِ.
ضّٛيتُ يًعاجصٚ ٜٔضٛحَ إزادت،ٞ
ٚيهَّٔ مجسَ ايسَاد أعام اؾسٜإ،
فتعكٍبتُ غفٍ ٞأشيٝيت آثازاً
تفط ٞإىل ٖٚج األبد١ٜ
ألحٝا يف ٚ ّٜٛاحدٍ ًَ َٕٛٝعاَاً
ممتِّٓا الْعتاقٞ
يف عٓام األمسا ٤نًٗا؛
ٚإٕ نإ يؤّ إضكاطَ ٞسجَٛاً
يف أعسافِٗ قد غُبِّ٘ هلِ ْص،ً٠ٚ
إذ ناْٛا َػػٛيني
باضتٓصاف َا بكٞ
َٔ يرا٥ر ايكػٛز عً ٢عٛزاتِٗ.

***

ٖا أْرا ظٓاح ٞزٚحٞ؛
أحطٍ حِّٝا عً ٢ضٓدع املسع٢
ضافسَ ايٛج٘،
أضتبصس حجبَ األضساز
تكٛدْ ٞأفهازٌ
نسّزتِٗا َصفا ُ٠حدض،ٞ
ألْفر مبٌ ٤خٝاي ٞيف َطًل
نإ قاالً إٔ ٜدزن٘ املا،٤
فاتطحت ي ٞأقالٌّ
تهتبين كًصاً

***

اإلْطإ :نًُ ٌ١عًٝا أضا ٤بٗا اهلل عسغ٘.
ْٛزٌ ضًً٘ جٛعُ ايصًصاٍ
فػتّتت٘ ايٛال ُِ٥إىل بساثٔ
تًتِٗ آثاّ ايدْٝا.
اإلْطإ :ق ٌ١ُٝال ٚش َٕ هلا،
ٚال ْٗا ١ٜالَتداد خٝاهلا.
حلّ أعط ٞن ٞال ٜباع غطاً.
 ٞاؾًُ.٢
خنب دُمَّ بني نأض ّ

***

تّٗٛزتَ َٓر احندزتَ َع.ٞ
مل أنِٔ صا٥باً يف ايسٖإ
عً ٢فأٍ ْٛاٜاىَ.
ض بٓٓٝا،
اْػكٍتِ األز ُ
فابتعدْا بال ْعساتِ فسام.
أْت َٔ حسّضين
عً ٢ايطري حن ٛاألعً.٢
ٚأْت َٔ اشدٖستَ
يف غبؼ اْفعايو
تازناً َطًكَو يف قٝدٍ؛
َاحٝاً ذنس٣
ناْت تدٍّ ايطاعني
إىل َك ّس ٚجداْو.
ٚأْتَ َٔ اْدحتَ يف غالٍ ايسغبات
َفطٛخاً َٔ صبػتو
يف ؿعات جسّىَ َطداً قاطاً
بدجٌ املطتكطبني غبلَ إدَاْو
 ٞضعاد ٠افتعاٍ املعاصٞ
عً ٢نسض ّ
ؼت تأثري أخنابِ تتٛدنو جبّازاً
عً ٢صفا ٤ايٓفٛع اييت
زحتَ بهٌ ضطٛتو تعهٍس َاٖ٤ا.
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نِ اٖتصّت بطٛالتٌ

نصفان

عً ٢إٜكاع خط َٔ ِ٠ٛأطاحت
باْتصازات بٗا املاض ٞتٛغّ.٢

أْا اإلْطإُ؛ أعًِ َٔ تًكٍتين،

أْا اإلْطإُ  :عػتُ ْكا٥ضَ ايٛحػ،١ٝ

ٚأيكاْ ٞبس٦ٜاً يف اؿٝا٠

اضتعست حسٚبٌ

أٚاج٘ األْدادَ أعػ.٢

أٖسقت عس املآضٚ ٞايدَا،٤

ٚأعًِ َٔ تأبّطين،
ٚأيك ٢يف ٜد ٟتفٍاحَ٘،
فأضايين شٜتاً عً ٌَٗ ٢تفػّ.٢
أْا اإلْطإ َعٓا ٟاْػطازٟ
يف اهلْ ٣ٛصفني:
ْصفٌ يًصال ٠عً ٢خالصٞ
َٔ ػسّع ضِّ َٔ أغ،٣ٛ
ٚأَػ.٢
ْٚصفٌ النتػاف ايهٛثس ايصايف،

ٚنٓتُ يف جًباتٗا
أزج ٛايطالَّ نأ ّٟأّ
ٍّ

ٚتطٗري ابتٗاي َٔ ٞأحاب ٌٝاهل،٣ٛ
ٚحٝان ١ايبػس ٣مبٓٛاٍ ايسؤ،٣
ٚايطري حنَ ٛصري أٜاَٞ
عً ٢ايدزب املُّٗد بايًع،٢
ن ٞأَأل ايعُسَ افتتاْاً،
أ ٚأيَ ٛذ بػصيت
ْ ٟعػا.
يفساغ ٞاألبد ّ
ٚنِ بادت خالٍ عبٛز َٟاألغٝاٚ ُ٤اؿاجات،
نِ َٔ شٜت ٍ١شايت بٗازجُٗا،
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فازقت أنبادٖا،
ٚتأّٖبت يتهٚ ٕٛحػا.
ٖ ٞاآلَاٍُ خابت،
ٚايسؤ ٣غتّ،٢
ٚأْفاع ايبٛٝت تهًٍطت ضجساً،
ٚظٌُّ املٛت ال حرزٌ،
ٚال َٔ جا ٤رنػ.٢

ويَحِدثُ حيناً
غالب جازية

َٜٚخدثُ حـٓٝـاّ
بـإٔ َِٜٗـربَ ايشِّعـرُ َٓٓٞ
ٜتٝـُ٘ ايهالُّ
تػـٝـب ايـكـصـائدُ عٓٓ..ٞ
نأْٓ ٞغـرٜبْ بدْـٝـا ايـبٝإِ
أيـُـًُِ شًِ َٛحـرٚيف
أعـاْلُ ظٓٓ..ٞ
إيـى إِٔ متـرِّٜـَٔ ظٌٖ إيِ٘
ببـرٍ ٜراع ٞاحلزِٜٔ
فَُٝرعُ َـرجُ ٚرٚدىٔ
فـٛمَ ايـشِّـفـاِٙ
ًٜٚبشين أيفُ جٔـٓٓٞ
 ٚجٔـٓٓٞ
ٜٚـخـدثُ إٔ َٜشِهرَ
ايـشِّعرُ بـدِّٕ..
ٚحيدثُ ذاتَ َشـاءِ
بـأْـٓ ٞأقابٌُ أحـًى ايٓشـاءِ
ٚأْـزفُ شٔـعـراّ ٚحُبٖـاّ
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نشـًّاٍِ َـاءِ..
َٜٚخـِدثُ حـٓٝـاّ
َٜٚخـِدثُ حـٓٝـاّ

بـأْٓـ ٞأراى ْـبـ ٖٞايهـالِّ

بـأْٓـ ٞأراىٔ برٚحـ ٞجٓٓٝاّ

فـتشعـٌُ رٚحـ ٞحـرٚبـاّ ضرٚسـاّ

ٚحٝـٓـاّ خُزاَى

ٚطـٝـفَ سـالِّ..

ٚفًّاّ غٛى ٜـاسـُـٓٝـاّ..
َٜٚخـِدثُ حـٓٝـاّ

أضـُٓوَ بـني ضـًٛعٞ

بأْٓ ٞأراىَ خٝايـ..ٞصدٜكٞ

ٚأر ٟٚاشتٗائـٞ

ٚأْٓوَ فٛمَ تاليٞ

ٚصـخراءَ جـٛعـٞ

جـبـاٍَ ٚرٚدٕ

أشـُٗـوَ َـثٌ حدٜكـةٔ ٚردٕ

ٚحبـرَ عـكٝـلِ..

ٚضَـٛعِ خٔـزاِّ..

َٜٚخـدثُ حـٓٝـاّ

َٜٚخـِدثُ حـٓٝـاّ

بأْٓـ ٞأراىَ عدٓٚاّ يدٚداّ

بـأْٓـ ٞأراىَ بٝاْـاّ بثػـرٟ

ٚجـرحاّ دفـٝـٓاّ

ْشٝـُاّ عًٝالّ ٜـعاْلُ خـصرٟ
َٜٚخـِدثُ حـٓٝـاّ

َٜٚخـدثُ حـٓٝـاّ

بـأّْـ ٞأراى ٜٓابـٝع حـب
ٍّ

بأْٓـ ٞأراى َالنـاّ ٚسـٝـُـاّ ..أْـٝكـاّ

تػرٓد  ..تـحرٟ

َٜٚفِـشـحُ قـًيب

ٚإٖٔ ترابـوَ عـطرٚ ٟشعرٟ

إيٝوَ طـرٜكـاّ..

ٚإٖٔ بـرٜكـوَ ٜٓبٛعُ حبـرٟ

َٜٚخـِدثُ حـٓٝـاّ

َٜٚخـِدثُ حٝـٓاّ

بفـٛضى ايهالِّ..

 ٚحٝـٓاّ  ٚحٝـٓاّ

أَـرٗ بـطٝفو أُيكى ايشٓالّ

بـأْٓـ ٞأراىَ ٖٛاءّ يـرٚحـٞ

فـٝـشـرمُ ٚصفْ

ٚحبـاّ مثٓٝاّ.

ٜـخـًّـلُ حـرفْ
نـشـربٔ حَـُاِّ..
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قفْ عند حدِّكَ..
صاحل هواري

قفِ عندَ حدِّىَ ..ال تُجاشفِ أً فَجاشِفِ

ٍَػِسبِنَ يف ًََهٌتِ ضطٌتىِ

َُتِ  ..ال متُتِ

نؤًعَ اخلٌفِ حني حُضٌزِي

إالَّ نطوِِِ ايضٌِّٕ ًاقفِ

ًيِضَعِفِىِ ٍفِعًَِنَ َا ٍفعًَِنَ

هُ فُسص ْ بَدٍِو ًاحدّْ

حني غَابِىِ

ًال تَأِتَوَ يف نٌِّ املٌاقفِ

- - - - -

يف بَتِ نازِىَ طًِك ْ تطِعٓ

هَجَِ اجلسادُ عًٓ احلكٌٍِ

ًأنتَ بطسِّها عازفِ

ََنِ غريُىَ املطؤًٍِ!!

حنٌ ايدَّزٍَِْٗ قِِ ًضدِّدِها

ٍا ضــــــــَِّدِ !!

ضتدطسُها إذا ازجتفتِ ٍداىَ

يٌ نان ضوُُوَ

عًٓ ايصِّنادِ ًأنتَ خاٖفِ

عند شزقإِ ايطَّاضِْ
َا عجصِتَ عن ايٌصٌٍِ إىل ايٌصٌٍِ

قفِ عند حدِّىَ ...أنتَ يطِتَ ٌَنَّالّ

فٌضٓ هنا تغتاٍُ نوسَ ايسٍِّحِ

يتفاًضَ ايغسبإَ عنُِّ

صُتُوَ قاتٌٌ ٍا ضَّدِ

أً أنِ متدَّ ٍداّ

صحنُ املدٍنِْ فازغٌ

ملن ضسقٌا قَُصَ ايػَُّظِ َنُِّ

إالَّ َن ايعُُالٍٕ  ...قفِ

أنا َا انِتدَبِتُوَ ضُندباداّ

قِفِ عند حدِّىَ  ...ال تًَلُ

خيِتفُ ايكسصانُ بني ثَابىِ

يوَ احلساضَىِ

أً ضََِّداّ يًعػِلِ

ًايبندفََُّْ ال ٍُناضِبُوا

تصدحُِ احلطانُ ببابىِ

ايتكًًُّبُ يف ايطَاضَىِ
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هلا نًُِ ْ يف احلسبِ ًاحدّْ تكٌٍِ

يُ فَى ضُنبً ْ

األزضُ َصِحفُ حبِّنا

أفُوُّ بكُِحوا أشزازَ جٌُعُ

َفتاحُ عٌدتِنا إيَى زصاص ْ

ضَّدِ ٍاضَِّدِ !!

يف زأعِ ََنِ ٍسضٓ

دَعِين ًضُنِبًيت أخَطُ بوا

بأنصافِ احلًٌٍِ

غكٌمَ ظالََُ ايُهحًَُّ

-3 -

يف يٌَِ احلًََوِ

قفِ عند حدِّىَ

أتُسٔ ضأضِهتُ إنِ ضسقِتَ مشٌعَوا

يَظ هرا ايضٌَُِّٕ يَوِ

إالَّ خبنِجسِ نازها

يتَجسَّيُ عن َنِصيُ

ين أقِتًَُوِ

ًبى تصٍِّنُ َنِصيَوِ

ين أقِتًَُوِ
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القلب السليب
علي معروف

حَلَلِهااا ا دِااا ا ّ حٓبااا ا ِ َيااا آْ خصااااابْٕ

َبتهاااااااا ا علااااااااااٖ َِدِ نًاااااااا ا نتخّٓاااااااا ا ُ

ألفااا ا ُ شااا ا ّ باااااُ ُ لطّاااااُ نساااااّ ٌُ

مُحَّّاااا ٍ طلاااا ْ  ،ب ساااا ُ لفاااا ِ أحااااَُ ُ

ْ

َباااااا ا َ أماااااا انَ ملُلت ااااااااٖ ال ُِحاااااا ا ُ

َيااااااْ خَفٔاااا ا ْٔ

علًّااااا مااااااو خلَااااا ِّ لشااااا مْ مٔئااااا َ ُ

َمااا ا أِهعااا ا ِ لكاااااوَّ عّهًّااا ا أَحتَااا ا

بطّاا ا ٔ جَهاا اّٖ أشَااااًٖ َأن َااااٖ َأطًاا ا ُ

شَااااااابَبِ ُ جَاااااااَُ ٍ َ ساااااااتب َّ خبااااااا
َملَّاااا ا دَخَلاااا ا ِ خلٔاااا ا

ب د تًااااااا ا َ ستَسااااااااال

َك نا ا مبا ا تصااابُ لا اٌُ لاااهف ُ أخا ارُ

َتغ لااااااا ا

تساا ا ّ ُ ََ ِد ّ باا ا َحّ اا ا ّ مٔاا اوَ للَ َااااٖ

َأنف سُاااااااااااااً مشاااااااااااااابُبْٕ تتااااااااااااا ََّ ُ

ْ

َ طاااا ُ لهَاااا ٗ لعُاااا ُّٓ للحُاااا ِّ ُِاااا ِ َ ُ

ِااااا ُ ل لاااااُ ٔ لسااااا كه ٔ يُبُُبًَُااااا

علاااااٖ ظ مئًّااااا حااااان تًَفاااااُ مُ ااااا َّ ُ

ملااااو شااااتكٖ لَّ اااا ت كاااا ُ دِ ياااا

َ اا باا

ماا ِ يااُ بًاا ألماا ُ ُِ فاا ُ

تَتََّّ ِااااا ُ ًّااااا ََيِاااااَْ َهلااااااٖ ََجَّااااا ْٔ

كٔالنَاااا خَّٔاااا ٍُ ألساااااٖ َ لتحسُّاااا ُ ؟

ّاااا لّتااااٌُ ماااا اااا َ لغّاااا ُ أ ضااااه

َِ ا لّ ا َ م ا م ا ٓ مااو لسُ احِ تُ طٔ ا ُ

أحبا ا ُ حل اااٖ َ لشاااُ ُ ُِلاااً ُ خا ا
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َك نا ا أتا ا  ،ما ا كا ا ى آى حّلًُا ا

َكها ا ُ علاااٖ ما ا ُِاااجلٔ ُ لصا ا َ أ ا ا َ ُ

َلكهًااااا ا لااااا ا نّ إ ياااااااْ أ بلااااا ا

تعاااا ا ُّ َ تُخاااا ا ٓ حّه اااا ا ئاااا اَْ تُاااا ا بٔ ُ

َمل أد ِ يف آلخاااااا ا ٔ أُِ بٔاااااا ا ُ مُاااااا ا ب ْ
ُِحااااااا
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أمِ ى كااااال لاااا

ِوََ :عاااا ْ َأَعاااا ُ؟

لااااااااي َ لاااااااي مُحااااااا ِّ ْ

لبّااا ا ْ ،بااا ا ى لغّااا ا َ أ سَاااااٖ َأجاااااُ ُ

ل ااا أيشَااا َ ِ أِٓااا مَ كهااا َ بًااا تاااّٖ

كّااا إ مااا بااا َّ شاااّخ ّ سَاااتُ ئ ُ؟

د ِ لاااُي َ َ صا ارِ إمنا ا لاااُي ُ يا ا ج ْ

إ صَاا اغُ ِ ّاا ا َ حلفّظاااإُِ ،كاا ارُ

شذى روحي
وفاء دال

ألَأل ايفًوات بايٓػوى

َاذا أقوٍُ يٓسجظِ األحالِّ
إذ يػفو عًى نتفيَّ فاختة

أغُِّ حسازةَ األْفاعِ فيِ٘

(*) 1

تًوُّٕ باهلديٌِ ثيابَ أُغٓييت

وأُيضِلُ األشٖازَ

أخافُ إذا ازمتى قُسُ ايكضيدةِ

فوم قُيضِ٘

فومَ أغجازِ ايبٓفطجِ

ييٓاَّ بني يديَّ

إٔ يفصِّشَ طفٌ ذانستي

حَضُِٔ أَوَيت

فأزنضُ خًفَُ٘ ويسغين

يصدإُ بايرتتيٌِ وايضًوات

بايوزدِ وايضحَّهاتِ
يسضُِ بايضيَّاءِ عًى زَاٍِ ايبحسِ
وَجَِ٘ أَُوَيت
أأْا اْدالعُ ايٓوزِ يف عيٓيِ٘
أّ وجَٓاتُُ٘
حاويتَ إٔ أضسي
نُا يطسي ايٓطيُِ
(*) الفاختة ة ُ :نووومن اوووَ م المو و إ م لشوووما ل م ا و و
فممختٌ.

ل وو ( )
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ال أدزي نِ اضتػسقتُ يف حًُي

يرتحٌَ بي

ؤَ أيِّ احلكوٍِ

إىل يوٍّ ََُٖتِ فوقي

جتيءُ أضسابُ ايطيوزِ

فٓازاتُ ايربوم

إييَّ يا قُسي ايضػري

وأضسجتين طفًةً

تعاٍَ أََٓحِوَ ايسَوشَ احلاْياتِ

ناْت تػاغٌ بايتُاعِ بٗائٗا

وضادةً

نٌَّ ايهوانبِ

ويتًَتَضِلِ بي

نيف يا قُسي ايضػري

إْين َا شيتُ أذنسُ

تػيبُ أياَاً

نِ غفوتَ بسحِِ أَِّوَ

تٗجسْي

يا غرّى زوحي

وتعسفُ أْين

فهإ ايٓبضُ يطسمُ بابَ قًيب

طسَّشتُ َٔ حًُي صباىَ؟!

نُِٓتَ أغٓييت وصوتَ صبايَ

أٖهرا يا شٖسةَ األحالّ

أذنسُ يا حبييب

صازتِ تُباعدُ بيٓٓا األياّ

نِ ُٖسِعتُ إييوَ َٔ فصعٍ

أَُّوَ مل تعد تكوى عًى ايطريإِ

يهي أضكيوَ َاءَ ايكًبِ

أْتَ نطستَ أجٓحيت

نِ صًيتُ

وصيّستَ احملاجسَ جدوالً يًدَعِ

واضتدعيتُ أشَٓةَ ايرباءةِ

فًتجدِف مبسنبوَ اجلُيٌِ

واْتظستُ عًى طسيلِ األَٓيات

تعاٍ يا طفًي املدَيٌََّ

صػريةً

ويتُدَّ إييَّ عٔ بعدٍ يديو

مل أدزِ إٔ أَوَيت

يعًين أغفو

قد أوقدتِ

ويو هلِٓيٗةٍ

قٓديٌَ عاطفيت

وأْاِّ
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اعرتافات آخر الليل
إبراهيم عباس ياسني

اعتـراف
أْا ايعاػلُ ايطّـاٍ
ايٛاقـف يف َٗبّ ايعٛاصـف اهلٛجـا٤
ٚأعاصٝـش ايضَٔ األعُـ٢
ايكـادّ إيٝو َٔ أصَٓـ ١اجلٓـٚ ٕٛاملزابـح
ايــــشان
املطُّٔ٦

إن طــــٓو ايــــذا ٚ ٧صــــذسى

ايبا حُ ٝـو عٔ ٚطـٍٔ ٚأغٓٝـ ٚ ٍ١ـبّ
خزٜين إيٝو – ٜا طٝذت- ٞ
نطفٌ خا٥ف َٔ ظالٍ األػجاس
ٚأػباح املكابش
ٚاتشنٝين أتٓفّع صٛتـو ٚأػشب أْفاطـو
يتبتذ ٨األغٓٝـات يف دَ ٞدٚستـٗا
ٚيتعًٔ احلٝـا ٠باطُِوِ ٚالدتٗـا
ٚألػــــٗذ  -باطِــــُوِ أٜطــــا – بــــقْين قــــذ
عؼـت!
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حــــالة حصـــار

داُ٥ا تذيّين ٚطط مجٛع ايٓظا ٤إيٝو

حياصشْ ٞبو – ٜا طٝذت- ٞ

نايشٜح ..

حيتٌ أعُاقٜٚ ٞصشخ بقعً ٢صٛتٞ

ال أن ٕٛػاعشا إال َعو
ٚال تهتٌُ أظذٜيت إال بو.

ٖ َٔ ٛحيذّد تٛاسٜخ طفش ٚ ٟإقاَيت
ٜ َٔ ٖٛٚشطِ أ الَٚ ٞغٛاٜات س. ٞ ٚ
بو – ٜا بٝبيت -

ٜعٝذْ ٞإي ّٞطفال

قمتٓ ٢ي ٛنٓت خامتا ٜإصبعو
أ ٚطٛاسا ًٜتفّ َ ٍٛعصُو
أ ٚقالد ٠تتذن عً ٢طفٛح صذسى
إٔ أن ٕٛظال أصسم ألجفاْو
أ ٚمشظا تؼشم َٔ صبا ات ٚجٗو
إٔ أن ٕٛاهلٛا ٤يف س٥تٝو
ٚايٓب

يف ػشآٜٝو

ٚإٔ أتّ ٛذ بو متاَا
ت ٢نُا ي ٛإٔ يًكًبني خفكٚ ١ا ذ! ٠

جنـــمة
َٚ ..اصايت ابتظاَتو املط١٦ٝ
تؼل قُصإ ايًٛ َٔ ٌٝيٞ
نٓجُ ١صٝف
تُظاٖشْ ٞتَ ٢طًع ايفجش
ٚتعذْ ٞبكصا٥ذ أمجٌ

اعتيـــاد
َٚ ..ا صيت نعادت – ٞنٌ صباح –
أعذّ ايكٗ ٠ٛالثٓني ٚأْتظش جم٦ٝو
قسٚ ٣جٗو َشطَٛا
يف ٓاجني قٗٛتٞ
َٚظّٛدات قصا٥ذٟ

دائمـــاً

ٚأملح يف ض ٤ٛابتظاَتو نشْفاالت األعٝاد

داُ٥ا  ..داُ٥ا ..

َٛٚانب ايٓج ّٛايظّٝاس٠

تقخزْٖ ٞز ٙايكصٝذ َٔ ٠ايكًب

قَ ٌٝعًٝو بكًيب

ٚتكٛدْ َٔ ٞأطشاف سٞ ٚ

ٚأ تٚ ٟٛجٗو بقصابع ٞايعؼش٠

داُ٥ا  ..داُ٥ا  ..تظهٓين مبٛطٝك ٢صٛتو

أْكؽ قبًيت َابني عٝٓٝو نايٛػِ

ٚتهتبين بقصٖاس أصابعو

ٚأق : ٍٛأ بو .

داُ٥ا تػظًين بقَطاس ي ٌٝعٝٓٝو
ٚتط٦ٝين داُ٥ا بفجش ابتظاَتو
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اعرتافات آخر الليل

درايــــــــة

اعتــــــــراف

أعًِ ٜا طٝذتٞ

يٝع ٖـزا صَين – ٜا طٝذت - ٞنؼاعـش

إٔ يو طبا٥ع ايبحٛس ْٚضم ايعٛاصف

ٚال صَٓـو ناَـشأ ٠عاػك! ١

ٚأْو ايؼتاٚ ٤ايصٝف ..

ٖزا صَٔ ايًصـٛص (ايهبـاس) ..

جيتُعإ عً ٢طكف ٚا ذ

ٚايؼعشا ٤ايصّػـاس

يهٓين – أعًِ أٜطا –
إٔ س ٚو محاَ ١بٝطا٤
ٚقًبو نتاب َكذّغ .

صَٔ املًٛى اجملزَٚني ..
ٚاألَـشا ٤ايكَتـًَ١
"ٚي ٛأِْٗ َٚضَعـٛا ايؼُع يف ميٝين
ٚايكُـش يف ٜظاس" ٟ

اعرتاف

ئ أتشاجـع عٔ إميـاْ ٞبـو

ٚ ..أعرتف أٜطا:

أ ٚأتـٛب عٔ عبـاد ٠عٝٓٝو

أعرتف أْو نٓت ٚسدت ٞايٝاْع١

ٚطقعًٔ اْتُا ٞ٥يهتاب ٚجٗو املال٥هٞ

يف صَٔ ايٛسٚد االصطٓاع١ٝ

ٚأ بو ..

يؤيؤت ٞايجُ ١ٓٝايٓادس٠

أ بو ..

يف صَٔ اجملٖٛشات ايضا٥ف١

أ بو !!

ٚايعٛاطف ايضا٥ف١
قصٝذت ٞيف صَٔ ٜكتً ٘ٝ ٕٛايؼعشا٤
ٜٚؼٓك ٕٛايكصا٥ذ
ٚأْو نٓت َعبذ ٟاإلهلٞ
يف صَٔ حترتم  ٘ٝاملعابذ
ٚتٓتحش اآلهل. ١
ٚنإ يب يو نبريا  ..نبريا ..

أعراس املوت
نٓت أٖٖ ٧ّٝز ٙايكصٝذ ٠يًفشح
قدسنتٗا ايٓريإ ٚايكزا٥ف
نٓت أٚطّع ايطشٜل يًعٝذ
قعًٔ املٛت أعٝاد! ٙ

نإ بّا أس ب َٔ أ ل ..
ٚأٚطع َٔ طا٤
يهٔ ..........؟!!
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حـالة حصـار
إالَّ تٓطبلُ ٖز ٙايظُـٛات ٚتٓػًل األسض؟
ٚعالَّ تفتّؽُ ٖـز ٙايـشٚح
يف عجٗا ايال٥ب عٔ خالص :
عٔ مسـا ٤أّ أسض ؟
عٔ بالد ال تطٝلُ بقًٖٗـا ..
ٚال تظًِ َفاتٝحٗـا يًػـضا ٠؟
أّ عٔ اَـشأ ٠أٚقـذتِ أقُـاس ٜامسٗٓٝـا ..
ٚغابت يف ايبٝـاض ؟
ٚملارا نًُـا تزنّـشت ايٛجـ٘ ايهٛنيبّ ..
ٚايكاَـ َ١ايشحمٝـّ.. ١
تِٓ تبـُ٘ عصـا ٝـش ايكًـب َٔ َْٗٛـا ..
ٚتؼتعٌُ أجـشاغ احلٓني يف نٓا٥ع س ٞ ٚ؟!

َٚا بني قزٜفٚ ١أخش ٣أتفكذ أعطا.. ٞ٥
ٚأطُ ٔ٦إن خفكإ صذسى ..
ٚأْت إن جاْيب تتٓفّظني نٛسد.. ٠
ٚتشتعؼني نظٓبً. ١
 خا٥ف ٌ١أْت؟ َٔ سصاص ٍ١تجكب قًب ْا ز،٠ َٔٚدباب ١جتجِ عً ٢صذس صٖش.٠
إٔ تقخزْا ايشٜح يف دسٚبٗا نقٚسام ًَُُٗ.. ١
ٚإٔ ميتذ بٓا ٖزا ايً.. ٌٝ
ال ٜذسن٘ ْٗاس ٚال ٜظفش ٚجٗ٘ عٔ مشع.
 ْاَ!َٞٔ دف ٤أْفاطو طٛٝيذ سبٝع مج ٌٝآخش،
 َٔٚػشٚم ابتظاَتو ..
طتعٝذ ايصبا ات طريتٗا األٚن.
عًٜ ٢ذٜو طتًتِّ ايعصا ري ..

آخـر الليـل

ٚحتطّ ايهٛانب،

َ ٛؼا ٜٗبط ايً ٌٝعً ٢صذس املذ ١ٜٓاملا.. ١ً٥

 َٔٚجش عٝٓٝو طتبذأ أعٝاد ٚأعٝاد ..

َضدمحا باألػباح ..

سمبا طاٍ بٗا ايذسب قًٝال ..

َٚجكال باالْفجاسات ٚايكزا٥ف .

يهٓٗا سغِ ٖ ٍِٛاملظا ات  ..طتقت.ٞ
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صهباء اجلزيرة
صالح الدين يونس

إىل اليمن
كتاباً من العمران موقوتاً
حلماً أخضر إىل اجلزيرة قادماً

َتّٗٝباّ

أمسا ٤ض ٤ٛصاَت

أدْ ٛإيٝو  َٔٚبعٝدِ

ٚألْ٘ ــ َتأبداّ ــ أضد ٣إىل ايشُظ ايٓٗاز

ٜكتادْ ٞــ شٛقاّ ــ بٗاى

 ٖٛٚاير ٟيفعت٘ حصبا ُ٤ايّٓعٝل

يتُعًٓين ــ حًُاّ ــ مساى

ٚنأْ٘

فاضتخضستِ أمساؤُٖا امس ٞايٛيٝد

َدٕ تآنٌ زمسٗا

امس ٞايٛيٝد بٗا فُٔ ضبأ

شبدٌ ُٖا

ْعُت قٛافٗٝا ايػصاي٘

ُٖبٌٌ ٚأضفاز "ايعتٝل"

أضفازٖا:

عًل ُٖا

ٜتطًِ ايكُس ايسضاي٘

ايطِّخس ٚايصٜت ايعُٝل

ضبأْ ٚجٓاتٌ ميني

ٖبٌٌ "ٖ"٣ٛ

ٚنٛابٌ تٓبٝو عٔ شفل حصٜٔ

ٚزَاي٘

ضبأْ ٜٓٚكطع املطري

ٚجي َٔ ٧ُٝبدع ايسَاٍ ظالَُ٘

فُٗٓٝٝا حٓح ايُٝني

ٚنأْ٘ حنيٌ َٔ ايدٖس "ايعالِّ"

ٚمشاهلا قطع ايٝكني

ْٚبُّٗٝا

ْٚدميٗا

ْٚبّٗٝا ايهًُاتُ خيطبُ يف دَ:ٞ
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ُٖبٌٌ ث٣ٛ

َٓختين ايفتٝا مساح ُ١قاتٌٍ

ٚقبا٥ــٌٌ قــسأت عًــ" ٢اقــسأ" َتاٖتٗــا يتصــفس
اخلطٛط

فٛفٝتُ يًدّٕ املعتّل دَِٜ٘ٓ

نتبٌ تعاىل صٛتُٗا
ٚقبا ٌ٥تطتاف آخس شٜتٗا
أزضُ ايكبا ٌ٥نًُّٗا ٚدَاؤٖا ايصٜتُ ايديٌِٝ
ٚخطابُٗا
صٛتٌ مي ُ٤ٛخمايفاّ صٛتَ "اخلً"ٌِٝ
ٜبين "اخلًٚ "ٌُٝفٛم نٌ ضكف ضٛؤٙ
ٚضٝاؤٚ ٙأدَ األف"ٍِٛ
ٚأتاى َٔ خًف ايبخاز َُػاَسٌ
ٖٚ ٛاخلًٝف ١أعصسٌ
ًَهتِ جصٜسَ" ٠اى"
عصس احلجاش
فأذابٗا شٜتا "أضاٚ "َ٤ئ "ُٜض"٤ٞ
ًَو!
أفت ٢يعًُ ١دٖسٚ ٙعداّ:
"ٚعدٌ" أْا
ٚايدٖس حيًِ" :إِٔ" أْا
أٖج َٔ ٛايدٖس ايعجٝب أٚابداّ
فدطبتُ َٔ دّٕ ايػٛا" ١ٜقسقفاّ"
ٚتًٛتُ َٔ ضفس اخلالف ِ١أزقاَاّ
فطكتين ايٓش ٣ٛبالغ ُ١فاجسٍ
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ٚأزٜتُ٘:
"إٔ ايٓط َ٤ٞطسٜكَٚ "ْ١طريْ٠
اضتٛيدتِ َتٛايٝاتٍ َٔ َتِٕٛ
ٚتٛايدتِ َٔ عٗدٙ
نُتُبٌ تٓاضذ امسُٗا
ٚتطٛفتِ دْٝا ايػسا٥ب ٚحدَٖا
ٚاضتأصًت يهسا" ِ٥ايٓٗس "ٜٔصُبخاّ ضاحباّ
بفضاٗ٥ا
"ايٛجٓا "ُ٤خُطٓ زقُُ٘ٝ
ٚتآيفت أضدّادُٖا
فتٓاضدت أيٛاُْٗا
ٚبتًو أفض ٢حكدَٚ ٙشسٚزٙ
ٚأٖاهلا شٜتاّ عً ٢احلًِ ايبشري
ٚألْ٘ "خًِلٌ" ٜباب
خًع ايعالُّ عً ٢ايفسات عباَٙ٤
ٚبصخسا ٘٥ضاح األجاج
"ٚفساتٓا" خًع ايضٝا ٤عً ٢ايٝباب
ز ٣ّٚايفسات حجازٚ ٙزَاي٘
فأضاَٖ٤ا
ٚأحاهلا "ضبعاّ" ضُِإِ

***

صهباء اجلزيرة

فُُٗتُ أحنس يـ "خلصٝب" عجاف٘

فتطٛف ايصَُٔ "اخلص "ُّٞممايهاّ

فتكبًت نبش ٞايطُا٤

ي ٛإٔ "َأزبَٗا" عسجتِ إي٘ٝ

ضٓٝايين َٔ ايسٌَ املراب شٜٛتُ٘

أيكت عً" ٢ايٓاز" ايطالِّ

قبظٌ أَض ٞب٘ حن ٛايعسام

ٚتطسبًت تازخيَٗا شطسَ "احلساّ"

يُٛٝت ََِٔ أٚص:٢

ٚبٓ ٛايسَـاٍ َٝـاِٖٗ صـدأْ َـٔ ايٓٗـس املفـازم
جدّٙ

"أزض ايشكام"

إذا اْبجل ايدّّ ايعرب ٟعٔ ضخس جدٜد
أَا أْا...
فُٓختُ يـ "ايفتل" اجلً ٌٝعبا٤تٞ
ٚأْا يدَشك ٞايرْ ٟطل ايفساتُ بٝاْ٘
فأَستُ إٔ ًُٜك" ٢ايكُٝص"
ٚأَستُ إٔ ُٜطك ٢اهلجٝع
نتب ايفسات إىل ايسَاٍ قصٝد٠
فاضـ ـتُٓبتَ ايهًـ ـُِ املضـــ ُ٤ٞبـــأزض ضـــٝخٍٕٛ
ٚجٝخِٕٛ

َتّٗٝباّ

ٚأقاٍ َٔ صفخات ْٗسٜٓا أْاشٝد ايسَاٍ

آبت إيٝو شٛاطٞ٦

ٚأقاٍ َٔ "أفضآ٥ا" عكَِ ايػِّٛٝ

فأفكتِ يف احلًِ ايٓرٜس عٛاملاّ

ٚضدْ" ِٜصٍ" صاَت فسض احلدٚد

ْــدّت هلـــا آٜـــات "فــتل" َطـــستِ عًـــ ٢ايشـــسم
ايشٗٝل

ٚأحٌّ َٔ ضري ايفسات ضؤاي٘

"َطس" ايطُاٚ ٤نإ حسفاّ ْاشفاّ
خضب ايسَاٍَ حبسف٘ "ٚبصٛت٘"

ٚضؤاي٘ ــ َتكدَّاّ ــ َتٛاصٌٌ
فسض ايٛجٛد.
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جداول الشوق..
مرام النسر

أوقدددددعي

اددد د

اددد د ت عك ددد د

مددددددد ال للددددددد عد عكأ ددددددد و
مددددددزْ أ ْ اف دددددددل
و ثددددددري
و

ددددد د

ادددددددعْ
أ دددددددو ً

ددددددرحب ت دددد د ع ل أ دددد د

دددد د حب ت ددددددو عكلددددددرعر ككدددد د ر ز

و ركددددل ألدد د أكددددك أدد د و دد د
ت عكوسدددددددن عد أ

ددددددددو و أ اددددددد

كػدد دعز سددددتُالر نددددل ت ع للدد د مادد د
كدددد مدددد

ددددأ ككدددددعف أ أف دددددا

ك د دلْ دددىأا أد د عكعدددل ل ك

اد د

الد د أ دددل رأدددا قدددرد عكدددر ل ع دددع

لددددر كرو دددد ب ددددأ سددددرعدز

ددددتا

كدددد د و كاددددددر دددد د ن مددددددأ ػرالدددد د

و ر ددددر قبددددع كدددد وسددددع أ ددددأا

ت فع تتددددددددددددددددد ب ود ك كدددددددددددددددددتع ز

كتدددددع ا

وال تددددد ب شدددد د عكتدددد د

و

شددددلْ دددددو ً ت عك دددد

ددددددُ ْ

ت عكسدددددرو دددددع و أ ادددددو كت

أدددددددن

و ع ع سددددددد ْب د تدددددددكْ أ ر ددددددد

سدددددددتأو ت ع دددددددئ عك اتددددد دعل ك ددددد د ر

و سددددتاأر ع ددددر عكددددز قددددع أو ادد د

ددددددعْ قدددددد عك أدددددددت
و سدددددددت أئ عكدددددددعمن عكدددددددز

ر ددددددد

دددددد يْ أتددددد د ب سدددددددنوكرن والعددددد د كن
و عكتددددددددو

دددددد د كتسددددددددتاتع لوكدددددد دًْ

د كدددددع أ ددددد ب كلدددددل ندددددز

تل ددددد

لند د و كد د

د دما ومد د معد د ا

تددد د عك دددددز ت عكػدددددو ت
و صدددد

اددددد

ت اددد د

ػأػدددددق ت عكادددددرور و أ ر دددد

أغددددر كدد د ب عكػددددرد عك اتددددع و و دد د
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انهض أيها الوطن

(*)
صالح خضور

1

انًَِضِ ،أيًُّا الوَطوُ ،واصِعَدِ إىل عَليائِوِ،
تَكدَّم مِوِ بنئ الضُّفوفِ ،واحجُسِ مهاناّ يَليقلُ
بطُمُوحوَ،
بققققنيَ مَكاعِققققدِ الصقققققاءِْ ا قِويَققققا ِ،

قِطَققققا ٔ

املُصِتَكبلِ،
وال تَهِتَظرٔ العَرَبةَ ا خريَِْ!
احِمِقق قلِ شِققققنيَ ا مققققانةق ،املُفعَمَقق قةِ با ُقق ق ق
والعَسِمِ،
والطٗموحِ!
ا ِت قلٔ بًققا قِمَ قَِ ال قدِ والكٓققوِْ ،ال ق

تَلُققوحُ

ا فُلِ!
انِثرٔ ا حنمَ الصَّعِيدَْ ،وَوُ وءَ ا َمَلٔ السقايية،
نُلِّ مهاىٕ مِوِ أ ِجائِوَ الغالية:
فَوِمَ جِبَالِوَ وَ َوابيو ووءيانِوِ،

(*) بمناسبب ا ملمقى ببو ملرو لببألرما مللمببباو ملصبب ا
ملمؤتمألمت بدمصق (مطقع لام 4002م).

بب

بببأل
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ومُروجِوَ اخلَضِرَا ،

شًُولِوَ الصَّمرا

لَكَدِ ءَنا الوَعِدُ وأزفَ ِ،شاعَّةُ العَمَلِ،

الصًُّوبِ والبَواءي والصقطآى،

شَواعِدُ شَبَابوَ الفتِيَّةُ ،مُصِرَعَةْ إىل العَن ِ،

املَضَانعٔ واملَعَاملٔ وَوُ َشٔ البِها ِ،

قُبِضَاتًُُِ الكَويقةُ تَدُمُّ أَبوابَ املُصِتَحيلِ،

املَدَا سٔ واملعَايدِ واجلامِعاتِ،

جَبايًَُُِ العاليةُ ،مُرَصقعةْ بِحُروفِوِ،
وعُيونًُ ِِ املُمِتَلئةُ بِبًَائو ،تَرُوءُ اآلفامِ!

و نُلِّ الكلوبِ والعكويِ

إنًَُِِّ مُفِعَموىَ بالكوَِّْ وا َمَلِ ،وعَبلٔ التَّا يخ!

***
أيًُّققققا القق قوَطَو الهَّققققايِضُ مِقق قوِ َحِقق قِٔ التَمققققرُّءِ

لكد آلوا أىِ يَجِعَلوا يَوا ا ُرِّيَةِ ،أنكى،

والعَبِكَريَّةِ

وحقدَّ الفِعِلٔ ،أمِضَى،

ال تَلِ تَفِ ق ،ِ،بَعِ قدَ اليَ قوِمٔ ،إىل ال قوَ َا ِ ،وال تَكِ ق ِ

وَوَجًَِو ،أَبًَِى وأَجِمَلِ،

عِهِدَ

يايِِ يَتَكدموى إىل ا مامِ

العَكَباتِ واملُهِحهَياتِ،

تُبَا ٔنًُُُِ ا ضُ والصَّما ،

انِطلِلِ إىل جماالتِ اخلَلِلٔ واإلبدَاعِ
واجِعَلِ اياتِ املُصِتَكِبلٔ خفٖاقةّ
الصَّما ِ
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عِهاىٔ

ونُلُّ الكلُوبِ
ٍّ ونَجَاحِ!
تتلويُِ صنَْ حُ

أطباء ..بال قيود

د .ووسف جاد احلق

ووبقى

أدروانا إبراهيم

حرب لنرجس القلب

عوض سعود عوض

الرحيل إىل عيين الوطن

مسيحة قاسم مغربي

مسرحية مرجتلة

أمحد ناصر

عودة األمل

نبوغ اسعد

أطباء ..بال قيود
د .يوسف جاد احلق

ـ 1ـ
املمسضةةٕ ياّهيًةةه نهص ة ٕ البّةةه و َعب اًةةه ال ةةوسٔ راُض ة زبضةةًهو اّبةةدَ غ ة سيه بضةةُ
اهمحةةهو سهطةةدت ماةةٖ سطةةهإ ع ةةسٔ سةةو غًسيةةهو رةةدكل اساةةٕ الأبّ ة و مةةه اه زيةةه بمةةد
املسضٖو ثة ر ةُ لاهةه ٓ سسِطةه دةه٘ َزٍو َرطةامًل حكةس ِ ةيف ط ًّةه خ ل ة الةدكُ و عبةل بى
حيني َزٍو بَ ألنٌ صدِق ل أبّ و اّهبوْو سو ث و اضااههؤٍ سو سطألٕ الدَز يةرٍو الةي ِبةدَو
اّمه ِظًس ط ٌّ سو اسا ه و يأنًه ت ر جبٌ بصالو ّف ِهاظس اآلكسِو َيُ سو يُ!..؟

***
بمةةد املسضةةٖ يف ةةظ خ سةةُادًي تهسةةهو ِا ةةُٗ َِ ةةُد خ صةةم.و ث ة ًِةةدب ع ةةّالَ .ل ةةو
رقهلّع َدًٌ ره طو رُدع ممضو ِابدٗ خ ضوأٌ ط ٖ ا ٌّو َشمّ سه يني مهدبٌّ َخ إامه
طّهٌّ ِ ا سيمه اطا هزاو َيُ ِ قد ذزاطٌّ ساقهل ني مةُ س درةٌَ .دًةٌ غةدِد الػةاُد ممةه
شا خ عاهسٕ لُنٌ األمسس ماٖ اعرتد سو الصزعٕ الدا هٕ.
ال ةةم .مةةّ ط ةةٖ ازبمّةةعو اةةال رطةةمع إت يمطةةه يةةني اثةةهنيو بَ ب ّنةةٕ س اُسةةٕو بَ هاةةٕ
سااػسدٕ خ اسب ق امل بةُ و ِػةرت ُى خ غةْ٘ َامةدو الُدةُم ال ّٚة ِ .ابةه لُى الهظةسا
الق قٕو ل هًه سافهيمٕو سا هلفٕ أنًه رقُ  :بًِه األكُٔ َاألكُا سه يهه َامد ..هه ناةأ...
إنٌ عدزنه!.

***
عةةد ِطةةّق املةةس٘ يهلطُضةةه٘ مّهةةهو يةةهلاسثسٔ مّهةةهو يّةةد بى الطةةّق بي ة مةةني ِأةةُ ال ةةم..
األط هد ِسيقًه ال م .الرٓ ت رقأ ٌ نربٔ صُ إلنطهىو بَ زنني مٕو بَ د ج ٕ ضا ٕو
تهسه مُاعع القاه ِاس اًّه ال م .سو الاُرس َاشبُف سه ت ِاسٍ يدِس املدااع.
سةةه يةةسر السدةةل ِا ةةُٗو َب اةةس الهظةةسا ره ة ط ّةةٌ ممةةه يةةدا بنًةةه رصِةةدٍ مسدةةه .بثةةهز ذلة
اطةةُلْ .كأةةس لةةْ بمسةةه٘ بسةةسا طدِةةدٔو يةةُ ط ةةٖ األزدةةيفو س ةةهد يُامةةد سهًةةهو غههةة .بنةةْ
ب ز اٌ .ع  .لهفطْ :ملهذا ت بضاُضاٌ طمه يٌ .ل ٌ َادد خ ضةاالْ طةصا٘ بَ ربفّفةهو بَ صةدٗ
ملػهز ٕ َددانّٕ ..مسًه سه غ ..ٚث يْ اِطهو ضبهَلٕ تعااهم دداز ال م .القه ٙاملاس يرا.
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سه إى يمم .يهلهًُ ساجًه ٍُو أل ُى ط ٖ سقسيٕ سهٌو ذبس  .األطني يهدبةهيْو خ
اطُ و ةأى بمةدا  ِ .ةو ِاُعةع بى بمةدا ضةُف ِااةسا سةو س هنةٌ عة  .د طة .إ دهنبةٌ
َاألنظهز سه انف  .رسسقينو دبسب اق َ :.يأ رب عدز بس هين سو السعٕ ي ُ يهسظ:
ةة سسمبه ِه بخ.
ةة نظس إلّْو خ سةصِ سةو اتضةاوساد َاتساهةهىو مةهَ بى ِباطة و ل ةو اياطةهساٌ  .ر ةو
ب اس سو انفساج ل ػفانيو ث عه و َ أنٌ ا س لُِال عبل بى ِقسز ذل :
ةة سسمبه..
ةة

أنْ بزاا راأ.

اسا!..

ةة ت رطل ِه بخو ت بزاا اهلل

هلرٓ بنه اٌّ.

ةة اض ال سِ ؟
ةة طبد ال صِص.
ةة سو بِو ..يال سااكرٔ..؟
ةة سو الػهزعٕ.
ةة سو الػهزعٕ؟
كأس لْ :ملهذا سو الػهزعٕ؟ بلّظ يهها بلبه٘؟ ابمه

هى يُ يفّ :

ْ يصِهزرٌ.
ةة ن و َعد د .ٚك ّ ه ل م هزبٕ لدٗ يرا الأبّ الرٓ بغهزَا ط ّ
ةة َسهذا ي .؟
ةة عسمٕ خ امل دَٔ ..سا ًه خ اإلثين طػس..
ةة ِه إهلْ ..بي ةرا رف ةل القسمةٕ خ ال ةهٙو البػةسٓ ..ال ةً بي ةديه طةين..
بسهم القسمٕ إذى..؟ بمحد اهلل ِه زدل بى سه ي لّظ القسمٕ!..
ع  .لٌ

ةل غةْ٘ ًِةُى

ّال ِدزا سه با س اٌّو مسصه سين ط ٖ بت بشِدٍ ع قه:

ةة ت دبصع ِه بخ ..يرا الأبّ سهيس مقه ..ث إى الرِو ميُرُى سو القسمٕ ع ٕ..؟
ازرهع السدل ..ل هٌ تهل نفطٌو َعه ساطسطه:
ةة حسل بت بنط إ يرٍ الق ٕ.
ب ز  .كأْٚو الرٓ

اسا سه بعع خ سا ٌو ابه ز سطادز ه:

ةة ط ٖ بَّٓ مه و يرا الأبّ نأهضْ يهزعو مه ع  .ل و َإت مله زبِ .طّه رٌ س اظٕ ط ٖ
يرا الهاُو َلطُف ِػفّ اهلل ط ٖ ِدٌِ ..إى غه٘ اهلل..؟
ةة اهلل ِطمع سه ِه بكْو لقد دبػم .طهه٘ الطفس سو ي ةدٓ إ يةسَ بسةال خ الػةفه٘ اةال
بناقل إ ال ه .اآلكس خ يرٍ الطو املب سٔ..؟
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ـ 2ـ
طةةد إ صب طةةْ ضةةسِ هو َ أتةةه رب ةة .سةةو َزلةةٕ بَع ةة .نفطةةْ اًّةةهو َإى هةة .خ
الُع .ذارٌو عد بمططة .يػةْ٘ سةو السامةٕ الهفطةّٕو إذ بضةًم .خ الايفّةف طةو ذلة البةهٙظ.
سهاين شسو اتناظهز لدَزٓ اسصٕ بضا س اًّه رهزمْ دبسيي سع األلبه٘ .يرا يُ كهسطً بَ
طهغسي ي د ال ػسِوو ماٖ يدا لْو خ َع .سةو األَعةه و بنةٌ مةه اش ا طةد سةو بشَز سةهً
اش ا طَّي ر قّداو َ اسرً و اّمه ِبدَو ت ر ين ال اس ل مسضٖ خ يرٍ األِهم الي ِطُ يه
سهأق الاجهزٔو ماٖ خ الأ  !..لُ ي ث ايو ضّهه مّه أل يػاٌ يةرٍ ال اةسٔو َل ةٌ ةهى ضةُف
ِةةسٗ د ةةً َضةةأه٘ نػةةأني لػةةس ه األ َِةةٕو الةةي سةةه ةةهى لبطةةهطاًه بى ذبظةةٖ يًةةرا الةةسَاج
ال هضيفو ط ٖ يرا الهاُو لُت الطه ٔ األلبه٘ يات ٘ الرِو سةه سةو غةْ٘ بضةًل ط ةًّ سةو رةديّ
طػسٔ بضأسو ط ٖ َزعٕ ل ػسٔ ب َِٕ خبأً الس ٓ٘و اس املقسَ٘و إت طهد الساضيني خ ال سو
ال ةةّه لٕ !..اهدةةأنْ بمةةدي ُِسةةهو خ شِةةهزٔ طه ِةةٕ لةةٌ يقُلةةٌ يةةأى ط ةّْ بى بضةةا د إلدةةسا٘ طم ّةةٕ
تضا ٚه الصاٙةدٔ الدَ ِةٕ ةةة يةرا يةُ امسًةه ةةة َتًّةدا لةرل و َصةف لةْ مقهةه خ ال طةل سةه إى
عسب امسًه (يسَيّدَىو ط ٖ سه بذ س) ماٖ بصب .يههل عو َاضا ر يههلل سو الػّأهى السدّ و
َطصس .ط ٖ بت بر هلهيهو سًمه مدثو ا قد ضبق لْ بى غًد عسِبه لةْ يأكةريه إلدةسا٘ طم ّةٕ
ممهث ٕو هن .اآلتم املربمٕ الي طهنٖ زيّ بةٕو زاةه ب اةس سةو ال م ّةٕ ذارًةه اّمةه ي ةد . .بنفةر
ر ّمةةه ذلة الأبّة و مةةه إنةةين  .بطةةد ملساد اةةٌ مةةه ل ة  .دبهي ةة .األسةةس ةةٌو َ ةةأى
دبهي ْ ِ ين طالج ر اآلإو ثة سطة .بِةهمو ثة بطةُام سةو َى بى رظًةس بِةٕ بطةسا رػةس إ
إصهيي يهلصاٙدٔ بَ الههع ٕ الدَ ِٕ ماٖ ُِسْ يرا!..

***
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َألى املةةةس صةةةدِق (َخّ) لةةةبين البػةةةسو َال هٙهةةةه اسبّةةةٕ طهسةةةٕو اًةةةُ ت ِوةةةه ز إت ط ةةةٖ
 .يةْ ددِةدٍ الةرٓ عّةل لةْ إنةٌ
اضااّه٘ لّ ُ خ دةسبٔ خ صةُزٔ بكةسٗو بَ سُضةع حكةسو اقةد ب ّ
رػه ّ ُٓ يرٍ املسَٔ .مله  ِ .و مم هه بى بعف س اُف الّدِو بسهسٌ ع د لبّبه َصف
لْ يأنٌ بمد ثالثٕ نأهضّني خ سّداى اكا هصٌ .بمتّ اا ٌ (الدعّق) خ اطُى عّقٕ بَ اثهانيو
َ هى يه ِه بنٌ خ طج ٕ سو بسسٍو ل ْ ِفسغ سةو القّةهم يُادبةٌ إشا٘ طػةسا املسضةٖ املهاظةسِو
خ ال هلٕ ِ . .ا َصفٕ سه .اعرتر بى بك ع بضههنْ هإَ .إذا  .با ل ا و بطمس لةُِال. !..
بلِع يرا الأبّ يرٍ املسٔ بِطه ِ . .ةو ذلة كُاةه سةو اآلتم املربمةٕ املهاظةسٔو َل ةو لطةب
حكسو يُ بنٌ كس لْ بت بطمس لُِال سو بى باقد بضههنْ ال صِصٔو َبنه  .بدبهَش ال قد الاهلث سو
طمةةسٓ ساطةةهٙالو بٓ رو وّةةس ضةةُف ِأةةسب ط ةةٖ غ ة ْ َسظًةةسٓ؟ نهيّ ة طةةو األثةةس الهفطةةْ الةةرٓ
ضاي فٌ يرٍ ال م ّٕ سو رػٌُِ خ سظًسٓو مني بك ع (البدلٕ) سطه٘ ةة ي را هى ددٓ ِطمًّه
هلُلّةد ايةو ِةُسنيو بَ
ةة ألض ًه خ َطه٘ سةه٘و ألطةُ إلًّةه خ ال ةبهرو ي ةد عطةه٘ لةّ ي بيةا
جُش ي بزذ ال مسو نهيّ طو نظسا الصسّال ةة ط ٖ َدٌ كهص ةةة إلةّْ !..تاةل لةْ دةدٓو
خ صُزرٌ ر الي هن .راس امشٚصاشَٓ .يه بنراو  .رهيس ر األضههى ضُضٕ َامدٔو يل إنةْ
سه شل .ب طس ط ًّه بَ يًه ازبُش َالبهدقو مّهمه راهر لْ الفسصٕ ألا ل ذل و لدٗ شِهزرْ ألمةد
األصدعه٘ األضيّه٘ .يْ اةسص نةه زٔ مقةهو مةه ية ب اةس نةدزٔ بَلٚة األصةدعه٘ .بََلةّظ هلةرا
ٌ تلاٌو الي ت غ اًّهو ط ٖ ضالسٕ بضههنْ ُِسٚر َماٖ شسو (السيّع ال سيْ) السايو.

***
ذيبةة .إ لبّ ة حكةةس .بسةةه يةةرا ا هنةة .لةةٌ ةةةة مسةةه رةةهدس دػةةع َصةةفهرٌ بٓ خ غ ة ٌ
َسطةةمُنٌ ةةةة مط ة س ةةأ اه شسالٙةةْ ال اةةهد .ماةةٖ ر ةةهيسٍ ةةةة لةةّظ ضة ُ ٌ َمةةدٍ ةةةة هنةة.
دبهزِٕ حب إو بعةسد إ دبةهزٔ ضةُق اهلةه و سهًةه إ الاجةهزٔ ال هملّةٕ الساعّةٕ املا قةٕ يهلُ ةهت
َاتضاسا َسه إلًّهو َسه ِا ق يًه سو ض ُا ِبدَ خ سظًسٍو ط ٖ األعل مطهزِه .عةه لةْ ي ًجةٕ
ممال ِاقو َزٍ:
ةة ألد اق و َألن سو لسف صةدِقهه (بيةُ الفطةل) ضةمكر سهة الطةٕ بتف لةسٔ سقهيةل
(طم ّٕ الاهظس) الي ضأدسًِه ل !..
َماٖ عبل بى باايف امْ ي

مٕ ضهزع إ القُ :

ةةةة صةةدعين إنةةين ت بدسًِةةه لوةةسا يأعةةل سةةو طػةةسٔ حتف َل ةةو ت يةةأع (اضةةافاهمٕ) سه ة !..
َل ْ ر ُى شيُنه اٙمه لهه ..يإذى اهلل!
ةةهى سظًةةسٍ سطةةا هو الطةةمهطٕ ط ةةٖ بذنّةةٌو ِهطةةد لساهيةةه ط ةةٖ س أفةةٌ األيةةّضو
َ سغٌ ِالسظ الأهَلٕ الي اضاقس اُعًه ُسٕ بَزاق نقدِٕو ِ ديه ثة مأة ٛال ةدو يطةب
انًمه ٌ خ اسبدِث إلّْو يوّٕ إعههطْو اّ ُ إ طديه سو ددِد.
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بسه لبّ اسبهجةسٔ َاألنةف َاألذنةنيو َاكا هصةه بكةسٗو ابًةه ط ةٖ تااةٕ سطةهماًه ت
رقل طو سرت سسيعو ط قًه ط ٖ غةسإ طّه رةٌو اقةد بنبةأنْو ي ةد ااةّ ساةأىّو حبامّةٕ اضا ٚةه
ال ُشرنيو الُّم عبل الودو رفه ِه لافهع ط اًمه الي ضافطْ إ إصهيي يسَسهرصم املفهصةل إى .
ِ و الق و َطهديه لو ِهف ين بٓ طالج َالُعهِٕو ِه يينو كس سو بلف طةالج !..بنة .ر ةسف يةرا
املال بم رساا ت ر ساٌ!..
َمله بنبأرٌ يأنًمه سطاأص اهى سهر يطع ضهنيو عه ماٖ َى بى ِبدَ ط ٌّ اسبسج:
إذا ضُف بضاأصل ل يرٍ الصَاٙد ال امّٕ خ بنف !..

***
ه .بلُم نفطْ خ ل سسٔو نهضبه إلًّةه ضةُ٘ الظةوو عةهٙال هلةه« :سةو بِةو لة بى ر ةسف ةةة
سا ٌ ةة بِو يْ س اا ال إّ؟ يُ إنطهى عطٖ ن ف طمسٍ ازضةه ل أة ةةة ط ةٖ اةس مطةو
الهّٕ اٌّ أهل اً الدزَع الي ر قهيهِ . ..سض و مةه بنةٌ ِ .ةهجيف يةهلوؼ خ اتسااةهىو
َسو ث اًُ ت يد َبى ِ ُى ط ٖ صُاد خ رػيّ ٌ ملسضْ» .ل ةو يػةي هنة .اٙمةه مةني
بدد مهلي ال إّ رااطوو ي ُزٔ لس ِةٕو ر اههضة سةع اساهةهطْ طةو ر ةهلْ الةدَا٘ َطةو شِةهزٔ
األلبه٘ خ طقس طّه ارً  !..ماٖ ي.و بطاقد يأى ط ٖ املس٘ بى ِطاػس الأبّ و َل و ل ةْ ِف ةل
ط ظ سه بَصٖ يٌ ..إى بزا لهفطٌ غفهَ٘ ..يقه٘!..

ـ 3ـ
بكةةسدين سةةو ذ سِةةهرْ ال ةةاسٔ املسِةةسٔ مسةةهطْ تمسةةْ ي ةةُ نةةهط زعّةةقو ر فةة .ةةُ
املمسضةةٕ طهةةد البةةهد الةةرٓ ااااةةٌ سُازيةةه .هنةةَ .عفاًةةه األنّقةةٕو َغ ة سيه البةةه ٓ ذبةة .عب اًةةه
خب الرٌ الفهمحٕ الطُا راس البًجٕو يةل السابةٕ خ بى ر ةُى زضةهسه لاج طةًه بسهسة خ َضةع
اين ساهلْ ياّهيًه الهظّفٕ البّطه٘ لاقُم يسمسًه!..
مني يمم .يهلهًُ و كأس لْ بى بطأْ َزٓ ل ػبهد (الػهزعْ) .طسض .ط ٌّ ذل  .تهَّةع
غه سا .اس بى طّهٌّ هناه رامهّةهى لةُ بنةين بصةس ط ةٖ سةُعفْو َمةني مةدث يةرا غة س لةْو
َ لف إ اسإ الأبّ سااهسال ط ٖ نفطٌ .لبث َعاه لُِالو نطبّهو لةدٗ الأبّة  .ثة كةسج َخ
ِدٍ الُصفٕ ِأًُِه .غ سنْو سس ا ي ُ غدِد اشبفُ  ..القسمٕ ..القسمٕ ..بي ديه اهلل طهةٌ..
يه يُ ميطْ سهاين الظًسو ممطة هو س درةٌ ي اةه ِدِةٌو اةايف لةٌ البةهد السدةل األعةسد إلّةٌ.
َرُازٗ طو األنظهز الي غّ اٌ خ صم .مصِو.

ـ 4ـ
ل لبّ و نقّل مسهطاٌ ط ٖ صدزٓ ..كر
ز ص الأبّ اا ٌ ط ٖ دًهشٓ اهلطمْو َ
الةهفظ ..غةةًّق ..شاةةس ..ب ز غًةةسا ..ازاةةع عمّ ة ب اةةس ..كةةر نفةةظ ..نقةةس يّةةدٍ ..يةصّ زاضةةٌ .زاةةع
الطةةمهطٕ طةةو بذنّةةٌو يُعةةهز سةةدزَعو َيةةُ ِطةةادِس يهدبةةهٍ س ابةةٌ .د ةةظ خ سًهيةةٕ .د طةة .خ
ْ اّمه هى ع يب مفةق .ر قة .طّهةهٓ يػةفاٌّو سهاظةسا ط ةٖ َدةل
الأسف املُادٌ مه بغهز إل ّ
مهرٌ الي غسع ِا ق يًه يب ٘ زدل حلْ:
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ةة ِه ضّد..
ث رُعف ع ّالو لّقسب امسْ ط ٖ البأهعٕ الي بسهسٌو ضبهَت بت ِػ سنْ يرل :
ةة ِه ضّد طال٘ الدِو ..لدِ عسمٕ خ امل دٔ..
صسك .ي ه َسو اس رديس
ةة عسمٕ..؟ عسمٕ رقُ ِه

اُز..؟ عل اس يرا يسي .

ةة ت ربف !..خ يداِاًهَ ..ل و يف رداز ًه ط ٖ الفُز!..
بَغ  .بط هيْ ط ٖ اتنًّهزو يل ه الةدسُع بى رأفةس سةو طةّينو ضةأادَ عسِبةه ساةل
ذلة الػةهد اشب ّجةةْ ضةّجف طةةُ ٓو َرطةمال طّهةهَٓ .ألى لةةُى يػةسرْ ةةُى يػةسرٌ اطةةُف
ِ ُى غاُيْ بعسد إ الصزعٕ الدا هٕ ..بر ُٗ بمله ل الُعِ ...ا هل ذزاطةهٓ مةُ س ةدرْ..
سا ٌ تهسه!..
بسط  .يّدٓ الُصةفٕ (الةي ِطةمُنًه زغةإ) َكسدة ..غةّ ين سةو خ ال ةهلٕ سةو املسضةٖ
يهظسا اإلغفهق.
 .بدسؤ ط ٖ رههَ الةدَا٘ الةرٓ رههَلاةٌ سةو بَ صةّدلّٕ سةسز يًةه ةأنْ يةرل بنفةْ طةو
نفطْ رًمٕ اإلصهيٕ يهلقسمٕ ياجهي ْ حكر َاًٙهَ .يه يْ ذٓ ط بٕ الدَا٘و ي ُنًه ال ط ْ ََزعاًه
الصزعه٘و عهي ٕ يةني ُسةٕ يه ٙةٕ سةو األ َِةٕ املرتا مةٕ سهةر ضةهُا و َالةي سةو املا ةد بنةين لةُ
ه .عد رههَلاًه ةة ر ال ُسٕ ةة يهه٘ ط ٖ رُصةّه األلبةه٘و ملةه هة .اآلى رقةسب يةرٍ الطةأُز.
َسو ِدزٓ ا ساه هى ذل كس ل بن .بِطه!..
ماٖ اآلى بن . .ر سف بٓ سس
ػأنْ تهسه.
راطه٘ طو ذل  :غأن

ه .بغ َُ .سه الةرٓ رةبني لةْ خ نًهِةٕ املأةهفَ .ل ة

ااةض امل ةةه إ رةةبني لةةْو ِةه صةةدِقْو يةةأى بس ةةهْٙ
اتض هزع ال ني!..
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مّةةٕ ت يةةأع يًةةه سةةو

ويبقى..
أدروانا إبراهيم

جمط ٖتابع ٌغز ٚاألخبار املضاا ٟٛٗوٍترازاك بإ الغاا ٙالضااخَ واَ ٖام ٙواْ رهاي ٌاْ
فقم طعىْ ٔلٌْٕ ٔراٟحتْ وٍذ اصتغاّا خٗاْ واَ لإال٘ الغاّزَٖر ااذبز املماا الاذ ٙاصاتمىْ
وااَ وبتااش الغااّما ٞفقاااً ل اازٓ ٔباام ٖقمااش ٔراعااْر لقااٌ ٜرااز ٚتماا ٜالٕرعاا ٛاألٔ ف لق ا
القبض تم ٜعمبْ ٔاتتصزاْ مبدالش الٕجعر وضبّا با ٖمٖاْ عاعز ٌاْ حيىان ججىااُ خٗاْ
راح ٖقز ٔالموٕع اٍّىز وَ تٍْٗٗ سخات هٗى البمىات:
عّا ٔ ٚفاٚ
ٌا املٕعع ٌآ الطبٗش الغزت٘ العضبزٙ
عّم
بااا ُ املضاااااتم صاااااو٘ وٕصاااا ٜوااااَ عااااعبٛ
املدابزات اصي الٕالم صمٗي اصي األً تبما ٛعام
ااإيف يف الٗاإً  72وااَ عااّز بااإٌُ الجاااٌ٘ تاااً
ٌ 7107تٗجااااااٛررر ضااااااٗاعرر ٔاصااااااعرر يفرر املااااااا ٚرر
المواهٗٛرر  ٝإ ررر إعارر القمشرر ٔرر التٍفطر
ٔبا ُ ٖتٕعا عمبْ ٔاٍفضْر
جّغ ا رٔلااْ بالببااأ ٞراح ٍٖتحااش بىااا
مل ٖفعن ٖٕواكر عّزاُ عم وزا تما ٜاليٗاا ٔالاموع
وضاااتعل تمٗاااْر باٌا ا الٕرعااا ٛاّتاااش با ا ٖمٖاااْ
ٔوشرا الموع ٖتمفق وَ تٍْٗٗ تٍاموا خما واْ
لاومااا ٛبااإ الغااااٙر راتّاااا املغاااّم فٕضاااع
البا ظ تماا ٜالطألاأ ٛاختطفا الٕرعاا ٛوااَ با
ٖمْٖ ٌاصٗ ُ ٛالمئ ٛلزٔفّا تامل جمّٕه بالٍضب ٛهلار اراضى البمىات تم ٜعببيتّ تٍّٗٗاا
ُٔ ُ افقْ وٍّا عٗ٠اكر
العضمٗت
لأه ُ ٖضٗطز تم ٜاٌفعاالاْر لمىز ٚاألٔ يف لٗااْ ٖفازح ألُ واْ ال اعازل القازاٚٞر عالا
بصٕت وزدبا :بىاهرر واذا بتش يف ِذٓ الٕرعٛ؟
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ٌرز يف تٍّٗٗا اسبٌٍٕت بالجاك تَ ثز امك العبار( ٚضٗاع ٔاصع يف املا  ٚالمواهٗ)ٛر صزخ
تٍٗآ بصى  :ضٗاع ٖا و٘ ضٗاعرر ضٗاع ٖتّا المي ٛاليت مل اتعمي جبمٖتكر
وٍذ لم الفاجعأِ ٛإ حياأه ُ ٖمجاي تقماْر بااُ لاشر الصإر الايت اقاتحي خٗالاْ تٍإٚ
تٍااموا دباازٓ فبااارٓ إ لٗااح وااات ِٔااا ِاإ وضااج ٜيف تااٗ وااْ ب ااٗاع ٔاصااع يف املااا ٚ
المواهٗٛر تا ت الضؤاه بإسباح :عن ل٘ واذا بتش يف ِذٓ الٕرعٛ؟
جا باختصار :إٌّا عّا ٔ ٚفا ٚخ٘ر
ٔوَ جمٖم اصتعزت ٌرياُ الٕجع اليت مل اٍطف ١يف عمبّا ٔاامفق ٍٖاابٗع الاموٕع لاار ٚواَ
تٍّٗٗااا ف صاازت إ هزفتّااا ار ا فاإر صاازٖزِا لتبتمااع الٕصااا  ٚوٕتّااا ٔ ٗبّااا واامت
ٖاامِا إ بااٗط صااب ٍٖاااً اٟى ااك إ جاٌبّااا خزج ا عىٗصااْ الااذ ٙوااا ساه و ااىداك بزاٟحااٛ
تزعْ اٍغقتْ ون ٞرٔلّا ضىتْ إ صمرِا وزه ٔجّّا بْ ععزت خبمٓ ٖالواط خامِا
فبزت بٗا صتىتل األٖاً ِذٓ الزاٟح ٛفطٕاْ ٔخب اْ يف البٗط تم ٜتجم ٛالشوَ ربط١
ال وٍّاار خزجا عاالْ لفتاْ لاإه
ٔال از فٕعاْر وضاب عٍٍٗا ٛتطازٓ ٔرعا فاإر ثٗابّاا عماٗ ك
رعبتّا لٗمثز رٔلّار خذت صبحتْ وَ ذب ٔصا اّا اتبتّا ب صابعّا وزراّا فإر ٔجّّاا
ععزت ببفْٗ حيت ٍاٌْ حبٍاُ فيف بٍّٗىا ٔالموٕع وا اشاه اٍضبش وَ تٍّٗٗار
يف اليزفاا ٛاوااأر ٚباااُ بىاااه ٍٖرااز إ صاإر ٚخٗااْ املعمقاا ٛتماا ٜاسبااا ٟإ ر صااْ
ذبمٖماك وتضاٟالك تَ ازبش ٞالذ ٙضاعر بن عرب بٍذر فىَ ذاك الذ ٙطاح باألعبار ٔالٍاذٔر
 ُّٙرصاص ٛجمٌٍٕٛرر  ُّٙعرٗ ٛلاعمٚرر  ٙصارٔخ ٔهم!
ٖزٔلُٕ ٔجيِٗٔ ُٕ٠إ لاضاز بٗاٍّي بباوان ت اأ ْٟبان ابتضااوتْ يف صإر ٚبابريٚرر
ببري ٚجماك بالطٕه الباون وؤطز ٚتم ٜاسبأ ٟصٕر خز ٝوغّز ٚتم ٜازبمراُ يف ذبم
صارخ لشوَ اليٗاا القاا ًر بمىاا باربت الصإر ٔبمىاا سا تام ِا ٖاش ا ل إراك ل إراك
وٕع ٜبصم ٝضحبتْ بزٌ ٛصٕاْ بزاٟح ٛتطزٓ ٔ ٌفاصْ اليت وا اشاه تالق ٛيف األرجاٞر
باٌ العبار ٚامٔ ٙيف ر صْ (ضاٗاع ٔاصاع يف املاا  ٚالمواهٗا )ٛفجا  ٚفباز بتماك القطعاٛ
املفقاإ ٍ ٚاا ٜلاإ ٖااذِش إ ٍِاااك إ امااك الصااحزاٖ ٞفتغااّا عاارباك عاارباكر فبااز بموااْ الااذٙ
اٌضبش ٔايمين يف ذاك الرتا  :ال عك ُ امك القطع ٛعم دبذّرت ٍِاك يف عمش الصحزا ٞيف
عمبااك ٖااا اااموزر زٓ ٖااا سٌٕبٗااارر زٓ ٔوااا اهٓ مبجمٖااٛر ّٖااا ازبٍاإُرر ٖااا سوااَ األٔهااا رر زٓ ٖااا خاا٘رر ٖااا
لباٖاا ٛوااَ لباٖااا الزواااهر الباا٘ ٖتّااا الزواااه ٔاصاازخ٘ ابعجاازٔ ٙدبىعاا٘ سٔبعاا ٛاصاان
الضىا ٞاصمك ٖا اهللر ارفعْٗ ٔب الٍجًٕ ضعْٗ فٕر جنى ٛببري ٚلٕٗو ١لٍا بن ٖإً لٍازآ
بن لٗنر
عطاع رٌا جازظ البٗا صمضام ٛفبااارٓ فٍّ ا واْ بفباا وعّاا خبا ت ٔجعّااا
خن ٔال الغّٗم صااخب عبماتّي ٔتااٌقتّي وتٍغاق ٛطٗاا ٔلامِار ادبّإا إ
ٔفتح البا
تىّااي ٔااامافعٕا لالر ااا ٞيف ل ااٍْ سهارٖاام واان ضااىّي بقاإ ٚإ صاامرٓ عااعز بتمااك القطعااٛ
املفقٕ  ٚاٍبض ععز بذراتٗاْ ٖتطاأالُ ٖٔعاٌقااُ صإرٖ ٛبطٕهلاا ٔتزضاّار راح ٖطباع القبان تماٜ
ٔجِّٕي بىا لٕ باُ ٖطبعّا تم ٜذاك الٕجْ اسببٗش بىا لٕ باُ ٖمجي ذاك الرتا الياال٘
ٔتالٗاكررر تالٗاك يف البعٗم الح طٗا ٔاألألت جنىٛر
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اهلبٛب ايذٜٓ ٟثز رَاد ٙميٓح االعتعاٍ يًجُز.
ضظات َتعدد ٠اإلحيا٤ات اصتٛقفتين ،أعً َّٞإٔ أصعد إىل صطح ايبٓاٜة ١ااْٝة ،١أّ أبٖةىل إىل
بٝيت ٚأحضِّز َا ٚعدت ب٘ ٖال؟ حاٚيت إٔ أتٗج ٢بٛاطٔ نًُاتٗا ٚأْاقتٗا احملتغُ ١بال تهًف أٚ
ابتذاٍٚ ،ايتخ ّٛاييت تزٜد إٔ تٛصًين إيٗٝةا .أَةٛاس صةفٓٝتٗا تٗةدر عةزاٜٝين ،تبحةز ألةًع.ٞ
أتزقىل صفزٖا َٛاْ ،ٞ٦أعتام يًهٓٛس اييت حزَتين األٜاّ َٔ بزٜكٗا .أعٝا ٤نثري ٠متٓٝتٗا َٚا
سايت مثارٖا عاي ١ٝايٛص ٍٛإيٗٝا عامل ايغٝةىلٚ ،األْهةَ ٢ةٔ بيةو إٔ ايٝ ٛفة ١ايةيت ٚعهةدت بٗةا
برتٗةةا ايزٜةةاب ،عبةةت عايةة ١عًةة ٢باتةةٚ ٞعًةة ٢أًٖةة .ٞاألحةةالّ ٖزبةةت َٚ ،ة
ٖزٚبٗا اقرتبت ايٓٗا.١ٜ
أْتظز عً ٢ايزصٝف ايةذ ٟمل ميًةين ،إال أْةين ًًَتة٘ ًًَٚةت
حٝات .ٞأدرظ جغزاع ١ٝاملهةإ ٚايشَةإ ٚأتضةاٍ٤ه ٖةٌ أْةا قةادر
عً ٢إٔ أقبض عً ٢سَينٚ ،أٚجٗ٘ حن ٛعزع ١أحالَ .)ٞتبعثةزت
نًُات ٞحٓاٜا رٚح ،ٞاختفت ٚمل أعد قادراً عً ٢حٝانتٗةا
ٚغشهلةةةا نُةةةا أرٜةةةد .اعتهفةةةت ٚاعتةةةذرت َةةةٔ اضٝةةةا ،٠أصةةةباب
نةةثري ٠أٚصةةًتين إىل ٖاٜٚتٗةةا ،عبعةةد َةةداٚالت بةةٝين ٚب ة باتةة ٞعةةٔ
أعضٌ األَانٔ يٓشٖ ١رٚح ٞاييت تفضٌ ايضباح ١األَةانٔ املزتفعة.١
ٚلةعت خٝةةارات عةةدَ ٠ةٔ بٗٓٝةةا جبةةٌ ايغةٝل ٚايزٚعةة ،١يهةةٔ  ٚضظةة١
تفحط ٚاصتغزاف األعضٌٚ ،جدت ْفضٚ ٞصط بٓاٜات َزتفع ،١عكًةت
يٓفض ٞملابا أبٖىل بعٝداً ٚمثَ ١ا ٜف ٞبايغزض؟ تأًَت إحداٖا ٚٚلعت
قةةةدَ َّٞعًةةة ٢أ ٍٚايةةةدرجات ،بةةةدأت أتفحةةةط أبةةةٛاب ايغةةةكل ٚيةةةٕٛ
دٖاْٗةةا ،صةةًٝت ْفضةة ٞبعةةدِّ ايةةدرجات ،تزاجعةةت
عٔ ايعةدِّ ٚملةت ْفضة ٞعًةٖ ٢ةذا ايةرتف .أصةزعت
ٚقةةزرت إٔ أنةة ٕٛعةةةجاع ًا ٚأال أتزاجةة ْ .ظةةةزت
حٛيٚ ٞنزرت َا عً َّٞععًة٘ه ايٛقةٛف عًة ٢حاعة١
ايبٓاٚ ٤عزد جٓاح ٞنعباظ بٔ عزْاظ اِ ايطريإ إىل األعً ٢أ ٚاألصفٌ ال .ِٜٗ
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أَٛاس َٔ ايعطز تضًين َٔ ايطابل األ ،ٍٚاصرتعت اْتبةاٖ ٞاًةَ ١ةٔ اصٓضة نًضة ٕٛحةٍٛ
طاٚيةةٜ ١تبةةادي ٕٛايٓهةةات ٚميًةةا ٕٚاألقةةداب بضةةحهاتِٗ ،أصةةٛاتِٗ ٚصةةٝاحِٗ َٚةةزحِٗ قةةرتم
إية ٞعارتفعةت قٗكٗةاتِٗ أنثةز.
اصدرإ ٌٖ .ميهٔ إٔ ٜهْٛٛا بةال عةعٛر ٚبةال عٛاطةف؟ ْظةزٚا َّ
تًُضةةت جضةةد ٟعأحضضةةت باْفضةةاي ٞعةةٔ ايعةةامل .صةةاق ١ٝاملةةشاب ٚايالَبةةاالٚ ٠ايفةةزب تزعةةح َةةٔ
ع ،ِْٗٛٝندت أتٛقف ٚأصأهلِ أصٜ ١ً٦ضةعىل اإلجابة ١عٓٗةا ،إال أْةين ٚجةدت بيةو ال ٜتٓاصةىل َة
ٚلع ٞايٓفضة .ٞتابعةت صةعٛد ٟبُٓٝةا ايةزٜح اطةارس سُةٌ أجضةادًا ُٖٝٚةَ ١ةٔ ايغبةار ٚاألٚرام
ايبايٝةةٚ ١رٚا٥ةةح اضزٜةةلٚ ،عةةً ٦ٝا َةةٔ أٖٚةةاَٚ .ٞصةةًت إىل ايطةةابل ايثةةاْ ٞأصةةٛات تزتفةة َٚةةزات
ت جٝةدًا عٛصةًين عبةثِٗ
تٓخفضْ ،كاعات َٛلٛعات هلا عالق ١حبٝةاتٚ ٞحٝةا ٠ارخةز .ٜٔأْضة د
ٚعغبِٗ ٚخالعاتِٗٚ ،عدّ قدرتِٗ عً ٢ععٌ ع ٤ٞصة ٣ٛايتةٓظري ٚايهةالّ ،زةاٚستِٗ إىل ايطةابل
ايثايث .صٛت عذب صادر عٔ أّ تٗدٖةد طفًةٗا .نًُاتٗةا ايزقٝكة ١اصةتٛقفتينٚ ،جعًةتين أتضةاٍ٤
ت ٚارزفةت
ملابا تغين سَٔ اضزب .حاٚيت إٔ أنٌُ طزٜك ٞإٔ أق ٍٛهلا ع٦ٝاً .ايهًُات تكًكً ْ
ٚتٛقف ت عةفيت .تةذنزت ايٝةد اضاْٝة ١عًةٖ ،َّٞةٌ تضةا ٓٝين ٜةا َاَةا إبا ٚصةًتو أخبةارَ ٟة
أَةةٛاس األاةةري؟ صةةا ٝين ٜةةا ٚرد ٠عُةةز .ٟضظةة ١اْبٗةةار ٟبغٓاٗ٥ةةا اْتبٗ ةتْ ٚقايةةته قةةد تضةةتغزب
غٓةةا ٞ٥إبا عزعةةت نةةِ َةةٔ ارالّ ٚاضةةشٕ َةةزا عًةةَّٞا ايغٓةةا ٤أٜٗةةا ايغةةاب يهةةٌِّ ايفضةةٚ ٍٛاألعُةةار
ٚاملٓاصبات ،إْ٘ نايٛرد يألعزاب ٚاألتزاب ،عكدت سٚجٚ ٞمل ٜبلَ ي َّٞغري ٖذا ايضغري).
و ٜعتكد أْو صعٝد٠ا
ٜ َٔ -ضُع ه

 اضٝاٜ ٠ا ٚيد ٟنىل إٔ تعاش حت ٢ي ٛعكدْا أغً ٢ايٓاظ.َةةابا يةة ٛقًةةت هلةةا إْةةين صألة ْٗاٜةة ١رالّ تعضةةف بةة ،َّٞزاًٖةةت َتةةاع ٚقةةزارٚ ،ٟقًةةت
ْفضةة ٞإٕ ايضةةعف يةةٝط َةةٔ عةة .ُٞٝأنًُةةت ايضةةعٛد إىل صةةطح ايبٓاٜةةَ ،١هةةإ عضةةٝح ْٚضةةُات
عذبةةٚ ١عضةةا ٤بةةال ْٗاٜةة .١عٓةةد ْٗاٜتةة٘ عتةةا ٠بعُةةز ايةةٛرد ،طًتٗةةا تغةةب٘ ربٝة ايغةةجز ٚايشٖةةز ،بٝةةدٖا
حةط
نتاب ٚقًةِ ٜظٗةز رعةاق ١أصةابعٗا ٚتغزٜةد ٙعًة ٢صةفحات دعرتٖةا .عٓٝاٖةا ايبٓٝتةإ أٜكظتةا َّ
اصُاٍ داخً ،ٞبُٓٝا غاسٍ ايٓض ِٝبتالت ععزٖا ،عبدا ايفضا ٤أَاَٚ ٞاصعاً.
تذنزت نٝف نٓت أدرظ ٚأْا َٓبطح عً ٢اضضري ،٠أَةاَ ٞنةت ٚلة ٤ٛايهةاس ايةذٟ
تٓٛظ ببايت٘ٚ ،أحٝاْ ًا ٜٓطف ٤٢ألقةٌ ْضةُ ١أٜٓ ٚفةد نةاس ٙأٜٓ ٚهضةز اصةش ٤األٚصةط َةٔ بًٛرتة٘،
عألطز إٔ أيضكٗا بٛرق ١عًٗٝا ع َٔ ٤ٞرلاب ،ٞشةف َضةاح ١ايزةٜةٜٚ ،١بةدأ ايضة ٤ٛبةايرتاقط
رقضات غري َٓتظُ ١أعاٖد ًٗا عً ٢اضا٥ط ،تدَ عٓٝاٚ ٟمتتً ٧حٓجزت ٞبايدخإ َٚ ،بيةو
ال أتةةزى ايهتةةاب بةةٌ ٖةةذا ٜشٜةةدْ ٞعًةة ٢املثةةابزٚ ،٠حةةٌِّ املضةةاٚ ٌ٥حفةة ،ايكةةٛاْ عةةٔ ٗةةز قًةةىل،
ٚنذيو بعض ايٓظزٜات اهلٓدصٚ ١ٝايزٜال ١ٝايضعب ،١حت ٢إْين بتد قةادراً عًة ٢اصةتعاد ٠ايهةثري
َٓٗا أٚ ِّٟقت.
تغَّٝز يْٗٛا عٓدَا رأتين ،إال أْٗا متايهت ْفضٗا ،ابتضُت ٚقايته أٖةالً بةو ،أْةا أدرظ يٝةٌ
ْٗار ألجنح بتفٛم ايبهايٛرٜا.
 -أْا جنحت ايضٓ ١املال.١ٝ
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 ٌٖ -أْتَ عاطز

ايزٜالٝات؟

جًضت عً ٢األرض ٚعٓدَا رددت نًُ ١آْض ١قايته أْا ٖال.
إيةٚ ٞاالبتضةاَ ١تةشٜٔ
ت َّ
تٓاٚيت ايكًِ ٚايدعرت ٚبدأت اضٌَّٚ ،خالٍ دقا٥ل نإ اصٛابْ .ظةز ْ
عفتٗٝا.
 ٜإهل ٞأْتَ ععالً عاطزا ٌٖ يوَ إٔ تضاعدْٞ؟ ..إبٕ ٖٝا َع.ْٞضٝت ْفض ٞحضزتٗاٚ ،أْا أراقبٗا  ٖٞٚباٖب ١إىل املطبل يتعد ايكٗ .٠ٛغ َٞٛٝتعبل بٓةد٣
ال حةةٌِّ بعةةض املضةةاٚ ،ٌ٥عةةزب بعةةض ايٓظزٜةةات .بعةةد صةةاعات اصةةت٦ذْتٗا،
عطزٖةةا .غنضةةٓا ط ةً ٜٛ
عةةهزتين ٚدعةةتين يشٜارتٗةةا غةةداً .الَضةتْ أصةةابع ٞحزٜةةز أْاًَةةٗا .ابتضةةُتْ عٛعةةدتٗا خةةرياًٚ .قفةةت
خارس بٝتٗا َذٖٛالً ال أعًِ َا حٌَّ بٚ ،َّٞنٝف صأ بٛعد ٟيذاتْ .ٞظزت إىل األعً ٢حٝث صطح
ايبٓاٜةة .١ابتضةةُت ٚأْةةا أْةةشٍ ايةةدرس َتٛجٗ ةاً إىل ايبٝةةتٖٓٚ ،ةةاى أحضةةزت ايهتةةىلٚ ،بةةدأت أقًةةىل
ايضفحات ٚنًْ ٞغ ٠ٛباْتظار ايغد.
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ألقت ب٘ األٖاً كصٕر ٚعم ٜصك ٛاألمل ٔأٌا فتا ٚال أدبأس العغزَٖ وَ العىزٔ ،ال ع٘ ٞمنَ
عننَ كلننى صننٕ ٝأٌننأ عٍننىلوا أٌ ننز رآ ٔأّنن٘ ج اًننزح ٚأرآ ٔأّ ن تا عنناه تا وكننىلٔ تا ذبتغننىل فٗننْ
ً وغننزا تا وضننتىلٖزتا كريٌننْ اىننز وضننتٍأٔ ،أٍتننا ٙا ىزأ نناُ
التجاعٗننىل ،بعننىل أُ كنناُ شننٗ ت
اًكتٍش أُ ،عفتا ٙالٕر ٖتاُ اًخض تأُ ،أىلٖمتا ٙاًٍضىللتاُ كريٌّىا الذِب اخلالص.
كٍت أعٗػ هٗا ٚرغٗىل ٚج مممكيت ون رونٕ ٘ ٔبنه أِمن٘ ٔأانارب٘ٔ ،كاٌنت رٔج ال ّجنٛ
ٍتقن ج أحنا ٞاًىمكٔ ،ٛكاٌت طٕٗر الضًً ذبمق ج مسا ٞالٕطَ رآ أُ ظّنز غزبناُ ا ٗ نٛ
اعرتضت طزٖق الضًً.
اله ت ع ٕب ٔأّ٘ أٔه وز ٚعٍىلوا مسعت أُ أو٘ الذ ٙصافز وٍذ أعّز عالق ج الغابنا
ٔصننص يننقٗ ال ذنتىننن ٔ ُٔ طعنناً ٖضننىل بننْ روقننْ ٔاهتغننىل التجاعٗننىل ج ٔأّنن٘ ٔلقٗننت عننفتاٙ
المتاُ كاٌتا بريلٕاُ الزبٗ أي تا كٕران ٛوزٖني ٖابضن ٛعٍنىلوا وزأنت ألٔ ق ينىلٖقيت ا ٗ نٛ
اليت عشوت عم ٜالضفز لًصتقزار ج بً غزٖ ٌ ٛا ٟٛٗرمبا أكُٕ اىل مسعت بامسّا كا ًٖٕ.
التقٗتّا ٔاميب ٍٖ ض أًاتٔ ،افت أواوّا وتغ  ٛبا شُ ..أعاٌ٘ فايٗن الٕ اق ٔ ،عتّا رغني
ٔهل٘ ٔهألت روفنا ٞونٕع٘ عٍّنا ،فضنز ٝا نشُ ج هٍجز ن٘ ٔاوتٍنق ينٕ ٘ ٔمل أٌن ط بكمىنٛ
ٔاهىل.ٚ
امت ج ٌفض٘ :كٗي صرئ ق رفٗق ٛربن٘ بنً عنٕ  ،ٚكٗني صنرئ ق ٌّنز ام ّنا العنذب النذٙ
كاُ ٖزٔ ٙأٖاو٘
ٌٔ ننز رلّٗننا بعٗننٍه فٗضنناُ وعنات ..لتٍ ننز رلنن٘ ٌ ننزا ال و الٗنن ،ٛباًقابننن كاٌننت ٌ زا نن٘
وضطزبٔ ٛاميب ٖعتصز أًنات ،فىنا كناُ لن٘ رال أُ اٌنىلفعت حنِٕنا ٔضنىىتّا رآ ينىلر ٔ ،ٙعتّنا
ٔٔ عت فّٗنا أٖاوٍنا الزاٟعن ٛبضناعا ّا ٔ ٕاٌ ّٗنا ،اٌتشعنت أضنىل ٙوٍّنا ٔأروٗنت ٌ نز ٙلٗضنتقز ج
األرضٔ ،وضٗت ال ألٕ ٙعم ٜع٘ٔ ،ٞصالت ب٘ اخلطٕا رآ الغارق احملاكًٍ ٙشلٍا ألأىل أااربٍنا
ٖىلومُٕ رآ وٍشلٍا أفٕاأات ،فاارتبت وَ ابٍ ٛوال٘ ٔامت هلا:
نن أًِت بى ٖا صار ..ٚكٗي هالى ،مل أرَك وٍذ وىل ،ٚوا صز ِذٓ الشٖار ٚاجلىاعٗ ٛاًفاأ.ٛ٠
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نن أٍ٠ا وٕ عه
نن ًَ؟!
نن عىى والىل
ٔاّقّت بصٕ وز ف رغي أً٘ ٔامت هلا:
نن البىل أٌى متاسهٗأ ألٗط كذلى؟
نن ال ٖا وزٖي أٌا أا  ٚفٗىا امت ،فقنىل ا صنمت أونى وٍنذ
ٌصنني صنناعٔ ٛأو ٍننا بننريُ عىننى أ ننآ مل الغننىن وننَ سٔأتننْ
ٔصٗضافز بعىل غىل.
نن واكا؟؟
ٔ ومت كالٍضز ألٌقض عم ٜهقٗ  ٛعى٘ ٔامت لْ:
نن وا ِذٓ؟ أأٌت وضافز هقات؟
ف ٍ ٜرأصْ ٔالىلو ميأل عٍْٗٗ ٔأأاب بااتضاب:
نن ٌعي لقىل أ  ٜمل الغىن ي اج الًٕٗ.
نن فقمت لْ حبىل:ٚ
نن أ ٙمشن ِذا؟ أٖمىُٕ مشًت ٖٔفزإُ حوز؟ ألضٍا عاٟمتى ٍِا...؟
نن ٔلكٍْ مل دنب بكمىٔ ٛاهىل ٚبن بق٘ ٔاش تا ٖزٌٕ رآ هىلٖث٘ ،فقمت لْ:
نن أأب ٖا عىآ ..أٌضٗت كي امت ل٘ ٖا بٍٗيت ..أٌضٗت كي عاٌقتأ ٖا أبتِ.
فاارتب وأ ٔربت وٍكيب ٔالنىلو ٖفنٗض ونَ عٍٗٗنْ هتن ٜبنىلا ٖكمنن أفٍٗنْٔ ،اٌتنشق عٍٗٗنْ
وأ ٔغا ر اًكاُ صزٖعاتٔ ،طز رآ غزفيت ٔأغمقنت ال ناب ومفن٘ ألرون٘ بٍفضن٘ عمن ٜالضنزٖز،
ٔمل أكَ أععز هٍّٗا رال بريمل دنتاج اميبٔ ،اهتضٍت ٔصا أ ٙاخنزطت ج بكا ٞهارٔ ،بقٗت
عمِ ٜذٓ ا اه ٖٕوات كاوًت ..ال أبزج فزاع٘ ٔال أععز رال بثقن أضى٘ٔ ،أٌا عار  ٚالذَِ و عثزٚ
األفكار ٔاش ٛالٕأْ ٔضجٗج الصىت ٖكا ٖقتمأٔ ،و همٕه المٗن ٍّىل ال ًًٌّٔ ،ضت ونَ
ً أ ريونن القىنز ٔالٍجنًٕ ونَ
فزاع٘ ٔٔافت أواً الٍافذٔ ،ٚرفعت ٌاظز ٙرآ الضنىاٍّ ٔ ٞنىل طنٕٖ ت
هٕلْٔ ،كريٌ٘ أعٗىل عزٖص هٗا ٘ الضابق ..ٛكريٌ٘ القىز ٔهٕلْ الٍجًٕ ذبتضٍْٔ ،وَ ي ٍا ز
ج بنال٘ الصنٕر،
الٍجًٕ وَ هٕل٘ الٕاهىل ٚمٕ األوز ٔ ،ٝذكز أٖاوات ومت ونَ الفنزاو ٔ نز
ٔكٗي بىلأ أٖاً الضعا ٍ ٚضاب خبفٔ ،ٛامت ج ٌفض٘:
وا باه الٍاظ ٖرتكُٕ أٔطاٌّي ،وٍذ سوَ كاُ ٖغرتب عخص ٔاهىل وَ عاٟمن ٛبريكىمنّا أونا
اآلُ بق٘ الغخص ٔهٗىلات ٔاغرتبت العاٟم ٛبزوتّاٖ ..ا زِ ٝن صٗعٕ ُٔ؟ ٖٔا حبنز النذكزٖا ِ ..نن
صريغزو ج ااعى أً صت ىمأ رآ عص األواُ أوٕاأى؟
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ٔمل أيح ونَ كنابٕظ النذكزٖا ر اال ٔالفجنز ٖزصنن وطٕطنْ األٔآٔ ،كٍنت هٍّٗنا أٌنش
ع ا ٘ ٔأر  :لَ أبقٍِ ٜا ٔهىل ..ٙلَ أبقٍِ ٜا ٔهىل ..ٙصريرهنٔ ،اٌطمقت كالضنّي ونَ غنزفيت
ألاي أواً أو٘ ٔأٌا أٌ ز رلّٗا بعٍٗه صٕ أَٖ أوكثتّىا ج عٍّٗٗا بإيزار ٔمتا ٔ ،امت هلا:
نن صريرهن
نن ٌٔ ز رل٘ بعٍٗه باٟضته هشٍٖته ِٔ٘ ك٘ حبزأ ٛاالت:
نن ًَ صترتكٍٗأ ٖا وزٖي ،لمٗريظ ٖغزاأ أً لم ٍه ٖقتمأ ،ال فطز ٙاميب ٖا ابٍيت.
نن عٗأ ٖا أوآ ..فكمّي زكٌٕ٘ ٔهٗىلٔ ٚرهمٕا ،لَ أبقٍِ ٜا ٔهىل.ٙ
نن ٔأٌا؟ أأبقٔ ٜهٗىل ٚلم شُ ٖقتمأ ،ال ذِيب ٖا وزٖي.
نن صاحمٗأ ٖا أو٘ ،لَ أصتطٗ ال قا.ٞ
نن ٔأأمت بٍ ز ٙج أحنا ٞاًٍشه ٔامت هلا بصٕ وغمي بإً :
نن الٕ اق...
نننن ٔغننا ر اًٍننشه ٔٔأّنن٘ ٖعننج بالكيفبنن ٛألصننا ج عننٕارق اًىلٍٖنن ٔ ،ٛوننٕع٘ دبننز ٙكننالٍّز
اهلارب هت ٜبت أأّن ٔأّيتٔٔ ،افت ج الطزٖق بعنىل أُ ٌناه ونأ التعنب أل صنن بنريو٘ فنرت عمن٘
ااٟم:ٛ
نن وزٖي؟؟ أَٖ أٌت؟؟
نن صريرهن
نن رآ أَٖ؟
نن رآ عٗأ الٕطَ ٖا أو٘.
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ّهّتتتتٌ خونيتت ت
كانتتتتش خوصتتتتّضُبٕ عتتتتا يفتت ت ش َعًتتتتا
ًتتا ت
يف "خول ت ك" خوتتني ِ
خوض تّتني ،و َدخ يف خا خايتتا تُ تتا ر
خوفّهٕ َخألب ٗ ...
كُفّ،تتتٌ خواتتتُ خ٘ ر بتتتْ فِتتتُ يفتتتافّٕ تتتتو
خوني،ام لٖ َ ًٌ خحمل َك لظٖ خوصمس خمل خفنيتٕ
خواخٙمٕ وٌ احال ٌو خوني ِل ف اخِٕ هلاو
َامبا وو ه ّ ًْ،حتش شطخايف خونيرب ...
تتُى خملاتتافٕ بُِلتتٕ تت ع ِتتٕ
حتت
َأب ٗو كاى ًِجع فُك ظًت اتااٍ تاًتا
صُ ٌ خسرتخحٕ تّاخنّتٕو تها ّتا نفاتٌ تت ٔو
َاااٍ ت خيفَ .كاى اااٍ تطُخ ا وٌو فنيا
أَ ٗ تتٌ كاتتلٌ َيفتتلفٌ ن ناتتّاى خوهًّتت و
فًُ تنيغٍ خٙما ن صاحبٌو شتا٘ يت خ أم أ تٖ
...
"َوَ َم ّت يف ن مايف أحا ِثك ِا" ُ حمما " خولص ِو َخوثمان !" تتت عتا وهفاتٌ َتتو َى
أى ِصل و اللشْ ن فيهٌ تنياانٕ ّهٌ َ اااٍ و فضخك تل٘ فٌّ .أاخ أى ِصااك اااٍ ت،لٕ
خملنياانٕو فنيا حلمااٍ:
تتتت أ ت ْك ِتتا ِ،تتٓ،و ِتتُم كه تشو ف ،تّتتاو َ هً ت حمتتاَ خ ت ٓ َاخ٘ خحلاتتهاَخيف تتتو هتتايف
ش صت ت نيتا خوطا تٕ كهتش
ش او ا أسّط لّك .أش تا لتٖ استهكو َحت كهت و
هاك؟ كه ر
أع تتتك عتت ل خأل اواتتتٕ بصتتتّٕ أى ،بلثتت ه ،تتتا خونيتت تض لتتتٖ خألا و ف،هنيتتتالو َ تت ت تتتو
خملصاكإ َخو  َ ... ،للّمشو أى ،خ خوف ص ...
تت تا وك عا فَِش أفنّك؟! حت،ى ِا صاِنيْو فمخاتُ ك ت َأ أفنتاٍ فنيتلو تل أ ضتا ٍ
ش
ش أى ا لتْ عتا خن،ونيتش خونيترب  ...أصتبخ ر
كلًاُِ .م فهش أم حمما ته سبلٕ أ تُخمو أحاات ر
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تو َدى خو ِصٕ  ...ص خيف خوني ٗ اس،ين َ اس،رًاو حضهشْ علت،و كمتا خناتاذ يت خ خونيلت ت
أدعً،ا َ لٖ ،بايف ُّ ًاو أ ت ف ست انًا خ تا َكاتماو أوفتً،م َأوفتُنْو و تهتين أكتو
بما ا ّ  َ،نيو ااًا خهلل...
حلُّْونتٕو تتع أنتك
تا وك هض ؟! ...آٍ ونيا فًمش لّك  :ف صك كانش علّلتٕ ً،ِ ...مُنتك ا َ
ها ص تا ِهاوٌ خ و آ م!! خحل تلك  ...و هك ،فشو لٖ ص خيف خآل يفو أتتتا أنتا فلتم أ ت ف
سُٗ ن مٕ َخحأ  ...سأعُ وك نبأ أاٍَ ألحاٍ عل :أشاايفْ وْت أم حمماو عبل َفا ًا ثالثٕ أِام
فنيلو أى أصلا َ ...أنا أ لم؛ حب ؛ يل وبتّشر اغبني أم اغبً،ا  ...وللًا شتا٘يف تُ ِلْ! ...تتا وتك
هض تو اِا؟ ِلا تو جما ول الم  ...عا خعرت ها تو كاى " ُ أاا" تت ُتخ ٕ خوضّلٕ.
َيفع ِاٍ لٖ أفنٌو َصاح:
أنتتتتتتتتتتتتتتتا ّتتتتتتتتتتتتتتتتال خونيتتتتتتتتتتتتت ت تض

أنتتتتتتتتتتتتتتتتا ّتتتتتتتتتتتتتتتتتال خملتتتتتتتتتتتتتت ت تض

َ تتتتتتتتتتتتتٌ خونيتتتتتتتتتتتتتبّٕ ِتتتتتتتتتتتتتاخَٓ

َ تتتتتتتتتتٌ خشّ،تتتتتتتتتتاأ خيتتتتتتتت ت تض

كاى صُ ٌ ِلللتع أَ خوني ِتٕو فّنيتل أعنيتاياو َ ،تّنيّة شتًّٕ خونيتبّٕو َِ،لمظتُى ستلفا
أَ خوبّضٕ تو أياوًّم .ناَ لض خونيبّٕ أصتا ع ع تِ،تٕ تلاتا٘
بلم خحلالَٔو باوب خوف ن
أتا خول ٔ .
صبٌ فلال َ ٍُ خونيباِاو ف خحُخ ِلخاُنًا لٖ تً ٍل تطّل
كاى أ ُ حمما ِنيُ اااٍ خوضتّٚلو تثلتٌَ .تتو دنتاٍ ،تان ستلٕ خوبتّض خوتني ِلتُ ًتا ن
خملاِهٕ تلّ ٕٚأَ شبٌ تلَّ .ٕٚعبل أى حيافٓ خواكاى خبطُخيف ك ا ِبا  ٌ،ت ٔ أب ٗ:
أنا ّتال خوني تض

أنا ّتال...

عطع نصّاٍ ح مللش أتاتٌ ا ع و ٍٔ ت تّتٕ لٖ ب ت ًاو فاًهٖ َخو،نيطًا.
خنربٗ أحا خوهاتا٘ َعا :
أ ُ حمما أنش ،لاٗ لٖ أتُخ خوضّلٕ!
أ لاتٗ؟ ملافخ

نيُ  :ننيّبك ِا ا ل؟!

أب يفو ا ع خول ٔ تو ح م خواكاى.
ح م خواكاى؟!
خا ل اااك َسه ،لم

ي خ خألت لا خح،ااٙك ي ٍ خو أس لٖ خونيا !

لا َبا ٕ ِا سّآ! ااآ ِ،خ ك وُ َع سا ٕ كاتلٕو ألنٌ ل ٌ أكثت تتينو فًتُ
حيملين فُك الٌ.
كاى أ ُ حمما عني خونياتٕو أا خولّه و فبطخٕ خول ك ه،ني أ اخ خ ّ خوتاخبلْ
وارت ٌ خولّ،نيٕ خو اُ خ٘ أَ خوني صاا وُنًا أستُ ت خ٘ عتاتًاَ .كتاى ِلت ف ّتاخ "شتلٕ" خوصت خذ
خألا لٕو َعا سنيٍُ غ ت ٔ "ل خونيا " ...
ت خو أس خملرت ٕ فلٕ َخحأ َمت،ت ،ني ى تو خوباتّا٘.
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خآلى ن ،لم!
فضلو ِا سّآو يايف تا هاك!
سهخاكمك حماكمٕ ا وتٕ! يتايف ِتا ببأ تُ أاتاخخ بببّصتٕخخ فااغتٕ مبثا تٕ ستجا ٔو فتال
جيُد أى نيُم حم مٕ ال سجا َٔ .ي ٍ خوطاَوٕ تهضأ خونيايفْو َأنا عايفًّا!
ْ٘ اشّصٕ! َف شُيا أتام خونيايفْ.
ع و أًِا خملً،م فُك خواجا ٔ!
َمبا أى تاٙع خونيت تض ٌت ٌل خٙمتاو خست،طاذ خوللبتٕ ََعت ته،نيتبا فتُك خشّصتٕ اخفلتا َ ًتٌ
ش فًّتا أوتُخ ٌى اِتأو فبتاخ َ ت وٌ
خأل تت خألبضت خونيتا،و لتا أى كتش خوصتمس فّتٌ نيلتا فخ ت ْ
سخلٍّٕ اعطا٘ وطّفٕو ت،أ طا سلّ ٌ،اخو َكأنٌ ِني أتام خو ات خ.
ننيتتُ أى ببا تتع خولت ٔخخ تتتو حنيهتتاو َوتتّس تتتو حت ا تتل غ ِت وونيتتا ستتنيل تتتو ّت ببأ تتُ
سلّماىخخ ...
سّآ خونيايفْ تت عابلٌ أ ُ حمما تت أَ أنا واتش غ ِبتا تو خوضتّلٕو أدَايتا كتل أستبُلو
َأ ُ حمما وتو ِ تُى غ ِبتا أٓ ع ِتٕ َِ،ايتاَ .ثانّتا جيت أى ِدكتا شتًُ ر أ ت خا ستنيُ ا تع
خول ٔ تو ّ ببأ ُ سلّماىخخ!
طُت

خملاأوٕ ِا" ُ حمما"و غ ِ أم ع ِ و أب جْ ا ع خول ٔ ...

أثهتتا٘ فوتتك خًهٖببأ تتُ س تلّماىخخ ت،ظتتاي خ ،اتتُِٕ أب ت خف ببخواتتجا ٔخخ ثتتم ستتخ فجتتأٔ
ببخشّصٕخخ تو حتش عاتْ اٙع خوني تضو خو ٓ يُٗ تباش ٔ لٖ عفاٍ خوهخّل َص خ:
آٍو ِا أَ
خ

خو الذ!

أ أ ُ حمما ن خوالٕو َوُ يا وصرجت اأسٌ .لنيش خوالٕ ثنيلٌو فً،صمش َكُا ّضًا.

افلٌ خوهاتا٘ و خألا :
سلّمٕ ِا أ ُ حمما
وله م خهلل! نيُوُى سلّمٕ َعا خداكت عفآ َحتطمش أيفال ْ .سأش ُكم َخهلل غاخ...
يبل عل ببأ ُ أااخخ صاح خحلانُيف .سًّ،مُنٌ ف،ح مخاأ ال ابنيٕ.
َ تأ ُى حبماعتٕ أشتا تتو ستا نيا ًا ...تتو
ِا مجا ٕ ت،تٖ هً،تْ "َوتانا م"؟ شت شتً
أستتبُ فنيتتل ح تُتو،م تنيتتطبٕ خوتتاكاى ن تاُ،ص ت  ...تت،ت،م خوص تاتخ تتُ كاتتتل ن هتتاَ
"ف تٕ" تو خولخمو فا  ،ا تدكاخ أنٌ ِص تٓ فخ تا فخك خولخم .وبا،م ا خ٘ خحل ّمو تا شا٘ خهلل!
صخ،م تا،ه ِو :تك فاسا  ...حت،اج ن الجٍ س ِع َ ...فخني،م تتٌ صتُكٕ تّ،هتٕ أبتاايف
صُخ ٌ  ...اها ِاٌِ َ ًا َعفا ...
اّطٕ ببأ ُ أااخخ سه يفٌّو فأ ُ حمما صاحبها ...
صتاحب م؟ تتتت عتابلًم أ تتُ حممتتا تتت تتتا فللتت،م تْ ِفللتتٌ تتاَو كاتت ّ ،ضتتْ َظًت ٓ...
سأعنيا خحل ّم أَ و َ لايا ن خحمل مٕ!
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ّضا ك سلّمٕو أم ِا أى ن ص

لًّا؟! تت عًنيٌ خ مّع.

ِاَى أى حتُتوتُخ خملاتأوٕ ن خهلت ،؟ و ِتا حبّبتا ْ .غتاخ ست،ابلُى ن حم متٕ حنيّنيّتٕ
َوّاش ً جيّتٕ كما فلل،م!
كم ٌهًا؟
ص َى ّضٕو ِصًا خهللو ٌهًا و اى!
َِلك تو خهلل! ٌو خوبّضٕ ف نك أَ ف نك َنني

لٖ أ لا نياِ

نلم؟! أ ِانْ أى أ ّلك ّضْ او أ ا ؟ أ َا أنا َااآ بُخ خوهًاا َ صرتٓ خوبّضٕ..
ولهك خهلل أنش َ ّضكو ب فضل! ناَوٌ أ ُ سلّماى خول

.

َخوالٕو يل يْ ال ٌو؟ يايف و ٔ ثاوثٕ.
سهلطّك أفضل تهًا ُ .أاا أ طٌ سلٕ أفضل َأ تا تهًا.
صبُخ وْ كأسا.
خسخ

طخ،ك لّك خوللهٕ! ...

نفض أ ُ حمما ثّا ٌو ثم خع،ا اااٍو َش ل ِلللع نيُ ٌ خمل ناى:
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أنتتتتتتتتتتتتتتتا ّتتتتتتتتتتتتتتتتال خونيتتتتتتتتتتتتت ت تض

أنتتتتتتتتتتتتتتتتا ّتتتتتتتتتتتتتتتتتال خملتتتتتتتتتتتتتت ت تض

َ تتتتتتتتتتتتتٌ خونيتتتتتتتتتتتتتبّٕ ِتتتتتتتتتتتتتاخَٓ

َ تتتتتتتتتتٌ خشّ،تتتتتتتتتتاأ خيتتتتتتتت ت تض

عودة األمل
نبوغ أسعد

ـشاذا بعد ؼرا اذكفط؟
بحكتتو ـؼصظتتل اذعػتتكنتت مصظتتو ـشتتاذا تتد متتصػ
أماط بسـمل ـضتكن اذةرتب بة ته اذقتساث ـأو اذفمتدن
اذةاترهت
جعو أـد أػ أخربد بأغكاي جثرين مػتستو بؽتا
اذسـح شرتددنتت متعكو ذف حيتد أشتس ترتز كعرتخ تعتدس
تتغ اذطتتقس ـت ةتتو بةسبتتل وا تتو اذتتسـح ـأظتتا أظ تتس
كعكخ ـؼصام تفضالػ ذحل أظطتت بحرصته تطتاوس
زمرته اذعصتستت أعتابعل اشستعػته تت رصظ

ذعحفػ شعتا
دوتتٍ بر تتخ ـظتت

زـمتتتخ ادتاستتته باذتتتب ـ عقتتتفاػ

اذػتت اا اذتتترم متتسد اشػتتتا س اذساجتتدن شعتتتر ضتتتع
ا ةتتدب بأظؽتتا دوعتتو شتتج تثتته شـتتتل اذتترم تتتف شعتتر
ضتتعفابتت تتتسج شتتج غقرتت عتتةريقغ أعتتاز اذتكتتان
ب كازؼتتا اشعتتاجظ دـػ أػ قػتتعس أمتتد اعاظتتاتلتت م تتو
جربا ـختستا شغ ادتاشعهت
ع كه
عد اذ

شة تز اذعصتس ت تن أظفوته ـمكفقته تعتكؼ ـمكتدن ضتعد ـ م كتبتت ختتس

احتت ـتعفد شعؽحه عد اشطاي ذ عؽل ـات اتؽا جأط ذ طا د غقركؽا

رو زام ؽصا م و خيردا ذرعفطت

صرتؽا

دزـضؽصا ـتطتؽس
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عدؼا تدخز إىل غسو ؽا و

ج زأضؽا رو ـضادن بازدن

عةكج ذكز غفقز ذكظ وكؾ إ بةاقا

ذجسقاب ضٌصو شغ تحسازؼا عقحاب األقاط رو صس سترتث شؽدـزت
آؿتت جض أظا ت اظته ـ تعكقه اذػد تكه شذتو أختاا شتغ ات صتج ـتةاذكتدؿ اشؽرتًته قستحتب
غساًحؾ اشعةدنت

اآلواط ـاذقفامؼ دـػ خجز أـ مكاي ـحياضب اذطفم رو أبط خطأ ذف ـبج

تدب إىل اذ كتتو بعتتد ـدا تخ ـدشتتف ل ت رتتز وكتتابلتت و قحترت أمتتدؼصا ذتتتاذل ـ ذتتدشف ل
اذعاشوه شغ برب شقجف جرصاتخ شاذو تسػ

شطصعل آخس اذركز قاشغ تعرو ذركز زـظةتؾ ـذرعؽتاز

مطعؾ عدشا ظحفػ شعا ظطرتث ذت اب اذتب ـضتغ صتفا غفاز اشدقعه ـظ ةعو بكايمكعؽا اذع كتت
شغ ضكطصٌغ رل ب ز أػ أظاط ـقطأذ إذا شتا جعتو ش ع تهتت ـؼتز تعاـذتو جفبتا شتغ اذع تري
جل أض عكد بفتل

اذ

احت

جرصاتخ برطض ذرجساح ظاشل تكدا ـبعصت ـ ترتجل اذعفز ش لي جل قط عكد ؼرا ادتطد
مكفق تتؾ ـغت ابؾتت وأ تتحخ ـأبتتفس ذتتخ أم غت اا ؼتترا ذةتتد ش تتو زبكتتج اذعصتتس ـؼتتاؼف خسققتتؾ قتتدث
ظابفع اذسمكزت
و ةفس شا أمجز ارتسقف اذرم ت طاب أزابؾ اش ك طه ذ جتدد بسا صتؾ بتسـح اذتكتان

و تز

اذسبكج إذا جعو ارتسقف وأظتا اذسبكتج اذةتادط ألتتدد أـزاث غت ابخ أق ؽتا األظثتو اشص رٌته اذعا تجه
قاشغ شعح

مب اذتكان أهلرؿ اذدزته حت

وةرو أم خ جرصه تعطكتخ مةتخ جتأظثوتت أظتا

أ ػةخ بحز شا حتصرؾ ؼرؿ اذحرصه شغ شعاػ ضاشكهتت و ححو خبجز ـبرو ذخ ـأظتا أ ػتةخ
جعػت شذكده ذطكدظا قفضف ذحغتت ؼاااا دظا ذرترتدد قتا م كت

تت اظطرةتل بسمرته تدقتدن ذرحكتان

اذت تطتتسبرو شتغ بت ضتعفاب اذعصتتستت ـاشز تتل مةتز زـمتتخ بطتعابز اذعصتتس اذعدقتهتت أقة تتل زـمتتخ
اذةاوكه

جؽفا اذ الط ـاتسجل شؼفز غ ابخ ت ق ح بعد ؼطفس اشطست

ـأـ دمتت جكتتف ضتتأـاتؽؽض ـأبتتفس هلتتض بتتأػ أشحتتض اغتتةه ضتتكح ةسـظ
صسم أـازم ظ سم عؽض جل أزى ظ ساب ا م ةاز ـات صج ااذا قعع
ؼتل ذم اشتسأن اذقا تره اذفوكته ذصـتؽتا تعػتت غتابا ق تةسؼا ضتعا ـا
باغره ضا ؽا جكف ضكفاتؾ أبعاًل جالط اذعاع ـظ ساتؽض م ك
تستح

ـضتتأبةو غتتفاس
؟ ـشاذا ضكةاس ت

أ رتض شتا تتدـز شتغ أباـقتز
ؼرا مةخ

اذتكان ـأظو

إمثا أـ وامػهتت ذةد بصو بدـزد جأط ـشسبكه ظاتحته م تو ـعترو بؽتض إىل بتس األشتاػ

اذح ت ري شؽعتتدع ـاذ تتةري غ كتتب ـضتتفا تصـتكعتتؾ مةتتا جصتتا تتتصـ غتتةكةؾ جالشتتخ عتتحكح
ذحع
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أتسؤ رو شقاحت ؽض برذخ ـأغعس بارتجز شغ ظقطلت

عودة األمل

ذةتتد تحرصعتتا جتتثريا
أوحس باذطقستت ـضأبةو

ؼتترا اشف تتف ـأزتتتف أػ قحتتفػ بتتسازد مايمتتا ؼتترؿ اشتتسنتت جتتل
اذ رد ألجصز اخ

اعل جط كب كب أػ تحفظل أجثتس تتسأن

اختاذ اذةسازت
وادم أزتفد ت ة

رل أجثس مما كب ذةد ماـذو اض دزا شػا سؼض بطسقةه اشتصاحتت

وحاػ زدؼض تازما أمدؼض باس بعد اذحربن ت ته رتسا ـاآلختس بتاس ذتف متد ذذتخ ضتفا أب رتؾ
بكدمت
ذكعا قا م ك
خستو

إظؾ زتسد جالط ضفا خي عاػ ذفابج األشس ـق أبرصاػ شج شسـز األقاطت
اذكفط اذثاظل بعد ضقسد ـأظا

ماذه ضتكٌه تعصتدب أػ قع تسا إذتل ـقطتأ ظل شتاذا

أو بل؟ ذحعؽصا جتاؼالظلت
اشؽعدع قػاؼد اذ رقتاش شتج شـت تؾ اشدذرته اشةعتا ـاذط كتب قت حرض بؽاتقتؾ ادتتفاس شتج إمتدى
عدقةاتؾت
دب إىل غتسو أبحتل م تل اذعتاوس آؿ شتاذا وعرتو بعقطتل ـا تكب اذطتاجغ بت ؼ تاا
اذةرب ـضؽفس اذسـحت
متس اذػؽفز ـبعدؼا اذطعفاب ـبد تصـ اب اذط كب ـاظ ةز إىل شعصذؾ ـجرذخ اشؽعدع شتج
شـت ؾ اذ غازب شغ شـتؾ أخكؾ ـأزغص تؾ رتو اذطتحغ
تسد صرتل

بكتو هلصتا بعكتدا ت ـأزغصتاظل رتو

إمتدى اذتدـاًس اذسيمكته اجته أظتؾ غتري ًتت بتأط غ كتب ـشؽعتدع أػ تحتفػ اشرته

بفوكؾ ـبد ظطا أػ ؼرا اذعصز ؼف شغ أـعرؽض إىل ؼرؿ اشسامز ـعسب أظ تس أػ قعطكتاظل ش تسـوا
قحقك بفب قفشل غتعسب باذترس ـا ظحطتاز أشتاط ذاتتل ـظتدشو رتو تتسد صرتل ـزمتو أذـم
جصا ترـم اذػصظ ـزاي اذ حس ـجصا ترـم اذطعابز

م غ اهلػتكض ـمكتدن بت تتدزاػ شعتصس

و ق ت وكؾ ضفى أظ اذرجسقابت
ضتايب متتاذ اذ تحكه ـو أ تتد أزغتب

تعتتاـس اذتدـايتت ـأـ دم ظطتتفا بتأػ هلتتض أشتا أمسبتتو

غ ابؽا ـتعرو شغ تطدؼا تطسا ألبداشؽض جل قعربا إىل بس األشاػت
ترطو رو أزقحه

شعصذل اذ ةري ـزمو أت قح ستطاب اذ رقصقفػ ر أغسد اشرز اذرم

قةصـ برب اشؽجفز جز ذكرهتت ـإذ بؽاتقل اشرةو رو اذطاـذته قتسػتت اذ ةطتؾ شع ةتدن أػ قحتفػ أمتد
أـ دم ذحعؾ زبض غفقز ذكظ ذ رتدظاتت و حتو ارتت اذتفـــتت شسم تا م كت
أخطأ

تت ا ةتدب أػ أمتدؼض

اذسبضتت برو شغ شعل ذعرخ شتطٍ وةاس ؼز ظطكو عفتل قا ذكعا؟ قتا ا

ـأغ اث ؼصطاب عفتخ اذداوٍتت ق دـ ؼعاد ذ ظ

اشف ف تت ذحعؾ عدشا

جتض أغت ابخ

حخ غعسب بصذصاس
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ك تتاح جكتتاظلت ـعتتسخو برؽقتته اذةسقتتتتت وتتاااادم م تتكب شتتا شذتتو رتتو بكتتد اذتكتتانت ـؼتتز جعتتو
تع ةتتدقغ أظ ت شكتتو قتتا م ك تتهتت ذةتتد ش تسزب ب تتسـا عتتع ه ضأغتتسمؽا ذ تخو مةتتا ـؼتترا اذتتسبض
ام ق ل بؾتت ذةد أزضرو ذخ ش رةا ذر عخ اذةسقب ذحل تةفشل باشػسـ اذرم غاشا مرصو بؾتت أزقد
أػ تحفظل مسن ظقطخ ـذكظ ألمد ركخ ضرطه او حل ستال ذألذ طه ـضفا أبدط ذخ شا حت ات
أظتتا اًتتد قتتا ذكعتتا اظ تتسق أغتتؽس ـأجتتفػ
ش ق حه

25

م تتغ اذتتفغغ ـم تتغ بر تتختت أزقتتد أػ أذةتتاد ـزدن

ذكره زبكعكه داوٌهتت شػسبه جػصظ بالدمتت إىل اذرةاي قا م ك هت

أوور العطار :
الشاعز الحزيه الذي أوشد للوطه والحب والجمال
محمد مزوان مزاد

أنور العطار:
الشاعز احلزين الذي أنشد
للوطن واحلب واجلمال

حممد مروان مراد

ا ا ة اااُ
يف ذكسِاااْ ،ة صااإ ثاااإىلٕ ليباااطٔ
ض ُزي ،يف خ،طسٓ ك م ،سدد اضم الػ،عس الكبط "لناُز
الع اا،ز"ة ل اات كهااا َانااتاه يفااو طة ااٌ يف يفسن اإ التزاضاإ
الث،نُِااإة َيف انلإااا،س ابتزضااإ اااركسٗ اااة٘ الإسنطاااّ
احملاال عااو ضااُزِ،ة غاا،زكا م ّاا،ا ناملًاا، ،به،ضاابٕة
ن،لاااا اااتِسٍ َاضلىلطااا،ى اذت،اااُزة َكااا،ى لى كاااسيف
إيتا ْٙنطخٕ يفو دُِانٌ" :ظةس األِ،م" َ تا فًّا ،ننارا
يتِٕ زاٙعٕ مل لكو لن م ًُِ ،يف،هَ .ض،زعا البّا ل ّب
ااااٙ،تٍ ه اا ا
فخااااُزها ثااااإىل،ا الااااتُِاىة َل ه اا ا اا ا
الإساغ،ا ع ٖ لفُ الصيس اله،طة يبم ل ُ ف عهت ّتٔ
عّهًَ ،ا سل يفػغُف،ه:
"ك ا غااْ٘ بّاا ،ااتيفحس ف،لط ا و ِغ ا َالااتَ ِهااتٗ َِعب ا
َالهطااااّم الس ّاا ا ِااااهإو اااا،لع س َِهػااااْ ك،لباااا ْ ،ابعلحاا ا
َاألشايااااط يف الااااتزَب ًاااا،دٗ اا ا َزد ن،ااااط َفاا ا ح َشنباا ا
َيإااا ،الّااا،

يفا اتح ع اااٖ ال اااخس غاااب،ك،ه يفاااو ناااُزٍ َ ااام ّل

لغهٖ اذت ُس ضكسٗ يفو الع اس َيفاو ضا عٌ اذتما،م اب اُح
بااااااا يف ش ااااااااُنٌ ِلػاااااااكّٖ َنًااااااااط تيفعااااااااٌ ِ ااااااااس "
َمي ْ،يصِع طُِا يفاو ال ّا َلنا ،يفطالغس يف نهِ،ا ،ال اٙ،تة ياٙ،م يف ف،ا،ًٙ،ة َعسفاا
ااٙ،تٍ
نّهًاا ،ضااس غااًسٔ الع اا،زة َيفك،نلااٌ ابسيفُ اإ يف ضاا،نٕ الإكااس :غاا،عساه زتااتدها هااب
،ذتّٔ،ة َ لمل ،ل ُز ابػس ٕ َابُضّ  ،الػ ّٕ.
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تإِ ابططَٔ :لت لنُز الع ،ز مبتِهٕ ع بك ع،م  9191أل ُِو ديفػ ّ ة َ اٖ ع ّماٌ عات
انل ،س لضس ٌ لتيفػا مبكلاب عهاأ .لَس يب،نُِإ ز ّإ يف ضاُزِ .،يبام ا ،ع دزاضالٌ الع،لّإ ك ّإ
اآلداب يف ادت،يفعٕ الطُزِٕة َختسج يفهً ،نٙ،صاه غً،دٔ ال ّط،نظ يف ال غٕ العس ّٕ َندا ًا،ة َياُ يفا،
غااتاد لااّع م يف يفع،ياات َشازٔ
لي ااٌ للع ااّم ال غاإ يف ابااتازع الث،نُِاإ تيفػ ا ة َِهل ا عااتي،
ابع،ز الع،لّٕ بتٔ لز ع ضه ة َ عّت عُد ٌ ضُزِ ،عًت لٌّ س،ٙضٕ دُِاى اإلنػ٘،ة يبام ضا،يم
لمضّظ اجملماع ا ألد اْ تيفػا ة َيف يارٍ اآلَنإ لثاتز دُِاناٌ األَس َالُنّات "ظاةس األِا،م" عا،م
9191ة َ اات ااس م ابطلػااس اإلنك ّااصٓ "نز ااسٓ" عااتداه يفااو ااٙ،تٍ اإلنك ّصِاإ غااعسها يف
كل" :ٌ ،لشي،ز الػعس" اب بُع يف لهتى.
ع  ٘،خط مل ِس الهُز :تل لنُز الع ،ز هام الػعس يفهر نتايبلٌ اببكسٔة َك،نا اّت ٌ:
"الػ،عس" ،كُزٔ نلٌ ،ة َ ملإا يفو ضلٕ َمخط ّل،هة عأ فًّ ،الػ،عس عو خ  ،اٌ َعُاطإاٌ
ابلتف ٕة يبام ُالاا اٙ،تٍ ن،ف إ ،بعا،نْ اببلكاسٔ َاأللإا،ظ الب ّغإة َ اتل ا اٌ ِارِع يف دنّا،
األدب يف اف ه ،يفاع ظًاُز غا،عسِو زتاتدِو :شكاْ احمل،ضا ة َطّا ضا ،ىة ما ،نإاص زتماع
ال غٕ العس ّٕ إل ،يفٕ نإ كسِم ػ ّع،ه هلم َ تِساه لهبُشًمة َنػس "الع ،ز" طٙ،إٕ يفو اٙ،تٍ
يف زت ااإ "الصياااسا٘" األد ّااإ الاااق ك،ناااا اااتز باا عااا،م 9191ة َيف اجمل ااإ األد ّااإ الكاااأٗ
"السض،لٕ" َ عّت ثتازٍ دُِاى "ظةس األِ،م" لخر الػ،عس جيمع ٙ،تٍ يف عتد يفو التَاَِوة يفو
ّهًااَ :،ادٓ األنااةمة ز ّااع ااة لنباإ يفهع ااف الهًااسة البااُاكطة َالب ب ا ابطااىلُزة اا،فٕ
زتمُعٕ يفو كلب الهثس َ ّهً :،الُثف َاللصَِ عهت الابىل ٓة لضاسٔ الغاصس يف الع اس األيفآُة
ارتةثٕ األد ّٕة َغُ ّ،ا مل هػسي ،الػُ ّ،اة َللف ّا َ ّااة َمل ِ اتحز ل ػا،عس نػاسي،ة
فب ّا لتٗ لضس ٌ هلاس يفو خيس ً ،الهُز.
غربة يف عامل مزدحه:

مل ِكو "لنُز الع ،ز" فلٖ ع،دِ،ه يفهر ثب َ ٍ،عّمٌ يف يفكلب عهاأة َِ اإٌ ثاتِ ٌ َزفّا
فلُ ٌ العةيفٕ األدِب "ع ْ ال ه ا "َٓ،مناٌ "كا،ى غا،زدها َستبا ه ،ل عصلإ ...ناسا اٌ ن،بإ َيمطاٌ ،
نٙ،سٔة ِلميف الصيسٔ َكمنٌ ِه،ًّ ،ة َِبىلس هاسا ٌ يف األف ف طم ع اٖ غاإلٌ ا لطا،يفٕ زا ٙإ
ه ٘ ،لغب ٕ َالطع،دٔة يبّ ٌ ،تس ع ٖ ف سٍة َحنُس طمٌ ِه مبع،ن َ ٌ ،اٌة َزاف اا يارٍ
الطاام،ا الػاا،عس يف يفساناا نّ ،ااٌة فعاا،ي يفه ُِاا ه ،ع ااٖ نإطااٌة عّااتها عااو الهاا،ع َاجمللماااعة
َ ،للمكّاات ف ااع طبااع ذلااك ااٙ،ت الػاا،عس  ،عااٌ ابمّااصة ف اا٘،ا ااٙ،تٍ ن،ف اإ ل ااُِسٍ
ألنصانٌة َغعُزٍ ،لغس ٕ يف ع،مل ميُج ،لصن،مة َِ خب ،لكرب َالهإ ،ة َالل ُث َارتتاعة
ِ ُس الع ،ز:
يفااااااااااسزا ااااااااااىلسا٘ ياااااااااارٓ اذتّاااااااااا ٔ،كماااا ،يفاا اسح يف الغماا ا طّااااف الكااااسٗ
ع اااااااااااٖ يفهكبحاااااااااااْ ّااااااااااا ،الهًااااااااااا،ز َيف يف لحااااااااااااااااْ ضااااااااااااااااُاد الاااااااااااااااات ٖ
َكثطاه يف ،غك ،يفو َنت ٌ ال مََ ٘،نػٕ بٌ فّ ُس:
ل لاااااااااااااااا،ا ،ألَياااااااااااااااا،م يف َنااااااااااااااااتٔ السعاااااااااااااب فًّااااااااااااا ،غااااااااااااابو ميثُااااااااااا ا ُ
إااااااااااااااااو اااااااااااااااا،أليُاس لز ،ؤيااااااااااااااااَ ،الإكاااااااااااااس ّحاااااااااااااً ٍ،ااااااااااااا ،بإااااااااااا ا
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َلَس يف ،ن مظ يف غعسٍ ك الهأٔ السَيف،نطّٕ اذت،دٔ ابملص ٕ ،ل ُفّٕ نّها،ه َ ،بث،لّإ نّها،ه
نخس فًُ ِكثس يفو اُِس ن،ت اٌ الهإطإّ َانإع،ت اٌ ادتّ،غإ َعُاطإاٌ الع ػاٖة ِاسٗ يف باٌ
الرٓ مل خي ت ل ىلب َالعراب يف،هٖ ِػ ٌّ:
يف فااااا ادٓ ال اااااًّف دا٘ ااااات اضلع اااااٖ َ ااااااااااااااااااس مي،اااااااااااااااااا عاااااااااااااااااارِب،ه
ثاااااااااااااا،شٌ اهلل ل عااااااااااااااراب َل ىلااااااااااااااب َلنّااااااااااااااااا، ٍ،لاااااااااااااااااتيف ٘،خ،اااااااااااااااااّب،ه
ليف ،يمُيفٌ َغ ُنٌ َيفع،نٌ ،ة فًْ يب ّ ٕ َت ك،د هلًْ نلٖ بتل:
َيااااااااااااُس ذا يفاااااااااااا ،هاااااااااااا،يٖ ا لااااااااااااتا
عاااااااااااا،س! ..ف ّاااااااااا ا نااااااااااااصى طُِاااااااااا ا
َت ِهلػ ٌ يفو يرٍ الل ُزاا ابسعبٕ شط طّف نبّب ِع،ن لنةيفٌ َِه،شًّ:،
يف ااااااااااااااااااااك نااااااااااااااااااااٙ،م جيم ااااااااام يف اذت ااااااااام لن اااااااااٖ ال غاااااااااٖ
َعااااااااااااااااااااّ
لن،دِااااااااٌ يفااااااااو طااااااااُس غااااااااُ ْ اب ااااااااو فّبطااااااااااااام َال اااااااااااااب يفهاااااااااااااٌ يإااااااااااااا،
ِع إاااااااااك نلاااااااااٖ اشديااااااااا،نْ الس ااااااااا،
َلنااااااااااااااا لِاااااااااااااا ،طّااااااااااااااف ظ اااااااااااااال
كّااااااا امْ عاااااااااةم ّااااااا ا الطاااااااااكُا َيف غاااااااااااااااإلّك كاااااااااااااااةم ِاااااااااااااااسٗ
َيُ ع ٖ السشم يفو غ ُنٌ الق متٌ،ة ِب ٖ رتى ك،لػمعٕ الق َ ْ٘،يْ حت
ًِااااااااااااااااااتنْ غاااااااااااااااا ا ُٓ لكهماااااااااااااااااا ،لظاااااااااااااااااا يف شمس ااااااااااااااااااٌ ل اااااااااااااااااارس
ع اااااااااااٖ فماااااااااااْ ّثااااااااااا،زٔ ػااااااااااالكْ َيف اااااااااااااااا ُعْ شيااااااااااااااااسٔ اااااااااااااااار

:

ييبوع ىشوة واىفعال:

كرلك ك،ى نب الع ،ز زَيف،نطّ،ه يفث الّهبُع األ تٓ التاٙم ل هػُٔ َاتنإع،سة َيفاو خةلاٌ
الُ اُد َن  ٙ،اٌة َِ ا ع اٖ م كإ الاسَ َِ اّم فًّا،ة َياُ نا
نَ،س الػ،عس لى ِلعس
خي،طب ستبُ لٌ ِلتف ز ٕ َغ،عسِٕ يف ُِسٍ لطىلسيَ ،عرَ ٕ نتِثً:،
َ ًااااااااااااااااك ياااااااااااااااارا لم زؤٗ ن اااااااااااااااأُ َيبغااااااااااااااااس ال مااااااااااااااااا ،لم ض طاااااااااااااااا
ِإلاااااااااااااه فّاااااااااااااك ثاااااااااااااب ،ن ،اااااااااااااس نذاز يف لع ،فاااااااااااااااااااااااااااٌ ِسفااااااااااااااااااااااااااا
يفااااااااااااصحَ األفّاااااااااااااِ ٘،هاااااااااااااتٗ يفهاااااااااااااٖ كمناااااااااااٌ يفاااااااااااو اااااااااااىلكٌ اااااااااااتَس
،اااااااااااااااّع يف ليفُاياااااااااااااااٌ نطاااااااااااااااس ْ َيفااااااااِ ،عاااااااا،نْ ال ااااااااب َيفاااااااا ،بماااااااا
َِعُد فّ كت يرٍ ال إ،ا ابعهُِٕ البعّتٔ عو اب،دِ،ا الاق كاثطها يفاِ ،غاس فًّا ،الػاعسا٘
فّ ُس:
لنببلًااااااااااااااااا ،يفغسِااااااااااااااااإ ك،لاااااااااااااااااتن ،ت ضاااااااااااااااىلسيِ ،غااااااااااااا ا َت ِب ااااااااااااا ا
ااااااااااااااا يف الااااااااااااااااهإظ لن،دِثًاااااااااااااااا ،لعاااااااااااااارب يفااااااااااااااِ ،اااااااااااا ا الب باااااااااااا ا
لغاااااااااااااام يفهًاااااااااااااا ،ع،بااااااااااااا،ه عاااااااااااااا،طساه ِكاااااااا،د يفااااااااو فااااااااس الػاااااااارا ِثماااااا ا
هياو بالطبيعة واجلنال:

َيفثا الػااعسا٘ السَيف،نطااّ ياا،م "الع اا،ز" ،ل بّعاإة َدتاام لًّاا ٓ،مااظ يف لن،اا،نً ،عااصا٘
ً ،اا ،الطاا،نسٔة َ إ،ثااّ ً،
ل بااٌ ابًمااُمة َيفااو ِ ااسل ااٙ،تٍ ،لعااٌ يفإاا ،و ال بّعاإ ك ا
ارتة اإ :األغا ،ز َاألشياا،ز َاألنًاا،ز َاألنااُازة األنطاا،م َالع ااُزة األلااُاى َاألذتاا،ى ...كا نطاامٕ
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َك زفٕ هل ،يف غعسٍ نُ،زة َيُ ،يت دتع ال بّعٕ إ و عاو يفا،يسيا ،ابلمل إ يفاو خاةس
انتيف ٌ ،فًّ ،سَنٌ َيفػ،عسٍ َانإع،لٌ سَن ً ،األخ،ذة ى ال بّعٕ كمُ ِ ،س:
عاااا،مل يفااااو ن،اااا،زٔ َاخ،ااااساز فاااا ،و الُغااااْ عب ااااسٓ اإلطاااا،ز
ااامح دنّاااا ،يفااااو البػ،غاااإ َالبػااااس َيفاااا ،ػاااالًٌّ يفااااو األَطاااا،ز
يفاااو فشاااساي ع اااٖ ارتمٙ،ا ا ناااُاماة َطّاااب يفاااع الهُاضااام ضااا،ز
َِهااااااااّ ،عب نُإرااااااا ،ألش،زِاااااااات هاااااااا، ْ ،لطاااااااا،كب اهلااااااااتاز
َن اااااااُسا ااااااا،لصيس يف

ااااااا،ا يفاااااااو ل اااااااَ ،ناااااااس ظ َ ًااااااا،ز

َنطااااااّم ُِهػااااااْ الهإااااااُع نااااااتٓا لزج ناااااا،فو الػاااااارا يفع اااااا،ز
َل ،ثااااّك طااااكس ال ااااب َالااااسَ زَ ًااااّ ،ثاااا،زٔ األطّاااا،ز
مسو فوق تفاهات احلياة:

َ ،فٕ هلرا فإى الهأٔ السَيف،نطّٕ يف غاعس "لناُز الع ا،ز" متلاصج عهاتٍ ،ل اُفّٕ الاق اتعُ
الطمُ َاتز إ،ع ،لهإظ اإلنط،نّٕ فُ إ،ي،ا اذتّ ٔ،الُّيفّٕة َيف يرا اجملا،س دات يف عتِات
يفو ٙ،ت "الع ،ز" ا لً ،هت يُ يفصِج يفو اذتب َارتُ َالس :٘،
ِااااااااا ،هلاااااااااْ! ااااااا ا الس ّااااااا ا هًحااااااااات يفااااااار ثاااااااتا اذتبّااااااااب فّاااااااٌ ااااااااسدد
َداااااااااااااااااااُاٍ لنااااااااااااااااااإ ل اااااااااااااااااااعت
ِاااااااا ،هلااااااااْ! طّااااااااف الغهااااااااِ ٘،هااااااااْ ،
ِااااااااا ،هلاااااااااْ! لنااااااااا ،الإهااااااااا ٘،لن،دِاااااااااك َلناااااااااااا الب ااااااااااا ٘،س اااااااااااٖ َ ُ ااااااااااات
ِاااااااا ،هلااااااااْ! عهاااااااا ،لُ ًااااااااك َ ًااااااااْ َفاااااا ادٓ يفاااااااو طاااااااُس محااااااات يفعبااااااات
فهّااااااااااااا يفً ااااااااااااق حببااااااااااااك ِاااااااااااا ،ز ب َش غ اااااااااااااا يف الإهااااااااااااا ٘،ألغاااااااااااااًت
اااااااااااااااْ َيف انكطااااااااااااااا،زٓ ضُااااااااااااا ا دد
ل ااااات الإسنااااإ العاّمااااإ يف الااااارس لاااااس
غااااااااااإ اذتااااااااااب ف،ضاااااااااالىل اُ نااااااااااتا٘ َيفااااااااااو اذتااااااااااب لى اااااااااارَب َ طااااااااااًت
َلنااااااااا ،العبااااااااات يااااااااا،م َ اااااااااتاه مباااااااااُت ٍ َ ى لفاااااااااااااااو يف احملبااااااااااااااإ لَ ااااااااااااا اتْ
َع،ي الع ،ز ُطهّٕ ث،د ٕة يفسن ٕ كإ ،ضُزِٕ يفو ل نسِلًاَ ،اضال ةهل ،كما ،عا،ي
ابغل بٕة َجت ٖ تاعاٌ يف يارا اجملا،س يف اٙ،تٍ الُطهّإ َال ُيفّإ الاق غهاٖ
يفمض ٔ،ف ط
الرِو افلتَي ،مزَانًم َديفًٙ،م.
فًُّ ،طهٌ َن،،س زت،يتٌِة َ م ،س ف ط
ْ "لنُز الع ا،ز" يف لصيفا ه ،كا ال ،ا ،ِ،الاق َياب هلا ،ع ا،زٔ باٌ َفكاسٍة َ اْ غاعسٍ
اما كما ،سنا
ث،دن ه، ،ذتب َاإلميا،ى َارتاط َادتما،س نخاس نب،إ يف نّ ،اٌة يبام زنا
العه،دسة عت ز ّع لخ،س ضخْ الع .٘،
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من سيرة عبد الرحمن بدوي
و (األنا) في شخصيته
سعدي أبو جيب

من سرية عبد الرمحن بدوي
و(األنا) يف شخصيته

سعدي أبو جيب

هقددعشت دد شددددِعشتدددعبةشتودددٟشًفبسدددٞشتلفالدددٕشسفه و دد  ٞشٗةه ددد  ٞش
ٗةالدت زةق شٗرجفهٕ شٗسفه زقشةإلد ً ٞٚشٗةملذةٓب شٗأُفشالشأتوٍششٚئفشًذك٘رةش
تّشحٚفتٕ..ش ش
ٗكددفْشر ددزشٓددذةشةهرلددفاشتزوددٞشلةهددع٘ٙةْشةه ددزبٛشهوٌ هدد شةه زسددٛلش
هو ددفتزشةاملددفُٛشةه ددٔتشلجٚتدددٕلشٗجددعتشةدددتٔ يشلتًددعٙزٖلشدددل٘رةشتددّشٓ ددزٝش
رجدفيشةه لددز شٗةابو شٗةهرودٍشًددّشأٗ ددفٍُٔ شجرودٔفشئٚددعةشهرٚدفْشدددربشٓ ددزٝش
لجٚتدٕلشإىلشةه زقشةهرع.ٍٚش ش
هقعشٗجعتشيفشٓذٖشةه ل٘رشحزةرٝش فصَّ ٞشجروتينشأشرزشسفْشٗرةآفشددزاةش
خيصُّشةملُدرتْجٍدشةهذٜشأتدز شإبفًتدٕشيفشسدفرٙو شٗهلِكدٛشكِد شيفشجٔدىشًلرد شتٌدفش
تُلُّّشةهًعٗر شممفشَّٓٚجشيفشفلزٜشبرةدٞشًف  ٛشف٘جدعتشيفشحٚفتدٕشجدذٗٝشةه دزكش
ةهيتشظٔزشهٛشهلٚرٔف شفحٌعتشرسٛشدرحفُٕشتوٟشذهمشاُكدٛشيفشةحلقٚقٞشملشأب شتوٟشً٘جبشٓ زٝشلجٚتٕل شٗإمنفشٗجدعتشتوةدٞشددربشٓ دزٝش
لترعشةهزمحّشسعٜٗلشًّشًًزشإىلشفزُ ف شًّٗشكفْشتوٟششفكوتٕشًّشرجفيشةهرزٗسٞشٗةإلد َش..ش ش
ذةنشك

شأتتزشسٕ شٗأفخز ..ش

تِعٓفشأبرك شب٘يشةه فتز:ش ش
هرٌزنشًفشضفب شس بشسفٓؤف

وكلُّــــيع م لـــس اب اضـ ـ عس ة ـ ـ طـ ـ
ةسبصـــسن ملب تكـــس حطـــ أل للن ب كـــ
وةحد حيع ض ًع خيف ه  ..و ت اه ة طد ة وىل
يف ة حل مقفوب لى ض او ئـ ة ساـع ن و لـى
ض ب هجس ك ٍ حيهسن ملذةً سبصلوة لـى احللـل
اــدمس لع ــدزعن وة حـ ن وة ألـ ــس ـ
لوقعمــل حيهــعن او حــس ةا ػــعزهعن ق ـ اب تصـ
ة ــ ي مـــ علعً ومطــ د ة لع ــد لهــ ،ة ساــع ن
وخب هـــس ة ف ،ـــعلن واهلـــهس ا ـــع ن عغـــى
ميظسوب.

ش

شٗهلّشأ قشةهزجفيشتضٚ

ش

وحـــس جـــب اب او قصـ ـ د يف دة ـــدموةب
ة ػــسق د كعاــت ل يــوةب دةوجــس د وقــد احــظ
ةملرتاــس ــع ذبــت زحعيهــعن َّكــعب ة صـــدمس
ةسبعز ة ري ف قلم و ه ..

***
واـــدو اوزةل ة ـــعزمي تػـــدا ملىل ة ـــوزة
شحعا ـعًن وحكعا ـعً َّــاذة ااــع يف غــهس غ ـ ع ــع
 9191ن يف قسمــل غــسلعحم يف ضبعَّظــل يح ــع
حـــس ازل ة كيعاـــل حصـــسن ويف ل ـــت مـــدتهع
دضبمــددن وحو ــه شواعتــهن واو يقن مطــ ق لوب

ش
ةهرعبش- 475ششرفطش/ش9102

ةملو ــوي ة لــعحس لــت ملاوةتــه ة غــقع ن وةشبــعحظ
ػس لت ملاوته ل هن اليع ة َلَّعو ..
وحس هـ ،ة و ي احـد ػـس حـس ة ـيتن
ري اـ بن ولسكـلن
وحع لق حـس ة يـعون ويف كـ
وك حس َّ ةهلل ض ألعاهن والقه .و مـدزي
احداع يف امهس ةشبـ هلـهن و ح ـهن و ل ػـسمل
مج ع ..
قد مسوة هرة ة و د د د ة سمحسد ة ـري
مطس ةهلل ض ألعاه ه ضـ ة يجـع ن ح ـى ا ـ
حــس الــسش زاــع و ة فكــس وة فلطــفل يف ة زل
ة سل ل ةمل عزكلن وحس ة رمس تػ مل ـ هس ااعحـ
ة دمد حس غ وس ة زل ..
طـ ن ح ــى و ـ
َّك ــخت رب َّــى هــرق ة ح
ملىل هرة ةملقع ؟
اـــــع ة ػـــــهعي ة ل دة ـــــل ـــــع  9191ن
وة كفـــــــــــع اةمل وضـــــــــــ ل ـــــــــــع  9199ن
وة كع وزمـــع اة لعاومـــل ـــع  9191ن وكـــعب
تست ه ة لعا لى حط وى طل ل حصس.
تَوَاــه ملىل كل ــل ة يس  -قطــس ة فلطــفل
 يف اعح ل ة قعهس ن كوةحد حس ة ل ـلنم ـــسح احـــد حـــع يف مججم ـــهن وق ـ ـ اب مفـــوش
لعإلاـــعش ـــع  9191ن ملذة لـــع قمقس ة طـــألسين
م ألسك َّ خس حيـه حـعزين مطـلب ـب ةزبم ـ ن
ق الصعزهس.
ذ ـ ـ اب ة يظـــع ةزبـــعح حاـــرةك مطـــم
لامفعي احد ا ع ةو ئل ة دزمط ل يف ةزبعح ل
ملىل اوزولع ا ث ثـل اغـهس ة صـ خت ملذة كـعب
مــ قس ة لُّتـــعو ة ــل نس ة فساطــ لن وةإلم ع ـــلن
وةإلض عا لن و مكس لـت هـ ،ة ضـعتر حـس
ألق ـ َّ ــه هــرة ة تقــعب ة ل ث ـ ن وحــع ااــدزق
م َّ
حقعً..
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واات ل س اب ةهلل ا ا ه ملذة ازةي احسةً
مطس اض علهن َّـاذة هـرة ة ع ـب ة ـري ملفـت
ذبق َّ ه هرة ة ػـس ن و كـس
اظس احدن قد َّ
ة يظع ة قعاوا مطم لامفعيق ..
وكعب مرتل لى كسض ة مـعي يف تلـ
ة مــع مــ ل مقــدقز ة قــو ن و ــو كــعب لــى
حق دِ ة َّلبِن وة ألص ِن م سَّه ةزبم ح ـعًن
وح ـ ـعًن ملاـــه طـــه حطـــتن َّـــاذة لـــهن ولوشاـــهن
حيص ـ لــى قــسةزٍ ح ـس ة دو ــل ا َّ ـعً ليظــع ن
َّ وَّـــد ة ع ـــب ملىل اوزولـــع صمـــعز لـــ ي تلـــ
ة لتــعو .وهكــرة مقــدز ة سقاــع َ مل َّــع ة ساــع ن
اهس َّول ة ػهعي ن وةمليصبن وة ي وغ مس ـعق
مل ة يعلتوب حقّعً..
ـــــعي ةلـــــس ة قسمـــــل ةملسح ـــــل يف ضبعَّظـــــل
يح ــع ن ة ــري وطئــت قدحــه ة تــسس او حــس ن
وت سح ملىل واوق غ ة يت م سح ...
عي خول َّألص ةإلاعش ن َّاذة له مفـوش
لدزاــــل ة ح ــــعش  ..محل ــــه ل ــــدهع ح ــــدًة يف
ــــع
ة كل ــــلن واــــع حيهــــع يزاــــل ةملعاطــ ـ
 9119ن مت ة دك وزةق ع . 9111
كعاــــت زضــــع ل ةملعاطــ ـ ل يــــوةبس دحزة
ة ف ضفل ة واويموب يف حػكلل ةملوود
وكعاــــت اطسوحــــل ة ــــدك وزةق ل يــــوةبس
دة صحــعب ة واــوييد ة ــيت كــعب ا ــع ة لجيــل
ةمليعقػــلس لــعو كسةوض ـ ن وة ػ ـ ي حص ـ فى
د ة سةشلن وطه حطتن ة ري قع لى ةملـ:س
د و حس اػعهد َّ لطوَّعً حصسمعًد.
ولهــــرق ة دزةضــــل ا ــ ـ ا ــــد ة ــــسمحس
لـــــدوي َّ لطـــــوح ة واويمـــــل ة و يف ة ـــ ـ ي
ة سل ل ..

ًّشدتٝشترعشةهزمحّشسعٜٗ

مــسكس هــرة ةإلاطــعب ملىل ة سةحــل ل ــد
هـــرة ة يجـــع ة ـــري حقَّقـــهن ومل ـــع زة مـــدزع
ةإلضـ عا لن وة واعا ـلن وة ت ي ـلن وة فعزضـ لن
ح ـــى ةإلتقـــعبن َّـــول حـــع اتقيـــه حـــس تـــعو امـــع
ة لب وة ألص ..
وحـ كـ هــرة ةإلتقــعبن َّااــه كــعب مـ قس
ة لتــل ةملقدضــلن و ــه َّ هــع يمــوةب غ ـ س  ..وتل ـ
ح ص اعيز ة واوي يد ة رمس م قيوب تل ااي ل
وةحــد ن اهــس لــر ةإلتقــعب ت اــرهس ة ــص ن
وة افــلن ل ـ وة تــسوز ام ـعً  ..وقــد سَّــت حــس
ه ،ة ضعتر ن حس وس ة ف ن وةإلا حم يف
ة لـــس ة ـــري م َو َّـــوب تدزمطـــهن وة مـ ـ لع لُّتـــل
ة اي ـــل ملىل يزاـــل ع ـــل حقّــعًن مل اب قلمهـــس
لع لتـــل ةملقدضـــل حلـــوي ة ـــساعن مقـــوى لـــى
ذبسمس اض س حيهعن حهمع حعو يع ي مه ..

***
تــسك لــدوي اعح ــل ة قــعهس ــع  9191ن
مـــ لـــى ملاػـــع قطـــس ة فلطـــفل يف كل ـــل
ةآليةس جبعح ل ت مشظ.
ويف ــــــــــع  9191ن ا ــــــــ ـ اضــــــــ ـ عذةً
لكسضــ ن و مــ حط ػــعزةً ثقعَّ ــعً يف ضــفعز
حصس يف ضومطسة حس  9191ن ح ى . 9191
طـــت غخصـ ـ لن
وقـــد مت ةا ـــعزق حـ ـ
ك و يف زبيل ة دض وز ة يت كلِّفت يف ح ل
ــع  9199حــس صبلــظ ق ــعي ة لــوز ةملصــسمل
لوض يضـ وز لدو ـلن وقـد اظبصتـه ة لَّجيـل ل ـد
مثعا ـــل اغـــهسن و كـــس ة دو ـــل ت اـــر لـــهن
ووض ت يض وزًة لد ً حيه يف ع . 9191
واحطــب اب ق ــعي ة لــوز حــع ةا عزتــه وــرق
ة لَّجيلن اه َّ لطوحن ب ة طـل عب م،ضقـظ
صبــدق لــى َّلطــفل ة ف ضــفلن وحط ـ ي ـ ً

مــــدي
لــــى ذ ــ ـ اب ة ضــــكيدز ةملقــــدوا
حكمــه لــى َّلطــفل ح لِّمــه ازض ـ و و م هــد
مل ــــه لو مــــل يف ة دو ــــلن واب ق صــــس زوضــ ـ ع
كــعتسمس ة لعا ــل كــعب ل طهــع م ــ حا لع يلــع ن
وة ف ضفل حس احلع َّو ن ولـوي ن وكعاـت
ترتكهس خيوضـوب يف ةمليـعاسةون وةسبـوةزةون
ـــعح هن ح ـــى ملذة حـــع الصـــوة حـــس ذ ــ
وهــ
ا قـــت لكلمـــل ة طـــل ل دااـ ـ س تك ـــوب لـــى
ة وزلن وعبس اك ب لى الد ةإلاطعبد..
ومل ــع كــعب ةا ــعز صبلــظ ة لــوز ــدوي
ــوةً لــعزشًة يف حــصس حصــس ة ف ــع
اــه كــعب
ا 9111- 9191ثـــس يف ة لَّجيـــل ة ل ـــع لألـــصس
ة وطين ةزبدمد ا. 9199- 9111
وقد محل ـه هـرق ة ـومل يف ةسبـصلت ملىل
اول غمعز حسس ي فل لـى اوزةل ة صـألختن
وةجمل و ح ةشبصو ة ط عض ت ةمليعو تن وحع
ا يفهسن واغدهس يف تل ة مع .

***
ويف ــع  9111غــعيز حصــس ملىل َّساطــعن
وةربرهع يةز ملقعحل ل د اب ةض و ت ة طل ل لى
مج ـ اح ـ ك اَّــسةي ة ع لــلن يوب اب ت ق ـ وــس
غ ئعًن وقد حعو ت ة دو ل حصعسبل لدوي سبمله
لـــى ة ـــوي ملىل حصـــسن َّميأل ـــه ـــع 9111
اــع ص حطــين ح ــعزكن مل ااــه زَّ ـ ةسب ــوز
ضـ ـ حهعن وطلـــب ذبومـ ـ ةمل لـ ـ سبطـــعله يف
لعزمظ.
تسك يف حصـس كسضـ ةزبعح ـلن َّـاذة لـه
م يق للـ ً حتـسقيةً لـت اعح ـعو يـعبن و ـعن
وطهــــــسةبن وة كومــــــتن وح هــــــد ة دزةضــــــعو
ةإلضــ ـ ح ل يف كل ــــل ةآليةس جبعح ــــل لــــعزمظ
اة طــوزلوب حــع لــت ــعح 9111و 9119ن َّــاذة
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ة ــدا ع غــ ة ــدا عن وة يــعع غــ ة يــععن وملذة
لعمســـه مـــرتيي لـــى ا طـــيل طـ ـ س ة دزةضـــعو
ةزبعح لن وة ل ع يف ة دمد حس ل ي ة ع ..
و احطب اب ل د ذ

حس يزالن وزَّ ل.

ذةك ح لـ صحــه لــى هجــس حصــسن مل اب
ة قدز غلَّعس ك صميلن وملزةي ومل سةزن َّفـ
مو حس ع  9119ل يمـع كـعب لـدوي مطـ يف
احد غوةز لـعزمظن َّـاذة لـه مقـ حتم ـعً ل ـهن
َّعقــد ة ــو ن َّ ي ق ـ ملىل ــعي ط ــل قسم ــلن
وملـع ـعي مل ــه و ـه ااـي ة ــب لعمسـهن وااــه
حصسين َّعتصـ هـرة لع طـفعز ةملصـسملن ة ـيت
اضـــس ت ليقلـــه ملىل ة قـــعهس ن طــ قس ػـــفى
اع س ازل ـل اغـهس مفـعزل ل ـدهع ةسب ـع مـو 99
متوش . 9119
ولـر طومـت ـفألل مـ ل حـس مع قــل
ة فكسن وة فلطفلن وة ا ع ة لم ةمليو .

***
وةآلب ضــ ـ حعو زضــــس ةمل حــ ـ ة كــــيى
ػخصـ ل ــد ة ــسمحس لــدوي ضبعو ــل ة صــت
زضس زا ح تن لقعح ه ةملدمـد ن وللولـه ة ا ـ
ةملــصزكؼن حط خلِصـعً ذ ـ حــس ة طـ وز ة ــيت
تقــدحتن وحــس تسمجــل دة ــدموةب ة ػــسق د ة ــري
كفت ل ه ة غهس ة طعلقل يف اثيـع مل ـدةيي
ك عس دا ه وةملفيتد
ث ثل احسح خي هع ة ف م سح اكلس
ى
حيهعن ذبملهع كلمل دااعد لع قلس ة ـسم ن ااـ ،
ضـــــعزون وح لمـــــع حلَّـــــت ي ـــــوى َّعزغـــــلن
كـــد وى زةكـــب ةشب ـ ـ ن وة حـ ـ ن ـــوس
ةآلَّــــعلن وخيــــول ا مــــعل ة ألــــعزن وط قــــعو
ة زلن وهو حط ل لى ازمك ه متطُّ لـ ح
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ة قظلن َّاذة ح ت ذلعلل لى ازا ل اافـه اهـ
حر وزةًن ك ب له حط،عً حس ا ع ..
ومل ع ه ةي ع حس مق قد لت مدمه ة يهعب
ة صـــعيلن ة قـــعط ق ـ ـ اب مقـــع ـــهس هـــعتوة
لسهعاكس ملب كي س عيقت
ملاـــه ولكــ ـــسةحلن ووضـــو ن مسمـــد اب
مكــوب غــ ئ ًع حــركوزًة لــت ة ػــسن ا ــس لــت
ة ػــس مج ـعًن واب مػــعز مل ــه لع يــعبن وملــها
لـــركسق كـ ـ ملاطـــعبن حـــع ةضـ ـ ع ملىل ذ ـ ـ
ض ً ..
هرق ة اع ة مو و دو ح ـهن و ـتن قـد
ذكستين لع ػع س ة ك ة ـري طمـظ ـع ق
ة ــصحسن ــعحب ديمــوةب ح د ة ــري كيــع اــسيي
قصــــع دق يف طـــ يعو ة قــــسب ةملعضـــ ن ااــــه
ة ػع س دادمس ضبمدد وة ري مقو س
ك ـــس لـــع ك
مو ـــد ة ِ
ة كومس وةإلاػع .

حـ ـ ة يفخـــل ق ـ ـ

***
اظــسو يف حط ـ ح عتــهن َّمــع وادتــه يف
سبظــل حــس سبظعتهــع اــع غ ـ ئعً حيهــع مل جبــدقن
وةا هــــعيقن و ــــيق ل ــــد َّ ــ ـ ةهلل ضــ ـ ألعاه
وتوَّ قه ..
اـــــع ة ػـــــهعي ة لعاومـــــل اة كع وزمـــــع ن
َّكعب ة لعا لى طل ل حصس..
وةتجَه ملىل ةزبعح ـلن وجب ـه ملتقـعب ثـ ن
تــعون مكــس لــت اقسةاــهن و اضــعترته حــس
م قيهع..
و تظـــــس ذ ــــ احـــــسةً ضـــــه ًن ح طـــــسةًن
واع ــل ة فساطـ لن ملذة وقــخت ةمل ألــدن لهــع لــت
مــدي دطــه حطــتد َّفــعش لػــهعي دة تقــعبد وغـ

ًّشدتٝشترعشةهزمحّشسعٜٗ

ل د اب هرة كـعب وزة ةسبمـعع ة صـعيل ة ـيت
ي يه ل لل هرة ة ع ـب يف ملاـعش ة صـ خت ..
ح ى ملذة عي حيهع كعب ةح ألـعب ةإلاـعش ن ة ـيت
اعوع لدزال ة ح عش ..
ويف غــهعي طــه حطــت ل ـ ب هــرة ة ع ــب
ة وةقـــخت مليعقػـــل زضـــع ل ة ـــدك وزةق هـــو ااو
َّ لطوح حصسي ي ب اـعهس ل ـعب ااـه حعحـ
ذةو زةغ لن وحصمقمل لـى اـول كـ ق ادمـد.
َّكعاــــــت ة لتــــــعو ةإلضــــــ عا لن وة واعا ــــــلن
وة ت ي ــلن وة فعزض ـ لن ه ـ ةزبدمــد ةمل ــعح
ملىل ة لتــعو ة ــيت ل ـسشو ق ـ ةإلاــعش ةزبعح ــل.
وكعب ةزبدمـد ةآلاـسن وة كـين وة لـى هـو
هــرة ة ــع ة لم ـ ةمليــو ن وةملك ــوس لع لُّتــل
ةملقدضــلن وة فساط ـ لن وةإلض ـ عا لن وة ملعا ــلن
وة اكل صملن وةمل ملق ل كلس حس حئل و طت
ك علــــ ًع ل ــــهع صبلــــدةو ــــد ن وحقــــع ون
واحبعنن وحقعل و حػسغـس هيـعن وهيـعكن
ا لس احـدةً حـعو ـدهعن ومج هـعن و ـو حصـ
ذ كعب ثسة ً لم ،ـعً اف طـعً حقّـعً ق عضـعً لـى
حع وقفت ل ه حس حثعز ..

***
وملذة غئت حل ً ورق دة اعد يف حثـعز لـدوين
َّــــاا ضــــ ار ل ــــدك ملىل اة ــــدموةب ة ػــــسق
لم ،ــــخت ة تسلــ ـ لػــــع س ة ملــــعا ة كــ ـ

ا GDETHEاِ َه ة ري تسمجه
لدوي.

د ة ـسمحس

وقد اهسو دة اعد يف حوض تس
احدهمعس ةضس ة ك عس
وةآلاسس ةضس ةمل ،خت
َّقــد ك ــب لــدوي ةضــس ة ػــع س ة ملــعا
لـــعشبط ة سلـ ـ داِ َـــهد لكطـــس ةزبـ ـ س وَّـ ـ
ة ع ن احع غ قن َّهو وتَهن واوتَه.

َّاذة كعات هـرق هـ ة دةمـلن َّمـع ة قـو
لعحمل وى؟
ا لــس اب م ـ ةملرتاــسن وةحملق ـ م مل ـ يف
ملحطـــعب ة رتمجـــلن وة ـ ـ ن وضـ ـ ط ة ـــيصن
وذكس حع غَم َ حيـهن و ـصو ة ـيص ة ـوةزي َّ ـه
ملىل حصــدزق  ...وحــو هــرق ةملطــع ادَاـدِبن ثــس
خيس ة ثسن و لقسة ةسبكس ..
احع ة دك وز لدوين َّلس اتقد ـس ملـه
لكلملن ومل ع ضـ ا عز حـس اة ـدموةب ة ػـسق
قصــع د ــت ن اقــخت ح هــعن كمــع وقــختن ثــس
اكػخت حع محلت حس اة اع
ةاـــرتو حـــس قصـــع د ة ـــدموةب اقصـــسهعن
واحطــب ااهــع تكف ـ ن وحــع يف ة ِّــوة حيهــعن
اغيىن واكلس  ..ولسؤمل ة َ قيَلِ مي قد ة ..
ةهقًٚعٝشةاٗىل ش

ضلوى مع طل
يف هصم ة ل ذزَّت ة دحو
شةَّسةً الك

لى ل دِك ين

َّ ات ح يئر اغ ع
ملذ ت دون اجلت افط حين
دامهع ة غ ع ملىل حس اغ ك
ل د اب كيت ازى يف ة يو اض
مل ع م وشا ا ظس ا
تطئ َّهم ملذًة مع

وة ف

ت حس َق حك معً
َق َ
ملب حس َّ
قد َسَته ةآلب احدةنب اطع د
قلت هرة َّم ت كعسبل
لعسبجع وةسبم حس غ ةه مع .
قلتس هرق ة قص د اظمهـع ةملرتاـس غـ سةً.
قصع د ة دموةب.
وقد َّ ذ يف ل
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ملب طل ااوة حـس ة غـ ع طـت ح لقـعً
اعدبل س طل ااـسىن و ميكـس اب تصـدز
يهعن َّعاقؼ يف ذةكست هرق ة يصـ ألل ة ـيت
ت لقّعهع ينس

قع س دضلوى مع طـلد ااػـئت يف
 9199يف ةمصا خ يف مو حل لع غعا .

حــس ااـ ة ــد ة ــري ذزَّ ــه يــعي يف لــل
احظن ةض أل ت افط حس اغ ع ة ل س [تسمجل
هم،س  -اـ - 9حم. ]999

ملب ة صــــدةقل تواــــد ح لقــ ـ ًع يف قلــــوس
ةمللوكن َّ ل حق قل غ َّ هع ت،مدهع غهعي
ة سةضخت يف ة لس امج ت.

91

وَّ هع تَ َوضح ب ملع مقو ه حعَّظ  -ة ػـ ةشي
 زقس 9س -ا حسح ة

ومــركس قَــس اب دا ــهد تــ ثس هيــع لطــفس
اموس [ة ألع 1س ]91- 99
و كيه يف ة وةق تـ ثس ل ـدن ب ة غـ ع
هيــع يف ة ل ـ وــع ح يــى غـ ةمل يــى ة ــري مسح ـ
مل ــــه ا ــــه يف هــــرق ة قصــ ـ د  [ .ة ــــدموةب -
حم]991 - 991

س دبد ايلعً يد قو ئع .
ة ساـ ـ ة طـ ـ قئ ةشبلـ ـ ـــس م لـ ـ حكعاـــل
ظ مل الدةً.
ةسبطوي ظ اه ً ب ت وق حيه ملا
[ة دموةب س حم]991- 991
3

ةهقًٚعٝشةهثفُ ٞٚش

ََّ َز ِ مس
ة قلب ة صف

تلد

َّع صحعب ي يت وة صحعب حقل
طعً

ورة ةملرهب
مي ت ة صدم

اليع ة وضع لن ضو ة يس يدهس ل ع ل

ز ع ت ثس دا هد يف هرمس ة ـ ت ـع وزي
يف ك ــعسس تــعزمي ل غــل ة فــسع وضــخت قــوب
همس احم 991ح وزي ة ق عع ة ع س
ة لتــل وة صحــعب ة ــري ا ـ ؼ َّ ــه همــع تــيت

م ل ة طو حهمع َ اي

وشحعا

ةسبطوي مسحس ةملفقوي

ملاـ ـ ا ـــصو ملىل ة صحـــعب وةملكـــعب ة فهـ ـسَن
وة ق َن و ميكس اب مكوب ة حس غـ ذ ـ ن
َّع صحعب حلك .

ة كعذس ةمل عب ميػد لعً ةإلميعب.
طــــل اغــ ـ ع س ااػــــئت يف - 99 - 91
 9191يف م يع .وةملخ وطل تـركس كمصـدز وـع
ة فص ة طعيع وة زل ت حس دليداعحلد اك عس
ةإلزغعين فسمد ة دمس ة عز  .وقـد قـساق ا ـه
يف تسمجــــــل ضلفطــــــرت يي ضعضـــــ ة فساطـــــ ل
اةمليػــوز يف كيــوش ة ػــسلس اــــ  - 9حم991
وَّ ه مقو ة عزس
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حع ازو ح ةث ن وحع اوض هن واوَّسق.

طل اغ ع
طل اغ ع

عً.

وهرة ة قو مركس لقـو حاـس اوزيق ا ـه
يف زضــع ل ملىل َّــساظ َّــوب ةغــفت ل ــعزمي - 91
 9111- 1د ...ملب كيـــت ا ـــرتح لــ ب غـ ـ عزمس
ة قـــدمس اهـ ـس،ن وهـــوس ة صحـــعب ثسوتـ ـ ن وة صحـــعب
حقل د.

ًّشدتٝشترعشةهزمحّشسعٜٗ

وقــد اظمهمــع ا ــه َّ مــع لــت اهعمــل ضــيل
 9191وا طـــعب 9191ن واػـــسهمع و حـــس يف
اضـــيوةو اضـــفعز َّلـــهلس حعمطـــرت ضـــيل . 9199
[ة دموةبس حم] 911
4

-شأسٚفت ش

اات ت لس اب ةزبطس ضج بس
ح ِطت َّ ه ة سو لعشبدم ل
و تط

اب متد ذزة هع َّ ه حبسمل

وملع كعات تسمد اب تيجو حس هيع وهيعك
َّقد قـ قدَ ة طجس افطه لع غ
وهكرة ة سو ةملطك يل يف ا س حصيو
وورة ت صسح حسةزةً تصسَّعو غسم ل
اظمت يف
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يف ةمصا خ.

وت قس س ةمل يى ة ػع يف ة ػ س ة سل ن
وة فعزض ن وة وزل ةمل اوذ حس اقد ةملـرةهب.
ولـــه قـــع اصو ـــعً اَّ طـــوبن وهـــو ااب زو
ضج يل يف ة دب [ .ة دموةبس حم]919

***
ازامـــت اضـــلوله يف ة رتمجـــل  ..ملاـــه اضـــلوس
لى ة قل دن
دة اعد ة يت ذبسحم لى ةإللدة
م يهع لـى ذ ـ مـ ةمل سَّـلن وتيـو ة لقعَّـلن
وة لتعو ..وه مسل اعهس لى واه ةشبصوحم
يف ك علــه ــس ة ــسل وةملــرةهب ةإلض ـ ح ل يف
صبلدةته ة ل ثلن وقـد واـدو َّ هـع حـع ااـدق
يف ضوةهع يف ة قدمس وةسبدم  ..وحس وقخت لـى
وزقل ممع محلت هرق ةجمللدةون وقعزاهع ـع يف
ة ك ب ة اسى اهس ه حع سضت ..

اكــعب ذ ـ امــع ة لــبن وة ألص ـ ن ا ل ــد
ة ظهوز..
ل ـ ازى اب هــرق دة اــعد كعاــت ل ــد لــصوغ
اوزهــع ة ــ :كعاــت اغــد متطــكعًن وة صةحـعً
لهـــرق ة صـــفعون ب ع هـــع ة لمـ ـ ةمليـــو ن
وةسبعحـ ـ لفكـــس ةسبـ ـ ةمل ـــع غـــعهد لـــى
ذ ــ ـ  ..وكــ ـ ح ــــع وــــع حــــس طل ــــل ة لــــسن
واضــعترتهن واــد ة يف ـ ن وةشب ـ ن يف ك ـ حــع
وقخت ل هن وااع وةحـد حـس او ئـ ن وةهلل غـه د
لى حع اقو ..
هرة واه ة ملل ة و ن واه ة قمس ة ـدزن
ة ــري م تيــى لــه ة ػ ـ سة ن وت ــص لع و ــخت لــه
ةسبطيعوةون ل وك ةحسا ..
احع ة واه ةآلاسن َّقد ايزكت حس ةسب ع
اب ك ذي ا مل ضبطوين واب ة ػجس ةمللمس
مقرَّهع ة و ي لعسبجعز ..
َّـــاب كـــعب ذو ة ي مـــل ح ــعًن متكَّـــس حـــس
ة تلـــب لـــى كــ ح لـــى لهـــرة ة ـــدة لع صـــي
وةملصـــــعلس ن وة فـــــعو يـــــه ملىل ةملصمـــــد حـــــس
ة ع ن وة م ة يعَّ ة ري م و ق..
وغـ ل ــد اب مكــوب ـعحب هــرق دة اــعد
قد اع ه حس ذ ة ذىن وَّ ـه حـع َّ ـهن َّمـع اـع
ذ حس صحهن و ملزةيتهن و حـس ع ـه ..لـ
ا ح عل ًع حع اقد ل ـهن ح ـى حاـس سبظـل حـس
ح عتــهن و لــه ــو لقـ ح ـ ًع لقـ حــع هــو اغــدن
عحب هـرق
واالى وملا تواه ك حس مسح
اة اع و و حبسحن اب مكوبس
 عملعً -عي ً

***
و قد كػفت هرق اة اع ـس ةإلزةي ن
وةزبدن وة صين وةسبـسحم لـى ة ـصحسن ضـوة

ذ

 عزَّ ـعً لــع ظسوح ة ــيت كــعب ميــس لهــعةإلاطعب ....
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وحهمـــع ق ـ ـ ن او ضـ ـ قع ن حبـ ـ ن او لتـ ـ
حـ ـ ن َّـــاب ـــد ة ـــسمحس لـــدوي ضـ ـ قى قمـــل
غــعطبل يف تــعزمي هــرق ة حــلن وضــ قى ح عتــه
زضـــع ل ػــ عس هـــرق ة حـــل حـــس اهـــلن وغـــهعي
ــدل لــى ة قل ــعو ة ا مع ــل ة ــيت غــهدتهع
حصس ق ة لوز ن ول د ة لوز ن وحس اهل ااسى.

ملاه تعزمي احل يف ض

زا .

زمحــل ةهلل ل ـ مــع ــد ة ــسمحس لــدوين
وغفــس ةهلل ـ و ـ و كـ ق عحـ ٍ طبلـصٍ َّ مــع
م و َّعق حس حهع .
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االبداع الفلسفي
ونظام الفكر االجتماعي

حسني عجمية

ى
ى

ى
ى

االبدد الفاسفي دددفطفبدددع متفبرايفدددافبالدددر فلفكرد د فاسر دددر فاسف دددع ف
وباحددع فبددتفاسامواددتفواال مدد لقفى ددؤفاس ددرافاعدد اعوفقدديم ف يدد فاسرايفدداف
اال ا طقفف إلب الفواال م لفأقيرب لفباو ضد لفلفرعق دتفاكاد لفاسدر طف
اال ا ط .ف
ف

فاإلبد د نظىم ددداطىبدددقجةاىباري د د ىنرةصدددقْى
ُيطددددّىنرَشددددَ ىنررةددددقْى دد د ٍ ٓىش ُدد د ٓ ى
ٍأم مٔىبيقفِٔىبةحةقٓ ىجؤسسىرَنقعىُحعقكى
براعلِددددٔىنشحماعِددددٔىمصددددِطٔ ى اُحيدددداىإظددد نسى
نم د ثىنىم دداطىٍعِيدداىنرحددا شمّ ى وىنرددَعّى
نرحدددا شمّىعىُيدد ىقدددا نىعلدددٕىجلةِدددٔىنلحطلةدددادى
نرضقٍ ُٔىرن اطىنرص ٍ ٓىنالشحماعِدٔ ىعند باى
جدددددحب ىنرةندددددٕىنالشحماعِدددددٔىنىعملِدددددٔىجطدددددَ ى
نحلاشادىنرةصقُٔ ىٍن م مٔىنلرتنف ٔىبدعىٍنقدعى
نقحصا ْىحم سىجبيدَ ىعلمِدٔىش ُد ٓ ىفاعلدٔى
ٍبؤذقٓىعلٕىطقُ ٔىنرحياطّىنري لّىضمهىم داطى
نشحمددداعّىُنردددحاىعلدددٕىنرن ددداطىنليدددقنىنريدددالىّى
برض ىٍ َلىك ىباىفِدًىإ ىٍسدا٘ ىٍأسدارِتى
بةحةددقٓىعددهىطقُدداىنإلبد نظىنريلمددّىٍجطةِ اجددًى
نىم اطىنحلِآىنإلمسامِٔ .ى
ٍنالجةدداظىطقُ ددٔىج لِ د ىن ش د ن ىنىطقُ ددٔى
نرحيدداطّىبددعىم دداطىنحلِددآ ىفددارَشَ ىنالجةدداعّى
رلمصحمدددعىُيددددوىبارضددددقٍ ٓىأوىم ابندددداىنرددددَعّى
ٍنرسددددلَكّ ىأ دددداىاىٍعِندددداىنررةددددقْىبددددهى
جا شمندددداىنليددددقنىبيدد د ىأوى ىإدمدددداطٌىبطقُ ددددٔى
بةحملددددٔىفددددتعطٕىظِاجندددداىنالشحماعِددددٔىبيدد د نى
فةقُدداىذابحددا ىٍالىظاشددٔىرندداى ىم مددٔىفةقُددٔى

ٍسلَكِٔىش ُد ٓ ىٍكد ىبداىمقُد ىإظ نذدًىبدهى
أم مددٔىفةقُددٔىٍفلسددرِٔىتةددهىنمحصددارًىبددهى
ٍعِندداىنرحددا شمّىٍق د ىشدداٗىبرص د ىنىكحابندداى
نلنددد ول ىٍبددددهىنشحيددددا ندىن ٍرِدددداٗىنرصدددداحل ى
ٍأ دددددعاثىنرر دددددٔىٍنرطقُ دددددٔ ىف ددد د ىفسودددددقٍنى
ٍنسددحنةطَنىعِددعىن ظةدداطىنرَنشددتىنجةاعيددا ى
ددد ىأوىىدددانىنرَشدددَ ىنىالجةددداعّىالىتةددددهىأوى
ُسحمق ىٍرِسىمب ٍ ٌىأوىُسحمقىنىٍنقعىجحب ى
فًِىعِعىنرةنٕىنرصةلِٔىٍنرسدلَكِٔىرلةصدق ى
ٍُحب وِددقىبيددًىم دداطىنليطِددادىٍم دداطىنحلاشدداد ى
ٍبارحدددارّىفددداوىأجةددداظىنرن قُدددٔىنالجةاعِدددٔىُيدددامَوى
ن٘مددددداىبدددددهىنمرصدددددالىفةدددددقْىٍسدددددلَكّىنى
م ددابياىنرصيصددّ ىٍإوىنإلىمسدداوىبيمدداىظدداٍلى
نال جةددددالىبارح لِدد د ىفامددددًىسِصددددط طىباحلِددددآى
نحل ُردددددٔىمبيطِاجيددددداىنمي ُددد د ٓ ىٍالىتةدددددهى
رإلمسدددداوىأوىُنيدددد لىعدددددهىحمِطددددًىنررةدددددقْى
ٍنليقن ىٍالىتةدهىأوىُحيابد ىبدعىبسدحص ندى
ظضدددا ُٔىبطقُ دددٔىج لِ ُدددٔ ىٍم دددقنىرلددددحب ندى
نحلا لٔىنىنرةنِٔىنليقفِٔىرلةصدق ىجحبِودقىنرةندٕى
نالشحماعِددددددٔىبطقُ ددددددٔىببدددددداُقىٓىعددددددهىنرةنددددددٕى
نالشحماعِدددٔىنىنلاضدددّ ىفالاضدددّىردددًىم ابدددًى
ٍسدلَكًىنلددقجةاىةاردٔىٍعِددًىٍطقُ دٔىمصدداطًى
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نري لّىٍنرقٍظّ ىٍالىتةهىسعةًىعلٕىأم مٔى
نحل نذدددٔىنرقنىندددٔ ىك صدددٔىأىد د ىنرةيد د ىنى
نرةحاثىنلن ل ىٍىانىباىزميلناىم سىنالبد نظى
نررلسرّىبعىٍنقعىم اطىنحل نذٔىنليا قٓ .ى
إوىنررلسدددرٔىنىنرَنقدددعىنريقبدددّىجيدددامّىبدددهى
إشدددةارِادىمد د ىبدددهىطاقاجيددداىنإلىب نعِدددٔىٍالى
جتيلددياىجسرتسد ىنىم دداطىن فةددا ىٍالىجتيلددياى
قا ٓىعلٕىجةدَُهىبرداىِاىكلدرىظقُدٔىنريةدَ ى
نريالّ ىٍ ىقا ٓىعلٕىم ِاىبنِدٔىبراىِميداى
نمي ُ د ٓىنىٍنقددعىُيددامّىبددهىنالسددححةاظىنرر ددانى
ٍ ِاثىنحلقُادىنررةقُٔ ىٍع طىمقُقىنري د ى
بددهىنال جيدداوىنرسِاسددّىٍنإلىُدد َُرَشّىٍسددِا ٓى
نرحيحدددِاىعلدددٕىكد د ىأشدددةالىنرحندددَُقىنرر دددان.ى
فارصدددقٍلىنلقجةطدددٔىب يدددَ ىنإلىبد د نظىنررلسدددرّى
نر ددددددا ىعلددددددٕىجةددددددَُهىنرةندددددداٗىنالشحمدددددداعّى
ٍنرسِاسّىٍنررةقْ ى ا٘ةٔىعهىبسقحىنرَشَ ى
نررةددقْىش ِ٘ددداىأٍىكلِددا ىفاررلسدددرٔىجندددحيضى
ن٘مددداىنىبندددارى دددقنعّىسدددصارّىبدددهىنرَشيدددٔى
نرحراقرِددددٔىٍنرحةا رِددددٔىنىن م مددددٔىنررةقُددددٔ ى
ٍىنددداكىبدددهىُد د عّىأووىبدددقٍطىنررلسدددرٔىٍ َىددداى
ٍق ٓىإمصاٗىاىجابئىردنماىنرلبدٔىنلسدحي بٔىنى
مقُددقىنرنصددَفىنررلسددرِٔ ىٍىدداىنلينددٕىُ ددَ ى
إ ىنال عاٗىبتوىنررلسرٔىالىج يدقىإالىباإل قُ ِدٔى
أٍىبارلبددادىندن د ٍىأٍ ٍبِددٔىأبدداىنرلبددادىنرسددابِٔى
ٍنرصققِٔىفيّىربادىبيِد ٓىعدهىنردقٍحىنررلسدرِٔى
بدد ىٍبحنافِدددٔىبييدددا ىفارلبدددٔىنريقبِدددٔىعلدددٕىظد د ى
جيددة ىا ىىددّىربددٔىظس دِؤىبةاشددقٓىٍ د ىقابلددٔى
رحعقُقىٍجَرِ ىنليامّىبة ى الالجياىنررلسدرِٔ ى
فارلبددٔىنررلسددرِٔىزمددتىأوىممد ىقسددطاىكددة نى
بددهىنرحصقُ د ىٍنإلسمدداٗىنررىةددقْ.ى د ىأووىىددانى
نرددقأْىُحصاىدد ىكابدداىأوىعِددعىنرلبددادىنحلِدددٔى
ر ُياىنر ٓىذنجياىعلٕىجَرِ ىنليامّىنررةقُٔ ى
ميدداىمصددالىجددا شمّىبةر د ىرلددَعّىنرةصددقْى
ٍىّى ىبحيا ضٔىبهىظِزىشَىقىاىنرةنِدَْ ى
ٍبحسدأٍُىبددهىظِددزىقد جياىنرحية ُددٔىٍنر الرِددٔى
ٍقدددا ٓىعلدددٕىممِد د ىعِدددعىنليدددامّىنمي ىُد د ٓى
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نرناجتٔىعهىنالب نظىنرةصقْ ىٍعِدعىنرلبدادىنى
خم ٍميددداىنرقبدد ْىبدددنرسىنر دد ٓىبدددهىنرحعلِد د ى
ٍنرحصيِص ىٍالىفض ىرلبٔىعلٕىأ دقٖىنىىدانى
نلضما ىٍإوىنرلبٔىنريقبِٔىقا ٓىعلٕىنسدحِياثى
ٍجصدددةِ ىعِدددعىن م مدددٔىنررلسدددرِٔىنرناشدددٔٙى
ٍنر ددداىقٓىبدددهىنري د د ىنرةصدددقْ ىٍقدددا ٓىعلدددٕى
فيميددددداىٍنظحَن٘يدددددا ى وىنرحيددددداب ىنرقب ُدددددٔىنى
نرلبادىبحنا مٔىفِماىبِنياىٍىّىجنح د ىنىعِدعى
نرلبادىنحلِٔ.ىفارلبٔىنريقبِٔىالىجيامّىبهىضدمَ ى
نىبنِحياىنر الرِدٔ ى ووىعِدعىنرد الالدىنريلمِدٔى
ٍنررةقُددٔىنرناجتددٔىعددهىنإلبد نظىنريددالّىتةددهى
فيميدداىبددهى د لىنررتعددٔىنريقبِددٔى دداىزميلددياى
بحت لٔىنىطةِيحياىنرةنَُِٔ.ىٍىناكىن عداٗىخ دقى
ُددددددقٖىبددددددتووىنراىنِددددددٔىنرسددددددابِٔىىددددددّىذىنِددددددٔى
جرةِةِٔىٍجت ُِٔٙىٍرِسخىذىنِدٔىجقكِةِدٔ ى
ٍُسح رَوىعلٕىذررىبهى ِاثىنررةقىنررلسرّى
نل عددَطىنىنلددالىنريقبددّىٍنإلسد بّ ىٍنري د ى
نريقبدددددّىكة ِدددددٔىنرسدددددابِ ىالىتحلدددددرىقدددد ٓى
جقكِةِددٔىنىجَرِ د ىربددٔىنليددامّىنرىرلسددرِٔىبر د ى
نري دددَلىن ٍ ٍبِدددٔ ىٍىدددانىبدددهىأ طددداٗىنرحيدددارّى
نررةقْ .ى
ٍرلددق ىعلددٕىىدداٌىنرن ددقٓىنررَقِددٔىٍنلحيارِددٔى
م َلىإ ووىك ىع ىنسحطاظىضماوىٍشَ ٌىنحلدّى
نىم اطىنرَشَ ىقدا ىعلدٕىنرحةِد ىبدعىعِدعى
نليددامّىٍنر د نبضىنرلبَُددٔىنر الرِددٔىنرصددا ٓىعددهى
نالبدد نظىنري لددّ ىٍقددا ىنىنرَقددخىمرسددىًىعلددٕى
نب نظىعِعىنلسحل بادىنرضقٍ ُٔىرَشَ ٌ ىمبداى
ُضمهىجناساىٍجَنطْىب اً٘ىنررةقْىبدعىعِدعى
نري ددَلىنىىددانىنريدداع ىبيمدداىجةددهىأ ٍبحيددداى
نرَ نذِددٔى ووىإرصدداطىنرطاقددادىنري لِددٔىن قددٔى
بت ٍبٔىٍ نذِٔىحم ٓىُي ىنىبضمَمًىعهىم قٓى
عنصددددقُٔىنىاددددالىنرددددَعّىنالشحمدددداعّ ىٍأوى
نرَشَ ىنري لدّىرلةصدقىقدا ىعلدٕىنالسدحرا ٓىبدهى
عِعىنلَن ىنر ن لٔىنىم داطىنري د ىنرةصدقْ ىٍإووى
نري ىنرةصدقْىقدا ىعلدٕىنمحيداثىٍنظحدَنٗىبداىىدَى
ضقٍ ْىرة ا٘دًىٍجطدَ ٌىنىنلدالىنري لدّ ىٍردِسى

االب الفاسفي فطفوكر فاسف عفاال ا

ىندددداكىبددددهىبُسدددَو ىرحَطُددددعىن ٍن ىنليقفِددددٔىبددد ى
نرصيَث ىفاالط ىا ىنررةقْىنىنلالىنررلسرّى
الىُيَ ىإ ىباىِدادىذىنِدٔىأٍىع لِدٔىٍالىإ ىأ ٍبدٔى
ٍ نذِددددٔىب ددد ىبدددداىُيددددَ ىإ ىنرصددددقٍلىنرحا شمِددددٔى
ٍطقُ ٔىنرحياطّىنليقنىنىن م مٔىنالشحماعِٔ .ى
ف دد ىشددي ىنرَنقددعىنريقبددّىٍنإلسدد بّىنى
فرتٓىجرَقًىنحلضا ْىنط ىا ىن الىنررلسدرِٔى
نىبنا٘ددًىنررةددقْ ىٍنشددحب ىعلددٕىجقعددٔىأىدداى
نرةحتىنررلسرِٔىنرَِمامِٔىٍأ دةاىرليدقثىٍنقدعى
فلسرّىبحمِ ىسماىرناىنرحرا قىبدًىٍعلدٕىنردق اى
بددهىب اٍبددٔىنررةددقىنرر يددّىٍنرنصددّىنسددحطاظى
نردددددحرة ىنررلسدددددرّىنريقبدددددّىإعطددددداٗىأ ددددداٗى
ع ِمٔ ىكاررا نبّىٍنبهىسِناىٍنبهى شد ىٍىنبدهى
دد طىٍ ىددداىأعطدددَنىنررةدددقىنررلسدددرّىٍنقدددعى
نالط ىددا ىنىنحلضددا ٓىنريقبِددٔ ىنىٍقددخىكدداوى
فًِىن ٍ ٍبَِوىُيِصَوىٍنقعىنميمَ ىنىظلمدادى
نر دددقٍوىنرَسدددطٕىٍسدددِطقٓىنررةدددقىنرةنسدددّى
علٕىعِعىب داىقىنحلِدآىنالشحماعِدٔىٍنإلىبد نظى
نررةددددقْىنىذرددددرىنريصددددق.ى دد د ىأوىنط ىددددا ى
نررلسرٔىنريقبِٔىسقعاوىباىجقنشيخىبيد ىسدِا ٓى
بندداىضىن طابددٔىنىنرَنقددعىنالسدد بّىٍسددا دى
طقُ ددددٔىنشددددرتن ىن فةددددا ىٍنرحيمددددِضىٍرددددَكى
نحل ددا٘اىنميدداى ٓىٍنلةددق ٓ ىٍن جردداظىأ ددَندى
نلنا ُهىبحعدقُاىنالشدحبالىباررلسدرٔىٍكداوىبدهى
أبقطىىانىنرحعقُاىفحَٖىنبدهى د حىنلصديَ ٓىنى
ىانىنلضما  .ى
فارنصالىنررلسرّىٍنقدعىىُحعدقكىنىأشدَنٗى
جسَ ىاىنحلقُدٔ ى وىنررلسدرٔىنىشَىقىداىىدّى
م اطىرلصرىٍنلساٗرٔىٍىدّىإمحداطىع د ىبةد ظىنى
طقن٘ دددًىنرحعلِلِدددٔىٍنالسدددحنةاطِٔىٍنالسدددح قنِ٘ٔى
ٍظيَ ىىدانىنرندَظىبدهىنرَشدَ ىنليدقنى ارةداىبداى
ُحيدددداىطابيدددداىُحيددددا وىبددددعىنرسددددلطٔىٍنرن دددداطى
نرسِاسددّى ميمدداىبةنِدداوىعلددٕى ددِ ىعملِددىٔىنى
طقُ دٔىنرحيداطّىبدعىنرَشدَ ىنالشحمداعّ ىبِنمداى
نررةقىنررلسرّىُحصًىذمَىنرحصقُ ندىنرن قُدٔى
ٍنرن ددقٓىنرحتبلِددٔىٍنرحسدداورِٔ.ىٍإوىنرددح ططىبدد ى
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نررلسددرٔىٍنحلقُددٔىسم دداى ن٘م دالى دديَ ىنررةددقى
نررلسرّىذمَى اُاجًىنلطلَبٔ ىٍنىٍنقعىنرحا ُخى
نرسددلطَْىعن د باىجسددَ ىسددلطٔىسِاسددِٔىكحلددرى
م قٓىمشَرِٔىأٍىفةقنىإُد َُرَشِىاىبقجةطدىاىبيداى
ُح لصىنرنصالىنررلسدرّىجل اِ٘دا ى وىنررلسدرٔى
جددقجةاى ن٘مدداىبارنضددالىبددهىأش د ىظقُددٔىنررةددقى
ٍظاىنإلمساوىنىنرحرة ىٍنرحيدة .ىٍنحلقُدٔىنى
نريصدددقىنردددقنىهىعىجيددد ىبريَبددداىبِحافِ ُ ِددداى
ٍىمِددداىادددق ٓىبدددهىنرد د ال٘ ىنريملِدددٔ ىٍالىىدددّى
ب َرددٔىجتقُ ُددٔىبحيارِددٔىعلددٕىنرَنقددعىنرةصددقْ ى
ف ددد ى ىجَظِددد ىفةدددقٓىنحلقُددددٔىإ ىظقُددددادى
بلمَسددددٔىكعقُددددٔىنرددددحرة ىٍنرحيددددة ىٍظقُددددٔى
نرحد ُوهىٍنالعح ددا ىٍجصددةِ ىنلن مددادىنل مِددٔ ى
ٍ ىدداىبددهىن سددارِتىٍنرَسددا٘ ىنر ددا ٓىعلددٕى
إشددقنٗىبنِددٔىنشحماعِددٔىجحعددقكىبطقُ ددٔىجراعلِددٔ.ى
ف د ىٍضدديخى سدداج ىمحددَْىعل دٕىىبنددَ ىم قُددٔى
علٕىن ق ىجسماىةقُٔىنرحرة ىٍنرحية ى ى
أمياىبدىاىطنردخىجيدامّىبدهىعَن٘داىكدر ٓ ىأىميداى
نال دددط نطىبَنقدددعىسدددلطَْىقميدددّىشمدددا ىبدددهى
نط ىدددا ىنررةدددقىٍق جدددًىعلدددٕىنظحدددَنٗىٍجَشِدددًى
نرقأْىنالشحماعّ ىٍىانىباىزمي ىنرسدلطادىنى
نرَنقددعىنريقبددّىجحعددقكىبطقُ ددٔىفَقِددٔىٍمصددالى
بةردد ىبدددهىأشدد ىنظحدددَنٗىنحل ِ دددٔ ىةِدددزى
ج يددقىنحل ِ ددٔىبددهىٍظِيدداىٍن فةددا ىنرصددا٘ةٔى
ىددّىنردددهىجَشدددًىبضدددابِنياىنررةقُدددٔ ىٍكدد ى
أمَنظىنررضِلٔىٍنريطاٗىىّىباىج بدًىنى دمِاى
نرَنقددددع ىردددداررىالىظاشددددٔىعندددد ىاىرلرلسددددرٔ ى
فاحل دددا٘اىعند د ىاىشددداى ٓىٍىدددّىبحدددَفقٓىعند د ى
نرندداسىكالدداٗىٍندددَنٗ ىٍبارحددارّىفدداوىنالجتدداٌىى
ذمددَىنررةددقىٍنرةيد ىنررلسددرّىىددَىإعاقددٔىرددَعّى
نلحمدعىنىجدتب ىنسدح قن ٌىٍجطدَ ٌىٍنط ىددا ٌ ى
ٍنررةدددقىنررلسدددرّىنىعالنددداىنريقبدددّىعلِدددًىأوى
ُحيدداىشددة ىب اٍبدداىرةد ىسددلطٔىسِاسددِٔىأٍى
سلطٔى ُنِٔ ىٍظحٕىرة ىسدلطٔىفةقُدٔىبيمداى
كامددخىطةِيحيددا ىظحددٕىرددَىكامددخى ددا ٓىعددهى
سددلطٔىنرددقأْىنريدداط.ى وىنىرَشددَ ىنررلسددرّىىددَى
ٍشددَ ىبصددقٍلىبار د َلىنحلحمددّىٍنلنيصددّىنى
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بنِددٔىنحل نذددٔىنريلمِددٔ ىٍىددّىقددا ٓىعلددٕىفيدداى
نرطةِيدددٔىنر بنِدددٔىرليددداع ىٍىةدددانىفددداوىكدد ى
إ ن ٓىسِاسدددددِٔىأٍى ىددددداىبدددددهىنإل ن ندىكندددددعى
ٍمصوددداىنردددقأْىنررلسدددرّ ىىدددّىإ ن ندى اُحيددداى
ٍضعىن شِالىنمي ُ ٓىبهىنرصةاثىنريقبّى ا طى
نريصدد دقىنردد د بو ىفاررلسددددرٔىمَعِددددٔىفةقُددددٔى
أساسِٔىرنماىضقٍ ْىنىبسا ىنحلِآىبهىأش ى
نالرمددقنلىنى ددمِاىىددانىنريصددق ىٍبددهىأشدد ى
مقُدددرىعدددَ ىن ذىددداوىٍنرةعدددزىعدددهىظ ِ دددٔى
نالط ىددا .ىف د ىنشددحب ىنرةددر ىبددهىنلحطددَع ى
بحيقُددتىنرددرتنسىنررلسددرّىنريددالّ ىٍ ىنرحي د وق ُى
بهى داىعلٕىنرةر ىبدهىنلدانىىتىنررلسدرِٔى
نرناشددٔٙىنىبنِددٔىنررةددقىنررلسددرّ ىٍق د ىجةنددٕى
نرةيضىبيضىىاٌىنلانىتىبيح ُهىأمياىن كرقى
ب ٗبددددٔىرَنقيندددداىنريقبددددّ ىفتمصددددا ىنررلسددددرٔى
نلا كسِٔىُيح ٍوىأميداىكرد ىفلسدرٔىنريصدق ى
ٍىدّىن كردقىجتاٍبداىرريداىنحلقكدٔىنرحا شمِددٔى
ٍنري لِٔىرلصيَث ىٍىّىنرقؤُىنرَنقيِدٔىرلحدا ُىخى
ٍنلحمددعىنإلمسددامّىبددهى د لى نسددٔىنحلقكددٔى
نالقحصا ُٔىٍنالشحماعِدٔىرلمصحميدادىنرةصدقُٔ ى
ٍىّىنىطةِيحيداىنررلسدرٔىنلناىضدٔىر سدحيما ى
ٍنالب ُارِٔ ىٍنليا ُٔىرنصَٗىنرن داطىنرقأ دارّى
نىنريدداعىنريقبددّ ىٍى داىنىُسددح عّىبددهى ددداى
مضدداالىقددا نىعلددٕىإطنرددٔىأمددَنظىندِمنددٔىٍنرحي داىرّى
نرطة ددددّىكافدددددٔ ىٍم ِددددداىاحمدددددعىنري نردددددٔى
ٍنالط ىا ىٍم ُزىن فةا ىنر ا٘مٔىنىبنِحياى
ٍنلةنِدددٔىعلدددٕىٍنقددددعىمضدددارّىبسدددحمقىرحع ِدددداى
نالشرتنكِٔىٍنلساٍند .ى
ٍنىنميامدددددتىنآ دددددقىنلدددددادىنررلسدددددرٔى
نرَضدددئِىنىحمددداطىنلنصدددبل ىنىظقكدددٔىجطدددَ ى
نلحمددددعىٍإقابددددٔىن سدددداسىنرسِاسددددّىرلَنقددددعى
نريقبدددّ ىنىنرحعددد ُزىٍنرحطدددَُقىعلدددٕىأسدددسى
علمِددددددٔ ى وىنررلسددددددرٔىنرَضددددددئِىبناىضدددددددٔى
رلمِحافِ ُ ِدداىٍن فةددا ىنربِةِ دٔى ىٍىددّىقددا ٓى
علددٕىم د ىنرَنقددعىنريقبددّىبددهىظضددا ٓىنرة د طى
ٍن رراظىنرنمطِدٔىنرحصقُ ُدٔىإ ىظضدا ٓىنرريد ى
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ٍنريم ىبهى لى عاىنريلاىٍنرةعدزىنريلمدّ ى
ٍنررعصىنرحصقُيبىنر ن٘اىرلَنقدعىنرىيقبدّىبةد ى
بيطِاجددًىٍنجتاىاجددً ىٍىددانىبدداىزمي د ىنررلسددرٔى
قدددا ٓىعلدددٕىإ دددقنطىنري دد ىنريقبدددّىبدددهىمصدددِحًى
ٍجةقن ُحًىٍطابيًىنربِيب .ى
كم داىنمةددتىخ ددقٍوىعلددٕى نسددٔىٍجددةوى
نررلسرٔىنرَشَ ُٔىٍع وىاىنررلسرٔىنر دا ٓىعلدٕى
عددداىنحلقُدددٔىنرصيصدددِٔىٍنلسدددؤٍرِٔىنررق ُدددٔ ى
ٍنال حِا ىنال ن ْىنحلقىلم ىنلنطل ادىنرةاعرٔى
رَنقعىنالطىا ىٍنرحطَ .ى ىأوىنرَنقعىنريقبّىعى
ُقظدد د ىنىأْىنجتدددداٌىبددددهىنجتاىددددادىنلدد د ن سى
نررلسدددرِٔىنر ا بدددٔىبدددهىنربدددقث ىٍبد د أىشمضدددعى
آرِدددادىببددداُقٓى فةدددا ىىددداٌىنلدد ن سىٍُردددقطى
مَعِددادىنىنرريدداىنالشحمدداعّىٍبندداٗىنرَنقددعىعلددٕى
أسسى ٍ ماِ٘ٔىبقجةةٔى ىٍنضعٔىنىنرحَشدًى
ٍنالجتدددداٌ ىُليددددتىفِيدددداىنرددد ٍ ىنال جتددددارّى ددد ى
نلقجةاىبتْىبنيصِٔىٍنضعٔىٍالىقا ىعلٕىجن ِاى
ٍجطددَُقىنرةنِددٔىنالشحماعِددٔىنىنالجتدداٌىنلناسددت ى
ٍالىُد نلىنرسدؤنلىىد ىىنداكىفلسددرٔىعقبِدىٔ؟ىٍىد ى
ىناكىإب نظىفلسرّىعقبّ؟ىقا ىعلٕى فعىنرَنقدعى
ذمَىنلسحَٖىنلطلَثىلا نٓىن فةدا ىنررلىسدرِٔى
نلطقٍظٔىعلٕىنرساظٔىنريالِٔ .ى
إوىك د ىبدداى ىنرحَ د ىإرِددًىبددهىنطددا ندى
فةقُدددٔىٍفلسدددرِٔىىدددَىنمحددداطىنجتاىدددادى ا دددٔى
رلدددرتنسىنررةدددقْىنررلسدددرّىنىطةِيدددٔىنلنددداىضى
نحمل ذٔ ى دعِاىأوىىنداكىجيد نىأٍىجضدا باىنى
ىدداٌىنلندداىضىٍرةددهىرِددحاىنالرمددقنلىنى ددمِاى
نلناىضىنررةقُٔىنحل ُرٔىُسحل طىبيامئىم ُٔى
ظ دقوٓىلم د ىنرةنددٕىنر ا٘مددٔىنىنرَنقددعىنريقبددّ ى
ٍُسدددح عّىطدددقحىأسدددٙلٔىبحعدددق ٓىبدددهىنرحةيِدددٔى
ٍنر ِدددددددَ ىنرسِاسددددددددِٔىنىبسددددددداىٗرٔىنميدددددددداٍ ى
ٍن لرِادىٍنلسلمادىٍنرة ُيِادىٍنر د ٓىعلدٕى
كص ىأٍىاطىنراندىٍجضلِ ىنرَعّ ىٍنالمح الى
بصدددة ىفةدددقْىٍعلمدددّى دددنيضىبدددهىظقنسدددٔى
نلاضددددددّىإ ى ددددددناعٔىنلسددددددح ة .ىفددددددارحرة ى
نرسِاسددّىنالشحمدداعّىنريقبددّىجددابعىظضددَ ٌىبددهى

االب الفاسفي فطفوكر فاسف عفاال ا

لىنالمطَنٗىمخىجِدا ندىفلسدرِٔىحمد ٓىنى
م دددداطىنررةددددقىنريددددالّ ىٍىددددّىكردددد ىسددددةئى
نجتاىادىأساسِٔىنىنرطقُ ٔىنرنمطِٔىرلحرة ى
نررلسرّ ىبنياىنرحِا ىنري لّىأٍىنلدا ْ ىٍنرحِدا ى
نرقٍظدددددّىٍنرصيصدددددامّ ىٍنرحِدددددا ىنرحةدددددابلّى
ٍنرَشَ ْ ىٍأ نىنرحِا ىنريلمّ ىكماىظ ىاى
عِ د ى ددلِةاىنىجصددنِ ىنررةددقىنررلسددرّىنى
نرر افددٔىنريقبِددٔ.ىٍبارحددارّىفدداوىىددانىنرنددَظىبددهى
نرحصنِ ىأ ٖىإ ىنقعاطىبيضىنرر سرٔىضدمهى
جِا ندىبيِنٔىبهىنررةق ىٍإوى طِٔىنرحصنِ ى
ىاٌىأحل خىنرَعّىنريقبّىٍنرر افٔىنريقبِٔىبياٌى
نرحصنِرادىٍىّىبدهىنجتاىدادىٍبدانىتىنربدقثى
نررةقُدددٔ ىٍرةدددهىنريِدددتىن ساسدددّىنىىدددانى
نرحصددنِ ىٍك د ىجصددنِ ىبددهىىددانىنرنددَظ ىىددَى
نرحصاىددد د ىبدددددتوىىددددداٌىنالجتاىدددددادىٍنرحِدددددا ندى
نررلسدددرِٔىبددداىىدددّىإالى ددداذطىفةقُدددٔىٍضددديياى
نرحددا ُخىنررلسددرّىنىبقنظ د ىجطددَ ٌىنررةددقْ ى
فدددارةر ىبددددهىنرر سددددرٔىٍنلرةددددقُهىُيلنددددَوى
نمحماٗىاىنرصقُاىرحِا ىبيِنًىٍىانىأبدقىبيدقٍ ى
نىنرَنقعىنررةقْىنريقبّ ىٍىانىباىتةهىأوى
ُطلدددداىعلِددددًىملبدددداحلمٕىنلاىةِددددٔى ىٍإوىإعدد د وى
نررةقىٍأْىفةقىنعحناقًىلاىتىبيِندًىُحعدَلى
ك د ىايددَ ىفةددقْىر ُددًىٍك د ىعم د ىع لددّى
ٍكد ىفيدداىإ ىبَقد ىُصددتىنىجسددَُ ىنمحما٘ددًى
ٍنعحناقًىدانىنلاىت ىٍعلدٕىنررةدقىنررلسدرّى
نرصددعِاىإ ددقنطىنرددَعّىبددهىىدداٌىنرحصددنِراد ى
ٍأفضد د ىبددداىتةدددهىأوىمدددقنٌ ىٍشدددَ ىف سدددرٔى
ٍبرةقُهىُيلندَوىنمرصداداىعدهىىداٌىنرحِدا ندى
ٍنرحصدددنِرادىبد د ىٍُسدددح عّىٍشدددَ ىبرةدددقُهى
ٍف سدددددددرٔىُيلندددددددَوىنسدددددددحنةا ىاىرطقُ دددددددٔى
نالسدددحبقنطىنرحدددتبلّىنىنررلسدددرٔىٍنرحَشدددًىذمدددَى
بة أىنلياُقٓىٍنرن ىإل قنطىنررةقىبهىأسارِتى
نرحةيِدددٔىٍنالم ِدددا ىٍىدددانىبددداىُسدددح عّىجبدددِ ى
طقُ دددٔىٍعِنددداىٍم قجنددداىإ ىنرحدددا ُخىنررلسدددرّ ى
فة لىأو ىمت اىبارحصنِ ىنرحيسدرّىرففةدا ى
ٍإقعاطىنررةدقىنى امدادىشداى ٓىبدهىن ى دالى
نررةقُددٔىٍنررلسددرِٔ ىعلِندداىأوىمرةددقىبت دداى

ط

حمدددداٍ ىأبيدددد ىبددددهىىددددانىنرحصددددنِ ىحمدددداٍ ى
جسدددح عّى نسدددٔىىددداٌىنرحِدددا ندى نسدددٔىم ُدددٔى
بسدددح لٔىبيِد د ٓىعدددهىنالذمِددداطىنى نسدددٔىىددداٌى
نرحِا ندىٍن حِا ىأكرقىاىقِمٔىفةقُٔىٍعملِٔى
ٍأكرقىاى ظِٔىنىٍشَ ماىنالشحماعّ .ى
فاريمددد ىنررةددددقْىنر دددا٘اىعلددددٕىنرح ددددَُاى
ٍنالمح ددا ىقددا ىعلددٕى قبلددٔىن فةددا ىٍفعددصى
نرَشددَ ىنرحددا شمّىفعصدداىبَضددَعِاىىبيِ د نىعددهى
نرحةئِىٍنال جياو ى ْىمَظىباىيبىبيماىكامخى
طةِيددددٔىٍشددددَ ٌ ىفارةعددددزىعددددهىنحل ِ ددددٔىىددددَى
نرطقُدداىن بر د ىرلحرقُدداىب د ىن فةددا ىب د جياى
علٕىب ٘مٔىنرَنقعىٍمس ىحمحَنٌىنررةدقْ ى
فارحِدددا ندىنررةقُدددٔىبددداىإوىج يدددقىإ ىنرَشدددَ ى
ظحٕىجة أىبارحةداذقىنردانجّىٍنريصدَنّ٘ىٍجحردقظى
باجتاٌىنرِم ىٍنرِسا ىفارحِا ندىنررلسرِٔىىّى
ٍبدداىإبدداىبَشةددٔىأٍىسددارةٔ ىٍىددانىُنطةدداىعلددٕى
كد ىنرحِددا ندىظحددٕىأكرقىدداىج بِددٔ ىملىندداكى
جصَ ىبيح ل ىٍىناكىجصَ ىبحطق ‘ىىنداكى
جصِعىبيح ل‘ىٍىناكىجصِعىببالٍ‘ىىناكىٍشَ ُٔى
بسِعِٔ‘ىٍٍشَ ُدٔىبلعد ٓ ىٍىنداكىبا كسدِٔى
بقٍرِحا ُٔىٍبا كسِٔىبقشَنطُٔ..إخل  .ى
فدداذنىطقظنددداىنرَشدددَ ىنررةدددقْىرلحِدددا ندى
بيدداٌىنرطقُ ددٔىى د ىمس د اىنىنري بِددٔىأطىعلِندداى
نرةعدددزىعدددهىبَقدددعىخ ددددقىٍظ ِ دددٔىجيلدددَىعلددددٕى
نرحددددا ُخ ىعلِندددداىأوىم عدددداىنررةددددقىنىبِددد نوى
مَُدد ىنرَنقدددعىٍجبدددِ ٌىٍعلِنددداىأوىمحسددداٗلىىدد ى
نرحِددا ندىنررةقُددٔىنىطةِيحيدداىأفةددا ىأطىىددّى
ارِٔىبهىنرطةِئىنررةقُٔ.؟ ى
إوىبدداىتِد ىنررةددقىنررلسددرّىق جددًىعلددٕى
نررتنشددددعىٍنالمسددددعاثىٍق جددددًىعلددددٕىنالمح ددددا ى
ٍجصةِ ىن سٙلٔىٍجَرِ ىنلسداظادىنررةقُدٔ ى
ٍإووىبددداىتِوددد ىنررةدددقىنررلسدددرّىق جدددًىعلدددٕى
نرحعددق ىبددهىن فةددا ىنميدداى ٓ ىٍنرحعددق ىبددهى
ن فةدددا ىنرسدددلطَُٔ ىٍق جدددًىعلدددٕىنالمرصدددالى
ٍنر طِيدددٔىعدددهىبددداىىدددَىبيِددداىرحَرِدد ىن فةدددا ى
ٍنلَنق ىنرهىجصة ىجي ُ نىرة ىج ط .ى
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فاالمرصددددالىٍنرحصدددداٍطىنردددداْىشمددددحصىبددددًى
نرحرة ىنررلسرّ ىُ ابلدًىنالجصدالىٍنالرحصداطى
نرداْىىجحةيددًىنرحِددا ندىنررةقُددٔىنرددهىجسدديٕىإ ى
نرضاىٍنرحَظِد ىٍجسديٕىعلدٕىجيةٙدٔىنررقن دادى
ٍنر ضاٗىعلٕىنال ح ىٍنررَن ط ىظحدٕىم داى
نرحطددداباىنىطقُ دددٔىنردددحرة ىٍنردددَعّىنرحدددابعى
ل حضددددددِاجياىٍبنيصيدددددداىنىنرددددددحرة ىفلبددددددٔى
نرحِددا ندىبيمدداىكدداوىنر ندداظىنردداْىجحسددرتى لرددًى
ىّى ٍباىربدٔىبؤسسدٔىبدا ىربدٔىجؤسدسىبدانىتى
فةقُددٔىٍعددا٘ دىفةقُددٔىٍىددّىجنطددَْىمددخى
رددَنٗىأثى ٍظددّىُ د ى ٍبدداى َذشدداىنىجن جيدداى
نررةقُٔىٍجتناىذمَىنالسدح قن ىٍنررةداد ىفداذنى
كددداوىنررةدددقىُحمِددد ىب جدددًىعلدددٕىنررتظددددالى
ٍنرحصدددَلىنىن م مدددٔىنليقفِدددٔ ىفددداوىنرحِدددا ندى
جسدددح قىنىبَقدددعىبيِندددً ىٍعلِنددداىأوىالىمنيد د ظى
باالسدداىنردداْىجطل دددًىعلددٕىمرسدديا ىفارحِدددا ندى
بيماىجةهىىّىب ىشا ىلهىجقُد ىأوىجتدقفياى
ٍجتددقىاىٍجرةددقىبيدداىب د لىأوىجددرتكىددداىظقُددٔى
نرحرة ىٍنالب نظ .ى
ٍإوىأ لتىنرر سرٔىنليا قُهىنراُهىجقُ ى
نرحِا ندىأوىجتقفياىنىاقنىاىُيلندَوىجد وىاى
بهىىداٌىنرحِدا ند ىرنحداكقىبداىقاردًىبدا كسى
بتمددًىأسددسىنلا كسددِٔىٍىددَىرددِسىبا كسددِا ى
وىنلا كسِٔىكن قُٔىرحبِ ىنرَنقعىٍجطدَُقٌى
جحعددَلىإ ىجِددا ىنىم قُددٔىشابد ٓىٍبِحددٔىعند باى
ماٍلىنحلراظىعلٕىطقُ حياىف اىنىنرحعلِد ى
ٍسقعاوىباىمَرخىبهىم قُٔىمضارِٔىنىنرَنقعى
إ ىامَعٔىبهىن فةا ىٍنر َنع ىنمياب ٓىنى
طقُ ٔىجياطِيداىبدعىنرَنقدعىمرسدً ىٍنمح لدخىبدهى

ٍسِلٔىبهىٍسدا٘ ىنالمرد دىبدهىنر يدق ىإ ىمدَظى
بددهىنرسددلطٔىجص د ىأمصددا ىاىإ ىذَنبددخىبيِنيددا ى
ٍبدددهىٍال ٓىُحِمدددٔىإ ىنمحسددداثىريا٘لدددٔىفةقُدددٔى
كدددة ٓ.ىفيندد باىجصدددةاىن فةدددا ىجِدددا نىجر دد ى
شَىقىداىنررةددقْىٍ ناىداىنري لددّىٍجحعددَلىإ ى
شيا ندىج ح ىنررةقىبد لىأوىجَق دً ىفةِد ى
تةنناىأوىمن دقىإ ىطةِيدٔىفةدقىُةدَوىأ نٓى
رحعلِ ىنرَنقدعىٍبدهىذداىإ ىأ نٓىرلمعاف دٔىعلدٕى
ىدددددددانىنرَنقددددددددعىٍمصدددددددِاى ٍ ٌىنىنرراعلىِددددددددٔى
ٍنحلقكٔ.؟ ى
ٍىةدددانىجحضددداىأىمِدددٔىنرسدددؤنلىكِددد ى
مرةددقىنىنرحِددا ندىبد لىأوىمرةددقىبددهى ددداى
ٍجرةددقىبنددا؟ىكِدد ىذمطدداىنرحددا ُخىنررلسددرّى
نرددداْىسمصدددقىنررةدددقىفِيددداىفِين دددًىٍُ حلدددً؟ى
ٍكِد ىمحعددق ىبددهى دنمِٔىنرنمدداذط؟ىفارحِددا ندى
نررةقُددٔىكمدداىسددةاىذكقىدداىىددّىبؤسسددادى
عا٘لِٔىٍىّىسلطادىجقجةهىعلٕىسلطادىٍىدّى
سلطادىبحت لٔىنىسلطٔىنرسدلطادىٍنىطةِيدٔى
ربٔىنرحِا ندىنررةقُٔ ىظِزىالىدم ىنىظِاجياى
ىنرصيا ندىنرهىأ ةعخىبِحًىٍشاب ٓ ىٍإوى
نالمر دىبنياىشد ٗىبدهىعملِدٔىنرحعدق ىٍنرحعدَلى
نر ن٘اىرلَنقعىٍ ا ٔىنرَنقعىنرداْىترد ى طابداى
ٍربدددددٔ.ىٍإوىنرحعدددددق ىبدددددهىنرنمددددداذطىٍنرحِدددددا ندى
نررةقُٔىبهى لىٍعّىعلمّىم ْىقا ىعلٕى
فعددصىنر َنرددتىنميدداى ٓ ىٍم ُ د ىبي د ىع لددّى
بدددد كىرةدددد ىنلدددددحب ندىٍنررَنبدددددخىنىظِدددددآى
نلحمددع ىٍجَشِييدداىذمددَىنحلقُددٔىنىنحلقكددٔى
ٍنحلقُدددددٔىنىنرحعدددددق ىبدددددهىعِدددددعىأشدددددةالى
نر نسٔىنىنلحمعىٍنرحا ُخ .ى
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قصيدة الكنالي "يا عاو" ردتين إىل الغعرز الرنعيد املراصعز رداً مجعي ًً
وألشمتين أٌ أقبل على الكصيدة الرنيدية احلديثعة الع ببتعن ىهضعمنا جيً عاً
غريَ ميكضز يف عصز التهكيع ويف سمعً الهي عى إقبعا ًً واصعراً ومع ًلع يلعيط
بيصري أٌ أسعه أٌ الكصيدة الرنيدية اجلديدة عامةً ليلةٌ عً الريعي خاليعةٌ
مً الثغزات ال حيب اليكاد اليهعاً ميمنعا إىل أ يعة الغعرز يمنعي كضعارز الغعرز
الذ يتكدو خبوطيات وريدة ليًمط مي يعات أىمنكمنا التكزار مً ًل املضنيٌ
اليطين والكيمي الذ امتأل باهلتاف وأتعز باملباععزة ىتعى أوعع أٌ تهعي
ييه صيت الغرز وييدبز ييه ألل اجلنال

يعععععو
َٚعععععا كٕ ليهُععع ع ي ٞقععع ع ععع ع
 ٬ري ع ع  ٙ ٚنع ع َعععٔ
لملضعععُ رت ًَ ع ع ً عععرً ٝ
ليش رل ٤ليعي ٜٔريٓع ٚيٛل ريًعو لملٛعع ،ٛإرت أ ٫كٕ
قص ٝري٘ كيك ً ٜرد ٙأىل ليش ر ليٓ صارت ٚليؿٔ
ليرع ٖر ليععي ٟصععٗر ٛريكوعع٘ ل٭يععٛلٕ لي لٖٝعع١رت
يو لْوُ ٤
ٚخًط ؾ ٘ٝكصٛلري ً ٠ ،رت َ٪ن لً
ٓ ععٗ رت
ليكصعع ٠ ٝأىل عع ٝقٗ رت ٚلْػرل ععٗ
ٛ ٚحٗع ع ؿرلدريٗععع رت يوهععع ٕٛععع يعععو نًععع٘
َٓجُ ً يًشع ر١ٜرت ٛ ٚريكع ١ريوُع ٖ ٢ؾٗٝع ْصعٛ
 ٫حصر هل رت ْأيؿٗع حعن ْ عوُا أيٗٝع رت ْٚكرعٌ
ًٗٝ،عع ع ٚنأْٓعع ع ْ رؾٗعع ع َععععٔ قرععععٌرت ريٓخععععٌ
 ٚع ع لْٓ ٚريعععيٚي صعععُ ُٓٝرت حوععع ٢يهأْٗع ع

غيل ٤ريُٓ َٔ ٛخ٬ي٘ خ ْ ٜ٬؛ يو ٭ْٗ حترى
كْؿ ععٓ اك ؾعع ١قعع ٠رت  َٚعع ف لنعع  ٠أ ل٤
ش ر قركْ ٙرت ٚكدي كيؿٓ ٙرت ؾُعٔ ْ عٝج ل٭صع ي١
ريطًععل  ٚع لْٓ ك عع ١ً٦ريطعع ٍٛليصععُِٝرت َٚععٔ
حعٞ
ؾض ٤لإ ليش ر ريشر ٓ ختً٬ٝٝرت أْٗ
َر ععع ّٛيٛحععع إ َوو ععع ١ميًٖ٪ععع أح ععع
يش ع ر ْؿ عع٘رت
يكصعع٠ ٝرت كقص ع لإلح ع
ٖٚيل ٚإٔ ن ٕ َ لً ك  ٜكٕ كخًل َٓع٘ صع٣ٛ
يًُٓٗج ليي ٟك  ّٚست  ٠ ٚليٓص َٔ خ٬يع٘رت أ٫
كْين ك ً ٝ،ٚ ٞ،ن َ ً٬كٕ لحملو ٣ٛليك َٞٛلييٟ
محًوععع٘ ليكصععع٠ ٝرت نععع ٕ عععر قرٛهلععع يععع ٣
لي َ نرت ؾك ،عرف ليهُع يٓ ٞشعر كْؿ ع٘
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ليكَٝٛعععُ، ١عععَ ّٛع ع لخوع ع يععع٘ لي عععٝ
ععععًط ٕ َععععٔ شععع ررت هلععععيل ك دإ ل٫قوصععع د
ليهععً، ّ٬ععٖ ٢ععيل لدت ْ ع رت ٚلي ععر كٕ يععو
لحملو ٜ ٣ٛر ٟريًك  ً ٝ٥أىل ليك  ٨ؾٝخظ ٢ي ٜع٘
ليكصعع٫ ٠ ٝ
ْع ع
كرعع ٍٛريع ّرت ٚأ ٗع
حيو ج أىل د ل ْ ١ك ٜعً، ١ع ٢كٜع ١حع ٍرت  ٫ٚك ٣
ط  َٔ ً٬٥أعع ؾ٬َ ١حظع إ ٜرًػٗع ليكع َ ٨عٔ
ريًك ع ْ ٤ؿ عع٘رت ٚأر ع ك  ٜع كٕ كق ع ّ شعع ً ٦ٝخ ؾ ٝع ً
 ٜععوخهِ ك ع ً ليرٓع ٢ليٓصعع ١ٝيًكصعع٠ ٝرت
إلاعع  ٠لٖوُعع ّ ليكعع  ٨كضععع ١ٝليكصععع ٠ ٝليععيت
ريشععععه ٌٝلملٓخعععع ٢لدتُععع ي ٞؾٗٝععع
ك ععععُٗ
ً.
ك

لجملرد لييٜ ٟش أىل ؾرلدري٘رت يوُ  ٞليشع ر١ٜ
ٚلقا كَرٖ َك  ١زترد ٚ ٠طٓ ١ٝري عوٗ ف
ل٭دي ْؿ ٘رت َٔ ك ٌ يو ل وُا يوٛدٚ ٚف كٕ
جي ٌ ليش ر ١ٜا٬ث ْك ط ريٗٝأإ ي٘ ٛصؿٗ
خعععٛل د كد ٝععع ١ري ضع ع َع ع ٖع ع أيٝععع٘ َعععٔ ،ع ع
ليشععع ع رَ ١ٜك ععععع ١يوؿ ععععع ل٭ديرت ؾه ْععععع
ليرن ٠ ٝل٭ٚىل لييت ريرب ليشع رَ ١ٜوُ ًع ١ؾُٝع
ع  ٙليٓظرٜعع ١لي لخًٝعع ١يععٮديرت ٚلي ْٝععً َ ١اٗع
كٛي٘ :ل٫خو ٝليي ٜٓ ٟع أيٝع٘ َ٪يعـ ل٭دي
كآ  ٤ل وا لَ٘ أَه ْع إ ليًاػع ١ن ٭ ع ي ٝرت
ٚلي ي  ١ريط ٍٛمجً َٔ ١لي ٓٔ لييت ريً ّ َ ١
كد ٝعع َ ١ع ْؿ ععٗ هرل ،ريٗ ع رت ً،ٚعع ٢نععٌ ح ع ٍ
ٜؿض ٞن ّ٬ريٛد ٚف ً،ع َ ٢عأي ١ليشع ر١ٜ
ْٗ  ١ٜل٭َر أىل زتع ٍ لرتطع ي ل٭د ع ٞك ع ًرت
ً، ٫ععع ٓ، ٢صعععرٙرت ؾًعععٝس ٖٓ يعععو َعععٔ ،عععِ كٕ
ليشع ع ر ١ٜقع ع ختورععع ٧ل٭يؿع ع ك ٚلمل ع ع ْ ٞكٚ
ليص ٛل٭د ١ٝرت ٌ ريوًرس لرتط ي ي ٌٝكْٗ ٫
ختعععص ْ،ٛع ع ً كد ٝع ع ً َعععٔ د ٕٚخعععررت َٚعععا يعععو
ؾ يشع ر ٫ ١ٜريع ٜا لذتع ٚد عن ل٭ْعٛلع ل٭د ٝعع١رت
أ ٫كْٗعع ريرنعع ً،عع ٢لرتطعع ي ل٭د ععٛ ٞصععؿ٘
أ عع لً ،رت َعععٔ ك عععٌ يعععو عع إ حعع ٚد ل٭ْعععٛلع
ل٭د ٝعع ١ؾوخ ع ث كصععخ ٗ ،ععٔ ش ع ر ١ٜلمل ععر
ٚش ر ١ٜليكصعٚ ١ليرٚلٜع١رت  ٚهع ختطع لٯدلي
يوشٌُ لرتط ي لي ك .١َ ،

عع

ٚليطر ١ ٝريكً ٝلًرت كمل ٜكٌ ك  ٛمت ّ ليط :)1(ٞ٥

ع ع  ٤ععع٘ ع ع ٕ

مل ٜهعععععععٔ لإلميععععععع ٕ ٝ ٛؿععععععع ١ليشععععععع ر
ل ٫وُ  ١ٝ،ل عا ً ْؿ ع ٞعٛخ ً نع ًَ٬رت
ٚيٝس  ٞ ٛأ ٫كٕ كَ ٌٝأىل ٝ ٚؿو٘ لدتُ ي١ٝرت
ريًو ليٝ ٛؿ ١لييت ٖع نر ع ٕٛيٝ ٛؿع١
ليشع ع ر١ٜرت ٖٚعععيل َٓطعععل َ عععوٓرط َعععٔ َ عععًى
ليكععرل ٠٤ليش ع رْ ١ٜؿ عع٘رت ؾًُ ع ل حيُععٌ ليش ع ر
شعع ً ٦ٝغ ع ْؿ عع٘رت ٚمل ع ل خيععٛري غُ ع غ ع
غُع ع ٙرت ٖعععٌ ٜعععر ّٚليشع ع ر كٕ ٜع ع لحِ ععععرٚي
لي ك ؾ ١كٜ ٚض ٖ ٞزت ٫إ لي ً ّٛ؟ ٖيل ست ٍرت
٭ٕ ليشع ر شع ررت ٜ ٫كعع ّٛأٓ ٫ؿ ع٘رت ٜ ٫ٚكعع٣ٛ
أ ٢ً، ٫أش  ١،لدتُ ٍرت ٚن ٕ كصخ ي ْظرٜع١
"ليؿٔ يًؿٔ" ق كصع ٛل حعن ًعٛل ليؿعٔ كصعً٬
ٚيعع ٫ٛخلعع ٍّ ٬ععٓٗ ليش ع ر َ ع د ٣
ػ ع ا ٠لي ععَ ٬ععٔ كٜععٔ ريعع٪ري ٢لمله ع ّ
ٚكصع ي ع ؾُٝع أخع ٍ ع كصععخ ي ليٓظرٜعع١

ليشعع ر ١ٜكٜضعع ً َععٔ كَ عع ٍ ريععٛدٚ ٚف( )2ليععيٟ
نر كٕ ل٭ار ل٭د َٛ ٖٛ ٞعٛع ليش ر١ٜرت َعٔ
ٗ ١ل وٓط م خص ٥ص خط ٘ ليٓٞ،ٛرت إل رل
جتً ٝع إ ٓٝوعع٘ ليععيت ريٓكًعع٘ أىل ح ٝع لملُهععٔ كٚ

099

َٚعععٔ ل٭ؾهع ع لملع ع َ ٠ع ع

نععععععٖٛن()3رت حععععععن ععععععط ععععععن ليشعععع ع ر١ٜ
ٚل٭ي عععععٓ١ٝرت ؾععع ع  ِ،كٕ ليشععع ع ر ١ٜأ ل ك لدإ كٕ
ريهعععًُ، ٕٛعع ً ؾ ًٗٝعع كٕ ريهععع ٕٛن يً عع ْ ٝإ
لييت ريرٓ َر ك لحمل  ١ ٜك ٟريؿ ليًػع ١يًػع١رت
أ ليش ع ر ٓ، ١ٜع  ٙري ع شععهَ ً٬ععٔ كشععه ٍ
ليًػ١رت حن ريٗوِ ليً ْ ٝإ يكضع  ٜليًػٜٛع١
َ ،عع١رت َععٔ ك ععٌ يععو ن ع ٕ ً،عع ٢ليش ع ر ١ٜكٕ
ريؿ عععر لٯيٝععع ١ليعععيت ريعععوخهِ أُ،ع ع ٍ كد ٝععع ١مل
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ريهو رت ن يً ْ ٝإ لييت حتع  ٍٚريؿ ع ك ٓٝع١
يػ ١ٜٛمل ريًؿظ.
كَعععع ٜؿعععع ري ( )4ؾؿعععععرم عععععن ليشعععع ر١ٜ
ٚلدتُ يٝعع١رت ؾععينر كٕ ليٛلق عع ١ليشعع ر ١ٜريكرععا
دلخٌ ليرٓٝع ١ليً ع ْ١ٝرت كَع ليٛلق ع ١لدتُ يٝع ١ؾعع
(َٝو يػ.)١ٜٛ
ٚق ٫حظ  ْٛا ٕ نًر( )5كٕ ليشع ر١ٜ
ريهُععٔ ْظرٜعع ١ليكععرل ٠٤ليٓصعع١ٝرت ٖٚعع ٞليععيت
ريروهعععر ك عععً٦وٗ (ٔ،نٝعععـ) َ(ٚعع ل) صععع٠ ٛ
َوٛل ْ.١
4ع  ٖٓٚى طرف َٔ لحمل  ٠ ٚلييت ْرٜع كٕ
صترٜٗع ع ٖٓع ع رت ععععُٔ أطع ع لملك ععع ١ليٓك ٜععع١رت
ل٭صععٌ
ٜطعع َ ٍٛععأي ١ليوٓ ع ليععيت كا ع
َ ٢ً،رخث خون لذتعٛل ليًاػعٟٛرت ملاع ْؿع٢
ليصٛإ لملؿرد ل٭ ٍ ُ،ل٭د ١ٝرت  ٚنع ً،ع٢
ليط ا لدتُ  ٞ،ليٓصع ٛرت ٚن ْع ٛيٝع
نر ٜععوٝؿ ليععيت شععٗرإ َصععطًا ليوٓ ع ق ع
ٓعع ً،ععَ ٢رخععث عع خون حععن ،عع إ لملؿعععرد٠
َؿَٗٛع ً أ رلٝ٥ع ً ٜع خٌ ٓٝع ١لذتعٛل ل٭د عٞرت
ععععع
يٝظٗععععععر ٥ععععععي َصععععععطًا ليوٓععععع
ليوٛصٝـ ليي ٟق َ٘ ليٓك ليػر  ٢ً، ٞك ع
ع ك١
كٕ ليععٓص لملٓج ع ريشععهَ ٌٝععٔ ْصععٛ
 َٚصعر ٠ريوُع ٖ ٢ؾُٝع ٗٓٝع رت يٝركع ٢كاعر َٓٗع
دلٍ ًٗٝ،ععع ٜهشععععـ كصععععٛي٘ قعع ع  ٨رععععٞ ٛ
ستععًفرت ٚمل ريكععـ لمل ععأي ١ليوٓ صععٓ، ١ٝع حع
ٛريك ١ليٓصٛ
لْصٗ ليٓصٚ ٛل٭ؾه
لملٓجععع  ٠ؾخ ععع رت ععععٌ لَوععع إ أىل لملو يكععع إ
ليشهً ١ٝلييت كقص ص ح ليٓصرت َرنع ٠
ً،عععع ٢ؾ يٝعععع ١لملو يٝعع ع إ ليٓصعععع ١ٝليععععيت ريظٗععععر
لي ٬ق ع إ لرتؿٝعع ١ععن ليٓصعع ٛلملو يكعع١رت اععِ
ل ريرطع ليكضعع ١ٝرَوٗع ملرخععث ليًاػعع ٟٛلي ع ّ
ليعععععيٚ ٟععععععا كصعععععٛي٘ ؾردْ ٜٓععع ع د ٛ ٚععع ع رت
 ٫ٚعع ُٝؾُٝعع لريصععٌ يٓعع ريج ليٓصعع ٞليعععي٫ ٟ

 ٚ ٜن ْ٘ٛمجً َٔ ١ليوخ٫ٛإ ليعيت ريظٗعر َعٔ
حٝث ليص ٠ ٛؾخ كٕ َ٪يؿٗع ٖع ٛصع حرٗ رت
أ ٫كْٗ ع ٚلقععا ل٭َععر َ ع ٖعع ٞأ ٫ريشععه٬ٝإ
ل٭صعععٌ
كياؿٗع ع ٫شع ع  ٛليه ريع ع رت ٚن ْع ع
لنرريعع٘ ًػٗعع َععٔ خعع ٍ٬قعععرل٤لإ
ٚل عع
ك ١ك َ ٚصعر ٠ريشعهً َعٔ خ٬هلع ًَهع١
ليهو عع ٓ، ١ع ٙرت ؾأياؿ ع ْصٛص ع ً َععٔ لملشععًى
لي ع ّ يًػععْٚ ١ظُ ع مجًععَ ١ععٔ ل٭ؾه ع رت ٖٚععٞ
ًُٝ،عععععع ١شععععععر ١ٗٝأىل حعععععع نععععععر ي ًُٝععععععع١
ليه ١ٝ٥ ُٝٝليعيت ريوؿ ،عٌ َعٔ خ٬هلع مجًعَ ١عٔ
لي ٓ صر اِ ريظٗر أىل لي ٛعٛد ٚنأْٗع َٓكط ع١
 ٔ،ك ر ٗ ك ٚلي ٛلٌَ لييت شهًوٗ .
5ع قص ٠ ٝليهُ ي ٜ " ٞش ّ َٓو ل و كْ "
ٜ ،عع ك  ٝريٗعع ك ععع ٚ ١ع ع ْن
َطٛيعععً ١ػعع
ٝوع ع ًرت  ٚيعععو َ٪شعععر دلٍ ً،ععع ٢طعععْ ٍٛؿعععس
ص حرٗ رت  َٔٚليٓ ح ١ٝليٓظرٜع١رت  ٫شعٜ ٤ٞكع
ْ ععععععجٗ أ ٫ليوهرٜععععععر ضععععععر  ٘ٝلمل ٓععععععٟٛ
ٚليًاؿظععٞرت ؾععإ ن ْ ع هٓج ع ٓ، ٠عع٘ ٚقععرإ
صَُ ِٝع ميهعٔ ري عُٝو٘ ع يٓص ليوع ّرت ك،عين
ليٓص ليي ٟكؾرؽ أؾرلغ ً َٔ ٗ ١زت ٤ٞكيؿ ع٘
أقعع ل َ ْٝعع٘رت ٖٚعع ٞليرريرعع ١ليععيت ًععٗ ل ععٔ

قوٝرعع ١لي ع ( ٟ ٜٛٓإ َ )ٙ276ك َعع ١عععرٚي
ليش ع ر ل٭ عع ١ليععيت صععٓؿٗ َ٪يؿعع٘ " ليش ع ر
ٚليش ع رل"٤رت ٖٚعع َ ٞع ع د يؿظعع٘  ٓ َٚع ٙرت  َٚع
ريكع ع ّ يؿظععع٘ ٚريعععأخر َ ٓع ع ٙرت َٚع ع ريكع ع ّ َ ٓع ع ٙ
ٚريرل ا يؿظ٘ ٚليضعري ل٭خع َع ريرل عا يؿظع٘
 ٓ َٚع ٙرت أ ليك ععُ ١لملٓطكٝعع ٫ ١ري ععُا ععأن ر
َعععٔ ريًعععو ل٭ععععري ()6رت ٚصعععخٝا كٕ ؾهعععر٠
ليو ع  ٟٚليضععري ل٭ ٍٚغ ع ،ععٔ ٖععٔ ل ععٔ
قوٝرععع١رت يعععو ٭ْععع٘ مل ٜعععرب لملع ع  ٣ليعععيٜ ٟرًػععع٘
ليش ع ،ر جت ٜٛع ليًاؿععظ ٚلمل ٓعع٢رت أ ٫كٕ يععو
ليو ع  ٟٚش ع خص  ٓ،ع كٖععٌ لير٬غعع١رت ٖٚعع ٛكٕ
ريهعع ٕٛل٭يؿ ع هك ع ل لمل ع ْٞرت أش ع  ٠أىل
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جتٓ ليًاػٚ ٛليو ٚ ٜلذتشٚ ٛليوهعرل َٚع أىل
يو.
كقععععع :ٍٛأ ل عععععًُ ليكصعععععَ ٠ ٝعععععٔ ؾععععع١
ٜر ٠وخكٝل شعرط لير٬غع١
ليوهرل ن ْ
أ ٕرت  ٚععععَ ١طًعععع خععععر  ٜععععو ٛر٘ ليوخًٝعععععٌ
ع٪لٍ ليوؿعردرت ٓ َٚع  ٙكٕ
لملٛعًٜ ٞ،ٛن
ليعععٓص ليوع ع ّ ٜٓ ٫عععأ ٣ععع٘ صع ع حر٘ ،عععٔ ليوكًٝع ع
ٚلحمل نععع ٠رت ؾًععععٝس ٖٓ يععععو ْععععص ععع مل َععععٔ
لحمل ن  ٠ك ٚلي رق ٢ً، ١ليٓخ ٛليي ٟكش أي٘ٝ

ل عٔ شععٝل  ُ،ريعع٘()7رت ٖععيل ستع ٍرت ٝع كٕ
ليٓص أ ل ل وه ٕ أىل ليوكًٚ ٝلي رق ١ري٬ش٢
غٖ ٝع ليٓ عٕ ٝرت ٚأ ل ،رععر ،عٔ خصٛصععٝو٘
َععٔ خعع ٍ٬لحمل ن ع  ٠ل ريكعع ٢أىل ع  ٠ليوؿععردرت
ٖٚيل  ٜ ٫عين كٕ ٜهع ٕٛؾرٜع لً نعٌ شع٤ٞرت
ؾٗععيل نُ ع قًٓ ع ،ععن لحمل ع ٍرت ٚأُْ ع  ٜععين كٕ
جيُععا ععن ليوُ ٝع ٚلحمل ن ع ٖٚ ٠ععيل هععٔرت
ؾٝهععع ٕٛلذتهعععِ ليٓكع ع ً، ٟععع ٢غًرععع ١لملوُٝع ع
ٚلرت رت ؾٝك ٍ زت لًٖ :يل ؾر ٜكص ٚ ٌٝلى
ريكً. َ ٝ
، ٚعع ع ك ٝعع ع إ ليكصعععع ٠ ٝلٯْؿعععع ١ري ٜ ٛعع ع ً
َٛععع ً ٝ،ٛكَهععٔ حصععر ( ٙععر َ ١ك ع طا)رت
ْ ٫ٚكصععع عععييو ليوٜ ٛعععا ٚصعععؿ ً يًرٓٝععع١رت عععٌ
ع ع كؾهع ع ْٝ َٚ ٙععع٘رت ٖٚعععيل ليوٜ ٛعععا مل
ٜٓجِ  ٔ،حت ٜع َكط ع ٞعٖٛر ٟنُع عرإ
ًٝ،ععع٘ ،ع ع د ٠ليشع ع رل ٤لملكط عععٝن َعععٔ كصعععخ ي
قصعع ٠ ٝليوؿ ًٝعع١رت كقععَ ٍٛععٔ حٝععث ليرٓٝعع ١ليععيت
ير ععععوٗ قصععععع ٠ ٝليوؿ ًٝعععع١رت ٖٚععععع ٫ ٞريٓ عععع
ليكص ٠ ٝلي ُٛد ١ٜلييت ق َ ٚ ٢ً،حع  ٠ليرٝع
ليي ٜ ٟوكٌ ًؿظ٘ ٙ ٓ َٚرت ؾُٔ ٖي ٙليٓ ح٫ ١ٝ
َ ٓعع ٢يًوك عع ِٝلملكط عع ٞيًكصعع ٠ ٝلي ُٛدٜعع ١أ٫
َٔ ليٓ ح ١ٝلي ١ٝرت  َ ٖٞٚأي ١ع ٖ َشع١ٝ
ح ٍ لْ ك ليه ١ٝٓ ٢ً، ّ٬ليكص.٠ ٝ
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أ ٕ ليوٜ ٛععععععا لملكط ععععععٖٓ ٞععععع ل،ورععععع طٞ
ٚصععععٚ ٟ ٛيععععٝس يعععع٘ حععععظ  ٫لملٓطععععل ٫ٚ
ليرٓ١ٝرت َٚا يو  ٫ريٓكصع٘ ليػ ٜع ١نُع كشعرإ
َٓعععي قًٝعععٌرت ؾُعععٔ ك عععٌ يعععو مل  ٜعععوكِ يعععييو
ليوٜ ٛععا كٕ ريهعع ٕٛلملك ع طا َو ع َ ١ٜٚععٔ حٝععث
،عع د ل٭ ٝعع إرت ؾ ملكعع طا لي ٬اععع ١ل٭ا ٜ ٍٚعععوكٌ
نٌ ٚلح َٓٗع شعر ٠ك ٝع إرت ٚليرل عا لْطع٣ٛ
ً،ع ٢ععو، ١شعر ٝوع ً ٚلرتع َس ؾٝعع٘ عو ١ك ٝع إ
ٚلي د ؾ ٘ٝك ع،ٚ ١شعرٝ ٕٚوع ً ٚل٭خع ؾٝع٘
ْ ١ٝك  ٝإ.
 6عععع لملكطععععا ليٓصعععع ٞل٭َ( :ٍٚععععرٚلٕ ععععٔ
لذتهِ):
قرًععع َعععرٚلٕ ٝٓٝ،عععول ٚلذتمهمُععع
ٚصععععععػ ؾٝعععععول ريرععععع ٜا لهلمععععععْ ٣ٛػُععععع
ْ ٜععع عَ ً١عععععٔ شعععععٛلط ٞدل ًععععع ١ياجُعععععٞ
َ وشعع عرٍؾ إ ععععٗ ٍٛليشعع ع ٍّ ٚل٭اناُعع ع
خٝععععععٌ لملا ٓععععععُ ٢ععععععَ ّ ٛؿم قٗعععع ع
َععٔ ،ععر ٍ  ٟقع حوعع ٢ليٝععَ ٍّٛع شعهلُ
ري ععع ع لل ليعععععرٜا يععععع ٛري عععععطٝا َٓؿمًموععع عً
َععععٔ ليكمععععٛلدٍّ طمعع ع إ ْخٖٛعع ع قاعع ع َ
ٜع ع شع ع ّ يعععٝس ليعععيٜ ٟأريٝع عول َععع٪ري لً
ذتاعع ع َل ععععٌ ليععععيٜ ٟأريٝععععو َػوٓلُعع ع
شععععععو ٕ ععععععن خلضععععععِ ٖعععع ع د يمجلعععع ع
 ٜطععععع ٚ ٞعععععن غععع ع ٜر ٜرريجععععع ٞدُٜععع ع
 ٚععععععن طم يعععع ع ل قاععععععري ٚلٖعععع ع دَعععععع٘
َٗرلً  ٚعن ليعي ٟك ع ٢ليهمعَٚ ..ّ٬ع
ٜعععم شععع ّ طمععع ٍ ليٓعععع ٣ٛحوعععع ٢ريٗععععُٝين
لذتمشع لحوع َ
نمَ ّٕٛعٔ ليشعٛمٍ عع
حًُععع غمععع ِٝحععععٓن َ عععهر ععع َٞ
حوعععع ٢أ ل َعععرد ؾمععععٛم ليػععععٛطون ُٖعععع٢
" ٜ ٫ععععرف ليشععععٛم أَ ٫ععععٔ ٜه عع ع "ٙ
 ٫ٚليصععععرد ١م أَ ٫عععععٔ ٗعععع لعععععطمرَ
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مي ٌ ٖيل لملكطا دؾك ١ش ر ١ٜن ًَ١رت أ
نععع ٕ زتععع  ً٫حرعع ع ً يًواٝععععٌ ٚليواٝٝععععٌرت عع ع ك
ي ٓٛلٕ لييٚ ٟإٔ ن ٕ ،رف ليٓك َو يٝع ً
ْصً ٝرت ك ٟحرنع ١خ ع، ١عٔ ٓٝع ١ليكصع٠ ٝرت
أ ٫كٕ ؾٝعع٘ لْ  ٜح ع ً ل شععإٔ ار ع ش ع ر ١ٜليععٓص
ٛل َٔ ٤حٝث خر ٘ ٚليشهً ٢ً، ٞلي ع ٝمرت
كّ ريط ٚي٘ لي ٫ي ٢ً، ٞلملأيٛفرت ؾار ٚع٘ ً،ع٢
لي  ٝم  ٜين كٕ ليكص َٔ ٠ ٝحٝث لملٛعٛع قع
ل عععوٓطك ليوععع ٜغ ؾًععععِ ريػؿععععٌ أشععع  ٠ري ضععع
َٛع ٗ،ٛأ ٚ ٫ؿوٗ خ َو٘رت كَ َعٔ حٝعث
ليشععهٌ ؾار عع ً،ععع ٢عع ٝقٗ ليؿٓعععٞرت ؾُعععا
ريكٝععع ع ليشععع ع ،ر ٓ صعععععر ليشعععععهٌ ليشععع ع رٟ
ليوكًٟ ٝرت ك،ين ل٫يو لّ ٛحع  ٠ليعٚ ٕ ٛليك ؾٝع١
ٚٚح ع  ٠لير ٝع رت أ ٫كْعع٘ ُ،عع أىل شت يؿعع ١يععو
ليشععهٌ وخ ٜعع ٓ،ععٛلٕ يًكصعع٠ ٝرت أ ليشعع ر
لي ر ععَٓ ٞععي ؾجععر ري خيعع٘ ق ع ّ ْؿ عع٘ دتُٗععٙ ٛ
ٛٓ، ٬لٕرت  ٌ ٚل٭َعر ً،عٖ ٢عي ٙلذتع ٍ أىل كٕ
عع  ٤لير َٓٚعع ٕٛٝلي صععر لذتعع ٜث ؾج ًععٛل
يكص ٛٓ، ِٖ ٥لْ إرت ٖٚيل َ ْكص ٜ ْ٫ ٙ
َعععٔ ٗععع ١لي ععع ٝم يوهععع ٕٛقصععع ٠ ٝليهُع ع يٞ
َٓوُٝعع ١أىل عع ٝقٗ ليوع خيٞرت ٚغع َٓوُٝعع١
ليٛق ْؿ ع٘رت ٭ْٗع ريكرعٌ ً،ع ٢ليعًلث ليشع رٟ
َععٔ حٝععث رير ٜع لرتععرٚج ًٝ،عع٘رت ٖٚععي ٙلمل ععأي١
ري ع خٌ ليكصعع ٠ ٝح ٝع ليوج  ٜع ٚليوكً ٝع
ٚق ٚلح رت ؾٗٚ ١ٗ َٔ ٞؾٝع ١يو خيٗع رت َٚعٔ
ٗعععع ١كخععععر ٣شععع  ٠ ٜليٓععع ٚع أىل ليو ععععر ،ععععٔ
،صععرٖ رت ٚقعع ًػعع ٖععي ٙليػ ٜعع١رت ؾهعع ٕ
ًٛغٗع ع ٖعععيل ْصعععر ٠يًكصععع ٠ ٝلي ُٛدٜععع ١ليعععيت
كعخ كدل ٠يًو ر لمل صر ٚيهٔ ك ي ق ِٜ
َرٕ ٜ ٫رؾض ليوخ ٜث.
لي ٓٛلٕ ليعي ٟير عو٘ ليكصع ٠ ٝععري َعٔ
ليوخ ٜث ليشهًٞرت ي ٌٝكٕ ليرٝ ْ َٚن ٖعِ
ليععي ٜٔكدخًعع ٙٛأىل شععهٌ ليكصعع ٠ ٝلذت  ٜعع١رت

ٚمل ٜكؿعععٛل ٓ،ععع ٖعععيل لذتع ع طر ٝععع ١لذتععع ٍرت
 ٫ٚععً، ُٝعع ٢ص ع  ٝليرٓٝعع١رت حععن  ُ،ع ٚل أىل
ٚح  ٠لملكطا ٚ َٔ ً٫ح  ٠لير ٝرت ٚحن ْٛ،ٛل
ل٭ ٚلٕ ٚليكعععٛل َٚع ع أىل يعععو َعععٔ صعععٓ ٥ا
َهٓععوِٗ َععٔ حت ع ٜث ليرٓٝعع ١ليش ع ر ١ٜحت ع ً ٜ
ٚل ً.
ٚكَع ع َعععٔ ٗععع ١لي ٫يععع ١ؾع ع ي ٓٛلٕ ٜو عععل
ٚلملٛععععٛع لري ععع ق ً ٜ ٫ضععع  ٘،لري ععع مرت حوعععع٢
قًع ع لملٛععععٛعرت ٚمل جتع عرٍ
يهأْععع٘ َٓػعععر
لي ععع دً، ٠عععع ٢كٕ ٜهعععع ٕٛلي ٓععععٛلٕ َٓو ،ععع ً َععععٔ
َٛععععٛع ليكصععع٠ ٝرت ٚأُْع ع ٜكوطعععا َعععٔ ٓٝوٗع ع
ليًاػ١ٜٛرت ؾر ،ورع ٝٓ ٙع ١خ ع، ١عٔ ٓٝع ١ليعٓص
ليًاػ١ٜٛرت ؾاْ٘ كح ٔ ل٭حٛلٍ ،ر  ٠ك ٚنًُ١
خيو ٖ ع ليش ع ،ر اععِ ٜٓو  ٗ،ع َععٔ عع ٝم ليععٓص
عع ع كٕ ٜؿععععرؽ َععععٔ ْظُٗعع ع رت ؾًٗععععيل  ٫ريٓر ععععل
ليكصععَ ٠ ٝععٔ ٛٓ،لْٗ ع رت ٜٓ ٫ٚر ععل لي ٓععٛلٕ َٓٗ ع
صعع ٠ ٛريٛيٜ ٝعع١رت  ٚهعع لخوعع ععض ليشعع رل٤
،رعع ع  ٠لإ أحيعع ع ٜ ٤شعععع ٞملٛعععععٛع كٜ ٚوصععععٌ
يرٜ٩ع ليشع ر١ٜرت ٚقع جيع ٛنعٌ يعو ؾُ ٝع
أىل ليرَع ع ٚغع ع يعععو َعععٔ لإلشع ع لإ ليعععيت ٫
جتع ع ْس ليرٓٝععع ١لذتكٝكٝععع ١يًعععٓصرت ع ع ي ٌٝكْٓع ع
ْ وطٝا كٕ ًْػع ٞلي ٓعٛلٕ َعٔ د ٕٚكٕ ٜع٪ار يعو
ٓ ١ٝليٓص.
ٚكَع لٜ ْ٫ع ليع ٫ي ٞلي ٓععٛلٕ ؾٝوُ ععٌ
ن ٕٛليش ّ َرو ك ليكص٠ ٝرت أْٗ حك ً ل١ٜ
يًُٛعٛعرت ٖٚيل َ جتًع ٢ري ً عٌ ل٭ؾهع
لييت لْطٛإ  ً٘ٝ،لملك طا لي عر  ١ليكصع٠ ٝرت
ؾاععص ل٭َٗٓ ٍٚعع ععينر ليشعع ّ عع َ ك،عع د
ريشععه ٌٝلي ع مل ٚك ،ع د ريرري ٝع ليو ع ٜغ يوهععٕٛ
ليش ع ّ لٜعع ١يًُ عععَٓٚ ٞطًك ع ً يًخ عععررت  َٚع
لى أ ٫لٜعععع ١يًكصعععع ٠ ٝلذتكٝكعععع١رت حوعععع٢
يهعععإٔ لذتٝع ع  ٠مل ريرع ع ك أ ٫ر لٜععع ١ليكصععع٠ ٝرت
عع ١
ٖٚعععيل ْع ع ريشعععه ًٞٝع ع ٜا ك عععِٗ
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لدت ْ ع ليواًٝٝعع ٞيً عٓصرت ليععي ٟمل ٜععًى كاععرلً
ٖٔ لملوًكَ ٞوُ  ً٬ه ٓ ٢ست ٚد كٚ
ختً٬ٝٝ
صععع ٠ ٛزتوع ع ك٠رت عععٌ لملٛععععٛع نًاععع٘ ل عععوخ ٍ
صعع ٠ ٛختًٝٝٝععَ ١ععٮإ نٝعع ٕ لملوًكعع ٞيوهعععٕٛ
ليش ع ّرت ٖٚعع ٞنععييو يؿ ععٌرت ل و ع ل ٤لرتًٝكعع١
ٚليو ٜغ ٚلذتض .٠
لملطًا  ٖٛٚكَ ٍٚع ٜط ي ٓع ليكصع٠ ٝرت
ٚؾ٪َ ٘ٝشر ليكر ٍٛك ٚليرؾضرت ؾًهِ نارٖع
قص  ٥ي َ ٤ٛطً ٗ رت ٚنِ  ً،كخر ٣ذت ٔ
َط ي ٗععع ع رت  ٚلملٛشعععععا خعععععرب طرٜعععععـ ٜرٜٚععععع٘
لملر ْٚ ٤ٛ َٔ ٞقا َطًا  ٟليرَعْ ١ؿعس
،ر لملًو ٔ َرٚلٕ حن خ طر٘ كٛي٘:
َ ٍ ٓٝ،و َٓٗ ليع َا  ٜٓعه نأْع٘
َٔ نًَ ٢ؿر ١ٜري
ٚريك ٍٛليعرٚل :٠إٔ ،رع لملًعو ن ْع ٓٝ،ع ٙ
ريع َ ٕ ؾوطٝععر َٓعع٘رت ٚك،ععرري ،ععٔ قٛيعع٘رت ٚكَع
ليهُ ع ي ٞؾه ع ٕ َطً عع٘  ،ع ً َعع٪ارًل مجععً٬ٝ
ْ ْعع ع ًرت ل ععععوٛؾ ٢ؾٝعععع٘ مجعع ع ٍ ليو ععععر  ٚععععخر
لي ٫ي١رت أ كٜكظ ليكصَ ٠ ٝرٚلٕ ٔ لذتهعِ
يٝكرً٘ َطً ٗ ؿِ ليش ،ر ليػر ٜرت اعِ ري عوخٌٝ
قِ

ل ِ ليش ،ر

ليكصعع ٠ ٝلريٗ ع كغٓٝعع ١ي َشععلرت ٚيععٝس ٖٓ يععو
مج ٍ َ ٌ كٕ  ٜوٝكظ لجمل َٔ غؿٛري٘ ٜٚصخٛ
ً،عع ٢كْػ ع ّ ليكصعع٠ ٝرت يو ععو  ٝليش ع ّ ن َععٌ
ٜٓوٗ ٚريٓوش ٞعٛلؾر كيكٗع َ ع ١ذتظعون َعٔ
كٖعععِ ذتظععع إ ري خيٗععع  :ذتظععع ١ن ْععع ؾٗٝععع
،ر ٚلي ْ ،ٚ ٝصُ ١لي ٛلصِرت ٚذتظ ١كخر٣
ريٓر عععث َعععٔ ؾعععِ ليكصععع ٠ ٝيوػع ع ٖ ٚععع ٞليًخعععٔ
ٚل٭ٖ  ١ ٚلييت ريص ٗ حٓ ر ليش رل٢ً، ٤
َر ل٭،صر.
َطًععا ليكصععٜ ٠ ٝر ع َ ٚععٔ حٝععث لي ٫يعع١
 ٬ليوؿعععردرت ٝعع كْععع٘ ً،ععع ٢ريٓعع َعععا
َوأصعع ً
ْصععع ٛنعع َ ٠عععٔ حٝعععث ليرٓٝععع ١لإلٜك ٝ،ععع١رت
ليطعع ٛلإلح ٝع  ٞ٥ليش ع ر
ْصعع ٛلْر ك ع
لذت ٜث َٓي ليكعرٕ ليو عا ،شعررت ٖٚع ٛليع َٔ
ليي ٟشٗ َ ً٬ٝش  ٜلً أىل ل٫رير ٝ،عَ ١عٔ حٝعث
ليشعععععهٌ ،ٚ ْٚععع ع ً أىل ليوج ٜععع ع لملضعععععُْٞٛرت
ٚميهعٔ صع ريًعو لملطع يا ليعيت شعهاٌ َطًععا
قص ٠ ٝليهُع يَ ٞع دلً اك ؾٝع ً هلع ً،ع ٢ليٓخعٛ
لٯري:ٞ

ٚؾ ري٘

ليرً

لملطًا

ليٕ ٛ

ليرٟٚ

1886

لي رلم

إٔ قً ،ي لً هل َ ك طأإ أَ

لير ٝط

لمل ِٝلملطًك١

1897

يرٓ ٕ

3

ؿر لذتًٞ

1897

لي رلم

4

مح د لير صْٞٛ

1931

َصر

5

ست ٔ ك  ٛلذت

1949

لي رلم

6

 ًٞ،لدت ّ

1949

َصر

7

شؿٝل ليهُ يٞ

1982

لي رلم

1

حٝ

2

حٓ ل٭
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لذتًٞ

ؾري َ وي  َٚ ً َٜٛل ًَ
كَر ٪ٜن  ٙد لي ٓ  ٤يهِ
نُٔ ريؿر

لير ٝط

لمل ِٝلملطًك١

ا ليص ْ ٣ػُ
لير ٝط

ٚلحرري  ٙرتط ٖ ٖ ٌ٥جُ

لمل ِٝلملطًك١

كح ٍ َي حٌ أجي د ليَ ، ٣ ٛ
 ،مت ؾ د لهلٓ ٚلي ٖر ق

ُ

لير ٝط

لمل ِٝلملطًك١

لير ٝط

لمل ِٝلملطًك١

ٚط يا ليٚ ُٔٝليوٛؾٝل َ ل ري ُ
ي  ، ٝد اػر ليش

َرو ُ

ٚؾ ٘ٝكصرا مشٌ لي ري ًَوُ٦
نؿ ى ح رو ٖيل كغُ ليكًُ
كصرخ
قرً َرٚلٕ

لير ٝط

لمل ِٝلملطًك١

ليه ريرن لملؿرد لي ًُ
ٝٓٝ،ول ٚلذتمهمُ

ٚصػ ؾٝول رير ٜا لهلمْ ٣ٛػُ

لير ٝط

لمل ِٝلملطًك١
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ٚٚلعا كٕ ريًو لملط يا مج ً ٝلْؿًوع َعٔ
حٝععث لي ٫يعع١رت َععٔ كعع ١لملط ع يا ليك ميعع ١ليععيت
ن ْ ريٗ َ ٟٛظعِ َضع َ ٗٓٝأىل ليطًعٌ كٚ
ليوشر ٝكٚ ٚصـ لرتُر ٚغ ٖ َعٔ لملضع َن
ليوكًٜ ٝععععع١رت ٚنععع ع ٕ لملٓخععععع ٢لي ععع ع ّ يًُطععع ع يا
لدت ٜعع  ٠أَعع ليؿهعععر ليكعععٚ َٞٛأَعع لملضعععُٕٛ
لييلري ٞلي ٛع لْٞرت َع ،ع ل َطًعا ؿعر لذتًعٞ
لي ع ٜينرت  ٚملك ععٌ لشععًن ريًععو لملط ع يا َععٔ
حٝث ليرٓٝع ١دترٜع ٕ ً،ع ٢لير عٝط  ٟٚ ٚلملعِٝ
لملطًكععع١رت ٖٚعععيل َعع ٜصعععٌ عععن لملطًعععا َٛععععٛع
لي ل ععٖٓ ١عع رت ٚلملطعع يا ل٭خععر ٣ليععيت ٜوؿ ،ععٌ
َ ٗ َٔ حٝث ليرٓ ١ٝنُ ك ًؿ رت  ٝكْ٘ َٝ
ْؿ ٘ ٛصـ َٛعع ٘،ٛليعي ٟشعـ ،عٔ ريصعٜٛر
ؾرٜع ن ٝريعع٘ ليصعع ٠ ٛليؿٓٝعع١رت ليععيت ع إ َععٔ
خ٬هل خ٫ ٝإ َرٚلٕ ٔ لذتهعِ ٚك ع ٙٛريعًل٣٤
 ٕٛٝ،دَشلرت ٚمل ميًعو ليشع ،ر أ ٫كٕ ًٜع ِ
ريًو ليص ٖٛٚ ٛييو ٜكرٌ ري خي ً كَ ً ٜٛن ْ
دَشل كآ  ٘٥د  ٠لي ْ ١ٜٓ َٚ ٝلمل ل.ٔ٥
ليرنٝعع  ٠لي ْٝعععٖ ١عععيل لملكطعععا ريوصعععٌ
وخ ٌٜٛليرٓ ١ٝليًػ ١ٜٛقٛي٘:
و َعع٪ري ًل
 ٜع ش ع ّ يععٝس ليععيٜ ٟأري ٝع ل
ذتاع ع َل عععٌ ليعععيٜ ٟأريٝعععو َػوٓلُع ع
ؾٗععععيل ليرٝعع ع ل وٓ عع ع د يرٝعع ع ليؿععععر دم
ليشٗ :
يععٝس ليشععؿٝا ليععيٜ ٟأريٝععو َعع٪ري ل
َ عععٌ ليشعععؿٝا ليعععيٜ ٟأريٝعععو ،رْ ٜع ع
أ  ُ،ليهُ ي ٞأىل حتٜٛرٚ ٙحتَٔ ًٜ٘ٛ
 ٝق٘ لي ل أىل  ٝم  ٜرت ٚق ك ك ٢عرا
َ٬،ع ع إ اروع ع د٫٫إ ليؿعععر دم لٯْؿعععٖٚ ١ععع(ٞ
يععٝسرت ليععيٟرت ٜأريٝععورت َعع٪ري لًرت َ ععٌرت ليععيٟرت
ٜأريٝعععععو)رت ٖٚعععععيل لملكصعععععٛد وٓ عععع د ليرٓٝععععع١
لي ع ك١رت ٚكَ ع ليوخٜٛععٌ ؾشععٌُ اعع٬ث ٓعع ٜ( ٢ع

/ش ّرت ع /لذت رت َػوُٓ ) ،ج إ ،عٔ ح حع١
ليرٓ ١ٝلي ك١رت يٝرك ٝ ٞليؿر دم كصٝ ٚ ً٬
ليهُعع ع ي ٞؾر،عع ع ًرت ك ٚكٕ ٝعع ع ليؿععععر دم ععععٌ
َوًر ع ً ٓٝعٝ ١ع ليهُع يٞرت ٛصعؿ٘ لملٓشعأ
ل٭ ٍٚهلي ٙليرٓ.١ٝ
أ ٕ ضتٔ ْكرك قص ٠ ٝليهُ ي ٞع ٤لً
َٔ ليو ٜغ لي  ٞ ٝي َشلرت نُ ْكرك ع ٤لً
َٔ ري ٜغ ليشع ر لي ر عٞرت ٚيعٝس َصع دؾ ١ؾُٝع
ك ٔ كٕ ري و  ٞ،ليرَٓ ٖٓ ١ٝعرٚلٕ عٔ لذتهعِ
ٛصععؿ٘ كَ ع لً كَ ٜٛع ً حهععِ دَشععلرت ٚليؿععر دم
،ور  ٙكَ لً يًش ر ل٭َ ٟٛليعي ٟحؿعظ شع رٙ
اً  ٞليًػ١رت ٚق ٗرل ،صر ٚلحع  ٚع ٫
دَشل َرحًَ َٔ ١رلحٌ ري خيٗ .
كَ ليرن ٠ ٝلي ي ٖ ١يل لملكطا ؾووُ ٌ
لإلَ ٕ حت ٌٜٛليرٓ ١ٝأىل ح ليوضُن
قٛي٘:
"  ٜ ٫رف ليشعٛم أَ ٫عٔ ٜه ع " ٙ
 ٫ٚليصع ع در م ١أَ ٫عععٔ ٗع ع لعع عطمرَ
ٚكصععٌ لير ٝع يٮ ًعع٘ ليرػ ع لد ٟنُ ع ق ع ٍ
لي ُع ع د ل٭صعععؿٗ ْ" ٞلرترٜع ع "٠رت ْٚكعععٌ ٓ،ععع٘
ليصؿ ٟ

"ليٛل

يٛؾ ٝإ(:")8

 ٜ ٫عععععرف ليشعععععٛم أَ ٫عععععٔ ٜه ععععع ٫ٚ ٙ
ليصر  ١أْٗٝ ٜ َٔ ٫
ٚليهُععع يٖٓ ٞععع ل ععععو ليرٝععع نًعععع٘رت
َهوؿ ً ٝوػ ٝليٛح  ٠ل٭خ  ٠لير ٝيٝشع ٙ
أىل ق ؾ ١ٝقص ٝري٘رت ٖٚيل ليصٓٝا  ٜر ،رٛدٜو٘
يًشعع ر ليكع ع ِٜرت أ ُ،عع أىل لَوصع ع ليرٓععع٢
ليشعععععع ر ١ٜلي عععععع ك ١عععععع يوخٜٛر ٚل ٫وٓ عععععع د
ٚليوضُن أع ؾ ١أىل ليك ي ليوكً ٟ ٝلملٚ ٛثرت
ٖٚعععي ٙلمل عععأي ١رَوٗعع ريصعععَ ٛشعععهً ١ليشعع ر
لذت ٜثرت ليي ٟلّ كصخ ٘ لرتٛري جت ي
 ٛ ٠ ٜط ١ل٭شعه ٍ لملٚ ٛاع١رت ٚمل ٜهعٔ
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يو َٔ ي لخورع قع  ٠ريًعو ل٭شعه ٍ ً،ع٢
ل و ٝي لملٛع ،ٛإ لدت  ٢ً، ٠ ٜك ١ٜح ٍرت ٌ
ن ٕ َٔ ي لإلمي ٕ إٔ ريًو ل٭شه ٍ ر ج
ا وعععع١رت  ٫ميهععععٔ كٕ ٜطٛهلعع ع لي ٓعع ع ملرْٚوٗعع ع
ٚق ًٝوٗ يًو ر  ٔ،لملض َن لدت ٜع ٠رت ع يٌٝ
ريًو لي كع ١هكع لإ لملٓخٛريع إ ٚلمل عهٛن إ
ليًػٜٛععع ١ليعععيت لخًٗ،ع ع ليكع ع َ  ٤ليعععيت ن ْع ع
َٛعا أ،ج ي ليشع رل ٤لي ُعٛدٜن لمل صعرٜٔرت
َٛٚعا لحويل.ٕ ٤
 .7املكوط الثاىي ( :بزدى):

ريٓصعععععٗر ٖعععععيل لملكطعععععا لإ ليشععع ع ،ر
وؿصعع٬ٝإ لملهع ٕ لي َشععكٞرت أ ٖععٚ ٛدَشععل
نضؿيت رد ٣ع كٕ حع ٍ ُٗٓٝع لملع ٤رت ٚقع
ْٗععض ليوهععرل ٗععيل لمل ٓعع ٢ي ٝر ع َععٔ خ٬يعع٘
اع٬ث حع ٫إ ٖٚعع ٞليعيت ريصعع ٖ ٛليرٓٝعَٛ ١عععا
ليوهععرل ليًؿظ ٜ(ٞع عععؿو ٢ععرد)٣رت يو ععوخٌٝ
َ ٫عع ١ريهرل ٜعع ١ريععرددإ ك ععا َععرلإرت  ٚنععٌ
َععرٜ ٠ضععٝـ ليوهععرل د٫يعع ٜ ١ع  ٠يٝظٗععر
ليرٓٝععع ١ل٭ٚىل َوُ ٖٝع ع ً َعععا لملهع ع ٕ لي َشعععكٞ
لملوُ عٌ ضعؿيت عرد٣رت  ٚليرٓٝع ١لي ْٝع ١ريظٗععر
ٚش ٥ج ليكر عٓٝ ٢ع٘  ٚعن دَشعل ًع ١ضعؿيت
رد٣رت ٚ ٖٛٚإٔ ك  ٙليوٓ ُٗٓ، ٞ٥ع ؾٗعَ ٛصعر
 ٢ً،دٚلّ ليٛصٌرت ؾً ٛلْر خٝط ليٛصٌ ٭دَ٢
ليؿرلم قًر٘رت  ٚليرٓٝع ١لي ي ع ١ل عوخ ي كَعٛلٙ
ععرد ٣دَع ً جيععر، ٟرٚقعع٘رت  ٚليرل ععٗ ١ععر
غ َ  ّٚحر٘ دَشلرت ٜك:ٍٛ
ٜع ع علع عؿاو ٞعععرد ٣نمعععِ حع ع ٍ ٓٝهُع ع
يمعععع ٕٛلملٝعع ع َٚ ٙعع ع كْهععععرإ صععععؿٛناُ
ٜععع ع علععع عؿاو ٞعععععرد ٣عععععٝين ٓٝ ٚهاُععع ع
خعععععٝط أ ل لْرعععع د كدَععععع ٢خعععع ؾلكل ٞكملمعععع
كخشععًٝ، ٢عع٘ نمُ ع كخشععً، ٢ععٚ ٢مي ع ٟ
ٚليصع م لي لشعلٍ حع ٍّ ريععٍ ٛث لي عكمُ
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ٜععع ع علععع عؿايت عععععرد ٣جتعععععر ٟعععععأ ٚدريٞ
كَٛل عععع٘ ناًاُعع ع ؾ ععع ع ْ ؾعع ع دَعع ع
كي َع ع ْؿ لععع، ٞشعععل ليشع ع ٍّ  ٫نمع ع ّ
ٜصععععععععع ْ٫ . .ٞم ٜ ، ٫ٚشعععععععععو٘ رٍَععععععععع
ٜعععع علععععؿايت ععععرد ٣ي عععع لملا عععع ٍّٚ
حرععععٚ ٞنمعععععِ ك ٚاععععوين ركريععععع ٞريُٗعععع
ٜ ،شعععع ع لًهاُعععع ع ُ،ععععععرلً ؾمؿمٝععععععأْٞ
ٚكهلرععع ناععععٌ شععععُس ٖععع َيت عععععرَ
حع ع يمنٍ حع ع ٍ عع عً كصعععؿٚ ٛريع ع نين
حعع ع ٍ ريخلٝععععٌ ٖعع ع  ٤ٚليععععرَ ٍ ٚضعع عطمرَ
ري يًاع ع٘ل َع ع فد صع ع  ٟؾٝعععـ ٖععع٣ٛ
أٚ ٫نععععع ٕ ٓ حععععع  ٙصععععع  ٣يمهاُععععع
ليٓ ُعععع ٢ك ٜععععج ٖعععع٣ٛ
يعع ع٦لٔ ريخًُعع ع
لير ٪عععع ٢ك ٜععععج دلَعع ع
يكعع ع ريخًُعع ع
ٚليٛلقعععععا كٕ لي رععع ع لإ ل٭ عععععا لملهعععععر ٠
ري ٪ععععس ليرٓٝعععع ١لي ُٝكعععع ١يًُكطععععارت أ مل ريعع ع د
ل٭  ٝإ ل٭خر ٔ، ٣لي ٫٫إ ل٭ ا لييت لْط٣ٛ
ًٗٝ،ع ليوهععرل رت َععٔ ك ععٌ يععو ميهععٔ ليٓظععر
أىل عع ٥ر ل٭ ٝعع إ ٛصعععؿٗ َعععٔ حٝعععث لي ٫يععع١
صععععع  ٣يًرٓعععععع ٢ليوهرل ٜعععععع١رت ك ٚكْٗععععع كشععععععر٘
عع ع يوهرل لمل ٓععععٟٛرت ٚلملٗععععِ ٖععععيل ليععععُٓط
ليوهععععرل  ٟريصععععٜٛر َععع ليععععٓؿس َععععٔ حعع ع
يًُه ٕ لي َشكٞرت ٚق لْر عل لدتُع ٍ ٖٓع
ليوُ ٖ ٞن لييلإ ٚلمله ٕرت ؾ ٬شٖ ٤ٞيل
لملكطا كمجٌ َٔ كٕ ريؿٝض ليٓؿس حر ً ً َ ٖٝٚرت
حو ٢وٓ ضتس إٔ ليشٛم ٚلذت ٚلهل ّ ٝليعيٟ
ْرض ٘ قًع ليشع ،ر يعٝس صعؿ إ خ ع، ١عٔ
َٛعععععٛع لملهعع ع ٕرت ٖٓٚعع ع ريشععععاص لي ٛلطععععـ
يوج ععٌ لملهع ٕ غ ٜعع ١لذتٜٛٝععٚ ١لير،ٚعع١رت أْعع٘
َهععع ع ٕ شععع ع رَ ٟوٝععع ع ٜوجعععععي ليعععععٓؿس
ن َو لد ٙليٛلقا.
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.8املكوط الثالث( :دمغل بين مزواٌ):

عععع ك لملكطعععععا ٓعععع لٜ ٤شعععععـ ،عععععٔ حعععععٛل
ل ععوً لََٓ ٞععٛط عع ٝم َروهععر قٛيعع٘ ٜ( :ع
ٓع َععرٚلٕ)رت ٚك لد دَشععلرت ٗ ٚعع ١لذتععٛل ٖٓع
ريوُ ععٌ ل ععٌ دَشععل ل ٓععَ ١ععرٚلٕ ععٔ لذتهععِرت
ؾأحع ع ث لْ عععج َ ً يؿظٝع ع ً عععن لملطًعععا (قرًع ع
َرٚلٕ ٝٓٝ،و)  ٚلٖ ١ٜيل لملكطارت ك ٟلْ ك
حعععٛل عععن لملطًعععا ٚلملكطعععا ل ع عوً َ٘ لي ععع ٝمرت
ؾٓرو د٫يٜ ١ع  ٠لؾًٗ،ع ليشع ،ر َعٔ خعٍ٬
ست  ٚريعع٘ ٖععيٙرت أ مل  ٜععرل كٕ عع ٢كحع قرععٌ
ليهُعع ي ٞدَشعععل ٓعععَ ١عععرٚلٕرت ؾُٝعع لطً عع
ً٘ٝ،رت ٖٚيل ي لجمل رت  ٚلذتكٝك ٖٓ ١يو
ل ٓعع ١ملععرٚلٕ ععٔ لذتهععِ ٖٚعع ٞكّ ستُعع ليععيت
نرٖ ل٭صؿٗ ْ َ ٞرري ح ، ٘ ٜعٔ ُ،عر
ٔ ك  ١ ٝ ٞؾك ٍ ":حج كّ ستُ ٓ َرٚلٕ
ععٔ لذتهععِرت ؾًُع كريع ْ ععهٗ كريع ُ،ععر ععٔ
ك ١ ٝ ٞرت ٚق كخؿ ْؿ ٗ ْ ع ٠ٛؾخع اٗ
ًَٝع ًرت ؾًُع لْصععرؾ كرير ٗع ُ،ععر عع، ً٫ٛععرف
َٛع ٗ رت  ٚأٍ  ٗٓ،حو ٢كاروٗع رت ؾ ع دإ أيٝع٘
ع ع يعععو ؾأخربٖع ع ه رؾوععع٘ أٖ ٜع ع رت ؾك يع ع :
أي٘ٝ
ْش ريو لهلل كٕ  ٫ريشٗرْ ٞش رىرت ٚ
عععأيـ دٜٓع ع رت ؾكرًعععٗ ٚل وع ع ع ٗع ع حًعععٚ ٬طٝرع ع ً
ؾأٖعع ل ٙأيٗٝعع ؾردريعع٘رت ؾكعع ٍ هلعع ٚ :لهلل يعع ٔ٦مل
ريكرً ٘ٝ٭ْٗرٓ٘رت ؾٝهَ ٕٛشٗ ٛلً ؾكرًوع٘  ٚحًع
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كٜٗعععع ع ليرلنعععع ع لجملعععع ع ل وهعععع ع ل
قععع ع قضعععععَ ٢عععععٔ ريٗ َععععع ١ل٭ٚطععع ع ل
َععععٔ ٜهععععٔ قًرعععع٘ صععععخٝخ ً ععععًً ُٝ
ؾؿعععععع٪لد ٟععععع رتٝـ كَ عععععع َ ٢ععععع ل
يٝععع ل ليععع ٖر نععع ٕ حوُععع ً ًٓٝ،ععع
نععععععععٌ ٜععععععععَٛن حجععععععععٚ ١ل،وُععععععع ل
ٝعع كٕ قصععع ٠ ٝليهُعع ي ٞلْ لحعع ،عععٔ
ليشاصععع ١ٝلذتكٝكٝععع ١ليعععيت  ٚ ٫عععٛد هلع ع أ٫

صؿخ إ ليو ٜغرت ي ٪ٝس د٫يعٜ ١ع ٠رت ٖٚعٞ
زت  ١ٜطر ١ ٝلذت ٍرت ك ٚقٌ ل ٓ ٠ ٜ ١ملرٚلٕ
ٔ لذتهِ ش خصَ ١ه ْٗ ليٛلق ٞرت ع
كعععؿً، ٢ععٖ ٢ععيل لملكطععا مج ع ًٛ ٫صععؿ٘ ٜصععٓا
 ،مل ع ً زت  ٜع ً  ٝ ٜع َععٔ خ٬يعع٘ ريشععه ٌٝليٛلقععا
نُع ع ٝ ٜع ع ريشعععه ٌٝليوع ع ٜغرت ٝ ٜٚع ع ريرريٝع ع
لمل ُ ٝإرت ي ٝ ٝنٌ ش ٤ٞأىل قً ليكص٠ ٝرت
أ َعععٔ خ٬هلع ع ريهو ع ع ل٭َهٓععع ١ري عععُ ٝريٗ
ٚخص ٥صٗ لملُٝع ٠رت ً،ٚعٖ ٢عيل ليٓخع ٛمل  ٜع
ليوُ ع ٖ ٞليععي ٟكشععرْ أيٝعع٘ ْؿ ع ً َكصعع ٛلً ً،عع٢
ليععيلإ ٚلملهعع ٕرت ععٌ لَوعع أىل ليوعع ٜغ ٚليؿععٔ
ٚلي مل أ رٙرت يوٓطًل َعٔ ؾعِ ليشع ر لذتكع ٥ل
أشه هل لدتُ ي ١ٝلي حر٠رت ٜك ٍٛليهُ ي:ٞ
نععربًل ُٖعع ٢قل ُٝع ً
 ٜع لٓ ع َععرٚلٕ  ٜع ل
ٜٚععع ع َٓ قععع ع قععععع ّٛحضدعععععرإ كَُععع ع
ٜٚععععععع ٝععععععع دل ْعععععععع ٛيٛدْععععععع َٓععععععع ً
 ٚععع٘ لي عععُ لٚ ٤ؾم ععع ٖعع دل لً ،رَلعع ً
كصعععع ً١ًٝيمععععِ ريعع ع ٍ نعع ع هلمَ ٍٛر،لعع ع ً٠
رٚقاٗعع ع ريععععٍ ٛث لملا ععععوهًلرن ُ،عععع٢
هلعع ٖٗٝ ٣ٛع إ ٜصععرؾآ
رير مكعع ٢دلَشععل ل م
ٗٓ،ععع َععع ّٕ هاعععٌ لملاؿجل ععع إل َععع٢
ؾعععإ ريهاعععٔ ع ع إ ،عععٔ  ٍٚدلْع ع َٓع ع
ؾٗععععع ٞل٭،ععع ع ًٓٝ،ععع ع خ ؾلكععع ع ً ٚؾمُععع ع
ٚإٔ كيمععععع ع دِ ٗععععع ع َعععععععٔ ْأٜٓععععع ع مُعععععععأ
ؾعععععإد كععععععً ٓ ن ْععع ع كحععع عرد ُععع ع
ٜٓٗ ٫ععععععأ لملاوشععععععؿ ٫ . .ٞك عععع ع يمُٗععععععٛ
كٓ،ععع ع كَ يلٓععع ع ٜػععع ع  ٚليكمولٝعععععٌ لَععع ع
كٜصعع عرلا ليعع ع دّ َعععع ٓ، ٤عع ع كنرَلٓعععع
أ ٕ ؾعععع ٬خصلععععر كْ عععع ٢يمٓعع ع حلُعع ع
مج ٘
،لر مق ٍٕ ليكمً ٜي ٟٚلدتل ِ ك م
يععع ع لٚ ٤ليٓ ضععع ع ٍٕ لير قٝععع ع ٕ ُٖععع ع
ٓ َرٚلٕ ْٛل ٠لملكطعا ٖٓع رت ٖٚع ٞليرع٠ ٪
ليععيت ريشعععا َٓٗعع ليعع ٫٫إرت ٚيععٝس ،جٝرعع ً َعععٔ
خعععع ٍ٬ليًٛحعععع ١ليرععع ٖر ٠ليععععيت ن ْععع دَشععععل
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ْٛلريٗعع رت كٕ ريععع ٛع ليٓعععً، ٛععع ٢لي عع ملرت أ ليٓعععٛ
ٜٓر ععل َععٔ  ٝد ٖعع ٖٚععَٚ ٛععٝض لي ععٓ ٌ ليععيت
ريضعع ٚ ٤ٞعع٘ لي َ ع ٕرت ٚيععٝس يععو ؾخ ع ععٌ
ل عععععععوخ ي صعععععععٛري ً ٖععععع ع د لً َر،رععععع ع ً ٜوٗععععع ع د
لمل ععوهًرنرت ٚق ع  ً،ع لي َ ع ٕ ٗ ٚععرإ ً،عع٢
لي ععع ّ ٚغًرععع لملصععع  ٥رت هلعععيل نًععع٘ ٜصععععرا
لْ٫صعععٗ ؾٗٝعع ٚلي عععٛد أيٗٝعع َصعع سترٗٝع ع رت
ٚليش ،ر ٚلح َٔ لهل ُ٥ن رٗ رت حي  ٙٚأيٗٝ
ٜػُر ل٭ضتع  ٤مج ٝع ًرت
ليشٛم ٜٓٚرض قًر٘
ليش ّ ٜٓٚوٗ ٞؾ٘ٝرت ؾ٬
ٚلملٛعٛع ٖٓ ٜر ك
َه ٕ ًٜٝل ع٘ حع شع ،ر نُع ًٜٝعل َشعل
د  ٠لي ْ ٠ ٝ ٚ ٝلي ٛلصِ ٜٓٚرٛع لي شل.
 .9املكوط الزاب  ( :ىغيد الغيطة ):

غٛطعععع ١دَشععععل نُعع ع ٜصعععع ٖ ٛلملكطععععا
صعؿخَ ١ععٔ صععؿخ إ ليوع ٜغرت أعع ؾ ١يهْٗٛع
صٓ ١ ٝؾٔ َر ع خص أ ٚع َ ٖٚرو٘ ليطر١ ٝ
يععٮ ري َععٔ ٚؾععر َ ٠ع ُ،ٚ ٤ععْ ِٝر ع رت ٚعععرٚي
ررت  ٦ٖٝٚإ شجررت ٚيهٔ ريرل ٗ لي ق و٘
عع ل٭ طعع ٍرت ،ٚطرريعع٘ دَعع  ٤ل٭حععرل رت ؾؿٝعع٘
ريشععاص صعع ٠ ٛصعع ٬ليع ٚ ٜٔخ يع ععٔ ليٛيٝع
ٚط ع م ععٔ  ٜع د ٚلمل ٓعع ٚ ٢ع ٥ر ك ط ع ٍ لي ععري
ليي ٟغر ٛل ؾ ٗٝك لي ر١ ٚرت ٚكْروٛل ؾ، ٗٝ
ليش ّرت ٚق ،ج إ خ ؾٌ غ َٔ ٚ ٛل و٦ص ٍ
،ر ٚوٗ :
 ٜغاٛطم١م ليش ٍّ  ٜك ع ً ٖع نمرَع ً
ٜٚعع ع ٍحعع ع ي ععععُ  ٤كَطمععععرإ شلععععُٝ
مل  ٜع ٍرفل لجمل ع ك ع ع ً غ ع ع حولٗ
َ،٬لرعععععع ً  ٚععععععع َ ٖ ٣ٛريلٗعععععع قلُُعععععع
،رٜكمعععععععٖٛ ١يععععع ع١م ل٭ ععععع ع د شععععع ع َلاً١
ك ع ععيً ٚل  ٚخعع ٢ؾمرٗ،ع لي ع َل
ٖععيل ليوععرلي صعع ٬ليعع  ٜٔعع ٍ ععع٘
َععععرٚ ٠ً ٤ٚصعععع ٬ليعععع  ٜٔعععع ٍ دلَعععع
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نمععععععإٔد كَ٬،عععععع٘ ٚلي ععععععأ ٜٓشععععععرٖ
ك  ٗ ٣ليشرم نعٌد ليشعرمٍ َخوع َل
ى َٓوؿلضعععع
ك ٗ ٣عععع خ يعععع ليٝرَعععع ٛل
ٚكيوكلعععععع ٞطم ٍقعععع ع ً ؾٗٝعععع ع  َٚوصلععععععُ
ٚري ععععععوط ٌٝؾمععععععأيك َٝ ٢ععععععًٗ ٕٛعععع ع
َجععع ع ّ  ٜعععععًِ َجععع ع ًل ععع ع  ٙلي ًمُععع ع
س ٖيل ٟل٭ ري َجورٍحع ً
 َ َٔ ٌٜٚ ٜد
ً،عععععععععَ ٢ر٤ٚريلٗععععععع ع ك ٚد د َٓوكلُععععععع ع
،ععععععٛد لي ر ٚعععععع ١يٖٛرعععع ع َ ، ،عععع عً١
ري َعع لْ جُعع
ًٝ،عع٘ل ناعععٌ ٜعع ٍ ل٭ ٍ
ى َععع ع
 ٚيععع عوم ليععع عردحلِ لذتاعععععر لملرععع ع ا
ؿععع حكٝكوعععع٘ ليهععععرب، ٫ٚ ٣كُععع
ٚمل ريع ع ٍ خٝعععٌ ٖعععي ٟليرٝع ع ستععع١
ٚمل ٜع ع ٍ َعععٛج ٖعععيل ليرخع ع ٍر ًَوطلُع ع
 ٜنمـ "غا ًٞ "ٚ ٛع ٤ىل لْكط ع
كنؿُّٗعععِ قمرعععٌ كٕ ٜاطاعععٛل ٗع ع قع ع َ
َعععٔ َلُٓٗعععٚ ٛصععع ٬ليع ع ، ٜٔع عجد ععع٘
َععع ع خععع ع در َرري لععععع ل ك ٚؾععع عرد َٓٗ َععععع
لٯٕ ريجعععععرك " غععععع "ٚ ٛكٕ متاععععع د ٜععععع لً
أيٝععععع٘ َٝوععع ع ً نن يكمععع ع دْ عععععو٘ حرَععع ع
ريع هلل يعع ٛقلٝععٌ ٖع مقع قع ّ َع ،ر مؾع
خط ع ى َععٔ طم ٍق ع إل لير ،ع َٓٗ َ ع
ليػٛطعععٖٓ ١ع ع ي ٝع ع َه ْع ع ً كاع ع لً يع ع ٣
ليشع ع ،ر ؾخ ع ع رت عععٌ ل عععوخ ي صعععؿخَ ١عععٔ
ليو ع ٜغرت مج ع لْوص ع لإ كحر ٖ ع لي ععري
ؾٛلصٌ ري خيِٗ لملاوًؿ١رت َٔ ك ٌ يو ن ْ
َٝععع لْ ً رتٝعععع ٍٛلملٓوصععععرَ ٜٔععععٔ كَ ععع ٍ لمل ٓعععع٢
ٚصعع ٬لي ع ٚ ٜٔط ع م ععٔ  ٜع درت  ٚععٛلِٖ َععٔ
ك ط ٍ لي ريرت  ٚليٛقع ْؿ ع٘ شعٗ إ ٖع لِ٥
ليػع ع لَ ٠عععٔ كَ ع ع ٍ غعععٚ ٛرت ً،ٚعععٖ ٢عععيل ليٓخعععٛ
ريوُ ٖ ٢صع ٛلملهع ٕ ه ٓع  ٙليعٛلق  ٞملهع ٕ
ليٓؿ عععٞرت ٚريوأ عععس ً،ععع ٢كاعععر ٙاك ؾععع ١ليعععٓصرت
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يٝػ  ٚلملهع ٕ ح ععٓ ً يً ك ؾعٚ ١يًوع ٜغرت نُع
كْعع٘ ح عععٔ يًُشعع ،ر ٚل٭ؾهعع ليععيت جت عع
صععع ٠ ٛليعععٛطٔ ليشععع ر ٖٚععع ٞصععع ٠ ٛري ٛعععا
ليشعع ع رل ٤لحملعع ع ا ٕٛؾٗٝعع ع رت يوصععععرا َععععٔ كٖععععِ
لملٛععع ،ٛإ لمل صععرٚ ٠كن رٖ ع اععرلٝ ٚ ٤عع١
يًكعععرل٤رت ٚقععع ل عععوط  ،ليكصععع ٠ ٝلي ُٛدٜععع١
لدت  ٜع  ٠محععٌ ٖععيل لملٛعععٛع ليهععر ٚليو ععر
ٓ،عع٘ عععُٔ أَه ْٝع إ ليشععهٌ لملععٚ ٛث  ٝععر
ٛٗ ٚي١رت ٚمل ٜكـ يو ليشهٌ ح  َٔ ً٬٥دٕٚ
ل و ٝي كدم ل٭ؾه ٚكقٌ لملش ،ررت  ٚيو
لْوص ميهأ ليكص ٠ ٝلي ُٛدٜعَ ١عٔ شع رٜوٗ
 َٔٚاِ قرٛهل َٔ ي ٕ ليكرل.٤
.01املكوط اخلامط (الغاو مأصدة):

نمععِ َععرد قمرًععوم َععٔ غمعع ؾُعع ععًلُ
 ٫ٚل عععععععععوكرد يععععععععع٘ عععععععع ٌّ  ْ ٫ٚلُععععععع ع
ؾ يشعععععع ّ َأ عععععع  ٠حوععععععـّ يٓ ٍهللعععععع
ٚكمحمعععل ليصع عٝد ل صعععٖ ّ ٝعععٝج ل٭ ُع ع
َعععٔ مععع دٔ َٜٛععع ً عععإٔ ليرػعععٚ ٞععععٗ
حوعع ٢ل ععوكرإ ً،عع ٢حع ٍ ؾمكع ٖٚلُ ع
شععععععو ٕ ععععععن ػعععع ع ث ُٖٗعععع ع شععععععراّ
 ٚعععععن حععععع ١ري وشعععععرف ليكلُُععع ع
إٔ ليردٚل لعععع ٞري عع ع ليشععععُس ريٗعع ع
ٚليععع ع ٚد َطُخععععع٘ كٕ ٜرًاعععععؼ ليكمععع ع َ
ٖععععيل لملكطععععا هٓ يعععع ١ليرٓٝعععع ١ليوُٜٗ ٝعععع١
ٜش ٞإٔ ليرٓع ٤
يً خَٛ ٍٛعٛع ليٓصرت
َو عع ع د َععععٔ حٝععععث َٛععععع ،ٛري٘رت أ لملضععععُٕٛ
ليٛطين ٚليك َٞٛليعي ٟل عوأار ملكع طا ل٭ ع١
ل٭ٚىل حي ععٔ  ،ع  ٙؾرش ع ً يًػععرري ليععي ٟري ع ٢
أي ٘ٝليكص ٠ ٝخر ل٭َررت ك" ٟليش ّ َأ "٠
 ٚيو أش  ٠لْطعًٗٝ، ٣ٛع ليًنٝع رت  ٜٛع٘
ٖععٔ لملوًكعع ٞضتععَٛ ٛعععٛع لي ٓ ع ً، ٤عع ٢ليععرٝ٥س
لمل ٪س ح ؾظ ل٭ ليعي ٟخعط يًشع ّ َ ع لً
َوُ ٝع لً ً،عع ٢لمل ععو ٣ٛلي  ٝععٚ ٞل ٫وُ ع ٞ،رت

ن ٕ َٔ كِٖ َ ملع٘ حؿع لإل لد ٠ليٛطٓٝعً، ١ع٢
ل،٫وُ د ً،ع ٢لملكع لإ لييلريٝع ١يٮَع١رت  ٚؾعض
ليور ٚ ١ٝلهلُٓٝع١رت ٚأ عرل ليشاصع ١ٝليو خيٝع١رت
ٚليوُ و هل ١ٜٛليٛطٓٚ ١ٝلْ٫وُ  ٤ليكَٞٛرت َٔ
ك ٌ يو ٌ ليٓص ليش ّ َأ .٠
َٔ ليٛلعا كٕ ليٓص ق ً، ِ٥ع ٢ل عوج٤٬
ل٭حعععععع لث ليو خيٝعععععععٚ ١صعععععععرٗ َضعععععععُٕٛ
ليكصععع٠ ٝرت ٖٚعععع ٛكَعععر ٜهشععععـ لععع ٤٬شععع ٠
لْ٫ؿ ع ٍ وًععو ل٭ح ع لثرت ٖٚععيل ع د َععٔ خععٍ٬
صععععععرلَ ١ليو ععععععر ٚلذتععععععر ً،عععععع ٢لدت ليعععععع١
ٚليوُ ععو ل٭ ععًٞ ٛرت أ ليًػععٖٓ ١ع ق َع ً،عع٢
أجيعع د ْععٛع َععٔ ل ْ٫ععج ّ ٚل٫ري عع م صععـ
ليرٓ ٢ليصػر ٣لمله ١ْٛيًاط ي كص.ً٬
.00املكوط الضادظ ( يلضوطني):

ل ريهعع ع إ لملضعع ع َن ليشعع ع ر ١ٜليٛطٓٝعععع١
ٚليكَٝٛعععَ ، ١عععً، ١ععع ٢قضععع ١ٝؾً عععطنرت يعععو
يهْٗٛعععع ع قضعععععع ١ٝلي ععععععري ل٭ٚىل لي صععععععر
لذتعع ع ٜثرت َععععٔ ك ععععٌ يععععو ن ْعععع ؾهععععر٠
َرن  ١ٜريًو لملض َنرت ٚليٓص ٖٓ ٖيل
لملكطععا جي ًععٗ ٓٝععٜٓ ١طًععل َٓٗ ع ليهععً، ّ٬عع٢
ري ٜغ لملٓطك ١أ عرٖ رت ؾؿً عطن َ ديع ١ل٭مل
لدتعع ع فرت ٚليكًععععل ليعع ع لِ٥رت ٚلذتعع ع ٠رت  ٚهعع ع
لإلحرع ع طرت ؾُع ع َعععٔ ُ،عععٌ ٚطعععين ك ٚقععع َٞٛأ٫
ٚل ععععوُ َععععٔ ؾً ععععطن َشععععرٝ،ٚو٘رت ٚيًشععع ر
نًُ ١ؾ ٗٝأ ل ك لد كٕ ٜو ُعل َضعُٚ ْ٘ٛحيكعل
ليص م َٔ حٝث ٛ،لطؿ٘رت َٔ ك ٌ يو عجٌ
ليعععٓص صعععٝخَ ١عععٔ ك عععٌ ؾً عععطن ٚح عععر٘ كٕ
حيرى ل٭مل ليه َٔ ليٓؿ ٛرت ك ٚي ً٘ ٜر ث
لي ّ َ ٢ً،و  ١ليٓض ٍ َٔ ك ًٗ .
َعععٔ ك عععٌ ؾً عععطن ري ٛعع لملٛعععع ،ٛإ
ٖععيل لملٛعععٛع
ليٛطٓٝععٚ ١ليكَٝٛعع١رت ٚلَو ع
كصععععٛلإ ليشعع ع رل٤رت ؾػعع ع ل نععععٌ أصتعع ع غعع ع
ن ٌَرت ٚنٌ ْصر غ ريع ّرت َع مل ٜر عٌ أىل
ؾً عععطن خ٬صعععْٝ َ ١عععٚ ١صعععؿَ ٠ٛشععع ،رٙرت
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ٚنععيل ٜ ٫ععر ٣ليشع رل ٤نَ٬ع ً ك ًععؼ ٚصععـ
لذتععع ٍ ليععععيت  ،شععععٗ لي ععععري ٖٚععععِ ٜوجر،ععععٕٛ
ن ٚ٪ل٭ملرت  ْٕٛ ٜٚلذت رلإ نُع لً ً،ع٢
َ ع حععٌ ؿً ععطنرت  ٚععن كطععٛل ٤يععو ليهععّ٬
 ٚع لٕ نععٌ ،ر عع ٞي قع
ري ع ؾر ليكصع ٥
خ٬صٗ ٚلْؿ٬ريٗ َٔ قرض ١ستوٌ كا.ِٝ
ٜعععر ٣ليعععٓص ٖٓع ع كٕ ليصعععرلد ٚلهلوع ع ف ٫
جي ْ ٕ ٜصر ٠ؾً طنرت ٚهليل  ٫ع َعٔ عث
ل٭ٌَ ليٓؿ ٛرت ٚل وشرلف ط ق ١يًاع ٬رت
ٖٚععيل ٜ ٫وخكععل أ ٫يٛح ع ٠رت ؾه ع ٕ ليش ع ،ر
ٜٓظر أىل دَشل  ٚ َٔٚل ٗ٥ػ لد  ٢ً،كٕ ل٭ٌَ
ٓٝر ل َُٓٗ رت ٛصؿُٗ ريوٓؿ ٕ ،رل لير ثرت
٭ْ٘ ك ٣ؾ ٘ٝشتر ً َٔ ريًو ليه ا١رت  ٚرً٬ٝ
 ٫عععو د ٠لذتعععل لي عععً ٝرت شع ع ؾ ً ٜ٩وععع٘ ريًعععو
ك ٥ل ليو ٜغ لييت ريِٓ  ٢ً،يو ل٭ٌَ ليي٫ ٟ
ٜشععععهو حتكٝكعععع٘ َ ععععوكرٖٓٚ ً٬عع ع َععععٛطٔ
لير ١ٜ٩ليكص:١َ ، ٠ ٝ
،ععععععي لً ؾًم ععععععطن كٕ ك ععععععوٓؿر ل٭ملمعععع ع
كٕ كٚقلعع عظم لهلمعع عِد حوعععع ٢كٚقعع عظم لهللُُعععع
،ععععععي لً دتارحلععععععو كٕ حيوعععع عٌد عععع ع حو٘
َع ع ٜععع ٛث ليٝعععأ كَ ٚع ع ٜعععٍ ٛث ليٓع ع َ
ري ععععععُر ليًاٝععععععٌ ٚلغوًٝمعععع ع نمٛلنارعععععع٘
ٚل وأ عععع ع إ اؿعععع عٌّ َ عععع ع ٚ ٠ ٛدَعععععع٢
قعع يٛل لْوٗععع، ٢ر عععٗ ٚلْؿمعععض عع َرٖ
ٚك عععععًُ كَرٖععع ع ق عععععرلً ملمعععععٔ دُٖععع ع
َٚععععع د ٚل كٕ حععععع لي عععععٝـل ًَٗمهععععع١
كنععععع ع ٕ َرريٗؿععععع عً ك ٚنععععع ع ٕ َٓ ًلُععععع ع
ٖعععيل لي ععرٍلم ٖٚععيل ٟليشعع ّ َعع ،رؾعع
٩ل عع ع١ا لجملعع ع ل َ ،عع عً ن يععععيَ ، ٟعع ع
 ٫ٚري٬حعععععععِ نمؿاععععععع َععععععع د غمضلععععععع
دتارحلعع ع٘ل حعععع ٍٛععععٝـ َ ًُعع ع ليوخُعع ع
 ٫ٚريشععععع ع وم صععععع ع ّ حععععععع ٍٛخ ؾكلععععععع٘
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نُع ع ريشع ع وم حععع ٍٛلير ع عثل صع ع ُٖ
ذتاع ع عع ع ٤ل  ٚير ع عثل لي ظععع ِٝعععر٣
ْر ُٖععع ع ٚهععع ع كٚحععععع ٢ععععع٘ ل،وصعععععُ
لير ععث ٖععيل ليشععٗ ي ليؿععرد َع ل ريطُع
يًٝععععٌ كْصعع ع ٍ عععععَ ٤ٛل ًُعع ع ل ريطُعععع
 ٫ٚكطمععععععٌد َععععععٔ ليصععععععخرل٤ل َكوخُععععععً
ععع ع لير ععععع ي١ل حعععععلّ َ ًمُععععع لقوخُععععع
ػع ع لد َعععي شع ع دٖ لملٓصعععَ ٛع ع ؾ ع ع
يػععععع ع كَوٗععععع ع ؾعععععععٛم لي عععععععرًُ، ٣ععععع ع
ٚليشععع ع ّ َلٓٗععع ع ل وععع ع كْ كَععع ع، ً١رؾععععع
ععععٝؿً ٜصععععٚ ٕٛؾلهععععرلً َ ًمعععع٘ ععععيَ
ليؿضع ع ٤ل ليردحع ع ل خ ؾكع عً١
ريشع ع هم
ل ٜريٓععععع ع ٖٚععععععع  َ ٣رل ٓععععععع ل٭َُععععععع
ضتعععععٔ ل٭اىل حعععععر لإلْ ععع ع ٕ ٖععع ع ُٜٛٗ
َٚععع ع ٍ نعععععٌ ك ري ٖ دَععع عً صعععععُٓ
ٓؿاعععععععٛلٍٕ لهلاععععع ع ٖ ٣ععععع ع إ خ ؾًآععععع ع
صععر ليطٛلغ ٝع ل ليشععرقنٍ ؾ ْٗ ع َ
ٚليٝععععععع ّٛصتُععععع ع ٕ ؾ قلٓععععع ع ليوُ ععععع ع
نشعع ع ريت  ٟليؿلكعع ع ٍ لْ عع عٌد َٓوكلُعع ع
 ٜع شععؿرري ٞععٝـل ٖععي ٟل٭َعع١ل لْوؿضعع
ؾأْوُعععع عععععي ٠ٚلي لعععع ليعععععي ٟلْصعععععرَ
ٜعععع كمحعععع لجملععع ع ٜعععع كً،ععععع ٝ ٢قععععع٘
ٜعع حعع ؾظ لي ٗعع ل ٜعع عع ٛلً حُعع ٢قُٝعع
ْٗضععععع ع ْ عععععععرلً طمععععععع٬ٜٛإ قٛلدلَععععععع٘
ك ل ٗٓ،عععع ع ػعععععع ث ليطعععععع ٍ ٚليارخُعععععع
ك،ظععععععِ ًٝعععع ع نٍ مل ٜاعععع ع ُٖ ك عععع عِّ
ري عععععع ع ك ي ظعععععععع ٍِٝلملمجعععععع ع ل ؾ يوأَعععععع ع
ٜعع ع حعععع ًََ ٞلشعععع ٌ ليوعععع ٜغٍ غ ُٗعععع
كٕ ليظعععع ّ٬طمػعععع ٢ل٭ ري ؾ قوخُعع ع
هلل ،ل ناُ هلل َ ،هُ هلل
ٚحععععععع ع ٠ا َ عععععععععر ٣كَعععععععععيت هاُععععععع ع
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.01املكوط الضاب ( لل اجملد):

عععٌ ليععععٓص َععععٔ دَشععععل  ٚػععع لد آ ٝ٥عععع١
ليرٓععع ٢ليٓصعععَ ، ١ٝععع١رت ٖٚعععيٙ
ل عععوخهُ
لي ٓ  ١ٝ٥كٚق و٘ ريهرل لمل ع ْ ٞنع َعٔ
لملٛلعععععارت ٚقععع ك لد لَ٫وععع لد ٗععععيل لملٛعععععٛع
يًٝلَع َ ٢ع ح إ  ٫ريوٓع ٖ٢رت ٝع كٕ خ ٝيعع٘
ن ٕ ستص ٛلً ن َؿردرين ليشع ّ ل٭اع  ٠ليعيت
ْؿ عع٘ غرعع ١ستع ١يطإطععً، ٍ٬عع٢
حرنع
ري خيٗععع ع ريععع ع ٠رت ٚأَ ععع ع ٕ ليٓظعععععر َؿ ريٓٗععع ع
 ٜ ٚعععٗ ْٗٚرٖع ٚغٛطوٗع ريع  ٠كخععر٣رت ؾأ،ع د
َٔ خ ٍ٬يعو صع ٝغ ١ليوع ٜغ ٚليٛلقعا صع ٝغ١
ٜعع ع ٠رت اععععِ ك ععععٌ ليٓظععععر أىل َٓج لريٗعع ع
ليٛلقععارت ؾععا ل ٗ ع َ ك ع ل٭َععٌ ْٚععربل لهلعع ٣
يهٌ صعٓٝا ع ٖر ميهعٔ كٕ ٜػع ٚلقعا لذتٝع ٠
لي ر ٝعَ ، ١عع١رت  ٫ٚعع ُٝأحع لث ريػعع ٝععٖٛرٟ
ؾ ُٝع خيععص قضعع ١ٝؾً ععطنرت ٚلملؿععرد ٠لي ْٝعع١
ليععيت نر ٖ ع ليععٓص َؿععرد ٠ػ ع لد ليععيت ري ععرؼ
 ٢ً،دَشل نٌ ستروٗ رت ٚريش نٗ خطٛلريٗع
ًٛغٗ َروػ ٖ لذت٠ ٝرت ٖ ٢ً،ٚعيل ليٓخعٛ
ن ْ ػع لد ٚدَشعل َعًٓٗن ريػعي ٕ ٜلْؿ ع ٫إ
ليش ع ،ر ٖععيل لملٛعععٛعرت ا عِ خععص دَشععل
كٕ ريٗٝأ هلع َعٔ
لملكطا ل٭خ ؿٝض سترو٘
لي ٛلَعععٌ َع ع حيؿ ٖع ع ً،ععع ٢ليٓٗعععٛري ٚليوطعععٛ
ْٗٝع
ٚحتكٝل ل٭ٖ لفرت ٚق مت عٌ يع٘ يعو
ٝ ٚشعععٗ ٚشع ع رٗ رت ٚقع ع ديوععع٘ ٖعععيً، ٙععع ٢كْٗع ع
خ ي  ٠ك لي ٖررت  ٌ ٫ق ٜشٝغ ليع ٖر ٚريظعٌ
دَشل ؾو ١ٝغض:١
لملمجعع ع ٜعع ع لًععععل ل٭زتمعع ع دل َعع ع ؾاطُعع ع
َعع ع دلّ صعع ع ى اععععرلم ٜرعلععععا ليشععععُُ
ٚليهربٜعع ع  ٤ػعع ع ليشعع ع ٍّ َعع ع غرٍ عع ع
ٚليشعععع ر أ ٫ي ٛعععع٘ل ليشعععع ٍّ َعععع ْظلُعععع
ل ععععععععععوػؿر لهلل ػعععععععع ع لد دٚحوعععععععععع٘
ٜععععع ريععععععٛكَنٍ شععععععُٛد لي لععععع ٠ل لقو لععععععُ

هععٖ ّ٬عع٣ٛ
 ٜع ًععل لملمج ع ل يععٚ ٛؾعع ٢لي م
نًلُععع ع
أ ٕ ًععع ع ٜ ٚععع ع  ٟخععع ع ؾك ٞم
يًخ َلعععععععععٌٍ لهلمععععععععععِ  ٫ري ٓٝعععععععععع٘ ْ ٍيعععععععععع١
َعععععٔ ليٓعععععٛل ٍٍ ،عععععٔ حعععععل يٓعععع ٖضعععععُ
دتٝشلع عول لذتاعععر عععٌ ٝشععع ٞكصععع ٍٛععع٘
يًش ع ل ش ع ك ٭ نعع ٢لي ع يمُن حلُعع٢
 ٖٛ ٜناٌ شعُ ٍ ٛلي عريل َع عط
ٚغمعععٝظم ناعععٌ أ ع ع ٤ل لي عععريل َع ع ناظُع ع
،جٝرععععع ١كْععع ع ل ععع ع د ٤ليععع ع ٖرٍ َٛيلععع ع ٖ
ٚمل ريعععع ٍ غضععععٚ ً١ليعععع ٖر قعععع ٖرٍَعععع
ْظعععععِ ليهُععع ع ي ٞقصععععع ٝري٘ ٖعععععي ٙعععععٓ١

ّ1978رت ك ٟلي ٗعع ليعععي ٟن ْعع لذت لاععع١
ليش ر ١ٜلي ر  ١ٝريطًل كق ٣ٛصٝخ ريٗ رت ٌ ٫
لي ٗ لييت ريٛععا ؾٝع٘ صعٛإ لذت لاع ١ليشع ر١ٜ
ٚعٛح ً ن ًَ٬رت  ٝكٕ ل ٫عوج  ١يصعٛريٗ مل
ٜهٔ هك ل ليرْن ليي ٟكح اع٘ يعو ليصعٛإ
ك ٚعععع ط لي ك ؾععععع١رت ٚإٔ ن ْعععع ليصعععععخ ؾ١
لملهو ٛعععٚ ١لملرٝ٥ععع ١ك رقععع ،عععٔ رير شععع وًعععو
ل٭صععٛلإ ٛصععؿٗ د،عع ٠ٛريَ٬ععس ععٖٛر لذتٝع ٠
لذت يٝععع١رت كَعع ً،ععع َ ٢عععو ٣ٛليوًكععع ٞلي عع ّ ؾًعععِ
حتكل صت ح إ ريينررت ؾظٌ َ ٝلْٗ ستصع ٛلً
ععععن لملعععع كؿن ٚلملٗععععوُن ضععععرٚي ليوخعععع ٜث
ليشعع ر ٟيعععٝس غعع رت ٖٚعععيل َعع كريعع يًكصععع٠ ٝ
لي ُٛدٜععع ١كٕ متضععع ٞطرٜكٗع ع رت َطُٓ٦ععع ١أىل
ص ٖ ٝلي طؿٚ ٞليؿهر ٟكْؿس قرلٗ٥ع رت
َٛععععععع ،ٛريٗ لي ٛلْٝعععععع١
ٚهلععععععيل ري ُكعععع ع
كغرلعٗ لي طؿ١ٝرت حوع ٢يهأْٗع
ٚريٛ
ععع ٝم
ريوٛيعع َعععٔ ٜعع رت َعععا كْٗعع ريٓػعععر
خٝلرت َٚا يو مل ريعٓس حظٗع َعٔ ليوجع د ؛
٭ْٗععع َعععا ست ؾظوٗععع ً،ععع ٢شعععهًٗ لملعععٚ ٛث
ل و ع  ،مجًععَ ١ععٔ لمل ع ْ ٞليععيت  َ٫ع ؾٗٝعع
قععرل  ٠لذت ٝع  ٠لمل صععر٠رت  ،ٚدت ع ليهع َععٔ
ععععععل نُععععع قععععع ٍ
َشععععععه٬ريٗ رت ؾه ْععععع
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ليهُ يٚ ٞي إ َا لي ٖر  ٝكْٗ مل ري ٍ ؾو١ٝ
ش ١رت ٜر ٜدَشل ليكصع٠ ٝرت ليعيت مل ريهوُعٌ
كزت دٖ أىل وٓ ؾرٜع ريٓ ٚيع٘ ليهُع يَ ٞعٔ

ٝ٥عععع ١ك عععع ٞمتعع ع ّ ليطععع  ٞ٥لرت يععع ٠
١ٜ ُٛ،

قٛي٘(:)11

ٚصععععؿ٘

َلععع عٔد ٗ،دععع ع ل أ ععع عهمٓ كمٚد قمردعععععٌ يععع ع م
و
قم د ش د ْٛلصل ٞليع دٖدرٍ ٖٚع ٞيمعِد ريشلع ل

احلياعي:

 ك  ٛمت ّ (دٜٛلْ٘) حتكٝل ستُ ،ر  ، ٙلّ ط دل لمل ف هصر .1965
 ريٛدٚ ٚف ري ؾٝو ٕ (ليش ر )١ٜريرمج ١شهر ٟلملراٛإ ١َ٬ ٚ
 نٖٛنرت


.87:

ٕ ( ٓ ١ٝليًػ ١ليش ر )١ٜريرمج ١ليٛيٞ

.67:

ٜؿ ري رت َٝه  ٜ َ ( ٌٝ٥حتً ٌٝل٭ ًٛي) ريرمج ١مح ٝذتُ ٝلْٞ

 نًررت  ْٛا ٕ ( ليش ر ١ٜليرٓ )١ٜٛٝريرمج ١أَ ّ لي ٝ

.123:

 ل ٔ قوٝر(١ليش ر ٚليش رل )٤حتكٝل ش نر طر  ١ليك ٖر.1948 ٠

.433/3:

244:

79/1:

 ل ٔ شٝل(لي ُ  )٠حتكٝل قرق لٕ ط دل لدتٚ ٌٝإ .377/2: .1982
 نر ليصؿ  ٟكٕ ل٭ ً٘ ليرػ لد َٔ ٟش رل ٤ػ لد ن ٕ غ  ١ٜليين ٤رت  ٞ ٚ٭ ً٘ َٔ
ي ري ُ ١ٝليش ٤ٞضع ٙرت ٚميوع شع ر ٙليرقٝعل ٚيع٘ دٜعٛلٕ شع ر َ عرٚف عن ليٓع رت لْظعر
ليٛل

يٛؾ ٝإ حتكٝل ،ر

 ل٭صؿٗ ْ(ٞل٭غ ْ )ٞطر  ١لي
.11 ك  ٛمت ّ(دٜٛلْ٘)

015

ٚإ .1992

ط

.322/4:

 ٞليك ٖر ٬ ٠ري ٜغ

.211/1:

395/6 :

األديب عبد املعني امللوحي

يف كتابه:
دفاع عن اللغة العربية
والرتاث العربي

أمحد سعيد هواش

األدية األستاذ عبد املعني امللوحي من مواليدد صد ،9191
حصددع علددا ةددإلادز ايف دداغز ا الليددو العهايددو امدااإلددا مددن امعددو
القدارهز عددا  ،9191عمددع ا حقددع التددايص ملددادز الليددو العهايددو
ملدز تزيد عن األااعني عاماً ،ثم عني مفتشاً لليدو العهايدو ا صد
اصاز االالذقيو ،ااعدرا انتقع ليشيع منصة مديه املهكدز الققداا
ا ص د ثددم ا دمشددم ،ثددم مددديهاً للددلاد العهاددي القددديم ا اغااز
الققافو ،امدن ثدم عدني مشتشدااًا ا القصده ايمإلدواإ حتدا حالتد
علا املعاش...

أغيىىى ٙتبة اىىى٘ ت مبؤلٔىىى٘ لغ ية ىىىُ ت ئىىى٘
ت قٔنىىىىىىىى٘ و ت عرىىىىىىىى٘ ّت ظىىىىىىىىمبؤ ّت رقٔىىىىىى ى
ّت درتسىىةا تبيلٔىى٘أل ّتبيذ ت ىىات ٕ نتيا ىىً
ت شى ى ٘ ّت شىىىامبا  ،ةلىىىةأل ،نىىىة أٌ ىىىُ ىىىديت
ٓزٓدٍة مً تبخطْطةا ي ظؤ ت يظؤ.
ّ،ىىةٌ ر ىىؤ  ،ىىةذ :ىىدر ىىُ ي ىىة
ت ل ٘ ت مبؤلٔ٘ ّت عتث ت مبؤلٕ...

ىىً

ّت ة ةذ :ةير ىً يتر تبلىْذٕ لطاة ى٘
لىى٘
ّت يظىىؤ ت ىىي ٓىىدٓؤٍة تليىى٘ ميقىىاأل ّ ى
قظىىىىٔا٘ ّج ىىىىؤتد ف ىىىىةن ٔظىىىىيٕ غلٔىى ى ّت ىىىىدِ
ّ ريحيُ مً ممبةمل٘ أ:رةذ يّر ت يظؤ.
جىىىة ٛت ة ىىىةذ و : )911ىىىير٘ مْن ىىى٘
ل ٙمقدم٘ ّتثيا ّ ظؤًٓ مْضْ ة مع ملرى

ٓىىاا يْتىىىةا ت ة ىىيت ت ىىي :ىىدرا لنغ ىى
ّ ةرٓخ ىظؤٍة ّمةةىُ..
ّت ة ةذ صصُ مغ يُ لد ة ً ت ل ى٘
ت مبؤلٔىى٘ ّت ىىعتث ت مبؤلىىٕأل ّيف حىىيت و ىى أل
َىىىىْ تبؤلىىىىٕ ت ىىىىاٖ أ يىىىى ٙنىىىىؤِ و درٓشىىىىَة
ّ لقٔيَىىة طهلىىُ ت ىىآً اىىْ ّت أر ىىع تبية:ىىيتأل
ٍّْ أيٓىيت ؤلىٕ ٓمب ىز لمبؤّل ىُ ّ َىة ّريتلَىةأل
ٓقْل و تبقدم٘
«أذااىىىط ّطىىىب ت مبؤلىىىٕأل طىىىمباُ ّأرضىىىُأل
ّمسىىةّ ِٛأىَىىةرِ ّجاة ىىُ ّ:ىىرؤتِٛأل أذششىىط
أىىىىٕ ذاىىى٘ رمىىى و :ىىىرؤت .ُٜطىىىظٔ٘ ىىىه و
مسة .ُٜلارٗ قنس و ؤتلُ .قطؤٗ يو و طىؤتٓا
طىىىىىمباُأل قطىىىىىؤٗ مىىىىىة ٛو أىَىىىىىةرِأل رٗ ثلىىىىىخ و
جٔة ُ.»....
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ً ت ل ٘ ت مبؤلٔ٘ ّأىْت أ دتَٜة

ٓقىىىْل ىىىط يىىىْتٌ ىىى٘ نىىىد) يف ىىى٘
سىىٔآُْ) حيلىىْ لظىىمبْلٔا مىىً ي ىىةٗ ت مبةمٔىى٘
ّتبذىىؤا ت ه ٔئىى٘ ّ ت مبشىىري) أٌ ٓىىؤييّت ذىىا
ٓ رىىدثٌْ ىىً ت ل ىى٘ ت مبؤلٔىى٘ ت يصىىر ٙأىَىىة ىى٘
سٔآُْ) و هلح٘ ٍٕ أقؤذ جىل ت شخؤٓ٘ ّألمبد
مىىة ةىىٌْ ىىً ت ْتقىىع .ة ل ىى٘ ت مبؤلٔىى٘ ٍىىٕ ىى٘
ند ) أل جىَة ٘ دىةٌ ّقرطىةٌ ّ نىد
جىَىىة ىى٘ أجىىدتيىة ّرلةٜيىىة ّأمَة يىىة ميىىا قىىؤٌّ
ّقىىىؤٌّأل ّمىىىىً م نشىىىىةٌْ لَىىىىةأل ذؤٓصىىىىٌْ
لَٔة ل ٙت ؤغه مً  ،تحملىةّيفا و ت ظىؤ
ّت ؤذ حملٍْة مً ضنةٜؤىة ّطنشَة و ذاىةا
د تبيٓيت
قلْلية ّذؤمةٌ أ شي ية ميَةّ .لا
تبلىىىىْذٕ ٓىىىىغمً جلةىىىىىة مطلقىىىىة لة ل ىىىى٘ ت مبؤلٔىىىى٘
ت يصىىر .ٙىى٘ ت قىىؤرٌ ت ةىىؤٓه ّ ىى٘ ت ؤسىىْل
ت مبؤلىىىٕ ت ةىىىؤٓه نىىىد  ) ؤتثىىىة ّمريتثىىىة
مى٘ ت ٔىدٗ و ت نىىةض
م حىديت ٓيى س تا ىة
مةةى َىىىىىة ت قىىىىى٘ و ىىىىىة ت ٔىىىىىْوأل ميىىىىىديت
لة ظىىمبْلٔا ت ىىآً ٓؤٓىىدٌّ ت ئى مىىً ٍىىاِ ت ل ىى٘
ميضىىلا لَٔىىة ت ل ىىىةا تبجيأىى٘ مىىد لا لىىىٙ
اى طىْٓ َه لةقعتذىة َه ت مبقٔنى٘ أٌ ٓتشى ادل
ا يف ٔئ٘
لأذؤ َة تبة ْل٘ أذؤ ٌ
ٍىىاٖ ٍىىٕ ت يصىىر َ ٙى ٍىىٕ قصىىؤا
ىىىىىىً غةٓىىىىىى٘ا ىىىىىىىيلخ و ىقصىىىىىىىةىَة
مىىىىىة ت لىىىىى ٙتبليىىىىىة ٛىىىىىْ ٍىىىىىه ييىىىىىْت
مىىىً ٓأسىىىَه ّسىىىمبْت ؤ مبىىى٘ طىىىأىَة
أو ّتذدٗ يف أمَةا
ٓقْل تبسى ة تبلىْذٕ رتيت لى ٙم ة طىةا
ٍىىىغيف ٛت ظىىىمبْلٔا «ّحيلىىىْ هلىىىغيف ٛت ىىىد ةٗ أٌ
ٓؤييّت م ة ط٘ ثةىٔى٘ َىه ٓز نىٌْ أٌ يىة تبو
ٍىىٕ ت ل ىى٘ ت مبةمٔىى٘أل ت ىىي ى رىىدث لَىىة يف ت ل ىى٘
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ت يصىىٔر٘ ت ىىي ىقؤ ٍىىة و  ،ايىىة ّىشىىنمبَة و
طاية ّج ت ة ية ّ ةضؤت يةأل ّٓيشٌْ أٌ ت ل ٘
ت مبةمٔىىى٘ ٍىىىٕ ت يىىىؤ ّأٌ ت ل ىىى٘ ت يصىىىرٍ ٙىىىٕ
تبّ :تإلىشةٌ ٓي نٕ جىل أ:لُ ّيف لةىً أٌ
ٓي نىىٕ جىل ؤ ىىُ ّأٌ أو ت مبىىؤذ رٔمبىىة ٍىىٕ ىى٘
ت قؤرٌ ت ةؤٓه».
ىمبه جٌ و ت ظؤ ت مبؤلٕأل رة ةا ٔشط
،ىىةريٗ ت مبىىديأل ّ ةيَىىة ،ىىةريٗ تبىىديأل مبلىىَة
ىىؤ ٚأٌ ت ىىري يف ٓقىىْو جيف لىى ٙأىقىىة ت لٔ ى
ت ةؤٓه مىً مىأثْرتا أم يىة ت مبؤلٔى٘ ت ٔىدٗ أيف
ٍّىىىٕ ىىى٘ ت قىىىؤرٌ ت ةىىىؤٓهأل  ،ىىىةذ تإل حىىىةن
ت ة ىىد ت ىىاٖ ٓقىىْل ت ٔىىُ ﴿جِىَّىىة ىرْىىًت ى َّز ْيىىة

ت ىىىىاْ،ؤ ّجِىَّىىىىة َىى ىُت َرىىىىة نظٌْ﴾ شت حىىىىؤ 9-ز.
ّٔ،ىى ج ت ،ىىىةٌ ٍىىىات تبىىىأثْر ٍىىىْ ىىى٘ ىىىة
ت يأا ت ىاٖ طمبظىع َٔىة أىىْتر أذةيٓةىُ نى
ت ةنةل ّتهلد ٚليةض ،ة ٘.
طة ىىىىىىط أ:ىىىىىىْيف ّتسىىىى ى طة ط أ ؤ ىىىىىىة
ّ ْطىىىىىىىىرط لة لىىىىىىىىد و قؤرىَىىىىىىىىة
ّسىىىىىىاط لهغ َىىىىىىة ت ييىىىىىىْض ظىىىىىىٔدا
يرجىىىىىةا ز َىىىىىة لىىىىى ٙسىىىىىلطةىَة
أٖ ت لىىىَحةا ت مبةمٔىىى٘ يىىىؤ
ت مبؤلٔ٘

لىىى ٙتبمىىى٘

ٓقْل تبس ة تبلْذٕ مش َزٜة لد ةٗ ىظؤ
«ت ل ىى٘ ت مبةمٔىى٘»أل أٖ هلحىى٘ ؤٓىىدٌّ أٌ ى ايةٍىىةأل
لةى ى قطىىىؤ ؤلىىىٕ هلحىىى٘أل لى ى ةى ى مدٓيىىى٘
هلح َةأل ل ة ذٕ ٔقْل
ىى و مصىىؤ قة ىىط ت شىىٔدٗ ليىىط ت ظىىةط و

جؤٓدٗ تبٍؤتو ةو « 9191جٌ ت لَح٘ تبصؤٓ٘
مغٍلىى٘ ةىىٌْ ىى٘ ت مبىىؤذأل َىىٕ ىى٘ ت ظةطىى٘
ّتبشؤذٔةا ّت مبؤذ ٓيَنْىَة و  ،مةةٌ».

األدية عبد املعني امللوحي

ى ى ّو ايىىةٌ ٓىىد ْ سىىمبٔد ق ى جىل ت لَحىى٘
ت لايةىٔ٘ ّٓمبدٍة تبّىل و تيفى ظةر.
جٌ ت ل ٘ ت مبؤلٔ٘ ت يصىٔر٘ ٍىٕ ت ىي ىؤل
ت مبىىؤذ رٔمبىىة لمبضىىَه لىىامبه ٍّىىٕ ميَْمىى٘ و
،ى تبقطىةر بىَىىة ى٘ ت قىىؤرٌ ت ةىؤٓهأل ّ ىى٘
ذةنىىة ٛت مبىىؤذ ّ ،ةلَىىة ّطىىمبؤتَٜةأل ّت ظىىمبؤ
لمبد  ،ةذ ت ّأذةيٓ رسىْل ت ٍىْ يٓىْتٌ
ت مبؤذأل ّممبحنَه تحمليْظ ةه دتّ ُ لىٙ
ت ظىىيةِ ّ ي ىىُ لىى ٙأ شىىً ت ىىؤّتٗأل ّ ٔ،ى ج ت
،ىىىةٌ تبىىىأثْر ٍىىىْ ت ل ىىى٘ ت ىىىي يف ىىىؤل ت مبىىىؤذ
رٔمبىىة جيف رّتلطَىىةأل ّيف لىىه يلىىَه رٔمب ىة جيف
ّطىىىةٜحَةأل ٍىىىاِ ت نة ىىىةا و يىىىةّّ ٛضىىىْ
قدَّو ت مبةمٔ٘ لى ٙت يصىر ّ ٙشىل ت مبةمٔى٘ و
حىىخ ّتٍٔىى٘ يف أسىىةض
أطىىْت ٛت يصىىر ّ ٙى
هلة مً ت صر٘.
جتننمبىىىىىط لَىىىىىة ستىىىىىْرت ت ييىىىىىٌْ ّ ٓضىىى ى ْ
ىىىىىً ىىىىىً أٍلَٔىىىىىة شىىىىىٔست ٔ،ةىَىىىىىة
مىىىىىىىىىىً ىىىىىىىىىىىةثؤ يرر ت أىىىىىىىىىىة ٌِ ّطىىىىىىىىىىىة ؤ
ىظَىىىىىه ت قهٜىىىىىد مىىىىىً ؤٓىىىىىد رةىنَىىىىىة
ّٓقىىْل ،يىىط أّ:ىىٕ طهلىىٕ غىىري ت مبىىؤذ
ّ ٔ:ا
أّيفٍنىىىىة أٌ ٓ مبلنىىىىْت ت مبؤلٔىىىى٘ ت يصىىىىرٙ
بىَىىىه ٓشىىى طٔمبٌْ لَىىىة ت يىىىىةٍه مىىىع ت ظىىىىمبْذ
ت مبؤلٔ٘ رمبةٛأل أمة ج ت مبلنْت هلح٘ ةمٔى٘ َىٕ
ىىً ىىييمبَه جيف و قطىىؤ ؤلىىٕ ّتذىىد ّرلىىة و
مدٓي٘ ّتذدٗ.
أمة ت ْ ٘ٔ:ت ةةىٔ٘ َىٕ أٌ ٓقىؤ ّت لصىْا
ىىةل :ىىيرةا ىىدٗ مىىً أذىىد ت ة ىىيت أّ أذىىد
ت ىىدّتًّٓ ٔشى طٔمبْت أيت ٛذى تبذىىؤا ت مبؤلٔىى٘
يىىد ت يط ى ّ يىىدمة ّي ى َه ٔىىاٍاْت ملرقىىا
ثقىىىة ٔا و أقطىىىةر ت مبىىىة ت مبؤلىىىٕ أٍىىىدٓط جىل
،ى ِ ّتذىىد مىىيَه ىشىىخ٘ مىىً ت قىىؤرٌ ت ةىىؤٓهأل
بىُ  ،ةذ ؤلٕ ماا.

ّ ط يْتٌ تس طؤتي ٓقْل تبلْذٕ
«سى خي للى٘ ت ٔشىري) تبظىاٍْ٘ ،نىة
أ يقىىىط مىىىً قاى ى لىىىها ت مبةمٔىىى٘ ّتبذىىىؤا
ت ه ٔئ٘».
ر ىًت ى َّز ْيىىة
ّقىىد ّري و قْ ىىُ مبىىةىل ج َِّىىىة ى ْ

ت اْ،ؤ ّجِىَّة َُت َرة نظٌْ شت حؤ 1-ز

جٌ ٔىىىىُ ّ ىىىىدًٓ يف ّ ىىىىدت ّتذىىىىدت ّ ىىىىدت
يظ  ،ةلُ ّّ دت يىظ ت ل ى٘ ت مبؤلٔى٘ ت ىي
أىزل لَة  ،ةلُ ت ةؤٓه.
ّو ،لن٘ تبس ة تبلْذٕ ت ي أ قةٍىة و
مىىغ ؤ ت ٔشىىري) ت ىىاٖ تىمبقىىد و ت قىىةٍؤٗ ىىةو
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ةّ ى٘ ال:ىه ت ل ىْٖأل
«مً مع ،ى
شىىىىية جةمىىىىدًٓأل ّ ةييىىىىة ىاقىىىى ٙمىىىىع ت طىىىىْر
ّت ضىىةرٗ» ّ .شىىية طىىمبْلٔا ّ ةييىىة ىاقىى ٙمىىع
ت مبؤّل٘، ...نة ٓقْل مىً مىع يىةأل مىً مىع
ؤتثيةأل مً مع ت ضةرٗأل مً مع ت قدو.
ىمبىىه جٌ ت نٔىىع مغميىىٌْ أ ن ى تإللىىةٌ أٌ
،ىى ى لىىىىه أّ أيذ أّ ىىىىً ىىىىٔص م ألٔىىىىة لىىىىٙ
ت طىىىىْٓؤأل بٌ سىىىىهم ُأل ّلقىىىىة ِٛو ت طىىىىْٓؤأل
ّ ةً ت طىْٓؤ غىري ت ىدمريأل جٌ ت طىْر ت ىاٖ
ٓأملُ أٍ ت مبلىه ّتبيذ تحملاىٌْ ل ى َه ت مبؤلٔى٘
ت يصىىىر ّٓ ٙىىىةرٌّ لَٔىىىة ٍىىىْ ت طىىىْٓؤ تب حىىىُ
ْ:ذ ت حْٓد يف ْ:ذ ت قصري ّت ادٓ
سىىىىىطمبط لىىىىىأ

ت مبىىىىىؤذ يىىىىىص لٔةىَىىىىىة

ط ج ٔيىىىىىة مىىىىىً ر ٚقرطةىَىىىىىة
ّرىىىى ى ْ
ىىىىىىىىىىى٘ ّجٌ قىىىىىىىىى ىدتو ت زمىىىىىىىىىىىةٌ ىَىىىىىىىىىىىة
رَّٓىىىىىة ت ظىىىىىاةذ ىىىىىٔص و رٓمبةىَىىىىىة
ألٔةا مً قصٔدٗ ةيل ت ضاةٌ لمبيْتٌ ت مبؤلٔ٘)

ّمىىىىً رسىىىىة ٘ سىى ى ة تبلىىىىْذٕ أرسىىىىلَة
لصىىريٕ نىىد ت ىىةلمبٕ رٜىىٔص ؤٓىىؤ لىى٘
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«ر ىىىىؤ سىىىىة ٘» تبصىىىىؤٓ٘ أثيىىىىة ٛتىمبقىىىىةي مىىىىغ ؤ
ت ٔشري) و ةو  9191ىق ط مةٓلٕ

«ذا ،ةٌ أذد تبسىة اٗ ٓيىةقع مىٍْه
ّٓىىىاا ضىىىه ُ قىىىةل ىىىُ أذىىىد تبيى ى يمبا لة ل ىىى٘
ت مبؤلٔ٘ لة ليظ ت ْتذد «سٔا ٓة طىٔخ ىةّنًٓ
ىأ،ى ى ىىىٔع»،« .أىىىىُ يف لةىىىً أٌ ٓأ،ى ى
ٔظُ ّ قن٘ ازِ جيف ل ٙجة٘ ت ل ٘ ت مبؤلٔ٘».
جٌ ت ظىىىىىىىمبْذ ٍىىىىىىىٕ ت ل ىىىىىىىةاأل ذٔة َىىىىىىىة
ٔة َىىىىىىىىة ّتبىىىىىىىىْا و ىىىىىىىىايفىَة
ىمبه جٌ لمبضَه ٓضرٕ لل ُ ت مبؤلٔ٘ ّٓمبن
يفىىىدثةرٍة ّّأيٍىىة و سىىأ ىيىىع مىىةيٖ ر ىىٔ
،أىَه ٔشْت أليةٍ ٛاِ تبم٘ ت ي ةله ت ل ٘
ت مبؤلٔ٘ ت ة دٗ ل ٙمؤ ت مبصىْر ّ ...ةىً ٍىاِ
ت ل ىى٘ يف مبىىدو تبليىىة ٛت ىىآً ٓضىىرٌْ لأىيشىىَه
ّلقىىْا ٔىىةهله و سىىأ ر ىىع طىىأىَة ّت يىىةظ
لَٔىىىىة مىىىىً تبىىى طيلا لَٔىىىىة ّت اةىىىىة ٛت ىىىىآً
ٓظَؤٌّ ت ريٗ لَٔة ّ ةيَه ٓضىمبٌْ ت شىه و
ت دسه.
ّقد ،ةٌ بْق تبسى ة تبلىْذٕ ّر ةقىُ
تبثىىىىىؤ ت ةىىىىىاري ل ٓقىىىىىةا ت ٔشىىىىىري) ّت مبىىىىىْيٗ
ْ:ل ت صرٔر٘ مبله ت ل ٘ ت مبؤلٔ٘ مً ىصيت
ّر ىىىع ّجىىىؤ أٖ لطؤٓقىىى٘ ت ية ىىى ّتبيمبىىىْل لىىىُ
ّتبا دأ ّت رب ّلىا ٓةىٌْ تبسى ة تبلىْذٕ
قد ،شيت تبمبؤ ٘،تبّىل ّ .ط يْتٌ
طةمٕ ٓيظؤ جىل «تبيذ تبصؤٖ»
ٍّىىْ ى ،ىىةٌ تبس ى ة تبلىىْذٕ قىىد ري
ُٔ ل ٙمغ ت ة ةذ ت ظٔخ أما ت ْ ٕ و

ت ةممب٘ تبصؤٓ٘ ةو 9199و.

ّت ة ىىةذ ّ ىز ىى٘ سٔةسىىٔ٘ ؤ ىىدٖ ثىىْذ
ت مبلىىىىىه ّتبيذ ّ ىىىىىةّل أٌ صىىىىىؤ مصىىىىىؤ و
ذدّيٍة ّأٌ لقَة يٌّ أ ْت َة ت مبؤلٔةاّ ..قد
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ري تبس ة تبلْذٕ ل ٙت ة ةذ لة أّذ ٙج ُٔ
ضنريِ ت مبؤلٕأل ّقد أثةر ت ىؤي ضىح٘ و ذٔيىُأل
ّ ْقىىع تبسىى ة تبلىىْذٕ ّقىىد ،ىىةٌ طة اىىة و
ت ةممب٘ تبصؤٓ٘) أٌ ٓطؤي ةرد مصؤ؛ ّ ةىً
حيصى ى ّ ...سىىْٓط تبمىىْر لىى ٙأسىىةض
أ ىاِ لشىىمب٘ ت صىدر ّذؤٓىى٘ ت ىؤأّٖ .ت ىىؤي طْٓى

ٓقىىع و : )51ىىير٘ مىىً ت ة ىىةذ ّقىىد نىىُ
لةلن٘ لنغ ى جىة ٛلَىة «أمىة مىة وظىْىُ مىً
ٍىىىةذ ،ىىى جقلىىىٔه مىىىع صىىىأ ُ ت ةر ٔىىىى٘أل
ٔىىىاٍيت أٍى ى مصىىىؤ مىىىع ت يؤ ْىٔىىى٘ ّي ة َىىىةأل
ّٓاٍيت أٍ ت ظةو مع ت ئئقٔ٘ ّي ة َةأل ّأٍى
ت مبىىؤت مىىع تاطىىْرٓ٘ مىىةهأل ّأٍىى تب ىىؤذ مىىع
ت ربلؤٓ٘أل ّ ل أمئ٘ تبش مبنؤ ت ة:يت َات مة
خنظةِ أطد مً ظٔ ةه ُ».
ّٓمبل تبس ة تبلْذٕ لٙ
« ٍات مة طُ لقلنُ ّأرجْ أٌ ٓغمً لُ و
قلاُ ّمة أظً»
ت قةٍؤٗ و 9119/5/51
اد تبمبا تبلْذٕ
ّ ط يْتٌ
ت ل ةا ت ْطئ٘ ّ ةا تبش مبنؤًٓ
ٓيدي تبس ة تبلْذٕ لامبه ت دّل ت مبؤلٔى٘
ت ي مة نت ط درض طهلَىة و جةممبة َىة لة ل ى٘
تبجيأ٘ لديف مً ت ل ٘ ت مبؤلٔ٘ ٔقْل
«ٓغسيب أٌ أ،ؤر أٌ لمبه ت دّل ت مبؤلٔ٘
يف ىىىىىزتل ىىىىىدرض طهلَىىىىىة و جةممبة َىىىىىة لل ىىى ى٘
تبش مبنؤًٓأل ّيف درسَه لة ل ٘ ت مبؤلٔ٘».
ٍّىىىىات ججرىىىىةا ىى ى أو ت ل ىىىىةاأل ت ل ىىىى٘
ت مبؤلٔىى٘أل ّقىىد أذشىىً ت قطىىؤ ت مبؤلىىٕ ت شىىْرٖ
:ىىيمبة ذٔ ى ىىدرض تبىىْتي ت مبلنٔىى٘ ّتبيلٔىى٘ و
جةممبىةا ت قطىىؤ ،ة ىى٘ لة ل ى٘ ت مبؤلٔىى٘ ّو ذىىا

األدية عبد املعني امللوحي

قْو لمبه ت ةممبةا و ت دّل ت مبؤلٔ٘ ل ىدرٓص
ت مبلىىْو ت طأىى٘ لة ل ى٘ تإلىةلٔزٓىى٘أل ى ٌ طهليىىة
ت ىىآً ٓدرسىىٌْ ت طىىيت لة ل ىى٘ ت مبؤلٔىى٘ ٓ يْقىىٌْ
لَٔهّ .مً ت ؤتلى٘ لةىةٌ أيف ىري ت ةممبىةا
ت مبؤلٔىىى٘ ميةٍحَىىىة جىل ت ل ىىى٘ ت مبؤلٔىىى٘ ّ درٓشىىىَة
نٔىىع تبىىْتي لل يىىة ت مبؤلٔىى٘أل ٍّىىاِ يّ ىى٘ ت ا ىىٕ
ّت مبدّتٌ «جسىؤت » ٜٔىدرض ت طىيت و جةممبة َىة
لل َىىىة ت قة:ىىىؤٗ ت ىىىي يف قىىىةرٌ لل يىىىة ت مبؤلٔىىى٘
تبمب ندٗ و تبمه تب ردٗ ّ،ةري مىً ت ةممبىةا
تبجيأ٘ توا َة ٘ ثةىٔ٘؛ ّلا ٓقْل تبس ة
تبلْذٕ «جٌ تى صةر ت ل ةا ت ْطئى٘ لى ٙىةا
تبشى ى مبنؤًٓ تبجيأىىى٘ جسىىىَةو لىىىةرن و مْتجَىىى٘
ت ردٓةا تيفس مبنةرٓ٘أل ّتبمبؤّا أٌ تيفس مبنةر
ت ةقةو أطد ٍْيف مً تيفس مبنةر ت مبشةؤٖ.
بٌ ت ظمبْذ قىةيرٗ لى ٙت يضىةل لخىه
مىىً تيفس ى مبنةر ت مبشىىةؤٖأل ةىىً تيفس ى مبنةر
ت ةقىىةو ٓ ل ىى و ت ييىىْض ّٓ رىىْل جىل مسىىىْو
ة.»٘،

قىىىد ،ىىىةٌ مْقى ى تبسى ى ة اىىىد تبمبىىىا
تبلىىىْذٕ مىىىً ت يصىىىرّ ٙيف ٓىىىزتل مىىىً تبْتقى ى
ت ةمسىىى٘ و مؤذلىىى٘ مىىىً أي مؤتذىىى ت نلىىى٘
لَٔىىىىىىىىة ّممبةرضىىىىىى ى َة لة ةلنىىىىىىىى٘ ّت صىىىىىىىىْرٗ
ّت ةةرٓةىىىىة ري ّ .ةىىىىً أليةٍٛىىىىة تبخلصىىىىا
سىىٔقيٌْ ى لصىىهل٘ ى و ّجىىِْ ي ىىةٗ ت مبةمٔىى٘أل
ّتإلقلٔنٔ٘أل ّتيف نةي لى ٙت ل ىةا تيفسى مبنةرٓ٘
لة ىىىىدرٓص و ت ةممبىىىىةا ت مبؤلٔىىىى٘ ّرذىىىىه ت
ت ظة ؤ ةيل ت ضاةٌ ت قةٜ
منىىىىىى ى ًْ ميظىىىىىىىىد غيَّىىىىىىىى ٙلَىىىىىىىىة عمىىىىىىىىط
منَى ىخٌ سىىىةؤٌ لىىى ٙطنىىىه أ ةىَىىىة
منىىىى ىًْ مىىىىىىةٍؤ و ت طىىىىىىيت أّ مىىىىىىً منىىىى ىدْرِا
َشىىىًذ ٓىىىاّيت ت ضىىىٔه ىىىً أّطةىَىىىة
منىىىىىىى ى ًْ ّتضىىىىىىى ى ذع و ت ىىىىىىىىىرب أض ليةٜىىىىىىىىىُ
أّ ىىىىىىىىىةط ذ لة مبىىىىىىىىدل و مٔزتىَىىىىىىىىة
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القضايا االجتماعية يف جمموعة
راتب سكر "تقارير كاذبة"
د .بالل عرابي
أستاذ عله االجتناع يف جامعُ دمشق
عنًد كلًُ اآلداب يف القنًطسَ

يدخل د .زاتب سكس جمال القصةُ مةب بةاب العةازض بق ةايا النقةد
األدبٌ ومب أزضًته القىيةُ يف مصةاة ُ الشةعس ...لةرلك تعكةه صصةه
خربَ عالًُ يف اإلحياء األدبٌ الرٍ أخره مب الشةعس .واسةتكنال عنا ةس
القص األدبٌ مب دزاسات النقد األدبةٌ لةرلك بسبتةه القصصةًُ األو
ختتةةةعل عنةةةسا يف معاشةةةسَ الشةةةعس واازسةةةُ النقةةةد األدبةةةٌ واإلشةةةساض
املتىا ةةل علةةِ منةةابس علنًةةُ وأدبًةةُ وشةةقل جةةاد علةةِ تقًةةًه األعنةةال
األدبًُ.

يظهررررررق ص االخترررررري ا ،رررر ر ا ىيرررر ر
وا،ع م د علرِ اخزر وا االاخر ص ارُ االيفرق ص
تن ر و اىعررىع ي اسبً ر َ وااليفم ر ييي ً ر يررقّ
االن د دي نض االت حل أا االختُ االختريَ هٌ
أ ررق ا نررىاد ا دإًررُ عر اال رريفق ر ت ررىا
االخترررررُ ً عرررررُ إ الترررررىا واى يفرررررُ عيخ عررر ر
دا لً ر يق ترري " ر ق" تخ ر كرراريا ا ر
اه ومم ا ُ اهنُ ا د اليف رقاي
ً ته وأ
االسرررن ي إيفررررت نظقيررر ي االنخرررد ا دإررررٌ تل ررررٌ
اخؤالررررته ال هرر ر و إرر ر الني و ررررده ال رر ر و،دَ
اال عق ااتب ر ق ص ادينرُ االيف رٌ ""ر ه"

و ررس ررىايُ وداا ر ه اليفلررو ا،أل م ر د وا د
تيفرررل اال ررراري مىع ررره االختترررًُ اسب لرررُ
إأألىاْ اخدينُ وطقو ي اخاخف ي
ص اإلهررررداْ يسرر ر نبد اال تررررب إأارررره –
إ الطفىالررُ إيف ر رب اال ر اَْ  -ال نخ ر ه ا ر ضبن رره
اخس ر م مُ وهررٌ أساررُ ررىاي اال ر ت ر هه
اأ رررر َ يى رررررت علًررررره االسرررر ا ا ا
ر نخ اال ترربه كمر أنخ ر ي لررُ
االررىط
ً اَ يى ت ا إٔق اال قإُ وااليفر ا عبرى ًر َ
ألديدَ ص اتقييي اخختىد ص رىايُييي واالًرأ
 -ص أ تر ه إيفررد نررت ررنىاي  -يسر نبد

الق ايا االجتناعًُ يف جمنىعُ :تقازيس كاذبُ

حبلرى عب ٓ ًرُ الخرد لررو يى رت ار ع ىترره
ا أ ق االن عالًه ونتقه اهلل أ رياي
ص االخترررري ا فرر ر ْ كرر ر ري إ لًررررُ ص
ا مسرر ر ْ وا ارر ر ك واخرررردا واسبرر ر ااي االرر ر
قي
اات طت حبً َ اخؤالت ااتب
القصةةةُ األو  :ررردي عر ر خرررى اال ر ر
و ًر ر َ اال ر ر االيف ديرررُ وا ،ر ر سا إ اليفمر ر ص
اخىانٕي ي مدث ع ادينُ نيف ْ وساًر داا رُ
ررررديو وااليفمرر ر ص ادينررررُ ررررنيف ْ واال تررررب
إ الفيفر عمر ص رنيف ْك كرأا االختري ألر ْ
ا ر ً ر َ اال تررب اسررفى ُ علررِ االررىا ي ًه ر
ن سي إ اشبًر واالىا ر إر اسبردي عر
أشرز ضبرددي واسبردي عر إ ر يط الرب
حبخى رره وا،تف ر ي االدوالًررُ الل ر ييي اال ؤ ر ْ
 ،خى هلو الًط ال ىا إه ي
اا اال
القصةةةُ الياً:ةةةُ :مم يفرررُ إاتخر ر ا واى ًرررُ
شيفقي حبً َ عنس ا ييفًش اال قإُ وايف ن َ اال يفد
ع اآل قي واالقغ رُ ص اسبنر ا واالرىد ص عر رب
 ،يفهمرره ااغررب عنسرر ا إسررًس  -ااغررب ص
اسبب  -ؼبرب اارقأَ رقد اإ سر ا ه اخخ إلرُ
رررت أ رررريا أنهر ر ار ر ص
،إ سر ر ا ه وي
واألهُ عق أال سُي إرؤ ااغرب ر ده عر وهرو
اسبب واالخ ى ص ع رب ًه ا،إ سر اُ ا يفرُ
وااليف ي إ االن ا يفُي
القصةةةةةةُ الياليةةةةةةًُ :هرررر ر ترررر ر اي ضبرررررردد

 0212/1/5وهررٌ االختررُ االى ًرردَ اال ر ًه ر
هر ر ا اال مديرررد الإشر ر اَ عر رررخى طر ر ٓقَ ص
إررريوي وإ ر ْ ااررقأَ أً،ىإًررُ يقإطه ر ااتررب
ر ق حب ر ا ااررقأَ ررنديُ عبم ر ْ عل رِ و ر َ
إ ا إ إقدييياالختُ ع أهىا اسبق ص ال ن ا
ا ضق وكًت ؽبقج ال ن ا ا كر رق
وك أهىا ذب رقه ير كقن كالرا إر سبق
ص ىاي وا ا إيفىدَ ىاي اللمب واسبً َي

ص االختُ د ُ،ضبرددَ يقإطهر اال ترب
إ اث طىي الليفق عند إ ا إ إقد اال ٍ اتهرو
ار ر كمر ر يرررىي االًرررى أإقير ر ْ
و ر ر سواا
وأطف ر ونس ر ْ وشررًى ييي ص ررىاي ص ررق
عررقو  ،ن ررُ هلررو ًه ر و ،ر قعررت
علًهوي
القصةةةةُ السابعةةةةُ :إطلرررره اى ررررت سانهرر ر
اسبرر الٌ ص ادينررُ غررري ارر كىاَ عرر األرر
رررى،كٍ يلر ر إر ر كق اإن رررهييي تسرررًطق كلمرررُ
االفى،ك –االخسىَ  -ا االيفنىاا ال خ إر االلر ص
ن ا االطفىالُييي إلنسر ا حب ألرُ اللطفىالرُ اهمر
تخد عمرقاييي ا االطفىالرُ تلر اً اسبديرد وت رري
س وَ اسببق وتفقح دوا اال ا إ الس ًنُ
واالطمأنًنُي
القصةةةُ اسام ةةةُ :الررر طل ارررى ف اررر
ا نر ر سع علرررِ ا الخر ر
أ رررقت ا ر ر ين
وا نس ر ييي ي ر دا اال ر ط ا عر ع قيخً ر ه وه ر ا
اال ف ر ق ي خررِ ا ررىّ إًنهم ر ه علررِ االررقغو ا ر
اال خرررررر ا واال ررررررىادد
اال قإررررررُ االرررررر تفرررررر
االض ٓ أ ىّ !
واال ا ويييال
القصةةةةُ ال ادسةةةةُ :ت مرررردث عرررر اات رررر
اإلنس ا إ ال بق وازبر واه هر ه االيف رُ ت ردّ
اررر االيفنررررىاا أالفررررُ ا مسررر ْ وا شررررب اك ص
اسبنر ر ا واسبرررب ال إرررُ أمسر ر ْ ا ر ر علرررِ
ار ر ي ا شرررب اي ير ر كق اال ترررب اال ر ر عق
"،اررر ر ات " وك إرررررُ امسررررره علرررررِ شررررربقَ ص
اال ق وهرٌ عشر اَ ًلرُ _ ار دوا اسب ألرُ
ال ر كق و،دَ وو رر َ "،ا ر ات ص نرري أدإررٌ _
تررررى ٌ إ اؽبًررررُ اات رر ر اإلنسرر ر ا إ شبضررررقَ
وإ سبً َ وال ن اي
القصةةُ ال ةةابعُ :إطلرره رريفًد اال ر ٍ ك ر ا
امسه " إق" عمله غري ضبدد الل كً علرِ
ذبرررى ا ،رررو ارر ررريفًد عر رر إق وأا ا ارررق
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ً اييي كم هى عنىاا االختُ ا مس ْ ً ديُ
 ،رررو  ،ي رررري
إ النسر ر ُ سبًرررىاي أ رررم إه
اترررري عنسر ر ا  ،يرررن االسررريف دَ السررريفًد و،
االت ر الت ر إقيييتن ش االختررُ – لسررفً – أا
ا ،و ع ا  ،ي ري ازبىهقي
القصُ اليامنُ :إطلره اى رت اردعى ار
قته تنطلر ار ر ي اخى رت
دوا ا و
إ خقاأليف وكًت ػبب أا ييف الهو إىد هرى
اررنهوه أإن ر ْ وط ر وا رردي تسررًطق علررِ االختررُ
أ ررر ا تسرررريه والرررًت اترررري شزترررً يه
الر ر الا عمىار ر اسبرررىاا لًر ر ألررردا ص تررري
ا مىعُي
القصةةةُ التاسةةةعُ :يسرر يفري اال ترررب عنرررىاا
ك ررر اإررر بررررُ اسبمرررىٍ " ررررقاي ا واا "
اقإىطر ر إ ال لطر ر ي ترررُ تنطلر ر ار ر ر ر ي
ا دإ ْ إ السفق وأا وااْ ك أد عظًو فقا
عظًم ييي وتن ا ان رُ أ ر ا طب لرت علًهر
ص ررررىاا إررر أ ررررد ْ وتررر س اخىالررررُ االخررررىَ
رر ر ا تررررؤا إخررررىَ
و ررررل ه إرر ر الف قَ
ررررقَ االختررررُ اقإىطررررُ
الرررره  ،إخىتهرررر ي
إيفنىانه اال لط ي و قاي ا واا ك ىيُ ص ل
االف ق عندا يىاأله االخىَي
القصُ العاشسَ :تخ ايق ك كإُك وهٌ رن
عنىانهر اليفنررىاا ا مىعررُ االختتررًُه ا اهر
ااتررب رر ق ا االختررُ تلزرري ا مىعررُ ص
اال ن ت إ اسبخًخرٌ واشبًر الٌ شزترًُ ار
اال ر ر اي هرررٌ اال ر ر عق رررًت إر ر اخلرررىح ييفرررًش
يفرر ر
اسب عررررق اال نرر ر ت إرر ر اال لمرر ر
ال خقيق يخرقا و ر ٓ ال ر هر ا اال خقيرق غرري
وا يفرٌ نره أك وإرُه تنر ت إر ًر َ " ررًت"
ص اال ررررب و ًررر َ " ررررًت" االفيفلًررررُ 0226
تن ضر ر أيضر ر إر ر افر ر هًو
واالخترررُ ت ر ر
اخ عٌ واسب عق وتن ض إ أ ر ا االنر
وتطليفر تهو اىالرردا ان ي ر ي د،الًررُ ا نىعررُ ص
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الر " رًت"
اال يف إري االل ىيُ واخفقدايه ي
اخ عرررٌ أا يسر ر زد كلمرررُ "تخر ر ايق"!!يي هر ر ا
اال خ إر ر إر ر االىا ر ر ا،أل مر ر عٌ اخرررنيف ت ص
االختي وا الًب االل ىيُ وا دإًُ اخيف َ ع
د،،ته يظهق أللً ار ص تري ا مىعرُ
االداالررُ علررِ تن ض ر ي اسبً ر َ ا،أل م عًررُ اال ر
نيفً ه ي
القصةةُ اداديةةُ عشةةسَ :ررىاا رر ي ك إرر
يفًد – غري االسيفًد  -ا أ د ٓه ع أهمًُ
االاخ رررررُ واال يفلرررررًوي يرررررقّ ص ا مررر ر اال ل رررررُ
ررم اخرر وا اإرر ح علررِ سرر االاخ رررُ
واال يفلررررًو واسررر خ ا و،د ا اإررر ح أهررررو اررر
االيف ي االاخ ًُ وا،أل م عًُ االقو ًُي
االختُ االا نًُ ع قَ ا اشبًر االيفلمرٌ
ار دوا إطر شررقكُ اررىاد غ آًررُ ال سررىي
أدويُ تنمٌ اإلإدادي تق د االخترُ ذبرى االنر
ار ر االتر ر الىن ي ا دإًرررُ عر تقتًرررب ع ر ر ي
األ م عًُ ت يد اال ً واال قاْ وا اإ حي
القصُ الياليُ عشسَ :إطر االخترُ ع رد اهلل
ييفمرر ر ص اخسررررقح يل خررررٌ إلًلررررِ اسب ً ررررُ ص
قَ "االتدا ُ إ
ع ي األ م عًُ تق ت
االقأل واخقأَ"ي ص االختُ ط سارل الليفرىدَ عر
اخ عٌ وت كق أي االداا ُ وع ُ االنر ص
اخدينُ إ السًنم إ اخ عٌ واسب عقي
القصةةُ السابعةةُ عشةةسَ :عنررىاا االختررُ ارراري
رررهقَ رررب ارر ي ا الرررُ اال والً ايرر ييك
اللبرررد
اترطل ار أدإًر ي علرو ا،أل مر د واالسً ررُ
يهرررررد الًرررررد ص االخترررررُ اترررررطلم ي اارررر
اال ىاألىاسيررررُ االطفًلًررررُ وطلًيفررررُ اال والً ايرر ر ييي
ال تىا االختُ ايف ن َ اال عُ و ر ا اال سر ُييي
اليفمرر يررأتىا ارر االخقيررُ عر رر د اخدينررُي الخررد
ق علو ا،أل مر د ر أا يردا
دا ااتب
ا د االيفقإٌ ا كالرا ظبرد هًر إر اخؤالرت
وشزترررً ي تترررهي اسبا الرررُ هرررو ار ر ير ر ل
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اال ًررىي وييفمررق اال لررداي واال ألىاسيررُ االطفًلًررُ
هرررررٌ االرررر ربرررررق وتسرررررق ا رررر اي االيفمررر ر
واال ألىاسيُ االطفًلًُ هٌ ا ؼب إًه االن ي
القصُ اسام ُ عشسَ :تيفىد اال ط ع رد اهلل
ا و ش ٓ عند اخؤالت وكأنه د،الُ علرِ عرد
اال يفررً ييي ع ررد ار ع ر د اهللك ضررىا ا ن ررطُ
االاخ ًرررُ و تيفرررىد ذبلًر ر االظرررىاهق ا،أل م عًرررُ
القإطه إر د وشزترً ي االختريي ع رد اهلل
ا ررررت إرر ر دَ إيفررررت شزتررررً ي االخترررري أو
اسبً َ وهى ا رت اللسرل ًُ ص اسبًر َ وال ر
شزتًُ االختُ ع د اهلل هى نفسه يخ ص هر ه
ىا اال زترًُ وؽبضر الر رقي
اال دَ و
إسهىالُي
القصُ ال ادسُ عشسَ :ار اشبًر االيفلمرٌ
اال ط أ د اال ا ص علو ا،أل م د ي ف ا
ساً اله ص االتًدالُ إلألقاْ دبقإُ علرِ ك ترب
ررمفٌ خيفق ررُ أ،ررق ا دويررُ ص تىالًررد اال ز ر ييي
واالختررُ تن ر ش االسررلىس اخ سررب وايف زبررُ
ط د اال ق وكًفًرُ االر م و إهر ي ار ضر ي
علو االنفت ا،أل م عٌ وتدا االختُ االيف ُ
إرررررر اال زرررررر اخرررررر دٍ واال زرررررر ص اخ رررررر عق
وااليفىاطرررتييي وا رررريَ أكاهر ر أكر ر ص ًر ر َ
وعا كر ر ا أ ررردهم يخرررىد عر اآل رررقي
االنر ر
كم يخى اإلار اال ر يفٌ "و ،ترقج االسرم ُ
م ص اخ ْ اللظمآا ا ْ"ي
ا خبً
القصةةةُ ال ةةةابعُ عشةةةسَ :اال طر ر امسررره -
أيض  -ع رد اهلل رمفٌ خرد ،خ ره إ الن رق
ا دإرررررٌه ا ىاعرررررد االن رررررق شزترررررًُ وغرررررري
اىعىعًُ الأل ت ه ا االىا ص إلدن و رقا
نر ييفق ره وار ،
اال ىا ا شقَ ا االنر
ييفق ررهي ع ررد اهلل يتررطد إ ر ري ع ر داي االن ر
ا،أل م عًررُ وغًرر اال ىا رر ارر ارر يسرر لو
انت ر وكررأا  ،ا ر ا الليف ررقَ واالترردا ُ
واسبب إ اال قييي اال رق ير ريوا و ،ييف رىا
أن ي اال ق ػبميفهو تن غمه
إ اليف قَه ال

وكرررأا االفخرررق واخيف نررر َ يتررر ا إررر اال رررق
ويؤا ً ا إًنهوي
القصُ اليامنُ عشسَ :اال ط ع رد اهلل يسرقد
تف ً ً َ يىاًُ ص قيرُ أل لًرُ ص أل قا ًرُ
ا تلُ ندينُ "عدا" ي كق اال تب يىاًر ي
اال لدَ ازب لًُ ص ا ا ع ا ه غرري إيفًرد عر
عرررردا وع رر ر ي االنرر ر نمرر ر ي اشبضرر ر ا
واالفىاكررره واالسرررما واالررردأل جييي االرر ت أنسر ر
إطرررررى االيف رررررقَ واال خررر ر ا اخ ررر ر نٌ اررر ر
ا ت رر ر ي طب لفررررُ وا رر ر ا شرر ر ِييي ص
االختررُ تف ررً كرراريَ ترردا اال ررق وربررقج
اخ س إًنهوي
القصُ التاسعُ عشسَ :اال ط ع د اهلل ن
خ ٓب ص ادينُ " ه يسم ع االسرفق اال يفًرد
واالط ر ٓقايييي وتطمنرره ص ا نرره اخن سررُ ا ر
ا نداد ص اخهنُ االىا دَه إلاع ْ سإ ٓ يقغ ىا
ص خ ٓب أ ت وسن ييي هى ص صب ي ت إخرىَ
إ السفق واالطر ٓقاي ال نره  ،يخردا علرِ ذبخًر
ررفقه – اسبلررو  -اشب ر ي عا ع ررد اهلل أ ررري
خقه و أل ه الليفم وأ رري خً رُ كر ريَ ،
تس ر قي ص االختررُ عؼب ر ْاي كرراريَ تخ ر إه ر
ار اال ريفق ص تخررديو كلمر ي اى ًرُه ال ممر
ازبملررررررُ أكاررررررق ارررر ر كلم تهرررر ر اسبخً ررررررُ
واالطرررر ٓقايييي واإطرررر شررررريفقي إرررر اسبخ ٓرررررب
ييي
واخىاعًد وا
القصةةُ العشةةسو  :اال ط ر اى ررت ص ادينررُ
ا ييف نٌ ا اخن سرُ االى ًفًرُ االر ت رً ص
كر عمر و ًفررٌ يسررلب اإلنسر ا انس ر نً ه
وتفخرررد اال لمر ر ي اتررردا ً ه إ ال نررر ت ص
االيفمرر االررى ًفٌ يفخررد االيفمرر وااليفلررو غ ي تهمرر
شبداررررُ اإلنسرررر ا ه الًترررر اإلنسرررر ا دارررر
اللى ًفُي
القصُ اداديُ والعشسو  :إط االخترُ طفر
ص ادينُ غري ضبددَ تُ ا اشبًر االيفلمرٌ
تررقإس نًررىت إ رربقَ اال فرر ح وتررقإس اال ف ررُ
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جبرردن "مد " وهررٌ اات طر ي تررى ٌ ص االختررُ
وتقإطهرررر نيف ا نرررر ه ال ظهررررق أكاررررق ا رررر عق
وعىاطرررت و نرر ا إطرر االخترررُ وإطل هرر ي اإرررس
ق" إ كو مًي نًىت وإط االختُ ص
"
تىالًفرررُ اررر ككقيررر ي االطفىالرررُ وأليفررر "كرررو
االخمًي" عنىان اللختُي
القصُ اليا ًُ:والعشسو  :إط االختُ ااخت
 شر ر عق ينر ر ش ع رررُ االخر ر نىا إر ر موكًررررت أا ررررً دَ االخرر ر نىا تضررررم اللبمًرر ر
خى هو تى االنس ْي
يررقإس اخؤالررت إ ر ت ر د اسبب ر واسبررىاا
إ ا،ن ه حبل ي اخ كمُ واالترقاد إرد ،ار
اسبرررىاا اخطلرررى إرر االنرر ي  ،يىألرررد ضر ر ي
ا ر ر كُ ي فر ر علًهر ر االنر ر – اار ر خرررى
اخررقأَ  -عمن ر ك ر نخ ر ل هررى ل ررُ ات ر اعُ
إل ،ي ا ن والًت اسببُي
القصةةةةُ الياليةةةةُ والعشةةةةسو  :إطرر ر االختررررُ
ادا ت اي ينخر ار ادينرُ "ر ه عر ادينرُ
اسبس ُييي يف خد اسبب وؼبلو ن اد اسبب ص
أ ارره ااغ ر ص االى ررى عر اسبررب الً رر دا
ررررِ والررررى
ع ال رررره ا،أل م عًررررُ إررررأٍ شررر
إ اد لرو اسرق ٌ ص االخترُ عؼبر ْ إخترُ
وا يفًرررُه يقويهر ر اال ترررب عر ر شرررزي ر ر رب
ييفق هي
القصةةةةُ السابعةةةةُ والعشةةةةسو  :اال طررر غقيررررب
اه ألق ع ٓد عر ادينرُ ""ر ه" تق رو االخترُ
ع ررُ هرر ا اخه ر ألق االيف ٓررد إتررىي االن ر عىاَ
وعررن االن ر عىاَه اال ر هررٌ اا ر ادينررُ " ر ه
واار تيفلر هر ا اخهر ألق إىطنرره وأهلررهي واالختررُ
شرريفق اناررىا الًيف ر ع ر ررن عمً ر الل ررىااي
وا ا نُ اال ربي اإلنس ا وربي اال عق
ر ق اال يفًررد ع ر ادين رره " ر ه وتس ر دعٌ
نررىاعري ه ر ه اخدينررُ االيفقيخررُ وأألىاْه ر ي االختررُ
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اشب ررررُ ص ا مىعررررُ تتررررىا ررررن اال ررر عق
اخؤالت االدآو عر ادينُ " ه وتيفلخه إه ي
ن رر ر ٓ اال مرر ر ص ا مىعررررُ االختتررررًُ
ق
تخ ايق ك كإُك الل عق ااتب
 العنةةىا  :اال م ر ص عن ر وي االخترري
ار عن رق ت ر ً االد،الررُ ص االررني وألر ْ
اررر ا ررر اتًبًُ اال تررررب االختتررررًُ ًررر
رررقَ
االيفنر ر وي ص تررري ر ر ق ال لزرررًي
االختُييي وهى أ لى ش ٓ عند ك االخترُه
ممرر تط ررِ عنرردهو االف ررقَ ص االختررُ علررِ
شزتررررررً ته ويًلررررررىا عر عنىنررررررُ االختررررررُ
ن اهر ر ييي إًنمر ر ي لرررب علرررِ عنر ر وي ك ار ر
م قي اخ ا أو اال ار ا أو ا رو اال زترًُ
االقًٓسُ اليفنىنُ االختُي وه ا دالً علِ أا ااترب
رررررقَ دبسرررررده
رررر ق يًرررر عر تخرررررديو
شزتررررً ي علررررِ تخررررديو شزتررررً ي تسررررقح
و ده ص ض ْ االختُي وااليفنىاا اخى ٌ أ ىّ
ار ر االفرررى،ك إر ر اال لطر ر ي و رررقاي ا واا
غ ا اال ن ت االى ًفٌيييك أكارق عغرقاْل اللخر اٖ
خيفق رررُ اخخترررىد ارر ه رر ا عنرررىاا وا إيفرررُ
االختُ خيفق ُ اخ يدييي
 حنىيةةةةاا :ت اررررق ص االيفنرر ر وي أ ررررق
ازبررقه اللد،الررُ علررِ ذبديررد ا ر كاررقَ ص ت ر
االدإ غرررُ ص قيرررُ ن ًٓرررُ ار ر االفرررى،ك إررر
اال لطررررر ي اللررررر ك ْ ص غررررررق يييك و ًهررررر
ا ر زدا أكاررق سبررق ازبررق "ص" االرردا علررِ
االظق ًُ اخ نًُي
وي ارررق ص االيفنررر وي ا ررر زدا اخضررر
واخض عالًه نسب ا و إ الً يفق االسر إ
أو ي زترري إررهك اا ر ا ر ي اال ر
إ ر ال
االطًب أالفُ ا مس ْ وا شب ا أه ود اإ إُ
ر ر ن اسبخ ٓرررب ازبلديرررُ غ ر ر ا
هرررىاريو
اال نررر ت و ررر ْ رررديخُيييك عمىاررر ازبملرررُ
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ا مسًرررُ هرررٌ ا رر اليفنر ر وي اخؤالرررته إًنمر ر
ً االيفن وي ي
غ إت ازبملُ االفيفلًُ ع
 أةةةةب األ ةةةاء ص ا مىعرررُ االختترررًُ
اسب الًرررررُ هرررررى "ع رررررد اهلل" ت رررررقا ص تررررري
ا مىعُ تس اقايي وهى ا و شر ٓ ص رىاي
واىألىد ص طب لت ا دي ا واخ اهب واخن ط ييي
ال ررر ر اخررررردالى ا عمررر ر هرررررى االيف ىديرررررُ هلل
واللخىان وإلاادَ ا م ييي وكأا ا ،و يرد
علِ عم ا،غبقا واشبضىد الرإاادَ االيف ارُييي
وهى ا و اليفد اال يفً هى ا ع د اهلل اال اق
االس ٓقَ إااادَ اهلل أو عاادَ غريه ي
 عنةةل بطةةل القصةةُ الةةس ًه :ألررقدَ أعمر
أإط ر ا مىعررُ االختتررًُ تررد إىعررىح اً ر
اال تررب ر ق عر شزتررًُ اخاخررت عمىا ر
وا ن سط ع الً ا اال يفلرًو وعمر إى ًفرُ
هرررؤ ْ،ر ر ي ع رررقَ شزترررًُ
ار ر ييي وي ر ر
آًسًُ ار أ ر أاإر وع رقي ترُ وإر الا
ي رررر لىا  %71وا ررررردا و رررر يف إ خٔرررررُ ارررر
شزتررً ي ا مىعررُ االختتررًُي وإ ر الا يً ر
اخؤالت عر عُ االاخ ُ واالف ق وهى تنر و
أ ق عملً خ ع شقهو و هوي
 الةةةةةعمب يف ا نىعةةةةةُ القصصةةةةةًًُ :ررر ر
أ رررداث االختررري عمىاررر عر االررر ا اسبررر الٌ
ذبديرردا أو عؼب ر ْل نيفطً ر ي اال ر ا اسب عررقي
هنرر س ترر ا سانهمرر ًرر الٌ و ترر ا غرررري
ضبددتٌ اال ا و نٌ ع قَ  18تُ سانهر
وأ دا،ه واعمُ ص أو ي قي رُ سانًر وهرٌ
 %75ارررر االخترررري سانهرررر االرررر ا
ت رر ر
اسب عقي
االىاعرررر أا االختررررري االرررر ك رررررت ص
أو ر ي ا عرردَ وإيفضرره ك ررب ص أل قا ًررُ
ا ترررلُ ندينرررُ عرررداييي ر ر َ عمر ر اخؤالرررت ص
اآلنًُ تد علِ ر أ،ق اال تب ن
االًم ييي ال
ؼبًس إه ا أ داث الًيف عنه إختُ تريَييي
االختُ االختريَ أ ق الل يف ري عر ا رداث ار

اال قيب
االقوايُ و ِ أ ق ا اال يفقييي ال
هى اإ يفر د ا مىعرُ االختترًُ عر اىعرىع ي
أسارررُ رررىاي اخم رررد انر ر 0211ييي اار ر عنرررت
ا ررررررداث وأ،قهرررر ر ا،أل مرررر ر عٌ ص ا ررررررقاد
وازبم ع ي مم يس دعٌ اال نر و إرأكاق ار
تُ ص صبمىعُ داي ع وسااَ االاخ ُ ع
0216ييي ررررد ي ررررىا اال تررررب ؽب ررررٕ كالررررا
ال بقإ ه اال الًُ ص االقوايُييي
 املكةةةةةا يف ا نىعةةةةةُ القصصةةةةةًُ :ترررررد
ا ا نرررُ ص االختررري علرررِ صبر ر ،ي اأالى رررُ
الل تب يقيد اإلع عنه وشقح تفتً ته ي
واال تررررب " ررر ق" ا ررررق ندين رررره ""ررر ه"
وؼبب اإل تر ح عر ىاايهر وايف خهر ص شريفقه
و تتررهييي أألررىاْ اخدينررُ واخرردا تسررًطق علررِ
صبمىعرررُ "تخرر ايق ك كإرررُ" وهرررٌ تخرر ايق أدإًرررُ
ه ر وع شرره ااتررب
ر د ُ ع ر اخرردا اال ر
ر ر ق ككرررقي ص ا مىعرررُ اررردا ايفقو رررُ
الل ترررب رررنيف ْ إرررريوي دا ررر عررردا
" هيييك و ِ عندا  ،ت ىا ضبددَ ا ،رو
تظهق ادنً ه ص االختُ ا ايف رب واعمُ ترد
علِ اسبضقيُييي ارقَ وا ردَ رب ي مردد اخ ر ا
ص االختررُ واررقَ وا رردَ ك ر ا صب ر االختررُ
االقيرررتي واال خًرررُ أٍ ص ا،نر ر وع رررقي 00ك
اسبًىٍ هى اخدينُ وإ الا تسًطق
تُ ا
قي
ًُٓ ااتب
اخدينُ علِ  %90ا
 ةةىل ةمةه القصةُ هنر س ترىاسا ص برو
االختي وع س ي خًد إه ااتب ر ق حبًر
 ،ت ب وس االختُ أاإر 4ك رفم ي ار االخطر
االت ري يف أُ رفمُ ك إرُ يفلًرُ تظهرق
أاإرر وع ررقوا 04ك تررُ نيفررد أاإرر 4ك
خررد
ررفم ي ال ر تررُ ه ر ا ايفررد ع ر
نخي أ ً ن وساد عملً عر رت رفم ي ص
تررُ اإ إررُ هررىاريو ص غررق ك و تررُ
ررهقَ ررب ار ا الررُ اال والً اير ك يررقّ عر د
االفقػبررر ي أا الختررررق االختررررُ اخفرررق ع ررررُ
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إسررررقده ه عك تخرررر ًهرررر اخ ىاالًرررر ي االسررررقديُ
وتضررريفت رررق منرررى اسبررردثقي وإر ر الا ًر ر
االختررررُ ص صبمىعررررُ رر ر ق عر اال اًررررت
وععط ر ْ اخيفلىا ر ي االضررقوايُ ع ر اال زتررً ي
ا
ار ر دوا اإل ررره كررراريا ص اال ف رررً
ررقَ االختررُ هررٌ ا هررو اخهررًم ص ترري
ه ه ا مىعُي
 فكةةةسَ القصةةةًُ ، :ر ر االختررري عبرررى
اتررر ر ٓق عإط هلررر ر عمنررر ر ًررر ر اال زترررررً ي
ال بسرررًد أ ر ر ا اخؤالرررت و ،ت ر ر ا رررداث
ات ٓق أ قاد االختُ و ًرىاتهوه وعمنر االف رقَ
هٌ ا هو ص االختُ ال الا اسبرىاا  ،يظهرق ع،
ن داا ص االختيي
 اجتناعًةةةاا ت نررر و تررري ا مىعرررُ
وتهررردا
همرررى االفخرررقاْ واال سرررط ْ ار ر االنر ر
إ ال ضررررر ا اررررر االنررررر االيفررررر دي ص االخرررر ر د
تهو
ا،أل مرر عٌ و" ر ض ر ي هو وا رر
ي ق ررُ اال إررُ واالاخ ررُ
و ،ررًم ا رر
واالى ًفرررُ االترررمفٌ اال ررر عق رررقي علرررو
ا،أل مررر ديييك وكررر الا إسرررط ْ اال ررر اد إررر ٓ
ن اسبخ ٓب اخى رت اال قيربيييك
االسما
يطررقح ا ر لُ اإلنس ر ا اال سررًس اال ر ٍ ت قي ره
اإ س ر اُ ا ر ص تررُ "اإ س ر اُ ااررقأَ ص ت ر
االدإ غُ" يطقح ع ُ اخى ت إ خقاأل عا ا
ؼبب االىط ػبب أا ي يف ا إىد ا أإن ْ االىط
ص تُ "أه ود"ي
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ينرر ش ضرر ي اال يفلررًو وأهمً ررره خسرر خ
ا و،ده أهررو ا ر اخ ر ص ت ر " ررىاا ر ي "
و" ررر ر ن اسبخ ٓرررررب" ويخرررررت عر أل نرررررب رررررىَ
االطفىالُ الًخى عا اإلنس ا حب ألرُ عر االطفىالرُ
اهم تخد إره االيفمرقه ا نر ا االطفىالرُ أ رىّ
اررر االفررررى،كك كررر الا تفررررًت تررررُ "كررررو
مرررًي" حبنر ر ا االطفىالرررُ وككقير ر ي االطفىالرررُ
و ً ،ته ي
قيُ ال ر
االختي  ،تن ش ض ي
اال تب يد ص اس ا ا داث واال زتً ي
ا ر يقيررد تأكًررده األ م عً ر اا ر تررُ "اخررقأَ
واالخرر نىا" االرر طرررقح ًهرر أا ألرررىهق اإلنسرر ا
أمسررِ ا ر االخررىان وأا عررم ا و ررى اخررقأَ
سبخى هرر يررقت س إ طرررىيق االخررىان االرر ترررنظو
ًيف ي
ع ي االن
اسال ُ

 طق ررررررت صبمىعررررررُ ااتررررررب رررررر ق
االختترًُ اخيفنىنررُ "تخر ايق ك كإرُ" االيفديررد ار
االخضررر ي ا دإًررررُ وا،أل م عًررررُ االرر ر تسرر ر م
االخررقاَْ واال أا ر وهررٌ تررد علررِ دبقإررُ أدإًررُ
ىيررُ الل رر عق ااتررب رر ق االرر ٍ ان خرر ارر
اال ررريفق – االرر ٍ ا ا ررره طرررىي  -عر االخترررُي
هرررىاه
إهرررد تنىير ر و ر ر ٓ اال ىا ر ر ار ر
واال يفر ري إطررق ا يفررددَ عر أ ر اه وعإداع ترره
وا،ن خ ر عبررى االختررُه ان خ ر عبررى اخ شررقَ
وي ف ر علىا
واالخررق أكاررق مم ر يفهمرره االن ر
ايفهي

أ .د .ليلى الصباغ
( 4291ـ )9142
غسان كالس
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ناْتتأ د د يًٝتت ٢ايؽتتعاؽ اص ت  ٢داٖتت ٠
يتؽشٝح َصار ايتارٜخٚ ،شر اذتكتا٥ل ٚ ،ؾت
ايععٗات ،سؿاظاً عً ٢اارٜخ ا٭َٚ ١سرؼاً عً٢
َٓٗذ ١ٝايعشتح اي ًُتٖٚ ،ٞت ا َتا د ًتٗا اع ت
عً ٢عرػ اي ًِٜٚ ،كتر اتا ايؿفتٌ َتٔ عرؾٗتا
 ٚآاٖأ إىل مس ٘ مس تٗا ايطٝع١ددد
ناْتتتأ د د ايؽتتتعاؽٚ ،شتتتتعك ،٢عَ٬تتت١
ٚع ١َ٬ارز ٠يف ايرٜا  ٠ايؿهرٜت ،١ع تأ ت
ا٭ ب ٚايتارٜخ ،مبٓٗذ ١ٝعًُ ١ٝؼارَ ١اأرخيٝاً
ٚحتكٝكٝتتتت تاً ٫ ،اتتتتتتتٛاْ ٢عتتتتتتٔ ايعشتتتتتتح يف م
ايتؿاؼَ ،ٌٝت ُك ١ؾٗٝا غت عا ٦ت ١ايؽت  ٛات
ايتتت ا تتعي هرٜكٗتتا ،سرٜؽتت ١عًتتَٛ ٢انعتت١
اي ؽتتر غ ت َعت ت  ٠عتتٔ ادت ت ٚرددد ٚق ت د ًتتأ
ايتتتارٜخ ٜٓ ٫ؿؽتتتٌ عتتٔ اهتتت٪رو ،ؾٗتتَ ٛهتتتتٛب
جبٗ اه٪رو ٜٚربز ؼتؿاا٘ ايؿهرٜتٚ ١ارتًكٝت،١

ٚيهٔ جيب ٕ ٜفاف إىل ثكاؾ ١اه٪رو ذناٙ٩
َٚك راتتت٘ عًتتت ٢ايتوٝلتتتٌٚ ،شتتت ١َ٬ااحمانُتتت١
ي ٜتتت٘ٚ ،ايؿهتتتر ايٓكت ت  ٟايصتتتً٫ ِٝنتعتتتاف
ايسٜـ ٚارتطأ ٚايه بددد
ٚي ت ي ٢ًٝايؽعاؽ يف َعل عاّ ،4291
ٚاٛيف ٚاي ٖا يف رسً ١اذتر  ٖٞٚهتا اتسٍ دٓٓٝت١
يف سعاٚ ٤اي اٗا ؾأَفأ شين هؿٛيتٗا ا٭ٚىل
َت ت ظتتتكٝكٗا ؾٝؽتتتٌ ٚظتتتكٝكتٗا سٝتتتا ٠يف ٝتتتأ
د ٖا ٭َٗا مح ا٭ رػد
سؽتتًأ عًتت ٢ايكصتتِ ا٭َ ٍٚتتٔ هايٛرٜتتا
ايت ً ِٝايجاْ ٟٛعاّ ٚ ،4219عً ٢ايكصِ ايجاْٞ
َٓٗا (ؾرع ايؿًصؿ )١عاّ ٚ ،4211سؽًأ عًت٢
ايًٝصتتتاْض ايتتتتارٜخ ردتتت ١اَتٝتتتاز َت ت َراعتتت١
ايعرف ا٭ٚىل َٔ داَ ت ١ايكتاٖر( ٠ؾت٪ا ا٭)ٍٚ
عتتتاّ َٛ 4211ؾتتت ٠د ٚعًتتت ٢اهادصتتتت تتتتارٜخ
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اي تتتترب اذتتت ت ٜح مبراعتتتت ١ايعتتتترف ا٭ٚىل َتتتتٔ
داَ تت ١ايكتتاٖر ٠عتتاّ 4294د ٚعًتت ٢اي ت نتٛراٙ
تارٜخ اي رب اذت ٜحٜ ،فتاً ،مبراعت ١ايعترف
ا٭ٚىل َٔ داَ  ١ايكاٖر ٠عاّ 4299د
ٚناْتتتأ قتت رلشتتتأ ايتتتتارٜخ يف اهتت ارط
ايجاْٚ ٚ ١ٜٛر اه ًُات َعل يف ايؿتعَ ٠تا ت
4291 – 4211د ٚاٛيتتتتتتأ إ ار ٠اي ٜتتتت ت َتتتتتتٔ
اه ت ارط ايجاْٜٛتتَ ١عتتل (َٓٗتتا ثاْٜٛتت ١ايعٓتتات
ا٭ٚىلٚ ،ايجاْٝتتت )١يف ايؿتتتعَ ٠تتتا ت ت  4291تتتتت
ٚ 4291يف غف ٕٛذيتو  4291تتت  4291يكتأ
سا ٜح عٔ ايجكاؾت ١اي ر ٝتٚ ١ايتتارٜخ َٚكَٛتات
ايعوؽتت ١ٝاي ر ٝتت ١يف اةذاعتت ١ايصتتٛر١ٜد إـتتاؾ١
إىل ااحماـتتتتتتتترات ٚايٓتتتتتت ت ٚات يف ادتُ ٝتتتتتتتتات
ايجكاؾ١ٝد
َٚتتتٔ تتترز اهٛـتتتٛعات ايتتتت آاٚيتٗتتتا يف
سا ٜجٗتتتتتتتتا اةذاعٝتتتتتتتت ٚ ١يف ستاـتتتتتتتتترااٗا ٚ
نًُااٗا ايت يكتٗا مبٓاشعات شتتًؿ:١
 -عظُاْ٩ا

 -ا٭عٝا يف سٝاآا

 -اهر ٚ ٠ايت ًِٝ

َصتتٚ٪ي ١ٝا٭شتتر ٠يفا ً ِٝايؿر

ٚ-ي ّ ٓأ

 عتتتتتتا اهجتتتتتتٌ عتتتتتتٔؾ٬هٕٛ

-ا ًُٓٝا ارتاؿ

 َؿٗتتتتت ّٛايٛدتتتتت ٛيفايعرم اٯشٟٛٝ

تتتتت ٚر اهتتتر  ٠ادت ٜت ت يف اجعٝتتتأ رنتتتإ
ا٫شتك ٍ٬ايٛهين
 َعهً ١ايطايع١يف اهرسً ١ايجاْ١ٜٛ

 ع  ٟهؿًو يً ٖابإىل اه رش١

-ادت ٌٝايك ِٜ

ٚ -رام اي عب

-رؾآٖا اها ٟ

 -عرب َٕٛٓ٪َٚ

-رنْ ٛا اذتٝااٞ

َ -اي ٚساـر
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-سرب ٚشّ٬

 يف اي نر ٣ارتاَص١٫غتٝاٍ ع ْإ اهايهٞ

-يف ذَ ١ايتارٜخ

اهتتتتتتتتتتر  ٠يف ؼتتتتتتتتتتكً١ٝاي ر ١ٝد

ٚؾتتتت ت إ اْٗتتتتتا هتتتت  ٠شتتتتتٓ ١إىل ايكتتتتتاٖر٠
يإلهتت٬ع عًتتٚ ٢ـتتاع ايت ًتت ِٝؾٗٝتتا ت إ تتاّ
ايٛس  ٠عاّ 4291د
ٚممتتتا قايتتتت٘ يف نًُتتت ٚ ١اعٗتتتا مبٓاشتتتع١
َػا راٗتتا ثاْٜٛتتت ١ايعٓتتات ايجاْٝتتت :١ددد ٜعًتتؼ ايجكتتتٌ
اي تتتاهؿ ٞيت ت  ٣ايؿتتتر سٝاْت تاً َت ت  ٙا٭عظُتتتٞ
ؾٝصتػرم ذااٜ٘ٚ ،ػرم َآق ٘ٝاي َٛع ٌ ٚخي ر
سرنتتت٘د ٚإْتتين ٭ظ ت ر ايٝتت ّٛمبجتتٌ ذيتتو ايجكتتٌ
اي تتاهؿ ،ٞاي ت  ٟيتتٔ ختؿتتـ َٓتت٘ اي ت َٛع َُٗتتا
ؾاـتتتأ ٚ ،ايهًُتتتات َُٗتتتا ؾؽتتتشأددد َٚتتتا
نٓأ َٜٛاً تت  ٟإخٛا ٞتت مب ٕ ١َٓ٪ايهًُات تت
َُٗا سُلًأ َتٔ َ تإمي نهٓٗتا ٕ ا ترب ؽت م
عتتتٔ شت ت  ١إسصاشتتتات ايؿتتتر  ٚعُكٗتتتاٚ ،يت ت ا
ؾتتتتالْين ٫عتتت ت ر إيتتتتٝهِ ٭قتتتت :ٍٛإٕ نًُتتتتااٞ
اهكتفتعٖ ١ت  ٙاعت  ٚيف ايٛاقت ذا ًتَ ١تاّ اتٖٛر
عٛاهؿٚ ٞثكٌ ْؿصَ ٚ ،ٞاّ َا غت قتُ ٙٛعًتٞل
َتتتٔ ؼتتتؿات ٫ ،عتكت ت ْٗتتتا ٝتتتس ذااتتت ٞعتتتٔ
غت ٚ ،ٟإ تتا ٖتت ٞؼتتؿااهِ ايطٝعتت ١يعصتتتْٞٛ
إٜاٖاٚ ،ذا ًٜ ١فتاً َتاّ ٖت  ٙاذتؿتا ٠ٚايٛاشت ١
 ،ٞايت راٖا ؾفؿاـ ١عً ٢ظوؽٞد
يف ايؿتتعَ ٠تتا ت  4291تتتت  4299مسلٝتتأ
اهؿتعتتتتت ١ا٭ٚىل يًتتتتتتارٜخ ٚادتػراؾٝتتتتت ١يف ٚزار٠
ايع ١ٝد
ٚيف ايؿعَ ٠ا ت  4299تتت  4291اعت ت
شتاذ ٠يًتارٜخ يف داَ  ١ادتسا٥رد
يف ايؿتتتعَ ٠تتتا تت  4291تتتتت  4214اٛليتتتأ
عفٜ َ ١ٜٛر ١ٜايعشٛخ يف ٚزار ٠ايع ١ٝد
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يف َتت ارز ايتتت رٜض ادتتتتاَ  ،ٞعٓٝتتتأ يف
ايؿعَ ٠ا  4214تت  َ 4219رلش ١يف داَ ١
َعل ،ثِ شتاذَ ٠صاع  ٠يف قصتِ ايتتارٜخ يف
نً ١ٝاٯ اب يف داَ َ ١عل يف ايؿعَ ٠تا ت
 4219تتتت  ،4211ؾأشتتتاذ ٠يف ايكصتتِ ْؿصتت٘ يف
شتاذ٠
ايؿعَ ٠ا  4211تت 4221ددد َٔٚ
زا٥ر ٠يف قصِ ايتارٜخ جباَ ت ١اةَتارات اي ر ٝت١
اهتش ( ٠اي )د
يف ايعتتتٗر ايتاشت ت َتتتٔ اي تتتاّ ٚ 4211قت ت
ا٫ختٝتتتار عًتتت ٢د د يًٝتتت ٢ايؽتتعاؽ يتهتتتٍٚ ٕٛ
رٝ٥ض يكصِ اذتفار ٠اي ر  ١ٝيف ٖ ١٦ٝاهٛشٛع١
اي ر ٝتتتٚ ،١اشتتتتُرت يػاٜتتت ١اي تتتاّ  4211سٝتتتح
هًعتتأ إعؿاٖ٤تتا َتتٔ اي ُتتٌ يف اهٛشتتٛع ١يتتؿتترؽ
ةصتتتتاز َعتتترٚعات نتتتج  ٠يف ذٖٓٗتتتاٚ ،إْٗتتتا٤
ْعر ع  ٠نتب َٔ اأيٝؿٗا ،٭ٕ اي ٌُ يف ٖ١٦ٝ
اهٛشٛعٜ ١عػٌ ايهج َٔ ٚقتٗاددد
 ٚتتتتتتارٜخ  9111/1/41ؼتتت ت ر اهرشتتتتتّٛ
 ٬يف
ادتُٗٛر ٟرقتِ  491ت ٗٓٝٝتا عفتٛاً عتاَ ً
زتُ ايًػت ١اي ر ٝتَ ١عتل ت اْتوا ٗتا ات ا
اهٛق تارٜخ 4221/44/41د
ٚيف ايصتتتتا ط َتتتتٔ ظتتتتٗر ظتتتتعا 9141
اختارٖا اهلل إىل دتٛار ٙت رسًت ١هًٜٛت ١ساؾًت١
اي طا ٤اهتٓٛعد
ؤل ك عم.عد.علي اعصلافكر :ع

 4تتتتت «ايؿتتتتح» اي جُتتتاْ ٞيصتتتٛرَٚ ،١ٜطًت ت
اي ٗ اي جُاْ ٞؾٗٝاد  ٖٞٚرشايتٗا يف اهادصت
يف داَ تتتتتت ١ايكتتتتتتاٖر ٠عتتتتتتاّ  4291الظتتتتتتراف
ا٭شتتتاذ ٜٔايتت نتٛر ٜٔستُتت ؾتت٪ا ظتتهرٟ
ٚستُ مح ْٝضٚ ،ق آاٚيأ ؾٗٝا ،إـتاؾ١
يًُك َتتتٚ ١ارتا تتت ٚ ١ر تتت٬َ ١ستتتل ٚعتت َتتتٔ
اهؽتتٛرات ٚاهوططتتات ،ةاْٝتت ١ؾؽتت ٍٛج تأ
ؾٗٝتتا :شتتتٛر ١ٜقعتتتٌ «ايؿتتتتح» اي جُتتتاْ ،ٞشتتتعاب
ْٚتتتا٥ر «ايؿتتتح» ،آظُٝتتات ايصتتًطإ شتتً ِٝيف

شتتتتٛر ،١ٜا٭ٚـتتتتاع اي اخًٝتتتت ١يف تتتت ٬ايعتتتتاّ
 4949تتتت ٚ 4999آظُٝتتات ايصتتًطإ شتتًُٝإ
ايكتتتتتتتتاْ ْٞٛؾٗٝتتتتتتتتتا ،اذتٝتتتتتتتتا ٠ا٫قتؽتتتتتتتتتا ،١ٜ
ٚا٫دتُاعٚ ،١ٝايجكاؾ ١ٝيف شٛر١ٜد
 9تتتت ادتايٝتتات ا٭ٚرٝ ٚتت ١يف تت ٬ايعتتاّ يف
اي ٗتت ت اي جُتتتتاْ ٞيف ايكتتتترْ ايصتتتتا ط ععتتتتر
ٚايصتتتتتتا ععتتتتتتر (اي اظتتتتتتر ٚاذتتتتتتتا  ٟععتتتتتتر
ااذر ) ٜعً ٢اَت ا نجر َٔ يتـ ؼتؿش،١
ٚعرب ةاْ ١ٝؾؽٍٛ؛ إـاؾ ١يًُك َتٚ ١ارتا ت،١
جأ د يًٝت ٢ايؽتعاؽ ٖت ا اهٛـتٛعَٛ ،ـتٛع:
ادتايٝتتتتات ا٭ٚر ٝتتتت ١يف تتتت ٬ايعتتتتاّ يف اي ٗتت ت
اي جُتتتاْ ٞيف ايكتتترْ ايصتتتا ط ععتتتر ٚايصتتتا
ععتر يف هرٚستٗتتا يٓٝتٌ ردتت ١ايت نتٛراَ ٙتتٔ
قصتتِ ايتتتارٜخ يف نًٝتت ١اٯ اب جباَ تت ١ايكتتاٖر٠
حتأ إظراف د د ستُ مح ْٝضد
ٚقتتتت ت ذنتتتتتترت د ايؽتتتتتتعاؽ يف َك َتتتتتت١
هرٚستٗتتا شتتعاب اختٝارٖتتا ٖ ت ا اهٛـتتٛع :يف
شتتع ٌٝإزايتت ١ايػعتتار اي تتايل اي ت ٚر اي ت  ٟقتتاّ تت٘
ظتتترق ٞايعشتتتر اهتٛشتتتوٚ ،خؽٛؼت ت ًا يف تتت٬
ايعتتاّ يف ايتطتتٛرات ايتتت ر اٗتتا َطتتاي اي ؽتتٛر
اذت ٜج ،١ست ٢ا ٖت ا ايت ٚر ـت ٝؿاً ًَٗٚتًٗ٬د
َٚتتٔ شتتعاب ا٫ختٝتتارٜ ،ف تاً ،ايهعتتـ عتتٔ
ادت ت ٚر اي ُٝكتت ١ي٬شتتت ُار ايػر تت ٞاي ت  ٟت
ٜصتتتٝطر عتتتهٌ ٚاـتتتح عًتتت ٢دتتتسا ٤ايتتتٛهٔ
اي ر تتت ٞيف ايكتتترْ ايتاشت ت ععتتتر ٚاي عتتترٜٔد
ٜ ٚفتتاً ،إظٗتتتار حتتتت ٍٛايؿهتتتر ٠ايؽتتتًٝعَ ١ٝتتتٔ
َؿَٗٗٛتتتا اذتر تتت ٞايت ت  ٟشتتتٝطر عًتتت ٢ذٖتتتإ
ايػتترب هتتٛاٍ اي ؽتتٛر ايٛشتتٝط ،١إىل َؿَٗٗٛتتا
ايجكايف ٚايؿهرٟد ٜ ٚفاً ،راشَ ١تا مست ٞيف
ايتتتتتارٜخ تتتتتت (اَ٫تٝتتتتازات) ؾٗتتتت ٞايٛثتتتتا٥ل ايتتتتت
اشتتتٓ ت إيٗٝتتا اي ت  ٍٚيف اجعٝتتأ دايٝااٗتتا عًتت٢
ري  ٬ايعاّٚ ،ايت اعتُ ت عًٗٝا يًت خٌ
يف ظ ٕٚ٪اي ٚي ١اي جُاْ ١ٝاي اخً١ٝد ٚايتأن، ٝ
ٜفتت تاً ٕ ،ا٫اؽتتتتاٍ تت ت شتتتتٛرٚ ١ٜايػتتتترب
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ٜٓكط  ،ؾالذا خيرز ايصتٛر ٕٜٛإىل ٚر ت ١ؾتالٕ
ٚر تتتتٚ ١ؾتتت ت إيتتتت ِٗٝعتتتتٔ هرٜتتتتل اي ٜتتت َتتتتٔ
َٛاهٓٗٝا جبايٝتات َكُٝت ٚ ١شتٝاو  ٚسذتاز ٚ
رداٍ َ ٜٔععرٜٔد  ٚخ اًَ ،تٔ شتعاب اختٝتار
ٖت ا ايعشتتح ،اؿٓ ٝت اْت ؾاع ايصتتٝاو ٚايعشاثتت،١
ٖٛٚا ٠ايتشـ ٚاهصتعترق ٕٛجي ٛت ٕٛري ت٬
ايعتتتاّ ،تتتاسج ٚؾاسؽتتت َٓٚكتتتع ٚ ،ايتتتت
نإ فٗا  ٜٗف اي ًِ يً ًِٚ ،يهٔ فتٗا
اٯخر َ ٚ ،ظُٗا ،نإ نٗ ٫شتكرار ٚيت١
ؾٗٝا٫ ٚ ،شتجُار خ ااٗاد
ٚق آاٚيأ د ايؽعاؽ يف ايؿؽٌ ا٭َٔ ٍٚ
جٗا :ا٭ؼ ٍٛايتارخيٝت ١يًذايٝتات ا٭ٚر ٝت ١يف
شٛرٚ ،١ٜيف ايؿؽً ايجاْٚ ٞايجايح :ادتايٝتات
ا٭ٚرٚ ١ٝ ٚاَ٫تٝازات َٓ ـِ اي جُاْ ٝيتع٬
ايعتتتاَّ ،تتتتا يف ايؿؽتتتتٌ ايرا تتت ؾكتتت آاٚيتتتتأ
اشها٫ت ايعاّ ٖٞٚ ،اهٛاْٚ ٧اهت ٕ ايعتاَ١ٝ
ايتتت قتتاّ ؾٗٝتتا ا٭داْتتب ،يف ايكتترْ ايصتتا ط
ععر ٚايصا ععرٚ ،ناْتأ ستطتاً يتذتاراِٗ
ْٚعتتتتتتاهِٗد ٚآاٚيتتتتتتأ يف ايؿؽتتتتتت ٍٛارتتتتتتتاَض
ٚايصا ط ٚايصا  ،ايتتا  ،اذتٝا ٠ا٫قتؽا ١ٜ
ٚاة ارٜتتتٚ ١ا٫دتُاعٝتتت ١يًذايٝتتتاتٚ ،خؽؽتتتأ
ايؿؽٌ ايجأَ يًذايٝات اي ١ٜٝٓد
ٚجت ت ر اةظتتار ٕ ٠د ايؽتتعاؽ خًؽتتأ يف
ْٗا ١ٜجٗا إىل عًْ َٔ ١تتا٥ر إقاَت ١ادتايٝتات
ا٭ٚرٝ ٚتتت ١يف ا٭هتتتر ا٫قتؽتتتا ٚ ١ٜا٫دتُاعٝتتت١
ٚايؿهرٚ ١ٜايصٝاش١ٝدد ٚغين عٔ ايكٙ ٖ ٕ ٍٛ
ا٭هرٚستت ١ايتتت افتتُٓأ ثعت تاً َؿؽ ت ً٬تتاهراد
ٚايٛثتتتا٥ل ٚارتتتترا٥ود ٖٚتتت ا ٜتتت ٕ د ايؽتتتتعاؽ
تتتايتٛثٝل َصتتتتؿَ ٠ ٝتتتٔ هٓٗتتتا َتتتٔ ايًػتتتت
ايؿرْصتتتٚ ١ٝاةْهًٝسٜتتت١د قتت ؼت ت رت يف اي تتتاّ
 4212يف نتتتتتاب َتتتتٔ دتتتتس  ٜٔعتتتتٔ َ٪شصتتتت١
ايرشتتتاي ١اشتتتتًٗت٘ د د ايؽتتتعاؽ قاً٥تتت :١ددد ٚقت ت
ٜهتتت ٕٛتتتا َتتتا دتتتا ٤يف ٖت ت  ٙاي راشتتت ١قت ت
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اكتتا ّ ٚ ،شتتعل تتاسج ٕٛإختتر ٕٚإىل ْعتتر تتا
راشات سْ ٍٛكا ستت َ ٠تٔ ٖت ا اهٛـتٛع،
 ٚا َصتش خ يف َ ٝاْت٘ ،إْ ٫ت٘ َت ذيتو
ؾك رْ ٕ ٟ٩عتر ٖت  ٙاي راشتٚ ،١نُتا اتأ،
ٜعكَ ٢ؿ ٝاً يًكارٚ ٨ايعاسح اي تر  ٝيف اتارٜخ
اي تترب اذتت ٜح ،٭ْٗتتا ا تتاً َٛـتتٛع ًا ٖاَتاً،
ٚاٛـح ؾ ٘ٝقفاٜا نج  ٠رشأ َتهاًَتَ ١ت
اث تاً
فتتٗا ف تاًٚ ،يف ايٛقتتأ ذااتت٘ اصتتتج
ت َ ت  ٚ ،٣عُتتل ختؽؽ تاًد ٚجت ت ر اةظتتار٠
إىل اةٖت ا ٤اهتٛس ٞايت  ٟؼت لرت ؾٝت٘ رشتتايتٗا
يٛاي اٗا :إىل ش ٝا ٞايهاًََٞ ١د
 1تت اارٜخ اي ا اه اؼتر (عؽتر ايجتٛرات
يف ٚر تتتتتٚ ١اي تتتتتا ايػر تتتتت 4111 ٞتتتتتتت )4114
ٚنتتإ َكتترراً عًتت ٢هتت٬ب ايصتتٓ ١ايرا تتَ ١تتٔ
قصتتتِ ايتتتتارٜخ يف داَ تتتَ ١عتتتلد َ رؾتتتَ ،١تتتٔ
خ٬ي٘ ،اي تا اه اؼتر َٚؽتا رٚ ،ٙاذترنت١
ايجتتتتتتتٛر ٠ايصٝاشتتتتتتت ١ٝا٭ٚىل ()4149 – 4111
ٚايجٛر ٠ايؿرْصٚ ١ٝعٗ ْا ًْٛ ٕٛٝا رت  ٪َٚر
ؾٓٝٝتتا ٚقفتت ١ٝايصتت ّ٬يف ٚر ٚتتَ ١تترٚراً تتايجٛر٠
ا٫قتؽتتتتتتتا ٚ ١ٜاي نٛغراؾٝتتتتتتتٚ ١ا٫دتُاعٝتتتتتتت١
ٚاذترنتتتتتت ١ايؿهرٜتتتتتت ١ؾاذترنتتتتتت ١ايجٛرٜتتتتتت١
ايصٝاشتتتتت ١ٝايجاْٝتتتتت 4149( ١تتتتتتت  )4114نتتتتتٌ
اؿاؼًٗٝا  ٚا ٖا ْٚتا٥ذٗاددد
 1تتتتت ََ٬تتتح ايتتتتارٜخ اةشتتتٚ ،َٞ٬نتتتإ
َكرراً عً ٢ه٬ب ايصٓ ١ايجايج ١تت قصِ اٯثتار يف
داَ تتتتَ ١عتتتتلد ٜٚتٓتتتتا ٍٚاتتتتارٜخ اي تتتترب قعتتتتٌ
اةشتتٚ ،ّ٬عؽتتر ايرشتتٚ ،ٍٛاهَ٬تتح ايهتترب٣
ي ٗتتتت ارتًؿتتتتا ٤ايراظتتتت  َٚ ،ٜٔتتتتا اي ؽتتتتر
ا٭َتتت َٚ ،ٟٛتتتا اي ؽتتتر اي عاشتتت ٞاي راقتتت،ٞ
ٚايُٓٚ ٛايتأيل ؾ٘ٝددد
 9تتتتت َ تتتا عؽتتتر ارتًؿتتتا ٤ايراظت ت ،ٜٔ
ٚنإ َكرراً عً ٢ه٬ب ايصٓ ١ايجاْ َٔ ١ٝقصِ
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ايًػ ١اي ر ١ٝد ٚق اشتًٗت٘ مبك َٚ ١اؾ ١ٝآاٚيأ
ؾٗٝتتتتتا شتتتتتايٝب اهتتتت٪رخ يف راشتتتتت ١ايتتتتتتارٜخ
ٚاكصُٝاا٘ ٚؾل ٚس ات زََٓ ٚ ،١ٝهاْٝتٚ ،١
صب ايصت٫٬ت اذتانُتٚ ٚ ،١ؾتل ايتكصتِٝ
ايتكًٝتتتت  ٟاي تتتتتاّ ايصتتتتتا ٥يف راشتتتتت ١ايتتتتتتارٜخ
اةش َٞ٬عاَ١؛ ٚايتارٜخ اي ر  ٞاةشَٓ َٞ٬ت٘
خاؼَ ،١ع ١ٓٝخؽا٥ؾ نٌ َٓٗاددد
 9تت َ ا اي ؽر اي عاشٚ ،ٞنإ َكرراً
عً ٢ه٬ب ايصٓ ١ايجايج َٔ ١قصِ ايًػ ١اي ر ،١ٝ
َع  ٠يف اهك َٜ ،١فاً ،إىل اعتٝا اه٪رخ تت
عٓ راشتِٗ يًتارٜخ اةش َٞ٬تت ٕ ٜعشجٛا ؾ٘ٝ
جتس٦ٜتتاً عًتت ٢شتتاط ايصتتًط ١ايصٝاشتت ١ٝاي ًٝتتا
اذتانُتتتت ٚ ،١ت تتتتع ختتتتؾ :عًتتتت ٢شتتتتاط
ايصتتتت٫٬ت اذتانُتتتت ٫ ،١ايتطتتتتٛرات ايٓٛعٝتتتت١
اهوتًؿتتتتت ١يف اجملتُتتتتت اي ر تتتتتت ٚ ٞاةشتتتتتتَٞ٬
نتتتتتايتطٛرات ا٫قتؽتتتتتا  ٚ ١ٜا٫دتُاعٝتتتتتٚ ١
ايؿهر١ٜددد
 1تتتتت اتتتارٜخ اي تتتا يف اي ؽتتتر اذتتت ٜح،
ٚنتتإ َكتترراً عًتت ٢هتت٬ب ايصتتٓ ١ايرا تتَ ١تتٔ
قصِ ايتتارٜخد ٚاي ؽتٛر اذت ٜجتٖ ١ت ٞقطتاع َتٔ
سٝتتا ٠اةْصتتاْ ١ٝعًتت ٢شتتطح ا٭ري اعتت  ٨تتاّ
 ٚ 4129ت ست ٢ايٛقأ اذتاـرد ٚق مسٝتأ
ن ت يو ٝٝتتسًا اتتا عتتٔ اي ؽتتٛر ايتتت شتتعكتٗا
َعاظتتترٖٚ ٠تتت ٞاي ؽتتتٛر ايٛشتتتط٢د ٚ ٕ ٟر تتت١
خاؼتتٚ ،١اي تتا عاَتت ،١ق ت خردتتا َتتٔ سكعتت١
زَٓٝتت ١اتتا خؽا٥ؽتتٗا اه ٓٝتت ١يف ع ٝت اهٝتتا ٜٔ
يٝتت خ ٬سكعتت ١د ٜتت َ ٠تتٔ ايتتتتارٜخ حتُتتٌ َتتتٔ
ايؽتتؿات نتتٌ (س ت ٜح) ( ٚد  ٜت ) ٚإٕ نتتإ
تتتا اهتتت٪رخ  ،إ تتتإ ايجتتتٛر ٠ايؿرْصتتت ،١ٝقت ت
قصلتُٛا اي ؽتٛر اذت ٜجت ١إىل اي ؽتر اذتت ٜح،
اذتكع ١اه اؼر٠ددد
 1تتتتت اتتتارٜخ اي تتترب اذتت ت ٜح ٚاه اؼتتتر،
ٚنتتإ َكتترراً عًتت ٢هتت٬ب ايصتتٓ ١ايرا تتَ ١تتٔ

قصتتتِ ايًػتتت ١اي ر ٝتتت١د ٚاؿت ترلم د د ايؽتتتعاؽ ت ت
ْظرا ي رط ٖ ا ايتارٜخ:
تت َٔ زا ١ٜٚاطٛرٜتَ ٟ ،١تٔ زاٜٚت ١ايتطتٛر
اذتتتت ٜح يف اجملتُتتت اي ر تتتَ ٟ ،ٞتتتٔ َطًتتت
ايكتتترٕ ايجايتتتح ععتتتر يًتتتٗذرٚ / ٠اختتتر ايكتتترٕ
ايجأَ ععر يًُٚ ٬ٝست ٢ايٛقأ اذتاـرددد
تت َٔ زا ١ٜٚزَٓ ١ٝت ٕٚ ،١ا٫يتؿتات إىل
ْٛعٝتت ١اطتتٛر اجملتُ ت اي ر تت َٚ ٞت ا ٚ ،ٙت تتع
إخر :إٕ ٖ ا ايتارٜخ اي ر  ٞاذت ٜح َٖ ٛرسً١
زَٓٝتتتتت ١اٛانتتتتتب َرسًتتتتت ١اي ؽتتتتتٛر اذت ٜجتتتتت،١
اؼتتتتط٬و اهتتتت٪رخ ايػتتتتر  ٫ٚ ، ٝحتُتتتتٌ يف
هٝااٗا ايٓصع ١ي يو ايتارٜخ ٜاً َٔ ارتؽا٥ؾ
ايت ٜفٝؿٗا اه٪رخ ٕٛايػر  ٕٛٝعًت ٢اتارخيِٗ،
خ ٍ٬اًو اي ؽٛرد  ٚيو ٜعتت  ٨اتارٜخ اي ترب
اذت ت ٜح َ ت اٜتت ١اتتارٜخ اي ؽتتٛر اذت ٜجتت ١يف
ٚر ٚ ،١نت ست ٢ايٛقتأ اذتاـترَ ،ت ا ت ٌٜ
زَين صٝو يف ٖت  ٙايع اٜتٜ ١تتَ ّ٤٬ت ست اخ
ايتارٜخ اي ر ٞددد
ٚقت ت آتتتا ٍٚايهتتتتاب تتتتت اهكتتترر يف تتتا
نتتتتتع  :ٜٔستتتتتٛاٍ ايتتتتتع ٬اي ر ٝتتتتتٚ ١اي تتتتتا
اةشتتت َٞ٬ت ت شتتتك ٛػت ت ا َٚطًت ت اي ؽتتتر
اذتتتت ت ٜح ،اي ٚيتتتتت ١اي جُاْٝتتتتتٚ ١إَرباهٛرٜتٗتتتتتا
ْٚظُٗتتتا ،ا٭ستتتٛاٍ ايصٝاشتتت ١ٝيًتتتع ٬اي ر ٝتتت،١
ا٫قتؽتتتا اي ر تتت ،ٞاجملتُت ت اي ر تتت ،ٞاذتٝتتتا٠
ايجكاؾ ١ٝيف اي ؽر اذت ٜحددد َٚتٔ ثتِ :ايٓٗفت١
اي ر ٝتتتٚ ١مسااٗتتتا َتتتٔ ختتت ٍ٬ايٝكظتتت ١اي ر ٝتتت،١
ٚـ ت ـ اي ٚيتت ١اي جُاْٝتتٚ ،١ايتش ت  ٟا٭ٚر تت،ٞ
ٚسرن ١اةؼ٬و يف اي ٚي ١اي جُاْ١ٝددد
 2تت راش ١يف َٓٗذ ١ٝايعشتح ايتتارخي،ٞ
ٚاصتتتٌٗ د د يًٝتت ٢ايؽتتعاؽ نتا ٗتتا ٖت اٖٚ ،تتٛ
َٔ رز َ٪يؿااٗا ،مبك َٚ ١اؾ ١ٝاصتػرم ععتر
ؼتتتتؿشات تت ت اٗا كٛاتتتتا :إٕ َٛـتتتتٛع (َتتتتٓٗر
ايعشح ايتارخيٖ )ٞت ٛدتسَ ٤تٔ (عًتِ ايطرا٥تل)
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( ٚعًتتتِ اهٓٗذٝتتت )١اهٝتٚ ٛيٛدٝتتتاد ٖٚت ت ا اي ًتتتِ
ت ٚر ٙؾتترع َتتٔ (اهٓطتتل) اي ت  ٜ ٟت رط هرا٥تتل
شتتًتتـ ْتتٛاع اه تتارف٫ٚ ،شتتُٝا َٓٗتتا هرا٥تتل
اي ًتتتٜٚ ،ّٛطًتتتل عًٝتتتٜ٘ ،فتتتاً ،اشتتتِ (َٓطتتتل
اي ً)ّٛد

ايجػتتتتترات اتتتتتارٜخ شتتتتتٛر ١ٜيف َطًتتت ت اي ؽتتتتتٛر
اذت ٜجتتتتتت ٚ ،١يف ايٓؽتتتتتتـ ا٭َ ٍٚتتتتتتٔ ايكتتتتتترٕ
ايصا ط ععتر ،عٓت َا اْتكًتأ ٖت  ٙايتعَ ٬تٔ
شتتتتتتًط ١اهُايٝتتتتتتو يتكتتتتت يف قعفتتتتتت ١ا٭اتتتتتتراى
اي جُاْٚ ٝاتأقًِ تٓظ ِٝ٭ر  ١قر ٕٚناًَ١د

ٚنهٔ ا رٜتـ (َتٓٗر ايعشتح ايتتارخي)ٞ
أْتت٘ زتُٛعتت ١ايطرا٥تتل ٚايتكٓٝتتات ايتتت ٜتع ٗتتا
ايعاستتتتتح ايتتتتتتارخيٚ ،ٞاهتتتتت٪رو ،يًٛؼتتتتت ٍٛإىل
اذتكٝكت ١ايتارخيٝتٚ ،١إعتا ٓ ٠تا ٤اهاـت ٞهتتٌ
قا٥كتت٘ ٚزٚاٜتتاٚ ،ٙنُتتا نتتإ عًٝتت٘ يف زَاْتت٘،
َٚهاْ٘ٚ ،جبُٝت اؿتاع٬ت اذتٝتا ٠ؾٝت٘د ٖٚت ٙ
ايطرا٥ل قا ً ١تت َٚاً تت يًتطٛرٚ ،ايتهاٌََ ،ت
اطتتتٛر زتُتتتٛع اه رؾتتت ١اةْصتتتاْٚ ١ٝاهاًَتتتٗا،
ْٗٚر انتصا ٗاد

 44تت اهر  ٠يف ايتارٜخ اي ر ت / ٞيف اتارٜخ
اي رب قعٌ اةشّ٬د اك ٍٛد د يًٝت ٢ايؽتعاؽ يف
َكتت َتٗا اتت ا ايهتتتتاب :قتت ٜتعتتتا ر إىل ذٖتتتٔ
ايكتتتتتتارٚ ،٨عٓٝتتتتتتا ٙاتؿشؽتتتتتتإ عٓتتتتتتٛإ ٖتتتت ت ا
ايهتتتابَ ،فتتُْٛإ شاشتتٝإ يتت٘ٚ ،اُتتاَ :تتا
نتعتتت٘ ايتتتتأرٜخ اي ر تتت ٞيف ستتتتتٛا ٚ ،ٙت تتتع
إخرَ :ا افُٓت٘ نتب ايتارٜخ اي ر  ،ٞق نٗا
ٚست ت ٜجٗا ،عتتتٔ اهتتتر ٠د ٚثاُْٗٝتتتاٚ :ر اهتتتر  ٠يف
ايتارٜخ اي ر  ٚ ،ٞت ع ؼح (ٚد ٛاهر  )٠يف
سٝتتتتا ٠اجملتُتت ت اي ر تتتتٚ ،ٞإشتتتتٗاَٗا يف ٓا٥تتتت٘
ايصٝاشٚ ٞاذتفارٟد

ٚق آا ٍٚايهتاب ،عرب ؾؽتٛي٘ ايصتع :١
ايتتتارٜخ ٚاطتتٛر ٙعتتترب اي ؽتتٛر؛ َٚتتٓٗر ايعشتتتح
ايتتتتتتارخي ٞعٓتتتت اي تتتتتربٚ ،اي ًتتتتت ّٛاهصتتتتتاع ٠
يًتتتتتارٜخٚ ،اختٝتتتتار َٛـتتتتٛع ايعشتتتتحٚ ،عتت ت
اهؽتتتتا رْٚ ،كتتتت ٖاٚ ،ايعنٝتتتتب ايتتتتتارخي،ٞ
 ٚخ اً :إْعا ٤ايعشح ايتارخيٞد
 41تتتت اجملتُ ت اي ر تت ٞايصتتٛر ٟيف َطً ت
اي ٗ اي جُاْ ٖٛٚ ،ٞايعل ايجتاَْ ٞتٔ رشتايتٗا
يٓٝتتتٌ ردتتت ١اهادصتتتت ٜٚ ،عشتتتح يف ايعنٝتتتس
اي جُاْ ٞعً ٢ا٭ري ايصٛرٚ ١ٜا٭ٚـاع اة ار١ٜ
ٚا٫قتؽا ٚ ١ٜا٫دتُاعٚ ١ٝايجكاؾ ١ٝايت راؾكت٘د
ٜٚصتتتتػرم ٖتتت ا ادتاْتتتب ر تتت ١ؾؽتتت ٍٛات ًتتتل
تتتايتٓظ ِٝاة ار ٟاي جُتتتاْ ٞيصتتتٛرٚ ،١ٜاذتٝتتتا٠
ا٫قتؽا  ١ٜيف ايؿتعَ ٠تا ت  4949تتت ،4999
ٚاذتٝا ٠ا٫دتُاعٚ ،١ٝايجكاؾ١ٝد ٪ٜٚن ايٓاظتر
ٕٖٓ :اى ثػرات يف اارٜخ ايٛهٔ اي ر  ٞاَ،١
ٚشٛر ١ٜخباؼ ٌُ ٜ ،١اه٪رخ ٕٛاي رب عً٢
شتت لٖا اي راشتتتٚ ١ايتشُتتتٝؾد َٚتتٔ تتترز ٖتت ٙ
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ٚاهفتتتتتُْٛإ يف اذتكٝكتتتتت ١تتتتتتت افتتتتتٝـ تتتتتتت
َت٬محتتتتتتإٜٚ ،هُتتتتتتٌ ٚاستتتتتت ُٖا اٯختتتتتتر،
ٚيهُٓٗتتا تتتت يف ايٛاق ت تتتت غ ت َتطتتا ك د ؾك ت
اهتت ٕٛنتتتب ايتتتارٜخ اي ر تت ٞمبتتا ْٚتتت٘ عتتٔ
اهتتتر ٚ ،٠حترنٗتتتتا ،قتتت قًؽتتتتأ اذتكٝكتتتتٚ ١
ـوُتٗا ٚ ،عًتٗا  ٚظٖٛتٗا ٚ ،ق اهٕٛ
َرت عًٚ ٢دت ٛاهتر َ ٠تر ايهتراّ ،نُتا ٖتٛ
ظإٔ نتب ايتارٜخ اي اه َ ٞاهر  ٠عَُٛاًد
ٚا٪نتت د د ايؽتتتعاؽ :إٕ جتتاً َتتتٔ ٖتت ا
ايٓٛع ٚاشت دت اً ،شت  ١ايتتارٜخ اي ر تْ ٞؿصت٘،
ٚاَتتتتت ا ٙد  ٫ٚتتتت ٕ ٜصتتتتتتٛؾ ٢ا٫شتكؽتتتتتا،٤
ٚايتشًٝتتٌٚ ،ايعنٝتتبٚ ،اهٛازْتت َ ١ت ْظ ت  ٙيف
اتتتارٜخ اي تتتا د ؾاي راشتتت ١اي ًُٝتتت ١اهطً ٛتتت ١يتتتتت
(اهر  ٠يف ايتارٜخ اي ر  )ٞراشَٛ ١شٛع ١ٝإذاً،
قت افتتِ زتًت ات عت  ،٠حتتتٝو ٗت ا اهٛـتتٛع
َتصًصٚ ً٬اٛؾ ٘ٝسكت٘ َتٔ ايتُشتٝؾد  ٫ٚت ٕ

م.د.علي اعصلافكر

ٜت ا ٕٚيف إْعا ٘٥ع  َٔ ٜايعاسجات ٚايعاسج د
ؾٗتتتت ا (ايهتٝتتتتبض) اهتٛاـتتتت ؼتتتتػر َتتتتٔ ٕ
ٜتفُٔ مبشتٛا ٙشؿر اهر  ٠يف ايتتارٜخ اي ر ت،ٞ
 ٚستتت ٢يف اذتكعتت ١ايؽتتػ َٓ ٠تت٘ ٖٚتت( ٞاي ؽتتر
ادتتتاًٖ )ٞؾٗتت ٛيتتٔ ٜك ت ّ شتت َ ٣ٛتتا (َٓٗذٝتت١
تتح) يف َٛـتتٛع اهتتر ٜ ٠ردتت ٕ ٢اصتتتهٌُ،
ٚاص ْٛاقؽٗاد ؾُا ٖ ٛإ ٫إه٬يت ١شتر ١ ٜعًت٢
ٚدتت ٛاهتتر  ٠يف اذترنتت ١اذتفتتار ١ٜيًُذتُتت
اي ر  ٞخ ٍ٬اًتو اهرسًت ١ااحمت  ،٠ ٚاؾ ت ١اتا
 َٓٚؾ  ١ؾٗٝتاْ ٕٚ ،ؿتٛذ نتع ضتت ٛا٭عُتامد
إْت٘ نت ٠ٛؼتتػ  ٠اؿتتح ايعتتاب ٭ تاخ ٚشت يف
اهصتكعٌددد
ٜتٓتتا ٍٚايهتتتاب ،عتترب ؾؽتتٛي٘ ارتُصتت:١
اهتتر  ٠اي ر ٝتت ١ايك نتت ١يف اذت ٝتا ٠ا٫قتؽتتا ،١ٜ
ٚا٫دتُاعٚ ،١ٝايصٝاشٚ ،١ٝايؿهرٚ ،١ٜايؿٓ١ٝد
 49تت َٔ ع ّ٬ايؿهر اي ر  ٞيف اي ؽر
اي جُاْ ٞا٭ٚ ،ٍٚق آاٚيأ ؾٝت٘ ستُت ا٭َت
ااحميب اه٪روٚ ،نتا ٘ خ٬ؼ ١ا٭ثتر يف عٝتإ
ايكتتتتتترٕ اذتتتتتتتا  ٟععتتتتتتر ( 4994تتتتتتتت )4922
مب طٝااتت٘ ايصٝاشتتٚ ١ٝا٫دتُاعٝتتٚ ١ا٫قتؽتتا ١ٜ
ٚايؿهرٜتتتٚ ١ايؿٓٝتتت١د َؿؽتتتً ١ايكتتت ٍٛيف ايكُٝتتت١
ايتارخي ١ٝاي ًُ ١ٝا ا ايهتابد  ٚؾر ت اه٪يؿ١
تتتتت َتتتٔ ت ت تتتتت ؼتتتؿشات يتتتٛدٝس اتتتارٜخ اي تتتا
اةشتت َٞ٬يف تت ٬اآ ت  ٚ ،تتَ ٬تتا ٚرا ٤ايٓٗتتر
ٚخٛارزّ ٬ ٚ ،اي ذِ ٬ ٚ ،ا٭نرا ددد
 41تتتتت ٚيف اي تتتاّ  4229ؼت ت ر تكت ت نٗا
ٚحتكٝكٗا ٚا ًٝكٗا نتتاب ( اهتٓح ايرمحاْٝت ١يف
اي ٚي ١اي جُاْٚ )١ٝذًٜت٘ ( ايًطا٥ـ اير اْ ١ٝعًت٢
اهٓح ايرمحاْٝت )١ه٪يؿت٘ ستُت تٔ ت ٞايصترٚر
ايعهر ٟايؽ ٜكٚ ،ٞقت اؽت لر :ٙإىل ايطعٝتب
ا٭ ٜب ٚاه ًِ ٚاةْصإ ،ا٭مس ٢عرؾاْاً ٚعًُتاً
ٚخًكت ًا ٚسهُتت ١ختت ٞاي ت نتٛر ستُت ؾٝؽتتٌ
ايؽعاؽد

 41تتتتت ْصتتتاٚ ٤ردتتتاٍ يف ا٭ ب ٚايصٝاشتتت١
ٚإؼ٬و اجملتُ ٚ ،ق آاٚيتأ ؾٝت٘ ظوؽتٝات:
هاغٛر ،عع اهًو ٔ َرٚإٖ ،ار ٕٚايرظت، ٝ
ْتتتتتٛر ايتتتتت  ٜٔزْهتتتتتت ،ٞمس َتتتتتتٝضَ ،تتتتتتارٟ
شتتتتتتتٛٝرات ،ؾًتتتتتتٛرْض ْاٜتٓٝػتتتتتتٌ ،نتتتتتتاارٜٔ
رظهٛؾصتتته ،ٞؾراْصتتتٝض ؾتتت٬ٝر ،شتتتٛزإ
اَس ،إٜؿاصتً ٛخد
ْط ،ْٞٛد
ٚايهتتتتتتتتاب زتُٛعتتتتتتتَ ١تتتتتتتٔ سا ٜتتتتتتتح
ٚستاـرات يك َ ٞظُٗا يف َعلٚ ،قًَٗٓ ١ا
يف َتتت ٕ عر ٝتتت ١ختتتر ٣نتتتادتسا٥ر ٚايكتتتتاٖر٠
ختتتت ٍ٬ارتُصتتتتٝٓٝات ٚايصتتتتتٝٓٝات َتتتتٔ ايكتتتترٕ
اهاـتتٚ ،ٞنتتإ اتتا َٓاشتتعااٗاٚ ،را طٗتتا َتت
اهٛـتتتتٛع اهًكتتتت٢د ٚقتت ت ا ايكاٖ٩تتتتا إَتتتتا عتتتترب
اةذاعتتَ ٚ ،١تتٔ عًتتَٓ ٢ؽتت ١تتا اه٪شصتتات
ٚادتُ ٝتتات ايجكاؾٝتتٚ ،١ق ت خًتٗتتا اه٪يؿتت ١يف
( ب اةيكتتتا )٤ايت ت  ٟخيتًتتتـ قًتتت ً٬ٝعتتتٔ ( ب
اهطاي ت )١يف سذُت٘ ٝٓ ٚتت٘  ٚشتً ،٘ ٛؾٗتٗ ٛت ا
ايتشٜٛتتٌ شتتٝؿك تتا عٓاؼتترَٚ ،ٙتتٔ ُٖٗتتا:
ايؽٛت اْؿ تا٫ت ؼتاسع٘ اهوتًؿتٛ ٚ ،١داات٘
اهتٓٛعتت ،١ايتتت ق ت ا ت عِ ايك ت ر ٠عًتت ٢ايت تتع
ٚايتتتتتتأث  ٚ ،افتتت ت ؿٗا٫ٚ ،شتتتتتُٝا إذا نتتتتتإ
اهطرٚو يف اذت ٜح ٚ ،ااحماـر ،٠ظ راًددد
ٚقتت ت ٚؼلتتتتـ ا٭ ٜتتتتب ؾاـتتتتٌ ايصتتتتعاعٞ
ايهتتتاب كٛيتت٘ :ددد ٖتت ٛنتتتاب َتٓتتٛع اتتارخيٞ
تت ٞار تت ،ٟٛقت نتعتتأ ؾؽتتٛي٘ ؿهتتر ْ لٝتتر،
ٜ ٚعادتتتتتَ ١عتتتتترقٚ ،١ستتتتتض عر تتتتت ٞإشتتتتتَٞ٬
إْصتتاْٞددد ٖٚتت ٛي ت يو نًتت٘ نت ت قار٥تت٘ ٜٚػتتين
ايٓؿض ايتٛاق ١إىل ق ِٝاذتل ٚارت ٚادتُاٍددد
ٚق ؼ لرت ايهتاب الٖ ا ٤اك ٜر َ رب،
قايأ ؾ :٘ٝإىل َ٪شصات ع  ١ٝايٓ  ٠ٚايجكاؾٝت١
ايٓصتتا ١ٝ٥اي٥٬تت ٞنتتٔ َ ٍٚتتٔ عُتتٌ َتتٔ ْصتتا٤
َعتتل ٚ ،جكتت ١تتايٓؿض ٚظتتذاعٚ ١إنتتإ عًتت٢
إْعتتتا ٤ع ٝتتتْ ١صتتتا ١ٝ٥ثكاؾٝتتتٖ ١تت ؾٗا ا٫راكتتتا٤
ؿهتتر اةْصتتإ اي ر تتٚ ٞاهتتر  ٠ؽتتؿ ١خاؼتت،١
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ٚايٜ ٫ ٞ٥٬سئ َجتا رات عًت ٢خطت ٖٔٛاهعتارى
الخ٬ؿ ْٚعا د
 49تت َٔ ا٭ ب ايٓصا ٞ٥اه اؼر ،اي ر ٞ
ٚايػر تتتٞد ٚقت ت اؽت ت ر ٙإٖت ت ا ٤اكتتت ٍٛؾٝتتت٘ :إىل
عٝتتت عفتتتتا ٤اا٦ٝتتتت ايت رٜصتتتتٚ ١ٝاة ارٜتتتت١
ا٭ؾاـٌٚ ،إىل عٝت ايطايعتات ايػتٛاي ،ٞؾُٝتا
نتتتتإ ٜصتتتتُ ٢شتتتتا كاً (ثتتتتاْٜٛت ايعٓتتتتات ا٭ٚىل
ٚايجاَْ ١ٝعتل)د إذ ععتأ َ ٗتِ ٗ َٚتَٔٚ ،ت
اؿتتتاْٚ ِٗٝاؿتتتاْ ٔٗٝيف انتصتتتاب اه رؾتتتٚ ،١يف
عطاٚ ِٗ٥عطا ٔٗ٥ايع تٚ ٟٛاي ًُت ،ٞاهوًتؾ،
ٚا٭َ  ،زٖت ٢ا٭ٜتاّ  ٚسٖ٬تا يف ارتُصتٓٝات
ٚايصتٓٝات َٔ ٖ ا ايكرٕد
ٜٚفتتِ ٖ ت ا ايهتٝتتبض ؾُٝتتا ذنتترت د د
ي ٢ًٝايؽعاؽ يف َك َ ١نتا ٗا ،ش نٛنعت١
َٔ ايٓصا ،٤ه ٔ يف َ ٝإ ا٭ بْ ،جرٚ ٙظ ر،ٙ
خ ٍ٬ايكرٕ اي  ٟخٚ ،٬ايكرٕ اي ٝ ْ ٟغد ٟ
ختت ٍ٬اهرسًتت ١ايتتت خ ت ت ؾٗٝتتا اهتتر  ،٠إٕ يف
عا ايػترب  ٚيف عاهٓتا اي ر ت ،ٞتسم سذتب
اي سي ١ايت ؾرـأ عًٗٝاٚ ،حتطتِ ايكٝت ٛايتت
سعصأ ؾهرٖا ٚؼٛاٗا ،ؾاْطًكأ ا رب ر١ٜ
عٔ ذااٗا ٚزتتُ ٗا ،ؾهرًا  ٚساشٝض ٚاصت ٢
جكتتٚ ١نؿتتاو عٓ ٝت يتتعتتَٛ ٛق ٗتتا ايطع ٝتت ٞيف
َص  ٠اذتفار ٠اةْصتاْ ١ٝاه اؼتر٠د ٚاشتتُ أ
اةْصتتاْ ١ٝتتتت ٖ ت  ٙاهتتر ٚ ،٠ت ٭ ٟتتتت يؿهرٖتتا
َٚعتتتتاعرٖا ،ؾأؾصتتتتشأ اجملتتتتاٍ اتتتتا يتأختتتت
َهاْٗتتتا يف عٝت ت زتتتتا٫ت اذتٝتتتاٚ ،٠يتشكتتتل
ٚدٖ ٛتتتتا اةْصتتتتاْ ٞارتؽتتتتب دٓعتتتاً إىل دٓتتتتب
ايردٌ ،ؼٖٓٛا يف اةْصاْ١ٝددد
ٚق شٛرت ؾؽ ٍٛايهتاب ايصت ١س:ٍٛ
ؾتت  ٣ٚهٛقتتتإْٚ ،تتتازى اه٥٬هتتتٚ ،١إيٝسا ٝتتتأ
ارٜتتتتأ رآْٚتتتتؼٚ ،ظتتتتاريٛت تتتترْٚتٖٚ ،تتتتًٝ
نًٝر ٍ ٚ ،شْ ٝصعٜهر اىد

441

 َٔٚرز اي راشات ٚا٭ اخ ايت ق َتٗا
د د ي ٢ًٝايؽتعاؽ يف اهت ٪رات ٚاهًتكٝتات ايتت
ظارنأ ٗا ْ ٚعراٗا يف ايؽشاؾ:١
تتتت ثتتٛرَ ٠صتتًُ ٞغرْاهتتٚ ١اي ٚيتت ١اي جُاْٝتت َٓ ١ت
عتتتتاّ ٚ 219يػاٜتتتت ١عتتتتاّ  ،4991يف اهًتكتتتت٢
ايتاش يًؿهتر اةشت َٞ٬اهٓ كت يف اًُصتإ
يف ايؿعَ ٠ا  41تت ٛ 42ز 4219د
تتتتتت اهتتتتر  ٠يف ؼتتتتكً ١ٝاي ر ٝتتتت ١تت ت ايصٝاشتتتت١
ٚاذتفتتتتار ،٠يف اهتتتت ٪ر ايؽتتتتكً ٞاي ر تتتت،ٞ
قطاْٝا ٜٛ 41ي4211 ٛٝد
تتتتت عٓا تتت ١ت ت امسٗتتتا َٛٚق ٗتتتا ٚع٬قااٗتتتا َت ت
اي ا اهتٛشط ٞست ٢ا٫ست ٍ٬ايؿرْصْ ٞعر
يف زتً ١ا٭ؼاي ١تت ادتسا٥ر ،ايصٓ ١ارتاَص،١
عا  ٣ايجاْ ١ٝتت ردب ٖ4129ت ْٜٛٝٛ ،تت ٜٛيٛٝ
 4219ع خاؿ  11تت 19د
تت ادت  ٜيف اي صهر ادت ( ٜاْ٫هعار= ١ٜ
ؾتتترم اهعتتتا ٠ايٓظاَٝتتت ١يف ادتتتتٝغ ايعنتتتٞ
اي جُاْ)ٞد
ْعتتر يف زتًتت ١ايؿهتتر اي صتتهرَ ،ٟعتتل،
يف اي  َٔ 1ٚ 1 ٜٔايصٓ ١ايرا 4219 ١د
تتتتتت ايٛدتتتت ٛاهػر تتتت ٞيف اهعتتتترم اهتٛشتتتتط ٞيف
اي ؽر اذت ٜحد
ْعر يف اجملً ١ايتارخي ١ٝاهػر  ،١ٝعت ختاؿ
اهرنت تاً يٮشتتتتاذ َرشتتتاٍ اَرٜتتتأ ،اتتتْٛض،
داْؿٜٓ / ٞاٜر 4211د
تت اه رش ١ايؿارش ١ٝيف َعلد
ْعتتر يف زتًتت ١زتُ ت ايًػتت ١اي ر ٝتتَ ١عتتل
اجملً ٚ 19اجملً 11د
تت شاه اذتؽر ٟاه٪رود
ْعر يف زتًت ١اه ًتِ اي ر تَ ٞعتل اي ت إ
ايجاْٚ ٞايجايح ظعا ٚإذار 4211د
تت اي ٚر ايتارخي ٞيًذاَ ١د

م.د.علي اعصلافكر

ْعتتر يف زتًتت ١اجملاٖتت ايجكتتايف تتتت ادتسا٥تتر
َارط 4291د
تت عع اهًو ٔ َرٚإ ؼاي ١عر  ١ٝإش١َٝ٬د
ْعر يف زتً ١ا٭ؼاي ١ادتسا٥ر ايصٓ ١ايرا ١
َارط 4219د
تت ايٛثا٥ل اٜ٫طايٝتٚ ١ا٫شتعاْ ١ٝيف اتارٜخ اي ترب
يف ايكتترٕ اي اظتتر ااذتتر / ٟايصتتا ط ععتتر
اهٟ ٬ٝد
ْعر يف (ْ  ٠ٚاي راشات اي ًٝا تت داَ  ١عت
مشض) ايكاٖرٜ ٠ار 4211د
تت شتأ شتٓٛات َتٔ نؿتاو شتاه اذتؽتر ٟيف
اي رامد
ْعتتتتتتر يف نتتتتتتتاب (شتتتتتتاه اذتؽتتتتتتر ٟيف
نؿاس٘ ايكٚ َٞٛايع َ )ٟٛعتل ،اجملًتض
ا٭عً ٢يً ً4211 ّٛد
تت إؾرٜك ١ٝايعرق ١ٝيف ايكرٕ اي اظتر ااذتر/ ٟ
ايصا ط ععر اهٟ ٬ٝد
ْعر يف زتُٛعًَ( ١تك ٢ايؿهر اةش)َٞ٬
يف ااؾرا شٝأ ادتسا٥ر 4212د
تت ٚثٝك ١عر  ١ٝظاَ َٔ ١ٝايكرٕ اي اظر ااذرٟ
 /ايصتتتا ط ععتتتر اهتتت ٟ ٬ٝعتتتٔ ايؽتتتٓاع١
ايٓصتتتتتٝذٚ ١ٝايٓصتتتتتاز احمُتتت ت تتتتتٔ هٛيتتتتتٕٛ
اي َعكٞد
ْعتتتتر يف نتتتتتاب :اهتتتت ٪ر ايتت ت ٚي ٞايجتتتتاْٞ
يتارٜخ  ٬ايعاَّ ،عل 4212د
تت داَ ايسٜت ١ْٛيف اتْٛض ٚدتاَ تين َٝت١
يف َعلد
ًَتكتتتتت ٢دتتتتتاَ ايسٜتْٛتتتتت ،١اتتتتتْٛض  49ى4
4212د
تت ؾًصط يف َ نرات ايؿارط ارؾٛٝد

اهتت ٪ر ايت ٚي ٞايجايتتح يتتتارٜخ تت ٬ايعتتاّ،
عُإ ْٝصإ 4211د
تت ضت ٛاكت ِٜٛد ٜت يًشٝتا ٠ايؿهرٜت ١يف ايتع٬
اي ر ٝتتتتت ١يف اهرسًتتتتت ١ا٭ٚىل َتتتتتٔ اذتهتتتتتِ
اي جُاْٞد
زتًتتتتٚ ١رام تتتتتت اه ٗتتتت اي ر تتتت ٞا٫شتتتتعاْٞ
يًجكاؾ َ ،١ر4211 ٜد
تت  ٜٔايػر ا( ٤اهٛرٜصهٛط)د
ايؿرْصتت ْ( ١ٝت  ٠ٚاهٛرٜصتتهٛط ٚعؽتترِٖ
يف َْٛعً )٘ٝؾرْصٛ ١ز 4214د
تتتتتت اذتفتتتتار ٠اي ر ٝتتتت ١اةشتتتتٚ ١َٝ٬ايتتتتتارٜخ يف
نتتتاب (ٚقتتاٚ ٥ستاـتترات اهتت ٪ر اي تتاهٞ
يًشفار ٠اي ر  ١ٝاةشَ )١َٝ٬عل 4211د
تت ايؿ ايٝتات ا٫قتؽتا  ١ٜيف ؾًصتط يف ٚاختر
اي كتت ايصتتتا ٚستتتتَٓ ٢تؽتتتـ ايجتتتأَ َتتتٔ
ايكرٕ اذتا  ٟععر ااذرٚ / ٟاخر اي كت
ايصتتا ط ٚستتت ٢ايصتتا َتتٔ ايكتترٕ ايصتتا
ععر اه َٔ ٟ ٬ٝختَ ٍ٬ت نرات ايؿتارط
ارؾٛٝد
يف نتتتتتتاب (ايٜ٫ٛتتتتتات اي ر ٝتتتتتَٚ ١ؽتتتتتا ر
ٚثا٥كٗا يف اي ٗ اي جُاْ )ٞاْٛض 4211د
تت َ٬سظتات ست ٍٛراشت ١ا٫قتؽتا اي ر ت ٞيف
اي ؽر اي جُاْٞد
اجملًتت ١ايتارخيٝتت ١اهػر ٝتت ،١اي ت
دٛإ 4219د

 11تتتت 11

تتت ؼتتٛر َتتٔ اذتٝتتا ٠ا٫دتُاعٝتت ١يف ؾًصتتط يف
ايٓؽتتتـ ايجتتتاَْ ٞتتتٔ ايكتتترٕ اذتتتتا  ٟععتتتر
يًتتٗذر / ٠ايٓؽتتـ ايجتتاَْ ٞتتٔ ايكتترٕ ايصتتا
ععر يًُ ٬ٝد
يف نتتتاب (اذتٝتتا ٠ا٫دتُاعٝتت ١يف ايٜ٫ٛتتات
اي ر  ١ٝثٓا ٤اي ٗ اي جُاْ )ٞزغٛإ 4211د
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تت ايػس ٚايرباػاي ٞيًع ٬اي ر ٝتَٛٚ ١قتـ اي ٚيت١
اي جُاْ ١ٝيف ايكرٕ ايصا ط ععرد

تت ْت  ٠ٚاي راشتات اي ًٝتا ،داَ ت ١عت مشتض،
ايكاٖر4211 ٠د

يف نتاب (ْت َ ٠ٚهاْت ١ارتًتٝر اي ر ت ٞيف
ايتارٜخ اةش )َٞ٬اي 4224د

تتتت اهتت ٪ر اي ت ٚي ٞايجتتاْ ٞيتتتارٜخ تت ٬ايعتتاّ،
َعل 4211د

تتتتتت ايتذتتتتار اي َعتتتتك ٕٛٝا٭خٝتتتتار تتتت اي ًتتتتِ
ٚاةعُارد

تتتتتتت ًَتكتتتتت ٢ايؿهتتتتتر اةشتتتتت ،َٞ٬ااؾراشتتتتتٝأ
ادتسا٥ر 4212د

ايٓعتتتر ٠ا٫قتؽتتتا  ١ٜيػرؾتتت ١جتتتتارَ ٠عتتتل،
اي ايجاْ4229 ٞد
تت

َاي ٚساـرد
زتًتت( ١إؾتتام ايجكاؾتتٚ ١ايتتعاخ) ايصتتٓ ١ا٭ٚىل
اي ا٭4221 ٍٚد

تت عًِ ايٛثا٥لد

تت ًَتك ٢داَ ايسٜت ،١ْٛاْٛض 4212د
تتتت َتت ٪ر اذتفتتار ٠اي ر ٝتت ١اةشتتَ ،١َٝ٬عتتل
4214د
تتتتت ْت ت ( ٠ٚاهٛرٜصتتتهٚ ٕٛٝعؽتتترِٖ) ؾرْصتتت،١
َْٛع4214 ً٘ٝٝد

زتًتت( ١إؾتتام ايجكاؾتتٚ ١ايتتعاخ) ايصتتٓ ١ا٭ٚىل
اي ايجاْ4221 ٞد

تت اه ٪ر ارتتاَض يًذٓت ١اي اهٝت ١يً راشتات َتا
قعٌ اي ٗ اي جُاْٚ ٞاي ٗ اي جُاْ ،ٞاتْٛض
4219د

تتتت ا٭ ب اي ر تت ٞيف اهرسًتتَ ١تتا ت ايتكًٜ ٝتت،١
َٔ ايكرٕ ايصا ط إىل ايجاْ ٞععر يًٗذر٠د

تتتت اهتت ٪ر اي تتاه ٞا٭ ٍٚيًذٓتت ١اي ًٝتتا يً راشتتات
اي جُاْ ،١ٝاْٛض 4211د

يف نتتتتاب (ايجكاؾتتتٚ ١ايت ًتتت ِٝيف اةشتتت)ّ٬
ايْٛٝصه( 4221 ٛارع ١يإلْهًٝس)١ٜد
تت دٛي ١يف َٛشٛع ١عر  ١ٝإشتَ ١َٝ٬تٔ اي ؽتر
اي جُاْ ٞيطاظهرب ٟزا ٙد
نًٝتت ١اةاٝتتات ،داَ تتَ ١رَتتر ،٠ارنٝتت9 ١
ت4221 9د
تتتتتت عتتتت  ٠تتتتٛخ يف (اهٛشتتتتٛع ١ايؿًصتتتتط)١ٝٓٝ
(ٚاهٛشٛع ١اي ر )١ٝد
اه ٪رات ٚاهًتكٝات:
تت َ ٪ر شٝؿر ،ؾرْص4291 ١د
تت ًَتكت ٢ايؿهتر اةشت ،َٞ٬جباٜت٘ تتت ادتسا٥تر
4211د
تت ًَتك ٢ايؿهر اةش ،َٞ٬اًُصإ تتت ادتسا٥تر
4219د
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تت اه ٪ر اي اه ٞايجتاْ ٞيًذٓت ١اي ًٝتا يً راشتات
اي جُاْ ،١ٝاْٛض 4219د
تتتتتت ْتتت َ ٠ٚهاْتتتت ١ارتًتتتتٝر اي ر تتتت ٞيف ايتتتتتارٜخ
اةش ،َٞ٬اي 4221د
تت ْ  ٠ٚاٛز ٜادتٛا٥س عً ٢اهتؿٛق ايعشح يف
َرنتتس ا٭ تتاخ يًتتتارٜخ ٚايؿٓتتٚ ٕٛايجكاؾتت١
اةشتتتت ١َٝ٬يف اشتتتتتاْعَٓ( ٍٛظُتتتت ١اهتتتت ٪ر
اةشتتتتت 1 )َٞ٬تتتتتتت  1ت ،4221 9اصتتتتتًُأ
ادتا٥س ٠ايتك ٜر( ١ٜايتُٝس يف ايعشح)د

م.د.علي اعصلافكر

م.عد.علي اعصلافكرعصجملتعية ع

جبًصتتتتتتتت٘ ارتاَصتتتتتتت ١اهٓ كتتتتت ت  ٠تتتتتتتتارٜخ
 4221/44/41اْتوتتتب زتًتتتض زتُت ت ايًػتتت١
اي ر َ ١ٝعل د د ي ٢ًٝايؽعاؽ عفتٛاً عتاًَ٬
يف زتُت ت ارتايت ت ٜٔد ٚقت ت قتتتاّ اجملُت ت سؿتتتٌ
اشتتتتتكعاٍ اتتتتا ،ن ا اتتتت٘ ،تت ت  ٙد د ظتتتتانر
ايؿشتتتتتاّ ،ر٥تتتتتٝض اجملُتتت ت  ،هًُتتتتتٖٓ ١تتتتتأ يف
َصتتتًٗٗا د د ايؽتتعاؽ جكتت ١زَٗ٥٬تتا اجملُ تتٝ
ٗاٚ ،اختٝارِٖ اا ،اع ُّ زرٖتِ يف َصت اِٗ،
ٚا ف َص اِٖ ،ؾٝت ا َ ْٕٛٚتاً ؼتؿ ًا ٚاست اً،
ٚنفتتت ٕٛاي ر ٝتتت ١اهعٓٝتتت ١ؼت ت اً ،ستتتت ٢اعًتتتؼ
َهاْتٗتتتتا ايرؾ ٝتتتت١د  ٚـتتتتاف :يكتتت َفتتتتأ د
ايؽتتعاؽ سٝتتاٖ٪ًَ ٠تتا ادتتت ٚاي ُتتٌ ،ؾهاْتتأ
اهربز ٠اً يف راشتتٗاٚ ،ناْتأ اهتؿٛقت ١ت اً
ؾُٝتتا اشتتٓ إيٗٝتتا َتتٔ عُتتاٍ ْٗفتتأ أععاٗ٥تتا
عً ٢خ ٚد٘د ٚقاَأ ايت رٜض ادتاَ  ٞزٖتا٤
مخض ٚععر ٜٔشٓ ،١ؾهاْأ ا٭شتاذ ٠اهجايٝت١
ايتتتتتت ؾتتتتتا ت هٗ ٬تتتتتا ٚختتت ترلدتِٗ ؾأسصتتتتتٓأ
خترجيِٗد
 ٚذنرٜ ،فٝـ د د ايؿشاّْٗ :ا عت ت
إىل ادتسا٥تتتتتر ايعتتتتتكٝك ١يً ُتتتتتٌ يف ادتاَ تتتتت،١
ٚقفتأ شتتٓت ؾٗٝتا  4299تتتت ٚ ،4291عسَتتأ
عًتتتت ٢اي تتتت ٠ ٛا ًتتتتل ٗتتتتا هٗ ٬تتتتاٚ ،زَٖ٩٬تتتتا
ا٭شتتتتتاا ٚ ،٠اصتتتتتتارع نتتتتتج  ٕٚإىل ايصتتتتتتؿار٠
ايصٛرٜ ١ٜرغع ٕٛإيٞل ٕ اقٓ ٗا ايعكا٤د
ٚٚؾتل ا٭عتراف اجملُ ٝت ،١يكت ٢د د ععت
اذتً ِٝش ٜٛإ نًُ ١اجملُت  ،اشتتًٗٗا كٛيت٘:
ٜص زتُ ايًػت ١اي ر ٝت ٕ ١اهت ٕٛد د يًٝت٢
ايؽعاؽ  ٍٚش ٠ ٝآتظِ دٖٛر ٠ة ١ٓٝيف عك ٙد
ٚحت خ عتٔ شت اٗا اي ًُٝت ،١ايتت احمٓتا إيٗٝتا
إْؿاًددد
ٚٚؾل ا٭عراف اجملُ ٜ ،١ٝفتاً حتت ثأ د
د ي ٢ًٝايؽتعاؽ ،يف سؿتٌ اشتتكعااا  ٚالشتٗاب،
عٔ شًؿٗا د د سصين شعح اي  ٟظتػر َهاْت٘

ايٛؾا٪َ ٠ن ْ ٠ت٘ ْت ر ْؿصت٘ يً ُتٌ ادتتا يف
اجملتتتا٫ت ايتتتت خًتتتٗاَ ،تع ت تاً ايتتتٓٗر ذااتتت٘ يف
اجملُ َ إخٛاْ٘ ،ؾص  ٢هٌ َاْٚ ١إخ٬ؿ
إىل حتكٝل ٖ اف ٖ ا اجملُ ددد
يف اي اظتتتر َتتتٔ تتتٛز  9141قتتتاّ زتُتت
ايًػ ١اي ر ٝتَ ١عتل سؿتٌ اتأ سفتر ٙيؿٝتـ
َتتتٔ ايعوؽتتتٝات ايرمسٝت تٚ ١ا٭ ٝتتتٚ ١ايجكاؾٝتتت١
ٚعٗتتٛر غؿ ت ممتتٔ عرؾتتٛا د د يًٝتت ٢ايؽتتعاؽ
ٚقتتتت ت اؾتتتتتتتتح اذتؿتتتتتتٌ ايتتتتتتتأ ٝين د د َتتتتتترٚإ
ااحماشتتين ،ر٥تتٝض اجملُت  ،قتتا :ً٬٥ست ٜؽتتاب
زتُ ٓتتا ؿكت عفتت ٛنتتإ نتتٮ سٝتتساً ؾهرٜتاً
ست ت اً ،ؾالْٓتتا ْصتتارع إىل إ تتراز َتتا ْ تك ت ْتت٘
نتتإ َتُٝتتساً تت٘ َتتٔ ْتتتاز ؾهتترَٛ ٚ ،ٟاقتتـ
در ١٦ٜيف نؿاس٘ ةثعات سكتا٥ل ناْتأ غا٥عت١
عتتتٔ ايؿهتتتر اجملتُ تتتٚ ،ٞخباؼتتتَ ١تتتا ٜت ًتتتل
اذت اثٚ ،١ذيو شت ٝاً ٚرا ٤إعتا  ٠ايًػت ١اي ر ٝت١
إىل رٜكٗا اه ٗ ٛستًُ ًّٛ ١د  ٫ ٠ ٜافٝل
عٔ استٛاٗ٥اددد  ٚر ٣يساَاً عًٞل اةؼرار عًَ ٢ا
نإ نجً٘ ٚد ٛد د ي ٢ًٝايؽعاؽ يف اجملُ ددد
ٚق آا ٍٚد د ااحماشين دٛاْب َٔ شت ٠
ايراسًتتت ١اي ًُٝتتتٚ ،١حتتت خ عتتتٔ تتتا اأيٝؿٗتتتا
ٚحتكٝكااٗتتا  ٚاثٗتتا ٕ ٚ ،نتا ٗتتا عتتٔ َتتٓٗر
ايعشح ايتارخي ٖٛ ٞا٭يؽل اختؽاؼتٗا ذيتو
ٕ اذتاد ١إىل ْظر ٠عؽر ١ٜؾاسؽ ١ار و ت
ايٓظرٜتتات ايتارخيٝتت ١اذت ٜجتت ٚ ،١تت َصتتارات
اه٪رخ اي رب ايكت اَ ،٢ناْتأ سادت ًًَ ١شت١
ةظٗار شعل ٕ خً  ٕٚإىل َ ظِ اهصتايو ايتت
ٜصتتتتًهٗا اه٪رختتتت ٕٛاه اؼتتتتر ٕٚنربٜ ٚتتتتٌ،
ٚاتتتٜٓٛيبٚ ،دتتتٛرز  ٚتتتٚ ،ٞنت ت يو ٖٝػتتتٌ يف
رٚشتت٘ عتتٔ ؾًصتتؿ ١ايتتتارٜخددد ؾهتا ٗتتا راشتت١
عؽتتر ١ٜاكت لّ َٓٗذٝتتْ ١ك ٜتت ١عًُٝتت ١جتٝتتب عتتٔ
تتا ايتصتتا٫٩ت عتتٔ سكتتا٥ل نتا تت ١ايتتتارٜخ،
ٚذيتتتو َتتتٔ قعتتتٌ اسجتتتَ ١جكؿتتت ١ثكاؾتتت َ ١رؾٝتتت١
ارانُ ١ٝعاي١ٝددد
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ٚيف نًُتت٘ ،ممتج ً٬دتاَ تتَ ١عتل ،قتتاٍ
د د خاي سًع :ْٞٛد د ي ٢ًٝايؽعاؽ َتٔ ايت ٜٔ
ؾتشتٛا ْٛاؾت ايؿهترٚ ،مشوتٛا جبعٗت ١ايتتارٜخ
اي ر  ،ٞسٝح شارت ش اٗا ٚسككأ َهاْتٗتا
عًتت ٢شتتٓٔ عًتتِ ايتتتارٜخ َٓٗذ ت ًا ٚـتتاٜ ٤ع ت ل يف
ايكت ترلاٚ ٤هتتت٬ب اي ًتتتِ قتتت ٣ٛعُٝكتتت ١اتذًتتت ٢يف
خؽتتتت ١ ٛعتتتتري اذتكتتتتا٥لٚ ،ؾاعًٝتتتت ١ايت تتتتع د
 ٚـتتتاف :ناْتتتأ ذات شتتتًٛب شتتتٌٗٚ ،عطتتتا٤
َت ت ؾلٚ ،ذنتتا ٤ستتا ٚ ،ختتاهر شتترٚ ، ٜؾٗتتِ
قٝتلٖٚ ،ت ا َتا ًٖتتٗا يتشتٛز َراعتتٖٗٝ ١تتات ٕ
ٜؽٌ إيٗٝا ايهج ٕٚد
ٚيف نًُتتتتتت٘ ،ممتتتتتج ً٬ا٦ٝتتتتت ١اهٛشتتتتتٛع١
اي ر ٝتتت ،١ؾكت ت اعتتتترب د ستُت ت ٚيٝت ت ادتتتت٬
ؾك ٖا خصار ٠نع  ٠يؽرو ايجكاؾ ١يف شٛر،١ٜ
ؾَٗ ًِ َ ٞتٔ َ تا َعتل يف ايؿهتر ٚا٭ ب
ٚايع ٝتتٚ ١ايتتتارٜخٚ ،دتتسٜٓ ٫ ٤ؿؽتتِ َتتٔ اتتارٜخ
ايعتتاّ اذت ت ٜح ،ارنتتأ ؽتتُااٗا ٚاـتتش ١يف
نتتتتتٌ اجملتتتتتا٫ت ايتتتتتت هرقتٗتتتتتاٚ ،اشتتتتتتشكأ
ايتهرُٜٓ ِٜا ٚد تددد
َا د د مح هر  ،اي  ٟيكت ٢نًُت١
ؼتت قا ٤ايؿكٝتت  ،٠ؾكتت ظتتار إىل ََ٬تتح َتتٔ
ش اٗا اي ااٚ ١ٝاي ًُٚ ،١ٝاٛقـ تت َط ً٫ٛتت عٓت
نتا ٗتتتتا (َٓٗذٝتتتت ١ايعشتتتتح ايتتتتتارخيْ ٚ )ٞتتتت٘
ٜعهٌ ْرباش ًا َتأيكاً  ٜٓايصعَ ٌٝاّ اي اًَ
يف زتتتا٫ت ايتتتارٜخٚ ،إٕ َٓٗذٝتت ١ايعشتتح ايتتت
صطتٗا يف نتا ٗا اتطٛر عً ٢ايت ٚاّ ،إـتاؾً١
إىل دٗتتتت ٛعٝتت ت رٚا اه رؾتتتت ١ايتتتتت اصتتتتاع
ساًَتتٗا عًتت ٢ايٛؼتت ٍٛيًشكٝكتت ،١ؾايت تتا ٕٚت
اه٪رو ٚشتتًـ اي اًَ يف ظتت ٢سكت ٍٛاه رؾت١
ٚادتتتب ستُتتت ،ٞإذا ؼتتتُِ ادتُٝت ت عًتتتً ٢تتتٛؽ
اذتكٝك ١ارتايؽ١ددد
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ٚيف َصتتتٌٗ نًُتٗتتا ،عر تتأ د د صتتتاو
ستُ  ،ايت يكأ نًُ ١ا ٠ َ٬ايؿكٝت  ،٠عتٔ
ظت ٛرٖا ا٭شتتٚ ،٢يهتتٔ َتتا  ٜسٜٗتتا قًتتْ ً٬ٝتت٘
نتتتتإ اتتتتا ظتتتترف اةشتتتتٗاّ يف اهرنٗتتتتا يف
سٝااٗاد  ٚظارت إىل ؾورٖا أْٗتا اتًُت ت عًت٢
ٜٗ ٜا  ٚخ ت َٓٗا ٚعٓٗتا ايهتج َتٔ ايت رٚط
عتتتهٌ َعاظتتتر ٚغت ت َعاظتتترد ْٗ ٚتتتا سؽلتتتًأ
ؾٛا ٥ع َٔ ١خ ٍ٬قرا٤اٗتا اهت ُكت ١ه٪يؿااٗتا
ايكٝلُ ١شٛا ٤عً ٢ايؽ  ٝايتارخي ٞاه تريفٚ ،
عًتتتت ٢ايؽتت ت  ٝايتتتتتارخي ٞاهٓٗذتتتتٚ ،ٞختُتتتتأ
كٛاتتا :إٕ د د يًٝتت ٢ايؽتتعاؽ ٖتت ٞاهتتر  ٠ايتتربز٠
ايٓا ر ٠ايت ضتتاز إىل َسَٗٓ ٜا ايّٛٝددد
ٚاختتِ سؿٌ ايتأ هًُ ١ا تٔ ظتكٗٝا ّد
عتتتاَر ايؽتتتعاؽٚ ،ايتتتت عتتترب يف ت ت اٜتٗا عتتتٔ
اظتتتتتٝاق٘ إيٗٝتتتتاٚ ،عتتتتري ذنرٜتتتتات هؿٛيتتتتت٘
ٜٚؿاعتتتتت٘ َ ٗتتتتاٚ ،يف رسا ٗتتتتاْٗ ٚ ،تتتتا ناْتتتتأ
اصتتتُ يهتتتٌ َتتٔ قؽتت ٖا ٓاٜتت ١ا٭ّ ٚاْتعتتتاٙ
اه ًتتِ ٚؼتت ١ ٬اهر تتَٛ ،ٞدٗتت ١اذت ت ٜح ايًػتت١
اي ر ٝتت ١ايؿؽتتش ،٢ن ا اٗتتا ،ستتت ٢يف ايعٝتتأد
 ٖٚا َا ارى ي  ٣هايعااٗا ٚهٗ ٬ا ثراً عُٝكتاً
جتًتتت ٢يف اًتتتو ايصتتتُ  ١ايتتتت ًػتتتأ إذإ ستتتت٢
ايتت ت  ٜ ٜٔاؼتتتترٖٚا ،إذ نتتتتج اً َتتتتا اَتتت ت و
َ اريف عُت ذانرَٓ ٜٔاقعٗا ٚشذاٜاٖاٚ ،يتٛ
ٜهْٛٛا ق ايتكٛا ٗاددد
 آٜٛتتت٘ :نُتتتا ٖتتت َ ٛتتترٚف د د يًٝتتت٢
ايؽتتتتعاؽ َتوؽؽتتتت ١تتتتتارٜخ اي تتتترب اذتتت ت ٜح
ٚاه اؼرٚ ،عٓا ٜٔٚنتعٗا  ٚاثٗا  ٚراشتااٗا
َٚؽطًشااٗا ٚا ا ٖا دا٤ت يف ايعشح نُتا
ٚر ت ختت ٍ٬إعتت ا ٖا َتتٔ قعًتتٗا يف ر ٝٓٝتتات
ٚمخصٝٓٝات ٚشتٝٓٝات ايكرٕ اهاـٞد

الرائد املبدع
حممّد املاغوط
غياث رمزي اجلرف

(أنتتي تتد أصتتن أ تتنق دع أ تتنل اتتحلمي أن تتد صتت أ أ تت
ي تتت بتت ت
بتتتتد لبا نبتتتتد يءا م تتتتلني م لحنتتتتن م بتتتتل م تت ت ن تتت ي
مخلصستتن ند ع تتد نتتا ن تتدبنيا أ تتن اع ن تتد ءدب تتد نمنل د نتتد
بد حدمل خددعدً )
((ن م قلدن ))

نْ
كتبب املفكبببجل ايبببلّٕ احممٓب ب
أمببببع اّ بب ب م ك مبلمبببب٘ كت ببببُ ا ى بب ب ٌ
مْقف) :ا ى ٌ ٍْ أرّع مثب ر ائب ٗع لبمبَ
اّببببْالٕع ّقماَبب ب املسببببت ع ّ ،ببببَ اّفيبب ب ٌع
ّإرا تَ ب اّف ّ ب٘إلإل ا ى ب ٌ ك مببٍْجلِ مْقببف)إل
ّك مبلمبب٘ اّعا بب٘ اّة ىٔبب٘ كبببا اّكت ب اك ب و
ببًٔ املجلم ٔبب٘ اّفكجلٓبب٘ اّ ب ّ)ه) ا٤اببا اّب
ف تببُ إإ إل ب ٗ إضببلارِ ق ب ّ :ّ٣ٜببٔ اّ ببا
ٍببْ ىف ب اّعا بب٘ اّ٤إإلإل ّإ ب اّ ببا اّببجلٜٔ
ٍْ م ٓ بْ  ٔ،تيب اّجلاٍيب٘ مبً ومبه ّتبلٍْرع
ّتببببلٌِّ ّتا ٔبببب٘ ك اّبببببٔه ّاملْاقببببف اّ ٔ اببببٔ٘
ّا٢قتطببببببببب ٓ٘ ّا٢متن لٔبببببببببب٘ ّا٤و٣قٔبببببببببب٘
ّاّفكجلٓ٘ ّاّةب فٔ٘ ل م٘ع فػ ّ٣لً غما٘ رّح
أّببببببحب ّا ،ابببب ب ّاّ٣مابببب ب ٗ٢ع ّاّت مببببببف
ّاينبببببْ اّفكبببببجلٖ ّا٢غببب ب ا ّاّ لّاىٔببببب٘
ّاّف بببب ب ّا ٢تبببببببال ّا٢اببببببتَ ٣اّابببببببوٕ
ّاّفجل ٓبببببب٘ ّا٤ى ىٔبببببب٘ إإ م ىبببب ب فبببببببلاٌ رّح
ا لاع)إل

ّكتبب ا٤ابببت ب آ ٤ب ب ّاملةببببف املمتب ب و
م ّك ضبْر ت مٔب ّ لم ٙم بكجل ألّ :ِ٣مع
أٌ اّعا بببببب٘ اّ٤إ ضببببببلرو ك بببب ب ّو لبببب ب و
1791ع ّضبببلرو اّعا ببب٘ اّة ىٔببب٘ ك اّبب ب ٍجلٗ
ل و 1771ع إ ٢أٌ ك٣و نبْ أمبع اّ ب م
مب ب ال ج مب ب ّع مب ب ال مبببلٓجلاّ أٌ ٓحوبببب بببُ
مةبفْ ٍبِ ا ٓ٤وإل
أمببببب بهإلإل ا ى ببببب ب ٌ مْقببببب بفإلإل ّاّكت ببببببب٘
م ببّّ٘ٔ١إلإل ّايببلٓا ٍي ب ع ّببٔ لببً احمبب٣
ّا٢وتّ ٣تا ًٓ اّجلأٖ ك اّبػ ٓ اين ّٔب٘ع
ّا٘ٔ ٤ع ّاّفم فٔ٘إلإل ّٔ احم، ٣بْل تببْٓه
رّآببب٘ع أّ قطببب٘ع أّ م بببجل٘ٔ،إلإل احمبببٍ ٣يب ب
ْ،ل قػٔ٘ اّْجً املط ٓ٘إل ٍّي ٓتجم ٙمْقبف
املةبب بفإل ٍيب ب ٓتجمببب ٙمْقبببف اّك تب ب املمتب ب و
بػ ٓ ش اُع ّأرغُع ّأمتُإل
اىظبببجل :املْقبببف ا ٤بببٕع م ّبببك ضببببْرع
اّ ل )6112 937

م حند  - 475الدط 9102 /

إٌ ٍبببببِ اّكمنبب ب و املفطببببمٔ٘ ّمنببببةبفع
املمت مع اّ ػْٓع نْ أمبع اّ ب م ّم ّبك
ضببببببْر تيعابببببم لمببببب ٙمببببب٘ مبببببً املبببببةبفع
ايبٔبٔعع مً مفكجلًٓ ّم جلٔ،ع ّرّاٜبٔع
ّشب ب جلاّ ٛكتب ب إلإلإل ّتطبببع مب ب ّ لمبببٔ، ٙب ب ٗ
نل امل غْ ) اّػئ٘ لم ٙكه ض ٔلع ّلمٙ
ثب فتببُ ّألن ّببُ ّإ لال تببُ اّس ب جلٓ٘ ّامل ببجل٘ٔ،
ّاّجلّأٜببب٘إلإل ّلمبببب ٙاببببٔي رٍْٓ تُ) اّتمف ْٓىٔبببب٘
ّاّ ٔين ٜ٘ٔإلإل ّلم ٙمب ٢تُ ّكت تُ اّطحفٔ٘
اببْا ٛأك ىببا أ اببٔ٘ أو امتن لٔبب٘ أو أ ٔب٘إلإلإل
فنحنل امل غْ رمه املْاقفع ّاّكت ب٘ ّلٓبُ
م ببّ ّّ٘ٔ١اّةب فبب٘ ّلٓبببُ م تكببً ك ٓببْو مبببً
ا ٓ٤و ٍْآ٘إلإل ّم تكً ك أٖ ّقا مً اّ٤ق و
شببببٔ ّ ٝلبب ب جلاّع ببببه ك ىببببا شببببػمُ اّسبببب غهع
ٍّ م ُ ايبٔبٕع ّقمبُ ا٤لظهإلإلإل
ّقف نل امل غْ غل احنبلار إى ب ىٔ٘
ا ى ٌإلإل ّّقف غل ا٢اتك ى٘ ّاّفبجل ّاّبنع
ّمط رٗ ايجلٓ و ّاّظمه ّاّف ب ّا٢ابتالا
ّاّت بببمش ّشبببجلٓ ٘ اّػب ب إلإل ّغبببل املسبببجلّل و
ا٤مجلٓكٔببببب٘ اّطبببببَْٔىٔ٘إلإلإل ّقبببببل أفطبببببع ك
خمتمببف املٔ ب ًٓ ّايبببْل اّكت ٔبب٘ لببً بّببك
ضبببجلاّ ّ٘،لميببب ّ إلإلإل)إل ّكببب ٌ نبببل املببب غْ
تببببببلمٕ اّجلٓ٠ببببب٘ع إى ببب ب ىٕ اّيظبببببجلٗع اببب ب ّع
ض ق ّع لفْٓ ّع ضبجلذن ّع مس ك ب ّع اب وجلاّ
ّمتَكن ّإلإلإل

***
اببمنٔ٘ ملٓيبب٘ قلربب٘ لجلٓببب٘ع تبببع شببجل
ملٓيبب٘ هب ِ لمبب ٙببل  36كببه ميَب إل اببكيَ
قببببلر ّ اّ نْرٓببببٌْ ّا٦رامٔببببٌْ ّا٦شببببْرٌْٓع
ّلجلفببا اببه ابب٣مٔ ) مببً ا اببكيلرإلإلإل
ت قاببببا لمَٔبب ب ،ػبب ب راو لببببلٗ ومٓفببببا فَٔبب ب
آث رٍب ب ع ميَببب ،جببب رٗ كبببا ٗ ىبسبببا لمَٔببب
اّطبببببما ٌ ّلي قٔبببببل اّ يببب ب ت بببببْ إإ اّ َبببببل
اّأ ىعٕإل ّأشَجل اّسبْاٍل ا٤ثجلٓب٘ ّتمبك اّفب ٗ
ه و اّاي و اين و اّجلّم ىٕ) ّٓ ل مبً أقبلو
ٓ

061

اين م و ك اْرٓ٘ع ّ ب ٓ اْر قم ب٘ امللٓيب٘ع
ّْ،ل امللٓي٘ مب و احمػجلع ّقم ٘ اّسبن مٔ ع
ّلبببل كبببا مبببً أقئببب٘ اّبببجلٖع أٍنَب ب قيب ب ٗ
اّ شم اّ ك ىا تبٍ إإ أف مٔ إلإلإل
ك ٍبببِ امللٓيبب٘ اببمنٔ٘) اّ ب ك ب م ب ٘،
جمٔببلٗ كببا ٗ ك اّببباكجلٗ اّت ررنٔبب٘ع ّاّ ب
ت ببببل  ،غببببجلٗ ثب فٔبببب٘ بب ب ر ٗ لمبببب ٙمببببجل آ٤بب ب و
ّاّ طببْرع ّاّ ب ع كبببّكع ألعببا ا ى ب ىٔ٘
اّكة ع اّكة مً اّسب جلا ٛاملابللع إلإلإل) ك
ٍبِ امللٓي٘ اّ ق ل ليَ اّ نٔل جُ  ،بع):
اّ بببمنٔ٘ أو اّبب ب ٍجلٗ إلإل ) ّّبببل شب ب لجلى املابببلع
نبببل املبب غْ لبب و  1731ع ّلبب ص فَٔبب
جفّْتببُ ّضببا ِإلإل ٍبببِ امللٓيبب٘ ت ررنَ ب اّ اوببجل
امللٓببلإلإل ٍّبببِ اّ ببْام اّعفّْٔبب٘ اّسبببٔ٘ اّبب
تت بببببه ببب ب يْع ّايجلمببببب ٌ ّاّفببببببجل ّا٤ىبببببع
ّاي ٌإلإلإل ااتْجيا باكجلٗ اّس لجلع ّااتبجلو
ك ّلُٔع ّا،تمٓا خمتمف كت تُ ّإ لال تُ:
امنٔ٘إلإل اّلم ُ٘ اّ برفَ اّجلّم ٌ
لم ٙأََّّلٔ أا فكٖ قْٔ ِ حاي ىُ
ّم و ،ئي ّ إَّٔ
امنٔ٘إلإل اّعفمُ٘ اّ ت ةَّجلَوِ عجل أّرّ
ٍّٕ تمَْ حقجلاجَ اّف جنٔ٘
ّش جلٍ اّبٍيب
ّظٖماِ م ثّٔ٘ ّ كّٔ٘ ميب بّك ايع:
مٔتَُ ك اّاحجل
ّأض َ ك اّطحجلاٛ
ذنلٍُّ مً اّسن ل اّجلل ُ
ّمً اييْ اي ٌُ
ّمً اّسجل ٔ اّػا رُ
ّمً اّػجل ) ا٤ج٣لُ ّاّػجل ٌُ
فطَُّْ متب مْ٘ أ لاّ
ك ٌْٕٔ ٓ ،يٍ٘ ك قع ر
ىْافبٍُ مفتْ ْ٘،أ لاّ
كحفْاٍِ تي ٖإلإل أفْاِ تميب اّيلاٛإلإلإل

م لمئن ممللنع أصن مملدغوط

ّر،ببه ر،متببُ ا ٤لٓبب٘ اّسب لجلع اّك تب ع
امل بببببببجلٕ،ع اّجلّاٜبببببببٕع ك تبببببب اّ بببببببٔي رْٓ
اّتمف ٓبببببْىٕ ّاّ بببببٔين ّ ٕٜاّطبببببح ك نبببببل
املبب غْ ك  3ىٔ بب ٌع لبب وُ ّ )6112ف)بب ًَ ك
م بش رأاُ ك امنٔ٘إلإل ر،ه ّأّ لي  ٌ ،ك
غبببْ ٛاّبنبببجل  -اّفبببجلح ّبببٔ مَبببي  -غجلفببب٘
مبٓ٣ببببع ايببببلراٌ  -اّ طببببفْر ا،٤ببببل -
املَببجل  -و ب ر اّ ببجل  -ا٤رمْ،بب٘ ّ -ا ٖ
امل ببك ، -ك ٓبب اّمٔببه  -غببٔ ٘ تسببجلًٓ -
ايببببببلّ  -غجل بببببب٘  -اّتبجلٓببببببجل  -اببببببحوٌْ
ّجببي  -اّاببلّٖ ا٤هببجل  -اببٔ اّ ٍببْرإلإلإل)
كن أّ لي اّكبة مبً ايبْاراو ّاملبب ٣و
ّاملب ٢و ّاّ ّآ اّطحفٔ٘إلإلإل
ّمببببً ايببببلٓجل ّبببببكجلع ٍبببب ٍيبببب ع أٌ
اّكببة مببً إ ببلال و املب غْ قببل تُجل ببا إإ
ا٤مل ىٔببب٘ ّا ابببا ىٔ٘ ّا ىكمٔ ٓببب٘ ّاّفجلى بببٔ٘إلإلإل
ّمبببً ايبببلٓجل ّببببكجلع كببببّكع أٌ آ ٤ب ب
املب غْ قببل ىب ل ل بل اّ مببً ايببْا ٜد فبببل مببيع
ّاب ب و ا٢ابببتحب مبببً اّلرمببب٘ املنتببب ٗ لببب و
6119ع ّىبببب ل مبببب  ٗ ٜاّ بببببْٓ ّمسبببب جل لبببب و
6119ع ّكب ٌ قببل ،طببه لمبب ٙمب  ٗ ٜمجلٓببلٗ
اّيَ ر ّبطٔلٗ اّيةبجل لبً ْٓاىبُ اّ٤ل ،ب ٌ ك
غْ ٛاّبنجل) ل و 1721

***

ٓ بببببل نبببببل املببب ب غْ  -كنببب ب تبببببجلٚ
اّس لجلٗ اّجلا،م٘ ائ٘ ض حل – مبً أ بجل اّةبْار
اّبًٓ ،جلرّا اّس جل مبً لاْ ٓب٘ اّسبكهإل وبه
ا  ٘،اّ جلا  ،م ّ٣ك خمٔمتُ ّ ف تجلِ ا٤ىٔبب٘
بْا ر قطببٔلٗ اّيةببجل كسببكه ماتكببجل ّملٓببل
ّ،جلك٘ رافلٗ يجلك٘ اّسب جل ايبلٓا ،ب ٌ
ك غْ ٛاّبنجل)إلإلإل ّقبل ّ ابا لأٜتبُ ّراّ ٍ مب ّ
ك ومببم ٍبببا اّيببْع مببً اّس ب جلع إب إٌ مٍْاتببُ
اّبب ّ ابببا ّرٍب ب حضب ب ّ٘ ّ،جلٓببب٘ ك ىبببا ك
ميجببب ٗ مبببً ،ػببب ى٘ اّببب اي ّ مبببجلِ اّ ببببْٖإل
ٍّكباع جنا لفْٓتُ مً اّتحججل ّاينْ إلإلإل
اىظجل :ا٤لن ل اّس جلٓ٘ع نل امل غْ –
املبلم٘ :ائ٘ ض حل ع)01

إٌ ظب ٍجلٗ قطببٔلٗ اّيةببجل) باو ،ػببْر ك
شببػمي اّيبببلٖ ّا ببلالٕ ّاّةب ب كإلإلإل ّمببع بّببك
فإٌ مفَْمَب مب ال ٓ بتللٕ اّتحمبه ّاّ بج ل
ّاّيب ص ّايبْارإلإلإل ف ّيببل اّ اثبٕ اّ جل بٕ مٔب
مفَببْو اّيةببجل مببً مفَببْو اّس ب جلإلإلإل ّ ب اّيبببل
امل ضببجل ىظببجل إإ أٌ مفَببْو قطببٔلٗ اّيةببجل ٍببْ
مفَْو ملٓل أّ ،لٓا ك اّكت ٘ اّ جل ٔ٘ع إٌ
م ٓكبببببً م بببببت رّا مبببببً (ببببب ر اّػبببببجل )
ا لالٔ٘ ّاّيبلٓ٘إل ّمجل ٚايلٓا لً ا ٓب ع
اّببلاومٕ) ّبطببٔلٗ اّيةببجل اّبببٖ ٓسببكه ببلّٓ٣
ّإلٓب ع احمب رمٕ ك اّبطبٔلٗ اّ جل ٔب٘ اّبلرب٘
ّايلٓببلٗع كإٓببب ع ببْرِ اّببْ ٌع ّو ضببتُ
اّعجل ّاّتعجلٓ ع ّم تُ اّتكبجلار ّاّب ا إلإلإل
ّاّ ببب١ال :إإ أٖ مبببل ٚتتػبببنً قطبببٔلٗ اّيةبببجل
إٓب لب ّ اومٔب ّ ٍّبه تفب ي ئتَب إمك ىٔب و
إٓب لٔ٘ اومٔب٘  ٢قببَب ئب٘ قطبٔلٗ كتابا
ّفم ىظ و إٓب ع اّأبا اّ جل بٕ اّْا،بلع أّ ّفبم
ىظ ب و إٓب ب ع اّتف ٔمبب٘ اّ جل ٔبب٘ ٍّببه ااببتع لا
اّبطببببٔلٗ امل غْجٔبببب٘) قبٔببببم ٍبببببا ا ٓببب ب ع
اّلاومٕإلإل
ٍ ٍي أر ٚاّ ْ ٗ إإ امل غٕ مفٔلٗ ٤ىَب
م ب اّببا تببة أاببٝم٘ ج م ب٘إلإلإل ك لبب و 1726
ااتحلثا جمم٘ ا ٦ا ) اّا ّتٔ٘ ب ّ ّبػب ٓ
اّ ٤ا ٤ب ٛع أل ب و فٔببُ ىسببجل مب ب ل نببل
امل غْ لً ضحٔف٘ ا٤ىْار) اّا ّتٔ٘ع ٓتيب ّل
فٔببُ خنابب٘ جممبب٘ ش ب جل) اّ ب ك ب ٌ ٓيتنببٕ إإ
أاجلتَ ثه اىفطه ليَ إلإل ) ك ٍبا املب ل ٓبجلٚ
امل ب غْ أىببُ قببل ٓكببٌْ اّتعببجل ك ا٢حني ب ٛ
أمبب و لظنبب٘ اّبب اي اّػجل ببٕع ّاّتَبب و مبب مبب
ّدنببْ ببُع ّمب رىتببُ ضببلف٘ ّالتا جب ّ ب ّ اي
اّ جل ٕع ٍْ اّ ا املا شجل كبا احممبه اّْاغبع
ك مب ٓٔ بببي اّفئببب٘ أفَنبببُ مٔبببلاّع كك تبب
قعبببع ىةجلٓببب٘ بببٔع٘ ًٔبببا شب ب لجلاّع ّشب ب لجلاّ
،لٓة ّ لم ٙغجلارٍه ٌّ إرا تٕع ٍْ أٌ لب٘
ٍببببِ ا مببب٘ غبببحمْ املٍْاببب٘ غبب قبب رًٓ لمبببٙ
اّس جل ا٤ضٔه امليب ِإلإلإل)
وْل امل جلك٘ مً
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ّٓت ببب ٛل املببب غْ ك إ،ببببل ٚفبببببجلاو مب ّببببُ:
كٔببف ٓ ٢فَببه ٍبببا اينَببْرع ّٓتج ب ّ مببع
غجل بب٘ ْٓاببف احم ب لع ٍّببْ ٓت ببكع ك شببْارع
ّيبببلٌ لمببب ٙىفبببب٘ ا مبب اّةببب ك اّربٓعبب ىٕع
ّا ٤مب٘ اّب ٓ ىَٔب مببً مبجلا ٛاّػبا ّاملعببجل
امليَنببببجل ٍّببببْ  ٢ذننببببه ك ببببٔ٘إلإلإل)إل ّٓكتبب ب
ا٤اببت ب اّسبب لجل مطببعف ٙوػببجل) ّٓت بب ٛل:
نببل املب غْ ٓ ب ع إبا مب ٍبببا اّت ببا ع
حىُ جمجل ك ت ّبعع ىةجلٓب٘ع ًبِْ شب لجلاّع
ّش ب لجلاّ ،لٓةببُ ٌّ إرا تببُع فَببه ٓيظببجل اّيبببل
ا دنبب ٕ أّ اّ ببميب ا ٌ٦إإ ٍبببا ا٢لبب ا )
ىظبببجلٗ ملٓببب٘ أّ مبب ٗ ٍّبببه دنبببلٖ البب ا )
ش طببٕ قببلٓه ك تي ب ّل مفَببْو قطببٔلٗ اّيةببجل
اٌ٦ع ّإإ أٖ مببل ٓ ٚببتعٔع ىبببل ٓت ب جف مببع
ظببب ٍجلٗ قطببببٔلٗ اّيةببببجل ّٓٓ١ببببلٍ ع أٌ ٓببببجل ٚك
كت  ٌ ،ك غْ ٛاّبنجل) جمنْل٘ مً قعع
اّيةبببجل اّا بببٔع٘ ( ٢جل ببب٘ راٜبببلٗ) مبببً (بب ر
قطٔلٗ اّيةجلع ّقل تْقف ػَه ليلٍ أكةجل
مم تْقف ليل ( ر ا ب٘ ّ( ر ،٢بب٘إلإل
ٍّه اّسب لجل مب ك ال افبُ اّببٖ قبل ٓجلغبٕ
لببببْاو ىبلٓبببب٘ ّإ لالٔبببب٘ تتن ببببك ٤ضببببْل
اّس جلٓ٘ ّت تمَه اّ ايإلإل
اىظجل :ا٤ااْع إ ٤ع مطعف ٙوػجلع
اّ ل )0995 - 524

لمببب ٙكبببه ،ب ب ل ٍببببِ ا٤ابببٝم٘ ّغ ٍب ب ع
قت إإ ر ٘ٓ٠ىبلٓ٘ اوتط ضٔ٘ع مةبف٘ ّ،جلٗ
ّ ٔلٗ لً كه ل ف ّق جل ّإقح و ّرغاب٘ ك
اّتف ببٔه) أّ اّتا ببٔ ) ّتببجلف اّرباغن تٔبب٘
رفػ ّ ق ج ّإلإلإل

***
كتبب ب ىسببببٔل اّسبب ب جل اّ جل ببببٕ امل ضببببجل
ّاّجلاًٍ نْ رّٓش):
إلإلقٔ ائ ٗ
فْ ا٤ريع  ٢قا اّعػ ٗ
قٔ ائ ٗإلإل قٔ ائ ٗإلإلإل
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ّق ل اّس لجل أهل معجل):
ْوُ كٕ ذنٔ اّْجً
ذنٔ ملً
حنً اّْجً
إٌ م ٓكً ي كجلر ّ آمي ّ
م ّع ّم ٓكً ُ،جلَّاّ
ّم ٓكً
ف ٣لسي إلإلإل ّ ٢ل ص اّْجً
ميببب أكةببجل مببً ث٣ثببع ل مب ّ ألمببً نببل
املب غْ أىببُ قب و لمبب ٙؤ ىبب٘ ّجيببُ ) ّأ ّٓببف
كت ّ كجلاُ كبا ا لٌ٣ع أجمبم لمٔبُ اابه:
ابببحوٌْ ّجببيإلإلإل ّّكبببً أٖ ّجبببً ٍببببا اّببببٖ
ابببٔ ْىُ شب ب لجلى ّك تايببب ابببٔ ٌْ اّبببْجً
امل ّرد ّجً اّعػ ٗإلإل ّجبً اّبنبع ّاّبَبجل ّاّببل
ّاّف ق٘إلإل ّجً اّظمه ّاكْاٌ ّاّباْر ّاّ جٌْإلإل
أ ٌْ اّْجً غ ا ب و ّغب ايبجلإلإل اّبْجً
غب اّكببجلٓه ح ي  ٜبُإلإل اّببْجً غ ب ا٦مببً ّغ ب
اّ ببب لإلإل اّببببْجً اّبببببٖ ٓطببب ر كببببه شببببٕٛع
ّٓ تم كه شٕٛإلإلإل
ٔببببهع مببببجلحع
ابببحوٌْ ّجببببي) كتببب
ممتعع م١مع ا وجلع متَكهإلإل ع فٔبُ نبل
امل غْ لم ٙأري ّا،لٗ ع ا٤غلا د ع اّمٔبه
ّاّيَ ب رإلإل ببع ا٤مببه ّأّ بحبإلإل ببع مببجلارٗ اك ب اٜه
ّغػ اّ م إلإلإل ّجنع ك تبلٓه ضبْرٗ ملب ٓ ىٔبُ
ا ى ٌ اّ جل ٕ مً  ٛ٣مبً أ ابُٔٔع ّمةبفٔبُع
ّميلِع ّشجلجتُع ّأمَ ٗ إل٣مُع مكةفبّ بّبك
اّببا ٛ٣اّكببة اّْمببِْ ك ببّ ٛ٣ا،ببل ٍببْ فبببلاٌ
ايجلٓ٘ اّ إٌ فُب)بلَو غبلو ائب ٗ اّْمبُ اّةب ىٕ
ّمنببْوإلإلإل كت ب اببحوٌْ ّجببي) شببَ ٗ ف م بب٘
ض ب ق٘ لمبب ٙمجل،مبب٘ مظمنبب٘ مببً  ٔ،ب ٗ اّ ببجل ك
اّ طببجل ايببلٓا إلإل ) ّاّكت ب ع أٓػ بّع ٓ ب
اّةبب٘ ّكمنبب٘ ك مب ٌ اّكببب ّاّجلٓب ٛع ُّٓ ٔببل
َ  َٜاملفبْ إلإلإل
إَّٔ
اىظجل :احوٌْ ّجيع

***

نل امل غْ ع ع)00

م لمئن ممللنع أصن مملدغوط

ٍبِ مب ر ٘ أّّٔب٘ مبْم ٗ ّظب ٍجلٗ إ لالٔب٘
مبببلٓجلٗ ّلرااببب٘ ّاّاحبببا ّاّتحمب بهإلإل اًَب ب :
نببل املبب غْ إلإل ّظبب ٍجلٗ  ٓ ٢ببتعٔع أ،بببل أٌ
ٓسببٔع ْمَببُ ليَب ع ببه  ٓ ٢ببتعٔع أ،ببل إ ٢أٌ
شعِجلٍَ إلإلإل
ّْٕٓ ّمَُ َ
ّ ببلإلإل ٍبب أىببببا أقبببلو ّمببب ر ٟايطبببٔف
املب جع اّس جلٓ٘ ّاّيةجلٓب٘ امل تب رٗ ّسب لجل
ّك تببب ب مببب ب بببببجلح ٓ بببببتللٔي ع ّرن جايببب ب ع
ّٓ كً ،ي مجلى ّشػ قمْ ي إلإلإل

ٓيَ لً ضلرٖ
ّٓجلفع كتفُٔ لم ٙشكه ّر إلإل
ّرػٕإلإلإل

ا٤لن ل اّس جلٓ٘ ع004

آٍِ كه أ يٙإلإل ّْ أاتٔبظُ باو ضا ح
فحر ٚاملب ٍٕ ّامللارب ّاي م و
م تيب وٍ ّجح ّ َ ا كيُ
ؤ م ّ تياع ْ،ك اّك٣
٤ملَ امللٌ ّايلاٜم ّاّربمل ى و
كةا ى ّ رممُٔإلإلإل
آِ كه أ يٙإلإل ّْ أكٌُْ ك ٍبِ اّمحظ٘
نْم ّ قجلٓ٘ ٔلِ
لم ٙاجلٓجلٕ غجلٓ
ّقاَ ابفٍ غجلٓ
ّامجلأٗ لجْ م تبع لٔي ٖ لمَٔ مً قاه
ت حّيع
ٍّٕ ت طجلُ ميلٓمَ املامٓه فْ مأي:
مً أٖ  ٣أىا ٓ ي
فحمٔاَ ّاّلمْعُ  ٥لٔي:
آِ ٓ ملتٕإلإلإلإل

خم د م احل ة ننثل ة:
ليلم أرىْ إإ لٔئك اينٔمتع
أ،مه ّػجلّ ع ايا ل
ّاّ ّار اّجلا،م٘ ليل امل ٛ
أش جلُ أٌ كه كمن و) اّ م
جْع ي ىٕإلإلإل
ّبل كيا) ّٕ ّجي ّ ّ ،ى٘
ّ ،ى ّ جفٔف ّع ٓجلافبي ميب اّعفّْ٘
ْٓو ك ٌ ش جل اّػججلٖ
َٓٔهُ ك غجلف ك ح ٘إلإل
ا٤لن ل اّس جلٓ٘ ع072
ك ّطا ح اّباٍ إإ ايبْل
أكت ُ ك اّظ٣و
ف بٍيب ٔلاّ ٓ ،مب و) اّلو ٌ
،ت ٙم أللِ أمٔ قمنٕ مً أض ٕ
ّاوفمِ ٓ قميب ايجلٓع كةجلِإلإل
كمن قُجلٔعَ ٌ أّ قجلَّكَاِ ات رِ
ففٕ ،يججلتٕ أّْو ماهٌ أهجلُ
ا وُ أّراقٕ ٔلٖ
ْٓ ُّ اّػي ٛإلإلإل
ٍّ ا لَ٘ امللاٍنُ
كاػٕ
ا٤لن ل اّس جلٓ٘ ع29
مً أّرثي ٍبا اكَمَع
ٍبا اّلو املبكْر ك ّفَل ايامٕإلإلإل
ائ ٗ ممم٘ ك ملعجل  ٣م ٛ
آِ ٓ ،أا
ك يجل  ٣ضجلاخ أّ قتمٙ
لاة ّ أا ُّ شج ل ّ حإ
فحغحك كة اّ
املحا ٗ ّٔ ا ٍي
ّأغنُ ع برالٕإلإل ضػ اّع ضػ ا
ك اّ ْ أّ املكت أّ ضف راو ا ىبار
أك أشجل ُ ك ّيأب
إىَ ٍي
بّك اّػجلٓ اّبٖ ٓط ل إإ ضلرٖ
ك املَلإلإل ك اّجلَّ،ه
كحىي افٔي٘ أّ قع رإل
فحى قع ّ
***
م كيا مجل ْج ّ إإ رهٕ حباه اجلِ
ّليلم ٓيَنجلُ املعجل ك اّسْارع
ه حباه مسيبُ
ّ تم ٞا ٤ق٘ ّا١ب ّا ،ّ٤ل
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ا٤لن ل اّس جلٓ٘ ع211

مع تػجلٓل) اّا ٣ه ّ ق ق٘ اّ ط ف
أى شلُ َ اهلل ٓ أ ٕ:
عِ ع ايع ّامل مْم و لي
ّت لَ َّنمهِ ،ع مٕ مً اّسْارع
قاه أٌ تعنجلىٕ اّجلٓع
أّ ٓا ةجلىٕ اّكي اٌْ
ٍبا اّبمه أْر ىٕ ،تفٕ
م ٓ اجي ّ إّ ٢ق ىٕ إُّٔ
ّ ٢رضٔف ّ إّ ٢مجلَّ غي لمُٔ
ّأى أتا ُ ك ملحوْب
ك ّ ٜجل ك ،منُإلإلإل
إٌ قمنٕ ٓسهُّ راٜح٘ ايرب
كن ٓسهُّ اّبكجل راٜح٘ ا٤ىةٙ
م إٌ ٓجل ٚضفحّ٘ ٔػ ٛ
،تٓ ٙتْقٓف مجلت س ّ
ك ّمظ أم و ى فبٗ مفتْ٘،إلإلإل

ا٤لن ل اّس جلٓ٘ ع202

بببل (جل ببب٘ ملبببلٗ أاببباْلع مبببً اّسبببَٔم
ّاّببب ب ف ك اّبببببْجً اّ جل بببببٕع اكتسبببببفا أٌ
ا ى ٌ ّٔ مً اّػجلّرٖ أٌ ٓكٌْ ك مبيجه
أّ أٌ ٓػبببع أىفبببُ لمببب ٙقب ب رّرٗ غب ب مفتْ،ببب٘ع
ّٔس جل حىبُ لمبّ ٙشبك ا٢وتيب ع فببل ٓكبٌْ
لم ٙقن٘ ماهع أّ ك ،لٓبب٘ ّٔنبٌْ بجلٖع ّمبع
بّك ٓس جل حىُ لمّ ٙشك ا٢وتي إل
كببببّك ّبببٔ مبببً اّػبببجلّرٖ أٌ ٓكبببٌْ
ا ى ببب ب ٌ جببب ب ّ ّ )فَٔمببببب٘ ّاّببببببجلّ ّاّينبببببْر
ّضجلو و جبجل اٌع ّكبٕ ٓسب جل حىبُ ٓ بٔش ك
غ ببب٘ فببببل ٓكبببٌْ ك ،فمببب٘ راقطببب٘ع جب ب ّ

 ٢ت م و ّا٢حني ٛاوع ّمع بّك ٓسب جل حىبُ
ٓ ٔش ك غ ٘إلإلإل
احوٌْ ّجي ع 244

ْٓاٌ قجلارٗ املْمب٘) ّيب

ج ّ  :ليل
املٜ٣ك٘
اّابب ب ٜع :ليببببلٖ ٓببببْاٌ كٔببببف تجلكبب ب
املْم٘)
اّع ّ  :تحّٔف مً
اّا ٜع :أ جل اّس جلاّ ٛاّكت اّ جل إل

***

مةبف :إباّع ألعي كٔمْ ،جلٓ٘إل
اّا ب ٜعّ :ببٔ ليببلٖ اببْ، ٚجلٓبب٘ ااببت ا
ّتطلٓجلإل
املةبف،ّ :جلٓ٘ اّت ا
اّا ٜع :ملسنشإل

***

ّ،لٓبببل

مببب ّل :ليبببل وسبب م بب ك
مربّو
اّا ٜع٢ :ع ليلٖ ظجلّ م ك ٘ ّش
مربّوإل

احوٌْ ّجي ع029

إلإلى بهإلإلإل كببه قطببٔلٗع ّقٔةب رٗع ّّْ،بب٘ع
أّ ٍببجلٗع أّ لطببفْرع أّ اببٔنفْىٔ٘ع أّ قطبب٘
 ،ب ع أّ أض ب ع متس ب ك٘ع أّ بكجلٓ ب وع أّ
ضلاق٘ع أّ ّف  ٛملالأع أّ تجلايع أّ جفّْب٘ع أّ
ل ّ)ه متفْ ع أّ ج ّ جملع أّ شب لجل متنٔب إلإل
ّكبببه مبب ٍبببْ ٔبببه ّىببببٕ ّ،يبببٌْإلإلإل ك ٍببببا
اّ ب ب م ٍبببْ ٍبببل ل بببكجلٖ ممَبببْر تنةب ب ل
ايجلٓ٘)إل
أ
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اّ ٍْر

مصابيح الروح
د.عبد اهلل الشاهر

مصابيح الروح
د .عبد اهلل الشاهر

يف شَٔ املوت..
يضبح األحياء أدوات َبترية..
قابًةٍ ألِٕ ..تتخوٍَ ،وتتبدٍَ..
حيٓٗا..
يضبحُ اإلْطإَُ ،ادةً طيعةً يًتػهٌِ..
يطكطُ ايفهسُ
ومتوتُ ايسوحُ..
ييبكى ادتطدُ..
َعًٓاً خالصَ٘ األبدي..
يف َجٌ ٖرا ايصَٔ..
ال إْطاْيةَ يإلْطإ..
وال وطٓية يًوطٔ..
وال قداضة يًُوت..
وال َعٓى يًهًُات..
عٓدٖا..
يفكد اذتصٕ يوْ٘..
ييضري زَادياً..
أو حيادياً..
ال حيسِّىُ غيئاً يف ايرات..
ويف َجٌ ٖرا ايصَٔ..
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يهوٕ ايتػصٍ..

ني تػعَّ ْػاطاً..

بايػد ايري ال يأتي..

حنو غدٍ أفضٌ..

جمسد صدى يهًُات..

فاحبح يف َفهستو..

نًُات تضطدّ حبواجص ايوِٖ..

عٔ وٖج ايهًُات..

ايوِٖ ايري يبتًع اإلْطإ،

اييت توصًو إىل َضابيح اذتياة..

ايري يٓػد اذتياة..

ني تضٌَ إىل ايتفاؤٍ..

حيٓٗا..

ايتفاؤٍ ايري حيكل ايٓجاح..

ختبو جروة ايًػة،

فٌٗ مبكدوزْا..

اييت حتكل ايفسح،

ايوصوٍ إىل ذيو..

ايفسح ايري يبين جمد اإلْطإ

ضؤاٍ بسضِ اإلجابة..؟

يف َجٌ ٖرا ايصَٔ..

وبٗية ْاصعة ايططوع..

يبخح اإلْطإ..

ٖي اذتسوف اييت تضيء ايكًوب

عٔ يػةٍ تٓبض باذتياة..

ني تفيض حٓاْاً..

ني تكاوّ املوت..

يتهوٕ َفاتيح..

وجترِّز ايفسح..

ملػاييل اذتياة..

عٓدٖا تهوٕ ايهًُات..

وَداَيو يبٓيإ َٓػود

ْبض اذتياة اييت تٗصّ املوت..

وَػاٖد ذتًٍِ..

مجيًة..

يبدي وجداً..

ٖي ايهًُات املػُطة بايعػل

يفيض عطساً..

املعطسة بسائخة األزض..

يصنِ األْوف..

املصيٓةُ بٓػوة األٌَ..

فتٓطاب ضالضة اذتسوف..

املفعُة بايٓػاط

إىل شوازيب عػكٗا..

ايري جيسي اذتياة يف غسايني ايوجود

عػكٗا املبًٌ بٓدى اييامسني

بعدٖا ..تػدو اذتياة..

فاحسص عًى اَتالنٗا..

توقاً ..وطُوحاً..

ني تهوٕ ايبوح..

ذيو ألٕ ايهًُات..

ايري ال تٓتٗي نًُات٘..

َضابيح ايسوح اييت توٖجت..

ييهوٕ َضدز ـ ضعادة يو..

َٔ داخٌ ايٓفظ..

فٌٗ يٓا..

068

مصابيح الروح

إٔ ْبًؼ ايطعادة..

فاخرت يوْو..

عرب َطازات اذتسوف..؟

حب جاً عٔ بكعة ووءٍ في٘..

ذيو نػف ال بسٖإ عًي٘!!..

ني ال تػسمَ يف أتوٕ ايالوعي..

احبح يف ذاتو عٓ٘..؟!!

ايري ال يسيو..

وَدٖػة ..تًو األغاْي..

َٔ أي يوٕ أْت..؟

اييت تعيد تواشٕ ايرات..

فٌٗ يو إٔ تضٌ..

يف قسازٖا وجوابٗا..

إىل صفاء يوْو املفضٌ..

يف تأيكٗا واْػدادٖا..

تًو قدزة..

متاٖياً َع ايٓػِ..

حتتاج إىل اْتُاء!..

ايٓػِ ايري يدوشْٗا..

وَا بني ادتُاٍ وايبٗاء..

تًو خمتربات ايسوح..

وايدٖػة وايسوعة..

فاطًل َطاحاتٗا..

ضوى دزجات يوْية ـ

ني تهوٕ َطابكة..

توصًو إىل اْتعاش ايسوح ـ

ملطاحة وطٔ..

اييت تفيض باذتب..

ونٔ واثكاً بٓتائجٗا..

اذتب ايري تصدٖي ب٘ اذتياة..

ني تبًؼ االْطجاّ..

وتستكي..

فٌٗ ضًُو املوضيكي..

ييبتعد غبح املوت ..ويتالغى

جاٖص يالَتخإ..؟

اذتب ايري تطُو ب٘ ايٓفوع..

تًو غجاعة املواجٗة!!..

وتفيض غٗاَة ونساَة..

فاحسص عًى متجًٗا

وتُٓخي ب٘ نٗوف ايظالّ

وزائعة ٖي األيوإ..

فهٔ عًى قدزٍ َٓ٘..

اييت تعيد انتػاف حواضو..

تبًؼ ايطعادة..

حبجاً عٔ اذتكيكة..

ونٔ عًى ثكةٍ..

ألّٕ بداٖة اذتواع..

بإّٔ َٔ ميًو اذتب..

تططيحٌ يًوعي..

ميًو اذتياة..
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