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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 ّ 7225أجنب 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

حديث الشهر

صفقة القرن
ودور الكيان الصهيوني
في الحرب على سورية

مالك صقور

ميهييصوسييزبتود فيييسوسشييدوساػييينوسز ييرتوستدهييصوؾييخطود فيييسوساػييينوسشييدو
ؾخطاتوستكطبوعربتودزغلوساػينوبرل يستودتػاذوعدززتوحتفلوساػينو ػيرةظو
الصاكططتوردػفزطثوالدابت و
ردتداييبوساػييينوعاييعوؾييررذوالؿيييطاػوقكييرؼستوربييققصبوالييطراؼشنوقككييرو
رضراسيير تورةيرسيير وةفييع ورعاييعودسييسضوالرييساؼشنوقتربييلورضقييرمورؾييخساػتو
ردغطغتور يفدانت و
رساػينتتت و
ساػييينوييييوعتييسوبيهييخاوقوالداييبتورقوالييصاكططتورقوالزنييساجتورعتييسو
بيهخاواآلخطوقيزضطوعايعوةيرؼالتوريوغيمتود يروعتيسوا يق تنتوةديرتوبراػيينتو
ا ق تنوحبقواليززطتورعززطواذتقوجتسحرودقيط و يثواضديسازوالييطعتورعتيسو.تتتتت و
دبيسو ثوصتزبوالػمرػوييودرلؽكوالصسثوبرعزاوساػينتوردرنطراوبرليسبواولراػييش،تو
غزاػودكرةزاوعطبرودبوساػيشتشنت و
راآلجتوربيييسودةييسغورغ ي ينوغييتظوعاييعواغفكيير وساػييينوسيادييزجو قييردظو
الدطج و و
راذتسسثوسيزلورسيزلونساوعثوا دس ر واليثمطواليتودزّ ودلشخرت و
رحترتودرزّودجودضزّزومجاظوطر روضززدخر :و
دخطنزاوضؤرغياو ثوالفرضسذتو و
رريوختطنزاوالفرضسذو ثوضؤرغيا ت و
رهلصاتوق لودجودبسدوبكردظوالدطجتودضغودةدو جيبوالفصكمومبررقلودرضخيشظو
حر ظتوؾيّاتوةدرطوعصّبتو خس ورحشق والعطرعوا صؼمظودتطمييظوعر شيظوحبيقو
اإلةػرةشظودسععو قردظوالدطج ت و
5
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0ييورسيززوبترواذتسسثودىلوالزضاػودىلوعربو8898وقوحصاواليربتوعدسو قمتطوقو
سستظو.برل وقوغزسػطاتوةشثوقرلوحمديعلوشترط يروالشخيززواليصسثواةفؿيسراو يثو
مجشعوال اساج :و
غزعودهحيزجو ،ودجوقاتوليا:ودجوالسرلظوالشخززسظوغزعودكي وراقييرو
ةشروبيسومخػنوغتظتوةياتوبيسومخػنوغيتظوغيزعودديزبوزرليظوالشخيززورغيفيزجو
راقيروزرلشر ت و
حيييصاودت ييقوحمدييعلتوركييرجوةامييدوخشرلوشييرود ييربومجشييعوا ييقمتطسثتوليتييدو
حتدقت و
رقوعربو0998واعرتستواأل اوا فحسطوبسرلظوالشخززوقوساػينت و
9وييوبيسودجواةفلوةرباشزجوبزةربط و كطتواجتدوريةفصلوغزضسظتوليتدودخرقتو
راةيػطوعاعوبزابظوغزضسظوادتتزبشظتوقوعيروسققسضوةيساػذوالؿيخمو فزنخيرودىلو
الشخززوقومجشعودضترػواليرملت و
رممرونرػوقوةساؼدوا قضروقو :8799/5/22و
دجواليترسييظواإلهلشييظواليييتودضغيياف،وعاييعوضدؽوحييصاوادتييشـودىلوحتييروقييسونياييتو
اليسلوضاؼسضتوركراف،ورنياتو ثوالدسؽو دطضواليربتورحصواليتوغيفعيادوبييسو
قاشلوقوز ؿقواليتوسهمحرونزاضحرول اسطوزاررزتوسرورضثظوساػينوالؿطعشن :و
دجود ييفياواليعشمييظودتييرزسياواآلجوريولايمييلوعاييعودعييرزطواةييفصلورطييتياو
سحػبتوبلودىلو قاظضطواأل ظولفحرعزحرو كزةظو ثومجشعواليير ينوبيياولييصو
دك حزاوغرزطوبصزكاواذتدشدشن ت و
اةخهزاوربطحتزاودجوالدزطوالػرةدظواليتوكرةتوألرلؽيكواليصسثوانييخسركاو
ملودريلوؾشؽروبػ بودث شالوحمظودبترػوحقريػواألبيرلواليتوكرةتوشترلريظودخيزاةخاو
دؿطعو دغ رضطظ ور ضر ر ت و
أيها اإلسزائيليون:

دسخييروالؿيييبوالرطسييسوالييصضوملودػييفيعوقييزغوالرييف وراليػشييرجودجودػييا دوا ييدو
ررنززذتواةخهيزاودسخيروا ييسرجوسيرجوسطةػيرودديسبوليياودضيودغيطاؼشلتودجوسطةػيرو
دهمثولياودضثياور يرةفياوبنوؾيز واليرملتتت و
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5يييييوقوعيييربو8995وزعيييروضؼيييشؼوبطسيرةشيييرواليعميييعوكر يييلوبتط يييرجوسطةػيييرو
رالربدػييرلورباعشيييرتورحزلتييساتوردسيرلشييرتوردغ ي رةشرتورحييصوالييسرلوشا وا كيير و
ا فزاسدييظوقواليييرملوكةييصاؤودىلو ييقمتطوسػييرطوعييثوقشييربون خييظواغييفيمرضسظو زةّييسطتو
ديمييلونرحييسطو ييثودنييلو يسّوالزنييززواألرضربييصتور تييعوقشييربوةوطكيير وحتطسطسييظودرو
رةسرسظوقودضو تيدظوخرنيظولترزشحرت و
خرطبوكر لوبتط رجوا قمتطسثوقرؼص :و
دفيييزجواإل رباطزضسيير وردفدييزغوردفػييعتوثيياودػييفدطتوثيياودتحييلوردييعرلتورقو
الفرضسذود ثاظودقكسودجوشلكوقرةزجوعربوملوسف سلتوسر رباطزضسير و ضر ير وراإلغطسيقو
راهلتييس ور الكيين وربربييلوركؾييزضوروالرطاعتييظتورغمحييرتتتوةيمييتوبخييصاوالدييرةزجو
ديزةييتورانييمحاتورظالييتتوسخييلودػييفيشيزجودجيييرزودغيي ر وحتييزلوزرجوغييدزطو
الزنيززوالػطبيصواليصضوبايؼواآلجوشضرديدتوربييسد و ير يدودؿيشذوردخيطبتوبشتميروريوسييعالو
اليرملواآلخطوقوؾ ربدوسفياعودىلوا عسسو ثواليااورالفتعشاورالطسرحشظت و
حصذو خمفياودسخروالػرزطتورعاعوصترةخروسفزقفوضخرؤةرورغشيطدتر ت و
سدر تودتتظو ثواريخكرؼشنوبسضاغيظوؾير اظو يمديظوثياوقيس توددطسطحيروبييسو
غفظودؾخطو قلررو ث :و
ييو دس ظودهمتتوزضاغظونػطاسشظوربؿطسظوداشخرودغ ر واريةخشرضوا تفعطت و
ييوخيظوراسشظوحتزلوزرجوداكواألغ ر ورغرسفخرت و
نرػوقوا دس ظ :و
دجوال حييطواألبييشتوا فزغييالوحييزوالؿييطسرجواذتشييزضولكيير وبطسيرةشييرورسطةػييرو
ردسيرلشييروردغي رةشرتوألةييدوادتػييطوبيينوالؿييطملورالػييط تورا مييطوالي شيييصودىلوكغييشرو
ردسطسدشرتور افدعوططملواليرملتو و
سصوبيسّو يثوخييظودػيفخسعو رسيظو كير ودايكواليسرلتو يثودجييرزوالزغيرؼلو
اليرشاظوبرلػشيططوعاعوحصاوال حيطورخرقيظوؾيزاطؽدوادتتزبشيظورالؿيطقشظوألجو يثو
سػشيطوعاشدوسػشيطوعاعواليرملت و
قوحصذوال ديظوالؿرغييظواذتػرغيظتوسييشـوؾييبوراةيسودفيزاسطوليدود يرةشيظو
قشييربورةييسطونسسييسطتوديفمييسوعاييعورةييسطوالفييرضسذتورالييسسثتورالاػييظتوراآل ييرلتورهلييرو
دز يير وامفمييعتورالرتابييالوراريحتييرزوردفييزاسطولييدوقوةععوردييدوالفحطضسييظورثطرادييدو
الي شيشظتوركثططودترغ دومجشعودغ ر والدزطورالفحطضورالتخزضتو و
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ييييوسيشييفومييييثودجوسيييزجورنييعوحييصذوا تيدييظودشاودزةّييس وك ييرلوؾييي خرو
ردحساسدوراجتختوقواجترذوراةست و
ييييو ييرشاولييزوزخاييتوالزغييرؼلوالرتشييظواذتسسثييظور يفػيي ر والثييزضطوالكييترعشظو
األرضربشظودىلوحصذوا تيدظ؟ و
ييو رشاولزواةفؿطوالفياشاتورعمّتوالثدرسظودرغرطوحصاوالؿيب؟ و
ييو رشاوغشيزجودشاوحتطض وحصذوا تيدظوراغيفػاتوثطرادخيروالي شيشيظو يثوق يلو
دحاخر؟ و
عتسوشاؤوغفحلوالهطبظوالدرنشظوةفمروبرإل رباطزضسر واريغفيمرضسظورعتيسحرو
غييفف دطودةييصبواريغييفيمرضوبييررتاززوسففديييعودرقييرلدوث ياووسهييمحلورستخييرضو ثامييرو
اةخرض واإل رباطزضسر والدزسظت و
 4ــ ما سُني (وعد) بلفور:

ربر ترغ ي ظتودجورظسييطوخرضنشييظوبطسيرةشييرواليعمييعو بارييزض وملوستؿييطودكييط دو
برلزعسوا يطرعتودريّوبيسو زاسدظوالطؼشؼواأل مكصورساػزجوعاشدتورحيصاو يرودؾيرضو
دلشدوا قضرواأل مكصوغرسطاجوبدزلد :و
لدييسورقييفوالييطؼشؼواأل مكييصو ييعودكييطس وبارييزضوبفييقثموقييسسددور ػفؿييرضذو
الكيييخشزةصوسطةيييسسؼتومميييروغيييرعسودةكيييرضذودجوسعسايييزاوكخيييطوعد يييظود يييربودقيييساضو
الفكطس ت و
د روالزعسوسخز :و
دجوةيز ييظونصلفييدودتعييطوبييينوالييييفودىلو دقغييشؼورطييثوقييز صولاؿيييبو
الشخززضوقوساػينورغف صلونخززحرولفحدشقوحصذوالػرسظتو عوال شرجوادتاصوبيقجوريو
سُريلوؾصػوسهيمواذتديزملوا سةشيظورالسستشيظوالييتودفمفيعوبخيرواليزاؼيفوغيموالشخززسيظو
ا دشمظوقوساػينواآلجتورريواذتدزملورا طكعوالػشرغصوالصضوسفمفعوبيدوالشخيززوقو
ال اساجواألخطغت و
دوييوالدزطواألرىل:ودقغشؼورطثوقز صتورلشؼودعرزطوالشخززودىلورطثت و
رحصاوسسةتو دزلظوالشخززوبقةخاوعرؼسرجودىلورطتخات و
وييودجوع رضطو بقجوريوسُريلوؾصػوسهمواذتدزملوا سةشظورالسستشظواليتودفمفعوبخيرو
اليزاؼف ودقكسودجوساػينوملوديثو ػيزةظو ثوالشخززوردجواليزاؼفواألخطغو
غموالشخززوحصواليتوكرةتودػيثت و
8
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رادتسسطوبرلصكطتوحترتوالديزل:ودجوكاميظو ساػيينووظايتودػيفدسبولاسرليظو
عاعوا تيدظوادتػطاسشظتوييوكمرورضز وقودكطس ودرورعسوغشؾوالصكطوباريزضورملو
دػفدسبوكامظو دغطاؼشل ودريوقوعربو8948تور روبيسذت و
 5ــ التذكري بربوتوكوالت حكناء صهيون:

قواليسزو0900و ثوزتاظوضرظوالشزغفوالكرزضوعيربو0950وظخيطو ديرلوبيتيزاجو
ضرظوالشزغييفوحتكييلوعاييعودخيييطوكفيير وقواليييرملوقرلييتوسشييد:و متيتييتودةييسغو
ادتخيير وا كييطسظوالط شييظو ييثواذتكييزلوعاييعوكفيير وخيييم:و ارتيييطوالشخييززضتو
بطردزكييزري وةيمييرػوقييخشزج وزسيييتو(تييرولييدو.مخػييمؽظونتشييد ورلياييخروالتػييدظو
الزةشسطوا زنززطوقوالؿطملت و
د ييروكشييفودػييطبتوحييصذوالربردزكييزري :وسدييسومتيتييتوغييشسطوسوطةػييشظو ييثو
غطقفخرو ثودةسودركيرضوا رغيزةشظوقوسطةػيرتورسي ّط وبخيرتورغيامفخرودىلوالطرغيصو
دليػيصوةشفييزريدشـوةشرييفـتورحيزوبييسرضذوغياّمخرودىلواألغيفرشوة اييزؽتوألةييدوكييرجو
األقسضوعاعوةؿطحروراريةفررعوبخرتوركيرجوشليكوعيربو8999ويييوسرتمجخيرودىلوالطرغيشظو
رط يخروررظعخرت و
سثرض وعزاطفوالتيرؽونيسوالشخيززوسدفايزاو يتخاومبصحبيظوراةيسطوعؿيططوكريعو
ؾييدلتورحييصاوزعييروظعمييرػوالشخييززودىلواريغييفمردظوبفيييصسبوعصقييظوالشخييززوبخييصذو
الربردزكزري تورالفربػو تخرت و
دريودجوحمدعل:ودعاث:ودجوبيتوالزثرؼقوغطقتو ثوقسؽواألقساؽورحيصورثيرؼقو
غطسظوقكسودخررؤحروتتتودخلت و
ــ الربوتوكول األول:

مجشعوالؿيز وال ؿطسظوغموالشخززوحاو غزسشا ودضو.ضعرع توحصاوالرطظواخفلو
بدوالشخيززوزرجوغمحياومميثوسي يسرجو.بيرلػزسشا وعيثوعزاطيفواريةفديرضوراري ؽيعاظو
رالرتسعت و
ييودحساضو كاحظوالػموحتدشدروًولاػطضوالؿدكصت و
ييو غزعوديفػي وخييتيروكيلوقيزاةنوالييرملتورغيفحيمدوبرألغياز واليصضو
حتياوبدواذتيز ر وضعرسرحرت و
9
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ــ الربوتوكول اخلامس:

الطؾزطتوالرػرزتودؿيعشعواريغيف سازتودبييرزوالػزغيرػتودضعيرعوعيثواذتيياتو
اليملوعاعوددزسظوالتععظوالسستشظورالفيكبت و
ييواةفيرضوالكترعظورالفعرضطت و
ييوبثوالزعززوادتزسرػوعثوططسقوارتي رػورالثطثرضسثت و
ييودسؿرػوالرػرزتواألخيرػوييوقواذتيز ر والدرؼمظتوبنودسطازوالؿيبت و
ييود رو تصوعربو8948ورةفعواآلجتوسيلوؾصػوبر و يطرسرتو و
سترزثر والػرزا و898وييوخشرةظوالػرزا ت و
ييوكر بوزسرشستوشحربدودىلو دغطاؼشل و و
ييور ثوثاودرغازتوررازضوعطبظوييورحطرليظواليطبيرجتوزرسايظودثيطوزرسايظتور ؿيشدظو
دثطو ؿشدظولصغفػصبولايسروييوحصاوكادوبرلفسضسجو خّسو كيا وخييمونيساتوحيزو
قردظوالدطج ورلػظتو يطرعو يتعوالكردظ :و
8وييودكرشظوالدهشظوالراػيشتشظت و
رزملواغرشتروقوةيؿخرت و
2وييورشلكوبرةخرػوا يرل ظوبرليززطتودروةقواليززطت و
ردزطنوالراػيشتشنوةشثوحاتودروسدز زجوبرتةشاخاودىلو يرجوكخطتو و
3ويييييوالكيييا ودروالػيييصبو يييعوالييييسرتوبيييرغطاػوالراػييييشتشنوبيييسعمخاو رلشيييرتو
رسيزةزاوحتتوغشيططو دغطاؼشل ت و
4وييودعيرػوادتزريجورالدسؽوييوإلغطاؼشلوييودرود سدو رررنر ت و
5وييييو دػييزسقولي ييظو ؿييطرعوالييسرلفنتورخييساعواليييثمسثوعاييعودجوشلييكوةايياو
الراػيييشتشنتوكييصوسك ي وهليياوزرلييظتورليييثودكثييطحاوريوسي يطوعو ييرورضاػوحييصذو
السرلييظتوألجو ؿييطرعوالييسرلفنتوحييزودةييسوبتييززوقييردظوالدييطجوألةييدوكمييروس ييسرولييثو
سفميثوا ؿطرعوالكخشزوييود طسيصو ثومتطسطوحصذوالكيردظو يثوغيموالرترسيجوهليرتو
رشضاولاط رزوقواليشزجتودفعرحطودغيطاؼشلوبطسهيخرو ؿيطرعوةيلواليسرلفنتودهياشصو
لاؿيبوالراػيش،ت و
و و
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و
 IIو
د روعثوزرضواليشرجوالكخشزةصوقواذتط وعاعوغزضسظوسحسيورريوةطجتوسدسو
دكييس والزقييرؼعوراذتدييرؼقودشواليشييرجوالكييخشزةصونييرلعوقوحييصذواذتييط تورحييزو
ا ػفرشسواألرلو تخرتتت و
ر تصوالؿخطواألرلوريةسريعوحصذواذتط وقوكشاضو2988وظخط وعصقظو مجرعر و
ا يرضنظ و عودغطاؼشلت و
رحترو هطةصتو روقرلدو يزجوبمظوقوكفربد:والؿطملواألرغالوادتسسسوعربو
8994توةشثوؾ ّدوالؿيطملواألرغيالتووكير طدطوديسخلوا يي ذوكيصودكيتعواليعيظتو
راليعظوساع خيروديػيموال يشتتوس ييسودكيتشعواليعيظوريوميييثودعيرزطواليعيظودىلو
ال شتوالصضوقتعو تدتودلشؼوحيصاواليصضوجييطضوقواليساخلوالػيزضضوحتيتوسرسييظو
برؼػظودرعػظوا خرو الطبشعواليطبص ت و
ددزلوغزلساو رؼموقو صكطادخرتوعتس روكرةتو سسططو يفبوابثوغزضسزجوييو
سرشاونيرػودةيسحاودلشيدورطيرلونازغيدتوكيرجوسريف والؿي رؤتورستعيطودىلوالػيمرػتو
رسسعزاوسروض ودضة،و ثوغزضسظوراةكطةصوعاشخرتتت و
دجودغييطاؼشلوهلييروا كيياحظواليييربغتورحييصوا ػييفرشسطتو ييثودؾيييرلواذتييط و
برليطسدظواليتوةطقتواألخهطورالشربؼتوردؾياتون خر وعسسيسطوقورقيتوراةيستو
كييصودهيييفوغييزضسظورنشؿييخرتوسػييزضسظودرضخيشييرتوحييصوالساعمييظواألرىلولركييرؼلو
اذتطسييطوالراػيييشتشظورلاؿيييبوالراػيييش،تورغييزضسظوكرةييتور ييروظالييتورغييف دعو
حتفهثوا درر ظوالراػيشتشظورالا ترةشظتوريوبلوحصوستزضوا درر يظتولديسواوالفييررجو
رالفتػشقوبينواليشيرجوالكيخشزةصورالديييرجواإلضحربشيظوإلغيدرطوالسرليظوالػيزضسظتو
رقييسواغييفمردزاوستييررلنوشلييكتوعييربوعؿييطا والزغييرؼلتوعييربوالدفييلوراإلضحيير تو
راليييسراجوا رؾييطوبرليييرؼطا توربرلفيييررجو ييعو تعز ييظوزرلشييظوردقاشمشييظومتفييسو ييثو
دطكشرودىلوراؾتيثوسرلطسرضورالسرةظتورليثورعاعوالطغاو ثوقزطوحصذواليسرلتو
رعاييعوالييطغاو ييثوالييسعاوا ييرلصوغييموايييسرزتورالفػيياش توردنخييعطواريغييفد رضا تو
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العدد  - 585تشزين الثاني 9109 /

سؿازاتورمتيتيتوغيزضسظو يثواريةفكيرضوعايشخاوبرهيلونشؿيخرورؾيي خرورقشرزدخيرتو
رقرؼييسحرتو ييعوةاررؼخييرو ييثو زغيييزودىلوطخييطاجورقييزريودىلوبييمر ورةييع وا تو
سيييطعوادتمشييعتو ييروقر ييتوبييدودغييطاؼشلوخييصلوحييصذواذتييط و ييثوزعيياوغييموستييسرزو
لاعمرعير واإلضحربشيظوالفيرمسييظتورعيثوظسييرضا ودىلوديلودبشييبو زثديظوألؾييدرموقو
قشرزطوا يرضنظو ثل:و.كمرلوالا يزاةصويييوبػيمظوقهيمرةصويييوعكيربوظسفيزج ورغمحياو
رغمحيياور ييطا وكييثمطتودىلوبييرضسؼورراؾييتيثو ييثودنييلوملوالؿييملوالكييخشزةصو
بر يرضنظوالػزضسظوارترضنشظورالساخاشظتت و
رسيطعوادتمشعودسهرودجومجرعر وا يرضنظوالػزضسظودترسػتوقوددسساواليزريػو
أل مكرتوركرةتوبزابفخيروإلعيصجوحيصاواليزريػوحيصو.اليشيرجوالكيخشزةص ورشليكتو
كمييروقاييتتود ييروعيييثوططسييقوالعسييرضا وا رؾيييططودرولدييرػا وقوعزاقيياوغطبشيييظتو
برضسؼتودةدططتوراؾتيثت و
8وييولدسودكس وا ياز ر ودةدو تصوعربو2988وييورةفعواآلجودجو ؽر وادتطةيعو
ييثوادتمرعيير واإلضحربشييظوعييردتزاوقو ػفؿييرشر وقو دغييطاؼشل ورحتييرؤوظسييرضا و
زثدظوعثوظسرضطوةيربواليشرجوالكخشزةصوهلقريػوادتطةعت و
2ويييييودكيييس وا يرضنيييظوالرتكشيييظودجوةيز يييظودضزرغيييرجوود يييس وادتمرعييير و
اإلضحربشييظوبقغيياحظو دغييطاؼشاشظ وعييثوططسييقوقرعييسطو.اصتطلشييك واأل مكشييظتورعييربو
طاكعودسضسبوا ػاحنوقودنتظورةزالصو399ودليفو ػيا ودنيتعورعطبيصوزخايزاو
غزضسظوردسضبزاوبقغاحظودغطاؼشاشظود طسيشظتوردقكسوا ياز ر ودسهرتودجودطكشرو
ضبيتودغابوقشرزطوا يرضنظوالػزضسظوبر زغرزورجترضوغصحودغطاؼشاشنت و
رضمبروسفصكطو نشـواإلغصب وردةسوقرزددودغصبوعايزفواليصضوظخيطوقولديرػو
قوقيييحشرظودغيييطاؼشاشظو ياتيييروة يييدوررريؼيييدوردععربيييدوبرغيييطاؼشلوربػهيييدولػيييزضسظو
رةعر خرت و
3وييوظاضوكمرلوالا زاةصوقواريؼفصعوا يرضضودغطاؼشلوعسطو طا وربر ترغ ظتو
ظاضواليتشػتوردزىلوبفكط ر وةبورعؿقوإلغطاؼشلت و
4وييو كرةتور يروظاليتو دغيطاؼشل وةرنيططور ؿيرضكظونيرليظوقوحيصذواذتيط و
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العر ظوعاعوغزضسظورؾيي خرتورهليرواليسرضواألرلوراليي موقوقيتعو يرو يصوردطايقو
عاشدوظرضاوربخفرةرو الطبشعواليطبص ت و
لدسودكسّ والسضاغر واريغرتادشعشظواليسسسطوالييتوةؿيط وقوورغيرؼلواإلعيصبو
الكيييييخشزةشظوزاخيييييلواألضضوايفايييييظوعايييييعوزرضودغيييييطاؼشلوقودزظشيييييفومجرعييييير و
ا يرضنيير تو ييثومتزسييلوردييسضسبوردػيياش تورقييسوقييطحونييربالوضسشييعوا ػييفزغوقو
اريغيييفد رضا واإلغيييطاؼشاشظولايسسيييسو يييثوا طاغيييانواليػييييطسن:وعايييعودجودتعيييشاو
السرلييظواإلغييص شظوقواليييطاملورالؿييرب و زاعييـ و؟؟وق يسوضا وعػيييطسظوراقفكييرزسظو
ك مطتورحزوغمو خفاوبرغطاؼشلتورريوسهيخروقوةػربدتورقرل:ودجوزاعـوحتكلو
سز شروعاعو6و اشزجوزرريضو ثوغطقظوالترالوالػزضضتوسهصوعثوغيشيطددوعايعو يزو
ةكفوشتعرجوغزضسظو ثوالػرظوالي شيصتتت و
سييصكطوالييسكفزضوضسيييتوغييشسود ييس:ودجودكثييطو ييثو.و 8999ودتعييشاو ػييا و
سعزبو ثودغطاؼشلتورد مكرتوردطكشرتورد يرضا وارتايشجتورالػييززسظوقرديلوقو
غزضسظتو تصوكشاض/وعربو2988تورةفعوعربو2987ت و
رقسواةسةطودغابوحصذوالفتعشمير واإلضحربشيظتوبرهيلوقيصبظوالسرليظوالػيزضسظو
رةاررؼخرتو.اضرؽوييودسطاجوييوةع وا ت و
ر ثوحصذواممزعر واإلضحربشظوا ػاحظ :و
8وييوادتشـواذتطتييوالصضوةعصوبسعاود مكروراعرتاسخروبدتوراودػاشحدو ثو
زرلوارتاشجوريوغشمروالػيززسظتورشحبوبيتو ثواسطازذودىلودغطاؼشلت و
2وييوحشؽظودضكرجوادتشـواذتطت و
3وييون خظوحتطسطو ثزاض وغزضسظت و
4وييودلزسظودةررزوالطغزلت و
5وييون خظواألقرلظورالفتمشظت و
6وييوحشؽظوزضرعوالثزضطت و
7وييولزاػوؾخساػوالم زؤت و
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8وييوكفرؼبوالزةسطوالزطتشظت و
9وييودتعشاوسطغرجوادتزريجت و
89وييوادت خظواإلغص شظت و
88وييون خظوالتكططت و
82وييوزاعـت و
و
وأخرياً:

دةصوعاعوسدنوبيسوكلوحصذوالتي ر وراهليعاؼاوراليثيطا ورارتشرةير ودسهيرتو
ريوبسو ثودجوسقدصونشلوعطبصوةدشدصودقشلوسثقضوليلوة ظودطا وركيلوشضطوض يلتو
رليلوظسفزةظوقوساػينتودةصوعاعوسدنو ثودجو دغطاؼشل وغفعرلورغفخعبوكميرو
اةخعبوا ػفيمطرجوقوكلودضترػواليرملت و
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التاريخ قرين الحضارة
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وسجل ألحداث اإلنسان

التاروخ ظهر أول األمر بصورة بدائوة حني أذنيذ اسنننيال القنيدوم
يف فجر احلضارة وقص على أبنائه قصنيص قومنيه وونيروم انيم األ نيا
واملعتقدات الدونوة ،فالتاروخ إذل قرون احلضارة ،وقد بنيدأ اسحننياس
بنينيه يف ذهنينين الة نينيروة مننينيذ أقنينيدني العصنينيور ح ني كنينيال اسنننينيال وننينيج
األحداث بالر م والنقش على احلجر ،ومع تطور احلضارة وازدهارهنيا
أذنينيذ التنينياروخ و أنينيك أ ا نياً يفوهرونياً يف تننينيجو األحنينيداث ،وأ نينيحى
مبثابة النج الذم حيفظ لنا ألواناً من األحداث واألفكار واألعمنيال،
وجتمعت املعلومنيات التاريونية بصنيورة تدر ونية حني أراد الننياس أل
وركنوا إلوها ووفودوا منها يف حواتهم وأعماام ،فال تكنياد رنير بنيه حلظنية
دول أل ترتد إىل ذهنه ذكروات عن أحداث املا نيي النيع عفنيا علوهنيا
الزمن ،ولكنه عرفها ومسع عنها.

حني ٜظرع أحدْا يف ايكٝااّ عمُاٌ َاا
فات٘ٚ ،حتا ٢و ٕٚإٔ ٜظامرٜٗ ،تاد ٟعا َٛ
َظاعٗ ١هلذا ايمٌُ سبل إٔ قاّ عٗاا ريا،ٙ،
ٖٚااذا اتٖتااداٖ ٤اا ٛايااذٜ ٟاآ ،ياا٘ رٜكاا٘
ٜٗٚدٜاا٘ ساابٌ ايٓ ااا ْ ،اا٘ َاأ رياا ،طااو
سٛف ٜت ٓب َا خٝب آَاٍ َٔ سابك ٙٛىل
ايكٝاااّ عٗااذا ايمُااٌ اوظاااع٘ ٖٚهااذا ٜباادأ
ايتااااا ٜخ يف أعشاااار ػااااٜ ،ٙ ٛباااادأ حااااني
ٜشتمٝد اور َٔ ٤عاني اانرتا٘ اوتٓاا رَ ٠اا
ٜؼااًأل ٕ ٜهاا ٕٛاٛاألااال اُاياا٘ اياا
 ٟٜٛٓايكٝاّ عٗا.
ايتاا ٜخ ياا٘ َآٗص خاااؾ ،رياٜتا٘ عًااٛ
اومرفاااا ١ااااأ رٜاااال تشًشااااٌ ا ااااٛاو
ايفرٜدٚ ،٠حيتاج ىل خٝاٍ ناتب٘ ٚقد تا٘
ا وعٝااااااا ،١فٗااااااا ٛيف ٖاااااااذا ا ااااااااٍ أو
َٛٚؿااٛا٘ ايهظااع ااأ ْااٛع َمااني َاأ

ا كااا٥لٖٚ ،ااذا ايٓااٛع ٖاا ٛألٗااٛو ا ْشااإ
 َٓٚزاتاا٘ يف اواؿااْٚ ،ٞشاات ٝق إٔ ْكااٍٛ
ىلٕ ايتااا ٜخ ٖاا ٛايمًااِ ايااذ ٟحيااا ٍٚا ألاعاا١
أ ا س ١ً٦اي تتمًل مبا عذيتا٘ ا ْشااْ١ٝ
َٔ ألٗٛو َٓذ ناْاٖٚ ،،دفا٘ ٖاٚ ٛقاٛف
ا ْشإ اًا ٢حكٝكاْ ١فشا٘ ،أ ٟإٔ ٜمارف
ا ْشااإ بٝمتاا٘ نإْشااإَٚ ،ااا ٜشاات ٝق
إٔ ٜمٌُ ٚإٔ ٜكدّ يبين ألٓشٖ٘ٚ ،اذا أَار
رياا ،نهاأ ىلت ىلاا اااارف ا ْشااإ َاااااا
فمااٌ يف اواؿاااَٚ ،ٞااا ٖااا ٞا ٗااٛو اياا
عذهلا فماًلٚ ،ىلاال فكُٝا ١ايتاا ٜخ ترألاق ىل
أْاااا٘ حيٓ ٝااااا اًُاااال ع اُاااااٍ ا ْشااااإ يف
اواؿ ِ َٔٚ ،ٞحبكٝكٖ ١ذا ا ْشإ.

*

* أديب سوري.
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تبا اٝلٔ يٓاااا إٔ ايتاااا ٜخ اًاااِ ؿااارٟ ٚ
يًظاامٚ ٛيرفااراو اًاا ٢ايشااٛا ،٤فااً عااد
يًفااااارو إٔ ٜمااااارف ْفشااااا٘ عٛقٛفااااا٘ اًااااا٢
َاؿٚ ،٘ٝتعاد يهاٌ طامب َأ إٔ ٜمارف
تا خيااا٘ ي،عااار حاؿااار ٙمباؿاااٜٚ ٘ٝؼااابأل
ألاادٜرال عا ٝاااٚ ،٠تعااد إٔ ٜااد ض ايتااا ٜخ
و اس ١اُٝكٚ ،١تعد إٔ ٜادل ٕٚناٌ وا ض
َا اْتٗ ٢ىلي ٘ٝيهٜ ٞكدّ عمد اياو يً ًبا١
يف اوااااااااادا ض ٚاوماٖاااااااااد ٚا اَماااااااااا
ٚيًُاافكفنيَٚ ،اأ أياازّ ايًزَٝٚااا إٔ تااتِ
نتاعتاااا٘ اًاااا ٢أنُااااٌ ٚألاااا٘ ،فٝهاااإٛ
ايهاتب وقٝكال ريا ١ٜايدق ،١عااتل ناٌ َاا
يف اي اق َٔ ١ألٗد ٚأَاْٚ ١ػادم ٚاادٍ،
َٚشتمٓٝال عهٌ َا يدَ ٜ٘أ ىلحشااض ٚفأ
ٚاٚمٖٚ ،ااذا نًاا٘ ٜا و ٟىل ايٛػاا ٍٛىل
ا كٝك ١قد اوشت اع.
ــ املؤرخ كان يف البذاية يكتـ نـن الـذين
واآلهلة
يف عداٜاا ١ايبظاار ١ٜنااإ ايهاتااب ت
ٜهتااب تا خياالٚ ،ىلاااا ٜهتااب ااأ اياادٜٔ
ٚاآلهلٖٚ ،١ا ٞنتاعاْ ،١شات ٝق ذمأ اآلٕ
إٔ ْمتربٖااا  ٚااا٥ل تا خيٝااْٚ ،١متُااد اًٗٝااا
يف نتاعاااا ١ايتااااا ٜخ عايؼاااا ٠ ٛا دٜفاااا،١
ف ألداوْا ايكدَا ٤مل ٜهأ ياد ِٜٗايظا٤ٞ
ايذْ ٟشُ" ٘ٝفهر ٠ايتا ٜخ" ٚيماٌ ايشابب
ٖاااا ٛأْٗااااِ مل ٜهْٛااااٛا ًهاااا ٕٛاواااااو٠
ايتا خيْ ١ٝفشاٗا ٚمل ٜهأ ٖٓااى تاا ٜخ،
ٚىلاا ناْآٖ ،ااى َااو ٠تظابٗ٘ يف عما
ايٓااااٛاحٚ ،ٞت تتفاااال َااااق َفَٗٓٛااااا ااااأ
ايتاااا ٜخ ،يف اوظااارم ايكاااد ِٜعااادأ ايتاااا ٜخ
78

ايبظاااار ،ٟيف َرحًااااٝ ١ااااز عات تبااااا
ايظاادٜد عايمكٝااد ،٠ففاا ٞنااٌ حااد ٚيف
نااٌ تفشاا ،ياا٘ أ ٚت ٜٚااٌ ًُْااص ايمكٝااد٠
ايدٚ ١ٜٝٓاؿخ ١ألًٝل ،١حت ٢يٝهاو خيتفٞ
أ ٟألٗااااد ينْشااااإ ااتاااا٘ ،يكااااد ناْاااا،
ا فمااٍ نًااٗا ىلهلٝاٚ ،١ايشاابب يف ايااو إٔ
ايٓااااض تؼاااٚ ٛا اآلهلاااا ١نااااآلوَٝني َاااأ
ا هاااّ فٗااِ ًاا ٕٛىل اوتٗااِ اًاا ٢اوًااٛى
اًاا ٢ذمااَ ٛااا ٜفمااٌ ٖ ا تَ ٤ااق ااٜاااِٖ،
ٚذمااأ ْتؼااا ٛتبماااال ياااذيو إٔ ايشاااً ا
ناْااا َٛ ،اااا ١تٜ ٛما اال ٖرَٝا اال ٜبااادأ َااأ
ا ضٜٚ ،تؼااد يف حًكاا تارعر عٗٓٝاا
ٚعني سً  ١ايشُا ،٤سً  ١اآلهلاٚ ،١ناإ
اوًو ٖ ٛاهللٖ ،ا ٛايؼا ٠ ٛا شاد ٠ينيا٘
اًااا ٢ا ضٖٚ ،هاااذا ناااإ ايتاااا ٜخ يف
َرحًتااا٘ ا  ٚتا خياااال وٜٝٓاااالَٚ ،فَٗٛااا٘
اياااااذْ ٟكؼاااااد ٙياااااٝص تا خيااا اال عااااااوفّٗٛ
ايمًُاااٖٚ ،ٞاااذا ايتاااا ٜخ ايااادٜين ت ماااٌ
ألاااٖٛر ٙأفمااااٍ ا ْشاااإٚ ،ت ٜمااارض هلاااا
أساسا االٚ ،يهٓااا٘ َاااق اياااو ٜتٓااااٖ ٍٚاااذٙ
ا فماااٍ يف ٓاٜااا ا سااا ٚ ،،اسااتُر ٖااذا
اياااااتفه ،ايااااادٜين اوُتااااازج عا ساااااا ،
َش ٝرال اً ٢تفه ،ايظرم ايكدٛ ِٜاٍ
ايمؼ ٛايكد  ١حت ٢ظٗ ٛايْٛٝإ.
ــ اليونان والتاريخ
يكاااد ظٗاااار نتاعااا ١ايتااااا ٜخ آااااد
ايْٛٝإ ع ساًًَ ٛخُا ٞأ ٍٚا َارٜٚ ،ملاد
ايظااااار "ٖاااٚ،َٛض" ػااااحب اوًخُاااتني
اخلاياادتني "ا يٝااااٚ ٠ا ٚوٜشااا" ًَااِٗ أَتاا٘
يف ٖذا ا اٍ ،يكاد ااين ٖاٚ،َٛض أطاد
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ايمٓاٜااا ١عتُ ٝاااد ايب ٛياااٚ ١ا ع ااااٍ ٚ ٚ
ايٓـااااٍ ايا ا ترتفاااق عؼااااحبٗا ىل قُااا١
ايظخؼااٚ ١ٝلمااٌ َٓاا٘ ع اًل َأااٛا ال ٜا تٞ
عاوم زا ٚ ،آ٘ أخاذ او خاَ ٕٛأ عمادٙ
ٖذا نً٘.
وا ألااٖ" ٤اٚ،و " ٚاياذ ٟيكاب "عا عٞ
ايتااا ٜخ" ٚايااذٜ ٟمااد أ ٍٚاو ا خني ايْٛٝااإ
اًاااا ٢ا ااااًم ،نتااااب نتباااا٘ ايتشاااام١
ٚأ ًاااال اًٗٝااااا اسااااِ "ايتااااٛا ٜخ" ٚقاااااٍ يف
َكاااادَتٗان "ىلْٗااااا تاااار ٟٚتا خياااا٘ حتاااا ٢ت
ُ ٜاااص ايااازَٔ أاُااااٍ ايرألااااٍ ٚحتااا ٢ت
تبكااا ٢ا دماااا ا ايرا٥مااا ١وٝ ٕٚاااد أٚ
ىلا اا  ،ساٛا ٤يف ايااو َٓ ازا ا ريرٜاال
أَ ٚا ا ر اوتربعااارٖٚ "ٜٔاااذ ٙايمباااا  ٠تكااادّ
اياادي ٌٝاًاا ٢إٔ ا ريرٜاال قااد أو نااٛا إٔ
ايتااا ٜخ اًااِٚ ،عايتاااي ٞفااً عااد إٔ ٜتٓاااٍٚ
أاُااااااٍ ا ْشاااااإ  ٚااااادٖا ،فايكؼااااا١
ا ريرٜكٝااااا ١تتٓاااااا ٍٚا ااااااو ايتاااااا خيٞ
فتفؼلاً٘ تفؼاًٝل وقٝكاالٚ ،تارب َأ خاًٍ
ايو طخؼ ١ٝع ًٗا ىلعرا ال طادٜدالٚ ،عٗاذا
ٜت اا٘ ايتااا ٜخ آااد ايْٛٝااإ الاٖ اال اكً ٝاال
ٜاااارتبر عا ْشااااإ ْفشاااا٘ ٚتؼاااارفات٘ ٚت
خيـااق ٖااذ ٙايتؼاارفا ياان او ٠ا هلٝاا،١
ٚت ٜمااااين ٖااااذا إٔ َاا ا خ ٞايْٛٝااااإ قااااد
لاااااًٖٛا ا سااااا  ،ايدٜٝٓاااا ١اَاااال ،عااااٌ
ااتُدٚا اًٗٝا نف،ال
َٔ خًٍ ٖذا نً٘ ْد ى إٔ ايتا ٜخ
اًِ ٜؼٓم٘ ا ْشاإٝ ٚ ،اب اأ ا سا١ً٦
اياا ٜؼاآمٗا ايهاتاااب يٓفشااٜ٘ٚ ،تٓااااٍٚ
أاُاٍ ا ْشإٚ ،خيـاق يًمكاٌ َأ حٝا

استٓاو ٙىل تفش ،اي ٛا٥لٚ ،أْا٘ ٜهظاع
أ اا ا ْشإ أ رٜل سارو أاُايا٘،
ٚنإ او خ ٕٛحيؼً ٕٛاًَ ٢اوتِٗ َأ
ايااااذنرٜا ايظخؼااااَٚ ١ٝاااأ او يفااااا
ا وعٝاااَٚ ١ااأ ايشا ا ً ا فٛظاااَٚ ١ااأ
طااٗٛو ايمٝااإ َٚاأ ا سااا  ،أٜـااال ،اااِ
ٜكَٛاااُ ٕٛاااق ٖاااذ ٙاواااٛاو فٝمُاااد ٕٚىل
تؼٓٝفٗا ٚتٓكٝتٗا َٓٚاقظتٗا ِ عش ٗا يف
ارض مج.ٌٝ
يف ايمؼااار ايْٛٝااااْ ٞخيـاااق ايتاااا ٜخ
يًكٝااااد اياااازَين ٚايكٝااااد اوهاااااْ ،ٞفٗااااٛ
ٜماارض يف ا ػااٌ يٛحااد ٠األتُااٝااَ ١مٓٝاا١
يف ٚقَ ،مانيٚ ،عماد ايكارٕ اخلااَص قباٌ
اوًٝو تأٝلر ْظر ٠اوا يرحادا  ،فًاِ
ٜمااااد خيـااااامٗا يًكٝااااد ايااااازَينٚ ،أخاااااذ
اياااتفه ،ايْٛٝااااْٜ ٞت ااا٘ ىل إٔ ايتاااا ٜخ
ٜٓبأ ٞإٔ ًٜتازّ عٛحاد ٠ألٖٛرٜا ١تارعر عاني
َراحًااا٘ ايزَٓٝاااَٚ ،١ااأ اااِ تأًباااٛا اًااا٢
اي اعق ا ز.ٞ٥
ٚوااا نااإ اتسااهٓد اوكااد ْٞٚقااد
رياازا طاام ٛاوتربعاار ٜٔايااذ ٜٔت ٜمرفاإٛ
ايًأاااا ١ا ريرٜكٝااااٚ ١ت  ٜٗٓاااا ٕٛيف أسااااًٛ
حٝاااتِٗ اياآٗص ا ريرٜكااْٚ ٞظاار حـااا ٠
ا ريرٜل ع ،ِٗٓٝف خاذٚا ع ساباعٗا ٚتمًُاٛا
يأتٗاااا فكاااد عااا ٍٛايمااادا ٤عاااني ا ريرٜااال
ٚاوتربعار ٜٔىل ْاٛع َأ ايتمااٚ ٕٚايتا خ،ٞ
ْٚظاار ا ريرٜاال ىل ٖااذ ٙايظاام ٛعٛػاافٗا
ٜ ٚفااا ١ـاااا تِٗ ،ناااذيو أو ريااازٚا
اتسهٓد ىل خًل ٚحد ٠سٝاسا ١ٝتظاٌُ
ا ز ٤ا نارب َأ وْٝاا ا ْشاإٚ ،أػابأل
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ايمااامل ٚحااد ٠ألأرافٝااٚٚ ١حااد ٠تا خيٝاا،١
ٚا تب اا ،ىلَربا ٜ ٛاا ١اتسااهٓد عتااا ٜخ
ٚاحاادٖ ،اا ٛتااا ٜخ ايمااامل ا ريرٜكاا ٞايااذٟ
 ٜياااع ٚحاااد ٠تاااد َااأ ايبخااار ا و ٜااااتٞ
ريرع اال ىل ْٗاار ايشاآد طاارقال َٚاأ ايااداْٛ
مشاااااتل ىل ايؼااااخرا ٤ألٓٛعاا االٖٚ ،هااااذا
ظٗاار فهاار ٠ايماوٝاا ١يف اؼاار َااا عمااد
اتسااااهٓد ٖٚاااا ٛايمؼاااار ايااااذ ٟااااٞ
"ايمؼاار اهلًٓٝشاا " ٚااطاا ،ايفهاار ٠يف
ايمؼاار ايرَٚاااْٚ ،ٞأػاابأل َاأ اوشاات اع
نتاعاااا ١تااااا ٜخ َاااأ ااااار ألدٜااااد تااااا
عايٛحاااااد ٠ايٛاؿاااااخٜٚ ،١كااااا ّٛعهتاعتااااا٘
َ خااااُ ٕٛماااا ٕٛاواااااو ٠ايمًُٝاااا ١ناااأ
سبك َٔ ِٖٛاو خني.
ــ روما هي العامل؟!
يكد نإ او "عٛيٝبٝاٛض" أَ ٍٚأ
فهاار يف نتاعاا ١تااا ٜخ َاأ ٖااذا اي اارا ،
فٗااٜ ٛماارض وٛؿااٛع َٗااِْٚ ،مااين عاا٘ رياازٚ
َٚاااااا يًمااااااملٚ ،يهٓااااا٘ ٜبااااادأ قؼااااات٘،
ع حااادا ٚقمااا ،يف َااااض ٜرتاااد ىل قااارٕ
ْٚؼااع قاارٕٚ ،عااذيو ْاارا ٜ ٙا خلُشاا١
أألٝاٍ ،ت ٚ ٌٝاحدٚ ،عٗذا او اْتكٌ
ايتفه ،ايتا خي َٔ ٞاوفٗ ّٛايذ ٟاساتٓل٘
او خااااا ٕٛعماااااد اتساااااهٓد ىل أٜااااادٟ
ايرَٚااإ ااِ طااٗد عمااد ايااو ت اا ٛال أػااًٝل
َُٗٚال اًٜ ٢د طٝخ َ خ ٞايرَٚإ "تٝتٛٝ
يٝأٛٝض" فَٗ ٛبتهر فهر ٠نتاع ١تا ٜخ
َٚااا َٓااذ ْظا تٗا ا َ ٚمتُاادال اًااَ ٢اأ
ساابكَ ٙٛاأ اواا خنيٚ ،اًاا ٢ا ُااق عااني
ايش ً اي حفظَ ،راحٌ تاا ٜخ َٚاا
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اوبهاار ٚىلوَاألٗااا يف َ يااع ٚاحااد ،يكااد
ااتكاااد ايرَٚاااإ إٔ تاااا خيِٗ ٚحااادٖ ٙاااٛ
اخلًٝاااال عايتااااد ،ٜٔٚفٗااااِ أ قاااا ٢ايٓاااااض
نافااااٖٚ ،١ااااِ ٚحاااادِٖ ايااااذ ٜٔاختؼااااٛا
عايفـااااا ٌ٥ايشاااااَٚ ،١ٝنااااإ او خاااإٛ
ايرَٚاااْٜ ٕٛٝااد ٕٚ ٚيف نااٌ َااا ٜهتباإٛ
ح ٍٛحمٝ٥ ٛصَٚ ٖٛ ،ا ااتٗاٚ ،ااتارب
اوا ْفشاا٘ أْاا٘ ػاااحب ساااي ١يف أَتاا٘،
فٗ ٜ ٛوٚ ٟظٝف ١ٝٓ ٚ ١حٜ ٝتخاد اأ
أجماو ٜٗٚ ٘ٓ ٚد ٟىليٗٝاا َٛا ٓٝاٖ٘ٚ ،اذٙ
َ ٚاوْ ١ٜفمٝا ١ناإ هلاا ٚت طاو أ رٖاا
ايـااا اًاا ٚ ٢ايبخ ا ا ٝاااوٚ ،ٟاًاا٢
ايٓكد اهلاوف ايرطٝدٚ ،ايًٗف ١ىل اومرفا١
ا رو.٠
يف ايكاااااااارْني ايراعااااااااق ٚاخلاااااااااَص
اوااااااًٝوٜني خـاااااام ،فهاااااار ٠ايتااااااا ٜخ
يتهٝٝاااع ألدٜاااد حٝا ا عا ادلي ،اوشاااٝخ١ٝ
ايفهر ايبظر ٟتبادًٜل عااي ايمُال ،فُٝاا
ٜتمًل عفهار ٠ايتفاا ٍ عاي بٝما ١ا ْشااْ١ٝ
ٚعٛألاااٛو قااا ِٝأعدٜااا ١خاياااد ٠تهُااأ  ٚا٤
اًُٝااا ١ايتأااا ،ٝايتااااا خيٚ ،ٞقاااد ٚألااااد
ايظااامْ ٛفشاااٗا أَااااّ ااار ٠ٚفاااٌ رياااذا٤
ٚحٝااال ناْاا ،يف َشااٝص ا األاا ١ىليٝاا٘،
ف قااااادَ ،اًٗٝاااااا تًتُٗٗاااااا اااااِ أ او إٔ
تٗـُٗا ٚقاّ عٗذا ايمُاٌ آعاا ٤ايهٓٝشا،١
ٚاً ٢أساِٗ ايكادٜص أٚريشا ني  345ااا
 ّ434ايذ ٟفتأل يًتا ٜخ آفاقاال فشاٝخ ١ىلا
ااأل يًفهاار إٔ ٜرسااٌ ْظاار ٠مجايٝاا ١ىل
جمُٛا ١ايتٛا ٜخ اوٛألٛوٚ ،٠ىل او تفشا،
هلااا ،فاوشااٝخ ١ٝترطااد َمتٓكٗااا ىل تؼااٛ
تاااا خي ٞيًهاااٜ ٕٛبااادأ عااااخلًلٜٓٚ ،تٗاااٞ
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عايدْٜٛٓااا ١ايماَااا ١أٜ ٟااا ّٛا ظااارَٓٚ ،اااذ
ٚؿاااق أٚريشااا ني ٖاااذ ٙاوبااااو مل ٜااآص
َ يف ايأر إٔ ايتا ٜخ مبمٓا ٙايؼاخٝأل
ٖ ٛتا ٜخ يًبظر ١ٜنًٗاٚ ،إٔ َأ ٜهتاب
تا ٜخ أَٚ ١احد ٠ىلااا ٜؼآق ق ما ١ػاأ٠،
َاأ يٛحاا ١ناابٚ ،٠،قااد اٖااتِ ايتااا ٜخ يف
ايمؼااار اوشاااٝخ ٞحبٝاااا ٠ايشاااٝد اوشااااٝأل
اًٝاا٘ ايشااًّ ٚنااف،ال َااا مًااٗا حمااٛ
ا حدا ٚ ،قد قشاُ٘ او خا ٕٛىل حكاب
ٚفااا،ا  ،يهاااٌ فااا ٠،نٝزاتٗاااا اخلاػااا١
 ٚاعمٗا اخلاؾٚ ،فؼٌ عٗٓٝا ٚعني ايف٠،
ايشاعكٚ ١ايًحك ١حاو ا ١تماد عداٜا ١اؼار
ألدٜدٚ ،قد اخات ،تٛقٝاٜ ،آظِ ا حادا
ايتا خيٝااا ١مجٝما االٖٚ ،اااذا ايتٛقٝااا ،ايمااااّ
ايٛاحاااد ٖااا ٛتاااا ٜخ َاااًٝو ايشاااٝد اوشاااٝأل
اًٝاا٘ ايشااًّ اي اذ ٟاسااتخد ٘ "اسااٝدٚ
ا طااااب "ًٞٝيف ايكاااارٕ ايشاااااعق يًُااااًٝو،
فهاااٌ أحااادا اواؿاااٚ ٞاوشاااتكبٌ تا ا
مبًٝو ايشٝد اوشٝأل اً ٘ٝايشًّ .
ــ نودة إىل املصادر التقليذية
يف ايمؼ ٛايٛسا  ،٢اااو نتاعا١
ايتاااااا ٜخ ىل ا ساااااً ٛاياااااذ ٟو ج اًٝااااا٘
او خاا ٕٛعمااد اتسااهٓد اوكااد ْٞٚأٜاااّ
ايرَٚإ ،فكد ااتُد َ خٖ ٛذ ٙايمؼاٛ
اًااا ٢اوؼااااو ايتكًٝدٜاااٜ ١شاااتٓب َٗٓ ٕٛاااا
ا كاااااا٥لٚ ،يهااااآِٗ مل ٜٓكااااادٚا ٖاااااذٙ
اوؼاااااو ٚمل حيًًٖٛااااا ايتخًٝااااٌ ايمًُااااٞ
ايدقٝلٚ ،ىلاا نإ عما َا خ ٞايمؼار
قااااد قاااااَٛا مبخاٚياااا ١يًٓكااااد ،فااااإٕ ٖااااذٙ
ا اٚيااااا ١ناْااااا ،تشاااااتٓد ىل ايتكااااادٜر

ايظخؼااا ٞيهاااٌ َااآِٗ و ٕٚاساااتٓاو ىل
َاآٗص اًُااٚ ،ٞيف ٖااذا ايمؼاار ،الٗاا،
فهاااار ٠اوااا خني ىل إٔ ايتااااا ٜخ ظااااٞ
مبظااا ١٦ٝىلهلٝاااٚ ،١إٔ عٗاااذ ٙاوظااا ١٦ٝتٓاااتظِ
ا حاادا نًااٗا ،ا ْشااإ آؼاار فٗٝااا،
َُٗت٘ ىلقرا اوظ ١٦ٝا هلٝاٚ ،١اياذ ٟحاد
ٖاا ٛإٔ تٝااا ايفهاار ايتااا خي ٞاْتكااٌ َاأ
و اساا ١األتُااٝاا ١ىل ىلقاارا عايااد ٚايااذٟ
ت وٜااا٘ اوكاااااوٜر يف ا حاااادا ايتا خيٝاااا،١
ٚناْاا ،ايٓت ٝااٖ ١اا ٞا ااز او ا خني ااأ
ايتٓب ع حدا اوشتكبٌَ ًٕٛٗ ِْٗ ،ا
خيفٝاا٘ ايكااد َٚ ،اأ ٖٓااا اتشااُ ،نتاعاا١
ايتا ٜخ يف ايمؼ ٛايٛس  ٢عإُٖااٍ ايادٚ
ايبظر ٟفٚ ،٘ٝعايتاي ٞمل ٜهٔ مث ١جماٍ
يٓكااااد أ ٚعًٝااااٌٚ ،قااااد ارفاااا ،ايمؼااااٛ
ايٛساا  ٢اي،األااِ ايتا خيٝاا ١اياا تتٓاااٍٚ
ساااا ،ايكدٜشااااني يتهاااار ِٗ ًٝ ٚاااادِٖ
ٚىلظٗااااا َااااا عًُااااَ ٙٛاااأ آتّ يف ساااابٌٝ
ايمكٝدْٚ ،٠ظرال تتشاع كاف ١ألاٍ ايادٜٔ
آْذاى فكد أػابخٛا َا خ ٞايمؼار حتا٢
ايكرٕ اخلاَص اظر اوًٝو ٟحني اْتكًا،
ٖااذ ٙايؼااف ١ىل ألاااٍ ايكاااْ ،ٕٛف وخاااٌ
ٖاا ا ت ٤يف نتاعاااااتِٗ ايًُشاااا ١ايكاْْٝٛاااا١
ٚاساااااااتٓدٚا ىل ايؼاااااااهٛى ٚايٛػااااااااٜا
ٚايمكاااٛو ،فهاااإ اياااو ساااببال يف ظٗاااٛ
اوزٜااع َٓٗاااٚ ،نااإ هلااذا أ اار ٙيف عم ا
ا حدا ايتا خي.١ٝ
ــ التاريخ يف نصر النوضة
يف اؼاااار ايٓٗـاااا ١ااااااو ايٓاااااض ىل
تكٝااا ِٝايتاااا ٜخ عٛػاااف٘ و اسااا ١األتُااٝااا١
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تشاااتٓد ىل أساااً ٛاًُاااٚ ،ٞىل نتاعتااا٘
اسااااتٓاوال ىل أاُاااااٍ ا ْشااااإ ْٚظااااا ٘،
ٚناْ ،ايٓت ١ ٝا  ٚيذيو ٖ ٞايباد ٤يف
تٓظٝااع اوااااو ٠ايتا خيٝاا ١اياا نتبااا ،يف
ايمؼاااا ٛايٛسااا  ،٢نااااا اًاااال عٗااااا َاااأ
خرافاااا ت أسااااض هلاااا نُاااا ناااإ َااأ
ْتاٗ ٥ا أٜـال ايبد ٤يف نتاع ١ايٓتا٥ص اًا٢
أساااص ْكدٜاااٚ ١اوًحاااا عٛؿااا ٛتااااّ يف
نتاعااااا ١تاااااا ٜخ اؼااااار ايٓٗـاااااٖ ١ااااا ٛإٔ
ا هااااّ قاااد أخاااذٚا ٜشاااتم ٕٛٓٝعا وعاااا٤
يتد ٜٔٚايتا ٜخ ،فارب ا ساً ٛا وعاٚ ٞت
ساااُٝا يف ىل ٜايٝاااا عٛػااافٗا ايدٚيااا ١ايااا
سبك ،و ٍٚأٚ ٚعا ىل اؼر ايٓٗـ.١
يكد عدأ ايتا ٜخ ٜفكد اعم٘ ايادٜين،
ٚسااا ٝر اواااذٖب ايمكًااا ٞاًااا ٢نتلاعااا٘،
فاسااتبمد اخلااٛا م ٚاوم اازا ٚ ،أػاابأل
ٖااادف اوا ا ٖااا ٛايتفكٝاااع ايشٝاسااا ٞت
جماارو ىليكااا ٤اوااٛااا ٚاااٌ ايٓاااض اًاا٢
ا خاااذ ع سااابا ايااادٚ ،ٜٔمل ٜماااد ٖٓااااى
نذيو اٖتُاّ ٜذنر عايهْٝٛا ٚ ،ىلاا
ترنز نتاع ١ايتا ٜخ ح ٍٛايدٚيا ١ااتٗاا
عٛػااافٗا ا ااا ٛايااارٝ٥ص اياااذٜٓ ٟبأااا ٞإٔ
تد ٚحٛي٘ ا حادا ٚ ،أػابأل اوا ااتا٘
يف ايؼااع ا  َ ٍٚأ ألاااٍ ايدٚيااٚ ،١تبم اال
ياااذيو فاااإٕ اوا ا خني مل حيفًاااٛا ناااف،ال
عا ُااااٖٚ ،مل ٜٗتُاااٛا عايظااامبٚ ،ىلااااا
ترنااااز اٖتُاااااَِٗ اًاااا ٢عااااً اوًااااٛى
ٚا هاّ ٚاظُاا ٤ايرألااٍٜ ،ماد "فاٛي"،ٝ
َٚماػر "ّٖٛٝ" ٙىلَاََ ٞد س ١ألدٜاد ٠يف
ايااااتفه ،ايتااااا خي ٚ ،ٞا٥ااااد ٟحرناااا١
ألدٜااد ٠يف نتاعاا ١ايتااا ٜخٖ ،اا ٞحرناا١
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اتساااتٓا  ،٠ايااا اتشاااُ ،عٗاااا َكااادَا
ايكااارٕ ايفاااأَ اظااارٚ ،ايا ا اساااتخدَ،
ت بٝل ايفكافا ١ايمًُاْٝا ١يف َٝااو ٜٔا ٝاا٠
ا ْشاااْٚ ١ٝايااتفه ،،يكااد تكٝااد ايتاادٜٔٚ
ايتااااا خي ٞيف اؼاااار اتسااااتٓا  ٠عفهاااار٠
ايبخاا ايتاااا خي ،ٞفهاااإ اياااو َااادخًل
يًتااا ٜخ ايمًُاا ،ٞايااذ ٟنااإ فاعاا ١يمٗااد
ألدٜدٚ ،نإ ايشبب يف ت ا ٛاوٓااظرا
ايمًَُٚ ،١ٝأ خًهلاا أػابأل ايٓكاد فٓاال يا٘
أػٚ ٍٛقٛاادٚ ،أػابخ ،اي ٛاا٥ل ايظاأٌ
ايظاااااريٌ يًباااااحفنيٚ ،نااااإ ياااادٜها
َٓٗ ااا٘ اياااذ ٟأػااابأل قاااااد ٠يًبااااحفني،
ٚأػبأل ايظاو ٖا ٛا سااض ايمااّ يًد اسا١
ٚايشب ٌٝايٛحٝد يًٛػ ٍٛىل اومرفاٚ ،١مل
ٜمد او ٜشتشًِ خلٝاي٘ ،أٜ ٚكؼد ُٖ٘
يف و اساا ١اي ٛااا٥ل ْٚظاارٖاٚ ،ىلاااا نااإ
اًٝا٘ إٔ ٜٗاتِ عا حادا ٚاي ٛاا٥ل مجٝماال،
ٚإٔ ٜٓااااقع ٖاااذٚ ٙتًاااوٜٚ ،مااارض ْت ٝااا١
اًُاا٘ يف أسااً ٛأوعااٖٚ ،ٞهااذا ناْاا،
ْٗـ ١ايبخ ايتا خي ٞيف ايكرٕ اخلااَص
اظر ،مبمٓ ٢إٔ ايتا ٜخ ايذ ٟناإ ٚاٜا١
وااااا ٜااااف ،،أػاااابأل ٚاٜاااا ١يًخٝااااا ٠ايَٝٛٝاااا١
يًُ تُمااااا ٚ ،ىلاا نااااإ تااااا ٜخ ا فااااراو
ٜهتفااااا ٞعشااااارو ايٛقاااااا٥ق ،فاااااإٕ تاااااا ٜخ
ا تُماااااا ٜكتـااااا ٞىلاُااااااٍ ايفهااااار،
ٚاْتكااا ٤ا ااد ايُٓااٛاأل ،ٞا َاار ايااذٟ
ٜت ًااب ايتماارف ايتاااّ اًاا ٢خؼااا٥ؽ ٖااذا
ا تُقٖٓ َٔٚ ،ا سًو ايتا ٜخ ساب ً٘ٝىل
إٔ أػاابأل و اساا ١ىلْشاااْ ١ٝتتؼااٌ عا ٝااا٠
ايبظر ١ٜيف طتْٛ ٢اح ٞأْظ تٗا اوختًف.١
يًبخاااااا ا ايتااااااااا خيَ ٞظااااااااهًت٘
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ايمدٜد ٖٞٚ ،٠تًع َأ ألٝاٌ ىل آخار،
ٚتعااااد يهااااٌ حباا ا َاااأ فٗااااِ ايمً٥اااال
ٚاوشببا ٚ ،تعد يًُ إٔ ٜدخٌ آؼار
ايااازَٔ يف ااتباااا  ٙآاااد ايباااد ٤يف ايكٝااااّ
عمًُ ١ٝايتخً.ٌٝ
ا كٝك ١ايتا خي ١ٝريً َ ،كا ،١فُأ
ايمشااا ،ألااادال عًااا ٛا كٝكا ا ١او ًكاااٟ ١
طاا ٤ٞيف اواؿاا ٞعااٌ ٚيف ا اؿاارٚ ،ايااو
يمٛاٌَ نف ٠،تم،ض سبٜٓ َٔ ٌٝظادٖا،
َٚااأ أُٖٗاااا ؿاااٝاع ايااارباٖني ٚاْ ُااااض
ا ويٚ ،١تدخٌ ا ريراض ٚاوؼاحل ،يذيو
تكاار َٓااذ ايبداٜاا ١إٔ ا كٝكاا ١اي ا ٜؼااٌ
ىليٗٝاااا اوااا ت تماااد ٚإٔ تهااا ٕٛحكٝكااا١
ْشااب ،١ٝنًُااا او ْشااب ١ايؼاادم فٗٝااا
اق،عااَ ،اأ ا كٝكاا ١او ًكااٚ ،١حااني ٜباادأ
ايباحااا يف ايتاااا ٜخ اًُااا٘ٚ ،تسااااُٝا يف
ايتا ٜخ ايكد ،ِٜفإْ٘ ئ د عاني ٜدٜا٘ َاا
ٖااا ٛحباألااا ١ىليٝااا٘ َااأ َؼااااو َهتٛعااا،١
ٚعايتاااي ٞفإْاا٘ سااٛف ٜشااتخًؽ َاوتاا٘ َاأ
خمًفاااااااا ا ْشاااااااإ ٚآ اااااااا  ٙاواوٜااااااا،١
ناااايٓكٛغ ٚايؼااآااا ٚاآل اااا ٖٚ ،اااذٙ
مجٝمااال عااتفا يٓااا عهاافَ ،اأ ا كااا٥ل
ايتا خيٝااٚ ،١حيتاااج او ا ىل عااذٍ نااف،
َٔ ا ٗد تستٓبا ٖذ ٙا كا٥ل َٔ تًو
اآل ا ٚاوخًفا ايؼااَتٚ ،١حياا ٍٚاوا
عاساااااتخداّ اوااااآٗص ايتاااااا خيٚ ٞايتااااادٜٔٚ
ايتا خي ،ٞإٔ ٜرسِ ػ ٠ ٛواؿ ٞا ْشاإ
عايكااد اوتااا ياا٘ٚ ،تشااُٖ ٢ااذ ٙايمًُٝاا ١عاااا
"اواآٗص" اي اذ ٟخيـااق يكٛااااد ٚتٓظُٝااا
هٔ إٔ ذمدوٖان

1اا ايفكاف ١ايٛاسم١
2اا اختٝا اوٛؿٛع
3اا مجق اواو٠
4اا ْكد اواو٠
5اا ترتٝب ا كا٥ل
6اا ىلْظا ٤ايؼٝأ ١ايتا خي١ٝ
َٚاأ اوماارٚف إٔ قُٝاا ١ايتااا ٜخ ايااذٟ
تكاااار  ٙيف ايهتااااب ٜمتُااااد أساساااال اًاااا٢
اتشاع كاف ١ايهاتب ٚىلتكاْ٘ وٓٗص ايبخ
ايتا خي.ٞ
ٜتؼااٌ ايتااا ٜخ اتؼاااتل ٝ ٚك اال عهااف،
َاااأ ػاااآٛف اومااااا ف ا ْشاااااَْٚ ،١ٝاااأ
ٜتؼد ٣يهتاعت٘ تعد ي٘ َٔ عؼٖ ٌٝاذٙ
اومااا ف أٚتلْ ،اا٘ حااني حيشاآٗا ٜشاات ٝق
إٔ حيشاااأ َااااا ٜهتااااب َاااأ ايد اسااااا
ايتا خيٝااٚ ،١تشااُٖ ٢ااذ ٙاومااا ف اَُٛااال
عاااايمً ّٛاوشااااادٖٚ ،٠ااا ٞع بٝمااا ١ا ااااٍ
تًع عايٓشاب ١يًادا ض عااختًف ايمؼار
ٚاوٛؿااٛع ايااذٜ ٟرٜااد إٔ ٜتٓاٚياا٘ ،فاادا ض
ايتاااااا ٜخ ايكااااادَ ِٜااااافًل تًاااااع اًَٛااااا٘
اوشااااااااد ٠ااااااأ وا ض تااااااا ٜخ ايمؼااااااٛ
ايٛس ا ٖٚ ،٢ااذا تًااع اًَٛاا٘ اوشااااد٠
اااأ وا ض ايتاااا ٜخ ا ساااًَ ٞأ ٚايمؼااار
ا د. ٜ
ٜٚااااا ت ٞيف َكدَاااااٖ ١اااااذ ٙايمًااااا،ّٛ
ايًأا  ْ٘ ،ت فهاى َٔ ؿارَ ٠ ٚمرفا١
ايًأ ١ا ػً ١ٝمبٛؿاٛع ايبخا ايتاا خي،ٞ
ِ  ٜت ٞعمد ايو اًِ قارا ٠٤اوخ  ٛاا ،
فٗاا ٛاًااِ َااً ّ يد اساا ١ايتااا ٜخ ايكاادِٜ
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ٚايٛسااٝرَٚ ،اأ ايمًاا ّٛاوشااااد ٠يًُ ا
اًااااِ ايٓكااااٛو ٚاوشااااهٛنٚ ١ا أرافٝااااا
ٚاتقتؼاو ٚا و ٚا حا  ١عفٓا ٕٛايرساِ
ٚايتؼٜٛر ٚايٓخٚ ،ايمُا .٠
 َٔٚآاػر ايبخ ايتاا خي ٞاًُٝا١
اختٝاااا َٛؿاااٛع ايبخااا اياااذ ٟاااب إٔ
ٜتؼٌ اتؼاتل ٝ ٚكاال مبٝا ٍٛايباحا َٚاد٣
ىلواَاااا٘ عااااايمً ّٛاوشااااااد ٠اياا ا ٜت ًبٗااااا
ايبخ  ٜ ِ ،ت ٞو ٚمجق اواو ٠ايتا خيٝا١
ايً َااا ١يًبخا ا َااأ اوراألاااق ٚاوؼااااو ،
ٚيمااٌ أَ ٚااا ٜكاااٍ يف ٖااذا ايؼاادو ٖاا ٛإٔ
يًُهتباااااااٚ ١و ٚا فٛظااااااااا ايمًُٝاااااااا١
ٚاورانااااز ايتا خيٝااااٚ ١ا طااااٝفٖ ،١ٝااااٞ

خمترب اوا َٚ ،أ اِ فاً عاد إٔ ٜهإٛ
نٌ عاح اً ٢عٓٝاٚ ١و اٜا ١تاَا ١ع رٜكا١
استأًٍ اوهتبا ٖٚذ ٙايد. ٚ
ٚعمااااد نااااٌ ٖااااذا ٜاا ا ت ٞو ٚايٓكااااد
اخلا ألٚ ٞايظاٖرٖٚ ،ٟدف٘ و اسَ ١اد٣
ا ػاي ١يف اوؼاو ٚ ،ايٛقٛف اً ٢حكٝك١
طخؼ ١ٝاو يع ٚأٖداف٘ َٔ ايهتاعِ ،١
ايد اس ١ايٛاا ١ٝاوت ْٝاٚ ،١ىل باا ا كاا٥ل
ٚترتٝبٗااااا ٚتااااد ٜٔٚاوًحظااااا ٚ ،تكٝااااِٝ
ايهتاعاا ١ايتا خيٝااْٚ ،١مااين عٗااا ا سااًٛ
ا وعاااا ،ٞفًعااااد يًُاا ا َاااأ إٔ خياا ارج
نتاعت٘ يف أسً ٛأوع ٞنتا .

املصادر:
1اا و .قش ٓ ني ٜل ،ذمٔ ٚايتا ٜخ ،ع ، ٚ،بم ١ااّ .1151
2اا ألٛستاف يٛع ،ٕٛفًشف ١ايتا ٜخ ،ترمج١ن ااوٍ ا ،،ٝايكاٖر ٠ااّ .1154
3اا اامل ايفهر ايهٜٛت ،١ٝا ًد اخلاَص ،ايمدو ا  ،1174 ٍٚحمُد اٛاو حني.
4اا و .حشٔ افُإَ ،ؼ ًأل ايتا ٜخ ،ايكاٖر ٠ااّ .1165
5اا و.اً ٞايكٚ ،ِٝتبك ٢ايفكاف ٚ ،١ا  ٠ايفكاف ،١وَظل ااّ .2414
6-histony as a seince,London,1963.
7-the use of history, London, Rowse, 1979.
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الشاعر (محمود حسين مفلح )
ذاكرة الشعر ...ذاكرة الوطن

حممود حامد*
ةةا

جتربةةة مةةر جتةةارر العةةير اليربةةي ادليامةةرف ان ةةة مةةر ن
فلسةة ،ف هتةةت الونةةا ن ،ربهنةةاف اهةةي رمةةا نطهةةة ةةرار الةةو ر
بقدسوهه اجالله ااذابههف جتربة ميامةر امهقدمةةف الطنهةا ن الو ةت
ذا ه أمولةف ااموقة اجلذار ااهلوى االقومة ..هي جتربة أحد العةيرا
اليةةرر ال لسةة،ونو  ..ءةةيرا اللةةا اياز بامهوةةاز ...ءةةيرا ال،لويةةة
الذور ااءوا نطتة فلس ،اام  84م به امةولهاف احويوا هةاف امالبسةا ها
الهارخيوةف االيت ما زاز بضراا ها ادلوجيةة اممةة لةًوف الل ةدف حهةى
وهوئ اهلل رجاز نلرهف االذور اادنا اهلل بهم ن حمطم نزوله له رور
فلس ،مر ا اليلر أادا اهللف أادا اإلنسانوةف ررورهةا بقدسةها
اأ لاها ا رابها مر م د اجللواف حهةى ،ةز ارفةع ااسةقالو االضة ةف
اكةةا ءةةيف ن ةةرار الةةو ر مةةرإ أ لةةاه ذ أ لةةاه ..ذا ااةةد هلةةي
ةادم حمالةةف ا و ااةد اهلل روةب ..هةو التعةار الطةيفى يمةةف ر،ةةم
اخل،ور ااحملرف ا لتف اظلت مه املة اةيف الةدهر بةاو ال لتةةف ن
النهاوةةة لل ةةأف اأو النلةةر هلةةا ااةةد الزبةةور ااإل وةةا االقةةر وف ا و
الرجاز الذور ارثوا ايجواز ءرف الط اح اادلقاامةة االعةير الةو
ادلقاامف ارثوا ايجواز أنتا اأ،لى مقوما احلوا احلر  ...اخلالد ف

ٚإذا ن ا ٕ اْ٫اُ ا  ٤ينيًماااق َ ٝا م
ورف ٚطين ٚأخ٬ق ،ٞفإٕ اياًك ١ؼُاٌ
بٍااُ ١اث ٝاا م ذاواا٘ٚ ،ايىااغر ٖاا ٛا٭ؽًاا٢
ٚا٭عًااا ٢بٍاااُ ١ا ذاى اث ٝا ا م ايغ ااا،ِٝ
ٚيهااااااااِ أخًااااااااَ ايىااااااااغرا ٤ايغاااااااار
اينيًمااا ٕٛٝٓٝيًكٍااٝا٠ط اياًكاا ١اثك َٚاا١

اثًازَا ١إخٌ٬ااِٗ ي اارٚ ٣طاآِٗ اثكاااه،
يااا ا ،فكُٝااا ١اياّااال ٝق ايااا قااااَٖٛ
ٜٚكااااَ ْٗٛا لااا ٌٝ،ايف ،باااِ ا لاااٌٝ،
ا٭رض ٚايىاااغق ،قُٝاااا ٫ ١وكااااار بااا ُٔ،
ٚلااااااا ٌ اثغٝااااا ر ا٭قاااااااه ا و ر ٓاااا ا
اجملٝااااٚ ،إذا ن ْا ا نًُااا ١اؿااال ٖاااٞ
*

* أديب سوري.
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ايىااةر ٠ايا،ٝاا ١أٌااًٗ ب ب ا ٚفرٚعٗ ا ا
مساا  ٤ايف فنيًماااق ٖاا ٞوًااو ايىااةر،٠
ٚفًماااااق ٖاااا ٞاياااآؾِ اـ ياااااٚ ،اياا ا ٟ
لااٜ ٌ ٝماار ٟبٓا َا عىاآ ٖٚ ،اا ٞا٫لااِ
ا٭عًااااااٚ ٢ا٭ؽًاااااا ٢ا واااا ا ر ٜاي ٛاااااا، ٛ
ٚنْٛٓٝاا ١اؿٝا ٚ ،٠لااا ٌ وٍااغا غاارا
قالٗ  ،حا ٢وً،ؿ غرا إلرا َ ٗ٥و ٤
هل ايغً ٞايكاٜر إٔ وٍغاٚ ،ورق:٢
(بوصلة الدم والبهفسج)
وًاو ٖا ٞف ؼا ١ايىاغر اينيًمااٝين،
ٚذاى ايغٓٛإ رعىا ١ايٓا،ا ايغربا ٞاؿاٞ
عٓاااا واااغرا ٤فًمااااقَٚ ،ااآِٗ وا ا عرْ
قُ ٛحمق َنيًح:
عنياا ٛاياااَ  ٤اي ا

ل ا ي  ٚ ،وك ا

عنياا ٛاياٛاب ٝا َاأ قالاا ٞإ لنيااٞ
 ٜقاه و و بغا َأ عكٝال َاٞ
ٚذياااو ايً٪يااا ٪اثهٓاااَ ٕٛااأ ٌااااا
ْٗنياااا ٛإيٝااااو طٝااااٛرا رٜٗاااا عاااااي
إٕ وكا

َاأ مسا  ٤ايكاااه ورػ ا

ٜا قاااه ياا٫ٛى َا ِااة َ٥٬هاا١
ٌَ ٤ايمُ  ٔ ٚ ،٤اؿرب ا ايٍل
فأْاااا ا بٌٛااااااً ١اياااااااْٚ ، ٝراٜاٗاااا ا
ٚأْا ا ٌااارخٖ ١ا ا ا ايغ وااال ايااااْ
إذا رن ،ا قا ا ر ايىااٛم ،قً ا ياا٘:
ٖااا َ ٟاااسذٕ قااااه ايف ،فااا ْغا
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ٖااا  ٟقايكٓااا بٝزل َااا ةايااا َغًكاااا١
عًاا ٢اثم ا َفيي ف ٗٝا ْهٗاا ١ايمااً
قاااٌ يًلةاااٚ ، ٝقاااا أطا ا قٛافًاااِٗ
َ ط ف ب ي َٔ ٝ،ب يكاه

ٜا

***
ٖه ا واِ ايكٍاٝاٚ ٠ر ٠اناُ هلا
ٚاْ ،قٗااا َمااااا ١ٜٛعًاااا ٢عٖ ٛااا الاااااٛا٤
ايىاااةر ٠عًاااا ٢لااا قٗ يي وزٖاااارٚ ،و ُاااار،
ٚوك ا  ،ّٚبااِ وااٛق ٚاقنياا ،١فاا ٬و ا ٍ٫ٚ ،
واآلينٚ ،ن ا ا وااغٚ ٓ،وااغرْ ٚ ،طنيٛياا١
فًماااق ايٓ ّٖااَ ١اأ حًٝااق َمااالًٗٝ
إ لاااا ح ق ٗ ٖاااا ٚ ،الاىاااااٗ ٖ
خاااٛارم َااأ اثغةااازاقييي َاا َاار َ ًاااٗ ا
ذانر ٠اي ٫ٚ ، ٛ ٛعرب ْم ٝنٓمٝةٗ
ا خاا طر ايزَاا ٕ ٚإذا عااااْ يكٍاااٝا:٠
قبٌٛاااً ١ايااااّ ٚايٓ،نيمااا ل فإْٓااا ْمااااا ر
بغٓٛاْٗ  ،نُا ْماا ر ّآُٖٚ ، ْٗٛا
ْ٪ناااااا عًاااااٝ ٢اااااٌ اياًٝغااااا ١ايغربااااااٞ
اينيًماااااااٝينٚ ،اياااا ا  ٟحاااااا ٍٛايٓه،اااااا١
إلباااااااع ق خ رقاااااٚ ،١حااااا ٍٛاثألااا ا  ٠إ
واًغ ق بٓ  ٖٚ ٠٤فٚ ،١حا ٍٛاْهما راق
ايمااً إ اْاٍ ا راق اـً ا عًااٖ ٢ااٛإ
ايمااا و َٚ ،يااا ١اثٓااا اٚ ،أبااااؼ ايٓماااٝ
اينيًماااااٝين أ ٝااا َ ٫اااأ َ كنياااا ٞا٭َاااا،١
ٚوااااغراِ َٓٚ ، ٗ٥ااااًَ ٗٝاا ا غااااٌ ذيااااو
ايٓمَ ٝنيخر ٠يًٛطٔ ٚا٭َٚ ١ايا ر ٜعًا٢
اَاااااا ايااازَٔ نًااا٘ييي ايىااا عر قُاااٛ
حماااق َنيًاااح ٚاحاااا َااأ ذاى ايٓمااا ٝط
اثنيخر ٚ ،٠ز َٔ َِٗ ٤نْٛٓٝآ ايىغر١ٜ
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اياًٝغٝااا ١اثغ ٌااارٚ ،٠ايا ا حا ا ق حا ا ٚ
ل بك ٗٝأرٚؼ َؾٓاٚ ،٢أعُال َغٓآ،َٚ ٢ا٢
َغ ٌرا ٚأٌٚ ،٬ٝأقر جملا ٚرَٚ ٠ك ربا١
ايغٍر َٔ نٌ َٔ ٖاق  ٚعًا ٢ا٭رض
َاأ لااه ٕ اي ٛاا ٛق ط،اا١ييي ٚقُاا ٛييي
واا ا عرٚ ،قاا ا ُ فًماااااٝينٚ ،يااااا عاا ا ّ
 ،ّ 3481ا بًااااا ٠مساا ا عًااااِ ٢ااااني ف
عف ٠طربٜا قوكا ّٛاٯٕ َ٪لما ١فًمااق
يً ك فاا ١با ،عاا ١نا ا قوااغرا ٤اياا،لف،٠
ٚأ ب ٖ٩ا يًزَٝاٌ ايىا عر ٌا ا ٖااٛارٟييي
ِااأُ اياٛبٝااال اثااااا ي ٞيرباااااؼ ايغرباااٞ
اينيًماٝين عرب ايكرْق اث ِاٚ ٞاؿا يٞل
ٖ ٖٚا٪َ ٞلما ١ايكااه يً ك فاٚ ١ايا ا
وِّٓ يك فً ١وٛبٝل اإلباااؼ اثا نٛر بنيغاٌ
َه ا ٚرا٥ااا ٫طاا٬ؼ ايغ ا عًاا ٢فغااٌ
حّ ر ٟعُر ٙأن ار َأ ب٬با٫ ١ف عا ّ
ٜٚزٜاااا ٜٚمااااُر إ َا ا ٜ ْٗ ٫ااا١ييي حٍاااٌ
و عرْ عًا ٢اإل ا ة ٠ا ايًؾا ١ايغربٝاَ ١أ
َغَ ١ىل ع ّ ّ3491ي
عُااٌ َارلاا ا لااٛرٚ ،١ٜاثؾاار ،
ٗ َٛٚاا ا وربٜٛاا ا ثاا ا  ٠ايًؾاااا ١ايغربٝاااا ١ا
ايمغ ١ٜ ٛ٭ن ر َٔ عىر لٓٛاقي
أٌار خَ ٍ٬مفو٘ ا٭ ب ١ٝا٭عُا ٍ
ايا ي:١ٝ
 َ .3نراق وٗٝا فًماٝين

وغر

َىل

3419

 .2اثراٜ

وغر

َىل

3414

 .1ايرا١ٜ

وغر

عُ ٕ

3448

 .8مشٛخ أٜاٗ اثسذٕ

وغر

عُ ٕ

3441

 .1حه  ١ٜايى ٍ اينيًماٝين

وغر

اير ٜض

3449

 .9يًهًُ ق فّ  ٤خر

وغر

ايرب ط

3444

 .1إْٗ ايٍل٠ٛ

وغر

اثٍٓٛر٠

3441

ْ .4ك ًٛإل ١َٝ٬عً ٢اؿةر
اينيًماااااااااااٝين عاااااااااأ ق ار
ايٛف ٤ل

وغر

اثٍٓٛر٠

3443

 .4لٓ بٌ ايىٗ ٠

وغر

ايرب ط

3441

وغر

اثٍٓٛر٠

3449

وغر

اير ٜض

3443

وغر

ايهٜٛ

2131

.31

٭ْو َمًِ

ؽااار ٜااا واااٌ،
.33
اإلل – ّ٬وغر يٮطني ٍ
.32

إمن أْ بًمِ

ٚا فاا ا ٍ اجملُٛعاا ا ق ايكٍٍاااا١ٝ
أٌار ايى عر:
 .3اثرفأ

َىل

3411

 .2ايك ر

َىل

3414

 .1إْٗااااِ ٜ ٫ارقاااإٛ
ا٭بٛا

اير ٜض

3448

 .8ذياااااااااو اثمااااااااا ٤
اؿزٜٔ

اير ٜض

3448

ٚايى عر:
اا عّ ٛاؼ ايها

ايغر ا لٛر١ٜي

ااااا عّااا ٛاؼا ا ايهاا ا ٚايٍااالنيٝق
اينيًماٝٓٝق – فرؼ لٛر١ٜي
اا عّ ٛرابا ١ا٫

اإلل َٞ٬ايغ ث١ٝي

اا ف ة بغا َٔ اؾٛا٥ز ا ٫ب١ٝي
اا ٜٓىر ا ايٍل ٚايااٚر ٜق ايغربٝا،١
َااااػ َىاااا رن ١فغ ياااا ١ا ا٭َماااا ٝق
ٚايٓاٚاق ا٭ ب١ٝي
نُااا ذنرْااا  ،ف يىااا عر قُاااٛ
َنيًح أحا واغرا ٤اياًٝغا ١ايغربٝاٚ ،١أحاا
وغرا ٤فًماق اثُٗقَٚ ،ر يٮ ٍ ٝييي
ةرؼ حٝااال حاااٌ ،أرٚؼ ايكاااٚ ِٝاث،ا ا  ٨ا
ا٭  ٍ ٝاي أورف عً ٢منٚ ٖٛرع ٜاٗ ،
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ٚالاااآ ،وٗ خااافا يٛطٓٗاا ٚأَاٗاا ييي واااأْ٘
وااإٔ ايىااغرا ٤اثااربق َٚ ،ا أن اارِٖ ا
حاااا٥ل ايىااغر ٚاي بٝاا ١ا ٚطٓٓ ا ايغربااٞ
ايهاااااا،فييي ٚقٍاااا ا ٥ا ايىاااا ا عر ع َاااااا١
ٚرنٝااز ٠أل لااَ ١ٝاأ ع َاا ق ٚرناا ٥ز
وغرْ ايغربا ٞاثغ ٌار ٚا٭ٌاٌٝييي ٚواا ة
قٍااٝاو٘ با يغُل ٚ ،اياا ١ا٭ينيا ٚ ،رقاا١
اثغ ْٚ ،ٞللر ايٝ،ا ٕٚ ،وه َاٌ ايٓ،ا ٤ييي
ٚقٍااااٝاو٘ واااااٍ عًٝاااا٘ َغٓاااآ،َٚ ،٢اااا،٢
ٚمسااا ا ق واااااهًاٗ وخٍااااا ١ٝأخ٬قٝااااا١
ًَازَاا١ييي َ،اعاا ١ناًااو ايٍااني ٠ٛاثخا ا ر٠
َاأ ايىااغرا ٤ايغاار اينيًماااٝٓٝقً ،ااو
ذا٥كااا ١واااني فٚ ،١حاا  ٠اياااا ٖٛا فُاااٌ
واااااغرِٚٚ ،ٙاااااػ اثنيااااار  ٠ا َه ْٗااا ا ،
ٚاؾًُ ١ايىغر ١ٜا لا ٝم أْما قٗ غارب٠
اث،ااااؼ اثكااااار عًاااٌ ٢ااا ٝؽ ١وًاااو ايغكاااٛ
ايٝٗ،اااَ ١ااأ ٯيااا ٧ايىاااغر ،أَّااا ٢عُااارٙ
َربٚ ، ٝو عرا ٬ِ َٓٚ ،ا ل ٌٝ،أَا٘،
ٚٚطٓاا٘ٚ ،وااغرٙييي ٚيهااِ وأبرْ ا نكاارا٤
بىغرٚٚ ،ٙقنيٓ َا ٫ٛعٓا َؾٓ  ٙايىة،ٞ
نأحا َزاَف فًمااق ٚايغرٚباٚ ،١حاا٢
عًاااا ٢اثمااااا ٣ٛاإلْمااا ْ ٞفىااااغرُ ٙااااٌ
ََ٬ااااح اؿاااان اإلْماا ا ْ ٞنااااأ َ ٛاا ا
ٜهاااٖٚ ،ٕٛااا ا ًَُاااح خااار َااأ أؽااا ْٞ
ايى ا عر ايهٓغاا ْ ٞقُااَ ٛنيًااحًُْ ،ااح
ف ٘ٝوغاا اثٛاِاٝػ ياٜا٘ٚ ،اْنياا و اثخًٝا١
ياٜااا٘ اا وماااا ٛق ايكٍاااٝاْٚ ،٠ااار ٣ا
قٍٝاو٘ :قٚر قٍٝاوو ا٫خف٠ل َ ٜغُل
يا ٜٓفهر َ ٠و،اع٘ رٜىا ١ذاى ايىا عر
َٔ أؽ ْ ٞايكٍٝا:
58

ق يٛا بأْ ٞلٛف أَّٞ
بغّ ٞلٝلٌُ ْغي بغّٞ
أ ر ٟبأْٞييي
فٛم ن اث ٛا رفػٍ ٚخنيا
أ ر ٟبإٔ حه ٜ

لا: َٜٛ ٍٚ٪

قا قّٞييي
يهٔ ٌٛو ٞلٛف جي و اثا،٣
ٜٚكَ أ ٓل ١ايانيٛي١ييي،
حق أفّٞييي
َٔ أ ٌ ٖ ا نً٘ييي،
احهُ ْ،ا قٍٝاو ٞا٭ٚ
عً ٢إٜك ؼ ّْٞ،

*
والا قٍٝا ٠ايى عر عأ اياٛطٔ،
ٚعااأ اهلُااا ّٛايا ا ٜالُاااٌ عاااق ٤ؽرباٗا ا
 َٓٚفٗٝاااااا أبٓاااااا  ٤وااااااغ ٓ،ا ايغٛاٌااااااِ
ٚاثخ ُٝق ٚخرا٥ط ايىا ق ايا ٚةعآا ،
ٚوٛةعٓاا ناااٌ ٜااا ّٛعًااا ٢اَاااااا أر ٗ٥اا
اثآا ا برٖٓ ٠ا ا ٖٓٚا ا ىٚ ،ايكٍاااٝا ٠وٍااآػ
ْم ٝأْم قٗ  ،أْم ق َاٛاةَ ،١ٜاٛاةْا،١
َاا ي ١ٝاياا بػ ٚاياه ٌَ بر٩اٖا ايا وًاِ
مشااااٌ َِٛااااٛعٗ َاااأ ٛاْ،اااا٘ ن فاااا،١
ٚخ ٌاا ١إٜكاا ؼ َٛلااٝك ٢ايكٍااٝاٖٚ ،٠اااٛ
َاني ا عًٔ َاأ اي،لاار ايه َااٌ ،حٝاال ٖااٛ
إٜكا ا ؼ اثؾٓااا٢ييي ايماااًن اؾُٝاااٌٚ ،ايا ا ٟ
اواؾٌ عً ،٘ٝؽ يٝ،ا ١ايىاغرا٤يي عار ةاخار
 ٛق ايؾٓ  ٤ايىانيٝني :١رفغا ٚ ،خنيّا ،
ٚاْماااا ٝب رقٝكاا ا ُٜٗٓٚ ،اااار ايىااااغر بكاااا٠ٛ
ٚحاااااا ،٠نُااا ا وُٓٗااااار َ ٛااا ا ق ايااااارب
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ايمااُ  ٟٚعااا٠قٚ ،قاا٠ٛق ط ؽ ٝا١ق عًاا ٢نااٌ
ٌٛق ا ايٚ ، ٛ ٛإمن أ ّٜوُٓٗار بكا٠ٛ
فل خفٖ ٚعا ٗ٥ا عٓ قا ياٮرض عٓا م
ايىغر يًل٠ ٝي
ٚو ٌ َ ٛق ايىغر وٓم ع ٚبا،١
ْٚااااا ،٠ٚحاااا ٢وٍاااٌ ايكٍاااٝا ٠يًخ وااا١
اث ٪ةااا ١يً ٛااااإ ٚاثىااا عر بكااا ٠ٛفااال
َنياالٗاااااا ٚ ،خ واٗاااااا اياااااا ؼهاااااااِ
َٛلاااٝك ٖ عًاااَ :٢ااأ أ اااٌ ٖا ا ا نًااا٘ييي
أحهُا ا ْااا،ا قٍاااٝاو ٞا٭ ٚييي عًااا٢
إٜك ؼ ّْ،ا ،ٞإحها ّم َااٛاةٕم :باق ْا،ا
ايىاااا عرْٚ ،اااا،ا ايكٍااااٝا ٠اثاٛحااااأٜ
بٓماااة ُٗٝايٛاحااااييي اثىا ا ىٚ ،وااارابط
ًااااا١
ا٭فهااا ا رٚ ،اياٍاااااغٝا اي اوااا ا
فةًُ ،١حا ٢وٌٍ ايكٍٝا ٠يًك رً ٨ا١
َاأ اإل اا ٤اق ٚاث ٛاا ق ايغ بااا ١اثاا يٝااا١
بنيغ يٝااا ١اثؾٓااا ٢ايا ا ٜ ٟرافكٗا ا ييي ٌااالٝح
و َا ا إٔ حاااا ٠اإل ٖا ا ً وغًاااٚ ٛوااآخنيا
ٚفااال حاااا ٠اث ٛاا ق ايٍاا عاٚ ٠اهل باااا،١
ٚيهٔ وغر ١ٜايكٍٝاٚ ،٠ ٛ َٛ ٠ق ،١ُ٥
َٚغرب٪َٚ ،٠بر:٠
ييي ق يٛا :وغ َٔ ،ايٍراخ،
 ٚجيق أحا لٛاى
ق يٛا :ر غ َٔ اثٍف إ اثٍف،
َٔ اهل٬ى إ اهل٬ى،
فُ ٖ ى ؟
ن فا َ ٜاااخٌ ايِٛاػ ايٓنيما ٞا
حرناا ١ايٓ،ا  ٤اياااراَ ٞيًكٍااٝاٚ ،٠ؽ ي،ا
َ ٜاة٘ قا ر ايىغر فٛم لاهو َاغاا ٠

ا٫ػ ٖا ا ق ٚاثىا ا ر ٚ ،فااال قااا ٠ٛاياااافل
ايىغر ،ٟبإ ٤او٘ ايغًٝا  ،فاإذا َا خنيا
حاااااا ٠ذيااااااو ايااااااافل ،واااااااخٌ ايىااااا عر
بإَه ْ واا٘ إلنُ ا ٍ َ ا ْكااَ َاأ عًُٝاا١
إوا ا ّ ايٓ،ا ا  ٤ايااااراَ ٞثِٛاااٛع ١ايىاااغر،
ٚحرنااااا ١ايااااا انر ٠اث كنيااااا١ييي واااااااخٌ
ناا يو ا الاااهُ ٍ ْماا ٝاثؾٓاا  ٠اا
ٜاٛافااااال َٚااً،ااا ا ق ايىااا ا عر ٚايكااا ا ر،٨
ٚب ُٗٓٝذاى اينيغٌ ايىغر ٟاـً م ي
ؼا فًماق ْٛعٝا ١ايكٍاٝا ٠ايا
عًااا ٢ايىا ا عر إ ٜهاٗ،ا ا  ،وًاااح ايٛطٓٝااا١
عً ٢فٌُ َٔ اثنيار اق ٚاؾُاٌ  ٫ؽار
لاااه ١ايىاااغر أبااااا يماااٛاٖ ٚ ،اؿاااا
ايًٜ َٞٛٝح باٚر ٙعً ٢ايكٍٝا ٠إٔ وهٕٛ
عااااق ناا ا َفا وٓكااااٌ وني ٌاااا ٌٝاثىاا ا ٖا
ٚايَٝٛٝا ق عرفٝاٚٚ ،١اقغٝاَ ١اًكا ١يٗ ،ا
يًةُااا ٖف ٚا٭ ٝااا ٍ نُااا ٖااا ٞن ٓ٥ااا١
ِاأُ ٚاقااػ اؿ ا ٍ ا ل ا ح ١وًااا اؾاٜااا
نااٌ ٜااٚ ،ّٛنااٌ ل ا عٚ ،١نااٌ ؿ اا١ييي
ن ف َٔ ايىغرا،ٍٜ ٤ل ٕٛعاق نا َفا
يٮحاا ٚايٍراع ق ٚاي َٝٛٝق ايما خٓ١
فااااٛم واااارا ايااااٛطٔٚ ،وٍاااا،ح ايكٍااااٝا٠
وكرٜرا  َٜٝٛييي أ ٚوكرٜارا ٌالني ٝ٭حااا
ايم عٚ ،١ايىغر ؽف ٖ ا و َ  ،إْا٘ فغاٌ
إباااااع ٞخا ا رمَٚ ،ا ا فٚ ،ؽ ٜااا ١ا بغااااٙ
اياخًٝاا ٞعاأ ٚقاا ٥ػ ايٛاقااػ ايَٝٛٝاا ،١إْاا٘
ًااَ ١اأ اثاا٪براق ايؾ َّااٚ ،١اياااأبفاق
ايٍ رخٜ ١ماًِٗ ايك ر َٗٓ ٨بغق اياخٌٝ
ٚايٍ،اافٚ ٠ايانيهاار ٚاياأٜٚااٌٚ ،اياغًٝااٌ،
َ ٜ ٫ارن٘ بغق بٍر ْٚ ،ٙار ٙايك ٌار
52
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عٔ إ راى ا٭بغ اـنيٝا ١ثا ٚرا ٤ايىاغر١ٜ
اثؾرق ١ا ايؾٚ ٝاث ٚرا٤

ٚقااا ذٖااق ااين ٜكٓٝاا َاًكاا عًاا٢
قٍا ١ٜايى عر ث  ٤بَ٘ٚ ،غٓ :ٙ

ٜٚماىااا ا َااااأ اثاخٝاااااٌ ايىاااااغرٟ
َك ٌا ٚرٚ ٣٩أبغا ا ٖا ٞؽ ٜا ١ا بغااٖ
ٚؽ ٝبٗااا ٚ ،احاُااا ٫ق ونيّاااا ٞإ ِٚااااػ
ايها ا ف َااأ ا٭لااا ١ً٦حٛهلا ا ٚ ،الاااآ ،ط
ا٭ ٛبااا ١اثا بكااا ١ياااٛع ٞايكا ا رَٚ ،٨اااا٣
اْنيااا ا و ذٖٓٝااااا٘ عًاااا ٢الااااآ ،ط ا٭ ٛباااا١
٭لاا ١ً٦ؽ َّااَٚ ١ا فٚ ،٠ايىا عر قُااٛ
َنيًح ق ر اياٛاقغ ٞاااٚ ،يهأ اماػ
َااأ ايىاااغر َغكااا ٍٛاااااَٚ ،ك،ااا ٍٛياااا٣
ايك ر ٨بىني فَٚ ١ٝاغ ١اف ٦اؿّٛر:

ربااط ايٛقا ٥ػ ايا ر ٝاا ١ب،غّااٗ عاارب
ايزَا ٕ ،فاااٖ  ٤ايٗٝاا ٛا اثآٜاا ١اثٓااٛر،٠
٪َٚاَراوِٗ ِا ايرلا ٍٛقٌاً ٢ايف عًٝا٘
ٚلًِل ٌٚل با٘ ا اـٓام َٚ ،قَٚ ٌ،ا
بغاا، ٜ ،ا ايغاااا ٤ا٭بااا ٟايكا  ِ٥بااق ايف
ٚبٝاآِٗ فٗااِ ايكاار ٚ ،٠اـٓاا ةٜرٚ ،ع،ااا٠
ايا ا ؽٛقٖٚ ،ااِ اي ،طااٌ ايه ا ر ٙيًلاال،
ٚيًُمااااًُقٚ ،يرْماااا ْ ١ٝغاااا ٖ ،٤ااااِ
وا ق ب بٌ ،واا ق يأ ٜنيًااٛا َأ وارن٘
أبا اياٖرٚ ،عٓاَ ٜاأو ٞأَار ايف ،فإْٗا
ْٗااا ا ٜاِٗ اااُااااا ١ايك َااااا ١عًااااا ٢أٜااااااٟ
اثَٓ٪قييي ايٍ برٜٔييي اثك َٚقٚ ،يه ر٠
َاااا عاااا بٛا ا ا٭رض فماااا ا ٚؽر،ٜاااا ،
ٚواااااَفاٚ ،يغُاااال اؾااااراو اياا ا ْزفاٗاا ا
فًماقٚ ،أبٓ  ٤واغ ٓ،عارب اياا ر ، ٜفاإٕ
رٚو فًمااااااق ٚأبٓ ٗ٥ااا ا واااااآنين ،عًااااا٢
اياااٚاّ ،ع،اال اثك َٚااٚ ١اي ااأر ٚايالرٜااريي
يكا ن ٕ ٚقػ اثأل  ٌ ٠عك عًا ٢ا٭رض
ٚايىغق ٚايىاغراٚ ٤ا٭ ٝا ٍ ،يا ا ن ْا
ايكٍٝا ٠ح  ٠نا ؾُر ،حا ر ٠ن يًاٗق
وٍااٌ ا٭ ٝا ٍ ب ٭ ٝا ٍ ،عًااٚ ٢قااػ ٖاااٜر
ايغٚ ،٠ ٛاي أرٚ ،ايٍٓرييي

ييي ٚاثر ني َٔ ٕٛاثا،١ٜٓ
ٜٓمة ٕٛيو ايؾٛا،١ٜ
ن ٞؽٛض بٗ خا ى ؟
أٌرخ إذا َ الااغ ،
َٔ ٍٜؾ ٞإيٝو لٌ ٣ٛااى ؟
أ ٚنًُ أفً َٔ ورىق ٖٓ ،
 ٍْٛ،ا ح ٖٓ – ًِٗ٥ ،ى ؟رٚع ١ايى عر و،ااَ ٚأ خا ٍ٬اوك ْا٘
قيغ ١،اياٛر١ٜل ا:
قٍاااااااٝاو٘ ،وغُااااااااٖ  ،أّ ااااا ا ٤ق
عنيٜٛاا ،١أّ ؽااف َكٍاا ٠ ٛعًاا ٢اإلطاا٬م،
ٚيهاأ ق ر ٥ا َ ا ٜأخ ا ٖ عًااٚ ٢قااػ وًااو
ً:١
اياأ٬ٜٚق ايغاٚ ،٠ر
ققيييي ٚاثر ني َٔ ٕٛاثا– ١ٜٓ
ٜٓمة ٕٛيو ايؾٛا– ١ٜ
ن ٞؽٛض بٗ خا ى ؟للييي
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باااِ ٜٓغاا ا ايىااا عر قًااا ٬ٝب ػااا ٙ
ك ط،اا ١وااغٚ ،٘،أبٓ ا  ٤أَااا٘ ،حٝاال واارم
ايًؾااٚ ،١وىا ايغ،ا رٚ ،٠وغا ايهًُا ق
يهااا ٞوٍااا،ح ٖااا ٞايغ٬قااا ١باااق ايىا ا عر
ٚوغٚ ٘،أح ،با٘ :ايغ٬قا ١ا٭وا ٚ ،ايٓااا٤
ا٭رٖ ا ٚ ،ايغُاال ا٭بكاا ٢بااق ايكٍااٝا،٠
،ْٚا اثٜ٬ق:

الشاعر حممود حسني مفلح (ذاكرة الشعر ...ذاكرة الوطو)

ييي ٚعرم طرٜكو ،ةا ى ايهًُ ق،
ف قرأ َ وٝمر َٔ عرا ق ايٝكق
أ َٓ يًٝوييي ف وكاا ناٞ
ا٭ن ،

ًُاٛى عًا٢

فًم أْ َٔ ابااأقٚ ،إمن ييي
أْ اي  ٟأؽٛوو ف وٓ ٌ١ي ناق ا قاا ر
ايغ وكق
وهنيٝو أرؽنيٚ ،١ح ،ق َٔ ايزٜا ٕٛنٞ
وً اثا٣
ٚوِّ رحو يًةراو
وهنيٝو لٓ ٌ١ً،يٝأوً اؾٓ و َػ اؾٓ و
اخًػ إذٕ ْغًٝو ا ايٛا  ٟاثكاه أْ ،
 ٫ؼزٕييي فكا ْال ايٍ ،و

*

مناااذو ومطفافااا مااو الااا د الشاااعر
حممود مفلح:
يييقحاااازٕ ايااااا،لف٠للييي إْٗاااا عاااااف٠
طرب ٜا ييي ٚمس ا بًااا ايى ا عر عًااِ ٢ااني ف
وًو اي،لف:٠
*يييي َر ٠أخر ٣أعا ٛإيٝاو قاكٓا
بىغرٟ
ربُ ا
 َٜٛقٍُٞٝ

اآلين ايغىااق اي ا  ٟأؽٜٛااا٘

أعا أقرأ و ٦ٝا برٜا ا٭ٌاق ٤

ٚبغااااااا ،فاااااازٚا  ٠ايىااااا عر :عىاااااال
ا٭رضٚ ،ايهًُاا ا قط ايااااٝكق يًٍاااا ،و،
ٚاـ،ز ٚح ،ق ايزٜاٚ ٕٛايمٓٚ ،١ً،ا٥ا٬ف
اؾٓ و َاػ اؾٓا وٚ ،اثٓاٗا ٢ا٭واا عُكا
ا لًمً ١ايكٍٝا٠ييي ذاى اياٛا  ٟاثكااه
حٝاال ٖٓاا ىٜٓ :ااال ايٍاا ،و ،بٛعااا ايف
اااااااِ :أيااااٝن ايٍاااا،ح بكرٜااااق ؟ بًاااا٢
ٚربٚ ٞبغاٚ :ر قٍٝاوو ا٭خف،٠
ٚايانيٛي ١عار ق َاٗ ٚ ،أحرفٗ

ا و ا ر ٜوااغرْ ايغرباا ٞا٭ٌاا ٌٝاثماااُر
بٓهٗاا ٛ ١واا٘ٚ ،رٚعاا ١عا ٥اا٘ييي ٚلااا ٌ
ػرباااٝ ١اااٌ ايماااا ٓٝق ايىاااغر ١ٜا٭قااا٣ٛ
ٚا٭عُلٚ ،اثًُٗ ١يٮ  ٍ ٝاٯوٝا ١نْٛٓٝا١
ايىغر اؿكٝك ٞاـ يا َاغٚ ١قراٚ ٠٤بك ٤ي

ّ

ٚاي ٝمسق عًْٛ ٢اف ٖ برٜا ايغ وكق،
َ ٗٗ ٚٚار ايهّ٬

*
إحا ٣اياة ر اثُٗاٚ ١اثا ف ،٠ياٝن
ا وا ر ٜواغرْ اينيًمااٝين اثغ ٌار ،بااٌ

أعا طني ٬٭

حه ٜ

او:ٞ

ا ايٍ ، ٝأ ٚأيك ٞأح بًٞٝ
٭ٌا عٍ فف ايٓم ٤
ٖ ا  ٙقٚا٭ٌااحل :إٕ ٖ ا ٌ ٟااخروٞ
ا٭ ٚيي،
ٖٚااااااا ا ايماااااااِٗ لاااااااُٗٞييي
ٜزٍ ّٜالو فاٛم ايىاةر٠
ٚعًاااااآَُٝ ٢اااااا ١ايكًااااااق أر٣
 َااا ةيااا – عاااي ايكااارب٠وغااااا قٍاا ا

ا٭ ٚاياا ا

ر ٚاٗااااااااااااااا ا ييي َغاااااااااااااااااارب٠

*
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ةٚرم ايغٍرٚ ،إٜك ؼ ايٍٜ ،

ر

نٓ أْ ؟،

فااٛم ن ا اثااٚ ، ٛايه ٓٝا  ،بؾ ا  ٤ايؾاآِ
ايغ ٥اييي

ر

ن ٕ ٌاٜك ٞاياا نٓ أ ع– ٙٛ

َاااأ َرعاا ا ٚ ،ٙايهااااٛخ اياا ا  ٟياااا ٢إ
ا٭َٛا ل ق،٘ٝ
ٚأٚرام ايانيٛي١ييي

***

َ اي  ٟأر غين قمرا إ ييي
ونياو ا رٚح،ٞ

ؽا اي انر ٠؟

 ٞٗ ٚٚؽف َ

مسو ٜمخر َٔ لٓ رو،ٞ

 َٔٚأحهِ حٛي ٞاياا٥ر ٠؟
حٍرّ ايٛق  ،اّ اثٓني ٢اي ٟييي
ني أٚراق ٞ؟،

أقرؼ لٓٞييي،
خر ا٭ٚو ر ا ع ٛط ٣ٛخر ؿٔييي
ٚبك  ٜنًُ ق ربُ وٓ ٧،أْٞييي

ٚأؽر ٣لٓٛاو ٞايغ قر ٠؟

***

***

ئ أؽٝق ط:٬ٜٛ

ٚأْ يم أْ

ق ٍ ي ٞح ُٓٝؽ ر اي ٫ : ٝ،و،ا٦نييي

٬ ٚي ٞبٗا ف ٗٝاي ٍ٬
ؿم رٜح اـُ لق وٛاقٝغٞييي
عً ٢ن ايرَ ٍ
ناق أْم ٢أْين َ ُّٚ ،أْم ٢أْٗ
قااا لااخرق َااينٚ ،ق ي ا َ :اأ ٖٓ ا َاار
اير ٍ
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ٓٛاييي،

مخر َٔ ٠ؽف ٕ،

أ ٚأيك  ٙا رب ٞ؟،

ٚأمس ي ٞاي

ٖ  ٙا ٘ ٚ٫يٝم َ وٛقغ ،
ٚط ٍ ايغٗا َ بٝين ٚبٝين،

َ اي  ٟحرض ا ايىغر،

وٓهرٖ ايغق،
ِ ق عً٢

ِ ٫ة ٝاؿربييي،
 ٫ٚحا ٢ؽٛا ٜق ايزبا

ٚعً ٢ةْاى أح َٞ٬قاً٘ٝ

وًو أط٬ي ٞاي

أعا أمسػ و: ٦ٝ
 ٫خنيل اينيم وق،

نًٗ و نين اٯٕ قا،٬ٝ

وًو ايغ اب ق اي

َا ٢ب ؽاين – ب بٔ ايً،ا ؟

ر اؾما

ئ أؽٝق طٚ ،٬ٜٛأر ف:
حا ّ ٜٓ ٢اؿره

***
ئ أؽٝق ط،٬ٜٛ
ٚيٝن عً ٞإذا َ ع رق ظ  ١ح اَٜٛ ٞا
ٓو
ق هل ٚ ،ارػ ييي
،ٜ ٚل بٝين ٚبق ايؾ ّٛٝاي ييي

الشاعر حممود حسني مفلح (ذاكرة الشعر ...ذاكرة الوطو)

ةامح َكًا ٘ٝل٣ٛييي
َغ ١اثٓغا

ا٭قلٛإ،
ٚأْم ٢بأْٞ

***
ٜؾق ًُ َ ،ق ٍ ،إ ٫فٍ،٫ٛ
ػغا ف ٘ ٚ ٔٗٝايهّ٬
ٜؾق ؽف ع ّ ٚرٌٍَ ٚرٌٍَ ٚع ّ
ٌٚرق ألأٍ عٓ٘ ايار، ٚ
ٚأعااال فُٝا ا و،كاااَ ٢ااأ ايهاااأه عااأ
ٓ ٚا،٘ٝ
ٚؽُ ةوق وىغ ٕ

*
حق جئ اي ّ٬
ٚعاااأ بكااااػ ايزٜاا ا ا بٛباااا٘ٚ ،وماااار ١
ايىغر،
طرٜكَ ١ى ٘ٝا ايزح ّ

*
أِ  ٤عً ٢ورف ١اي ٝمسق،
 َٔ ٌَٚايّ ٤ٛحا ٢اْانيأ
اار باا ٞايغ ا برٜ ٫ٚ ،ٕٚمااأي – ٕٛنُ ا
ع: - ْٞٚ ٛ
نِ ايم ع ١اٯٕ ؟
اار ايٍااؾ ر ٜ ٫ٚ ،نااٚ ٕٛرا ٤خا ا ِٖ
فا ق ايهّ٬
واار ايٍااَ ٫ٚ ، ٜ ،اأ ٚر ٚق وااربعِ فااٛم
اـا، ٚ
 َٔ ٫ٚلّ٬

ألك٘،

بِ أْم ٢بأْْ ٞم، ٝ
 ٚأو نر ل ٣ٛأْ٘ ق ٍ : َٜٛ
أع ٛإذا أرٖكاين ايار ّ ْٚ ، ٚاؿره
ٚمحلِ ا ر ٜ٘ن ينيره
عٓاٖ ييي ن ٕ و ٤ٞنٓ فٛر:٠
َٔ ف٪ا  ٟأل،ن

***
ٚؽزًٗٝ ٠

 ٌٝفرٜا

ٖٓااا ى واااٗٝآٖٚ ٠ااا واااٗٝا
ٚؽاااز ٠ب يا ا ًَ ٟها ا ػاااٛ
ٖ٪ً ٚااا ا اياااااٝكق باااااإٔ ربااا ا
لٍٓٝرٖ  ٖ٪ً ٚ ،ايٍاُٛ
وؾاااار ٚحاااااٖ ٚ ،بٓاااا ٛأبٗٝاا ا
نأِْٗ اؿةا رٚ ٠اؿاٜاا ؟
إذا َاا ق ،اا ٍ ا٭رض طااارا
فاااااإٕ ،ااا ا ٍ ؽاااااز ٫ ٠وٝاااااا
ٖااِ ايىااٗاآٜ ٤ا ُاا ٕٛعكاااا
ٚيااٝن لااٛاِٖ ايغكااا اينيرٜااا
ٚؽاااز ٠وااآح ا٭حةا ا ر ّْ،ا ا
ٚفٜ ٗٝرنا اير اٌ ايكغٝاا

*

أَاااار عًاااا ٢بغااااا َاا ا قااااا ةرعاا ا َاااأ
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المرحلة التموزيّة
عند السيّاب

د .عبد السالم احملامقد*

إنّفااا مرةؾا ٌد ةاادور ٌت فااالها ،عـاادهان و لااا فااالـظر إ امهااداد
ادلعاني الهؿازود يف نػسقد الساقّا ادلاالقاد الًاالً والان اناق هاا
لاا الهاا
إ االنعها من ؼققادا الاا،او و عؼقدا اتن د عات إ
لالر ػاع ا الاا،ون عاها ت اجلسدود الان الو،عهات يف إااؽالقا ماو
احملقطن و ذلا احلالد االةهؿاعقد العرفقد فالعؿام والان ارد إ
ي الو لؽاي ال
مسهاى الهصدّع والسؼاط احلضارين ولؽي ال وػؼاد ا ّ اا و
وؽان السري الاا،و الةقا األم يف نػست من ةدود وعادت الروح اخلػا،اد
إ ةسااد احلقااات العرفقااد .نًااب مـظاااره لاةااداا ،هؾػاااً اماااًن
الظالم مفؿا اسهبد إن األم ماا زا فرفقاو األرو ووالد فاا مان رةا
األةاازان .ااان فاادر اااا ر الس اقّا ،ااد عاارة عؾااع األسااطارت يف العااام
5489م من خال رمجد الػصؾني من ها ((الغصن الاذه))) انلق
/السري ةقؿس روزر /و،د ،ام فرتمجهفا إ العرفقد ًدوؼت الروائي ةربا
إفاراهق ةااربا و،ااد العشاار السااعر واسااهؿالهت إلقفااا السااطارت الدونااقس الو
از ؿا هي سؿقهت عـد سؽان فالد ما فني الـفرون يف الؼدو ن

 ٙقددل ىتههددٗ ماددف ٍددم ىتههددٗ ٍ د ى٠
املددددٚق اىنف ددددمّ( ٙ ٝاالفهددددلاٝ٤ل ٙاىدد د ٞ
ٛعنبددٗ اّبعددميث أٜددأ ٔي أّٙدد ٙ ٜددٚ
إىددٗ اب ددحل ٙا ٜددم ٟو ا يدداٚه ٛ ٟهمىددٗ
ابْزٛددف اىددم ٞمَددم ٕددٍ ٚعددف ٙفٜنهيددٗ
فهَددددٚق اىابٜعددددد٠ث ٛٙدددد أ ٢أّٙددددد ٜو
اىعممل اى دتيٝث ٙببثدأ هْدٗ هتد ٙق ٙ
(هتددهمهل فدده ددل٘ث ٙإىا بددلٍ ١قددلٍمٕم
*

* أديب سوري.
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ٍٓ هْم ٣اىبثدأ بْبدم ٍندمٔ ّندم اىدلِ
شدددنم٤ل اىْعَدددمٔ ٍ ٙدددم ٛعدددف ددددد (جدددفا
ا بٜحلل ٙبب أ هيد ١فدتم ّٖدف إ دفإُٜ
فه ابغ ٍٜمٕٗ مىي ٔٚا محف ّهٜجد ٠اىدلِ
اىْم ٍٓ قدلٍ ٝهتد ٙقث مَدم بدفٞٙ
ا ياٚهٟث ٙإى ال ل٘ و ٍلاهاق اىعدممل
اىعيدد ٞٚا هت بٖددب إع اىعددممل اى ددتيٝث
ْٕٙددمو بنبيددً هتددهمه أبٜبٖددم قبيدد ٠ا ٜددمٟ
 ٛٙددعل اىعمشددنمٔ ٍددٓ جلٛددل إع ا هتث
ٛٙن ٔٚىىه لا ٠ٛاىف ٜد ٕٙد ا ٕد ٚيدبحل
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االأهتددمالق اىنل ددٙ ٠اىددز ٍددم بددزاٌ ى د ٔ
نددددل ِٙف ددددً اىف ٜدددد إىا ٍددددم هيَْددددم ٔي
ا ياٚه ٟممّم ٍنليد ٠مىْ دب ٠سّ دمٔ
اىع ٚه اىنل  ٘ ٕ .٠ا ياٚه ٟمخه دمه
بضددَْم جٚاّددحل َٕٖددم *املددٚق ٍددٓ جددً
ا ٜم ٙ *ٟاملٚق اى ٛ ٞعنبٗ اّبعميٙ .ىعً
ٕ ا اجلمّحل ٕ ٚاى  ٞهمّدز هيٜدٗ اى دٜيم
فد د ماف ٍدددٓ إيدددنمامبٗ و ق دددم٤ل بيددده
املفأيددد٠ث اىدددز ه  ٢فٖٜدددم اى ددٜيم ا ٜدددمٟ
اىعف ٜددد ٠ب ددد ذمددد ٚاىنثددد ٙاجلتدددم ث
فنددمٔ ايه ددفاخٗ إىددٗ اب ددحل ددٙ ٚ
أ ّٜٙىْٜبعأ و املتم  ٕ ٍٓ ٟا اىنب.ًٜ
ٍٙددم ٛيتددم اىْنددف ٔي اىفٍددز اىهَددٞ ٚ
ممٔ قدل ايدهعَيٗ اىتدمهف (ق.ل اىٜدٚقل
 ٙماددددددددف ٍْددددددددٗ و ق ددددددددٜلبٗ *ا هت
اى ٜيم ٖ ٘ امل د ى٠
ابفا * ٙإى ٛع
إال ّيٗ ال ٛعهم ّيٗ قل بهبد خادٚاق اىٜدٚق
و هٍدددز٘ اىهَدددٞ ٚث مَدددم ٛعهدددم ا يدددهمى
يددعل ه ذ ىىدده تددنً ق ددفٙ ٞبع ددتٝ
و مهم دددٗ ا يددداٚه ٟو اىتدددعف اىعف دددٝ
ا دددددلٛأ .ىىددددده ٔي اىفٍدددددز ال  ٛدددددفذ ٙ
ٛنهدددددب دددددً إٔي هٙأدددددٗ بَْددددد ٚو الٙهدددددٝ
اىتدددمهفٕ .د د ا اىفٍدددز ج يدددل٘ اى د دٜيم و
ايددددهعَمىٗ اىفٍددددز اىهَدددد ٞ ٚمددددمٔ هيدددد١
هند اىٜددٚق اىد ٛ ٞف دد ٝأضددمهٕ ٟفٍدد٠
َْٜدم مددمٔ اى دٜيم ٛبتدف اضددمه ٟا ٍدد٠
اىعف ٜددد ٠اىدددز ٍمبدددم ٙ .دد ىه مل ٛعدددل ددد٠
جممٌ البٖدمِ اى دٜيم ٙشدعفا ٣ا لا د ٠إىا
هيَْدددددم ٔي جمَٚهدددددٍ ٠دددددٓ اىتدددددعفا ٣قدددددل
ايهعَيٚا و ق دم٤لُٕ ٕد ا اىفٍدز فبدمبٚا

ٛعففدد ٔٚمىتددعفا ٣اىهَددٛ ٚم ٍٙددُْٖ جددما
إ دددفإ ُٜجدددماث أّٙددد ٜث خيٜدددً أددمٞٙث
حمَدددل املدددمو ٚث ٚٛيدددب ابدددمٌث هبدددل
اىٕٚددم اىبٜددمبٝث ّ دد ٝا ددمق ا ...فنددل
ممٔ اىنث ٙاجلتدم و ا ٜدم ٟاىعف ٜد٠
ا ددمفز اى د  ٞأف د ٍعددٗ ءيدد ٠شددعفا ٣إع
االشد د او و ابادددم اىهَدددٙ .ٞ ٚىندددٓ
دد ٠ميَدد ٠بنددمٌ و ٕد ا ااددمٌ ٔي اىفٍددز
اىهَ ٞ ٚمل  ٛق ٍٓ فدفا فٖدءال ٣اىتدعفا٣
مىتعً قل قفؤٙا ا هت ابدفا الىٜدٚقث
ٙقدددددفؤٙا يددددداٚه ٟاالّبعدددددمي ٙاىهجدددددلأث
ٙقددفؤٙا مددا اك ٙىنددٓ اىْنددف ٟاىْنلٛدد ٠ال
جيددحل ٔ بندد ٔٚهيدد ١يددمل ٔي أفمدد٠
ا لا دددددد ٠و اىتددددددعف اىعف دددددد ٝممّددددددم
مسءددمٌ ٙافددل ٟإىْٜددم ٍددٓ اى ددف  ٙددم
بددددد د شدددددددمهفَٕ ٓٛدددددددم ق.ل اىٜدددددددٚق
ٙإ ها مّٙل صلٛنٗ.
ٕٙن ا فإٔي اىفؤٛم اىهيَيٛ ٚي ٠خمهزّد٠
و فددددَ اىن ددددٜل ٟأ ٔٙاملبمشددددفٖ ٟددددمث
 ٕٝٙبهٚفح ٍٓ خهٌ اى دٜمذ اىْ د ٝدم
هْل اى ٜيم ٙىنْٗ قل ٛيج إع املبمشدفٟ
و اىن ددددٜلٙ ٟايدددده لاِ ىتندددد ٠ددددٙ ٚ
هتهمه  ٙابْزٛف  ٙاىعهَ ٠ممم ىدٗ ههقد٠
قفٛبدد ٠م يدداٚهٟث ٙممددم جيعددً اىن ددٜلٟ
جمددفأ يددفأ د ٘ ا يدداٚه ٟددٜمو ٠و د
صٜموهٖم ٙىنٓ أ حل ٍم بنهضد ٜٗاىفؤٛدم
ىيثددليٙ .دمددل ىىدده ٙافددثمك و ق ددٜلبٗ
ٙ ٚه أٜأ ٛنٍ ٌٚهنَ مك ش ٚ ٠ٜ
ٍٙت مك آالِ املٚق  ٙنً ظً اىنهِ
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ّم ابْزٛف ٛتلي ٛلٞ
ٚ ٛٙص ىنم٘ إع مبلٞ
ٙأٍٛ ٝهلفل  ْٛم
مل  ٛلُ شنم٤ل  ٙقَثمك
ىنٓ ٍيثمك.
((هتهمهللٙ ..ختتل ٚا .
اىلٚٛأ اايل ا  ٌٙص/854/

فٖدددد ٛ ٚددددهعم م يدددداٚه ٟتددددنً
ٙافددددحث ٛٙنددددي هيْٜددددم ٍعمّددددم ٟددددٙ ٚ
أ ٍ ّٜٙابْزٛف اىدمٙ ٙ ٞقمبدٗ اىنمبيد٠
اىدددز قضدددمٕم و اىعدددممل اى دددتيٝث ىندددٓ
اى دٜيم ٙاى د ٛ ٞعادد ٝىْت ددٗ صددت ٠ددٚ
جٜنٚه ٕٙد ٝيلبدٗث ٛدفٔ ٢ي ٍعمّمبدٗ قدل
به مادف ٍدٓ ٍعمّدم ٟد ٚا يداٚه ٟث
ف د او قبييهددٗ هتددهمه قبيدد ٠ا ٜددم ٟفمّبعددأ
ٙهددمأ ٍددٓ هأيهددٗ ٍددم ٕدد ٚفددإٔي أٍددم ٘٣مل
ب هثً شنم٤ل محفا ٣عل ً صمهق ٍيثمك
ٛزٛل جفاأٗ ألي ٙ ٟملدمكث ّ ٙيدٗ دمىفوُ ممدم
ٙصددً إىٜددٗ ٍددٓ أددمٌ ٍزهٛدد ٠فإّيددٗ ٍددم اٌ
ٛددهيَ ٍددٓ خددهٌ ههَهددٗ ددٜي ا ٍددً
ٙاىْددٚه اىنددمأِ ٍددٓ هجددم ٣جٜنددٚه يلبددٗ
اىددز ببددلّ ٙيٖددم به دد هٍددز اىعددممل اىدد ٞ
فنلبددددٗ أدددلي ٟاى ددددفاهمق ىنددددٗ فتددددف
ٛعددٜخ خفٛتددٗ ٙال دلي إىاك ٍددٓ هددٚأ ٟدد٘ ٚ
ٙهتهمه٘.
ٚٛٙفح اى ٜيم ىىه ٍٓ خهٌ قٚىٗ
جٜنٚه ...يهٚىل جٜنٚه
اىْيٚه يٜٚهذ ٙاىْيٚه
جٜنٚه يهٚىل ٍٓ جفأ.ٝ
امل له ّت ٗ ص /857/
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ٙإى  ٛدددل ٙا ٍدددً مالّبعدددمي  ٙدددلأ
ٕددمج اىتددمهف ا  ٌٙفإّيددٗ ٛعٜددل ٛٙنددفه
اس دم و ايدحل ددٙ . ٚأدم ٛتندل ا ٍددً
فإّيدددٗ ٛعدددم هدددٓ ىىددده دد ٔي ددد ٚجٜندددٚه
خمهيب هٓ  ٚهتدهمهث ٙقدل ٕٜيد ىد ىه
ٍْدد د ٍايدد د اىن ددددٜلٛٙ ٟددددفٔ ٢ي اىددددٚالأٟ
ه  ٟأٜأ ٛنٌٚ
ٕٖٜدددمق .بٚىدددل جٜندددٚه .إال ٍدددٓ خضيددد٠
ٍٜهأٞ
ٕٖٜددمقْٛ .باددل اىْدددٚهٙ .أٍددم ٝ٤بنيدددُ و
اىٚاأٞ؟
ٕٖٜمق .بٚىل جٜنٚه ٍٓ .أنل ابْزٛدف
امللي ف مىي.ًٜ
اايل ا  ٌٙص/897/

فمىٚافدددح ّيدددٗ ٙو هؤٛهدددٗ اىهٍءٍيددد٠
ٍم اٌ  ٛهثضف جٚا ٣ا يداٚه ٟاىهَٛ ٚد٠
ٙىنْددٗ ال ّددفي ٛ ٙبددليٌ ٙإّيَددم ّددف
امل ددددمه ىنددددٛ ٝعندد د ٍعمّمبددددٗ فددددَٓ
ٍنمهّ ٠م أمىم بهٚفف َم اىعٚاًٍ ىابٖدم
فم  * ٌٙد ٚهتدهمه* ممّدم ىدٗ ا ٜدمٟ
ٙاىاددمّ * ٝدد ٚجٜنددٚه* ٕٙدد ٚاىتدددمهف
ّت ٗ فإّٗ ى ٚبٚففق ىٗ اىعٚاًٍ ٕد ٘ فإّيدٗ
 ٛددهبعل ٍيددٗ م ٜددمٙ .ٟىنددٓ دد ٠خٜا دمك
شددتمفمك ٍددٓ ا ٍددً  ٛمددٗ اىتددمهف ٛددلاهحل
فددَم٤فّمث ٛٙهجيدد ١ىىدده ٍددٓ خددهٌ اددف
يددد٥يٍ ٠هعجبددد٠ث ٙمدد ٔ اى ددٜيم ٛفمدددز
هيددٍ ١بددل املعجددز ٍ ٟد ٍهأنددٔ ٠ي ٍددم و
يدداٚه ٟدد ٚاىددز بهعيددل ن يدد ٠ا ددم ال
ّ ددً ىيبتددف اىعددمأٛمث ٙإطددم ى اددمٌ
اىدددد  ٓٛيندددد ٔٚددددم ٛددددمأٍ ُٖٛتددددمبٜح
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املعجزٟث ٙق ٜلبٗ *اىْٖف ٙاملدٚق* بعهدم
ٍدددٓ ٕدددُ اىن دددم٤ل اىدددز بهضدددَٓ ٍعدددمّٝ
*املدددددٚق االفهدددددلا *ٝ٤اىددددد  ٞبعن دددددٗ
ياٚه ٟاب حل ث ٙىعً اىْٖف  ٙاملدم ٣ادم
ٕددد ٚه ٙا ٜدددمٙ(( ٟجعيْدددم ٍدددٓ املدددم ٣مدددً
شدددد٣ٝلل أددددٛ ٝضددددت ٝإّددددم٣اق ٙأالالق
ٍتهٚأ ٠هي ١جٚاّحل اىفٍز أٜأ ٛنٌٚ
ُْٛٚحلُْٛٚ /..حل.
جفال فق فدم و قدفاه ٟاىبثدف/
املم ٣و اجلفاه ٙاى ف ٙو اىتجفْ
ٛددم ّٖددف ٞا ددز ٓٛمددمملافْٙ /أي ىددٚ
هلقُ و اىنهِْ
شلي قبضزي

َهٔ شٚذ همِ

و مًي إصب م ّ ٝمحدً اىْد ٙه
إىٜه ٍٓ قَح ٕٚ ٍٓٙهْ.
اايل ا  ٌٙص/898/

فبٛٚددددحل هددددفق ْٕددددم هددددٓ مّْٜٚهددددٗ
جمددفأ ّٖددف ص د ث ىٜهثدد ٌٚإع هددممل ٛددٚأ
اىتمهف ٍٓ خهىٗ ٙىٚق املٚق اى ٛ ٞتضٝ
إع ا ٜددم .ٟإّددٗ مفٍددز َّددً مددا اك ٍددٓ
املدددلىٚالق ٙاسّدددم٣اق  ٛدددبح جدددز٣اك ٍدددٓ
ج ددددددل ا يدددددداٚه ٟاىهَٛ ٚدددددد .٠إٔ ّنددددددفٟ
اى دددٜم إع املدددٚق خمهيتددد ٠هدددٓ اىْندددفٟ
اى اب ٠ٜابمص ٠اىز ب ٚه٘ شدبثمك خمٜتدمك
 ٙأنٜندددٍ ٠نفٕٙددد ٠ث إّدددٗ مٍد دمك املدددٚق
اىنف مّ ٝاى ٛ ٞعين فَٜم ٛعْ ّٗ ٜٗفدفٛب٠
اىتفأ م٘ اجلَمهد٠ث ْٕٙدم ٛهجدم ٙاملعْد١
ٍتٖدد ِٚاىهضددث ٠ٜاىتفأٛدد ٠اعْمٕددم اىعددمأٞ
إى ٔ ٕد ا اىتعددً اىتددلاٝ٤ي  ٙاىهضددثٞٚي ال
َّدددً و بتمصدددٜيٗ املدددٚقث فٖددد ٚا ٜدددمٟ

ٙاالّه دددمه ٙاىهجدددلأ ٙ .مادددف ٍدددم بهتدددهح
ٍعددمّ ٝاملددٚق اىنف ددمّ ٝو يددٜمذ ق دددم٤ل
اى ددددددٜم و ق ددددددٜلبٗ ((امل ددددددٜح عددددددل
اى يحللل أٜأ ٛهثلي ي مٔ امل ٜح هدٓ
أ مأ املدٚق اىد  ٞافهدل ٢ا هت ٙاىعدممل
ٙاىْددٚه ٙاىددل  ٙ ٣ددمق اىتددلاٝ٤ي أٜدمكٛٙ .ددبم
اىتدددددمهف ا مجدددددد ٠إع اىتدددددلاٝ٤ي املْنددددد
ٍءمددلاك هيددٙ ١جدد ٕ ٚد ا اىتعددً ٍددٓ قبددً
ْم(( ٣املتم ٟلل اى  ّٜٔٚ ٓٛأٜم ٟاىنثد
ٙاجلتم ث أٜأ ٔ مهك ٍٓ ٕءال ٣املٚب١
ا أٜمْٛ ٣ا ٞٚهي ١امقٕ ٠م٤ي ٍٓ ٠ا ٜدمٟ
امجددد ٠إع نددد ٠بتجيدددفٙ .بْدددمٍ ٝاىفٍدددز
اىهَدٞ ٚي ددبحل ٍدٓ اب ددم ف د ٠اىتددمهف
ٍددد ا أدددلاي اىعمصدددت ٠اٚاّدددحل ا ٜدددمٟ
اىعف ٜدددددد .٠ابضددددددح مددددددا اك و ق ددددددٜلبٗ
ٍ//ل ٠ْٛاى ْل مأ //
جٚهمٔ و اىنم ه و ا٣
هفٛمٔ و اىايج ه هأا٣
صفخم و اىتهم /٣اقضي ٛم ٍاف
ٍضمج اىنيُ ٙاىايٚق ٙا بم٣
ٍضمج ا جف /
اايل ا  .ٌٙص /8:8

فمىتمهف ٍدٓ خدهٌ ٍتهدهح اىن دٜلٟ
ٛينددددد ٝا فدددددٚا ٣هيددددد ١املتدددددم  ٙ ٟا هت
ابفا اىز ْٛب  ٝىيَاف ٔ ٛتجف هدفٙذ
ا ٜددددم ٟفٖٜدددددمٙ .ال ٛبدددددل ٙىىددددده ممنْددددمك
مىْ ب ٠ىيتمهف إال ٍٓ خهٌ اىتمأ ٞاى ٞ
ٛدددٚمل ج دددل٘ ٍدددٓ جدددً ٔ بهدددلفل طدددٚياك
ٙخ .٠ ٚ
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اىلٚٛأ .اايل ا . ٌٙص /866/

ٙو ه  ٞعدددض اىْندددمأ ٔ ا يددداٚهٟ
اىهَ ٠ٛ ٚقل ٍمبم هيٛ ١ل اى ٜم ىنادفٟ
بنفاهٕم و ٙجٖم ال أٜل ٟهَْٖمث فإٍم
دد ٚمَددم ٕدد ٚو ا يدداٚه ٟإىا ممّددم
هؤٛهدددٗ إجيم ٜدددّٙ ٠نفبدددٗ همٍددد ٠ىيَجهَد د ث
ٙإٍدم د ٚمَدم ٙظتدٗ ((اىٜدٚق لل بنفٛبدمك
و ق ددٜلبٗ (ا هت ابددفا ل إىا ممّددم
ّنفبددددٗ يدددديبٍْٙ ٠ٜضددددبا ٠فددددَٓ إٛنددددم
خ ٚصدددددٜهٗ املهنيبدددددٍْٖٙ . ٠دددددم ق دددددٜلبٗ
((جٜنددٚه ٙامللْٛدد٠لل إى جيعددً دد ٚهٍددز
اىعنددددُ ٙاىنثدد د ٙهتددددهمه هٍددددز ابٜمّدددد٠
ٙاىب .ٝ
 ٙإىا ممٔ ىْم عض املهأنمق هي١
ي ٙه ٟاىفٍز اىهَد ٞ ٚهْدل اى دٜم فإّْدم
ّهأددك مددا اك ٍددٓ املددء فاق اسىٜٚبٜدد ٠و
ٕ ا اامٌٙ .ىنٓ اى ٜم ّت ٗ ال ٛنا
ا ٍدً مىهجدلأ ٙاّبعددمي اىف ٜد و اجل ددل
اىعف دددٝي .إّددددٗ و مددددً ق ددددم٤ل٘ و ٕددد ٘
املفأي ٠يٚا ٣ممٔ اىهتمؤٌ خد ّندف٘ ٙ
اىهتدددمؤِ فإّدددٗ ٛنددد ِٚعَيٜددد ٠ايه دددفا ث
ٍٙعيدد ٔ ِٚهَيٜدد ٠االيه ددفا امجدد ٠إع
أتل مم امقد ٠ممنْدٍ ٠دٓ اىهنيَّدمق
ىهن و ّت امل ه ف ٗ ٍٚق اىفمحد. ٠
فتدد ٝق ددٜلبٗ ((اىعددٚأ ٟجلٜنددٚهلل ّيَددح
ٍاً ٕ ا االيه فا إى ٛن ٌٚاى ٜم
جٜنٚه جٜنٚه  ٓٛاببز ٙاملم٣؟
اىيٙ ًٜافٙ ١قل ّمِ ا أالّ٣
ٙاىفمحل يٖفأ ٍٓ ج ٍٓٙ ٚهاخ
ٙاىفٛح صفي ٙمً ا فل صلا.٣
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مل ٛبيغ اى ٜم اٍ ٌٚل ٍ ٢اىفٍز
اىهَددٞ ٚيث ٙظددً ٍتددلٙأاك ىيْمأٜدد ٠اى ددفأ٠ٛ
اىدز بهنتددب ىنددمهط ا يدداٚه ٟاىهَٛ ٚدد٠
تددنً ٙافددحث ٙإىا مل  ٛددها اجلْددٚ
هددٓ ام دددم ٍٙعمّٖٜدددم اىعمأٛدددٙ ٠اىهنيٜلٛددد٠
 ٙنددد ٝيد د ان دددٜهٖم اىبلاٜ٤ددد٠ث إال ّدددٗ
ايهام اىْجم أ حل ه  ٞاىْنمأ و بٚىٜل
شنمٌ هلٛل ٟىيفٍز اىهَٞ ٚيث ٙإٔ نٜم
ٕ د ٘ ا شددنمٌ أب ٜدد ٠اى ددفأٙ ٠ٛاىنددي
اىعمأ ٞمَم ٙهأق و ٍه ٔٚاىفٙاٛمق اىز
أتنهٖدددددم .فبمسفدددددمف ٠إع دددددْٕ ٚدددددمو
(امل دددٜحل ٙهأيهدددٗ ٍددد اى ددديحل ٙاىعددد ا
ٙاجليجي٠ث ُ اّبعم ٗ ٍٓ جلٛل.
ْٛٙددلهق ددم يددٜمذ اىفٍددز اىهَددٞ ٚ
ش دد(( ٠ٜاىعددم هلل ٕٙدد ٚاىت د ي اى د ٞ
أٜدددم٘ امل دددٜح (ٙاىبعدددًلث ٙهادددم ايدددهعمٔ
اىتدددمهف ىهناٜدددب ٕدد ا اىفٍدددز يددداٚهٟ
(يٜزٛبل.
ٙىنددٓ ٍددم ٛءخد هيدد ١اى ددٜم أن دمك
ٕ د ٘ املبمشددف ٟاىتنٜعدد ٠اىددز عددً هَيٜدد٠
اى ٍٜددز و ٍ ددهٚإم ا أّددٙ .١هاددم مددمٔ
اى دددبحل و ىىددده ّٖدددم اردددمٙالق اىعف ٜددد٠
ا ٙعث ٙاىددز اههَددلق هيٖٜددم مفمٜددزٟ
يميدددد ٠ٜا فمدددد ٠اىهَٛ ٚدددد .٠ف صددددبثْم
أٜدددمٌ ٍتدددفأاق  ٙجدددٚا ٣بدددٚأ ٝأنٜنددد٠
مىفٍز اىهٍَ ٞ ٚادً ((املادفلل (( ٙاملدم٣لل
(( ٙاى دددددددددددددثم ٠لل (( ٙاملبدددددددددددددمخفلل ٙ
((اىفٍدددددمألل (( ٙاى دددددثفا٣للث ممدددددم ىدددددٗ
ههقددد ٠اْدددم يددداٚه ٟاب دددحل ٙبْم ٙدددم
فْيٜيمك ال بمههٜدمك مَدم ٙهأ ىىده هْدل خيٜدً
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أدددم ٙ ٞٙأّٙدددٚٛٙ ٜيدددب ابدددمٌ اىددد ٓٛ
ٙاصددديٚا ٍ د د  ٟاىن دددٜل ٟاىهَٛ ٚيددد ٠أهددد١
ّٖمٛهٖم.
ّٙيتددم اىْنددف إع ٔ حمَددٚأ أهٛٙددخ
قدددل ٙصدددً اىنَدددٍ ٠د د اىفٍدددز اىهَدددٞ ٚي و
ق ددٜل(( ٟا هتلل إى ه د ددم شددٖف آىاه
ٍٚٙهددل اّبعددمي ((اسىددٗ دد ٚلل ٙشددٖف آىاه
ىعددمِ ٛ 54;9دد ِٚاّددهتض ٕيْددم و ا هت
ارهيدددد ٠و ا ددددمأٙ ٞاىدددداه م ٍددددٓ آىاهث
ٙمسدد ٝىىدده اىٜددٜ ِٚدد ِٚا هت ٍددم هادد١
اىن ددددٜل ٟمسددددمق فْٜدددد ٠همىٜدددد٠ث ٙيددددجً
ىيتدمهف إ لاهٜد ٠اىعمملٜد ٠و جمدمٌ اىفٍددز .
 ٙمخه دددمه بعهدددم ٕد د ٘ املفأيدددٍ ٠دددٓ ٕدددُ
ٍفاأدددً اىعادددم ٣اىتدددعف ٞهْدددل اى دددٜم ث
 ٙمىهددمى ٝاملفأيدد ٠اىددز ددل فٖٜددم اىهد و
اىتددعف اىعف دد ٝا ددلٛأث ٕ ٙددُ ٍددم اددً
ٕ ٘ املفأي ٠أٚٛاّٗ (( ّتٚأ ٟاملافلل اىد ٞ

ّدددددمٌ جددد دم٤ز( ٟجميددددد ٠اىتدددددعفل و اىعدددددمِ
.ِ54:4
 ٙىيَهأن ّ ٠مف ٔ اىي  ٠اىتعف٠ٛ
ىي ٜم فٖٜم دلق ها٤عدٙ ٠هاقٜد٠ث ٙبْادٞٚ
هي ١ما ٍدٓ اسّدمٙ ٣اسٛندم اىدلخيٝيث
ٛٙنتددددددّ ٔ ٝهأددددددك ٔ ايددددددُ قفٛهددددددٗ
((جٜنٚهلل قل  ٌٚهدٓ عدل٘ اجل دفاو
ى ٜبح ىا عمأ ٍهعلأٙ ٟم ىه (( ٛٚحللل
((ٙفٜن٠لل...ا
إفدددمف ٠إع ا هندددمهاق ٍَٖددد ٠هيددد١
ٍ دده ٢ٚاىتددنً اىتددعف ٞا ددلٛأ اى د ٞ
لا ٍهثفهاك  ٙمىهمى ٝظٖف ٍْ م مك ٙهتٛٚدمكث
ٙاهبتعددم ٙبدد  ٟاىي دددٍ ٠عددٗ ٍدددٓ اجلمٕزٛددد٠
ٙاىنٚاٍ ٜدد ٠ٜإع أهجدد ٠اىهٚقٜدد ٙاىلالىٜدد٠
اسّم.٠ٜ٤
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العولمة والثقافة...
الصراع والتمازج

وونس صاحل*

وًعاىل صوت بوابات العاا وهات جًٍاال لالن،االعرب وواا مو اات
األثري جيري الًندود باملخاطر اجلدودة اليت حتوق بالٌقافات القدمية
والقوم الًقلودواة ..فاألممااا الااناووة وةايكة اتنتنال جنقاو العادوىرب
وكلمااة األ اانب جااايو ووااون الكااٌريول مرا.ف اًا للخ اار .وب يوعااة
الًاااو الايت جعامي فوهاا
احلال لوس الومل احلاضر املرة األوىل
ةااعااات واناةااود النزوااات القوموااة والدونوااةرب اااري ان املااد القااومت
طابعالرب فهو وأجت كر .فعاو
والدوين الذي وكًعو العا الووم فرود
ليدوو ووملت مل الواضاو اناال وًٍااو ا ألول مارة الًاااو ا لا
الًاااو
احللم ال وباوي للمفكرول املٌالوني ..وهت املرة األوىل
كو املعًووات اال ًماووة ان
اوضاً اليت اصيو فوها بوسي كو فر.
ولماااس جاااأثري الاااً،ريات الدولواااة .ا ميكااانهم هوعااااً ان و ااااهدوها
ووعاامعوها وساااعو اوالمهاام ووًااذوموها طعااامهم وولمعااوها
املنًٍااات الاايت و ااتونها ...امااا األكٌاار جااأثري ًا بالنعااية للمًخااوفني ماال
هذه الً،وريات فهو منو جتمي ووملت للقوى العاملة وعانت مل الي الاة
او الي الة اجلزعوةرب ووضام االوااً اكٌار مال ملوااا واماورب وعملاون مقاباو
اازض ضااىوو تااا وًقاضاااه ن اارالهم الاادول الراةالوااة املًقدمااة..
ولل وكونوا امو انًا وة منهم اال بهامش بعوط.

وإن أي ف ر ل ررو س ر
ررتا
مررو ررت و دهم ر ل
رررررت و وررررره ،ون منمررر ر
ملوررهل ت دي ًر أن رهور
م و متوم تا ه أ .
*

* أديب سوري.
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ن حر و ر
رره أ أو مررو
سرررررو مرررررو
ر
وعر ل

وبر ر م مرررو أن ا ملر ر ر ر عرررتو
قهورررر ل و قرررر ،ح حرررر إ أرمرررر
حررت ا ءر ض أ ء ر تررث قر يف ي ف ر
ر
ررتا ً ر س ر ر ر ي ر يف ررع
ود ق وقا أصًلا ف ر هر د بر
ررررت
هس مررررت و ر،ورررر يف دهرررر ع
و .
قء د دًط ب االق
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ي ف وأث
و ق أن أث ا مل
ا ملرر ر وررررهلي ن ملن ق رر ر ..
ي فرر ر
ف هرر ثأ س رورر تا ملرر و رررع دتيرررث
ليف إلل ر مرو قًرت سر أ مرو ملر ي،
دتيث مو ع ر ،آخ ه ر
وم رو
مررررو قًررررت آخررر و ا ررر ون هررر ثأ
ررر ي ررر ن د ررر
إلجي ب ررر ارمررر
هس مرررررت و دق رررررت فيرررررط ررر ر عق
ي ف ر وإ ر أ ء ر ا ر مررو ابا ر ل
وتً ت ي ف وب هر فر ن ا ملر ر
حهي .
حن ت أ
خ يف
الثقافة والصراع
إن ي فررررررر وررررررررا حرررررررره د س
(حررررس ر ه فمرررر دن رررر ررررو رررر
رررا ارر ل ودي رر منهيرر يف
منم رر
و ق ميسو دا ف ي ف ب رم ذج
ت وت ك إلرور ن وره ع در مله ور يف
ست ر و افا ر يف وم ر دوررنا ر ا
وداه رر ترررث قر ر يف إلرورر ن ترررث رررهات
وريررت ملا فرر لع رر يف ه رر  .أمرر ت رر
و ارظ ر و حر و ي ر ر ر
و ملاهي
و ا رررررررر ع عه رررررررر فمرررررررر إ
ملنهو و وأبن ض و ق وداسس س
را .
و ق تث افس رب هر
وميسرررو نظررر إ مررر أ ءررر ب هً ررر
رر وم،رر ل مه ،قرر د ررت
ره عرر
هاتر ر
ررررب ورررن مرررو خررراليف د ر ر
و يًر ر يف رررا و ه ورررع مرررأ ر ر
ي فررر مررررو قًررررت
ب ارر ر ل  ..ودوررررها
منظ ررر سه ررر ر و حررر و عررر يف
ال ر و ا ر لمي و احر ر ،ر
ررتي د ررأ مً ل ر م ر
وض ر ن نظ ر
ع.
م و قمو وفي مل متت

حر ت
ومل دوه ت ي فر ر أ
ررال إرو ر ر
مررو وح ر ت درب ر مل ح ر
وم ر ذ ررع ف ر ن أي ررا ر ب
و ر
ور ر مت رررً مت مر ر ملر ر ذ عر ر
هر ر
ورررر مت
وثرررر رررررب خ رررر
ه قرررر
ع دن ف ن
و خل
ي
ر  .و اح ر أ مررو ذ ررع أن
ور
ر أ مر دسر
و ح
خهالف
مءرر
مررو خرراليف دً ا دمرر ب لررتو
ت ي فرر ر حرر ر ض و رر ر أو ه خي رر ر
وره رر رررت ع ورررًق دم رر ثي فرر ملرر ض
ن أو احالف وب ه دم
دم
هرر ر وقرر ر حررررها ما ررررتا
لرر ر
و ر ملتهمً ر هرب رر ا رر مررو أح ر أ
افا يف إلرو ر .
وميسررررررررو دوررررررررن ف وررررررر
ءرررر
ي ف رررر ل خررررت ثررررال ف رررر
ا ق رر
ن ر و ورر
رو
و ورر مت برر (أبنرر ض ا مرر ي ف رر ه
وق حها ما تم هرب و مت يف
قءرر ر م ررررت مل رررر ،ملهاتيرر ر برررر مل ل
ً ا أو مأ .
ر ن ره
ت رتا ور
و
ي فر إل ر مل ر و هرب ر
حررها
را  .و ير حريط مت ر ن
افا يف أمر
ملال مو و وثالثر
أ مين و
ع مرررررو
ًررر ر لي وم ررر ر
مال ررر ر
ومأ ر ضرل رر
ً حن و و رر
( ي فرر ر ه ب ررررع نظرررر ررررو أصرررر
ع رر و يًت رر
ا ق رر و ن رر و إل
و ي م ر  .وبررال رر ،ف ر رم حرري أ ء ر
سررو ان صرر
ضررل مل رر أخرر
04
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رررررا ب نوررررً ررررتا
هل ءررر ت ي فررر
ر ر ن م ر بتق ب نوررً هت ر
مل ر
إمث .
ع ا
مومال ت مي و مب
وميسو ت ا خ ض ام تر ترث
هرررا
ثي فر ر (مم نر ر ه ترررث مر ر اور ر
ام سر
خو مم ( اضافه
امرررر س ه
وبرررر يً ررررت اصررررت
ه،ه ر
وإف ي ر وأثن ر ض م ر ل ر
قررررر خررررراليف مررررر ل د حررررر رررررت
و
حرها  .ا ر أن ررتا
إلمرب ا ر
ررر ر ً ررر ر مرررررو
ا ت ررر ر حرررررهي ل إش
رر هم وإش رر مل ت ررت وو رر نورر
رر،
مررأ أن ررت ام ر وررهل ت تررث
إرو ر ن و ظم ر
ت ر حررًا مت ر
ار
أ وررر ومت
هررر أن ررر أي بتررر
ي ف ر و هل ر يف إش واررو ار ر مهن ر
رررت عه ر ر ما نر ر وقر ر ر
ه تررر،
وماحو دات مو ش ن ي ف .
يررر ر بارررررع ن ررر ر ذج
إن هررر ر
ررررررت وررررر ق
ن علررررر
و ه ررررر
تها ل ر ي ف ر وقر بن ررا ترم تررث
فس ر يف أن هو ر مق مررت ح ر ب نوررً
رررررا
ت ف ررر عه ررر و ت ررر
و حل ا مل إز ر ور
مو م
أو ر يف
ور
ي ف ر ررع د ر
ءرر ر
لون ي رر ر رورر ر أقرر ر
ي ف رررر ر
ه،رررر ر ض ب ه رررر ر ق
عررررر
او و ،ر
ملت ح تث ملوه
تم.
و قررر أرررر وررررهل ت يررر دتررررع
سر ر
ن ذج هس مت ترث ملوره
ر أرمر رو دهلير
ي ،
تث مل
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ش ر يف متم ر وررً ت
مررو خرراليف ق ر
ه ً ح ح وب م م وحر بان ر
ت ر ا مل ر ملهو ر
م ر أن م ر عم
ي مر ر ن بهلور ر وحر ر ت وأرظ ر ر نيرررت
و رررررر و ًهسرررررر ون دسن ع ررررر ر
ررررر ر يف
وخررررر ر م ث ررررر ر ع ررررر ر يف
و م نر ن تررث ور ق ر و
ملات مر
و ر ر بر ر ً مر ر
لفسر ر و خلر ر م
و تر
ر يف و ملاهي ر
أحررت
رراث
ي ف اخ .
و ت مس ر
و نررررر ر بررررر ر مرررررررو ه ررررر ر أن
هسن ع ر ر دثلر ر فيرررط ر ر
ار ر مل برررت إرمر ر تر ر ملمر ر سر ر زي
أ ءر  ..إ أن ا ر مررو مل،سر و ر ون
أن حرره اليف ،رر يت ررع ختيهمرر رر يف
ملات م د ررر ر س ر ررر ر ت و ررر ر ت ي فررر ر
ر
ي ف ر اخ ر
ا مل ر تررث و ر
شرررررر ر ض ب رررررر ر ع ف ي فرررررر ر ا مل رررررر ر
و ام س ررر ر ترررررث وعررر ر خلوررر ر يت
ر ررو ي ف ر بنر ب هم ر
هتررف ع
وإن ف ضرررم
ا ر ر مرررو سه ار ر
تث خ و حي ت ا در سر أ مرو
هاوف .إن ه زج ء ي ه ت ،بنر ض
و برررط قر ر ل يف ترررث ختر ر موررره لمت ل ر ر
برررر
دورر ر مت مررررو ملورررر حل مل رر ر
رررر ر ب حرررررره
ررررررا هق رررر ر
رع رالي حره
وديت ص ه ،ودر
را
بر
ا
إش داق ق نق
رررر يف بررر ر ررررررق ع هس مرررررت
ود حرررر
ر
ا مل ر
و راق يف ووضر ي فر
ضرر ررو أن دهس مررت
وصرر
دارر
وده ،ت ما .

أسماء
في الذاكرة
الشاعر شاذل طاقة

حسين مهدي أبو الوفا

الشاعر شاذل طاقة
حسني مفدي أبو الوفا*
ولد الشاعر شاذل جاسم صاقة يف مدوـة املوصل يف العررا يف
 82نقسان  9383ويف بقىة تشرع العؾرم أكؿرل ستاسرًه يف ادعداسورة
املركزوة يف املوصل والًحق بدات املعؾؿرني العالقرة كؾقرة الةبقرة يف
بغرررداس  9391ر  )9391وختررررت بًػرررو يف الؽؾقرررة املرررذكوتة يف
حزوران من عام  9391حائزاً عؾى شفاسة الؾقسانس يف األسب العربري
مبرتية شرف.
نضررم مقؾرره األسبرري وتػًحررا قررًرره الشررعروة فيرردأ كًابررة الشررعر
العؿوسي ..ومن ثم الشعر احلر يف سن ميؽر ونشرت بعض قصرائده يف
الصحف احملؾقة.

وعد شاذل صاقرة مرن الشرعرال الررواس األوائرل لؾؼصرقدة يف الشرعر
احلررر ج جانررس م سسرري هررذه املدتسررةر برردت شرراكر السررقاب وعيررد
الوهاب اليقاتي ونازك املالئؽة).

من م لػاتهر تاتوخ األسب العياسي) عام  9391وهو ستاسة لؾشعر
يف العصر العياسي األول.

غغغغغنى ًِيف غغغغف ر ٗعغغغغيف ٢ز  ٚغغغغٞ
عدٙغغد ٝر دهدٗهغغ ٞعٚغغح ع غ عغغيفَ 9311
ًدٙسدً عيفًيفً ه٘كيفهغ ٞدنُاغيف ١ده سدةٚغٞيف ٗر
ضغغغِ 9312 ٞعغ غ بِوغغغف ٗكٚغغغى ٗشدزٝ
دإلعالَ ثٍ ًجى ده سدق ضفريدً هغد ٠دحتاغيف
دهطغغغغغغ٘ ٚٚه ٗو غغغغغغدٓيف ٗكغغغغغغٚالً هغغغغغغ٘شدزٝ
دخليفزج ٞٚثٍ غنى ًِوف ٗشٙغسدً هوايفزجٚغٞ
إىل جيفُف دٓتٌيفًيفتٕ دن وٚغ ٞعٚغح كيفُغ

هٕ حميفٗحتت جغيف ًٌٔٗ ٝغ ٞر تيغ٘ٙس دهاِٚغٞ
دإلٙقيفع ٞٚدهػ س.ٞٙ
ٗكٌيف كيفُغ ضغريتٕ دهردتٚغًُ ٞغيفحتً
د٢اغغغيفً ر ةدًغغغ ٞده سٗوغغغ ٞكيفُغغغ ضغغغريتٕ
دهػ س ٞٙحبجيفً عّ دهقوغٚد ٝدنلغى عٚغح
دتطٌ جتسوتٕ دهػغ س ٞٙويفهتددٙغديف ٗ غيف
ٗز ر و ض ةويف٢دٖ (ةوٚد ٝهقيف:)١
*

* كاتب وشاعر مقيم في سورية.
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دجٔو ٛدحلف ٗدعرز ٜمحس ٝدخلدّٙ
مليف أًس عِد دن ٚى
ُتحيفغ ٟدهوقيف ١ة٘ف د تًيفح
ٗعو ٟده٘جٕ أه أه هٚى
دخلي ٟده٘دجفيفت ٗدهسًق دهطيفٓٛ
ٓ ٛكفٚى ويفهفًح أ ٜكفٚى
ٗع ْ٘ٚدن ٚى اسق ر دهقوف
ٗمتً ٛولى غو٘ ةتٚى
ضِووً ٛع دهوايفح ال ٝدحلف
ٗده يفغق ةو دهتالي
يفوتطٌ ٛهوحٚيفٗ ٝدنجنٍ دهألحت١
ٗدهػط ٗدهل٘ٗ ٠دن ٚى
عيفتا ٕٚإْ ذكس٘ٓ ٠دُيف
كٌِ  ٘ٓٗ ٕٚأٗ  ٟةوٚى
ٗكغغيفْ دهػغغيفعس دهغغ٘شٙس غغغيفذي يفةغغٞ
حماغ غيفً هيةغغغس ّٙتسويغغغٕ عالةغغغيفت محٌٚغغغٞ
غغغيف ةيفً ًغغغع و غغغض دن وغغغيف ١ده غغغس دهغغغرّٙ
ٙوتقْ٘ ً ٕ وِفظ دهلٍ دهػغ سٗ ٜةو٘ غيفً
ًغغع دهػغغيفعس دهلغغاري ُغغصدز ةاغغيفُ ..ٛعٚغغح
دهتقغغ ٟوغغٕ ر ًٔسجغغيفْ ونغغدد عغغيفَ 9313
ٗةغغغد ةغغغغسأ ُغغغصدز ةاغغغغيفُ ٛةوغغغٚد ٝجغغغغيف ١ر
ًيو ٔغغيف (ًسعاغغيفً ٙغغغيف عغغسدق ج٣غغ أ ِٚوغغغم
ٗميً ٛر دهنِيف )١ثٍ ٙػغري ر أعغد أوٚغيفت
دهقوٚد( ٝإىل عاٚاتٕ ووقٚظ) ٚق٘ي:
أٗ ٜجٕ ر دنعظٌ ٞٚعو٘ٝ
ه٘ زأتٕ تنيفز ًِٔيف دهطٌيف١
ٗت غغغصشت ده الةغغغ ٞوغغغ ُغغغصدز ةاغغغيفُٛ
ٗغغغغيفذي يفةغغغ ٞعوغغغ ٟدهوغغغ ٚد دهػاوغغغٛ
ٗده يف٢و.ٛ
ٗر سٙقغغغٕ إىل دهقغغغيفٓس ٝجغغغيف ةوٌغغغٕ
وقوغغغٚد ٝتفغغغ٘ح وِلٔغغغ ٞدهفاغغغس أهقٚغغ ر
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ًغغ متس دن وغغغيف ١ده غغغس ٙغغغَ٘  81أذدز ضغغغِٞ
 9312جيفٔٚ ١يف:
ٓدزت ٗةد ٗجع ؤيف
عِقيف ..١حت تلا٘ٗ ..حت تِجين..
ًػف٘  ٞويفهسٙح ت سكٔيف
ٗدهسٙح تِأ ٛٓٗ ..٠تقس ..
ًًٗ ت ض عوُ٘ ٟدجرٓيف..
حت دحلصْ ٙجِٔٚيفٗ ..حت دهت ف
عوف ٗ ..ةد جودت ً٘دةدٓيف
ًايفًٗ ..جيدهين َ تس ..
 ٌٛٔٙعو ٟضِ ًّ د
تليف تِا سض ٞعدف
إً ..ٕٙئٌ ٞدجلِيفح هقد
ٓٚض دجلِيفحًٗ ..يف وِيف زٓف..
إْ كِ يفضا ٞنْ ٙددً
أغال ١ةد هيٌ  ..ال عتف
أٗ كيفُ ُيف ج ٞهلٚام
ًّ ٘ق دهطحيف ًيفً ..ال عدف..
أٗ كِ ةد ةدع٘ن إْ وِيف
عٚايفً ًِٗقو ..ٞقد كرو٘د
هلِِيف ةَ٘ هلٍ ةدع
ٗ  ً ٣يفزجٔيفٗ ..ةد ًا٘د
ٗٓلغغرد أًًغغ ٟعٚيفتغغٕ و غ تغغأهق ر
دن ٗجنغغيفح ر عٌوغغٕ دهدووً٘يفضغغ ٛإىل أْ
ت٘ر ر ده يف ٌ ٞدملنسو ٞٚعيفَ ٗ 9319ةغد
ُقى ججٌيفُغٕ إىل ًدِٙغ ٞدمل٘ غى عٚغح غّ
ر ًطغغقط زأضغغٕ ٗهغغرهم غغغٔد هغغٕ دهتغغيفزٙ
ٗأزةغغٕ ووغغفحيفت ًغغّ ُغغ٘ز كأًجيفهغغٕ ًغغّ
دملادع .
زعٍ دهلل دهػيفعس ٗده٘شٙس غيفذي يفة.ٞ

الشعر

صقوع الذات

حسون جمعة

تعروفاتٌ معربده

حسون عبد الكروم

من أنت

محمد رجب رجب

قراءاتٌ بَحروَّة

صالح محمود سلمان

إذا ما الحَمامُ أضاعَ الهدولَ

عباس حوروقة

أبطالنا

ثائر محفوض

على هذه األرض ما وستحق الشهادة

منورة قهوجي

صقيع الذات
د.حسني مجعة*
()1

حطَايف!!!
ٓا َ
ٍاجَ يف الدٖازِ دمازْ مُسِعٔبْ
طافَ يف صَدِزِ مُسِٓدٕ جاٍلٍ
مً شماٌٍ مُفِنتٍ
يف مهاٌٍ غائسٍ
إذِ تْافَى نلَٔبٕ مُخِسمٍ
أّ ضَسابٕ مُفِجعٍ
فاضتخالَ الدٖمِعُ يف العَ ًِِٔ مجاداّ
حلطِسةُ يف الكلبٔ احِتباضاّ
تا َ
ماتَ ٔ
ىَجَستِ ميَا دماءّ
ّاحتطَتِ شفِستَا احلسٖى
فداءّ لسؤى اليْٗزِ البَٕٓ
لضٔا ٕء ٓتالال
أّ غَسابٕ صادمٍ
علَُُّ حيظى بِْ ِزدٕ عً قسٓبِ.
()2
غُدٖتٔ األَمِساعُ يف لٔ ٍل بََٔهِ
حن َْ ىَجِهٍ غازدٕ
مجلِ أضِسَابٔ الطُّْٔزِ اهلائنَةِ

يف الصٖخَازى املُكِفٔسَةِ
أَذٍلتَا هلِفَةْ مً ظنأ اجلُسِحِ الكدٓهِ
*
نٕ تسى قَطِسةَ ماءٕ ُمطِتكسٍ
يف الظِّاللِ البأٍتةِ
ت ى ِفطَُا العَطِػى جَْىّ
ّتالغ ِ
ٓاخلَِٔباتٔ األَماىٕ الضائٔعةِ
لٔظ يف األُفلِ جنا ْة ألَحَدِ
()3
ٍامَتٔ اليٖفِظُ اليكٖٔةِ
دفعتين الدٍػةُ ال َػضِبى إىل
نطِ ِس بِٔتٕ خَسِبٕ
ٔ
مً حُطاو ٓابظٍ
فُٔ بابْ
أَنل ال ٖدٍِسُ علُٔ ُعنِسَُِ....
ٓالدَمِعِ الباصٔسَةِ!!!
ٓالكلبٕ مُتِسعٍ باحلُ ِصٌِ
ُل املكاوِ!!!
مً ذ ِّ
* أديب وشاعر من سورية.
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ٓيصفُ السّح العلٔلَةِ
َٓخِسعُ املْتَ اليصٓلِ
يف صكٔعِ الراتٔ ٔمًِ لْ ٌِ التٗسَابِ.

***

()4
طازَتٔ اهلامة خْفاّ
ه ٌَِْ أحلى
بعد أٌ ظيٖتِ بأٌٖ ال َ
خَلَدَتِ يف حُفِسةٕ ،أّ صَدِسةٕ
يف مهاٌٍ مُبََِهٍ
عيد قَبِس مُفسدٕ
يف زمالٍ مل تَعُدِ فَٔا حٔاة
فَسٖتٔ الياقَةُ ذُعِساّ
ت لٔلى ضُكُْطاّ قاتالّ
ضَكَط ِ
ت َت ِْبَةَ يف الْٔو األخٔريِ
لكَٔ ِ
ماتَتٔ اليٖفِظُ األَبٖٔةِ

****

()5
أًَٓ ٔمًِ ٍامتَا قُبٖسَةْ صُػِسى
بْادٕ غاحبٕ
يف ٓبابٔ ّاضعٍ مًِ
أزضِ أبياءٔ زبٔعةِ؟!
ٓا نُلَِٔبْ!!!
ص ٌِِْ احلنى؟!
أًٓ صاز العََِدُ يف َ
ثازَ مجساّ ناللظى
ٍاج مً قَبِسٍ نئٔبٕ يف املَدَى
أصبح الػٖسٗ ضبٔالّ للْزى
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أِٓيعَ الكَ ِتلُ غفاءّ للػَلٔٔلِ
ٓالجأزٍ عازوٍ
فاملسآا تَصِفسُ األحكادَ جُسِحاّ
ت ىَدِباّ
َتػَِلُ اآلٍا ٔ
هل ِْلِ الفاجٔعَةِ
ٓا َ

****

()6
يف صكٔعِ الراتٔ حئا جَ َِلُ قْوٍ
يف ضدٓه حالوٕ
يف نَْفٕ للػٔابِ
غابت السؤٓا بعٔداّ
ٍَ َسبَتِ مً أَلفِ عاوٍ
نل صْتٕ للصٖدَى
()7
تاقَتٔ ا َألىِطاوُ تسجْ غْقَا
يف غفأِ الطٔٓبنيِ
يف لٔالٕ العابدًِٓ
ح ضْءاّ
عَلََّا تب َع ُ
يف عكْل احلائسًٓ
عَلََّا َتيِجُسُ َّزِداّ
يف زٓاض الصابسًٓ
عَلََّا تبخحُ عً حَ ِسفٕ ّضٕءٕ
ليػٔدٕ قادوٍ
ٓصٍل اخلْفَ املسٓبَ بهََِفُٔٔ
َٓطِع ًُ احلك َد املكٔتَ بصَدِزِٔ
ٓستكٕ بُسِجَ الضٔاء املُبَِسِ

تعريػاتٌ معربده
حسني عبد الكريم*
الشاعر لودت لديه

احلُاٙل تقعبّْ اخضعاريا بالعاطكني

عطلةُ عشق!!!

َُِمّييييييياتِ قهيييييييْ اميييييييُٗ ...عاطييييي يلٌ
بشُسهٌ..

الَ حيلُّ لعاطلٕ ،مشتًامْ..

َعظل بألف سهٌ..

أى ِهام ِفْْ الػّاب

***

ما دامَ فِْ الكلبِ متّشعٌ للُجُدْ..

صباح الكرومْ ،أيّتها الغومه!!

َطتا ٌ٘ َرعُدْ..
فِيْْ قكييُجل ا شييُ حييعضق العظي قل ي ي َ
احلهنيْ..
نهاطُرٔ مشص ِفْْ بُّتِ الشهنيْ..

الباعٕ ا ُالني َيمُم األغعاض..
ال تهييييُ قى ماليييْٕ ر مهيييياىٔ رغّيييفْ ..أَ
طُمٌ

***
النداء..
لَيي يّْصَ ميي ي تو ملدّسييييات نييييُرَض
الظتجعٔ فِْ فسُجل غابٌْ..

أنييييُاىق الهشييييا٘ مالييييعدات ..ال تتييييُاخ ق
نضجّج*

ِشاف قع ر ق ارٔ التظالْٓ ندعِف..
يي ئُ

لألنجيييييييٖ أعّيييييييادق جشيييييييُ عّيييييييُق أَ
الضحهاتْ..

ََالَ ميهو طعققًوت إ ٖال بًوت..

تارِذ اخلسع ،قني انجهٖ حت ّّٕ لػمزِٔ

نشرئِ نبعٕ..

زنّارٔ ..

تعتّب األرضق أَقاتًَا بالبًاِ٘

مًعجاناتق جُا ٔ ٙالهشا٘،

أَ بالهشاْ٘..

يمزُٔ َص الهًُِو ما قامُض عجّب

امل ع ِقعتّبق أمساٍَ٘ بالّهابّعْ..
* شاعر من سورية.
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مو اللػات الكُميٕ َاحلُِجٌ..
فسحٖ الػمزات ،مو ِععفًا ،ال ِقد ٛ
ر إععابِ األطُام..
أظُق يُّز ناقلْ قبّبٌ..
مهًما تتعلم تًجّّٕ أفعاجل الظػف
َدرَضٔ العطيييييياقٕ ر نتيييييياب اخل ييييييا
َالُرَب!!
عًُ عّهني بالهالم ..فًارضق ال تهتًْ،
َالكُامّص..
الػمزات أسعار العُّىَ ..العظلق
ن لٌ مبه ٌع َمجاتْ..
الظيييياعع ِقييييُ َّىق احلييييهني ،نمييييا تقييييَُىق
الظجعُٔ
ني َامل ييع مييو عاٙلييٕ
نُاِييا امل ييع ..احلييه ق
الهُاِا احلشهٕ..
الظععا٘ق ال ِتعبُى مو تًج ِّٕ
قعَف العُاطف َطعح فسُجلٔ األنُثٌ،
نييييالُردٔ ال تعتيييييرق ُِمييياّ عييييو تالاسييييري
الع ع..
الظاععق لّشت لٌُِ ع لُٕ عظل..
ي تعِو أِتًا الالاتهٕ..
أَ تعٗ أًِا املالتُى ع عاّ..
ِأخيق إجازٔ..
مو دَام الُرَد؟!

***
19

قناديل الجدد!!
العجُلٕ بّتق الظًامٕ،
ِسابق العج ق باإلقّا٘ ،قني
تهشٖ الظًام ُٕ بّتًاِ ..ظع قع بالربدِ
َععٓٔ الال انِٕ..
ر قعِٕ بعٍَُّ ،را٘ الزمًعِع،
نييييييعٗ رجييييييياالّ ،ال ِلبشييييييُى املعييييييياطف
الشمّهٕ،
تتشاَ٘جل الهشا٘ق ما يؤال٘ اجملاننيق،
ِهشُى بعديم ،ر األعسابَ ،ميضُى
إ الععاْ٘؟!
أال تععفني أِتًا األنجٖ ،أىت العج
ا ييييييُِع بالجكيييييييِٕ ،تييييييُف ُأ بالع يييييييا٘،
نالهعَم!!
األنُثٕ تالاصّ  ..العج ق مجلْٕ
امسٌّ ،مو مبتُأ ..أَ خرب..
أنجٖ عجّبٌ ،تقعتّل ر دمعٌ بشتاىَ
الييزموَ ..ر كييحهٕ تقشييهعق جييّالّ مييو
العقظام!!
ال ِعَمق لألنجٖ احلبّبٕ أى أطُاقًا
مو دَى َطو ..أَ أنًا متعبٌ..
َطوق األنُثٕ مو ساللٕ الظًامٕ
الهاعمٕ نالعَسِّٕ نبع ،ال ًُِرق دمَ
احلافات ظهُىٔ ا عِاى..

***

ت معربده
تعريفا ٌ

الخريف...

كتابُ المداءْ...

معايل أصػ قع مو باقْ التالمّي..

أسيريق طييُِالُّ ،قيعْبَ ُقيبْليتِ ،فيْْ نتييابِ
املشاْ٘،
َفًْ ٔعسْتِ ..ي آٍِ ي احلبّبٌ،
ِفْْ قُامّصٔ الظيا َاالطتًاْ٘..
طالتاىٔ مو طُمٕ مُُِ الػهاْ٘ َالكسٍُّْ..
عّهاييييييا قهييييَْ داطيييي ٌع بيييينيَ ا هيييييُىٔ
احلهُىْ..
قَا َجل نً ٌع َنُاْ٘
طقُيُتْ ُقبْلْٕ ِفْْ بُّتِ امُا٘،
تعسمق نُحالّ للشماْ٘...
نم ِ ّب الػعامِْ ،فْْ ععا٘اتِ امهاِ...
ألتكًّا ن ت َقت..
نزرع فِْ املشاِ٘ ال ُكبَ ْ...
ف كّاْ٘...
نك فق عَوْ صُر أطُاقِها أل َ

تب عق األسٚلٌْ ر مزاجٌْ،
ِهتبق أعمالٌَق الهاقسٌْ
ط َالُرمْ...
عربٔ التشاق ِ
قُعّاؤٍ العظام َاألفلْ
َطّ اىق أقزاىٔ الُرَبِ امللُلٌَْ ،الكللْ...
ياجصق العِح عاطل قتّٖ األقاصْ
قعْفٌُ األزععق َبّْوَ الش ُرْ
ب مو دِناى الظتاللْ
ِظع ق
ِهتب الهح َ رْ جهُىٔ العُّى َالػمزِٔ
املتعبٌ..
عَلَٖ ُِٓ قبّبيت ،أتعلٖمق فوت السّباحْ..
اقعأُ جُّاّ ِفْْ نتابِ األنُثِٕ..
الالسيييُجلْ ضيييْ أميييامَ عظيييكْ ،نَمَيييا
تظتًنيْ..
رغ يمَ أن يفِ الضييجعْ ،تهتدييْ األَرامْ ِف يْْ
نُامّصٔ الظجعْ..
ني َال تهُى احلبّبٌ،
ق َ
ِهامق ا ماجل ِفْْ َغّْع بّتٌِ،
نهُمٔ الهعَمٔ ِفْْ الع عْ،
قب َ بابِ امل عْ...

***

***
خربشاتٌ عَلَى جدد الوقت...
مهيق عًَْ ٍُ مُُِ الػُاٌِْ ،أسريق طُقاّ..
ْ صيييباقاتِ الكيييعٗ
نهًيييُضٔ غابيييٌ فِي ي ْ
العاطكٌْ..
أسأجلق غّمّٕ طعقّّٕ
عَ ْو يقُاِاتًِا...
َم ِعق الالسيُجل ،مَيااَا ِكيُجلْ نيّال يُعَ
احلكُجلْ..
أصعبق ا ُعْ
أنتها نظرتٓ كحهاّ خِعدّٔ
15
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بالُُّمُعْ..

حون ال تكونُ الحبوبه!!

فِيي يْْ مجّييييع احلّييييأ َال تقظْييييرتٗ أَ تقبيييياعق
الُُّمُعْ..

قَُ قى مَا تّشّ َع مو بًاْ٘،
احلبّبٌ ت ِّ

ألنتًا نالهعَمٔ احلهُناتْ
تالععق ِفْْ جًاتِ الضلُعْ..
قييُ سييّفِ املالمييحْ ،قيينيَ تعمَييٖ
متعييبٌ ُّ
العكُجلْ!!
أبييييعأُ مييييو نشييييّمٕ علّييي  ،حليييوق الظييييالاٍ
الظػُفاتْ
ظ يالٌَْ مج ي َ بشييملٍٕ ِف يْْ نتييابِ
جّ يٌُ أىت ال ت
التلُجلْ
سهْبلٌْ ن ُّ أسٚلٍٕ الظّالٌْ،
ق
قَتتٖ اليُّيُجلْ..
عَلَٖ مكعبٕ مو طالٍٕ عاطكٌْ..!!..
تتمييييُجني نالييييارم العقمْيي يعٔ بيي ينيَ الزتييي يعٔ
َالع عْ...
ِيعنُق العظيلق قيُجلَ الظيالٌْ مجي َ يميزٍٔ
طاردٍْ
ش عْ..
أسال َ ال ت
أَ نالػعامْ الي ِقشمٌّّ الهالمْ قيالالّ أَ
ِقشمٌّّْ احلعامْ!!؟..
ْ طكاِ٘ التّشمّتاتِ
نم ِضّعق احلهني ِف ْ
البػّضٕ َاألقادِحِ املعِضٌْ،
ِا صُِكْ الهالمْ!!..

***
15

عَلَٖ جشُِ السّباح،
أَ نعاساّ عتّكاّ ،أَ َعَْ ع عيا
َقلّالّ مو رطاقٌْ..
ألىت السباح دارق نظعٔ الضّا٘ات العتّكٌْ،
َِقجّ قُ تعتّبَ احلكّكٌ..
عاطي يلٌ ِكيييعأ ،قَتتيييٖ التّعي يبْ ،ميييا دَّنتي يٌق
الهشاْ٘،
ِفْْ نتابِ الربَمْ!!..
ِفْْ دَاَِؤ العُّعأِ البُِعنيْ،
ال ِهامق الظعَمْ..
نالّهابّعْ
طبعقًا الػّمَْ ..الظعَقاتق األفلْ..
ااتَ صبابٌْ
جا٘ نًُق العِِّح ،أركعتقٌ العاصالٌ..
مو رقمٔ املُاَِ ٔ تُلُق األحلاىْ..
نالهشّم ِفْْ مظاَِع جُِلٌ
َأنُثات البشاتني ال ُِلٌْ
قنيَ ال تهُىق احلبّبٌْ
نهُم الهعَمِ ،فْْ بُّتِ الع عْ..

***

من أنت
حممد رجب رجب*
*

ا م يييييي م ا

فكّيييي ي الصمتاماإليييييي
ا
ييأات ي امييواق يلَاما ي م ا ييوف ا
ا
تاييييفاألشامقاييي م المّباييييواماإلييييبو
ا
تماُِي يلدأئاتٍيييامَاخهواَبَايييواماإليييِ ا
ا
ييأات يي ِاُييُِخ ا تايي ئاٍكومييدا
ا
ص ئامملهيييشاخ يييِ اك ييياد ا يييبوخ ا
ا
اكيييييُ َا َمَييي يِئامايييييل ااخ تيييييو ئل
ا
ق ي تاخيُّ ي اكييوَ افََكَ يندا َييبوا
ا
كئييي ي ٍ ااَاَّيييييئامابَييي ي َامئييي ي ت اكُههييي يوا
ا
ايييامامافَي يلَمتامااَييياأئامفي ي ئاما ي يوا
ا
يييأات ي ي ِاميييوام يييلتألاخئهِيييئاكإلي ي تاوا
ا
قيي ي ا حاتشٍبيي يْش ات اف يي ي ا ا ا ا
ا
ما يييي ا ئم ييييل ئَاُييييافداَّبد ييييلَا
ا
َيييأات ييي ِاُيييُِخ ااَاَيييئا يييو ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ييييو

َقِفِييي ااييييفُفوعاماائييي ا
ا
فإاُيييييِْاخايييييِد ايوفُييييييو ا ِييييييِم
ا
تما ُ يييدْاايييِدكو َ اَُييييك ئايئييي م
ا
فَتَك َّيييل دا َصكَيييِمعاك يييوقُ ام شفيييو ِا
ا
َّبَييييل دا فيييييا رمّ ييي ا الم ييي
ا
فييييُقُنئا ييييأااييييئاماباييييو ا ييييو ا
ا
ف ييييلملا ئّ دييييل ام ييييت ئا تم يييي ا
ا
ق ييي ي تا ىليييييوضال اايييييفااق يييييو ِا
ا
ا افُّإلِي يلئاىلَلد َيييدام شيييُا ِا
ُئيي ئب ع
ا
ئيييييييِ الاُيييييي ِاتتمكييييييدَاماهيييييييِ و ِ
ا
اييي ي امَِبيييييُِاابئيييييللَألِاماي يييييو ِا
ا
فأل ي ي اماٍواُيييْا َ ي يِئاّهيييو ا
ا
ماإلَّيييييِامئييييي ِشَااَاُدييييي َاَّيييييييو ِا
ا
خئ يييييييي الاُييييييييِْاك ييييييييوفُو ِاات م ِ

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

* شاعر من سورية.

55

العدد  - 585تشرين الثاني 9102 /

ا
اخَبدلٍيي ي ااَيي يهَ اما ييييا افإ َّيي ي ئا
ا
اييييير اتميييييو اما ييي ي ا ضا َييييياُشاوا
ا
َّجَيييي ئاما ُييييوا اتضاكَييييِدتَ ِااييييو ِ ا
ا

ا

ا

ا

ا
َّبَييي ييئامُِيييييوألا َتَ دّ َييي يدشاماإليييييابو ِا
ا
ل ي اماك ي ااَ يرَص ئا ِّ د ييَال ييو ا
ا
كيييي يَُا ِا َجديييي ينَا و ِهييييييو ئااييييييُو ِا
ا

ا

ا

ا

***

اُيُِخ اافياا

الصمتاماإل
َّ
فشكِّ
ا
ا داَيييو ئا َي ي د ِتِْا َم ديييتفِرا َّهَيييولِا ا
َ
ا
كومَادييي ي ئاماُّهُييي يِْاكَييي يلد َاُئيييييافدا
ا

ا

ا

ا

تا اخئ ِييئااِييتو ا

ككَ داائ ي
اَ ي ِ
ا
فكييييامتا َيي ي د َا َّهَييييولِا ا َ ِهييييو ا
ا
تخبيييييييييوماواكبيييييييييوتق ا ٍِيييييييييِم ا
ا

ا

ا

ا

***

يييأات ي ي ِاُيييُِخ اتّه يييو امَي ي ا
ا

ا

تمات يييي ِات يييي ِايلمفيييييداما يييييالم ِ
ا

ا

ا
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قِـراءاتٌ بَحْريَّة
صاحل حممود سلمان*
1
لـه أنَـد أَقس ُأ املَْجَ يف دفرتٔ البخـسٔ
حت ٙاىتبَتُ إىل ىَْزعٕ نيتُ أَِّدعتُـُُ
ذاتَ ُعنِـسٕ دَياحَّٕ
ال بالػِّساع الرٖ صُػتُـُُ
مُصَّمِّـ ّ
ٖ املُصميـِ٘
مً حُسّفِ مَْادد َ
2
قـالَ:
ٍــل تَكـسأُ البخـسَ؟
إىّـٕ،
َّٓطبكُين احلِبـسُ مُختَسٔفـاّ
شَِّزمَ اللٗػـِ٘ الػامضـِ٘
 اِنتيِـصِ صْتَـُُ يف الفُــؤادِ
احتـسٔمِ عيدما ُٓػ ِعلُ امل ِلحَ يف نفِّـُِ
ّاىعتِـلِ مً إضا ٔز التُّـسابِ
ص املَـدٚ
َتَْحَّـدِ برتىٔنٍ٘ يف قَنٔ ٔ
ال تَـدَعِ زَملَـُُ ظامٝـاّ
اِضكِـُِ لُػَـَ٘ اليََّـسٔ
ّامس ِع تَساىٔنَـُُ

حنيَ ٓأتٕ إىل بٔتَِا ذلوَ الطِٖٔـفُ
*
يف ٍٔٝـٍ٘ ّامضَـِ٘
3
ُخدثُين عً شٍُــْزٕ
باقـْ٘ مً نال ٕو ت ِّ
تَػـاَّت عل ٙصَـدِزٔ أَٓكْىـٍ٘
نيتُ ملٓـا أَ َشلِ أَضتػِفُّ العبٔـسَ الرٖ
دـالَ يف ىاظـسَّٖ
ُعلنُــــين نٔــــف َأٍِفـــــْ إىل
ف ت ِّ
احلــــسّ ُ
شٍـسٍٗ،
ف ٍَنِظٔ الـسؤ،ٚ
خل َ
فاغنـِ٘
إىّـُ البخـسُ
ٍــل َٓرنسُ البخسُ أىّٕ عَسفتُ الطسٓـلَ
إىل شُزقٍ٘ فُِٔ عَبِـسَ عٔيَِٕ حَبٔيب؟
ٍّــل ضْف َٓرنسُىـا
حني ىأتٕ إىل غُسفـٍ٘ فٔـُِ
لْحَتُـُُ يف ٓدِٓيـا نتـابٌ
* شاعر من سورية.
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مً املَـْجٔ ّالــدُّزِّ
ّاألَّدُـُِ البامسِ٘؟
ٍـا ٍْ احلبِـ ُس ٓأخرُىٕ مً َٓـدٖ
ني املَطاٛاتِ
ُـه َٓهتبُين يف حَي ٔ
ث َّ
َٓكسَؤُىٕ الصُّ ِبحُ إطاللّ٘
مً حدٓحِ األشاٍرئ
يف الػُّسفـِ٘ احلاملَـِ٘ .
إىّـُ البخـسُ
ُٓطنِعُين نُـلَّ صُبِــحٕ حهآاتِـُِ
ُـــه َٓرتنُين حـاٜساّ
ث َّ

ٍـــــــل تُـــــساُِ ازتـــــد ٚدُبَّــــــَ٘ اللٖٔــــــلٔ
مُطتذنِعاّ
ثَـْبَ أَحالمـُِ؟ !
ٍــل تُــساُِ اضتْ ٚمَْدـّ٘
فـْم صـدزٔ العُبـابِ؟
أُزاقبُـُُ
لـه َٓعُـــدِ ّاقفـــاّ
ناٌ َٓنػٕ عل ٙخَٔـطِ آالمِـُِ ..
5
َٓطـــألُ البخـ ـسُ عـــً طفلـ ـ ٍ٘ َىطِـ ـَٔت فٔـــُ
فُطتاىََا
ذات صِٔـفٍ
ٍُـــ َْ املَـْجُ أَحسفُـُُ

ُ ُٓخِّٔسُىــــٕ
نٔـــفَ أُمسِعُــ ـ ُُ ىَــــب َ قلــ ـ ٍ
صنتُُُ؟ !

حني تَأتلِـلُ األحسفُ الـــصُّزمُ

ٍــل ٍٕ احلَِٔـس ُٗ املُطتبدَُّٗ بالـسُّّحٔ

َٓيجـسٍُا السمـلُ

تَذعلُين ىاضهاّ؟!

ٓـا زمـلُ

4
ّاقفـاّ ناٌ ٓسىْ إىل ىُكطٍ٘ يف البَعٔـدِ
أُزاقبُـُُ،
أَزضُـ ـهُ الصـــنتَ يف صـــفخ٘ الْقـــت
ثاىٔـّ٘ ..
لـه َٓـ َصلِ ّاقفـــاّ
ظ تـــدىْ إىل البخـــسٔ
ناىـــت الػَّـــن ُ
ضاٍنّ٘
58

ٍــــــل تَـــرن ُس ا ُطـــْتني اللـــتنئ علـــٙ
نفوَ اآلٌَ
ِّ
ملٓـا تَصاال؟
ــددَ الْقِـــــعَ يف حُلُــــه الػــــاطٔٞ
فنــــً بَـــــ َّ
املُطتفَصِّ
ّٓـا صدسُ
نه خِلِـتَ أٌّ الصد ٚزاحـــلٌ !
لـه أشل أضألُ البخـسَ عيَـا
ّلهيَّـُُ .....

ت بَحْريَّة
قراءا ٌ

6
ما الـرٖ قـالَُُ السَّمـلُ للنَْدـِ٘ العاثـسِٗ؟
لـه أَعُـدِ أَذنـسُ الكـْلَ
لهيّين فـٕ الطسٓلٔ إىل غاطٕٞ
خلـفَ مَـِْجٔ الهـالؤ
اىتبََـتُ إىل أىّين لـه َأىَـ ِه ميـ ُر بَخـسٕ
ُ املُطتفٔ ُ بسحلتِـُِ
فٔـا أَُّٓـا املَسن ُ
إىّنـا السٓـحُ مانـسْٗ
فاضتعـدَّ لعاطفـ ٍ٘ ثـاٜسِٗ
7
و الـَْزدُ يف صْتَـا
زُبَّنـا َٓضخ ُ
زُحِـتُ أَمسعُُُ ،بـل أُغاٍدُُِ ،عابكـاّ
ٍــل ضأزمسُُُ يف دَيا ًٜٔأفهازَٖ
املُػسفاتِ عل ٙالبخـسٔ؟

ٓا أَّٓا البخـسُ أَىصِت لِنـا ضْفَ
تَعصفُـُُ اآلٌَ دُْزَّٓـْ٘
نيتُ أُمسِعَُا ذاتَ ُعنِـــسٕ
ٖ املُصٍِـسِٗ
قصاٜد َ
ّٓـا...
ٓا نَنـاٌَ الـسُّؤٚ
حَـدِّخِ اليّـاَٖ،
ّالعُـْدَ إٌ غِِٝـتَ،
عً قُبلـٍ٘ ناٌَ آ َىطََا عاغلٌ ..
نٕ ُٓهلِّلَـَا العَـ ِصفُ بالعػلٔ
ٓـا أُّٓـَا العػلُ
ملٖـا َٓـصَل يف الفُـؤادِ مهـاٌٌ
لهٕ َٓيبُـتَ الـــْزدُ
فافتحِ ليبضاتُِِ فُطخّ٘ للصُّعْدِ إلـٙ
اليػِـْ ِٗ املُ ِجنِـسِٗ
َّ
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إذا ما الحَمامُ
أضاعَ الهديلَ
عباس حريوقة*
إىل أطفايٓا ..أطفاٍ ضٛز١ٜ
يف خمُٝات ايصتات
ٍّ صبٝخ َ١عٝدِ؟؟!!
أّ
ت بً ١ِ ًٝثًَ ٍج نجَٝفٍ
ٚقَف ُ
أُْاد ٟايبٝاضَ:

إهل ٞايكسٜبَ ..

أٜا ثٛبَ زبّٞ

إهل ٞايبَعٝدِ

نٌ املال٥هِ١
أٜا ثٛبَ ِّ

مباذا تُربِّزُ - ..عَفِٛىَ عَفِٛىَ أٜضاّ –

ايــ يف ايطُاِ٤

و ب ِّٛٝاحلطابِ
إذا أَطست َ

تعا ٍَ بدف ِ ٤احلهاٜا

بها.. ّ٤عٜٛال ..؟؟!!

ٍّ ٚجدِّ٠
بأحضإِ أّ

مباذا تُجاٚبُ ضسبَ احلُاِّ

ٚٚشِّعِ بساح ِ١نٌِّ

إذا َا أضاعَ بٍِٗٛ

ايضػازِ زغٝفاّ

ب ٖدٜال ؟؟!!
احلسِ ٚ

ٚٚزدِ٠

**

ٚٚشِّعِ عً ٢أَٗاتِ املدِِّٝ

إهل ٞايكدٜسِ ..

صرباّ مجٝال

نٌ قُساْا :
تَضٝحُ عَضافريُ ِّ

ضوَ  - ..عفَٛىَ زبّ– ٞ
فٗرا بٝا ُ
أتكتٌُ ف ِ٘ٝزضِٝعاّ عً ٢صَدزِ
06

*

* شاعر من سورية.

إذا ما احلَما ُم أضاعَ اهلديلَ

بأ ٟاحلَدا٥لِ نّٓا ُْصقصمُ
ْطٓٝا ِّ

إهل.. ٞ

نٓا ..بأ ِّٟايطَُّاَْ ِ٤طريِ

ُٖٓا يف دَصلَ ٚ..أذنسُ أّْٞ

نَٞ

ال ..ال جِٗاتٍ يٓا

َْفسَّ إيٗٝا تُجا َ ٙاحلَٝا. ِ٠
َفَٓخُٔ نَخبّ ِ١زٌٍََ غَدْٚا
تُخسّنٓا أ ُّٟزٜحٍ
بٗر ٟايفَالِ٠
حنبُّ احلٝا.. َ٠
حنب احلٝاِ٠
ُّ

**
إهل ٞتعاٍَ ..أيطتَ تساْا ؟؟!!
فَٓخ ُٔ ٖٓا ٖ..آٖا ..
يف قساْا
أيطتَ تساْا ؟؟!!
تعاٍَ ٚأَيلِ عً ٢األَٗاتِ
َٓاد ٌَٜترتىُ بامسوَ أْتَ
بساٖنيَ ذاىَ ايكُٝطِ
املٛشّ ٢بِخصٕ اير٥ابِ
ٚأٜٓوَ ٜٛضفُ ..أ ٜٔأبٛىَ
ٚأ َٔ ٜايعصٜصُٚ ..أ َٜٔشيٝدُ١
إذ َا تٗا ٣ٚببابوَ ..
بااااابِ .

**

دَْٛتُ نَجرياّ
ََُٖطتَ بأذْ ٞتك: ٍُٛ
ُٖٓا يف دَصلَ إيٗٝا حْٓٛاّ
َٜج ُ٤ٞايكَُسِ
َٜطٛمُ نَسٜحٍ قَطٝعَ ايػَُاِّ
أَاَٞ
ني ٜدٜٗا
شب َ
َٜٚفس ُ
جنَٛاّ ..شَٖسِ
إيٗٝا حَّٓ ْٛا َٜج ُ٤ٞايكُسِ
َفُٓدزىُ إٔ ايصََّٗ ٝد ْبّٝاّ
تَجًّ ٢إيٓٝا ..عًٓٝا
بٗ ِ١٦ٝبسمٍ ٚزعدٍ
ٚحِٓٝاّ ضَخاباّ ..
ٚحِٓٝاّ ََطَسِ
َطس َ...طس

**
إهل ٞايكسٜبَ  ..إهل ٞايبعٝدِ
أيطتَ تساْا .؟؟!!
ُٖٓا يف املَدأِ٥
نٌ بٝتٍ ُٖٓ..ا يف قُساْا
يف ِّ
أيطتَ تساْااااااا ؟؟!!!
بُعٝدَ ايػسٚبِ َْعٛدُ جسحياّ
06
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ٚعٓدَ املطا ُِْ ٤جُِّعُ َقُِخَاّ

بٓٛزٍ أفٛزِ

ٚأمسا َ٤حُطٓ ٢يبٝتِ ايصٗٝدِ

ضهِسٍ
فَأزفعُ زأض ِٞبِخايُ ِ١

ٚخنسجُ عٓدَ ايضباحِ

أْاد ٟإهل.. ٞ

مبٛنبِ ْٛزِ

فأبضسُ فٛمَ ايػَُا ِّ ْبّٝاّ

ْدُ ٚز بفًوٍ ..

حيٌُُ يف عسباتِ اإلي٘
ِّ

و ْدٚزِ
بفً ٍ
فهٌُّ ايعٛاصفِ
ت بداز.. ٟ
ٖبّ ِ

تَج.. ُ٤ٞتَخطُّ ُٖٓا يف بالدٟ
ٚترتىُ عٓ َد املداخٌِ

فٗرْ ٙازُىَ ٜا بَٔ أبٝوَ

..قسبَ ايٓٛافرِ

ٖٚرْ ٙازٟ

يف نٌِّ شازع أنٝاسَ خُبصٍ ..

تصب بدازىَ حٓٝا
ُّ

ٚطَاقَٚ َ١زدٍ

ٚحّ ٓٝا بدازٟ

ٚدَُ َ١ٝطِف ٌٍ بِأحضإِ ََٝتِ .

بداز .. ٟبدازٟ

فُا شيت أبضسُ

**

فٛمَ ايػَُا ِّ ْبّٝاّ

َْٚخُٔ اير َٜٔشَزَعٓا املد٣

حيٌُُ يف عسباتِ اإلي٘
ِّ

يف اْبالجِ ايضَّباحِ بأشجازِ تنيِ

طخٓٝاّ ٚشٜتِ

ب املبنيِ
..بصٜت ٕٛذاىَ ايهتا ِ
بأْٗازِ مخسٍ ٚحٛزِ

09

طخٓٝاّ ٚشٜتِ

**

أبطالنا
ثائر حمفوض**
أبطالناااااا ااااااونا اااااااا ن اااااال ا

نكااايا الُاااا ل ّاااِ الول اااا

اااا ل

سجدتْ حونفل الصلعو ّناد عاا

فسااااك ا كطاااا نيُ جب ل اااا ل

ااااا ل

د صافح ا جب اها

س السلكا

ط ا ا ا العا ا نيا ا ا جلاا ا ن اااال ا

ل لاااااا ا ااااااادائ ا اااااا

ّ اا اااااا

فاجملاا ادل صااااا ا نل سعااااكائ لعااااال ا

مث ا اك ا خل ا تااو ل ك ا ل طااا ا

اااااا ل

ع ا ا العلااع ني جس السعااكائ بساا

ساا ا قو ا ُاُااااق

العُاا ا

مل اعااااااعدنطل ن طاااا ا له أماااااااا ل

ني ا ا ا نماااا سلاااً ا سا ا ا ناحااادا

نكاااايا اُاااوعالل

ّااا نا بااا انيا النعاااا حاااا ل لانلاااا

مااا ااا او ا الاول ل ها ااد ااال ا

نككا الولصاصاق مسايُا س ساالها

ّاا ا نا اكاااادو فيجااااان نطل ن ااااال ا

شااااالل الُ ا اااااق كاهلاااا ن اسااااااا

نلضاااااعىْ ّ ااا ا أفااا ا اها أ اااااا ل

ا ا ما بالاا ا صاااا نا سااااني

ياااااااا ل

ك اا ا الصلاااع

العااا أبطااااا ل

نكاااااا اله ميعاااااااع

ن عّ هاااا ج عكاااا

ل نبراااااااا ل
ّناااااااد الرواااااااال أ ا اااااا س

هااااايا ماااااا لِ اك بُاااااات ن سلااااااا

نطرااااا بااااا السلااا ا اائل نالاعاااااا ل

محبب اا ا اب اا ا ا

حسعااااااِل ماااااات

و اااااقُا نبااااا ل

ا الطّ لاق نهاا مل اواا ا

كاا ا ق اة نعااااق

ااااا ل

الصلاا اوق اعااااونل
ب

ال طاا ا ِ

* شاعر سوري.
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على هذه األرض
ما يستحق الشهادة
عذراً محمود درويش
منرية قهوجي*
نٌ املٓاز ٌٜاملعطط ٙبايٛدع َعس ٙجلطسٓا
نٌ أقفاص ايتٓاظٍ دٗعت حلًُٓا
خطب ايطٜاَ ٤ػًف ١بهٌ أْٛاع ايػُّٛ
زٚاًٜ ٤ػٚ ٞعٓٝا
سباااااٍ أَطٜهااااا ٚدطاٗ٥ااااا يؿاااآل ضقااااا
عكٛيٓا
بٝع ايٓػا ٤نُا احلالٍ يف سظا٥ط شيٓا
فٛم ايتالٍ عبس ٜطاقب َٛتٓا
زٜٛنِٗ تسعْٛا يًٓ ّٛايعُٝل
ال ْػتفٝل عً ٢خطا زٜاضْا
بػاط عع َٔ ععف أضغٚ ٍٛاٚف
غشب َٔ ٙٛأقسآَا
ضنض ضداٍ بال ضدٛي ١خساّ ؾاًٜٛى
َع نٌ ْكط حنطظٙ
ٚنٌ غِٗ يف قًب األعازْ ٟػطغ٘
يكتٌ طري احلب يف أعؿاؾٓا
ٖٚسّ دسضإ األٌَ بكًٛبٓا
ٜبٝعْ ٕٛكطْا يألعازٟ
ٜٓكص ٕٚايػفاح َٔ َعا ٍٚبأغٓا
ميػش ٕٛعٔ ْاب٘ زَاْ٤ا

نتِ آٖات األمل يف سٓادط قربْا
نٛامت املؤاَطات َكٛب ١يطأغٓا
ستْ ٢ت ٛعٔ اهلٛا
حنَُ ٞطابع عؿتٓا
ٜعط ٕٛايعس ٚبايتفاٚض
َا مل  ًٜ٘ٓعطبٓا
ْعً ٞضاٜات ايػٛاز
فٛم غكٛف مل تصٍ
أضض َعطاز تكًٓا بايػُا
زّ ايعطٚبَٚ ١اهلا
َٔ ايعبٝس يآلهلَ ١كسَ١
قطبإ َٔ أدٌ ايطض٢

***

يهِٓٗ َا اقتشُٛا دُٗٓا
ألخص ْاض يًبٓازم ٚهلب
طػٛا عً ٢أَٛاٍ شٍ زدٖٓٛا
يؿطاٚ ٤سـ ٚؾٛٝر ٚشَِ
عًٛا عً ٢دجح ايسَٛع ٚاألمل
ضقكٛا فٛم زٜاض َسَط٠
* شاعرة من سوريت.
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َٓعْٛا َٔ ظضع ايطغٝف
ؾطبٛا زَٛع مثاضْا
ن ٞال تط ٍٛبٓا احلٝا٠
يف األفل تعً ٛمشػٓا
غريٚا ٚسٛؾِٗ ألنًٓا
ْجطٚا مس ّٛايفطق ١يف أثٛابٓا
يهٓٓا نٛانب احلل ...تػبٝح َال٥ها١
ايػُا٤
َا ْاّ َظً ّٛعً ٢ضٜـ ايٓعاّ
َااا غااط ٙعػااٌ ايٛعااٛز ٚايهااالّ ...قٛيٓااا
أفعايٓا
قٓسًٜٓا اَتأل زَا٤
أضا ٤عتِ زضبٓا
َٓعٛا ايٛضٚ ٤ٛايكال ...٠قازضٚا إبطٜكٓا
ٚايكبًاَ ١طْٖٛاا ١يكاٗٚ ٕٛٝنعباا٘ يااساعـ
ٚنٌ سهاّ اخلٓا

***

مل ٜعطفٛا ٚطٓاً ٜبػط شضاع٘ يًؿُٛؽ
نٜٓ ٞاّ َهطَاً
ٚايبشط أقػط َٔ خط ٢أبٓا٘٥
دبايٓاااا فاااٛم نتاااف ايػااا ِٝؾاااا ٚ ١دااا٘
خياطب ضبٓا
زّ األطفاٍ حيُ ٞظٜتٓا
عالدٓا َٔ شهلِ
محا َٔ ١ٜدٛع َفطٚض عًٓٝا
ن ٞمنس هلِ ٜسا
ؾعً ١احلل املٓري ...حتطم َٓابط فذطِٖ
فهط عفٔ غططإ يف خالٜا عكٛهلِ
ضا ١ٜايؿٝطإ َع ضٜح ايػُ ّٛعًت
تااسٚؽ آٜااات ايهتااب ٚسطاااض ٠زاْاات يٓااا
يهٓٗا يًُشطق١

َااا ٖٛاااٛا  َٜٛااً ظااٝـ أؾااٛام ألضض أٚ
بًس
زقٛا أْٝا ايٛسٛف ظػُٓا
ْٗاااـ حلُٓاااا ٚايعظااااَّ ...ااأ ايكاااػاض إ
ايهباض
طفت بٛاضز سكسِٖ فٛم أٖٚاّ ايبشاض
غكٛا ايٓدٚ ٌٝايكشاض ٣زَاً ْٚاضاً
ايااااسَا ٤طَاااا ١عًاااا ٢ايٓدٝااااٌٚ ...ايٓدااااٌ
ٜكبٛا يًفداض
ْٗط األسالّ َٔ ثكب ايظالّ
ٚإضاز ٠ايؿعب املكاّٚ
تٗسّ األقفاص ٚاجلسضإ ٚايٓػٝإ
ٚغالح ٚسـ ٜأنٌ احلٛٝإ اإلْػإ
بٓٛا ممايو َٔ زخإ
اعًٛا عطٚؾاً فٛم اجلُادِ ٚايعظاّ
عفٔ ايتأَط سٓا ٤ايًش٢
ٚاحلهِ سهِ َػ١ًُٝ

***

قازضٚا َٔ ايعطٜؼ دٗاظٙ
(ْؿُٚ 1)١ٝقٓبً ...١فابتسعٓا غالسٓا
سذاض ...٠غٝاضٚ ...٠خٓذطا
حنُ ٞفطاؾات ايفؤاز
حنُ ٞأثاخ ضٚسٓا َٔ أٜس ٟخساّ ايككٛض
ايعفٓ١
ْؿاال قااسض ايظًااِ ...ؾااٛاس قٗطْااا غااٝسا
حيطم ممايو يًذش ِٝآًٜ٘
ٜػكط ايجًر ايطس ِٝظطسٓا
ؾطاعٓا يًعٛاقف َا احنٓ٢
ٜػاظٍ األْٛاٚ ٤اإلعكاض ٜٚطنب غًُا
ؾكٛم ايكًب تؿٗل َعاضى زا١ُ٥

***

1

النشميت :البندقيت.
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يف ٚد٘ سكس ٚاْهػاض
هلِ سالّ فعاهلِ َطزٚز٠
ٚيٓا سطٜط االْتظاض

***

ْػا ٤ايتطشٝات خيبعٕ ايٓٗاض
ٜطعُٔ د ٌٝايفسا
بكشٔ أٌٖ قٓاع احلٝا َٔ ٠ايطز٣
حيهٔ غذاز ايٓطاٍ بكربٖٔ
بعكٝل ايطٚح ٚخٝطاً أبٝض
مل ٜكطأ ايطعٝإ قاَٛؽ ايػطب
احلل ف ٘ٝغٝس َٚعًِ
اط ايًػ ١يف ايكسؽ ...يف بػساز ...يف ؾااّ
ايعط
ٜبك ٢سبٓا يف ايكً ٛزاف٦اً
قٛاعل احلطنات يف غَٓ ٠ٛكاتٌ
أٖس ٣دػُ٘ يًرتا ٚايطٚح ساضغ ١ايبًس
ْكتًاااااع داااااصٚضِٖ ٚضفٚغاااااِٗ إ سفاااااط...
ٖٛالنٚ ٛدٓهٝع بٗا
اط ايهالّ عً ٢ايؿفاٙ
تكتٌ احلطف ايسخ ٌٝعً ٢ايًػ١
ٚيٝاٌ سربْاا أغااٛز ال ٜآش. .اطّٜ ...ااصبح
األطٝاض يف ٚضح ايٓٗاض
َا ؾاٖسٚا ظخاضف ايسّ يف غعٚ ٙيف سًب
فٛم أثٛا ايعفاف
ٚفٛم أنفإ ايكػاض
ؾعاع ايكسم فٛم دبآٖا ؾٗباً ْٚاض
َا أغكطٛا قبٌ ايؿفا ٙايٛاعس٠
عً ٢دبني ايؿٗسا ...٤أ ٚقبٛض األْبٝا٤
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اغتؿٗسٚاٚ ...قطَ ١ٝا اغتؿٗست
مل ٜػٗطٚا بطز ايًٝاي ٞيف نُا ٔ٥ثا٥طٜٔ
ٜعذٓٛا األسالّ َٔ أدٌ ايكػاض
ٜعضعٛا سسا٥ل ايػس فالً ٚغاضاً
سطاؽ فذط َٔ ش٥ا
تٓٗـ ايتاضٜذ ٚاألضض احلطاّ
مل ٜطضااعٛا عطااط ايٓااسَ ٣اأ ثااس ٟمشااؼ
طاٖط٠
مل ٜعطفٛا طٝب املٓاّ ...عطٔ أّ نأَٓا
تٗ ٣ٛايؿُٛر ٚاالْتكاض
تًبؼ ثٝاباً َٔ جنٚ ّٛقكب
ٚايؿاٍ ضقع أضدٛإ
ال غٛاعسِٖ تكاضع استالالً
تً ٟٛأشضع٘ ايكسض ٚتؿط املا ٤ايعالٍ
جتط ايفذط َٔ قطْ ٘ٝقطعإ ايٓذّٛ
يًػاٖط ٜٔعً ٢ايسٜاض
جنٗـ ْطاالً زاُ٥اً ...ستٜ ٢كف ٛنأغٓا
ٚتػطز األٜاّ عص ْؿٝسْا
ناااٌ خطا٥طٓاااا مشاااٛرَ ...ااأ أٜااأ ٜاااأتٞ
االحنساض؟
أبهٛا ظَآْا زَع٘
ع ِْٗٛٝغٛف ْبهٗٝا زَا٤
ايتطش ١ٝيٓا ثكافٚ ١يػ١
ال با غري بابٓا ...يف ايكسؽ ٜٛقٌ يًػُا
ْهٓؼ ضَاٍ اجلٌٗ عٔ أٚطآْا
ْعٝس َهاضّ األخالم َجٌ ْبٓٝا
ٚبأؽ خٛيٚ ١ايعباٚ ٤عٓرت٠

بقعة ضوء

المثقف ما له
وما عليه
د .عاطف البطرس

المثقف ما له
وما عليه
د.عاطف البطرس*

املثتفُى جص٘ أضاضْ مو اجملتمع ،بل زمبا أذد أيم مخُناتٌ ،نعرسا ملرُةمًم مرو
عملّّٕ اإلنتاد الثتايفِ .همُ دَزيم َِتماظم يف األشمات اليت تتمرس ارا بلردانًمَِ ،مرُّ
علًّم يف ةّادٔ َتُجٌّ السأٓ المامَ ،إى حانت َضراٙل التُالرل اتجتمراعْ ةرد اذتلرت
مخاى الصدازٔ يف تُجٌّ َلهاعٕ ذاٙتٕ املتلتني َحتدِد أيُاًٙم.
ِبتٖ للمثتفني دَزيم اتجتماعْ بُلفًم محلٕ ممسفٕ َمناذد ِتتدٗ بًرا مرو ةبرل
اجملمُعررات اإلنطررانّٕ ةتلفررٕ املاررازي َاملسجمّررات َاألمصجررَٕ ،علررًّم َاجر مُاحبررٕ
التطُزات اذتاللٕ يف بلدانًم َإبدا٘ السأٓ فًّا َاتخنساط يف عملّرٕ التُجّرٌ الثترايف،
َحاررا اذتترراٙث َفررسش الصاٙررا مهًررا َتمسِررٕ األبائّررل َفتررل َضرراٙل َأدَات التتررلّل
اإلعالمْ اليت ِتُم بًا خصُم بلدانًم َأعداؤيا.
ت ِتطاَٗ املثتفُى يف ممازضٕ أدَازيم اتجتماعّٕ ،فتحد بّهًم املرترمظ لُاجبرٌ
اتجتماعْ املثتا المتَُٓ( ،جتد آخسِو ت يمّ ام إت مصاذتًم الاخصّٕ) املرهممظ
بتتاِا َئهٌ َالتتسي َالتصلا أللراي التساز َالهفُذ يف بلردانًمَ ،مرهًم فٚرٕ لرامتٕ
تبرردَ حتررُّب يف بلرردانًا ،ازضررُى ذّرراتًم الُّمّررٕ مخررتفني مبررا ذصررلُا علّررٌ مررو
اعرتاب مبخانتًم اتجتماعَّٕ ،لو نتردث عو بمض املثتفني علرٖ ةلرتًم الررِو َةفرُا
ضد ةتاِا َئهًم َمصاحل أبها ٌٙإذا ضلمها برنى الُاجر الرُئا َاتجتمراعْ َالثترايف
ِتطل مو املثتفني أى ِبررلُا أةصرٖ مرا ِطرتطّمُى مرو أجرل َئرهًم َمتممراتًم ،فًرل
اررم اذتررث يف املطالبررٕ ،تررُةًمَ ،يررم ِرردزحُى جّرردا أى أَضررا بلرردانًم ت تطررمل إت
بتلبّررٕ الّطرره مهًرراَ ،أَ يرررٍ اذتتررُج ذسِررٕ الررسأٓ َالررتفخه َالتمرربه دَى تتررّّث أَ
مصادزٔ ذتٖ َلُ اختلفت مع آزا٘ املاسفني علٖ الثتافٕ َاإلعالم َالطّاضٕ يف بلدانًم.
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ألرررّظ مرررو ذرررث املثترررا أى ِرررفمو لرررٌ األمرررو الهفطرررْ َالخفاِرررٕ املادِرررٕ ،لّارررمس
باضتتاللٌ الرٓ خهٌ مو التفخه الصرّل َالُلُ إىل الهتاٙخ اليت ختدم املصراحل
لُئهّٕ الملّا لبلدٍ ذتٖ يف العسَب اذتسجٕ ،ملراذا درد ضرخا٘ يف اإلنفراج علرٖ معرايس
البًسجررٕ َاتضررتمسا  ،بّهمررا ت دررد مررا ِماداررا مررو إنفرراج علررٖ األناررطٕ الثتافّررٕ َمررا
ِتابلًا مو فمالّات؟
إذا حانررت َشازٔ الثتافررٕ ةررد شادت مخافررنٔ الخترراي َفررث اإلمخانّررات املتاذررٕ،
فلمرراذا ت حترررَ ادتًررات األخررسٗ ذرررَيا يف زفررع املخافررمت حررُشازٔ اإلعررالم َاحترراد
الخترراي المررسيَ ،يررم يف ئلّمررٕ املمهررّني بالاررنى الثتررايف َاتطررا داٙررسٔ التُالررل بررني
مهتحْ الثتافٕ َبني مو يم بنمظ اذتاجرٕ إلًّرا تبترٖ األضرٚلٕ األحثرس إذتاذراي مرا يرْ
الثتافٕ املطلُبٕ الُّم؟ َمو ضّردديا؟ َمو ضّتُم باملًرام امللترأ علرٖ عراتث املرثتفني إى
مل ِتداعُا إىل زفع الصُت عالّرا مرو أجرل أفترل أدا٘ ترايف َمرسدَد مرالْ ِتهاضر مرع
اذتّاجاتًم اذتّاتّٕ؟
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طقم رسمي
مرحباً سعادة السفير
حممد احلفري**

حني اضتعستْ وَ صدٖق٘ ابَ ضعاد ٚالطفري ،مل أكَ أدزِ ٙن ضٗكُٕ ٌعىة ٛأً
ٌقىٛ؟.
ٖٕوّةةا اتتةةم بةةْ ٔنم ة وٍةةْ نقى ةاال ز ٗ ةاال وةةَ وهبةةظ ٔالةةدٓ ،قٗاضةةّا حط ة
تٕقعةةات٘ وةةَ وقاضةة٘ٔ ،أٌةةا و ة س لةةرلج يُ وهبةةظ سدٖةةد ٚلةةدٔ ،ٙلةةٗظ لةةد ٙوةةا
ٖكف٘ وَ واه لػساّٟا .
قةاٟه اةر وةا
ال
زح ذاك التدٖق بقةدٔو٘ ٔ ،ةتخ اصاٌةٔ ٛالةدٓ ممة ٜوتةسامّٗا،
غ ٔ ٠تسسعُْ ،مدٔ ٝالد ٙالكثري وٍّا .بع ّا ازتدآ وسٔ ٚاحدٔ ،ٚأغم ّا وةا تةصاه
كىا ساٞت وَ املعىن .اارتت ذلج المُٕ املخالف لمُٕ بػست٘ املاٟم ٛإىل الطةٕاد الفةاحي
يٌين أسصً أُ ِرا ال قي كىا غريٓ وَ ايٌٕاع اليت ٖتع ممة٘ كىةا ممة ٜغةري ٙوةَ
الٍةةاع اقتٍاِٞةةا بط ة أااٌّةةا ال اِحةة ،ٛةةي زح ة بعةةد ذل ةج أسّةةص ٌفطةة٘ يضةةا س و ة
أصدقا ٟ٘يف وٍّ ٛالتحا ٔ ،ٛقد مت ااتٗازٌا لٍػازك يف تمج ا حتفالٗة ٛالةيت ضةت سٙ
يف بمد جمأز وَ ٌاحٗٔ ،ٛلٍقًٕ بتػ ٗتّا إمهوٗاال وَ ٌاحٗ ٛأاس.ٝ
كاُ ااتٗاز ْٗ ٙالكثري وَ الع ثٗ ،ٛدٔت دااةن نقةي الطةفري ٔكةحٌين ح ةٛ
باذجنةةاُ تس ةنُ ٔضةةن اةةس وةةَ ال ٗةةاد ،بٍٗىةةا ازتةةد ٝأغم ة الةةصوه ٞوهبطةةّي العادٖةةٛ
سةةداالٔ ،لةةٕ ا ت التتةةٕٖس ٔالتط ة ٗن الةةيت مِٕةةا ط ة أٌٍةةا قةةد ٌةةرِ بةةد ال وةةَ
ضفسٌا ذاك يف ضرياُ إىل أحةد بطةاتني الػٕنة ٛالػٍةا ،ٞأٔ يف زحمة ٛاضةت ىاً إىل ال حةس.
تمةةج املهبةةظ أغةةةعستين بةةالتىٗص ٔا اةةته مةةةَ ال قٗةة ٛالةةرَٖ ل طةةةٕا بٍانٗةةن ا ٍٗةةةص
* قاص من سورية.
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ٔالقىتاُ قتري ٚايكىاً اليت تهٟي تمج املهبةظٔ ،وةَ ٖسٌةا كفسٖةق ةام٘ ضةٕ
ٖحَ لمِٕم ٛائىل مم ٜايقن أٌين أقدوّي ٔاملطؤٔه مةٍّئ ،مل ٖكةَ اٗةال٘ لٗحاةرٌ٘
أبعد وَ ذلجٔ ،مل ٖكَ يف بال٘ أُ وفاسح ٚكة ري ٚباٌتحةاز ،ٙضةاِي بّةا ذلةج ال قةي
ٖٕوةا أٌةين ضحصة خ
و لُٕ بػست٘ الرٖ ٙػ ْ حد الت ابق ٔسْ ضةفري دٔلة ٛوةا امتقةدت ال
ضفرياال هلا.
وة أٔه ٔصةٕلٍا مص ة املٕضةٗق ٜنٗة ٛلٍةةا ،كىةا مص ة ملةةَ ضة قٍا وةَ الٕ ةةٕد،
ريا قةد
ٔبالتحكٗد كاُ ذلج ٖت كسز و وةَ قةٕا بٍةا ،لكةَ الػسٖة أُ ًةاب الا كة ال
ٔقف أواو٘ بالتحدٖدٔ ،أد ٝالتحٖٗ ِٕٔ ٛقٕه احرتاو٘ ضٗد. ٙ
صةاوتا ٔقةد أ ىة الدِػة ٛلطةاٌ٘ ِٔةٕ ٖقةف
ال
مس أُ ا الح وا قد حدث .بقٗ
مم ٜتمج ا الٔ ٛوَ امفْ مددٌ وَ ا ٍٕدٔ ،زمبةا كةست لةٕ أٌةين أضةت ٗ ا ضةتدازٚ
لمخ مةةف ،ةةي أنمةةق لطةةاق٘ العٍةةاُ و تعةةداال مٍةةْ ٔمةةَ تمةةج ا ىةةاِري الةةيت اصة ف ممةةٜ
ا اٌ ني تسح بقدٔوٍا ٔتسدد يسن ذلج ايِاشٖج ٔايغٍٗات.
مل ٖ ق ممٔ ٜقفتْ تمج ضٕ ٝحات حٗث اقرتب وين ٔود ٖدٓ لٗتا حين اةسازٚ
وسدداال وسح اال بكي ضعاد ٚالطفري يف بمدكي الثاٌ٘.
ٌحست وتىعٍاال يف ٔسّْٔ ،ابتطى ٔأٌا أٌقن بتس ٙبٍْٗ ٔبني ال قي الس ٘ الةرٙ
ست٘.
سصو بحٌْ الط يف ذلج ا حرتاً الصاٟد
بالتفا ةة ٛبطةةٗ ِ ٛةة٘ أقةةسب وةةا تكةةُٕ إىل ا سكةة ٛالسٖاًةةٔ ٛالعطةةكسٖ ٛيف اُ
صاز السسن ساٌيب ،حٗث أغاز بٗدٓ ك٘ أضري مماغٗاال ا ٕاتةْ الٍحاوٗة ،ٛلٍق ة ذاك
املىةةس املةةؤد ٙإىل املكةةاُ الةةر ٙتت ة ف ٗةةْ الطةةٗازات ممةة ٜالػةةازع العةةاً  .حأل ة أُ
ٔوطةتحٗه ٔااصة ٛأُ
ال
أ ّىْ أٌين لطة ذلةج السسةن املقتةٕدٔ ،لكةَ ذلةج بةدا صةع الا
صةةٕت املٕضةةٗق ٜقةةد نػةة ٜممةة ٜكةةن غةة٘ .ٞكةةسزت ىلةةأليت حةةني ٔصةةمٍا إىل الػةةازع
لكٍْ مل ٖطى بط ال ٗج ٔحسك ٛالطاٟقني ٔا ٍٕد ٔائاوس املتتالٗ ٛاليت تتدز
وَ ٍِا ٍِٔاك.
لمىس ٚالثالثٔ ٛقف أزٖد تتحٗخ املٕقف ٔأٌا أقٕه ضةٗاد ٚال ةابنٍِ ،ةاك ا ةح،
أٌا و ال عث ٛاإلمهوٗٔ ،ٛقد تتاد ٔسٕدٌا و ٔصٕه ٔ ٕد أاس ،ٝأٌا لطة الطةفري .
ٔلمىس ٚالثالث ٛمل ٖطىعين ،بن تخ بةاب الطةٗاز ٚالفخىةٔ ،ٛد عةين بس ةق يسمةظ ااٌة
ضةاٟقّأِ ،ةةٕ ٖقةةٕه اوةةساال الطةاٟق إىل الفٍةةدي ٌ .حةةس إلةة٘ ٔأًةا ٌةةٕزت بهدٌةةا ضةةعادٚ
الطفري.
اٌ مق ضٗاز ٚاملسا ق ٛأواً الطٗاز ٚاليت زك تّأ ،وَ امفٍا ضازت ضةٗاز ٚأاةسٝ
نةسع وطةريٌا ةٕ اهلةد املٍػةٕدٔ ،أٌةا أدز ٙإىل أ ٙسّة ٛةَ ضةاٟسُٔ ٔ ،وةةاذا
37

طقم رمسي (مرحباً سعادة السفري)

حن بس اي السحم ٛالرَٖ س ٠وعّي؟ ٔمم ٜالةسغي وةَ تٕسطة٘ قةد أدزكة أٌةين ٔوٍةر
وّىةا نةٗن بة٘ ا فةأ ٚوةَ كةن ساٌة ٔ ،ا ةس ممةٜ
ال
زسةه
ال
تمج المحح ٛقد غدٔت
حٗات٘ أوس ًسٔزٔ ،ٙلرلج ِةاِ٘ ذ ٙا ساضةات تةسا قين وةَ ايوةاً ٔاومةفٔ ،زمبةا
ِرا وا سعن الػسٔز ٖتطسب إىل ٌفط٘ٔ ،ااص ٛحني زأٖ تمةج ا فةأ ٚامل ةالؼ ّٗةا وةَ
مىاه ٔماوهت الفٍدي ٔوَ ودٖسٓ الر ٙاضتق مينٔ ،صا حين اةسازٔ ،ٚأصةس أُ ٖطةري
وع٘ لٕٗصمين حت ٜباب الػس  ٛاملقسز ٚإلقاويت.
مل تكَ غس  ٛمادٖ ٛتمج اليت دامتّا ،أدزك ذلج بعد أُ ًٔ العىاه حقةاٟيب
داامّأ ،حني اسسٕا ٔأغمقٕا ال ةاب وةَ امفّةي ،تفقةدتّا ٔمس ة أُ وطةاحتّا تقةن
مَ وطاح ٛسٍاح ك رئ ،تقطٗىاتّا الداامٗ ٛأكرب دلٗن مم ٜذلةج ،قةد كةاُ ضةسٖس
الًٍٕ ّٗةا ٖطةأ ٙغس ة ٛوةَ غس ٍةأ ،كةرلج ِةٕ ا ىةاً وة ا ةاكٕشٔ ٙيف بِّٕةا
الك ري ًٔع نأل ٛك ري ٚوتفٕ حٕهلا مدد وَ كساضة٘ ا مةٕعٔ ،قةد ًٔةع
ٕقّا ال فٕاكْ ٔإٌٔاع خمتمف ٛوةَ املكطةسات ٔأنعىة ٛأاةس ٝغةعست أٌةين أزاِةا لمىةسٚ
ائىل يف حٗات٘ ،أوا الرباد املسكُٕ مم ٜشأٖ ٛوَ شٔاٖاِا كاُ وصد اال بحٌٕاع غةتٜ
وَ املػسٔبات ٔالعتاٟس.
الدي ممة ٜال ةاب ق ة ممة٘ حريتة٘ ٔاضةتّ اٌ٘ٔ ،حةني تحتةْ داةن اوةادً ٖةد
أواوْ مسب ٛممّٗا ًٕ ٔأ اك وقمٗٔ ٛوػٕٖٔ ٛوق هت ٔضم ات ،زت ّا بعٍاٖةٔ ٛزغةاقٛ
زسن صاح دزب ٛنٕٖم ٛيف ِرا الػحُٔ ،ق ن أُ ٖػةادز اضةتٕقفتْ يضةحلْ ِةن وةَ أحةد
ضٗح ةةس إىل ٍِةةا لٗػةةازكين ال عةةاً؟ مٍةةدِا قةةاه ِةةرا املكةةاُ لةةج ٔحةةدك ضةةعادٚ
الطفري.
كاُ وٍحس ال عاً قد غةدٌ٘ ةٕزاال ٔٔسةدتين ممة ٜالفةٕز وةَ دُٔ وقةدوات أباغةس
بٍّي تٍأه المحي املػٕ ،ٙي مسس بعد ذلج ممة ٜاي ةاك املػةٕٖ ،ٛكٍة ٔأٌةا أ عةن
ذلج كحٌين أٌتقي وَ ٌفط٘ ٔوَ ا سواُ الر ٙوٍعين وَ تٍأه المحي ،لدزسة ٛغةكن
مقد ٚيف حٗات٘ ٔسعمين أ كس بْ داٟىاال.
تساسعة قمةةٗهال إىل اومةةف كةةحٌين أزٖةةد قطة اال وةةَ الساحةة ،ٛةةي مةةأدت و اغةةسٚ
ال عاً ىلأ ال أُ أحػٕ يف داام٘ أكرب كىٗ ٛؤٍْ ،أٌا أزدد بٗين ٔبٗين بحُ وثن تمةج
اينعى ٛاليت ٍٖعي بّا وَ ِي يف وقاو٘ اآلُ جتعمّي بالتحكٗد ٖفكسُٔ بةحوس الٍةاع
الةةرَٖ ٖت ةةٕزُٔ سٕمةةاال .مل أر ٔمل أزتةةخ اةةهه تمةةج الفةةرت ،ٚبةةن تطةةمٗ باملكطةةسات
ٔ الفٕاكْ ٔغسب ُ بعض العتاٟسٔ ،أٌةا أضةحه مةَ الطةس الةر ٙسعةن ب ةين ٖتطة لكةن
ذلج ،و أٌْ يف كثري وَ ايٖاً ٖدامْ ضٕ ٝاو ص املقىس مم ٜأحطَ ايحٕاه.
السسةةن الةةر ٙاتتةةن وةةَ بّةةٕ الفٍةةدي نمة وةةين أُ أسّةةص ٌفطةة٘

ةةٕز ا تتاحٗةةٛ
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املّسسةةاُ الةةر ٙسةةاٞت ال عثةة ٛوةةَ أسمةةْٔ ،لكةةٍين مل أكةةَ وعّةةا ،كةةاُ اةة ٛوطةةا ٛ
تفتمين مَ ز اي السحم ،ٛاشدادت ٔكةربتٔ ،ااصة ٛحةني صةا حين وعالٗةْ ٔزحة بة٘
أ ةةن تسحٗ ة ةةي أسمطةةين إىل سةةٕازٓ يف التةةف ايوةةاو٘ ،مٍةةدِا حأل ة و اغةةس ٚأُ
أداةةن يف ق ةةٗ ٛا لت ةةاع الةةر ٙحةةدث ،لكٍةةْ دمةة٘ إىل املٍتةة ٛلٗمقةة٘ كمىتةةْ بّةةرٓ
املٍاضة ٔ ،ٛمٍةدوا اٌتّة ٜوٍ ّةا ٌٔةاه التتةفٗق غةادز وةَ ةٕزٓ بطة وػةاغمْ الكةةثري،ٚ
لكَ أحد وعأٌْٗ أبمػين ق ن أُ ٖمحق بْ وةتع هال بةحُ الكمىة ٛالثاٌٗة ٛضةتكُٕ لة٘ يف
ا مط ٛالثاٌٗٔ ٛاليت ضتعقد يف صة اح الٗةًٕ التةال٘ .يف ذلةج الٕقة كٍة قةد ٌقمة إىل
املطتػف ٜبطة ال عةاً الكةثري الةر ٙتٍألتةْ ٔضة لة٘ إزباكةات كةثري ٚيف وعةدت٘
ٔلرلج بقٗ ٍِاك مد ٚأٖاً.
يف املطتػف ٜمس أُ زضةال ٛامتةراز الطةفري الةر ٙاضةتق م بةد ال وٍةْ ٔاملت ةىٍٛ
ٕز ،قد ٔصم وتحاس ٚإىل وعالْٗٔ ،قد كاُ ٖقازُ بني صٕزت٘ الةيت
امترازٓ مَ ا
ٌػست مم ٜالتفح ٛالسٟٗطٗ ٛسٖد ٚبهدٓ الس ٗٔ ٛبني صٕز ٚالطفري ا قٗقة٘ حٗةث
ابتطي ٔقاه صحتني مم ٜقم ْ ٔيف امل از مل تتػري نسٖق ٛال ابن الر ٙاضتق مين قد
قدً ل٘ التحٗ ،ٛي غد ممٖ ٜد ٙأ ٍا ٞالٕداع ِٕٔ ٖقٕه ٌٕزت بهدٌا ضعاد ٚالطفري.
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مل تذ ِس فاطُة ١نٕ لييٝةا ليةز ٟت ةٝؽ فٝة٘ َذيًةٖ ١ة ٛاٝةا نُٗةاج ٚنٕ ليش ةٌ ليةزٟ
نًٜ ٢ذ ٜ٘تشاّا ٖ ٛنُٗا ٚيٝع ٚليذٖاج إال لي ..ّٛٝدْا َٓ٘ ٚيف غفً َٔ ١لْتياٖ٘ طةّٛس
نٓك٘ َٔ لخلًف حبٜٓ ّٛذٜٗاج يثُُٗا حببج ٜ ٖٛٚك:ٍٛ
ةة َارل تشٜذ نَريت ٞليصػري..٠؟ ٖاٖٝ ..ا قٛي ٞفٗز ٙلحلشنا يٝظا نً..ّٞ
دغذغا نٓك٘ اؼفتٗٝا لملضش تني اايفشح ُٖٚظا يف نرْ٘:
ةة ُٖاّ ٜطًب لملث ٍٛاني ٜذٜو ٜا ًَو قًيب..
ةة ٖ ٖٛ َٔٚزل لهلُاّ ٜا آا..؟
ةة إْ٘ نطتار ٟيف لجلاَ .١
ةة َٚارل ٜشٜذ َين نطتارى نٜتٗا لي فشٜت ١ليصػري..٠
ةة لحضس ٜا نا..ٞ
ٚطةةتياك نشطةةٝاع  ٚة ت٘ َكااةةٌ نشطةة٘ٝج ً ٚظةةا نًٝةة٘ ٖٚةة ٞتشَةةل  ٚةة٘ ناٗٝةةا
َٓتظشٛ ٠لا٘ اكًب ت ضف خفكات٘ َٛطٝك ٢فشح َرتقب.
ةة ننطين ثالث ١لحتُاال فأْا نُا ت ًُني فُٗ ٞنً ٢قذّ..ٟ
تها َٔ دناات٘ ٚقايا:
ةةة لالحتُةةاٍ لل :ٍٚليؼةار ٜشٜةةذ نٕ خيطةيين َٓةةوج نَةا ليثةةاْ ٞفٗة ٛطةةٓٝاقؽ َ ةةو
َٝضلْ ١ٝليذٚي١ج ٚلالحتُاٍ ليثايث :سمبا ٜه ٕٛليؼار قذ مسع َةٔ َصةذس َةا نّٕ نٓةذْا
صٓفاع ْادسلع َٔ ليؼا ٟال  ٜٛذ ي٘ َث ٌٝيف لي املج َ ٖٛٚتؼّٛم يتزّٚق٘..
قٗك٘ اػيط ٖٛٚ ١حيضٓٗا ٜٚك:ٍٛ

* قاصة من سورية.
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ةة ٜا ي ..١ُٝ٦نخربت٘ نٔ ػآٜا إرٕ..
ةة اااا ..نفاى َضلحاعَ ..تٜ ٢ظتطٝع ُٖاّ نٕ ٜضٚسْا..؟
تًيةةذ َالذلةة٘ اهماةةَ ١فا ٦ةة١ج فكةةذ ندسى قًيةة٘ ليفطةةٔ نٕ ليثُةةش ٠لي ة ت ّٗةةذٖا
حبظةةٔ سناٜتةة٘ قةةذ ْضةةساج ٚنٕ طةةان ١قطافٗةةا قةةذ نصفةةاٚ ..ليثُةةاس للصةة ١ًٝت ة تَ ٢ةةٔ
نػساسٖا ٚحظبج ن ٞال تػضّ ٜذٌ ن ٚنني ن ٚيظإ َٔ ػأْٗا..
ةة نا ٞن ٜٔػشد ج ٚملارل تػري ٗ ٚو..؟
ةة لمس ٜ ٞا آ  :طأخربى اظشّ نخفٝت٘ نْا ٚلَشنت ٞنٓو طٜٛالع.
تها اػٓج  ٖٞٚتك:ٍٛ
ةة طشّ..؟ ن ٟطشّ ٖزل ..نٖزل ٚقا للطشلس ٜا نا..ٞ؟ قٌ ي ٞنٚالع َتٜ ٢ظتطٝع ُٖاّ نٕ
ٜأت ٞإيٓٝا..؟
لاتًع دَٛن٘ ٚقاٍ مبا ٜؼي٘ ليٓس:٣ٛ
ةة ْ ِ ٖزل ٖٚ ٛقت٘ متاَاعج فأْا يظا رلّٛالع اتضٚجيو د ٕٚإرٕ ٚليذى.
ػٗل ليكٗش نً ٢ػفتٗٝا:
ةة ٚليذ..ٟ؟  َٔٚنْا إرٕ..؟
طفش ليذَٛع َٔ ن٘ٝٓٝج ٚسّٕ يف رٖٓ٘ ص ٛنخ ٘ٝفٛلص ٜ ٖٛٚصشخ طاخطاع:
(خز ٖز ٙلييٓا َٔ ٞٗ ٚج ال نسٜذ نٕ نسلٖا ناذلع)..
َٚش صٛست٘ لملشني ١نَاّ ن٘ٝٓٝج ٜ ٖٛٚشفع ليطفًةَ ١ةٔ قُةاُ ٜهتُٗةاج ٜٚشَٗٝةا يف
طشف ليػشف ١اكظ ٠ٛمل ٜش هلا َثٝالع َٔ قيٌٜ ٖٛٚ ..ضدلشَ :ةٛتٜ ٞةا  ٚة٘ ليؼة َّ ..ةٛت..ٞ
َٛت..ٞ
ةة نا ..ٞٝٝٝٝملارل ال جتٝيين ..ملارل..؟ نْا متضح نيٝع نزيو..؟ ٖا ..قٌ إْو متضح..
ةة لمس ٝين فاطُٚ ..١ليذى ٖ ٛنخ ٞفٛلصج ٚقذ تٛفٝا ٚليذتو ةة سمحٗا لهلل ةة حلظة١
ٚالدتوج فأقظةُا نًة ٢نخة ٞنٕ ٜظةُ ية ٞارتاٝتةوج يهٓة٘ سفةض اؼةذ٠ج ٚقةاٍ ٚقًية٘
ٜٓفطش حضْاع نًٝو:
(نٝف تشٜذ يفاطُ ١نٕ ت ٝؽ ا ٝةذ ٠نةٔ حضةين ٖٚةَ ٞةٔ سل٥تة ١ليػايٝة..١؟ ثةِ نال
ٜهفٗٝا حشَاْٗا َٔ نَٗا يتهتشّ َٔ ناٗٝا نٜضاع..؟ ٜا يكظٛتو ٜا نخٜ ..ٞا يكظٛتو)..
يهين نقظُا ااهلل ثالثاع إٕ مل ٜظُ ي ٞارتاٝتةو اةني نٚالد ٟفًةٔ ننًُة٘ ثاْٝة..١
نٓذٖا تشلخَٛ ٢قف٘ ٚالٕ:
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( خزٖا ٜا نخ ..ٞفهٌ ػ ٕٜٛٗ ٤ٞنَاّ (صنًو) ..ثِ نْا َطُ ٔ٦نً ٢فاطُ ١نٓةذى
ٚنٓذ خايتٗا فٗ ٞيف ليٓٗا ١ٜنخا لملشح ١َٛنَٗا)..
ةة َارل..؟ نا ٖٛ ٞنُ ٞفٛلص..؟ ال ..ال ..ال ميهٖٔ ..زل ليهالّ يةٝع صةتٝتاع ..نْةا
ٖ ٛناٜ .. ٞا نا..ٞ
ٚلسمتا نً ٢صذس ٙتٓؼج اكٗش مل تتزٚم ط ُ٘ َٔ قيٌ:
ةة نس ٛى ٜا نا ٞنِْ٘ ٖز ٙلملٗضي١ج ٚقٌ إْو متضح ..نس ٛى..
ثِ تصشخ اصَ ٛكًٛر:
ةة نَ ..ٞٝٝٝٝٝن ٜٔنْا ٜا نَ ..ٞت ايٚ ٞلمس َ ٞا ٜكٛي٘ نا..ٞ
تكةةةرتر خايتٗةةةا وطةةةٛل ٚل فةةةٚ ١دَةةةٛع للطةةة ٢تظةةةيكٗاج فكةةةذ مس ةةةا حةةةذٜثٗا
اايهاَةةٌج ٚمل جتةةشى نًةة ٢ليتةةذخٌ حتةةْ ٢ادتٗةةا ليفتةةاَٚ ..٠ةةا نٕ سن ٗٗ ٚةةا َػظةة ٛعال
اةةاحلضٕ حتةة ٢اةةذ ن قًيٗةةا ٜةةشَ ٣ةةا ال تشٜةةذ سىٜتةةٖ٘ ..ةةض لخلايةة ١سنطةةٗا َ نةةذَ ٠ةةا قايةة٘
صٗ ٚاج ثِ غُش ليصي ١ٝاصذسٖا ٛ ٚلسحٗا ٚػٗكاتٗا..
تٗا ٚفاطُ ١نس اعج  ٖٞٚتك:ٍٛ
ةة َ ك..ٍٛ؟ نُة ٞفةٛلص ٖة ٛناة ..ٞيهٓة٘ ..يهٓة٘ ال حيةيين ..نْةا ننةشف ريةو متاَةاع..
ٚرٖيةاك يف ػةةي٘ غٝيٛاةة ١ػةةًتتٗا نًةة ٢ةة ّٛلملا ةة ٞيف اٝةةا نُٗةةا فةةٛلص ..إْٗةةا تً ةةب َةةع
نٚالد ٙي ي ١ليػُٝضة١ج ٜٚػشغةش ٕٚةاحهني نسٛقة ١نصةافري بتفةٌ اةايشاٝعج ٜةذخٌ
فٛلص ليذلس نا٥ذلع َٔ نًُ٘ج َٚا نٕ ٜش ٣فاطُ ١حتٜ ٢هً يف ٗٗ ٚا ٜٚصشخ:
( سٚحٜ ٕٖٛ َٔ ٞا آةا ..نةِ َةش ٠الصّ قًةو ٖةايهالّ ..ال نةاد جتة ٞتع ٖاييٝةا..
للٚالد نٓذِٖ دسلط ..١لي َُ ٢ا ناد تفُٗ)ٞ
ٚتػادس ليطفً ١ليذلس جتشّس نرٜاٍ ليي غ ٚليكٗش..
تٓتفض نً ٢سل٥ت ١لييصٌ ليٛخار٠ج ٚتفت نٗٝٓٝاج فتي ذ خايتٗا اصً ١لإلٜكاظ نةٔ
نْفٗاج  ٖٞٚتك:ٍٛ
ةة ال بضْٜ ٞا آ فةة ..
مل تةةذنٗا تهُةةٌ نالَٗةةا فٗةة ٞت ةةشف َةةا طةةتكٛي٘ خايتٗةةا ٚنُٗةةا نٜضةاعٚ ..يٝظةةا
حبا  ١إىل تطُٓٝا ن ٚطيطيا تهظهّٔ ٗ ٚا ..فكًيٗا ليط ني ٜٗتف:
نااع..

ةة ال  ..ال ميهٔ نٕ ٜهة ٕٛنُة ٞفةٛلص ناة ..ٞحتة ٢نْة ٞال نقيًة٘ نُّة عا فهٝةف نقيًة٘
نْا ننشف متاَ عا نٕ ليكص ١لي سٜٚتٗا يٜ ٞةا ناة ٞرلتًكة ..١نتظةٔ نْة ٞمل نػة ش اةو
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ٚنْا تيتًع غصتو ٚلختٓاقو ٚنْا تؼشح ي ٞفضا ٌ٥ناٞج ٚتهُسّذ حٓ ّٙٛنً..ّٞ؟
لمسع ٜا نا :ٞحت ٢ي ٛنإ نُ ٞفٛلص ٖٚ ٛليذٟج فأْا ئ ننرتف ازيو ٚئ حيظ٢
َين اهًُ ١اااا ط ١ًٝحٝات٘..

()2

ةة َارل تكٜ ٍٛا نخ..ٞ؟ نشٜع يفاطُ ١غينّ ٚنطتار يف لجلاَ ..١؟ طي اع َٛلفل.
ةةةة يهٓٗةةا تةةشفض دخةة ٍٛاٝتةةوج ٚنْةةا حاٚيةةا إقٓانٗةةا يٝهةة ٕٛصٚل ٗةةا مبياسنتةةو
طيكاع يألص ..ٍٛيهٓٗا..
ةة ال نًٝو ٜا نخ ..ٞنْا نقٓ ٗاج فاييٓا ال جيٛص نٕ تٓتكٌ إىل اٝا صٗ ٚا إال َٔ اٝةا
ناٗٝا..
ٚنػشقا نٓٝاٖٚ ٙةٜ ٛتدٝةٌ نةشٜع لآتة٘ ٜٓاٚية٘ نةذ ٠سصّ َةٔ ليٓكةٛدج فٝضةُّٗا إىل
صذس ٙاًٗف١ج ثةِ ٜتٓؼّةل سل٥تتٗةا ًٜٚثُٗةا ٚنًة ٢يٓٝة٘ ٜضة ٗا قيةٌ إْضلهلةا يف َظةتكشّٖا
للخري..
ةة ٚنٝف طتكٓ ٗا َٚت..٢؟ خيّشْ ٞفايٛقا ٜذلُٖٓا..
ةةةة ليٝةةَ ّٛظةةا ..٤ال ..ال ..ل ٕ ..طةةأرٖب َ ةةو إىل اٝتةةو ٚيةةٔ ننةةٛد إال ٖٚةة َ ٞةةٞج
ففاطُ ١لآ َٔ حلُٚ ٞدَٞج ٚئ ٜأخزٖا نشٜظٗا إال َٔ ا .. ٝاٝا ناٗٝةاٖ ..ةزٖ ٙةٞ
للص..ٍٛ
تأس

سنغ نخ ٘ٝحظش٠ج ٚقاٍ ٜٗٓ ٖٛٚض:

ةة تفضٌ ٜا نخ ٞإرل نحييا.

() 3

مل ت ةةؽ فاطُةة ١يف اٝةةا ناٗٝةةا طةة ٣ٛػةةٗش ٚلحةةذج خهطيةةا خاليةة٘ ٚتض ٚةةا طيةةل
للصٚ ..ٍٛظٌ ٚليذٖا ٜشفٌ يف ليٓ  ِٝليزٜ ٟتكٔ لطتُطاس َٔ ٙصةٗش ٙحتة ٢تةشى ليش ةٌ
لجلُةةٌ مبةةا محةةٌج ٖٚةةا ش خةةاسه لييًةةذ صلٖةةذعل يف للصةةٚ ٍٛليفصةةٚ ..ٍٛنةةاد نيةةاس:٠
(ٗٗ ٚةةا )ةةع) يتطفةة ٛنًةة ٢ليظةةط َةةٔ ذٜةةذج ٚيتصةةي الصَةة ١يٓؼةةٝذ ٚليةةذٖا ليةةز ٟال
تػٝب مشظ٘ ٚال خيي ٛط ري:ٙ
َٓٗا..

( نمل نقٌ يو ٜا نخ ٞإْٗا ػ ّٗٗ ٚٚ ..ةا )ةع..؟) حتة ٢ليش ةٌ لاةٔ للصةٖ ٍٛةشر
ةة حشلّ نًٝو ٜا نخَ ٞا ف ًت٘ َٚا تف ً٘ ..حشلّ..
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ةة حشلّ..؟ لحلشلّ َٖ ٛا ف ًتة٘ آةاج فكةذ حشَتٓةا لخلةري ليةز ٟنةإ ٜطُشْةا ..نخةٞ
َٔ ل خش (:ال نسٜذ سىٗٗ ٚ ١ٜا ا ذ لي)..ّٛٝ
ًَتل الاذ َٓ٘:
ٚتك ٍٛلحلها :١ٜإٕ فاطُ ١تض ٚا َش ٠ثاْ١ٝج ٚمحًٗا صٗ ٚا َٔ اٝةا نُٗةا ليةزٟ
سااٖةةا إىل اٝتةة٘ ليةةزٜ ٟؼةةي٘ ليكصةةشَٚ ..ةةٔ َٜٗٛةةا ٚلييةةٛلر حيُةةٌ هلةةا نةةٌ صةةياح سطةةاي١
جيذٖا َشَ ١ٝنً ٢اار لييٝاج تفتتٗا ٚتكشن رل ليهًُا :
(لْو للغًٜ ٢ا آ نمسٝتو فاطُ ١نً ٢لطِ نَوج فٗة ٞلحليٝية ١للٚىل ٚللخةري٠
يف حٝات..ٞ
ٚليذى فٛلص)
تضةةتو دَ ةةتني ٚػةةٗك١ج ثةةِ تشَةة ٞليشطةةاي ١نًةة ٢صةةذس ػةةكٝكاتٗا دلخةةٌ صةةٓذٚم
نيري ناْا ٚليذ ٠صٗ ٚا ليشلحً ١تظتدذَ٘ َهيّاع ملا لْكش ا َ ٛت٘ َٔ لجملةٖٛشل
ليض ا .١ٝ
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ؽشاؿة أو ؽعين ؿقلوعة

كجريا ًا ٙظرد ًِري ٗٙتابع خٚاالتٕ ٗكأُٔا ٗاقع حقٚق ٛحتى ٟنُىٕ ٙتثىأخ نحٚاُىا
ًع اهلاِ٢ات اهيت تراٗد خٚاهٕ ...هلِٕ اه َ٘ٚقىر نْ ٙرىرج دىى ٗقتىٕ باهقرا...ٝ١كىاْ
اهلتاب ًٌُوّا فراح ٙتأفف ًتأًال سط٘ ٖ ٗاهلوٌات اهيت بأنت تتٌىاٗ كأخطو٘اىات
صغريٗ ...ٝتىككر نْ اهِرى٘ا ايٌٚوى ٞكاُىد تظىأٖ حتى ٟهتوىأٗ الىرٗج ٗاهلوٌىات
فٔٚا طٚق ٞتتقٌص بعض اهلاِ٢ات ...فثني قرن قرٚأ ٝا٢عى ٞنىّ الىد بىأت حىرٗج
اهىىأاي ٗاهىىكاي ٗحتىىى ٟاهىى٘ا ٗ كٌِىىاقري اهوالبىىىى ٗٓىى ٛتغىىردل ٗحىىىرٗج اهىىالَ ًىىع ا هىىىف
كأدِث ٞفراطىات ترفىرجل ٗاهصاصىو ٞكعالًىً٘ ٞسىٚقٞٚل ٗا عفرى ٞكصردى ٞرىٚقٞ
بىىني طىىصاٖ ٚ،وىىٞل ٗاطىىا  ٝاهتعذىىد كرٙظىى ٞفِىىاْ صتٔىىا بقعىى ٞهىىْ٘ صىىغريٝل نًىىا طىىا ٝ
االستصٔاَ فتوأٗ كغٌز ٝننيل ٗاهِقطً ٞجى طاً ٞنو ٟخىأ ُرىر  ...هلِىٕ ا ْ ٗنًاًىٕ
ُىىىص ًٌُىىىى قوىىىٚا بىىىأت هىىىٕ اهوغىىى ٞحاقىىىأ ٝطرسىىىٞل ٗسىىىرناْ ًىىىا صركىىىد اهلوٌىىىات
كثظىىرات تزحىىفل ٓىىكٖ اهصاصىىو ٞكٌٌٔىىامل نقىىربل ٗا عفرىى ٞكظىىا  ٝا ىىرٗ قىىفل
ٗاطا  ٝاهتعذد كٔىراٗ ٝصتٔىا قطىرات دَل ٗاطىا  ٝاالسىتصٔاَ كٌِذىى ٙلىاد ٙىِقض
نو ٟنِقل نًا اهِقط ٞفوأت كطوق ٞيف اهظٔر نٗ كعني ًقو٘ن !ٞفرً ٟاهلتىاب ٗنىاد
اىل اجملٌ٘ن ٞاهظعر ٞٙاه٘دأاُٙ ٘ٓٗ ٞٚتِٔأ!

* قاص من سورية.
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إياك أن تترجم
سافر ثالث ٞنصأقاً ١وأنني طانر ًٗ٘سٚق ٗ ٛساَ يف حو ٞسىٚاحً ٞٚعىا اىل بوىأ
ندِيب ٚ،ىل ٗكاْ اهأهٚى ا فدٍ – هلٙ ٛظٔر ًأ ٠تصاُٚىٕ ٗاخالصىٕ يف اهعٌىى -
كاْ ٙظرح اٚو ٞاهرحو ٞبوغ ٞاه٘فأ اهشىٚاح ٛنىّ كىى طى١ٛل ٗٙفدىٍ كىى ُأًى ٞحتىٟ
اهعوىىا ات ا لت٘بىى ٞيف ه٘حىىات ا نالُىىات ٗنوىى ٟايىىأ اْ يف اهظىى٘ا ل ثىىٍ دخىىى فرٙىىق
اهشٚاح اىل حأٙق ٞبأٙعً ٞكٓو ٞباذخ ٞايٌايل ُزه٘ا ًّ اهواا ٗسوقٖ٘ فشا يف اثرٍٓ
ًشرنا ٗ اح ًك لق بٍٔ ٙقص نو ٍٔٚتا ٙذ الأٙقىٗ ٞاهٔىا ًٗىّ ًىر بٔىا ًىّ اهعظٌىا١
ٗايالدٙىّل ٗٙفدىىٍ حتىى ٟاهلوٌىىات ا طىاد ٞٙيف إراتٔىىا اىل نْ ٗصىىو٘ا فشىىث ٞتظىىوٕ
ايِىى ٞحٚىىح ِٙشىىاب دىىأٗي ًىىاٙ ١رىىأ ًِىىٕ خرٙىىر كيٙقىىا االسىىٍ اسىىط٘ ٞٙل ٗتظووىىٕ
نطىىذا ًزٓىىر ٝف٘احىى ٞكواحىى ٞيف اهصىىردٗض تىىأن٘ اهزا٢ىىر ّٙاىل اهتىىأهقل ِٗٙىىأ ٠ىىاٗ ُ
الصٚىف كأدِثى ٞا ال٢لىىٞل ٗتٔىاد ٠اىل ًشىىاًعٍٔ تغرٙىأ بووىى صىىأاح ٓ ...ىٍ ا فدىىٍ
باهلالًَ :ا تشٌعُٕ٘ ًّ ٓكا اهوووى ...نِأٓا ٗدٗمنا اتصاق نغوق اهرساَ نٚين ا فدٍل
ٗسىىأ ا ٘سىىٚق ٛنذُٚىىٕل ٗنغوىىق اهظىىانر فٌىىٕ بيحلىىاَل ٗقىىاه٘ا برىى٘ت ٗاحىىأ اٙىىان نْ
تفدٍ...

اؾورود تقدم تحية اؾوػاء
ٗقصد سِا ١اهرغري ٝحز ِٞٙقرب قرب تراب ٛدفِ٘ا فٚىٕ هتىٍ٘ٓ ٗاهىأٓا اهظىٔٚأل ٗ
ٙلىىّ فىى٘ق اهقىىرب سىى٘ ٠برىىع ملَ ًىىّ ُوىىات ا ضل ٗح٘هىىٕ بعىىض ا قىىا ب ٗا صىىثابل
تطاٗهد ٗاحنِ ٟدأٓا حن٘ٓا فقاهد هٕ :اُظىر اىل ذان اهقىرب ِٓىان كىٍ ٓى٘ فىاخر ًىّ
اهرخىىاَ ا بىىٚضل ٗف٘قىىٕ باقىىات ال صرىىً ٟىىّ اهىى٘ ٗدل ٗحظىىأ كىىوري ح٘هىىٕ تِتظىىرٍٓ
سٚا ات فدٌ ...ٞفٌٔص دأٓا :اهِاض ًقاًات ٙا سِا ١كاْ ذان تادرا غِٚال ًٗشىوٗال
كوريا...نًا نب٘ن فلىاْ ً٘ااِىا نادٙىا ٗنىاًال فقىريا ...يف اهىككر ٠ا بعىني حرىرت
س ىِاً ١ىىع نٓوىىٔا بىىاكرال ٗ ٙلىىّ نحىىأ بعىىأ ًىىّ نقىىا ب اهتىىادر اهغىىين  -ا شىىوٗي
اهلوري قأ نت ...ٟفكٓود نِأًا نت كَ٘ اه٘ ٗد اهكابوى ٞفى٘ق اهرخىاَ يف حىني بىأا قىرب
نبٔٚا ٚ،ال ٗف٘احال فقأ محود اه ٕٚاهِشىٌات بىكٗ ٗ ٗد لتوصىٗ ٞتشىاًقد ًىّ اهفبىٞ
تعاُقٕ بأه٘أُا اهزآ ٞٚكأُٔا بص٘حٔا تقىأَ صٚى ٞاه٘فىا١ل فىاه٘ ٗد اهىيت تِوىد يف اهربٙىٞ
تقأ ا قاًات حق قأ ٓا.
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بكاء اؾعمياء دون دؿوع
حني استظٔأ ملٗدٔا اهطٚا هري يف الرب اهشابق ٞت٘قصد بعأ نٙاَ نّ اهولا١ل
ٗانتربت نْ تربٗ ٞٚهأٔٙا نو ٟاهظرج ٗاهرد٘ه ٞبأي اهأً٘ ٓى٘ اه٘فىا ١هزٗدٔىا ٗ...قاهىد
يف ُصشٔا ٗهأا ٜا ْ ٙظلالْ طاا٣ني ميِعاْ اُشىلاب اهىأًع ًىّ نىٚينٗ ...ابتشىٌد
بأس ٛٓٗ ٟتتككر كٚف كاْ ملٗدٔا ٙتغزي بٌٔا قا٢ال اُين نسوا يف ٓاتني اهوثريتني
ًع ق٘ض قزحل ٗنخظى ٟنْ تِشىاح ا ًى٘اٖ ا وُ٘ى ٞنوى ٟاهشىرٙر ال تى٘مل بىاتني اهىوثريتني
ايٌٚوىىتني نْ تىىف برٙقٌٔىىا نبىىأا  ...لىىق اه٘هىىأاْ بأبٌٔٚىىا نوىى ٟندِثىى ٞاهقىىكا٢ف ابىىاْ
الىىرب اجملُِ٘ىىٞل فتٔىىأي اهظىىاا٣اْل ٗ احىىد ا ًىى٘اٖ ًىىع قىى٘ض اهقىىزح تِشىىاح ًٚ٘ٙىىا ًىىّ
اهوثريتني حن٘ اه٘سىادٗ ٝاهشىرٙر اىل نْ دصتىا اًىا  ...أُىا اهٚىَ٘ تىزٗ رىراٗ ٛهىأٔٙا
اهوىىك ّٙدفِىىىا قىىرب ٗاهىىىأٌٓا ًشفطىىىأ ٝبعرىىا يف اهطرٙىىىقل ٗبو٘صىىو ٞاهقوىىىد ايىىىرٙال
ٗتتوٌص اهظآأتني بٚأٔٙال ثٍ تِتقى اىل طآأ ٝقرب نبٌٔٚا ٗتتابع نقش ٟاقىص هوولىا١
دْٗ دً٘  ٛٓٗ ...تردد :هقأ دصد اهوثريتاْ ٙا هري

هذا غير ؿعقول
نحااد ا داار باهووأ ًّ ٝكى ص٘بٗ...كاُد نَ ًادأ تلر داٌ٢ا يف تعوريٓا
نّ حؤىا البِٔىا اه٘حٚىأ ًِىك ٗالدتىٕٗ :ات اْ تعىرر هودطىر سىأفأ ٕٙبرٗحىٗ ٛنُقىكٖ...
نِىىأًا بىىأن باهىىكٓاب اىل ٗرىى ٞا اصىىاي كاُىىد ترىىع يف دٚوىىٕ ثىىالخ سىىلرات ًٚ٘ٙىىا
مبِأٙؤا ا طىرمل ٗتقى٘ي هىٕ ًظىذعٗ :ٞات "بصىأٙم" برٗحىٙ ٛىا حوىٚيب ال ختىفٗ ...يف ٙىَ٘
حا نباْ اهعطو ٞاهرٚصٓ ٞٚادٍ ا طىرا اهووىأ ٝفذىأٗ !ٝبىات٘ا قىرٙوني ًىّ دا ٓا...نسىق
ا ًر يف ٙأ نَ ًادأ ٗ تر سوٚال س٘ ٠نْ تُِزي ًادأ يف ب٣ر اهأا ل فأدوشتٕ يف اهىأه٘
ٗبأنت تِزهٕ نؤً ٟى ...دخىى اجملرًىْ٘ اهىأا ٗناوقى٘ا اهِىا نوى ٟنَ ًادىأ فٔى٘ ٠اهىأه٘
اىل ننٌىىاق ا هو٣ىىر بقىى٘ٗ ٝاُلشىىرت ذ ا ًادأ...سىىقطد نَ ًادىىأ نوىى ٟبعىىأ خطىى٘ات ًىىّ
اهو٣رل ٗظّ ا طرا نُٔا ًاتد فغاد ٗا ...بعىأ حىني ٗصىود قى٘ٗ ٝاِٚىٞل ُٗقوىد نَ ًادىأ
اىل ا ظص ٛٓٗ ٟغا٢و ٞنّ اه٘ن ...ٛبعأ ثالثى ٞنٙىاَ احىد تىردد ٗٓى ٛصترىرً :ادىأ يف
اهو٣ر!  ...يف اه َ٘ٚاهتاه ٛذٓود ق٘ ٝاىل اهأا اهصا غٞل ف٘دأٗا ًادىأ إىأدًا قىرب اهو٣ىر
ٗٙأٖ ًلش٘  ...ٝاقفبد اهلاًريا ًِٕ ٗسأهٕ ا راسى بكٓ٘ي كٚىف اسىتطعد اهرىع٘د
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ٗٙأن ًلش٘  ...ٝقاي بوجغى ٞاص٘هٚىً :ٞاًىا نخىردتينل سىثود اهىأه٘ قوىى سىانات نِىأ
اهرواحل ٗننطتين ثالخ سلرات هصتٔىا مبِأٙوىٔا كٌىا هى٘ نُى ٛسىأذٓد اىل ا أ سى...ٞ
ظّ ا راسى نُٕ ٔٙكٗ ٜقاي هٕ :هقأ قٌىد مبىأثر ٝحقٚقٚىٙ ٞىا بىين ٗ ...اح ُٙعوىق ٗاصىصا ًىا
حىىأخٓ ... :ىىكا اصىىى ًعذىىز ...ٝتشىىوق الوىىى ن بعىىني ًىىفا ٗٙىىأٖ ًلشىى٘ ٝل ٗٓىى٘ بعىىأ يف
اهرابعىً ٞىّ نٌىرٖ ٓ ...ىكا غىري ًعقى٘ي  ...دد ًادىأ ٗهلىّ ًاًىا ٓى ٛاهىيت نُقىكتين نِىىأ
اهرواح  ...قاي هٕ ا راسى آأن ٙا بين هقأ ت٘ف ّٚد نًم يف ا ظص ٟصأٙأا نِأ اهرىواح...
بلً ٟا دأ هلِٕ صشص دٚوٕ ٗنخر ًِٕ ًِأٙى نًٕ ا طرمل ٗف ٕٚثالخ سلرات...
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غادز َهتب اجلٗ ١املُختؿٓ ١باملٛافك ١عً ٢ايٓػرس زا ٜتمَٓرٌ عرراز ٠ع َرو املٛافكر١
بإحطاع َٔ ايصٖ ٛاملُصٚج بايفس  ،قاٍ يٓفط٘ :ضمن ٕٛزٚآٝ٥اً َػرٗٛزاً ،اضرترس
ذٖٓ٘ عدداً َٔ َػاٖري نتاب ايسٚا١ٜ
اضتكٌَّ أ ٍٓٚحافًْ ١كٌٍ داخًَ ١ٓٝتجٗ ١إىل َسنص املدٜٓرَ ،١رٔ َكررد ٙزا ٜطرترس
يٛحات اإلعالْات املؿفٛف ١عًٚ ٢اجٗرات ااراٍ ايتجازٜٓرٚ ،١املهابرب برٝرٓت ٜك رتت،
ناْت أحجاّ ايًٛحات ٚأيٛاْٗا ٚخطٛطٗا ،بجري يد ٜ٘إحطاضاً غاَضاًٚ ،يهٓٓر٘ أبر ٢إٔ
ت إحطاضر٘ ايرسٝ٥ظ ،ايرر ٟهر٦ر٘ املخطرٛرت املطر خ ٞبرت ٜدٜر٘ طٝرات ا َرٌ،
ٜػت َ
قراٍ يٓفطر٘ :أْرا أعررح عرٔ يٛحر ١وردٓد ٠د ٕٚضررٛاٖا ،يٛحر ١بفرتط ذزاعٗٝرا ملخطررٛط،ٞ
ايرٜ ٟضُِّ بت أٚزاق٘ حًُ ٞا ثري عًْ ٢فطٞ
غازع ايجٛز ٠عجستِ عٓٝا ٙعً ٢ضايت٘ املٓػٛد ٠يٛح ١زحر ١احتًّت َطراحٚ ١اضرر١
َرٔ ٚاجٗر ١ايرٓاٜرر ،١غفرا عًرر ٢ؾردزٖا عٓررٛإْ برادا ايرررس ٜعداز ع يًطراعرٚ ١ايٓػررس
ٚايتٛشٜو ْ ،صٍ أقسب َٛقف ،ضاز خبط ٢ضسٜر ١حن ٛايرٓاٚ ،٤قف أَاّ َدخً٘ ،قرسأ
ايًٛحَ ١سٓ ٠ثاْ ٖٞ ،١ٝايطابل ايطابو! قاٍ يٓفط٘ :ال بمع املؿررد ايهٗسبرا ٞ٥لرٌٓ
املػهًٚ ،١قف أَاَ٘ ،ضػا املفتا عردَ ٠رسات ٚيهرٔٓ املؿررد ت ٜطرتجب يسغرتر٘،
برد إٔ بمنّد َٔ أ ٕٓ ايهٗسبراَ ٤كطٛعر ،١قراٍ يٓفطر٘٦َ :رٚ ١ثالثر ٕٛدزجر ،١بررادٍ َ٦ر١
ٚثالثت خط ،٠ٛع فسن ١نرب! نُا بك ٍٛجدبٞ
ؾررد ايردزج خبطرٛات َتطررازعَ ،١را يرجرتِ إٔ بردأت بتراطررم زٜٚرداً زٜٚرداً برد٤اً َررٔ
ايطابل ايجايح ،بًو زٜك٘ اجلاف ايطابل اداَظ ،غرس باإلعٝا ،٤قاٍ يٓفط٘ :ت ٜرل
إ ّال ايكًٖٓٝ ،ٌٝا! بابو ايؿرٛدٜ َٔٚ ،تٗٓٝرب ؾررٛد اجلرراٍ ٜررؼ أبرد ايردٖس برت ا فرس،
زحِ اهلل أبا ايكاضِ ايػٓابٓٞ
ٚقررف أَرراّ َرردخٌ داز ايٓػررس
أفهاز ،ٙخطا داخٌ ايرٓا٤
68
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بٗٚ ٛاضر ْو ٜتؿردٓزَ ٙهترب فخرِ ،وًرظ ٚزا ٙ٤فترا ٠غركسا ٤حطرٓاَٚ ،٤رٔ خًفٗرا
يٛح ١جداز ١ٜٓملٓ س طرٝر ٞزبٝر ،ٓٞفردت ايفتراَ ٠جرٌ فساغر ١أضرهسٖا ايؿررا ٚاجلُراٍ
بكردّٓ بهرٌٓ ٖرردٚ ٤ٚحٝررا ْ ،٤ررستِ ايفتررا ٠إيٝرر٘ برٝررٓت حررٛزا ،ٜٔٚقرررٌ إٔ بتف رتٓط غررفتاٖا
ايكسَصٜتإ عٔ ابتطاَٖ ١اد ١٥عرب١
بًو هلاث٘ قرٌ زٜك٘ ،ثِٓ قاٍ هلا :أزٜد َكابًَ ١دٜس ايداز
 َاذا بسٜد؟ أْا ايسٚا ٞ٥ؾابس ،يد ٟٓخمطٛرت زٚاٚ ،١ٜأزغب بٓػسٙ أٖالً ٚضٗالً! اْت س قًٝالً أضتاذ ؾابس!ضٌِ املدٜس باْت ازى
غابتِ بسٖ ،١ثِٓ عادت يتك ٍٛي٘ :بف ٓ
دخررٌ املهتررب بهررٌ ٖرردٚ ٤ٚاح ر اّ ،إْٗررا وسبترر٘ ا ٚىل زا ٜتمَٓررٌ املرردٜس ايرررٟ
نإ َٓه ٓر ًا عً ٢قرسا ٠٤أٚزام برت ٜدٜر٘ ،عٓردَا اْتٗرَ ٢رٔ ايكرسا ٠٤زفرو زأضر٘ بٗرد،٤ٚ
قاض٘ بٓ سَ ٠تطاٚي ،١ثِ قاٍ ي٘ َاذا بسٜد؟
 يررد ٟٓخمطررٛرت زٚاٜرر ،١لُررٌ َٛافكرر ١عًرر ٢ايٓػررس ،أزغررب بطراعترر٘ ْٚػررسٙدازنِ
 عًْ ٢فكتو أّ عًْ ٢فك ١ايداز؟ عًْ ٢فك ١ايداز ضًِّ املخطٛرت يًطهسبريَ ٠و املرًَٛات املطًٛبٚ ،١زاجرٓا برد غٗس َٔ اآلٕضررًِ املخطررٛرت ٚنررٌ َررا طًرترر٘ ايطررهسبريَ ٠ررٔ َرًَٛررات خررسج لُررٌ زجررا٤
قًر٘ٚ ،ؾٛز ٠ايطهسبري ٠ا طٓا ٤ذانسب٘ قاٍ يٓفطر٘ :مجاهلرا ابتطراَتٗا أْاقتٗرا،
ؾفات بؤًٖٓٗا ٕ بهًَ ٕٛه ١يًجُاٍ ضته ٕٛايػخؿ ١ٝايسٝ٥ط ١يسٚاٜيت ايكادَ١
برد غٗس َتطا ٍٚادطا ،قؿد داز ايٓػس ،نإ لًِ بمٕ ٜه ٕٛاملردٜس َػرػٛالً
بسٖ َٔ ١ايٛقت ،يٝتطٓ ٢ي٘ َصٜد َٔ ْ سات اإلعجاب إىل ٚجر٘ ايطرهسبري ٠ا طرٓا،٤
يهٔ ا ظّ ت ٜهٔ حًٝفر٘ قايرت ير٘ ايطرهسبري :٠ايطرٝد املردٜس َطرترد الضرتكرايو،
ميهٓو ايدخَ ٍٛراغس٠
اضررتكرً٘ املرردٜس بابتطرراَٚ ١قررٛز ٠قرررٌ إٔ ٜكررَ :ٍٛرررازىٚ ،افكررت ايررداز عًرر ٢ايٓػررس
نررإ يهررالّ املرردٜس ٚقررو حطررٔ ْفطرر٘ ،جرًرر٘ ٜرترردٍ جًطررت٘ٚ ،ضررو زج رالً فررٛم
زجٌ ،اضترداداً يطُاع ايرك ١ٝاملفسح َٔ ١نالّ املدٜس قاٍ املدٜس :ايداز ضتػر َٓ ٟرو
املخطٛرت مب ١٦أيف يريَ ،٠كابٌ ختًٝو عٔ املخطٛرت ْٗاٝ٥اً
 ت أفِٗ!68
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 َ٦رر ١أيررف اآلٕ ع نرراؽ ْٚ ،ضررو اضررِ َؤيّرفخ وخررس عًرر ٢املخطررٛرتٚ ،ضررٓٗدٜوأزبرت ْطخ ١برد ايطراع١
بًو زٜك٘ ،ت جيد ايهالّ طسٜكراً إىل غرفت ،٘ٝأَطرو املخطرٛرت برت ٜدٜر٘ ،بمًَٓر٘
عررٓت ،خررسج َررٔ َهتررب املرردٜس ال ًٜرر ٟٛعًرر ٢غرر ،٤ٞت ٜمبرر٘ بايفساغرر ١ا طررٓاٚ ،٤ال
بكاَتٗا اهلٝفاٚ ،٤ال بطخس عٗٓٝا ا ٛزا٤
ت أذْرا ٙبرايكطٔ ٚايطرتٚ ،ؾرٌ ايػرازع ،زا ميػر ٞعًر٢
ٖرا ايدزج نُٔ حُػرِ ٝ
غررري ٖرردٚ ،ّ٣ؾررٌ إىل جطررس فهتٛزٜرراٚ ،قررف أَرراّ ررس ٣ايٓٗررس ٜتم َٓ رٌ َررا ٙ٤اآلضررٔ
ايرهس ،املُتدافو عً ٢ط ٍٛسا ،ٙبمٌَٓ املخطٛرت بمض ٢وررا ،قًّرر٘ برت ٜدٜرْ٘ ،رصع
َٓ٘ ايٛزق ١ا ٚىل ،أيك ٢بٗا َا ٤ايٓٗسٚ ،زا ٜٓصع ا ٚزام ايٛاحد ٠بًر ٛا خرس ،٣حتر٢
أبر ٢عًرر ٢وخررس ٚزقرر ،١قًّرٗرا بررت ٜدٜرر٘ ،قرررٌ إٔ ًٜكٗٝرا ٚزا ْ ٤ريابٗررا ،قررسأ عررراز ٠اْتٗررت
اي سٚاٜرر ،١طرر ٣ٛايٛزقرر ١عررد ٠طٝررات ،نررإ قررد برًُٗررا َررو أبسابرر٘ املسحًرر ١االبتداٝ٥رر١
ٍّ ١بمٌَٓ ايطرف ١ٓٝطرٜٛالً ،أخرسج قًُر ًا َرٔ جٝرر٘ ٚنترب
غهٌّ َٓٗا منٛذج ًا يطفٚ ١ٓٝزقٝ
عًٗٝررا :عضررري ٟفرررت اهلل بسعرراى أيكرر ٢بٗررا ايٓٗررسٚ ،بررابو ضررري ٙبرهررظ اوررا ٙضررري
ضفٓٝت٘ ايٛزق١ٓٝ
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بعد ضت ١أعٛاّ َٔ ايصٚاز ،مل ٜهٔ يسغٝد ض ٣ٛأَٓٚ ١ٝاسد٠؛
إٔ ٜٗد ٟاهلل شٚدت٘ "ضٗس".
يٝظ نسَ ٢احلب فكط ،بٌ َٔ أدٌ ابٓ٘ مسري ،اير ٟبدأ ٜعَ ٞا ٜدٚز سٛي٘.
يف تًككو األَطكك ،١ٝنككإ زغككٝد دا٥ع كاً ،دايط كاً بلتككٛز عًكك ٢ايهٓ ككٜ ١كًككب ؾككلش١
األخ از عً ٢ايٓت.
نإ قد ض ِ٦كك سكاً كك ايٓكاؽ ٚاخلالفات.
يكد تابع ايدنتٛز" ٠عاٜد ٠ايهسادغ "١عً ٢ايٛٝتٛٝبْٚ ،لر ْؿا٥شٗا ع جاً.
بدا ،ً١ٜتعًِ َٗازات ايتٛاؾٌ بني ايصٚدني ..ثِ َازع ايؿكُت ..اضكتعٌُ ايهًُكات
ايطشسَ َٔ ١ٜدح ٚغهس.
اعترز َسات كك ن ّس اإلجياب َٔ ٞايتؿسفاتٚ ،أٌُٖ ايطًيب د ٕٚسطاب.
ٚيف نٌ َس ٠أزاد ْكد ضٗس أْ ٚؿشٗا؛ زدّد مجً" ١أْا اْصعذت "..بكدٍ إٔ ٜكك ٍٛكا
"أْتِ فعًتِ نرآَ "..عاً يالضتلصاش.
سكككا ٍٚاَتؿككككاف ايغكككككب َككككٔ ككككري دكككد ..٣ٚقككككاف١
خؿٛؾٝات٘ أَاّ أسد ،أٜ ٚهػف خؿَٛات٘ َع ضٗس.

َككككا ضككك ل ،مل ُٜظٗككككس

يهّٔ شٚدت٘ ،ناْت عؿ ١ٝعً ٢دزاضات ايٓلظ ٚاجملتُع.
ناْت ايػهٚ ٣ٛغاسٗا املتعُدٚ ،ايّٓل دبٛضٗا املعًكل يف َعظكِ األٚقكاتٚ ..فُٝكا
بعد ؾازت تغاز.
يف ٖككرا املطككا ٤أٚغككهت عٛادككف زغككٝد إٔ تؿككٌ سككد ايطككالم ..أَككا ااْٗٝككاز ايتككاّ
يًصٚاز ،فًكد نإ ٜسفك٘ ست ٢اآلٕ.
98
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نككإ يدٜكك٘ بع ك األَككٌ إٔ تككدزى "ضككٗس"َ ،عككازى احلٝككاٚ ٠ايكككغ ٛايَٝٛٝكك ١يف
ايعٌُٚ ..إٔ ايصٚاز َٖ ٛالذ ايصٚدني َٔ ايغِٚ ،يٝظ ٖ ٛبؤز ٠ا ِ.
ْ٘ غسان ١عُادٖا ايجك ،١ا ايػو أ ٚاألْاْٚ ١ٝايعٓاد.
تًو املعاْا ٠ايَ ١َٝٛٝع شٚدت٘ ،اييت زاح ٜكً ٗا زغٝد يف زأض٘ ،دعًت٘ جيٛع أنجكس
فأنجس.
أٜككاً يف ٖككرا ايٓٗككاز مل تطك ذ ضككٗسٚ ..اقكطس يػككسا ٤ايلطككا٥س ،ايككيت نسٖٗككا َككٔ
نجسَ ٠ا تٓا ٚا.
زمبككا سادكك ١دطككد ٙايطككهس دعًتكك٘ ٜػككتٗ ٞد ككل سًكك ..٣ٛازتككدَ ٣البطكك٘ عًكك٢
عذٌٚ ،عٓدَا فتح باب ايػك ١ؾاح:
كك أتسٜد ٜٔسقاً َا َٔ ايػٝذ قاٖس؟ .أْا ذاٖب ألغرت ٟنٓافَ ١كٔ عٓكد سًٜٛكات
ايطكا.
ٌٖ ٖ ٛكب ايسب؟!.
يكد ٚؾًت ؾٝاسٗا

اجلريإ ذ ازتلع ٚاغتدت ْربت٘:

ككك دَٚكاً أْككا هخككس ُٖككو ..تكككسز َككا تسٜكد ،ثككِ أخطككس عًكك ٢بايككو يف ايًشظكك ١األخككري..٠
"هخدذ"ٜ .ا حلظ..!ٞ
ناْت ْربتٗا عدا١ٝ٥

دزد ،١أ ًل فٗٝا اي اب بطسع ،١ن ٞا ٜطُعٗا أسد.

ثِ اب كك َكت ضاع ،١ضاعتإ ،ثالخٚ ،مل ٜعد ،فذٓت ضٗس.
"اتؿًت ب٘ َساتٚ ..ألدٌ دٛاي٘ ظٌ َكلالً ،مل خيطس يف با ا ض ٣ٛايٓطا.٤
"أدٌ كك ٖ ٛاآلٕ يف سكٔ اَسأ ٚ ،٠را تأخس".
ٖهرا ض ٍّٛا ايػٝطإٚ ،بايط ع مل ٜلازم زأضٗا ايػو ،سني عاد َكٔ اجلشكِٝ
اضتًت تكطٚ ،١ ٝزنصتٗا يف ٚدٗ٘ عٓدَا فتشت اي اب.
ايلككساا ايٓلطكك ٞايككر ٟغككعس بككٖ٘ٚ ،كك ٞتككدع أْلٗككا يف ايٝاقككٚ ١تػككِ قُٝؿكك٘ نككإ
ال  ٚس ٜك ًا سككاً! ..زمبككا اخلًدًك ١ايكيت دكسأت عًكك ٢عٛادلك٘ يف تًكو ايًشظك ،١أدربتكك٘
ٖكاً ٥
عً ٢افتعاٍ ابتطاَ ١ؾلسا ،٤متهٔ خال ا َٔ ايك ٍٛبػ َٔ ٤ٞايتٗهِ:
كك َٔ ايطدف إٔ ت شج ٞعٔ اَسأ ٠يف ايكُٝـ.
ثِ أغاز بٝدٙ
كك احبجٖٓ ٞا.
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ْظست ضٗس بس١ ٜ
َٔ ق ٌ.

بطٓ٘ ٧ٖٝٚ ،ا أْ٘ أؾك ح أؾكغس سذُكاً بكًٝكٌ ،عُكا نكإ

فكايت بعٓف:
كك "غٜ ٛااااا"؟!" .ايهسؽ" ذاب كك َٓر ضٓٚ ١أْا أق ٍٛيو "ات ع محٝك "١ككك  ٜكد ٚدً كات
"اخلامن" أٚاَس كك َا ٕ أٚست يو "بسجي "ِٝستْ ٢لرَت٘ عً ٢ايلٛز.
ٜ َٔٚدزٟ؟! ...قد ته ٕٛذٖ تَ َعٗا اي شكس َٓكر أٜكاّ ككك ٜكا يًغ كا .!٤سكني امحكس
ٚدٗو األض ٛع املاقٚ ،ٞامسسّت بػستو؛ قًت يف ْلطَ" ،ٞطهني زغٝد ٜعُكٌ ٚاقلكاً
حتت ايػُظ يف ٖرا احلسّ كك ا غو نٓتَ تط ح َعٗا يف املٓتذع.
َا امسٗا "اخلامن"؟.
نإ زغٝد قد اضتُل ّص نجرياًٚ ،يهك ِٔ بدزدك ١مسشكت يك٘ بايتككا بعك
ايعُٝك ،١فُٓعت أعؿاب٘ َٔ اإلفالت.

األْلكاع

يكد زضِ ابتطاََ ١كتك  ،١اقتؿست عً ٢فُ٘ٚ ،قاٍ بػ َٔ ٤ٞايؿرب ٚايتٗهِ:
ت بٗكرا "ايهكسؽ" ،ضكٝطٛف اي شكسٚ ،تغكسم ايالذقٝك ..١ضكأْتظس
كك ذا ض ش ُ
خيتل ،ٞثِ أذٖب املٓتذع َع تًو املسأ ٠املٛدٛد ٠يف زأضو فكط.

إٔ

ثِ اقتطع يكُ ١بػٛن َٔ ١ايهٓافٚ ،١بطسع ١أدخًٗا بلِ شٚدت٘.
ٜ ٖٛٚعٝد ْتاز ابتطاَ ١ؾلسا ،٤أزدف قا٥الً:
كك دلٓ ١ْٛأْتِ؟ .أْا أعػل ريى؟!.
ناْت ضٗس تعػل ايهٓافكَٚ ،١كا نكادت تػكِ زا٥شك ١ايطكُٔ ستك ٢يكلكت ايًكُك١
ٚابتًعتٗا فٛزاً.
فذأ ٠ضعًت ضعًت ضعًت ..ثِ امحسّ ٚدٗٗاٚ ،بعد ٖٓ ١ٗٝاشزم.
املطهني زغٝد تا ..ٙخاف عًٗٝا َٔ ااختٓام ،فسغّٗا باملا.٤
زبت عً ٢ظٗسٖا أنجس َٔ َس ٠بال دد..٣ٚ
يف تًو ايًشظ ١ساز يف أَسٖا ،فٓا ٚا ؾلع .١بعد إٔ غسبتِ نٛب َا.٤
كك أ ٟكك أٚ ٟكك ٚتكسبين ٜا ٚسؼ!؟.
فتٓٗد ٚقاٍ:
كك هضف كك مل أنٔ أقؿد ؾلعو كك نٓت َسعٛباً دداً.
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كككك ٜككا عككٝين!ٜ ،ككا زٚسكك ...!ٞأزدككٛى افُٗككٝين ..تككأخستُ ،ألّٕ ضككٝازت ٞسُ ط كتِ خًككف
ضٝاز ٠ضا٥ل عد ِٜاإلسطاع ..مل ٜرتى دلااً ي ٞألخسز ايطسٜل.
حبجتُ عٓ٘ ،فًِ أدد ٙكك عٓكدَا تع كت َكٔ ايٛقكٛف ،دًطكت عٓكد أسكد أؾكشاب ٞيف
َهتككب قسٜككبٖٚ ..هككرا أخككرْا احلككدٜح ،إٔ "غ كسّف" ايغككيبٚ ،فككو ضككٝازتَ ٞككٔ
األضس.
كك ا أؾدم ..ا أؾدم.
فكاٍ بغكب:
كك ٚاهلل ايعظٖ ِٝرا َا سؿٌٚ ..اهلل ايعظ ِٝمل أخٓو َٜٛاً.
أؾ كالً ََ ،كِٔ ٜتككصٚزٜٚ ،تع كسّا ملككٛقل ٞايٝكك ..ّٛأٜ ٚكككٝع ْٗككازاً نككاَالً يكك ُٝخككصإ
ضٝازت٘ باي ٓص ،ٜٔبط ب أشَ ١ايٛقٛد دسا ٤احلسب كك  ٜٓغ ٞأا ٜتصٚز أبداً ..أبداً ..أبداً..
ٚيف قساز ٠ضس ،ٙنإ ٜػتِ ْلط٘ ألْ٘ فطذ خطٛبت٘ األٚ ، ٚازت ط بطٗس.
فذأ ٠زٕ اجلسع،فٗسع املسه ٠ايكس ٜكَ ١كٔ اي كاب ككك زتكب غكعسٚ ،ٙضك ٣ٛغكازب٘..
ناْت زا٥ش ١عطس ْطا ،ٞ٥قد اْطًت أْل٘ َٔ ايدزز.
يف تًو ايًشظ ١فتح اي اب ضادز اخلٝاٍ ...يكد أدٖػ٘ مجكاٍ دكازتِٗ نٓاْك ،١ايكيت
ناْت تستد ٟثٛباً شاٖٝاًٚ ،قايت بغٓر ٚزق:١
كك اي ّٛٝأٜكاً ْطٝت اخل ص خازز ايرباد ،فتعلٔ كك أتعريْ ٞز ٝلني؟.
ٖك كصّ زأضككك٘ بازت كككاىٚ ،عكككاد املكككسه .٠زفكككع نُككك ٞايكُكككٝـَٚ ،ػكككط ساد ٝككك٘
بأؾابع٘ ..يهٓ٘ ،عٓدَا فتح ايرباد ْط ٞعدد األز ل ١املطًٛبك ،١فكايتكط نكٝظ اخل كص
بأمجع٘.
ٚبُٓٝا زاست نٓاْ ،١ت تطِ بداٍ ممطه ١ايهٝظ ،مسعت شٚدت٘ تؿٝح:
كك ٚاهلل ئ أؾُت كك ٚاهلل ضأفكشو بني اجلريإٚ ..اهلل ضأفكشو..
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ضػاف
عاذؼة الؾّيل
نازك الؿالئؽة" :ذعري ديغيّر
خارطة الشّعر العربي"

أوس أحؿد أدعد

عاشقة اللّيل
نازك المالئكة:
"شعري سيغيّر خارطة الشّعر العربي"

أوس أمحد أسعد*

متّٗذ:
ٖقٕه الذكتٕس املؤسّخ "طيّٗرس ادتىٗين"ُ :دهذِ يذ ِيزٓ الظيّٗذ ٚالٕ يٕس
الييمل أ ذدييزكنش وٍّيير طييٕ ٝجبّتّيير اليشٖ يئ ٛتٌاييردّر لعنييشَٖ ٍييذور
ٖتحذّثُٕ ٔترا حتذّثت اٌذفيتْ الكمىرت طمظ ٛغرٖ ٛيف الشّ ٔ ٛاالدّظرع ..أ
دكَ دبتظي تلنر مٗالً ٔوَ كرُ ٖشاِر بن قٕد نمتْ وَ الضوَٖ ،ظٍّّر حتىن
فيٕ كرِمييّر كينّ ِىييًٕ الب ييش  ..س ٗقي ٛامل يير ش وشِاي ٛايسرطييٗع ٔلكٍّّيير
وٍطٕٖ ٛم ٜرادّر ٔكأٌّّير ختتيضُ يف ذ ىر ّير كي ّن ذسيضاُ الييشا وٍيز ال
الظٍني) .القٕه الظّربق ٖمق٘ ال ّٕ ٞم ٜبيض الاّارت الٍاظّٗٔ ٛاينال ّٗٛ
المل متّٗضتْ بّر الشّاسمٌ" ٛرصك املالٟك "ٛال ّر شٔ ٚالٍّر ذ ٚصرسب ٛالبايىٛ
المل ال دٍظ ٜيف راكيشٔ ٚديرسٖا ال ييش اليشبي٘ ىٕويرً ٔاليشا ي٘ نإصيرً،
بٍّجّر ال ّيش ٙالتّجذٖذ ،ٙيف دمك املشسم ٛوَ ذسبيٍّٗٗرت القشُ الي شَٖ.
ٔبغضج الٍجظز عَ املعارك اليت أُثريتْة
حريريٕه أحّٗجاّريريا ا رٖريرياّ ٚالغجريريعز ا ريريزج أٔ
بٍكٕؽريريريريريّا عريريريريريَ ا٥صريريريريرياىزار ا ثٕر ّريريريريريا
الاججدٖدٖجِ ٛذٓ ِٔ٘ ٌفضّا مل ٍريِح أٌجّريا
مل كريريريريريَ زٖريريريريريد أُ هقريريريريري٘ ا ثٕر ّريريريريريا
الاجغٗتٖج ٛإىل الٍجّاٖ ٛب ٦فٕابط أٔ ٌريٕامي
فريريريٍنَ ٌزٖريريريد أُ ٌمّريريري٘ القريريريٕ ٞعمريريريِ ٜريريريذٓ
الاججزب ٛالزٖاّٖج ٛاملبكز ٚا جماىعٍ عزب٘

عزاقريريري٘ وريريرياساه ةريريريأه ابريريريزٔ وريريريَ ربّريريريٛ
ا٥صريريريريريرياعىار لّريريريريريريد بريريريري ريزجر الريريريريريريبعض ِريريريريريريذا
الٍكريريريريٕـ قريريريريا٦ٟي بيٌجريريريريْ ٖكفّٗريريريريا أٌجّريريريريا
أطمّريريريريريريريص الزؽاؽريريريريريريري ٛأ٧ىل ا ا ٥ريريريريريريريآ
الؾجنٗح ٔعمري ٜا٩رريزَٖ املاابعرئ ٛاملقري٘ج
قريريريريريدواي كىريريريريريا ٖكفّٗريريريريريا أٌجّريريريريريا ر ريريريريريصة

*

* أديب من سورية.
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بضريريمٕكّا ٔفكزِريريا امل٦وريريح ٔالوىٕحريرياْ
الّاّوريريري ٛلمىريريريزأ ٚالعزبٗجريريري ٛالٍجافريريريج ٛعمٗىري رياي
ٔثّافريري ٛأكاّّٗجريري ٛا سوريريَ صريريٗوز ٚا٧و جٗريريٛ
عم ٜأغمبٗج ٛف٠اْ اجملاىع ٔبذلك ّكٍٍريا
اعابريريريريريار هٗجشِريريريريريا ٔرٖاّ ّريريريريريا وقريريريريرياعف
فكٗريريريِ إعا عمىٍريريريا أٖقري ري يا أٌجّريريريا كاٌريريريص
ريري ريٗجي عمّٗريريريريا
عريريريريٗػ ا بٗ٠ريريريري ٛيافظريريريريٛ
ّالٗد عكٕرٖجٔ ٛأر٦قٗجّٔ ٛجٍٖٗجري ٛؽرياروٛ
بٖٗ ٛ٠وغري ٜفّٗريا حقريٕر الزعرين عمري ٜكرينج
فاؽٗن ا ٗا ٚا٥عاىاعٗجرئ ٛإٌجٍريا ٌيورين ا
ِذٓ الّزا ٚٞإلّا ٞالقجٕ ٞعم ٜجمىرين حٗرياٚ
ٔعخؾريريريريريٗج ٛاّٖ٧بريريريريريريٌ" ٛريريريريريرياسك املٟ٦كريريريريريري"ٛ
ٔكاابا ّا ٌٔغاطا ّا ٔا٩را ٞالٍّدٖ ٛالرييت
طالريريريصة زباّريريريا اّ٧بٗجريريري ٛإبابريريرياي ٔصريريريمباي
ّٔفاعّريريا الّريريٕٙج عريريَ حقريريٕرِا ٔوكاٌاّريريا
عم ٜاملضإ ٝالغخؾ٘ج ٔالعا جً ٔحّّّريا ا
رٖريريريرياّ ٚالغجريريريريعز ا ريري ريزج "الاجفعٗمريريريري ٔ "ٛغريريريريابْ
زباّريريا اّ٧بٗجريرئ ٛارا٦فّريريا بريريٍفط الٕقريريص
وع زبيتج الغاعزَٖ "ٌشار قبرياٌ٘" ٔبريدر
عريرياكز الض ريٗجا عمٍّريريا ٌكريريُٕ بريريذلك قريريد
صاِىٍا باصانقارِا إىل عاكز ٚا٧عٗاه
اجل دٖريريريدِ ٚريريريذٓ الغاٖريريري ٛالريريرييت اّريريرياطع وريريريع
ٕعجّريرياْ ائٗ٠ريري ٛالعاوجريري ٛالضريريٕرٖج ٛلمكاريريا
ٔوباّرا ّريريا ائاّفريري ٛءحٗريريا ٞعكريريز ٝأٔل٠ريريك
الريريذ ٙأفريريأ٣ا الغريريىٕن أواوٍريريا ا امريريِ
اجملاْ٥
البٗٔ ٛ٠املٍ أ:
ٌغريريريرييْة "ٌريريريرياسك املٟ٦كريريريري ٛا أصريريريريزٚ
بغداّٖجريري ٛأّبٗجريري ٛيافظريري ٛوٗضريريٕر ٚا ريرياه
ريريري٤وَ بريريريالعمي ٔا ّ٧ؽريريريارو ٛالاّالٗريريريد
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ّريريزا الغريريعز ٔ ابريريار ٝفٗريريْ ا" ٧ؽريرياّ
املٟ٦ك "ٛأصااع المغ ٛالعزبٍٖٗ ٛظي الغعز
ٔلْ قؾاٟد كثتٔ ٚقريد جاِريا "ٌاسكرياي"
ٗىجٍاي بريري "ٌاسك العابد" الثاٟز ٚالضٕرٖج ٛفريدج
احملاريريرينج الفزٌضريريري٘ ٔأًج غريريرياّر ّي وبكريريريزاي
"ِ٘ صمٗى ٛاملٟ٦ك "ٛاليت عزفريص با ّريا
اّ٧بريري٘ أً ٌريريشار املٟ٦كريري ٛكاٌريريص ريريٍظي
الغريريريريعز ٔ ٍغريريريريزٓ ا اجملمّريريريرياْ ٔالؾجريريريرينِ
العزاقٗريريري ٛؽريريريدر ئريريريا بعريريريد ٔفا ّريريريا ّٖريريريٕاُ
"أٌغريريّٕ ٚاجملريريد" ٔكريريذلك أراّريريا "إحضريرياُ"
ٔأرِٕريريريا "ٌريريريشار" ٌظىريريريا الغريريريعز ا وزحمريريريٛ
وبكريري ريزٔ ٚلكريري ريَج ٌاسكريري رياي هٗجريريريريشْة وٍريريريريذ
طفٕلاّريريا بالايوجريرين ٔاٌ٥عريريشاه ٔقمّريري ٛالكريريً٦
ٔحبجّا لمّغ ٛالعزبٗجٔ ٛلمغٍأ ٞاملوالعرئ ٛالمغريٛ
اٌ٥كمٗشٖجريريرئ ٛالاريريريارٖس ٔاملٕصريريريّٗٔ ٜالعمريريريًٕ
"عمريريي الفمريريك ٔقريريٕاٌ الٕراثريرئ ٛالكٗىٗريريا"ٞ
ٔوّاّريريا الغجريريدٖد ملريريرياّ ٚالزٖافريريٗاْ كىريريريا
اصريريريريإّاِا الريريريريافكت الفمضريريريريف٘ ّريريريريٕه
(كٍريري ريصب أحريريريريلج أُ أفمضريريريريِ كريريريرينج عريريريري٘ٞ
ٔأرريريٕا ا حٗثٗجا ريريْ ٔأصريريبابْرت ٔ ض عريريد
بريريارأ ٞالريريدِا ا الٍجنريريٕ وٍريريذ الؾجريريغز ِٔريريٕ
الذٔ ٙفّز ل٨صز ٚعٕجاي ثّافٗجاي ٔ ٕاؽري٦ي وريع
أِريريريي الؾجريريرينِ العزبٗجريريرئ ٛالعزاقٗريريريٌ ٛريريريذاك
كريريريري ريري (الزصريريريريريريال ٛالزٔاٖريريريريريري ٛالكا ريريريريريريل
املؾريريريريز ٙاملّاوريريريريِ الٕفريريريريا اّٖ٧ريريريريل
اّ٩ا إخلرت إفريرياف ٛإىل اجملريري ْ٦املضريريمٗجٛ
ابفٗفريري ٛوثريرين "ائريري٦ه املؾريٕجر ا٥ثريريٍ
المّوريرياِ "ِٟريريذا ا ريلج لمٍجنريريٕ الريريذ ٙسرعريريْ
ٔالريريريدِا ا عٍِّريريريا ععمريريريّا اريريريار وغريريريزٔن
زجعّريريريا لٍٗريريرين ّرعريريري ٛالمّٗضريريرياٌط بعٍريريريٕاُ
"وريريريريريريدارظ الٍنريريريريريريٕ" ٔكاٌريريريريريريص ضريريريريريريايٌط

رشق ٛالمنٗن

مب٦حظريرياْ أوجّريريا الريرييت كريريثتاي وريريا ؽ ريٕجبصة
أرواِٞريريريا ٔعثزا ّريريريا ٔمل كريريريَ "ٌريريرياسك"
ٍاقغريريريريريّا بعٍريريريريرياّ كعاّ ّريريريريريا ٥رريريريريريا٦
ٕعجّا ّىا فٗىا بعد حٗث كاٌص "ٌاسك"
وّاىج ٛبالغعز ا دٖث كغعز "يىريّٕ
حضريريَ ا اعٗريرين بريريدٔ ٙاجلبريرين عىريريز أبريريٕ
رٖغريري ٛبغريريار ٚابريريٕرٔ ٙأوثريريائي بٍٗىريريا
أوجّريا حؾريزْة إعجابّريا بالغريعزا ٞالّريداوٜ
كريري "الشِأ "ٙوث٦ي
حريريريري ري كابريريريري ريصة أٔجه قؾريريريريريريٗد ٚئريريريريريريا
بالفؾريريرين ٜا العاعريريريز ٚوريريريَ عىزِريريريا ٔقريريريد
قري ريىجٍصة روري ري ي ٖٕ،جري ري يا فٕع٠ري ريصة مبٕقريريريِ
ٔالريريدِا املاغ ريدجّ وٍّريريا إعة روريري ٜالّؾريريٗدٚ
عمريريريري ٜا٧را بّضريريريريٕ ٚقريريريريا٦ٟي ئريريريريا بمّجريريريريٛ
عافٗريري ٛوٌ٤بريري" ٛاعِريريأ أٔج٥ي ٔ عمّىريري٘ قٕاعريريد
الغريريريعز ثري رييج اٌظىريريري٘" ٔكريريريثتاي وريريريا كاٌريريريص
ضريريريىع عريريدجِا ٔأباِريريريا ّٖريريريٕ ُ٥عٍّريريريا بيٌجّريريريا
عاعز ٚقبن أُ فّي وعٍ ٜالكمىّٕ ٛه
"حٗريريث ٥حظريريٕا عمريري٘ج الاّفٗريرئ ٛاوا٦كريري٘
٧عُ وٕصّٗٗج ٛحضجاص ٛهٗجش الٍجغي الغعزٙ
هٗٗشاي وبكزاي" ٌغزْ أٔىل قؾرياٟدِا ا
جممريريريريري" ٛالؾريريريريريبح" ا صريريريريَج الثالثريريريريري ٛعغريريريريريز
ٔلكٍجّريريريريا مل ريريريريدرعّا ا ّٖريريريريٕاُ "عاعريريريريّٛ
المٗريريرين" ٌ٧جّريريريا ٍاىريريري٘ إىل وزحمريريري ٛوريريريا قبريريرين
ال جٍقريريريريم كىريريريريا ٌغريريريريزْ ا جممريريريري" ٛفاريريريرياٚ
العريزا " قبريرين أُ يافريري٘ بّريريا جممريري" ٛاّ٩ا "
المبٍاٌٗريريريري ٛاملّريريريريزٔ ٚٞعمريريريريٌ ٜوريريريريا ٔاصريريريريع ا
أ٧صريرياا الثجّافٗريري ٛالعزبٗريري ٛوال ريصة "ٌريرياسك"
إىل اٌ٥وٕاٟٗجريريري ٛا ؽريريريباِا أ٧جه بضريريريبل
يثجزِريريريريا ب بٗاّريريريريريا الؾجريريريريارو ٛوريريريريريَ عّريريريريريٛ

ٔبفمضف" ٛعٕبٍّأر" الاغا٣وٗجٔ ٛقزاّ ٞا لريري
"ٌٗاغريريريْ ٔ عريريريٕر صريريرياٌاٗاٌا ٔعريريريُٕ ّٖريريريٕ"ٙ
ِريريريريذا الاريريريرييثجز بريريريريدا ٔافريريريريناي ا أعريريريريعارِا
ا شٍٖٔ ٛالكٗ٠بِٔ ٛذا وا ععمّا  ٥هٗن
إىل الع٦قريريريريريريرياْ ا٥عاىاعٗريريريريريريري ٔ ٛكريريريريريريريَٕٖ
الؾريريريداقاْ حاريريري ٜصريريريَج الريريريث٦ث أوجريريريا ا
املزحمريريريري ٛالثإٌٖريريريري ٛفاريريريرييثجزْ بغريريريريعز "عمريريريري٘
يىريريّٕ طريريْ ٔإبريريزاِٗي ٌريرياع٘ ٔيىريريّٕ
حضريريَ ا اعٗريرين ٔبريريدٔ ٙاجلبريرين ٔأجمريريد
الوزابمضريريري٘ ٔعىريريريز أبريريري٘ رٖغريريري "ٛكىريريريا
عمّىصة عريش العريّٕ عمريٖ ٜريد الفٍجرياُ "يري٘
الدَٖ حٗدر" الذ ٙريزج عمريٖ ٜدٖريْ أغمريل
املغريرياِت ّٔرصريصة الاىثٗريرين لعريريد ٚعريريّٕر ثرييج
زكاْ بضبل عريارا ّرٔصريْ وريع ّرٔظ
املٕصّٗا
ريرييثجزْ "ٌريرياسك" بريريا ّ٧اٌ٥كمٗريريشٙ
ٔقريريريريريريزأْ عكضريريريريريريبت ٔ ز ريريريريريريص إحريريريريريريدٝ
صريريريريٌٕٗاا ْ ِريريريري٘ "الريريريريشوَ ٔا ريريريريل" 5491
كاعفٛي ا إحد ٝرصاٟمّا عَ ِذا الارييثجز
بريريريريريالّٕه (أٔجئريريريريريي عٍريريريريريد ٙعكضريريريريريبت ا
وضريريزحٗا ْ ٔقؾريرياٟدٓ الوٕٖمريرئٖ ٛمٗريريْ "عريريُٕ
كٗريريرياط" الريريريذّ ٙرصريريرياْ ّراصريريري ٛوٕصجريريريعٛ
ٖٔمْٗ فريزاٌط ريٕوَ ٔرٔبريزْ بريزٔك ْٔ
ظ إلٗريريريريْٕ ٔبٗاضريريريريص ٔٔلريريريريص ٕوريريريرياظ
ٔعُٕ ُّٔرت
أعجباّريريريريريريا املوريريريريريريٕ ْ٥اٌ٥كمٗشٖريريريريريريٛ
الغريريريريريعزٖجٔ ٛأحبجريريريريريص ّمٗريريريريريدِا فكابريريري ريصة
قؾريريريٗد ّا املوٕجلريريري" ٛويصريريريا ٚا ٗريريريا "ٚيريريريص
ريرييثت فمضريريف" ٛعريريٕبٍّأر" الاغريريا٣وٗج ٛثريرييج
ز ريصة قؾريريٗد" ٚوزثٗريري ٛا وّريري" ٚرٖفٗريري"ٛ
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لمغاعز اٌ٥كمٗريشٕ " ٙواصريُٕ غريز "ٙبعريد
أُ اراريريريارْ ئريريريا البنريريريز ابفٗريريريِ "إّٖاعري رياي
ٔقريريريد بمريريريريب عريريريدّ أبٗا ّريريريريا ٔ "23الّؾريريريريٗدٚ
الثاٌٗريريريري ٛالريريريرييت ز اّريريريريا بعٍريريريريٕاُ "البنريريريريز"
لمغريريريريرياعز اٌ٥كمٗريريريريريش" ٙعريريريريريٕر غريريريريريٕرُّٔ
باٖزُٔ" اراارْ ئا أٖقاي "البنز ابفٗريِ"
إّٖاعريري رياي ِٔريريريريا ِريريريريٕ ريريريريٕع وريريريريَ ز اّريريريريا
لّؾٗد" ٚالبنز"
أٖجّريريا البنريريز أٖجّريريا ا٧سر الريريدجا
كَب إِدر وريا عري٠ص ا الظّمىرياٞح
صارزت املٕ وريَ قريٕ ٝاّ٩وٗجري٘
ُ عىّٗريريريريريريريرياي وريريريريريريريريدٔٝج اٌ٧ريريريريريريريريٕاٞح
ريزْة ا العببريريا وٍريك ا٧صريرياط٘
ٔ اِريريريص ا وٕعري ريكا المّاٌّريريرياٟ٘
ٔبّٗ ريصا اجملّريريٕه ٖازِابريريك اءٌ ريري
صاُب ِٕٔ الوّرياغ٘ عمري ٜا٧عريٗاٞح
مل يرريريريريريريريذ رأ ٞوٕاقريريريريريريريِ اّ٧بريريريريريريرياٞ
الغريريريزب جٗ بغريريريكن اعابريريرياط٘ بريريرين كاٌريريريص
اخريريريريذ وريريريريٍّي وٕقفريريريرياي ٌّريريريريدٖا ٔرؾٕؽريريريرياي
الريريداع ملعريرياّا ٚاجملاىريريع ٔاسّرا ٞا٧رريري٦
ٔكزٓ ا ٗأ ٚاءّاُ بري ٦عريدٔ ٝالعريٗػ
ٔلعريرينج هثّٗريريريا "أ ّ٧الغريريريشٔ الفكريريريزٔ "ٙ
"يريريريريرياعٖز ا ز ريريريريري ٛالفكريريريريريز الغزبريريريريري٘"
ٖفؾريريناُ عريريَ ِريريذا الاجٕعجريريْ الٍّريريد ٙريريآ
ثّاف ٛا٩رز
لفاصة وٕاِبّريا اّ٧بٗجري ٛاٌابريآ الغرياعز
ال"ٖوريرياٌ٘ "ّٖشوٌٕريريد صريريإٗارْ" ً5411
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فنؾريرين ئريريا عمريري ٜوٍنريريّ ٛراص ريٗج ٛا عاوعريريٛ
بٕٖ٥ريريريريريٌٕٗ" ٛعزصريريريريري٘" ٔكاٌريريريريريص الوالبريريريريريٛ
الٕحٗريريريد ٚفّٗريريريا ِ ُ٧ريريريذٓ اجلاوعريريري ٛكاٌريريريص
ؾؾريري ٛلمبريريٍ فّريريط ثريريي عريرياّْ بزحمريريٛ
ج
ثاٌٗريريري ٛإىل أوزٖكريريريا لاٍريريرياه املاعضريريريات وريريريَ
عاوعٔ" ٛصكٌٕضَ" ٌٔغريزْة الكريثت وريَ
املّريريريا ْ٥بالمغريريري ٛاءجنمٗشٖريريري ٛلاعري ريٗجَ بعريريريد
عّٕ ّريريريريريريا إىل العريريريريريريزا  ً5411وعٗريريريريريريد ٚا
كمٗري ٛال بٗريرئٍِ ٛريرياك عزجفريصة حٍّٗريريا عمريريٜ
سوٗمريريريّا الريريريدكإر "عبريريريد ائريريرياّ ٙيبٕبريريري"ٛ
ٔ شٔجعريريا ٔأجنبريريا ابٍّىريريا الٕحٗريريد "بريريزا " ث رييج
عِبريريريا إىل الكٕٖريريريص لماجعمريريريٗي ا عاوعا ّريريريا
بعريريريد ع جزفريريريّىا ملقريريرياّٖاْ ٔممّريريريا ٍِريريرياك
عغريريزَٖ صريريٍ ٛث رييج وٍناّريريا عاوعريري ٛالبؾريريزٚ
الريريريدكإرآ الفخزٖجريريري ٛلكٍجّريريريا مل ضريريرياوع
الريريريريريريذِا إىل حفريريريريريرين الاكريريريريريريزٖي بضريريريريريريبل
املغريرياكن العؾريريبٗج ٛالريرييت فاقى ريصة لريريدّٖا
ٔ ٕفّٗريريريريص ا الّريريريرياِز ٚعريريريرياً  ً3111بعريريريريد
ِبريريٕا حريرياّج ا الريريدٔر ٚالدوٕٖريري ٛعريريَ عىريريز
ٍٖاِش" "49صٍٛ
ّريريريٕه عريريريَ ٌفضريريريّا (٥بريريريدج لريريري٘ وريريريريَ
الّريريٕه إٌجريريأ مل أكريريَ وادٖجٍريري ٛا فريري اْ
حٗريريا ٘ كمّّريريا  ٥بريرين وريريزرْ بفريري  ٚإ ريرياّ
ٔ غريريري ريكّك فظٗريريريريريع بريريري ري عريريريريرياو٘ ً5494
ًٔ5411رت ٔلكريريَ ِريريذا الإعجريريْ الفكريريزٙ
أرزعّريريا وريريَ ّاٟريريز ٚالوّىيٌٍٗريري ٛفيحضجريريص ا
أعىاقّا بفزاغٍ رِٗل ّاً عّريداي وريَ الريشوَ
ّزٖبريريري رياي فار ريريري ريدجْ إىل اءّريريريريرياُ بغريريريريريكنٍ
كاوريرين ِٔريريذا وريريا قاِّريريا أٖق رياي إىل غريريٗت
و ٕقفّريريريريريا الضجريريريريريابع وريريريريريَ وٕافريريريريريٗع أرريريريريريزٝ

رشق ٛالمنٗن

كاملْٕ وث٦ي الذ ٙمل زٓ فٍا ٞبن كاٌريص
وّاٍعريريٛي بريريرييُج ٔرا ٓٞحٗريريريا٥ ٚبري ريدج وٍّريريريا ٔقريريريد
ح ّّّريريص ئريريا الؾجريري ٚ٦إرفريرياٞت رٔحٗجرياي ٔعريدج ّا
وعريريريرياّ٥ي حٗجريريريرياي لمّريريريريٗي الثٕرٖجريريريرئ ٛاجلىالٗجريريريريٛ
ٔاءٌضاٌٗ ٛعىٕواي ا جضريىصة راِ٣ريا الٍّدٖريٛ
بالؾريريبغ ٛا٧ر٦قٗريريٌ٧ ٛجّريريا ريريز ٝباجلىريرياه
ٔا٧رٔ ٦عّاُ لعىمرئ ٛاحريد ٔ ٚبريدعٕ ّا
الاجدٖدٖج ٛا الغعز هريزجّْة عمري ٜالّٕالريل
الغريريريريكمٗجٔ ٛالظاِزٖجريريريري ٛو٤كّريريريريدٚي عمريريريريٜ
املقريريريىُٕ ٔاملعريريرياٌ٘ الفكزٖجريريري ٛوعمٍريريٛي أٌجّريريريا
أكثريريريريز هضريريريريكاي بريريريريأ٧ساُ ا ريري ريزج ٚوٍّريريريريا
باملّٗجريريدٌ٧ ٚجّريريا ٔعريريدْ أُج طريريزاس فكتِريريا
أؽريريبح ٖباعريريد عريريَ فكريريز ٚالٍجىريريٕع احمل ريدجّ
الثابص الذّ ٙثجمْ عريعز الغجريوزَٖ "الغجريعز
العىّٕ"ٙ
مري رينج لّريريريل عاٟمريريريٌ" ٛريريرياسك" حاريريري ٜعريريرياً
" ً5171المّخى٘" ثي وبٍنصة لّل "اجلمأ"
بفزواُ صمواٌ٘ عثىاٌ٘ لاعز فٗىا بعريد
بمّبّريريا اجلدٖريريد "املٟ٦كريريرئ "ٛعلريريك بضريريريبل
ؽريريفاْ ريؿج أفزاِّريريا كائريريدٔٔ ٞالاريرييٌ٘ج
ا ا زكريرئ ٛاافريرياا الؾريريْٕ كريرييٌجّي
ٖ ٥مىضريُٕ ا٧را إعا وغريٕا ٔإعا يريدجثٕا
فيؽريريٕا ّي ٔاط٠ريرئٔ ٛاثّريريٖ ٥ٔ ٛافٕجِريريُٕ إ ّلريريا
عريريعزاي فاصانضريريٍصة العاٟمريري ٛالّمّريريل ٔ بٍجاريريْ
بغكن ّاٟي
ري ريري قريرياه "أ ريريد أبريريٕ أصريريعد" وٕفجريريناي
يثزِريريريريا بغريريريريعزا ٞرٔوٍوّٗريريريريٗ أعاٌريريريريل
ٍٖضريريريجىُٕ وريريريع طبٗعاّريريريا الٍفضري ريٗج ٛالريريرييت
دوَ ا ريشُ ٔالكابري ٛالمّريذَٖ جنريد ئىريا
ؽد ٝكبتاي ا وقىُٕ ٔ ٍّٗجاْ عريعزِا

عىٕوري رياي (ِريريريذٓ ِريريري٘ ٌريريرياسك عاعريريريّ ٛالمّٗريريرين
ِٔأٖريري ٛا٧مل ٔائاٟىريري ٛا الّبريريٕر ٌريرياسك
الريريريرييت ريريريريد ا املضريريريريا ٞؽريريريريدّٖاي ٔ ريريريريد ا
ا ريريشُ إئرياي ٔ ريريد ا املريريْٕ أرريريتاي وريري٦عاي
ٔإٌّريريرياعاي ٌريريرياسك الغريريرياعز ٚالريريرييت هغريريري٘ ا
عٍريرياسٌ ٚفضريريّا ٔ ريريد ا ك رينج لفظريري ٛوريريَ
لفظا ّريريا قريري"اي ةمريريي ٔفجريريزاي جلريريز ٗريريص
ِريريريذٓ ِريريري٘ ماّريريري٘ وريريريع رٔواٌوّٗٗريريري" ٛعريريرياُ
كٗريريريريرياط" الٍاٟنريريريريرئٌ ٛفضريريريريريٗ " ٛلريريريريريَ بريريريريريٕ"
الضريريريريّٕأٙج ٔعدوٗجريريريري" ٛإلٗريريريريْٕ" ابريريريريأٙ
ٔ ريريريريرييوج ْ٦الغريريريريريعز املّجريريريريريز ٙالؾريريريريريٕفٗٛ
ٔ كٍٗريريريك الغريريريريعز الاؾريريريريٕٖزٔ ٙلكٍجّريريريريا
ظريريريرين عمريريريري ٜالريريريريزغي وريريريريَ علريريريريك يافظريريريريٛ
بغخؾريريٗاّا املضريرياّمٔ ٛبوابعّريريا ابريرياـ
املاؾن بٍٗريابٗع اءئرياً الؾرياّق ٛا ٌفضريّا
ا ٖدهج عم ٜومكاّريا الغريعزٖج ٛا٧ؽريٗمٛرت
ٔ ّٕه ِ٘ عَ ٌفضّا (كٍصب وٗجال ٛلمعشلٛ
وٍذ طفٕليت بضبل إحضاص٘ با٥را٦
عَ صاٟز البٍرياْ وريَ عٗمري٘ ٔعلريك بضريبل
كثريريز ٚاملوالعريرئ ٛيبجريري ٛالغريريعز ٔالغٍريرياٞ
ٔاجلدٖجريرئ ٛقمّريري ٛالكريري ً٦بٍٗىريريا كريريَج ِريريَج
اِاىاوا َّج امفٖ ٥ٔ ٛعبيُ بالفَج ٔكريَج
كثتاْ الكٖ ٥ ً٦ضكنت أبريداي ٔكرياُ
ِذا ٖؾدوأ كٍصب أعاريشئي لكري٘ أقريزأ
ٔأٌظي الّؾاٟد ٔكثتاي وا كٍص أقِ ا
ا دّٖريري ٛابمفٗجريري ٛلبٗاٍريريا ٔأغٍجريري٘ لضريرياعاْ
حملىريد عبريد الِٕريا ٔأً كمثريًٕ فاّريٕه
لريريريري٘ عىجريريريرييت (إٌجريريريريك ّقريري ري ٍِريريريريا غٍريري ريٗجَ
ٔ عبريريريريدَٖ ا٧عريريريريجاررت ٔبعريريريريد ريريريريزّجّ ٔافريريريريع
ٔالدِا عم ٜعمّىّا العريّٕ عمريٖ ٜريد الفٍجرياُ
"عبريريد اجملٗريريد حٗريريدر" ّريريٕه "كٍريريص أعمريطب
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ا ؽِج العريّٕ وضرينٕرٔ ٚكرييٌج٘ أصرياىع
إىل ؽريرئ ٚ٦كريرياُ ّاريريد حضجريري٘ املٕصريريّٗ٘ج
ٔوِٕبيت الظاِزّ "ٚؾد أصااع املٕصريّٜٗ
لكٍجريريريريْ كريريريرياُ راٟفريريرياي أُ ةريريريريزفأ حبجريريريري٘
لمغعز عَ املٕصّٗا ِٔذا وا حدث بالفعرين
فيٌريريريا الٗريريريًٕ وعزٔفريريري ٛكغريريرياعزٔ ٚلريريريٗط لريريري٘
ؽْٕ وعريزٔ ا املٕصريّٗ ٜوريع أٌجريأ حاريٜ
الٗريًٕ وريا سلريص أعريريش لٍفضري٘ أغرياٌ٘ ٔأ ريرياُ
"يىريد عبريد الِٕريا " ٔ"أً كمثريًٕ" ٔ"فريريتٔس"
ٔ"عبد ا مريٗي حريافو ٔجنريأ "ٚا صريَ 57
اعاريريريري"ْب العشلريريريري ٛفقريريريريٗم ٛالغريريريرياعز ٔحزٖجريريريريٛ
لإلٌضاُ ٌٔبذْب اجملاىع وٍوٕٖ ٛعمٌ ٜفضري٘
حاريريري ٜصريريريَج الريريريث٦ث حٗريريريث بريريريدأْ أكريريريريُٕ
ؽداقاْ ٔأرامط بالٍاظ
دفر ّير ييَ سقنّيير يف سٖيرد ٚال ييّش اذتيشّ
" اٗذ ٚالتّايٗم:"ٛ
ّريريريٕه ا إحريريريد ٝرصريريرياٟمّا املضريريريوّزٚ
باريريريارٖس ٔ ً5412 / 55 /57املٕعجّريريري ٛإىل
رٟٗط يزٖز جممّ" ٛالّمي اجلدٖد" ا٧صريااع
"عٗض ٜالٍاعٕر "ٙدافع فّٗا عَ حّّّا ا
الضجريريبع ٔرٖريرياّ ٚالغريريعز ا ري جز ( ٔأٌريريا أعمريريي
أُج بريريريدر عريريرياكز الضريريريٗا بريريريدأ ةريريريأه ا
إ ريريريا وٍريريريذ صريريريٍ ً5411 ٛأُ تريريري" كريرينج
إٌضريرياُ أٌجريريْ ِريريٕ الريريذ ٙبريريدأ ا زكريرئ ٛأٌجريريأ
لضص إلّا ابعرئٖ ٛضرييلٌْٕ وريا الريدلٗن عمريٜ
ِذٓ الدعٕٝ؟ فٗجٗبّي هج ٛوٍّعري ٛواريٜ
ؽريريريريريدر ّٖريريريريريٕاُ عريريريريريظاٖا ٔروريريريريرياّ؟ ا صريريريريريٍٛ
 ً5494ألريريريٗط كريريريذلك؟ حضريريريَ حضريريريَ
لّريريد ٌبغريريزْة لريري٘ قؾريريٗد ٚح ريزج ٚالريريٕسُ قبريرين
علريريك بضريريٍا كريرياوما ٔعلريريك ا ّٖريريٕاٌ٘
011

أ٧جه "أسِار عابم "ٛعٍدوا ٖ"س ّٖٕاٌريْ ِريذا
ٖٔريريريدلّّي عمريريري ٜقؾريريريٗد ْ "ِريريرين كريريرياُ حبجري رياي"
ٖؾري ريدجقٌْٕ فّريريريذا ّلٗريريرين قريريرياطع ٔلكري ريَ
الشوٗن صايْ اهلل عم ٜكنج حاه ٍٖضريٜ
أُج الّؾاٟد كريثتاي وريا ٍغريز ا الؾرينِ
قبريريرين عّريريريا ا ّٔأٖريريريَ ووبٕعريريرئِ ٛريريريٕ ٥
ٖعمريريريي عمريريري ٜاءطريريري ٦أُج قؾريريريٗد ٘ ا ري ريزجٚ
"الكٕلتا" املٍغٕر ٚا "عظاٖا ٔرواّ" قريد
ٌبغزْة ا عدّ كإٌُ أ٧ه عاً ً5491
ا بريريريتْٔ ا جممريريري ٛالعزٔبريريري ٛالريريرييت كريريرياُ
ٖؾريريريريريريريريريد رِا ا٧صريريريريريريريريريااع "يىريريريريريريريريريد عمريريريريريريريريري٘
ا ٕواٌ٘" رت
ٔ اريريابع الريريدفان عريريَ وٕقعّريريا الزجٖريرياّٙ
ا حٕارِريريريا وريريريع اءع٦وريريري٘ املؾريريريز" ٙعبريريريد
العريريرياه ا ىاوؾريريري٘" جمٗبري ريٛي عريريريَ صريريري٤الْ
ٍِرياك وريَ ٖعاري"ك الزجاٟريد ٚأ٧ىل زكريٛ
الاججدٖريريريد ا عريريريعزٌا املعاؽريريريز ٍِٔريريرياك وريريريَ
ٍٖكريريريز عمٗريريريك ّٔر الزجٖريريرياّ ٚفىريريريا رأٖريريريك ؟
ّٕه (عٍريدوا ٌظىريصب قؾريٗد" ٚالكريٕلتا"
ِٔ ً5491ريري٘ أٔجه قؾريريٗد ٚح ريزج ٚلريري٘ ٔقريريِ
أب٘ امل٤رجخ اّٖ٧ل ؽرياّ املٟ٦كريٖ ٛضريخز
وٍّا ّٖٔريشأ بّريا ٖٔاٍبجريي بيٌجّريا لريَ ّريع وٕقريع
الّبريريريٕه وريريريَ ٌفريريريط أٙج قريريريار ٢عزبريريري٘ ٔقريريريد
أعباريريْ ا يريريد أُ قؾريريٗد ٘ مريريك صريرياّمل
ؽريريريفن ٛعدٖريريريد ٚا الغريريريعز العزبريريري٘ ٌ٧جريريريأ
كٍريريص عريرياعز ٚبريرييٌجأ ٔؽريريمصب إىل أصريريمٕ
عريريعز ٙبريرياِز عدٖريريد ع ٙأِىٗجريري ٛبالغريرئ ٛمل
أكَ إع عاك أعريز أُج ِريذا الغريكن قريد
صبّْ إرِاؽرياْ لريد ٝطاٟفري ٛوريَ الغريعزاٞ
ٌظريريريي كري رينج وريريريٍّي قؾريريريٗدٔ ٚاحريريريد ٚلريريريذلك
كابري ريصب هثريريري٘ املعٍريريريُٕ بري ريري"حزك ٛالغريريريعز

رشق ٛالمنٗن

ا ريزج ا العريزا " ٌٔغريريز ْ ا جممّري ٛاّٖ٧ريريل
المبٍاٌٗري ٛعريريي ٔ ً5419قمريصب فٗريريْ إُج وٕلريريد
الغعز ا زج كاُ ا العزا ٔوٍريْ سحريِ
إىل صاٟز أقوار العامل العزبري٘ أوجريا عريعزٙ
ا ريريريزج الريريريذ ٙبريريريزس ا جمىريريريٕعيت "عريريريظاٖا
ٔروريرياّ"  ً5494فّريريد لفريريص اٌ٧ظريريار فريريريٕراي
ٔقاوص حٕلْ وعريارك فريارٖ ٛا الؾجرينِ
بن إ جٌريْ وريا كرياّ ٖؾريدر حاري ٜبريدأ الغريعزاٞ
الٗريريريافعُٕ ٖضريريرياجٗبُٕ لريريريدعٕ ٘ ٍٖٔغريريريزُٔ
قؾاٟدِي ا زج ٚأ٧ىل ٔقد ٔفع كريثت
وٍّي عمّٗا إِداٞاْ إىل "ٌرياسك املٟ٦كري"ٛ
ِٕٔ أوز ٖثبص أٌجّريي أصريّىٕا بالغريعز ا ريزج
وٍجريري٘ أٌريريا  ٥وريريَ الريريذَٖ صريريبٌّٕ٘ ٍِٔريرياك
أٖقريرياي أٌٍجريريري٘ أٔجه وريريريَ أرجخ زكريريري ٛالغريريريعز
ا زج ٔحأه ٔفع عزٔا وفؾجم ٛئريا ٔأٌريا
أٔجه وريريَ كاريريل عريريَ ا٧صريريبا ا٥عاىاع جٗريريٛ
اليت حاجىصة مّٕرِريا ٔأٔجه وريَ ٔعجريْ ال جٍّريد
إلّٗا كنج علك ا كااب٘ "ققرياٖا الغريعز
املعاؽريريز"  ٥بريرين إُج اؽريريو ٦الغريريعز ا ريزج
ٌفضْ كاُ وَ ٔفع٘ أٌارت
لكَج "ٌاسكاي" رمّريص بغريعزِا عاملرياي
اف افريريٗاي عا ٗجريرياي ّٖريريريًٕ عمريريري ٜالٗريريرييظ ٔا٧مل
ٔالغزبٔ ٛالعٗػ ا املاف٘ ٔصجٍصة ٌفضّا
فْٗ ِٔذا ٖ ٥اٍاصل وع ّعٕ ّا لماججدٖريد
ّٕه
صري ريزة بٍريريريا حٗثىريريريا ٖزٖريريريد لٍريريريا اجملريريريْ
ِريٕه صريريز ا ِريذا الٕعريريّٕ ا ريريشَٖ
لريريريريَ ٍريريريرياه ا ٗريريريريا ٚوٍجريريريريا فّريريريريد عب
ٌريريريريريا أصريريريريرياِا ا عىزٌريريريريريا املغبريريريريريُٕ

ٔروٍريريريريريريريريريريا أحشاٌٍريريريريريريريريريريا فؾريريريريريريريريريري"ٌا
ٔغريريريريداي وغريريريريز ا٧صريريريرئ ٜالغريريريريجُٕ
ٔغريريريريريداي ٍقريريريريريل الريريريريريدوٕن ٔ فٍريريريريريٜ
فري ريجج ٛاملريريريٕ ا عىٗريريريع الضريريريكُٕ
مل بع ثٕر ّريا فريىَ حريدج الغريعز برين
اواريريري جدْة إىل الّقريريرياٖا اءٌضريريرياٌٗ ٛعىٕوريريرياي
ٔعريريغماّا قق ريٗج ٛاملريريزأ ٚرؾٕؽ ري يا لاؾريريبح
ؽريريْٕ المّريريٕا ٘  ٥ؽريريْٕ ئريري جَ ٔومريريريّىاَّج
بغخؾريريريٗاّا املضريريرياّمّٔ ٛكاابا ّريريريا اّ٧بٗجريريريٛ
ٔا٧كاّّٗج ٛالغٍٗج ٛاليت فٕجقص فّٗريا عمريٜ
بٗ٠اّريريا الذجكٕرٖجريري ٛالريرييت ةكىّريريا الزعريرياه
ٔالاّالٗد احملافظ ٛا عاً  ً5412ألّريصة
ٌريرياسك املٟ٦كريري ٛيافريريز ٚعزٖ٠ريري ٛا ٌريرياّٙ
ا٥يريرياّ الٍضريريا ٟ٘بعٍريريٕاُ املريريزأ ٚبري قوريريأ
الضريريمبٗٔ ٛا٧رريري ٦طالبريريص فّٗريريا املريريزأ ٚبريرييُ
انري ريزجر وريريريَ ركِّٕريريريا ٔصريريريمبٗجاّا واندجٖريريريٛ
بذلك الٍظاً ا٧بٕ ٙالضاٟد ا ٔطٍّا ٔا
قؾٗد ّا "لغضرين العريار" ٔ ع جزفريص ملٕفريٕن
عزّ ٛالغز اليت حظٗص حٍّٗا باِاىاً
ٔصريريرياٟن اءعريريري ً٦العاملٗريريري ٛكىريريريا صريريرياِىص
ٌريريريرياسك بايصريريريريٗط عٗجريريريري ٛلمٍضريريريريا ٞالمريريريريٕا ٘
ٖعارفريريريريَ الريريريشجٔا وّ جدوريريريري ٛبريريريريذلك املريريريري٦ع
لمريريريريريريٕا ٘ ٖزفقريريريريريريَ اٌ٥ؾريريريريريريٗان لمىجاىريريريريريريع
ٔ ّالٗدٓ ّريٕه الكا بري" ٛحٗريا ٚعريزار "ٚا
كاابّريريريريريا "ؽريريريريريفناْ وريريريريريَ حٗريريريريرياٌ ٚريريريريرياسك
املٟ٦ك( "ٛبمب وَ أوز ٌفٕرِا وَ الريشٔا
أُ عريريريريريريكّمص ا الٍؾريريريريريريِ الثريريريريريرياٌ٘ وريريريريريريَ
ا٧ربعٍٗريريرياْ عٗجريريريري ٛفريريريد الريريريريشٔا فريريريىجص
أراّريريريا "إحضريريرياُ" ٔالّاؽجريريريّٖ" ٛريريريش ٙا٧وريريريت"
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ٔأراّريريا "ٌعى ريصة" ك ريَج ٖمريرياّ ا البٗريريص أٔ
ٖاىغج ري عمريري ٜعريرياطّ" ١عمريري "ٛقريريز عريريارن
"أبريريريٕ قريريرئ "ً٦بمضريريريَ ٍِريريرياك عمريريري ٜوّعريريريد
ٖٔان ريدجثَ عريريَ الضريريٍٗىا ٔا٧فريرئ ً٦ا٧غريرياٌ٘
ٔالكاريريريل الريريرييت قزأٌّريريريا أوجريريريا وغريريرياعزَِج
الدارمٗجريريري ٛفكري ريَج ٖمريريريشوَ الؾجريريريىص حٗائريريريا
ٌ٧جّا وَ ا٧صزار اليت ٍٖبغ٘ أُ ظنج ّفٍٗٛ
ا عىريريريع الريريريٍفطرت لكٍجّريريريا شٔجعريريريص عريريرياً
 ً5475بضريريَ ٔ 24رسقريريص بابٍّريريا الٕحٗريريد
"بريريريريريزا "  ً5473كىريريريريريا كاٌريريريريريص ريريريريريدعٕ
لمبضاطٔ ٛعدً الشٍٖٔ ٛالا"ج ٔالإعجْ ،ريٕ
ريرياه وريريَ ٌريريٕن رريريز ِريريٕ ( ريرياه ٍٖبريريع وريريَ
الريريريزٔ الكريريريبتٔ ٚالريريريذَِ ا ريريريزج ٔالّمريريريريل
ريرياه ابمريريع الكريريزٖي
الٍريريابض الزقٗريريع
ٔالعذٔبريريرئ ٛابغريريريٕن هلل ٔالٍشاِريريرئ ٛكريريري"
الٍفط ِٔذا اجلىاه  ٥ع٦ق ٛلْ بريامل٦بط
ٔا مّريريريا ٌ٧جريريريْ ٖاريريرييلّع عمريريرئ ٜعريريريْ كريريريزٖي
ٔعٗريريُٕ حٍريريُٕ وعوريريأ ٚٞأوريريا الاريرييٌجع فىريريا
أ فّْ ٔوا أعدج إع٥لْ لزٔ اءٌضاُرت
قاه عٍّا الغاعز الفمضوٗأ " ريٗح
الّاصي" " ٌرياسك املٟ٦كري ٛزكٗبري ٛلغٕ جٖريٛ
ٔعريريعزٖج ٛإٌضريرياٌٗج ٛفزٖريريد ٚحٗريريث اصريرياواعصة
الغاعز ٚأُ عرين البٍٗري ٛالفٍٗجرئ ٛاملٍاررياْ
الغريريريريريعزٖجٔ ٛالؾجريريريريريٕر ٔاءحضاصريريريريرياْ بريريريريريدٔ
مب٦وريريريح عدٖريريريد ٚغريريريت ّمٗدٖجريريري ٛكىريريريا ِريريريٕ
واعريريريريار عمٗريريريريْ كىريريريريا ا ّٖٕاٌّريريريريا أ٧جه
"عاعّ ٛالمٗن" ّٕه ا قؾٗد" ٚأٌا"
(المّٗن ٖضيهب وريَ أٌريا أٌريا صريزجٓب الّمريعب
العىٗعب ا٧صّٕ ب أٌا ؽىابْ املاىزج بّ قٍجعريصب
كٍّريري٘ بالضريريكُٕ ٔلفف ريصب قمريريأ بريريالظٍُٕ
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ٔبّٗريصب صريرياِىٍِ ٛريريا أرٌريٕ ٔ ضريرييلأ الّريريزُٔ
أٌا وَ أكريُٕ؟ ٔالريزجٖح ضرييه وريَ أٌريا أٌريا
رٔحّا ا تاُ أٌكزٌ٘ الشواُ أٌا وثمّا
ا  ٥وكاُ رت لّريد أكضريباّا قؾريٗد ّا
"الكريريريٕلتا" عريريريّزٔ ٚاصريريريع ٛعمريريري ٜوضريريريإٝ
الٕطَ العزب٘ ٔكاٌريص قريد كاباّريا رييثجزاي
بالٕبا ٞالذ ٙحؾريد  ٥ا٧رٔا وريَ أبٍرياٞ
وؾريريريريز ٔغمريريريريل عمّٗريريريريا الوّريريريريابع ا ريريريريدٖث
ٔاءّٖريريريان املخامريريريِ ٔصريريريزعاُ وريريريا ٍاقمريريريّا
املّاىجريريريُٕ ٔالّريريريزأ ٞقريريريد فاعمريريريص عاّٟريريرياّي
الغريريعزٖج ٛوعّريريا لااريريٕاىل بعريريدِا قؾريرياٟدِا
ا٧رريريز ٝعمريري ٜريريط ِريريذا اءّٖريريان الغريريعزٙ
اجلدٖد ٔوَ ّٖٕاٌّريا أ٧ه "عاعريّ ٛالمٗرين"
ٌّاوِ وريَ قؾريٗد ّا الرييت يىرين العٍريٕاُ
ٌفضْ وا ٖم٘ (م ً٦المٗن ٖا طأ ٙأحريشاُ
الّمريريريريٕ اٌظريريريريز ا ُ٩فّريريريريذا عريريريريبح بريريريرياّٙ
الغجريريرينٕ عريريرياٖ ٞضريريريع ٜيريريريص أصريريرياارك
كريريالوِّٗ الغزٖريريل حريرياو٦ي ا كفّريريْ العريريّٕ
ٖغٍج٘ لمغٕٗ لٗط ٖعٍْٗ صكُٕ المّٗن ا
الريريٕاّ ٙالكٗ٠ريريل ِريريٕ ٖريريا لٗريرين فاريريا ٚعريريّد
الٕاّ ٙصزاِا أقبرين المّٗرين عمّٗريا فيفاقريص
وّمااِريريا ٓ ٖريريا لٗريرين ٖٔريريا لٗاريريك ريريدر ٙوريريا
وبٍاِارت
ِٔريريريا ِريريري٘ عريريريّٕ ا وّريريرياهٍ وٍغريريريٕر ا
جممّ" ٛائ٦ه"  ً5412عٍٕاٌْ "أٌا ٔالغجريعز
ا زج" لمايكٗد ٔالدجفان مبزٌٔٛخ أك" عريَ
زباّريريريا الزجاٟريريريدّ ٚريريريٕه (ٔالٕاقريريريع إٌٍجريريري٘
كٍ ريصب ا علريريك الٕقريريص قريريد وٍ ريصب إّاٌ رياي
راصريريريريخاي بريريريرييٌجأ لريريريريٕ مل أكريريريريَ قريريريريد بريريريريدأْب
حزكريريري ٛالغريريريعز بالريريريدعٕ ٚالز ٗريريري ٛإلّٗريريريا
 ً5494ا وّ جدوريريريري ٛجمىريريريريٕعيت "عريريريريظاٖا
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ٔروريرياّ" لكرياُ بريريدأِا سوٗمريري٘ "بريريدر عريرياكز
الضريريريٗا " ر ريريريْ اهلل ٔلريريريٕ مل ٌكريريريَ أٌريريريا
ٔبريريريدر قريريريد بريريريدأٌاِا لكريريرياُ بريريريدأِا عريريرياعز
عزب٘ رز غتٌارت
لعريريرين فقريريريٗم" ٛالضريريريٗا " عمّٗريريريا عٍريريريد
الٍّريرياّ أٌجريريْ م رينج ٔفٗج رياي لمغريريعز ا ري جز فٗىريريا
ا جّي"الٍّريريريرياّ ٌاسكريري رياي" بيٌّريريريريا ار ريري ري جدْة عريريريريَ
الغريريريعز ا ريريريز ا كاابّريريريا "ققريريرياٖا الغريريريعز
املعاؽريريز" ٌ٧جّريريا ي ريدجثصة عريريَ عٗريريٕ الغريريعز
ا ريريريريز ّٔعريريريصة إىل العريريريريّٕ ٚلكاابريريريري ٛعريريريريعز
الغجريريريريريوزَٖ و٤كّريريريريريدٚي علريريريريريك ا وّ جدوريريريريريٛ
ّٖٕاٌّريريريا "عريريريجز ٚالّىريريريز" ّ ً5474ريريريٕه
(ٔإٌج٘ لعمريّٖ ٜري وريَ أُج ٗريار الغريعز ا ريزج
صريريريريٗإقِّ ا ٖريريريريًٕ غريريريريت بعٗريريريريد ٔصريريريريتعع
الغريريريريريعزا ٞإىل أ٧ساُ الغريريريريريوزٖج ٛبعريريريريريد أُ
رافريريٕا ا ابريريزٔ عمّٗريريا ٔا٥صريرياّاٌ ٛبّريريا
ٔلٗط وعٍريِ ٜريذا إُج الغريعز ا ريز صريٗىْٕ
ٔإ ّريريريريا صريريريريٗبّ ٜقاٟىريريرياي ٖضريريريرياعىمْ الغريريريرياعز
لريريريريبعض أغزافريريريريْ ٔوّاؽريريريريدٓ وريريريريَ ُّٔ أُ
ٖاعؾجريريريريريريل لريريريريريريْ ٖٔريريريريريري ك أ٧ساُ العزبٗريريريريريريريٛ
اجلىٗمٛرت
أعمٍريصة ٌريرياسك املٟ٦كريري ٛرعٕعّريريا عريريَ
ِريريذا المّريريُٕ الاججدٖريريدٔ ٙقؾريريزْ وريريا كريرياُ
فعٗمٗج رياي وٍريريْ عمريري ٜوريريا اٌريرياظي فعٗمريرئ ٛاحريريدٚ
واجضريريريريريعٔ ٛاعريريريريري طصة كاابريريريريري ٛالّؾريريريريرياٟد
العزٔفريريريٗ ٛاملعزٔفريريرئ ٛعريريريز ِريريريذا ا٧وريريريز
باصي " ٕبٌ ٛاسك املٟ٦كٍِٔ "ٛريا صريٍعو٘
ٕععرياي ٧صريريمٕبّا الغريريعز ٙاجلدٖريريد بإٍٖريريع
الريريٕسُ ٔالّافٗريريّ ٛريريٕه ا قؾريريٗد" ٚأغٍٗريريٛ
ا ٗا "ٚفىَ ّٖٕاٌّا "عجز ٚالّىز"

إعا صريريريريرييلٕا ا غريريري ريدخ عريريريريريَ ِٕاٌريريريريريا
ٔ،ريريريريريَ ريريريريريزا وريريريريريع الريريري ريذجكزٖاْ
را بٗريريريريريريريريريريريريريريريريريبّي العريريريريريريريريريريريريريريريريريابزُٔ
بيٌجريريريريريريريا وزرٌريريريريريريريا بّريريريريريريريذ ٙا ٗريريريريريريرياٚ
ٔقريريريريريريريريرياه ئريريريريريريريريريي قاٟريريريريريريريريرين إٌجٍريريريريريريريريريريا
عريريزبٍا ا٧صريري ٜا ثٍاٖريريا الكريرئ٤ظ
ٔإُج اباضريريريريريريريرياوا ٍا كريريريريريريريريَج لٌٕريريريريريريريرياي
ٖغمّريريريريريريِ عريريريريريريٗ٠اي طٕ ريريريريريريْ الٍجفريريريريريريٕظ
فىريريريريريريريَ صريريريريريريريٕ تريريريريريريري"ِي أٌجٍريريريريريريريا
عريريريريزبٍا العذٔبريريريري ٛحاريريريري ٜصريريريريكزٌا
ٔأٌجريريريريريريا ومكٍريريريريريريا فريريريريريريٗا ٞالٍججريريريريريريًٕ
ّٔعمريريريريرئ ٛالفجريريريريريز فٗىريريريريريا ومكٍريريريريريا
ٔأٌجريريريريريا عزفٍريريريريريا ا ٗريريريريريا ٚار عاعريريريريرياي
ٔفٗقريريريريريريريريري رياي ٔأغٍٗريريريريريريريريري ريٛي رالريريريريريريريريريريريدٚ
عزفٍريريريريا الغريريريريزاً الزقٗريريريريع اجلريريريريب
ٔعقٍريريريريريريريريريريريا لٗالٗريريريريريريريريريريريْ الضجريريريريريريريريريريرياِدٚ
ٔكريريريرياُ الٕعريريريريّٕ صريريريريخ٘ج الٗريريريريدَٖ
فريريريريرييعوِٕ ٜاٌريريريريريا فريريريريريٗا ٞالّىريريريريريز
ٔلريريريريريريريريريريريِج رٗاٍ ٥ريريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريريالعبت
ٔوريريريريري ريدج عمٍٗريريريريريريريا مريريريريريريري٦ه الغجريريريريريريريجز
ّٖٕهب "ّٖفٗد ربزس" الغجاعز ّٖ ٥ريٕه
ا ّّٗريري ٛا زفٗجريري ٛعري ريريَ العريريامل ا ّّٗريري٘
غت إٌجْ ّٖدجً ؽريٕر ٚلعريامل وثريال٘ ٖضرياثتٌا
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كريريريري٘ ،ريريريريأه أُ ٌضريريريرياٍاجْ ا صريريريريمٕكٍا
ِٔ َ،ذا وا ٌزآ ا ععز الغاعزٌ ٚرياسك
املٟ٦كريري ٛكىريريا ّريريٕه "فمٗنريري ٛحضريريَ" وريريَ
رريريريري٦ه ريريريريزبيتج "ا٧وٕوريريريرئ ٛالفّريريريريد" ففريريريري٘
جمريرياه ا٧وٕوريري ٛكاريريل قؾريريٗد ّا "أغٍٗريريٛ
لوفم٘" وباد ٟٛباكزار "واوا واوا واوا"
كىنألريريريري ٛل غٗريريريريل ٔحٗريريريريدِا "بريريريريزا " ا
الٍجريريًٕ فاؾ ريٕجر الٍريريًٕ كيٌجريريْ كريرياٍٖ َٟاظريريز
رمِ الزبٕ ٚأٔ ا مي لْ عٍاحاُ ٖوتاٌريْ
،ريريريٕ الٍجىريريرئ ٛالٍجىريريري ٛئريريريا عريريريفآ ّبمريريريْ
ٔيفّشٓ عم ٜالمّعل وعّا (وا وا واوا واوا
واوريريا "بريريزا " ا مريريٕ المثغريريٍٖ ٛريريٕ ٙالٍٕوريريا
ٔالٍريريًٕ ٔرا ٞالزبريريِٕٗ ٚجريريي حمىريريا ٔا مريريي لريريْ
أعٍنريري ٔ ٛزقريري ٜالٍجىريريا ٔالريريٍجي لريريْ عريريفٛ
ٔيلج المّثىريا ٔالمّريثي صريٕٗقو طفمري٘ واوريا
واوارت
أوريريريا زبريريري ٛالفّريريريد فاضريريرياعٗدِا وريريريَ
رريريري٦ه ريريريان ؽريريريْٕ أوجّريريريا الغريريريج٘ ٍٖغريريريد
الغريريريريعز عمريريريري ٜعّريريريرياس الاجضريريريريجٗن فاضريريريرياعٗد
عريريٕقّا ئريريا ِٔريري٘ الريرييت فّريريد ّا إثريريز عىمٗريريٛ
عزاحٗريريري ٛا لٍريريريدُ أعزٖريريريص ئريريريا ا الريريريزأظ
ٔفغريريريمصة ٔفّريريريدْ وعّريريريا أواٌّريريريا الري ريدجارم٘
فاانريريريريريريريٕه الّؾريريريريريريريريٗد ٚبوزّٖريريريريريريريريٌ ٛريريريريريريريرياسك
الزٔواٌاٗكٗريريريري ٛإىل قؾريريريريٗدٖ ٚاجضريريريريع فّٗريريريريا
الزثا ٞلٗكُٕ رثريا ٞعاورياي ٖغريىن كري٦ي وريَ
ّريريريريٕه
أ ً٧الريريريريٕطَ الضريريريريمٗل فمضريريريريو
(جبٍريرياح وريريَ حزقريٛخ ٔحٍريرياُ ؽريريْٕ أوجريري٘
أ ريري ٜعابّريرياي وريريَ ٔرا ٞالشوريرياُ وريريَ ٔرا ٞوريريدج
الٌّ٦اٖري ٛوريَ عريزفاْ وكرياٍُ رمريِ أفريريع
ر٣أ ٙرمِ العٗاُ ٔرا ٞحواً املريشارن
وَ عوػ اءٌضاُ ا صّٕه فمضو ا
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لٗمريريريريريّا الضريريريريريّزاُ ٔرا ٞحّريريريريريٕه القجريريريريريبا
ٔعدار العذا رت
ِكذا انٕجه "لٍدُ" ودٍٖ ٛالقريبا
الغجريفِٗ ٔحمريريي ا ريامل إىل وااِريري ٛرواّٖريريٛ
ٔودٍٖريريريري ٛفريريريريزا  ٥ضريريريريّ٘ العوريريريرياؼ غريريريريت
كريريرئ٤ظ الغريريريريزا ّريريريٕه (وريريريريَ وااِريريريرياْ
لٍريريدُ حٗريريث الريريدعٔ ٜالريريدراُ عامثريرياُ
عم ٜؽدرِا عامثاُ ٔعم ٜق"ِا ٖريٍنأ
كٕكباُ ٔ ز ج عم ٜحشٌريْ ٔرّ رياُ ا
وااِاْ لٍريدُ حٗريث الضريٌٍٕٕ ّريْٕ ٔةٗريا
الغريريريزا حٗريريريث كٍجريريريا عواعري ري يا إىل عريريريفٛ
ا٧كٕا فضبٍّٗا الضجزا رت
ٔمل ٖكريريَ وريريْٕ ا ً٧يريريدّٔاي ٔحالريريٛ
فٗشٖا ٟٛٗاٌاّص ٔحضل بن ّاٟي الاجكريزار
عريري" كاوريرين ابريرياـ بالعريرياً فّريري٘ هريريْٕ
ا الّريريريدظ كري رينج ؽريريريبا بٗريريريد الغاؽريريريب
ٔ ثخٍّا اجلزا ا ٌابمط فا ِ٘ ً٧الٕطَ
ٔالّقري ريٗجِٔ ٛريريريذا وريريريا وٍريريريص بريريريْ الغريريرياعزٚ
ّٕه (كنج ًٖٕ هريٕ ا الّريدظ كرينج
ؽريريبا ّٖامٌٕريريك ٍّريرين أربريريار وٕ ريريك صريريّٕ
الزٖا ضّو عّٗد ٚا الغعا الّزٖبٛ
ٔالوزقريريريرياْ البعٗريريريريد ٚزقريريريريدَٖ قجريريريريبٛي
بريريريدوا ٞالّؾريريريٗدّ ٚعري ري بٍريريريابمط وثخٍريريريٛ
باجلزا ٔ ّى مىي ٝعزٖدٚرت
ِكريريريريذا حٕجلريريريريص الغريريريرياعز ٚفّريريريريداٌّا
الغخؾريري٘ ٧وجّريريا إىل فّريريداُ إٌضريرياٌ٘ عريرياً
ومريرياني بّقريرياٖا العريريز ا ّّٗٗجريريّ ٛريريٕه
(ٖٔؾريريريريريريت الظريريريريريري ً٦وغريريريريريرياعن ٓ أوجريريريريريري٘
ٔ ضريريرياّبم ٖريريريًٕ ٌؾريريريز ٔرؾريريريل ٔفريريري٘ٞ
اجلب عزب٘ اجلداٟن عزبري٘ اجلريداٟنرت
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ٌٔغريريريريريريزْة قؾريريريريريرياٟدِا حريريريريريريٕه "فمضريريريريريريو "
بدٖٕاٌّا "لمؾجٔ ٚ٦الثٕر"ٚ
كريريثتاي وريريا كاٌريريص ضريريىع وريريَ أوجّريريا
الريريرييت ٕفّٗريريريص ّٔبفٍري ريصة ا "لٍريريريدُ" ِريريريٕاعطا
حريريريٕه املريريريْٕ بضريريريبل وٕقفّري ريا وريريريَ الّقري ريٗجٛ
الفمضريريوٍٗٗج" ٛإٌّريريي صريريّٗامٌٕأ ُ٧ج عريريعزٙ
كمّْ حز عم ٜإصزاٟٗن ٔالؾريٌّٕٗٗج "ٛثرييج
اريريريا حٗريريرياٚ
بريريريدأْ حالريريري ٛوريريريَ ا٥كا٠ريريريا
الغاعز ٚلدرع ٛأٌجْ أعز عمري ٜع٦عّريا
طبٗريريل ٌفضريريرياٌ٘ ٔقريريريد كريريرياُ علريريريك بداٖريريريٛ
إؽاباّا مبزا ا٧عؾريا الريذ ٙفرياقي ا
الٍؾريريِ الثريرياٌ٘ وريريَ الثىاٌٍٗريرياْ حاريري ٜأ جٌريريْ
كاُ ٖعّّٗا عَ الكااب ٛأحٗاٌاي
سا" ٞوع ذٔ ضذّ" جتشب ٛال ر شٌ ٚرصك:
مل ّاؾريريز اٌ٥اّريرياّاْ عمريري ٜالغجريريعزاٞ
ٔال جٍّريريريرياّ الاّمٗريريريريدٖج أٔ احملريريريريدث ٔإٌجىريريريريا
كاُ لعاٟماّا الزأ ٙعا ْ حٗث ٌز ٝرّّٔ
فعمّا آ كاابا ّريا الغريعزٖج ٛاجلدٖريد٥ ٚ
امريريريِ عريريريَ رأ ٙاملٍريريريأ ٟئريريريا ّريريريٕه ا
حدٖثّا عريَ اءبريدان الغريعز ٙحري كابريصة
قؾٗد ّا "الكٕلتا" اليت ٌبغزْة ا جممريٛ
"إٖ " ٦اءلك ٌٔٗ( ٛر٦ه صاعٔ ٛاحدٚ
اٌاّٗريريصب وريريريَ كاابريريري ٛالّؾريريريٗدٔ ٚركقريريصب
وضريريزعٛي إىل أرريرييت "إحضريرياُ" قم ريصب ئريريا لّريريد
كابريصب عريريعزاي امف رياي وريريَ حٗريريث الغريريكن
ٔصٕ ٖضبجل عريد٥ي كريبتايرت ٔحاملريا قريزأْة
"إحضريريريريرياُ" الغريريريريريعز أؽريريريريريبنصة وريريريريريَ أعريريري ريدج
ال ريدجاعى ئريريا بٍٗىريريا ّبجم ريصة أوجّريريا الغريريعز
ب"ّٔٔ ٚقالريصة ئريا وريا ِري٘ الّافٗري ٛا ِريذا
الغجريريعز إٌجريريْ ٖفاّريريز إىل املٕصريريّٗ ٜالغريريعزٖجٛ

ٔكريريذلك بالٍضريريب ٛلٕالريريدِا الريريذ ٙاٌاّريريدِا
ٔصخز وَ عّدِا املبريذٔه كىريا ٕقّريع ئريا
الفغن قا٦ٟي "لكرينج عدٖريد لريذج ٚغريت أٌجريأ
ٔعدْب عدٖد املْٕ لٗط لذٖذيا"
ٔبعد أُ عصة رأْٖ قالص لْ بٕفريٕ
ٔيد (قنة وا عري٠صا أُ ّريٕه إٌجريأ ٔاثّريٛ
وريريَ أُج عريريعز ٙصريريٕ ٖغٗجريريز رارطريري ٛالغريريعز
العزبريريري٘رت ٔقريريريد ي ّّّريريريص ٌبّٕ ٞريريريا ٔ زصجريريريس
ا ّريريريريريريا ا املغريريريريريريّد الغريريريريريريعزٙج العزاقريريريريريري٘
كٕاحريريد ٚوريريَ رٔجاّ الغريريعز ا ريزج "قؾريريٗدٚ
الافعٗم "ٛوريع ابري ٛوريَ الغريعزا ٞاملزوريٕق
"الضٗا البٗا ٘ بمٍد ا ٗريدر ٙعرياعه
طاقٔ "ٛبدأ ؽٗاّا ٖذٖع عزبٗجاي بعريد إؽريدار
ّٖٕاٌّٗريريا "عاعريريّ ٛالمٗريرين ٔعريريظاٖا ٔروريرياّ"
رغي أٌجّا ا البداٖ ٥ ٛقص وعارف ٛعدٖدٚ
ئريريريذا ا٧صريريريمٕ ا ٔصريريريط ثّريريرياا وريريريا ساه
ّمٗريريريريدٖجاي ٖريريريري٤وَ بريريريرياملٕرٔث الّريريريريدٖي ٖٔعاريريريري"
الاجزٖريريريريل رفقريريريرياي لماّالٗريريريريد الريريريرييت بريريريريل
احملافظريريريريري ٛعمّٗريريريريريا ّٖريريريريريٕه عبريريريريريد الّريريريريرياّر
اجلٍريريرياب٘ (لّريريريد ٔاعّري ريصة ٌريريرياسك املٟ٦كريريريٛ
صريريريريٗفاي عا حريري ريدجَٖ بريريريريالزغي وريريريريَ أُج البٗ٠ريريريريٛ
الفكزٖج ٛفانص ا٧بٕا إىل ا٥باكريار إلّريا
أُج الوابع احملافو لمىجاىع قىع الٍجشعرياْ
 ٕ،ا داثٛرت
ّٖريريريريريٕه الريريريريريدكإر "عريريريريري"اُ صريريريريريمىاُ
صريرينار ( "ٙعريريدج الغريرياعز ٚالعزاقٗريريٌ ٛريرياسك
املٟ٦كريري ٛوريريَ راٟريريداْ الغريريعز ا ريريدٖث ا
الريريٕطَ العزبريريري٘ ٖٔعجريريريل بّريريا الكريريريثت وريريريَ
عريريعزا ٞا داثريري ٛلكٌّٕريريا أٔجه وريريَ كاريريل
الغريريعز الاجفعٗمريري٘ ا ريزج املاى ريزجّ عمريري ٜالريريٕسُ
ٔالّافٗريريريٛرت ٔ ا أربعٍٗٗجريريري ٛريريرييب الغجريريرياعزٚ
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الزجاحمريري ٛعريرياً  ً3111الريرييت أقٗىريريص ا أب ريٕ
مأ قاه الدجكإر "الؾكز" (أفريافصة
الغريريريرياعزٌ ٚريريريرياسك املٟ٦كريريريري ٛالكريريريريثت إىل
الغعز العزبري٘ ٌاٗجري ٛريزاكي كىجري٘ وريَ
املريريريريري٤ثجزاْ ٌ٧جّريريريريريا قارٟريريريريري ٛعىّٗريريريريريّ ٛريريريريريزأ
ائريريريريريريٕاوػ ٔ ّريريريريريريزأ املٕعجريريريريريريح ٔالغريريريريريريعز
ا٧عريٍأ ٔكاٌريص ّريريٕه إُج الغريكن وريريَ
املىكَ أُ ٖانريدجّ رريار املٕفريٕن ٌفضريْ
فالغعز ا ريزج أرريذ وكاٌريْ ا ا٧ربعٍٗرياْ
ٔٔقاّا فاجنريص زبريٌ ٛرياسك ٔأرريتاي إُج وريا
زكاريريْ ٌريرياسك ا يٌٗريريث الّؾريريٗد ٚبعمريريّا
ؽاحبِ ٛذٓ الاجزب ٛجبدارٚرت
ٖٔزٌّّ ٝاّ رريزُٔ بيٌجّريا ار ريدجْ عريَ
حزكاّا الاجدٖدٖجّٕٖ ٛه "ؽ ٦حضريَ"
ا ؽريرينٗف ٛالٍجّريريار حريريٕه ِريريذا الٍكريريٕـ
(لّد أغمّصة البا رمفّا إىل ا٧بد بعريد أُ
بّريريريا
اِمريريريّا العريريريامل بيصريريريزٓ ٔمل ٖعري ري
كزاٟدٚخ حّّٗٗجٛرت
ٔلعمّْ وَ املفارقاْ الغزٖب ٛأُج ٌرياسك
املٟ٦كٌ ٛفضّا بعد  31صٍ ٛأطمّص ثريٕرٚ
وقريريرياّج ٚلمغريريريعز ا ريريريز  ً5471ودجعٗريريري ٛأُ
اجلىٗريريريريريريريريريريريريريع صريريريريريريريريريريريريريٗعّٕ إىل الغريريريريريريريريريريريريريكن
الك٦صريريٗك٘ ّريريٕه "صريريعدٖ ٛوفريريز " ا
ؽرينٗف ٛا ٗريريا( ٚوريريَ رريري٦ه قٗاوّريريا بريريذلك
ا٧وريريريز رٗجبريريريص ا٩وريريرياه ٌٔبريريريذْ ٌفضريريريّا وريريريَ
بعض أقزاٌّا ٔوَ ائٗ٠اْ اّ٧بٗجريٛرت ّٖٔريٕه
"فخريريز ٙؽريريا " ا عزٖريريد ٚاملضريرياّبن بّريريذا
الؾجدّ (مل كَ املٟ٦ك ٍٕٙ ٛالذِا
إىل ا داثريريري ٛبالّريريريدر الريريريذ ٙفعماريريريْرت ِٔريريريذا
ٖاّريريريرياطع وريريريريع قٕئريريريريا ا كاابّريريريريا "ققريريريرياٖا
الغعز املعاؽز" ّٕه (فرينٌج٘ أعريد ا ِريذا
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العىن اٌاّا٥ي وَ العىّٕ ابمٗم٘ إىل عىّٕ
رز تامِ عٍْ ٔربجىا ّكريَ أُ أ جٗريْ
عريريريعز العىريريريّٕ املوري ريٕجر ٔعلريريريك ٌ٧جريريريْ عريريريعز
عىريّٕ وريٕجر عريَ عىريّٕ ابمٗرين فرينعا قمٍريا
عريريعز العىريريّٕ مل ٖغريريل عريريَ عِريريَ الّريريار٢
الاعمّريريع بريريالعىّٕ الّريريدٖي الريريذِ ٙريريٕ الٕاقريريع
ٔلكٍجريريريْ عىريريريّٕ واوري ريٕجر وريريريَ ٌاحٗريريري ٛعريريريدّ
الافعريريريريٌٗٔ ْ٦ظاوّريريريريا ا الغريريريريوز ٔ ريريريريٕافز
الّافٗ ٛا ا٧عوزرت
ّٕه ا وّوع ععزٙج ئريا (صيؽريٗد
ا٧حريري ً٦وريريَ أوضريريٍا ائريريار حمى رياي حمىريرياي
ٔرا ٞالشوريرياُ ٔأملج ا٧فريريزا وريريَ كرينج ركريٍَ
ألّ ريطُ الريريذكزٖاْ ُّٔ كريري٦ه وريريَ غبريريار
الضريريريريريريكُٕ ٔالٍضريريريريريريٗاُ ٔأٌاعريريريريريريٗدٌا أملج
ؽداِا ٔأعٗد ا ٗا ٚلٔ٨ساُرت
ّٖٕه الدكإر "رعريٗد ةٗريأ( "ٙإُج
الغريريريكن ٍٖنؾريريريز عٍريريريد ٌريريرياسك ا الريريريٕسُ
ٔالغريريعز الريريذٔ ٥ ٙسُ لريريْ  ٥عريريكن لريريْ ا
روابّريريا ٔ ز ٗب رياي عمريريِ ٜريريذا الفّريريي ع ريزجّْ
قؾريريريريريٗد ٚالٍثريريريريريز وريريريريريَ الغريريريريريكن ٔوٗجش ّريريريريريا
باملقريريىُٕ فّالريريص بمضريرياُ عريريعزا ٞالّؾريريٗدٚ
الٍثزٖريريري" ٛالغريريريعز ا ٌظريريريز أؽريريرينا ِريريريذٓ
الريدعٕ ٚلريٗط إلّريريا وعرياٌ٘ وريريَ ؽريٍِ وعري
فّٗريريا رٗريرياه ٔعاطفريرئ ٛؽريريٕر" ثريريي بالغ ريصة ا
ِذا الاجخزٖم ٔاصاخمؾصة عزٖفاي لّؾريٗدٚ
الٍثز ِٕ الاال٘ " ىع وعاُ ٗم ٛوٕحٗٛ
فّٗريريريا اءحضريريرياظ بالؾريريريٕر" كىريريريا عري ريزجّْة
قؾريريريٗد" ٚيىريريريد املريريرياغٕا" "املضريريريافز" وريريريَ
الغجريريريريريكن البؾريريريريريز ٙالريريريريريذ ٙقريريري ريدجوّا بريريريريريْ
ؽريريرياحبّا فٍريريرياسك مل ضاضري ريبة أُ ٖكاريريريل
الغريريرياعز ا أٙج عريريريكن أرآّ بريريرين قاوري ريصة

رشق ٛالمنٗن

بنعريريريريريرياّ ٚكاابريريريريريري ٛالّؾريريريريريريٗد ٚا عريريريريريريكنٍ
وض صريرين كيٌجّريريا فّريريزٌ ٚثزٖريري ٛعاّٖريري ٛفّريرين
كاٌريريص الغريرياعزّ ٚريرين أُ ٌظريرياً ا٧صريريوز
ا قؾريريريريٗد" ٚاملضريريريريافز" لريريريريْ قٗىاريريريريْ الفٍٗريريريريٛ
ٔالد٥لٗريريٛ؟و ِٔريرين كاٌريريص عمريرئ ٜعريري٘ بريرييُج
العىن الذ ٙقاوصة بريْ قريد ٖضريّوْ غتِريا
عم ٜقؾاٟدِا أٖقاي؟
لّريريريد فريريرياقصة رٖ٣ريريريٌ ٛريريرياسك املٟ٦كريريريٛ
بغعزا ٞقؾٗد ٚالٍجثز لدرع ٛأٌجّريا مل اّبجرين
ضريريريريىٗاّي عريريريريعزا ٥ٔ ٞقؾريريريرياٟدِي عريريريريعزرت
ٔبيُج قؾٗد ٚالٍجثز لٗط فّٗا (أٙج وؾريمنٛ
 ٥ل ّ٨العزب٘ ٔ ٥لمّغ ٛالعزبٗ ٥ٔ ٛل ٨جوريٛ
العزبٗجريريريٌ ٛفضريريريّارت وريريريع أٌجّريريريا راىريريصة وّ جدوريريريٛ
ّٖٕاٌّا "عظاٖا ٔرواّ" بانٗج ٛيزجرٖج ٛقالص
فّٗا (ٔألِ يٗج ٛلغعزا ٞالغدرت
ا كاابريريريريريريْ عريريريريريريَ الضريريريريريريٗا ٖريريريريريريزٝ
الريريريدكإر "إحضريريرياُ عبجريريرياظ" (إُج لمضريريريٗا
قؾٗدٔ ٚاحريدٌ ٚظىّريا عرياً ٖ ً5494ريشعي
فّٗريريريريا أٌجريريريريْ اِاريريريريد ٝإىل عريريريريكن عدٖريريريريد
ٔلكٍجّريريا قؾريريٗد ٚمل ٍغريريعج عريريَ الغريريكن
الّريريدٖي إلّريريا اٌغريريّاقاي عشٟٗج رياي طفٗف رياي بٍٗىريريا
أؽدرْ ٌرياسك عرياً ّٕٖ ً5494اٌرياي بريزٙ
أكثريريزٓ عمريريِ ٜريريذا الغريريكن اجلدٖريريد ٔفٗريريْ
يأ ْ٥عاود٥ ٚباكاراْ ٔ ٍٕٖعاْ وريَ
ّارريرين ِريريذا الغريريكن ٌفضريريْ ٔفٗريريْ وّ جدوريريٛ
ٌّدٖجريريّ ٛقّٗريري ٛريريدهج عمريرئ ٜعريري٘ بيبعريرياّ طريريز
عدٖريريريريد ٚبٍٗىريريريريا هثجريريريرين وّدوريريريري ٛالضريريريريٗا
لدٖٕاٌْ "أصرياطت"  ً5411رمورياي ؽريبٗاٌٗجاي
ٔصونٗج ٛا الفّي لمغعز اءجنمٗش ٙفىريَ
الغريريزٔر أُ ٖريريشعي الضريريٗا لٍفضريريْ أٌجريريْ ِريريٕ
الذ ٙأٔعد طزّٖ ٛحاكآ فّٗا ا٩رزُٔرت

كىا أرذ عمّٗريا بعريض الٍّرياّ ريريريري وريَ
ٔعّريريريٌ ٛظريريريز الفريريريَج احملريريريض ريريريريريري هوٗوّريريريا
لمىعريريريرياٌ٘ ٔإطالريريريري ٛالؾجريريريريٕر ريريريريا ٖقريريريريعِ
عٍريريريريريريريدِا اءحضريريريريريريرياظ ّٖٔمّريريريريريريرين كثافاريريريريريريريْ
ٔ زكٗريريريشٓ ّٖريريريٕه الغريريرياعز "عريريريٕق٘ بشٖريريريع"
وٍاؽزاي ئا (قريد ٖكريُٕ "أٌّٔريٗط" قاصريٗاي
بعريض الغري٘ ٞحري اعاري" ا أحريد حٕارا ريْ
أُج الغعز ا ريزج بالٍضريب ٛإىل الضريٗدٌ ٚرياسك
املٟ٦كريريريري ٛإٌجىريريريريا ِريريريريٕ ا الانمٗريريريرين ا٧رريريريريت
وضريريريرييل ٛعزٔفريري ريٗجٔ ٛإعا كاٌريريريريص وغريريريريكمٛ
الغريريعز العزٔفريٗج ٛوٍضريريجى ٛوريريع وٍومّا ّريريا
فريرينُج الغريريعز اجلدٖريريد أٔصريريع ٔأغٍريري ٜوريريَ أُ
ٖكريريريُٕ ققريريريٗج ٛعزٔفريريريٗج ٛحاريريريري ٜفّىّريريريريا
لإلبدان العزب٘ فّٕ بزأٖ٘ فّي ررياط ١أٔ
باعبت أّ ج فّريي يريدّٔ ٔقاؽريز رت بٍٗىريا
ٖريريريريز ٝالريريريريدكإر "عريريريري٦ه ابٗريريريرياا" (بريريريرييُج
عريريريعزِا مبعظىريريريْ زبريريري ٛكري ريزجر ٌفضريريريّا
ٔ ًّٕ عم ٜالغكٕٔ ٝالبكريا ٞحٗريث مل
ٖاو ريٕجر لريريدّٖا وفّريريًٕ ا ريريشُ إىل أعريريكاه
فٍٗجري ٛوبدعريري ٛبريرين حؾريزْ ٌفضريريّا ا قٕقعريريٛ
الريريريدوٕن رت لكيٌجّريريريا ا وريريرييه ّاٟريريريي ِٔريريري٘
ٌفضريريّا مل ٍكريريز ِريريذٓ الضجريريّٕأٖج ٛحريري
صريري ري٠مص عريريريريَ رٔ ا ريريريريشُ ٔالكابريريريري ٛالريريريرييت
اخمّن وعظي عريعزِا أعابريص بريالّٕه (لعرينج
صبل علك أٌأ أ ومّل الكىاه ا ا ٗرياٚ
ٔا٧عٗأ ٞأهريث عريَ كىرياه  ٥حريدّٔ لريْ
ٔح  ٥أعد وا أرٖد أعريعز بابٗبرئ ٛأعريد
الّقريريريٗ ٛققريريريٗيت الغخؾريريريٖٗ ٛقريريريا إىل
ِريريذا أٌجريريأ كٍريريص إىل صريريٍٕاْ رم ريصة أ جخ ريذ
الكاب ٛوٕقفاي إسا ٞا ٗأ ٚكٍص أؽريدر
ا ِريريريذا عريريريَ عّٗريريريد ٚمل أعريريريد أ٣وريريريَ بّريريريا
وقريريريريىٌّٕا أُج ا ريريريريشُ أ ريريريرين ٔأٌبريريريرين وريريريريَ
الفز رت
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ٔرغي أُج "املٟ٦ك "ٛاراريارْ لٍفضريّا
الدٔر الاّمٗريد ٙبشٔاعّريا إ ٥أٌجّريا اصرياىزجْ
ا الكاابريريري ٛعريريريَ وٕفريريريٕن غريريريت ّمٗريريريدٙ
حٗريريث أرريريذْ كاريريل أكثريريز فريرييكثز عريريَ
الذاْ ٔقد أعبعص كاابا ّريا بالزٔواٌضريٗجٛ
الفزّٖجريرئ ٛغاؽريريص ا ا٥كا٠ريريا رؾٕؽ رياي
بعد ٔفريا ٚأوجّريا ّريٕه (كىريا أعكريز لّريد
غؾريريريريري ريصب ا الانمٗريريريريريريرين الٍفضريريريريريريري٘ ٔقريريريريريريريد
اكاغريريريفصب أٌريريريأ  ٥أعضجريريريد أٔ أعريريري" عريريريَ
أفكريريريارٔ ٙوغريريرياعز ٙكىريريريا كريريرياُ ٖفعريريرين
ا٩رريريريريريريزُٔ وريريريريريريَ حريريريريريريٕل٘ لّريريريريريريد اعاريريريريريريدْ
اٌ٥ضريريريريرينا ٔأُ أكريريريريريُٕ رجٕلريريريريرئ ٛقريريريريريد
ا ذْ الّزار بيٌأ صٕ اٌاّرين وريَ ِريذٓ
الوزّٖريريريريري ٛالضريريريريريمبٗج ٛا العريريريريريٗػ ٔ غريريريريريّد
وذكزا ٘ عم ٜعلك الؾجزان الذ ٙرقرياْ
وع ٌفضري٘ أوري٦ي ببمريٕغ علريك ائريد حٗريث
أٌأ وا كٍص ا ذ روٕ ٚإىل ا٧واً حاٜ
أ ريريريذ عغريريريز روريريريٕاْ إىل الريريريٕرأِ ٞريريريذا
ٖعريريريأ أُج الاغريريريٗت بغريريريكن كمريريري٘ اصريريرياغز
وعريريريري٘ صريريريريٍٕاْ طٕٖمريريريري ٛأوريريريريا الٗريريريريًٕ فّريريريريد
أّركص أُ الاغٗت الٍفض٘ ِٕ ا٧ؽعلرت
كاٌريريريريريص ٌريريريريرياسك املٟ٦كريريريريري ٛأعريريريريريزأ
املعاؽريريريزَٖ وريريريَ الغريريريعزا ٞعمريريري ٜابريريريزٔ
بالغريريريريعز عريريريريَ عريريريريكمْ الّريريريريدٖي لكٍجّريريريريا
لاعىّّريريريا ا الّريريريدٖي ٔ غري ريزجبّا رٔ الاعريريريبت
الّريريريريٕ ٙمل ضريريريرياوع أُ كضريريريريل الغريريريريعز
رفّ ٛا دٖث العاّ ٙكىا ٔؽجريفّا الٍاقريد
الريريدكإر "إحضريرياُ عبريرياظ" حٗريريث مّريريص
ّعٕ ّريريريا الاجدٖدٖجريريري ٛريريريٍظتاي ٔ وبّٗري رياي وريريريَ
ر٦ه وا كاباْ ا جماه الٍّريد ٔاملّرياْ٥
ٔالضججأ ْ٥الّؾاٟد فّ ٦كَ أُ هز
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ّراصريريريريري ٛا الغريريريريريعز ا ريريريريريزج غريريريريريت املّٗجريريريريريد
بريريريالافعٗ ْ٦امليلٕفريريري ُّٔ ٛأُ ّريريريِ عمريريريٜ
ّٔرِريريا ٔ غريريت ملريريا قدجواريريْ ا ِريريذا الؾجريريدّ
ّٖريريريٕه عٍّريريريا الريريريدكإر "أ ريريريد الظفريريريت"ٙ
الريذٖ ٙؾريفّا بالثريرياٟز ٚعرين الاّالٗريد البالٗريريٛ
بيٌجّريريريريا رفقريريريريص ضريريريريىٗ ٛوؾريريريريومح "اّ٧
الٍضريريرئٕ "ٙأُ ٖٕفريريريع ٌااعّريريريا يريريريص ِريريريذا
املضريىجٔ ٜاكافريصة بالإؽريريِٗ الفٍجريري٘ الريريذٙ
ٔفعص لْ ا٧رفٗ ٛالٍّدٖري ٛبٍفضريّا حٍٗىريا
كابريريريص كاابّريريريا الٍّريريريد ٙاملّريريريي "ققريريرياٖا
الغريعز املعاؽريريز ٔبريريذلك صريريار عمريري ٜطزّّٖريريا
كرين وريريَ عريريا ٞبعريريدِا وريريَ عريريعزا ٞالافعٗمريري"ٛ
الغريريريريعز ا ريريريريز ا إعاباّريريريريا عمريريريري ٜصريريريري٤اه
اءع٦و٘ املؾز" ٙعبد العاه ا ىاوؾ٘"
اّ ٥ريرياو٘ بريرييُج املريريزأ ٚالغريرياعز ٚمل ؾريرين إىل
عريريرياعزٖجاّا بعريريريد إىل وضريريريإ ٝالزعريريرياه وريريريَ
عريريريعزاٍٟا؟ ّريريريٕه مبٍوريريعٍ عمىري ري٘ج واريريريٕاسُ
عك٘ج (ا الغعز وَ ابوي ا ٌظريز ٙأُ
ٌاندجث عَ رعن ٔاوريزأ ٚفٍّرياك الغرياعزٖجٛ
ابؾريريريريب ٛاملِٕٕبريريريرئِ ٛريريريري٘ وريريريريا ّكريريريريَ أُ
هامكريريْ اوريريزأ ٚكىريريا ّامكريريْ رعريرين ٔاهلل
عريريرياىل مل ّٖؾريريريز املٕاِريريريل الغريريريعزٖج ٛعمريريريٜ
الزعريرياه ٔإٌجىريريا أغريريد عمٍٗريريا ،ريريَ الٍضريرياٞ
مبّريريدار وريريا أغدقريريْ عمريري ٜالزعريرياه أوريريا إعا
كاُ ععز املزأ ٚا العامل العزبري٘ واخّمفرياي
عريريَ عريريعز الزعريرياه الٗ ريًٕ ٔأٌريريا  ٥أٖ٣ريريد ِريريذا
الريريريريزأ ٙف٦بريري ريدج أُ ٖكريريريريُٕ صريريريريبل علريريريريك
مريريريزٔ املريريريزأ ٚا٥عاىاعٗجريريرئ ٛالثجّافٗجريريري٥ ٛ
ٌّؿ املِٕبٛرت
أؽريريريدرْ عريريرياعز ٍا مثاٌٗريريرئّ ٛأٖريريريَ
ععزٖج( ِ٘ ٛعاعّ ٛالمٗن عظاٖا ٔرواّ

رشق ٛالمنٗن

قريريريزار ٚاملٕعريريري ٛعريريريجز ٚالّىريريريز الؾجريريريٚ٦
ٔالثريريريريٕرٖ ٚغٗجريريريريز البنريريريريز ألٕاٌريريريريْ ويصريريريرياٚ
ا ٗريريريا ٚأغٍٗريريري ٛاءٌضريريرياُرت ٔأِريريريي كابّريريريا
الٍّدٖريريريريريريري" ٛققريريريريريريرياٖا الغريريريريريريريعز املعاؽريريريريريريريز"
ٔ"صريريريريٗكٕلٕعٗا الغريريريريعز" ٔ"الاجشٖٗ٠جريريريري ٛا
اجملاىريريع العزبريري٘" كىريريا أؽريريدرْ ً5441
جمىٕعريري ٛقؾؾريريٗ ٛبعٍريريٕاُ "الغريريىط الريرييت
ٔرا ٞالّىريرئ "ٛحألريريص كاابريري ٛالزٔاٖريري ٛالريرييت
مل كىمريريريّا ٔكاٌريريريص بعٍريريريٕاُ "مري رينج عمريريريٜ
الّىز"
ال ّت ييييييربْ ٔاالنييييييتال وييييييع جتييييييشبملّ
ال ر شَٖ ٌضاس برٌ٘ ،بذس شركش الظّّٗرب:
ريريار الغجريريعزاٌ" ٞريريشار
الاجغريريابْ بريري
قبريرياٌ٘" ٔ"ٌريرياسك املٟ٦كريري"ٔ "ٛبريريدر عريرياكز
الضجريريٗجا " لريريٗط فّريريط ا كريريٌّٕي أقوريريا
حداثٕٖجٔ ٛبيُج "ٌاسك ٔالضٗا " ِىا راٟدا
الغعز ا ز "قؾريٗد ٚالافعٗمرئ "ٛحضريل برين
ا الاّاطعريريرياْ الريريرييت مّمريريريص ٌاريريريا الث٦ثري ريٛ
مبٗريريريشاْ ٔؽريريريفاْ وعٗجٍريريريّٖ ٛريريريٕه الغريريرياعز
المبٍاٌ٘ "عٕق٘ بشٖع" (ملَ ال٦فص حّاي أُ
كريريريُٕ "ٌريريرياسك املٟ٦كريريري "ٛقريريريد ٔلريريريدْ ا
العاً ٌفضْ الريذٔ ٙلريد فٗريْ "ٌريشار قبرياٌ٘" ٥
بضريبل الاغريابْ بري الاجريزبا برين بضريريبل
الد ْ٥٥املخامف ٛاليت ٖز ّا كن وٍّىريا
ا إطريريار ا داثريري ٛالغريريعزٖج ٛالٕلٗريريد ٚكىريريا
ا إطار الع٦ق ٛب الغعز ٔإٌ٧ث ٛفّىريا
ٖاّاطعريرياُ ا كريريُٕ كريرين وٍّىريريا قريريد عىريرين
عم ٜرمع حضاصٗ ٛامفٔ ٛوٍظريٕر عدٖريد
لمكاابّٖ ٛري وريَ ا ٗرياٌ ٚفضريّا ٖٔباعريد
عَ ال جاؾرياوٗي اجلرياِشٔ ٚب٦غري ٛالّريٕاوٗط
ٔالاريريريرييلِٗ الريريريريذِأ البريريريريارّ ُّٔ أُ ٌغفريريريرين

بريريالوبع أُ عريريعز ٌريرياسك كريرياُ بريريٍح ،ريريٕ
ا٧ص٠م ٛالفمضفٗج ٛعاْ البعد الٕعريّٕ ٙا
حريري ري را عريريريريعز ٌريريريريشار ٖغريريريريز وريريريريَ وعريري ري
ا ريريريريٕاظ ٔالاجفججريريريريز الغجريريريريّٕاٌ٘ ٔا٥لانريريريرياً
املباعريريز بالكاٍٟريرياْ ٔا٧عريريٗاٞرت فبىٕفريريٕن
إبريريزاس قٗىريري ٛإٌ٧ثريريّ ٛريرياطع "ٌريريشار ٌٔريرياسك"
كنج وَ وٕقعْ املخامِ فٍشار زبجريع عمريٜ
عريريريريزؼ ريريريريارٖس الريريريريذكٕر ٚالعزبٗجريريريري ٛالريريريريرييت
غريريريكن لريريْ اٌ٧ثريريري ٜحالريريري ٛإغريريريٕأ ٞاعريريرياّاٞ
ّاٟى فّٕ وَ ٍٖٕ عَ اٌ٧ثري ٜا الاعريبت
عريريريَ وغريريرياعزِا ٔ ٕعجعّريريريا ٔممىّريريريا بٍٗىريريريا
املضريرييل ٛلريريدٌ ٝريرياسك ِريري٘ ح ريعج اٌ٧ثريري ٜالريريذٙ
ٖزٖريريريريريريد اصريريريري ري عان وكاٌاريريريريريريْ ا جماىريريريريريريع
عكٕر ُّٔ ٙاٌ٥ش ٥إىل وكاٌ ٛالؾريزان
وريريع الزعريرين الريريذكز لاريريذِل با٧صريري٠م ٛإىل
بعدِا ا٧عىع الذٖ ٙزٖد لٌ٨ثرئ ٜالريذكز
أُ ٖكٌٕا ا وٕقريع ٔاحريد ّٖريٕه "عريٕق٘
بشٖريريع" (إٌ٧ثريريِ ٛريري٘ اجملريرياه ا ٗريريٕ ٙلغريريعز
ٌريريريشار قبريريرياٌ٘ الريريريذ ٥ ٙبريريريد ٌفضريريريْ رريريريار
عاعبٗجاّريريريريا ٔإغٕاّٟريريريريا ٔوٕفريريريريٕعّا ٔحّريريريرين
وفزّا ّا ٔلٕ أُج علك ا٧وز كاُ ٖايج وريَ
وٕقريريع الريريذكز أ٧حريريد الريريذٖ ٙا ريٕج وفّريريًٕ
الفنٕل ٛالّدٖي عٍريد العريز ٔالريذكز ٍِريا
ِريريريريٕ املٕكريريريرين عمريريريري ٜغريريريريزار صريريريريمفْ بالفاٍريريريريٛ
اٌ٧ثٕٖج ٛبّدر وا ِٕ املخٕجه بيُ ٍٖٕ عٍّريا
ا المغريريريريريرئ ٛالاعريريريريريريبت ا حريريريريريري أُج رٖريريريريريرياّٚ
املٟ٦كريري ٛلمنداثريري ٛالغريريعزٖجِ ٛريري٘ ٌريريٕن وريريَ
حريريريز ا٥صري ري ّاّ الريريرييت ٕفريريريّا إٌ٧ثريريريٛ
ٌ٥اريريشان حّّّريريا ا ا ٗريريا ٚكىريريا ا المّغريريٛ
ٔف ريعا وريريا ٖريريزآ الٍجاقريريد الضريريعّٕ" ٙعبريريد اهلل
الغذجاو٘"رت
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ٔاجلريريرياوع بريري الضريريريٗا ٌٔريريرياسك لريريريٗط
فّريريط ا كريريُٕ ا٥ثريريٍ قريريد اٌاىٗريريا إىل "ّار
املعمّى ري " ا بغريريداّ ٔا٥طّريري٦ن عمريري ٜاّ٩ا
العاملٗ ٔ ٛز  ٛبعض ا٧عريعار عٍّريا ٔ أُج
ئىا عز الزجٖاّ ٚا وعزك ٛالغعز ا ز
"الافعٗم "ٛبن كذلك ا طبٗعري ٛا ضاصريٗجٛ
اليت أٌاجص ععز كن وٍّىا فّ٘ كرياّ
كُٕ وإحجد ٚوريَ حٗريث املٍبريع "الانضجريز
ٔالإعجع ٔا٧مل ٔالّمريع الريداٟي ٔاٌ٥كضريار
ٔاملٍاعريريأ ٚإخل " ّٖريريٕه " عريريٕق٘ بشٖريريع (٥
ٖغٗجز وَ ا ّّٗري ٛا عري٘ ٞأُ ٖكريُٕ بريدر
عاكز الضٗا عزٖكاي لٍرياسك ا رٖرياّٚ
الّؾريريريٗد ٚا دٖثريريري ٛفغريريريعز الضريريريٗا وريريريَ
حٗث م٦لريْ الٍفضريٗٔ ٛهٕجعا ريْ اءّٖاع جٗريٛ
ا شٍِٖ ٛريٕ عريعز أٌثريٕ ٙباواٗرياس إٌريْ عريعز
الّمريريريل املكضريريريٕر ٔا٧مل املىري ريضج الريريريذ٥ ٙ
ةريريريريريبط ٌفضريريريريريْ وكريريريريريابزاي كىريريريريريا ٖفعريريريريرين
الريريذكٕر بريرين ٖإاعريريم وريريع حضريريزا ْ وريريثّ٦ي
بريريريالبٕ ٔال عٗريريريع كىريريريا ِريريريٕ ا ريريرياه وريريريع
اءٌاثرت
ٔمثجريري ٛوريريا ٖريريزآ الغريرياعز "بشٖريريع" أقريريز
لمىفارقريريريري ٛاملدِغريريريري ٛحٗريريريريث (أُج أؽريريريريٕه
ٌاسك أ٧ىل عّٕ إىل عاٟم ٛاجلمأ العزّٖٛ
الثزٖجريري ٛا حريري أُج ِريريذٓ العاٟمريريٌ ٛفضريريّا
ِ٘ الرييت أثريارْ عريجُٕ الضجريٗجا العاطف جٗريٛ
ٔالٍفض ريٗجٔ ٛالوّبّٗجريرئ ٛكاٌريريص ٔرا ٞكاابريريْ
الغّت "عٍاعٗن ابٍ ٛاجلمأ"رت
ٔأوجريريريريريريريا ا٥رريريريريريريريا ٦بريريريريريري الضريريريريريريريٗا
ٔاملٟ٦كريريري ٛفٗظّريريريز ا (الغٍاٟٗجريريري ٛالعالٗريريريٛ
عٍد الضٗا ٔوريا ابعريْ وريَ فججريز عرياطف٘
ٔإّٖريريريان عريريريذ ٔواريريريدفّع بغريريريز ٙالمّريريرياحّ
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باحاريريريريذا ٞالٍىريريريريٕع الضجريريريريٗاب٘ ٔاصاضريريريريّاه
ياكا ريريْ ا ح ري أُج عريريعز ٌريرياسك ّٖريريًٕ
عمريريري ٜعٍاؽريريريز وغريريرياٖز ٚكالاجيوريريرين ائريريرياّ٢
ٔاملضريريرياٞل ٛالٕعّٕٖجريريرئ ٛاءّٖاعريريرياْ ا٧كثريريريز
رفٕ ايرت
ٔا ارا٦فّىريريريا ّٖريريريٕه يىريريريد رعريريريل
الضريرياوزا( ٟ٘الضريريٗا فري جٕ عمريريٌ ٜريرياسك ا
اءبريريدان الغريريعز ٙفٗىريريا فٕجقريريص ٌريرياسك ا
الاجريريريريٍظت الٍّريريريريدٔ ٙوريريريريَ ثريريريريي ا الاوبٗريريريريع
الٍّدٙرت ٔلعنج وٗريش ٚالضريٗا عٍريد الٍّرياّ
أٌجريريريْ مريريرين ٔفٗري رياي لمغريريريعز ا ريريريز فٗىريريريا ا جّريريريي
الٍّريرياّ "ٌاسك رياي" بيٌجّريريا ار ريدجْ عريريَ الغريريعز
ا زج ا كاابّريا "ققرياٖا الغريعز املعاؽريز"
ٌ٧جّريريريا يري ريدجثصة عريريريَ عٗريريريٕ الغريريريعز ا ريريريز
ّٔعريريريريريريص إىل العريريريريريريّٕ ٚإىل كاابريريريريريري ٛعريريريريريريعز
الغريريريريريوزَٖ و٤كّريريريريريدٚي علريريريريريك ا وّ جدوريريريريريٛ
ّٖٕاٌّا "عجز ٚالّىز" ً5474
خمترسات وَ ذشيرسِر
دً ٔسٕاٞ
حضريريريريريريريبّا أٌجٍريريريريريريريا ّفعٍريريريريريريريا إلّٗريريريريريريريا
مثريريريريريريَ العريريريريريريٗػ حريريريريريريتّٔ ٚوٕعريريريريريريا
أٙج عٌريريريريريريريري ريلخ عٍريريريريريريريريريريآ ًّ حاريريريريريريريريريريٜ
ٌامّّريريريريريري ٜالعّريريريريريريا عٍريريريريريريْ

ٗعريريريريريريا

ٔلريريريريٗكَ ًّ عاٍريريريري ٜحضريري ري بْب فّريريريريد
اُ فزّٔصريريريريريريريْ اجلىٗريريريريريريرين عّابريريريريريريريا
حضريريري ري بْب ٖريريريريريا حٗريريريريريا ٚأُ ِريريريريريبط ا٧ر
ا لٗنٗريريريريريريريا ٔبريريريريريريريز أ٧ؽريريريريريريريابا

رشق ٛالمنٗن

حضريريريريريري بْب أٌجريريريريريريْ ا ا٧را ووريريريريريريزٔ
ّاي وريريريريَ ابمريريريريد وضريريريرياواراي حشٍٖريريريريا
حضريريري بْب وريريريا رأ ٝوريريريَ الغجريريريزج ٔاءث
ً ٔوريريريريا عا وريريريريَ عريريريريذا الضجريريريريٍٍٗا

ا ثمريريريريٕ اجلبريريريرياه أٔ ئريريريريل الغجريريريريي
ظ ٖزّٖريريريريريريريُٕ وبّجريريريريريريرياْ ا ٗريريريريريريرياٚ
ّٔريريري ريزج الّوٗريريريريريع بريريريريري٘ فريريريريريير ٝا ٧غ
ٌريريريريريرياً بريريريري ري الريريريري ريذجبا ٔالضريريريريريريك
ٖريريريريا حٗريريريريريا ٚاءٌضريريريريرياُ  ٥فزحريريريريري ٛا

***
البحح َ الظيردٚ
قريريريريد هثٍريريريريا عريريريريَ الضريريريريعاّ ٚلكريريريريَ
وريريريريريا عثزٌريريريريريا بكٕرّريريريريريا املضريريريريرينٕر
أبريريريريريريريداي ٌضريريريريريريرييه المٗريريريريريريريال٘ عٍّريريريريريريريا
ِٔريريري٘ صريريريزج الريريريدٌٗا ٔلغريريريش الريريريدِٕر
طاملريريريريريريا حريريريريريريدجثٕا فريريريريريري٤اّ ٙعٍّريريريريريريا
ا لٗريريريريريريريريال٘ طفريريريريريريريريٕليت ٔؽريريريريريريريريباٖا
طاملريريريريريريريا ؽريريريريري ريٕجرٔا لعريريريريريريريٗأ لّٗريريريريريريريا
ِريريريريريا ٔألّريريريريريٕا أبٍاِٞريريريريريا ا ر٣اٖريريريريريا
فّ٘ أٌا لٗضريص صريٕ ٝالعوريز ٔا٧ه
ٔاُ ٔا٧غٍٗريريريريريريريريريريريرياْ ٔا٧فريريريريريريريريريريريريٕاٞ
لٗضريريص يٗريريا إلّريريا عمريري ٜبريريا قؾريريز
عريريريري ريٗجد أٖريريريريريريد ٙالغٍريريريريريرئ ٜالزرريريريريريرياٞ

***
القاش ٔالكٕخ
كريريريرينج فجريريريريز أر ٝالزعريريريرياّ ٚريريريريزج ٔ
ُ فريريريرييبك٘ عمريريريري ٜحٗريريريريا ٚالزجعريريريرياٚ

كح إعا مل بؾريريري رينال بريريريريريدوع غريريريريريب
ّٔريريريريريريْٕ الفمّريريريريريريا عٕعريريريري رياي لريريريريريريٗف ج
لعريريريريريريريريٗأ ر ج الّؾريريريريريريريريٕر الٍجعريريريريريريريريٗي
كٗريريِ ِريريذا ٖريريا ر ج رفّ رياي بٍريريا ر
ق رياي فّريريد غؾجريريص الكريرئ٤ظ ّوٕعريريا
ٔطغريريري ريصة ا الفقريريريريرياِ ٞا ٍريريريريريا ا
ر ٝغٍجريريريريريريري٘ رعاٌٞريريريريريريريا املؾريريريريريريريزٔعا

***
ذٌ ٕد ٚالشٖرح
أٖجّريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياّرُٔ
وريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريذٍ ٙغريريريريريريريريريدُٔ ؟
وريريريريريريريريريريريرينِ ٞريريريريريريريريريريريريذا املريريريريريريريريريريريريدٝ
ا الريريريريريريريريريريريريريريريدجع ٜحريريريريريريريريريريريريريريرياملُٕ
كريريريريريريريريريريريي ر ريريريريريريريريريريرياي وٍريريريريريريريريري ريٜت
أطفي ّريريريريريريريريريريريريريريريريريا الّريريريريريريريريريريريريريريريريريزُٔ
ٔأغريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياٌٗكىٕ
كريريريريريريريي طٕاِريريريريريريريا الضريريريريريريريكُٕ

***
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ٖضّط القٕ ٞعمِٔ ٜى ا عفَ املضاٞ

رشق ٛالمٗن
ٖا م ً٦المّٗن ٖا طأ ٙأحشاُ الّمٕ
اٌظز ا ُ٩فّذا عبح باّ ٙالغجنٕ

ٖضّط القٕ ٞعم ٜبعض عظاٖا وَ رعاٞ
جٗص ٔ َ،أّعِٕا أٌا
وم٦ي ٍِ َ،ا وثن القٗاٞ

عريرياٖ ٞضريريع ٜيريريص أصريرياارك كريريا لوٗريريِ
الغزٖل

غزباٞ

حاو٦ي ا كفّْ العّٕ ٖغٍج٘ لمغٕٗ

أطف ١الغىع ٛفالزجٔحاُ ا لٗنٍ كثِٗ

لريريريريٗطا ٖعٍٗريريريريْ صريريريريكُٕ المّٗريريريرين ا الريريريريٕاّٙ
الكٗ٠ل

ٖضّط الٍجٕر عمٔ ٜعّ ا لُٕ ابزِٖ

ِٕ ٖا لٗن فاا ٚعّدا الٕاّ ٙصبزاِا
أقبن المّٗن عمّٗا فيفاقص وّمااِا
ٔوقصة ضاّبن الٕاّ ٙبي اُ أصاِا
لٗصا فاقك در ٙوا غٍج٘ عفااِا

أٔ  ٥بؾز؟ عٍٗاٌا عبٕه ٔبزّٔ
أٔ  ٥ضىع ؟ قمباٌا اٌوفأ ٞمخّٕ
ؽىاٍا أؽدا ٞإٌذار

صارزَٖ أٌٍا صٕ ٌعّٕ غزباٞ

***

***
ذٌر
المٗن ٖضيه وَ أٌا

الكٕلريا
صكَ المٗن

أٌا صزجٓب الّمعب العىٗعب ا٧صّٕب

اؽبِ إىل ٔقع ؽد ٝاٌ٧جاْ

قٍجعصب كٍّ٘ بالضجكُٕ

ا عىريريريع الظمىريريري ٛيريريريص الؾجريريريىص عمريريريٜ
ا٧وٕاْ

ٔلففصب قمأ بالظٍُّٕ

ؽزراْ عمٕ قوّز

ٔبّٗصب صاِىٍِ ٛا

حشُ ٖادفّع ٖماّل

أرٌٕ ٔ ضيلأ الّزُٔ

ٖاعثجز فْٗ ؽد ٝاِ٩اْ

أٌا وَ أكُٕ

ا كنج ف٤اّ غمٗاُ

أٌا ؽىابْ املاىزجّب

***
غشبرٞ
أطف ١الغجىعٔ ٛا زكٍا غزٖب ٍِا
 َ،عشٞاُ وَ المّٗن فىا وعٍ ٜالضجٍا
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ِٗ

ا الكٕخ الضاكَ أحشاُ
ا كنج وكاُ رٔ ؾزخ ا الظّمىاْ
ا كنج وكاُ ٖبك٘ ؽْٕ
ِذا وا قد وشجقْ املْٕ

رشق ٛالمنٗن

املْٕ املْٕ املْٕ

إٌّا كمىاْ

***

( رت
ا كنج وكاُ عضدث ٍٖدبْ يشُٔ
٥

ظ ٛإر ٥ ٞ٦ؽىصة

ِذا وا فعمص كِج املْٕ
املْٕ املْٕ املْٕ
غكٕ البغزٖج ٛغكٕ وا ٖز كل املْٕ
ٖا وؾز ععٕر ٙوشجقْ وا فعن املْٕ

***
كمىرت
عريريريكْٕب إىل الريريريزٖح ٔحريريريدٚا قمريريريأ ٔطريريريٕه
اٌفزاّٙ
فجا ْٞوعوّز ٚبيرٖم لٗال٘ ا ؾاّ
ٔألّصة عبت البٍفضم ٔالٕرّ فٕ صّاّٙ
ٔوريريدجْ عريريريذاِا بري ريدج ٙالكمٗريريرين وكريريرياُ
الٕصاّح
ٔرّجْ حٍٗأ بٍجٕ ٝغدٖز ٖغٍج٘ لٕاّ
ٔقالص ٧عمك كاُ العبتب ٔلُٕ الِٕاّ
ٔوريريريَ أعريريرين قمبري ريكح ٔحري ريداكح ع٠ري ريصب الٕعريريريّٕ
اجلىٗن
ففٗيا العٕٖن
ٔؽدجقاّا ثيج عا ٞاملضا ٞالوٕٖن
ٔصاّ الضكُٕ عببا الظ ً٦الثجّٗن
فضاٞلصب لٗم٘ أحعج حدٖث الزٖا ؟
فزّج الدع ٜصارز الّضىاْ
أؽدجقاّا ؟

د ٕ ٚتىل اذتٗرٚ
اغقلة أحبجك غافباي واىزجّا
ا ثٕر ٚوغبٕبٛخ ٔهشج
أبغقصب ًٌٕ الٍجار فٗك فكَ لظٜ
كَ عّٕ عٕ ؽارخ وانزج
÷÷÷÷÷
إٌج٘ أحبجك ٌابقاي وانزجكا
كالوفن كالزجٖح العٍٗف ٛكالّدر
عوغاُ لمىجد العظٗي ف ٦عذٝ
ٖزٔ ر٣اك الظاو٠اْ ٔ ٥سِز
الؾج" مك فقٗم ٛا٧وٕاْ ا
بزّ املّابز يص حكي الدّٔ
رقدٔا ٔأعوٍٗا ا ٗا ٚحزارٚ
ٌغٕٔ ٝحزق ٛأع ٍ ٔردّٔ
÷÷÷÷÷÷
إٌجريريري٘ أحريريريلج عوّريريريػ ال"كريريرياُ فٗريريريك إىل
اٌفجار
ٔ غٕج المّٗن العىٗع إىل و٦قا ٚالٍّار
ٔيزج الٍبع الضجخ٘ج إىل وعاٌّ ٛاجلزار
إٌج٘ أرٖدك ٌّز ٌارٍ وا لمججاْ قزار
÷÷÷÷÷÷÷÷
اغقلة عم ٜاملْٕ المّع
إٌج٘ وممصب املٗجا

***
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ٔعجّريريصة ئريريريا ٔسار ٚالثّافريريرئ ٛاءرعريريرياّ
الضريريٕرٖجّ ٛعريريٕ ٚلّقريرياٖ ٞريريٕو ا فريريٗافاّا
ا ّوغريريع  ً5419ح ري قريريدوصة وؾريريوافٛي
إىل "بمّٕاُ" فكاُ وَ فىَ بزٌاجمّا أُ
ّريريريٗي أوضريريريٗ ٛعريريريعزٖج ٛا املزكريريريش الثّريريرياا
العزبريري٘ حٗريريث غؾجريريصة الّاعريري ٛبا قريريريٕر
ٔكاُ وَ فريىَ اجلىّريٕر ٔسٖريز اءعريً٦
الضريريريريريريٕر" ٙفريريريريريريٕس ٙالكٗريريريريريريال٘" ٔكاجريريريريريريا
ٔعريريريعزا ٞوثريريرين الغريريرياعز صريريريمٗىاُ العٗضريريريٜ
ٔالريريدكإر عريريكز ٙفٗؾريرين ٔالريريدكإر
عبريريد الضريري ً٦العجٗمريري٘ ٔاصريرياّمّصة أوضريريٗاّا
بّؾٗد ٚعَ الٍّٗوزٚ؟
قاه الّىز حبٗبيت قد رععصة وَ الضفز
حبٗبيت الٍّٗوزٚ
ؽفن ٛوز  ًٍّ ٚوكضجزٚ
ٔا قعزِا رصًٕ قام ٜعز خ وبعثزٚ
ا عىّّا دو٘ ٔ ّوز الؾجٕر
وزوٗج ٛحبٗبيت الٍّٗوزٚ
عم ٜوضاوت صزٖز رز خ وغاعن الغواٞ
عزٔعّا وّابز الفٍاٞ
ؽري ريٗجزِا حّريريريد الّٗريريريّٕ غابريريري ٛوريريريَ وريريريش ٍ
حزاٟع أعٞ٦

001

لكٍجىا عزاحّا وعوّزٚ
ٖومعب وٍّا قىز وّا ن
فعب فّٗا راٖ ٛوٍاؾزٚ
وَ أعمّا ّوا ٞصٕرٖا رٕاب٘ عضنٍ وّوّزٚ
قٍٗوز/ ٚ
ث رييج قريريزأْة قؾريريٗدّ" ٚكّريرياُ الّريريزاٟ
الؾغتٔ "ٚفّٗا هق٘ الغاعز ٚع" ا مي
ا أحد ا٧صٕا الغزقٗج ِ٘ٔ ٛبنريث عريَ
"قريز ُ ؽريريغت" لاغري ْٖ ٔ ّدٖريريْ إىل حبٗبّريريا
املضريريافز فيرعريريدِا العريريابزُٔ إىل "ّكريرياُ
وٍريريريدل٘" لكٍجّريريريا مل ضريريرياوعة إبريريريآّ ثري رييج
ٖضافز حبٗبّا ُّٔ ائدٖج ٛاملٍاظريز ٔ ٚكريي
فاعريريريرييْ حريري ري اٌاّريري ريصة وريريريريَ ريريريريِ ٚٔ٦ريريريريذٓ
الّؾريريريٗد ٚبريريرييُج الغريريرياعز "أ ريريريد صريريريمٗىاُ
ا ٧ريريد" ّ ريدجً وٍّريريا ٔو ريدج ئريريا ٖريريدٓ قريريا٦ٟي
فقجم٘ ٔح ٌظزْ إىل وا ا ٖدٓ رأْ
قز ٌ رياي ؽريريغتاي فغريريعزْ بالفزحريري ٛالغريرياوزٚ
ِٔريري٘ يرريريذٓ عريرياكزّ ٔ ٚريريٕه لريريْ وريريا أرٔن
ِريريريذا لّريريريد عري ري ْب عمريريريّ ٜكريريرياُ "وٍريريريدل٘"
أرتاي

كتابات في
زمن الحرب
هل المطلوب حوار أم خوار

فايز دلهب

هل المطلوب
حوار أم خوار
فايز سلهب*

مما ال ريب فيى أن احلوار لغة إنساانية االةاة اراارية
غايتى البحث ان احلةول املفيدة واأللزب إىل العدالة ومنطا
األشياء ملسائل هي حمل خالف بني طزفني أو أكثاز وألن كانا
سورية الوطن سورية التاريخ واألجبدية تعيش منذ ااوالي
ساابعة أاااوال االااة ااازب اامليااة اة ا أر ااوا بغي اة حتقياا
مصاااخ خارةيااة ااويو أمزيريااة أوروبيااة وأيرااا لتحقياا
مصااااخ لاخةياااة لنيهاااة أشااابى بطالبيواااا مااان أااااناب لينياااة
ترفريية ةاهةية ومزتنلة احلزوب
فلقد ضعت القيادة الطياضيي نذير اهغي س
اهوىل النييدالأ داييداش الػييفو وال يي
املييدنسة ب ضعيين املذيياور الطيي ز ضاضيي
السضيييا العسضييلر السضيييا الؿ ي ي دنس ييل
اقيقيي يييي لىل الييد ة لىل اليي از اليي و
وحتيييت ضيييقة املولييي ال وذيييي ال ييي ة
والق يي ي والييييك اطييييا ل يييي اهويييييا
الطياضيييييي وااليا ا يييي ي والد ذيييي ي و
ضييا د ي غييسوة نط ي ق نييا ييدا ييد
املطال ضالادخ اهييذ املعيادت ازاييا
للعيييسا واملطيييل ضي ي ات دليييا الايييدخ

ط س ا د ضياضيا ل ن ل نا دو
فإ ال از نع دغ ه ضيال از اهلييل نيا
لضليييظ الييرت د يسّ دنييا الييالر ض اداني ي
اهلل القييادز اا يياز ل ذييه زفيين الطا ي
هلل ض حانه ودض واضا رب وضقيل نؿيسا
ل غيّه و الله ضا يا لىل لفطاد الذياع
ودفع ي لىل الطيي ب قيد ييه املا ليي ب
از اا الطيج و الػسر

*

* كاتب سوري.
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ولذ حنن الػعو الط زت ني ن ضعين
دويا املعاز الط ز الداخليي لق ييا
الط ي ل ضييال از ال ي و وزفض ي ا ل ي
دغ ي اا الاييدخ اهيييذ املعييادت و ييد
دخيي ضعيين الػتؿيييار ال ييازشة ب ييرا
الطييييية الييي و املعييييازل داثييييسة الع ييي
ليييييي
ال يييييي نل و ازضيييييي ا
ال ظي ل القيادت جبد وؾدق واس ر
ل ييييا اا يييين الطييييقة لل طالييييو
اهولي ل س ير خخيس نين املعاز ي الداخليي
واليييييييك لانيييييييت نا لييييييي ب نقطيييييييا
دضاضيا :
دوي يييا :لضيييقاة الذويييا ر قؿيييدو
ضع يياز ال ا ييح زاي ي الطيييد الييسثيظ
ن ضدة السثاض ر
ثاني ييا :ضييحو اايييؼ نيين املذيياور
الك ؿي ا في يا القيد الطياث ل اه ي
ضاضييي الييييد ن نييين اييي وذضييي و ػييييس د
لل يييي ي اوذ و ييييييدن ل نييييييال العانيييي ي
والاؾيي وضيييلو نيييا طييلو نذ يييا وضعيييد
ذلييي ييدخل ب لي ي ال ي از و ذييدنا
ضجل ا دل س نن نسة:
دنا ادزو ل و ة العؿاضار
اهلز اضييي نيين نااضعيي از اض ييا اه يياا
اهليسانييييي ي ف ييييييا ييييي ي اض ب ليييي ي
نسةررالرررر الر
ولأنييه ه ي نيين لالن ي
املطل ي ا ل طييات املعاز ي املطييلح
نيين ال ييت لاعص ييص وي د ييا و ييأن
اناقييياا ذاؾيييس ا اهليسانييي لىل
نذيياور القطييس لاؿيي ضيي ز اه
118

ييرا د
نص ييدا
اس ي
الييية
نس عييا

ل ي املافيييار الداخلي ي والازيي ي ل ي
غييساز نييا اييدش ولييدش ب لي يييا الػييقيق
وغ ا نن اه طاز العسضي ر
وضعييد د دش ي الطييااز ال ي ا ل وز ي
ا لاييي ي ر ال فطيييييل العييي ي زة ييييين ييييييا
يي
اهويييسا املطيييلح اهلز اضيي ي الا
واملس ص ييي ي ولظ ييييياز الػيييييسلات الييييير ن
ه َ ْلُ ي نيين طييس و َ هييدالو ضالطييال نيين
الطيييييييع د و هحاَضيييييييذ و هيييييييدالزَ هض َ ب
سليا ييييي و يييدازو نييين ي ي الؿي ي ي
دنس ل وضعد الاؿسلار العلذيي يرب
وضيياث اهل يييال ليي ش س خازيييي دنس يييا
ييييالزت لليذايي ي وملعويي ي ييييادة وشزات
الازيييي ي اهوزوضييي ي ولييييسثيظ ا نيي ي
ال يييا الؿيي ي نل ب فلطييط ال ي يي
ال ا ييي د نييييا ييييست ب
يييين عييي
املذطق ي العسضي ي وخاؾ ي ب ض ي ز لقيير
ييي نؿييات اضيياع از يد ييدة ولقيير
دنيييييين ال يييييييا الؿيييي ي ي نل و ق ييييييه ب
املذطيير وناي يي لالناؿيياز اليييرت اققايييه
ا ذييييييا العطييييي س ال اضييييييل وحتققييييييه
ي
ضالقضييات لي ييرا العؿيياضار الا
املاز يييي ونذعيييييت ليييي يييييرا العؿييييياضار
املاز ونذعت املػسوأ الؿي ي
الا
دنس ل نن الاحقير ا يطس ربيربا يرا
ال س يير نيين املعاز ي لىل ق ييين ضييقة
نطال ه نن املطاض ضطيق ة الذويا وزايي
اليييييسثيظ اهضيييييد لىل املطال ييي ي ضالايييييداوا
للطلط ونن املطال ضطيحو ااييؼ لىل
املطال ييي ض يييية نص يييية الييييد دو ضع ييييازة
ق ية اال اا القاالي دوررر

هل املطةوب اوار أل خوار

نعي ي انط ييير ليييي القي ي ا ن يييسا
دخا ال ضط ويات را الافيي ب ضيقة
نطال لىل انل ن  :دوي ا القيادة
الػيييي ا وال ي يي ي للطيييييد الييييسثيظ
والا ا اا ا ال وذيي الػيس ا ليه
وحتقييير اايييؼ ال اض ي والق ي ة السد ي
االناؿازار املااالي ل املعاز املطلح
املأي زةر
وثاني ييا :ذا يي اهلدازة اهنس ييي
والقيادار اهوزوضي اللي ي ييا د الدولي
ن اخيااق وايدة
الط ز اؿيذ وال
الػيييعو الطي ي زت فيييأو صر لىل املعاز ي ي
الداخلي ي املس ط ي ض ييا د ل ييأ لىل ال ي
الطياضل ن وس ر ال ازر
ونييين امل ضييية ييييدا د يييرا ال س ييير
املعييييييازل املييييييس ص ضيييييياهلدازة الؿيييييي ي
يّن لي ي نطل ه ضالايداوا
دنس ي
ييّن لي ي ي
الطييل ل للطييلط ل ييا
و يية نص يية اليد الطي زت ضي ييس يير ن
يياث وال ا يي ليي
الطليي نيي
داد د له غا ار ن طذ ليطت ووذي ر
ذذا نعسفي ااي اارر ملياذا
ل ن
اييأ ييرا ال س يير نيين املعاز يي لىل ييرا
الف ل نن وساه؟ر
نع هن ندزل ييدا د الاداوا
الطل ل الد قساول للطلط رب ؾيذاد ر
اال يييييااأ لييييين ييي ي ملؿيييييلحا ضييي ي
ملؿييلح الػييعو الط ي زت ض ي
ضييي
أليييد هنييه ي الق ي ا ال ؿ ي ب لي ي
اال ااأ السر

يييي ولييرلي اليياا ضالذطيي لطليي
ا خييييييس ض يييييية نص يييييية اليييييييد ودت د
قؿيدو ؟ فيالق ار املطيلح ال اضيل ييل
ؾيياا القييساز و ييل الؿيياندة واملذاؿييسة
ل اهزل الط ز ر
ييييييي ال س يييير ال اليييييا نييييين املعاز يييي
املعاز ي ي الازييي ي ربليييظ اضيييطذ ا
أضيطييار ربلييظ اثيياال الدوايي الاقييار
اذ امل او ار العليا الطع د ر
ال غييييي د ييييرا ال س يييير ثاضييييت ب
وسواا ه وا ي ب نطال يه زخييـ ب
داالنيييه ضيييا ص ب ايييه يييعية ب
انا اثييييه نػيي ي ا ب ذوي ييييه دضيي ي د ب
ازايييه يييرا املعاز يي الازيييي ضهذيَييتْ
ليي ال اويي نيييا ضيي ّ ليي ال اويي ف يي
ضاويييي هن يييييا نذييييير أضيطيييي ا املػيييي ار
ذييا ون انييا وًي ال واااي ات
واز اوا وال ت ونا شالت طالو ؾساا
ضالادخ العط ست امل اغيس لقي ار الذيا
ب ض ي ز ا و ييرا الاييدخ لقيير د ييدا
اا ييييي ي املا دخلييييي ي ال اضيييييييي اهضعييييييياد
يد د و ل:
ضا ظ ضي

 1ييييي قطيييي ضي ي ز لىل دو يييالر واث يي ي
عي ر
 2يييي القضييات ل ي ثقاف ي املقاون ي ييد دت
دوا خازيلر
 3ييي الطييطسة لي ثيسوار الي ون وخاؾي
اق ي ا الفيياش ضعييد الاػييافه و ل ي
امل ا ااي ضياضل لط ز ر
 4يي يسا املقاوني الل ذانيي اليك ػي
االي ي ز يييو اقيقيييل داثي ي لل ييييا
112
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الؿيي ي نل ه القيقيي الطياضييي
قي ي ا :القضيييات لي ي ضي ي ز ا عي ي
اا ا القضات ل املقاون الل ذاني ر
 5يييييي ييييرا املطالييييو اهزضعيي ي حتقيييير ييي ي
ن طييييي ي ا خانطيييييييا انيييييييا ييييييييدا
نطييياق ال و ييي الؿيييياز الؿييي ي
دنس يييل هل يييسا وزوضييييا والؿي ي
ودوا اليربلظ نييا وخذيير دوزوضييا
د ضيييا نييين الذييياايا اال اؿييياد
والطيطسة لي امل ا يا االضياا ي ي
ب املذطق ي والييك ييل ؾييل ال ؾيي
ض ي الػييسق والفييسا وض ي الػ ي اا
وااذ ار
يييي والطيي اا :دت نؿييلح للل عاز ي
الازيي ل ب اضيا دات املطياع س الاياالا
ووذ ؟ را ل لا لدة داد د ضياث ا
ذزة واادة نن الظ واالنا ات ال و ر
وال د اقد لالّ نين زاي زضيل ونسيي
د طيييايقع ضعييين الفيييافل وامل ييي ن
نييييييذ و ذطييييييحو نيييييين ييييييرا الليييييية
الػيييطانل و عيي د لىل ووذييه اه و ػيياز
ب الع ليي ي الطياضيييي ي ي في ي ار اهوا
فحضن اه دافح ونطان ر
ييييي وناي يي لؿيي د الػيييعو الطيي زت
وييػيييه اهني ي الؿيييذد د ودايييسا ملعوي ي
ييػيي ي اهلز يييياضل املس ييييصق دن يييياا ييييرا
املعاز ي ي الازييي ي وخاؾي ي ضعيييد ظ ي ي ز
نالن ي زوضييي دنس ي ي يييد دنييه ال ا ي ّ
ضالق ة وال ضيد ين الي الطياضيل ين
وس ر ال از ال و ل را خلر ذد
191

املعاز يي الازيييي االيي لا ييياة غيييد د
مما دفع لىل ال از ضدا ال ازر
ونن املعسو لدة ل يات اليي ا د
ال قييس ال ا ي ز لال ب دزضييا ايياالر و ييل
واايييييذظ
ااييي ي أ امليييييسل الييييي
الا اثس ر
نع  :ل د ضات اثاال الدوا ييياأ
لييييي ا لىل اقاثيييييو اليييييدوالز الؿييييي ي
دنس لر
نع  :لن نس
اليان ال وذي ر

مبسل نصنن امسه

ليي نطيياق ل
نعيي  :لن يي خيياث
و ي للتيياثن نييا ذاوييسا
الييرت ذاوييس
لالّ الط ن والاػسد؟
نع  :لن حباي لىل املاع ااذطي
ف دضذات فذادق وليط ا دضذات خذيادقر ول
ضي ي سا ال يييسات ب املي ي اخ اهوزوضيي ي
الي نيي هلييرب دليي لي ذلييي ل يين ال
را املاعي نين دهضهيس
نعس لية ازض
دو نن ُ ه ؟
نييييييربو للػيييييي دات اضاػيييييي اد
الػ ات العاي لل سا الع دة ضالطيالن
لل ق د نر
اغيييت ضييي ز الاييياز والضيييازة
دز ا وغع ا و يادةرر اسة دضي ر
اؽ داساز العيا الير ن ق ي
ضا انا العادل ر
الي ضال ررر وغدا لال

نيا

نافذة
قراءة في كتاب:
أوراق من تاروخ حماة للباحث
عدنان قيطاز

أحمد سعيد هواش

قراءة في كتاب:
أوراق من تاريخ حماة
(*)

للباحث عدنان قيطاز

أمحد سعيد هواش**
أهدى املؤلف كتابه هرا؛
«إىل أبناء مدينة محاة وحمبيها تازخياً وحضازة ونضاالً يف املاضي واحلاضرس
واملطررتلب آ المرنً أو رردوا يف هررر ا وزاد مررا يصيرردهر حبراً وتلررديساً ررر املدينررة
الباضلة»
وهرا يعرب عن حب املؤلف ملدينته (محاة) مدينة أبي الفداء.
وقد افتتح املؤلف كتابه هرا مبدخ ذكس فيه:
«وأنا لن أخوض يف عباب تازيخ محراة الصاخرس ول رو ضرون أتنراوت بالتررك
شيئاً من الثاز نهضتهاآ والضيما ما كاو لره عنقرة ببضرباب تلرن النهضرة ..وأعنمهرا
ونهسها العاصي ونواع هرا ااالردة .وضرون أ ردخ عرن أشرهس ملوكهرا وأخر مرنهر
بالركس امللن املؤيد أبرا الفرداء مؤزخر ًا وشراعسًا وًويراًآ لت روو هرر الترركسة دطرس
اتصات بني ماضٍ غابس ..وحاضس شاهس»..
ثمممِررنمممشرمو٪يمممكرَٛمكممم ٝرن ممم٘ر
مييترد ٤ترحتترعٓ :ٜٔٚر ر
دٚسرمو٪طظ م ترموُٜٛمم١ركر شنمم١ر
ميٓٗلممم١الر مممٍ٬رميش مم رم٭ٍٚرَمممٔرميكمممشٕر
ميعؼش .ٜٔر
فك ٍ:ر«ن ْترطٛس١ٜركرميكشٕر
مو كٞرَكظُ١رإىلرعذدرَٔرمي ٜ٫ٛتر
نُ رٖٛرَعشٚفالرٚملرتهٔرمح ٠رإ ٕر
تًورميفرت٠رَٔرميضَٔرط٣ٛرَذ١ٜٓرؿغري٠ر

َٔرًَحك تريٛم٤رمحفالرغريرإٔرَشنضر
ميًٛم٤رطشع ٕرَ رمْ كٌرَٔرمحفرإىلر
مح ٠رأّ ٜر«ٖٛيٛر ػ رع ذرصمد»ٙرميزٟر
أؿبحرق ِ٥رَك ّرمح ٠رع ّر(?=?)ّ8ر

1

فمممممممدعن٢رموذٜٓممممممم١ردٚسمرق ٝدٜممممم م ركر
ه١َٛرميًمٛم٤الرٚن ْمترٖمزٙرموهَٛم١ر
* صد ددكتاب عند ددالاند ددلاطبتاب واد ددا و ا اند د ا ب ا د د ا–اطم د د ا
ب ع ابأل ىلا9102ما–ا813صاق امنوسط .ا
**اكاتباسوتي.
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ت ممديكرَممٔرأس عمم١رو م يعالرٚفك م ريًك عممذ٠ر
ميظمممم م ٥ذ٠ركرٜ٫ٚمممم م ترطممممممٛس١ٜرنًممممممٗ الر
ف جملًعرم٭ٍٚريإلدمس٠الرٚميجم ْٞريًمذع ٠ٚالر
ٚميج يحريً ذ س٠الرٚميشم ريًبًذ .»١ٜر
ث مِرٜممزنشرمو٪يممكرتبك م ترمجمل ُ م الر
َجممممممممٌرتبكمممممممم١رم قنمممممم م ع ٝالرٚتبكمممممممم١ر
ميعظهش ٜرٚتبك١رسد ٍرميذ.ٜٔر ر
ٚن م ٕريشد م ٍرميفهممشردٚسرت م سخيٞر
إررأ مممممزٚمرعًممممم٢رعممم م تكِٗرعممم م ٤رميعُمممممٌر
ٚمي ٓظممِٝر ممٛعٞرَ ممدثشٜٔر كمم د٠رم ؿمم ٬ر
ميممذٜيفركرميعم ملرم طممَٞ٬رن ٭فغم ْٞالر
ٚحمُمممذرعبمممذٙالرٚسػمممٝذرسكممم الرٚتممم ٖشر
مجلضم٥شٟالر ٚكٝم د٠رموشنم ترميظ ٝطم١ٝر
ميمممميترتٓمم م ٖلرموهممممِرميعجُمم م ْٞرطممممشمر
ٚعْٝ٬ممم.١رأَجممم ٍ:رعبمممذرميهمممشِٜرم ًٝمممٌر
ٚعبذرموُٝذرميضٖشمٟٚالرٚن ٕرأ مشصرَمٔر
متـممٌر ٗممِرَممٔرسدمم ٫ترمحمم ٠ركرأٚم ممشر
ميكشٕرمي ط رعؼشر ٚذم١ٜرميكمشٕرميعؼمشٜٔر
ميؼممٝأرأمحممذرميـ م ْٞٛالرٚميؼممٝأر ظممٔر
ميممشصمالرٚعًممٞرم٭سَٓ م صٟالرٚميؼممٝأررطممعٝذر
ميٓعظممم م ْٞالرٚميمممممذن ٛسرؿممم م رقبممم م صالر
ٚميممذن ٛسرتٛفٝمملرميؼٝؼممهًٞالرٚتمم ٖشر
ْعظ ٕالرٚأمحذرط َٞرميظشمجرٚآ ش.ٕٚرثِر
ٜمممزنشر عممملرََ٬مممحرميٓٗلممم١ركرمحم م ٠ر
مممٍ٬رميش م م ر٫أٍٚرَمممٔرميكمممشٕرميعؼمممشٜٔر
فٝعذد:ر ر

يًؼممممٝأرعبممممذرميممممشمحٔرموـممممشٟالرٖٚممممٞر
ؿحٝف١رط ش٠رتعربرعُّ رتزنشٙر دطمً ٛر
طم شالرٚؿمحٝف١ر(موهٓظم)١ريًـممٝذْٞ٫ر
مشممممممعرميممممممذٜٔرميعذْ٬ممممممٞالرٚؿممممممحٝف١ر
(ميظممٝك)ريـ م ب ٗٝرميؼممٝأرحمُممذرط م ملر
موممريالرٚحمُممذرميب م سٚدٟالررٚؿممحٝف١ر(ْٗممشر
ميع ؿ)ٞريـ بٗ رحمُذرعًٞرم٭سَٓم ص.ٟر
ٚمجملً م م ٕرُٖم م :ر(وًممم١رم م م )٤رجلمممربمٕر
َظممش الرٚوًمم١ر(م ْظ م ْ)١ٝريًؼممٝأر ظممٔر
ميشصم.ر ر
ثِرٜدتٞرمو٪يكرعً٢ررنش :ر
 2ر املؤضطات التعليمية:
ن ْمممترمحم م ٠ر–رٖٚمممٞرٚم مممذ٠رَمممٔر
َذمٔ٥رميؼ ّر–ركرميعـشرم٭ٞ ٜٛردمس٠رَمٔر
دمسمترميعًمممممِالرفكـمممممذٖ رتممممم ٬رميعًمممممِر
ٚم٭د رَممممٔرنممممٌرَهمممم ٕ..رَممممٔرَـممممشر
ٚميعشممالرٚموذ صالرٚف سغالرٚموغش .رْب ر
َٓٗم رسٖم رغممريرقًٝممٌرَممٔرميعًُم ٤رٚم٭د م ٤ر
ٚميؼعشم٤رٚمو٪س .ر ر
ٜكمممٍٛرميعَ٬ممم١رحمُمممذرنمممشدرعًممم:ٞر
«مح م ٠رَذٜٓمم١رميعًممِرٚم٭د ..رغممريرإٔرٖممزمر
ميؼممشفرميعًُممٞرميممزٟرتممديلرأسدٛمْمم٘رعًمم٢ر
دظذرموذ١ٜٓرطشع ٕرَم ر مذركرأ شٜم تر
ميعـشرموًُٛنٞالرٚد ٤رميعـمشرميعجُم ْٞر
يٝضٜذرمين ر ً .»١ر

 1ر املؤضطات الصحفية يف محاةآرٜٚؼمرير
إىلر علرميـحكرٚمجملم٬ترميميترن ْمتر
آر–رميٓ م دٟرميعش مم:ٞرٚقممذرأْؼمم٧رٖممزمر
تـممممذسرٖٚممممٞر ممممعرؿممممحكرٚوً مم م ٕ.ر ميٓمم دٟر ممذعِرم٭َممريرفٝـممٌالرٚنمم ٕريمم٘ر
ٚميـمممحكرٖممم:ٞر(يظم م ٕرميؼمممشم)ريًؼمممٝأر فممشٚيفركر عمملرموممذٕرميظممٛس١ٜرَجممٌر ًم الر
أمحممممذرميـمم م .ْٞٛر(ٚمالًممممٞرٜمم م رٖ٬يمممم)١ر ٚمح .٠رٚن ْترتك ّركرميٓ دٟرحم كشمتر
 3ر ا ندية ا دبية:
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ْٚممممذٚمترَٓٚمم م مش٠ر ممممٍٛرَ كممممٞرم٭َمم مر١ر
ميعش ٝممممم١ر ٚكمممممشٖ الرٚعٓمممممذَ رأؿمممممذسر
ميممممذن ٛسرتٛفٝمممملرميؼٝؼممممهًٞردشٜممممذ٠ر
(مي ٛفٝل)رع ّر@8@8ردعًمٗ رطمٓذمريًٓم دٟر
ميعش مممٞالرٚقمممذرمْفمممشارعكمممذرميٓم م دٟرإثمممشر
د ٍٛرميفشْظ ٝرإىلرطٛس .١ٜر
رمرميٓمم دٟرم٭د ممم:ٞرإررعُمممذردعم م ٠ر
مي حشسركرمحم ٠رإىلرإ ٝم ٤رميٓم دٟرميعش مٞر
ث ْ١ٝرحتمترمطمِردذٜمذرٖمٛرميٓم دٟرم٭د م.ٞر
ٚقممذرأطممٓذترس ٥طمم١رميٓ م دٟرإىلرميممذن ٛسر
تٛفٝممملرميؼٝؼمممهًٞرَٓمممزرتدطٝظممم٘ر ممم٢ر
إغ٬قممم٘رَمممٔرقبمممٌرميفشْظممم ٝركرأعكم م ر
ميجٛس٠رميهمرب٠رعم ّر<ّ8@9الرٚسغمِرقـمشر
مومذ٠رميميترع ػمٗ رميٓم دٟرم٭د مٞرفكمذرقم ّر
ذٚسرميش ٜد٠ركر شن١رميعًمِرٚم٭د رٚدٚسر
ميكٝمممم د٠ركرثمممممٛس٠رمحمممم ٠رميهمممممرب٣رعمممم ّر
< .ّ8@9ر
َٔٚرعٓ ٜٔٚرميه

 :ر

ػممم٤ٞرَمممٔرميمممزمنش٠ر..رٚػممم٤ٞرَمممٔر
ميٛثمم م ٥لالر ممممٍٛرْلمم م ٍرموممممشأ٠رموُٜٛمممم١ر
ٜٚظ م ٌٗرمو٪يممكرٖممزمرميب م ر ممزنشرموممشأ٠ر
موُٜٛم١رَٓمزرميكمذِٜالرفٝكم:ٍٛر«َٚمٔرٜكمشأر
ن م رمي م سٜأرٚميرتمدممِرفظممٛفرٜكم رعًمم٢ر
أ بم م سٖٔرَمممٔرفلممم٬ٝترميٓظم م ٤الرطمممٛم٤ر
أنممٔرفكٗٝم تالرأّرحمممذث تالرأّرأدٜبم تالر
ٚػٛمعش» رَجٌ:ر(ؿمف١ٝرميكشػم١ٝر(ر=;=ٖمم)ر
 ٚذجي١ر ٓمترميعمذِٜر(ر?ٖ>0مم)الرٚأّرعًمٞر
ػممشفر ٓممترحمُممذر نٝم رموٓـممٛس١ٜر عممذر
(ٖ>?0ممم)رميًممٛمتٞرْب م رَممٓٗٔرْفممشرَممٔرأٖممٌر
ميعًِالرٚأ زٚمرعمٓٗٔالرٚقمذرتفمشدترؿمف١ٝر
ميكشػ١ٝر إد ص٠رمج ع١رَِٓٗ.ر ٌرإٕرٚم ذ٠ر

َممٓٗٔرٖٚممٞرَْ٪ظمم١ر م تٕٛر(رٖ>0:ممم)ر ٓممتر
موًمممورموظفمممشرميجم مرْٞرحمُمممٛدرٚعُممم٘رأ مممٞر
ميفمذم٤رقممذر ٓممترَذسطمم١رنممبري٠ركرَممذ ٌر
رميٓٗشرعً٢رَكش ١رَمٔرمجلم َ رميهمبرير
ٚصٚدتٗمم ر يه مم الرٚٚقفممترقمم رم٭ٚقمم فر
مجلً١ًٝري حُ ٗٝرَمٔرمٓ ٫م مرم٫ق ـم د.ٟر
ٚن ْترٖزٙرموذسط١رمييترتعشفر وذسط١ر
م تْٝٛمم١رَممٔرنرب ٜم ترموممذمسغركر مم٬در
ميؼ ّ .ر
ثممِرٜمممدتٞرمو٪يممكررعًممم٢ررنمممشر عممملر
ميظٝذمترموع ؿشمترَٓٗٔ :ر
ميظمٝذ٠ر( ٓٝفمم١ر ٓمتر يممذرميفشدمم)ٞر
ٖٞٚرأ ترحيٝم٢رميفشدمٞالرٚعُم١رميؼم عشر
عُمممشرحيٝممم٢رٚقمممذرتٛفٝمممترعم م ّر?ّ8@9الر
ٚن ْمممترػم م عش٠رَ ُٝمممض٠الرَٛيعممم١ر فٓمممٕٛر
ميبمممذ ٜرنُممم رن ْممممترَٛيعمممم١ر ي ؼممممنرير
ٚمي خُٝع .ر
ٚكرَنًمم م رميج٬ثٝٓٝمم م ترَممممٔرميكممممشٕر
مو كمممممٞالرمقمممممرتٕرم ؿممممم ٬رم٫د ُمممم عٞر
م يجٛس٠رعًمم٢رما ممٌرميفشْظممٞالرفكممذرق م در
مي ٝمممم سرم٭ٍٚر ـممممٛس٠رعفٜٛمممم١رميظممممٝذت ٕ:ر
ْذميمم١رموٓكمم سٟالرَٚظممش٠رميهْ٬ٝممٞالركر
ممم رقممم درمي ٝممم سرما ممممشرت يبممم ترمحممم ٠ر
موك ُٝتركردمسرموعًُ تر ذَؼل .ر
 ٜٚذًمممم٢رٖممممزمرم٭ثممممشركرموظممم ٖشمتر
ميٓظم ١ٝ٥رميمميترق دتٗم رفٛصٜمم١رميممشٜعرٚعممذدر
َٔرصَ٬ٝتٗ رموُ ٜٛترٚغريرموُ ٜٛتركر
دَؼل.ر ر
ٚميظٝذ٠رْذمي١رموٓك سٟالرن ْمترقمذر
أؿذستركرمح ٠روًم١رمومشأ٠ر م سٜأر/:8ر
تؼمممشٜٔرم٭ٍٚرعم م ّرّ8@:0الرٖٚمممٛرتممم سٜأر
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إؿممممذمسرميعممممذدرم٭ٍٚرَممممٔرٖممممزٙرمجملًمممم١الر
ٚحتترعٓٛمٕ:رْمٛمعريرمحم ٠ركرػمعشر
ٚن ٕرػمع سرمجملًم:١ر(مومشأ٠رَش ٝم١رميشكم ر م ٔرْب ت١رموـشٟر ر
َٚعًُممم١رميٝم م ف الرٚديٝمممٌرميؼم م الرٚسفٝممملر
 ٜحذخرمو٪يكرعٔرميؼ عشرم مٔرْب تم١ر
ميشدمممممٌ).رٚقمممممذرن ممم م ركرٖمممممزٙرمجملًممممم١ر موـمممشٟرميمممزٟرعمم ؾر مم رعم م َٞر=?=ر–ر
ميؼمممممعشم٤رٚم٭د ممم م ٤رأَجممم م ٍ:ر مممممذسرميمممممذٜٔر ?=>ٖمرإ ٕرفرت٠ر هِرط٬ت رموُ يٝمور
مو َمممذالرٚقمممذسٟرميعُمممشالرٚعُمممشرحيٝممم٢الر ميبحش١ٜالرٚقذرٚفذرإىلرمح ٠الرأٜم ّر همِر
ٚأمحمممذرطم م َٞرميمممشم رٚميمممذن ٛسرتٛفٝممملر موًورموٜ٪ذرإمس عٌٝر ٔرعًٞرموؼٗٛسر د ٞر
ميؼٝؼهًٞرٚآ مشٕٚرغريٖمِرَمٔرسدم ٫تر ميفذم٤الرٖ>:9- >89مر ٚهِرم ٓ٘رموًور
ميكنش.ر ر
م٭فلممممٌرٖ>;9- >:9مممممرٚقمممم ٍرفُٗٝمممم ر
ٜٚكٍٛرمو٪يك:ر«َُٗم رٜهمٔرَمٔرأَمشر أمجمممممٌرقـممممم ٥ذٙرميممممميترعشفمممممتر طمممممِر
فإٕروً١رمومشأ٠رسغمِرقـمشرَمذتٗ الردمَمتر «موٜ٪ممذمت»ر«ٚم٭فلممً ٝت»الرنُم رقرممذسّريمم٘ر
قشم م١رطممٓ الرتعمذرٚثٝكمم١رٖ َم١رَممٔرٚرثم ٥لر إٔر ُ ٜمم ر نبٝعممم١رمحمم ٠رمجلًُٝممم١رْٗٚشٖم م ر
مي نٛسرم٫د ُ عٞرٚميهف رميذم ٥رميمزٟر ميع ؿٞرْٛٚمعريٖ رميؼ د.١ٜرَجٌرقٛي٘ :ر
طذً ٘رموشأ٠رموُ١ٜٛركرميٓـكرم٭ٍٚرَٔر
أ رظممممٔر ٛدمممم٘رميممممضَٔرميٛطممممِٝر
ميكشٕرميعؼش.ٜٔر ر
تعممممممشفرفٝمممممم٘رْلممممممش٠رميٓعممممممِٝر
ٚحتمممترعٓممممٛمٕرميٓممممٛمعريركرن مم م ر
ر
ر

ر

ميرتمخرميعش  .»ٞر

يكممذردمم ٤ررنممشرميٓممٛمعريركرن مم ر
ميممممرتمخرميعش ممممٞرنممممجريمالرٚيهممممٔرٖممممزٙر
ميٓمممٛمعريرغمممريرْمممٛمعريرمحممم ٠رٚإ ممم رٖمممٞر
ميٓمممٛمعريرميممميترن ْمممترتكم م ّررعًممم٢رم٭ْٗمممشر
ٚميظمممممٛمقٞركرم٭ْٗممممم سرددًممممم١رٚميفمممممشمتر
ٚميٌٓٝالركرطٛس١ٜرٚميعشممرٚميك ٖش٠الرٖٞٚر
ْمممٛمعريرؿمممغري٠ركر ذُٗم م الرٚقم م رأْٗٓٝم م ر
ٚؿممٛتٗ رمومممضٜٔرم مم قر ٗمم الرٚقمممذرٚسدر
ريمممموركرَـمم م دسرقذميمممم١ر ًفمممم١رَجممممٌ:ر
ن م رم٭ْممٛمسركرحم طممٔرم٭ػممع سر٭ ممٞر
موظممٔرعًممٞر ممٔرحمُممذرميعممذٟٚرموعممشٚفر
يؼُ ؼمم م تٞرَممممٔرأعممممّ٬رميكممممشٕرميشم مم م ر
مقذش.ٟر ر
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 ٚربممممممزمرٚمدٟرمحمممم م ٠رميش مممم م ُ

ر

ٝمرمحرصٖمم٢رميعممٝؽر مم٘رٚميعؼ م ر

أسضرميظمممممٓ ٤رٚمقٓممممم ٤رٚمومممممش ر
ر

ر

ٚم٭َمممٔرٚميمممُٔٝرٚسمٜم م ترميفمممش ر
ر

رمترميٓممممممٛمعريرطممممممك ٠ررميممممممرت ر
ر

ر

ر

ر

ٚأَٗممممممممممممم ترعـمممممممممممممف٘رٚم٭ ُر
ر

ر

ٚنمم م ٕرم ممممٔرْب تمممم١رموـممممشٟرَٛيعمم م ر
ي ٛسٜمم..١ر سع م ركرمط م خذمَٗ الرنممزيور
ن ٕرَٛيع ر ٜذميفرٖٛٚرإٔرٜمٛديفر  ٝم رَمٔر
ػعشرغمريٙرأٚرْـمكر ٝمترأٚرس م ر ٝمتر عمذر
إٔرٜممٛت٧ريمم٘رتٛت٦مم١رتٓ طممب٘ر ٝممحرٜظممٔر
ميظ َ رإٔرميبٝتر دمجع٘ري٘.رفكمذرعُمذركر
إ ذ٣رَج ْ٘ٝرعٔرميٓ عٛس٠رإىلرإٜذميفرْـكر
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ٝترَٔرػعشرمو ٓيبرٖٛٚرقٛي٘ر«أْم رميغشٜملر
فُ ر ٛكرَٔرميبًٌ»ر ر
 ٝ ٚرم ٔرْب ت١رُٖ  :ر
 ٜم ررس رْ م ع٠ٛرغٓممتريٓ م رد ه متر
نح ي١رميـّ ّر رميٝمدغرٚم٭َمٌر
ر

إٜ٘ر ٜررنمش٣ر م٬دٟرأْمتريمٞر
ر

ر

تٝكر ضٕرنًُم ر ٫رمطم ج سر
ر
ٚس رمممم رميع ؿمممممٞرأومممم رتعًُممممٞر

ر

ر

ر

ر

إْم رميفرأػممهٛرٚإٕرػ م ررموممضمسر

ر

ٚأَمم رميؼمم عشر مممذسرميمممذٜٔرمو َمممذالر
ق يممممت..رٚدَمممم رأ ممممٞرميعؼمممم مر
فكممممذرتعممممشضريٓكُمممم١رميفشْظمممم ٝر ظممممب ر
 ٜربعٗمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم م :
أػممع سٙرميٛتٓٝمم١رٚمكممنشرإىلرمي ممٛمسٟرعممٔر
م٭ْظ سر ٛف رَٔرطم ٝارمجل٬دٜمٔر عمذرإٔر
« أْر رميغشٜملرفُم ر مٛكرَمٔرميبًمٌر»
رممرتعُٗ م ركرطممذِْٗٛالرفك م ٍركرَٓفمم ٙر
 ٚيممممم١رميٓممممم عٛس٠رٖٓممممم ركرغٓ ٗ٥ممممم ر
مينٛع :ٞر
 ٚه ٗ٥م م رنح يممم١رميـم م رميع ػمممل..رإْممم٘ر
أ رٔر إىلرميع ؿٞرٚأؿمبٛرإىلرموغٓم٢ر
 ٜكً ر رميٝدغرٚم٭ٌَالرفٗٛرٜبهٞرتم س٠ر
عٓذرم ب االرٜٚغيفرعٓذرم٫غ ب ا.ر ر
ٚتعر دْٞرميزنش٣رفدٖفٛرق رٖٓٚ
َٚمممٔرَٛمكممم ٝرميه ممم :رميع ؿمممٞر
َٚررعٔرقًً٢رٚمهللرن ٕرفشمق٘
ٚميٓٛمعريركرػعشرمح  :٠ر
ٚيهٔرمٓٓترميعٝؽركرغريٙرأٖٓ
ر
ٜظمم عشضرمو٪يممكرَمم رق يمم٘رميؼممعشم٤ر
فٛدعترَٓمزرٚدع م٘رطمٓ١رميهمش٣ر
ميعش رعُ َٛالرٚػعشم٤رمح ٠ر ـٛؿم ركر
ر
ميع ؿٞرٚميٓٛمعريركرمح :٠ررمنمشمر عملر
ٚف رسقترَزرف سق ٘رميشغذرٚم٭َٓمر
م٭د م ٤رميممزٜٔرطممبكٙٛر يه مم١رعممٔرٖممزمر
غشمَٞر يٛمدٟرمتًرمورَٗذميتر
موٛكممممٛيف:رَجممممٌرميؼمم م عشرميشم ممممٌرَٓممممزسر
ر
ميؼع سالرٚمو٪سخرأمحذرقمذسٟرميهْ٬ٝمٞالر
فٛمهللرقًيبريغريرميٛمدرَم ر ّٓمر
ر
ٜٚكمم:ٍٛر«ملرأدممذرػ م عشمرقممذمي رأٚر ممذٜج ر
ٚعٓممذَ رن م ٕرميؼ م عشرميشم ممٌرعًممٞر
قًَّممذردٝممذرميع ؿممٞر كـممٝذ٠ر ؿمم١رعًمم٢ر
دَممشرٜممذسغركرم٭صٖممشرميؼممشٜكالر ٜممزنشر
غشمسرَ رفعٌرأمحذرػٛقٞر يٓ.»ٌٝر ر
ميع ؿٞرعٓذَ رن ٕرٜككرت٬ٜٛرأَ ّرْٗشر
َٚمممٔرثمممِرٜمممدتٞرمو٪يمممكرعًممم٢ررنمممشر ميٓٝمممٌالرفٝمممزنشرمحمم ٠ر ٚظمم ْٗ رَٚشم مم ر
ميؼمعشم٤رموُمم ٜٛرميممزٜٔرأتممٛمرعًمم٢ررنممشر مينفٛي١رٚميشف مالرفدؿبحرٜٗم٣ٛرميٓٝمٌرَمٔر
محمم م ٠رٚميع ؿممممٞرْٛٚمعريٖمم م ركرَعممممشضر أدٌرميع ؿٞالرٜك :ٍٛر
مومممممٓ رإىلرمحممم م ٠الرفٝمممممزنشرميؼممم م عشر
رنممشتيفرٜمم رْٝممٌرأٜمم ّرمقمم٣ٛر
ر
ميشم مممٌرعُمممشرحيٝممم٢رٖٚمممٛركرميبحمممشٜٔرإرر
إرركرس مم٢رميع ؿممٞرأٖممِٝرتمم٬ٜٛر
ق ٍ :ر
ر
ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر
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ٚجبٓ١رميع ؿمٞرقلمٝترتفمٛييتر
ر

ر

 ٚرفظممممترفٗٝمم م ريًنٝممممٛسرٖممممذ٬ٜر

س ٚر ممٞرإىلرميع ؿممٞرحتممٔرٚإْ ميفر

ٚعشٚغرميع ؿمٞرتمشميفرمب ٖمر
ر

َممٔرأدًمم٘رأؿممبحترأٖمم٣ٛرميٓمم٬ٝر
ر

ف رجمممٛسرميؼمممبٍٛرَمممٔرأٚنم م سٙر

ر

ر

ر

ر

ر

ٚكرٚؿكرمينبٝع١رموُ١ٜٛالر ٜبم س٣ر
ػعشم ٖ٤ركرٚؿكرتبٝع١رمح ٠رم٭ْذيظم١ٝر
فٝكٍٛرميؼ عشر ذسرميذٜٔرمو َذ :ر

ٚنزيورفعٌرميؼ عشرميشم مٌرطمعٝذر
قٓذقذٞرّٜٛرن ٕركرمحً١رمي عشٜم رعًم٢ر
أسضرمجلضم٥شالرفك ٍركرموٓ رإىلرمح  :٠ر

ٖٓمم م ىرعًمممم٢ركممممف فرميٓٗمم مشر
ر

إرمررنمممممممممممشرميع ؿمممممممممممٞرتًفممممممممممممتر
حن/ٙٛندْٞرإىلرميبٝترميع ٝلرأميِ ر

ٚإررْـممممممممممممممغٞرفٓظممممممممممممممُ ر
ر

ر

رٝمممممممممحرموممممممم م ُرٜشع ْممممممم مر

ر

ر

َممممرممٔر شٜممممممشرمومممم م ٤رأو ْمممم مر
ٚكروممم ٍرميهفممم رميممممٛتيفركممممذر
نُم م رٜـمممكرميؼم م عشرعُمممشرحيٝممم٢ر
م٫ط عُ سالرٜدتٞرػمعشم٤رمحم ٠رعًم٢ررنمشر
موذ١ٜٓرٚميع ؿٞرْٛٚمعريٖ الرٜكٍٛرميؼ عشر تبٝع١رمح ٠رأ ظٔرٚؿكرإررٜك :ٍٛر
مح ٠رتظ َتر جلُ ٍرفم٬رتمش٣ر
ذسرميذٜٔرمو َذرع ّر<;@ :ّ8ر
ر
ر

ر

كرسٚم ٞرميع ؿمٞرغ٬سٜمكرػمِر
ر

ٗ ررغريرسٚضرْ كمشرٚنجٝم ر

ر

نٌرْذ رَِٓٗرعً٢رميزٍرع ق
ر
ميٓمممممٛمعريرػممممم ٖذمترعًٓٝمممممر
ر

ر

ر

ق رر ً١رمين ٚٚغر ظٓ رٗ ٚذ١
حيل رق رإعذم رنمٌرتمش ٚر
ر

ر

ر

ر

َٚممٔرميؼممعشم٤رميممزٜٔررنممشٚمرمحمم ٠ر
رستؼ فرموٕٓٛرنم ٕرمي ٛمؿمٞر
ٚنزيورفعٌرعٓذر ذٜج٘رعٔرمجل٤٬ر ؼعشرموٓ كٌرميع١َ٬رف سغرم ٛسٟرأثٓ ٤ر
َمممشٚسٙر ُم م ٠ركرميج٬ثٝٓٝم م ترَمممٔرميكمممشٕر
ع ّر=;@ّ8ر كٛي٘ :ر
مو كٞرإررق ٍ:ر ر
يٛرٜمزنشٕٚرعًم٢رميع ؿمٞرٖمضمي ِٗر
ر
مح ٠ر ٗ رعضترميعش١ ٚرٚميٓذ٣
ر
ٚيًُزمٜٚممممممممذركرموٝممممممممذمٕرإقممممممممذمّر
ر
ق رركرَل َريرمجلٗ درَف ش
مينممممم م ٥شمترسَٖ ٓٝممممم م رٚدٝؼمممممممُٗٛر
ر
ٗ ررَٔرأت يفرميؼع رْ ٍرنشمَ١
َممٔرسعؼمم١رم ممٛفرأػمم ترٚأقظمم ّر
ر
ٚف ٗٝرعً٢رميع ؿٞرتذٚسرميذٚم٥ش
ر
ٚكرٖزمرمجمل ٍر ٜحذخرميؼ عشرعُشر
 ٖٓٚرميجٛس١ٜرمجلُ١ًٝرٚمكح.١ر ر
حي٢ٝرعٔرَع ْ ٠رموذ١ٜٓرٚأ شمسٖ رفٝك :ٍٛر
ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر
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َٔٚرعٓ ٜٔٚرميه :رؿح ف١رمح ٠ر
كر ظم م رطمممٓ١رٚأثشٖم م رعًممم٢ر شنممم١ر
م٭د رٚمجمل ُ ر
ٖٛٚر حرَنٍٛرٚمم رٚإٔرتًخٝـ٘ر
ٜفظممذرعًمم٢رميك م س٨رَ عمم١رميف ٥ممذ٠الرْٚؼممرير
ك ٠٤رع دً١رعً٢ر علر ٓٛد .ٙر
ٚقمممذر مممذدرَ٪يمممكرميه م م رم تم م سر
ميممضَيفرقممزمرميبحممحرٖٚممٛرَ م ر م رعمم َٞر
@8@0رّ8@<?ٚالر ٝمممممممحرميجمممممممٌرعممممممم ّر
@ّ8@0ر ذم١ٜرمي سٜأريظٗمٛسرميـمح ف١ركر
مح م ٠الركر م رميجممٌرع م ّر?<@ّ8رت م سٜأر
ميكممم م ْٕٛرسقمممممِر/8@</رميٓممم م مِريؼمممممٕٚ٪ر
ميـح ف١ركرم قًِٝرميظمٛسٟرإ م ٕرمي ٛمذ٠ر
م رطممٛس١ٜرَٚـممشالرٜٛٚد م رٖممزمرميك م ْٕٛر
تٓم م صٍرأؿمممح رميـمممحكرٚمجملممم٬ترعمممٔر
مَ  ٝصمتِٗريك ٤رتعٜٛلرَ ي .ٞر
مؤزخو صحافة محاة:
ٜكٍٛرَ٪يكرميه

 :ر

«ملرٜـمممًٓ رَمممٔرؿمممحكرمحمم ٠ري ًمممور
ميفرت٠رطم٣ٛرأعمذمدرَ فشقم١الرعًم٢رإٔرْفمشمر
َممممٔرميـممممحف ٝرقممممذر فظممممٛمر٭ْفظممممِٗر
ٚأ ٓ ِٗ٥رَٔر عذِٖروُٛع ترن ًَ١رَمٔر
آثم م سِٖرميـمممحف١ٝرْمممزنشرَمممِٓٗرميؼمممٝأر
أمحممذرميـ م ْٞٛرؿ م رؿممحٝف١ر(يظ م ٕر
ميؼشم)رٚميؼٝأر ظٔرميشصمرؿ روً١ر
م ْظ ْ١ٝالرٚميذن ٛسرتٛفٝملرميؼٝؼمهًٞر
ؿمممم رؿمممممحٝف١ر(مي ٛفٝمممممل)الرٚميؼمممممٝأر
حمُممٛدرميعجُ م ٕرؿ م روًمم١ر(ميمم)ٞ ٛالر
ٚم٭طمم ررعُممشرميرتَمم ْٝيفرؿمم روًمم١ر
(ميضسمع١رموذٜج .)١ر

أَ رمو٪س ٕٛرميزٜٔرعشكٛمريـمح ف١ر
محممم ٠ر ي مممدسٜأرأٚرم ػممم س٠رفٗمممِ:رموممم٪سخر
ميًبٓم ْٞرفًٝٝم رتممشمصٟركرَ٪يفمم٘رميلممخِر
(تمممم م سٜأرميـممممممح ف١رميعش ٝمممممم)١الرٚمومممممم٪سخر
موُٟٛرأمحذرقمذسٟرميهْ٬ٝمٞركر جم٘ر
ميكمممِٝر(مجلشم٥مممذرٚمجملممم٬ت)الرٚميـمممحفٞر
ميًبٓ ْٞرأدٜم رَمش٠ٚركرن م٘ر(ميـمح ف١ر
ميعش ٝمم١الرْؼممدتٗ رٚتنٛسٖمم )الرٚميممذن ٛسر
مشممعرميممذٜٔرميشفم عٞركردسمطم ٘رميشم٥ممذ٠ر
عممٔر(ت م سٜأرميـممح ف١رميظٛس)١ٜالٚم٭ط م رر
أدٜممممم ر لممممممٛسركرن مممممم٘ر(ميـممممممح ف١ر
ميظممممٛس)١ٜرٚم٭طمم م رردٛصٜممممكرإيٝمممم غركر
ن مم٘ر(تنممٛسرميـممح ف١رميظممٛس١ٜركرَ ٥مم١ر
عممم ّر(<=?8ر–ر<=@)ّ8رَٚمممٔرثمممِرٜعمممذدر
َ٪يممممممكرميه مممممم ر عمممممملرميـمممممممحف ٝر
ٚميـمممحكرميممميترن ْمممترتـمممذسركرمحمم ٠ر
مممٍ٬رميعكمممٛدرميج٬ثممم١رم٭ٚىلرَمممٔرميكمممشٕر
ميعؼممممشٜٔالرٚمجٝعٗمم م رن ْممممترمتٝممممٌرإىلر
ميٓكمممممممممذرم٫د ُممممممم م عٞرٚميظ ٝطمممممممممٞرأ٫ٚر
ؿممم ٬رٚميشغبممم١ركرم٫طم م كٍ٬رث ْٝم م الر
ٚن ْممترن م تِٗرترتنممضرعًمم٢رحم س مم١ر
مجلٌٗرميظ ٥ذر يمذع٠ٛرإىلرميعًمِرٚميم عًِالر
َٚجمٌرٖمزٙرميه م ترامذٖ رعٓمذرميؼممٝأر
أمحمممممذرميـممم م ْٞٛركرؿمممممحٝف١ر(يظممم م ٕر
ميؼممممممشم)رٚحمُممممممذرعًممممممٞرم٭سَٓمممم م صٟركر
ؿممممممحٝف١ر(ْٗممممممشرميع ؿمممممم)ٞالرٚؿممممممحٝف١ر
(ميظمممٝك).رنُمم رامممذٖ رعٓمممذرميمممذن ٛسر
ؿممممممم رقٓبممممممم صالرٚميمممممممذن ٛسرتٛفٝممممممملر
ميؼٝؼهًٞركرؿحٝف١ر(مي ٛفٝل)الرٚعبمذر
موظ ٝرميؼٝأرطعٝذركروً١ر(مقذف).ر ر
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َٔٚرعٓ ٜٔٚرميه

الرْكشأ :ر

رم ممممٔرَ يممممورم٭ْذيظممممٞرٚم٭يفٝمممم١رموُ١ٜٛالرًَٛىرمح ٠ركرميعٗذرم٭ .ٞ ٜٛر

 َٚرتٓنٟٛرعً٘ٝرتًورميؼخـم١ٝرميفمز٠رَمٔر
طمممممذ  ٜرَٚضمٜممم م :رٚقمممممذرأيكممممم٢رميؼمممممعشم٤ر
موُممممم ٜٛرقـمممم ٥ذرٖمممممٞرَٚلمممم ترَمممممٔر
ميزنش٣رٖٚمِ:رحمُمذرموشٜمشٟالرٚأمحمذر
مجلٓممممذٟالرٚطمممممعٝذرقٓممممرذقذٞالرٚحمُمممممذر
عمممذْ ٕرقٝنم م سالرٚحمُمممذر ظمممٔرموٓذمممذالر
ٚميؼ عشرطعٝذر ًٛفردشم تر(- 8@80
<?@.)ّ8ر ر

رْظ رأ١ٝ ٜٛرمح ٠الرَٔٚرثمِرٜمدتٞرمو٪يكرعً٢رًَكرأ ٞرميفذم:٤رف ٝحذخرعمٔر
أ ممٞرميفممذم٤رَ٪س م الرٚػم عشمالرثممِرٜممزنشر
موً ك رَٔرػعشرأ ٞرميفذم.٤رخي ِرمو٪يمكر
ن ٘رٖزمر م يعٓٛمْ :ردذٜمذرَشقمذرأ مٞر
ٜكممٍٛرميؼ م عشرحمُممذرموشٜممشٟرَممٔر
ميفذم٤ر–رٚإ ٤ ٝررنمش٣رأ مٞرميفمذم..٤ر ٚم٘ر
ال م ِرٖممزٙرم ت٬يمم١رميظممشٜع١رعًمم٢رٖممزمر قـممٝذت٘رميمميترتفممشدتر ٝمم ٍرٚميؼممشٚدر
ٚميـممٛسرم٭ْٝكمم١رميشػممٝك١رمو فًمم١ر ث م س٠ر
ميه رميكِٝالر ر
ففٞرتؼشٜٔرميجم ْٞرَمٔرعم ّر;>@8الر ٚميذٖؼ :١ر
رٝممم م ٍرٚدٗمممممورَشطمممممّٛر ـمممممفح ٘ر

أقمممِٝرم ٫فم م ٍرمي مممزن سٟركرميمممزنش٣ر
موٜٛ٦ممم١رميظم م ع١ريممم٫ٛد٠رموًمممورموٜ٪مممذرأ مممٞر
عٔر فظرٚدٗور ٢رميٝمّٛرملرحيمذر
ر
ميفذم٤رؿ رمح ٠ر مٍ٬رأٜم ّرث٬ثم١رٖمٞر
َٚمرممٔر َضمٜم م رس٣٩رميع ؿمممٞرٚػمممٗ ُٝر
88/9:ركردَؼممممممممممملر88/9<- 9;ٚركر
فرظررميٛدٙٛرميميترأغفمترعًم٢رؿمٝذر
محمم م ٠ر شع ٜمممم١رنشميمممم١رَممممٔرموهَٛمممم١ر
ميظممٛس١ٜالرإ  ٝم ً٤ريممزنش٣رعًممِرَممٔرأعممّ٬ر
أَ رميؼ عشرأمحذرمجلٓمذٟرفكم ٍرَمٔر
ت سخيٓ رمجملٝذالرٚيكمذرنم ٕرَٗشدم ٕرأ مٞر قـٝذت٘ :ر
ميفمممذم٤رَظم م ٖش٠رأد ٝممم..١رت سخيٝممم..١رعًُٝممم١ر
قممممرمبعرأتمممممٌرعًممممم٢رميمممممذ ٜسرٚغ ممم مر
رمتر عذرقَٞٛر ل سٟالرػ سىرف٘ٝرالبم١ر
أسأٜممممتركرنبممممذرميظممممُ ٤رػممممٗ ر
َٔرمو٪س رميعمش رٚميبم ج رميظمٛس ٜالر
ر
ٚثًمم١رَممٔرػممعشم٤رميكنممشرميظممٛسٟالرحتممذخر
عُمممممممشرموٝممممممم ٠ر ظممممممممٝب٘رٓ ٚممممممممٛسٙر
ر
فٝمم٘رسد م ٍرميعًممِرعممٔرعـممشرأ ممٞرميفممذم٤الر
ٚدممممش٣رعًمممم٢رػمم م رميضَمم م ٕرعب مم مر
 ٝ ٚتممممم٘الرٚأعُ يممممم٘رميعظمممممهش١ٜرٚآثمممممشٙر
ر
ميفهش١ٜالرَٗٓٚذ٘ركرمي سٜأرٚمجلغشمفٝم١ر
ٜمممممر رطمممممٝذرمي ممممم سٜأرقمممممكرَ مممممدَ٬ر
خب ؿمم١الرْٚضع مم٘رميعًُٝمم١رٚآفر قٗ م ر ع َمم١الر
َ م ررقممذر تشنممترٚقممذرتشنممترعذ مر
ٚعٔرػخـ٘ ٝرنُ رسمسٗ رػعشم٤رعـشٙر
عًُممممم م رٚأ ٬قممممم م رٚامممممممذ٠ر طممممم مٌٍ
أَج م ٍرم ممٔرْب تمم١رموـممشٟالرٚؿممفٞرميممذٜٔر
ر
موًمٞرٚغريُٖم رَمٔر مٍ٬رأَم دحيِٗريمم٘الر
قنمممممم م رموٝمممممم م ٠رَٛفكمممممم م رغ ٬مممممم مر
ر
ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر
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ٖم رمزمرؿممفٞرميممذٜٔالر«ٚم ممٔرْب تمم٘»

ٚق ٍرميؼ عشرطعٝذرقٓذقذٞرَٔر
قـٝذت٘:
ر

ر

َمممممم رمروُٝممممممٕٛرميٓكٝمممممم١رقممممممذاَر
ر

ر

ر

أٜكظمممٞرميفذمممشرٜم م رتٝمممٛفرم٭َم م ْٞر
ٚقممذر ممشقرميؼ م عشرحمُممذرعممذْ ٕر
ر
قٝن م صرإٔرتهممٕٛرقـممٝذت٘رَظ م ٠ ٛرَممٔر
ٚممحًممممممٝيفرعًمممممم٢ردٓمممم م رميضَمممم م ٕر
ر
ٚدعممممممٝيفرَمممم م رميممممممش٣٩رف ٭غ سٜممممممذر ر َذ ٜٓمممممم٘ر«محمممم م »٠رٚتبٝع ٗمممم م رميظمممم م ش٠ر
ْٛٚمعريٖ رميؼمذ١ٝالرَٚظم ًُٗ١رَمٔرَعًُم١ر
مُممممممم م ٤رعًممممممممم٢رػمممممممممف ٙرميبٝممممممم م ٕر
ر
أ ٞرميفذم٤رمي سخي .١ٝر
ٚن ْممممترقـممممٝذ٠رميؼمم م عشرحمُممممذر
ٚقممذرأقبممترٖممزٙرموٓ طممب١رمي سخيٝمم١ر
عمممذْ ٕرقٝنم م صر«حتٝممم١رميؼمممعشم»٤رممٝمممض٠الر
قمممممممممشم٥حرػمممممممممعشم٤رمحممممممم م ٠ر ٚشنمممممممممتر
فٗٞرَٔرمون٫ٛتالرٚقذر ًغتر ٛميٞرث٬ث١ر
أ طٝظمممممِٗالرفٓظُمممممٛمرقـممم م ٥ذرحمبممممم١ر
ٚطممبع ر  ٝم رعًمم٢ر ممشرميه َممٌررٟرموممِٝر
ٚتكمممذٜشرٚعشفممم ٕر جلُٝمممٌالر ٝمممٛمرفٗٝممم ر
موف  ٛمم١الرٚمجعممتر م رمج م ٍرمي ـممٜٛشالر
ميبمممم ج رٚموممممم٪س رميمممممزٜٔرٚفمممممذٚمرإىلر
ٚمج ٍرمي عبريرإررق ٍ :ر
َممذِٗ ٜٓرإ  ٝم ٤ريممزنش٣رًَٝهٗ م رمريع م ملر
عممرمربرميعـمممٛسرَٚم مذارنفٝممم٘رفُم مر
أ ممٞرميفممذم٤رْممزنشرَممِٓٗ:رحمُممذرموظممٔر
ر

ر

ر

ر

ٚدرممذتر«مح م ٠ر»رأ شَ مم٘رٚأنشَ م

تٝمممممكر م مس عٝمممممٌرٚداريمممممٛرأْممم م٘ر
ر

ر

ر

عمم مر درميضَمم م ٕر مممم٘رفذمم م ٤رٚطممممًَُّ

ر

َ٘ٓٚرقٛي٘ :ر

يبظتر«مح ٠ر»ري٘رَن سفرطحشٖ
ر

ر

ٚمصرِّٜٓمممترَمممٔرأدًممم٘ر ممم٢رميمممذَ٢ر

أتٝمم م سرٚمدٜٗمم م رتـممممفلريًلممممح٢
ر

ر

ر

َٗٓٚمم رقٛيمم٘ررمنممشمر عمملرميعؼممشم٤ر
ميزٜٔرَذ ٛمرأ رميفذم :٤ر

يهمممممِرميعٝمممممٕٛر مممممذم٥ك رٚفٓ دقمممممر
ر
ط رظًًهِرٚتلمُهِرعٓمذرميهمش٣ر
ف رممممممزٚقٛمرػممممممٗذرمابمممممم١رؿمممم م فٝر
ٚتشػممممممفٛمر
ر

ر

دم رمٝؽرَممٔرميؼممعشم٤رتشدممٛرموغُٓ م

ٜممم مر رف ٝممممم١رْضيمممممٛمرميمممممذ ٜس..رْضي ُممم مٛر
كًٓ ٛممممممم ...رٚطممممممممك ُْٛ ٝرطممممممممهَّشم
ر

ر

َٝٚمممم ٙرع ؿممممم ٗٝرْٗمممممشرم٭اُممم م
ر

ر٭َعرن ٕرٖٓم ..رٚنم ٕر ب م٘ر

َٓذممممذالرٚعبممممذرميٖٛمم م رميؼممممٝأر ًٝممممٌالر
ٚطعٝذر ًٛفردشم تالرٚقذرأ ذيفرميؼم عشر
ميشم ممممٌرعبممممذرميٖٛمم م رميؼممممٝأر ًٝممممٌركر
قـمممٝذت٘ر«ٜم م رأّرأػمممب ٍرميفمممذم٤رتعنمممشٟر»ر
حم ف ٝر لٛٝفرمح ٠رعً٢رطذ٘ ٝرميعش ٝم١ر
إررق ٍ:ر ر

ر

ممممممشرميبٝمممم م ٕرَكنممممممشم

ر
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ٚأَممممممم رميؼممممممم عشرطمممممممعٝذر ًمممممممٛفر
دشم مم م ت()ّ8@?<- 8@80رفكممممذرأيكمممم٢ر
قـممممٝذ٠الرٜغًمم م رعًٗٝمم م رتمم م رم٫سدمم م ٍر
ٚميعفٜٛممم١الرعبامممشرفٗٝم م رعممرٔرمَ ٓم م ٕرسدم م ٍر
موٞرمجمل ٚسريًُظذذرٚموـم ريًُشقمذر
إررق ٍركرقـٝذت٘ :ر
سدمممم ٍرميٓٗمممم٢رٚميعًممممِرأيممممكرحتٝمممم١ر
ر

ٚأٖممممم٬ر همممممِركر ٓٝممممم رٚطمممممَ٬ر
ر

أتٝممم ِري همممشِٜرموًٝمممورأ مممٞرميفمممذمر
ر
ٚنممممم م ٕرعظُٝممممم م رع وممممم م رٚإَ َممممم م
ر

فمممدٖ٬رسدممم ٍرميعًمممِرٚفمممذمرَعظَُّمممر
ر

قمم رمذَ ِرإىلرَجممم٣ٛرميهمممشِٜرنشمَم م

تؼممم مشافرٖمممممزمرموممم مُٞرٚمصدمدرسفعممممم١
ر
ٛفمممممممذر ٝممممممم ٍٕر يٛفممممممم ٤رتظممممممم َ٢ر
ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

«تًهِرٖٞرْبمز٠رَمٔرأد ٝم ترمحم ٠الر
ٚمح ٠رغٓ١ٝر دع َٗ٬رٚأد ٗ٥م رٚػمعشم ٗ٥الر
ٚقممذرأثممشٚمرموشنمم١رم٭د ٝمم١رعممربرت سخيٗ م ر
مين...ٌٜٛر َٚرٜضمي .»ٕٛر
ٚقذرؿُُترغ٬فرميه :ردٕ ٗٝر
ريرٚص٘ ٜٓرمبٓ مشرمح ٠رم  ٬م١رَٚع وٗم ر
مي سخيٝممم١رم٭ثشٜممم١الرٚن م م رعًممم٢رغممم٬فر
ميه ممم م رميجممم م ْٞرَك نمممممكرَمممممٔرَكممم م ٍر
يًـحفٞرأمحذرط َٞرميظشمجالرميزٟرقم ٍر
ف :٘ٝر
«نمم م ٕركرَظمم م ن يفرأٖممممٌرمي ممممذٜٔٚر
مع بمم سرمحمم ٠رتًٝعممم١رمينًٝعممم١ركرَٛنمم ر
ميٓلم ٍرميعش ممٞرٚحت٫ٛتمم٘رمو عمم١الرٚريممور
مبم م رقذَ ممم٘ريًجمممٛسمترميٛتٓٝممم١رَمممٔرٚقمممٛدر
نشِٜالرمشٌرم٭ْفعرٚميجُمشمتالرٚمػم ٌُر
كش ٚرَٔرميبن٫ٛت» .ر

ر

٫ٚر ممممذرَممممٔرمي ٜٓٛمممم٘ر ممممدٕرميب ممممحر
ٖٚممممممزٙرمحمممممم ٠ر يًكمممممم ٤رتؼممممممشافتر
ر
م٫طممم م ررحمُمممممذرعمممممذْ ٕرقٝنممم م صرأثمممممش٣ر
ٚس ر اممم م رع ؿممممم ٗٝر همممممِرٚتشمَممممم٢ر
موه ب١رميعش ١ٝر عؼش٠رن رت حمذخرعمٔر
ٜكٍٛرَ٪يكرميه رميب حرحمُمذر محمر ٠رؿمذسترٖمزمرميعم ّر@908الرَممذرمهللر
عُشٙالرٖٚزمرميه رميزٟرمترعشك٘رٖٛر
عذْ ٕرقٝن صركر مت١رميه :ر ر
أٍٚرميظًظً.١
ر
ر

ر

ر
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حوار
مع األديب طاهر العجيب
صبحي سعيد

األديب طاهر العجيب ما زال
يعيش حياة الشجر ويترجم
أحالم األرض
صبحي سعيد*
هألدٙب طآز اهعجٚب اهعدٙد ًّ األعٌاي األدبُ ٞٚذكز ًِٔا:
* اإلرث ،5996 ،دار طالس هودراسات ٗاهرتمجٗ ٞاهِصز.
* املتٌزد ،1005 ٝدار طالس هودراسات ٗاهرتمجٗ ٞاهِصز.
* س٘ق اهعربات  1007دار طالس هودراسات ٗاهرتمجٗ ٞاهِصز.
* اهلثري ًنّ املانا ت ٗاها نل اها نريٗ ،ٝبعنر اهدراسنات اه لزٙنٗ ،ٞدراسنٞ
ُادٙ ٞٙت ...ٌٞٚاهتاٚتٕ غري ًنزٗ ،ٝدنداِا طن٘ ٙنال عنّ هزبتنٕ األدبٚنٗ ،ٞا نرتت
ٓذٖ املاتط ات ًّ ح٘ارات عدٙد...ٝ

ٓقْل األدٓب طاٍر العجٔب:
مبتددددلق القددددْل :قىددددُ نددددا يدد د
مغتبطددددا قّ ماددددلّدا قا دددد٘ مددددً ٍدد د ا
اليدددْإذ يت ٓدددتن ر سدددعْي ا دددت ا ٖ
ٍْ:
مددا الغآدد٘ مددً ي امدد٘ م د ٍر د ا
قعنددال ف لالغآدد٘ اليبٔ دد٘ عُخنددل عُقباٍددا
عيددلما دبددل ددل ٚلددا  .الي ددْ يىددُ
ال ع ّيدٗ ال ع  .الْ ط قّ احملدٔط
ّلرًذ مدا الد ٖ ثدلن عيدلما ٓردٌْ

ال ع ّيدعُ صبدرد ىغند٘ فالتد٘  .مَدب
ددددَا
عا دددد؟ ّلٔسدد د اشب ٔددددا
حسي٘ اليْآاذ يغه قىَا دل عردٌْ تا
د ًا مدا
مظَر فايجٕ قفاتذ ّاليدا
ٓيبَددرٌّ الاددر ّالق ٔ د الق ٔ د مدديَه
*
ٓي ٌّ يىل ا ضنٌْ
الغآددددا اسبنٔددددلٗ عينددددْ ّع دٍددددر
ّع نددر  .عر دد٘ ف ددب٘ذ ّميددا ددخٕذ
* كاتب سوري.
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ّاشببٔدددن ميَدددداذ دددرعاٌ مددددا ٓتنددددلدذ
ّٓت ددرإذ ّٓ تدد؟ حددْل الاددجرٗ ا باي دد٘
عيددلما ٓ ددٔبَا الٍنددالذ لتبددلّ سددجرٗ
لرعا ٛال حٔاٗ لَٔا
 .ظدددد د عددددددلو اىضددددددباطٔ٘ ٍدددد د ِ
اسبر دددد٘ذ ال قديٖ ٔدددد؟ عسددددي ٙلددددٕ
العالٌ عً مدْالق لتي ٔد ٍد ا ال قداٛ
األد ددددٕ مدد د األ ددددتات األدٓددددب ددددبخٕ
ددخ٘ قّ ّجَدد٘
ددعٔلذ ٍ د ٍددْ لحبددا
ىظددرٖ لٔنددا تٍب د يلٔددُ مددً يقٖذ قو قٌ
قمدددرا طايٜددداذ ف ٔددداذ دددل ا دددتجل ع دددٙ
الساح٘ذ لق ب ا دْا ًٓذ ّقعداد الطاّلد٘
ا ق ْ ددد٘ يىل ّادددعَا ال دددخٔ ّمَنددددا
ٓردددً مدددً حدددالذ لددد ى قسدددرر األ
بخٕ ع  ٙمدا ق دلو ع ٔدُذ متط عدا يىل
عغددددًٔ ّجَدددد٘ ىظددددرٖذ ّ ددددل ّلقدد د .
ا سعٙ
ُ بدأ ح٘ارُنا بِرنزُ ٝادٙن ٞهو٘ا ن
اهثانننناإل ٗاإلبننننداع ٛإل ًدِٙنننن ٞاهالٚ ،نننن،ٞ
اآلفاق ٗاه٘ا ٗاألحالَ..
 ْ عٕ القْل :يىُ ال ميردً
ال د د دددا العيا دددر ا رْىددد٘ سبٔددداٗ
صبتند مددا مددً ا نْعددا الباددرٓ٘ذ .
ماٌ ّمراٌ ضبلدًٓذ حبره الرتا ط
البئددددْٖذ عتددددهل؟ذ عتددددٍْ عضددددع؟ذ
تلك ٓسً معداذ
عتخال؟ذ رب ذدد
معا يىُ ازبسل الْاحلذ ل تا ما ق اب
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ا ددددرو عضددددْا لٔددددُذ لتددددلاع ٙالبددددا ٕ
السَر ّاسبنٙذ ّالعرس خٔ
ّ َ اذ مل ٓرً الْا د ال قدا. .
ع ٓ عددددٕ دددددد الالت ٔدددد٘ذ َدددد ا الرددددٌْ
ال ددخٕ  .ازبسددل األ د ذ ال د ٖ قياِ
ميَرا الْٔو
يٌ يحا دد٘ االددارذ عربَددا دداٜر
اليظرذ ّالرؤٓ٘ ّصبدال اليظدر ثدلدٍنا
االى دد دراج ّاالىقادددداإ ّا اددددَْد لددددُ .
األ ما ذ قٌ عتنرد الب دًٗ ع د ٙالْا د
ا ددو ّوذ لتستاددرس ا سددتقب ذ لتر د
األحالوذ ّعينْ ّعينْذ يىل قٌ عب غ حالد٘
مدددً التضدددخهذ ل مدددا قٌ عي جدددر دافددد
الد د ا اسبام ددد٘ذ قّ قٌ الد د ا عدددتخ
ميَدداذ لتبددلّ ع دد ٙالسدداح٘ ددْا طاذ ال
يجا ٛميَا
يتٌ ال ل مً ا يدا ال دخٕذ حتدٙ
عت ت االار ّعرتحب لتياو األحدالو ع دٙ
ّ دداٜل األىعدداوذ ّلتاددرر الاددنس ع ددٙ
مْالٔل مرتن ٘ البئاٌ
ّا يددا ال ددخٕ ال يخددُ الطبٔعدد٘
مدددً ع قاَٜددداذ يجدددا ذبتددداج يىل مرّادددا
ّلرً مً الد ٖ ٓقدْو عن ٔد٘ الرتّٓد
ٍد ٍدده قٍد دديع٘ذ قو دفددال ٛمدداي ٌْ
قعومل عيلما قجل اسبالد٘ ال قالٔد٘ ئٍيد٘
ا روذ عق؟ ساف ٘ذ الدلّا ٛمْجدْدذ
ّالطبٔددب ع دد ٙيق عن ددُذ ّالعددالج مل
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ٓ ع د ددخرِ عددل اسبالدد٘  .الالت ٔدد٘ذ
ٍددددددٕ دددددديْاٌ م ٔالعَددددددا عيددددددل ددددددا ٕ
الاقٔقا
 كٚنننننر تِرنننننز اآلْ أٗي عٌنننننى
كتبتننننٕٗ ،أُننننا املثاننننر اه ننننال  ،أٙننننّ ٓننننٛ
أحالًم؟
مددداتا جددددر ٚلدددداذ ّيىل قٓددددً عسددددً
ااٌ ف
 آِذ حه آِذ مِيك قٓتَا الْلٔلٗ
يد
البررذ ه عْجعد لٔدكذ مد
لردددرٗ عيسدددنتَا مدددً يٓد د جيدددْ ٕ مدددر
ف س٘ يىل داف قعنا ٕذ مً ىال ٗ ٔ
ددددراوذ
طدددٔ ذ قي ددد ٙدعاٜنددددُ قٍددد
عر عْا ع  ٙعدر مدً الر ٓداّ ٛالعد ذ
سا رًٓ قىعه اهلل
ق ْل ف س٘ذ ألى مل قسعر َدا .
ٍ ا الْ ا بررذ يجدا يد قالمدس
ييٍا ددداعَا  .دمددداغٕ الطرٓددد٘ذ دٌّ قٌ
قعددبا ٍْٓتَددا ّيغددا دغددلغ مادداعرٖ
ألّل مرٗذ عيدلما ا دتجب لط دب ا ع ده
اال تدددددلإٜذ ّقىدددددا  .ال ددددد؟ الرا ددد د ذ
لرتب مْاْعاذ يىادأٜا ٓتخدلن عدً
ى ٍدد٘ ع د الطبٔعدد٘ ّىددال اال تخسدداٌ
لاعر ّ تَا ْمض٘
لددرع عددا رٗذ يىل قٌ عدداد متيامٔدد٘
ق رذ حٔينا ربٔن ُ ع  ٙط البٔد
ْ ٔ ٕ ق نتدُ ع دٓ ٙدلٖ مدً
داف

جددد د ّإ األسدددددجايذ ّ يددد د ّ تَدددددا .
ال دددد؟ ال الددددن العددددلادٖ التا دد د
لومسددر القرطددا ّالق ددهذ ّتٍب د
ق رب قلرايٖ ا تخٔ ٘ ع د ٙميبسدط
حرآدد٘ عتخددلن عددً ع نٔ د  .القرٓدد٘ذ
جيددل السددبٔ ل ْ ددْل يىل ظبدداع ديا ددٕ
معتددد د دددددا األ دددددراٌ يال قٌ احملاّلددددد٘
عيل ال د خ٘ ّ 02لعد دبب
عْ
عْ ٕ ٍ ا ٍْ السخرٓ٘ مً ما ق ْو ُ
غا دد األلردداي ّغا دد  .حيآددا
الردددددل ّازبَدددددل ّالليا ددددد٘ ّعردددددًْٓ
الاخ ٔ٘ يىل قٌ داي البردالْيْٓ

 .جددددٔم عدددداو  7691لددددامت ج عيددددلٖ
العنددددد الددددددْظٔ ٕ العندددد د السٔا ددددددٕ
الىتنددددددددا ٕٜسبددددددد ب البعددددددددن العر ددددددددٕ
االسرتا ٕذ يٌ مراىد٘ ٍد ا االلت دار
دددلم ع ددد ٙالسددداح٘ الاددداب ال د د ب
اسباد مما ٓستْجب سر عْدِ مً ب
األلدددا ا ا ددداي ا ا يدددالقا ٍّدد ا مدددا
دددال ٘ذ
مح د د قعبدددا ٛحقددداال لدددا دد
لاسددددتل سدددداّٗ الضددددغطذ ّجع ددددت
قعٔش نا لْ قىد دا اسب درذ قّ قىدُ
يُمددٕ ددٕ يىل دداإ ّا ،د ددخٔ،ذ ق ددْ ذ
قىادٖذ ّال ل ٓ ٚه آتاىٕ
 .سبظددد٘ مدددً عدد ٗ الدددي سذ ّ دددْٗ
الددددرّعذ ّجددددل ى سددددٕ ع دددد ٙالادد د ٘ذ
اىتعاد ُ َددْا ٛطٔددب ي ٔدد،ذ دالددٞذ لد ت
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األلرددداي السدددجٔي٘ عتندددرد  .داف دددٕذ
ذباّل قٌ عتخريذ ّمدرٗ قفدرٚذ عتخدر
اليٍا دددا  .دددْام ذ ّع ددد ٙعبدددْ
قسددلذ ّع دده ّاا د ا عددامل يىددُ الْج د
ال ٖ يالق دلٗ عقدْد حالحد٘ذ التخدلٖ
ال ٖ اٌ ع ٕ اليجاع لُٔذ الر ند٘
ٍّر ا لق خبطْعٕ األّىل "اسبلٓن
الدد ٖ مل ٓيتدددُ" الدد ذبدددلح لَٔدددا عدددً
دبر ٘ اسب ب ٔ .ادٗ اللّل٘ ّا تن ذ
ال دددداديٗ عدددددً داي طددددال ل ليا دددددا

ّالرتمجدددد٘ ّالياددددر عدددداو 7661ذ يىدد د
ا تسدددب َدددا سدددَادٗ مدددٔالد جلٓدددلذ
ّميَا اىط ق
ٓ ى تنمًّ بت اعنى اه لنز اهسٚاسنٛ
ًنن اه لننز اإلبننداع ٛاألدبننٛ؟ عِنن ٟكٚنننر
ٙد ى اهسٚاس ٛاألدب؟ ًٗا ٓن ٛاملنتاريات
اهيت ددث ًعٕ؟
 األد ددا ٛا بددلعٌْ ٍدده الر د
ّاليخبددددددد٘ذ ع ٔددددددد٘ القدددددددْوذ ا بج دددددددٌْ
احملرتمدددددددددٌْ وسخا دددددددددَه ّ دددددددددليٍه
ّميتددددْجَهذ ٍددد ا ٍددددْ ّا ددد اسبددددال .
الب ددلاٌ ا تخضددرٗذ ٍّدد ا مددا ٓقددْد يىل
الت اع د البيددا ٛددا السٔا ددٕ ّاألدٓددبذ
ّلرً قًٓ عبً  .الب دلاٌ ا تخ د٘ مدً
ٍدد ِ ا عادلددد٘ ا ترالٝددد٘ اسبدددلًٓ يىَدددا
و اٗ حقٔقٔ٘
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ٓ نننى كتبنننا عننننّ ا"نننزب األسًننننٞ
األ ري ٝإل س٘رٞٙ؟ ًا ٓ ٛاآلفاق اهنيت تزآنا
مملِ" ٞى األسً ٞاهدا وٞ؟
 ددددلي لددددٕ يّآتدددداٌ :األّىل
ذب د عيددْاٌ "عيددلما عبرددٕ ا ددرآٗ" عددً
داي طددال ل ليا ددا ّالرتمجدد٘ ّالياددر
 .عدددددددداو 2102وذ ّال اىٔدددددددد٘ عيددددددددْاٌ
"األماىْ " ال اديٗ عً اذبداد الرتداب
العرب 2102و
د  .األّىل :حدد ،القددْٗ ثا ددر
ددددْٗ اسبدددد،ذ ّا يرْ ددددٌْ قمسددددْا ددددال
ددباحا ذ ّالاددعب الددْٓ .عدداى ،األم د
االىت ددايذ ّالرآدد٘ الاددنا ٛميسددك َددا
لدددداي جيدد د ي األمدد د ذ لتت ددددت سددددجرٗ
االىتنا . ٛمرآٗ اسبٔاٗ
ّالرّآددددد٘ ال اىٔددددد٘ :ذبدددددلح عدددددً
طبددددداو ّالدٗ حددد د ب البعدددددن العر دددددٕ
االسددددرتا ٕ  7 .ىٔسدددداٌ  ّ 0497ددددل
جدددداٍ . ٛدد د ا الْ دد د الع ددددٔب مددددً
األ م٘ذ ل ت ً غيج ا اسب ب ع دٙ
ال عٔلًٓ الْط ّالقْمٕذ ال لْالٍا
سبقددددد ،األعدددددلا . ٛالدددددلاف ّاشبدددددايج
قٍددلالَه مددً فددالل مددا قبددِْ ددالر ٔ
العر ٕ
ّما قياِ مً آلار سب األ م٘ذ ق ْل
ّلضٔ ،ا ساح٘:
اىتاال الضنً اسبٕ مدً بْعدُذ
لٔغرد متياغندا مد ب ْىٔد٘ الدْطً الد
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ّحددلٍا العددا لٌْ مددً ق ياٜددُذ ّجع ٍْددا
ق دددا االىتندددا ٛيلٔدددُ ّلد د ا ال دددل مدددً
الت ً بع العيا ر ال دبعد مدً
السددددددن ْىٔ٘ قسددددددل ا ددددددرا ّطر ددددددا
ّع ددداعال دددا ا ْاطيددد٘ ّالدددْطًذ ّلعد د
ميَدددددددا :اسبدددددددبذ الْلددددددداٛذ ال دددددددلرذ
التسدددام ذ ع عٔددد مضددددنٌْ مقْلدددد٘ :يتا
دعتك ليعك ع د ٙظ ده اليدا لتد ر
ددليٗ اهلل ع ٔددكذ اليقددل ّاليقددل ال د اعٕ
البياٛذ ّا ت َاو التطْي ا بدلإ اشبدالرذ
قح ا دددددا ّم سدددددا ّقلدددددرادذ ال دددددْيٗ
اسبقٔقٔ٘ ع  ٙال سادذ العلال٘
ّا سدداّاٗذ ّيعددادٗ عْ ٓدد الددلف ذ
عؤٍددد الادددباب ّفا ددد٘ مدددً اددد دددُ
الطرٓ،ذ عرال ال در،ذ يىادا ٛدٓدْاٌ
ل نظدددامل لدددُ اسب ددداى٘ذ ّتلدددك عدددل قٌ
ا ددتبٔخ العلالدد٘  .عقرٍدداذ ّ دداي
ع٘  .ا اي ا ساّم٘ذ ع عٔد مضدنٌْ
اسبرٓدد٘ذ يت لددٔس سددٔٝا قٌ ععددرس ٔدد؟
عتخددريذ ا َدده قٌ ععددرس ٔدد؟ عرددٌْ
حرا ٕ اي َا ّعست ٔل ميَا اخل
ٓ ى دداِا عّ أعٌاهم األدبً ٞٚنا
بى األسًٗ ٞبعدٓاً ،ا ٓ ٛأٍٓ األفلنار اهنيت
عننربت عِٔننا ٗاهطٌ٘حننات اهننيت بصننزت بٔننا،
أ نننند أْ األدٙننننب هدٙننننٕ حاسنننن ٞاستصننننزا
املسنتابىً ،ننا ٓنن ٛاآلفنناق اهننيت بصننزت بٔننا أٗ
حذرت ًِٔا؟

 يىَا الرتعٔب اسبدلٓن الد ٖ
مل ٓيتددُ الين ا تنددردٗ ددْر الع د ا
اجٔ ا را د خدْي األلرداي حدْل
ا اشبدً ّالادر ّىظده الرت ٔد٘
التيا
االجتناعٔددددددد٘ذ االدددددددا االجتناعٔددددددد٘ذ
ال سادذ ال راإ ا األغئاّ ٛال قدراٛذ
الين ّدّيِ  .العال دددا االجتناعٔدددد٘ذ
ا ددددرّّ ٗٛاسبدددداال الىسدددداىٔ٘ذ ال سدددداد
اال ت دددادٖذ األفال دددٕذ السٔا دددٕ
ّعياّلد الدده الددْط ّالقددْمٕ  .يّآدد٘
اددجٔ ا را دد ال دداديٗ  2100 .عددً
اذباد الرتاب العرب ّ اى طبطْط٘
ّلٔلٗ عاو 2112ذ اىتَٔ يىل قٌ اليظاو
العر ٕ ل حسده ازبدلل القداٜه لاىقسده
اىقسدداما حددادا ي دداٌ ّ عددل حددرب ا قاّمدد٘
عاو  2112ا مقاّو ّمسداّو ٍّد ا مدا
ح  .الر ٔ العر ٕ
ٓ ى أُنا ًنّ اورن٘يف إل اهِاند،
ٓى أعطان اهِاد حانم ًنّ ا ٓتٌناًَ ،نا ٓن٘
اهعٌى اهذ ٜكِا تتٌِ ٟأْ ٙسوط اهِاند عوٚنٕ
األض٘اء؟
 لعددددد د  .ا قلمددددددد٘ عددددددد
الجا ٘ذ ّلر قأ؟ :يىَدا اليدليٗ .
عددامل البددليٗذ ّ دل ّجددلعَا ميا ددب٘ ألٌ
قاددٔ؟ مددرٗ قفددر ٚلددو ْل :يٌ قحددل مددً
ع دددل ٚليقدددل األمددداىْ ذ دددلو سدددَادٗ
ع ئ٘ذ قلرغ الرّآ٘ مً مضدنْىَا امدا
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ّق سددده لدددك ّلرددده قٌ ٍد د ا ددداٌ دددل
ق سه لٕ قىُ مل ٓط ع َٔا ق لاذ ّيغدا
ٍ ِ الاَادٗ عقلو ع جْاىب اسبقٔق٘
ع  ٙمسرع اليقل العر ٕ
ً ا ٓ ٛاملصنار ٙاملسنتابوٓ ،ٞٚنى ًنا
سها ُصطان ،فلٌا ٙااي :األدٙب ٙرتن اهاوٍ
حت ٟآ ز ُ س إل حٚاتٕ ،أ ٜاألشنجار ون٘ت
ٗا ٓٗ ،ٞى مي٘ت األدٙب؟
 عددددرا ه عيددددلٖ ددددلي مددددً
ا خطْطدددددا ذ ّاألجدددددْا ٛغدددددً مرثددددد٘
ل يادددر ّاالىسدددجاو مدد الق ددده ٓادددر
عيددلٖ حالدد٘ عْٜنٔدد٘ ال ٓ د عراٍددا يال
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ا ْ اللىْٖٔذ ّثتاج األمر عيلٖ يىل
عٔسً ب العال ٘ ا التولٔ؟ ّاليارذ
ٍّددد ا مددددا قطنددد يلٔددددُ ٍ .ددد ا العنددددر
ا تقددددلو ّاألسددددجاي يتا مددددا ماعددد لددد ٌ
ج ّيٍا اديٗ  .اسبٔاٗ قّ ا دْ ذ ع دٙ
يجدددددا ٛسدددددجًا ذ ال ع بدددددن قٌ ع دددددب
قسجايا يتا ما قيٓل لا البقاٛ
ٓ ى أُا أدٙب ًت ائى؟
 لعدد د الجا دددد٘ اميدددد٘ ددددا
السطْي ّيتا مدا ياّدىدٕ الت داؤل حٔيداذ
ٓرددددٌْ مبع ددددُ ٍدددد ا الاددددعب العر ددددٕ
السْيٖذ احب الضاد ْال ّعنال

رأي
(كػاف)
يوسف الصيداوي يعيد
صوغ قواعد اللغة العربية
غسان كالّس

(كػاف) يوسف الصيداوي
يعيد صوغ قواعد
اللغة العربية
غسان كالّس*
يقول األستاذ يوسف الصيدااي ،محهيا ا ت دصيايلك لبتا(يا فالب:يا
« يما هذا البتيا ال اسيتا:اذ ليلييف لباليع الاليه اليذ ،ىلتياو الف الو يو لي
ا ييام مييا وا ييا الال(دييا ت ب ييا البتييع الابويييا مييا اتييا سييد ويا الف ييام
الامحيس الال(دا للياليدين اليت متأل املبت ات جيا الابو يب ف لدها انيا دب يف
مديياك ال بييل ل ي اليليييف » ييضييدف «ي(تا ي أ ب ييل الف احلقدقييا يب(اييا ييا
اجملييا مييا هييذا البتييا ال و:ي للابييو ييا القا ييام ي،لدصييها مييا ييلاوقا ييه
صوغها ما ايا صوغاً الف اللني ب ل يالف اإلجيا بدو لتبيو ب ييف ت اليذها
يبمحسخ ت الا:س »
ٔلقدددان ددداُنودددَنلللٗنيدد نٔلللمدددٗ ن
نلٗددحني دد٘نوددَنأالٌددٛن ٌ دْن ن ن
فٗىددددانٌ،لقددددا ن ُنل حبلدد د ن دد د ن ٕ ددددْ ن
ن
ٖبددُٕن فاف دا:.ن ن مدد٘نٔ نلٗ دان ن
ن
دددٕلنللبلددداي ن ٗجد دا.نو،نىٗد دا .نٔودددَن
ن
لإل جددداانٔللخ دددٗأن ٌدددْن جد د ن دددنن د د ن
جداٞن لداين«للبفدا ن»نينجممدداَٖن
بٍىددا منونيددل،ىمٛنينف ددٗ ننوددَنللبدد ًن
جتدددددأحانةدددددف ا ّىان2121ن ٍددددددأهنين
بمٗدد نودد ن ،مٗقددداان حبٖددانةدد ٛنللقا ددداٚن
ٔهلىدددددانللج دددددٕلنٔلثألا نٔين اٌّٗىدددددان
ٔ ٕضٗ ّا ن
وٍاقشدددداا نٔقددددانٔشدد د نل حبلدد د ن لابددددْن
ٔقدددانلرلدددا نل حبلددد نلبلابدددْنل ددددين ب،جددا :ٚن« لدداينٖٗ،ددانةددٕدنقٕل ددانللميددٛن
«للبفدددا »نلٗطدددابمسنلمدددْنونيدددىآ نفد د ن لل ،بٗ * »ٛن
ٖدددٍقنن دددَنلاقٗقدددٛنللميٕٖددد ٛنٔ نٖ ٖدددان
مّٗا نونيخشال.نبقٕهنللشا  :ن
* كاتب سوري.
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ٔ ان اُنلل دٗالٔ ٙن هدْنل ن
ٖدددددا كن ُن لابدددددْنجاٖدددددانينوٍّندددددْن
ٔ مٕبْنٔط ٔيا ْ نٔ ٌْنلٗسنلْن دابقٛن
ُٖلبددعن مّٗددا ن ٔنٌ د نُٖنيددلعٌسنبددْ ن ٔن
ٖ شانإىلنو،املنللط ٖمسنفْٗ نفقانٔض ن
ينونيددددلّمْنب،ددددانلثوددددٕ نلللٕضددددٗ ٗٛن
لدددل ،نللقدددا ان مدددٜنل دددلٗ،اينونيددداٟمْن
ٔرطٛنللج نفْٗ نٔ ج ن دجاينةدٍْ،ن
ٔ علٗفدددْ نفمدددٗسن ٍدددانلثودددٛن مدددين دددنن
و،ا فّانٔيضا ّا نٖٔ،ربن ٍّىا ن ىان
مّىانٖٔ،ربن ٍّىان مينللٍ ٕ نفىدَن ٙن
ٌَدددٕلتأن عوملدددْن ٖلدددْنٔ ددداٞنلددداَٖنلثوددد ٛن
ٔشددددِ ،انٌٔ ِددددانٔ و اهلددددا نٔفمنيددددفلّان
ٔوٍطقّددددددددا نٔ ٕح ّددددددددانللنيددددددددباٌ٘ ن
ٔلرددل انللشددٕ،ينفّٗددا نٔ بٗددٛن بٍاّٟددان
ٔ ،مددٗىّي نٔجمدنالسن مٗلّددانٔوٍددا لان
مىاّٟدددددا نٔبددددد انرمفاّٟددددددانٔق ددددددٕ ن
ىاهلدددا نفّدددٕنود د أٚنيضدددا ٚن ودددٛن دددنن
يضددا ٚنلملى د نلل ،بدد٘نلإل د و٘نوددَن
مجٗ ن قطا ِا نٔلبَنللذٙنملن مدْ ن
ٔ ن داُنكبٍدا.ن ُن مدْ نِدٕنقٕل ددان
لل ،بٗٛنرال دٛنكدان بنيدّانودَنللفبد ن
للٍ ددددٕ ٙنٔبل،ددددج نأرددد :نإُنِددددذلنللفددددَن
للفبد ٙنلل ،ددٗينملنٖنيددلط ن ُن مددنن
للقٕل ددانوددَنٌفنيددْ نٔإ لن دداُنلملشددجْٗن
بالشد د ٌقٛنوبددداُن  -ىدددان دددمفٍان -ن
فّددذلنوباٌددْقنفمقددانلٌقضددٜنل ٍددان ش د ن
دددددُٕنٔأددد د ن
ق ٌددددا .نٔللٍدددددان نل ل
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د نُٖنى،دُٕن مدٜن ُننللٍ ددٕ ن
لل
ِدددددٕنقٕل دددددانللميددددد ٛنٔ نٖف قدددددُٕنبدددد ن
للقا ددداٚنٔودددانٖدددأ نيٕهلدددانودددَن فبد د ن
ٔ  ٙنٔلرل نٔ ٍاحع ن
إُن ٗني د نللٍ ددٕنوقٕلددٛنال ٟد ٚن مددٜن
لنيددٍٛنللقددًٕ نٔللٍ ددٕن نٖٗني د نفبددنن
جدددا ٚنرطدددحنينِدددذلنللنيدددف نللٍ دددٕٙن
للٗ ،ينإمنانِ٘نرٗطنلُ ىدٛن ٔن داٝنين
اٖجدامنٌنيددٗنْ نفداٌ نوددا لن نيدلننٔوددا لن
جخقنٔل مينمبان ف،دن نٔ ن قطد ن ٔةداهن
اَٟنيضا ٙنلٕنومبدحنو مدْن ودٛنودَن
لثودددينلل لقٗدددٛنا ةدددحن مٗدددْني ةدددّان
مددٜنإٌنيدداُن ٍّٗددا نٔل،اقجددحنو ب د ن
ٗني ٓن قداينودَنٖنيد٘ٞنإىلن ودٛقنٔلدٗسن
ِدددددذلنا دددددٕٚنإىلنللٗدددددعننٔللقٍدددددٕا ن ٔن
ٌٕ دا.نإىلنلل ددٕانل نيددلٍق ٘،نٔإمنددان
ِ٘نا ٕٚنإىلنقد لٚٞنِدذلنللدخللنلل ،دٗين
ٔل ددل هنللقا دداٚنوٍددْنرال ددٛنوددَن ددنن
وانحيٗطنبّانوَن ش ،نلآل ل ٞنٔ ننوان
ٖ بنيّانوَنللل ٗ نهلذٓنل ا ٛن ٔن مك ن
ٔوددَن ددينإ ددااٚنةددٕأّانب،ددانللج د ن ددَن
لث ددددددّننلف دددد دا.نٔلثقدددد د ينإىلنلل،قددددددنن
ٔلضددد ،نٌ ددد ن ٍٍٗدددان بدددال.ن ُنٌل،ددد ن
ن
لٗنيخٖ نوَنٖق
ٖٔحب ددانل حبلدد ن ُنِددذلنللبلدداين
لددٗسنوددٕج ل.نينقٕل ددانلل ،بٗددٛنبددننِددٕن
قٕل انلل ،بٗٛن اوٛنأ نوٍقٕةد ٛنفّدٕن ن
ٖدددٕج نيددداٖ ا.ن دددَنللقا دددا ٚنٔ ن دددا.ن
فّٗا نٔإمنانٖ ٕدنقا اٚنٖٔقٍٍّا ن

فا:ا

ٖٔش نل حبل نإىلن ُن دننشد٘ٞنلدْن
بالٖٛنٌّٔاٖ ٛنٔلْنو،املنبٍّٗىا نٖٔ اقن
لكنينللٍ ٕ ن ىانٖ اقنينأ ٓنوَن
شددحبُٔنلاٗدداٚنوددَن مددًٕنٔفٍددُٕنٔ ددا ٖأ ن
فقانبا نللمَّ ََنفٍشعنللٍ ٕنٔ عٌّىانين
لللا ٖأنللميٕٙن مٜنوٗ،اا ني نل لف ن
بدددٕنلث دددٕانللددداول٘ن ُن قدددٕهنلدددْنلبٍلدددْن
ول،نج:ٛنودان شداانلاد اقنفّٗد عنإىلن مد٘ن
ن ض٘نل ن ٍْ نونيل را :.ن
ٖان و نل دحبوٍ ن ِجدحنليدٛنلل،د يقن
ٖٔ،دددد٘ن لددددكنللٍطا دددد٘ن مددددٛنل دد د ٖا ن
فٗ د د نللدددألٞنين مىددداانودددٕج لا:ن
للبد ً:نل ددينٔف،ددننٔيد نجدداٞن ٍ،دد ٜن
ٌ د ُنِددذلنللٍ دنٕقنٔحنددان بددٕنلث ددٕانِددذلن
للٍ دددٕ نفبددداُنوٍدددْنقٕل دددانٍِٗدددٛنلٍٗدددٛن
جد ان ددَن ددٍَن د ًنلل،د ينوقجٕ ددٛن
ل لق ل ٞنوقٗنيدٛن قد  .نقاٟىدٛنين دنن
يددداهن مدددٜنلل ٔلٖدددٛنٔلث د د نودددَنفا دددنن
ٔوفٕ،هنٔإضداف ٛنٔيد ٔ نٌ د نٔجد ًن
ن
ٔج
ٔينلإلطا نل ٍّن٘نلبلابدْنٖج د ن
ٖٕ د نلل ددٗالٔ ٙن قددا ا .نينلل،اوددنن
للٍ دددددٕ ٙنلل،مدددددٛنللٍ ٕٖددددد ٛنلللعٖٔدددددن ن
لللِٕي نٔللض ٔ ٚنللش ٖٛ ،ن
ٖٔق نل حبلد نين ٍاٖدان لابدْن مدٜن
ونيدددعلٛنأاٖدددٛنينلثِىٗددد:ٛنفبدددين ددداملن
ٖ،ن ن ُنٍٖقننإىلن قننطالد نلل،مدين قدنن

يوسف الصدااي ،يادا صوغ وا ا الليا الال(دا

ونياٟننلل،مينشعٌا .نٔو،مين مىْنولٕلض ن
ٖنيدد د نللطالدد د ن نيددددَن ع ٗددددْ نفدد د ل.ن
ل  ،فدددٛنٔللجنيدددىٛنٔبّندددٛنلللمقددد٘نود د ٖ نن
ٖخشددفْنللطال د ن ىددانٖخش د ن ددذين
ل ددا ٞنٔإ لن ن د نل ،مددين ددَنإٖ دداهنلل،مددين
إىلن قددننللطال د نٔق،ددحنللٕلق،دد ٛنفعوددان
ل ،مددددينفددددٗ َنبالطالدد د نلليجددددا ٞنٔ وددددان
للطال نف وان ُنٖ اقن ٙن لا ٓنفْٗ ن
ٔإوان ُنٖبدُٕنقدٕٙنللدٍفس نفٗدحبوَن ُن
ودددانٖمقٗدددْن مٗدددْن دددلا ٓ نشددد٘ٞن نٖفّدددين
ةد د  .نٔ بدددانوددنَنلإليجددداانينلثٔىل ن
ٔ ٓنل ااٚنٔو،مىّانينلل اٌٗ ٛن
بدد نل ،مدددينٔ قدددننللطالدد نودددانبدد ن
للطدددا ٟنٔلل دددٗاا:نفيافدددننبد د ٞٙنٖمدددّٕ ن
ٔجدددداانةددددا ًنٖل ددددَٗ نٔبدد د نلإلرفدددداقن
ٔللٍندداتنٌعوددٛنلددٕن اٌددحنلطددا نللطددا ٟن
ٔ ي قنلل ٗاانلثُ ًَّ ن
ٔ مننلل ٗالٔٙنين«للبفا »:ن
للٍ ددددٕن نٖ،مددددينللميدددد ٛنٔقددددنان ددددأنين
لث ِددددداُن ُن دددددجٗننل ددد د  ٞنةدددددي ل.ن ٔن
ج .ل نإىلنإينياُنللميٛنِٕن ،مينللٍ ٕ ن
ٔ مدددكنوقٕلدددٛنندددأعنودددَنٖدددحبوَنبّدددا ن
ومجددٕنن مددٜنوددَنٖ،لقدداِا نٔل،ى د ٙنلددٕن
ة حنلباُن ٗجْٕٖن بم نوَن ننبمٗ قن
ٔلبدددداُنوددددَنلليفمددددٛن ُنٖٕةدد د نحِدد د ن
ٔط فددٛنٔلو د ونللقددٗس نبددعٌّينحينيددٍُٕن
للميدددٛقنفدددعَٖنِدددحب ٞننودددَنو ،فدددٛنللجٍددداٞن
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ٔلإل لي نٔجم٘ٞنللفا دننمجمد ٛنٔوٍد ن
نشدد ،لٞنٔرطجدداٞنٔبميددا ٞنوددَنلل د ن
ٔلددددددٕنةدددددداقحن مددددددكنل قٕلددددددٛنلبدددددداُن
ُٕنبالٍ ٕنلل ،ب٘ن
ل نيلش قُٕنل ل
ٟىٛنف ايٛنٔبٗاُ ن
للٍ دددٕنجَد دَٕ ُنفبد د ٙنينللميددد ٛن
ٔودددَنقدد ٓن دد ن ٗدد نفبدد ن ٔل٠دددكن
لثٟىددٛنينللميددد ٛنِددذلنودددانٖل،مىددْن ٔنوددنان
ٖبنيددجْنقددا ان لدد نللٍ ددٕ نٔ وددان ُن
ن
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ٖبلنيددد نللميدددٛنودددَنرددد هنل لنيدددابْن
للٍ ٕنفّّٗااقنوَن اُنٖ ٖان ُنحينيَن
للمي ٛنفنيجٗمْنل ل ّا ن ٔلّ،ٟان نقد لٚٞن
للٍ دددٕنٔل دددل ّا نونيددداٟمْ نٔقدددانيفدددنن
للبلددددداينبفّدددددا نن ف دددددٗمٗٛنل ٖددددداان
ٔلثيااٖ نٔللقٕلينٔلث د ًنٔل فد الان
ل فنيدد ٚنٔللبلدد نٔل لجدد نٔل ددداا ن
إضددددافٛنإىلنفّددددا ننللج ددددٕلنٔلثألان
ٔوٍاقشلّىا ن

ؼراءات ـقدقة



ؿحمود دروقش بين أدطرة اؾقصيدة

د .غسان غنيم

وتقصيد األدطورة


باذان (رواقة اؾوعي ؾلتارقخ)

داود أبو ذقرة



تعبيرات اؾمكان ػي ؼصص (وطن وخبز

عوض دعود عوض

وذاؽرة)


ؿن تجليات اؾحداثة ػي اؾقصيدة اؾعاؿودقة

د .ػندي اؾدعبل



درقر اؾغيم ؾلشاعرة أؿيمة إبرافيم

خلف عاؿر



حين قنثال اؾعطر (ؼراءة ػي ذعر بدقع صقور)

طالل داؾم اؾحدقثي

محمود درووش
بون أدطرة القصودة
وتقصود األدطورة
د .غسان غنيم*

خذني إلى دفر
قلول الموت في ذروان عود
خذني إلى مطر
على قرمود منزلنا الوحود
خذني إلي ألنتمي لجنازتي في ووم عودي
خذني إلى عودي  ،ذهودا في بنفسجة الشهود
عادوا ولكن لم أعد
خذني هناك إلى هناك من الورود إلى الورود "1" ..
غاار حمموداار م حماحلااعمجسداار مشش ا جم
يفممظفىميفمهدرسنتميفمجلرالحلاردمجتحدا م
ظها محلاارسمجلشااةخميفمساارسمجلشاار م53:1م
بحرقدخمهدرسنتمأيمجلشر م53:1مبحرقدخم
جلقااااااااااا ضميفم8008/8/5ما اااااااااااار م م
فلشطنيمودارالم لاىمةلا ماا بركمام دارم
قااريمحلرماارملؼ ا حلق مامشااخمرـااأموس ا ر م
لااىمرظااة وماماارم مجرقااأمقلة ا ماأ ج ااخم

وطا موججلزحلااأ ومج ااىماحااىمأاااصم ا م
مااخم ااأوموداار جمب حل ا منأحلق ا م ر ااخام
اااخمقاااأثمجامماااخمراااويمأطاا رحم م/أامماااخم
رااااويمقؼاااارا مجت ماااار امجاممااااخمرااااويم
أمشااادرج ماداا مجامممقرلاا امأ اا مقاا مرشاااأم
ػا ا حلقرمأامقأحلةااارمأام زحلااازجماماااخم أفااارجم
*م

* أديب سوري.
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رلدااارمم

ط ا أ مامأذااأ امأاشاارجمأ هاافمبفق ا مفق ا دم ىهدااارماجظااال مجأ دةااارمفمدااارم
فلشطنيمب ضمزحلحر هرامأامز رتهرمجلاىي/م ام مرحلرمفر و..م م
أامػخأ مبمرجمفرقهرم درحمجدمجألما مبلا م
امخم ل ممرمجن ميفمقؼاد مق ةا م
مرمهرممح لقميفمم سار مفلشاطنيامام سار م ب مااارج مويفمج ح ااارحممجل راا ا حلخوممشاااحخ مرم
جل أثميفمجل ؼأمجس حلز .م
قؼااا ا مجلةطااا ا مجالساااااطرحميموأالااااادصوميفم
هااءالكمأاشاارجملر ا مجلفااأج مافصد ا م وجألا حلش ومجهلرم حل اما ػأجحم م لىمجل ر م
مو حلرر ا وموفلشااطنيومجتظااحهر املل ا م
ج شاااارحم مجلرنمداا ا ماجب شاااار د مبفااااأجقهفم
طر أمجلزحلحر ماجلز رتمجلىيماحمجاد مجتطأم أبمراهرمجل حلخمغر حماهرماحلمح أا  ..م
ا ةااقمفلشااطنيمجل ا مميمحلرن ا مفاادهفمجألم ا م أ رجخمأاةرب م لىمػ حممجلأمريم م
ب مالممرد..ماالمفمرك..ممرم جسمهمرلا مغماركم اج رممعمجألمطرحممسرهأم م
اط أ..م م

طااار أمطااال مأساااطرحم مطا ا أحل ميفم
زمخمحتاريمجلظا أمفدا م مم ار الدمل رحلا م
مااخمجل جحمشا مجلررلرا امالمغمااركماالمطا اماالم
ممرحمجدمقؼد  ..م
لفاخم حماحلااعمجال حةار م لدا مبرسااحخ جسم
جترحمذ اردمجل حلمد ا ماجألسااطرحمحل اماجرظدفهاارم
يفمقؼد مغمراد مأامملدددا املةاخمأ راأم
ممرمحتدل ممخماأاوما لدرد .م
اقاا ا محمجفقحاااا مهاا ا مج ؼاااال ممماااا م
اجاحلم ا مجالا ماحااىمةرااأمماارم حة ا ممماارم
ش ا ممم ا اما منمحللااخمجلةاار ميفمه ا م
جآللدا ا مأامجأل ج مجلفمدا ا اماجاا ا جمماااخمأباااأ م
جلظ ا أجكميفمجالسااحخ جسماجلحرظدااأمثداازم
جحصلااااىمجلقؼااااد م حلقر اااارممحةاااار المبااااانيم
جلفر حرزحلرماجألسطرحم اماجلرجقعمجتحدماىامأام
جتظااة مب ا مفحشااحرل مجتشااحر مجتمرسااتمباانيم
جسـاارحمماجل داارثم لااقمماارمهاارمجأجشد ا يم
بااانيمجلاااأجهخماجتاا مريامماااخم ا مأ محلل ا ا م
جلرجااااا مجآلراااااأ/املححظاااال مجلقؼاااااد م
931

اأ ارمجباخم ارلدصمجلا يمج ح اأمجلىحلا ممااخم
جلظدريم م
ر ج مثرحمماللخمنمحلشرفأم م
جلفمجتأج تماج حدىمأ لىمججلةريم م
حلرمػخأ مػلىم لدهرماجل يملحؼر مذراأم م
أ رملخمأبد مبرلآللئ م
لخمأسرفأم م
لخمأسرفأاملخمأسرفأ..مو8و م

ة م رسمجظرمشل م مأ ماأ ا م
جلرت دتمجلل ريمجقرسم لىمجرلد م مماخم
جلةمااىمجل ددق ا ماجأساافمجصاار مجلؼاادرغ ميفم
جلةمد مجلشطد ّد ماجلةدم مجل ددق مجليتمجءطأم
مجل اللاااا ماما حماحلاااااعمحلقاااارسمبحرظداااااأم
جلاااارتجسمجألسااااطرحميمأامجلاااا حل ملدـااااة م
ور دا ا مجلقااارحم ماا سا ا مججلدااارل ميفم
جلح رماا ممااعمجلاامؽملدحرشاا م ممشااحرمحلردم
اللدا ا ماصأحل حلا ا مجطلاااقمجل مااار مللدخدلا ا م
لحؼ م مفهفمأاماا ضمجلرت دةاردمجلايتم
حلر مجلظر أمأ مجؼ  ..م

حممود درويش بني أسطرة القصيدة وتقصيد األسطورة

فرجلزاد ا مجألسااطرحمحل مجلاايتمجقحط هاارم
مااااخمجألا حلشااااد مامااااخمجسااااطرحم موأالاااادصوم
و اااااارلدصوماقؼاااا ا م ر جاااا ا م مم حلمحاااا ا م
و حلرر ااااا ا وممشاااااااحخ مرمشزحل اااااااردمماااااااخم
جألسطرحم مجلفمد ممبرجقفهرماأا جذهرمجل جلام م
اممهاارمج ح اارحمموجلدداار ومجبااخم اارلدصمل اار م
أبد ما ةر مجل يمةرذ م ةر مأم موبملارثوم
با ا م ااارلدصماا ا ماسااارومحل ااار مظااارفأجام
لدحرلا ا ميفماشا ا ج مجتاااحلقنيماحددا ا م ااار م
فه مػخأ مػلىم لدهرماجل اماها م
أبماااااركمفلشاااااطنيم م حلرر ااا ا مجسةدةدااااا م حتد م مفلشطنيمجلرل مجل رااتمحللحشاتم
ججل حل م(فلشطني)م .م
ق سد ماه محتد م مقة مجلؼاخأ مبلا م
فهاااارهرمجبااااخم اااارلدصمجلاا ا يمجرااا ا م مرمحتدل ممخممارحماسممقا ضملحما مضمها م
برلظااار أم اااىمغمرادااا مشر بااا مواج ااامرمجباااخم جتشحرحلردم د رملحظل مفلشاطنيمبلا م
اارلدصمجل ا يمج ح ااأمجلىحل ا ممااخمجلظاادريوم ق سدحهرمجليتمالمحلـارهدهرمممثاخممهدارمغاوم
حلقااأممحظاارفرملاارمجلظاادريماحلرتقااتم اار م اجحمجفاااعمفاااومحلةداااعمػاااخأج مبااارلآللئامذااافم
جل اااراةنيمجتمح ااااأ ماماحلاااأفضمأ محلمؼاااار م حلحراا مجلةدااعماجلشاافأماحلحشاارا ميفماش ا ج م
لم جكمجلةدأمل مبرلشفأمامفدارم ار م المأ م جلظاااار أم ااااومجألمااااأحلخمفاااارلةدعمحلشاااارايم
وجلفمجتأج تماج حدىمأ لىمججلةاريومفهارم جلشفأمفمأج محلقريمولخمأبد ومالخمأسارفأموم
جلريفمبحلرر محلأفضمأ محلحخلاىم اخمأحم م لح طاا مهاا مجلةمداا مجلشاااطدد مجلرت داااتم
جل ددقمامجت ر يمللحظاةزمبلا م حم مجاأجثم
حلرر ا ا مجسةدةدا ا موفلشاااطنيوماج ا ا مماااخم
مخمفلشطنيم .م
ججلةاااريمماااو جملدلااار مذاااراأجمماااخمجلرااارجحمم
حللفخمجلم أمأحلـرمقا حم م حماحلاعم لاىم
جل ا حلخمحلحخ ا ا ممااخمأ اارل مججلةااريممقرماارم
احلأفـاار م ا جكجدمجلةدااأماجلماارجحمضممهداارم جلحو تمجبزحل ردمجألساطرحم مفرال ح ارحمميفم
لااخميفم جرلااهفاماب ا ل محلحصلااىمجلحماارغفم جألسطرحم مجالػالد م ار ميموبملارثومزاشا م
جالاادصماللااخمجلاامؽمش ل ا مألبااخمأالاادصم
اجالجشر مبنيمجلةمداحنيمجل ددقا ماجلشاطدد م
و رلدصوماه جمجلحو تملادصمار دارمأبا جم
ذااافمحلمحقا ا م حماحلاااعم ممشاااحر مةراااأمماااخم
ب ملدمق مجلرفاركم مأبماركمفلشاطنيم لاهفم
جلحرظدأمللرتجسميفمه جمجتقطاعمفرلؼاخأ م
فلااا مفلشاااطد مػااارحمموجلددااار ومجلااا يم
مفااأ محتد ا ميفمجلشاادر مجلل ااريماجلشاادر م
حلمح اااأمجألمطا ارحممار هااارماوجلىحلا ا ومجلا ا يم
جلحاااارحما ماججل ااااأجيفمللدمطقاا ا ام الالدم
حيد مجلةظراأمب ر مجل راةني .م
مح ا ا مامشاااحرحلردمفحلفا ا مففا ا مجلة ا ا م
ججملاااااارزيمحتداااا ا م مجلحصاااا ا حمماجلرةااااااردم
اجلاااااحدلخميفمجتلااااار ما لاااااىمجتشاااااحر م
جتق ضمق محتدا م مقةا مجلؼاخأ مامرهلارم
مااخمملر ا مممدااز ميفمقلاارثمأها مجتمطق ا م
ا قاارهلفاماهاا م لااىمجتشااحمر مججل ااأجيفم
حتدا ا م مفلشاااطنيمفق سااادحهرمجأشدهااارم
جلةمد مجلل رحل مجليتماؿ هرمبهرمجلظر أ.م م
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ف حماحلعمالمحلحمرايمجلرتجسمجألساطرحميم بلر مفلشطني .م
جمراالمجساحرجدلدرمشرما جمبا محلحصارازم لا م
حتـااأمأسااطرحم مشلصاارمعميفمساادر م
مجلحو تمبرجلزادردمللرػريم مأ دقم ججل جحمحل ملحظال مبمدا م ـارحل مالمجمفؼا م
جتشاااااحرحلردمابذااااارحم مأب ااااا مجلرت دةااااااردم خمبمد مجلمؽمجل حماحلظ مب محلحخ مجلظر أم
اأ دقهااارميفم قا ا مجتحلقا ا مااش ج ا ا م اااىم مااخم فشاا مشلصااارمعمش حلاا جملدشاا يمماااخم
طاااادم محممزحلااا مجحرسااا مجألسااااطرحم مبلااا م ش حل ا مالدـااعمأشرب ا ممااخمش حل ا ..ماحلقاامريم
غمراهاارماسردوجهاارمم ـاار ممااعمجتق ا ضام محقدؼرماش مشلصرمعم ذاأمماردمػا حلق م
امااارمجااار مجلحدرااادودمجتق سا ا ميفم فااارضم وأ لد او :م
جتااااحلقنيمب ب ر هاااارمجألحلقر دااا ماجلظااا راأحل م حللشأ مجل درثم صأ مجتركمجلؼ م م
اجب شر د  .م
رسمج لد امانمحلمهض.مشمرا م رسم م
يفمججل جحمحلاااااا محيـااااااأمشلصاااااارمعم
اج لد اميفمثرهدرم اخمج لار ملححا جر م
جلةمىمجلشطدد مممرل مثلرحلا مشلصارمعم
اثرا م ااخمج لاار مابرلةمدا مجل ددقا ممممرلا م
ثـااارحممجتاااردماةلداا مقهاااأ ملاا مودااار م
حماحلااعمب ا مأ مشااراحم ماااار ج م ذااأم ددل ا م
شأجادا ا ميفمجلقلاااتمأشأجهااارميفمبااارحمحلصمام
اارغميفمغدةربا مما محلاارمنيمب ا هرمػاادرم
لدلحااااتمج طةر اا ا م ااااخمجتااااردما دااااأم
حللاااااار مج لاااااار مامفرسحدـااااااأمقؼاااا ا م
شلصاارمعميفممرجشهح ا ممااعمجتااردملدرظفهاارم
ارمومابمدا مقار حم م لاىمجةلدا ممارمحلاأج مهارم
يفمقـااد مجتااردماجسداار ماج لاار مامففاا م
اـأ مجل درثمالمب ممخمج م مها جمجلرشار م
بلدر اا مجلفااأ يمامباارمجةقااىممااخم دااأمالم
حلأ خم لد ماجشحطدعمجللحربا ماجلظا أمأ م
ج طد مججشر رمافشد ملدا ل ممبارم شا مأ م
حل ا ل مب ا مبااأأيمأام ةاارحم املد هااأموداار م
حماحلعم جروماررحمشارامالحمظال مجلا جدم
جلفأ حلا ممرؿاار رمط ا م مهاارمزمماارماة مل ا م
أ محلفؼ مبنيم جج ماجلقؼد مجلايتمػباة خم
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ملحفرمثفم محمحلظ مجلطد .مةهليتم م
هردمأسلديتمأت هرممبلحمجل معمهردم م
جل معامأ لد املدةل مجتدخمفدمر م
جس .ممرمأ ر؟ممخمحلمرسمجآل م م
أ لد ا؟مأ رمأسمأ خ؟مةهليتم م
قةضمجلأحلحمف هضمب مبلرم م م
ندظ مجلةظأياماأالفمبرتشراج م م
جلقلدل مبنيمةهل مجلشدركمابدممرملخم م
جل حلخم دّأمجألحم مججلددل مبنيم م
شل ماجلفأجدمالفظمجألمسركمو:و م
مث ا مج ا جر مباانيم حماحلااعماشلصاارمعم
اجتااااااردمحلفااااااأ ماـاااااارحم موب لداااا ا اوم
فد ا أ مباارتردمفدش ا يمومااخمحلماارسمجآل ؟وم
وجأفااقمب ا ما ا يممااخماداازممااخمل لماارمجن ا م
ججلاااارجثو..مفاااارتردمجلاا ا يماـااااأمبلاا ا م
شىاج ا مجقحـااىممم ا مجلةداازم ااخمججلاارجثم
امرم ر ممخمقة ممهحدارمبا ماللما م ارحلخم
جتااردمفدـااأمجلشااءجيمااـااأمشلصاارمعم
جلةرازمجلفرط م خمج لر  .م

حممود درويش بني أسطرة القصيدة وتقصيد األسطورة

ا دااااارم ر اااااخمحمالااا ا مشلصااااارمعم
ر اااااخمحمالااااا مجلااااا حماحلعمم ااااا مبرارااااارم
لححظل مجلةمدا مجألمساطرحمحل مبلا مقا حمجهرم
لااىمجلةاازماجبحيااركممااعمبمداا مجلقؼااد ام
اجشااح ممااخمجألسااطرحم م دقهاارمجب شاار م
مفصأ مأس ل ماشر حل امحترايمجلقؼد مأ م
ص مهلرمشرجبر.م م

جلظخؼااادردمجلااايتمجرحاااىدمجسدااار مب داااقم
دارمجرحىهاارم حماحلاعماب ا مصأبا مجتااردم
جتءقخماما منرم رغمصاأبيتمأ لدا ام
اشلصااارمعماػاااراة مجسر ا ا مفااارقحمعممبااارم
اػااالرجم لدا ا مبا ا ممبااارماػااالخمجلدا ا مأ داااقم
جلحصاارحمثمجب شاار د مفدشاادخمجبشرب ا م ااخم
جألس ل مجلرشر حل ماريمرلر مجلةظاأمامفاا جم
جبلصرمعمججل حل محلؼ م مجل مجلقمر م م

و فدرمػراة مجسر م..مأحللر ميفماس مأ م
المأحم مجتردمجل يمأرظر ماأحمهة م؟و م

سلد مام مط كمزجا مفرا حمم م
غ جما عمجسدر مجآل ميفمجمأأ م م
حتة م عمجلشد مالملرهد م م
اج ح أم م
ال جمسددد م م محماا م م
فر لر مهرمجلحمرس ميفمجلرشر م
ا مط كمبرن مأامزجا مأا م
زجا مجامبرن م..و1و م

الاااادصمب داا ا جم ااااخمججلاااارجثمجلاا ا يم
مط كمبرن مفرغمفم م
جهح ا م لداا ممةاا مشلصاارمعم لااىملشاار م
ػراة مجسر مجليتمػار فهرمشلصارمعميفم ادرج ممرلدرمه مبأه ماةلىمبشرالهرم م
نأحلقمحمالح مجلظرق ..م م
سمجل ظتمجتقطأمام عملدرم مال م

ف شرباااخمػاااراة مجسر اا مشلصااارمعم
قرال مل :م م

و مأحلخمجش ىمحلرمشلصرمعم م
مجسدر مجليتمجة ملخمص م م
مترمرلقخمجآلهل مجلةظأمق حمدمجتردم لىم
جلةظأحل ماجسح ذأدمه مبرسدر م م
أماارمأ ااخمحلاارمشلصاارمعمفرش ا م أط ا م
مملركجم م
ا خمفأارممةحهصرملد م هرحمم م
اجش مذدرب م دف ماجسحدفمبرتركم م
ا ل منفل مجل يمةش مبد م م
اجفأحمجلزاش مجليتمبنيمجاـر م م
ه جمهرم ؼدتمجلةظأمو..مو4و م

مثاااااااا مجسحدـااااااااارحممللظخؼااااااااادردم
جالساااطرحمحل مبا ا ممثا ا مجساااح ر مألفلرحمهااارم
امث ا مهلص ا مجرشد ا ميفمقؼااد م حماحلااعمنم
لفهرميفمجلظ أم المأقل امحل لّفمماخمروهلارم
و ااعمجلشااد مالملرهدا ومو مج لاار مهاارم
جلحمرساا ا ومو اا ا مطاا ا كمبرناا ا وما مناااارم
حماحلااعمجقدااؽمطخؼااد مشلصاارمعمواهاارم
مناااارم حماحلااااعمجقدااااؽمججلاااارجثم جل ا يمحمأ م ا مط ا كو..ممو6وملحؼ ا مجلةمد ا م
جألسطرحميمف ساطأمجلقؼاد مجبارجثمجلا م جلظا أحل ممم حمشا م ماا مجالراحونمبةمدا م
جتلدداا ا مالحلااااحدفمأػاااارجدمجلظخؼاااادردم
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جألسطرحمحل مبؼردم حماحلعمفدؼ مأسطرحم م
جحد ا سمبؼااردمجت أف ا مجألزلد ا مجل ددق ا ام
اااىمجلرماا مجت مااادنيمجلااامؽمجألساااطرحميم
ا ااااؽمجلقؼااااد مالححدااااريمجلقؼااااد م م
جسااطرحم م حماحلااعميفمقـااد مجتااردماج لاار م
أساااطرحم مج لشااارحممجلفاااأ مبلا ا مشىاجا ا م
جمرسمشىادمجترد .م
مججل جحمحل ا مبرسحدـاارحمهرمأسااطرحم م
جتردماج لر مجلشارمأحل مجقا سمبماركمطا أحلرم
محلرمومحلرظأمجملر دردمجألساطرحم ميفم
جلةااازماجلحاا ذ ماجلحصاا حمميفمبمداا مجال شااار م
لد طاااااا مللقؼاااااااد مججل جحمحلاااااا مب اااااا هرم
جألساااطرحميمأيملدءساااطأمجلقؼاااد مم ماااىم
ام ماااىمأيملدص لاااهرمبمدا ا مجساااطرحمحل ماهااارم
جمساااىمجساااح دريمفا ا ملرساااطرحم ماجحمقاااىم
جرظداااأمفااا مهلااارامالحظااال مجلقؼاااد م
جلؼااد مجلفأ حل ا ميفمط ا أم حماحلااعممبقرب ا م
جلؼد مجل رما ميفمساربقمطا أ مجلا يممار م
برلمرضماجلرنخماجلقـد  .م

جل مجلؼد مجليتمارايم حماحلعمنرجيم
داأ مأ محلهااأثمممهاارماللما ماجشههاارمب ا م
م دلداردمقارحمثمفدهارمجتارداماالمحل اأّ م
ب ضمجل جحمسنيمأ مقاريميفمذمرحلارمججل جحمحلا م
وهزمحيااا محلاااارممااااردمجلفماااار م د هاااارومأل م
جلأؤحلاارمجلاايتمجظااد مجلقؼااد مهاا مجلأؤحلاارم
جلفأ حلا ا مجلااايتمجمطلاااقمماااخماجقاااعمودااار م
حماحلااااعمجب شاااار مجلفااااأ مالاااادصموداااار م
حماحلااعمطاار أمجلقـااد ماجلاارنخامجب شاار م
جلفأ مجتلشرحممأمرسمشىادمجلفمركماجل سم
اهل جمااحفمقؼاد ج موال اتمجلماأ ومبقرلا :م
ومااااااااخمأ اااااااارمألردااااااااتمظااااااااخمجل اااااا ا س؟و.م م
حماحلااااااعمفماااااار ماقدقاااا ا ميفمجسااااااحخ جسم
جألساارن ماجلاارتجسم درماارمفقا مأبا مااانيم
طاااللخمجألساااطرحم مهدااارم دااارماقـاااد م
طااارمل مألبماااركمجلااارنخم دااارمأبااا ماااانيم
طللخمجألسطرحم مب جمفأ حلرما اىدم اخم
ه افّماش ارم يمل ا حماحلعمجلفااأ مامفلاار ميفم
لدهدرمفمر رمػر رممة ر.م م

املصادر:
5م–م حماحلعم–مودر :مجل حلرج ممضم8م جحممجل ر مامب ادم5554مادر موأحم ممرمأحمحل وم م
5550م–مؾم484م–م488م .م
8م–م حماحلعم–مودر :مجل حلرج م–م جحممجل ر مامب ادمامنم50م–م558:مؾم55:م .م
- :م حماحلااعم–موداار :مجأل دااريمجللرمل ا م–م جحممحمحلاار مجلااأحلصمنم5م8005مججل جحمحل ا م
ؾم15:م–م154م .م
4م–مملدد م للرمع:مجأ

من مبرقأمام مامدمام مامسمنمؾم45م .م

1م–م حماحلعم–مودر :مجأل دريمجللرمل مامججل جحمحل مؾم156مام154مام158م .م
6م–م للرمع:مجأ
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من مبرقأمام مامدمام مامسمنمؾم508م .م

باشان
رواية الوعي للتاريخ
حسين الرفاعي يقدِّم روايةً تسجيلية
في االنتماء
داود أبو شقرة*
ما بني كلنات البدء "كانت األضوااء ببوا  "...والنهايو " وسوكتب البواخيا التو
الت يوا باشوا " متبود خوايو باشوا ) الو يلو األبيو باوني الي واا بهوا كيوايو
ائق اجليأة ،كأنَّه يفكِّق شكئني مهنني يف بكاتنوا اعااروية( البواخيا) و الواا )ذ و ا
أنصفنا نقال( نَّه يفكق واو البواخي وا وسو وخته الدائبو سوبكااج موا روييف و وي يف
احليج الى ساخي .
مل يووبَّل( األبي و ) موو( الاكاس و ) انوود الي وواا  ،ي ووا الاكاس و
األبج ،خمبا ألنه أيق( أ َّ اخللاج الاكاس يص – ببى  -ك ِّ احملازبني ،احنواز
األبج.

باؾان( ،)1جعيدس السغدإ ا اللقد ،
الغدددإ ظدددجلضالن اللةد د هلالاػد د هلال هددداث،
هلظددسهلز باؾددان الاحاضخييددم حددس دد شةدد
الاؿيذ "ظط جلن" مشداس ا ه دط اللضزن دا
في ا حبط اللليد (حبد ط يا)دا) اطبدا ا
شلعدداز هلقددجلس ا اللددجلا ش جلبددا ،فةاز)ددم
الحلمددداز ؾدددطما هلجهدددإ اللقد د ط هلال ةاض)دددم
هلالا مدداضط هلالل ةاؾدددغ هلا دداس هلجىلػدددإ ا
أضبعددددم أمدددداايإ ض يػددددم ددددغ شددددجلسهيحؼ

(اللددددجلسن) غ الا ددددطث ،هلباجاهيددددا (غدد د جل
ظددددددجلضالن) غ الاجلغددددددأل ،هل ع ا ددددددا اللض
الخلاايم الحلصاضط" ،هلجطالخجلهيس (الالصاط)
هل ع ا دددددا "اللض ادددددر ط الحلصددددداضط" ،هل
أهلضالهيحيددس (اللةدد ) هلمسدد أريددا اددر ط
د هلشة د
ددا شةد الاط)ددان هلشة د ب د
ظجلضالن هلشة الاسضهلظ هلأخ ال أريدا غدلنان

*

* أديب سوري .عضو احتاد الكتاب العرب .مقرر مجعية املسرح.
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الليطف خ ظ لم هلزالع الارجلالض غ غدي ما
الاةرتال غ عمان عام  1936شة الاعطثس
الاطهلال)ددم جعيددس الاددجلعغ حلىليىلددم الاحدداض)ذ
الملؿددرتب بددس الاػدد اللة د مةدد الحلددطث
اؿددددددىليىلس س ج كددددددإ بي مددددددا ال ةددددددم
الا نط)دددم الادد جةدددسد غ الادددرتالس الملؿدددرتب
هلالاعدددازالد اللقددديلم هلالحلهددداض)م المل حعدددم
علددس غ د هلضط الاحدداض)ذ اصددع أغدداؽ د
باؾددددددددان
غدددددددجلض)ا الاحاضخييددددددددمس غددددددد
الا عددداهيجلن ،هل دددغ ةل دددم الل دددجلض)س
الا هلضز شاط ا ار ال غ الاع س الاىلدس)إس
ددا )ددس علددس أه ددا غ د خ ددص ددا مة د
الاحدداض)ذ ظيدددز اؿدد خ بعردددم فطهػددديم -
غددجلض)م ؿددرتام هلشددجلز الملعضعددم اللهلا غ
الاحدداض)ذ (فدداضم )1غ بلددسط (مطَّالقددم) هل دددغ
الاددد د زشَّ دددددخ الاىلمدددددب هلالاؿدددددع هلبعددد د
الحليجلالهاد الاا)مس
خ ددد السؾدددصاض
غددد جل باؾدددان خلددد ْ
عددام ،ا د أن الملطج عدداد ااهددخ
بؿ د
ػجلط بالظطالف هلفي دا أؾدصاض نددمم
الاةلددجلو هلالاددةنإ هلالاػد س)انس هلغ الا كددجلم
الا ةجل)دددم الغد دحتدس خ جلدددر السؾدددصاض ض دددعال
الؿمجلرس هل)ؿ غ ط ظعميا ا أ َّن ب ّدا غ
الاػددد الا ي يىليدددم الاكدددجلض)س الغدددحدس جلال
أؾددصاض الاعطعددط دد غدد اكدد اللاددجلالح
الخلؿةيم ،هلأؾصاض اللضظ الانجل)لم اة دان
اكددد الاػدددجلالض  ،أ دددا اليددداش)ن الملحي دددم
فك عجل ا أؾصاض باؾان الاىلجل)دم()2س هلس
ؾرَّ أ َّن خكجلبم باؾدان هلهلفدطط ا دا مدا
الاػدددةت غ شاط دددا ددد ددداي خكدددةم
أخطى ،ر الا ط هلاة انس هل)طبأل ض يا
511

" طج عاد باؾان بلة ان ،باعحةاض دا جلمعدا
ؿددطفا ن د ددد ؿددا سط الاةليددم الا د
غددحع بدداض الغددطال ي له ددإ لددجلال ع د
) دددجل "()3س امدددا )دددصاط (شةددد باؾدددان)
الملع دددجلض  68باريدددا د د رد د "شةد د اله"
هل "شةدد الاىلمددإ" غ باؾدددان هلض ددا ااهدددخ
(قددد دلمجلن) أهل الملدددددصاجلضط غ الملع دددددجلض 68
باه ا الاىلمم السعلدس()4س هل)ةدسهل أ َّن أ َّهل هلضهلز
مل نىلددم باؾددان غ غددص الا حدداث الملىلددسؽ
جل غ غ ط الاح جل) ( )5ع دس السؾداضط ا
الاطفا يّس (الاعمااىلدم) غ عؿدحاضهلد مطهدا)إ
الاددص) ددع إ المللددجلب الا ددعالط أ)ددام بددطال يإ
مةدددد  1933قسمس هلغ فدددددرتط الا دددددعهل (حندددددجل
143قسم) ،هلالظدددددح اللض بعدددددس ىلحددد د
(عددددجلط) لددددر باؾددددان الاددددص اددددان خددددط
الاعمااىلددددم الملىلدددديمس غ جلددددر المل نىلددددم(،)6
هلالاددص جددطهل الا حددت أن غددط)ط اددان 9
أشضع بعددط أضبعددم ،أ حنددجل تػددم أ حدداض
رت) ()7س هلمس ظك غدةأل ػدس
بعط
علددددس باؾددددان الذددددا ،ضاددددإ أن شددددع ال غ
ش جلب دددا امدددا )دددصاط غد د ط )ؿدددجلع تد د ب
بااىلطعدم اػددةأل شداز امددا ) دطس ااهددخ
الملدددددسن الاط يػددددديم غ باؾدددددان عؿدددددحاضهلد
( ظددسى ددسن عددجلط هلسظىلددا قدداضد س) ددم
ا هل)ددددس) ،هل( شضعدددددغ) ،هلشدددددجلسن (الادددد
قدداضد ددغ أ)هددا س) ددم ا هل)ددس هل ظددسى
دددسن المللصدددا الادددر س الاجلالمعدددم ؾدددطمغ ه دددط
السضزن) ،هلغددلدم أ قددلدس()8س هل)ددصاط
غ ط الاحر يم أهد غ نىلدم الضشدجلث هلظدس ا
ادددان )جلشدددس  66س) دددم ذلكدد م باغدددجلالض
عاايم ،هل اادر بىلا)دا دسن مسندم س جدعال

باشا خواي الاا للباخيا)

حؿددددطط ظحددددس الايددددجلم غ الضشددددا المل نىلددددم
الدد ا()9س هلخدد ظ ددإ المللدددر غدددليمان
اي الاحمجل) الاددد
ااهخ باؾان شع ال
 12الخلانددعم اددجلا المل دداي هلالملعددس ددا
جعهل)دددس الانعدددام المجلال دددس الملل يدددم()16س غ
المل نىلم الاجلالمعدم ؾدطمغ ه دط السضزن ،ادان
الانط) د الاط يػددغ الملمحددس د الاؿددما الا
الل ددجلث هلالملددسعجل «يط) د المللددر» نددط عددا
باؾان غ س) م عؿحاضهلدس هل دصال ،ندافم
ا خكدددجلبم باؾدددان هلمطب دددا د د ز ؿد د ،
شعدددددد دددددد باؾدددددددان دددددددسفا ال دددددددعهلالد
الاعػد د ط)مس هلمدددس الغدددحجلا ظعال يد د لدددر
ز ؿ علس باؾان خ ظ إ المللر )ا جل
(حنددددجل 964 - 877قسم) ،هل)ددددصاط غدد د ط
المللددجلب الاردداهغ أهددد ددخ الغددحعازج ا خ د
ظ إ المللر ) جل ف()11س أهل غ أ)ام )طبعام
الارددددداهغ (حندددددجل 844- 864قسم) ظػدددددةما
)ددصاط المللددجلب الاردداهغ()12س امددا )ددصاط
غد ط ه ػددد أنَّ لددر ؾددجلض ج د س ف قدط
الاراادددز الشحددداح المل نىلدددم بااملد د ا خد د
ظ ددددإ المللددددر (فىلددددب) حنددددجل 778- 759
قم()13س هلغ فددرتط ددا بعددس الاػددي الاةددابلغ
هلمعددددخ باؾددددان ددددخ غددددينطط الايجلهددددان،
هلسظىلدددا قددداضد أظدددس أ دددإ كدددازض هحددداط
الاىلمددددب غ الس االيجلض)ددددم الاطهل اهيددددمس هلمددددس
مػِّمخ الا أضبعدم أمداايإ ،هلباغدحر ا ملديإ
جطالخجلهيدددددددددس "جطالخددددددددددجلهيؼ" غ الاع ددددددددددس
ال يل يػ غ الاؿدما الاؿدطمغس هلخهدعخ
باؾان حل إ ضع ػيؼ الارداهغ غ الاىلدطن
الارااددز عؿددط مة د الملددي ز ،ذددإ اوؾددجلض)س
ع س ا عا ا غلماهكدط الاراادز عدام 848

مة الملي ز هلندم ا المللدر السؾدجلض ج د س
ف قط عام  737مة الملي ز ملل د ه ا يدا
عددددام  747مةدد د الملددددي ز  ،هلعددددطا غدد د
ظدددددجلضالن باغدددددإ batanaeaهلالغدددددإ اللةدددد
(قلدس) باغدإ  Auranitisذدإ خهدعخ دإ
الاعؿدددا ط الاعطبيددددم غ الاىلددددطن الاردددداهغ مةددد
الملددي ز هل ددا الاعددطث اللهةدداو هلةل ددح إ
عددام  84مة د الملددي ز الاددص) غددينطهلال علددس
يط) الاةدجلض الاحصاض هلالاىلازم الاؿدما
حجلش ددا ش جلبددا الةعددط اللمسددط .هلغ الاعددام
806م الخهد الإل االيددجلض جطالشدان اللهةدداو
هلأه س ل إ هلأجة ظجلضالن الجلس)م الاعطبيم
غ الإل االيجلض)دددددم الاطهل اهيدددددم ،فددددداظز طد
ددسن بكددطى هلقددلدس هلم ددجلالد (ااهاذددا)
الا ااهخ الملطاع الاعػ ط الاطهل داهغ
الاط يػغ غ باؾان ،هلأجةعدخ دا الاػدجل)سال
هلؾددىلَّا ،امددا الجةعددخ زضعددا اةكددطى الاؿددام
ددخ ظ ددإ الا ػاغ د م الاعددطث هلاددصار
ظضعس هلااهددخ ظددجلضالن أ ددطال الد ضهل ددا د
الحلةجلث هلخاقدم الاىلمدب .هلزخلدخ الملػديعيم
اي ا بااطال بسال)دم الادطظ د الاحةؿد )م
اةجلاؼ الاطغجل بعس عام 49مس هلؾيسد أهل
ا يػم في ا غ بلسط ال يخ عدام 375م ذدإ
غ بكطى هلالظضع .خهدعخ ظدجلضالن الع دإ
الاعطبغ اللغد غ عدام  634م ،هلغ الاع دس
الاعرماهغ هلفس بعد زضهلظ اة دان ا اللةد
بس ال د الاعدام  8688الهحػدابا ا أمداضب إ
غ ؾد ةا هل ددإ الاؿد ابيجلن أظ دداز عدا ط بد
اللدددطالح "أبدددجل عةيدددسط" هلادددصال الا دددس)جلن
هليغ هلا ا الاىلةا د الاعطبيدم الملحصدصضط
غ المل نىلددم ددص ددا مة د الا ددحب الإلغ د غ
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ددددا ،هلالهىلػددددإ أب اا ددددا بعددددس الا ددددحب بددددس
الملػيعيم هلالإلغ م ،امدا الهىلػدمجلال أ)هدا
بس الانجلال ن الإلغ يم ،فحصدس أن الاعا لدم
ه ػددد د ا في دددددا ددد د الملػددددديعيس هلالاػددد د م
هلالملجلظدددس) "الادددسضهلظ" اعدددا د ايدددجلالن
هلالاعاريغ هلا دا الا در س هلادان اللةد
صدجلضال ب عد الا ةدداد هلالحلدطهلث س د
بع الاطعاط الاص) اداهجلال )حعطادجلن د
الا د بدس اللدجلسن غ الاطبيد هلاللةد غ
الاكددددين هلالالصدددداط غ الاؿددددحا دد د زهلن أن
)ػددحجلي جلال جلددر الخلْددطثْ ،ا أن مددام أ د
اللةدد باعددازط عمدداض دد شس)ددس ،هل ددص
الاعدددام 8685بدددسأد الا دددر د د الخلدددطث
هلالا مددددجل باحليدددداط دد د
اللذط)ددددم بااػدد د
شس)ددددس ،هل دد د الهحكدددداض الحلددددعث الاىليػددددغ
عطاددم (عددس زالضط) اددازضد مجلالفدد دد
الايم دديس شةد اة ددان ا شةد ظددجلضالن ،ذددإ
بدددسأ الاحجلالفدددس اي دددا ددد اللليددد هلاللةددد
اللعلس غ ظلت هلهلالز شلدجل هل زادت هلشةد
اة دددان هلشةد د الاؿددديذ هلاللضزن ،فااحػدددت
اللةدد الغدددإ "شةدد الادددسضهلظ" ا أن أريدددا
غددلنان الليددطف (شة د الاعددطث) غ ظ لددم
هلزالع الارددجلالض الاػددجلض)س غ غددي ما الاددةرتال غ
عمان عام .8936
ضهلال)دددم (باؾدددان) ضهلال)دددم جػدددصيليم ملدددا
شطى غ ظجلضالن باريا بس)لم ،ا ا اما
الغددحةس الغددإ ظددجلضالن باغددإ مددس)إ أمشدد
)ددددسدل ا ددددا ظجل ددددا دد د بدد د ز الاؿددددام،
هلااهد )ؤاس علس الهحمدا ظدجلضالن اةاؾدان
أهل غجلض)ا الا اىس )طقس اللز)ت الاطفاعغ
غ ضهلال)حد الإلض اقاد اللهلا العطالب الاص
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أ دددص اةجلغدددا غدددلميا غ الاةسال)دددم ،ا د د
الاطهلال)دددم جدددسخ ا ؾدددعاث الا دددجلؽ الاد د
أغدددد مخ غ شادددددا الانا يدددددم هلالاعدددددسال
هلالنددددب أهددددد بعددددس أن
هلج ؿددددن بؿدد د
جلهدددا ددد 56
الغدددحىلة الادددط يؼ هلفدددسال
ؾدكددددا ظجلضالهيددددا دددد إ ؾدددديذ اللددددا
الاعمددط غ زضعددا أدلددس الحلياق د م اةعددز
دددا )دددسهلض هلخاقدددم الج ا ددداد هدددعع أ دددافط
اللي ددا  ،ددسال بدداه إ ايػددجلال أي دداس ب د
ؾةاها جدرتالهلح أعمداض إ بدس  16هل 19غد م،
هلظدددس مدددا الادددط يؼ الجلفدددس "أهدددا يةيدددت،
هلاد د يةيدددت )دددسضب شادددر ا ددداس ظازذدددم
اللي ددددا علي ددددا ؾددد ط هلهكددددن هلالل ددددط
حيحدداط ا ذ ذددم أؾ د ط ايعددجلز ا يةيعحددد
شال ادددان ػدددجلسسسس الظهدددطهلال ادددغ هلالظدددسال
فىلددأل" " فة حددجلال()14سسس هلبعددس عددجلزط الاجلفددس
بددددسس دد د أن ) ددددسأ الاجلندد د جػدددددي د
هلضالظدددخ الخلندددت غ اللجلال ددد جىلدددجل " ن
خجلاله إ غ زضعا س جيسهلن اىلمدم الخلةدعس
ش اظ)ط الاسباباد غعىلخ ع دام أي دا إسسس
غيػددددداا إ اله عددد د اللعدددددطال الاددد د
الهح خ ،هلالل جلال الاد غدلةخ ،هلالادس ا
الا هعفخ"()15س
هلأشددددس اعال ددددا الاجلمددددجلا ع ددددس بعدد د
الاحػدددددمياد الاددددد الخحاض دددددا الا اجددددددت،
ػددحةسس السريددا اللقددليم ب ددا ،اادلددس
الحلياق م ،فمع س الحلياقد م دا ي )داد
العحةايا ع دس الا اجدت هل دجل الخلدة باال دم
ب د باال د صاد ال ليددمى فمع ددس (الحلياقددم)
جل جلر الملطغم (ظةد كد ط) الاد جدطبأل
ه ا)ددددم الاػددددطط أهل الاازعددددم أهل الا دددداضط أهل

باشا خواي الاا للباخيا)

الملطؾدعم ،هلججلند ددخ ش)د الاسالبدم احم د
الاػددددطط ددد الاحىلددددسم ا الل ددددامس هلا ددددغ
هدددسضب الحلاادددم الا اض) اج )دددم غ دددصال
الاحعددة  ،هؿددطظد عددا ر د ف ظددغ )نل د
علدس الإلهػددان ال ا ؿددغ الادص س ه د ددد،
فيىلا ع د " ر الحلياقدم باانلعدم"س ش أن
جىلسم الاػدطط،
الحلياقم اما أغل ا
أ ا غ ظا الانط) قاعسط فاهدد س ظاشدم
العياقددم بؿددغ  ،ا دد الا اجددت مكددس
ددا أن الحلياق د م ن د الاحىلددسم ،هلأندداا
اي دددددا (أدلدددددس) ايعني دددددا جلدددددر الملػدددددعم
الا اض) اج )دددددم ادددددان هىلدددددجل (غدددددعس
الادد د عؼ) جلظيددددا بحلددددر الحلااددددم الاؿددددةي م
الاػطط  -اليحم
باحلياقم الا
الاحىلسم ا الل دام ،غ ظدس )ح داخط صدس
ااشثس
جدددح لإ الاطهلال)دددم بجلندددجلح عد د ظ)ددداضط
خااس ؿع ا زضعدا هلزمدم الاح ديإ الادص
مام ب ا الإلخدجلالن الملػدلمجلن بااح ػدي عدد،
هلأهلظددخ الاطهلال)ددم بددان الل ددط فيددد ج دديإ غ
رلحلن أحنا ظجلضالن هلأن ؿع ادد ع مدم
ةاؾددطط بح دديإ الإلخددجلالن الملػددلمس الاددص
)س)ط الل ط غطالس شا غ الاطهلال)م "جةس بعدس
ال انطط أن طالفىلغ ملؿع أمديإ ادد ظ د
شاغإ ،الحلطالب ،جػي
عؿا غ ا
هلالهىلػددإ الا ط)دد ا ذ ذددم أمػددام ،هل ددصال
زاي د هلالنددب علددس الظح ددا ج دديإ اللخددجلالن
الملػدددددلمس بىلدددددسهلم دددددصال اليا دددددس"()16س
هلايددن أهددد غ ش دداظط أظددس الاىلحلددس الاددص
غددىلأل بطقددام الملدداشجلض) إلؾددعا الا ح ددم
هلاان مح  8ع اقدط د الاؿدطيم هل 2د

الملح دددا ط)  ،مدددام أظدددس الاؿددديجلر باجكدددا
هل مغ ح لما بكجلد ػمجلع ع دلداظض
س ظىليىلددم اجلشجلز ددا فردداضد مسيددم اللمي د
هل هدجلال ادااىلني سسس امدا جطقدس الاطهلال)دم
جنجلض اللهلناع غ الاةسال)م أ ام أريدا إ
"الملػدددداملجلن أهل اللة ددددا هلالملحددددداشاجلن"()17
ا دددددد س )لةدددددز أن )ؿددد د ا أن دددددصال
الحلدددددددطالب أ)دددددددس "الل لدددددددم هلالمل دددددددافىلجلن
هلالمل ح عددددجلن"( )18ذددددإ )ػددددحنطز بؿددددصاعم
قددط)ب ع د زهلض الملعا ددس
ايددح لإ بؿ د
الاحددددط)ي ش )ىلدددجل "ظحدددس جلدددر الملعا دددس
الاؿطعيم هل عا س ظ الاىلط ن الا ط)إ،
الا د أهؿدداج ا الاسهلاددم جػددللجلال اي ددا هلالظزالز
عددسز المل حػددةس الي ددا زهلن الهحةددا الاىلددا مس
علي ددا ،ف اهددخ الا حددا ض علددس ع ددؼ ددا
أض)ددس ددا"()19س هل)هددين ن ددص الملعا ددس
"أقدددةعخ إلهحددداط شيد د د د الاؿدددةاث ظتضع
الاندا غ"()26
ب ط الاحنطا هلالاح
امدددددا جندددددطق ا ج ل لددد د إ غ المل اؾدددددأل
السشحماعيم الػدينطط علدس "الملدا الخلد ،
فػددددددينطهلال علددددددس اللمعيدددددداد الخل )ددددددم
أ جلال دد دا اددددسعإ جنددددطف إ"()21
سغددددح
اما أهدد ي ) د عد جىلكد الاسهلادم عد
شادددر ،ا دددد )ددداض بدددان الملدددؤال طط هلالملدددا
الاػياغددغ الاىلددازم د الخلدداضط اددان أمددجلى
د أ جلالش ددم اددسض هلقددجل ا ا نددعاا
الا جلؽ خاقم أهد أجس عا ػدطث الادس) س
ددص الملعا ددس الاد الغددح لخ اح ددجلن نيددم
اح ميددم الا ددط الملحنددطا الملددسعجلم د زهل
عطبيدم ا يددم هلالاد ي ج ددحض غدجلى الاحنددطا
هلالا ععم الانا يم ايداث ؿدطهلع هليد
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)ػدددلأل الاهدددجل علدددس اللميد د  ،ا شاهدددت
ايدداث الملحابعددم ،ددا )نددطح مهدديم ج املدد ا
الاحىلددس يجلن العن د خطجيددا هلالظددسال )ددؤ
بددددداا ط اللدددددساغ ،أهل حبدددد ال خدددددط غ
الحليددداط ،ف دددجل )ػدددح س ا أظ دددام يدددمس
ظحس الاسنىلطالييم جل ع ا ياملا ىلد ادد
اا)حد ،فان ي ج ع ) امج ا ام امجحدد
العط)م هلاللس س
الاطهلال)م جعحمس غ خن ا الاط يؼ علدس
ؾدكدددديم (أبددددغ بددددسض) الانددددا ب الععا ددددم
هلالاحػاث اىلت ؾديذ ،هلجىلطببدد د الاؿديذ
(أبغ منط) الملىلدطث د ال دافظ هلالاػدلنم،
هل ح س ااد أن )ىلدسم خس دم لب دا مط)حدد
الاناذلس بسهلض إ ا ضف ناات خس يم
المػددؤهلاس) ،جلق د أبددجل منددط أبددا بددسض ا
ال ددافظ ،فينلددت أن )ددعهلض ال ددافظ علددس
ضأؽ هلفدددس دد الاىلط)دددم اح دددط)ؼ ظعا حدددد
أ ددا إ ،بعددس أن اطغدد ا أبددجل منددط أ ددام
ال دافظ ادععيإ هلؾديذ ادد ميمدمس هلاددان
إلامددا الحلة ددم أن )ىلددجلم ب ددص الاع)دداضط
الا اطغحد باا ع  ،هلاان أبجل منط هلأبجل
بسض بعس الاع)اضط اللهلا هلالاراهيم )ػدافطال ا
غ ز ؿد غ ادعهلالد العدا طالد ادغ
)رةحددا فعجلاح مدددا الادد جةددعب دددا أن )كدددةب
الملدددط ػددددؤهلس أهل ظعيمدددا ايرةددددخ ضشجلاحددددد
ا ػد مة أن )رةح ا اوخط) س
هلجطقدددددس أ)هدددددا ؾدكدددددياد عدددددسط
هلايدددن جػدددلىلخ غ اليحمد د د د دلدددطز
ؾدك دياد ا ؿدديم ب ع د الاػ د ط ا زهل
الخللدديض ،فطالظددخ جؿددرت اللضالنددغ هلجددة
الاىلكددددجلض سفجلعددددم بعىلددددسط الاععا ددددم ،ذددددإ
511

اين جػل الملا الاػياغدغ ضالاةدا نيدم
الاددس) اددغ )ةددسأ الخلددطالثس امددا جطقددس
الاطهلال)م الملح الد الا يدطأد علدس اليحمد
باجتدددددا الاحىلجلمددد د هلالاحندددددطا ،ش )ىلدددددجل
"الهحؿدط الا ىلدداث بدس الا ػدا هلالا حيداد ظحددس
بدددس الملعلمددداد هلالملسضغددداد هلبدددسأن )ػدددجلم
هل) طند ددصال الاددع علددس الانااةدداد غددجلال
باإلم دددداع أهل بدددداإلاطال "()22س هل)ددددصاط أن
بع ؾيجلر الا ح م جا جلال هدصالب با هػداد
الاىلاز اد الاػجل)سال الحسض)ؼ غ ظجلضالن
علدددس أه دد غدددافطالد ،هلبااحدددااغ هلشدددجلز
)عااؼ ا )سعجل ايد ؾيجلر الا ح مس
هل)هدددين الاطفددداعغ ححةعدددا المل دددا ط
الاناض م علس اليحم الحلجلضالهغ ،خد
ظس)ردددددد عددد د غدددددينطط الملحىلدددددجلمعس علدددددس
اللعطالؽ الا أريجل ا ؾطعيم هل عجلال في ا
الملجلغددديىلا "أقدددةعخ اللعدددطالؽ الاؿدددطعيم
ددداال خدددط المحمؿددديدس بعدددس أن الظحلدددجلال
ا الاععال "()23س
امددا )لعددظ الظز)دداز ظطاددم الاحددس)
هلالاعمطط فيىلجل "الظزالز عسز المل اجدت الاد
جىلدددسم خدددس اد الحلدددض هلالاعمدددطط أندددعافا،
هلأقةعخ جػم أنَّ ف ها العحمط طجس هلأهل
ذ ذا ا الاعام"()24س هل جل )ؿد ا دا طط
أخنط أ ام غنجلط الملا هلالا صاح غ الاحػدل
عا الاعىليسط ا يةىلم مم اليحمد ش
)ىلجل "بسأد ؾلليم يم جن جل ،فاليةدا
الملحمؿدددديدجلن ،هلالمل سغددددجلن الملحمؿدددديدجلن
هلالمل سغددددجلن هلال ددددا جلنسسس امددددا الهحؿددددط
الاحدددددس) اللعمدددددس هلالاحع دددددخ غ قددد د جلا
أهكدداا الملددحعلمس هلالل دديس"()25س هلاددان

باشا خواي الاا للباخيا)

الا اجددت )ؿ د ا أن دداب جيدداض شدداضا
)ػددددددح سا الخددددددرتالق اليحمدددد د دحلددددددن
هلالنددددب
ؾددددطال عد ،ش )هددددين بؿدددد
"اان الاع مم هلالنعم هلالاطهلالبأل مجل)دم بدس
ددص الانةىلدداد الملحةا) ددمس ضباي ددا اللغاغددغ
ددجل الاحددس)  ،هلأقددةب الاعس)ددس د الليةددا
هلالمل سغددس خنةددا ػدداشس هلأ مددم"(،)26
هلنحدددس أفىليدددا غ اؿد د د ايؿد د ا أهدددد
"بدددااحجلالظ د د الملحمؿددديدس د د الملدددحعلمس
ددددطد يةىلددددم هلالغددددعم دد د الملحمؿدددديدس
الل لددم ،ػددح لس الظددرتالم الا دداؽ المؿددا)ذ
دد ش ددم ،هلغددصالشح إ دد ش ددم أخددطى،
فةمصطز أن جطى ا خ جعطفدد عطفدا
هلجاضخيدددد أغدددجلز ،هلةاضغددداجد رلصلدددم ،س
)ىلةلد ا ز)د أهل عىلد هلس مدديإ دلحمد  ،هلمددس
اةؼ م بيم مكد ط هلالعحمدط ياميدم بيهدا
هلأيلد د حليحدددد ،جةدددازض أهدددخ الادددص جعطفدددد
شيسال بلىلت ؾيذ ،هلج ػب ادد غ اليدا غ
اليددددددااغ هلجىلس ددددددد علددددددس ه ػددددددر"()27
هل)ػحنطز غ فهب ص الانةىلم مدا " ن
الا ددددددر ) جطاددددددجلال ددددددح إ اللقددددددليم
هلال ح دددددددجلال دددددددم الملؿدددددددا)ذ ،هلجعكدددددددةجلال
اؿدددديجلخ إ هلاؿدددديجلر ؾدددديجلخ إ غ الاددددسهل
الاؿددىليىلم"( )28هل) ددط الاحعكددت غ قددجلضط
هددللم هل هددع م ش )ىلددجل " دداب دد
)حعكدددت ملػدددصس عدددس هلادددان الملػددداشس
مناعيددداد ،فاقدددةعخ جدددط الا ردددط د د
الا دداؽ )رتاددجلن الملػددصس اليدداهلض اةيددجلج إ
هل)ص ةجلن ا اللظيا اللخدطى جحةعدا الؿديذ
الادددص )عحىلدددسهلن بدددد أهل )حةعجلهدددد ،هلأقدددةب
ػصس خنيةد الخلل الادص )كدعت
ا

الغحةسالاد أهل ع ا دد لن ادد د )دسالف ع دد
هلس )ددطى فيددد س مسهلجددد هلما ددس  ،هلس جكددب
الاك ط س خل د"()29س
هل)ػحؿ س الا اجت علس جتصض أهلائر
حبازذددددم غ الاطهلال)ددددم ظكددددلخ دد د الاؿدددديذ
(بددددس) ) أظددددس ؾدكددددياد الاطهلال)ددددم الادد د
جهدداضع الاجلالم د  ،ف ددغ "خنةددم )ددجلم اللمعددم
مدا الاؿديذ بدس) ن ااجةدا )ػدمغ ه ػددد
طال غ يا )ىلجل باحلطا الاجلالظس س
بددددددسَّ دددد د هلندددد د احدددددداث اله غ غددددددلم
المل م د د"( )36ف دداط الملكددلجلن هل دداشجلال ددا
ج دددددسز ظيددددداط الا اجدددددت ،فددددددد "الؾدددددح غ
الا اجت الم هلاجلظ)ط اللهلمداا فا دصهلال
الاؿيذ بس) د الخلنابدم ،بعدس
مطالضال
أن جااددسهلال أهددد ددرت هلأفَّدداق هل)عم د علددس
خلددد فح ددددم بددددس الا ددداؽ ،ا ددد نلددددي
هل ع ددددط الاؿدددديذ بددددس) الغددددح طهلال ادد د
مدددجلال إ عد د يط)د د هلغددداياد د د هلش دددا
هلؾيجلر هلبع أعها دللؼ الاؿعت ،هل
الاه أل علس الا اجت طط بااطشا هلأخطى
بااح س)دددس الملدددةن دددا شعلدددد )ح ددداظ عددد
ؾ د جلال مػددطال اؿددسد ددا جعددط اددد د
ددطال هلالظزالز
ظددطالطسسس فعدداز الاؿدديذ بددس)
هؿدددايد بعدددس أن الاحؿدددن ظصدددإ ؤ)س)دددد
فةدددسأ س ) دددحإ لظدددس هلس حيػدددت ظػدددابا
لظدددددس ،هلأ راادددددد اردددددطسسس"( )31هل)لعددد د
ا دددد بؿدددا س خدددط فيىلدددجل "فااؿددديذ
أدلدددس الحلياقد د م شادددر اللعمدددس الادددص َّ
ججلمي ددد ددطَّالد عْددسَّط اددان )عددجلز باانط)ىلددم
ه ػدددد ا الادددد عدددداز ب ددددا الاؿدددديذ بددددس) ،
هلأقدددددةعجلال أبنددددداس غ ه دددددط ط)دددددس) إ،
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فحجلض ددددددددخ ه جلغدددددد د إ باحلىلددددددددس هلالظزالزد
هلمدددددداظح إ ،هلأقددددددةب س )ددددددحإ عددددددطؽ س
حبهددددجلض إ ايةرددددجلال ريددددجل إ دد د خدد د
خندددت س ددداض دددا ،هلأقدددةعخ الخلندددت
فىلطط ض يػدم غ اد عدطؽ ،هلس )ةدد غ
الا ا)م قاظت الاعطؽ ةا جتجلث بد ه ػد
هىلجلز هلعلت ظلجلى"()32س
جؿ الاطهلال)م ا أهد بعس شار ج ؿدخ
الا دددددا طط "هل دددددصال غدددددطى علدددددس ال حدددددسالز
ال اف م ،فاقدلب ا دغ جتمد غد اهغ
بس)عددددد أهل أدلددددس هلأقددددةب عددددسز الا دد دطق
الاس) يدددددددم بااعؿدددددددطالد جحةددددددد صملددددددد ا
الملحمؿددديدسس ج ىلددد ضغدددااح إ ددد خددد
سال ب ذلسزط هلأزعيدم جلضهلذدمس هلااهدخ غ
ادد شاددر جةدددز ريددجلم الا ددط الاجل دددابغ
)ؤ)دددددس ا عدددددسز ادددددة ددد د
الادددددح
اليطغدددددددددددددس هلالاعمدددددددددددددا دحلدددددددددددددن
ؾطال ع إ"()33س
امددا ي ) ددخ الا اجددت ا الإلؾدداضط
ا الاؿيجلر الاص) حيملدجلن الادجلعغ هل) حمدجلن
ا الإلغد د م الملح دددجلض فيىلدددجل "أ دددا أهلائدددر
الاؿيجلر الاعلما الاص) ناضغجلن زهلض إ دا
أهدددع اله هلضغدددجلاد فىلدددس الج مدددجلال بال ددد
ظي ددددا ،ف ددددإ س )اخددددصهلن بحلددددر ال ا حدددداهلى
الملعلةددددم هلالاىلاز ددددم دد د زهلال ددددط الملدددددابطالد
الل ايم هلالإلغطال يليم ،هل جلالسط الاػلنم
ظي ا خط ،ف إ س )حةعجلن اجلس)دم الاؿديذ
أهل الاىلطندددددددددداهل الاعط) ددددددددددغ هلالاىلطهددددددددددغ
هلا إ"()34س
جل ددخ الاطهلال)ددم أ)هددا ا جػددل ددؤس
ا هلغا الاحمجل)د الحعدطب علدس اللض ،
519

فيصاط أهد "ي ) دخ دص الا ئداد الاهداام
الملهللم أن جحػدل المدا الخل )د فحػدينط
علددس اللمعيدداد الخل )ددم هلجػددح أ جلال ددا
ادددسعإ ف ط دددا هلجنطف ددداس امدددا ج هدددب
ا أهلائر الاص) مدازهلال الحلدطالب هل دابح إ
الاجلنددديعم اددداب أبدددجل الاعطالميدددت الادددص ي
)عطا أظس الريدد مةد أن ) طغدد الاؿديذ
بس) فيكةب الاؿيذ خاادس ،ذدإ أبدجل محدازط،
هلالب أم عػاا ،هلاصار الادد "جديؼ" الادص
ادددان طالفىلدددا اػدددعس الحلط)دددط غ اة دددان
هلعاز اي ححب ذلد ا ندا ا ؿدايد ،هلغ
الا ا)م بعدس الا ؿد حييلدد ا هداز ملماضغدم
ض)انم الادد "ال)طهلبير"سسس
ه دددا ضهلال)دددم اافدددم الص د د  ،هلادددصار
الحلدددطالب الملدددسفجلع بؿدددعاضالد بطَّالمدددم دددخ
غددددنجلط الاددددس) هلالملددددا  ،ػددددح لَّم ظاشددددم
اللمددا ا لمددم غددعط)م ددغ (الارددجلضط)،
هلشدا د )د ب في ددا ضهلح الحلىلددس بددان أ د
اللة ق عجلال ذجلضالد ،فلماشال س ) جلن ا دا
ذددجلضط ،هلمددس بددسأد ي دد شاددر دد ؾدديذ
شدا ي )ػدم بدد أظددس د مةد  ،ش مددا
ىلكددجلز
علددس ؾددط)أل جػددط)ةد بؿ د
عدددددا جلالمددد د الاحجلالقددد د السشحمددددداعغ ن
غدددلنان الليدددطف غدددطق الاردددجلضط الاػدددجلض)م
الا دداى هل ددجل ادديؼ ما ددسال ددا ،ب د شددس
الخلليلغ ،أ شس خنيت شدا الحلدطالب،
فردددداضد مسيددددم بعدددد الل دددد هلضالظددددجلال
) حدجلن إلعازط الحل هلهعع ميازط الارجلضط عد
غلنان إلاةاغ ا ا شدس الخلنيدت ،هل دصال
أيلد ؾددعاض شس)ددس ددجل "زضعددا ددس الارددجلضط"
غدددصاس ظدددازال هلأذددداض
دددصال الل دددط ؾددد

باشا خواي الاا للباخيا)

عسالهلالد عملخ غلناد السظح الاعرمداهغ
يدجلال أضبعمئددم هلغد حس علددس شاا ددا بددس
الاػ هلاللة س عاز الاكطالع ا أخنط
ش مةددد اددددجلس عىلددد اللدددداهةس (الاػددد
هلاللة )س
ضهلال)م اللز)ت ظػدس الاطفداعغ ؾد ازط
جاضخييددم ع د بسال)ددم الحلددطث علددس غددجلض)م،
المل اؾ اد ظىليىلدم
هل غ جىلسم ب ر
ددا شددطى دد ؾدددل نلدد علددس هلمددا
اللظدددسالس ،هلحيمددد دددصال الاةعدددس الادددجلي
هلالاىلجل غ الاعميد  ،فصدا خنابدد الاػياغدغ
بكجلضط أزبيم دلليمس
ا ددد د س بدددددس ددد د الاحعدددددط)ض علدددددس
الاؿدكيم الاط يػم غ الاطهلال)م ؾدكيم أبجل
بدددسض الادددص الخح دددس ا دددرتط ع دددس ا الؾدددحسد
اللظددددسالس هلالخح ددددغ عددد الاطهلال)ددددم أ)هددددا،
هلجةساخ جلالم د الؾحسالز الاط)اح اللاضفدم
فطالح )عم بحصاضط الاػ ح ،هلع س ا غينط
عىلدد د ظددددجلضالن علددددس الل ددددط هلعدددداز جيدددداض
الاجلعغ ،عاز أبجل بسض طط أخطىس
مدس )اخدص الاددةع علدس الاطهلال)دم باه ددا
ااهدددددخ طقَّدددددعم باخلنددددداث الاػياغدددددغ

الملةاؾددط ،هلا د أزالف د ع د اللز)ددت الاكددس)
ظػددس الاطفدداعغ ددا بىلددسض ددا أهل جػددصي
ظ ددددددم ممي ددددددم باسهحةددددددا غ أن اللزث
الاػياغددغ ،ظحددس الملػددطح الاػياغددغ )ػددمب
ب ددصال الاىلددسض أهل شالب د الملةاؾددطط غ يددطح
الخلناث الاػياغدغ ،علدس أس ) دجلن علدس
ظػاث الالعةم الا يمس
ضهلال)ددددم باؾددددان جعيددددس ا ش ددددان بددددان
الاػددجلض)س ادداهجلال عددا جدداضخي إ الاػددةامس
هلالاىلددازط الاددص) ظ مددجلال المل نىلددم هلأضغددلجلال
لددجلا إ الاطعدداط (ال ػددجلؽ) ا كددط
ايؤغػددجلال غدد سد ظاامددم هل دد غددجلض)ا
شالج ا جػ إ عسز اللبايطط ضهل دا هلاد هلال
هلشدددد الاعددداي اددديؼ أملد د إ فيليدددت الاعطبدددغ
هلشجلايدددددا زهل دددددا هلغدددددةيحيمجلؽ غددد د هلؽ
هل ازض)دددانسسس هل دد دددا دد غدددجلض)ا ش ةدددخ
ددم احىلددجلز ظطاددم الاحدداض)ذس
مددط)ـ ا
ا ش دت قدىلط مدط)ـ ا اللهدساؼس
هل
د د دددا ؾدددسد خيدددجل الا دددحب ا الاكدددس
ؾطما هلالالجلالض اطباسسس صال الاؿعت ا )ىلدجلز
أظس غجلى ه ػدس

اهلاامش
 )1الاطفدداعغ ،ظػددس ،باؾددان  -ضهلال)ددمس قددازضط ظددس)را ع د زالض الحلهدداضط الإلغ د يم،
ب هلد – اة انس 2619مس نم  194ق عم الاىلن الملحجلغألس
 )2غ ط ظعميا س  27ال)حان  5هل 6س
 )3ض ياس 22 – 26س
 )4الملع جلض 68س ال )اد  15هل 16س هلأ)ها الملع جلض  68ال )م 14س
 )5غ ط الاح جل) س  14ال )م 5س
 )6غ ط الاعسزس  33 21ا 35س هلغ ط الاحر يم  3- 1 3هلغ طع )ؿجلع  12ال)م 13س
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نىلم ا نىلدم ،أ دا )ػداهل غدة
 )7الاصضالع) ،ػاهل  52،8جىلط)ةا ،هلخيحلن
ضالظدداد د الايددس باا ػددةم ملكددط باضبعددم أقدداب باا ػددةم ملكددط الاىلسنددم ،هل  6ضالظدداد
باا ػةم اػجلض)اس أ ا شضالع الاة ا فيةلغ حنجل  74غ حمرتس
 4ا 41س
 )8غ ط الاحر يمس 4
5 - 2س
 )9غ ط الاحر يمس 3
 )16غ ط المللجلب اللهل س 13 - 7 4س
 )11غ ط المللجلب الاراهغس ال )اد  16هل  32هل 33س هلأ)ها  13هل 25س
 )12المللجلب الاراهغس ال )اد  14ا 25س
 )13غ ط المللجلب الاراهغس ال )اد  15ا  29هل ال)ها  5هل 26س
 )14الاطفاعغ ،ظػسس باؾانس م 72س
 )15الاطهلال)مس م 73س
 )16الاطهلال)مس م 145س
 )17الاطهلال)مس م 134س
 )18الاطهلال)مس م 135س
 )19الاطهلال)مس م 135س
 )26الاطهلال)مس م 135س
 )21الاطهلال)مس م 135س
 )22الاطهلال)مس م 133- 132س
 )23الاطهلال)مس م 132س
 )24الاطهلال)مس م 133س
 )25الاطهلال)مس م 133س
 )26الاطهلال)مس م 133س
 )27الاطهلال)مس م 134- 133س
 )28الاطهلال)مس م 134س
 )29الاطهلال)مس م 134س
 )36الاطهلال)مس م 136س
 )31الاطهلال)مس م 137س
 )32الاطهلال)مس م 137س
 )33الاطهلال)مس م 137س
 )34الاطهلال)مس م 134س
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تعبيرات المكان في قصص
( وطن وخبز وذاكرة )
للقاصة رندة عوض
عوض سعود عوض*
يتمتععا قاصععدا عععاق عع قزات ععل قععسقً علىععي غععدحلدق عىع ععقد ل ق ععا دشععن
قاشععصاا عتغت ععد لععا قااشععع ق تمععدع عتغععل قاي قلععل سدن،صععدال عتغععل
فىصععةقل ااقععل اقىععا قزصععدإ ععااد ع،صععد،قدا عىع عتغععل سدالععد ق ععقع قع ععدال
ق دد قألياي قايت ع ثت سي قاةلل ق رإ حلد ل قاثصدفل اعثري قألدعاق
حمد ال اةضح لد دصل شاديل ختل شناقً ق رب.
عال قاةضدء قزكد ،قاذي عدشت فقي قاكدا ل تا فضدء حللشع اتت عد اعاً
ٍّ سقن د سني سقت د سقن د سعني ن،عدب سقهت عد
سقت حتقع سي قا صداني فنشثً عتغل دب
بعب عع قزكعدال قاسلعدال قاعذي لع ًل عداصعد عقىت عد القشعي عل
ٍّ
قا صيدء فكت عت
سىح ل .ل تدست د شنتلرف عى عد قاكدا عل قاعاقخى قاةضعدء قاصعادي قاعذي حتقعد
نينمد دىت قاذي دد عسءق لع دقدا عد عذق شعنكا اعص غصعا فضعد تد اتعل
حللش زلد ،د ق دضر قزدض قزصتلدحل.

قررر قصصقرررر صوٌرررٍّٚص رررٕ ص ررر ص
ٔبشغف،صألُصزوَصاحل بصصقنصوِٕبتّا،ص
فكاٌررمصوٕعررٕ اوّاصٔعُصو،ررٍّنص،صف ٌّرراص
ذاصص القرررٛصحررراص ررررنصورررَص رررٍٛص3122ص
ترررررٜص3122ص ِٔرررررٕصوررررراوٖ ص ررر ر صقررررررٛص
وكتٕبٛصيفصاجملىٕ  .ٛص

يفصذلألررررٛصشٍاقشررررٛصالٍ،ررررٕاُصققررررٕهص
بكمىرراصصبطررٗإ،ٛصعُصاشٕاكٍررٛص ىرراصِرر٘ص
يفصالٍ،رررٕاُصقصوقرررًٕصعقص مرررٜص ال رررٛص ٔكرررَص
ٔ برروصٔذا ر ٚمث،صٔمررٛصاوتررٍّانصلمٍ،ررٕاُصيفص
*ص

* أديب سوري.
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ععافٗالصلمعٗراٚصٔو،إرٗقصقررت صمثصوص.22ص
ِٔكررذاص رراوصصاألوررٕوصقررٛصوقابررنصٖررًٕ،ص
لكٍّاصيفصالٍّاٖرٛصومرمصذلر ...صٔورَص رالهص
القررررٛصوطرررتغ بص ٗرررفصٖطرررتإٗرصومررر ص
اشرررٕصصقُصٖقرررب ص مرررٜصقؤاتص رررنصالرررذَٖص
واوٕاصيفصاحل ب .ص

الٍرررررررٕوصاشطرررر ر ٔن،ٚصنققصصذلرررر ر صقُص
القررر صذاوّرراصوتعررٍّالص ررَصاقٌتىرراٞصع ص
الرررررررررٕكَصع ص رررررررررٕوٖ،ٛصٔع صال قررررررررر اٞص
اشّج َٖ،صٔع صذا ٚصوطتعضر صاشاعر٘ص
ٔوٕل رررْصوررررصاحلاعر ر صلت،إررر٘صلمعرررٍّالصوررراص
ٖطررتعقْصوررَص ٍاٖرر،ٛصفمررٕصق قٌرراصالقر ر ص
افررٛص ررٍ ٝصًررٗ٠الصوررَصالٍ،ررٕاُصوتضررىَص
صيفصقررررٛص رررألصزِرررٕواصمثصوطرررأهص
فّٗا .ص
ًرررراًصقوّرررراتص واورررراصًررررٕصٖ،ررررقص ا ررررٛص
زِرررٕواصمثصفتجٗبّررراتص ا ،ررر٘صٖررراص بٗرررببص
لاضاعدً قاصصا:
رررررألصزِرررررٕواصصٖ،رررررقصٔكرررررَمثصوص52ص
وتعٍّالصالقرٛصاألٔ ص وأًرةٚصب ريص
الطعابمثصبمغٛصاشتكميصالذٙصلْصنققورْصيفص فأ ذصصاش نقٕلصورَص مر ،صٔالؤفرٛصورَص
فّرريصًيرررٗٛصالقررر،ٛصالرربصوتقررًٍّصبإمر ص محرر ر ،صٔاشمٗطررررٛصوررررَصنوشررررا،صٔالررررٕونص
وأًةٚصن ٕه،صقصميٍعّاصاشٕظفصاشطرؤهص اجلررٕوٙصوررَص بررنصال ،ر ب،صٔالبررابٌٕ صوررَص
ِرررذٓصالتأًرررةٚصفتقرررٕهتص برررب ٞصفرررت صق رررٍّص رررٕواُ...صِرررذٓصالٍباوررراصصٔمةِررراصقصو،ىرررنص
رررألصزِرررٕواصصوٍ ررر ن،ٚصبرررنصرلمٕكرررٛص
األنواجصٔخببثصوفرصق رٍّصاأل تراً،صٔ ىراص
نقررمصاششرراٌاصوقررابصالسررٕاوصبطررا ٛصاش ررٛص لت،إرررر٘ص الصررررٛصٔكررررَ،صٖبقررررٜصبا ررررانص
ٔ رررا ٛصالرر ج،صننص ٍررراص رررٕازٙصبكمىرررٛص ٔصررىٕنصقبٍاٟررْ.صبقٗررٛصالقر ر صصررٕوٚص ررَص
و فررٕ ،صفرررٍّتصصررٕو٘صوغٍٗ رالصقِؤ ررٛص الٕعرررصيفص ررٕوٖ،ٛصٔحرراصقٌررقص ررأ ٍّالص
اش ررٛصاًرراوٍاصف ررٛصِٔرر٘صووٍٖررٛاصٔزف تررْص َصقِىٗٛصالرووَصيفصالقرر ،ص رأو ،ص
ًرررٍّّٗالص ررر صعاررريشصلقافمرررٛصًرررٍّّاٞصبٗتٍررراص شٕعرررٕ اصصالقرر ر صل،القتّررراصبرررالووَ،ص
اشاعررررر٘صٔاحلاعررررر صٔوحررررراصا تشررررر امص
الشاو٘مثصوص.22ص ص
اشطتقبن .ص
صيفصالقرٛصالساٌٗٛص وَصٖأ رذص ىر ٙمثص
قانددقل قاةنقل (قاسل ):
ٖأوّٗرررراصومررر صاشررررٕصصالررررذٙص اِٞرررراصِٔرررر٘ص
وكتر صقرررتّا،صٔ ترراجصع ص شر صنقرراٟاص
الررررووَصقصا ررررتقالهصلررررْصبٗ،ررررٍّالص ررررَص
إلٌّاّٟا .وَصبابصال ضٕهصٔاش ،فرٛصقوانصقُص احلٍّال،صالرذٙصبتشركمْصوتشركنصالقررٛص
ٖ ،ر مصوضررىُٕصقرررتّا،صفمرريص ررٍّص ررٕٝص البصوّ صلمرووَصوكاٌترْ،صق ٗاٌرالصطرتم ص
ك ٖقرٛصاشقاٖضر،ٛصو،إٗرْصالقررٛصفٗ،إّٗرراص وطتٕٖاوْصٔوتٍّا نص ٕان رْصٔقرمصٔقٕ ّرا،ص
ٖٕو رالص رراواللتص قررب ص رراولصاشررٕصص مررٜص ٔٔقرررمص تابتّررراصوررررصالرررووَ،صالرررذٙصقرررٍّص
قربصبٍّقلصوَصؤ ٘.صًٍّنصصقٔواقر٘صورَص ٖكررُٕصو تٕ رالص مررٜصذاوررْصدلاوٖ رالصالط ر نص
بنيصٍّْٖٖصفقاهتصلٍ،قٍّصص قٛصق إٗر صٖٕورالص ٔاشكرراُ،ص تررٜصعُصاششررا صٔمةِرراصوررَص
566

ال قً قزكدال غصا ( ت خ س ق رة)

األ ا ررٗوصٔالٕ،اكررفيتصالرربصقصصوكتط ر ص وٍٍِّ٘صواصيفص ٍّامث .ص
ذاوّاصٔزوٍّاصعقصبالٕ،نٚصع صاأل رٍّاالصالربص
صيفصقرٛص صبٍّلٛصوق صً ق٘صمثصورأو٘ص
وطتٍّ ّٗاصالٕقاٟر .ص
ع ص رررٕوٖٛص ررررع ٗٛيتصِرررٍّفّاصقُصوقابرررنص

صقررررر ص ٔكررررَصٔ برررروصٔذا رررر ٚمثص
لمقاصررٛصوٌررٍّٚص ررٕ صذاصص القررٛصبررالووَ،ص
فالتررٍّا ٗاصصٔاشٍٕلررٕجصٖطررتٍّ ٗاُصاشكرراُص
ٔالووررراُ،صٔ رررذاصٌر ر ٝصقُصالرررذ ٖاصصيفص
القر ،صألُصالقاصٛصوكت صورَصوكراُص
بٗ،ررٍّص ررَصاحلررٍّال،صعقصقٌّرراص اًررمصفرر ٚص
ك ٕلتّاصًٔبابّاصيفصوٍاكاصاحلرٍّال،ص رذاص
فّرر٘صو،ررٕنصع صاشاعرر٘صيفصقرررٛص وأًررةٚص
ب يصالطعابمثصوتذ صقٕهصقوّاصعٌّاصوَص
قو صاهللصالٕا رر،ٛ،صٔحرصاصقٌّرراصتصو ر صوررَص
ِررررررذٓصاألو صالٕا ررررررٛ،ص ررررررٕٝصنوشرررررراص
ٔمٕكتّايتصفّ٘صوٍّىا،صلكرَصِرذٓصاألو ص
برررٍّقصصوتٕ ررررصلتشرررىنصلبٍررراُص ترررٜص ٍرررٕبص
وٍٍّٖٛصصٕو،صفراوص الوّاصعٌّاصوَص نص
بمٍّصًر بمصورَصواٟرْ،صفأعرافمصع صبر نٝص
ٌبرصوقلصال،نيصالٕاقررص ٍرٕبصوٍٍّٖرٛصصرٕويتص
ٗثص اُصبٗمص ٍِّا،صٔيفصِذاصل ترٛصع ص
قُص ٕوٖٛصٔلبٍراُصبمرٍّصٔا رٍّ،صبرنصٔاأل سر ص
وررَصذلر صقُصبررالنصالشرراًصٔ ررٕوٖٛصالإبٗٗ،ررٛص
ِ٘صقٖضالصبمٍّصٔا ٍّ .ص
صيفصالقرٛصالساٌٗٛص وَصٖأ رذص ىر ٙمثص
وترررذ صك ٖررراصذِابّررراصع صاشٍّو رررٛصورررَص
ٔ ررر ر صوقررر ر ٚصزومكرررررا.صقوررررراصيفصقررررررٛص
البمرررّىٕك٘مثصفتطرررتٍّٗ،صوٕ ررريصاششرررى ص
ٔو ررررريص مٗرررررْ،صلٗررررررةصا رررررْصوٕ ررررريص
احلر ر ب،صالرررذٙص رررٕهصع ص او رررٛص مرررٜص
الطٕوٖني،صٔ مٜصاألوٛصال ،بٗر،ٛصفتطرتٍجٍّص
بأمٍٗرررٛصفرررةٔزصالررربص كررر٘صالٕاقررررتص قص

و٠ررٛصًررري يتصلتسبررمصقٌّررراصخبررة،ص اٌرررمص
الٍتٗجٛصقُصوطرٛ،صٔوطر،نيصباش٠رٛصقالرمصعٌّراص
خبة،صلكَصالٕا ٍّصباش٠رٛصق إرٜص كروص
ذلر ر ،صقٙصقُشصنوشررراصخبرررةصلرررٕقصاحلر ر ب.ص
بررٍّقصصوطررةوّاصفكرراُصلقاوِرراصاألٔهصورررص
اوررنصيفصال ر ُ،ص رريصورررص رراٟاصاشٗك ر ٔص
باوصِٔكذاصٔصٕقلصع صال اوك،ٛصٔوَص
ٍِاكصواب،مصع ص ٕنصاحلىٍّٖٗ،ٛصفٕ رٍّصص
يفصق رررٍّصا رررالصصلٕ رررٛصالطرررٍّصا ت ررراقل.ص
الررررررباٖاصٖ قررررررَصٖٔتىررررراز َص ىررررراصيفص
احلٗاٚصال،انٖ،ٛصعقصقُصاحلٗاٚصاٌقمبمص الهص
نقرراٟاصلتتعررٕهصوررَصالضررع صع صالبكررا،ٞص
ٔورررررَصالرررر ق صٔالغٍررررراٞصع صالٍرررررٍّب،صع ص
فتٗررررراصصٖ قرررررررَصوررررررذبٕ اصصوررررررَصاألتص
ٔالٍّواٞصوقإر صورٍَّ،صفٗتعرٕهصاشٕقرفصع ص
فا ٛ،صٔوأ را،ٚصقوراصاألك راهصالرذَٖصقتمرٕاص
فقرررررٍّص رررررمص ررررريصق ٍعرررررٛصٔ ررررراف ٔاصع ص
الطررررىا،ٞصِٔررررذاصٖ،إٍٗرررراص ٗررررفص رررراُص
اق ت رررراهصيفصاشاعرررر٘،صٔ ٗررررفص ٕلررررمص
احل بصاق ت اه .ص
يفصقرررٛص الطر صورررصالر ٖ مثصوطررتٍّٗ،ص
ررٕاوصمطرراُصورررصقبرر٘ص ر ب،صِررذاصاحلررٕاوص
الررذٙصقصٖررونٙصع صٌتٗجرر،ٛصبررنصعٌررْصٖغإرر٘ص
مرررٜصاأل ررربابصاحلقٗقٗرررٛصشررراص ررررن،صٔيفص
ِذاصعًاوٚصع صقُصاألورٛصال ،بٗرٛصوطرةصوٍرذص
ق س ر صوررَصو٠ررٛص ررٍٛصورصَص رر٘ٞصع صق ررٕق،ص
ٔقُصواص رنصِرٕصٌتٗجرٛصال ا ري،صٔلرٗوص
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ابررررَصحل تررررْ،صٔال،ررر بص ٍررررٕاصورررراصف،متررررْص
قٍّّٖٖي .ص
صيفصقرررررٛص وصاصررررٛصيفصالررررذا ٚمثص
ٌال ظصقُصال صاصٛصيفصالذا ،ٚصٔلرٗوص
يفصوكرراُص رر صوررَص طررٍّصنميررٛيتصٔنقلررٛص
ذل ر صِرر٘صالقضرراٞص مررٜصالررذا ،ٚصٔ مررٜص
نصمجٗنص ت ظصبْيتصلتي ٖر صذا وّراص
ٔلترررررةصذا رر ر ٚصٖاىمررررٜص مّٗررررا.ص ألررررمص
صررٍّٖقتّاصوررذ ةِاصحاعررّٗىا،صباحلٗرراٚص
اجلىٗمررررٛصالرررربص اًرررراِايتصعقصقُشصنميررررٛصتص
وتذ صًٗ٠ال.صِٔذاصِٕصاشإمٕبصقُصٌكُٕص
بررالصذا ر ،ٚصبررالصوررا ،صٔبررالصٔكررَ.صقورراص
قرررٛص اوكررٛصفمكٗررٛمثصفتررٍ ص مررٜصك ر نص
بمٕورررٕصورررَصاجملىٕ رررٛصالشىطرررٗ.ٛصٔو،ررراكفص
التمىٗذٚصبٗاُصو،ْ،صٔوسنصِرذاصلرٗوصدلر نص
و،رراكفص رران،ٙصٔذل ر ص تررٜصقصورررةصوسررنص
بمٕوٕصٔوإ نصوَصاحلٗراٚصٔذلر صوراص صر مص
بْتص صق شٜصقُصٖإ نٌاصال ّىإٌُصوَصبٗتٍاص
ىررراصكر ر نٔاصبمٕورررٕمثصوص45صعُصوضررراوَص
بٗررراُصوررررصبمٕورررٕصِرررٕصوضررراوٍّاصوررررصذاوّرررا،ص
ٔ ذاصتصٖ اصقضٗتّىاص مٜصال ميصممراص
رن،صفّاصِىاصبمٕوٕصٔبٗاُص مطراصُص مرٜص
افٛصاجمل ٚصالكٌٕٗٛصبأصابرصوتشابك،ٛص
ِٕصٍّٖٔوص ٕهصالشىو،صٔبٗاُصوإٕمص ٕهص
رررررٕوٖ،ٛصٔيفصِرررررذاصعًررررراوٚصع صقُص ررر رنشص
اش مٕونيصوتشبسُٕصٔصاؤٍُّصبطٕوٖتّي .ص
صيفصقررررررررٛص ق ررررررر الصالٗرررررررا نيمثص
الٍّوشرررررقٗٛصٔاشٔ ،فرررررٛصبأف ا ّررررراص ٗرررررثص
ٖتيممّاصالإ بصٔالر ق صٔاحلر ش،صِرذاصيفص
اشاعررر٘صٔبالتعٍّٖرررٍّصقبرررنصاحلرر ب،صٔب،رررٍّٓص
ٕلمصع صق الصلمشٍّّا،ٞص ىاص ررنص
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ورصٖا نيصالذٙصا تشٍّّصٔنفٍرمصو،رْص برٛص
قىرر ر صوٍعّرررراص طررررٍّٓصٔنوٕ ررررْيتصفشررررقمص
ك ٖقّرراصع صالٍررٕو،صِٔررذاصٖ،ررقصقُشصقصق ررٍّص
ٖٕصررمٍاصع صاشطررتقبنصعقصبالتضررعٗاص.صقورراص
برررٛصالقىرر صفّررر٘صاخلرر ر صٔاخلمرررٕن.صٔيفص
ِذاصنقلٛص مٜصور متني،صوراص قبرنصاحلر بص
البصمتسمّاصا ت اقصصالٗا نيصاحلقٗقٗر،ٛص
قورراصاش مررٛصالساٌٗررٛصفّرر٘صو مررٛصاحل ر ب،ص
و مٛصاٌٍّ،اًصال تصٔ نصق بابصاحلٗا .ٚص
صيفصقرٛص اٌ،ترانمثصمرٛصو متراُ،صيفص
اش مرررٛصاألٔ صٌرررتمىوصاحلرر شصٔالكمىررراصص
الشرررررا ٖٛصٔال،شررررر صٔالطررررراقٗٛصٔالرررررسم ص
ٔصٕ،نصق مٜصاجلبرنصٔوأورنصالٍجرًٕ،ص رنص
ِذٓصاألٔصامصاجلىٗمٛصبرٍّصصيفصاٌ،كرالص
اجلىرررراهصيفصٔ ررررٍبصاشرر ر ق،ٚصالرررربصو ورررروص
لمرررررٕكَ،صلٍرررررررنصالقررررررٛصع صاخل ٖررررررفص
ٔاص اوصاألًجاو،صِٔ٘صو مرٛصاحلر ب،ص
عقصقُصِررررذاصمررررةصٌّررررا،ٟ٘صصف رررر٘صذلألررررٛص
ق تش ر امصايورر٘صمررٛصن ررٕٚصلت،ررٕنصلمغابررٛص
ؤ ّا،صٔ ذاصنقلٛص مٜصقُص ٖرفص رٕوٖٛص
زاٟررن.صقورراصقرررٛص لذرريصا ررذٖاُمثصف ّٗرراصمررةص
نقل،ٛصٔوٍّاصقُشصالإبٗ صوف صوٕلٍّٗصاشر قٚص
احلاورررنصا رررتجابٛصلر ر ف صاجلرررٍنيصوبرررٍّٖنص
نمٞصالرر ر يصبرررررقٗرصاحلٗررررا،ٚصٔيفصذلرر ر ص
عًاوٚصع صٔاقرصاحل بصالذٙص ،رنصاحلٗراٚص
وطتعٗم.ٛصقواصالٍّقلٛصاأل ر ٝصفّر٘صاٌتشراوص
ِذٖاُصاحل ب،صالذٙصومبوصالؤ ٛصا برٛص
لٕ انوّا،صٔالبصو اِاصق س صقواٌالصوَصقٙص
ًرررر٘ٞص ررر ..صمررررةصصٌ وّرررراصع صاحلٗرررراٚص
ٔالٍال،صٔٔصنصاألور صع صٔ رانوّا،صالربص
ق ر وصصالررتيم صوٍّررا،صٔذل ر ص قّرراصيفص
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احلأٖرررٛصلرررٗالل،صلٍتررربنيصقُصاي ررراوصالٍ طرررٗٛص
الرربصو تّرراصاحل ر ب،صقررٍّصًررِٕمص ٗرراٚص
الٍالصٔنو وّي .ص

وا ٛ،ص مٜصو رببصٔبكراٟ٘صٖتعرٕهصع ص
ٕٖررررنمثصوص25صٔاعرررر ص ٗررررفص اٌررررمص
احلررراوٚصقبرررنصاحلر ر بصٔ ٗرررفصصررراوصصيفص
احلر ر ب،ص ٗرررثصوتعرررٕهصًيررررٗاصصِرررذٓص
القرٛصع صععاٖاصالقتاه .ص

صق رررررمصيفصب،ررر ر صقرررررررّاصؤتص
اشطرر ر ت،ص ىرررراصيفصقرررررٛص قبررررٕص ررررإاًمثص
فٕع،تٍاصقواًصفرنصٖق بصوَصاشط ت،صعذص
صقورراصلغررٛصالط ر نصيفصِررذٓصاجملىٕ رر،ٛص
طٗمررررمصقٌّرررراص كررررٕاو٘صاحلرررراو،ٚصٔ ررررذاص ف ٌّرراص اٌررمصوٍا رربٛصلمىٕاقررفصٔلمق ر ،ص
ا ررررتيٍّومصو،ررررابةص رررراص القررررٛصبأ ررررمٕبص ٔيفصوسررررنصِررررذٓصاحلالررررٛصٖتعررررٕهصالٕصررررفص
احلكاٖٛصوسنص ٖاص انٚصٖا اًصيفص اووٍاص ٔالشيٕوصٔاشتيٗنصٔاحلٕاوصع صمجالٗاصص
كٍ رر٘مثص رريصوتررابرص ر نصقرررتّا،صلترررنص ذاصص القررٛصباشكرراُصٔاأل ررٍّاالص ىرراصيفص
ع صاششرررررررٍّّصاألٔهتص صشت ررررررر٘صاششرررررررٍّّص اشقإرررررصالتررررال٘تص ٖرررراص ررررٍّٗٙصوغررر ٔلصيفص
الٍّواو٘صب وتْص رنيصٖمكروصب ،بترْصالسقٗمرٛص صرررٍّوٙصمررررَصورررٕصصًررراو٘،صيفصوٕ ررريص
ررٍّاوصبٗررمصقًص طرراُصاشرررٍٕوصوررَصالإررٕبص ال بٗررررررصوت رررررت صقزِررررراوصبٗضررررراٞصٔوتيمرررررنص
الإٗق،صفت،مٕصص اصصقًص طاُصٖٔرٍّتص قصررررراب،٘،صفتتشررررررقاصقظرررررراف ٙصبررررر ا يص
صٕوّاصبأمٍٗٛصالرباتصاش،ترانٚصافرت ص ٍٗر ص الرررررٗف،صقررررٍّواٙص ررررذ اصًررررج ٚصوررررني،ص
ٖاصمحاواص...مثصوص22صٔبٍّ،صصر عتنيصوررنص ٔبإرررٗقصاألميرررَصٖضررر صصوررراٞصبررر ن،ٝصقوررراص
ع صوشرررٍّّص رر تص اششرررٍّّصالسررراٌ٘صشتررراوٓص األٖطر ر صفٗ،رر ر صزٖتر رالص مبٗر رالصٖٔقإر ر صوررراٞص
ٍٍّصبٗمصقب٘صوٍّ مصاحلميب،صٖبٍّقصاششٍّّص الٕون...مثصوص.21ص ص
بٍرررٍّاٞص ررراهصاقصرررابٗرصالبٕبرررٕصٖررراص ٗررراو...صمثص
صق ةالصقوٝصقُصدلىٕ ٛص صٔكَصٔ بروص
و24صِٔكذاص تٜصٌّاٖٛصاششٍّّتص صقوفررص ٔذا ر ر ٚصمثصو،تر ر صورررَصاجملىٕ ررراصصاشّىرررٛص
رررررتاوٚصٌافرررررذو٘صألوٝصالسٍررررراٟ٘صو،مقررررالصيفص البص ٍّ مص َصاحل بص مٜص ٕوٖٛصب وٖرٛص
الطرررررررىا،ٞص سٍررررررراٟ٘صالترررررررو صالإٍررررر ر ص فٍٗٛصقٍّصوكُٕصوغاٖ ٚصشاص ت *مث.ص ص
ٔالإٍ رررر٘صٖ قررررراُصبٗ،ررررٍّالص ررررَصق ررررنيص
***
اشتمررررررني،صفأصرر ر صوررررَصوٍرر رصاصالررررٍُّٔص
ٗشررررٕص،صوطررررٍّهص ررررتاوٚصاشطرر ر تصٔقٌرررراص
*مثصٔكَص ٔ بوصٔذا ٚصررصقر صقرةٚصررصوألٗفصوٌٍّٚص ٕ صررصعصٍّاوصناوصفضاٞاصصلمٍش صٔالتٕزٖرصررص
ىاُص8102صررصوقرصاجملىٕ ٛصيفص011ص ص عاصصوَصالقإرصاشتٕ
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من تجليات الحداثة في
القصيدة العامودية
ديوان "فيض قلب" للشاعر فرحان الخطيب
نموذجاً

د .فندي الدعبل
يللي جّ لديي نجللض ى بلللش عرللر ار للطيب ببتللطى خل لللر ل طعط الب للط يف عللة
ا صلة اعطمضنجة يرى كّر ابيطى ،وتأصلي شبف اصلة يف تهلطوو ول لي ميلطيل
حلة ثة ا عبجة وذاك مو خالو ا بك حلذ يف ا يص خلرلري اصط م؟
يللي ل طيا عصللطية اللةجض ى وكرللًط عصللطية يطمضنجللة ا هللط  ،ى ت للة
عب يًط وتكّب تض جز اعزالة الط قضع ًلط نتلط ملو الزمو ،ب ّلدي ملأثب جةجلة يف
ثط اّؤ و ال ت بجب جلض ب؟
يللي ل طح ببتللطى خل لللر ى ج للةم ا صلللة اعطمضنجللة ي ل دلللط شللعبجة
خالعلة ذ ق لعللة مزنوجلة ،وذاللك ملو خللالو طبدلة يرللى مصلة علة اض عل ملو جًللة
و  ،ويرى م ر ط ملًمة ا عبجة يف جترلًط حلة ثي مو جًة ثطنلة؟

ٔإذا كا ُ حزنا ُ ا شٗااا عا زًا
ٖعزف كٗف ميتش٘ صّٕ ٚالػٗي حٗعتصاز
صااااا٦حتّ ٔواااااَ لٖاااااَ ٖ شاااااف الٍ ااااإً
حٗخشاااف قزٖ ّا ا حّااان ك ٌا ا صا ا ٟ
ال ٖٕاُ تغكن اٌعك صا ً و رقا ً حل اثاٛ
الزٖ٣اااٍ ٛا ا ٓ خعٍااا ٜسماااز ِااان اتضاااى
ص  ٟالا ٖٕاُ قا لٍ و ٔاحلٕٖٗأ ٛالتإتز
املزتكااش ماا ٜرٔس ا٥صتغاازاف ٔامل ا لٚ
لً لُ الت مٗاا ٔا٥ت اا ع اا تضاامن ٔتضااز
إىل قعضّ لٔ لغم ّ
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إُ اإلج قاااا ٛاااااَ ا٧صاااا٠م ٛالضاااا ق ٛ
ا رٚ
ٖتشما ٍٗ ح نص ٛث٦ثٗ ٛا٧قعا
مااا ٜالػااإرب ٔالضاااة ٔامل رٌااأ ٛواااَ ثاااي
تظّا التصإراو ٔالاز ٝ٣كىا ٖتشمااا
ر ٖٛ٣نٗ ٖ ٛحبتٌ ٥ ٛضاتشٗعّ غ ل ا
ٌظزاً لتع طفٍ احلذر وع الٍص ٔلتفّىٍا
ل ا ٔر العىمٗاا ٛالٍ ٖاأ ٛلِىٗتّ ا ة راصااٛ
العىن اإلق ا ٘ ٔتٍ ٗتْ واَ أ٧عا قػٗاٛ
الٕصٕه إىل و ٌ تػٗاْ واَ املتعأ ٛال ِغاٛ
وع ً .ح لٍ ٔإُ ك ُ ٖٕ ظ الٍصٕرب واَ
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صا ا تّ مااا ٜرل ٙصا ا رتز إ ٥لٌاااْ ااازاٚٞ
ٔ ٔ تػااإرب ة ل شااا ف الكماااي قز اااٛ
ٔلٌٕٗا ٛقػٗا ٛإثا ر ٚناإار ما٦ل قا ال ا ر٢
ٔالٍص.
إُ ال ر ٢لما ٖٕاُ ٖكتغاف لُ جان
ٌصٕصْ ك ٌ ة حم ٔر ٚالذاو ٔاحلٗا ٚ
ٔوضاااا ا ٞلتّ ٔ اااا ا تٍٕ اااا ا الٍصاااااإرب
ٔاٌتظى ة لرقع جمىٕ و ِ٘:
 - 1و ٖفٗو وَ الٕج
 - 2و ٖفٗو وَ اٌ٥تى ٞ
 - 3و ٖفٗو وَ الٕوو
 - 4و ٖفٗو وَ احلشُ
زو ص  ٟكن جمىٕ َ ٛ
ل
العٍاااااإاُ املٍضاااااإٖ ٛتااااااْ ح ضاااااازو
الٍصٕرب الػشلٗٔ ٛالٕطٍٗا ٛة امىإ ت
أ٧ىل ٔالث ٌٗااااااأ ٛنضااااااازو ال صاااااااٗ ٚ
الٕوضااا ٛال صا ا  ٚالزعاااٗ  ٛة امىٕ اااٛ
الث لثاااااا ٔ ٛاااااازو صاااااا  ٟالزثاااااا  ٞة
امىٕ اااا ٛالزاقعاااا ٛااااَ ن لاااأ ٛج اٌٗااااٛ
وت و ٍ ٛالغ ز.
إُ اٌ٧ضا ا ل الغاااعزٍِٖٔ ٛا ا لتعىا ا
تع ا اٌ٧ض ا ل مل ا لااْ وااَ يٕلٗاا ٛقٍ ٟٗااٛ
ٔ ر ٚانتٕا ٟٛٗلمىف ِٗي المػٕٖا ٛإُ ِاذٓ
اٌ٧ض ل غٍٗا ٛقا لز ٝ٣ال ا ر ٚما ٜتٕلٗاف
وٍااا ا ي عاااااعز ٙثاااااز ٙقعٕاملاااااْ ا ى لٗاااااٛ
ٔالٕظٗفٗااااأ ٛق لتااااا ل٘ ٖضاااااتشٗع ت مٗاااااؼ
الزصاااا ا ل ٛاملٍ ث اااااا ٛوااااااَ ىاااا ا الااااااذاو
املتكمىاااِ ٛاااذٓ الاااذاو املت م ااا ٛا٧طااإار
تفزس لٍ صٕراً عاعزٖ ٛوت ٍٖا ٛة و رقتّا

ى لٗااااا و احل اثاااااا ٛلٔ ة اٌكف ّٟااااا
ٔق  ّٟا ة احلٗااش الت مٗ ا  ٙالااذ ٙتغااػمْ
ال صااٗ  ٚالع وٕ ٖاا ٛصاإا ٞة احلغاإ لٔ
التكزار لٔ التتىاٗي لٔ وا ٖعاال ال حٗاٛ
وَ ٕٗ لٔ لمش  ٞالعزٔل ٔإعك لٗ تْ
ٔغ ِ .....
حفاا٘ صااٗ / ٚوا ح تااب احلااا /وااَ
امىٕ اا ٛأ٧ىل وااث ً٦لاا الع ٖاا وااَ
الصااإر الغاااعزٖ ٛاملغا ا ع ٛقااازٔس الت ٖا ا
ٔا٥قتكا ا ر ٔاةماااذ ٚخفا ا ِٗي اٌ٥شٖا ا س
ٔالتٍ رب كى ة ال ٗ الت ل٘:
ك ٕرٔ ٍٚالزقٗع الشما ٔر ّا
و ك و لملضّ ح ص ط الٕرل
حاٍ َ ٍِا  ٌ ٥ااف لوا ً ن لا ٛتٍا رب
قٍ ٟٗااا ٛوش ٔجااا ٛواااع لقااا٘ ا ا ً ة صا ا ر
ال ٗ ا ٔوااع ا اإاِز ٙة ااشٓ ح ااط
قااان تاااذِا الصااإر ٚإىل ه رصااا ٛى ّا ا
اٌ٥شٖا ا ن٘ حٗتا ا امن املضا ا ط ال صااازٙ
املتىثن ق لمُٕ ا٧مضز ٔالشٕه الف رع واع
املضا ا ط الزواااش ٙاملتىثااان قز ةااا ٛالع عا ا ٛ
ٔعف حٗتّ ٔصعٕق ٛو٦وضتّ .
ٔكاااااذلب لاااا ال اااا ر ٚالتٕلٗفٗاااااٛ
ا٥عاااات ٗ ٛة ال ٗااا التااا ل٘ وااااَ ٌفااااط
ال صٗ :ٚ
تشرر الٕر غفٔ ٌ٦اُ ٌ ٝ
ا ِااش غفمتااْ ح ا رحو ٖعت ا
ح رحضاا ا ل الع اا ا ٍِاا ا اٌ٥تغاا ا ر
املتت ا ل٘ن ٌ اان امل اازٔ ٞالزاعاات وااَ ٥لتااْ
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املع ىٗااا ٛإىل ٥لااا ٛلرناااا ٔللشاااف قفعااان
اٌشٖ نّااااا ح لصااااإر ٚة ت ااااا ن ٗضاااااٛ
الصااٗ غ ٛالمػٕٖاأ ٛا٥رتصاا ف ا٥عاات ٘
المشٗااف قاان تع ا تّ إىل صاإر ٚوغ ا ٌٕٛ
ق حلزكٔ ٛاٌ٥فع ه الع طف٘ جتعمٍ ٌغتي
ذلب العشز الع ق ق ملك ُ.
ٔة صاااااٗ  ٚلصاااااعفت
ٖ ٕه ة وشمعّ :
ص ه ما

ٌّٕٗاااا ن

ٔقعاو مااٍ ٖضاٗن

ن ا ٖ ا ٕٓ عااز ٔ ا ٍ ٔلٗاان
إُ ع لٗاا ٛالصاإر ٚة ص ا ه م ا ٥
ٖكىَ ة اٌشٖ نّ َ وعٍ ِا املع ىا٘
ح ل ماااا واا  ٚصااام  ٥ ٛتضاااٗن ااااا ٔإمناا ة
التٕظٗااف امل اااُ قا لشوَ نا ن ح ل مااا
حمال وَ لٕ  ٛالفزال ٖت ما ما ٜعاز
املٕاجع ٖذكْٗ ًٔ المٗن الث ٗن كان
ذلاااب هٗماااْ إىل كتماااا ٛصااا ٟم ٛوغااا ٌٕٛ
ق لز ٔ ٛالعذٔقٔ ٛالمٕ  ٛح هل ً احل ٗ ا٘
ملع ىٗاا ٛالفعاان ص ا ه ل ااْ قٍ ا  ٞن ٗ اا٘
ة ٕ٥و الصٕر ٚالزوشٖ.ٛ
ٔوااَ جّاا ٛلمااز ٝخ قاان كاان ذلااب
ا٧ل ل قعو ا٧قٗ و اليت ة ختزج َ
ٔظٗفتّااا ا الت مٗ ٖااااا ٛة قٍااا ا  ٞال صاااااٗ ٚ
الع وٕ ٖااا ٛحماااإ تأومٍااا ة وٕ ااااع ال ٗااا
الت ل٘ وَ ذاو ال صٗ :ٚ
تزٔس ٔالغعز سِ ةر ق وتّ
طٕق ٜلغعز قّ

ع لْ الٕرل

لاا لُ ال ٗاا ا ااال صمضاام ٛوااَ
الصٕر الٕصفٗٔ ٛلُ تاأم ٓ ٔجعماْ فاً٦
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لم صٗ ٤ٖ ٥ ٚثز ة قٍ  ٞالٍص قان ععماْ
لكثز صك ً ٔلع اٌضػ ط ً.
ٔلااإ لماااذٌ ال صاااٗ  ٚالااايت قعٍااإاُ
وََ ن:
وااااَ ِااااذٓ الصاا ا ٗ ٛالمشٗفااااٛ
عٗماااا ٛة عااااكمّ ظزٖفااااٛ
ٔالغىط ة نضٕرِ وغز ٛ
تشاااان وااااَ لر اٌّاا ا الٍظٗفااااٛ
٧لفٍٗا لُ الااٍص ميٗاان إىل ال ضا طٛ
ة امل ٍٔ ٜاملعٍا ٜحّإ ما هن واَ ل ٙومىات
ن اث٘ صٕا ٞكا ُ ة الٍضا لٔ المػا ٛلٔ
ال ٍ .ٞ
ٔكااذلب ٌمىااط التكمااف ٔامل عاازٚ
ة وشمع صٗ  ِ٘ ٚقعض٘ن:
كن و ة ح تز ٙوَ نزٔف
ِ٘ قعض٘ ٔ نٕتْ ال ح تز
مااا ٜالااازغي واااَ الا ا ح التصااإٖزٙ
املغا ا ُٕ قت مٗا ا و الع طفااا ٛالصا ا  ٛة
ا٧قٗاا و الااايت ا ا املشماااعٔ .لااإ تٍ ٔلٍا ا
ال ٗ الت ل٘ ة ٌفط ال صٗ :ٚ
ِ٘ لي قمٗن ىز ٙوضٌ٘ٞ
ِٔ٘ سِز م ٜضف ف ا ٕاطز
لاا ا لُ كمىاااا ٛوضاااا٘ ٞساٟاا ا  ٚة
٥لتّا ا مااا ٜالاااٍ ي  ُ٧الاااٍ ي وضااا٘ٞ
ٔواا ٔناااَ ٌ ماااّ ٍِاا مااا ٜضاااعفّ
 ٌّ٧نضزو ة وٕ ع التتىٗي.
ٔلاااإ تأومٍاا ا ة صاا ا  ٟامىٕ ااااٛ
الث لث ٛحاٗو واَ الٕجا ن لٕجا ٌ لٌفضاٍ
لو ً الض٤اه الت لِ٘ :ن تضتشٗع ال صاٗ ٚ
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الع وٕ ٖاااا ٛالٍّاااإل ختشم اا ا و الاااإوو
الغعز ٙا طف
إُ الغعز الٕاوو ِٕ الغعز املعتىا
مااا ٜالتكثٗاااف التصااإٖز ٙا ا ا ل٘ واااَ
التكماااف لٔ احلغااإ ٔا ٥تصا ا المػااإٙ
امل رٔظ قذك ٔ ٞصّىٗ ٛال ٍ  ٞة تٕلٗا
الصااإر ٔتت لّٗا ا ٔاٌضاااػ د ال فااان نا ا
اٌ٥ف ر.
ٍِاااا ة ِااااذٓ امىٕ ااااٌ ٥ ٛاااا رظ
وعٗ رٖااا ٛالتضاااىٗ ٛة ال ٍا ا  ٞالغاااعز ٙلٙ
الت ضااااااااٗي إىل الثٍ ٟٗاااااا ا و ٔالزق ٗاااااا ا و
ٔامل شع و ٔصٕ ً٥إىل ال صٗ  ٚامل٤لف ٛواَ
ص ع ٛلقٗ و نضا و جاز ٝمٗاْ العازف
لكٍٍا ٌ ااا ة املعا ٖ الضا ق  ٛوا لم
ماا ٜنٕٖٗاا ٔ ٛا ر ٚال صااٗ  ٚالع وٕ ٖاا ٛة
ثن و ٖضى ٜالٕوو الغعز.ٙ
لااإ تٍ ٔلٍااا ال صاااٗ  ٚالت لٗاااٛ
ٍٕاُ ال صٗ ٚن نٗا ٖ ٕه:
ٗن و ت
م

ع

ااا

صٗ  ٚذاو عشز
صٗ ٔ ٚحبٕر

ِ٘ لً ٔكن ت هن ٔلٗ ٌ
ٔامضزار

قز ىتْ ا ذٔر.

ٍِ تتضت ر ٖٛ٣الغا ز نإه لصا لٛ
ال صااٗ  ٚالع وٕ ٖاا ٛالاايت وا قزنا جتا
ع ا قّ ٔتتكٗااف وااع وتشم ا و احل اثااٛ
ح ل ٍ  ٞالشَمَ ٘ الزعٗ ا ا ل٘ واَ التعثاز
ٔالتكمف املعتى م ٜالصإر ٚامل رٌاٛ
امل ِػ ق فمتْ كن ذلاب ٖ٤صان حكازٚ
الااإوو ضاااىَ ا٧طاااز املعزٔحااا ٛلم صاااٗ ٚ
الع وٕ ٖ ٛوَ ٔسُ إٖ ع ٔ حٗ.ٛ

ٔكاذلب لإ تٍ ٔلٍا ال صاٗ  ٚالت لٗااٛ
قعٍٕاُ و احلان:
ٔتضأل

و احلا م  :حزاعٛ

طة م ٜثػز احل ٗا ٔتّز
حٗص ٕ م ٜطعي الشِٕر قِزٖ ّ
حٗع ٔ ٔراِ لٕ تعٕ ٖٔغز
ٖمي لًٕ المٗن ة صم ٛاهلٕٝ
ٔنت ٜطمٕع الف ز مي ٕ ٖٔكتا.
ل لُ ت ح الضٗ ل ٛالغا زٖ ٛجا ٞ
حمىاااااإ ً٥ماااااا ٜالتكثٗااااااف ٔال ِغااااااٛ
ٔالتصااإٖز احلضااا٘ المذٖاااذ املعتىا ا ماااٜ
ال ضاا ا ط ٛا ة ا ااااٌ ٥ٔ ٛااااتمىط ٔ اااإرٚ
الصاااٗ غ ٛقااان ص٦صاااتّ ٌٔ ٥مفااا٘ إقّا ا ً
ال ٗ ُ قن جأ ٓٞ٦صاشٕ ْ ٌٍٔ ٥تّا٘ إىل
فم ٛق ر  ٚقن إىل فما ٛو ِغا ٛوٍضازنٛ
ٔة ٖكَ ال ٗ ا مٗما٘ ضاٗ ً وعٗ ا ً قان
وزٌا ا ً حمتٕٖا ا ً كااان وضاااتمشو و الااإوو
الغعز.ٙ
إذُ ٔوَ م٦ه و ص ٌذِا إىل
التضاامٗي ٔا ٥ااااف خاا ميكااَ تضااىٗتْ
قااكاااي ا اااة ٚالغاااعزٖ ٛاملٍ اااش ٚماااٜ
وضااتٕ ٝال ٍ ا ٔ ٞا ااة ٚا ى لٗاا ٛاملٍ ااشٚ
ماا ٜاملضااتٕ ٝالتٍا ٔل٘ ملا رك و احل اثااٛ
الغعزٖ ٛح لٍش  ٛالت ٖ ٍٖ ٛا حزنا ُ
ا شٗااااااااا ماااااااا ٜوضااااااااتٕ ٝالصاااااااإرٚ
ٔ زك تّ ا امل رٔصاا ٛق اأ ٛرٖٔاا ٛضااىَ
الض٦صااان ا مٗمٗااا ٛتزصاااي مشا ا ً قٗ ٌٗا ا ً
وتصااا ا اً ٖغااا ا إىل نٕٖٗااااا ٛال صاااااٗ ٚ
الع وٕ ٖ ٛة انتٕا ٞل ٙط ر ٢لٔ ج ٖ .
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المػٕ ٖ ٛه لراجُٕ:
"لٗط ٍِ ك ععز و ة ٖكاَ ٍِا ك
تأون ة المػ"ٛ
قٍ  ٞمْٗ رظ المػ ٛصامش ٛاإلغإاٞ
مااا ٜالغا ا ز حت ٗماااْ اىل صاااٗ ٖااات َ
ا تٍاا ا رب صاااإاس الكاااأِ ً٦ااااذا ناا ا ه
حزناا ا ُ ا شٗااااا حتاا ا رٌ ٚاااازآ هت ااااا
امل ض٘ ح ٦ت ٔ لػتْ ٍٗ  ٚه ٌعا ٛقان
لٍٗاا ٛوشٕا اأ ٛت ا رٌ ٚمفاا٘ الغ ا ز ع ا
عاا المػاا ٛحٍ اا ٓ ٖاا ل ة ا٥عااتػ ه
م ٜذٔقا ٛالمػأ ٛص٦صاتّ ٖٔ تعا اَ
ا٧لفااا ظ ال ااا ر  ٚا لٗااا ٛواااَ لٖااا ٛط اااٛ
تصٕٖزٖ ٛلٔ ٥لٗ ٛلٔ إه ٟٗأ ٛتا ر ٚث لثاٛ
ٌااتمىط ناازار ٚجمىاازٓ ال ا ر ٚماا ٜصااّز
المػاااأ ٛتشٕٖعّاا ا خاااا تفزضااااْ ٔتتشم ااااْ
الت زقااا ٛالغاااعزٖ ٛاملغا ا ع ٛقااازٔس ال اااا
ٔامل رٌ.ٛ
ٔلعمةٍ لٕ تف صٍ لػ ٛال ٖٕاُ ٧لفٍٗ
لُ المػااا ٛالش سجااا ٛال عٗا ا  ٚاااَ الٕ ااإرٚ
ٔالػزاق ٛتغكن ٌضٗج ال ٖٕاُ خ ىماْ
ٖض ف إلّٗ ا٥عت و المػٕٖ ٛالايت تا ه
مااااٌ ٜش اااا ٛجت ٖ ٖاااا ٛة تف اا ا ط ااااٛ
الكمىٌ ٛفضّ ٔع لٗ ٛتٕظٗف تمىٗ تّ
ٔإع راتّ حٍ ٓ م ٜص ٗن املثا ه ٖغات
وَ الشٌ حعن سٌ َن ٔوَ املٕصٗ حعان
ٕص َن ٔواَ الضاٍ ظ تضاٍ ظَن ٔواَ
الضٕصَ حعن صٕصََن.
كى ا ل ا ٓ ٖم ااأ إىل تٕظٗااف صااٗؼ
عاإع ج ٖاا ٔ ٚغزٖ اا ٛوعاا ً وثاان لل اا د
عع ل اٗط ل ٔاس عاع ٔس ٔالغاشٕد
عع ع ط١ن ٔحلُٕ عع حلَ ٔغ ِ .
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كاااااذلب لااا ا لُ الااا ا ٖٕاُ ٖشماااااز
قا لكث وااَ اٌ٧ضا ل الغااعزٖ ٛالايت تا لن
ماا ٌ ٜا و جت ٖ ا  ٙمي ا سج ق ا ا٥عاات ل
ٔالاكٗا ٔالتٕظٗف ِٔا٘ كاث  ٚجا اً
 ٥جمااا ه حلصااازِ وثااان سٌ ااا َ المٗااان
سِ وٍن مخاز تغا ِ ن را اص الضإٞ
ا ِ ن تم ا ط الع اان جم ق ا ن الغااىط
مزقغاااااّ جٍااااإُ قااااا لقااااا٘ن لٌ وااااان
ٖ مسٍٗبِن.
نًطجة:
ة ل أ إىل راصٕٖ ٛاُ حاٗو ماا
لمغاا ز حزنا ا ُ ا شٗاااا راصااا ٛعا ا ومٛ
وفصم ٛتأمذ قكن لغازال الغاعز رخا
لتزك ذلب لٕ سمز ل ر حْٗ و ع٠
وااَ ص ا ٔ ٓ ٟلض ا قص ا إق ا ا ٞالاازلٙ
ق لا ٖٕاُ لكا ذِ ا إىل تمىااط ومىاات
احل اثاا ٛالغااعزٖ ٛة ال صااٗ  ٚالع وٕ ٖااٛ
ٔاختذو ال ٖٕاُ لمنٕذج ً لذلب.
إُ واااااَ لقااااازس مصااا ا ٟص ٔوٗاااااشاو
احل اثاا ٛالغااعزِٖ ٛاإ لعااا الغ ا ز ق لمػااٛ
وع رض ً قذلب و ٗن اَ ال ٍٗإٖ قاأٌّي
ٖ وُٕ ا ىز ٚال ميا ٛق إارٖز ج ٖا ٚ
ح لغاا ز احلاا اث٘ ٖ اا ً صااا٦ح ٛمخزتاااْ
الش سج ٛة كٔ٤ظ  ٥ن ي ٔ ٥لإُ هلا
حّاا٘  ٥تعاازف ا٥صاات زار ٔاهل ا ٔٔ ٞإمن ا
ت  ٜة عػف اٟي ٥وتش  ٞصّٕ ٚالتػاٗ
ٔالت ٖ .
نضاااا لُ لكااااإُ اااا ٔح اااا ة
راصااايت ِاااذٓ ٔإُ  ٥حٗكفاااٗ عااازف
احمل ٔل.ٛ

سرير الغيم للشاعرة
"أميمة إبراهيم"
تحليق في مدارات الحكاية الشعرية
أميمه إبراهيم تدوّن بالماء مواجع المكان،
وبقايا فرحه

خلف عامر
العتبة األوىل للديواٌ الصادز عنً ايئةنة العامّنة السنوزية للكتنا لعناو ،9159
واملوسوو بن" :سسيس الغئه" ،للشناعس ممئننة ربنساٍئه ربنساٍئهك ينرذاس ٍنرا العينواٌ بتغيّن
العس يف شعسٍه الكديه واحلديح بالغئووك.

ثابت ومتحول
املفازقننة املدٍشننة الننا زلتَننا الشنناعس بننت الجابننت واملتحننس " ،سننسيس" "ثابننت"
والغئه "متحس " ،رذا مجعت بت مدا الساحة "السسيس" ،ومدا الطَس "الغئه"ك
مبا حينلُ الغئه نن املاء نن مً مكوىات احلئنا األساسنئة ،ومزادت مٌ وعنود رىل مسحلنة
التكويً األوىل نن املاء نن وئنينا بكولنُ وعناىل ﴿ ":وَجَعَليَنا منن ًَ املءناء ذنيء شن ء حن ﴾ ،متوخئنة
سحب الكازئ حنو ميافر الطَس املتنجي بالغئه ،وذأىَا حتح اآلدم على طسد دزىنُ باملناء
لئعود ىكئا ،ذئوو ولدوُ ممُك

ودويً باملاء:
أميمة إبشاهيم أوسدد املاج أو ماا ياذ
علياااب طاااة ،ماااشبه وسحةاااخ باااب "طاااشيش
الغاايم" ص ااب سمااض اؿيااابه (الغاايم ااااا املاااج ااااا
موط ااا عش ااا ةع ااا دمية ااا الغمام اااا الناذث
 املطش  -هش).ولاااازا دب،ااااخ بلاا ا هاااازا الحااااذب
اللاااةل للمااااج ت فموعحهاااا الؼااا،شيةه

ص ها ج،شف ما جشيذ بهزا الحلاشاسه سا
جلحت بب ؼيذ الطهش واؿياب.
حشسجات الفكد:
ت اإلهااااذاج جاااااحة الؼاااااعشب اباااازب
ليط منها القاسذ علات "ذيماة" رهاش الوشاع
الناااجض عااف الاقااذه وهنااا يؼاال الاانف إ
س ملاا يؼاهذ ؿاشاعا ت ال،ااذه إر
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يط ؿاوجها القللقا ي ياناادر عشراة املللاوم
ت س اػاا،ه جااسب باإلػااسب يل،اف الوشاع
ومظااةةاجبه وجاااسب أيااشث يظااحصذر اؿلاام
آمااااش ب،ااااودب املاقااااود إ دسوث اؿيااااابه
بالاقذ الزر س جا،شف حاحصبه وس ؿاظةب
إ سا ظيّا أم ميحا هاو رماة املاطاابه با
ةااع رل ا س يحورااي ت اضااي .امللااطشث.
وؿوسد ؿود القل با( :الوشع ااا الـرب ااا
غياهت الغياث)ه وؿود اصم باااا  :ؼايذ
إ ؼاد ااا بشح مشػت ااا أم ال،ودب.
"باؿابعِ الوشعِ
لحتا طقاْشَ الـَّربِ
أما مف ؼيذق إ ؼادٍ
يزسخا لاشحٍ مشػت".
 .والواكة مف اإلهذاج ظض ها ال،اسم
علت بقذا أو غياث عضيض
مميئات مبعجس
جظرتط ا الؼاااعشب ت ااف " ظاااج"ه
بااحقمّف دوس ظاااجه ّاشّد علاات وار،هاافه
لطشد وش،هف الزر سصمهفه وج،مذد سطم
ظلاية رذ س جلو إس ت اؿلامه ػلات
باياز دوس شاشأب طانذسيشه وجاشويل ليلاات
للاااازحته وطاااالطة لظااااا ػااااهشصاد الاااازر
خيلـاااها ماااف طااالطة ػاااهشياسه وظلاياااة
اجملذلية.
وشاااااهشد راحلااااة " :ػااااهشصادا أ اااااه
وليلته وطنذسيش
571

وراااااذ أساااااو ا اجملذليّاااااة للنّااااا
سيلشاسِ سوظقك صهشا لوصٍ وأغنية".

****
أيف ظزاجا طنذسيش"".
يايزا

إ عواذِ الاشحِ

بالةعا ذوبا مف رـت
ظاسحبا طاظشبٌ".

**
أ ا ليلت اؿلاية"
به مف رحتٍ يشاودا
عف شهاج
أ ا ليلت
ما صلخا أ حظشا الزّحتَ
وما صالخي شذج ت ا حظاسر".

**
ػهشصادا ؼل "
وظ ينذل ا الاصشا
مف يابيةق اللو ِ
جنهلا
ما،حّقة بالؼّهوب
مالشّشة باص ِ"

*
"ص ّ مشميحاكل
أرمفا با ة،اذقكل بصشا
وأُبؼّشا مبا وهةحين مف سشم

سسيس الغئه للشاعس ممئنة ربساٍئه

وأجةعا رُذغَ يطواجقكل

وعلت طشيشِ املاجق

علت طشي ِ اؾُلصلةق

غاخ".

***

وس أيؼت املشم".

***
مكاشفات جسيةة:
وت ااااااف "أ ااااااا والؼاااااا،ش"ه جةقاااااات
الؼاعشب ت اع الظياقه طياق اطاحذعاج
ػااهشصاده وطاانذسيشه وليلااته واجملذليااةه
إر اطحذعخ علت عص أيلا
عؼااحاسه وليليااخه وبينااوغه لحظااشد
بلظا هف/لظاااا ها /أظشمهف/أظشمهااااا/ه
ظاهلف/ظاهلاااااا /وش،هاااااف /وش،هاااااا/ه ص
الؼاا،ش ؿااوجها اجمللص ا ه وبيحهااا ويقينهاااه
اسجاااد الورااوف ت مواشهااة وجـ اذٍ ششيخااة
لوار،هف/وار،ها.
أ خَ وأ ا"
ياػ،شا
ظلايادا عؼحاسَ
وليليخَ
وس ِّ سبّادق اهلوث
وبوحا موطٍ
لـخشِ الؼواطد
إرا
ما بينوغا
هحلخي ظاصتَ الظّشمِ

"مخظو َ وأسرشَ
يا ػ،شا
بهادق منكل الظّن َ
ظةلت باؿلايا وباصل ِ".
فئيئل:
وت ااف "حيااذس" سؿااذد الؼاااعشب
بؼااال واكاااة جاااذاعياد غاااشق اإل ظاااا
مبعيطااااد همومااااب وظاشحااابه وسسلااااب
املحواؿا ا تاااو جاااام أبظااا .ملو ااااد
الةقاااج ت يا ااة اؿياااب وسيااي ؼااو إ
ما ياؼةب اطلةه وجـوّس ما ظا ّ باب ماف ج،ات
أ هك روا:،
وحيذسا"
أ غشقَ
ت ػربِ ماجٍ
حيذسا أ ي ظحاي َ
ورذ طالةخي علينا ششاسا الحّ،تق
بن،ودا مف ظيزا شخينا
غشرت
بش عشٍ
وس ماج".

***
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وت ؿااااوسب غاااال مظااااةورةه ؿااااوسب
اطقاااة مرتباااة باااالوشع ماااايورب ماااف ظالاااة
اؿاااشثه جحماااشد الللمااااد علااات اؿةاااا
الـوجية ؿاسية
وسييَ أرو ا أُظةاّكل"
ورذ صسعوا لغما
ت ظَنصشبق القـيذب".
ازوباط زوح :
ت ااااااافه "ت ا حظااااااااسِ اللّاااااااوجق"ه
اطحخذمخ الؼاعشب "اللوج" وما يذ عليب
ساارلا ت ظواسيحهااا اؿلميّااة علاات امحااذاد
"طشيش الغيم"ه وسا بها جقو ماف ي،ما
ؼااااخ اللااااوج س خيؼاااات ػاااايخا وّرلااااخ
ماااشداد اللااوج باااا" :الاصااش ااااا اللااوج ااااا
الؼمع ااا بياض ااا القمش اااا الـاةاح اااا اوس
ااااااا اااااس ااااااا الؼااااشوق"ه سذسلااااة وكااااوح
وؿااذقه لاازا شاااج ظواسهااا جاااسب باااملاشده
وجااااااسب أياااااشث بااااااؾمع باااااااا/" :ساااااا
/سا ك /سا نا"/

وبالشغم مما ظَا ّ بامللاا ماف جغايل
وجؼظٍه ت املواراي والاشرث ا اسجةاطهاا
بب واكعا ؿادراه ذ يهحض أو يحةذ وهزا
يذ علت عم اس حماج.
سا ّكل ما صلخي م" ،
تزُّ اـُطا
قحا
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ش َ الؼّمعِ".

سا ّ "
ما صلخا أسسلا ظابية
س أؿ َ ة،ة جاصّشدي ت رلةينا
أغشفا م جَ ساظيتَّ
أطقيكل".

***
سا ّنا
ما ابرترْنا
وس هاششدي طانو اوادا الةلذق
وعابلخي مطاسظَها
وعاسَ اـشاثا
سا ّنا راثَ هلاح
مف دمعٍ
وعناق.
متسّك باجلروز:
ت ااف "ت ا حظاااس ااواريع الاااشح".
جطل ا الؼاااعشب ال،نااا لوؿاااياها ال،ؼااشه
م،لناااة ا حماجهاااا لوطنهااااه والحؼاااةز بااابه
ظحاات آيااش اااع ت سوظهاااه جشطاام س ا
الحااؿااااي الـااااغلب للااااوطف باسج،اػاااااد
القـااايذبه ماااف املااااج للمااااجه وماااف الشما ا
للشم :
1
"الظّشما عليكق يا طوسييت
يا س َّ اؾهادق أ خق

سسيس الغئه للشاعس ممئنة ربساٍئه

يا أوّ َ ػهقةٍ

واملاجا

ت اؿيابق

ت ا حظاسِ واريعِ الاشحِ".

يا باؼةل اصظذيةق".
2

6
"أيّها الرّلضا

" أُػنؼ ا سلماج بشهام دميةٍ جاحا ؿاةة
عف مجاهلا

مثّةل طا ٌ بش ماوث

وغيوطٍ مف لُص ِ الاصشِ

س اسَ لذيب وس ظطت".

أ قؽا امسَكل
"وطين".
3
"اسجذادا ؿودٍ
ؿوسبُ اطيشِ ت مشآبق الشّوحِ
تفا".
4
"أ ا كقل،ابا الّزر
ؿاسَ لب وطنا".
5
"أبواباك
ػةابيلُكل
دساويؼاكل
طة ا املاجق بيك
شااذسا اكل الّاايت و لهااا اصوسدا غشبؼااادق
طاولحقهم
ؿَاـَابُكل

سويذا سويذا

7
"وطفٌ أ ا
للّزر ما غادسَ كاات.
وطفٌ أ ا
لقمفي ياهصّ رـيذبل سوظ ".
8
" ال،ـابلا ليظخي علت الؼَّصشبق
الؼَّصشبُ ظضينةٌ
ورليب مرلُها ظضيف".
9
"عـابلٌ يقحلُها الظّماُ
تف.
بامسكل جضرضقا
جشبشفا
جشبشفا
س جطلا".
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10
"الشّوحا ماح،ةةٌ

وي،اااااود ؿااااوجها املاصااااو محظاااااحش

وعشرة اليحيمه وس إشابة:

والقلتا عؼششادق دم،بق

"أيف أ ا؟

يايلا

أيف أ حم؟

مط،و و َ تفا يا أهل

س شذوث مف الظّزا ِ يا أبخق

أما مف طةيت !؟".
مغالئل األىت:
ؾاااد الؼاااعشب "للحلاام "ه لحايااز
دوس "يوطاااي" ظاا ؿااااس امللاااا "شةاااا"ه
وين اضي .اطما الـغلب اليت سا اخ
ؼيلها راد كاوج .ؿاوجها يةحلاع ؿاذا،ه
ااااس ،باااش ديااااا ه وؿاااذس باااش أكااااش ه
وأسراااش ماااا أسّرهاااا جنلّاااش أها ا امللاااا
للملا ه جةل جغشيةة الذم ت اهلياس

اطدمية:

"ت اؾتّ املظلمِ
سمو
س رابلة جظلا
بحظمعا ذاح
وس طلَ ياخربا أب عنّ
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بمرل ت الةلذق سرل!".
صوت اجللجلة
ي،اود ؿاوجها املللاوم يـاشخ اػاشا
بااشار سوظهاااه وبوابااة بـااشهاه سيااي س
وه ا وطااف بـااوسب أمه ل،اات الح ا مش علاات
موطنهاااااه وأب،ااااذ عنااااب الطاااال والةؼااااشه

وظلاياد اؿصش".

"أ ا مرلما بلذر
وطفٌ
غادسَ،ا ظةيتٌ".
*كاض الوسدب
بللّااااخ الؼاااااعشب مااااف باا ا سسااااام
املواشاااع أطاااش ؿاااوجها الاااذايل ليحماااشده
ويروس لظا رلةها ساالايني ه حيااش بقاياا
أم ت الشوح املة،رشب.

وس ظلمَ يااظّش،ا عَشاثا الـّربِ.

" رليب لف ياغل َ أبواثَ الشَّشاجق .

لظخا وظيذا ت اؾتِّ يا أبخق

س

وليعَ علت رميـ دَمٌ

لف يحلوّسَ علت أوشاعقبق الظَّقيمادق

ب دماجا بلذٍ

رليب مؼاج ا ظة ٍ

جنلّش أهلو ،لبا".

وبيادسا ظنطةٍ

سسيس الغئه للشاعس ممئنة ربساٍئه

وصهشا ليمو ٍ
وعطشٌ ينذاحا ت اصسوا ".
مميئات غافئة:
جقشأ الؼاعشب بنصا الغياثه وجظشد
رـاااة اليةااااث واليةااااغه والاااذسوث الااايت
أرامخ بهاا الوظؼاة بااشد منهاا اصظاشمه
وجل،ااااااف اؿااااااشث ومااااااف أشااااااض اسهاااااااه
واطحخذمخ ماشداجها ااا القناق اااا وجحمنات
أ يظذد علت "الشاج" سرحشعها مف سلماة
"اؿشث"ه لحلض اؿياب بحااؿ "اؿت".
"هزا اليةاثا موشع

حتدٍ ورصساز:
جةاااااذو روياااااة بـاااااوجهاه وس جظااااامة
للخااااوف " املاااااسد" أ يحظاااال إليهااااا ت أر
ػاال سااا ه لاارتد علاات "غااو اؿااشث"ه
محظلّعة عةها للملا ه ارسب عمشهاا لاب
آ ؽااي .ششوظااب ومااا اعاارتا ،مااف وش اعٍه
رلك هاو إؿاشاسها علات الةقااج ت امللاا
الزر منعها هويحب
"ت اللّي ِ
شاجَ

ماسدٌ

مضّقَ ؿاعادٍ مف رليب.

والطَّشي ا موظؼة.

ؿادسَ أظشم

ه اؿشثا اظحلنخي ساجَ اسِها

وألوا .

أما مف رناقٍ ياظذّدا مهاسبل طلقحقبق
إليها
بيةقت اؿتُّ
وجايلا ااا باص عِ ااا الذّسثا".
وجةقااااااات ت طاااااااياق اؿلااااااام جااااااااسب
جظااحذعيبه وجاااسب ؼما ظشوبهااا إلياابه ت
طش رـاحذها غيم يهت لللو اؿيابه
وهاا ا ػاااااهش علاااات املااااض عةهااااا للؼااااام
اللةلب إر جقو :
" قطةُ ماجٍ ؿغلبٌ
ت الؼّ مِ
ج،يذا للقلتق ةلَبا
وجازسّخا للعيابق".

يةّاها ت ؿاشّبٍ
وت لُصّةق الةعشِ
رزبلها.

*
ت طشّر
كعلْخا مف غةاحقبق.
مظل ٌ أيُّها املاسدا
لف ج،لمَ
أ ّ ؿةاظا
طاعيذا ظياسةل أظشم
رطةة
رطةةْ".
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وجةقاااات ت اااااع الحعااااذره ؼااااذر
اـشياايه ألاايع اـشيااي مواطاام يةاااغه
وسيااااح فنو اااةه جقحلاااع اااااا الاااوسق اااااا طااارت
الؼاااصشه وجّعاااخ الـااالت ماااف الـاااخشه
وجحقارببه سما جحقارف اؿاشة الاقشاج
"ت اـشيي
جظح،مشا ا الؼُّصو ا
يغظ ا القمشا طوادَ ليلقنا
بـابو ِ الوسدق
وتاسثا طواظ َ الوشعِ
س يايلَ الؼَّصفا
ػورا
ت د ا قال،امشِ".
اعرتاف خجول:
وص الاشح ت امللا يلاد س يااشث
إس باجملهشه أؿشد الؼاعشب علت ارحناق
ؿظة بشح هاسبة ولو باؿلمه
بحـااوسد بشظااا بظاايطا ّرا ب،ااشغ

ػ،يبه ووكع اؿناج باليذ :
"ما ال،مشا إس ؿظةُ
جغاو
ت طشيشِ اصمنيادق
باطحا ي
ويلّتي ساظحيكل
عنّاجق اصم ِ".
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بئادزُ ٍه:
سؿااااايذ اؿاااااض الااااازر وػاااااخ باااااب
القـاايذب مظااحمذ مااف الحعااوسد اؿاؿاالة
ت امللااا ه والاازر يلاااد يلا ا س ا
اصملنااااةه باا ا ويـاا اذّس صصمنااااة رادمااااة.
جلمنخ ماشداجها املوش،ةه اؿاض والاذمع
واسجةاساااااااد وعطااااااؽه وسااااااا بهااااااا
جحظاج :
أما آ هلزا املوط اهلااحض ماف القلا أ

يهذأ.؟!أو يحشػت.؟!.

وّنخ الطالا للاحخلّف مماا ظا ّ اااا

بذايلها ااا بامللا :

"ت دايل ظض ٌ
ت عيينَّ دمعٌ مذساسا
ت سوظ اسجةاسادٌ
وب،لا صهشادٍ عطؼت
وأظحاطا أ أسو َ أ ا
أ ي أسو َ أ خَ
أ ي أطلَ".
مماٌ داخل :
املـاااابعة :بلااام املااايم وباااحة الاااااج
مـااذس :ؿااابةه إلـاااق ؿاااعة اللااي
بااالليه وإرةااا الوشااب بالوشاابه وهااز،
اؿالة ظا ظذوذها جؼل إ دسلة طشمه
والظااااااشم ية،ااااااز ت الااااااشوح الطما ينااااااة
واصما ه وت اصما يةذ اإل ظا .

سسيس الغئه للشاعس ممئنة ربساٍئه

ورذ سمساخ الؼااعشب ت الانف ظالاة
مجيلاااة ماااف الحـاااا ،الاااذايل ه أ ظااااها
اصسق آ أوسراااااااااخ ساهاااااااااا بال،طااااااااااجه

واـلاس يذ علت اطحمشاس اؿياب:
"سلّما ؿابعيحَين
أوسرْخ.

*******
ماوسِرلةٌ ساّ
والضّهشا ب َ أؿاب،
اػح."َ ،
وشابُ باملبدم:
ذ جحلد الؼااعشب علات "الظانصاث"
ومذلوسجااب عااف عةاازه ب ا عااف وع ا مبااا
جشيااااااذ،ه ظيااااااز "أ هااااااشد اصعاااااااس أ
للظااااناشت راسااااشب رويااااة مللااااا ظاااااظ
امللظشاد واؾوص والاذّوّام".ه لحقاو أ هاا
جؼااةهب ت رااوب الاازاسشبه وؼااابظ علاات
يال امللااا ه للاف لاايع هلاا وظااذها با

لل مف ت امللا .

هاااو يحظااال علااات الؼاااصش ليظاااحعور
علاات مااا حيااته وه ا جحظاال علاات ػااصش
اللشمه لحقطي ماا لاز وطااث ماف طيات
اؿلاياااا الااايت جح،ماااذ برهاااا باااار طشيقاااة

إليـا ؿوجها:

"ألجَظلّ ا ػصشَ اللشمِ
أبين للعلايادق

أعؼاؾَ ػ،شٍ ومجا ٍ
ومر َ طنصاثٍ
أُيةّدا سلماجقكل
ت جاشبيت
صادا
إرا ما ألج،تَ اؾو ا عمشر".
السؤية اللوىئة:
ذ يلااااف جنايااااز الغااااشف مناطااااةا
للمعحوثه بالغشف مف وشهة ظشر
هو طشد لو طشيع للمعحوثه وهزا
يحطلت مف املـمم أ يلو راسحا شياذاه
يلخااف الااذيوا بوملااة لو يااة جؼااذ بـااش
القاااسذه ب ا وضاارب بلااولب علاات مشمظااة
الااااذيوا ه وولااااب وجـاااااة قحااااوا ،ولااااو
بؼاال طااشيعه وذ يحطاااب مااع الغااشف
القااااو الؼاااا،يب" :امللحااااوث مااااة مااااف
عنوا ااب"ه ص ااب ذ يااذ ّ بؼاال سلا عااف

امللمو ..

عبوز الضاد:
لاااخ ا حةاااه فموعااة ـااوق مااف
ديااااوا "طااااشيش الغاااايم" للؼاااااعشب أميمااااة
إباااشاهيمه جشمجاااخ للاش ظاااية واسيطالياااة
إكااااابة لااااذيوا هااااودط اليااااارود مرتشاااام
للاش ظااايةه وهااازا إ د علااات ػاا ج إ اااا
ياااااذ علااااات عمااا ا ػشبحهاااااا اإلبذاعياااااة
وؽطيها امللا وال،ةوس إ لغادٍ أيشث.
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 هودط اليارود جشمجة إ

صدز للشاعس يف الشعس :
 مقام للعض مقام للاشح .7002
 اياد القـيذب غضاسد الشوح
.7007

.7002

.7002
 ت أدث اسطاا :
 سيي ؿاسد اصظشم ظلايا
.7000

 دباجش الةناظض .7002
 طشيش الغيم.7002
 كحاساد مرتمجة إ

الاش ظية

 أطشاس اصم والقمش .7002
الاش ظية

 علت شناح روغ رضح .7002
 غيمة وأغنية .7000

وهلا ريذ الطةع لظنا ؿغاسا.
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حون ينثال العطر
قراءة في شعر بديع صقور في

مجموعته (أيها العابر ...أيها الغريب)
طالل سامل احلديثي
لعل شاعساً يقول :كه من السنني حنتاج لصناعة قصيدة مجيلة؟
يضعنا منر البداية يف هلب الشعس ،هلبب الشبعس البرو دولبد مبن ه شباصي القصبيدة
اجلنيلببة ،لالقصببيدة اجلنيلببة قصببيدة اجلنببال امابببوص و اجلنببال امصببنوص ،ال ببل يف
العينني غري ال ل.
لإذا انسقنا مب ف بولترييف يف دعسي بي الصبالش للشبعس (منبي فمولبيق) البن يف نبا
ه سى (ي هن هقول :إن شبعس ذبرا اونوعبة الشبعسية للشباعس ف(بدي وبقوزيف ذبي مولبيق)
ن سي (محلانها امتعدلة لووزذا لهش اهلا لمعانيها .نعه إني عرب عن موليق) ن سي ( ل
ما ميوز يف حلظادها ل( ل ما ميس (ها لدعانيي ليشبللها ذنب ًا لد برياً لدالعباً ،للعلبي يف
ذرا القساءة الوجيزة قالز عل) زله مالمح جتس(تي الشعوزية يف ذرا اونوعة.

ٓبدٝاً فإَ للشاعر يف زتؤعتهّ ُه ْ
لػههه ٚس ٕدهههتددهِا ٓفههها هههها ُهههٔ هههاٞ
حبٖث س تعطٗ صٖػِا ٓتراكٖبِا غري هها
ُههههٔ هعههههرٓم هٌِهههها ٓههههه لٔم لهههه َ
الشهههههههاعر ٕعٖهههههههد ا ت شهههههههام عهههههههٔا
ال لوههههال ٓال،كٖهههه ٓك ًههههّ ٕعٖههههد
ههههههٌ ُهههه ه ْ
جتدٕههههههدُا ُٓههههههٔ بهههه ه ل
ال لوههال ههها ٕدههتط غههريْ َ ٕ دهههّ
هلهها ٓ تهٕ ٛتلودههّ فِٖهها ٓهههٍ ههى ه
ٕدهههههتددهِا الشهههههاعر صتهههههدُا يف عولهههههّ
الشهههههههعر٘ كدٕهههههههدٓ ٙك ًهههههههّ ٓن ههههههههٍ
ا ت شفِا ٓارتاد إىل عٔاملِا الطرٕا.

إَ ل ههههم كلوهههه ٚهعٌهههه ٓ ٛرٓ هه هاً
ٓل ههم كلوهه ٚرًههٓ ٚل ههم كلوهه ٚصههٖػٚ
ٓ لههَٔ ٓادٖههد هههٍ ال تههاا ٓالشههعراٝ
هٍ إ ا ا ٝاإلفصاح عٍ عاطف ٓ ِ ٚف رٙ
مجههه بهه ه هفههههردال ٕتٔلههههد هههههٍ ارتبهههها
هعاًِٖهها هعٌهه ٛكلههٗ ٓهههٍ اًههدها لٔاًِهها
صههٔرٓ ٙاةههي ٚمجٖلههٓ ٚهههٍ ته ل رًاتِهها
ذتٍ رقٖا جٗ.
غري َ هٍ ال تّاا ٓالشهعرا ٝههٍ س
ٕههرَٓ هههٍ اظلفههاع إس هعاًِٖهها فِ ه س ٝقههد
ٕفصهههئَ عههههٍ عاطفهههه ٓ ٚف ههههر إ هههها
جيٗ ٝإفصا ِى عارٕاً هٍ ادتوان خالٖهاً
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ههههٍ املٔ هههٖ ٓ ٛههههٌِى ههههٍ س ٕهههرَٓ ههههٍ
اظلفهاع غهري لٔاًِها فِه س ٝقهد ٕر ههَٔ
صههٔر ٙكلٖهه ٚل ٌِهها تهه تٗ زتههرد ٙهههٍ
اذتٖهههآ ٙههههٌِى ههههٍ س ٕهههرَٓ يف اظلفهههاع
ٔ ٜرًاتِا فٖ لفَٔ ذتاًاً رقٖ ه ٚإ ها
س مجان فِٖا ٓس بٖاَ.

ٓالتٔاصههم ٓال ههدر ٙاإلحياٖٞهه ٓ .ٚكههد فٖوهها
قالتّ لو ٛارتضرا ٝادتٖٔ ٗ التٔصٖ
الصهههادت لتجربههه ٚهههاعرًا بهههدٕ صه ه ٔر
ت ٔن :ههٍ هبهاد الفهٍ َ ٕنِهر دصهٖٚ
قاٞلّ َ ٕ َٔ (فرٕداً) يف هلٔبّ تهٛ
َ ال ههار اذتصههٖ ٕ ههَٔ قههادراً علههٛ
التعرم عل ٛالشاعر لهد ٜقهرا ٙٝال صهٖدٙ
ٖهههه ْ ٓخصٔصهههههٖتّ الفٌٖههههه( ٚيف
بدهههههب
قضههإا الشههعر العربههٗ املعاصههر درا ههال
ٓ ِادال تًٔس .)2:99

بِ ه ا اظ ههلٔا يف التعاهههم ه ه اللػههٚ
ٕدتطٖ الشاعر َ ٕصم إىل عل ٛهرا م
التعههههبري عههههٍ الهههه ال اإلًدههههآًٖ ٚبِهههه ا
اظ ههلٔا ٕ ههَٔ الشههعر هههه ٓ ههدْ هههه كثههر
قههدر ٙعلهه ٛتصههٕٔر اذت ٖ هه ٚاإلًدههاًٖ ٚهههٍ
التارٕذ إ إَ الت رٕذ حي ٗ لٌا الصهٔرٙ
ارتاركٖهههه ٚلث هههههداب هرتبطهههه ٚبال ههههههاَ
ٓامل ههاَ ههها الشههعر فِإًههّ ٕرعٌهه ٛههُٔر
اإلًدههاَ بػههن الٌنههر عههٍ ههدٓد ال هههاَ
ٓامل اَ.

إَ الشهعر ُهٔ ( هعر الصهٔر املتٌاهٖههٚ
ههههآ ٗٞإَ كههههاَ
ف ٖهه هاً يف هه ه م
ٕرعشههِا داٞو هاً ت طٖ ه دراهههٗ ههاد ُٓههٔ
عر غٌا ٗٞيف غري إطراد يف غهري رتابهٚ
إًهههّ الهههٔعٗ بهههالٔاق ٓهعاًههها ٙالٔاقه ه ٓ
هصهههههاده ٚالٔاقههه ه يف تشههه ه ٖم هههههعر٘
إبههداعٗ) (ستوههٔد ه ه العهها درا ههال
ٓ ِادال تًٔس 2:99ي).

ُ ههه ه ا قهههههان هٖداٖٞهههههم ًعٖوههههه ٚيف
الػربههههان ً هههدً عههههٍ الههههدكتٔر علههههٗ بههههٔ
امل هههههاري يف ه التهههههّ عهههههٍ فهههههٍ الشهههههعر
ٓه ٔهاتّ يف الفٖصم ع (2:93 )68ي.

ٓكود نههٓ ٚىل ٓكههدل َ لفههاع
ٓهفهههردال بٖٟههه ٚال رٕهههٓ ٚاذتٖههها ٙال رٕٓهههٚ
ٓالرٕهههه ُههههٗ هفههههردال غلهههه قصهههههاٞد
زتؤعِٕ ( ٚا العهابرِٕ ...ها الػرٕه ) هله ا
تٌاغوت ًفدٗ ك هار هه هٔ ٖهال ُه ْ
املفههههههردال بٌ ههههههآ ٙدسستِهههههها املشههههههئًٚ
تصهد ب ثههرٙ
بهالعٔاط الب هر اله
ته ه ن هعبه ه  ٙبشهههيٌاتِا
تهههدآهلا ٓاله ه
الشعٔرٕ ٚال تدهتف الٔكهداَ ٓ هد بٌٖهّ
ٓبٌِٖهههها هشهههه،كال اسًفعههههان ٓالدُشههههٚ
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إ َ فهههههإَ امل ًٔهههههال التصهههههٕٔرٕٚ
ل صههههٖد ٙصهه ه ٔر ه تبدهههه ٚهههههٍ عٌاصههههر
الطبٖع ُٗٓ ٚرافدْ اظٓن ال ٘ ٕتوهاج هه
رافههدْ الشههعٔر٘ ٓرافههدْ الف ههر٘ ُٓه ْ
الرٓافههد ُههٗ عٌاصههر الفههٖن يف جتربتههّ
الشهههعرٕ ٚيف زتؤعهههِٕ ( ٚههها العهههابرِٕ ..ههها
الػرٕ ).
ٓإ ا كاًت لٗ هٍ ٓقف ٚههاي عٌهٔاَ
ادؤع ٚال اعتاد البعن عله ٛتدهوٖتِا
به( رٕا الٌص) كودخم إ ار٘ إىل الضٔٝ
ال ٘ ٌٕري الدٓاخم فٖ ٖين َ ُ ا العابر
الػرٕهه ه ُههههٔ العههههابر يف خضههههى هعاًههههاٙ
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ٓه ابههد ٙفوش ه  ٚالعبههٔر تتههٔاٞى إجياب هاً
"هه هشه  ٚالػربههٓ ٚبِه ا ٕ ههَٔ العٌههٔاَ
ةهههٔٝاً ٕ شههه هعتوهههال ُههه ا ارتضههههى
اهلاٞههم اله ٘ ٕعٖشههّ الشههاعر كوهها ٕعٖشههّ
٘ عههابر يف اذتٖهها .ٙفلههٖس العههابر ٌُهها هههٍ
ههرّ ٓ ٕلتفههت بههم ُههٔ العههابر ال ه ٘ ٕعههٖ
غرب ٚقدهرٕ ٚيف خضهى ٖهإ ٙشهعر ًِها س
تتجههآا ه ه رغباتههّ ٓ ف ههارْ ٓطؤ اتههّ
ُٓٔ له ل غرٕه عٌِها ٓغربتهّ ٌُها غربهٚ
هههعٔرٕ ٚس غربههه ٚه اًٖهههُٓ ٚه ه ْ كه هُٔر
التجرب ٚالشهعٔرٕ ٚللشهاعر بهدٕ صه ٔر يف
ُهه ه ْ ادؤعهههه ٚاملشههههرق ٚبههههتدٍٕٓ اظداٝ
اظ لٔبٗ ٓالبدغٗ ال ٘ ٕتفرد بّ .فصٔرْ
الشهههههههعرٕ ٚلٖدهههههههت خر هههههههآ ٝلٖدهههههههت
هدتٌدد ٚبهم ُهٗ صهٔر هلها طهاب ب هارٙ
اظ ههههههٖا ٝب ههههههم ه ًٔاتِهههههها ٓرهٔجُهههههها
ٓههههدلٔستِآ .كوههها ٕ هههٔن الهههدكتٔر عه ه
الههدٍٕ إ اعٖههم فههإَ (العوههم اظدبههٗ بٌههاٝ
لػههههٔ٘ ٕدههههتػم كههههم إه اًٖههههال اللػههههٚ
املٔ ههٖ ٖٓ ٚالتصههٕٔرٕٓ ٚاإلحياٖٞههٓ ٚالدالههٚ
يف َ ٌٕ م إىل املتل ٗ خرب ٙكدٕد ٙهٌفعلهٚ
باذتٖهههها( .)ٙاظدا ٓفًٌٔههههّ د.عهه ه الههههدٍٕ
إ اعٖم .)2:66
فههههه(اللػ ٚإ اً هههههاد ٙاإلطههههار الشههههعر٘
املٔ هههٖ ٗ ٓل هههٍ الشهههاعر س ٕدهههتددي
اللػههٓ ٚفهها ههها ُههٔ هها ٞحبٖههث س تعطههٗ
صههٖػِا ٓتراكٖبِهها غههري ههها ُههٔ هعههرٓم
هٌِهههها ٓهههه لٔم لههه َ الشههههاعر ٕعٖههههد
ا ت شهههههههههههام عهههههههههههٔا ال لوهههههههههههال
ٓال،اكٖههه ٓك ًهههّ ٕعٖهههد جتدٕهههدُا

هههٌ ُهه ْ ال لوهههال هههها
ُٓهههٔ بهه ل
ٕدههههتط غههههريْ َ ٕ دهههههّ هلهههها ٓ تههههٛ
ٕتلودههّ فِٖهها ٓهههٍ ههى هه ٕدههتددهِا
الشاعر صتدُا يف عولّ الشهعر٘ كدٕهدٙ
ٓك ًهههّ ٓن ههههٍ ا ت شهههفِا ٓارتهههاد إىل
عٔاملِههها الطرٕههها( .فهههٍ الشهههعر ٓه ٔهاتهههّ
اإلبداعٖه )ٚد .علهٗ بههٔ امل هاري الفٖصههم
(ع2:93/68ي).
ٓقصٖدِٕ ( ٙها العهابرِٕ ..ها الػرٕه )
ُههٗ قصههٖد( ٙقٌههاع) ٓقصههد٘ بال ٌههاع ٌُهها
ُهههٔ دصههههٖ ٚالشههههاعر (هٖدغههههر) الههه ٘
عرّفههّ الشههاعر ص ه ٔر ب ًههّ ههاعر ههٔر٘
ههههٍ ُهههى الشهههعرا ٝالدهههٔرٕ يف العصهههر
اهلٖلٌٖدهههه ه ٓلههههههد عههههههاي (251ت.ي) يف
(غادارا) ٓ هضٖ ٛاتّ يف صٔر ٓا هّ
ٕرلفههههل بالًٖٔاًٖهههه( ٚهٖلٖهههها غههههرٓ ) مجهه ه
قصاٞدْ يف دٕٔاَ ّاْ (اظكلٖم).
ٓهٍ خدن ُ ا الشاعر كاًهت ُه ْ
ال صههههٖد ٙالطٕٔلهههه( ٚهههههٍ صههههفي 33 ٚإىل
صههههههههههفيٓ )64 ٚه رخهههههههههه ٚيف (/22 /7
.)3122
ٓلههٖس هههٍ ه ًٗ يف ُ ه ْ امل الههَ ٚ
ِ يف التيلٖهم ٓالت ٕٓهم له ظًهّ ههر
حيتا إىل ٓقت قد ٕطٔن ٓ ديب َ لفت
الٌنر يف ُه ْ املعادته ٚإىل هها ٕتٖدهر ها
قد كدْ هدٞواً ل هراٙٝ
راْ هِواً إىل
ٓ ه يف ههعر ُه ا الشههاعر اله ٘ ٓكههدل
فٖهههّ ً هههآ ٙالشهههعر ٓاهلههاي املعاًهههآ ٙصهههفاٝ
التعبري ٓبدغتّ.
581

العدل  - 185دشسين الثاني 9152 /

ٕ ههٔن ههد ٕٔ ه دآدٓ ...( :هلهه ا
ت خ ه اللػهه ٚهههه ٓسً ب ه ٓن هههه دسلهه ٚه دٓكهه:ٚ
عهههههاُرٓ ٙباطٌههههه ٚلعٌههههه َ ٛاظلفهههههاع
ٓالعبههارال ٓاظف ههار تفِههى مجٖع هاً علههٛ
هدهههتٕٔ  :عهههاُر٘ هههطيٗ ٕرعوهههم علهههٛ
ا ههههتبعادْ لدتلهه ه اإل ههههارال يف ههههٖات
التعهههبري ٓبهههاطين عوٖههها ُهههٔ امل صهههٔد يف
اذت ٖ ( )ٚلػ ٚالشعر .)212
ٓ كد يف هطل ُ ْ ال صٖد ٙصٖاغٚ
لصهههٔر ٙهههعرٕ ٚلدهههٔرٕ ٚاظر الصهههدٕ ٚ
(للشوس) بالبعد الره ٘ ملدلٔن الشهوس
ٓ بٌهها ٝههٔرٕ ٚبٌهها ٝالشههوس ٌُٓهها ٕتعا هها
املعٌٖهههاَ ههههدلٔن الشهههوس ٓههههدلٔن بٌههههاٝ
الشهههوس لٖشه ه د البعهههد الراهه ه ظبٌهههاٝ
ٔرٕ ٚبٌا ٝالشوس فهه:
قطرال دهٌا ٓرٓد ُ ْ اظر
ٓجُرال الفجر
رٓا ٌا ًدٔر حتلّا يف

أ ٝرٕٚ

ٌُا
ُبطٌا كالٌجٔي
ٌُا
صباح الش اٞا
ٌُا
صباح اذت
ٌُا
صباح اظركٔاَ
ٓصباح املطر
ُههه ه ْ الصهههههٖاغ ٚالشهههههعرٕ ٚلدهههههٔرٕٚ
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ٓ بٌاِٞا لٖدت صٖاغ ٚهعارال ٓتصهٔرال
ُٓههى ٓإ هها ُههٗ صههٖاغٓ ٚكههداَ ٓصههٖاغٚ
ع هههم ٓصهههٖاغ ٚإ هههاَ بعٖهههداً عهههٍ ادهههاج
اللفنهههٗ ادهههاًٗ .إًِههها صهههٖاغ ٚهليوٖهههٚ
شتتصرٕ ٙضٖا ه هاي الٌشهر هله ْ امل الهٚ
إ ا ههها ا تعرةههت ه ههاط ُ ه ْ ال صههٖدٙ
الطٕٔلً ٚدبٖاً.
ٓتههتد ى اظف ههار ٓالههرعٓ ٜاملعههاًٗ
يف قصاٞد ادؤع ٚاظخر ٜلت دي لل ار
ًبعاً صهافٖاً ههٍ الدهدي الرٓ هٗ ٓالٌفدهٗ
الههه ٘ حتولههههّ ُههه ْ ال صههههاٞد املتد ههههٚ
ف رٕاً ٓهعٌٕٔاً ٕ ٔن يف قصهٖد ٙال اتهم س
ٕ رع ٓرداً:
ُٖا ابتعدٓا عٍ ُ ا ال رب
اتركٔا الدٖ
دعٔا ال ًب  ٚتتفت
ةههعٔا الدههعف ٚعلهه ٛالصههدر املدههجٛ
فٔت رٕر املٔ
خلٔا ال ٓرت جير٘ بددي.
ٓهههٍ خاصههٖ ٚالشههعر العنههٖى ُ ه ْ هههه
كوا ٕ ٔن ر ٖد بٍ كدٓ هه ُهٗ هها جيعلهّ
ا طاقههههههه ٚتفجريٕههههههه ٚكفٖلههههههه ٚبتٔ هههههههٖ
اإله اًٖههههال (الرٓ ٖهههه )ٚللػهههه ٚل ههههٍ..
ههرٕط ٚس ٕلتههبس هفِههٔي (الرٓ ٖهه ُ )ٚه ا
ب ه ٘ بعههد هثههالٗ ٓ قد ههٗ ههٔا ٝكههاَ
خدقٖاً ي صٔفٖاً ي دٌٕٖه ًا فامل صهٔد بهّ
ُٔ باظ ر ٜاقتهدار الشهاعر عله ٛاله ُاا
إىل قص ٛد يف البيهث عهٍ (هها )ٝاللػهٚ
حتههت صههد التعههابري ادتههاُ ٓ ٙاظ ههالٖ
املدتٌدد ٘ ٚاللػه ٚيف دركتِها الصهفر
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ٌُهههاي ٖهههث ت هههَٔ ال لوهههال ستإهههدٙ
دسلٖه ًا فٖعوههد الشههاعر املبههدع إىل تعبٟتِهها
لهها ٌٕا ه هههٍ املعههاًٗ غههري امل لٔفهه ٚال ه
تدعفّ عل ٛاًته اع ال هدي ههٍ الصهوت
ٓاعتصار الشعر ههٍ الٌثهر( .عهٍ الشهعر يف
جهههٍ الههد ههعر ر ههٖد بههٍ كههدٓ 33
كتاا دبٗ ٔ ٕ )2:27ن:

ها ٕت طر هٍ ر الدٖ لٖس بً ٚدٜ
الدٖ ال ٘ طر ال ل ًصف
ها ٕ ٍٕ فرتّ لٖس جُرٙ
الٔرد ٙاملتفتي ٚفٔت قرب ال تٖم
ٕ ٍ قاتلّ هٍ جرعِا.
ٓيف قصههٖد ٙكههاَ ت فٖههّ رصاصههٚ
ٕ ٔن:

كٖههه ضتلهههى بالطو ًٌٖههه ٚيف غابههه ٚههههٍ
رصا ؟!
هع رصاصٚ
هعٗ جُرٙ
ٌلت ٗ؟
إ اً كٖ
ٓلههٖد ل ال ههار هعههٗ طٖ ه املعٌههٛ
ال ٘ ختت لّ عبار:ٙ
هع رصاصٚ
هعٗ جُرٙ
إًّ ت ابم رعٕٔ٘ تطري إلٖهّ اله اكرٙ
ٌِههها َ
لتدتشه ه هٌهههّ البصهههري ٙهههها
تدتشههفّ ُٓ ه ا د ا الشههاعر ال ه ٘ كههان
يف هعنى قصاٞدْ راصهداً ٓهصهٔراً ٓهلًٔهاً
صههٔرْ الشههعرٕ ٚبه لٔاَ املعههاًٗ ٓاس ههاٝال

ال الههدسسل ال ه تصههٔر الٔاق ه ٓتصههٔر
اظ دي ٓالرعٔ ٕ .ٜن:

ٌِٕور املطر...
ٕركضَٔ حتت خٖٔطّ..
تبتمّ كدادُى بر ال هتٔاصل...ٚ
ٌٕفهههههر الهههههدي ههههههٍ ٓردتِهههههى ٕٓدههه ه طَٔ
هضرك
باملٔلٓ ..ا دآً ...ا داً..
ُ ا ٕٔقفَٔ كر٘ الػ سَ عٍ الصعٔد
إىل
قوى ادتبان..
ُ ا ٌِٕور املٔل عل ٛاملدَ
ٓالدِٔن ٓالتدن.
ٓيف ه ط هٍ قصٖد ( ٙعرًهٗ قلهٖدً
هٍ دم ٝرٓ ) ٕ ٔن:

قدي ل رٓ ٗ
فِم ل َ تعريًٗ قلٖدً هٍ دم ٝرٓ
كٗ س عر بالربد؟!
ٌُههها ًشهههعر هه ه الشهههاعر بالتدهههاهٗ
اإلًدهههاًٗ اله ه ٘ ٕ ،ه ه ههههٍ التٔا ه ه يف
العدق ٚالرٓ ٖ ٚلبين اإلًداَ ُٓ ا َ
الرعٕهه ٚإ ا تدههاهت إىل ال ه ر ٜالعالٖهه ٚهههٍ
هههاسل التههه خٗ الههه تدهههؤ إىل ا فههههات
البعٖد ٙآفات اإلًداًٖ ٚيف ٔ هراتبِا.
ٓهههها بلهههؼ تصهههٕٔر اذتالههه ٚالعدٓاًٖهههٚ
ل ٔ ٜالشعر اظهرٕ ٗ يف قٔلّ:

حتهههت هههداٞا بابهههم ٓقه ه ادتٌهههد٘
اظهرٕ ٗ
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ٓقان:

س ختشٔا هٍ ت ا ى ال تلٛ
بشركى ب َ امل رب ٙتتد
ٓتتد .
ٓبعههد فِههإًٗ خههتى ال ههٔن رغههى إجيههاجْ
يف زتؤعهههِٕ ( ٚههها العهههابرِٕ ..ههها الػرٕهه )
للشههاعر بههدٕ ص ه ٔر بههالٌص ا تههٗ ال ه ٘
ٓرد يف ه الهههه ٚالههههدكتٔر هههه هَٔ ادتٌههههاَ
إههٓ ٚطههٍ يف قصههٖد)ٙ
ًشههرْ بعٌههٔاَ (
يف زتل ٚاملٔق اظدبهٗ يف عهددُا ()689
ٔ ٕ 311:ن:
(فهههاملعٌ ٛالشهههعر٘ لهههٖس اإل دههها
ٓالتجربٓ ٚاسًفعان ف ط بهم حيوهم دسسل
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التعط يف الصٖاغ ٚاللػٕٔه ٚالٌِاٖٞه ٚاله
تههرٓ اسًفعههان للوعٌههٓ ٛاملعٌهه ٛل ٕ ههاع
له ه ل فهههإَ كهههم ًهههص ٕدهههتدعٗ هٌِجهههّ
الٌ ههد٘ ال ه ٘ جي بههّ ٓ بتههت الدرا ههال
الٌ دٕهه َ ٚللههٌص الشههعر٘ لٔاًههاً بههاردٙ
ٓ لٔاًاً داف ٟٚكثهر ته رياً ٓاًدهجاهاً علهٛ
الهههٌفس ٓالعههه ٓتٔاف هههاً كا بهههاً ترةهههاْ
الههههههٌفس البشههههههرٕ ٚارتاةههههههع ٚلههههههث ٓات
الفردٕ ٚهثم :اإلٕ اع ٓالتٔافا ٓالتبإٍ
ٓاملعٌههه ٛيف الصهههٔرٓ ٙالتٌهههٔع ٓالتههههٔاجَ
ٓالٔ دٖ ٙث تته ل اللٔ ه ٚالشهعرٕ ٚههٍ
الصٔرٓ ٙال تابٓ ٚاملضؤَ).

وإلى لقاء
يحدث أن
فلك حصرية

يحدث أن
فلك حصرية

عٓد د َطلق ًدددللقيهودددٓ إلدَٚدددطلالهذد د ٣لَودددعذٝطمل٘لع دددطإ٠ل د د ضلعدددٔل دددعق٠ل
”“cherchex la femmeلال يعطّل5:81لٚق لقخذٖطل يفعْوٕٛٝلعٔل إلْهًٝد ،ل ُٝدطل
نطٕل يصطععل يعَٚطْٞل عج ٌٝلقٍٚلَٔلق ًكٗطلالًَرُ ٘ل إليٝطذ ٠لهمنطلنطٕلٜكعد ل
بٗط:لقٕل عق٠لٖٞلَع إل ي ال٤لنً٘ لذٝثلملكفلٚإ ٤لنٌلقزَ١لقٚلَصهً١لقٚلجعمي...١ل
ٗٞلددلبطخ عطإلددلْكط١لَٓٚطًلل يفعٌل يوًيبل يالَوؤٍٚل ٚؤذٟل ٚيالقخالق...ٞل ل
ٚق لقطبً ٗطل يع طإ٠ل يصٗري٠ل ييتلْ ٚهلطلبصهٌلعفٟٛل َٚوطل عق٠لشعلنًٗط ل
ٚشعلَطل ٗٝطلقْ٘لالب َّلَٓٗط لٜٚكٍٛل ثٌل يععبٞلنذيول يٓودط٤لذ ط٥دٌل يصدٝططٕ لهةدط ١ل
هىللَددطلإٟٚلعددٔلْددطبًٕٛٝلبْٛددطبعؤل يددذٟلٜؤن د ل يكدد:ٍٛل د ضلعددٔل ددعق ٠ل ددطلٜع د للقٕل
خالظ١لَطلٜع ٙل ي عضلَٔلدع٠ٛلهىللملكعٞلَ ٣لملٛإطل يٓوط٤لٚٚقٔٗ ٛلخًفلَطلٜكعلَٔل
شعٚإلٚآثطّلال يعطمل...لي  ٛإ٣ل عق٠لددلحبوبلظِٓٗلخًفلَطلذعٌلَٚدطلقد للعدٌلَدٔل
ق عطٍلْٚه طؤلٚن ٛإث...ل...ٚل...ٚل ٚي ٛقعلقٕل عق٠لددلٚعً٢لَعل ي طإٜذلددلنطْد لبط كطبدٌل
ٚإ ٤لنٌلهظالحلٚظالحلٚدعِلٚبٓط ٤لقٚليٝو لٖٞل ألّ ل ٚالبٓ ١ل ٚيٚ،ج ١ل ٚحل  ٝد...١ل
ٖدددٞل يكٜٛددد١ل ي دددعٝف ١ل يط ٝددد١ل ةٓهددد ١ل يودددهٛمل١ل ي ً ٝددد ١لالةدددره ٗطلملصدددعمل
يصُسل ُٜ ٚط٤ل يه ٕٛلبٗطلحتًٛل حلٝط٠لٚملوُٛلٚملعًحلَٚعٗطلٚجبطْ ٗطلٚبع ك ٗطلٜفدعطل
دإبل حلٝددط٠لبددطيٛإٚدل ٚيٓحطذددطؤل ٚإلأددطز ؤلقٚلملللٜكددٌل يددٓيبل يععبددٞل ُ د لل همنددطل
يٓوط٤لشكط٥لل يعجطٍ ل ل
 ٚي ٛقعلقٕلَطلجعًٓطلْ ٓطٍٚلٖذٙل كٛيد١ل طإادطؤلثدالثلندٔلجبطْدبلَ د ع لثالثد١ل
الَٝد ٕل يٓكد ل ٚيصددععل ٚإلعددالّل ٚيفهددعل ٚوددعحل ٚيفددٔ لهلددٔلملع ددعل يك عدد ١لَٚعٗددٔل
ندددطٕلدإبل حلٝدددط٠لودددٝالعلَدددٛإمل يعطدددط ٤لإ ٝدددفل يعصدددع ٠لَه ٓددد،ل يعطدددع لإٖدددفل
حلوطادد ١ٝلَ دد لل يعطددط٤ل إلْوددطْ ٞلاددطّ لٜٓوددطبلنُددطلشددالٍل أليددل لٚاًودد ٌٝل
يًح د ...لٖددٛل حلددبل يه د ريل ٚيععددِٝل ٚعطددط٤ل يددذٟلوددعلثالثدد١لقز ٚدلبٓوددط٤لزٚجددطؤل
ثالث...لشط٤ل يك إلقٕلٜهٔلٖؤال٤ل ألز ٚدلَصدطعٌلهبد لٚعالَدطؤلَ د١٦ٝلعًد٢ل عٜدلل
يفهعل ٚألدبل ٚيعًِ...لٚذ ٢ل ألَ.١َٛل ل
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خطي ٠لاع ٝلادٓ١ٝل يعدط لَٗدطل يعدط لققُدطإلثالثد١لادطع ٛلالَٝد ٕل ًدٛدل
 ٚيٛجٛدل يفهع ٟلإذً لَُٓٗدطل ثٓ دطٕ:لادٓ١ٝلَٗٚدطلهىلل يعدطملل أخدعلٚق دطٍل لبعُدعل
خطي ٠لزٚج١ل فهعل يه ري ل ٚيصطععل يكطَد ١ل ٚد ل يودٛإٟلذٟل يعذًد١ل يطًٜٛد١لال
َٝد ٕل يهًُدد١ل ٚحلٝددط٠ل ٚيفهددعلقدْٚددٝسل عًددٞلقدد لاددع ٝلهاد لملعد لخطيد ٠لاددع ٝل
ْطقدد ٠لادددٛإ١ٜلَدددٔلبدد لقظددد ٛؤل يه طبددد١ل يععبٝددد١ل يٓدددطدإ٠لن دد لال ودددعحل ٚيعٜ ٚددد١ل
 ٚيفهعل ٚيفٔ لهلطلَؤيفطؤلٖطَ١لَٗٓٚط:ل ي رثلعدٔل ذدذٚإل5;81لدددلذعنٝد١ل إلبد ل
5;:1لددل حلعن١ل ودعذ١ٝلالي ٓدطٕل5;81لدددل5;91لدددلال ي د ل٤لندطٕل ثٓد٢ل; 111ل
هىللجطْبلَطلن ٘لبصدهٌلَصد ىلَدعلزٚجٗدطلقدْٚدٝس:ل إلَدطّل ُد لع د ٙل5;:1لدددل
يصددٝذل ُ د لإشدد ٝلإةددطل5;:1لددددل يصددطععلوٝددٌلظ د قٞل يٖ،ددطٟٚل5;:1لددددل يصددطععل
قد لشٛقٞل.5;:1ل ل
قَطلقع١لخطيد ٠لَدعلقدْٚدٝسل ٗدٞل ًٜٛد ١لهذل اد ُعلذ ُٗدطلاد لادٓ ٛؤل5;11لدددل
 5;18لٚذٍٛلذيولٜكٍٛل يه ريلقدْٝٚس:ل ل
ْوخلالقَ ٛدلَ ال ُ١لَٔلَ ِّل حلبلٚج،إٙل ل
ٚعٓ َطلملٚ،جٓطلال يالذق١ٝل3931لقطّل ٚي ٖطل ل
ب علْفكطؤلز ٚجٓطلدٕٚلععسلقٚل ذ فطٍل ل
ٝ ٜٚف:ل ل
حلبلبطيٓو ١لهيّٞلَ إلن ْٞٛل ٚعق٠لقْٛث١ل ل
يه ٕٛلٚعً٢لٖذ ل و ٣ٛلن

لنثري علال ل

حلبلنُطلمللٜه بلقٟلشطععلععب ٞل ل
ملًددولخطي د ٠لقٜكْٛدد١ل يٓك د ل يععبددٞل حلد ٜث لٚزٚجدد١لقدْٚددٝسل يعددٛؤل د
شهاللب ٚ،جُٗطلَعطملليكط٤لقُ لثٓط ٝ٥ل أ طل بٓ :لقإ ٚدلْٓٝٚطإ.ل ل

لٚق د ل

ٚملكفلآ١ٝل يعط لعً٢لَوط ١لقع١ ٜلَٔلشكٝك ٗطلخطي ٠لٖٞٚل يهطمل ١ل ٚيصطعع٠ل
 ٚألد١ ٜل يوٛإ ١ٜل ييتلملع ّع ل يصدطععل يهد ريل ٚألدٜدبل ٚودعذٞل هلدطّل ُد ل دط ٛطل
هثعلَٓط و١ل ش ؤلبُٗٓٝطليًرعٍٛلعً٢لجط٠،٥لجع٠ ٜل يٓٗدطإ لأل دٌلقعد٠ ٝلْثعٜد١لال
ق ٚخددعل ُوددٝٓٝطؤلٚق د ل ي كدد٢لبٗددطل ددط ٛطلالَٓددٍ،لقدْٚددٝسلٚشددكٝك ٗطلخطي د ٠لْٚص د ل
بُٗٓٝطل حلدبل يدذٟل ْ ٗد٢لبدطي ٚ،دلٚبدطبٓ لشدطّلٚادال  ١لٚبًكدط٤لَ د ع لٚهٕلنطْد ل
شٗع٠ل ُد ل دط ٛطلجعًد لشدٗع٠لادٓ١ٝلٚإ ٤ل يود طإ لٚذطيد لدٕٚلملكد ميٗطلنصدطعع٠ل
ملودد رلل الْ صددطإل ألندد ل ٚيصددٗع٠ل ألٚاددعلَه فٝدد١لبدد ٕلملهددٕٛل يٚ،جدد١ل ٚحل  ٝدد١ل
 ٚيعصددٝك١ل ٚيع د ٜك١لملطإندد١ل وددطٍليٚ،جٗددطلالقْددٞلملعع دد٘ل يصددععل ٚوددعحل ٚإلعددالّل
 ٚألدب.ل ل
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حيدث أن

ٜكٍٛلعٓٗطل يصطععل

ل ُ ل ط ٛط:ل ل

آ١ٝلٖٞلذيبل يٛذ ٝلْكٝضل إلإٖطبل ل
 ٚيهع ٖ ١ٝلعطش لَعٞلظع ٚطعلظع  ١ليهٓٗطل ل
ظً لعً٢ل ي ّ ٚلقن لَٔلَ  ١ٜٓلٚقن لَٔلنٕٛل ل
هْٗطلمللمل خذلذكٗط لإمبطلآذ ٖطل مس ٞل ك ل ٢ل ل
عً٢لذ ٛإٖط لٖٛٚلقَعلَؤمللج ع لنُطلقْٗطل ل
مللمل خذلذكٗطلْك ٜطع .ل ل
نُطلنطْ لآ١ٝل يعط لبطً١لإ٘ ٜ ٚل يٛذ٠ ٝل ألإجٛذ ١ل يديتلق ًدللعًٗٝدطل ادِل
 ١ُٝل ٗٞل ييت:ل ل
ذهُ ل يًحطّل حلعٜعلب ل يك ٛع لٚذهّ لب ظط عٖطل ل
ذُ١ًٝل يعط ١ٝلقصع٠ل ي طبٛؤ لٚبعٜلل عق٠ل ل
ٚق ًك لنٌل يص ٛإ ل ًُ ٚلنٌلقٚإ مل
ٚٚةع ٗطلالقْ ٛبل

عٜفل ل

خٓ١ليًذنع ٣لقٚلبطألذع٣ل ل

عٓ َطلجط٤ؤلي كًبلنٌلش.٤ٞلإقاطعلعً٢لعكبلٚجتعٌل ل
يه بل ٚيثٝطبل ٚألٚإ م لٚنٌلَطلمل،دذِلب٘ل ع ٘ل ل
يع ري٠لقش ٘لب االبلذعبلاللٜععفلهىللَٔل ل
ملؤٍٚلال يٓٗط. ١ٜل ل
ٚنطٕل ط ٛطلاللٛ ٜقفلعٔلملعد ٜلوً ٘ل يصٗري٠لعٔلزٚج ٘لآ١ٝلبد ٕلذٝطملد٘لَدٔل
دْٗٚط:لاللملوطٟٚلعً ١لثكطبل .ل
هْٗطلظدطٖع٠ل ي كدط٤ل ٚي ردطّلٚجدطزدلَدطلبد ل يصدععل ٚيفهدعل ٚيٓكد ل ٚألدبلَدطلبد ل
آ١ٝل يعط ل ُ ٚل ط ٛط.ل ل
ٚمل كددد٢لَٗدددطل ألخدد ل يثطيثددد١لعٓدددٕ ٛل يعطدددط٤ل ٖٛ ٚددد١ل ٚيعادددطي١لال دددطٍل إللخدددع دل
 ٚيودددُٓٝطل ٚودددعحل ٝد د القحل يٚ،جدددطٕلقادددع ل ددد١لَٗٚدددطل يعدددط لَصدددهً لثٓدددط ٝ٥ل
َٖٛٛب ل ٚطعً لال حل دٛإلٚخدٛغل ُدطإل يفدٔل يودطبعلبفعٚاد١ٝلٚقد٠ٛلٚأدطحل د يلل
َٗطلال وعح:ل ل
يهٌلذكٝك ٘لددلععسل ي ّلددلجطٕلد إىلددلقٜطّلاالَٕٛلددلز ٚدلعً٢لٚإملَٔل الملددل
ًولنريلددل يعٓبل حلطَضلددل يٜ،علاطمللددلْٗط١ٜلقبٛلخًٌٝل يك طْٞل...ٚل...ٚل ل
393

العدد  - 381تشرين الثاني 9139 /

ٚال يوُٓٝط:ل ل
ثالث١ٝل يعطإلددلأّٛل يٓٗطإلددلظٓ ٚمل ي ْٝطلددل يطر ل ألاٛدلددلذ ٝيبل ٕٓٛلج علددل
يعطمللآ١ل1111لددلذنع٣لي١ًٝلذبلددلظ ٝل يعجطٍ.ل ل
ٚال ي ًف:ٕٜٛ،ل ل
فو ٕٚلال ألإغلددل َعق٠لاللملععفل ي ٝسلددلقٚالدلبً ٟلددلجطإ٠ل يكععلدددلذهطٜدطل
يً...ٌٝل ل
ٚنذيولٜكفل دعدلُ ٚثٌلقاع ل ١ل ٚيعُالمل ودعذٞليٝود ُ لقٛملد٘لٚدعُد٘ل
ٚأطذطمل٘لَٔل يٚ،ج ١لٚإ ٝك١ل ي إب لٚشعٜه١ل حلٝط٠لَٗط...ل ل
ٖددذٙل يثٓطٝ٥ددطؤل عدد:١لخطي د ٠لٚقدْٚددٝسلددددلاددٓ١ٝل ُ ٚد ل ددط ٛطلددددلَٗٚددطلٚقاددع ل
دد ١لذدد ثلذ ؤلزَددٔ لٚحتدد ثلقٕلجت ُددعلق ددع فلَعطديدد١ل إلبدد لي ٝدد خٌل حلددبل
 ٚيعصلل ٚي ٚ،دلَعل ١ ٖٛل ٚي فعدل ٚيع كع ١ٜلَصهًّ١لثٓطٝ٥طؤلملو رللقٕلْكفلددل ٜٛالعل
ددل ٚملفهعلبعُللبطذث لعٔل يوعلٚإ ٤لٖذ ل ي صهٌل عطط٤ل يذٟل دٛإل ًدلل ٚإلبد ل
عق٠ل ٘ٝلملعطدٍل يعجٌ ل ٚيعجٌل ٘ٝلَوطٍٚليًُعق٠ل الل طيبلٚاللَ ًٛب.ل ل
ل

ل
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