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Alfred Sisley

فٍاُ برٖطاٌ٘ ٔلد ٔعاش وعظي أٖاً حٗاتْ يف فرٌصا ،وَ رٔاد احلركة االٌطباعٗة،
أتكَ جتصٗد املٍظر الطبٗعٗة يف أعىالْ.
مل ٖرشي العٍاصر البشرٖة إال ٌادرأً ،وَ أبرز أعىالْ شمصمة وَ المٕحات لٍّر التاميس
ٔجصٕرٓ ٔتفاصٗن الطبٗعة احملٗطة بْ ،ضىَ شمصمة وَ األلٕاُ ٔالظاله اليت منّت عَ وِٕبة
اشتثٍائٗة لفٍاُ قدٖر.
وَ أشّر لٕحاتْ "الثمج املبكر" ٔ"الضباب" ٔ"حتت اجلصر" ٔعمى الشاطئ" ٔ"كٍٗصة يف
وٕرْٖ".
ترك شٗصم٘ وا ٖسٖد عمى  900لٕحة زٖتٗة ٔ  900لٕحة باشتٗنٔ ،اٌتشر عدد كبري
وَ المٕحات املسٖفة اليت ٌُصبت إلْٗ.
تٕيف مبرض شرطاُ احلٍجرة بعد بضعة أشّر وَ ٔفاة زٔجتْ ٔدُفَ يف فرٌصا اليت
تكدً بطمب لمحضٕه عمى جٍصٗتّا قبٗن رحٗمْ ،إال أُ الطمب رُفض ٔبك٘ برٖطاٌٗاً حتى
المحظة األخرية وَ حٗاتْ.
ترمجة ٔإعداد :وريٌا أٔغالٌٗاُ

حديث الشهر

ذات الوشاح األصفر
مالك صقور
زواية "ذات الوشاح األخضس" للشيدة نظميةة األرةسا ....ةو زوايةة ةص
جانباً اماً من حياة الغحس الداخلية ،يف الوقت نفشه ،ليمية سبوية ت لق
ب القة اآلباء باألبناء ،فبطلة القصة ،و "سةالو" ابنةة يبيةر جةساح م،ة وز،
أم ا فسنشية األصل مل يف مسرز حبوث ،وال وقت لدي ما رو ي تمةا بابنت مةا
اليت صازت يالبة جام ية ،وعلى السغم ،من أن أم ا وأبي ا أيلقةا يةد ا ،و
يقيّدا ا ،بل هلا رامل احلسية يف أن مل ما ،اء ،والدليل على ذلك ،بدايةة
السوايةةةة ،تذ ةةةا و سةةةالو وز ةةة ،مةةةن أ ساب ةةةا ،ذرةةةوزاً وتنا ةة ًا ت بيت ةةةا،
واند ،ةوا ببيةت سةالو الفدةم ،بغسفةةه ال ةدهة ،وز .ا ةه الواسة ة ،ولوحا ةةه
الدمينة ...وأ نت سالو على نية اخلا.مة البدينةة الةيت ج لةت ةرا البيةت
السائع ي،ع بالنظافة والسائخة الررية والتناسةق والتنةاغم .الت يةر والةرو
السفيةةع ...و شةةاءا زفةةا سةةالو وزفيقا ةةا عةةن أبي ةةا وأم ةةا فاجابةةت سةةالو
حبسقةة ،فام ةةا فسنشةةية ،و مةةل يف مسرةةز حبةةوث يف البلةةد ،ومس بطةةة سرةةز
حبوث يف اخلازج ،وعند ا أعماا ردهة م مة ،و و رةدهة األعمةاا واألسةفاز،
م تمة حبضوز املؤمتسات والندوات ون،س رتب ا تخل....

ٚعٓدَا ضً٦ت عٔ أبٗٝا قايتٚ :ايد ٟطبٝب جساح ٜكضٚ ٞقت٘ يف املػايف َع
َسضااااٙق ٚقًُاااا اجتُعٓاااا يف عىًااا ١أ ٚةتااا ٢عًاااَ ٢ا٥اااد ٠طعااااّق "ناااِ اغاااتام
يٛجٛدُٖا َعاٞق أْاا قسَٚاَُٗٓ ١ااق أ ػاٛم دي اؿادٜي َاع أٚ ٟاةاد َُٓٗااق
أ عىااؼ دي اؿٓااإ ٚاٖ٫تُاااّق أٖؿاا ٛدي دف ٤ا٭ضااس٠ق أىٓاا ٢إٔ ضااع ٚايااد ٞ
ٜدٖا ايؿػري ٠ايداؾ ١٦ايٓاعُ١ق اييت هلا ضحس ؾسٜد عً ٢خاد ٟأ ٚىطاش غاعسٟق
أ ٚإٔ ضُين دي ؾدزٖا ٭َاٮ ؾادزَ ٟأ عىاس ا٭ََٛا ١ايطاُا ٟٚايار ٜ ٟضاس
ايكًٛب ..أغعس أْين أةتاج دي ذيو ٚأْ٘ ٚةد ٙميدّْ ٞبايساةٚ ١ايبٗجٚ ١ايبٗا."٤
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ٚيف ايٛقت اير ٟنإ نٌ زؾٝل ٚزؾٝكٜ ١بد ٟزأ ٜ٘مبا قايت ؾِٗ ٜاس ٕٚأْٗاا
عااٝؼ يف اؾٓااٖٚ ١اا ٫ ٞاادزٟق  ٫ٚكااٚ ِٝشْ اان يًٓعااٚ ِٝايٓعُاا ١اياايت عااٝؼ ؾٗٝاااق
ناْات ٖاَ ٞػاُ٦صَ ٠أ ةٝا ٗااق ٚناٌ ذاى ايٓعاٜ ٫ ِٝطاا ٟٚعٓادٖا جًطاَ ١اع
ٚايدٖاق ٚملط ١ةٓإ َٔ أَٗا.
ٜٚى ٍٛايٓكاؽ بِٗٓٝق عًاِٗ ٜكٓعا ٕٛضااي ٞبا ٕ ةٝا ٗاا ٚرسٚؾٗاا أؾضاٌ َأ
اؾُٝعق ةت ٢اضىس أةدِٖ دي إٔ ٜك" :ٍٛنِ أْتِ َػؿًاٜ ١اا ضااي ٞامل،ؾا١ق
ػسب ٞايعٝؼ َع عد ٠أخ ٠ٛيف غسؾٚ ١اةد٠ق ًٜ ٫بطا ٕٛاؾدٜاد د ٫يف ا٭عٝاادق
ٜٚتكااا ً ٕٛعًاا ٢ايًكُااَ ...١اأ طاابل ٜااد ٙديٗٝااا ؾٗاا ٛايؿااا٥ص بااايٓعِٝق ميسضاإٛق ٫ٚ
هااد ٕٚاأ ايااد ٚاٚ ٤ايػاارا ...٤أْااا أةااب ٚأىٓاا ٢إٔ أنااَ ٕٛهاْااوق ٚإٔ أىتااع
عسٜيت ٚأعٝؼ يف بٝت َسٜش نبٝتهِ".
ثِ ؾسخت ضٛش ٟقا" :١ً٥أْتِ ٜا َٝ٬ار املدزضا ١ايؿسْطا ١ٝؽاْٚاا ب ْٓاا
أ ٓٝا دي ٖٓاا يعكاد َا٪ىس عاجاٌ ْٓااقؼ ؾٝا٘ ةٝاا ٠ضااي ٞايبا٥طا ١ا بىاٚ ١ماٌ
َػانًٗا املطتعؿا١ٝق ٚيٓكاسز ْٚباادز ٚيٓكا ّٛبايضاػل عًاٚ ٢ايادٜٗاق َ ْٚسُٖاا
باااا،ى أعُاهلُااااا ٚايبكاااااَ ٤سٖااااْٛم دي جاْبٗاااااق ٜكَٛااااإ بتديًٝااااٗا  ٚطااااًٝتٗا
ٚدضحانٗا ٚايٜٚ،ش عٓٗا.
ٖٚهراق اْتٗ ٢اؿٛاز بم ضايٚ ٞأؾحابٗاق ٚنًاِٗ ذناٛزان ٚدْاثاان يٝطاٛا
َع ؿسؾٗا ػا ٙأًٖٗا .يف اي ّٛٝايتايٞق أبًػتِٗ دداز ٠املدزض ١أْ٘ بعد اْتٗا ٤ايعاّ
ايدزاض ٞب ضبٛع ضاٝكاّ َعطاهس ؾاٝؿ ٞيف ؾسْطاا يىا٬ب املدزضا ١ايؿسْطا١ٝق
ٚعًااَ ٢اأ ٜسٜااد ا٫غاا،اى يف املعطااهس إٔ ٜطااجٌ اةاا٘ عٓااد املػااسؾ١ق ثااِ ٜا ٞ
مبٛاؾكاا ١ا٭ٖااٌ َااع قُٝاا ١ا٫غاا،اى ٚبعااخ ايٓؿكااار ا٭خااس" ...٣ؾؿسةااٛا ٖٚاااجٛا
َٚاجٛا  ٚعاْكٛاق ضته ٕٛعىً ١ممٝصٚ ٠ممتعَٚ ١ؿٝد..."٠
عٓدَا أبًػت ضاي ٞأَٗا" :ىّٓت ي ٛإٔ أَٗا ع،ض عًا ٢اغا،انٗا َاع ٖارا
املعطااهس ...ىّٓاات إٔ عااسض عًٗٝااا َساؾكتٗااا يف زةًاا ١خاؾاا ١كاا ّٛبٗااا ا٭ضااس٠ق
يهٔ ؾدَتٗا ناْات نابري ٠٭ٕ ا٭ّ ضاسعإ َاا اْؿجاسر أضاازٜسٖا ٚٚاؾكاتق
ٚٚاؾكت َٔ دٕ إٔ عسف زأ ٟضاي ٚ ٞكـ عً ٢زغبتٗاق ٚقايت هلا َػجع:١
اا ٖٓاى ضتًتكم غايتو يٓٝا اييت ؼبو ٚضتطعد ٜٔبكسبٗاا .اْطاحبت ضاايٞ
دي غسؾتٗا ػسّ أذٜاٍ اـٝبٚ ١املساز.."٠

***
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زمبااا ٜبااد ٚيًكاااز ٨إٔ ضااًٛى ضاااي ٞغسٜباان َٚطااتٗجٓان نُااا ٖاا ٛزأ ٟزؾاقٗااا
ٚزؾٝكا ٗاق ٚيهٔ يف زأ ٟضايٞق دٕ ا٭َس عهظ ذيوق ٭ْ٘ َٔ ٚجٗاْ ١رسٖااق
أْٗااااا ؿتكااااد اؿٓااااإ َاااأ ا٭ّ ٚايعىااااـ َاااأ ا٭بق عًاااا ٢ايااااسغِق َاااأ نااااٌ
اإلَهاْٝارق ٚايرسٚف اييت أةاطاٖا بٗاٖ .را َٔ جٗ١ق َٚأ جٗا ١ثاْٝا ١ضااقت
امل٪يؿٖ ١ر ٙاملكدَ ١ن ٞعىا ٞضااي ٞاملااز ٚاؿجا١ق ناٗ ٞجاس ٚطٓٗاا ٚأباٖاا
ٚأَٗا ...بعد اْكضا ٤املعطهسق ٚدّعت ضاي ٞزؾٝكا ٗاا ٚزؾاقٗااق ٚعاادر دي بٝات
خايتٗاق قضت بعخ ايٛقتق ٚيف ؾباح  ّٜٛعىً ١ا٭ضبٛعق ةضسّر ضااي ٞبعاخ
ر ٚضاع ةا ّد إلُٖااهلِ هلاا
اؿاجٝارق ٚةؿًت عً ٢خسٜى ١يًُٓىكا١ق ٚقاد "قاسّز ض
ٚػاٌٖ ٚجٛدٖاق زنبت امل ٚ،املتٛج٘ دي مشاي ٞبازٜظ ٚخازجٗا".
ٚبعد ضري َطاؾ ١ط١ًٜٛق ةطب اـسٜى١ق ٚؾًت دي َٓىكا ١ؾكاري٠ق ايتكات
ٖٓاى ؾتٜ ً٢كـ عًْ ٢اؾ ١ٝايػازعق ؾط يت٘ عٔ بٛٝر ايػجس؟ نإ ايؿتاَ ٢آِٗ:
"أةااس ماضاا ٞبعٝاآم ٚاضااعتم ضااٛداٚ ٜٔٚغااعس أ ااس ْااازْ ٟاااعِ ٜٓطاادٍ عًاا٢
ت يا٘
نتؿٜٚ ٘ٝػى ٞجب ٘ٓٝايعايٜٚ ٞتىاٜس َاع ايٓطاِٝق قادّّ ْؿطا٘ بابتطااَ ١بسقا ض
عٓٝاٖا نٓجُتم َػعتم:
اا آْطيتق أْا ايػجس ٟناي ٛضتإ ا٭عسج.
اا أْا ضاي ٞبدز.
نإ ٖرا ايؿت ٖٛ ٢أ ٍٚغجس٬ ٟق٘ٝق ٚقد أعجبات بػدؿا٘ق ؾكاد ناإ
غابان جرابان يىٝؿان َٓىًكان ملاةانق يهٓ٘ ٜس د ٟثٝاباان ًًَٗٗا ١بايٝا١ق عٓادَا ٚؾاًٛا
خٝاّ ايػجسق غدّ عًٜ ٢دٖا َٛدعانق  ٚسنٗا زانضان ٜطابل ايسٜش .ن ْا٘ أةادان
غري َٔ ٙنإ ٜعسج  ٖٛٚميػ ٞدي جاْبٗا.
ٖٓٚاااق عٓاادَا ٚقؿاات يف باااب خُٝاا ١ا٭ّ ناابري ٠ايكااّٛق باادأر ضاااي ٞةٝااا٠
جدٜد ٠يف ك ِٝايػجس.
ةعت ؾ ٛان ىاطبٗا:
"أٜتٗااا ايؿتااا ٠ايػسٜباا١ق أ ٟزٜاااح ضاااقتو ديٓٝاااق ادخًاا ٞ٭ز ٣خىباوِ َٚااا ٖااٞ
ةاجتو؟".
دخً اتض ضاااي ٞاـُٝاا١ق ٚزأر عجااٛشان َٓحٓٝاا ١أَاااّ َٛقااد ناابري قؿااٛز يف
ا٭زضق ؾ ٘ٝقىع خػب نبري٠ق نٌ غ ٤ٞيف ٖر ٙاـ ١ُٝقارزق املٛقادق دبسٜال
ايػا ٟاملىً ٞبايطٛاد َٔ ٖباب ايٓازق ةت ٢زا٥ح ١اـ ١ُٝنس.١ٜٗ
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نااااد ْؿطاااٗا ٜتٛقاااـ ٚقاااد از عباااتق عٓااادَا َاادارض ايعجاااٛش ٜااادٖا ايعجؿاااا٤
ٚجربتٗا ٚأجًطتٗا دي جاْبٗا بايكسب َٔ ايٓازٚ .قايت هلا :ؼًُاٜ ٞاا لًٝا ١يادٟ
عٌُ َطتعجٌ ٚضسٚز .ٟؾَٗ ٞػػٛي ١بؿٓع َساِٖ ٚأدَٓٚ ١ٜٚكاٛع أعػااب د....
ٖٓاق ٚقبٌ إٔ تهًِ ضاي" :ٞدخاٌ اـُٝا ١لاع َأ ا٭٫ٚد عاسا ٠ةؿاا٠ق ايابعخ
َاآِٗق ٜٓتعااٌ أةرٜاا ١بايٝاا١ق ٚايباااق ٞةؿااا٠ق ٚثٝااابِٗ ايػاَكاا ١زثّااَُ ١صّقاا١ق ؾتٝااار
ت بٗاِ اـُٝا١ق
ٚؾتٝإ يف َثاٌ عُسٖاا ٚأؾاػس قًا٬ٝنق  ٚاٛاي دخاٛهلِ ةتا ٢غؿّا ض
َِٓٗ ا٭عاسج َٚآِٗ َا ضٔ عًكات ٜاد ٙيف زقبتا٘ َٚآِٗ ا٭عاٛز ٚا٭ةادب ٚايهطاٝش
ٚاملعؿاٛب اياسأع ٚاملبتااٛز ايٝادق دخًااٛا ٚؾاٛر ضاجٝجِٗ ميااصم ا٭عؿااب .قباااٌ
أنا ا٭٫ٚد ٜد ايطّٝدٚ ٠أؾسؽ َا بٝد ٜ٘أَاَٗا يف غسباٍ نابريق ثاِ أؾاسؽ جٛٝبا٘
يف غسباٍ آخسق ؾسخت ب٘ غػ١ْٛق ٚقد ْضجت عٓٝاٖا بايػضب:
اا ٌٖ ٖرا نٌ غ ٤ٞخْٗ ٍ٬از ط!ٌٜٛ؟"...
ٜٓت٘ املػٗدق بٌ ٜطتُس ةم جا ٤دٚز ايؿتٝار:
"ٚنااإ َااا ٚضااعٓ٘ باام ٜاادٜٗا أنثااس بهثااس ممااا ٚضااع٘ ايؿتٝااإ ..ن اٛأَ
أَاَٗا قاؾظ زجايْٚ ١ٝطاٚ ١ٝ٥ضاعار ٜد ٚأطٛاقان ٚقىعان ذٖبٝاٚ ١ؾضاٚ ..١ٝقباٌ
إٔ ىسجٛا لٝعان دخًت غاب ١يف زٜعإ ايػباب َٝٚعت٘ق ٚؼسنت مٖٛا لٝع
ايعٕٛٝق ؾُاهلا ايسا٥ع ٚؾتٓتٗا ايىاغٚ ١ٝيباضٗا ا٭ْٝل اؾدٜد ايػااةل املتُٝاصق
ٜٓطحب خًؿٗا ن َري٠ق ٜٚداٖا َثكًتإ باؿًٚ ٞأؾابعٗا َػاهٛن ١بااـٛا
ايرٖبٝا١ق ؼُااٌ قؿراَ ١ػااكك ١اؾًاد  ٫يااٜ ٕٛعاسف هلاااق زنعات أَاااّ ايعجااٛش
باة،اّق ٚض يت بؿٛر عربق  ٖٞٚكبٌّ ٜدٖا:
اا َا َس ب٘ أَ ٞايهبريْ ٠ادٜس ايّٛٝ؟
اااا ؾااريا ااٛي ٞع ادا ايٓكااٛد ٚؾسشٖااا  ٚطااجًٗٝا ثااِ ضااعٗٝا يف اؿكٝبااٚ .١ضااًُٞ
ايكىع ايرٖب ١ٝيٛايدى يٝدع َ ا ٜػااَٗٓ ٤اا عٓاد ايؿاا٥ؼ ضااْػٛز إلعااد ٠ؾاٝاغتٗا
 ٚػٝري َعاملٗا".
 َٔٚثِ َ ٞ ٜػاٗد آخاس ٖاَ ٛػاٗد ايىعااّق ٖٚاَ ٛػاٗد ٜطاتحل ايتطاجٌٝ
ٚايعسضق ةٝي جاٚ٩ا ًًَٗم بؿسح ٜتىاٜس ٕٚنسؾٛف ايرباب اير ٟػُّع قبًاِٗ
ؾٛم ا٭طعُ ١ايبازدٚ ٠اـبصق ٚاؾاىـ ايهبااز ٚاْادع بٝآِٗ ايؿاػازق ٚناْات
ايٓطاا ٠ٛنااٌ َاآٗٔ ؼُااٌ طؿااٌ باام ٜاادٜٗاق ٚعًاا ٢رٗسٖااا طؿااٌ اةتػااد اؾُٝااع
ٚأْرازِٖ تج٘ يًحطٓا ٤ايػكسا ٤ضٝؿ ١ا٭ّ ْادٜس.
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ٚبعاااد إٔ بطاااًُت ايعجاااٛش ٚدعااات اؾُاااع ايؿااااَت دي ايىعااااّق ٚبطاااسع١
نبري٠ق اَتادر ا٭ٜاد ٟايكارز ٠تٓاا ٍٚايىعااّق ؾتًتُٗا٘ ا٭ؾاٛا ٙبطاسع ١عجٝبا١ق
ٚغس ٙنبري ..نٌ ٖرا ٚضايٓ ٞرس َػد١ٖٚق  ٫ٚنٌ.
ؾىًبت ديٗٝا ايعجٛش:
اا "ٖٝاا ٜا ضٝؿيتق ّٖٝا ٜا اَيتق َدٜ ٟدى ٚنًَ ٞا بك٢ق ض ٕٛ ٝعًا٢
ايىعاّ بهاًَ٘ دِْٗ جٝاع غاسٖ ٕٛأْاإْٛٝق ٜ ٫ؿهاس ٕٚد ٫ب ْؿطاِٗ يأ ػادٟ
َا نً ٘ٓٝةت ٢ايػد".
ناْت ضاي ٞػعس باا٫مش٦صاش ٚايكاسف مماا ٜا نًٕٛق َٚأ طسٜكآ ١ااٚهلِ
ايىعاّق ٚقد ًىدت ٚجاٛدِٖ ايٛضاد١ق  ٚبًًات ثٝاابِٗ باؿطااٚ ٤اشدادر زا٥حا١
اـ ١ُٝايهس ١ٜٗاا ٜا يًكراز!!٠
طتىع ضاي ٞإٔ نٌق باٌ ناْات سٜاد إٔ ػاسب جسعاَ ١ااٚ ٤اةاد٠ق
 ٖٞٚسَ ٣اذا ؾعًٛا بعد إٔ أْٗ ٛايىعاّ:
"يكااد غاابعٛا َٚؿااٛا اؾااابعِٗق ٚؿطااٛا َ٬عكٗااِق ٚػػاا بعضااِٗ زأر
قؿااع ١ناابريَ ٠اأ ايؿداااز اادٚز بٝاآِٗ ٜػااسبَٗٓ ٕٛاااق ٚايدضااِ ايعااايل بػااؿاِٖٗ
ٜطبش ًُٜٚع عً ٢ضىش املا٤ق ٚبكاٜا طعاّ عايل عً ٢ةٛاؾٗا".
عٓد٥ر ؾهسّر ضايٞق نٝـ ميهٔ إٔ ػسبق ضتُٛر جٛعان ٚعىػان!!
بعد ذيوق عسضت ا٭ّ ْادٜس عً ٢ضاي ٞقىع ١جبٓ ١قدمياَ ١تعؿٓا١ق ٓاٚيتٗاا
ضاي ٞةٝاً٤ق يهٔ طاتىع إٔ ناٌ َٓٗاا غا٦ٝانق ؾطا يتٗا ا٭ّ ْاادٜس نابري٠
ايك:ّٛ
ااا "ٜاا غايٝاا١ق َااذا ا نًم يف بٝتااو ايارٖب ٚايؿضا١؟  ٚااتحًم بعاد طعاَااو
ايثُم بايصَسد ٚاملسجإق ٚوسضو ايؿسضإ ايػجعإ ن َريار اؾإ".
ٚبعد خىاب ط ٌٜٛدْػا ٞ٥ك ٍٛا٭ّ ْادٜس" :مٔ ٜا َٗس َٗٚ ٞجيتق ْ ناٌ
اـبااص ايٝاااابظ املػُاااٛع بااايكىسإق نىؿااا٘ َااأ أؾااٛا ٙايػااإ٬ٝق ْٚعاااٝؼ عًااا٢
اإلةطااإق ْتطاا ٍٛيف نااٌ َهااإق ٜٚؿابلسْا عًاا ٢اياارٍل عُاال اإلميااإق ٚاؾااٛع
ا٭ضااٛد ن جٓحاا ١ايػسبااإق ٚنتبااَ ٧اأ أؾعايٓااا املدصٜاا ١ناااؾسذإق طااْ،ا
اؿٝىإق ٚعٓدَا ٓٝ ٜا َا٬ى املاٛرق ْادؾٔ با ٬أنؿاإق  ٫آع  ٫ٚزواإ٫ٚ .
ٜعاسف يكبٛزْااا َهااإ  ٫ٚعٓاٛإق ْتجاا ٍٛيف ايعااا ن بٓاا ٤ايػااٝىإق ىازدْااا
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ايًعٓااارق  ٫ااٌ ْ ٫ٚهااـ عاأ اياادٚزإق ْطااسم ٚمتاااٍ عًاا ٢ايعااسب ٚايعجااِ
ٚا٭َسٜهإ".
ٖرا جصٜ ٤طري َٔ خىاب ا٭ّ ْادٜس نبري ٠ايك ّٛدي ضايٜٚ ...ٞعتكد ايكاز٨
بعد ٖرا اـىاب ايؿسٜش ٚبعد إٔ غاٖدر ضاي ٞبعٗٓٝااق دْٗاا ضاتٗسب ةاا٫نق أٚ
تاارزع عجااَ ١اااق  ٚااٛدعِٗ زاجعاا ١دي خايتٗاااق َٚاأ ثااِ دي أًٖااٗا ..يهاأ بكٝاات
ؾاَتَ ٖٞٚ ١رٖٛيٚ ١ن ٕ َا طُع٘ ضسب َٔ اـٝاٍ...
ٚبعد نٌ ٖر ٙاملكدَا١ق ٚبعاد ناٌ ٖار ٙايؿاساةٚ ١بعاد ناٌ ٖارا ايعاسض
املكٝت ٚايهسٜ٘ق ط ٍ ا٭ّ ْادٜس ضايَ ٞاذا سٜد َٔ ايػجس؟ ٚملاذا جا٤ر ديِٗٝ؟
ٌٖ أجاٖا أةدِٖ؟ أ .ٚأ" :.ٚأؾدقٝين ايك ٍٛةت ٫ ٢ػًيب يٓا املتاعب".
يهٔ ضاي ٞأجابتٗا بهٌ ٖد٤ٚق باةَٚ ١ىُ:١ٓ٦
اٯٕق ةإ دٚز ٟباإلجاب:١
"أَااا ٞايهااابريْ ٠اااادٜسق ٜهاااسٖين أ ٚىااادعين أَ ٟااأ ؾتٝاااإ ايػجاااسق
ند ٫ ٟؽػ ٞغ٦ٝانق يكاد ج٦ات دياٝهِ باتزاد ٚ ٞزغابيت ٚعأ ضاابل ؿاُِٝ
ٚبٛعٞق ٚعثت عٓهِ بٓؿطٞق ٚيطت ضعٝؿ ٫ٚ ١غسَّ ٠ػسز بٗااق أزجاٚ ٛأىٓا٢
إٔ كبً ْٞٛنؿسد َٓهِق ٚيف اٜتهِق أزغاب إٔ أعاٝؼ بٝآهِ َٚعهاِق
ٚنُا عٝػٕٛق يأ أعا،ض أ ٚاةات،ق ٚيهأ ناٌ َاا أىٓااٚ ٙأطُاش ديٝا٘ إٔ ٫
ٜعااسف أةاااد بٛجاااٛدَ ٟعهاااِق ج٦اااتهِ أْػاااد ا٭ْاااظ ٚا٭َااأ ٚا٭َاااإ ٚا٭ٖاااٌ
ايىٝااابمق ٚاؿسٜااا ١ايػاضاااعٚ ١ايساةاااٚ ١ايتحًاااٌ َااأ قٝاااٛد اؿضااااز ٠ايصا٥ؿااا١
ٚاجملاااَ٬ر ايهاذبااٚ ١ايتًُاال املكٝاات ٚايػٓااٚ ٢املاااٍ .دذا ضااً٦تِ عااين ؾ ا زج ٛإٔ
تهتُٛا عً ٢أَسٟق ٚأٜ ٫ؿٌ خا ٟ٭ ٟنإق ٚاعتاٚا أْين ابٓاتهِ ٚٚاةاد٠
َٓهِ".
ٚةا٫نق ؾادّقتٗا نابري ٠ايكا ّٛا٭ّ ْاادٜسق ٚأضااؾت" :ةٝاي ٜٛ ٫جاد اؿاب
ٜػٝب ايؿسحق ٖرا عًَ ٢ا اعتكد دؾعو دي اهلسب م ٛخٝآَا".
ٚىّٓت ا٭ّ ْادٜس إٔ ٜه ٕٛقد ّٚضاي ٞدي ِٗٝؾا ٍ خاري عًا ٢ايػجاسق ٚقايات
هل اٜ" :ا ةً٠ٛق أٜتٗا ايباةث ١عأ ايػاكاٚ ٤ايارٍ ٚايؿكاسق يكاد ٚؾاًت دي َبتػااىق
ضٓكاةو اـبص ْٚؿدٜو بايدّ".
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 َٔٚا٭ُٖ ١ٝمبهإ َتابع ١اؿٛاز بم نبري ٠ايك ّٛا٭ّ ْادٜس ٚضايٞق اييت
زدّر عً ٢ا٭ّ قا" :١ً٥عسؾت ٚأدزنتق  ٫صٜد ٟأنثسق َُٗا ناْات ةٝاا هِ
ؾعب ١ؾط عٝؼ بٓٝهِ نٛاةادَ ٠آهِق ٚضا ؼٌُ ٚاؾاا ٚأنااؾش َاثًهِ.
أعتكد إٔ نًُا و املٓتكا ٠ايٛاعٚ ١ٝاؿه ١ُٝأضا٤ر عامل ٞمبا ٜهؿ َٔ ٞايٓٛز
اير ٟأضعٚ ٢أطُش دي.٘ٝ
 ٚسدّ ا٭ّ عًٗٝا قا:١ً٥
ااا دٜٝا٘ق نُااا ػاا٥مق اياارْب ذْباوق عًا ٢نااٌ ةااٍ ٖاارا اختٝاازىق ٚقااد
دخًتِ خُٝيت َطتجري٠ق ٜ ٫ٚه ٕٛي ٞد ٫دجاز و ٚقبٛيو  ٚاٜتاو نؿاسد َأ
ايكبٜ ...١ًٝا نٓص ٟايثُمق از اةٗ ٫ٚ ٞتُٞق ضسى يف ب٦س عُٝل".
َػٗد آخسق َٔ ةٝا ٠ايػجسق ٫ؾت يْ٬تباَ ٖٛٚ ٙػٗد ايىباباٚ ١نٝاـ اتِ
َعاؾ ١املسض َٔ ٢قبٌ نبري ٠ايك ّٛا٭ّ ْادٜسق ؾبعد ةدٜثٗا ا٭خاري َاع ضاايٞق
ْادر ب عً ٢ؾٗ ٛا اـػٔ :أةضسٕ ا٭٫ٚد املسض٢ق بعد إٔ ت املطاَري عًا٢
ايٓاز ةت ٢ا اسر َأ أجاٌ ايهاٚ .ّٞدخاٌ يؿٝاـ َأ ا٭٫ٚد ايػااةبمق بعضاِٗ
زضع يف أةضإ أَٗا ِٗق ناْت ػطلِٗ َ ٚس ؾتا إ ُٖاا ؾاريا ٚشٜتاا يتكىاسإ
يف آذاِْٗ ٚأْٛؾِٗ ٚعِْٗٛٝق بعضاِٗ وتااجِدي ادي ٌٝبىأ َاع ايصٜاتق ٚبعضاِٗ
ضااُد هلااِ جااسٚةِٗق  ٚاادخٌ دؾاابعٗا يف ةًااٛم َاأ ٜػااهَ ٕٛاأ ايتٗاااب ايًااٛش
يتؿك ٧يٛشِٖ املتكٝح١ق  ٚؿجس خساجار جًٛدِٖق  ٚدٖٔ  ٚكػس ؾكاعاار جادزٟ
املاااٚ ٤ايىؿااشق  ٚكسةااار زٚ٩ضااِٗق ثااِ تٗ ٝا يعًُٝااار ايهااٜ ٞطاااعدٖا زجاإ٬
قٜٛإ يتثبٝت املسٜخق ؾته ٟٛأعًا ٢املعاد٠ق أ ٚايؿادزق أ ٚخًاـ اإلذٕق ةطاب
ا٭عااساضق َٚاأ ثااِ تؿااسؽ يؿحااـ اؿٛاَااٌق  ٚك ادّز شَاأ ٚضااعٗٔق ٚيف ايٓٗاٜاا١
دعو ٜدٜٗا بسَاد املٛقدق ثِ ػطٌ ٜدٜٗاق  ٚػسب ايػا."ٟ
ٓ ٚظ امل٪يؿ ١أةا ٤أؾساد ك ِٝايػجس اير ٟؾا ر ديٝا٘ ضاايٞق ؾبعاد إٔ
اْتٗت نبري ٠ايك ّٛا٭ّ ْاادٜس َأ ؾحٛؾاٗا ايىبٝا١ق َٚعاؾاَ ١أ اضاتىاعت إٔ
عاؾاا٘ق ْااادر ايػااباب :دٜااسادق نااايٛق ضاااْػٛزق غاضاابازق ٜٛبٝااوق َٝهااٛعق
ضااتإق بًٝهاااق ضااٝيبق َاا،ٝاؽق َ٫ااٝؼق ؾاارياق شٜتاااق أٚيٝاااعق دٚغااهاق
ٜٛبٝاوق ٖاااْٛؽق ٜاااْػٞق جااٟق آٜااٛؽق َصاؾااس ٚزاغاا ٛااا ٖٚااسع ٖاا ٤٫٪لٝعاانق
ًَاابم ْاادا ٤ا٭ّ ْااادٜسق بعضااِٗ وُااٌ آ٫ر َٛضااٝك١ٝق ٚبعضااِٗ وُااٌ طباا٫ٛنق
ٚدؾٛؾانق َٚصاَريق ٚؾٓجانق ٚزباب١ق...
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عٓد٥ر قاٍ َصاؾس ايعجٛش املكٛق َٔ ٧بم أضٓاْ٘ املٗ ١٥،اييت
بعخ اؾرٚز ايتايؿ:١

ٜبل َٓٗا د٫

"اا ٖٝا ٜا غابابق يٓطاٗس  ٚاسح ْٓٚطا ٢ايكٗاس ٚايتعاب َٚاساز ٠ا٭ٜااّق ٚضا٤ٛ
ا٭ةٛاٍق ٚذٍ ا٭ضٝادق يكد جؿت قًٛبٓا ٚنًتض ...د....
ٖٚهرا بدأر ايطاٗس٠ق ؾاْطاابت أْػااّ ايٓااٟق ٚاْضاِ ْااؾذ ايصَاسق ٚقاازع
ايىبٌق ٚزاؾكتِٗ ؾريا ٓكس عًَ ٢صٖسٖا اؾُ ٌٝاملػٓػٌ بايكىع ايٓكد ١ٜاملعدْ١ٝ
اياايت تؿااادّ  ٚاسّٕ َااع ةسناا ١جطااُٗا ْ٬َٝٚاا٘ق ٚزاةاات ٓكااس عًٝاا٘ ب ؾااابعٗا
ايى ١ًٜٛاملسْ ١بسغاق١ق نريو بدأر بًٝها ت٬عب بايؿٓ ،اير ٟثبتتا٘ بتبٗاَٗاا
ٚأؾبعٗا ايٛضلق ٚزاةت تُا ٌٜأَاّ أٚيٝااع اؿاداد ٖٚاٜ ٛآؿذ بايػاباب ١بهاٌ
بساعاا١ق ٚاغااتبهت ا٭ٜاااد ٟيف ةبااٌ ايدبهاا١ق ؾتااا ٠ىطااو بٝااد غااابق ٚغاااب
ميطو بٝد ؾتا٠ق ؾتاٚ ٠غابق غاب ٚؾتا٠ق ٚنإ ٜاْػ ٞعً ٢زأع ةباٌ ايدبها١
ٜكٛد زقـ ايدبه ١بااعٚ ١زغاق١ق ٜتًٛق ٜٓدؿخ ةتَ٬ٜ ٢ظ ا٭زضق ثِ ٜكؿص
َس ؿعان نىا٥س نبري.
ناااْٛا جٛقاا ١ناًَااَ ١تجاْطاا١ق عااصفق  ٚػااينق ااسقـق ٜكسعاا ٕٛا٭زض
غىٛار ق١ٜٛق ٜتُإًٜٛق ٜٗتصٕٚق ٚأٜادَ ِٜٗتػاابه١ق ٚأؾاٛار أغااْ ِٗٝعايٝا١
س ؿعق ٚؼًل بعٝدانق ةت ٢ت٬غ ٢يف ايبعٝد ؾٛم ا٭ةٝا ٤ايطهٓ ١ٝايبعٝد...٠
ناْاات ضاااي َ ٞا خٛذ ٠بٗاارا املػااٗد اياار ٟااس يف ةٝا ٗااا َثًاا٘ق ناْاات
َبتٗج١ق َٓدٖػ١ق َعجب ١غؿتِٗق ٚزغاقتِٗق ٚؾساد ٠زقؿا ِٗ ٚجٛد ٠عصؾِٗق
ٚغٓا ِٗ٥اؾُاع ٞاملتٓاغِ ٚاملٓطجِ نػٓا ٤غدـ ٚاةد .ناْات ؿاؿل بطاسٚز
َع املتؿسجم ة ٍٛاملسضش بدا٥س ٠نبري ٠ة ٍٛةًك ١ايدبه .١عٓد٥ر يهص ٗا ا٭ّ
ايهبري ٠بًىـ:
"قااٜ َٞٛااا ةًاا٠ٛق جسبااُٖ ٞتااو يٓػاااٖد ق ادّى اؾُٝااٌ املّٝاااع ايٓبٝااٌ ٜتثٓاا٢
ٜٚتُاٜاااٌ بًْٛٝااا١ق ٖٝاااا قااا َٞٛغاااازن ٫ ٞؽجًاااٞق ضاااتتعًُم ؾٓااا ٕٛايػجاااسق
ٚزقؿا ِٗ ٚغٓا ِٗ٥بطسعٚ ...١عٓدَا قاَت ٖسع ايػباب ديٗٝاق ًكؿٖٛاا ٚزؾعٖٛاا
عاأ ا٭زض نصْبكاا ١بٝضااا ٤ن ا ِْٗ ٜٓترااس ٕٚهلاااق ٚضااعٛا ضاااي ٞيف املٓتؿااـ
نً٪ي ٠٪ايعكد ايؿسٜد.
عٓاادٖا اشداد اؿُاااع بٛجٛدٖااا بٝاآِٗق ٚعاا ٬ايػٓااا٤ق ٚيعًعاات ايصغازٜاادق
ٚاز ؿعت ايؿٝحار ايىسب.١
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ناْت ضٗسَ ٠ا ع ١جدانق ىٓت ضاي ٞإٔ ٓ ٫تٗ.ٞ
يهااٌ يهااٌ ضااٗسْٗ ٠اٜاا١ق ؾ يكاات ا٭ّ ايهاابري ٠ؼٝاا ١املطااا٤ق  ٚبعٗااا ابٓٗااا
أٚزٜإ بتح ١ٝمماثً١ق ٚيف ؿرٚ ١اةاد٠ق اختؿا ٢اؾُٝاعق ابتًعاتِٗ خٝااَِٗ ٚةاٌّ
ايطهْٚ .ٕٛاَٛا...
يهٔ ضاي ٞطتىع ايّٓٛق أَضت ي ١ًٝزٖٝب١ق ؾُا إٔ ٚضعت زأضٗا عً٢
ايٛضاد ٠ةتٖ ٢التٗا اؿػسارق ٚايبعٛض بػساضا١ق  ٚطاتىع اٜاٜ ١ادٜٗا
ٚٚجٗٗاق ٖرا باإلضاؾ ١دي طٓم ايبعٛض يف أذْٗٝا ب شٜص ٜدَّس ا٭عؿابق ٚؾاٛم
ذيوق غدري غسٜهتٗا بايؿساؽ  ٚكًبٗاق  ٚػس ٩عً ٢املػادز ٠خٛؾان إٔ ٓاصع،
ا٭ّ ْادٜسق  ٚثري غضبٗا...
ٚيهاأ َااا إٔ ٫ح ايؿجااسق ٚغاابع ايبعااٛض َاأ دَٗاااق ةتاا ٢باادأر جحاؾااٌ
ايرباب ايىٓاْ ١املًحاة ١تجُٗس ة ٍٛؾِ ا٭ّ ايسطاب املؿتاٛحٚ ..نًُاا ْػّات٘ طااز
يٝعٛد دي ضٝؿتٗا ظاْبٗا اييت ٖ ٞضايٞق نإ غاعٛز ضاايٜٛ ٫ ٞؾاـ ااا غاعٛز
َكٝتق أيِٝق نس ٜ٘اضتٛي عًٗٝاَ ....ع ذيو ؾار  ٚابعت...
يف ؾباح اي ّٛٝايتاي ٞؾٛج٦ت ضاي ٞعٓدَا خسجت كض ٞةاجتٗاا إٔ ايػجاس
يٝظ يد ِٜٗاَار ٜ ٫ٚعسؾْٗٛا ...ؾايىبٝع ١ؾطٝحٚ ١اـ ٤٬نبري...
يهأ ناإ املداٜ ِٝعاا ،باؿسنا١ق ٚايضاج،ٝق ْٚػاااا ٫ؾات َأ اؾُٝااع
ؾايسجاٍ أغعًٛا ايٓاز ن ٞوُّٛا اؿدٜادق ٚبعاد إٔ وُّاس ؾاازٚا ٜتٓااٚب ٕٛعًا٢
طسق٘ق ٜٚػهً ْ٘ٛبًَٗٚ ١ْٛٝاز٠ق ن ْ٘ عجْ ١ٓٝاز ١ٜساَ ٤سْ١ق ٜؿٓعَٗٓ ٕٛا
ايكاادٚزق ٚاجملااازفق ٚايؿااٚ٪عق ٚةاارٚار يًدٝااٌق ٚبساَٝااٌق ٚأبااازٜلق ٚاقُاااعق
ٚيٛاشّ اؿساث١ق ٚايبطتٓ١ق ٚاؿدا٥لٜ َٔ َِٗٓٚ ....ااع بؿآع املٓاخاٌ ٚايػسابٝاٌق
ٜ َٔ َِٗٓٚؿٓع َٔ جًٛد املاعص يًحداد( ٜٔايهري)ٜ َٔ َِٗٓٚ ...ؿآع َأ عرااّ
اؿٛٝاْار ٚأخػاب قاض ١ٝا٭َػاا ايرٜ ٜٔتكٓ ٕٛطٓٗٓٝا بدقٚ ١بساع...١
ٖااارا باإلضااااؾ ١دي ؾااآاع ١ا٭ضااآإ ً ٚبٝطاااٗا بايااارٖب أ ٚايؿضاااَٚ .١ااآِٗ
كتـ باايبٝىس ٠وار ٕٚايبػااٍ ٚاـٝاٌ ٚاؿُاري يًؿ٬ةامٚ ...بعاخ َآِٗ ٜعُاٌ
بايؿٝاغٚ ١غػٌ ايؿض ٚ ١ىعُٗٝا بايرٖبق  ٚصٜٗٓٝا با٭ةجاز ايثُ.١ٓٝ
أَا ا٭ّ ايهبري ٠ؾهاْت ػًظ بٛقازق ًـ زأضٗا بعؿابَ ١كؿابٚ ١بٝادٖا
َػصٍ ػصٍ ب٘ بااع ١اـٛٝا ايؿٛؾ َٔٚ ....١ٝثِ زاةت ؼخ ايسجاٍ عً ٢ايعٌُ
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َ ٬اأ زجاااٍ
قاً٥اا ..." :١أز يف ةٝااا  ٞزجااا ن ٫يف ايعااا أنطااٌ ٚأنثااس ااٛان ن
ايػجاااسق َتااا ٢تدًؿاااَ ٕٛااأ ٖااار ٙايعااااد ٠ايكبٝحااا١ق دْهاااِ ٓتراااس ٕٚايٓطاااا٤
يٝىعُٓهِ ٜٚهطٓٝهِ ٚأْتِ ْٝاّ يف اـٝاّ" اا
بعااد إٔ ذٖااب ايسجاااٍ دي أعُاااهلِق نااإ عًاا ٢ايٓطاا ٠ٛإٔ تااٛشعٔ أٜضاان يف
املد١ٜٓق نٌ ٖراق ٚضاي ٞغازد ٠ؿهس عٝا ِٗ اؿاؾً ١بايعٌُ ٚايتعب ٚايػاكا٤
ٚايؿااعٛبار اياايت  ٫ؼتُااٌٚ ...ةعاات ا٭ّ ايهاابريٓ ٠ادٜٗااا باةٗاااق ؾسنضاات
مٖٛا ٚٚقؿت أَاَٗا ب دب ٚاة،اّق ٚعٓٝاٖا ٓراسإ دي ا٭زض .قايات هلاا ا٭ّ:
"أٚزٜااإ ابااين ضااًٝبِظ يااو ضاآم باياارٖب يتبااد ٜٔغجسٜااَ ١ثًٓااا  ٚااصداد ٜٔلااا٫ن..
 ٚطسةم َع ايػجسٜار يف ايػٛازع ٚاؿدا٥ل  ٚىسقم ا٭بٛاب".
يهٔ ضاي ٞاْدٖػت َتطاٚ :١ً٥يهٔ أْا  ٫أعسف نٝـ أضسح؟ َ ٫ٚا ٖاٛ
ايعُااٌ اياار ٟض ا ق ّٛباا٘؟ أْااا  ٫أعاا،ض ٚأزغااب يف َااساؾكتٗٔق ٚيهاأ  ٫أعااسف
نٝـ؟
أجابتٗا ا٭ّ ايعجٛش :اي ّٛٝدزٜب ٜا غايٝا١ق فاسد ادزٜبق ةتا ٢تعًُاَ ٞاا
عًُٓٝاا٘ ؾُٝااا بعاادق ايٝاا ّٛغااازن ٞبايػااحاذٚ ٠طًااب اؿطاآار بتؿاااح  ٚضّااسع
ٚبهاٚ ٤يٝظ بًىـ ٚخجٌ".
ٚبعااد إٔ قااسأر ا٭ّ ايهاابري ٠عًاا ٢ضاااي ٞدزض اان بايتطّااٚ ٍٛايػااحاذ٠ق أَااسر
ت هلاا بصْااز
بتػٝري َ٬بطٗاق ؾ يبطتٗا ؾريا ؾطاتاْ نا ؾضؿاضا نا ؾاا ش ايًإٛق ٚةصَا ض
أخضسق  َٔٚثِ يىدٛا ٚجٗٗا بطداّ ٚغحاز أضٛد ن ٞؽؿ ٞبٝاضاٗا اؿًاٝيب
اؾُ ...ٌٝثِ جعًٖٛا ٓتعٌ ةرا٬ًَٗٗ ً٤ن ةت ٢نٌ ؾسد ٠بًٚ ٕٛغهٌ.
ٖٚهراق أؾبحت ضاي ٞػب٘ ايػجسٜارٚ .اؾىحبٖٛا َعِٗق َٚا إٔ ٚؾٌ
ايؿتٝإ ٚايؿتٝار َٔ ذ ٟٚايعاٖار املُؿٓع ١دي املد١ٜٓق ةتاٛ ٢شعاٛا عًاْٛ ٢اؾاٞ
ايىسمق ٚأبٛاب املتاجس ايهبريٚ ٠ايهٓا٥ظ.
ايؿػريار َٓٗٔ ميددٕ أٜدٜٚ ٜٔٗىًي بتؿاح َع ايدعاٚ ٤ا٫ضتجداٚ ٤غاسح
ةاهلٔ ايبا٥ظ .بعد ذيو ٜؿعدٕ اؿااؾ٬ر املهترا١ق ٖٓٚاا رٗاس ايااعاٚ ١خؿا١
ايٝااد بايٓػااٌٚ .بعااد إٔ ٜٓااتٗم َاأ ٖاار ٙاملُٗاا ١ايؿااعبٚ ١اـىااس ...٠ىااسجٔ َاأ
جٛٝبٗٔ ايٛدع ٚايؿدف ٚايكٛاقع ايهبريٚ ٠ايؿػري٠ق ٚهًطأ يف أَاانٔ ًَؿتا١
عًْ ٢اؾ ١ ٝايػاازع أ ٚيف اؿادا٥لق ٜٓاادَ ٜٔأ أجاٌ نػاـ ايىاايع ٚاملطاتكبٌق
ٚجًب اؿظ.
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ٖاارا املػااٗدق َػااٗد َعااسٚف َاأ قبااٌ اؾُٝااعق يهاأ ضاااي ٞؾٛج٦اات بٗاارٙ
ا٭عُاٍق ؾٗٔ هدٕ ٖر ٙا٭عُاٍ َطًَٚ ١ٝؿٝادٖٚ ٠ارا ٖا ٛعًُاِٗ ٚيهأ ضاايٞ
َٚ ٬عٝباااانق ٚإٔ عًٗٝاااا إٔ تدًااا ٢عااأ ناٜاٗ٥اااا
َ ٬تعبااا نا ٚكجااا ن
ٚجد ااا٘ عُااا ن
ٚنساَتٗاااق  ٚتٓهااس ي،بٝتٗااا ٚأخ٬قٗااا .ؾؿاا ٞايٝاا ّٛا٭ ٍٚعسضاات يهاا ّ٬غااري
٥٫لق َعٝابق ؾٝا٘ قطا٠ٛق ً ٚكات يهُاار ٚؾاؿعار باؿكا٥اب ايٓطاا١ٝ٥ق نُاا
زنًٗا غاب عراَ ٘٥ع غت ١ُٝآملتٗاا ٚأبهتٗاا ..أَاا ايار ٟعاربٗا أنثاسق ٚأثكاٌ
ضااُريٖا ؾٗاا ٛايطااسقٚ ١ايٓػااٌٖٚ ...اارا عااد عًاا ٢ممتًهااار اٯخااس ..ٜٔؾساةاات
بهَ ٞعاْا ٗاق ٚيطإ ةاهلا ٜك:ٍٛ
"ٜا دهلٞق ٜا دهلٞق ملاذا؟ يكد قُٔ اي ّٛٝب يـ اق ٚ ١اقا ١د ٕٚإٔ ٜاس عؼ
هلاأ جؿاأق دٕ ايتؿااسف اياارٜ ٟكُاأ باا٘ َػاام ٚكاصة ٚاي،بٝاا ١ايطااًَ .١ُٝااا اياارٟ
ٜدؾع ايػجس دي ايٓػٌ ٚا٫ةتٝااٍ ٖٚاِ ايكاادز ٕٚعًا ٢ايهطاب اؿاٍ٬ق ٚيادِٜٗ
أعُاهلِ ايػسٜؿَٗٚ َِٗٓٗٚ ١اازا ِٖٗ ...اٌ ٜؿتكاس ٕٚيً،بٝاٚ ١يهاٌ ايكاٚ ِٝاملعااٜري
ا٭خ٬ق١ٝ؟ ٚؽتِ قا ٫" :١ً٥أدزٟق دْ ٞةدٜث ١ايعٗد ب."ِٗٓٝ
َع ذيوق ػادزِٖق باٌ بكٝات َؿّاس ٠عًا ٢ايعاٝؼ َعٗاِٖٚ ...اٞق يف ٖارٙ
اؿاااٍق َاأ ٚجااع قاادَٗٝاق ْٝ ٚااب ضااُريٖاق ؿكٗااا ايؿتاا ٢ن اايٖٚ ٛااٜ ٛؿااؿس
ٜٗٚتـ باةٗاق ناإ ٜضاحو ٜٚكٗكا٘ق ؾايتؿتات باضاتٝا ٤ديٝا٘ق ؾٛجادر أَاَٗاا
ؾتاا ٢أنتااع ميطااو عًباا ١ةدٜدٜاا ١ؾاادٜٚ ١٥عااسج يف َػااٝت٘ق ؾاْدٖػاات يسٜ٩تاا٘ق
ؾطبكٗاق ٚن ْ٘ عسف َا ٜدٚز يف زأضٗاق قاٍ هلا بهٌ ؾسح ٚضسٚز ٚاْدؾاع:
" ٫طتػسب ٞأٜتٗا ايػجس ١ٜايؿا ٓا ١ايعسجاا ٤عالق قاد اسٜٓين غادان نطاٝحان
أشةـ عًا ٢قؿااٟق أ ٚأعُا ٢كاٛدْ ٞعؿاا أ ٚنًابٚ .ؾسقاع ضاحه ١فًجًا١ق
ٜ ٖٛٚكٖ :ٍٛرا ايار ٟسٜٓا٘ نًا٘ مماا ؽسجا٘ عٝااد ٠ايعاِ دزاغاَ ٛأ ؾٓا ٕٛؾآع
ايعاٖار املتكٓ ١اييت  ٫هػـق  ٫طتػسب ٫ٚ ٞتطسعٞق قاد ًٜحكاو ايادٚز دذا
اضااىس ِٗ اؿاجاا ١يااو .نُااا ؾاآعٛا َٓ او ايٝاا ّٛغجسٜاا ١با٥طاا ١ةاؾٝااَ ١اادَا٠
ايكدَم ت بل ةراٖ٤ا نُحؿرآٝ ١ا١ق قاد ٜؿآعَٓ ٕٛاو ؾتاا ٠ذار عاٖاار...
ٖرا أ ٍٚايسقـ".
ٚعً ٢ايسغِ َٔ نٌ ٖراق

ػادزِٖق ٚبكٝت َؿّس ٠عً ٢ايعٝؼ َعِٗ.

ٚةاٚيت إٔ عًُٗٔ ايٓراؾاٚ ١ا٫ضاتحُاّ ٚغطاٌ ايٝاد ٜٔقباٌ ايىعااّ ٚبعادٙق
ٚعاأ ةطاأ املعاًَاا ١اؿطاآٚ ١ا٫ةاا،اّ ٚايااتهًِ بؿااٛر َاآدؿخ ا ...باادٚزٖٔ
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ةاٚئ عًُٗٝا خؿ ١ايٝد يهٔ زؾضتٗاق ٚعًُٓٗا ايسقـ ...بعد ذيو جعًات عاددان
َٔ أ٫ٚد ايػجس ٜتعًُ ٕٛايكاساٚ ٠٤ايهتاباٚ ١اؿطاابق عًُاٛا بٝطاسق ؾٗاِ َ٫عاٛ
ايرنا.٤
بعد ذيوق ػسأر ضايٚ ٞدعت ي ّٛٝطٛع ٞيًؿباٜا ٚايػبابق ٚأقااَٛا ؾاؿان
ط٬ٜٛن َٔ اؿُاَار ؾٛقٗا خصاْار املا ٤ي٬ضتحُاّ.
ٚبعد ٚقت قؿاري َأ دقاَا ١ضااي ٞيف كا ِٝايػجاسق ٚبعاد إٔ عسؾات عًاِٗٝ
ٚعًااا ٢كايٝااادِٖق ٚأعُااااهلِق ٚأعاااساؾِٗ ايااايت عجبٗااااق ٓ ٚطاااجِ َعٗااااق
ض يتٗا ا٭ّ ايهبري َٔ ٠جدٜد َاا ايار ٟدؾعٗاا دياِٗٝق ؾاٛاقعِٗ َاسّ ٚقاضاٖٚ ٞاٌ
ٖ ٞقًُت ٚأةبت ايعٝؼ َعِٗ؟
ػٝب ضاي ٞبؿدم ٚبسا:٠٤
اا "يكد ًًَت َٔ ةٝا ٠ايٛةدٚ ٠اإلُٖاٍق ٚأ ٛم دي ايعٝؼ بم أٖاٌ ٚأؾادقا٤
بساةااٚ ١ةسٜااٚ ١أيؿاا١ق ٚإٔ أنطااب عٝػاا ٞبٓؿطاا ..ٞدْااين  ٫أؾهااس يف ايعااٛد ٠دي
أًٖ ٞأبدان َُٗا نًؿين ذيو َٔ ٔ َٚػك."١
 ٚك ٍٛهلا ا٭ّ ايعجٛش:
اا أّ أْو ٖسبت َٔ قٛٝد ا٭ٌٖ؟
ٚػٝب ضاي:ٞ
"أٜاأ ٖااِ َااين ةتااٜ ٢كٝاادْٞٚق نٓاات أىٓاا٢ق دْااين ضااج ١ٓٝايبٝاات ٚجًٝطاا١
ايٛةد."٠
 ٚط هلا ايعجٛش مبهس:
"اا ملاذا اخ،ر ايػجس بايتحدٜد؟
اااا ببطاااط١ق ٭ْااين ةعاات ٚقااسأر  ٚكؿااٝت ٚض ا يت .يااراق أدزناات عٓاادَا
قااسزر ايبعااد عاآِٗق دْٗااِ ضااٝجدْٚين أُٜٓااا ٛجٗاات .ؾااايبٛيٝظ بٛضااا ً٘٥ايرنٝاا١
ٚأدٚا ٘ املتىٛزٜ ٫ ٠عجص ٙدهاد ٟبٝطس ٚضٗٛي١ق ٚضاسع١ق ٚضُٝطاه ٕٛباَ ٞأ
أْ ٞيريجع ْٞٛنُا نٓتٚ .بٓٝهِ ض ن ٕٛب َإ أنثس َٔ أَ ٟهإ آخس يف
ايعا ق ٚئ ٜٗتدٚا ديٞا ٖٓاٚ ..مما عسؾت٘  ٚندر َٓ٘ق أْ٘ يٝظ يًػجس قٝاٛد يف
ايطاااج٬ر املدْٝااا١ق ٜٖٛ ٫ٚاااار َطاااجًٜ ١عسؾااا ٕٛبٗااااق  ٫ٚأةاااد ٜعاااسف عاااددِٖ
ٚأةاِٗ٥ق ٚيٝظ يد ِٜٗبؿُار ٭ؾابعِٗٚ .دِْٗ عابس ٚضب ٌٝيف أ ٟبًدق  ٫ػًل
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بٛجِٗٗ ةادٚد  ٫ٚكٝادِٖ قٝاٛدق ٜتٓكًاٜٚ ٕٛبكا ٕٛيف املهاإق ايارٜ ٟسغبا ٕٛيف
ايبكا ٤ؾ٘ٝق ٜٚسةً ٕٛعٓ٘ َت ٢غاٚ٩ا"...
َػٗد آخس ٫بد َٔ ايٛقٛف عٓدٙق َٖ ٛػٗد ٛقٝـ ايبٓار يف املدؿسق بعاد
ةادثااْ ١ػااٌ .ؾكااد َ ادّر (٫يااٜ )ٞاادٖا يف جٝااب َعىااـ زانااب غاااب بااد ٚعًٝاا٘
ظ بٗا ٚأطبل ٜد ٙايك ١ٜٛعًٜ ٢ادٖا بطاسع١ق ٖٚا ٞكابخ عًا٢
ع ِ٥٬ايػٓ٢ق ؾ ة ّ
قًُ٘ق ؾٗصٖا ٖٚصّٖا بعٓـق  َٔٚثِ ؾاز ٖسج َٚاسج ٚضاباب ٚغاتا ِ٥يف اؿاؾًا.١
ؾ ٚقـ ايطا٥ل اؿاؾًا١ق ٚأْاصهلِٖ .سبات بعاخ ايؿتٝاارق ٚبكاَ ٞاع ايػااب ثا٬
َٓٗٔ ٚضاي َٔ ٞبٝآٗٔق ضااقٗٔ غاسط ٞا ىا ١دي أقاسب كؿاسق ٖٓٚااى جاس٣
ؼكٝلق ٚأةطّت ضاي ٞبايرٍق يهٔ يف ايٓٗاٜا١ق أطًال ضاساةٗٔ .يهأ غاو يف
ٚجٛد ضاي ٞب .ٔٗٓٝمما جعٌ أٚزٜاإ دؾعٗاا دي ا٭َااّ ٚؾاؿعٗا عًا ٢قؿاٖاا" ..يكاد
جًبت يٓا ايػبْٗٚ ١كُ ٤٫٪ٖ ١امل٬عم املتعايم.
دثااس ٖاار ٙاؿادثاا١ق اعىاات ا٭ّ ايهاابري ٠ا٭َااس بايسةٝااٌ ايطااسٜعَ ..اأ أجااٌ
ايٛؾااا ٤بايعٗااد اياار ٟقىعتاا٘ يطااايٜ ٞاا ّٛاضااتجازر بٗااا ٚدخًاات خُٝتٗاااق ٚايٛعااد
عُاٜتٗاق ٚنتُإ ضس ٚجٛدٖا عٓدِٖ.
زةًٛا بعٝدانق ػاٚشٚا اؿدٚدق ٛ ٚاي ٞزة ًِٗٝاملتٛاؾاٌ ةتاٚ ٢ؾاًٛا ايادٜاز
اي،نٚ .١ٝطابت هلِ اإلقآَٖ ١اى دي ْٗا ١ٜايسبٝع ٚبدا ١ٜايؿٝـ.
أةطاات ضاااي ٞباياارْب ؾُاأ أجًااٗا اااا نااٌ ٖاار ٙاملعاْااا٠ق ٚزنااٛب املداااطسق
ً ٚك ٞعٛاؾـ اـسابق ٚاـٛض يف ايٛةٌق  ٚػسد ايكب١ًٝق ٚؾهسر إٔ ؾٗ٥ٛاا
دياا ِٗٝنااإ ًبٝاا ١يٓااص ٠ٚطا٥ػااٚ ١زغباا ١كاااٚ ...٤بعااد ايطااؿس ايىٜٛااٌق ٚاي،ةاااٍ
املطتُسق ٚذار ّٜٛق قاٍ هلا نااي :ٛضاايٞق ضاايٖ ٞاٌ ةعات؟ ٖاٌ ةعات إٔ ا٭ّ
ايهاابري ٠زغااحت عػااس غاابإ يًااصٚاج يف ٖاارا ايعاااّ ٚأْااا َاأ بٝاآِٗق سٜااد ا٭ّ إٔ
صٚجٓا يه ٞها قب ١ًٝايػجسق ٜٚصداد أةؿادٖاق  ٚدعِ قٗ ٛاا ..ثاِ خًاع ٚغااة٘
اؿسٜااسٟق ٚقدَّاا٘ هلااا" :ضااايٖ ٞااٌ كاابًم  ٚػااسؾٓٝينق ب ا ٕ ػ اازنٝين خااُٝيت
ٚةٝااا ٞ؟ ٖاارا ٚغاااة ٞباام ٜاادٜو دٕ غاا٦تق غااسؾٝين بٛضااع٘ ةاا ٍٛعٓكااوق أَاااز٠
قبٛيو ي ٞشٚجانق يٝؿسح ٚايد ّٟبكبٛيوق ٚزضاى دُْٗا ٜٓترسإ".
زؾضت ضاي ٞطًب ناي ٛبهٌ يىـ ٗ ٚرٜب ٚيباق١ق يهٓٗاا بكٝات جاَاد٠
ؿهس .ؾٖٗ ٞسبات َأ ؼات اياديـ دي ؼات املاصزاب .أٖاراق َاا سنات أًٖاٗا
ٚبٝتٗا ٚدزاضتٗا ٭جً٘؟ َس ٠أخس ٣ػد ْؿطٗا غازق ١يف ايتعاض ١املسّ.٠
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ٚبسّزر زؾضٗاق قا :١ً٥أْا أزؾخ ؾهس ٠ايصٚاجق  ٫ٚأزؾخ ايػدـ"
ٖٓٚاق يًُس ٠ا٭ٚي ؼّٔ دي أًٖٗا ٚزاةت تدبل يف ؾ ١ا٭ؾهاز اهلا٥جا١ق
طتدع ٞةٝا ٗا ايطابك١ق ٚقد ٖصّٖا اؿٓم دي أَٗا ٚأبٗٝا َٚدزضاتٗا ٚأ سابٗااق
دي بًدٖاق ٚغٛازع٘ ٚةازا ٘.
يهٔ جا٤ر دةدأٖ ٚطُ ْتٗاق أْ٘  ٫دنسا ٙيف اياصٚاج عٓاد ايػجاسق ٖٚاٞ
ةسّ ٠يف اؽاذ ايكسازٚ" .ئ هس ٩أةد عً ٢دشعاجوق ٚأْت ضٝؿ ١ا٭ّ ايهبري."٠
يهٔ ايػاب نايٖ ٛجس ايكب ١ًٝنًٗا خج٬نق ٭ٕ ضايٞ

كبٌ ب٘ شٚجان.

ٚا٭ّ ْادٜس َسضتق ثِ َا ت.

***
ٜعااٛد بٓااا اؿاادٜي دي أٖااٌ ضاااي .ٞؾًُااا عااادر خايتٗااا يٓٝااا  ٚػاادٖا يف
ايبٝتق زاةت زاةت بحاي عٓٗااق ضا يت عٓٗاا باهلاا ـ َأ طاتىٝع إٔ تٛاؾاٌ
َع٘ق يهٔ ٜعًِ أةد عٓٗا غ٦ٝان .ؾ خار أَٗا ٚأباٖاق ؾىازا دي بازٜظ ةا٫ن.
ٚبدأر زةً ١ايبحي عٔ ضايٚ .ٞيهٔ د ٕٚجد.٣ٚ
يف ايٝاا ّٛا٭َ ٍٚاأ ْٝطااإ ذاى ايعاااّ .جاااْ( ٤ااٛاز) ؾاادٜل ضاااي ٞدي أبٗٝااا
خا٥ؿانق َضىسبانق قًكانق ٚقااٍ يا٘" :ايػاعٛز بايارْب ٜكاتًينق اعارزْٞق أْاا َتا
َػااتت  ٫أْاااّ  ٫ٚآنااٌق ضااُريٜ ٟااْ٪بينق أناااد أختٓاالق أعااد قااادزان عًاا٢
ايؿُت  ٫ٚعً ٢ايباٛحق ٜاا زبا ٞضااعدْٞق َااذا أعُاٌ .أْاا أطًاب ايعؿاٚ ٛايؿاؿش
َٓو".
دٖؼ ٚايد ضاي َٔ ٞنْٛ ّ٬ازٚ ٠ملاذا ايؿؿش ٚايعؿٛق ٚملاذا؟
ؾاع،ف ْٛاز أْ٘ وٌُ ضسّانٚ .قد أثكٌ عًٖ ٘ٝرا ايطسق ٜ ٚعد ٜطاتىٝع إٔ
ٜتحُااٌ أنثااس .ؾؿاا ٞأثٓااا ٤ايسةًاا ١دي ؾسْطاااق قاياات ياا٘ ضاااي ٞأْٗااا ياأ عااٛد دي
أًٖٗاق بٌ ضتًتحل ظُاع ١ايػجس.
ؾااسح اياادنتٛز عبااد ا ٚايااد ضاااي ٞؾسةاان عرُٝاانق بعااد إٔ نااإ نرُٝاان
نٝ٦باانٚ .قاااٍ يااٜ٘" :ااا عااِق َااا ؾُٗتاا٘ َٓٗاااق دْٗااا نسٖاات اؿٝااا ٠يف ٖاارا ايبٝاات
ٚعاؾتٗاق  ٖٞٚعاْ ٞايٛةدٚ ٠اإلُٖاٍق ؼظ أْٗا َٓط ٫ ١ًَُٗ ١ٝق ١ُٝهلا".
ٖٓٚاااق أَطااو ٚاياادٖا بااسأع اـاٝلق  ٚػّٝااسر ٚجٗاا ١ايبحاايٚ .بايتعاااَ ٕٚااع
َدٜس ا٭َٔ ايعاّق ٚاؾٗار املدتؿ١ق اضتىاعٛا إٔ ٜعثسٚا عً ٢ضاي.ٞ
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جا ٤ضابل َٚع٘ زجاٍ أقٜٛاا٤ق عًا ٢أنتااؾِٗ ًُاع غاازار ٚلاّٛق ايتكاٛا
أٚزٜإ اير ٟأؾبش نبري ايك ّٛبعد َٛر ٚايد ٘.
ٚداز اؿدٜي عٔ ضايٞق ؾ ٛا بٗاٚ" .قؿت أَاَِٗ بكاَتٗا املُػٛق ١ايٛاثك١ق
بهٌ جسأٚ ٠ؼد ٚبٓراس ٠ةصٜٓا٦ًَٝ ١ا ١بايتؿاُٚ ِٝايعاصّ أخاا ِٗ بٗاد ٚ ٤ٚعكاٌ:
"دْين ج٦ت دي خٝاّ ايػجس بٓؿطاٞق ٚبهاَاٌ دزاد اٞق ٚبعاد ؿهاري طٜٛاٌ ٚاعق
ٚقااد قااسزر بتؿااُ ِٝإٔ أعااٝؼ بٝاآِٗ نٛاةاادَ ٠اآِٗق ٚقااد هسَااٛا ٚجاااشؾٛا
بكبٛي ٞب ٫ٚ .ِٗٓٝأؾهس بايسجٛع عٔ قساز ٟأبدانق ٚئ ٜكادز أةاد عًا ٢دزغااَٞق
عً ٢غ ٫ ٤ٞأزٜد."ٙ
ٚبعد "َؿاٚضار" ضاخٓ١ق قبًات ضااي ٞإٔ ًتكا ٞأباٖاا ٚأَٗااق ٚبعاد ةادٜي
طٌٜٛق ٚعتاب ٚي .ّٛةاٚيت ضاي ٞإٔ ؿسض غسٚط نا عجٝص١ٜق ٚيف ايٓٗاٛ ١ٜؾًٛا
دي ةًاَ ٍٛكبٛياٖ ١ا ٞإٔ عا،ف بٗاِ ايدٚيا ١ايؿسْطا١ٝق ٜٓٚضاِ كا ِٝايػجااس دي
ايبًدٜااا١ق ٜٚااادخٌ ايتٓراااِٝق ٚإٔ ميااادٚا هلاااِ املااااٚ ٤ايهٗسباااا٤ق ٜٚطاااُحٛا هلاااِ
بايتعًٚ ...ِٝقد ّ ٖرا ؾع٬ن.
"اْدَ ،ايػجس بطسعَٚ ١س ١ْٚباجملتُعق ٚأثبتٛا جداز "٠بعاد ذياو ٜاس أةاد
غجاااسان يف اؿااادا٥ل ٚايباؾاااارق  ٫ٚعًااا ٢أباااٛاب دٚز ايعباااادٚ ٠ايبٝاااٛر ٜتطاااٛيٕٛ
ٜٚطسقٕٛق  ٫ٚيف كاؾس ايػسطٜ ١عاقب.ٕٛ
أَا ضاي ٞؾًِ ٓكىع عٔ شٜاز ٠ايػجاسق ٚناْات ؾداٛز ٠بٗاِ ٚ .تاابع دْتااجِٗ
ٚأعُاهلِ  َِٗٓٚاير ٟيل ٚؼطّٔ بدخٛهلِ َعاٖاد املٛضاٝكٚ ٢ايػٓااٚ ٤ايسٜاضا١ق
َٚاآِٗ َاأ نتااب ايكؿااٚ ١ايسٚاٜااٚ .١ناااي ٛا٭عااسج ؾاااز غاااعسان َعسٚؾاانق ايتكتاا٘
ضاي ٞعدَ ٠سار يف أَطٝار غعس.١ٜ
بعد إٔ أْٗت ضاي ٞاختؿاؾٗا بعًِ ايٓؿظق عادر دي ضاٛز ١ٜةٝاي ايادف٤
ٚاؾ ٛاملعتدٍ ٚاـريار ٚايعادار اؾُ١ًٝق ٚا٫ز باا ا٭ضسٚ ٟا٫ة،اّ.
كدّ ْٛاز ـىٛبتٗا  ٚصٚجا.

***
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ٖٚهراق اْتٗت ايسٚاْٗ ١ٜا ١ٜضعٝد...٠
ْ ٫ٚعًااِ ةاادٚد ايٛاقااع ٚاـٝاااٍ يف ٖاار ٙايسٚاٜاا١ق ٚبػااخ ايٓرااسق دٕ ناْاات
قؿااا ١ضااااي ٞؾاااحٝح ١أّ ٫ق ؾاااتٕ عاااسض ٚقاااا٥ع ةٝاااا ٠ايػجاااس ناْااات ؾاااحٝح١
ٚٚاقعٜ .١ٝتعسف ايكاز ٨عً ٢ايهثري َٔ عادار ايػجس ٚأعساؾِٗ  ٚكايٝدِٖ..
ٚي ٛهٔ ضايٞق َث٬ن ٖ ٞاييت نسٖت ةٝا ٗا يف بٝت أًٖٗاق ٚايتحكات
بايػجسق أ ٚنإ ذيو َٔ خٝااٍ ايها با١ق ناإ َأ املُهأ إٔ ٛراـ امل٪يؿا١
(ضاااي )ٞنباةثاا ١اجتُاعٝاا ٚ .١تٛؾااٌ دي ايٓتاااْ ،٥ؿطااٗاق يهاأ ٖٓااا يف ٖاارٙ
ايؿٝػ١ق زمبا هٔ َكٓع ١يهثري.ٜٔ
يهاأ ضاااي ٞناْاات ٖاا ٞاياايت سٜااد ٖاار ٙاؿٝااا ٠ا اا ٞاقتٓعاات بٗااا قبااٌ إٔ
عٝػٗاق ك:ٍٛ
"َٔ أّٜٛ ٍٚق أةببت ايطٗ ٍٛايٛاضعٚ ١ايٓٝاابٝعق ٚا٭غاجاز َٛٚاقاد اؿىاب
ٚاـٝااااّق ٚؾااادب ا٭٫ٚدق ٚايبطااال املصزنػااا١ق ٚايثٝااااب ايىًٜٛااا ١املكؿاااب١ق
ٚأؾٛار طسم اؿدٜدق ٚايطٗسار ايساقؿٚ ١ايػٓاٚ ٤ايتجُع ة ٍٛايٓااز ًَتؿاكم
نتؿ ا نا بهتااـق ٚاؿسٜاا ١اياايت ٜتُتااع بٗااا لٝااع أؾااساد ايكبًٝااٚ .١اؾااٛع ٚاقتطاااّ
ايًكُ ١بم اؾُٝع بسضا ٚدٜثاز".
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لماذا العلمانية؟

شاهر أمحد نصر*

تواجه اإلنسانية والفكر اإلنساني ،يف بداوة األلفية الٌالٌةة ،أئةى ة
وحتةةدواحت حتًةةا ضا ت ةةاػر جسةةوي حئسةةاتية حٌيٌةةة لفةة أل ا هةةا
و عاجلًسةةا بالسةةييق ال؛ةةوو لعةةق أهاسةةا اليَةةب يف أئةةيا تراجةة
الع اانية يف عاؼ سا ،وعدم ضبداع ػكر وأئاليب حك وحيةا جدوةد ،
تعز ن ح ورها ،أو تًٍاو ث راتسةا ،بةق ع ةى العكةس لةد الع اانيةة
غ ة  ،ةا ة وعيةاي ػكروةاي وسةاعد يف ةو
ترتاج أ ام ػكر غةي
الًطةةرو والعداةيةةةللل لعةةق تلة نةةات عةةن األ ةةة الةةش تعيلةةسا اليغةةى
السيائية ،االجًااعية ،واالؼًصةايوة يف الةدوا الةش وةزع أنتسةا تغةًس
نسٍ يا ع اانيايللل

يتجلىىتراجع ىىعرعمانلة يف ىىارلراا لى ر
لرعمدولرعملتقداىارنىع ا نريف ك ىنراى ر
عألطىىىىجع نرلرامىىىىنرعريىى ى رعم ىىىىج ر
عمذ رأخذريامرالنرعميلدعنروعما ملنراعذر
أوعخجرعمقجنرعماشجي نرعمذ رازّزرناودر
عمت ى ى علرعمديع ىىىاروعم ىىىجرعم ى ى نرلر
خمتلىىأرأذم ى عرعما ى ملنرا ى رو ى رعمىىدولر
عمصىىع ا ارعملتقداىىانرعمىىذ را ىىدرم ىىو ر
عمتطىىج نرووةدارعملع ةى لرعب ك يف ىىارلر
خمتلىىىأرأنىىىق ملرعماىىى ملبراىىى رعم يفىىى ننر
وعهلعىىدرعمص ى ع انرواىىيررعمق ى ارعهلعديىىانر
إىلرأو يف نروأاجي روعمشىج رعألوطى....ر
اىىىىىىعراجع ىىىىىىعردو رعم ىىىىىىجرعماق يفىىىىىى ر
عمتعىىويج نرواقلىىارات ى ث لرا ى ركىىذعر
عم ىىىىجرا مل ىى ى نرواىىىىعرعيفتشىى ى روطىى ى ر
عباى ى لرعمىىىمريىىىتأ مريف ى ى ر أ رعملى ى لر
عملتىىىىىوثننروعيفط ىىىىى عر ىىىىىذوارعم ىىىىىجر

وعم لت ى انروا ى رأورا ىىررعمل ىىجي ر
وعم ط انرإنرو دوعنرا ردع جارعم اى ر
وعمتىىى ...رمقىىىىدرأنىىىىيأ رعبيفتىىى يف ارلر
ث ىىىىارا طىىىىارإىلراصىىىىي رديىىىىو نر*ر
ث ت رإىلرعماق ...رإنّرعميشجيارلرث ار
إىلرو طىىى اروا ىىىىجي ر يىىى رمالّ ىىىىمر
ىىىىىىمر
يتىىىىىىتط اونرإ عىىىىىى ملر ىىىىىى لرع
وعمت طىىىىانراىىى رو ىىىىررث ىىى لرأ ىىى ر
وأ وىرعمىدولرعملتطىو ارالة ى رونىع ا نر
ىىىمريفلىىىدعيف راو ىىىرردطى ى ا ر
عمىىىمر
الة يف ىىىىىانريفىىى ى نّرط طىىىىىت مرعمطقىىىىىو ر
عم ي ىىىىارىىىىىىر ىى ى نّريىىىىذكيوعرإىلر ىىىىد عنر
عهل ىىىى روعملا يفىىىىىدرويدطىىىىىوعر طىىىى ل مر
عمو ىىارإىلرعيفرلراىىقو ر ىىد رعيف نرأور
أنرمي ى رالة ى وكمرو ى يف مرطقوط ى ر
* كاتب سوري.
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ا ي ىىاراعىىدرادا ى راصىىععرط ى جعلنرأور
إطىى رطى ى عارو ى ى ارىىىىىراتعى ى عراىىىعر
عم ىىىىىجرعمالةىىى ى يف نرو ىىىىىدرةيفتشىىى ى ر
ىىىىىىعارعم زاىىىىىىار
عم ىىىىىىجرعم ىىىى ى رع
وعم جو يارملتاصرروعمتطج روعب ك .
ط ى رةاىىنرو ىىررأنّركىىذررعم ىىوعكجر
ااىىى ى راىىى ى رأزاىىىىىاراا شىىى ى رع تةاىىى ى لر
عميشىىىجيا...رملري ى ى رعهلجىىىولرعملتاصىىىرر
ىىىدرعمانلة يف ىىىارم جىىىدرونىىىدىرمىىىررمىىىورأنّر
ىىىىىى ارعمصىىىىىىىع ا انروكىىىىىى را ىىىىىىىدر
ع
عمانلة يف ىىانرملرا ى رك ى ريف ت ى راا ى يف ر
اىىىى رأزاىىىىارىىىىىىرأخ ىىىىانروع تة ا ىىىىىانر
وو جيارىىروملراادراقىدلرووا ى ر ىذعيف ر
حي زريفق ارعما مل...رلرعملأ ارعممرأخىذر
اصىىىىجرعمصىىىىع اارمي ىى ى رذمىىىىورأزاتىىىىرر
كومج رولت تررعمانلة يف ىارعملتى طجاراى ر
عمىىدعخ نروا ى رعر ى رلردنروعثىىدنرلر
ثى رعطىىتا دلرعمعزاىىارعألنىىوم اروعمىىدي ر
اج زك رعألولو(.)1ر ر
اجو رع تةا لرعميشجيارلرأو يفى ر
لريفدعيىىىىىارعمقىىىىىجنرعماشىىىىىجي راج ىىىىىزي ر
أط طىىىى ى رملىىىىىىدولرعمالة يف ىىىىىىانراجوىىىى ى ر
يف ملاتىىىىىى ى جي رعمشىىىىىىىىج روعم جيفىىىىىى ى نر
(عةارتع نروعمجأمس م )رإةّرأنّركذي ر
عملج ىىزي را ا ى رث مىىارنىىجعملراع ى ثج نر
وىىى ى يف ل ر ىىى ى ّرااتىىى ى جرالىىىىىتريفع تىىىىىرر
عم جيىىاروعمت ط ى انروعثتىىدلرعمصىىجعملر
و ة ى ريف ع ة ى نرط ى رزاىىزملراةل ىىارنىىاودر
عم جرعمالةى يف نرواى يفتراى رعةيف ى عر
يفت جىىارعمصىىجعملرعمىىذ را ى دررعما ى ملرإيف ى نر
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ع ج رعمي دانريف ركذي رعملات جي نر
واتىىاجرعمصىىجعملريف ى رعمطيقىىت رعما الىىانر
وعم وعزيىىانرعملىىت ري ىىرتكرأنرا ويف ى ر
ث ى المرعم ىىجرعمالة ى يف نر ة ى ر ى ر
ر ااى ى دعارا ى ى ريف الىىىررلرعم لتى ى ا ركىىىور
عم لت ارعمل ديانرعممرك رث ا ارو جيار
أط طىىىى ارملالة يف ىىىىىانرويف يف ىىىى عركىىىىىذرر
عم لتىى ار ىى نرةريفىىىدرأنريايىى رعم ىىىجر
عم ى ى را يف ى ى نرمقىىىدرو ىىىدرلريفاىىىعر
عم ط ارعملث م رمح ارمر...ر ر
إنّرا ىىىىىىى مرعألزاىىىىىىىارعة تصىىىىىىى ديار
وعمت طىى ى اروعم جيىىىىارعر يفقىىىىارعمىىىىمر
اصىى ى ريفيلىىىىدعنراىى ى راىىىىج ريف ملع واىىىىار
ع ىر
عةاىىرتع ارعمانلة يف ىىانرواىىدلر
اىى ى راا زىىىىارأزا ا ىى ى روإ ىى ى درع لىى ىرولر
عملع طىىيارهل ى نرأونىىل رهتةا ا ى نروا ى ر
طىى ى رلرول ىى ى رإىلرطجيىى ى راتىىىىدودنر
وو ىىىررامىىىنر ىىىجيفارإىلرأثىىىدرأاىىى لر
اطي ىىى رعمىىىع مرعمالةىىى يف رالىىىترعمصىىىا در
عبيفت ى يف راةوا ى نر ة ى رأنّرع تةا ى لر
عمجأمس م ىىارلرأو يف ى روأاجي ى روعم يف ى نر
رعةطىىت لر
ملراتىىتطعراا زىىاراشى
وعمتة ىىىىزرلردعخلىى ى نروأخىىىىذلرراط ىىىىتر
وا ة رو راجثلاراق يفارعملالواى لرالىتر
عملجثلارعمصع ا انراى ريرت ىررامىنراى ر
أ جرالترعموا رعة تة ا نر ى ّرامىننر
و را رعطتةجع راا يف ارااو رعماى ملر
عمث مىىىىىىىفراىىىىىىى رخمل ىىىىىىى لرعةطىىىىىىىتاة ر
وعةطىىىىت لنروعةثىىىىت ل...رطىى ى رخلىى ى ر
عم ىىىجو رعملع طىىىيارمزازاىىىار قىىىارعمعى ى ر
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يف مانلة يف ىىىانروا ّىىىدرعمتىىىي رمليأىىىفراىى ر عم ىىجرعم ى رات ل ى رواىىو جرلرطىىلو ر
ا صى لراعلراوع ىىعرك اىىارلرا نى ر
يفدع رأخجى...ر ر
ةا.ر ر
ك ذعرأخذلرا ىجرالىترعمصىا در عمتلطارع
مقىىىىدراىىى ّرعألنىىىىوم ونرعملتىىىىديعوننر
عما ى مل رثج ى لراا ى را ى رعألزاىىارعمىىمر
اا ش رعبيفت يف اب و جلرثج ارايدار اةوا نرثجيف را دار درعمانلة يف ا ...ر
عمش ط ننروع ج ارعهل ي ىارعمىمراىع ر
ك ىىىذعرا ا ى ى ر ىىىوىر ىىىث انر
كجواى راع ى رالىىتراعجىىزعلرعمانلة يف ىىانر يفا ىى ى راىىىى رأنىىىىولرالة يف ىىىىارمتو ىىىىرر
والتر ق وىارع تةىعرعمصىع ا نروعيفتشىجر طىى ى ا رإىلركىىىىذعرعمىىىىع مرعماق يفىى ى رلر
م...ر ر
عمتصىىىىىىو نروعمل ىىىىىىد علنرورعمتعجىىىى ى منر ع اروع
وعبميىىىى ى نريف ديىىىى ى نرا ىىىى ى درةرا ىىىىىىونر
و ى ى راتىىىتط عرعمالة يف ىىىانروعمدومىىىار
ااجووا...رأخىذلرع ج ىارعهل ي ىارايشىجر
عمالة يف ىىىارعمصىىىةودنركىى رةراىىىزعلرث ىىىانر
يفىىىى ى ماودارإىلراىىىى ى كءرأطىىىىىىطو رالىىىى ى عر
لر
اقدلرع لولرعملع طيارملا زارعمتع
يف مل ىىى ا نريلتصىىى ريفىىى أل كريفا ىىىىدعراىىى ر
عة تة ا ىىىىىانرةرطىىى ى ة رلرع تةاىىى ى لر
يف رع تةعرعمصع ا .ر ر
اتاىىددارعألاىىجع نروعملىىذعكرنروعألدي ى ننر
أخىىذلردولرالة يف ىىاراشىىجعر مس ى ر
وا ىىىتحردو ى ى رأاى ى لراقىىىدا راى ى را ىىىار
عم جرعم الة يف نرو ى رعم يفى ننرالىتر
عمدومىىارع ديثىىاريف مالة يف ىىا رك ى رمي ى ر
طىىي رعملث ى لنرأنىىد لروزع ارعمرتيف ىىارلر
ملدومىىىارعمالة يف ىىىارأنراىىىود رو ت ى ى رلر
ا لر1989ر جع عراث عرملجدلريق ريف نر
اصجرعملالوا ا ا ر ر
يىتالمرعمت ا ىذرعثىىرتعلرعبا عطىو رعمىىذ ر
يف تاريخ نشوء الدولة العلمانية
كورعم ك رعأل رملشىعتو.راجعوى ريفىدعر
ر راتطلررات مار ديدرأط ريفع عر
اةل ارعبن ث لرلرعة درعمتىوو مر
(عمت ى يف )نرو وىىعرعمق ىىودنرواىىع ريفت ى مر عمدومىىارلرعألم ىىارعمث مثىىاراث ى ر ديىىدعنر
ع جياراعرعيفيا ثرهل ررعألنوم ارعمديع ار يعتجمراعرعمتطو رعمذ رثصى رلرعميع ىار
عبط ى ا انروعملت ى أ ارعمىىذ ريفىىدأريل ىرحر عة تة ا ىىىىىانروةرطىىىى ة رلرهتةاىىىى لر
عمي دنرو خذرعألا يونرعملتلةونروعأل ا ر عيفت ى روعطىىتثة راق يفىىارعملالوا ا ىىانروأ ىىجر
عملتى ى أ ونريتىىىذعاونرلرعمقو ى ى زنر ىىىمر اق يفارعملالوا ا ارالترعملع واىارعم جيىار
يفشىىىىىي رثىىىىىج رعمش شىىىىى ننروا جىىىىى ر عزديىىىىدارعمع مجىىىىاراع ىىىى نرواوث ىىىىىدك ر
عمعزاىى ى لرعملتطجوىىىىاروعم ي ىىىىاروعمديع ىىىىار عماى ملريفشىىي ارعأليفرتيفى نرودو رامىىنرلر
عملتطجوىىاريفاىىدرطىىيا رطىىعارا ى رع
ىىمر ن ااريفع ار ديدارملدومارع ديثا...ر ر
عمشىىى وا رعمالةىىى يف نروأخىىىىذلر ىىىىوعكجر
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طىى رةراىىنّرو ىىررأيفّىىىرريعي ىى رميع ىىىار
عمدومىىىارع ديثىىىارأنراتىىىتق دراى ى رعميعىىىتر
عمت يفقانرواتج وزك ...ر ر
متجىىىى وزرأ ريفع ىىىىىاراىىىى رعم ىىىىىجو ر
عمتأج را راقديتى نروعةيفتاى دراى راىدّر
أ رنىىى ار الىىىىانرا تةلىىىىانرا اىىىىانر
يف زارويف ا...ر ر
يتطلىىىررامىىىنر ىىىجو ار ىى وزر ويىىىار
عم جيف رملدوما رالنرعمجويارعمق ةارالىتر
اقىىىدي رعمدومىىىارو ج ىىىدر ي ا ى ى نرالىىىتر
عما ىى راىى ر ويىىىارعيفىى رخلىىىدون رعمىىىذ ر
يو ىىىىدرأنّرعمدومىىىىارم تىى ى ردع ةىىىىا روأنّر
أثوعلرعماى ملروعألاىمرواوع ىدكمروذملى مر
ودوهلمرةرادولرالترواى اروعثىدارواع ى ر
اتىىىتقج(ر.)2رمقىىىىدرأ يتىىى راتىىى اراطىىىىو ر
عمدومىىىارلرع تةاى ى لرعميشىىىجيانرنىىىأار
ويىىارعيف ى رخلىىدونرالىىن.ر ة ى رأنّرد عطىىار
ا يخريفشوعرواطو رعمدومارعمالة يف اريثيى ر
يف جيىىىىارعيفىى ى رخلىىىىدونركىىىىذرنروي ىىىىدرلر
عميأىىفرا ى رن ى اراصىىجيارألط ى ريفع ى عر
عمدومارع ديثارلراصجرعملالوا ا ا ...ر
قيام الدولة العلمانية يف الغرب

يىىجىر ىىث راى رعملىىو خ رأنّرا ى مر
عمتع ىى ى لنروعثتىىىىدعلرعمصىىىىجعملرالىىىىتر
خل ارعبن رعمديينريفى رعم واتىت يف ر
ر
وعم وم نر درأو يف رإىلرثج رعمث
ا اىىى ى رعمىىىىىمرعيفت ىىى ى ريفتو ىىىىىعراا كىىىىىدار
وطىىت م راى لر.1648راا ىدّركىىذررعملا كىىدار
أكىىمرأ ى نروةدارعمدومىىارعمتى ديانروإار
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مترعةاىىىىىرتع راو ىىىىىررالىىىىىنرعملا كىىىىىدار
يف طىىىتق لروطى ى دار ى ى ردومىىىاراى ى ردولر
(عبا عطو يىىىارعملقدطىىىا)رعطىىىتق ةرا اىى ر
ويف زعنرواقج رأي راععر ى ّرع ىط در
ديىىىيننرويفصى ى رعملا كىىىدارالىىىترأنّردي يفىىىار
ىىىى ّردومىىىىىار ىىىىىررأنر ىىىىىددك ردي يفىىىىىار
ث ة ى .راو ىىرركىىذررعملا كىىدارعيفتق ى ر
وةعرعمعى ى راى ى رعمىىىوةعرمل ع تىىىانرإىلر
عمىوةرعرملىوط نروأنرا ىىونرا ىارعم ىىجدر
ة ىىىىى رعب عدار
يف م ع تىىىىىارا ىىىىىار
ع جاروعة تع ملنروم تى را ىارخ ىوملر
يف مقوانرأورث مروحم ولنرويفذمنرمتر
عم ص را خي ريفى رعمىدي روعمدومىانريفى ر
عماق ىىىداروعمت طىىىانر ىى نركىىىذعرعمليىىىدأر
وأولرا طىىىىىىىىى ر مسىىىىىىىىى رلرعمتىىىىىىىىى يخر
ملالة يف او)3(.ر ر
ويىىجىراو خىىونردخىرجونرأنّرعمتىىلطار
عم عتىى ى ّارلرأو يفىى ى راعىىىىدا رأالعىى ى رلر
ثىوعم راى لر1121لر ج كى راى رطى طجار
عمتىىلطارعمديف ويىىاروالص ى را ى رعمتىىدخ ر
لراا ى ر ىى لرعمىىدي روإدع اراىىوويف منر
يفادرااج ارو جيىارو يفويف ىا رطى كة ر
لرو ىىعرأولريف ىى لر ىى يفويف روىىوم ركىىور
عمقى ى يفونرعم عتى ى ر( ىىىوعيف رعم ع تىىىار
م جيشى ى ر1141ل)...روخلقى ى ريفىىىذمنروأولر
يف ى لر ى يفويف راجيف ى رثىىديفو.ر ة ى رأدىر
كىىىذعرعمتاىىىدي رعمثىىىو رإىلراومىىىدرطىىىلطار
جييىىىارلرعمشىىى راىىى رطىىىلطارعمدومىىىىار
عم جيف ىىارىىىىر ىى نرعملثىى لرعألولرال ىى ركىىور
عم ع تىىىىىىىاريف تىىىىىى ر(ومىىىىىى رعمدومىىىىىىىار
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عمالة يف ا)ريفىجامراى رلرامىنراى را ىا.ر
ا ط رعم ع تاراعذرامنرعمت يخر ر
عمو ى أرعمق يفويف ىىارمتىىلطاراشىىيررطىىلطار
عمدومانرطيق رمع ت ر وعيف ع رويف ا ى ر
عهلجا روث مرعمي يف راى رخى لرطثل ىرر.ر
أ رإنّرعم ع تارأ ا راث ةر تىذ ريفىرر
وا ى لرعمديف ويىىارمتع ى مرأاو كىى نر
ع
ىر
وا ط رحم ة ى نروعخت ى راو
ىىمرلر
واع ىىذر وعيف ع ى راى رأ ى رأنر
ثقوهلىىىىىىىىى رعمت طىىىىىىىىى اروعةر تة ا ىىىىىىىىىار
وعة تص ديانرمقدرا درعيف صى لرعمي يفويىار
اىىىى رعمتىىىىلطارعمديف ويىىىىىارمتطىىىىو رعميعىىىىىتر
عمق يفويف ارعمديف ويىارعملة لىارواىجعرال ى .ر
يف عة ى ر يف ى رعمتىىلطارعمي يفويىىار ى رإىلر
اوطى ى عرهىىى لراةلى ى روعمت ىىىدرالىىىتر
طىىى طجا رالىىىىتراتىىى ث لروعطىىىىااراىىى ر
عألاو رعملديف اروعما ل ار مزوع روعما لار
وعب ثروعمطىى ى رواىى ى رإىلرامىىىىننروىى ى نّر
عمتىىىىلطارعملتىى ى طجارالىىىىتركىىىىذررعألاىىىىو ر
يفىىىى راتىىىىىتعدرإىلرعماىىىىىج روعمقىىىى يفونر
عمجواىىى ى يف رأ ثىىىىىجراىىى ى رعطىىىىىتع دك رإىلر
عألوعاىىىجرعم ت يف ىىىار(يفتىىىيارإىلرعم تى ى ر
عملقد ).ركذعرأثدرعألطي رعمىمر الى ر
عمتىىىىلطارعمي يفويىىىىارا ىىىىطجارو ةىى ى ريفاىىىىدر
ملتع زلراع رملتلط لرعمديف ويا.رويت ة ر
عمق ى يفونرعم عت ى رأاىىو عرديع ىىارديف ويىىانر
ات ىىىة راع نىىىجراى ى رعمقى ى يفونرعمشىىىا ر
عألمل يف روعمق يفونرعمجوا يف  .ر

لرع ىىى لرعمع ىىىىج رمايىىى ريف جيىىىىار
عمقىى يفونرعمطي اىى رىىىىركىىذررعمع جيىىارعمىىمر
اق يف رث مارعمطي اارا مارع تةعرواداور
باطىىى عرعبيفتىى ى نرع جيىىىىار أىى ى راىى ى ر
ثقو ىىررعمطي ا ىىانروعمىىمرايع كىىررطل اىىار
عمل ىجي رعم ىىجيف ر رىىىركىىويفزر(1588رىىىىر
)1679رىىىىىىرمايىى ى ردو عر تىى ى رلرإ طىى ى عر
عألطىىىىى رعمع ىىىىىىج رملدومىىىىىىارعمالة يف ىىىىىىار
عزديىىىىدانرعمىىىىمر ىىىىجلرأ عت ىى ى ريفاىىىىدر
اا كىىدارويتىىت م را ى لر1648نروا ىىدلر
ى ر
مل جرعزديدرلرأو يف رعمىذ ر
اىىى راىىىىجاارثقىىىىو رعبيفتىى ى ننروعماقىىىىدر
عة تة ا راعدر نر ر وطو .ر
أ رإنّرعمرتا ي لرعملوطت ارعزديىدار
لرأو يف رلرالنرعمقجونرخلقى راع خى رملر
ي ىىىى ريف با ىىىى نراصىىىىىو ررلراىىىىىج ع ر
اع خى ى رع تصى ى دي نرالة ى ى نروع تة ا ى ى ر
ىىج رو ىىررعمد عطىىارعمطل قىىانروعمعق ى ر
عمالىىىينرمل لتى ى انروعمالىىىولرعمطي ا ىىىارلر
اوطتىىى لرااىىىرت ريف ىىى ر يفويف ىىى .رطىىىوععر
أ نرعألو يف ونرعمقجوطط ونرالترد عيار
ا اارااعترا راةلوررألرةرو ّيف مرأو ىدوعر
اوطت لراتتقلارملةجتةىعراىديجريف تى ر
يفع ت نراجو ريف طمراوطت لرع تةعر
عملىىىديف .ركىىىذررأثىىىدرأكىىىمراىىىجو ر ىىىو ر
وعيفتش رعم جرعمالة يف رلرع تةع.ر ر
دومىىىىىارع ىىىى روعمقىىىى يفوننروعمدومىىىىىار
عمالة يف ىىىىىانرلرأو يفىىى ى ريفت جىىىىىارخمىىى ى كرر
ا خي ر ي راجوتررع تةا لرعألو يف ار
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لراصجريف ت رعة تص ديانروعمثق و ىار
عمىىىمر ىىىزلريفصىىىجعملرعماقىى روعمالىىىمراىىىعر
عألو ى ى رعم ي ىىىارعمىىىمر يفى ى را ىىىذي ر
عم ع تىىىىىانروعمىىىىىمرعيفت ىىى ى ريف مقط اىىىىىار
عملاجو ىىاراىىعراى ريا ى رعمتطىىو روع دع ىىانر
اىى ى رلرامىىىىنرعمتصىىىىو رعمىىىىديينرملاىى ى ملر
وع انراعر و رو ذ رطيقى لر و يىار
نىىىى ادارلرع تةىىىىىعركىىىى رعم وعزيىىىىىار
وعمطيقارعما الاروا جوكة  ...ر
عطىىىىىىىتةجرعميىىىىىى ثثونروعمل ىىىىىىىجونر
ييأثىىونرلرأطىىي ريفشىىوعرعمىىدولنروطىىي ر
اطو كىى نروياىىىدر تىى رعدملىى روأنىى ر
عما لىىاروعملل ىىارعر نىىاروعمدومىىاورا ى ر
أكىىىمرعملصى ى د رملتاجيىىىأريفعشى ى ارعمدومىىىانر
وعمىىذ ريو ىىدرو ىىررعمع ىىجارعمل تى انر
عمشىي اريفع جيىارعيفى رخلىدوننرعمق لىىارإنّر
وإيفتى ى رعرى ى علرعمل ديىىىارو ديىىىدرإيفتى ى ر
ع ى ارعملي اىىجاركىىورعما ا ى رع طىىمرلر
عمتىى يخو)4(.رإارعطىىىتداتراطىىىو رعماةل ىىىار
عبيفت ارو ودراوطتار ة يارعمثىجوعلر
عممرع تتي رعألوىجعدنروثى رعمعزعاى لر
يف رعزة اارعميشجيانر(عطتدات)رو ىودر
اوطتاريُارت ريف را ر ي رع تةعرالىتر
عماةىىىىولنرو ىىىىدر ىىىىجلركىىىىذررعملوطتىىىىار
واُجو ريف طمرعمدوما)5(.ر ر
يىىىىىجىرعم طىىىى ارعمل تىىىى ونرأنّر
ىىارإىلرزىىمر
عمدومىىار ىىدريفش ى لرا ى رع
ا ى درعمطيق ى لرعة تة ا ىىانروا ى رأيفّ ى ر
ىىىىىدريفشىىى ى لرلرعمو ىىى ى ريف تىىىىىرر ىىىىىة ر
عةنىىطدعا لريفى ركىىذررعمطيقى لنرو ى ر
4:

ق اىىىدارا اىىىاردومىىىارعمطيقىىىارعأل ىىىوىر
عمتىىى دارع تصىىى دي روعمىىىىمراصىىىىيحراىىى ر
طجي ى رعمدومىىارعمطيقىىارعمت ى دارط ط ى ر
أي ىىى نروا تىىىىررالىىىىتركىىىىذررعمصىىىىو ار
وطى ى ر ديىىىدارمقةىىىعرعمطيقىىىارعمل لواىىىار
وعطىىىتثة ك .رو مدومىىىارعمقدميىىىار يفى ى ر
دومىىىىاراىى ى م رعماي ىىىىدرمقةىىىىعرعماي ىىىىدنر
وعمدومىىىارعب ط ا ىىىارك بىىىارعمعىىىي عرمقةىىىعر
عم ثى ى رعمتى ى يفا روعأل عى ى ننر ىىىذمنر
عمدومىىارعم مل يف ىىارعمتةث ل ىىارع ديثىىارك ى ر
أدعارعطتثة رعماة رعمل و را ر ي ر أ ر
عمل ل.ريفىجامرامىننر ىارثى ةلرعطىتثع ار
لراجعث ى را خي ىىارايل ى رو ى رعمطيق ى لر
عملتص ى اارد ىىارا ى راىىوعزنرعمقىىوىراع ى لر
اا رطىلطارعمدومىاروىرتاراا عىاريفواى راى رر
عةطىىىىىتق لرث ىىىى لرعمطيقىىىىىت نرا ىىىىىجر
وط .ريف ع ة .)6(...ر ر
ومقىىدر ى رعمع ى رالىىترا ىجّرعماصىىو ر
الترطلط لرعمدولرعممرملراادراتجى و ر
اىىىىىىعراتطليىىىى ى لرعمتطىىىىىىو رعة تصىىىى ى د ر
وعة تةىىىىىىى ى ا روعم ىىىىىىىىىج رلرالىىىىىىىىىنر
ع تةا ل...و يف رالنرعمثىو علرااىي عر
ا رث ارع تةا لرعميشىجيارإىلرنى ار
ىرمروطىىلطارعمدومىىانرأ ر
ديىىدارلرع
ىىىىارإىلريفعىى ى عردومىىىىار ديىىىىدا...رمقىىىىدر
ع
اطىىىو لر ىىىوعيف روأيف ةىىىارودطى ى ا ريفعى ى عر
عمدومىىاراقىىررالىىنرعمثىىو عل...رواىى ريىىزعلر
ىىمر
عمصىجعملرعم ىج رثىىولرأيف ةىارع
يرت زريف راذكي رأط ط  :ر

ملاذا العلمانية؟

مرعملطل رلرعمدومار
رىىراذكررع
عمث و جعط ىىىابرعمىىىذ ريىىىجىرلرع ىىى مر
عطتةجع عرمتلطارعيفرالترعأل ك...رو در
واى لرعمشى وا ارلرعمقىىجنر
طى لرع
رالتركذعر
عماشجي نروا رط رلرول
عمعة.نرالترعمىجامراى رايع ى رعمالة يف ىار
لردط ى ا ك نرو يف ى رلرأالي ى رأاىىيرر
مرعمث ىىو جعط رعملطل ى نركىىذعرا ى ر
يف ى
أونىىىل رإىلرطجيىىى راتىىىدودنروزعدراىىى ر
اع ىىىى ى راىىىىىىعرعمالة يف ىىىىىىانرو ىىىىىىجلر
يف مالة يف ارا خي  ...ر
رىىىىر اىىذكرروعماقىىدرعة تةىى ا ورلر
عمدومىىارعمالة يف ىىاربرعمىىذ ريىىداورإىلريفعىى عر
عمىىدولرالىىترأط ى رعمتا ىىدريف ى رعألوىىجعدر
ل...را ر
جة اانرأوريف ع مرويف رع
حم طىىى رعماقىىىىدرعة تةىىى ا رلرعمدومىىىىار
عمالة يف ىىارأ ّيفىىررمي ى رااديلىىرنرواطىىويجرر
اىىى ريعتىىىىجمراىىىىعراطىىىو رع ىىى انركىىىىذعر
ي تىىىىررعمتىىىىلطارلرعمدومىىىىارعمالة يف ىىىىار
اجويفىىىىىىانراتجىىىى ى وزراقىىىىىىدي رع ىىىى ى مر
وعمدط ا نرواقي ر ّراى ركىور ديىدرلر
لرعة تة ا ار
ع انرواا زارعمتع
ى ى رةراتأىىىولرإىلراع ى ى لراع ثجيىىىار
اود ريفيع ارع تةعروعمدول.رو ثىدىرأكىمر
ا ىىىى لرعمدومىىىىارعمالة يف ىىىىاركىىىى راا زىىىىار
لرلرع تةع .ر
عمتع

و ىىى رالىىىتراا زىىىارالىىىنرعمتع ىىى لنر
ويايّجرا ر صىو رالىنرعمتىلطاراى رالي ىار
اتطلي لرعمتطو رعة تصى د رعة تةى ا ر
عمتل م...ر ى علريفاىعرعمثىو علرعم ى ىر
لراجعثى راا عىىاراى رعمتى يخرمتاىر رمى ر
اىى ى ر صىىىىو رعمتىىىىلط لرلرهتةا ا ىىىى ر
وثىىىدك نرومىى راىى رث ىىىارهتةا ا ىى ر
وثىىىىىدك رإىلرطىىىىىلطارأورنىىى ى ارث ىىىىىمر
ديىىدانروأتىىرنريفى رومتاى راى رث ىىار
عم ىىىث راى ى رع تةاى ى لرعميشىىىجيارهلىىىذرر
عمص ى ارعزديىىدارعملعتىىجةاراىىعرعملجثلىىار
عزديىىىىىىداراىىىىىى رعمتطىىىىىىو رعة تصىىىىىى د ر
عة تة ا  ...ر

وىى ى مثو ارعم جيفتىى ى اراىى ى لر1798رملر
ا رااي عرا رث ارع تةعرعم جيفت ر
ىىىىىىىرعمىىىىىذ رأيف ىىىىىرروتىىىىى دروعطىىىىىت لر
عب طىىىىى ملنرويفط يفىىىىىىارعألطىىىىىىجارعملل ىىىىىىار
ةاريف متوعطوراعر لردي رىىروثدرر
ع
إىلرن ى ارث ىىمر ديىىداروأتىىرنريف ى ر
ااىىىي عراى ى رث ىىىارع تةاى ى لرعألو يف ىىىار
اةوا رلرورتارعيفتق هل را رعب ط ا ارإىلر
عمصىىىىع اانرإىلرنىىىر ارث ىىىىمر ديىىىىدار
اتجىىى و راىىىىعراتطليىىى لرامىىىىنرعماصىىىىجنر
واتطليىى لرعمتطىىو روعمتقىىدلرعة تصىى د ر
وعمالة ى روعمثق ى لنرلرأو يف ى نروعة اق ى عر
لرنىىىىى ارعماقىىىىىىدرعة تةىىىىى ا رمىىىىىىتل ر
رم ى ّرع تةاى لرعميشىىجياراى دلر اتطليىىى ى لرثقىىىىىو رعبيفتىىى ى ننروىىى ى مثو ار
يفادراداى راصىجرعمدومىارعمالة يف ىاراىدار عم جيفتى ى ار يفى ى رث ىىىارا مل ىىىارأي ى ى ر
ىىو علنروكىىذعريىىدلّرالىىتراجىىزرعمتىىلطار ةاتةى درنى ارث ىىمرالة يف ىىار ديىىدانر
;4
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أوراقدرع تة ا ر ديىدري ىج رثقىو ر
عبيفت نرلرعماصجرع ديف.ر ذعرعألاىجر
يف معتىىيارإىلرعمثىىو ارعميلش ى ارا ى لر1917ر
لر وط رعممرملرا راايّىجراى رث ىار
ع تةىىعرعمجوط ى رىىىىرعمىىذ رأيف ىىرروت ى در
ىىمرعمق صىىج رعملتأ ى مأر
وعطىىت لرع
اعر لرعمدي رىىروثدررإىلرن ارث مر
الة يف ىىىار ديىىىدانروأتىىىرنريفى ى ر ى ى علر
يفت جىىارمع ى لرعمطيقىىارعما الىىارعألو يف ىىانر
وا ّيىىجلراىى رث ىىارع تةاىى لرعألو يف ىىار
وعما ملرإىلرن ارث مرالة يف ار ديدار
ا ىىىىىج رعمادعمىىىىىارعة تة ا ىىىىىاروالىىى ى ر
اتطلي لرعمتطو رلرعمقجنرعماشجي ...ر ر
اىىىي رد عطىىىارعمتى ى يخرع ىىىديفرأنر
ع تةا لرعميشجيار ت ر ى روىرتاراى ر
اطو كىى ر(اقىى ر جيفىى راىى رعمزاىى ن)رإىلر
ىىىىمر
نىى ى ار ديىىىىداراىى ى رأطىىىىلو رع
عمالة يف ر(أورا راج ريف متلطارعمالة يف ا)ر
مرعمت يفقانروالى ر
اتج وزرأط م ررع
اتطليىىىىىىىىى ى لرعمتطىىىىىىىىىىىو رعة تصىىىىىىىىى ى د ر
وعة تةىىىى ى ا روعمثقىىىى ى لرعمىىىىىىذ ريفل تىىىىىىرر
عميشىىىىىجيا...رأ رإنّرعميشىىىىىجيارلرعألم ىىىىىار
عمث مثىىىارلرث ىىىىارإىلرنىىى ارث ىىىىمرأور
طىىىىىىلطارالة يف ىىىىىىار ديىىىىىىدارلرعمدومىىىىىىار
عماصىىىىىىجيانرااىىىى ى طرأزاىىىى ى لرعمتىىىىىىلطار
واع ىىىىى ا نرو صىىىىىىو ك راىىىىى رالي ىىىىىىار
اتطليىى لرع تةىىىعرلراصىىىجرعملالوا ا ىىىار
ىىىمر
وعةيفرتيفىى ...رإارونىىىل رنىى ت رع
(عمالة يف ت ن)رعألط ط ت نرعملت نراجوت ة ر
ىىىىىمر
ع تةاىىىى لرعميشىىىىىجيارنىىىى ارع
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ىمر
عميلش رعةاىرتع نرونى ارع
عمل عم ى رعملتىىوثنرإىلرطجري ى راتىىدود...ر
و راصجرعملالوا ا ارواش يفنرعما ى لر
يف راىاو رعماى ملنراى راى رعملعطقى رأنر
ايقىىىىترنىىى ارث ىىىىمرعمشىىىىاو نرويفعىىى عر
عألثىىىزع نرووىىى رعألطىىى رعمل ول ىىىىانر
ة ركىورع ى لرلرعمقىجنرعمت طىعراشىجر
أورعماشىىجي نروعختىىزعلرخ ى علرع تةىىعر
لرثزيف رع ع رأور انروإ يى راىاو ر
أ روأ وىرعمدولرعمالة يف ارالترعخت ر
تى ى رهلى ى راى ى ريفى ى رع ىىىع رطى ى ب نرأ ر
عخت ى رعأل ثىىجرطىىوععنرأورعأل ى رطىىوععنر
ا ى ريف ى راجاىىأ رط ى ب رع ىىع نروكىىذعر
أ ىى رااىىىي راىى رعمتع ىى لنروعألزاىىىار
ىىىمرعمالةىىى يف ر
عما مل ىىىارلرأطى ى م ررع
عملا نجا...ر ر
أدلرعمتع ىى ى لرعمتع ثجيىىىىارعمىىىىمر
ر
اجوت ى رع تةاى لرعماجيف ىىارإىلريفىىجع
ع تة ا اراط مرريفص ارث مر ديدانر
وا ركع رمي رادّرا ر ىجىرلرعميلىدعنر
عماجيف ارلرعماقدرعمث يف را رعألم ارعمث مثار
أو ى ى رااىىىي راى ى رث ىىىاركىىىذررعميلىىىدعنر
وعماىى ملرإىلرنىى ارث ىىىمر ديىىىدانروةر
رأكة انروةرا يف راى ر
اق رالنرعم ع
عمثىىىىو ا رعم جيفتىى ى انروعةاىى ىرترع ارلر
وطىى ...ريف ىىىجعرملأصىى رعمشىى ا رعمىىىذ ر
ة تررعمقوىرعمالة يف ارلرعماى ملرعماجيفى نر
و يفّ ىى ى رملراتىىىىتطعرأنرا ىىىىجزرا ىىىىجي ر
الةىىىىىىى يف رالىىىىىىىىتراتىىىىىىىىتوىرعألطىىىىىىىىبلار
وعمتأدي لرعممريطجث رعماصجنربيفدعملر
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وعاتة ى درن ى ارث ىىمرالة ى يف ر ديىىدار
اتىىىىىت دراىىى ى رعمصىىى ى ت رعمالةىىى ى يف ت ر
عمتىىى يفقت ر(عةاىىىىرتع انروعمل عم ىىىىا)ر
واتج وزكة رذمورن ارث مرلرعمدومار
عماصجيارعزديدا...رحيتى رعيفت ى ركىذرر
عمصىى ى ارإىلرا ىى ى وجر ىىىىودرا ىىىىجي ر
يىى نرمىىورعطىىتط ملرعمل ىىجونرعماىىج ر
عيفتىىدعملركىىذررعمصىى ارعزديىىدارملأ ىىمر
عمالة يف رعممريتطلي راصجرعملالوا ا ىانر
مت كةوعرات كةارك اارلرنععرعمت يخ.ر
يو درا ريتتى علراى بروكى ريتىةحرهلىمر
يفىىىذمن رماى ى رامىىىنري تىىىجرامىىىنرعهلجىىىولر
عمل ى درا ى رخمتلىىأر ىىوىروأدوعلرعما ى ملر
عمقديمر دكم .ر
ويفاىىىودرإىلرطىىىوعمع رعمىىىج نرملى ى اعر
مر
ذم رذمت رإىلرن ارأورأطلو رع
عمالةىى يف ركىى رعمالة يف ىىىاراىى ازعلر ةىى ر
ط ىىاراوكل ى رألنرا ىىونرن ى اراع طىىيار
لرعألم ىىىىارعمث مثىىىىانراىىى ركىى ى رعمشىىىىجو ر
عملطلويفىىارمتتجى وزرعمث ىىجعلرعمىىمراى يفت نر
واشىىويف رخ نىىارلرع تةاى لرعملتقداىىا.ر
كىىىىذعريقوديفىى ى رإىلرعمتاىىىىج روعميأىىىىفرلر
ا ولرعمالة يف ا.ر ر
يف العلمانية

عمالة يف ىىاراىى رSecularityرعم ا ع ىىىار
وСветскийرعمجوطىى انرااىىىينرعمديف ويىىىانر
أورعمزاع ىىانرك ى را ىىولريصىىأرط طىىار
اىىوونرع ى اروو ى راتطلي ا ى رعمزاع ىىانر
واىىىىىىىدلراق ىىىىىىىدك ريفىىىىىى مق ودرعمديع ىىىىىىىانر

متى جروعطىىت دعلروطى رعملوعنى لر
يىىىىولرعمتىىىىي نرخ وىى ى رملق ىىىىودرعمديع ىىىىار
عم وديانرأوراق درعةطىتأة لروأطى م رر
وأيفىىىىوعملرعأل ىىىى رواىىىىدلرث ىىىىو رد و ر
عألثىىدرلرعم ع تىىانرأورد و رعزةاىىار
لرعز ى اعنرو ىىارعمشىىاجريىىولرعة ىىع نر
واع ىىأرعملعىىزلرا ى رعألوط ى .رم ى ...ع .رر
ى نرأثىىدرأطىىي ر و ك ى روعيفتش ى ك ر
ىىىىىىىولر ىىىىىى لرعمىىىىىىىدي رإىلرطوعا ىىىىىى ر
وحمرتو ط ط رواتتيدي نروو و ر
عم ع تىىىار ىىىدرعمالىىىمروك ةعت ىىى رالىىىتر
عم ىىجرواش ى ل رحم ى مر عمت ت ى نر
وعا لرعمالة عريف هلجطقا...راث لرالترامنر
جمي ىىىى ر تىىىى رثج ىىىى لرعأل ىىىىىجعلر
عمتىىىة ويارم ويفجيف ىىىو رعمىىىذ ريفشىىىجر
ر
اىىىى لر1543ل...روااىىىىودرأ عىىىىارعمىىىىت
عمالةىى ى يف رلرأو يفىى ى رإىلرعمقىىىىجنرعمتىى ى يفعر
اشجنرو ى نراى رعمىدعا رإم ى روىومت ر
(1694رىىر)1713رو وطونروم تىع ر(ر1729ر
ىىر)1781نرو ىونرمىو ر(ر1632رىىىر)1714نر
وكىىويفزر(ر1577رىىىىر.)1679راطىىو رعم ىىجر
عمالةىىى يف رلرأو يفىىى رالىىىتريىىىدرو و يفىىى .نر
وعمل ت ا .ر
عمالةىى ى يف رعملتعىىىىو ري ىىىىعرعمىىىىدي رلر
ا يفىىىىارإيفتىىىى يف اراعا ىىىىارطىىىى ا انراىىىىعر
عاتقىىىى دررأنّراىىى ى رعملتاىىىىىذ رإدع اراىىىىىوونر
ع ارعم وا اروو رعمتشىجيا لر عمديع ىانر
واوع يىىاراتطليى لرعماصىىجراى راقت ى ر
ا راشجيا لر ديداروعطىتأدعثر ىوعيف ر
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اىىىع مراىىىىوونرع ىىى ارعم وا ىىىىارعمىىىىمرملر
ا ى ى راو ىىىودارلرعمعصىىىو،رعمديع ىىىانر
تع ىىىىىىىىىىىى مرعألاةىىىىىىىىىىىى لرعمتج يىىىىىىىىىىىىار
وعمشىىىج لنروعملع ةىى لرعة تة ا ىىىانر
وعز ااىىى لرعمىىىىمراتصىىىىأريف مزاع ىىىىارأ ر
(عمالة يف ىىىىا)رو ىىى راىىى رطىىى رعمقىىىىوعيف ر
عماصىىجيارعمل ةىىار قىىو رعبيفت ى نروو ى ر
عملاى ي رعمدوم ىىارع ديثىىانرمىىذمن وم ى رر
ا رعألطي رياتقدونريفو و رازلرعمدي ر
اىى ى رعمت طىى ىار.ريفت جىىىىارمىىىىذمنر ىىىىجلر
وا لرعمالة يف ارعممراتيعرعمقىوعيف ر
ع
عملديف ا ...ر
وخيطىىى ى راىىى ى رياتقىىىىىدرأنرا ىىىىىار
عمالة يف ىىىىاريف مىىىىدي را ىىىىارطىىىىلي انروأنّر
عمالة يف ارا جكرإ اىارع ى اريفا ىدعراى ر
عمىىدي نرأورعم صى عم اى ريفى رعمىىدي ر
وع ى ا.رخمط ى را ى رياتقىىدرأنّرعبط ى لر
يىىىجوعرعمالة يف ىىىاراى ى رأم ى ى رإىلري ى ى نر
وقىىىىىدرداىىىى ر ىىىىىث ونراىىىى رعمل ىىىىىجي ر
رعمالة يف انرو نر
عملتلة رإىلرعألو
عمشىى خر و اىىىىار عوىىىعرعمط طىى و نرالىىىتر
طىىىي رعملثىىى لنراىىى رأوع ىىى رعمىىىدعا رإىلر
عألو ىىى ى رعمالة يف ىىىىىارلراصىىىىىجنريفاىىىىىدر
عط اىىىىىىىررالىىىىى ىترر تىىىىىىىررعمل ىىىىىىىجي ر
عم جيفتىى ى نرواجمجتىىىىررملاديىىىىدراع ىى ى نر
واا يعتررع ارعم جيفت اروطا ررمتطي ى ر
عمل ىىدراع ى رلريف ى در.رو ى نرا ى رأوع ى ر
عمىدعا رإىلر( جيىىجرعملىجأا)نروطى كمرلر
يفىىزوورواىى روطىىينرا ىىىولرثىىديفنرورىىىىىر
« ى نركىىورعألولرلر ىىزر(عمىىوط )راى ر
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(عألاىارعبطى ا ا)...ر ةى رطى يفدرحمةىدرر
ال ى رالىىتر(إن ى )رعمتال ى منروشىىجملرلر
ا طىى ى رعملىىىىدع رعمع ا ىىىىاروعملا كىىىىدر
عملت صصىىىىىانروطىىىىىاترمتقلىىى ى اريف ىىىىىوار
عمق ىىى عرعمشىىىىجا نرواىىىىجعرالىىىىترطىىى ر
عمقوعيف رعماصجيا...ر ر
و ة ى رأنّرعمالة يف ىىارم ت ى راا ديىىار
ملدي نرو رم ت راجعدوارمإل ى دنريفى ر
ثجرياززونر جو ا روأكة ت رعطتع دعر
إىلر ولرعمت درعملت حروأاى.راى رمق صىجر
مق صىىجنرواى ريفريفونرولركىىذعرعمت ى ر
ا رعمل درعمتةا رلرعملت رعمت م اب ر
كى ى ر ىىى ريتىىىوملرعملتىىى حراتىىى مار
عرط باراق يفارديف ويار(الة يف ىا)راعىدا ر
ى لر«ا ى راىىع مريف ى رخط بىىارول مج ى ر
اجج» ر ر
رعمجطولرعماجيف رحمةدريف ر
ك ر
ايىىدرعيفرعملتىى رعة تصىى دريارعمز عا ىىار
اق يفارديف ويار(الة يف ا)راعدا ر لرألك ر
عملديعاروأيفتمرأد ىريفشوونرديف مونريفادر
ر
صارا يف رعمع
رالتريف رأيف رط مررات مار
ك ر
عمرتيف ىىاراق يفىىارديف ويىىار(الة يف ىىا)راعىىدا ر
ى لبروةراجيفىىوعرأيفع ى ع مر ة ى ر يف ى مر
أيفىى ى و منروىى ى ّيف مرخلقىىىىوعرمزاىى ى نراىى ى ر
زا يف مو ر ر
راةجريفى رعرطى راتى مار
ك ر
يفعىىى عرعمدومىىىاراق يفىىىارديف ويىىىار(الة يف ىىىىا)ر
اعدا ر لرودونرعمدوعوي و ر ر
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أةرادلركىذررعألاثلىارأنّرعمالة يف ىارةر
اتعىى ى عراىىىىعرعمىىىىدي نروةراىىىىعراو و عىى ى ر
عم ىىج رعمعي ى رعملتأ ىىجنروأيفّ ى رأثىىدر
طي رخجو ع را رأزا اع و ر
ىىىجر
إنرعمالة يف ىىىار ة ىىىولرو
ك ريفت رإيفت يف راى ل...روالىترعمىجامراى ر
أيفّ رو دلروطيقى رلرعم ىج رأوةنروى ر
ياينرامنرأ ّيف رث جعرالترعم ج نروأيفع ر
متع رلرث ارإم نرأورأيف راجيياراع ...ر
و ةى رأنرعم ىىجرعبيفتى يف رعماى لرمى ر
اجيي ى را ى رأ راىىاررا ى رعمشىىاو رو ى ر
م تىىىى راجييىىىىاراعىىىىرنريفىىىى راثلىىىى راثىىىى ر
عمدميقجعط ىىانروعةاىىرتع انرو ىىجانر
و ةارإيفت يف ارا اارا مرعميشجيارمجا ع.
يو ىىىدرعميأىىىفرعمالةى ى رلراى ى يخر
ىىى ارعماجيف ىىىارإيفىىى نرعماصىىىىجر
اطىىىو رع
عموطى .روعمتعق ىىررع ىىجدرا ى رعهلىىوىرلر
عموع عرعملو وا رعمذ راجوررعماج نراعر
عيفتق هلمرإىلرع تةىعرعمطيقى راعىذراصىجر
عمدومىىىارعألاويىىىانرأنّرأطى ى ريفعى ى عرعمدومىىىار
أخذلراتع عراةل نراىعرعأليىديومو ر
عم ي ا...ر ر
يفىىدأرعماىىج ريفعى عرعمدومىىارالىىترأطى ر
أ ىىج رإىلرعمزاع ىىارعماق يف ىىانراع ى را ى ر
عم ي ىىىىانرثىىى رأخىىىىذلراتطىىىىو ريفزاىىى لر
ولت اراقى رعماق يف ىانروأ ىدريفاىعر
عمل ىىىجي ر ىى ملاج رأنروةرإاىى لرطىىىوىر
عماق ...رو ّرامىنريىدلرالىترأنرملالة ىار
وعماق يف ىىانروملزاع ىىار(عمالة يف ىىا)ر ىىذو ر

لرعم ىىىىجرعماجيفىىىى رعبطىىىى ا نررإيفّ ىىىى ر
م تىى راجييىىىاراىى رهتةا اعىى نروةراىى ر
اىىىاويفع نروةراى ى رو جيفى ى ...رمىىىوةرالىىىنر
عمعزا ى لرعمالة ىىانرويفاىىعرعألط ى رعمىىمر
عطىىتعدلرالىىتراقواى لرزاع ىىار(انلة يف ىىا)ر
ملريتىىىىىتطعرعماىىىىىج ريفعىىى ى عردومىىىىىاريصىىى ى ر
إاا ا رإىلرأو يف روعمص  ...ر
عمالة يف ىىىىىىارطىىىى ى رواىىىى ى لرلريىىىىىىدر
عمشىىاو رمتوث ىىدك رلرعمع ى لرلرو ىىرر
عةثت لرواق واارعمت لأنروأ راث لر
الىىىترامىىىننردو رعألو ى ى رعمقجييىىىاراى ى ر
عمانلة يف ىىىىىارلراوث ىىىىىدريف ىىى ى لرعمشىىىىىارر
عمتىىىىو ر ىىىىدرعةطىىىىتاة رعم جيفتىىىى نر
ر اعىىىىدا روثىىىىدلرالىىىىنرعألو ىى ى رعمثىىىىوع ر
و ىىىى دا مرثىىىىىولركىىىىىد روطىىىىىينرديف ىىىىىو ر
اى ى ا ...رو ى ى نر ى ى دارعمثىىىو ارعمتىىىو يار
اىىىىواع رو اىىىى رثق قىى ى نروديف ىىىىوي ر
(الةىىى ى يف )رلراا الىىىىى مراىىىىىعراتىىىىى ر
عمع لرعمديف و ر درعةثت ل .ر
مقىىىدروثىىىدرطىىىلط نريف اىى رعألطىىىج ر
ه كىىىىد رعمىىىىوط نروخمتلىىىىأر ىى ى دعلر
عمثو اراى رخمتلىأرعألديى ننروعمطوع ىأنر
وعملذعكرنروا رخمتلىأرعملعى ط ريف مجى ملر
وطىىىىينراعقطىىىىعرعمىىىىع نراعىىىىدا رأطلىىى ر
اىىىىا ررعمالةىىى يف ر«عمىىىىدي ريفنروعمىىىىوط ر
ملجة ع»...روا لراوع أرعملع رعمش خر
ن ى ارعمال ى را ى ريف ىىمروطىىينريالىىورالىىتر
عمط ىىاروعملذكي ىىاروعب ل ة ىىانرو لىىتر
امىىىىنرلراا ىىىىرر ىىىىدرع تىىىى نرولر
عمتعت رعمذ رثص ريف عىررويفى رعمشىجيأر
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ثت نر ةى ر لىترلر ىجع علرعملىو جر
عمذ راقدريفع عرالترداواررلرعمش خريفد ر
اتىىىق.ر أطىىىررلر1918/11/15روعمىىىذ ر
ط مرريف مرعمتى ث رعمتىو رإىلرطىو ي ر
عمدعخل ىىىانروعمتعتىى راىىىعرعمللىىىنرو صىى .ر
واج رع تةعرعمتو راددعر ي عرا ر
عمش صىىى ى لرعموطع ىىىىىار مشىىى ى يعد نر
وكعىى يفونرووىى رعرىىو نروعزىى يفج نر
وعألوىىىىىىجنروا كىىىىىىمرعمىىىىىىذي ر ىىىىىىزوعر
يفتى ى خي مرعمىىىوطينرعماجيى ى نرويفعشى ى ط مر
واىىىىوع مروو ىىىىجكمرعملتعىىىىو رعمىىىىدعا ر
متجى ى وزرعمط ىىىاروعملذكي ىىىانروعمع ىىىار
يفىى م جروعمشىىىارروعمىىىوط نروداىىىوعرإىلر
يفعىىىىى عرعمدومىىىىىىارالىىىىىىترأطىىىىى ردطىىىىىىتو يار
اا نىىجانروكىى راوع ىىأرانلة يف ىىاريف عىىانر
ط كة رلر جيجرعمي دنروإ اارث مر
وطىىينر ىى اعرزة ىىعرا ويفىى لرعمشىىارر
عمتىىو يارعماج ىىاروعمديع ىىانروكىىذررأثىىدر
ا زعلرعمالة يف ا.ر ر
واقع العَلمانية يف الوطن العربي

ملريىىىىىعجحرعمل ىىىىىجونرعماىىىىىج رلر
اىىىج رعم ىىىجرعمالةى ى يف رلرع تةاى ى لر
عماجيف ىىىانروماى ى ّرأطىىىي رامىىىنرااىىىودرإىلر
اوعاىىى راعا ىىىىانرواوعاىىى راو ىىىىوا ارلر
عميع ىىىارع تةا ىىىا راى ى رأطىىىي رامىىىنرأنّر
عم ىىجرعألو يف ى نرإيف ى ننرويفاىىدريف ىىترنر
ىى لرالىىىترمجلىىىاراىى رعألاىىرو رعملت الىىىار
أط طى رعماقى روعماق يف ىىانرأاىىو راشىىة ر
عمالىىىىولرعمجي ىىى انروعمالىىىىولرعمطي ا ىىىىانر
وعمل يف ىىىىنروالىىىىمرعمقىى ى يفونروعملعطىى ى نر
وعم لت ى ارا تلىىأرع ك ا ى رعماق يف ىىار
وعمتججيي ارا را وى رمقىوعيف رعمطي اىا...ر
مترمىىررامىىنرلر عىىأريف ىىارع تصىى ديار
ونىىع ا اروع تة ا ىىا...رلرثى رع ت ىىتر
عماقىى رعماجيفىى راقىىىوةلرا اىىىارارتمجىىىار
وايررم انروملريتاجكريفاة رألطىي ر
عةذمدع روعةذمط نروعيفتادرا رد عطار
يفع ىىىارع تةىىىعروعألاىىىانرملاجوىىىارعألطىىىي ر
عم اعىىىىىىىىىىارلرعميع ىىىىىىىىىىارعة تصىىىىىىىىى ديار
عة تة ا ىىىارعمت طىى ارهلىىىذعرعةذمطىى ر
عممرومدرلر ع ..ر ر

والىىىترعمىىىجامراىى رعمىىىدو رعب ىى يف ر
عمىىىذ رمايتىىىررعمالة يف ىىىارلريفلىىىدعيفع نرإةّرنّر
وي ةى رعرلى رعزىىوكج رعملتىىيرر
كىذعرعملشىجوملرملريىعجحنروةريىزعلري ى ر متاثجر عيفتش رعم جرعمالة يف رلريفلدعيفع ر
اا ىىارواق واىىاراىىديداراى ر يى ر ىىوىر لريفش رعألثىزع رعم تى ياروعمالة يف ىارر
واجع حرخمتل ارلريفلدعيفع  .ر
واىدلرإا ا ى رعةكتةى لرعم ى لرملتى ر
ييقترعمتوعلراطجوث ريف
برمل اعر عمدميقجعط ىىىىىىانروع جيىىىىىىانروع تةىىىىىىعر
رالنرعألثزع رعممر
دمحرعملشجوملرعمالة يف ريفتي رلرعم ىج نر عملديف نروادلر
وملريعجحرلرعميلدعنرعماجيف ا روا رعمتىي ر عطىىىتلة رعمتىىىلطاراى ى رر ق ى ى رعمع ىىىار
معج ثر ر ر
عمشىىى الارلر وىىىىارع ىىى ةلرعمتعةويىىىىار
عة تص ديانروعة تة ا انروعمت طى انر
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وأط ركذررعمع
عمتل ةا ...ر

اركورعميع ارعمت ط ار

اجعوىىىى رااثىىىىجرعملشىىىىجوملرعمع ىىىىو ر
عمتعويج راعركجولراج ر ىدرعمالة يف ىار
لريفلىىىىدعيفع نروخ نىىىىارلريف يىىىىارعمقىىىىىجنر
عماشجي نرويفدعيىارعألم ىارعمث مثىا...روكىذعر
يتتدا ر د عطارالنرعم وعكجرعم جيار
وعة تة ا ىىىانرعمىىىمرأخىىىذلراعتشىىىجرلر
عماقدرعمث يف را رعألم ارعمث يف ارلريفلدعيفع ر
و ىىىىىىو ر ىىىىىىوىروأثىىىىىىزع نرلردعخىىىى ى ر
ى نرراىىداور
ةىىاروخ
عمتىىلط لرع
وااة ى رالىىتر ط ى مر ى را ى رمىىررا ىىار
يف مالة يف ارلروا رأيفع عرع تةعنرم تى ر
هل رعمتج نرعمط رعم جيىز نركىذعراى ر
يت كمرلر ط مرأط ريفع عرعمدوما...ر ر
مقىىىدرأخىىىذلراجا ىىىعرلر ىىىث راى ى ر
عملعىىى ى ط رأنىىىىىوعلرارتعوىىى ى راة طىىى ى لر
ى رعمالة يف ىىانرووىىجكرهةواىىاراى ر
عمق ىىودرعمىىمر ىىدرا ى رع جيىىانروثقىىو ر
عبيفتى ن...ر ىىدركىىذررعمتصىىجو لراج ا ى ر
و جي ى رهل ى رلرأيىىديومو رعم ىىث را ى ر
عمتع ة ى لرعمديع ىىا...ر لىىترامىىننرالىىتر
طىىىي رعملثىىى لنرلراط ميىىىارعماديىىىىدراىىى ر
رلرع تة ملرطثل رعألثىزع نر
عملش
وعمتع ةى ى لنروعمش صى ى لرعبطى ى ا ار
عمذ راقدرلرعمق كجارلر يف عرا لر2113ر
يف اتةى دراو ىىأرنىىجيحرااى درملالة يف ىىا...ر
ةىى رأنّراطىىىو رعألثىىىدعثرودخىىىولر ىىىوىر
اتطجوارا رخ رع تةا لرعماجيف ىارإىلر
يفلىىىدعيفع نرواىىىدخ ردولرةرا يفىىىرراتىىىتقي ر

اىىىىاويفع نرأخىىىىذريشىى ى رخطىىىىجعرالىىىىتر
اتىىىىىتقي رعمالة يف ىىىىىانرثتىىىىىترإنّريفاىىىىىعر
عملثق روعمي ثث نرعمذي ريزاةىونرأيف ىمر
كىىمرىىىىر
يتيعىىونرعمالة يف ىىاريف جىى رلرا
واىىددراىىىع مر ىى يفوعر ىى دي رلرأثىىىزع ر
وا ارالة يف ارواى وا ارىىىرأخىذوعرييأثىونر
ا رعمذ ع عنروع جمرم وعرمتلنرعمقىوىر
وع ةوا لرعملتطجوارطلو نروعيفشىر ر
اىىىددراىىىع مرلرعهلجىىىولرالىىىتراى ى ريتىىىةتر
يف أل ل ى لنروأخىىذوعريت ةويف ى ريف بيف ث ىىانر
واىىى راىىى يفرراىىى رعمصىىى لرعملع ىىىجا...راىىى ر
عملة ى ى رأنر ىىىدرلرنى ى و رعملتىىىلأ ر
عملتطىىجو روأيفصى كمنراى ر ى نراعتة ى ر
إىلرعألثىزع رعمىىمراىىزامراىىيينرعمالة يف ىىا...ر
يدلرامنرالترعرل رعم ي رلراة رالنر
عألثىىىىىىىىىزع نرولرعمعشىىىىىىىى رعمثقىىىىىىىى لنر
وعمت ط ريفش را ل...ر ر
اى ى رعمل ى ى طجرعمىىىمرا ىىىددرع تةىىىعر
اق درثجي لرعمعش رعم ج روعمثق لر
عمالةىى ى يف نرولرعمو ىى ى ريف تىىىىررإنىىىىدع ر
عملجعطىى مروعمقىىوعيف رعمىىمرا تىىحرع ىى لر
ملتع ة لرعمديع اريفى نراتىدخ رلراىوونر
ع ىر
عمع ى رعم جيىىاروعمثق و ىىانرو
ا ى رعاىىت رعم رلةىىارعمال ى رلرعمعش ى ر
عة تةىىىى ى ا روعمثقىىىى ى لروعم ىىىىىىج رلر
ع تةىىىىع...ركىىىىذعرأ ىى ى ردم ىى ى رالىىىىترأنّر
عمالة يف ىىىارلريفلىىىدعيفع رلرخطىىىجنروث ثةىى ر
ا ىىىىىىونرعمالة يف ىىىىىىارلرخطىىىىىىجرا ىىىىىىونر
عألوطى نروعمىىدولرلرخطىىج...روةى رعمتىىي ر
ملا زاركذعرعرطج ر
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ةرازعلرو جاروعم يارا رعموط لاور
مل ىىىى ى ول ركىىىى ى رعملتىىىى ى طجارلراكىىىى ى ر
عمتىىىلط لرلرخمتلىىىأردولرعماىى ملنراىى ر
و رعمالة يف ىانر ةى رأنّرالىنرعمتىلط لر
لرأ ثىىجرعمىىدولرعمالة يف ىىاراطىىو عرااتةىىدر
و جارا ول نرلردو رعمدي رلر ىوار
عمدومانروعممراقولبروةراتتط عرأ ردومار
ة نرأاع رإةّرإاعرعاتةىدلرالىترعمىدي ر
واىىىىجاترو()6نر يفّىىىىررياىىىىدرعمىىىىدي راىى ى ر
عمع ث ىىىارعمت طى ى ارهىىىجدرأدعارمي ى ى ر
ملدومارعطت دعا رب ع ملرعزة ك ريفاة ر
ا راجيدررك راع م...ر ر
اعراطو رع ارودخولرعميشىجيارلر
عألم ارعمث مثاراصجرعملالوا ا ىاريعي ى رأنر
اتطىىىو ريف جا ى ى رإىلرعمىىىدي نروإىلرأطى ى ر
يفعىى عرو ىىوارعمدومىىىانروو ت ىى رلراصىىىجر
عملالوا ا ىىىىاراتجىى ى وزر ويىىىىارا ىى ى ول نر
و را رأنرد عطاراى يخر ىو رواطىو ر
عمدومىىاراىىي رأنّرعمىىدولرعمىىمريفع ىى رالىىتر
أطى ر و جعط ىارملرااىىدرالى راتطليى لر
عماصجنرم رهل رأوى نر ةى رأنرعمتطىو ر
عمىىىىىىذ راشىىىى ى دررعميشىىىىىىجيارلرخمتلىىىىىىأر
ع ةلرعمالة ىاروعمتقع ىاروك ةعىاراصىجر
عملالوا ا ىىاروعةيفرتيف ى نر ا ى را ى راةل ىىار
يفع عرعمدومارات مارهل رأيفا درا اارإيفت يف ار
اتال ريفا ارعمشاو رو ة ريف ع ى نرواىدلر
إا يف ىىىىىىارعيفازعهلىىىى ى رلريفعىىىىىىترا لقىىىىىىانر
واتج وزرعميعترعمديع ا...ر ر
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عمصىىىى ارع جيفىىىىىارعمىىىىىمراتىىىىىتط عر
اا زىىىىىىىىارعمتع ىىىىىىىى لرعمدعخل ىىىىىىىىىارلر
ع تةىعنرواى ا را ثىمريفع تىرنروخ نىىار
لرع تةاىىىىىىىى لراتاىىىىىىىىىددارعمقوا ىىىىىىىى لر
وعمدي يف لنرك رعمالة يف انرو راى رأنر
كذررعمصى اراىوا را ىارطىل ةارملدومىار
وأيفع ىىىى ى راىىىىىىعرخمتلىىىىىىأردولرعماىىىى ى ملر...ر
وا ةى ى ر وا ى ى رلر ا ى ى رالىىىترأطى ى ر
طىىىىل ةانراتىى ى ادرع تةىىىىعرلراا زىىىىار
أاجع ىىىرنروا ىىىتحرأا اىىىرردوىى رعمتقىىىدلنر
وا ركذررعألط بر ر
رىىريفع عرع تةىعروعمدومىارالىترأطى ر
ث ى ى يارثديثىىىاراعتىىىجمراىىىعراتطليى ى لر
عماصىىجنريف اتة ى دريفع ىىارط ط ى اراادديىىار
ادعوم ىىاردطىىتو يارا دمىىانراىىووجر ىىجو ر
عمتعة ىىارعة تص ى ديارعما دمىىا...روو ى راقىىدر
ع تة ى ا ريل ى راطلا ى لرأيفع ى عرع تةىىعنر
يفا ىىىدعراى ى رع نصىىىارعمط ىىىارعمىىىمر
ا ىىىىج رعيفقتىى ى لرع تةىىىىع...ررواعتىىىىجمر
عمدومىىىارعمالة يف ىىىاراىىىعراتطليى ى لرعماصىىىجر
يف يف ت ث ى رالىىترمج ىىعرأيفعى عرع تةىىعراى ر
خمتلىىأرعةيفتةىى ععلنرواوو كىى رعملالواىىار
وعمتوعنىى ى رعملي اىىىىجراا ىىىىمنرألرنراصىىىىجر
عملالوا ا ىىاركىىوراصىىجرعمش ى و انرواىىدلر
إا يف ارثجررعملالواا...ر ر
رىىىىىىرإنّرعميلىىىىدعنراتاىىىىددارعمىىىىدي يف لر
وعمقوا ى لرلرث ىارإىلرث ىمرالةى يف ر
يوثىىدريفت ى ج رعة تةىى ا رالىىترأطىى ر
ث ى ى يارهجيفىىىارطىىىل ةا...رألنّرعمتىىىلطار
عمالة يف ىىار ق ى رد ىىارا ى راىىوعزنرعمقىىوىر
يف ى رمج ىىعرطيق ى لروا ويف ى لرع رتةىىعر

ملاذا العلمانية؟

عملتاىىدداروعمل تل ىىانروالاىىرردو رعموط ى .ر
يف ع ى ى نروااى ى طرعمتع ى ى لرلرع تةىىىعر
ىىىى راصىىىى رإىلرع مىىىىىارعمتع ثجيىىىىىانر
واتىىىى ادرلريفعىىىى عراوطتىىىى لرع تةىىىىىعر
عألكل روعملديف رعملتتقلارعممراديجريف ت ر
يفع ت ى نروااة ى رالىىتر ق ى راتطلي ى لر
يفع عرعمدومارعماصىجيارع ديثىانروعمتأقى ر
دع ة راع نروأكة بر ر
رىىر رأيفع عرع تةعرو يوهلمريف نر
رىىىىر ق ى رعمدومىىارعمالة يف ىىارعملت ى وعار
عمق يفويف ىىىىىاروع جيىىىىىاروعمتعىىىىىويجرزة ىىىىىعر
أيفع ...ر ر
رىىىىىراىىىوا رعمدومىىىارعمالة يف ىىىارع جيىىىار
وادلرط ى نرأ رو ىجرديىيننرأورديف ىو ر
الة ى يف نرأوراع ى مرالىىترع تةىىعنرواىىتمر
اا زاركذررعملت رلردطتو رلرعمدومار
عمالة يف ىىانرا ى رلرامىىنراا زىىارات ى مار
ط نرعألالي ارلرعأليف ةارعمدميقجعط ىار
الترع ارعمت ط ارلرعمدومىانريفو ىعر
اىىوعدرويفصىىو،رات ىىة رأطىى روايىى د ر
متأق ى رعملتىى وعاروع جيىىارزة ىىعرأيفعىى عر
عمشىارنرواىدلرط ى نرأ رو ىجرأور ىوار
ط ط ارالترع لروعم عرعة تة ا ر
عمت ط روعة تص د رلرعمدومىا.روو ىعر
اتيىى ى لرديف ىى ى روال ىى ى رمتةث ىى ى رعألثىىىىزع ر
وعمقىىىىىىىىىىوىرعمت طىىىىىىىى ى ارلرعم ملىىىىىىىى ى ننر
واوطت لرعمدوما .ر
رىىىىىراىىىوا رعمدومىىىارعمالة يف ىىىانرالىىىتر
ا ىىى ى رعمدومىىىىىارعمث و جعط ىىىىىاروصىىى ى ر
وا ىار
عمتلط لنروثصجرعملع نىررع
ةىىار
عألط ط ى ارلرعمدومىىاروأا ى عرع

عمدطىىتو ياروعمق ىى انرواع نىىرررعملىىد ععر
ا ع راتتقل ر(ا عو جع )نروإيفاى در
كر
عمص ارع زيف اراع منروادلرعثت
ا ر ي رثز رعألالي ا...ر ر
رىىىىرا ى رأط ى ريفع ى عرعمدومىىارعمالة يف ىىار
عمتدعولرعمتلة رملتلطا .ر
رىىىىرعمادعمىىارعة تص ى ديارعة تة ا ىىار
ك رأطى رعمادعمىارعمق يفويف ىانرلرعمدومىار
ر عمالة يف انرواتاترطلطارعمدومارعمالة يف ار
يف طتةجع رمتأق ركذررعمادعمىانرومتى ا ر
اىى راىى رعمادعمىىىارعة تة ا ىىىاراُاتةىىىدر
يفصو،ردطىتو يار ىددريفصى ررعملج ىزر
وعأل ىى م مراىى رعمىىدخ رعمىىىوطيننرو ىىىددر
يفتىىىىىىيارعمشىىىىىىي روعمعتىىىى ى عرلرعم ملىىىى ى نر
وا ىىا...راتطىىو رعمدومىىار
وعملوطتى لرع
اعىىىىدا ر صىىىى رعملىىىىجأارالىىىىترثقو ىىىى ر
يف متا دلروعملت وعاراعرعمج  .ر
رىىرا رحم ط راصجرعملالوا ا ىارأيفّىرر
ط لزلرعمدومارعمالة يف اريفو ودراوطتى لر
يف ىىاراوعزيىىارملوطت ى لرعمدومىىانرواع ى ر
و ىىىىودريفجملىى ى نروث واىىىىارإم رتويف ىىىىانر
واوطتىىار طىىارعم رتويف ىىارواوطتى لر
عم رتويف ىىىارأخىىىجىراوعزيىىىارااةىىى رالىىىتر
إيص لرأنوعلرعملىوعطع رإىلرعملوطتى لر
وا ىىىانرواجع يىىىارواصىىىويرراةىىىر ر
ع
واىىا...ريعي ى رأنراىىوا ر
اوطت ى لرع
اوطتىى لرعمدومىىىارعمالة يف ىىىانراىى رو ىى ر
عبم رتويف ىىىانرأوطىىىعراشى ى ارأليفعىىى عر
عمشىىاررلرعا ى ارعمقىىجع علرعمىىمراتال ى ر
يفشىىوونرث ى ا منرواى رثى ر ى ّراىىوعط ر
أنريشاجريف يفررعمذ رةريقى راى يف راى ر
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أ راتىىوولرلرعمدومىىىانرطىى ريتىى كمرلر
إ ىى ى دراعىى ى .رع تةىى ى ا رنىى ىأر رطىىىىل مر
يتى ى كمرلراطىىىويجر ىىىوعيف روأطى ى ريفعى ى عر
عمدوما ...ر
رىىىىرإنّرأكىىمرا ىىزعلرعمالة يف ىىارأيفّ ى رةر
اقد رعمقوعيف رعمو ا انرويف مت م رايقى ر
اوعدرعمدطتو نروعمقىوعيف رطى لارعمتطىويجر
وعمتادي را ريعتجمراعراتطلي لرعمتطو ر
عة تص د روعة تة ا رعمذ ريطجأرالتر
ع تةىىعنروك ى راىىوا را ى اأرواا ىىدر
مج ىىعرأيفع ى عرع تةىىعنروااة ى ريف طىىتةجع ر
الىىىىىىتراا زىىىىىىارأطىىىىىىي رعمتع ىىىىىى لر
عمتع ثجيىىىارلرع تةىىىع...راىى ركعىى ريىىىداور
عمالةىىىىىىى ى يف ونرإىلراق اىىىىىىىىىارعم ىىىىىىىىىجر
يف م جنروع جاريف جا...ر ر
ط ى رةراىىنرو ىىررأنّرات ى مارعمدومىىار
عمالة يف ارايقىتراتى مارا توثىارملعقى نر
و تىى ى رإىلريفىىىىدوعلروأاىى ى ثراتىىىىتةجارر
وا توثىىىارلرخمتلىىىأرعملعى ى يفجرعم جيىىىار
وعمثق و ا ...ر

وييقىتراى مأرعمالةى يف روعملتىىديع ر
ى ار
عملتعو ي روط لار جو يارمتقدلرع
عبيفتى ى يف انرواى ى ا راتى ى ادعرلرخىىىجو ر
عبيفت ى يف ارا ى رأزات ى روا ى رعري ى رعمىىذ ر
ي جكرالىترواى رأيفع ى ...راى رعمطي اى ر
أن يو ىىىىىىدراىىىى ى رياىىىىىىرتكرالىىىىىىتركىىىىىىذرر
عألو ى نروالىىتركىىذعرعمت ى مأنروعن ى ر
اث ركىذررعألو ى ريف مطويف ويىاراجىارأنّر
لرعمدي ر يفوعروةرزعموعرياةلونرالتر
وعثت ى رعماقىىولونروكىىمريفىىذمنريتىىدونر
مج عرطىي رعةاىرتع ريفى خجرعمالةى يف نر
إوىىىىىى راق يف ىىىىىىىارعمالةىىىىىى يف ر الىىىىىى مر
يو ىىىدونردع ةى ى رالىىىتر ىىىجو اروأكة ىىىار
ع وع راعرعزة ىعراى روى مرعملرتىديع نر
ب ىىىىى ى درع لىىىىىىىولرعملع طىىىىىىىيارملا زىىىىىىىار
عمتع ى لنروعألزاى لرعمىىمرااى يف راع ى ر
ع تةاىى ى لرعميشىىىىجيانروإ ىى ى درأو ىى ى ر
نىىىى ى ارم اقىىىى ى عريف يفتىىىى ى يف ارعبيفتىىىى ى نر
مستركد رملدومارعمالة يف ا ...ر

اهلوامش
(ر)1رأم راوولجرىىر ولرعمتلطارىىراجمجارث وظرعزة م رىىىرأطىادرنىقجرىىىراعشىو علرع ى در
عم ت رعماج رىىرداش ر1991رىىر،ر681ب 673ر
جا رىىراقداارعيف رخلدونرىىردع رعمقلمرىىريفى ولرىىىر
) (2رايدرعمجمح ريف رحمةدريف رخلدونرع
عمطياارعمجعيفاار.1981ر 41،ر
()3رالىىىمرعمىىىىدي رايىىىىدرعملط ىىىأرىىىىىىىرعملقىىىىد روعمدومىىىارىىىىىىردع رع وع ىىىىىىرعم ا ىىىارىىىىىىر2116رىىىىىىر
 .114،113،ر
()4رعدمل رىىرأن رعما لاروعملل ارعر ناروعمدومارىىرخمت علرىىردع رعمتقدلرىىراوط ورىا .171ر
) (5عملصد رعمت يف .ر419،رىىر .411ر
()6ريف قوةرا ول رىىراط ث لرا ول رىىرااجيررخى رمحى درىىىردع رعةا ى رعزديىدارىىىر
يف ولر.1979
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ما الذي يبقى من
الدكتور طـه حسين؟
عبد الوهاب حممود املصري*

مقدمــــة

الــدوروط صــني هوــح هــو هــد وبــاط املاملــرو ال ــرب امل ـ و
املوفـم منـني مـح مـ إجـد
للجدل ..فقد انقوم امل قاـو
هـد وـب وًـاً .ونـ نقـد ،
هد وب  ،وم وقم منني موفاًا سلبوًا
الر روـ م روقــة
هنــا ،دطاســة ورنــاول نبــرة عـ الر ـ  ،ودعووــني
منهجوـــة ،واعربـــاط الاـــرح اإلسـ ـ مص ملصـــر عـــدوانًا عرموـ ـاً ،و لـــني
آ م اً ،ووقووماً لاملر و دمني را نافد م ـرو ،،وننهـص
شخصورح
خبامتة.

أوالً :د .طـه حسني  ..من هـو؟

جق٘ي امل٘س٘ع ٞاهعرب ٞٚاملٚسر« ٝطٕ
ظسني ( )6791 - 6881كاجت ٗباظز
أدبييٗٗ ٛرٙيير عربييٛب ه مقيييت بعٌ ٚي ا دث
رظييي  ٠يييرً ٠ركي ي
اهعربيييٛب ٗهي ي
ًغاغيييي ٞبصييييعً ٚصييييرب ٗ قيي ي بصييييرٖ
طفييي فب ح٘شييييٕ رـ اهلحميييياثب ذييييٍ رـ
ا رٓرب ظٚز جوق ٟج٘ش ٕٔٚا دب ٛا ٗي
ًيييّ اه يييٚا سييي ٚاملرتيييفٛب ذيييٍ اجصيييى
بأمحييييي هسفيييييي ٛاهسيييييي ٚب ٗاُييييييحعٍ
ازباًعيييي ٞا ٓوٚييييٞب ٗادبييييٕ رـ ا ُحفييييا
مبِييييييآض املسح يييييير ني ٗ ٗاد اهرقا ييييييٞ
اسب ٙر ٞد اس ٞا دث اهعربٛب ٗسا ر

ا داث
بعريييييي ٞرـ رُسيييييياب ييييي
اهق مييييٗ ٞاهفوسيييفٞب ٗاطويييب عوييي ٟا دث
اهفرُس ٛاملعاترب ٗبع ع٘دجٕب ظاضير
ازباًع ٞا ٓوٞٚب ٗملا أُ ٣خ ازباًعٞ
املصييييرَ6791 ٞٙب عٚميييييّ أسييييحا فا بٔيييياب
ٗظاضييير كوٚييي ٞا داث اهي ي أتييية
عٌ ٚاف هليا ٗكحيت اتي د ا دبٚيٞب
ٗكحييييت ًقييييا د سٚاسيييي ٞٚتييييع
أذِا ١ظلٍ رمساعٚى تي ٛب
اه٘
ٗج٘همييييييييييًِ ٟصيييييييييت ًييييييييي ٙر شاًعيييييييييٞ
اإلسييلِ ٞٙب يي٘رٙر املعييا يب ييرٚ٢
(*)

(*)

باظز ٗكاجت س٘ ٜب تي د هيٕ ااُٚي ٞكحيتب
ٗآخرٓا "ُق امل رٗ اهِٔض٘ ٜاهعرب"ٛ
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اهوصِ ٞاهرقا  ٞٚهوصاًعاد اهعرب ٞٚرُحاشٕ
ا دب ٛضخٍ ًحِ٘ ٌ ٙى د اساد أدبٚيٞ
ًِٔييييا « كيييير ٠أبيييي ٛاهعيي ي ُ »١يييياي بييييٕ
اه كح٘ اٖ ًّ ازباًع ٞاملصر ٞٙاهق ميٞ
6761ب ٗ«ابيييييييييّ خوييييييييي ْٗ ٗ وسيييييييييفحٕ
ا شحٌاعٚييييُ »ٞيييياي بييييٕ اهيي ي كح٘ اٖ ًييييّ
اهسييييي٘ بْ٘ (اهلعييييي ٞاهعربٚييييي)6791 ٞب
ٗ«ظيييييييييييي ي ٙز ا بعييييييييييييييا «ٗ »١ا دث
ازبييييآو»ٛب ٗ«ظييييا غ ٗ يييي٘ ً«ٗ »ٛييييب
املحييييييييِي» ٗ«خصيييييييياَ ُٗقيييييي ي » رخلب
ٗد اسيييييييييياد اهحييييييييييا ٙا اهسٚاسييييييييييٛ
ٗا شحٌيييياع ٛهصييي اإلسييي َ «اهفحِييييٞ
اهل ي »٠ب ٗأخيير ٠أتيي٘ي اسبضييا ٝ
اهغربٗ ٞٚجٚا اد ا دث اهغربي ٛاملعاتيرب
ٗتع طبحا  ًّ ٝاه عر اهحٌرٚو ٛعِ
اهُ٘ٚيييياْ « يييياد ٝاهفليييير» رخل كٌييييا
 ٙيييٌى صي ياف ِٚي ياف ًسيييحٌ اف ًيييّ كحيييت
اهسيي« ٝ:عوييٓ ٟيياًس اهسيي»ٝ:ب ٗ صيياف
ظيي ٙراف ٙيي ٗ ًععٌيييٕ ب٣ٚييي ٞاهصيييعٚ
«دعييا ١اهلييرٗاْ»ب ٗ« ييصر ٝاهة ي »
رخل ٗهيييٕ سٚاسييي ٞاهحعويييً« ٍٚسيييحقةى
اهرقا ً ٞصر» ادبٕ حب٘ذٕ ا دبٞٚ
رـ ربوييٚت جييا ٙا ا دث ًييّ املسييوٌاد
اه ي جةع ي ٖ عييّ ٗم اهعوييٍب ٗ ًقا جييٕ
اهِق ٙيييييٞب رـ جأكٚييي ي ظرٙييييي ٞا دٙيييييت
ٗظر ٞٙاهِا ي ًيب ضبا عحيٕ عوي٘ ٟاعي
اهذٗق اهر ٚيبب ٗتياإ رُحاشيٕ اهقصصيٛ
تيييٚاغِٚ ٞييي ٞك سيييٚل ٞٚدبٌيييب بيييني
( )6
اهةساطٗ ٞاهفخاًٗ ٞاه٘ض٘م»
02

ثانياً :عميـد لألدب العزبي أم للتغزيـب؟

 ٙظييييغ املفليييير اهيي ي كح٘ أبيييي٘
ٙعرث املررٗ  ٛأْ اه كح٘ طٕ ظسنيب
ٓيي٘ تيياظت املغاهسيي ٞاهقا٢ويي« ٞظاضييرُا
دْٗ ظاضيييييييييرٍٓ (بأٓيييييييييى اهغيييييييييرث)ب
ٗاسباضيييير ابييييّ املاضييييٗ ٛر ْب ييييِعّ
طبس٣يييْ٘ جقيييً٘ ٍٙاضيييِٚا ًٗاضييئٍٚ
وِصييييي ي اسبسييييييياث ًيييييييب ًاضيييييييِٚاب
ٗهِسييحة هٕ مبييا ًييّ شييِ ًاضيئٍٚب
حوييي عيييّ
ِعي ي هوٌسيييحقةى اهيييذٜ
ًسيييييحقةؤٍ»( ٗ )9كحابيييييٕ «ًسيييييحقةى
اهرقا ييً ٞصيير»ب ٙقيي٘ي اه ي كح٘ طييٕ
ظسيييييييني رْ عوِٚيييييييا «أْ ُسييييييي :سيييييييٝ:
ا ٗ ٗبيٚني ُٗسييوم طيرٙقٍٔ هِلييْ٘ هلييٍ
أُييييي ادافب ٗهِليييييْ٘ هليييييٍ يييييركا١
اسبضيييييا ٝب خٓ:يييييا ٗ يييييرٓاب ظو٘ٓيييييا
ًٗرٓييياب ًٗيييا يييت ًٗيييا ٙليييرٖب ًٗيييا
ٌيي ًِٔيييا ًٗيييا ٙعييياث ( ) رْ ش ٚيييِا
جيييييت أْ ٙييييِعٍ جِعٌٚيي ياف أٗ ٗبٚيي يافب ٗرْ
ةابِا جييت أْ ٙعي هليذا ازبيٚس كٌيا
ٙع ي اه ييةاث ا ٗ ٗبٚييْ٘ زبٚيي٘ أٗ ٗبييا
( ) لٌييا أْ ٗسييا٢وِا رـ محاٙيي ٞأ
اه٘طّ ُٓ ٛف اه٘سا٢ى اه ٙصيسِعٔا
ا ٗ ٗبٚيييييييْ٘ ٗا ًرٙلٚيييييييْ٘ سبٌاٙيييييييٞ
أٗطيييأٍُ ٗر ْب ي ي بيييي م ًيييّ أْ ُٔٚييي٤
يييةابِا هوصٔييياد ا حصييياد ٜعويييُ ٟفي ي
اهِعييييييييي٘ اهيييييييييذٚٔٙ ٜييييييييي ٤ا ٗ ٗبٚيييييييييْ٘
ٗا ًرٙل ْ٘ٚعو ٕٚةابٍٔ هلذا ازبٔياد
ٗ بييي م ًييّ أْ ُِ يير امليي ا ٗاملعآيي
اه جٔ ٤ٚهلذا ازبٔياد عوي ٟاهِعي٘ اهيذٜ
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أُ ييييأ ا ٗ ٗبٚييييْ٘ ٗا ًرٙلٚييييْ٘ عوٚييييٕ
ً ا سيييييئٍ ًٗعآييييي ٍٓب ْ ًييييييّ أ اد
اهغا ٞٙقي أ اد اه٘سيٚوٞب ٗهيٙ ٚلفيٛ
ٗ ٙسحق ٍٚاهعق أْ ُر ٙا سيحق ي
( )1
ُٗس :س ٝ:اهعة» ٚ
ٗٓلييذاب اهيي كح٘ طييٕ ظسييني
ًييييييّ أٗا٢ييييييى ًييييييّ ُعييييييرٗا ٗدعيييييي٘ا رـ
«اهحغرٙييييت»ب ٚسييييٌ ٛاهييييةع ٓيييي ١
«اهحغيييرٙةٚني» أٗ «املحغيييربني»ب ٗٙسييئٌٍٚ
اهيييي ي كح٘ شيييي ي ي أًييييييني «املفحييييييُ٘ني
باسبضييييييييا  ٝاهغربٚيييييييي)1(»ٞب ٗٙسيييييييئٌٍٚ
اهييي كح٘ أُيييي٘ عةييي املوييييم «اهعٌييي ١
اسبضا ٙني»()1ب ٗ كاْ عياي اهي ّٙ
ا غييييياُٙ ٛسيييييٌ«" ٍٔٚط ٢يييييب شٚييييي٘
اهغييييياهةني»()1ب صييييياٗ ١شٚيييييٕ غيييييا ٗدٜ
( )9
سٌآٍ «ش ٘ٚا سحعٌا ازب » ٙ
ًّٗ املعرٗي أْ «اهحغرٙت» ًّ أبرر
ٗسييا٢ى اهغييرث إلضييعاي أًحِييا ٗجسيئٚى
اهلٌِٚيي ٞعوِٚيياب ٔيي٘ «اإل ٙي ر اسبضييا »ٜ
اهييذِٔٙ ٜييم ا ًييٙٗ ٞعٌييى ٔٚييا اهحفحٚييخ
ٗاهحخرٙييييت (ٗاهحعييييية :هوةاظييييز ً٘ يييي
ر ٙيييي )(ٙٗ )8قيييي٘ي املسح ييييرق املعييييرٗي
برُيييا د هييي٘ ٙكا يييفاف دٗ اهحغرٙيييت
صبحٌعِا «ٗاهحغرٙت اهذ ٜكياْ أكريرٖ
ًييّ عٌييى «املحغييربني» ًييّ أبِييا ١اه ييرقب
ٌٚحٔييا
شييا ١بحغيي:ٚاد  ٙييم كيير:فا
ٗأٗي ٓيييييذٖ اهحغيييييي:ٚاد ٓيييييي٘ ا عبييييي ي
اهسٚاسيي ٛاهييذ ٜأد ٠رـ جفحٚييخ املِسقييٞ
ٗدب ٢حٔيييا قةيييى هيييم اهحيييا ٙاب كييياْ
اه رق ا ٗسط ُعاً فا ًسحقراف» ٗٙضٚ

ه٘ٗ« ٙبضٚا اه رعٗ ٞٚاه٘ ١ب خسير
أٓيى اه ييرق ا ٗسييط «ٓيي٘ٙحٍٔ اه٘اظي »ٝ
اهق ميييٞب ةع ي أْ كيياْ كييى ًيي٘اطّ
عضيي٘اف ًييّ أعضييا ١رً اط٘ ٙيي ٞرسي ًٞٚ
كة ٝ:هلا أهي سيِ ٞأٗ ج ٙي ًيّ اهيلاس
ٗاهحا ٙاب ٗش اهِيا أُفسئٍ ًي٘اطِني
هسوسييوً ٞييّ اه ي ٗي اهحابعييٞب ٗاه٘ظ ي اد
اهسٚاس ٞٚاملفحعو ٞاه ذباٗي ا ْ رجياد
شذٗ هليا ضيٌ :اه يعت ٗٗ ٢يٕ ٗ ي
تيياظت ُسي ٗأُٚييا اهِعيياَ اهسٚاسييٛ
اهق ( ٍٙعو ٟأ ٞٙظاي) اعب ي اشحٌياعٛ
ٗذقييا ًيي٘ار هييٕ» ٗٙضيي ٚهيي٘ ٙأٙضياف
« مبييييا كيييياْ اهِعيييياَ اهقييي  ٍٙظاهييييٞ
جفساب ٗهلِٕ عو ٟأ ٞٙظاي كاْ اٌ٢اف
ب٘ظٚفييييييٞب ظٚييييييز كاُييييييخ اهيييييي٘ ١اد
ٗاملسي ي ٗهٚاد ٗاضيييع ٞاسبي ي ٗد ٗاملعيييا
دبٌييييب عٚييييب ٣يييياد اه ييييعت رطييييا
ٗاظيي ب ذيييٍ دًيييرد ا سييياهٚت اهق مييييٞب
خييير ًييّ اهقيي ٍٚاهق مييي ٞذييٍ أٌٓوييخب
ٗسُ ِ
ٗ ييياَ ًقأًيييا صبٌ٘عيييً ٞيييّ امل سسييياد
ٗاهقيي٘اُني ٗاملقييا ٚٙاه٘ضييع ٞٚاملسييح٘ دٝ
ًّ اهغرثب اه بقٚخ مل  ٝط٘ٙوي ٞغرٙةيٞ
عّ أظاسٗ ٚآًاي املسيوٌني اه يرق
ا ٗسيييطب باإلضيييا  ٞرـ كُ٘ٔيييا جا ٔيييٞ
( )7
باهِسة ٞسباشاجٍٔ»
هذهم كوٕب قي ظيرا اهقياٌْ٘٢
ٓييييذٖ ا ٙيييياَ عويييي ٟرعييي اد «امل ييييرٗ
اسبضا  ٜاهِٔض٘ ٜاهعرب »ٛذبخ عاٞٙ
ًركيييي د اسيييياد اه٘ظيييي  ٝاهعربٚييييٞ
بٗ:دب (ٗظسِاف عو٘ا)ب عو ٟأْ جليْ٘
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ًييييّ أبييييرر ضبييييياٗ امل ييييرٗ «اهحٌِٚيييييٞ
املسحقو »ٞاهقا ٌٞ٢عو ٟا عحٌاد ازبٌاعٛ
عويييي ٟاهييييِف ب ٗ«اهحصيييي د اسبضييييا »ٜ
اهقييا ٍ٢عويي ٟا سييحق ي اسبضييا  ٜاهييذٜ
ٙحضييٌّ ( ٌٚييا ٙحضييٌِٕ) ظفييغ اهييذاد
()61
اهرقا ٗ ٞٚاه٘ش٘د اسبضا  ٜهألًٞ
ثالثاً :عدوان عزبي أم فتح إسالمي؟

ٙر ٠اه كح٘ طٕ ظسيني أْ اهفيح
اإلس ي ً ٛملصيير كيياْ ع ي ٗاُاف عؤٚييا
هم اهسٚاس ٛاملعرٗي أكيرَ
ٗٙق٘ي
رعيييٚل «كييياْ اهييي كح٘ طيييٕ ظسيييني
ٙلحيييت شرٙي ي « ٝك٘كيييت اه يييرق»
اه٘ ٙيي ٞاه ي ٙص ي ٓا ا سييحا ظييا غ
ٗ اهِ عي ٞاهعربٚيٞب ٗكياْ جيعيى
ع٘
هلييييى ًقيييياي عِ٘اُيي ياف كوٌييييٗ ٞاظيي ي ٝ
ٗظ ي س أْ كحييت ًقييا ف عِ٘اُييٕ «دا٢ييير»ٝ
شيييا١د سيييٚا ٕ اهعةيييا  ٝاهحاهٚيييٓٗ ٞيييٍ
(ٙر ٙاملصرٙني) خضع٘ا هضرٗث ًّ
اهةغٛب ٗأه٘اْ ًّ اهعي ٗاْب شيا١جٍٔ ًيّ
اهفيير ٗاهُ٘ٚيياْب ٗشييا١جٍٔ ًييّ اهعييرث
ٗاهييلن ٗاهفرُسييٚنيب ٗشييا١جٍٔ ا ْ ًييّ
اإلظبوٚي ي ب ٗٓيييٍ ي ي تي ي ٗا عويييٓ ٟيييذا
كويييٕب يييردٗا ًيييّ دٗا ًيييّ املعحي ي ّٙب
ٗا ِيي٘ا أُفسيئٍ ًييّ أ ِيي٘ا ًييّ ٓ ي ١
()66
املعح »ّٙ
ٗ جص  ٠هورد عو ٟاه كح٘ طٕ
ظسيييني ظِٚيييٕب كيييرً :يييّ امليييرقفني
اهعييييرثب ًٗييييّ أبييييررٍٓ عةيي ي اهييييرمحّ
عي اَب اهييذ ٜأتيية ٌٚييا بعي أٗي أًييني
00

عييياَ زباًعييي ٞاهي ي ٗي اهعربٚيييٙٗ ٞقييي٘ي
هييم أكييرَ رعييٚل أٙض ياف «أًييا ع ي اَب
ق سأي طٕ ظسني أْ ٙحفضى ٚيذكر
اسب٘ادس اه ج خى اهعرث ٗاملسوٌني
رًيير ٝاهةغييا ٝاملعحي  ّٙقي ٚييى هِييا عييّ
دخ٘ي اهعيرث رـ ًصير رُيٕ اسيحخ ا
ٓويئا ًييّ اهةغييٗ ٛاهع ي ٗاْب ٗرُقييا هلييا
ًّ اهض ي ٗ شيا ١اهعيرث رهٔٚيا دعياٝ
رـ دٙييييّ ش ٙيي ي أتيييية دٙييييّ اهلرييييرٝ
اهععٌييً ٟييّ أٓويئا ٗٓييذا اهيي  ّٙسيي٘م٠
اهراعييييٗ ٛاهرعٚيييييٞب ٗ ييييير أْ ضيييييى
هعربييي ٛعوييي ٟعصٌييي ٛر بييياهحق٘ٔ ٠يييى
ٙحفضيييى ا سيييحا اهي ي كح٘ طيييٕ ظسيييني
بحصيعً ٚعوً٘اجِيا اهحا ٚي ٞعيّ اهفييح
()69
اهعرب»ٛ
رابعاً :شخصيتـان ..يف جسم واحـد!

عيييياَ 6791ب أتييي اهييي كح٘
طيييٕ ظسيييني كحابي ياف عِ٘اُيييٕ « اه يييعر
ازبآو ٗ »ٛكاُخ ًق٘ د اهلحياث
ًييير ٝ:هوصي ي يب ًٗييير ٝ:سبفٚعييي ٞعوٌيييا١
اهيييي  ّٙليييياْ أْ «اسييييح عخ اهِٚابييييٞ
اهعًٌ٘ ٞٚامل ه ب ٗظققيخ ًعيٕب ٗكياْ
اهحعقًِ ٚعصرفا اهِقاط ا جٞٚ
ً سيييأهٗ ٞشييي٘د سيييُ ٚا ربيييرآٍٚ
ٗرمساعٚى ٗٓصرجٌٔاب ٗأْ ٓذٖ
اهقصيييييييي ٞأسييييييييس٘  ٝطبحوقييييييييٞ
غرا دٗ ِٞٚٙسٚاسٞٚ
ً سييييييأه ٞأْ اهقييييييرا١اد اهسييييييةب
هوقرآْ اهلر ٍٙجِ يب ٗأُٔيا
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ٗ دد عو ٟهساْ اهقةا٢ىب كٌا
ٓ٘ ظآر ًّ هلصحٔا
٘ هٕ رْ اإلس َ ه ٚهيٕ سيابقٞ
ٗش٘د اهة د اهعربٞٚ
ُ ف ٛرسِاد اهِي تو ٟاهلل عوٕٚ
ٗسوٍ رـ أ راي رٙس
اهحعق ٚبإُٔ
«ٗ أشاث امل ه
ٙقر ت ق ٓصر ٝرمساعٚى عو ٕٚاهس َ
رـ ًلييٞب ٗ ٙي ًّ بقصيي ٞبِييا ١اهلعةييٞ
كٌييا ٗ دد اهقييرآْب ٗٙيي ًّ بحِ ٙييى
اهقييييرا١ادب بصيييييفحٕ ًسيييييوٌ فا ًعحقيييي افب
ٗهلِيييٕ ٙقرٓيييا بصيييفحٕ عامليي فا ٗأدٙةي ياف
ٗ يييياي رْ عيي ي َ ر را ٓييييا ٓيييي٘ اهسرٙيييي
اه٘ظٚيييي اهعوٌيييي ٛهو٘تيييي٘ي رـ ظقييييا٢
اه ييعر ازبييآوٗ ٛجا ييٕب ٗأُييٕ عِ ي ًا
أه كحابٕ ياي تيراظ ٞرُيٕ هيّ ٙعير
هو ي ّٙب ٗأُييٕ سٚقصيير حبرييٕ عويي ٟاهعوييٍ
ٗا سح ي باهعوٍ»
«ٗسييييأهٕ اعقيييي عٌييييا ر ا كيييياْ
ٙعحقيي أْ اهقيييرآْ ٗظيي ٖ كييياي إلذةييياد
اه٘ ييا٢ب اه ي ٗ دد ٚييٕ»ب أشيياث عوييٟ
هم ًقسٌاف اه٘ ا٢ب رـ سٌني
 – 6اسبيييييي٘ادس املعاتيييييير ٝهِييييي ٗي
اهقرآْب ٗٓ٘ تعٚ
 – 9اسبيييي٘ادس اهيي ي ظيي ي ذخ ةييييى
ُ ي ٗي اهقييرآْب ٔيي ٛعةييا  ٝعييّ صييت
أ اد اهلل بٔيييا ر ِيييا عةٚييي ٖ ٗٓييي اٙحٍٔب
ٗٓ ٛجِسة عوً ٟسأه ٞاهلصرٗ ٝخ ٔيا
ًّ املسا٢ى

« سيييييٕ ظسيييييني ٙقييييير (ر ْ) أُيييييٕ
كٌسوٍ ً ًّ باإلس َب ٙعحقي بصيعٞ
كيييى ًيييا شيييا ١اهقيييرآْ اهلييير ٍٙعيييّ
ربيييرآٗ ٍٚرمساعٚيييىب ٗهلِيييٕ كعيييا
ٗأدٙت ٙ ٗ ًّ ٙقر ب ي ٛايا جقي َب
ٔ٘ ٙعٚس بعقوني ٗ خ ٗاظي (ظسيت
اهةاظييز ضبٌ ي سيي ٚكُ ٚيي )ٛعقوٚييٞ
املحي ي  ّٙاملي ي ًّب ٗعقوٚييي ٞاهعيييا اهيييذٜ
ٙلفييير مبيييا شيييا ١بيييٕ دِٙيييٕ»(ٗ )61عبيييّ
ُ ظيييغ أْ اهي ي كح٘ طيييٕ ظسيييني ييي
جراشبب بع همب طةع ًّ ٞاهلحاث
ظقييييي ٞتييي ي د ذبيييييخ عِييييي٘اْ «ا دث
ازبييآو»ٛب عييّ بعيي ًقيي٘ د اهسةعييٞ
ا ٗـ ًيييّ اهلحييياثب ٗهليييّ هيييم
ٙغييً :يييّ ا ًيير اهلييير:ب ٗ ٙيي ي ًيييّ
عق٘ي «ًر ٜ ٙاه كح٘ طيٕ ظسيني» ًيا
سب بٔا ًّ ضر
خامساً :مستبـد وفاسـد!

ٙييييرٗ ٜاهسييييف :اهلاجييييت ظسييييني
أمحيي أًيينيب كحيياث هييٕ عييّ ٗاهيي ٖ
املفلر أمحي أًيني ()َ6711- 6881ب
صيي ٞاشبصييً٘ ٞاه ي  ٝ ٙاه ي كاُييخ
بييني ٗاه ي ٖ ٗبييني اه ي كح٘ طييٕ ظسيينيب
ٗجرشب جوم اشبصً٘ ٞرـ أْ ا خ :شى
ًحسوط ت ر ر ادجٕ عو ٟكى ًيّ
 ٙحغى ًعٕ
ًٗيّ ا ًروي ٞاهي ٙيذكرٓا ظسييني
أمح ي أًييني عويي ٟاهحسييوط املع ي ب أْ د
طييييٕ ظسييييني يييياَ (ظييييني كيييياْ ٗرٙييييراف
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هوٌعييا ي) بِقييى امل ي ي املصيير ٜاملرًيي٘ق
اه كح٘ ضبٌ ف ٚغرباي (- 6871
ً )َ6716ييييّ ًِصييييةٕ كعٌٚييي هلوٚييييٞ
ا داث ازباًعيييي ٞاملصييييرٞٙب رـ ٗرا ٝ
املعا ي ٗك ٚف ًسياع اف هوي٘را ٝب ْ
ٗرا  ٝاملعييا ي ذبحيياط رـ أسييحا هوحييا ٙا
د اهحييا ٙا أملاُٚييا عوييٙ ٟي  ٜاملي ي
املعييرٗي أ ُ٘ه ي جيي٘ٙة ب ٗهلييّ د طييٕ
ظسيييني ُقيييى اهع ًييي ٞيييف ٚغربييياي ْ
ة٘ي طاهيت ًيّ بوي د طيٕ
ا خ:
ظسني باتاْ ازباًع ٞظست ج٘تٞٚ
ًّ اه٘رٙر د طٕ ظسني
ٗ يي ي «أتيييية ًصيييي :شييييى ًرييييى
اهع ً ٞف ٚغرباي أًاَ أعني كى ًّ
ٙحعاًيييى ًيييب د طيييٕ ظسيييني ٗٙقيييب ذبيييخ
يم أُٔيٍ (عِي ًا
سوسإُ اإلدا ٜ
ٙعيييير عويييي ٍٔٚأًييييراف هوٌ يييي٘  )ٝسيييي٘ي
ٙوحٌسيييْ٘ أٙيييٕ ٗٙأخيييذْٗ شاُةيييٕ ٌٚيييا
ٙسييرم ًييّ ً يي٘ ٝب دبِةيي فا هوصيي اَ ًييب
اه ٙلحاج٘ ب طوةاف هوِصا»ٝ
ٗهقيييييي «أعٌيييييييى د طيييييييٕ ظسيييييييني
اعسيي٘بٗ ٞٚج٘ ٚي املصيياع ذبييخ ييعا
اهحعوييييي ٍٚكاملييييياٗ ١اهلييييي٘ا »١يييييا ا ًيييييا
اسيييحذكرُا أْ اهفسي ياد (ظسيييت اهةِيييم
اهيي ٗهٓ )ٛييي٘ اسيييحخ اَ اهسيييوس ٞاهعاًيييٞ
هوٌصيييييوع ٞاشباتيييييٞب اُِيييييا ُسيييييحسٚب
ا سحِحاط بسٔ٘ه ٞأْ د طٕ ظسني كياْ
()61
اس افب باًحٚار
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ٙقيييي٘ي اهِا ييي املعييييرٗي اهييي كح٘
ضبٚيي ٛاه ي  ّٙتييةع« ٛهق ي ضييرث طييٕ
ظسيييييني املييييئِض اهعوٌييييي ٛاه اسييييياد
ا دبٚيي ٞظييني يير عويي ٟازباًعيياد ًييا
ٙسييٌ ٟبيياملِٔض اهعوٌيي ٗ ) ( ٛيي أ سيي
ٓذا املئِض عٚيب ا طرٗظياد ازباًعٚيٞ
أ شييا ١اهيي٘طّ اهعربيي ٛمل ي  ٝجقييرث ًييّ
ذ ذ ٞأ با اهقرْ
«أًيييا د اسييياد طيييٕ ظسييينيب أُيييا
آهيييخ ًيي عا ٝهوعصيييتب ٔييي٘ ٙلحيييت أٗ ف
بأسييييو٘ث  ٘ ٙييييٕ اهحلييييرا ٗاإلطاهييييٞ
ًٗضغ اهل َ ٗاهحةيآ ٛباطاهي ٞازبٌويٞ
عّ طرٙي سيرد ًلاد ياد ًلياْ هليا
ٚيييييٕ ضيييييةط
ُيييييت ُقييي ي ٙ ٜفيييييل
املصييييييسو ٗد يييييي ٞاهفلييييييرٗ ٝا حصييييييا
اهل َ عو ٟاإلبي إب ٗٓي٘ ذاُٚياف ٙلرير
ًييييّ اسييييحعٌاي خٚاهييييٕ ظٚييييز صبيييياي
هوخٚاي
«ٗرْ كحاث طيٕ ظسيني « اه يعر
ازبآو »ٛاا ٙسحع اهيذَ عوي ٟأسيا
عوٌيييٗ ) ( ٛمبيييا أْ طيييٕ ظسيييني سيييا ق
ٗ ي ب ق ي سييرق ُعرٙيي ٞظييذي اه ييعر
ازبيييييآوً ٛيييييّ املسح يييييرق اإلظبوٚييي ي ٜ
ًرشو٘ٚس (ٗٓ٘ ًحخصيت اه اسياد
اهعربٚييٞب ٗجيي٘ عيياَ )َ6711ب ٗأعصوحييٕ
اهوص٘ت ٞٚعّ رعاد ٝاهِعر ربرتاد
اه٘ٔٚد ٜاهصًٔ ُٛ٘ٚرشو٘ٚس

ما الذي يبقى من الدكتور طه حسني؟

«ٗأًييا عييّ ًيئِض اه ييم اهييذ ٜرعييٍ
ٚيييٕ طيييٕ ظسيييني أُيييٕ ٙسييي :عوييي ٟخسيييٟ
دٙلييا دب لحييياث دٙلييا د ً٘شييي٘د
جرعيييييٕ عٚيييييى تيييييوٚةا رـ اهعربٚيييييٞب
ٗأذب م ٠رْ كاْ كى ًيا كحةيٕ طيٕ
ظسيييني أ ٜأذييير ملييئِض دٙليييا د سييي٘٠
كوٌيييي« ٞاه ييييم» اهيي ي كاُييييخ ييييا٢عٞ
كأٙييي ٞر ييياع ٞذقا ٚيييٞب كٌيييا ييياعخ
ييييييعا اد اه٘ش٘دٙييييييٗ ٞاملا كسييييييٞٚ
اشبٌسِٚاد ٗاهسحِٚاد

«ٗأًييا رس ي ًٚاجٕ اه ي أ اد بٔييا أْ
اهعقاد ٗج٘  ٚاسبليٗ ٍٚظسيني
ٙعا
ٓٚلييىب حخوييي٘ ًيييّ اهفلييير اهحعوٚويييٛ
اهييييذٙ ٜعسيييي ٛهوعيييي٘ادس ًعِيييي ٟصييييى
اعحٌييييادٖ ٔٚييييا عويييي ٟأسييييو٘بٕ ًضييييغ
اهلي ي َ ٗجردٙي ي ٖب ٗأ يييم أْ ا ٢ي ياف
ييراٝ١
ياب فا ٙسيحسٚب اهٚييَ٘ أْ ميضيٛ
أكرر ًّ ذ س تفعاد رـ مخ ةى
أْ ٙوق ٛاهلحاث ًِصر اف عِٕ رـ ي١ٛ
أكرر ا»ٝ ٢

«هقيي ي ُقيي ي طييييٕ ظسييييني يييي٘ ٚافب
اضسرث ًيّ أ صي ٟاملي  ٙرـ أ صيٟ
اهلصاٌ ١رٙ ٝراٖ اعراف جقوٚي ٙاف جييرٜ
عويي ٟسييِّ اهق ي ًا١ب ًٗييرٙ ٝييراٖ يياعراف
صبي ي دفا ٙحصييياٗر اهقي ي ًاً ١عا ضييياجٕ
هلييٍ كٌييا ُق ي يي٘ر ٜاملعويي٘ي وييٍ ٙيير
اشبٚيياي ًوعٌيي« ٞعويي ٟبسيياط اهيير» ٙ
ٗاكحفيي ٟبيياهرٗم ازب ٙيي ٞاهي ربييحوض
صيييياٖ ٢ب بييييى عاًوييييٕ ٗكأُييييٕ يييياعر
عةاس ًّ ٛخا ط عصرُاب رْ طٕ ظسني
ع  ٞهٕ باهِق ا دبٛ

ٗ ويييييت اهييي ي كح٘ تيييييةع ٛرـ
اهقيييييييي٘ي «رْ طييييييييٕ ظسييييييييني كذبييييييييٞ
()61
كة»ٝ:

«ٗأًا عّ كُٕ٘ أدٙةافب اْ رٗط
اهرٗا ٞٙجِسةي عوي« ٟدعيا ١اهليرٗاْ»
بسيييةت أسيييو٘بٔاب ٗ عوييي« ٟاملعيييذبْ٘
» هح خى خصٕ
ا

خامتـــــة

ٗٓليييييذاب ييييياْ ًيييييا ٙةقيييييً ٟيييييّ
اه ي كح٘ طييٕ ظسييني (ُٗقص ي بسةٚعييٞ
اسبياي ًيا ٙةقييًِ ٟيٕ هِٚفييب ا ًي)ٞب وٚييى
بليييى املقيييآٗ ٚٙييي٘ وٚيييى عويييٗ ٟشيييٕ
اشبصيي٘اب باهقٚييا رـ ًييا ٙةقييً ٟييّ
اهيي ي كح٘ طييييٕ ظسييييني هٚوعيي ي با ًييييٞ
ا ضرا اهفادظي ٞوقي أتية اهحغرٙيت
ًيير ف (ًٗييا شييي مر رهٚييٕ ًييّ جةعٚييً )ٞرضيياف
عضا ف ٙقع ا ً ٞعّ اهعٌى ه سيحق ي
اسبقٚقٗ ٛاهِٔ٘ ٗاهحق َ
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اهلــوامــش واملزاجـــع
( )6ضبٌي ي يييف ٚغربييياي (ا يييراي)ب امل٘سييي٘ع ٞاهعربٚييي ٞاملٚسيييرٝب اهقيييآرٝب دا اه يييعت
ًٗ سس ٞراُلوني هوسةاعٗ ٞاهِ رب طةعَ6711 ٞب ا 6611
( )9اهي كح٘ أبيي٘ ٙعييرث املررٗ ييٛب بييني ًغاهسيي ٞضبٌي عة ي ٖ ظٚيياي املاضييًٗ ٛغاهسيي ٞطييٕ
اهعرب"ٛب هِ ْب 6778/1/9
ظسني خبص٘ا اسباضرب شر" ٝ ٙاهق
( )1اهيي كح٘ طييٕ ظسيينيب ًسييحقةى اهرقا ييً ٞصييرب اهقييآرٝب اهل٣ٚيي ٞاملصيير ٞٙاهعاًييٞ
هولحاثب َ6771ب ط 6ب ا 11ٗ 11ٗ 16
( )1اه كح٘ ش ي أًنيب اهع٘ملٞب صبوي" ٞاملسيحقةى اهعربي"ٛب بيٗ:دب اهعي د 6778/8ب ا
11

" ٝاهعرب"ٛب اهقآرٝب 6771/9/99

( )1اه كح٘ أُ٘ عة املومب ًصر اعرٗسٞب شرٙ
( )1كييرٖ اهيي كح٘ ضبٌيي عابيي ازبييابرٜب رتيي ظ ْ٘ٚضبقييْ٘ ٗطبس٣ييْ٘ب شرٙيي ٝ
"ا ذباد"ب أب٘ظيب َ9111/8/61
( )9كرٖ اه كح٘ سوٌاْ ساٞٙب ش ٘ٚا سحعٌا ازب  ٙب شر" ٝ ٙا سة٘ ا دب"ٛب
دً ب َ6779/1/91
( ً٘ )8ر  ٙب ُٔض ٞأَ جغرٙتب بٗ:دب دً ب دا املِا ٝب َ6771ب ا 11
( )7كرٖ ً٘ ر  ٙب املرشب اهساب ب ا 699 ٗ 691
( )61اُعيير اهيي كح٘ عةيي اهع ٙيي اهيي ٗ ٗ( ٜآخييرْٗ)ب عبيي٘ ً ييرٗ ظضييا ُٔ ٜضييٜ٘
عربٛب بٗ:دب ًرك د اساد اه٘ظ  ٝاهعربٞٚب َ9116ب ٗخات ٞا 816
( )66أكيييرَ رعيييٚلب كوٌييي ٞطيييٕ ظسيييني عيييّ اهعيييرث أذيييا د ًعركييي ٞجصيي جٔا ا يي َ
املصرٞٙب صبو" ٞاهعرب"ٛب اهل٘ٙخب أبرٙى (ُٚساْ) َ6781ب اهع د 919ب ا99
( )69اُعر أكرَ رعٚلب املرشب اهساب ب ا 98
اه ٔرسحاُٛب املوى ٗاهِعىب ط 9ب ا 81ٗ 81
( )61ضبٌ س ٚكُٛ ٚب جذٚٙى
( )61اُعر عٌر عو ٛبركادب طيٕ ظسيني ًِا يحٕ هرسياه ٞاهي كح٘ اٖ اسيح عسي
اهفرُسٚني بإُٔ غرٙت ٗأعٌٗ ٟعو ٟأب٘اث اه ٗاط ًيّ رُسيٞٚب شرٙي " ٝاهقيآر"ٝب
َ9111/66/9
( )61اهييي كح٘ ضبٚيييي ٛاهييي  ّٙتييييةعٛب ضييي طييييٕ ظسيييينيب شرٙيييي" ٞاهسييييف":ب بييييٗ:دب
6778/69/91
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"ؼصودة (غرـارة) أمنوذجاً"

الذكَّ أن ذعر اؾشاعر اؾدؿشقي اؾعاملي ـزاار ؼازاـي ػزش اذزكاؾي
ؿثري ؿثل باؼي اؾفنون قسزددعي ؿنزا فؼفزاأ لأؿلوزة يف جتربدز فؿنززا
اؾشززعر ا اؾززع اعدمززد ػو ز علززت اققززام اؾدشززكول اجلمززاؾي فاؾشززعور
احلسي اؾدأؿليا اؾع حيمل ـكهزة اؾزن ا فقعدصزر ؿكنوـزاأ اؾزعاأا
ؽوالدة ؿدزددة بأؾق اؾلحظة اؾشعرقةا فؿش خالهلزا قسزعت ادي لردزو
اآلؿال فاألؿاـيا ػوزعلك لرى يف ؼصودل ؿا مل لزر يف اؾسزابقا ؿزش
لزدػق يف اجلملززةك ؽوؿضززة بصززرقة دززحرقةا رزدودة اؾززر ى فاؾدالؾززةا
ؿانوة علت أدز لقنوزة ؿسزدمدة عزادة ؿزش اؾفنزون اؾدشزكولوة اؾاصزرقةا
املسززدمدة ؿززش ارا حضززار ا يف احدكززام ؿااذززر ؿززج اؾدززارق فرجززج
صدا ا ؾوؤثر فعا املنحت اؾدعاري علت اؾساؿجِا فجيعل قدأؿل ذيزال
املعززاـيا باسززارة ففػززرة اؾصززور فخصززوبة األخولززةا ففجززود ا ققززاما
ؾوزعلك لعدقد بأن" :ذعر فو احلاؿزل اؾزع اعدمزد علوز ؾلازو عمزا
جيول يف أعماؼ ؿش رموحزاأ فمؿزال" بعزدؿا ا زع أدزلوباً ؾلدعزاري
عش ؼضاقا أؿد فؿشكاللهاا ػكل األؿكنة اؾدارخيوة لصزا ؿزدؿاؽاً ؾازؤرة
احل عند اؾدحلول.

ٔألُ ومكات ٌضاس قباٌ٘ الؼعرشٖٛ
ٌاؿر ٛالبٗاُ يف وٗذاُ اإلدساك اخلال٘
وَ أ ٙعٍـش وٍطق٘ لزلك تشآ ٖعذور
يف قـععععاٟذٓ لععععو الفلععع ٔا ٌ رععععاه
ٔالظشٔس ٔاجلىعاه يٗعجغ يشٖعض ٚاقيمقع٘
حبكاٖ ٛتشجتف هلا ا ٌ اغ ٔوا صالت
قـععاٟذٓ لىععن ٔتٍجععش عطشِععا ٔتقطععش
دورّععا عمعع ٜالٍععاغ يف سععذغ ٔتععزٔ

يين مجعال٘ يالـعٕسِ ٚع٘ األدا ٚاألٔ
لمىرشيعع ٛعٍععذ الؼععاعش ي عع٘ اقـععطمض
األدلعععع٘ الٕؿععععف رِععععٕ تـععععٕٖش الرععععا
اخلععاسد٘ أٔ الرععا الععذا م٘ وععَ ع ه
األل اظ ٔالرباسات سٗح تقعًٕ اليؼعالْٗ
ٔا طععععيراسات يٗععععْ وقععععاً األلععععٕاُ لععععذٝ
*

* كاتب وباحث سوري.

74

العدد  - 685شباط 0202 /

الشطاً ٔالعٍفي لعذ ٝاقٕطعٗق٘ ٔجترمعك
تفعععععٕق لؼعععععكن وباػعععععش يف ٔولعععععات
اقرٍٔ ٜال كشٔ ٚالم ٔ ،اخلٗاهر.
ٔلرمعععك جتعععذ أُ دعععِٕش ػعععرش ٌعععضاس
قبععععاٌ٘ ٖععععشي ااععععذٔد يعع ع آ سٍٗععععا
طععععاِىا حممقععععا ألععععذا ٔأسٗاٌععععا أ ععععشٝ
ٌاطععذا قععا ٔسا ٞطععياٟش الععٍ ع قاسععا
سٗععح ت ٍعع ٜاقظععايات لٍٗطم ع يف ععن
ا جتاِععععععات يغطععععععي لشٖؼععععععيْ اقمععععععٗض
ٔاقبيعععععزه
ٔالقبعععععٗض ٖٔيٍعععععأه اقعععع
ٔالشيٗع ٔالٕكٗع ٔقذ خيطع ١وعَ ٖ عَ
أُ عٍعععٕاُ قـعععٗذ ٚالؼعععاعش ٌعععضاس قبعععاٌ٘
ريشٌاطٛر تمك اقذٍٖ ٛا ٌذلظٗ ٛالٕادععٛ
اجلىٗمعع ٛالععه ِعع٘ أثععش وععَ ثععاس الرععش
يّٗععععا قـععععش ااىععععشاٖ ٞعععع ٛوععععَ ٖععععات
اجلىعاه ٔل ع ٛساٟرعٔ ٛوجعا عمع ٜيعَ
ٔسلعععاس ٚالرىعععاس ٚاإلطعع وِٗ ٛععع٘ وعععَ
لععععن ِعععع٘ وّىعععع ٛػععععرشٖٛ
قبٗععععن الععع
ٌظععععاٌٗ ٛاديىاعٗعععع ٛأكععععا ٞوععععَ هلععععا
يٕاٌٗع الريى ٛيف عاقٍا اق مي لٗيشعٕه
ِعععزا ال لعععا ٞو يعععاي سدٖعععٕٖ ٙقعععٕد
الؼخـٗات األسذاخ دا ن الظعشد
ٔقعععذ ا يظعععبت يشٌاطععع ٛػعععّشٔ ٚاطعععرٛ
اؿععع ٛلرعععذوا أؿعععبشت سوعععضا ٔعٍٕاٌعععا
للٗاع األٔطاُ.
ٔقذ اطيطاع ٔمتكَ ػاعشٌا وعَ
اليقععععار ؿععععٕس ٚراك اقؼععععّذ ي سظععععَ
ٔأدعععععععاد يف تٕظٗعععععععف لفيعععععععْ األدلٗعععععععٛ
الٕاكعععش ٛوعععع وعععا يّٗعععا وعععَ تؼعععبّٗات
ٔاطععععيراسات ٔتععععاصات ٔاٌضٖاسععععات
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ٔػعٗ٠ا وعَ عمعي البعذٖع يف لفع ٛوظععبٕ ٛ
دٗذا يـاغ وَ ن ِزٓ األػٗا ٞحنيا
لععذٖرا أٌععير ؿععٕس ٚيٍٗعع ٛوجالٗعع ٛرومكععا
لكن اهلٕأ ٞلكن الرـايغر؛ حمـعٍا
لقعع ع وعععَ ااعععشٔ ٔالقعععٕايف ٔلقعععذسٚ
يٍٗ ٛلظٗط ٛعم ٜتٍأه ا ليكاسات اله
تظععععبض يف يلععععا ٞثععععشٖ ٙيظععععع لكععععن
تعععععععا ت ااٗعععععععا ٚسايمععععععع ٛلعععععععاليىٗض
ٔاقفععاوشٔ ٚػععاعشٌا ٖععذ ن القـععٗذٚ
وعععَ لعععا قـعععش ااىعععشا ٞلعععن ٖباييٍعععا
لإدِاؾ ومشٕظ خم قا سٗاتٍا ٔاػعٗاٌٞا
سيعع ٜاقٍظععٗ ٛوٍّععا لقععذ ظععش الظععاٟذ
يٍٗععععععا يشطععععععي لكمىاتععععععْ يكشتععععععْ
خطععععٕر دقٗقعععع ٛرات ألرععععاد ورٍٗععععٛ
سؿذ وَ ه أَلٕاٌّا ٔسداِا الذقٗقعٛ
لي اععععععن ؿعععععادً وعععععع اليعععععاسٖ كعععععىَ
حيعععاٞات تـعععٕٖشٖٖ ٔ ٛقاععععات دا مٗعععٛ
أكععع ع ت طالرعععععا مجالٗعععععا عمععععع ٜالعععععٍف
لععععا ي ر األلرععععاد الضواٌٗععععٔ ٛاقكاٌٗععععٛ
ٔمتعععذد المش ععع ٛالؼعععرشٖ ٛاآلٌٗععع ٛليؼعععىن
تىن الياسٖ الرشل٘.
لقععذ اٌيّععك ٌععضاس ور ععي ا ػععٗا ٞيف
قـٗذتْ ريشٌاطعٛر ٔاطعيخذً العٕ ض يف
طٗن داس وعَ الكمىعات – ا ٌ رعا ت
– ٔاأليكععععاس – يّععععض القععععٗي ال كشٖععععٛ
ٔا ديىاعٗعععٔ ٛالظٗاطعععٗ ٛاقٕسٔثععع ٛوٍعععز
عـٕس لمف ٛأدلٗ ٛػكالٗ ٛوا صالت تعجغ
يٍٗا الـخ ٔاجلٍعُٕ يعشدً تمعك اهلعٕٚ
لو ااقٗقٔ ٛاليضٖٗف وّامجا اليخاره
ٔاللرف ٔمتشد عمع ٜاليقالٗعذ البالٗعٛ
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ٔخلعععف عـعععشا لكاومعععْ سٗعععح ا عععي
لٍ ظعععععْ يف قـعععععٗذتْ طشٖقعععععا وعععععَ أٔه
ياؿععمٔ ٛسيعع ٜععش ٌقطعع ٛيّٗععا ٔقععذ
ليععاز تىععن قـععاٟذٓ حبععٕخ عععذٚ
ػذٖذ ٚالٕع٘ لشؿذ دٔسِا ٔاٌركاطّا
يف الٕدععععذاُ الؼععععري لٗـععععبض البشععععش
أ جععش صسقععٔ ٛالرـععايغ أ جععش سشٖععٛ
ٔتٍاطععع ع ر؛ يف جتعععععن ؿعععععشٖض لمـعععععٕسٚ
األػٗا ٞاله تيشعذخ
اقش ب ٛوَ
لطشٖقععععع ٛدساواتٗكٗععععع ٛععععععَ اخلٗعععععٕه
ٔالبٗععععاس ٔال شطععععاُ ٔاألعععععذا ٞليىٗععععض
ٔاكعععض تعععشك األثعععش الكعععبغ يف العععٕع٘
اجلىرعععععع٘ ٔ وععععععع مجٗععععععع األدٗععععععاه
مبخيمعععععف ال ٠عععععات لظعععععب اق ععع عشدات
الؼعععربٗ ٛالعععه تٍأهلعععا ٔت اؿعععٗن ااٗعععاٚ
الٕٗوٗععععع ٔ ٛععع ع ُ عععععن وقطعععععع وعععععَ
القـععععٗذٖ ٚععععٕس٘ ىععععا لععععٕ أٌععععْ لٕسععععٛ
ويكاومٖ ٛظيطٗع اقيمق٘ اليقاطّا ثي
تٕلٗ ّععا مبؼععّذ ٖععجغ عاط يععْ لي اعععن
وعععذِؽ حيىعععن د ت تظعععيشٕر عمعععٜ
دسا ْ يف تٍايي وعع ؿعٕس ٚتاسخيٗع ٛوعا
صالت حم ٕس ٚيف را شتْ.
ٔقـ عٗذ ٚريشٌاطععٛر يشكععت ٌ ظععّا
لقعععٕ ٚعمععع ٜالظعععاس ٛالؼعععرشٖ ٛالرشلٗعععٛ
يؼععشٍت الٍ ععٕغ لااىاطععٔ ٛأثععشت يف
الٕدذاُ الؼري تع ثغا عبغا لرعذ أُ
ػَ ػاعشٌا ِذٕوا طاسقا عمع ٜاليعاسٖ
لؼععكن دععشٔ ٞٙاٌيقععذ ٔاقرععْ ٔالٕاقععع
العععزٔ ٙؿعععمٍا لٗعععْ يّعععض يٍٗعععا اللعععىغ

اإلٌظععععاٌ٘ ٔسععععشك طععععكُٕ ا يىععععع
اقيذععععععزس يف القرععععععش ي سععععععذخ دععععععشاٞ
ؼععف
قـععٗذتْ لمبمعع ٛعاسوععٔ ٛاكععشٛ
وععَ هلععا عععَ أسععضاُ ٔعععزالات قـععش
ااىععععشأ ٞدرععععن ِععععزا الكٗععععاُ ّٖيععععض
ٖٔ اقف اقزلٕي ِٕٔ ٖظيىع لـذآ
البععا ٘ يىظععض لرزٔلعع ٛااععاٌ٘ رلععك
ال ع ا اق ا ععي عمععٔ ٜدّععْ ع ع و٠ععات
الظععٍو الععه أثقمععت اِمععْ ٔاطععيطاع
لمىشٔ ٛاول ٛأُ ٖل٘ ٞلٍا وظاسات وَ
الياسٖ الرشل٘ ُو ّشا يْٗ وٕاطَ القٕٚ
ٔاللعععععرف ٔدرمعععععْ سعععععايضا ل دٗعععععاه
القادوعع ٛكععىَ وٕقععف ؿععادً وععَ الرععشٙ
ٔالظعععععخشٖٔ ٛالعععععيّكي؛ يععععععع ريشٌاطعععععٛر
لالٍظب ٛلمرشلع٘ ِع٘ الٕدعع الٍعاٟي عمعٜ
يف الياسٖ يكن سذعش وعَ أسذعاس
ِزٓ اقذٍٍٖٖ ٛاً م ْ مٗ ٔٔ ٛسا ٞن
لا وَ ألٕالّا طعٍٗاُ طٕدأاُص.
ألدعن رلععك مععْ عاُ ػععرش ٌععضاس
عضلعٔ ٛاويعذادا يف ُ ورعا ٔدرمٍعا ٌ ّععي
لؼكن أعى محٗىٗع ٛاقكعاُ روعا وعَ
ٌٔاوت ور٘
وش ٚرِبت يشٌاطٛ
دوؼ عمع ٜخمعذت٘ األٌذلظعٗ ٛتربع
وٍّععا سٔاٟععض الٗععامو الذوؼععق٘ ٔعععبغ
األكالٗا ٔالياسٖ ر؛ ي وع لٕؿ ْ ِعزا
ٔاقرٍععا الؼ ع ٗف ل ع ل ويٍععاِ٘ األلرععاد
ٖظععععععبض يف يلععععععا ٞالي وععععععن ٔاخلٗععععععاه
حبش عععععع ٛاطععععععيقطالٗ ٛت ععععععن يف راتععععععْ
ٔٔدذاٌْ وّىعا اسلعن ععَ وذٍٖيعْ ِٔعٕ
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الظععاٟض داٟىععا لععزلك تبقعع ٜدوؼ ع ِعع٘
الرطعععععش ٔاألؿعععععالٔ ٛسمىعععععْ الععععععذاٟي يف
ااٗععأ ٚقععذ قٗععذ قـععٗذتْ لاقٕطععٗقا
ٌّ عا ترععض يععٕ اقٕاطععي ٔاقٕاعٗععذ
ي ّٗعععععا ٖبعععععذأ الضاٟعععععش لبٗعععععاُ ااقعععععاٟ
الياسخيٗععع ٛاقم قعععٔ ٛاقعععضٔس ٚيف ور ىّعععا
ٔ ٌّععععا اقيـععععت وععععَ تععععاسٖ ممظعععٕخ
وؼٕٓ قاً ليفشٖع ِعزٓ اقذٍٖعٔ ٛطىعع
سقٗقيّا الرشلٍِٗٔ ٛا قـذ الؼعاعش يف
وٍشععععآ اجلىععععال٘ تٕؿععععٗن يكشتععععْ يف
سذخ ػرش ٙوجغ ٖقع حنعٕ ا ٌيقعاه
وؼعععععّذ سٗعععععات٘ ٔاقرععععع٘ ٖقعععععاع٘
ظعع عى ٌٕٗ ٛيف تىٕععععع ٛوععععَ
ٍٖظععععا
الـٕس الياسخيٗ ٛاقي سقٛ
يف وعععذ ن ااىعععشاٞ

عععاُ لقادٌعععا

وععععععا أطٗععععع المقٗععععععا لععععع وٗرععععععاد
عٍٗععععععاُ طععععععٕدأاُ يف سذشّٖىععععععا
تيٕالععععععععذ األلرععععععععاد وععععععععَ ألرععععععععاد
ِعععععععن أٌعععععععت طعععععععباٌٗ ٛطعععععععاٞليّا
قالععععععععت ٔيف يشٌاطعععععععع ٛوععععععععٗ دٙ
يشٌاطععععٔ ٛؿععععشت قععععشُٔ طععععبرٛ
يف تٍٗعععععععك الرٗعععععععٍو لرعععععععذ سقعععععععاد
ٔأوٗعععععععععععع ٛساٖاتّععععععععععععا وشيٕعععععععععععععٛ
ٔدٗادِععععععععععا وٕؿععععععععععٕلٛ
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ٗععععععععععاد

وععا أيععش اليععاسٖ

ٗععف أعععادٌ٘

ا ٗععععععذ ٚمععععععشا ٞوععععععَ أس ععععععادٙ
ٔألٌععععْ ععععاُ طععععاٟشا يف ا ٌععععذلع
اليق ٜمبش اقـادئ ٛعم ٜعم ٜلا
وعععذ ن قـععععش ااىعععشا ٞل يععععا ٚاطععععباٌٗٛ
ترذع جلىاهلععاع ٔترذع وععَ ِععزا المقععاٞ
سٗعح دعا ٞوعَ يعغ وٕععذ ٔقعارا اليقعٜ
ل يععا ٚألُ اقععشأ ٚيف ٌ ععشٓ رِعع٘ اااوععن
ا ديىععاع٘ يف قٗععاد ٚا يىععع يّعع٘ األً
ٔاأل عععت ٔا لٍعععٔ ٛاابٗبعععٔ ٛلعععذٌّٔا
ٖظ يقٗي الٕطَ ٔ ميكعَ ألٔ ٙطعَ أُ
ٖشقععع ٜوعععا داوعععت اقعععشأ ٚيٗعععْ تقبعععع ٔساٞ
اجلعععذساُ اق مىعععٛر لعععزلك عععاُ لقعععادٓ
لال يا ٚي ز ٖـ ّا ٖٔـف تمعك الرٗعُٕ
الظٕدا ٞلمذ لع ٛعمع ٜو حمّعا الرشلٗعٛ
العععٕساٞ
العععه أسدريعععْ لرذمععع ٛاليعععاسٖ
حبععععغٔ ٚاطععععيفشا ييفععععضه يف ػععععرشِا
ٔ ٌعععْ لعععشدٔ ٝعٍٗاِعععا شبيعع٘ لعععٕص
أٖق ععت يف سظاطععْ طععبر ٛقععشُٔ ولععت
وعععععَ سكعععععي األوعععععٕٖو ل ٌعععععذلع يف
اطيشلععععععاس عذٗعععع ع ألتععععععاد الرععععععش
ٔاقظععمىو وععَ لرععذ طععٕه سقععاد ٔطععبات
عىٗ ييز ش ٕٗه لين أوٗٔ ٛساٖعاتّي
اقشيٕععع ٛقععا ييشععٕا األٌععذلع وععشت يف
ػععرشٓ ت و تععْ ٔوراٌاتعععْ سيععي اجلعععشاي
ٔاقكالععذٔ ٚاعيـععاس األ لإطععقاطات
د لَّٗععع ٛتؼعععغ وظعععاسات وعععَ ااعععضُ
ٔاألطٗ ٔ ٜبات تمك اقشسم ٛياختز وَ
ِععععزٓ الـععععٕس ٔالععععشد ٝسععععايضا لععععي ذغ
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الععزا ش ٚلٍٗشععٕ لععاقيمق٘ حنععٕ طع يععٕس
الي ظغ ٔالي ٖٔن.
ٖٔبذٔ أُ الؼاعش ٌعضاس قبعاٌ٘ مييعاص
لعع ع ل المقطعععع ٛالـععععٕسٖ ٛيّععععٕ ُٖخلععععع
اقيمق٘ لمىقاسٌٔ ٛاققاسل ٛوا لو وٕق عْ
ٔساليْ ااالٗٛ؛ يف ؿٕس ٚطشدٖ ٛؿعادوٛ
اطعععيطاع لؼعععرشٖ ٛويىٗعععض ٚوعععَ تٕدٗعععْ
قـعععذٌا ٔ سادتٍعععا ٔوؼعععاعشٌا حنعععٕ أيع ع
حمععععذَّد يف أطععععمٕ ويىجععععن ليقاطرععععات
ٔاٌ ياسات عمع ٜععٕا اليعاسٖ لكجايعٛ
اإلحيععععاٞات الععععه ٔلععععذت عىقععععا ت ومٗععععا
ويذزسا يف يلعاٞات الشدٖعا اـعاٟف
وٕطعععععٗقٗ ٛقعععععادس ٚعمععععع ٜالي اععععععن وعععععع
اقععععععععيفغات ٔاق ادعععععع ع ت ٔا ٌض قععععععععات
اليؼععععكٗمٗٔٔ ٛطععععع سذقعععع ٛاألطععععالٗ
اليـععٕٖشٖ ٛاقععجغ ٚسعععٕه وؼععّذ وشطعععًٕ
لذقعع ٛيف ثععشا ٞلفععٕ ٙلععال الفٍعع ٜدععٍض
ا وظعاس وعَ الي وععن ٔاليخٗعن ٔؿععذٝ
أٌات األػٗأ ٞت و تّا يف وؼّذ عىٗ
عكعععع سشؿعععْ البعععال ٔخماييعععْ عمعععٜ
وـععغ األوععٔ ٛدرععن وععَ ؿععٕسٓ اقي سقععٛ
الشاٟرععع ٛيف الٕؿعععف ٔاليـعععٕٖش ِعععادسٚ
لعععالجٕس ٚالذا مٗعععٌ ٛاقىععع ٛعمععع ٜأٔكعععاع
اقظععمىو ٔوععا ه لٗععْ سععاهلي يف ععش
ؿععاسخع ٔلععٕه ا عى ع دععزٔس اليععاسٖ
ٔسسععي وراٌاتععْ لرععذ أ ععزٌا يف دٕلععٛ
عىععع اليععععاسٖ ٌععععيمىع ٔاقرٍععععا اقؼععععٕ
اليٍاقلعات ٔاجلعذه ٔا عي
ل
ٖيععذي يٗععْ اقؼععّذ الي ع وم٘ ٖٔيذععْ حنععٕ
يعععا العععشدٔ ٝاخلـعع ٖٔظعععبض اخلٗعععاه

لالععععععذ ت يف كععععععذٖ ٔ ٛقععععععاع مجٗععععععن
ٔ جٗععععف يشطععععي ؿععععٕس ٚلم يععععا ٚالععععه
طاست ورْ ليرشيعْ عمع ٜاآلثعاس اإلطعباٌٗٛ
(الرشلٗعععٛش يؼعععبْ ػعععرشِا ٔ ٌعععْ رلعععك
م ّعععععا
اإلٌظعععععاُ ال ِعععععح العععععشا
ٔ ُ ػعرشِا األطعٕد ٖ سقعْ شقعن
وععَ الظععٍالن ترـععف يٗععْ الشٖععاي لرععذوا
تشك وَ دُٔ سـعاد وعع أٌعْ سعاُ وٕععذ
سـادٓ.
ٔدعععععععْ دوؼعععععععق٘ سأٖعععععععت

لعععععععْ

أد ععععععاُ لمقععععععٗع ٔدٗععععععذ طععععععراد
ٔسأٖعععععت وٍضلٍعععععا القعععععذٖي ٔسذعععععشٚ
اٌععععت لّععععا أوعععع٘ متععععذ ٔطععععادٙ
ٔالٗامٍٗععععععع ٛسؿعععععععرت لٍذٕوّعععععععا
ععععععععع ٛالزِبٗععععععععع ٛاإلٌؼعععععععععاد

ٔال
ٔدوؼع

أٖععَ تكععُٕ قمععت تشٍّٖععا

يف ػعععععرشك اقٍظعععععا ٌّعععععش طعععععٕاد
يف ٔدّععك الرشلعع٘ يف الجفععش الععزٙ
وعععععا صاه خميضٌعععععا

عععععٕغ لعععع دٙ

يف طٗع ع ردٍعععات الرشٖعععفر ٔواّٟعععا
يف ال ععن يف الشحيععاُ يف الكبععاد
طععاست ورعع٘ ٔالؼععرش ٖمععّح م ّععا
ظععععٍالن تش ععععت لفععععغ سـععععاد
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ٖيعععع ل القعععععشر الطٕٖعععععن

ٗعععععذِا

وجعععععععن الؼعععععععىٕع لمٗمععععععع ٛاقعععععععٗ د
يظعععاس معععف تمعععك ال يعععأ ٚالؼعععرش
ٖمّح ط ن ؿفغ تا ْٟحيياز وَ ٖذلعْ
لٗيععْ ٔ وععٕاطَ اجلىععاه يف ل ع د
اآللأ ٞاألدذاد لٗيز ش الياسٖ الرشل٘
حبظععشٔ ٚقععذ اس قععت ؿ ع شاتْ ٔ ٌععْ
ٖقٕه مىا طعشت م ّعا طعٕ ٚم عت
ٔساِٞععععا ٕوعععع ٛوععععَ اليععععاسٖ ا ععععشٔ
كٕو ٛسواد...
ٔوؼععٗت وجععن الط ععن مععف دلععٗمه
ٔٔساٟعععععع٘ اليععععععاسٖ

ععععععًٕ سوععععععاد

الض شيععععات أ ععععاد أمععععع ٌبلععععّا
ٔالضس ؼعات عمع ٜالظعقٕ تٍعادٙ
ٔلمش ععع ٛاٌقؼعععع اامعععي ٔلعععذا راك
القععشر اقيععذل٘ عمعع ٜعٍقّععا الؼععىٕع
اقي ل٠ععععع ٛيف لٗمععععع ٛاقعععععٗ د ٔالض شيعععععات
ٔالضس ؼععععات اقٍقٕػعععع ٛعمعععع ٜسععععشٔ
الظعععقف ٔ ٌّعععا عععا َٟسععع٘ ٖـعععشخ
ٖٔبكعععع٘ لؼععععذٔ سععععضَٖ ٔاقععععع سالعععععْ
ٔ ٌعععْ ٖظعععيٍذذ مبعععَ تش عععٕٓ ٔسسمعععٕا
عٍعععْ لٗظعععىرّا تقعععٕه لعععْ ِعععزا قـعععش
ااىشا ٞتذ أدذادٌّ ٔ ٙعا طرٍيعْ
يف ؿعععععىٗي تاسخيعععععْ ٔتظعععععاٞه ٗعععععف
لمش عع ٛوٍظععٗ ٛوععَ اليععاسٖ ٌظععبت ِععزا
ا ععععععذ أدععععععذادِا ي ثععععععاست ليمععععععك
اخلذٖرععععع ٛس ٗ يعععععْ ٔسٍقعععععْ ييظععع عاٞه
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تعععذدا لفـعععٔ ٛسشقعععٗ ٛعععف ميكعععَ
هلععععزٓ ال يععععا ٚرات اق وععععض الرشلٗعععع ٛوععععَ
جتشدِععععا عمععععٌ ٜكععععشاُ دٔس االععععاسٚ
الرشلٗعع ٛاإلطع وٗ ٛشقٗقعع ٛطععاطر ٛيف
لٍاِ ٞزا الـشي الر ٗي ِٕٔ العز ٙسأٝ
يف ٔدّّعععا و وعععض ال يٗعععات الذوؼعععقٗات
ٔسدع وّذ اخل ي ٛاألوٕٖعٔ ٛوظعق
سأطْ يؼاِذ يف ٔدّّعا أد عاُ لمقعٗع
ٔعٍع ع طعععراد ٔ ٌعععْ اطعععيمّي اليعععاسٖ
يبمقٗع ٔطراد ٌظعا ٞعشلٗعات يبمقعٗع
ومك ٛطب يف الٗىَ صوعَ العٍي طعمٗىاُ
عمْٗ الظ ً ٔطراد اوشأ ٚعشلٗ ٛر شِا
الؼرش الرشل٘ قٕه صِغ
لاٌعععت طعععراد يقمعععي الٗعععًٕ ويبعععٕه
ويعععععٗي ثشِعععععا

ٖ عععععذ وكبعععععٕه.

ٖٔيععععز ش لمىشعععع ٛاط عععع ٛوٍضلععععْ
القذٖي يف سع٘ الؼعايٕس و٠زٌع ٛالؼعشي
أسذ أسٗا ٞوذٍٖ ٛدوؼ القذمئ ٛت ون
يف قشاس ٌ ٚظْ لٕ أُ ِزٓ ال يا ٚأدس ت
ٔعمىععععععت لمش ععععععٔ ٛاسععععععذ ٚأُ الععععععزَٖ
قـععععذتّي يف لٍععععاِ ٞععععزٓ االععععاسِ ٚععععي
أدعععذادٓ الرعععش ٔ ...تظععع لْ ععععَ دوؼععع
ٌْ معع ػعٗ٠ا
ل وبا ٚع أَٖ تكُٕ
يشٖبععا ي دالّععا دوؼعع ع واثمعع ٛيٗععك يف
عععالٍّش وٕدعععٕد ٚيف
ػعععرشك اقٍظعععا
ٔدّك ٔيف يىك اجلىٗن الذاي ١اقشطًٕ
ؼععععىع لعععع د ٙمتاوععععا ٔمبذاٌظععععٛ
لمٕؿف ٖرٕد ا ٔدّّا ٔػعرشِا ثعي
اليعاسٖ ٖٔقععٕه دوؼع وٕدععٕدٍِ ٚععا يف

صفحات من التاريخ العربي منسية! (قصيدة غرناطة أمنوذجاً)

يشٌاطعع ٛيف ِععزا القـععش ٔيف سععذاٟ
قـعععععش دٍعععععات الرشٖعععععف يف ال عععععن يف
الشحيعععاُ ٖٔفعععٕق ألرعععذ وعععَ تمعععك
المش عععععع ٛسٗععععععح سٗاتععععععْ ٔاطععععععيقشاسٓ
ياإلٌظاُ ٖرش أٌْ لَ ٖرٗؽ العذا يع ك
اذعععععاسِ ٚعععععزا القـعععععش ٔلض شياتعععععْ اُ
تظيـععععشخ صوٍععععا ولععععٗ٠ا يف اطيشلععععاس
عذٗ ل وا َ اجلىٗم ٛليعاسٖ قعذٖي
ٔ ُ ن دض ٞلن ن وقطع وَ ِزٓ
القـٗذٖ ٚؼكن لٕسع ٛويكاومعِٔ ٛعٕ
دلٗن عم ٜوّاس ٚػرشٖ ٛياٟقع ٛيف اليقعار
الـٕسٔ ٚلرذِا اطيٗق ت وؼاعش الرض
ٔال خععاس ع ه ِععزا الععشل ٔاقععضز لععو
ريشٌاطععععٔ ٛدوؼعع ع ر ٔيخععععش أدععععذادٓ ألُ
دوؼع ع ِععع٘ العععٕطَ األؿعععم٘ ل وعععٕٖو
لعععزلك عععاُ ِعععزا العععشل ٔوعععَ دّعععٛ
أ ش ٝألُ الٍٗٔ ٛورعا دوؼع تؼعبْ ا
سذ بغ ورا يشٌاط ٛاألٌذلظٗ.ٛ
ٔقذ لذا الؼاعش ٌضاس قبعاٌ٘ عٍعذوا
يخععععشت لععع اخ أدععععذادِا ٔسلععععاستّي
ػاسدا لمزَِ طاِىا لمطش وظيز شا
يف اطعععيرشاأ و طعععأ ٙأتعععاد الرعععش
ٔاقظععععمىو ٔوععععا لععععت لٗععععْ أسععععٕاهلي
لٗلععرٍا يف ؿععٕس ٚاقيرذ ع وععَ اليععاسٖ
ٔاألٖاً يٕطع داٟش ٚالٍقذ ٔاليظعاد ت
ليؼعععىن تىعععن تمعععك اقشسمععع ٛاقٕطعععٕوٛ
لاليخعععععاره ٔالكظعععععن ٔععععععذً الظعععععر٘
ليشقٗععع الٕسععععذٔ ٚاألل عععع ٛيىععععضز لععععو
ػاسات اليخمف ٔولٗر ٛالٕقعت اقيىجمعٛ
لالمٗعععال٘ ااىعععشا ٞالعععه اٌعععت لذاٖعععٛ

ال شقعععٔ ٛاليخمعععف ٔقعععاسُ رلعععك حبعععاه
أٔطاٌٍععا لععشي ٔاكععض لمٕاقععع اقىععض
الععععزٔ ٙؿععععمت لٗععععْ األوععععٔ ٛلرمععععْ أساد
تٕكٗض ؿٕس ٚالياسٖ الرشل٘ ٔتٍقٗيْ وَ
ػٕا ٟاليضٖٔش ٔاليؼْٕٖ.
ٔوَ األطالٗ العه ٔظ ّعا ٌعضاس يف
ِععععععزٓ القـععععععٗذ ٚأطععععععمٕ ا طععععععي ّاً
ٔاليرذععععع دُٔ ؿعععععٍر ٛأٔ تكمعععععف أٔ
قشععععاً لععععزلك س عععع٘ ػععععرشٓ لععععالجشاٞ
ٔاخلـعععٕلٔ ٛظعععن طعععٗاقْ سمعععٕ
ٔالعع
األل ععععاظ لاسعععععا يف اؿععععطٗاد األ ٗمععععٛ
ؿادقا يف األدا ٞلكٍْ خي ع٘ وعا يف
الععٍف وععَ يلع ٔسيع عععاسً لمٕاقععع
ٔ خي عععع٘ تـععععٕٖشٓ لمى طعععع٘ ٔاجلععععشاي
ٔالععععذوٕع ٔاألسععععضاُ يف ٔولععععات رات
د ت لرٗذٔ ٚقشٖب ٛلض ي ػعرش ٙوعجغ
اعيىذ يْٗ عم ٜأطمٕ اقشأي ٛأسٗاٌعا
لغتقعععع٘ وشتبعععع ٛاليـععععٕ ٔاجلىععععاه
الشٔسععععع٘ ياػعععععيىمت قـعععععٗذتْ عمعععععٜ
ا طيشٕار ٔعم ٜػي ٜا سيىا ت لييظع
الذاٟش ٚا الرذٖعذ وعَ اليع ٖٔ ت يّع٘
لٗظععععت يقععع طععععاسا وععععَ سد ٝأٔ وععععَ
اجلىعععن الٍ ظعععٗ ٛاقعععجغ ٚلكعععَ ثشاّٟعععا
ٔ ـععععبّا ٖععععذه عمعععع ٜراك القععععذس وععععَ
ا يععضاُ الععذا م٘ لمععزا ش ٚليظععيٕل٘
عم ٜوظاسات ػاطر ٛوَ سٗح الؼكن
ٔاقلىُٕ ٔالٕاقع ٔاخلٗاه.
قالعت ٍِعا رااىعشاٞر صِعٕ دعذٔدٌا
يعععععاقشأ عمععععع ٜدعععععذساٌّا أتعععععادٙ
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أتادِا ٔوظشت دشسا ٌاصيا
ٔوظعععععشت دشسعععععا ثاٌٗعععععا ل ععع ع ادٙ
ٖا لٗت ٔاسثه اجلىٗم ٛأدس ت
أُ الععععععععععزَٖ عٍععععععععععيّي أدععععععععععذادٙ
عاٌقععععععت يّٗععععععا عٍععععععذوا ٔدعيّععععععا
سدعع ع ٖظععععى ٜرطععععاس لععععَ صٖععععادر
ٔتٍععأه ػععاعشٌا يف اطيقـععا ٞيشٖععذ
ألرعاد القـععٗذٔ ٚدقاٟقّععا الرىٗقعع ٛالععه
لٍعع ٜمجميععْ الؼععرشَّٖٔ ٛوشتكضاتععْ ال ٍٗععٛ
عمّٗعععا يشؿعععذ يّٗعععا أػعععكاه ااٗعععاٚ
ٔتععععاسٖ ا ٌععععذلع ٔلٗ٠يععععْ الذوؼععععقٗٛ
ىم ٛوَ ا طيراسات ٔالـٕس اإلحياٟٗعٛ
اق اد٠ععع ٛالعععه تعععجغ سظاطعععٗ ٛاقيمقععع٘
مبّععاس ٚػععرشٖ ٛياٟق ع ٛأطععع وععَ ع ه
وظعععاسِا تىٕعععع ٛوعععَ الـعععٕس اقعع طشٚ
إلثعععاس ٚاقؼعععاعش ٔال خعععش لذٖعععْ حبش عععٛ
استذادٖعععع ٛوركٕطعععع ٛيف طععععشد ػععععرشٙ
سععٕاس ٙعععَ طشٖ ع اليؼععكٗ ت ٖظععم
ٗععععاه اقيمقعععع٘ لغتععععب الم عععع ،لالٍفىععععٛ
وُشعععذثا ٌٕععععا وعععَ اإلٖقعععاع القعععادس عمعععٜ
ظّاس دِٕشٓ الذا م٘ مبؼّذ ععاط ٘
ساٟععع ٖيكعع ١عمععٌ ٜضع ع ٛتٕؿععٗ ٗ ٛسععٕه
وععععذ ٝتؼعععععْٕٖ اليعععععاسٖ الرشلععععع٘ ٔقعععععذ
اطيطاع ٌضاس وعَ لٕٖعن سدآ ا وظعاس
تـعععٕٖش ٙلـعععش ٙدرعععن اقيمقععع٘ ٌعععْ
ٖؼععاِذ قـععش ااىععشا ٞعمعع ٜااقٗقععٛ
ٖٔظ أيٕاسٓ ٔ ِاتعْ اقىيعذ ٚعع العضوَ
وَ ه سدآ اخلـب ٛاله ت ٗ صِٕا
ٔاييخاسا مبّاسٔ ٚيَ ٔاقيذاس.
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ٔسثعععع ٜسالععععْ عٍععععذوا سععععاُ ٔقععععت
الشسٗععععععنع ياعيىععععععذ عمعععععع ٜالشوضٖعععععع ٛيف
القـٗذ ٚألُ ال كش ٚالؼعرشٖ ٛتيذعضأ
ٔ تقبعن ا طيٍظععاخ ٔ اليقمٗعذ يع
دلٗميععْ أٌّععا وععَ أؿععٕه عشلٗعع ٛثععي عععاٌ
يّٗعا راك القمع لرعذ اليبعاغ وظععكُٕ
لّععٕادع طععٗطشت عمٗععْ لمِٕمعع ٛاألٔ
يرععاٌ يّٗععا سيبيععْ يف ثبععات ٖقٍٗععْ يف
تلعع عايش الععععذ ت ال ععععاِشٔ ٚاقباػععععشٚ
ل ل اظ إللشاص الرىع اقرٍعٕ ٙيف الذ لعٛ
وع ن ااضُ ٔا اجلعاوع لعو لٕععٛ
اقرٍعع ٜاقٍـععّش ٚيف دا مععْ دععا ٞر ععش
ععذلٗن
يععاتض ا ٌععذلع طععاس لععَ صٖععاد
ٔاكض عم ٜعشٔل ٛاقكاُ ٔعشٔل ٛأدذاد
ِعععععزٓ ال يعععععا ٚيف اطيبـعععععاس ٔاٌظعععععٗا
الـعععععٕس ٚالرزلعععععٔ ٛاقّعععععاس ٚالزٍِٗعععععٛ
ٔال اعععععععععع ٛيف اليكعععععععععاس الكمىعععععععععات
ٔاطيشلاسِا يف ي م ٛوعَ اقيمقع٘ ٌّعا
الـععععٕس ٚرالؼععععشاسٚر الععععه تعع ع ك لشٖقععععا
اط ا ٔتِٕذا ػرشٖا وذِؼا ٍٖبجع وعَ
دا ععععععن الكمىععععععات وععععععَ كععععععذٗذّا
ٔؿعععععخبّا لعععععن يف حمألععععع ٛالظعععععب يف
اليكاس اليؼبّٗات ٔا طعيراسات لعزلك
لٍٗت ِزٓ القـٗذ ٚعم ٜاألون اقيذعذد
ٔالـعععععم ٛوعععععع اليعععععاسٖ لعععععو اقاكععععع٘
ٔاااكعععش اقيشعععذ وعععع اليعععاسٖ الرشلععع٘
ٔاٌـّاسِىا ورا يف ا ع ٛػعرشٖ ٛأٌٗقعٛ
ويىٗععض ٚلٗذرععن وععَ راٟقعع ٛاقيمقعع٘ عمععٜ
تىن القـٗذ ِ٘ ٚااكي يف الٍّاٖ.ٛ

املراجع واملصادر
 - 1ا عىاه الكاوم ٛلٍضاس قباٌ٘ ؿذست يف لغٔت د.ت
 - 2سٕاسات ٔلقاٞات ؿش ٗ ٛلٍضاس قباٌ٘ يف الـشف ٔالذٔسٖات.
 - 3قـععٗذ ٚالٍجععش يف الؼععرش الرشلعع٘ ااععذٖح لظععشش سظععو ػععشٖف ٌؼععشتْ داس اقرشيععٛ
اجلاورٗ ٛعاً 2119
 - 4وععذ ن مجالٗعع ٛالؼععرش الرشلعع٘ ااععذٖح قٍـععٕس قٗظععٕو ٛعععَ الععذاس اليٌٕظععٗٛ
لمكيا ٌؼش عاً 2113
 - 5قـٗذ ٚالٍجش لمذ يٕس طمىاُ

اؿذ ؿذس عَ داس يلاٞات يف عىاُ عاً 2111

 - 6وقا ت يف الؼرش الرشل٘ اقراؿش
لفذاد عاً 1977

ىعذ ا عشدع٘ ؿعذس ععَ داس الؼع ُٔ الجقايٗعٛ

 - 7الؼععرش الرشلعع٘ ااععذٖح ؿععذس عععَ ا مععع الععٕطين لمجقايععٔ ٛال ٍععُٕ ٔاآلدا
الكٕٖت .2119

-

 - 8ا جتاِعععات الٕدٕدٖععع ٛيف الؼعععرش الرشلععع٘ ااعععذٖح ىعععذ ثٍعععا ٞا الٍعععذٔ ٙوعععَ
وٍؼٕسات قظي المف ٛالرشلٗ ٔ ٛدالّا داور ٛعمٗكشٓ اإلط وٗ ٛاهلٍذ عاً 2116
- 9

اقٕدض يف الؼرش الرشل٘ ل احل الكٗ

ٌ٘ ؿذس عَ داس ددم ٛاألسدٌٗ ٛعاً 2113

 - 11اجتاِععات الؼععرش الرشلعع٘ ااععذٖح قٍـععٕس قٗظععٕوٌ ٛؼععش الععذاس اليٌٕظععٗ ٛلمكيععا
2114

 - 11الشدٖا يف ػرش البٗات٘

٘ الذَٖ ؿبش٘ داس الؼ

ُٔ الجقايٗ ٛالراو ٛلفذاد 1987

 - 12أدلٍا ااعذٖح لعو الشدٖعا ٔاليرعبغ لشٖيعا ععٕأ ٌؼعشتْ اق طظع ٛالرشلٗع ٛلمذساطعات
ٔالٍؼش لغٔت عاً .1979
 - 13الشٔأ ٟ٘األسأ لعربذ ا ظَ طْ لذس ٌؼعشتْ داس اقرعاس لمطباععٔ ٛالٍؼعش القعاِشٚ
.3891
 - 14دوٕع البٍ ظر هلذ ٝالظرذ ٙؿذس عَ داس عكشو ٛلذوؼ عاً 2114
 - 15ا جتاِات األدلٗ ٛااذٖج ٛت

دٕسز طشالٗؼ٘ ٌؼش داس عٕٖذات لغٔت 1983

 - 61اقرذي األدل٘ لمذ يٕس دبٕس عبذ الٍٕس وَ وٍؼٕسات داس الرمي لمى

ٖو 1984
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الترجمة وحقل النشر
"الثورة احملافظة يف الـشر" عـد "بقري بوردوو" *
1

ت :أدهم وهقب مطر

**

الؼكككرا
كك
ال شكك يف أا عكككار الـشكككر ،بدنواعكككه ،لكككد ؼكك
العشرون لػزات نوعقة يف التحكو اتتعكدد يف وطكوور مـكا ي ا قكاة
اجملتؿعقة أوا كانت مصادرها ،ومن بقـفا عؾوم الرتمجة ،ونؼل اتعرفكة
من لغة أل رى ،وهو ما جيعل الرتمجة أمانة يف أعـاق من وعؿل بفا.

بقككد أا التو ككه اال تؿككاعي لؾرتمجككة تككان ين أا وـظككر بعك
االعتبار الدور الذي وؾعبه دور الـشر ،والذي وتؿثّل يف التعؿقم الدولي
لؾؽتاب وهو ما وُعترب من األمور ا امسة.

ومن هذا اتـطؾ  ،نظر "بوردوو" ين ضرورة االبتعاد عن يضػاء
الصكككبغة االلتصكككادوة عؾكككى اليكككؾل الرمزوكككة ،ولؽكككن مكككل يوػكككاء ؼكككل
اترتمج  ،والـاشرون ،يف عاتي الرتمجة ،والـشر.

وؼدم "بوردوو" فقؿا وراه " بالثورة احملافظة يف الـشكر" ككك وعؾكى
نطاق واسل وأكثر حتؾق ً لؾـشر ،أما فقؿا وتعؾ باجتاهات الـشر ،فقؿؽن
عرض ث ثكة اجتاهكات نظروكة ومـفجقكة لتوسكقل "كورن "بوردوكو" يف
ميككتوى التحؾقككل اليوسككقولو ي العككاتي لتككداو الؽتككب اتـشككورة،
وعؾى األ ص الؽتب اترتمجة ،ورل كؿا وؾي:
* پيير بٛزد 1( ٜٛآب /أغططظ  39 – 1391ناْ ٕٛايثآْٜ / ٞاٜس :)3113
عامل اجتُاع ؾسْط ،ٞأحد ايؿاعًني ا٭ضاضٝني باحلٝا ٠ايثكاؾٚ ١ٝايؿهس ١ٜبؿسْطاٚ ،أحد أبرسش ارساجرا ايملارٝر١
يف عًررِ ا٫جتُرراع ارملابررس ،بررٌ إٔ ؾهررس ٙأحررد ر ا بايػررا يف ايملًرر ّٛاسْطرراْٚ ١ٝا٫جتُاعٝررَٓ ١ررر َٓت ررـ
ررني اْط٬قررا َررٔ ايطررتٝٓٝا بملررد أبررداز ٙنترراب
ايطرتٝٓٝا َررٔ اي كررسٕ ايملػررسٜٔأ برردأ زلُرر٘ ٜملررصؽ بررني ارت
ايٛز  ١عاّ َ( 1391ا ج ٕٛر نًٛد پراضسٚ )ٕٚنتاب أعراد ٠اسْتراع عراّ َ( 1391را ارؤ٪يِّفرـ ْؿطر٘)ٚ ،ص ٛبرا
بملد بدٚز نتاب٘ ايتُٝٝص/ايتُٝص عاّ 1393أ ٚاشداد غرٗس ٘ يف آصرس حٝا ر٘ جسٚجر٘ يف َ راٖسا ٚٚقٛؾر٘ َرا
ؾ٦ا ارؤحرت ِّفني ٚارؤررسبنيأ اٖرتِ بتٓرا ٍٚأاراي ايطرٝطس ٠ا٫جتُاعٝر ١بٛاضرط ١يًٝرٌ َراد ٟيثْتاجرا ايثكاؾٝر١
َٜهؿؤٌ أبساش آيٝا أعاد ٠اسْتاع ارتملًك ١بايملٓٝا ا٫جتُاعٚ ،١ٝذيو بٛاضط ١عًرِ اجتُراع ٞنًرٜ ٞطرتٓؿس نرٌ
ا ارتملدد ٠يًهػـ عٔ ايملٓٝرا اخلؿٝر ١اير
ايملتاد ارٓٗ  ٞاررتانِ يف رلتًـ دلا ٫ارملسؾ ١ع ر ايت
ُحدفد أااي ايؿاعً ١ٝعًر ٢سلر ٛورسٚزَُِّ ،ٟفرا جملرٌ ُْكيرادٜٓ ٙملتر ٕٛاجتُاعٝا ر٘ باحلتُاْٝر ،١عًر ٢ايرسغِ َرٔ أْر٘
ِّ
ظٌ ،ع ر نتابا ٘  ٚدصٜ ،٘ ٬دؾا عٔ يًَ ٘ ٬ٝثٌ ذيو ايٓملتأ
** كاتب ومترجم سوري.
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أ :٫ٚاْ٫تكرراٍ َررٔ ارطررت ٣ٛايررٛ
أىل ايطٛم ايملار ١ٝيًرتمج١أ
اْٝرررا :ايرتنٝرررص عًررر ٢اضررررتا ١ٝ ٝ
ايٓاغس ٚقا ١ُ٥ايهتبأ
 ٚايثرا :ا٫ضررتكملاٍٚ ،قملرر ٍٛايهتررب
ارٓػررررررٛزٚ ،٠عًرررررر ٢ا٭صررررر ايهتررررررب
اررتمجررررٚ ،١أضررررًٛب ايٓػررررسٚ ،نتررررب
ايتملرررراد ٫ايثكاؾٝررررٚ ،١عًررررِ ا٫جتُررررراع
ايثكرررايف ،عًرررِ ا٫جتُررراع ا٭دبرررٚ ،ٞعًرررِ
اجتُاع ايرتمج١أ
ٚع ٠ٚ٬عً ٢ذيروًٜ ،ملرب ايٓاغرسٕٚ
دٚزا زٝ٥طا يف ايتدا ٍٚايردٚي ٞيًهترب،
يف يػتٗا ا٭بًٚ ،١ٝنريو يف ايرتمجر١أ
ٚقد اعتُ ر ايتٛجر٘ ا٫جتُراع ٞيًرتمجر،١
َررٔ ارُازضررا ا٫جتُاعٝررٚ ،١بايترراي،ٞ
ؾررررألٕ ا٭َررررس ٜتٛجررررب إٔ ُُٜٗ ٫ررررٌٚ ،٭ٕ
َ ُٜٓررررس بملررررني ا٫عتملرررراز ررررر ٙايؿ٦ررررَ ١ررررٔ
ارتملاًَني ضٛا ٤ايكؤسفا ،٤أ ٚارتملراًَني َرا
ايهتابأ
بٝرررد أْررر٘ٚ ،عًررر ٢ايرررسغِ َرررٔ ٚجرررٛد
بملررا ايدزاضررا ارملهررس ٠ا اَرر ،١حررٍٛ
ايٓػس ٚايرتمجرٚ ،١اير أزلصٖرا ربٛزدٜرٛر
يف ايطململٓٝا َٔ ايكسٕ ايملػرس ،ٜٔأ ٫إٔ
عًرِ اجتُراع ايٓػرس مل ٜتطرٛز قملرٌ أٚاصررس
ايتطملٓٝا َٔ ايكسٕ اراوٚ ،ٞذيو عًر٢
ايٓكررٝا َررٔ ررازٜا ايهتررابٚ ،يف اٯْٚرر١
ا٭ص  ،٠ؾألٕ اقت رادٜا ضرٛم ايهتراب
 ١اجملا ٫أ
قد أبملحت َت
ٚيهررررٓ ضررررٛف أؤزنيررررص يف ٖرررررا

اركاٍ عًَ ٢طاُٖ ١ربٛزدٜٛر ا٫قت راد١ٜ
يًطًا ايسَصٜر ْٚ ١سٜر ١راحلكرٌر أىل عًرِ
اجتُررراع ايرتمجرررٚ ،١ضرررٛف أ طرررسم أىل
ْ سٜرر ٚ ،١يًٝرررٌ ربٛزدٜررٛر حررر ٍٛايٓػرررس
بػررهٌ عرراّٚ ،بػررهٌ أنثررس يدٜرردا
َكايترررر٘ رايثررررٛز ٠اااؾ رررر ١يف ايٓػرررررسرأ
ٚنُررا أٚزدٖررا يف ايرتمجرر ١اسْهًٝصٜرر١
حٖ ٍٛرا ارٛوٛعأ
ميددناا النشددر وااد اددمز الرمد ل د
وفق رؤية "بورزيو":

ررا يف عًررِ
مبررا أْرر٘ نررإ َت
اجتُاع ايثكاؾٚ ١ا٭دبٚ ،ذلسزا يطًطً١
َٔ ايهتب َٓر عاّ  ،4631ؾكد أبرمل
ربٛزدٜٛر يف ٚقت َملهس جداَٗ ،تُرا يف
دلاٍ ايٓػسأ
ٚيف َكايت٘ ا٭برً ١ٝعراّ  4644عرٔ
ضٛم ايطًا ايسَرص ٟربٛزدٜر4644 ٛر ؾكرد
رٛفز ْ سٜرر ١عررٔ اسْترراع  ٚرردا ٍٚايطررًا
ايسَصٜررررٚ ١ايرر ر كرررر ّٛبا٫عتُرررراد عًرررر٢
ايتملازض برني ردا ٚا عًرْ ٢طرام ورٝل،
 ٚدا ٚا عًْ ٢طام ٚاضاأ
ٖٚهرررررررا ،ؾررررررألٕ حكررررررٌ اسْترررررراع
ايثكررررايفُٜ ،ملٓرررر ٢حررررٖ ٍٛرررررا ايتملررررازض
ايملهطررررر ،ٞذيرررررو ٭ٕ قررررراْ ٕٛايطرررررٛم
ٜررتحهِ بكطررب ايتررداٚ ٍٚاضررا ايٓطررام
حٝث ه ٕٛارملٝملا ٖ ٞارملٝاز ايسٝ٥ظ
يكٝاع ايٓ احأ
ٚيهرررٔ عًررر ٢ايٓكرررٝا َرررٔ ذيرررو،
ؾؿ ٞقطرب ايتردا ،ٍٚعًرْ ٢طرام ورٝل،
65

العنز  - 685شبمط 0202 /

هُررٔ ررَ ١ملررا ٜمجايٝرر ١أ ٚؾهسٜرر،١
ٓ ٚػ عٔ حهِ أقساْ٘ (ايهؤتفاب ُْٚكاد
ا٭دب) ٚايررررررررر ٟضل رررررررر ،٢يف غايررررررررب
ا٭حٝررإ ،باضتحطررإ ايػررسضل ١ا٭ن ر ر
َٔ اجلُاٖ  ،عً ٢ايرسغِ َرٔ أْر٘ ٜٓؿرٞ
أُٖ ١ٝايسب ا٫قت اد ٚ ،ٟكدْ ِٜؿطرٗا
باعتملازٖا رايملامل ا٫قت اد ٟايملهٛعر
(بٛزد )4651 ٜٛيف حني إٔ ض ايملٌُ يف
ايكطرررررب اي رررررػ  ٫طلًررررر ٛاَرررررا َرررررٔ
ايملك ١ْٝ٬ا٫قت راد :١ٜحٝرث َرٔ اررسج
إٔ ٜرررر٪د ٟا٫عرررررتاف ايسَررررصَ ٟررررٔ قملررررٌ
ايملٝررإ عًرر ٢ارررد ٣ايطٜٛررٌ أىل َصٜررد َررٔ
ايتكدٜظ يًٓ ٚي احمل٘ عً ٢حد ضٛا٤أ
ٚبايتررررراي ،ٞؾملٓررررردَا ٜرررررتِ كررررردٜظ
( طٜٛررررررررررب) ْرررررررر ر َررررررررررا ،نررررررررررٓ
ن٬ضررررررٝهٚ ،ٞأدزاجرررررر٘ يف ايرررررر راَ
ا٭نادميٝررررررررر ١يًُكتطؿرررررررررا ا٭دبٝررررررررر١
ار تررازٚ ،٠ايهتررب ا٭دبٝرر ،١ؾررألٕ ذيررو
 ٜمل َُٓتَ ا َُسحبا يٓاغسٜٗاأ
ٚع ٠ٚ٬عً ٢ذيو ،ؾألٕ ايتحرٛفٍ َرٔ
زأع َاٍ زَرص ٟأىل زأاراٍ اقت راد،ٟ
ُٜملت ر عًُ ١ًٜٛ ١ٝا٭جرٌ ،يف حرني أْر٘،
ٚبررردَ ٫رررٔ ايطرررمل ٞيتحكٝرررل ايرررسب عًررر٢
ارد ٣ايك  ،ؾرألٕ ذيرو ٜملتر ر اٛذجٝرا
بايٓطمل ١يكطب بٓاع ١ايهتب ايت از١ٜأ
نُا أْ٘ ميٝرص اقت راد اي رٓاعا
ايثكاؾٝرررٚ ،١ارٓت رررا اير ر هرررَ ٕٛرررٔ
ايُٓرراذع ا٭ٚيٝرر( ١نررٌ َٓررت ٜملررد ٚؾسٜرردا
َٔ ْٛع٘) َٔ اسْتاع اي ٓاع ٞاٯصسأ
68

ٖٚهراًٜ ،ملب ايٓاغرس دٚزا زٝ٥طرا
يف عًُ ١ٝأوؿا ٤ايػسع ١ٝعًر ٢ارٓت را
ا٭دبٝررر١أ ٚيف َكايررر ١يررر٘ يف عررراّ – 4644
ٚاي يٌُ عٓرٛإ رأْتراع ارملتكردر ضلًرٌ
ربٛزدٜررررٛر ٖرررررا ايرررردٚز ،نٓكررررٌ زَررررصٟ
ر رردز ايررسب َررٔ ايٓاغررس أىل ايها ررب،
ٜٚكرررر :ٍٛرأأ أَررررا ايٓػررررس ،ؾألاررررا ٜملرررر
ايتهسٜظأ ٚبايتاي ،ٞؾرألٕ ايٓاغرس رُٜملردع
ارؤملرردعر حٝررث طررتٓد ق ٛرر٘ يف ذيررو عًرر٢
رايطفرُمل١ر اير ُُرٓ يرر٘ رررر نرداز ْػررس رررر
َرررٔ قملرررٌ مجٝرررا ارػرررازنني يف ضًطرررً١
ايتُٝٝصٚ ،ذيو بد٤ا َرٔ ايهؤتفراب ٚحتر٢
برررني أٚضررراي ايملرررامل ايثكرررايف ٚا٭دبر ر،ٞ
٦ٖٝٚا رر٘ٚ ،أبررٓاؾ٘ٚ ،نررريو بررني ُْ يكرراد
ا٭دبأ
َٚررررٔ ْاحٝرررر ١أصررررس ،٣ؾررررألٕ ٖرررررٙ
ايطًطرررً ١ايتٛاؾكٝرررٖ ،١ررر ٞايررر سضرررِ
ارطاح ١اير صٛفيرت ربٛزدٜرٛر ٫ضرت داّ
َؿٗ ْ ّٛس ١ٜر احلكٌرٚٚ ،ؾكا رملًؼ زأع
اراٍ ايسَص( ٟحٝث ٜه ٕٛايتُٝٝص ٚؾكرا
رملرررا ٜذلررردد ٠يف ٖررررا اجملررراٍ) ايررررٟ
حبٛش ِٗ ،ؾألٕ ايٛن ٤٬رر ندٚز ايٓػرس
ٚار٪ضطا اي ُملٓ ٢ب رٓاع ١ايهتراب
ْٚػسٚ ،ٙبػا يٓ س عٔ َاٖٝر ١ااتر٣ٛ
ررررررر  ٫غرررررو يف أْٗرررررِ ضٝػرررررػً ٕٛأدٚازا
رلتًؿ ،١نٓاغس ٜٔيًُملسؾر ١اسْطراْ،١ٝ
ٚايؿهسٜرررر ١يف ْٗاٜرررر ١ارطرررراف ،وررررُٔ
ْ سٜرررر ١راحلكررررٌرٚ ،حٝررررث ٜهررررَ ٕٛررررٔ
ايطملٝملرر ٞإٔ ٜتٓاؾطررٛا َررٔ أجررٌ يكٝررل
ايتُٝفصٚ ،ؾسض ؾهس ِٗ ح ٍٛايػرسعٓ١
ايثكاؾ١ٝأ
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ٚعرر ٠ٚ٬عًرر ٢ذيررو ،رر رش ٖٝهًٝرر١
ْ س ١ٜراحلكرٌر َرٔ صر ٍ٬ايتٛشٜرا ررر غر
ارتهرررراؾ ٧رررررر يً ررررا ٥ا٫جتُاعٝرررر١
ٚزأع اررراٍ ايسَررص ٟبررني ايررٛن( ٤٬دٚز
ايٓػرررررس) ٚ٭ْٗرررررا ٓرررررت ِ حررررر ٍٛأَرررررسٜٔ
َتملازوني زٝ٥طنيٚ ،ميهٔ ً ُٗ ٝا
نُا :ًٜٞ
 ا ُٓٝررررر ١ارطرررررٝطس( ٠بهطرررررسايطاَ )٤كابٌ ارطٝطَس عًٗٝاٚ ،نُا ٖٛ
احلررراٍ ،عررراد ،٠برررني ايرررٛن ٤٬ايكررردَا٤
ار رررررررسَني ٚ ،ايررررررٛن ٤٬ايٛاؾرررررردٜٔ
اجلددأ
 ا٫ضرررررتك٬يَ ١ٝكابرررررٌ ايتفململٝررررر١أ ٚدا ٚا عًْ ٢طام وٝلَ ،كابٌ دا ٚا
عًْ ٢طرام ٚاضراأ(اْ س ربٛزدٜرٛر ،4651
)4661 ،4661أ
 ٫غس ٚيف إٔ ْ س ١ٜرايطًا ايسَص١ٜ
رٖررررر ،ٙقررررد أعطررررت ش ررررا ٚا اٖررررا
جدٜررد ٠يملًررِ ا٫جتُرراع يف ا٭دبٚ ،ذيررو
ص ٍ٬ايثُآْٝا ٚايتطرملٓٝا َرٔ ايكرسٕ
ايملػررس ،ٜٔيف ايٛقررت ايرررٚ ٟجررد ؾٝرر٘
أؾهرراز ربٛزدٜررٛر رررر ؾُٝررا ٜتملًررل بايٓػررس رررر
سٜكٗررا بػررهٌ ز٥ررٝظ ،بررني اررر٪زصني
ايهملرراز يف عررامل ايهتررب َثررٌ رزٚبررس
دازْتٕٛر ٚرزٚبس ٚزٚجس غاز ٘ٝٝرأ
ٚباسورررراؾ ١أىل ذيرررروأ ؾكررررد قرررردّ
ارطرررر ايررررر ٟأؤجررررس ٟيف عررررراّ 4666يف
ايرتمجررٚ ،١ايررر ٟنررإ مبثابرر ١ايدزاضرر١
ا٫جتُاعٝرر ١ارٛضرررمل ١ا٭ٚىل ؾُٝرررا ٜتملًرررل
بايٓػررس ايؿسْطرر ٞارملابررس ،نُررا ؾررت

دلرررا ٫جدٜررردا يًتحكٝكرررا ا٫جتُاعٝررر١أ
(اْ س ض )1002 ٟأ
ٚقررد ملٗررد ربٛزدٜررٛر عررامل ا٫جتُرراع
ٚارؿهس ايملك ْٞ٬إٔ ٜت د ٣يرريو َرٔ
ص ٍ٬اشلسا ٘ يف ايٓراٍ ود ايً ٝراي١ٝ
اجلدٜررد ٠صرر ٍ٬ايتطررملٝٓٝا  ،حٝررث ذاع
بٝت٘ آْراى يف مجٝا أسلا ٤ايملاملأ
ٚيف َكايرررر ١يرررر٘ ُْػررررس عرررراّ 4666
ٜت ر ربٛزدٜٛر َٛقؿا ٚاوحا ود ايكٛٝد
ايت ازٜررر ١ايرر ؿرررسض بػرررهٌ َتصاٜرررد
عًرر ٢ايٓاغررسٚ ،ٜٔذيررو يف أعكرراب ؿرراقِ
ايرتنٝررررص حرررر ٍٛاجملُٛعررررا ايهررررمل ٠
ٚعً ٢عًُ ١ٝايرتغٝدأ
ٚقرد ادفعرر ٢بر ٕ ٖررر ٙايكٝرٛد ،أاررا
ُٗدد اضتك٬ي ١ٝاحلكٌ ا٭دبٞأ
بٝد أْ٘ٚ ،بػراف ايٓ رس عرٔ ارٛقرـ
ايرررر ٟأ رررر ٙربٛزدٜرررٛر ؾرررألٕ َكايتررر٘ قرررد
اضرررتٓد بػرررهٌ أضاضررر ٞعًررر ٢ارطر ر
اسح ررررراٚ ،ٞ٥عًررررر ٢ايملٝاْرررررا ا اَررررر١
ٚاس از ارٓٗ  ٞيدزاض ١حكٌ ايٓػسأ
نُرررا ٚنرررإ ٜهُرررٔ ا٫صرررت٬ف
ايررسٝ٥ظ يف ارطررٛح ا٫قت رراد ،١ٜيف أْٗررا
ُدصٌِّ زأع اراٍ ايسَص ٟيف ا٫عتملازِ ،
يرررا ٍٚبٓرررا ٤ار٪غرررسا يكٝررراع ذيررروأ ٚ
ؾُٝرررا ٜتملًرررل برررريوٜ ،كررر ٍٛربٛزدٜرررٛر يف
ايملدا َٔ ١ٜأْ٘:
حر
رميهررٔ يملًُٝرر ١ا٫صتٝرراز إٔ ًُ َ
اجتُاعٝرررراٚ ،ذيررررو َررررٔ صرررر ٍ٬ايكٝرررراّ
بدزاضررررر ١ضًطرررررً ١ايرررررٛنَ ٤٬رررررٔ ذٟٚ
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ايمل٬قررررر ١برررررريو ،بررررررد٤ا َرررررٔ ضًطررررررً١
ااررررررسزٚ ،ٜٔبرررررر ٫ٛجملًررررررظ اسداز،٠
ٚايٓاغررررررس أ ٚاررررررردٜسٚ ،مبررررررا يف ذيررررررو
ايهؤتفرررراب ٚاررتمجررررني ايررررر ُٜٓ ٜٔررررصٕٚ
ار ط١ ٛأ
نُررررا إٔ ٖ٦ٝرررر ١ايتحسٜررررسٚ ،ايرر ر
رررني ايررررٜٔ
ُرررا برررني أٚي٦رررو ارت
ٜٓتُ ٕٛأىل رلتًـ ايػملها يف ٚضاٌ٥
اسعررر ،ّ٬أ ٚا ٦ٝرررا ا٭دبٝررر ،١ت ررسفف
نُرررا يررر ٛناْرررت ر ايملٓرررو ا٫جتُررراعٞ
يسأع َاٍ ايطرًا ايسَرص( ٟبٛزدٜر1005 ٛ
ٚيهٔ ٖرا ارطت َٔ ٣ٛايتحًٜ ٫ ٌٝملتر ر
ناؾٝاأ
ٖٚهرررا ،ؾُررٔ أجررٌ ؾٗررِ ا٭ُٖٝرر١
َررررٔ ٚزاَ ٤ملرررراد ٨اصتٝرررراز ْاغررررس ٚاحررررد
ؾك ر ٚ ،يدٜرر٘ ايكرردز ٠عًرر ٢أعرراد ٠ململ٦رر١
ناَررٌ ايؿررساؽ حبٝررث ميهٓرر٘/ميهٓٗا
إٔ ٜك ّٛبدٚز ٙبػهٌ ناَرٌ ،نرريو
ايتملاٌَ مبٛجب ع٬قا ٘ َا ص َ٘ٛأ
ٚعرر ٠ٚ٬عًرر ٢ذيررو ،ؾررألٕ َ٬ح رر١
ٚأدزاى ٖرا ايؿساؽٜٛ ٫ ،جِّر٘ ؾكر سلرٛ
ممازضرررا دٚز ايٓػرررسٚ ،يهٓررر٘ ٜطررراٍ
أٜرا ايطسٜكر ١اير ٜتململٗرا ايهؤتفراب َرٔ
أجٌ يكٝل َتطًملرا ِٗٚ ،ذيرو ،ؾملٓردَا
ٜملْٓٛرررررْ ٕٛاغرررررسا ذلررررردداأ ٚبرررررايتٛاش،ٟ
ؾطرررٝتحهيِ ايٓاغرررس ايٛاحرررد يف عًُٝررر١
اسقرررسازَٚ ،رررٔ ٖٓرررا ،ؾرررألٕ ٖررررا احلكرررٌ
ُٜكر رسفب َرررا ملٓفرررا ٙربٛزدٜرررٛر يف َطررراُٖت٘
ايسٝ٥ط ١يف ؾُٗٓا يملامل ايٓػسأ
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نُررررا زنررررص ايدزاضررررا ايرر ر
أزلصٖا ربٛزدٜٛر عً ٢حكٌ ايٓػس ا٭دبرٞ
ايؿسْطرررر ،ٞازنرررر ١جاْملررررا ،ايٓاغررررسٜٔ
رني يف اجملرا ٫ا٭صرسٚ ،٣قرد
ارت
نإ ايط٪اٍ ارٓٗ  ٞا٭ ٖٛ ٍٚح ٍٛرَا
ٖ ٞايٛحد ٠ارٓاضمل ١يًٓػسر ؟أ
أذ  ٫ميهررٔ جملُٛعررَ ١هٛفْررَ ١ررٔ
دٚز ْػررررس رلتًؿرررر ١إٔ ُملتملَررررس نٛحررررد٠
ٚاحد ،٠عً ٢ايسغِ َرٔ إٔ ٚجرٛد عَ٬ر١
ازٜررررٖٚ ،١رررر ٛغررررسي احلررررد ا٭دْرررر،٢
ٚيهٓ٘ ٜ ٫ملت ر ناؾٝا حبدف ذا ٘ٚ ،ذيو
٭ٕ يًٓاغررررررررس ،ٜٔايرررررررررٜٓ ٜٔتُرررررررر ٕٛأىل
مجاعرررا ايملَ٬ررر ١ايت ازٜررر ،١ؾرررألٕ ٖررررٙ
ايملَ٬رر ١ايت ازٜرر ٫ ١ترررُٔ بايرررسٚز،٠
ٚجٛد ضٝاضْ ١ػس َطتكً١أ
نُرررررا إٔ بملررررررا َرررررٔ ار٪غرررررسا
ا٭صس ٣ر ٙا٫ضرتك٬ي ١ٝيف ايٓػرس ،قرد
أدزجرررررررت عٓرررررررد يدٜرررررررد ايملٓٝررررررر ،١أٚ
ار ط ٛرر١أ يف حررني إٔ دلُٛعرر ١بررػ ٠
جدا َٔ ايٓاغسَ ،ٜٔرٔ ايرر ٜٔمل  ٜرًٛا
أىل َطتَ ٣ٛملني َٔ اسْتاع ،قد ٚوملٛا
جاْملررررراٚ ،قرررررد يؿرررررت بملرررررا غرررررسا٥
ايٓاغس ٜٔأىل أنثس َٔ ضتني ْاغسا َرٔ
ْاغس ٟا٭دب ايؿسْط ،ٞأ ٚاررتجِأ
أَرررا ارٛورررٛع ارٓٗ ررر ٞاٯصرررس ،ررررا
قدَررررر٘ ربٛزدٜرررررٛر حررررر ٍٛعرررررار ٞايٓػرررررس
ٚايرتمجررررررر ،١ؾكرررررررد ثرررررررٌ يف طرررررررٜٛس
ار٪غررسا ذا اي ررًٚ ،١قررد يدٜررد
ظ دلُٛعا َٔ ارتػ ا :
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 -1ايٛوا ايكاْٚ ْٞٛاراي ٞمبسنص
داز ايٓػسأ
 -2ايتململ ١ٝايت از١ٜأ
 -3ايٛشٕ يف ايطٛمأ
 -4زأع اراٍ ايسَصٟأ
 -5ح رر ١ا٭دب ارتُررسجِ يف قاُ٥رر١
ايٓاغس(ايٓطمل ١ارَ ١ٜٛ٦رٔ ايملردد
اسمجرررراي ٞيًملٓرررراٚ )ٜٔٚايًػررررا
اررتمج١أ
ٖٓٚا ،ؾرألٕ اجملُٛعر ١ايسابملرٖ ،١رٞ
ا٭نثررس أبرراي ١عٓررد اركازْررَ ١ررا ارطررٛح
ا٫قت ادٚ ،١ٜذيو ٭ْٗرا يرا ٍٚضرٝظ
ٚوا ار٪غسا يسأع اراٍ ايسَرص ٟعًر٢
أضررراع عُرررس ايػرررسنْٚ ،١ؿرررٛذ قاُ٥ررر١
ايرردعِٚ ،حٝررث كرراع َررٔ قملررٌ ايؿٗررسع
(عررررررردد ا٫ضتػرررررررٗادا َرررررررُٔنتفررررررراب
ايٓاغس ٜٔيف دلُٛع ١ناًَرَ ١رٔ راْٞ
ٚعػرررس ٜٔقاَٛضررراٚ ،نتملرررا يف ايترررازٜا
ا٭دبٚ ،ٞاي ْػس بملد احلسب ايملار١ٝ
ايثاْٝررٚ )١نررإ َررٔ وررُٔ ًررو ايكاُ٥رر١
عددا َٔ احلا٥ص ٜٔعً ٢رجا٥صْٛ ٠بٌرأ
يكد كردٖ ِٜرر ٙاجملُٛعرا َرٔ
ارررررتػ ا َررررٔ أجررررٌ يًٝررررٌ ايسضرررراٌ٥
ارتملرررردد( ٠ايملًُٝررررر ١ايتػررررراٚزَ ١ٜتملررررردد٠
ا٭ رررررررساف) ٚنررررر ر دا٫ ٠ضتهػررررررراف
ايملٝاْررا  ٚثًٝررٗا ٖٓدضررٝاٚ ،ذيررو َرررٔ
أجررررررٌ ايتطملٝررررررل يف ارٝرررررردإ ا٭دبرررررر،ٞ
ٚبايترررراي ،ٞؾهًُررررا شاد عرررردد ح رر ر
ا٭ؾررساد ،نًُررا ناْررت أقررسب يً ٗررٛز
عًرر ٢ايسضررِ ايملٝرراْ ٞيٮؾررسادٖٚ ،هرررا

ايٛورررا يرررد ٣دٚز ايٓػرررسٚ ،عًرررْ ٢ؿرررظ
ارٓرررٛاٍ ،ؾهًُرررا از ؿرررا عررردد ا٭ؾرررساد
ايرررٜ ٜٔتكررااْ ٕٛؿررظ ارٓحرر ،٢نًُررا
اقرتب ذيو ارٓح َٔ ٢جٓظ ايٓػس ،مما
ضرررر٪ٝد ٟأىل ارجرررر ١أضررررايٝب ايٓػررررس،
ٚعرررردّ ٚجررررٛد اصررررت٬ف يف ايطٝاضررررا
ٚايسٚ ،٣٩اي ئ هر ٕٛقرادز ٠عًر ٢إٔ
ملني ارتػ ا أ ٚاخل ا ٥ا٫جتُاعٝر١
ٚا٭دبٚ ،١ٝحت ٢ايؿهس ١ٜيف اجملتُاأ
ٚباسوررراؾ ١أىل ذيرررو ،ؾرررألٕ اارررٛز
ا٭ؾكرررر ٞا٭َ ٍٚررررٔ ايملًُٝرررر ١ايتػرررراٚز،١ٜ
َٚتملدد ٠ا٭ رساف ُ ،رٓفـ دٚز ايٓػرس،
ٚؾكرررا يًكطرررُ ١اسمجايٝررر ١ايرر كدَررر٘،
ٚيهررررررٌ َررررررٔ زأع اررررررراٍ ا٫قت ررررررادٟ
ٚايسَصٟأ
ٜٚرنس ربٛزدٜٛر أٜرا:
رٖٚهررا ،ؾررألٕ دٚز ايٓػررس ملررازض
بايتررررراي ٞايػرررررسنا ا٭قررررردّٚ ،ايررر ر
ضطررت قملررٌ عرراّ  ٚ 4612تُتررا بررسأع
َاٍ زَص ٟنُا قٝطت َٔ صر ٍ٬قرٛاِ٥
ايدعِٚ ،بايٓطمل ١ي ػاز ايٓاغس ٜٔايرٜٔ
ْػٚ٪ا بملد احلسبٚ ،نإ َمل ُِٗ َٓر
ايطررململٓٝا  ،يف حررني نرراْٛا يف ايطررابل
ٜ ٫صايٜ ٕٛملًُ ٕٛيف قًب بازٜظٚ ،غايملرا
َا نرإ ايٛز رَ ١رٔ ايررنٛز ٖرِ ايررٜٔ
ٜتحهُ ٕٛبٗا ،يف حني نرإ اٯصرسٕٚ
ٖررِ أنثررس َررا ٜتٛاجررد ٕٚيف اااؾ ررا
ٚاي ٜرتأضٗا ايٓطاٚ ،٤بٛجٛد زأع َاٍ
كايف عاي ٞارطت٣ٛأ
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ٚيف اركابٌ ،ؾًكد نإ ايٓاغس ٕٚرر
ٚبػررررهٌ ز٥ررررٝظ رررررر رلررررتًؿني جرررردا يف
اضررررررررررتك :ِ ٬حٝررررررررررث إٔ ايٓاغررررررررررسٜٔ
ارطرررتكًني ،ايهملررراز َرررِٓٗٚ ،اي رررػاز،
ٜملازوررر ٕٛغرررسنا ايٓػرررسَ ،تٛضرررط١
ددلٗررا يف دلُٛعررا
احل ررِٚ ،اير
أنررر رأ نُرررا  ٚررررٝـ ْت ٝررر ١ايتحًٝرررٌ
بملررا ايتملكٝرردا يًُملازورر ١ارػررررتن١
ايملاَٚ ١ايػا٥مل ١برني ايٓاغرس ٜٔارطرتكًني
ٚغ ارطتكًنيأ ٚنث ا َرا ٜكراٍ إٔ دٚز
ايٓػرررس ارطرررتكًُ ١ملررردع حرررني ٓتُررر ٞأىل
اجملُٛعا ايهمل  ٠اير ؿررٌ ٛحٝرد
ارٓت ا ا٭دب١ٝرأ
ٖٚهرررا ،ؾررألٕ يًٝررٌ ربٛزدٜررٛر يف
ايٛاقررراٜ ،تحرررد ٣ايمل٬قررر ١ارصعَٛررر ١برررني
ا٫بتهرراز ٚا٫ضررتك ،ٍ٬ممررا ٜمل ر عًرر٢
أْرر٘ برردَ ٫ررٔ ذيررو ،إٔ ا٫ضررتك ٍ٬يررٝظ
غس ا ناؾٝا يرُإ ا٫بتهازأ
نررررإ ربٛزدٜررررٛر ٜٗررررتِ عًررررٚ ٢جرررر٘
اخل رررررررٛا ،بايٓاغرررررررس ٜٔارطرررررررتكًني
ايهملررازأ ٖٚررٜ ٛررصعِ أْرر٘ ،حترر ٢أٚي٦ررو
اير ٜٔميًه ٕٛأن ر قدز َٔ زأع اراٍ
ايسَررصَ ،ٟثررٌ رداز غايُٝررازر عًرر ٢ضررملٌٝ
ارثاٍ ،ؾألِْٗ أاا ٜملتُد ٕٚعًَ ٢اوِٗٝ
َررٔ صرر ٍ٬أداز ٠ا٭برر ٍٛرررر قاُ٥رر ١ايرردعِ
ارٗٝمل ١رر ٚذيو عً ٢حطاب ا٫بتهازأ
رنُررررا أْٗررررِ ٜطرررراُٖ ٕٛأٜرررررا يف
عًُٝرررر ١ايتٛحٝررررد عررررٔ سٜررررل ؿرررررًِٗٝ
يًسٚاٜا ايتكًٝد ١ٜعً ٢ايت رازب ا٭دبٝر١
ا٭برررًٚ ،١ٝيررررا ،ؾٗرررِ ٜػرر مل ٕٛارررٛذع
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ايكرررر  ٚ ،كًٝرررررد ايسٚاٜررررر ١ا٭َسٜهٝررررر١
ايطررا٥د ٠وررد غررهً ١ٝايسٚاٜرر ١احلدٜثرر١
ايؿسْطررٚ ،١ٝذيررو َٓررر رْٛؾرر ٛايسَٚرراْٞر
ٚاي ُْدد بتٓ ٖا أ ٚأْاْٝتٗارأ
ٚيهررٔ ربٛزدٜررٛر  ٜردفع ،ٞب ر ٕ ٖرررا
اجلرررردٍ أاررررا طلؿرررر ٞارملررررا ٜايت ازٜرررر١
ايهآَٚ ١زا ٤صٝازا ِٗ ٚقسازا ِٗأ
نُررا ٜٚملترر ر ا٫بتهرراز يف دلاير٘،
ٚبػهٌ زٝ٥ظ ،ب ْ٘ ٜتِ صٜٚد َٔ ٙقملٌ
دٚز ايٓػرررس اي رررػ ٠أ ٚ٭ْٗرررا  ٫طرررتطٝا
دؾررا زضرر ّٛعايٝرر ١يًهتفرراب ارملررسٚؾني،
ٚيررررريو ،ؾألْٗررررا يترررراع أىل اجملاشؾرررر،١
ٚانتػررراف ايهؤتفررراب اجلررردد َرررٔ أجرررٌ
ايملكا ٤عً ٢قٝد احلٝا٠أ
ُملطرررٖ ٞرررر ٙارطررراُٖ ١يف دٜرررد
اسْتررررررررراع ا٭دبررررررررر ،ٞدؾملررررررررر ١جدٜرررررررررد٠
يدٜٓاَٝهٝررررررررٖ ١رررررررررا اجملرررررررراٍ ،أ ٫إٔ
ايدٜٓاَٝه ١ٝيف نث َٔ ا٭حٝإ مل
برر ر ٕ دٚز ايٓػررررس اي ررررػ  ٫ ٠ميهٓٗررررا
ا٫حتؿاظ مب٪يؿٗٝراَُٚ ،رتمجٗٝراٚ ،ذيرو
عٓرردَا ضلكررل ٖررر ٤٫٪بملرررا َررٔ ايتُٝفرررص
ٚايػٗس٠أ
ٚعًرر ٢ضررمل ٌٝارثرراٍ ،ؾررألٕ ايٓاغررس٠
رجانًني غاَملٕٛر ٖ ٞاي انتػؿت ر
ايؿسٜردًٜٝٓٝ ٟرور يف ؾسْطرراٚ ،ذيرو قملررٌ
ؾررررتًٜٛ ٠ررررَ ١رررٔ ؾررررٛش ٙرررا٥صْٛ ٠بررررٌ،
ٚيهٔ قملٌ ًْ ٌٝو اجلا٥ص ،٠ناْت قد
اْتكًررررررت بايؿملررررررٌ ،أىل أنرررررر ر ٚأقرررررردّ
ايطململا أ ٖٚر ٙيٝطت حايَ ١ملصٚي١أ

الرتمجة وحقل النشر

أَررا َررا ٜتملًررل باٯ رراز اررت ملرر ١عًرر٢
يًٝررٌ ربٛزدٜررٛر يًرتمجرر١أ ؾٝملررد ٚإٔ ٖرررٙ
اررررتػ ا ضررررته ٕٛنرررمل  ٠يف يرررردٟ
ا٭يؿ ١ٝاجلدٜد٠أ
ٚحٝررث ٜكررازٕ ايٓاغررس ٜٔايهملرراز،
ٚاي رررررػاز دلررررراٍ ايملُرررررٌ يف ايهترررررب
اررتمجٚ ،١حٝث ناْت سمجر ١ا٭دب،
ُُثٌ أقٌ َٔ  َٔ ٪ 40أْتراع ايػرسنا
ايهمل ٚ ،٠نث ا َرا ٜس ؿرا ؾرٛم َملردٍ
 ٪ 12يف حاي ١قٛا ِ٥دٚز ايٓػس اي ػ ٠أ

ضٌٝر يف عاّ ٚ )4666يرريو ،ؾرألٕ ا٭َرس
ٜتطًب أجساَ ٤طر أنثرس دقرَ ١رٔ أجرٌ
َكازْ ١احل  ١ايؿملً ١ٝيًرتمج ١يف اسْتاع
ا٭دب ٤٫٪ ٞايٓاغسٜٔأ ٚيف ايٛاقا ،ؾرألٕ
َملرررردٍ ايرتمجررررا زمبررررا طلتًررررـ أٜرررررا
بٛبرررؿ٘ ٚظٝؿرررَ ١رررٔ ٚظرررا٥ـ زأع ارررراٍ
ايسَص ٟايٓاغسأ
ٚيف ٖرا ايطٝام أٜررا ،ؾرألٕ ٖٓراى
حايرررررر ١اٛذجٝرررررر ١تُثررررررٌ يف ايطململررررررا
ارسَٛق ١جداَ ،ثٌ ر ململرا دَٓٝ ٟرٞ ٛر
ْاغس ربٝهٝت ٚايسَٚاْْٛ ٞؾرٛر ٚاير ٫
ٓػس ايرتمجا ا٭دب ١ٝعً ٢اس ٬مأ

ٖٚرررررررا ٜػرررر ر أىل إٔ دٚز ايٓػررررررس
اي ػ  ٠قرد ا رر ارصٜرد َرٔ ار را س
ارايَ ١ٝرا ايرتمجرٚ ،١عًر ٢ايرسغِ َرٔ إٔ
اركازْررَ ١رررًً ١قًرر ،٬ٝؾررألٕ ايػررسنا
ايهررمل َٓٚ ،٠ررر ْػررس ا٥ؿررٚ ١اضررملَ ١ررٔ
ايهترررب ،مبرررا يف ذيرررو ايػررر زٚاٝ٥ررر،١
نهتررررررررب أدب ايػررررررررملاب ٚايهتررررررررب
ايملًُٝررر ،١أىل جاْرررب ا٭دب ،يف حرررني إٔ
دٚز ايٓػرررس اي رررػ  ٠ررررر ٚيف نرررث َرررٔ
ر( ١يف ا٭دب يف ٖررٙ
ا٭حٝإ رر ارت
ايكرٚ )١ٝيف مجٝا اجملا ، ٫ؾألْ٘ ٜملك٢
يٮدب أعًَ ٢ملدٍ يًرتمج ،١حٝث بًػرت
بررني َ ٪ 11 ٚ ٪ 12ررٔ ايهتررب اجلدٜررد٠
يف ؾسْطاأ

ٚيهٔ ميهٔ ؿط ذيو يف و٤ٛ
حكٝك ١إٔ ايٓاغس ٜٔايرٖٚ ٜٔملٛا زأااٍ
زَررص ٟعرراٍ ،يررد ِٜٗايملدٜررد َررٔ اررر٪يؿني
ايؿسْطررررٝني ٚنررررريو احل رررر ٍٛعًرررر٢
ايملدٜد َٔ ار ط ٛا بايًػ ١ايؿسْط،١ٝ
ٚيريو ،ؾألٕ دٚاؾملِٗ هر ٕٛقًًٝر ١ؾُٝرا
ٜتملًرررل بايملحرررث عرررٔ أعُررراٍ جدٜرررد ٠يف
اخلررررررررازع ٚا٫ضررررررررتثُاز يف هررررررررايٝـ
ايرتمجررررر ،١بُٓٝررررراٚ ،يف اركابرررررٌ ،ؾرررررألٕ
ايٛاؾررد ٜٔاجلرردد َررٔ ايٓاغررسٜ ٜٔؿتكررسٕٚ
أىل ٖرررا ايٓررٛع َررٔ اي ررٛز ا٭دبٝرر ١غرر
اجلراب ١يًُ٪يؿني ايؿسْطٝنيأ

ٖٚهرررا ،ؾررألذا اعت رْررا إٔ اسْترراع
ا٭دب ٞؾك يدٚز ايٓػس ايهرمل  ،٠ؾُرٔ
ااتُررررٌ إٔ ٜهررررَ ٕٛملرررردٍ ايرتمجررررا
أعًرَ ٢رٔ ( ٪40عًر ٢ضرمل ٌٝارثراٍ ،سلررٛ
َ ٪ 12رررٔ ايسٚاٜرررا ايررر ْػرررس ٗا ريرررٛ

ٚنُررررا أظٗررررس رٖ ؾٝرررر٘ ضرر ر ٟ
1001ر َرررٔ صررر ٍ٬حايررر ١ململرررا داز ردٚ
ضررٌٝر بملررد احلررسب ايملارٝرر ١ايثاْٝرر ،١ؾررألٕ
ايرتمجررررر ١ميهرررررٔ إٔ هرررررٚ ٕٛضررررر١ًٝ
يرتانررِ زأع اررراٍ ايسَررصٚ ،ٟبٓررا ٤عًرر٢
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قاُ٥ررر َٛ ١رررٛم بٗررراأ ٚبايٓطرررمل ١يًٓاغرررسٜٔ
اجلررررردد ٚايػرررررسنا اي رررررػ  ،٠ؾرررررألٕ
ايت ر يف ايرتمجررَ ١ررٔ ايًػررا َثررٌ
اي ررر ١ٝٓٝصابرررر ،١ميهررررٔ إٔ ُػررررهٌف
رَسنرررصا ٥٫كرررار َرررا َٓاؾطررر ١ذلررردٚد٠أ
ٖٚرا ٜٓكًٓا أىل ايًػا اررتمج١أ

مدددمل او دد وين الدددو ا كت بدددو ال دددم
العموي:

َٔ أجٌ دزاضر ١ايهترب اررتمجر،١
ؾألٕ ا٭َس ٜتطًب َٓا إٔ سلر ٍٛايرتنٝرص
أىل ايطررٛم ايرردٚيٞ
َررٔ ارطررت ٣ٛايررٛ
يًهتررابٚ ،اي ررٜ ٟملترر ر جررص٤ا ٜ ٫ت ررصأ
حٝث نإ ٜتكدّ يف ايطابل ٚعًر ٢سلرٛ
َتصاٜد َا كدّ عًُ ١ٝايملٛر١أ

ٜكرر ّٛايٓاغررس ٕٚايهملرراز بايرتمجرر١
َررٔ ايًػرر ١اْ٫هًٝصٜررٚ ١غ ٖررا َررٔ يػررا
د ٍٚأٚزٚبرررررررا ايػسبٝررررررر ،١نُرررررررا أْٗرررررررِ
نُررررا ٚإٔ ررررر ٙايطررررٛم ايدٚيٝرررر١
ٜػرررازن ٕٛيف ارٓاؾطررر ١ايػسضررر ١حررر ٍٛبٓٝتٗررا اخلابرر ١بٗرراٖٚ ،رر ٞايرر يرردد
ايهتررررب ا٭نثررررس َملٝملرررراَ ،ررررا ٚضررررا ٌ٥جصٝ٥ررا عًُٝررا غرررسا ٤أ ٚبٝررا احلكرررٛم،
ذلرررررددٚٚ ٠نرررررَ ٤٬ت
رررررني َثرررررٌ ٚيررردد ارملررراَ ٬ايرر صلرررب أٜررررا إٔ
ررررا يًتحًٝرررٌ يف وررر ٤ٛاضررررتا ٝ ٝا
ارطتهػؿني َٚدزا ٤احلكٛم ا٭جٓمل،١ٝ
أ ٚايٛن ٤٬ايررٜ ٜٔتملراًَ ٕٛبرا٭دب ،يف ايٓاغسٚ ٜٔقٛاٚ ،ُِٗ٥يهٔ:
حرررني إٔ دٚز ايٓػرررس اي رررػ ْ ٠رررادزا َرررا
َا َٖ ٞملا ٜايٓاغرس ٜٔيف اصتٝراز
رتجرررِ َرررٔ ايًػررر ١اْ٫هًٝصٜررر ،١٭ْٗرررا  ٫ايهتب َٔ أجٌ سمجتٗا؟أ
طررتطٝا يُررٌ ٖررر ٙايٓؿكررا أ ٖٚرررا َررا
َٚرررررا ٖررررر ٛايترررررٛاشٕ برررررني ارملررررراٜ
ٜؿطرررررس ايررررردٚز ايرررررر ٟررررررطًا بررررر٘ يف ا٫قت ادٚ ١ٜايسَص١ٜ؟أ
انتػرراف اررر٪يؿني يف يػررا ٖاَػرر ١ٝأٚ
ٚنٝررـ ميهررٔ يًػررا رلتًؿرر ١إٔ
غرررررمل٘ ٖاَػرررررَ ،١ٝترررررململني اضررررررتا  ُ ١ٝ ٝثفٌ يف ايكٛاِ٥؟أ
رارسنص اي٥٬لرأ
إٔ ٖرررررا ٜملرر ر َ ،ررررٔ ٚجٗرررر ْ ١ررررس
إٔ يًٝرٌ بٛزدٜرر ٛايرردقٝل ٚاي ررا٥ب
ٜررررردٍ عًررررر ٢أُٖٝرررررْ ١ػرررررس ايدزاضرررررا
ٚايرتمجرررٚ ،١يهرررٔ ٚؾا ررر٘ ارؿاج٦ررر ١قرررد
حايت د ٕٚأنُاٍ بسْاَ ايملحر ٛاير
نإ قد بدأَ ٙا ٖرا ايتحكٝلٚ ،يهرٔ
رررت َتابملررر ١ارُٗرررَ ١رررٔ قملرررٌ غرر َ ٙرررٔ
ايملًُا٤أ
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َٓٗ ٝرررر ،١ايملُررررٌ عًرررر ٢قٛاعررررد بٝاْررررا
ايهترررررب ،يف حرررررني إٔ ملررررردٚ ٌٜجٗررررر١
أىل ايطرٛم
ايرتنٝص َٔ ارطت ٣ٛايٛ
ايدٚيٜ ٫ ١ٝمل أْر٘ مل ٜملرد ذا برً ١عًر٢
اي ملٝد اي : ٛ٭ْ٘ ٜ ٫صاٍ حاارا أذا
َا ؾُٗٓا عًُ ١ٝا٫ضت اد ٚا٫ضتكملاٍأ
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ال و العموية ل رتمجة
إٔ ػررررر ٝايرتنٝرررررص َرررررٔ ايٛجٗررررر١
اي ،١ٝٓ ٛأىل ايٓطرام ايملرار ،ٞقرد جُرسفب
ٚبٓ رراح ،يف َٛاوررٝا رلتًؿرر ،١بررد٤ا َررٔ
ا٫قت اد ايطٝاضٚ ،ٞبر ٫ٛأىل ا٭دب،
ٚحٝرث إٔ ايرتمجرر ١ررس مل بهررٖ ٬رررٜٔ
اجملاينيأ
ٖرررررا َررررٔ ْاحٝرررر ،١عًرررر ٢عهررررظ
ارٛضرررٝك ٢أ ٚايسضرررِٚ ،ايتررردا ٍٚايررردٚيٞ
يررررٮدب ايرررررٜ ٟملتُررررد يف ايػايررررب عًرررر٢
ايرتمج١أ
نُا أْْ٘ َٔٚ ،احٝر ١أصرس ،٣ؾرألٕ
ايرتمج ١يٝطت ْػا ا َت طداٚ ،يهٓ٘
ممازض ١اجتُاعٝر ١ملتُرد عًرٚ ٢ضرطا،٤
ٚأىل دزج ١نمل  ،٠عً ٢از ٠ايهتربأ
ٖٓٚاى ايملدٜد َٔ ايُٓراذع ار تًؿر ١اير
اعتكرررد بر ر ٕ ٖررررا ايؿررررا ٤ايملرررار ٞررررر
يًرتمج ١رر قد ا طاأ
أ ٫أْرررر٘  ٫ميهررررٔ اعتملرررراز بملررررا
ايًػرررا يػرررا َسنصٜرررٚ ،١ؾكرررا يتحًٝرررٌ
رًٖٝملررٛزٕر ٚيهررٔ عرردد ايرتمجررا عررٔ
ايًػ ١ايسٚض ١ٝقرد ساجرا حترٚ ٢برٌ أىل
اشلؿاض حاد يف ايتطملٓٝا  ٚ ،ررا ،مل
ٜتملررل ضرر ٣ٛيػررتني َسنررصٜتني ،ب ررسف
ايٓ س عٔ ايًػ ١اسزلًٝص١ٜأ
ٖٚهرا ،ؾألٕ راْ ٞيػرا ناْرت
غررمل٘ َُٗػرر ،١بٓطررملَ ١ػررازن ١تؿرراٚ
َررررٔ  ٪ 4اىل َ ٪ 1ررررٔ ايطررررٛم ايدٚيٝرررر١
نُررا يف ايًػررا (ا٫ضررملاْٚ ١ٝاٜ٫طايٝرر،١

عًررر ٢ضرررمل ٌٝارثررراٍ) أَرررا مجٝرررا ايًػرررا
ا٭صرررس ،٣ؾكرررد ح رررًت بايهررراد عًررر٢
ْطررمل ١أقررٌ َررٔ َ ٪ 4ررٔ ايطررٛم ايدٚيٝرر،١
ٚبايتاي ٞؾكد ملت ر يػا ٖاَػ١ٝأ
أَررررررا يف ضررررررٛم ايٓػررررررس ،ؾٗٓرررررراى
دلرررا ٫رلتًؿرررَ( ١ثرررٌ ا٭دب أ ٚايملًرررّٛ
اسْطرررراْٚ ١ٝا٫جتُاعٝررررٚ )١ايرر ر تُتررررا
باضرررتك ٍ٬ذا رررْ ٞطرررملٝا ،نُرررا ٚيررردٜٗا
ٚنررررر ٤٬ذلررررررددٜ ٕٚررررردعُْٗٛا َادٜررررررا
ٜٚطاُٖ ٕٛيف سٜكر ١عًُرٗا ررر َ٪يؿر،ٕٛ
َرتمجر ٛا٭دبْ ،كرراد ا٭دب رررر باسورراؾ١
أىل ارملا ٜايؿٓ ١ٝااددٖٚ ٠هرا ،ؾِٗ
ٜػررررهً ٕٛبايترررراي ٞحكرررر ٫ٛذا ررررداٍٚ
أنثس يف أ ٚأقٌ عً ٢اي ملٝد ايملارٞأ
َٚررررٔ ٖرررررا ارٓطًررررلَٚ ،ررررٔ َٛقررررا
ايكطرررب ا٭نثرررس اضرررتك٬ي ١ٝيف ايٓػرررس،
ضلتررررٌ احلكررررٌ ا٭دبرررر ٞارملررررا ٜايؿٓٝرررر١
ٚاجلُايٝرررٖٚ ،١ررررا أٜررررا ٜٓطملرررل عًررر٢
ايملًررر ّٛاسْطررراْٚ ١ٝا٫جتُاعٝررر ،١حٝرررث
ًٜملررررب ايملًُررررا ٤دٚزا زٝ٥طررررا يف ايتررررداٍٚ
ايدٚي ٞيٮعُاٍأ
يكررد از ملطررت ْػ ر  ٠ايطررٛم ايدٚيٝرر١
يًرتمج ١ازطلٝا ٚبك ٠ٛيف ايملٓ ١ٝايثكاؾٝر١
يًٜٗٛا ايثكاؾ ١ٝاي ٚ ،١ٝٓ ٛطٜٛس از٠
ايهتبأ نُا ٚبدأ ٖر ٙايطٛم ،اير
ناْرررت جرررص٤ا ٜ ٫ت رررصأ ررررر ٚعًررر ٢سلرررٛ
َتصاٜد رر َٔ ايتملراد ٫ايثكاؾٝر ١ايساٝر١
بني ايملًدإٚ ،اي بدأ ٓت ِ يف ْٗاٜر١
ايكرررسٕ ايتاضرررا عػرررسَٚ ،رررا ا ٫ؿاقٝرررا
ايدٚي ١ٝبػ ٕ ارًه ١ٝا٭دب١ٝأ
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ٖٚهرررا ،ؾُٓررر ايطررململٓٝا َٚ ،ررا
ارررر ٛضررررٛم ايهترررراب  ٚسنٝررررص ٙحررررٍٛ
اجملُٛعرررررا ايهرررررمل ٚ ،٠ايرررر نرررررإ
بملررٗا عرر ر احلرردٚد ايٝٓ ٛرر ،١ؾررألٕ ٖرررٙ
ايطٛم ضسعإ َا أبرملحت ضرٛقا عارٝر١
بػهٌ َتٓاَّٛٚ ،حدا أنثس ؾر نثس،
نُرررا أبرررمل يررردٜٗا ٚنررر ٤٬ذلرررددٕٚ
(ٚنرر ٤٬يف ا٭دبَ ،رردزا ٤أجاْررب ؾُٝررا
ٜتملًرررل بررراحلكٛمَ ،رتمجر رٚ )ٕٛأَرررانٔ
( ١نُملازض ايهتاب ايردٚي)ٞ
رل
ٚنررررريو قٛاعررررد ايملُررررٌ ار٪ضطرررر ٞيف
ايٓػسأ
ٚبٓرررا ٤عًررر ٢ذيرررو ،ؾكرررد أبرررملحت
عٛر ١ضٛم ايهتاب ٓط ٟٛبايتاي ٞعًر٢
ر١
أوؿا ٤ايطابا ارٗ يًملٛاٌَ ارت
يف ايٛضرررا  ١برررني ايثكاؾرررا ارهتٛبررر،١
ٖٚرر ٞايملًُٝرر ١اي ر ررٛؾس أ ررازا يًًٝٝررا
يؿٗررررررِ طررررررٛز ا٭ٚورررررراع ا٫جتُاعٝرررررر١
يًُرتمجنيأ
ٚعررر ٠ٚ٬عًررر ٢ذيرررو ،ؾرررألذا ناْرررت
ايررررد ٍٚايكَٝٛرررر ١ضرررررت ٌ ًملررررب ايررررردٚز
ايسٝ٥ظ نٛن ٤٬يف ٖرا ايطرٛم ،ؾرألٕ
ا٭َرررس ض ٝرررمل أنثرررس اضرررتك٬يَ ١ٝرررٔ
ضررٝطس ِٗٚ ،يررريوٜ ،تٛجررب عًرر ِٗٝاٯٕ
ايملُررررٌ َررررٔ أجررررٌ ايتهٝفررررـ َررررا ْ رررراّ
ٚقٛاعد ًو ايطٛمأ
بٝررد أْرر٘ٚ ،عًرر ٢ايررسغِ َررٔ أْرر٘ ٫
ررصاٍ ًررو ايطررٛم تًررو ٚضررا ٌ٥عًُررٗا
اخلاب ،١بطملب ازطلٗرا ،أ٫ي إٔ ايطرٛم
يًهترراب قررد أبررمل رررر ٚبػررهٌ
ايررٛ
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َتصاٜرررد ررررر جرررص٤ا ٜ ٫ت رررصأ َرررٔ ايطرررٛم
ايملرررار ٞيًهترررابٚ ،ايررررٜ ٟتٛضرر برررني
عًُ ١ٝايملٛرٚ ،١برني اررتػ ا يف أضرٛام
ايٓػس اي١ٝٓ ٛأ
َٚررٔ ٖٓررا ،ؾألْرر٘ ميهٓٓررا إٔ ْررملني
ايررد ٍٚايسٝ٥طرر ١يف ايملرررامل ايػسبررَ ،ٞرررا
ايملًدإ ااٝط ١يف ايػسم ٚاجلٓٛب (َرا
ا٭صررر يف ا٫عتملرراز أْررَ٘ٚ ،ررٔ أجررٌ ؾٗررِ
دؾكا ايرتمج ،١ؾرألٕ عرددا َرٔ ايكرسا٤
ذ ٟٚاي ررررررًٖ ١ررررررِ أنثررررررس َررررررٔ عرررررردد
ايٓا كني) نُا ٜٚملت ر طٜٛس ايٓػرس ٖرٛ
َرررا ٜررررمل ذيرررو بػرررهٌ ٝ ٚرررل ،اير ر
ظٗررس بملررد ذيررو بهررث يف ايملدٜررد َررٔ
ايملًررردإٜٚ ،ملرررٛد ايطرررملب يف ذيرررو أىل إٔ
ملكا ايُٓ ب ناْٛا َرٔ ٓرا ٞٝ٥ايًػر،١
ٖرررا باسوررراؾ ١يملرردّ ٚجرررٛد يػررٝٓ ٚ ١ررر١
َٛحد ،٠نُا ٖ ٛاحلاٍ يف ارطتملُسا
ايطابكٚ ١يف َا ٜطُ ٢بايملامل ايثايثأ
ٚيررريو ،ؾكررد حؿررص عٛررر ١ضررٛم
ايهتراب يف طرٜٛس ايٓػرس يف نرث َررٔ
ٖررررر ٙايملًرررردإٚ ،عًررررَ ٢ررررد ٣ايملكرررردٜٔ
اراوررٝني ،يهررٔ ايملٛاَررٌ ا٫قت رراد،١ٜ
ٚح ررِ ضررٛم ايهترراب ُٜٓ ٫ٚ ،ررس أيٗٝررا
عً ٢أْٗا ناؾ ١ٝيتؿط ع٬قرا ايكر٣ٛ
َتملد ١ٜاجلٓطٝا بني ايملًدإأ
نُا إٔ ايًػا ٚايتكايٝد ايثكاؾ،١ٝ
ملترر ر ممٓٛحررَ ١ررا زأع اررراٍ ايسَررص،ٟ
ٚذيررو ٚؾكررا يملردد َررٔ زٚا٥ررا ايملررامل اير
قدَٖٛاأ ٚيهرٔ ٖررا ميهرٔ إ ٜهرٕٛ
رلتًؿا بني دلا : ٫ا٭دب ايؿسْط ،ٞأٚ
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ايؿًطؿ ١ا٭راْٚ ،١ٝاي َٓحت بسأاراٍ
ٚيهٔ َس ؿاٚ ،قد ؾطفس ذيرو
رل
إٔ ٖٓررراى أنثرررس َرررٔ سمجررر ١يٮعُررراٍ
ايؿًطررؿَ ١ٝررٔ ا٭راْٝررَٚ ١ررٔ اسْهًٝصٜرر١
أىل ايؿسْط١ٝأ

َٚررٔ ْاحٝرر ١أصررسٓ ،٣كطررِ أضررٛام
ايهترراب ايٝٓ ٛرر ١يف قطاعررا رلتًؿرر،١
حٝررث ٜتٛاجررد بملررا ايٓاغررس ٜٔعرردميٞ
ايررررسب ( ٫ٚضررررُٝا ارطررررابا اجلاَملٝرررر،١
ٚارطررررررابا ارطرررررررتكًَ ١ثرررررررٌ اي رررررررحاؾ١
اجلدٜدٚ )٠ذيو يه ِْٗٛيدُ َٓ ِٜٗا
اقت رراد ١ٜتًررـ عُررا ٖرر ٛعًٝرر٘ احلرراٍ
بايٓطرررمل ١يررردٚز ايٓػرررس ايت ازٜرررٚ ،١عًررر٢
ايرسغِ َررٔ إٔ بملرا دٚز ايٓػررس ايت ازٜرر١
كررر ّٛبٓػرررس ايهترررب ايساقٝررر ١ؾرررألٕ ررر١
أضٛام أصس٣أ

ؾُٔ ْاح ،١ٝضتهٖ ٕٛر ٞا٭نثرس
َملٝملرا ،يف حرني هرر ٕٛا٭ْرٛاع ايت ازٜرر١
ا٭صرررررسَ ٣ثرررررٌ ايهترررررب ايسَٚاْطررررر،١ٝ
ٚارسغرررررررد ٜٔايطرررررررٝاحٝنيٚ ،ايهترررررررب
ايملًُ ٖٞ ،١ٝا٭قٌ َملٝملراٚ ،بهُٝرا ٫
تملد ٣ايملػسا َٔ ايٓطاأ

ٚعرر ٠ٚ٬عًرر ٢ذيررو ،ؾؿرر ٞحررني إٔ
قطرررب ايتررردا ٍٚعًرررْ ٢طرررام ٚاضرررا يدٜررر٘
جٗرررا ايؿاعًررر ١عًررر ٢اي رررملٝد ايررردٚيٞ
(ارساقمل رَٚ ،ٕٛرردزا ٤احلكررٛم ا٭جٓملٝرر،١
ايٛنرررا ٫ا٭دبٝررر )١ؾرررألٕ ايٓاغرررس ٜٔيف
قطرررب ايتررردا ٍٚورررٝل ايٓطرررام ٜؿملًررر،ٕٛ
نُررا نٓررت قررد اقرتحررت بايؿملررٌ ،ؾٗررِ
يررررد ِٜٗغررررملها ِٗ اخلابررررٚ ١اارررردد٠
ْطررملٝا وررُٔ حكررٌ ايٓػررس ارطررتكٌَ :ررٔ
َرررررر٪يؿنيْٚ ،كرررررراد ا٭دبٚ ،اررتمجررررررني
ايتحسٜسٜني يًحكٌ ا٭دبٚ ٞا٭نرادميٝني
يف احلك ٍٛايملًُ١ٝأ

ٖٚهرا ،ؾألٕ َا ضمللٜ ،كٛدْرا أىل
اقت رراد ايطررًا ايسَصٜرر ْٚ ١سٜرر ١احلكررٌأ
يف حني ميهرٔ إٔ ٜملتر ر ضرٛم ايهتراب
ايرردٚي ٞارررٓ َِ ،ثررٌ ا٭ضررٛام ايٝٓ ٛرر،١
ٚمبا ٜتملًل بايتملرازض برني ايتردا ٍٚورٝل
ايٓطام ٚٚاضاأ

َٚررٔ جاْررب آصررس ،ؾٗٓرراى ا٭عُرراٍ
ايملًُٝرررررٚ ١ا٭دبٝرررررٚ ،١ا٭عُررررراٍ ا٭دبٝررررر١
ايساقٝررٚ ١ايَ٬ملرر ١مبررا يف ذيررو ايسٚاٜررا
ٚايك رررررررر ايك رررررررر ٚ ،٠ايػرررررررررملس أٚ
ارطررسحٚ ،١ٝايرر  ٫ملٝررا أ ٫يف حررا٫
اضتثٓاٚ ١ٝ٥ب عداد رتاٚح برني عػرس ٠أىل
عػس ٜٔأيـ ْط  ١يف ايطرٓ ١ا٭ٚىل بملرد
ايٓػسأ
ٚبايترررررايٜ ،ٞرررررتِ اضرررررت داّ ٖررررررٙ
ايؿرررٛازم َرررٔ صررر ٍ٬رررٓٝـ ايرررٛن٤٬
ا٭دبررررررررٝني ،ايرررررررررٜ ٜٔملازورررررررر ٕٛا٭دب
ايت از ٟيٮعُاٍ ا٭دب ١ٝايساق١ٝأ

ٖٚهرررررا ،ؾررررألٕ ٖررررر ٙايػررررملها
ايدٚيٝررررر ١طرررررد اي ررررر ٬ا٫صتٝازٜررررر١
ٚايػرررررؿاؾ ١برررررني ايٓاغرررررس ٜٔيف رلتًرررررـ
ايملًررردإ ،نُرررا  ٚملتررر ر يف نرررث َرررٔ
ا٭حٝإ عاَ ٬يف اركاب ٬اي عكد ٗا
َرررا ايٓاغرررس ٜٔا٭َسٜهرررإ ٚايؿسْطرررٝني
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ٚاسضررررساًٝٝ٥ني ٚ ،ملرررر ر عررررٔ ايتُا ررررٌ يف
ارٛاقرررررـ يف رلتًرررررـ دلرررررا ٫ايٓػرررررس
اي١ٝٓ ٛأ
كبرتاتيجية النمشريمل ،والقمئنة

ملت ر دزاض ١اضرتا ٝ ٝا ايٓاغسٜٔ
ٚقررررٛاٚ ُِٗ٥ضرررر ١ًٝأصررررس ٣يتطررررٜٛس ْٗررر
بٛزدٜررر ٛيف عًر رِ ا٫جتُررراعٖٚ ،ررررا يرررٝظ
َٛورٛعا جدٜرردا َررٔ ايتحكٝررل :ؾُ٪زصرٛف
ايهتاب رر ٚبملرٗا َطرتٛحَ ٢رٔ ْ سٜر١
بٛزد ٜٛيف احلكٌ رر قد أَرٛا ؾرت١ًٜٛ ٠
يف تملررررا ق رر ر ايٓاغررررس ٜٔايؿسدٜررررٚ ١
يًٝرررررٌ اضررررررتا ٝ ٝا ٗاأ يهرررررٔ رررررازٜا
ايهتاب يف ؾسْطا قد ذنس ايرتمج ١يف
اٯ ١ْٚا٭صر  ٠ؾكر نُٛورٛع ذلردد،
يف حررررني إٔ دزاضررررا قًًٝرررر ١جرررردا َررررٔ
ايٓاغس ٜٔقد اضرتٓد أىل يًٝرٌ نُفرٞ
حكٝك ٞيكٛاُٗ٥اأ
ٚعًررر ٢ايرررسغِ َررررٔ إٔ بٛزدٜررر ٛقررررد
صطرر ر ٚعررررصّ عًرررر ٢دزاضرررر ١دلُٛعرررر١
رلتررازَ ٠ررٔ  200عٓررٛإ ،يهٓرر٘ ًرر٢
عررٔ ٖرررا ارػررسٚع نُررا ٖررَٛ ٛو ر يف
ار٬ح رررررَ 14 ١رررررٔ َكايتررررر٘ ،حٝرررررث إٔ
َطًملررر٘  ٫ميهرررٔ يكٝكررر٘ عًررر ٢ا٭زض
ٚذيو يف يً ٌٝقاعد ٠بٝاْا يًهتبأ
إٔ ايرتنٝص عً ٢قا ١ُ٥ايٓاغس ،يف
اركابٌ ،نإ مبثاب ١أدا٫ ٠صتملاز يرململا
ا٭ؾهررراز يرررد ٣بٛزدٜرررٛأ ٚيرررريو ،ؾألْررر٘
صل رْررا عًرر ٢أعرراد ٠ايررتؿه يف اررٛذع
بٛزد ٜٛا٫قت راد ٟاررصدٚع عًرَ ٢طرت٣ٛ
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داز ْػرررررس ٚاحررررردٚ ،٠حٝرررررث إٔ قاُ٥ررررر١
ايهترررب قًًٝررر ١ارملٝرررا ي ررػاز ايٓاغرررسٜٔ
تملاٜؼ يف نث َرٔ ا٭حٝرإ َرا قاُ٥ر١
ايهترررررب ا٭نثرررررس َملٝملرررررا  ٚيف ْؿرررررظ
ايكا١ُ٥أ
 ٚرررررا ،ؾألْررررر٘ صلرررررب إٔ ٜتحرررررسى
ايتحكٝرل بايترراي ٞأىل اضررتا  ١ٝ ٝايٓاغررس
َٚملررراد ٨رررٓٝـ ايكاُ٥ررر ١ررررر  ٫ٚضرررُٝا
ايط٬ضٌ ،أ ٚأْٛاع اجملا ٫أ
ٖرراٚ ،ميهررٔ إٔ ًملرب ايرتمجررا
دٚزا يف بٓررا ٤ايكاُ٥ررٚ ١ذيررو نُررا اقرررتح
رض  ٖ ٟؾ٘ٝر ٚايرر ٟأنرد أٜررا عًر٢
ارٛقـ غ ارتهراؾ ٧يًػرا يف ايكاُ٥ر١
باضرررت داّ ايتحًٝرررٌ اسح رررا ٞ٥يتطرررٛز
ايرتمجررا ا٭دبٝرر ١اير ْػررس ٗا رضررٌٜٛٝر
يف ضًطررررًت٘ ا٭دبٝرررر ١ا٭جٓملٝرررر ١رنررررٛادز
ؾررررس ر حٝرررررث ٜملترررر ر ريٛضرررررٌٝر ايٛاؾرررررد
اجلدٜررد ؾُٝررا بملررد احلررسب أىل ارٝرردإ،
ٚقرررد اضرررتثُس يف ا٭دب ا٭رررراْٚ ٞأدب
أٚزٚبررا ايػررسق ١ٝيف ايٛقررت ايررر ٟناْررت
أراْٝرا بًرردا َٗصَٚراؤٚ ،ناْررت د ٍٚغررسم
أٚزٚبررررررررا صاوررررررررمل ١حلهررررررررِ ايرررررررراد
اجلُٗٛزٜا ا٫غرتان ١ٝايطٛؾٝتٚ ١ٝقد
أؤدزجت أعُاٍ رغْٛرت غساعٖٓٚٚ ،سٜرو
برررٍٛر عًررر ٢ضرررمل ٌٝارثررراٍ ،يف قاُ٥ررر ١ريرررٛ
ضٌٝر يف ذيو ايٛقرتٚ ،قملرٌ ٚقرت ٜٛرٌ
َٔ ؾٛشُٖا ا٥صْٛ ٠بٌأ
ٚيف حًررررررر ٍٛعررررررراّ  4642أبررررررررمل
ريٛضٌٝر ْاغس نرمل ا يرٮدب ٚقرد بردأ

الرتمجة وحقل النشر

ايرتمج َٔ ١ايًػر ١اْ٫هًٝصٜر ١آْرراى يف
ا٫شدٜادَ ،ت اٚش ٠ايرتمج ١ا٭راْ١ٝأ
 ٫ميهٔ ٫ضرتا  ١ٝ ٝريٛضٌٝر إٔ
رررررُٓ ؿا بطررررررملب ا٫قت رررررراد ٚحررررررد،ٙ
ٚيهٓٗررررا ْػرررر أٜررررررا َررررٔ ايررررردٚاؾا
ايثكاؾٝررٚ ١ايطٝاضرر ٚ ،١ٝطررتٓد يف جاْررب
َٓٗررررا عًرررر ٢اْ٫تُررررا٤ا ا٫صتٝازٜررررَ ١ررررا
ايٓاغسَ ٜٔرٔ د ٍٚأصرس٣أ ٖٚرر ٙايردٚاؾا
ايثكاؾٝرررررٚ ١ايطٝاضررررر ١ٝؿطرررررس أٜررررررا،
صٝرررازا ايٓاغرررس ٜٔايرررر ٟسمجرررٛا أدب
أٚزٚبا ايػسق ١ٝص ٍ٬ايؿرت ٠ايػٛٝع١ٝأ
إٔ ايرتنٝررررص عًرررر ٢ايط٬ضررررٌ ٖررررٛ
ٚضرررر ١ًٝيسضررررِ ؾرررررا ٤ا٭دب اررتجررررِ،
ٚص ٛبررا يف بًرردإ َثررٌ ؾسْطررا حٝررث
را٭دب ا٭جرٓ"ر ()étrangère littrrature
ٜٚتُٝررررص كًٝرررردٜا َررررٔ ار٪يؿررررا بايًػرررر١
ايؿسْطٚ ١ٝقد ْػس يف ض٬ضٌ َٓؿ ً،١
ٜٚتػهٌ ؾرا ٤ا٭دب اررتجِ يف ؾسْطا
حرر ٍٛارملازورر ١بررني ايترردا ٍٚعًررْ ٢طررام
وٝل ٚبني ايتداٚ ٍٚاضا ايٓطامأ
ؾملًرررر ٢ارطررررت ٣ٛا٭ ،ٍٚؾررررألٕ ٖرررررٙ
ارملازو ١رر ٚبػهٌ ٚاضا ررر ُُٝرصف برػاز
ايٓاغس َٔ ٜٔنملاز ايٓاغس ،ٜٔنُا ٖٛ
َرملني يف ايسضرِ ايملٝراْ ٞيملٛزدٜر( ٛبٛزدٜررٛ
)411 ،1005أ يهٓرررر٘ٚ ،عًرررر ٢ارطررررت٣ٛ
ايثررراْ ،ٞؾرررألْ ٞأقررررتح ب ْٓرررا ْطرررتطٝا إٔ
اٝرررص ايط٬ضرررٌ ار تًؿررر ١يف داز ايٓػرررس
ْؿطررررٗا ٚؾكررررا ررررر ٙارملازوررررْ ١ؿطررررٗا:
ضًطً َٔ ١ايهتابا ا٭جٓمل ١ٝيف َكابرٌ

ضًطررًَ ١ررٔ ايسٚاٜررا ارررث  ٠أ ٚا٭نثررس
َملٝملرراٚ ،عًرر ٢ضررمل ٌٝارثرراٍ ،ؾررألٕ ضًطررً١
َرررٔ ايهتابرررا ا٭جٓملٝررر ١نطًطرررً ١داز
رغايُٝازر اي ملت ر ذا زأع َاٍ زَصٟ
َس ؿررا جرردا؛ اي ر ضررتدزع نتهررسٜظ
حكٝكر ٞيها رب أجررٓ"أ يهٓٗرا ناْررت
كا ؤُ دا٥رس ٠ايتردا ٍٚورٝل ايٓطرام،
ٚيريو ،نُا إٔ َمل ِ ايهتب يف حني
إٔ ايهتررب اير ٜررتِ ْػررسٖا ؾٗٝررا ملترر ر
َسغٛبررر ١عًررر ٢ارررررد ٣ايململٝررردأ ٚميهررررٔ
ايك ٍٛب ٕ ايثكٌ ايٓط" ر ٙايطًطً ١يف
نرررٌ داز ْػرررس ػرررهٌ أضاضرررا سجرررسا٤
دزاضرررَ ١كازْررر ١يًترررٛاشٕ برررني زأع ارررراٍ
ايسَررررصٚ ٟا٫قت رررراد ،ٟزغررررِ إٔ ٖرررررا
ٜتطًب دزاضٚ ١اضمل ١جدا ٚغاًَ ١يكٛاِ٥
دٚز ايٓػرررس ًرررو ،مبرررا يف ذيرررو َ٪يؿرررا
ايؿ٦ا ايؿسْطٚ ١ٝغ ٖا َٔ ايهتبأ
يهٓررررَ٘ٚ ،ررررا ذيررررو ،ؾررررألٕ َررررتػ
َ رررردز ايًػررررٚ ،١ايررر هرررر ٕٛذلرررردد٠
يرتمج ١ا٭دبٜ ،ملد َ٪غسا جٝدا ركازْر١
ايطًطً١أ ٚنُا قًت ٚبٓٝت ،يف حني إٔ
قطررررب ايتررررداٚ ٍٚاضررررا ايٓطررررام ٜتُٝررررص
برتنٝررص ٙايًػرر ٟٛحرر ٍٛايًػرر ١اسزلًٝصٜرر١
غرردٜد ٠ارسنصٜررٖٓٚ ،١رراى دزجرر ١عايٝرر١
َٔ ايتٓٛع ايًػر ٟٛيف قطرب ايتردا ٍٚعًر٢
ْطام وٝلأ
إٔ دلُٛع ١ض٬ضٌ ا٭دب ا٭جٓ"
أَ ٚررررٔ ايٓاغررررس ٜٔيف اجملررررا ٫ا٭دبٝرررر١
ايهرر رَ ٣ثررٌ داز رغايُٝرراز ،ضرر ،ٍٛٝيررٛ
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ؾاٜسد) ػٌُ ايسٚاٜرا ٚا٭عُراٍ ا٭دبٝر١
ا٭صررس ٣اي ر سمجررت أىل  10رررر َ 10ررٔ
ايًػا ار تًؿ ٌ ٚ( ١أىل أزبملرني دٚير)١
 ٫ٚثٌ اسزلًٝص ١ٜأ ٫ايثًثأ
ٚعًرر ٢ايٓكررٝا َررٔ ذيررو ؾررألٕ ٪ 42
َررررررٔ ايملٓررررررا ٜٔٚيف داز رLaffontر ٚايرررر ر
ناْرررررررت ررررررررِ ايسٚاٜرررررررا ارسعملررررررر،١
ٚايسَٚاْطرررٚ ،١ٝاير ر ناْرررت را٭نثرررس
َملٝملار قد سمجت عٔ ايًػ ١اْ٫هًٝص١ٜأ
ٖرا ٜٚملت ر ايٓاغس ر٫ؾْٛت Laffontر
نُثرررراٍ يًٓاغررررس ايهررررمل َررررا قاُ٥رررر١
َتٓٛعٚ ،١ايرٜ ٟدع ٢يف ؾسْطا رايٓاغس
ايملرراّ يررٮدبر يهٓرر٘ داز ْػررس ٙمل ٓػررس
ض٬ضرررٌ َُٗرررَ ١رررٔ ار٪يؿرررا ا٭جٓملٝررر١
نُررررررا ؿملررررررٌ دازرغايُٝرررررراز ٚيٛضررررررٌٝر
ٚميهرررررٔ بايتررررراي ٞإٔ كرررررا يف ايكطرررررب
ايت از ٟحلكٌ ايٓػس ا٭دبٞأ
نُرررا إٔ ٖٓررراى َثرررا ٫قرررد ٜهرررٕٛ
أنثس عُكا ؾُٝا ٜتملًل بايكطب ايت ازٟ
يًٓػرررس ٖٚررر ٛايٓاغرررس رٖ يرررٝهٔر ٖٚرررٛ
ْاغرررس َت ر ر يف ايسَٚاْطرررٚ ،١ٝقرررد
سمجررررررت َمل ررررررِ نتملرررررر٘ عررررررٔ ايًػرررررر١
اْ٫هًٝص١ٜأ  ٚررا ،ؾؿر ٞقطرب ايترداٍٚ
وررٝل ايٓطررام ،ؾألْرر٘  ٫بررد يرردٚز ايٓػررس
ايهمل  ٠رر ٚيهملاز ايٓاغرس ٜٔؾٗٝرا ررر َرٔ
إٔ تُٝص يف ض٬ضرٌ ا٭دب ا٭جرٓ" عرٔ
َثٗ ٬ٝا َٔ دٚز ايٓػرس اي رػ ٚ ٠برػاز
ايٓاغسٜٔأ
بٝد إٔ دزج ١ايتٓٛع ايًػ ،ٟٛبطملٝمل١
احلاٍ ٖٛ ،أقرٌ بهرث يف قرٛا ِ٥برػاز
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ايٓاغررررررررس ،ٜٔحٝررررررررث إٔ اضرررررررررتا ١ٝ ٝ
ٚجررٛدِٖ ٚٚجررٛد دٚز ايٓػررس ًررو ،أاررا
ررررٗا بررررململا ايًػررررا
هُررررٔ يف
ا٭صررس ٣غرر ايًػرر ١اسزلًٝصٜرر١أ يهٓرر٘،
ٚنُررا ٜػ ر بٛزدٜرر ،ٛؾ رألٕ ًررو ايرردٚز،
ايٓاغررررسٚ ٜٔيف نررررث َررررٔ ا٭حٝررررإ رررررر
ٚيهٔ يٝظ داُ٥ا ٚيٝظ جلُٝا ايًػا ررر
ٜملترر ر ٕٚمبثابرر ١رارطتهػررؿنير ررر٪يؿني
دلٗرررٛينيٚ ،قرررد حككرررٛا زلاحرررا ٫ؾترررا،
ٚبملرررد إٔ انتطرررملٛا ايتُٝرررص ٚايػرررٗس ٠يف
ٚقرت ٫حرل ،دصًررٛا يف ايكرٛا ِ٥ايهرر ر٣
يًٓػس ا٭دبَ ٞثٌ داز رغايُٝاز أ ٚيٛضٌٝ
(نُا ٜتر َٔ َثاٍ ًٜٝٓٝو)أ
أذا نررإ يٓررا إٔ زلُررا بررني َملرراٜ
ايتٓررررٛع ايًػرررر ٟٛيرتمجرررر ١ا٭دب ٚايٓطررررمل١
ارٜٛ٦رر ١يًرتمجررَ ١ررٔ ايًػرر ١اْ٫هًٝصٜرر،١
ؾألْ٘ ٝٝص  ٬دلُٛعا َرٔ ض٬ضرٌ
ا٭دب ا٭جٓ":

 - 4ضًطرررررًْ ١اغرررررس ٠دٚز ايٓػررررررس
اي ػ ٠أ
 - 1ضًطرررً ١نملررراز ْاغرررس ٟا٭دب
ا٭جٓ" (أ ٚضًطرً ١اٯداب ايساقٝر ،١مبرا
ؾٗٝا ايرتمجَٗٓٚ ١ا نداز ْػس ريٛضرٌٝر
ٚعًرررر ٢ضررررمل ٌٝارثرررراٍ رضًطررررً ١اخلٝرررراٍ
ٛ ٚابمل٘ٚ ،اْ س (ض )1003 ٟأ
 - 1ايطًطً ١ايت از١ٜأ
ٚيرررا ،ؾررألٕ ذيررو  ٫ميهررٔ ؾسورر٘
أ٫ي جصٝ٥ررررا عًرررر ٢بٝررررإ رلطررر بٛزدٜررررٛ
(ٚص ٛبرررررا ايتُٝٝرررررص برررررني دٚز ايٓػرررررس
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ايهررمل ٚ ٠اي ررػ  ،٠اْ ررس ايػررهٌ ،1
بٛزدٜررٚ )411 ،1005 ٛمل تطررابل اَررا
ٚقد ٜه ٕٛايطرملب ايرسٝ٥ظ يف ذيرو ٖرٛ
سنٝررص ٟعًرر ٢ايط٬ضررٌ بطسٜكرر ١حٝررث
بٓٝررت ذيررو عًرر٪َ ٢غررسا بًررد ٟايًػٜٛرر١
(بملررصٍ اْ٫هًٝصٜررٚ ١ح ررس عرردد ايًػررا
ار دز)أ
ٜؿرررت ايرتنٝرررص عًررر ٢اضررررتا ١ٝ ٝ
ايٓاغررس اجملرراٍ نرراَ ٬سجررسا ٤ايملحررٛ
َررٔ أجررٌ دزاضرر ١قٛاعررد ايرتمجررٚ ١زب ر
ايملٛاٌَ ا٫جتُاع ١ٝرُازضا ايرتمج١أ
ٚيف ؾ رررً٘ ارتمل فرررس حررر ٍٛر ملٝملررر١
ٚدٚز َملاد ٨قٛاعد ايرتمجر١ر ٚقرد أنرد
رجرردع ٕٛررٛز 4662 ٟرررر  21رررر  ) 36عًرر٢
ا٭بملاد ا٫جتُاعٝر ١يًكٝرٛد اير ٜتحًُرٗا
اررتمجٕٛأ
ٖٚر ٙايكٛٝد ،يٝطرت َملطٓرٚ ١ذا ٝر١
َٔ صر ٍ٬ارُازضر ١ايملًُٝر ١يًُرتمجرني،
ٚيهٓٗررررا يف بملررررا ا٭حٝررررإ ،ؿرررررسض
عًررَ ِٗٝررٔ قملررٌ ايٓاغررس يف عًُٝررٓ ١كررٝ
ار ط ٛرررررر ١أ ٚارطملٛعرررررر ١عًرررررر ٢اٯيرررررر١
ايها ملرر١أ ٚميهررٔ ا ٫رر٬ع عًرر ٢ا٭ديرر١
رررر ٙايملًُٝررر ١يف ااؿٛظرررا أ نُرررا إٔ
ٖرا يٝظ ذلدداؤ بايرتمجرٚ ،١يهرٔ ر١
قًررررل أٜرررررا ٜهُررررٔ يف عرررردّ سمجرررر١
ايٓ رررٛآٖٚ ،ررراى أَثًررر ١نر را٭دب يف
ضٜٛطرررسآَٚ ،رررا ل ايهٝملٝرررو ايٓا كررر١
بايؿسْطرررر ،١ٝأَ ٚررررٔ َٓررررا ل ا٭صررررس،٣
ٖٚررررا ؾرررر ٬عرررٔ أَثًرررَ ١رررٔ ايًرررٗ ا

ايملاَٝرررررر ١أ ٚاسقًُٝٝررررررٚ ،١ايرررر ر
اٛذج:١ٝ

ملترررررر ر

إٔ ايٓاغرررس ٜٔميًٝررر ٕٛيف أعُررراقِٗ
أىل طملٝررا يػررا ٖاَػرر ،١ٝا٭َررس ايرررٟ
ٜملرر إٔ ٜؿرررسض عًررر ِٗٝارملرررا ٜايًػٜٛررر١
ا٭ضاض ١ٝيًثكاؾ ١ارَٗٝ( ١ُٓٝصٚش 1004ررر
ضر )1004ٟأ ٖٚررر ٙايكاعررد ٠زمبررا ررتػ
اٯٕ يف ؾسْطررا ،نُررا ػررٗد عًرر ٢ذيررو
حايررر ١اراز ٝٓٝرررو ر حٝرررث نترررب بًٗ ررر١
ايهسٜررررر ٍٛيف زٚاٜا ررررر٘ ايررر ر ْػرررررس ٗا
دازرغايُٝازر ٚقد ػازى يف ايطملراٚ ،
ْػس نتاب َٔ قملٌ ْاغس َٔ ٜٔرلتًرـ
دٚز ايٓػررررس يف ايملًرررردٚ ٜٔذيررررو بػررررهٌ
َتؿل عًٝر٘ ،نُرا ميهرٔ كرد ِٜبملرا
ا٭َثًرر ١ايسَصٜرر ١حرر ٍٛارملررا ٜارترررازب١
يًرتمج( ١بٛشيني )1004أ
ااب قبمل

يكد ْػر ؾهرس ٠قٛاعرد ايرتمجر١
َررٔ ايررتػ يف ايرتنٝررص َررٔ ار رردز أىل
كاؾررر ١ار ررردز (ٖرررٛرصَ٫ ،ررر ر ٚ ،ؾرررإ
د ٜٔبسٚى  4645أٜؿٔ شٖٚاز ٛ 4660زٟ
ٚ ) 4662يهررررررٔ ايتحكٝررررررل يف عًُٝرررررر١
ا٫ضتكملاٍ يطٓٛا عدٜرد ٠يف ايدزاضرا
ا٭دبٝرر( ١بايٓطررمل ١يؿسْطرراٜ ،ملترر ر َٛيررٟٛ
َ 4641ثرررا ٫زا٥ررردا) ٚأَهاْا ٗرررا ايػٓٝررر١
يملًرررِ اجتُررراع ايرتمجررر ١مل ٜطتهػرررـ
بايهاٌَ حت ٢ايملكد اراوٞأ
ٖٓرراى بملررا ا٭حبررا ا٫جتُاعٝرر١
ٚايتازطلٝررررر ١احلدٜثررررر ١حررررر ٍٛاضرررررتكملاٍ
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ار ررٓؿا ا٭جٓملٝرر ١قررد مجملتٗررا ْ سٜرر١
بٛزدٜررر ٛيف حكرررٌ ايٓػرررسٚ ،اْملهاضرررا ٘
عًرر ٢ايترردا ٍٚايرردٚي ٞيٮؾهرراز (بٛزدٜررٛ
)1001أ ٚقرررد زنرررص ٖرررر ٙايدزاضرررا
ضررٛا ٤عًرر ٢اضررتكملاٍ َ٪يررـ ٚاحررد صررٍ٬
ؾررررررتا رلتًؿررررر( ١عًررررر ٢ضرررررمل ٌٝارثررررراٍ
نايٛٓٝضررره )4666 ٞأ ٚعًررر ٢اضرررت اد
ٚاضتكملاٍ ا٭عُاٍ ا٭دبٝرَ ١رٔ يػرَ ١ملٓٝر١
أَٓ ٚطكررررر ٚ ١طٛزٖرررررا (جرررررس - 4666
بٛبرررررررررررا - 1001ضررررررررررراب 1001ٚب -
جٛاْؿٝو )1004أ ٚعًر ٢راضرت ادر ا٭دب
ا٭جررٓ" ب ررؿ ١عاَرر ١يف حل رر ١ازطلٝرر١
َملٓٝرررررررًٜٚ( ١ؿرررررررس  1001ررررررررر  1001ررررررررر
ضرررراب 1004ٚأ) ذيررررو ٭ْٗررررِ ٜتكرررراإٛ
َ رررررررررًحَ ١ػررررررررررتن ١يف ايرررررررررتحهِ
باخل ررررا ٥ا٫جتُاعٝرررر ١يًُطررررتٛزدٜٔ
(اررررر٪يؿني ٚاررتمجررررني ٚايٓاغررررسٚ )ٜٔيف
ا٫ضت داَا ا٭دبٚ ١ٝا٫جتُاع ١ٝيًملٌُ
ٚؾكررا يرتمجرر ١ح ر ذلررددَ ٠ررٔ حكررٌ
ا رررررردفأ ٖٚرررررررا َررررررا ٜطررررررُ بٛجررررررٛد
اضرتا ٝ ٝا ايٓاغسٚ ٜٔصٝازا ِٗ ورُٔ
ضٝام كايف أٚضاأ
يهٔ ذيرو ٜ ٫ملر بر ٕ رايت ردٜسر
يررٝظ ذا بررً ١بارٛوررٛع :ؾايررد ٍٚيرردٜٗا
دٜس يثكاؾا ٗرا ايٝٓ ٛر ١اير
ضٝاضا
صلب إٔ ه ،ٕٛنُا صلبَٛ ،ورٛع١
بملني ا٫عتملرازأ ٚيهرٔ ؾهُرا إٔ ايطرٛم
ايدٚي ١ٝيًرتمج ١مل حسٚ ٠عار ،١ٝؾألٕ
بملرا َٔ ممثً ٞايد ٍٚزاحرٛا ٜت رسؾٕٛ
نُررا يرر ٛنرراْٛا ٚنرر ٤٬أدبررٝني حٝررث
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ٜػرر ر مل ٕٛعًرر ر ٢سمجرررر ١أعُرررراٍ بملررررا
اررر٪يؿني يف بًررداِْٗ َررٔ قملررٌ ْاغررس ٜٔيف
ايملًد ا دفأ
ٚيهرررررٔ ،مل ٜملرررررد ٖٓررررراى َتطرررررا
رٓاقػررررررر ١ا٭ضرررررررملاب ار تًؿررررررر ١ررررررررٙ
ايطٝاضا ( از ١ٜناْت أ ٚضٝاض ١ٝأٚ
كاؾٝرررٚ ،)١عًررر ٢أ ٟحررراٍ ،ؾرررألٕ دٚاؾرررا
ارطتٛزد ٜٔضته ٕٛرلتًؿ١أ
ٚنُا ذنسْا بٛزدْ )1001( ٜٛك٬
عٔ َازنظ ،بتملُر ِٝايٓ رٛا مبملرصٍ
عررٔ ضررٝاقٗا ،حٝررث إٔ ارػررص ٣ضررٝهٕٛ
َرَُٛا يف ضٝام ا٫ضتكملاٍأ
إٔ ايٓاغررررسٚ ،ايطًطررررًٚ ،١أحٝاْررررا
اركدَررٚ ،١عررسض ايررٓ ٚبرراحمل٘ ،أىل
جاْررب ايرتمجرر ١حبررد ذا ٗرراٚ ،نررٌ ٖرررٙ
ايملٓابرررس ،أارررا طرررِٗ يف ملرررٝني َملٓررر٢
ايٓ اررتجِٚ ،حت ٢قملٌ ْكط ١اضتكملاٍ
احلسجرررررر ،١ايررررر صلررررررب إٔ ٪صررررررر يف
احلطملإأ نُا ٚميهٔ ط ا٭عُاٍ
اررتمج ١يف اي ساعا ايداصً ١ٝجملا٫
ذلرررررررددَ ،٠ثررررررررٌ احلكرررررررٌ ا٭دبرررررررر ٞأٚ
ررا ايملًُٝررَ ،١ررٔ أجررٌ دٜررد
ايت
ؾرررررررا ٤ا٫حتُررررررا ٫أ نُررررررا ميهررررررٔ
اضرررررت داَٗا يتملصٜرررررص ا ٜٛررررر ١ايثكاؾٝررررر١
يٮقًٝرررررا  ،أ ٚيتملصٜرررررص أنثرررررس أ ٚأقرررررٌ
يُٓط ١ٝث ٌٝايثكاؾا ا٭جٓمل١ٝأ
ٚيف ٖر ٙايملًُ ١ٝميهرٔ إٔ هرٕٛ
ايٓ ررٛا غرر َطٝطرر ،١أَ ٚطٝطرر ١يف
ايٛاقا أىل حد نمل أ ٚقد هر ٕٛأٜررا
ػر ر ا جررررزٜا يف ارملٓررر ٢ايطٝاضرررٞأ ٚيف
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بملا احلا ، ٫ه ٕٛايكُٝر ١اجلُايٝر١
ايملارٝررررر ١أ ٚايؿهسٜرررررٖ ١ررررر ٞايرررر ٜرررررتِ
ايرتنٝررص عًٗٝررا ،يف حررني ٜررتِ ايرتنٝررص
عًرررر ٢ايتٝ ٛررررل أ ٚعًرررر ٢اس ٓٛغساؾٝررررا يف
َٛاوررا أصررس٣أ يهررٔ ٖرررا ٜملترر ر جصٝ٥ررا
ٚيرررررٝظ نررررراَ ،٬بػرررررا ايٓ رررررس عرررررٔ
ايٓ رررٛا ْؿطرررٗا (عًررر ٢اضررررتا ٝ ٝا
ار٪يؿني يف جملٌ أعُا ِ قابً ١يًرتمج،١
أْ س آبرت  1004رر )1003أ
ٖٓٚررا هُررٔ ارتملازوررتإ ايتايٝتررإ رر ر
ُٖٚررا ارط رٝفظ ٚ/غ ر ارط رٝفظٚ ،ايملررار/ ٞ
اجلص٥ررر ٞررر ر ٚاير ر سنرررب بٓٝررر ١اضرررتكملاٍ
ا٭عُاٍ اررتمج( ١ضاب 1004 ٚب)416 ،أ
اب ن مج

ت ً ٢أُٖ ١ٝايدزاضا ايرتمج ١يف
ْٗر ر ربٛزدٜرررٛر يف دلررراٍ ايٓػرررس يف أْٗرررا
اٖس عً ٢ارطت ٣ٛايهًٚ ٞاجلصٞ٥أ
ؾملًررر ٢ارطرررت ٣ٛايهًررر ،ٞميهرررٔ
مجملٗا َا ايُٓرٛذع ا٭ضاضر ٞرارسنرص ررر
اارررر ٝر ٚذيررررو يررررٝظ َررررٔ أجررررٌ ؾٗررررِ
رررردؾكا ايرتمجررررَ ١ررررٔ يػرررر ١أىل أصررررس٣
ؾك  ،بٌ أٜرا ،ذيو ايٓٛع َٔ ا٭عُراٍ
اررتمجر( ١أجٓرراع أدبٝر ،١ؾ٦ررا  ،أعُرراٍ
ازٜرررررٚ ١أصرررررس ٣زاقٝرررررٚ )١ذيرررررو ٚؾكرررررا
يمل٬قرررررا ايٓؿرررررٛذ ٚايكررررر ٠ٛا٫قت ررررراد١ٜ
ٚايطٝاضرررٚ ،١ٝايثكاؾٝررر ١برررني ايملًررردإ أٚ
اجملُٛعا ايًػ١ٜٛأ
أَرررررا عًررررر ٢ارطرررررت ٣ٛار ررررراحب،
ؾررُٝهٔ يًٝررٌ اضرررتا ٝ ٝا ايٓاغررسٜٔ

يف و ٤ٛاجملا ٫ذا اي ً( ١اي ١ٝٓ ٛأٚ
ا٭ضٛام ايدٚيَ ١ٝثٌ ايٓا ك ١بايؿسْط،١ٝ
أ ٚايٓا كرررر ١با٭راْٝرررر ١أ ٚباسْهًٝصٜرررر)١
ٚأٚج٘ ايتكرازب بٗٓٝرا ٚذيرو عًر ٢أضراع
ايتُا ررررٌ بررررني رلتًررررـ دلررررا ٫ايٓػررررس
ايٝٓ ٛرررر ١أ ٚايًػٜٛرررر١أ ٚمبكازْرررر ١ايكررررٛاِ٥
ٚايط٬ضرررٌ ،جٓملرررا أىل جٓرررب َرررا ا٭ديررر١
ارٛجٛد ٠يف ذلؿٛظا ا٭زغٝـٛ ٚ ،ؾس
ا٭ضررررررراع ايت رررررررس "ٜيتحًٝرررررررٌ ٖررررررررٙ
ا٫ضرتا ٝ ٝا أ
ٚأصرر اٚ ،عًرر ٢ارطررت ٣ٛايهًررر،ٞ
ؾررررألٕ عًُٝرررر ١اصتٝرررراز  ٚسمجرررر ١نترررراب
ٚاحررد ،أ ٚ٭عُرراٍ َ٪يررـ ٚاحررد ميهررٔ
ايتحكل َٓٗا بملٓاَ ،١ٜا ا٭صر باحلطملإ
ايكٝررٛد ارؿسٚورر ١عًرر ٢اررتجررِ َررٔ قملررٌ
اادد( ٠ا٫قت اد،١ٜ
ايٓاغس ٚاحل
ايطٝاض /ٚ ،١ٝأ ٚايثكاؾٚ ) ١ٝاير يردد
ا٫ضت اد ٚا٫ضتكملاٍأ
ٚيف اركابرررررررررٌ ،ؾرررررررررألٕ ايرتمجررررررررر١
ٚا٫ضررررررررتكملاٍ ،رررررررر ٪س عًررررررررَ ٢طرررررررراز
ٚاضررررتا ٝ ٝا ارررر٪يؿنيٚ ،ايرررر ٜٔميٝرررٌ
بملررررِٗ بػرررهٌ َتصاٜرررد يًتهٝرررـ َرررا
ايطرررٛم ايملارٝررر ،١أ ٚاحلكرررٌ ايررردٚي ٞذٟ
اي ً١أ
ٚبململاز ٠أصس ،٣ؾألٕ ايٓكط ١ا٭صر ٠
طً اير ٤ٛعًر ٢أُٖٝر ١عًرِ ا٫جتُراع
يف ايرتمجرررٚ ١ايٓػرررس عًرررْ ٢طرررام أٚضرررا
يؿِٗ ازٜا ا٭دب ٚايؿهسأ
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ذ

إنذالوجووواذالرو لليذلؾغووةذ عؿؼف و ذالرػ و عؾيذبالوج دفو ذ و لوجواذ

الجشري،ذلوهذائلولذمفؿوةذ

ذالثـو ذالعؼؾوي،ذيفويذالوـؿاذابو اذ فو اذ

الوجوووا،ذ عووتذابردو ف ذنظ م وًذث ر و ًذ لعؼوول،ذبطووتذوؽووونذالووـؿاذا ب وورذ
ذحق وـ ذائند نقة .ذ

أهؿقةذ

نظووراًذلؼووتلوف ذعؾووىذوووامنيذالروااوولذبالرػ و همذ

املرايؼةذهل اذالوجوا،ذبنظراًذلعؿقذبجواه ذ

ذنظ و ذحق وـ و ذ

ذالجـ ءذالرػ عؾيذلؾحق ةذ

الجشووروة.ذاتوو وذبجوووااًذمقر يقموؼووًذمـوو ذ ووتءذابؾقؼووة،ذيؾوومذودوورط ذ
ائند نذالػصلذ نيذبجواذالؾغةذبنظ ذابؾقؼة.ذيوذااذب نوتذالؾغوةذهويذ

نظ ذووالتيذلايقذالضربلةذالجشروة،ذمنذأجلذالـؼولذالعؼؾويذالرؼو ؾيذ
يقؿ ذ قـفم،ذأبذأنذبجواه ذب نذمؽرشػ ًذم لذ ؼقةذائبرش ي وذاملرالحؼةذ
ذاحلق ةذائند نقة.ذأدفمذبجواهو ذ

ذوطوولذالجشورذعوتذالرو لو ،ذمونذ

خاللذا هؿقةذا د دقةذلوجواذالؾغة،ذحبقثذجعلذالرطوولذألولذمونذ

خاللذ ـقةذي ع ؾوةذ

ذنظو ذالعؼول،ذباخولذائندو نذنظو ذالوجوواذ

باط و ذمغ و ورذلـظ و ذاحلقوو ةذعؾووىذا ل

مرجتاذاالؿ ًذبمرايقذلؾرجتاذالؼ لمذ

.ذ نذنظ و ذائنجع و

ذنظ ذاحلق ةذنػدف  .ذ

يذااذب نذائند نذم ذطجلذالؾغةذط الذعؾىذالرخ دبذ

ذ

ذالؾغووويذ

ذنظو ذريو ذ

نظ مف ،ذدقجعؾـ ذندعىذلؾجحثذعونذمؼومو ذوذهو اذالـظو ،ذانطالطو ًذمونذ
نظ ذ ؼقةذالؽ لـ وذا خرى،ذ نذالؽو ذمونذالؽ لـو وذاحلقوةذا خورىذ

مترؾكذ ـىذاووقةذوػ عؾقةذ

ذنظ ذالرخ دبذعـته ،ذ ذ

ذ
* أديب سوري.
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غري أْ ٓرٖ اهبِ ٟاهص٘ت ٞٚامل٘ج٘دٝ
يف ً٘زثاتٔااااااااا يف تظااااااااا٘ز يف ُ أًااااااااا
اهظااازطلٛو ٗذات ااى نوااُ ٟنااظ اهبِااٟ
اهصااا٘ت ٞٚيف ُ أًاااا اهفطاااٜ٘و تولاااى
ُااا٘ن ًاااّ ٓااارٖ اهلاِ٢اااا ِٚااا ٞااا٘تٕٚ
رلظوناااا ٞناااااّ غريٓااااا ًاااااّ اهلاِ٢اااااا
األخااااس٠و ٗٓاااا ٛةااااادز ٝنواااا ٟاضااااظ باي
اهظنانى اهص٘ت ٛاهصاادز ناّ ُ٘نٔاا ًاّ
ٚااا ٞاألُااا٘ان األخاااس٠و ٗٓااارا ٙفا ا أْ
االغازا اهص٘ت ٞٚاهصادز ٝنِٔا ًنًٔ٘ٞ
متاًاً نِد كى ُ٘ن ه٘ذدٖو غري أْ ش٢اري
األضد ٙطبب اخل٘ف نِد اهغصاي غاري أْ
اهغصاي غري ةادز نو ٟت وٚد ش٢ري األضادو
ألْ اهبِٚاااا ٞاهصاااا٘ت ٞٚنِااااد األضااااد غااااري
ًظ٘اجااد ٝيف اإلزث اهوغاا٘ ٜنِااد اهغااصاي
أًا إذا ٗضفِا اإلُطاْ ًِار داٙا ٞذٚاتإ
يف أج٘ا ًّ ١اإلغازا اهص٘ت ٞٚاهصادزٝ
نااااااّ كاِ٢ااااااا غااااااري ػااااااسٞٙو ت ُاااااإ
ضٚظٌلّ ذظٌاً ًّ ت وٚدٓا مجٚفاًو مبا
ٙؤكاااااد أْ اهبِااااا ٟاهصااااا٘ت ٞٚاملستبااااااٞ
مب٘زثا اهف ى اهبػسً ٜظِ٘ن ٗ ٞػلى
نحٚبو مبا ٙطظدن ٛأْ اهف ى اهبػسٜ
ازتااااابد ٗجااااا٘دٖ ِ ااااااَ ًاااااّ امل٘زثاااااا
اهصاا٘ت ٞٚغااري ًطااب٘ة ٞيف ُ اااَ االتطااان
نوااااا ٟك٘كاااااب األزهو ٗجفاااااى ًِااااإ
ٗجااااااا٘داً تسٙاااااااداً يف ُ ااااااااَ اهظ اااااااا س
ٗاهظ ا اااب اهوغاااٜ٘و ٗٓااارا ًاااا ٙؤكاااد
اهظفدد ٞٙيف ُ اَ اهوغا اهبػسٞٙو كٌا
82

أْ ُ اااَ اهظ ا ااب اهبػااس ٜةبااى ٔاا٘ز
اهوغا كاْ ًظاا٘زاً جاداًْ ٗ لاّ أْ
ٙلْ٘ إذد ٠أُ ٌ ٞاهظ ا س اهف وا ٛيف
ٓااارا اه٘جااا٘دو ٗال ٙااااصاي فااا اهِاااااع
ٙظٌظفااااْ٘ ب اٙااااا يف ً٘زثاتٔااااا ًااااّ هغااااٞ
اهظ ا ب اهف و ٛاه ادٍٙو غاري أْ اهظِا٘ن
اهصاا٘ت ٛنِااد اهبػااس اد ٠إ ٗجاا٘د ِااا١
هغ٘ ٜدٙىو ٗةادز نوا ٟتأضاٚظ اداٙا
هغ٘ٙاااا ٞنِااااد كااااى دلٌ٘ناااا ٞػاااااسٞٙو
ٗتااا٘ز إ ِاااً٘ ًِ ١اا ٞهغ٘ٙاا ٞةااادزٝ
نو ٟاالضظٌساز يف ُ اَ احلٚا ٝاهبػسٞٙو
ًٗاااّ ِٔٚاااا ُ ااااَ اهوغااا ٞاهفس ٚاااٞو تٔااا٘
ظوم اُ ٌا ٞا٘تً ٞٚظِ٘ناٞو تستا ًاّ
اةاا ٞاهوغاا ٞاهفس ٚاا ٞةاادزتٔا نواا ٟت٘هٚااد
ٗاتطااان املفاااُ ٛيف ُ أًااا اهوغااٜ٘و ااا
صلى ًِٔا هغ ٞجدٙس ٝيف اه٘ج٘دو ُٗ اًاً
تااان ً يف اهظنانااى اهوغاا٘ ٜااا اهبػااسو
ٗصلفاااى ًِٔاااا اخظٚاااازاً ناٗٙااااً هظِ ااااٍٚ
األ فاااد اإل اُٚاا ٞااا اهبػااسو ًٗااا ٙست ا
ًّ ة٘ ٝاهوغ ٞاهفس  ُ ٞٚأًاا املٌلاّ يف
اهف اااى اهوغااا٘ ٜاهظاااا هِ أًااااو ًٌٗٔاااا
ذاٗي املظآًسْٗ هوِٚى ًاّ ٓارٖ اهوغا ٞتواّ
ٙظٌلِ٘ا ًّ ذهمو ألْ كات ٞاأل فاد يف
ًبِآا اهوغً٘٘ ٜجا٘دًٗ ٝظحارز ٝيف ِٚاٞ
اهف اااى اهفس اااٛو تلظااااال ُٔاااخ اهب غاااٞ
هإلًاَ نو ّ ٛأ  ٛاهب (زه) ذللٍِ
هغ٘ٙاااا ا ًا ًٗااااااظرلٍ يف ًنا ااااااى اهوغااااااٞ
اهفس ٚاااٞو ٗكاااى غااافسا ١ااآوٚاااًٗ ٞاااا
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فدٓا ًّ األد اٗ ١املاظلوٌا ًظٌسضاْ٘
يف نواااٍ اهلا ا َو ٗغاااريٖ ًاااّ األُ ٌاااٞ
اهوغ٘ٙاااا ٞيف اهفس ٚاااا ٞكامل اًااااا ٗنوااااٍ
اهبٚااااْ ٗاهبااادٗ ٙغريٓاااا ًاااّ األتلااااز
اهنوطاانٗ ٞٚنوااَ٘ اه ٓاا٘ و ٗكااى دناا٘ٝ
هاااظٌلا ًااااا ٓااا٘ لااااّ ٓااا ٛدناااا٘ٝ
تازغٞو ًّٗ األجدز اهفٌى نو ٟمتلاا
االُطاْ اهِا ق هلرٖ اهوغ ٞتِٔان اُ ٌاٞ
رلظونا ٞهواظٌلا اهوغااٜ٘و تٔاى لااّ
اهوغاااا ٞنواااا ٟس ٙاااا ٞاهػااااانس ٗاهِاةاااااد
ٗاألدٙااااابو أَ لِٔاااااا نوااااا ٟس ٙاااااٞ
املنلااس ٗاهنٚوطاا٘ف ٗاهفااايفو تاال اااٖ
األد اا ٛيف أ ٜهغااٙ ٞطااظ دَ ُ اً ا ًا هغ٘ ٙا ًا
رلظونا ًا نااّ ُ اااَ املنلااس ٗاهفااايفو ألْ
املنلااس ٗاهنٚوطاا٘ف ٗاهفااايف ٌٔٔٙااٍ ًااّ
اهوغً ٞا حتٌوٕ ِٚظٔا ًّ املفاُ ٛاهدالهٚاٞ
املظ٘ضاااااف ٞيف ُ ااااااَ ٗجااااا٘د اهوغاااااٞو ألْ
اااةظٍٔ اهوغ٘ٙاا ٞرلظوناا ٞنااّ غريٓااٍ ًااّ
األد ا١و اهسغٍ ًّ ٗج٘د ة٘اند اهظنآٍ
اااا اهناااس ٙا يف ُ ااااَ اهوغاااُ ٞنطااأاو
ٗكاااى ٗاذاااد ًااأٍِ ةاااادز أْ ٙنٔاااٍ ًاااّ
األخااس ًااا حتٌواإ ًفاُٚاإ اهدالهٚاا ٞضاا٘ا١
أكاُى أد  ٞٚأَ توطن ٞٚإخل
ٗإْ ة٘انااد اهااظٌلا جازٙاا ٞذظٌ ااً
هلى ُ اَ ًّ ٓارٖ األُ ٌاٞو تاهػاانس
ٗاألدٙااب لااّ اهوغاا ٞنواا ٟس ٙظاإ يف
ُ اااااَ املفاااااُٛو ٗاملنلااااس ٗاهنٚوطاااا٘ف
ٗاهفاااايف لاااّ اهوغااا ٞنوااا ٟس ٙظااإ يف

ُ ااااَ املفااااُ ٛاهدالهٚااا ٞاهِا ٌااا ٞهوبراا
اهفوٌٗ ٛاهنلسٜو ٗٓلرا تظا٘ز اهوغٞ
ٗتااق كاتاا ٞاألُ ٌاا ٞاهوغ٘ٙااٗ ٞاهنلسٙااٞ
اااز ٞٙيف ُ اَ اه٘ج٘د االجظٌانٛ
تاه ااادز ٝاهداتفااا ٞهوف اااى إ جٔاااٞ
االخااااااظ ف ٗاهظنااااااسد فااااااى اه٘جاااااا٘د
اإلُطااااااًُ ٛظِ٘نااااا ًا ٗ ػااااالى ٓا٢اااااىو
تاهوغااا املظِ٘ناا ٞهو٘جاا٘د اإلُطااآُ ٛااٛ
هغاااا ًنظ٘ذااا ٞإُٔاااا هغاااا ةاااادز ٝنواااٟ
االضااااظٚفاال اهاااادا ٍ٢اٌٚااا امل ظطااااٚا
اهف وٞٚو ٗإُٔا ةا و ٞهوظ٘ض مب داز ت٘ض
اهف ااىو تاهف ةاأٌِٚ ٞااا ت شًٚاإ ألُٔااا
تلنى هوف ى إًادادًا ًطاظٌساً ًاّ اهاِ ٍ
اهوغ٘ٙاااا ٞاه ااااادز ٝنواااا ٟتفسٙاااا مجٚاااا
امللظػنا اهبػسٞٙو تاهوغاا املنظ٘ذاٞ
ٗاال اااااااا ذ ٞٚةاااااااادز ٝنوااااااا ٟاهِ اااااااى
ٗاالخظصااااز ٗاهظفاااا ري املطااااد ٝاه ِاٚ٢اااٞ
اهاساش
إْ ًااا صلفااى اهوغااً ٞنظ٘ذاا ٞكُ٘ٔااا
ٗضاااٚو ٞإ ااادان أل اااات جدٙااادً ٝظِ٘ناااٞ
ٗندٙاااااادًٗ ٝطااااااظٌسٝو ٗ لااااااّ ُ ااااااى
ًنآٌٔٚااا اال ااا ذٗ ٞٚتفٌٌٔٚااا نوااٟ
كاًى اه٘ج٘د اهبػسٜ
اهسغٍ ًاّ تِا٘ن أ ا٘اتٔا ٗاهادال٢ى
اهِا ااا ٞنِٔاااا ت اااى ًظاا ااا ٞيف اهااا٘نٛ
اهبػاااااس ٜألْ املاااااده٘ال اهِا ااااا ٞناااااّ
املفاُ ً ٛى ( ذٚا٘اْ – ُباا اهلا ال –
88

العدد  - 685شباط 0202 /

خسٙس املٚاٖ – ذن ٚاألغحاز ) ًظ٘ذادٝ
اهف اااى اإلُطااااُ ٛلاااى هغاتااإ تاهوغاااٞ
اهبػااس ٞٙةااادز ٝنواا ُ ٟااى املفوً٘ااا نااّ
أشًاْ ضاذ  ٗ ٞفٚد ٝنّ فطٔا اهابف
و إُٔاااااا ةاااااادز ٝنواااااٗ ٟضااااا اهظحس اااااٞ
اإلُطاُ ٞٚيف تازٙخ
تاهوغاااااا احلٚااااا ٞمتوااااام خا اااااٞٚ
تفبريٙاا ٞثِاٚ٢اا ٞاهاااساش ٗٓاا ٛت ا ااى هن ا
ذستا طلظوناْ يف املده٘ي ٗاملفِٟو تنٛ
اهوغ ٞاهفس ِٓ ً ً ٞٚان تسق ا٘ت ٛاا
اهظاااٗ ١اهاااا١و ٗاهااداي ٗاهطااادو ٗاه اااف
ٗاهلاااااافو ٗاهطاااااا ٗاه اااااا١و ٗاهاااااراي
ٗاهااااصّٙو ٗٓاااارا اهنااااسق ةااااد ال ٙلااااْ٘
ً٘جاا٘د ًا يف ف ا اهوغااا األخااس٠و ت ا
لّ أْ تلْ٘ تاى ً اى اى ٗداز ً اى
ضاااااز ٗنااااس ً ٝااااى ااااسٖ ٗةوااااب ً ااااى
كوااب اخل ٗهاا٘ كظبِااا ٓاارٖ اهلوٌااا
لااّ
أذستٔاا اهوغا ٞاإلُلوٚصٙا ٞتا
اهظٌٚٚااص ِٔٚاااو إْ ثِاٚ٢اا ٞاهاااساش اهوغااٜ٘
تصٙااااااد ناااااادد األ اااااا٘ا ٗاهلوٌااااااا
ٗاهفباااااازا ػااااالى كااااابري تاالتطاااااان
اهوغااُ٘ ٜاااتخ نااّ االتطااان اهظنااانو ٛااا
اهف ااى ٗناملاإ اخلااازجٛو ٗٓاارا االتطااان
ةا ااى هوظ٘ض ا اهااداٍ٢و ٗ اهظاااه ٛاالشدٙاااد
اهاادا ٍ٢يف املفااازف اإلُطاااُ ٞٚاهِاااتخ نااّ
اهااةا اهوغ٘ٗ ٞٙاه ات ٞاهلُ٘ٚأًٌ ٞاا
ذاااااٗي اهف ااااى االُغاااا ق نوااااُ ٟنطاااإو
تاهنانوٚااااا ٞاهف وٚااااا ٞهوفِصاااااس اهبػاااااسٜ
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أكطبظٕ اهوغٗ ٞاهسًص ًلطباً نو ٟةدز
ٓا٢ى ًاّ األٌٓٚاٗ ٞأناظإ دلااالً ٗاضافاً
ًاااّ اهظناااسد اهِااا٘ن ٛضل اااق ًاااّ خ ها إ
ناااآ ١اااٗ ً ٢ذخااساً ذطااازً ٙا ًظ٘ا ا ً
إ أ فد ًد٠
ُٗ اااساً ملاااا ت ظطااا ٛاهطاااسٗز ٝتا ا ْٓ
اهف اااى ضاااا ق هوٌفستاااٞو تلا اى ًفستاااٞ
ادز ٝنّ ن ى ًٌٔاا كاُاى بٚفظٔااو
ًّٗ ٓارا املِاواق لاّ االضاظِظاد اأْٓ
اهوغاااأ ً ٞااااس ن وااااً ٛاااا٘زٗثو ةبااااى أْ
تلْ٘ ُ اًاً ًلظطباً ًّ خ ي نٌوٚاٞ
اهظِػ ٞ٣االجظٌان ٞٚهونسد تاهاناى هاٚظ
بغا ١ضلاك ُ ٛاَ اهظ وٚد نِدًا ٙاظفوٍ
هغاااا ٞةً٘اااإو ٗال أهٚاااا ٞخاضااااف ٞهِ اااااَ
االضظحا ٗ ٞاهظدنٍٚو ألْٓ اهلٚن ٞٚاها
ٙظٍ تٔٚا اكظطاال اهاناى هوغاٞو تِااٜ٘
نوااااا ٟدزجااااا ٞناهٚاااااً ٞاااااّ اهظف ٚاااااد يف
تساكٚبٔااااا اهبِٙ٘ٚاااا ٞتفِاااادًا ٙااااظٌلّ
اهانااااى ًااااّ اهوغااااِٙ ٞااااظخ االف ااٌااااى
اادٙااادٗ ٝزمباااا يف ُطاااٌفٔا أٗ ُ سأٓاااا
ًاو اااًو هلِٔاااا خاضااف ٞهِ ااااَ سلاااٜ٘
ٗ اااا٘ت ٛاخظااااازٖ ًااااّ ُ اًاااإ اهاااارٓ
ٗنِدًا ٙطاٌ اهاناى اهلبااز ٙظرادثْ٘
 َ٘ ٙن وٕ اس ٞ ٙالغف٘ز ٞٙاضظ ص
ُ اَ اه ٘اند اه ت َ٘ نوٚإ اهوغا ٞاها
ٙطاااٌفٔاو ذظاااٙ ٟلظٌاااى ٓااارا اهِ ااااَ
ػااالى تااادزصل ٛيف ذاكستااإو تٚبااادأ
نِدٓا ُ اَ اهلنا ٝ١اهوغ٘ ٞٙاهظلْ٘ٓو

اللغة بعمقها التفاعلي مرتبطة باإلرث البشري

ٗٓاا ٛاملفستاا ٞاه غااف٘ز ٞٙامل ظصُاا ٞنِاادٖ
٘انااد ٗاه ا ت ٔااس نِااد االضااظ داَو
ٗٓاااااً ٛاااااا تطاااااٌ ٟيف تساثِاااااا اهوغاااااٜ٘
( اهطو ًّٗ )ٞ ٚاألً و ٞاه٘اضار ٞه٘جا٘د
اه ااادز ٝاهوغ٘ٙاااٗ ٞاهطاااو ٞ ٚاه غاااف٘زٞٙو
نِدًا ُطٌ مجوً ٞاا ُادزن نوا ٟاهنا٘ز
ًا إذا كاُى مجوا ٞارٚر ٞأٗ رلاهناٞ
ه ٘اند هغظِاو تفدًا ُطٌ مجو( ٞغسال
اه٘هااد املاااُ )١اادزن أُٔااا مجواا ٞاارٚرٞ
ًٗلظٌوٞو تٔٚا تفى ٗتانى ًٗنف٘ي ٕو
ضااٌّ ُ اااَ اه ٘انااد املأه٘تااٞو ٗهلااّ
نِاادًا ُطااٌ مجواا ( ٞاملااا ١اه٘هااد غااسال)
سلظ ػ ًّ ١ٛاهغسا  ٞيف ِاا ١ااٌواٞو
زغاااٍ ادزاكِاااا هوٌفِااا ٟاها ا حتظ٘ٙااإو
ٗأذٚاُاً ُطاٌ ك ًااً سلاظ أُإ ضاوٍٚ
ًّ اهِاذٚا ٞاهوغ٘ٙاٗ ٞاهيكٚبٚاًٗ ٞااا ق
هِ اااَ اه ٘انااد نِاادُاو ٗهلِاإ ال ٙاادي
نو ٟاملفِا ٟاملاستبد ِ ااَ اهوغاٞو كاأْ
ت ٘ي ً ً ( :ذ ح اه ٘ز اهطلا ةباى أْ
ٙبظواا اهنٚاااى) ٓااارٖ ااٌوااا ٞتبااادٗ غسٙباااٞ
ًٗطاارل ٞغااري أُٔااا ضااو ٌٞٚمتاً ااً ًااّ
اهِاذ ٞٚاهيكٚبٞٚو ٗاهر ٜصلفوِا ُ بؤا
ِٙ٘ٚاً ٓ ٛأُٔا ُظاد هِنظ اه اندٝو اه
تطااٌح هِااا أْ ُ اا٘ي ( ذ ااح اهسجااى اه اا٘ز
ةباى أْ ٙػاسال اهاادٗاٗ ) ١هلاّ ال ت٘جااد
ةانااد ٝيف اهفس ٚاا ٞتطااٌح هِااا أْ ُ اا٘ي (
اهسجى اه ٘ز ذ ح ةبى اهدٗا ١غسال) ٗاه
تفااع نااّ ُنااظ اهنلااسٗ ٝةااد ُطااظاٚ

تٌٔٔااا ٗهلِٔااا غسٙبااً ٞااّ ذ ٚا
اهوغ٘ٞٙ

ِٚظٔااا

ٗٓاارا ًاااا ٙؤكاااد ااأْ اهوغااا ُ ٞااااَ
ن و ٛتظلْ٘ ًّ دلٌ٘ناً ٞاّ اه ٘اناد
امل صُاااااا ٞيف اهااااااارّٓو ٗال لاااااااّ أْ
ُظفؤٌا مبحسد اهظ وٚاد احلاسيفو ٗهلاّ
ال ااد ًااّ اضااظِبا ٔا ٗتااق ُ اااَ اه ٘انااد
اها ت ااَ٘ نوٚاإ ٓاارٖ اهوغااٞو ٗذٚا ٙااظٍ
مب٘جاااب ٓااارا اهِ ااااَ ت٘هٚاااد نااادد غاااري
ذلدٗد ًّ ااٌى ٗتاق ً ظطاٚا ُ ااَ
ٓرٖ اهوغٞو اهسغٍ ًّ ذلدٗد ٞٙاه ٘اند
اهِا ٌ ٞهلا
تاهوغاااااا ٞك اااااادز ٝت٘هٚدٙاااااا ٞغااااااري
ذلاااادٗد ٗ ٝػاااالى ًاااارٓىو تاأل ناااااي
٘ٙهادْٗ ٗهاد ٍٔٙةادزً٘ ٝزٗثا ٞكاًِا ٞيف
ن ااا٘هلٍ نوااا ٟتفواااٍ اهوغاااٞو ٗاهااا ٙااااظٍ
ا ةٔااا ًااّ خا ي اهظنانااى ًا اه٘ضااد
االجظٌاااانٗ ٛاهب٣ٚاااً ٞاااّ ذااا٘هلٍ تاهوغاااٞ
لااّ انظبازٓااا أٓااٍ ً ااآس اهِػااات
اهف و ٛنِاد اهبػاسو ٗإْٓ تٌٔٔاا ٗ س ٙاٞ
تلِ٘ٔٙااا يف ُ اًِااا اهف وااٛو ٙطاااندُا
نو ٟتٍٔ اهف ى اهناناى يف ُ ااَ ٗج٘دُاا
احلٛو ٗٓرا ًا ٙطظدنٗ ٛج٘دًا تنطريٓٙاًّ
هِ ااااااَ اهوغاااااٗ ٞهاااااٚظ ُ اًااا ا ًا ٗ ااااانٚاً
ه٘ج٘دٓااا يف ن ٘هِاااو تفوااٍ اهوغااِٙ ٞظٌااٛ
إ اهفوااَ٘ اهف وٚاا ً ٞااى اهفوااَ٘ اهابٚفٚااٞ
األخس ٠تٌّ خ ي نوٍ اهنٚصٙا ١متلّ
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اهنٚصٙااااااً ْ٘ٚ٢اااااّ اكظػااااااف ةااااا٘اُا
ًٗبادئ ناًُ ٞنطس نو ٟض٘ٔ٢ا اهلا ري
ًاااااّ اه ااااا٘آس اهابٚفٚااااا ً ٞاااااى ةااااااُْ٘
اااذ ٚاا ٞاهاارٙ ٜنطااس ذسكاا ٞاألجطاااَ
اهطاااةاٗ ٞذسكاا ٞامل اارٗتا يف اااا٘و
ٗةاُْ٘ اسلنا اهااةٗ ٞحت٘التٔا ٗداتفٞ
ازمخٚدع يف اهط٘ا٢ى إخل
ٗٓاارا ًااا ٙؤكااد ضااسٗز ٝا اٗهااٞ
ه٘ض ٗاكظػااف دناا ٍ٢تنطاري ٞٙهغ٘ٙاٞ
ناًااٞو ًااّ أجااى اكظػاااف س ٙااِ ٞااا١
األُ ٌ ٞاهوغ٘ ٞٙيف تنان تٔا امل ظونٞ
تاهوغا اهبػس ٞٙال لاّ ٗ انٔا
ٗاكظػاااف املبااادئ اها حتلٌٔاااو إال
يف ضااا٘ ١اتاااياه ٗجااا٘د ًطاااظ٘ٙا ًاااّ
اهظروٚاااىو ألْٓ اهلااا ري ًاااّ اهياكٚاااب
اهِر٘ ٞٙتبدٗ يف آسٓا ًطظ وٗ ٞةاٌٞ٢
راتٔاو دْٗ أْ تس أا ً فطٔا أُ ٌٞ
ِٙ٘ٚاااا ٞحتاااادد ذ  ٚظٔاااااو ٗاهصااااو ٞااااا
ت٘هٚادٓا ٗتنطااريٓا يف ِٚاا ٞاهوغااٞو ٗٓاارٖ
اهصاا ةاااد ال ت ٔااس إال نواااً ٟطاااظ٘٠
اهبِ ٞٚاهفٌ ٞ ٚهوغ ٞألْٓ املطظ٘ ٠اهطارٛ
ةااااد ال ٙناااا ٛاحلاجاااا ٞهظ٘ضااااٚح ِٚظٔااااا
اهظ٘هٚدٙاااااٞو ٗ لاااااّ أْ ُنٔاااااٍ املفِاااااٟ
أك س ًّ خ ي األً و ٞاهظاهٞٚ
ٙ ٛطٔىُ إزضاؤُٖ و
 - 1نو ْ
 ًّ - 2اهطٔىِ إزضا ُ١نوٍٛو
 ًّ - 3اهطٔىِ أْ تسض ٛنوٚاً
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تاهدالهاااا ٞاهوغ٘ٙاااا ٞهوحٌااااى اهاا ا ث
ٗاذاااد ٝغاااري أْ اهبِٚااا ٞاهطاااار ٞٚهلااارٖ
ااٌاااى رلظوناااٞو تون ااا ٞنوااا ٛت ا ا يف
ااٌواااا ٞاألٗ ًبظاااادأ ًستاااا٘ن ٗت اا ا يف
ااٌو ٞاه اًُ ٞٚطااف إهٚإ دلاسٗز ٗت ا
يف ااٌواا ٞاه اه ااً ٞنفاا٘ي اإ ًِصاا٘الو
ٗهلّ مجٚا ٓارٖ ااٌاى لاّ زدٓاا
ٗت اااً ه ٘انااد اهِراا٘ اهظراا٘ٙو ٛإ ِٚااٞ
نٌ ٚااٗ ٞاذااد ٝتلااْ٘ تٔٚااا هن اا ٞنوااٛ
تانى هنفى (َٙسض ٟنو ْٛطٔ٘هٗ )ٞتػاظق
ًّ اهبِ ٞٚاهفٌ ٞ ٚاهبِ ٟاهطار ٞٚهوحٌى
اه ث ػلى حت٘ٙوٛو ِٗٓان ُ٘ن ثااٍْ
هوبِاا ٟاملظػااا ٔ ٞيف آسٓااا امل ظوناا ٞيف

ًبِآااا اهفٌٚااق ً ااى ٓ - 1اارا كظاااال
نوااااا اٍٛو ٓ - 2ااااااارا ضاااااااازالْ نوااااا ا ٍٛو

 ٛو تون ا ٞنوا ٛتاسد
ٓ - 3رٖ جِا ٞٙنو ٍ
يف ااٌااى اه ا ث اهطااا ً ٞطاااف إهٚاإ
دلسٗز هلّٓ اهبِ ٞٚاهفٌ ٞ ٚهلارٖ ااٌاى
رلظوناا ٞتاملولٚاا ٞيف ااٌواا ٞاألٗ ت ا
اااا املطااااف ٗاملطااااف إهٚااإ يف اهااا٘نٛ
اهاااادالهٛو ٗاهبِٚاااا ٞاهفٌ ٚاااا ٞيف ااٌوااااٞ
اه اُ ٞٚأْ املطاف إه ٘ٓ ٕٚاملنفا٘ي إ يف
ٗاةاا األًااس مبفِاآ ٟاا٘ املطااسٗال هنفااى
ضسال ٗاهظ دٙس ٓرا ًّ ضاسال نوٚااً ٗيف
ااٌوااا ٞاه اه اااٙ ٞلاااْ٘ نوا ا ْٛتاااان ً يف
اهبِٚاا ٞاهفٌ ٚاا ٞألُاإ ٓاا٘ ًااّ ٗةفااى ًِاإ
ااِاٙااٞو ٗاهظ اادٙس ٓاارا ًااا جِاااٖ نو اْٛو
ٓلااارا فظوا ا ٗ ٚنااا ٞنوااا ٛيف اهبِٚاااٞ
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اهفٌ ٞ ٚهلى مجوٓ ًّ ٞارٖ ااٌاى أًاا
اهبِ ٞٚاهطار ٞٚحتدد ٗ ٚن ٞهن ا ٞنواٛ
أُٔا ًطاف إه ٕٚيف كى األذ٘اي
تاه ِا ٞٚ٢اهظروٚو ٞٚلّ أْ  ِٙاس
إهٔٚااااا ًااااّ خاا ا ي انظبازٓااااا ااااآس ٝال
لااااّ غااااسذٔا ٗال تٔااااٍ خصا٢صاااأا
اهيكٚبٚاااااااٞو دْٗ اهوحااااااا٘ ١إ تاااااااب
اتياه خاص ٘ج٘د ِ ٟهغ٘ ٞٙدلسدٝو
ال ت ٔااس اااهِاق ٗال اهلظا ااٞو هلِٔااا
ضاااسٗز ٞٙهنٔاااٍ األُ ٌااا ٞاهبِٙ٘ٚااا ٞهوغاااٞو
ٗاهف ةاا ٞااا ًنسداتٔااا اهوغ٘ٙاا ٞامليا اااٞ
تٌٚااااا ِٔٚااااا ٗ لااااّ ملنٔااااً٘ ٛاهبِٚااااٞ
اهفٌ ٚااٗ ٞاهبِٚاا ٞاهطااارٞٚو أْ ٙظااداخ
ضٌِٚاً يف ُ اَ اهِرا٘ اهفس اٛو ألْٓ ٓارٖ
اه ِاٚ٢ااا ٞتظ ااار ًنًٔ٘ا ا ًا ضاااٌِٚاً ٗت ٔاااس
أغااالاي رلظوناااا ٞت ااااد أدزن سلاتِااااا
اه اادًا ً ١ااى ضااٚبٕ٘ٙو ًاادً ٠ااا ضلٌواإ
اهبرا ا اهوغاااً٘ ٜاااّ سٙااادو تلااااُ٘ا
ٚوااااْ٘ إ اه اااا٘ي احلاااارف ٗاهظ اااادٙس
ٗاهظأٗٙاااااىو ٗجااااااش نِااااادٍٓ أْ ٙلاااااْ٘
اهنانااى ااآساً أٗ ًطااظياًو ( مبفِاا ٟأْ
 ٙا خو ا ضااظاز املفِاا )ٟتاااهل ري ًااّ
اا٘آس اهوغااٙ ٞظرٌااى اهظ اادٗ ٍٙاهظااأخريو
تاااخلع ةااد ٙظ اادَ نواا ٟاملبظاادأ ٗاملنفاا٘ي
ةاااد ٙاااأت ٛةباااى اهناناااىو ٗزمباااا ٙطااابق
أذٚاُ ااً اهنفااى ٗاهنانااىو نواا ٟسلاا٘ ة٘هاإ
تفااا ( :تس ٙااً ك ارٓ ظٍ ٗتس ٙااً ت ظوااْ٘)
غااري أْٓ ٓاارٖ احلاااال انظااع تسٗن ااً ال

أ اا٘يو تاملطااأه ٞاأل ااوٗ ٞٚاهنسنٚاا ٞيف
املصاااااوح اهِرااااٜ٘و ٙاااادي ااااأْٓ اهبِاا اٟ
اهنسن ِٟ ٛٓ ٞٚضارً ٞٚػظ ِٟ ًّ ٞ
نٌ ٞ ٚأٗ ذل٘ه ٞنّ ِ ٟأ وٞٚو ٗهِأخر
نو ٟضبٚى امل ااي ًطاأه ٞاهظ ادٙسو ذٚا
 ٙااا٘ي اهِراااا ٝصلااا٘ش أْ ٙلاااْ٘ اهناناااى
ضاااااٌريًا ًطاااااظياًو ً ااااادزاً ِاااااا ّ١نواااااٟ
اضظ سا ١ااٌو ٞاهفس ٞٚو ًّٗ خ ي ٓرا
االضااااظ سا١و تظلاا اْ٘ٓ ااٌواااا ٞيف اهوغااااٞ
اهفس  ًّ ٞٚزكاِا أضاضاا ٌٓاا اهنفاى
ٗاهنانىو غاري أْٓ فا ااٌاى ال ٙظا٘تس
تٔٚااا ٓااراْ اهسكِ ااْو ً ااى – ذٓ ابَ –
خاااسدَ – اذٓا ابِ – اخاااسدِ  -إخل توااا٘
ت ٚد اهِرا ٝاه٘ ن ٞٚاه آسٞٙو ه اه٘ا:
اااااأ ْٓ يف اهفس ٚاااااُ ٞااااا٘نا ًاااااّ ااٌواااااٞ
اهنفوٚااٞو ٙظلااْ٘ تٔٚااا اهِاا٘ن األٗي ًااّ
تفى ٗتانىو ٗٙظلْ٘ تٔٚاا اهِا٘ن اه ااُٛ
ًاااّ تفاااى ت ااادو ٗ ااااهسغٍ ًاااّ اهصااارٞ
اه آسٙاا ٞهلاارا اه اا٘ي ت ُاإ ٙنػااى متاً ااً
يف حتدٙد بٚف ٞااٌو ٞاهنفو ٞٚيف اهوغاٞ
اهفس ٞٚو ٗ ٙادَ ٗ اناً ال ِٙطاحٍ ًا ًاا
ٙدزكٕ اهفس  ٛاهطاوٞ ٚو تفِادًا ُ ا٘ي
ذٓاابَ ٙفاا أْ غ صاااً ةااد ةاااَ فٌوٚااٞ
اهرٓاالو ًّٗ ٓرا جاا ١ةا٘ي اهِراا ٝاأّْ
اهنانااى ٓاا٘ ضااٌري ًطااظي ت اادٙسٖ ٓاا٘و
ٗ اارهم ٙلااْ٘ اهِرااا ٝةااد خسجاا٘ا نااّ
اهدا٢س ٝاه٘ ن ٞٚاهط ٞ ٚنِدًا اتيض٘ا
ٗج٘د نِصس ال ٔ ٙس يف اهبِ ٞٚاهطارٞٚ
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هوحٌواااٞو ٗ اهظااااه ٛتاا ْ اهناناااى ً٘جااا٘د
داٌ٢ا يف اهبِٚا ٞاهفٌ ٚا ٞهوحٌوا ٞاهنفوٚاٞو
ٗةااد ال ٙااعش أذٚاُ ا ًا يف اهبِٚاا ٞاهطااارٞٚ
هلاارٖ ااٌوااٞو ٗةااد أةااسٓ اهِرااا٘ ٝجاا٘د
ن٘اًى ذلرٗتاُ ٞا اب ٞهاناا١و كٌاا
يف ًطااااأه ٞاإلغااااسا ( ١األًاُاااا ٞاألًاُاااا) ٞ
ٗاهظرااارٙس ( اهِاااازَ اهِاااازَ) ٗاالخظصااااص
ً اااااااي ( سلااااااّ املطااااااوٌا) ٗغريٓاااااااو
تاااااه٘ة٘ف أًاااااَ ااااآس اهوغاااا ٞضلحااااب
اهلاا ري ًااّ ذ أ ٢اااو ٗصلفوِااا ُاادزع
األ ِٚاااا ٞاهوغ٘ٙااااٗ ٞكأُٔااااا كً٘ااااً ٞااااّ
األذحااااز املبف اااس ٝدْٗ زا اااد صلٌفٔااااو
تاه٘ نً ٛٓ ٞٚسذوً ًّ ٞساذى اهبرا
اهفوٌاااااٛو ال لاااااّ اه٘ةااااا٘ف نِااااادٓا
ت دو اى صلاب أْ ٙظ اآاا إ ًسذواٞ
اهظنطري ٗاهنرص ٗاالضظ سا١و ًاّ أجاى
اه٘ ٘ي إ مج ٚاملبادئ اها تاظرلٍ
مبنا ى اهوغٞو ٗتفأٚا فدًا ٗج٘دٙااً يف
ٙطبق هٕ ً ٚى
ت دز ٝاهوغ ٞنوً٘ ٟاجٔ ٞاهظردٙا
اهِاغااٗ ٞ٣اهااظغريا اهااز٢اا ٞنواا ٟاهبِٚااٞ
اهظل٘ ِٞٚٙهوٌفاازف اإلُطااُ ٞٚو صلفوأا
ًظداخوااااً ٞاا ا ِٚاااا ٞاهفااااايف يف جاااا٘ٓسٖ
ٗأضااااع تاااا٘زٖ اهااادا ٍ٢و ٗاهظناناااى ًاا
املااااظغريا حبٙ٘ٚاااا ٞتا ٢اااا ٞاهِ٘نٚااااٞو ألْ
اهااا٘ن ٛاهظفااابريٗ ٜاه اااايف ٓااا٘ اهااةاااٞ
اهلاًو ٞنِد اهػف٘ال و هظأًا اهظنانى
ًاا ا اهااااظغريا ااازٙااااٗ ٞاملظصاًِااااً ٞاا ا
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اهظااااا٘زا اهطااااسٙف ٞهوٌفااااازف اهفوٌٚااااٞ
ٗاهااعاًخ االهليُٗٚااٗ ٞأجٔااص ٝاإلزضاااي
امل٘جٕ و ه اد تنانواى ًا ذٚاا ٝاهػاف٘ال
اهداخواا ٞيف ُ اااَ ٙطااف ٟه ُ ا ال نوااٟ
ٗجاااااا٘دٖ اهظااااااازطلٛو ٗتفاااااادٙى اهبِٚااااااٞ
االجظٌان ٞٚهو٘ج٘د اهبػس ٜو ًاّ خا ي
ااا كاااٍ ٓا٢اااى ًاااّ املفستااا ٞامل ظوناااٞ
ٗاملغاٙسٗ ٝاملظطاز  ٞأذٚاُاً أخس ٠و نواٟ
كاًااااااى اهطاااااااذ ٞاهلُ٘ٚاااااا ٞهو٘جاااااا٘د
األزضاا ٛتاه اادز ٝاهوغ٘ٙاا ٞنواا ٟاالُنظااا
نواا ٟكاتاا ٞاملطااا٢ى املظفو اا ٞاااه٘ج٘د و
ٗاه اادز ٝنوااً ٟفستظٔااا ٗتطاأٌِٚا ٗن ٚااً
ِٙطاااحٍ ًا ا اهبِٚااا ٞاهف وٚاااٗ ٞاملفستٚااا ٞااااا
ٗةااادزتٔا نوااا ٟاذظااا٘ا ١املفاااازف ٗأ اااات
اهطاااو٘ن ٗ بٚفااا ٞاهف ا٢اااد ٗاها ااا٘ع و
ُا فاااا ٞأضاضاا ااً ًااااّ ِٚظٔااااا اهظلِ٘ٚٙااااٞ
ٗاهاس ٙااا ٞاهااا ُػاااأ تٔٚاااا و تاهوغاااٞ
املفاااااد ٝمل٘اجٔااااا ٞاهظرااااادٙا ٗأضااااااهٚب
اهظناناااى ًا ا اهف اااىو ٓااا ٛهغااا ٞذٚااا ٞيف
أضاع تلِ٘ٔٙا و تاهااة ٞاهوغ٘ ٞٙاةٞ
ًنظ٘ذ ٞنو ٟاملفاازف اهفوٌٚاٗ ٞاهظ ِٚا ٞو
ٗدلٌااى املنااآ ٍٚاهنلسٙااٗ ٞاهنوطاانٞٚو
ةااادز ٝنواا ٟإذااداث حتاا٘ال جرزٙاا ٞيف
اهبِٚااا ٞاملنآٌٚٚاااٗ ٞاه اتٚا ا ٞاهطاااا٢د ٝو
ألُٔااا ًيات ااً ٞاا ٌٓااً ٞفستٚااٗ ٞتٔ٣ٚاااٞ
ذِٓٚاااااا ٗ ٞاااااانا ١يف اهبفااااااد اهػااااااف٘زٜ
ٗاه٘جااااداُٛو ه شلااااسات يف املػااااازكٞ
اه٘انٚااااا ٞهبِاااااا ١احلطااااااز ٝاإلُطااااااُ ٞٚو
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ٗاإلضاأاَ يف ِاااٗ ١اةاا ث ااايف كاااُ٘ٛو
ًظفٌااق ٗةااادز نواا ٟاهِٔاا٘ه االجظٌااانٛ
ٗاالةظصااااااد ٜو تٌٚاااااا ٙفاااااصش اهظناناااااى
ٗإزضا ١ة٘اند ُا ٌا ٞهف ةاا تانوا ٞيف
اه٘ج٘د اهفاملٛ
اهوغ ٞاحل ٞٚتدخى املفين اهلاُ٘ٛ
ألُٔاااا تااادزن اااأْ دلااااال االُنظاااا يف
ِٚظٔااا ال لااّ اهظااأثري تٚاإ ٗال لااّ
إُٔاااا ١دٗزٖ ٗأثاااسٖ يف اهبِٚااا ٞاهظلِ٘ٚٙاااٞ
املفستٞٚو ٗاملطاًا اهِنط ٞٚاهداخوا ٞيف
ٗج٘دٓا فٌق تازطل ًِ ٛا اهِ ري
تاملفستاا ٞناااااٙ ١فاااا ٛاالتطاااان يف
اها٘ن ٛاالجظٌاان ٛتفٌ اإ ٗتصٙاد ذلظاا٘اٖ
ٗتست ًطظ٘اٖ اهظنانو ٛهٚدخى يف دلس٠
احلٚاااا ٝاإلُطااااُ ٞٚنوااا ٟأضااااع ًاااظا و
ٗ ظوااام أضاااو٘ اً هوظناناااى ًا ا املاااظغريا
ااازٙاااا ٞيف اهفوااااٍ يف اال اااااٖ امل ا ااااى
غاهباً ًا ٙفٌى اجملظٌ هورد ًّ اهِػاات
املفاااسيف ٗٙفاٚاااإ ذاااادٗداً و إُاااإ  ٙوااااص
اه٘ن ٛاهنفاي يف ذدٗد ٗ ٙوى ًّ ذلظ٘اٖ
اهنفواا ٛو تٔ ٚااس اهاا٘ن ٛاملفااسيف ذلا ااً
أضا ا ن غاااا٢ل ٞال صلااا٘ش اخياةٔاااا و
ألْ اجملظٌ ال ٙسٙد اهفبا٘ز خوا ذادٗدٖ
و تٚفا ٛاألتلاز ًسدٗداً ٙفاادي ةدزتإ
نواااا ٟاحلسكااااٗ ٞاهظنانااااى ًاا ا اهاااا٘نٛ
اخلازد نّ اإل ااز االجظٌاان ٛو ٗضلادد
املفستا ٞاه ااادز ٝنوا ٟاهاادخ٘ي يف ِٚظاإ و

ت ٚوااق اهظبااا ّٙاالجظٌااان ٛاهنلااس ٜيف
اجملظٌفااا اإلُطاااُ ٞٚو ٗتظراادد ٓ٘ٙاتٔااا
ًّ خ ي املطااًا املفستٚا ٞاملِب اً ٞاّ
ِٚظٔاااا اهداخوٚااا ٞو ػااالى  ٙواااى ةااادزٝ
اهظناناااى اهلاااُ٘ ٛيف ا ظلااااز املفاااازف
ٗتصااٌ ٍٚذلظ٘آااا نواا ٟكاًااى اه٘جاا٘د
اإلُطاُٛ
تاهطااااااسن ٞيف إذااااااداث اهظباااااادال
االجظٌانٞٚو ةا ٌٞ٢نوٗ ٟن ٛرلظو يف
ٗج٘دٖ نّ اه٘ن ٛاه ايف اهِاغاد داخاى
اهبِااااااا ١االجظٌااااااان ٛو ألْ اهطااااااسن ٞيف
إذااداث اهظباادال االجظٌانٚاا ٞحتظاااد إ
ٗن ٛنوٌٗ ٛأضاهٚب نٌوٙ ٞٚطفٔا اهفواٍ
أًاااااَ اه٘جاااا٘د االجظٌااااانٛو هظاااادخى يف
ُ اًاااإ و ٗتلااااْ٘ ةااااادز ٝنواااا ٟخوااااق
اه سٗف املغاٙس ٝملا ٓ٘ ضا٢د و تاهطسنٞ
اهاا ا ذ ٔااااا اهفوااااٍ يف تااااا٘ٙس ٗضااااا٢ى
اهظفااابري ٗاالتصااااي متظوااام يف ِٚظٔاااا ًاااا
صلفوااأا تااا٘تس كاتااا ٞاهطااابى ٗاه٘ضاااا٢ى
هظاااأًا االتصااااي اااا اهِااااع و ٗ فاااى
إًلاُ ٞٚاملفستاٗ ٞاضاف ٞإ ذاد فٚاد و
ٗتطسن اه٘ةى اه شَ الكظطاال املفاازف
ٗاال ا ا ن اهطاااس ٙنوااا ٟاااازال األًاااٍ
ٗكاتاا ٞاإلزلاااشا اه اتٚاا ٞو ٗاهل ا ري
ًّ أ ات احلٚا ٝامل ظونٞ
تاهظ ااااااادَ اهظلِ٘هااااااا٘ج ٛصلفاااااااى
اهظ٘ا ااااى اإلُطاااااًُ ٛسٚ٢اا ااً ًٗطااااٌ٘ناً
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ٗاهظ اااازال اإلُطااااُٙ ٛصااابح ٗاضاااراً ألْ
اهااا٘نً ٛباغاااس ٗاملػاااآد ٝذٚااا ٞو تا ا
غااا ٙ ١ٛاااَ٘ ظصٗٙاااس احل اااا٢ق ٗال دلااااي
هوػااا٢فا ٗاألكاذٙااب ٗاهظون ٚااا نوااٟ
أضاااهٚب اه٘جاا٘د ٗرلظوا أ ااات اهاا٘نٛ
ٗاهطو٘ن هوٌحظٌفاا املظغااٙس ٝاه اتاا
و تظ ٔااااااس احل ااااااا٢ق ًظحوٚاااااا ٞهوفٚاااااااْ
كٌػاااااآد ٗضااااااً ٗذظااااا ٟاهظ٘ا اااااى

اهػ صااااٙ ٛوفااااب دٗزًا يف ُباااار األٗٓاااااَ
املفباااأ ٝهوف ااا٘ي ذااا٘ي اهبِٚااا ٞاألخ ةٚاااٞ
ٗغريٓاا ًااّ األ اات امل ظوناا ٞنِاد كااى
اهػاااف٘ال و تاحل اااا٢ق تاااأتً ٛاااّ األخاااس
ػاااالى ًباغااااس ًيات ااااً ٞااا ت٘ضااااٚح
مج ٚا اخلصااا٢ص ٗاهطااٌا اه ا ت ااَ٘
نؤٚا اهف ٘ي يف اهفايف
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محمد عيد الخربوطلي

شهاب الدين السهروردي
صاحب مدردة إذراقوة فرودة
 قَ ِتلُهُ إعدامٌ للفكرِ -قربه مازال ذاهداً على خلوده يف باب الفرج حبلب

حممد عود اخلربورلي*
مقدمة:

إن بزوغ جنم كالسهروردي يف التاروخ ناادر داداًو ولكناه هاب
ضحوة احلسد والتعصب ادلقواتو فكا م م لاه لقاوا حاتفهم دارار الفكار
الظالميو فكم مان كتاب حُحرقات حماام مهادعوها نتوااة تاذا التعصاب
ادلمقوتو وكم عامل مفكر دان وعذب وقتل نتوااة لا و و نهاه حناه
ل باابنِ رُذاد
مهدع ومفكر ومل وساور حهل علم زمانهو وقد حل به ماا حا ب
وابن حزم وك م م لهمو إنهم وَعدمون الفك َر احلر يف كل عصر وزمان.

ٍسأتناٍل ٍاحدااّ نده ىد اٗ اوزندَ
اوددددكُه اددددا َا دد د ِٔ ىددددكا او دد د
املقِ د إ ه ددً دديان اودداُه او دديزٍ ْإ
فمه ىَ..؟؟ ٍملاذا ق ل..؟ ٍنه ق لً..؟
ه ً ِخ اإل زاق اوكْ نات داااّإ
صدداح امل وتددات اوددا ا ويددا ٍىددَ
اوددثني م ندده ،مددزٌإ ىددكٌ امل وتددات اوددا
نا او تشغل ادال او لمداٗ اواا سدم نده
او دددددزن ٍامل شدددددزقمإ اودددددكْ ؼ دددددز
اثرياّ ٍىَ ُو د ،ده ه داو ُشدا اً
احلكمٔ فلم جياإ فقال":ىاىَ ذا سين
قدددا الددددي هم قزُددد نددده ني ددددم سددددنٔإ
ٍأاثددز ،مددزْ ارسددتا ٍااس د ِا

،دددده نشددددا ن لدد د ،لددددٕ
ٍاودد د ت
او لدددَوإ ٍج أمدددا نددده ،نددداٌ د د ،ددده
*
او لَو اوشزُتٔإ ٍا نه ُ نه ايا"
والدتى ونشأتى يف طلبى للعلم:

ٍوددا أاددَ اوت ددَب ِددٕ ادده حددو إ
امللقد اشدديان اودداُه او دديزٍ ةْ اقزُددٔ
فا سدددددِٔ مولِدددددٔ قدددددزن زلددددداو تدددددإ،
سُد ديو رزٍر وة اااُدددٔ اون دددم اوثدددا ّ نددده
اوقددزو او دداةج ا ،ددزْإ ٍُزؼددل ندده
الاتً هم نزاغٔ وِ لم احلكمٔ ٍأصَل

* كاتب وباحث سوري.
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اوتقددً ،لددٕ ُددا دلددا اودداُه ا ِلددّإ ددم
حل هم أصتياو ٍة ج املن د ،لدٕ ُدا
ظيددددري اودددداُه اوتا سددددّإ ددددم حددددل هم
نددا ةُه فأ ددك ،لددَو اولغددٔ ٍاوتل ددتٔ ندده
ف ز اواُه املا ةُينإ ٍا ا أو أ ك ال
ىدددكٌ او لدددَو ٍاا ملددد ،اتدددً صددد
او َفِٔإ ٍا غل ااوزُا دِات اوزٍحِدٔ
ٍاخللددَات ا دداةٓ او ددَفِٔإ ٍملددا ددز
نددددده لَتدددددً ج ُ ددددداٍ او شددددددزُه ها
ا دددددنَات قلِلدددددٔإ فأحدددد أو ُ دددددِ
ار ض ن أننيّ ن غزقاّ ذلاٍاّ اا تقداٗ
هم و ار َا او لَُٔ حِ اداو ةا٘مداّ
طمَحاّ ٍ اصٔ أ دً اداو ذا ىمدٔ ،اوِدٔ
ا ت أو تَما ،نا غريٌ.
ٍ سددِاح ً نددز ،لددٕ اددنية اددثريٓ
نثددل نِافددا قم ٍةُددا اكددز وكدده ددز
الا أقاو فًِ ىَ حل حِ ق ل فِيا.
فلسفة السوزوري يف الثياب:

ٍ اددل حنيتددً ادداو ُلددو ْ
اوددددا اٍُ إ ا ُل تددد هم ن ددددا اوددددا ِا
أاددددااّإ ٍادددداو ودددددً فل ددددتٔ اصددددٔ
اوثِددانإ ُقددَل أحددا فقيدداٗ ق د ٍُه ":أ ددً
د ل ازاددايف صددَ اددأ ض اوددزٍو د اٗإ
ف م ً ُقزأ اوقز وإ فقل ول اةو :ه ّ
مس اً ننك نآ ٍأ ُا أو أة ل ،لًِإ
فقال اخلاةو :ا ُا ل ،لِدً أحدا وكندً
هذا اوشدددددم يدددددز ٍُ ددد د ا او ددد د
فأا زٌإ قال اوتقًِ :ا ظزتدً ٍملدا دز
ٍصددد ا او ددد قمددد ٍسدددلم ،لِدددًإ
ٍ،زف ً أ دّ ق دات ُا تدًإ ٍسدأو ً أو
10

جيلدد د ن ددددّ سددددأ،إ ف ددددَٖ ن ددددنيٌ
ٍمل ف لد أحا دً ٍوكندً اداو
ِٙاّ غري
،اج زإ فقل ودً :وَ وو
ىددددكا اولودددداةإ فقدد دالَ ُ :سَّددددخل فقلدد د :
تغ دددلًإ فقدددال او ددديزٍ ةْ :ندددا حِِد د ُ
وغ ل اوثِانإ وّ غل أىم نه ذوك..ل"
مؤلفاتى:

تدددددز او ددددديزٍ ةْ او اُدددددا نددددده
امل وتدددات اوزا٘ دددٔإ ااو زاِدددٔ ٍاوتا سدددِٔ
قا ا د اخلم ددم فقددا ا د ااو زاِددٔ:
حكمدددددددددٔ اإل دددددددددزاقإ او لَ ددددددددداتإ
املقاٍناتإ اروَاب او ماةُدٔإ اودَا ةاتإ
اوغزأ اوغزُودٔإ المدات َقِدٔ ٍ كدات
َقِٔ.
ٍا د فا سددِٔ :وغددات نددَ او وغددٔ
اون ل)إ صتري سِمُزوغ صتري او نقداٗ)إ
أٍ از م ِ٘ل أصَات أمن ٔ م اِ٘ل).
ٍا ض ن وتاتً ا ويدا ااو زاِدٔ دم
أ،دداة ا اا يددا ااوتا سددِٔ نثددل ىِااددل
اوثدددَ ٓإ ٍقدددا الغد د ن وتاتدددً قدددا اّ نددده
اوزن ُددٔ او دداحزٓ أوتاظيددا ٍةاو يدداإ
ٍنا اود د تشدددغل ادددال اواا سدددم ٍتلدددي
ِال او َفِٔ.
السوزوردي والتصوف:

ا لدد د نني ددددً او ددددَ ندددده
او رد دَو ٓ اوزٍحِدددٔ ا،ا٘لدددٔ اودددا ف َّزىدددا
احلدددني ٍا ت دددز ايددداإ ٍذودددك ندددا ة،دددا
امل شددددددزق ىنددددددزْ اَ ادددددداو أف ددددددل
ة اساتً حدَل او ديزٍ ةْ
ن

شواب الدين السوزوردي

اوقددددَل" :وقددددا ادددداأ او دددديزٍ ةْ حِاتددددً
اوزٍحِددددٔ انت ددددٔ ندددده ددد ز احلددددني
او َحاإ ٍق ٕ ،مزٌ َُق ،لِيدا ن ندَ
ارحلدداوإ ٍتلددك اونغمددٔ ىددّ - :ر ددَا
اخلل أ َا ُ – ٍول ِّز سز
َ اونَ
املُ ددددزسُه أسدددددزا ُ وقدددددا غدددددا ةا سدددددَ
او دديزٍ ةْ ن وتاتددًإ وو د نكىوددً
د زٌ
او َ إ وكدنيم ج ُت دَا
او ددَ إ ٍن ظددم نددا ا د ،نددً ُكدداة
يلددَ مان داّ ندده ذاددز نددا تددز اددً ندده
أ د ا إ ٍقددا صددا ا ددان ذاددزاٌ
امل َُٔٙاوثاننٔ مج فًِ نقاات ٍة اسات
،نًإ ىكا اوك دان ج ُدكاز فِدً اِد
ٍاحا نه اوش ز ول يزٍ ةْإ ف ز فًِ
او ددددددديزٍ ةْ دلدددددددال اوو ددددد د ةٍو
اوش زإ ٍوكه اوداا َ َُسدم ُدااو
ة ددل وتكددزٌ ندده اددان أ د ا ٌإ وِ ددكٍق
أةاً ٍوِ ز ،لٕ فكزٌ ٍق ٍاحا
قالُ :قَل يان اواُه او يزٍ ةْ:
ل
ر ددددَا ددددَ ا ب
ٍول ددددددزِّ

اوقلدد د أسددددزا ُ

سبددددددزِّ ا ددددددوم أسددددددزا ُ

ٍملددددددا ح ددددددز ا ول ددددددزٍ

لدددد د

ٍحددم انددا ندده ،دداج اوغِدد هسوددزا ُ
َّ
ٍةا ت ،لِندددددددددا ولم دددددددددا

قيدددددددددَ ْٓ

ُ َ ايا نه مَىزىا او قدل َّدا ُ

ٍ اطَونددا

سددكز ا ،نددا ص د َ ا
ُ

قددددداُم ،لدددددِم ةا٘ددد دمُ او تدددددَ مودددددا ُ
ٍاا ددددددتنا ح ددددددٕ أُندددددداٌُ ميددددددزّٓ
اأا دددددا صددددداق ا تَُا ُدددددً أسددد د ا ُ
فغوندددددددا ادددددددً ،رنَّدددددددا ٍ بلندددددددا نزاة دددددددا
ٍج توددددد فِنددددددا ا دددددار ذوددددددك ددددددا ُ
سد د ا ا سد د َةاّ حدددم قدددال م دددَا
ازؤُ نددددددا ه ددددددِّّ أ ددددددا وكدددد دمُ مددددددا ُ
ُقَل ُااو :ىكٌ اراِات ُن لد
مما سو ممدا ا يدٕ هوِدً احلدني إ ٍ اب
ُ د كمل نددكى اونددَ او ددَ أٍ نددا
،ددددز ااسددددم اإل ددددزاقإ فِ ددددا نا ،دددده
ح ددَ ار ددَا قلوددً ،نددا ا تقا٘ددً هم
،اج احل زٓ اإلِ،دٔإ ٍ دزاً نده َّدز
امل ا ار ؤِإ فتّ ىكا املقاو أ داٗت
قلوً دَج ٍأقمدا إ ٍ ىدكا املقداو
تكشدددت ار ددددَا اوزاا ِدددٔ اوودددداىزٓ
ا دريٓ او داق ح دٕ ادات ةٍو اح ددان
َسات أٍ اإل ا ٓ اراِدات
لم ا
ٍ ىكا املقاو اا غِؤ او دَ ،ده
ذاتددًإ ٍا ددم نيل اِا ددً اإل ددا ّ ند
سد د َٓ دددَ او لدددّ اإل،دددّإ ٍهم تلدددك
ار ددددريٓ أ ددددا او دددديزٍ ةْ أاِددددات
أ ددددزٖ فقددددال حِدد د أفدددداق ندددده غِو ددددً
ٍا م نيوً:

فلمَّدددددددا دددددددزاناىا ادددددددأفَاٌب فيمندددددددا

أفنِد ُ را دداامُإ ىددل ،ندداام د ُ

ددددَج ٍأقمددددا ُ

طدددز ٍةن دددّإ فدددني ،دددم ٍا ا دددزُ

أ دددداٗر ونددددا ننيددددا
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قا ان ُ أحك أو أ قٕ اتزق كم
فقددددا ددددقِ ُ ايددددا ج ُنتددد احلددددك ُ
املددددزُٗ

اددددل ُددددَو ُزػددددٕ غددددارٌ

ٍةٍو ذودددددددكإ رلودددددددَٗ ودددددددً قددددد دار ُ
اوقلدددددد ُ ُأنددددددلُ ٍا نددددددالُ ااذاددددددُٔ
ٍاوددددددنت ُ تلدددددديَ ٍ ارُدددددداو ن وردددد دزُ
ُ ز ىنا ،لٕ هفاق دً نده سدكز
أ ددَا او لددّإ ٍُيتددَ قلوددً هم اا ت ددا
عز اونَ إ ٍ كدّ دقَتً ند أُداو
ااح ان اوا ااو اوقا يوٙيدا وددًإ
ٍا تنتد د ند د ىدددكا اوقدددا أننِدددات قلد د
او ا ددددد إ ُت ددددد ااو ددددددو اونددددددَ ا ّ
ٍااإل زاق اوزاا ّإ قا٘نيّ:
ٍاددددددددل صددددددددو ٍاددددددددل ه ددددددددزاق
ااكدددددّ ،لدددددِكم ادددددانو نُشددددد اق
قددددا و دددد

حِددددُٔ ا،ددددَٖ اودددداْ

فددددددددددددني طوِدددددددددد د ،دددددددددددداإ ٍا اق
غددد دريُ احلوِددد د اودددددكْ ددد دغُتِ ُ ادددددً
فإ َّدددددددددددددددً ُقدددددددددددددددِا ٍتبزوُددددددددددددددداقّ
ٍُوقددٕ اوشددَق ُاف ددًإ فِشدددري هم
او زٍ و اج ار دَا التدا او دتز ةاِ،داّ
ت ددددددددً هم ،دددددددداو او لددددددد ا ددددددددز
زاّ نه صد ؤ ارغِدا
َجإ ن
ا
ٍاإلقاندددٔ او د د ا ٖإ اِنمدددا او زُد د
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هم منٔ ار َا ُاٌَ،إ فِقَل:
أقددددددَلُ

ددددددا تّ ٍاوددددددان ُ مددددددا ْ

ٍودددددّ ،ددد د وُ اوزحِدددددل ،ددددده اوددددداُا
ري ٍا تنددددددددددَحّ
ذ ُددددددددددين أو أسدددددددد د ر
فدددددإو اوشدددددي أ دددددزفيا او دددددَا ْ
ٍه ددددددّ

اوظددددددنيو أُدددد د ُ ددددددَٗاّ

ادددددددددأو اولِددددددد دلر ُُِّددددددد د ره ااونيدددددددددا
ت صدد د
هم اددددم أم دد دلُ احلَِّددددا ب
هم اددددددم أم دددد دلُ او ددددددنم مددددددا ْ
ٍاددددددددم أ ض اإلقانددددددددٔ

فددددددددنيٓ

ٍفدددددددددَق اوتزقددددددددداُه أُدددددددد ةا ْ
ٍُددددددددأتِين ندددددددده او دددددد د تاٗ اردددددد دزوق
ُددددددددكاز ّ ايددددددددا قددددددددزن املدددددد د ا
مذهبى اإلشزاقي يف تكسيمى لألنوار الواردة

ا ددددددا ىددددددكٌ املقددددددانات اوشددددددَقِٔ
ٍاورت ِمدددددددات او شدددددددقِٔإ ُدددددددا ل اندددددددا
او ددديزٍ ةْ هم ود د نكىودددً اإل دددزاقّ
اوددكْ ُودداأ ندده ا ،وددا ال ددَ ار ددَا )
ٍا ،وددا نددا سددَاٌ نزات د َ ا ِددٔ) أنددا
املاةٓ اوكثِتٔ ا ِ ٔ انا نده ا يدات
اوظلما ِددددٔ) ..ندددده ىددددكا او ق ددددِم تودددداأ
اإل ددزاقِٔ ،نددا او دديزٍ ةْ تت ددِل
نزاتدددد ار دددددَا إ ف دددددكاز أٍل ارندددددز
ار َا اجملزةٓ ٍىّ ،لٕ دَِ،مإ أ دَا
قدددداىزٓ ،ز ددددِٔ ايددددا تدد د م اإل ددددزاقات

شواب الدين السوزوردي

ٍتكَو املشاىاات ا ريٓ امل دَ .
ٍ ا ااً حكمٔ اإل دزاق) ُ داة وندا
تلك ار َا اوا تشزق ،لٕ او اوكمإ
ا َاو او زُاإ ٍُكاز صتٔ ال تؤ
َ ا ِٔإ فِقَل:
ٍه َاو او زُا تشزق ،لِيم أ دَا
،ا أصنا  :دَ ادا ق أ،ظدم نندً ٍأ دوً
نندً ادداو قإ ها أ دً ىا٘ددلإ ٍ دا ُ ددم
ن دددً صددددَت ا دددَت ،ددددا أٍ ةٍْ
اواناغإ َ ٍا ة وكُك ُشدوً ٍ ٍةٌ ٍ ٍة
ندداٗ حددا ،لددٕ اوددزأجإ ددَ اا د نا داّ
طدددَُنيّ ددداُا اوقيدددز ُ د د وً دددا
اواناغإ َ وكُك مااّ ا ُشوً اود ق ادل
ت وً اي ْٔ و ِتٔ حلَٓإ ُ ز اقدَٓ
ا ودددددٔإ دددددَ ُ ذلدددددزق ُ دددددز اوقدددددَٖ
ددل ندده مسددا طوددَل
اوقزُوددٔإ ٍقددا
ٍأاَاق ٍأنَ ىا٘لٔإ َ ان نده تدٔ
،ظِمددٔ ُُظيددز نشدداىآ ٍها ددا اّ أظيددز
وددكٓ نتزقددٔإ ددَ اددزاق
ندده اوشددم
وكُددك مددااّ ُ ِددل اأ ددً ن لدد اشدد ز
قو دٔ
اوزأج نا اّ طَُنيّإ َ سا
ن ألوٙددددٔ ُددددرتاٖٗ اأ يددددا ن مكنددددٔ
اواناغإ َ ُشزق نه اونت ،لٕ مجِ
اوددزٍب اونت دداّ٘إ فِظيددز اأ ددً تددا َّ
ااوودددداوإ ددددَ سددددا ُ ددددل اوددددنت إ
فِشددداىا ػزةىدددا نددده ا يدددات ٍهو ج
ُكددده و ددداحويا ،لدددم قودددل ذودددكإ دددَ
ُ ِل ن ً قلُ ا ُكاة ُ اقإ َ ن دً
قدددَٓ ؼدددز اووددداو ح دددٕ ُكددداة ُق د د
نتاصلً.

ٍامل أندددددل ادددددنيو او ددددديزٍ ةْ
جياٌ ُ م اونَ ادأو وددً م دماّإ ند
أ ددً ج ُقددزأ ظزُددٔ اُنش د م امليددم أو وددً
نكى ه زاقّ دا ادً مجد فِدً ادم
او ددَ ٍاوتل ددتٔ ٍاوثقافددات اوتا سددِٔ
اوقاميدددٔإ ٍىدددكا ندددا اقشدددً اوددداا َ
ذلمددا ،لددّ أاددَ ُدداو عثددً رصددَل
اوتل ددتٔ اإل دددزاقِٔ ،ندددا ددديان اوددداُه
او يزٍ ةْ.
السوزوردي يعارض ابن سينا:

،دددا ض او ددديزٍ ةْ ق دددِآ ااددده
سدددِنا او ِنِدددٔ املشددديَ ٓ اودددنت اودددا
ن ل يا:
ىو دد د هوِددددك ندددده ا ددددل ار فدد د
ٍر قددددددددددددداُٗ ذاتُ ت ددددددددددد د ٍمنددددددددددد د
ذل َادد دْٔ ،دددده اددددل نقلددددٔ ،ددددا
ٍىددددددّ اوددددددا سددددددتزت ٍج ت قددددد
فقددددا قلددددل ندددده أىمِددددٔ اادددده سددددِنا
اتِل دددَ إ فقِمدددٔ ااددده سدددِنا ٍ ٍ،دددٔ
،وقزُ ً او ا اوتل تٔإ ٍج ُ داٌ
مه اإل زاقِم ٍاحلكمداٗ امل دأ،مإ
فقدددال :ودددَ اددداو ااددده سدددِنا ه دددزاقِاّإ
و َ ُ ُ اإل زاقِٔ ،لًِإ ُشري ادكوك
هم تزةة ااه سِنا ام ندكاى أفنيطدَو
ٍأ سد د َ ٍ،ددداو مكندددً نددده او دددلَ
او َ ٍاوزُا ِات اوزٍحِدٔإ ٍ،دا ض
ق ِاتً فقال ،ه اونت اإل ا ِٔ:
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ل د د ىِاالددديا ظز،ددداٗر احلمدددٕ
ٍصرددددددو مل ناىددددددا اوقدددددداُم ترشرددددددَقاّ
ذلوَادد دْٔ سددددتزت ٍأسددددتز صُدد دوو ُيا
دا ٍأ لقدددددددا
ٍػدددددددزةَّت ،مدددددددا أمدددددد َّ
ٍتلتقددد د سلدددددَ اوددددداُا فشددددداىات
ا ددددددددا ،تددددددد أطنيوددددددددً ف م قددددددددا
ٍغددددات تددددزةة

اوت دددداٗ حنِنيددددا

فدددددددرتٍو نزتت دددددددا ودددددددَقر املزتقدددددددٕ
فكأ يددددددا أ ددددددَت ا دددددداَٗٓ اددددددا ق
دددددم ا دددددَٖ فكأ دددددًإ ندددددا أازقدددددا
ٍقتددددددد ت ددددددددا٘لً فددددددددزةَّ مَاايددددددددا
م د ُ او دداٖ :أو ا سددوِل هم اولقددا
فوك د ا ددم احلددال ن ي دار ،يدداىا
أسددددتاّ ،لددددٕ

ددددل ن ددددٕ ٍتتزَّقددددا

ىددكٌ اراِددات ،دده قلد
ٍىدَ ُ د
اوددددنت اإل ددددا ِٔ امل دد د َ ٔ اوودددداو
ٍاحلِآ اوا َُِٔإ ت ا ّ َو امل َو
ٍترتق حلظٔ اوزمدَ هم ارصدلإ ذودك
اوزمَ اوكْ ا ُكَو ها اداملَتإ ٍىندا
أل اِم نات او يزٍ ةْ..؟؟
مؤامزة قتل السوزوردي:

ٍ ،او 575ىدد ل او يزٍ ةْ
حلددد د ٍأقددددداو املا سدددددٔ ا نيٍُدددددٔإ
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ٍتناق ن اوتقياٗ الواسً امل دزٍ ،ندً
ٍج ُ زفددً أحدداإ ٍوكدده ،نددانا تتددَق
،لددِيم ٍمِ د اقددَٓ ح ددً أ ندداٗ اونقددا
أ ددددز أحددددا اوشددددَِو املا سددددٔ َادد داّ
ٍأ سلً ن اانً ٍقال ودً :اذىد هم ىدكا
اوتقري ٍقل ودًٍ :اواْ ُ لم ،لِك ٍُقَل
دز اودا ج ادم
وك أ مل فقًِ فل
اوتقياٗ ٍقا سري وك ٍاوداْ دِٙاّ تلو دً
هذا ح زتإ فلمدا قدال ااندً ىدكا ولشدِخ
اا ددم او دديزٍ ةْ ٍأ ددز ودددً ف داّ ندده
ارح ا اوكزمئإ ٍطل ننً أو ُكى
ندددددًإ
هم سدددددَق ا َاىزُدددددٔ وِ دددددز
ٍ،زض اوت إ ٍت اة
فكى او
أو ادداو امللددك اوظدداىز ىنددا فأٍصددلً
هم ني ددم أوددم ة ىددمإ ددم ،دداة او د
ٍأالغً ارنزإ فأ دك اوتد ٍةقدً ع دز
ح دددٕ م لدددً تزاادداّ ا ُ دددل وشدددّٗإ دددم
اٍوً اوثِان اوا أح زىا ٍقال ودً :ودَ
أ ة ددا امللوددَج نددا غلونددا) ٍُ دداا اادده أاددٕ
أصدددِو ٔ ٍاُدددٔ ندددا حدددار فِقدددَل :مد د
هم ٍاواٌ اف ا اوداُه اداملنيا
او
ٍحكدددٕ وددددً ندددا حدددارإ فوقدددّ اف دددا
اودداُه حددا٘زّا أنددز ىددكا اوَافددا ،لددٕ
املا سٔ اوا ُشز ،لِياإ ٍسدأل امللدك
اوظداىز ،ده اوتد وِشدرتًُ فددأ ٌٍ أو
او د ،دداة اددً هم املا سددٔ ا نيٍُددٔإ
ف اٗ او ل او هم املا سدٔ ٍا دا حاُثدً
ن اف ا اواُه قدال :هو صداق حاسدّ
فيكا يان اواُه او يزٍ ةْ.

شواب الدين السوزوردي

 -هل يستطيع اهلل أن يزسل نبياً بعد حممد؟

،لدددم
ىدددكا سدد ال دددري ُ دددز
املن ااسدم قِداج اإلحدزا ) ٍا تَمدا
ودً ها اإلمااات اوقاتلٔإ فإذا قال هو ال
ميكدده أو ُزسددل وِدداّ ا ددا ذلمددا إ
فيكا اتز ر ً دز ار وِداٗ ٍ داميمإ
ٍهذا قددال هو ال ا ُ د ِ ذوددكإ فيددكا
أُ داّ اتددزإ ر ددً ددا ندده قددا ٓ ال
ت ام ٍُ ين ، ٌ ،ه اإلتِاو اشّٗ ناإ
وكدددده او دددديزٍ ةْ ةَّ اددددكااٗ دددداُا
فقال":وِ وقا تً حا..ل".
ٍن ذوك اس ن ج اوتقياٗ نه هماا ً
أو او دديزٍ ةْ ُ قددا اإنكدداو ه سدددال
ا ا امت ار وِداٗإ ٍىدكا دزٍ ،ده
ةُدددده اإلسددددنيوإ وكدددده املدد د انزٓ ،لِددددً
ا ةاةتإ ُقدددَل امل دددَو :ا ةاة تشدددنِ
اوتقيدددددداٗ ،لِددددددًإ ٍا وددددددَا ذلا ددددددز
اكتدددزٌإ ٍأ سدددلَىا هم ةنشد د حِددد
صددنيب اودداُه ارُددَاّإ ٍممددا قدداوٌَ :هو
اقددّ اوزمددل فإ ددً سِت ددا ا ،قدداة امللددك
اوظاىزإ ٍاكوك هذا أُطلد فإ دً ُت دا
أْ احِددٔ ادداو ايددا ندده اوددونيةإ ٍ اةٍا
،لِددً أ ددِاٗ أ ددزٖ اددثريٓ ممددا َُق ددًإ
فأ سدددل صددددنيب اوددداُه هم ٍودددداٌ امللددددك
اوظددداىز علد د ا ااد د ّا حقدددً غددد
اوقا دددّ اوتا دددل ُقدددَل فِدددً :هو ىدددكا
اوشيان او يزٍ ةْ ا ادا نده ق لدًإ ٍا
سددددوِل أو ُ لدد د ٍا ُوقددددٕ اَمددددً ندددده
اوَمٌَ.

كيف قتل:

ٍملدا الدي ذوددك او ديزٍ ةْ أُقده أ ددً
نق َلإ ٍا سوِل إلطنيقً أٍ اقاً٘ اَمً
نكداو
نه اوَمٌَإ فا دا أو ُدرت
ٍحِددااّ ةٍو ط دداو أٍ ددزان هم أو ُلقددٕ
ٍمً اًإ فأمِ طلوً.
ٍُقال :ه ً ق ل نقاّ اَتز.
ٍقِل :همنا ق ل ااو ِم.
ٍمددداٗ :أ دددً ٍ ددد
اوقل ٔ ٍأحزق.

نكددداو نددده

آخز ما قالى:

ددز نددا قاوددً اوشدديِا او دديزٍ ةْ
،نا ٍفاتً ٍىَ جيَة ازٍحً نا أ و ً ااده
أاّ أصِو ٔ أاِات نه اوش ز ٍىّ:
قددددددددل رصدددددد د ااّ أٍ ددددددددّ نِ دددددد داّ
فوكدددددددددددَ ّ هذ أٍ دددددددددددّ حر دددددددددددا
ا تظنددددددددددددددَ ّ اددددددددددددددأ ّ نِدددددددددددد د
ودددددددددددددِ

ذا املِددددددددددد د ٍال أ دددددددددددددا

أ ددددددددا  ،ددددددددتَ ٍىددددددددكا قت ددددددددّ
طدددددددددزت ،ندددددددددً ف لدددددددددَّٕ ىندددددددددا
ٍأ دددددددددددا اوِدددددددددددَو أ دددددددددددامّ نرددددددددددألّ
ٍأ ٖ ال ِ،ا دددددددددددددددددددد د ّا ابينددددددددددددددددددددددا
فددددا ل َا ار تدددد

،ددددده أم ددددداةىا

وب ردددددددددد رز وٍور احلدددددددددد حقدددددددددداّ اِندددددددددددا
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ا تدددددز،كم سدددددكزٓ املدددددَتب فمدددددا

ٍ،لددددددِكم ندددددده انينددددددّ مجلددددددٔ

ىددددددددددّ ها ا قددددددددددال ندددددددددده ىُنددددددددددا

ف ددددددددددددددنيو ال نردددددددددددد داوب ٍ نددددددددددددددا

،ن دددددددد دزُ ار ٍاب فِنددددددددددا ٍاحددددددددددا

ٍىكددكا ا ي د حِددآ او دديزٍ ةْ
ٍىددَ او اةسددٔ ٍاوددثني م ندده ،مددزٌإ
ا ددددانا تددددز حددددَاوّ َّ ددددم ا اادد داّ
ٍنا سددددٔ ه ددددزاقِٔ قددددل ظريىدددداإ وقددددا
ق دددٕ سلودددً ،لدددٕ ُدددا فقيددداٗ حاسددداُه
ُدداَ،و امل زفددٔ ٍىددم ا ِدداٍو ،نيددا اددل
اوو دددداإ ٍقددددا اسدد د اَ،ا اونيغدد د يم أو
ُقن دددَا صدددنيب اوددداُه اق لدددً َفدداّ ،لدددٕ
ادل  ،دز
نناصويمإ امدا ُكدز
ٍ اددددل ندددداو ٍهو ا لتددد اوَسددددا٘ل
ٍاملتاىِم.

ٍاددددددكا ارم دددددداوُ م ددددددم ،مَّنددددددا
ندددددددددددددا أ ٖ ت دددددددددددددّ ها أ ددددددددددد د مُ
ٍا ،قدددددددداةْ أ كددددددددم أ دددددد د م أ ددددددددا
فم دددددددٕ ندددددددا اددددددداور دددددددرياّ فلندددددددا
ٍن دددددددٕ ندددددددا اددددددداو دددددددزاّ فوندددددددا
فدددددددا رَ ّ ترزردددددددَا أ ت دددددددكم
ٍأ،لمددددددددددددَا أ كددددددددددد ُم
نرددددددددددده

ه ز ددددددددددددا

دددددددددددّ فلِقدددددددددددَِّ ت دددددددددددً

همنددددددا اوددددددا ِا ،لددددددٕ قدددد دزوو اوتنددددددا
املصادر:

 - 1ن م ارةااٗ – ُاقَت احلمَْ.
ٍ - 2فِات ارِ،او – ااه لكاو.
- 3

ِات قلقٔ

اإلسنيو – ،وا اوزره ااٍْ.

 - 4او يزٍ ةْ – ة .ذلما م .
 - 5يان اواُه او يزٍ ةْ – ةَُ .سم ُااو.

18

الشعر

 ذآمُ المجدِ والفَخار

حدين جمعة

 أطيب الموادم  ..من حدائق قادم

محمود حبيب

 بعد خمدين..

محمد عدنان قيطاز

 الجوالن

ثائر علي محفوض

 الدَّمُ اإلمام

قحطان بيرقدار

م المَجْدِ والفَخَار
شَآ ُ
حسني مجعة*

ميااااام اا ا َم م

يااااامُاااااجَميااااام ااااالم اا ا
م
ودم ْااا ا َمُ اااااااََم ان شااا ا مو ااا ا م م
م
ياااااامُااااااجَمياااااامإِرْتم اااااا م ا اااااام م
م
يااااامُاااااجَميااااامُاا اُْ م ااااارِممَش ااااام م
م
ااااااا ممَنُِْااااااا قم م
و ااااااااجَم ااااااااريَْم
م
وهنااااا اوْمإضاااااااار ُام قماااااااام ااااا ا م م
م
زمااا افَم ُ اااااقمِميُِااااارممااا افْمماْ ُااا اام م
م
و ق ُاااااا ا م ااااااااق جَم ااااااااقمم ااااااااار م م
م
أ ْ ااااا ا م ق ااااا ا َمم ا ااااا ا م شواااااااار م م
م
ُا سْاااا ا َم ُمااااااقام َاْ اااا ا ُم ااااااا تم م
م
و حلااااا ا ْوَمِإ ااااا ا ْقم ااااا ا ممنْااااا ا أم م
م
و ُاااا َُْمأُلْااااوقم ضااااار مكُاُُْااااام م
م
ُ ُاااااام اماااا ُممُْاااا َمساااااْ تملا اااا م م
م
و سْااا ا َم حتااا ا مم ااااااجقمُااااااه قم م
م

*

مإِسْاااااايقم ياااااا قميم شق اااااايِميَ ْش اااااا َم م
م
مكُااااارم إاااااا ِمإ ااا ا مر إااا اوْم َ ْق ااا ا َم م
م
مأهْاااا ا م شاااااااروم َتْااااااا مو َ اااا ا َم م
م
ميسْاااااا اوَقمرَسَااااااااقلام شَ اااااا ا مويَا اااااا ا َم م
م
م سااااااااالرتم َاااااااا وْم َااااااااقرتم َي ْاااااااا َم م
م
م ا ُاااااااامُاااااااادم ااااااااجَمو ااااااا ُقم م
م
مُ ااااااااام ااااا ا يم ا ساااااااواإ مي ْاااااا ا َم م
م
مهاااااا م نْ اااااا يم حاااااا مإ ْاااااا َميَا اااااا َم م
م
م وااااا ا ْم َ ُقساااااااام ا اااااااارجِم شْنااااا ا َ م
م
ممبُااااااااااار نمو اااااااااافم ُْاااااااا ا قم َم ْق اااااااا ا َم م
م
إ حااااااايتميَنْااااااا ِ َ م
ميَااااااااقإ م سْااااااا رتمو َ
م
مطُُْااااااا قمياااااااااقوَم تااااااا ْ م شوْ ااااااا َ م
م
مغااااااااااَ م خنااااااااا م ا ِلاااااااااااَميَش ااااااااا َ م
م
م سااااااااااا ا م َِاااااااااااااا ِمِإ ْمي ااااااااااا ا َ م
م

* عضو اتحاد الكتاب العرب – أستاذ محاضر في جامعة دمشق.
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ُا شا اااااا ا و م اااااااااط َو م تاااااااااُ م م
م
يااااامُاااااجَميااااامرَكحاااافم ُاا ا وَ م ااااقر م م
م
أ ْاااااااااوم اااااااااي َم ُمااااااا ا مم ق ااااااا ا م م
م
كااق م صاايرمحل م ا مم افْم ا ا م م
م
ِإ ْمغا ُااااام ِرْهااااااَمُ ْ اااااممَ ْ نااااام م
م
َاااااُ ق َم ااااااتم ُاااااامُسااااااد م ازُاااااام م
م
ياااااامُااااااجَمياااااامسااا ا ْ امأ ااااااممَ ْه اااااام م
م
ُأ ْااا ْ مماااافمكنااا م ساااايجِم ااا م م
م
سااااااااوا َمو ُِْاااااا ا ماياااااا ا يمُق إاااااا ا يم م
م
أ ْااااااااوم نُاااااااااََم تَااااااااقر مُ ا اااااا ا م م
م
أ ْااااااوم تاااا ا ُم ا سااااااا ِمإاااااايو م م
م
ي ْ ادَهاااااااامم ْااااااقَم اااااا ييِمُُاق ُُاااااااا م
م
سااا ا م حلوااااااجَم ااا اقَرْ َم وْامإ ا ااا ا م م
م
ماااااام اااااادمياااااقكُ َمو ْااااا اَم ُ ي ااااا م م
م
ه ُْااااااا مأ ْساااااا م اااااا جم ساااااا ْوُام م
م
ياااااااامُااااااااجَمِإ ااااااا م الاااااااققم و ااااااا م م
م
ُا ااااااااااجَمي ْناااااااااقْقم ااااااا ا دم نْااااااا ا َاَم م
م
ودم ْااا ا َم ْااا ا اَمإ حوااا ا مو ناهااا ا م م
مم
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مو ا اااااااا ا مطااااااااااار ْم حاااااااا ا مي ْ ُاااااااا ا َم م
م
مأ ْااااااااوم نااااااااادَْمو اااااااااجَم ُشْاااااا ا ِ َم م
م
م احلاد اااااااااا نمو اُُا ااااااا ا م َتْاااااااااش َم م
م
م اااا افتمغااااااق اَم شاااا ا مإ اااا ا مي ْااااااُ َم م
م
مااا ا فمو ش ااااااوَميَ ااا ا َ م
مه ااا ا م
م
مومضااا ا مغُااا ا اَم نااا ا ْفِمُ ُاااااامي ْشااا ا َم م
م
مأ ْاااااوم ماااااا َم ااااارممااا افْمي ْم ااا ا َم م
م
مو َشوْاااااا ا َميََْهاااااا ا َم ا اااااااااَمويَااااااااقرِ َم م
م
م ا ن ْاااااا ا ِم اح اااااا اََّم ااااااااا شن ِم َ اااااا ا َم م
م
م سْ ْاااااا ِوَم إااااااايجمُ ُاااااااام َ ْ اااااا َ م
م
مو سْااااا َممااااافم ااااا د مه اااااامي حااااا َم م
م
مإساااااااااا َمُ ُاااااااااامُاااااااااا قمي ااااااا ا ُ َم م
م
ميمر ْاااااااق م ُااااااافم ُواااااااا َميَتااااا ا َم م
م
م ااااااااامراهااااااااامطااااااااارمُ ُااااااااامي ْمَاااااااا َم م
م
مِإ ْمطق ااااا اوْم َ َ ااااا ا م ااااا اقْ تميَاْااااا ا ِ َم م
م
م َاْ ااااا م ااااااجم ْاااااومإااااا م َي ااااا َم م
م
م ا ُشْتاااااااا ا مو ا ا ُاااااااا ا ميَشْاااااااا ا َم م
م
مُ ااااا ا ْفَمُ سااااا ا م ااااا ا مو اْاااااااق َم م
م

أَطْيَبُ المَوَاسِمْ..
مِنْ حَدَائِقِ قَاسِمْ
س الثَّوِرِيّ
فِي وَداع قَائدِ الْحَرَ ِ

حممود حبيب*

اْلبَطَلَ الشَّهيد الفَريق قَاسِم سُ َل ِيمَانِي

*

مَااااا َ َأنَااااا (الِهُ ِدهُااااادُ) الِمُنِّبااااا ُ غَااااا ٖ

كَاااا َ ضٔااااس٘ا عَلاااا ال ٖنبٔاااا ِّ خَ ٔف ٖااا ا

َال والَ ذلٔااااااااا ا َ الٖااااااااا ارٔ (زَاوَ َدتِااااااااا ا ُ)

عَااااا ِ هَااااا َا ُ فَكَااااا َ عَفٓااااا ّ تَ ٔق ٖااااا

َال َوالَ مَااااا ِ (ضَاااااق ٔل ِبنَتِااااا غُااااا َ ِ ٕ)

فَجَاااا اصَا ُ ( ٔإ َل ِاااا ا إٔحِااااااد ا ِبنَ َت ٖاااا ا )

َأنَاا ا مٔاااا ِ نَهِاااا ٔ (دٔ ِعبٔاااا ٕ ...وَكُ َم ِاااا ٕ)

خل ٖاااااا ا َ والبُحِتُسيٖاااااا ا )
وَقَاااااا اسَأ ُ (ا َ

َب ِااا ُ قَمِحٔااا مٔااا ِ َب ِاااادزٔ (الِمُتَنبِّااا )

ك َ (الػٖاسي َ السٖضٔا ٖ )
وَاِقتٔدَا ٔئ َ

َأنَااااا ا يَااااا ا إٔخِااااا ا َ ٔت لَااااا ادَ ٖ كٔتَااااا ا ْ

ٔإ ِ أَ ٔذنِااا اتُ ِ .تَلَااا ا ِ ُ مَااا ا فٔااا ا يَااا ا َديٖ

جنٖاااااا ٔ اإلٔلاااااا ٔ ..هٔتَاااااا ْ...
هَاااااا َ مٔاااااا ِ َ

حبٔ اااااا ا ُ ٔإ َل ٖاااااا ا
دَلِّلُاااااا ا ُ ..عَاااااا ا دَ الِ َ

عَااا ا ِّذُو ُ ٔبنُ ِقطَااا ا ٔ (ا ِلبَااا ا ٔ يف بٔااا اظِ)ٔ ...

وَشفٗاااااااااااا ا ُ هَ ٔديٓاااااااااااا ا ّ مَهِاااااااااااا ا ٔديٖ ..

إٔشِزَعُاااااا ا ُ عَلاااااا ا غٔاااااا ا َ ٔ فُاااااا ا َادٔ

وَاِتسُكُاااااا ُ يَ ِستَاااااا ُ فٔاااااا مُقِلَ َت ٖاااااا

حبٔ بٔاا ا
أَجِمَاا ا ُ ا ِل ٔػِاا ا ٔ حٔاا انَ َي ِفُاا ا َ

َوهِاااااا َ مُطِااااااتَ قٔ ْ عَلاااااا زَاحَ َت ٖاااااا

َال وَ َع ِ َن ِااااا ٔ لَااااا ِ أَحٔ ااااادَ عَااااا ٔ ا ِل َهِاااا اا

ااا ا ٔد َولَاا ا ِ جَاا ا زَ كُاا ا ٗ قَاا ا ِ ٔم عََل ٖاا ا

َأيٗهاا (الِ َق ضٔاا ُ) الِقَسٔياا ُ مٔاا َ اللااا....ااا ٔ

أَعٔ ِسنٔااا ا مٔااا ا ِ ضٔاااااسِّ قُ ِدضٔااا ا َ غَااا ا ٖ

****
* شاعر سوري.
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ٔإبِاااا َ عٔػِااااسٔي َ كَاااا َ ( َق ضٔاااا ُ) لَمٖاااا

َأغِاااا اسَ ُ النٗاااا ا زُ غَاااا ا مٔساّ مَػِاااا اسٔ َق ٖ

ح ِّ...
بَصَغَاااااا ِ ثَاااااا ِزَ ُ التٖػَاااااا ٗب ٔ بٔاااااا لِ َ

ك نَااا ا ِ (لٔطَااا ا َ صٔااا ادِ ٔ عَٔل ٖااا ا )
فَ َ

ح اااا )
لَكَاااا َِّن ضَاااا ٔم ِ ُ بُػِاااااس ( ٔب َ ِ

حٔا انَ نَا ا د الِمَا ا َ ُ (يَا ا شَكَ ٔسيٖا ا )

ٔهبَااااااا ا َ اهللٔ َأيٗهَااااااااا النٖااااااااا ذٔزُ النٖفِاااااااااا

ح ٖا ا )
ع فٔا ادَ ّ (حَا ا ٖ عَلا ا الِجُا ا دٔ َ
َ

(أُحُااااادُ) عَلٖمَتِااا ا َ دَزِضااااا ّ َومٔااا ا ِ َقبِاااااا

كنِا ا َ السٖفٔ ا ا ٔ الِ َ ٔف ٖا ا
اا ا ُ ( ٔببَا ادِزٕ) ُ

ٍّ)
نَفَحَااااا ا ْ مٔااااا ا ِ (حَمِااااا اصَ ٕ) (وَعَلٔااااا ا

ج ٔن ٖااا ا
َأ ِي َن َااا ا ِ كَ ِسمَااا ا َ السٗطَااا ا َ َ

وَالٖااااااار َي ِػَااااااا ُ ا ِل ُبطُ لَااااااا َ غَض٘ااااااا

ح ٖااا ا
يَااااسٔدُ الِمَكِ ُسمَاااا ٔ طَلِاااا َ الِمُ َ

كنِاااا ا ُ طٔاااا اسِ ُ حَجٓاااا ا ٔإ َل ِاااا ا ٔ
لَاااا ا ِ تَم ٖ

ح ِّ حٔاااااااارَا َ ُ ا ِل َطِااااااااكَ ٔسيٖ
فَاااااااا ُ َ

***
(ضَااا ا مٔسٔ ٗ الِحٔجَااا ا شٔ) أَخِااا اسَ َ عٔجِااا ا ّ

َوضَاااااا ا ٔم ِنَ الِخُاااااا ا َازَ (قَسِضَاااااا ا ٔويٖ )

ثُااااا ا ٖ َأهِاااااااد إٔىل الِخَااااا ا َازٔ فَتِااااا ا

َتنِفُاااااا ُ الطٗاااااا ٖ بُكٖااااااسَ ّ وَعَػٔاااااا ٖ

غَاااااا َسبَ ِ إفكَاااااا ُ السٗعاااااا ُ فَتَاااااا هُ ا

يف ضااااا ٕ (بَااااا ِ َ الٖااااا واللٖ َت ٖااااا )

بَاا ا ِ َ غَاا ا ِخَنٔ مَاا ا ِ يُدغِّاا ا ُ صَاا ا زُو....

خاا ا ّ َوغَاا ا ِ ُ يَفِتٔاا ا الصِّناا ا غَاا اسِ ٔع ٖ

***
وَدٖ َ الػٖاااا ا َ ( َق ضٔاااا ا ْ) َوهُاااا ا َ يَاااا ادِزٔ

َأ ٖ تَحِاااا ا َ السٖماااا ا دٔ غَاااا ادِزاّ خَ ٔف ٖاااا ا

ب تِّصَاا ا ٕ نَاا ا د أَخَاا ا ُ ( َأبَاا ا مَهِااااد.....

دٔ ) ..تَمَهٖاااااا ا ِ َال تُطِاااااا اسٔعَ ٖ ٔإ َل ٖاااااااا

َغ ِااا اسَ َأ ٖ الِفَتَااااا (الِمُ َهنِااا ا ٔدعَ) وَافَااا ا

ُ ٔل َطِااااااااا اتَقبٔ َ ال َصيااااااااا اصَ ا َأل ٔب ٖااااااااا ا

طَاا ئٔسَا ُ الِحٔقِاادٔ الاادٖفن َو ُمنِاارُ الصٗااا

ك نَااا ِ َت ِاااصُو الِفَضَااا َ ُع يٖااا
اااابِحٔ َ

هٔااااا َ أَفِ ااااا بٔااااا َلِ ٔ جٔلِااااادٕ َولَااااا ِ ٕ....

وَأَخااااااااا اّ تَقَصٖااااااااا ِ (داعػااااااااا ٖ )

قَاااااااااااابٖحَ اهللُ هاااااااااااار ٔ ا َألمَسٔيكَاااااااااااا

وَالٖااااا ارٔ فٔااااا ا ظٔ َلٔهَااااا ا يَتَ َف ٖااااا ا ...

َأهٔااااا َ الطٖااااا عَ ُ اقتٔسَابااااا ّ َأ ِ البَااااادِ....

ُز انِػٔاااقَ ق ّ ..وَاهِتَاااصٖ عَااا ِس ُ الثٗ َسيٖااا
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َدمُااااااا ا ُ وَحٖااااااا ادَ الِجٔهَااااااا ا ٔ وَ َأ ِل ااااااا ا

ج ِسَا ٔف ٖاااا ا
مَاااا ا يُطَاااا امٖ الِحُاااا ادُودَ ُ

أَعَِلنَااااااا ِ غَاااااااصٖ ُ احلٔااااااادَادَ(.عٔمَااااااا دْ)

َأمِاااا اظٔ وَا ِل َاااا ا ِ َ ( َق ضٔاااا ا ْ) َويِلَ َت ٖاااا ا

مَا ا ِ (لٔصَا ا ِن َ َ) مَا ا ِ (لٔقُا ا ِدعٕ) َو َمنِا ارَا

طبَسيٖااا ا )
يَااا اسِدَ ُ الِمُجِااا اسٔمنَ عَااا ا ِ ( َ

(حَلَاا ا ُ .الِمَ ِصٔاا ا ُ الِقُصَاا ا ِسُ ..وَدَزِعَاا ا

َوبُااااا اصُو ُ الصٖااااا ا َب ٔ مٔااااا ا ِ (دَا َزيٖااااا ا )

ٍّ)
كُلٖماااااا ا أ ٖذنَاااااا ا ِ مَطَاااااا ا جٔ ْد (قُاااااا ا

صااا ا حَ ٔ الػٖااا ا ُ :فَ ِلنُصَااا ا ِّ ضَااا ا ٔيٖ

َأيٗهااااااا الِمَااااااا ٔل ُ ال ُجُااااااا دَ شَ ٔع قاااااا ا ّ

َو َن ٔ قااااااا ّ ( َأ َت ِااااااا َ غَااااااا ِ ّ فَ ٔسيٖااااااا )

نَصَااااااسَ اهللُ جَااااا ا ٗدنَ  ..يَاااااا ِ َ أَجِااااا ادَا...

دُ َ كَاااااااا نُ ا يُحَاااااااا ٔز ُب َ ال ٖن ٔب ٖاااااااا

يَااااااا ا ُأبَااااااا ا َ ا ِل ٔااااااا اسَا ٔ َال تااااااا ا ِ َم ُن هُ ِ

ط ٔن ٖ
ٔإ ٖ حٔلِفااااااااااا ّ يَااااااااااادُوز غَااااااااااا ِ َ

وَالٓااااااارَ يُااااااا ِلٔ ُ النٗفُااااااا عَ َويُااااااا ِد ٔم

َأ ِ يَكُاااااا ا َ التٖ ِم ئاااااا ا ُ أَعِسَا ٔب ٖاااااا ا

***
فٔااااااا ا اجِتٔمااااااا ا ٕ ..زَ َأيِااااااا اتُ ُ وَزَ َأ ِينَااااااا ا

وَالِمَ َيااااااااا انُ َت َب َااااااااا ا ِ هَ َص ٔل ٖااااااااا ا

قَااااااا ا َ زَ ِأعُ الِ َمنَااااااا ا فٔقنَ الِمُسَا ٔب ااااااا اا

ااا ا َ :اضِاا ا َم ُ ٔن َوتُسِجٔمَاا ا ِ حَسِ ٔف ٖاا ا

(لَااا ا ِ تَااا ا ُدوُم ا لٔجُ ِم َتَااا ا ِ ٔ) افِهَ ُم هَااا ا

َأوِ ضَااااتَهِ

ا ِل ُااااسُو ُ (كَ ِستُ ن ٖاااا )

ادِ َف ُاااا ا ا أدِ َف ُاااا ا ا َو َينِهَمُاااا اسٔ الِمَاااا ا .....

خٖ
ُ مٔااااا ا َ األَ ِغ ٔب َااااا ا ٔ َنبِ ااااا ا ّ ضَااااا ا ٔ

عُمَااااااااا ْ َأوِ قُااااااااا ِ هُااااااااا ِ أَ ِغ ٔب َاااااااا ا ْ

َال يَكُااااااا ا ُ ا ِل َ ٔم ااااااا ا ُ ٔإالٖ َغ ٔب ٖااااااا ا

****
ٍّ
َال تُصَااااا ا لٔحِ فَااااا ا ٔ ٖ (عَمِااااا ا ُسوِ بااااا ا َ وُد

يَ َت َااااااارٖ فٔاااااا ا (يَثِاااااااسٔ ٕ) يَ ِ ٔم ٖاااااا ا

ٍّ)....
قَتَلُااا ا ا ( َق ضٔااااام ّ) وَ َقبِااا ا ُ ( َأبُااا ا ذَز

نَفَاااااااااا ِ َُ .ولَاااااااااا ِ يَااااااااااصِ َ َمنِ ٔف ٖاااااااااا

اتٖاااااااا ا ٔ اهلل يف أَخِ اااااااا ا َ احِتٔطَاااااااا ا ب ّ

( َوتَػَاااااا ٖ مٔثِلاااااا تَكُاااااا ِ ضُاااااا ِّان ٖ )

َوتَمَااااا ا ِرهَ ِ كَمَااااا ا تَػَااااا ا ُ وَدَ ِعنٔااااا ا

َف َنَااا ا أَعِاااااس ُ الصِّااا اسَا َ الطٖااا ا يٖ
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َل َااااااا ا َ اهللُ مَااااااا ا ِ يُتَااااااا ا جٔسُ بٔ لدِّيااااااا اا

...يااا ا ٔ َويَطِااا اتَه ٗ ضَااا ا ِفَ ُ الطٖ ئٔف ٖااا ا

صَاااااااااااااااادَ َ اهللُ ٔإ ٖ اهللٔ حٔصِبااااااااااااااا ا ّ...

َ ...غ لٔبااا ا ّ مَااا ا ِ (تَصَااا ا ِه َنُ ا) عََل ٔن ٖااا ا

قُلِاا ا ُ شُفٗاا ا ا قَصٔاا ا ِ َد ٔت ( َألبٔاا ا هَاا ا ....

دٔ ) َوهَاااا ا تُ ا تَ ِقٔ َهَاااا ا (حَطَاااا ا ٔن ٖ )

لَاااا ِظَ ٔإالٖ حٔلِاااا َ الصٖاااادُوقَن َمنِجاااا

وَ َأنَااااا ا ُأبِصٔااااا اسُ الصٖااااا ا َب َ الطٖااااا ا ٔن ٖ

(حاا ا فٔ ُ ا ِل َهِاااادٔ وَا ٔإلمَاا ا ُ الِخُ َم ِنٔاا ا )

غَااااااا ا ٖدَا ُ َثبِتااااااا ا ّ عَصٔياااااااااصاّ قَ ٔيٖااااااا ا

وَأَضَااااا ا َ .ا ِلبَػٖااااا ا زُ) زُوحااااا ا ّ عََل ِااااا ا ٔ

خ ٔمنَ ٔ ٖاااااا ا )
ٔل َكُاااااا ا َ (اإلٔيقَاااااا ا ُ) َ

****
خل ٔب ااا ا ُ بٔلُااااا ِ ٕ
ك طَااااانِجسُ) ا َ
قَااا ا َ ( ٔ

ح ٖااااااااااا َستِي ٔب َمِسَهااااااااااا ضُااااااااااا زيٖ
َ

ط ِفاااااا ا ّ
غَااااااا ِبُهَ أَ ِز َب ُاااااا ا َ عٔسِقاااااا ا ّ وَ َ

فَلٔمَاااااا ا ذَا لَاااااا ا ِ َتنِفَجٔاااااا اسِ دَاخٔٔل ٖاااااا ا

ٔإنٖهَااااا ا الػٖااااا ا ُ لَااااا ا ِ ُتطٔ ااااا ا َ هَ َانَااااا ا

َف ضِاااااااا ا َت ٔدٗوا لٔقَصِاااااااا افٔه نَ َ ٔويٖاااااااا ا

ج ِػااا ا ّ
نَطٔااا ا َ اللُااا ا ٗ َأ ٖ يف الػٖااا ا ٔ َ

زَاضٔاااااااخ ّ فٔااااا ا انِتٔمَ ئٔااااا ا ٔ عَسَب ٖااااا ا

(صَاااااااااا لٔح ٓ ّ مُ َاخٔ اااااااااا ّ لٔ َهنَاااااااااا نُ ....

ط ٔن ٖ )
(يُ ضُااااا ا ٔف ٖ الصٗااااا امُ دٔ .ضُااااا ا ِل َ

ض َلُ ا الطٖ حٔ "َ الِجَ ٔم َ (وَحٔمِصا ّ)
َف ِ

وَفُساتااااااااا ّ وَ َأغِاااااااااهٔدُوا (الِقٔ َسيٖاااااااا ا )

****
يَاااا بنٔاااا َ الصٖاااا بٔسَ املُصَاااا بٔسَ (مَحِمُاااا

داّ) وَفَخِا اسْ لٔا ا َأ ِ أَكُا ا َ الطٖا ا ٔم ٖ

زُ ٖدنٔااا ا اآل َ يَااا ا حبااا ا ي (لٔكٔ ِسمَااا ا ...

 )َ ..وَخَااااا ِّ الثٖااااااس يُصَااااا ِّال عََل ٖااااا

يَكِتُااا ا ُ الثٖااا ا ئٔسُ الِقَصٔااا ا د َ ٔب ِلبَصااا اا

جٖ
الصنَاااا دٔ ...غَاااا ٔ
مَاااا ٔ عَصِفاااا ّ عَاااا ِّ

َو ُتبَااااااااا ٔه األَزِضُ الطٖااااااااامَ َ إٔذَا شَا...

َز غَاااااااااهٔ دْ ..تُسَابَهَااااااااا الِقُ ِدضٔااااااااا ٖ

زَحٔااااااا ا َ اهلل ( َق ضٔااااااااام ّ) و(عٔمَااااااا ا داّ)

وَحَمَاااا ا اهللُ (حَػِاااا ا َدنَ الػٖاااا ا ٔب ٖ )

َأيٗهَااااا ا (الِ َق ضٔااااا ا ُ) ا ِل َظٔااااا ا ُ وَدَاعااااا ا ّ

ح ٖااا ا
َوضَااا ا َبِقَ حَ ٔم ااا ادُ ذٔكِااا اسٔ َ َ
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دددد د ي ملي ددددرفيمددددال اليبدد د ي دد د
بعددددددأيهادددددداي دددد د ي
ي
ي
لمعدددد ُّيو دددد ي دددد اي دددد
و َ دد دالُّي دد د يخطددددانييدد د يب دد د ي
ي
ي
ندددد الي ادددددوي دددد ع يو دددد
دددد د ي ْ ددددددأ ُّي ي دددد د ي دددد د ي
ي
ي
عاب ددددددد اايو م ر ددددددد ي ددددددداو ي جددد هيل ددد ي ا ددد يو دددرهيج ددد
ي
ي
ددددددد د ي ددددددد د ي ويددددد د ي ط ددددد د ي ددددد د يايو ددددد د
الي غددددددد د ُّاايو
ي
ي
ددددددد
الي دددد الي دددددملي ّمدددد في ْعلددد د ي الي ددددد د اليلددددد د ن الي
ي
ي
هلدددددددد يبدددددددد يو ندددددددد اليمدددددددد ي و هلددددددأ ي ددددددايلدددد د ي ا دددددد ب
ي
ي
اي دددددد ييادددددد ط
دددددد يلدددددد
الي لددددددد د ناي ددددددد د ي
و ددددددد د
ي
ي
ا ضدددُّلي ع ددد يي ددد يو ددد ي لدددددددددد د يالمدددددددددد د يوالي بدددددددددد د
ي
ي
ومشدددددد ي ددددددا و يو ندددددد
مادددد د ااي نادددد د ي عددددددالين دددد دي
ي
ي
و غ ددددأي دد د ي اددد يو ددددأ ل علدددددد د ي ددددددددأيو ربدددددد د ي دددددد د
ي
ي
يب ندددددددسي ددددد د ي ضددددد د
لددددالي اددددايالي ددد ي لددد ي ددددأبا
ي
ي
نددددددددددد الي ع ندددددددددددمليو ضدددددددددددا
دد يممدد نَي دد مي ندد الي ادد ي اددوي
ي
ي

ي

مبناسبة مرور مخسني سنة على تأسيسه)

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي
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خ ددددددددأ مي دددددددد ي اليم دددددددد مي
ي
لدد د ل ي دد د َي دد د ي ددددأ
ي
و ي اافيملي د ي ربد ياضدي
ي
بعددأيهادداي ا ددُّي شددعايو دداي
ي
ي

708

ي

ي

ي

ي

اليجدددددد ي

ب ْادددددد ُّيوجدددددد
ي
ب حتددددددد د ريالي ع دددددددددملي ن ددددددد د ي
ي
لددددددددن ي دددددد د يملدددددد د يوجدددددد د ي
ي
ددددد د
دددددد يو
و ادددددددم ي
ي

ي

ي

ي

ي

الجوالن
ثائر علي حمفوض*

لللللللن ة

قلللللللوبةِ إنّنلللللللرة للللل ل ة
ة
ِ لل ل ة بللللغيةن ِللل ل رة لل ل ة
ة
قلللغِمة ل ل بة مل ل ُة ث ل ل ةّ لللرة
ة
ِمل لةِ ل ةملللة أر ل ةنأ ل ة
ة
ل أةِّ وةّ ل سةق ل ةس ل ة ِ ل ة
ة
ل ةهل ل طة ِِللغ ة مللمة لللن ة
ة
ز غن للل ل ةقللل ل ة رإلللللمةس للل ل ة
ة
غال للل ةألة ِم للل ة مللللاة ِللل أ
ة
قغِللللغ ة لل ل بة لل ل دة ِلل ل ة لل ل ة
ة
مللل ة للل ة للل غطُةِّّةمللللة صللل ة
ة
رلللودة ِإ للللغطةّهللل ل رةِ ُللللنوةن لل لة
ة
طَّة ِ رللللل ةألة ِم لللللغ ة لللللرة
ة
لللف ة ِتلللن ةمملل ةفلل ة لل
ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

*

ّنأمن للللل ةرلللللودة ِللللللن ّ ة ُللللل ُ
ة
ّ ِبلللل سُةم هللللللمة غ لللل ة ق لللل ُ
ة
هللللللللللللت ّ ةألةمأهلللللللللل ل ة ّ ُة
ة
فأ للللل ل ةِّمللللل ل ة للللل ل ة بلللللللت ة
ة
ّ للللاةِللللص اة رللل ُة ِللللإ
ة
تللللللاة إلللل ل يةن لللل ل ة س لللل ل ُة
ة
ِّ تللللاة ِإللللنّقةمملل ل ة لل ل ة
ة
قلللل ةق لللل ةبةق لللل أةِ لللل ة ِ بلللل ة
ة
رللللللودة ِللللللف لة لللللل منّ ةرصلللللل ة
ة
رللل ل ةألة ِإنّنلللللرة للل ل لة للل ل ة
ة
ملللل ةرللللودة ية لللل ةةن لللل ة نرلللل ة
ة
ّ ِلل ل إرة لل ل ة لل ل ة ِلل ل ّال ة
ة
ِِّ لللللنةهلللللل ة للللللمة للللللن ة
ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة
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ةسغ فل ة للغ ة رللنة ِ ل

فل
ة
ّسللللللةنللل ل ة ِصملللللن ُة للل ل ة ن نللل ل ة
ة
ل ل ة ِصمل ل ُة لللاة ن نل ل ة رإل ل أة
ة
ف ِ مللللل ل ةرلللل لودة ِلللل ل ةفملللل ل ة
ة
الةِلللللة لللل ة للللن ةِّ ة لللل ة
ة
هل ودة ل ة لرةِلغة ص لاة ِل اة
ة
ة ِلللللل ةِلللللل م
الة لللللللرةألة
ة
ن ِصكنة ل ة ِرلن ة إ لغة ِل أة
ة
غال لل ل ةنلل ل وة للللاةسللللغ ة مللل ل وة
ة
ملللللاة ِلللل ُة للل ل أةألةِّ للل ل
ة
ة

990

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ف كللللللوةسللللللغ ةرإ للللللرةّملللللل ة
ة
رت لللغ ةفكلل طةمللللة ِلل م ةقلللن
ة
ِإللللل ل ةن للللل ل ة ِللللل ل ّال ةّ ِللللل ل ة
ة
ألةِلللللرة لللللألنة لللللمة ز للللل ة
ة
ف ِ لللللل ل طة لللللل ل غ ةّ ِ لللللل ل ة
ة
ف لللللللة ِلللللل م ة صت للللللمة لللللل ُة
ة
رلللودة ِتمللل ةن للل ة ململلل سة تللل ّة
ة
لللللل ة
ِللللللنَّة ِ لللللل ة بلللل ل ة
ة
ف للللل أة ِ للللل ةهلللللل ك ُوُة ملبلللللغ ُة
ة
ف للللوة ِكن مللللروة ُبلللل وةّ ُإلللل ة
ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

م اإلمام
الدَّ ُ
ي الذي أقامتْهُ
أُلقيتْ يف امللتقى الشِّعر ّ
املستشارية الثقافية اإليرانية بالتعاون مع اتّـحاد
كتّاب العرب يف مكتبة األسد الوطنية بدمشق،
ال ُ
األحد2222/2/2 :م.

فَذذذذذذذذذ ،فَذاكَدذفَذذذذذذذذذ ،فَذاَذ ذذذذذذذ ذ َذ ذ
ذ
ولذذذذذذذذذلَّكذل كذذذذذذذ ذ ذ لذذذذذذذ ذ ذ كلذذذذذذذ ذ ذ ذ
ذ
َ ِْكلْذذذذ ِذ َْذلشوفِلذذذذ كذ َ ْذذذذ ً ذ
و ذعكذذذذنْذ ك
ذ
َفذسِذذذذ ذَْذ كُكذذذذ ذ ذفَذذذذ ذ ذ لْذذذذ ذ مكذوك ْلذذذذ ذ ًذ ذ
ذ
واك ذضِذذذ ذطقذ لَُاذذذ ذ دذفذذذذذالذ كذذذذذَ ذ ذ
هذذذ كذ ذذ اِهْدذهذذ كذ ل ذذ اِهْدذاْذذ اِهذ ذ
ذ
ولذ ذذذذذذذذذ ذ ذذذذذذذذذ ِ َكذَِِذذذذذذذذذ كذ كذذذذذذذذذ ذ ذ
ذ
فذذذذذكَْذ ذذ ذ َكذ ِ كذذ ذ َذلْذذ ذ ذ ذذ ذ ًذ ذ
ذذ

قحطان بريقدار*

*

ذذذذذذذذذذذذذذ َذ ذ

ذولذذذذذذذذذذذذذذلَّكذوكم مك ذ لذذذذذذذذذذذذذذ ذ
ذ ذهلِذذذذذذذذذ ذهِذاكَذذذذذذذذذ ذ ذ ذذذذذذذذذ ذ ِذ َ ذذذذذذذذذ ذ َذ ذ
ذذ
ذ
الئكذذذذذذذذ ذَمذ ِل كسْتك ِذذذذذذذذ ذ ِذ ْذذذذذذذذ ذ كس
ذ
ذ ذ
كذذذذذذذذذذ ذ قواش ًدذو كا ْ َس ِذذذذذذذذذذ ذ قذ ل ك ذذذذذذذذذذ ذ َذ ذ
ذا ذخذذذذذذذذذذ اِْذ كذذذذذذذذذذ ِلكِلْ ِدذو ذ َ كذذذذذذذذذذ َ ذ
ذ
ذ ذِذذذذذذذذنكذ ََكشذذذذذذذذ ِذل ذذذذذذذ ذ ذ ذ ضكذذذذذذذذ َ ذ
ذ
ذع ذلهذذذذ ذ ذ ذذذذذذاذفككسذذذذ ذَك ِذ لسذذذذذذه َذ ذ
ذفَ ذِذذذذذهذ ذذذذذِطقذ ل ِذذذذذت ذ ذذذ ذ كذ ِ كذذذ ذ َذ ذ

***

ذ

شذذذذذذذهلتًذ كذذذذذذذَذ ِذذذذذذذَ ًذ ِسشذذذذذ ذتْ ذ ذ ذ ِذذذذذنكذ ْذذذذذت قذلذذذذذ مكذ ذذذذذ ِذ ل ذذذذذالَذ ذ
ذ
و ذ ذ ذذذذذ َكذ كِلْذذذذذ قِ ًذ ذذذذذ لِك ْهقذلمْلذذذذذ ًذ ذ ذو ذ ذذذذذاذ َُكذذذذذتو ذلذذذذذ ذا ذذذذذ ًذو ذذذذذ ذ ذ
ذ
و ذ ه ذذذ ذَكل ذذذ دذ ه ذذذ ذ ْذذذ كُ شل ذ ذ ذفَهذذذذ ذاْذ ِذذذ ذنْذفكَْذذذ ذ ِذ ك ْ ذذذ ذ ذ شَُذذذ ذ َذ ذ
ذ
ذسذذذ ذ ًذ ذذذ ذ َكذ كسْذذذ ذش ًذعكَذذذذذلهقاْذ ذ ذه ذْذذذ ذ ذوهْذذذ ذ فَذ ذذذ ذ ذاك ك شذذذ ذ ذو ذذذ ذ ذ ذ
ذ
َفذِذذذذذ ذنْذ كا كذذذذذذذنذ ىذ ك ْذذذذذذذت اكذ ذذذذذ ذ ذ ذ ذاِ ذك ْذذذذذذذ كذ ل ذذذذذذ ذ َذ كا ْ كذذذذذذذذتذ شسكذذذذذذذ َ ذ
ذذ
ذذ

* ذ
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سكذذ ذ ْلِْهذ اشَُذذ ذ دذو لذذذذتمْ ذ َذذ ذ ِذذ ذ ذفَجذذذذذتْذ لذذذذذت ْ قذ ذذذذذتذعك شذذذذذاكذ َسذذذذذ َذ ذ
و ذشذذذذذ ذطْإذ ذذذذذ ذ ذ ىذعك كِذذذذذ ذ ِذ ك ْذذذذذذذَذ ذ ذ ذ
َتاذذذذتفذ ذذذذ ِكذ ك ْضِذذذذهذاذذذذ ذ ِذذذذذَ َذذذ ذ
ذ ذ
ذ
ىذ لُك ْلذذذذ ذ مِدذ ذذذذ ذطْذفلهذذذذ ذ ذ لْذذذذ ذَُِ َذ ذ
سِذذذذذذذلاذ هذذذذذ ذ دذوقذ مو قذشكذذذذذ ذ ْ ذ ذ ذ
ذ
ذ ذ
َ ِشهذذ ذ ذ ِ َ فذذذذ ًذ ذ ذ و ذِذذذ ذنْذ ك ْذذذ ذ ِذ ل ذذذ ذهقلتِذلْذذذ ذ ذ ْااِ ذذذ ذ َذ ذ
ذذذذ ِِذ ك ْ
ع ذذ ذ ذ
ذ
ذ
فَهذكذذذ ذِ،هذ َذذذ ذَْ المذفكشذذذ ذ دذلكذذذ ذنْذ ذ ذذ ذذذذذذذذذذذذذ ذَل ِلَمذهكذذذذذذذذذذذذ ذِ،هذ اِلكذذذذذذذذذذذذ ذ َذ ذ
ذ

ذ

ذ
كعْكذذ فَذ ل ُِْذذذطدذ شْْذذ كذ ذذ ِذ

***

ذ
ذذذلالً ذ ذو ِثْشذذذذذذ ذيَذلذذذذذذذذلَّكذاك ُِْْلذذذذذذ ذ ِذ لكَذذذذذذذذالَذ ذ

كذذذذذذذذذَ فَذ ذذذذذذذ لًَْذ ذ ذذذذذذذ كذفلهذذذذذذذ ذ
ذ
اسذذذذ ذ ذشِذذذذذذَ عه ذل ذذذذذذَاطقإذهكذذذذ ذِ،هذ ذ
ذ ذ
فذذذذذذذذأ ََِْْذلاهذذذذذذذذ ذ لَ ذذذذذذذذ َدذ ذذذذذذذذذ ذ
ذ
و ذكذذذذ ذنْذتذاكُْ ك ِذذذذذذاْذ ِذذذذذذتكَذشذذذذذذهلتفذ ذ
ذ

ذ

ذ

ذ

ذ ذ
ِذذذذذ فَدذو ذذذذذاْذاكشذذذذذ ذ هذذذذذ ذل ذذذذذ َ ذ
ذ ذ
ِِذذذذذ ذ َذذذذ ذ ْْقذ ِذذذذ ذنْذ كذذذذ ذ ْلهذم ذذذذ ذ َذ ذ
ذَ
ذ
ذوكم ذمكفَذ ذ َُذذذذذذذذذذذذذذ ذ دذو ذ ذذذذذذذذذذذذذذذذَ َذ ذ
ذ ذ
َذذذذذذذ ذ ذع ذذذذذذذ ذ ذ كه ك ِذذذذذذذ ذ ِذ لَ َذذذذذذذ ذ َذ ذ
ذ

***

ذ

ذ

ذ
ذ
كذذ ذَكا كدذواكسْ ك ِذذذذهذ كسْذذ ذَك فَذ كجْذذذذتذ ذ ذكفسكذذذذذذذ ذَْ كتكدذو لْجذذذذذذذ ذ َذلذذذذذذذ ذ ذلِثكذذذذذذذ ذ َ ذ
َْكذذذ ذ َذ ذ ذ ذ
ا ذ
هذذذذذذ ذاك ْسذذذذذذ فَذ ِذذذذذذنْذ كم ذذذذذذذهذ لسذذذذذذذالَذ ذ
ضِذذذذذهمذلذذذ ذيَذ لَُاذذذ ذ كذ ىذ ِ
ذ
ذ
فأ ْذ ِذذَْدذ ذذتذ ِذذَْ كذهْذذ ذع ل ذذ ًذ ذ ذو ك ْلَذذذذذذذذيَذ ذاذذذذذذذذذَ ذ لذذذذذذذذ ذ لُِ َذذذذذذذذ َذ ذ
ذذذذ كِْسَ ذ لُذذ ذَْوكَْذ لذذ ذ ْسَ ذلَِك ْذذ ذ فذ ذ ذ ِذذذذذنكذ

ذذذذذَ مقذلذذذذذلَّكذهلذذذذذ ذ ْ ِ كذذذذذ َذ ذ

ف ذذذ ذ ذ َ كشذذ ذ فَدذ ِثْشذذ ذيَذلذذذذلَّكذاك ْْكذذ ذ ذ ذ ذ ذ
ولذذذذذذذلَّذكذ ِل كذذذذذذذ ذ كذذذذذذذتكلْ كذ ذذذذذذذ ِذ ِ كذذذذذذذ َذ ذ
ذ
شذ ْسذذذذذ ذيَذ ذفكذذذذذذذبو ذ ىذ ك ِلذذذذذ ذ فذ ذ ذو كذذذذذذذذتْمفَذمك ْذذذذذذذذاكذمش ْ كذذذذذذذذ ِهقاْذ كف كذذذذذذذذ َ ذ
و ك
ذ
لاذذذذذ اِهْذ َذذذذذتْ قمهِاْذ ه ذذذذذ ذل كذذذذذ ك ْذ ذ ذو ه ذذذذذذذذذ ذ لَذ كذذذذذذذذذذ ْذفَْكذذذذذذذذذ ذ ْ ِسَذذذذذذذذذ َذ ذ
ذ

***
ذ
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بقعة ضوء
تحية لروح
عبد الغني العطري
غسان كالس

تحية لروح عبد الغني العطري
يفذذؽراهذ(حزقرانذ9191ذ–ذذباطذ)3002
غدانذؽالس ذ
دػاعذعنذاؾضحك ذ

اـطالؼاًذؿنذمجلةذؿقوالت:

ذأنذاالبتداااؿةذأرااغرذرذااوأذ ناانذأنذـقاا ؿهاذؾوهمذيفذأؿرذ/برـاردذو ./ذ

ذؿاانذ تااا ذ

ذ ؾوذأـصا ذاؾنااسذالداتغنواذعانذ ال اةذأربااعذؿااذيفذاؾصاو ؾواتذباؾضاحك..ذػضاحنةذواحا أذخافذأؾا ذؿارأذؿانذؼارربذؿانذا دا قن ذ
وذؾكذ نذاؾضحكذعال ذاؾطبوعةذوا دا قنذوؿااذ ؾواهذعاال ذانـداان ذ
واؾطبوعةذاؿهرذعالجاًذوأر قذـظراًذوأؽثرذحننةذ/أمح ذأؿني ./ذ
ذعلمتينذاحلواأذأنذاجلا ذواؾصاراؿةذالذؿناانذ مااذيفذاؾعالؼااتذانـداـوة.ذاملقواسذاحلقوقيذؾلرجلذاؾنبفذفوذابتداؿتهذوروحهذاملرحاةذ
وؼ رتهذعلىذاؾدخرقةذؿنذاملتاعبذ/اػالرون ./ذ
ذ

أقوووّن الوا٢قوووذه اوووي ٌووو ُ ال ووووّ١
ِغريٌووووذ صوووواأل بووووأدٔ ال٣أل ووووذِ ٚأألْوو و
اللصووأدٓا ال٣اووعذد الووا اللطوو الل اوو ٕ
أٌووواالم ِاّاوووّاذ (عذ وووَ أل وووذ اوووي
اللضووأ ا اللوو ٕ ْوووكتٔ ووا (عذ وووَ أأل ىوووذ
اللضذح يف طل عوَ اللاذوٓوٗ ِالليو ْي بوا ال
اي ألال الللشذ ٛيف ألاشق.
ْلاأ ال٣اعذد الل او ٕ (عذ وَ ّلوَ
إً اللضأ ٌّ اللشمس الليت تزْو اللشو ذٚ
اي ِجَ الإلوسذً ٌِّ ( ل أمجو لطوذ
الل ذمل ٌّ ،الليطوٗ اللّحٓواٖ اللويت تدٍمٍوذ
مجٓوووع بو و ّ ال ٣ف أجعيو و أجىذاوووٍذ
ِألّالوٍوووذِ ،ال ١عسوووذه ِاللضوووأ وووري اوووذ

وذ

ٍمذ الآل ْي.

شذبٗ ِجَ ال  ٚري اوي الل و ٙ
كٓ أي ْكتٔ َ ٌِوّ اوذح
ِْى يىوووووذ اللكذتووو و اووو و بووووودأذ
ووو
(عذ وووَ اللشوووذٛق ،اوووي اّاوووّ إ
اعأوووا ذه اوووي لٓوووٗ اللضوووأ اوووي اللّجٍوووٗ
الل يمٓٗ ِأووَ ووو إٔ اللضوأ ووو ْسوذاا ايو٘
ال وو الأ أوووّال ااْوواٖ اووي الا اّوووذ اللووويت
تس ٕ اع اللاه ِتعّأ ايو٘ (ذ وٗ أاضوذٚ
الجلسوووون عىشوووواٍذ ِاووووا ٌوو و ال ال ٣وو و
اللضذح اي ط ْوق تىلٓوَ اللطواأل ِالِ٣آوٗ
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اللااّْٗ ِالل يلٓٗ ِالل ٛعاِ ...خييص وو ٍ ال
اللصوواأل وووو إ وعٓجووٗ ادذألٌووذ ،أً اللضووأ
ٌووووّ الل وووو ٢اللسووووأ ٕ ليووو ِ ِالجلسووووا،
ِْشووري إ (عووذ بووا يف ووذ ْس صمو
اىووووّالً «اللشوووودذ ٚذلضووووأ  ِْ ،عاوووو
(ذتلىووذ مجيووٗ اووي ال ّالق و ِال٣قووّالن اللوويت
ت أ أٌمٓٗ اللضوأ ِاو ِ تَ ذألٛوذه وّن
الل اّن حمما صا ِّحّال الل يّ اذاٗ
وا اووذاٗ ووقً الل يووّ إدال (يو امٓو »
ِْ ( أً (ارياله اي اللشجصٓذ الللذ أٖ
يف اللعوووذ ْ (ج ِتشوووّم ِالوووا اللىذبو و
(ذوووو اووووي اشووووذض اللىكعووووٗ ِاللضووووأ
ا(٠وووووااله أً اللىجوووووذ يف ال ٓوووووذٖ حيٓووو و
بذح اللّجَ الللشّش اللضوذح ِاللدشو
اللو ْع اووي وصووٓ اووي ْ ذ و اللىووذ ووذان
ِاللطن ِالل لّ ِاللع آو ِإل و الأ اللصوّ ٖ
ال ش و قٗ ّاووّ اللكعووذ ْد و أل اللكذت و
ص٢ه ليضوا الللكوذ ،ٚاشورياله إ أاو ال ُ
ِْوا
ِأوّالاَ ِأالذ َ ِألِال وَِ ..حسو
الللكووووذ ٚأ ووووٗ أوووووّال إجٍووووذش ِوشووووٓ
ِ كذ ٚطري بّ ِ ،أ رياله اللطن أِ ال وزً
اللشوواْاِ ،الل ٓووذد ووذ ٌِ ،ووّ كووذ ٚطووري
ألاووّ ٌِووّ اووي أ ا و أوووّال الللكووذ ٚألًِ
ْووو و ِْ ،وووووااّ اللكذتووو و أً و مووو و -
جذٌاْي  -اي٘ ا ذِاٗ اللااّ ِال٣حوزالً
ِا ذجلوووٗ اشوووذ(يىذ ِاعذالىوووذ يف ال ٓوووذٖ
شووؤ ٚاوووي ال ١عسوووذه ً٣ ،الللسووومٗ إدال مل
تسعاع أً ا اشذ(يىذ ال اٖ ٍٔ -
اي٘ ال٣ق  -ت ٓىذ ب ال٣ا الف.
ِْ وووووّأل اللكذتوووو يف أحوووووا صوووووّن
(عذ َ ال ذتع ،لٓ ( وذ أضومًّ (عذ وَ
أأل ىذ اللضذح  ،الل ٕ ْ(٠ا ،اي ٢لوَ.
أً أأل ىووذ اووذح ِلووّ ( و ُ الل ذ سووًّ ِأً
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ِ دلو ظٍو يف الل صو الجلوذٌئ اوع
ال آٜوووٗ اللو و ٕ أ الأل أً ٍْجوووّ يووون وووا
أحووااله حّلووَ عكاو ِجٍووٌَِ ،ووّ ْىعو إ
الللِ ، ٜقذن
أ  ٙيف ِجٍووووذه بووووُّّ ال

ي وووووَ

و ولمن اوووي ِجوووَ ِقووولن حذايوووَ
ِْعذ ع ال٣ألْ الل ا ٕ صّن (عذ َ
كايّ َ الل بٓق ال ذتع ا(٠االه أً اللسو ذألٖ
ذلعدووووذٟن ِال ١عسووووذه ِأً الللسوووومٗ أقوو و
ط ْوووق إ الل يوو ِْ ،ى وو اوووي الإلوكيٓوووز
أوٍن ْ يمًّ أطدوذان أً ْو ألألِال قلو اللىوّه
الووذ ٖ ،أوووذ ا و ٓا ،ا و ال ااْوواٖ اعمووا٢ه
ّن اللزٌذِٕ
 ١صووووووواإ ال وووووووّ إ ١ذ ووووو وذه
ٌكو و ال ٍْوووزأ وووذ ّ الل جوووذن
يكوووؤ تكووووًّ اعٓموو وذه ايٓوو و أً
تلعسن ،اىااذ تكًّ ألاّا ايو٘ ِبو
ال١وٍموووووذ وووووا قوووووذن ألْووو و (وووووذ تٓجٔ
ال ١عسووذاٗ  ١تكي و بووٜٓذه ِلكىٍووذ ت ووّأل
ووذ ري اللكووواري أوٍووذ تطوو أِلٜوو اللوو ْي
ْك و ًِ ِ ١تد و اووي .ىأووًِّ .يف صو
اووو و اىوووووّالً الل ووو و /اشوووووذض ال ووو و
ِاللىوووذأل ْٖ /شوووري ال٣اوووعذد الل او و ٕ إ أً
الل اووّن حممووا صا اووذأ ال و أٖ الل جووّأ
الليت اكلعَ أً ْوااّ اوذ وذ طد ٖ ّلوَ أً
الجلىٗ ْ ١ا يٍذ الل جز اعما٢ه ّلَ ت وذ
 إوذ الوشكوذٌي الوشذ ٚج يىوذٌي أ كوذ ال
ا وووذ الت ال وووذِْ ..و و ِی وعدو وذه اوووي اوووًّ
(ع و ال٣أل (ووذللج ٚ٢ليجووذحغ ِاووّالُ
لٓص إ ح ٓ ٗ أً ال ١عسذاٗ ادز الاموٗ
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ِجتاأل اللىشذط ِجتيّ باأ اللىدس ِاوي ١
ْ و م (ٓ و ْلعسوون ِْضووأ يف اللّق و
وو و ّا
ال ىذاوو و إوسووووذً  ْ ١وو و م (ٓوو و
ِْ موو يف ِقوو الجلووا ِالل موو ْ ١ِ .ىسوو٘
الل ا ٕ يف حاْاَ اوي اّاوّ اللضوأ ،
أً ْ دووو أل صووو٢ه ْووووّجز ٓووووَ الل ووووّن اووووي
اللادٓيووووٓا ِأ لووووذ ٌن ِأبوو و ذ ٌن .اللوووويت
اوووعع وّالأل ٌوووذ ت او و الجملوووذلس ِتل و و
الللٍجووٗ ِجتوواأل اللىشووذطِْ .ض ومّي ال٣اووعذد
الل او و ٕ (عذ وووَ ،أْضو وذه ،مّاوووٗ اوووي
الحملذا ال ِال ذِ ١ال٣حذألْو الإلدالآوٗ
عيدووٗ
اللوويت أل ذٌووذ أِ (علٍووذ يف أِقووذ
(ذ كموووووووووٗ ِاللعووووووو و م يف ال٣ااوووووووووذن
اللشووووذآٗ ،ظ ووووذ ٚألاشوووو ًِّٓ ،غريٌووووذ
حموواألاله اللشوو ِط اللّالجوو تّ ٌووذ ..موووي
ْعووّ الإلاووأذإ ِإأل ووذن الللٍجووٗ ِاللد و
إ اللىدّ اشرياله كً دل وي صعوذ إ
اٌّلوووووٗ ِا وووووا ِٖ ..ايووووو٘ اوووووي .وووووذ
الإلاأذإ أً ْكوًّ ىذووذه وذلدا ٖ حملوذه
ليىكعٗ اعو ِقذه اوذ اع ىوذه ٣ألالٍٛوذ ِاللع ولري
اىٍوووذ ا (وووذ آىٓوووَ ِبووودعَٓ ِ(ووو
اضيٗ اي اضِ ٢جٍَ ِ( ل ىو ال
بوووّتَ ِأحٓذوووذه ا (وووذ ْاْوووَ ِجسووواُ
(يووَِ .يف صوويا ،ووع ا ،ل وو ٣ألْلىووذ
ضووو و اللسووووولق يف طووو و اّاوووووّآٍمذ،
ْعأووا اووي أ وؤ آىووذ ٚاللشووذا ِاووي ال ووي
اووّألًِ ،ايجص وذه حٓذتٍمووذ دال( و اله ووذد
اوووووي أبووو و ذ ٌمذ ِوّالأل ٌموووووذ ِأجّ عٍموووووذ
الل٢داووووِٗ .أ وووورياله  ١ووووواأ أوىووووذٓ ،مووووذ
أاووووويدىذ ،قوووووا أحاىوووووذ أجمووو و صوووووّن
اللكعوووذ ِأ كوووذ ُ وووا الحعوووّ ٙال زْوووا
اىٍووذِ ،مل وووك ايٓووَ تووذ (ا لي ووذ  ٞأً
ْ وووٓت اع وووٗ قو و ال ٖٚاللكعوووذ ىدسوووَ اوووي

وو٢ن ال٣اوويّ الجلمٓو ال و ِم لكذتلووَ
ٓأ ووق ْ ١ ،و  ،أ و اله إ ذ ٓ وذه يف ودسووَ
ِ(ٓذوَ.
همسات قلب
صذِن ال٣اعذد الل ا ٕ يف (عذ َ أً
ْ اه مثذ جت ْوٗ طّْيوٗ اوع ا وٗ ليأٓوذٖ
أوووذ ٍٓوووذ اوووي وووري ِبو و  ِ ،وو ِتو و ،
ِا ذألٖ ِبو ذِ ..ٚقوا أتو كاويّ بوٓق
اعمذا ْط ٕ الل ِ ِالل و ا وذهِْ ،ىشو
يف اللووىدس حملووذ ِجاالوٓووٗ يىذٌووذ تّقدو
اىا ال االاذ ال ذأؤ ِال ىديّطٔ ِالللش ٕ.
يف تكا٢تووَْ ،ووااّ الل ا و ٕ بوواْ َ
الل ووووووذ  ٞأً ْسووووووع ل وٍووووووذ ُ ذ ١عسووووووذه
ِاللعدووذٟنِ ،أً صوواأل أام وذن ّْاووَ ووّأ
ِحكموووووووٗ ٌِووووووواِِ ،ٚأً تكوووووووًّ أِ
اّالتووووَ أً ْ دووووّ امووووي أاووووذ ٚإلٓووووَ يف
ال٣اوووسِ ،أً ل وووا اللعشوووذٟه ِاللٓوووك اوووي
ٓيعوووَِْ ،عو و ( أووووَ إوسوووذً اسوووع ٓن
أً ْ وّه ّالجلوَ وّ
ِاّالطي بذحل
الآل و ْي ايوو٘ أ ض و ِأ(م و ِجووَِ ،أً
صكوون أاصووذ َ ِْووعأكن ٍووذ ِْ ١سوومن
اذ ذلعم أل أِ اللاّ ٖ اىااذ تشذِْ .ٚىصأَ
كْ ١طض  ً٣ ،اللطض ااِ الل  ،أِلَ
جىًّ ِ ُ واهِْ ،ااُّ أً ْىعصو ايو٘
ودسووَ اوووذ الاوووعاذ ِْوو ٌي ايووو٘ جّلعوووَ
ِقّٖ بجصٓعَ ِإ الألتَِْ ،دّأ ا ٗ اللىوذ
ذحملذ عوووٗ ايووو٘ حسوووي ال ذايوووٗ ِْ ١وووا
ليٍمّه اٍمذ ت ال(مو  ،أً تىعصو ايٓوَ،
ِأً ْصىع ال ري أْىمذ (ذً ِحٓاموذ حو ،
اع اي ْ م ِاي  ْ ١و م لٓكوًّ قواِٖ
ِاا اِٗ ،أً ْكًّ ال٣ا ألأ وَ ِألْاووَ،
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 ً٣ال٣ا ا ال ٓذٖ ِال اللل ذِ ٚألاذاوٗ
اللّجوووووّألِ ،ايٓوووووَ أً صدوووووغ لسوووووذوَ ً٣
الليسوووذً أٌووون ِأ اووو أاضوووذ ٚالجلسووووا،
ا ااه ا ْكَ إ ١أذ ْس ا بذحلَ
ِْ ٓووووَ بوووو ال سووووذِِ ٞال ٍذلوووو ِ ،ايوووو٘
الإلوسوووذً أً ْ مووو جذٌوووااله إلت وووذً اميوووَ
ِالإل وووو٢ص ٓووووَ ِلووووَْ ١ِ ،دّتووووَ -يف
اللّق ودسَ  -أً و ليمو جوزٚاله اوي
ِقعَ ِحٓذتَ.
ِْ(٠ووا الل ا و ٕ ،يف تكا٢تووَ ايوو٘
أً اللعسذان اوع اللىوذ لوٓس أللٓو او ،
وو ٌوووّ أللٓو و ايووو٘ جذحوووٗ الل و و ِاو و ٗ
اللصووا  ِ ،وووا اللىعوو ِ ،طٓوو الل ىصوو ..
ِْىصوون ال و  ٚووكً صووذد الللاذلووٗ ً٣ ،يف
الل مو او ذألٖ ِحٓوذِٖ ،اللعّقو اوي الل مو
ٌّ اللىٍذِْٗ ،اوي ال وري (-و ال وري -
ليم و  ٚأً م و اووذألاله قووذأل اله ايوو٘ الل م و ،
ِْل الل ا ٕ ،يف ىذْذ (عذ وَِ ،اضوذ
(وواريٖ ،وووذ ايمعوووَ ال ٓووذٖ اللالوووذ ايووو٘
الل إٔ ،اللّ ذ ٚذلّاوا ال و ص ايو٘ تد وا
آووّ الل و ال  ،اوواه اللك و  ،اسووذااٖ
اللضووو ٓ ِ ،يف تكا٢تووووَ ْووووااّ الل اوو و ٕ
ليمأذ عٗ اي٘ ال ال ق الل ذاٗ ،أْضذه.
ِ(ذتلىوووذ ْ ١وووكلّ جٍوووااله يف تضوووما
ا ذ١تَ أوذ ْطىٍٓوذ ِْواامٍذ اوي اللشوّالٌا
الل وٓٗ ِاللىلّْٗ ِاللرتال ٓٗ ،ب اله ِوا اله.
ِيف ال٣أل ِال ٓوووووووووووذٖ ْ ،كوووووووووووس
الل ا ٕ اذ ال عزوَ دال( توَ -ايو٘ اواٙ
حٓذتووَ ٢بووٗ ااذل ذتووَ ِالاووعىعذجذتَ -
اشووورياله وووكً ال٣أل ْ وووّه ايووو٘ الليدوووغ أِ١ه
ِاللدكو و ٖ ذوٓو وذهِ ،قوووا قووواه الليدوووغ ايووو٘
اللدكووو ٖ ٣ووووَ  ١اووولٓ إ اللع ووولري اوووي
118

اللدك ٖ ألًِ لدغ ا ٔ بو ال عوى ،
ِاللوولأرتِٕ ،اووذ ٛامذل ووٗ اللشوو ٣وٍوون
اىوووووّال وووووذليدغ ِاللدكووو و ِٖ ،اوووووذ أأل
اللسووجع ِالللوواْعِ ،مل ْووا ّ يف ال ذٌووا،
ِظ يف اًّ اللكع اللصود ٣ ،ووَ لدوغ
ألًِ ك ٖ.
ِْد و أل الل ا و ٕ أ(ا و اووي ا ذلووٗ يف
(عذ ووَ الل عٓووا ليأوواْ اووي اللص و ال ووا
اللكيمووعا ال و ِِ ٖٚال سوومّاٗ أِ ال ٓٛووٗ،
ِْ(٠ووووا أً الوعشووووذ اللكعووووذ بووووٍا ،أِ
ْشووٍا ت الج وذه يف ووا الِ٣اووذط ،سوول
اط ْوذ ال٣قمووذ ِال٣قىٓووٗ اللدضووذ ،ٗٓٛاللوويت
تعىذ س ١قعىذص ال شذٌاِ ،او قٗ ِقعوَ،
ِلكوووي ٌوو ال اللرتالجوووع  ْ ١ووواِ أً ْكوووًّ
ا حيٗ ا٠قعِٗ ،الل ّألٖ إ اللكعوذ تشولَ
الل ووووووّألٖ إ ال لٓوووو و الِ٣ن ..ألالآوووو وذه ،يف
الإلطوووذ دالتوووَ إ الل جوووّ ال أأل الل و و
ِبوووو و ٌن ِتوووووواال أقووووووّالان اللليٓطووووووٗ.
ِحكمٍوووون ال ووووّجزٖ ِ اوووولٍن اللسووووذح ٖ
لعصوين اوذ سوا اوي لطعىوذ ِو وّّه اوذ الاووّ
اوووووي لسوووووذوىذِ ،ووووووعجيص اوووووي ال ٣اوووووذٚ
اللدذحشووووٗ ،اللوووويت اي وو و كلسووووىٗ أبوووولذُ
اللكعوووذ ِالحملووو ْي ِال ووو ْ اِ ..صووو
الل ا ٕ اي تسي اللا  ٚ٢إ اىصٗ اللدي
ِاللا و ِال٣أل ِمتسووأٍن كاعذ ووَ ،ألًِ
أً .يكوووّال ا٢ٌ٠توووَْ ١ِ ،دّتوووٌَِ ،وووّ
ْعأوا اووي اللكعذ ووٗ ِاللكعو  ،أً ْشووري
إ لصووّص اللكع و الل و ْي قووذن اللشووذا
اي٘ لسذً أحاٌن
ِأطموووووووع ذلكعوووووووذ ٣قعىٓوووووووَ
كع

(يٍذ اي (عو غوريٕ

حتية لروح عبد الغين العطري

ِْسوووعط ظوووذٌ ٖ الاوووع جذن وووا
اللىذبوووٜا طلذاوووٗ وعوووذجٍن ِال الجوووَ قلو و
الِ٣الً اسعشووٍااله أً ا عوون أاوو٢ه اللشوو
يف اووّ ْٗ مل تالووع ألِالِْووىٍن يف حٓووذتٍن،
ا حٓيٍن.
طل
ِالل ا و ٕ ،بووذح أأل ىووذ اللضووذح
ِأل ووووووذ اووووووي اللضووووووأ  ،خيصووووووص يف
ٌمسوووووذ قيووو و ا ا وووووذ ١ل ٢عسوووووذاذ
ِاللا الٛو و ِْ يوووق ِحوووَ ال حوووٗ ِقيموووَ
اللدٓووذف ايوو٘ اوواأل اووي ال٣ااووذن اللشووذآٗ
ِال كذْوذ اللشو لٓٗ ال عّال وِْٗ ،شووري يف
أ(اوو و اووووي اّاووووع إ وووووّالأل اللوووولجٚ٢
ِقصصٍنْ .عىذِن الل ا ٕ يف أحوا أقسوذه
(عذ وووَ اللو و ٕ  ١تطو و ا ذلعىوووذ ٌو و ُ اوووي
ق الٚتووَ ،ال و أٖ اذاووذ ِاووذ ايٍٓووذ ِ كاوويّ
بووودٓ اوووذح  ْ ١عصو و  ،اوووي ٢لوووَ،
ال وواْ اووي مجووذن ال وو أٖ ِأوّ عٍووذ ،وو
وووووووا الجلّالووووووو
ت ووووووواالُ لٓعاوووووو ض إ
ال١قعصووذألْٗ ِال١جعمذآووٗ يف حلذتٍووذِ ،يف
حٓذتٍذ اللزِجٓٗ ذبٗ ِلكىَ خييوص -
يف اللىٍذْوٗ  -أً ال و أٖ ،غون (و بوؤ،ٚ
صذوووووٗ اللوووواوٓذ ِاوو و مجذاووووذِ ،لٌّ١ووووذ
لكذو اللاوٓذ ظ٢اذه ِ(آ وٗ كو امو
ٓووا ِاعووٓن وووو (مووذ ْ ووّن ١اووذ تا وووو
أاذاَ ال و أِٖ ،ال و أٖ وصو الجملعموع ،و
الجملعمووووع (يووووَ٣ .وٍووووذ ٌوووؤ اللوووويت ت وووؤ
ال٣جٓووذنِ ،تىشوو ٝالل ووّنِ ،ت اوؤ ألاووذٛن
الإلوسوووووذً ِال ضوووووذ ٖ ،وووووذ أٖ ال٣ه ولوووووع
ال ىووذًِ ،ال ٣و ب و ٓ ٗ الل و ِ ِال لٓلووٗ
اسووو ال ٓوووذٖ ِاللزِجوووٗ بووو ْكٗ الل مووو
ِال ١ىٗ اا اللّجّأل.

ِيف اّالاووع بووع٘ اووي (عذ ووَ ْس و أل
أألْلىوووذ الل او و ٕ د( ْذتوووَ اوووع ال ّاوووٓ ذ
حممووا الووا اللٌّووذ ِغووريُ اووي اللكلووذ ،
ِْل يف ىذْذٌذ اذ ْع يق أجيعَٓ اللصولذ
ِاللاوٓذ.
ِ مووووع الل اووو ٕ ،يف أحووووا أقسووووذه
(عذ ووووَ أل ووووذ ٓس ِلسوووو ذ اوووواألاله اوووووي
ال ذ ١اي اللىدذض ِال ىوذ ا ِالٓوا ال وذن
ِالاووٓذألُِ ،مووّه اللدووي ِالل بووّٖ( .مووذ ١
ْىس٘ أً ْكعو  ،اوي جت عوَ ،اوي اٍىوٗ
ال عذا و  /اللصووأذ ٗ ٌِووّ ،يف (وواري اووي
وداذتَ ْ ،أ أل ِاذه يف ال١أل ال١جعمذأ
ِاللعّجٓووَ ال٢ ٣قوؤ (ض و ِ ٖ الحملذ عووٗ
ايوو٘ اللشووج ٖ ٌِجوو اللعووا ا ِال وو ص
اي٘ اللصأٗ ِالللٓ...ٜٗ
ِْ(٠ووا الل ا و ٕ ،يف جّالو و بووع٘
اي (عذ َ ،اي٘ ال تلذطَ ذلّطي ِالوعمذٛوَ
إلَِٓ ،ال٣حو٢ه اللشوٓاذوٓٗ أطذأل توَ و
أً جت يوٍذ أح٢اوذه يذوٓووٗ لىووذ ٚاللووّطي،
ِالب ٢اذ و الُ وذقصذه ذلعكعو ِاللع وذًِ
اوع الآل و ْي اوي أجو تواال إ إٔ و وص أِ
ي .
ِيف حماذتَ اللصوطريٖ ،اللويت الأل جٍوذ
ال ٠ل ا اىّالً أٌ ٖ اي ( حاْ وٗ
ْ ووّن الغ و اووذ يف الإلوسووذً الاع ووذألُ ووكً
( اي لٓس اي٘ أَْ ا.ٝ
البخالء ...بني اجلاحظ والعطري
ّْآو وذه ت و و م ال اوووذ ع ذل اْوووا اوووي
اللكعو و ال جعيدوووِٗ ،تاذل ىوووذ ألِ اللىشووو
ووذلكا ٖ اللكووذ ٖ اووي الل ىووذِْي ،اعىّاووٗ
ال ّاوووووووّاذ ِال٣غووووو و الف ِالٌ٣ووووووواالم،
ِْلأ الل وذ  ٞاوي اوذلعَ ِالعطوذُ اومي
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ٌوو و ال اللووووز ن اووووي اللىعذجووووذ ال ِاووووٗ،
تسووعّقدَ ووا الل ىووذِْيِ ،توواري الاووعط ال َ
اىووذِْيِ ،تاٌشووَ اىووذِْي أ و ْ ..ٙيد و
الٌعمذاوووَ الاووون ال ٠لووو ِ ،ادوووزُ غلعووووَ
١قعىذ( ٚعذ ج َ اّاّاَ أِ اىّالووَ...
ِيف حذ ، ١أ ذاذ وذأل ٖ ْع وذطع الٌعمذاوَ
اوووع الاووون ال ٠لو و ِالل ىوووّالً ال مٓوووز اللو و ٕ
أطي َ اي٘ (عذ َِ ..ل ٌو ُ ال ذلوٗ ٌؤ
اللوويت تىالوووق ايوو٘ (عوووذ ال٣اووعذد الوووا
اللط و الل اوو ٕ ،الل و ٕ الاوو الل وو ال- ٚ
ايووووو٘ ال وووووع٢م أٌوووووّالوٍن ِاشوووووذ ٍن -
كعذ َ اللشذٛق خب ٚ٢ا ذبو ًِِ .اللو ٕ
ِظو و ووووو اوووي ٢لوووَ وو وو جت عوووَ ال عمٓوووزٖ
ِ تووَ ال عدوو ألٖ ووكت٘ (عذ ووذه ْضوون ووا
أل عٓووَ مّاووٗ اووي ال كذْووذ ِالل صووص
ِال شذٌاال  ،اللويت اكسو  ،شوك أِ
آ  ،أحاال ذه ِالق ٓوٗ اذبوٍذ ،أِ اذْشوٍذ
َ وك الأل،
أألْلىذ اللكلري أِ تىذٌ إ
كاوويّ َ الحمللوو ِقيموووَ اللسوووٓذن أً ْلاٍوووذ
قوو و ال ُٚلرتاوووون ايوووو٘ بوووودذٌٍن الللسوووومٗ،
ال شوووووّ ٗ أحٓذوووو وذه شووووؤ ٚاوووووي اللسوووووج ْٗ
ِاللعٍكن ِال١اعط ال ...
إً خبوو ٚ٢ا ذبوو ًِْ ،وو ( وذ -
(موووذ ْ وووّن اللىذبو و  -ألال الللشوووذ- ٛ
وووذللج ٚ٢اللوو ْي ِ ٙالجلوووذحغ أ لوووذ ٌن.
ِاوووج اوووىٍنِ ،تٍكووون ٍووون يف (عذ وووَ
ال ذلا ..و ف بوذٛق او م اوي الل او ٕ
ِاوو و م ووووَ اوو و (ووووذً ْ ووووا ال٣اووووّالض
اللسووّ ْٗ ،وو ال٣اووّالض الل ٓووْٗ ،وواٖ
اللصووولذ ِ يوووٗ اللووواوٓذ ايووو٘ اوووا ٙاوووىا
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طّْيووٗ الاووع ال أق٢ا وذه ِأ و أ أ و ،ٙ
كذووووو و (يعووووووذ ال الووووووّاعا ،اووووووّ٢ٛه
ِاعىدسذه لي اْا اوي ال٣قو٢ه اللويت وذ اوذ
أ ٌووووذ ِحضووووّ ٌذ ِ صوووومعٍذ يف ال ٓووووذٖ
اللا ذ ٗ...
يف قصعَ «اللدٓيسّم الللجٓو » ْ اون
لىذ الل ا ٕ بّ ٖ (ذ ْكذتريْوٗ غذْوٗ يف
اللاقووٗ ِالل ِاووٗ ِالإلت ووذً اووي إوسووذً ال عيوو٘
أ و ف الللج و ْ ١ِ ،دّتووَ أً صوواأل ،اووي
٢ن الل صٗ ،حَٓ الل ٕ ألل اىَ ِال ٍ٘
الل ٕ (ذً ْ تذألُِْ ...ص يف قصعَ «أ وّ
إ و الٌٓن اللووا ذ » ي و ِالووذ ال اىع ووذٖ،
ٌ ال الللجٓ الل ٕ ْى و ايو٘ لسوذوَ قّلوَ،
اىااذ ْايلًّ اىوَ أً ْعوزِ ٌو ت ْواًِ
أً تووؤ ذلوووا إ ( اووؤ ،إً أاوووّاللٔ
ت٠وس ِحاتِٔ ..خيعن الل ا ٕ ،سوج ْعَ
الل٢داٗ  ١و أً .وا ْواُ اوي وّض و
ٌووّ . ١وواوذ أ ووااله إ ١اووي او  ،اووي أج و
الل ووووولا أسووو و ِْ ...شووووواإ ،ازْوووووزٕ
الل ذ  ،ٞيف اللكعذ الل اْا اوي الل صوص
ِال كذْووووذ خبوو و ذلّ ال ووووٗ ،أ ووووّ حووووذ
اللاووذ ،ٔٛأه حسووي اللشووأذألٖ .اللا و ِٖ اللوويت
ٌلاو و ايوووٍٓن( ،موووذن خبٓو و ال٣أل وووذ،ٚ
ِغريٌذ...
ِوعّق اع الل او ٕ يف قصوعا ،و
قصص ٣ألْو (ولري ٌوّ تّ ٓوق ال كوٓن
البووووعٍ ذللجوو و  ،وو و (ووووذً ْدجوو و أوووووَ
( ل ...
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قاٍ ايضاا٥ل ثا ل يًزناٛب َراعاز ٠ف تاؾًها٘ ٖٝاا ايا لد ياٝط يال ٟصا٣ٛ
َك ل ٚاتلد
ابهضُت بؿزحٚ ،قل حملت بطزف عٝل إٔ املك ل ايؿارؽ ايذ ٟأعار إيٜ ٘ٝكع إىل
جاْب ؾهاًَٝ ٠ح ١ايٛج٘د ع زٖا ٜهٗلٍ عً ٢نهؿٗٝاٚ ،ميهل َضرتصالً ته ٢ردؾٗٝاد
قًاات ف ْؿضاا ٞرؾٝكاا ١يطٝؿاا ،١نؿااـ عاال عٓاااٖ ٤ااذ ٙايزتًااٚ ،١ا ْ ااَُٗ ٢ااا
ٜهٔ حتٌُ ف داخًٗا صحزٖا اخلاا اياذ ٟيؿاٝه با٘ عًاَ ٢أ يكابًا٘ ،أً ٚاط
إىل جاْر٘د
احنٓٝات ٚأْاا أدخااٌ اةاؾًا ١اي ااػأ ،٠اِ أوااؿت باٝل ٚبااٝلٚ ،أْاا أسّ عااؿ
حماٚالً إٔ أخؿ ٞابهضاَ املانزٚ ٠صزٚرَ ٟاساٍ اةظ ٜكـ إىل جاْرو ٜا رجٌ،
ٚاةٝا ٠ي ٛقضتَ ،اسايات يٗاب عًٝاو با تا ٚنخاز بٓضااَ ِ٥طاُد ١ب طاز اياٛرد
ٚطٛٝب٘د
ن اْاات ابهضاااَ ١ايؿهاااٚ ٠صااع ايهاا ،ٕٛاصااهكرًهل بٗااا قاً٥ااٖٚ ١اا ٞاال ٜاالٖا
يه اؾحل أٖالً دد أٖالً أصهاذ دد َ ادؾ ١را ١ ٥إٔ ْه َ ٕٛاً يضاع ١أ ٚأن زد
صاازرمل مل اااؾحهٗاٚ ،قاال أتضضاات أْاال قاال قطؿاات ٚرداً ْاالٜاً ت ا الَضاات
ٜلٖاٚ ،أؾزتل نالَٗاا اياذ ٟخازذ عاذب ًا نُاا ٤سالٍ َأ با ياؿ َأ ايًليال،
يأًَهُٗا يًحظامل َع إطاليٚ ١جٗٗا ايرٗ ٞامل ح ٕٛمباا ٤انٓاٛب ٚخطازي٘ ،ٚضا٘،
ِ عزدمل بؿهز ٟتا٥زًا بأَزٖااد َأ يهاٚ ،ٕٛنٝاـ عازؾهلٚ ،أْاا ه أعزؾٗاا،
ٚه أيذنز أْل رأٜهٗا طٛاٍ تٝايٞ؟
قط ت عً ّٞعزٚدٚ ٟنأْٗا أدرنت َا  ٜهُاٌ ف داخًا ٞتا قايات أْاا أَاٌ
ايظٛاٖز ،٠يلٜكهو عً ٢ايؿٝضرٛىد أيابع ْغاطايو ٚنٌ َا يؿ ً٘د
* قاص من سورية.
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ال ٚصٗالً ،يغزؾت بو نْضا عًا ٢أرا ايٛاقاع بال ًال َأ ذياو اي ااه
قًت أٖ ً
االؾرتاوٞد
ع زمل إٔ طاق ١قل ؾهحت يًحٛار بٓٓٝااٖٚ ،اا أْاا أي ازف إىل اإٗاا إوااؾ ١إىل
ُ ٓاٚ ،اي أتضضت بٗاا ياشداد يه ارك أن از َهاْا١
اي الق" ١ايؿٝضرٛن "١ٝاي
خالٍ ايلقا٥ل ا ٚىل يًكآ٥ا ايذ ٟتلث َٔ د ٕٚنطٝط َضرلٚ ،خاي ١ت عًُت
أْٗا سَ ١ًٝف اي ٌُ ي لٜك ٞاةُ ِٝحمُل ،ذياو ٕ تال ٞ ٜعٓا٘ قال ٜؿاهك أَااَٞ
ايها أ َأ ا باٛاب ايا حنهااذ تا ْه اَاٌ َاع املازأ ٠إىل ؾاو طالإٗاا َٚ ،زؾا١
أصزارٖا اخلؿ ١ٝدد
ؾحأ ٠واعت ايضهزٚ ،٠جا٤مل ايؿهز ٠نُا ٜكٛيٚ ،ٕٛؾحأ ٠يردزمل ؾازت
 ٞإٔ أدؾااع أجااز ٠رنااٛب اةاؾًاا ١عاأ
ٚذٖراات ٖرااا ث َٓ ٤ااٛرًا تاا يااذنزمل إٔ عًاا ّ
عد  ،أَ ٚك ل ،ٜٔؾاي ادٚ ٠اي زف يكهطٝإ إٔ ٜلؾع ايزجٌ ٚيٝط املزأ ،٠يهٔ
ذيو ه ٜهٔ ممهٓ ًا ٚنٌ َا ٖاَٛ ٛجاٛد زاٛسيٖ ٞا ٛأياـ ياأ ٠ؾكاطٚ ،ا ياـ ال
يهؿٞد
نإ ٜٓك ل َا ٥يأ ٠ؾكط ن ٞأ ِ ا َزد ن ٙنِ ٖ ٛنارأ ٖاذا املرًاؼ،
َا أرٚعَ٘ٚ ،ا أمجٌ يًو ايٛرق ١ي ٛأْل رأٜهٗا ف حمؿظ راقل ٠إىل جاْب قزٜرهٗاا
َٔ ؾ ١٦ا يـ يأ ،٠ةظهٗا صأَلٖا بهٌ ؾدز حن ٛايضا٥لٚ ،صأحتٌُ عٓل ايٓشٍٚ
َغ ٞيًو املضاؾ ١ايط ١ًٜٛيٌ إىل احملاصبٚ ،أقره َٓ٘ راييب ٚأنًص َأ ذياو
اإلتزاذ ايذ ٟيًرضل ٚه أعل أصهطٝع َٓ٘ ؾهاناًد
صٝطز عً ٢رٚت ٞتشٕ عُٝل ،ؾُا ثلث يزجٌ َ ً ٞأَط ٢عُز ٙف ايههب
ٚايكزاٜ ٠٤الع ٛياذيوٚ ،نأْا٘ ٜطازب ف ٖغاٜٚ ِٝؿًاك ف ًَاك َأ د ٕٚإٔ ٜٓرات َاا
ٜرذرٙد
وااازبت أااصاااً بأصاالاظ ،حمااااٚالً إٔ أصاااٝطز بأتااااد ٞ ٜعًاااَ ٢ااأ
جبٛارٟد

ًاااط

قًت خماطر ًا ْؿضَ ٞاياو ٜاا رجاٌ؟ ملااذا يهاص ايك اٚ ،١يضاه ظُٗا إىل ٖاذٙ
ايلرج١؟ ال جلٜل ف ا َز ،ؾأْت يضأ ف املل ١ٜٓغايراً َٔ دْ ٕٚكٛدد
اا انلٜل ؾٝا٘ إٔ ؾهاا ٠عذبا ١احملٝاا
ايه أد

ًاط إىل جاْراود حترتَاوٚ ،ي ازف عٓاو

اا ٚب لَ ٜٔع ٖذ ٙايٛرط١د َا اةٌ بزأٜو؟
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اا اةٌ ٖهذاد
ٚٚجاالمل ْؿضاا ٞآ ْٛااً َ ااٌ عااادي ،ٞأْٗاا ٞياازاع ًا ٚياازدداً نااإ ميهاأ إٔ
ٜضهُز أن ز َٔ يًو امللٚ ،٠ذيو ت أخزجت ا يـ يأ ٠اي أًَهٗاٚ ،أعطٝهٗا
يًزانااب ايااذ ٟأَاااَ ،ٞيٛٝيااًٗا باالٚر ٙإىل ايضااا٥لٚ ،أْااا أقااٖ ٍٛااذ ٙعاالٚ ،عاأ
اآلْض َٔ ١ؾطًود
اصهلار حنٚ ٟٛقاٍ نأْ٘ حت ٍٛيٓا٥ب عٔ ايضا٥ل ٖذ ٙال يهؿٞد
أطًكت ابهضاَ ١يؿزاٚ ٤باٖهاٚ ١قًات يًُاالى انايضا ١إىل جااْيب أنًُا ٞيا٘
املرًؼ ٜا نْض ١أٌَد
تاٚيت إٔ ي ٝل املرًؼ يهلؾع عل ٚعٓٗا ،يهٓل رؾطات ذياو قط ٝا ًا ٚأقضاُت
بأغًظ اإلميإ بإٔ ذيو ئ ثلث ِ ،رتت أعٝل عًٗٝا تها ٜاي أرٜٗٚا غًب
ا يلقاَٜٝٛ ٤اًَٚ ،ؿادٖا أْل اريلٜت بٓطًْٛاً أ ٚقُ ٝااً جلٜالاً ْٚضاٝت ايٓكاٛد ف
أتل جٛٝب َالبض ٞايكلمي١د
ٖشمل بزأصٗا َٛاؾك ١عًا ٢يالم ق ا َ ،أ د ٕٚإٔ أنُاٌ اا إٔ أيالقاٞ٥
 ٜزؾٖ ٕٛذا ا َزٚ ،يذيو ٜرادر َٔ أتل ٘ َِٓٗ إىل إعطااَ ٞ٥رًػااً ياػأاً أعاٛد با٘
إىل ايرٝتد
تا ْشيٓااا ف حمطهٓااا ا خااأ ،٠أعااارمل أَااٌ بٝاالٖا يضااٝار ٠أجاازٚ ٠طًراات َاأ
صا٥كٗا إٔ ٜٛيًٓا إىل املهإ ايذ ٟأقره َٓ٘ راييب ب ل إٔ أعطها٘ املرًاؼ املطًاٛب،
تٝث أيزمل عًَ ٢زاؾك يًهأنل إٔ يلْ ٟكٛد َٔ أجٌ رتً ١اي ٛدَٜٗٛ ،٠ا دعهل
إىل َٓش ا ٚيهٓل اعهذرمل أعل اعهذار بضارب واٝل ايٛقات ،يهٓٗاا اي اًت عال٠
َاازامل يهطُاا ٔ٦أْاال قاال رج اات بايضااالَٚ ،١ؾُٝااا ب اال حتاال ٓا عااص ا ااايـ َاازامل
َٚزاملٚ ،نٓات ف ناٌ َاز ٠أقا ٍٛف ْٗاٜا ١تالٓ ٜا ناِ أْات طٝراٚ ،١نزمياٜ ١اا
أٌَد
ذامل َز ٠اعرتؾات يا ٞبأْٗاا ي ازف تهااَ ٜاع ايؿكاز ٚايٓكاٛدٚ ،أْال رجاٌ ال
 ٜاازف ايكاازب درب ااً إىل جٛٝباا٘د ااِ أواااؾت قاً٥اا ١نأْٗااا يٗاا ٕٛا َااز عً ا ّٞعااادٟ
أصهاذ ،نٌ نهاب صٛرٖ ١ٜهذاد
َٜٗٛ َٔٚا أق ٍٛف صزَ ٟا أرٚع يًو املازأَٚ ،٠اا أمجاٌ ايٛقات اياذ ٟقطآٝاٙ
َ اًد
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بّيت ِطل علٖ حدِقٕ
مل ِعغغػله يغغملك ك مغغقى ،غغو ناغغلت مقوهغغقط ِثن أغغُى مّغغٌ َى ى ِصغغث ثأُك
بثفقصغغّل كوثهغغسٍت ِثُكمغغدَى عهغغد كو غغاقات َ عهغغد ك صغغق٘ت م لغغُى ،أً غ أ غغٕ
ح َبأض كوأ غقٙرت َللصغُىت مّلثً غُى مغل ،غق ،أًغ مأغٕ َكحغدٔت خغ
َ،عرَبق ٍ
ِػق رَنًق َمأنً علٖ ُ،عد عقجل ،ع بُّتً !
َومغغْ أ نغغأٗ بهفصغغْ عغغو شغغلُ يغغاأ٘ كوغغسَكرت نغغق ،دلغغً ت غغل َ غغر ت
َمأنْ علٖ ُ،عد ،ع ع لْت نطع كذتدِقٕ ،و َهلق إىل آ ريقت مْ َمر ٚ،ثني
َمخصني ،غاك،ت ي غق كوفغقرهل كهلهدشغْ ول صغقمٕ بغني بغّيت َكوأ غلت َأ ظغأر نغْ
حدِقٕ.
يملٍ ك رٔت مقنج متطر..
َك طر مقى مدّفق،ت إىل كودرجٕ كويت ِ أب مًّق ك عْ كوعقرع َى ،علغٕ
،ثّهٕت تققَم كهلُك٘ َت د ك طغر عغو حق،لغًقت وغملوق تُنأغج ى تمغُى كذتدِقغٕ نغد
مرغج متق،ق، ،و رَك يق كومدريِو.
مهج كواّج نر ح ن ف صفحٕ ،و ظأقر بُل إِلُكرت تُنفج عهد نُوٌ:
"زيرٔ وّقوْ كو ّف عهد ظفيت كوربهل
عهد عثإ ك طر حّذ تضحق كوسيرٔ َتامْ
بّه ق حتثفعني بعحُة واوأٍ ّ،ثٍٕ"..
رّ،ج كوق ّدٔ جقناق .،مثحج كذتقشغُةت َركجأغج صغفحيت علغٖ ُ،نغع كوفغّض
بغغُ ت خ غ غلثًغغقت مًغغْ تعغغأرنْ بغغقوثمركر َك لغغلت َنغغررح ى غغر إىل كوعغغرمٕت
ما ح .مل ِمو ك طر ند تُنفت َصُح ك طغرت عهغد،ق ِهقغر كحشغطل َكوعغرمقح
َ رض كوعغغقرع ِ غغدر نػ غغٕ قصغغٕت ،قطُعغغٕ ُ،شغغّقّٕ ّثًغغق كح ِغغُم،" :قطُعغغٕ
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كإلذتغغقا"ت حنًغغق تغغملمرنْ برجغغلات ِطغغرهل كواغغقة َأ ِثُنغغف .عغغدح إىل تصغغنّ ح
عهدٓت أج ،أسَمٕ جسكٙرِٕ حمل د رَكى عهُكنًقُ، :شّقٖ ،ع ك طرت ملته إىل
ك طر نػ ثٌ كرتقودٔ..
مقى صُح ك طغر ِغد ل إىل غغرميت ك ػلقغٕت مّثغع ٖ ،غع عغسو ست غد رَكىت
َ تغغع ٖ نغغق  ،أً غغق .مغغق طر صغغدِقْت َم غغق تأل غغُىت يهغغق شغغركر مغغدرئ بغغني
كحصدنق٘ت وملوق نلج وٌ:
غغ آٍت ِق ،طرَ ..عد غقٙإ .مل تأح ّلٕ كوعثق٘!
ضحق ك طرت نقل شق رك:،
غغ َعد حق،ل .يل أج بق،ر ٔ حق،ل تأتْ واٗ ،و ماًق؟!
نًضغغج ،غغو ،مغغقنْ إىل كوهقمغغملٔت ر ِغغج ك طغغر ِثاقعغغدت ِقًقغغٌت ِغغثػري صغغُتٌ
كوأق ٓت نق ِثٌ:
غغ بقهلل علّق ك ع .تأقل...
َنلج وٌ:
غغ رِد ى عرو كوثفقصّل عهًق .يّق ربنْ .نغل بعغرمق .يغل يغْ حق،غل؟ ،غو
نقل وق إنًق حق،ل؟!
صب ك طر ُّط ،ق ٌٙعلٖ كوسجق  .ترك،غٖ صغُتٌت صغقر ِعغاٌ ،أسَمغٕ مدغر
شحرك، ،و بدكِٕ يطلٌت مأنٌ ِرِد ى ِص أه جُير كذتمقِٕ .نقل ك طر:
غغ َعد حق،ل بقوعًر كوركبع .ياج إىل كوطاّب مدر ،و ،رٔت ربيغق كوطاّغب
ى علًّق ى متعْ .ك عْ ضرَرٓ ولحق،ل!
نق أثٌ:
غغ عرو .يْ ك ٙق ،حتب ك عْ.
مل ًِث مبق نلثٌ .ظل ممغْ "مُعغد مل تأغد دَعغديت كوغيت تأرمًغق .تػغريح .نغج
تعو ن ًق غقبج عهق ظثق ً٘ َكحدك .،أت ،هغمل ظغثقِ٘و مل تغأح .نصغّج آ غر ،غرٔ جغق٘ح
مًّغغقت مقنغغج حسِهغغٕ ،صغغثأنلٕ ،عغغػُوٕ ،مبثقعاًغغقً،َُِ .غغق غصغغلق كوعغغثق٘ عغغرض
كوطرِقت َ نج متعْ ظقر ك،ت تر ،قق ع ،و ن ّدٔ إِلُكر .متعغْت َأ تأغرو ِغو
متضْ .مهج تفمر بمل ٕ نقشّٕ نقوثًق وق علٖ كهلقتفت َمل تأقتاًق".
تركجع صُح ك طر.
تغغرك٘ح وغغْ َعغغد بدُبًغغق كوصغغمرٓت كوغغملٓ زِهثغغٌ كوغغُرَ ت مقنغغج تعغغاٌ وأاغغٕ
كظغغاِثًق أبغغهيت ناغغل ز،غغو ُِغغلت مهغغج حغغد ،طغغقركح َرَبغغق .نلغغج "شأظغغآ
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أبهيت وأإ" .كظاِج َكحدٔ .عناه خُبًق كوصمرٓ ك سِو بقوُرَ  .خُة َعد ِعغاٌ
وق كودُةت مقنق خُبني نّقنيت جأ نْ ظأر ى دَعديت وأإ ع رٓت مضحمج!
رجغغج إىل كوعغغرمٕت َمقنغغج متطغغر َمتطغغر ..كنثاًغغج إىل نغغه ضغغحمج ،غغو
جدِدت م ه ظغقيد ،صغرحّٕ ،ضغحمٕت مثُنفغج عغو كوضغحق .ممغرح" :رمبغق
ِأثقد ،و ِركنْ ضحق حتج ك طر نه زتهُى".
زممج ظفيتت َعق كوأاُط إىل َجًْ َكذتدِقٕ ،ق ْ،مقرغٕ ،و كوهقط.
منأٔت ترك٘ح وْ َعد مًّقت مل تمو كذتدِقٕ يْ نفصًق كويت ،للج ،و كوهعغر
إوًّق َإىل كوهقط كوملِو ِرتق َنًق وّثهغقَوُك كوطأغقم .نقغج كوهعغر جّغد،ك ،غو مغُهل .مل
نغل ومغ إى بغغّيت ِطغل علغغٖ كذتدِقغٕ .مقنغغج ظغنقر كحمقشغغّق ،ػصغُوٕ بغغق طرت
َمقى كوصرَ ِ ثطغقَل ،هًغق مّمغق ِ غل إىل ظغرميت .كومركشغْ مقنغج مقرغغٕ
كذتدِقغَٕ .كحركجغغّل تغغرَا َتأغغُ مغغأى ِغد ك طغغر حترمًغغقت َمغغقى كوأعغغب ،سيغغُك،
بُكبل ك طر كوملٓ صقبٌ "يْ َعد".
ِق إهلْ..
مغغقى بطهًغغق ،هفُ غق،ت ِأغغه نًغغق حق،غغل مأ غ ،ت متعغغْ ،غغع زَجًغغقت َكذتدِقغغٕ
كوفقرغٕت كبثًنج بسكٙرًِق كدت ّلني .كرتفع صُتْ:
غغ ِق كهللت يملٍ َعد بعح ًق َذت ًق!
َحقمّج نفصَْ" :عد حق،ل عو حق َحقّق".
تػريح ،عّٕ َعد .يملٍ ك رٔ أ متعْ مػسكوٕ .متعغْ ماطغٕ ،لغج ،غو كوأغُمت
،غغق زَجًغغق ممغغقى عغغْ إىل جقناًغغق َى ى ِأاغغأ بغغق طر كوغغملٓ بلغغل خّقبغغٌت مغغقى
لقرًِق ،عّثًقت حثٖ ختقوٌ ظلًق..
مقنق َحّدِو كذتدِقٕت َمهج َحدٓ علغٖ كوعغرمٕت أغج صغُح ك طغر
ِضحقت مػ ستٌ:
غغ "،أق حق".
مل ِاقل مبق نلجت ظل ِهقر كحشطل ك اك، ّٕ،ق ْ،وّ هع ،أسَمٕ ق ٔت َظل
ِرظق دَعديت َزَجًق وريش وُحٕ نق رٔ..
مغغملوق ظغغل ك طغغر ِرظغغقه مبغغق٘ مدّغغف حثغغٖ غرنغغج مّغغٌت َمغغقى ِضغغحقت
َِصأوه:
غغ يل صدنج ى دَعديت حق،ل؟!
غ ضج عّهت َتملمرح وأإ كبهيت َخُة َعدت مضحمج.
مل نل وم إى ك طر صدِقْت َبّيت ِطل علٖ كذتدِقٕ؟!
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يف اجتٌاع طازئ عقدٖ اهلتّاب ٗاملؤهفْ٘ يف ضاعً ٞتأخسً ٝنّ اهوٚنىو ٗاهِناع
ُٚاَو ذهم هٚتدازض٘ا فٌٚا ب ٍِٔٚأٗضاعٍٔ ًٗا ضٚؤٗي إهٚنٕ ًرينمٍٓو ب ند أْ ُصهن٘ا
عّ زف٘ف امللتبن ٞخوطن ٞيف ذلاٗهنً ٞنٍِٔ اناذ اهقنسازاحت اهن ،بٌنٍٔٚو ب ند أْ
تِننآ ٟإم ًطنناً ٍٔو بننأْ نناعبٍٔ نند عسضننٍٔ هوبٚننك عونن ٟأ ن اب امللتبنناحت
ٗكرهم عو ٟاهر ٙ ّٙسضْ٘ اهلتب عو ٟز ٚف ض٘ز اهتلٚن ٞاهطنوٌٚاُ ٞٚيف أعند
غ٘ازع دًػقو إذ كاْ اهسفض ًّ بى اجلٌٚك هوػسا١و ٗكاْ اهطنبب يف ذهنم أُنٕ
مل  ٙد ِٓان ًّ ٔٙتٍ باهلتب اه٘ز ٞٚو ض٘أًِ ١ا اهسٗاٙاحت أٗ كتب اهرتاث اه سبٛ
اهقدٍٙو كطوطو ٞكتنابٛو ٗا نسأو ٗاالن،يو ٗاتن،حت اهفقافٚن ٞاه سبٚنٞو بنى ناز
ا ٓتٌنناَ ًِريننباً عونن ٟكتننب اجبننسا و ٗفننّ اهتننبذو ٗدلنن،حت اجشٙننا ١اهننٔٙ ،ننتٍ بٔننا
اجلِطاْ.
ٗهرهمو ٗأًاَ إحلاح أٗ دٖ ٗشٗجتٕ اه ،كاُت تقن٘ي هنٕ ًنسدد ٝعونً ٟطناً ٕ
بنن ٍٔ ٚبقننٟو خنن،تو ننسأتٍٔ كوننٍٔو ٗمل  ٙنند هننم عاجنن ٞبٔننٍ ٗ .حلاجتننٕ املادٙننٞ
اهػدٙد ٝيف ٓرٖ اجٙاَو سز اهِنصٗي عِند زتبنتٍٔٗ .كاُنت امللتبنً ٞنك ٠باهلتنب
اهفقاف ٞٚاملِ٘ع ٞاه ،مج ٔا عوً ٟد ٠ضِ٘احت ط٘ٙونٞو ٗاهن ،كناْ ٙفناخس بٔنا ُفطنٕ
أًننناَ أ ننند اٗ .ٕ٢عِننندًا ج٘بنننٕ ب ننندَ بننن٘ي أعننند هػنننسأ٢ا ٗخا نننً ٞنننّ أ ن ن اب
امللتبناحتو أ ندَ عونن ٟلنى اهلتننب إم اهػنازع ٗٗضن ٔا عون ٟاهس ننٚف أًناَ بٚتننٕ
ًستٌاًو ٗذلققاً برهم زتباحت أضستٕو ٗ از بني اهفٗ ِٞٚاجخس ٠خيتوظ اهِظس إهٔٚا
ًننّ خوننف شجننا اهِافننرٙٗ ٝسا بٔنناو ٗكنناْ اهننب ض ًننّ املننازٝو ٙسضننٍ عونن ٟغننفتٕٚ
ابتطاً ٞتٔلٌ ٞٚغاًتٞو ٗاهنب ض اخخنس ٙغٌغنٍ يف ت وٚقناحت ًبٌٔنٗ ٞتنم ًطنٌ٘ع.ٞ
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كنناْ ِّّنن ٛاهننِفظ أْ ٙقننف أعنند ًنناو هٚأخننر أعنند اهلتننبو أٗ إعنند ٠اتنن،حت
امل سٗضٞو أٗ أْ ٙقوّب ف احت الا ًّ باب اهفض٘يٗ .أخماًو ٗ نف بنا٢ك ًتحنّ٘ي ًنّ
اهنننرٙ ّٙػنننرتْٗ اجتنننسامي اهقدّنننً ٞنننّ اهبٚننن٘حتو عننناً ً،عوننن ٟكتفنننٕ كٚطنناً ًنننّ
اخلٚؼ(اجلِفٚص)و ثٍ اسلِ ٟجبطٌٕ عو ٟاجزمي ٗبدأ بت ب ٞ٣اهلتب ٗات،حت يف
اهلننٚظو ًننا دفننك فضنن٘ي أعنند املنناز ٝهطننؤاهٕ ًنناذا ضننت ٌى بلننى ٓننرٖ اهلتننب
ٗات،حت؟!و ٗدْٗ أْ ٙوتفت إم اهطا٢ى ٗٙنداٖ ًٌِٔلتناْ بت ب٣ن ٞاهلنٚظ باهلتنب
ٗات،حتو ٗمتتٍ ًنّ بنني غنفت ٕٚضنأبٔ ٚا إم بنا ٛ ٢اهنرز ٝاملطنو٘ ٞو ٗكنرهم إم
با( ٛ ٢اهرتًظ)و أًا ات،حت ٗاجلساٙد فإم عٌاي اهدٓاْ هفسغٔا عو ٟاجزمي أثِا١
ٚأًٍ ب ٌو ٞٚدٓاْ اهب٘ٚحت.
ٗبدأ أُنني اهلتنب ٙتريناعد برينٌت ٗٓن ٛتِظنس إم اهِناع أثِناً ١نسٗزٍٓ بٔناو
دْٗ أْ  ٙمٗٓا أ ٞٙاهتفات .ٞطفسحت اهدً٘ع ًّ عٚنْ٘ اهلتنبو فب فنسحت ع ٓنا اهنرٜ
أخر ِٙطاح ف٘ق احلسٗف اه ،اُتٌطت ً املٔاو ٗاختوتت هد ٕٙاجً٘ز.
خس اجطفاي ًّ املدازعو ٗ ازٗا ٙؤْ٘ بب فس ٝاهلتنب ٗتقاذفٔنا فٌٚنا بٚنٍِٔ
بأٙدٗ ٍٔٙأزجؤٍ كأٍُٔ ٙو بنْ٘ كنس ٝاهقندَو ٗٙتنأملو عِندًا مسنك بأذُٚنٕ ٗغنآد
ب  ِٕٚٚأعد اجطفاي ٙقرف شً ً،ٚهٕ بلتناب (دعنا ١اهلنسٗاْ) ه ٌٚند اجدب اه سبنٛ
(طننٕ عطننني) ِٗٙبّٔننٕ ذهننم إم ُظننازاحت (طننٕ عطننني) ٗخنناف عؤٚننا ًننّ أْ ٙريننٚبٔا
اهتٔػننٗ ٍٚاهلطننس .ف نمّد عوٚننٕ شًٚوننٕ اُتبننٕ أُننت إم (عِننا ًِٚننٕ) ًننّ أْ تقرفننٕ إم
اهب س ه ،٣تبتى ثٚابٕو فٌٚسمي ٗتصداد عو( ٕٚاهل ّ. . .!!)ٞ
ٗب ند ٓنندٗ ١اجطفناي ونن ً،ٚعنّ الننٍ٘ٓ ٗ نٚاعٍٔ بطننبب شجنسٍٓ ًننّ بنى أعنند
املازٝو تاب ٘ا ه بٍٔ ٗعبفٍٔ باهلتب  .فٚق٘ي أعدٍٓ هصًٚى هٕ اُظسو هقد طوك ً نٛ
كتنناب ه٘اعنند امسننٕ (ًلطنن ٍٚتنن٘زكًٗ )ٛلتنن٘ب عونن ٟاهغنن،ف (اجَ)و عاًوننٕ
بٔدٗ ١خػن ٞٚأْ تغضنب عوِٚنا (اجَ)ٓٗ .نرا كتناب اخنس امسنٕ (تػنٚد٘ف) ٗبٚق٘هن٘ا
عِٕ دكت٘زو ٗعؤً ٟوم عوٕٚو ٗإذا أ ابٕ أ ٜأذ ٠أٗ ًلسٖٗو ضِٚفّض عِٕ شبإِ٢
يف عٚادتٕ اهتبٞٚو ٗ د ّ٘حت ًّ اجل٘ع ٗ .ب د ٌت وٚى اي امسك ًاذا اهت هنٛ
ٓرٖ اهلاتب ٞعِدًا وّبت ف احت كتابٔا بني أ اب  ٛأزج٘ن أ ّ متصّق اهلتناب
ٗتب فسٖو أُا كاتبن ٞضن٘زٗ ٞٙإمسن( ٛتناد ٝاهطنٌاْ)و ٗٓنى ت نسف بناذا أجبتٔنا غن٘
أب٘ن كاْ عِدٗ دكاُ ٞمساُٞ؟ ٗبا أُم ض٘زٞٙو ض٘ف أبٚنك ٓنرا اهلتناب جلازُنا
اهطٌّاْ إكساًاً هم.
ٗتب فسحت اهلتب يف اهػازعو ٗ ازحت عحن،حت اهطنٚازاحت تدٗضنٔاو ٗتريناعدحت
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أ ٘احت املؤهفني باهػل٘ ٠إّْ عح،حت اهطٚازاحت تلتٍ أُفاضِا  ..هقند داضن٘ا عونٟ
ُظننازت ٛاهتبٚنن ..ٞنناز ً نن ٛإضننٔاي  ..فقنندحت عبنن٘ب اهضننغا ٗاهطننلس  . .ملنناذا ٓننرٖ
اهقطً٘ .. ٝاذا جس ٠هلٍ أٔٙا اجعٚا١؟
ٙقرتب أعد اجطفاي ٗٙوتقا كتاباً هنن(زلٚب ذلفن٘))و هٚقنرف بنٕ شًٚونٕو ٗيف
توم اهو ظٞو أفاق (زلٚب) ًّ ز ادٖ ذلتحاً بق٘هٕ دعين ٙا فت .. ٟأُا زٗاً ٛ٢ريسٜ
ٗه ٛاه دٙد ًنّ املؤهفناحت ٗاهسٗاٙناحت  . .ونً ً،ٚنّ ا عنرتاَ ٗ . .أُنا فنصحت جبنا٢صُ٘ ٝبنى
هوط .. َ،دعين أضرتحْ يف ٙ ٜا ٗهد.ٜ
مل ٙطتحب اهفت ٟهت٘ض،تٕو ٗ اَ بقرف ث،ثٚتٕ اهػٔم ٝيف اال٘اٙ ٘ٓٗ ١ضن م
بطدس ٞٙاً( ً،٢سعبا زلٚب ذلف٘)).
ٗأثِا ١اهغن٘ت ٗاهتقوٚنب بنني نف احت اهلتنبو ت٘ فنت ٙند أعند اجطفناي عِند
كتنناب (ُا٢ننب يف اجزٙنناف) ه نن(ت٘فٚق احللنن)ٍٚو فأعحبتننٕ طا ٚتننٕ (اهبمٙننٕ) اهنن،
كاُت تبازح زأضٕو فطقتت ًّ عو ٟزأضٕ ب ند نرفٔا ب ٚنداً يف االن٘ا١و فتنازحت
كاهري ْ٘ اهتا٢سٝو ف صْ (احللن )ٍٚعون ٟخطنازتٕ (اهبمٙنٕ) اهن ،كاُنت متّٚنصٖ
عّ ضا٢س اجدبا. . . !!١
ٗأًاَ ٓرٖ اهف٘ض ٟاه ازً ٞاه ،تتت اهػنازع ٗاهس نٚف ٗاهتسٙنق اهنر ٜناز
شهقاً ٗضاهلاً بري ٘ب ٞبطبب ب فس ٝات،حت ٗاجلسا٢ند ٗاهلتنبو ندَ أعند عِا نس
اهبودٞٙو ٗ اَ بت سٙنس رلاهفنٞو بطنبب عندَ إهقنا ١املتب٘عناحت يف احلاٗٙن ٞاملدريرينٞ
هوقٌاً.. .!!ٞ
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ــ ِن ةسِ ٝرا الٕضع الط٘ ٞالـرٔ ٙلـمٍإ يلٗـْذ ِـرا بمـْ اطـعا ااتعإ ٌـإ ـَ
الدَٖ اإلضالو٘ الصحٗح ٔ دً فّىٍإ لْ.
ِصشج اسأض٘ الو ٛالطىع ٔلـٗظ الوـ ٛالسضـإك ل ٍـْ مـ ٜوـإ ٖعـدٔ فّىّـإ
الو ٛم ٜالسضإ ٔاالقتٍإع مبإ ٖقٕهك فتإاع:
ــ الػإ س القسٔ ٙجسج٘ شٖداُ الاد أٌك مسعث اإمسْذ
فٍجسج ٗين وطتػساإً بالوْك فتإاع ُٔ اِتىإً اإضتػساا٘:
ـــ ٍـدوإ بـإُ ا اجزجٍـتع
لمىػإزبٔ ٛيلقإ ٞبمى.ٛ

ـٕٓ لصٖـإز ٚال اشٖـن مبٍإضـعٗ ٛـد ادٕلـد الٍعــٕٙ

ــ ي!!!ٙ
ــ احرز وإذا قإه لمحإضسَٖذ
ــ وإذا قإهذ
ــ قإه هلي ٍدبي ٌَٖ يضالو٘ زاٟع ٔل ٍ ي ال ةعىمُٕ اـْك لـىث قمـٗالً حـي
ةإاعك لرلك لإز اٍإ ِ را ٔضإٞج أحٕالٍإ.
ٌظــسج يلٗــْك زج ـ ٌن ا العقــد الخــإوَ وــَ ىــسٓك ٖعــدٔ مٗــْ أٌــْ ٖعت ـ ٌ طــْ
وٕضٕ  ًٛمىٗ ٛال جتإزٝك مسعث بالوْك ةعٕذج ٔحٕقمثك ٔة وث وَ ِرا العإح
الــر ٙجعمــين أضــتىع هلــرا السجــن الــرّٖ ٙــسال مبــإ ال ٖعــسالك ٔال ٖعــسال أٌــْ ــسال
ٝك ال اد أٌْ ظٍين زجالً ضإذجإً اطٗطإً وَ خـاله
ّٖٔسالك ٍِٔإ لاُّ ادػ م ٛال
وظّسٙك بٍث قد لعطث طإقٗ ٛلٕالٍ ٔضعتّإ م ٜزأض٘ جق٘ لمعيت وـَ الـ ك
* قاص من سورية.
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ذقين غري حمٗقٛك ازةدٖث وعط ٘ العطٗط وع اٍطإه اجلٍٗص ٔحرا ٍٞزٖإض٘ك فإلٍإع
ىٕوإً ا جمتىعإةٍإ ةقٗي ادس ٞوَ خاله وظّسٓك لقد قسزج وٍر الصعإح العإبس أُ
أخصص ِرا الًٕٗ لمحصـٕه مـ ٜأضـطٕاٌ ٛغـإ زش وٍصلـ٘ حتـ ٜال ٌٍقطـع وـَ الػـإش ا
ِــرٓ الظــسٔال الصــععٛك لــرلك ازةــدٖث لعــإع الساحــٔ ٛالتط ـ ع بىــإ أمسٗــْ جٌــْ
ٖػـــعسٌ٘ اإّسٍٖـــٔ ٛالسٍاحـــ ٛا التٍقـــنك فقـــد وممـــث وـــَ المعـــإع السمسـ ـٍ٘ك الطقـــي
ٔال سافــٔ ٛضــٕ ٝذلــكك ِــرا لمــدٔاً فقــطك حــي وــَ غــري ادعقــٕه أُ أقـ ا طــإإزز
ؼ ٔةـداف زع ٔأٌـإ أزةـدٙ
ؼ ٔ فـ ز
طٕٖنز سٖضز اإٌتظإز الػإشك ٔوـإ ٖتدمـن ذلـك وـَ طحـ ز
طقىإً زمسٗإًك اإلتأبٗد ضألعح وطدسًٚك اٌتػمين السجن وَ أف إزٔ ٙضألين:
ــ وإ زأٖك ٖإ وعمي مبإ قمثذ ألـٗظ لـحٗحإًذ ٔاك بالوـْ ززٌ ل ـَ وـَ ٖ ّـي
ِرا ال الً.
ــ ضألين ٔأجإب ينك الت ثُّ يلْٗ ٔةربسج أٌْ قعـن حـٕال٘ الطـإ تع وـَ اآلُ
حع جإ ٞلٗحجص ٔزاً اعخس اعض اّجإزٔ ٚال ـساةع ٔالتٍـكك ٔٔضـع أضـطٕاٌتْ ا
ج اٗــٍّي أضــطٕاٌيتك لــس ٔشجمــس زغــي
وقدوــ ٛالــدٔزك قعمــْ حــٕال٘ ضــث أضــطٕاٌإ ٍ
ىــسٓ ادتقــدً وطــتٍ ساً ِــرا اجضــمٕب اــإّجصك ٖــأة٘ أحــدِي ٖٔ ــع غــٗ٠إً وــإ ا
الدٔزك ٖٔرِا يىل اٗتْ لريةإحك حي ٖأة٘ يذا لإز ٔقث التٕشٖعك لٗأخر أضطٕاٌ ًٛمـٜ
اإز ادطرتٖحك اٍٗىإ حنَ ٌ ُٕ قد أخرٌإ ٌصٗعٍإ وَ ال ٔالتعا ٔاالٌتظإز ٔقٕفـإً
ا ِرا الطقظ الػتإ ٟ٘القإزعك لألوإٌ ٛوَ ِرٓ الٍإحٗ ٛوعْ حقٌّك ٔل َ حنـَ ا
وقدو ٛالدٔز ةعإومٍإ وع ادٕضٕع اال وعـإال ٚجٌٍـْ ال ٖعٍٍٗـإك بـإُ ٔز ٙالسااـعك فقـد
ج٠ــث حــٕال٘ الطــإ  ٛالخإوٍــٔ ٛالساــع لــعإحإًك ٔجــدج حالحــ ٛأغــدإ ٔال ــخري وــَ
اّجإزٔ ٚغريِإك ل َ لإحا الدٔز اجٔه ضألين وإ يذا بإٌـث اجضـطٕاٌ ٛوعـ٘ك
فأبـدج لــْ أٌّـإ وعــ٘ك قـإه :ضــعّإ ٍِـإ اعــد أضـطٕاٌإة٘ ح ٍتــ ٜال ة قـدِإك فطــسقٛ
أضطٕاٌإج الػإش زاج ٌ ٛبخرياً ِرٓ اجٖإًك ٔفعالً ىمث مبإ أغإز اـْ مـٍ٘ك ٔجمطـث
أٌتظس وعّي.
ٔجٍْ بالوْ يل٘ وَ جدٖد:
ــ ي ٙوعمي ..أال ةطىعينذ أَٖ غس جذ
اٌتعّثُ يلْٗ ٔقمث:
ــ ال ..ال أمسعك ...أمسعك جٗداً.
ــ ألٗظ لحٗح ًإ وإ قمثذ أ دج ا ذِـين ال ـالً الـر ٙقإلـْك ٔقـد خمـط فٗـْ
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عإع اداإع بىإ ٖقٕلٕ ُك ٔف سج ِـن ألـحح لـْ وـإ قـإهك ٔأُ الػـإ س القـسٔٙ
ص آخس غري جسج٘ شٖداُذ ٔأُ بالوْ ذاك بمْ وَ اٍإج خٗإلْ ٔأِٔإوـْذ
ِٕ غد ٌ
ل ٍين قسزج أُ أجإزْٖ ٔأز مْٗ اأضمٕاْ .قمث لْ:
ــ ٌعي ..لحٗ ٌح و ًٛ ٠اإدٛ٠ك ٔةأبٗداً ل الوك أٌػتإَٖ الادٍ أٌك مسعث اْذ
ــ اإلتأبٗد مسعث اْك ِٔن ٍِإك وَ مل ٖطىع اْذ قإه اإ تصاشز ٔفدسز.
ــ أٌػتإَٖ حع شاز و َّ ٛاد سٍو ٛاد ٕ ٍٚوَ ادىم  ٛالطعٕ ٖ ٛلمىػـإزب ٛا
احت إه زأع الطٍ ٛاهلجسٖ ٛوإذا قإه ٍِإكذ
ــ لقد قسأج غٗ٠إً َ ذلك ل ٍين ال أةربسٓ اآلُ.
ــ أٌإ أذبسك مبإ قإهك لقد قإه هلي يُ اإلضالً أف ن ٖ زَ ا العإملك ٔأُ بنٍ
مٕوْ ٔاخرتا إةْ وٍْك ٔأٍُ الٍظسٖ ٛالٍطعٗ ٛالادٍ أٌك مسعث اّإذ
ــ ٌعيٌ ..عي.
ــــ الٍظسٖــ ٛالٍطــعٗٔ ٛغريِــإ اضــتٕحإِإ وــَ اإلضــالًك ال اــن قــإه هلــي أٖ ـإً ي ٌٍــْ
ضٗتدمٍ ٍْٖ َ ٜالّٕٗ ٔ ٙضٗعتٍق وؤقتإً ادطٗحٗٔ ٛوَ حي ضٗرتبّإ لٗمتحق اإلدَٖ
اإلضالو٘.
ٍِإ اٌت ض لإحيب حمتداً ٔقإه:
ــ ال ٖإ وعمٍيِ ...را ال جيٕشذ
ــ دإذا ال جيٕشذ أال ةسٖد لمسجن أُ ّٖتدٙذ
ــ ٌعي أزٖد أُ ّٖتدٙك اك ّٖدٍٖإ مجٗعـإًك ل ـَ جيـا أُ ٖعتٍـق اإلضـالً ِٔـرا
ِٕ الصٕاب.
فجإزٖتــْ ٔقمــثٌ :عــيٌ ..عــي ٔل ــَ ال ةٍطــ ٜأُ ةطمطــن اج ٖــإُ بــإُ ِ ــرا:
الّٕٗ ٖــ ٛحــي ادطــٗحٗ ٛحــي اإلضــالًك ٔاــْ ــتي حٗإةــْك ِــن ةسٖــدٓ أُ ٖتجإِــن الــدَٖ
ادطــٗح٘ك أٌــث ةعمــي أٌــْ ٖعــٗؼ ا أٔزٔاــإ ٍِٔــإك اجغمعٗــ ٛوطــٗحُٕٗك الاــد لــْ أُ
جيإومّي اإّد اج ٌٜذ
ــ آٓ ..يذا بإُ ِ را فال اأع.
ــ ٌعي ِ ..را ٌٔص.
ٔةإاعث وتحدح ًإ ا ال زً أٌـإ جٔه وـس ٚأمسـع اـْك ٔمل أةٕقـع أٌـين كٗـإة٘ بمـّإ
مي َ أُ أة ٍٕٓ اْك فْٗ وَ التدسٖـ ٔالتّسٖـ ٔالتجـدٖ ٔا مـط وـإ ال ٖعمىـْ يال
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٘ اإِتىـإًك مىـث وٍـْ خـاله حـدٖخٍإ أٌـْ ةمقٍـ ٜةعمٗىـْ
اك .بإُ لإحيب وصػٗ ًإ يل ٍ
ٍّ لتصـمٗح
حت ٜادسحم ٛاالاتداٟٛٗك حي ةسك الدزاض ٛاٍإ ًٞم ٜزغعٔ ٛالدٓ ٔالتحق مبحن
الطــٗإزاجك ٔلــإز وٗ إٌٗ ٗــ ًإ وــإِساًك ل ــ ٍَ ِــرا العىــن وتعــاٌك طــٕاه الٍّــإز
وطتمقٗإً حتث الطٗإزاجك لٗ إً ٔغتإًٞك ٖدآ اع الػٍـحي ٔالصٍٖـثك مـِ :ٜـإجك و ـك
ػسٚك خر و تإح مخط ٛػسٚك ازفع ال سٖكٌ ..صٍه ال سٖكك لرلك طٍٕز ٌ طْ ــ
ال لعٗـع قطـع ةعـدٖن لمطـٗإزاجك
بىإ قإه ـــ اعـد أُ مجـع وعمػـ ًإ وـَ ادـإهك ٔفـتح حمـ ً
ٔاّىد كك اك فتحّإ مْٗ ٔالٕضع اآلُ إه العإه.
لإزج الطـإ  ٛاآلُ حـٕال٘ اّإ ٖـ ٛػـسٔ ٚالٍصـ ك فجـأ ً ٚحصـمث جمعـ ٌ ٛاـع
الطإإزك ٔادأ الععض ٖتٍإٔه أضطٕاٌتْ م ٜج زن ةإزبإً الدٔز اإجتإٓ وعٍ ٜالعمدٖٛك
ٌإةعإً أضطٕاٌتْ م ٜبت ْٗك أٔ وطتأجساً ضٗإز ٚأجس.ٍٚ
اضت طــسٌإ ــَ ادٕضــٕعك فعمىٍــإ أك زٟــٗظ العمدٖــ ٛقـسٍز أُ ٖ ــُٕ ةٕشٖــع الػــإش
ٔالطــعإب
قــسب وعٍــ ٜالعمدٖــٛك ٍِــإ اٌ جــس لــإحيب ٔةم ـ ا ــالًز فٗــْ وــَ العــراُّ ٚٞ
ٔالػــتإٟي وــإ ال طــس مــ ٜاــإه أوخــإل٘ك ةٍإٔلــث أضــطٕاٌيتك قــرفتّإ ا لــٍدٔ
الطٍٗإزٚك ٔفٕزاً يىل و إُ التٕشٖع اجلدٖدك ٔأٌإ أِٗ ٌ ١ط٘ ٕض وعسب ٛجدٖدٍٚ
ػإز ٙوع أوخإه لإحيب
ٍّ
م ٜالدٔزك ل ٍّإ بإٌث إُِٔ مٍ٘ وَ خٕض حدٖدٍ خٍ
ِـــرأ .لـــمث يىل اد ـــإُ اجلدٖـــدك زأٖـــث مجعـ ـإً غ ـــرياً وـــَ ادٍتظـــسَٖك ٔضـــعث
ث
أضطٕاٌيت ا الطإإ ز ّجص ٔزك بـإُ ةـسةٗيب حـٕال٘ ا ىطـعك اعـد قمٗـن زأٖـ ُ
لإحيب العجٕش ٖػعٍس اٗدْٖ ٖٔتصإٖح وع وَ حٕلْك ٖٔعحد ـَ آخـس الطـإإز لٗ ـع
أضطٕاٌتْ ال ٍ ًإ بن وـإ ٖقـع أوإوـْك أوـإ أٌـإ فمعٍـث وـَ قـسٍز ةػـٗري و ـإُ التٕشٖـعك
ٔلعٍث أٖ إً بن إٌٔاع الػإش.

236

عبقرية
طاهر سعيد عجيب*
*

ــ  6ــ
ٌٗٓا ٙصقٚاْ ظت٩ت اه٘رٗد ٗأزٓار اهعرف ،ٞتفقد أطـرا اوـ٘ار ،ط ـل وـٟ
ٗجِتٔٚــا ال ـ ٩ت اه ،ـ اد ،أراد أْ ٘ٙد ٔــا ،فا تــار ٓــاا اه٘شــب ًــّ ا اُقــ ،ٞـ
ا٪غراط اه٘ا دٗ ٝاهِفض اهاكٗ ،ٞٚاإلط٩ه ٞاواا  ،ٞفقاي:
ــ إُٕ اهتأشـٚض هٚـَ٘ اهسفـا  ،ظـِ٣ا ًِـٕ اهقدـً ،ـدً ٨ـّ أْ تأتِٚـا اه االـات،
ه ٚقــ ٟــف اهفــرد ف٘اوــا٘ ،نــا ًــّ أْ لــر دفــا ،هــاهم اج وــً ٛــّ دً٘ ــم
اه ،او ٞٚالدرات اهِد ،٠تُسك ٛا ا ١اجملو٘ب ًّ اودٗي اهلا ب ًّ صخر ٝاهتوـ،ٞ
ا صــة  ٞأالــدأًا وــ ًِ ٟصــب وقوِــا ا ٪شــرِٓ ،ــان ،ظــ ٣أْ أالــ ٍٚهــم وــٟ
اهلتــًٌٚ ،ـــ ٞا٨شــةاو ،ٞأرشـــ ٚد أٌ٢ــا ًـــّ جــاٗر املـــ٘ر ا صــ٘ر ٝملقوِـــا
ا ٘رٗث ،جا  ٩مسآ١ا ًّ ظ٩ي ظحر ٝاهصِدٙاْ اه تٚق ..ٞكاْ هـم فٔٚـا ركـر٠
ط َ٘ٙ ،ٞ ٚأْ أظرت و ٛإناف ٞغرش ٞرتقاي ٗاود ،ٝفح وتم تسر ِٔٚا ِفصم،
ٗكأُِــا أًــاَ ٗهٚــد ،اوتشــِتٕ أظــحار املقــى نفــاٗ ،ٝمــٍ إ ُو ـ أْ ٌــدُا إ
تد٘ٙر اه ٩ال ،ٞوٌِٚا ارتأِٙا أْ تلْ٘ تر  ٞاهعت٩ت ودً ٞـّ أر املقـى ٗرًـى
ظاطِ٣ا اوٌٚىٗ ،ا ةُا ا٪صص اهفخار ٞٙأٗ ٪ ٞٚرنٚتٔاٌ ،وِا ٓاا كِـا ُرًـس
إ أظٚا ١رات صو ٞمح ٌٞٚٚاهةاث ..فلـاْ هِـا فـتب أ ـ٘اب ا٪شـرار ـ ًلُ٘ـات
اهعرفٗ ٞاهعاطٗ ٤أر املقى ٗٗ ٕ ٘ ِٙتراث ا ان.ٛ

* قاص من سورية.
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اغرٗرال ِٚآا اهدً٘ر ،أرشو ُظرٓا رب اهفشاٗ ،١الل يف وريٗ ٝارت ـان،
ٓى ٙصتٌر دفف اهاكرٙات هتصتٔوم اهدالا٢ف اهقوٚوـ ،ٞاهـت ت ـدٖ ـّ اهصـفرٓ ،ـى
ٙت٘الً؟ ٗإرا ًا ف ى ،رمبا تشـطب وٚـٕ ،إًـا إلمِا٢ـٕ ،أٗ إلواطتٌٔـا ٌوـٕ اهقـادَ،
ٗوٌِٚـــا اُتٔـ ـ ج٘هتٔـــا ااارجٚـــ ،ٞواٗهـ ـ أْ تلـــْ٘ ً تٔحـــ ،ٞإُـــٕ زاد اهصـــفر،
فأظارت وٚ ٕٚدٓا ٗالاه :
ــ اظ ين مرمر ،ٝفاهل َ٩اهـا ٜلوفـٕ ملظـ ٞاهـ٘دار ،كا ٔـد ٥ـرٙ
اه٘زً ٞاملادٗ ...ٝتا ل..

ِـد

ــــ ٙــَ٘ أْ جِ٣ــا اهرًــى ،تــ٘فرت هِــا أٗي فرصــ ٞه٩شــتءٌاَ ً ــا ا ــا ١ا ــا ،
ٗكاُ ا ر ٝا ٗ٪هم اه َ٘ٗ ،التٔا اُتـا تين دفقـً ٞـّ محـ ٟاهطـري ،ٝأٗدت ـ ٛإ
اإ إ أكّ أت٘ال ٕٗ ،أُا أفرظم و ًِ ٟصب ررا  ..ٛالوـ يف ملظتٔـا :وتـ ٟأْ
صفء ٞا ا ١تِافصين وٚم ٛٓٗ ،حتاك ٛجصدن اهرا٢لٗ ،محدت ر  ٛملظتٔا أْ
رفش ـ ارتــدا ١شــة ٝاهص ـ او ٞا تــاد ،ٝاهــت ا ت تٔــا هــم ًــّ املــاُ٘ت ا٪ظــٔر يف
ا دٗ ،ِٞٙو اُتِٔٚا ًّ غدصتِا اٗ ، ٗ٪صرُا حت ًظو ٞمشصٗ ٞٚاال ُِ ،ٞٚتظـر
ا ثوحات ،ازدادت ُرياْ اهطري ٝنراٗ ٝيف ،فاهت،اق اه ا ٝ١جبصدن ا ٌع٘ق ،أظٔر
تل٘ٙراتٕ درٙق ٞث ،ٞٚاشتفساز ،ٞٙفاجرِ ،ٝدٓا ٗ ع ًّ ١ٛاُ٨فحار الو هـم:
و ٟراوتٔا ،ف أتـااٙوم اه،ـ٘ر ا خ ـأ ٝهـم دا ـى
إُٔا اهطريٙ ٝا ًاجد .ٝاشة
جدراْ الويبِ ،دٓا شرو ِٚٚم اهتأ٢ت ٗ ،الو :
ــ آٖ ٙا ًاجد ،فٌا ِدن إْ ٓ٘ إُ ٨قد ٞيف نر ٜا ت٩طٍ.
فوٍ ُو ـ أْ ع ِـا ـدتِا دا ـى املق ٚـٗ ،ٞالفوِـا راج ـ ً ،عـ٘ار ـب وـٟ
أٗراالٕ ًفردات أغِ ٞٚملِٔا س ًِفرد وُ ٟا ٜاهصفر ،هففِا ٔا أصص اهفخار..
ٗٙقدل ا٨شةشـاي صـ٘ت ِٙادٙـٕ ًـّ حتـ اهعـرف ٞف صـدٔا ـ ررا ٚـٕ كٌـا
فرظــٔا رات ٙــَ٘ ،د ــى ً ٔــا يف ً اُقــ ،ٞأرادٓــا أْ تلــْ٘ زادا أ ــدٙاٗ ..غــاب ــّ
اُ٪ظارٗ ،شر اهطٚاب اهتءدٙد ٙدرق ؤٚا ا٘ ٪اب ،إُٕ اهصفر ا اغ  ،طـ٘ ً ٠ـٕ
فة ٝم٩م ٞأظٔر ًّ زًّ زٗاج "ظا١اٖ" أْ ٙلْ٘ أشد٘رٙا.
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ــ  0ــ
ٗاهدٖ الش ٟظٔٚدا إمر ٌو ٞٚد٘ه ،ٞٚالتى فٔٚا نـا دا ٗجـرد امـِ ًـّ جـٚغ
اه دٗ ٗ ،د ًراشٍ اهدفّ ٗاهت س ،ٞٙاجتٌ ا َ٪اهثلو٘ ٟهـدٔٙاً ،اجـد صـاو
ا٪ر ل شِ٘اتٗ ،أمحد اهاٙ ٜسٙدٖ اً  ،فخاط تٌٔا كاهل ار.
ــ إُٕ ا ٘ت ،فٌّ ظا ١ااو٘د فوتخودٖ اهدار ا ، ٗ٪هٚخود هٕ اهدار اهثاُ.ٞٚ
ٗ و ٟأطٚا ٓاٖ ا عا ر كاْ أمحد يف ش اق ًل اهسًّ ،فٌا أْ وغ اه اظرٝ
وت ٟأتقّ صِل ا ق٩ر ٗرً ٛاملحار ،ٝدْٗ أ ٜإ اال ٞهت وًٗ ،ٌٕٚـا إْ وـغ اهصادشـٞ
عر ،وت ٟتٔٚأت هٕ فرص الٚاد ٝأ ٌاي اهتظآر ًٗعاغو ٞاه دٗ درٙقـًِٔ ٞلـ،ٞ
إ أْ ٗال أوداث اُ٨تفان ٞاهثاُٗ ٞٚالش ٟظٔٚدا.
ٗال ا َ٪اهثلو ٟيف وري ًّ ٝأًرٓآ ،ى تصوٍ اً٪ر ،اه٘وٚد ا ت قً ٛاجد
أَ ت٧مر اإل قـا ١وٚـٕ ـارج ا ركـ ٞوفاظـا وـ ٟاهارٙـ ،ٞهلـّ اهـِفض ا وتٔ ـ ٞالـد
تلــْ٘ هلــا وصــا اتٔآ ،ــاٖ املصــا ات دفِـ مبــ٘ت صــاو تٔاٗ ،اهــت الشـ ٚــد
ًقاًٗتٔا وراف ٞاه دٗ ،اها،ُ ٜف املقى درٙف جدٙـدًٔ٘ٙ ،ٝـا أصـ ٚط ٘ ٚـٞ
إ تفف ًِٔا .محو ًاجد ٝـ أنـو ٔا اهلـٍ راتـٕ ،هـاهم ظـا١ت أْ ت،ـِل ًـّ افـرر
أغ،اْ أظحار او٘ز ٗاهوً ،ٌْ٘ٚل الش اْ ًـّ اهر ـاْ ،االـ ٞظـل يف أٗشـدٔا
اه٘رد ٝا ًّ ٗ٪ــ ودٙق ٞــ اهعرفٗ ،ٞالاً سٙار ٝنـرٙب محاتٔـآِ ،ـان ،لـ ،
تعٔق  ،مرمرت:
ــ ٓاا ٓ٘ ا٪مر اٗ٪ي ًّ اودي اها ٜوفٕ هً ٛاجد ،الر ٙا شٚلْ٘ هم ا٪مـر
اهثاُ ،ٛوٙ ٟد وفٚدن د اهلل.
ِٓا حتصص دِٔا ،دف ـ رجأ٢ـا إ ا ـ٘  ،أْ للـّ ًاجـد ًـّ وشـ٘ر
اه٘٨د٘ ٗ ،ٝدتٔا ٗجدت أْ اه ـدٗ الـد جـا ١وـً ٟـا ت قـً ٟـّ أر املقـى ،هطاٙـات
أًِ.ٞٚ
فــآ هتتفقــد ا ٘الــل ًــّ جدٙــد ،فٔاهلــا اً٪ــر ،هقــد أًصــ ٟأمــرا ــد ـ ،
ٗتــدف ٔا ًعــا رٓا ه٩طٌِ٣ــاْ وــ ٟواهــ ٞاه ِٚــ٘ر ،فوــٍ اــد هــٕ ًــّ ا ــاإ ظــ٣ٚا،
فٔ دـ ا ِءــدر ًٔــسٗز ٝاه ِٚــاْ ،فلــاْ أْ زهـ الــدًٔا ،ف٘ال ـ ٗتــدورج  ،مــٍ
أجٔش  ًّٗ ،وً ا قآر ،ٝتصا١ه ٓ :ى وقا أْ ُصى اه ا٢و ٞالد اُقدل؟
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تِاًِ ٟدٓا اهتفا٦ي ،د توقٔٚا رب ًاجد شحِٚا هد ٠اه ـدٗ ٗ ،ـاهم أٗجـ
ؤٚــا ًداٗهــ ٞاٙ٪ــاَُ ،ــداٗي اه ِــا ،١اهــا ٜأ ــا وــ ٟاتقــٕ إظــاد ٝاشــةاو ٞج وٚــٞ
أوحار  ،ٙد ٔا ًّ صءّ اه٘اد ٜاه ٌٚف.
ًاجد ٝت ٚغ اآلْ و ٟأطٚا اهرجا ،١فٔى تتءقف ا حسٝ؟

ــ  3ــ
اه ــدٗ ٙ ،تقــى عا ــً ٞــّ ُعــدا ١ــــ اُتفانــ ٞاه ــ٘د ٝــــ كــاْ يف ال٘أًــا ـ
ا٪طفاي ،ت٘الً احملقف ِد أودٍٓ ًدٓ٘ظاِ ،دًا ـر ٓـاا ـّ ُفصـٕٗ ،دالـف
الو ٩ٚمبءت٘ٙات واش٘ ٕ د أْ فرغ ًّ الراً ٝ١فردات اه ٚاْ اها ٜشوٌٕ هٕ اهدفى..
ٗازدجرٖ الا:٩٢
ــ هِفة

أْ رٙ٦تم صءٚء ،ٞفأُ إرْ ٗهٚد اهسُٗ ٟاإلرٓاب!

واٗي اهدفى أْ ٙفٍٔ ًق٘ه ٞاحملقف ،فعا ١أْ ٙرد و ٕٚو ٠٘ٓ ٟفٌٕٔ ،فقاي:
ــ ًّ ٙدافل ّ الشٚتٕ ٙصٌِ ٟدُا ٗطِٚا ،أ ٗ ٛأً ٛأظر ًِلٍ..
يف ٓــاٖ اهوءظــ ،ٞشــر لــاً ٛاهــدفارٗ ،ظــخص آ ــر ًــّ اهلــ٩ي ا٪محــر،
ًتصوء عر  ٞاملق٘ق اهدٗه ،ٞٚا ِظٌ ٞهقشاٙا اهتءقٚف ًـل ا٪طفـاي ،ف ادرٌٓـا
احملقف ق٘هٕ:
ــ طفولٍ ٓاا ٗهد إرٓا ٚا ،و ٟشري ًّ اهِفاق ٗاهلـاب ،إْ ٓـاا الـد جاُ١ـا
ــا ت٩ق إ تصــٌل ــٕ اه عــرً ٞٙــّ ال ــى ،أشــأهلٍ ــاهلل ،كٚــً ٙتصــِ ٟهــسٗج أْ
لــارط اوــِض ًــل زٗجتــٕ دا ــى اهصــحًّ ،اجــد يف اهسُساُــًٗ ٞاجــد ارجــٕٗ ،الــد
أجٔش د د ٘ي اهصحّ خبٌص ٞأظٔر ،إُٔا ال ٞ،الد توقفٔا ًّ اهل ـار ،أٗ أُـٕ
ت ثر يف حتدٙد ٓ٘ٙتٕ املقٚقٞٚ؟
رجاٖ لاً ٛاهدفار أْ ٙرافقٕ إ ًدٙر اهصحِّٓٗ ،ان شٚده ٛدهٖ٘ ..ف٘افقٕ
اهرأِٓ ًّٗ ،ٜان  ٙوّ املقٚق ٞالا٘، ٩٢ت فُ ٕٚرب ٝاهتءد:ٜ
ــ حنّ فقب رمبا ُعلركٍ و ٟأًر ٗاود ٘ٓٗ ،أْ اوت٩هلٍ غـري ا عـرٗر
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٪رنـــِاٗ ،و،ـــاركٍ اهـــا ٜتفِِـــتٍ أوا ٚوـــٕ ،ج وِـــا ُةجـــٍ ًق٘هـــ" ٞاملاجـــ ٞأَ
ا ٨ةار" و ٟأفشى ٗجٕ ،إْ ٓاا اهدفى اها ٜتعلْ٘ أًر ٗ٨دتٕ ٗاه عرات ًـّ
أًثاهٕٗ ،إْ كاُ٘ا ٙ ٨علوْ٘ إشٔاًا دلطرافٚا ِٚا ،إ ٨أٍُٔ ٙقدًْ٘ د٨ه ٞرًسٞٙ
و ٟأْ ٓاا اهع اهـاِٙ ٜتٌـْ٘ إهٚـٕ ،شـ ٚق ٟاهـداٗ ،هـّ  ٙـدَ اه٘شـٚو ٞإلزكـا١
رٗد ا قاًٗــ ،ٞإُٔــا ٌوٚــ ٞـ ا٪صــا ل ،كٌــا ٙقــاي :ـ ًــّ لوــم ٗ ـ غاصـ
لتى ،إْ ٗ٨دٓ ٝاا اهدفى ،إمنا جـا١ت ف ـى ُقـى اهـِقب اهاكٚـ ،ٞاهدـآرً ،ٝـّ
صــو ًاجــد ،اهــا ٜأًلــّ هــٕ ًــّ تٔرٔ ٙــا إ زٗجتــٕ ًاجــد ،ٝهتسر ٔــا يف رمحٔــا
اهعر ،ًٙإُٕ ا ٨ت٩ق اهاٙ ٜدهى حسكٍ و ٟتق٘ ٙالشٚتِا اه اده."ٞ
ٙاهم ًّ قر ٜأٔٙا اه ر  ،ٛوقا أُم شٚد الدرن كٌا الاي ا٪رش٘ز.ٜ
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د .وضحى وونس*

ورمّم لدرتوًوص حرال لدررتوس ورونس ممّاراف قّرا لهًاررم ُدورع لدنٌرم لدّمممريم ّررس
تنظريٍ ممنفس لدتصجر لدرن نا را لدرمرّم الرى لدرم قّرا وًمًرا ممرع لدر لث لدنٌرم
لدّمممي ّس ّاومّات جوهمو وادّال ،ولملوسواى ،ولخلوال؛ قّا جيّلع هنمراف ّسرًالّاف
ممذلتع ألنم لدنٌم دروس ررممد جرتا ترامما دليوران لدّمممري م ل ومنر لدررّمو ؛ هفري
ّفاصقر ّّمهومر جموىر وّلرس لدرتوًوص حررال لدرتوس ورونس ثودوور لدنٌرم وًاممررع
لملّنون( :لدنٌم ال لدرّم رر ّس سرلة لدر لث ُأ ثمرال لدّ مرر) هورتاو وُأ ممنراا
تملث وًاممي جتوت ممولسة هس لدنٌم وما وتاو هذل لدفس الى ثوت ّيتاورع ُأ
خوض ّّموًع لملّاحمة؛ دّلّع وكًسرُ ثننراا وهوصلتِرع لدّلورا وهامجرع لدمل رتة
لدكررٌري ّررس لدرررّم لملرروّون ،وطرتم ّررس ةمسررًع ،وسرروةمتع ،وقسرروة دوكًاتوصوًررع؛
هررادوّن ولدااهورر مسررا امررت لملررا ون همررا قوررتلن وكرريمان لدفررسم لدرررّم م،؛
وط روالن دون ممررموّ لادوًررع لد مو ر ودررذدن الررى لدنٌررم ثن وكسررم هررذ لداوررود،
وومموض انفولنها و هذل لدسواق نذوم صثوراف رودل صد الّرن ونّرى هورع لداورود
لدرّمو ( :وا قاهو ُ ثوًها لداوود لدغموي ُ لدظامل ُ؛ ثتكرون ثهكراص دل مرا ايورتلف درن
مًمرال تررًحكّمي هوهرا ّغً رري ف ماروق لدّمررل الورن ومررتا ثوًهرا لديا ر ل رممة
لملسررًال ؛ الوررن ومررتا ثني ّل ررود ّررس ايودور ّهونر دلّاررل ...ورلم ل ررولن)
ثمت لجتاهاتع صهااف ّّلَناف القً اص لدررّموم
ودذدن وركل وًاب لدتوًوص وونس
الى لدرّم ،ووكرف لخللط لدذ وقا هوع لدناراد ممري لملنٌروص ولداّنظرول ممسريا
لدوّن ولدااهو .
تفكريه

ٍنطلق البحث من فكرٍّ جٌهرٍٍْ هيُ
أنّ النثي يرك ٌيييكأش مييين أٌيييك ال ي ي
املعرفييْ مي نكيين أن ٍربييٌِ لدييعر ً ي ي
ذ مي ُ ّ من الفلسفًْ ،املنطيقً ،اللةيّْ ،نّ
النثيرك أةاّل لةٌٍييْ بسييوو ر بطييٌٍر الي فك
ف لنثر ٍس طَع أنْ حي أك اّفك ركًٍ ،ن ضأك
مييين أجليييو ف يييع النثييير ٍبي ي أ بي ي رٍ شج ج ٍي ي ش
ليدة؛ ًأثثير ميين ذليأ ٍبي أ بي رٍج ج ٍي
للفكر ًامين ص ر للنثر هٌ ان ص ر للعقيأ،

ًالعليييوً ،ان صي ي رش لل وي ي ٌنً ،لد يييَأ،
ًللح ضيييرً ،للي ي اب ذ مي ي ي ّ مييين مٌاثبيييْ
*
اإل اع لسَ قى ال رخيُ.
للف علَّييييْ اإل اعَييييْ ت ٍييي بش ب ييي ً ُ
الدكأك ،ذلأ أنّى مي نكن للدكأ ً ي
أنْ حيقَّيييق هييي ي الة ٍييي ب ف لديييكأ ليييَ
* أديبة سورية.
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ًا يي ي ال ا ليي ي ال ً ذا ثيي ي ن للدييييكأ ّييييْ
َْ فويُ َيْ ال ةيَ ً سيا في ّة؛
ليييَ اط ي ي ل ٍي ي ٌٍلٌجَّ ل مُحي ي ّةلا يييأ هيييٌ
فكيي يرش حي يي يأُ القييييَوك اإلنسيي ي نَْ الكلَّييييْ
ًل ي لأ ٍ ة ي ٔ اّة؛ يييي أثثيير م ي ٍ ة ي ٔ يييي
علييٓ اميت ي ا؛ً ،اميع ي ا ً ،اللٌَنييْ ً ،ذا
ث ّن ي ر الدييعر ن ييٌآ الةن ي ٕ ففييُ النثيير
ن ٌآ البك ٕ مبعنٓ بع ّة اّتيرا؛ ًر
مقيي ي م و ال مييييأً ،ال فكعييييرً ،ال ع ييييق،
فييي لنثر نييييٌعش ميييين ال يي يرّة اللةييييٌِ املييييربب
ُكْ ي ل ي ل رّة اميج ي عُ فو يّل عيين أنّ
النثر هٌ املخ رب اّثربً ،اّهو للةْ.
ر ه ا الك ؛ رّرب الة ٍيْ الٌييَلْ
ث أعلنك الك باُ من العنٌان (من يلطْ
أ ييييّ العصيييير ف لدييييعر هييييٌ
اليي ي ا
الي ا ً ،النثيير هييٌ أ ييّ العصييرً ،النقلييْ
الث ي نُ ضييرًرّ َييْ ع ي أنْ
ميين اًّ
لب الدّيعرُ ويٌ؛ك الفويَلْ ال اث َيْ يٓ
أ ييبش ٌي ن ل مَ فٍَّق َّي لً ،ثي ن امين صي ر
للنثر هٌ ان ص ر لل عرفْ.
مل بكييييي ينْ ًميةّ النثييييييير ر العصييييييير
العب يييييُّ ٍسيييي ّل ميرببييي ي النثييييير نييي ي ا
يييَ ال ًلييًْ ،ث ي ن املع يرِّ سييا م ي
ٍييييرٔ الييي ث ٌر ييييّب املل قييييٓ اإلجبييي رِ
ل ق النثر ًالدعر ر نقطْ ًا ّ .ف ملعرِّ
عّمْ افي ا الديعر عين السيلطًْ ،عّميْ
ابفيي النثييير ميييع الفكييير نّع بيييى الفرةٍّيييْ
اخللع قييْ ًٌيكعأ ً ي ي مدييرًع ل فكر ٍّي ل،
ًرً َّي ً ،لةٌٍّي ل ر ن معي ل مديرًع ل قٌا ُمييى
الرؤٍ ً ،السؤا ً ،العقأً ،ط قيْ الٌجي ان
اليت علَو أن بق حو الكل ي بً ،بسيوو ر
يييييّب اب يييييع بّت ويييي اخل يييييْ ًمي
حيي ذلييأ ةًن ال رٍييا ً ،رٍييْ ال ع مييأ
مييع اللةييًْ ،ثسيير املييثقفل لدتييّ اليييت
بُكبّلوو.
ن امين ق ي ميين الدييعر النثيير هييٌ
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ان ق مين السي ع الرؤٍيْ ًالرؤٍي معي ل،
ال ميأً ،ار يرّ النثير
ًمن احلفي
هُ ه رّ احلرٍْ ً الفع لَّْ ال ابَْ،
ًعق ي ُ قييراني ًوَ يقي ييل اّة؛ ًالعقييأ ف ييع
النثييير ٍ حيييرّر الفكييير ًٍ قييي ً ذا ثييي ن
الدعر منس ل مع الطبَعْ الفطرٍْ ف لنثر
مؤٌيييييير علييييييٓ بقيييي ي ال هنَييييييْ البدييييييرٍْ
ًجت ً ابو لطب ٖعو اًّ .
ٍر يييييي ي البحييييييييث ذن ا يييييي ي ًميب
اّي يييييييَْ ر الفكيييييير العر ييييييُ ل يييي ي ً
الرثيييٌة ًال ي ي هٌر ا يييْ عليييٓ املسي ي ٌٔ
السَ يييُ ف ن ي القييرن ال يييع عديير أايي
النثييير العر يييُ ٍيييّا و الديييعر ًليي لأ ٍقيييرن
ال ث ٌر يّب يل انبثي النثير ملٌاجويْ
املكدييٌفْ ييل الفكيير السييلفُ اإليييّمُ
ً ل الفكر السَ يُ ًالعل ُ الةر َل.
مل ٍكيييين طرٍييييق العبييييٌر ميييين عيي ي مل
الدييعر عيي مل النثيير وّيي ال ييأ مّرًعيي ل
ي حلفر ًالعٌاٖييق ف نص ي ر الدييعر ثييث ًن
ًاملربي ي ٌن ي ي لنثر ًم ر يييى ثيييث ًن أٍوي ي ل
ف ملعكييي ةًن لعلٌمييييىً ،فنٌنييييى ميييين سيي ي ؛،
ًمنطيييقً ،طييياً ،فليييأً ،هن ييييْ،...،ً ،
ثيييث ًن هوليييوو ًاييي ةرا وو بليييأ العليييٌ
اه ٍ ي ّ الط رٖييْ ًالة موييْ اليييت مي لييأ
ًضييييٌب الدييييعر ً ،اليي ي ي فويي يّل عيييين أنّ
ال اٖقييْ اه لَييْ ًاملعرفَييْ علييٓ ي يييٌإ
ث نت بن ر اٌَّ ٕ مبعّ عن ال ي رٍج
أم ي النثيير فق ي ا ويين من ي ن ت ي معوييٌة
رثْ ال طٌر ال رخيُ.
لق ي ث ي ن الدييعر ام ي اةال لل هلَييْ،
ًث ن النثر ام اةال ملس ٌٔ من الك ْ مل
ٍُعيييريُ ال ي ي رٍج العر يييُ اإلييييّمُ اميه ي ي
الي ي ِ ٍسي ي حقىً ،هي ي ا مي ي ثي ي ن ٍقصي ي ي
نَكلسييٌن ميين مطلبييى يٌ ضييرًرّ ع ي ةّ
الن يير ر امينقط ي ع ت ي املس يٌّق ييل ال ق ي
الدييعرًِ ،الةَي ؛ النثييرِ فكَييْ ّمييْ أنْ
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بب عك ر اًّ ًب ٌّٓ ر الث نُ؟
ر الفصأ اًّ ٍ ح الك بيا عين
امين قي ميين ي اًّ اإل َي ٕ م نَييْ النثيير
السَ ييييييُ احليييي ٍث أمّيييي يييي اًّ اإل َيييي ٕ
ف ملقصيييييٌة وييي ي ال ثَيييييّ يييييٌ الييي ي اب
ال رخيَييييْ ًاييي ي ع ٕ الدخصييييَْ ال اوَييييْ
ًأيطربو ً ،أمي النثير السَ ييُ ف ملقصيٌة
يى الك ي ب الييت ن قديت مسي لْ اخلّفييْ
ًق ي ةرا ال ي ث ٌر ييّب ه ي ي الس ي ًرّ
ًامين قي ي ًأييييب و ًدلرٍ بوي ي ًالفَ بوي ي
السَ يييَْ ًاميج عَييْ مييين مثييأ ال ةرٍيييا
ًال ٌفَييق ف ل ةرٍييا مَ يأش للٌاف ي ً ،ال ٌفَييق
مجعش ل الٌافي ًامليٌرً ً ،هي ي ال ٌفَقَيْ
هيييُ الييييت اي ي مت الي ي فك العل يييُ يييل
ًيّعت اب ك اميج ي عُ ويو جيرٔ امين قي
مين العقيأ العل نَيًْ ،ث نيت العل نَييْ
ًال ٌفَقَْ مقي م ل مو ي ل ل قي ّ الفكير
القٌمُ العر ُ ًمع ال مجْ ي رب النووْ
اطييٌّل ج ٍي ّل ًمييع لييٌ اهي لُّ ي ميل ميين
ال ييي ي رخيُ ًال اويييييُ ا ييي يَّل لق اييييييْ
ًالعصيي ْ يي أ الدييأ ًالنفييُ ًالع ييأ عليييٓ
و رّ فكربل ه الٌطنَْ ًالقٌمَْ.
لقي ي ثي ي ن مييين ٌاعيييث بقي ي ّ النثييير
العر ُ رً ُ الصح فْ السَ يًَْ ،العل َْ،
ًظوييٌرُ ف ينّ الرًاٍييْ ا ييْ رًاٍ ي ب جييٌرجُ
ٍي ان فقي أب ييت اميضييطرا ب السَ يييَْ
للنثيير يييي الفكييرِّ يييي حت ٍ ي ا أن ٍ ق ي وييو
ان قيييأ النثييير اّة يييُ السَ ييييُ مييين فوي ي ٕ
املفويييٌ السيييلفُ لدميييْ العر َيييْ ةميميب
القٌمَْ العر َْ.
يي جييربان الَييأ جييربان،
عي ذلييأ أ ّ
ًمَخ َٖييييأ نعَ ييييْ لنثيييري عر يييُّ قييي ٖوي علييييٓ
الفلسييفْ الفرة ٍّييْ ،حتييت عنييٌان (النثيير ميين
الدييييعرٍْ النق ٍييييْ حتيي ي اليي ي ث ٌر
ّب عن اجت ه ب نثرٍْ ع ّ منوي اميجتي ي
السيييلفُ ال قلَي ي ِ (ٌيييٌقُ ضيييَْ َيييث

طةييٓ السييلفُ علييٓ ال نييٌٍرِ ييل ان صييير
للسيييلطْ السَ ييييَْ عليييٓ سي ي ؛ املع رضيييْ
الفكرٍْ ًالسَ يَْ معي ً ،مل ٍُعي أه َيْل
ل ٌاهر ثربٔ مثأ أ ُ نٌااً ،أ ُ ي ،
ًالك َيييت ييين ٍيي ًقيي أٌيي ر اليي ث ٌر
مقٌلْ املفكير اّم ثيُ (راليْ
ٌٍن
ًالييي ًانريييييٌن ر اط ييييى عييي 7381
أمي ي اهَيييأ اّم ثيييُ اه ٍي ي ذ ي ي ّة
ثَيييْ ٍ حقييقُ مسيي قبأُ اّميييْ اّم ثَيييْ
ندييٌٕال ًاربق ي ٕ ٍقييٌ انريييٌن ال (ا ّنييى مي ي ّ
لكيي يأّ عصيي يري أنْ ٍك يي ياك ث بكييييىً ،لييييَ
للك بيييا تييير؛ش يييئٌ اإلحيي ي ٕ ف إلنسيي ن
عَن ي ر مق ميْ رأييى مي ر مؤاربيى .انطيقْ
مب بٌ ُ لَأ ى نفسأ اآلن .
أ املدرًع ال ٌِ مع ق يو أميل ر
ث َييى (حترٍيير املييرأّ ً(املييرأّ اه ٍي ّ ،
ًذل ي عب ي يً ،رف عييْ الطوط ي ًًِ ،عب ي
اليير ن الكييٌاثمً ،مفكييرٍن اييرٍن
ٍقيي ي رنٌن ييييل الديييير ًالةيييير؛ ًثيييي لأ
ييي ي ه ت رإ امل نييييٌرٍن ميييين مثييييأ ٍعقييييٌ؛
يرًّ ًٌ ،ييبلُ الد ي َّأً ،فييرب أنطييٌن،
مو ي ف ل لَو ي بص ي ع ُ الفكيير العل ي نُ ر
نَييْ الفكيير النووييٌِ فعييأ ب ي ور الفكيير
العر يييُ ي ي لفكر القيييٌمُ الةر يييُ (فرنسي ي
ًأمل نَيي ي ًمي ننسييييٓ ةًر اللةييييْ ر بكييييٌٍن
القٌمَْ.
أمّييي عييين يييراع اميجتييي هل القيييٌمُ
اإليّمًُ ،العل نُ فق ث ن ملرًر اّمْ
ر رليي ؛ ال حييٌّ ميين أمّييْ ةٍنَييْ أمّييْ
يَ يييَْ مييرًرال مبيير ليت ال ًلييًْ ،الييٌطن
اّثييرب ةًرش مويوش ر بٌّلي ة احل جيْة النثيير
ثيييُ ٍقيييٌ ك النثي يرُ ي ي ًري ر ة ع احلصيييٌن
السَ يَْ َثُ أنّ النثر العر ُ يل 7171
ً 719:اي ي ع ة وق فييْ اإل ييّب ال ي ٍ ر
القيييرن ال ييييع عدييير عيييرب ال ٌفَقَيييْ الييييت
ًلت أن ب ور امل ورّ العر َْ مين َيث أنّ
367

العدد  - 788شباط 4242 /

الٌ ُ اا ر لةيْ العير؛ ،تي أنّ الي ث ٌر
ييييييّب اليييييي ٍن ٍييييييٌن رأٔ ر السييييييلفَْ
ال لفَقَيييْ ه ني يْلً ،طيييرب لعي ي ي ي ٍّل هيييٌ
اإلةرا ال حلَل يُّ للعصيير ال ي ِ ٍُفوييُ ن ي
ني ٕ فوي ٍٕ نووييٌِّ منفي شي علييٓ الديير
ًالةيير؛ مع ي ل ف لك ييْ (النثيير ل يْل ةا عل يْل
علييٓ بقيي ّ ال هنَييْ البدييرٍْ تيي أنّ اللةيييْ
ًهييييُ رًب اّمّييييْ بسييييبق اّة؛ ً ن مقٌلييييْ
ثأّ ٌي عر ع يَو هيٌ مفكعير ع يَو بعي
عكسكييييو لوييييرًرّ فعكسُييييو ييييحَش،
ًه ي مقٌلْل بديُ لعّقيْ يل الفين ًالعليو
علييييٓ أنو يي ي ميييين مصيي ي ري ًا يي ي ٍ ييييٓ أنّ
أفّطييٌن ثيي ن ٍييرٔ أنّ اه يي احلقَقييُ
لييييَ ر ع ملنيي ي امليي ي ةِ ييييأ هييييٌ ر عيي ي مل
اّفك ر ً ن الد عر ثَ ن لطَيْ مقي ا
ذً جنييي ل ميييين امل كييين أن حيلعييييق ًٍبلييي
ةرجْ الندٌّ علٓ طرٍقْ الصٌفَل.
ث ي ييررّ ي ي مُ ال ي ه ن ر مق م يى
لك ي ؛ ذل ي ثييرة علييُ (أمييرإ البَ ي ن
الل ييٌٕ النثيير (رفييع ملييٌ يي العبيي ا
لةي ي ٕ ث ي ي وو اليييٌ اراب ًقلع ي ي رفعيييٌا
ٌيي عرال لديييعري ّنّ الدّيييعرك اَيي ش ً ،يي ،
ًالك ييْ عق يأش ً ،قَق يْل ً ،جييْ امل لييأ
أثثيييير ميييين ا َ جويي ي
ر بيي ي ه
العٌاطيييْ ًالعليييٌ عليييٓ ااي ي ّ ضيييرً و
بك يي ياُ نثييييرال فيي ي لنثر ٍؤيّيي ي ُ ه لَيي ي بة
املعرفًٍُْ ،قصُ مج لَ بة السلطْ.
برافقيييييييييت النووييييييي ي ب الفكرٍيييييييييْ
لك ب النثرٍيْ ذ ث يا مي بٌَ ًأرنٌلي
يييل ( 7333ً 7311الثق فيييْ ًالفٌضيييٓ
مدييييي ال أنّ مع ييييييو اّع ييييي العل َييييييْ
الكربٔ ث نت نثرالً ،قي أويرّب ر الديعر
مث ي ذلييأ أع ي ةارًٍيين ثلعو ي ث ي ن ر ي
انعك يو علٓ اّجن ا اّة َْ لكنّ ذلأ
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مل حي عن العر؛ ف لعل ي ٕ ثي لرا ِ،
ًا ن يَن ً ،الكني ِ ،مل ٍيؤوّرًا ًالسيبا
ر ع ب و هو هيٌ أنّ الديعر ظيأّ رعٌٍّي ل مي
ٍ ور لفلسفْ ًمي لفكرً ...هك ا نينش
لعييييى
النثييير ليييدة؛ قيييٌّ ج ٍييي ّ عنييي م
اّفكي ي ر الييييت نرٍي ي لَقيييٌ ي ي ًر نوي ي لُ
مق ً أمل ٍك يا تٌبيى مسير َْ وف ًييتو
نثرالً ،اّمثلْ ثث ّ.
ث ي ي حتي ي ّ ك الي ي ث ٌر ٍيييٌن عييين
العّقْ ل احل اوْ ًالك ْ أٍّو أثثير
طةَ ن ي ل ً ،وييٌرال ،مد ي ال أنّ احل اوييْ
هييُ ي ٔ فييرو الٌجييٌة النييٌعُ املسي
القيي ي ٖو علييييٓ رؤٔ ع ٍيي ي ّ ًأٌييييك تيي ي
م ن هَيييْ ييييأ ًأجنييي ا تييي ذلييي ةًّ ،ر
سييو ر
الٌقيت الي ِ فرضييت فَيى الرًاٍييْ نف ك
أ يي ي ٕ العيي ي مل ميي ي بييييّا الك ييييْ عنيي ي ن
مد ي ًةّل جت ي ي ِ ذجةو ي اًّ ت ي ك ق ي ةرٍّ
علٓ جت ً أيره ال رخيُ.
ث ن النثرًُ ،يَبقٓ ةًم ل هٌ الدر
ال هم ل طٌر اللةْ العر َْ ف لنثر هيٌ الي ِ
ي ف علييٓ عبقرٍ وي اّة َييًْ ،ثي ن ًرإ
ِ ٖو ً َ بوي لي لأ في نّ اميه ي ي لنثر
ٍ ي اأ ر ي ؛ نق ي ذ اللةييْ ييٓ عيين طرٍييق
ذث ي ٕ الصييراع ييل الدييعر ًالنثيير ع ي أن
ا أر ؛ البّتْ ًالنحيٌ ًرإ اّعيرا
ًال قلَ ً ،انّ ه ا اميه ي هيٌ ٌيكأش مين
أٌيييك بصيييحَش الن يييرّ اللةيييْ ثيييُ
بقييٌ ي ًره ر بطييٌٍر الفكيير اإلنس ي نُ
ًق نك لل هنَّْ العر َّْ أنْ ب خلعٓ عن ييلطْ
الن ييٌذا اليييت ك و ي طَلييْ قييرًن ًبقييْ
ج نييا النثيير ال ي ِ خيييٌ؛ُ الصييراعك ميين
أجييأ الخل ويي ر مٌاجوييْ الدييعر اليي ِ مل
ٍ ٌقْ ع عن برمَ و ...

ضفاف
عواطف

حسين عبد الكريم

عواطف
حسني عبد الكريم

مواثيق..
حنيَ تصٚزىٔ غُ٘ٝ
اطًيب َطساّ،
ٚايبطاتني اطًيب يََٗا غذساّ..
فٔ ِٞذتظات االغتٝاقاتٔ ايفازض٘
و املصدٖس،ٙ
أال تٓاَني عًََ ٢نتف ٞأحالَ ٔ
نػفْٗ ٠ٔ ٛس طسٚبِ،
ٚحه ٞارتطا فٔ ِٞنتاب
ايدزٚبِ؟!...
حني جي ُ٤ٞايػاعسِ دسٓد َِٔٔ ٜ٘ايٓطٝإِ...
اطًيب َٓ٘ عػكاّ فٔ ِٞثٝاب قصٝد،ٙ
أ ٚدٕٖ حٓإِ...
ٚاضهسَ ٟا تػا٥نيِ..
اغسب ٞخنبَ
ايػٓاٚ ٔ٤اذتطاضنيِٚ ،املطس ٚايبطاتنيِ...
ال ترتن ٞفسص ّ١يألْنيِ،
ألُْٖ٘ ابْٔ خطٝظْ يًطٓنيِ...
ٌَِٖ تس ،ِٜٔفٔ ِٞنٌِّ أشَٓ ٔ١ايـُخبــِّٝـٔ
أبػعَ حاالّ َِٔٔ أحادٜحٔ أْنيِ؟!؟
921
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عاطفة الربد..
دفِّ ٞ٦ايعط َس بايٛزدِ َا تػا٥ني ناذتطاضنيِ..
تطأٍُ يف غسٚمٔ ايٛدع عٔ بصٝص ايتالحنيِ..
أزًَِ٘ عٛاطفُ ايربدِ ،نايعطؼِ يف قٛاَٝظٔ ايطفٛحِ..
ايعػلِ ضٓٝدْ نايبطاتنيِ..
األْٛث٘ عاصف٘ ،تهٓظُ ايٝأعَ ٚايفص ٍَٛاملًٛي٘ َٔ بٛٝتٔ ايطٓني..
غَ ْ١ُٝجكًِ٘ باذتٓنيِ
تػسبُ ايعػلَ ،صبخاّ ،يف نؤٚع اذتك..ٍِٛ
ض بايهخٌٔ ٚايصُتٔ يف غفا ٙايفٓادنيِ..
تٓتػ ٞاألز ُ
يف قٛاَٝظٔ عٝٓٝو ٜا حً ٠َ ٛاذتً ٜٔٛيػْ١
عذٝبِ٘ َٔ ،د ٕٚحتسٜوٕ ٚفاصًٚ ٕ١ال تطهني
حه ُٞاحملبنيِ ،نِ ٜط..ٍِٛ
أحالَٓا ٚاذتسٚف طفً ْ١نٌٖ ٚقتٔ،
يٝظَ هلا غسف ْ١يًٓ ،ّٔٛيف بٛٝتٔ ايرٗب..ٍِٛ
ت ادتُٖ ١َ ًٝرا املطاٚ ِ٤نٌِّ املطا٤ات ،دفٓ ٞ٦اذتصَٕ
أْ ٔ
باذتبٜ ..تعاف ٢عاغلْٖٛ َٔ ،إٔ ايرٖٓ..ٍِٛ
أ ٟٗغٛمٕ تس ِ ِٜٔي٘ زغبَٛ ّ١دص ٙأٜ ٚاْع٘ باألف،ٍِٛ
أثكًٚ ٞقت٘ بايتػاز!!ِٜٔ
ب باذتًِٚ ..ايٓبضَ بايػساٜنيِ..
دفِّ ٞ٦ايػَ ٝ
يًصَإٔ ٚايػٝبِ زؤَُ ٣كفًِ٘!!
عٓد أضسازىٔ ايػازد/ ٙبٛض/ْ١
ٚايػفِ٘ ..أَ ٚا تػا٥نيِ..
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كيفَ صباحُ األنوثة؟!
أضأٍُ عٝٓٝؤ غُصَ ّ٠ازدُ ..ِٙزدٓ ٟببعضٔ حتٚ ٕ١ٝازف..١
اعرز ٟخط :ٞ٦عٓدى ايهجري َٔ ايهالِّ ٚقاَٛعُ
عاصف ..ِ١زتٓٚ ْٕٛقتُ دطدى ،نًُٓ٘ أْجٚ ٢دُٕٓٛ
َطسِ ..ال ميسٗ غُص ُٔ قصٝد ٙقسبَ بطتإٔ حٓٓٝو
ال ٜبتٌٗ بربٚقؤٚ ،زعٛدٔ غُٝتؤ املطتطابِ٘..
يٝتَ عٓد ٟضٝا ّٜ ٤طا ٟٚصباحو ،أٚ
زْٓٝاّ نػٓا٥و ..أحبحُ عٔ مساٚ ٕ٤دٗاتٔ
أفلِ ٚصداحٕ زغٝل ،ألصعدَ صٛبَ صداحؤ..
عٓد ٟنجريُ ايهتب ٚايدٚاٚ ٜٔٚايكٛاَٝظُ ٚايًػ١
ٚايًٗذات ايكدميٚ ١اذتدٜج ..١يف زضا ٌ٥عٝٓٝو
يػاتْ فٛمَ ايًػٚ ١ايًٗذاتِ..
ضٛف أعٛدُ نايطايب ايطٗٝإٔ يف دزع ايكسا،٠٤
نجرياّ إىل َفسداتٔ أْٛثتو ،ألحفظ عٔ
ظٗس قًب بعضَ تفطرئ ايػف ،١إذ تُكػِّسُ
قُبً ّ١حبدٓ اغتٝامِ..

طفولةُ البح ِر تُعلِّمُ الريحَ الزجل..
املطا ُٜ ٤تًك ٢دزٚض٘ األٚىل ،عًٜ ٢د عطسٔ ايٓطا!!ِ٤
ٚأْا ايعاغل ،حت ٢أقاص ٞايكسٚ ٣املدِٕ
ب اذتٕٓٛ
ٚاذتٓنيِ ،أتعًِِٓ َٔ أْٛثتؤ ايرٖٖا َ
 ٧اذتبِّ ايعاصفٔ ،نخهُ ١ايفالضفِ٘،
إىل َساف ٔ
يف نتاب ادتٓ ..ٕٛأحبح عٔ ٜفاع ٔ ١ايصدٌ
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يف زْني غُص..ٙ
نــاحالىٔ دٜٛاْــا عذــب ٚزغــاقاتُ أْٛث ـِ٘ ال ك ـٌٗ اذتثــٛز نخك ـٌٕ حٝــح بالب ـٌُ
ايفطس..ِٙ
َٔ نجس ٔ٠ايبٗا ٔ٤املثافٔ إيٗٝا ٚتٛضٝب
ايتأ ْٓلٔ ٚاالشدٖاز اشدٖاز ..بني ٜدٟ
خصسىٔ املٛضٝكا:
ال ختط٦ني ذت َٔ َثِٓ ٕ١َٝيف ُشْٓاز ْػُِ٘ ،حٝح أزداُ٤
ادتطد أبدْ َٔ ْػُاتِ..
يٝت عٓد ٟأغصإَ
غاب٘ َٚصٜداّ َٔ طٛٝز ،ن ٞأملٖ ايػرا َٔ أعايٝؤ..
ٚصٛتُو أشزع٘ يف خافلٔ ايٓطُ ٔ١ارتسضا،ِ٤
نٝال تٓطلَ بٓبٝرىٔ دْإُ اذتٓإِ

أبد

ٚقيت ٜرتاخ ،٢عٓد حبٝبيت نأبدِ..
أتعًُِّ َٔ جتِسٔ األْٛث٘ ،نٝفَ ايرٖٖابُ يف املٛجٔ
ٚفِّٔ ايصٖبدِ..
طفٛي ُ١ايبخ ٔس تتًك ٢دزٚعَ ايٓٗاز ،يف نتابٔ
ايٓطا ،ِ٤حت ٢األقاص..ٞ
نٓٛزع ،تا ٕ٘٥يف ايػٓا..ِ٤
أحبحُ عٔ شدٌٔ ايػُص ٔ٠ايػازد ،ٙيف بٛٝتٔ
املطا..ِ٤
ناحالىٔ ايعذٝبإِ ،نايدٚا،ِٜٔٚ
مل َٜكًِٗا ايػعسا..ِ٤
اال تتعبنيِ َٔ ايبٗاِ٤؟!
نٌٗ اير ٟبٝين ٚبٓٝؤ عاغلْ ..حت ٢اهلٛا!!ِ٤
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عصفورة الــ حدّ الشيت..
حبٓٝتِ عصفٛز ٠غت ،٢زتٓ ٕٛعٓٛاْا..
َٔ صٛتٗا ارتذالٕ َجٌَ ايدٓيع يف أٓٚي..ٛ
دا ٜٞايٓػِ حسشإِٚ ..ايكدٓ نٓ١ٝ
أفل َصدا ِٕ باأليٛإِ..
َتً ٞاملطس عػكإ أ ٚأْا َتً .ٛتِٓٓٝاتٓا َٓسضِ
نخ ٌِ بــ قال ِّ اهلطٌ ..نخٌ أغصا ِٕ غُصاتِ
غذس ِ ٠زٜح دٗالْ..ٞ
املد ٣ايفسحإ باألحالّ ،عِ ٜػسبِ خنَب أذتإ
عصفٛزا..
غٖٛا ذتبٝيب ايــ نًٗا بطتإِ ..قٛع ايكصح
ع نتافِ عسٜاْ..ٞ
َٔ طًتا صاز ايػذس ٚهلإ ٚايػُٝات ٚهلاْ..ٞ
ٚعػٓؼ غساِّ نتري باذتٝطإ ..صاز ايٛقت بني ايعػلٚ ..ايكُصإ ْ ّٛاذتًِ
َصم غسآٜٝا حٓني ٚغٛمِ..
َا يف مخسِ ..حت ٢ايعساٜؼ ْامي ٞبهٓري..
عٓدا دٚاّ ايصبح ٚعٓاقٝد نطالْ..ٞ
بظ ايكًبِ دٛعإ يألذتإِ ..عٓد ٚنس ِّٚنتري
ٚدِْإِ ٚمخٛزاٚ ،باق ِ١صبح ٚايػعسِ ٚاألٚشإِ..
ًَتاعِ عِ ٜطتعري اذتربِ َٔ زٜػاتِ ،غخسٚزا،
قدٜٓؼ ايػعس َجٌ ايعػل زتٓٚ ٕٛاآلٖات ٚايسمساتِ ٚايصٛزا..
بد ٚأصابع قد َا عٓدا ايطُا ،٤تا ميطِو ايعػكإِ عصفٛزا..
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جسد الصباح دفرت عجيب!!
َت ٢ايػ ١ِ ُٝتُك ُِٝعسضاّ ألطفا ٍٔ اهلطٌِ؟!
ايػصُٔ ٚاملطس َساٖكإ،
عًََ ٢كِ ُسبَِ٘ َٔ ايسِّٜح
تٓاُّ ايهس ،ِّٚباْتظاز
ايػ!!ّٛٝ
اَسأ ،ْ٠نأْٖٗا ايكصٝد ،ٙتصدٖ ٞبايٖٓػَِِ،
خًفَٗا ايدالٍُ املػاغبٜ ،طأٍُ عٔ طسبٔ ايعاف..٘ٝ
ٌٖ تطُعنيِ :أ َٜٔايكصٝدٜ ُ٠ا قافِ٘ٝ؟!
ايٓطا ُُٜ ٤عاتٔ ِبَٔ أشٚادٖٗٔ:
ملاذا ترتن ِٕٛيًصَإٔ ايعتٝلِ إٔ ًُٜٓٛخَ
أغصاْهِ باذتسٜلِ..
أٚاخسَ ايً ،ٌِٝتٓط ٢جنُ ْ ١ضَٖ٤ٛا ،يف ادتساحِ..
ُٜفٝلُ عتِْ أشعسِٚ ،ايصباحِ!!

صباح القصيده

ُٜػسِّدْ ٞاذتٓنيِ نعاصفِ٘ ،يف حاز ٠األغصإِ..
غذاعٚ ْ١احد ،ٙال كٛتِ :قاَ ُ١األحصإِ..
يف بٛٝتٔ ايكصا٥دِ عبلُ األْٛثاتِ أعربُ
األذتإِ..
شٖس ُ٠املفسداتِ غاَ ْ١ٜفسدٙ
نايٓطا ٔ٤اذتطإِ
ُٜعتٓكٓا أُْ ٚعتِّكُ٘ اذتٓإِ..
ال ُٜػتٗ ٢بطسُ احملاضٔ ،يف ايٓطا،ِ٤
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ألْٖٗٔ نٝاض ْ١فٛمَ ايبطسِ..
نايػ ٔ١ُٝاذتطٓا ،ِ٤يف عػ ٔل املطسِ..
قًتُ هلا  ٖٞٚتطافسِ يف زتسات أغٛاقٗا:
خرَ ٟطساّ دَػكٝاّ
ٚأحالّ غُاِّ..
ايبخسُ ٜطأٍُ عٔ أْٛثاتٔ
ايهالِّ..
ري َٔ تساِْٝ
ايهج ُ
ايعٛاصف
ال تٓاِّ..
اذتبٗ نا ْٔ٥ناألعادٝب
ال ٜػٝذِ ،أٜ ٚتكاعدِ..
أٜٗٗا ايػتا :٤أعسْ ٞثٝابوِ،
نٝال ُُٜصِّمَ قُصإَ عػك ٞارتسٜفِ..
ايكًلُ ايسد ِ٤ٟفٌّٔ ضدٝف!!

البحر يُعلِّمُ الرّيح الغزل..

يف َطا ٔ٤ايبخس تٓصٍ ايٓطا ُ٤ايهآ٥ات إىل
األغٛام،
نػُٝاتٕ طسٚبِ٘ يف َٛعدٔ األغذازِ..
ُٜكًٓ ُِ اذتٓني أظافسَ ايٛقتَ ايهط ٍٛبايسغباتِ..
ب املساف ٧عٔ شد ٌٔ ايسدٛعِ..
عاغ ْل ٜبخحُ يف نتا ٔ
غٓا ْ٤عتٝل ٜٓاّ عً ٢خمد ٠ايعاصف٘..
ايع ٕٛٝدٚا ٜٔٚنالّ ..نٌٗ غُص ٕ٠أغٓٚ ِ٘ٝايعاشفُِٕٛ
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غيابِ..
غذس ٠األغٛام!!..
أ ٚجي ٕٛ٦ٝبال شعسَْ٘..
يػ ١ايصعسْ٘ ال تًٝلُ بايعػل..
هلذ ُ١ايديعٓ٘
أحٔٗ ٚأبٗ َٔ ٢ايصعسْ٘..
اَسأ َٔ ،٠ديع تؤيف عصساّ ناَالّ..
ايصٗعسإ ُٜخسق ٕٛاملسانبَ ٚاملساف٧
ٚايدٓٚا..ِٜٔٚ
نإٔ ايبؤعَ بٓا َٔ ْ٤يًخصٕٔ املطهنيِ ٚايطنيِ..
ايػٗاَِ٘
فسضُ عني احملبٓنيِ..
ُٜسٖكين اذتصُٕ ايطانُٔ ،يف ايعٓٝني
ري َطهنيِ ،يٝظَ يدٜ٘
نأد ٕ
تهايٝفُ ايطٓفسَ،
ُٜصادمُ احملَِٓ٘ ٜٓٚاُّ
نأٚداعٔ ايػذس..
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بين الدمعة والدمعة
فلك حصرية

مااا ذياارٖ للااً ين ااسل ٌ ٓ انااُ ّضااق ذيسااااوص ّموا ا ذيس ا اا٘ص ّ
ّجََا؟!
ماذذ عطاِ ذيشاس ٌ ٓسد عن ٙقرذٜف ذملدفع ّٓطنع ْتُ يْحشٔ٘ ذيورٓ ٘؟!
ما عطاٍا ذيسّذٓ٘ ٌ تْذجاُ ذيااازّ ص ّت ار مساهاتاُ قها ٌ لاصا زق َااص
ّٓط ق ّٓهاثس ّ ال متاضلَاص ّزق٘ ذىطٔا َا؟؟!!
ٖ ملاااٌ للااً فٔااُ ذدبااس ذدد اإ ٌ ب اإ مااا اااز ّ ااايُ مااً ذي نااصا
ذيي طإص ّذي شا ر ذيا،ااْٖص ّقاد تيااابسه بااسذٓٔيُ وآااا باى ٛتل ا مااا جااسٚص
ّتطااسد ّحشاأ٘ حااسزص ٍسّياار رّشذزٍااا ّذىىااْه عناا ٙتلمَاااص ّذ نااار بااَواه
عرذ اتَاص ّتن ر ىااذٌ حسذٜوَاا ّم،ار لاّيا٘ ٌ ماا ماً عيا اس تلْٓيَااص
ّتسذأ ا بصْ ااَاص ّزضااْماه ّجاعَااا ااد ٚمااصٌ ياأه عنٔااقص ّدزز تٍاااه
ييصااس ذياماااو ٓ حنااعص ّٓ لاادفص ّٓ اادذفع ّٓلاام حطااسذه عناا ٙمااً اايَه
ذملْهص ّياوار ّ اا ه جَايه ذيوااف ذيياْىٕ ّقارذٜف عنٔااٛص ااهق عشاْذٛص ل
تاااسحه ّل تطا ا لل ىااا ٙينوناااه ذملوااادزٗ ذي اٜوااا٘ ااااق ماااا ت ااااُ ذماااسز ماااً
ذيلْذزث ّذيدماز ّذيدماّ ٛذملاا ٜص ٍّْ ل لنك إل ٌ ٓيلنش عن ٙذذتُ ّب ٕ
ى اضُ ّٓطل َا شمً ذملوا س ّذيويا ا ص ّذيلاْياذ ّذيلْزّىاا اذيْ اا ٛذيااٜسا
ذيرٖ اه ٓ حاّش ذمسز ادذعُ ّتونهاُ ّإ اا ُ ّتنْىاُ اناْه قاادو شماً ل
لدّدص ّ وْذزض قاضٔ٘ ّ دما٘ مل تاد قادزٗ عن ٙمغاادزٗ ذملونا٘ص ّذقا ىش باْذ
ذخلٔه٘ ما ل ذيلنن٘ ذيْزدٗ ّذمسز ذيس ا ٘ فسا اها اهاص فارى ٙيناْزدٗ ٌ
ل ٓ اا ّٓ ارص ّٓطا ٔ تسذ ااص
تط ىٔع ذح ،اٌ عا امل مادمرسص مطا ْاص ىااش ت
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ذزذتُ ت ىآس زّق٘ ممنن٘ ل،غَا ذيرعسص ّته ناَا ذيمنن٘ص ّٓل يَاا ذيسحٔا ...
ىاا ٙينااْزدٗ ٌ تغنااس ذياااامل ،اأا ٛمااً ذيشاار ٚذياارٖ ٔاإ ذيون ا ص ّٓيشااس ذيطااىو
ّذدماٌص ّأف ا ٌ توف ّجُ ز ا ٘ ت نسد ي ص ا ض از ذي سحص ّختىف
ا ا ذدباأا ٛذينٔناا٘ص ّذيااْزّد ذيسذٜااا٘ مااً حاادذٜق ذيْجااْدص ّتغ ا ا ذي ،ا ل٘
ّ ُت ِ ٝادٍُا اار موااان٘ ذلاطاااز ّذي واادذٌ ّذملااْه ّذي يااا ٛذيهىاإ ٛذياارٖ اااّل اااا
شسذضا٘ ااا ٌ ٓمَااس ثاْز ذياىاف ّذيس فاا٘ ّذةىطااىٔ٘ ياضاه عاملااا فواد قدزتاُ عنااٙ
ذي شا ك ّذلي او ضاعٔا ّزذ ٛذملْذز ٘ ّذخلدذش عام تاآْس يْحا٘ ينْجاْد ٍّا ٙماً
أق ذيايلهْهص مَشن٘ م لطسٗص ّذٍٔ٘ ذمٔاا٘ اادع٘ ذيماٍس ّذمل،نٌْ.
إٌ ذددز ٍْ ذيْجُ ذآلاس ين ٔاٗ ل ّجٍَْاص ٍّْ ذملاستٗ ذياب كملاىَاا ٌ
ن ذمسّز ّتبامَا ّذىْ َاص ْحشٔ َا ّت ا ٔ ّ اا ماً ت ا أ ّقاٜاَااص
ْجََااا ذملشااسا تطااحٔ ذى اااازذه ذيشاااْز ّ ْجََااا ذدضااْد عياادما تي ا وه مااً
ذيهشسٓ٘ ّتْزث ّ اىَا اْذزث ذيو ّذي ودذٌ ّذملوا س ّذدمْذه...
ما ل ذمسز ّذيس ا ٘ص ّذيْزدٗ ّذيادماز قااخ اهرتَاا ا اه ذي اازٓ ص
ّيسمبااا اناادٍا ذي ااازٓ ص ّعاام ااايوسز ميَااا دز مااا تااصذل ّقاااٜع زّذٓاتااُص ّ حاادذث
قاااخ بصااأاتُ تأااد ااد ٚقسقااا٘ ذيطاأْلص ّ شٓااص ذيس ااا ص ّدّٖ ذيويا ا
ّجَااايه ذيااااْذزٓ ّقااارذٜف ذي اااك ّذيااادماز ..ي غٔا ا زّٓااادذ زّٓااادذ ّقااااٜع ذيو اااال
ّجمسٓاتاُص ٍّ سجاُ ّمسجاُ ّٓهوا ٙذددز ذماما ذد ٔاعص ّذخلااف ذدمال يْقاااٜع
حااسّز م،اارص ّمااا ذى لاار ا اه ذيطااسد ت،ااخ ا اأ ذبا هاااتَا ّ ...شٓااص
ز ا َاّ ...دّٖ قيا نَا ّقرذَ ٜا.
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األميركي فرلنغيتي وتقطير شعر
االحتجاج الساخر
إطاللة على تجربته ومختاراته الشعرية

خليل البيطار

األميركي فرلنغيتي وتقطير شعر
االحتجاج الساخر
إطاللة على تجربته ومختاراته الشعرية
خليل البيطار
رأٔ إمرسٌن أن كل عملل عقرلرِ
نتعرف فَى إىل أفكارنلا ملهوولٌرّإ إنولا
تعٌد إلَنا بردر معَّن ملن مللنقلل ملهبل إ
ًرأٔ هارًللللد ب لللٌا ه كتابلللى مللن لللرِ
لتوربللْ مللرللعرملٕ ملل وللٌا ًعنٌملنللى ل
مللتلللر)ّرن أن أٍلللْ ن رٍلللْ ه مللرلللعر ترلللدا
ن سلللوا كرةلللَدّ اسلللَْإ تسلللتند إىل
ملالختلللللللتملا ًمللتكىلَللللللل إ ًإىل نسللللللل
أسطٌرِ شخةُ تر َدِنإ ت ل ترلٌا
ع ٓ أنوا مرٌلْ أً رأِ فوسب.
ًهلللدف هللللاي مللدرملسلللْ مللترمللللل ه
جتربللْ فرٍللدّ لرللاعر أماكللُ معا للر
ًمعمللر ىتللٓ مللَللٌاإ ًشللاهد ع للٓ للرن
مللتولللللللٌالف مللعا لللللل ْإ هلللللللٌ للللللللٌرن
فللرلنبَ إ إع عا للر ملهللدملرر مللرللعرٍْ
ه مللرلللللللللرن مللعرلللللللللرٍن مللرًمانسلللللللللَْ
ًمللسرٍالَْ ًمللٌجٌدٍْ ًمللٌمل عَْ ًملحلدمل)ْ
ًما بعد ملحلدمل)ْإ ًتر)ر بقعطواإ لكنى
ت رد برس ٌ مجع فَى مللقسلاةْ ًمللعمل

ًمللقعلللللد ملل سللللل ُإ ًمللتعرٍلللللْ ًتلللللاً
ملجلملللللاا ه ملل بلللللْ ًمللطقَعلللللْ ًملللللللن
ملإلنسانَْ.
ًكانللللللا ملاًسللللللا مللىلرافَللللللْ ه
مللٌالٍاف ملهتودّ ملاماكَْ لد ملىت لا
مللرخرملمب اناسللقْ مللَاد مللرللاعر ملهٌٍٗللْإ
ًأىَلللا أمسلللَاف رٖلللا فَولللا أشلللعاريإ
ًأ َمللا معللارو ل ٌىاتللى مللترللكَ َْإ
ًعرضا أفلاا ً)اٖرَلْ تناًللا ذلطلاف
ىَاتلللللللللى ه مدٍنلللللللللْ فرملنسَسلللللللللكٌإ
ًكافرتللى مدٍنتلللى انللى ًملىلللد مللن أبلللر
لللللانعُ نوطلللللتوا مللىلرافَلللللْ ه عرلللللدِ
ملخلمسلللللَناف ًمللسلللللتَناف ملللللن مللرلللللرن
مللعرلللرٍنإ ًأة رللللا ملألللى ع للللٓ أىللللد
شٌملرعوا.
ًلللد لللٌرن فللرلنبَ ه نٌٍَللٌر
عللللللاا  9191ا ٍنوللللللدر مللللللن للللللالُ
إٍطالَاإ ًاا من أ ل فرنسلُإ ًكانلا
د مللترَا خاا رى لْ إىل جتٍلرّ كلٌنُ
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ًتتًجاإ )ل تلٌه ًملللدي بنٌبلْ قَلْ قلل
أن ٍلللرٔ ًلَلللديإ ًأ لللَقا أملللى بةلللدمْ
ن سللللَْإ ًىٌّلللللا إىل مةللللوْإ فتٌلللللا
رعاٍللْ مللط للل خالتللى ملل رنسللَْإ ًأخاتللى
رضَعامب إىل فرنساإ ) علادف بلى ًهلٌ ه
ملخلامسللْ إىل أماكللاإ ًملخت للا فوللرّ
تاركْ مللط ل عنلد أ اربلى ه نٌٍَلٌر إ
فررسللللل ى هلللللرالٕ إىل مدرسلللللْ دملخ َللللللْ
جلمعَْ تقراٍْ.
درر فرلنبَ مللةوافْ ه جامعلْ
نلللٌرا كارًالٍنلللاإ )للل مللتوللل بسلللا
مللقورٍْ برتقْ ضابطإ ًشار ه عم َلْ
ملإلنتملا بالنٌرمانلدِ علاا  9111إ ًدخلل
مدٍنلللْ ناالللا ملكُ مللَابانَلللْ بعلللد سلللتْ
أسابَع من ة وا برنق ْ نًٌٍْإ ً دمى
ملهرللود مللكللار)ُإ ًاللدمل مللن ٌٍموللا مللن
ملهعارضل أخا َلامبن حللرً أماكلاإ
فاسللتراا مللن ملجلللَصإ ًًمل للل درملسللتى
ملاكادميَللللللْ ه جللللللامع كٌلٌمقَللللللا
ًبلللارٍ إ ًنللللاا شلللوادّ ملللللدكتٌرملي ه
ملاد ملهرللارن عللاا  9199عللن أةرًىتللى
ملهعنٌنْ ملهدٍنْ رمتملمب ه مللرعر ملحلدٍث.
ًفللللرلنبَ مقللللد ًمتعللللدد ًم للللٌن
كملللا عكلللر م جل ل رلتارملتلللى ذلملللد
م للللٌاإ فوللللٌ شللللاعر ًرسللللاا ًرًملٖللللُ
ً و ُإ ًعرب ه إبدملعاتلى ملهنٌعلْ علن
هلل ل ّ أساسللللُ لللللرً إنسللللانَْ متمللللردّإ
ت وما أسقا مللبطب ًملالىتواجإ ًدًر
مللىلرافْ ه ملإلٍراظ ًملإلنولاوإ ًملمتدىلى
بللٌ دٍللانإ ًً ل ى باإلنسللان مللرللوا
ًرًملٍتى ملحلب ه من مللبطلبن كتقلا
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بٌىُ من ملالنت اضلْ مللطابَلْ ًمللرلقابَْ
ه فرنسا علاا  9191إ مللل ملالا إلَولا
مللعملللاا ًملهىلر للللٌنإ ًأاملللا ىركللللاف
ملىتواجَْ ه أًربا ًأماكا.
أبر أعمالى مللرعرٍْ ملالنطا ملن
سان فرملنسَسلكٌ ً ةلاٖد أخلرٔ علاا
 9199إ ملهعنللللٓ مللسلل لرِّ لمشللللَإ عللللاا
 9191إ ملحلللب لللَ ىوللرملمب ع للٓ مللرمللر
عللاا 9199إ ىَللاّ ال تنتوللُ عللاا  9119إ
ًأ در رلتارملف شعرٍْ بعنٌملن هُ عِ
أنوللللللارِن عللللللاا  9111إ ً للللللدرف لللللللى
دلمٌعللْ كَ ل ترس ل شللعا مللرللم
ً ةاٖد أخرٔن عاا 1119
ًمللن درملسللاتى ملادبَللْ مللرللعر فنّللامب
متمردملمب علاا  1119إ ملن ملللٌعُ ملل عّلاا
علللاا ً . 1191مللعنلللٌملن مةلللط س مرتلللق
من ع مللطاملنإ ٍرلا إىل فاع َلْ ملهلرٕ
عند نرص ملاكسو ه ملجللٌإ ًٍرملت
بى إىل ىالى مللرملهنْإ فوٌ ٌٍمل لل ٍر تلى
ًمترديإ ًٍنت ر )ٌرّ ترلٌا ه أماكلاإ
راللل أن ملل لللرًف اللللا موَّلللرّ سللللب
تردٍري.
دعلل ل فللللرلنبَ دلمٌعللللْ جَللللل
مللقَللان مللتودٍدٍللْ ملهتمللردّإ ًظللل ٍن للُ
أنلللى لللد ملنطلل إلَولللاإ ًكلللان ملللن بلل
دملعملللُ مللرلللاعر ألل ل اَنسلللقا عنلللد
ذلاكمتللللى بسللللقب ةللللَدتى مللطٌٍ للللْ
ملااجَْ عٌملٕنإ ملل رأهلا ه الالاِ
مللسللتْن بسللان فرملنسَسللكٌإ )ل سللاه
ه إ لللدملر دلمٌعلللْ شلللعرٍْ لبَنسلللقا
بعنللٌملن عللٌملٕ ً ةللاٖد أخللرٔنإ ًبللدع
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ملن ملاللاد ملحلرٍللاف ملهدنَللْ ملاماكللُإ
ًكانلللا لللد ةقعلللا ه لنلللدنإ لكنولللا
ملىتولللللللتف ه أماكلللللللاإ ً سلللللللون
فرلنبَ بتومْ نرر مٌملد باٍٗلْ ًبَعولاإ
لكنى كسب مللدعٌٔ ملهرامْ ضدي علاا
 9199إ كمللللا دعللل فللللرلنبَ ةقاعللللْ
كتلا ملحللبن ل رللاعرّ لَنلٌر كانللدا
مللاِ أ)ار جدالمب ًملسلعامبإ ًسلاه مللنرلا
ملهتةللللللل بالللللللدعٌٔ ًتربٖللللللْ فللللللرلنبَ
بتنرللَط ملحلَللاّ مللىلرافَللْ ه مدٍنللْ سللان
فرملنسَسكٌ.
ىلللل ً لللللل فلللللرلنبَ مل لللللار
مللسللاب ًمل للت ضللد ملحلللرً إ ً عللَ
مللرلللعرملٕ ملهتملللردٍن ع لللٓ لللط ملحلَلللاّ
ملاماكللللُ إىل مللسللللاىل مللبربللللُ عللللاا
 9191إ كانللا هنللا إرها للاف لىلللٌرّ
)رافَلللْ ه مدٍنلللْ سلللان فرملنسَسلللكٌإ
ًمللترللٓ بالرللاعر كَنَللث رٍكسللرًاإ
ًتللر)ر ا اهَمللى ملل س ل َْ ملاناركَللْإ
ًكللان مللسللَناتٌر جللٌن مكللار)ُ ٍرللٌد
مح ْ مللعدملٕ ل رلٌَعَْإ ًلٌجلٌ تطولا
ً ملرّ ملخلارجَللْ مللن ملهللٌظ ُ مللَسللارٍ
ملهلللللتوم بالرلللللٌَعَْإ بَنملللللا كانلللللا
ملإلدملرّ ملاماكَللْ ضللٌو ىربلامب ضللارٍْ
ه كٌرٍاإ ًتبل مللطلرف علن اكل
مللكنَسْ مللكا)ٌلَكَْ باحلَاّ ملهدنَلْ
ه سان فرملنسَسكٌإ فدخل فلرلنبَ
شللللرٍكامب ه ترسللللَ مكتقللللْ أَللللا
أضللٌملٕ ملهدٍنللْنإ ًملالسل مسللتٌىٓ مللن
ملسلللل فللللَ لرللللارلُ شللللاب نإ ًاللللدف

ملهكتقْ مكانامب جاعبامب ل رلرملّٕ ًل ولٌملرإ
ًكللللان رًملدهللللا ببللللالقَتو مللللن أ للللٌا
إٍطالَلللْ نةل ل و معولللب اٌسلللٌلَ إ
ًنةللل و أنللللاركٌَنإ ًتقَللللع ملهكتقللللْ
دل ت إٍطالَت مرٍدت لمناركَْ.
تر)ر فلرلنبَ ه بلٌملكا ةلاٖدي
بالراعرٍن إلٌَف ًباًنلدإ ً لد جللر إىل
إبعاد كتقوملا علن منتللى هنلع ن سلى ملن
تر َللد أس ل ٌبَوماإ ًظوللر هللامل مللتللر)ر ه
دلمٌعتَللى للٌر مللن عللاا اللابر عللاا
 9199إ ًكٌنُ جتٍرّ مللعرل عاا 9191
إ كمللا تللر)ر برمللٌ شللعرٍْ أًربَللْ مللن
بَنو جا برٍ ا ملل رنسُإ ًكلان لد
ترج بع أعمالى مللرعرٍْإ ًأخلا عنلى
ملالعتماد ع ٓ ةر ملجلمل ًمللتكىلَل إ
ًملل عب بالك ملاف ملهتدًجلْ ملهعنلٓ مللل
ض مللسخرٍْإ ًأعوب برعر ملإلٍطالُ
بللا ًلَ إ ًتللرج رلتللارملف مللن شللعريإ
ًعللدّي أهلل شللاعر ه مللرللرن مللعرللرٍنإ
ًتر)ر برعرملٕ معا رٍن للى ه أماكلاإ
ًملللللنو كَنَلللللث باترللل ل ًكَنَلللللث
رٍكسرًا ًآخرًن من دلمٌعلْ جَلل
مللقَللان مناهطللٌن ل وللرً ًالسللتخدملا
مللسللللللا مللنللللللًٌِإ ًمرٍللللللدًن ل ىلللللللٌرّ
ملجلنسَْ.
ملاللللللا فللللللرلنبَ إىل مللللللللت كا
مللنرلللدِ مللتنرَولللُ للللدٔ علللترمل باًنلللدإ
ًخلللال اَنسلللرب ه ت طلللَ ى ل خلللاةر
ملاًا ه مللرللللعرإ ًملسللللتخدا مله ار للللْإ
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ًاّلللللب لللللٌّ ملل وولللللْ ع لللللٓ كَمَللللللإ
ملل بلللللللْإًخ مللةلللللللدمْ علللللللن ةرٍللللل ل
ملل كاهللْإ ًملعتمللد مللتورٍللب ًمللتنٌٍللعإ
ًملستوٌملي شكل ملااٍكٌ مللَابانُ مىل ملا
ملستؤٌ ملإي ه جَلل مللقَلانإ ًتلر)ر
مىل و أٍطامب بالىلرافاف ملآلسٌٍَْ مللرلر َْ
ًمعترلللللدملف مللقلللللٌعٍ إ ًكلللللان أ لللللر
لع ٌٍلللْ مللطقَعلللْ ضلللد تعرَلللدملف ملحلَلللاّ
ملهدنَلللْ ملهعا لللرّإ ًكانلللا جتتملللع ه
ةلللللَدتى ًىلللللدّ مللرةلللللَدّ مللعطلللللٌٍْ
ًىطللللٌر عنا للللر مللطقَعللللْإ ًأ للللدملٕ
مللرللر ًمللقعللد مللقةللرًِ .شللعري سللب
م جلللل رلتارملتللللى إىل مللعربَللللْ ذلمللللد
م للٌاإ ملىتوللاج ع للٓ ىللرً أماكللا
ملهتنر لللْ خلللاا سلللقعْ عرلللٌد ه كٌرٍلللا
ًفَتناا ًمللرر ملاًسلطإ ًإبّلان ملحللر
مللقللللاردّ سللللَْٗ مللةللللَا ضللللد ملالاللللاد
مللسللٌفََ مللسللاب إ ًه منللاة عدٍللدّ
من مللكٌكب.
ًهلللللللاي درملسلللللللْ هختلللللللارملف ملللللللن
دلمٌعاتلللللى مللرلللللعرٍْإ ترمجولللللا علللللن
ملإلنك َتٍلللْ ً ل لدّا الللا ذلملللد م لللٌاإ
عنٌملنولللللا هملللللا ًىَلللللدملمب كورلللللدنإ
ً درف علن دملر مللتكلٌٍن بدمرل علاا
 1191إ ضما إىلدٔ ًأربعل ةلَدّإ
من عناًٍنوا ادٍاف اٌملجولْ مللرلعرملٕ
مللٌملعللدٍنإ نللتا ملهسللَسإ علل مللرللاعر
ترٔ ب وصإ ا أمن مع ملجلملااإ ال تلد
ملحلةلللانإ رللللاةرملمب باحلما لللْ دملٖملللامبإ
عْ كافكاإ ىةان ه ملل َلإ مللعلاا
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مكان مجَللإ فل ملحلرَرلْإ ملكت لاظ
سكانُإ منلا ً لا للَ بقعَلدإ ةلاٖر
جبناى كاهما مي .
ه ةلللللَدتى مللطٌٍ لللللْ ملاًىل ملللللا
مللرعر؟نإ سول خا ْ جتربتى ه هلامل
ملهرللرً ملل ٌضللٌِإ ًأكللد ه مللعنللٌملن
أنولللا لَسلللا ذلاضلللرّإ ًلكنولللا ر ٍتلللى
ملخلا للْ لٌظَ للْ مللرللعرإ ٍرللٌا مللرللعر
هللللٌ ملحلرَرللللْ ملللللل ت طللللس ملاباةَللللل
ك وا .. /مللرعر مترد دملٖ ضد مللةلما
ًملهن للللللٓ ًملخلللللللدمل  ../مللرللللللعر نرّللللللاا
ملحلرَرللْ ../مللرللعر للار مللن ًر ع للٓ
ةٌفلللان ملخللللرمل مللرًىلللُ /إنلللى إعلللادّ
ملكترللللاف مللللللاملف اٌملجوللللْ مللرقَ للللْ/
مللرةللاٖد أسللٗ ْ تطللر أسللٗ ْ أخللرٔ../
مللرعر هٌ ملهاع ملاخا ل قررٍْ ه أ منْ
ملل امَْ /د شعرملمب اناَٖلامب جدٍلدملمب ٍنرلا
مللعاا من ن سى! ص19- 11
مجلللللع مللرلللللاعر ه نةلللللى مللتملللللرد
ًمللتكىلَ ًمللت ٌٍن ًملهراهد مللقةلرٍْإ
ًأضاف إلَوا ضرًرّ مللتودٍد ملهستمر.
ًه ةللللللللللللللَدتى إىل مللرللللللللللللللعرملٕ
مللٌملعدٍنإ اا عاشر شعرملٕ ملافكارإ
فولللللرالٕ ٍنلللللدر ًجلللللٌده  /ملخلللللرج ملللللن
ىورتكإ فىلمْ ملل اا هنا  ../ملستَرظ
فالعاا حي  /أمتنلٓ للك نولارملمب لطَ لامب.
ص11- 11
ىلللدد مللرلللاعر بعقلللارملف أ لللر إىل
مللَرَنَللللللْإ مومللللللْ مللرللللللعرملٕ مللرللللللقا
مللةللللللعقْإ ًنةلللل لوو بللللللرن ميوةللللللٌمل
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ًٍسلللللللتٌعقٌمل ملللللللتباملف ًمل عوللللل ل إ ًأن
ميت كللللللٌمل مللرللللللدرّ ع للللللٓ مللترللللللكَك
ًمللتسا ا ًإ ملىْ ملل امَْ.
ًه ةَدّ ةرطٌ ْ باٖع ملخلردّن
إنللاملر بكللٌملرا ًشللَكْإ تتسللقب بوللا
مللطقرللْ ملحلاكملللْ ه أماكلللاإ فرلللاا
مللنواٍللللْ للللد ىانللللا متاملل لامب ../مللتلللللتملا
ملحلرَرلللللُ لللللادا /أسلللللتطَع أن أشلللللعر
باهتتمل مللقناٍْ ../أنا ملن مللنلٌ مل سّلن/
ال أستطَع ملىتماا علك /أنا عملهب ىَث
تست رُ ملحلما/مع ذلةّل ُ ملجلملار /
ملللللاٍن ٍسلللمٌن أن سلللو نرّلللادملمب أدبلللَ .
ص. 99
رأٔ مللرللللللاعر ملخلللللللرمل ملهعملللل ل إ
ًمللب ْ ملجلماعَلْ علن ملاخطلار مل د لْ
بالعااإ ًعدًٔ ملجلنٌن ًملجلرِ مللعقىللُ
دًن هلللللدفإ ًسلللللخر ملللللن ملهتماملللللاف
مللرللقا ًمللكقللارإ ًض َّللل أبدٍللْ ضللالّْ
ميكلللن مللعقلللٌر إلَولللاإ ًعلللَص ملحلَلللاّ
ملحلرَرَلللْ مللتر لللإ مللللل تتٌملشللل فَولللا
ملحلكمْ ًمللدهرْ.
ًه ةللَدّ نللتا ملهسللَسن تللرددف
ال مْ فَوا سلخرٍْ ملرّإ ترلا إىل فلرملر
مللسللَد ملهسللَس مللعاٖللد دلللددملمب مللن ًمل للع
مبلللاٍر هلللا نلللتا ملللن أج لللىإ ٍرلللٌا نلللتا
ملهسَس /عن شورتى مللعارٍْ /هامل مللعاا/
ًالع بال رملر /إىل ىَث ال أشلوار ملَاد
بللا جللاًر /نللتا ملهسللَس /عللن شللورتى
مللعارٍْ /هامل مللعااً /تس ل خ سلْ /الٌ
رى هرٍ دلوٌلْإ مرّ أخلرٔ /منت لرملّ
مللللرّ أخللللرٔ /مللللا ال ميكللللن تةلل لٌّري/

ًملهسللتوَل /ملحلقللل بللا دن ل ً /ملاللٌر
ملجلنٌنُّ باجملُٕ مللىلانُ .ص11- 19
ًه ةللللَدّ علل ل مللرللللاعر تللللرٔ
ب وللللصن ل للللا مللرللللاعر إىل م ار للللاف
مللٌمل لللع ًأشلللقاىى ًدملللاريإ ٍرلللٌا عل ل
مللراعر ترٔ ب ولص /تلرٔ سلطس مللعلاا
ملهسللتدٍر /بسللرٌفى مللسللكرًٔ /ةَللٌري
ملخلرللللقَْ ع للللٓ ىقللللل اسللللَل /ادنللللى
مللرلللللقوَْ ًجلللللتر أللللللَ ن ملهٌىرلللللْ/
ًارلللللللودي مللسلللللللرٍالُ ملللللللن ملللللللللربملرِ
لرمل ل رللقاف/
مللطاٖرللْ /عللاا ال ٍل أ)ل مب
مللللن أاطَللللْ مللللرملىَ باسللللتَكَْ/
ًأعطلللإ دل لل شلللٌَف الللا ملللرلٌف /
ًاا مع ض ضماٍامبً /كل ملا سلٌٔ
علك من ش اٍا ات ْ /اىلاا مولاجرٍن
اررلللا) /ل ل ضلللاعا بل ل ملهترمسل ل .
ص911 - 11
مرود بةرِ ممتدإ ترٔ فَى عل
مللرللاعر ملهرللود ك للى بن اٍاتللى ًخرملبللىإ
ًتسلللخر ملللن مرسسلللاف فرلللدف هَقتولللا
ًإنسللللللانَتواإ ًتٌملةللللللرف مللللللع جتللللللار
ملاَكلللن ملجلرللع إ مللن أجللل أن ٍسللا
كل شُٕ كما ٍرٍدًن.
ًه ةلللَدّ ا أمن ملللع ملجلملللاان
سللللخر مللرللللاعر مللللن عملٖرللللْ ملهتو للللَ
ًمللللنوم ًمللقللاىىل عللن مللقووللْ ملابدٍللْ
ًملخل ٌدإ ٍرٌا ةلٌملا ىَلاتُ ا أمن ملع
ملجلماا /بسلوري ملاًفلر /أ لٌا لن سلُ
ا أمن مع ملجلملاا ةلٌملا ىَلاتُ ً /لا
معى كالكً /أ ٌا لن سُ  /للن ميلٌف
ملجلماا مط رامبً /ملع عللك فرلد لا ملع
389
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ملجلملللاا  /بطلللرٍر مللبرٍقلللْ ً /لللنعا
مرللللودملمب أً مرللللودٍن /مللللع ملجلمللللاا ه
سللرٍرًِ /سللكقا علللك ه ةللَدّ أً
مل)نللللللت  /ع للللللٓ عللللللاا ٍرللللللقى عللللللاا
هاًنَمللللٌر بللللٌ مللرسللللاا ملاٌلنللللدِ.
ص999 - 999
ًملهرللودٍْ مللقةللرٍْ تللرب جبللإ ه
ةلللللَدّ ال تلللللد ملحلةلللللاننإ ًهنلللللا
سلللخرٍْ ملللن بلللرر مللن لللرّ مللسلللطوَْإ
ٍرلللللللٌا ال تلللللللد ملحلةلللللللانٍ /ركلللللللل
مللكمللللان /للللرخا ًمللللللدّ شللللاااا!/
لكنى ملسلتمر بالرسل  ً /لار مرلوٌرملمب/
ًًمل للللللل رسلللل ل ملحلةللللللانً /ه فمللللللى
مللكملللانً /عنلللدما ملنتوللللٓ ملللن لٌىتللللى
أخاملمب /ركب ملحلةلان ًملنط ل  /م ٌىلامب
بالكمللان ) /ل باانللإّ للباًّ /هقللى
اًا عارٍلللْ لللادفواً /كلللان مللكملللان
با أًتار!ص919- 919
ًه نةى عْ كافكلان إشلارملف
إىل ملالبللللللا ملهتخَ للللللْ ًملارًمل مللعارٍللللللْ
مللرمل ةللْإ ًملاسللرملر مللٌجٌدٍللْ مل للاّإ
ٍرللٌا عالَللامب فللٌ مللعللاا تنتةللب عللْ
كافكلللا /مىلللللل باسللللتَل أخللللا /لسللللر
مللٌجللللللٌد /شللللللعابوا مللعمَللللللإ اانللللللا/
مسلللارملف ًعلللرّ /ضل ل كلللل مٌضلللع
منوللاً /تترللعب مللطللر ه ملا)للا /مىلللل
أسا ملهتاهْ! ص911
ًهنلللا هولللإ ل رتابلللْ ًمللطرلللٌر
مللٌَمَللْإ ًلبلل مللطللرف عللن أشللكاا
مللتمََت ًملالستباا ًم اهر ملللتع نإ ه
ةَدّ مللعاا مكان مجَلنإ ٍرٌا ٍا
38:

ل عاا من مكلان مجَلل /لتٌللدًمل فَلى/
إن ا ٍلللتعوك كلللىلاملمب /ى نلللْ ر ًر
مَتللللْ /ه ملهٌمل للللع مللع َللللا /أً لرنق للللْ أً
مل)نلللللللت  /ملآلن أً بعلللللللد ىللللل ل  /ع لللللللٓ
ًجللللللٌهك  /ملهتر قللللللْ ه مللسللللللمإ /أً
لقاملٕملف أخرٔ من هامل مللرقَل /كٌ لٌ
دلتمعنلللاإ ملهاركلللْ ملهسلللو ْإ فرٍسلللْ
ا وا ملالمتَا ً /أ لوا ملالنرلرملو
ًمللكونلللللًْ /لسلللللٌمله ملللللن ملخل لللللرملٕ/
ًلعنةلللللللرٍاتى ملهخت لللللللًْ /ارَرلللللللاف
مللكللٌنبررً /سللٌملها مللن ملإلمسللاكاف
ملهعٌٍللللْ /ملللل ل ٍر)وللللا جسللللدنا ملهب ّللللل!
ص911 - 911
ه نةلللى أ لللرأ ٍَلللت ًال أفكلللرن
ٍرص ٌٍمَاف إٍرلندٍلْ ملرًر مللرطلارملف
مللسرٍعْإ ًمللعوٌ ملل تسلرُ نقاتاتولاإ
ًملهورجإ ًملهسلن ملهتلررجس ع لٓ كرسلُ
ه لتّمل إ ٍرللٌا أ للرأ ٍَللت ًال أفكللر ه
أركادٍاً /ال ه مللبابْ ملل ت نى مَتلامب/
بللل أفكللر بكللل مللٌجللٌي مللتاٖوللًْ /هللُ
تنتا عند ذلطْ ًسط ملهدٍنْ /برقّعاتو
ًمراا و ً /بوامل مللكتا مله رٌد مللاِ
عىلرف ع َلى /عِ مللبلاف ملا ر ًدملخ لى
أبَ  ً /د كتب ع َى بر مللر اص/
فلللللللارر ٍعلللللللرب بَنوملللللللا! ص. 991رأٔ
مللرللاعر أن سلل ى ٍَللت خالللدإ ًت نللى
مللبابلْ ًعابرًهلا مَتلامبإ ًٍ ولظ أن ًجللٌي
مللنلللللا ل ملللللن مللرطلللللارملف تاٖولللللْإ ًأن
مللكتللللا مله رللللٌد مللللللاِ عىلللللر ع َللللىإ
كتقا فَى مج ْ ًملىدّ فارر ٍعرب ب
مللدفت .
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ًه ةلللللَدتى ةللل لر خ َلللللْ إىل
ملامكنلللْ مللقعَلللدّن تلللر)ر ًملضل ل برلللعر
ملالللاٍكٌ مللَابلللانُإ ٍرلللٌا ّلللْ م َلللٌن
فلللللرر لللللر خطلللللرملٕ /تولللللت أعرملفولللللا
مللقَطلللإ إىل ملابلللد /ع لللٓ سلللاىل /ملللن
أىوللللار للللباّ مسللللتدٍرّ /ألللللن ٍللللتبا
مللعللللاا أبللللدملمب؟ /ع للللٓ مللسللللاىل ملآلخللللر
مللقعَلللللللللللد /مللعلللللللللللاملرٔ مللقٌعٍلللللللللللاف ه
مللقَكَ ً /كان لْ نلٌر ىَلث كلان
ْ جسد /مللقا مللامرُٖ مرُّٖ /مللقا
ملخل ُ /لَ خ َّامب /أبدملمب أمرّ من خاللى
ًال أرملي /أنا ملا أنلا ع َلىً /سلركٌن ملا
سلللٌف أكلللٌن .ص . 999- 991تطلللمن
مللنص جتدٍدملمب ًتكىلَ امب ًمراهد بةرٍْ
ًمجالَْ جاعبْإ ًتسا ا ف س ُإ ًعقٌر
إبدملعُ ًمل) إىل ملهسترقل!
ًسخر مللراعر ه نةلى مللسلرملًٍل
مللتوتانَْن من مللدالالف ملل
متىل لللللوا ملل طخلللللْإ ًملللللن إخ لللللإ
ملحلرَرللْإ ًمللن مللس ل طْ مللسللرٍْ ملل ل ال
تسمس رٍْ ملالختَارإ ٍرلٌا مللسلرملًٍل
مللتوتانَللْ ع للٓ ىقللل مللبسللَل ع ل ىرٍللْ
هاٖلللللًٍ .طللللَ ه مٌضللللع آخللللر لللللن
تكللٌن هنللا )للٌرّ ىرَرَللْ /ةاهللا برللُ
مللرلللعر سلللرًملالمب اتانَل لامب .صٍ . 111نلللٌ
مللرللاعر مللةللٌر ب ل ظللاهر ملاشللَإ ًمللا
خ ُ منواإ ًٍسخر من سطٌّ ملإلعلانإ
ًمللللن إععللللان مللرللللاعر لن للللٌع مللسلل ل طْ
ملهتبٌلْ.
ًه ةللَدّ شللاعر أعمللٓن ٍرس ل
فللللرلنبَ مرللللاهدإ ًحي للل بللللاهاى إ

ًٍة شعري برنى ما بعلد بعلد ملحلدمل)لْإ
ًٍرلللٌا أرٔ ملللا ال ميكنلللك ر ٍتلللى ..أنلللا
فنلللللان مللٌسلللللاٖط ملهتعلللللددّ ..إن خ علللللا
نللاعُ ..سللررٔ مللعللاا ملحلرَرللُ ..اللن
ملاباةرّ مللرًمان ملجلدد..
الن ن للتس مللعللاا بالرأأالَللْ ..أنللا
أرملها ًأنا ال تستطَع! ص199 - 191
ر)لللٓ مللرلللاعر لللدٍرى اَنسلللرب إ
ًكلللان ملللن ملهعولللق برلللعريإ ًخ لللدي
اٖامب شاعر ع َ ميٌف /لكن لٌتى
للللن ميلللٌف /تقكَلللى ملاملللٌملجً /تةلللدر
ٌتامب أشقى بوسوسْ ..هامسْ ألن ..أللن.
ص111
ًهوا ه ةاٖد عدٍدّ ملحلكٌملْ
ملاماكَْ ًأالعَقولا ًخلدملعوا ل رلعٌ
ًل رللعب ملاماكللُ ن سللىإ ًمللن بَنوللا
نلللص ةرٍللل عنٌملنلللى ةلللاٖر جبنلللاى
كاهما مي نإ ً اا ىكٌمتنا ملآلن/
ةاٖر جبناى كاهما مي ٍ /طا من
منطرللْ إىل أخللرًٔ /اللن ا للٓ برللُٕ
مللللللن ملهللللللر ًملاالعَللللللب /عنللللللد كللللللل
ملنتخاباف .ص1
نةٌص فلرلنبَ ت ولر برملعتلى ه
مللترا مله ار لافإ ًعناٍتلى بالت ا لَلإ
ًمللتاعب باال اظ كُ تردِ أكىلر من
معنلللللٓإ ًتٌظَ ولللللا ه مللسلللللخرٍْ ملللللن
مللسللاملجْ ًمللن عَللْ مللطااَللْإ ًمللن تبللٌا
مللرركاف مللرأأالَْإ ًمن َ ما بعلد
ملحلدمل)للْإ ًمللا فَوللا مللن ترللٌي ًتط ل َلإ
ًسللخر أٍط لامب مللن شللعرملٕ مللس ل طْ ًباعللْ
مللرللعرإ ًمرًّجللُ ملل للن ملهقتللااإ ًخ للد
;38
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برةللاٖد مجَ للْ شللعرملٕ ال ىطللٌر بوللُ
ه ملللللاملكرّإ ًملللن بَلللنو شكسلللقا
ًٍَت ًألن اَنسرب ًًًدِ ألن ًشعرملٕ
دلمٌعلللْ جَلللل مللقَلللا بلللٌ كٌفملللان
ًًلَ بٌرً ًارٍبٌرِ كٌرسٌ.
ًتطللللمنا ةللللاٖدي هوللللإ الععلل لامب
لَمَنَللْ مللعٌهللْ ًهموَتوللا ًملسللتخ افوا
للنعتواإ ًاسلل ا
اآسللُ مللقرللر ملللل
ٍلللدٍوا ملللن أ)لللر ملللللدمإ ًملجمللللا رإ ًملللن
مسرًلَتوا عن ملستخدملا مللسلا مللنلًٌِ
مللكللار)ُ ضللد مللدٍنت ٍابللانَت كمللا
فعل بَاتٌر مللقلٌن عنلد ل ب مللسلَد
ملهسَس.
ًا خيل ل مللرلللاعر تلللر)ري برلللعرملٕ
معرًف مىلل إلٌَف ًعترمل باًندإ ًتر)ري
بالرعر ملاًربُ ًمللعلاهُ ًشلعر ملالاٍكٌ
مللَابللانُإ إ للد أ)للر ه شللعرملٕ عدٍللدٍن
ًمللللنو دلمٌعللللْ جَللللل مللقَللللا مللللللاٍن
شاركٌي ه مللتمرد ًمللسخرٍْ.
ًأدر فللللللرلنبَ أهمَللللللْ مرٌلللللللْ
هارًللللللللللد ب لللللللللٌا ه كتابلللللللللى للللللل ل
مللتر)ّرنإى اا مللرلاعر مللرلٌِ ٍعلرف
كَلل ل ٍتللللر)ّر ًال ٍر للللدإ كمللللا أشللللار
إلَللٌفإ ًمللرللاعر مللةللاعد ى ل ميت للك
ملهٌهقلللْ ًملا لللالْإ مللللل متكنلللى مللللن
مللت للٌ ع للٓ أسللافىإ ٍسللتطَع أن ٍللر)ّر
ع َو إ ًٍبَّر ةرٍرْ ترًٍ نا لرعره من
من للللٌري ملهقتكللللرإ فاهخَ للللْ ملاكىلللللر
إبلللللدملعامب الللللاًا شللل ل ةرٍللل ل مسلللللترلّ
لن سلللللواإ ًإن كلللللان ملاملللللر ذل ٌفللل لامب
باهخاةر .ص 99
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ًملستخدا مللرلاعر ك ملاف مرلٌفلْ
ٌٍمَللْ ه ةللاٖديإ ميتللتج فَوللا مللر َ ل
باخلرللللن ًمللقللللإِإ ًىلللٌّا مللرللللعر إىل
سللاىْ إلضللإّ ملللا ٍللدًرإ دًن توَّلللب أً
تعتَ .
ًنلل ٌّ ةلللاٖدي مللن ىَلللث مللطلللٌاإ
فكانا هنا مللرةاٖد مللطٌٍ ْ مىلل ما
مللرللللعرإ ًملكت للللاظ سللللكانُإ ًنللللتا
ملهسلللللَسً .كانلللللا ملهرطٌعلللللْ ملاشلللللقى
بالطرطٌ للللللْ ملهبنّللللللاّإ مىلللللللل ال تللللللد
ملحلةانإ لسا كلدملن إ ع لٓ ملرخرّ
جللٌنُ أالنإ سللا ملحلسللنإ م ٌظ لامب مللن
مللقوللللرإ شللللقابُ ملآلن ًرملٖللللُإ ىةللللان
ةرًملدّ ترملمب.
ًرال إشللادّ كللىلاٍن مللن مللرللعرملٕ
ًمللنرللاد بتوربتللى ً ةللاٖديإ ًمللن بَللنو
شلاعرمل شلواعامبإ
مب
باب ٌ نلاًدمل ملللاِ علدّي
فرللد أخللا ع َللى نرللاد جانللب ملهقاشللرّ ه
بع شعريإ لكن ملإلدملرملف ملاماكَلْ
ملهتعا قللْ ظ للا تتللٌج مللن درتللى ع للٓ
ارٍ مللررملٕ ًملهعوق برلعري النترلاد
سَاسللللاتوا ملخلر للللإإ ًرأف ه ةللللاٖد
سللامب ببىللدٔ مللقرللرملف
هواٖلى مللللاع اللا م ّ
ملاماكَْ ملهردسْ.
ًأرٔ أن شلللعر فلللرلنبَ ًمٌمل لللى
ملجلسٌرّ ضد مللعٌهْ ًجت َاتولا ملخلطلاّ
م ومللْ ل رللقا ملهعا للرإ ًأشللقى انللارّ
هادٍْ لعاا تتراعف س َنتى أمٌملج عاتَلْ
ًفٌضٓ مدمرّ ال ترى .

حوار
مع األديب
مصطفى صمودي

ميرنا أوغالنيان

حوار مع األديب
مصطفى صمودي
مرينا أوغالنيان
■ عىمت يف ودٖرٖة الثقافةة يف اةآو ٔالةتمىت
رئالة املكتب الفرع٘ الحتاد الكتاب العرب فّٗةاو وةا ِةٕ
رأٖكةةةي يف امل ةةةّد الثقةةةايف يف اةةةآو ٔوةةةا وةةةد ة ة رٓ
بسٍٕات احلرب الظاملة عمى لٕرٖة؟

■■ عندددددال لدددد مل سس دددددا س دددد
سخل سا ط فغ سأل دا (سسذ فد يدا سج سد
سسعلي سلبصري ) كد لحظق د سداس ل ،سد
أل سسذ ف د يددا حصمل طعددى يجعددا ص ددر
لع دددن ين،د د ا فد د ،س سن،د د اخ سسذ فد د فعلد د
ألن ،د ان د ق فددكلا يع د
سألاض سسس د
ل لددددب سسبندد د ق سسددددجظ  .صنددددعكر عنددددال
سنجعر سسرصلد علد سسيكند شد ق سسيكند
ح حاَ دك،س ف د دديك سسرصل د ك نددح فددك
حعن ل،م س ى ش ق سسرصلد ح حاَدكس فد
د فد سسيكند ك نددح لعصصد ل ح،يد ن،م.
صل د سخلبيددة سس عدديب س دكرو ( شيصددرص )
سسرصلددد نا إالّ نسددددب ابددددن سألظددددن عددددى (
دميك دددج ) سسيكندد نا إىل ح حثدد سسعدددرت
يضددهكي صلذلكيد دددم ثروكيد صاعدداي
حض فكس إسي. ،
ثكظ ددح ل س ركدددل سسذ دد ل لرشددداس
د فيد د صكد د لدددى حطدددا ل،د د لا ح حلد د

س جه اة سعجهداث ،صاساة سسذ فد حلد را في،د
ثكظددددي عددددى سألنصددددب سسدد د ي ددددك ا،دد د
س ركددل مبدد د صمبدد علي ،د لبندد ص....
حشي ق ح ر .
كند د نببد د (  ) 044اب لد د صيعجدددة
علين لى ال نر دن إسيدب اب لد  .ددم س د
سسعدداد اص د ن لجس د ان إىل ح ادداحن نبب د
 /52 /اب ل صال نااي ى نر ل!! ،
صلدددى ل،د د لا حيضد د ثكظدددي ث عدددن
سجله،ددكا لدد لدد ل(دداع ص(كددم عدداَدقو) .صل
حطدددا سألنصدددب  /اعدددا ساليسد د ا سسسدددري
س ريد د  /ص دددعس ساليسد د ا ح دددب اب لهدددح
اجعددداسد سج ضدددريى صكد د نكس ندددعس ()52
ط ضرس ف ط صدبجدب ل سال دجه اة صلالجدب
دداير س ركددل .فسددسسن ا ددجن ا ل د :
ل يدددعس ي كيد د ث جدددة ( )52ط ضدددرس ي
حسبجب اربسقة :صسهلل ي ح ج  ،حن لهح اعاريم
حكذر لى لدرة .حسد ان ال،شد حلريرد  :ضد
ظ د رس حل د سس دد ( )52سجعددبب ( . )524يددن
صل يعس ساليس ا علين ي! ين يى دببب
ي! كددن س رسكددل سسذ في د كددعس  .صاعددا
ن ط ا لكظ الطكمل سب ك ثببين لد
395

العدد  - 7:8شباط 4242 /

يددسلرو اددب ا يسددب س ددجشبح س لددر صحا ددلح
سسج ريدددر ا سعددداد سسدددعي البدددب لدددن (.)524
صك نددددح اآددددب نددددعس إعدد د سسددددكاساة
ا سكسل سسذ ل سج ي ا ال ح حا ن إسي،م
اله لجبير صيهير سعل ،جتا طد سدج ل
يعس ساليس ا س بي ل ااق سيس او.
فد د ،س كد د سسكسلد د سسذ د د ل يدددعس ل
جع خ سسر ق فهد ا سد اد سكسل سسذ د ل
اعا ظ،كا د فد (سس يدجض) صسسكسفداة إسيند
ي
اعن ظدددددري سأل ددددد ،ة سسربرسلددددد شددددد
صسجلدد يلة ثندد صال ص ر،دد ل د ،دد ي! فهدد
ا س د ا د سكسل سسذ د ل ل ظددن يددعو سجددرت
سس كني سسع عل كاي سسعراي ي!
■ ٖ ةةةةهلن اإلةةةةي اتٌسةةةةاٌ٘ تابةةةةات و ةة ة فى

صةةىٕدٙو ِةةن سةةت ٗم الكمىةةة شابّةةة امل ةةرٔ الظ وةة٘
ٔاالٌت ار لإلٌساُ ٔإٌساٌٗتْ؟

■■ سس له د صسسرظ ظ د ك ن د صل د
اسال ل ندا صسطدا لندع سألامل صإىل سألاددا.
صإ،س ك نددح سسرظ ظدد ث جددن إاي ايدد فدد
سس لهد ث جددن سبايد ت ل ل،دداو .صسد ى عدار
ساى لاص ح سس لدم ثد ا سلسدي فد آد و
حسد د ت عندددال د د ن :دددى دميكلد د حكذدددري
سلسدددي ح سس لدددم ي حسدد ت (عهدد د سس دددكة ل
سسدداني سدندد سسسددي صسس لددم  .حلدد سسسددي
ف ىل طد س دى سس لدم إىل كدنر طد أل
سسسي ل سألي ل درو صلللدكت حلرد سس لدم
فل سة صحمبكت) ل حلالب لى حدت إنسد نا
للجددل صسسددة عل دار سعلّددا ح ددجبي ن ددن ل د
طدددكسا هد د يدددك كد د ى إىل لد د ينبلدددا ح
ي ددك ل ععددر س جعددر سسددللى فلددم يعددا
عهدددر سسيدددك يكلد د صال عهدددر سسسد دن دددن
حص اسصح ل
صسسكين كدن سسكيدن دى س دج
.
س
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■ ملةةةاالا ال ٌ ةةةّد و ةةةار ة وسةةةروٗات لةةةٕرٖة أٔ
عربٗة يف وّرجاٌات املسرح العاملٗةةو وةم أُ عاوةن المهلةة
لةةةٗا عائقةةةاو فقةةةد سأم ةةةْ السةةةٍٗىا ٔبا ةةةت ا فة ة ً
العربٗة ارك يف املّرجاٌات الكرب خارج جهلرافٗتّا؟

س ك دددددددي فدددددددى لسدددددددهكن صسس دددددددى
سسجص يلا فى لر ا صسألسن س سألداي فدى
ل ددرصق .صكددن ثل د سسع د خ سس د ،كددرخ
جتجه ل سس ى س سدرطا ككندب فند ل درصقس
صلسهكع صلر ي سدعس لد سكس عندب إندب (حادك
سس نك ) ألنب فى لركّدة صععد اة كدنر فدى.
صا ل ننددد د ح دددددع ظدددددكاة طضددد د اي عدددددى
سس ه صسسع لل فيب .صعى حمبريب .
صإ،س كدد سس دددر سسع شدددر يدددك دددا
سسااسل سسب سي ف سس در سسسد ا عصدر
لددا حل لددب لددى حسددن سسنددب ق صحل لددب سس ددر
سسذد د لى عصدددر لدددى حسدددن سسربسكسايد د فد د ر
سس ددددر سسعصددددريى  -صخب ظددد ل ع ددددكدو
سأل دد ة  -لددا حل لددب لددى حسددن سسصددعة .
صس سددرح حكذددر سألسند س سألدايد ثددسدرس مبد
جيري لى طكسب  /لب ح إجي ا ./
صس ى احخ سسذ ف س ناي ح س رق يكسدا
صالدة د نيدددد عندددددال يلددددداص لذ ددد د فددد د
سلهسددرح حيض د صالدث د  .سألصىل صالدة سسددنغ
عل د يددا س س د ص سسذ ني د عل د يددا س بددرض
/نع صعرض  /ف سكالدة سألصىل شسن ،شدس
سألسن س سألداي ك فد  .صسألدت س سدرطا
س د ل حدن د داسدد خ ددلم سألسندد س
سدد د إىل
سألدايدد د  .إالّ ح صالدثددددب سسذ نيدد د
س ددج رسا لددى سسنددكسطا ك ف د ألنددب لددرثبط
(اعرض ص و،كا) صيدعس تجد ض إىل ل د
ل ار يضم كن سسج ن سسد لدال ،سس در
سسعصرص سلهبرض صخب ظ سيدا ن س ج درض
ل ع سسعرض لرث ط لبه ن .

وٕار وم ا دٖب و

ر وعي س سدرح
عنال كنح حل
عين ل حعض ق سجلهعي لد
دم ل راس
حل دددى بطددداسز ا دددرة نكعيددد س نج ددد مل
ا سددددرح لددددى كينكندد د س ددددج ثي ي إىل
ظد د صاة لرسد دكرةس عدددرب د د صاة لااص د د
صس ددى ،س د ك د عل د ظددعيا  /سسددنغ
ف ط  /أل سسنغ ينضكي حتدح سدكسق سحتد د
سس جددد د ت س دددددى (سسعدددددرض س سدددددرطا
س برض) ينضدكي حتدح سدكسق ن اد سس ند ن
صمل نسددجب حت يددن س رسددكر صس ددسلكمل علدد
سسرآم لى عهلند سجذيدر سسدا صت أل ،سد
سد د إىل ثضد د فر اد د سحتد د د سس جد د ت
صن ا سس ن ن ف س لرسعيجدب صعضدكيجب
ل سحتددد د د سس جددد د ت صس بدددددرض لرسعيجدددددب
صعضكيجب ل ن ا سس ن ن .
■ ُٖقةةةةاه إُ الةةةةدراوا التمفيٌٖٕٗةةةةة هلةةةةت عمةةةةى
السٍٗىا ٔاملسرحو ف لقتّىا يف الظنو وةا وةد صةهة ِة ا
املٕضٕ ؟

■■ ددددسسيب فيهدد د يجعلددددن ادد د سنغ
س سدددرطا ف دددط .حصس دددن سسسدددبعين خ سدددب
سسدددنغ س سدددرطا حا،دد طللدددب سرع يدد صاساة
سسذ فد د سدددب .صاعدددا ح ثركجد دب مل ثسدددجب
فددرصن ن ا د سس ن د ن ح ثسددا سس ددرس سسددعي
طعدددددن .صكنددد د نعجدددددة علددد د اعددد د دصمل
سخللدددديص ألن،دد د مل ث ددددى ث بددددن ثددددبن حي
لسلسدددن إالّ إ،س كد د ل جكادد اع ليج،د د
فعددرن يددى حيض د الن بددن عددرض لسلسددن
/ا دددددجذ ق سسجددد د ااا صسس نجددددد اي /إالّ إ،س
كد د ا سع ليد د  .إضد د ف إىل حنند د مل نَجَد دبَىر
شد د حمليد د ع لريرد د صسطددداة ادددن ظدددرن
ن طددن سسع لي د طج د ل اصسايب ،د سسضددي
ش دلص ي لامي – ش طلبيد – شد
سبن سسعرت  -ش سسسد طن .صحلدا لذد مل

فى صىٕدٙ

لسلسن (ضيع ض يع ) إ ،ك نكس ي جبدك
ل ح دد ن سسصدددريط كلهد د خ ال ي ،ه،د د إال
سسندد د ا ك ا،دد د  .إضدد د ف إىل ح س بددددرس
عندال يجبنرددك عددرض ندغ لد تيلكنددب إىل
شد د سسع لد د صيدددعس سسكسلد د كد د إطدددا
سسع بدد خ سسدد لنعددح ظ،دددكا صعدددرض ندددغ
حملدد دار ويددددن .يندد د نددددغ سددددا عنكسنددددب
(شيب نسدد د ) اب عدد د سحتدد د د سس جدد د ت
سسعرت عنال لالب حطدا س بدرس حط سدب
إىل سسع ليدد د اآددددم سع سضددددا علدد د ،سدددد
س ن عجددب اددس سسع لي د حكذددر لبددكال صطيكي د .
كهددد لددددالح سددددا فددددر حمليددد صلبريددد
صعرايددد نعرددد دددر عنكسندددب ( سسصددددريط )
صلالجددب فرلدد سيبيدد صح ددر للرايدد فسندد
علد د سسدددرآم حندددا ل سد د سسدددنغ صح رسجدددب
هد و
ا سعراي د سس عددظ سن ا د سس ن د ن
صلذلح فيدب سسداصا سسر يسدا فد نا مل حف،دم
سس ددذ لددى سجددكسا حدند ق عرضددب بآرسلددب
ل سحمللي .
إضد د ف إىل لد د ،كدددرخ ف دددا نعردددة
س بددرض ن سددب ك ثب د صخمرس د ل لع د .
صاسد ل ل ديب صثعايب عل سسنغ إىل نس ب
لدددى سدددعصاو صث دددايم عدددرصض لدددى آد د ح
ي ددك سايددب نددغ لسددبن صال طجدد لدد دة
نعددير لعجهددداس علدد ثصدد ي خ اعدددري
س جعرسضي إدي شدي حتدح سدكسق كدذ لدى
س سهي خ فص ن ،سد اعند ح در سلدنغ
س سددرطا سسددعي مل ي ددى ا أل د س لعد ف
فكضدد د س بددددرضح س سدد د َ صنعددددب ل آرفدد د
سبنع ط.
■ لبق ٔأُ أشرت إىل أُ لهلتٍا تعرض إىل ِجىةة
شرلة حمىٕوة وَ قبن أعدائّاو وا ِٕ دٔر احتةاد الكتةاب
العربو ٔدٔر ي عطاء فْٗ يف ااٖتّا؟
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■■ سحتددد د د سس جددد د ت ل دددددكاي
لصد د كاس ال يببد د نعد د ك(جقد دةَ ال،شد د
سسع ل د كه د فعددن س عددريك لددى لبددن صلددى
اعددددا .صكجدد د اا س ببددددكن صعنكسنددددب (سسللدد د
سسعرايدد سسجظدداي خ س ع ظددرة) حتددادح لددى
سددب لبدكرال عددى سس عددظ صسسع ليد صعددى
سس عدددظ ادد حان ،دد صحعددداس  ،لدد عدددا
نسي ح سل خ سسع مل كلب سداي ،فعدظ
صع لي  .صال دك لدى (سالادصسسيد سسللكيد )
سخلددددددك لددددددى (سسذن يدددد د سسللكيدددد د ) .إالّ ح ر
سسجبدددددكاسخ سسج نكسكسيددد د س عيلددد د سسددد د
يسهي ،ظد نعكي مبد يصد ص ثعدارا إسيند
س (سَددهر فنجبندد و (ثعريبدد ) صعنددال ن ودددب
يل س عبلب س سم سسعي ندلمل سىل سسجدبن
ظددعكاج ل لع د  .حص د إاسط د سس له د
دخ صسنجصرخ صد ني ،طلدكمل
س (عررا سس
س عددبلب س سددم اددامل س (ع دررت .صحل د يددعس
سسجبكا سسسري عر (سس د ثدكفلر) ظدال
س سددددج بن ا كسددددب( :يددددا ثعددددري فددددرد حص
هكعد د حفدددرسد سضدددلط شدددايا حم دددم
ي دددايم سسجعدددر سسدددكسعا طيد د مل سأللدددكا
سسب ا اجعرضد،م سدجل سخ لعد ة ل صلدح
لع د سدداس ) صللددح شددعرس ل يددعس سسعدداد
ح،كددر لنددب ل بع د لددى ديددكسنا سسصددعري (
لى علي ،سسس ):
سل خ سألاض حآن ي انكي
صعى سل ثرفّعح سسلل خ
ص ّ آ ت صيص سسعرت آ اح
ص ّ ل خ صيص سسض د ل ثكس
صيصنن ن سب سبعرست كري
صلن اكع إ،س جى سسنُّظ ة
ف،ن ل سسجيب ين عن دسينح
إ،س آ لح اعينيب سجل ،خي
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■ وةةةا ِةةة٘ ٌ ةةةٗهتكي لبدبةةةاء ال ةةةباب الة ة َٖ
خي ةةةُٕ خ ةةةٕا ّي ا ٔىل عمةةةى درٔب ا دب ب ةةةكن عةةةاً
ٔاملسرح ب كن خاص؟

■■ سسدددددح لركدددددلس صال لي ددد د صال
س إىل نعديظ .
فسن
لصرع صال ح
حمل ي ن رسط (سآل عرفح حنرا ال حعدر
شي )ي .ف دا ع يداخ ن سدا ح ح(كرذقدر لدى
سس رسقة .أل لرسطن سبااسن حاا /سسجذ ي –
سس هك – اعصا سس رة – حت ي ./ ،
سسكس حطايم ،س ث رح كذ س ي لد مل
 :إ طيدددد ة صسطدددداة ال ث ددددين .صعنددددال
ددسسكس سسع د د :يددن ث ددرح سس ج د ت سسج فددبي
حسدد ت  :نعددم .ددسسكو دد ،سي .لدد مل  :ألعددر
ل يا سسج ي طج ال حل في. ،
حلدد س سددرح ا ددن لدد فيددب /نعدد –
إ رسسددد – صلذدددي – إضددد قة ص ...ص فندددك
ح ر  /عل كنر هى س ج ا حطا فنكندب ح
يجعهردددددن فيهدددد ادددددجغ س جيدددد او ل ط دددد
ثبكاسثددددب سي ددددك علدد د ايرندد د لددددى حلددددرو.
صسيكسكدة سسجبددكا س سددرطا ا ددن حاعد دو .
ف ال دددددددج رسق يسدددددددجكسة سال دددددددجنج ض صال
س ددددجنج ض ادددداص آ يدددد صال آ يدددد الدددد
لرسعي ( .حسجك ) ي دكمل  :سيسدح يند
لددددرسقة اري دد د  .يسددددج ر ق سيسددددجنجص صلددددى
يسددددج رئ اسينددددب اصدد د ن صسن لددددااصس
يسدددجبي س جصدددرس لسدددج بلب لدددى د د مل
اسينددب .صلددى يسجصددر لسددج بلب ا ل نددب
ثلددي دفّجددب سع د جب صن لددب لددى (لسددج بَن)
إىل (لسدددج بقن) ا دددجب سسبد د ق صكسدددري أل ر
س سج بن يسثيد لدى اطدم سسليدة صلد عليد
إالّ سسجعدداي سددب ا بل ن د خ س ج ط د  .حل د
س سددج بن فسنددح لددى ث ددرض عليددب ل د ثص د ق
ألنب لى ظن ياي .

رأي
سكوفوا
نصوص لم ولوِ عنق طبوعتها التجنوس
وبراءة لم وفضّ بكارة عذروتها الزمن

حسني هالل

سكوفوا
نصوص لم يلوِ عنق طبوعتها التجنوس
وبراءة لم يفضّ بكارة عذريتها الزمن

حسين هالل
يروى ،أن سئل أبو زيد اهلاللي ،عن أسعد أيام حياته،
فأجاب :عندما كنت أمأل صاقييت بالرتاب.

"مأثور شعيب"

قبللأ ت خذكللاألف ار بللدا  ،ل ا
و خاهب ،بف الظنوت مجلمد ذهبت ،ل،
حللت خوق للت تك فشللبو دف اش لفأ دللن أ
مجله مجأ فأللوديدف و فصلو دف وملد ظلد،ه
حيصن ،ل ،عالممبلف ت شلبو د اشلف
قريللم مللن قللرن الللويت الصللوا ا للأ
قريم خبجر هد ال نلد : ،فاللت الصل ا ف
فاللللت اللللرد ف فاللللت الع كلللوتف والللللت
فال نمف وه ،ظهرهد اللى اإلطمق (ح ح
الوالر وال وت الرب املل لف وظلذر خلت
ملن يللدب  ،نللد تدب خنبلت مللن قلللب ال للت
وخظلأُ ألدخل مم الت ال نلم ف ف ويُكبلى
ق ميد تك املدء  ،ت ال نم يص أ من شل ادت
الن للدت ويُصللا ،ظللذدا السي للوت ح للى
يُكبى عتك ال نم عح ن الن كدت)

يُاللدإ عتا اشللف قريللم شللبو د ي للود
ردللللل ادكد البلللللل اك ت و اآلظلللللوايت
وم نلللدأل اراجل البل لللم املل صلللم ،دل ل ل وا
وال هللل ك ذلللللأل اللللللى ارديللللب فالمللللدد
الف دجلف الصبو دك، ،دم دز
وي  -ركه ا،ن قريم شبو د
ثدك د  -ركله صلدحب مصلرود  ،نلوات
شللبو د كعللرخه ح ل يجد ال صللم ال دمللم
الصوايم للب دب ك دمعق
قرية وعاشق:
تْ خل ا ،شبو د وخن ف مبفلردات
مجدللللد ي لللب ك صللللب ملللد ي لللب كلللأل
شلللول خل اللل ،قلللز ظلللا ام وزم للللم قلللز
ا ام طفولم و كت صبد والع ام اوح
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ملللل :مُصلللل هأ اشلللل ابدلأل مللللن قبللللأ
شللبو د وخرح بهللد ،للأل خ للود الاهاللرن
عىل قللز ذألللرن وزمللدت ومبللدت ش ل ا
خدا حسيند خدا ومذكوذا ،لاا وذا خلدا
كرن
خ ود عىل قز ض م وحدا وحدألوا
وداب ومف ل ق وحللسب وحللب عىل للدء
شلللللهوإ صللل ل وا منكللللل اات دااات
منكن دت اش ااات ح ج دت و ح اخ؛
اصا ت ح علدت ذاألرخلأل ك وقلدت ظل كى
ومواض :ومندشبدت
،أ خل ا ،مرا :،ومراخ :وتثدا وخمد،ئ
و كدشد
للللف ي كالللوإ خل الللل ،ذاخلللألو ذواخللللأل
الا ميللم  ،دضللأل اللله خرأل هللد وامبللد
خرأل لللأل الللللى معلللداو ُ،لللر و طلللرال
كرائلللب؛ الللللى ظلللفد خنلللدوإ اللللرائض زيلللت
وزالللل ل و لللللن وشلللللبر؛ الللللللى ال لللللدب
لللأل
و ،لللواب خل
األ علللد أل دصل ل
،غوا اللى خمددو النصدء
(ويُكبللللى همصللللد ت الامللللر للل ل ض
وحلل أل مللنْ ي ل للا اللللى املمإيللدت ،للأ عت
ال وكلللد ُكلللرن خ ل لللا ملللن كللللف ال ل لللق
املل للللللف و ت املمإيللللللدت ي للللللر ن ،للللللالأل
ويص م ن ،ها الل بم ل بم ملن ي ل لا
مللن كلللف ال ل للق املل للف وامل عللد،أل وم لنْ
ي ذدهللأ خلللأل ارالللت واملمإيللدت يلل كممن
وامللللدء يفل ل وحيملللأ م للله اائكلللم كصلللدء
الاااوات و زوددت يع ان لع ف املدء)
خل اللللللل ،وخ لللللللود وخ لللللللود وخل اللللللل،
،ذظلل دأ و ظلل دء وذألريلللدت وشلل بن
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الفضلللأ واللللود ك أللللأ مللنْ وملللد خل ا للله
وخ ود عل ه؛ لاريم ا هد شبو د ول دظق
ا ه المدد
جنس أدبي:
اللللى مللد ك أل للدب فشللبو دف مللن
ك لللللللوأ ع يلللللل لوس الناهلللللللد ال ذنللللل ل ض
وك وص م خعق اللى ال ن ف هل ،ذات
طب م ادرادم خمدخلم
خُعلللبه امللللاألرات والصلللز الااخ لللم
ومده ،مبلاألرات وي ،صلز ذاخ لم الللى
مد هد من اش األدا وش سريام
خُعبه احلبديم ومد هل ،كبديلم
اللى مد هد من حب،
خُعبه الروايم ومد هل، ،روايلم الللى
مد هد من او
خُعبه الا م وملد هل، ،ا لم الللى
مد هد من قا
ماللللد أللمللللم فق للللاف اللللله ذيالللللت
قم هد اروإ لف خبلن ،اللف البدخلب
وعمند من وض :الندظلر ويال بلداات ل
خان م اللى ارألجر
 ،ت ذلأل ع يبلن لل الإف ق م هلد
ارد ،لللللم و ل لللللجلف ألمدل هلللللد النوال لللللم
ومجدل هد ألذنض نك ،كص ر وح أل ،لأ
اللللى ال بللض مللن ذلللأل ق ل زادهللد ،هللدء
و راد و
ولَلللللف خاللللل :ك صللللللب اوائللللل :اردب
والفن المدإ كردت اللى ثوا،لت كوالهلد
الاداك ك شواد كفوط ألمشل ب ك ،كال
ال رهد و ؤوط كا هف؟

سكوفيا نصوص مل يل ِو عنق طبيعتها التجنيس

مأتى األسباب:
ألجزا مد خندوإ ارد،لدءُ ك الملدلف
موضلللوالم العفوللللم ألناعلللم مرألسيلللم
و منكلللللد يللل ل وا ك
مرأللللللوز ك ذات ألللل لأ
لبهلللد ،نصلللب خم لفلللم  ،ل ل ا و ده لللد
و هم للم قللز قل للأ مللن ظللواقأ حدضللركد
ومصل ل ابلند ،غل ل النظلللر اللللن اك بلللدط
ذلأل الل نلد ك أللأ مرحللم – عت ع يبلن
ك ألأ حت – شلبد و عجيد،د
عي ت م ظللللف خلللللأل الب د،للللدت ك
ح ود اطمالند م :خفدوت جندحدخهلد الللى
و تكللر ك اوائللس النذللدح ألدكللت
صل
الن طريق ال اال ،وايشل األدا
خص
م لمد و تكر من م دع العفوللم م لوا
عيللللدأل الللللرب ألللللدمزا حلظللللم ايشلل ل دد و
ايش ل األدا ول ل ض الللرب ألللدمزا حلظللم
احل وخ
ألمد ت  ،ل ارد،لدء اللاين حلدولوا
ال وير اللرب البلدمزا اركلز دلدءت
صواهف عمد ،ده لم قدئملم ،صلبب خواضل:
عمبدكدخهف ك ال مجأ وايش كضدا
وعمكد واضكم دل م لبن مسوا
مكلللللد الللللللاين حللللللدلفهف ال و للللللق ك
لللدول هف ك هلللاا املضلللمدا هلللف ملللن
الالإم الال لم ك ارد،دء
ملللللن هنلللللد وي وملللللن قلللللزأل ملللللن
املصوقدت خدل د كسالف كهد خذخلت شلبدب
م دز فك وأ العفولمف ل مدد دجل

ساحمين يا رب:
،لى ك طل م احلوامأ الله كهضلت
،دلنذدح الوازت للفك وأ العفولمف ألدكلت
فالللللرباء ف خلللللأل الللللرباء اللللله ع يفللل
،بللدا الللااي هد الللسمن وع يُصللا حللق
ملب هد ال اددب
مثللم ،للراء ك اللبت خُر،للم شللبو د
و ين لللللت مثداهلللللد دلإلللللت منلللللا  ،ايلللللم
ك وصهد
( و كللد العفللأ املنلل هغ كبدي للله
والبلمللللدت الغريبلللللم الللللله ع همهلللللد
الللرل ت البكللر ل صللت كللرا يللد ا،لل،
أل ف يبوت البكرو)
،لللللراء اك ظملللللت خر ،هلللللد و لللللللت
ذااخهد
(و كللد الوللل املنلل هغ وامل ف للق اللللى
شلللصلم ظل ل ى خُلللسالر مللل ،و ،للل ،ي لللذ ف
ح دكللد مللن شللصله و كللد الوللل ُي ذسكلل،
البمب كد الول املناهأ الولل ا لدا
،بللأ ظلل،ء مللن حللول ،شللذإ كللد الول ل
املصللبوت ،ذشللصلم البللوت مج للد الول ل
احلدئر ممد ):
،راء ع خغدداكد ل ن مغدداخنلد تكلر
واقم من ك وصهد
(و كد الول مد زلت حسيند اللى شُلبكم
البهرمللدت اللله شللرق هد مللن د ل خ ،وع
ي لللرل ذللللأل حل ل أ قلللز ويلللسداد حسكللل،
ألللجزا الل ضللدالت مللب ي الللرل يللن
وأل للللف شللللد ب يللللد اب ذكللللد صللللغزأ
د ا)
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،راء ملَّد خن هسل ،منالد عسثلر اك هدئنلد ملن
قراءخهللد وعمنللد اا ا نللد  ،ل هد عىل قللز
قراءات وقز لادءات للت ،هلد وخفدالللت
م هد ام دضد وخ داضد ومضديفم
حقول سكوفيا:
الللللللرب مصللللللرودأل م وكللللللم العفولللللللم
ال ملللمبالبكر الللله اك داهلللد البدخلللبب
البككدا ل وب ك لإ هلد شلف نم ك وصله
طوي والرضد والمالد خصلنكى لله الللى مل اا
احل ه (الرحللم الله ملن الصلاادم ق دشلهد
،سمن ال حدإ ومصد ه)
خصلنكى للله م دينلم قللز مبلدت وخللداي
وخُللراخ وخال ل واك ل او وظ ل م مجللأ
(اللللللللت امللللللللدء اللللللللبكز ال لللللللن وق
العللللدحوت ال لل ل ل لللللم احلنكللللد طبللللق
الاللللللغ الفلللل ل ال لفسيللللللوت العللللللت
الراالللللل ،كلللللدطوا البلللللرب ال لللللروط)
ا هلللد مج لللد الللللى اكل ل مل كواالهلللد
و لواكهلللد اللللااألر العفل لللم للبدخلللب
،وشلدطم قلللف الرصللدأ وارشللود وار،ل
كصب
لللللصن ألنكللللد ي كللل كال ،ك اكعبدالنللللد
اروكللللل ،هللللاا الللللن مصللللرود شللللبو د؛
ال للرجل لصللدئر ح دزخلله مللن معللداح ظل كى
خذكلللا ،ذلبلللدب املعلللدالر معلللدالر السائلللر
يش ل مد منهللد خلللأل ارألجللر قر،للد له لله
اركص م
معللداح ك الللاات وك الغللز شللع ت
ددذ ،هد ك حصن وص ق خرمجم الصداد
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للللللد ألجلللللر ملللللن شلللللعوالهد ك مجلللللدإ
مودوداخهد ك د واوحد حرك أ ،ند ك دملد
ال نويه ،دثنت كصلب ملن خللأل املعلداح
اللله خللنه ،دملصللرود صللوب ايأل مللدإ
ارمر الا ي ي ب ألمدله طب د
اروإ – هو خ بز فو كد الول ف م :ملد
يل لللله مللللن صلللللفدت ومُضللللد دت م ر إلللللم
(،بصلللللللر اللللللللراء املعللللل ل د و كهلللللللد)
ال بزبالمزمللم الللا اُشلل فرسر خبللرااأل
مللن ممل لله املُجبعللم ل ص ل نبت  ،ل ي منهللد
عظلللللدقم مُنعلللللعم ويُ فلللللى ملللللن العدل للللله
اللفظ لللم صل ل ك أ دا خنويللل :ك امل نلللى
وخوأل وخف أ
والجدك – ،هو كُل ا وقوالنلد ك حالوإ
شلللبو د ارد ،لللم الللللى كبدخلللدت قريبلللم
م عفإلم مجأ كبدت يُل الى ف دب الص دشلمف
و فاردب املُصلل ل ضف ومللللد ك حبمهمللللد
الللللى اللللرقف ملللن ودلللود للللوت املبدظلللر ك
لوإ خللأل احلالوإ الللوت اللا قدلبللد
مد خ لوكه خلأل النبدخدت الضدا اآلكفم
 ألللأ ذلللأل ل للدة شل دد كبللدت
فش دشللللللللم اردبف مب ندهللللللللد الفبللللللللر
اإل ،اال ،ارمشأ الا ينسو ل نا م ح لد
اجمل مللل :ملللن مج للل :ملللد يلللنك إ ،للله عىل
حض ل العراشللم وال للوحغ؛ وخجا فهللد
وا ل هد ،بللأ مللد مللن ظللذكه اياخفللدو ،هللد
والصللمو عىل مللد لله ثراؤهللد واقلل هد
واق كهدو

قراءات نقدوة

 شعروة األشياء والكلمات في األعمال الشعروة

د .ميادة إسبر

للشاعر توفيق أحمد
 قراءة في فراشات ملونة

أ.د .عبد الفتاح محمد

 تنوع الخطاب وجمالياته في القصّة الليبية

نذور جعفر

 أوام الرحيل ود .ووسف جاد الحق

د .واسين فاعور

 الفرادة في شعر صالح هواري

عبد اللطيف األرناؤوط

شعرية األشياء والكلمات
في األعمال الشعرية للشاعر
توفيق أحمد
د .موادة إدرب
حددت الدرادات النقدوة بعدون اثنني ال غُنوةَ عنهما يف الكشف عن

ذعععع وة نعععل معععن النةعععتص اادبوعععةب و ةعععو اا
احمل تى الفكع

الع

حعنل العنل موعتد يفعتدا يف دعوا ح عار

حمددب بونما و ةو اآلخ با و تى الشكل ال
النل ذ كة العالؼات الع

بال ععععد ا ت عععتع

حيوعو علعط ر وقعة بنعا

ننع و ػقعا ععا عناوع ا بنعااب هعت معا حنحع

موتد يفتدا يف نوق ااعما الفنوة.

وعلىىالرغىىشن لنىىفلطولطأخر ى ولط ىىشزل
رغؼىىى عشلنىىىىفل م س أىىىىملن ىىىزلطص ىىىىذلنىىىىفل
عؼش فلقشن ًلألطب بلتأعلقلب حملأ ى،لأإول
رإلغىىملرغىىذر لذلرغىىز ل ظىىرفلرغؼ ى عشلن ىلل
ىىضريل ىىأرل لليلرغم ى سلنأ دظىى ًلس م أىىمل
ىى سزل م س ىىاللطأخرىى و،لألىىٌفل نىى ل
نظش ىىىىاللرحمل ىى ى لطبعذتىىىىملنىىىىفلرذت م ىىىىالل
دسد تٕلثخثى ًلأإنىملقشنى ًلبعىذلقىشولط ىزل ل
لع د لتؼممذلأشدوطمل صشحلضىم لنى ل
نشًىىىذلنىىىفلرألعدى ى يلرألدبمىىىاللررتلر ىىىقل
رغىىىذر لذلرغىىىز ل عىىىش ل لقى ى رن لرألدب،ل
رغيتلالل فم لنفل نم لق رن لطنم لنم ًمىالل
وث بأاللواللجيى صلعلممى لرغأشى شلورغأعىذ ،ل

ن ى درسلق ى رسلاىىزرلرغع ى ولررتم ى يلوامرلىىمل
رغلغىىال،لولنىىملولول ى ولاىىزرلرألدبلنؼىىمذرل
ب رتمى ى يللرلاى ى لورقعىىىملرغ سمىىىذ،لأإنىىىمل ل
رغ ق ى لعم ىىملول رىىفلنعىىضوالًلعىىفلرغ رق ى ل
ر ضىى عذلب ىىىفملدىىىضيرًلنىىىفلنظىىىمرلنىىىفل
ررت بى ى تلرذتمىىىاللور أش غىىىاللذتظىىىاللبعىىىذل
ط شى .ل
نفلا ل ول لعد لطدبذل عمىذلىىىل
ورعم ًلطولن لورعُلىىىلتعش ى لسىذودلكلرىالل
رألدبلو ذسلنفظمل طىأج يلالللطى بقلغىمل
وأ ىىى ًلغؼىىىىعش اللن ضرسىىىاللت أذمىىى لرغأذشبىىىىالل
ردتد غمىىاللورذتر ى س ال،لررت ىىاللورحملأدلىىالل
غ ص م.لورغ صلرألدبىذلبعىذلاىزرل أشىذدل
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علدم ى ًلبهنىىملنظىىقلع ى يلنىىفلرغ نمىىضل ى م ل
نفلرذتمىضلرغرىم لرغىز لتؼىمذلل غمى تل
رغفىىفلن ىىزلطول ىى ستلرغلغىىاللطسىىذل لمىى تل
ردتدى ى ي،لون ىىىزلطولنىىىذرلرغؼىىىعشلرغأذلىىىذل
رألأر لورألن الغلٍغال .ل
نىىفلا ى ل ى ولرغ ق ى لعلىىالػىىعش الل
ت أمقلطمحذل لطعد غىملرغؼىعش الللن عى ًلنىفل
رغبشىىىحلعىىىفلر افى ى س لرحملأدى ى ل لرغأ ى ى ل
رغفم ضلرغخنم ًماللغلشظاللردتد غماللوت ممذل
طوربذلرغفرشلو شرًذلر ع نذلوأقلططىل بمالل
ىىىاللتى ى رأشتلعلممى ى ل شبأىىىملرغؼىىىعش الل
ورغؼع س الل لآولنع ً .ل
كلمات وأشياء:

طولرغؼى ى عشلطى ى سشل لدى ى تلوطولنى ى مي ل
رغرلداللطثشا لرغؼىعش لن قعمى لووفمفأمى ل
لرغب مىىىال،لنى ى لطولػىىىعش اللت أمىىىقلطمحىىىذل
تأىى ى دعلرغ قىىىىاللرغؼىىىىعش اللرغر ن ىىىىالل ل
رغعخنىاللرغلغ ىىاللرغىىيتل لأىضولنىىذغ لبعىىذرل
طغظى ى م ً،لىع ىىىالطولرغىىىذريلواىىى لرغصى ى س ل
رغظىىىدعماللغلعخنىىىاللىمى ى لعلىىىالنىىىذغ يلر ل
نشدعمىىىاللغغ ىىىالل ىىىش ،لأأبىىىذولرغعخنىىىالل
ن عرظىىاللعلىىالررتمىى ،لسىى لحتمىى لعلىىىال
ررتم لو بذولرغع ولرغؼعش لنؤطظى ًلب غلغىالل
و لرغلغال،لأعخن تلنىفلنجى لالرغرلدىاللىىىل
رغرىىخسلىىىىلرغلغىىاللىىىىلرغ صىىمذ لىىىىلرألجبذ ىىاللىىىىل
رذتشو لىىلرالط لىىلرغؼعشلىىلرغأج ماللىىلرغىشو ل
ىىلرغرأ بلىىلرغ ى رنمعلىىىلر عى د الاللل ىذل
نشدعى ى ل ى ى ل لرغعى ى ولر ضى ى عذللررلنى ى ل
رطىأج م لرغشطى لرغرأى بذلرغىىز لجيظىىذا ل
لر ىىىىىشوي،لأ أل ىىى ى لطولنشدعمىىى ى لاىىى ى ل
نفم نم لرجملشدلرا م ًلكى لىىذخلت ب ى ل
لر جلحلرغذالغذلرغز ل عشضىملبى غلبى ل
ر شدىى لور فمىى س،لوضتىىىفلغىى لوطىىىع لاىىىزرل
رذت ى لرغىىذالغذلغ قف ى لعلىىالعخن ى تلنىىفل
قبم النؼمذلىىلرغ س لىىلرغ أمىاللىىىلرغىذأ تشلىىىل
رغغ ى يلالولولرذت ى لغمأظ ى لط جىىشلغمؼىىد ل
لنىللىمى لعلىالأعى لرغرأ بىالل ل ى يل
ب لرغ عذلورغع ولرحملم ،لو أظى لط جىشل
غمغذولرغؼعشلضىلد لرغلغىاللوسوسمى لرغىز لاللل
أرؼ للاللغلبص لرغص أماللرغيتلتب ػشل
ن لس ى لبى غ عذلردتدى غذلأأعىش لنفظىم ل
تهنلم ًل لن لتعذلوتأهن :ل ل

ت م لػعش اللت أمقلطمحذلعلالوعذل
دقمقلب بمعاللرغع ولرغؼعش لرغىز ل ظىذمل
ب غرلدىىىى ى ت،لوب أل ملىىىىىىال،لأ أعشأىىىىىىمل ل
نظ لنفلرغ نمضلميرىفلتعىشٓ لرألويل ل
رغلغىىاللرغىىيتلنمىىضلنفظىىم لططىىل بم ًل ل ى ل
ى ملنىىفلرغىىذوريلرغلظى نماللميرىىفلعض ى ل
حتلملمى ى ًل لس ى ى لدالغىىىذلنؼى ى ل أذى ى وصلل
طنىىشرضلرإلبىىخعلر عىىش لليلنشرنىىذلرغفىىفل
رغبعمىىذ لرغؼىىهولورغغ ىىال،لوا ى لن ى لميرىىفل
رطأ ص ؤللعلىالرنأىذردلرألعدى يلرغؼىعش ال.ل
واللطىىىىىمد لطولرغؼىىىىىعش تلرذتذ جىىىىىاللقىىىىىذل
ىىشش لرغ ظىىىش لرغأ لمذ ىىىاللرغىىىيتلتىىىشىلطول
بع لرغرلد تلررتلربمعاللػعش اللوط شىل
ن لػعش ال،لأزابل ا ل لب مىاللرغلغىالل
رغؼىىىعش اللليلطول ى ى لرغرلدى ى تلػىىىعش الل
ب غ لوب إلنر ولستمخًلعلالنبذطلط ىم ل
تلب لرغ صمذ ٔلورغغد سَلنذ الً ل
"وط أَ َش ِ
سطمأملرغشون نظماللونفلبعذا لرغشنض الل ل

ر ْش...لو لططشرسَا ل
نلر تُم لأٔ ْ

585

شعرية األشياء والكلمات يف األعمال الشعرية للشاعر توفيق األمحد

ن غَ ِل َ ُذ ِسل لرغب يَل َق ِبخ ل
اذل لر عشٖ ٔلػممُم لرألعدا ل
ص ُشلب طِ ٔد ٔملرألػم يَ ل
وتُ ِب ٔ
نفلب بٔلرغبظم الٔلالس ربٔلرغ نع َ ل
وتذأ ُلرغغشب يَلعفل ب عم لرغغ غذ ل
غمب ال لضد َلرألسضَلطنلا ل
اذل ٗلاز لرغز ش تٔ ل
تلأم ل
س َذ ِ
َت َ ٖ
ومس ا لد وُلرغؼِّعش...لل بخ" ل
اقصمذ لل بخلم293ا ل
تلكلر قاللػعش اللطوغماللتُذ م لرغعخنالل
لربمعأمىىى ى لرغلغ ىىىىىاللر رىىى ى عفال،لأمىىىىىذل
ن ضرسىىاللربأىىذريّلعىىفلنظىىقلرغرلد ى تلرغىىيتل
تعذل لرغعش لرغلظ نذلبذ خلنفلرألػىم ي،ل
أىىىىىإررلرطىىى ىأُذعم لليلرغرىىى ى ولرغؼىىىىىعش ل
ىىى ًل
ترىىى ع لطثشاىىى لوطبىىىىذتلنؼىىى ر ًل
ميمضا لب فم ل ن ًلنشتىذرًلعلىالررتىملاللل
ىمىى ى لعلىىىىالػىىىىذيل سدىىىىملكىى ى لجيعىى ى ل
سرىى ى سا لس ىى ىخًلغىى ى عذلرلغلغىىىىاللرغؼىىىىعش الل
بىىىزرتم ،لسمىىىحلرغرلدىىىاللتظىىىدذلنفظىىىم ،ل
ورغ صمذ لنىم لرذتذى بلدوولرػىأغ التم ل
ردتد غمىىىال،لورغى ى ؽلرألجبىىىذ لىرىىىشل ل
سمسملرغض ش ل دبذطلن غذلغلؼىعش اللنىفل
دوولترشرسلطولت فشلطولت ظىم ،لل ى لاى ل
نش ضللػىع علدالغىذلوالطىمدل سى ل ى ٓ ل
ىى لنى ى لميى ى لليلأعىى لرغرأ بىىىاللب ظىىىبل
دالغىىىذ،لسأىىىاللنىىىملغَمدأىىىذلغمغىىىذوَلت ىىى بخًل
ألظىىفم ًلوطن غ دم ى ًلب ى لرغصىىد لب ىىفمل
عىىىىىذن لورغرىىىىىخسلب ىىىىىفملأعىىى ى لسمىىى ى ل

وسر س .ل
للولر فمىى ى سلرغىىىىز لت سىىىىملػىىىىعش الل
ت أمقلطمحذل ص دسلرغىذريلغمبأعىحلأمىملنىلل
ىىى ول نىىىىذرًل ىىى سزلرغعبىىى س لرغؼىىىىعش ال،ل
وىمذلأمملن ل ولا نذرًل ى سزلكلرىالل
رغفف،لوغم قظلقذستملرغزرتمىاللعلىالرإلس غىالل
علىىىالنفظىىىم،لأىىىإررل ى ى ولررتمى ى يل دى ى ل
عشأىىملب ػىىخسلأم نم غ دمىى لرغىىشوحلأىىإول
رغؼىىىعشلاىى لأم نم غ دمى ى لرغلغىىىاللوبعىىىذا ل
رغظىى ى اشرتذ،لأمىىىىملتأهنىى ى لرغلغىىىىاللررتمىى ى ،ل
وتعشٓ لنفظم .لوغعل ى لقىذلضتمى لعلىالاىزرل
رغ د لنفلرغذوريل لوطى سلرغ صى ًذلعلىال
ضت ل ذيل م ى ًلعلىالسرى سلرغلغىالل ظىقل
ىى غذلستأدىى لغؼىىعش اللت أمىىقلطمحىىذل ل
ع رن ى تلنىىفلقبم ى النؼىىمذلول رأد ى لىىىىل
ق ذ لرغؼعشلىىىل أى بلرذتردىاللىىىلنظىم ل
رمسمى ى لىىىىىلنىىىفلطوسر لرغغشبىىىاللىىىىىل ػىىىعشلىىىىىل
أبأىىكلىىىىلعصىىف س لرغؼىىعشلىىىىلػ ى عشلن ى لىىىىل
خسلىىلطق و لىىلن ررلطمسمك....ال ل
أرىىىخلعىىىفلأىىىم لرغعخنىىى تلرغىىىيتل
تأىىذأقل لزتىىشىلرغ صىىمذ لأأمبمى لػىىعش الل
نىى ًض لقىى لطولن ىى ل ىى لعلىىالنجمىى ل ىى سزل
رغعىىى ولرغؼىىىىعش لرغىىىىز ل ؤطظىىىىمل غمىىى ًل
رغؼ عشلت أمقلطمحذ ل
أفىىىىىىذلقصىىىىىىمذتملالطس ىىىىىىذ ل
ر ظ يرتا ل

ىىىىىىشل

ال ى لرغؼى عشلنىىفلع ىىملىى ل أى رأشل
علمىىملنىىفلرألػىىر يلورغظ ى راشلولول ى ول
نظ ًلرسأد غم ًل ذسدمل ل شبأملردتد غمىالل
رغىىيتلرغأ ى لطػىىم يللبعىىذلطولنظىىأم لتلىىكل
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رغ ى لرغظىىشش اللأذعل ى لن م ى لغ ىاّلػىىعش الًل كى ل ىىأرل ىع بالل ل ش ىىذلر فمى سل ى سزل
أش ذ ً،لوالتشضالن م لبص تُملرغأ رقىاللليل رغ ص :ل
عىى ى رولطسسىىىىب،لأأعرىى ى لعلىىىىالرغىىىىذريل
ب ل
"لطَ ِس َن ِ
رغلظىى نذلتؼىى ملونلىىىؤللىفمىى سلنغى ى ش،ل
س ٓشى ل
ن صريلع ذ ل فالٌل َ
وت بٓىىملأمىىملػىىعش الًلنبأرىىش لترىىذيلعلىىال
غؼدعُل َن ٖمشتِل ُ ا ر ٔتم لعين ل
رغ عذلرغز ل فصى لعىفلنفظىملواى ل أهنى ل
ووا َلقصمذ ٕل ن ِلون صرغ ل
طدرتملتهنخًلػعش ً،لو غذولرغفرشلوطىم ًل
بهدنعٔ لنع ً ل
بى ى لرغؼىىىعشلورغلغىىىاللبعىىىذلطول نى ى لرغلغىىىالل
وطم لب لرغفرشلورغؼعش،لو غىذولرغىذريل
تُشوىلوتُرأبِ" ل
رغلظى ى نذلنشضى ى ًلن صى ى درًلبزرتىىىملن بى ى ًل
لولاىىزللرغفٌىىاللنىىفلرغىىذوريلرغلظ ى نمالال
بزغكلنفلد اشلردتد يلررت غص :ل
رغ صمذ لىىلتشوىلىىلترأبلىىلرغرخسلىىىلغغىالل

ظر ل
ظُ
شٖ
كلر َ ٔ َلرغؼش َل َت َ
الدنعَ ٔ
طبذرً...لواللغغالَلرغ ذريِ ل
ل ل ملالالن عد ًل ولرغرخسُ ل
ش ِل م التُلر م دٔ َع ل
و لد لدَ َد َ
ب ل
ولط زَ ِ
ُاض لجبزعَلرغ ملالٔلرغعذف ئ ل
أ غجدشُلرنأما "....ل

اقصىىىىمذ لطس ىىىىذ ل
م861ا ل

ىىىىشلر ظىى ى يرتل

لنم لرغلغاللرغيتلتعشضلنفظم لغلش طىالل
ردتد غمىىاللب ىىفم لبىىذرً لغفػىىم يلأأظىىم ل
ب ظ نمىى ى لرغىىىىذالغذل ؼىىىىعش اللستأدلىىىىاللالل
نأ ىى لعلىىالبصىى لرغؼىىعشلسىى لتعرىى ل
علال لنظقُلتعد لأمملس ؼىاللرغفىفلنمدى ل
بىىذرلعض ىىضلر لىىب،لنىى ًذلر ىىشرس،للرلاىىذل
تر ػ لرغ عذلبإعخولرذتر سلرحمل ىحل
غلأذشبىىىىاللنفظىىىىم ،ل لنىى ى علنىىىىفلرالستىىىىذردل
رإلس غذلعلىالنفظىم لعلىالنظىأ ىلر ىذغ يل
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رغ ىذريالتبىىذولػىىعش اللب غ ىىذسلرغىىز لتعىىشضل
أمملنفظىم ل د ضى علتهنى ل لرنعرى غل
رغلغاللعلىالنفظىم لوت طىمم ل لررتمى لكى ل
مي شمىىى لطثىىىىشرًلنرىى ى عف ًل ُىىىىذس للدسر ىى ى ًل
نب ػىىشرًلقب ى لطول أىىذ لرغأهو ى ل لتظ ى ل
سر ى سا لورغبشىىحلعىىفلنع ا ى لرغ م ى ًذ،ل
أ ذتشو لاذلتلىكلرغىيتل ُؼىمذلبمى لرغعى ول
رغؼىىعش ،لورألجبذ ىىاللاىىذلتلىىكلرغىىيتلنىىأ ل
ن مىىىى ى لرغؼىىىىىىعش الال اأم ضَىىىى ىم لرغخنم ًمىىىىىىال،ل
ورغ صمذ لرغيتل ؼى سللغممى لاىذلنفظىم لنى ل
ن ىىىىىىشط،لورغرىىىىىىخسلاىىىى ى لنىىىى ىللنىىىىىىشددلل ل
رغ صىىمذ ...لتلىىكللرولَلبذرغم ىالٌلت ى لعلىىال
قصىىذ الٕلورعمىىالٕل للبىىشرصَلضىىد َلرغ صىىمذ ٔل
رغىىىيتلتُؼى ى لليلنفظىىىم ل دى ى لغىى ل نى ى ل
ٍّل َذع ُل
ت ي:ل"لطن "ل...لنُ ِبذ الًلعفلطَثشُلطشش
نٔ ى ِفلنغ ى نش ٔلرغرأ بىالٔلن ع ى ًلنىىفلرغلغىالٔلرغىىيتل
تأرل ُلنفظَم لوتُؼ ُلليلنفظٔم ،لاللب ا ُش َل
رنأظ ى سَلعخن تٔم ى لوعخق تٔم ى ل د ى لتعلٍد ى ل
وفى ى ً َلرغأ ر ى ى َلرغلظى ى نذ،لول ى ى لب ى ى عَلل
رغعخنىى ىالٔلنفظٔىى ىم لورغفٌىى ىالٔلرغىىىىيتلت ىىىىذسزُل ل
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َنظَىى م ،لىع ىىالطولغلعخنىىالٔللر ق ىالًلػىىعش الًل
بصىىش لرغ ظىىشلعىىفلر بىىذطلرغلؼىىعش لرغ ى ً ل
علاللطى لستى سلرالطىأبذريلعلىالستى سل
رغأ ص ىىى ،للرٔللرغعخنىىىالالػىىىعش الٌلنىىىىفل ىىىىخيل
رال أم س،ل لط ِّلت ص ى ُللرتٖظَىل َ ِ،لوعلىالط ِّلل
ظدَىى ِ.لودسد ىالالػىىعش أٔم لاللت ىى غُل
ودىىمٕلرنِ َأ َ
ب فمفأٔم لوسظب،لول لحبر سا لبصىفالٕلل
طط طىىماللولضىىشوس ال،لوتلىىكلططىىل بمالٌل عى ُل
غلٍغىىىىالٔلوقْعىىى ى ًلولسرىىىى سرًلاىىىى ل لرغلٍشظىىىىىالل
رغؼىىىىعش اللطَػِىى ى َب ُملنىى ى ل رىىى وُلب"اظمظىىىىالل
رغلغال" .ل

بىىىهو"ل ظىىىأد َلل ىىىج رًلغلصىىى تلرغظىىى فل
رذتىىىىىىىىض فلغ نظىىىىىى ى نمال"ل دىىىىىى ى ل ىىىىىى ى يل
ووسدصووسخ،للرل ظىىىأذلذلوعِمَى ى ُمل لغ ًٔى ى ٔمل
رذت سِّلب غع ولررت سدذلو ظعالليلحت ى َلل
اىىىزرلرغل ى ى ئللرغعى ى بشلليلدمي نٔىىل ٔاللنظىىىأدش ل
غذٔ ٔل لرغلغال .ل

ولررل ن ى ٔلرغ بمعىالال لػىىعشلت أمىىقل
طمحىىذلتعىىشضلنفظىىم ل د ظ نىىالل غمىىالل
ن رص اللغؼىعش الللرغىذريِّللرغلظى نذل دى لتَلبَىل ٖم َفل
آنف ًلأإنم لت م ُل ظقلنىذس لسظٓىم ًل ل
رغظىىىد لورغبصىىىشل–لحبظىىىبلحتذ ىىىذلت نى ى ل
رأل ىىى ى ينلغلذدىىى ى يلىىىىىىىلن بىىى ى لرغ ظىىىىىقل
مملكةُ الشاعر
لنم ىىىىىالل أ بٔىىىى ٔمل"تشسىىىى ي"ل َىىىى َش َخل رغأذش ذ لغلغالل ل
وغعل ى لقىىذلنأذى وصلرغأ ظىىم لر ذسطىىذل
صرنأضر ذ:ل ل
"ن لطعظى َللرغفىشحَللع ىذن ل ى م ُللر ىشيُلل ر ص لغلص س لنفلسمحلاذلرطىأع س ٌللطول
ررتَل ب حلو مأ ُ:ل لدى ت ل لدى ت لنىلل تؼىىبممْلليلن ى عُلنىىفلرجملىى صلرغرلىىذلرغىىز ل
نىىفل ىىخمُللبغ اىى ،لوطنىى لاللطحترىى للالل ختل ىىملرغأص ى و شُلورغىىأخو فلأأمىىبلغلمم ى يل
بجد نمىىىىالٕلوعؼىىىىىش فَلد ىىىىىذ ًل ىىىىىغ رًلنىىىىىفل رخق ىالًلتأر ىٍُلعلىىالرغىىكلر ع ىىالرغشوسىىذل
رغصى ى س،لطهسؼُىىل ُذا ،لوطى ىهاقم لدمؼى ى ً،ل ر ؼىى ى لبىى ى لرغظىى ى راشلر بظىى ى اللطنىى ى سل
رغبصىىىىشلولر ىى ى دد ل لرغظىىىىد ،لو لتلىىىىكل
وبم لط لطَ ْق َم ُشلر ت" .ل
رأل ىىىىذريلر أذ وبىىىىالل لرذتىىىىع،لورغىىى و َل
ىى ى لتَ دٖىى ى ُملرغؼىى ى عٔشلليلرغعىى ى وَل
ررت رفىىىىالل لرذتَىى ى ِذغلورغؼىىىىع س،لأأبىىىىذول
ٍّلعش قل ذسزُل
ر ل غذ
رحملم لبملعلالسُ ْ
رغ بمعىىىىالالط جىىى ىشَلنىىىىىفلػىىىىىر ،لوتغىىىىىذول
ضىىىدفلتَىىىلزوٗ َلردتدىىى يلرذتىىىشِّلل لرغ بمعىىىالل
رغ صمذ الطعدقَلنفللرى سُلل ظىشُللربمعىذل ل
حبظبلحتذ ذل ى ن لغلذدى ي،لواى لطنىشل
ذتظاللػعش الل غبال،لولولتأب لتلىكلرغصى سل
َؼى لأمىىملرغبؼىىشلبصى س ٕلع نىىال،لنى َلطول
ردتضًمىىالل لطعدىى يلت أمىىقلطمحىىذل ظمشنىى ل
رغؼ ى عشَلوسىىذللنَىل ِفلالل صىىذِّ ُل ُلا ى ٖلر ظ ىشَل
علىىالتر ى أشلرذتى رغل لتش مىىبلرغص ى سل
رغ بمعذلنفلدَالغالٕللنظ نمال،للمي ن ًلن ملبىهوٖلل
رغفمض مىىاللرغىىيتلتىىؤويلع ىىشا لليلع ى ول
ى ىمٖاللردتدى ى يل عى ى ُلرألػىىىم يَلن ضى ى عَل
رحملظى ى غ،لوغعى ى لاىىىزرلطول رى ى ولطنىىىشرًلل
تهن لوتص سلوتعىب ،لأىخل رأفىذلبؼىع سَلل
َتظَ ى اَ َد ُملرغؼىىعشريُلعلىىالرنأىىذردلرألعلصىىش،ل
رغذاؼىاللورغ دهنم ىىاللورألغفىال،لواللل رأفىىذل
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ن ى لطولن ىللميمىىضلػىىعش اللت أمىىقلطمحىىذل ل
تصىى و شللتلىىىكلردتذغمىىىاللرغىىىيتلتبىىىذولنعمى ى ل
رغص ى سلرذتظىىماللنرىىف س ًلبص ى سلنص ى عالٕل
ى ى عالًلع لمىىىالل غصىىىال،لوعلىىىالضتى ى لنى ى ل
طػىىىشن ل لر أمىى سلربمعىىىاللرغعخنىىىاللرغلغ ىىىالل
ضتشر لػعش لأإولمساللرغأذش ذلتبىذول
عخناللأ سقالل ل لقلرغصى س لرغع لمىاللرغىيتل
صىىىعبلرغعجىىى سلعلىىىالنشدعمىىى ل لرغعىىى ول
ر ضىىىىى عذ،لأ غؼىىىىىىعشل ظىىىىىىأ ذل ىىىىى سلل
وطرم أىىملوفخغىىملكىى لميأىىذلعم نمىى ًلطنىى سل
رغبصش،لوك ل أ رسىلرا م ًل لر مأ أمض ى ل
نىىىفلر فىىى ام لورألأرىىى سلور جىىى ،لو غىىىذول
رغىىىى صلنظىىىىىمرلرًىىىىىأخ لبىىىى لرحملظىىىى غل
ور ذس ،لوتبذولرغ صمذ ل وب ًلوتصى د ًل
بىى ى لعىى ى لىمىى ى لعللممدىى ى لن عىى ى ولنىىىىفل
رغعخنىىىى ى ت:لبىىىىىىذرً لرألػىىىىىىم ي،لوبىىىىىىذرً ل
رألأرىى سلور فىى ام ،لوغىىىمعلطسىىىذلاىىىز فل
رغع لنجمخًلغآل ش،لواللا ل س لصرًفىالل
ع ىىم،لل ى لاى لنى علنىىفلرطىىأذخيلرجملمى يل
بى ى عل سلورطىىىأر للرغخنمى ى ًذلر دأىىىذلليل
نى ى لن ىىىاللب غ ظىىىتلر دأىىىذلحتى ى لرذتىىىعل
رغىز لميجى ل ى لرذتى رغلأمدىللتأل ى للنىىفل
نذريرتلوط ذريل لرغع ولر رنذلس  .ل
نىىىىىفلا ىىىى ل ىىىى ولرغؼىىىىىعشلسردىىىىىالل
رغؼ عش،لوض غأملرألبذ ال،لبىمل ثىقلػى رسدل
رغفرش،لوضَىل َريٖلرغصى س،لوا رنى َللرغعٔىل َ،ل
سأىىىاللررلنظىىىأم لشتملأىىىمل ىىىرلبمى ى لغظى ى ول
رغ صمذلونر لبم لطششُ ُللرذتخي :ل

"رَ َ ِ ُلعلالطَ َفش لودِ َم َم ل
ٔ ْف ُل ُب ِع َذلر ظ أ تٔ ل
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َط ِن َضدالَلرغش َلورغ ق ٔل لأََل رتٔ ل
رن ربذ ل
وقلىى ُللطتبىىذولعلىىىالنَل ِم ٔبمىى لنجلدىى ل ل
رذتر سَ ل
طشرب ًلو سزَلوعذَلرذت م الْ ل
ودر َل ُع ِد َقلرتظ عَلرغمب بٔ "....ل
القصمذ :لسش اللم831ا ل
أ غظٖىى ىفشُلر ىى ى ٗ،لو َطنضدىى ىالالرغىىىىش ل
ورغ قىىى ى ،لوأَلَىىى ى رتُلرالنىىى ى رب،لورغغمىىى ىبُل
ورذترى ى سُ،لورغظىىىشربُلووعى ىذُلرذت م ىىىالل،ل
ورتِّظ ى علرغمب ى ب...للوِللاىىذللالل ى سْلل ُن ِؤ َتٔلف ىالٌل
نىىفلض ى يلرألػىىم يلونىىفلفٍلم ى ،لورغ صىىمذ ال
غمظ لست ًلغظخيلرغظخيل د ل ُفم ُل
نىىىفلنظش ىىىاللطأخرى ى ول لرغرمى ى ،للنىىىمل
رغر يُلرغز ل ُؼش ُل لى َللرألػىم ئللأمشىشِّل ال
فخغَم ى ...للنىىمل د ى لطمس ى ُللرغؼ ى عشل"وع ىذُل
رذت م ال".ل ل
وتبىىذولرغأذشبىىالاللرغؼىىىعش اللنغىى نش ًل ل
ر مأ أمض ىىى لون عىىى لنىىىىفلنض ىىىقلرذتذىىىىبل
ب غص س لنفظم لوب غذريلنفظىملسمىحلتبىذول
شباللرغ شري لن ع لنىفلرقأفى يلطثىشلر ىذغ يل
و ىى الًلليلأىىشرد علرغؼىىعشلرغىىيتلربأ اىى ل
رغؼ عشل ى سزلططى رسل م س ىاللطأخرى و،ل
و مفىىم،لوفخغىىم،لوتبىىذولرالطىىأع سرتل ل
بع لنجمختم لع لمالل ىشأ ل ش ؼىاللنىفل
ىىىش لنىىىفلنى ى يلر ىىىخسل
د ى ى حلرغىىىزيلطول
بأعىىىىب لرغؼىى ى عشلرألوي...لوتأبىىىىذىلدذغمىىىىالل
رغ ظى لرغشنىىض الرغرلد ى تلورألػىىم يال
علىىىالطسوعمىى ل لنصىى ملتظىىىأذلذلنع ىىىال
رغغمى ى بل ل ى ى س لر ى ى تل–لسأىىىال لتلىىىكل
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رغ ص ًذلرغيتلن ض عم لرذتبلىىلعلالضتى ل
نى ى لصتىىىذل لقصىىىمذ "ل أى ى بلرذتردىىىال"ل
بلغىىىمعَلطقى ى ٖلسرى ى سرًلنىىىفل
سمى ىحُلر م رَى ى ُ
ر أرلِّ ،لون طبالالرغ صمذ لىىلواىذلنمى بل
رغؼى عشلسضى لسدىلبلىىىلغمظى لطقى ٖللت س مىالًلل
نفلتلكلرغعب سرتلرغىيتلن ىقلبمى لدلذى نؽل
لأَ ْ ٔذل ٔ ِ َ ٔللطنرمذو :ل

ك ل
"اذلمشعالٌل اط شىلطَ اهاذ م للغم ْ
اذلدنعالٌل شط يُلن غَ َبينلرذت ُلبم ل
تلبذلدب يُلرغ دِ ٔذ ل
ون دَ ِ
تلعلمكْ ل
ر َه ِ
أ تٖ َ
غ مشَلنؼأعخًلب سَلر ئ ل
كلرغ صمذ ْ ل
نؼذل لد رسسٔ َ
ل ىى ى ِّلنىى ى لطب ىىىىالرغغدىى ى سُللعلىىىىال
نع دٔ ٔد ل
كلرغبخنالالنفلعب سَل م سَا ل
رُ َ
ُت َد ِّ
وتَص عُلنفلن تٔلرغ ربٔ ل
ب ل
ضف ًشَلرغعؼقَلر ؼ نٔ ِ
غكَلوسذَ َلرغرلد تُلتفأَ ُلب بَم ل
وت سُل لطا اأ ُقلنفلرغ ذى ىلعلىال ٔىلذ َل
ب ل
رغر ر ٔ ِ
ظ َل َت ْ َب ُلد اشَلرغشؤ لعلالوس ُ ل
َط َول َغ ِ
سُلعلالنص عأٔ ٔملرغفشرعُلر دألٍِ" ل
القصىىىىىىىىىمذ ل أىىىىىىىى بلرذتردىىىىىىىىىالل
م202ا ل

ولولرغىى ى عذلرغؼىىىىعش لغمذل اىى ى ل لعىى ى ول
رغظ ى راشلورألػىىر يلو ظىىدمم لب ى ألغ رولول
رألبعىىى دلورغرلدىىى ت،لأىىىإررلاىىىذل ىىى لاللل
غ ملػكلولسقلالل ظ وسللس ب :ل

"ل َ ِلطن َل َتد ُلأش الًلط شى ل
د َمل رلرغبخنالَل ل
َ ِفل َ
لرِلتفذِّ ُشلنب َلططٌلالٕل ل
وط ملالٕلدذ ذ ل
اذلازللرغلغالالرغع مذ ْ ل
كلرست البُ م نُم ل
أ لسرسأٔ َ
وسنمأَم لحب ِّ ٔلرغؼعش ِّ ل
ذ ٍِ ل
تبشحُلعفلنر وُلن لغ ف ُلول َ ٔ
وػَ َذ ِد َتم لنفلشتضوَلرغأ س خَلر ًعالً ل
ليلبم ٕ :ل
اطمسم ىمٔلر ج قف ىالَ...لر ع َ ىش َ...لر ىىذىل
رغعشبذٖ ل
ل َلدذرسَلازرلرغلم ل ل
سمحلط غالٌل َغ ٔبظ ِلثم بَلرغعصشَل ل
ورِترهتِلعلالسنى َل لرذتىشو لغرىذل
كل غلمبِ ل
ُترمٌَ َ
ظ يُلازرلرغعدش ل
ط ْل َ
نفلأرالٕل َ
ذ ُف...لونىىفل ى ِّل
نىىفلقد ى ُ...لونىىفلػَ ى َ
رغأف م ل
تلبم لغغالالرغعشب" ل
رغيتلصَ َ َش ِ

لولكلرىىىىاللرغؼىىىى عشلغمظىىىى لتلىىىىىكل
لولرغأه مىىىذلعلىىىالرغ بمعىىىاللرغج ًمىىىالل رغ بمعىاللر بظى اللطنى سلرغبصىىش،لورألدنى يل
غلص ى سلمي ش ى لنفأ ى حلرغ غ ى زلليلكلرىىالل ر لأفىىاللوردتبىى يلرغشرطىىمال،لرغىىيتل لىى رلبمىى ل
رغؼ عشلر ؤثلالل لع ولر ف ام لورألأر سل
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غ ى رررًلسون نظىىم ًلطولسنض ى ً،لأ ٍىىبلن م ى ل
دُىىىزرررتلنىىىفلرغصىىى س،لوقاص ىىى تلنىىىفل
رأل ملاللورألغ رو،للنم لرغىكلرغعى ولرغغش ىبل
رغىىز ل ب ى لعلىىالرذتىىذودلرغ ص ى ىلغلع ى ول
رحملظ ى غلو ى ملن ى لوسريلرذتىىعلو ل ىىذل
علمملطضى ريلرغى عذلرغؼىعش لأمرى دلص أىمل
رىىىىذيللولنظىىىىمل ىىىىبلرغؼىىىىعش،لونبىى ى سلل
ر ظىىش س،لونىى لتلىىكلرغأب دغمىىاللبىى لضىىد ل
رألنىى ى لر ىىىىأرل لوضىىىىد لر م رَىىىىبلرغىىىىيتل
تأذىىى وصلرالغأفىىى تلرغىىىز لقعذتىىىملرغبخنىىىالل
نض حلططل بذللاللتعش ف لغلذريٓلرغلظ نذل
لبعىىىذللرغشؤ ىى الررتمىى غذلرغىىىز لىمىى ل
علال لذلرألن ل لرآل شلالطن لىىلسرسأكلىىل
س لىىىلػىذدتم لىىىلطمسمىمالو بىذولرغغمى بُلل
سر ى سرًلغىىملنظ نُىل ُملررت ى مٗلر غِّ ى ُذلغلص ى سل
وغلىىىذالالتلوغرىىىفلنىىىفلبُعى ىذٕللنمأى ى أمض ذل
ُ صٖبلأمملرغ عذلرغؼىعش ل ى عذل لىذل
لع ولر ج  :ل

صَ ل
ظ ُب لطن لطشن ...لوولنَ ٔ
وسَ ِ
ولرغ ش قُلضب ب لّ م لتظهغين :ل
ن ررلتَ َش ْ َلألدشرغَلرذت َلوغذ؟ ل
ك...ل سَلرغ دِ ُذل ُ فْ ٌُ ل
وصِّ ِعل أ بَ َ
ط ُؼِىىىىىىى ى ٔع ُلرألسضَ ...لب غف ضىىىىىىىىىا...ل
وب غغَ َض َي" .ل
القصىىىىىىىىىمذ ل أىىىىىىىى بلرذتردىىىىىىىىىالل
م203ا ل

تلىىىكلاىىىذلطى ى لرغؼىىىعشلرغىىىيتلطنؼىىىهل
رغؼ عشل بأينلأمم لع ىم،لحبجى ًلعىفل ىمل
رغفىىفلوس م أىىملرغعلم ى ،لوتلىىكلاىىذلسردىىالل
رغؼ عشلرغيتلت ىذسلنفظىم ل طىأج يلبعىذل
طولندظىى ى لس ؼىىىىاللرغفىىىىفل لرغىىىىكلرغ مىىىىشل
ر أىىىىىذأقلأمدىىى ى لوسريلرغظىىى ى راشلر رنمىىىىىالل
س ى ،لحبجى ًلعىفلػىىعش اللن ضرسىالل لنظىىقل
رألعد ى يلرألدبمىىال،لػىىعش اللتعىىش لنفظىىم لالل
لغفػىر يلورألغى رو،لوغرىفل
دش
دش ىىى ى لغفعىىى ى لررتلىىىىىقلورغأفىىى ى ل ل
" لدرنذَلرغ لبٔلا ل لرغب يَلطن مالٌ ل
ؼ ْفم لب ن غَلرذت َ؟لقا َ ل رغى ى عذلردتدى ى غذلرغىىىز ل عى ىذٓيلب طىىىأدشرسل
ر َأ ٔ
ولنَ ْ
سذودلرألدبلولقم لردتد يلب ىفمل م نىل ل
د ِش ْح..لغظ ُلطعش ُل َ ِل ل
طن لبصذسَ َل ُ
نفلرغىشؤىلورغأصى سرتلرغىيتلتؼىر لقى رسل
َط ان ّلس ؼالَل هطذلأمملب ألن َل ل
ردتدم س اللرغع ماللغآلدرب .ل

ص ِشن لسر تٕلوطصن الًل ل
ضتفُلر ِ َأ َ
ل
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قراءة في فراشات ملونة
أ.د .علد اؾفماح حممد
 املدقدؿ :اؾشاعر رضوان احلزواـي ميملك ؿفاتوح جن ذعره ،صاغها بإذراق ؿن

روحه ،وـلض ؿن ؼلله ،ووؿيوض ؿين أحداؼيه ،و

ينح ؿين خواؾيه ،وؿشيلو

ؿن عوارفه ،ورادخ ؿن ؼومه ،وػوض ؿن ارالعه ،وؿلون ؿن آؿاؾه ،وحيزقن

ؿن آالؿه ،وؿرتف ؿن حمادنه ،وصادقٍ ؿن وعده ،وؿسؤول ؿين عهيده .ؾفين
اؾدقي

ؿيين ذييعره ـوييور ،وؾلدراؿوي حمطييا  ،وؾلاناةوي جييوال

وصييوال .

وؾألؾف ي ؿ ي وى ،وؾلسييمو ؿهييوى ،وؾلقمييال ؿسييمدقر .وحلييوائ ؿييا قلو ي بلؤؾكهييا
املكنييون ،ومييور عطرفييا ،وؿييرتف حماديينها ،وبهييائ أـسييها ،ووحش ي ػراؼهييا،
وؾلمكان عطر اهليوى ،وعيذ

ر ػويه ؿسيرتاد،
ي م
املنيى ،وخين ا نيى ،ؾلوي ه

وؾلطن ؿالعر ،وؾلنهر راعي وعويوان ،وؾلدقلعي عنفيوان ،وؾلربويه ؿهرجيان...

ؾلماضي يف ذعره بوابا
آؿال ؿشرؼ ...

ؾلذؽرى ،وؾلياضر ػوه ؿضياؿن رحلي  ،وؾلمسيمدقل

يف حضسة الشعس:

عهددا تتعد َى مددّلو قعُقمدداح َده د و
قرتّددددد د نح َعّدددددددُىو قع ددددد د ح َ دددددددش و
قعك مدددٕح َعي ِدددٕ قعونّدد ح َندددي
قإلِ دددد شح َ اددددديُ قعع دددددٕح َت دددددت
أزقيدددل قعد د َ ح َنتد د ز قدُييدددٕ ق ِدددٕح
َقعج فٕ قألصّ ٕح َقإلظت ز َقعتكجّفح
َقعته ّ ح َقعدكن ٘  ...فدهشو ح سةد ٔ
قعاع .

الشعس والسوح:

قعادددع َ تت دددت تدددك ح تد د تْ
قع َ إىل قع صّأ فتت ت ا قعاكلح
ت طهددٌح تمددتمتا ددٌح َت د ع ن ِ د ٗ أى
أس ددٖ قعاددع د نًددل ددو د د ق قععم د ح
َ ددو فددو قعُ ِدداح َ ددو س ّددف قع د َ ح
َ ددو زيددُ قع ّدداح عهدداي تت ذ د عّددُى
قعاع :
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نُث قعاّع إذق

ف ض س ّق َناِّ

تةشددك قألممدد و ا ق َقعج ِدّدد
ن دد س قعظ ن

ِ تدد قععط

ِصي قإلنم ى إنم ن

َُِّ

ّمدددد ِغدددداَ نيَّّددددد
ن ح قعمم ٘

أَ

الصىزة والسوح:

نددكعك يددْ قعصددُ قعاددع ِٕ قع د
تادددكل أ مدددا قعتذد د قعد د ع تدددً
قإلنم ىح عكهً حتت ز َ ةٕ و قع َ
أِةد د ح فمدددا قعصّد دُ ٔ قعاّد دع ِّٕ ِكدددُى
قعددُعْ قدتصددل د ع َ أنجد ق ددو ٘ح
َأمل مصإِّ و قعدُعْ قدتصدل ظد ي ٔ
قعع دددلح َن هدددٖ عدددو قعددد َ ح َن عدددو
قعع ل عا ق ٕ ظ ي ٔ قعصدُ ٔ قعادع ِٕح
َح س عدددٕ قن دددو ٘ قعادددع ٓ ِمدددوِ
قعع لح َعكدو قعد َ تكدُى ِ ظدٕ َى
تُت :
أ اُّ أ

ك نّ مج ن

َأنمٖ ز ن ت ق ٖ َ ن
َمنةْ ع ح َ قرتّ ن
إىل ع مل يًر

*** ***
أ ْ ع َّْ ِ ّ
َِ ط
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َسْ قأل ل

و أ هّ ت قدت ق قععمل

شاعسنا وجمنىعته:

ع ادددددددع ح قرمُعدددددددٕ ن َ دددددددٌ
َأعه ٌ َ فتٌح َع ا ع هدٌ عمدُن
قدتهٖح َ ُق ل قعهاٗ:
ح نددددد َم قع صدددّا نهّد د دددك ٗ
َعهددددددددددددد دددددددددددد و مط فًددددددددد أعهدددددددد د
َس د َا قعاددع قععك ددٕ توذهددٖ ددو
ثغ قعهُقعل:
َقذتدددد َا قععدددد كق ت طدددد ددددو ثغدددد
قعهُّقعّددددددددددددد ف ع صدددددددددددّاو تددددددددددد ق و
يُ عت ظ عاع ٍ ما ٍح فّمدمُ دٌ
عم ِ ِو ٘ َدًدٌح ف دا أ ق ٍ أ هّد ت
سدددد ح َعه مّددددا تدددد اح ََمددددف عددددٌ
ض ُعٌ عتشدُ أزقيدلٍح َفد و أَ تدٌ
عّهًددل ددو ف ً د ح َ مددا د د ق قععم د
ق ددٕ عددا يددكق
عتاددعل صد ّشٌح فد
أى ِكُى عاع ٍ أياقفٌ قعم ّٕ:
يمُّددٌو أى تا ق قألف ق و ح ندد ِّل قععّددُى
يمُّدٌ أى ُِمظ قإلسم سَ و صمت
قع
ِغمل قع

َِممُ ع مم ٘

َألى عدددٌ يدددكٍ قنيددداقا قعمد د ّٕح
فإى ضّ ش قعاع م ٔ عاي
َإذق قعاِّع و تُق ٗ ذتذددد
ِ دا قإلنم ىو صخ ق َتدد ق
أ نُق قعاِّع َ فإىّ قعاِّع عإلنم ى

قساءة يف فساشات ملىنة

إى قعا ع ح مصّأ (ن مٕ قعاع )
ِمددت ًل عذددأ ن مددٕ يددُ ح َِط ً د ح
ّ ق داِا عّشاثه عو عذأ قعاع ح
َقنيع خ أت ٖ قعاع عّع قع صدّأ ...
عهاي تهط و لٔ قعا ع عّهد ف عهدٌح
َعّعّدددا عددٌ هاعتدددٌح َأيمّتدددٌح َِ دددّ و
قع ددددُنَ ح تيّددد ى طددد ٍ َ َ ٍ ح ناددد
قع و َقدتم نح َصها قإلنم ىح َصّ ٕ
قعُداقى:
ن مَٕ قعاِّع ِ َ ّ ي َأن سَ قذتّ ْٔ
يْ تهم و ق ُِهٖ جلَ أياق قعمّش ْ
ف مدد ذق ِكموو قعغددا و

ددو أعددف د

ندد مددَٕ قعاَّددع إذق ددد ع دد َي
س َميتددداُّ قعظدد مْ
تغدد و قعام و
ندد مددَٕ قعاِّعددد إذق ددد مَّّددداَي
ِاًددوو قعدددُ و َأ دد ق و قذتم مْ
جتا و قعانّ ح ِغّ
قألمشُقىْ

قد ٘وح ِكَٓ

مضامني جمنىعته:

يددكٍ قرمُعددٕ قعاددع ِٕ قع د أ ق
د د قعاد د ع أى تكدددُى ف قتد د ت أ د د ن
ُنددددددٕح َس َفددددد ن ةددددددٕ دُ ددددددّ ٖ
َقدتم ن:
ح فدددددددددو قعُددددددددددا آ دددددددد نٌ ُندددددددد ٌٕ
َأسددددد د اٌ تادددددددتًْ عدددددددُ أنًددددد د َتددددد د و
يددددددْ قعمدددد د عٕح ف ددددددا ددددددي تً
زتمُع ت دتح َيدكق قعهتد ز ِادْ د ى

ّيدد ح
جت ددٕ قعادد ع مطعددت تددُ
ملتً قعادع ِٕ .ت دا قرمُعدٕ ح ٚدٕ
َمخمدددف صدد شٕ دددو قع طدددا قدتُ دددا
ضدددمَّت د د أند د ا ع دددٖ ث ثدددف مصدددّأ
أنج ي و قعاع قععمُ ٓ َم ّ دً دو
تع قعت عّ ٕح مدام قعاد ع فًّد صدُ ق
عإلنم ى ق أٔ أَ د ن ىح ح نعّمدٌ
َ ؤ دددٌح ح ضد د ٍ َ دددخطٌح ح م دددٌ
َ عدداٍح ح ص د ٍُ َنددا ٍح ح إسذ ددٌ
َإماق ددٌح ح هددٍُ َتط هددٌح ح آ عددٌ
َآن ٌح ح عُِ ٌ َياِ ٌح َنكق قعاع
قعغه :ْٙ
فًددددُ ِدد د ٗ أى فّ ددددٕ ددددٌ عك ددددٕ
ق دداِلح هشددٕ قعظددلح َِ د ٗ ح أ ه ٙددٌ
َما تيُق عو قعطُق هاق َأ َعط ٘
َسّدد ٔح َِدد ٗ ح أس دد ٍ أممدد سّدد ٔح
َ ّدددا عمد د ح َعددديل ُعدددٕح َأزقيدددل
فُقسٕ دتم ن:
إىل َ مدد َ٘ تصشيين ا ْ
ِطّ و ياِ ً ح َقعظلُّ َ ْم و
(رتمس) قعلٍ صد ت طتّ
ِه ومً ددو قآل دد ن َ َْ و
ألممدد ِ قذتّدد ٔ ّ ِا عم ٓ
ف نَّٖ أ تددآ زَ ْيدد ٌ َفَددُ و
َِدددد ٗ ح ( دددددع ) َمدددددا نج دددددت
قعُ و َذق ت فٌّح مج ن ِةدْ٘ح َ ًد ٘
ميدددّسح َعُسددَٕ دد توح َِ قيدد ممهعددَٕ
قعُصدددد د نح عّددددددأَ قدهدددد د نح إ عتوًدددد د
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ا مٌٕح َستّ ي نيّ ٌلَ .آ عًد َقعدأٌح
َمج عً متيا :
عّين أ قيدد عُسددٕ ددو
َعكهًّ ح قع دد

دد تو

ودد ٌّ َصدد عً

إذق زعتً قعامسو َّ هٖ قعهاٗ
ه ي َصّٖ ح قعمّمد ٘ ّ عً
ِعدد نوو ددُقو قعّ هف ميدد ًَ
َعتهددُ ع ٖ ًدا قدمّ ي عً
عدد و قع ح قعيد ن َع ٌا دُ ٌى

قأل ددددٕح ن نددددت نمددددّم ع ددددٖ قذتدد د ح
َ ددد َ ق ع دددٖ قعددديغ ح أتددد عت قعهدددُ
َ فعددددددت قعظ مددددددٕح أتدددد د ت دددد د ععّ
قعكددد ِلح َ عدددت إىل حت ّ دددٌ ددد ع ُن
َقععمدددلح َذ دددت قععدددّ قعدددكٓ ِطمدددس
إنمدد نّٕ قإلنمدد ىح َعتددُن َى س د تددٌ
َس ُمٌ َ ٙيٌ :
إندددددددددٌ قعاددددددددددد ع و قدتدددددددددّل آل ددددددددددد ن
دددددددددددددددددددددددد ٍُ ح ٗ نعمددد ٙدددددددددددددددددددددددٌْ

ع ٖ ممدد ت قع ذد ِ غت وو ت عً

يددددددُ سّهددددد ِيددددددُ عددددددو سددددد عّ ددددددٖ
َتيددددددددددددددد ِ صددددددددددددداِّي ََفدددد ٙددددددددددددددٌْ

عً

َِغدددددددددين سّهددددددد د ددددددددددددُ و أزتددددددددددد
ًِّددددددددددددددددل قع دددددددددددددددددؤق و ح آنٙددددددددددددددددٌْ

َتهيتو و آن ً أعددفو زيددد ٍٔ
َتوخص و و فددو قدت ق

نمد د صدددُ ت مصد د ٙاٍ قأل كهدددٕ
قع عت َما آي عُّى م يٌح َ كقي
مباددددديُ عُق دددددٌح َأعيمدددددً زتددددده
ّ عٌح َ دل عه صد قدتمد ن قدتذدك ٔ
َقعظدددد ي ٔ فًّدددد ح قنظدددد إذق تدددددٚت ح
ا د ياٍ قع د مددا ً عددو اِهددٕ د ٔ
ف ا تع َنت مّل قعُقماح َمّل قرتّ ن ح
ت ددداِل ادد يا قألع دددٕ َقدتمدد ن ععدد
طّدداح َم عددٕ د ٘ح َضد ا ن ض د ٔح
َص صدد د فٕ ع تدد د ٕح َ ّدد د ٍ م قمددددٕح
َدم ت يا ع ٖ زتدا ؤثدلح َندُقعل
ت ّ مج ن :
َدم ق ُٗ عتكدْ أ د ل زتداي
َندددددد د عُ ٔ ف ضددددددددت تددددددددًْ زون دددددد د
َته َعدددت مصد د ٙاٍ مةد د ِ ندددجلٔ
زتدددات قع دددُٔح َأنكددد ت قعةدددعف ح
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َ ددددددددددوٌ أعددددددددددُت قعادددددددددداقٙاو تددددددددوٗ
هدد ِددددددددددددددل أ ضدددددددددددددددٌ َهد ٙددددددددددددددٌْ
مدددددددا و قعادددددددع أى ِكدددددددُىَ ددددد د قد
ِمدددددد د و قعهددددددددُ َ ح دددددددداٗ ظ م ٙدددددد دٌْ
َ ع قع ة ِ قع ُ ّٕ س ضد ٔ ح
قرمُعدددٕ ق ف دددا دد قع ددداس (زيد د ٔ
قدددداقٙو) صدددّأ تد د ّ ٕ فد د أٗ فًّددد
فّف هٖح َصتُٗ يدُٗح َنً دٕ يداٗح
َ د ق أ َق ح َ ًددُٗ قع ددُ ح َ ًدديا
قعُسْح َتُير أتُققح َطت دٕ ق دتظ ت
ًدد د قعمددددّأ قعيتددددُنو ف دد د مطت يدد د
دهّ د ح يددْ ٗ قعمددّا قدمددّ ح َعط د
ددددل قألنيّدد د ٘ح َزنددددْ م قعاددددًاق٘ ..
َ وِظًِْددد و ددد عد قألمل َمددددا ددددات َ َنًددد
أتُقك قع ت ح َنُّ ساق :

قساءة يف فساشات ملىنة

إِدددددٌ ِدددد مددددداسو ِدددد عدددد َسَ قأل دددد نْ
ِددددددددددد صددددددددددد َٔ قع عتددددددددددددد ى َقألَ ق
ِدد د فّددددف قعدد د ٗ ددددكقن ٔ قعاِّتددددُى
ِددددددد د دددددددددٕ قعمدددددددددُّا قعصّددددددد دُق ٓ
ن َعّهّددددددددك عددددددددو تدددددددددداَم دشددددددددددُ
عألفدددددددددددددد عْ ح دهددددددددددددددٕ قدّعدددددددددددددد
ن ت ددددددددددددُعْ إى قأل دددددددددددد نْ دددددددد د ق
ِ طدددددددف قذت دددددددل ع تدددددددو قألزتددددددد
يف مكىنات جتسبته:
أثس ثقافته يف شعسه:

جتد ٗ ع ددٖ عم د نٌ ه د ٔ ّعددٕ عك ددٕح
َعدددددكعك زتددددد نت ادددددًُ ٔ ح عدددددك
إع ٙدددٌح َستكدددل ت اميدددٌ َ ..جدددل يدددكٍ
قعممٕ َ جل يكق قعتُدٌ م نيل قألث
ح ِي دتدددٌ قعد د س دددت عه صدددا دددو
قع ددّل قعصددُتّٕح َ د دتان ددو قد د قت
َقعوقنّدد د ح َيددددكق عت ددددو قعك ِددددٕ
قدهربِٕ قع فط قعا ع ع ًّ ح ف عت ت
قع ط ٔ مبد ِطمٚهًد دو إِ د ش قد د قت
َقعوقنّ .ف ْ مصّأ ( ٕ ق دُ ز)ح
ن ى ه ٘ قعاع ع ٖ إِ ش قعطيل قعكٓ
س ندد د ٍ َٓ قدتددددّلح فًددددُ تكدد د ق ٍ
إع ٘ قع صّأ ح
َت اٌّ َدً ٍ ِه
ً دددد ى نّمددد ى ددد ٔ َمددددا قدتمعددددت
مج يل س تأ عتغين قست ن ده يٕح
َد ن ى ع اع اد نتٌ هدٖ إِ د ش
فٌّ ن صا قإلِ ش:
ه

ت ع ن ضُقى قدتمدا إعّدٌ قعدُقف
ددددو نددد ِل قعمددددم ت َقعصددد تح يددددُ
ج دددف عتمدددل قإلددد زٔ ح قع غدددٕ قعع ّدددٕ
هددك أنجدد ددو أ عددٕ ع ددُ ِا ِّ وددً ح
َِت عدددل عًد د ح َعتّ يد د ح ممد د دعدددل
صدد تٌ عع ّدددٕ ع ُ ًدد َآ ق ًدد تو دد
ع د د عدددا عد د م َ .دددو ع د د ت ث فتدددٌ
س صٌ ع دٖ ق دتم ق قع د ق٘ٔ ح قعدوقخ
قعاددع ٓ قعع دددْ قعغدددينح نددتر عدددو يدددكق
قنتمددددد ٘ تدددددع ٍ إىل قعاِي ددددددٕ قعع ّدددددٕ
قألصّ ٕ ق عغٕح َ ٕح َأ ّ ٕح َمّم ح
َته ص د ح َتةددمّه ح َأ د عّ ح َأعت ددا
ك ُِّ ِى ِةْ٘ إىل سا عّا
أى فًل يكق قد َ
قرتُّ قع نومذت هً جت تٌ.

فمودددددددد د آ ِددددددددددددداق ددَّدددددددد ددَٕ ق ددددددددددددُ ِز
َ ددددددددلٓ إىل قعاّدددددد دمسِ ن حتدددددد دد دْ

َيددٕ كُن د ت ت نددت صددم تً
ع دٖ جت تدٌق هًد أى قعع ّدٕ قع صدّشٕ

إى نظدد ٔ عذ ددٖ ح يددكٍ قأل ّدد تح
تكاف د فًّد دو إِ د ش ددان مدُٓح
يا قت َيُ صُت
قدتّل فًّ تك

أثس القًه الصىتًة يف شعسه:

َ هّّددددددددتو ِدددددددد عصيدددددددددد قعصًّددددددددددل
تيَّددددددددددرَ عددددددددددد ٖ َدًًدددددددددد قأل ددددددددددددد ِر
نادددددددّا قعمّ مددددددددد ٘ ع دددددددٖ أ دددددددط ٓ
َظددددددددددددلُّ قعيهددددددددددُ ع ددددددددٖ َددددددددددا دْ
عهدددددددد مددددددددمٕ قعصّيدددددددددد ِ ح ًدددددددداٍ
فغوددد د ِّكٓ قرت طددددد َق خدددددْ َقياددددددْ
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زتًددُ ح َيددٕ أصددُقت طي ددٕ مددتع ّٕ
خمددٕ يددْ قعص د ح َقعط د ٘ح َس د َا
س ّدددددددٕ قرتددددد د ٘ َقعغدددددددفح َع شددددد د َا
قعصددددد لِٕ (قعمددددددف َقعصددددد َقعدددددداقٓ
َقعكقن) سةُ نفت.
أثس الغنائًة يف شعسه:

قعاددددع قعغهددد  ْٙيددددُ ذقتددددٌ قعاددددع
قعُددددداقنْح َيددددُ قعاددددع قعددددكٓ َودددددا
عغ ِ د ت د ع مددٕ دا د ع َقععُق ددف
قرت عصدددٕح َ دد ِادددع دددٌ قإلنمدد ى دددو
قع َقذتاى َقذت َقعكد ٍ َ ليد ح
َيُ أِة قعاع قعدكٓ ِدتل نظمدٌ عغه ٙدٌ
دددا آعدددٕ ُ دددّ ّّٕ عّهدددٕح َح قععصددد
قذتددداِح ددد أت ع دددٖ قعادددع قعغهددد ْٙ
ُدٕ و قعدتغلقتح َ دو يدكٍ قعدتغلقت
د د ند د ى ّ د د قمتصد د ع دددٖ أعُقندددٌ
َأنُقعددٌ إن أىّ ذعددك مل ِ ددل ددو مّمتددٌ
َ مّّددٌح َسدد فظ ع ددٖ ق دددتم ق ٍح َ دددو
أ د ز تددع ق٘ قععص د قذتدداِح ح قعاددع
قعغه د  ْٙأ ددُ قع ددل قعا د ْح َقأل طددل
قعصغلح َ ا ت ن قعمدّ ح َأ دا
تُمْح َإِ ّ أ ُ ضْ.
ح ضددددددُ٘ يددددددكق ميكددددددو َصددددددف
ت ع ن نٌ ت ع ه  ْٙتّد زق فجمدٕ
ُقضددددا نددددجلٔ ندد د ى فًّدد د ع ادد د ع
َم د ت ندجلٔ ظتد ي غه ّٙتدٌ قعه صددعٕ
ِ دددت ا ح أن تدددّاٍ دددّم ُنّٕ قعكدددُى
َقعطيّعدددٕح َِع دددو اد د نتٌ ح ف مدددٕ
(قعكُ قن) قعياِعٕ يكٍ:
3;:

يه قععهاعّ و ناِلو قعة ا يُقٍو
قدُقَِدد ول َقدّذه
َنددد ٌٓح ِمد ِّ و آيدددد تدٌ فتواْعددلو آيدد توددٌو
َدْاَنددد
ناّدداٌ تذٌّْ ًِاو قعهّ ُسَ ناّرو قعهُقعلِ
أم تذُون
أثس بًئته يف قًنه وشعسه:

قعا ع ق و ّٚتٌق ف ا متجدل مّمًد
َأع قفً د ح َدُيً د قدا د مٕق ف عُف د ٘
يعدددددٌح َقعصددددداق هًذدددددٌح َقذتّددددد ٘
مدد كٌح َقع طدددف تع دددٌح َقعتُقضدددا
هًذدددٌح َقعصد د قسٕ ِاندددٌح َقعُضدددُ
س ّ ٌح َقعه ٘ ث ذٌح يدْ مدّل ستمدُ ٔ
ح دّل ن نت ع ف ِ ٖ س ً ع
قعجهدد ٘ح َستمدددُ قعمدددلٔح َمدددا سد د
قعا ع ع ٖ متج ً َقعتغين ً :
ِدد د تددددد ع ٓ َعتددددد قعاعددددد أ مددددين
دددددد ٔ َدددددددٌ صددددد ِ َقضددددددد أعدددددوو
َِكدد د ٍ قذتدد د ا أى تددددكَٓ ضددددم  ٙن
م ُ هدد د قعددددج ر ددددددل أن ددددٖ إذق فم دددددُق
زتدد د قعاعدددددد ِدد د ددددددو دد د ق ٙن
أن دد دد ه ِا يددددْ ددددو ّيًدد د قذتيدددددو
أثس قِ ًَ ِن ِه يف غزله:

مدددو إذق تدددٚت ح اعدددٌ جتددداٍ إىل
قعع ددد ا أمددد ح َإىل قعكتمددد ى أ ّددددل
حَإىل قعت مددددددددّ أسدددددد د ق ف ددددددددّس ح
قرمُعدددٕ قمدددوق دددو قعغدددان قذتمدددْح
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َعّس فًّ ّل إىل اد ياٍ قعصد عتٕح
اد يا قعغدان عهداٍ فًّد قعتداقم ضدمين
غان عك ٓ ق تة ٍ فظً ح قدهذدا دو
مصدد ٙاٍح دتدد إىل قعكه ِددٕ ح قعتعددديل
عو قد أٔ ق نهٖ عهً ه ٘ متع ٔح
َذن يد د كدددجل دددو صد د تً ح فًّد د
عمدددل عُّنًدد ح َعددديل ّ ًدد ح َ دددّل
عط ي ح َ د قست ظدت دٌ أتدّ ي دو
عا قأل كهٕ و
مٕ َسً ح َ ...
عدد قن ددً ح َ ًدد ٘ سةددُ ي ح ددو
ذعددك ددج مصددّأ ( ِاددٕ َِ د قش) َيددْ
أمدددد إىل قعاددددع قعددددا ق ْ هًدددد إىل
قعاع قعغه ْٙح مب فًّ و فو قع ح
َقذتدُق َقذتيدك َقعمديكح َقعتادُِوح
ِ ُن فًّ :
سِ أمن ً ن ىَّ
فتْ ع ٖ قع
شو
قع مسَ ْ
أُّٓ قرتددُق ِ مل ِا ا ًْ ع ٖ قع مم ت
وك و
مل ِيددوَ ّفٌ مل ِ اَّ ع ّددٌ إل دد مِ
طد و
َإذق ِاتً قألنّ ددٕ يدداَّي زيدد ٌُ
َنيدددد و

ف ذتموو تع و
تع ٓ َ ممتوك قعغ ِ ٔ ح قعصّي ناٗ
َمط و
َقألنُثددٕ د سةددُ ي ح مص د ٙاٍ
هم ذدً ح قذت ّ ّٕ َقر زِدٕح َند ى
ع ددل قعا د ع قعي د و ِ د ٖ إن أى ِظً د
كهُن تٌح فجمٕ صُ و فّ دٕ دٌح
قعُ م د ٘ ق تددُا ع ددٖ سددا تعدديلٍح َ ددو
ددع َ د مٖ َعّ ددٖح َ ددو ددٕ ق ددُ زح
َ ً ٔ قعاع ح َقعغّا قعهُقض ح َعك قٗ
قعادددددع ح َأن ددددد س زني ددددددٕح َعددددد قٙس
قعيّ م ىح َت ٍ قع ُقح.
أثس املىزوث يف شعسه:

ِ ّددا ت د ع ن ددو شتاَنددٌ قعوقثددْ
فتتع عو نصُصدٌ دا قعدوقخ تع ع د فهّد
صدددُ ق َقعّددد ق ق دددتًُتٌ مصدددّأ (أم
أَفددٖ) َيددْ ددو عّددُى قعاددع ذتكددّل
قعاددع ق٘ زيددل فش ن ي د حب د ق َ َِ د ح
َ ِدددددٕح عّادددددكُ إعدددددْ زيدددددل دددد أمل
ٙدٌح
ذتمٖح ف ا ّٕ ق ح حبد
َض د نت قدت ي ّددٕ ق ددتع تح َ قسددس
َقعغدددربق٘ ذ ّمدددٕ عد د تح َأعدددف مدددُس
نلقىَ قع تهٕ ع ت:

مدد عت :أتممدد و ِا أ دد ٗ ً س لٌ
أ ُّ

أِد د ِد د دددو أ دددْ ود د مٖ أتّتدددك د د ي
َح قعصدددددا إعصددد د ٌ َ صّددد دٕ ع دددددلِ

س ددد ٌل أل ددلَ ت عدد ق نظ قتوددٌو أفدد ٌو
َحبددد و

عجهدددد د ضددددددددد نَ قدتددد ي َّّددددددددددٕ ّههدددد د
َ مدّدد د دت مدددددد ِ ّهًدددد عطدددد َ هاددددلِ

 ..ن ل أن

صُغ هكَ مصّأ

َأعدددددددف مدددددُس ددد دعّ ت نددددددد فتهدددددٕ
;;3
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َمل ظتدددددددا ح إ

ًٙددددد ددددددد ٘و ز دددددام

َيّدد دٕ ُِ ددددف ع صدد د ح ستهتددددٌ
َنّدددددا أ ُتدددددٌ َأصدددددش ٌ مدددددا ً ح
ا يا ق ّٕح قدتما إعًّد دو أسمدو
قع ص نصّ ح َ دو أسداقخ قذت ضد
َدّ :
ح دددددداٗ تّددددددٌ ُِ ددددددف ِاددددددكُ
ِت ضدددددددددددد د ٍ أ ددددددددددددددُٔ َصددددددددددددددش
ذنيدددددددٌ أى أٗ نُقندددددد ح قذت دددددددل
َ فددددددددددت ع ددددددددددٖ قععّددددددددددُى دددددددد د و
ِت ّدددددددددددد ٍ أِهمدددددددد ددددددددددددد دودددددددددددددد ٌّ
ددددددُس قدتددددددددُا ظ ددددددددل دددددد ق و
َح مصدددددّاتٌ ( دددددا َ قعهدددددُ )
ِمت ًل لٔ مت قألنيّ ٘ َن ٔ َأ م
ََسّ د َنا د ق َيذ د ٔح َأ كهددٕح فغ د
سددد د ق٘ دددددُٔ أعّ دددددٕح َقتصددد د ن قأل ض
عمددددم ٘ح َإِددددكقى نت دد د ن إىل قدددددهًر
قذتو.
نتر عو يكق قعتعد عو أى ندجلق دو
قعك م د ت ق ددتعم ً دداننت هاقسددٕح
نمددد ح ساِجددددٌ أِةددد عددددو عه نددد
زِٕح َأف ش نةه ضٕ:
َتغاَ قععه ن ق ٓ دً ق َِاسف
صل عّٚل عاَ
َ دددو يدددكق ساِجدددٌ عدددو عدددُ ٔ أ دددْ
د ح َأ يددٕ قذتياددْح َ ددين م ِظددٕح
َمّ صدددددد د ٔ قعدددددد د َم َ...ن ِدددددد د ح أى
قن ددتعم ن قعمددّ مْ ع م د قت هاقسددٕ
422

ِكمدديً مددٕ إعت ّٙددٕ ن جتددٕ ددو أنً د
حتمل عة و نعتً قعوقثّدٕح ِةد ا
إعًّ ظ ن قعانعٕ قدتاِأ.
أثس الصحساء يف نفشه وشعسه:

مب ند ى ع مدهُقت قعد أ ةد ي
ح أثه ٘ إع تدٌ ح نهدف قعصدش ق٘ أثد
ح د قت قعا د ع َصددُ ٍ ف ددا ن د ى
ع صدددش ق٘ سةدددُ نفدددتح َإن فكّدددف
ن م ق تشة ن مٕ ق دُ ز ح عد
عهددد َِو مصددد ٙاٍح َق ددددتع ٔ دد د قت
َثّ ددٕ قعصد ٕ عددُقمل قعصددش ق٘ قع سد ح
يل يُ ي َ إىل د ض كدل د فّدٌ ق
فددإذق ن د ى سدداى ق ددتاعٖ قذتدداِو ددو
قد ضدددْح ف عادددذ ِيعدددح قعادددذ ح َإذق
ن ى ف أم م دمُ َصل ف س ض ٍ
َ ضٌّق فصُتٌ:
ّدل قعغه ٘ح تذْ قذتاق٘
سيتٌ صشدد ِك َس نيّد ٕ
 -حضىز الرات املبدعة:

َإذق ندددد ى ددددو صددددمّل قعتذ ددددٕ
قعادددددع ِٕ قألصدددددّ ٕ أى تكدددددُى قعدددددكقت
قدياعدددددٕ س ضددددد ٔ ك ّتًددددد ق فكددددد ق
َع ٕ حم ي ح َ َس ح فإى يكٍ قد ُعدٕ
تتش ددو إىل سددا ّدد ح َعددكعك ظدد ي
نجلٔ:
احتاد ذاته املبدعة مبىضىعاته:

ِه ددل قعا د ع زتمددل قع ددّل إنت د ز
( نعْ) ِ ت قألند قعغهد  ْٙع دٖ قألتدّ ٘
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َقعع ملق يدددُ ِمعدددا أميدد دع ٔ عهدا
تكدددددُى ( د د ّمٖ) مجّ دددٕ آ هدددٕ ِتًد د
اددتً ٔح َد يدد دد ا سدد اح َظ ددً
مماَ قح َيممدً سك ِد ت قعمدُقمْ..
َِاد ٖ أميد تد ٘ عهددا تغدداَ د ّمٖ
ساِهددٕح َتع د نْ ددو نك د قى قعصدداِوح
َ كدد قععددداَح َعهددداي ِدد ٗ قألزقيدددل
أتدددددُقن دددددا ٔح َقآل ددد د ن ضددد د ٙعٕح
َقعا َ َع ٔح َقععص فل ساِهٕح َيدُ
ًدددددكق ن ِ دددددّل فصددد د دددددف قعددددداق ل
َقرت زح َن ف قألن َقآل د ح َن دف
قحملمدددددُس َقرددددد ح رت دددددو َسدددددأ
قدُضدددددُشح ََسدددددأ قعيهددد د ٘ح ََسدددددأ
قننطي ش.
غناؤه للجنال وانتناؤه إلًه:

ف
عتدداثه
مجد ن
ح نً

ددددْ مصددددّأ (تدد د  َ ٛدد د ق )
قعا د ع ح ُقضددا نددجلٔ عددو
مدتط ح ددل٘ قععّدُىح ن ُعددٌ
طّا أعّفح ظتا ع ق ٍ قدتُق

تهًدددددددل قععدددددددف ددددد د متدددددددلُّ مجددددددددد ن
َ سّدددددددو قدتمددددد د ن ندددددددل ِمدددددددتط و
ِهددددددددجين قعع صددددددددْ طّعدددددد د ددددددددان
َِهدددددد د دْ دمدددددد د َ ق ددددددددُٗ فَ وّذدددددد دد و
تطىافه يف فضاءات ذكسياته:

قعكن ِ ت قع يْ صاٗ قعمدهف
قذتددددد نْ ددددد صدددددّاي ح مصددددد ٙا
قرمُعددددٕح منجددددل عددددكعك مبدد د ددد د ٘ ح
مصددددّأ ( َسددددان ددددو داِددددا)ح َيددددْ

مصدددّأ تددد ّ ٕ ق دددت ا فًّددد قعغهددد ْٙ
عددددا ق ْح َقذت ضدد د د ضددددْح ع ددددو
هً د صددّا َد د ٘ ذعددك د ععاا
قع د
ع ٖ َت ِوق َت ٗ قع شظٕ قع قيهٕح َيدْ
ِددددف قععمدد د َمددددا دددداق ددددا َ م ٙددددٌ
َسّاِو و داِاح َما ن ند ح اقِدٕ
تددد قنٕ قععمددد َسّددداِوح َتدددت ى ددد
يمد د ح َيدددٕ طد د عكهدددٌ ِ دددُم ع دددٖ
صدددُت َقسدددا يدددُ قعدددكٓ ِ دددل صدددُ ٔ
قذت ضدد ح َِمددتعّا فددّ ذن ِ تددٌ دددد
َيددُ قعددُت قعج د نْ  َِ -د ذعددك ع ددٖ
م د ا فّ ددٕ ددٌح فًددْ ت د ياٍ ع ددٖ
ذن ِ تددددددٌ َمددددددا تدددد د نتٌ ح نددددددل
ت صددددددّ ً ددددددا٘ق َقنتًدددد د ٘ح ِ ددددددُن ح
شت يتٌ َ م ٍ٘ ق تُا:
ْ َق مطْ ده سك قع طّف
فّ ْٚإع ّ
ف عغّمٕ قعاّ ق٘ ح أد نً قرت ِف
َقعهًّ

تٚا قرتط
ٌ ..

َقع ِّ تهةُ عو صي ِ

 ..أثُق ً َقدعطفَ قعُ ِف
َقعكّن ِ ت ح ّ عٌ قعُقنْ أعُا
ندددل د د سُعدددٌ ِدددان ع دددٖ س دددٕ
ِددددف قععمدد د ستددددٖ ح أد دد د ى ّمددددٕ
ت ق٘ح َح نً داق َّٙدا قرتطد ح َح
ند د عُ ٔ أصد د ً قعددديكلح َح دددهاِ نٕ
ق تأل م يً حباى ّل:
مل ِيو إن مدد ٌٕ و قعكِّنَدد ْ
إن فّف

ٙ

ِ ْ
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ِاِ عو ت ّي نه

ت َٔ قعةّذدد ْ
إىل نهدا

َإزق٘ يكٍ قألسُقن ًِد
ذن ِ تٌ:
َ م ٘ تكن ِو
أعمت تكن ِو

دّ هّه عاّدده ف قعغصُى
و مإّ َ عٕ َعؤعؤ قدتيف
أ ف ته ًاٍ ع ِّ
َقعهّم ِو

َقألعا

َِمو ددددددددل ح عددددددد ض تدددددد د ِا
ذن ِ تدددٌح دددو د د َق ٔ ددده قعصدددي ح
َ اقعيدددٕ قعهمدددّل ع مدددت  ٙح قناد د ق ح
َأد ى تت ت ع ٖ صي ا ق مجّل:
َأعف س ل ما صش ِغ زن قععُّى
أعمت تكن ِو؟
يْ ذن ِ ت مجّ ٕ قف ً ق تم م
ح تد ٍ ددو عمددلح َقتددتع ن قعغد قم ح
قد لح َذَ ى م ح قسٕ قأل ل:
َح قدم ٘ نل ه ت ع ت أمم ْ
َأناات أتع ن قعهذُم َقألنً
أتكن ِو نل مطه عف قدته
ع صغ
يددْ ذن ِ د ت تاق ددت ح د
قأل دددُقز َقع ددد ىح تطددد ز َتددد قألِددد م
ألعُقى:
ن نت عه آ ن
َأصيشت ذن ٗ َ و ت ن
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َتد ع ن ح ِددف قألِد م ع ددٖ د
فٌّح ِ ت نُقفك قأل ل ع ٖ قآلتدْح َيدُ
ل ِعاٍ قإلنم ى ع م قرًُن:
َ م ٘ ن جتاعْ و

قرت ِف

فك ك ْ آلع ٛقعا ُش
ستّٖ ِكشّددل قعّي َ

قو قأل ل

ستّٖ تعُ ع شّ ٔ تًُٔ قذتّ ٔ
عمٖ ممّ

ُِ ف ِعّا ع عُّى ف سٕ
قعةّ ٘

َن تآ عي ٘ٔ قعيوا ٗ
نطل ح قعمم ْ٘
تغنًه جبنالًة الألفة:

َح ددل ُضددا ددو قعدداُِقى ِتغهددٖ
قعاد د ع مباد د يا عدددو قأل كهدددٕ قعد د
عت د تتيدداٗ فًّ د مج عّددٕ قألع ددٕح إع ددٕ
قدكدد ى ع مكدد ى ق فجمدددٕ عدد ِطدددُق
صد د قع عدددٕح َأع دددٕ قعطدددل ع مكد د ى
قعددددكٓ ِطّدد د فّددددٌ دد د قد دد د مح َأع ددددٕ
قإلنمدد د ى عإلنمدد د ى ح زتدد د عس عدد د ٔ
ألص ّ ٘ و قعصش :
َدهددددددٕ قرت ددددددا ن ألسيدددد د عدددد د ٔ
ت تّ شددددددت َنًدددد د قأل ددددددُق َقعطدددددددد قو
دددد د ٔ يددددددكق ع دددد د ٘ قذتدددد د هع دددددداق
ح ظدددددلّ ص صددددد فك قع ّهددددد ى نتّدددددد وو
تفاؤله واستبشازه:

َيدددٕ تُددددٌ عد د م ح قعددداُِقى ضتدددُ
قعت ن َإت عٕ أدُق٘ قعيًذٕ َقعمد َ ح

قساءة يف فساشات ملىنة

فصددي قعاد ع عيددو قألن د سح تد يٌ
ددؤح َ ّددُ ٍ نيّددٕ غ د ٔح َع د َس
قعاددع متياد ٔح ستّ يد ممد تتاددًٖ
أنُق ٍ قذتاق:
َ ععتهددد عددد َس قعاعددددد و ضددد سكٕ
ديّهًدد د نددُندددددد ح ًدددددد ٍ أعدددددددو
ن ميدددددددد ٌٕ َست ّ يدددددددد ددددددددداق ممدددددددددد ق
تدددددددُ ُّ عدددددددُ تددددد ت أندددددددُق ٍَو قذتدددددداقو
َ ن قذت ّ ضدلَّ قعصّدش َ همد س
ح دتّدددددددٕ قععطدددددد ن ددددددُ ٌز َن دددددد وق
تطلعه إىل قًنة الشنى:

فًُ ِتغهٖ ً ح َِيشدح عدو عد ن
ُضددُعْ د د ن مددٌق َمصددّأ (عوت ددا)
َثّ ٕ قعص ٕ ًكٍ قع ّمٕ:
عوت د ْا عوت د ْا ِ أمجدد َل قألتددددددّ ْ٘
أفاِددك تع ددُ ص عاق تص فدد قعممدد ْ٘
تكندِّد قدتددُزقَ٘ أنّد أ ّددٕ قع اق٘
َتدددوق٘ٗ مّمدددٕ قعمدددمُ ح تاددديًٌّ
قعةدددمين عه مدددٌ ندددٌ َقعهمدد دددُق٘ ح
قنت ٘ قدك ى قعدكٓ ِتُقفدو َنًذًمد ح
قذتّ ٔ:
دددددددينَّ دددددددعّتو مل أ ددددددد ْ ن سددددددد
َزق ٓ ح قعمددددددددد د ٗ م دددددددددددل ََعَدددددددددددددُْ و
فدددددد تجهددددددُق قدتهدددددد عددددددو قدعدددددد عْ
دهدددددد د قعهّمدددددد د ن ِ ضددددددددٌّ ددددددددد و

نقده للشليب من القًه:

قعظددُقي قعم د يّٕ – َ د أنج ي د
 جتعددل قذت ددّل سددلقىح َمددا ددات حع دددُ ّد د ق قعاِدددفح َأصدددُقت قعه د د قح
َ ظ ي قع م ح َضّ ش قع تا:
َ تددددت دددد َ٘قت قع ّ ددددد ن َأم دددد ت
هدددد د زن عّ ددددددٖ ددددددو ستدددد د تع يدددددداٍ
فمددددي ش قععصدددد تددددهً قع شدددددُمح
َ ُقٙا قع  ٚم ضهت ع دٖ قألِتد مح َيدان
قعص قشح َضّعه قعا قش َ ...يدكق قعه دا
عدددٌ ِتدددٌح َيدددْ قععدددُ ٔ ندددْ نكدددُى
ق تاق قعُ ح نهتر قدتم ن َنهتمْ إعٌّ:
ج م قعاعددد و إذق قَّ

ّ ن عي ددل

ِمتشّل قعاُك َقعصي و أ ُقزَ ه ل
 -خامتة:

ن نددت ت ددك دُعددٕ ح ةددم يددكٍ
قرمُعدددٕح ته َعد دتْ قعاد د ع َح َ د د تّ
تددع ٍح َ كُن د ت جت تددٌح َ ة د ف
زتمُعتٌح َميكو قرت ُ إىل قعهت ٙر
قآلتّٕ:
 يددكٍ قرمُعددٕ َيددْ قعم د عٕ تدداعلع ددٖ أى جت دددٕ قعادد ع مدددا مطعدددت
ّيدد ح مدددلتً قعادددع ِٕح
تدددُ
دددو ع دد ت ذعدددك ق دددت ك قعادد ع
صُصددددّٕ متّدددداٍ ممددد ددددُقٍ .عغددددٕ
َأ ّ ٕح َ ة فح َأ عّ .
قرتصُصّٕ صتاٍ و
َ وه ت أ ُ ّٕ هً  :دش ى قدتاقعٕ
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ح ِي دتددددٌح َس صددددٌ ع ددددٖ قع ددددّل
قعصُتّٕ قعه صعٕح ممد دعدل قإلِ د ش
ِ ك قعاقن قألنربح َقخت ذٍ قعمدمُ
يدددداف ح َتتيعددددٌ ُقمددددف قدتمدددد نح
َ اد د ياٍح َقننتمد د ٘ إعًّد د َِ .ادددّا
ألع دددددٕ دددددُ ٙح َِط دددددو قعت ددددد ن
ا ٔح َقعه ا قندتم عْ ً .

 ِه دددل قعاد د ع زتمدددل قع دددّل إنتد د ز( نعددددْ) ِ ددددت قألندد د قعغهدد د  ْٙع ددددٖ
قألتّ ٘ َقعع ملح ف ِ ّل فص ف
قعددداق ل َقرتد د زح َقألند د َقآل د د ح
َقحملمدددُس َقرد د ح رت دددو َسدددأ
قدُضددددُشح ََسددددأ قعيهدد د ٘ح ََسددددأ
قننطي ش.

 ن نت ع غه  ّٕٙح مص ٙا قرمُعدٕيّمهٕ د ّٕح مب فًّ و َ نمّٕح
أَ َداقنّدددددٕ مدددددٕ ح قدُ دددددّ ٖح
تمدددعٖ إىل قعطدد َقعتط ِدد ح يدددْ
ه ّٙدددددٕ تُنددد د ت ع ًّددد د قعتذ دددددٕ
قدتم عّدددددٕ .نمدددد ندددد ى ع ا ق ّدددددٕ
نصّ .

 ن نت قع ص ٙا ح أنج ي مصلٔددُدأ كج ددٕح عكهً د تاِددا ع ددٖ
ذعددددك إذق أٗ قعادددد ع فًّدددد ددددُ ٔ
عصددُتٌ قإلنادد ٓح َ ُم ددٌ قعغهدد ْٙ
ق دددل قع صدددّأ َ عم ِتًدد قع هّدددٕ.
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تنوع الخطاب وجمالياته في
القصّة الليبية
نذور جعػر
ليس عبثاً ما وُؼال« :من ليبيا وأتي دائؿاً شيء جدود» .وهذذا اددوذد

حراك ثؼايف وإبداعي له خصوصيته وفرادته شؽالً وحمتوى وداللذ ..نؾؿحذه
ن التيذذؽيؾيأل واة،ـيذذ.أل اؿذذا يف الياذذعر والؼصاذذ .والرواوذذ ..وال تـؼصذذه
يف الػ ذ ا

الغذذذزا وأل وال الـوعيذذذ.أل إناؿذذذا االاتيذذذا أل والتعروذذذالأل والت ذذذوو أل واالنتيذذذا

أوضاً(.)1

ٔإذا كاٌخ بعض األمسا ٞيف املػهّ
القؿؿههه٘ المهههٗظ ته ه ظمٗهههخ با ِحىهههاً
الٍقهه ٙإ هاٌّههها تمٗمههه ٔ ٛجحصهههأش ؾهههاب
الٗهه ه إ ورههههنص امهههه٘ املؿههههساج٘إ ٔ محهه ه
إبههساِٗي اليقٗههْإ ٔإبههساِٗي الوههٌٕ٘ ٔيف
ذلههههم لمههههي لعهه ه د كههههة وههههَ املةهه ه ا
المٗةٗ إ ضٕا ٞكهإٌا وهَ شٗهن السٖهادٚإ
ورهههنص ِٔهههظ الةهههٕزٙإ ٔاةه ه القهههادز بهههٕ
ِههههسٔعإ ٔةمٗيهههه ٛالحوةههههال٘إ ٖٕٔضهه ه
القههههٕٖسٙإ ٔشاٗىهههه ٛالةههههازٌٔ٘إ ٔة ههههٛ
اجلّى٘ ً وَ شٗن الحأؾهٗنإ ورهنص اةه
اهلل القهههٕٖسٙإ ٔكاوهههن ظطهههَ املقّهههٕزإ
ٔغههههههسٖي ٛالقٗههههههادٙإ ٌٔههههههادز ٚالعههههههٕٖ إ
ٔوسقههٗ ٛالٍعههاع ً وههَ شٗههن الحصسٖههتإ
ورنص ذلىه املطهيج٘إ ٔاىهس بهٕ القاضهي
الوومهه٘إ ٔهٕشٖهه ٛغههيب٘إ ٔزشاُ ٌعههٗي

املغسبههه٘إ ٔاةه ه القهههادز بٍ ابهههٛإ ٔظطه ه
ٌؿههٗت املههالو٘إ ٔ محه ٖٕضه اقٗمههٛإ
ٔمجع ٛالياةسٙإ ٔجسكٗ ٛاة احليٗنإ
ٔزلههههٕ ٝبههههَ غههههحٕاُإ ٔزظههههاث غههههٍٗتإ
ٔابحطهههاً اةه ه املهههٕاإ ٔوهههسٖي األظهههسؽإ
ٔذلى شٖ اُإ ٔغاد ٚالةػ ()2
ٔجهههأج٘ ِهههرٓ القهههسا ٚٞيف هههاذط وهههَ
القؿّهه ٛالقؿ ه  ٚالمٗةٗهه ٛبغههس الوػ ه
اههههَ جٍهه هّٕف اخل ههههاث هّٗهههها ٔمجالٗاجههههْإ
ٔغههٕاغن الق هـّإ ٔاملٕت ه الههر ٙحمههْ يف
القؿّ ٛالعسبٗٛ
1ــ اخلطاب القصصي وأنواعه:
ٖحٍهه هّٕف اخل ههههاث يف القؿّهههه ٛالمٗةٗههههٛ
جٍ ّٕاَهههْ يف القؿّههه ٛالعسبٗههه ٛااوّههه ٛههههٗمعن
ال ه ازع ةطههٌ ٛههٕاف زٟٗطهه ٛهٗههْإ ِهه٘ص
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ة اث الٕاته إ ٔة هاث الهرادإ ٔة هاث
الياٌحاشٖهههاإ ٔة هههاث الطهههاسٖٛإ ٔة هههاث
الحصسٖت
ــ خطاب الواقع ومجالياته:
يف ة هههاث الٕاته ه لهههاك٘ الهههسأٙ
األظههه ه اسإ ٔالػاؿهههههّٗادإ ٔاملٕاتههههه إ
ٔحلمههاد الحههأشً الٍيطهه٘إ ٔاملؿ ه ٙإ يف
غههساّا اسٌطههاٌ٘إ ٔضههٗاتّا املٕقههٕا٘إ
ٔالٍىٕذش٘إ ارب الؿهٕزٚإ ٔاسلهاٞإ ها
ٖػهههه٘ باألضههههةاثإ ٔالهههه ٔاه املكههههىسٚإ
ٔاملعمٍٛإ ال جقه ٔزا ٞومّهس كهنّ وٍّها
ٔشِٕسٓإ بعٗ اً اَ الٍصا ٛاليٕجٕغساهٗهٛإ
ٔ الحطهههصٗمٗٛإ ٔ الق زٖههه ٛالقاٟىههه ٛامهههٜ
املؿادهاد
ِٕٔ برلم غالةاً وها ٖخامهـ ملع ٗهاد
بٗ٠حههْ ا شحىااٗههٛإ ٔوٍ ههّٕ غاؿههّٗاجْإ
ٔوطههههههههحٕٖاجّيإ ٔوههههههههٕاتعّيإ ٔ هههههههها
جيو ِهههيإ ٔوػهههويجّي ٖٔحىرّهههن ِهههرا
اخل ههههههاث الههههههٕاتع٘ يف تؿههههههـ امهههههه٘
املؿهههههههساج٘إ ٔ ضهههههههّٗىا يفص «الٕهههههههه »إ
ٔ«الطههههههههه ه  ٚالراجٗٛههههههههههههه غوػهههههههههههاكٛ
العوههههاز»ٙإ ٔ«رلاليهههههٔ ٛلهههه ظمٗىههههه»ٛإ
ٔ«دكحهههٕز إٖهههؼ »إ ٔ« كمىههه ٛكهههة ٖ ٚههها
تاقهه٘» ٔيف تؿههـ اة ه اهلل القههٕٖسٙإ
ٔوٍّههههههههههههاص «اخلههههههههههههام»إ ٔ«القؿههههههههههههع»ٛ
ٔ«غههههسٖواُ» ٔتؿههههـ كاوههههن ظطههههَ
املقّههٕزإ ٔوٍّههاص «ذلةٕبهه»ٛإ ٔ«وههٕد ضههع
الةوّههههههٕؽ»إ ٔ«الصّوصاوههههههاد» ٔتؿههههههـ
ذلىههه ه املطهههههيج٘إ ٔوٍّهههههاص «العؿههههها»إ
ٔ«اليقههه٘»إ ٔ«ؾهههٍ ّٔ األغهههٗا ٞاملايّٗههه»ٛ
ٔيف تؿّه ه ٌهههادز ٚالعهههٕٖ ص «امةهههٔ ٛزّ»إ
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ٔ«اغحةآ»إ ٔتؿ ٛزشاُ ٌعٗي املغسب٘ص «زبه
املواهأ»ٚ
ٔهٗىهها ٖغمههت الطههسد بكههى الغاٟههت
امههههه ٜتؿهههههـ املؿهههههساج٘إ ٔالقهههههٕٖسٙإ
جههههازك وطههههاه ٛبههه ؾههههٕجّىا ٔؾههههٕد
غاؿّٗاجّىاإ هاُ الطسد بكى املهحومي
ٖغمههت امهه ٜتؿههـ املقّههٕزإ ٔاملطههيج٘إ
ٔالعههٕٖ إ ٔاملغسبهه٘إ وهها ٖههِٕي بح ههاب
ؾههههٕد ٔ سبهههه ٛالواجههههت وهههه ؾههههٕاد
ٔ ازث غاؿّٗاجْ
ٔجػ٘ اٍأَٖ القؿـ يف ِرا الٍهٕف
وهههَ اخل هههاث الهههٕاتع٘ به ه لحّا املةاغهههسٚ
امهه ٜهعههٕ ٝالههٍـإ ٔامهه ٜبٗ٠حههْ ظٗاٌ هاًإ
ٔجههسجةجب لىمهه ٛوهها لٗههن إلٗههْ وههَ وعههاُ
ٔغالةههه هاً وههههها جهههههسجةجب غهههههصآ الومههههه٘إ
هحػههوّن بهههرلم ٌقههها ازجوهههاش ضاضهههٗٛ
ليّىهههْ ٔجأٖٔمهههْ ٔوهههَ ةهههيه زبهههجب ِهههرٓ
العٍهأَٖ بطهٗاتاجّا القؿؿهٖٗ ٛحكهه ٌّها
جقههههًٕ بٕلٗيهههه ٛوسكصٖهههه ٛضاضههههِٗٔ ٛهههه٘
ازجةهههههها العٍههههههٕاُ (الهههههه اه) باملكههههههىُٕ
(ال لهههٔ )ٛجرةٗهههخ ِهههرٓ ال لههه ٛيف ذِهههَ
املحمقههههه٘ ٔجةههه ه ٔ ِهههههرٓ اسضههه ه اجٗصٗ ٛيف
العٌٍٕ ٛوٍطصى ٛو آلٗهاد الحؿهٕٖس اليٍّه٘
يف ة هههاث الٕاته ه إ ظٗهههز العٍهههٕاُ ةهههٗجب
زهٗ إ ٖيازّ د ل ٛالسضهال ٛاله لهأه
الٍّـ إٖؿاهلا إا القازئ
ٔباضهههههههحرٍا ٞتؿّههههههه« ٛوهههههههٕد ضهههههههع
الةوههٕؽ» لواوههن ظطههَ املقّههٕزإ ال ه
جةه وهَ الٍّاٖهٛإ ذهي ٖعهٕد بّها الهسأ ٙإا
الة اٖٛإ وحياةاً بالصوَ القؿؿ٘ جياةهاً
هٍّٗهاً ٖوطههس السجابههٛإ ٖٔػه ّ ا ٌحةههآ هههاُ
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ِرا الٍٕف وَ اخل هاث ٖخامهـ يف وعمىهْ
لمعةو ٛالويضٗوٗ ٛاملعّٕدٚص «ب اٖهٛإ
اقه ه ٚإ ٌّاٖهههٌ »ٛاٟٗه هاً بٍيطهههْ اهههَ المعهههت
بهههههالصوَإ ووحيٗهههههاً بههه ه ظههههه ٔآةهههههس
باضحا اً جقٍٗ ص «الحماهٗـ» ٔ«احلهر »
لمع ّ وَ ا ضح ساد ٔالحياؾٗنإ ٔلحطسٖ
ٔج  ٚالطسد ٔا ٌحقاه باحل س ٔالة ن وهَ
وٕت إا آةسإ ذلأ الٕؾهٕه بالقهازئ
إا الٍّاٖ ٛة ٕ ٚة ٕٚإ ٔغالةهاً وها جه دٙ
ِههههرٓ الٍّاٖههههٔ ٛلٗيهههه ٛالحيطهه ه ٔالحٍههههٕٖس
لمع ه سإ ٔ يٗههص املحمق هّ٘ امهه ٜالحطهها هإ
ٔا ظحصههاطإ ٔالسغةهه ٛبحغههٗ احلٗهها ٚسلههٕ
األهكن ٔاألمجن
ٍٖٔيههسد كههن وههَ املؿههساج٘ ٔاملقّههٕز
بع د وَ الطىاد اليٍّٗٛإ وٍّاص
1هههه املٗههن سلههٕ القؿّهه ٛال ٕٖمههٌ ٛطههةٗاً
الهه ه جعهه ه ّ ةهه ه  ٔ ٚوههههادّ ٚةاوهه هاً لعىههههن
زٔاٟهههه٘إ ملهه ها جػههههحىن امٗههههْ وههههَ ظهه ه اس
وسكّةههههٛإ ٔغاؿهه هّٗاد ٌاوٗهههه ٛوحعهه ه ّدٚإ
ٔاٍاؾس وواٌٗ/ٛشواٌٗ ٛوحٍّٕاٛإ ٔؾهساف
دزاو٘ غاٟ
2هه الٕل بحٕلٗ امليهسداد اخلاؾهٛ
بالةٗ٠هه ٛالمٗةٗهه ٛضههٕا ٞكاٌههخ كٍاٖههاد ً
مسها ٞألغههٗا ً ٞلػاؿهّٗادإ ورههنص دوغههٛ
و ٙإ ةةػ ٛاحلوٕوهٛإ ااوهن كاٍٖهٛإ
الحههههههههربٔزٙإ الؿهههههه هىْغٛإ احلؿههههههههٕافإ
ِههسشيدإ ال ه ّْزٔطإ ه ْساَ هْْإ ٔل ه ظمٗىههٛإ
املٍَْصْٕٓإ املَػخًْٕإ الةوّٕؽإ العاٖت
3ههههه ج عهههٗي احلهههٕاز بالمّصههه ٛالمٗةٗهههٛ
الؿس إ الة ٖٔٛإ ٔاحلكسٖٛإ املغست ٛيف
ذلمّٗحّاإ اله جخكهي٘ امه ٜالطهسد ٌوّهٛ

وحيهههه هسّدٚإ ٔذلةّةههههههٛإ ٔجخههههههربش الحٍهههه هّٕف يف
األؾهههٕاد ٔالٍهههرباد ٔالمغهههاد بهه وٍ هههّٕ
ب هههاه تؿؿهههّىا وهههَ ٌاظٗهههٛإ ٔوٍ هههّٕ
القازئ العسب٘ يف بٗ٠اجْ املحةاٍٖ ٛوَ ٌاظٗهٛ
ذاٌٗٛإ امه ٜسلهٕ وها شها ٞيف تؿّه« ٛالستْٗهٛ
ٔالسشاه اخلىط »ٛلمىقّٕزإ ف82ص
«هه زاك ظاضت زٔظم ظاشٖ ٛا ضْ٘
هههه شههاٌ ٙخيْههـ الٍّههاز ٔداٖههس زٔظههم
وٕل ٖا َِْٕ
هه رلؿًٕ ٌّازك ٔدّٔز باؽ جعٗؼإ
ٖا وطسدُْ»
إُ ِههههرٓ اجلىالٗههههاد يف ههههاذط وههههَ
ة ههاث الٕاتهه يف القؿّهه ٛالمٗةٗهه ٛجعهه
ةمِّٕا وَ بعض اهلٍََاد اليٍّٗٛإ ال جحىرّن
بػون ةاف يف ا ضح سادإ ٔالحياؾهٗن
الٍاهمٛإ كىا اٍ املؿساج٘إ ٔيف إتؿهاٞ
املوههاُ ٔجّىههٗؼ ةؿٕؾههٗحْ كىهها اٍ ه
القٕٖسٙإ ٔالعٕٖ إ ٔاملغسب٘
ــ خطاب الذات:
يف ة اث الٕات ٖة ٔ الهسأ ٙدلهسّد
غههاِ ظٗههاد ٙامهه ٜوهها ههسٙإ ٔ اسه هاً
وػازكاً يف احل س وا يف ة اث الراد
هٗؿةه الهسأ ٙيف ؾهٗغ ٛاملهحومّيإ بعاملهْ
الهههههههه ه اةم٘إ ٌٕٔاشاههههههههههْإ ٔ ظيوههههههههههْإ
ٔؾههساااجْإ به ز ٚالطههسد ٔوسوههآ احلٗههٕٙ
ٔغالة هاً وهها ٖحم هُّٕ ِههرا الٍههٕف وههَ اخل ههاث
ػههااس الههسأٔ ٙز آإ ٔجغمههت امهه ٜلغحههْ
الحعهة اد اااشٖه ٛالورٗيهٔ ٛال اّلهِٔ ٛههٕ
ٖحىرّهههن يف تؿّههه« ٛالقهههرب» لواوهههن ظطهههَ
املقّٕزإ ظٗز ٖحمةّظ السأِ ٙاشظ املٕد
مليتا ٚؾ ٖقْ الساظهن ٔيف تؿهـ ٌهادزٚ
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العٕٖ ص «ظاشص احلصُ» ال جٍكه بأضٜ
السأٖ ٛام ٜهق ةحّا ٔ«اسٔع الػهٕك»
اله ه جؿهههٕز تمقّههها وهههَ الكهههس ٚاملقةمهههٛإ
ٔ«القساز األة » ال جوػ اَ جسدّدِا
يف اختههههاذ تههههساز ا ٌيؿههههاه ا ههههصُ اههههَ
الصٔطإ ٔ تساز العٕد ٚامليهس! ٔيف تؿهـ
زشاُ ٌعههٗي املغسبهه٘ص «لٍههُٕ ٔزا ٞاألغههصاز»
ال ه جحىعههٕز ظههٕه غههم السأٖهه /ٛالة مههٛ
خبٗاٌهه ٛشٔشّهها هل هاإ ٔ«مجههساد الههراكس»ٚ
الههه جطههههحعٗ ظواٖهههه ٛظههههت وطههههحعٗن
ٔ«ذاكهههس ٚاألؾهههاب » اله ه جكهههسً الػهههم
ٔالغ ه  ٚيف تمههت السأٖهه ٛظحههٖ ٜههأج٘ المقههاٞ
األةهه ه باحلةٗههههت هٗةهه ه ّدِىا ٔيف تؿّههههٛ
ذلىه املطههيج٘ص «جياؾههٗن الٗههًٕ العههاد»ٙ
ال جحىعٕز ظٕه وعاٌا ٚالهسأ /ٙاملٕله
الةطٗجب يف جهأو ظاشهاد ضهسجْ الٕٗوٗهٛ
هٗىا امل ٖس العاً ٖطاّس ضاٟقْ لرلم
إُ العٌٍٕههه ٛيف ِهههرا اخل هههاث ٖغمهههت
امّٗهههها ااههههاشإ جعههههة اً اههههَ اذههههن لغههههٛ
الهههسأ /ٙالواجهههتإ وهه سبحهههْ الراجٗهههٛ
ٔوَ ٍِا ٖحصأش «القرب» اٍ املقّٕز د لحْ
املةاغس ٚام ٜاملٕد يف الراكس ٚاجلىعٗهٛإ
لٗؿههةه اههرب اٌيحاظههْ امهه ٜال هٍّـ ٔجعالقههْ
وعههههههْ ايوهههههه ٛامهههههه ٜت ضههههههٗ ٛالعيتههههههٛ
ٔالركسٖاد ال جسبجب الهسأ ٙبؿه ٖقْإ
ٔزغةحههههْ يف المعههههاّ بههههْ ٔجػهههه٘ اٍههههأَٖ
العٕٖ بؿٗغحّا ا ضحعازٖ ٛامليهسد ٚبٍصاهٛ
زٔواٌطٗ ٛظصٍٖٛإ ظٗهز اته اُ «احلهاشص»
 ٙغههههاِ  ٚالقههههربإ بههههاحلصُإ ٔالعههههسٔع
بالػٕكإ كىا ِهٕ األوهس اٍه املغسبه٘ يف
ات اُ اجلىس بالراكسٚإ ٔوا ٖػ٘ بْ وهَ
اراباد ت مي ٛوحص ّد ٚجعٗػّا السأٖٛ
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ٔليههن ة ههاث الههراد بمغهه ٛغههااسٖٛ
وٕظٗهههٔ ٛوههه ذسٚإ اٍههه املغسبههه٘ بػهههون
ةهههافإ امههه ٜسلهههٕ وههها شههها ٞيف اضهههحّيه
تؿّهههحّاص «لٍهههُٕ ٔزا ٞاألغهههصاز »ص «ِٔهههرا
ؾههةا!إ ٍٖههةمض وههَ تمههت احىهه ٛلٗههن وكههَ
ميههههصّّ ذاكسجهههه٘ ف »11كىهههها جٍعههههٕ
الٍّاٖههاد يف وعمههي تؿههـ ة ههاث الههراد
جغمه
سلهٕ غههون الٍّاٖهه ٛامليحٕظه ٛاله
داٟههس ٚالطههسد كىهها ِههٕ الػههأُ يف القؿّههٛ
الحقمٗ ٖهٛإ إٌّىهها يّههص رلّٗمه ٛاملحمقّهه٘ امههٜ
جٕتّعّا ٔاضحػساهّا
ــ خطاب الفانتاسيا:
ٖحصمّهههههههه ٜاخل ههههههههاث الياٌحههههههههاشٔ ٙ
العصهههاٟظ يف العىهههن القؿؿههه٘ بهههاخلسٔط
اخلازّ ام ٜتٕاٌ الٕات املألٕ إ ٔإذهازٚ
احلهههه ٔ ٚالهههه دّدإ ٔالػههههمإ ٔال ِػههههٛإ
ٔاليكٕه ملعسه ٛوا إذا كاُ الهر ٙله س
ظقٗقههه ً ٛجِّٕىههها ٔلما هههاث القؿؿههه٘
العصاٟظ هه كىا ٖػ جٕدٔزٔ هه ٔلهاٟ
بساغىاجٗٛإ ٔد لٗهٛإ ٔجسكٗةٗهٛإ غسقهّا
اسذازٚإ ٔالحهٕجسإ ٔا ٌيحها! امه ٜالحأٖٔهنإ
ٔجٍىٗهه ٛالطههسدإ ٔجٕضههٗ ظه ٔدٓإ ٔكطههس
زجابحههْ ٖٔقههًٕ ِههرا اخل ههاث امهه ٜذٗىههاد
وحههههٕاجسًٚإ ٖههههأج٘ يف وقهههه ّوحّا «الحعههههّٕه»
ٖٔخقؿَهه ه خ بههههْ ا ٌحقههههاه وههههَ الههههٕاتع٘ إا
املٗحههاهٗصٖق٘إ ٔ وههَ املههاد ّٙإا السٔظهه٘إ
ٔ العوظ()3
ٖٔحىرههن ِههرا اخل ههاث يف اهه د وههَ
تؿههـ اة ه اهلل الطههع أ ٙيف دلىٕاحههْ
«إد ٚال ٍٖاؾٕز»()4إ ٔيف تؿّ ذلىه
املطههيج٘ امههٔ ٜشههْ اخلؿههٕفص «الق ههجب
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املحراٟة «ٔ »ٛاياه آةس المٗن»
هيهه٘ تؿّهه« ٛالق ههجب املحراٟةهه »ٛجةهه ٔ
ذٗىهه ٛالحعهّٕه العصههاٟظ يف اٌحقههاه وههٕلي٘
ال اٟس ٚال ٖقؿ ِا السأ ٙوهَ بػهس إا
ت ههههجب وحراٟةههههٛإ كٍاٖهههه ٛاههههَ اسِىههههاهإ
ٔاليطاد اسدازِٔ ٙهٕ وها لهأه جأكٗه ٓ
الههسأ ٙلمىههسٔ ٙلههْ اههرب اجلىمهه ٛاخلحاوٗههٛ
(القيمهه)ٛص « تطههي لههم ٌّهها كاٌههخ ت هاً
ظقٗقٗههٛإ ٔلٗطههخ رلمٕتههاد ةههسٝإ إٌّهها
دلسّد ت جب
وههها يف تؿّههه « ٛايهههاه آةهههس المٗهههن»
هححع هّٕه دوٗهه ٛال يههن املعسٔقهه ٛيف ٔاشّههٛ
ذلن بٗ امليبظ إا اين ظقٗقه٘ ٖيهحؼ
اَ ؾه ٖق ٛلهْ يف آةهس المٗهن ٔضهسااُ وها
هه ِا يف ٔاشّههه ٛذلههن آةهههسإ هٗهه إِا
ملساهقحههْإ ٖٔػ ه  ٙهلهها ظههراٞإ ٔ ى ه هلهها
ٔزٔداًإ ٔ ؾ تاٞإ ٔاؿاه إ وهَ هحهاد
ا ههههههههيد الةيضههههههههحٗوٗٔ ٛامل ااٗههههههههٛ
ٖعهههس ؾهههعابّا يف
ٔالٍعاضهههٗ ٛالهه
الؿةا! ضسّ ةمِّٕا وَ كنّ ِ ٔ ٞجٍيحه
ِههرٓ القؿّهه ٛخب ابّهها الياٌحههاش ٙالػ هيّا
ٔاملسِ ه امهه ٜالحأٖٔههنإ هحػ ه إا الطههأً
وهههههَ الٕاشّهههههاد الةمٕزٖههههه ٛالصاٟيهههههٛإ ٔإا
القٗههههٕد الهههه جوةّههههن اجلىههههاه ٔالههههرباٚٞ
ٗىّهههاإ لحةه ه ٔ
ٔاحله هتّإ ٔإا قهههسٔزٚ
امل ٍٖ ٛمجنإ ٔ غٍ ٜزٔظا
ٔجة ٔ سبه ٛاملطهيج٘ امه ٜاملطهحٕٝ
الياٌحههاشٔ ٙاجلىههال٘ سبهه ٛوٗههص ٔ ٚهحههٛ
ليِحىههاًإ بعٍاؾههسِاإ ٔلغحّههاإ ٔد جّهها
ا شحىااٗهههٔ ٛالطٗاضهههٗ ٛهّههه٘ جحٕتههه
اٍ جمَٕٖ ة ابّا بعٍاؾس اصاٟةٗٛإ إ ها

جههههة ذلههههم اخل ههههاث العصههههاٟظ بٕؾههههيْ
جعههة اً هٍّٗ هاً اههَ ز ٖحّهها لمعهها إ ٔرلسش هاً
لقهههههٕه وههههها جسٖههههه ٓ بعٗههههه ًا اهههههَ ضهههههم ٛ
«الحههههابٕٔ »Tabooضههههم  ٛالستابههههِٔ ٛهههه٘
بههههرلم جعهه هصّش تهه ه ز ٚاليههههَ امهههه ٜاشهه ه ا!
غهههوالْ ٔ دٔاجهههْ ٔتهههٕه احلقٗقههه ٛب هههسّ
ا ّٚ
ــ خطاب السخزية:
جقهه ُ د لههه« ٛالطهههاسٖ »ٛيف اٗيّههها
املعصىهه٘ با ضههحّصأ ٞالههحّوّي ٔالكههعم
ٖكههاًإ ٔجحصهههأش ظٗاٌههاً ِهههرٓ املعهههاٌ٘ إا
اهلصهها ٞاحلههاد ٔ جههربش ِههرٓ الطههاسٖ ٛيف
اخل هههههاث القؿؿهههههه٘ المهههههٗظ بٕؾههههههيّا
اٌحقاؾههههاً وههههَ ضههههمٕك هههههسدٙإ ٔ إذههههازٚ
لمكعم ااّاٌ٘إ بن بٕؾيّا جقٍّٗ ٛهٍّٗهٛإ
ٔوٍمهههٕزاً إبه ه ااٗاً ٖحغّٗههها ال اابهههٔ ٛالٍقه ه
ٔالحعهههسٖض بالطهههمٕك املٍيّهههسإ ٔبالعهههاداد
ٔالحقالٗ ه املحامّيههٖٔ ٛحىرّههن ِههرا اخل ههاث
يف تؿههـ امهه٘ املؿههساج٘ص «السشههن الههرٙ
قهههعم ةههه اً»إ ٔ« زضههه لهههٕب ٔشةّهههٛ
الػٗخ»إ ٔ«رلالئ ٛل ظمٗى»ٛ
هيههه٘ تؿّههه« ٛالسشهههن الهههر ٙقهههعم
ةه ه اً» ضهههاسٖ ٛوهههسٔ ٚكٕوٗه ه ٖا ضهههٕداٞ
ٖؿههههٕز املؿههههساج٘ وههههَ ةيهلهههها غاؿههههٗٛ
"كمىههه ٛاسوههه "ٛالسشهههن العةهههٕع اهههٕاه
ظٗاجْإ ٔالر ٙوا إُ قهعم ذاد ٖهًٕ ِٔهٕ
ٖػاِ وطسظٗ ٛضهاةس ٚظحه ٜاٌقمهت امهٜ
تيهههآ وهههَ الكهههعمإ ٔلهههن ٖكهههعم ظحهههٜ
واد ٔلوأُ اسٌطاُ هه يف ز  ٙاملؿهساج٘
هه ٖقهٕ ٝامه ٜويازته ٛاةعهْإ ههاُ هازتهْ
ت ٜظحيْ
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ٔيف تؿههههٛص « زضهههه لههههٕب ٔشةّههههٛ
الػهههٗخ» ٍٖعهههٕ املؿهههساج٘ وٍعههه ٜآةهههس يف
جعىٗ ه ويازتاجههْ الطههاةسٚإ هٗؿ هّٕز غههٗخ
اجلاو يف وٕته ذلهسط ٔته ضهستخ وٍهْ
اخل ةههه ٛالههه اههه ِا لٗمقّٗههههاإ ٔبههه اه
اليكههٕه يف وعسههه ٛالطههازّ الههر ٙةههرِا
وَ شةّحْ تهسّز تهسا ٚٞتؿهـ زضه لهٕب
ٔغههسلٕك ِههٕملص وهها شعمههْ ذلههجب الحٍهه ز
ٔالطهههاسٖ ٛوهههَ ظٕلهههْإ لوٍهههْ اٍههه وا
خٖطسّ لمىهس ٚالراٌٗهٍٖ ٛحؿهس امه ٜةؿهىْإ
هٗمقهه٘ اخل ةهه ٛا ظحٗااٗهه ٛال ه ا ه ِاإ
ٖٔوحػ الطازّ وَ ابحطاوحْ املهاكسٚإ
ويّٕجا امْٗ هسؾ ٛاهلص ٞوٍْ
ٖٔوػه ه يف تؿهههٛص «رلاليهههٔ ٛله ه
ظمٗى »ٛاَ ٕذط الػهسا٘ ظهازع املهسٔز
الههرٖ ٙغمههت امٗههْ ال ة ه ٔاملههصاط يف جٍمههٗي
املااليهههاد هّهههٕ ٖحهههرزّف بح ةٗقهههْ لمقهههإٌُ
ام ٜاجلىٗ إ ٔلوَ اٍه وا ٖوحػه ُ
اضههي ٔاله  ٚوههَ ٖسٖه رلاليحههْ ٖح ههاب وه
اضههههي وههههْ (ظمٗىههههٖ )ٛعيههههٕ اٍههههْ ٖٔ مهه ه
ضههساظْ ٍِٔهها غىههص ٚةههس ٝوههَ غىههصاد
املؿساج٘ الطاةسٚإ يف زؾ امليازته ٛبه
القههإٌُ ٔوههَ ٖ ّةقههْإ ٔيف إداٌهه ٛورههن ِههرا
الحؿهسّ امهه ٜالههسغي وهها ٖههر ٓ الػههسا٘
وَ جعاا يف الٍّاٖٛ
إُ زٖاد ٚاملؿساج٘ خل هاث الطهاسٖٛ
هحعههخ الةههاث ٔاضههعاً وههاً اجلٗههن اجل ٖ ه
وَ كحهاث القؿّه ٛالقؿه  ٚالمٗةٗه ٛالهرَٖ
ٖحٕتّهه ه امههههّٗي جعصٖههههص ِههههرا الٍههههٕف وههههَ
اخل ههههاث القؿؿهههه٘ الػههههأ ٟالههههساٟضإ
ٔالهههر ٙجمّهههس بعهههض اذشهههْ يف اىهههاه
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مح ه ٖٕض ه اقٗمههٛإ ٔمجعهه ٛاليههاةسٙإ
ٔالؿ ٖ بٕدٔازٚإ ٔذلى شٖ اُ()5
ــ خطاب التجزيب:
إُ ة اث الحصسٖت يف القؿّ ٛالمٗةٗٛ
ٖخعٍ ٜبحص ٖ دً الطسد الطها ٟإ ٔاخلهسٔط
ٗي ويّهًٕ احلةوهٛ
اَ املألٕ إ ارب
الحقمٗ ٖهههٛإ اههههرب المعهههت اليٍّهههه٘ بههههالصوَإ
ٔالعٌٍٕههههه ٛال اةمٗهههههٛإ ٔجٕلٗههه ه قهههههىاٟس
الطهههههسد املاحميههههه ٛوهههههَ غاٟهههههت ٔوهههههحومّي
ٔرلااَههت يف الةٍٗهه ٛالقؿؿههٗٛإ ٔاضههحرىاز
املهههههركسادإ ٔالة اتهههههادإ ٔالحقهههههازٖسإ
ٔالسضاٟن
ٔميوههَ زؾ ه ومّههس وههَ ومههاِس
الحصسٖههههت يف الطههههسد القؿؿهههه٘ المهههههٗظ
املحىرّن يف القؿّه ٛالقؿه  ٚشه اإ ٔالقؿّهٛ
الٕوكهههٛإ المهههح جٍعٗهههاُ وٍعههه ٜاس هههاش
ٔالحورٗ الربت٘إ كىا يف تؿـ زشاُ
ٌعٗي املغسب٘إ ٔذلى املطيج٘إ ٔتؿهـ
اجلٗن اجل ٖ وَ الوحّاث المٗةٗ إ ورنص
ذلى ه شٖ ه اُإ ٔوههسٖي األظههسؽإ ٔمجعههٛ
الياةسٙإ ٔغاد ٚالةػ
هيهههههههه٘ دلىٕاهههههههه ٛزشاُ املغسبهههههههه٘ص
«ٌؿهههٕف قهههاٟع ٛالحٕتٗه ه » ضهههة تؿهههـ
تؿهههه  ٚشهههه اًإ ِههههه٘ص «املهههههس  ٚالرالرههههه»ٛإ
ٔ«ظقٗقهه«ٔ »ٛوٕا ه يف وٍحؿه املطههاه»ٛإ
ٔ«ؾهههههيق«ٔ »ٛاحلههه هتّ ِهههههٕ »إ ٔ«وحياٟهههههن
ٔوحػههههاٟي »إ ٔ«ظسّٖههههٔ »ٛختمههههـ ِههههرٓ
القؿـ مليّهًٕ القؿه ٛالقؿه  ٚشه اً وهَ
ظٗهههههههز تؿهههههههس اجلىهههههههنإ ٔكراهحّهههههههاإ
ٔمحٕلحّا ال لٗٔ ٛالٍيطٗٛإ ٔجعهال د لهٛ
العٍٕاُ وه القيمهٛإ اله غالةهاً وها ختماهن

تنوع اخلطاب ومجالياته يف القصة الليبية

ه جٕتعهاد القهازئإ ٔجهر دِػهحْ ِٔه٘
جٍػغن باؾ ٗاد ظا د ٔحلمهاد إٌطهاٌٗٛ
هسدٖههههههه ٛاهههههههابسٔ ٚاىٗقهههههههٔ ٛوههههه ه ذّسٚإ
وٕقٕااد ٔ تكاٖا ٔ ِىًٕ ااوٛ
ٔيف دلىٕاههههه ٛذلىههههه املطههههههيج٘ص
«جياؾهههٗن الٗهههًٕ العهههاد »ٙةهههظ تؿهههـ
تؿ ه  ٚش ه اًإ جسكّههص ٖك هاً امهه ٜازجةهها
العٍهههٕاُ بالقيمهههٛإ ٔامههه ٜكراهههه ٛاجلىمهههٛ
ٔغهههااسٖحّاإ ٔجٍػهههغن باتحٍهههاف حلمهههاد
إٌطهههاٌٗ ٛاهههابس ٚيف ظٗههها ٚغاؿهههٗاجْإ ٔ
ختمٕ وَ ٌهرب ٚإٖ ٖٕلٕشٗه ٛوها به الطه ٕز
أه وَ ةيهلا إٖؿاه زضال ٛلمقازئ
ــ شواغل القص:
ختهههسط القؿههه ٛالمٗةٗههه ٛاهههَ وطهههاز
غههههقٗقاجّا يف جٍأهلهههها لمههههّيّ ا شحىههههاا٘إ
ٔالطٗاضههه٘إ ٔاسٌطهههاٌ٘ ٔإُ كهههاُ اهله هيّ
ا شحىهههههاا٘ بحيؿهههههٗيجْ وهههههَ اهههههادادإ
ٔجقالٗهههه إ ٔشٔاطإ ٔاهههههيّإ ٔةساههههههادإ
ٔةٗاٌهٛإ ٔظهت وقىههٕفإ ٔهقهسإ ِهٕ األاهيّ
ٔاألمشههههن ٔزلهه ه ومههههاِس ِههههرا اهلهه هيّ يف
تؿهههـ اةه ه اهلل القهههٕٖسٙص «ت عههه ٛوهههَ
اخلةص»إ ٔالقؿعٖ«ٔ »ٛحٗىه»ٛإ ٔ«اخلهام»إ
ٔ«غههسٖواُ» ٔيف تؿههـ كاوههن ظطههَ
املقّههههٕزص «ذلةٕبهههه»ٛإ ٔ«الستْٗههههٔ ٛالسشههههاه
اخلىطهه»ٛإ ٔ«الصّوصاوههاد»إ ٔ«وههٕد ضههع
الةوّههٕؽ» ٔيف تؿههـ ذلىه املطههيج٘ص
«العؿهههههها» ٔ«اليقهههههه٘»إ ٔ«الٍٕاهههههههر» ٔيف
تؿههههههههههـ زشاُ املغسبهههههههههه٘ص «مجههههههههههساد
الهههراكس»ٚإ ٔ«وقابمههه»ٛإ ٔ«وقاٖكهههٔ »ٛيف
تؿـ ٌادز ٚالعٕٖ ص «ؾهٕز»ٚإ ٔ«اهسٔع
الػهههٕك»إ ٔ«القهههساز األةه ه » ٖٔمههه٘ اهلهههي

ا شحىهههههاا٘ وهههههَ ظٗهههههز ظكهههههٕزٓ اهلهههههي
اسٌطهههاٌ٘ املحىرّهههن يف اليقه ه اُإ ٔاملهههٕدإ
بػون ةاف كىا يف تؿهـ القهٕٖسٙص
«ااه ه ا »إ ٔ«ابحطهههاو ٛلهههَ هههٕد به ه ا»
ٔ«غههه ه ّ ٖههههها ظههه هّٕا»إ ٔتؿّههه ه العهههههٕٖ ص
«الٕضههههٗجب»إ ٔ«ظههههاشص احلههههصُ»إ ٔتؿّههههٛ
املقّههههٕزص «القهههههرب»إ ٔتؿههههـ املطهههههيج٘ص
«ايمهه ٛالةعههس»إ ٔ«ظههصُ الةعههس» وّهها اهل هيّ
الههههٕا ٔالطٗاضهههه٘ هحعةّههههس اٍههههْ بعههههض
القؿههههـ جمىٗعهه هاً ٔجسوٗههههصاًإ ٔيف قههههٗ
احلههههه ٔد كىههههها يف تؿّههههه القهههههٕٖسٙص
«ؾههههساف»إ ٔ«لقهههها ٞامهههه ٜغهههه وٕاهههه »إ
ٔتؿّ ه املقّههٕزص «ٖهها مسهه٘ ؾههظّ املههّ٘»إ
ٔ«ؾهههاس ٚاملؿههه »إ ٔتؿهههـ املطهههيج٘ص
«الٕتهههها» ٟإ ٔ«جياؾههههٗن الٗههههًٕ العههههاد»ٙإ
ٔ«الق جب املحراٟة»ٛإ ٔ«احل ٔد»
ٔوههها ٖيظهههن امهههِ ٜهههرا الحٍههههأه
هس ٙظه اذّىا
اٌيساد القهٕٖس ٙبقؿهح
يف لةٍههههاُإ ِىههههاص «ااهه ه ا »إ ٔ«ظمههههي يف
هسٙ
الوأع» ٔاٌيساد املقّهٕز بقؿهح
ظ اس األٔا وٍّىها يف بهازٖظص« ٖها مسهّ٘
ؾههه هظّ املههه هّ٘»إ ٔالراٌٗههههه ٛيف اضهههههوحمٍ اص
«ؾهههاس ٚاملؿه ه » كىههها ٖخيظهههن جساشه ه
ا ِحىههههاً بالةٗ٠ههههٔ ٛاملوههههاُ ٌٔوّحّىهههها
اخلاؾّٛإ وا ا ا بعض تؿهـ القهٕٖسٙإ
ٔاملقّٕزإ ٔاملطيج٘
ــ مكانة القصة الليبية:
جةه ه ٔ القؿههه ٛالقؿه ه  ٚالمٗةٗههه ٛوهههَ
ةيه الٍىهاذط الطهابق ٛؾهٍٕ غهقٗقاجّا يف
الههٕاَ العسبهه٘إ بههن إٌّهها غ ه ّ إةيؾ هاً
يف رٗهههن تكهههاٖا دلحىعّهههاإ بعٗه ه اً اهههَ
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ال اأ ٚاسٖ ٖٕلٕشٗ ٛاملةاغسٚإ ال لقهخ
بميهلهها امهه ٜكههر وههَ الحصههازث العسبٗههٛ
يف الطههههةعٍّٗٗاد ٔلوههههَ جةقهههه ٜوطههههاظٛ
الحصسٖهههت يف األضهههالٗت ٔالحقٍٗهههاد ٔضه ه
وٍّهها يف القؿهه ٛالطههٕزّٖٛإ ٔاملؿههسٖ ٛهيهه٘
الٕتههخ الههرٖ ٙة ه ٔ هٗههْ قههى املاااَههت هههه
امهه ٜضههةٗن املرههاه هههه غاٟةهاً اوهاً يف هاذط
القؿّهه ٛالمٗةٗهه ٛالطههابقٛإ زل ه لههْ ظكههٕزاً
ٔاضهههعاً يف القؿّهههح املؿهههسٖٔ ٛالطهههٕزٖٛإ
ٍٖٔطههههعت ذلههههم امهههه ٜجقٍٗههههاد جيوٗههههم
احلةوهههههٛإ ٔ غهههههواه جقههه ه ٖي املوهههههاُ
ٔالصوهههاُإ ٔالػاؿهههٗاد ٔلعههنّ وههها ٖميهههخ
ا ٌحةههآ ُ شههٗيً ش ٖهه اً وههَ القؿّاؾهه
المٗةٗ ب وغاوس ٚالحصسٖت ٔاخلسٔط اهَ
املهههههههألٕ ضههههه هٕا ٞيف املٕقهههههههٕااد ً يف
الحقٍٗههههادإ ٔامههههِ ٜههههرا اجلٗههههن ٖحٕتّهههه
السِاُ يف املطحقةن
ههههههههههههههههههههههههههههههههه
ــ مصادر الدراسة:
هه ااىٕااد القؿؿّٗٛص
1ههههه املؿهههساج٘إ امههه٘ وؿه ه يٜإ الٕهه ه إ
وٍػههههههٕزاد دلمههههههظ جٍىٗهههههه ٛاسبهههه ه اف
الرقايفإ اجلىاِ ٖٛإ  1هه 2004
2هههه القههٕٖسٙإ األاىههاه الواومهه3ٛإ ت عههٛ
وههَ اخلةههصإ ال ه از اجلىاِ ٖهه ٛلمٍػههس
ٔالحٕشٖ ٔاسايُإ وؿساجْإ د د
3هه املقّٕزإ كاون ظطَإ ٖها مسهْ٘ ؾهةّْ٘
املههه هّْ٘إ 1إ داز الٍامهههههٛإ جهههههاشٕزاٞإ
اسابمظإ 2000
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4هههههه العههههٕٖ إ ظههههاشص احلههههصُإ تؿههههـ
تؿهههه ٚإ الهههه از اجلىاِ ٖهههه ٛلمٍػههههس
ٔالحٕشٖ ٔاسايُإ وؿساجْإ 1988
5هههههه املطههههيج٘إ ذلىههه إ جياؾههههٗن الٗههههًٕ
العههههادٙإ تؿههههـ تؿهههه ٚإ دلمههههظ
الرقاه ٛالعاًإ ضسدإ 2006
6هههه املغسبهه٘إ زشاُ ٌعههٗيإ ٌؿههٕف قههاٟعٛ
الحٕتٗهه ه إ تؿههههـإ دلمههههظ الرقاهههههٛ
العاًإ ضسدإ 2006
اهلوامش:
1ههه بٕغههٍا إ وٍؿهٕزإ األدث المههٗظ واٟههٛ
اههاً وههَ العصلههٛإ دلمهه ٛالةٗههاُإ زاب ههٛ
األ دبهههههههههها ٞيف الوٕٖههههههههههخإ العهههههههه ه د
ٕٖ 361/360لٕٗإ غط ظإ 2000
2هه لمحٕضّ ص
هههه األدث المههٗظ يف ة ههٕٓ اهلههادئإ وم ه إ
ومع الرٕز ٚالرقايفإ دوػ 2010

ههههههه كادميٗههههه ٛالقؿههههه ٛالقؿههه ه  ٚشههه ه اً
hourria.net/vb/showthread.php?t=688

3هههههههه جههههههٕدٔزٔ إ األدث ٔالياٌحاضههههههحٗمإ
جسمجهههٌ ٛعٗىههه ٛبٍعةه ه العهههال٘إ دلمهههٛ
هوس ٌٔق إ الع د 3
4ههههه املهههالو٘إ اةههه احلوهههٗيإ وههه ةن
لمحعاوهههن وه ه الهههٍـ الطهههسدٙص القؿّهههٛ
القؿهه  ٚالمٗةٗٛههههه ٌٕااّههها ٔة اباجّههها
الٍٕاٗٛهههههههههههههه العههههههههههههسث الرقهههههههههههههايفإ
2007/6/28
5هه املسش الطاب
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(قيل الرحيل  5551ولقاء مع ملك املوت  ،)9005صدرت عن اهليىة العامة

للكًاب – وزارة الٌقافة عام  ،9054مهداةٌ إىل فلسدنيني ((إهدداء أو:

إىل

فلسددنيني ،إىل مددن رحلددوا عهددك مكددرهني ،وإىل مددن بقددوا علددى أر ددك...

صدامدون

انًظددار يرودر )) (

(( ،)1وإهددداء نداني وإلدديكم أحد :ي

أبهائي ،تذكَّروني هها  ...ووم إليها تعودون)) (

تتأأ أ نه سًأأأأّسعأأأأٞ ،س ؾأأأأضس قأأ أ س
أكربٓأأأأأألساهسقأأأأأأىساهغأأأأأأل س س أأأأأأظٝس
ٓلؽٍ)) سٗجل١س سمثلٍْسٗمخغنيسفسح ٞس
ٗأفغضٓلساهسق ْس فأزًٞس ل٢ؾأٞس–س س
ٚلٓأأاساتمتٌأألت )) سٗجأأل١سكأأىسًٌِٔأألس
سعأأأأحاسفأأأأأسحل سٗجأأأأأل ١ساهسقأأأأأ٘ي س
اهثلهأأأأأأأشسٗاه لؽأأأأأأأضسٗا أأأأأأألرٜس ؾأأأأأأأضس
ٗاخللًػس ؾض))س سقغٍسٗامأز سٗجأل ١س
اهسقأأأأأ٘ي س اهغأأأأأل سٗاهتلعأأأأأ سٗاهثأأأأألُٛس
ؾأأأأض))س سقغأأأأٌني سٗجأأأأل ١ساهسقأأأأ٘ي س
األٗيسٗاهثأألُٛسٗاهضا أ سٗاهغأألرؼسٗاهضا أ س
ؾأأأض))س سة ةأأأٞسأقغأأألَ سٗسجأأأل١ساهسقأأأىس
اهغلرؼس ؾض))س سأص ٞسأقغلَ .س
ٗصعٍس سٗعطس أ سصٗاٙتإٔسفأ٘صٝس
اخلأأأضااسٗاهأأأزًلصساهأأأ سحونستٔأأألسأمأأأزا س

.)2

...

اهضمٚىسٗٗ ٙتٕ سٗقزَس وأٟس أ سصٗاٙتإٔس
اهثأألُٛسٗفأأسلسرقٚألأألسألٙأألَساهضمٚأأىسُٗتأأل ٢س
أمزاةأأإٔس أل٘هأأإٔ س هلأأأ ْساهِسأأأٛسا ٘جأأأ س
األه...ٍٚسمز ست٘ا س ،أزاسًثأىسجأضرٍسصاس أ س
ًأأأزً...ٟسأٗسهلأأ ْسا ِسأأأٟسه ِأأأٞسأ زٙأأأٞس س
ض تٔأألسٗمرأأ٘صٓلسٗٗ ٙتٔأألساه٘هأأ٘ر ...سأٗس
هلأأأأ ْسا أأأأِنيسهرٗ أأأألْسً أأأأضسر نأأأأل س
اهل أأأ٘ي س أأألهٛساه٘قأأ سرُٚأأألسًأأأّساهأأأضٍُٚس
ا ؾأأأأأتٔ...ٟسأٗسهلأأأ أ ْساهأأأأأشا ساه،ؾأأأأأضٞٙس
كتأألاستستغأألرصٖساهشٓٚ،أأٞساه أ ساحت سٔأألس
األجأأزارسٗاا أأل...١سٗمأأضاؼسا أألُ...ٛسٗه أأىس
اهٚأأأأزّٙسنأأأألٗتْسًِأأأأشساُؾأأأأ لصسا ِسأأأأٟس
ٗاهظًأألْسٗاألًأأىس ٚأأأزسةلُٚأأ...ٞسكٌأألست،أأأزٗس
ا أزْسٗاهِٚأل  ٚسٗاه،غألتني سٗصٓ أٞساهِأأز٠س
سفٚلرساهزاٙمسا ِلرٜسأْساهقأ،لر...سجأل.١س
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وأأأ ٟسٓأأأشا...سًأأألستأأأ٘رسق٘هأأإٔسصٗاٙأأأٞس أٙأأألَس ٗأٗق حس سفس٘ ساه٘ٔٚرسقتوٟسٗجضمٟس
كثري ّٙسٍٗٓسع٘ سٌ ٙزْٗس ساتُتأللَس
اهضمٚى))سهوضٗاٛ٢س٘ٙع سجلرسا ق .س
أأأزأساهأأأزكت٘صسس٘ٙعأأأ سجأأألرسا أأأقس لج سٗهٚػسآج ))س ص  .)5س
صٗاٙتأإٔس س قأأؤلساألٗي س ِ،ٙأأل...سٗرا أأل))س
ٗٙقأ أ سٓ أأأضٝسأٓأأأىس ِ،ٙأأأل)س وأأأزتٍٔس
أل٘هٕ سكلْسصمٚىس أٓأىسِ،ٙأل)سًأّس وأزتٍٔس ا تزا١س ٘اهزٝساهضاٗ ٜس تِلٗهحسأًاٛسًستألرس
أأأأأأزسأْسأكنأأأأأأزسهِأأأأأألسٗجٔأأأأأأل١ساهألضٙأأأأأأٞس اهأأأزاصسًأأأّسٙأأأزسعأ أ ٚزسٗرعأأأتٕس س ،أأأأل))س
ٗخملتريٓأألسأْسأمأأزاستسٙظًأ ساهضمٚأأى سأٙأألس ص .)50سٗٓلجض سً سأ ِل١سقضٙأٞس ِ،ٙأل) س
كلُأأأحساهفأأأضٗ سٗاألمأأأزا س ٌأأألساهأأأشٜس ًٗ ٍٔسأٓلهٛساهألض٠ساجمللٗصٝساهأشّٙسؤأاٗاس
جأأأض٠سهلأأأٛسِٙألوأأأاسا ٘قأ أ سصأعأأألس وأأأٟس هٔٚلس سااُٗٞساألحري ٝسٗت٘جٔأ٘اس سقضٙأٞس
ألأأأأا سٗهأأأأز سٓأأأأشاساهأأأأشٜسُأأأأض...٠س؟))س أعزٗر)ساجملألٗصٝسهألأضٙتٍٔس سًأ ساسًاقتألس
ص .)3سا ألٚألٞس ًلسمز سأْساه٘ٔٚرسملس مغأأأٌ،لس ٌأ أ ٍُٔساألحأأأ٘ٝسقأأألرٝساؤأأأٚؿس
ت٘ق س ِزسأعزٗرسًٗلسم٘هلل))س
ٔٙأأأل ٘اساهألضٙأأأ ٞسٗأْسًأأألسمأأأز سٓأأأ٘سأْس ا قض ٜسا ِّ
ملصعلسًل س سًللْسًل سأ وأقسصؽلؽإٔس ص  .)50س
ح أ س حغأأاساهغأألٓضْٗسهوأأز ل س ِٔأألس
ٓلجضسأٓىساهألضٙأ ٞسٗكلُأحساه ضٙأقس
ِزسًؾلص ٔلسأٍُٔس٘ٔٙرسًغت ٌضِٝسصح ٘،س ٘ٙوأأ ٞسًٗ لُأألٝساهغأأسضسمٌِٚأألستلأأْ٘س س
اهألض،ٙأأأأأأ ٞس ٔ،أأأأأأ٘اس  ٚأأأأأألس س أأأأ أ س اجملٔأأأأ٘يسقلعأأأأٞٚسًٗضٓ،أأأأ ٞسٗاهِأأ أ ٜس أأأأّس
صفلفٍٔس ؾ٘اٚ٢لسذم٘ساهٚ،لصا سٗا أل٘يس اهألضٙأأٞس ِ،ٙأأل)سقأألؼٍستسٙأأضمٍس توأأمسٓأأ...ٛس
اه سصمبلستغووحس قل لتٍٔسًّسح هلألس)).س ِ،ٙل ُلسختتسٛس ّسأُفلصُلسمتلًأل...سهلِٔألس
ص  .)4س
ت طًِأأل س لهألأأٞس ساهألوأأا سٗ ساهأأضٗر س

ُأأزر ساهو ِأأٞساهألً٘ٚأأٞسٗاه٘جٔأأل١سمبأألس نٌوِأأأألسأؽأأأأ٘اقِلس هٔٚأأأألسكونٌأأأألسمتأأأألر٠س
مأأأز سٗٗجٔأأأ٘اساهوأأأَ٘س ساهؾأأأ،لاس وأأأٟس اهغٚلا))س ص  .)59س
فأأٍِٔ ٚسا ستألأأضس سا لٌأأٞسٗاتتأأظاْ س
ملسٙلأأأأّساهغأأ أ رساهأأأأشٜس سمأأأأ٘طٝس
ألأأزسأ ألأأزٍٓس ٌوأأٍٔسٓأأشاسسحأأريٝسكأأ،ريٝس اهؾ أ اسأكثأأضسًأأّساهِ،أألر سٗٓأأٛسحوأأٚطس
سٓ،أأحس ساهلأأ٘ا١س أأزراس ٗ أأظاس رأأٍٔسًأألس ًّسًقلرصسؽت ٟس ثٌلُ ٞٚسٗ ُلوٚظ ٞٙس
مأأأز سعأأأ،،لسأٗسٗامأأأزاسًأأأّسأعأأأ،لاسؽأأأتٟس ٗ  ٙلهٚأأأأ ٞسٗأ لُٚأأأأ...ٞساهأأأأشٙسّسهٌوُ٘ٔأأأألس
تُأأز ل ساهِأألؼس ساخلأأضًٗس و،أألس لأألْس ٙت،أألرصْٗس ست أأزارسًظاٙأألسكأأىٍسًِٔأألس س
أكثضسأًِلسٗه٘س سمني))س ص  .)4س
األرا))١س ص  .)55س
ملسٔٙلجٍس ِ،ٙل)سٓشٖسا ض ٝسٗهلأٍِٔس
ٗاه ضٙقساه ستؾضرٗاس ٔٚلسملستلأّس
تس أأأأأزس أأأأأل وْ٘ سكٌأأأأألسٓأأأأأل ٘اسقضٙأأأأأٞس آًِأأٞس ًأأّسمأأنيس سمأأنيستؾأأقساهسرأأل١س
ؾأأٚح)سٗٓ،أأحسقأأ٘ٝسًأأّس ِ،ٙأأل)سهِ أأزتٍٔ س طحأأل سصؽأألـٍسٗ وألأأل س ِأألر سآتٚأأٞسًأأّسس
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اهؾأأض سمٚأأشسًغأأت ٌضٝس جأألْسِ،ٙأأل)ساه أ س أ أأأحِسٙغلرصُٗٔأأألستسٙوأأأأْ٘ٗس وأأأٟسؽأأأأ١ٛس))س
أقلً٘ٓلسمب ُ٘ٞساإلُلوٚظ ساهشّٙسفلرصٗاس ص  .)99س
األصضسًّسأفحل ٔلس ألجؤٍ س وٟساهأض ٍس
اعأأتأل،ىسأٓأألهٛسقضٙأأٞس أعأأزٗر)سر أأقس
ًأأأأّسامت لجأأأأل سفأأأألصح ٞسٗتفأأأألٓضا س ا ٔ ضّٙسًأّس ِ،ٙأل)ساألحأحساهلأرب٠ساهأ س
لفأأسٞسًت٘افأأو ٞسهلِٔأألسسٓ،أأحسأرصاًس أف،ححسأَساهألض٠سهلثضٝسًلسامتؾأزس ٔٚألس
اهضٙلرسًّسرْٗسأْسجتأزٜس تأ ٚسكأ ٍُٔس حوأأقٍسأً٘ٓأألسًأأّساهألأأض٠ساجملأألٗصٝس س ألأأاس
ِٙتٔ أأْ٘سعٚلعأأٞستألأأ٘ي سر ٔأأٍسٙقأأضحْ٘س قأأأأضاصساهتألغأأأأٍٚس س س)2ستؾأأأأضّٙساهثأأأألُٛس
ٗذمّسُ ٌىس سفٌح))س ص  .)90س
اهسل٢حسًٗألسأ أل،إٔسًأّسأمأزا سجل ٗٓألس

رحأأأأأىسا ؾأأأأأضرْٗس أعأأأأأزٗر)سٗٓأأأأأٛس ًأأّسقأأض٠سا غأألصسٗاهألٚ،أأٞسٗطصُ٘قأأٞسٗ أألقضس
ا لأأأأأأأألْسا ِؾأأأأأأأأ٘رسمظاُأأأأأأأأٟسًت أأأأأأأأ،نيس ٗق ضٝسٗ ؾٚح))س ص  .)91س
ٗكلؤضارسا ِتؾضسأٗسكلهغٚىساؤلص س
أأألرصسأٓأأأىسأعأأأزٗرس أ أ ٙس٘ا١س حأأأ٘أٍُس
ت٘ط أأأ٘اسأطقنتٔأأألسٗم٘اصٔٙأأألسٗم٘اكريٓأأألس ،أأ ٘ٚلس س ٚأأأ٘تٍٔس سأْسٙأأ تٛسا س سأأأضًس
ٗكضًٗٔأألس وأأٟسًأأضأ٠سًأأّسأٓوأأٔلساهأأشّٙس ًّس ِزٖ سآًونيساهِقضسٗاهسضًس وأٟسأٙأزٜس
اعتأل،و٘اساؤٌ٘ ساه٘ا زٝسٗا أني سصا٢أنيس حأأأأأأ٘أٍُساه أأأأأأضاساهألأأأأأألرًنيسهِقأأأأأأضتٍٔس
لسٍٓس وٕٚسًّسع٘١سملي...س ر س ٌلس زاس ٗدمأأزتٍٔ س ٗقأأزس أأزاسرٗصٓأأٍسأؽأإٔ،سًأألس
س ٍُٔ٘ٚسًّسرٓؾٞسٗ أاس))س ص .)90س ٙلأأْ٘س أأزٗصساألُقأألصسً أ سا ٔأألجضّٙس س
ٗأهألٟساهِلؼسأًت أتٍٔساهألوٚوأ ٞسٗأجغألرٍٓس عله ساهظًلْ))س ص  .)91س
ا ِٔلأٞساهلوٚوأأٞسأص،أأل س سٗمٚثٌأألساتسأأقس
اكتفأأحساه،وأأزٝس ظٗاصٓأأل سٗا أأرتـس
ا رتؽ٘اساألصضسا رت ...ٞسٗاقت زٗاسا لصٝس
رأأٍٔساألصضسًوتحسأألساهغأأٌل ١سٗ رأأٍٔس
مبحلساٝساؤزصاْس لهضموٞسكلُحسًرأِٞٚس
عرتس ل٢وتإٔس  ،لُٚأل سًٗأ ١ا سُؾأض س
هرُسأأأأػسٗاألجغأأأألرس سمأأأأزسأٗؽأأأأمسأْس
وأأٟسم،أأليسهتلأأْ٘سجأأزصاُلس لطهأأٞس أأنيس
ِٙغٍٔٚسً علتٍٔسُسغٔل))س ص  .)95س
رأأأٍٔس رأأألس وأأأٟساًتأأأزارساه ضٙأأأق س
تمألأأتٍٔسقأأشا ٢ساه أأزٗسً أألصرٝسهلأأٍس ٗ رأأٍٔسٗجأأزس،أألهتٕس سجأألً سأٗس ِأأأل١س
إلققلٍٔ٢س ّسرٙألصٍٓس سآحأضسًلألْس س ًزصعأأأٞس تأللا٘ٓأأألس له ضٙألأأأٞسساتٔأأألس))س
اهأأزُٚل س ٚتأأأشكضساهأأأضاٜٗسٗفأأأٞٚسٗاهأأأزٖ س ص  .)92س
ٚأل٘ي س ملسٙغتٌ سأمزس سٗفٚتم...سملس
أأأألصرساإلعأأأأضاٚ٢وْ٘ٚسا ٔ أأأأضّٙس أأأأضاس
ٙوظًٔلسأمز...سمشصتِلسًّسٓشاساهشٜسجيضٜس
ٗحبأأضا سٗقتوأأ٘اسًأأٍِٔساهلأأثري سٗكلُأأأحس
َ٘ٙسأٓ،حس ِلسحمشاصا س
طٗاصقٍٔسجت٘اسعلمىسأعزٗرسسٓل لسٗ ٙل ل.س
أٔٙأأألساهِأأألؼستستربمأأأ٘اسرٙأأألصكٍس كلُأأأأحسآًأأأأليساؤٌٚأأ أ سٗاةألأأأأٞس لهِقأأأأض س
أ زا...ستسترتك٘ٓلسه ٚحشٗٓل))سٗٓلسٍٓسٙلس
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أألؤ٘ٚـساه ض ٚأأٞساهغأأٞ ،ساه٘ا أأزٝسعأأتألٔضس
ْسؽل١سا س قل ل ساأل ألقنيسؽأتريْ...س
ٓلجلُأأألٖ...سأص أأأْ٘...س ل أأألذ...سٗأحأأأض٠ستس
ُ أأض سأالٓ١أأل.سرٗصساإلُلوٚأأظساهغأألرصّٙس
أ أأزا١ساه أأضاس وأأٟساهأأزٗاَسملس،ٙأأزأس ٘ أأزس
وسأأأ٘صس ألأأأطس أأألَس9191س أأأىسًأأأّسأٙأأألَس
ا ضٗاساهقوٞٚ،ٚساه سكلْسأ ضطسقلرتٔألس
ًوأأأمس ض ٙلُٚأأألسا غأأأٌٟس صٙتؾأأألصرسقوأأأاس
األعز).س ض ِألسٓأشاسًأّسً وأٍساهتألصٙدس س
ا زصع))ٞس ص  .)51س
قأأأأشا ٢سا أأأأ٘صتضسٗاهلأأأألْٗساه٘ٔٚرٙأأأأٞس
تتغلقطسًّسٗقأحساحأضسٗاؤأٚؿسا قأضٜس
ٙألأ سهلأأٍس ل ضفأألر سًٗ أ س أأضٗاساهؾأأٌػسس
أُلهحس وٟسمنيس ضٝسقأشا ٢سا أزا س وأٟس
اه،وأزٝسٗاهلأأضَٗسٗاهٚ،أألصا س سٓأأض ساهِأألؼس
ساه ٘ٚ،سٗا زصعٞسٗاؤلً .سملسٙو،شسأْس
ت لهأأحسفأأضحل سًضٗا أأٞسًأأّسأكثأأضسًأأّس
ًلأأأألْ ساُأأأأز ساهضجأأأأليسٗاهؾأأأأ،لْس س
اهؾأأأ٘اص سإل لةأأأٞسًأأأّسأفأأأ٘،ٚا س ؾأأأضا س
عأل ٘اسًّس نيسؽٔٚزسٗجضٙح س ض ِلسًأّس
ٓأات١س أزراسس ًأأّسأٓوِألسًٗأأّسقأض٠سطصُ٘قأأٞس
ٗاهألٚ،أأأٞسٗا غأأألصساهأأأشّٙسؤأأأاٗاسً ِأأألس س
أعأأزٗر))س ص .)00- 55ست٘هنأأحسقأأ٘ٝسًأأّس
اؤأأأأأأٚؿسا قأأأأأأضٜسُألوأأأأأأٍٔس سا ؾأأأأأأسٟس
اه غلض ٜسٗاُ وألحساؤِأل٢ظسًأّسأكثأضس
ًأأأّسطقأأأل سٗؽأأألص س سا ألأأأربٝس أأأزسٗقأ أ س
اهألتلي سٗ أزسأْسٗٗصٜساهؾأٔزا١س س ضعأحس
ه٘مٞسحؾٞٚ،س وٟسا ز ّ.سملسٙشكضس ٔٚألس
أال١ساهؾٔزا ١سٗ ٌُلسكتاس ؤٚلس ،لصٝس
ِٓلسًألربٝسِ،ٙلسًٗلسجلٗصٓلسًّس وزا )س))س
ص  .)00س
315

هوِّأأىساهللتأأاساألمأأزا سٗا ٘اق أ س
ً٘اقأ أ ساإلُلوٚأأأظسٗاأل أأألْسٗ ريٓأأأٍسًأأأّس
األًضٙللْسٗاهسضُغٚني س ٗأْسقل٢زسكىاس
اؤٚأأأ٘ـساه ض ٚأأأٞس ُلوٚأأأظٜسااأأإٔسأ أأأ٘س
مِٚمس جو٘اس لؽل)س ٙينسهٕساالْسٗهٚػس
االسٗامزا سٗهألاس لؽلسًِحٕس ٙلٖساه ضاس
جملُأألسألُأإٔسكأأشاس وأأٟساه أأضاسٗتفأألٓضس
ُأإٔسً ٔأأٍسٙؾأألصكٍٔس أألًٍٔسٗؽأأضا ٍٔس
ٗ أألراتٍٔسٗأم ًٔأأٍسٗت و أألتٍٔ...ساهضجأأىس
ممثأأأىسكأأأ،ري...سٗقأأأزٙض))س ص .)01سٗأ أأأ٘س
مِٚمسٓشاس وٟسقزصسًّساهزٓل١سًلنِإٔسأْس
ٙز س ا ومساألصرُٛس ،زسا س ّسا غنيس
ساهثألأأٞساه ٌٚأأل١س ٚأإٔسٗتغأأوٌٕٚسًسأألتٚحس
ا ٌول ٞسمملسمزاس ٕسأٙرلس ست ِٕٚٚس س
ٓأأشاسا ِقأأا سقٚأألرٝساؤأأٚؿساألصرُأأٛسةأأٍس
اؤ٘ٚـساه ض ))ٞٚس ص  .)01س
ٗٙغأأأأأأت ضرساهللتأأأأأأاس ستسلفأأأأأأٚىس
ا ٘اقأ ساه ض ٚأأٞستسعأأٌٚلساؤلً أأٞساه ض ٚأأٞس
ٗصٚ٢غٔلس ،زساهضمحّس أظاَس لؽأل سٗا وأمس
ٚقأأأىسٗقأأألرٝساؤٚأأأ٘ـساه ض ٚأأأ ٞسُٗأأأ٘صٜس
اهغ ٚز سٗاؤٔ،أٞساهؾأٌلهٞٚسعأ٘صٙلسٗهِ،ألْس
اه أ سملسٙلأأّس سٗع أ ٔلسمغأأٍساألًأأ٘صس
ٗمزٓلسأًلَسمؾأزساه قأل ل ساهقأُٔٞٚ٘ٚس
أل زارسك،ريٝسأًلًٔأل سًزج أٞس عأوحٞس
أ رأأىسٗأمأأز سجأأل١تٍٔسًأأّساإلُلوٚأأظس
ٗ ريٓأأأأٍسًأأأأّسرٗيساهغأأأأضاساهرأأأأله ٞس س
ا ااًض ٝسٗاهزٗيساه ض ٞٚسمزٙثٞساتعتأل يس
ٗج٘ٚؽٔلسمزٙثٞساهتل٘))ّٙس ص  .)03س
ملسٙأأزحىساهٔٚأأ٘رس ِ،ٙأأل)س أأزسأْسصمأأىس
ًِٔلسعللُٔلسح٘ لسًّسأْستلْ٘سًأااًضٝس

أيام الرحيل ود .يوسف جاد احلق

هإلٙألأأأأل س ٔأأأأٍ سٗرحوأأأأٔلسؽأأأأ،ل ٔلسهإلٙألأأأأل س اهأأ ،ر س ٔأأٍس ٔأأشاسه٘هأأْ٘سرْٗس،أأٚل س
له٘ٔٚر سٗكلْسهلٍسسهمسٗ لسرحؤلساهٔٚأ٘رس اه لَساهزصاعٛس وٟسأ ِل))ٍٔ٢س ص  .)45س
٘ج٘٣اس لثل ٞساهأِرياْسا ِقأٞ،س وأٍٔٚس
ٗ سًلت،أأأٞسا زصعأأأٞس ثأأأضسا وٌأأألْس
ًأأّسك أىاسفأأ٘اس أ سٗاس ألهسضاصستسٙوأأْ٘ٗس وأأأأٟسكتأأأأاسهألأأأأزاًٟساهؾأأأ ضا١سٗاألر أأأأل١س
وٟسؽ.١ٛسكلْساهثٌّس لرملس وٟس ريسًلس
ٗرٗاٗٙأأأّسؽأ أ ضسهوٌتأأأِوسٗا أأأضٜسٗفأأأسٛس
ت٘قن أأ٘اس ألتأأىسًأأٍِٔسًأأّسقتأأىسٗأفأأٚاسًأأّس
اهأأأزّٙسا وِّأأأٛسٗاهسأأأضطر سٗجضٙأأأضسٗأمحأأأزس
أفأأٚاسٗكأألْسرصعأألسقلعأأٚلس))س ص .)12س ؽأأ٘قٛسٗمأأل رس أأضآ ٍٚسٗكتأألاسا أأ٘اس
ٗاُتؾأأضسحأأربسا ألأألتونيسكلُتؾأألصساهِأألصس س ٍٔسٗآحضْٗسملسٙغٌ ٘اس ٍٔ سكٌلس ثأضٗاس
اهلؾأ ٍٚسٗاعأأت٘ سا ألألتوْ٘س وأأٟسكٌٚأأل س
وٟسجم سًتِ٘  .ٞس
ًّساألعأوحٞسٗاهأشحريٝساهأ سفأِ حس ستأىس
عأأضسأٗهٚأأل١ساهت ًٚأأشس ٌٔأأل سٗقأأزًس٘اس
أ ٚأأاسٗصح،أأ٘ س وأأٟسًأأضآ٠سٗسمب ض أأٞسًأأّس
ملً٘ٞساتُتزااسا ت٘ا ٞ٣سا تآًض.ٝسٗقأزصس هلٌأأأأأأأألسًلل أأأأأأ أ ٝسًلهٚأأأأأأأأٞسٗا تأأأأأأأأزا١ا س
ٗجٔأأل١سِ،ٙأألسٗأعأأزٗرس ٘هأأٞسا ألأألتونيسٗصرس اإلعضاٚ٢وٚنيس وٟساهألض٠سٗا زْسٗعأللُٔلس
اهرأأ،لاسا قأأضْ٘ٙساهتحٚأأٞس مغأأّسًِٔأأل س ًغأأتٌضٝسهتِسٚأأشسح ٔأأٍسٗ قلًأأٞسرٗهأأتٍٔس
خمأألهسنيس أأشهمسً٘قأ سقأألرتٍٔ سٗتأأشاكضس ٗأ ٌل ٍٔستستلتسأٛس سوغأ نيس أىس زٗهأٞس
ا أللتوْ٘سٗقلرتٍٔسً٘اق سأ لهلٍساهِرلهٞٚس ًأأّساهسأأضا س ساهِٚأأى سٗاحتٚأألصٍٓستعأأٍس
اهألغلَسٗ ،زساهضمٍٚسحمٌ٘رسٗ ،زساهأللرصس عأأأضاٚ٢ى)سحقٚقأأألسهوتغضٙأأأضس أأأله٘ٔٚرس س
أق لصساألصضسكل ٞسهلٛسٔٙلجضٗاس زا س
ا غٚينسٗ ريٍٓ) .س
اُتألىساهأضاٜٗسٗ تحٚأٞس س ٚأحستٓٚألس رٙينس خي ل اس ضا٢ظٍٓسًٗؾل ضٍٓساه س
ز ٘ٝسًّسأٓؤل س٘ ٙرس زٓلسأً س أله ٘رٝس ِٚحس وٟسًسَٔ٘ساهتٌٚأظسٗاهتسأ٘ سٗاهتسأضرس
سأعأأأزٗر سِٗٓأأألنسقأأألَس ظٙأأألصٝسؽأأأل ٤س وٟسأٍُٔ -كٌلسٙألليس ٍِٔ ٍُٔ -سٙضْٗس
اه،حأأض سٗمتت أ س غأأحضسطصقتأإٔسٗصساسسًل٢أإٔ س ؽ اسا سا ختلص)س))س ص  .)50س
ٗ ،ٚأأأأٞسأٓأأأأىستٓٚأأأألسٗكأأأأضًٍٔ سٗ أأأأليس
اه  ٚ،أأأأأ ٞساعأأأأأتٌت س لأأأأأضَسًرأأأأأٚس ٕٚس
ٗاعأأأأأتٌ سهؾأأأأأضٗمٍٔس أأأأأااًضا سا وسأأأأأل١س
ٗأرٗاتٍٔساهقٔل .ِٞٙس

اعأأت لْسٗجٔأأل١سقضٙأأٞسٓض ٚأألساه٘اق أأٞس
أأأريس ٚأأأزس ساهؾأأأٌليسًأأأّس ٚأأأحس تٓٚأأأل)س
ؾأأألاسأٗسؽأأأل نيسًأأأّس ا أأأت وٌني)سهت وأأأٍٚس
أ ِلٍٔ٢س سا زصعٞسا لً٘ٞٚسهوألضٞٙساه س
أ وألحسًاحضاس غ،اساألمأزا ساؤلصٙأٞس س

سٗعأأأألص ساألًأأأأ٘صسًأأأأّسعأأ أٛا١س س
أعأأ٘أ سًٗأألسجيأأضٜسؽأأزٙزساخل أأ٘صٝس وأأٟس
ا قأأأأريس ضًتأأأإٔ سعأأأأ٘ا١سًقأأأأريساألصضسأٗس
ًقأأأأريساه،ؾأأأأض سٗاهسوغأأ أ ِْ٘ٚٚسجيأأ أسزْٗس
أُسغأأٍٔس سً٘اجٔأأٞسسهأأم سٗ ض،أأحس أأزس
سهأأمسٓزُأأٞس أأنيسا تألأألتونيس ساهغأأل سًأأّس
ؽأأأٔضسمظٙأأأضاْس أأأزٝسأص أأأٞسأعأأأل  ٚسٙألأأأَ٘س
ح هلأأأأأألساه٘عأأأأأأٚطساهأأأأأأزٗهٛس اهلُ٘أأأأأأحس
ضُلرٗ )س تحزٙزسًألسٓأ٘سهو أضا سًٗألسٓأ٘س
312

العدد  - 685شباط 3232 /

هو٘ٔٚرسًّسٗجٔٞسُفضساؤٔل سا ٌِٔٞٚس وٟس
ٓٞ٣ٚساألًٍسا تحز .ٝس

ٗ ِٚأأحس ٔٚأألسا لً٘أأٞسا قأأضٞٙسملكٌأألس
غلضٙلسُٚل ٞس ّسا وأمس ألصٗ .سٗ س أظٝس
اهتألٟس ل ّس ٌإسحمٌزسٗكلْسهألأل١سمألصا س
مزةأإٔس أأّسأعأأتلسٖسحمٌأأزساه أأزُلُ ٛسٗأصاٖس
صٗاٙتٕسا ُِ٘ٞس ساهغأضٙض) سٗأ ألصٖس ٙلٓألس
هألضا١تٔل .س

حل أأحسوِأأْ٘ساهِأألؼس سكأىاسًلأألْس
أأأزساتُتقأأألصا ساهأ أ سمألألتٔأأألساؤٚأأأ٘ـس
اه ض ٚأأأ ٞست٘قسأأأحساؤٚأأأ٘ـساه ض ٚأأأٞس أأأّس
اهألتأأليسهلأأّس عأأضاٚ٢ىساعأأتٌض س سجوأأاس
ٗت أأ٘ص ساه قأأٞساه٘راٙأأٞس ٚأأٍِٔسٗ أأنيس
األعأأوحٞسٗاه تأألرسٗا ت أأ٘ ني سٗفأأ٘صٝسًأألس
ٗقأأأ سألٓأأأىسرٙأأأضسٙلعأأأنيستست،أأألصرسأسٓأأألْس اؤِأأ٘رسا قأأضٙني سٗت٘ةألأأحساهقأأزاقٞس أأنيس
اهضاٜٗسٗؽ،لاس أظ ٝسٗا وأ س وأٟسًاهسأل س
اهسوغ ِٚٚني .س
ص أأأأأأبساه أأأأأأضاسٗاهٔٚأأأأأأ٘رسًؾأأأأأأضٗ س أر ٚأأأأأٞسهلتأأأأألاسً،أأأأأز نيسًٗؾأأأأأٔ٘ص ّٙس
ضُأألرٗ سٗجتأأزرساهألتأألي سٗمألنأأقساه أأضاس ٗت أأظط ساهقأأزاقل س أأنيسا ٔ أأضّٙسٗأٓأأىس
اُتقأأأألصا سجزٙأأأأأز ٝس لعأأأأأتِ زساهٔٚأأأأأ٘رس ظ ٝسٗ ٍِٔٚسٗ أنيساهؾأل ني سٗعألرساهألأ٘ي س
أألألًضٙلٚنيسٗاإلُلوٚأأظساهأأشّٙسعأأخضٗاس ٙأأألسأحأأأحسأَسفأ أ رسًأأألسرًأأأتٍس أأألرص س
جموػساألًّسٗاهل٣ٚل ساهزٗهٞٚستختلسسقضاصس وزكٍ سٗٓلجض س سًللْسآحض س ٌألس
٘قأأأ ساهألتأأألي سٗكلُأأأأحساهلزُأأأٞساهثلُٚأأأأٞس اهسض س نيسأْسٙلْ٘سٓأشاسا لألْسااحأضس
أأظٝسأٗسرًؾأأق؟سكونٔأألس رُأألساه ض ٚأأٞس))س
هقلحلساه٘ٔٚر .س
اُتألأأىسا ٔ أأضْٗسًأأّس ٚأأحستٓٚأألس س ص  .)545س
اجملأأأأزيسٗكأأأألْسً٘ٙأأأألس قأأأأ،ٚلس وأأأأ ٍٔٚس
قأأأأأأضصساهضمٚأأأأأأىس س أأأأ أ رساهؾأأأأأألَ س
ٗاؽأأتز سً لُأألتٍٔ سٗت أأ٘ص ساألمأأزا س ٗجوغأأأأحس تحٚأأأأٞسُٗل٢وأأأأٞسً أأأألس سًأل أأأأز س
ٗقغأأأأأحساهفأأأأأضٗ سٗتغأأأأألقطساهؾأأأأأٔزا١س ٗاهؾل لْساهغ٘صٙلْس سًأل ز سٗٓ٘سٗف رس
لعتؾأأأأٔزساه ،أأأأىس أأأأظساهأأأأزّٙساهألغأأأألَ س
سًأل زسةلهأش س س ٗ ألزصسًلسكلْسً،تٔ لس
ٗاه ،ىس ،زساهضمٍٚسمألًسحمٌأز سٗاه ،أىس أألألًػسهسلأأضٝساهغأأسضس س أ رساهؾأألَس
،أأزساهألأألرصسا غأأٚينسٗ ريٓأأٍسكأأثريْٗ س أمػ ساهَ٘ٚس غأريسقوٚأىسًأّساهتأ ةضسٗاهتأ٘تضس
ٗجأألٍٓ١سؽأأٔضسصًرأألْ س لؽأأ٘اسمٚأألٝسملس ًٗؾأأل ضس نأأٞسًتزاحوأأٞسًت،لِٙأأٞسخمتو أأ.ٞس
 ٙهس٘ٓلسًّسق،ىس وٟساهض ٍسًأّسأْسفأوتٍٔس أأأأضا ساه٘اهأأأأزٝسٗاإلحأأأأ٘...ٝساهأأأأشٓلاس س
ً سأٓؤٍس س ٚحستٓٚلسملستِأل س سؽأٔضس اجملٔ٘ي...سً٘ط ساهؾ ٘صس أنيسًألسٓأ٘سًأل،أىس
صًرلْ .س
وٚأأأأإٔ...س أأأ أ رساهؾأأأأألَسا وأأأأأ٘ٝساهللر٢أأأ أٞسس
ت أأأأأأأأ٘ص ساألمأأأأأأأأزا س سٗاؽأأأأأأأأتز س ا غأأتألض ٝس ٚأأزاس أأّساهألِل أأىسٗاهضفأألصس
ا أألصن س ٔأألجضساهأأضاٜٗسٗسٗٙأإٔ سٗ ريٓأأٍس ٗأص ساهوٚأأألهٛساه أأأ٘اي سٗ أأأنيسًأأألسٙغأأإٔ،،س
كأأثريْٗس س أأظٝسٓلؽأأٍ)ساهأ ساكتفنأأحس هوغ٘اهٛسًّسه٘ ٞساهسضا ))س ص  .)900س
أأل ٔ ضّٙسٗكأألْس ٔٚأألساؤأأٚؿسا قأأض ٜس
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قلرسأ أ٘سحمٌأ٘رساهغأٚلصٝساهأ سُألوأتٍٔس
ًأّس أأظٝس سج،أأليساخلوٚأأىسةأأٍس ساهغأأس٘رس
اهؾضقٞٚس لجتألٖسأصهألسٗاهغأ٘ص سٗ سأصهألس
محؤٍساهغأل٢قس سغأٚلصتٕس سً٘اقأ سأةضٙأ ٞس
ًٗأأأأّس ِٔٚأأأألسأٗا أأأأزسهألقأأأأضستؾأأأأغىس أللٙأأأألس
م لصتأأأإٔسًغأأأألمٞسؽلعأأ أ  ٞسٓأأأأ٘سققأأأأضس
اخلوٚسأأأٞساألًأأأٜ٘سٓؾأأألَس أأأّس ،أأأزسا وأأأم س
كأألْسٙتخأأشٖساخلوٚسأأٞسًؾأأتٟسٙغأأتحٍس ٚأإٔس
مٚشسٙت٘ا ضس ٕٚساهز  ١سٗ أليساه  ٚ،أٞس
وأأٟسذمأأ٘سقأأىسًثٚوأإٔس سأٜاسًلأألْسآحأأض س
ِٗٓلنسٗر ٍٔسأ ٘سحمٌأ٘ر سٗ ألرس سغأٚلصتٕس
س أأظٝس أأزسأْسٓٚأأ سهلأأٍسعأأٚ،ىسً٘افأأوٞس
اهضموٞسً سفلماسعٚلصٝسأصرُٞٚستِألؤٍس س
ٌلْ سًِٗٔلس س رساهؾلَ .س

ٗأمحزسٗ وٚأل١سٗعأ ٚزس أزٗاسكٌأّس ألأزٗاس
أحأألٍٓس ساأل أأز سٗتسأأض ساألٓأأىسٗاألم،أأٞس
ٗكأأىسًأأٍِٔسِٙأأزاسمفنأإٔ سٗٙتغأأل١يس أأّس
ًغتأل،وٕساجملٔ٘ي .س
ُألوأأأأٍٔس أ أأأأ٘س ثٌأأأألْ)س غأأأأٚلصتٕس س
رًؾأأأأق سٗكأأأأىسًأأأأٍِٔسٙتأأأأشكنضسمٚلتأأأإٔس
س
ا ل ٞٚ،سٗهلٗيس سقضاصٝسُسغٕساعت
ا غأأأأتأل،ىساجملٔأأأأ٘ي سٗ وأأأأٟسًألض أأأأٞسًأأأأّس
ا أأزٗرسٙألأأ٘يسهلأأٍساهغأأل٢قس أ أأ٘س ثٌأألْ) س
ملس،ٙقحس هنلساهألوٚىسهِقىساهضًثلسٙلسؽ،لا.س
ِٓلنسٙأز اضسهلأٍس أ٘هٚػسا أزٗرسعأٚلصٝس
ت حشكٍس ساهؾلَ.سٙلسع َسأُتٍسسآْ٘،س
ساهؾأأألَ.سِٓ٣ٚأأألسهلأأأٍسٙأأألس ٌأأأ ...ٛس))س
ص  .)902س

ٗ وٟسُٔضساألصرْس لر س إٔساهأشاكضٝس
ألمأأزا ستلصخيٚأأٞسكأأثري ٝسٗق أأ٘اساهِٔأأضس
ًؾأأأأٚلس وأأأأٟساألقأأأأزاَ سٗ ألأأأأزساألحأأأأ٘اْس
ملٌأأحسٗ ،أأزسا وأأٍٚسًأللصُأأٞس أأنيساألصرْس
ٗ أأضر ٠سٗ أأزس دمأألطس ،أأ٘صساهِٔأأضسف أ زٗاس
سا ل و ٞسٗتل حسا غأريس س ٌألْسٗ س
ًزِٙأأأأٞساهغأأأأوطسصمأأأأاس ٔأأأأٍسأٓأأأأىساهأأأأزاصس
ٗؽأألٓزٗاسًضموأأٞساخلغأأ٘ سٗ ساهقأأ،لرس
أمغأأأأّساعترأأأأل تٍٔ سٗحسنأأ أ سًأأأأّس
اه،لكضسٗر ٍٔس أ ٘سكلٙز)سه ٚأ٘رسأرصاجإٔس
ًأأّسمٚأأشسأتأأ ٟسٗجأأل ١سعأأٚلصٝسًغوألأأٞسًأأّس آتًٔأأأٍ سٗأةِأأأل١س قأأألًتٍٔس س،أأأٚل ٞسأ أأأٛس
جلُٔٚ،ألسهلأٛستألونٔأٍس س ٌألْسًِٗٔألس س اه٘هٚأأأأزستأأأأل ٘اسأح،أأأألصس أأأأ٘رتٍٔس س أأأأظٝس
ٗاهغأأأسضس سرًؾأأأق سٗاعأأأت ل سًرأأأٚسٍٔس
رًؾق .س
فأأأأزًحس ل٢ؾأأأأأ ٞسُٗحأأأأأز حسمفنٔأأأأألس تز ريسعسضٍٓسً سؽلمِٞسفغريٝستألؤُّأٍس س
ٗ ضقتٔأأألسأم،ل ٔأأأل سٗ لأأأح سٗمأأألٗيسًأأأّس عأأ٘صٞٙس أأزسٙأأً٘نيسًأأ سؽأأل نيسٌٓأألس أأل٢ظس
م٘هلأألستٔأأز٢تٔلس وأأٟساهأأض ٍسًأأّسأُٔأأٍ سٓأأٍس ٗ أألصؼسٗٗاهأأزتٌٔلساهغأأٚزٝسكضمأأ ٞسٗٓأأٍس
أُسغٍٔستسٙألوُّأْ٘س ِٔألسمظُألسٗأ ألسٗأعأ ٟس ٙألقزْٗساهؾلَس أز ٘ٝسًأّسسٜٗسقض أٟسهلأٍس
ِٓلن .س
سا أأأزٗرساهغأأأ٘صٞٙساألصرُٚأأأٞساأأأحس
ه ،رأأأأأٍٔس أأأأأزح٘يسعأأأأأ٘صٙل سٗملسٙغأأأأأٌحس
هآلحأأضّٙسمبتل أأٞساهغأأسضس سعأأ٘صٞٙسه أأزَس
ت٘ ُّضسٗةل٢قساهغسضسٗوىسكأىسًٌِٔألسِٙأزاس
مفنأأأإٔ سٗٙتٌِأأأأٟساه أأأأ٘رٝس س أأأأظٝسمٚأأأأشس
األٓ أى.سٗ أألراس س ٌأألْسمٚأأشساعأأتأل،ؤٌلس
أ أأ٘ساه٘هٚأأزسحبسأألٗٝسُٗلر أألسمفنٔأأٍ سًٗت أألس
ًٍحسأملس ٍٔ .س
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أًأأأّسهلأأأٍسعأأأٚلصٝستألونأأإٔسٗطٗجتأأإٔس س
رًؾأأأقس ل أأأحس ٔأأأٍس سقسأأألصسعأأأضٞٙس لهغأأأٞس
ٗأصاضٍسفأأحضاٗٞٙسٗفأأوحس ٔأأٍساهغأأ٘ٙزا ١س
ٗمتنحساعترل تٍٔس لضَسًشٓى سٗت،لره٘اس
األملرٙأشسا ؾأضا  ٞساعأتٌ ٘اس س أأ٘ت س
ج،أأىساه أأضاسٗ س و ٚأأتٍٔس ٘هأأٞسعأأو لْس
لؽلساأل ضـ سٗأْسٓشٖساهث٘صٝستظاًِحسً س
ة٘صا ساهؾ اساهسوغ ٚينسًِشساه ؾأضِٙل س
ةضسٗ زس وس٘ص)س وٟساتُتزااساهرب ٙلُ ٛس
كٌأأألست أأأض سا أأأزٙشسٗاهأأأشكضٙل س س
ققٞساألْسٗ ضٙزساأل ضـ سٗق،ىس و٘ س
اهؾأأٌػسجأأل ١ساهغأأٚلصٝساهأأ سأقونأأأتٍٔس س
رًؾق .س
أقونتٍٔسعٚلصٝسًغوألٞسٙأل٘رٓلسؽلاسًأّس
آيساأل ضـسٗ ض ألتٕسً ألْٗسملةوإٔسعأِلسأٗس
أفأأأغضسقوأأأ ٚساجتأأألط ساهغأأأٚلصٝسٓرأأأل لس
تلغ٘ٓلسأؽ لصساه،وُّ٘اسٗاهغِزٙلْسٗت يس
ًأأأّسا أأألصٝسسا ساهوأأأْ٘ساألعأأأ٘ر س وٌأأأ٘اس
ق،ىسًغلرصتٍٔسًأّسكألُ٘ساس سكأِسٍٔس أ ْس
قأأأضاصا سفأأأزص س أأأّستوأأأمساهل٣ٚأأأٞس ٙلٓأأألس
هقأأل ٍٔسٓأأشٖسا أأض ٝسٗأْسِٓأألنس وأأٟسًأألس
،ٙزٗسم سع٘ سٙوظًْ٘س ٕسطًضٝساه قل ل س
اهأأأ سأ وألأأأحس وأأأٟسُسغأأأٔلسسهأأأمساتعأأأٍس
اهغضٙأأأاساه،غأأأٚبس عأأأضاٚ٢ى)ستتأأأٚحسهتوأأأمس
س
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اهألضاصا ساه أ٘رٝسهغأل٢ضساهأشّٙسٓ أضٗاس أّس
رٙلصٍٓس هٔٚل سٗأْسرٗهٞسهوسوغ ِٚٚنيستس زس
ًأأأّسقٚلًٔأأألس سجلُأأأاسٓأأأشٖساهأأ سًِحأأأحس
هو٘ٔٚرس وٟسمغلاسأٓىساهأ ،ر سٗأفأحلاس
األصضسمغاسا ؾضٗ س ٙلٖس اهتألغ .)ٍٚس
ٗهوضٗاٞٙسال سممٚظٝست،زٗس

س

 .5تأأ أ صٙدسألمأأأأزا سجأأأأض سًسغاأأأأضٝس
أع،ل ٔلسٗحمووٞسُتلٔ ٢ل.
 .9رقنأأٞساه٘ف أ سٗاهأأشاكضٝساهأل٘ٙأأٞس
اه ستغضرساألمزا .
 .5ؽأأأ٘آزساألًثوأأأٞس اهٚأأأزسققأأأريٝس
ٗاه أأأنيس قأأأري- ٝستغأأ ٞسأ ؾأأألصس
اهأأأضط س ِأأأزستأأأظامٍساألقأأأزاَس -س
اهقأأأأأأأٚلرس ٚتألونأأأأأأأٟسٗاه قأأأأأأأس٘صس
ٙتغأ أون- ٟسفأأأِ ٞس ساهٚأأأزسأًلُأأأٞس
ًأأأّساهسألأأأضس -سكأأأىقس ألأأأزٝسهلأأألس
مى -سؽضساه،وٞٚسًلسٙرحم)).
ٗ ْسكأألْسًأأّسكوٌأأٞستألأأليس سُٔلٙأأٞس
ٓأأشٖساهزصاعأأ ٞس ُِأألسُألأأ٘ي سِٓ٣ٚأألسهررٙأأاس
اهأللصساهزكت٘صس٘ٙع سجألرسا أق سٗ س
ًظٙأأزسًأأّساه أأل١سٗاإل أأزا سٗ ْسؽأأل١سا س
تلْ٘سصٗاٞٙس اه ٘ر))ٝسقض .ٞ،ٙس

الفرادة في شعر صالح هواري
عيد اللطيف األرناؤوط
ليس من اليسري أن منيّز ماا وًرادّب اا رااعد ماا عان فاناال ساجن ال ساي

األب اات ضًضاااسد سااات ولمااا عناماام مً اادبئل م ثااا الييىااي الٌماسيااي والر ياايل

وم طيات ال صد اليت وًأثد ثا الشااعد بون وعات م اال عل اا أن أ ادمي ماا ياز

الشاا د الرلسااطيم عامااي هاان امًزا ااا اياادن الًااار ت وان ااا

اياادن سيااا ن اان ل عًااف لي يااد سااات اانهدا افااًٍا ي للن ااا

لل افيات.

ٗكااااْشاهصاااا ش«ظااااوشٓااا٘ا »ٜش
فتّٟشٙافعاًشذنيشُصات شًتاااٝشفونيا ني ش
ٗآهااااااكشة شُل ااااااٞش اااااااَش َ8491شٗملش
ٙصاااأرشاذتاا ا ضشاهااااوش ا ااااتٔاشاهاااارٗيش
اهع ب ٞٚشٗالششا نشفٔٚا ششهلّشظرآاش
ا تنيااٍشب ٗذاإشًااّش االيشستِااٞشاهِا ٗ ش
ًٗاااّش اااليشه ا١اتااإشاهصاااع ٞٙشهصاااع ا١ش
ادتٚاااااىشاهاااااكٜشاااا ا ٕ شٓلاااااكاشُ اااااكش
شكاهصاا٘نشباانيشارت ا٢اا[زشلٗششكاهعصاا[ش
باانيشاه اا٘ ز شٗاتصااركشذٚاتاإشباهنياا٘ا ش
فت ا شباهصع شلْشٙعِعشًعا الًشً٘ ا٘ ٚاًش
ألذلًااااإشٗتٌ٘ذاتااااإ شل ا شلْش ااااار ش
ذٚاتٕشٗذٚاٝشٗتِٕشٗٙضعٔاشكٌاشٙصا١شالش
كٌااااشٙصاااا١شاهتاااا  ٙشٗاه ااار شفترااار٠ش
اهظاا ٗلشاهنيٚاااااٞٚشاه آِاااٞشبااااه ف ش
ٗاألًاااااااىشٗاالُل اااااااا١ش واااااااٟشاهاااااااكا ش
ٗاالُااارفالشاهيااا٘ ٜش(اا شلْش ظااااذتاً شملش

هاا ا

وضاادوو ا

ِٙعااا[شُ نيااإششاااآراًشًٗااارُٗاًشهورااار ش
اهتااا ٛشفرنياا[ شفصااع ٖشالشِٔٙااىشًااّش
اه٘اهاااااع شٗةتااااااشٙنياااااتٌرش ًااااا٘ ٖشًاااااّش
اه ٚعااا ٞشًااااّشاهصااااح شًٗااااّشاه رااا ش
ٗاذت[ شٗالشٙنيت ٚعشلْشٙاتلوٍشةالش واٟش
ًنيااافٞشًااّشاهتااا  ٙشةْشهو اإشاهااارا وٛش
ٙتاااامه شًااااعشاه وااااششاهتااااا  ٛشٗشااااع ٖش
ا ت اااا شٙتر اااششفااااٛش ا اااىش شاتااإشٗفااااٛش
اه ًاااْشاهاارا وٛشذٚاالشتعتٌااىشاألذاارا ش
فاٛشُ نيٕ شٗٓ٘شُاا اًشًااش اتا[شها اٖ١ش
ب٘اهع ٞٚشٗةتاشِٔٙىشًّش ًٗاُنيٞٚشاه٘اهعش
لٗشتنيااااااٌٞٚشاألشااااااٚا ١شألُٔاااااااشتعلااااا ش
اُ عاااهٕش ااّش اـاإشفاااٛش ٗاِٗٙاإشكواأا ش
ُكك ش وٟشا ٚىشاـيايشهعاٚرتٕش الال ش
ٗ ص ْٗشٗ  ٝشاهوشتِاٗيشفٔٚااشزتا ٝش
اـنيحرشاألهعٟشاهص  ٙش ش
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ة ش٘ ٙيشفاٛشً وعٔا:ش ش
ً شُا ٍشٗ ٚ

وٟشمج ٝش صٛش ٙاذ ٛش
ٗٓكٜشُ٘ا سشهويبشحتَ٘ ش

ش

ٗفضا١ش ٘ ٙش وٟش ش
ش

فتٜشاه را شتوٚششبٔكاشاـنياف ؟ ش
لُاشهٌ شاهتأ٢ني ش

شذح ش اشششٗ ِٚر ش

ٗمحاَشادتوٚىشٙصٌ شلذ إُ ش
ش

شحتكشا

شارت ٙ

فٌّش ِرٖشهربا ش
ش

ٙاشظ اٙاشاهِر ٠ش ش

 ٖٙش
ش

ألًِرٔاشٙامسنيش ُٛ٘ٚ

*

لَشلمحرشتني طشف٘قشاه ظ ٚش
فصع ٖش ٙعسش ّش ( تٕشباـ٘ شفاٛش
اا ا ٚىشاآل ا ا  ّٙشٗاهصاااا شفااااٛشُظااا ٖش
ٗ ٝش ِٙكشًعر شاهصٔرا ١ش
ظاذ[ش اااه ٞشةُإشِٙصارشاهعارَشٗاـا٘ ش
ةُٔاشاه اجع ٞش
هٚرٚاااشااا٘اٖ شٗٓااكٖشاه ( ااٞشفاااٛشاـاا٘ ش
ش
ًَِّشٙضٌرشٓكاشاهِ ٙ
ت افششهعا٢رٖشاه ً٘ٞٚشٗاه٘تِٞٚشكوأا ش
ًَِّٗش
شاآلْشلف اذٕشاهراًعٕ؟ ش فٌرحتٕشة شٗتِإشفونيا نيشٓاٛشستحاٞش
هوٌاا٘ شٗاهعاارَ شًيوٌاااشٓااٛشستحااٞشكااىش
هيل شٗ ص ّٙشٗ ٖ ش
شٔٚرش وٟشت ٙششاهصٔا  :ٝش
ش
هلىششٔٚرش (ٚ
ٙاشخنوٞشاهصٔرا ١ش

*

حتٚوِاشٓاكٖشاألبٚاا شة شه اٞششاع ٞٙش
ختوااااشش اـاا ااًششااااع ٙاًشٙتحاااااٗ شاه٘اهااااع ش
ٗتُصااع ُاشلْشاهصااا ش ٚاا[شبِحااا ش ااّش
حترٜشاذتر شهو ٞشاهصع  ٞٙشفٔ٘شحياٗيش
لْشٙربّٓش وٟشهر ٝششا ٙتٕ ش وٟش وشش
اهعاا٘ ٝشادترٙاارٝشهو٘اهااعشت ِٚاإشٗ ِراإش
ظااالالًشفِٚااا ٞشةُااإش ِٙواااششًاااّشةذنيااااإش
بعحاا شاهو اااٞش اااّشاهتعاا ش ٌااااش شُ نيااإش
اـي وااا ٞشٗهعااا٘ ٓاشفااااٛشا فعاااا ش اااّش
ٗظ شاهع لشاهكٜشٙصٔرٖش ربش ع ُا :ش
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تومشٓٛشاـ٘اجٔٞشاهعِٚر ٝش
فاالينش طشاـ

ش

ٗتته ٛشف٘قشاهر اْشمحاً ٞش
كت كش وٟشذتٍشاذتح  :ش
ٗاهتني شٗاه ٙتْ٘ شٗاه ٘ شاهك ٜش
شِ ٖ٘شفاٛش شاهظٔ  ٝش
اهنيا ٞشاهرتبك ش
ٗف٘قش ًايش(  ٝش
شششًع ٕشاه ٌ ش ش

*
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ش

ٗه ٞش«ظاو»شفااٛشةتا ٓااشاـورٌاٛش ت وٚرشاهِخ ٞشةالشفاٛشً٘اتّشسترٗ ٝ
ااااااترّشً اااااار تٔاش وااااااٟشاهر ً٘ااااااٞشٗش
ٗ وااٟشاه ا (ٍشًااّشلُاإش ااِسشلذٚاُ ااًش
اهتحرٙر شٗاالُ عا شًاّش اتٔااشفااٛشكاىش ة شةبرا ٚاااااٞش(اًضاااااٞشةالشلُااااإشٙواااااتٌ ش
ا  ٝشفٔاٛشُعاٚرٞشجاا  ٝشًا ال ٝش واٟش اهنئ٘هٞشفاٛشاـ ِاٟشٗاـعِا ٟشٗٙا بطشبانيش
اها (ٍشًااّشلُٔااشة ااٌا ٞٙشزتا ٙا ٞشٗٓااٛش اذت[شٗاهتا  ٙشًّش ليشجتنياٚرشاها٘تّش
ًي واااااٞشبا ذااااااال شاهي افٚاااااٞشٗاهرتاالٚاااااٞش ٗشتات تاااإ شلٗشاالًتااا ادشبااااِ ششااااع ٕش
ٗاه ر ٝش وٟش بطشاـا اٛشباذتا ا شًاّش اًت اجاًشمحٌٚاًش وٟشت ٞ ٙشه٘ كا شةُإش
اااليشا ذتاااا شة شاـ٘اهااا شاهتا شٚاااٞش
وااامشاذتاااكلشٗاأل اٝشاه ِٚاااٞشٗاه ظااااُٞش
ٗاهي اف :ٞٚش
اه نياااا ٞ ٚشٗٙوحااااتشة شاهعاااا٘ شاه ٚاُٚااااٞش

ت ٘يش ها١شاهنيٚاا:ٞش ش
ف ٚرٗشف ٙراًشفااٛشاا ٘ ٕشٗ ٚا ٖ شٗٓا٘ش
خت دشاألُٔا ش ّشلُٔا ٓاشاألٗ ش با لشفاٛشتعٌٍٚشبِا١شهعٚرتٕشٗذ لتٔاش
بابتلاااا شٗت افااا ٞشُاااكك ش واااٟشاا ا ٚىش
ٗحيرتقشاهصعال ش
اـياااي شًاار ىشهعااٚرتٕش ااّشتااىشاه ا رتش
تع شكىشمحاًٞشش كاً ش
ٗ ِ٘أُاااا:ش«ٗ ٝشادتااا شتصاااأر» شفٔاااا٘ش
 ٙينشاهِٔ شً ت لاً ش
ٔرشهوررٙلش ّشٓكٖشاه٘اهعا ٞشبت ارٍٙش
ٗتِنيٟشاأل ضشًاشكت[شاهل٘ا ١ش باُ٘ اًاااشهاا ٗ شتصاااا نشفٔٚاااشاه ٚعاااٞش
ف هاااا١شاهٌٚاًاااٞشاهاااوشٙصا ا شةهٔٚااااش ا ُنياْشذ ُٔا شف٘ ٚي:ش ش
اهصااااا شلُااااك شهً٘ٔاااااشب اااارَٗشاهعاااارٗش
رشًِاه ٓاشاألش  ٞش
ه٘ٚاجٔاااٖ٘ شلًااااش هاااا١شاهنيٚاااااٞشاهٚاااَ٘ش
ٗاـ اكااا[شت وااا[ش صا ا اًشجرٙاااراًشًاااّش
فت صااٛشلبعااا شاألٓااىش ااّش خٙااٞش ٚاا٘ ش اه ر ش
اـ اً ٝشاهوشحتانش وٟشفوني ني ش
:ش -ش ًاااااشذاهااااٞشاه اااا شفاااااٛشً فااااتش
ةْشا ت ا شاهصع شباذتر شاهتا ٛش االُتظا ؟؟ ش
ٗباألٓ٘ا١شادتٌا ٞٚش ِرش«ظاوشٓ٘ا »ٜش
:ش -ش ا ا اضشكرا ا ْشارا ا نيشٙصا ا ضش
ملش ٙوااىشًااّشهٌٚتاإشاه ِاٚ٢اا ٞشفوااٍشٙلااّش
ظر٘شاهِٔا ش
شع ٖشست شاا شهو٘هاا٢ع شباىشجٔارشلْش
حي ااااشش اتاااإشفاااااٛشاه عااااٚر ٝشٗٙتٌٚاااا ش :ش -شًٗاشذ كا شاه ٙا ؟؟ ش
ب ا تاااإش ااااّشًعاظاا ا ٕٙشًااااّشاهصااااع ا١ش :ش -ش ٙا ش ًّشاه ضشتِصطش ِرشاـنيا ١ش
ًنيتخرًاًشةتا ا شفِٚاٞش اتٚاٞشبعٚاراًش اّش :ش -شًٗاش جا شاذت ا ٝش ش
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اـني ذٞٚشٗاـعا ا شاهوشٌٔٚ ٙاشه ع ش
شفاٛشً فتشاهكاك ٝ؟ ش
ش
هعا٢رشاهصع شاهع باٛشبِحاا شهٚظٔا شًاّش
ل بعشٗاللالْ٘شفاٛشاهظى ش
لهلاش الش عا ٖشٗالشًع ٘هٚتإ شٗهارش
شا عْ٘شفاٛشاهلاج  ٝش
ش
اا دشهعاااا٢رٖشبتٔلٌٚاااٞشاااا٘ ا١شتااارّٙش
ًٗاشذاهٞشاه ر شٗاهعٚرشف ٕٚش
ًاُااإش اااربشتع ٙاااٞشت ااارٗشلكيا ا ش ٙا ااًش
ذ  ّٙشٗ اا٘اش وٟشٗجٕٔ ش
ٗظ اذٞشه٘ظ ش خٙتٕشاهٚا٢نيٞشلٗشٙعتٌارش
شبعرًاشش ع٘اشًِٕشظٚراً ش
ش
لذٚاُااااًشارتااااات ٝشاهو  ٚااااٞشاهااااوشت اااارَش
ٗب ٗ شك ٚشتِاَش وٟشاا رٕٙ؟ ش
فلااااا ا ٝشً تضااااا ا ٞشهلِٔااااااااش ٌ ٚاااااااٞش
ٗااًشًّشاهرَ شالشٙصتٔٔٚاشٗالشتصتٔ ٕٚش مبضااااااااٌُ٘ٔا شكٌخات تاااااااإشاذتحااااااا ش
اه وني ٚينشها٢لً :ش
ٗك ٚشاه  ٘ٚش وٟش ًىش«ظٚرا» ش
ت ٌعاااكشاه را ا شفاشاااتعوكشبا اااا  ٙش الشتِ ضش ٙصمشلكي ش
ٗاألجِرٞشٗاـخ ٍٚش

صٛش وٟشاـكحب ٞش

*

ٗاهت طشلُ اامش/شكٛشالشٌٟ ٙش وٚم ش
ٗلُكش اك[ش بٞشاهِر ٠ش

ه٘شب ٚكش وٟشٓاًضشاه ٙش ش

بٔكٖشاهربا ٞش ٙاٗدش«ظاوشٓا٘ا ٜش»ش ٗملشتوت
شٗلَشلمحر ش
باانيشاه ا ًّشاهِ نيااٛشٗاه ا ًّشارتااا ج ٛش ش
ٗباااانيشا ُنياااااْشٗاه ٚعااااٞشفاااااٛشاااااا ٞش شٗمحٚرٖ ش
اااات ايشاذتاار شفٚصاارتكاْشًعاااًشفاااٛش ٓىشكِكشاتر ىش طشاه عٚرٝ؟؟ ش
لشاُٞٚ٘ ٌٚشاذت ْشاهوشتني ششجِا ٝش
*
ًتمتشاهتى شكىش همشًّش اليشاا ٙاهٞٚش
ٗهااااارشٙنياااااتعنيش«ظااااااوشٓااااا٘ا »ٜش
الشٙي وااأاشاه ٌااا٘ضش شلٗشِٙااات٠شبٔااااش اااّش
باألًيايشاهصاع ٞٚشاه  ٙاٞشهتٌيٚاىشاـ٘ها ش
اه ٍٔ ش
اهتا ٛشٗة اُتٕشكٌاشفاٛشه٘هٕ:ش ش
ٗشتٚوٞش«ظاو»ش عٞ ٚش رٖش واٟش
اُخشاعر شاعٚرشٓوم ش
اهاااارٗاَشباااااهت ِّشفاااااٛششجترٙاااارشةتااااا ا ش
شذلٌٞشكاارِٖ ش
ش
هعاااااا٢رٖ شفٔاااااٛشتتِااااا٘لشبااااانيشاذتااااا٘ا ش
شملش ٙعٔاشاـٔو[شهمْ ش
ش
ٗاهتاااارا ٛشٗاذتوااااٍشٗاهنياا ا شاهت ٙاا ا ٜش
ٗاه ععاااااااا ٛشٗاهعاااااا ا ٗضشاهتٌيٚوٚااااااااٞش
فاً شٗذرنشًّشُا شت ٛشهِا ش
222
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فوٚنيكشمجٚعشارتٚا ا
ش

شهابوًٞشهوخٚا

ذصٚضشمبع َ شٗمخ شِٓا ش

ش
ش

وٟش ضشظٌتمشفا د ش
ٗظ٘ضشادتوٚىشاجتٕ ش
كىشٓكٜشاه ل شاهوش ش

ٗبعِعا١شها
ٗٙضرمشًِاششعا شاه اٝش ش
ًّشاهِٚىشذتٟشاه ا

ش

*

ذ كشبمشً٘ٙاًشُ ٙلًش ؤٚا ش
ٗهرشٙظٔ شفاٛششع ش«ظااوش»شبعا ش
(راًشٙاشال ٚىشاـ٘ا ّٙشهّشت وم ش اـ اشااا ا ٝشةالشلُٔااااااشالشتِااا ا يشة ش جاااااٞش
اهت ٙ ٙا ٞشةُٔااشبنيااتٞشمجٚواٞشت تضأٚاشش
الشٙوٚششهصٌنيمشةال ش
لذٚاُ ااًشت ٚعااٞشاهنيااٚاقشاهصااع ٜشاهع ااٜ٘ش
مساُ١شفوني نيَ ش
بعاارشاااٚىشًااّشاهعاا٘ شاهصااع ٞٙشا ِرااٞش
ٗاهللشًّش ٘ٔ٢اششلّومْ ش
اهوشحتتاادشة شٗاذاٞشحتاطش واٟشخنٚوأاش
*
ٗت تااا شٗاهصااا شظاااوشٓاا٘ا ٜشٙتٌ ٚا ش
ٗاالاتعا ا شا ا ٙاٞشهار٠شاهصاا ش ب ا ا ٝششااع ٞٙشلظااٚو ٞشةُاإشظاا٘ شًِ اا٘ش
حتٌاااىششااارِٞشًاااّشاذتاا شٗٓاااٛشذاااا ٝش وااٟش اتاإشاهرا وٚااٞش٘ٙاجاإشبو ااٞششااع ٞٙش
ًاااا ال ٝشًرتاكٌاااا ٞشه٘ٙااااٞشاه٘هااااعشفاااااٛش كبٞشلذلًٕشٗ خاٖ ش٘ٙاجٔٔااشباهعارق ش
اهِ
شهلااش الالتٔااشاه ً ٙاٞشٗاهِ نيا ٞٚش ف٘ٚهااعششااع ٖش وااشٟشُ ضااا شهو اإ شٗهاارش
ك ٘هاااإشفاااااٛشٗظاااا شاه٘اهااااعشاهع بااااٛش لجا ش ربش(ِاٚ٢تٕشاهعاا ٞشاالُت اايشًاّش
اـرت  :ٜش
ف ٙتااإشاذت ٚنياااٞشة شفضاااا١ش ذااا[شًاااّش
اهتع ش ّشفعىشاهِضاي شٗاألًىشباذت ٞٙش
لًٞش ت ٛشج٘ ٔا ش
ًّش ليش خٞٙشاٚاااٞٚشٗفِٚاٞشٗا ارتنيش
ٗجلهٞشٓكاشاه ًاْ ش
كاُتاااش ِاارٖشفعااىشة اااْشٗست ااٞشهواا٘تّ ش
اـت٘دشباه (٘ٝشاه اف ِٕٚش
فااااكابكش اتاااإشفاااااٛش ا شادتٌا ااااٞش ااااربش
ٙنياااات شاهصااااعا ا شفاااااٛش ٚاااارٓاش
ًٗاُنيٞٚشااتعٞشحت ىشباألشٚا١شاـتته اٞش
اه٘تين ش
ٗارتٚااااايشاهنياااااًٛشاهااااكٜشتااااتتو شفٚاااإش
فتتتٛشة شهع ٖشذاف ٕٚش
اهنياااٌاٗا شاهعاااافٞٚشبااااه َ٘ٚشاهنيااا٘ ا ١ش
الفتا ش وٟشًصح[شاه ٙسشت هغ ش ٗاهِٚااابٚعشاـترف ااٞشبتروٚااششتٚاا٘ شاه واا[ش
ش اذت ٚنياا ٞش(ِاٚ٢ااٞشت عااسش ااّشاهرٓصااٞش
ًاشلكي شاهلفتا
226
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ٗاهااارباٝ١شٗاهت ااااخي شٗا ااااْشباهصاااع[ ش
ذٚاالشاهل ااا شا ٚضااٛشذتٌ ااًشة شف ا ش
ش
اهِٔا
ةْشاهصا ش«ظاوشٓ٘ا »ٜشٙنيترشش
جبااارا ٝشلْشٙااار دشفااااٛشهاٌ٢اااٞشاهصاااع ا١ش
اـتٌّٙ ٚشفاٛش عا ُاشٓاكا شٗةْشكاُاكش
لمسا١شبع شاهصع ا١شاهلًعنيششهرش( كش
ش
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وٟشُتاجإ شفا ْشًٌٔاٞشاهِ ارشاهاكٜشفتَا َش
اهَ٘ٚشلْشٙرب شُتاجٕشٗٙعا لشاألجٚاايشبإ ش
ٗهاا ٚشل ظااٍشًااّشاهِ اارشاـِع ا شألُاإش
لفعااىشلال ا اًشٗلكي ا ش ا اّ١شهوصااا شاهااكٜش
ُااك شذٚاتاإشه ٚااتسش ُِ٘ٚاااش وااٟشادتٌااايش
ٗاذتششٗاذت  ٞٙشٗ وششباهو ٞشًاّشاهعارَش
اـاًشُع ٘شةه ٕٚش

وإلى لقاء
أيها العام سالماً

د .عبد اهلل الشاهر

أيها العام سالماً
د .عبد اهلل الشَّاهر

حنُٔ ٜا عا َّ ايتُِّٓٞ
غادزتِ أٚقاتُٓا أشَاَْٗا

أٜٗا ايعاُّ..
ضالَاّ..
ٚاحرتاَاّ..

و يٛقت ضابحٕ
فًٝهِٔ فَ ٝ

ٚاعترازا

ْتبَّٓا ُٙجٗازا
إّٕ فٓٝا بأعَ غعبٍ

مل ٜعدِ يًحسفِ َعٓ٢

أذٌَٖ ايدْٝا اصطبازا

مل ٜعدِ يًصٛتِ َغٓ٢

زمبا ناْت خطاٜاْا جطاَاّ

مل ٜعدِ يًصُت َبٓ٢

إُّْا حنٔ َِٔ أدّ٣

مل ٜعد هللِ يف قًبِ ايطغا ِ٠اجملسَني

د َٕٜٛاإلثِٔ

غسع ،ْ١أ ٚغهٌُ دٜٔ

َٔ دّٔ األبٓا٤

أٜٗا ايعاّ ..تكدّ..

َٔ صُتِ ايعراز٣

ًَٖٓا ايكتًٌَٓٝٓٚ ..ا ايدَا٤

ع إي٘ٝ
أٜٗا ايعاُّ اير ٟتاقتِ ايٓا ُ

إْٓا غعبٌ حتدّ..٣

أغبعتُ٘ بايتُِّٓٞ

نٌَّ أغهأٍ ايػٓٝع..ِ١

نِٔ يٓا صٛتَ خالصٕ ،أ ٚديٌٕٝ

ٚايسذٚ ..ِ١ًٜايبغا..ِ٤

ْاصعٕ يًحلِّ

ٚتعايٓٝا عً ٢اجلسحٔٚ ..يبٓٝا ايٓداِ٤

ٜٛقفُ ايكتٌَ ٜٚسَٞ

إْٓا يف األزض ــ ْبين ْٚكاتٌِ

ثًٖ ١اإلجسأّ ٚايتدَرئ

ْٚتٛمُ اي َّٛٝيًحبِّ ايكدِِٜ

ن ٞتبك ٢احلضاز٠

ذْبٓا أَّْا تػبَّعٓا نساَِ١
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إّٔ فٓٝا..

ب َّٓا
َٓرُ إٔ يبظ األعسا ُ

غ َ١ُٝاألغٝازٔ حتًُُٗا ايٓػاَ٢

ب اخلٝاْ١
يف ْٛاد ٟايعُس ٟأثٛا َ

مسس ُ٠األجطادِ فٓٝا

َٓرُ إٔ باعٛا دَاْا

أغبَعتِٗا ايػُظُ

يف َالٖ ٞايغسبِ ٚابتًعٛا اإلٖاْ١

فابتعدَ ايظالِّ..

أٜٗا ايعاُّ..

حن ُٔ ْبتُ األزضٔ

ابتعدْا عٔ فص ٍٛاحلبِّ

ْأب ٢إٔ ْضاَا

 ٞاجلُاٍِ
عٔ ٚح ٔ

قد بًغٓا ذز َ٠ٚاألدلاد

عُدِ بٓا حن ٛايظالٍِ

عصّاّ ٚاحرتاَا

عُ ِد بٓا حن ٛاألَاض ٞاحلاملاتِ

أٜٗا ايعا ُّ تكدِّ

حن ٛدف ِ٤ايسٚحٔ

ٚيٝهِٔ فٝوَ ايطالِّ

حن ٛاألَٓٝاتِ..

ن ٞحيٌَّ األَُٔ ..يف بًد ٟاحلبٝبِ

ٚيتهٔ فٓٝا شَاْاّ َٔ غدٍ

أٜٗا ايعا ُّ اجلدٜدِ..

فجساّ جدٜداّ

قد قدَٓا حنٛىَ اآلَٕ

ذا ثساِ٤

بأٜدٍ َٔ ٖٛا..ِ٤

د َٕٚقتٌٕ ،أ ٚع ،ٌٕٜٛأ ٚبهاِ٤

ٚمحًٓا أَٓٝاتٍ ضاخٓاتٍ

إْٓا ْٗ ٣ٛايطالِّ..

ٚنسازٜظ زثا..ِ٤

إْٓا ْٗ ٣ٛايبكا..ِ٤

مل ٜهٔ يًحبِّ فٓٝا حظَٓ ٠ْ ٛرُ ضٓني
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