جممة أدبية شورية يصدرها احتاد الكتاب العرب يف سورية
العدد املزدوج (  ) 185- 185أيمول وتصرين األول  / 5152 /الشنة الثامنة واألربعون

املدير املسؤول ورئيس التحرير
مالك صقور
مدير التخرير
فمك حصرية

ــــــــــــــــــــــــــــــ

هيئة التخرير

د .عاطف البطرس
د .رضوان القضناني
أ.د .عبد النيب اصطيف
د .عبد اهلل الصاهر
د .حمند رجب
د .ماجدة محود
د .نزار بريك هنيدي
د .ناديا خوست
د.جواد بكفموني

أمني التخرير

مرينا أوغالنيان
اإلخراج الفين :وفاء الشاطي

لالشرتاك يف اجملمة

داخل القطر لألفراد
داخل القطر لممؤسسات
في الوطن العربي لألفراد
في الوطن العربي لممؤسسات
خارج الوطن العربي لألفراد
خارج الوطن العربي لممؤسسات
أعضاء اتحاد الكتاب العرب

 5111ل.س
 5011ل.س
 8111ل.س
 55111ل.س
 55111ل.س
 55111ل.س
 011ل.س

المراسالت باسم رئيس التحرير
اتحاد الكتاب العرب
دمشق ـ المزة أوتستراد /ص.ب3230 :

هاتف 0117240 :ـ  0117242ـ  / 0117243فاكس0117244 :
البريد اإللكترونيE-mail:mawkif@tutanota.com :
موقع اتحاد الكتاب العرب عمى شبكة اإلنترنتwww.awu.sy :

محتويات العدد
;

االصتتاحقة
بني حضارتني

عاظك صؼور

اظدرادات
=7

عا اظعؾؿاغقة

د .غادؼا خودت

23

أدب ادلؼاوعة

عـرية اظؼفوجي

>8

ادلـفج اظتارخيي اظػين واظؼدرة سؾى اظتؼوؼم

األدبي

أ.د .ممدوح أبو اظوي

>9

ضصقدة اظـثر عازاظت تـتظر

ػقالغة سطا اهلل

::

اظشعر ادلؼاوم بني اظوزقػة اظتارخيقة واظػـقة

د .غذؼر اظعظؿة

55

إدشار آالن بو (دريتا االضطراب وعوت طل حب)

طـعان اظػفد

65

أغا واظسادس عن تشرؼن /أطتوبر

أمساء يف اظذاطرة

73

أبو خؾقل اظؼباغي (عسرحي سبؼري ...وعودقؼي

عبدع وعن رجاالت اظػؽر اظتـوؼري)

د .حسني مجعة
صؾك حصرؼة

اظشعر
79

إىل بطل تشرؼن

>7

وطان تشرؼن

>:

يف سقون اظشام

;>

طن رصقؼي

صابر صؾحوط

جفاد راػر بؽػؾوغي
دعقد اظصؼالوي
صاؼد إبراػقم

=>

صرح اجملد

ضحطان بريضدار

>>

أؼا جرحاً

سؾوش سساف

?>

اظؼصقدة اظقعربقة

حمؿد رضوان اظداؼة

?:

ودؼعة حب

سقسى دروؼش

;?

ضراءة يف ععجم اظصؿت

عـري خؾف

محتويات العدد
اظؼصة
??
;70
>70
779
;77

أجل دـغػر ألغـا حمؽوعون باظورن

ضرار صعب

اظصاظب ادلصؾوب

أضاغقمُ اظوجد

ضجقج اظصور

عرؼم خري بك

حسام اظدؼن خضور
سؿر احلؿود

ظقـدا إبراػقم

حـان دروؼش

طؾؿات ختاصر األحزان

سوض دعود سوض

789

ذفرزاد يف زغزاغةٍ أرجـتقـقّة

أداعة إبراػقم

797

عع اظشاسر توصقق أمحد

عريغا أوشالغقان

=79

اظورن اظروحي

غزار جنار

;7:

إؼؼاسات دراعقة يف عراؼا اظتؾؼي

>77

غاصذة

حوار اظعدد
رأي

ضراءات غؼدؼة

عدارات اظؾغة اظرائقة يف اجملؿوستني اظشعرؼتني

حمقي اظدؼن حمؿد

ضراءة يف جمؿوسة اظشاسر عرتضى اظعذبة (ضؿر

د .سبد اهلل اظشاػر

أراجقح اظشعر وعقساء زؼدان

د .ؼادني صاسور

=;7

(رمبا ..بعد أن ..وررقٌ بال سشاق)

;<7

وأعـقات)

7=0
7>0
;80

د .صاؼز اظداؼة

درادة يف ذعر إبراػقم عـصور

رواؼة زغاة عا بني اظواضع وادلودقؼا واخلقال

رجاء ذاػني

حمؿد أمحد اظطاػر

?80

ضبل اظغروب بدععتني ..إؼؼاع إبداسي وشـاء صاعت

ععني محد اظعؿاروري

889

مجقعـا خرجـا عن ععارف اجلـود

وصقق أدعد

وإىل ظؼاء

لْح٘ الغالف للفياٌ
ّالرت مْراض
Walter Moras
)(1856-1925

رساو أملاىٕ اطتَز بزسه املياظز الطبٔعٔ٘.
سخزتُ الطبٔع٘ فخّلدٍا يف لْحاتُّ ،رسه بظغف اجلبال ّالصخْر ّاألطجار ّاألىَار
ّالظالالت ّالبخريات ّالغابات يف الظزّم ّيف الغزّب .رمسَا ّالظنص تظع يف نبد الشناء
ننا رمسَا مشزبل٘ بالضباب ،يف خمتلف الفصْل ّاملياخات.
حظٔت طبٔع٘ (بزلني) ّضْاحَٔا باحلص٘ األنرب مً لْحاتُّ ،قد مسٕ بـ"رساو بزلني"
طٔل٘ حٔاتُ.
اتشه أسلْبُ بالْاقعٔ٘ املظْب٘ بلنش٘ مً الهآب٘ ،إال أٌ البشاط٘ ّالعنل ناىا اخلط
العزٓض للْحاتُ اليت عهشت طذرات اىطباعٔ٘ أضاءتَا ألْاٌ اخلزٓف الدافئ٘ الشاحزٗ.
عجّت لْحاتُ بالتفاصٔل اليت أنشبت املياظز الطبٔعٔ٘ دفئاً استجيائٔاً ،حت ٙيف
اللكطات الجلجٔ٘ األنجز بزّدّٗ ،تُعد لْحاتُ حال٘ فزٓدٗ مً تْحد اإلىشاٌ مع الطبٔع٘.
تزّج عاو ّ 2881أجنب ابيُ (بزّىْ) الذٖ أصبح بدّرِ رساماً لهيُ مل ٓصل إىل
طَزٗ ّالدِ .
مً أطَز لْحاتُ" :الغاب٘ يف الظتاء"" ،ثلْج الكزٓ٘"" ،ىَز ٓعرب الزٓف"" ،خزٓف
الغاب٘"" ،حبز الظنال"ّ "مزنب الصٔاد".

تزمج٘ ّإعداد :مريىا أّغالىٔاٌ

حدوث الشهر

بين
حضارتين

مالك صقور

يف كتابهااا أثاااحلض اة ااارر اليفااورور يف اة ااارر ا اارورأ
ثناولت الباحثر الدكتورر لوناا سيفا  ،ثالقاي ح اارثع ياروقتع ماا
التااااحلض الكااابض يف كاااا ح اااارا :ال اااا هماااا اة اااارر اليفاااورور
واة اارر ا ارور ،وذلاك قباا ماوالل اليفاود ا يفاو ،:باع  5151ا
)5805
()1

وقول اب خلدون يف مقدمتا :نن اة اارر هاي احاوال يالوار
زائدر يلى ال روري م احوال ال مران زوالر ثتفااو :بتفااو :الرفْها:
وثفاو :األمم يف القلر والكثرر ثفاوثاً غض منح ر وثقع ْوهاا يناد كثارر
التفن يف انوايها واصناْها ْتكون مبنزلر ال نائع وحيتاج كا صنف
منها القَوَمَر يلو :وا هرر ْو:

ووشااهد اباا خلاادون يلااى ح ااارر الشاااو ْوقااول ورداا ت
اة ارر ويوائدها يف الشااو مانهم ،وما لولار الاروو ب ادهم داتمائر
دنرْ ،كانوا يف غاور اة اررأ

( )1د .لينا حمسن :أتثري احلضارة السورية يف احلضارة املصرية [ 5151ـ  ]5805قبل امليالد ـ وزارة الثقافة اهليئة العامة السورية للكتاب،
دمشق.9852 ،
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متلددذلبطحثسجددَلبطددذس وسٍلةلػذذػددَلبطش ددث لطذسبط د لثلاددفل كؼيددَلبذتلددثسٍل
(سؼـددحظض ولهػىـددُلػـددحظضلبذتلددثسٍلوجددعلبط حددوسلبطجذددثةلطظؼددىو لهرسه ددمل
بطـثجتددَلاددفلجتثسيفلددثلةلطددىيلثلبطددذبْؽلهبطددذىله لطظوؿددوغلل لب لددعلهب سؼددعلةل
ب خالزلهب د لهبط ؼشىعلهبطففووليفثإلكدث َلل لػدثلوظيدملبلط حدوسلبطالسدرلػدفلبإلؿ دثزل
بملددثدٌلهبطـددـثاً لهىشددوقلػددفلؿ ددثزلػددى ل هل ػددَ ل هل ٓددَ ل هلزتؼواددَليفؼددشىَ ل
ى وب شل يملبط ؼيضلهبط ؼثىض لهكزبلسظملىظثاذلهىظلؽلةل حوسلبطحؼشىَلبطدزٌليفدذهسنل
ىذ عليفثطرتبخلبإلؿظثؿًلل لب ػثؾول ل
ـحظرلبطحثسجَلبطدذس وسٍلطيـدثلستظدف لػدفلؿؼدضٍلبذتلدثسٍ لهكلدزنلبطـؼدضٍلددذل
متتلةل سكـثلبطىشيفيَولهكزبلػدثلىؼدلذلطدم لهىذدشليفدملهىىدرتخلبملشسخدوقلػدشدثله شيفدثل
يفضقلططوسىثصلكًلػلذلبإلؿظثؿيَلهػلذلبذتلثسٍولهبذتلثسٍلبطظوسىَلبطذذوَ لكًلبطيتل
خشدتلل لبطىثمللؿ ثدثلسلثسىثل فشدتليفمولكزبلبإليفذبعلبذتلثسٌليفظد لدـثسيدم ل
ه ثْذ ددملاظددُلسلدثسبتلبطىددثمللسظالددث لكددزبلبإليفددذبعلبكددثؾلكددولبس ؼددثخلبطش ثيفددَ ل
ههكعل(ب ظذىَ ول لزبلبالس ؼثخ ل هلبالخرتبع لىىذلثوسٍلاظؼيَ له ثحتدَلثذث يدَول
سثؿتلكًلب طثغلبطزٌليفُينلاظيملبط حوسلبذتلثسٌ لهػثلؿ رلاـملػفلبطحدذّليفىؼظيدَل
بط ضسىخ ل ه وثيرلب سذبخلبط ثسغتيدَلله ظدذيظلث لهسفهلدثلػدفلبطلديثعليفثطـظدحَلطىظدؽل
بط ثسىخلاظُلطحيعلبملجثغل( 1ول ل
طذذلبؿفشدلبملؼشزلبطىشيفًلمبيضٍل شىذٍلكًل قلػؼشدـثلبطىشيفًلكولػلدذلبطدذىثؿثتل
بطظؼثهىَول ذوغلبطذس وسٍلبطحثسجَ:ل" لًل ىحّشلةلسذيذ لثلافلاؼرللؿظدثؿً له حدوسل
ذتلثس ـثلبطىشيفيَل فودتليفملاظُلبجمل ؼىثتلب خشِ لهػثلؿ رلاـملػدفل ـهديؽلهدوؿـدَل
طظىالدددثتلبإلؿظددثؿيَلهدىظددلثلخثكددىَلطظذددثؿوقلبإلكددًلبطظددؼثهٌ لهػددثل حىلددثلػددفلؿؼددوّل
طظؼهددثكشلبذتلددثسىَلػددفل ددفله د لهدىددفول ـددضلبطذددوغ:ل لقلػؼددشدـثلكددولعددرل"ػلددذل
بذتلثسٍلبإلؿظثؿيَ"( 5ل ل
ددحالبطحثسجددَلبطددذس وسٍلطيـددثل كؼيددَلبذتلددثسٍلبطظددوسىَل لبطدديتلمتيددضتلدددذوثل
يفظحذلثلبذتلثسٌ لهيفشوؿلثلدظ لبطىثمللبطذذىؽلبؿـد لاظدُل سكدلثلؿ دثزلسلدثسبتل
بطذهغلبجملثهسٍ للرل ضثشتله فثاظتل يؼثليفيـلث لهػـلثلؿدذّستلكدزبلبطـ دثزلبذتلدثسٌل
طظحؼشىَلمجىثّول ل
سؼثل شسذلبطذس وسٍل كؼيَلبدتغشب يَلبطظوسىَ لسيحل ؼغعلسيدضبلدغشب يدثل
ػلؼددثلةلدظ د لبملؼددشز ل ذددذلبػ ددذتلػظددثس لثلػددفلختددوؾلػـددشلس ددُلطددفو لدحددثغل
طوسهغ لهػثليفالبطحششلبمل وط ل شيفدثلهبطحثدىدَلػدشدث ل لدًل ؼدؼعلبملـحذدَلبطوبدىدَل
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يفددالبطحشددشلبط وط د ل شيفددثلهبطفددشبتلػددشدث لهػددفلدحددثغلطددوسهغل ددثاللس ددُلطدديـثّل
دـويفث لهرطصلسظ لبملشسخلكريهدهتول ل
لزبلبملودعلػدشاعل كؼيدَلسدلحريٍليفثطـظدحَلذتلدثسبتلبطىدثمللبطذدذىؽ لهبذتظذدَل
بطيتل شيف ل دضبّنليفىللثليفحىض للرل ـعلبطحششلبمل وط ليفحالدلبطشب دذىفلػدفلدلدَ ل
هيفددالب ؿثكددوغله ظظددحالػددفلدلددَل خددشِ لهط دلّعلكددثلكددزبلبملودددعلبدتغددشبةلبمللددؽل
بطتشبطلثلةلبط حوسلبطظيثطًلطظذوِلبجملثهسٍ لهةل كؼي لثلبالطدرتب يذيَ لل شثؿدتل
سضلطذدددثّلهبؿف دددث لهاحدددوسلهدثػدددتليفدددذهسلبطوطدددي ليفدددالب ؿثكدددوغ لهطدددلوغل ادددثطًل
بطشب ذىفلةلبطؼؼثغلهدـويفًليفالدلبطشب ذىف لهلىشبق لهاديالؾللةلبطؼدشز لهػـدشلةل
بدتـددو له ؿددحشتلبملظ ذددُلط حددثدغلبطحلددثْعلهب شددثس لطددثاذكثلاظددُلرطددصل ـثكددثل
يفثطجشهبتلبطشجريٍله ـوعلطحيى لث( 3ول ل
ظ ؼلذلبطحثسجَلدولطيـثلستظفليفذدوغلبملدشسخللدصبسدلبطدزٌلىشسدذل كؼيدَلطدوسىَل
يفذوطم:ل"سثؿتلطوسىَلػلذلبذتلثسبت لسيحلبؿـّحتل يلثلسعلبملدشلثشبتلهبط دضثريبتل
برتثسديَله فثاظتل يلث لهدثػتلطوسىَليف ـذىشلبملـ وزلبذتلثسٌلبمل ؼثصزلل لبطغش ل
هبإلؿظدددثؿيَليفضسؼظدددلثلػذىـدددَلبطفيـيذددديالةللصتلثصكدددثلبذتلدددثسٌلبطشبْدددعلبس ؼدددثخل
ب ظذىَ لبطيتلبد حظلثلاـلؽلبآلسبػيوقلػـزلؿلثىَلبطذشقلبط ثطعلهيفذبىَلبطذشقلبطجدثػفل
دحددعلبملدديالدلهػددفليفىددذكؽلبطيوؿددثؿيوق ل ؿددحشتلكددزنلب ظذىددَلػددعليفىددضلبط ىددذىالت ل
ػـذسبل طثطيثلطشعلبطش ثيفثتلب ظذىَلبملىشه َلطذىـثلةلبطىثمل"( 4ول ل
ه ظ ؼلذل ىلثليفذوغلبطذس وسلدثقلػثسٌلطو ـظوسىش:ل"طـ ىظؽلػدفل دثسىخلطدوسىَل
هآثثسكدثل سجددش لهاللطدديؼثلكددزنلبملـحذددَلبطدديتل ىددذلػددفل كددؽلبملـددثطرلةلبطؼددشزووولكـددثل
ؿ ىظؽلافلدزهسؿث ل ؿملكـثل ظ ذًلمجيعلثذث ثتلػدثلدحدعلبط دثسىخ له دذبخعلبط دضثريبتل
سيددحلبطضسباددَلهبذتلددثسبتلبطىشىذددَلهطددذتلكـددثلةلك دلزنلبملـحذددَ لبطدديتل ـددعلآطدديثل
يفإ شىذيثلهيفضهسهيفثلةليفظذلبطظششلبطىشىر"( 5ول ل
هةلبطودتلؿفظم ل حيّفلبطذس وسٍلبطحثسجَل كؼيَلبذتلثسٍلبملـدشىَل لبطديتل ىدذل
ػفل ه لبذتلثسبتلبطشحريٍلبملظ ذشٍلربتلبطذيؽلبطشبطخَلهبط ذثطيذلبمل وبؿظَ ل ذذل
فثاعلبإلؿظثقلبملـشٌلػدعليفيٓ دملهبس دح لل يفلدثلس دُل دشصلسلدثسٍلػدفل كدؽلسلدثسبتل
بطىدددثمللبطذدددذىؽ لسلدددثسٍلسبديدددَلةلبيف شثسب لدددثلهاؼثْشكدددثله ـوؿلدددثل ركظدددتلبطىدددثملل
هبطىظؼثّليففششكثلهاؼظلثول ل
سزطصلػغظتلػـشلسيضبلدغشب يثلػلؼث لمتجدعلبطضبهىدَلبطؼدؼثطيَلبطؼدشديَلػدفل
بطذثسٍلبإل شىذيَ لسؼثل ؿلثلبػ ثصتليفإطالطَلػلؼدَلاظدُلبطحشدشلبمل وطد لهظتدشٌلةل
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ؿششبْلثلبطوبطىَلؿلشلبطـيع لبطزٌلىىذلػـذسلبذتيثٍلةلػـش لسؼثلطثاذلةلمنول
بذتلثسٍلبملـشىَلبطذذوَله حوسكثول ل
ذوغلدولطيـثلستظف:ل"دحعلبملـشىوقلػعليفذبىَلبط دضسىخلهبخدرتبعلبطش ثيفدَلػدوطثل
ػلؼددثلػددفلبط ذددذؾلهبطظدددحرلبذتلددثسٌلاللوشددفللؿشدددثسن ل ذددذلسددشقلبملـدد لشىوقل
بطذددذػثّلاظددُل ددذهىفله ظددذيعل ددثسغتلؽلهب سددذبخلبطدديتلؿددـىوكثلهاثػددوكث لهيفلددزنل
برتحددوٍلبذتلددثسىَلبطىهيؼددَلبؿ ذظددتلػـددشلػددفلاـددوسلػددثلدحددعلبط ددضسىخلل لبطىـددوسل
بط ضسغتيَ له ؿحضلكثل ثسىخلػش و لهؿهؽلثثيف َ"( 6ول ل

***
شؿذلبطحثسجدَلةلبطفـدعلب هغ:لبطىالددثتلبطظدوسىَلبملـدشىَوله حدذلليفثطوكدعلةل
طوسىَ لسيحلسثؿتلػـحذَلبملؼدشزلبطىشيفدًلػظدشسثلط حدوسبتل ثسغتيدَلشت ظفدَ للرل
ـثصاتلبطذوِلبطىهؼُلبطظيحشٍلاظُلطوسىَولهػجّدعلكدزبلبطـدشبعلبطدذبْشلاظدُلب سضل
بطظوسىَلدوِلثالخلكً:ل ل
1ددددلبطذددوٍلبذتوسىددَ:لبطدديتليفظددحتلطدديثد لثلاظددُل اددثطًلبدتضىددشٍلبطظددوسىَ لثددؽل
وطددىتلػددشدثله شيفددث لهجتددثهصتلبطفددشبت لههؿددعلؿفوركددثلس ددُلبطظددثسعل
بطظوسٌلههط لطوسىَلس ُلػشدًلمحفول ل
2ددددلبطذددوٍلبذتجيددَ:لبطدديتلسثهطددتل قلىشددوقلكددثلدهسكددثلبطظيثطددًلةلطددوسىَليفىددذل
بس الغلػظشلثلػوسػيظًلب هغليفالدليفثيفعل(1595لزوؾ ل ل
3ددلبطذوٍلبملـشىَ:لبطيتلبختزتلدشبسلبط وطعلةلطدوسىَ ليفىدذلسشهيفلدثلبط ششىشىدَل
كذلبكشظوغول ل
ػثلبملؼثطصلبطظوسىَلةلبطــفلبطجثؿًلػفلب طفلبطجثؿًلدحعلبمليالد لبطيتلهدذتل
ةلطوسىَل ـث ظدتل يؼدثليفيـلدثلسـ يذدَلطظـدشبعلبطدذبْشلسدوغلطدوسىَلهاظدُل سكدلث ل
هسثؿتلكزنلبملؼثطصلاظُلدثؿ لسحريلػفلبذتلثسٍلهبملذؿيَ لهػفل كؼلث:ل ل
آــ مملكة أمورو:ل بطديتل ىدذلػدفلبملؼثطدصلبمللؼدَلةل دثسىخلطدوسىَلخدالغلبطــدفلػدفل
ب طددفلبطجددثؿًلدحددعلبملدديالد لسيددحليفددشصتلاظددُلػظددش لب سددذبخلبطظيثطدديَ لسذهطددَل
طثستَلطالط ذالغلافل ٌلطظحَلخثسديَلسجيَلسثؿتل ؾلػـشىَو ل
ب ــ مملكة قادش (تل النيب مند)
هممظشَلدثدؾلكزنل ىدذلهبسدذٍلػدفل كدؽلبملؼثطدصلةل دثسىخلطدوسىَلبطذدذىؽ لةل
ػـحذَلمحفلهط لطوسىَ للرلبػ دذتلػدفلمحدفل دثاللس دُلطدلعلبطحذدثعلدـويفدث ل
8
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هػددفلبطحثدىددَلػددشدثلس ددُلطددلعلبطحذيىددَل شيفددث لهمتيددضتلمبودىلددثلبالطددرتب يذًلبمللددؽل
طظدديحش لثلاظددُلبطحددشزلبط ذثسىددَليفددال ددثغلطددوسىَلهدـويفلددث لممددثل سظددحلثل كؼيددَل
جتثسىَلمميضٍ( 7و ل
ت ــ مملكة أوغاريت "تل رأس مشرا"
ؿحشتلممظشَل ه ثسىتلةلبطذشقلبطشبيفعلاؼشلهبطجثطحلاؼشلممظشَلهبطىَ ل
شثدلػظثس لثل ىثدغلػظثسَلستث هَلبطالرديَلبذتثطيَلدذػتلكزنلبملؼظشدَلطظىدثملل
شبثثلسلثسىثلهثذث يثلػ ـواث لهبمثشتلاالد لثلهػودىلدثلاظدُلبطظدثسعلهجتثس لدثلػدلعل
ػدددىو لػ شلدددشٍليفـ دددثزلسلدددثسٌلػلدددؽلددددذبلط ؿظدددثؿيَلهكدددولبس ؼدددثخل هلبخدددرتبعل
بطش ثيفَلهسشهخلب ظذىَ( 8و ل
ث ــ مملكة جبيل (بيبلوس)
ىددذلكددزنلبملؼظشددَ لسظ د لبطذسبطددثتلب ثشىددَ لػددفل دددذؾلػشبسددضلبالط د ذشبسل
بطحؼددشٌلةلطحـددثق لهمتيددضتلػددفل ريكددثليفثطد ؼشبسلبطظددشفل يلددث لهاددذؾلبؿذحثاددم ل
طزطصلصتذلبطححذثتلب ثشىَلةلػودعلدحيعلبطوبسذٍله ظولب خشِلػفلبطىـشلبذتذدشٌل
بذتذىحلس ُلبطىـشلبإلطالػً( 9و ل
هػددفلثددؽل ىددشضلبطحثسجددَلهكددعلػـددش:لبطددزٌلىؼددؼعلةلبطذسبطددَلاـددشلبطذهطددَل
بذتذىجَ:لب طشٍلبطجثػـَلاؼشٍلػفلاثؾل(1575لددل1351لزوؾ و ل
هدذلبػ ذلسشؽلكزنلب طشٍلضتدولددشؿالهؿـدفلبطذدشقلػدفلبطدضػف لػدلذتلػـدشل
خالكثلسذثالػلؼا:ل هكؼث:لديثؾلبإلػرببطوسىَلبملـشىَ لهثثؿيث:لثوسٍل خـث وقلبطذىـيَو ل
هػفل كؽلػظوضلكزنلب طشٍ :ل
لددلبملظصل محعلب هغل1575لددل1546زوؾ لهكزبلبملظدصلػشطدعلب طدشٍلبطجثػـدَل
اؼشٍله هغلػظوسلثو ل
لددلبػـشو لب هغ:ل1546لددل1526لزوؾ ل
ظددظؽلبطىددشؾلبيفددفل ظددعلطددـوبت ل وطددتل ػددملبملظشددَل( محددعلؿفش ددثسٌ لػلؼددَل
بطوؿددثىَلاظيددمول ددثيفعلبػـشو د ل اؼثطددمليف د ىؼريلبملىثيفددذ لهبطىؼددعلاظددُلصىددثدٍل
بطشخثّلةلبطحالدلطيظَلب اوبؾلبطوبسذلهبطىؼشىفلبطيتلدلثكثلاظُلبطىشؾو ل
تلددلحتومتعلب هغ:ل(1526لددل1495لزوؾ ل
بجتملكزبلبملظصليفىذللؿ لثْملػفلػشبطدؽل وظتدملاظدُلبطىدشؾ لل لدـدو لبطدحالدل
إلؿال لسذهدكثو ل
9
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خلددلحتومتعلبطجثؿً:ل(1511لددل1491لزوؾ و ل
و لبطىشؾليفىذله ثٍلحتومتعلب هغو ل
زلددلس ؼحوتل(1489لددل1469لزوؾ و ل
سثؿتلس ؼحوتلؿثسحَلب ػشلةلبطحالدلػـزل هبخدشل ىدثؾل يفيلدثلحتدومتع لهددذل
دبستلػددشهقلػـددشليفىددذله دددثٍل يفيلددث لهمحظددتلب طذددث لبطددديتل ؼددريللطيلددثلسدددضػريٍل
ػظشيددَ لهصهدددَلػظشيددَلاهؼددُلهصهدددَللكيددَ لطشددفلطددشاثقلػددثل لددشتلؿوبىثكددثل
بذتذيذيَله اظـتلؿفظلثلػظشَلاظُلػـشو ل
ل لكـث لبس فًليفلزبلبطذذسلػفلاشضلبطوكعلةلطوسىَلهةلػـش له اودلل ل
بطىالدثتلبطظوسىَلددلبملـشىَو ل
ذوغلبطحثسجَ:لبجتملػظوضلبطذهطدَلبذتذىجدَلةلػـدش لل لب حدثعلطيثطدَلخثسديدَل
ى ؼذلاظُلبط وطعلبطىظششٌلخثسزلسدذلهدليفالدكدؽ لهسثؿدتلطدوسىَلبملـحذدَلب كدؽل
ػفليفيـلثليفثطـظحَللطيلؽ( 11و ل
هػدفلثدؽل شدذخلبطحثسجدَلادفلػىشسدَلزتدذهلل(1468لزوؾ ولسيدحلثدثستلطدوسىَل
اظُلبطـفورلبملـدشٌليف شدشىضلػدفلدهطدَلػي دثؿًلبطديتلاؼظدتلاظدُل ضطيد ليفىدضل ػدشبّل
طوسىَلاظُلػـشلػـزل هبخشلالذلبملظشَلس ؼحوتلهيفذبىَلسشؽلحتومتعلبطجثطحو ل
ةلكزنلبملىشسَل وّتلبملـشىوقلاظُل ؿفظلؽل شؿَلبطــشلبطشثطضليفثؿؼغثكؽل
ظؼعل ـثْؽلبذتدش ليفثملل ذثيفدعلمتشادفلبطظدوسىوقلػدفلبطد غالغلبطهدشخلهحتـدـوبلةل
ػذىـَلزتذهلػذٍلالل ذعلافلطحىَلػلوس لبكحشتلبملذىـَليفىذكثلطالط ظالؾو ل
كددزنلبملىشسددَلسددثقلكددثلؿ ددثْرلسددحريٍليفثطـظددحَلملـددشلهطددوسىَ للرل شددتلالددذل
بط وطددعلبملـددشٌل ددريلبملظددحوزلةلطددوسىَ لكددزبلبط وطددعل خددزلىددشثشلةلسددعلػهددثكشل
بذتيثٍله حوسكثولسزطص ليفذ لاـشلبط غريبتلةلسلدثسٍلػـدشلؿ يذدَلبالؿف دث لاظدُل
بذتلثسٍلبطظوسىَلةلمجيعلزتثال لثله فـيال لث( 11و ل
هػددفليفىددذلػىشسددَلزتددذه ل ددض ًلػىشسددَلدددثدؾ لبطدديتل شددذخلاـلددثلبطحثسجددَل
يفثط فـيع لهطذظتل فثؿيعلكزنلبملىشسَلاظُلسجريلػفلهسزلبطدربدٌلهاظدُلددذسبقل
ػىثيفددذلساؼظدديعلبلطجددثؿًلةل يفددًلوحددعلهب دـددشلهبطشددشضله يفيددذهغلهبطشبػظدديوؾل
ه ريكث لهكزبلػثلىىشعل كؼي لثليفثطـظدحَلطظؼـدشىالط شذيدرلبكدذخلبالطدرتب يذًل
ػـلثلهكوللسيثّلبإلػرببطوسىَلبملـشىَلةلطوسىَل( 12و ل

***
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ـثهغلبطحثسجدَلةلبطفـدعلبطجدثؿً لبط دضثريلبذتلدثسٌلبطظدوسٌلةلػـدش ل ذيدثؾل
بطىالدثتليفالطوسىَلهػـشلاظُلسث َلبملظ وىثتل هكثلبذتشيفيَلدددلبطىظدششىَ لهػدفل
ثؽلجتظاتلةلبدتثؿ لبالد ـثدٌ لهسثقل كؼلدثلبطىالددثتلةل حدثدغلبملـ وددثت لممدثل
دِلل للسذبخل غريبتلةلبالد ـثدلبملـشٌ لؿ ذتلافلبط ضثشليفثالد ـثدلبطظوسٌو ل
فًلزتثغلبط ذثسٍلمتاتلاالدَل حدثدغليفلدثْعلاظدُل اظدُلبملظد وىثت له ؿدحشتل
ؼددثكذلبطظددففلبطفيـيذيددَلاظددُلبطؼددوبطٔلبملـددشىَل وبسددذٍلػددفل كددؽلبطـ ددثْرلبطدديتل
شؼفتلاـلث ظصلبطىالدثت لهةلزتثغلبطــثاَل ىشخلبملـدشىوقلاظدُلبطـدـثاثتل
بطظوسىَ له دخظوبليفىللثلل لزت ؼىلؽلػجعلؿوغلبطـظديرلاظدُلطدحيعلبملجدثغ لسدزطصل
متللدخثغلصسبادثتلمللىشدفلىىش لدثلبملـدشىوقلػدفلدحدعللكدث َلل ليفىدضلبذتيوبؿدثتل
بطذبدـَ لسثذتـثقو ل
ذوغلبطحثسجَ:ل" ىذلبط ذثسٍلهطيظَلػلؼَلطـذعلبذتلثسٍلػدفليفظدذلآلخدش له شؼدفل
كؼي لددثلةلسددوقلاؼظددلثلى ؼجددعليفـددثسي الػثدىددَلهػىـوىددَ لىدد ؽلػددفلخالكددثل حددثدغل
بطحلدثْعلػددفلػددوبدلخددثؾل هلػـددـواثت لسدزطصلحتذددرلبملـددثخلبملالْددؽلطظ حددثدغلبطجذددثةل
هبط ضثريلبذتلثسٌليفالبطؼىو ل ضثريكثلىشوقل سربليفشجري ل ؿملى ودملل لاذوغل
بطؼىو له ششكؽلهسهسلؽ( 13و ل
هػفلب كؼيَلمبشثقل ؿملاُجشلةلػـشلاظدُلدالْدعل شسدذلددذؾلكدلزنلبطـدالت ل
هكًلاحثسٍلادفلزتؼوادَلػدفلسذدثسٍلبطدالصهسد له خ دثؾل طدحوبؿيَلػـدذسكثلبطؼدشزل
ب دؿُله خثسىثت لهطىعل طحوسٍل هصهسىعلهلىضىعلبملـشىَل ؼدريللػدثسٍلهبكدشَلل ل
كؼيددَلبرتؼ د لبطظددوسٌليفثطـظددحَلملـددش لهل لدددذؾلبطىالدددثتلبط ذثسىددَلبطدديتلسيفحددتل
بطحظذىفلػـزلبطذهطَلبطذذوَ"( 14و ل
هكزبلبط حثدغلبط ذثسٌلسثقلى ؽلاربلػش دضلدحيدعليفحشىذدَلطدظؼيَ لهكدًلبطـدفَل
بطيتلػيّضتلبطىالدثتلبملـشىَلبطظدوسىَلخدالغلبملؼظشدَلبطذذودَولهرطدصلادربلطدشىذا:ل
ب هغلعددشٌلىحددذ لػددفلػـ د لؿلددشلبطـيددعلاظددُلبطحشددشلبمل وط د لػ ذلددثلل لبطؼددشز ل
هىظ د ؼشلمبشددثربٍلبطؼددثطٔلبطؼددؼثطًلطؼددحملدضىددشٍلطدديـثّلل ظددوبسعل ظظددحالهطحـددثقل
هطوسىَ لهبطجثؿًليفشٌل ذذلسدثقلىحدذ ليفدثطذـحشٍلبذتثطيدَلاظدُلسدذهدلػـدشلبطؼدشديَل
هىـ لًلافلس ضل هغلػذقل ظظحا( 15و ل
هيفثملـثطحَ لةلكزبلبطظيثز ل طظرلبملـشىوقلاظُلبطظدففلبطحششىدَلطفدجل"دحظيدث"ل
متييضبلكثلافلبطظففلبطيتلةلؿلشلبطـيعلهدذل ػ رلكزبلبالطؽلػفلبطدؽلػذىـدَل"دحيدع"ل
"يفيحظوغ" لهسثقلىـحرل"دحظيث"لهىىدينلبملظدث شلل ل"دحيدع"لس دُل ؿدمل ؿدحضلىظد خذؾل
ىلثلاظُلبطظفيـَلبطيتلسثؿتل حششلل ليفالدليفوؿت( 16و ل
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طذذلب ظىتلبط ذدثسٍليفدالطدوسىَلهػـدش له حدوست لهددذلدسّتلكدزنلبط ذدثسٍلػدعل
طوسىَلاظُلػـشلثشهبتلكخؼَ لهطىُلػظوضلبطذهغلبجملدلثهسٍلل للسكدثْلث له حدثدغل
بكذبىثلػعلػظوسلث"( 17و ل
هدذلبؿىشعلبمليضبقلبط ذثسٌلهسزطصلؿهثؾلبملذثىلَ لاظدُلبطـذدوؾلةلػذدثيفشل
سحثسلػو فًلبطذهطَلبذتذىجَ لاظُلطحيعلبملجثغلةلدربل( فلآػوق لهكولاؼدذٍلػذىـدَل
(طيحَ لهبملؼشخلاظُل دالغلبإلطدملآػدوقلخدالغلالدذل ػـشو د لبطجثطدح ل لهوجدلعلكدزبل
بطـذؽلػـهشبلطشسظَلجتثسىَلدثؾليفلثلجتثسلػفلطوسىَلل لػـشلعشب للرلىؼدثكذلاظدُل
بدتلَلبطيظشِلكزبلبملـهشلؿوسلطفيـ الػـؼوس ًلب ػشاَ لهاظُلبطيؼالػفلكث ال
بطظفيـ الىؼثكذلؿوسٍلزتؼوا الػفلبطظدفف لهاظدُلودالكدث البجملؼدوا الػدفل
بطظففل هلشلثالثَلؿفوخلهكىتليفىللثل وزليفىضل وكضلسيفيَللؿدضبغلبطحلدثْع ل
ه فشىغلثلهاشكلثولهىؼثكذلةلبذتثؿوتلبطزٌلةلبطـفلب طفعل ثدشٌلطوسٌلىىدشضل
طظحيعللؿثّلكخؽلػفلبطـحيز ل هلػفلبطضىت لةلسالىهلشلةلبطـفلبطزٌل ودم لعثسٌل
اثدٌلىىشضلطظحيعلدليحثلػفلبرتؼ لبطجؼا لهىذّغلهدودلبملوبصىفلبطـغريٍلبذتذؽ ل
هكًلبطيتلسثقلىظ ىؼظلثلسدالقلػفل ؿدشث لبذتوبؿيدتلاظدُل ؿلدثلسثؿدتلل ظد خذؾل
طوصقلبط ربلبطزٌلسثقلى خزلػثدٍلطظؼحثدطَولهوشفل ؿلثلسثؿدتل ظد ىؼعل ىلدثلطدوصقل
سؼيثتلؿغريٍلػدفلبطىذدثدريلبطجؼيـدَلهػدثلىؼدحللث له ؼدثكذلسدزطصلةلكدزبلبملـهدشل
بػش ٍل ػثؾلسثؿوت لهل لدوبسكثلػؼلذلطملاالدَليفإدبسٍلبمليـثّ للرلىذوؾلكثيف لبمليـثّل
يف ذهىفل وثّلبطحشثسٍلاـذكؽ( 18و ل
هػفلبط ذثسٍلهب ظدثالثله حوسكدثليفدالطدوسىَل ـ ذدعلبطحثسجدَلل لػيدذبقلآخدشلكدول
ػيذبقلبطــثاَ ل ذذلػشعلبملؼ غظوقليفثذتشخلبطيذهىَل سجدشلبجملؼوادثتلبطىؼثطيدَل
ةلػـددشول ـددـيعلبدتظددودلةلػذددربٍل(سخلػددًلسلع لػذظددؼَلل ل دظددثؾ لسددعلدظدددؽل
شتد فليفىؼظيددَلهبسددذٍلىذددوؾليفلددثلاثػددعلهبسددذ لهسددثؿوبلى حىددوقلطظذـددشلبملظشددً ل هل
طظؼذربٍلبملظشيَ ل هلطظؼىثيفذلبملخ ظفَول هلطشحثسلسدثغلبطذهطَو ل
هدذلدطاتلبطـذوؾلاظُلبصدكثسلبطــثاَلةلرطصلبطودت لسثملؼثكذلبطيتلؿوّستل
اظُلػذربٍل(سخلػًلسع للرل لشتلػلثسٍلبذتش يالةل ثـثّلديثػلؽليفىؼظلؽلهيفىضل ظصل
بطـددـثاثتلػجددعلؿددـثاَلبدتظددودلهب هبؿددًلبذتذشىددَ لهبجملددوكشبت لسددزطصلل لددثسل
بذتضؾلةلبملىثػظَ لهبط ىشضلطظحشدلػفل دعل دبّلب اؼثغلظذىَ( 19و ل
ه ظشجلبطحثسجَ ل قل دضثشلبطـدـثاَلبملـدشىَليفثملـ ذدثتلبطـدـثايَ لبطديتلسثؿدتل
ض ًلل لػـشلخالغلبطذهطَلبذتذىجَلػفلبطحالدلب دـحيَ ليفؼشعلخثقلػفلطدوسىَ ل
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بني حضارتني

طزطصل ذذلػلذتلػـشل غريبتلةلبملهثكشلبطفـيَ لؿ يذَلط ذ رل ظدصلبملـدـواثتلةل
كزبلبطىـشل سجشلممثلػلذ ملةلبملثكًو ل
هػددفل ظددصلبطـددـثاثت لػددجال لؿددـثاَلبطظددفف ل ذددذلمتيددضتلبطظددففلبملـددشىَل
يفؼشعلاثؾليفـغشلسذؼلث لبطيتلالل ظعل سجشلػفلػخـدال(هكدزبلاللىىدذلطدفيـَل
يفددعلىىددذلصهسدددث لهسثؿددتل ـددـعليفحشىذددَليفظدديحَل ى ؼددذلاظددُلسيفد لسددضؾلػددفلطدديذثقل
بطربدٌليفىللثليفحىض له ظريليفثجملذبخ ل لًل دريلؿدثذتَللاللةلبمليدثنلبكثدْدَ لهملل
شفلكزنلبطضهبسزلبطربدىَل ظد ىؼعلطـذدعلبملظدث شىفل هلبطحلدثْعلثذيظدَلبطدوصقل لطشدفل
اـذػثلب ـظتلػـشليفظوسىَلخالغلبطذهطدَلبذتذىجدَ لبكدحشلبملـدشىوقلل لبطد خذبؾل
طددففلسددحريٍ ل ـثطد لػددعلبملالسددَلةلبطحشددشلبمل وطد لممددثل دِلل ل حددوسلؿددـثاَل
بطظفف( 21و ل
ه ـ ذدددعلبطحثسجدددَلػدددفلبطـدددـثاَلل لبطضسبادددَ لهسيدددفلسدددثقلددددذػثّلبملـدددشىال
عتلددشهقلب سضلطظضسباددَ ليفىددذل يلددثقلبطـي دلع لهسيددفلسددثؿوبلىظ د وسدهقليفىددضل
بحملثؿيع لهػـلثلبطؼىريلهبطذؼض ل ششػَلبطىـ لهسدتلل لػـشلػدفلطدوسىَلهػدشزل
بمل وطدد لسددثقلػـددذسلػددذشٍلبطضى ددوقلهسدددزطصلبطدد اولهػددفلثددؽل ددض ًلل لبطجدددشهٍل
بذتيوبؿيَ لهسيفلمتلبط ذذبؾلبطحذشلػدفلبذتيجديا لهػدفل ظظدحاولس دُللقل شدشٍل
بط خذبؾلبذتيوبقلطظشسو لةلػـشلدثّلػفلطوسىَو ل

***
ةلكزبلبطش ث لسثهطتلبملشطفَل قل جحتلػذوطَللقلبدتغشب يثل ــعلبط ثسىخ له قل
بدتوبسلبدتغشبةلبطزٌلمجعليفالػـشلهطوسىَل شضلاظيلؼدثلاالددثتل حثدطيدَلس ؼيدَل
طددوبّلاظددُلبملظد وِلبالد ـددثدٌل ؾل حددثدغلبرتددرببت ل ؾلةلزتددثغلبالخد ال لبطحؼددشٌل
هبالد ؼثاًو ل
هطذددذلبصدبدتلكددزنلبطىالدددثتلؿ يذددَلبط ددذخعلبطىظددششٌلبملـددشٌلةلطددوسىَ ل
هبالؿف ث لبطزٌل حىم لهبط ىشخلاظُلب سضلبطظوسىَو ل
هكشزبلدذّػتلبطحثسجَلبطذس وسٍلطيـثلستظفلعجثلاؼيذدثلبا ؼدذلبملوكدوايَ ل
هيفددزطتلدلددذبلسددحريبل ثح ددتل يددملاهؼددَلبذتلددثسٍلبطظددوسىَ له ـثكددث له ضثريكددثلةل
بذتلدددثسٍلبملـدددشىَولكدددزنلبط دددضثريبتل ظدددتليفىدددضلبدتوبؿد د لبذتيث يدددَلهبطظيثطددديَل
هبطىظششىَلهبالد ؼثايَ له يفشصتلبطىالدثتلبط ثسغتيَ لبطديتلمجىدتلطدوسىَلهػـدشل
يفالاثؾل1575لددل1187زوؾ و ل
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إحاالت:
( 1لدولطيـثلستظف:ل ضثريلبذتلثسٍلبطظوسىَلةلبذتلثسٍلبملـشىَو ل
هصبسٍلبطجذث َلددلبكيَٓلبطىثػَلبطظوسىَلطظش ث

لدػؼر ل2119لددلقل6و ل

( 2لبملـذسلؿفظم لقل6و ل
( 3لبملـذسلؿفظم لقل7و ل
( 4لبملـذسلؿفظدملدددلقل8لدددل ؿذداللادف:للدصبسد:لددثػوغلبآلكدَلهب طدثطريلةليفدالدلبطشب دذىفل
(بطظوػشىَلهبطحثيفظيَ لددل شمجَلستؼذلهسيذلخيثطَلددلػش حَلطوػشلددلسظ لددلقل153ول ل
( 5لبملـذسلؿفظملقل9و ل
دولدثقلػثسٌلطو ـظوسىش:لممجعلبحملثكشىفلب دثؿ لةلبطـذهٍلبطذهطيَلط ثسىخلبدتوالقو ل
( 6لبملـذسلؿفظم لقل11و ل
( 7لبملـذسلؿفظم لقل21لددل27و ل
( 8لبملـذسلؿفظم لقل31و ل
( 9لبملـذسلؿفظم لقل36و ل
( 11لبملـذسلؿفظم لقل85و ل
( 11لبملـذسلؿفظم لقل91و ل
( 12لبملـذسلؿفظم لقل115و ل
( 13لبملـذسلؿفظم لقل112و ل
( 14لبملـذسلؿفظم لقل112و ل
( 15لبملـذسلؿفظم لقل113و ل
( 16لبملـذسلؿفظم لقل113و ل
( 17لبملـذسلؿفظم لقل119و ل
( 18لبملـذسلؿفظم لقل126و ل
( 19لبملـذسلؿفظم لقل147و

ل
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الدرادات


ما العلمانوة

د .نادوا خودت



أدب المقاومة

منورة القهوجي



المنهج التاروخي الفني والقدرة على

أ.د .ممدوح أبو الوي

التقووم األدبي


قصودة النثر مازالت تنتظر

هوالنة عطا اهلل



الشعر المقاوم بون الوظوفة

د .نذور العظمة

التاروخوة والفنوة


إدغار آالن بو (دورتا االضطراب

كنعان الفهد

وموت كل حب)


أنا والسادس من تشرون /أكتوبر

د .حسون جمعة

د .ـادقا خودت

*

حبث اؾبشر تـظقم جمتؿعاتفم .وحقثث ؼّرثرم ؿـظوؿثل اؾؼثواـ
عن رؿوحفم املادي واؾروحي غقرروفثا ثوثو أ و اثراو روقثب .ؾبرثت
األدقثا ،ؽؿـظوؿثثام تت ثؿن وقثثل وؼثثواـ ايتاتثام اؾث تـادث
اؾزؿن .وثعد  ،اثتعدم اؾؽـقسل عن املسقح و ابحت دؾطل دقادثقل
عؾـثثت اؾوثثو أ اؾػرـسثثقل ػّثثب اؾدوؾثثل عثثن
حتثثاؽم وحتادث وتعاؼث
ؾثثال انعثثح ،عثثن اإلحثثل حؼثثو انـسثثا .،ؾؽثثن
اؾؽـقسثثل .واؽثث
اؾعؾؿاـقثل اؾث ثشرثر ثفثثا ؿػؽثثرو ،وػحدثػل ؼبثثب اؾوثو أ ادثثتؾزؿت ؿـثثا
ؾتحؼقؼفا وا تد عـفا ـاثوؾقو ،قوم احتاج  ،قسـد دثؾطته ثؼثوأ يةقثل.
ػؽسر متقز اؾدوؾل اؾعؾؿاـقل املؤدسل عؾى ؼواـ ؿدـقل.
قعثثرك ؽتثثار فـثثري ثقـثثا وقثثز نؿثثا اؾعؾؿاـقثثلن ؿسثثا اؾعؾؿاـقثثل
وؿعاقريفثثا وؿسثثتـداتفا و ـّثثوس اؾػحدثثػل واملػؽثثرقن ااو وثثثق .
ق عفا ؿؼاثب اؾعؾؿاـقل اؾسوػققتقل .ػريافا حرقل األدقا ،وحرقثل انيتثاد
ؿعا ؽتعبري عثن حرقثل اؾػؽثر ذثر  ،تبؼثى و اؾثداإلرأ اؾ ثقؼل اؾث
تتعؾق ثػرد وجمؿوعل ثعقثدا عثن اؾػ ثامل املثدـي اؾعثام املشث ثث
املثثؤؿـ اثث اف و دقثثا ،وغثثري املثثؤؿـ ثفثثا .قػثث ك ؾثثال ،
قُحؿى اؾػ امل اؾعام ؿن رغقثا ،دقثن عؾثى ،خثر ومتـث ػقثه انذثا ام
يىل األدقثثا .،ؽثثا ،ؾثثال قعثثص ؿـ ث اؾّثثؾبا ،وحتوقثثب اؾؽـثثاإلس يىل
ؿو وث تا خيي ؿعؿا ي ي اػل ؿدـقثل .ؾؽثن او وثثل تواتثه اؾقثوم
ثعد ايترور ثادثم اؾثدقن وفةثرأ ؽثبريأ ؿسثؾؿل يؾقفثا حةثار اؾـسثامل
وثـامل اجلواؿ ؽؿراؽز تبشثري دقثص دقادثي .قعثص ؾثال ؿـظوؿثل ؼثقم
ػؽرقل و خحؼقل تـاؼض عؾؿاـقل اؾدوؾل.

* أديبة من سورية.

71

العدد 5172 / 285- 581-

معايري العلنانية
تْدددالعلمانيةٍ٘دددٜعة عٕذددداٛعلمَ ددد٘خع
لالجتيدددددةلٙعيةموي٘دددددٜعٕلمتاندددددً٘ عت دددد ع
لملار ددٜعلمانيةٍ٘ددٜعلنددٝعّددةٔعلمع ٗدد ٜع َ د ع
تددددارٗ علن ٗددددةِعاعلمستدد د علملار دددد٘ ٜع
ٕذ٘دددداعتٖلجددددٓعانددددٜعلن ٗددددةِعاعى ددددةرع
لجملتيادددةلعلميةدددعٜٗعتيف دددعّةعاعة ةرّدددةع
لمتددددددةررنٙإع ِٕعةلة تْددددددةعة علذنددددددةٟللع
غ٘ي٘ددددٜإعٕ ِٕعل ددددتَتعةدعذقْددددةعاعٕ دددد ع
اددددٖلٍمعمنيحتيدد د إعرٕعٍقددددهع ددددعل٠اْةعة ع
رزىَدددٜعىاة.دددع ٛعالعت دددييعلمانيةٍ٘دددٜعنٗدددٜع
ددددٜعالّٖت٘ددددٜع يةمتددددا هعاعلمتانددددً٘ع
ى
لماددةٌإعرٕعاعتسددُٖٗعلملانيددمعاعلملار ددٜع
لماةىدددٜع حدددٜعلمتاعٗددد.عيةن ٗدددةِ عٕ َد د ع
ٕجددٖ ععددعمعلنيددٙع ددة عمارل ددٜعلمٖلادد ع
لمداٗ .ععةميْٖرٗدٜع العتاددولععيديٚع ٗددُإع
ٕالعتاط٘ٓعرجٖرلًعرٕعةلةٍةلعىةم٘ ٜع ع
ٗطيدددلع مددداعلندددٝعلمْٖ٘ ٗددد ٜعٗدددة عع
لمسةت د عرِع دديَٖ٘زلعررٞعلمةددا علمل تددةرع
لمددددةٚعتاتيددددأعلمتددددٖرلٛإع ٘٘دد د لًعٗنددددَ.ع
لمةدداٖإعة ع ددةععٛعٕى ىَدد ٜععةِعلمةددا ع
لمل تةرعٕلنرضعلملٖلٖ ٛع ق دةِعى ديعلِع
يدددددددةلوللبعمندددددددٖرعييىددددددد ٜعٕلمعليطدددددددٜع
لالجتيةل٘ددٜعَّددةعالّٖت٘ددٜع ٘ة ددٜ٘عيةددسهع
ةىددده عٕةمدددٓعلمْ٘دددٖ ع نددد عمةدددا ع
ٕلذدددداإعىَيفنددددهعلددددُعلمةدددداٖإعلن ددددعٞع
لحملسٌٖعلنْ٘ةعييٍْةع ةعع ٛع ع
مسددددُعلمسةتدد د عالعٗيردددداعلمتددددي ع
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لمنٍْٖ٘ٙعاعلماقاُٗعلن ُٗعاع ٘ة ٜع
لمإمدددددٜعٕلنذددددد لإعلم ٘ة دددددٜ٘عٕر٠ة دددددٜع
لمإمٜإعٕععضعلإل ةرٛعة علهلٖمٖ ٖ د ع
لنٝعلةعللعلملدالر علمانيةٍ٘دٜعلميفعٍ د٘ ٜع
ٕااعذاثعىثدهع مداعلمتْٖٗداعاعرٕ د٘ةعاع
زىُعغعيةتةٖلإعٕعَعضعاعلميفضةٟعلمادةٌع
لإل دددةرللعةم٘دددٓإعىثدددهعيَدددةٟع دددَ٘ةغٖ عاع
لجمليٖلدددٜعلمتة ةرٗدددٜعلملسع دددٜعمنردددعإع
لماةملٜ٘علمثةٍٜ٘عاعىٖ سٖ ع
الدولة القومية
رلعدلعتي دد٘ علمإمددٜعلم ددٖرٜٗع ٘٘د ع
لم دددنطٜعلم ٘ة دددٜ٘عىدددُعلم دددنطٜعلماَٗ٘ددد ٜع

لجتْ علمإمٜعلم دٖرٜٗعلالٕ ع دَٜع0291ع
ة عتانً٘علميفت٘ةلعٕتي ٘ عغعلعلمقدعلٟٛإع
ٕلمتةدددعٗ علملددداٍ ٙعٕٕل د د ع ددديفٖرعلملدددعرٛع
ٕ دددعل تْةعاعلة٘دددةٛعلماةىدددٜإعذع دددٜع
لمترددددددعرعلمددددددٖ  .عيددددددٝعلم ٘ة ددددددِٖ٘ع
لمٖ َ٘دددِٖإع دددروعلمندددعلمعىدد علالذدددتروع
لميفعٍ ٙإعخنيٜعىُعلمَ ةٟعرلنَد علم ديفٖرع
اع دددددةذٜعلملعجدددددٜعاع ر َ٘٘دددددةلعلمقدددددعِع
لملة ددٙإع ةٍ د عىددَُْعلمسةتيددٜعلم دد٘اٛع
رميف د علإل مددت عٕتةددْاعلنددٝع دديفٖرعلمَ ددةٟع
.ددددٖرعلالجتيةلددددةلعلماعلا٘ددددٜعٕلم ددددٖرٜٗع
ٕلملنددعٜٗعٕ.ددٖرع عدنددٙعلمةىاددةلعإعاع
مخ َ٘٘ةلعلمقعِعلماةعُٗ عٗايعع مداعلدُع
ّٖٗددٜععضددةٟعلددةٌإع ي ددعلعع٘ددٓعلملَ ٖىددٜع
لمددددع دددا عمنيدددعرٛعىسةٍد دةًع ِٕعىسةٍدددٜع
لمعجددددهعاعلجملتيدد د إعٕٗةددددْاعرِعلمإمددددٜع
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دةتْةع ٕلميفعٗدلعلمداٗ.علمةدديةيٙإعىَ يدةلع َٗ٘ددٜع
لمقٖىٜ٘عرىَ عمنَ دةٟعلمايدهعاعى
لمتان٘ي٘دددددددٜعٕلالاتندددددددة ٜٗعٕلم ٘ة دددددددٜ٘إع ّٕدددٙعتتادددةرضعىددد علما دددتٖرإععنيدددة لعالع
ٕىةددددةر تُْعاعلة٘ددددةٛعلمثقةع٘دددد ٜعلنددددٝع تقٖىددِٖعيددٖلجيسًعيةمدداعةمعلددُعلما ددتٖرع
ختدددٌٖعلعمدددرٟعاع ددددٖرٜٗعادددةٌٕعلإل ددددٖلِع اميددددداعليدددددععيدددددٖل ٚع )9102/8/09ع
لمل دددنيِٖعىٖاددد.علم دددنطٜعلم ٘ة دددٜ٘عىدددُع َٕٗتقددداعلمسةتد د عادددٖوعٕزٗدددععلنٕادددةلعاع
لمَ ة ٟعععىٙعىةٟعلميفضٜعلنٝعلم دةععللإع جمنددد علمةددددا طعة لعتادددةرضعلماقددددهعىددد ع
ٕر ندددلعلمندددي٘ةِعرّدددةزٗخع ددداُّ عمسدددُع لمَقهإععَْةكعىةسنٜعاعلماقه عع ع
ةمدددداعلما ددددًعر عاعل ي ددددَ٘٘ةلعلنددددٝع
احلال اليوم
رلضددددةٟعلجملندد د علمَ٘ددددةيٙعلمددددةُٗع نيددددٖلع
اععدددددوٛعلةدددددعإعلميدددددةر ٛإعجتندددددٝع
لماقٖيددٜعمَ د لرعايددةٍٙطعالع ددنطٜعمدداٚعلنددٝع
لهلحددٌٖعلال ددتايةرٚعلنددٝعلمإمددٜعلمقٖى٘ددٜع
ٍ لرعايةٍٙعلمةةلعإعر ٕلعلن٘دٓع داعلًأعرىدةع
يدددديذرلعل ددددسعٜٗعٕل ددددولقع ٘ة دددد ٙع
لمإمدددٜعلمقٖى٘دددٜعاعتدددٍٖ ععتقددداى علندددٝع
مسددددُعتٖا٘دددد.علمدددداُٗعاعلةددددعإعلنددددٝع
لمدددير علماعي٘دددٜعٕ يتدد عٍنٖ.ددةًعىستٖيدددٜع
لال ددددة علم ددددٖع٘٘دعر.ددددييعل ددددولت٘حٜ٘ع
غ٘علعاةٍِٖعلإلرثعٕلمقٖلىٜعٕلةضةٍ ٜع ع
رىعٗس٘دددٜعغعي٘دددٜعىاتيددداٛعلَددداىةعاددداى ع
َٗةاضعٕ علملعرٛعلمٌٖ٘إعّٕدٙعلندٝع لم اٖ ٜٗعلمْة ٗمعمقتةهلًعاعرعغةٍ تةِ ع
ىدددددداعلماددددددمعاعلمل
ددددددةلعلم ٘ة ددددددٜ٘ع ٕ ددديعيَدددارعيدددُع دددنطةِعميدددٖ عرِعلملْدددًع
ٕلالاتنة ٜٗعٕلمثقةع٘دٜإعٕع٘دٓعٍة٠د عر٠د٘ ع لهلددددال علمددددةٚعٖٗجددددٓعةم٘ددددٓعلمْددددة ِٖٗ ع
لميْٖرٗددددٜعلمددددا تٖرٛعاددددة علماطدددددةرإع ٕللوع د ع نَ٘تددِٖعيدديِعلمٖالٗددةلعلملتردداٛع
ٍنٖ علميفقٓعاعى ة٠هعلمَةدٖزعٕلمت دعٚع ر د عىَ يددٜعلمقةلددا ٛعىٖم د علم دداٖ ٜٗع
ٕلمطرقعٕ ن عرّن٘تْدةعمنةدْة ٛإعٕة دعلدع لمْدددة ٗمإعٕليددديتًْع َ ٖىدددٜععسعٗدددٜع
لإلرثعىدُع ل٠دعٛعلن دعٛعلمضد٘ق ٜعا ديْةلع تسيف ٜٗعٕذة٘ ٜعٍٕةعتْةعىَدةع عةٍَ٘٘دةلع
ذددددددٖوعلإل ددددددرٌإعميدددددداعاطدددددد إع لرع لمقددعِعلماةددعُٗعيةدديسٜعىددُعلمٖلى د عاع
لمةددددددعٕقإعلمطياددددددٜع90ع ددددددَٜع )0229ع رحنددةٟعلماددةوإعزٕ تْددةعيةمددالةٛإعٕجانتْددةع
عةمتيف دد د علمددددةٚع ددددةِعىَة دددديةًعمانددددعع ىعل د د ع ٘ة دددٜ٘ع ددداٖ ٜٗعمنتطٖٗد د عرٕلع
ىضددددٝإعٕللتياتددددٓع للدد د عٕلمانددددةيةلع ٘اٛع ٖرٜٗعرٍْةع.ة ع عاعيقاٜع ٘ةذٜ٘ع
لمل نرٜإعَٗةاضعذةجةلعلمإمٜعلملاة.ع ٛع
ةمَددددٜعاع ةددددي عرٕم١دددداعلملددددت نيفمع
مدددددةماعرنة ددد د عرذددددداع تدددددةإعٕ دددددة٠هع لمةُٗع ٖهلًعلم داٖ ٗ ٜعٕمدٖذمعىثدهع مداع
لمتٖل.دددددددددهعلإلمسوٍٕدددددددددٙعلحملسيدددددددددٜع اعلمقيفقدددددة عر دددد عة ِعجددددد٘ علدددددةملٙع
لما ددددتٖرٜٗعلمان٘ددددةعاددددة٠رًطع لمقي٘ دددد٘ةلإع
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ٕذةددددددٙعتعلددددددةٔعلمل ددددددةيعللعلملع ٗددددددٜع ٕ ةٍدد د عّددددةٔعرغيددددٜعلمٖالٗددددةلعلملتردددداٛع
لنىعٗس٘دددٜعٕلم ٘ة دددٜعلمغعي٘دددٜعٕلإللدددرٌع ٕة دددددعل٘٠هعرٗضددد دةً .ع ََةدددددٟٝع لجملنددد د ع
لماددةملٙعٕ ددع ةلعلم ددر عمددةماعٍيف ددعع لما ددسعٚعمنقَ٘طددعٛعٕلمددٖالِ عىددُعرجددهع
لمةدداةرعلنىعٗسددٙطعلماددإعلمع ٘٠ددٙعيادداع
ددياعلنىددُعلنددٝعلةددإ عى د عة ددعل٘٠هعإع
لال ددددول ٜ٘عّددددٖعلإل ددددرٌإعاعلملَرددددٝع عٖرعرِعدندعٚعتديىمعلٍةدقةقعلماي٘داعليداع

لآلتدددٙطع0ع–عتٖا٘ددد.علمْدددة ٗمعيدددةنىٖلوع لإلمدددٓعلمَا٘يدددٙعإعلملٖ دددٖقعيدددٓعىدددُعاينَدددةعإع
لم اٖ ٜٗعاعلةدعإعلمل دتيعٛعلندٝعلمدإوع ٕلملاددددعٕلعج٘ددددالًععىددددُعلمْددددةلعلنىَ٘ددددٜع

لمقٖىٜ٘علملتيدع  ٛع9ع–عذةداع ٕوعة درىٜ٘ع
دددددداعر ددددددعٞعاعلملةددددددعٕمعلنىعٗسددددددٙع
لمنددددددٍْٖ٘ٙعلمغعيدددددد ٙع3ع–عتنيف٘ددددددلع ٗددددددُع
ة ددرىٙعيانددةيةلعىَرطددٜعىت نيفددٜعتَْ د ع
ٕتةييعٕت تعلمَ ة ٟع ع

لإل ددعل٘٠ن٘. ٜعالملنددارعر ددةمٜعةمسوٍٕ٘ددٜع
ىَةدددددٖرٛإعٍددد د لرعٍ٘دددددٖلإعمَددددداِ) عٕىدددددُع
لمةٖلّاعزٗدةرٛعٍتَ٘دةّٖعجعذدٝعلماندةيةلع
لمل دددنرٜعلم دددٖرٗمعاعىةد ديفعٝعة دددعل٘٠نٙع
لمدددددددع ددددددحنْةعلمتنيف ٗددددددِٖإعٕلن ددددددنرٜع
لإل ددددددددعل٘٠نٜ٘علملستةدددددددديفٜعاع ددددددددةزِع
لماندددةيةلعلمل دددنرٜإعٕزٗدددةرللعلملاةر دددٜع
٘ةِعلماإ

تةدددةركعة دددعل٘٠هعاعّدددةٔعلةدددعٕإع
لنَدددددةً عتٖجدددددٓعذنيفةّٟدددددةعلمادددددعإ عتددددد ٕ ع
لماندددةيةلعيةم دددر إعٕتقددداٌعمعذدددةًّع
ع مسدددددددددددُعىةدددددددددددعٕمعلال دددددددددددولقع
ىةددددةعْ٘ةعٕ .تْددددة عىددددُعلمةددددٖلّاعلنددددٝع
لراتْةعيًْإعر ةمٜعر٠د٘ عجمند ع دٖرٞع لال ددولت٘حٙعرٕ د عىددُعلملَيفددةُٗعلمنددغةر ع
لإل دددددٖلِعلمل دددددنيمعلندددددٙع.دددددارعلمددددداُٗع ّددٖعةلددال علن.دد٘هعلميدداٗهعلددًَْ عٗتنددهع
لمي٘دددددددةٍٍٖٙعاعرٕل دددددددععلدددددددةٌع9100عة ع مدداعيددإرعة ددعل٘٠هعاعلملَطقدد ٜعٕ ي ددةع
ٍتَ٘ددددةّٖإعلدددد.علم دددديف علمو ددددٙع عاددددةوع تتسددعرعانددٜع ادد علنذيددةرإعلمْ٘دددٖ ٚع
لمي٘ددددةٍٍٖٙطع ةٍددد عىقددددةيندعىددد علمقَددددةٛع لمدددةٚع ع يعجددد عاع.دددارعلإل دددرٌ ع
تددد علمددددا تٖرع.ددددر عل ةمدددداٚعلددددُع
لإل دددددددعل٘٠نٜ٘علمثةٍ٘دددددددٜعر دددددددةمٜع ييٍدددددددٜع
إل ددعل٘٠هإعٕ ددةماعايٖمَددةع لددٖٛعىاددةِٕع جةىاٜعتدهعري٘د علإل درى٘ ٜعلمدَ علآلتدٙطع
ٕزٗدددددععلمددددداعةمعلإل دددددعل٘٠نٙع رمس دددددَارع رٍةدديعلملٖ ددة عّددةٔعلمةىاددٜعاعتددهعري٘دد ع
غٖماعةرإ عٕع يعٍةرعَّدعٚعم٘يفد ٙعةضدٖرع ددَٜع٦٥٩١إعّٕددٙعجةىاددٜعىغنقددٜعٗةددعلع
ى د عع رٍقددةٕلع ددٖرٗة عاعيددةرٗ ع .ع ن د ع لنْ٘ددددددةعلملٖ ددددددة إعٕعذنددددددا عهلددددددةعلملددددددٖل ع
ىَةعلميفعٍ ِٖ٘إ لُع عٗلعيعّةِعغن٘دِٖعإع لمارل ددددددٜ٘إعٕٗاددددددمعر ددددددةتةٛعلمةىاددددددٜع
عغد عْٗدٖ ٚعىدُع
رِعٍ ددد٘طععلندددٝعلةدددإ عىد د علمدددٖالِإع ٕ ريْة عميَ عرٚع د
لمارل ٜععْ٘ة.عٗار علمطرإعلمْ٘دٖ ععْ٘دةع
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تندددد.علملددددٖل علال ددددرىٜ٘إعىددددُعلق٘دددداٛع
ٕتيف د عٕذدداٗاعٕعقددٓعٕمغددٜعلعي٘ دٜعإعىددُع

ٕجْدددٜعٍ دددععْٖٗ ٗد دٜع.عٕتدددارإعلمطدددرإعاع
ٕرللع ة.دددٜعلندددٝع ٘يف٘دددٜعلة٘دددةٛعيدددمع
لمل ددددنيمعإعٕلمتاةىدددددهعىاْددددًعإعٕلمترةٗدددددهع

لنددددًْ٘.عٕٗةددددعلعلنددددٝعتدد داعرٗيًْعلنيددددةٟع
لمددَيف عٕ دد.لٟعلالتنددةوعٕلنيددةٟعلالجتيددةمع
ٕلم ٘ة دد ٜعٕٗت عجدِٖعٕادداعتثقيفدٖلعيثقةعددٜع
ة دددرىٜ٘عٕ دددعلٜ٘عٕعقْ٘د دٜعٕلني٘دددٜإعىدددُع
ٕجْدددٜعلمَ دددععلمْٖ٘ ٗدددٜع عٗدددععتياعل ددددعٗخع
لملارإعتارٗيةًعل ت يةرلت٘ةًعلةم٘دةًعإعلرتية دةًعع

لضدددٖٗةًعيةملٖ دددة .عدناندددٓعلملٖ دددة ع ددد٘ ةًع
ى نيةًعٕٗقاٌع ادةوع دي عٗاطدٝعةًدةًع
ة ددرى٘ةً عدنْ د علملٖ ددة عمددٓعىسددةِعلينددٓع
لإل درىٙعياادٜعل دت يةرلتٜ٘ع عٗتٖل.دهعىد ع
لمل دددددنيمإعَٕٗقدددددهع دددددهع دددددٟٙعلدددددًَْع
منيٖ ة عٗقاٌعّةلعلمة٘خعلمن٘دهعمل دنيٙع
تندداعلملَطقددٜعية ددًعىدديًْع ىثددهطعريددٖعليددعع
لمةةىٙإعرٕعريٖعلنٙعلملغعيٙإعرٕعريٖعيسعع
لميغددددال  ٚعٕٗنددددارعّددددةلعلمةدددد٘خععتددددةٕٞع
ةرّةي٘ددٜعٗادداّةعمددٓعلملٖ ددة عمتةددٖٗٓع.ددٖرٛع
لإل درٌع عٕاداعٗطند عىَدٓعلملٖ دة عتي دد٘ ع
ىَ يٜعة رىٜ٘عجْة ٗ ٜع ع
أسئلة
اعّدددددةٔعلم دددددعٕلإعٗيدددددإعمَدددددةعرِع
تع ددد٘خعلمتية ددداعلالجتيدددةلٙعّدددٖعلةدددهع
ةيةٗدددٜعجمتيد د عرٕر تدددٓعلةضدددةرللعتَدددٖمع
لملةلّ عٕلن ٗدةِعٕلإل َ٘دةل عتيدإعلنيةٍ٘دعٜع

لمإمٜع دعٕرٛع ٘ة دٜ٘إعملعٖلجْدٜعلملةدعٕمع
لمغعيدددددٙعلمندددددٍْٖ٘ٙعلمل دددددا عمتيفس٘ددددداع
لجملتي د عة علَة.ددعع َٗ٘ددٜعٕة َ٘دد ٜعٗيفددوضع
مدداعٍْح دةًعتان٘ي٘ دةًعٗ د عٕذدداٛعلمَ دد٘خع
لالجتيةلٙإعٕ اٖرعلملٖل َٜإعٕٗعيدٙعلندٝع
لالٍتيدددددةٟعة علمإمدددددٜعلمقٖى٘دددددٜعٕلمثقةعدددددٜع
لملةددو ٜإعٕلمَ ددععة علمل ددةرعلةضددةرٚع
لماعيٙعيع ٜٗعلنيٜ٘عت اعىسةٍٜعلماقده ع
ٗعيدددددٙعلندددددٝعتدددددةٕقعلنيَ٘دددددٜعلمتةررن٘دددددٜع
ةلعىايةرٗدٜعتةررن٘دٜعىٖرٕ دٜإعالع
ي
يعل دددد ع للع.ددددديفٜع َٗ٘ددددد ٜعٕٗدددددار ع
لةضددةرللعلمددددع دديق عر ٗدددةِعلمتٖذ٘دددا ع
َْٕٗٙعتٖج٘ٓعلإل دٖلِعلمل دنيمإعيةمتداى ع
ٕيددةمتسيف إعة عةّيددةوعلمسَ دٖعزعلمَرت٘ددٜع
ٕليةرٛعلملاةياعلمسٞ.عٕلملرذدًعلمقاميد ٜع
ٕ ي علمتقاٌعلمانيٙعٕلميفن ديفٙعلماعيدٙإع
ىقاىةًعلميفقْةٟعلنٝعلمانية ٟع ع
ععْ٘ةع
اع ضًعلةعإعلمدع ةر
عت٘دددةلعاَة.دددةلإعٕيند د ععْ٘دددةعلمَ دددةٟع
لم دددٖرٗةلعةلةمدددٜعلن دددعٛإعاْدددعع تدددةإع
عقدددٓعلنزىددد ٜعلمدددةٚع يدد ع دددسهعذحدددةإع
لملدددعرٛعلم دددةي إعٕذسدددًعرِع.دددٖلعلملدددعرٛع
لٖرٛعٕٕجْْةعلٖرٛإعٕرٍْةعدن عرالعتايدهإع
ٕذي دددددْةعاعادددددةٍِٖعَٗدددددةاضعلةةجدددددةلع
لملاة.دعٛعٕلمٖلاد علةد ٙعاعّدةلعلم دد٘ةقإع
ٍت ةٟوعّهعٗاقهعرِعتطند عىدُعرجدهعلدةيعع
ددددٜعرِعٗةددددْاعمدددداعلنددددٝع.ددددرٜع
اعى
ّٖٗتدداإعىددثرًإعٕٗددععضع مدداعالىددعرٛعنِع
ْة تْةعٍن.ع ْة ٛ؟ع ع
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ذهعل رلعلنٝع ُٗعلمإمدٜعيند٘غٜع رْٗدددةعلمغدددععةِع نند د عياقدددهعععععع ع ع
ُٗعر ٘٠علمإمٜعلإل درٌ عوعٗ دييع مداع
عع
عة دديمَٓععسددهعلقددهعٍددتع ع
لمدددددَياعىدددددُعلمانيةٍ٘دددددٜإعذتدددددٝعلنىددد د ع
ع
ٍٕيٓعاعزىَٓط ع
َ يةلع َٜٗ٘إعٕوعٗ ييعاةٍِٖعلإللرٌع
لةاٗاع
ًععععععععععععع ع
ع
ةلعةلرىٜ٘ع َٗ٘ ٜعمسََدةع ةِعلمةدددعل ٠عرمقد د عيََ٘دددةعةذَد دة
ٍٖلجددددٓعلم٘ددددٌٖعىَ ٖىددددٜعرعسددددةرعىت نيفددددٜع
عع
ٕرٕ لتَدددددةعرعدددددةٍمعلمادددددالٕللع ع
ٍةدددددددعتْةعلماندددددددةيةلعلمل دددددددنرٜعذ٘ددددددداع
ع
ذسيد د إعٕذ٘ددداعر دددعل عٗ دددتٖماع مددداع ّٕهعريي٘رد عٍ دةٟعلمدعٌٕعلدُعلدعضععععع ع
عع
ٍيفٖرلًعجةمةًعىقةيندْةإعٕذةجدٜعة عتع د٘خع
مناعإعةالعييذسةٌعلمَيٖلل ع
نطٜعلمإمٜعلمقٖى٘دٜعٕلمتحدةٍ علمدٖ .إع
ع
ع
ٕادددٖلٍمعىاٍ٘دددٜعتندددتعل ٘دددةرعلميفدددع ٚعاع
ع
لمددد د ٕلدعٕلإلرثعٕلمتردددددعرعىدددددُعرذسدددددةٌع
ععع ع
لميفقْدددة ٟعادددةوعلملادددعٚعاعلمقدددعِعلماة دددعع
ع
لمل٘ر ٚطع ع
ع
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ع

ذ
ذ
ؿنريةذاؾقهوجيذ
ذ

ذ
يفذأقامذاحلروبذواألزؿاتذواملىديذاؾيتذتلحقذبيؿةذؿا،ذأوذوطنذ
ؿا،ذتربزذأفموةذاألدبذودورهذيفذاملعاركذواؾمحرقرذوقظلذاؾنقاشذحولذ
دوائرذـظرقةذػارغةذإنذؽانذاجملممعذجمممعااًذؿدامقراً،ذولملالذاؾو اعذ
اخمالػاًذؽوفواً،ذحنيذقدورذاؾنقاشذيفذؿراحلذعصولةذؾللدذتهزهذاحملان،ذ
وقُطرحذاؾداًالذؿااذفاوذدورذاألدبذواؾفانىذعلا ذ اومذ ناةذؿااذودورهذ
إزامذاحملنةذـفدهاذبشكلذخاصى ذ
ػمنذذؿكاتذاؾدنني،ذتطاؾعناذصورةذاؾصراعذاؾلطوؾي،ذبنيذاإلـداانذ
واؾكااون،ذؽماااذيفذاألدبذاؾووـاااـيذوأدااطورةذدااوزقلناحملكومذؿاانذ
اآلهلةذبرػعذاؾصخرة،ذؾمهوىذألدفل،ذوقرػعهاذؿنذجدقاد ذاذوؽاذؾقذؼصاةذ
فمنجوايذاؾعجوزذواؾلحر.ذرواقاةذ ذتاذؽرذاحلاربذبكلماةذػاإلـداانذيفذ
صراعذدائم،ذ ذقكل،ذؿنذأجلذاحلواة.ذوفذاذاؾوحشذميكانذأنذقكاونذ
مالًذأوذغازقاً،ذأوذحاؽماًذؿدملداً.ذقالحقذاإلـدانذأقنمااذوجاد،ذويفذأيذ
زؿان.ذػاألدبذـشاطذإـداـي،ذققاومذعواؿلذاؾضعلذاؾيتذحتوطذبااؾنفسذ
اؾلشاارقة،ذيفذحلظاااتذا ـكدااارذواهلاازائم.ذواألدبذاوااادذ ذللااوذؿاانذ
فذهذاؾدمةذوفيذاملقاوؿة.ذوهلذاذاألدبذمسةذاؾمجموعذ ذاؾمفرقق .ذ
ذ

الكاتب٘ اإلصتلٔزٓ٘ (إٓثٔل مااى)
قؼا ا َا الق ٓااائ إا سٝا ا الشاااب تؼاااْ
مأساااااٗ اليلشااااقٔئ) ّ ااااْ ال ااااه تااااْو
(هلا سٔااب س ظ ا ى ْ عااً مأساااٗ الزىااْ
ادتيااْا ارم ٓكاإ تيقلماااٌ مااً مي ااْ

إىشاىٕ طاامل ّلأص ماً مي اْ قاْمٕ ّ
دٓااأ ّ ام ناااعٕأ انأساااٗ الشااق) الا
حتددت عاو  ّ 8491بب عيَا زّآا
إىشاىٔ٘ حب٘ رٌ ٍذا اردا دا للجنٔا أ
ّ ااال اليلشاااقٔأ ؿااانً ٍاااذا الب اااد
32
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غشاااٌ يياااىٕ مااال حتااب الظاانص
ٍااذِ المؼاا٘ مأساااٗ الشااق)أ ال ا س اادٍا
المااْمٕ ّ لبشااَا الب ااد اإلىشاااىٕ ل أاااذ
س داً إىشااىٔاً وْلٔا ًا تاْت ارسقاالأ رٌ
ال حٔاٗ هله ى ا ماً سالبٍْه ؿاَه
ّم ٍذا اَه ٓؼا عٌْ ػ اع سٔزٓفأ
اَاااذا الؼا ا اع ٍاااْ ماااٍْ اذتٔااااٗ
ّقؼاا٘ حلاأه س ااات يس ا ٘ ٓاااوي حٔ ا
ّػاال لب اادِ اإلىشاااىٕ الب ٔااد ّأااْل ٓاااو
اذت ا ا الش ا ٘ ذت ا ا طاابَٔ٘ سأٓاااو ارتلاائ
ارّلاإ تااا ٓب البظ ا ٓ٘ اَااذِ المؼااؽ
مماّم٘ ختاق الػا ا الماْمٕ الـأئ
ل ؼ ا سأعنااا الْمااداٌ البظ ا ٖ ال اااوأ
ٍّااذا الب ااد ال ٓ ااا ل ما الب ااد المااْمٕ
دا املماّمااااا٘أ ا ّآااااا٘ عاااااْدٗ الااا ا ّ
للحكاأه يلٔ اا٘ اردا المااْمٕ املياؿاال
ؿاااد االسا ا نا ّقؼااا٘ ستناااْد ااااٍ
حمٕ (عذ ا ٛدىظاْاٖ أ ّ ٍاذا الظاكل
اردسااااإ ٓ حمااااائ للاااااييص املؼااا ا ٓ٘ (إ ادٗ
اليؼااا أ ااااذل ّآاااا٘ ٍاااال الكااااف
اي ٓ٘ الب ٍٕ ىيشَا ى ٓ٘ الثاْ ٗ
عااْدٗ ال ا ّ ّ اااٌ ط ا س ا و ال ْىشاإ
مً دا ال ٓادٗ املماّم٘ اماد اسا قاع
ساا ا و ٌ أٔاااال طاا ا ِ ػاػاا ااً قلاااال
ارعاااداّ ٛسا ا ماً قلاااْا ارػااادقاٛ
نااا ا اال ط ا املماّماا٘ اليلشااقٔئ٘
الااااداال ّارتااااا اج لااااْا مااااً الظاا ا
قاىْى ااً لاتاااٌأ ّمأساااٗ ال ؼ ا اذتاادٓ
ٍااااااإ ال ي قااااااا٘ ال يؼااااا ا ٓ٘ ّ ا ااااااا٘
الشاااااق) اجااا ا ا اليلشاااااقٔأ مااا ا ا
الـان البظا ٖأ
إىشاىٔ٘ ّ عنائ ما
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دتاااأ الَٔاااْد ليكا ا ٗ ل املٔ ااااد رىَاااا
ت اااب ّماااداىٕ اك باااْا عاااً اليكا ا ٗ
الؼَْٔىٔ٘ لػات عدٗأ
مااااااا ال ااااا ا ػااااااحاا المـاااااأ٘
اكاىب قؼأدتَه اقاسٔا٘ لياقٗ يْٓلا٘
مػليااااا٘ سااااااذتزٌأ ىزعاااااْا عيَاااااا س ااااادٍا
اإلىشاااىٕ اكاىااب ؿ ا ف مااً ٌ تؼاال
لل اااااويفأ ّ اليؼااااف الثاااااىٕ مااااً الماا ا ٌ
ال ظاااا ا ًٓ حااااااص الك اااااااا ّالظاااا ا اٛ
اليلشاااااقٔئٌْ ساااااأىَه أنلاااااٌْ عااااالٛ
ىيشااَه ّعاال ٛماا َه ّعاال ٛاذتـااا ٗ
اإلىشااااىٔ٘أ احلاااب هلاااه ا ااا٘ الشاااق)
م اااااه امل ياقـاااااات ٍاااااذا الثاااااالْ أ
ا ْحدت متزقااتَه ال دٓادٗ ٍاه اب
ناا اىاب اذت سااٌ ال املٔ ااٌ
ّطامل
عام ً حامسااً عياد الظاباا ارّ ّسإ
إ َااا زماااتَه املة لياا٘ سْتماا٘ ّاحاادٗ
ٍاإ الظااكل اإلىشاااىٕ ح اآ ٙكاااٌْ (ال
مي نٔاً أ
ّ اردا ادتزاٜا ا ٖ اىاااب قؼااا٘
شااااد حلاااا٘
اتاااال ٓاساااا) (صتنااااُ
ال اذاا الا ااؿااَا ّييااُ متثاال اااا٘
طاااكال الؼاا اع ّى اٜجاااُ الاا اى َاااب
إلَٔا ال حل٘ الدامٔ٘أ ّ ّ سقالُ ٍٕ ّ
الثْ ٗ ّصتناُ اتال ٓاسا) ٍإ الثاْ ٗأ
ّقاااااد ااااال الكاااااث ٌّ املشااا ا
الظا ا ّالػااا ا عاااً مااااٌ دا أ لكاااً
مش ا حٔ٘ (طااْ ساا ل يلٔ اا٘ املشاا
الْيأ الذٖ ٓمدو البقال طأَداًأ ت تيا
قامااا٘ مااااٌ دا ّتكاااٌْ م تااا٘ ق لاااَا
م ت٘ ال تػشلَا مٔاِ احملٔقات ّال مقا

أدب املقاومة

الشااانا ٛاأػااابحب قدٓشااا٘أ ّ ناااا ٍاااْ
املشٔح ّ مٔيا ا متا ً عٔئاُ ال آاا اا
ٓ  ٚالؼلٔل ٓ لئ علُٔ آالمُ ّاآلو طا بُ
سااْا ٛاااٌ الؼاالٔل ميؼاا٘ ّ ح ٓاائ ّ
ػاػااااُأ ّمشاا ا حٔ٘ (مْىشاا ا ا ّ ااااً
اذت ٓااااا٘ لكاااااامْ مشاااا ندٗ ماااااً ّحااااإ
اإل ٍاااااا اإلسااااباىٕ اياااازّٓ أ َٓاااا ا
البقل املياؿل سْلٔيا لٔجن ىؼا ِ ؿاد
الػاػل سْاسق٘ قاٜاد إساباىٕ (مْىشا ا
الااذٖ  ٌ ٚاذت ٓاا٘ ااً مااً ٌ ت جااز
اَااْ لاأص ح ا اً عياادما ٓكااٌْ الييزّٓلاإ
عبدًا أ جااّز إساباىٔ ُ إا اائ إىشااىٕ
الْقاب املياسالأ
حل َُٓا ا سْلٔياا
ٍّيااا ال دٓااد مااً املشا حٔات ت ا دسااً
مماّماً القامٔدٓا الْٔىاىٔا٘ إا امللحنا٘
ال سٔااا٘ ياااا ٛاذتا ا ّا الؼااالٔبٔ٘ ّ َاااْ
سقاااااال ملحنااااأ) ( شااااالٔناٌ اذتااا ا
ّ سقااال سلاادىا مش ا حٔ٘ للظااا ّىٕ ااااردا
املػ سٕ زاا ساأدا املماّما٘أ ّآاً٘ ّطا اً
ّمش حاً ّغيا ًّ ٛس ّزٍه إسااٌ االسا نا
الي ىشاااإ ّالق اااإ ّال اااادّاٌ الث اااإ
8491أ ّماااً طااا ا ٛال امٔااا٘ سااا ز اااا اد
حااداد ٓيااامٕ ٍاال مؼا ّ أىااُ ٓيااامٕ
ٍل غزٗ الْٔو (ٓبؽ لأل ل ٓلما ٙالظإٛ
ّال ٓلنُ/القْساااُ دٖ اىاااب البٔاااب اللااإ
سٔـاانيُّ /اهلدمااُ دٖ لااُ أَااا أااُ مااً
مااُّ /ال ملااُ دٖ قآاادِ مااً ع قااُ ّمااً
دمُ /ل املآسٕ اْ ار ل س َناُ/عٔل
ٓ ااأه علااا ٙيا ا ل البلاااد ساااَ اٌ ّاردا
ل ميَناا ساأدا
ال اقٕ ّالشْ ٖ ٓذا
مماّو أ املش ْ ٚم دد ادتَاات الا

ىاؿااال علَٔاااا اإلىشااااٌ ال سااإأ اادتبَااا٘
اليلشقٔئ٘ لٔشب زت د ػ اع س) ال ا
ّاالس نا الػ سٕ إىَاا ٓـااً ػا اع ما
ساا) إس ا أٜل ّالظ ا ل اليلشااقٔأ ػ ا اع
ْٓمٕ ال ٓي َٕ س) دّل٘ عيؼ ٓ٘ حتكنَا
عؼاسات غاػب٘ م ْحظ٘ ّط ل مػلاْا
عل ٙما ِأ ّماٍْ الظا اليلشاقٔأ ٍاْ
حت ٓاا ا ار ل مااااً الؼااااَآي٘أ ّاردٓاااال
ٓااد ٌ ٍااذِ الدّلاا٘ الؼاأَْىٔ٘ مت ل ا
شتققاً تْس ٔاً س ٔد املدّ ٚقاد د اُ
طاا ا ّ ٛاااا الشااق) سااا اًأ مثااال
ستنااااْد د ّٓااااع ّالماسااااه ّزٓاااااد ّإمٔاااال
ّمااا اٌ ّ اطااااد حشاااا) سااااأٌ ال مكاااااٌ
لليلشااقٔأ سااْ ٚالمبااْ أمااْل د ّٓاااع
حْل ه س دىا مماس /ز ع ه ال ػاؾ
اّساايا ى ن ا َه ا/اااز ٓ /ااا سااادتٕ ال
طٍٕ ٛكذا ت  /دّمنا حشاا :ال ماا
ػي ه سظ بيا مشجل علا ٙالاداات رىاُ
ٓا مً سشاااع٘ اذتشاااا ال ا تمااْد لليؼ ا أ
ٓبد ط د ّٓع ّط ا ٛار ل احمل لا٘
مً ط م ا ل سكل حتدٓاتُ ّميجزاتاُ
الشااالب٘ ّاملْمباا٘ اااا مااً الٔااأض املْمااْد
دّااليااا ٓ حااْل ليااْ ارماال ّ قؼاأدٗ
ل اطد حش) (ٓااا ٓماْل أَاا (مادااً
اذتظاأع ٓااااا تااْزع ارتااد ّ /القاا
ال جاااا حبلاا ٙسالااذساا ّالـااج ّ /قلاال
ٓاااااا ػاااامب غلماااُ حجاا ّ /ماااً طاااْا ع
املشا ٛمآمت المنا ّٓماْل تْأائ زٓااد (إٌ
ٔاااف تحااإ
مااً ٓشااالل حماااً سالم ااال
حماااُ ْٓما ااً إزا املٔااازاٌ ماااال ّإٌ ااااٌ
الظااااا اليلشااااااقٔأ سدآاتااااااُ طااااا
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م ا ؿ٘ اإىُ ٓـاً ط مماّم٘أ اىاب
ا ٘ االح ل عيد ادّ ٚيْقاٌ مأساٗ
دماَٜاااا ّ اىاااب الشاااق) مْؿاااْعاً
ساسااأاً طاا ا ٍا ق ٓبااا٘ ماااً ار ل
ّ ااـاا٘ ل ح ا ل اـ ااً ّميشاأاًأ انااً
الا ا ّل املشا ا با إا المٝااا٘ ال ٔاااد
دٓاااْاٌ ّحااادٖ ما ا ارٓااااو ّقؼااأدٗ (إا
املػ ّد الشج) دْٓاٌ عقياا حبااً ااا ّىاداٛ
اىب ال ْدٗ
ار ل دْٓاٌ (ّمدتَا
ٍااإ الباااذ ٗ الكاميااا٘ عناقَاااا قالاااب
( تػؼل ؿٕ؟ ٓشلل حمإ ّ سما ٙىاا/
حلٔاااف ال ظاا د ػاااحل زلاااُ عاااا ٖ ٍياااا
سمااٍ ٙيااا رمااْت غ ٓباااً سااأ ل غ ٓباا٘/
سماااااّ ٙماااااً قاهلاااااا؟ ساااااأعْد ر ؿااااإ
اذتبٔباا٘ أ نااا ّاساا قاعب س اا) ز قاااٛ
الٔنامااا٘ ٌ تا ا  ٚالياااْ ماااً س ٔاااد غاااه
ال لن٘أ ّاليبْ ٗٛالظ آاا ّاؿاح٘ ال
ا ٓقااا٘ سٔاسااأ٘ ميؼااال٘أ اااادّ ٚطااااع ٗ
مماّمااا٘ ال تاااقدٍ ٚآّااا٘ االس شاا وأ
ّتْا اااال املظااااَد الياااادا ٕٜماااا مْقاااا
الشقٔئ٘ حتب االح ل ختايل طا اٛ
ار ل احمل لا٘ ( حباا ٕٜمؼااسٔح الادُمٙ
إااااْتٕ ادتا ا ّٓاسا ا ارتنا ا ٗ ٓاااا
ساااااذا المناااااح /تاااااْت ٍياااااا لٔ قٔياااااا/
ّٓ قٔيا /عل ٙي قاتكه مـٍّٕ /ا ىا
سااا) عٔااايكه /مللنَاااا ّ مشاااحَا دماااْع
ارماااص ّ /ز ع ماااثلكه قااادمّٕ ّياااأ
ّ ؿاإ ّ /ز ع مااثلكه عاأأّ د ا
الشيّ ٙالظنص أ
ٍّذِ مً قؼأدٗ (لاً سكإ تا
ل آااا البقْلاا٘ ّاملماّماا٘ اأعقااب البقْلاا٘
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لظ ا ل أقااه ارغ ا ل ّتْا اال ااادّٚ
ط بَا سظ إىشاىٕ مْا ب٘ حٔ٘ ػاادق٘
ّّاق ٔا٘ الياادا ٕٜلاادَٓا مماااّو ٓؼااادا
املْت ّتك ل لُ اذتٔاٗ حٔاىاً (ااملْت
حٔاتيااا م ا من ا علٔااُ إا اذتٔاااٗ ٍااذِ
اراادٓااد ّار حاااو س ا
ار ل ام ا ٗ
ارتؼل ّ حد قْٗ الش ال تيبب طتا ً
ّسااياسل تيبااب الظا ل املماتاال ّتبمااٙ
ٍذا الكيا امللحنٕ اذت ٓا٘ ٍإ سادى٘
الؼ اع ٍّٕ ح ٓ٘ (سأ ل حيا امسَاا
ار ل ادتااااد اٌ
ّ ىااااا ىاؿاااال
طاا ا امليااازل املماّماا٘ طاا ااادّٚ
طكل تٔاا اً ٜٔشااً لاُأ ماا طا م ا)
سشٔشاااْ اظاااكل ادتاااٍْ الظاااامل هلاااذا
لظا ا اماااد ّماااد م ااا) مياااذ عااااو 91
م حااااُ المااااْمٕ اليلشااااقٔأ ادتاا ا ا
المْمٔاا٘ ال سٔاا٘ ّّمااد ىـااالُ مااً ماال
ال ح ٓ ا سيـااالُ مااً ماال االطااقا ٔ٘
ّ ااااٌ طااااع املماّمااا٘ املييااا ٙالاااه
تكااً مؼاا الاا عاااغ سَااا زمياااً ّيياااً
اس ا ااً سااال مااازٛاً ال ٓييؼااال عاااً الاااْيً
ال سٕ اػي ٙهلا نا غي ٙليلشق) ايإ
ا٘ (ار دٌ علا ٙالؼالٔل
دّآّيُ (امل
(ماااا د ماااً الشاااياسل اكااااٌ ىاااب قلباااُ
لليااادا )ٜٔاملياؿااال) ارتٔااااو اةيمااا٘
مً قلبُ لبْ س ٔد ّايم٘ لػزٗأ
اظكلب املماّما٘ طا ِ ادتاٍْ
الظااامل ( ىااا إٌ ساامقب اةااذ مكاااىٕ ٓااا
أمااإ الكياااا ّ يااال سا ا حٕ ال
بَااا
خيي ا دماإ ٓشاأل علاا ٙالش ا
عاااو  8498اااٌ ط ا ِ ارتنشاأئات

أدب املقاومة

ساااال
طاااا اً مباطاااا اً رىااااُ اطتاااا
املماّماا٘ الظ ا بٔ٘أ ٓمااْل لٔلاا٘ اح ا ل غاازٗ
مً دْٓاٌ ار دٌ علا ٙالؼالٔل (غزتإ ىاا
و ٓؼااد دماإ ال لناااات /ااادمٕ ىاااا
ّ قع الػزاٗ ٓؼْ الظ ل اليلشاقٔأ
ساملشاأح ٍّااذِ املا ٗ ساأبم ٙاملشاأح م يااا
غئاا٘
رىاُ آمااً يااً ٓؼاي امل جاازات
ال مل ّادتاْاد ٓماْل (ٓاا َٓاا املقاا دٌّ/
لْ تمد ٌّ اااقل ْا /ساياٌ ال صتنا٘ لاْ
تمااااد ٌّ /ال سااااد ٌ ىْاػاااال الشاا ا ٌ ّ /
ىْاػاال اليزٓااف /ااملشاا حٔل ٓؼاابح ماا ٗ
م حاًّ /م ٗ سك) ّرىُ اا اا ػالٔل
املماّمااا٘ ّمـااا ٙالاااف ٓشاااْع ّاا اااا
ىيااص الْقااب ػاالٔل امليياا ٙعياادما ّػاال
ع اا املماّم٘ اٌ امليي ٙىَآا٘ الق ٓائأ
ٍّااااْ ي ٓاااائ غاااا مشاااادّد غااااه اااال
ال ااذاسات ّماا ا ٗ اليياإ ّالػ ساا٘ طاااع

مماّمااااا٘ حمٔمااااإ ٓ لاااااه ٌ الكلنااااا٘
تْاؿاا َا ٍاإ ساا حُ سيماَٜااا ّ ْ ٓ َااا
ّػاادقَا اَاإ س ا ا ااال لناا٘ حت ا
ادتا املل َال ا َ اا ارطاجاٌ ّمتااص
ّتا الملل اذتزًٓ أ زا دماً ّالكث
مااً الك اااا ّالظ ا ا ٛاليلشااقٔئ) و
ٓك ياااااْا سالك اسااااا٘ املماّمااااا٘ لكااااايَه
اطت يااْا ساال املماّماا٘ ح اا ٙقـااْا
طَداٛأ مثال غشاٌ ييااىٕ ّعلإ ااْدٗ
ّ ناااال ىاػاا ّغ ٍاااه قـاااْا اسا ااً
ّط ا اّ ٛمياؿاال)أ ّاااا قالااُ م اا) عااً
اـُ للنْت س ٔداً عً سلدِأ
ااااا ٌ مااْت حتااب علااه ا ا /
ل أط أاُ ٍاذِ الد اسا٘ غأ ماً
ااأ لد اساا٘ دا املماّماا٘ ضت ااا ل اادٗ
زتلداتأ
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أ.د .ممدوح أبو الوي*
وعرفه الدكتور عبد العزوزز عتوز :ههزو الزيي وتذزي مزو دزواد
التززيرو السويس ز و واتمتمززيع ِّ وسززول ً لتريسززد اودع ولعلوززر ززواهر
م مزو ادلزنهج
وخواصه .وهيا ادلنهج ت وستقر بنريسه ،فز بزدِّ مزو طسز ن
ر
كز و
الرينو ضزرورو
الريينِّ ،ونِّ التيوق واحلكم ودراس اخلصيئص ِّ
مردل مو مرادر ادلنهج التيرخي ِّ ه.
دراس النص اودب ِّ ،فنحكم علوه مو
وسيعدني ادلنهج الريينُّ
خ ل لأثرني اليال و ،أو مو خ ل طدرة الزنص التعبدوِّز  ،أمزي أا أردنزي
معرف مدى لأثر النص بيلعصر ،فعلوني اتستعين بيدلنهج التزيرخي ِّ ،مزً ً
ندرس الظزرو التيرخيوِّز  ،الزح أديبزل بيل زيعر أمزر القزوس ،و أا
أردنززي معرف ز اخلصززيئص الرين و ز دلعلق ز أمززر القززوس نسززتعني بززيدلنهج
الريينِّ.

ٕىنننُ حنننً ملن ن ِل ارنننَْس امتن ن ض ّ ٙنننٖ
زضاغ ٜاألزب ىُ ص٘د امتػنػنه امتن ض ٙ
ىنننُ األ نننسٌ األصنننسذد ٕزضاغننن ٜكنننه
ىطصنننن ٜىنننُ ىطاصننننه ةكنننٖض األزب ننننه
رٖاٍبْ د مب يف شمك ارؤحطاج اال تكن زٜٗ
ٕاالرتي ع٘ننننننٕ ٜامػ٘ غنننننن٘ ٜعننننننن ٝاألزب
ٕةكبننه ّننصٔ امكطٗ نن ٜيف زضاغنن ٜاألزب يف
ارساضؽ ٕادت ىع ج ٕةن ضٗذ األزب ىنطةب
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اضةب طنن ث ٕح٘ نن ث تنن ضٗذ ااتينن امػ٘ غنننٙ
ٕامف ط ٚملنٖ أخصٍ ةن ضٗذ األزب امعط نٙ
ملْٖ َٗ ػً ارطاصه امت م٘:ٜ
*

 1نننن األزب امعط نن ٙبننه ا غنناٌ إٔ األزب
ادت ّنٕ ٙاغتيط ىٜ١ث ٕمخػني ع ى ث
 2نننن األزب امعط نن ٙيف قننسض ا غنناٌد أٚ
*

أديب سوري.

املهًج التارخيي الفين والقدرة على التقويم األدبي

األزب امعط ن ٙيف أحَن  ٟص٘ن  ٛامطغننٖو
ٕارتنف ن  ٟامطاؾننسُٗد ٕاغننتيط ةػننعٜث
ٕحاحني ع ى ث أ ٚنني عن ىٌ622 ٙ
نن )ٌ661
 3نن األزب امعط ن ٙيف امعكنط األىنٖٚد أٚ
ىَننص خاملنن ٜىع ٕٗنن ٜننُ أ نن ٙغننف٘ ِ
ع ٌ ّ132 ٌ757ن)
ٌ661
 4ننننن األزب امعط ننن ٙيف امعكنننط امعب غنننٙ
ّ132 ٌ757ننننننننن ٕاٍتْننننننن ٝامعكنننننننط
امعب غننننننن ٙعننننن ن ٌٕ ٌ1258أص٘ ٍننننن ن ث
ٗ ػيِٖ امعكط امعب غ ٙىطاصنه
عننسٛد ٕشمننك ألٍننٓ اغننتيط أكخننط ىننُ
مخػ ٜطِٕ مل معكط امعب غ ٙاألٕو
اغننتيط ى١نن ٜعنن ٌد ٕكننصمك امعكننط
امعب غ ٙامخ ٍٙ
 5نن األزب امعط  ٙيف امعكط ارينٖكٙ
 6ننننن األزب امعط ننن ٙيف امعكنننط امعخيننن ٍٙ
 ٌ1516نن )1918
 7نن األزب امعط  ٙيف امعكط اذتسٗد
ٕكصمك مي ُ ة ػً٘ كه عكنط
ىُ ّنصٔ امعكنٖض عنس ٛىطاصنه ٕكين
ٍاصظد مل ِ ّصا امت ػً٘ ىطةب اضةب ط ث
ٕح٘ ث تكنٖضاج ااتين امعط ن ٙامػ٘ غنٜ٘
ٕامت ض ٘ ٜمل رَْس امت ض ٗ ٙنسضؽ األزب
ٕمله ٍظط ٛة ض ٘ن ٜملن شا ىن زضغنَ ؾن عطاث
ىخنه أ ن ٙامك٘نا ارتنَ  ٌ916نننن )ٌ966
ملننا نسل مَ ن ىننُ زضاغنن ٜارطصننن ٜامت ض ٘ننٜ
امنننا عنن ف ملْ٘نن د ملن نننس عنن ف يف نننا

غ٘ف امسٕم ٜاذتيساٍ ٙيف صنناد ملَنسضؽ
عا تنننٓ نن ألىا غننن٘ف امسٕمننن ٜاذتينننساٍٙ
ٕ مؿ عط أ  ٙملطاؽ اذتيساٍ ٕ ٙملٖض
ا خؿنن٘س ٚصن كً ىكننطد ٕم ََن ٍ ننٌٖ
سضاغننن ٜص٘ ةنننٓ ٕؾنننعطٔ صػنننا امتػنػنننه
امت ض ٙ
ٕكي ن أؾننطٍ غ ن ثد مل ن ِ زضاغننٜ
ارتك ٠ل امفَ٘ ٜنطٕضٗ ٜيف كه ىطصننٜ
ىُ ىطاصه ةكٖض األزبد ٕمصمك ىعش كنه
ىُ ا ُ غاٌ ادتيض ٙيف كت ٓ "طب ج
امؿعطا" ٟد ٕا نُ ت٘بن ٜيف كت نٓ "امؿنعط
ٕامؿنننعطا" ٟد ٕا نننُ ضؾننن٘ه ام إاٍننن ٙيف
كت ننننٓ "امعيننننس "ٛننننني ارننننَْزني امفنن ن
ٕامتن ض  ٕ ٙنس ٗلننا أصنس ارنَْزني عنننٝ
اآلخننط ىخ ن و شمننك كت ن ب "األي ن ٍ "ٙأل ننٙ
ملنننطش األقنننفْ ٍٙد ملْنننٖ ٗعنننط مؿن ن عط
ٕىَ غب ٜك٘سةٓد ٕٗصكط أمس  ٟامطٕاٛد
ٕكننصمك يف كت ن ب "امع ننس امفطٗننس" ال ننُ
عبننننس ض ننننٓ ٕيف كتنن ن ب "ٗت٘ينننن ٜامننننسّط"
منخع م
ٗ ننننٖو امخعنن ن م عننننُ أ نننن ٙملننننطاؽ
اذتيننساٍ 932 ٙنننن  ":) ٌ968كنن ِ ملننطز
زّنننطٔد ٕ عنننؼ عكنننطٔد أز ن ن ث ٕملهن ناثد
ٕكطى ن ث ٍٕننباثد ٕزتننساث ٕ اي نٜث ٕملطٕغننٜ٘ث
ٕؾز عٜث"
ىُ ني امصُٗ اةبعٖا ارَْس امتن ض ٙ
صػنننُ ةٖمل٘نننه امعنننسو يف كت نننٓ "ةننن ضٗذ
األزب امعط ٕٗ "ٙط ٞصػُ ةٖمل٘ه امعسو أِ
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ةن ن ضٗذ األزب ىنننطةب متن ن ضٗذ امػ٘ غنننٙ
ٕكننصمك أمحننس ا غ ن َسض ٚيف كت ننٓ
"امٖغنننننن٘ يف األزب امعط ننننننٕ ٙة ض ننننننٓ"
)1911د ٕكنننصمك ملعنننه أمحنننس صػنننُ
امعٗنننننننن ن ج يف كت ننننننننننٓ "ةنننننننن ن ضٗذ األزب
امعط )1925 "ٙ
مالحظات الدكتور شكري فيصل( 9191ـــ
 )9111على املهًج التارخييِّ:
 )1نن األزب ّٖ ىُ قنَ امف نطد ال
ه هلصا امت نا ارف ر٢د امص ٚختهن
منننٓ امػ٘ غنننٜد نننه ّنننٖ ستتن ن ش ختينننط
طٖٗننه ٕىننُ ارتكننر امَظننط األزب عنننٝ
أٍلننٓ ننه منػ٘ غننٜد ملفنن ٙص ن الج كننخاٛد
نعفث امسٕمٕ ٜاظزّنط األزبد ألِ اظزّن ض
األزب ال ٗتٖ ننف زا٠ي ن ث عننن ٝننٖ ٛامسٕمنن ٜإٔ
نننعفْ د ملْننٖ ىننطةب ننركخط ىننُ ع ىننه
ملعنننننن ٝغنننننب٘ه ارخننن ن ود ك ٍنننننث امسٕمنننننٜ
امطٕى ٍ٘ ٜأ نٖ ٞىنُ امسٕمن ٜا يطٗ ٘نٜد ال
أِ األزب ا يطٗ  ٙك ِ أكخط ةكٖضاث ىُ
األزب امطٕىننننن ن ٍ ٙملن نننننننس كننننن ن ِ األزب
امطٕىن ن ٍ ٙيف كنننخا ىنننُ اذتن ن الج ى ننننساث
مألزب ا يطٗ ٙ
ٗ– 2ننطّ ٞننصا ارننَْس أِل األزب ىتننرحط
مػ٘ غننٕ ٜال ٗننؤحط ملْ٘ ن د ٕم ننُ امتننرحا
ىتبنن زود ملنن ألزب ٗتنننرحط مػ٘ غنننٕٗ ٜنننؤحط
ملْ٘ ن ِل ٕضا ٟكننه صننسذ غ٘ غنن ٙكننبا
ع ىه مل د أز  ٙيف أكخط اذتن الج ىنخاث
اغننت او غننٖضٗ َّ مننك كنن ٠س كننخاٛ
ط مبننننننث الغننننننت اود ٕامننننننتدنل ىننننننُ
ارػننتعيط اميكننٙد َّٕ ن ل أعي ن و أز ٘ننٜ
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كنننخا ٛط مبنننث ن ن رتام ىنننُ ارػنننتعيط
اميك 5151 ٙننن َّٕ )5151ن ل أعين و
أز ٘نن ٜكننخا ٛصطنننث امؿننعا امعط نن ٙيف
غٖضٗ عن ٝامَه و يف غنب٘ه امنتدنل ىنُ
االغتعي ض امفطٍػ 5191 ٙنن )5191
– 3ال ٖٗرنننس غنننٖض نننني أزب ٕ خنننطد
ملنننا ٖٗرنننس ملنننطب رنننّٖط ٚنننني األزب يف
امعكنننننننننط األىنننننننننٖٕ ٚاألزب يف امعكنننننننننط
امعب غننننٙد ٕ ينن ن ّنننن ٙصن نن ن ج ىتكنننننٜ
بعهْ ٕىتساخنٜد َّٕ ل عسز كبا ىُ
األز ننن ن  ٟاردهنننننطىني امنننننصُٗ ع ؾنننننٖا يف
امعكننننننننطُٗ ٍْ ٗنننننننن ٜادتننننننن ّن ٕ ٙساٗننننننننٜ
ا غننننناىٙد ٍْٕ ٗننننن ٜا غننننناى ٕ ٙساٗنننننٜ
األىٖ ّٕ ٚصا
 9ننننن امت ػنننً٘ امتنن ض ّ ٙنننٖ ة ػنننً٘
ظىنننن ن ٕال ْٗننننننتً ر نننن ن ِد أال ٖٗرننننننس
مني ِ ةنرحا يف األزب أمن٘ؼ منب٘١ن ٜزٕض
يف األزب ٕجيننا االّتي ن ٌ ع ىننه امعى ن ِ
ٕار ن ِ يف األزب يف ّننصٔ امفنني ٛأقننب
أٍك ض ّصا ارَْس ْٗتيِٖ مبٜ٘١
ٗ ننٖو امننسكتٖض ؾ ن ط ٚمل٘كننه يف
كت ننٓ "ىَ ن ّس امسضاغنن ٜاألز ٘نن ٜيف األزب
امعط نننِ "ٙل ػننني ٜامعكنننٖض ّنننصٔ غن ن ضج
ألزب امعط ن ٙال ىن كن ِ ٗؤىنه ىَْن
يف ةػننْ٘ه زضاغنن ٜاألزب ٕجتع٠نن ٜقننعٖ تٓ
ٕكؿنننف يٖاىهنننٓد نننه ةع ٘نننس ّنننصٔ
امسضاغنننٜد ٕاؾننننتب ل أرعاْ٠ننن د ٕةننننساخه
أص ىْ ٕاةػن ّنصٔ األص ن ٌ اةػن ع ث
أمل سّ كخااث ىُ امس )5 " ٜ
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 1نن ٕ ف ارَْس امت ض  ٙعَنس ام ينً
ٕمل ْٗتً مؿعطإ ٟاألز ن  ٟار ننني ٕأّينه
امفننطٕب امس ٘ نن ٜننني ؾ ن عط ٕ خننط مل ن ّتً
ؿ نعطا ٟىننُ أىخ ن و أ نن ٙملننطاؽ اذتيننساٍٙ
ٕارتننَ ٕارعننطٕ ٚياّننً ٕم ننُ َّنن ل
ؾنننعطا ٟخنننطُٗد ٕال غننن٘ي إٔم١نننك امنننصُٗ
ٍ ّهنننٖا امػننننكٕ ٜع زّٕننن د ملْنننؤال ٟمل
ْٗتً ًْ ارَْس امت ض ٙ
حاجتها إىل املهًج التارخييِّ
ٗنننط ٞامنننسكتٖض ؾنن ط ٚمل٘كنننه يف
كت ننٓ "ىَ ن ّس امسضاغنن ٜاألز ٘نن ٜيف األزب
امعط نننن "ٙأِل ار تبنننن ٜامعط ٘نننن ٜمل ةعننننط
ةننن ضٗذ األزب امعط نننٙد ٕأِ كتنننا امَ نننس
ام سميننننن ٜمل ة نننننسٌ مَننننن زضاغنننننٕ ٜامل٘نننننٜ
ىت ىنن ٜعنُ ىطصننن ٜىعَ٘ن ٜإٔ عنُ ؾن عط
ىعني ه اكتفث سضاغ ٜك٘س ٛىعَ٘ن ٜإٔ
سضاغنن ٜر ٍننا ىننُ رٖاٍننا ننسا ؾنن عط
ىعني أ ٚك ٍث ة سٌ زضاغٜث رعٜ٘٠ث
ٕاراصظننننن ٜامخ ٍ٘ننننن ٜامنننننا ٗػنننننزنْ
امسكتٖض ؾ ط ٚمل٘كه ّن ٙأِل ام تنا
ام سمينن ٜك ٍننث ةْننتً مؿننعطا ٟارننساصني
امصُٗ ٗع٘ؿِٖ يف نا امػناطني ٕةْينه
ؾعطا ٟكب ض ٕم ًَْ ضملهٖا االغنتعك ٟ
ٕمننصمك ننُ ع رننّ ٜننصا ارننَْس عن نٝ
امطيً ىُ غنب٘ ةٓ ملْٖ ٗسضؽ امؿعطا ٟىنُ
ارتنن ضش أ ٚال ٗننسضؽ امؿننعطا ٟىننُ خننناو
ٍكٖقنننًْد ٕ ينن ٗنننسضؽ ٍكٖقنننًْ ىنننُ
خاو ةرحط ّصٔ امَكٖم مت ضٗذ
ٗسضؽ ارَْس امتن ض  ٙاألزٗنا ٕأز نٓ
ىننُ خنناو ىعطملنن ٜامب٘١نن ٜامننا ع ن ف ملْ٘ ن

ٕامعكنننط امنننص ٚعنن ف مل٘نننٓد ٕىنننس ٞةنننرحا
امعكط يف أز ٓد ملْٖ ٗنسضؽ ةنرحا ار ن ِ
ٕامعىن ن ِ يف أزب األز ن ن ٟد أ ٚأٍلنننٓ ٗنننسضؽ
امننَل ىنننُ خنناو ىعطملتنننٓ امعكننط ٕص٘نن ٛ
األزٗاد ٕال ٗسضؽ األزب مبععو عنُ ص٘ن ٛ
األزٗا ٕعكطٔ
ٕمننصمك ملْننصا ارننَْس ٗطكننع اّتي ىننٓ
عن ٝامظطٕ امت ض ٘نٕ ٜاالرتي ع٘ن ٜامنا
عن ن ف خاهلن ن األزٗنننا ٕأ نننس ٍكٖقنننٓد
ٕ ننصمك ملنن ِ ّننصا ارننَْس تنننف اختاملنن ث
رصضٗ ث عُ ارَْس امبَٖ٘ ٚامصٗ ٚسضؽ َ٘نٜ
امننَل مبعننعو عننُ ىؤمفننٓ َٕٗػنن ٝارؤمننف
ٕٗعكننن ٙاألّي٘ننن ٜمن ننن ض٣د مل م ننن ضّ ٣نننٖ
ىؤمننف رسٗننس منننَل ّننٖ ىبننس ىخنننٓ ىخننه
اربننننس ىننننُ امننننصُٗ كتبننننٖا عننننُ ارننننَْس
امتننن ض ٕٗ ٙتدنننص ىنننُ امتننن ضٗذ ىننن ز ٛمننننٓ
ٕٕغ٘ن ٜمفًْ امَل:
الروائي الصوريِّ فارس زرزور امنص ٚأمنف
ضٕاٗننن ٜعَنننٖاِ "منننُ ةػن ن ارسَٕٗ"ٜضٕاٗن نٜث
أخنننط ٞعَنننٖاِ "صػنننُ ربنننه" ٗتضنننسذ يف
امطٕاٗنننننن ٜاألٕ عننننننُ اصننننننتاو ادتَننننننطاو
امفطٍػننننن ٙينننننٖضٕ مسىؿنننننه عننننن ٌ 5191
ٕاغتبػ ن و ٕظٗننط اذتط ٘نن ٜامػننٖضٖٗ ٚغننف
امعظيننننٕ ٜيننننأ يف امننننسمل عَْنن ن د ٕعننننُ
اةف ٘ ٜغ ٗ ؼ ٘ نٖ عن ٌ  5151امنا
زٕو
ُػننننً امننننٖطُ امعط نننن ٙمبٖربْنن ن
حتته عهْ ملطٍػ ٕحتته امنسٕو األخنطٞ
طٗك ٍ٘ننن د ٕعننننُ حننننٖض ٛقننن امعننننن ٙيف
امػ صهد ملْصٔ امطٕاٗ ٜىنُ امكنعا ملْيْن
زِٕ االغتع ٍ ٜرَْس امت ض ٙد ٕكنصمك
05

العدد 8152 / 128- 125

يف ىعظنننً ضٕاٗن ن ج ملن ن ضؽ ظضظٕض ألِ ّنننصا
األزٗا كتا عنُ امخنٖض ٛامعط ٘ن ٜام ن ٞ
عننن ٌ  5151امنننا حننن ض ْننن امعنننطب نننننس
االصتاو اميكٙد ٕكتا يف ضٕاٗ ةٓ عنُ
امخنٖض ٛامػنٖضٗ ٜام ن  ٞعن ٌ ٕ 5191عننُ
ىعطكن ٜارعضعنن ٜيف ست ملظن ٜامػننٖٗسا ٟيف
امخ مننند ىنننُ ب عن ن ٌ 5191د ٕعنننُ ع٘نننس
ادتنننا ٟيف ٍ٘ 51ػنن ِ 5191د مل رٖننننٖ
امنننننص ٚع دتنننننٓ ّنننننٖ ارٖننننننٖ امنننننٖط
ٕؾدكننننن٘ ج ضٕاٗ ةنننننٓ عهنننننْ ص ٘ نننننٙ
ٕامنننبعآل اآلخنننط ىتد٘نننه ىنننخاث ؾدكنننٜ٘
ادتَطاو يٖضٕ ؾدك٘ ٜص ٘ ٘نٕ ٜكنصمك
ؾدكٖ٘ٗ ٜغف امعظي ٜؾدك٘ ٜص ٘ ٘نٜ
َّٕننن ن ل ؾدكننننن٘ ج ىنننننُ قنننننَ خ٘ منننننٓ
ٕم َْ ٕا عٜ٘
ٕاألصننساذ ة ض ٘نن ٜص ٘ ٘ننٕ ٜم ننُ
امطٕا ٗ ٙ٠سىْ عن ٝؾ ه ضٕاٜٗ
ٗنننرة ٙزٕض امَ نننس ملْنننٖ ٗطكنننع عننننٝ
ىس ٞقض ٜاألصنساذ ٕامؿدكن٘ ج أكخنط
ىننُ ةطك٘ننعٔ عننن ٝام ننً٘ امفَ٘ننٕ ٜادتي م٘ننٜ
اما ٗتكف ْ امَل
أ ِ ٚامَ ننننس امننننصٗ ٚكبننننه ارننننَْس
امت ض ٙد ْٗتً مب ّٖ خ ضش امَل أكخط
ىُ اّتي ىٓ مَل ٍفػٓد ٕم س أؾن ض
ّصٔ امَ ك ٜامَ ز امعطب ىخه عبس ام ن ّط
ادتطر ٍ ٙيف كت نٓ "زال٠نه ا عزن ظ"
أِل ؾعط امؿ عط امبنسٕ ٚتننف عنُ ؾنعط
امؿنننن عط ا نننننُ ارسَٗنننننٜد ملنننننصمك ٗتكنننننف
رتؿٍٖ ٜيف صني ٗتكف ؾعط ا نُ ارسَٗنٜ
مط ٜد ٕم ُ ّنصا من٘ؼ زا٠ين ث قنض٘ض ث
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أ ِ ٚعبنننس ام ن ن ّط ادتطرن ن ٍ ٙأؾن ن ض
ةرحا امب٘ ٜ١يف ؾعط امؿ عط
ٕكنننصمك ةنننَع ؼ امب٘١ننن ٜيف امنلنننٜ
ٕيف امكنننٖضد مل مؿنن عط ٗ خنننط ىنننُ قنننٖض
امب٘١نننٕ ٜىنننُ ا ؾننن ض ٛا نننه ٕامػننن٘ف
ٕكنننْ أؾنن٘  ٟةننصكطٍ مكننضطا ٟصتننٝ
قننٖض ٛام يننط ملْنن ٙةننصكط مب٘١نن ٜاذت ن ضٛ
ٕىُ حنً األزٗنا ال ٗعنط ىنُ خناو ؾنعطٔ
ٕ ينن امع نننؼ ٗعنننط ؾنننعطٔ ىنننُ خننناو
عكطٔ ٕ ٘١تٓ
ٕم س ٍْنس ّنصا ارنَْس عبن ؽ ستينٖز
امع نن ز  5111نننن  )5119يف زضاغننتٓ "ا ننُ
امطٕىنننن "ٙملٖرننننس أِ عكننننط ا ننننُ امطٕىننننٙ
 ) ٌ111 – 131عكننط انننكطا ج ملن ننس
ع قننننط ة ٍ٘نننن ٜخنفنن ن ٟد أ ٚعكننننط عننننسٌ
اغت طاض ٕعكط كخط مل٘ٓ امتَزً٘
ٕمي ُ ىعطمل ٜخك ٠ل امعكط ىُ
خنننناو ؾننننعط عننننآل امؿننننعطإ ٟال غنننن٘ي
ارتَ د امص ٚن و ِ :امعنطب ست ٖىنِٖ
ىُ به األع رً
جرجي زيداى ناقداً( ) 9191 – 9189
ٕمننننس يف ننننإج يف أغننننط ٛىتٖغننننكٜ
اذت ود ك ِ ٕامنسٔ قن صا ىكعنً قنلا
يف إج ص ٕو زضاغن ٜامكنا يف ادت ىعنٜ
األىطٗ ٘ ٜبإج ىس ٛع ٌ ٕاصسد ٕةنطل
ادت ىعننن ٜعن ن ٌ  5111غن ن ملط ام ن ن ّطٛ
عننننن ن ٌ ٕ 5119أغنننننننؼ زتنننننننن" ٜاهلننننننناو
عنن ٌ5119أمنننف امطٕاٗن ن ج امت ض ٘ننن ٜىخنننه
"ملتنننننننننننن ن  ٛيػنننننننننننن ن ِ" 5111د "ملننننننننننننننت
األٍننننسمؼ"5119د "اذتزنن ن ش ننننُ ٖٗغننننف
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امخ ف5119 "ٙد "امحس ُ طٖمِٖ" 5111
ٕياّ
م ننننس أمننننف رطرنننن ٙظٗننننساِ كت ننن ث
عَٖاِ "ة ضٗذ زاب امنلن ٜامعط ٘ن5159 "ٜ
) أ ٚيف امػننَ ٜاألخننا ٛىننُ ص٘ ةننٓ ٕٗؿننا
ارؤمننف يف ار سىنن" ٜكتن ب امفْطغننث"
ال نننُ ٍنننسًٗ امنننص ٚطبن ن إٔالث يف الٗبنننع يف
ار ٍ٘ن ن عن ن ٌ 5119د ٕ عنننس شمنننك طبن ن يف
ىكنننط ٕٗنننط ٞرطرننن ٙظٗنننساِ يف كت نننٓ
ارننصكٖض أِل اركننطٗني ام ننسى ّ ٟننً أغننبه
األىننً األزبد مل٘ ننٖو ٕ" :ننس ةننبني ىننُ
ننننطا ٟٛاآلحنن ن ض صتنننن ٝاآلِد أِ ٕاز ٚامَ٘ننننه
ٕٕاز ٚامفننننطاج أغننننبه نننناز ارؿننننطب
االؾنننننتل و ننن ن معنً ٕاألزبد ٕ نننننس هننننن٘
أزّن ن ضاث ّٕين ن ىعزّنننطاِ ىنننَااِ ن ن معنًد
ٕغنننن ٠ط امعنننن مل يف ننننناٌ ٍبنننن امعنينننن ٟ
ٕاألطب ٕ ٟامؿعطا ٟمبكنط يف عْنس األغنطٛ
امخ مخ ٜىُ امسٕم ٜاركطٗ ٜاألٕ د به َن ٟ
أّنننطاٌ ادت٘نننعٛد أ ٚىَنننص نننٖ غنننت ٜال
غَٜد ٕٗفتدط أصس كت ب امسٕمن ٜيف عْنس
األغط ٛامػ زغ ٜمبكطد اٍلنٓ كن ِ ىتٖم٘ن ث
زاض ٛام تننا ملكنننا شٕٗننٓ أِ َٗ ؿننٖا
شمننك عننن ٝن ٔد ىَننص ٍ٘ننف ٕمخػنن ٜال
غنننَٕ )9 " ٜةؿنننبٓ صهن ن ض ٛننناز ىن ن نننني
امطاملنننسُٗ صهنن ضٕ ٛاز ٚامَ٘نننه ىنننُ ص٘ننند
ام سٌ ٕاألّيٜ٘
ضاعننننننن ٝرطرننننننن ٙظٗنننننننساِ ارنننننننَْس
امتننن ض ٙلد ٕم َنننٓ مٖ نننث شاةنننٓ ػنننً
ؾعطا ٟكه عكط صػا ؾنعطًّد مل ػنً
امؿعطا ٟادت ّن٘ني امؿعطا ٟامفطغ ِد

ٕامؿعطا ٟامكع م٘كد ٕامؿعطا ٟاهلز ٘٠ني
ٕم ُ رطر ٙظٗساِ ال ٗظْط أحنط األزب
يف اذت٘  ٛامػ٘ غٜ٘
ٗ نننننٖو رطرننننن ٙظٗنننننساِ يف ى سىنننننٜ
كت نننٓ" :ةطززٍنن كنننخااث يف ارتكننن ٜامنننا
ٍتدننننصّ يف ة ػننننً٘ ام تنننن بد ننننني أِ
ٍ ػننيٓ صػننا امعنننٌٖ إٔ صػننا امعكننٖضد
ٕىعَ ٝػيتٓ صػا امعننٌٖ أِ ٍػنتٖيف يف
ام اٌ يف كه عنً عن ٝصسٔ ىنُ ٍؿنرةٓ
اآلِد عننن ٝأِ ٍبننسأ ر ننسىْ ملَننصكط
ةن ضٗذ امؿننعط ىننخاث ٕةننطارً امؿننعطاٟد ٕىن
ة نننا عن٘ننٓ ىننُ إٔو عْننسٔ اآلِ ٍٕفعننه
ىخنننه شمنننك رتك نننٜد ٕياّن ن ىنننُ زاب
ادت ّن٘ننن ّٕ ٜنننصا يف امعننننٌٖ ا غننناىٜ٘
ك مف نننٓ ٕاألزب ٕامَضنننٖ ٕامنلنننٕ ٜامتن ن ضٗذ
ٕادتلطامل٘
أىل ػيتٓ صػا امعكنٖض ملنااز ْن
ام نناٌ عننُ أصننٖاو امعنننٌٖ ىعنن ث يف كننه
عكط عن ٝصسٔ ّٕصا ى اخيٍ ٔ " )3
ّٕ صا ػً رطرن ٙظٗنساِ امعكنط
امعب غنن ٙأض عنن ٜعكننٖض امعكننط األٕو نننن
ّٖ عكط ارَكٖض ٕامطؾ٘س ٕا َٓ اررىِٖ
ٕامعكنننننط امخننن ن ٍ ٙننننننن ىنننننُ ارتن٘فنننننٜ
ارتٖكه ٕ ه مل٘ٓ اّتي ٌ ارتنف  ٟألزب
ٕامعكط امخ مد نن عكط امػار ٜ
طبه رطر ٙظٗنساِ ارنَْس امتن ض ٙل
ٕم ُ عسو مل٘ٓ
ٕٗتضنننسذ رطرننن ٙظٗنننساِ عنننُ األزب
ادت ّنٕ ٙعُ امؿعطا ٟامعطب به ا غاٌ
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متفكننننن٘هد ٕىنننننُ ى٘نننننعاج امؿنننننعطا ٟيف
امعكط ادت ّن ٙأًٍْ مل ٗػيضٖا ألٍفػًْ
الغتزسا ٟمل س ىسح ظّا نُ أ ن ٙغننيٝ
ارتٖمل ٝع ٌ ّ ) ٌ 151طٌ ُ غَ ِ من٘ؼ
ْس االغتزساٟ
ٕ كننننل رطرنننن ٙظٗننننساِ ملكنننناث
منؿننعطا ٟاذت ي ن ٟد ىننًَْ أى٘نن ٜننُ أ ننٙ
امكنثد ٕامص ٚةٖيف ع ٌ )ٌ 199د كي
كنننل ملكن ناث عنننُ امؿنننعطا ٟامعؿن ن بد
ٕملكنن ناث عننننُ امؿننننعطا ٟامكننننع م٘ك ىخننننه
امؿنننَفطٚد امنننص ٚةنننٖيف عننن ٌ ) ٌ 151د
ٕةر ؾنطاث ارتنٖمل ٝعن ٌ )ٌ131د ٕعنطٕٛ
ننننُ امننننٖضز امننننص ٚةننننٖيف عنننن ٌ ) ٌ111د
ٕ كل رطر ٙظٗساِ ملكاث عُ امَػن ٟ
امؿ عطاج ىخنه ارتَػن  ٟامنا ةٖمل٘نث عن ٌ
 )ٌ 191يف ظىُ ارتن٘ف ٜامطاؾس ٚامخ مد
عخين ن ِ نننُ عف ِ ضنننن ٙا عَنننٓد ةنننٖيف
ع ن ٌ ) ٌ111امننا أٍؿننسج ؾننعطّ منَ لننٜ
امنننص ٘ ٍٙد ٕأزضكنننث ا غننناٌ ٕاغتؿنننْس
إٔالزّنننن األض عنننن ٜيف ىعطكنننن ٜام زغننننٜ٘
) ٌ 131اما ٍؿبث ني امعطب ٕامفنطؽد
ٕ مث صني نلْ ارتن " :اذتينس امنصٚ
تنًْ "د ٕخكل ملكاث منؿعطاٟ
ؾطمل
اهلز ٘٠نيد ٕىًَْ اذتكٕ٘ ٜ١ىُ ّز :ٓ٠
ز ا رَ نننننن ن ضٌ ال ةطصننننننننه مبل٘تْنننننن ن
ٕا عننس ملَ ٍلنكَ أٍَننث امكن عً ام

غننٙ

ىننننُ ٗفعننننه ارتَننننا ال ٗعننننسٌ رٖاظٗننننٓ
ال ٗنننصّا امعنننط
03

نننني امنَنننٓ ٕامَن ن ؽ

ٕغننزَٓ ارتن٘فنن ٜعيننط ننُ ارتكنن ب
ٕ ) ٌ 199 – 119امص ٚاغتيطج خاملتٓ
عؿننننننط غننننننَٖاج ىننننننُ )ٌ 199 – 139د
مل تنننا اذتك٘١نننٗ ٜؿن ن ٖ مندن٘فننن ٜصن ن و
أّنٓ ػبا غزَٓ:
ىننننن شا ة نننننٖو ألَملنننننطار نننننص ٚىنننننطر
ظيننننا اذتَٖاقننننه ال ىنن ن ٕ ٟال ؾننننزط
أَم َ٘ننننث ك غننننبًْ يف َعننننط ىظنيننننٜ
ملَن ن يفط عنَ٘ن نكَ غننناٌ امنَنننٓ ٗن ن عينننط
ملننرطنه ارتن٘فنن ٜعيننط ننُ ارتكنن ب
غننطاصٓد ٕم َلننٓ كن ِ اننا اهلزن  ٟملنننً
ٗػننننً أ نننٖٔ ىنننُ ّز ٠نننٓ ٕال أىنننٓد ّٕزن ن
ٍفػٓ
ٕٗ ػنننً رطرننن ٙظٗنننساِ كت نننٓ
ملكنننننٖود ىَْننننن ملكنننننه عننننننُ أقننننننض ب
ارعن ننن جد مل٘تضنننسذ عنننُ اىنننط ٣ام نننن٘ؼ
ارتٖملٕ ) ٌ 191 ٝىعن تنٓ امنا ٍظيْن يف
ٕقننف ٕا عنن ٜرننطج مننٓ ى ن صب٘بتننٓ ٕا َ نٜ
عيننٓ عَ٘ننعَ ٛننث ؾننطصب٘هد ٍٕظننً امؿننعط
عن ٝيا ع ز ٛارننٖل ألِ عب طٗتنٓ ك ٍنث
كنننبا ٕ ٛنننس ةطقنننث ىعن تنننٓ امنلنننٜ
امطٕغنن٘ ٜأكخننط ىننُ ىننطٛد ٕمعننه أ ننسىْ
اميقنننن ٜامننننا قننننسضج عننن ٌ ) ٌ 5111
ٕقننسضج أخننااث ةطقنن ٜمنيعن نن ج امعؿننط
ؾنننننعطاث مطٕغننننن٘ ٜمننننننسكتٖض ٛزامََ٘٘ننننن
ٕكتننا عننُ ظّننا ننُ أ نن ٙغننني ٝارتننٖملٝ
عننن ن ٌ ٕ )ٌ 151عنننننُ امَ لننننن ٜامنننننص ٘ ٍٙ
ارتٖمل ٝع ٌ  ) ٌ 119امص ٚك ِ ا نً
د ٍٕكبث منٓ
ني امؿعطا ٟيف غٖب ع

املهًج التارخيي الفين والقدرة على التقويم األدبي

بنن ٜىننُ رنننس جينننؼ حتتْ ن د ٕاغننتي
ؾعط األعؿٝد ٕصػ ِد ٕارتَػ  111 ٟنن
ٕ ) ٌ191كتنننننا رطرننننن ٙظٗنننننساِ عنننننُ
األعؿننننن 111 ٝننننننن ٕ )ٌ191عينننننطٕ نننننُ
كنخٌٖ ارتنٖمل ٝغنَٕ ) ٌ 111 ٜططملن ٜنُ
امعبس ارتنٖمل ٝعن ٌ ) ٌ 111د ٕعنُ عنَيٛ
ُ ؾساز امعبػن ٙارتنٖمل ٝعن ٌ ) ٌ 151د
ٕ كننل رطرنن ٙظٗننساِ ملك ناث منؿننعطاٟ
امفطغ ِ ٕىًَْ ص مت امكن  ٙ٠ارتنٖمل ٝغنَٜ
) ٌ 111د ٕىُ ّؤال ٟامؿنعطا ٟاهلزن ٘٠ني
صػن ِ ننُ ح ننث امننص ٚعن ف طننٖٗاث ٗ ن و
رٍننٓ ع ن ف ى١ننٕ ٜعؿننطُٗ ع ى ن ث ٍكننفْ يف
ادت ّن٘نننٕ ٜامَكنننف اآلخنننط يف ا غننناٌد
ّٕٖ ؾ عط امطغٖو امعط ن ٙام طًٗ قننٝ
ا عن٘ٓ ٕغنً)
ٕ كننننل رطرنننن ٙظٗننننساِ ملكنننناث
مؿنننعطا ٟامعكنننط األىنننٖٚد ىخنننه األخكنننهد
ٕرطٗنننننط ٕامفنننننطظزب  ٌ195ننننننن ) ٌ139د
ٕق٘ننه خَ٘ننٜد ٕ خَ٘نن ٜا َنن ٜعيننٓ ٕعيننط ننُ
أ نن ٙض ٘عنن ٌ199 ٜنننن ) ٌ155د ٕ نن٘ؼ ننُ
ارنٖح زتَِٖ م٘ن) ٝ
اجلـــسل اليـــاني مـــو الكتـــاص ويـــو عـــو العصـــر

العباشيِّ:

ىث امسٕم ٜامعب غ٘ ٜع ٌ ّ 539ن
–  ) ٌ 111ملرخص امؿعطا ٟيف ّنصا امعكنط
ٗػتزسِٕ ك ٠سًّد ٕٗكفِٖ ارتينطٛد
مل خنننط امؿنننعطا ٟامنننصُٗ ٗكنننفِٖ اانننِٖ
ٕارتاعننٕ ٜامتْتننكد ٕ ننن امفػنن ز إٔرننٓ
ٕىننننُ امؿننننعطا ٟامننننصُٗ ع ؾننننٖا يف امعْننننس
امعب غ ٙاألٕو ؿ ض ُ طز امصٕ ٚمس عن ٌ

ّ 11ن – ٕ )ٌ159امص ٚةٖمل ٝع ٌ 511
ّ نن – ّٕ ) ٌ119ننٖ ؾ ن عط شتهننطٌ ع ن ف
يف ٍْ ٗننن ٜامعكنننط األىنننٖ ٕ ٚساٗننن ٜامعكنننط
امعب غٙد ّٕٖ مل ضغن ٙأعين ٝىَنص امنٖالزٛ
ّٕننٖ ننُ ا ننُ ننُد أٍ ٚننٓ ٍؿننر يف أغننطٛ
مل ا ٛرساثد ٕع ف يف ٕغ عط ن ٙملنرة ُ
امنل ٜامعط ٘نٜد ٕاطنن عنن ٝحن ض ا نُ ار فن
ٕةطق ةٓد ٕعن ٝى ٗبسٕ أٍٓ ك ِ ٗ طٔ
امعننطب ٕامننسُٗ ا غنناىٙد ٕك ٍننث ٘١تننٓ
ة تظ ن دتٖاضٚد ملن ختن ٘نَُْ ٕةلنعو
ملُْ٘ يعالث صػ٘ ثد ٕمٓ أ ٘ ج ق٘ن ٜىَْ :
شا كَنننث يف كنننه األىنننٖض ىع ةبن ن ث
قننننسٗ ك مل ةنننننه امننننص ٚال ةع ةبننننٓ
ملَعنننـ ٕاصنننساث إَٔ قنننه أَخن ن لَ ملَ ٍلنننٓ
ىفننننن ن ضب شٍنننننننا ىننننن نطلٛث ٕىز ٍبنننننننٓ
شا أٍَث مًَ ةؿطب ىطاضاث عن ٝام َنصٞ
َي١ث ٕأَ ٚامَ ؽ ةكفٖ ىؿ ض ٓ
ٕ ىننث خامل ن ج َ٘ننٓ ٕ ننني ارتن٘فننٜ
ارَكنننٖضد ٕ َ٘نننٓ ٕ نننني ارتن٘فننن ٜارْنننسٚد
امنص ٚعند م٘نٓ أصننس ضر منٓ ملهنط ٓ صتننٝ
ى ن ج ٕمل ننطش أصننس يف زملَننٓ ألٍلننٓ ى ن ج
ٕارتن٘ف ٜخكيٓ ٕم س ع ف غبعني ع ى ث
ٕٗتضسذ عُ أ ٍٖ ٙاؽ امنصٕ ٚمنس يف
األّننٖاظ غننَ ّ 591 ٜنن – ٕ ) ٌ 119ةننٖيف
ع ٌ ّ 511ن –  ) ٌ 153أ ٚع ف ٕاصساث
ٕمخػني ع ى ثد ٕكصمك ٗتضسذ عنُ أ نٙ
مت ن ٌ  ) ٌ 193 – ٌ111امننصٕ ٚمننس بنننسٛ
ر غً امنا ة ن ام٘نٌٖ يف ست ملظن ٜزضعن د
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العدد 8152 / 128- 125

ٕم نننس ىنننسح ارتن٘فننن ٜارعتكنننً امنننص ٚملنننت
عيٖضٗننننن ٜعننن ن ٌ ٕ ) ٌ 131اٍتكنننننط عننننننٝ
امطٌٕد ٕىكن ك٘سةٓ:
امػ٘ف أَقسب أٍَب  ًٟىُ ام ُتنا
يف صسٔ اذتَنس نني ادتنس ٕامنَعنا
ٕىُ أ ٘ ةٓ ادتي٘ن:ٜ
ٍ ِّه ملُؤازلَ ص٘د ؾ١ث ىُ اهلَٖٞ
ىننننن اذتُنننننا ال منضب٘ننننننا األَٕلو
كً ىَعو يف األضض ٗرمفٓ امفتٝ
ٕصََ٘ننننننٓ أ ننننننساث منننن نرَٕلو ىَننننننعو
ٕٗتضنننننسذ عنننننُ امنننننبضي– 195 ٚ
 ) ٌ 111امصٕ ٚمس مبَنبس امنا ة ن ام٘نٌٖ
مبض ملظ ٜصناد ٕٗتضسذ عُ ا نُ امطٕىنٙ
– 151
ٕ ) ٌ 111 – 131ارتنننننننننننننَ
ٕ ) ٌ 111عنننُ أ ننن ٙملنننطاؽ اذتينننساٍٙ
ٕ ) ٌ 111 – 139ارعنننننننننننننننننط_ 113 ٚ
 ) ٌ 5111امنننصٕ ٚمنننس يف ىعنننط ٛامَعيننن ِ
ّٕننن ٙة ن ن اآلِ يف ست ملظننن ٜزمنننا ٕزملنننُ
ملْ٘ ٕم س أقسض ؾٖ  ٙأ نٖ خن٘نه كت ن ث
عَٖاِ "رطر ٙظٗساِ يف ار٘عاِ" اةْنً مل٘نٓ
ظٗننننساِ متض ىننننه عننننن ٝامتننن ضٗذ امعط ننننٙ
ٕم نننُ ي٘ن ن ذ ادتنننط كن ن ِ ىعتنننسالث يف
ٍ سٔ مطٕاٗ ج رطر ٙظٗساِ
رأي الدكتور طٌ حصني ( 9191 – 9881م)

َٗت س ارنَْس امتن ض  ٙيف أكخنط ىنُ
كت ن ب ىَْ ن كت ن ب "شكننط ٞأ نن ٙامعنناٟ
" ٕ )5159كنننننننصمك كت نننننننٓ "يف األزب
ادتنن ن ّنٕ )5191 " ٙجيننننس أِل األزب ننننس
ٗعزّنننط يف ىطصننننٗ ٜنننَض ملْ٘ن ن ااتين ن
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ّٕصا أٗه ث ىن أكنس عن٘نٓ أمحنس أىنني يف
كت ٓ "يف نض ٝا غاٌ"
ٕىُ امصُٗ اغتع ٍٖا رَْس امت ض ٙ
امَ ننسٍ ٛع ن ٌ ادتَننسٚد ة ننٖو يف كت ْ ن
"يف األزب امعط ننننن" :"ٙامعكنننننط امعب غنننننٙد
ٕم٘س طٕ غ٘ غنٕ٘ ٜارتي ع٘ن ٜع٘نس ٛيف
ىننن ن بنننننه
امتننن ن ضٗذد ٗطرننن ن عهنننننْ
ا غاٌ
ٕرنن كنن ِ عْننس أ ننن ٙرعفننط اغنننتبس
امفطؽد ملض ٕمٖا ايت٘ مٓ أكخنط ىنُ ىنطٛد
ٕمل ٗفنضننننٖا ٕأعننننسٕا امعننننس ٛماغننننت او
ف ن ضؽ ٘نن ز ٛىػنننًد مل صت ن و عن٘ننٓ أ ننٖ
رعفننط ٕ تنننٓ ٕاذت زحنن ٜىؿننْٖض ٛيف كتننا
امت ضٗذ
ٕ ننس ايت ن و امفننطؽ اهل ن زٕ ٚارْننسٚ
ىُ عس أ  ٙرعفنطد ٕاغنتك عٖا امػن٘كطٛ
عننن ٝامػنننك ٜح ٍ٘نن ٜن ِ امفنني ٛاألٕ ىننُ
عْننس ّنن ضِٕ امطؾنن٘سد امننص ٚكنن ِ ؾننبٓ
ىعت ننننه يف كننننطٔد مل نن نس ٕنننننعٖا زٍٕننننٓ
اذتزنن ب ٕاذتنننطؽد ش كنن ِ يف ام كنننط
أمننننف رَننننس ٚمل ضغننننٙد عزنننن ٜمح ٗتننننٓد
ٕعؿنننطِٕ أمفنن ث يف لنننسازد ٕ طا نننٍ ٜكنننف
ىن٘ننِٖ رَننس ٚيننا ع٘ننس عَْ ن " ٕ )9ةت ن
امَ س ٛارصكٖضِ :ٛل ارنرىِٖ اغنتع ِ ْنً
نننننس أخ٘ننننٓ األىنننننيد ٕاغننننتع ِ ارعتكننننً
ألةطال م٘تدنل ىُ غكٖ ٛامفطؽ
ٕىننننُ ننننني ام تننننا امَ سٗنننن ٜامننننا
اغتع ٍث ن رَْس امتن ض  ٙكتن ب ٗ ن يف
غت ٜزتنساج عَٖاِ "ةن ضٗذ األزب امعط ن"ٙ
منننسكتٖض عيننط ملننطٕرد ٗتضننسذ يف اانننس

املهًج التارخيي الفين والقدرة على التقويم األدبي

امخ مننننند عنننننُ عا ننننن ٜامؿننن ن عط ٛع ٠ؿنننننٜ
امب عٍٖ٘ ٜآخط غناطني اري م٘نك ٍكنٖٔ
املٖض ٚامص ٚته ع ٌ  5151عس ىعطكنٜ
ىطش زا نه نطب صنناد ٕامنا اٍتكنط ملْ٘ن
امػننننننك ِ امعخيننننن ٍ ٙغننننننً٘ األٕو عننننننٝ
اري م٘كد ٕى ةنث امؿن عط ٛيف امعن ٌ شاةنٓد
ّٕنن ٙامؿ ن عط ٛامننا ةلَننث ظي ن و زىؿننه
ٖهل :
ٍننننعٔ امكننننط يف زىؿننننه ملفْ٘نننن
كنننننه ىنننن ةؿنننننتْٕ ٙىنننن ختتننن ن ض

ّننننننن ٙيف األضض رَننننننن ٜملترىنننننننه
ك٘ف جتط ٚىُ حتتْ األٍْ ض )5
أىلننن اانننننس امػنن ن زؽ ملْننننٖ عَننننٖاِ
"قٖض ٛامعكط يف ارلطب ٕاألٍسمؼ يف أٗ ٌ
األمحط"
ٕىننننُ خنننننّ ٙننننصا ارننننَْس امَ ننننس
امفطٍػ ٙغ ٍث ٘نف )ٌ 5111 – 5119
ٕميخنٓ ني امَ ز امعطب امنسكتٖض صػن ِ
عب ؽ  5191نن )9113

املصادر واحلواشي
 )1ز ؾ ن ط ٚمل٘كننهد ىَ ن ّس امسضاغنن ٜاألز ٘ننٜد ننإجد زاض امعنننً منياٗنننيد 4د
 1978م4
 )2رطر ٙظٗساِد ة ضٗذ زاب امنل ٜامعط ٜ٘د إجد ادتع ٟاألٕود 1996د م14
 )3اركسض امػ ه
ٍ )4عن ن ٌ ادتَنننسٚد يف األزب امعط نننٙد ادتنننع ٟامخن ن ٍٙد نننإجد زاض امطا٠نننس امعط نننٙد
1986م 19نن 27
 )5ز عيننط ملننطٕرد ةن ضٗذ األزب امعط ننٙد ااننس امخ منندد ننإجد زاض امعنننً منياٗنننيد
4د 1984د م926
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هوالنة عطا اهلل*
قصييو ا اثن ي ينييد يييث ر مييي ر يياا ية ي ث شة د ييكاثوة ا ييه
اإلم ي اعي اثب ميييو ااـ ييا ي ـيييا نيييؤاد ي مييض ينو ي ـيبيياا ينيي
مخةونوات اثق ن اثتاسع ع و ـثوس هي ا يقيد ميم ايتنيع اثينب عي
نةنتها دىل اث ب و ـاثنب رطلقوا علوها نيةيموة اثين ا اني يض ا وثيو
ي عنص ي اث ب ـاثن و ـخاصة رنيناع ا اسة اثكالسوكوة .ـق سنقنا
اثغ ي إ دىل اتامتهييا ـ ااسييتها ي ي قنييم اثنقييا و امييا هييو ا يياد ث ي
اثناق ا اثف نةوة سوزان م ناا اثيت ع ايتها على رنها قطبة ن وية ييوةؤا
ـيضغوطة اقطبة اثنلّوا ـثيوس نييا وي ـاا سيو اانية ا نثين ماثننيا
ينبتقاش ي ري حت و يث.

هي شيي مشطري لهشإياشاتيالم ش ش
طتنالهييييوإشقاعاال يييال ش ن ييييوشطي ي ش تيييال ش
ألإفيييالتشق يييل إ ش إتيييل شإتت الطي ي ش يييالش
حلالإييوش ضلعييل يوإشحييتش وتف ي ش ييل ش
لنييييال شًيييياج بش نتييييالذش ييييل إجشًن ييييل ذش
إ حت ثييوإشً ييالش يي شإ اييال لش ط ييلش
نيياشط ي شش
ط النييوشطلطلحييوشط ي شوييينش
طييييينرش ضفيييييل ش الحيييييوش إيييييوش ل يييييتهالش

إييييل حال * حلييييالكمشً يييالش وتفيي ش يييت
إييييقش ا يي ي شطي ي ش إايييهل مش إهيييلهش ي ي
جلتعيييتشطي ي ش إايييهلإشقًت يييل شق تي ي
طنالصلق ش ششإاشطايلق يوشطتيتنتع شا
يش تش إاالهلش جللجالن ش إي يشنيالإ
حت طييوش ي شجهفييلش تحتعييتشيييل ش إييل
ق إاال ييييييوشويييييجش تييي ي ش جللجيييييالن شش

* شاعرة سورية.
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إتخييي ي شق ألوال ييييقشق الإييييال ش إ يييوش
ق إلؤعوش إافال وشهي ش نالصيلش إاتييتكإش
ق تنتق ش عرالبش ش يهوش إ يوش إهل ييوش
مبيز يييالش إتيييل يوشهشطهل يييالش إ ف ي ي ش
إالّشجت بش اتييتكش إنايلش ايللش ي شهي ش
ألصل شقإي ش يإ ش إهيلهشًت لهيالشق ش
عتيييتل قهالشطييي ش إ يييلهش إييي يش ت ييي ش
مسييال شإ ِت ياِش يش شمسييال ش إ ييوش إهل يييوإش
قت ييييلش إ يييياجق شطييي ش ضنييييال حجش يي ي ش
حتييييتكش إنايييلش طايييالاش نتي ي ش حليييالذشقا ش
ًال شحيتش حيلبش اي ش قش يبنلش ل يالش
ط ش ومش إ يلهشقهيلشطي ش هيمشييهل الإش
اتش ًتش ش الشثالثيوشييلق اش ازيال ش
ق إتييلهوشق نالنيييوإشقط ي ش قّ هييالش عر يالبش
قنييييقشقجي ي شا يييل هيمشجي ي شقذل ي يتشش
ضالغل شق لغل ش لإصشق يمش لًيال ش
ق السش يرل شقعل ش خلالاشقغجهيمإش
قهييمش يهييالبشًيييال ش ييين مشق يييجش يييل ش
لنيييال شحل يييمشطاييييًوشغيييجشح ي يييوشا ش
حلق ش تيل بشيي اشن يال شضهيالعجشحتييتكش
إنالش ش اللش ش ضهن ش حملضشق ش ي ش
ض ن ش حملضشأل ش إاال لشع يل شغال حيالبش
هشصيل ش إتلإيي شش ييجش إف ييلكشق إ ييوإش
ق نييييتطالشعنتتييييلش ييي شذلتق عييييوش إ ييييوش
ق أل لهش إتا ييتيش يلذشحتييتكش إنايلش
طي شذللحيياشا ش إه ي مشقطي ش هييمشمسال ييالش
عريي يالبش ش ت ييييل ش يي ي ش إيييين مشق إايييييل ش
ضها نييوش يي ش نزعالوييال شإ لعييوشحييتش ييتقش

إ له ييوش ألق شنل ييالبشطيي ش إفلعيي ش ييي ش
ضت ايي شا شطايي تشطاييلّ شقإ ن يييالشهش
إن العوش أن شا ش تلّ شعتل شهشقويتكش
طلعل الشنال البشضالشنل شط شقوتكش إ ي ش
هشيهلش إ حل إشعالاش نت ش حلالذا ش

نتحبش إ

ال شط شجتتِكِ ش

ً المشق يشع لش لعَكِشهش إ ل و ش
ت ل شإ

وش ألقوت ش

ط شت يين؟شغالهش إن ال

ش

ط شت يين؟ش هبش إ ي

ش

إيقش يّشيلقٍش شيلقش إه ل

ش

إيقش يّش ط ٍ ش
ش ط ش ال هشا شنهيمش إتالي

ش

نالوييينشهنيييالشغل يييوش إتيييل كشطييي ش
ويييينش الحيييوش ضايي اش الضايي اش ييياإشان يييالش
طتل إييييييال شطييي ي ش إه يييييال ش إييي ي ش اييي ي ش
الإتات شإتت ش نالشا ش تلّ ٍش ياللشإ ينصش
ق فتنيييالش خلال يييوشمبل ت يييالشطييي شنيييالاش
إتايي ي ياش إ ييييياشتنهيييييمش إتالييي ي تمشقأل ش
حتيتكش إنالش هت تش إت ايي ش إن يالشحيتش
ن قش ش ضت ا شق يكشإاشًلّكشص جكش
ياش شع حنش ن الشإي وَشا شطت ني ي الإش
ق نيييتهالشع يييل شحيييتشييييال كشط إف يييالشهش
صييييييالغت الش تييي ي بش ش ضيييييت اجشإيتيييييل ش
طلوييتيش إييلؤ ش ي شإ ي شطيين مشطن ييل ش
إيي ي يشعتييييا اش يي ي ش إاتيييييتكإشهيي ي ش
83
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حلالإييوشطي ش إري اشق ازييال شهي ش ييال كش
ي ش نه ييالسشإ حييال ش إاييهل عوش إ ي ش
يييييينينش
هت يييي ي شهش قعش إاييييييال لإشق
طاال وش حلالإوش الإالاا ش
ا ش إهنالصييييلش ألقإيييييوشطيي ي ش ضهييييال ش
ق إ يييال شق أل ل يييوشطلجيييل كشهش ايييال ش
أل ضإشقنتيلييييييوش إريييي ي اشق حلييييييل كش
ت يييل ش ألوليييال ش إ ل يييوشًالضيييالسش
ق إييييالحل مممشاكشقًي ي إكشعفهي ي ش إ حيييلش
نييييتطالش نييييتوشًال نال يي يشاش حليييييوش إ إيي ي ش
ق ضلجييييييييال إشقوييييييييجشعنييييييييتوش إن ييييييييال ش
إ لطييييال إشًيي ي شهييييلش حلييييالاشإييييت ش
إايال لإش يالضهلمش إ ف ي شطتيالعشإ ل يي ش
إ ناش ي ش يأثج شييهل عوشق يايال ش
ش نيل ش
يي يوشع ت لشإ فيل ش
ييي شغييييجش ضأإل ييييوشطييي شنييييالاش لإيييي ش
صييييل الإشق نزعالوال ييييالإشإيلإييييتشطن يييييالش
إفالتيي يالبشجتعييييتكشقإت ش يي ي ش ينييييالش تييييل ش
طتهاييوإشقحييتش ييل شطل ييوشقرلال ييوش
قطلطّيييزكش الإايييال لشهنيييالشط يييالطلشقصييييال ش
طالهلشعهيل شًيي شعتي ال ش إ يوإشقهيلش
هشوالإيييييوشط يييييال كش يييييالش ثنيييييالمشًتال يييييوش
إاتيتكم ش
قمبييالش شحتيييتكش إناييلش نييوش إهتييلش
حلتعنإش إن الش ه يقشصيل كش إايال لش
يي ش إهتيييلش ييياإشهي ي ش إهتيييلش ض ي ي مش
الإتهايت شق زّ شق إاالح إشقطيالشهي ش
ً ييييياشا ش ل طييي ي شعيييييالغ وش ييي ي ش قعش
01

إاييال لإش تفال ي شهشذللحيياش إاييهل يإش
الشدلالاش شعه ّلش ن الش القعشط لإوش قش
يييييت ل شأل ش قوييييياشطاا يييييوشً يييييالش
إ ي ييوش حل ي ش إي ش تي شا شويتّشإيييقش
الشطهاشا ش لام ش
عالاشج شا ل هيمشج ا ش

حنّه ش إالقَإش شحنّه ش
يلحَكِشقيلقَش إ نجش آلنلع ش
ش حت ط مشي قش إتنجْ ش
عهتقشحل مشطن اج ش
ش

جش أل ل شقه ش ن ال
زت هل ش عال ش إافال ش
هشً قسشط شنز م ش

ه ي شه ي شحتيييتكش إناييلإشطنلييزش
طلصيييييلتشحليييييال ش يييييال اوإش تيييييهتش
ق اإش تهتشق ايهإش تلهوشق ن فئإش
قغالإ البشطالش ه ّ الش إفلع ش تن تلشثمش تئمش
طي ي شجتعيييتإشهي ي شوالإيييوشهيييتلشطي ي ش جي ي ش
إ نيييالمإش قَشإييييقشهي ي ش اي ي ياش يييالحملل ش
إييي ي يشا خييي ي ش إي يييييوشإتفييييييضش هيييييت ش
ألح الع؟ ش
الإاييال لشعتييلقش ييلكش إاتيييتكش
ي ي شهي ي ش إ يييوشوتيييبش ؤعتييياشإ تلل يييوش
حليال يوش قش ؤعتاش انتالنيوش إلجل عوإش قش
طالشق مهالإش الاش إاال لكش إهل حيوشجل نالش
حييييتاشا شحتييييييتكشش إنايييييلش يييييالشقويييييتكش
طلعييييل يوش تل يييي ش تيي ي وشقجت نيييييوش
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طالّييييوشإ ن يييالشطف لطيييوإشقطتهايييوإش
ق هت يييتش إاف يييوش ي ي شاويييت ش إتيييتطوش
إته ييقشهش ه ي ش ضت ا ي مشهشوييجش ش ييزش
إييتع ش ضنالصييلكشعيييلق كش ييضّش خليييال ش
وييلاشحتيييتكش إناييلشوييجش ت هييالش ييال لكش
إألنل إشقًالن ش ت عت الش نتش إهلهشط ش
نيييييييييالاش إي يييييييييوش يييييييي ش إفلنتييييييييييوش
ق ان يزعوشييشق نيالش عيي ش ي ش إتيينيوش
ق إيال النييييوشيييييشً يييالش تيي شحرييييوش إيييل ش
ق إالق ش ش هتش اي شناالييالبشطفييتبإش
قحال ش جشطالشعت شحتيتكش إنايلشق إنايلش
إايييهليشطي ي شنيييالاشنتيييالذشجي ي شن يي ي ش
جي ي شق نتي ي ش حليييالذإشق تي ي ش يييل ش
لنييال شطلجهيييوشطات ييوشإ تال ييوشحتيييتكش
إناييييلإشق ّش ييي ش إل رييييجشإتتييي يت الش
أن ييييالشقإييييلشي يي ي ش إنايرييييجاش إاييييهلش
ق إنالإش يإ شهي ش إت يالسشهيلشجلهلهيالش
قيل َ َشقجل هالش نالمًش ي ش إ يمّش ال ي ش
ط شنتالجال الش إ ش لعت الشًلنقش ش
طتتا مشعالاشذل تش ضالغل ا ش

ق عشًيلعمش يييتشع ييلتش ي ييالش ييالش
ق ي ييالش ي ييالشإيهت هييالشًال ن يالبش ي ل عالبش
ييي شطييي ش ييي ش إنايريييجش ليييييال وش
قجييت الشّيتّش ييالشا شعاييلاشًييلإج ذاش
يييييال شهش رييييي شنتيييييقإش
ت إنايييييلش إ
ييييال شهش ريي ي ش
ق إاييييهلش ريي ي ش إ
نتييييقتشطييييالشعفتييييلشإنييييالش يهييييوش إتييييت ن ش
ق إت يييييالع ش إ يييييليش إييي ي يش ييييياشهييي ي ش
إاتييييتكشق ت هيييالشً ي يالبشطت يييل بش ي ي ش
ضايييتسإشق ي ي ش ي ي لكش إي ي ًلكشويييجش
نالإفي ي ش ضيييأإل إش يييتط ش إ يييوش ني ي ش
إيينصشطاتط يوبش ه يالبشوييت ثيالبش ي ش إنتييقش
ضالعليشمبيالش يياش إنتيلتش إتعنييومشهي ش
قطيي شنل يي ش إاييلاش ننييالش الإهنييالشهشدل يييوش
تيييهلتش إ نالنيييوش إ ي شت ييل ش يياللش7591ش
ي ي شعيييتشط تي ي الشعل ي ي ش خليييالاشإشقهش
وتش إهل حيوش إ شت يل ش ياللش
دل وشت إ
7591ش ي شعيتشط تي الشيييتش ض هي ش
ل ٍشصلتوبشا شًتال يوشحتييتكش إنايلش
إتليالق شلإيييال ش إناي ش ضي ييالني شإ هاي ش
إ ل شقا القشحل ش ضه وم ش

ال كَش إ يش ت ئش يا ش
ش
علج ش ا ف
آل شهش إتال وش إاالإاوشط شه ش إال ش
ق ييالإلغمشطيي شًاييلكش إناييال ش إيي ع ش
شعهتْشمثيوشطيالشعفتي شجاينش ضيل ش ي ش نالقإل شحتيتكش إنالشهشط إفال مشا ش ن الش
و عوش ضال ك ش
ش نيي شوا يييالشطيي ش إت يييوش ضلعيييل يوش
إ ينش أ ل ش شإي و ش
ضتأنيوإشق إكش تي بش يلكش يجشويت ثت الش
ًن اشا ت شجتعتشق جشً يوش إناتش
ش
قط شغالص
إتا يتيش إ يش تنتش شطت سش إناتش
عفل ش لش إنلجقشق إيالمسجم ش
إهل يييي ش إايييييتعمإش عيييي شا ش إيييييكش ش
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ييييل ش ضييييت اجش إهييييلهش ال ييييتانالمشح ييييوش
عنت ييييل شا شدلت هييييال ش ا يتعييييوإشقهييييمش
اايييييييال ت مش جل هييييييييوشعتيييييييت ينل شا ش
ضأإل شقحتيتكش إنالشطت يل كإشق ي يل ش
ا ش ض اليييلكشقإ ييوش ضنييال لشقحتيييتكش إناييلش
طل ييوشقطلطييزكإشقعل ييالول شا ش ا الإييوش
ق ا نيييالهشقًايييلكش إايييلعشق ويالني يالبشا ش
إ ييلشقحتيييتكش إناييلشطاتر ي وشط افييوإش
قع ثلق ش إف لكش إتال وش إي ش ش تيالذش
ا شا ييالاش إ ي ه شقحتيييتكش إناييلشط اييوش
ال ييتانالمشًييل ش تييالذشا ش إ حيينش ن ييالش
إ تنلاشطن الشا ش ل ش إاال لشمبالش ي الش
ط ش هيال شانتيالنيوشطتبإفيوشوينيالبشقطتنيال لكش
وينيالبوشق شعفييل ينش ش ييزيش وييتش ي الهش
ذلال ت الشإت ش إهلهش ش ت عال الشًالني ش
هشمختييييينيال ش إاييييل ش إهاييييلع شوييييجش
ًالنيي شثاال يييوش إايييال ش إهل يي ش تيييل هالش
عيييييييييتعلإلجيال ش إهلق يييييييييوشا ش جيييييييييوش
ن القإشقًالن شحتشطلّ ش ي ش إيل ش
إهل شطل و ش ال ايوش ثا ي الش يته ال ش
إ ل ش الن ش ي الش إهلهشطالش يالنل إشايالش
جه مشتل ل ش شح لاش يشق تشثاالهش
غل ي شمبييالش يياش إاييهلإشتنيالبشطيين مش شإيياش
قج يالبش ييته ال عالبإشق قو ي شه ي ش حلالإييوش
لعالبإشوت شحاللش هضش ضاافجش ضتنل ع ش
تييلشهي ش إفل يييالشاحالطييوشيي شطي ش
حلييل ش حلرييال يشق إااييالهش ييجش إهييلهش
ق ألطيييمش ألنيييل إشمبيييالشهش إيييكش إي يييوش
05

إي ي شًيييال ش يييالش ثيييلش يييالإاشهش حللًيييوش
ا ت يييييييوش إهل يييييييوإشقًييييييال شهيييي ي مش
ضتنل ق ش شجالنبشط ش إل شويالاَش ق ش
ييتال ش إااال ييوش إهل يييومشقإ يي شنتييلن ش
إتحوش الش تشط ش إتنلعاشا شوالإوش في يوش
ل ش ي شحتييتكش إنايلشويجش هال الهيالش
هييضشط يتّ ش إاييهلعوشا ي شل لنييالش نتييالذش
يمش ش الحييييييوشإيييييياش الإاييييييهلش عهييييييوش
حلت ثوشقطالشق مش حلت ثوم ش
هنالش حلااش ش يتشإ ايال لش حليت ثليش
ط ش ا ال ش شطل قثنالش إاهليش إهل ش
مبل و اشًال يوإشق ش يتش شزييتش إين مشش
الألًييييال ش ضل قنييييوشإيتييييت ذش هييييتهالشا ش
حلت ثوشأل شح شص وش إلومشطي ش ألصي ش
تي نييييالشا ش حللًييييوش إ ل نيييييوش إيي ي ش
هلعيييينالشا ش إلحييييل شهش يشحل ييييوش ق ش
ييلاش ييت مشقهش ضاال ي ششييت ش ايييال كش
ا ش ش حلت ثيييوشإيتييي شطييي ش نتتيييالتش
حتييييتكش إنايييلش حتيييبإش ي ي شًيييمشطي ي ش
يييييهل مشن ييييل ش ييي ش إ حييييل ش خل ي يييييوش
نييل شط ي ش
قًت ييل ش إه ييل شق إتفهي ييوش
إتلتعييتش ا ي شعت يياله شط ي شطت ييال ش
إهتييييلش حلييييتعنإشقهيي ي شعاييييل ن شا ش
ااشضيال شتيقشإ ل ياللش شعل يمش ي ش
خلايييبش قش إ يييل ش قش إا يييال إشقتييييقش
إ هيييال ش شعهيييز ش يي ش ًايييلشطيي شلإيييوش
طل يييايوإشق شتييقشإ اييال لش شعنييل شهش
ق اش إفنيو؟ ش

قصيدة النثر ما زالت تنتظر

نالشط ش يشنيصشحيال ش ي ش يلكش ثيل ش
هش ضت ا ش ضّش إن لش ش نرل اش ي ش
يشطتي ي ّ إش الضيييالش نييياشعاي ي شطهيييال بش
طلعل يالبش جش نيل ش إ يال شهشرلييالاش
إاييييال لشق ييييجش ضتيي ي لهشهش إال إييييبش
إفنييييوشطي ي شج يييوإشق الضيييالش نييياش ي يلّاشا ش
طنلزشييهليشطي شنيالاشا هالصيال اش ألق ش
إ ش ت شهش شق ش إاال لشق هلبع ش
ا ش نت يييال ش خلي ييييال ش يييجش حملتيييلسش
ق ض لسشإتن قشا ش إه شوالط وبشطه الشطيالش
عييالح ش نيياش إ ي ش إاييال لكشإتاييال كش يياش

آلنيييلش ضت ايي إشق ش إايييال لشهشحل يييوش
إاييلققشهشوالإييوشغي ل ييوشق يييوإش ييالشهييلش
غال يييبإشهيييال مإشطايييل شق شهيييلشاتيييكش
نالصيوش إها ش ضتحليلكإش ي ش ش شعفيترشهش
نتيياشطتييل البشعأن ي ش يييتش ضت ا ي شإييي وشا ش
ِّ
ل ضييياش ي لنيييال شييييلع جشهش ض ت ي ي ش
ضلجي يلّشطي ي ش ا يييت ش ي ي ش لعيييقش ضهيييال اش
ضلعييييييل شإ ييييييلهش ضهال إييييييواش ض ييييييت ش
ق ضت اي ي إشقع اي ي ش إنالحيييتش حلتيييي شهي يلشش

حل م.
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د .نذور العظمة*
ملاذا وستثين جان بول سااررر يلسساوا الوجودواة بااتلااز ال اعر
ان االلتزام؟
اا هي صفة ال عر واا هي وظلفته األساسلة؟

ها عسااى ال ااعر كن ونااون نايعاوا لنااي ونااون جلااعاو؟ كو كن ال ااعر
وتملااز بوظلفااة ةاللااة ال نفعلااة .ملاااذا ةساألااا لماالعة األسااع لسمتااأل
ورسااتعلعها الاااراوات واألجلااال ورتناارر اتعتلااا عألااع اا جل ا  .كألنلااا
ةاطب خملستألا وذائاتألا اجلماللاة ال اماا رألفعألاا ووفلاعنا وصاد األساع
يف اتاب عن احللوان.

وباملعلار ذاره ملاذا نعلع وننرر لراوة اعرااة عمورواة ألباي ااام
كو اعراااة احلااعث احلمااراو لسمتااأل ه ا نفع ا ذل ا لألسااتعلع اعألااى
رارخيألااا كو يائااعة ذهأللااة .كو ألنألااا نلتااز ونلاارب لااذل الوصااد؟ ر ااا
وفلعنا املؤرخ عان املعرااة بت انل وصاد ااا خياطاب العاا  .لنان
الت اانل ال ااعر يف وصااد املعراااة كوااة اعراااة خياطااب الااألفس ااان
خالل املخلسة والوجعان عرب احلواس.

َننننٔ ٖٓننننأ هٓٓننننأ ٕ ْ ٗننننِ قًننننل
ايصنننء اٚ ٤ايٓكنننأح ًننن ٢ون ن نننٛا ٤ونننٍٛ
شء َ ١ٜأ ٜب ع ايصنأ  ٫ون ٍٛئأ ٥ن٘ ٚ
َٓ ءت٘.

شنننء اوكأَٚننن ١نصنننء ا ُأ ننن٫ ١
ٜهننننن ٕٛشنننننء اس و ٫وشا ا نننننتٛئ ٢شنننن ٚ
ايصنننء ُٖٗ ٚنننأ ا ٝنننأٚ ٠اكُنننأٍ ٚين ن يو
ٜستحل ايبكأ.٤
*

* أديب سوري.
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ٖننٌ اوءأحيننٖ ١ننْ ٕ ٞحلننح ٞأ ٝننأ٠
َننٔ ننٌ اكُننأٍ ْ ٚحلننح ٞأكُننأٍ َننٔ
ٌ ا ٝأ٠؟ ْ ٚحلُٔ يهًُٗٝأ ايبكنأ٤
ًننن٢
ايكعنننٖٚ .٠ ٝنننَ ٛننن يننن ٝنننأ
ايصنننء ا ٤اي حننن .ٍٛئهٝنننن ٖنننِ َنننٔ
اي ٜ ٜٔظٓن ٕ ٕٛاوكأَٚن ٚ ١ا ُأ نٖ ١نٞ
ايٛظ ٝنننن ٕ ٚ .١اي أ٥نن ن  ٠ايتأصشمٝنننن ١يًننننٓغ
ايصننننء َ ٫ ٟتءتنننن٘ اكُأيٝننننٚ ١و ننننأئأ ٘
اك ٜنن ًُٗٝ ٠نننأ اوءنننَ .ٍٛنننٔ ايعنننء ٕ
سن ن شنننء ٟ
جتتُنننل اي أ٥ن ن ٚ ٠اوتءننن١
ٚاو .
ظ ٚف اوكأ١َٚ
ق ٜتٓأزٍ ايصأ
ٔ ٚظ ١ ٝايصء ا٭ أ ن ١ٝيهنٜ ٞحلنُٔ
َٓ ءنننننن ١أصشمٝنننننن ١نتنننن ن  ٝا ُأ نننننن١
ٚاوكأَٚننٚ ١يصنن ٝايكنن ٣ٛيعننٝأْ ١اي ٛننٛح
ٚايك ِٝايك.١َٝٛ
شننأ َكأَٚنن ١نننننن ينن ٜٛصااننٛإ
ايصنننننننننهٌ
ٜءنننننننننجف ْننننننننن٘  ٚننننننن ن
ايه ٬نننٝه ٞاونننٛصٚت يًبٝن ن ايصنننء ٟ
قنن ص ٠ئءأيننً ١نن ٢وٜعننأٍ جت نن ١اوكأَٚنن١
ٚصٚوٗننأ يًكننأص .٨ئأ ننتءإٔ نن٘ قعننأ٥
اوكأَ .١َٚنل ْن٘ َنٔ اي ٝنٛصً ٜٔن ٢و ا ن١
ايصء  ٠ ٚايكعنٚ .٠ ٝن انأ أ جائن٘
ٖن ن ا ٜءنننل نننٔ قًنننل ا ا ننن ١نٛظ ٝننن١
أ ننن ١ٝيًصنننء َءتننن صاس أ هأ٥ننن٘ ًننن٢
ايتكٓٝأت اوٛص ١ ٚإلشءأٍ صٚح ا ُأ َٔ ١
ٌ ظٝأْ ١اوعأحل ايءًٝنأ يٮَنٚ .١اين ئأع
ٔ وكٗأ ايبكأٜٖٛٚ ٤تٗأ اوتُٝز.٠
 ٚصاا ٕٛأ جائ٘ ٖن ا ٜ ٫تدًن ٢نٔ
ايٛظ ٝننن ١اإل ا ٝنننٚ ١اكُأيٝننن ١يًصنننء نننٌ

ٜكنن ّٛاعننأ  ١ظ ئٝنن ١يٓع ن  ٠ايتننأصشمٞ
ً ٢اكُأي ٞئُٝنأ سمنأ ٍٚايتٛئٝنل ُٗٓٝنأ
نهٌ شأ َب ع.
و ٕ ٫جت  ١ي ٜٛصاا ٕٛايصنء
ٚاوكأَٚن ١سنًً وس نأو ١ايصنء اوكننأّٚ
ٓنن ْأ نننٔ إل ٜنننل اإلحٜٛيٝ ٛنننأ ٚايج ننن١
َبه اس (.)ّ9191
ئك ن ن ِ ننٔ اي ْسنن ١ٝنننٌ َننٔ
بنن ايٖٛننأب ايبٝننأ  ٚ ٞينن َ نن ٞوس
ايء ٝننن ١نتٝبنننأس ءٓنننٛإ شننننأ اوكأَٚنننن١
يًهننننأ ب َننننأيهٛب نننننٛي ٚ ٞننننٝج ى.
صٚحس َءظُننننن٘ نننننٔ صاانننننٚ ٕٛو نننننن١
ا وكأَٚننننن ٚ ١نننننزَٓ ٤ننننن٘ قعنننننأَ ٥كأَٚننننن١
٭صاا .ٕٛائتتح كع ٠ ٝأص. ٜ
هننٔ يًكننأصٜ ٕ ٨تحس ن نٝننن
سننتح ٌٝاوكأَٚنن ١شننء اس ٚايصننء َكأَٚنن.١
ئتكنن ّٛايكعننٛ ٠ ٝظ ٝننَٛ ١و ن  ٠أصشمٝنن١
 ٚأيٝننٖٚ .ٕ. ١نن َ ٛن ْننأحص ايصننء
اي ٓأ ٞ٥اي ٛاْ ٞاين  ٟننا اس َنأ ٜتحنٍٛ
وس خطأ نننن ٫ ١ننننُٝأ شننننء ْأ ايء ننننٞ
 ٗٓ ٚات ايٓكأح ٚايصنء ا ٤ونٖ ٍٛن ا ا٭َن
َسنننننُٚ .١ ٛوتننننن ٢ايصنننننء اي ْسنننننٞ
اوكأ ّٚقعأ ٥حم ح ٠اص ك َٔ ايتأصشمٞ
وس اكُننأيَٗٓ .ٞننأ قعنن ٠ ٝا ٜنن ١يبننٍٛ
اًٜننٛاص ايننل يٛي ن وس ْصننَ ٝننٔ ْأشننٝ
اوكأَٚنننن ٚ .١كٝنننن َننننن ٠ ٪ءنننن اْكحلنننننأ٤
ظ ٚئٗنننأ ايتأصشمٝنننَٓٚ ١أ نننبتٗأ .شينننو ٭ٕ
ا ٜنننٖ ١نننن ٞزَنننن ٚ ١ننننٛح اكنننن٫ ٖٛ
ن ن ٖأ  ٚيته ٖنننأ ظن ن ٚف أصشمٝننن١
َء:١ٓٝ
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ٚممأ زم ص شن  ٖ ٙا اجملنأٍ ٕ
اإلحٜٛيٝ ٛأ ٚاي ًس  ١اظطًحتأ ٚظنبتأ
خأْننن ١ا٫يتنننزاّ ايكنننٚ َٞٛاإلْسنننأْ ٞجتنننأٙ
ا٫وننت ٍ٬ايٓننأز ٟ٭ٚص ٚننأ ٚا ٖننأ .ئ نننإٔ
ننن ٍٛننننأص ٚاننن َ ٙننننٔ ننن ّ٬اوننن ٖ
بٗن١
ايٛ ٛح ٟايتكنٛا َنل اوأصنسنٝ
ٝأ َ ١ٝكأٚ ١َٚاون ً ٠نَ ٢نأ ٝنِٓٗ َنٔ
خننننننن٬ف اي ٜ٩نننننننأ اي ًسننننن ن ٚ ١ٝوتننننننن٢
اإلحٜٛي .١ٝ ٛئأوعأ  ١ب كنن ٓن ون
ايٓظنن اي ًسنن ٚ ٞاإلحٜٛينن .ٞ ٛننٌ ءنن ت
شيو وس َعأ ٖ َ ١ب ١ٝئٓ.١ٝ

نننٖ ٢ن ن  ٙايتٝنننأصات ٚا٫جتأٖنننأت نُنننأ
قأَ جم٬ت متحٛصت و ٛأ اٖ٫تُأَنأت
ٚاوٛاٖ  .و ٕ ٫ايتصنظٚ ٞايتصن شّ ننإٔ
إلأ ل ٖ ا اوصٗ ئُ ً ١اٯحاب ايل ص
و ن ١ايٝسأص ايء  ٞئه اس ٚو ن ا أس َنٔ
ٗنننن ٚ ١ننننأْ ت كٝنن ن  ٠اي ننننٔ َننننٔ ننننٌ
اجملتُلٗ َٔٚ .ن ١خن  ٣جمًن ١شنء اينل
ص ط اوب ع خبٝنأصٚ ٙو ٜتن٘ َ حلنً ْٛ ١نأس
َنننننٔ ا٫يتننننننزاّ ا حلننننننأص ٫ ٟايسٝأ ننننننٞ
ئأيصننء ٖنن ٛظنن ٕٛا حلننأصٚ ٠اإلْسننإٔ ٫
اي ٔ اجمل ح.

ننٌ وٕ ءننس ايسنن ٜأي ٝنننلٚا ٫ٚس
وس اوأصنسننن ١ٝنًسننن ٜٛصاانننٛإ  ٚنننٍٛ
وًٜٛاصٓ ٚ ،أ نٛا ٝءنأس ئن ٚقِٗ اي ه ٜن١
ُ نٌي بٗننٟٛ
ٚاإلٜٛ ٜيٝ ٛننٚ .١اْحلننُٛا
َكننأٚ ّٚاو ن ٖٚ ،ه ن ا ا تُننل اي ٛننٛحٟ
ٚاوأصنسنننننٚ ٞايسنننن ٜأيٚ .ٞارم إلنننننٛا
اوكأٝ ١َٚءأس ئه اس ٚشء اس ٚو ن.١

َننأ َكٛينن ١اي ننٔ َننٔ ننٌ اجملتُننل.
ئك اخت ت ٓ ْأ ْلٝ ٠أ  ١ٝأي ١ٝممنأ
ٚص اإل نن ن اع ايصننننء  ٟننننأيتزاّ ايٛظ ٝنننن١
ايتأصشم ٫ ١ٝايٓ س ١ٝاكُأي ١ٝيًصء .

َننأ اوصننٗ ايصننء  ٓ ٟن ْأ ئك ن
اوت ننٌ اوأصنسننٗ ٕٛٝنن ا ايءبننٛصٖٚ ،نن ا
ا٫يتحننأّ اي ن ًَ ٟتنن٘ ننٌ ئ ننت٘ ظ ن ٚف
ا٫ونننننت ٍ٬ايٓنننننأز .ٟئأيتُنننننأٜز اي هننن ن ٟ
ٚاإلحٜٛيٚ ٞ ٛاي ًس  ٞيًتٝنأصات ايٛ ٛحٜن١
ٚاوأصنسٚ ١ٝايس ٜأي ١ٝب ٓل َنٔ ْصن٤ٛ
ن ايكنن ٠ٛايءُٝننأ٤
َٛقننن ْحلننأيَٛ ٞو ن
ايل انتسح ٚص أ س  ١اينلم .قٜٛن
ٓ ْأ اي  ٠ٛوس ا٫يتزاّ اخلُسنٝٓٝأت
ٚائل ايبٓأٚ ٤ايٓٗٛض ايك . َٝٛئأ سنء
و نننن ١ايج نننٚ ١ا ْ٫تنننأح ًننن ٢اٯخن ن
ا٭ٚص نننننننٚ ٞا٭ْ ً ٛهسنننننننٚ ْٞٛايءنننننننأب
ا٫شننننجانٚ .ٞقأَنن ن حٚص ْصنن ن نننننا ٠
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وً ٕ ٫ننننَ ١ننننٔ ايصننننء ا ٤اوبنننن
ا ننتطأ ٛا ٕ ٜت ٓبننٛا اإليننزاّ اإلحٜٛيننٞ ٛ
ٚايتكننٛا ٝء نأس ًنن ٢ايت ن ٝن ًنن ٢و ٜنن١
اوب ع خٝأصا ٘ اي ه ٚ ١ٜاي ٓ.١ٝ
ٚنننإٔ يًٛاقءٝنن ١ا٫شننجانٖ ١ٝننأ
 ٫خبً ٝأ ٗأ اإلحٜٛي ٌ ١ٝ ٛاُأصٖأ اي ٓٝن١
ٓن اأص ننٝأ يٛصنننأ  ٚننأ ًْ ٛن ٚحا ْٚننأظِ
وهُ ن اي ن  ٜٔشننهًٛا وأ ننٓأس يصننء ا٤
ٚشننء اوكأَٚننٓ ١نن ْأ نن بنن ص شننأن
ايسنننٝأب  ٚبننن ايٖٛنننأب ايبٝنننأ  ٞايًننن ٜٔ
ننأ ايتزاَأ ُٗننأ اإلحٜٛيٝ ٛنن ١اوبهنن ٠
وس و نن ن اع شننننء َٛ ٟونن ن تعننننأحل ئٝنننن٘
ايٛظ ٝتإٔ ايتأصشمٚ ١ٝاكُأي ١ٝايٓ س.١ٝ
 ٚخ ٚا َٔ بٛص ا ن ١ايس ٜأي١ٝ
وس اوأصنسنننننن ١ٝئ ْسننننننأ ٚا٫زحٖننننننأص
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ايصنننء  ٟنننن ١ايٝسنننأص ايءأوٝنننَ ١اًننن١
َ ٝننن  ٫ ،٠نننُٝأ ٓننن يٛصننننأ ْٚننن ٚحا
ٚوهُ .

ٚاكُأيٝنن ١ايٓ سنن ١ٝيًكعننٚٚ .٠ ٝظ ٗننأ
َء ننننن ١ايتح ٜنن ن ٚاينن ن ئأع ننننٔ ا ٜٛنننن١
ا حلنننأص .١ٜيهنننٔ ايءبنننٛص ايتنننأصشمَ ٞنننٔ
اي ننا ايصننء  ٟوس اإلحٜٛينن ٞ ٛب ٜسننتصم
و نتٗأ ايصء ٚ ١ٜظنٌ ايت نٝن ًن٢
ايتٝنننننننأص ايٓ سنننننننٚ ٞايهتأ ننننننن ١اٯيٝننننننن٫ ١
ا ٫نننت أ  ١وس انن اض ايتح ٜنن ايكَٝٛننن١
ٖنن ٛنن ٝاوٛقننن ٚ .ننأي اِ َننٔ متٝننز ٝننأص
شنننننء اوكأَٚننننن ١ا ا ننننن٘ َٚعنننننطًح٘
ايصننء ْٚ ٟل نن٘ ٚا ننت أح ٘ َننٔ ايٓز ننأت
ايٛإلٓٝنننٚ ١ايكَٝٛننن ١وْ ٫ننن٘ ب ٜكنننِ بنننٛصسا
ممنننننأ ٬س ٓننن ن اوتننن ن  ٜٔأيسننن ن ٜأي١ٝ
و نتٓنننننأ ايصنننننء  ١ٜا ٜاننننن ١يبٓنننننإٔ
ٛ ٚصَٚ ١ٜع .

ئننننننننننأياٛص ٠اكزاٜ ٥ننننننننننٚ ١اياننننننننننٛص٠
اي ًسننط ١ٝٓٝخًكتننأ و نأ ُٗننأ ايصننء .١ٜ
ٚئ ن ن وأ أ ُٗنننأ ايهٝأْٝننن ١شنننهأ٫س
شننء ٜ ١ٜنن  .٠تعننٌ حل ننن ١ا ا نن١
ايصء  ١ٜايء ٚ .١ٝوٕ ا ت أح أ َٔ اي ٚائنل
اإلحٜٛيٚ ١ٝ ٛاي ٓٝن ١اينل ٚئن ت ًٓٝنأ َنٔ
ايءننننأب  ٫نننننُٝأ ا٭ٚص ٚنننن ٞنننننٔ إل ٜنننننل
اإلحٜٛيٝ ٛننأ ٚايج ننٚ ١او ن اٖ ايصننء ١ٜ
ا ٜاننن .١وْٓ ٫نننأ  ٫هٓٓنننأ ٕ ْ نننٌ ٕ
ايصننء اوكننأ ّٚاوصننٗ ايصننء  ٓ ٟن ْأ
ظننننأو ا نننننأت ٚايٓز ننننأت ايكَٝٛنننن١
ٚايسٝأ نن ١ٝا ٜاننٚ ١ا ننت أح َٓٗننأ نُننأ
ا ت أحت َٓ٘.

ٚظٌ ايكٚ َٕٛٝٛاوأصنس ٕٛٝخبأظ١
ٚايٝسأص ايء  ٞءأَ ١سمت ٌ ٪ٜٚن ًن٢
كٝننن  ٠ا٫يتنننزاّ ٚٚ .نننل اي ٔ ايصنننء
خ َ ١اجملتُل.

يبٓنننإٔ قأَن ن َٓنننأظ  ٠شنننٗ ٠
اخلُسٝٓٝأت إل٘ وس ٚصٝ٥ن خنٛصٟ
و ٍٛايصء ٚا٫يتنزاّ أٜن ١جمًن ١اٯحاب
ٚايٓ  ٠ٚايًبٓأْ ٫ ١ٝتٝءأب اٯ أص ايٛ ٛحٜن١
ٚاوأصنسننننٚ ١ٝايسنننن ٜأيَٛٚ ١ٝقءٗننننأ َننننٔ
ك ٝن  ٠ايصننء َننٔ ننٌ اجملتُننل  ٚك ٝن ٠
ا٫يتننننننزاَّ .ننننننأ ننننننل ٓنننننن٘ أي ْسنننننن١ٝ
" "ENGAJÉايتننننزاّ َ ٚ "DEGAJÉ"ٚنننن٘.
يهٔ ٖ  ٙاوٓأظ ْ ٓ ٠أ نأْ ظأٖ ١ٜ
نا َٓٗأ ايتحأَنأس ي٬جتأٖنأت اي ه ٜن١
 ٚعأ أس ئٓٝأس أ.

َٚأ َنٔ صٜن ٕ ا نن ١ايسن ٜأي١ٝ
ق َ اٛش أس ْأ حأس َٔ ايصء اوكأّٚ
ئ ْسننننأ ٚازٕ نن ن ايننننٛظ ٝت ايتأصشمٝنننن١

ننأو ١ايٓحلننأٍ يً بٗنن ١اكزاٜ ٥نن١
يًتح ٜن ٚاياننٛص ٠اي ًسننط ١ٝٓٝن زت ٖٓننأى
صٚح بٜٗٛنننننننٚ ١ا نننننننح ١ننننن ن خمتًنننننننن
ا٫جت أٖنننننأت يهٓٓنننننأ ب ْصنننننٗ اوءنننننأحٍ
اي ه ن ٚ ٟايصننء ً ٟنن ٢ايسننأو ١ا٭ح ٝنن١
ي يو.
ٚظً اوكأَٚن ١أيسن٬ح َٓز ٚنَ ١نٔ
اي ِ اي ه  ٟاي  ٟشأٖ ْأٛ ٙو
ا٫جتأٖننننننننأت ايٛ ٛحٜننننننننٚ ١اوأصنسنننننننن١ٝ
ٚايس ن ٜأي ١ٝو ننن ١اوكأَٚنن ١اي ْسنن١ٝ
٭ بأب أصشمٜٛٝٓ ٚ ١ٝن ١صائكن و ننأت
اوكأ ١َٚايء .١ٝ
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ئأي ٔ ٚاي ًس ٚ ١اإلحٜٛيٝ ٛأ َٖٔ ٞ
َظننننننأٖ ا حلننننننأص ٠اي ٝننننننٝ ٚ ١أصا ٗننننننأ
ا٭ أ نننٚ .١ٝايٛ ٛحٜننن ١نُنننأ اوأصنسننن١ٝ
ٚايس ن ٜأي ١ٝنأْ ن َ ٛننٛحً ٠نن ٢ايسننأو١
صننن ١ٝا٫ونننت ٍ٬ايٓنننأز ٟي ْسنننأ ٚ ٚص ٚنننأ
ٚا ٫نننننت أ  ١يتحننن ن ٜأت ٖننن ن ا ا٫ونننننتٍ٬
ايسٝأ ننٚ ١ٝايءسننه ٚ ١ٜايكَٝٛنن ٚ ١نن ت
حمعٓأس أ ٖ  ٙا نأت ٚايتٝأصات.
ننٗأ

َننأ ٓ ن ْأ ئأيتح ن ٜأت ايننل ئ
ا٫ونننننننتٚ ٍ٬و ننننننننأت ا ٫نننننننتٝطإٔ
اكزا٥ننننن ن ٚا ٫نننننننتٝطإٔ ايعنننننننْٗٞٛٝ
ئًسننننط ٚا ٗنننن شننننءبأس ب ٜسنننننتهٌُ
َ ٪سننأ ٘ اي ه ٜننٚ ١اإلحٜٛيٝ ٛننٚ ١اي ٓٝنن١
ء ن ا ننتهُأ٫س ممننأ ٬س يًححلننأص ٠اي ٝنن١
اوننن .٠ ٪ئنننلزت ًننن ٢ايسنننأو ١ا نننت أ أت
ٝأ نننننننٚ ١ٝحئأ ٝننننننن ١أيسننننننن٬ح َٜ٪ننننن ن ٠
ننننأيءٛاإلن اي ٜٝٓننننٚ ١ايٛإلٓٝنننن ١يتحعنننن
ا  ١ٜٛايكٚ .١َٝٛقأّ ايصء أي ص ن ١ا٭ٚس
 ٚصنننهٌ قنننٌ اوسن ن ح ٚاي ٓننن ٕٛايسن ن ح١ٜ
ٚايبعنننن  ١ٜينننن ح ًننننٖ ٢نننن  ٙايتحنننن ٜأت
ئهأْ جتُءأت يصء اوكأ.١َٚ
زٖنننأ شنننء اوكأَٚننن ١اي ًسنننط١ٝٓٝ
ٚاكزاٜ ٥ننٚ ١اكٓننٛب ايًبٓننأْ .ٞايٛو ن ٠
نأوأت ايكتننأٍ ب ن ِ ٛون  ٠اي ًسن ٞ
اي هننن ن ٚ ٟاإلحٜٛينننننٚ ٞ ٛاي نننننا ًننننن٢
ايسننأو ١ا حلننأص .١ٜصاننأ نأْنن ايتبءٝنن١
ا حلأص ٫ ١ٜايسٝأ  ١ٝاوسنٚ٪ي ١نٔ شينو.
ٚوشا صحْأ ايتح ص وكأس ئ ٕ َٔ ٬ذمن ص
َ ٪سأ ٓأ ا حلأص ١ٜايل ًٗٝنأ اوءنٍٛ
ننأوأت ايع ن اع ٚا ننٛاص ا حلننأصٕ . ٜ
ذمنن ص اي هنن ٚاإلحٜٛيٝ ٛنننأ ٚاي نننٔ وتننن٢
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تحلح ٖٜٛتٓأ َٚس ٓأ ا حلأص.١ٜ
ا ْ٫تنننأح ًننن ٢اٯخن ن  ٫هنننٔ ٕ
ٜظٌ أ٥بأس .نُأ ايءزي ١نٔ اٯخن يٝسن
ٖنن ٞا ننٌ ٫ .نن َننٔ ايت أ ننٌ  ٫نن َننٔ
ا ٛاص  ٫ٚن َنٔ ايعن اع كن ٤٬وكٛقٓنأ
ٚشدعنننننننننٝتٓأ َءننننننننننجى ا٭ئهننننننننننأص
ٚا حلنننننأصاتٚ .ا ٫نننننت أ أت ايسٝأ ننننن١ٝ
ٚاي ئأ ٚ ١ٝو ٖأ  ٫ه  .ٞوٕ ْ ٟحلنأٍ
ُ ٜ ٫نن٘ اي ه ن اي ًس ن ٚ ٞا٫قتعننأحٟ
ٚاإلحٜٛينٚ ٞ ٛاي ننا ٜن ٖ ز ن اس َٗن
اي ٜأح.
ٚاإل نننننأع ايصنننننهًً ٞننننن ٢ح نننننِ
اوعأحل ايك ١َٝٛايءًٝأ ٜ ٫ه َ ٫ ٞنٔ
ٓظنن ِٝايكننٚ ٣ٛيعنن اوٛاقننل ٚو ننن١
بنننننٛص  ٚننننن٬م ننن ن نأئننننن ١ا٫جتأٖنننننأت
ٚايتٝننأصات ايسٝأ ننٚ ١ٝايكَٝٛننٚ ١اي ه ٜنن١
اينن اخٌ ٚمتهنن ا٭ٚاظنن اإلْسنننأْ١ٝ
ٚايءأوٝننننن ١اخلنننننأصا يٓٗ ٛنننننٓأ ايء نننننٞ
ايٓأشٚ .٧ايصء نُنأ اوكأَٚنٚ ١ا ٗنَ ١نٔ
ٚا ٗأ ٓنننأ اياكأئٝننن ١اينننل طنننٌ ُٗنننأ ًننن٢
ايءأب أي ءٌ ٚايك.ٍٛ
ينننننَ ٝنننننٔ ايحلننن ن ٚصٜ ٕ ٟنننننتهًِ
حصٜٚننننض  ٚقأ ننننِ  ٚزٜننننأح ننننٔ اوكأَٚنننن١
اوسًح ١يٝه ٕٛشنء ِٖ شنء َكأَٚن .١وٕ
ننننٌ َنننأ نتبننن٘ ٖنننٜٓ ٤٫٪ن ن صا خأْننن١
اوكأَٚنننن .١٭ْنننن٘ ابٝنننن يًٜٗٛنننن ١ايٛإلٓٝنننن.١
ٚوظنن ن اص ًنننن ٢ايتءننننب أيً نننن ١ايكَٝٛنننن.١
ٚاْتُنننأ ٤وس ننن ات كنننأ ٚشننننء  ٜ ٟننننتح
حٚا٥نن ن ِٖ ايٛإلٓٝننننً ١نننن ٢ا٭ئننننل ايكننننَٞٛ
ايٛا ننننل ٚاْتُأ٤ا نننن٘  ٚنننن ٚص .ٙئأوكأَٚنننن١
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أوءٓ ٢ايحلٝل ق  ٫ختن ّ ٖن ا ايبءن َنٔ
اوكأَٚنن ١ا حلننأص ١ٜ٭ٕ ايتحننَ ٍٛننٔ اوءٓنن٢
ا حلنننننننننأص ٟيًُكأَٚننننننننن ١وس اخلطأ ننننننننن١
ٚا ُأ ننننٖ ١ننننٜ ٛننننا ننننأ َننننٔ ْسننننكٗأ
ا كٝكننن ٞايننن ٜ ٟكنننٖٝ ِٝهًنننٗأ  ٜٚننن ٟ
حٚص ٗأ اي َ.١ٜٛ
ًننن ٢ايٛظ ٝننن١
ئنننأخل٬ف وشٕ ينننٝ
اٯْ ٚ ١ٝايتأصشم ١ٝيصء اوكأَٚن ١كن ص َنأ
ٖ ٛخ٬ف ً ٢شأ  ١ٜاإل اع.
َننننٔ ٖٓننننأ ْننننتًُ قًننننل حصٜٚننننض
َكأ  ٬ننننننن٘ ا٭ح ٝنننننننٚ ١ايعنننننننح  ١ٝونننننننٍٛ
َصنن  ١ٝ ٚشنننء  ٙئٗنننٜ ٛنن ئس ٕ ٜهنننٕٛ
ٖنن ن ا ايصننننء شننننء اس .٭ْنننن٘ قٝننننٌ ا ننننِ
اي ًسنننطٝا .وشا ب سنننتحٌ ئًسنننط وس
 ٚاْ٘ ٚي تن٘ ٛ ٚاظنً٘ َنل اٯخن
شء
ٜتءطننٌ شننء َ ٙننٔ خ َنن ١ايكحلنن ١ٝايٛإلٓٝنن.١
ٜٓٚننن ٙٛحصٜٚنننض وس ٕ ا ُأ نننٚ ١ايتٗنننأب
اوصننننأ ٚايءٛاإلننننن َسننننأص ايه ننننأح
اوسنننًح ٚان ن اوسنننًح يٝسن ن َنننٔ اأٜنننأت
شء .ٙ
ٜهنننننٚ ٕٛإلٓٝننن نأس وكنننننأ ونننن ٜبننن ن ع
ايكعنننٚ ٠ ٝايً ننن ١نُنننأ تطًبننن٘ ايصنننء ١ٜ
ٚاي ا٥كننن ١اكُأيٝننن .١ئٗنننٜ ٛهتننن ْصنننٝ
اوكأْ ١َٚص ٝايصء ٚايً  ١اك .٠ ٜ
ٜٚءتك ن حصٜٚننض ٕ جت تنن٘ ايصننء ١ٜ
َ ٖ ١ْٛهٝ ٝن ١ءأًَن٘ َنل ايً نٜٚ .١صن ح
ً ٢اوءٓٚ ٢ايصهٌ يًكعنَ ٕ. ٠ ٝءنأس.
وتنْ ٢نن٘ ٜعن ح حلبنن٘ يً ٚاٜنَ .١ننأ ايصننء
ئبك ص َأ ئٝن٘ َنٔ َءٓن ٚ ٢جتن ح ايً ن١
ك ص َأ ٜه ٕٛشء اسَ .صن  ١ٝ ٚايصنء ٫

هُٔ ٚإلٓ ١ٝاو ٛنٛع ٚجتسن  ٙاي نا
ُك٘ ايٓ سٚ ٞاكُأي.ٞ
أيً ٌ ١
ئُننننٔ ايطبٝءنننن ٕ ٞنن نت شننننهأٍ
ايكعنن ٠ ٝو ن ا أ ٓأ ا ٜانن ٕ ٚ ١ننت
ايعٛصٚ ٠اإلٜكأ أت ئأإلْسنإٔ اك ٜن ًٜن
َنننٔ اونننٛت َتننن ٢ننننإٔ اونننٛت إل ٜكن نأس وس
ا ٝأ" ٚ ٠اوٛت  ٫ٚاو يٛ َ "١صٗ ٓ ٠نأ
ا٭ ٝأٍ ً َ ٢ايءعٛص.
ئأوءأْأ ٖٞ ٠صونِ اإل ن اع ئن ٬ا ا ن١
وشٕ ٕ دمننن ن ءننن ن ح ا٭ ٓنننننأس ايصنننننء ١ٜ
ٗ ٛٓ ٚأ ُٝ ٫ٚأ ًو ايل ءل ٔ اي ات
اكُأ ٝنن ١نأيكعننن ٠ ٝاوًحُٝننٚ ١ايكعننن١
ايصنننء ٚ ١ٜاوسننن و ٚ ١ٝنننط  ٠ايكعننن٠ ٝ
ئأ٭ ننطٛصٖ ٠نن ٞوًننِ ايصننءٛب إل ٛينن١
ا حلننننأصٗٝ ٚ ٫ٚ ٠ننننأ اكُننننأ  ٞزَننننٔ
ا ا َٚ ١أ َن َءٓنأ َنٔ و ن اع شنء ٟ
ٖ  ٙاي صا  ١شنأٖ ًنٖ ٢ن  ٙاي ٜ٩نٚ ١و٫
نٝننن ْسننتُتل " ٜ٩ننأ ايء نن ٞا٭خ ن ٚ "٠
"وصّ شات ايءُننأح" " ٚقأْننأ اكًٝننٌ"  " ٚونن
ص نٛنبأس" . " ٚخ ع ٛص شم ا َٔ
ا ْأإلننننن" ٚ "١ئننن ن س ايننن ن ٜح" ئننن ن ٕ ٓنننننٛع
ا٭شنننهأٍ ئٗٝنننأ ٚظنننن وَنننأ ا ًنننِ ٚوَنننأ
ا٭ نننطٛص ٚ ٠ا ن ن س ٚاينننٓ ٚاي هن ن
ٚاودًٝننننٚ ١اينن ن صاَأ ٚايتننننأصٜذ يتءننننل ننننٔ
َءأْأ ٓأ زَٔ ا ا  ١ئتحن ى اي ٛن إ
ايصء  ٟا ًِ ٚا كٝك .١نُأ ي ى
َننٔ ايتننأصٜذ وس ا٭ ننطٛصَٚ ٠ننٔ ا٭ ننطٛص٠
وس ايتننأصٜذ يٝءننل ننٔ َ ننأ ٓأ اكُأ ٝنن١
اوءأظنن ن  ٠ايننننل  ٫ننننأحص ايبننننأٍٚ .وًنن ن
ايت ٚ ١اي ٜ٩أ حمٌ ايجمن ٚاي ٓأ.٤
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ٚوتنن ٢قعننأ ٥اي ٛن إ ئك ن و ً ن
أإلشنننننننأصات ا٭ نننننننطٛص ٚ ١ٜايتأصشمٝننننن ن١
َٔ اي َٚأْسٚ ١ٝاي ٓأ ٤وس ٚاقء١ٝ
ٚخ
و ٜا ٞ ٚ٫ ٚ ١ايسن ٜأي ١ٝاين ٜ ٟت نتح
صٜ٩نننأ يعنننل نننأي ٚح ايهًٝننن ١صانننِ متٝنننز
اي ات ْٚل ٗأ اخلعٛظ.١ٝ
وٕ اص كأْ ٤سأ ٤وكٝكٝأت َانٌ ًٝن١
ٛو ح ٚئأإلُ ١ئًسط ٚئأإلُن ١اكٓنٛب
 ٚننٓأ ٤حم ٝن يٚ ٞا تسننأّ و ن ب  ٚخننٛا ٗٔ
وس َسنننننت ٣ٛا٭ نننننطٛص ٠شمننن ن ٗٔ َنننننٔ
ًننن ن ٖٔ ايتنننننأصشمٚ ٞزمءًنننننٗٔ ٜكْٛنننننأت
إلك ٛننننٚ ١ٝصَننننٛزاس نًٝنننن ١ءبنن ن ننننٔ صٚح
اكُأ نن ٚ ١ن ا و ا نن ١ا أ ن ظننأي١
ايجات ٚاي وِ.
 َ ٫ٚيًصأ اوب ع َنٔ اُ ْ٫نأس
َءأْننننأ ٠ا أ نن ن ٚاٯٕ ايننننل  ٫ننننٛئ
اَن ٤اس ٚاون اس َننٔ ايٓننأس َٚصننأإل  ٠ايهننٌ
أو أ ٠ايٛاو ٚ ٠اوصجن.١
َننننننٔ ٖٓننننننأ تدننننن "قأْننننننأ اكًٝننننننٌ"
ٚا ننأنِ ن َ "ٚ ٙايءع ن ٛص اخلننأصا َننٔ
ا ْأإل"ٚ "١ئ س اي ٜح" َنٔ خن ٍ٬نط ٠
ايكعننن ٚ ٠ ٝن ن ص ٗأ (  ٟءًنننٗأ حصاَنننأ)
ظ  ١ا٭ٜك ١ْٛاينل ءنل نٔ صٚح اكُأ ن١
َٚءأْأ ٗنننأُٓٝ ،نننأ تُسنننو ٓنننل ٠ايننن ات
ئتحلِ ا٭ظنأيٚ ١ا ا نْ ١سن ٝشنء ٟ
ٚاون  ٚقنن ٢اوتءنن ١أإل ن اع َننٔ ئننل ئن ح
وس َسأو ١وْسأْٚ ١ٝن .١ْٝٛئٓسنُل ًن٢
ٚقنننل نُٓ نننأت ا ْأإلننن " ١ون ن صن ن
نٛنب نأس" ٖ.ننأت ننٝأع ايك ن س ايص ن ٜن.
ننٝا .خ ن ع ن ٛص شم ن ا َننٔ
ٜٚت ن يل
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ا ْأإلنن ١نن ٖٛايننٓ ا ٚاينن ٖ َ .ننٔ ٖٓننأ
نننننإٔ اَ٫تنن ن اح اوًحُنننن ٚ ٞاينن ن صاَٚ ٞ
اوسننن ن و ٚ ٞايسننن ن ح ٟيًكعنننننَ ٠ ٝننن ن اس
إلبٝءٝأس و ٜتً ايء  ٞيً ٜ٩أ ا٭خ .٠
ٚيننن ن ى ايصنننننء اَ ٤نننننٔ ئ ٚحٜننن ن
اإلا ٜكٝننٚ ١ئٓٝننٛس اي َٚأْٝنن ١وس صننتأص
أ نننٌ ٚوٜنننزَ ٜعن ن أ تبأصُٖنننأ صَنننزٜٔ
نننطٛص ٜوحلنننأصَ ٜنننٔ و نن اع اوٓطكننن١
ايء ٚ ١ٝايجات اي  ٟقًٗٝ ِٝأ وٕ ٖ ٛو٫
ايءُننل ا حلننأص ٟيجا ٓننأ ايء نن ٞنننن نُننأ
قننننننأّ ايصننننننء ا ٤ايءننننن ب ْ٫ننننن أص ْظننننننأّ
ا٭ ننننننطٛص ٠ايء نننننن ٞننننننط  ٠اي َننننننٛز
ايتأصشمٚ ١ٝايصدعٝأت ا٭ح  ١ٝئءنٌ ايسن
ايصءب ١ٝح ٓنأ ايصن أٖ ٞئنأص ك ٢ننا
َننننٔ اي َننننٛز ٚايصدعننننٝأت َننننٔ ننننٝأقٗأ
ايتننننأصشمٚ ٞايٓسنننن ٝا٭ح نننن ٞوس َعننننأف
ا٭ نننننطٛص ٠يتءنننننل نننننٔ َءأْنننننأ ٠ايء نننننٞ
اوءأظنن  ٠اك ننأف ٚاخلعنن ٚا ٜنن١
ٚا٭ ٚا ٝأٚ ٠اوٛت.
ًّ ٚا اي نتٛص ايءظُ ١ايحلً ٤ٛن٢
ايصنننأ ايتْٛسننن ٞننن ٞايكأ نننِ ايصنننأ ٞ
ٚوًّننٌ جمُننٌ ُأينن٘  ًُ ٚن َننأ ئٗٝننأ َننٔ
و ن ١ايت ٚ ٜو ن ١ايت ظَٓ ٌٝطًكأس
َنننننٔ َءأْنننننأ ٠ايصنننننأ اي ا ٝنننننٚ ١جتأص ننننن٘
ايصننننننء ٚ ١ٜا تهنننن ن َعننننننطًح اوءننننننأحٍ
ا٭ طٛص ٟاي َ ٟأص ٘ ايصنأ  ٞءأًَن٘
نننننٝأقٗأ
َنننننل ا٭ نننننطٛص ٠اإلا ٜكٝننننن١
ا٭ٚص ٚ ،ٞقأّ  ٛايكأ ِ أيتءب ٔ صٚح
ا٭ ننطٛصٓ ٚ ٠سننٝبٗأ وس ا٭ظننأي ١اوتعننً١
أيجات ايء  ٞاإل ٚ َٞ٬قُٝن٘  ٚن َنأ
زم ح  ٚسمن ا ٖن  ٙايكن ِٝعنٛص أصشمٝن١
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َكبٛي ١مسأ ٗأ وس َست ٣ٛا٭ طٛص.٠
وٕ اْ٫بٗنننأص نننأإل اٯخن ن ح٣
ايٓت ٝننننننننن ١وس انتصنننننننننأف نننننننننأإل ْأ
بك ن
ا حلننأص ١ٜئ ُننل ش ن ٝل َءًننٛف
َنننأ و ظتننن٘ يٓنننأ اوعنننأحص ايك نننٚٚ ١ين ن
ايتُٛزٜننننٚ ٕٛا ٖننننِ َننننٔ صَننننٛز اوننننٛصٚت
ا٭ طٛص ٟايكن  ِٜصَنٛزاس ٜن  ٠ئٓٗحلن
ايءٓكننأَ ٤ننٔ صَأحٖننأ ٚاْننزاح اي َننٌ ننٔ وصّ
شات ايءُأح.
ٖٚهنننن ا ئنننن ٕ اينننن نتٛص ايءظُنننن١
ا نننننتطأع حصا نننننت٘ اوٓٗ ٝننننن ١او ٛكننننن١
ننًٛب ٚا ننح ٕ ٜءكًننٔ متننأس ايٓٗحلنن١
ايء ٝنننن ١أيٓٗحلنننن ١ا٭ٚصٝ ٚننننَ ١ننننٔ خننننٍ٬
ا٭ طٛصٚ ٠اوءأْأ ٠ايصء  ١ٜ٭ ٝأٍ َتتأ ء١
َننٔ ايصننء ا ٤ا ننت أح ءحلننِٗ َننٔ جتننأصب
ءحلننننِٗ اٯخنن ن ْٚظنن ن وس ودمننننأزا ِٗ
ٝأم انَُٛ ٞو َنٔ خن ٍ٬ظنأٖ ٞ
ايت ٜنن ٚايت ظننٚ ٌٝو نتُٗننأ اك يٝنن١
اوننننن ٚص ٠يًتءنننننب نننننٔ ٖٜٛننننن ١وحلنننننأص١ٜ
خمعٛظٝ ٚ ١أم َ ٞتُٝز.
طنننننٛص ايبٓنننننأ ٤ايصنننننء  ٟايصنننننء
ا نن ٜن َنننٔ ايبٝنننإٔ اونننٛصٚت ايب٬اننن١
ايء ٝننن ١نٓأٜنننٚ ١ا نننتءأص ٠وس ا٭ نننطٛص٠
ٚاي ٜ٩ننننأ ٚاي َننننز َٓننننتك٬س أيتنن ن صَ ٜننننٔ
ايت  ٜوس ايت ظ ٌٝئأ تء ٓأ شنء
نننن ٞايكأ ننننِ ايصننننأ  ٞاينننن ٜ ٟنننن  ٛوس
ايٓٗحل ١ئٝك:ٍٛ
وشا ايصنننء َٜٛن نأس صاح ا ٝنننأ٠
ئ ٬نننن ٕ ٜسنننننت  ٝايكنننن ص

َٚنننٔ ٜتٗٝن ن ظنننءٛح اكبنننأٍ
ٜءِ نضأ ن اي ن ٖ ن ا

ن

يهٔ ا ْ٫تأح ً ٢اون ات اإلْسنأْٞ
ايصء ظبح ظأٖ  ٠أصز ٠ايه َنٌ
ٛ ٚيٚ ٛجمً ١شنء ٚيهنٔ اينٓغ ا٭ظنًٞ
يًٛ ٛح ١ٜئ ض وحلٛصاس قٜٛنأس ًن ٢اإل ن اع
ايصنننء َ ٟننننٔ خننن ٍ٬ا ٜٛٝنننن ١اي ه ٜنننن١
اي ْسنننننٚ ١ٝاوٝاٛيٝ ٛنننننأ اوت اٚيننننن ١ئٗٝنننننأ
"ئلَٝٚاٛٝس ٝ ٚزٜن  ً ٚأَض  ٚصتأص
ظأصٚا َٔ صَٛزْأ ايصء  ١ٜا ٜا.١
" صٚى بحننننن ننننٔ ً ننننأَض"
 "ٚصتأص" عء َٔ ايءأب ا٭ ن ٌ "ٚخبنز
صنننتأص" ٚاي ٝٓٝنننل سمًنننل ايء ٜننن َنننٔ
ايكعننننننننأ ٥أمسنننننننن٘  ٚمسننننننننأ ٤خنننننن ن ٣
نأيسننننُٓ ٍ ٚايسننننُ َ اْظنن ن حصا ننننتٓأ
او ٛنننء ١نتأ ٓنننأ "ايت ٜنن ٚايت ظننن"ٌٝ
ايءٓكأ."٤
"ٚ
نن ٣
ٚاو٬وننه ٖنن ٕ ٛايتٓننأئ
ايج نننٚ ١ايٓصن ن ُٓٝنننأ اإل ن ن اع ايصنننء ٟ
َنننننأصس اْ تأوننن نأس ٚا نننننءأس ًننننن ٢اوننن ن ات
اإلْسننننأْ ٚ ٞنن ن زت إلكننننٛس اخلعنن ن وس
ايٛا ٗ ١قبٌ اي ه ايٛ ٛحٚ ٟوٕ ب شمٌ
ا٭َ َٔ ايتٛاظٌ ٚايت اخٌ.
وننننن نتننننن قعننننن ٠ ٝشنننننء ٕ
ايكعنن ٠ ٝهتننباٚ .ايهتأ ننٖ ١نن ٞشننب٘
شنن ٤ٞننأي٫ٛح .٠أ ٦ننو ننأيطًل ئتُحلننٞ
وس ا ٫ننننت أ  .١ئأ بننننٌ ٜسننننبل اينننن٫ٛح٠
ٚايكع ٠ ٝءب ٔ جت ن ْ ١سنَٚ ١ٝءأْنأ٠
وْتأ ٗنننأ ٚو ن ن ا ٗأ
 ٚاْٝننن .١تحلنننأئ
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اودًٝنننننٚ ١ايننن ن ان  .٠ايصننن ن اص ٠كننن ن وٗأ
اين ان  ٠تهنٜ ٜٔٛن
اود .١ًٝئتٓ
يً  ١ئٝبته ايصأ ي  َٔ ١ايً  ،١عنٛص
َءأْأ ننن٘  ٚسمن ن٘ نننأي٫ٛح ،٠ئأوءأْنننأٖ ٠نننٞ
اي وِ.
ٚاإل نن ن اع ايصننننء ٜ ٫ ٟسننننت ا ننننٔ
اي ط ن ٚ ٠اوٖٛبنن ،١نُننأ ْنن٘  ٫ن ينن٘ َننٔ
ايعنننننٓأ  .١ئأيننننن ان  ٠اياكأئٝنننننٜٖٛ ١ننننن١
وحلأص٪ٜ .١ٜنن ٖأ ايصنأ تُٝنز اإلٜكنأع
ٚايعننننٛصٚ ٠ايعننننٝأا ١اوبتهنننن  ٠يء٬قنننن١
اينن ن ات أْ٫تُننننأٚ ٤و نن ن اع ٖٜٛتنننن٘ اي ٓٝنننن١
أإلٜكننننأع ٚاي َننننز ٚايعننننٛصٚ ٠ا٭ نننننطٛص٠
ٚاي ٜ٩أ ا أح ٠يإلصت ايكٚ َٞٛاإلْسأْ.ٞ
َسنننن ن وٝل " ننننننٝزٜن ا٭ْ يسنننننن"ٞ
خ ٗننأ ئ ٜنن ننٔ َبننأصى وسنن ح حمُنن
أٜننٚ ١زاص ٠اياكأئنن١
اي ننأ
اخلننأَ
او ٝنن ٚ .9199 ١خ ٗننأ ننء ئحلنن١
حَصننل  9191أٜننٜ ٜ َ ١نن ١اوسننأصح
ٚزاص ٠اياكأئننن ١ايسنننٛص .١ٜنننِ خ ن ن َن ن ٠
أيانن ١وٗ ننإٔ َس ن ح ا ننٛا ٠يننغ
ايتسءٝٓٝأت ِ ظن صت َطب ٛن ١نٔ ٚزاص٠
اياكأئ ١ايسٛص.١ٜ
َٚننٔ ٖنن ٛننٝزٜن ٖن ا يٝحظننٗ ٢ن ا
اٖ٫تُننننأّٖٚ .نننن ٛظنن ن٬س صَننننز َننننٔ صَننننٛز
اوٝاٛيٝ ٛننننأ اإلا ٜكٝنننن ١يٝعنننن ننننٝزٜن
اي َصنننك ٞشنننء ايءظُننن ْ ٚ ١يسنننٝأس
َس و٘ .نإٔ ا ٔ زٜن ً ٕٚنو اينٛزاص
و ٫ٚح َٚ ٠ننز ٙاي ٚينٚ ١ايٛشنأٜأت
ٖنن ٞظنند ٘ شم ن ا َننٔ ٚشننأ ١ٜي ٝن خٌ
ٚشأٜأت.
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ٚنٓنن ن ْننننأ حصس ا٭حب ا نن ن ٜن
أَءنننن ١حمُنن ن اخلننننأَ
ٚاوكننننأصٕ
َٗ إٔ ا نٔ زٜن ٕٚ
او ب ٚاشجن
ا٭ي  ٞكعْ ٠ ٝأي و أب ٚزٜن اياكأئن١
أوٓٝا ٚيهن ْٞٛنتأشاس يًصنء اين صاَٞ
اكأَءننن ١إلًنن َنننا نننءأح ٠اينننٛزٕ ٜ
نت ن َس ن و ١ٝننٔ ا ننٔ ز ٜن  ٕٚئكبً ن .
وأص ٓأ َءأس ذمٔ  ٚخٓ ٛنأ او أص ن ١ون ب
ص ٚ ٜٔوأشا  ْ ٫تح بٗنَ ١صنجنً ١ن٢
خصب ١اوس ح؟!
 ٚص ننًا ننءأح ٠ايننٛز ٜوس ا٭ْن ي
ق إلبننٚ ١وشننب ١ًٝٝيٝا ن  ٟخمننًٝل اي صاَٝنن١
أيٛإلٔ اي  ٟنأط ئٝن٘ ا نٔ زٜن  .ٕٚي ن
َسن و ١ٝننٝزٜن ا٭ْ يسنن ٞايننل متس ن ح
وٝننأ ٠شننأ ْأ  ٚع ن  َ ٙوًنن ١وشننب١ًٝٝ
 ٚسنًا ايحلننً ٤ٛنن ٢وبنن٘ ٫ٚحٚ ٠متسننه٘
أ نن ن ٚا ٜننننٚ ١يُننننٌ ايٓ نننن .ٞنُننننأ
ننًط ايحلننً ٤ٛنن َ ٢أ ن ايءع ن ايننل
.ين ن أ٭ْن ن ي وس اْ٫هسنننأص ٚايت قننن١
ُٓٝأ نإٔ شأ ْأ ٜبن ٍ اي نأيَ ٞنٔ نٌ
ٚو  ٠ا٭ْ ي ٚشءب٘.
نٌ طٛصٓ ٠ط ٢ً ٟٛصٜ٩أ ق ٫
ٜٛائل ًٗٝأ ايصأ صاِ أش ٝتٗأ ٜبته
صٜ٩ننأ خ ن  ٚ ٣ننطٛص ٠ننٝزٜن اإلا ٜكٝنن١
ايل يءب حٚصاس أصزاس ايتءب نٔ جت ن١
اي ٛنننٛح ٜاي ْسننن ٝنننإٔ ننن ٍٛنننأص
ٚايب نأَ ٛاْتكً ٛا ط ١ايج  ١ايل
ص تٗنننننأ جمًننننن ١اٯحاب ايًبٓأْٝنننننٚ ١ص٥نننننٝ
ي ٖ ٜأ ٗ ٌٝوحص ٜوس صٜ٩أ ا ا ٝ
ايسأو ١ايء  ١ٝئابت رمبنتِٗ نطٛص٠
ٝزٜن ٚا ٖنأ إل نأ ٠٤اي هن ايطًٝءنٞ
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اين ن  ٟننننأْٛا اًْٛننن٘ .ئسنننٝزٜن ٜتعنننن
أين ن نأٚ ٤ا ٜٛٝننن ١اينننل نننأصت احلن ن
اٯ نن ١ايٝٓ ٛنن ١ئحهُ ن ًنن ٢ننٝزٜن ٕ
ٜٓكنننننٌ ظننننند َ ٠نننننٔ اينننننٛاح ٟوس ايكُننننن.١
يهٓٗأٖ ،أٖ ٗ ٞايكُ ٚ ١ءٛح وس قء
ايننٛاح ٟيتءننل ننٔ بننن اينن ْٝأ أإلْسننإٔ
اين ن ٜ ٟسنننتًٗو وٝأ ننن٘ نننأيته اص  ٚن ن ٣
ا ٝنننننأٓ ٚ ٠ءننننن٘ َنننننٔ ْٗحلننننن ١اكننننن ٣ٚ
ٚاي أ ًٝنن .١ا ن ا  ٕٛٝايسننأو ١ايء ٝنن١
ٜطُحنننن ٕٛوس عنن ن ص ايطًٝءننننٚ ١ايكٝننننأح٠
اي ه ٜنن ٚ ١ننطٛص ٠ننٝزٜن ٚا ننٓٝ ٠ٛنن٘
 ٚننن ن اٯ ننننن ١عنننننٛص  ٚنننننءِٗ اوءأظننن ن
ٚإلُننٛوِٗ ننأوت ٍ٬ايكُننٚ ١قٝننأح ٠ايطًٝءنن١
ايننننل ٜرسننننٝط ًٗٝننننأ اإل ننننإٔ أيٓٗحلنننن١
ءكٝنن ن  ٠ا٫يتننننزاّ ئننننأوًتزّ ص ٜٗننننِ ٖننننٛ
ايكأ٥نننن ايطًٝءننننن ٞيًُ وًنننننٚ ١ا٭حب انننن
اوًتزّ  ّ ٜٗاون ٚ ٠٤ٚايٓدنٝ ٚ ٠ٛنٌ أي ءنٌ
اإلْسأْ ٞوس ايءبن ٚايته اص.
ٚاْص أٍ نٝزٜن ٓكنٌ ايعند  ٠ن
ايكءنن ن ٚايكُننننٚ .١ا ننننٌ ٖنننن ٕ ٛنن نتكُغ
ايطًٝءنن ١ا٭ ننطٛص ٚ ٠ن اي ءننٌ اإلْسننأْٞ
َٔ ايءبن ٚايس  ٣وس اي أ ًٚ ١ٝاك .٣ٚ
ٚقنن متانننٌ ٖنن ا ايتحننن ٍٛاإل ن ن اع
ايصننء ٚ ٟا٭ح ننٚ ٞايت ٛنن٘ ايطًٝءننٓ ٞنن
ايٛ ٛحٚ ٜص ٌ ايٓٗحل.١
ا ٌ.

ايصننء
نٝننن هننٔ يًُب ن
ٚاي هننن ٕ ٜتٓهننن ٚا يًنننجات؟! ٗ ٛننن٘
اإلْسنننننننأْٚ ٞاينننننننٛإلا ٖٚننننننن ٛزمنننننن ٟ
شنننن ا ِٜٗٓٝاْتُننننأٚ ٤ي ننننٜٖٛٚ ١نننن ١كأئٝنننن١
ٚشان  ٠و ا  ٚ ١ٝكٓٝأت شنء َٛٚ ١ٜاٖن
ا٭ ٝننأٍ ايطأيءنن ١واننأ تهنن ٕٛوحلننٔ
وص ٗنننِ ا٭ح ننن ٞاين ن  ٫ ٟن ن َنننٔ حمأننننأ٠
اأش ٘ اخلأي  ٠يًُٛاٖ ايصأ  َ ١اصا
ا ٝننأ ٠ءٝننَ ٕٛءأظ ن ٚ ٠ص ٣٩و ٜاننٓ ٚ ١ننأ٤
كن ١اإل ن اع ُٓننأشا ٜن  ٠ءننل نٔ وٝننأ٠
ا٭َنن ١زَننٔ ا ا ننَ ١ننٔ خنن ٍ٬جتننأصب
وْسأْٛ ٚ ١ٝح ١ٜه صت حٗ ٫٫أ ٚصَٛزٖأ
عنننٛص  ٚكأئنننأت ٜنن  ٠ئعنن اع ءنننٌ
ايءٗننٛح ايٝٓ ٛنن ١ه ن ص َننل
ن ايتننٓ
اوسننننٝحٚ ١ٝاخلحلنننن
َننننأص نننن ٜ
اإل ننننٖٚ ّ٬نننن ٛظنن ن اع ٜءننننل ننننٔ و ننننإٔ
نن ن ايصنن ن ٚايتعنن ن ٟ
اإلْسنن نإٔ ننننأخل
اونننن َٔ٪يإلْسننننإٔ يًصنن ن ءنن ن حت صَننننٛزٙ
ٚايءكأ ٥ن ايننل ءننل ٓنن٘ عننٛص ننطٛص١ٜ
َجاحئننٚ ١ح٫٫ت ءننل ننٔ ظ ن اع اإلْسننإٔ
عننننٛص  ٚحٜننننإٔ ٜنن ن .٠
نن ن ايتننننٓ
 ٚصتأص اي ١ٝٓ ٛايل متاٌ اخلع ٚا ن
ننننن٬ي١
هنننن ص وحلنننننٛصٖأ ٚحٗ ٫٫ننننأ
ننننطٛصٚ ١ٜاونن ن  ٠اْظ ٖننننأ ايعنن ن ح١
ا٭خ  َٔ ٠حلآأ ٖ ا.

كُننغ ا٭ ننطٛص ٚ ٠نن ٝاي ءننٌ ٖننٛ
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ساللة األسطورة
* ٓأٝ٥أت وكًٗأ اي ٫ي ٞاوصجى
صتأص متٛز
نأح أ ٌ .ٚشٛص

وٜزٜ

ٚزٚصٜ

ايجات اإلْسأْْٛٚ ٞا ٗأ ايص ق١ٝ

وْأْ ١متٛز
َٛ

ئ ٚحٜ
ئٛٓٝس حْٝٚ
صَٚأ

ٓٝأ

حْٝٚ

ب ايٓٗحلٜ ١هتص ٕٛ
َ  ٠.اي ب ٖٜٛتِٗ اوص ق١ٝ

ٓأ ٠ءٌ
نٓءإٔ

صجٚت حْٝٚ
ئٝٓٝكٝأ

ٚص ٚأ ايٓٗحل١
ٚصٜا ١اإلا ٜل ٚاي َٚإٔ
ٚايء ب

ٚص ٚنننأ ايٛاص ننن ١يإلا ٜنننل ٚاي َٚنننإٔ اوٓبٗن ن  ٠أنتصنننأئأ ٗأ يًححلنننأصات ايصن ن ق١ٝ
ُنل ًنو ا حلنأصات
ايك  ١بٗ ب ايٓٗحل ١اي ٜ ٜٔبحاٖ ٔ ٕٛنٜٛتِٗ ن ٚصٖأ
ايل صهٌ ُل َ ا ِٗ ايء .ٞ

*

اْظ نتأ ٓأ ٛح ٠صتأص َٔ ايءأب ا٭ ٌ حاص  ٤٬اي  ٜٔحَصل .4192
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كنعان الفهد
يعترب إدغار آالن بو ،أحدد أهدها الردعاا م أماي دا ،كادا ا د

هدهاه م أررربددا ،رم العددابد رأبدد هددت

األنددوا االدبوددلن الن ددد،

رامل الل ،رالارايدل ،رالارايدل اللولوةدول ،إةداىلل إك ال تابدا
هامجد

الفلةدفولد

أ االد إك ددد ،لكددا  ،ركوتددإ ن د ر ددر إبدا اهد  ،ردداا

ال تإ رمئا

امل اال د

الطفل البائس واملَفْجوع

ٜٓحدر إدغار َنٔ أسنة ٠رةٚستنناْن١ٝ
سٗ ٣ٛايؿٔ ٚاينُثٝنٌ ٖناتةم َنٔ إٜةيٓندا
إىل ايٛالٜننام احنحنند ٠األَةٜهٝنن١ع لُننٌ
ٚايننننندا ٙمنننننثًغ َننننننٓكًغ َػُنننننٛرٜٔ
َتارح ايدرت ١ايثايث١ع
ٚيد إدغار آالٕ رنٛ
َد ١ٜٓرٛسطٔ ٚالَ ١ٜاساشٛسنن،
 19ناْ ٕٛايثاْ ٞننن ٜٓناٜة ننن لناّ 1809ع
ؾأظنننثا يننناْ ٞارٓننناٖ ٤نننو ٙايناً٥ننن١ع َٚنننا إٔ
ٚينندم أهننن٘ ر،ٚاينن ٞيننن ٢أظننٚ ٝاينندٙ
رايتنننٌ َنننا تننننٌ األسنننة ٠سنننناْ ٞايؿكنننة
ٚايثؤسع
Edgar Allan Poe

َنننام األي دٜؿٝننند رننن ٛلننناّ 8181
سارننا اسنةس٘ ايعنػ َٗ ٠ن األقندارع
ٚحتت ري ٢اينن،ٛع ٜ ٚثًنؼ إدتنار آْنواى
لاَننننن٘ ايثننننناْٞع ؾاْنكًنننننت األّ اي ٝارٝننن ن
ٖٛرهٓ إىل رٜنصنُْٛد َٚ Richmondنٗنا
أظننننػة هؿًٗٝننننا سارننننن ١ارٓٗننننا األنننن
ًٜٝٚناّ يند ٟأقاررن٘ رناينُٛٝر Baltimoreع
ٚراينننت حتنننا ٍٚسنننٛؾ قنننٛم هؿًٗٝنننا
يغ نإ ايتٌ ٜٗٓض ظدرٖا ٚسنةلإ
َا قنًٗاع ؾأظثا إدتار ٜن ِٝاألرٜٔٛع
متّ سٜ،ٛننا األهنن ٠ٛايث ينن١ع سثٓننت أسننة٠
أهة ٣ايطؿً ١ر،ٚايٞع
88
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ٚدؾنننت ايعنندؾ ١لنناّ َ 1811ت ن
ؾةاْتنن ،ٝاينكُٝنن ١إىل إٔ سأهننو إدتننار
يٝنننٝض َنٗنناع ناْننت ٚ،تنن ١يننناتة غنن
ٜدل ٢ت ٕٛآالٕع

اي ٚج رؾضا قاهننا هًثنام ٚ،تنن٘ رننث
ررٝثِٗ ألْ٘ نإ ٜننكند إٔ اينُثٝنٌ َٗٓن١
ٚاينند ٟإدتننار مسام ننن ١يك ن  ً ٚ ٠ن
اينارع

ٖوا نإ ْع ٝر ٛإٔ سنثّٓنا ٙأسنة٠
رٛرتٛا َٔ ١ٜ،أظٌ اسهنًٓد ٟسكنِٝ
رٜنصُْٛد رٛال ١ٜؾةتٝٓٝا .Virginia

ٚحنننا رًنننؼ إدتنننار ا ادٜننن ١لصنننة َنننٔ
لُة ٙلاد َا أسةس٘ ياْٝن ١إىل رٜنصنُْٛد
ايٛالٜننننام احنحنننند ٠لنننناّ 1825ع يهننننٔ
إدغار أين ،أْٗنا هاْكن ١ال سنُٝا جبٖٛنا
األرسنكةاه ٞلً ٢ايةغِ َٔ مجاهلاع

ؾأهننو إدغننار رنن ٛلننٔ ٚاينند ٙرنناينث
ايننننو ٟنننننإ ٜنننندل ٢تنننن ٕٛأيننننٔ ا نننن٘
ايثاْ(:ٞأئ) ؾعار ا ٘ ايهاٌَ إدغار
أئ رٛع
سنننارا احنننٛم َعنننا٥ث٘ ؾُنننام أهن نٙٛ
األننن ًٜٝٚننناّ ٖٚننن ٛشنننايع ينننِ سنارننننت
اي ٜٛم ؾجُٓت أهن٘ رًٜٞ،ٚع
ٚنإ إدغار ايتادس َٔ ١لُةٙ
لٓننننندَا اْنكًنننننت أسنننننةس٘ ا دٜننننند ٠إىل
لناّ
سهٛس ْد ٚ Scotlandهٓٗا األّ
.1815

يِ ريًت إىل إجنًرتاع ؾأَض ٢إدغنار
ؾٗٝنننننا وننننن ،سنننننٓٛام يٝننن ن درس
Stoke
َدرسننَ ١نناْٛر سنننٛى ْننٜٓٛج
Newingtonع
أقاَنننننت االسنننننة ٠قعنننننة قننننندِٜ
حيننن ٟٛلًننَ ٢ناٖننَ ١ننٔ احُننةام تنًننت
جمةد ايٛظ ٍٛإىل إيد ٣ايػنةف َػناَة٠
غاَضنننن ١غنن ن َأَْٛنننن ١اينٛاقنن ن ع ٚر ننننا
ناْت ٖو ٙاحدرسنٖ ١ن ٞاينو أٚينت ين٘
رايكعٛر احظًُ ١قعع٘ع
لنناط إدتننار اجنًننرتا رننغ لنناَ٢
 1815ننننن َ 1820نننا ٖنننو ٙايناً٥ننن ١لًننن٢
ايةغِ َٔ أْٗا سنثٓا ٙر ٝاع ؾكد رؾض
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َدرسنننن١
سننننارا إدغننننار سنًُٝنننن٘
إْهً١ٜ ٝع ٚقةأ ه هلا رٚرٓت ٕٛنةٚ،ٚع
 ٚسًو اآل ١ْٚأي اَةأ ٠أن َٓ٘
رهننث ع ر ننا َننا دؾننن٘ إىل مسيننو نننإ
لً ٢األرتا ايصنٛر اينُٝل رؿكداْن٘ أَن٘
ٖٚنن ٛاحةيًنن ١ايننو ٜهنن ٕٛؾٗٝننا ايطؿننٌ
َننًكننننا رأَنننن٘ ٚحباتنننن ١لارَنننن ١ثٗننننا
ٚرلاٜنٗاع
ةرننن٘ احثهننةٚ ٠ؾكداْنن٘
ٚرنننأي
األّ ٚشنٛر ٙرايٛيدٚ ٠اإلُٖاٍ ؾكد ظًت
ظٛرسٗا سةاٚد أي َ٘ع ٚلًنَ ٢نا ٜثند ٚأْن٘
راح يٝاسنننن٘ ٜثحنن ن لننننٔ أّ ردًٜنننن ١أٚ
لصننل رنندٌٜع ٚينًنن٘ أراد نننن رنناي ٚل ٞنننن إٔ
حيكل ا ثنإ ين األّ ٚين احنصنٛق١
رننننةَةاٚ ٠اينننندُ ٠نُٗننننا َنننننا ؾهننننإ
لصننننك٘ األ ٍٚألّ ظنننندٜك٘ تننننغ نةٜننننؼ
اينننث يغ َنننٔ
سنننناْدر ٖٚننن ٞاَنننةأ٠
لُةٖننننا مسام مجنننناٍ ْننننادر هلننننا لٓٝننننإ
سننننٛداٚإ ٚاسننننننإ ٚشننننؿنإ منً٦نننننإ
شننننٗٛاْٝنإع ؾأهلُننننن٘ ٖننننو ٙاحننننةأ ٠أٚىل
قعا٥دٙع
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يهننٔ سننةلإ َننا يننٛم لصننٝكن٘
 ٖٞٚرٜنإ ايصثايع ؾظٌ رندٖا يؿنرت٠
هًٜٛنننٜ ١ةسننناد احكن ن  ٠يننن ٝيٝكنننةأ أَننناّ
ضنننةحيٗا ايكعنننٝد ٠اينننو اٖنننا( :إىل
ًٖٝغ)ع
رننند مسيننو أي ن ؾنننا ٠سنندل ٢إح ن ا
رٜٚترت  Elmira Roisterنن َةاتا أهة:٣
سننار ٠نننن ع يهننٔ ٚاينند ٙرنناينث تنن ٕٛآيننٔ
أرسنننً٘ إىل تاَنننن ١ؾ تٝٓٝنننا لنننناّ 1826ع
دراسنن ١ايًػننام
ؾننأظٗة سؿٛقننا نننث ا
ٚاآلداي
يهٓنن٘ يُٓٝننا لنناد إىل رٜنصننُْٛد
إتا ٠،رند غٝاي لصة ٠شنٗٛر ننن َةاتنا
أهة :٣مثاْ ١ٝأشٗة نن ؾٛت ٤ٞرإٔ يثٝثن١
ظثا ٙقد هطثت يصخغ آهة ألج رن٘
ٚايننننداٖا ايًننننوإ ٜةضننننٝا أرنننندا لننننٔ
ل قنٗا رايؿن ٢احنثٓ٢ع
الشاب القلق والتعيس

يُٓٝا لاد إىل ا اَنن ١اْػُن،
ينن ايكُنارع ؾننٛرس رتنث مسينو دٜنٕٛ
رًػت قُٝنٗا أيؿ ٞدٚالع ٜ ٚتنطا دؾنٗاع
يكنند رًػننت اإلشننالام ايننو ْتننجت
ين ٍٛيٝنا ٠رن ٛاي ٖٝن ١ا اَنن ١درتن١
األساه ع ٚقند ٚرد إيند ٣رسنا ً٘٥إىل
تنن ٕٛآالٕ ردا لًنن ٢اسٗاَنن٘ راإلسننةاف
ايصةاي ٚايكُار قا: ٥
يكنند ظننةم أتلن ن شننحامساعع ٖهننوا
اْػُتننت احًننوامعع َننا ايننو ٟأؾنًنن٘ غ ن
مسيو؟ أسنطا إٔ اهنًط إال رايه ي نن
ايتننهار ٣نننن ايننوٖ ٜٔننِ لًنن ٢شننانًو
ٚيهننننٔ ألسننننثاي فنًؿنننن١عع ؾٗننننِ رننننداؾا

ايتهة ٚاينثنوٜة أَنا أْنا ؾنرٕ تنة و
ايٛيٝنندٖ ٠نن ٞأْنن٘ ال ٜٛتنند إْتننإ لًنن٢
ٚت٘ ٖو ٙاألرض ٜٗنِ ر ٞأ ٚحيث ()3ع
أ إىل ٚايد ٙراينث يٝننخًغ َنٔ
دْٜٛن٘ع يٗٓٝنا ٚظنًت األَنٛر رنغ اينةتًغ
إىل األسٛأ سُٝا رند إٔ راح إدغنار ٜػنةم
رنناه ٞاخلُةع ؾٓصن اخلن ف رٓٝن٘ ٚرنغ
َةرٝنن٘ ايننو ٟقنناٍ لٓنن٘ :إْنن٘ ٜأنننٌ هث ن
ايهتٌع ٚاْنٗ ٢اينةاى رُٗٓٝا رنإٔ رؾنض
تن ٕٛآالٕ إٔ ٜندؾا شن٦ٝا َنٔ دٜن ٕٛإدغنارع
ْٚثننوَ ٙةرٝنن٘ ٚأٚقننـ رلاٜننن٘ ينن٘ع ؾٗننٛ
ْظة ٙإْتإ َنتنهاع ال ٜٗننِ إال رهنارن١
ايصنة ٚقةا ٠٤ايهن .
يِ هتةد َٔ ا اَن ١رتث َصانٌ
َاي١ٝع
ٚلٓنننننندَا ٜننننننند ٜنحُننننننٌ اآليننننننار
ايٓؿتنننن ١ٝايننننو ستننننثثٗا ينننن٘ احصننننانٌ
ايهننننث َ ٠ننننا ٚاينننند ٙرنننناينث ٚيصنننننٛرٙ
راإلٖاْننن ١اينننو كنننت رننن٘ راْن الننن٘ َنننٔ
ا اَن١ع ٖةي َٔ ايثٝنت َؿضن اينصنةدع
ؾٗاتة إىل رٛسطٔ لاّ  1827يِ اخننةس
لننناّ 1827
ا نننٝض األَ ننننٞ
حتت اسِ َتننار إدغار ر ٟع
يهٓ٘ حينُنٌ ا ٝنا ٠اينتنهة١ٜ
هننن ٜٛؾأرسنننٌ رسنننايْ ١ننندّ إىل ٚايننندٙ
رنناينث ايننو ٟقننةر َتننا ن٘ع ٚدؾننا َنناال
إلهةات٘ َٔ ا ٝض لاّ 8181ع
يديت ؾاتن ١تدٜند ٠يٝاسن٘ع يكند
َاسننت ظنندٜكن٘ ٚرالٝننن٘ ايٛيٝنندَ ٠تنن
آالٕ ايتٓ ١مساسٗاع
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ناْننت ٖننوٖ ٙنن ٞايٛؾننا ٠ايثاْٝنن١
يٝا ٠إدتار الَةأٜ ٠ننًل رٗناع أين ننث ا
ايتنننٝد ٠أينننٔ اينننو سثّٓنننن٘ ٚلطؿنننت لًٝننن٘
نث اع يهٓٗا ريًت رند ألٛاّ قًًٝنَ ١نٔ
اٖنُاَٗا ر٘ع
ٚرند َض ٞلاّ س ٚج ت ٕٛآالٕ َنٔ
ي ٜٛا راسةس ٕٛايو ناْت اين ق ١رٗٓٝنا
ٚرننغ إدتننار حيهُٗننا ايصنننٛر احنثننادٍ
رندّ االرسٝاحع
أرسً٘ ٚايد ٙت ٕٛآئ لاّ 8131
إىل أناد ٝننٜٚ ١تننت رٜٓٛننت اينتننهة١ٜع
يهٓنن٘ هتننةدَ َٓٗننا رننند لنناّ ٚاينندع يننندّ
أدا ٘٥يًٛاتثام احطًٛر.َ٘ٓ ١
ال أيننند ٜننننةف ايهنننث لنننٔ يٝنننا٠
إدتنار هن ٍ ايتنٓٛام اينث اينو سًنت
هةد َٔ ٙا نٝضع يهنٔ َنا ال شنو ؾٝن٘
أْٗا ناْت يٝا ٠ؾكةٍ ٚسصةدع
رند مسيو قةر إدتار االْنكاٍ يًنٝض
راينُٛٝرع
َا لُن٘ َارٜا نًِٝ
ناْت لُن٘ هٝاهن ١ؾكن  ٠يهٓٗنا
اسنننكثًت إدتننار حبننةار٠ع ٚقاَننت رةلاٜننن٘
ٚارٓنٗنا ايعنػ  ٠ؾةتٝٓٝناع ؾهاْنت سنُنٌ
جبٗد َٗٔ ٚضٝن ١رُٓٝنا ننإ إدتنار
ٜتنننالدٖا ننناٍ قًٝنننٌ مٓٝننن٘ َنننٔ لًُننن٘
نُحةر ظحؿٞع
ٚألْ٘ لناد إىل سنناه ٞاخلُنة هنةدٙ
ظنناي ا ةٜنند٠ع ؾةيننٌ إىل ْٜٛٝننٛرى
لاّ 8138ع
يننِ اْنكننٌ رنن ٛإىل َدٜٓنن ١رنناينُٛٝر
يٛي ٞلاّ 8138ع
;8

ٚرننند إٔ سكنندّ لًُنن٘ ايهننث
َننننٔ اانن ن م األدرٝنننن ١ظننننارم أيٛاينننن٘
احاد ١ٜسنحتٔ يٓٝا ٚسندٖٛر يٓٝا آهةع
 ٚؾرت ٠اسنكةار ٙاحاد ٟس ٚج سنٓ١
َ 1836ننٔ ارٓنن ١لُننن٘ ا تننٓا ٤ؾةتٝٓٝننا
نً ِٝر ٛسةا ر ا ألٕ لُةٖنا ٜهنٔ
ٜنجنننا ،ٚأررنننا لصنننة ٠سنننٓ ١ننننن َعنننادر
أيننة :٣ايثايثنن ١لصننة ٠نننن ٚنننإ سننٔ
ايتننننارنٚ ١اينصننننةَ ٜٔننننٔ لُننننةٙع ٚرتننننا
اينننثنض إٔ سنننث ايننن ٚاج ننننإ سٛيٝنننل
االرسثاس أنثة رنُن٘ اينو النُند لًٗٝنا
إلاين٘ َٓو سٓ1833 ١ع
اْنكٌ إىل ؾ ٝديؿٝا َ Philadelphiaنا
لاّ8131ع
أسةس٘
َةضنننت اي ٚتننن ١ايعنننػ  ٠رايتنننٌ
ايناسننن ١لصننة َننٔ لُةٖنناع ٚ
ٖٚننٞ
مننننند إدتنننننار َنننننا ٜهؿنننننَ ٞنننننٔ ايٓكنننننٛد
حنداٚاسٗا قثنٌ إٔ ٜننُهٔ احنةض ايكاسنٌ
َٓٗنناع رننٌ ٜهننٔ منند َننا ٜنندؾٗ٦ا رنن٘
ؾهنننإ ٜػطٗٝنننا نطؿننن٘ع ٜٚػنننة ٟايكنننط
رننايٓ ّٛلًنن ٢ظنندرٖا يٝدؾ٦نن٘ع ٚنننِ لنناْ٢
ٖٚننٜ ٛننة ٣يٝاسٗننا سٓتننح َننٔ تتنندٖا
ايةقٝل رٜٚدا رٜٚدا رٌ إْ٘ ننإ ٜهنارة
ؾٝعة لً ٢أْٗا يٝتت َةٜضن ١رنٌ سنناْٞ
ؾكط َٔ ي م أيد شةاٜٗٓٝاع
ظًت سناْ ٞو ،سٓٛام َٔ احنةض
ٚاأل َٚننا رننةح َٗ، ٜننناع ؾهننن أيننننا٤
ٖنننو ٙاحهارننند ٠أقتنننٚ ٢ألٓنننـ قععننن٘
ايتٛدا١ٜٚع
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سٛؾٝنننننت ٚ،تنننننن٘ سنننننٓ8181 ١ع ٚ
ٜهٔ ًو ْكٛدا سهؿ ٞيٓؿكام دؾٓٗناع
ؾن ع ا إ رهًؿ ١ا ٓاٚ ٠،ايدؾٔع
أغةق٘ ؾكداْن٘ يؿةتٝٓٝنا اينو ننن
هلنننا أمجنننٌ األشننننار جمنننددا اإلدَنننإ
لً ٢اخلُةع
رنند لنناَغ َننةم لًننٚ ٢ؾنناٚ، ٠تننن٘
أغةّ رايصالة ٠سارٜٚ ٕ ٖٝ ٠نُإ Sarah
Helen Whitmanع ٚال سنننٛؾة أٜننَ ١نًَٛننام
لٔ ل قن٘ رٗا س ٣ٛايندٜد َٔ األقاٜٚنٌ
ٚاإلشنننننالامع ٚال حتنننننن ٟٛننارنننننام رنننننٛ
احٓصنننٛر ٠أٜننن ١إضنننا ٠٤ينننويو ا اْننن
ايػاَض َٔ يٝاس٘ع
ٚأراد اي ن ٚاج ياْٝننَ ١ننٔ اَننةأ ٠يايثنن١
أيثٗا سدل ٢ايتٝد ٠شنًٝنٕٛع ننإ مسينو
لننناّ  8181أ ٟقثنننٌ شنننٗٛر قًًٝنننَ ١نننٔ
ريً٘ٝع
لًننن ٢اينننةغِ َنننٔ سنننندد ل قنننام رنننٛ
ايٓتا١ٝ٥ع أْن٘ حين إال اَنةأٚ ٠ايند٠
يٝاسنن٘ ٖنن ٞؾةتٝٓٝننا ٚ،تننن٘ ٚارٓنن ١لُننن٘ع
نننٌ َننٔ لننةؾٗٔ َننٔ ايٓتننا ٤قًننٔ مسام
ايه ّع
ننننننٌ َنننننٔ أينننننثٗٔ إدغنننننار ؾجنننننا
ننٛسٗٔ قثننٌ إٔ ٜٓٗننأ هنن . ٜٛيننن ٢إح ن ا
رٜٚترت ريًت َا َنٔ إهننار ٙٚهلنا ٚ،تناع
يٝننا ٠رنن ٛايناهؿٝنن ١حتُننٌ ينن٘ ايتننناد٠
س ٣ٛيؿرتام قع ٠ع
ايته ايؿك
حتطُننت يٝننا ٠إدغننار رتننث إدَاْنن٘
ايصنندٜد لًننن ٢احصننةٚرام ايةٚيٝننن١ع ٚيكننند
أدٖ ٣ننننوا إىل  ٚنننن٘ رتننننُن ١سنننن١٦ٝ

جمنُا ايكةٕ ايناسا لصة احملاؾظع
ٚلاط يٝاَ ٠ؿجٛلن ١نٛم األيثن١
َٚضننننننطةر ١اتنُالٝنننننناع ٚنننننننإ قًٝننننننٌ
األظدقا٤ع ٚقضَ ٢نظِ سًو ا ٝاٜ ٠ناقة
اخلُننةع ٚلنناْ ٢ايؿكننة احنندقا ايتننٓٛام
األه  َٔ ٠يٝاس٘ ايو سثًؼ أنثة َٔ
أررنغ لاَاع
ٜؿًنا رنٛ
 ٚنٌ َةايٌ يٝاسن٘
سأَغ لُنٌ ٜتنالد ٙلًن ٢سندّ ْؿكنام
َنٝصنننن٘ ٚدْٜٛننن٘ احرتانُننن١ع األَنننة اينننوٟ
ساِٖ لٛدس٘ احنناقث ١إىل اإلدَإع
ٚلًننننن ٢اينننننةغِ َنننننٔ إٔ شنننننٗةس٘
األٚساس األدر ١ٝقند رندأم لناّ 8181
َٚنننا أْننن٘ لُنننٌ ظنننحاؾٝا أنثنننة َنننٔ
جمً ١إالّ إٔ مسيو ٜتالد ٙلًن ٢ايٓجنا٠
َٔ غةق٘ ايد ٕٜٛاهلا١ً٥ع
اجملنون واملنبوذ

أسٗننِ إدغننار أيننٔ رننْ ٙٛنٝجنن ١شننةار٘
احؿةس رايندٜد َٔ األٚظاف احٗ١ٓٝع
ٚٚظنننؿ٘ رننننض ْكننناد األدي راحننندَٔ
لًنن ٢احخنندرامع ٚمسٖ ن ايننثنض إىل ايكننٍٛ
رأْنن٘ م ن إٔ ال ٜننرتى ا ُٗننٛر َننا رتننٌ
َثً٘ع
ٚشنناع أْنن٘ رتننٌ غ ن َتنننكة ْؿتننٝا
ٚلكًٝاع مً ،غةؾَ ١ننَُ ١نا غنةاي
لً ٢رار٘ ،ٚتاتن ١لًن ٢هاٚينن٘ ٚأْثنٛي
ًَ ٤ٞراالؾٕٛٝع
ٚقنننننايٛا لٓننننن٘ أْننننن٘ ناسننن ن رأْننننن٘
جمٓننن ٕٛشنننةرض نًُنننام ٜننندل ٞأْٗنننا
شنةع
<8

العدد 515< / 8;5- 8;5

ْٗا ١ٜغاَضَ ١أسا١ٜٚ
لثة لً ٢إدغنار  3سصنة ٜٔاأل ٍٚننن
أيننننند شننننننٛارع
أنننننننٛرة نننننننن 8181
رنناينُٛٝر فُننٛرا ٜٗننوٚ ٣رنند ٣أْننن٘
ٓننن ١ننننث  ٚ ٠ياتننن ١إىل َتنننالد٠
ؾٛر١ٜع
أتهننننو إىل نًٝننننٚ ١اشننننٓطٔ يًطنن ن ع
َٚام ؾٗٝا ايتنال ١اخلاَتن ١ظنثايا
 ّٜٛاأليد  1سصة ٜٔاأل ٍٚنن أننٛرة نن لاّ
8181ع
ٚايػةٜنن أْنن٘ نننإ ٜةسنند َ ٟرنن،
يٝتنننت شنننا٥ن ١أرننندا رًننندٙع ٜ ٚهنننٔ
قادرا لً ٢شةح ياين٘ ايٛه١ُٝع
ينِ ؾكنندم مجٝننا ايتننج م ايطثٝنن١
مسيو شٗادٚ ٠ؾاس٘.
ا
مسنننةم ايعننحـ مسيننو ايٛقننت
إٔ سث َٛم ر( ٖٛ ٛاينكإ ايندَاؽ)
أ ٚاإلينٗنناي اينندَاغٚ ٞمسيننو نٓاٜنن ١لننٔ
إٔ احنٛم ْنناتِ لننٔ إدَننإ ايهحننٍٛع ٚقنند
مشًنننت اينهٗٓنننام :اهلنننوٜإ االرسناشنننٞ
أَةاض ايكً ايعةع اي ٖة ٟاينٗناي
سحا ٞ٥ايهٛي ا  ٚدا ٤ايهً ع
يهننننٔ ايتننننث ا كٝكنننن ٞيًٛؾننننا٠
ال  ٜاٍ يػ ا.
رنننند إٔ دؾنننٔ إدغنننار أالٕ رنننْ ٛننننن٘
ظننحٝؿْٜٛٝ ١ننٛرى سةٜثٝننٚ ٕٛسننةلإ َننا
ْصننة مجٝننا أاننا ٤ايننث دع َننام إدغننار
راينُٛٝر قثٌ  ّٜٛأَ،ع
آالٕ رٛ
ٖوا إلن ٕ راغنت ننث ٚ ٜٔيهنٔ
َنننٔ ي ْنننٛا يؿكداْننن٘ نننناْٛا قًننن١ع رنننٌ راح
91

رننننض ايعنننحؿغ ٜصننن ٕٖٛٛننننن٘ رنننند
ٚؾاس٘ع َِٓٗ رٚؾنٛس ًُٜٚنٛم تةٜتنٚٛيد
احملنننةر ٚايٓاقننند ٚايةٚا٥ننن ٞاينننو ٟننن ن
َكايننن ١لنننٔ ايتننن  ٠ايواسٝننن ١يثننن ٛرنٓنننٛإ:
(َونةام لنٔ ايهاسن )ع ظنٛر رن ٛؾٗٝنا:
رتنن ن ؾاسنننندا ياينننن ١سننننهة داُ٥نننن١
ٚجمْٓٛا َٚدَٓا لً ٢احخدرامع
لًننن ٢اينننةغِ َنننٔ يٝاسننن٘ ايكعن ن ٠
هتة األدي ٛس٘ع أيد أشٗة احثدلغ
اينا  َٔٚأنثةِٖ غةار ١األهٛارع
مراجع  ....وهوامش
مالحظات:

= ٜٗدف احكاٍ سكند ِٜلنةض ٝنا ٠إدلنار
آالٕ رٜ ٛػ ايكارئ لٔ ايةتٛع إىل
لصننةام احكنناالم ايننو سٓاٚيننت ٖننؤٜ
ايصأْغع
= سأمسنة ؾكط احةاتا ايو أهنوم َٓٗنا
َكطنا أ ٚرضن ١سنطٛر َنا إٔ َنظنِ
َننننا أهوسنننن٘ َٓٗننننا َننننٔ َنًَٛننننام
أضننننن٘ َكنننناي ٞننننناَ أ ٚيةؾٝننننا
راسنننًٛي ٚيػننن ١ناسثن ن٘ ينننن ٢الٜثننندٚ
احكنناٍ َهنٛرننا رأسنناي ٝلنند ٠نننناي
سٓاٚرٛا لً ٢سأيٝؿ٘ع
= أَننا احةاتننا ايننو أسننننٓت رٗننا يضننثط
أٚسعننَ ٜٛةاتننن ٞسننأمسنةٖا لًنن٢
أٌَ إٔ سؿٝد َٔ ٜةٜد سٛسٝا َنًَٛاس٘ع
= َنظننننِ احنًَٛننننام لننننٔ يٝننننا ٠ايصننننالة
ايصخعننننن ١ٝسنهنننننةر ننننننث َنننننٔ
احةاتننناع ستننننثَٓ ٢نننٔ ٖنننوا ايننُنننِٝ
ايدراسام ايٓكدٜن ١اينو سنٓنا ٍٚإْناتن٘
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ترتشففاذكلؽؾؿففحيذ حقففرذكلففوقرىذك الن ف حلذبذكلففـػ ذ ففر ذ
(تشرونذكألول/أقالبر ذفذ3791م)ذبؽلذأطقحفففحذكلغـقفةذبحلف الذكلػؽروفةذ
وك شحعرذكللطـقةذوكلؼلمقةذكلـبقؾة؛ذوبلصفػفحذنقؿفةذخؾؼقفةذنيفحلقةذألماـفحذ
بذتح خيفحذك وث .ذ

فحر ذتشفرونذمفحذتف كلذتعفقعذبذعفنيذكل مفحنَذوحاف الذك قفحلذ
جتربةًذفرو حلذتعربذعنذجالْهرذكإل كدحلذكلعاربقةذكلؼلمقفة؛ذوكلع ةفةذكلبهبفةذ
كلف ذتفىباذكلفولذوكنفلكنَذوتففرفةذكن ةفةذبؽفلذ ذح هفح.ذلؼف ذأقف يذ
هوهذك ر ذعظؿفةذكلاشفبثذبؼفقلذكلػرودفقةذكللطـقفةذوكلؼلمقفةذكألصفقؾةذ
لاحروففرذكلففوكيذكلػردوففةذوكمؿعقففةذمففنذك حففاكلذبـؽدففةذك ففحم ذمففنذ
ح وركنذ(3799م)َذو ذدقؿحذحنيذأوؼظف ذبذكلفوكقرحلذكلعربقفةذكلفلع ذ
ك لضلع ذألهؿقةذك عرفةذوتؼـقحتفحذك داح ةذبذك قفححلذكلعدفؽروةذَذ
وك بحد حلذإىلذكداخ كمفحذوففلذأدرك هحذبذكلف منذوك ؽفحن؛ذ ؼحومفةذ
ع وذصفقلن ذ ُم اجَّجذبؽلذأمنحطذكألدؾحةذك اطل حلَذفيبًذعنذمححوفةذ
كإلدك حلذكألمروؽقففةذك ح نففةذلففغَذمففاذتع ف ْر ذكدففاعؿح يذود ف ذبذ قحبفففح؛ذ
وحؾػحءذوـػوونذأوكمرهح ...ذ
ذ

وملّاااااااااربيااااااااار ب اااااااااٌب ااااااا ا ب
تشا ا يكتوبرى بو لاااملب ل ااار ببلا ا بو ا ا ب
ميلاااربدت تا ا بويا ا تبحاااًر ت بو ا ا ب ب
حاااعرأبوت هااً بتااكبذلرلااورب ااوًى ٌب
بو عا ب ااو ٓ ب
غرصببهلرب اىَب راى
وًىتوت يكًُبغريب حملاو  .ب

وو لااملبو ا باااابعلااِب ا غ بتااكب ا بااااب
ياار تبعلااِبصااتاب ر اارتب ااىعٌبد ب و ا ب
حلكىتار ب ًاُب سااىاب كرتواربتااكب
تز عر ب ضً ُبو  ٛت نب خللًثُب ملمزياُب
اادت َب ى اويااُب ةرت ااُ بو ىلوااى بد ب
ًاااب اااوب ملشااا بيا ا ب و ا بمجً اارب
ملى  ...ب
56
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اا بوح ا رملب اا بتشاا يكبت ااى ٙب
عااااَببر اااملب ااارٓ ُ ب راااِبغاااا بو ااال ب
رملسلمر بوووهلارببونب اٌبوهوا بياتتا ب
علااِبتغااًريبتاارب ب سسا بوتاارب بو ي ا بتاارب
مبميرلااااااارب ات َبو اااااااىعٌبو زمياااااااُب
و مل فااااااُبو ر تًاااااار ب  ٚتااااااُب لرغااااااًريب
و ررىي ...بوتكب بفواىبيار تبعلاِب عاا ب
مل جاااز ب بحااار ر ب اااىغِ بو ركااارتب
آ ًاااار بعاياااااَب ب راااار ب لىصااااى بد ب
هلافب ملتشى  ...ب
و ر ًوااربو ا بوح ا وبت ى ااُب ةااً ب
وًى ٌب ٍبٙبي و )ب نيب ر بعلاِب
ى ب ٍبصت ر ب او ٓ ب وًىتغ ًُب
اااى بي فاااُبتزعىتاااُب شااا نبياااىَب ااا ب
ةً بوتكبونب او هب ًثمربت لبد ًوارب
ويا مبعتى ه.ب بت بي تابعا ت بتسالارب
حلمريرو ب ابونببر ى بيظتاىنبونب ر اُب
ملريبرفر)بحتمًو بووبونب رٓ تو بير تَب
علااِبتاااتريبباالبتاارب ل ا بدلاارم نيبتااكب
وحلاُبوعرر  .ب
و ا ّبونب اا بتشاا يكب اا ب ًاا ب
ملتااارلب ااااًةب اااىَ ٙب مل روتاااُب ى تًاااُب
و ىتًااُبت هااملب ملًااُبدعواار بتتظمااُب
ويلًثااااُبتااااكبيلاااالب اااااو ٓ ب ٛت يكًااااُب
و غ ًُ بو ٌب بو تبملبيًماُبآ رت ارب
اجير ًااااُب ب ًاااارَب اا ا ب اا ا يكب اااااو ب
ي انيبعلااِب حاا بفلساارنيبوبرتاالب
ٛت هاااٌب ًاااُب حملرلاااُ.بفتشااارملب اا هب
اااااو ٓ ب ب اويااااابملرر ااااُب سااااٚمبتاااااب
كًاااااارنب ااااااوًى ٌ بوتلتااااااملب تسريًااااااُب
بو َب
برتااابب يسًااااباااااب9171م)بفا ا
رع اااُب لسرااارب اااا بتاااكبد ااار ب ا ا ب
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تشاا يك ب اااربتىصااالملبد ًاا بتاااكب تسريًااار ب
سااااٚمبوت ر ااااا ب ررلًااااابتاااااب اااااوب
اااااوًى ٌ بتثااااالب تسريًاااااُبووحااااالىباااااااب
91ت1ت9111م) .ب
و بيللاااااااااب شااااااا فرْب ااااااا بونب
حرتوضااى بدت تواا بودتكر اارتو بو ااىتو ب
و و توا ا بفرلتاااى ب وجااارببت روتاااربعاياااا ب ب
فلسرنيبوعتى ب لتارن بفا ًى ب ب اتس ب
ًااااُبيااااً ب تشاااا يكب ٛو توبرااااى )ب
وو ا فور .ب
أطياف من جتربيت:
ساملبت تًااربااااب ا هب ملا َبااااب رحلاااياب
تظاااااااااا ٍبعااااااااااكب اااااااااا ب تشاااااااااا يكب
ٛو توبرااااااى )بودنبياااااااتملبهلاااااارب اااااارب
ب تاا بعاااكبآ رت اااربو توحاااوربوىللًرتوااارب
ك ّبعلِببلبص ًا بفوٌبحترار بد ب
دللا بهاممُ بو كاأبوتغابب بد ا ب
تسرعاالب ملشاارع ب تًااُبتاااب ا ب حلااا ب
ظااً بتاااب ًاارنب حاارجر ُب ااتس ب ً ٛااُب
رى يااُب ح ا بتٚتااةبتر ًر ا بوو اارب ا ٍب
عشملبتسرصًلب رِبتت .ب بت ملبوحرلو ب
ت رًرتوااارب ىصاااسٌبت ااارتٚب ااارت بتفرياا ب
مل ااارتلنيب بحااار ُب مل باااُبودنببر اااملب
حاار ُب مل بااُب يلًااُب ًااابتراارتب ملاازَب
سك ٍ .ب
ابمج رأبتابتفرقب سا ٚب وارتَب
 ٙرااااارقب رخلاتااااُب سااااك يُ بو اااارْب
 ٙرمااااارْبد ب اااا و ب ى تًاااااُ بودميااااار ٌب
ضااااااريرهب تضاااااار ًُب بتى عوااااااُبعاااااااوب
صوًى ٌبعت ٍبترى ب بي أب ربوٙب
تُ بو ىب ا ٍب يرلااب ا لتربتاكببفلسارنيب
حملرلااُ ب ا ب راالبوتهااربع ًااُبوي ا ّب ب
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بعرٓاااااُب ب

ةااااىٙنبوحااااًترْبد اا ا ب اا ا
5ت6ت9167م) .ب
بحتاا ب تااار ب
بر اااملب ٝتااار ب اا
وتسااااىت رب رساااارٗ بعظااااً بو لاا ا ب اااار ب
رحلًىيااُ بو ااىبي ااىبد بد ااُبباار ىاب
 ٙر ٚب وًى ٌبعكبوتهتربو لتر .ب
وتااربو اا بٙبو سااِب لاظاار ب ٛبو ب
ملا شااااُب ٙرااااٚقب حلاا ا بودنببتااااملب
و ا بممكبي ا فبونب تار ب اربترىي اُب
نيب لاظُبو ٛي ّ.بوبرنب سار ابتاكب
تشا ا يكب ٛو بتىعاااا بتاااثري ب ب سااارعُب
ثر ًااُب ااابهواا بيااىمب ساالمل بو ااىبيااىمب
غساا ا نبعتاااااب ااااوريتُ ب ٍبيااااىمبعًاااااب
اااايو ...ب ب ا ا ب ىياااملب لاااملبتىعااار ب
ملا يرأبصاى ببيرٓاابفا بو س املببلمرتا ب
ى تًاااُب مللاعاااُبترسا ا لب ااال ب ىفااارْب
و ا اارْب اااب ٛعااا بو ررلااابد بو تاارْب
اا ل بوعًشاا ب اا و بياااريبيلاا بٛو ٔااارب
ااا يكبصااات ى ب رااارتييفب ز اااٌب ببااالب
ىلره...ب ب
ت تااااربتااااكبت ضااااترب شاااات ب  ٝنب
كاالبتىعااُبو ااريبحتماالبتىعًواار بفًرهااُب
ر تلاالبو اااقبو حمللااُ بوممااربوت بفًواار ب
"د تااربااااب ًااىمباااابخنااى بت بااُب ش ا فب
و ااازَب فرعاااربعاااكبوتهاااترب غر ًاااُ بعاااكب
ترتخيترب ًا بعكبت ب  ٝارْبو ٛعاا ب
خنااى بت بااُب امياارنب اارنبو سسااتر ب
و زميااُببوت اامً بياار ابعلااِبونبيكااىنب
ت ب لًستر"...ب بعرْبفًوار ب" ساترب اى َب
يرلبوتاتري بدمنرب اافابعاكبو سساترب رالب
و رااااتري ب ساااتربت راااايكبو ب كاااكبياااوب
ت رايك ب كتتارب ٙاز ب اافابعاكبو سساترب

اااو ن.بٙب ياااب ملااى ب ٛااا بدمناارب ااافاب
ملاااى بعاااكب ا ا لتر بد تااارب شااا ب حل ياااُ ب
و يا رب تربو غري ر بو ا فابااب ًىمباابباٌب
يااات ب اا لترب يراا .بالاااكب عااارَبحاااٚم ب
و مااالبتاااكبوعااالب ساااٚمب شاا لتربو كااالب
ى ب ر " .ب
د وااربحلظاار بتااكب ر تاالبو رسكاا ب
نيبترب سمابوتاربجيا ٍبتاكب باُبوتارمب
و ارت ر بد وارب ترًٓااُبترترغماُب انيب سااماب
و ل ب نيب ى يابو ٛتلب ر مب اًربغُب
مل ر ُب ىعى يُب ك ميُ...بد واربحلظار ب
تشاو َبد ب س ب ملترظ ب ىَ ٙب ملسار للب
ٍبيسى ب سضارْب تاىت بويجًااب حلا ب
تربع لب تس بتسً ب ًر بو ب بتتور
ب

صااااااااااتب تاااااااااا ْبحتًاااااااااُب لاااااااااا تب
ب
يااااااااز نب رٛدلاااااااار بو ابلاااااااارتب
ب
ب
بلمرتااااااا ا بَرااااااااار ب بو ساااااااااريورب
ب
ب
ب
وتوًااااااااابب رٛعتااااااااار بو  ٛوااااااااارت
ب
ب
و اااااااا ب زتااااااارنبتملاااااااا ب عر ااااا ا ب
ب
ب
و ت ااا ا بتااا ا توكب ااااااّب ٛيًااااارتب
ب
ب
فواااااا ا ب ىتيااااااااابٛتااااااااُبت راااااااارَْب
ب
ب
عااااار ب كااااالبتو ٓااااااب ٛفكااااارتب
ب
ب
و اااااارب ماااااارَب ٛت ب بذل واااا ارب
ب
ب
صر ى ب ك تُ بتاكب ظىاِب  ٛا تب
ب
ب
باااااالب غااااااز َب تتاااااار و بوىل عااااااى
ب
ب
حااا ا ب هلزمياااااُبتاااااكبيااااااب  ٛااا ا تب
ب
ب
ياااااربحااااارتاب اااااى ب  ٛاااااٌب تماااااىَ
ب
ب
ااااااا بحاااااا ٚرب ر لاااااارب لثاااااارتب
ب
ب
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وبرنب مل اىمبحالًمرنب ًساِبتاكب
و ب ش ْب يكبغتى ب لراى ٙبعتى ارب
بتش يكتبوبرى بفتظ بي ارٓاب
ب
تسً ب ًىيُبو رحُبوعتسى ربصتسملب ب
يى ب"وغرنب يشُب ق"بوو ربي ًاَب
"يربيرمسنيب تش "ب بتسج بيتلىعرب ب
رحلمًُبعلِبو ترْبو ت ب يكبت يلى ب ا ب
ًىم ب بت عل ب رٓ ب ااوب اوًى ٌب
و مجًروااارب ملرى شاااُب بي ا ا ب  ٛسااار ب
و تساااااارْبو شااااااًىلب ر تر اااااالب حلرتيااااااُب
و ملات َ بد بير بفًور ب ب
ب

تااااااكبباااااالب ل ااااااُبو اااااالبت رتاااا الب
ب
تاااكببااالبحىحاااتُبحتااااتبيتجااا ب
ب
ب
ب
بااااالب غااااااز َ بو بحتااااا بتتاااااارتَب
ب
يااااااربياااااارمسني بوٙبتز ااااااز بتتاااا ا
ب
ب

ااًاَبتسااً ب ت اار ب ااىَب
فو ا هب
ر ااااىي يُب مل ااا َبعااااكب س اااار ب شاااارع ب
رحلا ب تىعٌب ا ٍبىللاِب امى بو تارْب
تشااااااا ا بويااااااا ا وعو بد بوعمااااااااارهل ب
و ت ااااااارفو ب كااااااالبومنااااااار ب ر ااااااارونب
ٙعرماارعٌ بو ماالبعلااِبتللًااُبتااربحتراار ب
باابو بي أب
تُباابآ
د ً ب ٛوهرأب
ونب  ٛياابب بيكااكب ااريٚب ااىتَبي اارب
علِبوع ب حملربرَ بدمنارببارنبي لا بعاكب
عاار ب ا ساارنب ااٌب ةاياااب بصاامً ب
ً ب تضر ًُب يًُ.ب ب
اا بتر لثااملبت ااِب حلاا بونب ت ب
وت ب ٓريب ررٓ بو اي ب ا ر ر بيش ب
علر ب ملكرن بوتروً ب ملاا فاب بوتبر وارب
حمل ااااااتُ بوت ياااا ا ب ااااااى ي ب احااااا رفب
و ملسرعاَبو خلاتاُبتى ها وربوياابوعاا ب
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كلب ٌْبعات .ب ب
بتملبتكبتىه ٌب ملم ا ب اٌبو ارب
وتفريٌبوتيبب رٓ تترب لرحلُبو اٌبتثا ّب
تث لااُب اارحلتنيبد ب تًاالبتااكبوعااا ْب حل ا ب
و سااٚم ب ا بتغاار تب ملااات ب تسثااُبصاارع ُب
ااارماقبعتااارنب سااامرْ بوت ياااِب سااامرْب
بر سو ب خلارتقب ا ٍبغار بعاكبو ظرتب ارب
د ب ًاب اف ب ً ر بتكب ا مب ا ٍب
ووغااالب بتى شااا بويرااالبو تااارْب ااا لترب ب
فلسرنيبو ةىٙنبوحًترْ.بوت ملب  ٛس ب
ملث لاااااُب ااااارهلمىمبترروااا ا بتاااااكبو ز وااااارب
و كلرتوااربويااابباار ب سااتى ب ساالاب
جرفبتت ب زمياُب ب5ت9ت)3799بتز ا ب
عظرتور بو ىبتربعل بعت بوممربيلر ب ب
ب

ياااااااااااااا وب رااااااااااااااارتيب يفبياااااااااااااااىمٌ
ب
لساااااااااااى ب اااااااااااى ب حلاااااااااااا
ب
ب
ب
تضاااااااااااو بيساااااااااااسربويوااااااااا ا ب
ب
و تررااااااااااِبهواااااااا ا ب اااااااااالٚ
ب
ب
ب
ويتاااااااااااااااب ةااااااااااااا ب تر اااااااااااااار
ب
وملااااااااااااارب ااااااااااااار ٍب ساااااااااااااى
ب
ب
ب
وتااااااااااااااااااا ا ّْب بد ااااااااااااااااااااار
ب
تًاااااااااااااربتثااااااااااااالب ملاااااااااااااا
ب
ب
ب
تجاااااااااااا ب ااااااااااااى بو ًاااااااااااارب
ب
يز اااااااااٌبفضااااااااالب ةوااااااااار ب
ب
ب
ب
تلاااااااااااااااا ا ب ٛتو بصااااااااااااااااااى ر
ب
لملااااااااااااااااااار ٖب و لااااااااااااااااااار
ب
ب
ب
د بتتااااااااااااااااااااار ب سضااااااااااااااااااااارْب
ب
ااااااااااااااااارٓ ٌب ب رااااااااااااااااار ب
ب
ب
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ب

باااااااااالبتااااااااااكبفًوااااااااااربو ااااااااااٌب
ب
يلرغااااااااااٌب ت اااااااااا ب ملاااااااااا ب
ب
ب

فاا ا بتشا ا يكبوعااار ب راااى نبد ب
ااااااااتس بعلااااااااِب اااااا ا ًايكب اااااا ا تٌب
و ملىهااااىعٌ بووياا ا ب  ٛاااارْبيلاااااعىنب ب
ت ااىي بصاامى ب ا لتربو رىٙتا بوت روتر ا ب
لرحااالُبٛعراااِبآ اااُبعساااك يُبترى شاااُب
بمااربتويتاارهبعلااِب ساارنبحاالًمرنب ًسااِب
اا ا ٍبصااااىتب ةتااااى ب ب اا ا بتشاااا يكب
يتاف ىنببر لوبب مل اا بد بير ب ب
ااااو بتاااكب وااابب

ب

ي رتااالب ٛمسا ا ب
ب ب
فًرب او بعلِبويا ت ب سا ٌب
ب
ب
ي رتااااالب تسااااا بعاااااكب تبووغىتًاااااُب ب
ب
وعااكبحااًر بتااكب ملتثااىتبو حلل ا ب
ب
ب

وتلماااا ا ب شاااااارع بعلاااااااب اااا ا ً ب
حل اااااأب بي اااااًات ب"حتًاااااُب ٛرااااار ب
تشا يك"بو ا ب شااجرعُب ملرى جااُب بصااىتَب
رًرتيكب ملًارتني بوياابعر املب ارٓ تو ب
و ى تب تجاىم بف املب تاىأب سا بتتوما ب
تااكب ًااىنب ااابونبتاا ٜب تااىأب حلساا َب
وعتر ب ثكر ب ملمسكر ب لالب ا ب
و ٛتل بف ر ب ب

و ب ا ب مل اارمبٙبيس ا أبدٙبت ا ب ب
ملومااااُب اا ا بووبلااااملبد بدلمىعرتاااارب ب
دصااا ٚب  ٝااارتب ملرىي اااُب ااااو نب راااري نب
ااااوًى ٌب ب ملاااااات بووبدحاااا رفبتاااااكب
ب دصر ُ بوغريب ربتاكب خلااتر ب
ير
بت٘ ٍبد ب حرم تبف ر ًُب ملررت...ب ب
و ااا بفماااربدنبعااار ب رٓ تتاااربتاااكب
تومرواارب ٛو ب بها بحت ااًتر ب اااوب
رااِبحاارتعملب مىعااُبد بت اااي ب ااىنب
ااا ٍب لااااببتتواااار بو ااااٌبيرلاااإب ااااىت ب
وفمرت ب ربمس ر بتكبوفاى هب رًارتيكبعاكب
اار و بفًمااربتتااى بد ً ا .بباار ى بيز ااىنب
ىحااارمب شاااجرعُبو ثلااار بو اياااا م بتااارب
ع االبو ااا ربيرمتااِب ااىبباارنبتكاارنبوٍب
تااتو ب ااريو ب تسس ا بمساارْب ااا بويش ا أب
حيرّ بصال ب ااوبوع وتا بومماربفار ب
علِب سر ٌب ب هب حلر ب ب
ب

بب كمارَب ااّب هلجاريب ٚفاةب
ب
يلغاااىنب ا ا ب ب زتااارنب كااار ب
ب
ب
ب خلىفبتكبوص ٚو ب ب
زعى ب
ب
و لاااى ب سااامرْبوتًضاااورب اااسرٓةب
ب
ب
سجى ب لرى ُ بتكبي عُب ا لو ب ب
ب
تشااا ا يكب رِّااا ا بعاااااا تب ااااامملبو توب تااا ارب
غتاااااااى بٛت بتز اااااااٌب ٚتاااااااةب
ب
ب ب
ب
تااااااكب مل ٚاااا ا بف ااااااٚبيسااااااك ب حل لاااا ارب
يااربويواارب تساا ب ملغاا ب ب سضاارب ب
ب
بًااا ا ب تساااااىتبعلاااااِبو ىاااااى ت بعلااا ا و ب
ب
و ااملب اا ٍبعم ااملبعلًاا بعااى الٌب
ب
ب
تس ا ّب تجااىمبوبً ا ب حر ااغ و ب سااالرب
ب
يااابصاا بتتااز ب ر ًاارب شااا تترب ب
ب
وبًاااا ا بعاااااار و بد اااااارْب ةااااااىبو َاااا ا وب
ب
ب ب
و تااااازبت اااااىنٌب لاظاااااُب ااااارتةب
ب
تااااكبغاا ا َب شاااام بتيشااااربو هلجااااريبصاااالرب
ب
ب ب
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ب

و اااملب ةااااي ب كااالب اااببعااارتمب
ب
ااامملب تجاااىمب كااالب اااى بعااارتةب
ب
ب

****

ب

وت فتااااااارب ااااا ا وقبوياااااااابيرستااااااار
ب
حاااااتر ربفواااااىب بياااااا رب لااااار ب
ب
ب

****

ب

مب شااااااااااوا ْبيتلااااااااااملب بت ر اااااااا ارب
تشا ا يكبيااارب وا ا ب زتااارنبوحا ا هب ب
ب ب
يتاااار يٚبيضااااٌْب واااارب تضاااار ب
ب
ب
ٓة
اااا
ب
اااامل
ب
بوفكاااارت
مل
ع
ااااا
و
ب
ب
ب
مب شااااااااوا ْبيااااااااربويىااااااااٚمب اااااا ا ب ب
ب
وتتواااااااا بو ااااا ا رت رب شااااااارع ب ب
ب
تااااا ب مللاااااعني بويااااربيًاااار ب
ب
ب
ب
ب
ٓة
اا
ا
ااااا
بت
اك
ا
ااااا
س
ب
ا
ااااا
م
بع
َ
ار
ا
ااااا
ي
و
ب
مناااااااى ب رز ااااااا ب ٛعًااااااار بفًتااااااارب ب
ب
ب
وتراااااى عأب ااا ا ب ّبعلاااااِبعتااااار ب
ويم ااااابب ب تر يتااااارب ةمااااار ب
ب
ب
خلًااار بتشاااا ٌبد ب رىغااالب ب ااارسكريب

ترف ا بد بوعماارقب حلااا ب لرااى ٌب ا ٍب
كش ا بعااكبحتر ا ب خل فااُب ااوًى ًُب
اا ا ب سااااجملب ٛحاااار ريب ااااى بيااااات ب
عًشور...ب ككب ررٓاب هب حلا بوي ظاملب
 ٛرنبعلِب حل ً ُب ملر لُب لرارتييف بوفا ب
تاااارب ااااا ترب اا ا ب اااارع ب ًااابُبحاااالًمرنب
ًسااااِب بي ااااًات ب ف حاااارنبتشاا ا يك)ب
وتتور ب ب
ب

علاااااااِبويىاااااااا تتربحااااا ا وب ملاااااااار ب
ب
وووتياااااملب عى اااااُبو عااااار ب
ب
ب
بررٓااا ابٌبتاااااكبت اااااربيااااارب اااااٍ ٚب ب
ب
لرتاااربتاااكبمىياااربتااارب اااز ب
ب
ب

****

ب

يتاااااارمب ااااااا بعتواااااارب اااا ا بي اااااااىب
ب
علاااِبتشا ا يكبفر اااا ب ااار ر ب
ب
ب
و لًتاااااااار بيااااااااربتشاااااا ا يك بحاااااااالورب ب
ب
تاااا ٚب تاااارت بت فتاااارب اااار ٚب
ب
ب
61

و اا ا ّبونب اا ا بتشاا ا يكب بتكااااكب
دلااا بحت يااارب لااااا ب ا سااار ٌ بدمنااارب
بر ااااملبت بًااااا ب سااااًر َب اا ا بعلااااِب
ملكرنب ٍبتترمٌبد ً باابوتكب بفجا ًاُب
حلًااارَب اااٌبعا ًاااُب ااا أب ااانيب حلااا ب
و لر ااال ب ااانيب حمللاااُبو ك ًاااُبوفااا ب
ت ريريب مل ر لُب نيب  ٛربو ٝي .ب ب
و تاارْبعلً ا بفاار ل ب ةماار ٌبيلااااب
عااكبتغلااُبعرذلااُب ب ر االريبعااكب ملماار ب
بتااربي ااأبونب
و فااابوهاا ت ربعااكب اا
شا ا بي حا ا بتو ب ر ااارتب ةمااار بعلاااِب
ااالةب بصااامً بت اااىي ب ى يااااب ملا ا تلوب
ا بٙبترترهبتكب ٛتر ٌبو ٝتر .ب ب
تلااااربصااااىتَبتكثسااااُبٛمناااار بتااااكب
بتشا يكتبوبراى بويااب
ب ّبتاب
ترااااز بفًواااارب حلاا ا ب راااارتخيٌب اااارحل ب
 ٛاٌب ةمار ٌب لر ااابعاكبيًماُب ا ب
ب رريورب ىعى ٍ.ب ب
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فلك حصروة

لطاملا دندنت بهاا للاكلكر و سلداتداتها لمالواة للارسدو س ادف
لخلوال للكي محل ارب أنسامه صور لملاضيو سرلئحة زما س أحلاىو
سحكاوا أناس س أاز ...أس مل حيمل ككار "للزم لجلمول" زما سأي
زم ؟!!
ك
وا مال للشَّام الى بالي هول ِ

ك
أحلى زمان قضوتو معا ِ
سداتوين سااهد وين
ك
نسوين س أنسا ِ

مهما غويب دنني سلوالي

طال لملطال طال سطوَّل
بتغري س بتحوَّل

ًٗا حيصى ًع "ٙعا ًعاي َّهم"عاَ" ُعكَّٖ ًلعك يَّ ًع "ٙعا يع  ٝيع ٙ ٜعا اًع "ٞه ٙع
دُ ُعع ً ٞععى ٓععنٖ َّ مجِٚععاا تععا يا َّٗدعع ٚاد يا ع ع َّد دععٔ َّٗ ٗأااععكَّٗ ٗ "ك ععَّ٘ ُا عع يا
ًب أني ككَّ٘ بصٌا ٍٔ يف دُٚعا َّو٘ عَّٗ ٟ ٚهمع ك َّٗهِ ع َّٗووعكق َّٗه صعَّٗ ٞهك عٍ
ٗ ٗ خو " ٍٔ إب َّأا ٍٔ ٗد ًطعَّ٘ عوع يَّ ٗب عَّ٘ ًٗٚع يا ٗ عكيَّ ٗالكعك ٠ا مٚع ًٗعّ
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ٓؤاَّ ١وب أني ََّّ ٢ووكق َّه كب ٛبال ًِازع ًٗؤ س َّووكق َّه كب ٛيف َّه عكْ َّه ا ع
أمك َّٗٗض ًبادئ ٗ اع٘ي َّ ه ٌعى َّووعكً ٛيف ً بع ٞزًِٚعً ٞبلعك ٝإضعا  ٞإ ُعٕ
ٗض كنهم َّهككا ٗ َّ ٢هوٌوكق َّهمِاَّ ٛ٢ه كب ٛإُٕ َّووكًَّٗ ٛو٘ عَّٗ ٛ ٚهمعاأك
َّٗ د ٙب٘ خوٚى َّه ب"اُٛ
ب٘ خوٚى بّ حمٌ آمجا بّ ًوني آمجا آدبٚق َّهن ٜى ٌٚعا ب ع ه بعٕ
ٗه
"َّه باُ "ٛيف دًمق يف ً ٛباب كجي ٞيف َّه اَ ٗ 3311كاْ ٌ ِٙع ٛعك ٝدًمع ٞٚ
ً أاوٙ ٞك بط ُوبٔا بأ ك" ٝآدبٚق" َّهرتكَّ ٞٚه كَّ ٞ ٙهيت كاُع وعلّ ً ِٙع ٞدُ٘ٚعٞ
ٗ ط ككٚا ٗٓاعكا ًِن ك ك ًّ دكُني ُٗصف إ دًمق ه و ٘يّ ٔٚا وَّعٍ بع٘
َّاب َّٚ٢عع ٞهٚرطععك يف
ععٍ َُّ ععى إ إًع َّ ٠وع
خوٚععى َّه ععكَّ ٝ١يف ًع َّهل ا ٚع
َّه٘د ُفوٕ ًو اا َّه ٗ يف َّوواع َّٗهب٘ٚا ٗوا اا دعاباي ًَّعرتم ًِٔعَّ" ٞه ب"عاْ"
ً ى َّٗه ٖ ًّٗ ِٓا عا١ا َّهلَِّ ٞٚهيت َّد ٔكا بٔا َّ كٝ
َّ ع م ًِععن اععمكٖ املععاهس َّو٘ ععَّٗ ٟ ٚهمِععا ً ١ععُ ٟععٕ كععاْ جيوععس يف ًو ععاا
حتفٚظ َّه كآْ َّهلك ٍٙيف َّجلاً َّ ًَّ٘ ٜهلب ٗٓ٘ ا ٙلف أعّ َّه ُ ُعَّٗ ٞه ِمعٍٚ
َّٗهِ ك بعأيكَّم اعاب ٕ ٌٚعا ع ًٍَّ يف عٕ َّ تعاْ ٗ ٌعآ ٟيف لٚو عٕ َّهع اا
َّو٘  ٞٚ ٚمما مجط دٚخٕ َّهن ٜدلاٖ ب ٗ ٖ إ َّٗه ٖ َّهن ٜداَ بطكدٖ ًّ َّوِ ي
يف ً َّٔ ًٛ ٟه ٌا َّ ٝهلب ً ًٚا ١دًمق َّه مي ٞكاْ بع٘ خوٚعى جيوعس
ه َّد َّتلَّ٘ ٙ ٘ٓٗ ٛعكٗ ٜدصع" "َّه ٙعك ٗأعِرتٗ ٝأبوعَّٗ ٞووعم َّهغعآك ٗمج ٓعٍ ًعّ
بطاي َّه ص" َّه ا خيٗ ٞٚبوغ ًّ ًبٕ هوٌ٘ ُ ْ ٟ ٚا س ً وٌٕ يف َّهمِا ١ف٘ق أوعٟ
عع االٖ ٗيعععكب َّهِعععا همِعععاَّ ١هف عععَّ ٟهمعععاب ٗاعععف َّ٘ هعععٕ يععع٘ٙالي ٗدعع َّ عع ٌك أمعع ٕ
هوٌ٘ َّٗ ٟ ٚهمِا ١اأٚاي يف ً اب َّ ٞه عكٗ َّهعيت ًعا َُّفلع ع َ يف ً عآ ٛدًمعق
كاتلَّ٘ " ٛكٌا الككُعا عاب اي" ٗ دع" َّهوعٌاق ٗكككع٘ز ٗأعَّ٘ كٌعا َّه عٟ
باهفكق َّه ٌ ٚوَّ ٞٚهيت كاُع ث عى ٗ ع َ َّه عكٗ َّهفِٚع ٞيف ً عَّ" ٞه از ٙع "ٞاِط عٞ
باب ً٘ا يف دًمق َّه ميٞ
كفوٕ خاه أب َّهلل َّهِمَّ٘ ٗ ٛأطف أوٗٗ ٕٚكوٕ بب ض َّ أٌعاي ا ع طاع ْ
ٙمععرت ٜاععا ت ع ًععّ ًععَّ٘ي ٙو ع  ٝدباُ ع يا َّد ع مى بععٕ يف عع٘ق َّهب ٗ ٙعع ٞه َّ ععٕ َّا ععٍ
كمٔك ٝهٕ ٗٙصبح بنهم " ب٘ خوٚى َّه باُ"ٛ
ُطمل جتكب ٕ ٗ دَّٗ عٕ َّهفِٚع ٞيف أ ع ٖ َّه اهعذ إال َّ ع طاع ْ  ٙع َ ٗي أعك
ًوكً ٛخاص بٕ يف دًمعق  3383ب ِعَّْ٘ "َّهمعٚو ٗض"عاق ًٗصعباق ٗدع٘ا َّ َّٗق "ٗدع
د ًٔا ب٘ خوٚى يف "باب َّجلاب "ٞٚرازا أو ٟإأملاب ًِ ط َّهِغ ٗادع َّ روعاُاي
ٗإدبااي تآ ٙاي كب َّي د ٍٔ ْ حي م َّٗ ًاَ بعاب ًوعكًٕ يف يعَّ٘ب ي٘ٙوع ٞدبٚعى
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ععاأاا ًععّ بع َّ ١ه ععك ًاًوععٔ ً ٞععا دعع٘ق َّاُ غععا َّٗهؤفعع ٞه مععآ ًوععكًٚاا ععكٜٗ
دصصععٍٔ معع، ٛععارٍ ًوععكًٚاا ًععّ ُععا بععاأَّ٘ مجععكَّ بٚعع٘ ٍٔ ٗب ععض ًالكٔععٍ
هٚمآ َّٗ ًوكً ٗ ٝ ًَّٗ ٞٚاا باع َّهب ض ًصعا زٗع عٕ َّهعنٓض تطع٘ أعك ًعّ
أكٗ ُابمَّ ٞووكق ٗأٌالدٕ ب ٛخوٚى َّه بعاَُّ ٛهعنً ٜغع ٛكعنهم بععع "ه ع َّهمعٚو"
هلُ٘ععٕ عِعع ٟاععا َّه وععَ٘ أوعع ٙ ٟع  ٜأوٌععاَّ ١ه ع  ّٙيف أصععكٖ ًععّ ً ععاي َّهمععٚو َّه ععا
بلعكَّ ٜه طععا كٌععا كععاْ ًؤالُعاي يف عععاً "بعع" ًٚععَّ ٞهلعب " َّو ععكٗم عععع عع َّي عععع يف
دًمق
ه د "َ أكضٕ َّ ٗي ووكً" ٞٚأاَّ "ٝ ٢ورتت ٞأّ َّإلٙطاهَّٗ ٞٚهعيت ٗضع تأُعا
َّإلٙطاه ٛد ٜيف ً  ٞ ٙأ" ٟعِِ َّ ِٞٚع  "ٜيف بعاب ً٘عا ه ٚعاد ث ٚوعٔا يف ًصعك
بِععا ١أوعع ٟيو ع ًععّ َّا ع  ٜ٘ٙإ اأٚععى ًٚععذ ً و ع يف َّه ععآك ٝاِا ععب َّ ٞععاق دِععاٝ
َّهو٘ٙس
ه ع د ع َّهِملععاق َّهععن ً ٜععٕ بعع٘ خوٚععى َّه بععاُ ٛإ ب ٚع ًص ع ٕ ًععّ ضععٕ ًٗععّ
ًالكعٕ يف دًمععق إلُمعاً ١وععكًٕ َّاععاص َّهعن ٙ ٜصععك دٗ  ٝأوع ًَّ ٟععاع َّجلٌٔعع٘
ٗإضععراكٍٔ بععى ععآٍ يف زٙععادَّ ٝهعع٘أ ٛع جيٚاي بععني َّجلٌععآ َّهف ع ً َّ ٝععك َّهععنٜ
ٙط ع هول ع  ّٙكًعع ٛبعع٘ خوٚععى ب ٌٔععَّ ٞهب أعع" ٞهٚععأ  ٛب ع الهععم ًععك ًععّ َّهوععوطاْ
َّه ٌاُ ٛأب َّتٌ ٚبإمجالق ًوكق َّه باُ ٗ ٛب ٕ ًكد ٞأو ٟبلك ٝب ٕٚمما َّضعطك
َّه بعععاُ ٛهووعععفك إ ًصعععك ٗدععع عععب ٕ دعععٔك ٕ إ ِٓعععان الهعععم َّهوععع٘ َّ ٜه ب عععكٜ
ُِ٘ععٕ يف َّا ععلِ َّٗ ٞٙه ععآك ٝكٌععا د ع "َ
َّهلً٘ ٚع  ٜكً٘ ٚع َّ ٜهمععكق ععك
بأدٔك َّو٘ عٚ ٚني
أوً ٟوكق دَّ َّ ٗبكَّ أكٗضٕ ً  ٟبوم دٔك ٕ ٗ أ ٖ ً َّي د
هو ٌععى ً ععٕ ه صععى كدععَّ ٞه بععاُ ٛإ ً كععا ٗأكض ع ِٓععان يف ع٘هعع َّ ٞع ٌكا ع ٞ
دٔك ٗٓ٘ َّهن َّ ٜع طاع باَّأ عٕ ٗإ اُعٕ هوصعِ َّ ٞهفِٚع ُ ٞعى َّ مجِٚعَّ ٞه كبٚع ٞإ خمعبٞ
َّووكق َّه ٌ ٚو ٛه صبح ٗهوٌك ٗ َّ ٝأكبٚاي عع ع َّ١ي ًّ َّه ك َّووكًٛ
إْ بععا خوٚععى َّه بععاُ َّ ٛع طاع ا بععى ٗمععح يف ْ ٙوععٍ بفِععْ٘ َّه ع ٙل٘ َّٗو٘ ععٟ ٚ
كٌا اًى ً َّهِص٘ص َّووكًٚ ٞٚاْ كاُ ًرتتً َ ٞو اَّ ًّ ٝهرتَّث َّهمع ض
بلى ًِٔٗ ٞٚإب َّع ًٗص َّدًٗ ٞٚك  ٞٚأاه ُٕ ٟ ً ٞٚمح يف ً ٍٙعا ٙع أ ٟبععع "َّهفعّ
َّإلميا ٛ٢عع َّهباُ ً٘"ٍٚ
ه بَّ ّ"ٚوخكج َّووكً ٛهؤ ٜداُا يف حماضعك ٝه آعا ب ِعَّْ٘ و بع٘ خوٚعى َّه بعاُٛ
ٗٗادَّ ٝووكق َّه كب ْ ٛبا خوٚى َّه بعاُٙ ٛلعّ لكععاي ٗممع الي ًٗؤهفعاي روع بعى
كاْ ًورِاي ً٘ ٚ ٚاي ًّٗ أالَ " دصَّ ٞهوٌاق" يف َّه٘يّ َّه كبٗ ٛكاْ هٕ َّهفطعى يف
ٗض س َّووكق َّه ٌ ٚوع ً ٛع ٟاعبر َّ مجِٚع ٞعع ١يَّ ًعّ َّه عك َّووعكً ٛكٌعا
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بععكع َّه بععاُ ٛعععع َّٗهععك  ٜهعععع دععاُا" يف َّو٘ ععُٗ ٟ ٚمٌا ٔععا ٗ ٗزَُّٔععا ٗ ًععال ب َّ٘هع َّهمِععا١
َّه كبععٗ ٛخااععَّ ٞو٘دععراا كٌععا عععاد ك ابععَّ ٞهمعع ك َّٗه عععى ٗتععّ ٌ٘أععً ٞععّ
َّ مجاَُّ ٛهم بَّٗ ٞٚهيت ًا َُّفل خاه َّ ٟ ً ٝآلْ ً ى ٙا ي  ٝيع  ٜععع ٙعا اًع ٞععع ٙعا
ًععاي َّهمععاَ ٙععا ًو ع ن اععبر ٞٚكٌععا هععف ًوععكًٚاا أ ع  ً ٝععى ٓععا ْٗ َّهكدعع ً ٚع
َّ ً مجامن بّ ٘ٙب عع د٘ا َّه وع٘ب ععع َّ ًع حمٌع٘د معى دعاٖ َّه ملعٍ أعِرت ٝبعّ دع َّد ععع
هباب َّهمكََّ"
ًععا َّهباًععذ َّ ع اال " ٚوع خوععف ٚلمععف يف ك ابععٕ" ٗدععاً ٢وععكق بعع ٛخوٚععى
َّه باُ ٛيف دًمق "َّهو ا  ٝأّ افراا ًط٘٘ٔ ٗ ٞٙهً ٞعّ ًٚعآ ٝعنَّ َّووعكًَّ ٛهكَّ٢ع
خالي َّهفرتً ٝا بني  3381عع َّ 3331هيت ً و لاضاي ً ٚ ٚعاي هؤِطعَّ ٞه ا ٚعَّٗ ٞهفِٚعٞ
َّٗهفلك ٞٙيف بالد َّهمعاَ ٗٓعنٖ َّهوعَِّ٘ ا َّه معك ث عى ٙطع يا َّجلاُع َّ ٔع٘ي ًعّ ع ٝ
ٓععععنَّ َّوبعع ع ع َّا عععع ِاَّ ٛ٢أ ٌععععاديَّ أوععععَّ ٟه٘ ععععا٢ق َّه ٌاُٚععععَّٗ ٞهاٙطاُٚععععَّٗ ٞهفكُوععععٞٚ
َّٗ ً ك ٞٚكٌا َّك مف ٗ ا٢ق ٓاًُٗ ٞاد  ٝأّ ًوع٘ٔ ٞهع ٞدعاَ بٔعا َّه بعاُ ٛإ
دٚلامج٘ و3381و َّٗه كٗ َّهيت د ًٔا ِٓان ٗ أ ٖ يف ك ٚو ٓ٘ ٞٙأكبٞٚ
٘ ٙي َّووكًَّ ٛهلب زك ٛيوٌٚاا أعّ ًوعكق َّه بعاُ ٛإُعٕ ٙلعّ ً صعكَّي
أوَّ ّ ٟه ٌ ٚى بى جتاٗزٖ إ اٌَّ ٍٚو٘ َّٗ ٟ ٚهكد" ًٚذ ًع ج َّتعَّ٘ َّووعكًٛ
باهمِععا ١احتعع يا َّ ععاي ًععاَ ُعع٘ع ًععّ َّهععكد" َّه كبععَّ ٛجلٌععاأ ٛممععا ع ععى ًِععٕ َّ٢عع
َّووكًَّ ٞٚهمِاَّ ٞٚ٢ه ص ٗ َّ ٗ ٝبكَّ ٙه كبٛ
يف َّه اَ ُ 3891اي ًّ ب ٛخوٚى َّه بعاًُ ٛعك َّهطعاأْ٘ ع٘يف ٗد عّ يف ً عاٝ
أا٢و ٕ يف باب َّهصم ب ًمق ا كاي ٗ َّ ٖ١إ اي ًوكًٚاي ٗمجِاٚ٢اي ضاع ُصفٕ كٙباي
ًٍ َّهلل با خوٚى َّه باَُّ ٛهن ٜكبطعٕ باهمعاأك َّهلعب َّٗوبع ع ُع َّ دبعاُ ٛاعوٞ
َّهكًٍ ًٚذ ٓ٘ أٍ هَّ٘ه ٖ ٘ ٚق ٗكعنهم أعٍ ًعٕ عا ٖ ٙهٚب عَّ ٟإلبع َّع َّٗه ب كٙعٞ
ًبالي كٙاي ٗ َّ ٚاي جيٌ ًا بني َّوب أني َّا ِني ًٗ ًّ٘ٙعا بٌِٔٚعا ًعّ ع ٚ٢عاا ٗع ٣ٙعاا
َّاوق َّإلب َّأَّ ٛو ٘ٓج َّهنٙ ٜوٌ٘ بٌٔا ٗجي د يف أوعٍ َّه٘ َّ ع ٚ ً ٞع ٞعِٚعاا َّه ب كٙعٞ
َّو َّ٘  ٞبني َّ عٚاي َّهيت دع ٗ ه عى عَّ٘ ث َّه ب كٙع ٞكمعأْ دعٚا ١خعك ٠ب ٓٚعً ٞعّ
ٜ ٙ؟؟!!
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الشعر
إلى بطل تشرون

صابر فلحوط

وكان تشرون

جهاد طاهر بكفلوني

في عوون الشام

دعود الصقالوي

كن رفوقي

فاود إبراهوم

صرح المجد

قحطان بورقدار

أوا جرحاً

علوش عساف

القصودة الوعربوة

محمد رضوان الداوة

ودوعة حب

عوسى درووش

قراءة في معجم الصمت

منور خلف

إلى بطل تشرين
صابر فلحوط

إذا قٔيلَ :مً ضَيِّدْ للحنى،

لتوقظَ ،زَغِهَ اصطساعِ،

مً البحسِ لليََِسِ ،دَلَّتِ عليكِ.

السياحِ ،وعَصِفٔ اجلساحِ،

أشازت إليك ،جنوو الطنا..

وأوجاعِ تازخييا املطتباحِ

لعيييكَ ما شالَ ضيفُ العسئًِ

ىياوَ العَسبِ..

بسغه الطيني ،وكيدٔ الصماٌِ اللعنيِ،

أطلَّ ،كطيلِ الكضا والكدزِ..

هلبِ..

بوادي ـ الػضى ـ واملال ،ىوَّوُ

وأشبالُُُ ،كاجلبال زضوخاّ،

فبتيا على صَوات اجلساحِ،

وٍاوِ اليجووِ مشوخاّ،

وطاقاتُيا بالدما تُلِجَهُ

وحنًُ حَوالئُ ،أوتادُ صدسٍ،

وظًْ أولو الظً،

تُفّجسُ ضاحَ اليضالِ،

أٌَّ الري تساءى،

غَضَبِ..

خيالْ فتىّ يَحِلُهُ..
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وملا تعسَّتِ صدوز احلكيكة،

كلُ ٍرا الوطًِ املشلوحِ،

واجنابَ عيَِا الدجى األقِتَهُ

بَيًََّ املاءٔ ،واملاءٔ،

زاييا دماّ ككالعِ اجلحيهِ

ضييَازُ ،بكايا ،مً حُطَاوِ

تَادى ..عً الثأزِ يطتعلٔهُ

كلُّ ٍاتيك الكصوزِ املشندساتٔ

يُطائٔليا عً وصايا الشَيدٔ

اليت شيدتِ على زملِ ـ الطالوِ ـ

ومًِٔ جسحُٔٔ العٔلِهُ واملَعِلَهُ

ضوفَ تػدو يف صحازى ،الرل،

يُطائليا عً بكايا السجالِ،

قُطِعَاٌَ خياوِ.

وأيًَ املعادٌُ وامليِجَهُ

فإذا مل ىَػِضَبٔ اليووَ،

وقد جَلِجَلَتِ صيحةُ الكربياءٔ

لتازيذٍ يُضاوِ..

تُعٓنٔسُ يف السوحِ ما ٍدموا:

فنتى تطتيكظُ الثازاتُ

فإمَّا ٍُيا حنًُ،

مً بنيِ الضساوِ؟!

جروزُ اخللود،

(أيَا العسِبُ الكساوِ)...

لبعث اخللودٔ،
وإمَّا ٍُهُ..

***
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وكانَ تشرينُ
جهاد طاهر بكفلوني

شههههههههههههَوالتّصحّْهههههههههههه٘لّتّ
ل

هههههههههه ه ٔ ل و اهههههههههه هُال ل
الحههههههههههرُلانههههههههههاُ ل ا ىهههههههههه لت هههههههههه الّتّ هههههههههه ال ل

ههههههُلتاهههه ه ُى لههههههههلاك ىههههههرل ت ىهههه ه لههههههههلثجهههه هً٘ ل
لل
هههههههههههه ّيبُ إلا ّهههههههههههه ُ ال هههههههههههه ٌلّ

ههههههههههههوت ال ل

اهههههههههنَلحنٓهههههههههوتٌل تىهههههههههرُل هههههههههال شهههههههههٔ٘ل ل
لل
مهههههههههًلتّجيهههههههههْللّ حهههههههههٙلت هههههههههَ لتّ ههههههههه ال ل
خهههههههههه ه مُلننتانايهههههههههههه لم هههههههههههه يج ًلّنإ هههههههههههه ًل ل
لل
اههههههههههههه ه اأال نُٔييههههههههههههه ه لّ ٔههههههههههههه ه َإلمههههههههههههه ه ت ال ل
هههههههههههَ ُّالحا ههههههههههههل ل ل

ٓههههههههه ه لّ هههههههههههْت ل صههههههههه ه ل
لل
مههههههههه ه الت نهههههههههههْ ل هههههههههههْتِالاَُهههههههههههْلخهههههههههههْت ا ل
ّ هههههههههه ٌل ههههههههههوًٓال لت ل
ٔهههههههههه تٌإلمي ههههههههههوتًل ل ل
شههههههههه ٗل تّصههههههههه ُ ل ا بههههههههههٕل ٔ َههههههههه لتّيهههههههه ه ا ل
مهههههه ه لتّبههههههههْت َال هههههه ه لتّ ل هههههه هصُوال هههههه ه إ َاهُل ل ل
لل
ا هههههههههٔ ل ههههههه ه لتّكنههههههه ه ٗلتّ هههههههههٔ ل هههههههههص ال ل
ل
الثههههههههههههه مُل
هههههههههههههرُلنهههههههههههههوّثَه
لل
ّ ٓجههههههههههههولتّ ِهههههههههه ه لت نههههههههههههْولمُِههههههههههههن ا ل
ل
ٔههههههههههههه اَهُل ل ل
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ثههههه ه ريلتّهههههههنا ال ىههههه ه لت هههههههٕل ههههههههلتح ب ههههه هرُل ل ل
لل
هههههههههُلتّههههههه ه ّ الّثههههههه ه لتّو ُههههههه ه ال ن ههههههه ه ال ل
ّحهههههههههه ه اولتّي ههههههههههههْٗلتّ و لهههههههههه ه لميح ههههههههههههحل ل ل
لل
َهههههههههل رلتّي ُههههههههوإلمهههههههه ل لتّجههههههههْوإلمَُهههههههه ت ال ل
ٓههههههه ل م هههههههي لتِاهههههههْ لت و لههههههه ل ههههههه ُلاَايهههههههل ل ل
لل
ّ ب هههههههههههههولمو صههههههههههههه٘ل ح ّيههههههههههه ه لاههههههههههه ه ّتل ل
هههههههههه ه تلتّ هههههههههههه والىَهههههههههه ه ل تًل لمْت صههههههههههههُل ل ل
لل
هههههههههههههه ه ّحلتاههههههههههههههههحل لنٔئههههههههههههههههُلىههههههههههههههههْت ا ل
ّ ههههههههههه لتّج اهههههههههه ه التّهههههههههههلهْتنٕلم هههههههههه ه ي ل ل
لل
ّ هههههههههههههه ِال ههههههههههههه ه ألتّ
ّثهههههههه ه ل هههههههه ه رمُل يههههههههههْ إلتّبل هههههههه هوإلشهههههههه هوُرم٘ل ل ل
لل
هههههههههل كههههههههوِالتاههههههههحل

هههههههههههههه ٔ ل ههههههههههههه ه ا ل
هههههههه لّ

هههههههه ا ل ل

ا ّّهههههه هرُلثههههههههنلٍهههههه ه تلتّول هههههه ه لميهههههه ه ا ًل ل ل
لل
ّملل كههههههههههههالّخ ُههههههههههههةلت ُِهههههههههه ه ل هههههههههه ه ت ال ل
ّمههههههههه لم هههههههههْتلّ مههههههههه ل
ًلنهههههههههًلمك اهههههههههصَهل ل ل
لل
ح هههههههههههههههٙلٓاهههههههههههههههن َاهل ِهههههههههههههههص ٌل ههههههههههههههه ال ل
مهههههههههه ه ّتل رل ت هههههههههه ه ٖل لبهههههههههه ه ًل هههههههههه ه ى اِا ل ل
لل
ٍّهههههههههههههههههلّ ٓههههههههههههههههُلىب ٓهههههههههههههه ه ملّ ثهههههههههههههه ه ت ا ل
ل
ههههههههههههه م المْ ييهههههههههههههل ل ل
مههههههههههههه مَهلٍههههههههههههه تل
لل
ّّهههههههههههًلٓيههههههههه ه ِّْال هههههههههههٔ التاهههههههههههحل هههههههههههوت ال ل
هههههههههههوًٓ ل هههههههههههيجنلح ل
انىهههههههههههٕلّٓههههههههه ه ا نل ل ل
لل
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رلتّ ههههههههههههك ٗلا هههههههههه هوُ التّج هههههههههه ه لى هههههههههه ه ال ل
ل

وكا َن تشرينُ

صجههههههههههٙلّيهههههههههه لتِمههههههههههالت ْنههههههههههْ لىوثصاههههههههههُال ل ل
لل
ّ لتايهههههههههه ه وإلم ههههههههههههالتّ هههههههههه هُٔال َهههههههههه ه ت ا ل
ل
ههههههههٙلتِنهههههههه ت لى ههههههههي اُال ل ل
حن هههههههه الى ههههههههوتًلن
لل
جبَهههههههههههههه ى لا ُي ههههههههههههههوُلّتّ ههههههههههههههنوالمههههههههههههههْت ال ل
ل
هههههههههْتلنهههههههههًل هههههههههن اوٍهل ل ل
ّ ٔييههههههههه لمهههههههههًلم
لل
ا ُ ح هههههههههههههْتلالل وٓهههههههههههه الت ب هههههههههههه لتّههههههههههه ه ت ا ل
مههههههه ه رتل يهههههههههْتبلّ يههههههههه٘لتِ ل ٔههههههه ه ريإل هههههههههص اَاهل ل ل
لل
ّ وُثَهههههههههههههه ل ل هههههههههههههه لتّهههههههههههههه ولاههههههههههههههٔ ال ل
ى ْشاههههههههههههههههَهل
لل

ههههههههههههههههص ر لُلّت ل هههههههههههههه ه ٍنًٗ ل ل

ّمههههه ه لم هههههههةلهههههههههلشههههه ه ٗلتّجهههههههْوالهههههههههلم ُهههههههن ا ل
اىههههههههه لّ هههههههههًالتِ َههههههههه لإلماههههههههه ُلّا ههههههههه مُل ل ل

لل

ا هههههههههههههههٔنٌلتّ ههههههههههههههه ل خٔههههههههههههههه لّ َههههههههههههههه ال ل
ل

ل
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في عُيون الشِّام
سعيد الصقالوي *

يا صديقي
يف عُيووووولشَّ مِ كوووووالَّ كراماووو و ِ

اماوووووا

وشموووووو و امُ مِ ؤووووووووالَّ عموووووو و لُ مِ ووووووووا م

وضوووووووويارُ مِوووووووودؤااَّ نووووووووا ي ُ مِ وووووووو م

وحووووووواواُ مِ ؤوووووووالَّ مالم وووووووا ُ مِْ ُ ووووووول

وعيووووووووولشُ مِ ؤوووووووووالَّ ا وووووووووا ُ م رووووووووواورم

وصووووووو يلُ مِ ؤوووووووالَّ منقْوووووووديسُ مِْ موووووووامرم

واُوووووووووواو ُ مِ كووووووووووالَّ ماووووووووووا ُ مِنؤ وووووووو ولؤم

و ذمشُ مِ ؤوووووووووووال منلمحيووووووووو ودُ مِاؤسوووووووووووا

وح ايوووووا مِووو واؤوَِّ يف صمووو و مل مِ ؤووو و اوم

وكهمووووووامُ مِ ؤووووووالَّ سموووووواممُ مِْ م ااووووووا

وسووووووويلاُ مِ ؤووووووووالَّ ميووووووووا ُ مِ رهلحووووووووا

وامخووووووامي مِ ؤووووووالَّ حكْ يوووو وصُ مِْ م ووووووا م

و ووووووووامي مِ ؤووووووووالَّ حموووووو و لُ مِ ؤوووووو و ا ا

ومجوووووووووا ُ مِ ؤوووووووووالَّ ميوووووووووا ُ مِْ م ؤوووووووووا

وجمووووواِي مِووو ونك ْسَّ يف كرووو وصّ مِ ؤووو و احا

وحووووووديُّ مِ ؤووووووالَّ اُلسوووووويق مِْ م ؤووووووام

واغوووووووامي مصرووووو ولّ يف صمووووو ودم َّ مِ قوووووووارم

وفووووووووام ُ مِ ؤووووووووالَّ سمووووووو ا ُ مِ ؤووووووووالا

يووووووواّام مِ ؤوووووووالَّ م مووووو و ا ُ مص ي وووووووا

يووووووووا صمووووووووديقي مِ ؤووووووووال م رُ م ووووووووارم

راكهوووووووووا مِ ؤوووووووووالَّ راؤوووووووووا ُ مِا ُووووووووول

مووووووووووووا من ومِ ؤووووووووووووالَّ عنوووووووووووولمشُ م م م

ا موووووووا مِ ؤوووووووهااا
سووووووونمدياشَّ مِْخوووووووشؤ اُ م

يا صمديقي

وِهيوووووووولُ مِْخمووووووووشملَّ يف مموووووووود مِْ م ووووووووا
شُوووووووووهدمرُ مِ ؤوووووووووالَّ ممووووووووولم ُ مِْ منوووووووووا م
وصموووووو و ا يا مِ ؤووووووووالَّ لْ ووووووووا ُ مِْ موووووووودم م
*

* سخيد مِ ق وي ئيس مجل خية مِخ امية ِ

48

هام ومألثد ار.

كن رفيقي
فايد إبراهيم

ٓا ٓى اهدرب أًاًٌ

يا رفًقٌ ،كّ رفًقٌ

غري أٌُ ال أرّ ًضزاه يىحٌ بضالَِ

واصلب اهرتياق ًّ جزحٌ

يا رفًقٌ ،كّ رفًقٌ
هًط بني اهوًى واهوًى صىّ قِدديى أحشاُدٌ
وسيتمْ
فاعتذر ًّ أٓى بًتمْ
واقزأ اهدرب ًعٌ
اقزأ ًعٌ
وهِْضأي اهػًٍ عّ اهشٌط
وقددى هددٌ كًدديف حشددٌ ل حقددىي اهقٌ د
صجعاً وٓديال؟!!

*****
هًتين أبعد عّ عًًِم تارخيٌ اهذهًال
خاُين اهطقط اهطبابٌُّ وخىَُّتُ صىاهِ
يىَ مل أمحى إىل قوبم ًصباحاً يزاهِ

عوِ جزحم
واُبذ هًوِا املػٌىر باحلقد اهعًٌق
ال تدع عًين بال غٌُضٍ
وال قويب بال ُبض
وال تقطع عزوقٌ
ال تدعين ججَُّ شىٓاْ ل عُزض اهطزيق
عدِ ًّ املًت إىل احلٌِّ
وأرجعِا ًعاً
ًّ يابط األغصاْ
هوػصّ اهىريق
أبعد اهوًى عّ اهوًى
وعوِّقِ جنٌُ اهصب

ضاعتِ اهبضٌُ واهدًعُ ل درب اهزجىعِ

عوِ أفْقِ اهشزوقِ

مل يعد هٌ ًّ حلايا ًىصٍ األفزاح

وابتضٍ كاهػًٍ

إال عىدَ اهعًد بأثىاب اهِجًع

ال تبدأ حديح اهػًح

*****

إالَّ ًّ حزوقٌ
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صز عوِ رِصوم ل اإلرصايِ

ل كىِّ اهِصىصِ

واصتقبى شذا اإلقبايِ

واشزب اخلٌزَ كًٌا يزقص اهِجٍ

وهِفت حىار اهِحى واهشٓز

عوِ جنىّ صلىتٌ

بإيقاظ اهزحًقِ

وابدأ اإلحًاْ ل ًجىاٍَ

وهِضز ل ًٔزجاْ اهشرع

ًّ ًىتٍ

ًّ حقىٍ

ملىتِ

إىل حقىٍ

إَّْ خويف اجلزح جزحاً ُاطقاً

ًع احلوٍ اهطوًقِ

واحلشْ يبقِ عاشقاً

إْ هوحبِّ جِاحنيِ

ًىْ اهعزوقِ

ميًالْ ًع احلوٍْ

كّ رفًقٌ

إىل رتق اهفتىقِ

كٌ أرّ ُفضٌ

وأُا أُتَ وإْ غاهًتَ ل اهبعد عّ املزآَ

وال أكضزُ ًزآتٌ

كٌ تبين اهعداوات

وال أهلج باهجأر اهذٍ يىدٍ بأحلاًٌ

عوِ سييف اهِبىْات

إىل قتى احلقىق

وتوفًق اهفزوقِ

يا رفًقٌ

*****
يا رفًقٌ ،كّ رفًقٌ
أو أخٌ
واتزن قًٌصٌ
غاًض األهىاْ
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كّ رفًقٌ
كٌ أرّ اهلل
وال أجِ هوالٌٓ
وال أدخى باهفًى
إىل اهبًت اهعتًقِ

صرْحُ المجْد
قحطان بريقدار
"مهداة إىل احتاد الكتاب العرب يف سورية مبناسبة مرور مخسني عاماً على تأسيسه
ياااا ا لكاااا ا س لية! اااا ا
ساااااان،

اااااا

سااااااان،

ااااااا
اا ا

ساااان

اااا ا ي

وليعنلقاااااا ! اااااا
ولي فااااااا
سَاا ا

خ اااُ اااي

ااااااا

اا ا يةاا ا

مل ااااااااال ؤااااااا س لياااااااان

ول يااااااا

فةاااانار اا ا

لينياا ا

ااااي

سلئااااااااار ليَااااااا ا

ولي ةَ ااااااا ا

اااا ا س

ايااااااا ا

اااا ا

لي اااي س ااايَ

يعا ا

ة ااااااااح لياااااااا ينفاااااااا ا ياااااااا

لي اااااة سااااادلسل

ااااااي

وي اااااااااااااا ااااااااااااادل
يااااي

ااااااا ا ل

لي

َاااا ا س

سَاااااو َ ااا ا
اااااااا

وو

وطااااااااااب ااااااااا ا لي اااااااا ا

شااا ا

ياااا ا لكاااا ا س لو اااا ا

ي،ااااااااااا ا
لي فياااااااا ا

مل اااااااااال لفعااااااا ا يااااااا ا ل
سشااااانق ًااا ا في

فياااااااااااو س يَااااااااااا ااااااااااا
وفاااااااااااااولس ي ااااااااااا ا

ااااااااااااَي

لوقااااااا

اااااااااااا اي
سَااااااا

اااااا ا

ساا ا ي يااااد اا ا لياا ا سَ اا ا

يااااا لكااااا س لو يااااا ل سَااااا ؤااااا
وفعاااااا ا

فغاااااااادول س ااااااااد

قاااااا ا

ياا لكاا س لية اا

ياا ًاان جمااد

قد ااا ا ل لياياااااُ وليةنيااااا
يعناااااااى لي ااااااد

ي اااااا

لي

ااااا ،ي

ااااااااا ا ي ة ا ولياااااااااادس ليا ياااااااا ا
ااااااااا ا

و

و

ااااااااا ا

و

يااااااااا ا

لكاااااااااااا ا س ا ساااااااااااا ا وطَياااااااااااا ا
ااار
َجاااا ا

ة اا
ا ا ر فياااو لي !

ليَ،ديا ا

اااااار لية!اااااانو ليع ااااااي

سسااااااااا ي جيااااااااا ؤاااااااااع قد اااااااااي
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أيا جرحاً
علوش عساف

جلرحِكككك كيطلحككككككوليد كككك ك ل يكككك ك ل
جبرحككك كيطليُكككككخل ل ككك ك ل كككككرل
جلرحكككككيطلت خ كككك ك ل ككككك ل كككك ك يف
فجرحككككيطليكككككالِ كككككا ل جلكككككر ل بكككك د
ككك ك ل كككككا ِل ككك كال
كككككيالغ كككككال
كككك ك ل
فهككككككُبل بككككككر ل كككك ك ل
متككككرل كككك ل ُكككك ل كككك ل كككك ل
ك ل ك ل ك ررل ِدككرل ك ل
يككككككال رحككككككالتبُكككك ك ل كككك ك لفجككككككرل
ي كككككككككا لفككككككك ك لشككككككك ك ل ايككككككك كال
جبرحِككك كيطل لككك ك ل ر يكككككا ل كككككُ ل
كككككككال لقككككككك ل كككككككر دل
ككككككك ي ل
حكككككُ رل كككككر حو لتُكككككه ل ت لكككك
ِذ ل كككككال ككككك ليفل ض ككككك ل يككككك دل
شكككك ك ل ككككككر دل يفل لق كككك ك ِل كككك ك دل
تْ ِْككككككك ل ككككككك ل هككككككككال ككككككككه دل
ككككال
كك ك ل كك ك ءل ُكك ك ا ِل دل
ي كككككككررل ككككك ك لفكككككككر ِل ل هكككككككر
فوكك ك ليككككال رح ككككارل كك ك ل كك ك ل ل
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ل

ل

تباشككككككككككك كيدل ككككككككككك ك دل ككككككككككك ك ل
كككككككككككرل ككككككككككك ل
يفل ح كككككككككككال
كككككك ل
يعشِكككككك ل ككككككولشككككككدق ل
ككككككككككا دل ْ ككككككككككا ِل ِ كككككككك ك ليريكككككككك ك ل
كككككككككككافيدلد كككككككككككرتِ ِل ككككككككك ك ل
ير ِ كككككك ل شككككككُ لف كككككك ل كككككك ل
فُككككك ليفل حككككك دل حككككك ل يككككك ل
فر شكككككككككككككا دل فكككككككككككككر دل ككككككككككك ك
فشكككك ل وكككك ال خ كككك ل شكككك
يلعكككككككك ك ل ا ايككككككككككال ككككككككككاليريكككككككك ك ل
ككككككككرل ككككككككع ل
كككككك ك ل ض ٌّل
فهكككككككككُ ل جلكككككككككر ل بكككككككككا دل ككككككك ك ل
كككككككوا ودل خ كككككككْ ل عب ككككك ك ل
منكككككككككاليفل ا ككككككك ك ال ككككككك ك ل يككككككك ك ل
ف ككككك ك ل كككككككا ِليفل كككككككر دل ككككك ك ل
كككككك ك ل ككككككككه تهاليلكككككك ك ل ِكككككك ك ل
يْقككككك ك لفككككك ك ل كككككككا ال شكككككككه ل
خنككككككك ك ليُكككككككككخ ِ ل ككككككك ك ِلشكككككككككري
تر كككككككر لحكككككككولفا هكككككككال ككككككك ل
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القصيدة اليعربية
حممد رضوان الداية
كان صاحب املنظومة اآلتية يتابع شرح قصيدة أبي اطيييب املتينوي اي ياه (ييع يا
اياطكندي أاهلا:
مػااااالىٕعبِظطااااايفتاعغٔةااااالع عب ػااااالىٕع
ِّهاااااااًعبِرحاااااااٙعبِيفربااااااإع َٔااااااالع
ٓكاااااااْبعبظااااااايفتعباااااااْبٌعظ ااااااالىٕع

ي

مبيزِاااااااا٘ع بِربٔاااااااامعمااااااااًعبِزماااااااالٌع

ع

غرٓاااا اتهعبِْشاااا اُاعّبِٔاااا ا اعّبِ شاااااالٌع

ع

أ:ععااا اًهعٍاااااإبعٓهشااااال هع عبِ يفااااالٌ ع

ع

ع

ع

ع

ّبسحػرمعبِيلظهع عطرحعبألبٔلد،عّجك ٔتعّشِْعب كلص عّب يفلىٕع َٔل..ع
ظحٙعنلٌعملعذنرِع عميظْمحُ...عقلب:
عَةَااا الهعبِاااااْ ْاعأواعطَاااااإبعبأل؟قعهااا اَْبٌ ع
أوعىشاأهقعقاا عٍاااتعماااًعغ؟ْغااا٘عبِظاالع
ّضااااااااألٛقعنعىااااااااُهعطهاااااااايف ٘؟عبِكاااااااالع
نياااا اخهعمشااااااحػرقلع ويَةَيااااااإعضَاااا اْاع
غرقوااخاعّبِشوااهٌْهعقاا عمَاا عبِهااْع
غاااااااالْٗبعَٓيفارهبٔاااااا ا٘؟عبَِْشاااااااااُعّبِحكاااااا اعا
ح رَّااااااا اخوعنااااااااال رّع عمَااااااا اًاعأىااااااا اا
ٓاااالع

اااال عنعىااااُهعصااااْ ٗ؟عب ؟ااااصاع

ق ا عىشاأخهعبِ طااةل،عّظهشا اًَعبِ ااةلٓلع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

أوعطَاااااااا انأاههعب ايارهااااااااااْ عّبِرٓاعَاااااااااالٌ
وعذناااااااإعبألىرااااااالضع عىَٔاشااااااالٌ ع
بااااااصعىااااال ب،عأّعَّقااا ا َٗ؟عب اَرشااااالٌ ع
عقعّضاااااْٛق عٓااااالعٍَااا ا اْبَعمااااالعىةَااااالىٕع
ٌَ،عّقااا ا عصااااال َع عبثوزٓااااامعبِرااااالىٕ
غأااااامعّ:عسَااا اناخاعبُبااااالٛاعّبِيفهيراااااْبٌع
دا عّماالعأىااخا عِااأصعطاااعىوعطااالىٕع
ٌ،عّمتراااااااااالبهع ّعاااااااااا٘عّب حاحَاااااااااالٌع
بَيفهاااا ا َعبِيفَااااا ا هعبلِحراااااالداعب اشَاااااالٌع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

***
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ىظواااااارداع عَْ ااااااالجارٖعىَظاااااارَعبِيفاااااالع
ٓااالعأواااالعبِكوا اْاو عقا ا عسَا انايفاحهووعجَا اراّٖع
سااال عطااارقلع وشَااارِهعمااااًاع اصَااالطعبِاااعا
هْع
ّمَضااااٙع عغرٓكااااُاعٍّااااْعَٓظااااا ؟
ِ يفَيَاااااالىٕعمااااااًعأمااااااارِعماااااالععيَااااااالِهع

فاعحملاااااااااال،عِّْظَاااااااا اخاعبلِةيَاااااااااالٌ

ع

ع

ع

ع

ع

بيفااا َعطااايفرعُبْ؟ ايفراااإبع :عِبااااْبٌِع
أو اضعطااااايفاتقعٓااااالعغأاةَااااُهع عب ػااااالىٕع
غ؟رابَاااا ا٘وعبَِْشااااا اُاعّبثوااااااْٚعّبِ شاااااالٌع
ّعَيااااالِهعمااااااًعظَااااالِو عمااااالععَيااااالىٕ ِع

ع

ع

ع

ع

ع

***
أىاااالعأااا اخهعبِحاااال ٓا،عىَعااااًع

ٔيفاااالع

أوىاااالعجااااارثهعبِئِّااااوعّبِشطااا ا عّبِظطٔااااا
ّأِٔااااااا اوهعبِااااااااازع عّب ضعّبِحٔااااااااعا
ّ ٔاااااا الهعب يفَ ااااااااربداعمااااااااًعبِيطاااااا اراع
ما اًاعذَاارٚعبألو ضععه ا جٕ،عّما اًاعبِ ى اعا
ّبَٔاااااالضعبِرو ااااااْطع عشَةَااااااوعبِظَٔاااا اعا
ّبمحاااارب عبِااااْ ّْاع عسَاااار عقؤاشاا اْع
ّبصااررب ع عصاااةَػ٘اعبِ ا َْ ضعّبِ هيف ااعا
ٍّهحَااااااالفاعب ونااااااالوعجَٔنَاااااااُهعبِظاااااااْع
ظرأاااااواعبِ هػ اااااٌْع َجضااااااربهََلعبِرطٓااااا
َّ
ّطهااااااَْمعبْةاااااالبعغلِاااا اخاعذه َبٍاااا الع
ّبصاا ِّلثعبألماااْبطع عِ؟صَاااضعبِةعا اا
ّبٜاااااحلمعبِيصاااااْوع عبِرووااا اواعبِااا ا ّع
ّبطاااا احاصَل عبِرمااااالحععيااا ا عبِحلقاااا إع
ّىااااا بٛاعب وصاااااأضعمااااااًاعن؟اااااوع ع
اااااض
ّبِحصل ٓااااااااتاعّب اااااااااْبْساعجَحاااااااااارٚ

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

***
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طااالٍا بعٍَْاااارن؟ها،عّبايااااخهعبِزمااالٌع
ح،عّجاااااا ا ارثهعبِكو أ هاااااااْوعّب وااااا اْاذبٌع
ٌ،عظ ٔاااااااا اوهعبِحراااااااااالحعّبِرماااااااااالٌع
شااااااااااصعّبَِٔااااااااال
ٓااااااالع

عّبِةَٔاوشَااااااااالٌع

ٔيفااااااالعذا جااااااإعّنٔااااااالىٕ

خعّماااااًعاضااااارٗعبِروبَااااالع ععهنااااالٌع
ٌ،عىَااااااا ا آل،عّاٍَاااااااا ارَٗاعبأل؟ اشهااااااا اَْبٌع
اااااارعغضاااااالعّا اااااا ٘اعبِز اعروااااااربٌع
مهع ػَياااااااا،ٙعّسَاااااا اصا َيف٘اعبِهواااااا ارَّبٌع
حه،عّمااااًعصَاااالْظلداعج ااااوعبِشااااْبىٕ
ّبىا ةاشاااااااااللاعبِشواااااااااَْبعّبِْْٓااااااااالٌع
عٍٔلشاااااااااال،عٍَّااااااااا أٗاعبِظوااااااااا ٌ
ّب عّبأل ااااااااااالعابىَاااااااااااُعبِكونَاااااااااااربٌع
ّصَااااااا ا ٔوعبِشوااااااااأْفاع عب ٔااااااا ا بٌ
ّبِحاراااااااالداعبِك؟ ااااااااْثاعىَعاااااااااَْعبألوذَبٌع
ّب اصاااااااالِٕع ع هظاةاََاااااااالعّب اصاااااااالىٕ

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع
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أٖوععااااااازعّأوٖوعمَصااااا ا عع ااااااٙعبِ ٍااااا اعا
قااا عظةَااالىٕعب أاااو؟عبلِظااارفاعبألعااااعا

عجك اجهااااااااااااااا اُه،عّأٖوعمهااااااااااااااااالٌع

ع

،ع ّنيااااااااخهعبِ شااااااااالٌَعِ ك؟ااااااااار ٌ

ع

ع

ع

***
أىَااااااالعأووعبِ ػااااااالدا،عصااااااالظة٘؟عبِحااااا الع
نيا اخهعأصا اوَعبِهااالوعسا أط َٗوعبِكا اْاع
ذاااااااهعْب َعبِزمااااااالٌهعّباْظااااا اهَعبِيااااا الع
ّجربمااااااااْبع عبِراصَاااااااالطععّصاااااااال ّب
قااااا عجػ ػ اااااخهع عبِ ػاااااالداعِّاااااإع

ع

ع

ع

ع

ع

طعب يفاااااااااااوعّ َبااااااااا ا٘؟عبِ اااااااااااْْلٌع
ب،عّمااااال:عِااااإعاااااالِوقعأّعطااااالىٕع

ع

ضه،عّسَاااالظهْبعماااالعبااا َعقاااال عّْبٌع

ع

أممااااااااال:عنااااااا اووعأمااااااااا٘:عب شااااااااالٌع

ع

ناااااوطعِشااااااًعأذاااااال ٗبعمااااااًعبٔاااااالىٕع

ع

ع

****
أىااالعنلِظااانصعِ عٔااالٗا،عّنلِةااا اع
ظ ااأوقع
ِاأصَعأعنااٙعمااًعقاالبعٍّااْع َ
ِِااااأ عٍاااااإِاععااااارّضقعماااااًعبِزىااااعا
أ اب َااا ارَعبِهلٜيااااالداعبلِ ػااا ا٘اعبِ ؟ر اااااعا

عٓهص اااااااٙعمااااااًاعظ ناااااا٘اعبألناااااااْبٌ

ع

ع

ع

ع

عةكاااارٖوعبِهاااالو،عغ اااالهعبْيااااالٌع

ع

طعع َٔااااااالعقلٜااااااا قعمااااااااًعشهناااااااالٌِع

ع

اا اع،ٙعّأ اباااٙعع اااٙعطهاااَْْاعبِيفٔااالٌع

ع

ع

***
أىااالع ااأههاعظهظَلطَا ا٘؟عبِا اروّحع ااال عْع
أىاااالعىَااااة هعب ٔاااالٗاع عششاا ا اعبألماا اعا
ق؟اااا اواع اااا اًاع بٍيااااااْبعع اااااإعّقاااااالِْبع
ِق اعاَشاار"ِ عِكا ع َّصَا خهع عبِشةاعا
أىااااالعأغياااااٙعبًِػااااالداعنيااااازبعّأعاااا اعا
ن نااإعأعاااإثهعبِهااالو،عّطااايفرٖع
ّحت ٔاااااااا اخهعباااااااااال ؟ ْلاع

اااااااااال ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ٍاااااااال،عبيفاااااااازوع علٓااااااا٘وعب حراااااااالىٕع
ااااا ا٘عَٓعٔااااااٙعباااا اُا،عّغااااااْمهعبألماااااالٌع

ع

ِساااْفَعجااارْ،ِٚعّبااالِػْبع عبِرطٍااالٌ

ع

ظ االىٕ
ا ال،عّملعٓه اتهع عبِشااةلمع ا

ع

ٍااالعبقحا ا ب بعع اااٙعبقا ا بحعب ةااالىٕع

ع

مْصااااااااااااا ا ٕوعبأل ااااااااااااااالٌعّبألّابٌ

ع

نحع ااااااإعُأ ّٚبعبْطااااااإع ااااااالٌع

ع

ع
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نااا اوهعظااا ارافعنعىااا اُهعظةااا ا٘؟عبِيفاكااااعا

ع

اااا ا اعجيلٍااا اخاع عب ؟شااااااًعّبَِّنيفااااالٌع

ع

***
ن؟َّنااااالعأظااااا َذهْبعماااااًعبِيفا اااااهع يااااالع
ّع َرضاا اخهعبِهااالوَععَراضااالعش ٓا ا ب

ع

ع

نيااااخهعنلِك ااااتاعْبٜااااهَعب ركااااالٌ
عربااااااإعبِيطصااااااال ،عّ ااااا الَعب يفااااااالىٕ

ع

ع

***
ّأعااااالْٖعبذيااااالٌع ع َع اااااارن؟هاعٍااا اا
ويفااااااااااااا ا هّقع ااااااااااااااالٍرقعبيفااااااااااااا ا بٛع
ّق ٔاااوقعمااااًعبٔاااايههاعطَااااربْبعبِشوااااهع
ّعااااا هّوعبِحاااااال ٓاعأعااااا ٚععَ اااااأهه
حي ااااههعبِراهاااارَعّب ضاااال ٗوعّبِرَّااااعا

ع

ع

ع

ع

ع

ذبعأْب عطَااااااااااةأاَُعظَااااااااااراثععااااااااااْبٌع
ّعااااااااااااا ّدعماااااااااااااة ًهعبِيفهااااااااااااا ّبٌع
ّناااااااالىْبعثاااااا اهاعماااااا اًَعبألعااااااااْبٌع
ماااااااًععااااااا ّطعبُىشااااااالٌعّبِةئااااااالٌع
ٌطعّٓيف اااااااااإعِذكل اااااااااا٘وِعبِ ًػٔاااااااااالٌع

ع

ع

ع

ع

ع

***
ٓاااااالعباااااااكعأماااااا عّأىاااااااحهعناااااااربوهع
قاااا عىَضااااحههاعمااااامعبَْلباااااإٗاعبِػهاااارط
ّمضااااااأحههاعمااااااامَعب ااااااالممعأطاااااااْبع
مراااوععَا ا اعبِااارٜٔصعبألساااحلذاعّبِيصااعا
ّأعٔاااااااا ّبع ّحَعبألصاااااااالِ٘عِ ظيفاااااااااعا
أٓاا اًَعطااااْقٕ،عّظاااال ب،عّأبااااْع ٓاا اعا
قااااا ع جِْااااااخع ٓاااااالْٗ؟عبِيف ااااااهعّبِرااااااً
ّمَضاااٙعب ةااا عٌَْعمااايههاع عب َااااعا
ّمتاالٍْبعظٔاازهعبسااحكروّبعننَاالعبساااعا

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

***
85

ِااأصَعميااإعماااًعبااالدَعحيكا ارهعطااالىٕع
ّمااااااااااااردعجَاْ َاااااااااا ا٘؟عبِ َْسااااااااااااايلٌع
غاااااال،ع يفااااااّْْبعبَناااااا٘عبِظااااااصيفلٌع
ااااااااا ا ل ،عّب ػرباااااااا إطعّبِةشااااااااااحلىٕ ع
اااااااا رعأىٔكاااااااالع ع ّضااااااااُعبِرٔياااااااالٌ
طاااااااا٘و،عّبِز ن ااااااا إهعّبِكوةااااااااالىٕ
ّ بشاااااااااخعِصااااااااايلع٘؟ِعبِحرشهنااااااااالٌ
ااا اصَرعنلِ ااااكرعشَاا ا ع عبِ َّاا ا بٌ
جرساااوَع عبِةعااارعسااال ثهعبِػهااا بٌع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع
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ٓاااااالعبااااااكعأماااا ا ععّأىااااااحهعنااااااربوقع
عجيااااااالمهْبع ااااااااٌع وغرواااااااْ"ع اغرااااا الع
ّب يفاااْبعبِضااأهَ ع ىها اهاعأما ا٘؟عبِيفاااازع
ِّكاااا ا عنيااااااحههعع ااااااٙعبِاااا ا ٍرع ّبع
ّبٍصهاااااارّبعأمئاااااالجهه،ع ضاااااالبقع
ّبظرظااْبعمااًعِشاالىهه ع ىااُعبِ ؟ر ا اعا

ع

ع

ع

ع

ع

ع

أجةيفاااااااْبع ااااا ا نهعمبصااااا ا عذااااااالٌع
ٗٛ؟عىاااااااا ا ثعذٖعٍصيفاااااااااا٘عٓكظاااااااااالٌع

ع

ّٓاااااااعبٙعبِيفزٓااااااازععااااااأعَعبثاااااااْبٌع

ع

َْعببحهاااااااااال ع اااااااااا ْعّب حياااااااااالٌع

ع

غ ااااا اتهعبِيفااااااازعّبِيفهااااااالعبلألمااااااالىٕ

ع

اا اعٙععااارّضهعبِ ػااالداعغ؟اااْبَعبِزمااالٌع

ع

ع

***
ساااااالَْعصاااااانخقعٍئَاااااا٘،عّأاااااالِٕع
ّج رَّاااااا اخهعملعأشاااااا ا عغاااااا ا َعضااااااااْٛع

ع

ع

ع ااااااالِٕعنلماََااااااالعّب ااااااالىٕع
ٓحلطااااااٙعّغاااا ا َعع اااااارعب هاااااالٌ

ع

ع

ع
ع
ع

ع
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وديعة حب
عيسى درويش

أنااااا ا يف حأناااااااة
حما ا

ااااا ا

ح ااااا ا

تظاااة ن با ا نوةا ا

حفااا ىل عه

ااا أ ف ااال أناااة م ظتااا

حمااا ااا ق نرٌااا ن ه ااا أ
و  ..فتا اا نىا ُ ُبا
أ اااااااا

اا

وظ ااااااا ا

ااادُ
نو ا

ظاااااااا م ااااااا ا قٍْ

حمااااااا نو تااااااا ُ عق ةااااا ا ه و قااااااا
حسااااا اُ نم ااااا مُةااااااظة حر

ااااا

ا و فظا ق ن ا ُّ ما غا ه

ا

حواااا ق
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اااا

اااا نىل ماااا غاااا ه يف

ظااااااْ ححي

حي حرهااااا

حوك ااااااااد اااااا ا
أ اااا ن

ااااا ح ااااا ُ
اااااا ا ُ

اااااا ا

أيف نو باااا ه أحواااادُ نوةااا ا ُّ

ح اا ا ر ٌاا ا

غظتاا ا أح اااال نو اا ا ُ

ح حه نى ا ُ حنو

اال ق ُ اال نوب ا ُ

أ شُ واد تا أ ف ال ةا
حأحواااااااا ادُ هاااااااا ا

نو ا ُ

ح اااااااا ا ُ اااااااا ا ُّ

ظااا ماااام ي نر اا ا يف

ُ اا ا ن اا ا ُّ

فك ااا ا شُ نم ا ىلُ حنرف ا م ب ا
حو ا ق نىاا ُ ماا غاا ه ناا ر حق ُظاا ُ

قراءة في معجم الصمت
منري خلف
إىل أبي الطيّب املتنيب
وووووي ات ووو و ا

جتوووووينا يف اووو و املات

ميت و و ا وووي اكاوووناهاو و اكا و وا
سميامضىاتألاوات اااهلو ياكو اههلوا
مشووووو ّااهلوووووضتتوات سووووو اس وووووي

ا

ه تهلاا ويف اتروو ااه و اههل شواا
يف و اويف و ااملات ش و واهل و اسهلومووضوا
مس ومتوااوومنات

و

ا يف و افم واا

سم اجن اايؤٍاملات ا ملاكضوا ا واا
س كاووووحاتقاوووووت اموووضتا وووواات وو ووتلىا
كاهلتوو و اكوو و اويفوووولات

وو و ا ات وو و ا

كاهلوووو و اهل وووو وويا يفم ووووووا اس تموووو وا
ضوووي ٍا و و ات وووو امسوووو اهجنمو وا
تووضت اف وووام و ا ووض ْاك و تا

وا

كووا تات اتهل و اموو اموووفى ا أل و ا
مج و

يات شت و ا و نستاسم و ان ستا

فوو و اموو و أاموو ووتتاهسا يفوو و ديامشوووو وا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

كمو و اتووو نؤات وتلكووو اسميفو و ات يت ووو ا
ف ضووونا و و ات و وضتهل اس و و

ا ووو ان ا

سإ ْاماتوووو ونْاملاهاوووو و وك ات موووو و ا
س وو ووتناملا ووووووااتأل وو و است موو و ا
ظوو يا وووااتألاوووضت است تووويؤا وو
فووواك ديانمووولات يفوووو است وووي اتووو ا
ووووضا وو و ت ا

سوووووو و ا وووووووحاملاوووووو و ات توووووووااوووووو و ا
س

وووو و ي اضووووووي ام

ووووووحات وووووو ا

و اميا يف و ااووا ات ضوو

ا يتاوو ا

سماسوووووواملا سالات كووو و ات مووو و ا
كشووووو تلاهل ووووووات ووووووتاس ووووويامسووووو ا
سنموووو وليا يفوووو و ا وووو وضتاتألهل موووو و اهلوووو و ا
اهلتووووو ا ووووو ْا ووووو ياس كوووووووىاههلووووو
شووووووو املاستووووووحات

وووو و ام

ا

ا

ا

ا

ووووووووس افوووووووت اا است وووووويتملاموووووووت ا
ّوكوو و اهلووووضت ات وو ووتس است

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

وووو و ا

ا
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ك اوو ا وو تات توومناه يفوو ام موواا
سه ووويف ان ووو امووو اهمووو او ووو ضماا
هتووويبا و و ناتًا شو و اكمو و اه ىا
كوواهلاااتمتخ و ؤات و ااووي يام و اههل وا
ووووو ضاإهلووووو ا

هووووووي ا سوووووا ات

فم و ا وواا وويىا ا و اهووووهاهل وف وا
س وووااّ و و اسوو ونٍاكسو و

تا و و ف اا

موو و كىوْؤاملات ووووو اايفوو و اّ ووووي ا
اوووو و ضؤاإ وووو و اووووو و

ا يهل وووو و ا

وووغا وو بٍا وو يات اوووي ااووو،ي
تووووو و يا ووووو و ااملاجت
وووووا

اتينكتووو و اكوتمووو و اهلياووو وحا
ا

م تموووووناتأل ووووو است ووووويؤا ووووو ضا
امووناتأل و است ووالاهو و انتت وا
مك تووو و ا موووووووا شتووو و ؤاس ووو و ا
فان كوووناه تات

وووضاك يووو ا م وووا

سوووضااووض ات ا و ي اا و اما ت وويتا
فمووو و اه وووووو اتألكتووو و اس ووووواام ووو وضتهلا
اماووو ا وووووت ات يفووووواست وووات اإهلتموو و
يؤاسم املات وا

ا يوويا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

وووووووضا وووووووضها

سهاووالام و اّ و ات ك و ا و

ا

ضووا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

وووووو ضاخنوووووو اتأل ا وووووو ؤا ووووووويت ا
ف خووووو ا وو و اّووووي ات وو و هلاات وو و ت ا
توووويتهلوات وووويى ا وووو ات ووووينتتؤ ا ن ا
يف ووووووووووحااس تتؤات ضوووووووووو اموووووووووويت ا
وووضك ات و ووتلى ااستألا و و ؤا و و افو و ا
ووووووووي اا ووووووووضك ااايمووووووووحات تتوووووو و ا
ا

سكيف يا يفو ا وي،ا اافا ضواا و
سوووووضاك هلووووناتألاووو اتووو اك ووو س
كاهلوووو و ا وووو و ك ات وووو و ك ام وووو و

يتا

سكوووووووو اتهل وووووووو يا كووووووووات اكاوووووووو ن ا
مووووو ات مووووووا وووووضتم اإ ووووو ات ووووو ا
وووو اموووو ا تات سوووو ت ؤا اوووو
سمو ووويا يفو و ا وو ات وتا و و ات اسو و ا
سووووووضاهل ووو و نْامووو و ااوووووم تات ووو و ا
ف موواتم ضتناترو ااست تو اوو ا
حتووووو ووت ا يف ووووو و ااس ووووووويواااووووو و ا
سكو و او ووومنْاظ ووووات

و و ام و و ا

م ووووو واوووووووي ا اووووووضاوووووووي اام ووووو م
سحنووووووو اهمووووووو ات

ن ووووووو ؤا اووووووو ا

يفوو اووووض اس وو أات وووا امووواماات وووات
س كووو تا يووووواتألمووو اف ووووحات ووووات

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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أجل سنغفر ألننا
محكومون بالوطن
مريم خري بك

ناْ ت ايطتتُا ُ٤تػتت ٞبً ًٝت ُ١قاضتت ,ُ١ٝغتتدٜد َ٠اي ت  ,أَِتتا األزضُ ؾتحتتا ٍُٚإْٔ متٓحتت٘
ايتدففٖٚ ٤تٜ ٛؿرتغتٗا ًٜٚتؿتتل برتابٗتا ,ايترَ ٟتا إْٕ ٜالَتتظ دطتد ٙحتِتٜ ٢ػترس ٚنأِْتت٘
ظطدٚ ٙزٚح٘ دصَٗٓ ٌ٤ا...
ؽؿل زٚح٘ َع إحيا٤اتٗا ي٘ بايهجريٚ ...يرًَّ٘ يٝظ ايٛحٝد بٗرا ايػرٛز ,إذْ ال غ َّ
تو
إٔ زؾاق٘ ايٓاُ٥ني حٛي٘ حيُ ِٗٝقًٝالً ضاتس تسابَُ ٞدعٌِِ بأنٝاع ًَ ١٦ٝبايسٌَ ٜػرسٕٚ
مبا ٜػرسُ ب٘..
بتداعٍ َُتطازعٍ ناْ ايؿٍٛز تتتاىل يف كًٝت٘:
تت ٜا اهلل ...نِ ذقٓا يف ٖر ٙايطٓٛات ايطٍبع هلر ٙاؿسب املػؤ ...١َٚال تها ُ أزض
تأيؿٓا حتِْٓ ٢تكٌ إىل أُخسٚ ,٣ؾٛم نٌف أزض ْػٗد َا ال ٜؿدق٘ ايركٌ..
ترتت ُ ٛبتت٘ ذانستتت٘ إىل َتتا قبتتٌ ٖتتر ٙايطتتٓٛات ....نتتإ تتتدزٜبِٗ كتًؿتاًٚ ,نتتٌ َتتا
ٍّ إضسا ًٞٝ٥ع دتٝؼٍ ْظتاَ,ٞ
حٛهلِ غري َا ٖ ٛعً ٘ٝاآلٕ ...ناْٛا ٜتدزب ٕٛملٛادٗ ١عدٚ
أؾسا  ٙبجهٓاتُ ٚأبٓ ُ١ٝؼُ ِٗٝقسِ ايػتاٚ ٤حسِ ايؿٍٝـ ,خال أٚقات املُٗتات اـازدٝت,١
اييت ناْٛا ٜتحًُ ٕٛمجٝع ظسٚؾٗا...
متتدّ ٜد ٙعسن ١ال إزا  ١ٜإىل ايطًطاٍ املٛد ٛيف زقبتت٘ ,ؾٝتحططتٜ٘ٚ ,تحطتظ
ايكطر ١ايرٖب ١ٝاملتديٚ ,َ٘ٓ ١ٝقد ْكؼ عً ٢أضؿًٗا امس٘ٚ ,ؾٛق٘ آ ١ٜايهسض...ٞ
غطّٚ ٢د٘ يبٓ ٢ايؿكا ٤حٛيَ٘ٚ ,أل أذْ ٘ٝؾٛتٗا:
تت ختر ٜتا أمحتدٖ ,تر ٙذنتسَ ٣ت تساؾكتو أُٜٓتا ذٖبت  ...ال تتدعٗا تػتا ز زقبتتو
حتِ ٢حيٝطو اهلل برٓاٜت٘ ٚزمحت٘ ,نُا حيت ٝبسقبتتو ٖترا ايطًطتاٍٚ ,حتٍت ٢حيُٝتو
َٔ مجٝع ايٛحٛؽ اآل َٚ ١ٝغري اآل َ....١ٝ
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آٜ ٙا أمحد ...نجرياً َا أؾهِّس بٚ ٝبني ْؿطٚ ,ٞأق ٍٛبتإٔ ٚحتٛؽ ايت از ٟأزحتِ
َتتٔ ايٛحتتٛؽ اآل َٝتت ,,١ؾٗتت ٞال تٗتتادِ إيَّتتا حتتني تهتت ٕٛدا٥رتت ,١أَتتا ٖتتؤال ...٤آَٚ ....ٙتتع
ؾُتٗا ٚغسٖ ٚا ترً ٛقٗكٗت٘:
تتتت ال ؽتتايف ٜتتا يبٓتت ...٢حبٝبُتتو زدٍتتاٍٚ ...اهلل يتتٔ ٜٓتتايٛا َ ت غتترس ...٠تػتتص ٚاؿتتساز٠
دطد ٙؾٝؿكد إحطاض٘ باي احمل ٝب٘ٚ ,ال ٜٛقظ٘ َٔ تتداعٝات أؾهتاز ٙضت ٣ٛغتدري
زؾٝك٘ ايػايف  ٖٛٚحيكٔ ضالح٘ ...باألَظ أؾاب٘ حصٌٕ غدٜد باضتػٗا زؾٝك٘ غطٍتإ,
يهتْٔ ال اـتتٛفٚ ,ال ايٝتتأع اضتتتطاعا إٔ ٜتطتتسبا إىل حٓاٜتتا زٚحتت٘ ,زغتتِ حبتت٘ ايػتتدٜد
يػطإٚ ,زغِ قطا ٠ٚظسٚؾ٘ ...تدحسد َرتإ اؾ٦تإ عً ٢خدِ:ٜ٘
تتت إٜت٘ ٜتا غطِتإ ..يكتد خطتسْاى ...نتِ نٓت غتذاعاً ..قكت ٝعًت ٢نتجريَ ٜٔتتٔ
املٗتامجني ...مل تهتٔ ؽػتت ٢املتٛت ...نٓت َتؿتا٥الً ..تكتت ٍٛيٓتا ٚأْت تكتحو :إذا َت ّ
غٍٓٛا ي ,ٞال تبهٛاٚ ,ال ػرًٛا َٛت ٞحذِ ١يٝأضهِ ٚخٛؾهِ...
ٖ تصِ أمحتتد زأضتت٘ ٖٚتتٜ ٛتتترنّس غطِتتإ ,حتتني مستتع زؾٝكتت٘ ايتترٜ ٟكتت ٍٛألخٝتت٘ ٖٚتتٛ
ٜهًُ٘ َٔ قسٜتِٗ :إذا اضتػٗدتُ...
مل ٜدعْ غطإ زؾٝك٘ ٜهٌُ...
تت تطتػٗد!! َٚاذا ٜر ٖرا؟! زحً ١مج ١ًٝإىل عامل آختس ...ثتِ ٜٓظتس برٝتداً ٜٚكت:ٍٛ
ٜا زؾاق ..ٞيف ذاى ايرامل قد ْرٝؼ ْكا ً٤عظُٝاً ...ثِ ٜسب عً ٢نتـ شََ ً٘ٝهُالً:
تت بسأٜهِ ٌٖ ...ضٝتؿازع ايٓاع يف ذاى ايرتامل؟!! أغتو بٗترا ,ألْٓتا ضتٓه ٕٛيف
عامل خاٍ َٔ ايط٦ٝنيٚ ,املؿطد .. ٜٔجيٝبُ٘ أحدِٖ ٚقد ؾُ ؾذأ:ً٠
ٖتتٌ اْتٗتت قاقتتستو ٜتتا بطتتٌ؟ٜٚ ..تحًكتت ٕٛبطتتسع ُ١حتت ٍٛقؿتتر ١اي غتتٌ َٚتتسم
ايبطاطا ,اير ٟناْٛا ٜػرسٜ ِٖٚ ٕٚأنً ْ٘ٛبأِْٗ ؾاشٚا بأؾدس ٚدب..ُ١
ناْٛا ٜكحه ٕٛنجرياً حني جيتُر ٕٛيًحظاتٚ ,نجرياً َتا نتإ غطٍتإ ٜٗٓتٞ
قحهِٗ بازتؿاع ؾٛت٘ بايرتابا ,ايتيت ػرتٌ قًتٛب اؾُٝتع زقٝكتٚ ١قتحهتِٗ عربت,١
َٛ ٚع غؿاؾ ً١قد ترتقسم يف ع ٕٛٝبركِٗ...
ٜٛقظ٘ َٔ تداعٝاتت٘ غتدري قُتدٜ ,بتطتِ ٜٚؿتسى ٜدٜت٘ ٖٚتٜ ٛتًؿت ميٓتُٜٚ ً١طتس,ً٠
ٜٚطتطًع باملٓظاز زغِ ايرتُ ,١ايٓكط ١ايتيت أَاَت٘ ٚغتري برٝتد ٠نتجرياًٚ ,ايتيت ٜتُسنتص
ؾٗٝا عد ّٙٚاملطًَّح..
ْؿض زأض٘ ٚزاح ٜك ٍٛيف ضسف:ٙ
ال أضتطٝع إٔ أُؾدفم إٔ زؾٝل املدزض ١ضامل َع َٔ ٜٗامجْٓٛتا يكتًٓتاٚ ,ال إِٔ عابتد
ٖ ٛايِٓاطلُ اإلعالَ ٞإلحد ٣ؾسم املطًحني ,أ ٚنُا ٜطُ ٕٛأْؿطِٗ (ألحد دٛٝغِٗ)...
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آٜ ٙا ٚط َ ...اذا حؿٌ يًٍٓاع ؾٝو؟!! ٌٖ ٖت ٛضتحس املتاٍ ٚقترـ ايٓؿتٛع؟!! ٖتٌ
ٖ ٞبرض املظامل ايتيت تػًػًتٛا َتٔ ثػساتٗتا يٝؿتًٛا إىل غطتَ ٌٝتاؽ يًكترؿا٤؟!! ٖتٌ ٖتٛ
ايتِدًتتـ ٚقًتت ١ايتتٛعٞ؟! ٖتتٌ ٖتت ٛايتِتتد ٍٜٔاـتتاطَ ٧تتع تػًػتتٌ ايتتد ٜٔايطٝاضتت ٞيف حٓاٜتتا
اجملتُع؟!! ال غوَّ إِٔ نٌِ ٖر ٙاألَٛز قد يرب ٚزاً ,ؾذرً ايكرٝـ ٜظّٔ ٜكٓٝاً إِٔ َتا
َٖ ٛكدّ عً ٘ٝثتٛز ٠بايؿرتٌ يؿتا ايٓتاع ٚايتٛطٔ ..بركتِٗ تسادتع برتد إٔ ٚعت ٢أِْت٘ مل
ٜهْٔ ض ٣ٛأ ا ٠يتٓؿٝر كطّ ال خيدَت٘ ٚال خيتدّ ٚطٓت٘ٚ ..يهتِٔ ايتتّ ٛز أ ٚاـٝاْت,١
أ ٚاؿًِ باملهاضب درٌ قطُاً ضا زاً يف غَٝف٘ َتابراً َا مس ٙٛي٘ (دٗا اً)...
َتتا شاٍ ال ٜرتتسف َؿتتري زؾٝكٝتت٘ ضتتامل ٚعابتتدٖ ..تتٌ عتتا ا إىل زغتتدُٖا أّ قُكتتٞ
عًُٗٝا؟!!ٌٖ ..؟ٌٖ ..؟ٌٖ ..؟..
غرس بتػت زٚح٘ ؿظاتٚ ,أ زى نِ ناْ ٖر ٙاؿسب قاض ١ٝعًت ٢زٚح أبٓتا٤
بًدٚ ,ٙنِ َٔ ِٖ بال قُري ٚال أخالم قد ٚزٍطٛا َٔ ايبططاٚ ,٤قا ٚا َٔ األغبٝتا ٤يف
ٖر ٙاؿسب اجملٓ...١ْٛ
اْكتتبض قًبتت٘ ٚأؾتتاب٘ اؿتتصٕ ٖٚتتٜ ٛؿهِّتتس بهتتٌ ٖتتراٚ ,مبتتا قتتسأٚ ٙمسرتت٘ عتتٔ
املدططتتات ايسٖٝبتت ١ايتتيت تتتدَفسُ األٚطتتإ ٚايػتترٛبْ ..ؿتتض زأضتت٘ ؾذتتأٚ ٠حكتتٔ بٓدقٝتتت٘
بٛقر ١ٝايساَٚ ,ٞنأِْ٘ ُٜؿٛفب عًَ ٢هتإ َتا ,ثتِ زاح حيتسٍى زدًٝت٘ ٚدطتد ,ٙايترٟ
غتترس ؾذتتأ ً٠أِْتت٘ ٜهتتا ٜتذُتتد َتتٔ غَ تدٍ ٠اي ت  ...ؾذتتأ ٠غتترس بٗطتتٝظ األعػتتاب املُتتتد٠
أَاَِٗ..
تت َؿطؿَ ...٢ؿطؿْ ...٢ا  ٣شَ ً٘ٝايٓا ِ٥قسٜباً َٓ٘ ..محًل يف ايرتُ ١احملٝط ١بت٘,
ٚبايك ٤ٛايبرٝد...
نأْ٘ ٜس ٣غبحني ٜٗٓكإ قًٝالً ثِ خيتؿٝإ بني ايرػب..
تت َؿطؿَ ...٢ؿطؿ ...٢ضترد ..خايتد ...ؾتاح بؿتٛت ٖتاَظ ٖٚتٜ ٛطًتل ايسؾتاف
تُذا ٙايػبحنيٚ ...بطسع ١خاطؿْٗ ١تض زؾٝكتاُٖٚ ٙتا ٜؿتٛفبإ زغاغتُٗٝا باالػتا ٙايترٟ
ٜكؿد ٙأمحد...
زغات َُتبا ي َٔ ١ايسؾاف ..بردٖا ؼطٍظ أمحد نتؿ٘ ؾػرس بطا ٌ٥ضاخٔ ..مل
ًٜل باالً ملا ب٘ ,بٌ عا ت إؾبر٘ إىل ايصْتا  ..أطًتل ايسؾتاف مبطتاْد ٠زؾاقت٘ ...ال ز ِ َتٔ
اؾٗ ١املكابً...١
ابتطتتِ ضتترد ٖٚتتٜ ٛكتتَ ٍٛتُطٝتاً :ال غتتوَّ أْٗتتِ ؾتتازٚا يف ايرتتامل اآلختتس ...تؿتِٛز ٜتتا
أمحتتد نٓ ت ُ أحتتازب يف َٓتتاَ ,ٞيتتريو حتتني اضتتتٝكظ ُ تابر ت حسبتت ٞبطتتسع ...١حتِتت٢
أحالَٓا َٔ ٚاقع اؿسب..
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تت ال تطرتخٛا ...خرٚا حترزنِ ,ؾكتد ٜتطتًٌ بركتِٗ إيٓٝتا( ..قتاٍ َؿتطؿ .)٢ختس
ضرد َٔ ايدمشٚ ,١زاح ٜ ...طتهػـ َا حٛي٘ باملٓظاز.
 ...ال غ( ٤ٞقاٍ)ٚ ..قؿٛا مجٝراً باضتردا  ,برد إٔ تٛشعٛا يف ايدٍمشٚ ,١خازدٗا.
 ...أمحدَ ...ا زأٜو إٔ ْهػـ عً ٢دسحوٚ ,تٓاّ قبتٌ إٔ ٜتأت ٞايؿذتس؟ ...ترتاٍ...
َر ٞق ٤ٛقرٝـ ت
 ...ال ...ال ٜا ضرد ...ال أضتطٝع ...قد ٜرا ٕٚ ٚاهلذ.ّٛ
ٚدسحو!!!
بطٝط ...١أظٓ٘ دسحاً بطٝطاً ,أنػـ عً ٘ٝؾُٝا برد.
أزآٖو بأِْٗ ئ ٜراٚ ٚا اهلذ.ّٛ
زمبا ْؿبٛا يٓا نُٓٝاً َع بصٚؽ ايؿذسٚ ...قػ أمحد عً ٢نتؿ٘.
تراٍٚ ...أضسع ضرد ٚأغػٌ ايك ٤ٛايكرٝـَ ...ا ٖرا؟! َتا ٤نتجريٜ ٠تا أمحتد ..ال..
ال تٗٛفٍ ٜا ضرد.
بال زدٛي ..١بال ...عٓا ْهػـ دسحوٚ ..اْدؾع َؿطؿ ٢ػا ٙأمحد.
(ٜبد ٚأْو مل تػرس باألمل َٔ غد ٠اي ) (قاٍ َؿطؿ)٢
(ٚأْ ايؿا م ...ألِٕ اؾسح ضاخٌٔ نُا ٜكٛي ...)ٕٛز ِ ضرد.
خطتتتـ أمحتتتد قدٍاحتتت ١ضتتترد ٚزاح ٜصحتتتـ بتتتني األعػتتتاب ,بُٓٝتتتا ًٜحتتتل بتتت٘ ضتتترد
َٚؿطؿٚ ,٢اآلخسٜ ٕٚأخرٚ ٕٚقر ١ٝاالضتردا يف ايدمشٚ ١حٛهلا.
ُٖظ ضردٜ :ا ي٘ َٔ فٓ !!!ٕٛأ ٜٔذٖب؟
غرس أمحد بهتً ١أَاَ٘ ؾتٛقـ ٚأغاز إىل زؾٝك ٘ٝيٝكرتبا َٓ٘.
ٌٖ تس ٣غ٦ٝاً؟ُٖ ..ظ أمحد يف أذٕ ضرد.
نأْ ٞأز ..٣امسع ..أْ أغرٌ ايكٚ ..٤ٛأْا َٚؿطؿْ ٢طًلُ ايسؾاف.
 ....مل ٜتحسى غ ٤ٞأَاَِٗ.
(أظٔ أِْٗ قُتًَٛا )....قاٍ أمحد ٖاَطاً...
ٖدؤٚا قًٝالً ٜ ِٖٚؿهس ,ٕٚثِ اقرتبٛا أنجس حتِ ٢تبني هلِ َا أَاَِٗ.
(اثٓإ بًباع عطهس )..ٟقاٍ َؿطؿٚ ٢ضرد بؿٛت ٚاحد:
 ....أظُٓٗا ؾازقا اؿٝا ...٠اْظس ..يٝطا َٔ دْٓ ٛا ...اْظس إىل ضالحُٗا.
قاٍ أمحد برؿب :١ٝضٓطحبُٗا اآلٕ.
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ز ِ َؿتتطؿ ٢بٗتتدْ :٤ٚرتنُٗتتا اآلَٕٚ ...تتع ظٗتتٛز ايؿذتتس ْطتتحبُٗا ..اآلٕ جيتتب إٔ
ْكُد دسحوٖٝ ..اٖ ...تٌ ْطت ٝأْتَ ٞطتاعد طبٝتب ٜاأمحتد ...قتاٍ ضترد ٖٚتٜ ٛبتطتِ..
ٜٚطحب أمحد َٔ شْد.ٙ
أَا ٟضَسْ ..مل ٜتؿ ٍٙٛأحدٌ َِٓٗ بهًُ ١يًحظات.
نإ دسحُ أمحد بًٝػاً ..خًع َا ٜستد ,ٜ٘ؾٓاٚيت٘ زؾٝكت٘ قُٝؿتاً ٚضترتٚ ٠دتدُٖا يف
ايدمش ...١اغتدِ األمل عًت ٢أمحتد أل ِٕ اؾتسح نتإ قتد بتس قًتٝالً ...بكٝت ١ايسؾتام نتاْٛا
باضتردا خٛؾاً َٔ أَ ١ٜباغت.ُ١
َٚا إٕ قُِد ضرد دسح أحد مبا َٖٛ ٛد ٛبني ٜد ٜ٘حتِت ٢عتا أمحتد شاحؿتاً تُذتاٙ
ايكتًٝني خػ ١ٝنُني أَ ٚباغت...١
(ابل أْ ٜا أمحدٚ ,أذٖب أْا ٚأحد ايػباب( ...قاٍ َؿطؿ)٢
ال ..ال ...ضأزاُٖاٚ ..أتأند ..زمبا ناْا عً ٢قٝتد اؿٝتا ٠ؾٓطترؿُٗا ...شحتـ ضترد
َٚؿطؿ ٢خًؿ٘ ..ؼطظ :أمحد ايطًطاٍ ...تِٓٗدٚ ,قاٍ يف ضَسفٙ
ٜا زب
 ...اْظس ..اْظس أحدُٖا ٜتحسِى ..تطٍُسٚا ..حدِقٛا أنجس.
قحو َؿطؿ :٢ضرد خيطسف ..يرًو خا٥ـ ٜا ضرد.
بكً َٔ ٌٝاؿٓل قاٍ ضرد :أْا ال أخافٚٚ ..قع َؿطؿ ٢نؿ٘ عً ٢ؾِ ضرد.
 ...اؾُ  ..ال تسؾع ؾٛتو.
...نإ ق ٤ٛايؿذس ٜٓطحب عً ٢ايه ٕٛغ٦ٝاً ؾػ٦ٝاً ...بُٓٝا نإ أمحتد ٚزؾٝكتاٙ
ٜكًبإ ايكتًٝنيٚ ,ؾذأ ٠ضٝطس اهلًع عً ٢أمحد ٜٓ ٖٛٚظس إىل ٚدُٗٗٝا...
ٜا إهل!!!ٞ
َاذا؟!! َا اير ٟأؾتابو؟!! (ضتأي٘ ضترد ٖٚتٜٓ ٛظتس إىل حٝتح ٜٓظتس أمحتد)َ ...تاذا
أؾابو ٜا أمحد؟!! َٔ!! ُٖا؟
ناْ ايدَٛع تطهبُ َٔ ع ٝأمحد ٜ ٖٛٚطحب باز ٠ ٚأحدُٖا
اْظس!!! اْظس ٜا ضرد!!! باز ٠ ٚإضسا ١ًٝٝ٥ايؿٓع.
قاٍ أمحدٚ :أنٌُ ٜٓ ٖٛٚح ؾٛقُٗاٜٚ ,ػُض عُْٗٛٝا.
ٌٖ ترًِ َٔ ٖرا؟!!
ؾدٜكو!!! (أداب ضرد َٚؿطؿ ٢بؿٛت ٚاحد)
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زؾٝك ٞخايد ..حني ايتحكٓا باؾٝؼ قبٌ اؿسب قكٓٓٝا ايدٚزَ ٠راً.
نتِ أنًٓتتا ٚغتسبٓا ٚتٓاقػتتٓا ٚقتتحهٓاٚ ...برتد إٔ تٛشعٓتتا عًت ٢قطرتتات اؾتتٝؼ
اؾرتقٓا ...تٛاؾًٓا ؾرتٚ ٠ؾذأ ٠اْكطرت أخبتاز ٙبرتد اؿتسب بػتٗٛز ...إىل إٔ مسرت َٜٛت ًا
أِْتت٘ اْػتلِ عتتٔ اؾتتٝؼ ...حٗٓٝتتا قتتايٛا أِْتت٘ ؾرتتٌ ٖتترا بكتتػ َتتٔ أعُاَتت٘ ٚأخٛايتت٘ ايتترٜٔ
ب ايكتتٌ ...نتإ َسحت ًا
ؼسنٛا يف ايػُاٍ َتع املطتًحني ...أترتسف؟! ...ال أظتٔ َجًت٘ حيت ّ
ب اؿٝتاٚ ...٠نتإ ٜػته ٛاُ٥ت ًا َتٔ ؽًتـ فتُرت٘ ...اْطتهب ايتدَٛع َتٔ عتٝ
حي ّ
أمحد ٜ ٖٛٚر ... ٛإىل زؾاق٘  ٕٚإٔ ٜطحب ايكتًٝني.
 ...ال تؿرٌ بٓؿطو ٖرا ٜا أمحد ٖٛ ...اير ٟأت ٢إىل حتؿ٘.
ال ..ال ٜا َؿطؿ ...٢إْٗا ايٛحٛؽ ايهاضس ٠اييت يرب بايكرؿا ...٤نتإ بطتٝطاً...
قرٝؿ ًا أَاّ َٔ أغسا ...ٙيرًِٗ أقٓرت ٙٛأِْٗتا ثتٛزَ ٠تٔ أدتٌ اإلضتالّ ,ؾتدِمٚ ,قتد ٜهتٕٛ
أد ْؿط٘ عً ٢ايتؿدٜل ,نُا غري ,ٙؾرتى دٝػ٘ يًٝحل مبطًح ٞأعداٚ ٤طٓ٘ ..غـِ
أمحد بايبهاٜ ٖٛٚ ٤هٌُ.
ٖ ...ر ٙايسؾاؾات اييت أؾتابت٘ ٚزؾٝكت٘ ناْت فِٗتص ٠يرتدْٚا ايتر ٟأعطتاٖ ٙترٙ
ايبٓدق ١ٝاييت نإ ٜٛدٗٗا إيٓٝا ....آٖ َٔ ٙرا ايصَٔ ايكاض.ٞ
اْكِِ إيٜ ِٖٚ ِٗٝتحدث ٕٛعُس ,اير ٟنتإ َرظتِ ايٛقت ؾتاَتاً ٚحصٜٓتاًٚ ,قًَُّتا
نتتاْٛا  ٜطتتُر ٕٛؾتتٛت٘ ..قتتاٍ نُتتٔ حيتتدخ ْؿطتتَ٘ :تتٔ ٜتتدزٟ؟!! قتتد ٜهْٛتت ٖ ٕٛتدٍ ٙٚ
غطـ أخٛات٘ ٚأَ٘ ,أ ٚإحسام بٝتِٗ ,أ ٚخطؿ٘ ٚقتً٘ ...نُا ؾرًٛا بايهجري.ٜٔ
 ...اْ  ٣ضرد عٓل :أ ٚقٌْ زمبا أغس ٙٚمببًؼ نبري َٔ املاٍ ؾدإ دٝػ٘
ُٖتتظ أمحتتد بؿتتٛت قتترٝـَ :تتع ٖتترا ٖتتٌ أغؿتتس يتتو ٜتتا خايتتد َتتا ؾرًتتت٘ بٓؿطتتو
ٚٚطٓو؟
برؿب ١ٝز ٍ َؿطؿ :٢أدٌ ٜا أمحد ضٓػؿس ,حتِ ٢ال تتٓذح كططتات عتدٍْٚا ايترٟ
ٜطر ٢إىل برز ايتؿسق ١بٓٓٝا ...مبػاعس مل ْرػٗا َٜٛاًٚ ,احكتا جيتب إٔ ال ْترتى بترزتٗا
تُٓ ٛاخًٓا.
َطتتح أمحتتد بكاٜتتا َٛعتت٘ ٖٚتتٜ ٛكتت :ٍٛأدتتٌ ضتتٓػؿس ...أدتتٌ ضتتٓػؿس مجٝرٓتتا ألْٓتتا
قه َٕٛٛبايٛطٔ.
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فجِ أ ٔ ٚتأأائ ة ٟمأأ ٛسٗأأأ ٌم أأّ او أ ً ٗ أ قاجأأا ٚي اٗي أ ٌ
قألسا ٚقليت مل تعا تغط٘ ح ت تّ قألس سٗ.ٛ

أأّى وٗ قٌٗأأٛ

ق أ ه سٗأأأ و ا أأمى يو د ٖٕتأأا ح أني .أأأ قلعأأٗيف ي قلدمأأا ت أ ءقء سأإٔٞقي
قحلابدٌ ً .م ْ ،ي سآ ،ةم ٜقلد  ٞةٍاو ك ُ طمأ قلمجٕ ٞوا ح ي.

أأدأ

مل ٖمكا سٗأ اجا ٚةٍأاو كأ ُ اوٍأْ وّأاءيق اكنأا وٍأْ قرُ .فكأا ٚق إٔئ
قا ٖ .ٛميٕئ قلٍ س ي قحلابٔ ،ميٕتُٕ ي قل الً .ميٕتإُٔ غأغ قي ٔكدأ قئ ،ي كأن
واقحن قلعىا .و ءقً ق إٔئ قأا يق فّإٔ لأٗر طأاقي .اوأ أأ قلعأٗيف فى أ ل ٛاممأ.ٛ
عا اٌْ وعيني ّ و ِ٘ لٗ ت قا ٖ ٛونن ق ٕئ .قا ٖا ح لأْ قلاأ ف فّٗأ ٔ ،قل أما أا
ءقٟي.
ٌأأا ،ٝجٔتاأأْ ،فكأأائ أ اجا ٚقدمأأْ .ةأأان ا ِٕ أ  ،ي كٍأأاق ،ق أ ةا ٚوٍ أ
اقٖ ئ قألجؤ ،ٛح ِ اُ قألوإٔ سا إٔ ٞي ق ٍط أ .ٛلكٍّأ ي تمأأل قأل ٍأ  ٞمل تكأَ
لامكا رتك ٔطٍّ  .لاّٖ اساتّ ٔوٍ ا ٔةىمّ ٔ ،قدن كن ٘ ٞأ ءِ ي ق ا س.ٛ
قألسا ٚت ىِّا ٌم ّ ي ق ك ُ قل  ٙت ٗي فْٗ ك ٌْ ا أ .ٙوع ِأ ق ،فأ ُ سإٔ ٞاحإٔقه
قلعٗيف ،قليت تام قي ،تعمّ تمكا ل ما كىخا .
قةرتفت ٌا ٝل ٔتّ اٌّي ا طؤٔق إذ مل ٖ دمٕق ٌصٗح ٛا ّٗ وٍأ قلداقٖأ .ٛكدناٌأ
قسٍ ي ذلأل قلٕقتو حنَ ٍِ اسا ذقُ ،و ذق سٍمعن ٍِ ك؟ ٌٍاظا وعٌٕ ٛقلمجٕٞ؟د
أأ ِ ق قا تف ،ك ْٗ ،مب تٕتا فاغ.ٛ
أأ ِن قا ٌ ؟
أأ ِن ٖٕتا حني آ ا؟
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أأ اُ ٌاحىن ونن قر اَٖ.
أأ احا ٖاحىن غعٕ ئ قلعٗيف إذق ٔتا
أأ لكٍْ

ات ي.

ا وَ قلٕطَ.

أأ ٔطَ قلم اق ٞحٗث جيأُ فاغ ٛافضن لمعٗيف.
أأ سٗأ ،اٌت تاغف .مل ٖكَ ِ ق وٕقمأل ي قلداقٖ.ٛ
قةاكا لُٕ سٗأ .ك ء ٖدك٘ ٔ ،صإٔئ واّأا  ،قأ هو دٌأا ،ٝكأ ثن ٖدحأث ةأَ
وصأ حلْ .ا تأأاَٖ اُ قحلكٕوأأ ٛمأأف وّاىأأ ٛأ ٕ مني قلأ َٖ ٖأأاٖأُ وكٍأأ ٛاةى اأ ؟
حنَ ق ٕ مني اكنأا ق اضأا َٖ أ جيأا .ٙقلاأ تا فأع اسأع ٓ .اغأح ب ق ّأَ قحلأاٚ
فعٕق اسع ِي .قلع ومُٕ ي قل ط ع قخل ص فعٕق اتٕ ِي .ف ط وأَ ٖا ىأ ٜقتدأ ي وأَ
قلألأأ ٛقضمأأل ء مأأْ اكنأأا وأأَ ةنأأا وأأاقئ .حنأأَ ٌ أأِّٗا ةجمأأ ٛقلألأأٔ ،ٛمفٌأ ٖاأأٍعي
خبفقتّ  .قلعاقل ِ٘ ٛقلغاق ٞقل  ٙجيىع قلٍ س .ةٍاو تغٗأ قلعاقلٍٖ ٛماط ة ا قلٍأ س،
ٖ ٌاٝد.
أأ غد ح قخلف ،ا ٕ وّ  ،اٌ ٌا.ٝ
أأ ... ... ...
أأ قلغال ٖ ٞأامحن ٔ ،أأ قلعأٗيف تطأ فٌ .مكأا ل أماِ .أن قلماغأ ٛتأ قه
وا حٛ؟
أأ ... ... ...
أأ إ ،ٙا ٘ ،كاقي ،ا ٘.
أأ سفسن لٍ ا ٕ وّ ءةٕ ٚل ٖ تْ ٍِٔ ،ك ٌطمأ قلمجٕ .ٞلكٍْ قساغاب اُ ٌدحث
ةَ وك ُ ةٗيف ٔقلٕطَ ٖاع ف.ٜ
أأ ِ وٍ قإل ِ ب .لكٍٍ ٌاع ف ٖ .ٜن قلم ء طاقي وَ قإل ِأ ب .لأاٍٖ تأٗيف
ح ب قإل ِ ب ِٔ وْ ،لكَ وَ سٗح ب قلم ء؟
أأ اساطٗع اُ اغاف اٌٍ مف ق ء َٖ ةم ٜحم  ٛقلم ء إذق ة اٌ قلع ً.
أأ ي أفٍ  ،قألون وع ٕء ةم ٜقلاٟٗر.
أأ ا ن ٜاُ تؤتن قحل

ئ قل ٗ سٗ ٛقحلىم ٛةم ٜقلم ء طٕٖالي.

أأ سٗكُٕ مثَ ذلأل ف ءح ي.
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أأ اٌ ا ق لاٟٗر.
أأ إذُ ذق قل ما؟ قل ما وغ وا .ٚحنَ اسا .ٚمل ٌا س ت فِ ي قألطم ه.
أأ ه  ٍ ٟٗطٕٖن ،وَ ٖعا واٖ ٜعمَ قحلاب ةم ٜقلم ء؟
أأ و ءقً مث ٛاون ،مب ق ٌاظ افضن .تٍرَ ساضطاب ء قس ٛقألطم ه.
أأ لكَ فاغّي ساكُٕ افضن.
أأ ك ٌأل ة وت ةم ٜقل ما.
أأ ٖٕتا حني آ ا ي ونن أفٍ .
ٌٍّٔ ،عا
أأ ي كن ح ه ،لاٍٖ ٔقت لٍا س قألوا ا ُ

ا ٙقألطم ه.

أأ ِ ٓ تضحٗ ٛوَ اتمّي لا ت ٛقألٔىلٌ .ا ،ٝتعافني حدٍ ٍّاٍ اٌت ٔاٌأ  .اممأأ
قلظَ لأَ ٌعىأن فّٗأ ٍِأ ك .مل ٌعأا قأ ء َٖ ةمأ ٜتأ وني ح تأ تّي قألس سأِٗ .ٛأ ق ٖمطأا
قميب.
أأ ِن تناب قل ّٕٚ؟
أأ ِن اةاِ ؟
ٌّضت ٌا ٝتن ٓ ق ٟمٛو داٌت ٌ ءِ قألطم ه ،س ةا اي ك ك ٔ اٖض يد.
ماف سٗأ ي افكأ ٓ .سأكٍْ أعٕ ماٖأأ .تصإٔ اٌأْ ٍٖمصأن ةأَ ٔطٍأْٔ ،اُ
اٌ جاْ تاى فٔ ،اٌْ ٍٖ ٔ ،اٌْ حب ت ٛإىل طدٗأ.
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اْتٗت اذتسب.
ْبأٌ أقاّ ايدْٝاٚ ،مل ٜكعدٖاٚ ،تطابكت ٚناالت األْبا ٤يف ْكً٘ ٚحتً.!ً٘ٝ
تساقؿتتتت ةس تت ٌ١تتترز ٠مًتتتٚ ٢هتتت٘ ستُتتتٛوٜٚ ،ؿتتتٌٗ غتتتٛم يف مسٚقتتت٘ ،ةًٝتٗت ت
محاضٜٓٚ ،١دةع َع ض ٌٍٝبػس ٟاحندز حن ٛاملد ،١ٜٓمل ٜطُع حتترٜسات تعمُتت فاةتت١
فجٛيتٚ ،١ضتتسمإ َامطت ٞمٛوٖتتاٚ ،أاتتست أٚاَتس ْٚتتٛاٖ ٞهعًتتت مبتاز ٠املدٜٓتت ١هتتس
َٛت ةال تغسم ) وازه ١بني ايٓاع َثٌ ايتحٚ ١ٝايطؤاٍ مٔ األ ٛاٍ.
امتعٖا إغامات برزتٗا ْفٛع وْٚ ،١٦ٝزمتٗا ْفٛع فا٥ف ١بس.١٦ٜ
ٚؾتتُِ مًتت ٢املكتت ٞقتتدَادٚ ،التٛهتتد قتتَُٗ ٠ٛتتا نتتعت تطتتت ٝع َٓعتت٘ َتتٔ ز ٜتت١
املدٝ ،١ٜٓث ٚيد ٖٓاىٚ ،غ ّٚ ،ن ّٕٛأضسٚ ،٠ال ٜٛهتد فتع َُٗتا جيتا عًت٘ ٜؤهّتٌ
تًو ايس  ،١ٜةُٓر ضبع ضٓٛات مجاف ٜٓتظسٖا....
اضتعإ نطس َػا ٠بداٚ ،ٞ٥مع فٓدقاد ٛ ٜم املد.١ٜٓ
"شُزِع ارتٓدم َتفجسات ٚأيغتاّ ٚقتت اذتؿتاز"ُٖ .تظ يصٚهتت٘ٚ ،ؾتُت تني باْتت
املد.١ٜٓ
ٖاي٘ َا زأ.!٣
وَاز ٖا ٌ٥يف ايعُسإ ،صٕ  ٜغت ٢مًت ٢ايٛهت ،ٙٛأ ٝتا ٤نتبل ٠ؾتاٍ ٚهتاٍ ةٗٝتا
ٖتتالىٌ وػتتً، ّٛتتٚ ،ّٛأ ٝتتا ٤شايتتت بٓاٖ تا ايتحتٝتتٚ ،١مُِتطتتت َعاملٗتتاَٚ ،تتٔ ضتتًِ َتتٔ
ارتساب اضٛوّ ٚهٗ٘ٚ ،تبديت َالست٘!.
* مُس اذتُٛو ت أو ٜضٛز ٟت مك ٛاحتاو ايهتاب ايعسب ت مجع ١ٝايكؿٚ ١ايسٚا َٔ ،١ٜأمُاي٘ امل بٛمتَ ١عتسا
ايؿح ) ٛقؿـ َٓػٛزات احتاو ايهتاب ايعسب .2102
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ٚاهٗتت٘ تتاهص َطتتًه ،أهتتع ٙمًتت ٢ضتتًٛى هتسٍ ستتتدو ،قتتاو ٙاملُتتس إ وزب ٜتتٛاشٟ
ايفسات.
ٚهتتد ايفتتسات مابط تادٚ ،قتتد اْٗتتازت هطتتٛزٚ ،ٙأَٛاهتت٘ ْصقتت ،١تستفتتعٚ ،تتتٓ ف
بعؿب....١ٝ
ٜػتتتعس ستُتتتٛو بكتتتٝل ايٓٗتتتس ،ةُ ًّفتتتات اذتتتتسب أاكًتتتت ناًٖتتت٘ٚ ،يّٛاتتتت هٛةتتت٘
بايطُ ّٛبعتد إٔ نتإ ٜفت ٝفتلدا ٚبسنت ١مًت ٢ضتٗ ٍٍ ٛفتاٚز ،ٙةتصنتْ ٛباتت دا ٜتػتّٗ٢
ايٓا،س فكست٘.
رة٘ ايدزب إ غازع املٓؿٛز ،وابت ستالت ايػازع ايتجازٚ ،١ٜتالقت ايبٓاٜتات
احملسٚقَ ١ع أفٛاتٗا املدَس ٠بفٛق ٢مجٝبٚ ١مػٛا ١ٝ٥وسٜب.!١
ٜطٛم٘ أمل يف وافً٘ ،أفف ٢ذيوٚ ،اف٘ ؾٛب ايػسم قاؾتداد بٝتت٘ ،متع تازات
ضتتٝا ايدٚيتتَ ،١ا تٌّ بٗتتا أاكتتٌٚ ،أَ تسّ ،سا٥تتل ْٛٚا٥ت ٚفسا٥ت  ،ضتتً ْٗٚت ٚفطتتا
ٚتدَل ٚختدٜد ٚتهطل.
تتتت يتت ْٗ ٛت املٓؿتتٛزٚ ،زأَ ٣ا تٌّ بتتتتتت أَلتتت٘ ايعباضتت )١ٝال انتتت ٣ٛبتتا ِّٚ ،قتتاٍ
يطٝا ايدٚي ١ايك ًتل مًت ٢قًعتت٘ يف ًت ٜٚ ،سٜتد إغتعاٍ ايهت ٕٛوكتبادر نٝتا حنتازب
هٛازح َٔ دٜد بطٛٝف أقٓاٖا ايكتدّ ؟ .قبٛزْا أز ِ أٜٗا ايكا٥د ،ةازقدْ قسٜتس ايعتني،
ٚال تٓٗ .
ٚيتّٓٗد ضٝا ايدٚي ١ما٥عتادٚ ،تتسى املٓؿتٛز ٜسؾتد ضتٛز
معٓ٘ تٗػٚ ِٝتدَلٚ ،ش فت إي ٘ٝنثبإ ايكُاَ.....١

اقتس ٠ايسغتٝد )ٚ ،قتد

واز ذيتو يف ْفتتظ ستُتتٛوٚ ،تتتابع بأضتت ٢تتني زأ ٣املدٜٓتتَ ١كفتتس َٛ ٠ػتت ١تتتَ ٔ٦تتٔ
ادتساح ٚايعصي١ر ناْت املدٚ ١ٜٓازة ١ايظالٍ ،مٝب ١املكاّٚ ،أقحت نٗا أغباح!!!.
ضٛاتس اجيٓت ٚتتساب ،فٓتاوم يف ايطتا اتٚ ،بٝتاوز أْكتال يف ايػتٛازعٖ ،كتاب
زناّ بني املٓاشٍ ٚهباٍ اّ ٚأوواٍ أضالى ٖٝٚانتٌ ليٝتات ٖاهتدَٚ ،٠تسٚز َتك تع
دتٓتتتد ةتتتٛم مسبتتتات َؿتتفّح ١بتت ادتتتت ٛاؾتت ابادٚ ،أضتتتساب وٚو ٚهتتتسذإ ت ّتتتسو يف
ط  ١حتت األْكال...
اذتفسٚ ،زٚا٥ه بكاٜا هثث لوََ ١ٝتف ّ
حي ّٛةٛق٘ زف وسبإ ْاملٜٓ ،بح٘ نً بدٜ ٖٛٚ ،ٜٔتًرذ بعظِ بػس!.
ٜتحتتتسؽ ايهًت ت بتتتٜ٘ ،تحاغتتتا ٚ ،ٙتتتَ ٛػتتتتت ايتتترٖٔٚ ،ال ٜؿتتتدم مٝٓٝتتت٘،
ةايسناّ ايرٜ ٟسا ٙميتد َدّ ايبؿسٚ ،ي ٛةِسِؽ مل غاضع ايبٝد.
سف اتصاْ٘ أملٜ ،كت ٍٛيٝتدزأ تػتا َ دا ٜٓاٚغت٘ر ايعتٝؼ يف َدٜٓتَٓ ١هٛبت ١أنتسّ
َٔ ايعٝؼ يف شتُٝات ايػُاٍ.
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فاٚش ضٛاتس ايرتاب يف َتدفٌ ازتت٘ ،ناْتت ايطتٛاتس مسٜكتَ ١ستفعت ،١بؿتعٛب١
فاٚشتٗا أضست٘.
نابست شٚهت٘ ،تغًبت مً ٢تعبٗا ،ز  ١ٜبٝتٗا ٖ ٞايػاوٌ األِٖ ا.
ٚؾًت إ ايبٝت ب.٢
متتا ٜٔستُتتٛو ايبٝتتت َتتٔ ارتتتاز  ،مل تتد ةٝتت٘ َتتا ٜس ٜت  ،متتدو َتتٔ وٚز ادتتتلإ
تٗدَت ،تٛقع ٖراٚ ،قاٍر إْٗا اذتسب اي ا ٓ ١تٓثس اجملُّعٚ ،بصم املُصم.
متاو بؿتس ٙإ بٝتت٘ ،أبتتٛاب وسةت٘ َفت ٛت ١بفعتٌ اْفجتتاز ،أ ٚةعتٌ يتـٚ ،ايطتتكا
ٜرتبع مً ٢ادتدزإ َطتكسادٚ ،ادتدزإ اابت.١
بسقت ةس  ١أَاَ٘ ،بٝت٘ مل ٜتٗدّ.
برت ةس ت٘ مٝاطٌ يف ْٗا ١ٜايػازعٚ ،هدت مجٛش هث١د َٗرت ١٥يف بٝتٗا!.
أفع ٙمابس َٔ اذتاز.٠
ٚيٛي ١أفس ٣تٓاٖت إي َٔ ٘ٝغازعٍ لفس ،تتًٖٛا ؾسفات تر ٜاذتدٜدٜ ،كت سب،
ٜهتترّب أذْٝتتت٘ ،يهتتتٔ زهتتالد ٜٗتتتسٜٚ ،ٍٚكتتت ٍٛيطتتتاٌ٥ر مثتتتسٚا مًتتتَ ٢كتتتع ٠مجامٝتتت ١يف
اذتدٜك.١
تتُتِ شٚهت٘ر أبعد اهلل ايػسّ.
ُٜكؿ ٞاقت سابٜ٘ٚ ،تأَس أضتست٘ بتايتُسنص يف ايػتازعٜ ،هػتا ةطتح ١ايبٝتت،
ٜفتؼ مٔ أهطاٍّ وسٜب ،١تبد ٚايفطح ١ضًٚ ،١ُٝغجس ٠ايصٜت ٕٛتٓتؿت ةٗٝتا ،ؾتا بٗا
ايٓطٚ ،ِٝامتٓ ٢بٗا امل س.
اضتبػسٚ ،تػجّعٚ ،ةتّؼ ايغسف ،ال ٜٛهد َا
املعتاوٜ ،٠داسٖا ايعجا .

ٝا ةٗٝاٚ ،ستتٜٛاتٗا يف شٚاٜاٖتا

هسم ١ةسح تطًًت إي ،٘ٝضًتِ ًَع مفٛيت٘  ٢ًَٗٚؾبا.ٙ
ٜٓاو ٟأضست٘ ،تتأيل شٚهت٘ ةس اد ٚتتٖٛج مُأْٚ ،١ٓٝتدفٌ إ امل تب قاً٥ت١ر نتٌّ
مل حي مػ٘.
أّٜدٖا بٗص َٔ ٠زأض٘ ٚ ،س إ أٚالو ٙيف ايفطحٚ ،١نٌ َِٓٗ ٜعاٜٗٓا ب سٜكت٘،
ٚحيًِ بطالٍّ ٚأيعاب.
تًك ٞشٚهت٘ ْظس ٠مً ٢األٚاْ ٞاملٓصي ١ٝا اَد ٠حتت ايغباز ،بتدّ ٜتدٖا إ ايتعاو،
ةُٗ ًٝا يغِ ٜٓٚ ،ثس وَاوٗا مً ٢األزل!.
ٜطُع ستُٛو ؾٛت االْفجازٜ ،ػعس إّٔ قًب٘ اقتًُتع َٔ ؾدز.ٙ
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ٜكتعد األزل َرٖٛالدٚ ،قد اهتُع أٚالوٛ ٙي٘ ن ١َٛذمس ٚاضتفٗاّ ٚوٖػ.١
ٜٓاهِٗٝر زا ت أَهِٚ ،أْا ايطتب  ،اضتتعجًت ايعتٛوٚ ،٠مل تعتتد مًت ٢شتتايف
َٜٛاد.. .
ْد.٣

امت ابٓتت٘ ْتدٚ ،٣قتد متاْل ايتدَع فتتدٜٗار نتِ بٓٝتت إٔ  ٜت ٍٛبٗتا املتدٜ ٣تتا
حيا ٍٚايٓٗٛلٜ ،تجرّز هطد ٙباألزلٜٚ ،طتغسق٘ ايٛه.ّٛ

حيكتس بعت املتتاز ٠ةتتساوٜٚ ،٣تكتتامس ٕٚبعتد ذتظتتات َثٓتتٚ ٢اتتال يف ٚقتتت تٓتتديع
ؾتٛز أَاَتت٘ٚ ،تتتتٛا الذمتت ١ازقتتٜٚ ،١تصيتتصٍ قًبتت٘ َتتع نتتٌ ؾتتٛز٠ر ٛؾتتست املدٜٓتت،١
ٖٚاهت أقا ٌٜٚشتٝف ،١ة س زٖبَٛ َٔ ١ت ستتُتٌ يف تسب قتسٚع تأنتٌ األفكتس
ٚايٝابظ
ٚناْت ز ً ١ارتسَ ٚسّ ،٠وةع ةٗٝا َدفسات٘ ملٗسب ٜسغد ٙإ مسٜلٍ لَٔ.
فدم٘ املٗسبْ ،كً٘ إ بسٍ َظًِٚ ،قاٍ َػلاد إ أْٛازٍ بعٝد٠ر َػْ ٞؿتا ضتام١
مً ٢األقداّ ،تؿٌ أزل األَإ.
َػتت ٢ستُتتٛو يف ايعتُتتٚ ،١ةتتٛه ٧بٛغٛغتتات ٖٝٚانتتٌ تتتدبّ فًفتت٘ ،هتتاّ ةُتت٘
ن سٜدٚ ٠قعت يف ة ٍ فبٝث.
ٚازتاح ني مسف إّٔ ا ٝانٌ فُدتمت َثً٘ٚ ،ق ٌٝا َا ق ٌٝي٘.
ضازٚا ض ١ٜٛيف غعاب ٜطّٛزٖا ارتالٜٚ ،٤ب ّٓٗا ارتٛف ٚايغُٛل.. .
مًتتع ايفجتتسٚ ،مل تكتترتب األْتتٛاز ،ةتتا تُٛا بتتٛاو هتتاف َتتع ايكتتٛازف ٚايصٚا تتا،
ٚبُعٝتتد ايغتتسٚب حتسنتتٛاٚ ،قبٝتتٌ األْتتٛاز قِ ترتف بٗتتِ نتتس ٠يٓٝتتَ ١تتٔ َسن تصٍ إ لفتتس،
ٚادتسّ ض َٓ ١ْٛامكِٗ.
ٖٚجعٛا يف َسَ ٢شتَ ٍِ ٝعتصٜ ٍٚتٛاش ٟاذتتدٚو َتع ايترتىٚ ،حتًُتت شٚهتت٘ َعاْتا٠د
مؿتتٝبٚ ،١نتتٛاِٖ هتتٛع ٚبتتسوٚ ،مل تتتتأةاٚ ،أذ تتِ تتتصا ِ يٓٝتتٌ زوٝتتا إوااتت ١أَتسّ َتتٔ
ايعًكتتِ ٚ ،فٓتت ١متتدع أقطتتَ ٢تتٔ اذتجتتسٚ ،مل بتتتع ٚ ،ف تتا ايكٗتتس ْكتتازتٗاٚ ،مل
تٗتِٚ ،بامت ًٗٝا يػتسا ٤وٚا ٤يتدا ٤مل تسومت٘ َطتهّٓات أمبتاٖ ٤تالٍ أ ٚؾتًٚ ، ٝمل
تترَّس.. .
ٚزأت َثًُا زأ ٣نٝتا حتٛيتت قتس ٣ادتتٛو إ َٓتاف زتدبت ،١تتطتَ ٍٛطتامدات
َتتٔ ٖٓتتا ٖٓٚتتاىٚ ،زأت نٝتتتا ٜتتتّ ٛؼ فتتاز األشَتتتات ،ةرتتفتتع األضتتعازٚ ،تتتتٓ ف
األمُازٚ ،مل تُحبط.
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ٚبٛةا ٤شٚهتْ ٞتاوز تبازنت٘ تني ٜكطتِر ٚاهلل ضتأمٛو إ َتد ٜٓيف ايٝت ّٛايتتايٞ
إلٜكاف ايكتاٍٚ ،ئ أْتظس إذْاد َٔ أ د.
ُٜٚػ ٣ٛمًْ ٢ازٍ ٖاو١٥ر بتّ ايؿاي ٚاملؿًٛب ٚادتايد ٚاجملًٛو.
ٜػل األٚالو إ امل ب ٚ ،قد ةكد ٚاهٗت٘ اذتجسٚ ،١ٜايت ٣ٛضكف٘.
ًٜتكط اذتكٛز أغال ٤املسأ ٠املدَاٜٚ ،٠ػتُ ٕٛاذتسب َٚػعًٗٝا.
ا ٍٚايٓ ل ،تعثّس ،اضتٓٗ

مصَ٘ ،فاز مصَ٘.

ٜتكدّ أ دِٖ َٓ٘ر قِ ٜا زهٌ ،نٌ أضس ٠ةكدت مصٜصاد مًٗٝا يف ٖرا ادتٓ.ٕٛ
ٜٛاض ٘ٝاإٍر اْتب٘ ألمفايوٚ ،شٚهو يف  ٌ،ارتًٛو إٕ غا ٤اهلل.
ٜطتُس لفس ٕٚبتكد ِٜمبازات ايعصاٜ ٖٛٚ ،٤ت ػّ ٜٚ ،ػح ٚهٗ٘ٚ ،تتد غفت٘
ايطفًٚ ،٢تتطع دقتا ٟٜٛٗٚ ،ٙمًٚ ٢هٗ٘.
حيٛقٌ اذتكٛز ٚتتد س نًُاتِٗ ف٢ر ٜا زب نفاْا َٛتاد ،غبعٓا ،غبعٓا.
ٚفُتتع ْتتد ٣إفٛتٗتتا ايؿتتغاز ،تًتتٛذ بظتتٌ ايػتتجس ،٠تتتٓح ايػتتجس ،٠حتتكتتِٓٗ
أوؿاْٗاٚٚ ،زٜكاتٗا ارتكس تالَظ فدٚوِٖ ،بطه وَٛمِٗ....
ٜٚتتسن لفتتس ٕٚإ ايػتتتازع يعًتتِٗ تتتدَ ٕٚطتتعفاد ،تستتتتد أبؿتتازِٖ طتتتل،٠
ةايػازع َكع ٠نٝ٦بت ،١ال سنت ١ةٗٝتا إال يصٚا بتع مجتا ٚوبتاز ستُتس ٜٗت ّ بتني ذتظت١
ٚأفس.٣
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َع اْبالجِ خٛٝطِ ايفجسِ األٚىل ،ناْتِ ٜدا ُٙقد ف َسغَتَا َٔ نٌُِّ َا بَُِِٗاا َأ ،ا ،
ٚباتَ اخلًٝطُ َتجاْطاً جاٖصاً يًتَّػه...ٌٝ
نإَ ٜثابسُ بٝك ٍ غدٜدٍٚ ،تصُ ٍِٝبازعٍ عً ٢إٔ ٜطهبَ َا بسٚحِِ٘ َٔ مجااٍٍ ٚتاٛمٍ
ٚٚجدٍ ،يف ٖرا ايصًَّصاٍِ يُِٝخِ ًَُ٘ٝعجَ ً١ٓٝأ األِِ ٚاُُبَازَحَا ،١مُاَِّ متىل لثااٍٍ ْاا،لٍ بهاٌِّ
َفا ِتِٔ اجلُاٍِ َٓٚاحِ ٞاخلًَل...
عٌَُ يفرت َٔ ٍ١ًٜٛ، ٍ٠حٝاتِِ٘ َع ٖرا "ايصًَّصاٍِ – ايتُّساب"ٚ ،ال شاياتِ ٜادُ ُٙايُٝطاسَ،٣
حتتفظُ بريو اجلُاسِِ ايَٛغاِِ ،متماسَ تًاوَ اةا ما ِ١ايب ٝادٚ ،ِ٠ايا أااابَتُِ٘ يف متحاد ٣أََُّااتِ
َ ٞأ
بهاٌ َاا أُٚتِا َ
ِّ
عدٖ ٚرا ايتُّاسابَٚ ،أ َِٜٗٛاا ،أقطَا َِ إٔ َٜصُاُ٘ َْ ٛ
ى َع اي دُِّ ،ٚ
اُ از ِ
اسعَ حٝاتَ اُ٘ خل اطا اياادِّفَاعِ األَاااََ ٞااا بك ا َٞح ٝااً ،تااسىَ نًُاَّٝتَاا٘ ،ايفٓاإَٛ
قُااٚ ،ٍ٠َّٛإِٔ ٜها ِّ
االحتٝا َ١ٝ،يف اجلٝؼ ذيو اي ااّ ،قادََّّ ً،بااً
َّ
اجلُ ،١ًٝيف َػلٚ ،بدٍَ إٔ  َُٜٞٗٓخدَتَُ٘
يًتَّطَُّٛعِ ،يف اي اّ ْفطِِ٘ اير ٟفكدَ ف ٘ٝأ َب َِِٜ٘ٛمتمسَ االجتٝاِِ ايػاغِِِ ُد ١ٜٓايكٓٝطس...٠
ت اودْا ،١أ ٚأٜاا َّ
زابَطَ َع فصا ًِِ٘ٝاُُكا تا ٌِ غاٗٛزًا ،اٛاالً ،ناإ ُُٜيا ٞفٗٝاا أٚقاا َ
قٜٓ ،تكٝا٘
متجاشا ِت ِ٘ ايكً ١ِ ًٝجداً ،بٌ ٚايَّٓاا ز ،٠يف األز ِايٝطا ،ِ١باحثا ًا عأ ُغيَاا ٍز غات


ٖر ٙايكص ،١بأحدامٗاٚ ،اي نتبتٗا َأ ٚحا ٞاخلٝااٍ عًا ٢إٔ ٚقاٗ ٥اا حادمت أمٓاا ٤حاسب تػاس ٜٔضاب ٓٝات
ايكااسٕ آُصااسّ ٚ ، 3791متذ باا ٞأفاجااأ باألحااداا ْفطااٗا ْ ٚفااظ غ صاا ١ٝايبطااٌ ٚقااد اضتػااٗد ٖٚااٜ ٛصاآع
لام َٔ ٌٝايسٌََ ٖٛٚ ،دٜس َدزض ١يف ايطاحٌ ايطٛز ،ٟاضتػٗد أمٓا ٤تأ ٜت٘ اخلدَا ١اإليصاَٝا ١متباإ األشَا١
 ، 8132ب ااد دماتاا٘ َاأ جااس َ ِٚااازى ضااجٔ حًااب اُسنااص ٟايػااٗمٖٚ ،٠اا ٛأحااد أبطاااٍ َطاااز"نٜٛسع"
اي طهس ٟايطٛز ٟأٜياً...

* قاا َٔ ١ضٛز.١ٜ
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ب ٓا َٔ ٍ١ٜأج ٛأْٛاعِ ايتُّسب َٔٚ ،١خمتًِفِ أيٛاِْٗا ممَّا جت ُ ٛبِ٘ األز ُٜ ،تػََّٗا ،ُٙيٝهَٕٛ
َا َّتَُ٘ ايسَّٝ٥ط َ١يف َُخرتَفِِ٘ ايبِدا ِّٞ٥يف اوَٛا ِ٤ايطًَّلٚ ،حاُا ٜٓتِٗ َٔ ٞعًَُِ ِ٘ ايفِّٓ ِّٞاُُاتكِٔ،
ظ ايابال ِ ٚ ،يَٝتَخَا ٍَّٛمتىل
ي ُ ُ٘ عًَٓ ٢صَّا ِ ١ااٛاز َ ٜقدٍا ٍ ١يٝأخار حصَّاتَ٘ َأ با ِ
نإ َ ٜ
أٜك ْٛاَ ٍ١ااع ايااصََّٔ ،تأخ ارُ َهاَْٗااا متىل جاْ ابِ أتسابِٗااا يف خمصْاا٘ ايطِّ اسِّ ،ِّٟزٜثُااا تٓتٗااٞ
اةسبُُٓ ُ ٛ ٜٚ ،صي٘ ٚألٌٖ بٝت٘ٚ ،جلاَِ َتِِ٘ٚ ،يكسٜتِِ٘ اي ٜك ّٛفٗٝا حمرتفُُ٘ اجلُ...ٌٝ
ِ ٜهٔ حي ِدعُٚ ،ال حت ٢ايكا َ ،ُ٠ت ٢ضتيعُ ٖر ٙاةسبُ أٚشازَٖا ،قاايٛا غاٗس،
غااٗسإ ٚحتا ُداُ ايتَّطاا ،ُ١ٜٛيهاأ َااا َاأ تطااٚ ،١ٜٛال ٖااد َ٤ٚةااسبٍ ،اجلبٗاااتُ َػاات ً،١
ٚايتُّسابُ ٚحد ٙاًُجأُ ٚاُالذُ ٚاُآٍُ ،حٝثُ ُٜفَسِّغُ َا ب٘ َٔ ٚجدٍ متىل أَِّ٘ ٚأب ،٘ٝحبٓٓٝا٘ متىل
ت زٚحُُ٘ َأ اإلٍاإ با٘ ،ايتُّاساب ايارٜ ٟياُِّ
ه ِ
ٖرا ايرتاب ايرٜ ٟدافع عٓ٘ بهٌِّ َا ًَََ َ
األحبابَ ٚاألعصاٚ ٤اإلخ ،َ٠َٛمتخ َ٠ٛايدَّّ ٚايٚ ٔ،ٛاُصم...
"ااافٛإ" ...تً اوَ ايػُّ ا ً ُ١اُتَّكاادَ ُ٠اأ ايطاُُااٚ ِِٛاُٖٛب اٚ ِ١اياارَّناٚ ٤ايفطااس ٠ايَّٝٓ،ٛاا١
ايطًَّ ٜ ِ ،١ُٝسف يف حٝاتِِ٘ ض ٣ٛاألز ٚايطِّالِ ٚاُُختَ َسف...
ٜتفخصُاُ٘ بهاٌِّ جٛازحِاِ٘،
نإَ نٌُّ لثاٍٍ ٜصَٓ ُُ٘ ٚخياًكُُ٘ ب ٜدَٜ ،ِٜ٘كرتبُ ََّٓ٘ ،
ق ٖاادَّ ُٙاي ػالُٜٚ ،اات ِّ ٟياا٘ ايتَّخَّٝاا ١ايدَّاُ٥اا ،١عًاا، ٢سٜكتاا٘،
ٜتأًََُّاُٜ٘ ،ااد ٚزُ حٛيَاُ٘ نصااٛيف
ٜطهُبُ فٚ ٘ٝاَّٝتَُ٘ األخمٚ ،٠نأَُّْااَ ،تاأمِّساً بأضاا،م اخلًَالِ األٚىل"َٜ ،ا ُّ َٛياٜ ٛب ثُاُ٘،
يٜٓ ٛف ُ ف ٘ٝغ٦ٝاً َٔ زٚح٘ فٝطتخ ٌٝنآ٥اً حٝاً...
ذاتَ َطااَ ٍ٤أ أَّٜااّ حُصٜاسإ ايكا٥ظا ،١حٝاثُ ايػَّافلُ ايادَّاَ ٞخييِّابُ خادَّ ايػَّااُظِ
اوازباٚ ِ١زا َ٤ايااتِّالٍ ايػسبَّٝاا ،١نااإ عًااَٛ ٢ع ادٍ َااع عسُٚضِاِ٘ األز ِ ايا ْاارز وااا لثايَ اُ٘
األخمٚ ،اير ٟأَي ١ًٝ، ٢فرت ٠خدَت٘ يف آُ ِِ٘ ،يٝه َٕٛغاٗٝدَ فادا ٍ٤حبجاِِ ايا...ٔ،ٛ
تتطاااَ ٢زٚحُ اُ٘ َااع نااٌ خفك ا ٍ١يً ًااِ عً ا ٢األز ِ اُُخَااسَّزٚ ،٠يٝهاا َٕٛاألقٓاا َّٛايثَّايااثَ
اخلايدَ :اجلطد  -ايسُّ - ِٚايتُّساب ،يف زابطٚ ١جدٍ ال تٓفصُِ عُساٖا أبدَ اآلبد...ٜٔ
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ناْج ايٝكظ ١تٛغٌ بايًٗٝبٚ ،ايٛقج ايالفح ٜٗبب ْاغبساج زفافب٘ ايبر ٟتاْ ٛبا ٙيف
تٛجا َٔ املدزضبٚ ،١خبسص ايثالَٝبر قآًبا ٜثبدافاٖٚ ،ٕٛبِ ٜثٓػبكٕٛ
ؾٝف املد ،١ٜٓخسزٓا َّ
ٖٛا ٤االْطالم .ز ْا فُٝا بٓٓٝا:
"َاذا ٜٓثظس ٖرا ادت..ٌٝ؟!"
تابآببا اضا ٜببذ نٓببا قببد بببداْاٖا يف اخٓببا ٤ايفسؾبب ١الخب  ..٠ختببسص ايهًُبباح َببٔ
افٛآٖا َثٛتس ،٠قًكٚ ،١حنٔ ْثطبسَّم ل ُٖب ّٛاملاًمبَِٚ ،بٔ خبِ ْثٓبا ٍٚالضبدار اياايكب١
ايببي ٜاٝػببٗا ايببٛنٔ ،يٓٓثٗبب ٞل اخببثالف يف باببت الفهببازٚ ،اتفببام ضبب ٍٛبا ببٗا
اآلخس ،خِ مي  ٞنٌ َٓا باجتا ٙبٝث٘ ضاَالج تااٖ٘ٛٚ ،ازط٘ املخثًف.١
ا خببٌ يف ٖببايٝص غاُ٥بب ١نًمُببا اقلبببج َببٔ تًببو املٓطكببٜ ،١ثفببسم ايببصَالٚ ،٤ابكبب٢
ٚض ٝد ،٠اغِ زا٥طب ١املايب ،ٞاذٚة يف ازٚقثب٘ ،اجتب ٍٛربب زٚبب٘ .اغباس بٓبات ايطٛيب١
ؾاخا جا ٚاْبا ايبي خسزبج يثبَ ٟٛبٔ زضابٗبا ،تباز  ٞضافبٌ ٝ ٚبٌٖ ..با اْبا انب رثاثب٘
ايصاخببس ٠ب ضببساز ٚافهبباز تطببسم بٛاببب ١ايكًبببٜ .اببذ املهببإ ٜيثُ باج ...ي َببانٔ ٜثُٗببا..
ايادا ١ٜناْج ٖٓاٚ ،ايٓٗا ١ٜا ٜاج.
تطببُسح اَبباّ ؾببس غبباٖل ذ ٟنٛابببل رايٝبب ،١تؿ بفمطث٘ رٓٝببا ٟؾببا ٛاج ٖٚاٛن باج
اندببس َببٔ َببس .٠الزب ايببي بيببن فٛقٗببا ناْببج ازاج رسبٝبب ١نببا ٚ ،٠ضببانٛزًَ ٠طكبب١
بٗا ،نِ يااج يف اززاُٗ٥ا ٚاْا ؾغ ٚ ..!٠نِ يطهجٚ ،غ اجٚ ،بهٝج!.

* قاؾ َٔ ١ضٛز.١ٜ
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از زد ٟت يمفج َٔ غسف تسابَ ١ٝثاد ٚ ،٠اضد ٠يًُاٝػٚ ،١اخس ٣يًُؤٚ ،١ْٚخايدب١
دتُع اذتطبب ٚيبٛاشّ اخبس ،٣تهٓطبٗا زبدت ٞنبٌ ؾباا نهٓطبَ ١بٔ اياٝبدإ ،خبِ
تسغببٗا باملببا ،٤زا٥طبب ١ايببلاة املسغببٛؽ تببٛقع يف ْفطببَ ٞػببارس خاؾبب ،١فثط ببسْٞ
املطا٤اح بفٛاْٝظ تٓطش رً ٢يبٗ٥ٛا ضهاٜاتٗبا ،نُبا تٓطبش ٜبداٖا املاسٚقثبإ انابام
ايكؼ يف ْٗازاح ايؿٝف املػُط ،١حتج غسس" ٠شْصرتج" بٓفطس ١ٝالشٖاز.
ٖر ٙايداز ،ؾفاثٗا اآلٕ ٜد اياػسٚ ،اخلقثٗا ضفازاتِٗ ٚشضفج ليٗٝبا زسافباتِٗ،
يٓٝادل َٓٗا ٖرا ايآا ٤املستفع ،اآلخر باالْطالم .ازبط بٚ ٘ٓٝبني بٛٝت ٞايطٝٓٝب ١ايؿبغ ٠
ايبببي غبببٝدتٗا ذاح ٜببب ..ّٛنٓبببج اختٝبببٌ اياٝبببجٚ ،ازضبببِ ططببب٘ يف ذٖبببن ،خبببِ اببببدا
بثػببه ٌٝارتًطبب ١املؤيفببَ ١ببٔ تببساة َٚببا .٤باببد ضؿببٛي ٞرًبب ٢اياسٓٝبب ١املٓاضببا ،١تؿبباح
ٖٓدض ١املهإ َٔ ايطٗٛي ١نهإٖٓ ..ا غسف ١يًسًٛعٖٓٚ ،باى غسفب ١يًٓبٖٓٚ ،ّٛايبو
غسف ١ي نفاٍ ،ذاح ْٛافر ٚاضا.١
اشٖببب ٛنبببا اسبببصح ،اضبببا رًٝببب٘ فبببسضي ،واؾب بفملٚ ،اقفبببص يف ا بببٛا" :٤لْببب٘ ببببٝي
املٓثظس" ...يهَّٔ بٗسي ال تهثٌُ ٜ ،تٝ ٜ َٔ ٞاٗا راَداج ...رينٜٗٚ ،دّ َا بٓٝبج.
اؾسخ ،ابه ،ٞاض ٍ رٔ ضاب لٜرا ٘٥لٜا ،ٟفٝك:ٍٛ
بب "لْو تفٛقج رً."ٞ
افببس بااببباةٜٚ ،فببس بايطببًب ،ذيببو ايؿ ب ايببدخ ٌٝرًببٖ ٢ببدٚ ،ٞ٥ٚاضالَببٞ
ايطفٛي ١ٝادتَُ ..١ًٝا ضدر نإ ٜثهسز نٌ  ٕٚ ،ّٜٛغباٛز َٓب٘ بفداضب ١ايثؿبسف،
ٚقاطبب٘ ..ضثبب ٢مي بب ٞايؿببٝفٚ ،اربب ٛل اًٖبب ٞيف ْٗاٜبب ١اياطًبب ،١ا ببٌ يف زابباي
ايهد  ،ايهد َٔ ايطاق ١يًُ  ٞيف َطاز ايااّ ايدزاض ٞادتدٜد.
ناْببج نسٜببل ايابب ٠ ٛل َػببل ضافًبب ١بايببرنسٜاح ،ارببب َٓٗببا ل رببا خببس،
ثًببف نببٌ االخببثال ف رببٔ رببا غا زتبب٘ٚ ،اْببا ايببِ يف خٓاٜببا زٚضببْٛ ٞاٜببا ايسزبب ٛيف
ؾٝف َكاٌ.
ذتظ ١خسٚز ٞاي َٔ َٞٛٝاملدزضبٖ ١ب ٞذتظب ١جتبرز ضكٝكب ،ٞاضبثاٝد َبٔ خال با
ايثازٜخ بثفاؾ ً٘ٝايدقٝك ،١لقف رٓبدٖا ًَٝباجٚ ،اضبس بارتٝباٍٚ ،ال ٜاٝبدْ ٞل ايٛاقبع
لالم زًا ١اآليٝاحٚ ،ؾخب اياُباٍٚ ،ؾبساخ ززبٌ ٜؿبدز الٚاَبس تاارباجٚ ..زٗب٘ َػبثاٌ،
ٜٚدا ٙال تهفمإ رٔ اذتسنَ ٖٛ ٌٖ ..١ثاٗد املػس ٚ؟ اّ ؾاضا٘؟..
َا ارسف٘ إ ايٛزخ ١بارٛا ايداز يٛاضبد َبٔ َكباٚي ٞاملدٜٓبٚ .١قفبج اْكمبٌ ْظساتبَ ٞبا
بني قاَث٘ ٚظًمَ٘ٚ ،ا بني ظًم٘ ٚؾٛتَ٘ٚ ،ا بني ؾٛت٘ ٚلميا٤ات٘ ...ؾٛز ٠ايسزٌ ايطباخط
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تلزببسص يف ببًٝي ،اتببٓفمظ ٖٛاٖ٤ببا ايٓاغببف ف ب خثٓل ،اربب ٛل املايبب ،ٞل ايببداز
ايكدميببٚ ،١اذتببانٛزٚ ،٠التببساةٚ ،ياببب ايطببني ،نببِ نٓببج بازربب ١يف ايآبباٚ ،٤نببِ
نإ بازراج يف ا دّ .ذيو ايؿ ايػك ...ٞايااٝد ايااٝد ،ايكسٜب ايكسٜبٖ .ا ٖ ٞقدَ٘
ايدكًٝبب ١ت ببغط رًببَ ٢طبباز ايثخبانس ،يثفًببج ؾببٛزت٘ َببٔ بببني ايؿببٛزّٚ ،دببٌ بببني ٜببد.ٟ
ٜٓا  ٜ٘اضدِٖ بؿٛح راٍ" :فازع" ..االضِ َاخٌ يف ايبرانس" ٠فبازع" ..لْب٘ ٖبٚ ،ٛنبإ
قبد تببٛاز ٣يف ش بب ١الٜبباّ ..يهببٓنٚ ،نًمُبا تاسفببج ل خببسٜ ٜٔػبباٗ ،ْ٘ٛا ٚؾببا فج
اْاضاج تثاازب امساؤِٖ َع افاا ِ ٜ ،ت ٞلي ٞبػطُ٘ ٚذتُٜ٘ٚ ،ك:ٍٛ
"فاًج َا فاًج ..لْوو تفٛقجو رً."ٞ
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عوض سعود عوض*
*

تفتقد احلٗا ٚمجالٗاتّا ،إذا افتقدٌا األون ٔاخلٗاه ٔاحلمي.

- 1كمىات٘ تمحٍّا الٍطىات الغافٗ .ٛذكسٖات٘ تطتفٗق ٔتعرب جطد ٙيف ٔقت وتأخرس
وَ لٗن فض٘ .أحببت أُ أمسأ وإٔت حبأٗأ ،أُ أوأن إم أ ىأا كأن كمىأ ٛقمٍاِأا.
أٔد تأأْ قمأأأ لٗحتفأأ٘ يأأْٔ ،لٗطأأذج وعأأْ الأأركسٖات ٔالأأدزٔذ ٔال أ ً احلمأإٔ الأأرٙ
حبٍا يْ .تٍألت اجلٕاه فعبقت األشِاز ٔالسٖاحني يف ضسٖس.ٙ
 ألأإٔ حبأأٗأ ىأأس أٌأأا ا ُ يف داز إٖأإٔا ٞتقأأدً الٕجبأأات ٔالٍأإًٔ ،التقٗأأت ٠أأاتاملشأأسدَٖ ويمأأ٘ ،أبأأعس ييقأأن يف رعأإٔات٘ ،يعأأد أُ درمأأت بأأّس ٙالتاض أ ٔ ،قأأد ٖأأختٗ
املخاض يف أ ٙحلظ ،ٛلٗظ وع٘ ٌقٕد كافٗ ٛألذِب إم طبٗب ٛتفحصأ أٔ إم وشأفٜ
راص ،وت م ٛم ٜاهلل.
ا بأسا  ،ٛضأتمدَٖ ٔضأت ٌٕني أ  ،أٌأا
 ٌ عي حبٗأب لقأد يسٍِأت داٟىأ كا أٌأ عحباج ٛأُ أمس وٕتا ،الر ٙميٍح القٕ ،ٚأٌا وأ دلىٕ أ ٛوأَ أيٍأا ٞالبمأد تعأسفٍّٗي
جٗداك ،قسزٌا أُ ٌداف َ جغسافٗتٍا ٔكساوتٍأ ،أُ ٌعٗد البطى ٛإم الشفآ ٔالقمٕذ،
ٔأُ ٌعٗد لبمدتٍا عسِا.

- 2فسغت القازٔز ٚوَ عسِأاٍ ،أدوا يأدأت الشأظاٖا ٔالقأراٟر ٔالسوأاص ت تأب
حسٔفّإِ .اجظ وتتالٗٔ ،ٛمسا ٞوبمم ٛيالدو  ،أوا الٍسًٕ فمي تعد ضاطع .ٛيف حضستّا
أرشأأ  ،رضأإٔا إزاد ٙحمأإٔ ٔمجٗأأن ،لعأأن اخلٗأأاه ٖطأأبر .يف دارمأأ٘ تٗأأازات ٔأوأإٔا
تعٕق  ،متٍع وَ وغادزتّا .أقبأ يف زكأَ قأٗق وأَ جّأٔ ٛفطأٗر وأَ جّأات .األوأن
* قاص وَ ضٕزٖ.ٛ
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وأأاشاه ٖسأدٌأأأ٘ ،حسوأأت مأأأ ٜأأدً إقأأأا تْ .أحأأأه أُ أضت شأأأر املطأأتقبن يعأأأني
احلاقأأأس .أٌظأأأس إم العبٗعأأأ ،ٛت تىأأأن الصأأإٔز ،ٚضأأأحس يف كأأأن و أأأأُ ،رأأأساذ
اإلزِأأأايٗني يف كأأأن و أأأاُ .تّأأأده الٗىاوأأأات ،فأأأخ سا أٌّأأأَ ٖشأأأازكٍ احلصأأأاز
ٔاحلصٍُٖٔ ،عني اخلساذ.

- 3ٍأأأدوا قأ أ سزتْ غأأأاد ٚأُ تغأأأادز أرأأأرت قمأأأأ ،ث أحأأأأه أُ أٍّٗ.أأأا أأأَ قسازِأأأا.
االبتباكات ٔالقراٟر ٔالصإٔازٖ تٍّأاه وأَ كأن جاٌأب ،أرأاا أُ هّأالِٔ ،أ٘ ال
تطتعٗ البقا ٞيف وين ِرا اجلٕ .طالبتأا أُ تسافقّأال لأَ أغأادز ٔحٗأد ،ٚعأس وعأ٘ ٖأا
ىسٍ ٔ ،دوا تٍتّ٘ احلسذ ٌعٕد ،أٌا ال أضتعٗ العٗش وَ دٌٔا.
 ملَ أتسك البٗت ٔاألزض ٔالتازٖ ٔاجلغسافٗا ٔاألح ً ٖاغأاد ،ٚأٌأا يأا  ،إوأا أُأوٕت ٍِا ،أٔ ضخظن بسس ٚصٗ ٛم ٜاالقت ا.
 لٍبقأأ ٜمأأ ٜاتصأأاه ك أ لن ٖأإًٔ ،يأأن ك أ كن حلظأأٔ ،ٛأمس أ وٍأأا وأأا ٖأأسٔأُمسعا آرس أرباز محم٘.

،

- 4أٔومتّا إم آرس ٌقع ،ٛمي أَ أُ تتسأشِأا دُٔ أُ تفقأد حٗاتّأا ،أٔ ميطأّا أٙ
و سٔٓ ،طالبتّا أُ تٍتظس ،ال لٕش أُ عسج٘ ٔحٗد ،ٚأراا مٗا.
ال عر ضخرس وَ ذاك امل اُ .زاقب
ٔأهأش اخلعس؛ أتصنُ يا.

جٗداك ،ضخجتاشٓ وتخفٗأٍ ٔ ،ٛأدوا ايتعأد

اٌطأأمت وأأَ يأأني ذزا أأ٘ ،أبأأازت يٗأأدِأ ،دوٕ ّأأا تسفأأد ضأإٔاق٘ البمأأد .ٚايتعأأدت
ٔدرمت وٍعق ٛو تظ ٛياألبأساز ٔالٍباتأات .لتبأد عأ وعسكأ ٛالبقأأ ٞالٍسأا .ٚةبإٔ وأس،ٚ
ٔة ظّسِا وسات ،تبتعد ٔعتبأ ١يف الظأن وأَ بأسس ٚإم بأسسٔ ٚوأَ ٌبتأ ٛإم ٌبتأ.ٛ
غايأأت فمأأي أ أأد أح أظك إال فقأأاُ قمأأأ .رفأأت مّٗأأا ،فقأأد وأأست حأإٔال٘ ضأأا ٔ ،ٛث
تتصأأن ،أٔ أ أأسا ٍّأأا بأأٗ٠اك .أحأأأه االتصأأاه ،وأإٔت ا ٗأأب ا لأأ٘ ٖعٗأأد األضأأعٕاٌٛ
وأأسات ٔوأأسات .الأأدوا ٞتغمأأ٘ يف سٔقأأ٘ ،لقىأأت الط أ ِٔٗختأأْٔ ،وأأمت امل أأاُ الأأرٙ
تٍٕ ٙاملغادز ٚوٍْ .ث أجد وا ميٍع وَ البحث ٍّا ،زاقبت حٕل٘ ٔاحلد الفاون فأذذا
ِأأ٘ ٍِأأاك ،تٍتظأأس الفسوأأ ٛاملٍاضأأب ٛلمعبأإٔز .شحف أتُ إلّٗأأا ٔٔد تّأأا ،فّىطأأت يف أذٌأأ٘
كمىات ال تٍطٜل
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 ايق ٍِا ٔأٌا ضخغادز ،زدال عاطس يٍفطا ،ل٘ اهلل.

األذ ،ٝأوأا إذا أوأايت زواوأ ٛفّأرا قأدز،ٙ

أزاقأأب ةسكاتّأأا ،وطأأمر ٖعالبّأأا أُ تقأأر ٔتسف أ ٖأأدّٖا ،ل أأَ قبأأن أُ ٖصأأمّا
ٔ قق وسادٓ ،وٍعتْ زواوات٘ وَ ذلا ...يف ظن لعمع ٛالسواص جنت يٍفطّا ،أوا أٌأا
فبأأدأتُ يأأالذاج . ،أأي االٌطأأحاذ ٔالفأأسازٔ ،غ أ يعٗأأد أأَ يٗتٍأأا زكع أتُ ٔقبمأأت األزض
قب ت د.ٚ

- 5يف البٗت فتحت اخلصأٌ ٛيدأت أتفحص ذلتٕٖاتّأا ،تخومأت فطأاتٍّٗا ٔأغساقأّا،
لقد تسكت كن ب٘ٔ ،ٞث تخرر وعّا ضٕ ٝذلفظأٖ ٛأد وأغ ٔ ،ٚقأعت فّٗأا ِٕٖتّأا
ٔوبمغأ اك وأأَ املأأاه ٖعٍّٗأأا يف المسأإٔٔ ٞالتشأأسد ،أبأأٗا ٞكأأي  ٚبأأدت  ،اضأأتٕقف فطأأتاُ
شفافّا ِٕٔ ٖصِٕ يمٌْٕ األيٗال ٔ عسٓٔ ،إضٕاز ٚأِدٖتّا لٗم ٛالصفاا .ملاذا تسكتّا ٔث
تخررِا؟
ِبت ٌطىات ارتمط عسِا يععس اخلصاٌأ ..ٛظمأت ٖإٔوني ذلسإٔش ٚيف الشأقِٔ ٛأ٘
تستب غسف ٛالًٍٕ حت ٜغدت أُي ّ ،ٛعستّأا يخزلّأا ٔشٍٖتّأا يعاقأٔ ٛزد ٔيقأدِا احلطأَ
ٔايتطاواتّأ ،أحادٖيّا ال ال تٍتّ٘ َ احلٗأ ٚاحلب ٔاملطتقبن َ ،واقٍٗا ٔٔاقعٍأا
ٔوطتقبمٍأ ،وٕق املسأ ٚالطٕزٖٔ ٛحسٖتّا ال ال غٍٍّ ٜا.

- 6املشسا م ٜداز اإلٖٕا ،ٞقسز ٌقم٘ إم وشأف ٜالتٕلٗأد ،بأادز ٚفسدٖأ ٛوٍأْ ،يعأد
أُ جا ٌ٘ٞاملخاضٔ ،مس تٕجع٘ ٔوأسرات٘ ...أتصأ ُن يأا ٔال دلٗأب ،ملأاذا ال تأسد؟ أٌأا
ا ُ حباج ٛلمتٕاون وعا .أرربت العبٗب ٛأٌ ضخق وٕلٕد ٙيني حلظٔ ٛأرس .ٝواذا
أمس ٖا ىس ،أجب ؟ ِن وحٗر أُ قرٖف ٛأوايت البٍاٖ ٛال ٌط َ إحد ٝبأققّا؟
ت إحأد ٝاملىسقأات
آٓ .ي آٓ مأِ ٜأرا اخلأرب؟ أي أ٘ ٔأٌأا يخبأد احلاجأ ٛلمفأس  .وطأح ْ
دوٕ ٘. ،ي ضخلت َ االضي الر ٙضخمس٘ يْ املٕلٕد.
ال هٗب ٖا شٔج٘ ...طٗب ضخمسْٗ ىس.
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نافذة
شهرزاد في زنزانةٍ أرجنتونوّة
دراسة للتقنوات الشهرزادوّة في رواوة مانوول
بوي "قبلة المرأة العنكبوت"

أسامة إبراهوم

شهرزاد في زنزانةٍ أرجنتونوّة
دراسة للتقنوات الشهرزاديّة في رواية مانويل
بوي "قبلة المرأة العنكبوت"

أسامة إبراهيم*
عندداما فُ دلق ا ُ دوا ه مااوتددة امدداتا عندداما ااو د ا

ا انا وعناما حيارب األدبق ا سّاسةا ال جياق امدرُق ماداالأ أل دن مد

شترزاد .فسدخدا قم ا ا د ق األرونخديا مالافدن بدا

Manuel Puig

هذه ا خُنيّة ه ل اُ ا سج حبيدث فبدُ ق ا سدر قد اماشدار ا

هلذا ا ف داُ ليوداّل حيّدز ا ااعدا ا بيد

ددة

دن

وفخجداوزهق سدوياأ وراُ ح ّرفّدة

ا خديّددن .ه روافددة عُ ددة امددرأة ا ون ُدداتا فددُا ا سددجينانقا لددا نخ
وما يناا مشتااأ شُيت أا بذاك ا ذ

عبّت شترزاد ح افا تا لي  .لدا نخ

ها لاشطٌ سياسيٌّا مبا حتخاف هذه ا

ة م دالالتٍا وها امسخ ا

أف اأ ما ين ا ا دذ

ف ود ق دور ا دراو

ا نُطة وا يت م

لهلا سنُخائ بورضِ ا ُوث.

ا خندار قر بد

ُبدو وألدلم .خ فدة .ف دذق

ا سدلة ا وربيددة وا روافدة األرونخينيّددة بدا خج ي عنددا هددذه

تغززُ ا تيابززتُٗتنيا ُ ز هززاد ززٗا تد

ه ٘ٝتألدبا ضه تيٛتقع نُت ٜاحهة ٣تيتةادا

َٚث ً٘ٝتيزيٜ ٟتزامهَ٘ا َٛيٓٝزت ههاُٖزت

تملزززٛني ٚتيتزززٌٔص ٚتملكنزززٛدا ٖٓزززت تياكٓٝةززز١

هززٌ و ٚناُٖززت تٚال ٚناُٖززت ٜت ز ٢
إلحززهت تياغززٝيو  ٜٛٚبزز ا ُززٟٛ

*تيبٗا تدٜة١و تت ٖ ٢ي ٙتالهرتتتٌٝٝة ١إذٕ

ٚتٜازز٘

ٚتحهتً َٔ أهضٌ تياكٓٝتني تيتزادٜة ١هٝكز ا

* َتاحَٚ ٞرتجِ ٚنتتبو

321

العدد 2132 / 182- 183

إىل تياأهززٝل يثحززعم َ ُةززلال حزز ٍٛتيكززه ٠

Davisو َززززٔ ا زززز ١هضززززت٤تنيم" ’:هضززززت٤

تيتاد١ٜو ٚياحكٝلِ ذيوو قزتّ ُزُ ٟٛابزٝٝه

تيُُْتْ١ووو"و "تييضزت٤ا تيكننزٞة" هٖٚزَ ٛزت

تيثٓٝزز ١تييٓٝةززز ١ي هززًٛب تيبزززٗا تدٟة ًززز٢

حيزززه ة

تألهزززاّف "ٚتييضزززت٤ا تيكننزززٞ

أهتسال َؤ بي َٔ أ ُع آيٝةتنيم :إطت تحله

تيٛتق  ٖٛٚ "ٞدت ٌا َت خياًك٘ َٛيٓٝتووو َٔ

َزززٔ َزززتٕال َٚهزززتٕو تيثٓٝزززٚ ١تيرتنٝزززبو

قنّال ٜاٌزتُ ٚاٚتٜاٗزت تيُُْتْزٚ ١تألهزاّ

تياهات و ٚتإلغٛت٤و ٚتهلهفا َٔ مجع ٖيٙ

َهٛةْتً صَ ً٠ ٛثتيٝة ١قزتّ تيهتتزبا ُثٓتٗ٥زت

تي ٓتصززززا تأل ُ ززززٖ ١زززز ٛتيٛصزززز ٍٛإىل َززززت

يٓيتزززززز٘ ززززززٔ تأل جٓززززززا فو‘ ٜٚكزززز ز ا أ ةٍٚا

أجنُت٘ا ٗا تدا ْيتٗت أال  ٖٛٚتياغٝيو
جيًلا تياتٚ ٟٚتملتاُعا
ه اتْزز زاادا تيكنزز زّا

ُْتْاُٗزت

تيًبٝززززٌ حاةززززٜ ٢ا زز زبا

تيزززززات ٟٚهٝؤجةززززٌا تيثكٝةزززز١ة يًًٝززززز ١تياتيٝززززز١و
ٚتتزاُاا ًٌز ١تألحزهت

د ٚتْٗزتو ُٓٚزت٤

ًٝزز٘و ٜابززتُ٘ إطززت تألحززهت هُٝززت ٜا ًب زلا
ُتيَُززززتٕ ٚتملهززززتٕ
تي ٓهثززٛني َززع َثًٝاٗززت

ٚتٜزززز ١قثًزززز ١تملززززاأ٠
أيز يًٝززٚ ١يًٝزز١

هُت ختضعا ي٘ا ٗا تدا َزٔ زاٚفم ٜابزتُ٘ا
َززع تًززو تيززا خيالٖززت َٛيٓٝززتو هيزز ٞنززا
تيٓنةززز و تيزززاتٖ ٟٚززز ٛحثزززٝلا ُْتْاززز٘و
َٛيٓٝزت ٜكثزعا

ُْتْز١م حكٝكٝةزز١

حز إٔة

هٌٔ ٗا تد ٜاُ ةثٌا حباًَو تيكنزاو إيبزت
إٔة ٖزززيت تيابزززتُ٘ ال دثةزززٌ ٖزززهف تي ًُٝةززز١
تياحًًٝٝةزز ١هلززي ٜٔتيٓنةز و تهلززهفا إ ززت ٖززٛ
د تهزززز ١طاٜكزززز ١تٝ ٛزز ز ٚتهززززاثُت ٖززززيت
تيابززززتُ٘ حٝززززع ٜاززززأيب تإلطززززت تيَُززززتْٞ
ٚتملهززتُْ ٞت اثززت  ٙتكٓٝةزز ١هززادٜة١
ُزززٟٛو ٚحبتزززب جُٝززز ٞدٜيزززٝل
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ْززّ
Jamie

هضت٤تني ٖزي ٙتيرتنٝثز ١تيتزادٜة١

ٚجز٘

تال زززٓ تيثزززتق ٝو حٝز زعا تٛتجز ز٘ا تيُُْتْززز١
َاًةهةز ز١ة تخلٝزززتٍو ٚنزززييو ٜي ز زٌا تيٛتقز زعا
تيكززززت ا

َٛتجٗزززز ١تيتززززادٜة ١تيكننزززٝة١و

ُٚتإل زززززت  ٠إىل ’ قززز زٛة ٠تإلُزززززهتِ َٚاًةهةززززز١
تخلٝتٍ ‘و  ٜال أٚيزاَ ٜزت ٚي

Ulrich

ٜ ٚ Marzolphابززززززززت د هززززززززتٕ يٝززززززززٜٔٚٛ
 Richard van Leeuwenززٗا تد ٖزززٞ
َززُتً ٚيتززٝهتً هلززي ٜٔتمليٗزز َٛو ُٚتيثٓززت٤
ًَ ٢ت تكهةّو ٌُ ٜا إطت ا تيَُتٕ ٚتملهزتٕ
ًززز ٢إ ٗزززت أُٖٝةززز ١تيتةزززاد أ ٓزززت ٤زززاٚف
تحلٝززززت ٠تيكتهزززز ١ٝهكززززه تهززززا تِ هززززتيٓا
َٛٚيٓٝززززت َٛتجٗزززز ١حٝززززت ٠تيتززززٌٔ تملا ٜزززز١
ُتال اُزززززززززتد ًززززززززز ٢هزززززززززاد تيكنزززززززززّ
ٚتحلهتٜزززتنيو َٚزززٔ ٖٓزززتو تنزززث ا ٖتتزززتٕ
تيبمنٝاتٕ َبتُٗا يبزٗا تد يهزِْٗٛ
مج ٝتً َكٝةه ٜٔجتهٜةتً ضُٔ حُٝال حمزهٚد
ٚأحززات تً هها ٜزتً ضززُٔ هضززت٤تني تخلٝززتٍ
تياحثزز ١تيززا َٓحززاِٗ ْ زز ِٝتحلاةٜةزز ١تيزززا

شهرزاد يف زنسان ٍة أرجنتينيّة

ٝ ٜبززْٗٛتو ٖٚهززيتو تنززث ا حتيزز ١تيتةززاد

دثةٌ ٖزيت تياهزات ا تملكزاُ ٕٚزتياغٝي

حلظز زَ ً١زززٔ تينةزززيت ٤تيزززا زززٓ ا ’ ٖزززتت

تي تَززٌ تألهتهززٞة

تيبمنٝا تيكه َ ٢ً ٠اتُ  ١حٝتتُٗزت ‘

 ٚأ ٟتجلُٗزززز ٛو تيكزززاةت٤و أ ٚتملتززززاُ

ٚذيزززو طثكز زتً يزززاأ ٟياُٚيتززز ٛإٜابزززتهت ٜٔ
ٚتيزززي ٟأ ٚدٙا هزززيجٜٚ ٛٝتزززُٔ
Waisman

Sergio

إحززززهَ ٣كتالتزززز٘ ززززٔ قثًزززز١

تملاأ ٠تي ٓهثٛنيو
تي ٓهثٛني ْتلا أيز يًٝزٚ ١يًٝزٚ ١أهزًُٗٛت
غززززي َٛضزز زعال َززززٔ َثزززٌِ تكٓٝةزززز ١تيتززززاد
تملضززُةٔ ٚتيزززا  ٜاةهٗزززت ُٛيزززهٜو Baldick

ًززز ٢أْةٗزززت ’ هزززاد حماززز ٣ٛضزززُٔ هزززادم
إطززت  ٟنُثززٌ قنةزز١م ضززُٔ قنةزز١و‘ َٚززت
حيزز ُٝٓ ٍٛز١ة ٖززي ٙتياٚتٜزز ١إىل هززادم َض ز ةُٔال
ٖ ٛقّ َٛيٓٝت ألهاّال َا هد ٠حٝع تا ٛ
تحلثه ١تياٝ٥تٝة ١يً ٌُ َٔ خاٍ هًتزً١م
َززٔ تحلثهززتني تيثتْٜٛةززٚ ١تيززا تاح زٛةٍ إىل
تياٚت١ٜو ٚقه ٜيتةاا ُ زُا

تيٓكبززتد ٖززيت تألَ زاا ضززُٔا هززٝتمِ تملٝاززتأدب
هتألدب تيزززيٜ ٟززززه س ْيتززز٘اف َززززٔ حٝزززعا
إ

ززت  ٙتألٚيٜٛةزز ١إىل أدُٝةزز ١تيززّٓةو يهززٔ

تألهززاّ تيززا ٜاٜٗٚززت َٛيٓٝززت تاُحزز ٛا حززٍٛ
مسزز١م ٚتحززه٠م ٖٚزز ٞتحلززبو ٚتاحزز ةٍٛا ٖزززيٙ
تيتُ ١إىل تكٓٝة ١هزاد ة١ٜم ُتزثب تالهزامهتّ
تملاهاة هلزت
تغٝي

تياٚتٜز ١هز ٝتً  ٚت ٤إحزهت

تملتاُعو

ٜٚهُٔا جٖٛاا ٖيت تألهًٛب

و

تحملتهظز١

ًزز ٢تيتةززُ ١أ ٚتياهززتيْ ١يتززٗتو

حزز

تاغٝةاا أُهتً آيٝةتنيا تياكزهٚ ِٜتيكزّةو ُٚتيثٓزت٤
ًززَ ٢ززت تك زهةّو ٖززي ٙتي ًُ ة ٝزٖ ١زز ٞت ثٝززل

نُزززززت ٚتاثززز زعا ٚتٜززززز ١قثًززززز ١تملزززززاأ٠

ُؤ  ٠تيرتنُٝ

ًُٝةزز ١تغززٝي َٛقزز

َتاُاٌّ مليٗ ّٛتياغاٜزب أ ٟتكزهٚ ِٜتنزٜٛا
تيٛقت٥ع تملأيٛهز١
َززأيٛفم يًكززت

إطزت ال ُزتياِ تجلزهةٚ ٠غزي
أ ٚتجلُٗزز ٛو ً ٚزز ٢هززثٌٝ

تملثززتٍو تاكززهّ ززٗا تدا

أي ز يًٝززٚ ١يًٝزز١

منززٝة ١تحلززتنِو ُٚززتألخّة منززٝة١
ٖت  ٕٚتيا ٝهو ً ٢أْة٘ا تيزُ ٚتحملزبة ’ ٚ
تحلززتنِ تملثزتي ‘ ٞهٓٝاٗزز ٞتألَززا ُبززٗاٜت
ألٕ حياضٔا ٜٚاُثةزٌ ٖزي ٙتينز ٠ ٛتملماًكز١
تجملُةًزز ١يٝنززث

ْٗتٜزز ١تمل ززتف "ٖززت ٕٚا"

جهٜهتًو ٖيت أٜضتً َت حيه ا

ٚتٜز ١قثًز١

تملزززاأ ٠تي ٓهثزززٛني حٝزززعا ٜاثٓةززز ٢هزززتيٓا
صزززززً ً٠ ٛاًكززز ز ً١أٜضززز زتً :صززززز٠ ٛة تيث ززز زٌِ
تي تطيٞة ٚتيبزت اٟة تيزا قزهةَٗت  ٚنبثٗزت
َٛيٓٝزززت يز ز٘او ٜهُز زٔا هزززثبا قثززز ٍِٛزززٗاٜت
ٚهززتيٓا يًنزز ٠ ٛتيززا قزهةَٗت تياتٜٚززتٕ
نززا تيٓنة ز هلُززت نززَ ٕٛززت قززهّ دثة زٌا
ْظيُٖززززتو أ ٟتاَززززُا ٖتتززززتٕ تينزززز ٛتتٕ
صزززٖ ٠ ٛزززت  ٕٚتي زززتدٍ ٚتيآَٚتز زٞة نُزززت
أ ٗاتزز٘ ززٗا تد ٚصزز ٠ ٛتي بةززتمِ تيززات٥
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تيززززي ٜٔتخرت ٗززززِ َٛيٓٝززززت إىل تيززززٓكّ
منزززززززز زٝة ١ززززززززززٗاٜت ٚهززززززززززتيٓا ٚإىل
أههت ُٖزززت ٛ ٚتطيُٗزززت تملهثٛتززز ١أ ٚإىل

ٜهبز ا تيغُزٛضو تياحاُٝةز١و ٚتينززاتِا
تنيو تا ًببا ٖي ٙتي ًُٝةز ١تيي زٌ

ُ تملم

تياأ ًٜٞٚيًكت

هااغٝةزا ت ٚتاحةز ٍٛأ ٚتث زٌا

تنيووو ٚنُت ٜبيا هزثي ٚه9191ف

َتضال قه ْتزٝت ٙأ ٚتٓتهزٝتٙو يزييوو تظٗزاا

تملم

تييٌٚ ٠ٛتياثت ٜٔحز حيزتٍٚا تملتزاُ تِٕ

خٌا تياززأ يا نُنززه تٛجٝزز٘ حٝثُززت
ووو ٜاززه ة
تنيا غي َاُ٥ز١م أٚ

نززززا تي ًُزززز إٔ ٜؤهتززززت تيتززززيتتُٗت

ته ٕٛتملم

ُتيثٓزززتً ٤زززَ ٢يتُُٖٗٝزززت تيُٓ ٝةززز ١حبٝززعا

َٔ تينزاتِو ٚمبزت إٔة ً

حتيز١

زتني أ َ ٚزتٜي

ت ٌُا َ اكهتتُٗت  ٚتُٖزتو ُ ثزت ٠م أخزا٣

تيكززت

تانٝثاٗ ُزززززززت تيٓيتززززز زٝة١و زززززززٔ تيتزززززززي

و ٚتغه ٚدٚته ٘ا
تنث ا تٖاُتَتت٘ا ً ٢تحمل ب

تخااهُٗززززت َززززع تألُ ززززتٍ تملززززينٜٔ ٛ

يًُحتهظززً ١ززٖ ٢ززي ٙتالٖاُتَززتني َٛض زعا

تي ًُززز تيتزززتُك ٞتيزززيناو ٜٚكزززٛدا ٖزززيت

تتززت ٍووو ٚنُززت الح ز َٝززٛتش ٚمشٝززهني

تالخاافا هتيٓا  ٚزٗاٜت إىل ًُٝةز١م َزٔ

تألطزززززا

تالهزززاث تٕ ٚتملكت ْززز ١ييٗزززِ هزززثب تياثزززتٜٔ

ه9191ف هتزززززاحه ا
تملاج ٝة ١يًكت

هٝآزتٖ ٢إىل ذُٖٓٗززتو ُبززهٌال ز  ٟ ٛأٚ
غزززي زز ٟ ٛو هزززؤتٍ َزززٔ َثزززٌ "ملزززتذت أْزززت
ززٔ ُ ززٌ ٖززي ٙتيكنةزز١ف هٗزز ُ ٛززٌ

ًاً ز

قثٌ نٌ  ٤ٞآخاو" ٜٚؤنبه دٜيٝزه َٝزتٍ
َ David Miallكتيا٘ ’ تياأ ي ٚتيتزاد:
زززٛذ

زززٔ تياٌزززتٚب َزززع تيكنزززّ ‘ إٔة

تياثززتٜ ٜٔززؤدةُ ٟهت ٜز ً١إىل تياززأ ي ْٗٚت ٜز ً١إىل
تياغٝي هٝك:ٍٛ
’

قززه أضززحّ َاض زُةًٓ١

ززززٛةالني

تي ًُٝةزز١و

أ ٓتًُٝ ٤ة ١تيكات٠٤و ‘

ٖززيت تيتززٝتمو ٜتززا ٝعا تيتةززادا إٔ
ٜغٝةا ُ ُ تجلٛتْب
تملتززاُ

منز ١ٝتيكزاةت ٤أٚ

و ٚهلززيت تيتززثب  ٜززتٚد هززتيٓا

تكثةز زٌا ٚت آزززتما جتْثززز٘ تي زززتطيٞ
تياٚتٜزززز١و ٜٚززززأتٞ

ْٗتٜززز١

زززٛةٍ ززززٗاٜت إىل ٚ

حمزززززب ٚحزززززتنِ زززززتدٍو أ ٚإىل ٖزززززت ٕٚ
جهٜززهو نٓا ٌٝز١م يً ًُٝةززْ ١يتززٗتو تخاٝززت
ُززز ٟٛإذٕ ياٝ ٛزز تيتزززاد تيبزززٗا تدٟة

د تهززززززززز١م يزززززززززثي ٟه9191ف ووو

ًُزز٘ ٖزز ٛحمتٚيززز ١إل ٗززت ’ قززٛة ٠تإلُزززهتِ

ٜاضُةٔ تإلد تى ُط تيّٓ مب اه ١تي زت

ًَٚهززز ١تخلٝزززتٍ ‘ ٚقزززه تُٗت ًززز ٢تغزززٝي

تيزا دهززٔ ٚصززيٗت ًز ٢أْةٗززت ززٝياتنيو

تملاًكززٞو ٖٚززًٌٜ ٛززأ إىل ًُٝةز١م َاه ةجززَ ١ززٔ

ززززتنيو ت و ٖٓٚززززتى أٜضزز زتً

تياهززات تملكززاُ ٕٚززتالخااف  ٜزؤد ٟهٗٝززت

أطززززاو ً

جتْزززب تيكزززات ٠٤تملا تقثززز ١تياٌزززا ٜة تيزززيٟ
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تالهاث تٕ ٚتملكت ْ ١إىل تياغٝيو

شهرزاد يف زنسان ٍة أرجنتينيّة

 ٜازززلا إضزززيت ٤تياغزززٝي أحزززه أمسزززز٢

الص ز ٝتدٙو إذٕو إٕة َززت ٜت ز  ٢إيٝزز٘ تألدب

أٖزززهتف تيتةزززادو ٚت ٌزززُا تياكٓٝةززز ١ت ْيززز١

ٖ ٛتالهاحٛتذا ً ٢تٖاُزتّ ًٝٚةًز ١تيكزاةت٤

تيز زيةنا زززٔ

كٝزززل ٖزززيت تهلزززهف إٕ

حبٝع ٜنز تدِٖ َغٝةزاتً ُزييو َيزتُِٖٗٝ

اتكْززإ ُززتإلغٛت٤و هززهتُ٥تً َززت تًٌززأ ززٗا تد

 ٚتِٖو ٚدهٓٓزت تيكزٍٛ

إىل ٖيت تياهاٝو إل زت  ٠هضز ٍٛتيتزً تٕ

إٔة َززززت ه ًازززز٘ ززززٗا تد ٖززززَ ٛززززٛت ال هلززززيت

زززٗاٜت ُتزززؤتي٘ إٕ نزززتٕ  ٜزززاف تيكنةززز١

تألهززًٛب ٚإٔة َززت ٜي ًزز٘ َٛيٓٝززت ٖزز ٛتَاززهتد

تيززززا هززززرتٜٗٚت أّ الو ٚإد تى ُزززز ٟٛهلززززيٙ
تيٛتق ززٖ ١زز ٛززتٌَ

ُتُزز٘ ألٕة تيتةززاد

ٚت ١ٜقثًز ١تملزاأ ٠تي ٓهثزٛني َؤهزل ًز٢
ٖزززيت تيثا زززه تييٓةزززٞةو ه ًززز ٢هزززث ٌٝتملثزززتٍ
ٜابتُ٘ا َٛيٓٝت َع ٗا تد َٔ حٝعا يُٝه
تيكّ ٓه ْك ١م حتةته١م َؤجةاً َزت تثكز٢
إىل تي ّٛٝتياتيٞو ٜٚضُٔا ي٘ا ٖزيت تيٓزَ ِٛزٔ
تملٓت ٚتني َٛقيتً قٜٛةتً هُٝت خيّة تحملتهظز١
ًٓ ٢نا ٟتيابٜٛل ٚتإلغٛتٚ ٤ت ُُُٖٜت
هحاةٛٓ ٢تٕ تياٚتْ ١ٜيت٘و أ ٟقثًز ١تملزاأ٠
تي ٓهثٛنيو خييُ ٞي ٚتجلزيب ٚتإلغزٛت٤
أٜضزززتًو هُزززٔ تيٓةتحٝززز ١تياَُٜةزززٚ ١حبتزززب
 Cirlotحيُزز زٌا تي ٓهثززززٛني َ ٓزززز ’ ٢قزززز٠ٛ
تإلُهتِووو تيا تاًٌب٢

ْتٌ٘ يبزثها٘و"

ٚمبززززززٛت ت ٠ذيززززززوو ٖٓززززززتى تبززززززتُ٘ ُزززز ز
تي ٓهثزززٛني َٛٚيٓٝزززت يهزززٖ ٕٛزززيت تألخزززي
تٜٚتً ٜٓتجا ثتن٘ا تيتادٜة ١حز ٍٛهزتيٓا

ٖزيت تيتزٝتم

يًيهاْ ٠يتٗتو
َٔ ٜت  ٢يًكٛة ٠ه ًُ ٘ٝتَااى آيٝزتني
تيتةززززادص ٖززززيت َززززت أملززز إيٝزززز٘ تَٛززززتس دٟ
نزٓ Thomas De Quincey ُٟٜٓٛزهَت
قزززتٍ ’ ٜتززز  ٢تألدب ُهزززٌ أ زززهتي٘ إٔ
 ٜزز ٞتيكزز٠ٛو ٚتتز ُ ٢كٝةزز ١تي ًزز ّٛتملغززتٜا٠
ي دب إىل ْكٌ تمل اه١و ‘ ملتذتو ً ٢هزثٌٝ
تملثززتٍو ْيزز ٢أهاطزز ٕٛتيب ز ات ٤تملٖٛززُٛ
ج زهةتً َززٔ مجٜٗ ٛازز٘ف ألْةزز٘ مل زلا ٚتهاب ز ة
قه تِٗ ًَٓ ٢تهتا٘و أ ٟأْةز٘ا أد ى َزه٣
تززأ ي تيتززاد تألدُ زٞة ٚتييٓةززً ٞزز ٢تيثبززاو
ٖٚيت َت ٜؤنبهٙا ُٟٛ

ٚتٜا٘و يكه تخات

ٖيت تيهتتب تأل جٓاز ُّٝأهزًٛب زٗا تد
تيززززي ٜ ٟازز زلا أٜكْٛزززز ١هزز زٔة تيتززززاد ٚذيززززو
يًٛصزز ٍٛإىل ٖههزز٘و ٚتهلززهفا ٖزز ٛتياٛصةززٌ
إىل تياغٝيو
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حوار
مع الشاعر توػيق أحمد
ميرنا أوغالنيان

حوار مع الشاعر
توفيق أحمد
مرينا أوغالنيان

 ال ظككيف أ و ربنامككاإلذ ربي ربلككّ ربنك ْ
تُقَدِّمُ فًِ خمتارربتٍ ظعرًُٔ ىَ ماف ٓ تعَّكر إلكه
خالهلككا لككدبري ك اري إلككه ربىلصككتاعر ربنعككالر
تَفِق محدِ ،ف تقِِّمُ ى ٌ ربنتجربٔ؟
ٖ  ذذذا ٙجيبة عذذذ ١أُ ٖذ ذ ذ ذ
أظذذ ذ أ َذذذذ م أٓذذذذ َ ي ذذذذ جيشذذذذ٠ ٝ
جيذ ذ نبٛجن ٠دمذذذ ا جيزيذ ذ جن ٚمٜذذذ ج أذذذ ّ
جي نبٛجن حمشٔ ع ٍ عإدم مِ ع ْ َجٍ دعٞ
طذذذز  ٟيفكذذ ٜذذذبُِ وأذذ جدٍٚ ٙك ذذذ٘ عً ذذذ١
أ ع ١ٝفصح ٢عز ٠ ٝأٔ جيٛأذٛجنٚ ٠جي ذٛ
عأيف ذ ا جض ذذ ٞجيشذذحٝل ٚىيذذو أًذذ ٢يف ذ
وىجأذذذ ١ذذذذٛب جيظذذذ  FMع أب جنٖذذذ
وىجأ١م َشُٛأ١م أًْ ٢ي مٍ ٚجسع ٚع ججمُٗذ
ٚع أب ذ جنِ ةذذِ جيز َٝفذذ ١فٗٝذ ٚجسذذز م  ٝذ
غًذذذب ع ججمٗذ ذ ٚفك جٍٗذ ذ ٍذذذاج ع يًٗةذذذ١
جيز َٝذذذذ ١جيشذذذذٛجن ١ٜجيذذذذب ٍشذذ ذُف ٢جي  ٝذذ ذ
ٍٚشذذُ ٜ ٢ذ م جية يةذذٚ ١جية يةذٍ ُ١ز ذ أ ذ ّ
ج غ جمِ ع يفصذح ٢جضكزفذ ٚ ٠أذ ّ ج غذ جمِ

 ٜم ع يًٗة ب جحملًٝذ ١جيشذٛجن ١ٜجضبزذ د٠
جهل ف َٔ ىيو جًْب جيظ وىل ي  ١سًٗ١
عشذٝيًَٝ ١ةذذ ١عأٖذ جف عٓذ  ٙنذْ ٞشذ ِٖ
جحلِّذ ذ َذذذٔ ىٖذ ذ عِٗ عزٝذ ذ جم أذذذٔ ي ذذذبِٗ
جيز ع١ٝ
و ف١م وىل ْ مل ق ْ َذٔ طذز جنٟ
وال عز ذذٗ ٖذذاج جيجْذذ َج نٕ جيجْذذ َج
خمصف ذ ل يًبة ذ جن جيظذذز  ١ٜجيشذذٛجنٚ ١ٜالم
أًذذ ٢جالذذب ف ا ٗ ذ  َٚج ًٗ ذ ٚجيظذذز ِ
جيز عذذ ذٞف ٚجيظذذذذز ِ جيزذذ ذ ض ٞجضُبذذ ذ جِِ ٚقذذ ذ
أذذذذ دب ٚقذذذ ذ فَ بذذذذذ ٢ج ٕ َذذذذذٔ ٖذذذذذاج
جيجْذذذ َج جيذذذا ٟأٓٛجْذذذ٘ ( ًذذذ ٢نذذذ ّ
نة ذ َذذٔ شذذ ١لالف ًكذذٚ ١جيجْ ذ َج
 َٜٝٛ ُ ٜم أً ٢يفذ وىجأذ ١ذٛب جيظذ
جيشذذ أ ١جيٛج ذذ ٚ ٠جيٓصذذذت عزذذ َٓبصذذذت
سذذذاجيو وٕ أذ ذ دجم
نذ ذٌو ٜذذذٍ ّٛكذذذٛي
ن ذ جم َذذٔ جضشذذبُز ٍز ففذذٛج وىل طذذز ٟ
َذذٔ ال ذ ٍ ٖذذاج جيجْ ذ َج ٚجحلكٝك ذٖ ُ١ذذِ
ٍز فٛج أًٜ ٢كذ ١دجيذٚ ٞق ج ٍذ ٞيًظذز
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ٚنٝفٝذذ ١جالب ٝذ جنِ جيكص ذ ي جيذذب ُيك ٗٝذ
ٖذذذاج جيجْذ ذ َج ٚنٝذذذت ْذ ذ ال ذذذع ٟف
فٝبذذذذ ٛأًذذذذٟ ٢و طذذذذ أ ٍ  ٚطذذذذ أ  ٠أًذذذذذ٢
ج ذ م  ٚأبذذج ٕ جيجْ ذ َج يًةُٝذذع دٕٚ
جسبةٓ
ب ٢أٓذ َ قذ ُ طذز جم أ دٜذ م ٍذ ىُ
َذ ذ جيبكٝذذذ ِِٝيًُشذذذبُز الزٓذذذْ ٢ذ ذ ال
َُ جنِض جي ١ٜ ٛأً٢
 ىككت تعتقككد و ربنعككعر ٍشككِ ٔ نككرب
ربجلِككت ربنعككال بان لككٔ ربنعربِككٔ أ زإلككه رببتعككاب
ى ٌ ربنعرحئ له ربن لٔ ربنفصِحٔ؟
ٕ
ْ  زذذذِ أبكذ ذ ىيذذذو طذ ذ
ٍهذذذٖ ٕٛذذذا ٙجيًف ذذذ ١جيفصذذذٝح ُ١ال يٝذذ١م َذذذٔ
جنيفذذذ ا جيصذذذذز ٚ ١غذذذ ِ جضشذذذذبزًُٚ ١غذذذ ِ
ص يًُ ٞ
جي ججنج ١نْٓ وىج عكَ ٓٝبز و
سٓخشذ يٝذع جيظذ أًذ ٢ذز ٝجيً ذذ١
ٚغ ِٖ َٔ ط ٝجحل٠ ٝ
ضُ - 3ككك إله تَفِككككق محككككد قَنككككٔ
(ظِعر ٍ ال ظِعر) ،إلا ىّ إلقَإلات ربنقصِدٓ ربنيت
تنضككَْ بنكككر اكك خامككٔ ربنعككعر ٍإلككا ىككّ
إلقَإلككات ربنقصككِدٓ ربخلانككدٓ ربنككيت اككاف ل ككٕ
نقيا إلع تعاقب ربألجِال ؟
جٖ - 3ذذذا ٙجنٜذ ذ ّ ٚعزذ ذ وغذ ذ جمِ
ٍّ ٖ يٌٍ َٔ جيهب ع ب جيشذ ٜز١
جيشٛمِ عهِ
ٚجضبشذذذذذذ ذ وأ ١جوٝذذذذذذ ذ ٚ ٠جي دٜةذذذذذذذذ١
جضهبٛع ١أً ٢س ض (جض ٛذٚ ١جضهبٛعذ١
أً ٢س ض ْٗذ جنسذ يٝ ُ١ذ ٚ ٠غذ ِ ىيذو
جِبُز ذ ب جيز عٝذذ١
َذذٔ جلً ذٌِ ع ضز ذ ٜ
جيا ٟجْزهص ع ٚجن ٙأً ٢ن ١جيظذز
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قذذ ٍٛيذذو (طذذز  ٚال طذذز ق ذ ٜشذذب م
جنَ ٚقبذ م قصذ جم  ٚذ ٜٛم ٚيهذٔ ال عذ
َذذٔ جيشذذذك ٛأًذذذ ٢جيي ٜذذل ضذذذٔ يذذذٝص يذذذ٘
َذذذ ذ ج ج عذذذ ذ ج ِ
جٓحذذذ ذ١ط يذذذذذٝي عٗذذذ ذ
جحلكٝكذذ ٞأَُٛذذ م ْذذ طذذهُ نذذٌف َذذٔ
حي ٜ ٕ ٍٚهبب ٚيهذٓ ال طذه َذٔ
 ٞ ًٜج ال  ٜٔيًب يٝذ ١أًذ ٢أٛٝعذ٘  ٚعذ جمِ
لج ع ج
ْ جشٝب٘ وى وٕف ىيو ج ١ط
ٚجض ذذذذ أ جِبُذذذذذع جضبح ذذذذ حيبفذذذذذٞ
ع ض ذذذذ ٚجيزذذذذ يِ ٚجضخذذذذ ٚعهذذذذٌو َذذذذٔ
ٜظهٌِّ و ف١م عٓذ ٠م أًذَ ٢ذ ٖذَٛ ٛجذٛد
ْز ف يٝز م ٕ َة ب لالف جيظز ج َذ ُٚج
ٜ َٚذذ ذ جيكصذذ ذ ي أ ذذ ذ ب ٚيهٓٓذذ ذ ال
ْز ف َِٓٗ  َٗٓٚوال جيكًٌٝ
 بِكككككات تَفِكككككق محكككككد إلصككككك َمٔ
بانتجدُككد ٍتنككَق ربنقضككاُا ٍربىلَربإككِع  ،ال و
ربحلب ٍربنَطه ربحتال ربىلصاحٔ ربأل كا إلكه بدربلكً
 ،ىت ُع ضُ ى رب ظِئاً إلِهِ ظخصِٔ ربنعالر ربنكيت
ال تتج ككككٕ ل ككككٕ حقِقتيككككا ال بككككر ربألبِككككات
ٍربنصطَر؟
  أبكذ ْذذ٘ غ يذب جن ٝذ ٕ
جيب ٕ ٍ فب ح طخصذ ُ١ٝجيظذ أ جنهجٙ
فهذ جن ٙوق جَذذ٘ و ة َذذ٘ طذذة أب٘
جيٛجأٝذذذ ُ١ججنٍذذ ذ جد ٙأُذذ ذ ٜ ٜذذ ذ ٕ ٜكذذذذٍٛ
عش ب جلٛف جْي أ ٍذ٘ أذٔ جيذآٖٝو ب
جي ٚ ١ٜٝٓجيش ٝسٚ ١ٝجالجبُ أٚ ١ٝغ ِ ىيو
ع يٓش  ١يذ ٞعذ ب َبُذ دجم ٚعذ ج ىيذو
جية ذ ْ ٞج أ ذ جدٟ ٟ
يذذ ٞأٓ ذ َ نٓ ذ
عزُ ذ جنعزذذ ١أظ ذ أ َ ذ م عز ذ ىيذذو عز ذ د
َذذٔ جيشذذٓٛجب الفذذ جيبُُذذ د قًذذ ٝم عشذذ ب

حَربر إلع ربنعالر تَفِق محد

جحلش ع ب ٚجي ق عٚ ١جلذٛف  ٚأبكذ ْذ
عذذذذذايو ذذذذذز نذذذذذة جم َذذذذذٔ جنفهذذذ ذ جن
جو  ٜذ ٚ ٠جيظُذذة أٚ ١جيٓٝو ذ ٚ ٠جيذذب ُذذٌ
نة جم َٔ ج ع ج نُ ْذ أبكذ ٕ
ٖاج صٌ َع نذة ٍ غذ  ٟذٔ ٜكيٓذٕٛ
جيز مل جية ي
َذذ جض ٛذذٛأ ب جيذذذب نب ذذ فٗٝذذ
فبهذ ذ د ٍهذذذَ ٍ ٕٛذذذص نذ ذٌف طذذذٞ
جحل ٠ ٝيٝص جحلبف ٚجي ٔ ٛفكط

ج ٜذ ذ ٠م ٚق
ٚجي أ ١ٜ

ذ ذ١م

بذ ذ ج ٍٚشذذذبحلُ جيزٓ ٜذذذ١

ُ قككَل ربننقككابك مككيف وت ككيف مَرب ككّ
ربن تابك كِٔ ربنعكككعرُٔ ب ااطيكككا ربىلتعكككدبٓ ،بكككر
قصككككِدِٓ ربنعككككطرُه ٍقصككككِدِٓ ربنتفعِ ككككٔ ،إلَكككعَ
جترُبٍ خجَلٍ بقصِدٓ ربننثر  .أ ِّْ مَاَك ٍ دكدُ
تَفِق محد مف َصًُ فتح قُ بِا ُتًُ نتالإلِضَ بعكدَ
حدٍبٍ ن ادٖ ربيبدربلّ ؟

  ذذذذذذ ٍٛجيبة ٜذذذذذذب جلةذذذذذذٍٛ
 ىت ُمصفَ تَفِق محد مقدُاً ٍ ،إلكا عكص ٠ ٝجيٓة ٖا ٙأ جن٠ط ٚج ذ ٠ط نب ٗذ
ذ ذ جيٓكذ ذ د َٓذذذا سذذذٓٛجب أ ٜذ ذ  ٠دٕ ٕٚ
ىككَ ر ُ كيفَ ر ككٔ ربننقككد ربنعككعرْ ربىلعا ككرٓ أ
ٜياًْذذع أًذذ ٢ن َذٌِ نب عذ ٍ ٞأًُذ م ْذ
شَرُٔ ؟
نب قص ي ْة ٍ أبزُ عٗ ٚن ٕ أُ ٟ
  أبك ٕ جيٓكذ ْصذف وىل
أظ  ٜٔأ َ م أً ٢نٌ جن ٛجٍ ْ ع ب
ٍّ َزكذذ ٍٛوٕ نذ ٕ أًذذٜ ٢ذ ْكدذ د  ٚدعذ
ذ
ٍّ َ هِّذ ٠م عٓذ ل أًذ ٢طذٝ
جيهب ع ١سذٔ
ٝذ ط أذْٚ ُ١ظذ
سٛجن ٚ ٜأذ
دجالً ٞق دٍ وىل نب ع ١جيظذز ٚقذ
أ ذ  ٠نُبذذب ْك ٜذذ ١أذذٔ أُذذ ي ٞجيظذذز ١ٜ
قً نةذ َذٔ َذ  ٠نةذ َذٔ يكذ
جض جنُٚ ١جيب ع ب َٓذا ذٛجي ٞجنعزذ
وْ ذ ق ذ ب َة ذ ب جيهبذذب ٚجيفكذذ٘ ٚجيً ذذ١
أ َ م  ٚب ٢ج ٕ
ٚجيك ذ لٕ ٚج دمٝذذٌ ٚجيبذذٛجنجٚ ٠ىيذذو ق ذذٌ ٕ
جيةك ف ُ١أُ َٛم بذ ج وىل دأذِ َذ دٜ ٟص ذ ح أُ ذ  ٟة ْٝذذ ١أظ ذ أ َ ذ م  ٟق ذذٌ
صذ ذ جم ع ي جنجذذذ ١جنٚىل ٖ -ذذذاج مَذذذٔ
صٛي ٞأً ٢جية ْ ١ٜٛجيز َ ٚ ١مأِ ْذ
ذٓ أبٗ
جيشوًِِْ  -يهٌو َٔ ٜظ جنىُ
ق ذ ب ٍك  ٜذ م ن ذٌف طذذز جن جيز ذ ٚجيز ذ د
نٌٌّ أً ٢شب أي جٍ٘ َٛٚقز٘ ٚجيٓكذ
جهل يٌ َٔ جيهبب جيظز  ١ٜجضُب جُْ ٚ ١ذ
ذ ذ طذذذا ِٕٚجيةك فذذذ ١جهل َذذذ ١جيذذذب  ٜٓذذذَ ٞذذأَل جذ جم ع سذ ي ١جيظذذز ٚجيب ذذحَ ١ٝذذٔ
دأُٗ يٝشذبيٝع جيٓكاذ د ٕ ٜذادوٚج جنسذ يبِٗ جً٘
جم ٍ جي ح ٚجيبحًٚ ٌٝذمٔ عايو ال
ٚجيب ذح ٝب َذٔ جًذذ٘ نذة ٠ط يهذٌو
ْٓف ١ُٖٝ ٞعاٍِ جوٗٛد  ٟمَٔ ٚ
َذذذٔ ٜٓب عذذذ٘ ٖذذذاج جهلذ ذ جص يذذذايو نُذ ذ
َ ٟشُ٢
ٍكذذٛي ق ذ نذذَ ٕٛبً ذوُ جندٚجب جيفٓٝذذ١
نُ ْذ أبكذ ٕ ٖٓذ ى جيهذة
يًهب ع ١جيظز  ١ٜعأا ٗ جضبز د٠
َذذذذٔ جيبةذذ ذ جن جيظذذذذز  ١ٜجهل َذذذذ ١جيشذذذذٛجن١ٜ
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 تَفككككككِاُ بِككككككاتُ تَفِككككككق محككككككد
بككككان،إلِسَ ،ىِكك كَّ ٍشككككِ ٔ يقحككككام ربنقككككار أ
ربألجكككككَربٗ ربيبدربلِككككِٔ ن قصكككككِدٓ ٍ ظكككككررب ًِِ أ
حماٍنِٔ فَيفِّ ظِفرربتِيا؟
  جيظز َُٗ م نذ ٕ ٚج ذح م ال
ع ذ فٝذذ٘ َذذٔ جي َٝذذز ٚجي ُذذ ٛجيظذذفٝت
ٚج حيذذذذ جيذذذذذان ٞيٝخذذذذ ج -نح يذذذذذ١
ٍز ٜذذذ - ١أذذذٔ جيهذ ذ ّ جيزذ ذ دٚ ٟجنالذ ذ
ٜهذذ ٕٛىيذذو يِأ ذ َذذٔ قُٝذذ ١جيكصذذ٠ ٝ
ٍّذذ ٞيذذ٘
 ٚدج دٚجنِٖذذ جيكذذ ٍٛنةذذٓصٍ دع
الٛج ُذذذ٘ ٜٖٛٚبذذذذ٘  ٖٝٚبذذذ٘ ٚال أبكذذذ ٕف
ٖٓ ى ٟف  ٍ ٝأً ٢جيك جنئ وىج ق ٍُٚزفذٔ
ٍٚفحف ٚعاٍ عزض جوٗ يًهظذت أذٔ
جضخ ٚ ٛجنج جيهًُ ب
 ترَّط ربنعالر تَفِكق محكد ربهلِئك َٔ
ربنعا َإلككٔ ربنصكََرُٔ ن تككال ،ىكتك ربختط َفكيفَ ربنعاكتُ
ربيبربرُّْ ٍ بعككككد لككككه برٍل ربنعككككعر ،م ككككاو
حمفّسربً دابِاً ىلسُد إله ربيبدربق؟

131

ٖ ذذا ٙجهلٝة ذ ُ١جيذذب ٍبح ذ يف أٓٗ ذ
َٖ ٞاسش١ط يفك ف١ٝط دع١ٝط فه ١ٜط ع َب ٝم
نٌُ َهٛوْ ٍٗ ج دججنٚ ١ٜجض يٚ ٍ ١ٝجن ذٍٛ
ال َ ١يفك ف ١ٝعحب ١يايو فذ و ُٛجضشذٝي
ٖذذذ ٛيذ ذ ُ١جيهب عذذذٚ ١جيبذذذأيٝت ٚجي يذذذ١
ٚجِ ب ٚجيهب ع ١يأل ف ٍ ٚجيهب ع١
نذذذذٌ فٓذذذذ ٕٛجضز فذذذذ ١الذذ ذ فٗٝذذ ذ جيزًُٝذذ ذُ١
ٚجيش ٝس١ٝ
ٖ ٚذذذا ٙجهلٝةذذذٜ ١ذذذبُِ جيبفزذ ذ ف َٜٝٛذ ذ م
أًذذْ ٢ب جذ ب جضذذايف جيشذذٛجنٚ ٜجيزذ
ٚنٌُ َذ ٜذ ٚجن َذٔ ْكذ عِ َذع جضذٛاف ٚ
جضذذ ذ ججز ٖذذذذ ٛذذذذ ٍٛجيزًُٝذذذذ ١جيبأيٝفٝذذذذ١
جيةك فٝذذذ ١ج ع جأٝذذذ ١يذذذايو َذذذٔ  ٜاسذذذٗ
بُ ذ م ٜهذذ ٕٛع ي ذ ٚجن ٠ج ذز جم َذذٔ أًُٝذذ١
ج ْب ج جيةك جيز ّ

رأي
الوطن الروحي

نزار نجار
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إٕ ايًغ ٖٞ ١أقطب ططٜل إىل أفهاضْاٚ ،األزب اهلازف حيتاج زاُ٥اً إىل يغةْ ١يٝةة١
ٜطتةسٖا ايةةٔ َةٔ قاةٌ ،اآلفةام ابةحلُة ١ا ة ٚايحلص ٚة١
قاف ،١ٝتةتح ي٘ اآلفام اية
ٚاإلْػاْ...١ٝ
ٚيغتٓا ايحلط  ١ٝاألق ٖٞ ١ًٝيٝػت يغ ١ابانٚ ٞيغ ١األجساز األٚا ٌ٥فخػ ٖ ٌ ،ةٞ
يغةة ١ا انةةط ٚابػةةتكاٌ للل ٚرًةة ٢ايةةط ِ َةةٔ أْٗةةا أقةةسّ ايًغةةاه تاضخي ةاً ،فٗةة ٞأن طٖةةا
حٝاَ ،٠ةطه رًة ٢ؾةحلٛب ٚفةطٚف ةتًةة ،١فانتػةات ْٛرة ًا َةٔ ابطْٚةٚ ،١ا ةصه َةٔ
اييةةطٚف ٚايحلكةٛض اية َةةطه ٗةةا أيٛاْةاً ةتًةةةَ ١ةةٔ ايتحلةةاث ،فايةطْػةةَ ١ٝة ً ةةسزه
نًغ ١ؾحل ٚاحس ،فػاضه يف تٝاض ٚاحسٚ ،ايًغ ١االجنًٝع ١ٜنةصيو ،أَةا ايًغة ١ايحلط ٝة١
فهاْت يةاضغٝني ٚأْسيػٝني  ٚط ط ٚجطنؼ ٖٓٚةٛز  ٚثٖةِ ،فاغةتةازه َةٔ ا ُٝة
ٚأقاح هلا َٔ اإلَهاْاه أن ط َٔ أ ١ٜيغ ١أخط...٣
تهٔ يغتٓا ايحلط  ١ٝيف َ ّٜٛةٔ األٜةاّ ركة ١ٝرًة ٢ايتٓةٛين ايةة ألْٗةا يٝػةت يغة١
ن غٝه ١ٝناي ت ٖٞ ٌ ،١ٝٓٝيغ ١ركط ١ٜشاه ق ١ُٝاغتحلُاي ٘ٝغٛا ٤يف ايهتا ة ١أٚ
ا سٜث أ ٚيف ايكخاف ١أ ٚيف اإلشار...١
ٚتًةةو ٖةة ٞركةةةستٓا ،ألْٓةةا فكةةسْا اإلمةةةإ ْٓةةا أَةة ١رط ٝةةةَ ١اسرةة ،١قةةازض ٠رًةةة٢
اإل ساين...
 َٔٚأِٖ َا تٓةطز ٘ يغتٓا ايحلط  ١ٝن ط ٠ابرتازفاه فٗٝاٚ ،أْت إشا اطًحلت رً ٢أ١ٜ
يغ َٔ ١يغاه ايحلةا  ،غةت س إٔ َةطزاتٗةا ايًغٜٛة ١نةٝك، ١ةسٚزٚ ،٠إٔ ابرتازفةاه قًًٝة١
ْازض ٠إشا َا قٝػت مبةطزاتٓا َٚرتازفاتٓا ايحلط ٝة ... ١فًغتٓةا ا ًُٝةٚ ١اغةحلَ ١طْة ،١ضحاة١
ايكسض ١ٝٓ ،ال تهٝل مبػتخسثاه ايعَإٖ ٌ ،ة ٞتًةاؼ َةطزاتٗةا يهةٌ ركةط ظٜة٘،
* أديب سوري.
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ٚيهٌ ٚقت ياٛغ٘...
نإ األز ٜابحلطٚف أمحس أَني ،ابةهةط ٚابةخضر ،ايةص ٟأ ٓة ٢ابهتاة ١ايحلط ٝة١
مبخيةاه جً ١ًٝاألثطٖ ،صا األز ٜابحلاقط ايص ٟنت فٝض اخلةاطط يف أجةعا ٤رؿةط،٠
نإ يف حٝات٘ ٜهٝل ابرتازفاه ٚن طتٗا يف ايًغ ١ايحلط ٜ ٌ ١ٝكف َٓٗا َٛقف ايحلسا،٤
ًٜٚةةح رًةة ٢إٔ تهةة ٕٛايهتا ةة ١خايٝةةَٗٓ ١ةةا يٝيٗةةط األغةةًٛب ايحلًُةة ٞايٛانةةحٚ ،ايحلةةط
ايحلكًةة ٞا ُٝةةٌٚ ،إال فُةةا َحلٓةة ٢إٔ تكةة ٍٛرةةٔ ايػةةٝف إْةة٘ ايكةةاضّ ٚاياتةةاضٚ ،اهلٓةةس،ٟ
ٚايكاط ٚ ،ايكُكاّ ٚايةاتوٚ ،ايااتطللللٚللل...ٚ
ٚقةةةس قاَةةةت يْ٦ةةةص ٓٝةةة٘  ٚةةةني أز ةةةاَ ٤حلةةةطٚفني َحلةةةاضى أز ٝةةة ١أثةةةطه ايًغةةةٚ ١األزب،
ٚحطنت ابؿٗس اي كايفٚ ،ا ٝا ٠األز ٚ ،١ٝيهٔ َاشا ناْت ايٓت ١ ٝ؟!
قاَةةت ةًةة ١سايطغةةاي١و ابحلطٚفةة ١يْةةصاى اية نةةإ ٜطأغةةٗا س أمحةةس حػةةٔ ايعٜةةاه
) اغتةتا ٤يس ٣قطاٗ٥ا ايحلطب رً ٢اَتساز ايٛطٔ ايحلط ة ،ٞفحلطنةت ْكٛقةاً يهتةاب –
ز ٕٚشنةةط أئةةا ِٗ٥ةةايعا – ٚطًاةةت إيةة ِٗٝإٔ ٜهةةحلٛا زضجةةاه هلةةص ٙايٓكةةٛم ،رازيةة١
َٓكة ،١ته ٕٛايهًُ ١ايةكٌ ح ٍٛتًو ابحلطن ١اي قاَت  ٚتكحلس!
َاشا ناْت ايٓت ١ ٝ؟!!
يكس ْاٍ ايٓل ايص ٟنتا٘ أمحةس أَةني زضجةٖ ١ة ٞأزْة ٢ايةسضجاه رًة ٢اإلطة م لل
ٚناْت رربًٝ ٠غ ١ألز ٚ ٜاحث َٚةهط!
قاٍ َكعة ٢قازم ايطافحل:ٞ
إمنا ايًغَ ١يٗط َٔ َياٖط ايتاضٜذٚ ،ايتاضٜذ قة ١األَ ١نٝةُةا قًاةت أَةط ايًغة١َٔ حٝث اتكاهلا تاضٜذ األَٚ ١اتكاٍ األَٗ ١ةا ٚجةستٗا ايكةة ١اي ا تة ١اية ال تةع ٍٚإال
عٚاٍ ا ٓػٚ ١ٝاْػ ر األَ َٔ ١تاضخيٗاللل
ٚاألَ ١ايحلط  ١ٝا صه َٔ يغتٗا يػاْاً هلا ،فهاْت ٖ ٞابيٗةط ايةص ٟتةطا ٙايحلٝة،ٕٛ
ٚايكٛه ايص ٟتػُ ٘ اآلشإٚ ،ابػطب ايصٜ ٟػًو ٘ إىل ايكًٛب ٚاألشٖإ ...
صٍ ايةطْػَ ٕٛٝةا ةصيٛا َةٔ جٗةس َٚةاٍ ْٚةاض يٝخًةٛا يغةتِٗ ،ةٌ ايًغة ١ايحلط ٝة ١يف
ا عا٥ط ٚ ،صٍ اإلْهًٝع َا صيٛا َٔ جٗس ٚنٝس ٚحكةس يٝعامحةٛا يف اهلٓةس يغة ١ايةا ز
األقةةةةً ١ٝفةةةةاْيطٚا مبةةةةاشا ٜهتةةة اهلٓةةةةس ٟايٝةةةة ّٛ؟! ٚاْيةةةةطٚا مبةةةةاشا ٜهتةةة ايحلط ةةةةٞ
ا عا٥طٟ؟!
ٜك ٍٛفٝدت٘ األباْ:ٞ
إٕ ايًغ ١جتحلٌ َٔ األَ ١ايٓاطكٗ ١ا ن َاً َرتاقاً خانحلاً يكٛاْني ،إْٗا ايطا ع١ايٛحٝس ٠ا كٝك ١ٝني را األجػاّ ٚرا األشٖإ...
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ٚيغتٓةةا ا ًُٝةة ١تةةصٖ إىل أخةةل قةةةاه ابػةةُٚ ٢أ طظٖةةا أ ٚإىل رًُةة٘ األغاغةةٞ
ٚٚفٝةت٘ ،أن ط َٔ شٖا ٗا إىل فاٖطٚ ٙؾهً٘ اخلاضج ٞأ ٚتطنٝاة٘ ٚأجعا٥ة٘ ،فآُٝةا
ْط ٣ايةطْػ ً َ ٞقس أطًل يةظ س ػةهًٝتو أ ٟشاه ايةسٚال ني ،أطًكةت يغتٓةا ايحلط ٝة١
يةظ سايسضاج١وللل ٚر ً ٢شيةو فة ٕ ايةطْػة ٞحًًةٗا إىل أجعاٗ٥ةا ْٚيةط إىل تطنٝاٗةا ٚإىل
حايتٗةةةا ايػةةةانْٓٚ ،١يةةةط ايحلط ةةة ٞإىل ٚفٝةتٗةةةا ٚرًُةةةٗا ٚحطنتٗةةةا فػةةةُاٖا زضاجةةة،١
ٚاألَ ً ١ن ث٠للل
إٕ يغتٓا أقسض ايًغاه إط قاً رً ٢تؿكٝل ابحلاْ َٔ ٞاأليةاف ،ز ٕٚع ِٝاأليةاف،
ٚرًةة ٢تةتٝةةل ابهةةَُ ٕٛةةٔ ايؿةةهٌ ز ٕٚمتعٜةةل ايؿةةهٌَٚ ،ةةٔ ابخغةةف حك ةاً أْٗةةا ال
تؿةةه ٛر ةةعاً فٗٝةةا ،ةةٌ تؿةةه ٛر ةةع جاًٖٗٝةةاٚ ،إٕ اخلةةاضجني رًةة ٢قٛارةةسٖا حةةني
ٜحل ةع ٕٚرةةٔ اإل ةةساين ٜتدةصٖ ٕٚةةصا اخلةةطٚج َاةسأ خيةةة ٕٛةة٘ ر ةعِٖ ٜٓٚكةةا ٕٛنةةحلةِٗ
َ ً أرً!!٢
إٕ َؿةةهًتٓا ا كٝكةةٖ ١ةة ٞن ٓةةا رةةٔ أْةػةةٓا خةةاضج أْةػةةٓاَ ،ؿةةهً ١ايعةٛيةة١
ايةهطٚ ،١ٜايٓيط ٠األحاز ،١ٜفٓخٔ ْطٜس اياخث رٔ اإل ساين خاضج ايصاهل
إٕ ايصٜ ٜٔرتمج ٕٛاآلثاض األز ٝة ١ايحلابٝةٜٓٚ ،١كًْٗٛةا إىل يغتٓةا نػةٓ ٕٛحكة ًا ٚيةٝؼ
أزٍ رًَ ٢ا قسَٓا َٔ ٙايةطح اياايغٚ ،ايػطٚض ا كٝك ٞايص ٟحيؼ ة٘ ايهاتة ايغط ةٞ
حني ٜػُ ٕ نتا ٘ قس تطجِ إىل ايحلط  ،١ٝنإ غَٛطغت َٜ ّٛك:ٍٛ
ي ٛنٓت أرطف ايحلط  ١ٝبا نتات نًُ ١يف ث ٖص ٙايًغ!١إٕ َةاتٝح اإل ساين يف أٜسٜٓا ،فًُاشا ايةطاض َٔ جٖٛط جٗسْا اإلْػاْ ٞاخل م؟
ٚيكس كٝت يغتٓا ا ُ – ١ًٝرًَ ٢ط األٜاّ – َحلٓٝةاً ال ٜٓهة  ،كٝةت غة حاً يف ٜةس
األَٚ ،١يػاْٗا ٚركًٗا ٚقًاٗالل الٜكاّٚلل فٌٗ يٓا حلس شيو رٓٗا سٌٜ؟
ٌٖ يٓا إىل ثٖةا َٓةعين ٖٚةٚ ٞحة ٞايػةُا ٤إىل األض ًػةإ رط ةَ ٞةانيٖٚ ،ةٞ
ايٛطٔ ايطٚح ٞيألجٝاٍ ايتاي ،١ٝرً ٢حس تحلاث فٛغًط ايصٜ ٟك:ٍٛ
-إٕ َٔ حطّ ٚطٓ٘ رً ٢األض

فً٘ يف يغت٘ ايكٚ ١َٝٛطٔ ضٚحٜ ٞخٜ٘ٚ
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البطولة واألبطال يف قصص األطفال
نٌّ قك ١تُط ٣ٚأ ٚه ٢يألطةاٍ مت ٌّ يسَٛ ِٜٗقةاً أ ٚتكّٛضاً أ ٚايتُاغةاً يحلةا
جسٜسٚ ،زْٝا جسٜسٚ ،٠ضؤٚ ٣أح ّ َت ّسز٠للل
ن ةٌّ قكةة ١تةةطافكِٗ تيةةٌ حانةةط ٠يف أشٖةةاِْٗ ،تكةةخاِٗ بةةس ٠طًٜٛةة ١أ ٚقكةةث٠
نػ طار ١أ عاهلا ٚضؾاق ١حطناتِٗ ٚغخط أفحلاهلِلل
يةةصيو تةةط ٣األطةةةاٍ ٜةةطزّز ٕٚزا ُ٥ةاً َةةا رًُةة٘ أٖةةِ ؾةةدل يف ايككةةٜ ،١تحلًكةة ٕٛةة٘
ٜٚتا حلَ ٕٛغاَطات٘ٚ ،خباق ١رٓسَا ٜهٖ ٕٛصا ايؿدل ٖ" ٛاياعٌ"!ل

***

َط ٠غ يٛا ايهات ايةطْػ ٞفطاْػٛا َٛضٜاى يف َكا ً ١تًةع:١ْٜٝٛ
ةة َاشا نٓت تاخث يف ايهتاب رٓسَا نٓت طة ً؟
ف جاب:
ةة نٓت أنث رٔ عٌ ٜحلًُ ا ٝا٠؟

***

ٚقس ٜهٖ ٕٛصا ايؿدل ةة اياعٌ إجيا ٝاً أ ٚغًاٝاً يف أرُاي٘ َٚغاَطات٘ل
ٚايعةٌ ي٘ طاٝحل ١ممٝةع ،٠فٗةٜ ٛهةة ٞا ٝةا ٠رًة ٢ايهآ٥ةاه األخةط ٣نةا ٛٝإ
َ ة ً ،مٓخٗةةا ايكةةسض ٠رًةة ٢ايةةتةهث ٚايكةةسض ٠رًةة ٢ايحلُةةٌٜٚ :هةةة ٞا ٝةةا ٠أٜه ةاً رًةة٢
األؾٝا ٤ا اَس ٠فٗٝا سايؿ ط ٠ةة ايعاٚي ١ةةة ايكًةِ ةةة ايػةٝاض٠و ٚرًة ٢نةٌ َةا حيةٗ ،ٝةا،
ٚنٌ قك ١تٓتٗ ٞأحٝاْة ًا ٓ ةاح اياعةٌ أ ٚخةاقة٘للل ٖٓٚةاى حطنة ١تطافةل ايككّةَ ١ةٔ
ةةساٜتٗا إىل ْٗاٜتٗةةا ٜكةةٗ ّٛةةا اياعةةٌ رًةة ٢األرةةِ األ ً ة ٚ ،ايككةةٖ ١ةة ٞشاتٗةةا رُةةٌ ف ة
ٜتكف نطن ١زضاَ ١ٝزا١ُ٥ل

***

نًٓا حنتاج إىل ؾدك ١ٝاياعةٌ :ألْٗةا تة ث إر ا ٓةا ٚألْٗةا ةطّى َؿةارطْا حتة٢
حنا ٍٚةة أحٝاْاً ةةة تكُكةٗا :تةصنطٚا :اياعةٌ يف قكةٛٓٝ ١نٝة ٛةةة اياعةٌ يف قكة ١ركًة١
اإلقا ةة اياعٌ يف قك ١رُط ٕٚؾا ٙةة اياعٌ يف قك ١ر  ٤ايسٚ ٜٔايةاْٛؽ ايػخطٟل
اياعٌ أ ٚاياعً ١يف غٓسض ٜةة يف ٖاٜس ٟةة يف فًْٛة ١ةةة يف طاْةساٜعض ةةة يف طةطظإ ةةة
يف ايػ ٛطَإ ةةة يف ايٛطةٛا ةةة يف ايطجةٌ ايعةا٥ط ةةة يف ايطجةٌ ايحلٓهاةٛهلل ثةِ تةصنطٚا
اياعٌ يف غثْا ايؿحلا ١ٝا افً ١األغطاض :رً ٞايعٜال ةة األَث ٠شاه اهلُّ١ل
ايؿاطط حػٔ ةة زي ١ًٝانتاي ١ةة رٓرت ٔ ٠ؾساز ةة غث ٠ة ٖة ٍ ةةة غةث ٠غةٝف ةٔ
شٜ ٟعٕ ةة غث ٠ايياٖط ٝربؽ ةة غث ايةطغإ ةة ٚغث أ عاٍ اب حِل
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ٚاياعٌ قة ٟٛةةة اياعةٌ نةط ِٜةةة اياعةٌ ش ٚؾدكة ١ٝممٝةع ٠ةطّى ايط اة ١يف إْكةاش
اإلْػةةاْ ،١ٝةةٌ ايةةص ٜٔمحًةةٛا ٖةةصا االغةةِ يف األظَٓةة ١نًةةٗا جتةةاٚظٚا ٖةةص ٙاإلْػةةاْ،١ٝ
ٚجتاٚظِٖ نإ أخ قٝاً ٚإجيا ٝاًلل
فٗط يف ايككل ٚا هاٜا يكٛم ،يهٓٓا ال ْػةُّ ِٗٝأ عةاالًللل! فٗةط َتػةًكٕٛ
ٚاْتٗاظٚٚ ٕٜٛقٛيٚ ٕٛٝأزرٝا٤للل ناش  ٕٛيهِٓٗ يٝػٛا أ عاالًلل
َٚا ٜؿاٖس ٙاألطةاٍ َةٔ ضجةاٍ غةعٚ ٛركةا اه َػةًخ ١رًة ٢ؾاؾة ١ايتًةعٜة ٕٛأحٝاْةًا
 ٜثِٖٚ ،يهِٓٗ ال ُٜطن ٕٛحاجتِٗ ٚال ٜحلرتفٚ ِٗ ٕٛال حياٚ ،ِْٗٛال ٜحلسّ ِْٗٚأ عاالًلل
األ عةةاٍ ٖةةِ َةةٔ ايةةصٜ ٜٔكَٛةة ٕٛةةاألَٛض ايػةة ١ٜٛيف ايٓٗاٜةة١للل األ عةةاٍ ٖةةِ ايةةصٜٔ
ٜٓتكط ٕٚيًخل ٜٚحلًُ ٕٛاخلثٜٚ ،كسَ ٕٛاإلحػإ ٜٚغاَط ٕٚنٝاتِٗ َٔ أجٌ األٚطةإلل
األ عاٍ ِٖ ايصٜٓ ٜٔكص ٕٚطة ً أٜ ٚطز ٕٚأش ٣سايًُٓ ١عً ١يف قك ١ايكٝاز ٚا ُاَ١ول
فايًُٓ ١أْكصه ا ُاَٚ ١انارت رً ٢ايكٝاز فطق ١اقعٝازٖالل
ضمبا تٗتع قٛض ٠اياعٌ قً ً ٝيف األشٖإ ،ضمبةا نةإ ٖٓةاى َةٔ ٜةتكُل ؾدكة١ٝ
اياعٌ ٜٚسّر ٞاياعٛيٚ ١ابغاَط٠للل ٚيهٔ األطةاٍ ٜهتؿةة ٕٛشيةوللل فاألطةةاٍ أشنٝةا٤
ألِْٗ ٜحلطف ٕٛإّٔ ٖٓاى أ عاالً َعٜةنيٚ ،ألِْٗ ٜهتؿة ٕٛاياعٌ َٔ ايسر ،ّٞابٗعَ ّٚةٔ
ابٓتكط ،ابعٜف َٔ ا كٝكٞللل
َُٗٚةةا تعةةٛضه ايٛغةةا ٌ٥ا س ٜةة ١ةةةة ايػةةُحلٚ ١ٝاياكةةطَُٗٚ ١ٜةةا جتةةاٚظه ابدرترةةاه
حسٚزٖا يف تكس ِٜاأل عاٍ فاألطةاٍ ٜحلطفَ ٕٛهاْٖ ١ةص ٙايؿدكةٝاه ،ألْٗةا تحلةٝـ يف
ةًٝتِٗ ،تحلٝـ يف قًِٗ ٛللل ثِ إّٕ اياعةٌ ال ٜهةٚ ٕٛحٝةساً يف قكةل األطةةآٍٖ ،ةاى
رةةسز نةةاث َةةٔ ايؿدكةةٝاه ابػةةاْس ،٠مبحلٓةة ٢أٚنةةح ٖٓةةاى ؾدكةةٝاه أخةةط ٣ته ة
ايحلطاق ٌٝيف زضب اياعٌٖٓ ،اى َٔ ٜحلطّن٘ يًُخٔ ٚابتار ٚاألخعةاضٚ ،يةصيو رًٓٝةا إٔ
ْسضى ايةطٚم ني عٌ  ٚعٌ ،ني ؾدكٚ ١ٝؾدك١ٝللل
ْٗٚاٜةة ١نةٌّ عةةٌ ض ُّةةا تهةة ٕٛغةةحلٝسَ ٠اٗ ةة ١أ ٚتحلٝػةة ١تاحلةةث رًةة ٢ابةةطاضٚ ٠األ
ٚا عٕللل
ٚايؿدكٝاه ابكاحا ١يًاعٌ ض ُّا تحلٌُ ايؿطّٚ ،ته ايحلكااه يف ططٜل اياعةٌٖٚ ،ةٞ
ايتاي ٞال تخز ٟإال زٚضاً قكثاً ،يهٓٗا َٔ ابُهٔ إٔ سّز َكثِٖ  ٚتِ ايككّ١لل!
نٓا حناؼ أْةاغٓا َ س ٛٓٝنٛٝو ٜ ٖٛٚةطنض تاضنةاً ابسضغة ،١تاضنةاً نتاة٘
اي ا تارٗا ي٘ جس ٙابػهني!
حناؼ أْةاغٓا حني ٜصٖ إىل ايػثى ٚحسًٜٚ ،ٙتكٖٓ ٞاى ةُٛرَ ١ةٔ األؾةطاض
ٜػًا ْ٘ٛايٓكٛز!
ٚنةةصيو رٓةةسَا ٜةةسف ايػةةاحط حل ة  ٤ايةةس ٜٔإىل قً ة ا ة ّ يٝكةةٌ إىل ابكةةااح
ايػخط!ٟ
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فةةةة ٞايككةةة ١إثةةةاضٚ ٠تؿةةةٜٛل ،يف ايككةةةَ ١تحلةةةٚ ١فا٥ةةةس ٠يف ايككةةة ١خٝةةةاٍ ةةةةٓح
ٚاغتؿطاف يةهاٚ ٤اغ ابس٣للل
ٚقكةةل األطةةةاٍ حلاَةة ١تةةةتح ٛا ةة ١يًُةةطح ٚتطغةةِ زض ةاً يًػةةحلازٚ ٠اييةةطف ،فٗٝةةا
تهطاض ،ا ٜٓاغ قًٛب ايكغاض ،فٗٝا ركس ٠أ ٚأن ط َٔ ركس ٠تاج إىل حٌّللل
قكل األطةاٍ فٗٝا ٓ ٢األيةاف ٚايهًُاه ابٛح ،١ٝفٗٝا حطنَٚ ١غاَطٗ ،٠ا
إٜكةة اين َٓةةةتيِ  ٚػةةة ،،ٝفٗٝةةةا فةةةطم نةةةاحهَٚ ١ػةةةً ،١ٝفٗٝةةةا عةةةٌ ،اةةةٛب ٜكة ة يف
َؿه هل
ٜٚتحل ّط بآظم ٚأخعاض يهٓة٘ خيةطج َٓٗةا  ٜٓٚة ٛحلةس قةرب ٚأْةاٚ ٠تةهةث ٚحػةٔ
تس ثلل
ٚاألطةاٍ َٓص غّٔ ايطا حلٚ ١ايٓكف أ ٚاخلاَػٜ ١تحلًك ٕٛايكك ٜٓٚ ،١ص  ٕٛإيٗٝا،
ٜٓؿسّ ٕٚإىل اياعٌ ةة ايحلٓكط ايةحلّاٍ ايٓؿٚ ،ٝإىل َٔ ٜكاحا٘ َٔ ؾدكٝاه تًخل ٘ أٚ
تعاضزٙل
تٓعًل َحل٘ يف َغاَطاتة٘ أ ٚتكةف يف ططٜكةٚ ١تحلاضنة٘ ،األطةةاٍ ٜحلٝؿةَ ٕٛة ٖةخال٤
مجٝحلاًٜ ٌ ،سضن ٕٛإّٔ نٌ عٌ حيٌُ ق ١ُٝغاَٜ ١ٝحلٌُ َٔ أجٌ كٝكٗالل
ٖٓاى َٔ حيٌُ ايكسم رٓٛاْاًلل
ٖٓاى َٔ حيٌُ ،اّ ١اآلخطٜٚ ٜٔػحل ٢إىل َسّ ٜس ايحل ٕٛيهٌ ،تاجللل
ٖٓاى َٔ ٜطف غ ح ايحلًِ يف ٚج٘ ا ٌٗلل
ٖٓاى ابغاَط ايصٜ ٟعٛف اياًسإ ٚحيهَ ٞؿاٖسات٘ َٚها سات٘للل
ٖٓٚةةاى أ عةةاٍ َةةٔ رةةا اإلْػةةإٚ ،أ عةةاٍ َةةٔ رةةا ا ٝةةٛإٚ ،أ عةةاٍ َةةٔ رةةا
ايهٛان  ،أ ٚرا ا ؿطاه ،تًكٔ ايةسضٚؽ ،تحلةا ،ٕٚتٓكةص ،ةتو ،تةٛحٚ ٞتةتِٗللل
ٖٓاى ضٜانٖٓ ٕٛٝاى ضّٚاز فهآٖ ،٤اى غانَ ٕٛاٖطَٚ ٕٚتػًك ٕٛاضرٕٛللل
ٖٓةةاى َطات ة يأل عةةاٍ ٚجنةة ّٛممٝةةع ٕٚهلةةِ حهةةٛضِٖ يف اية ةّٔ ٚايػةةُٓٝا ٚابػةةطح
ٚايتًةع ٚ ٕٜٛني طٝاه ايهت ل
 ٜحةةل األطةةةاٍ أخاةةةاضِٖٜٓٚ ،كًةة ٕٛتةكةة ٝه حٝةةةاتِٗ ايَٝٛٝةة ١قاةةٌ إٔ ٜةتخةةةٛا
نتاِٗ ابسضغ!١ٝ
ٖٓاى ضحّايَٚ ١هتؿةٚ ٕٛرًُاٚ ٤أَطاٚ ٤قةاز ٠جٝةٛف ٚضجةاٍ َُّٗة ٕٛيف ايػٝاغة١
ٚاالقتكةاز ٚايحلًةٚ ّٛاآلزاب ٚايةٓةةٕٛللل ٚرابٓةا ابحلاقةةط حافةٌ حلةسز نةةاث َةٔ األ عةةاٍ،
رةسز نةةاث َةةٔ قةةاْحل ٞايككةةل ٚايطٚاٜةةاه ٚيهةةٔ َةةا أقةٌّ اخلايةةسَ ٜٔةةَِٓٗٚ ،ةةا أقةٌّ
ايصٜ ٜٔتحلًل األطةاٍ ػثِٖ ٚأرُاهلِ ٚأح َِٗ ٚطُٛحاتِٗللل َةا أقةٌ ايةصٜ ٜٔهْٛةٕٛ
ايكسٚ ٠ٚاب اٍ األرً!٢
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محيي الدون محمد

الشعروتين (ربما ..بعد أن ..وطرقٌ بال
عشاق)


ؼراءة ػي مجموعة الشاعر مرتضى

د .عبد اهلل الشاهر

العذبة (ؼمر وأمنيات)


أراجيح الشعر وميداء زودان

د .واسين ػاعور



دراسة ػي شعر إبراهيم منصور

رجاء شاهين



رواوة زناة ما بين الواؼع والموسيقا

محمد أحمد الطاهر

والخيال


ؼبل الغروب بدمعتين ..إوقاع إبداعي
وغناء صامت

معين حمد العماطوري

د .فاوز الداوة*
هنالككم مككو وككقصا د ديككا د دوككًاا اداايككا ام وا وككا فه ك

وققؤصا كما وااءى هلك

فوككًا الدكدء مكن ونكاصوو مكمنه مكو

غري دوًد تقاتدوة ل انن القيا د نل هك وك وكًا نكدمن مكو تلكم

القيكككا د صول و كككًا ءا دكككقاءان د دصاصوكككو قص صاوكككان صدكككد
وماصدصا ديا د د نظقة قمقى صمثة مو وم قكد قا الاكاوق نكم

جهدا لوقدِّم ما نه د تسلسل لكه قركقيف د مماواك ها قص د كاك

والدان نونها لملم و انمًا القيودة تلكً اﻷمكقى صءا وك قوكام

م داوككدة .صهكككما ت ككًاا قشكككا القسككا ل ودم ك

نهككا املدككدوًا

نأصواف م مددة صخم لوة صهكما تنداح نظقان املك لق

قنماد رقافوة صفنوة صقصًا مقكَّدة تدلً يالة ال لقي.
جاا ١يوٙاا٘ ْيي"ٗرًٚاا نيُسجً اٞييِوٚاام"ي
هوش ا ِسيئ ا ٢سياٙااّي هااًّٙي ا ً٩ييً ا ي ااىي
هفااس ٙخييض٘نااْ٘ياياااس  ١هٍٔكي ِٔ ا ني
هتبُّ ا ليهِصاا٘ ييمتًااميطراس ٔ ا ي جة ٗجااٞي
طخيي هً٨هٞي هوغ٘ٞٙي ٪ساو٘طٞٚيٗهوامي هً٨هاٞي
هًااٞٚ٢ ٌٚٚياي هتشاالٚىكيٗ جلتِااةٝياي

حبسك

ه٘ ا تيهتٌاا٘حياي اا٘ ريه ااب ٜكيٗها اياي
صبٌااىي هااًْ ٘ٙي ِوٚااٞيً٘سااٞٚ ٚي ِٚ ٙااٞي
هشًُّي ىليهوٌُّا يٓا ٖي هًاٞٚ٢ ٌٚٚياي هاِ ي
ٗ ش ر تي ىليُبضيضفا يطاره٘ ْيًا ياٗ ٙايي

*

* أديب سوري.
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هسٙ٦اااٞوويٗهلاااّي ٙاااّيٓاااٛييﻷٌِا ا يي هااايي
ًُااااااات  ٚي سااااااات ً َيًس ُ ٙااااا ا يهِ ٚاااااااًي
ِ وهينياصًٝٚي(اي سب ُ)ٞي -يٗ ُ ي
هشاااالٚؤ كي ٗيهِضااااب يط٧رٓاا ا يايٓاا ا ي جتاا ا اي هًاا ا ٘ريٗ رااااابي جشاااأًي -ي ىلي
هًْ ٘ٙ؟؟ ي
اصاااًٝٚي(ٗشناااف ٚنيًِاااام)ي اااًي ًٗضااا ي
ك ُاا ا يًفاا ا هٚتيو٨هٚااااٞيهااااً٘ضياي ًف ا هٚتيو٨هٚااٞيج ً ااٞيﻷاااس ياي ج٘ا ا ي
ئاا ٩ثياصاا ً٢يًتب ِااًٝيايٓاا ي هااًْ ٘ٙي:ي ه ا ٜينااٍي ِّاابيٗهواامي هااييوويك ُ ا كي
( ٗشاااااف ٚنيًِااااامي و8كياي سب ُاااااٞي وي ٗاي هِصخييك ْيتا ٓسييهغٚٚابييﻵخاسّٙيي
41كي س شٞي و)48كيٗهشا يي ىليرٗ طا ي ٗي ﻻُ ااااة ييط ٚااااًييِااااّي هتف ِااااىيً ٔااااٍي
ٗ ًُ ا ٞيهتلااّ٘ٙيٗ ااًكي ٗيٓااٛيهااًُِ٘ ي سصاا ا ييِوااااٟي طااااس اي اا ا ٨تيٗااا ا يذباا ا ي
هِااس٠يدبسطااٞيش ا ٘رٞٙيًسكلبااٞيابااىيهصااًُّ ي هرئ ٓ يٓ ي ج ّبيً يً طتإي:ي جتٌ ا يي
ص ا طٔ كي تلًااستكيٗتواا يهِت ااسيًااّي ًااااّيو ٢ااااسٝي ه اااا ْيٗ هتحوٚاااا يًفاااا هٚتي
ٙوٍيهومي ﻷجة ١ي هييه بيصا بٔ كيٗ ر وي " ه صاااااف٘ركيٗ ه ااا ا كيٗ ه ااا ا كيٗ واااااٞي
ْيحيااتفبيطاا شب ٘ٝييﻷخاا ٝياو ٚااٞيط ااًي ه وبكيٗ وٞي"يًّٗيو ٢سٝيه ٚاًي هتصا٘ر تي
ًس رٝيصحب يً يك ْيًّي ره ا َييًا،٧كيي ِواااٟي ااا٘يحخاااسيُوحااابيًفاا هٚتي" ه ًاااىكي
ٗٓسٗبي ىليِةهاٞييًسٙاسٝكيي سات ىيي ه ًاٍيي ٗ وااااٞبياواااابياُب ااااٞكيٗ هس ٚاا ا ي جااااس"كي
هث ها يئًِاي:ي( س شاٞي)وًِٗٔ ِايي ﻷسااو٘طٛي ٗكا هميطااساتيًااّيو ٢اسٝي سبااةْيٗيﻷسااٟي
هً٨هٛيميِتي سب٘ ري هِ ًٜيمستإيي ه وٌاٛيي ًفاااااا هٚتيٓااااااٛي" ااااااةْكي ،كيٓةًتاااااإكي
ًاااّيجٔاااٞييط ساااتِ وٖي ىليً ٚااا تيي هاااِ يي ه٘س ا ٗ كي ه ِااْ٘"يٗمثااٞيًف ا هٚتيصااف تي
ُفًٕيًّيغ ي وخا يييِ٘ ًاىي يًاّيخ رجإكي سااااوبٞٚيًااااًًسٝياياااااس ي جااااس ٝي هااااييووي
ٗط ااااًريًااااّي ﻻست صااا ١كيٗٙااا نيهسٙ٦ااااٞي ك ُ كيٗٓٛي" هص  ٚكي هاثو،كيٗرويًث اىي
جتو ااٛي ااس يهشاالٚىيٗ ا ي ط ا ويئ ٚااٞي طًااااااإًٌ٘كي هااااااآً ١كي هس ٚااااا ا ي جاااااااسكي
ٗذٗاٞٚويِٗٓ ي٨يطًي ْي ذكسي ْي هِصا٘ يي ه ِلب٘تكيًَاسأ ٝيهلًاسيورِا"ٛيِٗٓا ني
ﻹطً ِٚاااٞي هاااييذبفاااسيً٘ا ا ا ييهلا ا يط ٌا ا ي ًف هٚتيهت ىليِواٟييﻷ،كيٗهِ ا٘ييًاّييحئا ريي
هت سطاااااٞي ﻹًُاااا ُٞٚكيٗ ِوٚاااااٞي ساااااو٘طٞٚي هلةميااااٞيٓااااٛي"شنااااف ٚن(ًلسرٝيًااااس تٍ)كي
مج هٞٚيٓٛي هييمتِتي جتو خييِا يي ﻷاًِاٞيي هًاا٘ ي ِاا كييًثااىيسااٚىي هشاأبكي ااسُّكي
ْيٙشااالو٘ يااااس  ١تيًت اااًوٝكيٗايكاااىي غٌاااضيِاااٚينيِاااّي ه٘سا ا ٗ يٗ ه ِاااْ٘كي
ﻷ ٘ يي ٙاىييُا يي جباً ييا ٌ٢اييايوُ ٘ٙإيي ٗ غسقي وٞيياياوبياُب "ٞو ي
كٌ ي ر ويهٕيص بٕكيااًييٙغِاٟييمبايي ٙا ييي
ٓلا ا يٗجاااًتني ُاااٛي ًااا َيٗجٔاااخيي
ٗهلِٕيحيٌىيٗجٕٔيٗاًٌ هٕو ي
ور ًااٚخييايٗااا  ٢يِ صاافٞيﻷٓاا٘ ١يضباابيي
ٗ ن ا س بي جً ا ر تيٗ ه٘جااٖ٘يًااّي ٘هاإكي
املفاتيح الكاشفة
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ك ْي زبة١ي ﻷٗييٓ٘يُ ي(ٗشنف ٚنيًِام)ي
ه ٜيًثىي هاٞيٓاٛئُ ٙاٞيصاس يور ًاٛيٗي
ره ا َيهلش ا يِااّيٓةميااٞي خ ا ي ِّاابي
ٙت ىليِو ٔٚيطل ١ ٙي٨يهسٙاًيهُ٩لًا ري
ْي ٔةيِؤٚا كيِٗٓا ي٘ٙناتي ْي شبًا رٝي
ج ١تيًّيشٔ ًتٕيٗاٚباٞياوبإيٗ،يٙاًري ْي
ًااااّي اااابيك ُاا ا ي اااااسبي ىلي(وهٚواااا)ٞكي
ِٗااس ي خاا يي ْيذ ني هاا ٜيكاا ْييطس ااا يي
مناا يٓااا٘ير ٚاا يًا اسلكيٗ ْيذ ني ه اا يًا ا ي
كاااا ْي ٨يٌٗٓاااا يكيًٗاااا ييﻹصااااس ريِوااااٟي
مت ساااامي هاا ا تي كلااااًتيكوٌاا ا تيٓاا ا ي
ِّااابي جاااث ّي ُااإيغا ا وريسا ا ٞي هًاااحسي
شبااا و كيٗمتيشااااف ٖ٦يٗ ُتصااااسكيطااااىي ُاااإي
حيتٌااٛيطً ا سٞٙي٨يهااْ٘يهل ا يِِااًً ي ِٙواابي
ىلي هل ااَ٘يط ٘هاإ:ي" وٚا ياوباامياااًيمت ئااىي
هوشف "١كيٗك ْي او يُفثٞيطً سٞٙيًسٙسٝي
اي ج ي هث ه يًًِِ ي شا ري ىليِ ةٓا ي
ِّي ور نيًس ًٕٚي زبٌٚواٞياا ينا ٚيذ ني
ﻷهااا ا ي ر وٖيهلااا ا ي"…يِٗ اااااةتيِاااااّي،ي
يًّي هبٔ "١و ي
هتف صٚىي زبٌٚو/ٞي س
ِِٗاااًً يرج ااا ني هِ اااسياياصاااًٝٚي
( س شاا)ٞيًٗف ا هٚتي  ٔٚا يٗجااًتي ُٔ ا يٓااٛي
سبو ااٞي هث هثااٞياي ل ٙااٞي سباابكيٗ  ٔٚا ي
ساااات وي ه شاا ا ياًاا ا َي جباا ا ورٝيايٓاا ا ٖي
جتت هٞٚي هًر ًٞٚكي ًيك ْي ِّبيٙب ا ي
ً ي هفس شاٞيرسا ٢ىي هشا٘قي ىلي جاس ٝي هايي
اابيِ ا ي جِح اٍٞيٗا ااسهخييًااّي ه ًااىكي
ٗهلاااّيهتااايط ي هلوٌااا تي طاااساي هتٌااا ٓٛي
ٙسٙاااًٖيطاااخيي هفس شاااٞيٗهوااامي زبٌٚواااٞي هااايي
ًولا يِوٚاإي هًاابىكيٗٙبااًٗي ْيًا يك ا ْي

ًااّي جِحااٞي ه ا يٗ ه صااف٘ري جسهب ااٞيطاإي
ٗك ُ ا ي ج و ا يهاإياياصااًٝٚي(ٗشنااف ٚي
ًِاام)يٗاصااًٝٚي(اي سب ُاا)ٞيذٓباا أي هٔٚاا ي
ًااااّيخاااا٩ييٓاا ا ٖي هفس شااااٞي هااااييا رهٔاا ا ي
حٌو ي(ايِاٚينيٓا ي ِّابي)يكاىيِّاٞي
ٔٚا ا يٙتااا٘قيخ ااإي هٔٚا ا كيِٗٓا ا يمنًااامي
مبفتاااا ٛي( هِحواااا)ٞيٗ( ه ًااااى)كيُٗتاااا ط ي
سكتٌٔا يطااخيي ه صا ً٢ي هااث ٩ثكي ِ ااًٖي
ضت ريه٘جٚبي ه وبيحبث ييِّي هً وٝيرًاةي
هِحىي ٘ ٙيطخيي ً٘ حي هةٓ٘ركيٗاي هاٞي
هغضاابي ه ا رَيًُااٌ يصاا٘هٕياي(ٗشااف ٚني
ًِااام):ي"كااارْي اااىي ه وااابي ورن/ي ْيايي
هبًاااات ْ/يٗروييًااااث ٩ييطًاااإًٌ٘/ي رهااااًي
ًِ فاا٤ي هسجاا ١ووي"يًٗٓٙشااِ يايختاا َي(اي
سب ُاا)ٞيِِااًً يٙصاا٘ريغوبتاإيِوااٟييﻷاًااٞي
ه ِٞي هييرً يطٕيًِ ة٨ييرغٍيً يه ىلي
اي سب ُٞيًّيطٔ اٞييٗغِا ١يوي ْيرًاةٖيي ِٙا يي
صاا٘رٝيذبٌااىيًف راتٔ ا ي هصاا رخٞي هت واابي
ها ا ٜيٚ ٙشااإ:ي"اي ُاااٞي ه ِاااًٙى/ي غاااسقي
وٞيياياوبياُب /ٞيٗ غٌضيً ويي/يِاّي
ه٘س ا ٗ /يٗ ه ِااْ٘"ي ٔاا٘يغ ا رقيٗهلِاإي
حي٘ييٓا ي هغاسقي ىليً٘جاٞير ٚا ييهِتشاوٕي
ط ًٚيوو!يِٗٓ يااًيض اسي ُٔا ي ًاس ٝي خاس٠ي
غ ي ﻷٗىلي هاييي(شنافٛئًِا كيٗسا ٓ٩ياي
ر واااٞي سب ُاااٞيٗصا ا بٔ )؟!ي ٨لي ْيًفت ا ا يي
و٨هٚاا ييٙااسجتي ُٔاا ي٨يهااةييي ِّب٘طااٞي هاايي
رمسااا ا ي اااااسٗ ي سبااااابياي ه ٌااا ا يًاااااّي
هااِف كيٗٓاا٘يًفتاا وي( ه اا٘و)ٝيايخ اا بي
هتٌ ٓٛيطخيي هفس شٞيٗ جس ٝكي ٔ٘ي٘ ٙي :ي
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"ًِٗتي ٘/ٜيًثوٌ يهسج يِ شا //ٞي
هضسحنيط ه بى"كيٗه ٘ ي ٘هإييوٗ يي هفاسوي
ٗ ﻻُتصاا ا ريِوااااٟي هااااةًّ"يطوواا ا ي هًااااٌ َ١ي
سااح ٢بليًااّي ضااٞكيِٗاا٘تيجااس وي هااسٙت/ي
افاارتي هٚب ا َ/يطس ااٞي هغااًر ْ"يئااٍيٙوٌ ا ي
ًفتاا ويً٧كاااًيايً اا يهاا ييٓاا٘يًفتاا وي
( هسج٘ )ي :ي
يِوٟي
"ًّي ّٙي ه ًَٗ؟/يهس٠ي س
رًاا٘اي ج وااتخيأ/يٗشااسوتي -يًثواا- ٛياي
صف ١ي هو تخيأ/ي سج يا حٞي زبا٘ ُت/ي
طاا ﻷًااىأي؟؟ي"ويٗمب رُااٞي هااًٗ ييجنااًيٓاا ي
هااا٘رٗوياي ه صاااًٝٚي هث هثاااٞيصاااً٠ي ٙوااا٘ي
رُِٚاإيهااً ييًااسياياصااًٝٚي(اي سب ُاا)ٞكي
ِحّيُ س ي( ه ٘و)ٝي هاييٙتٌِ ٓا يًا يهٚا ي
هييخسج يًّيًلٌّي ٗييًّياباىي ْي
ضف!ٕٚيايا٘هإ:ي"ٓا ٖي ًاس ٝيه اًَيٗروٝي/ي
ٗه اا٘وي اا٘ير أ ا /ي اارا٘ييهٚتااميكِ ا ي
ُا ا "ويٗه اااىيًاااّي هتيحااا٘٨تي هااايي ًتاااًتي
خ٘ٚأااا ا يطاااااخيي(ٗشاااااف ٚيًِااااام)يٗٓااا ا ٖي
( هفس شا)ٞيًا يُااس ٖيًاّيصاا٘ري هًاٌ ١ي هاايي
ه ٔٙا ا يغضاااب/ٞيشااأبٔ يباااس ١يًوتٔباااٞي٨ي
هوبا ا ي ْيهتباااًو:ي" ٗيًثاااىيساااٚىي هشااأب/ي
 ًٙي رٝياي هوٚى/يئاٍيٙا ٗبيايجا٘ ي
هًااٌ "١يئااٍيجنااًييﻷهاا٘ ْي جتف ٢وااٞيُٗشاا٘ٝي
خصبيِٙتصسيِوٟي هٚبا ي:ي"طووا ي هيًاٌ َ١ي
سح ٢بليًّي ضاٍٞوووي افارتي هٚبا يطس اٞي
هغًر ْ"وي ي
يٗٙب اااٟياي ﻷٙاااًٜيجبااا٘ ري جفااا هٚتيي
هً٨هٞٚير ط ْيٙسجح ْيً يذٓب ني هٚإيياي
هترٗٙىيه ني هتًوًىياي ل ٞٙي سببكي
ٗهلٌاااا ي ْي ه صاااا ً٢ي هااااث ٩ثيهتٌ ئااااىياي
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ٌِ رهٔا ا ي تتشااالىيطِٚتٔا ا يًتٌ ٓٚاااٞيًا ا ي
ج٘ساا ٚكي ٔااٛيًبِٚااٞيمج ٚا ييِوااٟيهف ٚوااٞي
ٗ ااًٝيٓااٛي(ًتف ا ِوّ)يً ا يهِ٘ ٙهٔ ا يا ا ي
ٙتٚحااإي هتواااّ٘ٙي هِغٌاااٛكيٗكاااىياصاااًٝٚي
هتاا٘ا يِوااٟيً ا ا -يو ا تيشا ٘رٞٙيهلا ي
طااً١يط٩اًااٞيهغ٘ٙااٞي ِٚ ٙااٞيٗخت ا َيط ٚااٞي
ٗ ااًٝيايكااىئًِ ا كيٗهتٌ ا ٙةي هتف اا٩ٚتي
ٔٚاا ا يطتتاا ا ط ي هتاااا٘هسي جتِاا ا ًٛياي هااااِف ي
ٗ هتف ِىيً ٔا يٗدبا ٖييﻵخايسّٙكي ٔا ييو يي
ِواااٟي اا ٨تيشاا ٘رٞٙيًت رطاااٞيهِااات،يٓاا ي
هلٚا ا ْياي هسسا ا هٞي -ي ه صاااًٝٚي هااايي
ٓاااٛيً ا ا ويي هت سطاااٞي هشا ا ٘رٞٙكيِِٗاااًً ي
ك ُااا يهثااا٘رياي هااا تيج٘ ُااابي ج٘اااا ي
جسكلابيهسهًاٍيخ اا٘ يياي جًا ر تيطااخيي
ص ٘ويٗغوبٞيه س ياي هصاس ي هاًر ًٛكي
ٗضب ٗ٨تي هتصًٜيٗ هبح يِّيه ٘ٙضو ي
ًا ا ي هاااس ط ييﻵخاااسي ٔااا٘ي هتًوًاااىي
هةًيني جت٘ هٛياي ُت حي ه ص ً٢ي هاث ٩ثكي
ه صًٝٚي ﻷٗىلي(ٗشنف ٚنيًِم)يه رضٔا :ي
2010- 1- 15كيٗ هث ُٚاااٞي(اي سب ُااا)ٞي
ً٧رخاااااٞياي2011- 3- 13كيٗ هث هثاااااٞي
( س شاا)ٞيذبٌااىيه ا ر ٙي2011- 7- 5كي
ٗه ااااىيٓاا ا يًااااّي جسجحاا ا تي ج٘نااااِ٘ٞٚي
سب مسٞياي ٘ رُ ي هِ ًٜي هترٗٙوٛو ي
ِِٗاااًً يه ااا٘ويطِاا ياس ١هِاا ي زبًٙاااًٝي
هو ص ا ً٢يهِحًااسيساات٘ريك ا ْيٙسٙااًئًِ ا ي
ذ ني ِّبي ْيهغ ٛيط ضا يياا يٓا٘ي ٚإكي
تلااس ري(شنااف ٚيًِاام)يٗ(ٗهًاا٘ ي ِاا ي
وْٗي ااااةْيٗ٨ي )،ي مناا ا يجاا ا ١يًلاا ا طسٝي
ً ًٗاااٞيايسب اااٞيٓةمياااٞكيٗساااسِ ْيًا ا ي
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ُفوتا ي ه ب ا رٝي هً هااٞيِوااٟي  ٚااٞيش ا ٘رٖي
ٗٓ٘ ٖياي ه صًٝٚي هت هٚا(ٞاي سب ُا)ٞي ا ْي
ًااّيهٌٚتاإيذبضااسياي هبا ييًا يهفتااٞي ًااس ٝي
رب سيمج ٨ييٗراٞيٗهف ِ٩ييًا يصاحبٔ ياي
يطٔ ٞيِِٗف٘ ْي :ٝ ٚي"ٓ ٖي ًس /ٝيه اًَّي
ٗروٝيي/يٗه اا٘وي اا٘ير أاا /ي اارا٘ييهٚتاامي
كِا ا ي ُا ا "كيٗٓلا ا يهغاااًٗي ه صاااًٝٚي
هث هثااٞي( س شاا)ٞيهِشااسي هوااْ٘ي هاا٘روٜيًاا ي
شا ا ر تيٗمسا ا ١ي٨ي ٙلسٓا ا يِ صا ا يٗ٨ي
سااا٘ ويًٙاااًُّيًِ ا ا ي هسٙ٦اااٞكيطاااىيتٔاااستي
خ ٘ ي هسج ٞيا حٞيط ً٪ىو ي
ٍّ واللوحات الثالث
حكاية احلب
1يٓىيهِ ي ْي لٛيٓا ٖي سبل ٙاٞي
ًّيو خؤ ي اصًيكٌ يطًتيهِ يًّيخا٩يي
ِ٩ا هٔاا ي هث٩ئٚااٞي؟يي ﻹج طااٞيه اا٘يي:يٓاا ي
ًت وي ذ ي ٗرُ يً يإًًي هش ِسيًّياٗ ٙا ي
ج٘ا يِ ي وٗ هٕي ﻷسو٘ط:ٞٚيُبً يط هو٘ اٞي
ﻷٗىلي(ٗشف ٚيًِام)ي هايييذبٌاىيٗجٔاخييي
ٓاااا٘:ي جااااتلوٍيٗٓاااا:ٛي ج ابااااٞكيٗٙشاا ا ي
سب نسياًِ ييحي ٚيط هلوٌ تكيًٗ يجا ١ي
ًاااّيصاااٚيي ج ناااٛي منااا يٙصااابُّيايٓااا ٖي
هوح اا تي ه ٌ٢اااٞكيٗساااِ ًي ْي جًااات بىي
ًسط٘ ياس ٕيمب يساٚلْ٘يًاّيشارْيٓا ي
ِّاابيط ااًيجاا١٩ي سب  ٚااٞي جااسٝكي حااً ثي
هشاااف ًّ(١ي بٔا ا )ي٨يٙاااًييِواااٟي ج ناااٛي
هب ٚاااًكيٗ منا ا ي ٙاااسري ه٘ اا ا يخباا ٝيمتا ا ي
ٗهركلاااًتكيٗكا ا همييﻷ ا ا يي ﻷخاااس:٠ي
ااىي ه واابي ورنكي رهااًكييٗمثااٞيًً٩ااتيي
ج نااٛي هااييهًوًااو يًاا ي ااىي هشااف :١ي

"شف ٚنيًّيٓ ي هآً ١وويًاّيٓا ي هس ٚا ي
جاااسيًاااّي واااٍووو"يٗ ٙاااىي هاااةًّي ﻵهاااٛيًاا ي
ﻷو ٝي(س٘ ):يٗسا٘ يي ِا ييًاّييجفُ٘امكيي
ٗهً٘ ي ِ يوٗمن ي ،وويٗٓ يكوإيٙشا ي
ىلي ُٕيً ا ييايغٌسٝي هلةميٞي هييسب ا ي
طااإكيٗ،يٙنشا ا َي  ٚاااٞيووي ُااإي،يٙاااِ َكي
ٗه ًٚيٓ ٖيذكس ٙتيٙسٗ ٔٙكيخ صاٞي ُإي
خت ا ريك ا ي شب ا بي جُ٧ثااٞكيٗ،يٙاارتي
طٔ يٓ ً١يغ ٢بٞيخولفٔ يط ًٚيو ي
ي ْي سو٘بي شب بيط هضٌ ي٧ٙكًي
ض٘ري ه اس ييﻵخاسكيٗهلِِا ي٨يُوحابي
هلا ٖي جااس ٝي ا٩يي اصااًيرويي لااىي زبٌااىي
ه يًسسوٞيًّيجٔٞي ِّبي جصًَٗكيٙسًٙي
ْي ٙي ً َي هلةٝي ه ِٚفٞكي ت٘ ه ي زبٌىي
ﻻمسٚاااٞيٗ ٔٚا ا يصاااًقي هتااإيٗوميً٘تٔا ا ي
"كااارُيني هصاااً ٙكيكااارُيني ه صاااف٘ركي
كارْيي اىيي ه وابيي ورنكيٗ زبٌاىيي هف وٚااٞي
شب ٙااٞيهًااسويً ا يٙااس ٖيط ِٚٚاإيه٘ ا اإيٗج ا ي
كا ا ْيًاااّي ٘ هلا ا ياي ج ناااٛكيٗكا ا ْي
ِو ِٚا ي ْيُصااًإيُٗرخ ا يطصاا٘هٕي جٔاا!ٌّٚي
ٗ،يٙفًاااتي ا ا ييهلا ا يهتاااتلوٍي ٗيهاااسوكي
ٗج ا ١ي ﻷسااو٘بي ﻹُش ا  ٓٗ(ٛ٢يً ا ي ٙو ا ي
ِوٚاااإي هتااااً ٗهْ٘ٚي" اا ا يي هلاااا"َ٩يﻷْي
ِ٩ا هٕيهتضٌّيًاييٙنحاً ثيي سكاٞييٗهغا يي
ًاااّي ٘هلا ا )يايحخاااسيِبا ا رٝيِٗواااٟيسااابٚىي
هًااا ا سٞٙي ج٧جاااااٞيجااا ا ي ٔٚااا ا يًاااااّيو٨٨تي
ًسكلب:ٞي"يٗشناف ٚنيًِام/ي وٚا ياوباميااًي
مت ئىيهوشف  "!١ي
ه ااًي ورنيٓ ا ي ِّاابُّي ُاإيغفااىيِااّي
هصااس ي ه ا ٜيك ا ْيٙااًٗريٗ ُتٔااٟيطاإي ىلي
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خ رحي ض ١ي بٕيٗهُٕ٘يطر ً٩إكيك ُاي ي
رب وِاااإكيٗ رساااااو يناااااسطتٔ ييﻷخاااا ٝكي
هلِٕيًتًٌميجب٘هٞيمتِحٕيٗه٘يط ض ييًّي
ُتص ر! ي
ٗٓل ا ي او ا يرس ا هتٕي ه ٔٚا يٗ ه ِٚا ي
ٗ ا ا يخ اااٞي ٢توفا ا ي هصااا٘رٝيًا ا ييﻹ ٙا ا ي
ٗ ج٘سااا ٚكي ل ُااا يهصاااُّ٘ر هٕ/ي خٚوتااإي
هفتتي جش ًٓيٗهلث ي ﻷه٘ ْيهٚلاْ٘يياي
هب ويي ﻷن٘ ١ييٗهشلٚىي هةٗ  ٙيً يحيا يي
طٕيٗيً يٙض سَياي سًٕٚكيٗه هبياي
و ا ا تيه ب ٙاااٞيذبٌوااأ ي ﻷط ا ا وي هوحِٚاااٞي
ٗ هت٘ا ٚا ا ت:يه اااًيه٘اِا ا يه٘ ٗ(ٞشناااف ٚني
ًِاام)ِوٟي ا يو ا تيش ا ٘رٞٙيًتف ٗهااٞي
ايًًا هٔ كيٗٓااٛيذ هٔا ي ااًٗوي ج ا ا ي
طتف ٩ٚهٔا ا يٗا٘ ٔٚا ا كٗٓٛيجااا٘٨تيهباااً ي
ط٩اًٞيهوف ي ﻻُتب ٖ"يٗشف ٚيًِم"يٗهِتٔٛي
ط هصااااا٘تياتاااااً ياي هفضااا ا ١يهًٚاااااٌ ٕي
زبٌ ٚياي ط ًيًً٠يً ي ه ٞٚيٗ سٗ ٔ :ي
"ًاااّي هغِا ا ١كي هسجا ا ١كيي هبٔا ا ١كي هًاااٌ ١كي
هوشااف "١كيٗتٔااستيهِ ا ي هتاإي جًِ ااٞياي
ًِ و ٕيِا يصا٘رهخييساس ٙتخيياي هً اٞي
ﻷٗىلي "كاااااااارُيني هصااااااااً ٙكيكاااااااارُيني
ه صااف٘ر"كيئااٍيجنااًٖيٙفااسشيهسسااٍيًشاأًي
ًسكّبيٙص٘ريخٚبتٕيٗهلّيطًببيج ُابي
ً اااتٍيايش صاااٞٚيهوااامي جاااس ٝكي هِحاااىي
ٙا ٓبيط ثا ييِااّير ٚا يايدب٘ هإيهلِاإي
ٙصااًَيطًااٌَ٘يهواامي هاا٘رٗوي ِٚلفاا٤يطاا٩ي
ا وكيٗٓلا ا يك ُا ا ي ً ٙااإي ج ناااٞٚياي
خ ٘ٚي شبًٞ ٙيً ٔ كيًٗ يً ٗوٝي هصس ي
هت ط يص٘ريسسٞ ٙيايً و ي هً ٞي هث هثا:ٞي
هاااآً ١ي سبوااااا٘كي هس ٚاااا ي جاااااسكي ًاااااّي
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هتٌ ئٚااااىي هبً ٙااااٞكيمجاا ا يي هااااثو،كي وااااٍي
كب ٚي ه ِلبا٘تكيئاٍيٙفاسشي ٗيٓا٘ئٙاً ي
او٩ٚييهسسٍيًشًٔيًفصىيًت ًوي ﻷرج ١كي
ِ ااااًٖيض ابٔاا ا :ي"ًثوٌاا ا يهًِاا ا بيرٙ٦اا ا ي
ن٘ تيِِٚٚم/يذ تيِش /ٞٚصاح٘ت/يًا ي
ورك ا يكِاإيرً٘آ ا /يِٗ ااةتيِااّي،ي
يًاّي هبٔا "١ي
هتف صٚىي زبٌٚو/ٞي سا
ٔااا٘ي اباااىيِؤٚا ا يطصاااف ٕ٢يٗاوااابيِٙااابضي
ط ج٘وٝيٗ ه٘ ١يهلِٔ ي،يهبصسيٓ يكوإي
ٗغ ًا يرٙ٦تٔا يٗناا ٚي با ييصا  ٚيكيٗاي
ا ا بيًااّئُ ٙااٞي ج٘ا ا يٙسسااىيصاا٘رهخيي
سااااااس ٙتخييًااااااسكبتخي"يك ااااا ي خ ااااااري
ه ووكيًٗثىيسٚىي هشأب"ييٗمتٚاةتيٓا ٖي
هصااااااا٘ريطااااااارًسّٙي ٗهلٌااااا ا ي هو ااااااا٘١ي ىلي
ًِّ٘س تياا يهضإٌي ه ب ٚاٞيٗئ ٌُٔٚا ي
ﻹسبااا ا ويِواااااٟي هثِ ٚ٢اااااٞي هضاااااًٞٙي هااااايي
ست ِ ي ْيهِاة ييكاىييمت٘ٙإيي ٗيناب طٞٚيي
ط ًهٕيِّي سب  ٚاٞكيٗه اىي هصا٘رٝييﻷٗىلي
ٓٛيًسهلةٖي هِفًٛي ه ٜيرغبي ْيحي ي
ه٘ اُاييً اإيً سُٗا ييطٔ هااٞيذباا ٚيط هصااً ٙي
٘ٙس يًٗاييكا ْييًاّييصاف ٕ٢ييًٗاييٗاا يياي
ط ٚيٗاٙسي سِْ٘و ي
يٗتلاا ي هشاا ِس/ي جااتلوٍي ه ااًر تي
هت ب ٙااااٞيهوٌ٘ساااا ٚيايٓاا ا ٖي هو٘ ااااٞياي
جًٙوٞيًسكبٞكيًٗ٧هوفاٞيكٌا ي شاسُ يًا ي
هص٘رٝكي ثٌٞيطِٞٚي ِٞٚ ٙيه٧اّسي شب بي
اي ًااٞيً اا ا يٗٓااٛي هبااً١يط٩اًااٞياي
مجوااٞيهل ا يٗا ٔ ا يًااّي اوٗ حي هصاا٘تيهبِٚااٞي
زبٌوااااٞي:يٗشااااف ٚيًِاااامي( هاااا٘ ٗيٗ هف ااااىي
ج نٛيً يه ١ي هف ِىيٗ س ي زبسي جتصىي
ط هضاااٌ ي هلا ا )يٗصااا٘تيٓااا٘ي هتف ٚواااٞي
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ﻷٗىليًتفاا ِوّي هاااييهواااتحٍيًاا ي هتف ٚواااٞي
هت هٞٚيًّيخا٩يي هضاٌ ي هلا كيٗٓا ي
ٙت ولاااٟيًااا ي ه اااس ٝ١يٗيﻹُشااا وكي  ٚتٌااا ي
هتااارئ ي جاااةوٗحكيٗضتاااتٍي ج ا ا يطصااا٘تي
ٗ نااتيهتف ٚوااٞي(ًتفا ِ)ْ٩يط هًا يًااً ٓ ي
ًاا ا ي ااااس يرٜٗيٗ ااااًوييِِٗااااًً يغ طاا ا ي
زبٌوااٞيًااّيطً ٙااٞي ج اا ي هس طاا يك ُاا ي
(ًتفا ِوّ)يذبا بيِواٟييﻷئاسييا(ٗهًا٘ يي
ِ )كيٗاًيُ ىيٓ ي ﻹ ٙا ي هِٚا يجا٘٨تي
ِّبي جت ًوٝيٗ جتًوًاوٞكيٗكا هميٓٚاري
٨ساااات ب يي هوحااااّي ﻷس سااااٛيٗٓاااا٘يِااااًوي
هتف ااا٩ٚتياي ج ا ا يط ًتاااً وٖي ٗيط٘افاااٞي
و خوااااإييهب اااااييﻻهتفااااا تييو خاااااىيي هً ااااااٞي
هلا ٠كيٗٓلا يجا ١يكااىيًااّي ج ا ي
ﻷٗييٗ ج اا ي هثاا ُٛيايهًاا يهف ااا٩ٚتكي
ٗجا ا ١ي ج ا ا ي هث ها ا يايسا ا يِٗشاااسّٙي
هف ٚوااٞكيٗ ج ا ي هس ط ا ياي ا يِشااسٝي
هف ٚواااٞكيٗ ًااا ي شبااا ً ي لااا ْي مسااا يي
ٗطاااا هسيياي رطاااا يهف اااا٩ٚتكيٗاً سااااتف وي
هوحاااّي ج٘ساااٛ ٚيًاااّيذط طاااٞيجةٚ٢اااٞيطاااخيي
هًاا ا ٘ري هشاا ا سٞٙيط هتباا ايويي سبااااسيطااااخيي
ًتفاااا ِوّيًتحسكااا ا ييئ ُٔٚااا ا يٗيًتأفااا ا ِوّي
سااا ا كِٞي هثااااا ُٛيٗٓااااا٘ي ج ااااا وييهِغٌاااااٞي
ًًتف وّكيِٓ ي اٟيطت٘كٚاًيًا يهتٚحإي
هِ٘ ٙا تي هتف اا٩ٚتيًااّي هاا٘ ْيهااِ ضيًاا ي
ٙتٌ٘ٓاااإي هِااا تسْٗيًااااّيط ااااًي ىلي ه ٌٚااااٞي
هت ب ٙاااٞيهوٌ٘سااا ٚي هشا ا سٞٙياياصاااًٝٚي
هتف ٚوٞيٗك همياياص ً٢ي هبح٘رو ي

هااا وويًتصاا ا ًِٝيًاا ا يهصاااإٌٌٚي  ٚاااا٘ي:ي
"ٗساا٘ ي ِا "يئااٍي٧ٙكااًيطا هَ٩ي"ٗهًاا٘ ي
ِ ا ووو"كيٗهلااّي هو ااٞيدب واإيً ا يذهاامي
نٌّي ا ري هو٘  !ٞي

2يجنتااااااا ايًًااااااا ٞياي هااااااااًْ ٘ٙكي
ت ه ِ ي هو٘ ٞي هث ُٞٚي(اي سب ُ)ٞكيُٗس٠ي
ٓا ا ي ِّااابي وا ا ي ىليا ٗهاااٞياي( ُاااٞي
ه ِاااًٙى)كيًٗاا يمس ِِاا يسبًٙثااإيطصااا٘تي
ٙسٙااًيطاإي ْيضااسحيًااّيذ هاإكيُااًرني ُاإي
 ٙا ا ُٛيًاااّي تاااً َيصاااس يو خوااإكي ثٌاااٞي
ه تي جِغو ٞيط ًيهوامي هت سطاٞي،يهِاًًىي
جس ٔا ا كي ٔاااٛيه اااٍٚي سبااا٘ جةيٗهاااس ضي
٬خاااسّٙكيِٗٓااا ني هااا تي جتٌوٌواااٞيًاااّي
ه٘ ااًٝيٗ هس غبااٞيحباا رياييﻻااا بيًااّي
ٓاااا١٨٧ي هاا ا ّٙيك ُاا ا يدبتٌاا ا يً ٔااااٍياي
سا ا ِ تي هبٔ اااٞيٗ ﻻُ ااا٩قيطصاااحبٞيًاااّي
ٙت٩اااْ٘يٗ جًاات بىيطِ٘اا٘ويط هً ا وٝويه ااًي
وخاىيٓا ٖي سب ُاٞيٗٓاٛياي سب  ٚاٞي اااسبي
ىلي ج ااٍيٗ ساا ييﻷغااس يًِاإيًل ُاا يي
هوش ا رطخيي تااٟي هثٌ هااٞكيٗٓ ا ٖي ٗيي ش ا رٝي
ٓ ااَ٘يِوااٟي هااٞي ﻻُلف ا ١كيٗاااًيه ااٛي
شا رٝييِِا٘ ْيي جلا ْيو٨هاٞييضبتٌواٞييجا ياي
ً ا يٓ ا ي ِّااب( ُااٞي ه ِااًٙى)ي ٔااىي
ك ا ْيٙتاا٘قياي ٌِ ااإي ىلي ن ا ٝ١ياِااًٙىي
هِاا٘ريط ضاا ييًااّياسٙاا يناا يًِاإ؟؟يًٗاا ي
هً ٘ريُت ط ي هت ذبي هًر ًٛيطخييٓا هخيي
هاا ا هخي!!ي ٔاااا٘يٙصاااا٘ريُفًاااإيصاا ا سٝي٨ي
ذبسكٔاا ي هسٙا ا ويٗ٨يهِفاا ي هٔٚا ا يا اااسٝكي
ي ُِا يُسااابي هو٘ ااٞيٗٓااٛيهتاا٘ ر٠يٗاي ٗٓ٘يٙصسيِوٟي ه ةهٞي سب وئ تيمتسيُ ٞٚ٢ي
اس ئًِ ئٍُّٙي ِّبيط جغ ورٝيً ي(س٘ )ي ِِااإكيٗٓااا٘يايسااالْ٘يًًتًاااوٍيه اااًَي
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هً٦٩اإيً ا ي ه ا ،ي شب ا رج:ٛي"ٗ غااسقياي
هًا ا وٝيٗ شبٌااا٘يي/ي ااا٘ييًاااّيٓةًتااإي
اٚبتااإ/يشااأ ًٞياوبا إي"ويٗكااا هميٙصااا٘ري
ُفًاإيش ا سٝيحيٌ ٔٚا يسب ا ١يًٗٙاات يطااًر ي
ًتِٞٚيذبٌٕٚيًّي ا٩هٞي ًس ٝيهسًٙيكًاسي
ٓ ا ي سب ا جةكيٗهتص ا ًِيي ه ا تي ﻷخااس٠ي
ذبااّي ٗيهش ا ي ه ٔٚا يًٌٓ ا تيًااّي ج نااٛي
اسا ا ييا ا يضٚفاإيٗ واإيٙفااسووي ىليٓ ا ي
جل ْكيٗ ذْيٓ٘يه ٚيًتٌ سل ييٗحيا ي
طاا ٓتة ايٗ ًهاإ:ي" ااسُّيًااّيشاابتي ه٘ اا /١ي
ًٗاااّي طٚاااىي سباااِخي"كيٗكا ا هميا وهااإي
ه تي جت و ٞي ىلي هتغ ٚي ىليٓ ٖي ه ٗهٞي
ٗكاااااا٘بي هشااااااس بيٙتٌٔااااااىيايشااااااسطٕكي
ٗ ِ ٨يضب ٗهتٕي هتٌسويطس ضيًا ي ٘هإ:ي
"ميااسيطااٛي زبِااْ٘ي/يراص ا ييوويغِ ا ١وو/يِ ج ا يي
ميضاااٛي ىليًاا يهااا ٚي ٙاااس ووو"كيٗ٧ٙكاااًي
يًااااّي
سااا وهٕيطرُاااإي٨ي ٙااااس ي ﻷشااا
٘هٕكيٗيهلاّييكوٌ هإييهتحاً ثييِاّيي تاٟيي
ضااسقيٗ ًهاإي ٗيِةهتاإيًااّيا ٗهااٞي خااس٠ي
طِ اابييصاا خبيطٔاا،ٚي!يٗكاا هميِِٚااإي،ي
هغاابئِِاا يهواامي جااس ٝيًااّيرٗ وي سب ُااٞي–ي
ج ٍكي هاييُبشا ي ٌِ اإ:ي ُإيجا ١ي ىلي
ِٓٔ يه وٕيٙس ٓا ي ٗيٙصا و يصاًٞ ٙيهلا ؟؟ي
ٗهفوا ا يًاااّي هاااِ٘ٛي هبا ا اّيًٗاااّي ها ا تي
هس غباااااٞياي هااااات و يًاااااّي ُلًااا ا ر تي
ج نااٛيو٨هااٞوويًُااٌ ٕي ٙاا٘ي:ي"ٓ ا ٖي ًااس ٝي
ه اااًَيٗرو/ٝيٗه ااا٘وي ااا٘ير أاا /ي ااارا٘يي
هٚتميكِ ي ُا "يٗ،يهيلاّيٓا ٖييﻹشا رٝيي
شاااا ريوٝي ٗيِاااا طسٝكيٗ مناااا ي خاااا يً٘ا اااإي
ٙتة اااةويرغاااٍي ﻷصااا٘ تي شب رجٚاااٞي هااايي
هسًٙي ْيه َٗيِ٘وهٕي ىلي سبٚا  ٝي"٨يشاْٗ٧ي
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يط/ٛي٨يشرْيهٛيط هِ "كيه اًيي
ﻷٜيش
ا ُا ا ي هلوٌا ا تي ﻷخا ا ٝيهو صااا- ًٝٚي
هو٘ ٞي هث ُٞٚيمبفت وي ها تيي ه ٌ ٚاٞيي ها ٜيي
ِس ِ ٖياياص ًٝٚي(ٗشف ٚيًِام)ي ْياوبإي
شبف ا قي٨يٙف ا رقيرًااةي هِحوااٞيٗ٨يًِااؤ كي
ٗاااااًيناا ا ا يطاااإي هااااًُ ٚيِِااااًً ي اااا٘ج٤ي
ط هًااٌَ٘يايآاا٘ري هغضااب:ي"كاارْي ااىي
ه واابووو"يٗهاا هميهبااً يِٓاا ير وااٞيجًٙااًٝي
ٌٚا ا يٙباااًٗيجاااّيٙاااس٠يذبااا٘٨تينا ا ياي
هصااًرووير وااٞيًاا ي هثِاا ٛ٢ي تٌاا ي–يٗ ْي
ٙلااااّيا٘ٓاا ا يي -ياي ه ب ٚااااٞي ه٘ ساا ا ٞي
خاا ا رحي زبااااًر ْي هااااييهت كااااىيصاااا٘رٓ ي
جلاااسٗر:ٝي" غاااسقي واااٞياياوااابياُب ااا/ٞي
ٗ غٌضيً وي/يِاّي ه٘سا ٗ يٗ ه ِاْ٘ي"وي
٨يٙبااًٗيٓ ا ي ُتص ا ريياي هصااس يهِشااًٚي
سبٚا ا ٝيطاااً تي سب ُااإيه ا ا بيخ صاااٞيًا ا ي
ختٚاااا ريحتيًااااّي هااااِ٘ٛي هباااا اّيهوااااً يي
هسًة( ه وب:ياوبياُب )ٞ؟؟ي ي
رسااااىي هشاا ا ِس/ي جااااتلوٍي زبيٌااااىي
هت نيهً ِٙيرغبتٕي ه ٓسٝيط هب ١ياياًّي
نااسينااٌّيٓا ي جل ا ْي ًِّٗو( ُااٞي
ه ًِٙى)كي ت٘ ه ي زبٌىي وٞٚيًضا رِٞكي
ساا٘ ١يًتصااوٞيطٔ ا ي ِّاابي ه ااًٍٙي ٗيمب ا ي
حي ٚيطٕي ٗيً يخسحي هٕٚيِ ي هصا٘ركيٗ،ي
ٙبت ااااًي ىلي ج نااااٛيصااااس ٞي ٨ياي ااااىي
ٗ ًي"ٓةًتٕياٚبتإ/يشأ ًٞياوبإ"يً يطاىي
ه شاااسّٙي ا ا٩يي هااايي فاااىيطٔا ا ي هًااا ٚقي
" ختاا ركي جواا كي اااسُّكي رشاا كي غاااسقكي
را٘يوووهغ ٔٚا ا كيهِبااا٘كيميضاااٛوووي"يٗه اااىي
هف اااىي هاااً ييِواااٟييﻷٙا ا َي ﻵهٚاااٞي ٘صاااسي
ط سب نااسييٗ،ي٧ٙكلاااًيمبااييٙفاااتتي ه سٙاا ي
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ً ًٕيط٘ن٘وي" غسقي واٞياياوابياُب ا/ٞي
ٗ غٌضووو" ي
ٗ نااتي هااًٗر ْي اا٘يينااٌ ي جااتلوٍي
ايمجىي هِ يِٗب ر هٕي ٨يايًِويضباًٗوي
ًّي ﻷمس ١يٗيً ير ٔ يًاّييناٌ ٢سي:ي تاٟكيي
هس اصخيكيًس ٝكيساًٚيووكيٗك ُا ي زبٌاىي
خ ٞٙي٨يهت ٕي ىلي ﻵخسياي ٜيًّي سا هٚبيي
شب بي ﻹُش ٛ٢يًٗاييٙتب ٔاييًاّييه٘ صاىكيي
ٗٓاااٛيهسٙاااًي اتِااا يط هتف صاااٚىيحبًااابي
رٗ ٙتاااإ:ي"ٗ غااااسقياي هًاا ا وٝيٗ شبٌاااا٘ي/ي
اا٘ييًااّيٓةًتاإياٚبتاإ/يشاأ ًٞياوباإ"كي
ِٗ ٨ا ا ي سب هاااٞي ه٘ ٚاااًٝي هاااييكشاااف ي
ٌِ قيٓ ي ِّابي ه اًٍٙكيمب ا١ٛي هاتٌيني
 ٙوااا يهتًااااٌ ٕكيٗهاااارهٛي ﻻساااات طٞيِوااااٟي
ه وااابكي را ها ا يكاااىيضب ٗ٨هااإيﻹتٔا ا ري
ﻻُ اا يِاااّي ج ناااٛيًٗاااّي ٚااإ:ي" ااارا٘يي
هٚتميكِ ي ُ "و ي
ٗيي ِّبي ه ًٍٙي ْي ٙوا ي هصا٘ري
هتحسنيً ٔ ي ﻷطص ريٗهلّيًّيخ٩هٕي ٗي
ًااااااّي ٘هاااااإيًٗاااا ا يمياااااا٘ريايٓ٘ جًاااااإي
ٗذكس ٙهٕكيٗٓٛيمتٚاىي ىلي ْيهاً خىيطاخيي
سب ااا٘يي هً٨هٚاااٞياي سااات ر تيًاااّيغا ا يي
صاااا٘تيًسهفاااا !ي ٗيه اااا ربي هصااااٚييطااااخيي
هتشبٕٚي ه ص يٗ ﻻست ر:ٝي" سيًّيشابتي
ه٘ اا ١كيًٗاااّي طٚاااىي سباااِخيكي غاااسقياي
هً وٝكي غاسقي واٞيكيه اا ي هاِ ْ"كي
ٗجااااا ا ١تيسب ااااا ا تي شبااااااا٘ يًٗ ًٗاااااااٞي
تٌا ا ٨تي شباااسٗحيًاااّي ه ٘ا اااٞيهت اااٛي
هص٘رٝي ﻷط ًيه ب ي ي"ًٗ يًاّيساًٚي ٙشاسي
ِّيجًًٜيسب ١ي ه ةهٞي شبضس /١يًا يًاّي
ًس ٝيهلًسيورِٛووو"وي ي

هِ اااىي هبِٚاااٞييﻹِٚ ٙاااٞيٗ هوحِٚاااٞياي
ٓ ا ٖي هو٘ ااٞيحئ ا ري هصااس ي هااًر ًٛكيٗاااًي
تًَياي ه تي هييهشًٔي هشًيٗ زب بي
اي دب ٓخيكيٗمثٞيضب ٗهاٞيهوتا٘ اْيٗ ا وي
ًًا ا ريحًاااّكيُ ا ا ه ي رط اااٞيً ا ا ا يهباااً ي
ط ه٩اًاااااٞي ه٘ اااااًٝيي"اي ُاااااٞي ه ِاااااًٙى"ي
ٗكا هميضتااتٍي ج ا يط ٚااٞيمت ئوا ياي
ﻷٗييٗ هس ط "ًتفاا ِ"ْ٩يٗهلِٔاا يهب ِٙاا ي
اي هثاا ا ُٛيٗ هث ه "ًتفاا ا ِوّكيًف اااا٘هّ"كي
ٗٓلااااا يُلااااااْ٘ي اااااااسبي ىلي ﻷجاااااا٘ ١ي
ﻹِٚ ٙااٞياي(ٗشااف ٚيًِاام)كيُٗوحاابي ْي
ه٘ا ٙيُغٌ تي هوحّي ﻷس سٛيشًٔتيا٘٨يي
اي ه٘س يًّي ضا ١يي هت سطاٞكيي ثٌاٞييسا يي
ِشاااااسٝي()16يهف ٚواااااٞياي ﻷٗييٗ هثاااا ُٛكي
ِٗٓااا ن()8يمثااا ُٛيهف اااا٩ٚتياي هس طااا كي
ٗ ُفااااااااسوي هث هاااااا ا يطااااااااا ٌ يٗئ٩ئااااااااخيي
هف ٚو)35(ٞو ي
ْي ﻻناااا س بيٗ ه وااا ا ياي هاااااِف ي
ج٘اِاااااٞئ ٙاااااس ْيًااا ا يٓااا ا ٖي هتِ٘ ٙااا ا تي
ﻹِٞٚ ٙيٗ هوحِٞٚكيٗخ صٞيًًِِ يُسٓا يي
هًٌ يهتبً٨تيصٚغٞي"ًتف ِوّ"ي ٔٛيهرهٛي
ضبسكااٞي هثا ُٛيٗسا كِتٕكيٗاااًيخسجا ي
ايئااا ٩ثيًاااس تي ىلي"ًفااات وّ"ي نا ا ٞي ىلي
ٗرٗويهف ٚوااااٞي" اااا٘ي"ياي اصااااٟي اااا ٨تي
هتاا٘هسيطااخيييﻻُغاا٩قيٗرغبااٞي ﻻُااًً حيً ا ي
ﻵخسّٙيٗذهمياي ج ي هث ه  :ي
"اي ُاااٞي ه ِاااًٙى/يهِبااا٘ي سب وئا ا تي
ِااّي هفاا ٧و/يمي اسُّيطااٛي زبِااْ٘أ*ي/يراص ا يووي
غِ ً١وو/يِ ج يووو"و ي
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3يُصااىي ىلي هو٘ ااٞي هث هثااٞي( س شاا)ٞي
ِ ًي ِّبيُٗش سيط٘ج٘ويهومي جس ٝي هايي
اابكي ُاإئٙفاا٘يٗهلِاإي،يٙت٘جاإي ه ٔٚا ي
ًب شاااسٝيطلوٌ هااإكيٗمثاااٞي هفس شاااٞي هااايي
ضصُّااأ يط شب اا بكيٗ ئاااسيخ ااا٘ تياوٚواااٞي
ًُرنيك ٚيمت ٓ ي هفس شٞيًا ي ِّب٘طاٞي
يًُٗاات بىي ه كٚاابي هوغااٜ٘ي اا ً٩يي
ِِاااًً يا رهٔا ا كي ٗيٓلا ا ي ر ويهلا ا يٓا ا ي اٌٚاا ا ييه ب ٙااااٞي ٗهلاا ا يًاا ا يذبٌواااإي زبٌااااىي
ِّبي ه يِٖ ِٚيٗذٓبيخ ٚهإيهتلاْ٘ي ﻹُش ا ٞٚ٢يًااّيرغبااٞي هت٘ صااىياي هتً ا ٦يي
ص٘رٝي زبٌٚوٞيِوٟيًسًٟيُ سٝيًِٕو ي
"يٗ هسجا ١ي
"ًّي ّٙيج" ٣كيٗ"هناس٠ي سا
يااااًي٘ٙناااتيٓااا ي هتِااا ٗيني هسًاااةٜني ً ا ي"ه ااىي آ ا ري هبِفًاا"،يٗ"ه ااىيٓااًطمووي"ي
ج٘اُاا ا َكي ٗيٙفًااااسٖكي ب ااااًيخصااااً٘ٞي ٗي ِٗٓا ا ي شب ا ا بيًاااةوٗحيتا ا ٓسٖي هفس شاااٞي
ا  ٚااٞيمثااٞيطاا٘ رقيهو اا ١يٗ شاا ر تيطااً تي ٌِٗ ااإيهوااامي هاااييٙسُااا٘ي هٔٚا ا كيٗ ه ٌٚاااٞي
ري ه وبكيٗصا ريٙسساٍيً ا ،يا وًاٞكي ﻷخااس٠يٓااٛي هااييمتِحٔ ا ي زبٌااىي هف وٚااٞي
ٗٓ يه ٚيطب ًٚيﻷْيً ي ٙيطخيي ِّبخيي٨ي ه غٚاااٞيِواااٟي ج٘اا ا يمب ا ااإيكي اااًي
ٙلْ٘يو ٌ٢ا يياي  ٚتإيخ ا ييٗا ا ا يكي طوغ ا ي زبٌااىي هف وٚااٞي ً ا ييِٗشااسّٙيً ا ي
ٗ مناا يهٔااا٘يي هل ٙاا ١يٗيﻵًاا يي هلاااب ٝي هلااس ريط ضاأ يٗاااًيبو ا ياٌٚااٞيًغ ا ورٝي
ط ض يياا يٙلاْ٘يِ رنا يكيٗٙاث يط ضأٍي هًاااالْ٘يٗ ه ةهااااٞي" هغ راااااٞياي اااا٘يووي
اااا٘ييًااااّيٓةًتاااإوووي":ي"ج٣اااا كيهااااس٠كي
ًل ٢اااًي٨يهوبا ا ي ْيهِلشا ا كي  ٚا ا ٗوي
هغًٙسيهً ٕكيٗهصف٘يًٕٓ ٚي تٟيهتحٌاىي ًاسرتكييربضاابكيهًا ا كيناا،كيبااىكي
جً٩اااااتيهضاااااحميًااا ا ي بااا ا تي سبصاااااٟي غاااستأكياا ا ركيِاااًتكيهسجا ا كيهضاااسحكي
كي
ً ا كي ا وكيِاا٘تأكي افاارتأكي س ا
هبٚض ١و ي
شااسوتكيرج ا ك"يٗمثااٞيمجوت ا ْي مسٚت ا ْي
يٗ نتيًِ ي هً ٘ري ﻷٗىلي ْي ِّبي
هلاااااّيخ ٌٓااا ا يكااا ا ْيمجواااااٞي وٚاااااٞكي
غ وريً يك ْي ٕٚيًّيوٗر ْي ٘يي ها تكيي
ٗ اتصستي زبٌواٞييﻻمسٚاٞيي شب هصاٞييِواٟيي
ٗ ااااااااا٩قي هلااااااااَ٩ي مسااااااا ييطاااااااا٩يروي
ًاااا٘ا خييٙاااا ا ْيمساااا تيهلاااا ٖي ِّب٘طااااٞي
ًِت س (ٗشااااااف ٚنيًِاااااام)يًٗااااااّي جلااااا ْي تركاااًيرسااا٘خٔ ي ٗي هااا ٚخييحبضااا٘رٓ كي
ِّصاا٘ري(اي ُااٞي ه ِااًٙى)كي ااِحّييﻵْي ٗااًيٙلاْ٘يًف ج٣ا يي ُِا يُاس٠يٓا ي ِّاابي
اي ض ا ١يٗ ساا يهو ب ٚااٞيٗ ٙ٘ٚااٞيو ااٞكي ً ًِا ا يًُٗاااٌ يِب ر هااإيهِتشاااسيٗه ٩ا ا ي
ٗهفا ا ٦ييجا ا ١تيذرٗهااإيًا ا ي هاااً يي" ﻷًاااى"ي جِحااااٞي هفس شااااٞكيٗهلِاااإي،يٙرخااا ي ٨ي
ط ٘هاااااإ:ي" سج اااا ا يا حااااااٞي زباااااا٘ ُت/ي ًاااا٘ا خييًاااا ينااااٌ ي جااااتلوٍياي هااااٞي
طاااا ﻷًااااى"كي تتاااا ط ي هااااًٗ يياي ج اااا ا :ي ﻹن :ٞي" ٜ٘كيًثو"ٛكيه ًيحئسي ْيمت٫ي
"ط ااسهخييًااّي ه ًااىكي ه ٚا مسخيكي آ ا ري
هبِفًااا،كيطًا ا ي ه اااسكي ا ا وي جًااامكي
سااح ٢بيًااّي ضااٞكيٗٙضاا،يط ه بااىكير ااٞي
كي
هغااااًر ْكيصااااف ١ي هو ااااتخيكي ساا ا
ا حٞيط ﻷًى ي
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ٓااٛيكااىي ﻷًلِااٞيٗجِب ا تي هفضا ١يِ ا ي ٗهسهفاا ا ياي جاااا٘ اي هًااااٌ ١ي هااااييغااااًتي
نٌ ي ج ابٞي ه ٜيتا ٓسٖييكٌايي شايسُ ي سح ٢بٔ ي ضٞٚيً ٝ١و ي
ٓاا٘ي هفس شااٞيٗهلااّيصاا بٞي سب اا٘ٝياي
يهت ط ا ا ي سااات ر تيايخ ا ا بيٓا ا ي
سااا ٚوٝيِواااٟي هلوٌا ا تيٗ هصاااف تيهاااًٗري ِّبيكي تش ي هاً٨٨تياي ه ب ٚاٞي ٗي
٘هل يٓٛيهومي هييٗ ًِي هًٓسيً ٔ ي ٙا َي مب ا يك ا ْياسٙب ا ُيًااّي جااس ٝكيٗهوُ٘ ا يمب ا ي
شاااااس قيٗسااا ا ِ تي٨يهِتٔااا اٛيي ْ٪هِٔااا ا ري حي يطٕيًّيش٘قيٗ ِ بيٗ ُت ريهِ٘ا٘وي
سااٚفتتيهل ا ي ط٘ طاإيِٗٓ ا ني ًًاا ٚتيٗشااف ي زبٌ ا ييًف ٌااٞيط ا ه سيٗ هِشاا٘ٝكيُٗسااابي
ٙت٘ٓ،يط ج٘و تو ي
ه اااب ٖيِاااّي ُ٨تصا ا ريٗو ا ا تي ً٪اااىياي
يك ُ يذرٗٝي هت ٚٚىي ها ٜيباىيًا ي
اااا٘يياي هااااِف كيًٗاا ا يشاااابمي زباا ا ٗري
هتلااْ٘ي ٪غص ا ْياي ًتااة حيًُااييٙتغوغااىي
ٗذبٚااٛي هشااٌ يخضااسهٕيٗ ااا٘ ريمثس هاإكي
ك ُا ا يهوااامي ها ا رٗٝيهسًٚاااةٖيط هفس شاااٞكي
ٔ ي هل ّ٢ي هسشا ٚييٗ ةًاٞييًاّيي ٪ها٘ ْيي
هت٩اااااااٟيٗيمتتااااااًيًااااا ي هااااااسٙتيٗه ااااااس ي
هشل٩ٚتياياٗ  ٙيحساسٝيي ُإييحيٌاىيي ساٍيي
هفس شاااٞي ٗيٙااارهٛييمج ااا ي:ي هفاااس اكيي ُااإيي
ًِ٩ااٞي هتحوٚاا يٗخفااٞي ُ٨ت اا يكي ْيٓاا ٖي
هفس شٞيهب ياي هاسٗوي هتفا ٦ييطضاسط تي
جِ وي٨يِٙت اسي جاسٗرياي هاًرٗبي جوت٘ٙاٞكي
ًٗا ا يٙلٌاااّي ُ ٚا ا يي ٔٚا ا ياا ا ي ٙاااىي ٗي
ٙب اااا٤يسااااب ا ييهو٘صاااا٘ييٗ كتٌااا يياًااااّي
هوًااااا وٝيحيضاااااأِ ي ِّبااااااْ٘كيٗهلااااااّي
هل ا ًّياي هت ٚ ٩ا يٓاا٘ي ْيٓ ا ي ِّاابي
من يج اىي جاس ٝي هايي خت رٓا ير  ٚاٞيوربي
ه ٌسيستلْ٘ي ٪اسبي هٕٚي ٔ٘يحئاسييه وبإيي
ْيٙلاااْ٘ي واااٞي(كٌا ا ير ِٙا ا يايُصااا:ٕٚي
ٗشف ٚيًِميٗاي سب ُا)ٞيه ا٘ يٗ٨يه ا ي
اياس ٔ ٙا ي اا٘ جةكيٗٓل ا يٙت٘ ااًيٓاا٘ي
ٗٓٛي هفس شٞيه يكٌ ي ٙا يطا٩ياٚا٘وكي

ساات ر تي اا وٝيجاا ١تياي ج اا ي هس طاا ي
٪خاا ا يٗدباا ا ٗاتيًاا ا ياااااًيٙلااااْ٘يًااااّي
ست ر تياسٙبٞيط ضي هش:١ٛي ي
" ووو فااا ا وي جًااااام/ياي رجااا ا ١يٓااا ا ي
هلااااْ٘وو/يطوواا ا ي هًااااٌ َ١يسااااح ٢بليًااااّي
ضاااا/ٞيِٗاااا٘تيجااااس وي هااااسٙت/ي افاااارتي
هٚب /يطس ٞي هغًر ِْ"و ي

ٗجااا ١تي هصااا٘رٝي هتشااابٞٚٔٚي ًوااااٞي
هسًااةيٗ سب  ٚااٞيً ا ي:ي ْيمت ا ٗحي سك ا تي
اا ْيٓا ٖي هفس شااٞيهرخا يمستٔا ي ﻷخا ي
اي ًُااال بي زبِاا خييِاا ي هلااا٘ ١ي هٚااإي
ٗهلِااإيٙاااس ٖيوويٓاااٛيووٓاااٛي ه شاا ٞي هااايي
ِٙت سٓ  :ي
"ًِٗتي ٘/ٜيًثوٌ يهسج يِ شا /ٞي
هضسحيط ه بى"و ي
يه ًيك ُ ي ج٘س ٚيه٘اا ي ٪صا٘ تيي
ٗ ااااااّييُواااااات يي ﻹشاااااا ر تيي ﻷساااااااو٘طٞٚي
جت اااااًوٝكيٗ ااااا ٗييهفًااااا يشااااافس هٔ كي
ُٗتًا ا ١ييِاااّيهف صاااٚؤ يط جٚا ا يهوًاااٌ ي
ٗ هبصاااسكي اااًيتواا يه٘ اااٞي( هفس شااا)ٞاي
ﻹا ا ري جش ا نيهوث٩ئٚااٞي هًر ًٚااٞكي ٔااٛي
ه ااَ٘يِوااٟي(ًتفا ِوّ)يٗهِ٘ ٙهٔا ي هِغٌٚااٞكي
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ٗٓااٛيهتاا٘ا ياي رط ااٞيً ا ا يهبااً يط٩اًااٞي ٗه وٕيساٚرهٛيٗهلاّيايخضاٍي ٚا ٝيمتا٘ري
"ًااّي ٙااّيج ٣ا "يٗربتااتٍيط ٚااً(ٞتف ِوّي)ي ٗٙااً ي ِّب ا ْيً ا ييِااّي  ًٌٔ٩ا ي هاايي
ٗ اس يرٜٗيًشا ن:ي ه ًاىكيمبا يبااىكي طً تيمتشٛيِوٟي ﻷر و ي
ط ه بىكيطايﻷًاىي"كيٗٓلا يُوحابي ختفا ١ي
ه ااىي ه٘ااا٘ يً ا ي هش ا ِسي ِّاابياي
ه وااا ا يٗ هااا ا ووي هوااا ا ّٙير ااا ا ي هو٘ اااااٞي ًٗضااتخييهضااْ ٣ٚي ا هتخييا ا يرصااًُ ياي
هث ُٚااا(ٞاي سب ُااا)ٞيِِاااًً يه اااًوي اااس ي ٓ ا ي هتف ِااىي هااًر ًٛي هث٩ئااٛيه ااىيٓاا ي
هاسٜٗياي خاسي ج ا ا كيٗكا هميه ااًوتي  ٙسبي ه ر٥يًّي ج٘ا يٗٙاًِ٘ي ىليااس ٝ١ي
ِٓ ني ُة ٙتيايهف ٚوٞي(ًتفا ِوّ)وي ُِا ي ه ص ً٢ي هث ٩ثيً ي :ي
جنااًيخسٗج ا ييٗ ااًيي ىلي(ًفاات وّ)كيٗج ا ١ي
ُ س يًّياصًٝٚي(ٗشنف ٚنيًِم) :ي
ُةٙا ا ويً باااسياي ه تبا ا تييﻷخا ا ٝيهو٘ اااٞي
"يٗشناااف ٚنيًِااام/يشاااف ٚنيًاااّيٓااا ي
ًًِِ يختٍيس سّٙيطتف ٚوتخييهلٌا ي ًتاً وي
هاآً ١ي سبواا٘/يًااّيٓ ا ي هس  ٚا ي جااسًّ/ي
هفضااااااا ١يٗدبٌ ااااااا ْي ااااااااس ي سبواااااااٍي
نًّي هتٌ ئٚىي هبً!ٞ ٙي/يًّيمج يي هثو/،ي
ه سٙب(ًتف ِ :)ْ٩ي
ًّي وٍيكب ٚي ه ِلب٘ت/يٗسا٘ ي ِا ي
"يهنس٠ي س
يِوٟيرً٘اي ج واتخيأ/ي ًااّيجفُ٘اام/يًثوٌ ا يهًِ ا بير ٙ٦ا يناا٘ تأي
ٗشسوتي ً-ثو- ٛيايصف ١ي هو تخيأ"و ي ِِٚٚااااام/يذ تيِشااااا/ٞٚي صاااااح٘ت/يًااا ا ي
ي ٗ ًااا ا ي هوحاااااّي ٪س ساااااٛيايٓااا ا ٖي ورك ا يكِاإيرً٘آ ا /يِٗ ااةتيِااّي،ي
يًّي هبٔ ١أ" ي
ج ااااا ا كي شااااأًيشااااا ٣ٚييًاااااّي هتااااا٘ اْي هتف صٚىي زبٌٚو/ٞي س
ٗ ﻻِتااً يي ه ا ٜيٙتااٚتيهو ِ صااسي ﻷسااو٘طٞٚي
ًٗاااّياصاااًٝٚي هفس شاااٞيُتا ا ط يٓا ا ي
ﻷخااااااس٠يًااااااً٠يسبسكتٔااااا يٗ ِوٚتٔاااا ا ي
ِّتشًٝكي لا ْي ج ا ييﻷٗيي()7يساب ي ج ي هث ه :ي ي
"ًاااااّي ٙاااااّيج٣ااا ا ؟ي/يه اااااىي آااا ا رَي
هف ااا٩ٚتكيٗ هثا ا ُ(ٛي)11ي اااً٠يِشاااسٝكي
ٗ هث هاا ا يٗ هس طاا ا ي(ي)23يئ٩ئاا ا ييِٗشااااسّٙي هبِفً/،يايِسٗقياٌٚصٔ ي جشًٗويِِاًي
هصًرِ/ي غستأيً وتٚم/ي ح لير ومي ٘قي
هف ٚوٞو ي
ٗ ااً/ٝيٗمن ا يِوااٟيطً ا ي ه اسييحًِ اٞي/ي
مثٞيًّيًٙرييِّيور ًٞٚيٓ ٖي هو٘ اٞي
غ ٦ني ِ بني ﻷُفا ي/ي سشنامييً٘جتا ْيي
هث هثٞيايًس  ٙي هتو ٛ؟ي ّيُاس٠ي ُِا يِٓا ي
شااا ٚت ْ/يِٗااااًتي اااا٘/ٜيًثوٌااا يهسجااا ي
ً َيًصا سبٞيدبا ٗاتيهِٚامي زبا٘هتخيياي
ِ ش /ٞيهضسحيط ه بى" ي
هواا٘ تخيي هًاا ط تخيوي ْي ساا ٚي ه٘٢اا َي
ي
ٗهب شا ي  ٙا َيط مسااٞيهب ااًيه٘ا ا ٍي هتحفااةكي

ي
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حموي الدين حممد*
ال يك ذ ا اتذذولىن لك ذنعهم ِ املم ذيس اتذذوو ينذذمعونن ل ذ ن

ااد من أفالكه الشععر فال حاجي لنذا لنفذا العذوون ال نلذو لفذوو
القطاراون حني الى غلليٍ ميرُّ الفعدىن النعار لذوّع ِ اتذدا ن

أطالل الظّالم..

َإذا كانت الثقافٕ أدأً لتغّري الُاقع
املرترتّدٓ،يف ع ملاملهرترتا امل،احب رت يف وّ رت ِقرترتُد
أيلًا انق٠باً مللٖ أَضاع الت،ارِخيف َاحلّأ
الرترتك كانرترترتت ةًرترترتلُبًٕ ع ةرترت اة َي ّ،رترترتٕ
ةثقلٕ باَ١جاعيف فرت ٠برت  ،ةرتو الُقرتُى مللرتٖ
القرترترتانُى ايرترترت  ٓ،الرت رت ٓ أب ملترترترتٌ امل رترترتامل
اخلًرترتٕ،يف َال،قرترتُيت الرترتك ِت ت،رترتع أحبرترترابًا
بامل،رترترترترتارى ايذّا،ّٙرترترترترتٕيف ملرترترت رت ةرترترترترتا رترترت رت ٍ
ال ،هًرترتُا الرترتك رافقتًرترتا ال ،رت َي ال راة ّ،رترتٕ
املرترترتثرئيف ةرترترتو ارترترت٠يت ةتاب،رترترتا جرترترتاد، ٔ،هرترترتٖ
بالت،ضاديف َالت،هاقض ة،اًيف َحبُ ًٟإىل ةرتو
الً،رترتريَرٔيف َكرترتاى َ١لٚرت املرترتث ٍق الرت ِو
ميتلكرترترترتُى القرترت رت رٔ مللرترترترتٖ الك رترت رت ملرترترترتو
ايُي املكُ،ى لله،ص امللتزم باينسرتاى ع

ردا ٌٙاحلضارٓيف الرت َ،ر اارتام ع ةُاك،رتٕ
*ا١جّرترترتايت املتعلٍ،رترترتٕ إىل ذّا ًرترترتا الُلّرترترت ٔيف
َلكرترترتو صرترترتُاا رترترتر ِ ٕ،داارترت أ ا ًرترترتا
ال ةزِ،رترترترترتٕ املت،رترترت رت ،دٔيف َأب،اديرترترترترتا امل تل رترترترترتٕ
َاله،اظ ٕيف ٣لّ ٕ،ال ِٝرتا الّ،،رت ٔيف َالُقرتُى
مللرتٖ أملتابًرتايف بًرت ا امل،هرتٖ ميكرتو القرترتُيت
داَد يُ َاذ ةرتو
إى ،ا١دِب أمح ُِ
نٕ ذلرت الت،ررتُ،يت املالرت لتقهّ،رتٕ ايبرت اعيف
ع اله،ص ال  ٓ ،،ال ٓ ذنترتاد ةرتو القرتارٜ
إىل اةرترترترتت٠د ا١دَا الهق ِ،رترترترتٕ مل ،فرترترترتٕ ةرترترترتا
حت لرترترتٌ د ٟٟاللٍغرترترتٕ ع إذنا٘ا ًرترترتا املرترترتثرئ
لل ،ي رترتٕ ع ال رتز،ةو امل تل رت يف َيرترتُ  ٟرت ٍ
* أديب سوري.
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باملّاى ا١دبا٘ الك،رتار أن،رتٌ املهررتا ا،َ١يت
إىل الُاق،ّ،رترترتٕ اي ِرترت ٔيف فّ رترترتا كت،رترترتٌ ةرترترتو
أمل رترترتايت أارت رت ٗ كرترترتثرئيف َأي ً،رترترتا ال َ،اِرترترتٕ
َالرترتك َحب رت مل رت د ةٞل ا ًرترتا إىل اخل رت يف
َِضاى إلًّا كتابترتٌ ع املسرت و َال ،هقرت يف
َال،رُث امل تل ٕ َةهًرتا ااملرترياث ال،عرتّ يف
َرقًرترتٕ ال ،رترتّعاىا َ رتكٍ ع دل ُملا رترتٌ
ال  ٕ،ِ ،،الس،،ع ةه ذُارِٕ الز،ةو ا١ارترييف
ا رترت ي
َحبرترتُ ًٟإىل دل ُملتّرترتٌ اي ِرترت
برترت ٠مل ،رترتاييف َرب ،رترتاددد ب،رت أىا َقرت ا ٍل،رترتت
مللًّ ا َإىل كت،رتٌ الرتك سرتكهًا العٍاقرتٕ
الً،رتُ ّ ٕ،الُلّرت ٔ للررت ى ال ،برتْيف َلكرترتو
با ،سرترتاعُ بّ٠رترتْ ،داارترت الت ،رترتكّ ال ،هً،رترتْ
ال ،رترت ٓ ،بودَا رترتٌ امل،احب رت ٔيف َكرترتاى فّ رترتا
كت،رترترترترتٌ ع يرترترترت ا ايانرترترترترتب ةل ،رترترترتاً بالّٚ،رترترترترتٕ
َة ج،ّ،رترترتٕ الت،ح ِرت رت املعلُبرترترتٕيف بّ،رت رت اً ملرترترتو
رترترترتٕ
اٟنع،املّ،رترترترتٕ ال ،يهّ،رترترترتٕ َالرترترترتك برترت رت
ة،احب رت ٔ ع أِاةهرترتايف َاحبرترتعرب ال ِٝرترتا ع
مل لّ،رترترتٕ لّّلّ،رترترتٕ رترترتُا٘ حتقرترت فًّرترترتا احللرترت
ال ،رترترترتٓ ،يف أم ٟكن لكه،رترترترتٌ دلٍرترت رت ع أّلرترترترتب
نًُحبٌ مللٖ ةُاجًٕ ثقافٕ الُ،ملرتٕ املٞذِرتٕ
حلّأ اله،رتا َمحرت ع ةُاق رتٌ دا ٙرتاً ي ،رتاً
ًرترترترت رتّ،اً ع إ رترترترترترتارٍ اي ،رترترترترترتْ ال،رترترترترترتامددد
َا تعاع أى ذنُ،يت بوفكارٍ ك  ،امل،ادىيف
الرترتك رافقرترتت ةهرترتٌ ال ّزِرترتا ْٙإىل نرترتُع ارت
أكث رت رترت ًًٕ،بال رت ،يب الض،رترتاذ يف َلكرترتو
دَى أى ِغرت ي ع ةتايرترتا الز،ب رت يف أَ ِترترتُد،د
إىل أحبراب ال٠،ط حتت ق ا١نع رتٕيف
ع ملرترترترتام حتك رترترترتٌ السّ،ا رترترترتٕ ال ،جرترترترتا٘يف
َالرترترترترتك ةرترترترترتا ِرترترترترتزايت ار رترترترترتُيا ذنل رترترترترتُى
صًُحبّ ٕ،الَ ،ش ا٣ةهٕددد
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َ تحلٍٖ اًُحبّ ٕ،ايبرت اع ال ،رتٓ ،يف
ع ي رت ا ال،،رترتُر إىل َ رترتو ال ا رترتا أًَٟ،يف
َةً،رترترترترتا ا١رّ اله،ِ ،رترترترترتٕ الرترترترترتك ذنك ًرترترترترتا
اٟنت ا٘ بوب ِ،تًا احل ٔ،يف َِت،حٌ حنُ ا١ةام
دا ٙرترتاً قاحبرترت اً الُاذرترتا احل،لرترتٖ با ١رترترتٚلٕ
الك  ٟب  ،اا ةو ة،رتارد نق ِ،رتٕيف نعرت اً ملرتا
ميلكٌ فًّا ةا٘ الٍلغرتٕ ةرتو اًرتُبٕ الس،رتّ
َ ٟرت  ّ،ا ع لرت امل،رتاب الرترتك قرت ذنكرت
ال  ،،فًّا مللٖ ،اد ٌ ا١رضّ ٕ،نددد
لقرت ةرت  ،لرترتٌ اّرترتُط ال ،رترت ،نسرترتلًايف
فا تُق تٌ ة،حزٔ ال ،امَ ع حبرتهعَ اررنًرتا
اي ِرترت يف القرترت ِ يف َاقرترترتّبق ةرترترتو ها رترترتقًا
امل ،رترترترتارٓ ،املت رترترترت ،د مللرترترترتٖ اخلًرترترترتُةٕ ةرترترترتع
العٍرترترت يف الرترترتك ةرترترتايتق إلًّرترترتا الكرترترترتثريَىق ع
ُّإٍِ أا ٗ حبه،تًا ا ١ةا يف َاجتًرتادا
ا٣را٘ امللُ،نٕيف َ اردَ ع اي اى مللًّرتايف
أَل ٚرت الٍ رت ِو دلٍ رت َا الغ ا ٙرتزق ا١رض رتّ ٕ،ع
رترت،اد ًا الُي ّ،رترتٕيف لكهً،رترتا بقّرترتت دة رت
الك ِق أ ع حبُريا ال ،امل يف ضرتركا ق
الً،رترتُر الرترتك ابتك يرترتا اررنًرترتايف َظلٍرترتت
اي اً مللٖ دَرٔ ا١رّ املتح ،دٔيف َلسرتاى
اعابًا ِ ّض بال،سرت يف َنُ،ةرتٕ امل رت دا
مله الٍلقرتا٘يف ِقرتُيت ع الً،رت رٕ  31ةرتو
دل ُملتٌ ارب ،ادد ب ،أىا
الل ،رترتام ةرترتا ابترترت عق الت،رترتارِخ ةرترتو مل،قرترت
كون ،رترترترترتا القرترترت رتتا ةسرترترترترتتُدعق ال،رترترت رت
قرترترت دارق فًّرترترترتا َدار ا فّرترترترتٌ رترترترتاي ًٔ
ذت،رترتٖ ا رترتترايتق ّ،رترتاراً ع ف رت ال ،ق رت
َللٍسرترترترتاىَ كرترترترت٠م حبرترترترتّ ق ةرترترترتو ملسرترت رت ُ
َالقلب ع ايّب َال،رتاقْ مللرتٖ القرت قرا
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ع ال،،رترترت رت الت،رترترترترتوَِلْ ،ارترترت رت ٍ الُاق،رترترترترتٕ
التاٍررنّرترتٕيف امل، ٞسرترتٕ رترت،ِ ،اً مللرترتٖ ال  ،رت ط
اينسرترتانْ ،ال رت ٓ اةتلكترترتٌ ال ،رترتاميف فكرترتاى
اا ةرتا أراد يف َيرتْ ،رتز ،حبرتُريا القا ٙرتٕ
مللرترترتٖ اٟبرترترت اع الرترترت ٓ ذقٍرترترت ارترترتا ة،رترترتادٟ
كرترتثرئيف أي ً،رترتا ةرترتا ف،لترترتٌ ا رترتت،اقّ،اً مللرترتٖ
ك رت  ،ا١لسرترتهٕ مل رت الً،رترتُر املتتالّرترتٕ ذت،رترتٖ
تررترتُ،يت إىل ةرترترتا ِ رترترت ٌ،االه،رترترتُى اله،احبرترترتٕ،ا ع
قرترت ا٘ٔ املًرترترتت يف برترترتاله ،ي الت،،رترترت،ريٓ الرت رت ٓ
ست ًْ،مللٌّ عُٔ ا١لسهٕ َالرتك يّرت
الُقرترترتُى مللرترترتٖ اًرترترتب امل،رترترتانْ َ اقا ًرترترتا
اي الّٕدد
لقرترت رت ذكرترت رت الت،رترترترتارِخ مللرترترترتٖ ال،هّرترترترتٕ
اجملت  ٕ،ّ،داا ي ا اله،ص مبا ع ذل لغٕ
الرترتُداد الرترتك أبرترتاو بًرترتا القلرترتب ال ،رترتاةْ يرترتاٍ
ال،رترترترتام ابرترترترتّي برترترترتٌيف ملرترت رت يرترترت ا الت،هُِرترترترتع
الًُ،رٓ ال  ،اى ع قُلٌ
اةرترتا ابترترت ع الت،رترتارِخ ةرترتو ملرترت يف ذّرترت
قاةت دة ك ِهرتٕ برت ِ ً٠ملرتو اينسرتاى
ع حبرترترتهاملٕ كرت رت ةرترترتا يرترترتُ ذلّ،رت رت لل،قرترترتُيت
َج،لت ةو احلضارا كّانرتا ثقافّ،رتٕ ٟ
متُ دددا
لقرترترترت كانرترترترترتت َٟدٔ ال ،رترترترترتام ع لغرترترترترتٕ
ال ،رترترتامل ال ،اّٙرترترتٕ يهرترترتا مللرترترتٖ كرت رت ذُر ِ،رترترتٕ
 ،رت رت ايهرترترتاى َقرترترتت الس،رترترتر يف َاكت رت رت
العٍرترترت رت الرترترت رت ٓ كرترترترترتاى بّرترترت رت ا ب،رترترت رت أى
كهتٌ ال ،اميف ِقُيت ال ،امل ع الً ،رٕ
 31ةو دل ُملتٌ ارمبادد ب ،أىا
اارترترترت رت ضرترترترترترتّ مللّرترترترترترتٌ ذكرترترترت رت اٍ
َامل،ترترترترترترترترترترترترت أ ظرترترترترترترترترترترترتو َأ رترترترترترترترترترترترت،اٍ

َلكرترترترت رت  ،قلرترترترت رتبٍ رترترترت رت ك ةترترترترترترتٌ
فرترترترترترترت رت ذا ار رترترترترترترترترتُٗ أدىل ب ِٝرترترترترترترترترتاٍا
مللٖ ك ذُرِٕ،
قّ جا٘ دة
ع رت رترق ا كرترترتاى ةرترترتا ايت لل لرت رت راٙررترترتٕ
فالتًرترترترترتقت
حترترترترترتت ِرترترترترت ا
العٍرترترترترت
بالًُ،رادددا
َِترترترترتابع ال ،رترترترتامل ع بقّ،رترترترتٕ املقرترترترتا عيف
ةُق ٌ ال  ٓ ،،احلاةرت للٍغرتٕ الرتك ،رتّ أى،
كسرترتب امل،رترتانْ ال ،االّرترتٕ ،ِ ٟرترتّ نسرترتّاى
ي ا ال،ساط الكّ ّا ،ْٙالس،اذ لغُِ،رتاً ع
قُلرترتٌ اَامل،ت رت أ ظرترتو َأ رترت،اٍا إن،رترتٌ الت ،رترتٌّ،
ال،لّ اب  ّ،مللٖ فتح ال،اب أةام امل،ترت أ
َاخل رت ع لغرترتٕ احلّرترتأيف َقرترت انتًرترت فّرترتٌ
الت،هُِع احلاةرت لرتّاث دة رت فهّ،رتاًيف َذرت
رترترتُٓ القلرترترتُب و ً،رترترتا ترت رت كٍ أنً،رترترتا قرت رت
َل رت ةرترتو مل رترتا٘ احلح رت ا١برترتّضيف الرترت ٓ
ِلتقرترتْ ع رت  ٍ،ةرترتع قع رت ا املرترتا٘ الٍرترتك َل رت
ةهًرترترتا ابرترترتُذاا َبقّرترترتت رترترتاي اً مللرترترتٖ مل لّ،رترترتٕ
اخللرت رت اَ١ىل َالثانّرترترتٕيف ع داٙرت رت ٔ ايبرت رت اع
احلاضو ل ٢ارددد
َيترترترترتاو ال ،رترترترتامل ارترت رت اٙي ا١برترترترتُاب
الس ٕ،،،ع دة يف َلكو ب ّزِا٘ ال  ،،يف
الرترترتك يرترترتْ أ رترترت  ،حبرترترتُ،بٕ ع الت،،رترترت،ري ملرترترتو
احلّرترتأ ال ،رت ِٕ،يف َقرت اةتًهرترتت اعرترتاٍ لرت
ا ١رترترترترترتُاي الت،حارِرترترترترترتٕيف َ لرترترترترت ا١ةرترترترترترتاكو
احلاضرترتهٕ لّاثًرترتا الت،رترتاررنْ ا،َ١لرترتْيف َي رت ا
ةرتا ِرت يت ،مللرترتٖ ا ،سرتاع ي بترتٌ اي الّ،رترتٕيف ع
ف ٍ اذت،ا ا ٌ ال ٟ،لّٕ ك امل يف لّض،ي
ةرترترترترتو ا٠ارترترترترتا رِٝرترترترترتٕ فك ِ،رترترترترتٕيف حل ُلرترترترترتٕ
اب املّٕ،يف ب ّ،اً ملرتو ال ،يهّ،رتٕ الرتك ِ افقًرتا
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الهسرترترترترترتّاى ع إ الرترترترترترتٕ ال ،رترترترت رت يف ِقرترترترترترتُيت ع
الً،رترترت رت رٕ  13- 96ةرترترترترتو دل ُملترترترترترتٌ
ار ،ب اددد ب ،أىا
اذرترت لرت رت د ةرترت ل بسرترترتُيَ الَ ،رِ،رترترتٕ
،،ح مللرتٖ
ا ً َ  ،رَاٙحق أب ملًا ا
ك رت  ،برترتاب يهرترتا ا١رّ ملٍرترتا رترتزيت ع بقاِرترتا
ب ا٘ ًا َال ا٘ٔ ةتٕ،،ددا
َع اارترترتُاةل الرترترتك أاضرترترتً،ا ال رترترتو
ال ،رترترترت ٓ ،باك رترترترتا ب،ّّ٠رترترترتٕيف َلكرترترترتو
ب داًٙا املتح ،ديف َ اد ذالٕ فهّ ٕ،قاد ًا
التًُميرترتا املهاحبرت ٔ لل كرترتاٙز اٟجت املّ،رترتٕ
احلاةلرترتٕ يغ افّ،رترتٕ دة رت مللرترتٖ اخل ِعرترتٕ
ن ذن ّرترترتٌيف كهرترترتٌ
ال،املّ،رترترتٕ بل،رترترتا ُ ذضرترترتارٓ
ال تُذرترترترترتا يف بو رترترترترتتاريا الً،رترترترترتامل ٔ فرترترترترتُي
أمل ٔ الت،حلّا احلاضهٕ لل ِٝ،ادد
َرّرت رت ةرترترتا أحبرترترتاب دة رت رت ع فرترترتّا ٍ
ذّا ّ،رترترترترتٕ رلتل رترترترترتٕيف ةرترترترترتو هرترترترتُ،ع رترترترترتلُكْ،
لل قرترترترتّ مللرترترترتٖ أرضرترترترتًايف َع ذارا ًرترترترتايف
َأ رترترترترتُاقًايف ف نً،رترترترترتا ظلٍرترترترترتت رترترترترتغ ذرترترترترتايت
الُاف رت ِو إلًّرترتا ك رت  ،ميرترتا ميث،لرترتٌ َج انرترتٌيف
َأا٠قرتٌيف َفً رتٌ لقضرتّ ٕ،ابتكرتار الث،قافرترتٕ
الك حبه،تًا ال٠،قٕ ةع ايرث ال ،ة قْيف
َيرترترتْ  ٟرت رت ٍ قرترترتادرٔ مللرترترتٖ ةُاجًرترترتٕ ثقافرترترتٕ
الُ،ملرترترترتا الكُنّ،رترترترتٕيف ١نً،رترترترتا أم الت،رترترترتارِخيف
َحبرترترترترتان ٕ،ألقرترترترترتاب امل،رترترترترت مل ع أ ةهتًرترترترترتا
املت،رت ،دٔ َيرت ا ةرترتا ج،رت ةرترتو ال ،رترتامل الرت ٓ
كاى َاذرت اً رتو مل رتقُا دة رت يف َأل رتُا
،اقًا احلضارٓ،يف َمل فُا كرت  ،اُّ ًرتا
ذتٖ ع إب ٔ اله،سُٔ اللُا ْ نسرتحوق الثّ،رتاب
ال قرترترترئيف فرترترتُي ا١ملترترترتاب بانتعرترترتار الُملرترترتُد
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املتح ،دٔ ذّرت ابتكرت الًرت ٗيف ِقرتُيت ع
ً رٕ 11
ال ،
ا رترتك اً ٣ثرترتاةْ َةرترتا الرتعق احل ِ رت
ةو َجع َةرتا أيرت إلرتْ ،ال،ا رتقا ةرتو
الس ،اب َةو أكاذِب الُملُد العّٕ،دددا
إنً،رترتا إذرترت ٗ احلرترتا ٟال ،رترت ِٕ ،الرترتك
ال،ت ناريا مللرتٖ جسرت ٍيف َلكرتو كانرتت
لقا٘ا ٌ ةع ةت ٕ،ال ،قا٘ غهٌّ ملرتو اجملاةلرتٕ
الكاذبٕد
َِقُيت أِضاً ع ن

الً رٕ

ا رترتك اً ك رترتٖ أن،رترتْ رأِرترتت ا ع
قلرترترتو َأن،رترترتْ م أ يت رت رت ق الغُاِرترترتٕ رى،
قلرترتو كال ا رترتٕ ذرترتُيتق َرد ربّ،رترتٌ َا٣ى
ةودبك ة اع للغُأددا
لق أةسكت دة مب،انْ ال ،امل
اي ِرت رت ٔيف بلغرترترتٕ رقّقرترترتٕ َملالّرترترتٕ ايذنرترترتا٘يف
َاملتوة رت ع فتهرترتٕ يرترت ا املت ّ،رترت يف َاملقاربرترتٕ
بّهرترتٌ َبرترت ا١لرترتُاو ال ،ة رترتقّٕيف ذّرترت قرترت
،حز كاةريا التً،رتُِ ال،ادِ،رتٕ ملرتو ال ،رت
املعلرترتُبيف لكرترتو فهّ،رترتٕ التِ ُ،رترتع مللرترتٖ ل،،رترتٕ
ايقًرترترتا٘ َايضرترترتافٕيف ع يسرترترتّ امل رترترتً
املت  ّ،ال ٓ ،ص فّرتٌ ال ،رتامل ي بترتٌ
اٟنتقا،ّٙرترتٕيف بتُلّ رت ٍ ذا رتْ ،ج ِ رت يف ةرترتا ِ رت يت،
مللرترتٖ ق رت رٔ املُي،رترتٕ ال ع ِ،رترتٕ الرترتك ملا رت ٌ
ةه َٟد ٌددد
احللم الشّعري يف تقابلٍ زمينّ..
باةت ٍ٘٠اّالْ،يف دارت ال ،رتامل أمحرت
داَد دنّرترترتاٍيف فًرترترتافح ا١رّيف َا ١رترترتحار
ال٠ ،قرترترتٕيف َملا رترت اله،رترترتا مللرترترتٖ اارترتت٠ى
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ألرترتُانً يف َأجها رترتً يف َمتكٍرترتو ةرترتو ق رت ا٘ٔ
اازِرترترترتع ا١محرترت رت يف ةض،رترترترتع اًيف فا رترترترتته
الغ باى ةو ذُلرتٌيف لكهً،رتا ملحرتز أى لرت
ن قترترت رت رِرترترترتح
احل رترترترتا ٙيف َع ا ،سرترترترتاعُ ثقرترترترتاع
اي اىيف َي ،ع كرت َٞاملرت ارا يف وثرتاً
ملرترتو انسرترتانّ ٕ،اينسرترتاى ع كرت  ،ةكرترتاى ةرترتو
ملاملٌيف فاد،ث بثُبٌ الُ ّ ،احلاري ع ةرتو
ق ل فّرتٌ امل،رت ملُىيف َكرتاى ة رت ٍ ا١مللرتٖ
للًُ،،د إىل ا١ةكهرتٕ الرتك حتتحرتز ال ِٝ،رتٕ
فرترترترتُي ال،ت،رترترترتا الّ،،رترترترت ٔيف يرترترترتُ ذاد اارترترترت ،
ال ً ،رترترترتْ ب داٙرترترترتٌ اي ،رترت رتْ ،فا ترضرترت رت
ضرترترتُابعٌيف َقُاملرت رت ٍيف َقرترترتُان إب املرترترتٌيف
ك  ،مبا ِ ،يف فاحبرتعاد ٌ ذ ِ،رتٕ ال،عرتا٘
مللٖ ك  ،ا١حبٔ ،دد
ِقرترتُيت ع دُِانرترتٌ ال ،رترت ٓ ،ارب ،رترتادد ب،رت
أىا الً،رتادر ملرتو ااّٚرتٕ ال،اة،رتٕ للكترترتاب ع
ً رٕ 361
ال ،

ال رته،ص م كرترتو متتل رت جًرترتا ذل رت َدٔيف
َب ،ةا رتكهًا ا٣ارت َىيف َقرت اةتلكرتُا
أ رترت،اب قتلرترتًايف َةرترتو مللًّرترتايف ذترترتٖ حتُ،لرترتت
ن ها رترترترتلت ةهرترترترتٌ
أف،رترترترتاا إىل ملحرترت رتزُ رَذرترت رتْ
اَ١جرترتاع الرترتك م ،رت رترتاري يرت ا الُضرترتُو
ال رت ٓ رترت يت ،مللّرترتٌ رترتًُلٕ ال ،ت ا رترترييف َيرترتْ
مل م الُفا٘ ا ٍ ا١رّددد
َةرتا ذن لرترتٌ يرت ا املقعرترتع ةرترتو د ٟٟيف
َا تثارا هُ،ملت فًّا امل،رتانْيف بتكثّرت
اجملرترترترتا ا ةرترترترتو ارترترترت٠يت الت ،رترت رت ّص الرترت رت ٓ
ابتك رترتٌ امل ّ،لرترتٕيف دَى أى رنت رت ال ،رترتامل
ال  ،رت ال ،رت ٓ ،القرترتا ٙمللرترتٖ ا١رّيف ١ن،رترتٌ
ميث ،رت فً رتاً ذل رت َداً ل ً رتّ،تًايف ب رت يرترتُ
نرترتُع ةرترتو ملرت م الُفرترتا٘ ١ب ِ،رترتٕ املكرترتاى الرت ٓ
دنرترترترترتب محاِترترترترترتٌ ةرترترترترتو ق،رترترت رت أيرترترت رت ا١رّ
أن سرترترترتً يف َقرترت رت ر ،رترترترتب ال ،رترترترتامل املقرترترترتا ع
ال  ِٕ ،،مبرتا رنرت م ونّرت لغترتٌ بّ،رت اً ملرتو
اباكرترترتأيف أَ الت،قلّرت رت يف فكانرترترتت ااُِرترترتٕ
ال،ا رترتقٕ رت ري ٌ إىل الغّرترتب ال ّ،،رت يف َق رت
٠قررترترترتت ةكُ،نا رترترترتٌ الرترترترتك و رترت رت نّرترترترتاط
القلرترتبيف ب ة،رترتٕ حبرترتادقٕ ع ةرترتو الض،رترت٠يتيف
ً رٕ 932
ِقُيت ع ال ،

ا ٟحتّ ،نرترتْ يرترت ٍ ا١رّ ع ال،رترت ٘
كانرترتت بغ رتريَ جًرترتا َةرترتا ايت رتكٍانًا
ِ يُ،ىق ب ٠ي حنُ ةا لّ ق ِ ،ى ةو
أةكهرترترتٕ  ٟذنّ ،نرترترتْ ب رت رت ا١رّ يرت رت
ِ ،رترتقُى ال ،رترتُاي ة رت ٘ق ةقرترتاب ي َا رت
ِهٌٕ بال ٖ ،ع بًا ٙي َةُارِثً هو
ال ،بح ل ة،اق أرَاذً َاخل افرتا
ع بسي ةا ،ملْ ذ َ ٔ،الت ،ا ري يّهٕ
يّهْٕددا

ا رترتقتّ فور رترت نْ بالضرترترت٠يتَ إىل
ثغ يا الكو ا َيُ اذرتّيا َةرتا لرتت
أ ملرت رت أن،رترترتْ وةضرترترتْ فتو رت رت نْ ق،لرترترتٕ
َِغلقّ ع اله ،،ا١رقياددا

برترترت احل اثرترترترتٕ يهرترترترتا رترترتّ ٔ ،ال عهرترترترتٕ
ال ،رترترترت ِٕ ،امل،احبرترت رت ٔيف َقرترت رت يرترت رت ،د ةرترترترتو
ا٠اا يُِ ٕ،ا١رّيف َال،الق بًايف رتُا٘
رّ،رترتُا ع ذل رت أم م ِق،لرترتُايف فًرترتْ ع رأٓ

ع املقرترترترترتا ع الرترترترترتك اد ملرترترترترتو املٚرترترترترتٕ
َ سرترتٕ َأرب ،رت ةقع ،رتاًيف ذ رت ،د ال ،رترتامل
أفكرترتارٍ ب٠،قرترترتا ج ِرترت ٔيف داارترت ثقافرترترتٕ
ذ  ٔ،ةكت رت اً ذاد اله،سرتّخ ا١برت ٓ ،داارت
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حو ك،رييف َلكو أ ار ل الس،رتحُى
املُ ،ملرترترتٕ ع ملاملرترترتٌيف  ٟميكرترترتو ل،ا رترترتقٕ أى
سرترت ُّريرترترتايف أَ رترترتتح أبُابًرترترتا ١نً،رترترتا ةرترترتا
رترترتزايت َي رترتاً اررنّ،رت رتاً ع قرترت ا٘ا اينسرترترتاى
ال  ،قْ اب فُي أثقالٌيف َا ا كانرتت
خنلرترترترترتٕ مل رترترترترتقٌ ر ،رترترترترتٕ العٍرترترت رت يف ِقرترترترترتُيت ع
ً رٕ 933
ال ،
اأنت خنلٕ مل رت ُ مبرتا ِعلرتب القلرتب
ع ظلًٍا ةو ر ْب َأنا بْ ذه مل،حزٔ
اخللرترت فّرترت كرترتون ْ،إذا ةرترترتا ذك رترت
أبًرترت رت ةرترت رت ِ سرترترترته جرترت رت ع الرترترترتُٟدٔ
ن إذا
با١ة ن َالكُى ِعلب كل ٕ ذرتب
أ قت ايتق ع نُريا َانسكبادددا
َع ةتاب،رترترتٕ أةّهرترترتٕ سرترترتتُق ها َفضقرترترتلٕ
العٍرترت يف الٍرترترتك فًرترترتلت ضرترترتلع أدم اِ١سرترت يف
ملهرترتٌ ذّ رت نقرترتص مل رت د أضرترتلع ال ،جرترتايت ةرترتو
ارترت٠يت ةرترتا ف،لرترتٌ دميف بضرترتلَ ٌ،حبرترتار ةلكرتاً
لل رت أٔيف بزِرترتادٔ ضرترتلع َاذ رت ملرترتو ال ،جرترتايتيف
لكرترترتو ذلرترت م ِهرترت ةرترترتو ايت رترترتام ال ،رترترتامل
ك ا حتتاجٌ القضّٕ،يف فًُ نقرتْ ،ك ِ رتْ،
ةغعٍرترتٖ بزّرترتب الرترتُٟدٔ مللرترتٖ أرّ اٟنت رترتا٘
وّرت رت عرت رت  ،جغ افّترترترتٌ َاذرت رت ٔ َذرت رت  ٔ،ع
أب،اديرترترترتايف َقرترت رت ونسرترترترتهت فًّرترترترتا أ رترترترتّاٍٝ
كلًٍرترترتايف مبرترترتا ع ذلرترت اي،رترترتايتيف َا١نًرترترتاريف
َال،ررترترترتاريف َالُدِرترترترتاىيف َامل افرترترترتٛيف َذترترترترتٖ
ّزالرترتٕ الرترت أِضرترتاًيف َالرترتك ةرترتا الرترتت حتّرترتا
ذزنًرترترترترترتا ع ملت رترترترترترتٕ الرترترترترترتُداعيف َةًرترترترترترتادفٕ
اللقرترتا٘ا يف ابت لرترتٕ برت القلرترتُبيف ِقرتُيت ع
الً رٕ 999
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ارب ،ا ع ةًادفٍٕ نلتقْن حبارق مل
ّزالرترتٕ أَجاملهرترتا أل رت ق ذرترتزىُ َم نرترتت،لٍ
َداعق الغّابا رب ،ا ع ةًادفٍٕ ق نٞدٓ،
ةها رت ي رت ا احل ِ رت َذ رت قرترتُل ٟ
هتع نرتْ أالرتْ جًرتا ذهرتّّ ملعا رتاً
َأّل اررنًا بالس ،ابددا
ع إ رترترترتارٔ إىل مل رترت رت اَ١جرترترترتاع الرترترترتك
 ٟةت اجملت ،رتا اينسرتانّٕ،يف ملرت ا ١ةهرتٕ
العٍُِلرترترترتٕيف َم ِرترترترتت،لٍ الكرترترترتثريَى كّرترت رت
كرترترترترتُى ايدارٔ ي ،رترترت رتاً ِكترترترترترتب اررنًرترترترترتا
امل،هُّ،ىيف َلرتو ً رت املًرتادفٕ ع مل٠قتًرتا
ةع ل الغزالرتٕ الرتك يّرت ملرتزى ا١ذرتزاى
ع ةها اي اويف َذ ا ٙايس د
َِقرترترت ع ال ،رترترتامل مللرترترتٖ برترترتاب ا ١ةهرترترتٕ
ال ،بّ ،رتٕ الرترتك كانرترتت َةرترتا الرترتت ةهً كرترتٕ
َةّدِٕ،يف َِ،حز أيلًا ملو حبرتهاملٕ به قّ،رتٕ
الً ّ،يف ع ذ َحب ا٣ارت َى إىل رتعح
الق يف َكاى ا ةا أرادَاد
لقرت رت فقرت رت ال،رت رت ب رترترتحاملٕ ال ،ثقرترترتٕ ع
ةُاجًرترترترترترترتٕ ا١نع رترترترترترترتٕ العٍاّّرترترترترترترتٕيف َبقرترترترترترترتْ
ذكرترتاةً ميث،لرترتُى ظ رت  ،ا مللرترتٖ أرضرترتً يف
صرترت٠ى ا١ة رت ا١ا رت ٗيف الرترتك للٍرترتت مل رتو
ك  ،املقاِّ الك ق ع َجٌ مل انًاد
ع الً،رترت رٕ  935ب،هرترترتُاى اأ ةهرترترتٕ
ال ،با ِقُيت ال امل
امل،ثاً قُد اعادَ ب ذعام أ ةهٕ
ال،رت ب كرت ب الرت َ،أ إذا نعرت رأِرترتت
أق ّٕ ايُارٓ فُي ياةا امللُد رأِرتت
أنًاراً ةرتو الرت ،م فرتُي أكرت ا الرت ،يب
َرأِرترتت قع،ان رتاً ةرترتو امل رت ،او مله رت اله،عرترتع
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َاي رتٍ٠د ِقع رت ةرترتا ِ ِ رت ةرترتو ال رت َٝ،
فّ ،و ايلسا٘ ع الت،ك،ري َال قًا٘ ع
حبرترتهع ال ترترتاَٗ ثرترت رترت،راى الرترت ٓ َيرترتب
اخللّ ٕ ةا َيبانا
يرترت ٍ يرترتْ حبرترتُرٔ ا ١ةهرترتٕ ال ،بّ،رترتٕ ع
محُلتًا احلّا ّ ٕ،ياٍ ابكرتُة الرت ِو
ِه رت َى أَاة رت ذكٍرترتاةً َي رت راك،رترتُىيف
َةرترترترتا ايت ب،رترترترتض امللرترترترتُد ِ،ا رترت رت ةهرترترترتٌ ع
ذضو ايارِٕ الك غ بالٌ دَ ا انت،رتاٍ
يّرترتاعُ دلت ،رترتٕيف ال رت ِو َ رترتً ا١ق رت ام
إذا ةرترتا ارترتال ُا اَاة رت الً،رترت ّٕ،الً،رترتغار ةرترتو
ابهرترترتا٘ امللرترترتُديف َأذ رترترتادي كن ألّسرترترتت يرت رت ٍ
الً،رترتُر ال ،رترت ِٕ ،املٞملرترتٕ يرترتْ الرترتك كسرترتب
أي ّ،تًا ع حت ِ الث،قافرتٕ للرتز،ةو ال ،برتْ
ع أل ّ،تٌ الث،الثٕيف ذّ ةرتا الرتت املقاةرتا
ملّهًرترترتا داارترت الُاقرترترتع الت،رترترتاررنْ املسرترترتت يف
بً ا ا١ث الُاق ،ْ،الرت ٓ ةث،لترتٌ بهّ،رتٕ الرته،ص
املت ّ،رت رت يف فّرترترتُذْ لل ثقٍرت رت امل،احبرت رت برترترتوى،
قّ رترترتٕ الرترترته،ص ال ،رترترتٓ ،يف يرترترتْ ةرترترتا حت لرترترتٌ
حبرترتُر ٌ امل ،فّ،رترتٕ املتح رت ،دٔ ب داًٙرترتا ال ه،رترتْيف
ال ٓ هقلرتٌ امل اِرتا الت،،،ريِرتٕيف َِرت ،ي فّرتٌ
ال ،امل بهًَ ٌ،ملً ٍ فُي ملت،ا ال ِٝ،اد
ملهرترترترترت الرترترترترت ،اُيت لل ضرترترترترتا٘ ال ،ه سرترترترترتْ
لل ،رترترتامل يف  ٟبرت رت  ،ةرترترتو قرت رت ا٘ٔ ةتونّ،رترترتٕ ل تهرترترتٕ
املت ّ،رت رت يف َ ،ّ،ترترترتٌيف برت رت إى ،ذاد املت ّ،رترترت
لرترترتّ ةرترترتو الس،رترترتًُلٕ مبكرترترتاى ة٠ذقترترترتٌيف
َاحبرترترترتعّادٍ دَ رترترترتا فًرترت رت يف حلالرترترترتٕ اخللْرترت رت
اي ِ ٔ الك افقٌيف َمل يا ِلخ ال ،امل
ع وة ٠،رترترترترترتٌ الّ،،رترترترترت ٔ ملهاحبرترترترترت ٔ أ رترترترترترتّاٌٙ
اخلارجّٕ،يف ًَُِغ أفكارٍ َِ ً،،ا ضرت و

ة،عّا ال اي مللٌّيف َيُ احلُا الك
ارد ٌ ع اللٍغٕيف َالعٍرت  ،ة،رتاًيف وّرت تلرتُ
لُذا رترترتٌ الً،رترترت اع الرترترت ٓ ملا رترترتتٌ حلعا رترترتٌ
فك ًٔيف ةقاب فك ٔيف َةا َل مللرتٖ ّرتري
قّرترترتا يف قرت رت ،ِ ٟت رت رت مللّرترترتٌ ع ا رترترتتهعاي
ال ُ،اي ا١ا ٗ امل افقرتٕ للررتُا يف َيرتْ
َاذرترترترترترترترتٕ الغّرترترترترترترترتبيف َالغ برترترترترترترترتٕيف َحبرترترترترترت رت ةٕ
ايذنا٘ا يف َاملسافا اله،ا قٕ بالت،،بد
َبرترترترترترتا ةَ ،فرترترترت رتاً ع ثقافرترترترترترتٕ القلرترترترت رت
ك ًرترت أ رَذّ،رترترتٕيف أى املقعرترترتع قرت رت ِهرترترتادم
ا ،ساملٌ اللٍغُٓ رّ قً ٍ أَ حبغ ملهُانٌ
أِضاًيف َذل ةو ا٠يت ال  ٟٟ،الٍ٠نًإ،ّٙ
امل تُذرترترترترترتٕيف مللرترترترترترتٖ ا٣فرترترترترترتاي الّ،،رترترترت رت ٔيف ع
وًَِ ٠رترتا املته ُ،ملرترتٕيف َامل تل رترتٕيف َيرترت ا ةرترتا
ّ ضرترتْ بهرترتا إىل أى نق رت ع مللرترتٖ ال،ت،رترتا يف
ذ رت نق رت أ ع دل ُملرترتٕ ا رت ي برترت ٠مل ،رترتايا
اجمل ُملٕ الث،انّٕ لل ،امل أمح داَدد
َق رت ٟذقرترتت ملهاَِهرترتٌ الكرترتثرئ ك رت ،
ة افرت ٛالٍلغرتٕيف َأّرترتُ ذت،رتٖ ال،رتاب ِو مللرترتٖ
ايةسرترترترتاد باله ،رترترترتُٔ الرترترترتك  ٠ةًرترت رت ملهرترت رت
ال ،اُيتيف أَ اخل َد ةو لرت امل افرت ٛالرتك
رترتارد ً فًّرترتا يلّ،رترتا الرترت ،ا ال ،رترتامل ِٕ
َالرترترتك محلتًرترترتا املقرترترتا عيف َكونًرترترتا ذالرترترتٕ
ُلّرت ذا رتْ،يف قرتادر مللرترتٖ الت،رتوثري ع َجرت اى
القرترترتارٜيف َحت رترت أ رترترتحانًا اخلاحب،رترترتٕ ملرترت
امل اجرترت ،يف الرترتك و رت فًّرترتا ال ،رترتامل ملرترتو
ال،هاحب املت،امل ٔيف َالك ق ِكرتُى فًّرتا
الُضع ال،سّييف َالقا ٙذّا ّ،اًيف ة رُناً
ورترترترترتا ٟرترترترترت ٌ،ملاحبرترترترترتّٕ مللرترترترترتٖ ارترترترترت٠ا
اجملت ،رتا ةرترتو أَجاملًرترتا املت٠ذقرترتٕ ةهّ،رتاًيف
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ِقُيت ال ،امل ع الً،رت رٕ  334ب،هرتُاى
اك ا القعأا
ك ّانرترت رتٍٕ مت رترترترتْ احلّرترترترتأ ّ ِ،رترت رتًٕ
ةّ َ ةهسّ،اً فونتق
َ ،،ث اِ١ام ق ب
ك رترترتا القعرترترتا ٔ أضرترترتاعق ةهرت رت ي،رترترتا٘ق يرت رت ا
ب ْددا
ال،
إذا كرترترترتاى ة رترترترتُار احلّرترترترتأ القًرترترترتري
ك برت رتًٕ ةسرترترتاف ٔيف لكه،رترترتٌ مللرترترتٖ ةرترترتا ِ،رت رت َ
ذن َجٌ اله،سّاى ع كرت ةكرتاى ًرت
إلّرترتٌ اخلعرترتٖيف َميضرترتْ ة افقرترتٍُ جالس رت
مللٖ دكٍٕ ا ٕ،ّ،يف َذُا ب،ض القعأيف
الرترتك ذُلرترتت أ رترت،ايًا إىل باملرترتٕ أ رترترتاديف
َلكرترترتو حترترترتت رترترتح الرت رت ،فلٖيف َلرترترتّ ع
ةكرترتاى ا رت يف َحترترتت ملهرترتُاىُ ا رت يرترتُ اةرترتا
الرترترترترت ٓ ن ِرترترترترت ٍ ا٣ىا ِقرترترترترتُيت ع الً،رترترترترت رٕ
 333ةو اجمل ُملٕ ن سًا
ي ا ال،،ابا َ ٟن مق ا٣ى
ا ه
ةا فا ق فا ا َلسها ن ِرت رتُٗ رتا ُٛ
ةو ٠ما ٠ةاً ملا ضاع ةه،ا ٠ةاً ملرتا
ما ِض رتعا ك رت ا قتلهرترتا َلكه،هرترتا م رتتا
ف،لّها الس٠،مدددا
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يرترت ةرترتا ن ّرترتب أى نلقرترتاٍ ع ذّا هرترتايف
ذتٖ َلُ كاى ًُٔ ايلُ مللٖ ةكرتاىُ
أارترت ُيف ذّرت رت مل نرترترتا كرترت ابّعرترترتا ةرترترتو
ق ،يف فً ترقٍ فٌّ ،اد هايف َةرتا متلّرتٌ
مللّهرترتا احلاجرترتا يف أم أن،هرترتا رترتُ ك رت ِرترتُم
َم ِق أذ مللّها الس٠،مد
بًرترت رت ٍ الُث،رترترترتٕ امل رترترترترُنٕ باَ١جرترترترتاعيف
نسترضرت ةرتع ال ،رترتامل ةرتو أَرب،رتا ع ملًرت
ابو مل برتْيف رّرت اب ،رتٕ َالت،سرتاةحيف إ ٟأى،
العٍرترترتب ،كرترترترتاى ي قرترترترتٕ فًّرترترترتايف َال لسرترترت ٕ
ة َييف َامل ،فٕ إ اديف
َي رت ٍ يرترتْ أي رت  ،يلّ،رترتا ي رت ا ال رته،ص
ال ،رترترت ٓ ،امل ترترترتُو مللرترترتٖ الغرترت ي املٞقٍرترترتتيف أَ
ال ،ا ٙع ملً ُ ا يف ملهُانرتٌ اي ِرت يرتُ
يرترت ا املرترترتُ ع كرترت ةكرترترتاى دَى أ رترترت،ابٍ
ل ل د
إنً،رترترتا ةًرترترتّ ٕ،الرت رتز،ةو ال ،برت رتْ،يف لرت رت
ا١ذكرترتام ايرترتايزٔ الرترتك رترتو ْ ةرترتو ارترتارد
اللٍغرترتٕيف رّرت ويّلرترتًا ا ٟرترتتقاقْيف َ ُ،قًرترتا
مللرترترتٖ امل رترترتً ال ،ثقرترترتاع الكرترترتُنْ ذت،رترترتٖ ع
ال ،اك ٔ اي املّ١ ٕ،نًا املُرَث احلاضو
حل كٕ ايب اعيف َاب د ل،حلرتٕ احلّرتأيف
َيرترتْ الرترتك عرترت و ا ١رترتٚلٕدد لتحّرترتب ملهًرترتا
ال،قُيت امل ك ٔد

د .عبد اهلل الشاهر *
يف زمننا العيعننمن زمننا الننرد يالرشننرد يا ننرادن

الـػ ن س مننا ديا ؾننفا يلرلننت الؽؾؿنناا ،
كشظاوا الؼنااف

عؾنفا

رنن

العمؽننانن لرشننظ

ند منكا نا يف هناا الن ما وبندي الشناعر

أشبه حبطّاد يف صحراء قالؾةن وؾرؼط كؾؿاله ا ما جددن ي،منا
ما ذه ل وصاد بهن اصة أن الشاعر الاي يجند نػهنه أمنام كن

هافت منا مشناهد الرعنا يالرشنرل يالرشنرذم يالندمار اغندا لاففنا

لافرا ا وعرف ما أوا وبدأ يا ،

أوا وـرفم.

مرلضنن العابننة شنناعر أ الننه الننرد عؾنن

نن روة مل نناا

مل ايوا اؽان صؿره كعما يلغره لؽاونان يمنا بنم صنؿل الناه لن

يلغة الػجقعة كان «قؿر يأمـقاا».
قُس ٚأَٓٝات نٓا ٕ ٛلٝاٌ عُٛنا١
غااااامسَ ١ٜبمُااااا ١توضااااا ٚ ٢و أ ٚنٗااااات
يػتنس يف قصت٥د نتْا ْارزال تْاٗت ات
وضااا٢ش ٚغاااٖ ٛد نًاااا ٢اااس  ِ٥نتْااا
فسٜد ٠يف تتزٜخ يبػس.١ٜ

*ٚيهاااا ٞت أفٝااااٌ فااااتو ٜماصاا اس
يكًٛب ٚقصات٥د عُٛنا ١تايف يف يآبظ
غااٗ ٠ٛيبهاات ٚ ٤يٓحٝااف فٗااٚ ٞنًااَ ٢ااد٣
مثاااتٕ ٚنػاااس ٜٔقصاااٝد ٠تػاااهٌ َٓت ااا١
* أديب سوري.
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لتنٝااا ١اصاااٗت يػاااتنس يػاااٗد ١ٜسٜااا١
ٚأاس ٗاااات ااااسن ضااااسٜي ٜٓتضااااف ْٝ ٛاااا١
ملػاااااٗدش ٜكااااا ٍٛيػاااااتنس َااااأ قصاااااٝد٠
« يبتزع وا »:
َ ٌ ٛنًَ ٢ػتزف خلًٝج
سبٌ نً ٢ئُٝ
قصفٌ نً ٢صٓمت٤
ش فٌ نً ٢ندٕ
َ ٌ ٛنً ٢غ ٛفئ يبس
ََٚ ٌ ٛت ييفُٔ
فٌٔ ال صال٠
قرب ال نبٔ
ٗر ياٛصٝف ملسنف ٜبااح يػتنس
َأضااااتت٘ فاااات سب تمااااِب ياااابال يمس ٝاااا١
نتًَٖٚ ١ار َادنت ٠يًارٍٖٛش فتملػاهً١
يٝط قادزال ٚمناات ٖا ٞنادز ٚقصاس ْ اس
فتيصس ع  ٚيكاٌ  ٚيدَتز َت ني أ ٓات ٤يادّ
ي ٛد ٖٚر ٖٞ ٙملأضت..٠
يريو ْس ٜ ٙاطت ٍ٤منذ ٜك:ٍٛ
َت قص ١يس  ٢ييت تدٚز
ٚتطحٔ يمبت
َت قص ١ملٛ

ملخٓٓٝ ِٝت

ٚقص ١جلٗت
ٌٖ نًُت
ٜطاٝكظ ي ٛؼ َٔ يطبت
جتات ٓت يطٛٝف
ٜٚمصف جلال
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َٔ مٌ يد ٜٔي٘ َطٜ ١ٝطٛقٗت
ٚأغسم يبال
ييفٌ ٖار نًا٘ تطاس ٟقصات٥د قُاس
ٚأَٓٝااات ٚناااإٔ يػاااتنس ٜسٜاااد إٔ ٜباااس
صْااا٘ نًااا٘ َااأ ااااالٍ قصااات٥دٖ ٙااارٙش
ٚيهااا ٞت ْباماااد نااايف ال فا ا ٕ عُٛنااا١
يػااامس ١ٜتاُٝاااص ٓكاااتمي أضتضااا ١ٝهااأ
من ز ٗت َٔ االٍ آلت:ٞ
أٚتال اااااااا ٖٓاااااتى ااااااظ قصااااات٥د يف
عُٛنااا ١نتْاا ْصاااف ٖااار ٙعُٛنااا١
ٖٚر ٙيكصت٥د ٖ « ٞيس ت ٤يهب اا َٚتذ
أ كاا٢ش  ٚملدٜٓاا ١يبتةااًٚ ١قُااس ٚأَٓٝاات ااااا
ٚآ ٙيَٝٚ »ٛاصٖ ٠ار ٙيكصات٥د أْٗات تاهإٛ
َٔ َكطمٝت غمس ١ٜنٌ َكطاي َأ ٖارٙ
ملكااتفي ٜاناأُ فهااس ٠أ ٚت ااٚ ١يهاأ
ةُٔ يُٓط يماتّ يًكصاٝد ٠فبا ٞقصاٝد٠
يس اات ٤يه اب  ٚملهْٛااَ ١اأ ال اا ١نػااس
َكطماتال ٚنًااَ ٢ااد ٣اطااني صاابح ١اااد
يكصٝد ٠يهَّٔ يػاتنس يف ٖار ٙيكصاٝد٠
ٜطامسض تي ١نتَ َٔ ١ااالٍ اصٛصا١ٝ
يس اات ٤خلتصااٜ ١كاا ٍٛيػااتنس يف ملكطااي
زقِ (:)1
يٚ ..ٌٌٝز ًٚ ..ٌ١غٍٛ
ُّ ٢جتاتحُ يرب ز ٚ َٟيطٍِٗٛ
 ٚهت ١ٜملٛ
دأ

ييت

ال َمٓ٢

ضاأت ٞنً ٢يصْت ل ٚ

كٍٛ

قراءة يف جمموعة الشاعر مرتضى العذبة (قمر وأمنيات)

ٖاار تٛصااٝف نااتّ يف ملكطااي ييفااتْٞ
ٜصسح يػتنس َبتغس ٠تضاِ ملس اٝ ٞا
ٜك:ٍٛ
رٜب..١
ٜت أَ  َٟيصػ
ٜت ألٌَ يصػتزِ  ٚيهبتز
ٜت ألٌ يػُٛعِ ٚ ..وقُتزِ
نٝف تالغ٢
ينَٔ ُ٤ٛ
نٝٓٝوٜ ..ت بٝيب
ٚأغسم ي الّ
ٜٚات ي يػتنس ٖر ٙملكطمٝت منىل إٔ
ٜٓاٗ ٞتملكطي ييفتيا نػاس  ٚيار ٟأضاٗف
ف ٘ٝنيف ال ٚنأْ٘ ٜسٜد إٔ ٜباس ناٌ َات
يد َٔ ٜ٘حنٝف ٚغٗ ٠ٛيبح نٓ٘ ت ش ي
قتُ٥اا ١يف ذ تاا٘ ٜكاا ٍٛيػااتنس َاأ ملكطااي
ْبط٘:
ضأظٌب أحب ُ يف شٜ ٚت يب ِ ٝنٓو
ٚيف ش ت ت ِ يمطٛز
ني يدزٚج ٚ ..ني أ  ٛضِ يصٖٛز
حت

يط ٛق ٞيطتحبت ِ
نً ٢ك ٍٛيكُح
تيبطل يبًٌٝ

ني يػص ٕٛيٝت طت
 ٚني أٚز م يٓجٌٝ
ضأظٌب أضأٍُ  ٚيطؤ ٍُ

دب طسال يًمبٛز
حن ٛملطتفت

يبمٝد ٚ ..ِ٠يكبٛز

يف قصٝدَ« ٠تذ أ كا ٚ »٢يايت تااأيف
َاأ ضاااَ ١كااتفي أااار يػااتنس فٗٝاات ْبااظ
يس تٝ٥اا ١يهاأ نًاا ٢أضااتع نااٌ َكطااي
بهس ٠يريو ْال ظ إٔ يػاتنس نهاظ
يطبٝم ١يف ملكطي و ٍٚنً ٢ت  ١يبكاد
ٚيف ملكطااي ييفااتْ ٞنهااظ يًٝااٌ  ٚملكطااي
ييفتياا ا نهااااظ يمُااااس ٖٚهاااار ٜكااااٍٛ
يػتنس يف ملكطي ييفتي :
َتذ أ ك ٢يمُسُ
يًجطِ يصحٝح
نًْ١
غ َّ
 َٔٚيكصس ملٓٝفِ
غ نٍّٛ
فٛم تًّْ١
يف قصاااٝد« ٠آ ٙيااا ٚ »ٛيااايت حتُاااٌ يف
فٝتتٗاات تياا ١ياااُا قطااُٗت يػااتنس منىل
مثتْٝااااَ ١كااااتفي ٚنااااٌ َكطااااي َاااأ ٖاااارٙ
ملكتفي ييفُتْ ١ٝدأ ٙالشَ:١
آ ٙي ٛقُدِّز ي..ٞ
يف قصاااااٝد ٠قُاااااس ٚأَٓٝااااات  ٚيااااايت
محً ضاِ عُٛنا ١تاجًا ٢يف يكصاٝد٠
تيااااااا ١تضاااااااادنت ٚ ٤يبحااااا ا ملماااااااسيف
 ٚضاااع تع ٜصاااٌ منىل ٜكٝٓٝااا ١تضاطااااالّ
توَس ي ٛقي ٜك ٍٛيػتنس:
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ٚتت ٙيف أفلٍ ٚغتب
ٚئ ٜمٛ
يف َُٗ ٍ١قبسٍ مٝد
يبح ت جيد ٟنً٘ٝ
ٚت يٓد ٤

ػٓتَ ١ٝ٥سٜسٚ ٠قد ضااخدّ يف ذياو لاالال
غامس ١ٜقصا  ٠ت تاجاتٚش يابمًٝاااني ٖٚاارٙ
ملٝص ٠تمط ٞغهٌ يطس ٜت تَاالنٗات
تس ٝااااي يكتفٝاااا ١ياااايت تػااااهٌ منٜكتنااااتال
اتز  ٝاتال ٜابتنااٌ َماا٘ ملاًكااٚ ٞزياات نااتٕ
يػااااتنس قتصاااادال ذيااااو تٚياااآَ ١اااا٘ يف
َػتزن ١ملاًك ٞآتَا٘ ضاُٝت ٚإٔ ملصاتب
أار نُ ١َٝٛعاُي ٜك ٍٛيػتنس:

يف قصااااااااٝد « ٠ملدٜٓاااااااا ١يبتةااااااااً»١
 ٚمله َٔ ١ْٛتطمَ ١كاتفي ٜطام ٢يػاتنس
فٗٝت منىل ملًُا ١ز ٚا٘ ملٓهطاسَ ٠أ ااالٍ
ضامس ض  ٛت أٌَ تًٛح ٜك ٍٛيػتنس:

يف شَِٔ وغجتٕ

فسَجٌ ٚغٝوٌ

ْيفس نً ٢ةسحيِ٘

أّ ضس ب

يٝتق ٚ ٛملس تٕ

ٜت أْ ِ نبّ ٞنٔ يماتب

 ٚيٓدَّ  ٚملٓيفٛز

فسَجٌ مٝدٌ

 ٚيًًٝو عبٍٛ

ت تس  ُٙيمنيُ يهِٔ

تيمصف  ٚيسحيتٕ

يف يػٝتب
منٕ َااات تبكاااَ ٢ااأ قصااات٥د عُٛنااا١
حتااااادن نااااأ ْباااااظ يبهاااااس ٠تضاااااايفٓت٤
يكصٝد ٠وا  ٚ ٠ييت ت ٤حت نٓإ ٛ
« تْا اااتز خلاااال » ٖٚاااا ٞتاحااادن ناااأ
ٜكٝٓٝاااا ١يٓصااااس نًااااٖ ٢اااار ٙعُٛناااات
إلزٖت .١ٝ
كاااا ٞإٔ أقاااا ٍٛإٔ عُٛناااا ١يااااايت
تنُٓ مثتْٚ ٞنػس ٜٔقصٝد ٚ ٠يصات ز٠
نٔ حتت يهاتب يماسب حتُاٌ يطاُت
ياتي:١ٝ
 1ااااا عُٛناا ١هتًَااٗت تيااْ ١اا ٛح
ٖٚااَ ٞكٗااٛزَ ٠اأ اًااٗت صااتغٗت يػااتنس
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ٜت صتْي و تٕ

 2ااااا ٖٓااتى تٛصااٝف تػااتدَٚ ٞمن ْاا١
 ٚةااااح ١يًاااااتزٜخ يمس ااااٝ ٞاااا ٜس ااااي
يػااتنس نااٌ ٖاار ٙوفمااتٍ منىل تس نُٝاا١
منز  َٔ ١ٝذيو ياتزٜخ ٜك ٍٛيػتنس:
تتزخيُٓت َطًطٌٌ
َطَّٛزٌ َمدٍ
َٔ أضبٌٍ  َٔٚنٌٍ
فُٔ ْت َٔ ضسِِّٙ
عمُ
 َٔٚنال صٗٛتَُ٘
َٓاحسُ
تتزخيٓت اس فٌ١
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َت فٗٝت منت نتذبٌ
أ ٚقتتٌٌ َهبِّسُ
 3ااا يف يصٛز ٠يػمس ١ٜت ٤لٝي
صااٛز يكصاات٥د ًَاتناا٘ ًُاا ١ت طاااس٠
َنااُخ ١تياادّ ٜكاا ٍٛيػااتنس َاأ قصااٝد٠
«زغُتال نٔ يهبتز»:
ْٚمدب قاالْت يرٜ ٜٔمربٕٚ
ٚادب طسال يًِّكت٤
ٚت تالقٓٓٝ ٞت أ ٚحيصْٕٛ
تخلصف تر ٟٚرٚزْت
 ٚجلدبُ ٜٛزم تيمٕٛٝ
 4اا يف ملٛضٝكت ناُد يػتنس منٜكاتع
ملٛضٝكت خلتز  ٚ ١ٝييت اتَ ٤مارب ٠نأ
زٚح يكصٝد ٠ػهٌ نتّ ْٚتضف يف ذياو
َي يبحس يف ٓت ٤يكصٝد.٠
 5اااااا يف يًػااا ١غتيباااتال نتْااا يًػااا١
َبتغااسَ ٠اد ٚياا ١ت حتاااتج منىل تأٜٚااٌ ٖٚااٞ
َأيٛف ١تصٌ منىل ملاًك ٞطٗٛيَٚ ١بس تٗت
سٚ ٠قتُ٥ا ١يف يار نس ٠يػامب ١ٝياريو ت
جيد ملاًك ٞنيف نٓت ٤يف فُٗٗت ٖٚر َات
مٌ يٓص أقسب منىل وٖص.١ ٚ

 6اا ضاخدّ يػتنس جلًُ ١خلربٜا١
ػااهٌ َهيفااف ٖٚاار ٜمااا إٔ يػااتنس
زنااااص نًاااا ٢إلابااااتز أنيفااااس َٓاااا٘ نًاااا٢
تضابٗتّ أ ٚإلقالب أ ٚا ٢يع ٝي ٚقد
غااعى يف ذيااو لًاا ١يبمااٌ ملتةااٚ ٞت
ْس ٣نٛزال  ٚةحتال جلًُ ١ملنتزن.١
 7ااا يف يكتف ْ ١ٝسال تناُت يػتنس
جلًُاا ١يكصا  ٠ف ْاا٘ ياااصّ قتفٝاا ١ضااسٜم١
تٓػااااط ذٖاااأ ملاًكااااٚ ٞتػااااحٓ٘ صااااٛز٠
دن.
 8اااااا يف حملطااآت يبدٜمٝاااٖٚ ١ااارٙ
يٛضاات ٌ٥ياايت ٜطااامني ٗاات يػااتنس نًاا٢
منظٗتز يصٛز ٠يػامس ١ٜيايت ٜسٜادش ٖٚارٙ
حملطاآت يبدٜمٝاا ١ضاا ٤ ٛنتْاا يب ٝاا١
نتيطااجي  ٚجلٓااتع أَ ٚمٜٓٛاا ١نتيطبااتم
ف ْٓااات ًْحاااظ فاكاااتزال  ٚةاااحتال يف يااآص
يػمس ٟهلر ٙحملطٓت .
يف خلاااتّ عُٛناا ١لًااٚ ١تبصااٝالال
ٖ ٞتٛصٝف ز َ ٞتي ١نتََ ١اس نًا٢
ااااصٕ  ٚياااادَتز صااااتغٗت
ياااابال شزناا ا
يػاااتنس طاااتع صااات م لٝاااٌ َبماااِ
ت صٕ .
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زيييناب دايين تموع وهييا ( كيييجملي

ِّيي

و ييا

 ،6106و هييجملاحل ييييجملي

6107م ،تقع يف ائرٍ وإحنى وثالثني صفحر ،وتضيُّ ائيرحل وا ياحل
وععيييجمليص دةيييون

(ععق

فاوتيييرحل يف عيييند صيييفحاتها ،أ و يييا دةيييونتا

كاعجملاحلِّ ،ولٌ سافجملٌم ،وجا ت كلٌّ نهما يف سيعار ععيجمل دو ياحل،

وادةجملها دةون (حكايا اِّلولم ،وجا ت يف س ر ادوات.
ظدددداجملموعة ٌنددددْوندددد و عجملو َ دددداعو
لطباندددْوًع صدددووًع عٌمٍد د وندددا و،6108و
ًتؽمُّوعة ٌنْوأجملبعْون اًٍ ونوٍؽْ :و
 - 0نافذذذذلق يض:ذذذ وًجددددإموةو ددددعْو
ًنصوٍ وظدحةْ،وًتؽدمُّونصدوٍ صودعدَاّو
ك ٝدددددَ َاْوجدددددإموةوأجملبعدددددْوعدددددٌجملو
شددعوٍْ:ولع و ددزوًدلددرًٕوع و ددز ،وًجددإمو
بدددىوُدددٝئدودعددداٖا،وًلع ا دددزوًدلدددرًٕو
ع ا ددددز ،وًجددددإموبددددىو ددددب دودعدددداٖا،و
ًلع ددددٌع و ،وًجددددإموبددددىوت دد د دودعدددداٖا،و
ًلع ب َط ،وًجإموبىودعَاٌّوًعحاّ.
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 - 6نافذذذلق يضي لذذذ وًجدددإموةو ددد و
ًمخ دددفوظدددحةْ،وًتؽدددمُّوَدددا ُونصدددوّو
دعدددددَاّو عًاجملبدددددْوةوندددددا وظدددددحةاتوا،و
ف ،وًتً وةو دب و
أطٌهلاودعَاُّول فٌوش ٌ
ظحةام،وًع ًعاٖاوعٞخدؤوتوعًحد و داو
بفوعٞجملب وظحةاموًع عحةعف.
 - 3نافذذذلق يض :ذذذ وًجدددإموةوُُٝددددفو
ظددحةْ،وًتؽددمُّونص دوصودعدداٖاصو عًاجملبددْوةو
نددددا وظددددحةاتوا،وأطٌ ُودددداودعددددَاُّولأ دددداو
ً ددَراجملتُ ،وًجددإموةوأجملب د وظددحةام،و
ًتوعًحدددد وع ًعددددداٖادوعٞخدددددؤو ددددداوبدددددفو
ع عحةعفوًُٝئوظحةام.

أريج حُ يضش وم ساء ز دين

 - 4نافلق يض:صِّ يمل يوح وًجدإموةو د و با دلج،وتوٍكو عدٌٜو وتصعصعدوا،وًدعدَاعو
ظدددحةام،وًتؽد دمُّودعدددَاّو دوٍدددْوًعحددداّو دد وع دددر و وتًوأهددداوةوشدددعووع وجدددا ،و
محل ون ٌعنول َِّاُّوع وُّبٓ ،وًتً وةوأجملب و ع صددددددانوُّواعدددد د ونوبعودددددداوةو ددددددٌنو
ًأش ا وع صعو".ولػ:و . 9و
ظحةاموباأتواوةوبَيتوشعو:
أجملهدددد دفوع ا دددددد صوٜوتددددددورأوبًا ددددددَيت و
ددددا بةودو دد دزدوأشددددَاُٖوًأشددددونيتو و
و

عة دونَينوًجامدوعحلوفصوةوشدحيتو و
ً ددد عونصددً دوًجددامدوع صِّددعوصوأُ ددَيتو و
و

أهدددددددامودل ٌنعوددددددداو وًع ددددددداهاو
ع اكعٌجملوذل اوخريومٍاعنوع ِ:و"نلَّ دينو
كَفوأجمل مدوعحلباودعاٖا"،وً وًع اتواو
" بددد د وعحل دددددانوًع عطدددددإ"،وً ومهدددددوعمو
ن وها".ولػ:و . 5و

جملمسدددد وعجملعجَةوددددداوعوصدددددعوٍْونلدددددٓو
ددددددددٝفودل ٌنعودددددددداوع، ًٞوًطبعدددددددد و
دعدددَاتواول عَ َدددكو صدددب ونلدددٓو دددٝفو
دل ٌنعواوع دا ُ .و
دددد د اا وةو ا ددد د تواوع ًٞول ا ددد د ّو
ًددوٍ ونصددوٍ ودعددَاّوشددعوٍْ،ونباددومو
َوددداوندد و صدددانوهاوًأحا َ دددوا،وًهدددُو
عملوأّوًع صدانوّوًع عاشدًْ،وحتدبُّوعحلبَدبو
ع صدددانووع د د ِوًهبوددداوعحلَددداّوع دددعَاّ،و
ًجمل موهلاو بَزوه يوعحلَاّ :و

ًدد د اا و ل ر ٌندددْوع ددداكعٌجملوجا دددمو
ع ربَدداِو/وع عددوعدوةًا ددْومحلد ون ددٌعن:و
بوًحدددددددددُووٍدددددددددْوع ُّدددددددددٌجمل و
لأجملعجَحدوبدفوادا وشد زبوًبودإو ع دٓ ،و
جإو َوا:و"شانوٌّوحتلمدوباحلوٍْوًع ، ٝو
عدددددددداجملصوع صددددددددعودوأًجمل تدددددد دُو
حَاتدودداوذلب دٌْوًطَب دٌْ،وظددٌمٌوؼ دااوع عد ددفو
ًظدددددددداجملصوع اددددددددب دوبددددددددا ٌتوو
ًعحلددوً ،وظددٌمٌوةو ددبَزوحَدداّوأ ؽ دزصو
نصدددددددً دوع صدددددددعوصوةوُ دددددددوبو
ل ددوأّوةوعةع عدداموع عوبَددْ،وبعَدداعون د و
ٍبدددددددددددٌ دوع دا دددددددددددودو لدا دددددددددددوو
ع عطددوُّفوًع مدد، ٝوتدوٍ دادوًتط دحدوأنوتددبينو
هٌٍعدددددددددكوشددددددددانوعوٍدرجددددددددُ
اٍ دددددْوععلدددددفوندددد و اٍ دددددْوع حددددداجملعبُ،و
ًاوٌجملٍْوأ ٝطدٌن،و اٍ دْو لعصدبوب دزِّو
هلَددددددددد دبصوع ددددددددددداجملوبدددددددددددا اوو
أ ٌع ىوً اَاتىوًأطَا دى،وظدٌجملٌو لبوردْ،و
ًتعدددفوج دددٌنوعحلدددبِّوع د د ِو رادددويدو
ًأ َددداموتع ادددمدونطدددوصول دددريًم ،وًنبدددبصو
عملعصٌدوع صانووةوجملًحوا :و
لداً وحلبَاْ ".ولػ:و . 8و
أ دددداو دد د دوشددددانوّوً عودلدد د وع دد د ِو و
ًأؼددددافو عوِّ ددددا:و" ددددعًوأونرٍددددرِو
ددددا عاو دددداوبددددفوع رِّحددددا و َ ددددد كو و
لع ًاجملٙو/وع ًاجملْٖ وجوأّوع وأّو َواوظدٌمدو
بٌّ،وًجمل َدفدوج دا ونعدحٌجمل،وتد دونوع داجملو أتدددددوعاو ددددداوةوددددددٌع َ وع دددددٌجملٔو و
كدد،َّٝو دلددكوٜوٍ ددٌنو دددٌٔو صلددكو و
أتددددداجملِ،وأ ددددد صو صددددد عوأ لدددددٓو

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و
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و

دداوع ٜددمدوًع ع ددٌعند وكَددفوأتَددعين و و
ددددد وأِِّوكددددٌنب وأًو صدددداعجملب وأًو لددددكو و
و

لػ:و . 05و

ًت حُوهروعنصوع عاشبوعمل لغوع دٌةِّو
ع ِو َعةٌوًٍاجملاوعحلًًَْ :و
َعددددةٌوع

ددددٌندوةوحددددفبو

و

و

ًك دو وع ٌندٌ ونلدٓوً دادبو

و

ًأ د د صوع لُطد دفدوأد ددداجملٌوح ددداندو

و

ك اوتعفو َا ُوع ٌجا :و
و

ً َدددددزدوع صدددددٌدوأجملادصو دًلعَ ددددداو
ًبا ع ددددوَاوتلعةدد دفدوع لَددددا ُو

و

و

ًطَد دفدوع ادددٌ و دددا جملصو اظوٍ د داو

و

ولػ:و . 60و

و

ٍاوأٍُّواوع اُٖوً

و

د

دىدو دُو

و

أ ددو عو د ُِّوةوذلددَطوظددا ُ
و

أجمل ددٌو ددداجملبكوناطصددداو د دِّبددداو

و

أًُ َِّوددددداوً نعوأً معوةددددداوبدددددُو

و

و

ردددوعوٍصدددرٍحدوكألبدددْوعٞندددٌع و

و

ولػ:و . 66و

و

ولػ:و . 08و
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ًأ دد د صو ددددُْ ٝوع لَددددزوع دُّوٍادد داو

و

ًت اشادوعحلبَبصوع عٌ ّوًع لًإ :و

و

د ُِّوًع ٌ ددإدونلددٓوعظددطةا و

و

ادددا دوع ِّدددةووٍص ععد دبدوع بَددداند

و

ًتعددفوو ٜصوعاحددإوً صددٌّوع دد ا و
ًع لًإ :و

نلٓونواوعهلٌٔوأ َ دوند دوِو

ك اوتعفوحًّٝوع وو :و

ًٌٍ دداوةو دجددٓوع لَددزوع ددع او

ولػ:و . 07و

ظ ٗع دو

و

ولػ:و . 61و

و

ُ صو ُو دواوع صاوع

و

و

شصدددددو صوع اددددداجملصوًصحصلَّدددددٓوبا صدددددوجملع

و

ً ددداجملدوع صادددٌدوتد د كٌوبام ٍدددا

ظ ٗددد صوًجددداتينو دددإو ُوعتددداو

ظدددددددلب عوأحرع د دددددداوةو صععبصددددددا

و

ًتدعبِّوون و صانووعإلخٝػوًع ٌ إ :و
ًٍصرحدددَينوع ععدددا دو د د وع بعدددا و

دوأًوظدزُّوع ً دوعو

ًٍ دددو ُوكدددٌ ٝو ع صوشدددواع

ولػ:و . 06و

جملج دوظدا عا و د وبعداونصعدببو

ًؼ ريِوع صد

و

ولػ:و . 09و

و

ًٍبًددددددددددٓومحدددددددد دبدوع عصلدددددددد دمدو

عععددددبدينوعمل ٝصددددُْوةوندددد و

نصط دضٌوجٗ د دوًصحصدداًِودعا ديتو

و

بدددددددددددىوع ٠ددددددددددداددوتصبععص دددددددددددمدو
ًتدد د كودوكُدد دزاو دد د عوؼدد دةآو

ًتعفوح اٍاوع لَز :و

و

أريج حُ يضش وم ساء ز دين

ًتصددد د ٌود دددددٌّوع ددد دااهووًتعدددددفو
عملعا اّ :و

ٍدددددددداو دددددددداٖ فونلددددددددٓوعٔ ٞو

هدددددددَّٝوظصددددد دةصاو صددددد د عو دددددددا ٌع

ٍددداو هدددودوحص دددبدكو ددداوأتَددد صوظُ ٝددددْو و
ٍ حَددددكو دددداوأبدددداٍ صو دددد و ٍدددد عُٖو و
ًتعَضو صٌٔوع موّ :و
ددددد و مددددوّو دد داا نعو ددددو او عاشًدددددْو و
كددددا موتددددرفُّوهلدددداوةو حلددددْوأجصدد دٝو و
و

ٍدداونَ دددىدوٍدداوجمل َددفصوع عصددبوةوشصددحيتو و
ٍددداو دد عوك دددا ُوحَدددإوطَبدددْوخصرصدددٝو و
و

لػ:و . 64و
ً اًجملهاوبا موّوًع

ل ْ :و

ٍدحددددددددداجٗينوًٍ ددددددددد ينوًٍدبوود دددددددددُو و
ب دددددددددامبوًه ددددددددد بوكا عاصددددددددداجملٍ و و
و

ًٍو دددددمدو مدددددوّوتو دددددٌوك ددددداو ُ دددددْو و
تدةددداكُوع دددٌجمل صوأ ا دددا،وحتددداكَينوو و

و

ولػ:و68

و

ًتًلِّاوًط واودّ ٝوعحلب :و

و

ولػ:و . 63و

و

دد د عونصددددً د،و دددد صوأًا دوناشددددببو
دد

صوع حددٛع صوًكدددانصو ددواعوظدددا َاو

ً عوكعبددد د دو ددد د و اٍددد دُْوأحدددددوة
شدددعوِو دددَبًٓوةوعسا دددزو صدددداجملٍاو
صدددددطَّومدوةوحبِّددددددُو َددددددكودٌع َدددددداو
دددداوكُ دد د دو َودددداوكا بدددداوً ا َدد داو

و

و

و

و

و

و

ولػ:و . 30و
ًحتَُِّو صب،وًتع ٓوةوظ ٌ ها :و
ٍدداوشددا د،و ادداو لةعددٌفو عاد دزٌو

و

كددُوٜوٍدة ِّ دمصوخدداٖ ٌو دااعجملدو

و

و

لػ:و . 65و

َصددداندوحدددبوًعخدددعٝفدوأحبادددْ

و

ً دددطٌ دو د د بو ع د د٘بوً وددداجملد

ًحتَُِّو صب :و
عَ دددكوشدددا دوأحلدددٓوأُ َددداتُو

و

ً ابددددامدوعملُ ددددٓو ِّددددُو صدد دبد
معو صطَّومدوةوحدبَِّكوشعوع

ًع صعووظٌتُوًعح ع دو اع عُ
و

و

ددَبًٓو دداوبًددٓوحد دبٌوًنص دبدو

و

ولػ:و . 67و

و

ً ودددا دونصدددًُو صدددٌط ٌو دددٌعجملد
ِّددددُو َددددكوشددددوا ٌّوند ٌع ودد داو

و

و

و

ع صاددددا دوجملًحددددُوج اددددٌْوً ددددرعجملدو

و

ولػ:و . 36و

ًتعددددددرفو صددددددانوهاونلددددددٓوأًتدددددداجملو
ًت ددع و دوشددعبواو َرلددٌون د وًط ددىو
عحلوًف :و
ع اْ :و
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نلددددٓوعٞحددددرعنوأًتدددداجملٌوتد ِّدد دُو

و

ًأحُ ٝو–وك اوٍباًو–و رٍدفدو
دددد د وع ٜٜوتصصعددددددوبد اوعمل اٍدددد داو

و

و

ع ا حد...و عححد و
بوجإ و
و

ولػ:و . 33و
دوتزدوتوعتَزوعحلبِّ :و
ًت ِّ

و

و

ولػ:و . 34و
ًًؼع ود ا وعحلبِّو لٌط وًع ًاٖا :و
ا ٍ دوةوكزِّوعسا زوظوخْ
نَددٌندوع ددوٍِّمدوبع د ٌو د واددا بو

وّوبفوع ُّعاس و

ًبفوجمل و ْوع و ٌط و
داودُلعوا :و
عحلبُّو ريتكوع يت و
واامصو جمل صوخلٌ ها و

و

ةو َزوع مُ ٌن".ولػ:و . 46و

و

بدددددىوجمل ُّوع اٍادددددْودددددداوحصبصاكددد داو

و

ولػ:و . 36و
ًدد د اا وةو ا د د تواوع دا َدددْول ا د د ّو
ع عحعَلدددْ وت دد صونصدددوّودعدددَاّو دد وشدددعوو
ف ،وًتً وةو ب و
ع عحعَلْوأطٌهلاول فٌوش ٌ
ظددحةام،وًع ًعدداٖاوعٞخددؤو عًاجملبددْوةو
نا وظحةاتواوت عً وبفوظدحةعفوًأجملبد و
ظدددددددحةام،ودددددددد اا و َوددددددداو دددددددريتواو
ك ا ْ :و
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"ةوظةٌودلبكودُلعوا و

بَينوًبفصودعاٖاوعٞشٌعد و

و

ًاع دوشعباوًعجملتًب دوظاعكا

ٍدرهووحدبع"ولػ:و . 40و

ةو

و

هلَ دبدوعملُحرعدداموًأ د صوحص د

ٜو زاوًٜوحًاصوبًلبع و

ًًظح وحَ او وعحلبوبًٌهلا :و

و

ت ا ٓوجدوحوداوةوكدزِّوحصدا و
و ًدددداو دددداجملصوُدد د جملبوةو ددددٛع ِو

ن ع اوع ًبلُْوًع رٌٔ و

و

نلدددددٓونلددد دزبوتد ام ُ ددددداوعحلعدددددٌفدو

توعتَددددزٌوتودددددرُّوكَدددددانصوحدبِّدددددُ

ًهٌ:وع صف و
كُ ااومهوعو ًٟطان و

و

ك ًٛددداو ددداوهلددداوأبددداعوجمل ٍدددفدو
نلدددٓوخدددٌفوتداِّح ددداوع لََّدددا ُو

"ًأ ا:وع ِّفع و

ًظواح عوعبوا،وًنصوا
"ٜو

وبوٌٍعوا :و

دوناشًْ و

ة بدوً ا ا و
أ اوأ فدوناشًْوًناشب و
ً
أًوظ

دوأحلمدوةوظحريوع ع
وع رًعجملدع و

ٍاو َاِ و
أ اوظٌمدوه عوع

ٌن و

و

أريج حُ يضش وم ساء ز دين

ظوخعدىدوأ ا و
ٍاو َزصوناشبع".ولػ:و . 49و
ًًظح و اونا عى :و
"ًبًَ دوأ عمودوع ِومصجملصن عوٍاعِ و
اوجإصو َثٌو ومساِ و
ًع٠نصوأ ًاا ...و
ًجمل عوًأشٌعكا و
ينوأبًٓ و
ةوع وًُّ وأهٌعكا و
ًص اِصوأهٌعكا".ولػ:و . 50و
ًتو مدو جمل صوحَاتوا :و
" ظزُّو ا

ْوظ ووع عا و

أ عزدو اوأجملٍاد و
بطواجملتُ و
ٜو وأخٌنصودؽَايت و
ًع صعودوٍبًٓوجملعٍيت".ولػ:و . 53و
ًتعحا ٓوةوحبِّوا :و
"...ٜوأ فدوأ ص و
ًأ صوًأ ص و
د ٝتُ،وًأ اًجملِ و

ًت ددددددا و
عخلٝػ :و

دددددداّوأ ع ددددددا،وًتطلددددددبو

ٍاوحا ْوع ح و و
جدَّٝسٌو اوم ٌ و
هاوداوجملحل او وبٌع ٍ ا و
شعامٌوخَا دوعٞهز و
أظ افٌوخ اجوهم و
أشعامٌو ٌعؼَ ا و
بموووعحلٌموداوجملكب عوأ ا َ ا و
ب جملضوع طوووداو

ع و

شَاطَ ا.ولػ:و . 58و
ًحتَِّدددُوع لةمدددْوع ٠دددْ،وًجل دددامو
عحلدددبِّوًعٞحبادددإ،وًتدبصِّد دودوب شدددوعدْو ردددوو
جاٍا :و
" َاوم صوع ًوووٜو وتاً ع و
بعاوع لَا ُو ٌسدوع ااع ع" و
ًتعفو صانووعحلبِّوًع ٌ إ :و
وعا َ د و
ًظٌتدكوعمل ٌسدوةوجملًحُ و
َبًٓوها

اوحبااواَز و

ًحاعًُٖ،وً وعٖوِ و

ٍبًٓوعهلاٍز و

ًً ٜتُ،وًطحٌ يت و

تبًٓوًٍ هبدوظزُّوخٌفوأًوجملحَز.و و

ًمساحيت،وً

عجيت و

لػ:و . 64و

كُ عوكَفصوشٗع ص و
ًتعدددددفو ر دددددْوعحلبَدددددبوةوحلِّدددددىو
صو ُو و اوت ٌن".ولػ:و . 56و
ًتوحا ى :و
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"ةوعحلا عف:و ٌوجٗ صوأًو ب ص و
وت بعوظدٌجملّوةوع عف و
دطوّوةوعابف".ولػ:و . 65و
ًت عدددحوعإل دددانوًع عاشدددبوأنوًٍدددوأو
تعٌٍد ّوعحلَدداّ،وعحلَدداّوع دديتوٜوتدداً ونلددٓو
حا  :و
"ٜوحترنع و
كح فعو عكو ونَ َك و
ع عببوع عاّودبزصوطلٌ وع حرو و
ٜوتدةعدددُو ددداناموع ًلدددب،وعٞجملد،و
عملٌم و
ع بادُوكا بوٍ وِ و
حو و

عدوأوتعٌٍ تكوع." ًٞولػ:و . 67و
ًةوحل دددْوع ً دددٌّ،وًظلدددموعحلَددداّو
ت ع َث :و
" ًاوٍلٌِوب إدوعحلرنوأ حا ُ و
َرعزدو وأ ٍموعٞجملضودوطا ُ و
ًداوت بٌونلٓوشحيت و
حوًفٌوكُلُواو صًمد و

ر دوًؼً دو وشوعٍَين و
ً وكباِ".ولػ:و . 74و
ًتعفدو ودْوعحلَاّوًحًاصوع ط اّ :و
" لبٌعوع ؽحريّوًع عبإّ و
ًع ُّبٌاّو و
ًع ." ٝولػ:و . 77و
ًتدبصِّدددددددووب شدددددددوعدْوع عدددددددووًمًع و
ع مُل ْ :و
ً عدٌدادوع ابامدو وأحطابواوشوجملع و
َ تَ اوع اواجمل و
شوجملع و
َةؽد اوع اواجمل".ولػ:و . 80و
ًتدعات دبدوأب ددإوع عوًبددْونلددٓوعددا هلمو
ًتًعريهم :و
"ن دع ونلددَ م:وأ ا ددموةوش دااتُ،و
ًب م يت و
م وعحلُوً

خصٝو وشدعلْونصلمٌ و
عاه عوةوحداعٕوع بَاوأُ َيت".و و
لػ:و . 76و
ًتعفوع اُّ َاوًعحلَاّوًد ٌتوا :و
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ت ددا دوًخَلُ دداوًع ددوُّ حدوًع ًوطدداسدو و
ٍم و

"ه عوع م ٝو َ عوُ و

ه عوٌٍ دوع طٌُ ان و
ع حُ عون كوشوعاوع

"أ وع اُّ َاوهُوع اُّ َا و

و

وتد صاًع....وأًوت عبٌع و
أًوتومسٌعوبلاِونلٓوعااجملعن و
ةوكزِّوع اجملً ".ولػ:و . 83و
ًتدبصِّووب او دصود :و

أريج حُ يضش وم ساء ز دين

" اعو َ تَ اوع وبَ

و

ً اعو ع تَ اوع ص ٌس"ولػ:و . 84و
ًتعددفو عا دداّوع ددٌط وً دداجملوع ط دداّو
صبوْوب كو اونا ايوٌٍ ف :و
"ٍاو ٌط ا ...و
ٍدداوٍدٌ ددفصوعحل عدداوع دد ِونددا موبددىو
عٍٞا دوتدل ُوعٞم ا و
ٍاوٍدٌ فصوع ععو...وع عح ع و
ً َعدكوعملصًٌدد و
اجملسدوع حرو".ولػ:و . 91و
ًدد د اا وةو ا د د تواوع دا ددددْول ا د د ّو
ع دو ونصدوودعداٖاو دوٍدْوأطٌهلداودعدَاّو
لأ دددددداوً ددددددَراجملتُ ،وًجددددددإموةوأجملبعددددددْو
ظدددحةاموًع ًعددداٖاوعٞخدددؤو عًاجملبدددْوةو
نا وظحةاتوا،وت عً وبفوُٝئوظحةامو
ًظدددحةعف،وًأ دددًط ودعدددَاّول دددا و
دوٌعو د وع حوددوس،وتابعد و َودداو ددريتواو
ع ح َدددْوًعٞحددداعئوع ددديتوناشدددعوا،وت ددددبو
جملٍْٚوعحلبَبوً نٌتى :و
"تٌهدركوٍ ا و
ًأ اوأتودبد و
حَثوتانٌ ُ و
ٌنو عا و
ةوجملدعْوعملطو".ولػ:و . 96و
ًتد صاوعحلبَبولدعَاّو اهوّ  :و

"أدٌ و ك و
بعاوحتلًَكوةومساًعموشعوِ و
ل ر

و

اكوعجملتًَ وحٌع ُوع ِّ ا و
ه

عوٍ تُوظصااا".ولػ:و . 99و

ًعاطبىو كوّوبطلباتى :و
"طلبعين ...و
ًوأتين و
دلَّب صوأًجملعدُ ...و
دوتين و
أ خل صوحوًفوعاوِّ و
ً عب صوعمسُ ...و
ٞكٌنوأًٌٍ عك و
ًلب صوكزاوعناهاتُ و
ظ ععينوع وأّوأخؤ ...و
راومصوأ واجملِ و
عخؽٌؼومع و
كُزُّوأشَاُٖ و
ظبة ع و
بطعمودبلْ".ولػ:و . 016و
ًتعفدوأجملدوع لَزوًع ٌدحْو وع عم :و
"ع لَزدوٍدٌدادوحصطبصىد و
نلٓوظاجملِ و
ع ا دوٍدل لمدوجمل ى و
ٍع ٌجملع ...و
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أ ً ددمو عدددحفو
أتٌحاا و

دد و دددونانصو ددداو

أتٌدَّادونحَّْو ٞبصوطواجملّ و
تدعوِِّوع٠خوٍ ".ولػ:و . 014و
ك اوتعفدوًدحعواوع دابعْ :و
"ًحفوت

ين ...و
و

أُجَبكول اشُوعحلا ع
ٜوجاٍاص ...و

و

اوجملأٍعينودبزونا

هاوأ او عتُوبعاوأ فونا ".و و
لػ:و . 016و
ًتعفدود ٌّوعحلَاّوً اوتعا َى :و
"ًأ ا و
أُ خِّ دوأح ُ ٝو
ًأُشعزدوأًها ُ و
ٍععانادو خانوه ٌ ُ و
ُِّ ٞوع ٌحَاُّ و
عخلا وّ و
ةوه عوع عا "ولػ:و . 001و
ًٜوتد حزوبٌظلْوعحلب :و
"تؽُٕدوج باموجملًحُ و
بؽٌٕونصًك و
ً ُطفوطوع عك و
ًج ٌنوظ ِّك و
ً ريتك و
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هُوبٌظليتو ةبِّك."..ولػ:و . 004و
ًتؽُٕدو

وّوعحلوف :و

" َ ٌنوظلُِّوًظلَّكونًوبف و
ةو انْوجمل لَْ و
شاهااوكل ٌْوٍعا جملها و
دلمدوجملدَب و
ًجدداعجملٌوٍ ددًطوحددفو
شعاجملع و

عددبدونلَددىو

لةوٍْ".ولػ:و . 007و
ًتعفدوع صعٌجملوًع ٌعد  :و
"ه

عوأُمسَِّى و

جملُا و
جَ ام و
هَ  ٝو
ع ٌَ د ...و
أًوع ا و
أً ...و
ع باجملحْ".ولػ:و . 061و
ًعع وددددددددداوب عك ددددددددداموع دددددددددر و
ًع ٌ دددددا عمونلدددددٓوع دددددوٍو،وًتدددددوعكمو
عمل انوةو ٌحاموًجٌ ا،وً اوٍعلٌهاو و
أحاعئ.ولػ:و . 066- 060و
ًخع د ودل ٌنعودداوع صددعوٍْوبا بددا و
ع وعبدد د وبًعددددَاّومحلدد د ون ددددٌعنول ددددَاّو
ع وُّبدددددٓ، ...وجدددددإموةوأجملبعدددددْوظدددددحةامو
نباومو َواوند و ٌهبعوداوع صدعوٍْووًجملٍٚعوداو

أريج حُ يضش وم ساء ز دين

لةب :و
" َصمُّونطوصوعٞجملض و
ًع بةووًٌٍ :وعحلبُّوكا ٞعان و

ًع ا ا وند وحًدٌدوعملدوأّوً ًجملهداوةو
حَدداّوع ٞددوّوًعةع د ،وًددداوأًؼددحو ددكو
ع اكعٌجملوع ربَاِوػل . 9- 8و

ت ددددداوعة ٌندددددْوع صدددددعوٍْوأ دددددٌعجملو
ٜوٍؤٌوع ٌ ُٞو
عملدددوأّ،وًتعبِّدددووند د و صدددانوهاوةوع ٌ دددإو
عحلبُّوكا ٞعانوٜوٍؤٌوع." ٌ ٞو و
ًعملعا اّ،وًعملصانووع ٌط َْوًحتَْو صب،و
لػ:و . 068و ًت ع و دوع صعبوإٝوع ْون وع ٌط  .و
أجملعجَحدوع صعوودل ٌنْوشعوٍْوتع َرو
با ع اًٍ وعملعبِّوّ،وًن ٌعنوعة ٌنْوً ٌحدْو
ع ع ددٌعن،وًع ددٌمنوع صددعوِ،وًت ددٌ وعًٞمعنو
ًعملٌؼدددددٌنام،وًدددددداوأشددددداجملمو و دددددكو
بًٌهلا :و
أجملهف وع

صوٜوتورأوبًدا َيتو

ا بةوو

و

زوأشَاُٖوًأشونيت

و

ولػ:و . 65و
و

ًعة ٌنْو ريّو عتَدْوشدعوعودعدَاّو
ل فٌوشدفٌ ،وًت دا دو داّوأ ع داوًتطلدبدو
عخلددددٝػ،وًتعاتدددبدوأب ددددإوع عوًبددددْونلددددٓو
عا هلموًتًعريهم .و
ً نوكددانو د وكل ددْوتًددا وةو واٍددْو
تٌظَفوه يوعة ٌنْ،و او ًٌ :وه َٗداو
لصانوّوه عوعإلبداع دوعا َدز،وً و رٍداو
وع عطإ.و و
و

و
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رجاء شاهني
"إبررهيه أ د

ررص ر" ر ر" ش راعهٌ س ر ر،و دَ رصا ر يترج" ر ني

عرررا 4291و عررراإا إو سر ر روا صترررىو ديمهرررّ ي م ر ر يتدَر ر ر
رررصيرس فاة ررة يَى ،ررةو نرره رررم إير يي م ررني ر

ررو

يَى ،ة عا 4211و دين سب إو كم ة يحله ق دنه جمازي عرا

 .4294دصررصر جم عرراعر ش ر هوة دعررصإي رررم يَصريسرراع يتإب ررةو

و ص رم يَش هيء يَهىئر يَرنوم ريةهر ي دسراه ي ر ب"راء يَ"

يحلصوثة.

رة

قال فَٓ الشاعر (أمحد علٔ حسي):
"إًٮ ِطىٓٗ ٌذاا الشذاعر ِحهٮذَ لهلذدُ ِأ ٮ ذَ
ت جلذذ٘ فٍٓذذا ذذا ذذاٌر ال ذذّفٓٗ فٍذذّ
بذذذالرمن ذذذي ٢ٌ٠تذذذَ اسبدّقٓذذذٗ ِا ٣بٓذذذٗ
ِا١ج ماعٓٗ مل ْسعِ ٩راِ ٚجاٌٰٗ ضبلٓذٰٗ أِ
مري ضبلٓٗ ظاٮ عل٘ إمياوَ ب ّفٓٗ املهذدأ
ا٧وساؤ ِالشذر امل صلذا ق قىاعاتذَ
مل ؽبذذذذذرك عذذذذذي ّوذذذذذَ ذذذذذاعرا ػبسٮذذذذد٪
شاعرُ ق لماتَ."...

ذذي
الذذه م ذذي ا ٣بذذاِ ٚالىدذذا ا ذذد
أٌمٓذذٗ الل ذذٗ ق ذذا عمذذا ف ذ ْس ذ ده٪
الكلمٗ أ اٖ لل هري عل٘ أً ْهذّٮ اْ ٣ذ
الرِح ٩فٍٓا بّجذداً لذا ٰ ل ذريري ٩الع الٓذٗ
خبلذذذأل ا ٣ذذذر العذ ذ "ِالل ذذذٗ ٌذذذٔ ِ ذذذٓلٗ
اْ ٣ذذذ ذ لل ذذذذذهري ِاشبلذذذذذأل ِالل ذذذذذٗ ٌذذذذذٔ
ّ ذذذٓداُ ٌِذذذٔ ألّاوذذذَ ٌِذذذٔ فكذذذرُ
ٌِٔ املا ٖ اشباه اليت ّٮ ٙىذَ اٛىذا ا
 ٢ح ِمسات".

لدذذذد أ رال الدذذذد ا ٚأٌمٓذذذٗ الل ذ ذٗٯ ق
تشكٓا ال ّرٖ ا ٣بٓٗ ٌِاا ا أ ر َ

فددرٖ الل ذٗ علذ٘ إظٍذار أ ذّاً ذي
ال شذذذكٓا ال ذذذّرٕ ا١ب كذذذارٕ بر ذذذن
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قّا ذذذذَ الكلمذذذذات  ١اذذذذار ازبمذذذذالٔ
ا٧بذذذذذذداعٔ ِ كّواتذذذذذذَ ال جدْدْذذذذذذٗ ق
ا٣مذذذذراش الشذذذذ رْٗ امل لعذذذذذٗ لكشذذذذ
اسبدذذاٛأل ِ ىذذَ ال ٢قذذٗ ب ذ املّجذذّ ات
بدذذذدرٰٖ حسذذذٰٓٗ شبلذذذأل ا ٣ذذذرار ق ال ذذذّرٖ
الش رْٗ فريتدٔ الهىذا ٚال ذّرٕ ِربٓٓلذَ
لهىا ٚرْٰٗ جدْدٖ.

أ ٮذذذذا املّ ذذذذٓداا فٍذذذذٔ عمذذذذا الشذذذ ر
ِقّا َ ٌِٔ أ اٖ ا ٧ارٖ ِال ٍٜٓذٗ ِإعذدا
الىعس...الذذاْي ْ ١صهذذاًِ ٩بٍذذاُ املهذذا ٞ
ِْ ١دذذذرًِ ٌذذذاُ الريّابذذذج ٌذذذن صبذذذافًّ٩
للش ر ِحدٓد َ صباوهًّ للعي ِألذال َ
ا ًِ زبمالٓٗ الش ر ال ربذٔ ِه ذاٛ
الل ٗ!!"(.)4

تكمذي ٪أٌمٓذذٗ ال ذذّرٖ العىٓذذٗ بدذذدرٖ
تشذذذكلٍا ق أوٍذذذا جذذذٌّر الشذ ذ ر ِرِحذذذَ
ِضبكّ دذدرٖ الشذاعر ِع٢ق ٍذا الّ ٓدذٗ
بإقا ذذذذٗ تّاٍوذذذذاتٰ بذذذ ال دذذذذا ِال اطعذذذذٗ
١ق ىذذذال ال ذذذذّرٖ الشذذذ رْٗ ا١ب كارْذذذذٗ
امله دعذذٗ ذذي هٓالذذَ ِطرْد ذذَ ق تّظٓ ذ
العكرٖ ال اطعٗ ق ٌاُ ال ّر ل ىاعٗ
ما ذكٰ ؼبمذا ٪ألّاوذذا طب لعذذٗ
وسذذٓ فذ
بطرْدذذٗ عراذذٍا ِتلّْىٍذذا لٓ ذذٓش الش ذ ر
مجٓ ٢شذرقا "ِإ ا اوذج جذاِر ٪الشذ ر
ٌٔ ال اطعٗ ِالّجداً ِعامل املشاعر فإًٮ
ّاب ذذَ ٌذذٔ :اللعذذت ِال ذذهري ِال ذذّرٖ
ِاملّ ٓدا.

أ اه ٌذاا السذٓات تذأٍ أٌمٓذٗ ذاعر
أ ْ ٰ ِباحّ ذ"إبرآٌن ى ذّر" الذإ
محذذا ال ذذدت ٩ق ذ رُ ِ ّاقعذذَ ِالذذإ
ذذاً ذذي رِا الىٍاذذٗ ا ٣بٓذذٗ ِالريدافٓذذٗ
علذذذ٘ لذ ذ ٓد الدطذذذر تلذذذك الىٍاذذذٗ الذذذيت
أْد ٌّذذذذا بإحٓذذذذا ٚصبذذذذد أ ٮذذ ذ ٍن ال ذذذذابر
ِل ٍذذا الىال ذ ٗ بذذاسبمٮ ِا٧لذذرار علذذ٘
اهلّْذذذذٗ اذذذذد ذذذذا أ ذذذذكال ا١اذذذذطٍا
ِالدٍر ِال لن ِازبٍا ِال عرقٗ بالرمن
ي امل اواٖ ع ٍ ذىٍن ِضبذٓطٍن فللرْذا ٖ
مثىٍا الهاٌت ِأعهاٌٟا الريدٓلذٗ ق طب لذ
الىّاحٔ السٓا ٓٗ ِا١ج ماعٓٗ ِالريدافٓٗ.

ِح ذذ٘ ٌذذاُ الريّابذذج هاا ذ ٗ ل دىٓ ذٰٗ
فىٰٓٗ رٌٓهٰٗ!!
فاسبّْٓذذٗ ِاه ذذااً الطاقذذٗ ا٧ؼبآٛذذٗ
ذذذذذذذذذذذرطاً أ ا ذذذذذذذذذذذٓاً ق ا٣لعذذذذذذذذذذذاظ
ِال ذذذذذذرْم ِتعجذذذذذذري طاقذذذذذذٗ ا٣لعذذذذذذاظ
شرِطاً ق ال هري.
ِال ّرٖ ْشذط فٍٓذا الشذعافٓٗ أِ
ا١ب كذذذار!! ِ ذذذا ٌذذذاا عاٛذذد٭ إ براعذذذٗ
الشاعر ق ال ٓامٗ ِرٌافٗ حسٮذَ ِ ذ ٗٯ
باعذذذَ ق الل ذذذٗ ِإتدذذذاً فذ ذيٮ ال ٢قذذذٗ بذ ذ
ا٣لعاظ.

ص ذذذلل الاذذذّ ٚق ٌذذذاُ الدرا ذذذٗ
علذذ٘ ا٧بذذداال ِع٢قاتذذَ امل ر ذذٗ اذذمي
ذذذذذذا املّااذذذذذذٓع ِع٢ق ذذذذذذَ امل صلٮذذذذذذلٗ
بذذذذالطاأ ِأْاذذذذا ع٢قذذذذٗ ذذذ رُ باهلّْذذذذٗ
ِا١و مذذذذاً٣ ٚٮ ذذ ذ ر "إبذذذذرآٌن ى ذذذذّر"
ْ ٪أ ٪ا دا ا للمّرِأ الش رٕ الذإ ْ لذي
متسذكَ بالىسذأل الشذ رٕ (عمذّ الشذ ر)
ق ق ذذذذاٛدُ إ ١ذذذذي ب اذذذذٍا لر اذذذذَ
اسبريٓذذذذّ ِرا ٚت ذذذذٓٮدٯ ازبدْذذذذد ِإبذذذذداال
ال ّر فصحٓاوذا ْ هذّ ٪بل ٓذٗٯ (اشبلٓذا بذي
أمحد) ِْداّ ب م أ ذهابَ ِْد لذع ٪ب ذم
أِتا ُ ل سلن ٩لَ ال ّرٖ.
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ِل ذاٮ "إبذذرآٌن ى ذذّر" الذذإ ه ذا٩
عذذذذذذامل ا ٣س الّا ذذذذذذع ب ذذذذذذى ٗ الشذذذذ ذ ر
املىسكهٗ ي رِحَ ِاليت ذب اك ٪إ ا٣واٖ
ِالذ ذ مكّي قذذذد سبذ ذأل ٩مذذذي ذذذهدَ ِ ٩ذذذي
عالذذذرُ ق اسبعذذذاظ علذذذ٘ ال مذذذّ بّحذذذدٖ
الًٍّ ِالدافٓذٗ ِللٓذات ازذاٍ ِالهٓذاً ق
اله٢مذذذذٗ بذذذذال ّل ق أمذذذذراش الشذذذذ ر
العىٓذذذٗ الذذذإ ْ هٮذ ذر ٪عذذذي حٓذذذاٖ ا٧وسذذذاً
ِِجذذذذّ ُ ق الطهٓ ذذذذٗ ِعذذذذي املذذذذّتٯ ِ ذذذذا
ِراِ َٛاو ما ٚالش ر ِاو ما َٛإ الش ر
ذذذي هذذذ٢ل ّاقعذذذَ ا ٣بٓذذذٗ ِالعكرْذذذٗ
ِبال ذذذذذدت ِال عّْذذذذذٗ ِ  ٢سذذذذذٗ الذذذذذرِح
ِال ىآٛذذٗ فٓد طذع ٪الشذذاعر ٪سذذاحاتٰ ذذي
اسبرْذذذذذٗ لٓذذذذذدها١ ٩عهذذذذذا ق ال ذذذذذٓامات
الش رْٗ بص لّبَ امل مٓا الإ حذ ٮّل ٩الل ذٗ
بسذذذٍّلٰٗ ذذذي ا٧لعذذذٗ إ ال رابذذذٗ ِ هذذذا
اٛذذذذرٖ ال ذذذذراال بذذ ذ الد ذذذذد ِا٧ظبذذذذاٍ
ِا طاال اشبرِك بهىٰٓٗ ل ّْذٰٗ مجالٓذٰٗ فٍٓذا
الد١لذذٗ بالد ذذد ِا٧ظبذذاٍ بس ذ َٓ الذذدِٟسٯ
لهلذذّا اللذذاٖ ذذا ج ذذا الشذذاعر " ٩ى ذذّر"
مٓذذذذذاا بص ذذذذذلّبَ عذذذذذي امل الذذذذذرْي ذذذذذي
الشذذذ راِ ٚعذذذي السذذذابد ذذذىٍن" ....مل أر٩
ذذذذاعرا ّْاٍْذذذذَ ق ال ٍالذذ ذكٯ علذذذذ٘ طلذذ ذ ٯ
ا٧بذذذذذداال ِاللذذذذذٍّ ِرا ٚاق ىذذذذذال ال ذذذذذّر
ازبمالٓذذذذذذٗ .مل ْ كذذذذذذ ٝعلذذذذذذ٘ ( سذذذذذذاود)
ا٥هذذرْي ِمل ْ ىذذاِل ذذذذ ِلذذّ قاذذمٗ ذذذذ ذذي
ههذذا ّاٛذذدٌن ِمل ؼب ذس ٪ذذذذ ِلذذّ قطذذرٖ ذذذذ
مخر ذي وذاوٍن ً٣ٮ ا ٣ذدْ ١ ٩ص ذا ٪إ١
قىٓ ا".
أعذذذذّ ٣قذذذذّل :إًٮ الشذذ ذ ر ٩ا ذذ ذ مرار٭
للى اه ق الل ٗ ً٣ٮ اسبدٓدذٗ اسبٓٮذٗ تدذّل٪
085

أًٮ ا٧وساً ٩اٛي٭ ل ّٕ ِح تّجذد ٪ل ذٗ
ّْجد إوساً ِ ّوٓٗ الشذ ر مذا ؼب ّْذَ
ِ ذذذذا ْ ٠ٮذذذس ٪لذذذذَ ِعلذذذّٮ دا ذذذذَ ِو م ذذذذَ
الداهلٓذذذٗ ال مٓدذذذٗ الذذذيت تّلذذذد ِتسذ ذ ّطي٪
ألعاظ الد ٓدٖ بااا اشبٓذال املهذدال ِتلذك
ا١وع ذذا١ت ال مٓدذذذٗ ٌذذٔ الل ذذذٗ ق أرقذذذ٘
اٌرٌذذذذا ِلذذذذذعاٍٛا ِقذذذذذدرتٍا علذذذذذ٘
اهطات الّجّ ا٣بدٕ ل٨وسذاً بشذمّلٰٓٗ
ِمذذّل ق ازبذذٌّر املذذإٌّ ل٨وسذذاً "ق
الكلذن الشذذاعر قهذذا ذذّاُ بذذا قهذذا ذاٮ
ذذذذا عذذذذداُ ميلذذ ذكذ أً ْ ذذذذاوأل ٩اتذذذذَ ِأً
ْ اِٮقٍا بشمّلٰٓٗ ِعمأل".
الشذذذذذذذاعر "إبذذذذذذذرآٌن ى ذذذذذذذّر" ق
ِاِْىذذذذذَ لذذذ ذ ٱ ذذذذذا فىذذذ ذَٯ ِ ِقذذذذذَ ق
ازبذذٌّرٕ ِمل ْذذىس ٩ال دىٓذذٗ الشذذكلٓٗ
(ازبذذذذذذٌّرٕ :ت ذذذذذ العطىذذذذذذٗ ِاله ذذذذذذريٖ
ِاشبٓذذذال ِالطاقذذذٗ اسبد ذذذٓٗ ِوذذذداٚات
ال ذذذذذّتر املسذذذ ذ طٖ امل علعذذذذذٗ ذذذذذع ا٣عمذذذذذات
الرِحٓذذذذذذٗ )...إٔ أًٮ الشذذذذذذاعر ٩ا ذذذذ ذ طاال
الّلذذذذذذّل ٩إ ذبدٓذذذذذذأل ال اْذذذذذذٗ الكلٓذذذذذذٗ
بالد ذٓدٖ الذذيت تص سذذج علٍٓذذا اسبر ٓذذٗ
املى مٓٗ إ ال ٢قذات الهاطىٓذٗ ذع الهىٓذٗ
الط ٓهٓذذذذٗ ل٤لعذذذذاظ ب ىذذذذامن ِتكا ذذذذا
متكّىج الرِح أً تر ٙاتٍا بٍاا املكذّٮً
ازبمذذالٔ ٌِذذاا املكذذًّ جسٮ ذد ٩رمهذذٗ ق
السذذذذمّٮ ِال لٓذذذذذاً ِال جذذذذذاٍِ ب ٓشذذذذَٯ ق
اسبدٓدذذذذذٗ الىدٓٮذذذذذٗ بصب ا ٌذذذذذا الكّوٓذذذذذٗ
املّجّ ٖ ق تراأ ا٧وساوٓٗ ا ٣بذٔ ٌِذاا
املك ذّٮً ق ذ ر "إبذذرآٌن ى ذذّر" هذذرك٩
ي احٗ الا اً ِاذٓأل املكذاً ب ٢قاتذَ
الهاطىٓذذذذذٗ ِل ذذذذذَ إ الشذذذذذمّلٓٗ ِالسذذذذذمّٮ
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ِالرف ذذذٗ حبسا ذذذٓٗ اسبذذذ ٮ ِالّجذذذداً
الدا رٖ عل٘ ا١هطات ِا ٧ساا باللطاٛ
الر اْذذٗ املّحٓذذٗ بدذذّٖ ال ذذهري عذذي طرْذذأل
ال ذذذذذّرٖ ال ٓٓلٓذذذذذٗ الىهٓلذذذذذٗ ِطاقاتٍذذذذذا
ال اطعٓذذذٗ العاعلذذذٗ فٓذذذدها ق (الشذذذمّل
ال شذذذذذذذدٔ امل ذذذذذذذالٔ املذىهذذذذذذذج ق ذذذذذذذٍّٖ
ال ذذذذذذذذّق) إٔ العلسذذذذذذذذعٗ ال ذذذذذذذذّفٓٗ
ِاسبدٓدذذذذذذٗ الكا ىذذذذذذٗ هلذذذذذ ال ذذذذذذّاٌر
ِاملرٓٛذذات ب رْذذك ا٣وذذا ِ ذذا فذذّت ا٣وذذا
برمهٰٗ ّرْٗ للدهّل إ وذّاٖ الّجذداً
ِإحداأ ش ٰ طّعٔ أ اه الاات.
أوذذا أر ذذٔ للعجذذر مسذذُّ ٌِمذذا
فا
٩ي أراقّا

ج ي هٯداعٍا ا٣مساٚ
ذص

اسبٓذاٖ جٍذا ا

ِعطذذذذذذذذذا ٬ٚفذذذذذذذذذإوٍن أحٓذذذذذذذذذا٪ٚ
قه٩سذذّا مجذذرٖ اشبلذذّ اب ذذداعا
أتراٌن

ي جاو الطّر جاِٟا

و مذذذٗ اسبذذ ِال طذذذاٚ

ىذذذٍّ٭

أْذذذي ىٍذذذا ال ٓجذذذاً ِا ٧ذذذرا٪ٚ
ميكى الدّل إًٮ "إبرآٌن ى ذّر"
ذذذاعر٭ (طباذذذره)ا فدذذذد عالذ ذر ٩ذ ذ راٚ
الىٍاذذذذذذٗ ِاملٍجذذذذذذر ِ ذذذذ ذ را ٚدر ذذذذذذٗ
ا٧حٓذذذا ِ ٚذ ذ را ٚاسبدا ذذذِٗ ...قذذذد عذذذاو٘
الكريري ع ٍ ىَ ِضبٓطَ ريا الكريريْي
ي الش راِ ٚا ٣باٍ ١ِ ٚال ْ اؤ.
ِ ذذذي ٌىذذذذا ص ذذذلل الاذذذذّ ٚعلذذذذ٘
دبربٗ ِإظباٍاتٯ املهدال "إبرآٌن ى ذّر"
ِالذذيت ت هٮ ذر ٪عذذي وعذذس الشذذاعر ِفر ْ ذذَ

ِ شذذذذذاعرُ اشبالذذذذذٗ ِعلذذذذذ٘ أمرااذذذذذَ
ال دلٓدْذذٗ ذذي ذذدح ٌِجذذاِ ٚر ذذاِ ٚعلذذ٘
ّاقعذذذذذَ العكرْذذذذذٗ ِا ٣بٓذذذذذٗ ِع٢ق ذذذذذَ
بذالطاأ ِاهلّْذٗ ِعلذذ٘ الىذّاحٔ ازبمالٓذذٗ
ِالهىآٛذٗ ِعلذذ٘ فاذاٚات الذذى ٮ الشذ رٕ
لدَْ. ...
ْ م ذذ ذع ٪الشذذذذاعر "إبذذذذرآٌن ى ذذذذّر"
خب ّلذذٰٓٗ ق ق ذذاٛدُ أِ ب اذذٍا بصوذذَ
حذذذاِل ٩ا١و ذذذات ذذذي ا٣مذذذراش الشذذذ رْٗ
امل طابدذذذٗ ق امل ذذذاؤ ِالطراٛذذذأل برمه ذذذَ
الّاعٓٗ ِطاقاتَ امل اِوذٗ ِا١و دذال إ
ال ذذذذهري الدذذذذا ر علذذذذ٘ ضبا ذذذذاٖ الّاقذذذذع
ِا٧وسذذاً العذذر املٌ٠ذذا امل مٓذذا ِال ذذص ري
فٓذذَ بش ذ ىاتٯ ا ٣ذذا املس ذ مدٮٖ ذذي ٍفذذري
ا٧را ٖ املذشذذذذذذذه ٗ باملهذذذذذذذا  ٞا٣ه٢قٓذذذذذذذٗ
ِالّطىٓذذذذٗ ِال رِبذذذذٗ ال ذذذذا قٗ حبسٮذذذذَ
ا٧وسذذذاؤ املذرٌذ ذ ِ ذذذعافٓ َ امل جذذذاٍِٖ
حذذذذدِ  ٩ا ٧راا الذذذذاٌ ِ ذذذذا اه او ذذذذَ
ا٣لعذاظ ذذي لذذّر إؼبآٛذٗ تشذذٔ بّجداوٓذذٗ
إوساوٰٓٗ ى اٍٖ إ عهأل ا٧وساً.
ْهذذدِ الشذذاعر "إبذذرآٌن ى ذذذّر" ق
ذذن ذذا ذ أ ذذري الهٜٓذذٗ ِالذذاا رٖ
الطا ٓٗ اليت عاش فٍٓذا ِالذيت أهذا ىٍذا
فالطهٓ ذذٗ ازبمٓلذذذٗ اشبذذاه الذذذيت اح اذذذى َ
بكذذا ذذا فٍٓذذا ذذي ذ ر ِعطذذاِ ٚالدذذٓن
الذذذذذيت تربٮذذذذذ٘ علٍٓذذذذذا ِوشذذذذذص ق ذذذذذااٌا
ِاملذذذّرِأ الذذذدْ ا ٣بذذذٔ الذذذإ وٍذذذا ذذذي
سذذذذذاحاتَ أاذذذذذاٚت عدلذذذذذَ ِ ذذذذذكىج
اذذمريُ أ ذذدٮت هٓالذذَ ازبذذا ح بذذص ّاً
جدْدٖ ا ذ طاال ا١وع ذاح علٍٓذا ِالذدهّل
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إ فاذذذذاٚاتٍا لٓلذذ ذ دل ال ذذذذّر الشذذ ذ رْٗ
ل دٓأل أمرااَ امللٓ ٜٗباسبٓاٖ ِا ٣ا...
فمذذذذذي عىذذذذذاِْي ِاِْىذذذذذَ (أراجذذذذذذٓح
الاذذذذذٓا ( )ٚذذذ ذ اس الاذذذذذٓا( )ٚجذذذذذراح
الآا )ٚور ٙأوَ قد طهذع ٩أوعا ذَ بذصلّاً
عطذذذرٖ ه ٮذذذٍا بامل ذذذطل ات ال ذذذّفٓٗ
امل صتٓٗ ي الىّر ِ ش داتَ ِإ ا م ىا ق
مٓاٌ ذ ق ذذاٛدُ ِالذذيت ْذذدِر أملهٍذذا ق
ّاذذذّال الر ذذذا ٚذذذىر ٙأًٮ ذ ذ رُ ذذذ ر
العكذذذرٖ أِ ال دذذذا ِقذذذد ذذ ٮر ٩ال اطعذذذٗ
هد ذذذٗ ٣فكذذذارُ مذذذا ْ ىا ذذذ ِ ٪وعسذذذَ
اهلا ٛذذذذذذٗ املطمٜىذذذذذذٗ ٌذذذذذذدِِ ٚطمصوٓىذذذذذذٗ
امل ذذّفٗ فٓع ذ ح ٪وّافذذا الّجذذّ ق مسذذاٚ
اسبٓاٖ ِفطرتٍا ِاملّت ِاسبٓاٖ ا٣هذرٙ
ِا ذ ذ طاال تّظٓذ ذ عاطع ذذذَ ِأفكذذذارُ ق
الش ذ ر ِإطذذ٢ت لْذذات ال ّلٓ ذ للمشذذاعر
ل٢ت ذذذذذال باسبدٓدذذذذذٗ الكّوٓذذذذذٗ املطلدذذذذذٗ
ِامل الٓٗ ل هح ٩جاٚا ي وسٓ ف رات
ِ ما ذذك فٓ لدّذذ  ٪امل لدذذٔ ٌذذاُ اسبالذذٗ
بشٍّاوٓٗ  ٧هاال جّال اٛن قاٛن ق اله ّ
عمٮذذذذا ٌذذذذّ أبذذذذدٕ ًِ ٩أً ؼبذذ ذسٮ بّطذذذذصٖ
كي ٩الشذاعر٪
العكرٖ اليت ْراٌا ِقد مت ّ
ذذي ت ذذهريُ ق ٌذذاا املى ذذ٘ بل ذذَ ِطرْدذذٗ
عراَ:
 ١تس٩ا٫

ٓ ؟  ١ِ ١أْذي ذارا
فكذرْن٭ وذام٘ الّجذّ ِ ٩طذذارا

طاملا ا ر الىجذّه ِأ ذجاٌا
فكذذذذذذاً اردبافٍذذذذذذا إقذذذذذذرارا
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قع ذذ ٍن ْذذد السذذما ٚحدْذذدا
ِخبذذذذذذذذارا ا جىذذذذذذ ذٰٗ ذذذذذذ ذٓٮارا
ذنٮ قالذذج للىذذارٌ :ذذاا ط ا ذذا
جٌّرٕٮ ا٣جساه فار ٔ الشرارا
أوذذذجٯ تلدذذذ للّجذذذّ ٯ

ٓاوذذذا

ميذذذ ٤ا٣رش بٍجذذذٗ ِاٍ ٌذذذارا
ذذذذنٮ تطذذذذّْي ذذذذعرُ ِلذذذذداُ
فا ى ٓذذَ إ ذذا طّْ ذجٯ اشبٓذذارا
ل لذذذذَ ق ٌذذذذاُ الد ذذذذٓدٖ قذذذذد أ اس٩
العكرٖ ِال اطعذٗ ق وسذٓجٍا امل ما ذك
حٓذذّ مل عب ذسٮ بّطصتٍمذذا فه ذدٮ  ٩املى ذذّر
باملسذ ّر بهذذ٠ر ال ذذّتر املّجذذّ ٖ ق لذذمٓن
جذذٌّرُ بدذذّٖ الدافٓذذٗ ِرلذذاوٗ السذذهك
ِتكريٓ امل اؤ ِرِعٗ اشبٓال.
ْر أل ٪الرِح بإمياوَ املس در ِت سذع٪
اٛرٖ الّعٔ عبّ اسبدٓدذٗ الكلٓذٗ الذيت ١
ذبجذذ  ٪عىذذذَ فكذذذاً للشذذذاعر " ى ذذذّر"
ٌذذذاا ال ّافذذذأل ذذذع العكذذذرٖ الكلٓذذذٗ بل ذذٰٗ
ش ذ ّوٰٗ بٍذذدِ ٚالذذٓد فٓجسٮ ذد ٪الهذذاطي
اشبذ  ٚق تلذذك ال ذذّر املريدلذذٗ باملاذذمًّ
ازبذذٌّرٕ ا٣لذذٓا املماِجذذٗ باملكابذذدٖ
حلذذّٖ املذذاات بذذاشبعٔٮ الىعسذذاؤ الطذذا ح
للعرح بدّٖ الٓد :
ذذذذذا رلال ال ذذذذذهاح ٪إ ١حعٓذذذذذا
خبلٓذذذذذذا تسذذذذذذدَٓ ِ ا وٍذذذذذذ٢
ا رلال ال ذرِس ٪إ ١اذ ّ ا
أرؼبٓٮذذذذا س هشذذذذرا سذذذذ ٢ٍ٩
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ذذذا عرفذ ذج ٩اشبلذذذّ إ ١عطذذذا٬ٚ
ِالعىذذا ٚالعىذذا ٚذذه ا ِخبذذ٢
ال ماعذذذات هٓالٓذذذٗ بذذذ عجري اوع ذذذالٔ
لا ت ب هاراتٰ ل ّْٰٗ ذأت ا٣عمذات ٩إ
فطذرٖ الذذرِح املسذ جٓهٗ لىذذداٍٛا الذذداهلٔ
ف جلّذذذذذ٘ ال ذذذذذّت ال لدذذذذذا ٔٛباسبسا ذذذذذٓٗ
املطلدذذٗ الذذيت لذذامج مجالٓذذات املّاذذّال
ِامل ىذذذذذذ٘ ِتشذذذذذذكٓلٍا ِ ذذذذذذي ق ذذذذذذٓدٖ
(عما ك الاٌرا:)ٚ
حىاوذذذك ِامسذذذع روذذذٗ ق ظبّ وذذذا
ابٍا

فدد محلج تلك السٍّل٪
مساٚ٭ ر ج ق ألذ رْكل ظبّ ٍذا
ِألدج إ

ر ٘ ْدْك ر ابٍذا

ِت مر بالٓمى٘ ي الطذ لذّرٖ
ل ما ٩ق

ٮ الشمال هرابٍذا

عما ذذك الاٌذذرا ٚأحذذ٢ه

هذذدٰ

تاِقٍا جعي الا ٘ ِا طابٍا
ِوعسك  ١طذر الىجذّه ْطاهلذا
ِقد لع ج اا اسبطاه رابٍا
ذذاً ِقذذٓن ةّلٓذذٗ ِجآٛذذٗ تصتٮذذج
ذذذذذي ذذذذذرارٖ ِقٓذذذ ذٰٗ جّاوٓذذذذذٗ بعلسذذذذذعٰٗ
ِجداوٓذذذٗ ب سذذذا١ٟت مجالٓذذٰٗ ِا ه ذذذار
حد ذذذذٔ بطاقاتذذذذَ الداطىذذذذٗ بذذ ذ ىآٛذذذذٗ
ال ٍّر ِال ّارٕ ب اسبٓاٖ ِاملذّت بذ
اسبلذذذذذذن ِالّاقذذذذذذع ...فٓىطلذذذذذذأل "إبذذذذذذرآٌن
ى ّر" ذي إمياوذَ بدذّٖ العكذر ِال دذا
ِاشبٓال ِالطاقٗ اسبد ٓٗ للّلذّل إ

و مذذٗ اسبدٓدذذٗ فذذاملعر ات ريذذا{:مسذذاٚ
ألذذذ ذ رْك ظبذذذذذّه الٓمىذذذذذ٘ الطذذذ ذ
ال ذذذّرٖ الشذذذمال ا٧بذذذداال العدذذذداً
اسباذذذذّر ال ٓذذذذاس الىعذذذذّ ال ما ذذذذٗ
الاٌذرا ٚأحذذ٢ه هذد جعذذي الاذ ٘
السذذذذراس الّجذذذذّ املذذذذراقن اللٓذذذذالٔ
ا٣عمذذار الشذذٓ املىذذّر اسبٓذذاٖ الشذذهاس
الذذذذذّ ٚ١اشبلذذذذذّ ازبىذذذذذاً الشذذذذذمس
ال ذذذهاح ا١٥ه ازب ذذذٓن ِازبىذذذٗ ال ذذذأ
ِالذذطاس اسبجذذاس ازبسذذد اسبدٓدذذٗ
الىداس العاذٓلٗ ِ }...ملذا ا ذ  ٩تلذك
املعذذر ات ِربذذل بٓىٍذذا؟ ِ ذذا ا أوذ  ٩لىذذا ذذي
حبريَ عي برٌٗ اسبأل؟
ق اع دذذذذا ٕ أًٮ "إبذذذذرآٌن ى ذذذذّر"
ارس ٩ق ال ارْ ل دٓذأل ذا ْه ذّ عىذَ
ٌِذذذذذذٔ اسبدٓدذذذذذذٗ اسبدٓدذذذذذذٗ املطلدذذذذذذٗ
ِا ذ ذ طاال الّلذذذّك ٩بذذذرٍن ىذذذ٘ ا٧وسذذذاً
بّجذذذذّ ُ ق ٌذذذذاُ الذذذذدوٓا ِب ٓه ذذذذَ ب ذذذذد
املمذذذات فٓ ذ ذا ٪إ و ٓجذ ذٰٗ ِاحذذذدٰٖ ذذذي
هذذ٢ل ال مذذا مد اذذ٘ الشذذرْ ٗ ِا١ل ذذااه
بٍذذذا ٌذذذاُ الشذذذرْ ٗ الذذذيت ذبعذذذا بى ذذذاه
ِاو ذذاه ِتعاعلذذٍا ذذع ال دذذا ِالعكذذر
ذذذذي هذذذذ٢ل ا ذذ ذ لٍاه الذذذذرِح ا ٧ذذذذٔ ٢
بط ٓ ا٧قىاال مذا ْدذّل ِ ذ ي الد١لذٗٯ
ِ ااععٗ ا ٣ر دباُ ي ْ لد٘.
لدد ا ده ٩تلك املعر ات ذع الع ذا
املاأ ق ٓات ا ٧هذات ِال دذأل ِقذد
ح ذذذذا ف ذذذذ ٢عذذذذا ْذذذذدلٮ علذذذذ٘ أٌمٓ ذذذذَ
ِمراَ ق إقرار ح ّلَ ِذبددذَ ٌِذاا
ال دأل ْس مدٲ قّتذَ ال ّ ٓدْذٗ ذي تذص ري
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(قد) حذر ال دٓذأل قهذا الع ذا املااذٔ
(ملذذذذي) الذذذذيت ذذذذهدج الع ذذذذا املااذذذذٔ قذذذذد
أ ّذذذذدت ب ذذذذٓ ٰٗ تسذذذذاٟلٓٗ علذذذذ٘ حدٓدذذذذٗ
طلدٗ ت درر ٪بّاذ ٍا العاعذا الذإ ْىذ ٪
امل رفذذٗ الهشذذرْٗ ِْ ىٍٓذذا ِتل ذكل املعذذر ات
اليت أْد ٍا ِلاا ىٍا و ٮا فىٓٮا مجذٓ٢
قذذد أهذذاٌا ذذي قذذا ّ ال ذذّفٓ ذذذذ ٌِذذّ
ىٍن ذذ املْ٠ٮدٖ باملطلأل ا٧هلٔ.
و٢حت ال ّاٍوات الدقٓدذٗ امل دفدذٗ
بذذ أجذذذاا ٚال هذذذارات ِطراٛذذذأل تر ٓذذ
الكذذ٢ه امل صتٓذذٗ ذذي قذذدرٖ الشذذاعر علذذ٘
إ هذذذذال العكذذذذرٖ فٍٓذذذذا ِاملشذذذٓٮدٖ بٍذذذذاا
الذذربل ا كذذن ق إوشذذا ٚال ّاٍوذذات ِق
الط ٓ املىطدٔ لل هارٖ الش رْٗ املسذههٗ
ل٨مذذذذذراس ِاشب٢بذذذذذذٗ ِإاذذذذذمار الدذذذذذذٓن
ازبمالٓٗ ق ا٣عمات ِت اْا رِح الدٌشٗ.
ٌاُ الد ٓدٖ قد ت ا لذج ذع أعمذات
الّجذذذداً ِا لكذذذج ذذذريٌا إ أعمذذذات
الىعس فٍذٔ ك ذٗ بال ذّر ِا٣وسذجٗ
امل ذذذذذد ٖ ِ ك ىذذذذذاٖ الّجذذذذذداً بشذذذ ذ ٘
ألّاوَ املصٍِه ب دقَ ِألال َ.
ِلّ عدوا إ الّرا ٚقلذٓ ٢لّجذدوا أًٮ
ذذي هذذا  ٞال ذّٮ ِأِٮلٓاتذذَ أًٮ الّجذذّ
اسبسذذٔٮ أِ املذذذا ٕ ٌذذذّ ذذذي قهٓذذذا الذذذٌّن
ٍمذذا ا ذ دٮ ال ذذراال ق عذذامل الّجذذّ عذذي
ساٚلٗ الكًّ ِعي ...ا فالكًّ مجالَ
ِ ٌشذذذذ ذ َ ق أً ْ ذذذذ ذاٱ ذذذذذذرا ْسذذذذ ذ جٓ ٪
 ٧ذذاراتٰ تشذذهٍَ ِالى ذذرٖ العلسذذعٓٗ ب ذ
ال ذذذذذذذامل املذذذذذذذا ٕ ِالٓدذذذذذذذٓ (السذذذذذذذعلٔ
ِال لذّٕ) (فذالعكر ال ذّق فٓذَ أ شذذاك
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فلسذذعٓٗ) فص ذذرار ِجذذّ ا٧وسذذاً تذذرفم٪
ال عسذذذري املذذذهٍن الهذذذار ِتىذذذاال عبذذذّ فذذذع
الذذذذرِح ق بذذذذ٠رٖ ال ذذذذّتر ِال ذذذذارش بذذذذ
(الّاّح ِال مّش) فعٔ الريدافذٗ ا ٣بٓذٗ
ق املرحلٗ الّٓواوٓٗ (ال ذّٮر ا٣ف٢طذّؤ)
ْذذذر( ٙأف٢طذذذًّ) أًٮ ال ذذذامل ٩الذذذدوّٕٓ ٌذذذّ
صبذذذذر  ٪ظذذذذا ِاو كذذذذا لل ذذذذامل ال لذذذذّٕ
الكا ذذذذذا فالشذذذذذاعر ٪ؼبذذذذذا ٔ ال ذذذذذامل
ا ملذذذذذذا ٕ ً٣ٮ الشذذذذذ ر ؼبذذذذذذا ٔ ال ذذذذذذامل
املّجذذّ بٓىمذذا عذذامل اسبدٓدذذٗ الذذإ والذذَ
"إبرآٌن ى ذّر" بالذاِت املها ذر امل ّافذأل
ع العكرٖ الكلٓٗ امل الٓٗ ِقدميا قذال
امل ذّٮفٗ" :مثذذٗ أ ذذٓا ٚذبذذٓل بٍذذا امل رفذذٗ
ِ ١تٍْ ٠ا ال عٗ".
ِلذذذد ٙاله ذذذّ ِال ذذذدقٓأل ق دبربذذذٗ
"إبذذذرآٌن ى ذذذّر" ذذذي هذذذ٢ل الدذذذراٚات
امل ذذذد ٖ لشذذذ رُ رأْذذذج ٪أوٮذذذَ ْىذذذاال عبذذذذّ
تّ ٓذذد الذذاات بىاع ذٰٗ لذذّفٰٓٗ اهل ذٰٗ ق
حدٓدذذذٗ الّجذذذّ ِحدٓدذذذٗ الذذذىعس فدذذذد
ذ ٘ الشذذاعر ٪ذذي هذذ٢ل ل ذذَ املطالذذٗ
ِاملعذذذذر ات الددميذذذذٗ الدالذذذذٗ علذذذذ٘ الدذذذذّٖ
ِاْ٧دذذذذاال ال رِاذذذذٔ الدذذذذّٕ أً ْ ٠ٮذذ ذس٩
لىعس ذَٯ ق علكذذٗ اسبٓذذاٖ أ ذذارٖ هالذذٗ
أ ا ٍا السٓطرٖ فاه ٓارُ ب م ا٣لعاظ
ِال ابري الددميٗ الدّْٗ ِتّظٓعٍا بع ١ذَ
ِأِجذذاال ِقلذذأل ال سذذاٟل تذذدلٮ علذذ٘ واعذذٗ
تّ ٓد الذاات ٌِذاُ إً ٫لّذج علذ٘ ذٰٔٚ
فإوٍذذا تذذدلٮ علذذ٘ الدذذّٖٯ امل الٓ ذٗٯ امل ٮسذذمٗٯ
اٛمذذذذا بصوٍذذذذا (وذذذذاِال ٍذذ ذٓٱن إ املذذذذاِراٚ
ِدبلٓذذذذَ ا٣بذذذذرٍ ٌذذذذّ اللطذذذذا ٛالر اْذذذذٗ
اسبارٖ).
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ٌِذذذذاُ الدذذذذّٖ امل الٓذذذذٗ ظٍذذذذرت ق
ق اٛد اسب ِالّل ً٣ٮ ا ميٓاٌ ٪ذاُ
الدّٖ ٌّ س درٮٌا ق ِجداً اسبذ الذإ
ٍِٮ ُ ريذذذذا مذذذذريُ ذذذذي الشذذذذ را ( ٚذذذذ راٚ
ال ذذّفٓٗ) باسبسا ذذٓٗ الشذذمّلٓٗ بّحذذدٖ
ِتّالا أهرج َ ي إ ار الا اً ِاذٓأل
املكاً ِأ هل َ ق السر امل الٔ ازذرٮ
باوكشذذذذافَ أ ذذذذاه ٩اتذذذذَ .فٍذذذذاُ ق ذذذذٓدٖ
(اسبسذذي ا٧هلذذٔ) الذذيت ت دذذده ٪فٍٓذذا املذذرأٖ
بصوٍا ٔٚ٭ ةّلٔ ذّؤٮ ْ كشذ  ٪فٍٓذا
الشذذذمّل ال شذذذدٔ ِاوكشذذذا الّجذذذداً
ا٣لٓا:
حهٓهاً جاٚا الكًّ ذع ا فمذي ْذرٙ
ذذذّ ٙأًٮ رسٮ اشبلذذذأل لذذذامٍما ِتذذذرا
ب ٓىٓذذذذذذك بذذذذذذالىّر املدذذذذذذد

فٍٓمذذذذذذا

بعٓك الإ أمر ٙالكِ٠

ما أمرٙ

م جذذذذذذا وٍذذذذذذدْك اللذذذذذذاْي ت٪كذذذذذذّرا
ذذي الابذذد اسبذذالٔ إ هل ذ ال ذ را
عذذذٓ

علذذذ٘ عٓىٓذ ذكٯ

ذذذر ٙطلذذذٗ

أعشٌ ٫اوٜا فٍٓا فدد تىعع الا رٙ
لىى ذذذذر ذذذذا إ ال لدآٛذذذذٗ الااتٓذذذذٗ
ِ ا ذذا اسبرْذذٗ إ ٌذذاا ا٧بذذداال ا ٣بذذٔ
الذذذذإ ْ ذذذذّل إ أعمذذذذأل ا٣عمذذذذات عبذذذذّ
ازبّاٌر ال افٓٗ ق أعماقىا امللّوٗ بكذا
ا٣لذذذّاً ا اذذذىٗ هلذذذاا اسبذذذس ازبمذذذالٔ
الطا ذذٔ ِالذذربل ب ذ الذذرِح ِب ذ أعمذذات
ال ذذذذّر ِق ٌذذذذاا ا١ذبذذذذا ق سب ذذذذات
او ذذذٍار ا٧وسذذذاً ذذذع الذذذرِح ال ّٮاقذذذٗ إ

ال ذذذذذّرٖ الكلٓذذذذذٗ املطلدذذذ ذٗ امل ذذذذذاسبٗ
ِامل سذذاضبٗ ذذع املهذذدأ ا٣وريذذّٕ امل ذذاح
للدلأل ا ه بدّٖٯ ازبمّح الداباذٗ علذ٘
ف ذذذذا الذذذذ م ب ّْلذذذذٍا ذذذذي ذذذذا ٰٖ إ
جذذذذذذذذٌّر ِارتعذذذذذذذذاال ِتذذذذذذذذريٖ ال ذذذذذذذذذراال
ِا١اطراس ذع ذا ْ ذاحهٍا ذي لذدت
ْىريال ٪ي الرِح.
فعذذذٔ ٌذذذاُ الد ذذذٓدٖٯ رمهذذذٗ وشذذذطٗ
ماْذذذرٖ اسباذذذّر ق عمذذذأل ِمجذذذال الذذذرِح
ا٣بدْذذٗ املّحٓذذٗ للعكذذر ٧ػبذذا ٯ ال ذذهري
امللذذذٔ ٚبالشذ ذ ّر امل ما ذذذك رمهذذذٗ وشذذذطٗ
٧هذراك املذرأٖ اسبهٓهذذٗ إ الىذّر ِال هذدٮٕ
الىذذذذّر الر ذذذذا اله ذذذذد ازبمذذذذالٔ ا٣لطذذذ
ِا٣واذذذر ْىذذذهم فٓذذذَ املطلذذذأل ِا٣بذذذدٕ
رمهذذٗ وشذذطٗ ٧ظٍذذار حدٓدذذٗ ال ش ذأل بلذذاٰٖ
ِ ِت ْدّل (ابي الذدباا) " :ذ٢فٗ وّراوٓذٗ
إ ا ارت علذذذذذ٘ الىعذذذذذّ ٍ٪فّذذذذذج إ أفذذذذذأل
لطذذذا ٛا ٣ذذذرار ِلذذذاتٍا  ١تىعذذذكّ عذذذي
ا ٛأمل ْشّبٍا إ ي لّاٍ ٍا الشّت
مذذذال
ٌِذذذّ ٍاعذذ ْذذذاع الذذذىعس لطلذذ
ا ٧راا ِمتذذاه اللذذاٖ بذذَ فٍذذٔ عذذااس ق
و ٓن ِلاٖ شّبٗ بدٍر"؟.
ٌذذا ت ذذدقًّ ٩أًٮ (ابذذي الذذدباا) ٌذذاا
قذذد عذذاش ٩ق ع ذذر ال لمذذات ق الدذذرً
الريالذذّ عشذذر املذذٕٓ ٢؟!! لذذٓس عهريذذا ٌذذاا
اهلذذذذاجس املذذذذطال بالرِحاوٓذذذذٗ فذذذذذ"إبرآٌن
ى ّر" ريذا (ابذي الذدباا) ْذر ٙق ا٣رِاح
أوذّارا صبذرٮ ٖ فذذا لكّا الداهلٓذذٗ ا٣رقذذ٘
ِا٣وهذذذذاِ .لذذذذٓس عهريذذذذا أً لذذذذاا الشذذذذاعر
لماتَ الشذ رْٗ ازبٌّرْذٗ امل كٜذٗ علذ٘
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املّرِأ ال ربٔ الىاب ٗ ي ألذالٗ تدذدْرُ
للدٓن ِالدٓن ازبمالٓٗ ب ذدت مآٌذا ذع
حرْٗ ا١وهجا ِعىالر ال جلٔ.

ذا ذا
بعلسع ٍا إ ا ٣طّرٖ ١لطٓا
ٌّ جدْد بال ذّرٖ بال ذٓغ باْ٧دذاال
بال ٢ع ق ا٣لعاظ...

فعٔ ق ٓدٖ (اسبسي ا٧هلٔ) إمذراس٭
لكشذذذذ ٰ بإ ٌذذذذاش ٌاجسذذذذٍا أ ذذذذّاً
ازبمذذال لذذد ٙا٣وريذذ٘ اسبهٓهذذٗ اسبلذذن الذذيت
ت دذذده ٪ل ىشذذ ٝلذذراعا قاٛمذذا ِ سذذ طا ق
العذذذذ٠ا ماْ ٍذذذذا إْدذذذذا  ٪عجلذذذذٗ الذذذذا ي
مل اودٗ الكًّ ِالاِباً فَٓ" :إًٮ ضباِليت
ا٧بداعٓٮذذٗ ٌذذٔ ذذرلٖ سبٓذذاتٔ ا١ج ماعٓذذٗ
ِالشذذ ذ ّرْٗ ِال ٓٓلٓذذذذٗ عىذذذذد ا عا ذذذذج
سب ٍا ق ٌِ الّاقع ذارت ق ر ذ
الذذطاأ ذذي واحٓذذٗ الشذذكا اا الذذطاأ
الإ ْ٠ل ّْاً ال رس ِالذإ ٌذّ وسذغ
حٓاتىا ا ٣بٓٗ عل٘ دار الا ي ترعرعذج
ىابا ٌاُ الى ّل ق حدا أحداأ ٌاُ
اسبدهذذذٗ (9111- 4221ه) حاِلذذذج أً
ألهسذذذٍا لذذذّرا جدْذذذدٖ ب ذذذابري ذذذ رْٗ
جدْذذذدٖ أر تٍذذذا رْٟذذذٗ ِإْداعذ ذا ِ ذذذعافٓٗ
ِ سذذافٗ أ ذذاً بٓىٍذذا ِب ذ املها ذذرٖ طاملذذا
ارتاذذذذج أً تسذذ ذري ٩علذذذذ٘ رلذذذذٓ ازذذذذاٍ
ِال جسٓد ِالر ا".

***

بكلماتذذذَ ٌذذذاُْ ..هدٓىذذذا الشذذذاعر ق
اٛذذذذرٖ العلسذذذذعٗ ال ذذذذّفٓٗ امل ذذذذدٖ ذذذذذع
الذذذطاأ إ ١أوذذذَ حذذذاِل ( مذذذا ق ب ذذذم
ق ذذاٛدُ) أً ْ ٠ذس ٩لشذذٔ ٚذذي الر اْذذٗ
ق قّالذذ رِ اوسذذذٓٗ ِأً ؽبذذذرك بٍذذذا إ
حذذداٛأل ا ٣ذذطّرٖ بع ذذا ال جدْذذد لدْذذَ
فدذذد عالذذر اسبدا ذذٗ ِاسبذذدا ّْ واِعذذا
ل سذذلأل الدمذذٗ ازبمالٓذذٗ بذذالعكرٖ امل كٜذذٗ
088

فذذذذذذصِ ق ذذذذذذاٛد ّْاوذذذذذذَ ( ذذذذ ذ اس
الاذذٓا )ٚق ذذٓدٖ (الىذذّر ال ذذٓن) الذذيت
قاهلذذذا مىا ذذذذهٗ ذذذر ٙذذذذٓ ٢الر ذذذذّل
ا٣ع ن ٓدوا "ضبمد" ٌ اُ الد ذٓدٖ
الرا ٗ ٛاليت طل ٍا:
محلذذذذذذج جرحذذذذذذٔ إ أع ذذذذذذاس وا ْذذذذذذَ
ق ْذذذذذّه ذذذذذراُ أ ذذذ ذ جدٕ مّا ْذذذذذَ
ٌذذذذذذاٍت ٪جذذذذذذاال أمارْذذذذذذدٕ ِأهذذذذذذٓليت
هل ذذذذذج و ذذذذذا ذذذذذعارٕ قذذذذذرس ِا ْذذذذذَ
طٍرت حرق جبرحذٔ فاو شذ٘ ِ اذ٘
ِ اذذذذذذا علذذذذذذ٘ ذذذذذذعٗ اْ٣ذذذذذذاه ترِْذذذذذذَ
ذذذاعروا محذذذا جرحذذذَ! ِإٔٮ جذذذرح؟
ِإ أْي؟!
قىاع َ العلسذعٓٗ ا٧بداعٓذٗ املى ذرٖ
لل ذذٗ ال شذذكا ..بذذدأ ْ ٠ذذس ٪هلذذا ذذي
طلذذذع ٌذذذاُ الد ذذذٓدٖ بذذذازبرح ا مذذذّل
ذذذذذذراُ ا ١ذذذذ ذ جداٌ ٚذذذذذذا
أع ذذذذذذاس
ازبذذاال ا٣مارْذذد ِا٣هٓلذذٗ هلذذع الى ذذا
الذذذذذذذّا ٕ تطٍذذذذذذذري اسبذذذذذذذر بذذذذذذذازبرح
ا١و شا ٚالّ م عٗ اْ٣اه ِا٧رِا...ٚ
لٍا عر ات٭ لذّفٓٗ ذهكٍا به اذٍا
بذذذذٌّ الذذذذر ٟٙاْ٧داعٓذذذذٗ ا مٮلذذذذٗ علذذذذ٘
ضب لٰٗ فكرْٰٗ تص لٓٗ سهدٗ ِا مّلذٗ
ق عدذذا ِ ذذاسٰ ِب ذذريٰٖ وعذذا ٖ صججذذٗ
ِمذذذال ٩ق اتذذذَ لذذذري ٙرِحذذذَ ِ ىٍٍذذذا
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ِْطّ حّهلا ِْ اودٍذا ِْ ٠ذس لٓ٠لٮذا٩
املطلدذذذذات بال ٓٓذذذذا املم لذذذذ ٝبالرعشذذذذات
الىاباٗ با٣بدٕ ِ فدات الش ّر ِدبلَٓ.
١ح الاذذذٓا ٚفٓذذذا أِ ذذذاً ظلم ىذذذا
لذذريٕ ٌهذذاِْ ٬ٚذذا أوّاروذذا تٍٓذذٔ
فذذذذ(لريٕ) الرا ذذ ٗ ق ٌذذذاا الهٓذذذج
لهٮذذج املطلذذّس ىٍذذا فال ذذريِرٖ ٌىذذا ذذابدٗ
عل٘ الع ا فٍٔ ق الىٓٮذٗ ِاملاذمر املسذ درٖ
ق الىعس املطمٜىٗ إ الكلٔ املطلأل.
ق ٌذذذذاُ الد ذذذذٓدٖ ِ ريٓ٢تٍذذذذا ِ ٩
الشذذذذاعر ٪إ املطلدذذذذات امل الٓذذذذٗ بعذذذذرح
ِمثالذ ذٰٗ ِاو ذذذاش ِ  ٩إ الىذذذّر الهٍذذذٔ
عّل ا ي ربّه املكاً ِالا ذاً فص هذا
ذذذذذذذاٮ امل ذذذذذذذاؤ ال ذذذذذذذّفٓٗ ِ اجٍذذذذذذذا
با ٣طّرٕ الر إ  ١اافٗٯ الكذّؤ
املشذذذطا علذذذ٘ اٛذذذدٖ ازبذذذٌّر حباذذذرٖ
الذذرِح ف هٮ ذر ٩بصلعاظذذَ ال مٓدذذٗ ِ ذ ّرُ
اسباار عي اا الاات املشذط ٗ
ِأهذذات ت ذذابريُ تىذذهجس ٪حبرْٮ ذٰٗ ِتلدآٛذذٗ
ذذذي لذذذمٓن الذذذرِح و ٓجذذذٗ عشذذذدَ اٍ٣لذذذٔ
املدذذذذذٓن ق اتذذذذذَ املسذذذذذ در ق إمياوذذذذذَ
الرابم ق ّرُ:
ٌا ٰ ٍْاسٌ ٪اا الكًّ ي عَٰ
طعا٭ ٌّ الكًّ قد ١ق٘ ربَٓ
ن ا رأ ٙالكًّ ٪ي ب ا ِ ي ٌها
ذذذن جاٌلٓذذذٗ ذذذر ق فٓذذذا فٓذذذَ
ِ ا ف ذذذاُ أبذذذّ السذذذهط  ِ ١ذذذي
ْ لذذذذّ علذذذذ٘ ذذذذاٌأل إِْ ١ر ٓذذذذَ

لدد عذاوأل اسبدٓدذٗ الذيت جٜىذا ىٍذا
ِب ّ الطمصوٓىٗ ق الىعس بٍذاا ا ذّٙ
ا مذذذذّل ق ٌذذذذاُ ا٣بٓذذذذات ِقذذذذا واعذذذذٗ
املذذذ ٠ي بسذذذري الذذذا ي ق أعماقىذذذا ِإ
أعماقىذذذا ب رْذذذاٖ العذذذرح امل جلذذذٔ لله ذذذر
ِاله ذذذذريٖ فج ذذذذا ذذذذي ٌذذذذاُ الد ذذذذٓدٖ
تسهٓ ا ب ىعس الرِح امل ىاممذٗ ذع أوعذا
ِإْداال الّجّ ق ٓدٖ (الىّر ال ٓن):
محلذج ٪جرحذذٔ إ أع ذذاس وا ْذذَ
ق ّْه

راُ أ جدٕ مّا ْذَ

ٌذذاٍت جذذاال أمارْذذدٕ ِأهذذٓليت
هل ذذج و ذذا ذذعارٕ قذذرس ِا ْذذَ
ألدٓج للرْح ل٨ع ذار أ ذرعيت
ِجٜذذج أر ذذّ حبذذرق ق ّاوٓذذَ
اا ل ذيت

حرق ب ٢قا ٰٗ حرق

 ١أْذذذذي أطلذذ ذ قا ذذذذاتٰ تداوٓذذذذَ
ح٘إ اا

لج بالذا ر ذىهليت

جيٮ اسب ٓد ف ٢إٌرا ٚتكعٓذَ
ح٘إ اا

لج ي وّر ّلدُ

عذ ذ الى ذذذٓن دبلذذذ٘ عهدذذذر فٓذذذَ
ق ٓدٖ (ارتعاال ِرقا:)ٚ
 ١تسذذذذلٍا فلذذذذي تهذذذذّح السذذذذما٪ٚ
لذذذذٓس ذذذذي ب ذذذذد أمحذذ ذدٰ أوهذذذذا٪ٚ
ضبكذذذن ا ٕ٥ق

ذذذاسٰ ذذذه

هشذذذذذذذذٓٗذ ال أوذذذذذذ ذ ن ال لمذذذذذذذذا٪ٚ
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أوذذ ذ ن العرقذذذذد الّاذذذذٔ ٪ٚدبلذذذذ٘
ف ذذذذّارت ق

ٍعٍذذذذا ال لمذذذذذا٪ٚ

أوذذذ ذ ن الّاحذذذذذٗ الّرْعذذذذذٗ تذذذذذدعّ
ذذذا لذذذا ٰ ف ذذذرس ال ذذذ را٪ٚ
ذذذذدرٖ املى ٍذذذذ٘ حذذذذى إلذذذذٓكن
لذذذذدرٌا عذذذذّٖ لكذذذذن ِوذذذذدا٪ٚ
لكذّت ٪السذذماِ ٚقذ علذذٓكن
ِعلذذذذذ٘ ا٣رش ع ذذذذذهٗ ب ٠ذذذذذا٪ٚ
لكذذذن ال ذذذاٖ املهٓىذذذٗ ق ال ىاْذذذا
طذذذذذذذّب٘ ْذذذذذذذا أٍْذذذذذذذا اِ٣لٓذذذذذذذا٪ٚ

***
الشاعر "إبرآٌن ى ّر" اٛن الدلذأل
به ذذذريٰٖ وعذذذا ٰٖ ذذذدْد ال لذذذّ حسذذذا ٭
ذذذذي أجذذذذا ا١و مذذذذا باله ذذذذّ
رٌذذ ذ
الذداٛن عذذي اسبدٓدذذٗ (با٥وذذٗ ا ٣ريذذر مذذّرا
ِا ٣ذذد قذذدرٖ) ِالسذذعر الذذداٛن إ حذذأل
الذٓد مّقذ اتذٔ مجذالٔ قذا ر علذ٘
دبسذذٓن لداهلٓذذٗ تعلعذذج بذذالر ٟٙاملع مذذٗ
باملشذذذذاعر ا ذذذذد ٖ ِال رْذذذذاٖ جبمذذذذّح
اشبٓذذال ا١هطاقذذٔ ال ذذا ت امل ذرٮ علذذ٘
ال ل ا ق الىّر ا٣عمأل.
الشذذذذاعر "إبذذذذرآٌن ى ذذذذّر" مذذذذا
أ ذذذلعج ذذذابدا ْى مذذذٔ إ أ ذذذرٰٖ عربٓذ ذٰٗ
تىّهٓٗ ت لما علذ٘ أْذدٕ ب ذم "املشذا" ٛ
امل ىذذّرْي ر الدذذرلً الكذذرْن ِالش ذ ر
ال ربذٔ الدذذدْن ِال ذذّق ْذ دي ٪العروسذذٓٗ
ِْل ذنٮ با ٧ذذهاوٓٗ فصفا تذذَ الل ذذٗ بذذا١ط٢ال
ذذريري
علذذ٘ الريدافذذٗ العروسذذٓٗ ِال ربٓذذٗ
021

ال جّال فكاً  ٣ذ ارُ ِدبّالذَ ِعملذَ
ِر٭ ذذذذهري٭ ق إمىذذذذا ٚذذذذاعرْ َ ِ رِتذذذذَ
ا ٣بٓٗ.
لدد أ رال الشاعر "إبذرآٌن ى ذّر"
ذذ ريا الدد ا ٚذذ قٓمٗ ا٣لعذاظ ِ ذدلّ١تٍا
ِأٌمٓٗ الل ٗ ق تشكٓا ال ذّرٖ ا ٣بٓذٗ
ْدذذّل ال ذذذابٔ" :ا٣لعذذذاظ أجسذذذا ٭ ِامل ذذذاؤ
أرِاح ِإمنذذا تراٌذذا ب ٓذذًّ الدلذذّس فذذإ ا
قد ج ىٍا ذ٠هرا أِ أهذرت ىٍذا دذد ا
أفسدت ال ّرٖ ِمريت امل ى٘".
أْاذذذذا ٌذذذذاا ذذذذا أ ر ذذذذَ الىدذذذذا
ا ذذد ًّ ذذي أٌمٓذذٗ الل ذذٗ ق ذذا عمذذا
فذ ذ فاْ ٣ذ ذ  ٪ب ذذذهريُ الّجذذذداؤ ؽبلذذذأل
ا ٣ذذذذر العذذ ذ ٌِذذذذّ لذذذذاح املدذذذذدرٖ ق
إعطذذذذذا ٚال مذذذذذا ا ٣بذذذذذٔ قٓم ذذذذذَ ِ ىذذذذذاُ
ال مدذذذذٔ ذذذذي هذذذذ٢ل تّظٓعذذذذات الل ذذذذٗ
ِطاقاتٍذذذا ِواِعٍذذذا عبذذذّ عذذذامل لذذذا ٰ
طذذاٌر جبذذٌّرُ ِ ذذا ت مٓذا ٪بذذَ ٌذذاُ الل ذذٗ
ذذذذي ه ذذذذا ٛلذذذذٓام ٍا ِمذذذذا ْ ّالذذذد٪
ِْىريال ٪ق اشبٓال بّا طٗ الذرِح ذي لذّر
فىٓذذ ذٰٗ تكذذذذد ِرا ٚامل ىذذذذ٘ بٍذذذذاُ ال ٢قذذذذٗ
اسبمٓمذذذذذذٗ ِمذذذذذذري لذذذذذذك ذذذذذذي عىالذذذذذذر
ِ كّوات ال ما الع .
ِالشذذاعر "إبذذرآٌن ى ذّر" ذذرِ ٭
عىَ أوذَ ذاعر٭ فىذاً أتدذ ٩ي ل ذَ ِمتكذي
ذذذذي فذذذذكّ ألعاظٍذذذذا املرلذذذذّ ٖ ِر هٍذذذذا
بص ذذذذذلّبَ اشبذذذذذذال ِلذذذذذٓام َ الدذذذذذذدْرٖ
امل دىٗ ِج لٍا ِ ذٓلٗ ال ذهري عذي دبرب ذَ
الااتٓذذذذذٗ ِ ّقعذذذذذَ ا١وع ذذذذذالٔ بال ذذذذذّرٖ
العىٓذذذذٗ ق ذذذ ر اح ذذذذّ ّ ٙذذذذٓداُ بذذ ذ
ألعاظذذذَ ِبذ ذ ال جرْذذذد ِال جسذذذٓد ِقذذذد

دراسة يف شعر إبراهيم منصور

تعىي ٩ق تطّْع ا٣لعاظ ع ا٣لعاظ بذإهراك
طاقاتٍا الد١لٓٗ املّحٓٗ ب د أً ا مدٮت
ىاتٍا ا١وع الٓٗ بع ا ا٧بداال ِاملهدال
ِأْاذذذذا أوذذذذَ ذذذذاعر٭ ذذذذرِ ٭ مّ ذذذذٓداُ
ِتلّْىاتٍاا فصلعاظذَ تىاذح ٪بذالدٓن ف شذعٲ
ىٍذذذا املّ ذذذٓد٘ ِامل ىذذذ٘ تلذذذك املّ ذذذٓد٘
الذذذذيت تلذذذذ  ٪ق وسذذذذٓجَ الشذذذذ رٕ بإبذذذذداال
الر ذذاقٗ ل ل ذكل الى مذذٗ الداهلٓذذٗ ال مٓدذذٗ
اليت مت اكِ ٪تس درٲ ألعاظ ق اٛدُ.
تكمي ٪أٌمٓٗ ال ّرٖ العىٓذٗ ق أوٍذا
"جذذذٌّر الشذ ذ ر ِضبذ ذكّ دذذذدرٖ الشذذذاعر
ِبّا ط ٍا ْ ااع  ٪الش ر امّوا ذي
واحٓذذذٗ امل ذذذاؤ ِْ كذذذا  ٪ذذذك ٢ذذذي
واحٓٗ ا ٣الٓ ِجّ تٍا ل ٗ ِلذٓامٗ
ذذذي واحٓذذذٗ او دذذذا ٚا٣لعذذذاظ ِ قذذذٗ ِلذذذعٍا
ِرق ٍذذا ِرتابذذٗ ّ ذذٓداٌا ِْ ذذهح امل ىذذ٘
ألٓ ٢ه دعا هٓاِ ١فَٓ ١١ت٭ وعسذٓٗ
ِاج ماعٓٗ للدارِ ٞالسا ع".
أعذذذّ ٣قذذذّل ِأ ذذذرٮر أًٮ الشذذذاعر
"إبرآٌن ى ّر" ذذ برأْٔ ذذ اعر٭ ي ٍ ذي
الىٍاذذذٗ ِالذذذرِا اِ٣اٛذذذا إٔ أوذذذَ ذذذاعر٭
طباذذره ٣وذذَ قذذد مج ذع ٩ق ذ رُ أ ريذذر
ي در ذٰٗ ذ رْ ٰٗ فا ذ طاال ازبمذع بذ
 ٢ذذذذذذٓكٓٗ الد ذذذذذذٓدٖ ِرِ اوسذذذذذذٓ ٍا
ِر اْ ٍذا م اودذٗ اتذَ قهذا ذا ذٔٚ
ّوٓذذذذٗ الشذذ ذ ر بريدافذذ ذٰٗ
ِا١وطذذذذ٢ت إ
ترا ٓ ذٰٗ طل ذٰٗ حاذذارْٗ بإْدذذاال ِجذذداؤ
ذذرِرا
وعسذذٔ ته ذذد ٞىذذا ل ١السذذى
بدذذذذذرً ا١عبطذذذذذا الشذذذذ رٕ ِالشذذذذاعر
رتذَ
" ى ّر" مل ْد عىد حدِ ذا

بذذا ر ذذم ِرا ٚال جدْذذد ال ذذّرٕ ح ذذ٘
ِلا إ ه اُ بدىاعذ ٰٗ فصلذه ج أب ذا ٪
ال ذذذّرٖ الشذذ رْٗ عمذذذا  ٩الد ذذذٓدٖ لدْذذذَ
ِمذذدت ذذي أٌ ذنٮ اِ ٣ات لهىذذا ٚق ذذٓدتَ
بر ْٟذذذذذذَ الشذذذذذذ رْٗ ل جسذذذذذذٓد ا٣ب ذذذذذذا
امل لعذذذذٗ إ جاوذذ ذ قدراتذذذذَ ا٧بداعٓذذذذٗ
اشب٢قٗ لٓدارس ٩ب امل هاعذدات ِْ٠لذ
ب امل لعات ف ّرُ العىٓٗ إبداال٭ ِِلذّك٭
إ وذذذّاٖ اشبٓذذذال" :الشذ ذ ر ربٓٓذذذا ق لً
ِ ّوذذذذذَ ذذذذذالكل ْ ذذذ ذ أوذذذذذَ ْ ١ىسذذذ ذ
املذذذذذدر ات بذذذذذا ْ٠لذذذ ذ بٓىٍذذذذذا ِْ ٓذذذ ذد٪
تشكٓلٍا ك شعا ال ٢قات الذيت تدذرس
بذ ذ ال ىالذذذر امل هاعذذذدٖ"ٌ ِ .ذ ذاس ب ذذذم
الىدا للدّل" :بصًٮ العيٮ أمس٘ لّرٖ ت ٍر
لىا فٍٓا اسبدٓدٗ ِ لذكل ً٣ٮ العىذاً ب ملذَ
العذذ قذذذا ر٭ علذذذ٘ أً ْاْذذا ٩ال ىذذذاقم بذذ
الذذذاات ِاملّاذذذّال أِ بذ ذ الذذذرِح ِاملذذذا ٖ
ِاشبٓذذذال ٌذذذّ الدذذذّٖ الذذذيت متكىذذذَ ذذذي أً
ؽبلأل ٩لىا عمذ ْ ٢جسذد ٪فٓذَ هذدأ ال ّفٓذأل
ب امل ىاقاات".
الكل ا اذر ٩الشذاعر " ٪ى ذّر"
ق ذ رُ ب ذم الشذ را ٚال ذرس م ذذّٙ
ِقٔ ِلطا ٛجّاوٓذٗ ٧عذا ٖ تشذكٓا
قىاعذذاتٰ هال ذٰٗ بذذَ ىسذذجمٰٗ ذذع ّق ذ ٰ
اربذذذذذاُ ٪دبذذذذذاُ ّاذذذذذّال ذذذذذا ِ ذذذذذالكل
ا اذذذذر ٩ق ذذذذ رُ ر ذذذذذٍّ الهطّلذذذذذٗ ق
ال ذذذذذذارْ الدذذذذذذدْن ِاسبذذذذذذدّْ ِب ذذذذذذم
الش ذذذذٓات الّطىٓذذذذٗ ِال املٓذذذذٗ خبٓذذذذال
اب كذذذذذذارٕ ِظذذذذذ املذذذذذذّرِأ ب جرب ذذذذذذَ
الش ذذٓٗ ق اشبلذذأل ذذي هذذ٢ل قذذدرات
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ا لٍا ٓٗ ِحالٗ اوع الٓذٗ م ٓلذٗ ِرٟٙ
فىٓذذذٗ فكرْذذذٗ شبلذذذأل ال ذذذّرٖ حبذذذد
حدٓدٔ هذدال هذ٢ت سذ دع٘ ذي عذامل
ال ٓا" :إًٮ ّاذّال أْذٗ ق ذٓدٖ قذد ْىشذص
ذذي دبربذذٗ عذذر ٰٖ إ ١أًٮ لذذّرٌا تس ذ درٲ
ق حدذا أ ريذذر ذ ٗ ذي ال جربذذٗ الكلٓذذٗ
سبٓاٖ الشاعر ...فالكمذالْ ٪ىشذص ق عهذارٖ
هٓالٓذذذذٗ ربلذذ ذأل ٪ا ذذ ذ جابٗ هٓالٓذذذذٗ لذذذذرفٗ
ت طذذذذذ٘ حذذذذذدِ  ٩املّاذذذذذّال إ ال جربذذذ ذٗٯ
ا٧وساوٓٗ ق مجٓع ازبّاو ".
ال ذذذذذّر الذذذذذيت اب ذذذذذدعٍا "إبذذذذذرآٌن
ى ّر" ت كس ٪لذدت دبرب ذَ اسبٓاتٓذٗ
ِلذذذذذذدت ٩اوع ا١تذذذذذذَ ِ شذذذذذذاعرُ فذذذذذذص ٮت
ِظٓع ٍذذا ب جذذاِس امل لدذذٔ ٍذذا اوع الٓذذا
ِِجداوٓا بال ّإٍ ع الشاعر ٌِذّ ْهذدال
ال ذذّرٖ العىٓذذِٗ .امل٢ح ذذٗ السذذمٗ املٍمذذذٗ
الذذذذذيت وراٌذذذذذا ق ذذذذذ ر " ى ذذذذذّر" ٌذذذذذٔ
الكأْذذذذاِ ٚا١ع ذذذذااٍ ب ارؽبذذذذَ ٌِّْ ذذذذَ
ِقّ ٓ ذذذذَ ِ ذذذذا ٌذذذذاا وذذذذراُ ق أملذذذذ
ق ذذاٛدُ فإ ذذارتَ الداهلٓذذٗ إ املااذذٔ
الهٍذذٔٮ ِا ذذطجاعَ خب ّلذذٓٗ الع ذذر
ِبذذذال ّاتر ال لدذذذا ٔٛللرمهذذذٗ الااتٓذذذٗ ٌذذذٔ
او كذذذذا رِحذذذذٔ جذذذذار٭ ق ا٣عمذذذذات
٧ظٍذذذار ع مذذذٗ ِجذذذ٢ل ااذذذٓىا ال رِبذذذٔ
الدّ ٔ بصلالٗ الطاأ ِ داف َ.
ِأع دذذذذ ذد ٪جاٍ ذذذذذذٗ بذذذذذذصًٮ الشذذذذذذاعر٩
" ى ّر" ل ي ٩بصٌمٓذٗ العلسذعٗ الىعسذٓٗ
ق ت لٓا ال ذّاٌر العىٓذٗ فالسذمات الذيت
أبرٌٍا للمرأٖ لل هٓهٗ ت ّافذأل ٪ذع ال ذّر
اِ٣لٓذذذذذٗ امل ذذذذذدٖ ق الذذذذذىعس الهشذذذذذرْٗ
ِبإظٍارٌا ي حٓا ا٧امار إ ال جسد
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ٌِّ ح ْ هذد ٪ازبمذال ؼبذطه ٪را ذَ
ِؼبذذافت علذذ٘ رجّل ذذَ ِْ ذذًّّ ٪قعذذَ
ِحذذ  ْ ٩هذذذد ازبمذذال ٩فإوذذذَ ْ هذذد ٪اسبٓذذذاٖ
بالدميّ ٗ ِا ١مرار بااٛدٰٗ رِحٰٓٗ فٍٓا
العذذذرح الكعٓذذذا بالطمصوٓىذذذٗ ِ ذذذي ٌىذذذا
ذذاً ٩ال جلذذٔ الدذذٓن با١وسذذجاه بذ لذذّر
ا١ب ذذذذداِ ٚال ارْذذذذٗ ٌِّْ ذذذذَ العكرْذذذذٗ
ِ رُ ب ّرُ اليت رب اًْ ٪عاعٗ الّجذداً
لل هذذّر ذذي ا٣لعذذٗ إ الدٌشذذٗ ِازبلذذّ
أ اه علكٗ الىّر اٍ٣لٓٗ:
ْا عرِ ْٔ ..ا ابىٗ العجر ا٣وٓأل
ْذذذذذا هلذذذذذاأ الاٌذذذذذرٖ املردبعذذذذذٗ
ْا اه ٢ك ٩الاٌّ ق عطعٔ رفٓأل
ْذذذذذا بٓذذذ ذ اشبمذذذذذرٖ املرتشذذذذذعٗ
أوج أحِ ٔ ٢ح
أوج عٓىإ ِقل
أوذذج ذذ

قهذذا تسذذرْح الاذذٓاٚ

قها ٌاا الكًّ ِالىجن اله ٓد
أوج طر الرِح ذد ك السذماٚ
ٔ ْر ٙن اوسجاه ق الّجذّ
ن تٍىا ق الدرًِ
فّت ل را ٚاسبى
تشهّ الشاعر " ٪ى ّر" بكا ا ٌّ
اش ق تراأ ا٧وساوٓٗ ا٣لٓا ِتشذهّ
بطا ذذذذذَ ال مٓذذذذذأل املٍجذذذذذّر ِألذذذذرٮ علذذذذذ٘
ا ذ مرارُ فاملااذذٔ ِاسبااذذر ِاملذذرأٖ ق
ٌاُ الد ٓدٖ لّرٖ أبٍذٗ ِ ذدر قٍذر ق
لً فدد فرش علٓىا لّرٖ لذالك اسبسذي
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بإملاعٓٗ ه ذهٗ ِفذرت الدذدرٖ علذ٘ اشبلذ
خبٓال رفٓذع هذده ٩الّجذداً اللطٓذ ب مذأل
حس الدٍر.
ق املسذذذذ ّ ٙالسذذذذذط ٔ للد ذذذذذٓدٖ
ْهذذدِ أًٮ الشذذذاعر ؽباطذذ  ٪ا ذذذرأٖ ب ٓىٍذذذا
ا رأٖ مجٓلٗ فاتىذٗ ِق املسذ ّ ٙالذداهلٔ
ْدّل لىا بصوٍا املذرأٖ اشبالذدٖ فذّت الّاقذع
امل امٗ ذي هٓذال الىذّر ٌِذّ ذا ول دطذَ
ي إْداعات العاعلٓٗ ال هريْٗ :ابىٗ العجذر
ا٣وٓذذأل هلذذاأ الاٌذذرٖ املردبعذذٗ اهذذ ٢ك
الاٌذذذّ بٓذ ذ اشبمذذذرٖ أوذذذج ذ ذ قهذذذا
تسرْح الآا ٚأوج طر الذرِح ذد ك
السذذما ٚذذن اوسذذجاه ق الّجذذّ تٍىذذا ق
الدرًِ فّت ل را ٚاسبى ت ذاٍ لذدْىا
أًٮ اسبر ذذذذذذذذٗ الداهلٓذذذذذذذذٗ أِ ال اوٓذذذذذذذذٗ
للد ذذٓدٖ ٌذذٔ اللجذذّ ٚإ ت ذذّر املااذذٔ
ا٧وسذذاؤ ق حااذذر ترا ذذٔ فذذاملرأٖ برٌذذٗ
قذذذد مت ذ ذدٲ طذذذّْ ٢فاسباجذذذٗ إلٍٓذذذا بٍذذذاا
ال مذذأل ْدذذّه ٪علذذ٘ لذذّرٰٖ اهلٓذذٰٗ ذبذذرش٪
عل٘ ا١رذبال الداٛن إلٍٓا.
ا سهج لّحذات ٪الشذاعر العىٓذٗ رقٓٮذا
بٍذاا ا١لذطداه بذ العذرح الذداهلٔ ِالدٍذذر
اشبذذذذارجٔ املىشذذذذص ف ملذذذذَ العذذ ذ ِفدذذذذا
لرلٓدُ ال ٓلٔ ِقدرتَ علذ٘ تر ذٓ طذرق
امل ا لذذذٗ بط ٓهذذٰٗ ِاحذذذدٰٖ ألذذذهح ق الذذذارِٖ
بإق ا ذذذذذَ الذذذذذدِر ال دٓدذذذذذٔ ق ازبمذذذذذال
ِاسب با اذارُ الذاا رٖ املّلذدٖ للعذرح
ي لّرٌا ا رِ ٗ باشبٓال:
ذذذذذذّك٭ ...ذذذذذذي وذذذذذذّر املسلسذذذذذذا
فذذذذذذذذذذّت ذذذذذذذذذذطعً ازبعذذذذذذذذذذًّ

ِ ذذذذذذذذذذىا ...برْذذذذذذذذذذأل هذذذذذذذذذذاط
ق ريذذذذذذذذذا

ذذذذذذذذذاح ال ىذذذذذذذذذًّ

ِ راْذذذذذذذذذذذذذذذا ...رِح مس ذذذذذذذذذذذذذذذٗ
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ٢ت بذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالٓد
ألذذذذذذذذذذأل ...حهٓذذذذذذذذ ذ اذذذذذذذذذذاحك
وشذذذذذذذذّاً ق ذذذذذذذذٓ ال ٓذذذذذذذذًّ
الّعد ٪بالس ا ٖ بّحدٰٖ تىطّٕ علذ٘
اوذذذدماه ا ٣ذذذا بذذذاسبلن الذذذإ ْ ذذذار علذذذ٘
الشذذاعر أً ْطالذذَ ِلكىذذَ اٛمذذا سذذافر٭
إلٓذذذذَ عذذذذأ اشبٓذذذذال املع ذذذذن با١وع ذذذذا١ت
املس ذ طٖ ِاملكشذذّفٗ عذذأ ل ذٰٗ ا لكذذج
رٟاٌا اا ٖٚي اهلٍا:
أوذذا ذذاعر٭ أٌذذد ٙازبمذذال فذذ٠ا ُ
فصعذذذذذ ذدٮُ للدٌشذذذذذذذٗ ال مذذذذذذذ٘
 ١تا كٔ ي هَٓ فه ذدرُ
للىذذذذذذّر هابٓذذذذذذٗ فذذذذذذ ْ ٢مذذذذذذ٘
أجعاوذذذذذذذذذذَ ضبذذذذذذذذذذراس لهلذذذذذذذذذذذٗ
ْىذذذذذدِْ ٙشذذذذذهع جعىذذذذذَ اذذذذذمٮا
لذذذّر ذذذا فذذذّت الشذ ذ ّر ذذذي ِاقذذذع
أ ذذٍن ٩ق اب كذذاراتٰ واٌذذدٖ ر ذذٍّٖ ق
اهذذا تٍذذٓمي علٓذذَ قذذّٖ جا بذذٗ مل اودذذٗ
اللذذذاٖ ال لّْذذذٗ بطاقذ ذٰٗ ِ اذذذٓٗ تلذ ذ  ٪إ
ال ذذذّر امل اْلذذذٗ أ ذذذاه اله ذذذريٖ م اودذ ذٰٗ
ر اْٰٗ عافٗ:
ِأ ا  ٪بذازبعى أملذس ٪ذا ىا
ه ا ػبذا س ٪و رتذٔ ق ملسذيت
021
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أٌىذذذا الدلذذذّس ت لدذذذج ِذبلدذذذج
صً العراش ْلّس حّل الشم ٗ
رت ٌىا ال ذ راٚلمثٗ اشبطذ٘
 ١ظذذذذا  ١أوذذذذدا ١ ٚذذذذي ِاحذذذذٗ
عذذاش ٩املسذذٓح ِ ١لسذذرفٗ حذذاٛل
ِ ذذذاا ضبمذذذد عذذذابر ق هٓمذذذٗ
ٍِْٓ بٔ لّت ػبلجا ي عذا
أوذذا مل أ ذذج سب ذ

ْ ذذا قٓذذا يت

ِرأْج ٪بالكرُ ازب ذٓن ر اذ َ
ِملسذذج ق لذذدرٕ ا هذذٗ جذذىيت
ألعٓذذذذج قاٛمذذذذٗ الىجذذذذّه ٣وذذذذ
ألعٓج فٓك ذع ال ذهاح صبرتذٔ
أوا ق اشبّاق ي جىاحك رْشٗ
ن طاِلج ةسا قّا ه رْشيت
اوعل ذذج وعذذس الشذذاعر ب ذذرْم ذذي
ا٧حسذذذذذا فصعطذذذذذج لذذذذذّرا لذذذذذاعدٖ
تعجٮذذذرت ق الّجذذذداً ال ذذذّر ازبٌّرْذذذٗ
املهاطىذذذذذٗ للمرٓٛذذذذذات املسذذذ ذ جٓهٗ للذذذذذرِح
بّ اعٗ ق اها ا ٣ذٓا" :ٚأرِاحذا لطٓعذٗ
مرْهٗ فٍٓا ا جابٗ ّ عٗ ملا ْذرا ىٍذا
ٌٔ ذرٮ حٓاتٍذا ِتلذكل ا٣رِاح أ اوذٗ عىذد
تلذذذك ا ٣ذذذٓا ٚضبهّ ذذذٗ ق تلذذذك ال ذذذّر
تٍْ ٠ذذذا إ ٌذذذاا الذذذرِح ا٧وسذذذاوٓٗ الذذذإ
قدرت لَ".
ٌ الشاعر " ٪ى ذّر" ذع دّلذٗ أًٮ
الشذذذذذ ذ رٌ ٩ذذذذذذذّ فذذذذذ ذيٮ إوذذذذذذذارٖ الّجذذذذذذذداً
باوكشذذذذذافاتٰ ىّعذذذذٰٗ ل ذذذذذّا ازٍذذذذذّل
ِامل لذذذذذّه بع ذذذذذا الّجذذذذذداؤ اشبٓذذذذذالٔ
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ِؼبٓلذذذذٍا رِحذذذذا ل ذذذذدها ٩أب ذذذذا ا جدْذذذذدٖ
بعاعلٓ ذٗٯ اشبٓذذال ِقذذد ه ذا ٩إ فاذذاٚات
ال ذذذذّفٓٗ ت ّْاذذذذا عذذذذي قٓمذذ ذٰٗ ذذذذرٍِٰٖ
ِ جذذذارٖ ق عاملذذذَ ف ذذذّل ٌذذذّ ِ ذذذي ق
رٟاُ إ ٌّْذذٗ طلدذذٰٗ أبدْذذٗ ِ .ذذا ألعاظذذَ
ِ اوٓذذَ ِجذذٌّر ب ذذم ق ذذاٛدُ إ ١إحبذذار٭
إ املطلذذذذأل ح ذذذذ٘ ق دارب ذذذذَ للطهٓ ذذ ذٗٯ
ِتّحذذدُ فٍٓذذا ر ذذي إ الّحذذدٖ ِحذذرر
هٓالذذذذذَ ِِجداوذذذذذَ ب ص ٓذذذذذدُ ال لذذذذذّْح
ِأحٓاوذذذا املها ذذذرٖ ل سذذذهٓ َ اشبذذذال ق
اتذذذذَ للد١لذذذذٗ علذذذذ٘ أوسذذذذج َ اشبالذذذذٗ
امل ىعسذذذذذذٗ إْداعذذذذذذا جبدلٓذذذذذذٗ اسباذذذذذذّر
ِال ٓاس .فر ّوَ إ الّحدٖ بٍاا املداه
املشذذهع بذذالدلأل ِا ٣ذذا ق لً قلذذأل ْى ابذذَ
إحسذذذذذا ٭ قذذذذذّٕ بال ربذذذذذٗ مربذذذذذٗ تىجذذذذذا
أٌذذدافٍا برمهذذٗ ال ذذريِرٖ ل ذ ّ ا ِأ ذذا
ْذذِ ٕ ٠ظٓع ذذَ حبر ذذٗ الذذا ي ذذي أجذذا
ا١و مذذذا ق برٌذذذٗ ال ااذذذي ذذذع السذذذر
ال مٓأل بٍاا الطمذّح إ ال لذّ ِال سذا ٔ
ذذذذذات ٩إلٓىذذذذذا ق ذذذذذاٛدُ امللٜٓذذذذذٗ بال ذذذذذّر
ِا ٧ذذارات اسبا لذذٗ ق إمياٚاتٍذذا ال لذذّ ق
ر ٟٙلّ ذذذٗ طب اوذذذٗ علعذذذٗ ما ذذذكٗ
قذذذا رٖ علذذذ٘ الذذذاِباً بسذذذرعٰٗ ِلطذذذ ق
الّجداً بالك اشبٓال ا١هطاقٔ:
ِحذذذذذدّْ

ى مذذذذذٗ ال لذذذذذا

فٓذذذَ ذذذرٮ الٓىهذذذّال ٌِذذذّ ْسذذذٓا٪
هذذذد الاذذذِّ ٚا هذذذٗ لذذذدرٕ
فذذذذهدل

ْ ذذذذٓش٪

ذذذذًّ مجٓذذ ذا٪

أوا باسبذ ٮ قذد ذلكج ِجذّ ٕ
مربيت رفِ ٜٔجرحذٔ الّلذّل٪
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شذذذذاعر الدلذذذذأل ِاسبذذذذاًّ ..اقذذذذ
وّْٓذذذذذذّٗ ِ ..اقذذذذ ذ ؼبٓاٌذذذذذذا ق ال ًِ
ّاُ ِ ّاق فٍٓا ا٧لرار عل٘ ال ل ذا
ق الىّر الإ تراُ اله ريٖ ِحبّ٭ اٛذن٭
عذذي اْذدٰ ذذي الىذذّر باو مذذا ق الٓىهذذّال
ا٣بدٕ فطمّح " ى ّر" طمذّح٭ إ ال لذّ
ِال سا ٔ عشدَ املطلأل.
فد ذذذٓدٖ (الدلذ ذ الذذذابٓح) ِق ذذذٓدٖ
(ارتعذذذاال ِرقذذذا )ٚو مٍذذذا عذذذا ٔ - 4229
ِ 4292ا ١ى ذذاً ق الر ذذاٚا ر ذذا ٚذذاعر
ِر ذذذذذذا ٚذذذذذذٓ ع ٢ذذذذذذٗ ِ ل اٌمذذذذذذا ق
ال ذذذذّفٓٗ طاب ٍمذذذذا فكذذذذرٕ ذذذذذذ تذذذذص لٔ
فلسذذعٔ فٍٓمذذا اله ذّ ٪عذذي املريذذا ا٣علذذ٘
ل٢ذبا بَ فٍٓما ا١رتعاال ِا٧بذاٌِ ٚمذا
حافل اً بال ّر ازبدْدٖ امله كذرٖ الذيت
اٮ ي ازرٮ ٯ
ا لكج ه٢لٍا بد
ِازسذذد هلمذذذا بىاٌٟمذذذا العذذ امل مٓذذذا
الدا ر عل٘ ا١تساال للشذمّل ِاسبسا ذٓٗ
الكّوٓذذذذذٗ ذبمذذذذذ ً٢أ ذذذذذلّس املعارقذذذذذٗ
ذذي هذذ٢ل الذذاات امل شذذذابكٗ
ِاملّاقذذ
باملّاذذذّال امل هٮذذذر عىذذذَ باوع ذذذال هذذذال
ْ ٠د ٪رْٟذٗ الشذاعر " ى ذّر" با ذ دعاَٛ
اسبذذذذذذس الشذذذذذذ ّرٕ املىهذذذذذذّٮ ق ّقعذذذذذذَ
ال ذذهريٕ ًِ٣ٮ اسبٓذذاٖ ق صبملذذٍا قاٛمذذٗ
علذذذذ٘ ال ىذذذذاقم ِال ذذذذراال فدذذذذد أبذذذذدال٩
ق أ ذذذلّس بىذذذا ٚال ذذذّرٖ الكلٓذذذٗ خبلذذذأل
ال ذذذّرٖ العىٓذذذٗ امل دابلذذذٗ ِإبذذذراٍ فلسذذذعٗ
اسبٓذذاٖ ِب ذذم قاذذاْاٌا ذذي هذذ٢ل ب ذذم
ا٧ؼبذذذذذذذذذذاٚات ِا ٧ذذذذذذذذذذارات ق أ ذذذذذذذذذذٜلٗ
ِت ج ؟.

ِالشذذاعر " ى ذذّر" شذذٍّر٭ بدّ ٓ ذذَ
ِِجداوذذذذذَ ِظلذذذذذج ال اطعذذذذذٗ مسذذذذذٗ ذذذذذي
السذذمات املذذ ٠رٖ ق ِحذذدٖ الهىذذا ٚالكلذذٔ
لشذ ذ رُ فالد ذذذٓدٖ و ذذذاك٭ رِحذذذٔ فرْذذذد
واب ٗ ي دبربذٰٗ إوسذاوٓٗ إٍاّ ٚقذ ٰ ذٓٮي
فرش ٩وعسَ علَٓ س ٓىا باشبٓال الذإ
ْىهذذذذع ٪ذذذذذي بذذذذذاطي ال مذذذذذا العذذذذ اتذذذذذَ
فا سذذذذج بال ذذذذّرٖ العىٓذذذذٗ ا٧ؼبآٛذذذذٗ
املشذذه ٗ بال اطعذذٗ حبٓ ذّ ْ ٪ذذدِ" :ارتهذذا
ال اطعذذٗ بال ذذّرٖٯ اهذذا ال مذذا الع ذ ٌذذّ
ارتها حٔ وا  ٝعي اواٖ العىاً ملّقذ ٰ
وعس ذٔٮ ذذٓٮي فلٓسذذج ال ذذّرٖ ق ال مذذا
الع ذ د ذذّ ٖ لذذااتٍا ِلٓسذذج ال اطعذذٗ
صبر اوعجار لاه للٍّ."ٙ
فدذّٖ ال اطعذذٗ ِحاذّرٌا ِاملىسذذالٗ
ق عر اتَ املارِعٗ ق اوٓذَ بالذد ٚ
ِال ذذذدت ِعمذذذأل الّجذذذداً ِق صبمذذذّال
ال ذذذذّر ازبآٛذذذذٗ الذذذذيت تشذذذذكا ال ذذذذّر
الكلٓٗ ب ٢قات كا لٰٗ هلا مجالٓاتٍذا
اشبالذذٗ امل ىاِلذذٗ ق جذذّ وعسذذٔ تىهذذع ذذي
اتٍا ِا ٣ذلّس ِجّ تذَ ل ذٗ ِلذٓامٗ
أ ٍمج إ حد ذهري بإمىذا ٚذ رُ بٍذاُ
ال ىا ٗٓٛازبمٓلٗ م ٗ ِلاٖ ْدّل (ّْ
ذذا ٔ الّٓ ذ )" :إًٮ الذذى ٮ  ١ميك ذي ٪أً
مي كل إ ١م ّْاتٯ رِحكل وعسذٍا ٌِذٔ
ى ّ ذذذذذٗ الدذذذذذٓن الرفٓ ذذذذذٗ املر ذذذذذٍّٖ ق
اهلك ىا اٍ٣ل ِهلذاا فدذد لذار لاا ذا
علذ٘ فٓلسذذّ العذيٮ ِا ٣س أً ْه ذّ ٩عذذي
اْريُ ق الهاطي أِ أً ْ ر  ٩تلكل امل اْري
ق تربذذذذذٗ الذذذذذىعس ح ذذذذذرا" حبسا ذذذذذٓٗ
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ازبمذذذذذال ِأ ذذذذذرار الّجذذذذذّ ِال ذذذذذّل إ
ازبذذذذذذٌّرٕ حبرْٮذذذذذٰٗ ِتلدآٛذذذذذذٗ ِ ذذذذذذعافٓٗ
بإْداعٓٗ اوع الٓٗ...
ِ ذذذذي أٌذذ ذنٮ عىالذذذذر ت مٓذذذذأل الذذذذّعٔ
الشذ ذ رٕ لدْذذذَ إتداوذذذَ الل ذذذٗ العروسذذذٓٗ
الذذذيت ذذذاعدت ق اط٢عذذذَ علذذذ٘ الريدافذذذٗ
ال ربٓذذٗ ِالريدافذذات ا٣هذذر ًِ ٙترمجذذٗ
فات ا ٩با٥هر عأ ات ذالَ ب ذمٓن حٓاتذَ
ِ رفذذٗ تعكذذريُ عّذذا هّٮلذذَ ح ذألٮ إطذذ٢ت
الدّ ٙا هّ ٗ ق الىعس ِبلّمَ أ ذا ي
اوج ضبرٮ ٗ أِ صبٍّلٗ ابدا.
ق هطابَ الع ِالإ ٌٓمىذج علٓذَ
الّظٓعٗ الش رْٗ ا ريمر٩الل ٗ بكماهلذا
ِعما ٩علذ٘ ذبّْلذٍا إ مرابذ ٰٗ بهريٮذَ فٍٓذا
رِحذذذا جدْذذذدٖ عملذذذج علذذذ٘ ا اذذذار
ال ذذذذذذذّرٖ العىٓذذذذذذذٗ السذذذذذذذٍلٗ الط ٓذذذذذ ذ ٯ
حبر ٓٮ ٍذذا ق ال شذذكٓا الل ذذّٕ فصت ٩ذج٫
فاتىٗ را ٗ ٛكريٮعٗ ت لذكل أحا ٓسٍا
اسبذذذذذارٖ بامل ذذذذذاؤ ِتسذذذذذٍن ذذذذذع ا٣و ذذذذذاه
املس ّرٖ ق ألعاظٍا ب مٓأل ا١وع ا١ت.
ِ مذذذذذذا أ ذذذذذذلعج ٪ذذذذذذابداا ف ذذذذذذص ري٪
ىج ف٠ا ُ باملّاجد
ال ّفٓٗ املّرِ ٗ
فش ىٍا بدّاُ الداهلٓٗ ِعمأل ا٧حسذا
باله ذذد املص ذذّٕ ا٧وسذذاؤ ِأ هذذا الر ذا٩
ل ذٰٗ لذّف ٮٰٓٗ حب ذٰٗ ذنٮ أاذع٘ علٍٓذذا ق
ِحداتَ الل ّْذٗ ِلذٓام ٍا قذّٮٖ املّ ذٓد٘
بى ا ٍذذذا املّزبذ ذٗٯ ق وسذذذٓ ذ ذ رُ ح ذذذ٘
رِ اوسذذذذٓ َ قاٛمذذذذٗ علذذذذ٘ تص ذذذذا (فلسذذذذعٔٮ
ٓا ذذذذذٔ ِفلسذذذذذذعٔ اج مذذذذذاعٔ) ِقذذذذذّٮٖ
ّ ٓد٘ اهطت بٍما عذامل الشذ ر ِالل ذٗ
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ٌِذذذده أ ذذذّار ال ذذذمجٯ الكذذذّؤٮ املٍذذذٓمي
علذذ٘ املّجذذّ ات ِهلّذذ ل ذذَ ذذي ذذاٮ
الشذذذّا ِ ٛذذذي أب ا ٌذذذا ا ٣آٛذذذٗ ِ ذذذي
مساتٍا ال جسٓدْٗ إ مساتٍا ال جرْدْٗ
ِ ا رِ اوسذٓ َ ا٣وريّْذٗ إ ١هذري لٓذا علذ٘
ك فٍذذذذذّ مل ْذذذذذدها عذذذذذامل ٩الىشذذذذذّٖ
لذذذ ذ ل
الشذذٍّاوٓٗ ق ِلذذعَ ِدبسذذٓدُ ِمل ْلذذ
الّلذذ ذَ ٩ال ذذذذاطعٔ بذذذذا أ ذذذذر ٙإ عشذذذذأل
اسبذسذذي بعلسذذعٰٗ باطىٓ ذٰٗ رِحٓذذٗ برمه ذٰٗ
جاضب ذٰٗ إ العذذرح بٍذذاا الش ذ ّر املم ذذاك
با١ف ذذاً ِامل ٢ذذح با ه ذذار حد ذذٔ
ِتلدآٛٮذذذذذٗ مذذذذذري ٪ع ٩ ٩لذذذذذٗ فذذذذذص رير ٩ذذذذذي
ا ٧ذارات اسبسذ ٮٓٗٯ املسذ عا ٯٖ للذّعٔ ب لذذك
ال ذذذذذذّر املك ذذذذذذٗ بذذذذذذالع ّ ٙل ّلٓذذذذذذد
الدٌشٗ ِال رابٗ ب لذك الىذداٚات الىشذطٗ
إ الريذذذرا ٚازبمذذذالٔ اشب ذذذ ْدذذذّل ق
ق ٓدٖ ( لم٘):
ذذِ !ّ٢حدذذذك مل ْكذذذي ٌِمذذذا
فلدذذد تذذراٚت
جذذاٚت

الا ذ ٘ ذذلم٘

صمجذذا ذذرِٖ ق

ذذر

جذذذذاٚت ١ِ ..أ ذذذذى٘ ِ ١أمسذذذذ٘
إط٢لذذذذذذٗ فٍٓذذذذذذا ربٓذذذذذذع ب ٢وذذذذذذا
ربطذذذّ فٓىريذذذر هطٌّذذذا الى مذذذ٘
حذذري ٙأتذذج ذذا ا ْرْذذد رٓٛسذذٍا
ذذذذن ا رأْذذذذج بري رٌذذذذا ظبمذذذذا
ٌذذذاُ الد ذذذٓدٖ ِاسبذذذدّْ عذذذي ف ذذذاٖ
مجٓلذذذٗ ا ذذ دعاٌا ذذذدْرٌا لكذذذٔ ْذذذرٙ
الشذذذاعر ٌذذذاا ازبمذذذال ا٧هلذذذٔ ...فطلهذذذج٫
را هلا فكاوج ٌاُ الد ٓدٖ.

دراسة يف شعر إبراهيم منصور

ِْدذذذذّل ق ق ذذذذٓدٖ أهذذذذر ٙب ىذذذذّاً
( ذذذٓمّوا)ِ ..اسبذذذدّْ عذذذي ف ذذذاٖ جا ٓذذذٗ
اوذذج رفٓدذذٗ للشذذاعر
إْطالٓذذٗ حسذذىاٚ
ِ٣محد امل رٕ ال ربٔ ق عربذٗ قطذار
ذذذذذي "ترْسذذذذذ ا" ح ذذذذذ٘ " ٓ٢وذذذذذّ" ذذذذذرِرا
مذذذا ْدذذذّل
بالهىدقٓذذذٗ لذذذٓ 4294
الشاعر :إوٍا لمذات٭ ٪م ّ٩ذدٗ ٌِذا ن
الد ٗ ..أق ط ب اا ىٍا ٣وٍا طّْلٗ:
ال ار :
ٌذذذاا أمحذذذد ..إوذذذا إبذذذرآٌن ...أوذ ذجٯ:
ٓمّوا....
الكذذذذذذًّ ٪ا٣ب ذذذذذذا  ٪ا٣وذذذذذذّار
رق ذذذذذج ٫رق ذذذذذذج رق ذذذذذذج
ذذذذذذذذا هلذذذذذذذذج ..٫ملذذذذذذذذا حٓٮذذذذذذذذج٫
ملذذذذذذذذذا جلسذذذذذذذ ذجِ ٫اب سذذذذذذذذذمج٫
ِاب ذذذذذذذذذذدأ اسبلذذذذذذذذذذن ازىذذذذذذذذذذًّ٫
ْذذذذذذذذذذذذذرق

فذذذذذذذذذذذذذّت الىذذذذذذذذذذذذذار٫

عربٓاً عبي ...أوجٯ؟!
إْطالٓٮَ٫
أطاٮ الى ٮ اِ٣ل بلعت ( ِ )!٢ل ذٗ
ا٧وكذذار ال جهٓذذٗ الذذيت ذبمذذا ق طٓاتٍذذا
أ ريذذذر ذذذي ىذذذ٘ خبالذذذٗ امل ىذذذ٘ الذذذإ
ؼبمذذا ٪املّافدذذذٗ ً٣ٮ إ ذذذارٖ ال جذ ذ ب٩ذ ذ ٩دت٫
شذذذ ذ ّوٗ بع ذذذذذا املّافدذذذذذٗ ذذذذذن لمذذذذذٗ
(ِحدذذك) ل ذذٗ الدسذذن ال جهٓذذٗ الذذيت ٌذذٔ
ذذذذدر دبمٓذذذذع الطاقذذذذٗ ل٨وطذذذذ٢ت عبذذذذّ
تع ٓذذا اسبر ذذٗ ِاو ذذار ذذا ذذٓصتٔ ب ذذد
فل ذذذٗ ال جذذ ِالدلس٩ذذذن
ٌذذات اللع ذذ

ذبم ً٢العطىذٗ امل ه ذرٖ ا ذ دا ا ل٦تذٔ
ال ّ ٓذذذدٕ الر ذذذٓأل ِأهذ ذاٯ الذذذا ي بىدلذ ذٰٗ
مجالٓذذذٰٗ إْداعٓذذذٰٗ إ حر ٓذذذٰٗ تكشذذذ
قدرٖ الدلس٩ن عل٘ ا ذ درار ٌذاُ اسبر ٓذٗ
با ذذذطاحٰٗ ضبههذ ذٰٗ متريذ ذا ٪رِعذذذٗ ا١وسذذذٓاس
ِالر اقٗ بدّلَ( :مل ْكي ٌِما) فذازباه٪
بع ىذذٰٗ ِهعذ ذٰٗ ِحاذذذّر ال لدآٛذذذٗ الهسذذذٓطٗ
لذذذ"ْكي" ِ ذذا ذبملذذَ ق اهلذذٍا ذذي ذرٮ ٮْٰٗ
كّٮوذذذٰٗ ق وذذذذّاٖ ال دذذذذا اسبا ذذذذا للشذذذذك
ِالرْهٗ ق ٍ اوٰٓٗ تص ٮسج ع لراال وشذلٰ
ب ال ٓٓا ِال ٓٓا ل اِ ال دا بإ اراتٰ
رِحٓذذذذ ذٰٗ أو شذذذذذذج ٌذذذذذذّ ١ب ذذذذذذد الرْٟذذذذذذٗ
ِاوكشذذا اسبدٓدذذٗ فصتذذج لع ذذٗ (ٌِمذذا)
حبدٓدٗ اشبعٔٮ الدا ه ذي اوسذجاه الهذاطي
ذذذذع العطىذذذذٗ ِاسبذذذذد ِقذذذذد ا ذذذذ صو
الشذذاعر ق الشذذطر الريذذاؤ بلع ذذٗ (فلدذذد)
ال ّ ٓدْٗ ال دٓدٓٗ بصًٮ ٌاُ الدا ذٗ مل
تكي ٌِما ٣وٍا قد تراٚت لَ أ ذاه عٓىٓذَ
جبماهلا ا٧هلٔ فدد تراٚت لَ رت  :رٖ
ق طبٓل ذذذذَ ِ اوٓذذذذٗ ق اسبدٓدذذذذٗ أ ا ذذذذَ
فلىى ر إ رقّذٗ اسبذرِ ِإْداعٍذا الىذاعن
(الذذذذذّاِ ِاسبذذذذذاِ ٚالدذذذذذا ِالكذذذذذا
الامريٓ )..ذ تهذّٲ ّ ذٓداٌا باف ذاً
ع ذذذٓن بذ ذ اسبذذذر ِاسبذذذر ِ ذذذا ْ٪شذ ذعٲ
ىٍما ي اعرْٗ.
إوَ ْ عٍا ه دٛا بذذ(جاٚت) ِازذٔٚ
ٌىذذا ٌذذّ ا١قذذطاس ِ ذذا ؼبملذذَ ذذي فاذذاٚ
ِ ١لذذذٗ ِرِعذذذٗ حر ذذذٗ ٍ اوٓذذذٗ كاوٓذذذٗ
باسباّر ا٣وريّٕ ازبمالٔ الىاعن امل ذرٕ
ِبا اذذذذار ازبمذذذذالٔ الىعسذذذذٔ ْه سذذ ذن٪
الشذذذذذاعر سبريتٍذذذذذا ال ذذذذذاٌرٖ ق عٓىٍٓذذذذذا
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املىسذذذكهٗ علذذذ٘ ِجٍٍذذذا بٍذذذاا ال ذذذراال
الذذذذداهلٔ ِعذذذذراا ا ٣ذذذذٜلٗ الذذذذيت جالذذذذج
خباطرٌذذذذذا فكذذذذذاً ٩ا٧حسذذذذذا وذذذذذهم
الذذ ذ عكري ِاسبذذذذريِْٖ .سذذذذ مرٮ ق ِلذذذذعَ
بدميّ ذذذٗ فذذذأل الذذذداها ازبذذذّاؤ ب ذذذدت
ِ عافٓٗ.
الر ْٟٗالاذ ٘ السذمّ ا٧طالذٗ
الربٓذذع الى مذذ٘ الذذىجن ال ذ الري ذذر
اشبمذذذذر الكذذذذره الدٌشذذذذٗ الىذذذذّر...
ألعذذذذذذاظ هلذذذذذذا ِحٍٓاِِق ٍذذذذذذا ِفاذذذذذذاٌٟا
ِ ّ ذذٓداٌا ل ذذٗ ر ذذٓدٗ ى ّ ذذٗ محلذذج
فىٓذذذذٗ عالٓذذذذٗ برف ذذذذٗ ال ذذذذاوع الذذذذإ عهٮذذذر٩
بال ٓٓا ِال ذّر الىهٓلذٗ ب ذال لذّق إ
السذذرٮ السذذذمإِٮ الذذذرابم ق ا سّ ذذذات
ِامل ّاجد بكش حدٓد َ ق ا٣وري٘.
ترا ٓهذذَ بصلعاظٍذذا ىسذذجمٗ علعذذٗ
ت داها ٪ق املّاّال م هٰٗ أعلي عىٍا ٌذاا
العاذذذذا ٚالر ذذذذإ ق ىطّْاتذذذذَ ٧ظٍذذذذار
الدٓمٗ ازبمالٓذٗ املسذ مرٖ املىهريذٗ بذ ىاْذا
ا٣حر ِا٣لعاظ ِالطا ٓ .
ِ ذذذذا ق ذذذذٓدٖ ( ذذذذٓمّوا) إ ١ا ذذذذدا ٭
لد ذذٓدٖ ( ذذلم٘) ِق ذذاٛد أهذذر ٙامللٜٓذذٗ
باملاذذمرات ازبمالٓذذٗ امل ذذدٖٯ ذذع ِجذذداً
ابأل علذ٘ الطا ٓذ ِال ذّر ف ذدرت
حّْٓذذٗ ال ااذذي بالل ذذٗ ِالل ذذي الر ذذٓأل
برمهذذٗ الشذذ ّر ل٢وكشذذا أ ذذاه الذذاات
ل٢ذبا بىّاٖ الرِح.
ق ذذٓدٖ حدْريذذذٗ قدميذذذٗ ت ّلذذ ذذذع
عذذدٖ شذذاعر فعٍٓذذا و مذذٗ حذذاً ألذذٓلٗ
ِفٍٓا ِجداً اسب ا٣لٓا ِفٍٓذا الدلذأل
028

الىعسٔ ِفٍٓا ال راال الكهري ب ال دا
ِال اطعذذذٗ ِفٍٓذذذا اسبذ ذ بذذذالدٓن ال ربٓذذذٗ
ا٣لذذٓلٗ ِفٍٓذذا الرمهذذٗ إ ال ذذالٔ فذذّت
آ ٣ا ٚالااٛلٗ .....
اب دأت الد ذٓدٖ بال ذار ِ ..ارذبذا
الشذذذذذاعر بصح ٢ذذذذذَِ ..الذذذذذعا ..داروذذذذذا..
ذذ ٢باملسذذ ّرات لٓسذذمّ فذذّت املرٛذذٔٮ
ِامللمّ فٓىدا الل ذٗ لذٓ طت اسبذّاجا
ِْسذذذذمح لل ذذذذّر امل ذذذذرٖ علذذذذ٘ اشبذذذذرِك
بذذذال ّا ق الّجذذذداً حبمٓمٓذذذٗ ا ذذذاٍت
بذذالدلأل ِال ذذراال ِا١اذذطراس فذذالكًّ٪
ِا٣ب ذذا ِا٣وذذّار قذذد رق ذج ذذذذ ب كذذرارُ
ٌاُ اللع ٗ ٢أ رات ذذذ ِملذا ا رق ذج؟!
رق ذذج ملّذذا هلذذج ِجلسذذج ِاب سذذمج..
فدذذد قلذذج ذذابدا ق ق ذذٓدٖ ( ذذلم٘) :أًٮ
الشذذاعر ٩ا ذ ما ٩الع ذذا املااذذٔ بإْداعذذَ
لٓ مذذا ٩إلٓىذذذا قذذّٖ املّقذذ ِجذذ٢ل الّقذذذج
ٌِٓهذٗ املكذذاً ِفلسذذعٗ ال ذذّرٖ الىعسذذٓٗ
(ر لق ٩ذذج )٫ذبمذذذا ىذذذ٘ الر ذذذاقٗ ِاشبعذذذٗ
ِالطاقٗ ِا١وسذٓابٓٗ ق اسبر ذٗ ِاْ٧دذاال
املّ ٓدٔ ِ ٘ ر ٩لق ٩ج٫؟
عىد الدهّل :ملّا هلج ..٫ملّا حٓٮج ..٫ملّذا
ج فٍذذاُ ا ٣ذذّاً قذذد
جلسذذجِ ..٫اب سذذم ٫
رق ذذذذج هلذذذذاا اسبذذذذس ِازبمذذذذال هلذذذذاا
اسباّر ِالع ىٗ لرِعٗ حر ذٗ ازبسذن
فلمٮذذذذذا هلذذذ ذج ٫ا ذذذ ذ داه مجٓذذذ ذا٭ هلذذذذذاُ
اللع ذ ذٗ ِ ذذذا ذبملذذذَ ذذذي فاذذذاِ ٚإؼبذذذاٚ
ِ ١لذذذٗ ِق ٌذذذاُ ا ٣ىذذذا ٚاب ذذذدأ اسبلذذذن
ازىًّ ْرق فّت الىذار ِلع ذٗ (اب ذدأ)
ْكم ذي ٪ق فاذذاٍٛا الكذذريري ذذي ا ٣ذذٓاٚ
اليت تىاه ق ذهات ِالذيت تى ذر ٪الل ذٗ
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املىا هٗ ِا رٮش اسبر ٔ ْ٧داظٍذا ذي
ٌاا السهات ...فا ٮ ٌاا الع ا باسبر ذٗ
فجذذصٖ ِبسذذرعٰٗ حبلذذن الٓد ذذٗ امل ذذراٯ
بر ذذاق ٰٗ ِاملىذذدفع ذذي ا٧قعذذال الكٓعذذٔ
لل الذذٗ ا٣وريّْذذٗ ِأحذذ٢ه الٓد ذذٗ ا٣وريّْذذٗ
صبىّوذذٗ فكٓذذ بٍذذا إ ا مذذدمج الىذذار
اليت ذبج الر ا ؟!.
ْسذ مرٮ الشذذاعر ٪بالّلذ ِال ذذراال
العكذذذذرٕٮ الىعسذذ ذٔٮ ٧حاذذذذار ازبمذذذذالٔ
امله سذذذذذن لٓ ذذذذذدأ ال ص ذذذذذا ِالدٌشذذذذذٗ
مذذذذذا ْرذبذذذ ذا٪
فريذبذذذ ذا ذذذذذع أح ٢ذذذذذَ
ِْىسذذذذاس ٪الدطذذذذار ..ح ذذذذ٘ ْ ذذذذا إ رِٖ
الد ذذذذٗ فٓدذذذذّل لشذذذذٓطاً الل ذذذذٗ!١ :
اهر ْ ٫ا  ٛفمٍاٖ لٓسج ي ربٔ...
إوٍذذا سب ذذٗ ال ذذذّل ِالع ذذا إوٍذذذا
سب ٗ زبن أح٢ه الٓد ٗ سب ٗ ق ا ٌاا
الذذذذا ٛاملطبذذ ذ هلذذذذاا ازبمذذذذال سب ذذذذٗ
إطذذذذ٢ت ذذذذار ٯ الدذذذذٓن ال ربٓذذذذٗ ا٣لذذ ذٓلٗ
ِالشٓن ال ربٓٗ الىهٓلِٗ ...اوطلأل ٌاا املذار
لٓد ا ٌذاا الذا ٛلٍٓ ٩ذر عذارٕٮ اسبذ
فٓك عذذٔ الشذذاعر عىذذدٌا مذذا ت لذذأل عٓىذذاُ
ىٍذذذا ِمذذذا ترتشذذ أ وذذذاُ ذذذي لذذذّتٍا
فٓى ذذذر الشذذذاعر ال ربذذذٔ ا٧وسذذذاؤ علذذذ٘
ٌذذذذذذاا الّ ذذذذذذّا الشذذذذذذٓطاً ِتى ذذذذ ذر٪
ا٣ه٢ت ال ربٓٗ.
ٌذذذاا اسبذذذّار بذ ذ ال دذذذا ِالذذذىعس
ْ م ذذذّر حذذذّل اله ذذذّ عذذذي ال لذ ذّٮ ق رِح
الشذذذذذذاعر ا٧وسذذذذذذاً الهذذذذذذاطي ِْداروٍذذذذذذا
باسبدٓدذذذذٗ الشذذذذمّلٓٗ الذذذذيت تكمذذذذي ق
ا ٣ذذذٓاِ ٚال ذذذّاٌر املرٓٛذذذٗ الااٛلذذذٗ ٌذذذاا

اسبذذذذّار ذذذذذذ ال ذذذذراال أهذذ ذا٩وا إ ّرِ ىذذذذا
ٔ ِأهذاوا إ
ا١ج ماعٔ الريداق ا٣ه٢ق ٮ
الدذذذذٓن ِالشذذذذٓن ال ربٓذذذذٗ الىهٓلذذذذٗ ْدذذذذّل
الشاعر ق ق ٓدٖ ( ٓمّوا):
ٓمٗذ قّ ٔ ع٪ارٕٲ اسب
ٓمٗذ أٌلٔ إ ذراه ٪ال ذ
الدرسٯ

ِرفذات

ذذذذ ٤ل ذذذذَ ب مذذذذأل الّجذذ ذدٯ ِرعشذذ ذٗٯ
ا١وع ال ح  ٩ذب ٮدأ ٩عي الشذٓن ال ربٓذٗ
ِأ ملذذٍا ب مذذأل اهلذذّ ٙا ٣ريذذر لذذدقا ق
هٓالذذذَ ال ذذذّْرٕٮ ِا٣قذذذدر علذذذ٘ إو ذذذاك
العاعلٓٗ الرِحٓٗ باسبسا ٓٗ املطلدٗ.
إوذَ ْلذ  ٩عذأ ٩ازبمذذال لذذري ٙازبذذٌّر
ِق أ ىذذذاٌ ٚذذذاا الّلذذذّك ؼب ذذذده ٪ال ذذذراال
ِاملىافسذذذذٗ علذذذذ٘ ٌذذذذاُ املٍذذذذاٖ بذذذ ال دذذذذا
ِال اْذذذرٖ بذ ذ ا٣هذذذ٢ت ِالشذذذٍّٖ بذ ذ
املذذذذذ٢ا ِالشذذذذذٓطاً فٓى ذذذذذر الشذذذذذاعر
ا٧وسذذذذاً ِؼبذذذذطت اسبلذذذذن فذذذذّت الىذذذذار
ٍِْذذذذذرس الذذذذذا ٛاهذذذذذا ال ابذذذذذات ٪ذذذذذريد٢
باشبٓهٗ.
ِق تذذ ذدرك ٌذذذذاُ الد ذذذذٗ الشذذ ذ رْٗ
اً ٩ي الطهٓ ذٔ أً ْسذ ما ل ذٗ ال ٓذًّ
ذذا ِ ذذي ذنٮ ل ذذٗ ال دذذا خبطذذاسٰ
ِالدل ذ
ذذذل سب ذذذٗ ِقذذذّال الع ذذذا :ملّذذذا هلذذذج٫
فاب دأ السل ٮ ي اسبلن ِهطاس إػبذابٔٮ
ق الّلذذذذذ ِال ص ذذذذذذا ِاوريٓذذذذذذال الدذذذذذذٓن
ِالشذذذذذذٓن ِهطابذذذذذذَ الّلذذذذذذعٔ اهذذذذذذا
اسبذذّار ْذذىنٮ عذذي لذذدت املشذذاعر ِقذذّٖ
ا٧حسذذا بعىٓٮذذٗ ل ذذٗ الشذذمّن ِال ذذالٔ
ِاع مذذر قهٮ ذذٗ اله ذذريٖ ِالرْٟذذا ق هطابذذَ
022
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ازبمذذذذالٔ با اذذذذار صبذذذذد ال ربذذذذٔ
ِأمسذذا ٚب ذذم ا ٣ذذا ي را ٛذذٗ ازبمذذذال
ف ذذأت ٫ق الذذى ٮ ل سذذ درٮ اذذمي ٩أ ذذرار
ألعاظٍذذذذذا ِت جلذذذذذ٘ ال هدرْذذذذذٗ الشذذذ ذ رْٗ
٧بذذذذذذذذذرآٌن ى ذذذذذذذذذّر ق ك شذذذذذذذذذعاتَ
ال ذذذذذّْرْٗ الرا ٛذذذذذٗ ِق ل ذذذذذٗ ا١واْذذذذذاح
ِلذذذٓامٗ الر ذذذا مشذذذٍدْٗ السذذذذكًّ
ِاسبر ٗ ِالأٌٗ اليت تع ذا بٓىٍمذا
ِْ هذ ٮٓي ٪ل ذكل ذذي هذذ٢ل اسبر ذذٗ اللّوٓذذٗ
املذىسذذذذذذذابٗٯ ذذذذذذذي الطهٓ ذذذذذذذٔ الرِ اوسذذذذذذذٔ
ِالكشذذذعٔ ال مٓذذذأل لل ّالذذذا ذذذع ال لذذذّ
با ٣ذذذذذا ِالعذذذذذرح بال ذذذذذمج ِال ذذذذذّت
بذذال طش املريدذذا بالشذذّت املمذذاِك بذاسبريٖ
ال م٘ الداهلٗ إ سذاحات ال ٓٓذا
٧بذذذذداال ال ذذذذّر ِاللّحذذذذات املك ىذذذذاٖ
بالد١١ت ِا٣وّار ِأ رارٌا.
ِقذذذد أ ذذذٍن "إبذذذرآٌن ى ذذذّر" ذذذع
ا ٣باِ ٚالشذ را ٚالذاْي عالذرُِ م اربذٗ
ا ١ذ مار ال ريمذذاؤ ِ ّْلذذَ ِا ١ذذ مار
العروسذذذٔ ِِحشذذذٓ َ ِ ذذ ٘ ِ ٩ذذذي ذذذَ
بصقٍ ٢ن إ هرِك ِطذر اا ا١و ذداس
العروسٔ بإ ا ٚالرِح الّطىٓذٗ ِإ ذارٖ
ال ّاط سب ٮ الذّطي ِا٣رش ِال شذىٓع
بال سذذلا عذذأ الش ذ ر ِاملدذذا١ت ِاشبطذذاس
السٓا ذذذٔ ِاملّاقذ ذ الدّ ٓذذذٗ إ قلذذذّس
بذذذذذذارال رآٌذذذذذذٗ ا١و ذذذذذذداس
الشذذذذذ
ِ رآٌذذٗ ذذا ذذي ْ مذذا ذذَ ِْسذذاودُ
ِْدافع عىَ فذدعا ِعمذا علذ٘ تدّْذٗ رِح
اسبرْذذٗ ِا ١ذذ د٢ل لذذد ٙعا ذذٗ الشذذ
خبالذذذذٗ عىذذذذد جٓذذذذا الشذذذذهاس ِال مذذذذال
ِالع٢ح ِ ٘ لل درس ذي ل ذٗ الىذا
511

بإ هالذذذذَ ب ذذذذم ا٣لعذذذذاظ
ِل ذذذذٗ الشذذ ذ
امل داِلذذذذذٗ ِالسذذذذذٍلٗ إ هطابذذذذذَ الىريذذذذذرٕ
السٓا ٔ ا١ج ماعٔ.
فذ ذه ٪م ٪ال ريمذذذاؤ ملذذذا ف لذذذَ بّطىذذذَ
ِب ٪ذذم العروسذذٔ ِ ذذا ذذاً ذذٓع لَ ق
ِطىذذذَ ح ٮمذذذا علٓذذذَ الهذذذد ٚبإ ذذذا ٚرِح
اسبرْذذذذٗ بذذذذالريّرٖ لل ذذذذرر ِا ١ذذ ذ د٢ل
بإ را ذذذَ أٌمٓذذذٗ ِقذذذع املعذذذر ٖ ِاه ٓارٌذذذا
بد ذذذذذ ٰد ِ ذذذذذذأا عذذذذذذي وعسذذذذذذٓٗ ت ذذذذذذاؤ
ِت ذذذدِِ ٙاعٓذذذٰٗ ل ذذذداٌا لكىذذذَ مل
ْذذىس ٩اتذذَ ِأ بذذَ اشبذذال بذذَ فدذذد ذذاً٩
ذذ ذ ّفا بالل ذذذذٗ ِالل ذذذذٗ الشذذ ذ رْٗ الذذذذيت
ا ريمرٌا ا ريمارا هالا كّىَ الّلذّك
امل ازبمالٓذات ق هطابذَ ِال عذر
إ
الل ّٕ امل مأٌ ع الّاقع ِال جربٗ.
"إبذذذذرآٌن ى ذذذذّر" ذذذذ املدالذذذذٗ
م لذذذذ أوّاعٍذذذذا ِأجىا ذذذذٍا لكىٍذذذذذا
اوذذذج قلٓلذذذٗ ِمجذذذع بٍذذذا بذذذ الااتٓذذذٗ
ِاملّاذذّعٓٗ ِبذٓٮي أفكذذارُ فٍٓذذا بّاذذّح
ِعذذذذده تكلذذ ذ ٰ ِ ذذذذا دالذذذذَ ق الّافذذذذد
ازبدْذذد (ا ٣س اسبذذدّْ) الذذإ ب ذٓٮي أوذذَ
ذذّرٖ علذذ٘ ا ٣س الدذذدْن بكذذا املذذَ إ١
فذذذاال عذذذي ٌذذذاا املذذذّرِأ ال ذذذالٔ ِتهٓذذذاً
ذذع رُ ِلذذّ١ ُ١ه عذذج ال ربٓذذٗ ِاوذذد رت
إبذذاً ا ١ذ مار ال ريمذذاؤ ِعذذرش ٩زبٓذذا
الشذذهاس بذذصًٮ الّافذذد ازبدْذذد لذذٓس ذذٜٓا
ِا٣ها بَ لذٓس عٓهذا بذا ػبذ ال ذدّْ
ق إطار الددْن.
ِ ى ذّر ِاحذد٭ ذذي أِلٜذك الشذ راٚ
الاْي ْ شدًّ ا٣رش ِالذّطي ِا ٣ذٗ
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خبالٗ ا ٣ذٗ السذّرْٗ ِ ٓذ !١؟ ٌِذا
املى مذذذذذذذذذذذٔ إ السذذذذذذذذذذذّرْ الدذذذذذذذذذذذّ ٓ
ا١ج مذذاعٓ فكاوذذج ذذّرْا ٌذذٔ املذذ ٠ر
ا٣قّ ٙفٌّهٍا رُ ف ىذ٘ بطهٓ ٍذا
ِ اجٍا ق رُ الّط الدّ ٔ فّلّدت
حذذ ذ ٮ ا٣رش ق الدلذذذذّس ِِلّذذذذدت ودمذذذذٗ
ِ ّرٖ ِحددا علذ٘ ا ذا ِو اجذَ ا ٣بذٔ
ْشذذٍد ٪بذذالك ذذي هذذ٢ل و ّلذذَ الذذيت
هلذذذذذذد فٍٓذذذذذذا رجذذذذذذا١ت الذذذذذذّطي ِب ذذذذذذم
الش ذذٓات ال ارؽبٓذذٗ ِا ٣كىذذٗ ِر ذذاٚ
الشذذٍدا ٚق الهلذذداً ال ربٓذذٗ ح ذذ٘ املذذرأٖ
ال ربٓذذذٗ ه ٮذذذٍا بد ذذذاٛد أف ذ ذ ج عذذذي
حجذن ذهري ذي ا١وع ذا١ت ِعذي لذراال
ت ٓدٕ بدلأل العروسٔ ِتهٓاً ذا ذاً
للمذذذرأٖ ق ب ٢وذذذا ِتارؽبىذذذا ذذذي كاوذذذٗ
ِرف ذذٗ ِ .ذذذاً "إبذذرآٌن ى ذذذّر "حاٍ ذذذا
ذذذلها ق ّاقعذذذَ دبذذذاُ قاذذذاْا ِطىذذذَ
ِأ َ ْ ٠ي بصًٮ ا ٗ ٣السذّرْٗ ق حٓاتٍذا
قذذذذذا رٖ علذذذذذ٘ ربطذذذذذٔ ذذذذذا ال ذذذ ذ ّبات
ِال ّاٛذذأل ب طّرٌذذا السذذرْع عذذأ الذذا ي
ِالّقّ ق ِجَ ذا ذدٰ ؼبذاِل الىٓذا
ىٍذذذا ٌ ً٣ذذذاُ ا ٣ذذذٗ ٌذذذٔ الذذذيت أبذذذدعجٯ
اسبذذذرِ ِ ٩أعطذذذج امل مذذذّرٖ حاذذذارتٍا
ِ ذذاً ْ ٓذذ علذذذ٘ ذذذا د ذذذر ِجا ذذذد
ِؼبذذارس ذذاٮ فا ذذد ٣وذذَ ؽبذذاٮ ب ذذّاًٍ
ا ٣ذذذذٗ ِعىذذذذد " ى ذذذذّر" ظبذذذذد ال ذذذذدت
ِا٧هذذ٢ل ح ذ ْس ذ دعٔ ر ذذٍّ ال ذذرس
ِأبطذذذاهلن ِ ذذذدوٍن الذذذذيت اوذذذج عذذذذا رٖ
بالدّٖ ِاسباارٖ ِالعذرح فٍذا ٌذٔ ٍوّبٓذا
ِتذذد ر ٌِذذا ٌذذٔ محٓذذدٖ ِازبىذذّس ٌِذذا
ٌٔ "ازبدْلٗ"....

ٌِذذذذذا ٌذذذذذّ "ضبمذذذذذد" ٌِ ذذذذذا ٌذذذذذن
اشبلعذذذاٌِ ٚذذذا ٌذذذّ اسبسذذذٓىي ِتلذذذك ٌذذذٔ
قذذذذرْش ِ ذذذذربٌ ..ٚ٢ذذذذا ٌذذذذن العٓىٓدٓذذذذًّ
ِال رس السّرًٌِّْ ..ا ٌنِ ...قد ت لذَ
الكريري ب ٢الشاه ّرْا شأل.
"إبذذرآٌن ى ذذّر" مٓ ذا٭ ق طرْدذذٗ
الذذذ ذ عكري ِحسذذذذذي ال ذذذذذاِت ِاشبلذذذذذأل
مٓا ِ عاعا ذع
ا ٣بٔ عىدُ إحسا
الّاقذذذع ِقذذذذدرٖ علذذذ٘ ال ذذذذهري عذذذي ٌذذذذاا
الّاقذذذع مسذذذ ّْات عالٓذذذٗ ْ جلذذذ٘ فٍٓذذذذا
إبداعذذَ املذذّحٔ ِاملر ذذد لذذَ ِأ ذذلّس لذذَ
منطذذذَ اشبذذذال مدّ ذذذات الرْٟذذذٗ ِعمذذذا
الا ي بذالىعس امل رقذٗ لل رْذٗ املرتهطذٗ
با٣ه٢قٓات ِالسلّا العطرٕ ف ٪ر بَ:
لذذذٓس ىذذذا ذذذي مشذذذىا ِترا ذذذ٘
عىذذذذذد أع ذذذذذاس سذذذذ هد ما ذذذ ذن٫
أ ذذذذيت أ ذذذذيت لذذذذمّ ا ِرفاذذذذا
ِالذذع ٔ ِقعذذٗ ال هٓذذد حبذذا ن٫
ْدذذذذذّل " ى ذذذذذّر" ق ق ذذذذذٓدٖ (وذذذذذّر
ر ٙازاٌد الشذٓ لذا
ازب )ٚ٢ق
ال لٔ:
هرجذذج ٩ذذذي الكذذذّن املدذذذد

ذذذاٛرا

لٓطٍذذذذر ذذذذي ل ذذذذاه رج ذذذذَ الد ذذذذر
ع ذذرت٩

ذذرِه ال ذذهح و مذذ٘ ر ذذذالٗ

تذذذذذصوأل ق إبذذذذذداعٍا الع ٓذذذذذٗ الاٌذذذذذر
متاِجذذذذذذج الذذذذذذدوٓا ذذذذ ذ ّبا

ذذذذذذريٖ

فمذذات ذذّك الشذذر ا الشذذاط ٝال ذذ ر
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ذذذذذّرٖ

طرْدذذا هالذذا ْ ١شذذهَ ا٥هذذرْي ِبدٓذذج
ا٣لذذالٗ ال ربٓذذٗ بذذالرِح ِالطهٓ ذذٗ تدمذذدا
تعكذذذريُ ِتذذذىري لذذذَ الطرْذذذأل إ الذذذطاأ
الإ لكَ بكا لدت ِ عافٓٗ.

ٌىذذا الطلدذذٗ اٌ ِ٣ىذذا بذذرعن العجذذر

محا رِح ا٣جٓال السذابدٗ برِحاوٓذٗ
املص ّر ال ربٔ ِالعكر امل جد ِحذا ٘
عٓذذًّ الش ذ ر ال ربذذٔ بذذه م ذذي ال جدْذذد
ق بىذذذا ٚالد ذذذٓدٖ ال ربٓذذذٗ ب ذذذعل قّاٌذذذا
٧حكذذاه ال ذذلٗ فٓمذذا بٓىٍذذا بلطاف ذٰٗ ِ ِت
ِضبهذذ ذٰٗ ِوهذذذذا ق ا١وذذذذد١ال ِال لدآٛذذذذٗ ق
ال ذذهري ِ مذذا قلذذج ذذابدا إً الشذذاعر
"إبذذرآٌن ى ذذّر" اوطلذذأل ذذي الااتٓذذٗ إ
املّاذذذّعٓٗ ٍِاِك بٓىٍمذذذا عذذذا أ  ٙإ
حر ٗ ق ال مأل ِالسطح فكا ا قالَ
لتٰ ذذذذي ا٣عمذذذذات ِرا ذذ ذ ٭ فٍذذذذّ لذذذذلد
ِحٓذذذّٕ ِلذذذا ت ٌذذذاُ املااِجذذذٗ أ ت إ
لذذراال ق ا٣فكذذار ِال ذذٓامٗ ِال ذذابري
لىاِعذذذذذذذَ لل جدْذذذذذذذد اذذذذذذذمي رِح الل ذذذذذذذٗ
ِع٢قاتٍذذذذذا ِلذذذذذٓ ٍا به ذذذذذريٖ حذذذذذررت
الّجذذداً ِاشبٓذذال سبر ذذٗ ْ ّالذ فٍٓذذا
ال ذذٓ ِا ٣ذذطّرٕ ق تر ٓهذذٗ ضبههذذٗ
سكّوٗ باملرٓٛات ِالّقاٛع.

ٌىذذذذذا ّْ ذذذ ذ ق عهذذذذذَ ألذذذ ذ

لذذذَ اهلمذذذٗ الشذذذماِ ٪ٚالّقعذذذٗ الهكذذذر
ذذلطاًِ ٪اللٓذذا حالذذك

ٌىذذا لذذا

رلالذذذذذذ َ اٍ ِ٣مارْذذذذذذذد أ ذذذذذذذيت
بٍا ال د ٗ ا ِ٣بٍا اودل السذ ر
ِْدّل ق ق ٓدٖ أهر:ٙ
عذذذار علذذذ٘ ذذذا ذ ذ ٰ أً ْ٪دذذذال بذذذَ
قذذذد عذذذاقر الذذذال ح ذذذ٘ لذذذار إ اوذذذا
ِق ق ذذٓدٖ (الذذا ر ٙالريذذالّأ) ق
ر ا ٚازاٌد الشٓ لا ال لٔ ْدّل:
إؤ أمذ

ملذي

اوذج رلالذ َ

أِ الرلالات إ راقا ِإرواوا
قال العرظبٗ ق كىًّ هاو ٍن
ق دلٗ الدرً لذار الشذٓ أجعاوذا
ِ ذذذذذذي هذذذذذذ٢ل و ذذذذذذّل ى ذذذذذذّر
ِدبرب َ الش رْٗ امل أٖ عي تّترُ خبٓذال
راٛذذذذذع بٍذذذذذٔ بالل ذذذذذٗ الىدٓذذذذذٗ ال ذذذذذافٓٗ
املك ىذذذذاٖ باملدالذذذذد امل داهلذذذذٗ بشذذذذٍّٖ
العذذذذرح ِاسبذذ ذ الطا ذذذذٔ حذذ ذ الذذذذرِح
وس دلٮ ِوشري إ ّاقعَ العكرْذٗ فدذد
تذذذذص ر بالرِ اوسذذذذٓٗ ِأهذذذذا ىٍذذذذا ِتذذذذص ر
بال ذذذّفٓٗ ِأهذذذا ىٍذذذا ِتذذذص ر بال ىآٛذذذٗ
ال ربٓٗ ِأها ىٍا ِقرأ ال ٓارات الطارٗٛ
عل٘ الش ر ال ربٔ ِأها ىٍا ا عٓدٰ
ِلذذامَ بل ذذَ ِأ ذذلّبَ ٕ الطذذابع ال ربذذٔ
ِادباٌذذَ الع ذ ا٣لذذٓا ِاه ذ ل لىعس ذَٯ
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ا ذذذ ذ لٍن ازبدْذذذذذد با ذذذ ذ ريارٖ الل ذذذذذٗ
للجذذذٌّر ل ّلٓذذذد ذ ذ ّر هذذذال ِا ذ ذ لٍن
الدذذذذدْن ِا ذذ ذ ارُ لٓ ذذذذري ٌذذذذاا الشذذ ذ ّر
طهٓ ٓذذذٗ ق الذذذّعٔ ِجذ ذاٚا ذذذي وسذذذٓجَ
ل٢هذذذطات ِال ل ذذذا ق وذذذّاٖ ا ١ذذذ دا ٗ
٧بذذذراٍ الشذ ذ رْٗ ِلذذذّرٌا امل شذذذّقٗ ذذذي
املّ ذذذذٓد٘ بالىاعذذذذٗ امل الٓذذذذٗ ال ّاقذذذذٗ إ
ال جدْد.

دراسة يف شعر إبراهيم منصور

ِق ٌذذذذذاا ذذذذذاً ٓلذذذذذَ ِ اوذذذذذج
حر َ ك ملٗ عبّ ال جدْد ق رُ
الذّط ق الر ذذاِ ٚق املذرأٖ ِالطهٓ ذذٗ
ْدّل ي رُ الّط :
ٌذذاا الذذطاس ٪تذذراس الشذذاه لّوذذَ
وسذذغ العذذدا علذذ٘ ال ذذارْ ألّاوذذا
عبي ازبراح

مىا حر مرب ٍذا
ماوذا

ِازبرح أعمدذَ ذا ظذا
ِْدّل:

ِإ ا أوجٯ الهدْلٗ ْا جدْلٗ
ِق الر ذذا ٚق ذذاٛد ذذريريٖ أق ط ذ
ي ق ٓدٖ (لّ ٗ الىسذر) الذيت قذده هلذا
بٍاُ الكلمات:
" ذذررت ٪بٍذذا فذذإ ا الّحشذذٗ ِال لمذذٗ
ر ٙأرب الشاعر اشبالد
ِال مج
ودْن ضبمد"
ج ٮ السذ٠ال ٪علذ٘ ذاابح هلعذيت
ٌا ذي بداْذا ر ذع ق

ِ"جّإٍ" إلٓك ع ٭
تسكي هل  .....ال ّرٖ ِاملى ر
ِْدّل ق ق ٓدٖ (ٌِ ) ال٢ت:
ملا ٌاجرت ٪جبع

قد ج

عبّ أقالٓن الاات

ِال ىكهذذذذذّت طبذذذذذٓن ق قروذذذ ذٗٯ
ِأ ا  ٪بذازبعى أملذس ذا ىا
ه ا ػبذا س ٪و رتذٔ ق ملسذيت
اا اشبانٲ ي ال٦لذِ ٝالذرٟٙ

أمحا أ ّارٕ ِح ارٕ
جرحٔ فرحٔ قٍرٕ

ص اتٔ

ملا أحبرتِ ٪قلج ٪راعٔ ر اتٔ

عأ ال ذّه علذ٘ جىذاحٔ ذٍدٗٯ
اال اشباذذذذنٮ ٌذذذذدْرُ ٌِدْلذذذذَ

ٔ أعأ فّت الا ي ا٥تٔ

أرمىٲذذذذَ اتذذذذٔ ِ اتذذذذك فاو ذذ ذجٯ

ِق املرأٖ ِالطهٓ ذٗ ْدذّل ق ق ذٓدٖ
(ْا جدْلٗ)
ىج ا

الَ

ٍرجاً٭ أوجٯ أحٓ َ ا٣لالٗ
ي ظبّه رق ج ًِ م٢لَ
ِ ِ٠

ر عج ح ٘ الريمالٗ

عىد ا افرت ق أحداقٔ ٌالَ
ِر الَ

ذهيت

ح ذذ٘ ال ذذدْ ١ ٙرتذذدٕ أع ابٍذذا

أوداح ٪لد ٙػبط ظ٢ل ا٣لّات

عكي٭ أوجٯ ِ ا

ا ةّ ٔ ا دالَ

ِْدّل:
ٍِْٓ  ٪بٔ لّت٭ ػبلجا ٪ي عذا
أوذذا مل أ ذج ٫سب ذ

ْ ذذا قٓذذا يت

لعر ٩الٓدْي هرججٓ ٩مٗ وا ذك
أِ ِجذذ ذد ٩لذذذذّق ٍْذذذذٓن ٪خبرقذذ ذٗٯ
ع

اليت أحرقج ٪قال عهّرٌذا
ّوّا الشرارٖ ِا مرت ذ ليت

511

العدد 5102 / 185- 180

ٌذذذذاا الٓىهذذذذّال الّجذذذذداؤ امل ٠ذذذذس
سبر ٓذذٗ ال ذذٓامٗ الل ّْذذٗ امل دذذده علذذ٘
الّقذذذج املل ذذ علذذذ٘ وعسذذذَ ْرفذذذد الذذذرِح
بشذذ١٢ت الدميّ ذذٗ املىدممذذٗ ذذع الّجذذّ
فذذذرق ال ذذذراال املد ذذذدٕ ال ذذذاطعٔ ق
ال مأل املذاِرا ٔٛالىعسذٔ عشذٓأل ا٣بدْذٗ
الذذإ ت ذذدر عىذذَ ال جربذذٗ العىٓذذٗ للشذذاعر
"إبذذذذذرآٌن ى ذذذذذّر" ٌذذذذذٔ حالذذذذذٗ عذذذذذده
ا ذ ذ درار فا ٣ذذذلّس الذذذإ ارتاذذذاُ قذذذد
ت ذي اسبر ٓذٗ
تلدٓىاُ لّرا بإ ذارا ٰ
ِال جد ِاسبّْٓٗ ِالرمهذٗ ق ال شذكٓا
الل ذذذذذّٕ لكا ذذذذذا ال جربذذذذذٗ ب ىالذذذذذرٌا
الل ّْٗ امل ىّعذٗ املى جذٗ ذي طاقذٰٗ اهلٓذٗ
بدميّ ذذٗ ال جذذد ال ٓٓلذذٔ شبلذذأل ِإ ذذارٖ
ا ٣ذذلّبٓٗ املر ذذٍّٖ ق الذذىعس الطال ذذٗ
إ ال ذذذرر مل اودذذذٗ العذذذرح الذذذدال علذذذ٘
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اسبر ٓٗ فازبمذا الع لٓذٗ ِالطا ٓذ
ا٧وشا١ ِ ٗٓٛلٗ الهىٓٗ ال ذرفٓٗ للكلمذٗ
ق أمل و ّلذَ تد ذى اللذاٖ فذ
فذذذرل تىذذذّال الهىٓذذذٗ اْ٧داعٓذذذٗ ِال دىٓذذذات
الشذذ رْٗ م اودذذذٗ اهلذذذٍا املىذذ لل ذذذّر
املهاطىذذذذٗ للمرٓٛذذذذات ف جذذذذد ا ٣ذذذذلّبٓٗ
ِت ىّال.
الشاعر "إبذرآٌن ى ذّر" سذكًّ٭
ق و ّلذذذذَ بٍذذذذاا ا١و مذذذذا ٚالدذذذذّٕ إ
الشذ ر ِالشذ رْٗ بٍذذاا ال ذذراال املشذ ًّ
بذذا٣مل ِالعذذرح ِالدٌشذذٗ ِا ٣ذذا ِالرمهذذٗ
بٍذذذاا ا٧حسذذذا الدذذذابم علذذذ٘ ال ذذذّر
املىجاٖ ق عامل ال ٓٓا املىهريدٗ ق عامل
ا١غبطذذا ذذع اله ذذريٖ الهاطى ذٗ فّلذذا
ب ذذذذد دبربذذ ذٰٗ رْذذذذرٰٖ إ تّ ٓذذذذد اتذذذذَ
ب جسدُ الرمهٗ ق ال لٓاً ِالسمّ.

حممد أمحد الطاهر *
هيير اياُ يدم ييدال كييا الييدطعما مبقو ي

مييد

د ييد اخعزالوييد

اائ ييدب سيفويفيياذل ٍه ييدب يتْ طامب ي ف مييا د يا عزك ي ف يوهييا مب ه يدم

احل ي و يمبةييملم الر،ق يدوب ييوهييا عييرلل يمبز ،يدو ل يخلييماب ُ ييمْل ا ي ل
نعصرا الحمالد يف النهاُدو.

ـــــ اإليـــُا٘ا ـــخى بـــحيخِ خ رّـــٕ
َاإلجـ ـ لك ـ ـئك َ ٚـ ـ اآ ـــخ٘ َاا ًـــخ
ا ـ ـ ِو ابـــُا ذمـــجً و ـــو جـــئ َ ـــهً
ســـَُِٕ إنـــٌ ِ حبـــٖ خاظـــُِ َا شـــحُ
ا ٓ ال ِ ُىا إال هلل تعـخ،و َيـئ اةجـٕ
َاالذمهخ٘ا ا ثخهل إال طـ ئا ـو ااظـُِك
َاإل جـــخَك ذّـــقا اـــخلكُ ســـحُا إجـــ الِ
آال ً
ــــ ــّص ثجث ـخِ ى ت بــُىك برحــٕ نــخٔ
بُىك ا ُم اامحرك فقُ ِ ُىا َ زاِ بررِٕ
ََ ــــــزاِ بظــــــًخ ٔ ََرــــــخ َ ــــــزاِ ثــــــَُٔ
ا رب ــخىكو َ ررــخ خنــُ املــرٔ ا ــخ٘ َ
تب ا ُ عٕ إن اَاِ خ يُ اخ ما َ اس شـ ما

برحـٕ ا زنـخٔ َ اـُلا برحـٕو
بفقـرا٘
انًخ انع خضا منُذجْا َإ ُاثْا ا فوك
ا رَاْٙو َيُ تؼُِرا ََاْٙا عـ ػـرفْ
جؼرك ألذُاثو َجُ تب ااؼُػـّٕ
ا فر ِــٕ ّجــُِك تب ـ ا برحــٕ َي ـ ا جــُيرا
نظرِـــــٕ االنع ـــــخضك شـــــَُد ُ ـــــختع
*
/ا ُفٖ سهٕ /1791
ـــــ ما احلّكـــخ ارِـــٕ ا هظـــؤ ااَ،
ب خت ـ و فًّــخ ش ـُك ا ؼــراِا ا ملجقــْ
سرٔ ْ خجٍُ َ سرٔ ْ ـرٍٔو َيـُ
اامنــــُذدا ا ــ ـ ٓ ــــخى ســــخُٙاِ َِفهــــخ
* حمخ ْ َََا ْٙسَُٓ
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ا عر ــــْ ثخ ــ ـِٕ َا شــــَُٓ خػــ ـِٕو َيــــُ
ط ئ و طـ خل ا جـخِ ك االج حـخثْ
ا ــــ ٓ ِــــ اٍ َثـــــز ك َجـــــُ ٍا االســــ عحخَا
خفـــٕ راذبـــٌو َيـ ـ ا ـــخ
َ ألسـ ـ
طــخَك إ ّــٌ ا ــُ َُا فــرد ســبّحخى ا ملب ـ
تقُميــٌ ا تاتــّلو ا شــبص ا ـ ٓ جــخ٘
خم ـــزالِ ألذـــُاث رفـــا َاِـــٕ ا ـــُ وو
ا ٓ خى ُِى ا خت َ ُػب ٌو ا ـ
خنُ ترس ا سريك راذئك ا عحئ ا رَاٙـْو
انمل اـخِ ـو احلج ــٕ ا شـر ِٕو ف خنــُ
ا بحــــخ َاشحــ ـئا طــ ـ الِ ــــو ا ؼــــَُ
ا جّخنّــٕ َا ؼــرمٕو شــخ قِٕ فب ـِٕ ــو
اب ا خت و ظ ئ ِظر يحٕ ا قخَئ
فّح ـُا نفش ـٌا فــخث ِ ــا ذــُاثٍ َا ّ ـٍٕ
ِ ُقا عرفٕ تفخػّبًخ َنًخِختًخ
ــ البناءُ الفين الروائي يف العنل:
ال ــُ ــو ا ـ ري ى اا ِ ـ ك ســًّئ
ا ِ يُ ػرفْا حرضا اجـئك ى ِ ـُىك
ََا ّٙـخِو ــو ي ـ ا اشخن ـ دمــُ ى احلــُاَ
فرا ا عحئ اـُ يّـز وسـبُ اةقـ ك
ا ؼــرفْو ا ـ ٓ ِــُذْ ـ خ ه ــخٙخك َى
ًخو ف خى َ هخِ ًحخِ ـو
ى ِؼ كرحك
َ ــخى ا رَاِــٕو َى ى ِشــْ٘ ذ ــ إ،
مجخ ّـــــٕ ا شـــــر ا رَاٙـــــْ ا ــــ ٓ ـــــخى
هشححخِو ج عُاِ ثو اال الك ا حـئك ا ـ ٓ
نظًٍُ ع ااثحخلك اا ّٕ فًُ ِتك
ا ملخ ــٌ احلرِــٕ ا ملبقــٕ فــ ِ ــُ ئا
حـــخ عــ ك ُااــ
ذــ لأ َ ذــرامأ
ملــخلك ََاِــٕ ا عــخَ شــبحخى َطــُٓ ــئ
ِتك ألذُاث سفّهٕ سرييخ
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َاــُ اسـ يُم ا ختـ ا ذّخنـخِ ا ب ــٕ
ا جشــّملٕ ا شبشــٕو وســبُ فــ ك ـــ .رأ
حخ ص  11اذ ِقُلا إ ـرايّ ُ ِبعـو
بحـخ ذؼـُنخ ا نـخ فقـراِ
ُ يخ عّظٕ
ِخ ْ
َ ونٌ اَُا ا فقـري ى ِ عـ ك َِظـقٖ
ّو ـئكو َىك ى مـ ك ـٌ ى مبـ ك برظــٕ
سعخ ٔ إنًخ ذَُ ا ذـ مك ا فقـرا٘و احلبـ ا
خحلــ ك /إ ــرايّ َســخَِٕ /ثظــ ا ســهخ ئك
ا قح ـ ك ا ـ ذ ــرت ؼــَُيخ اشحّبــٕو
ـ ك نُ كًــخ
َرُســّقخيخ ا ع ــٕو ا ـ
ا رَاٙــْ َجعــئ طيؼــّختًخ خٙهــخ ٍ ذّـِٕ
ـــ .رِٔ هلـــخ َجُ ايـــخو فُػـ ـ ك حمًـــخ
َذر ختًــخ ــا عبــًخ ــو ـ لك تعخَنًــخ
َػــراثًخ تــخَِٔ ــرٗ َاــُ شــُ
ا ُاا احلحّحّٕ إل رايّ َسخَِٕ
ـــــ قـــُ جـــخَ ك ا ـ ـ ِ ا ذـ ـئك ثقـــُٔ
ا رَاِـٕ ــو ــئ ا قخ ّــُ ا ََُ ــٕو َا ـ
مل بــــ ـ اػــــــرخ ًخ ســــــُٗ ا ه ــــــُ
َااشــراىو فــهظ ك ـٌا ا فؼــّرٕ ج عــُاِ
ـ ـئك راذـ ـئك
ثـــو ا جعثـ ـرك َا حـــزقكو
ا هـــُِك ا شـــر ٓو فـــخ رايّ ا ا ـ ـ ٓ ِبرـ ـ ا
عخٙب ـــٌ إ ،جهـــخىكو شـــج ةـــّ ك احلّـــخٔ
َت خ ّفًخو مل ِظفا ٌ تفُاٌا ثبٖ شـخمأ
ّجقــٖ اشخ عــٕو َِــتك ذجّج ـٌا ســخَِٕ
عُك ى َطفخ عخِ و طًُ ا عٕو ؼـُِر
اك ا قخَئو ممـخ جعبـٌا طـرِ خِ َطـخيُ
إ جـــخ ٍ ثبـــٖ ـــخ مـــُثاو َ ونـــٌ َا ك ى
ِ هرــــٖ جخنجــ ـخِو َِــــتك بقــــخَئ فرػــــٕ
ا قراَك

رواية زناة ما بني الواقع واملوسيقا واخليال

ّ ـُك ى ا جمل ـئك ا ــرايّ ك ــخ ِبج ـقا ى
ُاا اشنبك إذ تقُلا ـٌ
خي لك ا قخَئ
ذجّج ٌا سخَُِٕ ترُِنْ ثظّقِٕ م َجِٕ؟
فّحّجًخُ ئ َجِٕ َ خِ اَال ٓ
فت ا ثبٌُّ فبه زَدك اآى
ــــــ ال مي ــــه ِــــخ ســــخَِٕ فــــخ زَادا
ش ّٕ َ.جرئ
ــ إذاِ ترُِنْ ثظّقِٕ
ي

ا خي ؼرا ا ه خٙخك

َ تشـــخ٘لك يهـــخُ ـــخذا ـــخىك ا جملـــئا
إ ــرايّ ا ججخنــخِ َســـبجّخِ ثبــٖ ــ ٍ ـــخ
ََ ـٌا ثــو ّــٌ ــو اــٍُٔ َثزميـٍٕ َال َٓ
خذا اؼُك ا خت ك و ََا٘ ذ
ــ مطابقةُ اخليال بالواقع:
يُ ا زادا اسبُ ا عحئ ا رَاٙـْ
اٙــرٔ ال ّــٍٕ
نــخٔو َاــُ جــخ٘ك ا عهــُاىا
طخ بٍٕ ئ فرا ا عحئك ا رَاْٙو فًهـخك
ثهخَِو بملًرك َا هجئك َا يثبُ إِخضأ
ََا ــــُتًخ َ َا ــــٍُ َ ثحــــراىكو ا ـــ ٓ
اَتبٖ ى ِ زَدك سـخَِٕ ا ـ لحـئ جهّهـخِ
ــو ِــريٍو َال َٓ ــخذا ب ـ ا خت ـ ا
َ ـ حمخ حـٍٕ ػــفٕ ا عحُ ّــٕ ثبــٖ ـئك
ملخ ٌو م ى ئك ا هشخ٘ ثـخيرا ا ذ ـٖ
ْ حخ اخل نخ بُّى
ــ َإذا خ نظرنخ إ ،تؼـرفخ ملخ ـٌ
ا ــ ـ ِو مل ت جــــُل ذ ــــٖ ت ــــري ا ز ــــخى
َا ــخىو ــئ ثبــٖ ا ع ــص ــو ذ ــ و
دمُ ى ا خت ك اُ ترك ملخ ٌا ُِاجًـُى
ؼـــريي اة ـــُمك ونفشـــً و َجعـ ـئك ـــو

نفشـــٌ حمققـ ـخِ ػـــرفّخِ َيهـــخ ِـــرب ا تـــو ريا
ًه ٌ ؼرفْو َ خػـِٕ ثهـُ خ ِ ـُىا
طــخيُك ثّــخ أى َ طــخيُاِ برـ ك ا عــخمك حــخ
اةخ حــــخ ثبــــٖ جرميــــٕ ثهؼــــرٍِٕ
يّز إذراق ُاخك ا ج ٚا شـَُِ
جهــخى َ ق ــئك ا ــجع كو ــخ فــخا ك ــٕ
ا ظر بشـَُٓ ا ـ ٓ مل ِجيـئ ُِ ـخِ ثبـٖ
طـــقّقٌ ا بجهـــخنْ َا عرااـــْ َمل ِـــنب هلـ ـ
ــــخمك اؼــــُّٔ
ّحـــِٕ َاذــــُِٔ َ ــــون
ا ظخثرك ا ؼًُّنْ ُِنخ خى ِـّفو ُجًـخِ
ٌا بفبشملّهّ ُ
اذؼـــَُي و اذمـــُي و اا بـــُي و
نرِـــُ ى نـــرٗ ـــخ٘و فعهـــُ خ َٗ ـــخ٘
ترتـــخحا نفشـــْ َػـــفٕ ا عهؼـــرِٕ يـ ـ ٍ ال
تظحئا ثحُمك ا بجهخنّ َإمنخ عبً
ا قخ ــئ نــرٗ ى ا ختــ ك ِعــر ا
ئك خنٍٕ َتفؼّئأ اّق و ا قـَُك ا ـ ٓ
جخ٘ك و ْ جَُد َ طـف ثبـٖ ثخٙبـٕ ا جملـئك
ا ظر ٔو ف ًهو ا عخٙبـٕ ـخ عّع ا رِّـُ
فّ ْ جَُد ا ٓ َجـُك يـ ٍ ا عخٙبـٕ
.نشــخِ ُذُتـــٌ عـــُ ى يـــخجرك َال ٍا إ،
ا ر
ا ــر ا ا ـ ٓ ِعــر ا ا خت ـ ا جّــُاِ
جخثـٌا َذقــٍُ ا ــُف ك ثبــٖ ا عر ــْو فًــُ
نبقـخٍ
اُ ثـخغ ّـهً َثحـئك عًـ و ـ
َاُ جخ٘ ؼَُ نخ قـٕ ثـو َااـا رِـرو ال
ِشـــخَٓ حلظـــِٕ ـــو َاٙرـــٕ ا ـــُ و َِـــ
شــخَ ٌٙفّقــُلا ثــو ــْ جــَُدُ تعب ـ ــُ
جــَُد ــتا بُتــٌ ا ـ َػــٖ ى ِــُفوك
فًّخ
502
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ـــــ َ ـــو ا ختـــ َ ـــئك تقهّـــٍٕ
عبهــخ
َذرفّـٍٕ ََِـ ذخ ــٕ اإلطـفخقك ا ـ
ملخ ـــٌو ـــو ـــ لك
نعّظاـــًخ ـــا عـــ
تـــُذرد ااذـــُاثو ا ـ ـ تقـ ـ ا خ جملـ ـئك
إ ــــرايّ ّعــــّعك ا جُيّحّــــٕ ــــو َســــا
ُا ًــــخ ا قخػــ ـ ا جريَتّــــٕ ا فــــخ رٔ
ذّقا ِعحئا نخ الِو ِؼَُا َ ِرب ا َجًـخِ خ ـر
اػــرخ ا ــخلكو َ ــوى ا خت ـ ك َا ك ى
ُِةـ ك ػــَُٔ ىك اإلنشــخى ــو مؼـئك ثبــٖ
ــئك طـــٍْ٘ خفـــخىكو فًهـــخك اٙحــخِ ـ ـوا
شج ا ا ـُفاكو سـُا٘ ـخىك ا عـٕ ا ـ
لؼــئا ثبًّـــخ َِ ـــخ َ احلـــر ا قــ َٔ
ا ـ ـ تـــوتْ م ُ ـــخ ُاٙـ ـ كو ِاظكـــرِا
ا ق ئا فًّخ ثبٖ اهلُِٕو َا ال ِشب ا هًخ
ذ ٖ ـو ِبـ ك ا جـخ ك ثبـٖ نفشـٌو فًـخيْ
طــــــقّق ٌا ا هقّــــــٕ ا ملــــــخيرٔ ا ملخ جــــــٕ
ِ ؼـــخ
ا َُســـٕ ا ّشـــُثّٕو ت عـــر
ــو ّبــًخو ا ـ ٓ ــٖ َ ػ ـرك ثبــٖ فعب ــٌ
ـــخمك اسـ ـ جخَكيخ ََفبـــًخ ا ـــُا ٙك ـــٌو
ّــــ ـ ال َيــــــُ ا ــــــو ذــــــُ اا رِــــــخ٘
ا ّبّظــّخَِ و ّؼــج بفـخِ ُا ــٍُ اخٙــُاِ
ّبّظّخو جُ َذبٕ االن قخم َا جرـق ثـو
اشــخنْو َيهــخ ِؼــَُ هــخ ا ختــ يــ ٍ
ا فُةــٖو ثبــٖ نًــخ ن ــخدا جّع ـْا ا ــخ
ــخىك بر ـ كو َإمنــخ
احلــرَ و ذّ ـقا ال
ِجقــٖ االن قــخما َا ق ـئا ســُّ ا ُا ـ و َيــُ
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اا ــ ـرا ا ــ ـ ٓ تظــــجثُ ــــٌ إِــــخضاو ممــــو
اِ ؼــجًخ َي هــُ هــٌ ا هًخِــٕو ــُال
ى ا قَُك اُ ُِك تؼفّٕ احلشـخ ثـو
رِـ تفحـريك سـّخَتٌو َمل ِظــو ى ت بــُثك
ُِايخ َذشهخِ فعئك ا خت ا يـ ٍ ا ه ّحـٕو
َى ى ِبرـ ـ ك اشـــزا٘ك َا عقـــخ ك ررجُ ـــٕ
ملبــٌ ســخَِٕو ا ــ تزَجــُ ــو ا بّــُنريك
ثحــراى ــْ ةــرِخمو َيــْ لحــئا فــئ
إ رايّ و َ ونهخ خم جرميٍٕ ثقـخ ٍو
َرــخ َا ك ا ختــ ا خ ّــخَك يــ ٍ ا هًخِـــٕ
ّحــــُك ثحـــــرٍو تخَ ــــ ِخ ـــــٌ ا فرػـــــٕ
ثركو و ل ي حمجُ ٌ سـخَِٕ ى
ـئك ـخ ذـُثكو فًـئ
ِعُ ك هلخ ملبًـخ َِـ
يُ احل ا ا ٓ َا ٍ ا ختـ م ى ةـّ ك
نف ـصك ا خت ـ َة ـ ملٌا ألذــُاثو ا ـ
تُ ـــُ ثهًـــخ نًخِـــخ ا ســـرِعٕو ػـــخ هخ
ؼٍٕ ا عٕ ا ثُ نخ ثبًّخ ه ا ُإِ
ذـ
ا عحئك َذ ٖ اجئك نًخِ ٌو فُجـُ
تشرثخِ ِريك ربَأ ب خت ََرخ خىك ـٌ
َ ٓا خ را سّحّجهخ ثهٌ
ا هًخِـــــٕ اــــــُلا إى
ـــــــ ــــــه
ــخى ا خِشــتَ ا جــخَِكو
ا رَاٙــْ ا ــ ِ
اخ ك فرإ ا زنخٔ ئك ًخٍَٔ فو ُِك َ جخ ك
َإى يــُ تعــ ك ثخ فّــٌ ا هًخِــٕو َا ــ
يهُّا ى تملُلك َي ُك ثرك

معني محد العؿاطوري
لعل الؼارئ لدووان "قبل الغروب بدمعتني" لألدوب والشاارر

حمؿد حادوػ وشاعر باان افنادتارات الشاعروة مؽؿـاة يف داخؾا
الا

دااا

لااقس بالضارورة تن وتاؾؾاافا رـػاوان ااوري بال ااؿ

وؼااا

ورةوااة ةااامتة ونظاارة اقبااة ااار ؾؿاحل ا ا ػعؿااة بااا ـني

والوجااد والوطـقااة وحلشااعل يف وجاادان ا تؾؼ ا بشااؽل ان ااقاب

حلعااابو وةااػقة دققؼااة قاال حلواجاادها يف معاااي ا لػااا ا

بالطروؼااة وافدااؾوبص خاةااة وتن الصااور الدفلقااة الاا

ؽقااة

ادااتطا

الشااارر تن وب اار بفااا ا راااب الشااعر بػضاااو ا رحااب وا وداا
حبقااج جعاال ا تؾؼاا و ااتؾفي ماا لاادن الشااعر ؼاتااة ماا نااو

خمتؾا،ص وقاد وظا بعا

الؼارا تن الشااارر وتاا دماو الوجاادان

والوطـقة والشعور العاطػ مبا تق الغزل بعؿل روحلقينص ولؽا يف

اإلطار اإلبدار

لدو مضؿر وتق الرةوة الـؼدوة دارس متعاددة

وهو وذهب ا تبعد م ذلا

بؽا،وص و ا ف ت اون مت قازا اا

ت ـ ا اااذا الشااارر ماا حمبااة وحلؼاادور والاا
انتزارفا م خمقؾ

دااو

ترؿاال رؾاا

وتحاول جاهادا رماي ارا ايف بعادق الؼادرة

رؾ الولوج يف مي الطاتح باإلبادا تن احلعامال ما نا

برةوة ذاحلقة انطبارقة.

رارد
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لقددك نددُٕ عل ددد ح ستىددك ِددكٖ ٘
ِدل ٛإبكع ٗ ،ٛشعحٖ ٌ ،ٛسدٗ ،ٛعٌمىد ٗدٛ
ومٍدددكم ٚودددَ رددد٦ه إ دددحع ٓ مددد ٜإ ددددم
قٟ٦دددك ٔم عٌحٖدِٗددد ٛضدددكه بٕ دددٕ مدددٜ
شددددد حٖمْ عةعىقددددٔ ٛعةػحقدددد ٛعلددددك٥٥ه
ٔعلبٍٗدد ٛعلينٗبٗدد ٛلم ددعح عذتددكٖي ٔعوقددد
وددَ رإعضددْ ضقددكٖي ٌددم شددعح ٙىددن
وكٌٕددده عذتكعودد ،ٛقٗددي قدددً ب ددكع
مٖٕعٌدددْ /قبدددن علػدددحٔد بدددكوعمف ٔ /دددٕ
ٌدديض٘ مدد ٜضقددكٖي ٖ٣دد ٛبدددلعٍٕعُٔ ،لكددَ
ك علكٖٕعُ غدي دٍَٗ عةم ٍدحعه ودَ
وكعفع ٔو خخده ٔأزٖدح علح ددا عةدكٔٙ
ٔ حعخ ع٥ط ده ٔموٕع عٖ٥ددؤ ٜعلىكدد
ٔع٧وّددددده عذتحعٌدددد ٜمدددد ٜأ ٔع فمدددددحعه
عنبدمِي بد م ّدمِي مفد دد دَ ع٥
ٔعلعددح ٔ ددكع لِ ٬دددد عةددٍلي وددَ مٔه
ندددؤ ٝل ٨دددا بعبدددّد حبٗددد ٛقٗدددي
نٌٕدددن عٌعكد دددد دددمبٗد مددد ٜعلِٕدددكٚ
مددددٜ
ع٥بكع ٗدددد ٛلددددك ٝعل ددددد ح ،فٍمددد
نح ددددْٗ علقددددكٖي ٔفٗددددْ وددددَ عل حعغددددده
عهلٕعٟٗدد ٛعةمعمقدد ٛبجددٌّ ٛمٕ ددْ مُٔ عِددٛ
ٔع ددددمكدٌ ٔ ،ٛعُ بعٍٗددددْ ضتددددٕ عل ددددى
علمٕعودد ٛمدد ٜوددد ٌددحٔ ٝطٍددْٔ ،قبددن أُ
ضددٕمع ع ٥وٕٗطّددد علةِبٗدد ٛعلسدددطعٛ
ذ موعدددمف ٔعِدددك ٚإ عل دددح علدددحمٞٙ
ٔعلىدٌٗددد ٛلمكِ ددد ٛع٥بكع ٗددد ٛعلد د طدلدددن
ضيو٦ضّددد ِمدد ٜندددمه علكوعدد ٛأُ ضكددُٕ
علجٕ  ٚعلمعبريٖ ٛدَ رمدإ إبدكع ٘ شدعحٙ
ٖ ٥عح عل د ح نٗا ميدحُ بدف ِدحٔ
950

نمىدضدددْ ٔ دددٕ ٓ علد د ضمدددحعِي بدددك٥٥ضّد
لكْٖ ٔضحٌٕ ضتٕ ع٥رم ٦علٕعقع٘ بسدبّٛ
قكِد عٔ٧ه علٌٕكعُ عٌ٫سدٌ٘ ٔعلعددط ٘
ٔعٌ٥مىد ٘ ٔعلٕطين...
استهالل العتبة النصية:
عفممح عل دد ح ستىدك ِدكٖ ٘ مٖٕعٌدْ
"قبددن علػددحٔد بددكوعمف" علٕعقددع ِددٕعل٘
أ بعف قجدٗكٔ ٚأنىدح ودَ ودٟد ٔ ٛدحَٖ
ّ ٛوَ علقاع علٕ د ِٔدٕ ددم دَ
عحتدم علكمددد علعدحد ددً  4102دىَ
مسددم ٛعل ددعح ،قٗددي أ عم وددَ ع ددمّ٦لْ
علعمب ٛعلٍجٗ ٛمحدن ودد ٖحٖدك ٌىدحٓ بعبدإ
أزعِددددريٓ علبد ددددقٔ ٛع ددددعد ٖ٣دددد ٛددددحٖعٛ
ردط  ٛب شعدع ردا بدْ ٖدكه بٕ دٕ دَ
ددددٗدقْ إشددددكدلٗده
علعٍددددٕعُ عيفىددددن
وقدفٌٗٔٔ ٛكعٌٗ ٛومعكم ٚفٗقٕه:

قبن علػحٔد بكوعمف
ٔ ٍك أٔه و ح دمفمْ
مٗن
ٍِٔٗىد معِىين عةسدٞ
مُٔ ٌّّٔد
مقن عشٕعق٘
م ٜشبدنّد
ِم ٜبكٗن
ٌسم ح وَ علعمب ٛعلٍجدٗ ٛعةسدمىك
وٍددْ إط٦لدد ٛعللّددٕ ببددٕ ردددا عذتدوددن
شدددددٍَ ددددددنَ علقمدددددٕد ٔعلعقدددددٕه،
ٍٖٔإ ٙذلك علبٕ م ٜك ٝ٣ ٚوٍّد:
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 - 0علسددددع٘ ضتددددٕ وٕعنبدددد ٛعلينٗدددد
علبٍٕٗ ٙلمقجدٗك ٚعذتكٖىد ٛبدلمٍكٖدك
ٔعلمٍكم بدلجٕ ٔ ٚعلك٥لٔ ٛعةٕ ٗقد.
 - 4علمعددبري بدلك٥لدد ٛددَ و ّددًٕ عرددم٦
عل عح بف عةد ٘ ٔعذتد ح.
 - 3ضعددددكم وجددددك عل ددددعح ٔوحٌددددْ وددددع
ضامعدددده ع٧بعددددم علىقدفٗدددٔ ٛعلٍ سدددٗٛ
ٔعٌ٥مىد ٗ.ٛ
 - 2علػٍدٟٗددددددٔ ٛعةدددددد٤وحعه عرتد ٌٗددددددٛ
ضحنٗ علقجٗك.ٚ
ٍ - 5د ددددح شددددعحٖ ٛفٍٗدددد ٛفبدددد ٦ددددَ
عل ددددخٕا ٔع٥قٍعددددٔ ،ٛعذتكدٖدددد،ٛ
ٔعذتدددددددددكً ٔعلجدددددددددحعع ٔعذتدددددددددٕع
ٔعذتبك ٛعلبٍد ٞعلك عو٘ ٔحتقٗدإ
علمكدون.
نةلك  ٥ميكَ عُ ٖسمٕ ض كريٌدد
عُ عل ددد ح ضبددىَ مٖٕعٌددْ شددعحع  ِ٧دددمٓ
ٔمشمددددددْ بديفدندددددددٔ ٚع٧رٗمددددددٔ ٛعلقددددددٗي
ٔعة ددددددِٗئ ،علمقدلٗدددددك ٔعلجدددددٕ عةدمٖدددددٛ
ٔعلحِٔٗدد ٛعٌ٥سدددٌٗ ،ٛببٍددد ٞفددين وددك ٔ
ٍٖبع وَ عةمع ٛعدتىدلٗ.ٛ
إذع بعددددك ع ٥ددددمّ٦ه بددددكأ بقجددددٗكٚ
بعٍدددٕعُ "عِم ددددٔ "ٞع مفّدددد ب ددددٞعه وىدددن
"ضسددمّىف بيٌّددد علقجددٗك ،"ٚوددي "قدلددن"
علدد ٖقددا ٍددكِد علقددد  ٢قمددٗ ٦فٗ ددعح
بيٌػدً شتمم ٔ ٛذلك ِف ٖقٕه:

ٖقٍٗد أٖمك ذعه ع حتده
ضسري ٔقميب ٖسري وعك

ٌىحضك احع ققن مودٟ٘
ٔ ىكع ضٍد ٗن أُ أمجعك
ٔآوحه أُ ع ا ٗك نىدٌد
ٔعغىض ٗين ن٘ أمسعك
ٖةنح علٍدقك ستىك بح ٙعلعٕعٌ٘
د د ّ:24 ٛ
م ع دددمْ "علقدددٕ ٔعلدددٕضح"
"ٔةد ندُ عل عح ٖجٗ علابددع ٔع٥رد٦
ٔعلسمٕك ف ُ عجملمىع ح دُ ود ٖبدم إ
إظّد أفعده عرتري ٔعلمبدِ٘ بّدٍِّٗ ،د ٥
غحعب ٛعُ ٖمَّ عل دعحع ٞضقحٖلدد ٔودكِد
بممك ع٥فعدده ٔضعحٖحِدد عجملمىدعٌّ٧ ،دد
ض ددددكن م ددددد ٔعقٗدددد ٛوددددَ م ٔع علددددمً٣٦
ٔعلمكٗا وع علٕعقع"...
ٖٔمدددبع علٍدقددك علعددٕعٌ٘ بقٕلددْٔ" :فددإ
ذلك ٥بك ٔعُ ٖمجدحل علسدح ٙودع علعمدين،
ٔعةبىح وع عللدِح فٗكُٕ علٍدضَ عحتدمع
أوٍٗدددددد دددددك مدددددٕ علابٗعدددددٔ ٛعجملّدددددٕه،
ٔبدلمددددددل٘ ِجدددددٗم ٛعةٕقدددددا نمدددددْ ِددددد٘
عٌ٥سدٍدً ٔعلمدٕعزُ ٔعةجددذت ٛوٍلٕودٛ
ددددمٕنٗٔ ٛفكحٖددددٔ ٛأر٦قٗددددٔ ٛعِددددك،ٚ
ددٕع ٞأندٌددن ضمددك عةجدددذت ٛآٌٗدد ،ٛنىددد
ِ٘ علع٦ق ٛمبلدِح علابٗع ،ٛعً نىدد
ِ٘ ولدِح ٦قده عجملمىعده بعبدّد
بدلبعض ع٩رح"(...)0

إذع ِددف ٌٍلددح إ علمجدددحل علددةعض٘
ٍددك عل ددد ح ٌ ددعح تىددده ٔضدد٦زً ٖ٣مددْ
عل كحٖدددٔ ٛعلىقدفٗددد ٛعةعدددو ٍّدددد بدل دددعح
ِف ٖقٕه :
955

العدد 9055 / 149- 145

ٔآوحه أُ ع ا ٗك نىدٌد
ٔعغىض ٗين ن٘ أمسعك
ع ددمادع عل ددد ح عل جددن ددَ ددد
عيفسٕ ده ٔمردٕه دد علميودن علٍ سد٘
بعقدددن فٗدددْ ودددَ عدتدددكه ٔعلىبدددده ٔعةٕقدددا
ٔعلمٍٕٖح ٔعلبّدي دَ عٌػددً شتمم د ٛض دعح
بدةٕ ٗقد علكعرمٗٔ ،ٛشدػ ْ ل ٦دمىدع إ
وقدوده ٔعلٍػىده ذعضٗٔ ،ٛذلك بدلبعك بدف
فبددددد ٞعلٕعقددددع ٔعةمخٗددددنٔ ،لعىددددحٍِ ٙددددد
عل دددد ح أِسدددَ عرمٗدددد علق مددد ٛعل دددعحٖٛ
قكضّد عةمكدوم ٛعبادد بدف إٖقددع عةسدري
ع٥فيع ٘ مٔ ٚ ٕ ٜعقعٔ ،بف علمّلدٛ
علمٍحٖكٖددددد ٛلٌ٦دددددكودُ بعدددددد عةٕ دددددٗقد
علسدددددنٍ ٛشتٗممددددْ بعددددك عُ ٖددددكرن
كُٕ دون ٖٔ كن دةد لٍ سْ ِف
ٖػىددض ٍٗٗددْ لٗسددىع وددد ٖحٖك...بعٗددكع ددَ
دددددددٍَٗ عةم ٍدددددددحعه ٔعةدددددددكعفع ٔأزٖدددددددح
علح دا...ومجدذتد ٔوم٦زود ٌٔكعٌٗد.
ٖحنَ عل د ح بعك وسددٌ٦ه ذعضٗدٛ
ٔذتلدده ٌٔكعٌٗد ٛضدٍي دَ ضعمقدْ بددد٧
ٔعلٕطَ ٌدقِ ٦ىًٕ ٔآ ً٥ود أ ٝودَ مودد
لبٍد ٞعٌ٫سدُ ٔعلٕطَ ،دد رد بٕشٕشدده
علعٍددددا ومدددديو ٦بىقدددد ٛعلجددددىٕم ٔع ٫عم،ٚ
ٌدفّدددد ٌ سدددْ ٔض كدددريٓ أودددٔ ٦طٍٗدددد
ضد خيٗددد أُ عةكدددُ علددٕطين ٖػم ددْ معٟىددد
ِدددددكعٟإ عيفبددددد ٛعلٍددد ددٟح ٚدددددبري ضددددديو٦ه
علسددددكُٕ عهلدمٟدددد ٛمددددٌ ٜددددحع علٕعقددددع
ٔعلىقدفدددددددٛ
مبدددددددحعِي عٌ٥مىدددددددد ٞلددددددد٨
ٔعةٕقددا ،لددمّ ِددده عٌحٖدِددده م٥لمددْ
959

عةيعنى ٛبف أ ٌِٕ ٛعل حعشده بقجٗكٚ
فحعش ٛفٗقٕه:

وٕن ٮ علمٗن بٍ سًٍّ٘
ٔ

ريِ ٚبٗب

ٕمعٞ

قميب ٖممّا بدلبٗد
ٖمقدطح عل حعش ِدباد
فٕ

حٖحٙ

ضمكعرن وٕعن ع٥لٕعُ
لم كن قٕ علقح عدتىٗن
ضحنض ِٔ٘ إ شتبّ٠د علكعف١
ٔضٍملح ِإه علحبٗع!...
لعن ع يعِ ٛعل د ح بدل ٍَ عةخبدي
بكعرمددددْ ودددديرٕذ وددددَ ٍجددددح ع٫بّدددددً
عل ددعح ،ذلددك  ُ٧عل ددد ح ٖبددكٔ وٍسددٍىد
وددددع ( ٔ ددددٕ) ٍِٗىددددد ٖاىدددد َ٠لمابٗعدددد،ٛ
وسدددددممىد لقدددددك ي أ عمٓ ٖقٍٗدددددد أُ عللمدددددي ٥
ٖكدُٕ علابٗعد ٛعدتىٗمدٔ ،ٛبدلمددل٘ ِدٕ
ٖعددٗح ِدلدد ٛودددَ علحٔودددٌ ع٥فيع ددد٘،
غدددددي علسدددددحٖدلٗ ٛعللددددددِح ٚوبدددددىحٓ
علددددكعرم٘ ٌ٧دددددْ ودددد٤وَ بقدددددك  ٚعلكمىدددددٛ
نٕ ٗم ٛن ا ٔوعحفدٌٔ ،ٛمٍٗد ٛلبّىدْ
ددَ عة ددحم ٚعة قددٕمٌٔ ٚددك ٌ سددْ ٖسددمخكً
علق مددد ٛبددددلحبٗع بك٥لددد ٛحتىدددن إِسد دددده
مفٍٗددٔ ٛبدلمدددل٘ فقددك ودددٔز عةعٍدد ٜعةبدشددح
إ ع ٔ٧ع ٔع ٥ىإٌ ،د ِ ٦إه علحبٗع
ٖ٣دد ٛومٍددكم ٚعلق مدد ٛعل ددد حٖ ٛضد نددد
ع ٠م ٛلمىممق٘ لٍٗٗ ٍّدد بٕعقدع وحٖدح عٔ
أون لسعدم ٚبعٗك ٚزوٍٗد...
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إضاءات بني واقع ومتخيل:
ٍٖمقددن عل ددد ح ع وددحَٖ مجٗددن بددف
علم عٗمددٔ ٛعلعىددٕم ٙوعددد بِٕددك ٚعلقجددٗكٚ
ٔ مبدددد ٖسدددبقْ أِدددك قبمدددْ ذلدددك عُ
عدددن علسدددٗد علٍجددد٘ لمقجدددٗك ٚبدددٕضريٚ
ٔعِدددكٔ ٚم٥لددد ٛو دددينٖ٣ ٔ ٛددد ٛومٍدددكمٚ
بدلاحٖقٔ ٛع ٥مٕد عل ين لعىح ٙأٌدْ قدكً
قجددددٗكضْ
أمنٕذٌددددد ومعددددكم ع٥غددددحع
/أب٘ ٔقحٖمٍد علٍدٔ /ٟٛٗعل ٖقٕه فّٗد:

طٕب ٜلكا متسح عذتٍدٞ
َ ٌْٔ عل إ
غٗي ٧

ٖٔن بدلكوع ٍِٗد

وي ٍِٗد بدلعح
ٌْٔ ضىمّي ندضتٍد ٞعلسٗا
ٖد ٌْٔ أب٘
ٖد ٔعِ ٛعةممدع

لٗن ع٧

ني لٗم ٛضّ علجقٗع أ دبع٘
ني لٗمٌ ٛدمٖن بدمسك
ٖد أب٘
ٔ ٥أزعه قحقٛ
أ ٌٕ إ علبدد عةسىّح
بٍٍٗد
ِم ٜو٘ ٞستى ٦بدلجبح
أٔ اح عذتبإ
لكٍين...

ِٔك ٙأٌد ٔعلمٗن ٔعةح عد ٍٖمّ
ٔ حد صتي طٕه أٌ دٌْ علسّّ
ِٔك ٙأ د ع أشبدِد فمّحوين
ِٔف ضعٕ ٙذٟدد علمٗن أ ضع
ِٔك ٙألٕد ٔ ف علٍد غد
ٔعلبّٕ ٖ ٞإ ِف علحٖح ضباحد
ِٔك ٙأٌدم ٙأبد ٖيض٘ لٗسع ين
 ٥ش٘ ٞإ ٥مبٗ عةٕه ٖقيد
ٌِ٦ددك نٗددا ع ددمادع عل ددد ح
قجددٗكضْ ضمددك أُ ٖمخددة وددَ ذعضٗمددْ عةعىقددٛ
بدلبٗ٠دددد ٛعيفمٗدددد ٛزتىدددد ٦قٟ٦ددددك ٍدقٗددددك
نمىمددددْ بدلجددددٕ علك٥لٗددددٔ ٛعٌ٥حٖدِددددده
عةمسدددبق ٛبمينٗددك مجددده ٖ٣دد ٛهلددد وعٍددٜ
علبعدددك عةكددددٌ٘ ٔضددديوري علدددحٔ  ،فٗعدددٗح
ِدلمف بف عةكٍٖٔ ٛعلقحٖٔ ٛعِ٥ي عٌْ ىدن
مدددد ٜعلقحٖدددد ٛباحٖقدددد ٛعلم عٗمددددٔ ٛعةكٍٖددددٛ
بدددلعىٕم ِٔ ،ٙدٕ بددةلك ٖجددح مدد ٌ ٜسددْ
مبعحنددٖ ٥ ٛعمددي وددَ عةٍمجددح فّٗددد ددٕٝ
عل ددعح ٌ سددْ ٔو ّٕوددْ ِددٕ لم ددعح باىددٕ
ٌدوح ٔأٌدٌٗ ٛو حط ٛعلمجك  ،لٗكدُٕ
و ددّكٖ ٛشددعحٖ ٛوسددحِٗ ٛم عوٗدد ٛغٍدٟٗددٛ
ٔعٌمقدٟٗد ٛودقبدد ٛبدد٫غحع ٔعٌّ٫ددد قددإ
مجده عل عح علمد خي٘ وبدٗ د إلٗدْ دٕ ٚ
عذتكعودد ٛبددمقىم ِدلددٌٔ ٛكعٌٗدد ٛإٌسدددٌٗٛ
بددف عل ددكن ٔعةبددىُٕ ٔ ،مددِ ٜددك قددٕه
علدددكنمٕ فددددضح ددد ٦بك ع دددمْ علٍقكٖدددٛ
عةعٌٍٕددد" ٛو ّدددًٕ عل دددعح ٍدددك ٔعم عل دددعح
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علعحب٘ عذتح" علج ّٖ 7 ٛدةنحٖ" :عدك
عل ددعح علعحبددد٘ عذتدددح عٌعادفددد ٛشدددعحٖٛ
ٖعح عل عح علعحب٘ وىدٗ ٦هلدد وسدريضْ
وددَ قبددن ،ذلددك أٌددْ ٖددمػري مدد ٜوسددمٕٝ
عةبدددددىُٕ فّسدددد  ،بدددددن مددددد ٜوسدددددمٕٝ
عل ددددكن عٖبدددددِٔ ،ددددةع وددددد ٖسددددماع
عل دددعح علعحبددد٘ علحٔودٌسددد٘ حتقٗقدددْ ٔإُ
وّك لِْٔ ،ةٓ علىٕ  ٚعل ددوم ٛعل دكن
ٔعةبددىُٕ ودددَ شددديٌّد أُ ضدددكفع إ طدددح

ع ٠م ٛنىري...)4("ٚ

وَ ر٦ه علح ٖٛ٣علٍقكٖد ٛلمٍدقدك آٌدا
علددةنح ٌ ددّك بحٖ٣دد ٛومٍددكم ٚضٕظٗددا
عةكدُ ٔوع عرم ٦علحودُ بدف عل دكن
ٔعةبددددىُٕ ة ّددددًٕ عل ددددعح عذتددددحٔ ،لعددددن
ٖ٣مٍد ٍِد بف عل كن ٔعةبدىُٕ ِدةٓ
علقجددٗك ٚحتىددن عةبددىُٕ علددةٖ ٙع دو فٗددْ
عل ددددد ح ددددَ وكٌٍٕددددده ددددإ ِٔددددٍف
لقحٖمددْ ٌددد ٌٔ ٦ددْ أبٗددْ ِدلدد ٛوحٖدد ٛأٔ
أ ددمٕبد م٥لٗددد لممعددبري فٗددْ ددَ عٌ٥مىددد،ٞ
ٔعل دددد ح ددددش ِددددلمف ومٍدقبدددمف بدددف
قجٗك ٚعلم عٗم ٛقحٖمدْ ٔبدف عذتٍدٕ ٔودد
ٖعممٗدددددْ ودددددَ و ددددددِك ٖٕوٗددددد ٛعةكٍٖدددددٛ
بدلقجددٗك ٚعلعىٕمٖدد ٛمدد ٜعلددحغي وددَ أٌددْ
أٌدددددم ضددددحعِي علجددددٕ لكٍددددْ أشددددعح
علقد  ٢بددل ٕع ٔعل حعغدده بدف ع٥لمّدد
بحنددد علعىددددٕم ٙبعددددك علق مدددد ٛلقجددددٗكٚ
علم عٗمدددد ،ٛإذ ٌقددددن عةممقدددد٘ بددددف نمىددددٛ
ٔلكٍين ٔبف علبك ٞعلقجٗك ٚإ دد
عةعددٗح ع ٙعٌددْ دددش بحِدد ٛزوٍٗدد ٛضعددٕم بددْ
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رتٗددددده بعٗددددك ٍٖٔمقددددن إ ددددد عذتددددٍف
بدةمخٗدددن علسدددحم ٙعلدددٕعقع٘ ،ودددَ رددد٦ه
ذعضٗمددْ بدمٟددد نددن بٗددن بكمىددِٔ ٛددك،ٙ
مبدددد عضكدددي مددد ٜقد دددك ٚعٌ٧دددد ٌٔعمدددّد
عٌا٦قدد ٛلددْ ،لكٍددْ ظددن وػىٕ ددد قددٍف
ع٧د عذتٍُٕ وسدمةنحع ٔعقعٗدد ودد دحٙ
بدة ّك علٕعقع٘ علٕٗو٘ ِٗدضْ ٔبدلمددل٘
ضددحعٓ دددنٍد بّددي ٔطددين وعددوع ددَ فعددن
عِ ٫دددد بيٌددْ مبٗ د منددن عةددٕهٔ ،نيٌددْ
ٌد ٞم ٜوسدح أ دٕم لٗمد ٛظمىددِ ،ٞد٘
ٖ٣ددد ٛلم دددد ح دشدددّد بدددف عرتدددٕ مدددٜ
علددددٕطَ ٔ مدددد ٜأ ٔع وددددَ دد د ِٔ ،ددددةع
عٌ٥دكفدع علٍ سد٘ علدة ٙىمدْ عل ددد ح
وبىُٕ قجدٗكضْ ذعه ع٥شدكده عةمٍٕ دٛ
عٌ٥حٖددددد علددددك٥لٌ٘...حعِد ٔع ددددّٛ
دددٗد ٌجدددْ عل دددعح ٙبقجددددٟك علدددكٖٕعُ
نىد قجٗكضْ ٕ /م ٚعةسددفح/عةىّٕ ٚ
بدةحُ عٖ٫قد ٘...
القصيدة احلديثة ومرتكزاتها:
ضعمدددددو علقجدددددٗك ٚعةمكدومددددد ٛعِدددددك
ولدِح علمٍكٖدك بدن أِىّددِٔ ،د٘ ومجدمٛ
بددددليعً ضمعدودددن وعدددْ ودددَ وٍلدددد ٌكلٗدددٛ
عذتكعو ٛعل عحٖ ،ٛفمسمىك وٍدْ شخٕ دّد
ٔأقٍعمّد ٔبعض أِكعوّدٔ ،لكدَ عل دد ح
ٖ ٥عٗددددددك ددددددٗدغمّد ،نىددددددد ٌدددددددٞه
علقجٗك ٚعل عحٖ ٛعلقكميدٔ ،ٛإمندد ٖسدمعري
ِحن ٛأٔ وٕق د أٔ ِدكود وٍد دبد ٔ ددٔه
بٕ ددددط ٛع ٫دددقد عل دددين أُ ٖٕظدددا ودددد
ع دددمعد ٓ ضٕظٗ دددد وعد دددحعٔ ،لدددةلك ضبدددكٔ
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علقجٗك ٚعةمكدوم ٛوحنبدٖ ٛمدكعرن فّٗدد
عةد دد٘ ٔعذتد ددح ٔضم٦قدد ٜفّٗددد ع ٧دددلٛ
ٔعةعد دددح ٚع ٥ددددب٘ ٔعلسدددميبٔ ،علةعضٗدددٛ
ٔعةٕ ٕع لممعبري َ وحب ٛوعد ح...ٚ
لددةع فدددُ علقجددٗك ٚعةمكدومدد ٛضعددبري
بدددددليعً ددددَ عةعد ددددحٔ ٚبدةد دددد٘ ددددَ
عذتد دددح ٔعلع٦قددد ٛبدددف عل دددد ح ٔضحعودددْ
٦قددددٌ ٛكلٗددددٖ ،ٛمبدددددمه فّٗددددد عل ددددد ح
ٔعلددددديعً ،علمددددديوح ٔعلمددددديوري ٔعُ و ّدددددًٕ
عذتكعو ٛغدري ومٍددقض ودع و ّدًٕ علديعً،
فدذتكعوددد ٛودددَ علددديعًِٔ ،ددد٘ ضٍبىدددإ وٍدددْ
ندٌبىدد علػجددُٕ وددَ علسدد ٔعلسددد وددَ
عدتددددةٔ ٔنددددةلك علمٍكٖددددك فدلمٍكٖددددك
عل عح ٙع٧غم ٖكدُٕ ذع و٦ود ٛأطدٕع
وم٦زود ٛوم د مدِ ٛد٘ :عةد٤وحعه عرتد ٌٗددٛ
عةسددددد كٔ ٚعةكٌٕددددده عليعوٗددددٔ ٛوِٕبددددٛ
عل د ح ٔعُ علمديوح مسد ٛإٌسددٌٗ ٛو دحٔ ٛ
ض يك فّٗدد عل دعٕد ِٔد٘  ٥ضعدين علٍقدن
ددَ ع٧رددح ٔإمنددد ضعددين عةعحفددٔ ٛع٥طدد٦ع
ٔنددن وددد ٖ بدد٘ إ ع٫بددكعع ٔع ٧دددل،ٛ
ِٗدددي نددددُ لمىدددكع ع٧مبٗدددٔ ٛلدددبعض
عل ددعحع ٞعلػددحبٗف ضدديوري بٍٗدد ٛعلقجددٗكٚ
علعحبٗ ٛعذتكٖى ،ٛفدلحٔودٌسٗ ٛدِىن
إِٗد ٞعلٍح  ٛعلػٍدٔ ،ٟٛٗعلحوحٖد ٛضعىٗدإ
عِ٫سددد علددكعرم٘ ٔع ددمخكعً ع ٫ددقد
عل ددددين ٌ ٥ٔ -سددددماٗع علقددددٕه أُ عل ددددعح
علعحبدد٘ علقددكٖي ندددُ بعٗددكع أٔ ردلٗددد وددَ
علحٔودٌسددددددٗ ٛأٔ علحوحٖدددددد ٛإمنددددددد ندٌمددددددد
وٌٕددددٕمضف بعددددض علقجدددددٟك علعحبٗددددٛ

ٔأ ٔ ّد لكٍّد ٌدٞه ودَ علػدحد بمسدىٗٛ
ٌكٖدددك ٚضكدددَ وعحٔفددد ٛودددَ ذ ٙقبدددن،
ٔ ىقددن علسددحٖدلٗ ٛغٍدٟٗدد ٛعلمػددٔ ٛعلجددٕ ٚ
ٔعةٕ ددددٕع ِٔحٖدددد ٛعلك ددددا ٔعلمعددددبري،
ٔومدددن ِدددةٓ علمددديوريعه علكمٗددد ٛعلعىٗقدددٛ
بدٌ٥مقده بٍٗ ٛعلقجٗك ٚوَ ِٔك ٚعلبٗن
إ عل دددددكن علعددددددًٔ ،ودددددَ علةعضٗددددد ٛإ
عةٕ ددٕ ٗٔ ،ٛوددَ علػٍدٟٗدد ٛإ علك عوٗدد،ٛ
دددىَ عةكٌٕدددده أٔ عةددد٤وحعه علػحبٗدددٛ
بٍٗدد ٛعلقجددٗك ٚعلعحبٗدد ٛعةعد ددحٔ ،ٚأِىّددد
و٦ودددد :ٛعةكددددُٕ ع ٧ددددإ ٔ ،ٙعةكددددُٕ

علمد خي٘ٔ ،عةكُٕ ع٧مب٘(.)3

فدددي ٝعل دددد ح ِدددكٖ ٘ قجدددٗكضْ
"ود ٧ ٞحعد علقادد" ٖسمّبدح عل دخٕا
دٗد ٔعقعد٘ ٔ دىَ وكدُٕ
علمد خيٗٛ
ضد خي٘ بقٍدع وحن ندُ ٖقٕه:

ٖد دِيب...
ِة ٙعةسدٞعه علٍكٖ ٛبدلمقدٞ
عةسمّٗن /علعدوح /ٙعلمٗمك٘ لٍد
ٔلٍدددددددد دددددددبد ع٥
عل قدٟإ بدلكودٞ
ٌٕٔع

ضكسدددددددِٕد

ٍبم ٛعلبّٜ

ٔ ددددىَ علسددددٗد ع٧مبدددد٘ مبكددددُٕ
ع ددددإ ِ٦ٌ ٙددددك عةددددحَٖ علينٗدد د
علبٍٕٗ ٙلينٗ علقجٗكٍِٗ ٚىد ٖقدٕه
قجٗكضْ "أ إ  ٚعلٍخٗن":

أّٖد علقدمً وَ ّح عةحعٖد
وَ شمد ٞعدتح
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وَ موع م ٜعدتح وىك
وَ  ٝ٣ختمده عقىد ع
ٔوٕ ٗقد
ٔفحقك
وَ ذ  ٝمتٍح لمجبح
فبدٞ
ٔ ٌٕٗد نّمن وَ غري وحٔم
إ أُ ٖجن فٗقٕه:
أّٖد علقدمً طبع علٕقن
ندلسٗا
إذع ع ضدع
ضحمم
ٖد كٖإ علٍخن ٌة علٍخن
بد ي
ٔإذع ع مٍٕبمْ ٖٕود
ٗ ّك...
فدل ٍدشٗن ٔقك
فد ن ٌٌٍٕد
بقحٖد
ضعك متمك وَ ّح
ٔوَ اح
لمّسك
أوددددد عةٕ ددددٕ ده علػٍدٟٗددددٔ ،ٛعلدد د
ضددددكرن بدددددلمعبري دددددىَ بٍٗدددد ٛعلقجدددددٗكٚ
عةمكدومٔ ٛقدك لقحّدن بدلعٍد دح علك عوٗدٛ
لمخدطددد وٕعقدددع أٔ وكددددوَ عِ٫سدددد
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ٔعلعقدن وعدد ٔمتمددحُ فّٗدد علدةعه بدةٕ ددٕع
ٖٔمعدددمه علمعددبري ٔعِ٫سددد ٔضػددكٔ علمػددٛ
ٔعلجدددٕ ٔ ٚعٖ٫قددددع أمٔعه وٕظ ددد ٛضٕظٗ دددد
ٌكٖددددكع ٔودبمددددد ِٔدددد٘ ٌمٍٗدددد ٛلممّددددٕ٥ه
عٌ٥مىد ٗٔ ٛع٥قمجددمٖ ٛعلد طدحأه مدٜ
زتمىعٍددددد علعحبدددد٘ وٍددددة وٍمجددددا علقددددحُ
علع دددحَٖ ،فددددجملمىع ع ٥دددمّ٦ن٘ عفدددحز
وٕ ددٕ ده وٍّددد عةددٕه ٔع٥غدديعد نىددد
أٌّددد ٌدمجدد ٛددَ ٌّددٕم عل ددعحع ٞعةمٕع ددمٛ
وٍددددة بددددكعٖده علقددددحُ علع ددددحَٖ لمٍّددددٕ
بدلقجدددٗك ٚعةعد دددحٔ .ٚإُ بٍٗددد ٛعلقٍد ددع
علقجددددٗك ٚعلعحبٗدددد ٛعةعد ددددحٔ ،ٚزتددددد٥ه
ع دددمخكعوْ ٔوجددددم ٓ ،ف مندددد ِدددٕ ٔ دددٗمٛ
م عوٗددددد ٛلممخ ٗدددددا ودددددَ ِدددددك ٚعلػٍدٟٗدددددٛ
ٔعةبدشدددحِٔ ٚدددٕ ضقدٌدددٌ ٛكٖدددك ٚعل دددعح
علػٍددد ٟ٘رتمددإ وٕقددا م عودد٘ أٔ وددح فددين
ٖب ٘ مٕ ٜه عل دد ح ٌدو ٚوٕ دٕ ٗٛ
ودددَ رددد٦ه شخجدددٗ ٛودددَ عل خجدددٗده،
ٖسددددمعريِد عل ددددد ح وددددَ علدددديعً أٔ وددددَ
علٕعقدددددعٔ ،قدددددك ع دددددمعد ٓ عل دددددعحع ٞودددددَ
ع ٧دددددطري أٔ عل ددددخٕا علكٍٖٗدددد ٛأٔ وددددَ
علمد ٖخ علعحب٘ أٔ وَ علديعً ع٧مبد٘ نىدد
فعدن بعددض شددعحع ٞعذتكعودِ ٛددف ع ددمعد ٔع
أقٍعدد ٛلٌٕددٕٓ شددعحع ٞقددكعو ٜناحفدد ٛبددَ
علعبك ٔأب٘ ٌٕع ٔعذتٔ ُ٦غريِي...
ٔلكدَ علقجدٗك ٚعذتكٖىد ٛعلد ضادن
مٍٗد علًٕٗ وَ وٍدفدة دكٔ ٚعلد فح دمّد
عذتدل ٛعلٕعقعٗ ٛعلحعٍِ ٛوعمٍد أودً و دي
طدح بدف عطدِ ٦كدي قٗىد ٛمد ٜعلبٍٗددٛ
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علػٍد ٟٛٗفّٗد ٔعلك٥لٗ..)2(ٛ
ٔلعددن وددد مٌٔددْ مٖددٕعُ /قبددن علػددحٔد
بددددكوعمف /قجدددددٟكٓ عةٕ ددددٕو ٛبادددددبع
عل ددٍَ علددٕطين ٔعل ددعٕ علقددٕو٘ بػٍدٟٗددٛ
ِحٍٖد ٛعرمددد هلددد إٖقد ددد ومسددد د دددربد
ٔندٌْ قم علبٍَٗ نىدد قجدٗكٚ
/لػح ٚنن ٍِدد علبدٗد /ٞفّدٕ ٖح دي ِدده
علٕعقددددددع عةمددددددكِٕ عة ددددددُّٕ بدلسددددددخ
ٔعلػب فٗقٕه:

ني وح ٚألقٕع بٍد
وَ شدِإي
فحوٕكَ

قم علٍٕد

ني وح ٍٚبد ٕع قبٗمك علٍبٗمٛ
ن٘ ضلن حٔشّي
 ٥ري إُ لىىٕع علحٮن

علحود ٞفٗبدكأ ببدقد ٛودَ علقجددٟك وٍّدد /أً
عل ّٗك ،ودي ع حتدده علدةٍ ٙدُٕ قجدٗكضْ
ضمك بقٕلدْ" :إ ذلدك علجدكٖإ علدةِ ٙدن
وَ غدري أُ ٖدٕم ين" ودي عل دّٗكِٗ ٔ ،ٚدن
علٍدددددٕع  ،جملدددددكك ٖدددددٍّين علسدددددٍكٖدُ،
ٔعضعبمين غحبمك ،/ضمدك علقجددٟك ضقدحع
علمٍددددٕع علعدددددط ٘ ع٥فمخددددد ٔع ٥مددددحعز
بدل ّدمٔ ٚعل ّٗك ٖٔحو٘ أقحد علٍد إلْٗ
ِٔدددٕ عةكمدددًٕ ٔعجملدددحٔ ٔلكدددَ ٖبمسدددي
ةعدٌ٘ ٔم٥٥ه عل ّدم ٔ ،ٚم ٜبٗن وىدده
ٖقٕه قجٗكضْ ع حتده:

ٖبكٗددددك وىمدددد٘ ميدددددً علددددكع ٔعل دد د ٮإ
ٔوٕنددد د علادددددري ٔع٥شدددددٍد ٔع٧لددد دإٮ
ٔعلددٍٍي علمٗددن ٖبكدد٘ فددح ِٔ ددمْ
غد د دد علٍدددكٖي علدددة ٙودددَ ٌببدددْ ع٥لدددإ

ني وحٖٔ ٚن وَ موك علإّ

ٔعلجّ ٖبكٗك إذ نٍدن قبدحضّي
ندلسددددٗا زِددددٕع إذع مددددٔ ٜميم ددددإ

ٔ مسن وَ ِو علكوٕع

قدددددك ٍٖدددددحه علبدددددك شتىدددددٕ ع ٖسددددددوحٓ
فٗ دددددددعن علقدددددددو قٍدددددددكٖٖٔ ٦حض دددددددإ

وٕعمسد
وٍد  ٚضعم٘ بّد شيُ علعحد
فةٮقن٭

أٖك ٙعلعحد

/ضبن ٖكع عب٘ هل ٍ ٔض /

****
ق مددد ٛحتىدددن علمٍددددا وػمدددا بقٍددددع
وبددىحٔ ،شددعٕ محد دد٘ ٔعٌ عددده ٔع ددح
علمعددددبري ٔعلدددك٥٥ه ،لٍٗمقدددن عل ددددد ح
بعدددكِد إ ِٔدددك ٚضعبريٖددد ٛشتمم دددِٔ ٛددد٘

ضحِ ٝدةع علٕفدد ٞل ٨دكقدٖٔ ٞدمكمي
بمػددمّئٖ ،حضقدد٘ بكفقمددْ عة ددد حٖ ٛضتددٕ
علسدددىد ٞبجدددٕ حتىدددن علدددكوع ٔع ٥مدددٜ
وحع  ٚعل حع  ،ندةلك قجدٗكضْ ِٗدن
علٍٕع عل ٖقٕه فّٗد:

 ٥علجدددددبح دددددبح ٔ ٥علسدددددىد مسدددددد
بدددددددديِ ٙددددددددده غددددددددكٔه عٖ ُ٩ددددددددد مع
953
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بدددددد٧و نٍدددددن قٍدددددكٖ ٦و ع دددددعٛ
ٔعلٗدددددًٕ ندددددَ بمدددددُٕ عجملدددددك ٍّٖدددددد
لمىددددٕه طقدددد إذع وددددد ِددددن وٕمسددددْ
واددددددوح عةدددددٕه بدددددف علٍدددددد أرٗدددددد
إُ عذتٗددددددددددٔ ٚإ ُ طدلدددددددددن وسدددددددددد بّد
أنددددددددم أٌدددددددحً أُ علعىدددددددح و دددددددٕع
ٍِد خيدط علكع ٔعلمّلدده ٔعل عدن
عةمّددددحك بددددف أٌ ددددٕم ٚعلػٍددددد ٞعةسددددىحٚ
ٔبددف إٖقدددع عةٍسددٍي وددع علددٍ
بددد٧
عذتحٍٖدددٔ ،ٛع دددعد ضسدددمٗىْ لمقدددك ٔلكدددَ
بحفعددد ٛعةدددٕه علد د ٖدددةِ ندددىرئُ ودددَ
علٍد ودٍّي إ عل ٍددٔ ،ٞبعبدّي ٖحِمدُٕ
ٖٔبقُٕ عذتٗد.ٚ
لعن ٍِد عل د ح ٖم دإ ودع ودد ٌددٞ
ٖ٣ددد ٛعلٍدقدددك ستىدددك بدددح ٙعلعدددٕعٌ٘ دددىَ
د د ّ54 ٛ
م ع دددمْ "علقدددٕ ٔعلدددٕضح"
ٍِٗىددد ٖقددٕهِ " :ددٕ عل ددد ح ،ع لددي قددك ٚ
مددددد ٜحتٕٖدددددن ع ٌ٥عدددددد٥ه ٔضسدددددحٖبّد
وسدددددد عه ٔقدٟٗددددد ٛومٍٕ ددددد ،ٛإُ أ دددددمٕد
ع٫ر دٔ ٞعلمّٕٖن ٖ ٥عدين طىسدد لمّقٗقدٛ
علٕعقعٗ ،ٛبن ِدٕ علم دد ٔوٍددٔ  ٚبٕ ددطٛ
علسددددح ٙمدددد ٜعرتددددٕ ٔعلقمددددإ ٔعلددددة ح
ٔع ٥احعد علحِٔ٘.
ٖٔمدبع علعدٕعٌ٘" :بدن إُ ع٥لم دد ٍِدد
ٍّٖٕ وٍّ ٜفٍٗدٔ ،ود مد ٜعل دد ح إ ٥أُ
ٖ٤نددك ِددةع ع٥لم ددد فٗكددُٕ عل ددَ مٔعٞ
علٕعقعٔ ،واّدحع علٕقدن ٌ سدْ٠ٍِٗ ،دة
ٖجبح عل عح ومكدد عٌمىد ٗدد ،مجد ٗدد،
954

ب كمْ ٔوبىٌْٕ ،ميدٍح ع٧وددُ ٔعلدك ٞ
وددَ ردد٦ه ضٕعزٌددْٔ ،ضٕزٍٖددْ ل٪رددح ،أ ددين
ِ٧د ٗسدددددددددددْ ٔو دددددددددددد حٓ ٔروعضدددددددددددْ
ٔود بْ(..)5

ٔ مبددد وددد ددو ٍددْ عل ددد ح ِددكٖ ٘
علسٗد علٍج٘ ِف ٖقٕه:

ٖبكٗددددك وىمدددد٘ ميدددددً علددددكع ٔعل دد د ٮإ
ٔوٕنددد د علادددددري ٔع٥شدددددٍد ٔع٧لددد دإٮ
ٔنةلك ٖقٕه:

 ٥علجدددددبح دددددبح ٔ ٥علسدددددىد مسدددددد
بدددددددديِ ٙددددددددده غددددددددكٔه عٖ ُ٩ددددددددد مع
ِةع عل عٕ ضتدٕ ع٥طد٦ه فعدن ىدن
ٌ س٘ قم٘ فْٗ وَ علمٍٕٖح علدم كريٙ
ٌكلٗدددد ٛعذتٗدددددٔ ٚعةددددٕه وددددد عددددن فعددددن
عةجدذت ٛوع عةٕه علة ٙمِي علدكٖد  ،لعدن
ِددةع علحٖ٣دد ٛعل ددعحٖ ٛمببددىٌّٕد ٔ ددٗدقّد
ع ٌ٥عدل٘ ٌعدن علسدكُٕ ع ٌ٥عددل٘ ٍٖمقدن
إ ِٔك ٚومٍٕ  ٛضكَٕٖ دٕ  ٚم٥لٗدٛ
ذعه بٍٗ ٛفٍٗ ٛضحنٗبٗ ٛقدٟى ٛم ٜعلبّدي
عٌ٥حٖدِده عةمعكم.ٚ
ٔعلمٍحٖ
ٖٔمخمددن علددكٖٕعُ عذتددحُ ٔع ، ٥عوددن
علمٍكم وَ رد٦ه قجدٗكضْ ٔ ٔ/م رتحٖدا
علعىح /علةٖ ٙةنح فّٗدد ع ِ٥ددم مُٔ عُ
ٖسمٕ َ عِكِي ،لٗعٕم إ ذعضْ عةسمٍريٚ
بٍددد عٌ٥مىدددٔ ٞعيفبدد ٛع ٖدددمسف مو ددإ
عل ّٗدٔ ٞعلٕطَ ع٧ندو دٕ ٖ ٛمبٍىٕ دٛ
خيددمي فّٗددد مٖٕعٌددْ  /ددح علددكًٔ ،عٌّددد
علددددكوع ٔ ،ددددىٕمٔ ،ضقد ددددٗي ،عل ح دددددُ

قبل الػروب بدمعتني ...إيقاع إبداعي وغناء صامت

على٦وددددِٔ /ٛدددد٘ قجدددددٟك ٔطٍٗدددد ٛبحعّٟددددٛ
عل ٍَٔ ،خيمي مٖٕعٌْ ٍِٗىد ٖقٕه:

ع٧

أّٖد علعدبح

شعد د وَ بد
آُ أُ ضحضد فدلعىح
رحٖا
وىمىد ع٧شٍد

علجبح

ضبٕع ٔضبٕع وي ختىك!
أرددريع ميكددَ علقددٕه أُ مٖددٕعُ قبددن
علػحٔد بكوعمف ىن طٗدضدْ زتىٕ دٛ
وَ ع٧شعد عل ضسمّإ علقدحعٔ ٚٞعلٕقدٕ
ٍددك و ددي عذتكعودد ٛبّددد ،بددف علحٖ٣ددٛ
عل دددددكن ٔعلبّدددددي بدةبدددددىُٕ لٗكدددددُٕ

علقدددد  ٢وحبدددٌ ٛكٖدددك ٚلم دددد ح ظدددن
ٔقدٟع ٔأِكعً محمّد ٔ دي وكدُٕ ذعضد٘
ىريٓ ٌٔٔكعٌْ عٌ٫سددٌ٘ ٔعٌ٥مىدد ٘
ٔعلسٗد دددد٘ ٔعلددددٕطينٖٔ ...بقدددد ٜعلددددكٖٕعُ
ىن ع د٠م ٛلمقدد ٔ ٢وعددٌ٘ ضحٖدك علبّدي
م أ ىد قح عل عح عةمدكفإ،
ٔعلػٕ
قبدددن علػدددحٔد بدددكوعمف ِدددٕ عٌ دددٕم٥ ٚبدددك
لم دددح أُ ٖددديض٘ ٔلدددٕ بعدددك عرتحٖدددا بحبٗدددع
أربح ٍك ٘ ٖحفع فْٗ مي عيفب ٔ ٛعٖٛ
ٕ ٖ ٛدلٗد بدٌمجد ستقإ مد ٜعِ ٫ددد
ٔعِ ٫ددددبٗفٔ ،أ ٌدددٕعُ عٌمجدددد عدتدددٗح
لمكددُٕ راددٕعضّي ِددكع ِ ٚقدددٔ ،زغد ٖددك
أ ٔع عل ّكع ٞم ٜأ دحِ ٛعلدحوَ علقددمً
وقدوده علعاح علٕطين.

اهلوامش:
( )0علعددٕعٌ٘ ،ستىددك بددح ٙم ع دد ٛبعٍددٕعُ "علقددٕ
علعحد دً  4118علج ّ.24 ٛ

( )4علكنمٕ

ٔعلددٕضح" علجدددم  ٚددَ عحتدددم علكمدددد

 ، ٦فدضح م ع ٌ ٛقكٖ ٛعلعٍٕعُ "و ّدًٕ عل دعح ٍدك ٔعم عل دعح علعحبد٘

عذتح" علجدم

َ عحتدم علكمدد علعحد دً  4115علج ّ.7 ٛ

( )3م .عةٕ دد ،ٜرمٗددن م ع دد / ٛبٍٗدد ٛعلقجددٗك ٚعلعحبٗدد ٛعةعد ددح /ٚعلجدددم  ٚددَ عحتدددم
علكمدد علعحد دً .4113

( )2علعىدددطٕ  ،ٙوعددف محددك ،وقددده بعٍددٕعُ /وقد بددده

و ّددًٕ عل ددعح بددف علػٍدٟٗددٛ

ٔعلك٥لددد /ٛددددد عةٕقدددا ع٧مبددد٘ بدلعدددكم قدددي  563آذع  4108علجددددم
علكمدد علعحد.

( )5علعددٕعٌ٘ ،ستىددك بددح ٙم ع دد ٛبعٍددٕعُ "علقددٕ
علعحد دً  4118علج ّ 54 ٛدد .53

دددَ عحتددددم

ٔعلددٕضح" علجدددم  ٚددَ عحتدددم علكمدددد
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املراجع:
 علعددٕعٌ٘ ،ستىددك بددح ٙم ع دد ٛبعٍددٕعُ "علقددٕعلعحد دً .4118

ٔعلددٕضح" علجدددم  ٚددَ عحتدددم علكمدددد

 م .عةٕ دد ،ٜرمٗددن م ع دد / ٛبٍٗدد ٛعلقجددٗك ٚعلعحبٗدد ٛعةعد ددح /ٚعلجدددم  ٚددَ عحتدددمعلكمدد علعحد دً 4113

 -علكنمٕ

 ، ٦فدضح م ع ٌ ٛقكٖد ٛعلعٍدٕعُ "و ّدًٕ عل دعح ٍدك ٔعم عل دعح علعحبد٘

عذتح" علجدم

َ عحتدم علكمدد علعحد دً .4115

 -علعىدددطٕ  ،ٙوعددف محددك ،وقددده بعٍددٕعُ /وقد بددده

و ّددًٕ عل ددعح بددف علػٍدٟٗددٛ

ٔعلك٥ل ،/ٛعةٕقا ع٧مب٘ بدلعكم قي  563آذع  4108علجدم
علعحد

دَ عحتددم علكمددد

ِ -ددكٖ ٘ ،ستىددك مٖددٕعُ عل ددعح قبددن علػددحٔد بددكوعمف علجدددم

ددَ عحتدددم علكمدددد

علعحد دً .4102

990

وإلى لقاء
جميعنا خرجنا من
معاطف الجنود
وفيق أسعد

وفيق أسعد

سْارُ ّردٍ للجيدٖ

تتيفشََه احلربُ فٔشربْىََا
مالٜلْ٘ َّ

ألحل ٙإلُ...

ٍه اجليْدُ...

لدمشقَ سْار

ميشحٌَْ عً ّجٍْيا حُز َىيَا

سْارٌ مً ىصرٍ

لريّا صْرٍَه

للجيْد بُعدٌ ثالثٌ:

لريّا كٔفَ مترُّ احلربُ علٔيا

املد ٚاجملدٖ

ّكٔفَ عل ٙدمشقَ مترُّ

الشَادٗ...

ستنرُّ

ّالْطً...

ستنرُّ...

ٍه اجليْدُ:

ٓقْلُ جيدٌٖ ّٓبتشه...

ّردٌ..

ٍه اجليْدُ

شْقٌ ّجرأِٗ

ٓقاتلٌَْ متعاىقني

شفقٌ ّغشقِ

حيَا باحلبِ
ُٓصلحٌَْ أرّا َ

أمجلَه الػاٜبُ

ّٓرقعٌَْ خْ َفيَا بالقُ َبلِ

ّحضْرٍه سِربٌ مً احلب

ٓصٔػٌَْ احلربَ لتلٌَْ الٜقّ٘ بيا
222
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ّٓرتبٌَْ الفصْلَ

ىقْلُ:

ّاألٓاوَ مً أملٍ

ــ امس ِ ليا أَٓا اجليدٖ

ٓضبطٌَْ ساعاتِ اللٌْ

أٌ ىض َنمَ قلٔالّ

عل ٙإٓقا ِع ىِعالَِه

أٌ ىعاى َقمَ ّىقبَِلمَ قلٔالّ

ىشألُ:

أٌ ىبلٕ بني ٓدٓمَ فقطِ لدقٔقتني...

ــــ ٍــل ســتطلَمُ دمش ـقُ مــرّٗ أخــر ٚمــً

أَٓا اجليْد...

األرضِ اخلراب؟!

امسحْا ليا

ٓقْلُ جيدٌٖ:

أٌ ىُطِِلقَ عل ٙأىفشِيا أمساَٛكه

ــ ٓيتابُيا كلَّ صـباٍٍ شـػبٌ ٍـادبٌ بفـت ِ

فــــيحً ىُحِـــبُ أٌ ىُطِلِـــقَ علــــ ٙأىفشِــــيا

اليارِ ّالػياٛ

أمساَ َٛم ًِ ىعبد

ٓيتابُيــا كــلَّ مشــا ٍ ٛىْب ـُ٘ عش ـ ٍق تأخ ـ ىا

أمســاكُكه كاكــرْٗر مط ـرٌ ٓبل ـلُ رٓ ـ َ

إىل احلربِ

القلبِ

ليرسهَ بالرصاصِ خارطَ٘ اللٌِْ

آٍِ...

ّىُيضِجَ اليصرَ قبلَ األّاٌِ

لْ مجٔعيا ىشتطٔمُ أ ٌِ ىلٌَْ أىته...

ٓقْ ُل اجليدُٖ:

ٓقْل جيدٖ:

ــ سيْاتٌ سبمٌ

ــ يف كلِّ رصاص ٍ٘ مْلْدٌ جدٓد

ّحنً منْسقُ احلربَ

ّدمشقُ لً تلْ ٌَ إالَّ دمشقَ..

ّىػين شآوُ ٓا شآوِ...

إالَّ دمشق....
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