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حديث الشهر

غجر نوادر دومباوزه
مالك صقور
كتببا كاتب ببا كيببْزلٕ ر كاسوببس كاصببْ"ٔٔغ روببتُ وكا ببسو ّٓسببْ
كاتب ا إىل بزٓخ ظَْز كا س ر رسٓتُ إىل شَس متْش مً عبو 3491
صبببال كابببسكّٖ إىل مسصبببتس كا بببس ّزأ ٚأحبتبببُ كا بببس كاصبببنس ك بببسح
كاوخبب "سح كا س بدّزٍه اقدّو "ت ٙإىل خمٔنَه ٓتحدث كاا ٘ كاسّسٔ٘
ر اك كاقفس كابسٔد ّر مثل اك كاقسٓ٘ كاضبٜس٘ ر كيببل ّاشدّٗ "سحَه
كب ّك ٓتبيٌْ ٍرك كافتٙ
كباسب ٗ ر كأْو كألّل ٓته ىوا كخلٔبو ّإربم٘ ّزش٘ كحلدك ّ َٔ٘ٝ
مسكبط كخلْٔل ر كأْو كاتبإ :ىفخ كحلدك ٌّ ر كري كحلبدك ٗ ّببدأّك بوبي
كاباطبت ّك يبلل ّك الرط ّكاصالسل أمب كايصب ٛكا سٓببت "بىتشبسٌ ر كبل
متبٌ حيناً أطفبهلً كاسض شبُ كاسسكٗ كبىْك كبيسك
ٙقوو٘يلكهلب:ووقيل وٚووىلٗكثووقلكهلوور،لصووّلكهػوووش ل وو٘سٗكلٗصلشضوو٘ك لٗٗض و ل
صوؤٍِلكهلوور،لًووّلكاصٌووبيلكهاِٚوو ٞلٗٓووبل ُووبلركل صِووْ٘لوأووأل ِوو٘كْل ب ووى ل ٜل ْل
ػوو٣ٚبجليذٙووذكجلنلِٙثينووشلًوومعلهلووّ لً و لرهووم ل ووّل ْلًووبل ووذ ل لوشٙثِووبل و يل
طب٘صنيلًّل ٚفلصبَل3491ليذٙشل بهظشد ع ل
ًّلكمل شٗف ل ْلصبَل3491لوولٓ٘لًّلكاص٘كَلكهقبطٞٚل لكحلشبلكه بملٚوٞلكهربُٚوٞعل
لكنحتبدلكهظ٘فٚأ لٗكآلْل لسٗطٚب لٙق٘هْ٘يل(كحلوشبلكه٘نِٚوٞلكه ينٌو ٟل لرهومل
كهضًّلكه أوٚقلووولكٌوبلٙقو٘يلكهلب:وقلووولإْلملل:لوّلكهقشٙوٞلكوؤب لفِأوأبلصووٟل
كاوىلكبْل ل ٚببلكحلذكد لنب بجلكملقأ٘ديلكحلذكدلصوٟلكهؼٔذك١ععل ل
صِذًبلس ٠لكهػوشلكهقشٞٙلكملثؼحٞل رٚوببلكحلوذكد ل ش و٘كلصووٟل ْلٙقوأو٘كلإ ل
دُٟل ذ لًّلًش ٍٔلكهاطشٜلٗسوأٍٔلكهأب قلٗ غبٍُٔٚعلكبْلط ٍٔٚلكمل ٔ٘دلٓ٘ل
كنطث١ ٚلصوٟلًبل:ق لصوٕٚل ٙذٍٔٙع ل
5
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ووبسلكهووشكٜٗل ووذٙقبجلهوػوووشل ظووشص ٞلٗصِووذًبلصشفوو٘كل ُووٕلٙثوو ٍٚلكو وو٘كلصوٚووٕل
كنُضٌبَلإهؤٍٚعلٗووذلووبه٘كلهوٕيل(ووذل:أوبنل بسُٗوبجلغوشٙولجب! علهلوّلكهوشكٜٗلفضوىل ْل
ٙبقووٟلسكصووٛلصِووضك.ليذ:ووٕعلٗككثاووٟل ْلٙبقووٟلً ا وبجل وونيلطوولبْلكهقشٙووٞلٗكهِظووب١ل
كهػوشٙوووب .لٗٓوووّل وووذٗسّٓلٙذسطوووِٕل لكاًبطوووٛلكاغوووبُٛلكهػوشٙووو ٞلٗكه وووضفلصووووٟل
كهقٚربس ٝلٗكهشوصع ل
ل ِووب١لرهووم ل:طوووقلًِووٕليبس:ووٕل ْلٙووةٛ:لرووبل ػوشٙووٞلوبس٢ووٞل وو علٗٗصذ:ووٕل
مبلبفوة ٝلرهوملل ْلك ِٔوبلفبطووٚوٛلًِوزلصًوّل ٚوذلملل:ثوووالًِوٕلسطوبهٞل(ٓو٘ل ووذَل ل
كجلٚؽلكامحوشلكهوزٜلروبسبلكهِبصٙو ٞعلكهبأوبسٝلكهػوشٙوٞل د وو لكهاوشعلٗكاًوىلصووٟل
وو٘بلكهلر،ك.لًّلكأًب.لكهو٘كٛ:لفقذْل ٗندّٓل ليبٔب.لكهقثبيع ل
ٗصّلإ ذ٠ل كهثِبؤك .لرلٛلكهشكٗ ٜل ْليبسٍٔ:ل(دصُ ٚدصٖ لرك.ل ببعلُبد.ل
يذ ٕ:ل:طوقلًظبصذٝلكهأيبل( ٜلكهشكٗ ٜلفةيب لكجلذٝي ل
وووول زٙووٕلهد ووذعلإركلًووبلٗيووذ.لٓووزٖلكهطووب٢ؽعلفاب٢ووذٛ:لًِووٕلفب٢ووذٝلكحلوٚووقلًووّل
كهثووٚع!لٙثظوول لًو لكهػوووشلنوو٘كيلكهٚووَ٘ لٗٙطووِطّلصوووٟلكهقٚرووبس ٝل ًووعليووب١لًٗ ووٕل
مخظٞلًّلٓؤن١لكملثؼشدّٙلكحلاب ٝلفوٍل ٙك٘كل بٞلكشصلٗك ذٝع ل
وولصوٟلكىل بي ل صطملكهأيبع ل
طووةربلكهأوويبلوووول كهووشكٜٗيلًووبلكهقضووٞٚل ٙثٔووبلكجلووذ ٝلملووبركل:طوبووٚم لاٜل ًووشل
ك ثوثم؟ ل
فقبه لكجلبسٝلكه و٘صيلكُقزُٛلٙوبل وم لك ضوشلهوٛل يو٘دلكجلٚوذك.لًوّلكهػووش ل
هثبأشلغشٙؼب(*)ععلفثبٜلكهػبهٛلوولٗكًثد.لصِٚبلكجلذٝل بهذً٘ع لٗٔ:ذجل ٘ٔ:بع ل
:بنيل ْلٓزٖلكملش  ٝلفقذ.لك ِٔبل لكحلشب لٗٓٛلنل :ووٍلصِوٕلػو٣ٚبجعلٗ:شٙوذلًوّل
كهبأبسٝل ْل:ذبل لسٗ ٔبلكاًى لٗ:شف لً ِ٘ٙبٔ:وب لٗهو٘ل ةًوىلكوبرب ل ْلك ِٔوبلًوبل
ٙضكيلصوٟلوٚذلكحلٚبٝع ل
يووب١لكهاثووٟلإ لكهػوشٙووٞل( ٗكظووبُب لٙث٘طووىلإهٔٚووبل ْل:ووةٛ:لً ووٕلإ لكه ووو٘صعل
كبُو لكهػوشٙوٞل ٗكظوبُبلًظووث ذ ٝلهلِٔوبلكبُو ل:ظووث ذلهوو٘ند ٝلفٔوٛل لًٗٔووبل
كا ،لًّلكحلٌىع ل
فش لكجلذٝلملبلس  ٕ:لهلوّلووقو لصِوذًبلس .ل ٗكظوبُب لٗ ؼو ٚل ْلٙةٔٚ:وبل
كملخبضلٗٓٛل ل ٚثٔبع ل
(*) صشٙؼبلولٓ٘ل:أػ،لكطٍلغشٙػ٘سٜع
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نوب لكهػوشٜل ْلحتضشلربلكه و٘صل ٘ضبجلًٗبً١لٗ اِٞلًّلكملوونلٗ باوبجلرٓبٚوبجل
لوط ل(ًل بب .لًّلكهظلشع ل

ضووش.لكجلووذٝلكووىلػوو ١ٛلًووبلصووذكلكهظوولش لأُووبلًِووزل ووٞل صوو٘كَلملل:ووشل
كهظلش لُضصو لكجلوذٝل وبللكهوضٗكجلًوّلإ وب ٔبل أو ٘ ٞلٗوذًثوٕلهوػوشٙو ٞل وب ل
كهػوشٞٙلكملب١ل لكحل٘ضل ٍلُرش.ل اِٞلًّلكملونع ل
ٗملّبلمللجتذلكهظلشلكملطوو٘ب لفثؼو ل ليٚوقلِ٘:سٔ:وب لٗ شيو ل و
ًّل(كهقِذ (*)لٗكهق ل ٔبل لكحل٘ضع ل

لوطو ل

ًّٗل ٍلسك و لكهػوشٙوٞل:ث٘طوىيل ٔٙوبلكهوشبلرٗلكهقوذسٝلكهلوٚو ٞل ُ وٍلصووٟلٓوزٖل
كملش ٝلكهشؤٗفٞل بخل،لٗكملظش ٝلوولصِذ٢ز لسمس لكجلذٝلإػبسٝلكهأووٚق لًِذٓؼوٞلًوّل
:أشفل ٗكظبُبلكهأل شكّ لًب١لكحل٘ضل ٚذٓبلنو٘ ٙج ل ثوٟلرك.لكملوونلٗكهقِوذ ل
ٍلسًو لكخلوبللكهوزٓيبل لكحلو٘ض ل ولٍل غٌضو لصِٔٚٚوب لٗاثٌو لٗمللٙأوٍلًِٔوبل
ػو٣ٚبجعل وذلرهوملٌٌٓٔو ل ٗكظوبُبلنو٘ ٙج ل وٍل وٌث لفووة ٝلٗكهثاثو ل و٘لكجلوذٝل
كه و٘صلٗوبه ل بهوػٞلكهشٗطٞٚي ل
وولكسكٖل ٛععل نيلُبغلغش ب١ععلٙشٙوذل ْلٙشيو لإ لٗنِوٕععلنلٙطوقوْ٘لطوشك ٕ لإُوٕل
لكاطش ل :أٌني لصوٟلس طٕلصأب  ٞلصأب ٞلًذًب ٝلإُٕليشٙنع ل
هلوّلكاَلكملاو٘صوٞلملل:أوذقلٗووذً لروبلسطوبهٞلك ِٔوبلكملوطخوٞل بهوذَ لٗكهوأل
:ؤكذل ْلك ِٔبلً ٚع ل
ٗو لكهػوشٞٙلكهبأبسٝل ل ٚصل ٚض لٗنًو لكهاثوٟلوب٢ووٞيلإ ل ٙوّلي٣و ل وٛل
ٔٙبلكا وٕ؟! ل
صِذ٢وووز ل وووٌ لكهػوشٙوووٞل ٗكظوووبُب لٗكطوووثػشو ل لكهأوووٌ لًثةًوووو ٞلٗ وووذل
:ال،لن٘ٙى لٗ ذل ْلُازل ربلكاَ لسف لكهػوشٞٙلس طٔب لٗطةه ي ل
وووولٓووىلكهشطووبهٞلكملشطوووٞلكبُ و لً و لػووخصلخ ووش لرهووملكهؼووخصلٓوو٘لًووّلوثووىعل
كبُ لكهشطبهٞلًضًٌ٘ٞل ليٚقلرهملكهشيىلكآل ش لوولك ِملًبلٙضكيل ٚبجع ل
سك لكاَلصوٟلسكبثٔبل ًبَل ٗكظبُبلوولٗوبه ي ل
وولكطثحوامل بهلل!ل ب ِملكهزّٙلِ:ثينش !ّٙل
ًبركل:شّٙ؟! ل
(*) صظىلوأقلكهظلشلكجلبًذلول

ىلكهلوٌٞلولفبسطٛلوع
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صِذ٢ووز ل و ق ل ٗكظووبُب لٗػووحب لاووذلٗئٔووب لك:ظو لصِٚبٓووب لغطو ل
طِٔبل ٚذٔٙبلكٌبله٘ل ُٔوبلحتٌٚوٕ ل وٍل وذ .ل:ظوٌذٖل ثوؤدٝعلٌٓظو لكملوش ٝل ؼو١ٛلًوبل
وػٞلكهػوش لغ،لًأً٘ ٞل٘:و لكهاثٟل ُٔبل:أوٛلًظثػاشٝلس ٔبلحبشكسٝلصوّلكجلشةوٞل
كملق فووو ٞل وووٍل ب و و لإ لسػوووذٓبل:وووذس ٚبجل لكطوووثلبُ ل وووٍل:ووو٘سدلٗئٔوووبل طٌةُِٚوووٞل
ٗكضح ٞلٗك ثظٌ لوب٢وٞي ل
وووولكػووشعلهو ووو٘صل ْلك ِٔووبل وو ٛلٓوو٘لركلكهووذهٚى لهقووذل ووذ لكملخووبضلهووذ ٜلطووةهذل
بٚبج لطةًٕٚلغشٙؼبل( ٙملصوٟلكطٍلك ّلكه و٘ص علٗوبىل ْلِٛٔ:لك ًٔب ل ش ل
ٗكظبُب ل شك بجلٙاث لكهقوقععع ل
إرليبٓ١بلكملخبض لًٗوبلٓوٛلإنلدلووب٢ال ثوٟلكيثٌو ل لدكسلكه وو٘صل(دصُو ٚرصٖ لل
ٓوووبهٛل وووٍٚلكهػووووش لٗطووولبْلكهقشٙوووٞلكوووؤبعلفقوووذلٗهوووذ.ل ٗكظوووبُبلٗهوووذكج لٗلل
كن ثاوووبيل ٘ند:وووٕ لكضوووشً٘كلكهِوووبس لٗكطوووثٌشلكن ثاوووبيل ثوووٟلكهأوووببع لمللِ:قطو و ل
كهشوأب.ل ٘يلكهِبسلكرب٢وٞلكملضوٌش ٝلٗكاغوبُٛلٗسُونيلكاووذكعلٗكهقوب .لٗكمل بُقوب.ل
ٗكهأخقلٗكهأشكخععع ل
ً لكىلٓزكلوولٙق٘يلكهوشكٜٗلووول هوٚعلٓوزكلٓو٘لكملٔوٍ لٗنل ثوٟلإٓوذك١لكجلوذٝلُِٚوبل
بللصٗكئبلكهزٓيبلاٗكظبُبعلكملٍٔلٓ٘لًبليش٠ل ذلرهمي ل
كطووثٚقين لكهقشٙووٞلرك.ل ووببعلٗس .لدغووىل نػووٚػٚو ٛل به ٚوبجعلهقووذلس ووىلكهػوووشل
ه ٚج لٗوذلطشو٘كلصِضٝلٗ ِ٘ نيلٗصو جلًٗبلٙضٙذلصّلكه ؼشّٙلديبي ٞلٗ ضبجلًوّل
ًث ٞلطلبْلكهقشٞٙععلٗكبْلِٓب لغوش!!لضبعل شٍٓ ع ل
ٗٙضوٚفلكهووشكٜٗلوووب ٢جيل كآلْ ل ل ٙبًِووبلٓووزٖ لوووذل:بووذٗل سصكقلكٔووزٖلصٓٚووذ ٝل
:ذف لكهقبسئله ثظبَ لهلّل لرهملكهضًّلكبُ ل :ثربل شٗٝل قٚقٚو ٞلٗكٙوٞل وشٗ ٝل
فٌّل يىل ِضٙشلكبْلكجلبسلًظث ذكجلنُثضكعل ِوشٝليبسٖ! ع ل
مللٙلووّل بكًلووبْلً قووٞلكهػوووشعلٗهلووّ لٗفٌٚووبلكبُ و لكهقشٙووٞلجتووٚؽععل
ٗاوٌىعععلٗ:ثؼبٗس لٗ ىلسيىلٗ وؼل ْلكهؼوشنٞل هقبو لكهقوبضلصووٟلكهػووشل لوشٙوٞل
(:ؼ٘فب:بٗس ٜيلإرلضبطثٍٔلكهؼشنٞل بجلشَلكملؼؤ٘د لٗصووٟلكملثضوشسّٙلًوّلطولبْل
(ص ِ٘ٙبُ ٛلًشكي ٞلًشكضلكهِب ٞٚع ل
حتشنلُأفلكهقشٞٙلإ لكملشكض ل ضٍٔلنوببجلملٌثولبٍٔ:لكملظوشٗو ٞلٗ غووبٍٔل
ذكف لكهاض٘يعلٙق٘يلكهشكٜٗيل كبْلكهػوشلرثؼذْٗل لفِب١لًبِٟلكهؼشن ٞل
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د.ذرحومذهاديذالشمخي* ذ
ذ
ذ

إنذموضوعذالتأثرياتذالثقافوةذواحلضااروةذنيااذالشا وملذااتناوناةذ

واألممذااختلفةذواللغاتذااتنوعةذمنذااوضوعاتذاحلوووةذاليتذتهاتمذ
نيهاااذالاراداااتذاحلضاااروةذااقارنااةذوعلاامذتاااروهذاحلضااارات ذوهااوذإ ذ
جانبذماذلهذمانذههمواةذعلمواةذكاذافةذعانذجاكورذالكاثريذمانذاحلقاا

ذ

ال لموااةذالاايتذتولاااذإلوهاااذاجمندااانذاذااااالذالاراداااتذا جتماعوااةذ

واألفكاارذالفلدافوة ذفهناهذ اادذنيذاقااةذااا تذال ااعذال لمايذاذكاااذ
فروعذاا رفةذاألخرىذمنذرنو وةذورواضوةذوفنوة..ذإخلذوو اذزمنهاذومااذ

داهمذنيهذكاذذ بذمنذذ وملذاألرضذاذكاذفرعذمنذفروعها ذنياذإناهذ
لوتجاوزذذلكذا هتمامذنيتحاواذموث ذلألفارادذاانااعاذاذكااذمنهااذ

وماذإضافةذكاذمنهمذاذكاذااالذمنذاا تذال لم .ذ
ذ

ووخل ن
ًمٌضووٌانتقالووخلربنتشبووكنًت
تلعلمَووْنتلعيةَووْنًتيةووىلمَْنكرنتل ووين
ت ً ًةوووُنمووومنضهو و نمٌضوووٌ خل نتلاوووخل ٍذن
تلعخلمنللعل ،نًممنضه نمٌضٌ خل نتلاخل ٍذن
تسبضخل ِنتمللخل ن.ن ن
ًللو ناووخلننتلعلموخلٕنت ً ًةَووٌننهو ن
ضًربنموومنً ووىنت قإووخل نكرنتل و ً نتلعإووَ ن
تلووووومِنبخلموووووةنةوووووىنتسبضوووووخل ّنتلعيةَوووووْن
تيةىلمَْنيفنتلنوضْنت ً ًةَْنيفنضًتخين

تلعصٌ نتلٌةطٓنًضًتٖلنتلعصينتسب ٍثن
إوووي ن و نًمووخلنظتلووةنسإوووين تةووخل ن
خلمووْنًمادصصووْنسانووخلًربنمٌضووٌانهوومتن
تلاووووووعربنتلعيةووووووُنيفن ٌتقوووو و نتملعي ووووووْن
*
تملدال ْ .ن
ًتذتناخلقووةنتل تةووخل نتلوو نسوووا ن
ةاح ٍووووو نمووووووٌتعمنتلاووووووعربنتلعيةووووووُنيفن
* كاتب وباحث من العراق.
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صبخلال نتلعلٌمنًتل نٌننسلاصين خل ّن لٓن
تلرتاَووولن لوووٓنصبوووخلربنًت و و نمووومنهووومين
تجملوووخلال نتلعلمَوووْ،ن وووانن تةوووْنتلاوووعربن
تلعيةووووُنيفنتللإلووووْنتيةووووىلخلقَْنسووووىل ،نكرن
خلقوو نمعطَوووخل نتلاوووعربنتللإلوووٌِ،نتملوو ٔن
تلٌتةووولنتلووومِنمخل ةووووىنهووومتنتلاووووعربنيفن
تسبَووخلّنتلالخل َووْنًتلعللَووْنًتلعلمَووْنالنيفن
كةووىلخلقَخلن ح ،و ،نةوولنًيفنضبطووخل نضخووئن
اووابّنموومنتلووىلىل نت ً ًةَووْ،نذلوو ن نن
وخل نًتلعلوٌم،نًاولن
تللإلْنهُنً خلٕنت
ن َووووخلنكروووخلنهوووٌنم وووين
سوووعربنٍووونع
ًتضو نً لَولنمووىلىن لوٓن ٌتقو نماعو ّن
ضخوووووئنمووووومن ٌتقووو و نتلاوووووعربنتلالوووووخليفن
ًتسبضخل ِنتلعيةُ .ن
ًكذتناووووووخلننتلعلمووووووخلٕنت ً ًةَووووووٌنن
ٍوامٌننة تةْنهمينتلاعربت نتسبضخل ٍْن
ه تفن لمَْنًةَخلةَْنمعخلً،ن اننلو ٍنخلن
ت عووخلًن خوووينكرن خلقوو نهووومٍمنتلو و ت ع ن
تلعلمووووُنًتلَ،خلةووووُ نذلووو نهووووٌنتلووو ت لن
تللٌمُنةشلَىنتلرتترُنًتلَ،خلةُنمعخلً .ن
خلسب ووخلعن لووٓنتلشدصووَْنتللٌمَووْن
ًسنمَاوووخلنٍاطلوو نضًربنمووخلنٍاطلوو نمعي ووْن
لمَْن بَلْنً خلملْنلأل مخلقنتسبضوخل ٍْن
تل نمتا نكلَوخلن مً ن دصوَانخل،نًسوىلن ن
ً هخلنتل خل لنيفنتسبضخل ّنتيق،خلقَْ.ن ن
ًمخلنهمينتل تةْنتل نقل موخلنتلٌَمن
لٓنص حخل نهمينتملٌةٌ ْنكالنم،خلهمْن
ماٌتضووعْنيفنس و َ نتلشدصووَْنتللٌمَووْن
ًسإلوووومٍاوخلنةخلملعي ووووْنتلعلمَووووْنتلاخل ؽبَووووْن
ًتسبضخل ٍْنتل نس شفن منكم خلقوخل ن
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طخلٖووووووخلنتللوووووٌمُنًسيترووووووخلنتسبضوووووخل ِن
ً خل لَاوخلنتل يٍْنذت نتزبمً نتملماو ّن
ةعَ تًنيفنض مخلقنتلاخل ٍذ.ن ن
ضمتنتلعوي ن ووا ن وىلىن لٍوويّنتٍىلبٍووخلن
الوخلنخىلربنضبلنممنض ةولنةونٌت ،ن لو ن
ة و ضنتل ووا نيفن و نةوونْن99ينًتقاوووٓنيفن
ضًتٖوولنةوونْن،99نًمتووةن وو نخووىلربنهوومين
تل،وونٌت نتللىلٖوولنتل،ووَطيّنتلاخلمووْن لووٓن
همينتزبلٍويّنتملماو ّنت عويتف،نة،وي ْن
ًصوو ةنموومنبىلوونلنةعووانتلىلووخل ا نةعقوووخلن
سشوووىلىنةوووي ْنتلوووكق،نًلووويضّنًةووووٌلْن
قخل س ،نًلل ن ب نهمينتلإخلهيّن تٖمخلًن
م خُنتلعصٌ نتلٌةطٓ،نًالنسلتربن آن
تلٌَمنسىل ًنلىلعانتملادصص ن رخلًنغبن
معاخل ،نًعخلهيّنخخل بوْنلطىلوخلٖلنت وَخلٕ،ن
اووٓنللوو نتضووطينةعضوووو ،نيفنمعوووي ن
س ،بنضةىلخلةوخل،نكرنضننٍطلقن لَوخلنسعىلبن
"معجلّنسخل ؽبَْ" .ن
ًهنوووخلانعخلهيسوووخلننضخيٍوووخلننسىلو و ًتنن
غووويٍىلا نضٍضو وخلًنًخوووخل ا ن ووومنتملعاوووخل ن
ًتملعلٌفنت ًرنهُ،نعخلهيّنتقاشخل نتللإلْن
تلعيةَْنًمسخل نتسبَخلّنتلعيةَْنتيةىلمَْن
تقاشخل تًنةويٍعخلًنًًتةوعخلًن اوٓنللو نغطوةن
ىلىنتزبلٍيّنتلشخلةعْنخىلربنبيننًةعان
بوويننةع و نتل ووا نتلعيةووُ،نً مبووخلناخلقووةن
هووومينتلإوووخلهيّنس لو و نموووك ت نغيتةاووووخلن
ًخيً وووخلن وومنتملووعلٌفنتملعاووخل نلووٌناووخلنن
سع و ت نتلعووي نتلوومٍمن خلووٌت،نموولنتل ووا ن
ًةع ي،نكرن ىلىنتزبلٍيّ،نٍش لنق،وىلْن
اىلبّنةخلللَخلسنكرنتل،و خلننت صولَ ن
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َوووخل،نًل وومنتلاخلةووةنضننض و ت نصووي خلٕن
وومن
تلعووي نتلوومٍمن خلووٌتنتزبلٍوويّنالن
ضننٍاجخلًظنةعِن خلربنممنت ٌتربنتلواىلر ن
ضل خلً .ن
ً اوووووٓنلوووووٌنذهىلنوووووخلنمووووولنضبخلًلوووووْن
تلو و ااٌ ن ،و و نمو و ق نيفن ووولنهووومين
"تملعضووولْنتلاخل ؽبَوووْ"ناموووخلن خلهوووخل،نكذتن
تةوواديمنمعو الًنلن،ووىلْنتلا ووخلرينتلعيةووُن
ٍ ٌننمبلاضخلينل لن ي ن شيّنضةنخلٕ،ن
ملخلندبخلًظن نتزبون نتلعيةوُنيفن لٍويّن
ت ق و ل ن033نضلووف،نةع و ن شوويٍمنةوونْنن
ممن خوٌ نكلَووخلنًهومتنتلالو ٍينالنٍلو من
س ،بتًناخلمىلًن ومينتلإوخلهيّنًكنناوخلنن
ػبعلوخلنض خلنيفنةخل نتيم خلن.ن ن
ضمووووخلنتلإووووخلهيّنتلاخلقَووووْن وووووُنهوووومتن
تالظ هخل نتلالخليفنًتلعلمُنتلىلخلهينًتل،يٍلن
تلوومِنعوووي نةووٌتابينيفنضًتةو نتملخلٖووْن
تلاخللاووووْنللوووووجيّنضِنةعوو و نبوووويننًقصووووفن
سليٍىل وخلًنموومن خووٌربنتلع وين نكرنت ق و ل ،ن
ًساجلووووٓنمإووووخلهينهوووومتنتلالووو منتلعلمووووُن
تملىل وووووينيفننلوووووْنمووووومنتلشدصوووووَخل ن
ًت و و تلنتلعلمَوووْنماووولن تٕنضةوووُن ىلو و ن
تليمحمنةلُنةمنطبل ن(سٌيفنةنْن970نضًن
979ين889م)نتل لوَْنتل ناٌقةنممهىلخلًن
خخلصخلًنةىنملنٍاىللن َوىنمومه نتملوخلل َ ن
ًتلشخل عَ .ن ن
ًاخلنن َىن"مامَلتًنالنٍللو نض ون تً"،ن
ً تٕنضةُن ىلَ ّنم،ل نةمنضمحو نةومنضةوُن
ىلَووووو ّنتلىللن،ووووووُن(سووووووٌيفنةوووووونْن093ي)ن
تملعوووويًفنةصوووووخل نتللىللووووْ،نيفنسليٍوووووين

نً ً تقوووووخلنيفن لوو و ن ووووخلن
ايًٍووووْنت
ميةٌم،نًتةا وخل ت ن ىلوخلسنةومن يقوخلسن
ًدبخل ٍوووووْنتلعملَوووووْنتليتٖعوووووْ،نًتخووووورتتان
تملٌ وووحخل نمووومنبىلووولنملو و منةووومنمعوووخل ٓن
تللوووووكِن(مووووومن وووووعيتٕنتللووووويننتلاخلنلوووووثن
ت جوووووووويِ)،نًتةوووووووواح تلنت ت َوووووووولن
تلاخل ؽبَوووْنمووومنبىلووولنؼبَوووٓنةووومنتسب وو ن
تلإلووولتربن(639نووووون933ي)نًتةووومن ىلووو ن ةوووىن
(949نوون099ي)نً تٕنتةمنم،ويّنتل ل،و َْن
تلووو نسعاووووكنة تٍووووْنتلووووا بنتل ل،ووو ُن
ت صَلنيفنت ق ل نتيةىلمُ.ن ن
ًيفنضبخلًلْنس ،بنٍعلًنهمتنتلال من
تلعلموووُنتلىلوووخلهينًهووومينت صوووخللْنتلعملَوووْن
تملىل يّنٍعلًنمعإ نتملو خ نتيةوىلخلن،ن
ًحبمخلسنًسعص نهمينتلنوضْنتل يٍْن
ذبةنعلنتسب نتلعيةوُنتيةوىلمُنكرن
مووخلنٍيًقووىنموومنسل و منرلووخليفنً لمووُنً ووىن
ٍلٌلٌننضقوىنلولنقوٌت ُنتسبَوخلّنتملدال وْن
يفنتجملامووووولنتيةوووووىلخلقُنخوووووىلربنتلعصوووووين
تللٌعُ،نلمل ن واننتلوىلىل نتيةوىلخلقَْنيفن
قإوووووويه ،ناخلقووووووةنةووووووخلٖيّنيفنعيٍووووووقن
تلنوووٌ نموومنبىلوولنصبووُٕنتلعووي نكلَوووخل،ن
ًضقوووخلناخلقووةنةاصوولن ام وخلًنكرنتظ هووخل ن
لمُنًقوضوْن وخلملْناوومينتلو نقيتهوخلن
يفنعلنتسب نتلعيةُنتيةوىلمُنخوىلربن
تللووويننتلاخللوووثنت جووويِنًموووخلنةعوو ي،نكذنن
خلل ضوووووولنيفنهوووووومتننالنٍي وووووولنللعووووووي ن
ً ه ،نًكرخلنٍعوٌ ن خلقو ناوىلبنمنوى،ن
يفنقإووووووينهوووو و الٕنكرنتلىلَٗووووووْنتلالخل َووووووْن
تشبصووىلْنتل و ناخلقووةنساماوولنةوووخلنتلووىلىل ن
لَ نيفن و نتللٌطنتلإليةَ ن ح ،نةولن
11
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منوومن و و نتل َنَلووَ نًتلليعووخل نَ نر و ن
تليًمووخلننتلووٌرنَ نموومنةع و ه ،نًتسصوولةن
هوووومينتشبصووووٌةْنتلالخل َووووْنةعوو و نتقاشووووخل ن
تملَ،حَْنيفن ىلىنتزبلٍويّنًةلَوةنمعوخلملن
مضووَْٗنمنوووخلنكرن و و نتللووٌطنتلإلوويةَ ن
موو و ن
تلووومٍمنبوووٌ نتل وووا نتلعيةوووُن
ًصىلغنتلىلىل نةخللصىلإلْنتلعيةَْنتيةوىلمَْن
كرن خلقو و نتلصوووىلإلْنتلىلسَنَوووْنتليًمخلقَوووْن
تل ناخلقةنعخلغَْنممنبىلل .ن
ًتلٌتبوولنضقنووخلنالنرل و ،ن اووٓنت ن،ن
ضِن لَلنسخل ؽبُنٍ ٍ نهومتنتلويضِنتملنٌغولن
يفنتملىلخللإلْنًتلاعصو ،نًضننتملنصو نمومن
تملو و خ نتيةوووىلخلننضق ،وووو ن َلوووٌننكرن
تلوويضِنتللخلٖوولنةووعننتسبخللووْنتيةووىلخلقَْنبىلوولن
تل ووووا نتلعيةووووُنالنصبووووخلربنمللخل قاوووووخلنمبووووخلن
ًصلةنكلَىنتلىلىل نذبةنتسب و نتلعيةوُن
ممنسل منًتظ هخل ن إَم  .ن
ٍ ٍ نهومتنضقنوخلنالنظبو نلالو نتلىللخلٍوخلن
تلالخل َووْنتلل وْنتمل رتضووْنضروويتًنٍووماين
يفنتلالخل وووووْنتلعيةَوووووْنيفنت قوووو ل ،نًملن
ٍ وومنهوومتنتالظ هووخل نتلعلمووُنًتل وويِن
ًتلالوووووخليفنتلعوووووخلمنتلووووومِن وووووخلانيفن ةوووووٌان
ت قو و ل نتلعيةوووُنكالنتماو و ت تًن صوووٌلى،ن
ًق،ووووإلخلًنصووووخل تًنموووومن وووومً ينتلعيٍلووووْن
تلعمَلووْنيفنتملشوويق،نًكننسَووخل ت نتلالخل ووْن
تلعيةَوووْنتيةوووىلمَْنتملشووويبَْنهوووُنتلو و ن
عإلةنلٌبةنعٌٍلن لٓنتلإلي نتيةوىلمُن
خلمْ،نًت ق لُ،نخخلصْ،نبىللنضننسإووين
ك وووخل خل نتلعطوووخلٕنتل ووويِنت صوووَلنيفن
كةىلخلقَخلنتيةىلمَْ .ن
12

ًللووو نت ووووا يفنتمللوووويِنيفنااخلةووووىن
تزبلَلن"ق نتلطَو "نةعخىلوخل نت ق ل،وَ ن
تلمٍمن لوٌتنكرنتملشويقنعلىلوخلًنللعلو نًموخلن
ووخلًٕتنةووىنمعوو ن نو نتلعووٌ ّنموومنمعوخلن فن
وووووٌتن لوووووٓنك وووووخل اوخلنةوووو ن
ً لوووووٌمن
ت ق ل،وووَ ،نًضخىلوووخل نضًلٗوو نتملشووويبَ ن
تلوومٍمنً وو ًتن لووٓنت قوو ل نمبووخلناووخلنن
معووو و نموووومنمعووووخل فنً لووووٌمنًااوو و نيفن
طبالووووفن وووويًانتملعي ووووْنموووومنلإلووووْنًض ن
ً ًتًٍوووومن ووووعينً لووووٌمنبي قَووووْنً لووووٌمن
ٍخلضووووَْنً إليت َوو وخلًنً ل َووووْنًعىلَعَووووْن
ً ل،وووو و َْ..نت ن ووووووخلننذلوووو و نالووووووىن
تلعنخلصوووينت ةخلةوووَْنلا وووٌٍمنتللخل و و ّن
تلعلمَْنًتل يٍوْنًتلالخل َوْنيفنتجملامولن
ت ق ل .ُ،ن
ًممووخلنالن و ن َووىنضننمووخلنتماووخلظنةووىن
تل ووينتلعيةووُنموومنمسووخلحنًتق اووخلحن لووٓن
اوولن طووخلٕن ضووخل ِنس،وونٓنلووىنتالسصووخلربن
ةى،ناوخلننلوىنضةعو نت روينيفنهومتنتلالو من
ًتلنضٌمنتل يِنتل،يٍلنتلمِن وو ن
ةووووىنلل ووووينتلعيةووووُنت ق ل،وو وُنناوووولن
تل تةووووووخل نتملٌضووووووٌ َْنتملادصصووووووْ،ن
ٍضوووخلفنكرنذلو و نالوووىنضصوووخللْنتلووورتتلن
تلعيةووُنًماخلقووْنضة،ووىنتل يٍووْنًقض و ن
تللإلْنتلعيةَْنًتةاليت هخلن لٓنبمْن خللَْن
موومنتلاطووٌ نًتمليًقووْنتملطخلً ووْنالةوواَعخل ن
اووولن طوووخلٕن ووويِنًقاوووخلمن ضوووخل ِ،ن
تلشُٕنتلمِن علوخل،نحبق،نلإلوْنتالسصوخلربن
تلعلمووُ،نخووىلربنتلعصووٌ نتلٌةوطٓ،نمنوومن
تلليننتلاخلممنتملَىل ِن آنتلليننتلاخللثن
شووي،نًلل و ن خلبووةنتللإلووْنتلىلسَنَووْ،نيفن

التأثري العربي يف الجقافة اإلسبانية

هووومتنتلشوووعن،نمبيت ووولناوووىلبّ،نةووولنضنن
ةعووانتلىلووخل ا نٍلووي نضننتلعيةَووْن مَ و ّن
تللإلخل ننَعخلًنمنمنبيًننالنذبصٓ .ن
انتشار العربية بني اإلسبان

تقاشووي نتللإلووْنتلعيةَووْنيفنت ق و ل ن
تقاشوووخل تًنةوووويٍعخلًنًنًتةووووعخلًنةووو نتيةووووىلخلنن
تملعخلٍشووَ نللعووي نًملنٍ وومنب و نمضووٓن
لووووٓنتل ووووا نتلعيةووووُنقصووووفنبوووويننموووومن
تلووووولمم،نًٍىلووو و ًنضننعوووووخلهيّنتةووووواعيت ن
تيةوووووىلخلنناخلقوووووةنس،وووووىلقن خوووووٌ نكرن
تيةىلمنيفنضغل نتسبخلال ،ن خلنن ج ن
ت قووو ل نؽبالطوووٌننةوووخللعي ن َعخووومًنن
وونو نلإلوواو نًضةوولٌ ن َووخلسو نًاووخلقٌت،ن
يفنق و نتلٌبووة،نؼبا إووٌننحبيٍووْنسخلمووْن
يفنممخل ةْن عخلٖيه نتل ٍنَوْنتمل،وَحَْ،ن
رو و ناوووخلننٍ،ووول نمووومنٍشوووخلٕنذلو و ن وووَٗخلًن
شووَٗخلً.نًل و ٍنخلنقصووٌينالسَنَووْنمعخلصوويّن
ساىلووةنهوومتنًسووىل نضننب،وومخلًناووىلبتًنموومن
تملووووال نتمل،ووووَح نيفنبيعىلووووْناووووخلقٌتن
تضَ نمومنضًضوخل و نتال امخل َوْنمتوخلمن
تليضوووووٓ،نًضنناوووووابتًنمووووونو ناوووووخلقٌتن
ٍنضمٌننكرنتزبَشنتلعيةُ،نًضنن خيٍمن
اخلقٌتنٍاٌلٌننموخلمخلًنيفنةىلعوخل نت مويتٕن
تلعوووووي نسوووو ن لوووووَو ن ٌتٖوووو نصبلٍوووووْ،ن
ًاووخلقٌتنٍلل و ًننتلعووي نيفناوولن ووُٕ،ن
ًٍلىللٌنن لٓنتللإلْنتلعيةَْنًت نتلعيةُن
ةوونو ،نًؼبالوويًننتللإلووْنتلىلسَنَووْنً تةوووخلن
ض وووخلنت الوووخل نةووولنضننلو و ٍنخلنموووخلنٍوووىل نضنن
تيةووىلخلننتمل،وواعية نم ومننة و خلننتلاإلووٌ ن
تزبىللَْنتلىلبٍنَْ،نمالوو نماولنتمل،وَحَ ن

تلووووومٍمناوووووخلقٌتنم،وووووالل نيفنةخلمىللٌقوووووْن
ًةو و خلننةي ووولٌقْنتلو و ناخلقوووةنسخلةعوووْن
للعي ،ناوخلقٌتننَعوخلًنٍ ٍو ًننتسب و ن
تلعيةُنسعٍَ تًنبٌٍخلًنًٍ ضلٌننضننٍ ٌقوٌتن
يفنعوووووولنتيةووووووىلمن لووووووٓنضننؽبضووووووعٌتن
لل يق َ،نتملَ،حَ  .ن
لغتان فصيحتان وهلجتان عاميتان

لووٓنضننتللإلووْنتلعيةَووْنتل صووحٓنملن
س وومنهووُنتللإلووْنتلٌ َو ّنتمل،وواعملْنةو ن
ت ق ل، َ،ن منمنتلليننتلاخلقُنت جويِن
(تلاخلممنتملَىل ِ)نضًنتلاخللثنت جيِن لٓن
ت ااوي،ن اووٓنتللويننتلاخلةوولن(تشبووخلم ن
شينتملَىل ِ)ناخلقوةنهنوخلانكرن خلقو ن
تلعيةَْنتل صحٓن جخل نض جمَوْن ت وْن
َوووووخلن نخلصووووينموووومنت ٍكٍووووْنًتلعيةَووووْ،ن
ًل وووومنتلإلخللوو و ن لَوووووخلناووووخلننتلطووووخلةلن
تلىلسَى،نًاخلقةنهنخلانتظ ًت َْنلإلٌٍوْن
ة ن خلمْنتلشع نت ق ل،وُنتمل وٌننمومن
خلَ نممنتلعنخلصينتملدال وْ،ن لو نس ومن
تلعيةَوووْنتل صوووحٓنلإلوووْنت نًتل وووين
للم،وولم نت ق ل،ووَ ن ل و نةوولناخلقووةن
ضٍضو وخلًنلإلوووْنتلالخل وووْنًت نللم،وووَحنَ ن
تيةووووىلخلننتملعخلٍشوو و نللعووووي نًللمووووال ن
منو نخخلصْ .ن
ًاووخلننيفنهوومتنتجملاموولنت ق ل،ووُن
ذِنتلعنخلصينتللٌمَْنتملدال ْ،نكرن خلق ن
تلعيةَوووْنتل صوووحٓ،نتلىلسَنَوووْنتل صوووحٓن
ًاوووووخلننصبوووووخلربنتةووووواعمخل خلنضوووووَلخلً،نكذن
اخلقةنلإلْنتلطلٌسنتل ٍنَْ،نًيفنض َوخلنن
بلَلْنلإلْنض ةَْنيفنةعانتملنخلعقنتلللَلْ .ن
13
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ًترن خلقووووووووو نهووووووووووخلس نتللإلووووووووووا ن
تل صووووووَحا ناخلقووووووةنهنخللوووو و نلإلاووووووخلنن
ت اوووووووخلننهموووووووخلنتلعيةَوووووووْنت ق ل،وووووووَْن
تل ت وْ،نًتلىلسَنَوْنتل ت وْنًهوُنتلو ن
اخلقةنسعويفنةخلليًمخلقاَوْنًتلو نسطوٌ ن
نووووووخلنتللإلوووووْنتللشووووواخللَْنضًنتيةوووووىلخلقَْ.ن
ًاخلقوووووةنهخلسووووووخلننتللإلاووووووخلننتلووووو ت اخلنن
م،ووووواعملا نيفنتلشوووو ًننتلٌَمَوووووْنةوووو ن
تلعووووووي نًتيةووووووىلخلننت ق ل،ووووووَ ن لووووووٓن
تل،وووٌتٕ،نًلوو ٍنخلن وووٌته نسخل ؽبَوووْنرخلةاوووْن
لووٓنهوومتنموومنضةيظهووخلن ٍووٌتننضظ ووخلربنتةوومن
بلمووخلن،نًقووننالةوومن وولمنت ق ل،ووُن وومن
لإلووْنك و ٔنتللىلخلٖوولنتلعيةَووْنتلو ناخلقووةن
س ،منيفنضٌت ُنبيعىلْ .ن
ً وووووووومنعيٍووووووووقنهوووووووومينتملعخلٍشووووووووْن
تال امخل َووْنًتلالخل َووْنتملاصوولْ،نًمووخلنقووا ن
نوخلنممنتظ ًت َوْنلنإلٌٍوْناٌقوةنتلطوخلةلن
تملمَوولنلألقو ل نتلعيةووُ،ناخلقووةن ملَووْن
تلاوووووووعربنًتلاوووووووعرينًتلاىلوووووووخل ربنتلالوووووووخليفن
ًتل يِنسا ن لٓنقطخلقنًتةلنً مَوق،ن
ًةووخل ن لووٓنذل و ،نةطىلَعووْنتسبووخلرب،نضنن
تلعووووي نتلوووومٍمن خلووووٌتنكرنت قوو و ل نملن
ػبلىلوووووٌتنمعوووو و ن ٌتٖلوووووو نتلعيةَوووووْنمووووومن
تملشووويق،نةووولناوووخلقٌتن وووخلالًنضبوووخل ة ،ن
ً َنموووخلنتةو وانلينةوو و نتمللوووخلمناوووخلننمووومن
ت مووٌ نتلطىلَعَووْنضننٍادوومًتن و نضظًت وخلًن
مووومنةوو نتلن،وووخلٕنتيةوووىلخلقَخل ،ن خلقوووةن
ملَووْنتلاوولتًمنهوومي،نًمووخلنقووا ن نوووخلنموومن
س ووخلرينق،ووىلْنتملٌل و ٍم نضِنضةنووخلٕنتلعووي ن
ممنضموخل نتةىلخلقَخل ،نممنتلعٌتملنتللٌٍْن
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يفنصووووىلغنتجملاموووولنت ق ل،ووووُنةخللطووووخلةلن
تلعيةووووُنتليًمووووخلقاُ،نكذتناووووخلنننتزبَوووولن
تلنخل ووو٘ن ووومنهووومتنتلاووولتًمنٍ،وووام نمووومن
ضموخلسىنموخلناوخلننةَونومنمومنرلخل وْن وعىلَْن
ماٌت رووْن وومنت َووخلربنتيٍكٍووْنتل،ووخلةلْ،ن
ًٍ،ووام نموومن ةخلٖووىنتلعووي نمووخلنسلخووينةووىن
لإلوواو نتل صووحٓنًتلعخلمَووْنت ق ل،ووَْنموومن
م وووووووخلهَ نًسووووووويتلنًسلخللَوووووو نً وووووووخل ت ن
ت امخل َْنً ت نًسعخللَ ن ٍنَْنت  ...ن
جماالت التأثري العربي

ًممخلنالن ن َوىنضننتلاوعربنتلعيةوُن
ًتل يِنًت ةُنيفنتجملامولنتيةوىلخلقُن
تلٌةوووَ نًيفنصبامووولنتلكً ن،وووخلرب،نرو و ن
تقاشووخل ين وومنهوومٍمنتلطوويٍل نتليَٖ ،و ن
كرنةووخلٖينضعبووخلٕنضً ًةووخل،ناووخلننٍووا ن وومن
عيٍووقنتلنلوولنتلش و وُنبىلوولنضننساَ،ووينلووىن
ضمووووٌ ن وووومنعيٍووووقنتلرتنووووْنتلاحيٍيٍووووْن
تملنإمْ،ن اذتندبخلًظقخلنتسب ٍثن منضمٌ ن
همتنتلاعربنيفنكةىلخلقَخلن َثناخلننسعربتًن
ٌٍمَوخلًنماصوىلًن لووٓنمو ٔنض َووخلربنعٌٍلووْ،ن
" اقىنممنتلصع ن لوٓنضِنةخل وثن(اموخلن
ٍلي ن ٌةو نمسَوث)نضننٍشو نيفن موقن
تلاوعربت نتلعيةَووْنيفنتلشووع نتلكً ن،ووُن
تلوومِناووخلنن ووخل تًن وومتنتلشووع نتلعيةووُن
تلوووووماُنتلىلوووووخل انذِنتلالخل وووووْنتملصوووو خلّن
ًتملا ٌبووْنًذِنتليً َووْنتملاعللووْنتلعخللَووْ،ن
مبووخلنعىلوولنتل ووينتلكً ن،ووُنتسب،ووخلسن
ًذِنتللخلةلَووووْنتل،وووويٍعْنلالىلوووولنتلاووووعرب،ن
ةخللطوووخلةلنتلعيةوووُ،نرو و نمبوووخلنلوووٌننكقاخل وووىن
ت ةُنةون نت لوٌتن"،نخصٌصوخلًنكذتنموخلن
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سوووووووومايقخلنضنناووووووووىلًنموووووووومنتلعوووووووووي ن
ًتلكً ن،ووووخلربناووووخلقٌتنٍعووووكًننتسبوو و ً ن
ةخلةوواميت ،ن ووخلننتلشووعىلخلننًتجملامعووخلنن
لٓنتسصخلربن تٖ نةىلعضومخل .ن
ًكرن خلق و نهوومينتلاووعربت نتلعيةَووْن
يفنتجملووووووخلال نتال امخل َووووووْنًتل يٍووووووْن
ًتلالخل َْنةعخلمْ،نسلي نتل تةوخل نقوٌت ُن
ضخوووئنمووومنتلاوووعربت نيفنمَوووخل ٍمنتلعلوووٌمن
ًتلاىلٌٍو نًتل نووٌننًتل ل،و ْنًتلاصووٌف،ن
ًتلاصنَفنًتلاىلٌٍو نتلعلموَ ،نًتملعوخل ن
ًتل تةووووخل نتللإلٌٍووووْنًمعووووخل نتلي ووووخلربن
ًتلىلل و تننًسووخل ٍذنتل،ووب..نك ،نًتالقالووخلربن
يفنصبوووووخلربنتلىلحوووووثنتلعلموووووُنيفنتلعلوووووٌمن
تلطىلَعَووووْنًتلطىلَووووْنموووومنقطووووخلقنتلىلحووووثن
تلنإووويِنكرنضةوووخللَ نتلاجيٍو و نتلعلموووُن
ًسطٌٍينتملعي ْنتلعلمَْنتملٌضٌ َْنتلشُٕن
تلوومِنٍعاووكنقللووْنقٌ َووْن خلمسووْنسش و لن
تًن خلصىلًنة ن صيٍمنيفنسخل ٍذنتلال من
تلعلموووُ،نًت اموووخل نضةووولٌ نتال اووونخل نيفن
تل ووووينتلووو ٍىنتمل،ووووام نضةخلةوووخلًنموووومن
تلاٌ َووووووخل نتللي قَوووووْنيفنتسبوووووثن لوووووٓن
ض مخلربنتلعللنًتلا ةينيفنتلشو ًننتل ٍنَوْن
ًتل قٌٍَْن لٓنتلٌ،تٕ،نامخلنيفنت ٍوخل ن
"ضسعميًننتلنخلسنةوخللكنًسن،وٌننضق ،و ن
ًضقوووا نسالوووٌننتل اوووخل نض وووىلنسعللوووٌن"،ن
(تلىلليّنوون،)44نًلل نسي نت ٍوخل نتلو ن
َوخلن ونثنللنوخلسن لوٓنضنن"ٍعللوٌتنضااوين
مووومنض ةعو و نمووويّ،نًبٌلوووىنسعوووخلر"نًسلو و ن
ت ماخلربنقضيةوخلنللنخلسنلعلوو نٍا ويًن"ن
(تسبشينوون،)96نًب نسي نت ٍوخل نتلو ن

ذبوووثنتلنوووخلسن لوووٓنضننٍا ووويًتن"ةوووىللن
شوويّنموويّ"نًبٌلووىنسعووخلر ن"ض ل و نٍ و ةيًتن
تللووووٌربنضمن ووووخلٕه نمووووخلنملنٍووووع ن ةووووخلٕه ن
ت ًلو و "ن(تمل منوووٌنننووووون،)98نًبووو نً ن
ض ةوولن ٍووخل نيفنتسبووثن لووٓنتلا و ةي،نًمووخلن
ا لىنتيةىلم،نًالنةوَمخلنيفنت قو ل ،ن
موووومن يٍووووْنتلاعووووىلبن وووومنت تٕنتل ٍنَووووْن
ًًضعىن تًنلىلضوطوخل ت نتلو ناخلقوةن
متووخل سنةخلة و نتل و ٍم،نكذنسوويانتمل،وولمٌنن
ممن خلٕنممنتملَ،ح نضننٍإولن لوٓن ٍنوىن
ووويتًنيفنضننٍ عووولنموووخلنٍشوووخلٕ،ن لو و نٍعو و ن
للىلخلةٌٍْنًالنلي وخلربنتلو ٍمنصبوخلربنملىل لوْن
موومنؽبووخللفن ضِنتل نَ،ووْ،ن خلضووطيًتن
كرنت خووومنةعةووولٌ نتجملخل لوووْنًضبخلًلووووْن
تيبنخلانًمنخلبشْنت تٕنتملطيً وْ،نًهومتن
ؽبخللفنمتخلمخلًنمخلناخلننػبيِنمومنبىلولنكذن
اخلننمصوبنمومنؽبوخللفنتلويضِنتليمسوُن
لل نَ،ووووووْنًتجملووووووخلملنتل ٍنَووووووْنتللاوووووولن
ًتلاشوويٍ نًتل،ووجم،ناووخلنن وومتنالووى،ن
سعربينتلٌتض نيفنعوٌ نتلع ٍ نممنت تٕن
تملدخلل ْنلل نَْ،نخىلربن صٌ نتسب ن
تيةىلمُ،نًلل نذه ن"ةَمٌقة"نًةعان
تلىلخل ا نت خيٍمنكرنتللٌربنةعنن نذل ن
"النمخلنعوينة نقصخل ٔنت ق ل نخىلربن
تلعصٌ نتيةىلمَْنممن تٕنطبخلل ْنلويضِن
انَ،ووْن ًمووخلنكرووخلناووخلننضروويتًنموومن رووخل ن
تيةووىلمنيفنقصووخل ٔنت ق و ل نًل وومن .ن
 ،نم ق نالنٍئنضننذل ناخلنن ظمْن
ضوويً ٍْنقاَجووْنمووخلنضسخل ووىنتيةووىلمنموومن
يٍْن يٍْنً ٍنَْ .ن
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اوووخلننل ووولنهووومت،نضِ نللاوووعربت ن
تلعيةَوووووْنيفنمَوووووخل ٍمنتلعلوووووٌمنتملدال وووووْ،ن
ً ةوولٌ نتال اوووخل نيفنتل ووينتل و ٍى،ن
ًضوومخلنن يٍووْنتلاعووىلبن وومنت تٕنتل ٍنَووْن
ًتلعلخلٖ ٍووووْنًللا،ووووخلم نتلعجَوو و نتلوووومِن
ض وووخل ىنتسب و و نتلعيةوووُنتيةوووىلمُنيفن
تجملامووولنت ق ل،وووُ،نًتلووومِن"النس وووخل ن
ت ظمْنتسب ٍاْنسعوي نماوَىلًنلوىن لَنوخل"،ن
اموووخلنٍلوووي نذلو و ن اوووٓن ٍنوووخل ،نسوووعربن
مَوووووق،ن ًنن ووو و ،نالن لوووووٓنتل وووووين
تيةوووووىلخلقُن ،ووو و ،نةووووولن لوووووٓنصبمووووولن
تللضووووخلٍخلنتل يٍووووْنًتلالخل َووووْن ً ًةووووخلن
تلعصٌ نتلٌةطٓنً صينتلنوضْنضٍضخلً .ن
ًكذتناوووخلننذب ٍوو نموووٌتعمنتلاوووعربن
تلعيةوووُنبو و نمتنيفناوووابنمووومنتجملوووخلال ن
تلعلمَووْنًت ةَووْنًتللإلٌٍووْ،ن وواننذب ٍوو ن
ذلووو نيفنتللضووووخلٍخلنتليً َووووْنًتلعلخلٖ ٍووووْن
ًضمووٌ نتل ووين خلمووْنلا ان ووىنتل ووابن
موومنتلصووعخل نيفنتلعاووٌ ن لووٓنتلنصووٌين
تل نسعَنوىنة بوْ،نًكنناوخلننهنوخلان وىلىن
كنووخلانةوو نتلىلووخل ا نتملٌضووٌ َ ن لووٓن
لَلاووووى،نذلوو و نضننتلاَووووخل ت نتليً َووووْن
ومنضننٍلوخلربن
لَ،ةنممنت وَخلٕنتلو ن
نوووووخلنضقوووووخلنس ا،ووو نضًنالنس ا،وو و ،ن
امخلنهٌنتلشعننيفنت موٌتربنضًنت مويت ن
وووومنيفنصبووووخلال ن
ضًنت خىلووووخل ،نكذنالن
تلعلٌمنتليً َْنكرىلخل ن ُٕنةش لنبخلعلن
ةخل  .ن
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يف املبادئ العمنية وقواعد السموك
كننيفنسيترنوووخلنتللوووٌمُنتل وووابنمووومن
تملىلووووووخل ٙنتلعلمَووووووْنًبٌت وووووو نتل،وووووولٌان
تال امخل ُنتل نسنإ نتسبَخلّنتال امخل َْن
ًقيسلُنةوخل،نقيتهوخلنتلَوٌمنس وٌننضةوخلسن
تسبَووووخلّنتلعلمَووووْنًتال امخل َووووْن ً ًةووووخلن
تملعخلصووووويّنخخلصوووووْ،نًتلووو و ًربنتملال موووووْن
خلمْ،نًالنس خل نقاىل نضرويتًنيفنةولٌانخلن
تال امووووووخل ُنضًنتلعلمووووووُ،نتلَووووووٌم،نًكنن
اخلقوةنسورت نيفنتملنخلةووىلخل ،ن لوٓنتل،وومن
ةعانت ةوخلسمّنًتملصولح نتال اموخل َ ن
لووٓن وو لنضبووٌتربنموووعرٌ ّنضًنض خل ٍوووثن
نمي ّنًلَ نةوىلًن لوٓن
قىلٌٍْنضًن
تلىلحووووثنتلعلمووووُنتال امووووخل ُنًالن لووووٓن
تل تةوووخل نتل يٍوووْنتمللخل قوووْنضننساوووىل ن
ووخل نضًنضنن
ضصووٌربنتل ووابنموومنهوومينت
ذب و ن ًت و نس،وويةوخلنموومنمووٌعمنضًنموومن
ضوخل ّنكرنضخوئ،نًسعو نموخلعيتًن لَووخلن
موومنسع و ٍلنضًنذبيٍووفنةاضووخل ْنقخل عووْنضًن
قلننطبل .ن

موومنتمل ووخلهَ نتلعلمَووْنيفنسيترنووخلنمووخلن
الٍوولتربنٍش و لنمىلووخل ٙن لمَووْنيفنضة و ن
تلووا بنتلعلمووُنتلعووخلم،نًمووخلناووخلننًالن
ٍوووولتربنذتنضرووووين عووووخلربنيفنسطووووٌٍينتملعي ووووْن
تلعلمَْنيفنطبالفنصبخلالسوخل،نًاابنممن
همينتمل خلهَ نالنقلتربنقوي ين ًننضننق وو ن
لووىنمعنووٓنموو ريتًنيفنتل،وولٌا،نموومنذلوو ن
موواىلً نهوومينت خل ٍووثنتلنىلٌٍووْنتلشوويٍ ْ ن
"ضعل نتلعل نممنتملو نكرنتللح "نً"ضعل ن
تلعلو و نًلوووٌنيفنتلصو و "نً"اووومن خلملو وخلًنضًن
ماعلمخلًنًالنس منتلاخللاْن اول " .ن
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ًلوووووَ نهنوووووخلانيفنمىلوووووخل ٙنتلعلوووووٌمن
تلل وووْنًالنتسب ٍاوووْنض ًانًالنضق ووولنمووومن
هووومتنتملىلووو ضنتلعلموووُنتلىل،وووَ نيفنمىلنوووخلين
تشبطوووووبنيفنمعنوووووخلي،نًتملاماووووولنيفنهووووومتن
تسبووو و ٍثنتلنىلوووووٌِنتلشووووويٍف ن"النٍووووولتربن
تيق،ووخلنن خلملوخلًنمووخلنعلو نتلعلو ،ن وواذتنعوومن
ضقىنب ن ل ن ل ن وول"،نًهومتنهوٌنتملىلو ضن
تلعلمووووُنتملعامووو نةووو نتلعلمووووخلٕنيفناوووولن
تل قَخل،نتلَوٌم،نكذنلوَ نهنوخلان و نللعلو ن
ٍلفن ن ين ل نتلعلمخلٕ .ن
ًالنٍنىلإلووُنضننقووي نهوومينت خل ٍووثن
تلنىلٌٍوْنلصو ً هخلن ومنقوهنظبلوى،نةولنملووخلن
َوووخلنموومنمىلووخل ٙن لمَووْنملووي ّنضا و سوخلن
خووووكت نتيق،ووووخلننً لمووووىن ووووكنتلوووورتتلن
تلعلمُنتلعخلملُنلإلق،خلقَْ .ن
مبدآن أساسيان يف ضبط احلياة االجتناعية

ًض وووو و نضننض ووووووب،نةاػبووووووخلظ،نكرن
مىلوو ٖ نتروون نٍاعللووخلننةضووىل نتل،وولٌان
ًسلٌ ووىنًصووٌالًنةخلسبَووخلّنتال امخل َووْنكرن
م،ووأٌنمالو م،نًمىلو ٖ نتروون نٍاعللووخلنن
ةطيٍلووْنتسبصووٌربن لووٓنتسبلووخلٖقنتلعلمَووْن
تلاخلةاوووْ،نضموووخلنتملىلوو ضنت ًربنتلووومِنٍضوووىل ن
تل،ووووولٌا،ن َاماووووولنيفنت ٍوووووْنتللي قَوووووْن
"ًل و و نيفنتللصوووخلين َوووخلّ.ن".ن لوووٓنضالن
ق ووو و نموووومن"تللصووووخلي"نمعنووووٓنتلعلووووخل ن
مووووْن
تزبووووخلٖينتلوووومِنالنٍصوو و ن وووومن
ًسعلل،نةلنق و نمنوىنتسب،وخل نتللضوخلُٖن
تلمِنٍيننتملدخلل خل نتال امخل َْنمبٌتظٍمن
لمَْنبخلقٌقَْنسصنفنتملدخلل ْنذبةنضقٌتان
ما ْنممنطبخلل ْنكرن نحْنكرن نخلٍوْن

ماعووو و ّنت قوووووٌتانًتلووووو خل نحب،ووووو ن
خطٌ سووووخلن لوووٓنتنل َوووخلننتال امووووخل ُ،ن
ًٍرتسو ن لووٓنذلو نسو منضقووٌتانتلعلٌةووخل ن
لٓن  ،ن خل نتشبويًمن لوٓنبٌت و ن
تلنإ نتال امخل َوْ،ن وىلنسعخلبو نتملدخلل وْن
ةعلوووووخل نتزبنخلٍوووووْنًالنذبخلةوووو نتزبنخلٍوووووْن
حب،خل نتملدخلل ْنضًنتزبنحْ .ن
ًق وووو نمووومن"تللصوووخلي"نيفنصبوووخلربن
ت مووووووخلربنتي ت ٍووووووْنقإخلموووووخلًنما،ل،وووووىلًن
ما و خلًنموومنتلوويًت انتالقضووىلخلعَْنسشووا ن
ًسعإو نحب،و ن و ّنتملدخلل ووْنً إموووخل،ن
ةوووومتنٍوووي انتملدوووخللفنًتزبوووخلق نًتزبوووخلقُن
ًتجملووويمن نو و ن و و ً نملوووي ّ،نًٍ وووٌنن
ووكّنملوومنٍوويتً ينكر و نلنووٌحنضًن نخلٍووْنضًن
ي ووْنًةووومتنٍطمووٗمنتيق،ووخلننتمل،ووالَ ن
لووٓن لٌبووىنًم،ووالىللىنً َخلسووىن َوول ت ن
قشووووخلعىنيفنخ مووووْنًت ىلووووىنًصبامعووووى،ن
َنا لنتجملاملنةمل نك وخلنتقا وخلانًسا وا ن
ضمخلمىنةىللنتلال منًتسبَخلّنتل ي ْ .ن
كننهمتنمىل ضن خلمنًضةخلسنيفنمىلخل ٙن
منة ًقىنضنن
تلضىل نتال امخل ُ،نالن
سلووووٌمنجملاموووولن َووووخلّ،نًلوووومندبووو ن ًلووووْن
مال موووووووووْن لوووووووووٓنتخووووووووواىلفنتلووووووووونإ ن
نهمتنتملىل ضنتليتٖلن
تال امخل َْ،نكالنً
ملالموخلًنيفنضةو نقإخلموووخل،نًمطىللوخلًن لوٓن
ض يت ن عىلوخلن ًرخلنمتََل،ن و نما،خلًًنن
ضمخلموووىناعةووونخلننتملشو و ،نًهوووٌنملاووولمن
ًمطىلقنةل ناىلبنممنتسبلمنتلعوخل ربنيفن
تلشخل ان َثنٍ،عٓنتلنخلسن مٌ ن َوخلسو ن
تلٌَمَووْ،نًضةوويظنمووخلنٍإوووينهنووخلنيفنبٌت و ن
17
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تملوووويً نًتسبوووويين لووووٓنسطىلَووووقنتلنإووووخلمن
تملدخللفن خل،نًهٌنملاولمنيفنتلعمولن َوثن
ٍ ٌننتيقاخلمنتملنضىل ن خلملنبٌّنًسلو من
ًتظ هووخل نللشووع نًلل ًلووْن لووٓنتل،ووٌتٕ،ن
ًهٌنملالمنيفنتمل ةوْنًتملعوو نًتزبخلمعوْن
َووثنٍ ووٌننتلنإووخلمن خلموولن و نللعلو ،ن
ًت سلووووووخلٕنلل ووووووي،نًكغنووووووخلٕنللالخل وووووووْن
ًتجملامل .ن
ضموووخلنتملىلو و ضنتلاوووخلقُن ووووٌنتملاماووولنيفن
ت ٍْنتللي قَْنتلو ندبعولنتلعمولنتمللَوخلسن
تلٌ َ نللا خلضلنة نتلنخلسن ًرخلنت اىلخل ن
سب ،نًالنق ،نًالنقش نًالنتلا خل نكرن
ن نضًنلوٌننضًن و ل ن"كننضاويم ن
منتهللنضسلخلا "،نةومتنسا خلسفن ووٌ ن
النتلعخلمل نممنض يت نتجملاملنشب ماوىن
ًتال سلخلٕنةى .ن
مبدآن أساسيان لتطوير املعرفة العمنية

ضمخلنتملىلو ضنت ًربنتملاعلوقنةطيٍلوْنمومن
عوويقنتسبصووٌربن ل وٓننتسبلووخلٖقنتلعلمَووْ،ن
نوويتينيفنتلطيٍلووْنتلو نت امو هخلن ىلووخلسن
ةووومن يقوووخلسن(سوووٌيفنةووونْن974ينووووون883م)ن
َنمخلنض ت نضننٍاىلةن ملَخلًنمخلنسٌصلنكلَوىن
قإيٍووخلًنمووومنكم وووخلننعوووبتننتيق،وووخلننيفن
تزبووووٌنكذنمووووخلناَووووفن ،وووومىنمبٌ وو و ن
تللووٌتق نتل َلٍخلَٖووْنتلوو ندبعوولنتلطووخلٖين
ٍطووووب،ن ووووع ئندبيةووووْن لمَووووْنةن ،ووووىن
ًعىللوخلن لٓنق ،ىنةع نضنناَفن ،مىن
مبووووخلن علووووىناج،ووو نتلطووووخلٖي،نًتخاووووخل ن
م خلقوخلًنمعَنوخلًنلللَووخلمنةخللاجيةووْنتل يٍو ّ،ن
ن ووووخلربن
صووووع ن لووووٓنميس وووولنموووومنت
02

ًبمفنةن ،ىنكرنتزبٌنضمخلمنخلقنااب،ن
نجحووةنتلاجيةووْنةووعننتةوواطخلانتلاحلَووقن
م و ّنًعووخل نيفنتزبووٌنكرنم،ووخل ْنةعَ و ّ،ن
ووخلننضًربنكق،ووخلننٍطووبن ع وىلً،نةع و نضنن
اووووووخلننتلطووووووبتنن لموووو وخلًنموووووومنض ووووووىلمن
تيق،وووووخلقَْ،نسن،ووو و ن ٌلوووووىنت ةوووووخلعب،ن
ًربرتانتسب خلٍوخل ن ومنعوبتننتل،وحيّن
ًتل،وووخل يت ن لوووٓنم ن،وووْنضًنة،وووخلط،ن
،م،نةومل ،نتةومن يقوخلس،نةونْن لمَوْن
ووخلنضهمَاوووخلنتلىلخللإلووْنيفنتلال و منتلعلمووُ،ن
سلوو نهووُنةوونْنك وويتٕنتلاجووخل نتلعلمَووْن
لٓنتلون ،نضًنلوَ نهومتنق ،وىنهوٌنمونخلن
علووىنايةوواٌ يناٌلٌمىلووٌسنيفن لوولن
تالااشخل خل نتزبإليت َْ،نةع نةاْنبيًنن
ممندبيةْنتةومن يقوخلسونًالةو نضننقوماين
هنووووووخلنمإلووووووخلميت نت خووووووٌّنتملإلوووووويً ٍم،ن
ًت الووخل ه نةٌ ووٌ نض نيفنغووي نحبووين
تلإلموووووووووووخل نًضبوووووووووووخلًالسو نتلعلمَوووووووووووْن
تالةا شووووخل َْنتليتٖوو و ّنتلوو و ناووووخل ن
س ل ووو و ن َووووخلسو ،نًبوو و نتااشوو و ٌت،ن
عوو وىلً،نةعوو واننتزبوووول نيفنخضوو و نهوووومتن
تحملووووووَ نتليهَوووو و ،نًٍعالوووو و نتلووووووىلعان
تملادصصووووووو نيفن إليت َووووووووْنتللوووووووويًنن
تلٌةووطٓن"كننهوومينتلي لووْن مبووخلنةووخلهمةن
يفنتسبووثن لووٓنتلووي ىل نتملاووعخيّنتل و ن
بووخلمنةوووخلنتملىل ووٌننت ً ًةَووٌننيفنتحملووَ ن
ت علنطُ"،نًلل نةىللو ،نيفنهومتن ولن
ممنضهلنت قو ل نٍو ٓن"خشودخل "،نكذن
بووووخلمنمبإلووووخلميّننقخل حووووْنيفنهوووومتنتلىلحووووين
تحملووَ ن إلووخل ن َووىنم و ّنر و ن ووخل نةإلنووخلٖ ن
اووووىلبّ،ن"ًخووووبّناشوووووٌ ن نووو نضهوووولن
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ت ق ل "،نضمخلنتملىل ضنتلعلموُنتلاوخلقُن لو ن
ةووونىنتةووومن يقوووخلسنضٍضو وخلًن َنموووخلنصووونلن
رٌذ خلًن لَخلًنلل،مخلٕنةإٌتهيهوخلنتلطىلَعَوْن
تملدال ووْنموومنل و نًبمووينًظبووٌمنًلَوولن
ًقووووخل نًغَوووٌم،نً وووٌ نًةووويًقنًمطوووي،ن
ٌضلنةمل نةنْن لمَْنةخللإلْنت همَْنيفن
وووويحنتسبلووووخلٖقنتلعلمَووووْنًسليٍىلوووووخلنكرن
ت ذهووووخلن،نًهوووومتنمووووخلنقوووويتي،نتلَووووٌم،نيفن
ض ًت نتلاجخل نتملداكٍْنتملانٌ وْنتسوُنالن
س،اإلىن نوخلنم ةْنًالن خلمعْ .ن
وووولناوووخلنن ووومينتل،ووونمنًتملىلوووخل ٙن
تلعلمَووْنيفنسيترنووخلنتلعيةووُنتيةووىلمُنضرووين
يفنتل ووينتلعلمووُنت ً نًةووُنتلٌةووَ ،ن
تقاللنكرنت ً ًةوَ ن ومنعيٍوقنتلرتنوْن
تملنإمووْنًتل ي ٍووْنضًن وومنعيٍووقنتسصووخل ن
تلعلمووووووُنتملىلخل ووووووينحبضووووووخل سنخلنًسيترنووووووخلن
ًمعخلهووو قخلنتلعلمَووووْنيفنت قووو ل ،نتلووو ن
اووخلقٌتنٍيةوولٌننكلَوووخلنتلىلعاووخل نتملنإمووْ،ن
امووخلنس عوولنعبوومنتلَووٌم،نلىلغوورتتفنموومن
تلعلوووووٌمنًتلعوووووٌ ّنمبوووووخلنؼبصووووولٌنن لَوووووىن
لا ٍ،وووىنيفنميتاووووله نتلعلمَووووْنتلووو ن
اخلقووةنمىلا ٖووْن قوومتا،نًتي ووخل ّنمنووىنيفن
سلٌٍ نتمل وخلهَ نًسعةوَ نتملىلوخل ٙنتلعلمَوْن
ًكغنخلٕنتلمهمنًتلالخل ْو .ن
النض و و نٍ،ووواطَلنضننٍلوووي ،نًالنضنن
ٍن ُ،نذل نةطيٍقنتللطولنتلعلموُنتلىلوخل ن
ًكنناوووخلننهنوووخلانكنوووخلانةو و نتلىلوووخل ا ن
تلعلمووووَ نتملٌضووووٌ َ ن لووووٓنضننتلعووووي ن
اوووووخلقٌتنضةوووووخلسمّنلألً ًةوووووَ نيفناووووولن
ووووُٕ،نًكننضً ًةووووخلنتلعصووووٌ نتلٌةووووطٓن

ضخم ن منتلعوي ناولن وُٕنمومنتلعلوٌمن
ووخل ن
ًتل نووٌننًت ت نًتلصوونخل خل نًت
تل ل،وو و َْنًتلصووووٌ َْنً ت نتل،وووولٌا،ن
ً ًحنتل يًةَْ،نًت رتتمنتملويضّ،نًتسبو ن
تلعلَوووقنتلطوووخلهي..نك ،نرووو نعوووٌ نمووووخلن
ضخمسووىنًضضوووخل ةنكلَووىنًةنوووةن لووٓنذلوو ن
الوووووووووىن ضوووووووووخل سوخلنًس نٌلٌ َاووووووووووخلن
تملعخلصيس  .ن
أول من قرر حقائق التأثري العربي

لل ناوخلننت نخوٌتننضقو ٍ ن(يفن
تللوويننتلاووخلممن شووي)نضًربنموومنض ووخل نكرن
ت روووووينتلعيةوووووُنيفنتلالخل وووووْنتيةوووووىلخلقَْ،ن
خخلصووووْ،نًت ً ًةَووووْن خلمووووْ،نًل نوووووخلن
اخلقووةنك ووخل ّنةوويٍعْنبصووبّ،نًاووخلنن
معوومً تًنيفنذلو نكذنملنٍ وومنهنخللو نموومن
تمليت وولنكالن ووويسنتملدطٌعووخل نتلعيةَووْن
يفنم اىلووْنت ة و ٌ ٍخلرب،نتلوومِنًضووعىن
مَدخلَٖووولنتلإللٍووويِنتللىلنوووخلقُنت صووول،نيفن
صبل ٍمنةعنٌتن ن"تمل اىلْنت ة ٌ ةخللَْن
تلعيةَْنتيةىلخلقَْ"نًقشيينةنْن6773م .ن
لوو و نضلووووفنت نضقوو و ٍ نااخلةوو وخلًن
ةخليٍطخللَووووووْنةوووو و نةوووووون ن6789نً6798ن
ًمسووووخلين"ضصووووٌربنت ن خلمووووْنًسطٌ تسووووىن
ً خللاىنتليتهنْ"ن(ر نسي نكرنتيةىلخلقَْ)ن
ةخلة ن
estado

Origen, progreso y
octual de toda la literature

ضاوو و ن َووووى ن"ضننتل ضوووولنيفنبَووووخلمن
تل تةخل نتلطىلَْنيفنضً ًةخلنٍي لنكرنموخلن
ااىلىنتلعوي "نًضننبَوخلمنتلاوعلَفنتلعلموُن
01
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يفنضً ًةخلن(يفنتلط نًتليٍخلضَخل نًتلعلٌمن
تلطىلَعَوووْ)نمي عوووىنكرنتلعوووي ،نًذاوووين
تل ووووووابنموووووومنتلعلووووووٌمنتلوووو و ن ةوووووووخلن
ت ً ًةٌَنن لٓنت ةخلسمّنتلعي نًقللٌهوخلن
ووووونو نكرنضً ًةوووووخل،نمووووومنذلووو و ن لووووو ن
تلع ةخل نًتزبكنً ل نتسب،خل نًت بخلمن
تلعيةَوووْنًتل َمَوووخلٕنًتل لو و نًتي َوووخل ن
ًمىل ضنتلش ..نك  .ن
ضمووخلن وومنتلاووعربنتلعيةووُنيفنكةووىلخلقَخلن
خخلصووْن لو نض ووخل نهوومتنت نتلَ،ووٌ ُ،ن
تلمِن صلنممننخل ْنتلَ َ ٌ،نًعي ن
موووووومنكةووووووىلخلقَخل،نكرن لَلووووووْنيفنغخلٍووووووْن
ت همَْ،نًب نضرىلاوخلنتلىلحثنتلعلمُن َمخلن
ةعو و ،ناموووخلنضرىلوووةنغبهوووخلنمووومن لوووخلٖقن
تلاووعربنتلعيةووُنيفنضً ًةووخلنممووخلنض ووخل نكلَووىن
خٌتننضق ٍ ،نًهُنتالظ ًت َوْنتللإلٌٍوْن
يفنت قو و ل ،نًكبىلوووخلربنتلشوووىلخلننتيةوووىلخلنن
لووووٓنسعلوو و نتللإلووووْنتلعيةَووووْ،نسعللوو وخلًنةوووووخلن
ًتبانخل خلًنة ضلوخلنًس ٌبوخل .ن
ًيفنصبووخلربنتلشووعينبووي ن"نكننتلشووعين
تيةىلخلقُنكرخلنضقشعنضًربنميّنسللَ تًنلشعين
تلعي ..نًكننتخاىلطنتلنصخل ٔنًتمل،لم ن
اوووخلننمووومنتلطىلَعوووُنضننٍو و لنت ًربنكرن
سللَ و نت خوويٍم..نًكننصووٌ نهوومتنتلشووعين
تلعيةُنًبٌتلىلوىناخلقوةن يٍوْنةوعننسنالولن
كرنةيً ن،خلن منعيٍقنتلصىل نتملاىلخل لْن
ةوووو و نتل يق،ووووووَ نًتيةووووووىلخلننقصووووووخل ٔن
ًم،وولم نوووونًدبووٌتربنتلشووعيتٕنتملنشوو ٍمن
تملعووويً نةووووون"تلرتًةوووخل ً "ن نشوووعنتلشوووعين
تلكً نُ،ن لٓنضةخلسنممنتلشعينتلعيةُن
00

"ر نٍلي "نكننهمتنتلشعينتلكً ن،وُنكروخلن
ٍنا ،نكرنتلعي نضااينممخلنٍنا ،نكرن
تلٌَقخلننًتلىلس  .ن
ًٍ او و ن"كننبٌت و و نتلال َوووْنتلو و ن
تسىلعوووخلنتلشووعينتلشووعهنكةووىلخلقَخلناووخلننضًن
ةيً ن،ووووووخلنًضةووووووخللَ نصووووووَخلغْنتلشووووووعين
تسب و ٍثنًقإمووىنكرووخلنهووُنمووعخٌذّن وومن
تلعي ،نًٍص قنذل نخخلصْن لٓنتلشوعين
تلكً ن،وووُنتلووومِنضروووينةوو ً ينيفنتلشوووعين
تيٍطوووووخللُ"،نًذهووووو نكرن"كننمٌةوووووَلٓن
تلرتًةوخل ً نً تٕنتل ٌق،ووٌنتلعوخلملنيفنهوومتن
تل وووومن يةَووووْنالوووووخل،نًاوووومل نتللووووٌنن
تللصصُنتملعيًفنةخلل خلةلٌَن(تشبيت خل )ن
ًتسب خلٍووووووووخل نًتللصووووووووننسي وووووووولنيفن
منخل ٗوخلنكرنضصٌربن يةَْ .ن
ًضلووفنضٍض وخلًن"" ةووخلٖلنيفنتملٌةووَلٓن
تلعيةَوووْ"نضًضوو ن َووووخلنةعوووانهووومينت تٕن
ًعٌ هووخلنًاخلقووةنهوومينت تٕنتل و نبخل ووخلن
ةوووووخلنت نخووووٌتننضقووو ٍ نسعامووو ن لووووٓن
تالةووووواناخلمنًتسبووو و سنًتل وووو و نتلعمَوووووقن
للإوويًفنتلعلمَووْنًتلالخل َووْنتلو ناخلقووةن
ةخلٖ ّنيفنضً ًةخلنًة نتلعوي نيفنتلعصوٌ ن
تلٌةووطٓ،نًلوومنٍاَ،ووينلووىنتال امووخل ن لووٓن
ُٕنممن رخل نت ق ل َ،نكذنملنٍ منب ن
قشين ُٕنمنوخلن قمتا .ن
لووووٓنضقنووووخلنظبوووو ،نتلَووووٌم،نلوووو ٍنخلن
صَلْنمثَنْنممخلنقشينضبللخلًنممنتلرتتلن
تلعيةوووُنًتيةوووىلمُ،ن خلموووْنًت ق ل،وووُن
خخلصوووووووْ،نً تةوووووووخل ن لمَوووووووْنمٌرلوووووووْن
ًمادصصووووْنيفناوووولن ٌتقوو و نتملعي ووووْن
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ًسخل ؽبوخل،نضرىلةنةوخلنتمل،اشيبٌننً لموخلٕن
مادصصٌننمخلنبوي ينخوٌتننضقو ٍ نمومن
ٌتق نتلاعربنتلعيةُنتلعلموُنًتل ويِن
ًت ةُنًتل ىنًتال امخل ُنيفنتسبضخل ّن
ت ً ًةَْنةعخلمْنًتيةىلخلقَْنخبخلصوْنةولنكنن
تلىلحثنتلعلمُنتسب ٍثنبو ناشوفنمومن
لخلٖقنتلاعربنتلعيةُنهمتنضااينة وابن
ممخلنذه نكلَىنخٌتننضق ٍ  .ن
ن
أهه املصادر
6نوون مين وخلخٌ ِ ن" تٕنغيةَوْنيفنم،وخلٖلن
ووووويبَْ"،نتلطىلعوووووْنت ًر ن مشوووووقن
 .6993ن
تلطىلعْنتلاخلقَْ نةبً ن،6933نااخل نبوَ ن
ووو تً،ن َووووىنعخلٖ ووووْنموووومنضحبووووخللنغيةَووووْن
مرتنوووْ،نمووولنةعوووانتلاعلَلوووخل ،نسانوووخلًربن
بضووخلٍخلنكةووىلمَْن يةَووْ،نًمووخلنٍومنووخلنمنوووخلن
هٌنضننقشبنكرنحبثنتل خلسو نتل يق،وُن
ضق و ينةلووٌ نةعنووٌتن ن"ضبم و نً تق و ،ن تٕن
تمل،اشووويقنةخل ةوووٌَس"نًهوووٌن ووومنتلاوووعربن
تيةىلمُنيفنتل ٌمَ ٍخلنتي َوْ،نين07ن
ووووون73نًحبوووثنتل خلسو و نتل يق،وووُن وووخل ربن
ةٌمخلن ن"تلإللتلُنً ٍ خل "نين73نوون80ن
ةو ن َووىنضرووينت ًربنيفنتلاوخلقُنًلووٌالنحبووث ن
"ض.ن ٍاىنًل،مخلننةومنكةويتهَ ن وم ن"تلشويقن
يفنقإوووووووينتلإلوووووووي "نيفنقلووووو و نضةوووووووخللَ ن
م،اشوويبُنتل وويق ،نملووخلنذايسووىنهنووخلنةو ن
" تةخل نًضحبخللن يةَْ .ن
9نوونتل ااٌ نب،طنط نظ ٍوق نضبخلضويّن
ةعنوووٌتننتسبضوووخل ّنتلعيةَوووْنيفنصبلوووْن
"ت حبوووووخلل"ن ذت ن،6949نمن.6ن َووووووخلن

ٍثن خلملن ومنتلاوعربنتلعيةوُنيفن
تسبضخل ّنتلعيةَوْن خلموْ،نًٍعامو نيفن
ةَخلننذل ن لٓن ٌته نممنتللإلْ .ن
0نووووووونتلووو و ااٌ نلط وووووُن ىلووو و نتلىلووو و ٍل ن
"تلرتًةوخل ً نغيةوَىن يقنو ن،نتلىلَٗوْن
تيةوووووىلمَْنيفن َخلسوووووىنً وووووعيي".نيفن
صووحَ ْنتملعو و نتملصوويِنلل تةووخل ن
تيةىلمَْنيفنم ٍ ،نتجمللو نتلاوخلقُن
تلعو و ن6نووووون،9نين83نووووون،99نً َوووىن
ٍثنةويٍلن ومنتلاوعربنتلعيةوُنيفن
وووووووعينتيةوووووووىلخلننًتلرتًةوووووووخل ً نيفن
تلعصووٌ نتلٌةووطٓ،نرو نٍلووخل ننةعووان
ملطٌ ووووووووخل نغيةووووووووَىن يقنوووووو و ن
ةنإخلٖيهوووووخلنمووووومنتلشووو وعنينتلعيةوووووُ،ن
ًتمللوخلرب،ن لووٓنبصويي،نموو ن نن َووىن
ةَخلق وخلًنزبخلق و نموومنتلاووعربنتلعيةووُنيفن
همتنتلشخل ي،ن لٓنضننتلىلخل ثنٍشوبن
يفنخاووووخلمنحباووووىنكرن"...نكننت مووووينالن
ٍ،اللمنضننٍ ٌننتلَنىلٌانتلعيةُنهٌن
ً ينمصو نتلاوعربنةولنٍاعلوقنةاَوخل ن
ةوووويِنكرنةَٗوووووخل نتلرتًةوووووخل ً ،نكرن
خلقوووو نسَوووووخل ت نضخوووووئن"...ني،99ن
ًل ووووومنتلىلخل وووووثنملنٌٍضووووو نموووووخلن
تمللصوووووٌ نةوووووومتنتلاَوووووخل نًتلاَوووووخل ت ن
ت خوووئ،نًملنؼبووولنكرنميت عوووْنيفن
ذلوو ،ن لوووٓنخطووٌ ّنهووومتنتسب وو ن
ًضهمَووْنتلناووخلٖ نتلعلمَووْنًتلاخل ؽبَووْن
تل نسرتس ن لَى .ن
4نوووونةووخلعلنتسبصوويِ ن" تٕنًض خل ٍووثنيفن
تللإلْنًت "نةبً ن،6938ني39نوون
93نً683نوون.684نًلَ نبص نتمل لفن
يفنهمينتلصو حخل نكبخلموْنحبوثن ومن
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هوووومتنتملٌضووووٌانتلوو و بَقنًتلعمَووووق،ن
ًكرخلنهٌن ي نم َ نلىلعان ٌتق ن
تلاعربنتلعيةُنتلىلخلبَوْن اوٓنتلَوٌمنيفن
تللإلْنتيةىلخلقَْ .ن
3نوونضمح نضم ن"بصوْنت نيفنتلعوخلمل"،ن
تللووخلهيّن،6993نم،9نتلل ،و نت ًرب،ن
ي،47نك ووووووخل ّنةوووووويٍعْن ووووو تًنكرن
خلق نمومن ٌتقون نتلاوعربنتلعيةوُنيفن
تيةىلخلقَْ .ن
9نووووون وووىلربنمإووووي ن"موووعرينتلعوووي ن لوووٓن
تسبضوووووخل ّنت ً ًةَوووووْ"ن 6993ن"ضروووووين
تلعوووووي نيفنتسبضوووووخل ّنت ً ًةَوووووْ"،ن
،6997ن"تسبضخل ّنتيةىلمَْنضةوخلسن
تلالو و منتلعلموووُنتسبو و ٍث"،ن،6973ن
" ضووخل ّنتيةووىلمنًضريهووخلنيفنتلرتبووُن
تلعوووخلملُ"،نتللوووخلهيّ،ن.6974نيفنهووومتن
تل اوووووخل نت خووووونبننووووولنتمل لوووووفن
نخلصوووينتملوووٌت نًتملعلٌموووخل نتملدال وووْن
تلوو ن يضووووخلنيفنتل اوو نتل،وووخلةلْن
ًقلحوووخلنًضضووخلفنكلَوووخلنتل ووابن وومن
هووووومتنتملٌضوووووٌانتلووووومِن سن َوووووىن
صبووخلال نتلاووعربنتلعيةووُنيفنمَخل ٍنوووخلن
ت ةَْنًتلعلمَْنتملدال ْ .ن
7نوووووونتلوو و ااٌ ن مووووْن لووووُنت ًةووووُن
ًتلووو ااٌ ّنةاووووٌربنةووووعَ نتلعووووىلفن
"م وووي ت نكةووونىلخلقَْن يةَوووْنت صووول"ن
عىلوووولن لووووٓنق لووووْن خلمعووووْنةإلوو و ت ،ن
ةإل ت ،ن .6999ن
8نوونتلو ااٌ نخخللو نتلصوٌيف ن"سوعربنتللإلوْن
تلعيةَْنيفنتللإلْنتيةىلخلقَْ"،نيفنصبلْن
"تملعي وووْ"نتلعو و نتل،وووخلةل،ن مشوووق،ن
ضٍلٌربن .6999ن
9نوون ىلخلسنضبمٌ نتلعلخل ن"تلالخل ْنتلعيةَْن
02

ضةىلقنممنرلخل وْنتلٌَقوخلننًتلعوكٍ "،ن
ةل،وولْنتمل اىلووْنتلالخل َووْنتللووخلهيّ،ن
ة ًننسخل ٍذ ن"ضرينتلعي نيفنتسبضخل ّن
ت ً ًةَووووووووْ"،نتللووووووووخلهيّن،6990نيفن
تل اوووووخلة نهووووومٍمن وووووي نمماوووووخلظن
ملٌضٌ خل نمومْنممنمٌتضَلنتلاعربن
تلعيةُنيفنضً ًةخل،نٍعام نيفنمعإموىن
لووٓنمصووخل نضً ةَووْ،نًل نووىنقووخل تًن
مووخلنؼبَوولنكرنسلو نتملصووخل نةا صووَلن
ًتفٍنًضب  .ن
63نوونتلو ااٌ ن ىلو نتلويمحمنةو ًِ ن" ً ن
تلعي نيفنس ٌٍمنتل ينت ً ًةُ"ن
ةووبً ن6993نااوووخل نمووو ن وو تًنيفن
هوووومتنتملٌضووووٌانكذنٍانووووخلًربنةخللىلحووووثن
تمل،ووووا َانتمل،ووووخلٖلنت ةخلةووووَْنيفن
بضووخلٍخلنتلاووعربنتلعيةووُنيفنضً ًةووخلنيفن
طبالفنتجملخلال  .ن
66نووووونةللوو نغبىلوووْنموومنت ةوووخلسمّنتلعوووي ،ن
ًةا ووووويتفنمياووووولنسىلوووووخل ربنتللوووووَ ن
تلالخل َووووووْنيفنتزبموٌ ٍووووووْنتلعيةَووووووْن
تملاحوو ّنةخللاعوووخلًننمووولنتلٌَقَ،وو ٌ ن
"ضروووينتلعوووي نًتيةوووىلمنيفنتلنوضوووْن
ت ً ًةَووووْ"،نتللووووخلهيّن.6973نًهووووُن
صبمٌ ووْنضحبووخللنمادصصووْنحباووةن
يفنتلاووووعربنتلعيةووووُنًتيةووووىلمُنيفن
طبالووفنقووٌت ُنتملعي ووْنًموومنةَنوووخلن
تلشعينًتللصْنًتملٌةَلٓ،نةعةولٌ ن
لمُن ص نً بَق .ن
69نووووونتلوو ااٌ نتلطوووخلهينضمحوو نم وووُ ن
"ملحمْنتل َ،نضًربنملحموْنضق ل،وَْن
ااىلووووةنيفنتللإلووووْنتللشوووواخللَْ"،ن ت ن
تملعخل فنمبصي،ن.6973نًهُن تةوْن
مماووخلظّنًسينووْننَلووْن ًربنًضب و من
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ضرينممن روخل نت نتيةوىلخلقُ،نكالنضنن
مووخلنٍوونلننهوومتنتلعموولنتلعلمووُنتللووَ ن
هٌن منذايينتملصخل نًتمليت لنيفن
ت ٌتمش،نًمخلنٍومنخلنهنخلنهٌنتل صولن
تلاخللوووثن شوووينةعنوووٌتنن"سوووعربت نيفن
تمللحمْ"،نين909نوون .939ن
60نوون لُنعخلهينقٌ ن"المخل ن يةَْنيفن
تللإلْنتيةىلخلقَْ"،نتللخلهيّن .6976ن
64نووووونتلوو ااٌ نضبموووٌ نم وووُ ن" موو ّن
ةلمَْنًتسبَخلّن ل نل خللو ٍيًنن"نيفن
"سيتلنتيق،خلقَْ"،نةو ًننسوخل ٍذ،نين
679نووووون،963نيفنتلصو و حخل ن933نووووون
938نمٌضوٌان ومن "مصوخل "ن"تسبَووخلّن
ل "نًضصٌ خلنتلعيةَْنتحملاملْ .ن
63نووووونضةوووٌن وووخل س ن"مصوووطلحخل نض نىلَوووْن
ضصووولوخلن يةوووُ"،نيفنصبلوووْن"تلل،وووخلنن
تلعيةووووُ"نتجمللوووو نتلاخلةوووول،نتزبوووولٕن
ت ًرب،نتليةوووخلط،نذًنتللعو و ّنٍنوووخلٍي،ن
ذاووينيفنضبوولنموومنصو حا ن ووٌتلُن
رىلر و نالمووْن يق،ووَْنًض طووٓنمووخلن
و نضقووىنضصوولن يةووُن ووخل،نًهووٌنيفن
ذب ٍ ين ومتنت صولنٍوي نًؼبامولن
ضًنٍعام ن لٓنبوخلمٌسنال ًس،نًبو ن
لو ن لووٓنهوومتنتملٌضووٌانتل و ااٌ ن
معووويًفنتلوو ًتلَهنةووون نتلعنوووٌتن ن
"مصطلحخل نض نىلَْنضصولوخلن يةوُ"،ن
يفنصبلوووْن"تلل،وووخلننتلعيةوووُ"نتجمللووو ن
تلاخللوووووثن شوووووي،نتليةوووووخلط،ن،6979ن
ي90نضِنيفنص و حْنًت و ّن ل و ،ن
لووقن َوووخلن لووٓنالمووْنًت و ّنهووُن
Rodernنتل يق،ووَْ،نًتل و نةووىلقنضنن
بي نضةٌن وخل سنضقووخلنمومنتلعينةَوْن" ت ن

تل تةوووووووووْ"نًٍ ٍوووووووو ينتلوووووووو ااٌ ن .ن
تل ًتلَهنيفنضصولوخلنتلعيةوُنًل نوىن
ٍووئنضقوووخلنضبووي نكرنالموووْن" ض "ن
ً" ً "نًالنض ِنملخلذتنضعلوقنتالرنوخلنن
المْن"مصطلحخل "نً ٍاومخلن لوٓن
م ي ت نذت نضصلن يةُنضبامل .ن
69نوووونكلَووخلسنبنصوول ن"المووخل ن يةَووْنيفن
تلل،ووخلننتيةووىلخلقُن"يفنصبلووْ"نتلل،ووخلنن
تلعيةووووُ،نتجمللوو و نتسبووووخل ِن شووووي،ن
تزبووووولٕنت ًرب،نتليةوووووخلطن،6974نين
،689ن،939نًهٌن تةوْن َو ّن ومتن
تملٌضووٌانسناوووُنةلووخلمٌسنةووخلمل ي ت ن
تيةوووىلخلقَْنذت نت صووولنتلعيةوووُنًموووخلن
ٍلخلةلوووووخلنةخللعيةَووووْ،نموووومنين688نوووووون
،939نًٍىل و ًنضننتملوونو نتلوومِنتبا ووخلين
ضقووىن سن اووٓنتل لمووخل نتلو نبووي ن
تلىلووووووخل اٌننت ً ًةَووووووٌننًتيةووووووىلخلنن
ضق ،وووو نضقووووخلن يةَوووْنت صووول،نمنووومن
ظمووومنعٌٍووول،نًملنٍ ووومنلوووىنموووك ن
لوومل ،نيفنقإيقووخل،نر و نضقووىنملنٍشووين
كرن تةووْنةووخلةلْنضًنمعج و نكةووىلخلقُن
لألصووٌربنًتال ووالخلقنًهوومتنقلووننيفن
تل تةْ .ن
67نوووووون ىلوووو نتلعلٍووووولن ىلوووو نتهلل ن"معجوووو ن
ت صوووووووٌربنتلعيةَوووووووْنيفنتللإلوووووووخل "،ن
(تل لمووووووووخل نتلعيةَووووووووْنيفنتللإلووووووووْن
تل يق،وووووووَْ)،نيفنصبلوووووووْن"تلل،وووووووخلنن
تلعيةووووووُ"،نتجمللوووو و ن(،)66نتزبوووووولٕن
تلاخللوثنين998نوووون،999نًتةوواعي ن
يفنهوووووومتنتملعجوووو و نتمللووووووخل نن"اوووووولن
تمل وووي ت نتلوووٌت ّنيفنبوووخلمٌسنlittreن
م،ادلصووو وخلًنتل لموووووخل نتل يق،وووووَْن
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تمللاىلْ،نممنتلعيةَوْنًتلو نملنٍ،وىلقن
ضننض ووووبنكرنمصوووو هخل"،ن(تقإووووي ن
صبلْن"تلل،خلننتلعيةُ"نتجملل نتلاخللوثن
شووين6979ني،)07نًهنووخلنس موومن
ضهمَووْنهوومتنتلعموولنتلعلمووُ،نًٍعموولن
ت ةاخلذن ىل نتلعلٍولنةومن َو نتهللنيفن
موولنمشوووخلةىنلل لموووخل نتلعيةَوووْنيفن
تللإلْنتيق لَلٍْ .ن
68نوووووننوووَ نةَاوووخل نً ىلَوو نةووولٌم ن"ضروووين
تللإلوووْنتلعيةَوووْنيفنتيق لَلٍوووْ"،نيفن
صبلووووْن"تلل،ووووخلننتلعيةووووُ"،نتجمللوووو ن
تلاخللوووثن شوووين6979نين07نووووون،94ن
ًتمل ل وخلننمومن ووي نتملوجوينتمللووَم ن
يفنان و ت،نًملنٍىلَنووخلنتملصووخل نتل و ن
ت اموووو و تن لَوووووووخلنًالنمنوجومووووووخلنيفن
تةالصخلٕنت صٌرب.ن ن
69نوووووونضبموووو ن ىلوووو نتهللن نووووخلن ن"ت رووووخل ن
ت ق ل،وووووووَْنتلىلخلبَوووووووْنيفنتةوووووووىلخلقَخلن
ًتلكسإلوووووخلرب"،نًتللوووووخلهيّن،6999نين
446نوووون،440نذاووينهنووخلنعخلٖ ووْنموومن
تل لمخل نتيةىلخلقَْن يةَوْنت صول،ن
ًلوووَ نهوووٌنةىلحوووثنًالن تةوووْن ووومن
تملٌضٌانًللم لفنبخلٖموْنةنووون"تي وىلمن
تزبإليت َووووْنًتلاخل ؽبَووووْنت ق ل،ووووَْن
ةووخلللإلا نتيةووىلخلقَْنًتلعيةَووْ،نميسىلووْن
لٓن يًفنتملعجو "،نمطىلعوْنتملعوو ن
تملصووووويِنلل تةوووووخل نتيةوووووىلمَْ،ن
م ٍ ن،6979نًلَ،وةنهوُنحباوخلًنيفن
ت صٌربنتلعيةَْن مينت ىلم،نًكروخلن
هووُنةووي نموونإ ن ووخل،نةووٌتٕناخلقووةن
يةَْنت صٌربنضمنال .ن
ن
04

93نوونتل ااٌ نهىل نتلٌت نل ل ّ ن"مىلم ن
يةَووووووووووْنيفنةووووووووووٌتابنتلشووووووووووعين
تيق لَووووووولِ"،نيفنصبلوووووووْن" وووووووخلقن
يةَوووْ"،نتل،ووونْنتلاخللاوووْ،نتلعو و ن،9ن
سشووووووووويٍمنت ًربن،6977نين79نووووووووووون
،636نًهٌنحبثنمماخلظنٍاىلنٓنقإيٍْن
تلاوووووعربنتلعيةوووووُنيفنقشوووووٌٕنتلشوووووعين
ت ً ًةووُنًٍلدووننمبوووخل ّن"تلنإيٍووْن
تلعيةَْ"نً"تلنإيٍْنت ً ًةَْ"نيفنهمتن
تملٌضووٌا،نموولنقإووينقلوو ِنضصووَل،ن
ًتعووىلانًتةوولن لووٓنمعإ و نتملصووخل ن
ت ً ًةَووْنت ةخلةووَْن وومنتملٌضووٌا،ن
ًةخلللإلووووووخل نتيق لَلٍووووووْنًت ملخلقَووووووْن
ًتل يق،وووَْنًتيٍطخللَوووْنًتيةوووىلخلقَْ،ن
ضمووخلنتمليت وولنتلعيةَووْن لو نٍعووي ن ووخلن
امخلنٍنىلإلوُ،نًتاا وٓنمموخلنٍاطلىلوىن
مضمٌنن نوٌتننتلىلحوثنةخللصو حا ن
ت خبس ن ل  .ن
96نوووووونتلوو و ااٌ نقووووٌ ِنةووووٌ تن ن" ووووٌربن
(تلصلْنة نتلعيةَْنًت ملخلقَوْ)نضًهوخلمن
لإلٌٍوووْ،نيفنصبلوووْن"تملوووٌ "،نتجمللووو ن
تل،خل س،نتلع نت ًربن،6977نملوخلربن
مو نًغىنةخلملصخل  .ن
99نووووونتلو و ااٌ نضوووَخلٕنتلو و ٍمنمحوووٌ ِن ن
"تسبضوووووووووخل ّنتلعيةَوووووووووْنًت ةوووووووووخلٕن
تيق لَوول"،نيفنصبلووْن ووخلقن يةَووْ،ن
تل،ووووووونْنتلاخللاوووووووْ،نتلعوووووو ن،69ن ن
،6978نين94نوووووون.636نً َووووىنةَووووخلنن
طباصوووين و و تًنملىلمو و نمووومنتلاوووعربن
تلعيةُنتلالخليفنيفنكق لورتتنخخلصوْ،ن
ًضً ًةووووووخل،ن خلمووووووْ،نًتمللووووووخلربنغووووووىن
مبصخل ينضٍضخلً .ن

أدبيات مه حماة في القرن العشريه

(*)

أمحد سعيد هواش
أصدر املؤرخ الشاعر حممد عددنا يياداع عدد اً مدك اليف د

هذا العدا  ، 9102وهد أغلبهادا ختد
كاف  ،و

وسول

مدوةد «محدا » مدك نواييادا

عصورها ال ارخيي املعروفد  ،يهداً مةدو ووفداسق ملردسه رأسدو

مدخل ك اأو هذا:

«واآل أيد

رجال محا

أ أيددد لسدراس العددرا

السر العشروك»

هدذا اليف دداا

هد مددك

ويد أهدى املؤلف ك اأو هذا:
«إىل شدددايد السوميد د العرأيد د

األرمةاعي ،مع مد اجلمعي الالمركزو

أودددار  0201احملدددام عبد د

محا  ،ورئيس حترور جرودد

(نار العاص )»

مم م مم م ث
ثممممم اممممث مد ثسممممح
مم
ايطممثب لقدءممثض مدعمم ض ةممش ث ثمم
شث مً من م ين محثة وهم مد يخ سسن
مدم ب ا مد مميخ محم ر مد،ل اعم ا شممث
مدسةطث يثتا لم مدم ين ممثمم ا م
حييممشا ا م ع مد م ا وديممد مد ممث ورعا
ريم م م مم يم م عا م م مدءمممثر سم م مرا
ةم رمم .
يل اصثلثش مةم مد مث
وفي ممممث يةمممم ةمممم ىمممم ة مممم ي ةممممش
ل عممم ما واممم ملؤممم ا منودممم لمممثد ن م
مدؤثد :

مننأ بياتننلش خ حننتا رزننأ خ ن
1
جملة خإلنزلنتة يف محلة:

ننلر

إذ اممث « :ي م مد مميخ سسممن مد م ب
مدن ع
(0781م ) 0209ومس مً من ا
يف محثةا فءم عميف يف إهثلمد لمث مم ث
مد ةممم ومرممث مد عمملا ود ممل اهممم مممث
مممد
مييممم،ن ممممن النمممثض ديةمممد يف محمممثة
(*)

ارليثت من محثة يف مدء مد ينا ر م
مم ث ايطمممثبا من م م مت رم ل مممل دةط ث م م ومدن م م
ومدؤ بييفا رم .9102
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ثنم مثً مسمممؤنشمًا وشمممث مً مم م بمًا وهم م
ممث يء م مد ،ة م يف مم م  :مممن
ط ئممممميف مدن عممممم ممرليممم م يف ممم م ي ا
ومد مميخ سسممن مد م ب ممثف يف مدنص م
مدجممث مممن مدءم مدؤث مميف م ولم ميثت
مدء م مد م ينا الممث مد ص م مد ج ممث
مدميع لةممل ةيممد ما ممل ومد ءم ومنم
مممميف مدىةمممم وم ألمممط ثر ملنمممثض مد ممم ل
م مممن ممرلممثض
مد لم ا ممث رفمميف
ومد مض إىل مدؤص ع ومد ام يف ودمد
يث ممم مد ممممث ،مد ممممثد ا و ممممث مممممن م
مد يخ سسمن مدم ب ا مدميع مر شم ن
مث
دةؤ ر ةمش ممرمث منسمؤ ينا
يعم
ممث مفرممث ن مدؤش يم اثم
يف م ا مد م ث،ا ممث اب ممر مدسممةط
مد ج ث ي ا فش ت اع ث ث أل نا ف،ز
لد يف مدسذن ن  0211ا واامث ل م هث
يف ليؤد؛ ودء آب ن ٌ من دث ت محثة
مجل مد يخ امح مدصثل مديع اصم
صممشي (دسممث مد مم ) .و مم ةمم
م منمممثبع مدممميع اصممم صمممشي ( ممم
ممث اصمم مد مميخ سسمممن
مد ثصمم )ا
ةممم (مة سمممث ي ) مدم م ألم م ت
مدم م ب
مءث عد م دؤ ث ي ومدسيث مي مميف ة م
صمم ن امجممث مم مم يمم
مممن ا مم
مد،همم موعا وعيمممل صمم ا مد،همممث عا
ومد ممميخ امحمم مدصمممثل ولشهمممم ممممن
ارلممثض مد لي م  .وا م ع م ر مد مميخ سسممن
مد ب يف ةم (مة سمث ي ) لنءم م ثشم
دةسيث ممم مدي ليممم ا و ءممم لمممش م ثشممم
دةسيث م مد ج ث ي م ا يء م يف مءممث دممد:
48

«شر ى مة سث ي » :مث دةءم مد م ين
يسمممم م ء ملنممممممثض مديمممم م  ،ا يسممممممؤ وم
مدعم م ثض ذم م مدؤش يم م عمممث ةا و م م
من ي ومد ةم عث ة اخ ى؟»
وام هممثدم مد مميخ سسممن مدم ب يف
ةؤمد (مة سممث ي ) إيطثديمث ةممش ا ث ممث
مد س ي يف ط ملةس مدي ،ا إذ اث :
«إيطثديممث يممث ايؤ ممث مممم مدىثنم هممل
م د ينيك ك مدم مثض مد ،يم ..؟ همل
طمممث ،دمممك اؤمممل مدن م م ا مد ي م م ...؟ همممل
ة م ط م ملةس مدي م ،
سسممن د م يك ا
ثب وس ي ».
و ممممميم مدمممممن اشمممم ثن و ىمممممثئ يف
ارليمممممثت مد ممممميخ سسمممممن مدمممم ب ا وهمممم
مب ى ث ييةل ةي ث مدسذيف؛ وش ن مجمل
جم م ن يف مديممم ا إ ا مممد او ممميف افءمممثًا
ممث ت
وال م لم مً .وا جم عصم ي مً د
م
مث يءم منمو م
مدن سي مدجثئ ة
ث ايطثب :ونمث ألمث مب ينؤمد (محمثة)
ن ممث
س مثً وألممثات لممد ذ مثًا م ص م
ميثأل م ثً ل م ا عرثد ممت ةيممد مدؤيممث مت
من ث س دةؤش ومدؤء ؛ و ي ث م ب
مةاطثع واع ث م من منؤ،مؤث منؤشذ ين
مديين نثهم يف ش ن مجل ا دد:
آن ممممممممممن م ةممممممم م محمممممممممثة لممممممم م
مل اب ذم مممممم م مً ل ممممممممث إخمممممم م م
مل يمممم ،وما مم مثً ل ممممث مدءةممممل ممم م
هثئ ممممممم مثً يف ل

مممممممممث ومنيمممممممممث

بياتلش مأ محلة يف خ ق ن خ عح يأ

يم م  .. ..وهم م منم م

وم مممثرع

وهم لميت وسم ودسم ل مد مث
مممت في مممث

م م مً اهيمممل لءم م م

دة مممممممممثد مب ا ممممممم م ودسمممممممممث
ليؤثً.

ومدءصي ة ط ية ا إسم ى و

مو

ومأ خملوخضنت خ نض ضننال خ ب:نلو :نور
مأ خ بفلح خ وطين وخ نضلل خ زتلسن يف عنع
ادر خ ديأ خحللمد:
يءمممم مودمممم مدرؤممممث ،مد مممممث
ث ايطثب:

« ممثف لمم مدمم ين ممثممم شمممث
مد ثصمم لممث ممثم ( 0722مممم ) 0211ا
وه م سء م سثفة م لثمس م مخ ماسممث ا
ش م خ ممث م  ،مم م لث مد ممثنيؤث
مموىل ومدجث يممممم  .و ممممممء رودمممم م لمممم م
ج مممممممث ا وايمممممممث ممرمممممممم مد لممممم م
مد يصممممة ا وم ؤمم م م ،مد سمم م ةممممش
مث
ي مني م سؤ سؤش ما ض.
ش م ر م فةسممطثا ول ممت مدج م مت
مد لي من ثص ةا و ث آخم ممث شم ن
من اس مخ ايث رود مد س ة لمث م ي
ممت د مئ ممث مد ام ة
ومصم ا سيممح ام
ممل ي ».
و ممث مممن مدط ي م ا عمموث هممين
ممس م مخ ماسممث يف شرصممي مد ممث
ل مد ين ممثم ف م مد مث مىةمشا
ومدجثئ مننثألل يف يل مدم طن ومممم ا

وا م رس ذدك يف ش ن؛ ف م سة
مدر ممثا مدم ط ا يى م مد ممث ف سم
مد ل لث ؤء دد ن مد ودم مد ج ث يم ا
وعؤ ير منةمك فيصمل مةرمثً ةيمدا ويم ى
ا مةريممم فيصممممل ممم رة إىل ممرممممم
مد ل ا لل ممؤ مر مرم ل امي ةش
ل م ر مد ممث  ..ودرممن م ث مممث وا ممت
مممم ي ف يسمممم م سمممممؤ مد سمممم ا
ت اا م منيشين.
و ءط مدؤثز مد ل
لش ا اطيث همين ممء م مل عيمل من
ثظ ع مد ث ل مد ين ممثمم ا ف م
ي و دنث يف ش ن رمئمم مممنث إىل منةمك
مدممميع م طمم ى .ويؤذةمممش هممميم ممممنث يف
م ي عممث ة ويف ثممثض
ذ م ى م ممؤء
منةك فيصل عث ة اخ ىا من ذدك ا دد:
إ ممث ةممش مد م مل دمميف ل ي ممؤرم
ومدص

ن

ر

يف مد  ،م

ليمم مر يف مم  ...ومد ممث يف ا مم
وا مممت يمممث فيصمممل مدءطم م ين م ءم م ر
ونمممث رخةمممت مدءم م مت مد سمممي إىل
ي ث مد ث لم مدم ين ممثمم
يسممؤن ت ل مم ن م مممم وي مم مد مم
مدم ط ا وي يممل لثد م ل ا يءم صم ثً
ومس مً امث ا مت م سمؤ ا وام عسمنش
دد ا ين ش ن ويسمؤر مد م س ًث يف
مم م ممممن ط يمممم مدنممممثرع ممرلمممم
من
مممثةا لمممش ا م سمممؤ مد سمم بز
لثد ممممث ممثممم م يف مدسممممذن ديرممممؤم
42

خ عدي  - 782آذخر 4242 /

ص عد مد ط مديع اث :
دسممممت ا سممممش ..و مد،مممممث لنممممثا
يممممم ادءممممم م ةممممم ايممممم مً ثءممممممي
ام ممممممم م لممممممم م بت ارفممممممممميف شممممممم م مً
ممن ل م رع و سممت الر م مدطة م
شممممممممث

ممممممممن

مممممممم م وإلممممممممثض

اخممممممممث مدؤ يمممممم م ومدؤ مممممم م ي
وي ب مد ث ل مد ين ممثم يف
ا ءمممث ،سثرثم م م ؤم م مض ةمممش مىةمممس
خعممممم
مدنيممممثل شممممث مً ثممممثئ مً مم م
لءصثئ ن مد ه م ا ويم ب صم
من
سيمم مممن عمم خ النممثض مد م ل ومد امم
صمم ًث ومسمم مً دءؤممث منسممؤ مد سمم
محملؤمملا مى م مً ص م مد ط د م ومد م مض
من ذدك ا دد:
يف وملم م مد ثصم م لطمممث ي شمممم
ممل م  ،مممن م ةممش مدممي
ومدن ممممممثمش اممممممط عةممممم ى

و مممث ممممن ؤيذم م هممميم مدر مممثا
ومدنعمث مد طم د ا ال دم ض منسممؤ
مد سم ممن لةم ث مم يممل – م ي مممم
مممث مد مممث لم م
مممث  0211ا وام م
مد ين ممثم من مد مض مديين لن م يف
م دممممث مد مممم ل م مممم ومحمممممثة يف
م سؤ ممثدث مدر م شين مدمميين د م م ل ممين
مننث م م مد طنيم م مد ىي م م ا إذ امممث يف
ة:
اصي عد من
لةيمممممممممت ثممممممم م
يممممث رم ثيمم م

ليممممممم م و ذم
منممممي مديمم م لسممممث

ودممممت مصممممي ؤك مدرمم م ى

،امم م

وااة مممممت مممممن محمممممش مممم م وم آ
ةممممممش ومليممممممك ا ممممممثاٌ مط مممم م ة
ويف

ث يمممممممك اشممممم م ض وادسمممممممث

هممممميم مدمممممام ،ر ٌ لثدممممم

ؤممممم،ز

ممث

ع ممممل منممممد ةممممش ممديممممث ا سممممث

ممممممي

يممم ماممم ض هممم مدممم يث وبه ع مممث

يف منؤمممممث يس د ممم م ة ومدصيثصممم م

دنمممممممث ملؤ مممممممثز ودة مممممممثلث إ لمممممممث

خ دممممم يف مدءؤممممممث اخممممممت ألممممم م

و ؤؤم مود مدرؤث ،هيم مد شح
لء دممممد« :هممممل عرمم م هممممين مدرة ممممثت
ثفيم م ة صمممث شمممث مد ثصم م لم م
مد م ين ممثم م ل م م م و ا مل م صمم
ا او ا ج ةش وفثعد؟».

ممممات لث

ممممث فعممممل مد ءممممث

منيمممممممممممثرين شمممممممممممثه مت ةينمممممممممممث
لث ع مممث مننم م
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مممث مدؤ مصم م

بياتلش مأ محلة يف خ ق ن خ عح يأ

ومممممن م مألممممييف مدرؤممممث :،وديممممد
مد ث ورع من خ مدصشثف ممرلي :
يء مود مدرؤث ،منو م مد ث
ث ايطثب:
« فت وديد مد ث ورع ط ي مثً ا يمل
ممممث  0291ا و فؤممممد شممممث ًم ل مم م هث
نت ا ل م ًم يف ةم
لءةيلا ي
مدن م م ش مم يمم ممث  0299ا و ممث
ة مدن م ش يف مد ملط مدجءثفيم ا
مء
وهممممين مد ملطمم م همم م مدؤذ مممميف مدجءممممثيف
مد سي يف محثة آ يا وععمم هطمثً ممن
ارلثض من ينم وشم مئ ث امجمث لم مدم ين
ممثمم م وام م ع مد م م و م م مدم م محن
يمممممثفا و ممم م ر مدممممم ،يما و ج مممممث
شممءء منسمموو ممن مىةم ولشهممم مممن
دممممث مد ةممممم وممر ،ومداليممم ا و ممممث
وديممد مد ممث ورع ومسم مً مممن هممو ض مدمميين
عع م مد ملط مدجءثفي ».
وام ا م م وديممد مد ممث ورع إ م ثمثً
ف مممث ً يف إلنمممثض مىةم م شم م يثًا و مممث
ش ن وا ثً ةش م أل ث مثنث ه ث:
او ممممممث مديمممممم ،لممممممثن اة ومدممممممؤي
ؤ ميف من ينم ا
مب ثعن ثا وثث ي ث :ء
ؤ ممميف مممثفا شم م ي مدؤ سمممك
وهم م
لثمص ا ودد ثرمعد وعءثدي ن.
و ممممممث مممممممن مدط ي ممممم ا هممممممين
من مصمم ثت مدمم مشمممؤ ل ةي مممث ؤ ممميف
محثة مل ع دط ي مد مث مدءمثر ممن
ماثم ممم يري لم شوتا مدم لجمل
لء ممم ل ليممم يف و ممممط شممم ا ا فممم ما
مد ممث ينؤء م همميم مىؤ مميف ل م ض مممن

مدةط سينثً واد م من مد نم يف ا جم
ممسثيث .ومل يرن ش ث ن إ إص ا مث
فسم م ا وعءم م يم ممممث م م م زا ومجمممل هممميم
ؤ ممميف منسمممثومة
مدط م م ا مممجمممل عم م
ومد مد وممممث دم ن يف اصمي عد «إىل
مم ت او مم م ة
مد مممثمل ممفعمممل» مدم م
ةمممش صم م شثت ةم م مدنم م م شا وفي مممث
ي ل رة هيم مد ثمل منجثد ا يء :
مممممممممممي ع مد،ممممممممممممث لقل م مممممممممممد
يعممممم ض مد ءممممم
فؤ

و ةممممم مد نممممم

ممم م مدممممميئث ،خممم م

فمممممممم م خممممممممممثئ
ويسممم م ش ما يممممميف
فمممممممم م م مممممممم م م

مدن مممممثز

و م ؤمممممممم م و
مممممش ما يممممميف
و مافمممممممم م

بممممممممممث يسممممممم م ر لمممممممممد مد مممممممممثن
مممث مممثر يف صم م ث مامممثهة
و ث مممممت ةممم م مدنممم م م ش عءممم م
دة ث وديد مد ث ورع م ما د مدؤء ميم
ممممث س ىممممت
و مممما آ مان مممم م ةا
مىة اصثئ ن :مجل «ثم ة محمثةا ولم
من م اة مدةممؤث مل ع م رم يف ري م ممد منط م ع
(لممممث ولممممث مديمم م م ) ومجممممل اصممممي عد
(مم مض).
وهنث م ر ممن مد م مثت ممرليم
و رت يف ل مممممممت مدممممم م و يثت مدسممممم م ي
ومد ليم م ا ثم م م ع ممرلم م ومدجءثفم م
مد مممم م ي ا و ةمممم م دممممممي مد مممممملا
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ومد ممممممممث ا ومد مممممم م مضا ومدنمممممم م م شا
ومىثهمم م ما،مئ يمم م ؤممممل ل ممممث ممممن
مدط يممممممل مد ممممممث وديممممممد مد ممممممث ورعا
ودأل ؤثذ ودي ان ثب لثع لش اصش في ث.
و ن اصي عد «مم م مض» يءم مودم
ث ايطثب:
مدرؤث :،مد ث
«وإ م مذ م ي م ا م ات اصممي ة
وديد مد مث ورع مم م مض» ةمش صم شثت
ة مدن م شا فةم اع مىة من ي ع
سؤمممش س ىمممت مدءصمممي ةا فءم م دمممثض يف
مطة ث ا دد:
ا ممث ملممن س م
المثً و

ام مثً سريممت و
ممثض

مث دم يف مدم ه ا

اه ى ف ه ى مبث يف مدءةل من
فممق

هممت ف نممش مدرم ن إفنممثض

وفي ث يء مى مً مدؤ ثوت مدر ش
لث ط ءثت مىؤ يف:
م م ت امممس ةممش مد ممثفث ا م م
ممممث ع ؤيم م  ..ادمممثل م م

ممم ،ومنمممثض

امم م ععمم م لممممث
مممم يف مد مممي

وس نم م

لم م دمممأل
ومد

مممممن مممميل
ممممث شمممثاوم

ممممن يم م عجم م فيمممد

س من سنم يف ممفم محم مض

ث ايطثب
ويء مد ث
م ء ثً ةش هين مدءصي ة مدجثئ ة:
«دءم م مممث ش وديمممد ظةمممم ممام م لث
وممل مم ين ةمممش سمم مم مضا ويف شمم ن
ة ممء ميث ممم همميم مدىةممما وه م ميث ممم
ثوي  ..ث آثث هث يف مدن سا وا اشث
إدي مممث م م يل ج مممث يف ر م مممؤد مدءي م م
«آخممم شمممميثطث مد ممم »» واعممممش ةي ممممث
عي ثً لثدؤ صيل ومدؤشةيل.
و ؤؤم مود مدرؤث :،ارليثت من
محثة يف مدء مد ين هيم مد شح ن
مد ث مدط يل وديد مد ث ورع لء دد:
«إ ممد شممث ا ممط ع مل ع م دممد
محثة ىشمً ممن ا مل و مبمث دمن ع م دمد
ىممشمً مممن ل م ا إ ممد ممي مد ممث و م
ث يء ن سد:
م ى

وممم لمم ممما ي ممر فءةممت دممد

ا مممث لم م

م م م ى ومد م م م ذ،عم م

ملم مشؤريت ..ادث ،مد مي

ا مثض

و مممل

ممما لثد م م يمممومن لم م

مممميث ع فءممم ت يف مدةممم

دممم ع ث

ا يممم م اخممم م ى مممممث شمممممرل وم ض
ومن هنث ث صم ت مد مث مد ديمد
رمويثً رم يثً دج ة مد ء مض ةش مملنيثض:
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ول عةك منثذز من مد م ثت مد
ممم ممم ث
عنثو مممث منمممو م مد مممث
ايطمممثب يف ؤثلمممد( :ارليمممثت ممممن مدءمم
مد ين» ل مة لد مد شمي و ءم ن مد نمثض
وشث يؤد من ه .

الشعر المقاوم :سيف االنتصار
حممد مروان مراد
مل امة،ومللى مرييللى م ماللس ا ل ةلل،موس ا ،للى ا،رير اللى
حيمللت بريللا ق

وة،ل :ةَوَم :ان صب ش،خم،ا :وةوّم :درأ وعدّل وأزال االعوج،ج وةل،وم:

صدّ وجَ،ه ا،ةا،مى :االناري،ث من اموت وأة،م احلل ::أهرلره ...و لت

ت ددال ،ل يى حمللددن وهللي :امم،نريللى
ه ل ه امدللردات ملل ،ناتللد لا ق

وامواج رى ورفلُق اضولو .....و م ملى هلي ا،وُةدل رى ا،مرتلى ام الى
ع ى ا ،ل واهلوان....

إُٔاامفًدااطزٝفإُػاامُٞٚفًفظًااٞف دااطزٝف
اهظُوٍ،فٓٛفٗجٔٔمفا قمبى،ففحٚثٌامفٗعا ف
اهعَػفُفٗاهطُغٚمْفٗاجٔإفاهاطف،ُ،فٗىُاٖٟف
حاااا اىٓفادغاااااالهسازفاكاااا اسٓ٠فهاااااإفا باااااام١ف
ٗاهعِداااا٘اْ،فٗهػاااادفِٓاااامفىضززف هاااامضا ف
إُؿااااام،ٞٚ٢فقْفا قمًٗااا اٞلفًعٔااااا٘زٝفهاااااس٠ف
اهؿع٘بفًّفبساٙم فاهلامضٙذفٗحلمٙمأٔامف
ًسُٗاااٞفففقااادحمفإ:فثااا٘ضُٝفاهعهٚاااسف ااامَف
47قَ.فففإٙطمهٚااااام،فٗحاااااطبُفاهدفحاااا ف
اهدقااااطا١ف وااااٟفاقؾااااطا فاق اااامْف اااامَف
،4271فٗثااا٘ضُٝفاهه٘ضٙلااامْفَ4317فكمُااادف
وااااٟفًدمغااااسفاكلااااٍفففإُلواااا ا،ف
ٗاهث٘ضُٝفاهدطُػٞٚف واٟفا لوللٚأٞفا ػالهسٔٝف
ٗاهظوٍِفادجلٌم ٛففففطُػامف امَف4456ف
ٗاهثاااااا٘ضُٝفاهطٗغااااااٞٚف اااااامَف4644ف وااااااٟف

ادغاااالهسازفاهقٚكااااط،ٜفكواااأمفكمُاااادف
ٗجٔ اممفًااّفٗجاا٘زٖفا قمًٗااٞفاهؿااعهٞٚفنااسف
اهعه٘زٞٙفٗادغلغفي ...ف
كااصهمففااجْفغااتىَفاهلاامضٙذفحمف اىْف
بأحاااااااساؤفا قمًٗاااااااٞفاهؿاااااااعهٞٚفهوغاااااااعٗف
اقجاااِو،فٗاهاااحٚم ٔفاهؿاااع٘بٔفهوظداااطف
حبطٙلٔمفٗاغلقفهلم ...ف
هلااااّفًدااااطزٝلفا قمًٗااااٞفففااااامضٙذف
اهعطبفىكثاطُفغاط٘ مم،فٗىبٔاٟفًلمُاٞم،ف
فلأمنااااامفٓاااااٛفٗاحاااااسٝفًاااااّفجِٚاااااام ف
اهللااّ٘ٙفاقغمغااٛفهوعطباا،ٛفاػااطٜففف
ىٗضزإفخدقَفضٗحٍ،فُٗهَ،فٗجساٍْ،فٗ لعهَؼَف
فلاا اطٍفٙلاااا٘ٓلف ِااااسفىٗيفً٘اجٔااااٞفًاا ا ف
ادغاااالعف١فٗاهطغٚاااامْ،فٗحٌِٚاااامفاقاااا٘يف
طباا،ٛففأُاادفاعااةفاهعااعٝلفٗاهِهاىَفٗا َِعاٞلف
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آخاااط،فٓاااٍفىٗيُفًاااّفٙػفلؿاااعطُفًلااامًَّف
اقطا اطِفا ُحاااسقِفبااامه٘طّ،فٗهلاااصافًثواااا٘اف
ُهَ،فاقً،ٞفًٗؿعولٔمفا هَ١ٛف وٟفططٙقف
اقجٚمي،فٗ وٟفجهٔم ٔفاهسفمعِف ّفاكاقف
ٗاهلطاًااا،ٞفٗكااامُ٘اففطغااامَْفاهلوٌا أٞف
اكاااااااط...ٔٝفاوااااااا٘افىًمُلَٔااااااامفٗ ٌواااااااا٘اف
خممطلطٓم،فففظفَفاهػتْ٘فحِٚمم،فٗفف
ً٘كااا فاهؿاااأمزٝفىحٚمُااامم،فٗكااااٍفًااااّف
ؾاام طٍفعهااٟفذمهَاإفلِ اممفهولوٌااٞفاهاا ف
ىطوقلٔاااامفهلهاا اسٓزَفظٙاا افَفاههمطااااى،فٗاعاا اطَٜٓف
افااااا ا ا١ا ٔفاهطغٚااااااامِْ،فٗاوااااااأ َفثااااااا٘ضٝلف
اجلٌمِِٓ،فهلحٌىَفاهغعاٝلف وٟفاهطحٚى ..ف
هقاااسفاقا اسَٖفاهؿاااعطاُ١فا قااامًْٗ٘فإ ف
ًَقكؤٞفاجلافزٔ،فٗٓاٍفًنًِاْ٘فبمهؿأمزٔٝف
ٗبمهلهااحٔٞٚفجػاااطامفهوحطٙااٞفٗادُلكااامض،فف
قُٕ:

ٗاهطج٘هاااا اٞلفٗا ااااااطٗٝ١ل،..فٗض اااااامففمعاااااادف
ًسُٗٓم ُفا قمًٗاٞفففىزبفاهعاطبفًامفهاس٠ف
اهؿع٘بٔفًّفً٘اعفٔفاهلكسٜفٗا ٘اجٔا،ٞف
ٗغاط٘ضُفٓاصافاكااسٙتفًلل٘باٞفففبطاامحِف
شٜفعاامضَفٗاهقمزغاا،ٔٞٚفففاهًِاا٘نٔفٗحطا َف
ٗ ا ا ِفجااامه٘ ،فٗ واااٟفغاااد٘حِفاقٗضاؽ،ف
ٗ ِااااسفىغاااا٘اضفاهقااااسؽ،فٗ وااااٟفضٗابااااٛف
ًٚػوَْ٘فٗؾ٘اط٤فب٘ضغعٚس،فٗففاجل٘دْف
ٗجِااا٘بفههِااامْ،فٗىخاااِامفففبٚااامضا ف اااعٝف
ٗؾااا٘اض ٔمٔ،فٗعاااسفقاااالفا قمًٗاااٞفزضٗؽَف
ا ٘اجٔااٞفا ؿ اطٓفٞفبعهاامضٝفٗاحااس:ٝفالااْ٘ف
ىٗدمفالْ٘...فالْ٘فإُػمُممفحاطامفففٗطاّف
حط،فىٗدفالْ٘..فالْ٘ف طبٚممفغاٚسامففف
ىضضفحطٝفىٗفدفالْ٘ ...ف
ٗاغااسٗفا قمًٗ اُٞفبٔااصافا عِاا:ٟفخاا لف
اهسفمعِفاقٗيِف ّفاه٘ج٘ز،فٗخِاسقَفاههقامٔ١ف
ا ؿااا ٓط ٔفففغاااسٓٔٝفاهؿااااٌ٘رفٗاهلطاًااااٞف
دفميلطٛفاجملسَفًّفملفٙطك ٔفاقطاطاف
ا ُػمُ...ٞٚفٗهّ٣فكمُادفىغاوحُٞفا قمًٗأٞف " ف
ٗدِٙااااميُفاهعُااااففًَااااّفعااااسَٓفاكااااصضاف
ف
ًلِ٘ اااٞمفٗفلمكاااٞم،فٗىغاااامهُ ٚفا ٘اجٔااااٞف
كثِٝمفٗىهٌٞٚم،فٙلقّٔفاغلدسأًَمفاهطجميُف ًٗاافااّفىضازفاهعُاااافف داااا٘امفبااااففاعاااا ٕف
ففغاامحم فاهقلاامي،ففااجْفا ٔع ٓهااطفاقفكا َف
عهٟفٗملفٙقِ،فًّفإزضاكٔمفٗططا"
ف
بٚمُ امم،فٗاقؾااسَفىثااطامفٗخواا٘زامفٓاا٘فاهؿااعطُف
«اكو »ٛف
اهعطبا...ٛفقْف ٔعااطاعفاهػا ٘ٚفًافمفٙوهاتُفىْف
ٗىُٕ:فدٙػوٍفاهؿط ُفاهطفُ ٚفًّفاقش ٠ف
ٔٙسىل،فٗاُغٌسَ،فٗ همضَفا عمضنفًمفٙوهتفىْف
ٙلهٓااسزَفِٗٙتوااا،ٛفهلهقااٟفاهلوٌااُٞفاكاااطُٝف
حلاااااٟفٙاااااطاقَف واااااٟفج٘اُهااااإفاهاااااس َُ"ف
ف
مه،ٞٚفحطٞٙمفًػُِ٘ٞم،فٗغٚدممفًُؿط ممففف
«ا لِو»ف ف
عههم فاقحطاض ....ف
اهؿااااااااعطا١فحبلااااااااٍفإحػمغٔاااااااأٍف ٗإشافملفٙلااااااااااّفًااااااااااّفا اااااااااا٘ ٔفبااااااااااسف ف
اهدطااطِٜفًااّفجمُ ا ،فٗاًاالفكٍٔٔفعااسضٝلف فٌاااااااااّفاهعتااااااا اعِفىْف ااااااااا٘ َفجهمُااااااااام"ف ف
اهلعاااهِِفادُػااامُٛفاهؿااادم ٔفًاااّفجمُا ا ف
ف«ا لِو»ففف ف
ف

ف

ف

ف

ف

ف

ف
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ٗٙقهاااٛفاهلاااطٍٙفًاااسافعممف اااّف ٔطنا إف ف ٗاهعاااسٗاْ،فباااىفقااام ٘افضؤآاااٍفحموواا ا ف
ٗمياااااااا٘ ُف ااااااااّفىؾااااااااهمهٕفاههااااااااط مَ"ف ف ًٗػلؿااطع فآفاامقَفا ػاالقهى،فٗىكااسٗاف
« سُمْفًطزَ»ف ف وٟفحلٌٞٚفادُلكمض .ف
ا٘ظ اادفًٔ ٌٓاام فاهؿااعطأ١ف وااٟف ااسٝف
فٗميهٛفا قمَٗفإ فاهؿٔمزٝفًطٓحهممف
حممٗضَ،ففلكسٗا:فهولِهٚإفإ فخمططام ٔف
بم ٘ فبأُدٞفٗكربٙم :١ف
اهعااسٗاْ،فٗا ُاااصاضِفبم دااامططفا سعااا،ٞف
غاااااااااأاىُفضٗحاااااااااٛف واااااااااٟفضاحااااااااا ف ف
ٗإٙقاااااامظٔفاهاااااا٘ ٛفبٔاااا امففٗاااااااطنٔفاهغدواااا أٞف
ٗىًهااااااااٛفبٔاااااااامفففًٔاااااااامٜٗفاهااااااااطز٠ف ف
ٗادغ خمٗ...١كمْفشهمفٓ٘فاهلٍُّفاقٗي :ف
ف« هسفاهطحٍٚفحمٌ٘ز» ف
ٔٙلاففاهؿاام طفاجلامٓوٛف«هلقااُ ٚفباُّف
فجًااااااااااامفحٚااااااااااامٝفاَػاااااااااااطٗفاهكاااااااااااسٙقَف ف
ٗإًٓاااااااااااامفلاااااااااااام ْفُٙغاااااااااااا ٚفاهعاااااااااا اسٔاف ف ٙعٌطٍفا ٙمز»ٜفبقًٕ٘ :ف
« وٛفحمٌ٘زفطٕ» ف ًااااااااامهٛفىضاكاااااااااٍفُٚمًااااااا اممفففبُول ِِٔٔٚااااااا إٞف ف
غااااأطفاهؿااااام طفاهؿااااأٚسفف«ٓمؾاااااٍف ٗعاااسفاا ا َط َِْٗفؾااأمبَفاكاااطبفعاااسفغاااطعمف ف
ف

ف

ف

ف

اهطفاااام »ٛفهٚوااااٞفا ساًاااإ،فففظُعاُلاااإ،ف فمؾااااد٘اف وٚوااااٛفبااااطىٍٜفًااااِلٍُفحػاا اٍّف ف
ٗجػٓسفففؾعطٖفِٗعدٞلفاهععٓفٗاهلربٙم :١ف ُٙهاااااحٛففااااانازٜفهااااإفضٓٙااااامْفعاااااسفَُقلعااااامف ف
ف

ٓاااصافحاااسٙتُفاهاااِدؼِفحااا فاؿااافٓف اااّف ف اُشكااا٘افاهعٚاااْ٘فٗضا١ففاهػٖاااطحِفٗاح غااا٘فا ف
بؿاااااااااااط ٓٙفٗ ااااااااااا٘ضُفبعاااااااااااسفثاااااااااااا٘اْف ف حلااااٟفاُااااط٠فاقٚاااىُفًااااّفاعااااسأ٢مفضُجُعاااام ف
ف

ف

ٗاقاااااااااا٘يفهاااااااااا:ٛفإْفاكٚاااااااااامٝلفهلغمٙاااااااا اف ٞف هقااااسفبااااصهدُفهلااااٍفُُكااااحٛفبااااففزَخَاا اىٍف ف
ىمساااااااااٟفًاااااااااّفاهلكااااااااادٚقفهوطغٚااااااااامْف ف فمغااااالٚقظ٘افإْٖفخااا اَِفاهعوااا اٍِفًااااامفَُدعااا امف ف
ىٓاااااااا٘٠فاكٚاااااااامٝلفكطمياااااا اٞم،فدفعٚاااااا اسَف ف عً٘ااا٘افعٚمًاااممف واااٟفىًؿاااام ٔفىضجولاااٍف ف
دفإضٓاااااااامبَفدفاغاااااااالددم َفبم ُػاااااااامْف ف ثااٍفافع اا٘ا،فعااسفِٙااميفاقً اَّفًااّففعِ اامف"ف ف
ف

ف

ف

ف

هاااااااا٘فملفىكااااااااّفففثاااااااا٘ضاٛفًُلطوهاااااا ا مف ف
ٗىز٠فاهااااااااسٗضَفُدػَاااااااإفؾااااااااعطاؤُمف
ااااااا اَِفاههاااااااااٚمٔ١فقًااااااا ا فهلدااااااااامُٛفف ف ا عمقطْٗففٔلففابطآٍٚفاهٚمظج:ٛف ف
فااااجشافغااااقطدُفغااااقطدُفىاااااىف ٔعٓااا اٛف ف اِهٔٓاااااااا٘افٗاغاااااااالدٚق٘افىٔٙاااااااامفاهعااااااااطبُف ف
ٙغواااااااااااٛفزَُفاقحاااااااااااطاضِفففؾٔاااااااااااطٙمُ"ٛف ف فقسفطٌٟفاقلط ُفحلٟف مقادٔفاهطُكلا ُ..ف ف
ف

ف

ف

اُطوااااقفاهؿااااعطا١فففًاااا٘اعٔدٍٔفًااااّف اهللفىكااااا اربُفًااااااامفٓاااااااصافا ِااااااامَففقااااا ا فس ف
إحػمؽفُهٚى،فٗضؤٕٞٙفقمزعٕٞفهكحاساو،ف ؾاااالمكٍُفا ٔاااسُفٗاؾاااالمعللٍُفاهلُاااطَب ف
ٗملفٙقداا٘اف ِااأ٠ف ااّفخمططاام فاهل ا ًطف
ف
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ىهدااااالٍُفاهلاااااَْ٘فحلاااااٟفقااااامضف ِااااااسكٍُف ف أااااااااْ٘ف وِٚاااااااامفففا عاااااااامهٛفُد٘غُااااااااِمف ف
طهعا اممفٗبعاااُ،فطهااامعِفاهعُاااطبٔفًللػااا ف ف ًَٗااااّفشمطاا ا ٔفاكػااااِمَ١فملفٙغوُاااإفا ٔاا اطف ف
ف

ف

فؿااااااٌطٗافٗأُهاااااا٘افهكًااااااطفٗابلاااااسٔضٗا ف ى ااا اعٗفباااااةفاهاااااسُٚمفٗى واااااٟفشٜٗفاهعااا افف ف
ًٔااّفزٓااطكٍففطق اٞمفن آِدفبٔاامفاكٔق ا ف ف ٗىكااااطَُفًَااااّففاااا٘قفاهاا ا ابفٗدففداا اطُف"ف ف
ف

دفاهلغااااااا٘افبااااااام ِٟففااااااا٘ظامفقُدػااااااال فٍ ف
دفٙكااسُقُفاهدااا٘ظُفًااامملفٙكااسُقُفاهطلولاا ف" ف
ف

ف

«ىب٘ففطاؽفاكٌساُ»ٛف ف
ػاإف وااٟفؾاادٞف
ٗٙللااطضفاهللاام ُفُد ُ
"اهؿطٙففاهطن :"ٛف
"ٗذماااااّفى ااا اعُفاهِااااامؽِفؾاااااطعممفًٗغطبااا ا مف ف
ٗىكااااطَُفىبكااااامضٍف واااااٟفاقضضفاَطاااا ُط ف ف

ٗضزٓزفاهللااام َفشااااإفاهلاااثِْٗفًاااّف
ؾعطا١فاهعطب :ف
"مسم اااااااممفباااااااةفاهعَاااااااطَبٔفاقكاااااااطً ف ف
ىباااااااااامٝلفاهلاااااااااا٘اُ،ٛفااااااااااامٝلفاهااااااااااصًٍف ف بِاااا٘فكاا اىاففٚاااامضِفاهٚااااسِّٙفًااااّفاهِااااس ٠ف
إشافجااااااامزفىهغاااااااٟفًااااااامفٙقااااااا٘يُفا ُعِٔٓاااااافف ف
ىفٚقااااااااا٘اففٌاااااااااّفُااااااااامََف اااااااااّفحقاااااااا إٔف ف
َااااااااااااااااطاُٖفاقش٠فٗهلاااااااااااااااا٘اُٖفاهقلاااااااااااااا ا َسَف ف هِاااااامفاجلهٔاااااام ُفا ػاااااالِِا ُفففاهعاااا افف ف
إشافاهلااااااااااأَفاقعاااااااااا٘اَُف ُشدمفٗى ااااااااااسف٘ا"ف ف
ٗعااااااااااىِفهااااااااااهةفاهعُااااااااااطِبٔفداٚأغاااااااااا٘اف ف
ٗاػااااط فعكاااام٢سُفاهعااااطبٔفبجؾااااعمعف
فاااااااااجْٖفاقطااااااااا٘بَفغااااااا الُحٛٚفاهلٌٔاااااااااٍف ف
اهععٝفٗا بم١فففع٘يفؾم طٍٓ :ف
ٗإْٓفاقطاااااااااااا٘بَفًَحاااااااااااامُّفاهطجااااااااااااميِف ف
ٗذمااااااااااّفىُاااااااااامؽفدفُاااااااااصايفقاااااااااام٢فٕ ف
ٗإْٖفاهطٙاااااااااااااااامحَفاااااااااااااااااثُِفاههٖااااااااااااااااطَف ف
وِٚااااااامفٗدفُطناااااااٟفبكَااااا اِ٘هٔٞفحااااااام٢فٔف ف
ٗإْفا قُاااااااااامََف وااااااااااٟفاههااااااااااٍٚف اااااااااامضْف ف
ًَوللِااااااامفا عااااااامهٛفبااااااامهع٘اهٛففتمضُُااااا امف ف
ٗدف ُٙغِػَااااااااااااا اىُفاهعااااااااااااااامضُفإدفبٔاااااااااااااااسَ..ف ف
عٙااااعْفًٗااااّفُلدااااىِفباااإف ااااُِفخاااام٢فف ف
ٗكمُاادفًٌٔ اُٞفاهؿااعطِفا قاامَِٗفبعااسف ٗضِثِاااااامف ااااااّفالباااااام١ف ِااااااسَفاخ أًٔاااااامف ف
اهس ٘ٔٝفهوٚقظ،ٞفاهلصكَِف تسٔفاجلسٗزٔف قاااادمَ ٢فاُغااااةف ااااّفضغااااَِ٘فاهكااااحم٢ف" ف
ٗالبااام،١فًٗمنااأٍٔٚفا هااا١ٛفبم فلااامضَِف
ف«ىب٘فاهددطفاههػ » ف
ٗا ثط،فًٗمفطُهعدف وٕٚفُدؼُفاهعطبِٛفًّف
ٗ.ختلميفاهِدؼفاقبٞٚفففٓلمفٔم :ف
عٍَٔٚفاهعٔعٝفٗاقُدا،ٞفٗاجلاطىٝفٗا عاساَ...،ف
ٗعسفًثٓىفىب٘ففطاؽفاكٌساُٛفحبقفهلػمُْف ُٙعٓٔٚطُااااااااااامفىُااااااااااامفعوٚاااااااااااىف سٙاااااااااااسُم...ف ف
فقوااااااااادفهلااااااااام:ففإْفاهلاااااااااطاََفعوٚااااااااااىف ف
اقًٞفٗعوهَٔمفاهِمب،فٗٓ٘فٔٙلف:ف ف
"ٗذمااااااا اُّفىُااااااااامؽفدفا٘غٓااااااا ا فبِِٚااااااا امف ف ٙقااااااااطبٓفحاااااا ا ٗفا اااااااا٘ ٔفآجمهلِاااااااامفهِاااااا امف ف
هِاااااامفاهكااااااسضُفزْٗفاهعاااااامهلٌ فىٗفاهقاااا اربف ف ٗالطُٓاااااااااااا إُفآجاااااااااااااامهٍُٔففٚطاااااااااااااا٘يف ف
ف

ف

ف

ف

ف

ف

ف

ف

ف

ف

ف

ف

ف
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ًٗاااااامفًاااااام فًِاااااامفغاااا آٚسْفحلااااافَفىُداااا إف ف ًعِااااااٟفٗاحاااااااس:فاههقااااااامُ١فىٗفادُاااااااسثمض،ف
ٗدطُااااا اىٖفًِااااااامفحٚاااااااتفكااااااامْفعلٚااااا اىف ف ٗهوؿاااااطفم١فخٚااااامضْفٗاحاااااس:فاهعِدااااا٘اُْفىٗف
ٗىغااااااٚمفُِمفففكااااااىِف اااااااطبٕفًٗؿااااااطِقٍف ف اهلااا٘اْ،فًٗااامفكااامْفخٚااامضُفاهؿاااطفم١فإدف
اجلهٔٞلفاهؿٌٓم .١ف
بٔااااااامفًاااااااّفعٔاااااااطاعفاهاااااااساض ففوااااااا٘يُ"ف ف
ًَااااااااّفُٔٙااااااااّفٙػاااااا أُىفٔاهلاااااااا٘اُْف وٚاااااا إف ف
«فاهػٌَ٘١ي» ف ًاااااااااااااامفجلااااااااااااااطحٍف ٚااااااااااااادفإٙاااااااااااااافَُ ف
ٙهقااٟفاهؿاام طفاهعطبااٛفهلاامٝف عٙااع،ٝف
«ا لِو» ف
اكسحفبِؿٚسفاهؿٌ٘رففِزز :ف
إمناااااااامفاهعااااااااٚـُفىْفالااااااااْ٘فجط٣ٙاااااااا مف ف
ىُااااااااامفاباااااااااّفاهػااااااااامبق فإ فا عااااااااامهٛف ف
هػااا ادَفاطناااااٟفاكٚااااامٝلف ٌاااااطامفشهاااااٚفمف ف
إشافاقًااااااا اسُفاههعٚااااااا اسُفثِاااااااااٟفاههٔطااااااااامَ١ف ف
« هسفاهطاّفؾلط »ٜف
منااااااااامُٛفًاااااااااّفىبااااااااامٝفاههاااااااااٍٚفُااااااااامٍَ ف
ٗإشافملفٙلااااااااااّفًااااااااااّفا اااااااااا٘ فباااااااااسْ ف
ىفاااااااااامضَف واااااااا اٖٛفاواااااااااامفاهلربٙاااااااااامَ١ف ف
فٌٔاااااااااّفاهعتاااااااااعِفىْف ااااااااا٘ َفجهمُاااااااااامف ف
ٗذماااااااااااّفاهِااااااااااامظهْ٘فبلاااااااااااىفثغااااااااا اطٍف ف
«ا لِو» ف
ُطٙااااااااا اقُف واااااااااااٟفج٘اُهااااااااا إٔفاهاااااااااااسًمَ١ف ف
ًٗاااااّفدفٙااا اصُزِف اااااّفح٘نااا إٔفبػااااافحٕٔٔف ف
ٗذماااااااااّفاهفبػاااااااااَْ٘فهلاااااااااىف ااااااا اسٕف ف ُٔٙاااا ا ٖسَِفًٗااااااّفدفٙظواااا اٍِفاهِاااااامؽَفُٙظواااا اٍِف ف
إشافؾاااااااااااااااِ٣مفازضٓا ااااااااااااا اممفٗاضااااااااااااااااساّ١ف ف
«ظِٓ» ف
فدفٙللدٛفاهؿم طفا قامَٗفبمهلِهٚإف ناااااا اىٖفًااااااااّفٙهلغااااااااٛفاكٚاااااااامٝففباااااا اصُيٍٓ ف
إ فحااااميفاهعااااطبفاقهااااٍٚفٗاهل٘ ٚااااٞف اااامف فؿَااااااااااااطفًااااااااااااّفا ٌاااااااااااام فاقِاااااااااااا٘عُف ف
سماا ٚفبمقًااٞفًااّفخماامطط،فٗدففٙل٘عاافف
ف«اهؿطٙففاهطن »ٛف
ِااااسفحااااسفاهلااااصكِف منااااٛفاجلااااسٗزف
ًٗاا ا ثطٍٓ،فاقمهااااسٝفبااااىفاهااااسىفًٌٔلُاا إُف ًاااااااا٘ ُفاهدلااااااااٟففف ااااااااعٕٝفخاااااا اِْفهاااااا إف ف
اهثمهثااااا،ٞفٗٓاااااٛفاشكااااامُ١فاكٌمغاااااٞففف ًاااااّفىْفٙهٚااا ادَفىغااا اَِفطاااااط ٕفىكحااا اىِف ف
اهِدااا٘ؽ،فٗإهلااامبُفاهلٌا اٍِ،فحماااصضامفًاااّف دفاػااااااااااقٔةفًاااااااااامَ١فاكٚاااااااااامٝفبصهااااااااااإٞف ف
ادغااااااااااللمُٞفهكحاااااااااافَ،فٗاهلعوااااااااااىف بااااىففمغااااقِٔٛفباااامهععِفكااااأؽَفاكِظااااىف ف
بمقًمُ...ٛقْفاهلس َفاهِهٚىَف عٙعُفا ِمي،ف ًااااااااااامُ١فاكٚااااااااااامٔٝفبصهاااااااااا إٞفكتٔاااااااااااٍٍِف ف
ًٗطو َفادُلكامضفضٓاُُّٚفبمجلٔامزفٗاههاصيِف ٗجٔاااااااااٍِْفبااااااااامهععِفىؾاااااااااط ُفًِاااااااااعيِف"ف ف
ٗاهلهااح،ٞٚفٗ اؼَفاكطٙااٞفدفاعاام ُٔقُفإدف
ٗميلاااسفً٘كا ا ُفاهؿاااعطا١فًاااّفىٗيِف
اجلهاااامَٖفاهؿاااامخمٞلفٗاهقمًاااام ٔفاهكُااااوهٞل،ف
ٗادضازٝلفا ل٘ثهااا،ٞفِٗٓااامفٙلاااْ٘فهوحٚااامٝف اااااااامضٙذفاهعاااااااطبفإ فًِ٘ٙااااااام،فُٗؿاااااااٚسُف
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اهلربٙاااامٔ١فٗا قمًٗااااٞفخداااامقْفففالفاااامقف باااااااااةفغااااااااا٘ضٞٙلفاططِحااااااااا٘افاقًااااااااامُٛف ف
ٗاهعهاااامضٝفشاأُاااامفًسٗٙاااا:ٞفًَٔااااطفاكطٙاااا:ٞفف ٗىهقُااااااااا٘اف اااااااااِلٍُفاقحااااااااافََفىهقااااااااا٘ا ف
ا قمًٗاااااا،ٞفٗنااااااطٙهُٞفاههقاااااام:١فاجلٔاااااامزف
فٌٔااااااااّفخٔااااااااسَعفاهػٚمغاااااااأٞفىْف ُاغَااااااااطٓٗاف ف
ٗاهؿٔمزٝف ف
بأهقااااااااااااااامبٔفا ًااااااااااااااامضٝفٗٓاااااااااااااااٛفضِقٓف ف
غ اطلدَف ف
جل اِ٘ضفإْف َ
"فإشافا ااط١فملفٙااسف ف ٙاسَفا ل
وٚااااإففاااااففٙأغااااافِفإشافنااااامعف اااااسُٖف ف ُكاااااااااااحدُفٗذماااااااااااّفخملوداااااااااااْ٘فزاضامف ف
ٗهلاااااااااِّفكواِاااااااااامفففاهلااااااااآٍِفؾااااااااااطق ف
ًَٗااااّفشيٖفخاااا٘ َفا اااا٘ فكمُاااادفحٚماُاا إف ف
ىنااااااااطٖف وٚااااااااإفًاااااااااّفحٌٔااااااااامٍَفَٙااااااااانزٖٓف ف ٗزمٌعُِاااااااااااامفإشافاخلوداااااااااا ادِفباااااااااااافزْ...ف ف
بٚاااااااااامْْف اااااااا اُِفخملواااااااا افٕفُٗطااااااااااقف"..ف ف
داااامْ١ف وااااٟفاهااااسُٚمفإشافا ااااطُ١فملفٙعٔاا اـف ف
ُٗهاااا اصُفاهل٘اكااااااىفٗاهطكااااااِْ٘فإ ف
بٔاااااامفبطاااا افمفسمٌااااااٛفاكقٚقاااا اٞلفؾاااا اسٖٗف ف
ػ إٔفٌٌٓٔ ا مف
اقحاافَفٙلطو ا فففاه٘ع ادٔفُد ٔ
فجًااااااامفحٚااااااامٝفًثوٌااااااامفاؿااااااالٔٛفاهعُاااااااف ف مهٚاا،ٞفٗإ ااسازامفٗ ُااس،ٝفُٗد٘غاممفجٚمؾاٞمف
ٗإًااااامفضزّ٠فٙؿااااادٛفًاااااّفاهاااااسأ١فٗفااا اسُٖف"ف ف ًِااااااصٗضٝفهوٌقمًٗاااااا،ٞفٗاط٘ اااااممفهوهااااااصيِف
«اههمضٗز »ٜف ٗاهلهحٔٞٚفبففحسٗز :ف
ٗٓاااىفُِٙػاااٟفففٓاااصافا قااامَفٓلااام ُف ٗعدااااااااااالٍِفبااااااااا ا فًااااااااااا٘ ٕفىٗحٚااااااااااام...ٕٝف ف
فااااااجْفضًُاااااالٍفُعااااااٍَٚفاهااااااسٓط،ففمؾااااااق٘اف ف
ا لِو:ف ف
ٔاااااـف عٙاااااعامفىٗفًُااااادِفٗىُااااادفكاااااطٍُٙف ف ٗهكٗطاااااااااااااامْفففزَِفكااااااااااااااىفحاااااااااااا اطٍف ف
بااااا ا فطعاااااااِّفاهقلِااااااامفٗخداااااااقِففاههِااااااا٘زف ف ٙاااااااااااسْفغااااااااااااوددِفٗزَٙاااااااااااّْفًػاااااااااااالحٔقفف ف
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فااااااااطؤٗؽفاهطًاااااااامحِفىشٓاااااااا ُفهوغاااااااا ٚف ف ًٗااااااااااّفٙػااااااااااقٛفٗٙؿااااااااااطبُفبم ِمٙاااااااا افم ف
ٗىؾاااااااااادٟفهٔغااااااااااىِٓفقااااااااااسضِفاكقاااااااااا٘زٔف ف إشافاقحااااااااااطاضفملفُٙػاااااااا اقلِ٘افَٗٙػااااااااااق٘اف ف
ف

ف

فمطوااااااا ٔفاهعاااااااعٖفففهظاااااااٟفٗزعِفاهاااااااصيٖف ف ٗدفٙاااااااااااهةفا ٌمهااااااااا املفكمههاااااااااااحمٙفم ف
ٗهاااااااااا٘فكاااااااااامْفففجِٔاااااااااامْفاقواااااااااا٘ز" ف ٗدفٙااااااااااا اسُُٛفاكقااااااااااااا٘قَفٗدفسمٔااااااااااا اقٓف ف
ف

ف

«ا لِو» ف فداااااااااااٛفاهقلواااااااااااٟفقجٚاااااااااااميٍفحٚااااااااااامٝف ف
كٔ اطِفؾااعطاُ١فاهعك اطِفففٓااصاف ٗففاقغاااااااااط٠ففاااااااااس٠فهلااااااا اٍُفٗ لاااااااااقف ف
ٗملفٙق ٓ
ا ٚااساْ،فٗىزٗافزٗضَٓااٍفففح اتٔفاقجٚااميف ٗهوحطٙاااااااااااااااااٞفاكٌاااااااااااااااااطا١فبااااااااااااااااامبف ف
وااٟفُهااصفاهلقاام ؼفٗادغلػاافَفههٓااطاقف بلااااااااااااىفٙااااااااااااسفًهاااااااااااطٓجٞفُٙاااااااااا اسَ ٓق"ف ف
اقًاااامُٛفٗاقحاااافَفاهلٔااااصابف...فٓلاااافف
«ىاسفؾ٘ع »ٛف
ؾ٘ع:ٛف ف
ف

ف
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ٓااااااا٘فاهلاااااااُْ٘فحااااا اٗٛفسمااااا ا ُفاكٚااااااامٝف ف
ٗٔٙلففاهؿعطا١فبم قمًٗ :ف ف
"فغاااااااااااِٗاف واااااااااااٟفٗنَاااااااااا ِفاهِٔااااااااااامض ف ٗسملقاااااااااااطفا لِٚاااااااااادَفًٌَٔااااااااااامفكهُاااااااااااطف ف
فاااااااااااااامكقُفًااااااااااااااّفُاااااااااااااا٘ضٍفُٗااااااااااااااامضف ف
فًاّفا وداادفهفُلهاامٖفِٓاامفىْفنااطاٗٝلف
ف

ف

اااااااااااااااااااأبٟفاههط٘هاااااااااااااااااُٞفىْفاااااااااااااااااااط ٠ف اهؿااعطفا قاامَٗفكمُاادفًلؤٓهااٞفً ا فاداامعٍف
ىبِمَٓ١اااااااااااااااااامفخواااااااااااااااا افَفاهػٔاااااااااااااااااالمضففف فاهعسٗاْف وٟفاها٘طّفاهعطبا،ٛففٗىْفناطاَف
اهلوٌااااٞفا قماوااااٞفكاااامْفًلأجتاا اممفًاا ا ف
اكااااااااااااااااااااااااااااامطٌْ٘فعٚااااااااااااااااااااااااااااا٘زٍَٓ ف
المه ا ٔفا طاامً فادغاالعٌمضٞٙفٗؾطاغاأٞف
اهثاااااااااااااااااام٢طْٗف وااااااااااااااااااٟفاقغاااااااااااااااااامضف ف
اهلتٌاا أٞفاجلاااام٢طٝف وااااٟفًطاااامً فاقًااااٞف
اهِمؾاااااااااااااااااااااااااااااااطْٗفعوااااااااااااااااااااااااااااااا٘بٍَٔف ف اهعطبٚااٞفففاهلحااطضفٗاه٘حااس،ٝفهقااسفٗعاافف
فاااااااااااااااااا٘قفاقغاااااااااااااااا آِٞفٗاهؿاااااااااااااااااادمضف ف اهؿاااعطا١فففخَِاااسقفاجملمبٔا ا،ٔٞفٗ مُقا ادِف
عاااااااااااااااااسفٗحااااااااااااااا اسٓأٍففلاااااااااااااااااطٝف ...ف عكاااام٢سٍُٓفىغااااوحٞلفا قمًٗاااا،ٞفٗٙطاداا ا ف
ًُثوااااااااااااااٟف وااااااااااااااٟفبُعااااااااااااااسفا ااااااااااااااعاضف ف اهِاااسا١ف واااٟفكاااىفجهٔااام فاهااا٘طّفًاااّف
خِسقفففاهػ٘زاْ :ف
« هسفاهلطٍٙفاهلطً »ٛف
هلِلد،فجثُٖٞفامضشمِم،فٗهِٚلك ِفٗزماااا١ٛفاهللاااام فًااااّفبوهااااىفاااااُ٘ؼف
ثميُفىحقمزُم...آْفهلصافاهدمضؽِفا ِعٗ..ٜف
اقهطا:١ف ف
ا ل٘اضٜف ّف ِْ٘ٚفاهػِٖم ...ف
إشافاهؿااااااااااااع فً٘ٙاااااااااا اممفىضازفاكٚاااااااااااامٝف ف
آْفهااإفىْفٙلحاااسٖ٠فاهدِااام،ففولااا ِحَِّف
فااااااااااففبُاااااااا اسٖفىْفٙػاااااااااالتَ ٚفاهقلاااااااا اسَضف ف اهؿااااااٌؼُفهلمًمأِاااااام،فٗهلدؿَاااااا ِفاقضضُف
ٗدفبااااااااااااااااااسفهواٚااااااااااااااااااىفىْفِٙتواااااااااااااااااا ٛف ققااااا٘اأِم،إُمفغِلػااااا٘ٓمفبأفطاحِٔااااامف
ٗدفباااااااااااااااسفهوقٚاااااااااااااااسفىْفِٙلػاااااااااااااااطف ف كٌمفكػُ٘مٓمفبأحعاُِم...ىجىففجُمفعاسف
ىااااٟفزٗضُُمٙ...ااامفىًا ا فإُٓااامفىااااٟفزٗضُُااام....ف
كاااااااااصهمفعمهااااااااادفهاااااااااٛفاهلمِ٢ااااااااام ُ ف
«حمٌسفاهدٚل٘ض »ٜف
ٗحاااااااااااااا اسٓثةفضٗحُٔاااااااااااااااامفا ػاااااااااااااا الٔ ف ف
ٗٙااااأاٛفاجلاااا٘ابفًااااّفخِااااسقفآخااااطف
إشافًاااااااااااااااامفطٌٔحااااااااااااااادَفإ ف مٙاااااااااااااااا ٞف فوػط ف ف
ضكهاااااا ادَفا ُِااااااااٟفُٗػااااااااٚدَفاكااااااااصض..ف ف
"إْفططٙااااااااقفاجملااااااااسفقااااااااع ْف ٌٚاااااا اقُف ف
ًَٗاااااااااّفدفسمااااااااا ٗفقاااااااااع٘زَفاجلهاااااااااميف ف فؿٗاااااااااقفهوؿاااااااااع ٔفظااااااااافََفاهططٙاااااااااقف ف
ٙعاااااااـِفىباااااا اسَفاهااااااااسٓطفباااااا ا فاكلداااااا اطف ف
فهعهُااااااااأٍفًاااااااااّفخ٘فٔااااااااإفدفُٙطٚااااااا اقف ف
ىباااااااامضنُفففاهِاااااااامؽفىٓاااااا اىَفاهطٌاااااااا٘حف ف ٗبعهااااااأٍفففاهاااااااصيفىًػاااااااٟف طٙاااااااق ..ف
ًَٗاااااااااّفٙػااااااااالوصٗفضكااااااااا٘بَفاقطاااااااااطف ف
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فمُػُااااالِفهلاااااٍفًاااااّف مقااااادم ٔفاهطٙااااامحف ف ظ اااااااطز ِفففظاااااااأٞفاهلااااااا٘يِفاهِػااااااام١ف ف
ضٗحااممفٗ ٔااـِفهوؿاااع ،ف ٔااـِفهولدااامح ...ف
جَااااااااىٖفٓاااااااااصافاهاااااااااسَُفىْفُٙطثاااااااااٟفهااااااا إف ف
ٗففٗجا إٔفبطاباااطٔٝفاهظااافَ،فى اااسأ١ف ااااااااااااامضُفغااااااااااا ادامكٕٚفىٗ فبمهطَثااااااااااااام١ف ف
اكٚااامٝفٙل٘حٖا اسُفقا افُفؾاااعطا١فا قمًٗااا،ٞف
«بسٜٗفاجلهى» ف
ٗالهااااسزفاكااااسٗزفا كااااطِع،ٞفففظًااااّف
ٙلدِّفاهغعاٝفاهكٔمِٞٙفففحمامٗد ف
اهطم ْ٘فاقغ٘زفا لؿطف ّفىُٚمبٕ،ففف
إشديِفاهؿاااااااع فاهكااااااامًس،فٗٙػااااااالدسَف
ظًااّفاُطهٔااقففٚاإفاهقٚاا٘زُف وااٟفاقحااطاض،ف
اهعااسٗففاهقٌاا ِفٗاهقلااىِفٗاهلؿاااطٙسٔفكااىٖف
ؿااطعفعاا٘٠فاهعػاافف
ٗاُدَِ اقُفاهلوٌاا،ٞفٗاَف َ
امفكواإف
ُّ
ىغاامهٚهٕفاهسُ٣ٚاا،ٞففااففٙعٙااسفشها
ادغلعٌمضٜفففاغلِعا فخِا فاه٘طّ،ف
اقجٚميَفإدفثهماممفٗقٌ٘زام،ف ف
ٗاُغٌٔاااسفففعوها إٔفاجلٚااامففخِٔتَا اطَفاهغاااسضف
غااٌ ِف هوٌػاااااااتسفاقعكاااااااٟفا هااااااامضنٔفح٘هلااااااإ ف
ٗاهواانَِفاهكاأ،ُٛ٘ٚفٗاَػ اوُ ُف اادف َ
اهعاامملفٗبك اطِٖٔفٗبلاا٘اط١ٟفخه ٚاتٕفىعااسؽُف ُظاااااااااطا ُفٓاااااااااٍفً٘جاااااااا ٍ،ف اااااااااسٙقُٔمف ف
حطًمإٔففففوػط فًٔاسٔفاقُهٚامٔ١فًٗ٘٢اىِف ملفاػاااااااللِّٔففٚااااااإفاهِدااااااا٘ؽُفٗإمنااااا امف ف
اقاا اِِفٗاهػاااافَ..فهقااااسفًثٓااااىفا لكاااامبُف غُااااا ا ٓس ف ؤٚااااااامفففاكٚااااااامٝفططٙقُٔااااااامف ف
اه٘طّفاهػو ٚفىفاسحَفكفمضثاٞفففامضشمِامف
ناااااااامعدفغااااااااتُْ٘فاقبطٙاااااااام١فبأٓؤٔاااااا امف ف
ىٗعاااااس فًطجاااااىفاهغهااا ا ،فٗاُلدمناااااٞف
ٗاهظوااااااااٍُفٙااااااااأبٟفىْفٙدٔٓااااااااط َفنااااااااٚقلٔمف ف
اقحطاض،فٗففا قسًٞفاهؿعطا :١ف
فففوػااااااااااااااط فٓاااااااااااااا٘٠فًػاااااااااااااال ٔعطُف ف قاااااطخدِففوػاااااط ُفاجلطسمااااُٞفقاااااطخٞم ف
ًااااااااااّفضُبااااااااااٟفاهؿاااااااااامَفُٗكاااااااااطْفَٗٗد١ف ف اؿااااااال٘فظُفًلَٔااااااامففػاااااااميَف قٚقُٔااااا امف ف
ف

ف

ف

ف

ف

ف

ف

ف

ٗ ٚااااااااااام ُفاهطِنااااااااااامفًاااااااااااّفزجوااااااااا إٞف ف ٓاااااااٛفؾااااااأقُُٞفاوااااااادفً غااااا اَٛفىًااااا إٞف ف
ٗغااااااااااافَُفاهللفًاااااااااااّف ااااااااااامضِفحاااااااااااطا١ف ف بؿَااااااهمفاقغاااااأِٞفعااااااسفىجٚاااا ا َفؾاااااأٚقُٔمف ف
ف

ف

ىٙااااااااااااّفًااااااااااااّفثااااااااااااأضِنلفٗاهثااااااااااااأضُفزَْف ف ىٙاااااااااطازفًِااااااااامفىْفُلاااااااااْ٘فحتااااااااامضٝف ف
خمهااااااااا اسَفاهدااااااااااال ِفٗىٙاااااااااااّفاقًاااااااااااطا١ف ف قااااااااٌمَ١فهااااااااٚؼفبؿاااااااام طٍفًػااااااااح٘عُفٔمف ف
اهٔٚااااااااا٘زُفاغلأغاااااااااطٗاففٚااااااا املففٌااااااا اّف ف الِلاااااااطُفاهااااااااسُٚمف ااااااااّف لععَااااااااس ِفباااااااإف ف
جَاااااا اطٖىفاههااااااااعفَفٗىؾااااااااوٟفاههااااااااعدم١ف ف حَااااااااااااااسَثمُُٔمفٗشمُُ٘ااااااااااااااإفا٘فٚقُٔااااااااااااااام ف
ف

ف

ف

ف

«خِفاهسّٙفاهعضكو »ٛف
ٙاااااامضبٟفاهقااااااسؽفًٗاااااامفىُااااااس٠فاهطٗبااااااٟف ف
سمٚاااٛفاهؿاااعطاُ١فىبطاااميَفا قمًٗااا،ٞف
َزًُِاااااااااااااامففٔٚاااااااااااااامفضبٚااااااااااااا ْفٌَُٗاااااااااااااام١ف ف
بم لهاااامضٍٓفا ؿاااام ىَفا ل٘عااااسٝلفففآخااااطف
كوٌااااااااااااامفجُِااااااااااا اسٔيَفًِااااااااااااامفبطااااااااااا اىْف ف
ف
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زضٗبُ..فٙمفغحمبِ..فع٘ها٘افهلام:فهاّف ٌواٛف
اجلااا٘ابِ،ففااافمجلطحُففااا٘قفاهاااسً ِ..ففااا٘قف
اكعِْفٗاهعصابِ..فهّف ٌٔو..ٛفهاّفاكاربِٜف
كثِام..فقُٕفًم َفٗملفٙعيِفقغِام ...ف
سملاااَْ٘فففبفزُٔااامف اااّفقااامحوف
اهلاااثِِ..فحطا٢ا اقُفاهطقاااممفففٗجِِمأا إٔف
ٗقااسضِٖٔفٗٗج ِٔاإ..فدفاؿ اطَح٘افاقً٘ضِ...ىُاامف
ضىٙااااا ادُفجطحَااااااإ..ففحااااا اسٓعدُفففىبعااااااامزٖٔٔف
كااااثِام...عووف وااااٟفىطدمهِمٗ...كاا اىِفىَف
هٔااُّفاهػاااطٙطا...ففٙاامفىقاااسعمَ١فاهطاحااىِف
اههع ٚاسِ،فدفاػااأه٘افًلااٟفٙعاا٘ز..فداػااأه٘اف
كثِام»..ففف ف
فٙعط ُفؾعطاُ١فا قمًٗٔٞفاقؾمٗؽفىْٖف
ا عطكاااٞفط٘ٙواااٞفًٗطٙاااط،ٝفٗىْفاجلهِااام١ف
ا لحاااااامهد فًاااا ا فاق ااااااسا١فٙلداااااامشهْ٘ف
ٗٙدطْٓٗٙٗ..لٔاااااااامَْٗٗفىًاااااااامَفًطاااااااامًٔعٍٔف
اقػٚػ ا،ٔٞفٗملفال اِّفٓااصٖفىٗيفًااطٝففف
امضشمِم:فف ف
غاااقطدف طُمطااُٞفهوٌاااطٔٝفاقٌػاا َف
ًّفىٙسٜفاهعطبفففف
غق لفاهلمضٙذُفًّفىٙسٜفاهعطب ..ف
غاااااقطدِفى ٌاااااسُٝفاهاااااطٗحفٗىفدااااامشُف
اهقهٚو ٞف
غقطدِفكىٗفً٘اٗٙىِفاههط٘ه ...ٞف

اهِدااق،فٗٙلحاا٘يُفاهؿااعطُف وااٟفىٙااسٍٔٙفإ ف
"كاااااامًِا"فاكاااا ا٘ٓضُفبط٘هاااا اٞلفاهطجاااااامي،فف
ٗاُسفم ٍَٔفكٌمٔٞٙفىغاطاضفاها٘طّفٗا ا٘ ٔف
ففغهٚوٕ:ف ف
سملاااااَْ٘فففبفزُٔااااام...سملَْ٘ففف
ؾتِّ،ف ّفقامحوفاهاصٜفًها،ٟفٗ امزف
ففكلداااّف...كااامْفامسُااإ...دفااااصكطٗاف
اغَااااااإٌ...خواٖ٘فففعو٘بِااااااام...فدفااااااااسَ ٘اف
اهلوٌٞلفاه ٚفففاهل٘ا١فكمهطًمز،فخوُٖ٘ٓف
جطحممفضا ٔدممفدفٙع ِط فاههٌٖمز ....ف
سملاااْ٘فففبفزُٔااام،فسملاااْ٘ففف
ؾَتَّف ّفقمحوفاهاصٜفًهاٟفٗ امزففف
كدّف ف
ًاامفعااميَفح ا فظ ااطز ِفخطاامُٖفخواافف
اههمبٔفقًٕٔٔفاهَ٘زاع ....ف
ًاامفعااميفهكقااحمب:فً٘ اسُُمف ااسام،ف
ٗملفٙهَااا ِفضغاااامهٞمفكعاااامزٔٝفا ػاااامفط،ّٙف
اق٘يُفإُٛف م٢سْٗ...اػلدُفاهظِاْ٘ٗ....ملف
شم ُّفكؤٌٞمفاهُ١ٛفهٚىَفىًٕٔفاه فختمط ُف
اهػاااااٌمَ١فٗاقؾاااااٚمِ١فاقااااا٘ي:فٙااا امففٗغااااامزٝف
اهػااطٙطِٙ....مفحقٚه اٞلفاهثٚمبٔ ٙ...امففه ٚاىُفٙ....اامف
دمَُ٘فٙمفإهإُ.فٙامففغاحمبِفىًامفضىٙالٍُُفؾامضزامف
ِٚ ...مٖفدمٌلمْٙ....ساٖفغوالمِْفًّفضسممِْ،ف
ؾ اعُطُٖف
ٗقااسضُُٖفٗغاامزُٝفاهِتااَ٘فٗاهقٌااط،فٗ َ
ىضج٘حٞفهوط ٙفٗاه َعَٓط..فىًامفضىٙالٍُفؾامضزامف
غاااااااااقطدِفاؾاااااااااهٚو،ٞٚفغاااااااااقطدِف
ًػمفطامفدفُٙحػُّٔفاهػٖدط...ضاحفبففظٗاز،ٕٝف
ىلُطمك ٞٚف
ًَّفُٙطعٔاٍُفاهدلاٟفإْفجامعفففططٙقإٔ..فًَاّف
غقطدِفحٔط ُفًّٔف ِفعٔلمي ف
ٙااطحٍِفاهغطٙاا ِليبفعوااوف وٚاإٔفًااّف ٘ا٢ااىِف
غقطدِف ٌ٘ضٞٙف ف
اهسضٗبِ...فعووف وٚملفٙمففلٟف..فٙمفٗهاساٖ،ف
ع٘ه٘افهلم:فع٘ه٘افهلم:فٙمفهٚىُ،فٙمفدماَُ٘،فٙامفف
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غقطدِفًطٍُٙفففىٙسٜفا ٚوؿٚم ِ ...ف
فٌاامفًااّفضج اىٍفمساامٍٜٗفِٙق اصُفاهطً اعَف
اهػٌمٗ،َٜفٗدفثٍٖفضج٘ه ..ٞف
ملفٙعااااسِفففٙااااسُٔمفىُااااسهؼْفٗاحااااسٝف
منؤلُٔم..غااااطع٘افاقباااا٘ابَفٗاكٚطاااامَْ،ف
ٗاهعٙلااااااااااااااَْ٘فٗاهعٙاااااااااااا ادَفٗىحتاااااااااااااامضَف
اهؿ٘اضعِ..غطع٘اف ٚػٟفبَّفًطٍٙفٗٓا٘فًامف
ظايفضنٚعمم..غاااااطع٘افشفاكاااااطٝلفاهوٌٚااااااِْ٘ف
ٗا ٔؿااااااٌـِفٗاهِعِاااااامعِفًِٓاااااام،فٗعِمزٙااااااىَف
اجل٘اً ...ف ف
اطكاااااااااااااا٘اف وهاااااااااااااٞلفغااااااااااااااطزٍّٙف
بأٙسِٙم....اُػاا اٌٖٟف ااااع...ٝففِااااسعممفُٙااااس ٟف
فوػط َفبففغقفٕفٗدفى ٌاس،ٕٝفاطكُ٘امف
جػسامفزْٗف ظمٍَ،فٗٙسامفزْٗفىقمب  ...ف
ملفٙعااسفل اٞلفىطاافيٍفهلااٛفُهلااٛف
ؤٚاام...فكٚااففاهلااٛفىًااٞفىخااصٗافًِٔاامف
ا ساً ل ف
بعسفمخػ فغِ،ٞفًامفٗجاسُمفٗطِا مف
لُِٕ...إدفاهػطابِ..فهٚؼفقاوحممفشهامف
ُػ ُ
اهكو فاهصٜفىُزخٔىَفكامقِٔتطففِٚام..فإُإف
فعىُفا لكمب »...ف
ٗٙده فا قامًْٗ٘فاقحاطاضُفا اناًطٝلف
اهسُ،َٞ٣ٚفٗ ُٙعَطْٓٗفٗجاَٖ٘فاهػٌمغاطٔٝفاهاصّٙف
ٙػااااا٘ٓعْ٘فهفغلػااااافَفاهاااااصهٚىِفبمغاااااٍف
اهػفَِ،فٗٔٙطٗهاْ٘ففإ فىحصٙأٞفاهغمقاه َف
بعه٘زٞٙفٗاغلدصا،١فٗهلّ:ف ف
ًاامفادٚااسُفاهلطٗهً..ٞماد ٚاسُفاهلطٗهاا...ٞف
ِسًمفٙهقٟفناٌُِفاهؿاع فحٓٚاممفكدلٚاىف
اهقِهواااٞفً...اااّفاُاااط٠فٙػاااأهلٍِف اااّفغااافَف
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اجلهِااامِ١ف..دفغااافََفاهقااامزضَّٙفاقع٘ٙااام،..١ف
ًاااااّفاُاااااط٠فٙػاااااأهلٍف اااااّفغااااافَِفاههٚاااا ِف
بمهلقػاااااااأ ٚفٗاهلااااااااأجِِفبمهلقػاااااا اٚف ٔ،ف
ٗاهكااادقم ٔفٗاهلتااامضِفٗا ػااالثٌط..ِّٙفًاااّف
اُط٠فٙػأهلٍف اّفغافَِفا ٓٚل ...اغاللل٘اف
اهؿمضعَفٗا لمه٘افمجَ ٚفاقغ٣و ...ٞف
ٗاعٖٗجِمفبففحا ٕ،فًاّفاقُثاٟفاها ف
شا َفٙااااااَ٘فىكواااا ادِفىٗدزَُاااااام..فًهااااااغدِف
ىكهمزَُااامفٗىخاااصُمٓمفإ فؾااأطِفاهعػاااى،ف
ٗغ الٔطُِمفٗضعلكااِم،فٗاغ الَعسُِمفك اىٖفًاامف
ذمد ُفًّفؾعطِفاهغعي،فثاٍفادمهِامفهػا٘ٔ١ف
اكااااا ..فىٗدزامفًعاااااامع َفهلااااااٍفؾاااااالىُف
اههٖدمزع،فٗاؿطٖزُمف وٟفىضقدٔٞفاكعْ،ف
هُِٕفىٗفًّٔفٗهس ...ف
فففًّفبوسٕفذم ُ
كاامْفُكااففا ٔ اطِفبمهااسٗدضِ...كمْف
اقاااماٍَفا مغُاااٛفبمهاااسٗدض،فٗاهلعلا اُٞف
كمُدفٓٔهٞمفًّفىًطٙلم،فٗ طمُ١فاهعطؽف
ٗاقظٓاااامضُفٗاهؿااااٌ ُفًٗ٘غااااٚقمفا اااامضِٙعِ،ف
كؤُّاااااامفقُااااااِعدفففىًطٙلاااااامٗ...اُلٟٔف
هاطِففوػااط ُفاهداطَح..فبااىف
اهعااطؽُفٗملف َ
ضى فقاا٘ضَأمفًهث٘ث اٞمف ااربفك اىِفاقعِٚاا،ٞف
ضى فزًعلَٔاامفاعااربُفىًااا٘ا َفا ااا، ٚفذمااا٘ف
ؾٚلم ٘فٗجِغاٛفًٗٔٚامً،ٛفٗٓاٛفًثاىُف
اهطم٢طِفا صب٘حِفاكطرِ:فهٚؼفٓاصافاهعاطؽُف
ُطغااا...ٛهٚؼفٓاااصافاهثااا٘بُفثااا٘ب،ٛفهاااٚؼف
ٓصافاهعمضُف مض...ٜىبسامفٙمفىًطٙلامف...ىباسامف
ٙمفىًطٙلم...ىبسامفٙمفىًطٙلم »...ف
ظااىفاهؿااعطُفاهعطب اُٛفغاافحَفاقًااٞففف
كااوه،ٞفٗظوادٔفا قمًٗاُٞف اسُف
ً٘اجٔلٔاامفاه ُ
فٚااإفاكٔها اَّفٗا ااافشَفٗ...اااامب فاهؿاااعطاُ١ف
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ذمّفً٘اٟفدفميولَْ٘فنطسممم،فَٗٙلمًٟف
دفميولْ٘ف ُ٘ٚم ف
عسفه ِعًِِمفجُح٘ضَُمفٗطوهِمفًِلٍُفىْف
اقماو٘افاهلِِٔٚم ف
قغُطُمفىًمًَلٍفىهفَفعطٍْ،فٗكربِمتف
عسف َ
خفيفؾٔطٍفعطُٗم ف
*** ف
ٙمفافًٚصَف عٕٝفدفاع٘زٗافهللمبمأِمفٗدف
اقطؤُٗم ف
ذمُّفآبمؤكٍففففاؿهُٔٔ٘م،فذمّف
ىقِمًُلٍُففففاعهسُُٗم ف
ُلعمطٟفاهقم َفاهػٚمغَٛفٗاهقٌ َفُٗهةف
ًقمبطامفٗغتُ٘م ف
حطضُٓٗمفًّف قسٝفاق٘ ففِٚم،فٗاططزٗاف
ًّفضؤٗغِمفاقفُ٘ٚم ف
واٌُ٘مففَّفاهلؿهتفبمقضضِفٗدفا ك٘اف
ا ػَ ٚفحعِٙم ف

اهعاااطبُفًػااامُسٝفاجملمٓاااسِّٙفففًٚااامزّٙف
اهؿط ،فٗاو٘افاهطاٞٙلفجٚفمفبعاسفجٚاى،ف
ًٗػِٝفبعسفىخطًّٗ...٠فا ثِفهف تامبف
ج اىٖفٓااند١فاهؿااعطا١فكاامْف
ٗاهسٓؿااٞفىْف ُ
ًػلؿاااطفممفبؿااالىفىٗفآخاااطفدُلكااامضا ٔف
اقًًٗ،ٞلِه٣ممفبمقحساوفالاٞٚف .ف
فٌاااّفشافِٙلاااطفىْفُاااعاضفعهااامُٛفملف
ٙلّفًعِامفٗذماّفففىااْ٘فًعطكاٞف اعٝف
ففاقغمب ٚفاقخِ،ٝففطاحفٙطزز :ف
«فٙمفافًٚصَف عٔٝف واٌُ٘مفبعَ،فًمف
ِسكٍففِحُّفُػِٚم ف
واٌُ٘مفبأْفُلَْ٘فضجمدمففوسِٙمفاهطجميُف
قمضٗاف تِٚم ف
واٌُ٘مفكٚفَفاكتمضُٝفاغسٗفب فىٙسٜف
اقطدميِفًمغممفل ِٚم ف
كٚففاغسٗفزضٓاجٞفاهطدىِفهُغٌممفٗؾطُ ٙف
اكطٙطفٙغسٗفكٌِٚم ف
كٚففًكمقُٞفاكؤ ٚفإشافًمفا لقو٘ٓمف
ٙمفىحهمَُ١مفاهكغمضَفغفًممفجعىَفاهللف
ٖ٘هدفغلاِٚم ف
ًَ٘ٙلٍفٙممسِٚم ف
*** ف
ًّفؾق٘قِفاقضضِفاقطابٔفطلولعلٍُفٗظضَ لٍُف
ٙمفافًٚصَف عٕٝفدفاهمه٘افبجشا مأِمفٗدف
جطاحَِمفُٔػطِٙم ف
اػٌعُ٘م ف
ٓصٖفث٘ضُٝفاهسفماطِفٗاكربِففلُ٘٘اف وٟف
انطب٘افانطب٘افبلىفعُ٘اكٍ،ف
اهؿدمٖٔفهُحُ٘م ف
ٗاحعًُ٘افىًطَكٍفٗدفاػأهُ٘م ف
اًططُٗمفبط٘هٞمفٗ ٘خم،فٗا ػٔوُ٘مفًّف
ذمُّفىٓىفاكػمبٔفٗاجلٌ ِفٗاهططحِف
عُهحِٔمفا ػٔوُ٘م ف
فد٘ن٘افحطَٗبلٍفٗااطكُ٘م ف
إْٖفٓصافاهعكطَفاه٘ٔٚزَٜفٍْٗٓفغ٘ فِٔٙمضُف
إُِمفاهلمضبْ٘فًّفخسًٔٞفاجلٚـ،ففٔما٘اف
ه٘فًوللِمفاهٚقِٚم ف
حهمهللٍفٗاؾِقُ٘م ف
ٙمف مُ َف عٕٝفىهفَفىٓفمفبمجملمُ ِفإِْف
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اهااااسًمضفاجلٌِٔٚااااٞفًٗػاااالِسٕفإ فىُظٌااااٞف
ٍٓفحطٖضُٗم ف
إْف كطَفاهعقىِفاهػٚمغٔٛفٗ ٓفًّفظًمٍْف اغااالعٌمضٞٙفحمعاااسٕٝف ا اسٖٓفبمهعاااسٝفٗاهاااسَف
ٗا اااامي،فٗٓاااا٘ف ٙعااا ا ُفاهدطقاا اٞلف عاااامٗزٝف
فعوأٌُ٘مفاجلُُِ٘م ف
ٗ...هلّفٓىفاُلٔدفاكلمٞٙلفٗٓىفىفو ف اهلااطٓ.....ٝففاااففباااسفٗىْفالاااْ٘فٙقظلُِااامف
ا دططْ٘فٗا ؿمضكْ٘فففا ناًطٝل ...ف زاٌ٢اا،ٞفٗاغاالِدمضُُمفًل٘اقافمف..دفبااسفٗىْف
ٙهقاااااااٟفُاااااااه،فا قمًٗاااااااٞفًلأجتااااا اممففف
ىبااااااااسامف...ىبااااااااسامفٗاُظااااااااطٗافًااااااااّف
اهكاااسٗض،فٗفعا اىُفا قمًٗا أٞفًػااالٌطامفبااافف
حاا٘هلٍ...إْفضاٙاام فاهلطاًااٞفًاامفاااعايف
ٓ٘از،ٝفٗزضغاممفُوقاِإفقطدمهِامفففا ٔاس،ف
خدمعٞف وٟفجِ٘بفههِمْفاهكدطٝفاهكوهٞف
ٗهدلٚمُِاااااامفففا ااااااساضؽ،فٗهؿااااااهمبِمففف
اه ف ط دف ؤٚمفجهمٖفاهغعاٗ...ٝملفااعيف
ًٚاامزّٙفاهاا٘طّ...فهلااىففااطزفففغاامحم ف
جهٔااااٞفاكااااقفؾاااامخمٞفففاجلاااا٘دْفٗفف
اهاااا٘طّفبأغااااطٖ:ف ٌااافمفجاااسٓٙممفٗاِظٌٚاااممف
غااأ٘يفٗجهاااميفغااا٘ضٙم.فًٗ..مفٙااااعايفزضؽف
ٗإ سازامف...فاهَ٘ٚفدف سام ..ف
اههط٘هٞفٗنم١فاهكدحٞففف عٝفاهطجامي،ف
ا عطكااااٞفاهدمقاااااوٞفآاٚااااٞفدفضٙاااا ف
ٗىعااااساَفاجملمٓااااسّٙفاااااسٗؽفاهكاااأمِٞٙف
اجلهِم١فٗاعواٍفًعمُٛفاهكٌ٘زفٗاهعِد٘اْ ...ف فٔٚم،فُلْ٘فىٗدفُلْ٘ ...ف
ٗ.....هااااّفِٙدلعِاااامفبعااااسٓم -فدفعاااسٓضَف
ٓااىفاُلٔاادفاكلمٙااٞل..ففىبااسامفىبااسامف
ٗ.هلاااّفبقا اٛففىْفُللا ا فذماااّفقااادحٞف اهلل -فىْفُق٘ي:فىكٔودُفَ٘ٙفىكاىفاهثا٘ضَف
اقب،ٚفٗ....د فغم ٞلفًِسََفيب..ففف ف
اقلمَ ...ف
وِٚااامفىدفٙلاااْ٘فحاااسٙتُفا قمًٗاااٞف
ااامبطام،ففم قمًٗاااٞفهٚػااادفضزٝلففعا اىٍفآُٚاااٞف
الااأجلفهد ا ٝفحمااسزٕٓٝفثااٍفشم ٌَ اسُفىٗاضٓاام،ف
ٗهٚػادفدففلاام ٕفًلسفقاٞفبمكٌمغااٞفاطفا ف
ىٙمًممفثٍفاطُ٘٠فٗاُطكُّفففظٗاٙمفاهِػاٚمْ..ف
ٗهٚػااادفا قمًٗاااٞفًؿااأسامف ااامبطامفادطنااإف
واااٟف ُِ٘ٚااامفٗىمسم ِٔااامفىخهااامضُفاهلمضثاااٞف
اقهٌٚاااااا،ٞفٗاااااااصكٔٚمفقاااااا٘ضُفاهدمجعااااااٞف
ا ُػااامُ،ٞٚفثاااٍفرموُااسُفإ فاهِاااَ٘فٗاجا ا اضِف
ىُمؾٚسٔفاهِكطِفٗكأْٓفؾ٣ٚممفملفٙلّ ..ف
ذمّفىًمَف اسٗفٌٓتاٛفً بٓالفبِامف
ٗبأجٚمهِاامفاهقمزًاا،ٞفً ٔبالٓفبمهغااسضفٗآهأٞف
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تقنيات السرد في الرواية الحديثة
حمؿد إبراهقم العبد اهلل
بدأ العصر احلددو أ مدي وىدؿى صدر الؼؾدم مدف مـعطد الؼدر
العشرون ،فؼد جيء مبيذرة بعد العصدر الػقؽودورو اتكوشديفيل العؾؿقد
الـظرويل اليت كينت هلي دطوتفي يف ذلك العصر مثد نظرود دار ،
كيرل ميركس ،دقغؿوند فر ود غريهي ،إذ اخرتقدت هده الـظروديل
معوؼدال الـيس اليت كينت حمصـ حتصقـ ًي مـقعيً.
تؼدمت اجملوؿعيل حنو امليدو لؽـفي ضؾّت الطرودم ،فؼدد ا ود
الـػدي،،
اجلق اجلدود من الشبي أ العصر الػقؽوورو صدر الزود
أ املث الؼقم الػقؽوورو مث ٌ زائػد بيئىد مصدطـع غبقد  .هدها
املزاج الوؿردو كي له أثر يف األد الهو تؼود املواق العؼؾقد
املث د األخيقق د الؼددقم الر حق د املـيقض د ميم دًي لؾؼددقم الػقؽوورو د ،
فيلعؼ د يف الؼددر العشددرون ضددف ك د األذددقيء حتددت اجملفددر ددي يف
ذلك املىؾّؿيل؛ وىوػفم ن ك ذيء ،ت وـظر إىل األذقيء ؾى أنفدي
ثيبو مىوؼرة حمىوم .

حتددث "ٓربددرج ردد٘ ٗٙوددس" عددّ
تثفق ا٪ظٚا ١يف عاملِا ٓداا اهدا ٜكداْ
ٙعتربٖ "هٚض أكثر ًدّ ًدثًد ٞهوحضدا ٝ
اذتدٚد ،"ٞٚفدث أؼبح املايٗ ،اهرفآٚدٞ
املادٗٗ ،ٞٙع ٛاذتٚا ٝا٨رتٌاع ٞٚأفضوٞٚ
اهعؽددرٗ ،بٔددداا أؼددبح اسُصددداْ دا بعدددث
ارتٌددداع ٛأكثدددر ًدددّ اهبعدددث اهرٗ ددد،ٛ
ٗع ٝٗ٩عو ٟدهدم ،اهتدثًا اهدا ٜخوفتدٕ
اذتدددربل اهعددداملٚتل أهدددد ٟبظ٩هدددٕ عودددٟ
ا٪فلدددا ٗاملعتددددثاجٗ ،كددداْ اهضدددربٞ

اهداضدد ٞٚهتفلدددم اهددددٗ ،ٍٚمسدد َٛدهدددم
ادتٚى بادتٚى اهضا٢ع.
اهع ١ٛاه٘ ٚدث اهدا ٜرٔدر روٚدا يف
تدددا ٙل اهرٗاٙددد ٞا٨جوٚسٙدددٓ ٞددد٘ ظدددعبٚتٔا
اهلددددبا ٝيف اهعؽددددر اذتددددث ، ٙفدددددث
اكتصددحا اهعددعرٗ ،املصددر ُٗ ،افصددا
بدددددد٘ ٝاهرادٙددددد٘ ٗاهصدددددٌِٚا ،فددددداذترٗ
ٗا٪خ٩ق ٗادتِض ٗغآا كاُدا داتٔدا
ً٘ضدد٘عاج اهعؽددر اهعلصددبا ،ٜإمنددا
أؼدبحا يف ٓداا اهدددرْ اضداٙا دٚدٚدد.ٞ
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يف اهرٗا ٞٙجدث ُداظدا د٘ي ا٨شدتعٌا ،
ٗعوددددددٍ اهددددددِفضٗ ،اهددددددد ٍٚاهصٚاشدددددد،ٞٚ
ٗاهثٗ ،ّٙاضاٙا املرأٗ ،ٝادتِض ًٗا إىل
دهدمُٗ ،تٚةد ٞداا اضدرر اهلتدا إىل
تر٘ٙر ٗرُٔ ٞظر رثٙثٗ ٝتدِٚاج رثٙثٝ
أٙضددداٗ ،خضدددع ًعٚدددا اهؽدددف ٞاهفِٚددد،ٞ
ٗاهتدددددثٙر ادتٌدددداه ٛأٙضددددا إىل ت ددددااج
را ٙددد دٗ ،ٞفٌٚدددددا ٙودددددٗ ٛؼددد د هدددددبع
اهتدِٚدددداج اهدددده اشددددتيثًٔا اهرٗاٚ٢ددددْ٘
اذتثاث ْ٘ٚهتؽ٘ٙر ً٘ض٘عاتٍٔ.
السارد العامل بكل شيء أو "كلي املعرفة"

اهرٗاٙدد ٞاهدده تُل َتدب برٙ٦دد ٞاهصدا د
اهعدددا ك بلدددى ظدددٙ ١ٛصدددترٚع اهددددا ٥
ًعرفدً ٞدا ٙفعودٕ كدى ظديؾٙٗ ،فلدر
ف ،ٕٚفاهدا ٙ ٥بد ٛعوٓ ٟاٖ املعرفً ٞدع
اُتداي اذتبلً ًّ ٞلاْ إىل آخدر ،أٗ
ًّ زًّ إىل زًّ.
اهصا د اهعا ك بلى ظد ١ٛكلدّ
أْ ٙددسٗد اهدددا  ٥أٙضددا بدداهتد ٍٚٚاملباظددر
هوحددددث ٗ ،اهعيؽددددٗ ،ٞٚاهب٣ٚدددد .ٞعوددددٟ
شبٚى املثاي ٙصتٔى اهلاتدب اً٪رٙلدٛ
كا شدددددْ٘ ًلددددد٘هاز ٗاٙتدددددٕ "اهدودددددب
اهؽٚاد اه٘ ٚث" ( )4091باهعبا  ٝاهتاه:ٞٚ
يف املث ِٞٙكداْ ِٓدان أبلٌداْ ،كاُدا
داٌ٢دددددا برفدددددد ٞبعضدددددٌٔا ،ررددددداْ يف
اهؽبا اهباكر ًّ املِسي اهداٙ ٜعٚعداْ
ف ،ٕٚكعٚاْ يف اهعدا ٙدثا بٚدث بدؽدث
اهعٌى .كاْ اهؽثٙداْ خمدتوفل هو اٙد.ٞ
اهعدددديؾ اهدددداٙ ٜعددددق اهررٙددددق كدددداْ
ُ٘ٙاُٚدا مسِٚدا ٗ املدا ،در يف اهؽدٚ
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ًرتثٙا اٌٚؽا أؼفر أٗ أمحر ٙث ٖ٘ يف
بِراهددٕ ًددّ اً٪دداَ ٗٙرخٚددٕ ًددّ ارتو د ،
ٗ ددل ٙؽددبح ادتدد٘ أكثددر بددرٗدٙ ٝرتددثٜ
شدددددو ٝظدددددتً٘ ٞٙادٙددددد ٞاهودددددْ٘ٗ ،رٔدددددٕ
ًصتثٙر دبدق ،جبفدِل ظدبٕ ً ٌضدتل،
ٗظفتل زًتدا يف ابتصداً ٞهرٚفد ٞمحددا.١
أًددا ا٪بلددٍ ا٬خددر ،كدداْ يدد٘ ،٩ٙيف
ع ِٕٚٚتعبا شرٙع ٗدك ،ٛكداْ ُظٚفدا
عوددد ٟاهدددثٗاَٙ ،رتدددث٩ً ٜبدددض ؼدددِٞٚ
هو ا."ٞٙ
السرد بضمري املتكلم.

تددددَ٘ إ دددث ٠اهعيؽددٚاج بصدددرد
اهرٗا ٞٙبرٙ٦تٔا ارتاؼٞ؛ بضٌا املتلوٍ
(أُا) ،عو ٟشبٚى املثاي ،ادث ُددرأ عبدا ٝ
را١ج عو ٟاهعلى ا٬ت" :ٛكِا اُتظر
عِدددددث اهساٗٙددددد ،ٞتددددداكرجُ آخدددددر ًدددددرٝ
اهتدٚتُٔددا" .فاهصددا د ٙتحددث ِٓددا بؽددٞ ٚ
املددتلوٍ هٚظٔددر هِددا اهااتٚدد ٞاهلاًودد،ٞ
ٗاسذتددا اهلاًددىٗ ،اذتٌٌٚٚددٗ ٞاهعةوددٞ
يف ؼددراعاج فددرد ٗ ٚددث ،كٌددا ٙظٔددر
ٗعدد ٛاهعيؽدد ٞٚيف شددرد اهدؽدد .ٞعوددٟ
شدددبٚى املثددداي ،يف ٗاٙددد" ٞاودددب اهظددد"َ٩
دت٘زٙد كدُ٘رادً ،دا ه٘ ٓد٘ ًدّ ٙدرٜٗ
هِدددا اهدؽدد ،ٞهلدددّ أدددب أُِ ٨ظدددر إىل
ًددا ه٘ ًددّ خدد٩ي جتا بددٕ يف اهلُ٘ دد٘،
ٗإمنا ًّ ُظر ٝاهصا د اٗ٪ي اها ٜعرفِا
إه .ٕٚبعد اهدرٗاٚ٢ل ٙصدتيثًْ٘ ضدٌا
املدددتلوٍ بردددرق أكثدددر تعدٚدددثا ،عودددٟ
شبٚى املثاي ،يف ٗا" ٞٙاهؽ٘ج ٗاه ضب"
هولاتددددب اً٪رٙلددددٗ ٛهدددد ٍٚفدددد٘هلِر
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ٙ 4090صرد هِا ٓاا اهرٗا ٛ٢اؽ ٞعا٢ودٞ
"كً٘بصدددْ٘" ًدددّ أ بدددع ٗرٔددداج ُظدددر،
ثددددًِٔ ٩ددددا تصددددرد بؽدددد ٞ ٚاملددددتلوٍ،
فاهصددا د ٙبدددثأ ب٘رٔددُ ٞظدددر رددى ًعددداق
امسدٕ "بِةد ،"ٛثددٍ ِٙتددى إىل ٗرٔدُ ٞظددر
ظدٚدٕ املثدد "كدُ٘تل" ،ثدٍ ِٙتددى إىل
ٗرُٔ ٞظر ظدٚق آخر امسدٕ "راُصدْ٘"،
أًددا ٗرٔدد ٞاهِظددر ا٪خددا ٝفٚدددثًٔا هِددا
اهصا د اهعا ك بلى ظ.١ٛ
الساردان

 ٨كلددّ هورٗاٙدد ٞأْ تص دتد ٍٚدْٗ
ٗرٔددُ ٞظددر اهص دا د ٗؼدد٘تٕ ،اددث تصددرد
اهدؽ د ٞبؽدد٘ج امل٧ه د بلددى ؼددرا ،ٞ
ٗدْٗ خةى ،كٌا ٓد٘ اذتداي يف اهعثٙدث
ًدددّ ٗاٙددداج اهعؽدددر اهفٚلتددد٘ ٓ .ٜددداا
اهؽدد٘ج اددث ٙلددْ٘ ٓاد٢ددا ٗغددا بددا ز،
فدث ٙتحث امل٧ه بتلتٍ ظدثٙث ًوفتدا
اُتبآِا إىل ظيؽٚاج ٗأ ثا هلّ ٨
٘ٙرددد دٕ ٓددددداا ارتردددددا إهِٚدددددا ًباظدددددرٝ
كدددراٙ ٨ٗ ،١تحدددث عدددّ اهعيؽدددٚاج
ؼرا  ٞكأبراي خمتودل ،فامل٧ه اث
ٙتِدددددددى خددددددا ُردددددداق اهعيؽددددددٚاج،
ٗٙتحددددث عددددّ اذتٚددددا ٝبعددددلى عدددداَ،
ٗاً٪ثوددد ٞكدددثا ٝعودددٓ ٟددداا اهِددد٘ ًدددّ
اهت٘شددع يف اهعددات اهتيٚودد ٛهددثِٓ ٠ددرٜ
فوددددثُ ٗ ،ردددد٘ إهٚدددد٘ج .كٌددددا أدددد٘ز
هوٌ٧هدددد د اهتحددددددث بؽدددددد٘ج امليددددددو
ًصدددتيثًا اهدِدددا كٌدددا فعدددى تع٘شدددر
ٗر٘ إه٘ٚج .اث تا امل٧ه اهتحث
عودد ٟهصدداْ إ ددث ٠اهعيؽددٚاجٙٗ ،دددث

تا امل٧ه إ ث ٠اهعيؽدٚاج هتصدرد
هِددا اذتددث  ،هلددّ يف بعدد اهرٗاٙدداج
اهفٚلت٘ ٙدددد ٞاملتددددأخر ٝأٗ يف اهرٗاٙددددداج
اذتثٙث ،ٞعود ٟشدبٚى املثداي ،كلدّ أْ
ٙتحددددث امل٧هدد د ًباظددددر ٝعودددد ٟهصدددداْ
ظيؽ ٞٚثاُ٘ ٞٙتتأًدى اذتدث كٌدا ٓد٘
اذتاي يف ظيؽً" ٞٚدا ه٘" ٗ"كاتدس" يف
ٗاٙددددددد " ٞاودددددددب اهظددددددد "،َ٩دت٘زٙددددد د
كددُ٘راد ،هلددّ هددٚض كددى اددا  ٥عوددٟ
د اٙدد ٞبدداهفّ اهرٗا٢دد ،ٛفدداملرو٘ د اشددٞ
ًعٌد ٞهفٔدٍ املعِدٗ ٟا دثك يف ٗاٙد ٞدا
شددا داْ ،ف٘ردد٘د شددا دً ّٙددّ ظددإُٔ أْ
ٙعدث اهرٗا.ٞٙ
الرمزية

حتٌددددددى اهعثٙددددددث ًددددددّ اهرٗاٙدددددداج
ًصددت٘ٙل ًددّ املعِدد ،ٟاملصددت٘ ٠اٗ٪ي يف
اذتبل ٞاذترفٗ ،ٞٚاهثاُ ٛعو ٟاملصت٘٠
اهرًدددسٚ ٜدد ُتٌثددى ا٪فلدددا اةدددردٝ
ٗاملعددداعر ًدددّ خددد٩ي اهؽددد٘ ٗا٪ظدددٚا.١
اشددددددتيثاَ اهرًدددددد٘ز ٙصددددددٌح هولتددددددا
اهددرٗاٚ٢ل اهتعددبا عددّ أُفصددٍٔ بررٙددددٞ
غددا ًباظددر ٝعددّ اضدداٙا رثهٚدد ٞداٚددد.ٞ
ٙددر ٠ر٘ز ٙد كددُ٘راد أْ عودد ٟاهرٗا٢ددٛ
اهبحد د عدددّ "ًعِددد ٟاهؽددد٘ " ،"ٝاهرًدددس
ارتددا ر ٛهوٌعدداعر اهثاخوٚدد .ٞيف ٗاٙتددٕ
"اوددب اهظددٙ 4099 "َ٩صددتيثَ كددُ٘راد
اهرً٘ز عوُ ٟرداق ٗاشدع ،فاهدؽد ٞتدثٗ
ددد٘ي ردددا امسدددٕ "ًدددا ه٘" ٙصدددافر ًدددّ
اجووا إىل أفرٙدٚا هٚعٌى تداررا ِٓدان،
يف إثِاٗ ١ر٘دٖ ِٓان ٙوتد ٛر ٩أٗ ٗبٚا
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آخددر امسددٕ "كاتددس" اهددا ٜاُصددحب ًددّ
اةتٌع اهاٙ ٜعٚغ فٗ ٕٚأااَ يف ًِرددٞ
ُا ٞٚ٢عؤُ ٟدر اهلُ٘ د٘  .املدردع اهتداهٛ
ًددّ اهرٗاٙددٙ ٞعددا إىل اضددٌح٩ي اه ابدد.ٞ
وً" ٞا ه٘" إىل اذتٚا ٝاهرب ٞٙمتثدى عودٟ
اهؽعٚث اهرًس ٜوٙ ٞٚ ٗ ٞصتلع
بٔا ٗ ٕ:
"اهددآا إىل اهِٔددر كاُددا أظددبٕ
باهع٘د ٝإىل بثاٙاج اهدسًّ ،دل كاُدا
اهِباتددددداج تٌِددددد٘ بددددد٘فر ٝعوددددد ٟا، ٪
ٗكاُددددددا ا٪ظددددددةا اهلددددددبا ٝكٌددددددا
املوددد٘ن ...كددداْ ا ددد٘ا ١داف٣ددداٗ ،ثدددد،٩ٚ
ٗمسٚلدددددا ٗبر٣ٚددددداٙ ...صدددددتٌر اًتدددددثاد
اهدِ٘اج املا ٞٚ٢اهر٘ٙوٗ ،ٞادث تُركداِ يف
كآبدد ٞاملصددافاج املعتٌدد .ٞعودد ٟاهضددفاك
اهرًوٚددددد ٞهؤِدددددر جتدددددث أفدددددراط اهِٔدددددر،
ٗاهتٌاشددٚح تصددتةٍ إىل راُددب بعضددٔا،
اهتف داُ إىل اذتٚددا ٝاهربٙددٗ ٞت أهتف داِ إىل
اهصٚث كاتس اها ٜكِا عو ٟاشتعثاد
هوصددٌا هددٕ باهددثخ٘ي ،كدداْ كتوددم ًددّ
اهرٚددب ًددا كولددٕ املددثفْ٘ .بددثا هدد ٛيف
ذتظً ٞع ِٞٚكأُين ادث دُفِدا يف ًددربٝ
كدددباٗ ٝاشدددع ٞت دددؾ با٪شدددرا اهددده ٨
ت٘ؼ د  ،ظددعرج بثدددى ٙ ٨ردداق ٙض د
اهريبددد،ٞ
عوددد ٟؼدددث  ،ٜا٢حددد ٞا٪
ٗ ضدد٘ فصدداد ًِتؽددر ٙؽددعب ٙ٦تددٕ،
ٗر َ٩هٚى ٙتعا اخواإ.
 ٨تدتؽدددر اهرًددد٘ز عودددً ٟعِددد ٟأٗ
ًعِٚل كلّ حتثٙثٌٓا بصٔ٘ه ،ٞعوٟ
شبٚى املثاي يف ٗا" ٞٙؼ٘  ٝاهفِداْ ظدابا
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( )4041هولاتددددب اٙ٨رهِددددث" "ٜرددددٌٚض
ردد٘ٙض" ٙصددتيثَ اهلاتددب اهرٚدد٘ عوددٟ
حن٘ ًدس . ٜأ دث اهتفصدااج أْ اهرٚد٘
متثددددى فلددددر" ٝا ددددرٗ " ،هلددددّ ٓدددداا
اهتفصددا ٙتةدداٗز ًداؼددث ردد٘ٙض .فرًددس
اهرٚدددددد٘ ٙددددددرتب أٙضددددددا ب ٙلددددددا ٗط
اهعيؽددددد ٞٚا٪شدددددر٘  ٞٙاهددددده يدددددا ج
بددداهدر ًدددّ اهعدددٌض ًرتثٙددد ٞارِحتٔددا
ا٨ؼدددرِاعٚ ،ٞٚد د تصدددد أرِحتٔد دا
ٗ ٙدرق إٙلددا ٗط يف ا.دد . ٚباسضددافٞ
إىل دهم ،ترتب اهر ٘ٚبفلر ٝادتٌاي
ٗارتٚددددداي ٗاهدددددثٗ ّٙاهرغبددددد ٞادتِصددددد.ٞٚ
ٗبعددلى ًعددابٕ ٗاٙدد" ٞاهعددٚل ٗاهبحددر"
سٙرُصا ٌِٓ ٘ا" ٗ ٜاملٌدر إىل ا ِدث" هددد
إ ٜإَ ف٘ شددددددو ٌٓددددددا أٙضددددددا ٗاٙتدددددداْ
ًسٙتاْ.
تيار الوعي

ًؽدددروح تٚدددا اهددد٘عً ٛعدددتق ًدددّ
اهتحوٚدددددى اهِفصددددد ٛاذتدددددثٙٗ ، ٙعدددددين
اهتددد دثاع ٛاذتدددددر ه٫فلدددددا يف اهعددددددى
اهبعدر ،ٜفلٌدا تِتددى ا٪ظدٚا ١اهعاٌ٢ددٞ
بعددلى ععدد٘ا ٛ٢عدددّ يرٙددق ردددثٗي أٗ
ُٔددر ،كدداهم تِتدددى ا٪فلددا ٗاهؽدد٘
عددرب أدٓاُِددا يف تتددابع غددا ًددِظٍ ٗعوددٟ
حند٘ غدا ًِرددد .ٛكداْ ردٌٚض ردد٘ٙض
ٗفارِٚٚدددددا ٗٗهدددد أٗي كددددداتبل ُدددددد٩
اهظددددددددددددد٘آر إىل ا٪د اسجوٚدددددددددددددس،ٜ
ٗاشددت ٓ٩ا كأشددو٘ أدبدد ،ٛفبددثً ٨ددّ
دكر ًا تفلدر بدٕ اهعيؽدٙ ،ٞٚلتدب
امل٧ه د كأُددٕ داخددى عدددى اهعيؽدد،ٞٚ
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ٗاهِتٚةًُ٘٘ ٛٓ ٞهد٘ داخود ٛأٗ ااتبداط
ًباظر ًّ اهعدى.
ٙدددع اذتددث ٗتتردد٘ اذتبلددً ٞددّ
خددد٩ي دٓدددّ اهعيؽدددٚاج ،عوددد ٟشدددبٚى
املثداي" ،يف ؼدد٘  ٝاهفِدداْ ظددابا" دتددٌٚض
ردد٘ٙض تعدث ً دداًراج اشددتٚفّ داٙددثاهض
داج يبٚعدددددددددد ٞعايفٚدددددددد د ٞفلرٙدددددددد د،ٞ
فاهؽراعاج اذتدٚدٚد ٞحتدث يف دِٓدٕ،
ٗٓلددداا تتحددد٘ي ا٪فلدددا إىل دددث ،
فٌا ٙفعوٕ ٗٙعدآثٖ هدٚض ًٌٔدا بددث ًدا
ٙفلر بدٕ ،فاهؽدراعاج اهفعوٚدٙ ٨ ٞعبدر
عِٔددا عدداد ٝبررٙدددً ٞصددر  ،ٞٚفاذتددث
أٗ امل٘ادددددد د إضدددددددداف ٞإىل اهتددددددددثاعٚاج
ٗاهدداكرٙاج اهدده تثددا يف عدددى اشددتٚدّ
داٙددثهض تدددثَ مجٚعٔددا يف ٗاددا ٗا ددث.
جتث اسظدا ِٓ ٝدا إىل ٗرد٘د ًددثا ًدّ
اهصدددا غدددا املد دأه٘ك يف "ؼددد٘  ٝاهفِددداْ
ظابا"ٓٗ ،د٘ اذتدث اهدرٚ٢ض يف اهرٗاٙد.ٞ
ٙددد٘ي اشددتٚفّ يف ُٔاٙدد ٞاهرٗاٙدد :ٞاملاضددٛ
اشتِفثٖ اذتاضرُٗ ،عٚغ اذتاضر ُ٪دٕ
فد شٚأت ٛباملصتدبى".
ت ٙعددعر رددد٘ٙض بددداهدوق أبدددثا ًدددّ
اؼرثاَ املاض ٛباذتاضر ،كٌا ٙععر
بدٕ اهٚددَ٘؛ فدداملر ٨ ١كلدّ أْ ٔٙددر ًددّ
املاضدددد ْ٪ ٛاملاضددددٓ ٛدددد٘ اهددددا ٜددددثد
اذتاضر .مث ٞكتا آخرْٗ يد٘ ٗا ٓداا
امل٘ض٘ يف اهدرْ اهععر ّٙخباؼٗ ٞهدٍٚ
فدددددد٘هلِر .هددددددث ٠اشددددددتٚفّ ا صدددددداط
ا
صد ُ
باهتدا ٙلٗ ،عود ٟاهدرغٍ ًدّ ا٘هدٕ" :ه ِ
ًص ٨ٗ٧عّ املاض ."ٛإ ٨إُٔ ٙر ٠ع٘اادب
املاضدد ٛحتددَ٘ مجٚعٔددا ٘هددٕ يف اه٘اددا

اذتاضدددددرٓ .ددددداا اهدددددثً بدددددل املاضدددددٛ
ٗاذتاضدددر ل اهتعدددبا عِدددٕ يف كتابددداج
ر٘ٙض ًّ خ٩ي تدِ ٞٚتٚا اه٘ع.ٛ
اخلطف خلفاً.
ٓدد٘ رددآر ٝشددٚل٘ه٘رٙ ٞٚتدداكر
فٔٚددا املددر ١جتربدد ٞشددابدٙ .ٞصددتيثَ ٓدداا
املؽددددروح فددددد ددددل ٙددددتٍ اشددددتثعا١
اهدددااكر ٝعوددد ٟحنددد٘  ٨إ اد ،ٜأٗ دددل
تلددْ٘ اهددااكر ٝدداد( ٝا٘ٙددٙ )ٞصددترٚع
اهعيؾ أْ ٙصدتعٚث ًدّ خ ٩دا جتربتدٕ
(خاؼدد ٞإدا كاُددا اهددااكر ٝخمسُدد ٞيف
اهدددااكر ٝاسرراٚ٢ددد )ٞاهددده ٙ ٨صدددترٚع
اهتعددرك عودد ٟأُٔددا داكددر .ٝعودد ٟشددبٚى
املثاي يف ٗا" ٞٙاملٌر إىل ا ِدث" هف٘ شدو
ُعددآث اهتدِ ٚدُ ٞفصددٔا اهدده اشددتيثًٔا
اهلاتددددب يف ًعددددٔث ا.اكٌدددد .ٞتددددتٍٔ
اُ٬صددد" ٞأدٙددد "٩اهدددثكت٘ "عسٙدددس" أُدددٕ
اعتدث ٠عؤٚددا يف أ دث كٔدد٘ك "ًا ابددا "
يف أثِدداُ ١سٓدد ٞااًددا بٔدداٗ ،ا ْ٬عؤٚددا أْ
تصددةى أا٘ا ددا .يف ا.لٌددُ٘ٙ ٞرددٕ ددا
شدددد٧اي إْ كدددداْ اهددددثكت٘ عسٙددددس اددددث
تبعٔاٗ ،كاُدا يف اهد ٞإ بدان ٗتعد٘ػ
ٗٓ ٛتتاكر ا ٪ثا اهصابدً .ٞا اهاٜ
ث يف اهلٔ٘ك؟

ٙد٘ي ف٘ شو:
هددددث أج اهعثٙدددث ًدددّ اهلٔددد٘ك،
ٗظدددآثج ُفصدددٔا يف أ دددثٓاٗ ،كاُدددا
أٙضا خا رٕ ترادب ًثخودٕ اهدا ٜشدٌٚر
ًِددٕ عسٙددس .فعددوا يف حتثٙددث ًلاُددٕ،
هدث كداْ اهعدم اهداً ٜدا فتد٩ٙ ٤زًٔدا
ؼوبا ٗراابا كاهت٩ي " :أُا هصدا ...أُدا
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هصا دد اهل َ٩أؼدعب ًدّ اهرٙ٦د ٞددد أُدا
هصا ًتأكث ٝمتاًا".
بٔدددداٖ اهررٙدددددٙ ٞعرفِددددا اهلاتددددب
باهعدددددات اهدددددثاخو ٛهوعيؽددددد ،ٞٚأدٙددددد٩
تتدددداكر يف دِٓٔددددا اذتدددد٘اد اهصددددابدٞ
ٗتلع د اذتدٚدددً . ٞثدداي آخددر كلددّ
أْ ُأخدددداٖ يف ٓدددداا اهؽددددثد ًددددّ ٗاٙددددٞ
"اهعدددٚل ٗاهبحدددر" سٙرُصدددا ٓ ٌِٚددد٘ا،ٜ
فدددث أ اد شدداُتٚاغ٘ زٙدداد ٝاهثد د ٞبِفصددٕ
بتاكر إ ثً ٠آثرٖ اهعباب:ٞٚ
" ل تعِةا ٙثٖ اهٚصر ،٠تاكر
عِثًا كاْ يف اذتاُ ٞيف اهثا اهبٚضدا١
ٗاُتؽددددر عودددد ٟدهددددم اهسجدددد ٛاهعٌدددد٩ق
ٗٓسًٕ يف املؽا ع ٞاهٚثٗ."ٞٙ
اشدددددتٌرج املِازهددددد ٞأ بدددددع ٗععدددددرْٗ
شاعٗ ،ٞأيوق عو ٕٚادتٌٚع هدب اهبرى بعدث
فدد٘زٖ عودد ٟاهسجدد ،ٛهعددب ًبددا ا ٝاهعدد٘دً ٝددع
اهسجٓٗ ٛسًٕ ًر ٝأخدرٗ ،٠ادث اكتعد
أْ اهددد٘ ٝاذتدٚدٚدد ٞتلٌددّ يف ٙددثٖ اهٌِٚدد،ٟ
أًا ٙثٖ اهٚصر ٠فلاُا ختاهٕ عو ٟاهدثٗاَ
ٗ ٨كلّ ا٨عتٌاد عؤٚا.
عيد الظهور
عٚددددث اهظٔدددد٘ ٓدددد٘ بدددد٘ أٗ جتوددددٛ
ٗ اًُ ٛفار ٤ى عود ٟاهعيؽد ٞٚيف
ذتظد ٞا٪زًددٓ .ٞدداا اهبد٘ كأُدٕ ةددا
ٙرفددع عددّ اهعيؽددٗ ،ٞٚتؽددبح ادداد  ٝأْ
تر ٠ادتدس ١أٗ اهؽدف ٞا٪شاشد ٞٚهفلدرٝ
أٗ ظددددديؾ أٗ دددددث ًددددداً .ثدددددى ٓددددداا
ا٨خددواق أٗ اهتدددثَ املفددار ٤كلددّ أْ
ٙعسز بعً ١ٛا كاهؽ٘ج أٗ اسكا.ٝ١
يف ٗاٙدد" ٞؼدد٘  ٝاهفِدداْ ظددابا" تدددع
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ذتظ ٞاهتةو ٛاذتدٚد ٞٚيف ُٔاٙد ٞاهفؽدى
اهرابددع ،ددل كدداْ اشددتٚفّ ٗاافددا عوددٟ
اهعددداي ٤دددثق بفتدددا ٝزتٔ٘هددد ،ٞفةدددأٝ
تتلع هٕ ا٪ظٚاٙٗ ١رُ ٠فصٕ ب٘ضد٘
ٗ٪ي ًددرٙٗ ،ٝعددرك ًددا اهددا ٜكلددّ أْ
ٙددَ٘ بددٕ .يبعددا  ٨ت٘ردث عدد٘د ٝإىل اهدد٘ ا١
بعث ٓاٖ اهِدر.ٞ
االنطباعية
ًّ املررح أْ ٙلْ٘ ٓاا املؽروح
اددث ردداً ١ددّ اُ٨رباعٚدد ٞيف اهرشددٍ هددث٠
كددٗ٩د ًددْ٘ٗ ،اددث اشددتيثَ هٚعب در عددّ
تدِٚدد ٞاهرٗا٢دد ٛيف تركٚددسٖ عودد ٟاذتٚدداٝ
اهثاخوٚدد ٞهوعيؽدد ٞٚا٪شاشدد ٞٚبددثً ٨ددّ
اهوكٚددس عودد ٟع٘املددٕ ارتا رٚددِٓ .ٞددان
أًثوددٗ ٞفددا ٝعددّ ٓدداٖ اهتدِٚدد ٞجددثٓا يف
أعٌاي رٌٚض ر٘ٙضًٗ ،ا شٚى برٗشا
ٗفارِٚٚا ٗٗه .
اخلالصة:
د ٗٗ ٝرددد٘ٓر ًدددا اٚدددى آُفدددا ٓددد٘ أْ
اهدددرٗاٚ٢ل اذتددددثاثٚل اشددددتيثً٘ا ٓدددداٖ
اهتدِٚدداج اهدده دكرُآددا آُفددا هٚؽدد٘ ٗا
تعدٚثاج اهعؽر ٗاضاٙاٖ امليتوفٗ ،ٞادث
اشدددتيثً٘ا ،إضددداف ٞإىل دهدددم ،تدِٚددداج
ٗأدٗاج أخدددددر ٠ذدددددا يف دهدددددم اهتيٚٚدددددى
ٗاهصدددير .ٞٙباشدددتيثأًٍ ٓددداٖ ا٪دٗاج
جتِب ا٪دبا ١املباظر ٝيف شرد كى رس١
ًّ ًعوً٘داتٍٔ اهده ٙرٙدثْٗ إٙؽدا ا إىل
اهدا  ،٥باملدابى ،أعردا ٓداٖ اهتدِٚداج
مجٔددددد٘ اهددددددرا ١اهفرؼددددد ٞهٚلتعدددددف٘ا
بأُفصٍٔ يبداج املعِ ٟيف اهرٗا.ٞٙ

أسماء
في الذاكرة
بدر شاكر السياب هو مؤسس
مدرسة الشطر الحر
في العراق

حسين مهدي أبو الوفا

ذ

بدر شاكر السياب هو مؤسس مدرسة
الشطر الحر في العراق

ذ

حدنيذمهديذأبوذالوفا ذ

ذ
ذ

هوذمؤدسذمدردةذالشعرذاحلررذاحلردوثذاذالعررامذهمعرضذأ ضرا ذ
املدردةذذاذلذراقةذقتلذمدرووماذاذاملررروذه ردذالوهراوذال ورانيذ
املتررواذاذدرروروةذملرررذالشررودذنورريذالرردوكذهنرراز ذامل ررةذال ر ذ
توفوتذاذمصرذدرادرتضذمتخصصرةذاذالةررةذالعربورةذه ررمذ ركذموولرضذ
لةحزوذالشوو يذخطذر وسذالةجنةذاملركزوةذد مذ ادلذمركذنافةرةذ
النجفذاألذرمذالذيذأ ردمذدرنةذ3691ذهاتصرفذالدرواوذبالرذكا ذاذ
ذررعركذكورراذأنررضذترررورذبررال رهمذاحلوررااذيتاملعوشرروةقذال ر ذ اذررهاذهتلة ررا ذ
احلوررااذالرر ذحرردوتذمعررضذمرركذحوررثذالتعرر فذاي توررا يذهال ررريذ
هالدوادرريذهبررا ذذررعورذبرراأل ذالشرردودذاذقة ررضذاحلدرراسذ ررداذم ع رراذ
لةتشاؤمذهقتلذاألملذحتىذاحلوااذهت راوفذلدورضذهرذاذالشرعورذ نردمذاذ ذ
و ةحذبال حثذ كذامرأاذحواتضذفؤادذاألملذبالتوام .ذ
ذ

تنقللالسيالبني لدللولال مل بلني ل لنيلدللول
سيتعلللللبلل سيع للللالةلسياللللانييملسي ني اللللتني ب ل
صللللا لسشيسالللالسيع(سصبل ل لادصللل(ملد ل ل س ل
جلللعلاللكلليلللةليلناالل لسييسصعبلل لةل اللعنيي ل
فصل لنييل للللالجمصل لني ولصت عل ل ل صلللا نيل
ص لانيدل صبق لنيدلفب ل ل ل لس ق لني ال للال لنيل لل(س ل
انيا(ل نانيللدص( ل دصلتت ل صلييل سصلللدلل ل
ل
سيع(سقللللدنيألملل يسحل عني ال ع ل تعمللآلال
شخصيته:
نينلد يلالني (لسيالبني ل تي ل ل
سيطلللييلابال لنيدللنطلللالسي نللل(م لل ل ل ل ل

ل تلدعللشلسينللا ل ل لاب ل لص ل تل
نينلحم( نيدل للننينلا لفلني عس ل
ليللةلالللصلاهصللبت للبللنل يس ل نل لل( ل
سجل بلللل للنيلللل( ل ن ل ل لليلفللاس ل ق ت ل ل
الللصلصت ع ل لل زس لتنللنيه ل صللنييل الللةل
ي دللنيدل تع( لل ليبصلل لليلل لالب للنيل لل ل
جمللل(يلاالللع( ل لللنتسدل لللنيل نلللصلسشلللي ل
اعيلا ل صت ل
لللنينلسيالللبني ل قللل( ل لللالالللا ل
للنينل قلل( ليللييبللاسا ل تل سيستلللني ل
سيك طللللني بول سل طللللنييبول للللنيا لالللللصل
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سلحبللنييلةلسشعللنييغلسي (دبل ل ع(فتل لدنييل ل ل
سل سلبا لفااللس لسييصتلسيذيل ق( لدل ل
تللل ل لسيللل ل ل قللللل( ل تللل ل لسيابني للل ل ل
سيباللنيي ل سللذسل للنينلاقللل ل ي لليا ل
ع(فب لاني ل ل تننيصي لطيا لنيلةل ل بال
الللللعنيي لفسلللللنينل ( لللل لس لللل ل للللليحل
خبلجني لسينا ل ل شلسيي ل سنليل طنييعل ل
سي اللنل صلل(س ملابللللسيستل ل سألحبللني ل
سيللل ل لتقلللللللدلللللول للل ل لاللللللصلسجملللللت(غل
يسضبع ني ل قييلص ق لفبصالسيبني ل(يل
لللنينلسيالللبني لصنيي ل لنيدل نلللنيد(سدلفقل ل لصللل( ل
سيسللنتلةلسأل لسيعللنيشال سينقنيفل لسيعنيشبل ل
نيل لصل( ليس لنييلسينلع(س لسشعنيصل( ل
صل(س مل صللب لال لط( لالسيل ل لسل سلبا ل ل
سيل ل للنينلابل نيل للنينل قلل( لسيستل ل
ل
سشتنيا ل نيل ق( لسيست لسيبانيي
أعماله:
سأل لللا ل سألطا لنييلا لني ل 3591لص ل نييل
سيق لييل نللي ملسشطلل(ل ل 3591ل نللايلسألصنلنينل
3591ل ل لصبن لنييملسيلل( ةل زسيملسلالل( لسييسصعب ل ل
3593لفجل(لسيال( ل سيلسيعلي ملدنيالالمس ل للل
سيلسيستني لسيع(دال 3591ل
الرتمجات الشعرية
ابلللينلايلللاس ل س ل ل ل س للل( لال ل ل
ايسللللين لصصلللني لاللل لسيعصللل(لسينلللييي ل
ن ل
صصني لصبننييمل لسينع(لسيعنيشالس
من قصائده:ل ل
ابنللللنينلزيصللللني سنل للللنع لفب للللنيليللللينل
سي للل (ل ي لللليلفبناللللني لس بللللنييل نصللللتل
سيقل لسيسالتل لبل لةل للل لذ ل ةل
ل ني لل لا ت ل
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صصب ملاىللسيع(سقلسينني ( ل
ا للل( لصني للللل طلقللللينلسينلللنييلالللللصل
سي(دبلللل للبذ ل للنيلاعللي ل ل ل للنييلللل(س ل
نيجللب ل ل ني بللنيملسي ل ل لل(لد للني لفتن ل ل
تطاللةل للال للنيصب ليبعبلل ل يلل للبللنيملاىلل
سي صللينلسيبنيداللني ل للنييول ن للنيلةلسينللتني ل
سيقنيمسالفل(ل يلبلل لنيليلعل(سق ل لنيليلعل(سقل
ني ل شةلاكلزسجم(ملسي انيي ل
صصب مل جم(ىليدبللسجلاس ( ل
( نيدلدل لسيلظصل س (س ل
لللع ىلسيبتلللني صل يولسيق لللييل يلللال
سي بللنل ساللالاق ل لسياللاني للفلل( ىلىلل(ىل
لني نيدليل ذي ل
فصالاني ل3599ل لسيت ي لدال ل
سيتا( شلالصلسشظلني (س ليقبلني ملسيطل( ل
دع ل لىلل( ل للنيس ليلل(مل اللب ل ي لنيدل
يل ل لسل سلبا ل ل تق ل (سدلجل للي ل يللنيي ل
سيل ل ه لالللابالسيسبلللنييال ز للل(لسلاللل( ل
سيع(سصللال صلل لتللذ نيييلي ل ل للني ل سللل ل
اللط لسيقلل(نلسي(للل ليل ننيضللالسينللنيلا(ل
الللني (لسيالللبني لةل نل ل لسي صللل(مللس ل
سيتنيي خلسيع( ال نل ل19ل لبلينلللالسيل ل
جن للتلا ل لسجل للنييلسي صلل(يل سد ل لسشقالللل
سيلللل ل تييل للللللنيبللفبللللللنيولسي(لللللللال
سأل لللتنيلل نيصللل(لس لللني ال ز للل(لس نيي بل ل ل
سيذيلصتالةلد س ل نيل لسينق( لت ل3591ل
ل
مللتذ (لتانيصبالسلتبنيي لاني
ي لسيننيا(لد يلاني (لسيابني لاني ل
3519لسيعلللل(سقلحمنيفظلل ل لسي صلللل(م لص( لل ل ل
بسللييلسيتللنيدللاىلل نيصللب لسيب ا ل لصيللني ل
دلللالس طبل ل ل جملللال سيلسشعل لللولسيعنييبل ل ل
د س لسي(صنيف ل

الشعر

 ذهود العػاف

محي الدون محمد

 تجلوات في حضرة خور الدون األددي

د .نزار بني المرجة

 انتباه!!..

موفق نادر

 هو المعلم!...

إبراهوم محمود الصغور

 وا صانع األجوال

وونس السود علي

شهود العفاف
حمي الدين حممد*

ضوتِ ظمّوا خمفَ أوػُ
ت تػاؤطِ...
ًضاح ِ
هٍا األضض حتىُ والشاً
ًٌؿٌُّ عى ٍط تعاؾطِ
هٍا المَ ُن ٍػفٌ
ٍّ
ف هي
عمٓ ٌص ٔ
ًٍسعٌ إىل غفطٍ
الختباضِ املٍاجيِ
ًغَيُ وػإٕ
ٍؿاغبُ فحطاً
فتٍػٓ وسا ُي املطاكبِ
بطٍسُ الصٓحاضٔ
خحٌهْ...
ًفَىٔ عكاهْ ثطٌِّ
ًضاهبُ ٌػكٕ كصًبْ
ًكٌ ْر ٍعازِ الظّوريّ لَالً
ف اجلٌعِ
ًطفنْ عمٓ كت ٔ
ٍبكُ ..جفتىُ الرباعيِ
ؾوٌزُ العفاف غطًا

ًتٍٓبوٌا ..كَفَ طفنْ
ٍجٌضُ ًٍطوُ بطٍسَ الصٓحاضٔ
*
عمٓ خسِّ ضونٍ ٌػت ُى املعاملِ
فونِ غَكٌزُ ًحَساً
ضٍا َح املالحي؟!
هٍا الطّكؼُ شكطٔ
ث التٓحايف
هٍا العَـُ إض ُ
ًٍكطعُ بابَ املػالكٔ ؾَذْ عحٌظْ
ٍػٌؽِ اخلٌالُ ًب ٓط العىاٖيِ
ت هصا الطٌّاف املػىٓٓ ضبَعاً
تصكّط ُ
ًأًجعين غطٓي يف املٍاًِ
فحٗتُ إىل ًقعِ أٌجٓ
تسٍ ُط املٍابطِ
توَٓبتُ ًجواً مجَالً
لظٍُٓ بىٔ ال جياونِ
فكمتُ هلا :غالواً ...غالواً
ف ٍسٍكٔ ٍػاظهِ..
ًوطحٓ لطَ ٔ
ملاكٔ تعاتبين اآلن ؾٌقاً
* شاعر سوري.
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فأٌؿس حطيف بمَػاً
ًيف ًجعِ اهل ٓي ٍكتبين الؿٓعط
ًٍصطازٌُ لَمىُ
يف غطٍ ِط املعاجيِ
إلَكٔ وساضِ
ٍٍاجُ فالتُ
غأقطأ تاضٍذَ أوػُ
ًأوضُ ..أٌاصطي
ت فَى طٌٍالً
هى ُ
ف ٌبضُ
ًزاضتِ توات ُ
تكٌهُ :أٌا وا ٌػَتُ لَالَكَ
أً لٌ َن هصِ املعابط
ت هصِ الفَايف
أٌا بٍ ُ
ًحتتَ غكٌفٔ املعاصُ
بسأت حٌاض الٌصاٍا
ًحيىمين الكَظُ فحطاً
ًجطحُ ٍكابطِ
فكَفَ ٌػَتَ لكاُٖ؟!
هحطتَ ٌواضِ
ًبٌحَ الػٓطاٖط
أٌا لػتُ ضزهَْ خٌفٕ
ًتفّاحُ ظمُّ ؾوُٓ
ًحطيف ًلَس املعازنِ
غأبكٓ ضغٌلَْ ًجسِ

78

أقاًًُ كنٖ املدافطِ
متاغكتُ بعضُ
ًقمتُ ال :أٌتٔ غمٌٔ؟!
إشنِ :أٌتٕ غمّْ عىطِ
ك ال ،ال ٍوازنِ
ًبٌح ٔ
عمٓ كتفٔ األوؼ
كٍتٔ وػاُٖ
ًوا ظلتٔ صفٌ التٓىٍُٓ
ًبٌحُ الٌفإٔ ٌسٌِّ
فون وإّ حٌٓإ غافط؟!
تػاوتًٌِ ...اجتِ
فضا َٕ التٓحمُّ ومَكاً
ًوالت توسهسُ صىيت
ًقالت:
أغفتُ لٍػَانِ
ًعسكَ غوٌاً ًأٌتَ ضغٌلُ
ـ املإُ
ًإنِ عط َ
حنَا ..حناًضٌِ ..كاًًِ
ؾوٌزُ العفاف
غطًا..
ًطفنُ الصٓحاضٔ
ًلَس اٌتبا ٕي ألٌجٓ
ًعتىُْ حعنٍ
ضواها الطّطٍل...

تجليات في حضرة
خير الدين األددي
نزار بين املرجة*

__1

 ..تأب ٟاهرب٘ي!
ضالًاً عو ٟاألغِٚات  /اهقدٗد
عو ٟكربٙاء حاضسٍٝ

 ..حاًالً صعداء اهػفاء
ًّ ه٘ث ٞاحلسب
ٗ ..كِت أُّ ٟاجتٔت أزان
 ضالًاً عوٓ ٟاً / ٍٞقوعٍٞمل تدُظ
زغٍ كى ذان احلسٙق
ضالًاً عو ٟقوع ..ٍٞضدز ٝاملِتٟٔ
هلى ًّ مل ٙضىّ اهطسٙق
ضالًاً عو ٟجبٔ ٍٞدُٗٔا اهػٌظ
ضالًاً عو ٟأقدع األًٔات
 ..ضالًاً عو ٟقوعٓ / ٍٞاًٍٞ
تعين اه٘طّ!
 ..ضالالالالًاً عوالالالال ٟكالالالى غالالالالس ً ٍٞصداُالالالٍٞ
باه٘زٗد

زكوت كى توم اهق٘ٚد!
ضالًاً عو ٟكى غٛء ِٓا
 ..عو ٟكى حازٍٝ
بطاطٔا ًّ حجس
ٗكى شاٗٙ ... ٍٞٙو٘ذ بٔا اهعاغقْ٘
ٍٗٓ قابضْ٘ عو ٟجِ / ٍٞجرٍٗٝ
امسٔا حوب!
__2
مل تلّ أٗي اهعاغقني ضٚدٜ
 ..مل تلّ آخس اهعاغقني
ٗ ..أغٔد أْ أٗزاقم
اهرآبات يف اهسٙح
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كّّ اهبدا!ٞٙ
ٗأغالالٔد أْ اهٚالالد اهالال
ٗاهسٙح

هٚظ ٙأبٕ هوقرب

الالاشت بٔالالا اهِالالاز

ازقتٔالالالالالالا األصالالالالالالاب كالالالالالال ٛتلتالالالالالالالب
()1

املطتحٚى

مل تلّ تػسع يف اهقتى ًٔ٘ٙا ضٚدٜ
 ..كِت أُت اهقتٚى!
يف ًطسح هؤ٘ا!ٝ
 ..باع٘ا الال اهل٘ ٞٙالال ( )2ضٚدٜ

أُّٙ ٟلْ٘ ؟!
 ..أخضسٌ
 ..أخض ٌس تعوٖ٘ صف٘ ًّ ٝزًاد
أٗ صح٘ ًّ ٝزقاد
 ..ملّ إذاً كاْ
كى ذان األزق؟
بعدًا ظوٌتم اهسٙاح
ٗكاد خيرهم اه٘زق!

هلِٔا عادت

__3

ٚ ..ا هسمحتٕ اهسصٚف ؟!
 ..كٍ خمٚف

 ..أُا عائدٌ ٙا حوب

 ..كٍ خمٚف

ال ك ٛأقازْ بني (ً٘ض٘ع)ٞ

أْ ٙقتى املسء اهػقٚق
أْ ٙػعى املاء احلسٙق!
ٗ ..أغٔد الال ضٚد ٜالال أْ (األغاُ )3( )ٛمل
تصي
حتت قبّتٔا

ًٗلاْ!
 ..ال ك ٛأعٚد اهصًاْ
عائد ك ٛأضرتٙح
ًجوٌا ٙستاح
طفى أزٓقتٕ اهسٙح يف اه٘قت اهػسٙب!

ٗكاُت تِاج ٛاإلهٕ!

__4

ٗكاُت تِاج ٛامللاْ
ٗكاُت تِاج ٛاهصًاْ
ٗ ..كاُت تِاجً ٛج٘آٌا يف حوب!!
ٚا هلا ًّ ضلسات ً٘تٍ
02

()4

 ٙا أٔٙا األضد ٜقٍٓرا أٗاْ
جتطّد اهسؤٙا

جتليات يف حضرة خري الدين األسدي

ٗإغٌاض اهعْ٘ٚ

 ..قطٌات ٗجٔم أُبأتين
إُٔ شًّ اهِط٘ز

ٙا أٔٙا املطعْ٘
ًّ شًٍّ خيْ٘
أقطٌت أُم ًاثىٌ يف كى عني
ٙا عاغق اهػٔباء حدّ امل٘ت

ٗأْ بعض اهصدس ُ٘ ..ز
 ..قطٌات ٗجٔم أُبأتين
أْ بعض اهصدس تأباٖ اهقب٘ز!!

ٓا أُت تِٔض ًّ جدٙدٍ كاألهق!

قطٌات ٗجٔم أُبأتين

ٗهّ ٟشًاْ اهعٔس

إُٔ شًّ اُتصازن ٗاهقٚاًٗ ٞاهِػ٘ز..

ٗاحلقد احرتق!
هوامش:

( )1إغاز ٝإىل حادث ٞاالُفجاز ٗ قد األضد ٜهٚدٖ.

( )2إغاز ٝإىل حادث ٞب ٚبقاٙا ًلتب ٞاألضد ٜمبا ٔٚا ٓ٘ٙتٕ اهػدص.!ٞٚ
( )3د٘ٙاْ خري اهد ّٙاألضد( ٜأغاُ ٛاهقب.)ٞ

( )4إغاز ٝإىل كتاب األضد ٜاهلاَ (ً٘ض٘ع ٞحوب املقازُ.)ٞ

06

انتباه!!..
موفق نادر*

اهؿٚذُ ٙسضج حن٘ ضكُّ

ٓصا اهََ٘ٚ

ظاخطُ باهرتّٓات اهبٚضَ

ٙلف ِٕٚقوٚىٌ ًّ ٓسٍٗ١

ٙػقطُ

ُػٌ ٌٞتُِعـ عِطفِٕٚ

قبىَ أِْ ٙػتطٚعَ ُفضَ غخابٍٞ

فٚجِٜ٘

ًّ ه٘ع ٞاهصكط ٠اهيت محوتُٕ

يف غالَِ

عربَ اهسّضبِ

إُّٕ باألًؼ أغف ٟف٘ق كطغ ّٛعتٚقُ

ًّ غبعنيَ عاَِ

ٓسّٖ حوٌٍ قصّٛ

ؾقّ حن٘ اهبابِ

تاٖ يف ٗزٙإُ اخلضطاِ١

ًّ عِِٕٚٚ

حت ٟاهتبػتِ ٙقظتُٕ

ُ٘ضاً كابٚاً

باهؿّمِّ

حتّ ٟاطٌأّْ بأّْ

ٗاهتاثتِ أً٘ضٌ كاْ ٙسض ٜأُّٔا حمضُ

ًا يف اهسّاض ًّ ُاؽ ٍ غ٘اِٖ

ٙقنيِ

تاَٖ

عصفتِ يف قوبٕ املٔعََٗ

يف ٗقتٍ خطايف
ٍّ

ضٙحٌ

ُٗاَِ

ظِّٔا هو٘ٓو ٞاألٗىل

ٓ٘ ال خيؿ ٟبأِْ ٙأت ِٛإه ٕٚامل٘تُ

بقاٙا ًّ أغاطريَ اهغطاَِ
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انتباه!!..

قاهتِ املطأُٝ

كِتُ ً٘ٙاً جا٢باً يف ظٓ٘ٓا

إشِ جا١تٕ ط َّٛاحلوٍَ :

أختاي حطّاً

عوٌٍين كالًاً مل َٙقوٕ اإلُؼُ

فا٢ضَ اهو٘عِٞ

ٗاجلُّّ

أغقُ ٛسًا ٛ٢اهبٚضَ

ٗال ٙؿبُٕٔ يف غخطِٖ اهلُّ٘ٛ

ًّ حُطّ املُساَِ

ؾعطٌ

أضغوتِ ضِخلتٔا ثٍ اُجِتِ

أٗ كالَِ !

تتقطّ ٠ظٓطاتٍ

كاُتِ املطأ ُٝطٚفاً ًّ ضٚا ٍ١هٚولٛ
ٍّ

شُبَّ

صاغٔا ٌٍٗٓ ضجٌٍٚ

يف فطزٗغٔا اهغايف حبضّ احلوٍَ

مل تعس يف ظِّٕ إشِ شاب ٌٗٓاً

قاهت:

ال ٗ ..ال ِٙجٓ ِٕٚصا اه٘قتَ

كِتَ ًا تبغٛ

أالٍ ٙطتسِٜ

ٗهلِّٛ

ظىّ اهلٚاَِ

أضانَ اهً ََ٘ٚلسٗزَ اهعظاَِ

قاي ٙ :ا غّٚست ٛاحلػِاَ١

قاي :

فضّ ٛعّ كٚاُٛ

ال أبغ ٛغ٘ ٠أِْ تػٌخ ٛهٛ

ختٌَُٕ اهػّطَّٜ

أِْ أًوٍُ ٛظطٜ

قس أغطٚعُ يف ٓصا املُقاَ املطًطّٜ

ًّ غِخط ٓصا اهوٚىَ

اهِاصعَ اهتلَّ٘ٙ

يف عِٚٚمِ

أِْ أضُِ٘ قوٚالً

أضتازَ بؿحّ اهبصَط اهباقٛ

ه٘ٓازٍ

مش٘رَ اهِّدو ٞاهلٚفا

ٗبطاضُ

ٗأقطٙمِ اهػّالَِ
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ضخلتِ

ٓبّ ًّ ٙقظتِٕ

ــ ًا ج٣تُ ٙا ؾٚد ٛامل٘هــَّٕ

إشِ غقط اهلطغّٛ

طٓ َّٛصا احلوٍَ

كاْ اهوٚىُ ميؿٛ

إال ألغِّ ٛهمَ ًّ أحلاُ َٛاهغطّاِ١

يف فضا ١اهغطف ٞاهععالِ١

ًا ُٙعفٚم ًّ ٓصا احلِني املطّ

ًغٌ٘غاً بعطط بابوّٛ

حلِاً

ٍّ
فاح ًّ حوٍ قصٛ

فاعتِقِ خطَٜ٘

ٗعوً ٟقطبً ًّ ٞسخى اهساضُ

ك ٛآتٚمَ باهع٘زِ

إشا أصغٚتَ

ٗباهلأؽَ

تطجٚعٌ بعٚسٌ

اهيت

ًطًّٝ

قس صاغٔا اهؿاعطُ ً٘ٙاً

ِٙػابُ:

ًّ ضًازٍ

( ٗضزاً )

اجلػس املفص٘زِ

ًطًّٝ

محٍٗ ٟغطاَِ

( عبس اهػالَِ )
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هو المعلم!...
إبراهيم حممود الصغري*

*

زنط ووووووو و ز

هووووووووو زلفىوووووووووو ز ز ووووووووو ز ز ووووووووو ز قيثووووووو و أوزل ز ز ووووووو و زز
وووووووز ز بهووو و ززل طهووووو أز لقاووووو زقووووو زع وووووز ز
عزيز هووووووو زلفوووووووقاز ووووووو ز
ز
فنهوووو ز وووو ز وووو زل زقوووو ز ووووز ز
ز هو و ز و و ز حيووولزل ى و و زقو و زن و و ز ز
هوووو وز زل ىطوووو و هزل وووو و ز زين هوووو و ز بوووو و لز ز ق ووزووعزل ىطووووازيهًوووو ز ل وووو ز وووو قز ز

ووو زز قزع وووعزهليووو هزلتووو زلنهًووو هز ز آل ز
ئوووو و ز وووووواهز وووووو زن هوووو و زل
ح زيثُووووووو وعُز ووووووو و ز لبووووووو و زبوووووووووعز ز ز َّ ززل ى ووو و َّز حوووووىَّ زح ًووو و ز ووو وز ز
ز
ع ز
ظوووووو و ئ ز وووووو و لب ز ل ئوووووو و زع وووووو وز ز
ُصوو و أزل وو و فزًوو و زًوو و زي وو و قهز ز
يو و زلزل ن و و يز و و زيو و لزبهو و ز نو وز ز حووو زلز اووو ز ءزل ى يووو هزقووو ز ووو ز
ووووووز ز

ز
ن هوووووز ز جهووووزو زلفىوووووو زح ووووو زن ووووو زل ووووو
نهووو و زل حووووو زقووو و ز ع ووو و ز
ز
نهوووو و ز حوووو و ه ز زل وووو و زعحوووو و ز ز
زنوووو و ز ووووووعزقًوووو و لز وووو و زي توووو وز ز
ز
ًوووووو زلفىووووووو ز نوووووو زبهوووووو ز وووووو ز ز
عو وز زهو و لهزبهو و زل حو و زقو و ز و و لز ز
نز
ِّووووووووو وعُزًووووووووو و ز زح ِّوووووووووووعز بووووووووو و لز ز هوو زوالزيو و زل و و ز زعحو و ه زلح قو و ز ز
ز

ز
نووووووعزل نووووو ز ا ووووو ز ووووو ز جوووو و ه ز
ووو وز زقووو و َّزعنوووووعزن يووو و ز ووو و زي ووو و عز ز
ز

ووووووووز هز ن وووووووو ز ي نوووووووو ز
قازلز وووووً هز ءزل ووو و ن ز ووو و زًووو و قز ز
ز
وووووووو

ز

******

هوووووووو لزلفىووووووووو ز يوووووووو زيووووووووزلَّزبووووووووعز ز جهوووووالز يووووواز ع وووووالزًووو و ز ن ووو وز ز
ز
و و ز قو وز ز
ثوووووووووالزل بيووووووو و ز لز َّووووووو و ز ن ووووووو و زع ز صوزوون ز ل و و ز ىو و ز ل
ززل و و قزًو و لهزل ىو و قزقو و زع و وز ز
ز ز ووووووووالِّز ل ٌز ووووووووعز وووووو و ز نز وووووو و ز ز
ز

ز

* شاعر سوري.
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بوووووعزل صاووووو ًز ووووو هز ووووو لز زيَّنهوووووز ز
ز
ز ووو و ق ز ووووو ز ى وووووعز ز
حتنووو و زل ووووو
ز
وووووعزلف عووووو ز ل قووووو زقووووو ز قصووووو ز ز
لف ز وووولز ل ىطوو و ز ز حووو هزل زجوو و ز

جووووووو هز أ بووووووووعز ز ووووووو ق ز ووووووو ز
ل َّوو وز فز وو و زف ووووعزب فووووقِّزقوو و زب قوو وز ز

عوووووز نلزلفوووووهز ووووو ز ي نوووووعزل قوووووز ز
ووو و ز ه لز ن ووو و زقووو و ز ووووواَّز زح ووو وز ز

ز وووو ز وووو هز ووووقز وووو هز ي ووووعز ز ثووووووزووالزلتووووووووزل زب وووووو و ز َّز ل وووووو و
يوووووووالز ى ووووو وعز ز نوو ز
وهليزع و و ز هو و ز زل و و ز لن ث و وز ز
زوووووووالزلل بووووووولزب
ز لنط ووو وز ز
ز زهووو و زيفووو و ن ز زل
ووووو ز زلفىأووووو ز ووووو ز نووووو زح ووووو ن ز
ز

ز

ز

******

هووووووو و زلفىأووووووووو ز اجيووووووووو َّزيصووووووووو هز ز ع ًووووو و ز نووووو و ز هل لبووووو و زتووووو و زحووووو و قز ز
ز
هوووووو و زل حوووووو و ل أزب قاوووووو و زيحووووووووى هز ز نووووو و ز لز نووووو و لز ي ووووو و ز ي وووووووه ز ووووو وز ز
ز
قووووز ز
وو وز زلفىوووو ز وووو زل وووو ز
هوووووووو زلم أووووووووولز احوووووووو زي وووووووو ه ز
بز
وووووووو و زلف لهووووووووووقز لقبوووووووو و ل ز ز قز ز هووووز َّقزل وووون رز ل
ز
هوووووو و ة زل ن وووووو و أز ل وووووو و هل ز طأهًوووووو وز ز ز ز ووو و هزلفووو و ِّز نه جووو و ز نط ووو وز ز
ز
يزجوووو و زل ًوووو و ي ز ءز بن بووووووعز وووو و ق ز
زووووو و ز زًووووو و عز ًووووو و ز ن ىووووووواز ز
نوزوززلووو ز وو زل يفوو زقوو ز ووز ز
زوووووووووو لسز وووووووووو لهز ووووووووووويرزيهً ووووووووووعز ز
وووو ز لل ووووز ز

وو و ز ز هوو و ز زل وو و فزتوو و ز ز وو و
ووو زويرزين وو و زع وو و زل ىصوو و ز
ز
هووو و ز ووو و ز ز
حووووووقازل ى وووو و ز وووووو زلقبوووووو ل زي قووووووعز ز طأوووزو ن ز ووو و ز
ل ىز وو و ُز زنزي وووو زحتصووووي عزهوووو ًز ز حيْيووزو زل وو و زي وو و ز وو و َّلز نز وو وز ز
ز وووو و َّبه ز ز حووووزوقَّز ووووو ه ز ي ووووو زتووووو ز ووووو ز
حوووو وزقازل حوووو و ز حوووو وقازل
ز قوو وز ز

ز و و زًُو و ُز و و زعو و ز ه وووعزل قو وز ز
ب زى بوووووووو ز ثوووووووووالزل حوووووووو زح وووووووو ه ز ز
ز
زل وووووالِّزًُىهووو و ز ز ع ووووووز زلم وووووو نز ز وووووو ز زحن ووووو و ز
نهووو و زل حووو و ُز
زوووووووو ز قووووووووو زل نوووووووو ق يز ز وووووووو فز ز وووووو ز زل حوووووو ز ووووو و زلآل ل ز ع ن ووووو و ز
ووووزو ز وووو و ز بوووو و لز
ز
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حوووو و زج ىوووو و ز ز

يهووز زلوًيوو ُزلوووقِّزل حوو زقوو ز صوو ز ز
ز

يا صانع األجيال
يونس السيد علي

اااا ع اااا ع

ياااانع اااانل عسبك اااان ع
ع
ألااااوعس اا ا س عك اا ا عكاا ا ع اا ا ع
ع
هااااااالوعس عكااااااا ع اااااااان عكأمنلااااااا
ع
ألاااااوعس اااا زعداعسحل اااا ع س ااااان
ع
اااازطعس طاااا ةِعس عه اااا ع ااااال هن
ع
ك اااااااااان عس اااااااااان ع كنع اااااااا ا س ٍ
ع
اااااااتعرَعس اااااا ِعس اااااا س ع غنياااااا ٍ
ع
دنع ااااننع كعكاا ازهعس اا ا عماا ا ءع
ع
ماااانع اااانَعك اااازعألااااوع ااااوع ااا
ع
آمنااااااوع ن عااااااسعس عهاااااا هع اااااان ع
ع
كس اااال عس ع اا ا عس اا ا ع اااالِع
ع
ةع يااااااالعألااااا ا ع ك أااااااان ع يااااااالنع
ع
اااااا ظع هااااااظع ن ا نفااااا عك كنااااانع
ع
نااااان
اااا ةع طااااان عمااااانع اااالت ع
ع
اااااانع
اااا ا ة عماااااانعخمس عس هاااا ا ع
ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ااا ا ع

أنعسحل ااااان ع دأااا ازهع أ ااا ا ع
ع
من عس عطنءعكف ضعفأاك عيار ع
ع
عااااا بعك اااااازع ن داااااان عي ااااا
ع
جكاااحلعسحل س ا ا عما ا ع ا ا عي ها ا ع
ع
تعااااانلشعس اااااا عس عك ااااا ع د ااااا ع
ع
نعااااا ا بعأ ااااا ا س سعأ ااااااان علهدااااا ا ع
ع
ك اااااانءع غ اااااااهنع ااااااازعينهاااااا ع
ع
منا ا عس ااالكسءعك ا ا ع ا ا عي ااال ع
ع
عاااااااان عياااااااالعيع ااااااااحلع اااااااان ع
ع
اااا تسءع ن ااااارع اااازتعكهااااازعيههاااا
ع
ااالفنع ه ااانعكع لااا عي ااا ع
ع
مااانع سماااوعسبك ااان عك ا ا ع عا ا ع
ع
هللع ط ع كتداااااااااااااااانلحلعماااااااااااااااار
ع
اااالمنعك اااا لنع ك نفاااازهعل اااا ع
ع
ف ناااااانعكماااااانعخم ناااااانعلاااااار طعكل هاااا ا ع
ع
76
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ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع
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ياااانعماااااع عكعس ك كاا ا عس هك اااانءعياا ا ع
ع
سلاااااوع ااا ا عسبك ااااان ع عااااالع ااا الٍع
ع
عما ع كان عمنكا ع
هانِعيا
ع
كلهكااااوعماااا ع اااازعس عكاااا هعمعن فاااانع
ع
ك ااااك وع َعسبل اااانءعداعس اااال ع
ع
مااااانعأ ااا ا ِعس تااااان ي هعدةعمااا ا ع مااا انع
ع
كع اااازعك اااازعمناا ا عف اااايعمداااان ع
ع

ع

78

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

عقعلد اااايع ااااسعس سفاااازع عاااا ع
ع
فن نااااااَعفَلااااااوع كاااااالع ت اااااا
ع
من مااااااوع اااااانع ع ن اااااا هع اااااا ع
ع
ككااااااااظع تهاااااااالوع ن هاااااااانعيتعااااااا ا ع
ع
مااااااانِعفن ااااا ا ع
ت لااااااانع ك
ع
اااانع كاا ا عس داااان ع اا ا ع
ااا ع
ع
كع ااازع ااا عف اااايع طااا عيناااا ع
ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

قراءة في كتاب
شعراء عرفتهم في حياتي

رضوان الحزواني

قراءة في كتاب
(شعراء عرفتهم في حياتي)

رضوان احلزواني*

متفقد:

أصدددر اتدددالب اثة لمددع نؿددد طدددنلن قطددل ضددؿن دؾةددؾع ددن
اثؽاب أخرياً كالبلً بعـوان (ذعراء طرفافم يف حقلتي)  696صدػ ع دن
اثؼطع املاودط طن (دار بعل) ثؾـشر ضم مخةع طشر ذلطر ًا تعرّف إثقفم
ن كةلر اثشعراء املعلصرون.

واملاصػح هلذا اثؽادل ودرى نػةده يف طدلش اثشدعرد وـدلد رفدل
اثرياع وأ راء اثةقلند فلثشّعراء كوكةع ثلثقّعد واخلرةون فقؿل بقـفم بؾغع
ثلثقّددع ددن صددو إيف صددو يف اثعددلشد وخ د ا اثعددلش فددو اثعددلش د
جتؿع بقـفم طذوبع اثؽؾؿعد ورهلفع احلسد ور دع اثشدعور دونةدل اثغلودعد
وذرف اثضؿريد واثؽلتب نؿدد طددنلن قطدل رودب إيف ؾوبـدلد تنده
إنّؿل كاب تؾك اثةدري دن أ دل أن وو دد رابطدع دل بقــدل وبقـدهد وأن
حيدمـل طن دخلئل نػةهد وجتلر حقلتهد حدوثًل ورود أن وؾؼى ـل أبندًل
واطقعد وثري فقـل رغةع يف اثؽشف طن طدلش هفؾدهد ووو ػـدل دن صدلحةه
و ف ات ني طؾى أدراره وخةلولهد وهذا ذيء وةعث فقـل اثرضى.

ٙضررررزو اررررل٘ له يف ررررو هررررٕ
يفٚلتٕ رمبرل ٗجهِٔرل رّ ًاورٔلص ٗ ٙر
عل٘رجً دقً ٞتِلًِٓ ٞٚقطل ٞجهِظري رمبل
عررررررلزُل ررررررٕ جه ٙررررررَ٘ص ٗ ُقررررررز
ًذكزجتٕ ُُٗبحز صرريتٕ جهذجتٚر ٞجهر
تغررربٕ يفٚلتِرررل ك يفر ردٕ كررربريص لورررٔل
ًزهل رلً هِررل ً٘جهٔرر ٞحلررزٗ جذتٚررلٝص

ٗقد د ًَرِّ ًَرزٖ ل طرله ُفضٔرٔل جهر
ًزرُل ّ ٔلص لضٍٔ ٙدْٗٓ هِل ًبلو٢رٕ
لذتٚررررل ٝرِغررررلز ظورررر ٟيفرر ر ذتظررررْٓ ٞ
ر٘ جفرضرىص ًٗرٍِٔ
طبلظِل قد تبدٓه
ًّ تلآرز رِفط جذترفرز جهر تلازُرل ٔرلص
ًٍِٗٔ ًّ جصرتطل جهِٔر٘جم زتردوّج لرد

*

* كاتب سوري.
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ْ ٗقرررررضص لضرررررٍٔ ع ُرررررل ْ ٚررررررض
جهلقبررله توررم صررتِتُٔٔٓ ٗ ٛررل ً رزٓه ظوررٟ
ٚررض جهلظٌررلٗ ١قررد ُلررْ٘ ررّ ًررٍِٔ
ٙضلً.
أوالً ــ بني أدب املركسات وفن السرية

جهلترررررررلء ععرررررررلزج ١ظرررررررزرتٍٔ
يفٚلت )ٛجيٌض ر وء جذرذكزجه ٗ ر
وء ررررررّري جهضرررررريٝص يفٚررر ر قررر ردَٓ رٔٚرررررل
جهللتررح يفٚلتررٕ ٗيفٚررل ٝظرريَ ًغررٔ٘رّٙ
ظررررزرٍٔ ٗر طررر ِٚررررٕ ٗ ٚررررٍِٔ ارررردجقٞ
ٗستبررٞص رٌررل قدًٓررٕ هِررل جهللتررح ستٌررد
ظرردُلْ قٚطررلس ُرر٘ ًررّ جفوء جيٌررض ر
جهتحرر رزٓ ٗ ٜرر ر جهتلرررربري ظررررّ جذغررررلظزص
ٗٙتلوررررررا ررررررله٘جقض ٗٙلررررررزجم جفرلررررررلر
ٗجفيفلصٚطص ٗٔٙتٍٓ له ٓدجقله جفو ٞٓٚص
ٗجهليقرررله جهزٓٗيفٓٚرررًٗ ٞرررّ هرررم ق٘هرررٕ
كلُ ر تررز طم ررشًري جهغررلرق ٞجهزجيفررى
اقز ّ صوطلْ جهقلمس ٛادجق ٞو ٞٚص
ٗظيق ٞرٗيف ٞٚع.)6
ٗٓ٘ ٙضلً ُ٘ ًّ وء جذذكّزجهص
فُرررٕ ٙضرررتلزجم يفررردجيلً صررروف ٙضرررتٌتض
ترررررررذكّزٓلص ًَٗررررر رِّ ًِٓرررررررل ٙضرررررررتٌتض
ذكزٙلترررٕ صرررلٚد ٝكلُر ر َ يفشِٙرررٞص
ٓلوً َ ٞ٢ضطز ٞص رلاريجً ًرل ررزٓ ِرل
جهلدٙد ًّ جهوحظله ُضجٓؤل ًٚ٘ٙلتِل
ظؤُ ٟل يفدجث ظلوٞٙص ٗ لرد زٓرً ٞرّ
جهرررشًّ ُزهرررض ذرررذٖ جذرررذكزجهص ُٗقرررز
يفدجيِلص ُٗضتٌتض لصتللوتٔلص رِجردٓل
ظورررر ٟقرررردر ًررررّ جفٌٓٚررررٞص ُٗررررتلوٍ ًررررّ
10

خطلِ٢رررل جهر ر ن ُلرررّ ُتلرررز ظؤٚرررل
صررفِل ظوررٟ
صررل قلًص ٗهز ٌٓررل رظجبِررل ٗ تش ٓ
ً٘جقفِل تورمص ٗٓرذج ًرل يف رى هوللترح
يفرر ر كررررلْ ٙلٌررررى سترر رزٓرًج عزتوررررٞ
جهِررر٘جظري) طورررح ًِرررٕ اررردٙقٕ ستٌٓرررد
ًٔرررد ٜجدتِررردُ ٜغرررز ق رررٚد ٝهوغرررلظز
جهغررلء ظوررُ ٛو ًٓررز جهررذ ٜكررلْ طلهب ر ًل
جفسٓز آُذجنص ٗيف ٗهدٓل ط٘ٙو ٞظٌد
ك يفررررذ لررررا ٚلتٔررررلص ررررل يررررلر
يففٚظ ٞظو ٛوًزص ٙتذكز جهللتح توم
جذتلوي ٞرٚقر٘ي ريرري ُٓر ٛن ورن ُٓرٛ
جرتلب حباري جهغلظز ظو ٛوًز ًرزًج
لرررد رررر٘جه جفٗجْص ًِٗرررذ هرررم جه٘قر ر
د ه ٗجاز جه ٓدجقٗ ٞجذ٘وٓ ٝرٚم ٗ ر
ظو ٛوًز تغتدٓص ٗتقر٘ ٠ظلًر ًل لرد ظرلَص
يٍ جُقوب ك خلٗٗ ١رل ١ع.)2
ٗ عرررم ْٓ جذغرررلظز ثرررلٖ يفررردث
ًل ٙقض يفٚلتِل ختتف ٛلد زًّٓ ٞ
جهشًرررررلْص ٗهلرررر ّٓ تضرررررجٚؤل صرررررٚجلوِل
ُترررذكز هرررم جذتررردثص ُٗضرررتلٚد تورررم
جذغلظز ٗتوم جهوحظلهص ى ٗ د جذتلرٞ
ظزضررٔل ظورر ٟجنخررزًٌٔ ّٙررل كلُ ر
طبٚلتٔرررلص ٗ ُِٓرررل هِضرررتٌض ك عر ر ل
ررررلً ًررررّ يفرررردجث
ٙق ٓررررْ٘ ظوِٚررررل ق
يفٚررلتٍٔص رتلِررل مسلظٔررلص ٗٙبل ر رِٚررل
ع٣ٚلً ًّ جهِغ٘ٝص ًٗل كاز ًَِّ هٕ رريبرٞ
هورررررٔزء ًرررررّ جذتلضرررررز ك كزٙرررررله
ج كلُر ًرّ جفًر٘ر
جذلضٛص رلٚر
جه لح رقدجُٔل ظو ٟجدتٌٚرضص ٗتضرتحآ
جهتضرجٚىص ٗ رٗ ًررّ ْ ٗٙلزرِرل ظوررٟ

قساءة يف كتاب (شعساء عسفتهم يف حياتي)

ه٘جُرررح ًرررّ عرررلزجُ ١لرررزرٍٔ ن ُلرررّ
ُلزرٔررررلص رِررررشوجو ظوٌرر رلً ظررررّ تفلاررررٚى
يفٚرررلتٍٔص ُٗرررشوجو ًرررٍِٔ قز ررلًص ررررلذ ه
ٙذكز ُٕ ٓح حب ٞجفخر٘ٓ ّٙلعرٍ
جه ٓرررررٓٚلوٗ ٜستٌرررررر٘و رررررررلخ٘ر ٜك وجر
جهلتح جه٘طِٗ ٞٚر٘ه٘٣ج ٘ه٘و جهغلظز
جهقزٗ ٜرقلي جرثل ً
ًرررزرهَ ك َرررلٝز ٗن تشرِٓرررل
رٚررررل قررررزٜٗٗ

رر رشِ ًررررل ٗظرررردتل

رشظجرررررررح جذتلضرررررررزْٗ ضرررررررزظٞ
ج رثررررلي ٗقررررلي جهقررررزُٗ ٜررررل ن ظٔررردِ
يفرردجًص قررلي ُررل ظرردُلْ قٚطررلس ٗ ُ ر
ٗظررردهَ جهررردكت٘ر ٗهٚرررٕ جهبرررلرٗوٙ ٜرررَ٘
سجرن جه لر ٝرضرل ص يرٍٓ ٙرذكز
هرررم جهٚرررَ٘ هقررر ٟعرررلزٖ
ْٓ جهقرررزٜٗ
هلهضر رلً هضرررل هضرررٌٕص ٗهلِٓرررٕ يفر ر
هقرر ٟق ررٚدتٕ ظٚررد جذ٘هررد جهِبرر٘ ٓ ٜرحٖ
ٗجقفررررلً رريرررررٍ تلبرررررٕ تلزرررررلً هوزصررررر٘ي
جهلزٍٙص ٗٓحٓ جدتٌٚض ًلٕ ٗجقف ٗٓ٘
ٙزوو
ظٚررد جه ٓٙررر ٞظٚرررد جذ٘هررد جهِبرررٜ٘ٓ
جذغرررررزقز ِّٚهرررررٕ ٗجذ رررررز

وٜٗ

ظٚد جهِيب ج ّ ظبد جهلل ًَِّ طول
مشط جذدج ًّ ٞٙقزآُرٕ جهلُوررٜ٘ع)3

ثانياً ــ بني اخليال والواقع

ْٓ جهضري ٝررّ ارو ٞهرٕ لرتٚرليص
فُٓٔررل تقررَ٘ ظورر ٟخطرر ٗ ٞرصررٍ ٗ ِررل١ص
ٗظو ٟهم رٔ ٛهٚض ًّ جفوء جذضتٌد
ًررررّ جرتٚررررليص ررررى ٓرررر ٛوء تفضررررريٜص
ر ررليفبٕ ًلرمٓ لٙرر ٞسترردٗو ٝتٔدٙررٕ
جختٚرررررررلرٖ ٗتزتٚبرررررررٕ هوحقرررررررل٢اص ٗٓررررررر٘
كرررلهزٓٗجٗ ٛ٢جهقرررل ٓ ٙضر رلًص رررلٗي ْ
ٙلغ ر ظررّ جه ررزج ر طررى صررريتٕ
ٗجهطبٚلرٞص ٗارزجظٕ ًرض جهِٓرلظ جنخرزّٙ
ًٗرررض ُفضرررٕص ٗٓررر٘ رررلٗي ْ ِٙقرررى ك
جهقزٓج ١يفقٚق ٞجه قب٘ي ظلَص ٗهلِٓرٕ
لّرررٍ خٚلهرررٕ هشجٔ٢رررلص رررى ٙقر ر
ً٘قرررر جذضتلغرررر جذفضٓرررررز فعرررررٚل١
ٗ عرررر ل ٗهررررردٗج جذتقٚقرررررٞص قرررررد
ٙلُ٘ررررْ٘ هِررررل صرررر٘ ٝيفضررررِٞص رلفصرررر٘ٝ
جذتضِ ٞهٚط عزطًل ْ ٙلْ٘ ظور ٟقٚرد
جذتٚل ٝ؛ رلِِل ْ تت رذ يفردٍٓ قردًٗٝ
ُلهح ٞيفٚلتِل ٗٓ٘ ظٌلق جفرجمص
رلذبررررررلوي ٗجهقررررررٗ ٍٚجفخرررررريق ٗجهرررررزٓٗ
جهلظٌٚر ٞور٘ه رى تتحر٘ٓي ًرّ عررلى
ك آخرررررررررزص ُٗقتررررررررربط طٌ٘يفرررررررررلتٍٔص
ُٗغررررلطزٍٓ جهغررررل٘رص رحرر ر ٙتحرررردث
ظرررردُلْ قٚطررررلس ظررررّ ع رررر ٞٚظزرٔررررل
ررديِل رردقص ٗٙل ر ظررّ ٗهٔررُ ٞظررز
كررز
ً٘ضرر٘ظٞٚص ًٗررّ هررم ق٘هررٕ
ُ ٛظزر عرلظزجً كرلْ اردق ظلطفرٞ
ٗ عررزق وٙبلهرر ُ ٗ ٞررض رلررزً ٝررّ رردر
جهد ّٙجذتلًد رقد كلْ علظزجً رذجً ًرّ
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طرررزجس عرررلزجِ٢ل جهرررذ ّٙظطررر٘ج جهلوٌرررٞ
يفقٔررل  .. .رقررد ٗٓررح َررل ٝقوبررٕ ٗظقوررٕ
ٗرٗيفٕص ٗريُِٓ ٟضلذل ٗتضحٚله ِلٔ٢رل
ق ررررل٢د ٙرررراوو ارررردجٓل ظورررر ٟهِبررررله
جهللارررً ٛرررض ُ رررلَ جهِررر٘جظري ًِرررذ رررد١
ج يفررتيي جهفزُضرر ٛيفترر ٟجدترريٗ ١يفتررٟ
ٗرلتررٕص ٗعررلزٖ وجرً ٝررّ وجرجه جدتٌررليص
ٗصرربحً ٞررّ صرربحله جهررِ ٍص ٗٓرر٘ ظررذء
صوط ًتِلصا ًِضجٍ يز رٚرٕ هوتقلرز
ٗجذللحلو ٞكق٘هٕ
ُل ج ّ ٓذج جدتٌلي جهبلز ُفحررٕ
ًّ ُفح ٞجهلل صجض جذرل ٍ٢جهغرلوٜ
رُٓ ٞجهل٘و ًّ ٗيف ٛجهضٌل ١ظوٟ
قويب خغ٘ ٔرل ستر٘ ٗ ٜجيرلوٜع)4
ٗيف ٙذكز جهغرلظز يفلًرد يفضرّ
جيلوررررٕ ُرررردًج هوغررررلظز رررردٗ ٜجدتبررررى
مخل٢ررى ظطرر٘رٖ ٗمشل٢ررى ُرر٘رٖ ٗصررزٗرٖص
ٗكيٌٓرررل قلرررد ًقلرررد اررردق صُر ردٓٝ
وُٚرررل
جهبٚرررلْ ًرررض جذورررٌٔ جهضرررلطل
جذتررح ٗجدتٌررليص ُٗلٌ ر ظبقزٙرر ٞجذبررد
ججملٚدص ٗ ر  ٞٚجهلرز ٍٙجهلظر ٍٚيفٚر
ٙق٘ي يفلًد يفضّ
ُل

جهرٌُذج ًّ جهلط٘ر ٗ جهرٌُذجء
ًّ جهغٗلل ِ

ر٘ق جهرٌُطرىٓ ًّ جهتٓيي ٗ
جهتٓي
17

ًِلطر

ظدوهُ هوظٌش ٠لرٙقٗ ٛخبشٜ
هوجٚل ع)5
ُقرردٖص
ٗجذ ه ر ٗجقلرر ًُِ ٛر
ٔٙررتٍ لذبرردظ جذغررٔ٘رً ّٙررٍِٔ ٗجهررذّٙ
آيررزٗج ْ ٙبقرر٘ج جهظررىص ًاررى جهغررلظز
جذطبررر٘ ٗيفٚرررد ظبررر٘و جهقٔررر٘ه ٛرجٌرررض
عررللرٖص ٗقرردًٔل ًررض ورجصررً٘ ٞصررل ٞك
جحتلو جهلتلء جهلزء رطبلرٕ ًغرل٘رجً
ظلَ  6986رحفظٕ ًّ جهضٚل ع.)6
ٗٙرررذكز جهغرررلظز يفضرررّ جهررربحريٜ
ظو ُٕ ٟجهغلظز جإلُضلْ جهذ ٜقىٓ ُظرريٖ
علزج ١جهلز ُ ٞٚضلُٓٚتٕ جرتله رٞ
ٗعلظزٓٙتٕ جهدجرقٞع.)7
ثالجاً ــ احلواز

هوحرر٘جر ٗحلٚفررٓ ٞلًرر ٞجهلتررلءص
رٔررر٘ ٙلغرر ظرررّ ظٌرررلق جهغٓ رررٞٚص
ٗرضررررررز جهررررر ِٓيٓص ٗرِحررررررٕ جذتٙ٘ٚررررررٞ
ٗجذتزكٗ ٞجهزٓعلق ٞص ٗٙضر ١ٛجدت٘جُرح
جفخز ًّ ٠جذ٘ض٘ ص ٗ رشظ ج ٗضرض
جهللتررح عرر٣ٚل ًررّ جذتررزجر ٝجذترر٘جر
جهذ ٜجيز ٕٙجهضريٝص رذهم ًّ جهبِرل١
جهلررررلَ ذررررلص كفٚررررى يفٚلُرر رلً ْ قّررررا
جرتطّرر ٞجذرر يٓزٝص ٗ ْ ٙررراري جهلطرر ظورررٟ
طرررى جهضرررريٝص كٌرررل ٙضرررتاري جهزٓٗج٢ررررٛ
جهلطرر ظوررر ٟجهبطرررى جهاجهٚررردٜص ًٗرررّ
ٗحلررررل ٢جذترررر٘جر جصتحضررررلر جذتوقررررله
جذفقرر٘وٝص ٗجهتِٓ ٓبر لفيفرردجثص ًٗررّ هررم
يفررررر٘جرٖ ًرررررض جهغرررررلظز ظبرررررد جهلرررررزٍٙ
جهلزًررر ٛررر ٛصررروٌ ٟظِررردًل قل ورررٕ

قساءة يف كتاب (شعساء عسفتهم يف حياتي)

وًغررررا ًٔزهررررلْ جهغررررلزج ١جهغرررربلء
جهررذ ٜعررلرن رٚررٕ قررلي هررٕ ُررل ظزرررم
جه ر جهاررلًّ جإلظرردجوٜ
ًِررذ كِر
ًرررّ خررريي ق رررٚد ٝجخاتٔرررل هرررم ٗٓرررٛ
جهزجٚ٢رررر ٞرضررررحم جهلزًرررر ٗ ٛهل ررررٕ
ُرم ُظٌتٔررل ٗ ُرل ٗهررد ًاورم ص رِرردرن
ًررّ جذترر٘جر ص رّٓ جهغررلظز ُٗرردرن عررل٘ر
جهتلررلط ر ج يررِ ص ُٗرردرن ظجررلء
كررى ًٌِٔررل ررلنخزص ًِٗٔررل يفرر٘جرٖ ًررض
رهررى ًررلرجتًَٚٔ ٛررح زتوررط صرروطلْ
جهل٘ٙط رقد جُتقرد هرم جهزهرى عرلظزُل
ٗٓرررر٘ ٙرررردخّٓ هفلرتررررٕ ق٘هررررٕ جهغررررلظز
جيوررط ِٓررلن ًغررريجً ك جفرج٢ررم جه ر
جيورررط ظؤٚرررل جهغرررلزج ١رشهل رررٕ ظررردُلْ
قٚطلس شٓ٘ جهغرلظز عرلظز صر٘جِٓ ١رل
َ هوط ِٓلن ٗص٘ تزُٗ ٠درن ِٓل
ُفرر ٞجهغررلظز ٗجظتررشجسٖ ِفضررٕص رٚررِٔا
اقٗ ٞسٓ٘ٓص ٗٙوق ٛعلزٖ ًرلَ جذتضر٘رص
رللْ هٕ قب٘يْ رج٢ضْ صًِٗٔل ق٘هٕ
تررذكز يف ر ه ٣ر َرر ٟو ررٛ
ٗ هقٚررر جهفزج٢رررد ًرررّ ٚرررلُٛ
قررررررر٘ج آ ٚررررررله ًررررررّ َررررررلٕٝ
َلٓرررل جهلل ًرررّ قرررل

ٗوجْ

ٗٓدٓرررد ُٔر رزَ ظلارررٔٚل عرررج٘ ْْ
تِٔٓد كرلهِٓ٘جظري جذتر٘جُٛع)8

ًٗررّ هررم تلقٚررح جهرردكت٘ر يفضررلَ
جرتطٚح ظو ٟق ٚد ٝهقلٓل جهغرلظز
ًٔزهرلْ ر ٛجهفرردج ١ظرلَ  6974ق٘هررٕ
ْٓ عرررلزن صررر٘ جي ُرررل ظوررر ٟورجصرررٞ
جهغررررلز جهضرررر٘ر ٜٓظورررر ٟصررررلظ وٗج٢ررررز
ستوٚرررٞص فْٓ هغرررلزجَ ١رررل ٝخ ٘ارررٞٓٚ
هٚضررر ه ريٓررررٍ ص ِٗٓررررل ُرررردرن ٙضرر رلً
ًللُتررررٕ ظِررررد ُلقررررد كرررربري ًلررررزٗ ص
ٗهلرررررّ جهررررردكت٘ر ٓرررررى ًرررررل سجي ظِرررررد
ًق٘هتٕ؟ع)9
ٗهلى ًّ طزجً ٢ل يف ى ًلرٕ ُرٕ
كلْ ظو ٟلء ًدٙز جها ٚر ٞظٌرز ٚرٟ
يفلهرح ِٙتحررى جفظررذجر كررٚي ٙضررٌ هررٕ
لهرررردخ٘ي رلتررررح ٚلترر ر ًل ٗطوررررح ًِررررٕ
وخلذل
تٚتررررررم كاررررررز ًررررررّ ًررررررزٝ
ٗوٗ جهررررررررررردخ٘ي ٗن روررررررررر ر ِ
ٗ جن فْ جفًررررررررري جه رررررر ر ري
تطررررررلٗي كرررر ر جً ٗن ٙضررررررت ِ
ر ررزع ظٌررز
ضٚفٕع.)61

ٚرر ٟريلضررب ًل ٗ وخررى

ٗمثررررً ٞضررررلهيه خررررز ٠كرررراريٝ
كتورررم جهر ر ِٚرررٕ ٗ ر ر ُررر٘ر جدتِررردٜ
رلٍ ًرّ ًرز ٝسجرٖ جدتِردٜص ٗن جيردٖ
رٚان هٕ ٚلتلً كق٘هٕ
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قد تِٚلن روٍ

دن رقى هٛ

ك ٚر  ٙررح٘ ًررّ جه رربل  ٞظقوررٛ
 ّٙهقلن . .كرى ظٌرزٓ ٜرٍ
ٗجرياجءْ ..رٔى ت ز

ًاوٛ؟ع)11

ًّٗ ًطلريفلتٕ جهوطٚفً ٞض جهغرلظز
جه ررل جهِجفررً ٛقٔرر ٟجهلٌرررلي
وًغا
كررٍ صررٔزهُ جهوّٚررى

ًقٔرر ٟجهلٌررليِ

ُٗررررررردر ٛكرررررررلْ ارررررررل جهِٓجفرررررررٛ
يفٚررررر

٘ٙهررررررد ستٌرررررر٘و جرت رررررررليِ

ريررررررريٖ صررررررلً ٛجهلرررررري ٗجهغررررررز ٔع)11
ٗكلْ جه ل جهِجفر ٛكراريجً ًرل
ٙرررزوٓو ق٘هرررٕ ٗرٚرررٕ ت٘رٙررر ٞهطٚفررر ٞلوٌرررٞ
َلٝ
َررررررل ٝطٚررررررح ٗطٚبررررررلهُ
َررررل ٝهطرررر ْ ًٗلزًرررررلهُ
َرررررلٝر ستب٘ ررررر ٞجه جٙرررررل
ررررلهزريٍ ُٓٔررررل َررررلٝر ع)13
زابعاً ــ زأيه الفين يف الشعس

ًّ خيي يفدٙارٕ ظرّ جهغرلزجُ ١رزجٖ
رٚى ك ر ً ٜرّ ٙتٌضرم لفارلهً ٞارى
جهغررلظز صررلٚد قِرردقج ٛجهررذٙ ٜررزْ ٠
17

جهتٌضرررم لفارررله ٞجهلز ٚرررًِ ٞدٗيفرررٞ
ظِٔرررل ًرررّ جه٘هٔررر ٞجإل دجظٚرررٞص ٗ تلرررم
جهضوف ٗ ٞٚجهتقوٚد ٗجهتق٘قض كٔر٘
جذ٘ت ٗ ٟمنل تلم ٗظ ٛجهذجهع)64ص ًٗرّ
كاررررز جذترررر٘جرش خوقرر رلً هوضررررري جهذجتٚررررٞ
جدتٌٚو ٞ؛ ت ٘ٙز ه زج رلزٜص رح
ٓل ٕ جهِلقد خوٚى خ٘ر ٜرجرضلً ً٘قفٕ
ًّ جهغلز جذترد ٙكرلْ هر٘جء قٚطرلس
ًفحٌررلً هلورر جهِلقرررد جرتررر٘رِٙ ٜطرررٜ٘
ظورررُ ٟفضرررٕ لٚررردجً ظرررّ جهغرررلز ٗجهِارررز
ٗقضلٙل جفوء71 .
ٗ ديِل ظرّ اردٙقٕ ُر٘ر جدتِردٜ
ق٘هٕ ْٓ علزٖ ًت را ر ٕٚقدر ًّ
يفشجْ جهزًٗلُضٗ ٚقردر ًرّ طٌ٘يفرله
جهليصرررٚلً ٚرررتٌلّ ًرررّ وٗجترررٕ
ًضررررررررتح٘ ظورررررررر ٟصرررررررروطلْ جذتلصررررررررٞ
جهفِٚررررر ٞع)65ص ٗكرررررلْ ظررررردُلْ قٚطرررررلس
زتلر ٙر ًل هررٕ ًطوررض عرربل ٕ ًِلٓضررٞ
جذتدجيرر ٞجهغررلزٞٙص ٗهلِررٕ ًررل ٙوب ر ْ
علهفررٕ يفررلي كٔ٘هتررٕ ررل ٙرردي ظوررٟ
ُ ررررررلرٕ ًٗ٘ضرررررر٘ظٓٚتٕ يفٚرررر ر ٙقرررررر٘ي
جدتِدٜ
ٗقررى فٓررى جهغررزن ًضررتٔش٢لً
قتورررررتٍ جهغرررررلز ٗن تغرررررلزٗج
ٓررررزجغكٍ ريرررررى ٗ ٗٓررررلًلٍ
ي ٗ ُررتٍ وجغُررل جفك ر ُ ع)11

قساءة يف كتاب (شعساء عسفتهم يف حياتي)

خامساً ــ األسلوب:

تلرررررررردوه صررررررررلهٚح جهللتررررررررحص
رلصررت دَ جهطزٙقرر ٞجهدٓرجًٚرر ٞكحدٙاررٕ
ظٌل هزً ٠لٕ ٗيفلهح ًدٙز جها  ٞٚظٌز
 ٟٚص ٗطزٙقر ٞجهتفضرري كحدٙارٕ ظرّ
جه ررررررل جهِجفررررررٗ ٛارررررروتٕ لهغررررررلظز
جدت٘جٓزٙ ٜفضٓزٓل جهللتح شُٓٔل ظدجٗٝ
جه ررِلٞص ٗجهطزٙقرر ٞجذتللٚٓ ٢رر ٞجهضررزوٞٓٙ
ٗٓررر ٛجه لهبررر ٞجهلترررلءص رلفصرررو٘ء
جهتقزٙز ٜجذتلو ٓ٘ جهغ ١ٛجهذ ٜروم ٕ
جهقلري ٗ ٙلضح يقتٕص فُٕٓ صرو٘ ٕ
ٙرر٘يف ٛررشْ ًررل ٙق٘هررٕ ٓرر٘ جه رردق ظِٚررٕص
رلفصو٘ء جهتقزٙز٘ٙ ٜيف ٛاق ٞجهللتح
ِفضررٕص ٗيقتررٕ ررردق ًلوً٘لتررٕص ٗقرررد
رررررشع رر ر ٗجيفررررد ٗ ٝخررررزً ٠ررررّ ٓررررذٖ
جهطرررزقص يفضرررح ًررل ووٚرررٕ ظوٚرررٕ طبٚلرررٞ
جذ٘ضرررررر٘ ص هررررررٚط ًررررررّ ًزعررررررد ك
جهطزٙق ٞجذاو ٟيفطٗ جهللترح ُفضرٕص
رف ٛجفصو٘ء ً٘طّ هوتفزو جهذجتٛص ٗقد
تلرررْ٘ جذتقرررل٢ا جهر ر ٘ٙروٓرررل كلترررح
جهضريً ٝلزٗرً ٞغٔ٘رٝص رٌٚشتٕ جهفلرقٞ
طزٙق ٞق٘ذلص ظم صرو٘ ٕ
تتض
جفو ررٓ ٛررذجص ٗكررلْ ٗجضررحلً صوضررلً
ريٌررر٘جم رٚرررٕ ٗ ٔرررلَ ص فُرررٕ ٙلترررح
دتٌٔرر٘ر ظررزٙاص ٙلررزجم جذزجٙررل ججملو ر٘ٓٝ
ِٗٙظز ك ُفضرٕ رٔٚرلص ٗٓرً ٛلغر٘رٞ
فُررٕ كررلْ ٙاهررٍ هذجتررٕص ٗٙتحرردث ظررّ
صرررري ٝيفٚلترررٕ ًرررض ك٘كبرررً ٞالهٚرررً ٞرررّ
جهغرررلزج١ص ٙرررز ة مبٔرررلر ٝررر جه ررر٘رٝ

جهدجخوٚررررررر ٞذتٚلترررررررٕ ًِٗللضرررررررلتٔل
جرتررلرعص رشارربح ثلر ررٕ جه ٗيفرردٝ
ًتللًوررٞص يفقّقرر جذتلرر ٞجهفِٚررٞص جهرر
ٙاريٓررررررل جرترررر ر جهطزٙرررر ر ص ٗجهتجز ررررررٞ
جه ررلوقٞص ٗجصتلغررل جذتقررل٢ا جه ر
كلُ زتٔ٘ه ٗ ٞريري كلًو ٞهردِٙل ظرّ
يفٚل ٝاحلء جهضريص ًٗل وجَ ٙبح ظّ
صري ٝعلزجً ٗ ١رزجٚ ١رلْ كرلْ ُردٓ هرٕ
ِْ ٙلررررْ٘ ظورررر ٟورهررررً ٞررررّ جهتررررشُٓا
جهو ررٞص ٗرعررلق ٞجهلبررلرجهص ٗ ررلي
ٗٓر٘ حبلير ٞعرلظز هرٕ
جهت ٘ٙز كٚر
ل جهضبا جهبٚلْ ٗجهبيري.ٞ
خامتة

ٗٓلذج جصتطل جهللتح ْ ِٙقوِل
ًررّ خرريي صررط٘رٖ ك ظررلن و رر ٛتررض
حب ٞر لء جفقيَ جهذٓبٞٚص ٗرت هِل
ًّ خيي صريٍٓ آرلقًرل هدٙردٝص ٗظلهزٌرلً
ظظ ٌٚرلًص ٗظو ٌّررل مثِّ ٚررل ٙضررتقز رهررل١
ظق٘هِرررلص فْ جهقرررزجٗ ٝ١جهبحرر ٗجذلزررررٞ
ُ٘رْ ٙض ١ٛهِل ظتٌ ٞجذتٚل.ٝ

حاشية

 6رر جه فح ًّ 26 ٞجهلتلء.
 2رر جه فح ًّ 638 ٞجهلتلء
 3رر جه فح ًّ 57 ٞجهلتلء.
 4رر جه فح ًّ 74ٞجهلتلء.
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 5رر جه فح ًّ 21ٞجهلتلء.
 6رر جه فح ًّ 664ٞجهلتلء.
 7رر جه فح ًّ 628ٞجهلتلء.
 8رر جه فح ًّ 27 ٞجهلتلء.
 9رر جه فح ًّ 26ٞجهلتلء.
 61رر جه فح ًّ 85ٞجهلتلء.
 66رر جه فح ًّ 675ٞجهلتلء.
 62رر جه فح ًّ 34ٞجهلتلء.
 63رر جه فح ًّ 35ٞجهلتلء.
 64رر جه فح ًّ 659ٞجهلتلء.
 65رر جه فح ًّ 679ٞجهلتلء
 66رر جه فح ًّ 678ٞجهلتلء.
املساجع:

 6رررر آيررلر جذ هرر وٙرر٘جْ جهوررٔح جفخضررز
طبلَ ٞل ٝظلَ .6978
 2ررررررر وٙررررر٘جْ ًولررررر٘ه جذترررررح ٗسجرٝ
جهاقلر ٞظلَ .6994
 3رررر وٙرر٘جْ ٗيفٚررد ظبرر٘و جحتررلو جهلتررلء
ظلَ .6986

 6رر و٘ٙجْ ٗهٔم جذضتبد جحتلو جهلتلء
ظلَ .6999
 7ررر عررز جه رردٗر هغررز سٗج٢ررد جهغررذٗر
ٗسجر ٝجهاقلر ٞظلَ .2116
 8ررررر ًقلًرررله ررر ٛررررزجظ جذتٌررر٘ ٜوجر
جهِٚل ٚض ظلَ .2169
 9رررر جهغررلز ٗجهِقررد ظِررد جهلررزء وجر لررى
ظلَ 2169
 61رر و ٚله َلٝ
لى ظلَ 2169

جهقزْ جهلغز ّٙوجر

 66رر ٗرجق ًّ ترلرَ ٙرل ٝوجر لرى ظرلَ
.2169
 62رر ًّ ظيَ َل ٝوجر

لى ظلَ 2169

 63رررر عررلزج ١ظررزرتٍٔ
ظلَ 2169

يفٚررلت ٛوجر لررى

 64ررررررررررر َرررررررررل ٝظٚرررررررررْ٘ جهزيفلهرررررررررٞ
ٗجدت زجر ٚوجر لى ظلَ .2169
 65رررر ستٌررد جذيهرر ٛعررلظز َررلٝ
 69وجر لى ظلَ .2169

 66رر جهفل ًّ ٢آيرلر ٗهٚرٕ جهبرلرٗو ٜوجر
لى ظلَ .2169

 4ررر صرلً ٞررّ ًِقرذ طبلرٗ ٞسجر ٝجهاقلرررٞ
ظلَ .6998

 67رر ًللرع جهزٗ ٔععلز) حت جهطبض.

 5رر و٘ٙجْ صفلر ج ّ ٘ٙء جذتٌٜ٘

 68رر ُل ٗجهغلز ععلز)ص حت جهطبض.
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القصة

 الصومعة والندى

عبد اإلله الرحيل

 عاشقان وفتاة جميلة واحدة!

عماد نداف

 مقطوع من شجرة

داود أبو شقرة

 لذاكرة مُكتظة بالدمامل على نحو ما!

محمد باقي محمد

 أبو رازي!!...

عيسى إسماعيل

الصومعة والندى
عبد اإلله الرحيل*
*

وضت حب
كنتتأحبث ت حبصتتةحبالؼتتالفحبرضتتةحبيواتت؛ فحبجحبت ويقتتمكحبووةتتل حب الت حب
ت؛حب
خبت حبقت؛ص كحبرحبضتلحب تتةحبثقتمحبأت حبي ت ثفكحبالت ث حبيوو الت ننحب ماقتايحبثقهت حب ت؛حبةت؛ حبوا ت حب
ض حبث ؛ق  :حب
"تعحب يأل ؛محبتات حبونت؛حبيألضتوي ننحب يػت نننحبيلـت حبوتاحبلؼت؛ق؛لحبثضتاححبوتمحبةن؛لت؛ حب
ثقأحبيوا؛ ضحب ثق؛حبثةلصحبألاككحبثمتشكحبضهماؼكحبجحب لل حبثتع فحب ةحبأالوكحبصلىحب
ع؛ملحبيأل فحبث رلننحب ك حب ومحبتهؽحبواحبل ؛ نن"ن حب
إىلحبتلكحبيمل ثفحبيويتحبرحبثص و ؛ حب
ثك بحبللماحبضعلحبال ي تاحب ال ؛ حب
يآل كحبجحبماهحبيوغ؛ض حبيويتحبملحب ظا ؛حبكووو بصحب يويتحبملحبختط حبصلىحبضت؛ حب
تظ ط حبث حب ؛الو حبيحلمويننحبث حبل ىحبسعلحبيول ةحبيوظ؛ذواننحبوهلحب لأحبثصاعحبضشالمحب
تتنحبقاشتتاننحبثس ت لهاحبصلتتىحبةتتا عحبيألطتتأ؛ حب ثتل تتسحبضا ؼتت؛ق ؛كحبت شتت؛ال حبالط ت ي حب
يملط حبو ط حب ذيذحبصلىحبةشليننحبثلصحبثقينحبث فحبةا؛م؛حبيملط حب ناحبسنوي ننحبثمسنحب
يوطاو حب ماحبتغينننحبيزتيتحب هان؛لحبث حبطائ؛لحب ؛حبتيألاكحب مب؛حبموحبيوهلبحبث حبت يم؛حبيو حنننحب
ت نتت؛ حب تتنحب نتت؛ حبيوطاتتو حبوهالتتؽحب الؼ ت ؛حبيو ي ع ت حبيوؼتت؛ كحبيملن ظتتا حب تتةحبقهتت؛ حب
يو و ن حب
ثلتتت؛ حبث حبثتتتتاك حبطتت ط؛لحب تتتةحبلاتتت؛تاننحبث نيحبالتتتل ا ؛حبيوؼتتتغ ت حبت ن؛ ضتتت؛ حب
يو الؽحبصلىحبػخ فحب لش؛ ننحبك حبثلببأحبالل ا ؛حب مم؛حبتهازي حبأا حبو لمع؛ حبضـو حب
رحبصالالت حبوتمحبضت؛أل فننلحباللتأحبجحبقاشتاحب يوظتمصحبت غلغت حب تليلنننحب تليلحبجحبيوب ت حب:حب
ساس ز لحب ةحبمح فحبيجلم؛ حب يواـ؛ نن حب
* قاص من سورية.
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ساس ز لحبيض ش؛ ؛لحب ثق؛حبثمتعةحبضاوكحبيوـو حبيوايحب تاتاحبض الت؛لحب تةحبالتل احبيملت ثفحبحب
َأؼ م؛ننحباللأحبجحبقاشاكحب ثق؛حبث مححبصاينحبهلا :حب ؛حبتي أحبمن؛كحبك محب ت؛حبتيمحبحب
تةحبيوتايحب
حب
من؛كحب ةحب نـجحبوامحبيوعنتبننحبوتالحبضتلحبوتاحب تةحبث حبثأتهيحبضبؼت يحبذوتكحبيول
ت مصحبضمحبصان؛م؛ننلحبجحبذوكحبيوغ ننحبمسعأحبثلتلم حب ؼتابحبضال تمحب خي؛اتبحبيملت ثفحبحب
ضؼو حبثةعحب صلي ا:حب ؛حبماهلننحبم حب ةحب ز ل؟ننحبتنب أحبإىلحبآأ حب ضأحبصلتىحبك تسحبحب
يو ةتت كحبػتتت؛لبحبيوؼتتتو حبيألةتتع حب هتتتو حبوتتتم:حبثض تتاهحبيوشتت ص حبأطاتتتأحبيخلمتت فحبحب
ذيك تك؟ حب
ثضعتتل حبضؼ ت يحبصتتةحبيمل ت ثفحبيحلل ت ننحبتا ل تت؛حب متتاحبتش ت نلحبضاتتل ؛حبصلتتىحبػتتخ فحبحب
ضاـ؛ ننحب تا لأحبس؛الا ؛حبيملم لئ حب ماحبتـنحب يلتلفحبوتويحبيألأت نيحب تغمتححبصانا ت؛حبحب
ماحبتنظ حبإىلحبيوشم؛ ننحبممشأحبجحبثذق ؛:حبيمل؛ ننحبث لحب ؛ ًحب ةحب ل كللن حب

***
ةحبض حب يل ا ؛حبيملـمو ننحبي تظاأحب طا حبيملت؛ كحبملحبثمت ت ننحبكت؛ حبيوعطتعحبحب
اللحبتش حبإىلحبت اكحبي تظتاأحب طتا حبن؛قات حبثاتو حب تةحبيأل ىلننحبملحبثكتةحبثطت حب ت؛ حب
صاض؛لحبث حبض؛ تيلننحبك؛قأحبماحبيونأومحبيويتحبت غلغت حبإىلحبث صتايتحبيول و ت ننحبثت؛ضع ت؛حب متاحبحب
تاححبيونأتومننحبمتاحبيوهمت حبضت حبضشتم حب
حب
تنش؛ حبإىلحبيملعلفحبنت حبيوهلتبننحبمتاحبيونأتوكحبث حب
وضت حب
يوهم حبجحبيك م؛ومننحبماحب طا؛ حب ؛ حب ةحبض حب ليحبث فحبكاق ت؛حبثستطو فحب
جحبػ ؛ سحبيوغابل حب
وعأحب ثساحب مت مأحب ثق؛حبثط حبإىلحب ل ؛:حبيض ؛ لحبمايحبيوايحبط ض محبواصحب ت؛ حب
تتحبإق ؛حبقبـ؛ حب ةحب لكحبيهل؛ م حب ث؛لحبصةحبموي حبقهاكحب ث؛لحبصةحبز ةحبؿ؛عحب ينحب مب؛حب
ؿ؛عحب نكننحبواصحبموحبيوز ةحبيوايحبك بحبصنمحبض سأحبجحب ثتمحبصتةحبيوتز ةحبيوـت؛ نننحبحب
موحبيوز ةحبيوايحبيق ؛ حبصلىحبقاوسن؛حبالب حبثةش؛تم؛حب ك؛ حبصلان؛حبث حبقه؛ محب ث حبقش م حب
اتسحبثقت؛حب
حب
جحب زو ِحبيوبهت؛ ننحبيوعؼت؛و حبتغت تحبث حبتزالتزيحبو هتو حبونت؛حبإق ت؛حب وةتوتفننحبو
ثقأِحب ؛حبيض ؛ ؟نن حب
ثختطىحبالظو يلحب ؛ضش كحبت ا أحبإىلحبالطنحبػغ فحبصنل ؛حبتل س ؛حبثالتلي ن؛لحبست ويلننحبحب
حبيوهتتلمحب
حب
و تتةحبصنتتل ؛حب تت؛ حبث حبق خطتتىحبالظتتو يلحبا؛زةتت حب ا تت كحبوقق تت؛حب تبعثتت
تشهطن؛حبث ؿ؛للل حب
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ثختالكِحب ثقأحبتشنل ةحب ثسككحبض مو محب آ ؛وم حبض؛ق ش؛ يتمحب امول؛تمننحبصلىحب
ػل يحبق؛لا حبيوهلبننحبثت؛ضنحبصاناكحب مم؛حبتغمـ؛ حب بحبثت؛ضنحب توغحبصاناتكِحبيولت حبحب
جت منحبوا م؛حبك حبثووي حبيجلم؛ ننحبيض ؛ ل حب
هو حبث حبوألمس؛ حب ةحبثػ ؛ض ؛حبقؼابننحب ثق؛حبمنت؛حبرحبيض ت حبوتكحبو تاحبتنأتلقاحبحب
قبـ؛ حباللبتكننحب رحبيض ت حبإواتكحبصت حب ست؛ حبيوتلصوي حب ثقت؛حبث وتنحب تليحبإىلحبيوشتم؛ حب
تةحبتيألتكحب
حب
و أوتيحبصلاحبضنظت فحبث حب طتا حب ت؛ حبإ حبملحبت تةحبقظ يتتكحبتتاتاحب لتلم؛حب
ولشتتأحب ؛ة تت؛ننحبحب إ حبملحبت تتةحب طتتا حبيملتت؛ حب تتةحب تتل كحبضعطتت؛ حبي تتبننحبوتتق حبوتتليحبحب
يوهل فحبو احبثت؛ضنحبأطويتاحبل ىحب ووحبتابشأحبلنأ تاحبصطظ؛لنن حب
ختوقينحبيو لم؛ كحبث حبثق ؛حبتلتويحبضاصن؛ال ت؛حب ب عتلفحبصتينننحب ثقت؛حبثت؛ضعتكحب تا الحبلحب
مس كحبوول حبن؛قا حبضهل حبيو ػ؛ؾحب ب عليلحبصةحب مسكحبضهل حبيوا لحبماقتايحبث ت يحب ت؛حبحب
حبتاأتاقاحبإىلحبيألصلتىحب
حب
ض حبيو ل مت حب يو لمت ننحبماقتايحبثلتصحبت أت حبو تا حبث ةولت
َيألسا حبض حبصنسنننحب ه لينحبيوهتتحب ؛حبضت حبأطتوفحبإىلحبيأل ت؛محب أطتوفحب لتىحبيوتو ي حب
ـانحبيوعم حبضعلحبثوالكحبيو عبحبيويتحبص و ؛حب يك و أحبض ؛ننحبث تلحبططت حبث ت؛ حبضعتلحبحب
تةحبوتاحبأات؛واحبضعتلحبث حبيو ها تكننحبحب
حب
ث حبمحلأحبػخ فحبستاز سحباتو اللحبل تىحبياق ت؛ككحبز
ثقينحب ػلأحبإىلحبط؛ائ حبط؛ائحبرحب ع فحبةنو حبيوب ت ننللحبت مشت كحب ثقتأِحبتنظت ةحبحب
إىلحبلهاب ك:حب"يآل كحب ثق؛حبأااا حبيووز حبألقتينحبرت حب تةحبصتوياااحبيمل؛ؿتا ننحب يوتيتحبحب
تيمم ينحباو اللحبضاوؿىحب ةحبيملظ؛ص حب م اه حب لا حبثؿعأحب ا؛تا ؛ننن"ن حب
ثساوك:حبن حب ؛ذي؟؟ حب
ت ت؛ضع حبممشتككحب حبالتتلحبقظت حبإوتاحبقظت فحبأ؛اات حبكمت؛حبيوت يحبجحبوالت حبطت و :حبحب
"ث لحبث حبثو حبيحلا؛فحب ةحبةل لحبضعاليلحبصةحبيوش و نن"حب ت مش حبض؛مسا:حب ت؛حب لاتللحبحب
وعلكحبتا حبثكث حب ينحبوغ حبيونأومحبوم؛ذيحبت يم؛حبتهو ؟؟حب حب
تت؛حبض ت حبيو ػتتاسحب يو ػتتاسننحبثمستتنحب وستتاهىحبثلب تت؛حبثمستتنحبقغمتت؛ حبكاق تت؛حبحب
ننحبرحبضلحب ةحبثقينحب او ننحب صنل ؛حبيس اهظأحبملحب
يس ع؛ حبطائ؛لحب ةحبثػوي حبيملال
ثةلحبيض ؛ ننلل حب
ي تظاأحبقشم حبموي كحب اللأحبجحبقاشا:حبس اتاننحبس اتالل حب

***
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ت كحبطا ؛يحب اللحبتعب ؛حب ةحب الؼ حبيوا ححب يوهالتبكحب تاتنحبوشت؛قاحب عتوتحبإىلحبحب
؛قمحبم؛ت ؛لننحب هة حبيوهلبحبوغ حبإط؛ فحبيولشت؛ حبواهتو :حب" ت؛حب تةحبثتاتأحب تنحبيواأت حبث حبحب
حبيوظمصننحب ؛حب ةحبثتاأحب نحبقشم حبموي حبةنوضات حب الاهت حبث حب وةت حب ت حبص؛ػتا ننحبحب
ثستتاوككحب تتبحبيوتتايحب وتتنحبيوشتتم؛ :حبم ت حبضق ؛قتتكحبث حبر ـتتينحبهلا ت حب لتتاحبيوتتيتحبحب
تهؼاأحب نحبيوز ةحب م؛حبماحبتعوتحبو نموحبضب ننحب ضب حبطل ل؟حب ةحبث ةحبةئ ينحب ؛حبالم حب
يحلبحبجحبوال حبيك م؛وم؟حبسام ننحبسام حب نكحبإواكلل حب
تلوحي كحب ةحبضعالكحبضالكحبيوامنىحبألق ظ كلننحبساق ظ ك حب
ثػننحبونأ؛ حبال وتاننحبثؿنحبإىلحبة؛قبمحبكاضحبيمل؛ حب ثؿتاسحبإواتمحبصتلفحبالطت ي حب
ةحب ؛ حبيوزم ننحبجحبتلكحبيملش؛ل حبيوظ؛سع حب يوـاه حب ؛حبضت حبيوانأت؛ حب كتاضحبيملت؛ ننحبحب
كنأحبثقأننحبكنأحبثقأحب ؛حبيض ؛ نن حب
ث تظسحب طا حبيوه وف حب ضعلحبحلظ؛ حبثطع حبث حب ذيذحبيملط حب ؛ات حبإىلحبطتايتننحبحب
و نينحب اللحبص وأحبث حب اومحبجحبيوشم؛ ننحبص وأحبث حب ؿ؛ضكحب ط كحبموحبيوايحبك؛ حب
تت؛تنيحبإىلحبصتت؛ملننحبيمسعتتكحبت مش ت حب" تتلحبوتتاحبصوق ت؛لحب تتةحبلبتت؛ حبػ ت كننحبواقتت؛حباا ت حب
أأوو ت ننحبرحبتش ت طانحبل تتىحبث حبمتتتلحب تتلم؛حبو هتتلمحبوتتكحبونأتت؛ حبال تتوفننن"حبيض ش ت حبثمتتزحبحب
ثساحب ويوه؛لننحبن حبت ؛ضع :حب"ثا حبيواأ حبضلوقمحبيواـاحبواشاوين:حب ؛حبيوايحبللث؟حبم حب
تغ حبثووي حبيحلا؛فنن؟حبم حبػ؛ حبيرأـ ي حب وسلحبػل يحبواملقاحبض؛حلا؛فحبضعلحبز ةحب
يوه حب يجلا؛ف؟ننحبت ش؛ عحبإىلحبص الاحبت ؛ حبأـ ي ننحبوالحبت ش عحبتتحب ؛حب لالحبتتحبث لحب
ث حبثا تحبيخلوفحب ةحبتيألاحب ثؿنحبضلرلحب نمحبيأل نن"ن حب
ثصالحبونأ؛ حبال وتاحبإىلحب ؛قمكحبثط حبطت ض حب ت؛ ننحبثتلتاذحبحبضطعت حب ت؛ حبيوزمت ننحبحب
ن حبثالتو حبهلت؛:حب ت؛حبث تتالحب تل ينحبضلتو حبيرأـت ي حب يأل ةتويقاحبثصطتينحب ن مت؛حبطتائ؛حبلحب
وظائ؛لننحبواق؛حب لالحب ش؛و حبإواكننحبسا شت حب ة تاحبضلوقتكحبيأل ةتويقاحبيملع تبحب ث وتنحبحب
ونحبووقتمحبيألأـت حبيملوطتىحبحب
حب
ووقمحبيخلـ حبوا تا ة حبصلتىحبث ؼت؛ حبطتأ فحب ثمت فننحبستا
ضتت؛أل ةويقاحبوا تتو حبطتت؛ملفحبا تتب حبوا تتو حبصال ت حبصلتتىحبصم ت حبالـتتان؛هحب تت؛حبض ت حب
ػ؛و ن؛حب ةش ق؛ننحبسا ونحبيولوق حبوا وق؛حبص ضو حبصظبحب لبحبجحب نعطا؛ حبيوط يحب
صلىحبط و؛ حبيملن؛ز ننحبيض ت؛ لحبثصطتينحب تلكحبألتاضط ت؛حبوتققينحبستاذمبحب تنحبقشتم؛ حب
يواأ حب َيونلنيننل حب
موحبيولا حبيوطو ّلحبموحبيولا حبيوهؼ ل حب
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تت؛حبض ت حبالا ت حباو ت حب وا ت حبالؼ ت حبخت بتتئحبهلا ت حب لتتاحب مت متت؛ حبػتتوتاحبض ت حب
أؼال حبطع كلننحبث ظ حبأل كحبضشتب؛ضيتحبيوتام حب تنحبكت حبملشت حبيست ز لحبضهبلت حب
إىلحبظ؛م حبسب؛ضيتحبألصالم؛حبن؛قا حبإىلحبأل كننلحبموحبتطويجحب اللحبل حب لل محب ت ل؛ومحب
؛حبض حبثػ؛ضعكحب الؼ؛ لحبيوظع حبيويتحب همنحبض ؛حب اححبصانكن حب
ةحبذيك فحبل فحبطاو فحبجحبنن؛ ؛حبيوعظبننحبي مسكحب ل؛لحبجحبوـ؛ حبيو تو حب
ننحب
ث يكحبت الؼت حبجحبق ت كحبكمتت؛حبق ت حبيوتتليقو كحبيوتتايحبةلشتتأحبإواتتمحبجحب ن ؼتتسحبيولات حب
ل ىحبيواأ حبصنل ؛حبكنأحبجحب"ض يغ"حب ناحبسنوي حب مس تكحبخبطتوالحبرحب يمت؛حب ت يننحبحب
مس كحبثوويق؛لحبرحب ع فحبتال حبثوويق ؛حب عن؛م؛حب ينن حب
ك؛قأحب الؼ كحبأ؛اا حب كنأحبثتقل حب ةحبض حبطايتحبض الؼ حبز ض؛لل حب
ث ؛محبق؛واتكحبيو ها كحبثمحلكحبض حبذ يصاكحبو هوو  :حب
"وورحبسن؛ضكحبأالكحبيويتحب حبض؛وه حب ةحباللعيتكحبثقغت؛محبأالتكحبث هظت ينكحبهلات حب
ػتتل كحبةعلت ينحبثوت حبصتتاينحبصلتتىحبيوعتت؛ملحب تتةحبةل تتلنن"حب تاتتنحبػتتوتاحب تتةحبةل تتلنن"حبحب
تاتنحبػتتوتاحب تتةحبةل تتلحب ثحبقتت؛حبثتقتتل حبضت الؽحبز ضتت؛حبت نتت؛مىحبإىلحب اتت؛هحبضت تنيحبجحبوالت حب
؛ا فحبو؛فحبوا ؛حبيون ننحبثلصحبلزق؛لحب ثق؛حبثصالحب وي حبق حبيوا ي ننحبماحبث نتايتحب ت؛حبحب
يض تتت؛ كحبث تتتلحبث حبثتوستتتلحبذ يصتتتكحب صنتتتل ؛حبيست ت اهتحبثالتتتسحبألذمتتتبحبإىلحبػتتتو ع كحبحب
تتمننحب
ط يضتتاننحبستتاق ظ حبيونتتلنيحبيوتتايحب تت؛تنيحب تتةحبةنباتتكحبإىلحبأتت؛وهاحبصنتتلحبضويض حب
سازتيتحبو ل؛لننحبسا مححبصاينحبصلىحبضت؛اةحب تل كلحبكتا حبثمسعتكحبتهتوو :حب"ذ يصتاحبحب
ذ يعحباال حبرحبت ئحبصلا ؛ننحبإقينحباللحبرحبثل م ننحبيق ظ قاحبل ىحبثك ننحبإقينحبأأوو حب
نننحبأأوو "ن حب
نحبآأ حب طا حب ةحبال وتاكحباللأحبهل؛ :حب
"ثػغاحبواحبةاليللحبذمبحبضاحبأا؛واحبضعاليلنن حب
تؼو تكحب ثقأحبتهبل حبيو لم؛ حبجحبسطو حبك ؛ حبث حبالؼالفحبتؼو يتكحب ثقأحب
تهتتبل حبيو لمتت؛ حبجحبستتطو حب ل م ت حبث حبثستتطو فحبك ت حب تت؛حبثمتنتت؛هحبث حبتن زصتتاحبتلتتكحبحب
يوهب ت حبصتتةحبتلتتكحبيو لمتت؛ حب ر اظتتاحبض تت؛ننحبوتتايكحبيوتتايحب ن ظ ت كحبصنتتلحبق؛وتتاتكننحبحب
طلب ؛حبالبل ننحبالبل ننل حب
تصاينحبثس عالحبال ي فحبكلم؛ حبك ب ؛حب سو حبمحزيتوف :حب
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"يوطا ت حب ؛ة ت حب لتتىحبستتن حبوا ت عل حبيحبو تتالمننحبث تت؛حبياقشتت؛ حبوققتتمحب ؛ة ت حبإىلحبحب
س حبص؛ ؛لحبوا عل حبوـال حبيوؼمأنن"ن حب
يض ؛ لننحبماقايحبثالسحبصلىحب ه ض حب ةحبق؛وتاتكحب وتةحبثضت ححب ت؛قاحبماقتايننحبصنتلحبحب
طتت ي حبصظتتتهكننحب ثقتتت؛حبض ؼتتتما حبستتتات كحبصتتت؛ملحبيوؼتتتمأحبألالتتتو :حبث نمتتت؛حبت تتتوقاحب
ساكو ننلل حب

***
رتتأحبق؛وتتات ؛حبال وؼتتأحبضعتتلحباتتو حبيق ظتت؛ ننحبيق ظ ت حباتتوحب اللحبو تتنينحبظنن تت؛حب
حبض؛وظمتاننحب
حب
او ل ننحب وعأحبضؼ يحبإىلحبيوشت ؛ فحبيوظتا؛و حبيملشتلو حبصلتىحبق؛وتات ؛ننحبثطتع
تاحب
تات حبيون؛وتافننحبإق تت؛حبيض ت؛ ننحبيوت كحبصتاينننحبمت حبمتتاحبيض ت؛ حبثمحبث حبأاتت؛واحب ؼتو حبوت حب
تظتسحب
حب
ذوك؟ننحبصان؛يحبتؤكتلي حبذوتكننحبث يمت؛حب متاحبمتتلحب تلم؛حبض تاضحب ت؛ حب تثلجننحبي
طا حباو ل ننحبثصل حبيو اضحبإوا ؛حبضعلحبيو طتا حبيوث؛قات ننحبرحبثت يحبمت حبطت ت ؛حبثمحبحب
ث حبمايحبير توي حبث متينحبصلتىحبيونشتا؛ نن؟حبثالتس حب ضعتلحبث حب ت؛ت حب ت؛قاحب ةتل حب
يون؛وافحب ؛حبزيوأحب ا وحننحباللأحبجحبقاشا :حب
ساصوتننحبساصوتحبإىلحبيون؛وافحب يمل؛ ل حب
ك؛قتتأحبأطتتويتاحبتاأتتاحبضتتاحبػتتعوتيلحبإىلحبيوؼتتو ع ننحب صتتةحبضعتتلحب ث تتأحبو ستتاحبحب
يوظه ي حب ماحبر كحبض ثس ؛حبميان؛لحب مش؛رلننحب إىلحبيألصلىحب يألستا ننحبكاق ت؛حبت لتبحبحب
وهل احب صنل ؛حبػ حبإىلحبة؛قب ؛كحبتلمشتأحب ثست ؛حبو؛ست ؛قأننحب تلت حب تليحبإىلحبحب
ق؛ػا ؛حبيوباـ؛ حبوهبل ؛ننحب ث ؛حبكاق ؛حبتب ش لنن حب
ي متاتتأحبصلتتىحبضشتت؛ااحبيوؼتتوجحبيوع اتتبننحب يت تتا حبصلتتىحبيووستت؛تفحبض تتوعحب ت حب
تليحب
لها؛لحب ثساحبإىلحب ليننحبم حبموحبلل حبضليحب لمتلحب لتاننحبثمحبتت يهحبأات؛واحبيجلت؛ حبالتلحبحب
ذمبحبضاحبضعاليلحب موحب عالقاحبإىلحبسنوي حبضعالف؟ حب
فحبثقتتكحب
حب
متتت حبوشتت؛قاحبممشتت؛ل:حب تت؛حب ةتتمحبيض تت؛ حبيملهتتلضلننحبأتتا ينحبإواتتكِحبثصتت
خت تت؛ ةحبيوظتتوي عحبيونظاا ت ننحبثص ت فحبثق تكِحبت تتز ةحبا ض ت؛لحبوأل تت؛قاحبيوتتيتحبتؼتتل حبصتتةحبحب
يوهلبننحب ثص فحبثقكحبخت؛و حبيو ة؛ حب َثرصاب لنن حب
توالظينحبيوا ضحب ماحبرم حبثتا حب لم؛حبيوامنىحب ماحبتنبعحبجحبيوتهي كحباللتأحبحب
جحبقاشتتا:حبستتات ك ؛حبتنتتبعحبجحبيوتتهي حبكمتت؛حبحيلتتوحبهلتت؛ننحبو تتةحباتت؛ حبيووالتتأحبض تت؛كحبحب
ك؛قأحبتلصوقاحبألذمبحبإوا ؛ننحبتا لأحب ؛حبقبظأحب ةحبت ي ننحب ث أكحبث حبم اين حب
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؛حبثأ تينحبضمحبصان؛يكحب ث أحبأ ط حبحلاحب ةحبثلا؛ حبت ظتبحبيوهلميت ننحبإقتمحبلتاحبحب
عاتلكحبإىلحب
حب
يوظ؛ و حبيوتايحبت ص صتأحبواتمحبيض ت؛ ننحبإقتمحبيحلتاحبيوهتل حبيو اتبحبيوتايحب
يو ؛ خحب ض؛ حبيوشالفحبة؛ضا ننل حب
تش؛ وأ حب ثق؛حبثس عالحبػو فحبيض ؛ حبيوطال حب ماحبت كححب نحبثأا ؛حبم ض؛لحب حب
تةحب
الشوفحبيأل حب(ثمحبت يهحبالشوفحبيألم؟)حبث الا م؛كحبجحبتلكحبيوش؛ص حب ةحبيولا كحبل؛ ضحبيحلتاكحبحب
مت؛حبجحب
حب
يوايحبص؛تفحب ت؛حب ظتع حبصتلفحبالطتنحبأظتبا حبجحبػت اا حب علقات حبوا تلواحبصلتىحبق؛
فحب
وا؛واحبيو تننحبكت؛ حبذوتكحبيحلت؛ ضكحبيوتايحبث تفحبيخلمشت حب تةحبصمت هحباابت؛لننحب عت حب
ثم حبيحلاحب يلليلحب يلليلننحب ع فحبثاا؛ حبيحلاحب يلليلحب يلليلننحبثلصحبث حبث يلحب ؛حبتوتنحبحب
ض ا ةحبيوطال حبواهك؛حبيوباأحبم ض؛لننحبثتأ حبيوطال حبإىلحبط سمحب اابحبأ؛ا مم؛حب
ض لم؛ حبث حبلنو ننلحبيض ؛ كحبموحبيوعم حبميـاكحبماحبيوشنو حبت هؼتسحبوتويحبقاوستن؛حبحب
حبخب حبيوز ةحبيو أ؛صالحبوويحبةب؛منت؛حب ثصن؛النت؛ننحب ق تاك حبثقنت؛حبحب
الب حبثةش؛تق؛ننحبق
ننحبكت؛ حبيو ات؛م حب
ملحبقع فحب عنىحبولطاو حبيهلنائت حبدتلحبثقاشتن؛حبجحبث ةولت حبطت؛
ض حبيأل حب َيألمحباللحبمتحبي ا؛ومننحب ك؛ حبصلان؛حبث حبقلونحبيوثمةل حب
؛حبث تاحبيوؼغ فننحبثصوتحبإىلحب س؛تتاكحب التلحبتعمهتأحباتو اللحبجحبتلتكحبيخل طت حب
يويتحب مس ؛حب لحبيوا ضحبيوظه ي ننحب صنل ؛حبث متححبصتاينننحبث نيحبصاوقت؛لحبةظتع حبتنظت حب
ظتتوفحبضهطتتنحبالمتت؛غحب
حب
إىلحب ستت؛ لحبطظتتوفحبضتت عحبيونعتت؛مننحبوتتاقه حبصلتتىحب ستت؛تتاحبي
ص اه لل حب
تهوو :حبيلكحبواحبصةحبااوويتللحب كنأحبثت
صش؛يحبثل احبوكنن؟؟ حب

حب ةحبيوشؤي حبتتتحبحبيملهؼتل حبتتتحبحبومت؛ذيحبحب

م حبثل احبهل؛حبصةحبسن حبك؛ ل حبتوع ؛حب ةحبصم يحبأل حبثضاحب ث احبملحبجيليحبض حب
ل م؛حب سومحبير ؛ حبيوايحبقلوعمحبص؛تفحبول ؼو حبصلىحبضط؛ال حبختوونت؛حبيوتلأو حبإىلحبحب
ال؛ص حبير ؛ ؟ حب
ثة ننحب ؛حبيض ؛ ننحبملحب ةحبميل ت؛ حبنالنت حبوت فحبستو حبألتوع ت؛ننحب ثتهتلمحبإىلحبحب
ي تت؛ حبيوث؛قو ت ننحب" تت؛تحبيواه ت حبث حب تتو حبكا ت يلنن"حبواتتأحبيولغ ت حبتطتت؛ صينحبواةتتلحبحب
كلم حبثالشىحب ثكث حبػاع حب ةحبكلم حب"كا "ل حب
مآقايحبآتاكحبممش ؛لحبض ض؛الحبيحلبحب يوؼ حب يوؼليننحبماقتايحبث يكِحباالت حب التلحبحب
ت؛للحب
ك ننحبوشأحب ل حبصلىحب تفحب و تنينحبقتبححبملحب تتوحب تةحب وت؛ حبي ت ثفحبحيلت حبض حب
:9
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ثتاك حبكاضحبيمل؛ حبيملثلجحب كاقينحبثس عالحبط ضمحبصلتىحبتوعت حبثلتصحبث حبيوشت حب
جحبتيألكحب نلونحبإىلحبيو اضننحبثطع حبضعا ض محبثكثت ننحبو تات حبإوتاحبض تاضحبثأت نيحبحب
الب ت حبث حبثالب تت؛حبثستت؛و حب عتتككحبثستت؛و حبإواتتكننحب رحبطتتا حب تتوالاينننحبستتات ككحبصتت؛ملحبحب
حبجحبةشتتتليننحب
حب
يو تتت؛تحب ول تتت؛تننحبستتتات كحبص؛ملتتت؛لحب تتت ضحبطتتتظ؛ ؛حبزة؛ةتتتمحبيمل شتتت
سا كححبإواكحبو؛ر؛لحبذ يصاحبرل ـنكننحبث مسكحبطأ فحبرم حبيوؼب؛حب يو وو ننحب
سا مسكحبجحبك حبيألصم؛ كحب و نينحبساظ حبث يكحباال حب ػبا حب ق؛ؿأ ننحبرحبت مينحب
حبضتاحب ثقت؛حبث توتكحبصلتىحبو ستاحبيوظته حبي ننحب
يألووي كحبواقأِحبك حبيألووي للحبس مشت
حب ل؛ونتت؛للحبماقتتايحبثو ت حبصتتاينحبأل يكحبالؼتتالفحب ت يلحبحب
ثذمتتبحبضتتكحبإىلحبلا ت حبس ت
وـ؛ ننحبثط حبوكحبو ألشاحبإىلحبة؛قيبكحبتهوو كحبضؼو حب شموعن حب
التؽكننحب
حب
أاقاحبإواتكننحبأتاقاحبإىلحبوشت حبقشت ظ حبض ت؛حبرتأحبيوشتم؛ حبث تلحبث حبث
ث لحبث حبث ينن حب
؛حبلبابيتننحب ؛حبي ثفحبق؛ؿأ ننحبأتا ينحبحب تةحبز تةحبيوت الؽحبواتمحبلتز ننحب يوـت كحبحب
وامحبم ي ننحبأا ينحب ةحبك حبطا حبواقأِحبممل يتحب الؼ؛ لحبطتع يحبيوتيتحبستاك ب ؛حبحب
ةحبةل للل حب
حب
حب

حب

::

عاشقان وفتاة جميلة
واحدة !
عماد نداف*
*

جيب أُ أسك٘ لْ كن طٍٖ٘ .ٞبػ٘ أُ ٖعرف ٌرٕر م ورٕ ج٘ دٗر إذ ٔكا كر ُ
ٖتذ ِن ملشألٛذ فأٌ د ِز .سأسطي لْ أٌجْ .سرأدعمْ ٖعرٕإ كا لبٗرأ ٔأٌجرْ أكر
وَ سب ٛلبط ط .
لقضرر ٛعتعمررر ن معٍ ر ذ ٔد معٍ ر لٗمررٛذ ألررن ٔ س ر  ٚل ر ٌٗ ٖ .كجرر٘ أُ
م ٟشتّر وجررن م ٟشرر ٛربِررف ل عقر هذ ٖكجرر٘ أُ طررعفِ ا حيت ر ز كا وظ ر هللُ
خمقْ وجن ذتفٖفذ ٖكج٘ أٌّ ععطرٗ سضرٕٖ ٛوٗر ٛورَ سرك كف ٖظردّٖ در ِ
بني ًٖٕ ٔآخف..
ٔبضف سٛذ أٌ أسبّ ذ ٔلَ أإعّ عغٗع و !
لتقٗأ وعْ ٔدّ لٕدْ .عق بمٍ عٍ ب ب بٗتّ  .مل عكَ خفدرأ بعر  .كر ُ
ٔدّ٘ مو إٖ إ أغ وَ ط  ٚلػغربٔ .كر ُ طرعف ٙأطرعح كرأُ قرٕ  ٞر ِ لرْ
ٖٕو ر إ ك ر واإٔ .ك ر ُ فىرر٘ وٍجٕخ ر إ عٍ ر لظررجتني ٍٖبرر ١عررَ غررٗ كررب  .كٍررأ
وظ غب إ .ا أخ  .ا أخ أس إذ فكٗف كا ك ُ هللوف ٖتعمر ب لجت  ٚليت أسبّ !
أو ِٕ فك ُ أكجف كصف مإ و  ٔ .ف وجن د م .مل ٖكَ خي ف ذ فكٗف
خي ف ذ ِٕٔ بَ عى٘ .س ر ب٘ .ك ٌأ ٌرف عْ س إ .ٚعتش ٔ .ٝكأٌْ ع رمب طٕٖاإ
عم ٜوعفك ٛعضٕم أٌ٘ سأخٕعّ وعْ ٔأخشفِ  .ه ل٘:
رر ملشألٔ ٛو فّٗ أٌ أسبّ !
صفخأ

ٔدّْ:

* قاص من سورية.

98

العدد  - 795آذار 0202 /

رر أٌ لذ ٙأسبّ .
ففإ عم٘ بضٕت أ ٕ:ٝ
رر جيب أُ ععمي أٌ أٌ لذ ٙأسبّ .
أ ض ٌ بٍٍٗ ٔ .كأُ هللوٕم أصربشأ
س إ صى ٌ
لجكف .ٚع ت كا صف خ٘:

عقر ٖ ٚضرعب سمّ.ر  .در ٞع

رر ستٍتّ٘ ملشأل ٛلًٕٗ!
ٔ مأ لْ:
رر سأسأق كا ك ٌأ حتبك أٌأ أً حتب أٌ !
عٕ ف لضف خ !
ِٕ سن فعم٘ ٔحيشي ملظكمٔ .ٛك ٌأ ل ٟر متف ٔ لقمبر ُ خيجقر ُ ب ٌترر م
أُ ختفز لٗم ٜلتششي ملعفكٛذ لكَ ربوٍ وف ٔمل ٌشأق !

***
ك ٌأ لٗم ٜختفز كن صب ح لتمعب وعٍ  .فبٕٗت ذت م ٚعتشع لكرن ور خيطرف
عم ٜلب ه وَ لعرب هللطجر ه كا عٕربٖرع أصرط لرٕمإ ٔ رتبٗرز ٔ ٚلظرب لرفٖرف ٔفري
لشررىك ٔ ٛمكىرر ٛلزٔ ٖ ر ذ ٔسترر ٜلزم عرر ٛأسررٕ ج ل ر ٔ ل٘ ٔطررذف ل عق ر ه
ٔ لكب إ ٔ لمٗىُٕ ذتمرٕ ٔغ ِر ورَ هللطرذ م ملٍزلٗر ..ٛأور ذتر مٌ ٚجشرّ فك ٌرأ
عررٗقٛذ عررٗق ٛعظرربْ ةرب مٔبررٛرت بعررفج ودٖررَذ ٔوررع الررك كر ُ لمعررب فّٗر ٗىٗر إ
حيٗ هللطج ه بشٗ ز وَ هللو ُ!
أٌ لذ ٙطذع لٗم ٜعم ٜلمعب .مأ ق :
رر عع ل٘ كلعيب وع٘!
رر ٔو ا عمعب؟
رر ععمىأ لعب ٛلٗم ٛا ٖعففّ أس غ ٙ؟
سألت بجغٕه ٔطٕ :
رر ٔو ِ٘؟!
أخفدررأ وررَ دررٗيب طعرر ٛةطبظررٕمرت أبررٗر .محلررأ عمرر ٜأمج ذت ر م ٚد ر ٔاإ
وف ى إذ ثي د٠أ حبذف ٌرٗفذ ٔموٗتْ عم ٜوشتطٗات دت ٔهذ ثري طرفعأ أطرفح
ق لمعب .ٛمأ:
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رر ٍٖبػ٘ أُ ا ٖقرع ذتذرف عمر ٜرتر ذ جيرب أُ ٖقرع وشرتطٗنذ ٔسٗرح ٖقرع
ٍٖبػ٘ أُ عقجز ٙفٕ ْذ ِٔكذ ذ كا آخف دتر ٔهذ ثري عر ٔمَٖ ٔعفدعر٘ عمر ٜمدرن
ٔس !ٚ
مل عجّي طفس٘ آللٗ ٛلمعبذ فأع ت لظفحذ ثي مأ:
رر سألعب أٌ

ملف ٚهللٔا.

طفعأ ب لمعبذ ِٔ٘ عف ب حبفظ ط ٖ ذ لعبرأ لظرٕا هللٔه ٔ لجر ٌ٘ذ ثري
إعٕعّ لتذفب لظٕا لج لحذ فذفبأذ فٍذشأذ فغرشكأ  ..ك ٌرأ عمر ٜغ ٖرٛ
لجررفح ٔ لشررع إٚذ ٔصررفٌ ٌمعررب كررن ٖررًٕذ ٔص ر مت عررأع٘ لرر٘ كررن ٖررًٕ حبضرر ٛوررَ
لشك كف ليت ٖظدّٖ د ِ إُٔ عٕ فذ ٔ طتعن ميب حببّ .
أو ر ٌ رٕر مذ فق ر إخررن عمرر ٜرت ر ذ إخررن ٖمعررب إُٔ كاُ و ر ذ و ر أُ ط ر ِ ت
رتطٕا عم ٜهللمج ست ٜمو ٜسذف إ ٔطفع ٖمعبذ فشألتْْ لٗم:ٜ
رر أععف

لمعب؟!

عشك ٌٕر م .غد مبعففتْ لمعب .ٛثي ه:
رر طبع ذ ٔأعف لعب ٛث ٌٗ ٛأٖغ إ.
ٔطفع ٖمعب وعّ ذ ٔمل أكَ أٌ وٕدٕإ إ!

***
ك ٌأ لٗم ٜلضف لج لح ابت ٟ٘ذ ٔك ُ ٌٕر م لضف لف برعذ أور أُ
فكٍررأ لضررف رتر وصذ أ ٙأٌٍر وتر مدُٕ لضررجٕ عب عر إذ ٔكأٌٍر أخررٕٚ
ٔل عّي أوّي سٍ ٛبع سٍ ٔ .ٛلػفٖب أُ أس إ ورَ أطجر ه ذتر م ٚمل ٖكرَ ٖظر مكٍ
لمعررب .ك ر ُ لتٍ ر فص جيررف ٙبررٗ ٔبررني ٌررٕ م فق ر ذ إُٔ أ ٙع ر خن وررَ آلخررفَٖذ
ٔك ٌأ لٗمٔ ٜفٗ ٛلكمٍٗ ذ عمعرب ورع كرن وٍر إُٔ متٗٗرزذ برن كٌّر طرفعأ بتقر ٖي
سض ٛوَ سك كف د ِ لٍٕ م.
كظجأ ملشأل ٛب لض فٛذ فق ظّفت ٌت ٟر لجضن ل م س٘ هللخر ذ ٔكر ُ
وَ لطبٗع٘ أُ ٌذِب لٗع لمتعف عمر ٜلٍتر ٟرذ أٔ اسرتاً ة دترا ٞمل مسر٘رتذ
أ لرر٘
ٔممبرر عررأخفت مررٗا مل مسررٛذ ثرري عرر رت ٔوعرر٘ ِ ٖرر ٛوررَ مل مسرر ٛوٍشرر ْ
كذ ٟز ٚعم ٜعجٕ ٘ذ ٔكٍأ أطعف بشرفٔم ٔعجرٕ غفٖرب ورفإٓ كا أٌر عٕ عرأ أُ
عكُٕ لٗم ٜسعٗ  ٚبٍذ س٘ عمِ ٜذ لٍشٕ.
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إخمأ ذت مٚذ فإا ِ٘ ٍِ ك ٔكا د ٌبّ ٌٕر م .مع تْ لٗم ٜثٕبر إ ربِفٖر إ ضر إ
ٖكظف عَ س ّٗ دتىٗمني .محلأ عم ٜلجٕب أربِ مٌ صػ  ٚسٕإ ٔ ٞعٍر لضر م
ك ُ ٍِ ك عق وَ لج ٔرب .أو طعفِ ذ فك ُ ٌرٗج ٔمل ع ٔمب بظفٖط ٛبٗغ ٞ
ٌ صع .ٛك ٌأ عٍ ُّ عم ٜد ٔه لمعبٛذ فتكظرف عرَ سر ّٗ بعجٕٖرٛذ ٔكر ُ ٌرٕ م
ٖمعب بشع إٖٔ ٚغشكذ ٖٔتظ مك ُ ففس ٛلعطم ٔ ٛلٍذ ح ٔ لمعب.
ٔ جأ فٕ خطٕا لطبظٕم لبٗغر  ٞوكجّرف لٕدرْ .فتٕ جر عرَ لمعرب .مرأ
قى أفتعن ِ ٔ ٞإ:
رر ِن جنشتى ؟!
ِزت لٗم ٜمأسّ  ٔ .لأ:
رر ٌٕٔر م جنح أٖغ إ!
أسششررأ أُ ففصرر ٛلتش ر  ٙرر سم.ررأذ فقمررأ أخ طررب لٗمررٜذ ٔبٗرر ٖ ِ ٙررٛ
مل مس:ٛ
رر ٌرف .ٙأٌ هللٔه!
ففسأْ لٗمٔ .ٜمل ألتجأ كا وظ عف ٌٕر م .لك حلعتْ ٖقٕه:
رر ٔأٌ أٖغ إ جنشأْذ ٔأعطٌٕ٘ د ٟز ٚهللٌ٘ هللٔه ..
ٔع بعأ لٗم:ٜ
رر ٖع كمٍ أٔ ٟن ..
ٔعشكأْ عشك ٛع لٗٛذ أو أٌ فظعفت بإسب ا ط ٖ ذ ٔكأٌ٘ و عجٕ أ
ٔكأُ ٌتٗذيت عف دعأ كا آخف إمد!ٛ

***
ك ُ ف م ٙغ عب إ :سأسطي ٔدْ ٌٕر م!
ٔأٔد ت مل م لقف مِ :ٙن ص م ٌٕر م ةخٕش بٕشرت وع لٗمٜ؟
سدفت وَ أُ ٖكُٕ كذلكذ ٔ

سىع صٕع٘ لش خف ٖ :سبٗبٗٗٗٗ٘!

ك ٌأ أو٘ وٕدٕإ ٚفشألت :
رر خ ؟ طٕ لقضٛ؟ كأٌك وتغ ٖر ..
فمت أا أخ ِ بظ٘ٞذ ٔ مأ ٌجش٘" :غ إ سرتعف أور٘ ور سرأفعن بٍرٕ م"
ٔمحلأ خط ٛك ومرٛذ أحترفش ورَ خاقر فٗرْذ فأدر سربب إ لغرفبْٔ .كٍرأ أطر
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عمٔ ٙ ٖ ٜأٌ أفكف ب لطفٖق ٛليت سأٔدْ فّٗ لمكىر ٛكا ٔدّرْ ٔأٌجرْذ ٔكٍرأ
أعشك ٔأمع ح عٍ و أعذكف أُ أٌجْ سٗضبح أك وَ سب ٛلبط ط ..
إخن ٌٕر مذ ٔأٌ
رر أٌأ ستضبح

ى ِٕ ٛدش٘ ليت أخط فّٗ لتشطٗي أٌجْ .ه ل٘:
مل مس ٛإلع إٖ ٛبع سٍِ .ٛذ ٖع أٌك ك ت!

مل أفّرري ضر ٓذ ٔمل ختطررف لرر٘ ِررذٓ لقجررز ٚلرريت سررأسققّ بعر سررٍ .ٛسررألتْ
بطفٖق ٛفر:ٛ
رر وَ ه لك الك؟!
فأد ب بض

ٔ عح ٔعجٕٖ:ٛ

رر لٗم.ٜ
ك ُ مإ ٙعمْٗ بشؤ ه آخف:
رر ٔو ا

لأ لٗم ٜأٖغ إ؟

ٔب لطفٖقٌ ٛجشّ أد ب:
رر لأ كٌك ستك ٔبإوك ٌك أُ عذِب كا لشٍٗى وت ٜط٠أ!
ف بتشىأ ٔعٍجشأ بعىر ٔأسششأ أٌ صفت مداإ!

***
ب ر أت ملعفكرر ٛبررٗ ٔبررني ٌ رٕر م ٔكأٌّ ر وب ر م  ٚبررني ف مسررني ٔ .جٍ ر
ذت م ٚلغٗق ٛبعٗ إ عَ بٗأ لٗمٔ ٜأعمٍر لب  ٞب ملعفك .ٛمأ لْ:

عتىررٛ

رر بتع عٍّ ٖ ٌٕر م أسشَ لك! ففإ وتش ٖ إ:
رر لَ أبتع  .سأظن ألعب وعّ  .أٌأ ا إخن لك بّ .
رر بم .ٜأٌ لذ ٙكٍأ ألعب وعّ بمك.
رر ٖع ط بٕ؟
رر كا مل ٖعذبك الكٌ .ترف سأمٖك!
ِذىرأ عمٗررْ .كر ُ ٔربٌرر٘ أكر وررَ ٔربٌررْ .إفعترْ .موٗتررْ أمعر إٔ .دمشررأ عمررٜ
ص مٓذ ٔأوشكأ بعٍقْٔ .صفخأ بْ:
رر مأ بتع أسشَ لك!
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مل أحلع دٕ بْٔ .د ت ٌجش٘ أ ع عم ٜج ٙذ فق مفع ٌٕر م س ْ لطٕٖمٔ ٛلفَّ
م رربيت بق وررْ ثرري ط ر ٌ٘ كا رتمررفذ فٕد ر ت ٌجشرر٘ أ مررب عمرر ٜظّررفٙذ ثرري جررز
فٕ ٘ذ ِٔ إٌ٘:
رر أٌأ ا ميكَ أُ عػمب ست ٜلٕ كٍأ

إلع إ!ٙ

س ٔلأ أُ أ مبْذ كى فعن ِٕ فمي أستطع .ك ُ ٌجش٘ ٖغٗرذ ٔك ٌرأ ٖر ٓ
سٗطفع مت و إ عم ٜعٍق٘ٔ .فذأ ٚمأٖتْ ٖجك ٖ ْٖ عَ م بيت ٍّٖٔرذ ٖٔقرٕه بجقرٛ
مدن:
رر أٌأ بَ عى٘ .عٗب.
ثي وظ .ٜعفك أملمي ٌجش٘ ٔأٌجرر لرد ب عرَ ثٗر ب٘ ٔأعرٕإ كا لتّ ٖر ورَ
د ٖ :
رر بشٗطٌٕ ٖ ٛر م .بشٗطٔ .ٛ

هللاحبك ٖ عفظ!

مل ٖرّف ٌٕر م طٗم ٛالك لًٕٗذ ٔكذلك مل عرّف لٗم .ٜبقٗأ ٔسٗر إ
أجتٕهذ ٔأمفر لمعب وع آلخفَٖذ ٔك ٌأ هللس٠م ٛعطفح ٔدّ٘:

ذتر مٚ

رر لًٕٗ أٌأ ربعاُ .ن ممَ أٌأ ربعاُ؟!
وش ر  .ٞد ر  ٌ ٞرٕر م .إخررن غففتٍ ر ذ فق ر كٍ ر ٌشرركَ
ٖتش خ وع أس  .جتْ حنٕٙذ مآٌ٘ أطتعن غٗر إ .ه:

بٗررأ ٔ س ر كررب  .مل

رر طى .َ٠أٌ لَ أعٕإ كا لمعب ٌّ  ٟٗإ ا وعك ٔا وع لٗمٜذ ٔا وع أس !
ٔخفز!

***
بع ربٖر مٌ ٚرٕر م ملقت غرب ٛعمرك سر إ ِر ٔ ٞبٍٍٗر ذ ٔكرأُ ملعر مك ر ألػٗرأ ورَ
وٕسٍ  .كذلك عٕ جٍ عَ لمعب ذت م .ٚست ٜأُ لٗمٌ ٜجشّ مل ععر عرّرف .ثري
عففأ أٌّ س ففت وع أِمّ كا بمٕإ ُ لتىغٗ ٛدز ٞوَ لعطم ٍِ ٛك.
ا بدطٗررب هللدررٕ ٔ ٞعررٕإ ٚملٗرر ٓ كا
كرر ُ هللسرربٕع هللٔهذ لررذ ٙوررفرذ كجررٗ إ
زت مّٖ ر بررٗ ٔبررني ٌ رٕر مٔ .كٍ ر ٌتش ر خ بكررن هللطررٗ  ٞإُٔ أُ ٌ ر خن وٕعررٕع
ٌز عٍ لظفض سرٕه لٗمرٔ .ٜا ت ٖرًٕ كر ُ ٌرٕ م عٍر ٌ ٖتجرفز عمر ٜأفراً كفعرُٕذ
ٔدر  ٞأخرر٘ ٔبٗر ٓ دفٖ ر  ٚمٖ عررٗٛذ فأخررذعّ ٔس ٔلررأ أُ أ ررفأ فّٗ ر ذ فررإا أٌ ر أو ر ً
صجش ٛحلّ ةصجش ٛلقف ٞرت ٔفّٗ أس٠م ٛوَ لقف ٔ ٞكد ب تذ ٔٔد ت فّٗر مسر لٛ
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عَ طدط ٖطفح ضر ٛسبرْ عمر ٜلضرشٗجٛذ ٔحتتّر ٌظرف درٕ ب ٔ عرح ورَ سترفم
لضجش.ٛ
ٔخطفت ل٘ لجكفٚذ ٔصشأ بْذ ٔ دتفٖ  ٚبٗ :ٙ
رر ٌٕر م ٌٕ ..ر م ..
ٔمل ٖشتٕعب ٌٕر م لجكف ٚسفٖع ٔ ..وع الك ٔ فرٔ .كتبأ أٌ لفس ل:ٛ
أٌ ٔ بَ عى٘ حنب فت  ٔ ٚس ٚذ فى ا ٌجعن؟! ٔٔ رع ٌرٕر م
د ٌب عٕ ٗع٘.

أسرجن لفسر ل ٛكا

٘ أُ أٌترررف أسرربٕع إ بع ر
ٔأمسررمأ لفس ر ل ٛكا عٍررٕ ُ لضررشٗجٛذ ٔك ر ُ عم ر ر
أسرربٕع كرر٘ أعررف كٗررف سررٗشن لٍر ستررفم لضررجش ٛوظرركم ٛلعظررر لرريت ٔ عٍر
فّٗ !

***
وغأْ ثاث ٛأس بٗع بن أُ عٍظف لضشٗج ٛلفٖ عٗ ٛصجش ٛلقف  ٞدٕ ب إ لٍ
كمٍٗ عم ٜمس لتٍ  .كٍأ خاق أٌترف أخ٘ أُ ٖأع٘ بّر ذ فأسر مع اختط فّر ورَ
ٖ ٓذ ثي أفتح صجش ٛلقف ٞذ ٔك ُ أخ٘ ٖج دأ حبفكيتذ ٖٔق ً لضشٗج ٛإُٔ أُ
ٖب ل٘ ب هللوف.
ملف ٚهللخ ٚذ ٌظفتْ مس لتٍ ذ ٔك ُ دتٕ ب ص عق إذ فق كترب دترٕ ب
عم ٜلٍشٕ لت ل٘:
جيب سن ملظكم ٛبقف م وظدك بٍٗكى ذ ٖٔكرُٕ ِرذ لقرف م بشرؤ ه لجتر ٚ
عَ مأّٖ ذ فّ٘ ليت حت إ وَ وٍكى ٍٖبػ٘ أُ ٖشتىف!
٘ وشرتجّى إذ ٌٔررفت
أخذت لضشٗج ٛكا ٌر رٕ مذ ٔ رفأت لرْ دترٕ بذ فٍررف كلر ر
كلْٗ وشتجّى إذ ثي عشكٍ ذ ٔأخجٍٗ لضشٗجٛذ ٔم سأ هللٖ ً متفذ ٔكا آلُذ بع
وفٔم مخشني سٍٛذ مل ٌشأه لٗمٜذ ا أٌ ذ ٔا ٌٕر مذ عىَ حتب لٗم.ٜ
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طووٍٛمرُووطٙموَكمووٛجمَوؤمؾووذط٠ومنُووفمٜكووفٍسم  ٝو م ك و م كووؼموووومشاتمٜووّٛمووووم
نفيفمطم نيماألحطافسمملمٜسخٌميفمرٓفقطم ٓف٘٥ماإلمسٓ سمحتو٢مغومخ٘منوفٕمَؤم
ايرتاب،مٚنفٕمرً٢مأقخف ٘مإٔمٜسحًٙٛممبسحً١محذط١ٜمَٓكطض١محت٢مالمٜوسي مااوف٤م
َٔمايػك مإىلمايب ٝسمَعمشيومجيسمااف٤مططقفًميًتػطبم تذُعمايعفً٥و١مقمطاهو٘م ونٚإم
ٚطٓفدطمهتٛظجمؼ مَكبمايٓكفطمااتػفقم١س م
نووٌمٖووصامااووف٤منووفٕمٜػووهبميفمحفووط٠مظفْووبمايب ٝو ،ميهٓٗووفمملمهػووِٗميفم
ْظف وو١مأٖووٌمايبٝو ،م طا٥خوو١مأدػووفزِٖمنطا٥خوو١مأدػووفزمايطرووف،٠ماألَووطمايووصٟمدعووٌم
األطففٍميفمااسضغ١مٜٓفطٕٚمَٔمحي،٢ٝمٚأطًلمرً٘ٝمأحسِٖميكبموأ ٛمايٓظف ١وسمنوفٕم
ٜضخومرً٢مايًكبمَجًٓفممجٝعفًميٝؼمغع١مقسضمَٓ٘م كسضمَفمنفٕمٜضُطمؾ٦ٝفًمدعوٌم
اؾُٝعمٜتٛدػٕٛسمٖصٙمايٓظف ١مايؿدك١ٝمدعً مدػسٙمٚأدػفزمأخٛه٘مَطهعفًميًكُوٌم
ٚغف٥طماؿؿطاتماييتمهعؿـميفماؾًسمٚيفمايفوطفمٚايًخو منوفيبلمٚحتو٢مايف٦وطإسم
اؿٝف٠مايفمط١ٜمهًومنفْ مْفزض٠ميفمَس١ٜٓممن محسٜجفًمٚالمِٖمهلفمغ٣ٛمقضِمزضدفتم
ايتكووسّميًػووعٞمٚايًخووفممم فؿضووفض٠مايبط ٝوو١مايٛا ووس٠مَوؤماؿًُوو١مايفطْػوو١ٝمٚقووٛالًم
ايتًفعٕٜٛسم م
حفٍٚماألٚالزمإٜصاٙ٤ماعط ١مَٔمميهٓ٘مايٛقٛفمَع٘ميفم ًسمأٖوِمرفزاهو٘مايتخوعبم
ٚاالْكػفّم ؿهٌمأ كٞمأٚمؾفقٛي،ٞم فيؿهٌماأل كٞمٖٛماألقط ف٤مَٔمأٚالزمايعُ١َٛم
أٚماـؤٚي،١مٚاالْكػفّمايؿفقٛي،ٞم سٚضٙمٜٓكػِمإىلمقػُني مقػوِمااوسٜٝٓني،مٚقػوِم
ايبط تً١ٝسمأَوفماالْكػوفّمايؿوفقٛيٞماألنووم ٗوٛماالْكػوفّماؿع و،ٞمحتو٢ميفمروف ٥تم
ااسٜٓوو١م فالْكػووفّمخيضووعميووٛال٤مظرُووف٤مايعووف ٥ت،مأٚميحيحٝووف٤مإشامملمحيووسٚامغووبب ًفم
ي ْكػفّس م
ٚمبووفمإٔميحيٝووو ٢ميوووٝؼميووو٘مأقط وووف،٤مٚالمٜفٗوووِم وووفألحعاب،م ٚوووٛممٖوووصامٖوووٛمَووؤم
*

عضو اتحاد انكتاب انعرب .مقرر جمعية انمسرح باتحاد انكتاب انعرب.
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ايبط تًٝوو١ماي دوو٦نيمإىلمااسٜٓوو١م ؿووهٌمفٗووو،ٍٛم كووسمنووفٕمأنجووطمايوٚيٝتوووفضٜنيم
اْػخفقفًسمحيٛضماـبجف٤ماغِمحي٢ٝميهًُ١م ص١٦ٜمَوعمٖوصامٜتكبوٌمٖوصام ضوخه١مهووظم
أغٓفٕم ه٘مااتكسّمَعمأْ٘ميٝؼمَٔمايعْٛجسميهٔمحي٢ٝمملمٜهؤمنوٌمَوفم ٝو٘مٜوج م
ايؿفك،١م ٌمنفْ ميسٜ٘مَٗفضاتمهج محػسماألهطابمنسقت٘ميفماإلقوف ١ميفمااكو ج،م
أٚمايٓكٝف،١مأٚموضطبماؾُوـومٚخفقو١ميفميعبو١ميطفغو١مايكعوفق سمالمخيػوطمايفطٜولم
ايصٟمًٜعبمَع٘محي٢ٝسمضمبفمٖٞمايًعب١مايٛحٝس٠ماييتمًٜك٢م ٗٝفمايتؿوذٝعمٜٚػوُعميكوبم
وحي٢ٝمايبمٌوسم وٛضماْتٗوف٤مايًعبو١مٜعوٛزمامسو٘ماألقوًٞمونٛغوف١ٜومٚيفمأ ضوٌماأليكوفبم
وأ ووٛمايٓظف وو١وسمملمٜووعضمأحووسمَوؤمأًٖوو٘مااسضغوو١مَٜٛوفًمحتوو٢مٜعووطفمايٓووفؽمَػووت٣ٛمٖووصٙم
ايعف١ً٥ماؿكٝكٞسمٚحت٢مٜتخطظمأٚالزمايعف ٥ت،منفْٛامٜؿتُٕٛمأنومايعف ٥تمأَفَ٘م
ي ٝحظٛامضز٠م عً٘،مٚافمملمٜتنثطمرط ٛامأْ٘مَٔمرف١ً٥مقب ٠مٚغ مَعط،١ ٚم تذطؤٚام
رً٘ٝمأنجطس م
شاتمّٜٛماختف٢محي٢ ٝسمملمٜػونٍمرٓو٘محتو٢مأغوتفشمايكو ،مألٕمغٝف و٘مٚحضوٛضٙم
فيٓػووب١مإيٝوو٘مغووٝفٕ،م ووٌمضمبووفمأ ضووٌمألْوو٘مٜوو ٛطمرًٝوو٘مااعٜووسمَوؤماؾٗووسمإل ٗووفّمٖووصام
ايمفيبموايتٓبٌمايبًٝسومايصٟمالمٜهتوبمٚاف٥فو٘مإالماهكوف٤مضوط فتمركوفماألغوتفشمرًو٢م
افٖطمٜسٜو٘سمااوط٠ماألٚىلمايويتمضوط ٘ماألغوتفشمرًو٢ماوفٖطمٜسٜو٘مؾوف مٖسمايمًبو١مَٓظوطاًم
رذٝبفًسمٜسميٝؼم ٗٝفمدًسسم ٌمٖٞمأؾب٘م ظً مَتكؿ مؿٝوٛإمَتوٛحـسمَٜٗٛوفمأخوصم
األٚالزمًُٜػٕٛماوفٖطمٜسٜو٘مٚنونِْٗمٜتخػػوٕٛمَووزاً،مَٜٛٚوصاىمانتؿوفٓفم طارو١م
نٛغف١ٜم ًعبماافافت()1م يايوسحٌ سماإلقوف ١م فيٓػوب١مإيٝو٘مَبفؾوط٠مٚيوٝؼمرؤمططٜولم
زحٌمايسحٌمرً٢ماألضض،م ٌمَبفؾط٠منفيكوفضٚرماؿوطاضٟمايوصٟمًٜخولم ٗس و٘مرًو٢م
اؿطاض٠مأٚمنفابٓفطٝؼسميفمأٍٚمّٜٛميًعبماافافت،ماَتحيتمحكٝبتو٘مااسضغو١ٝم هوٌم
َفميس٣ماألطففٍمَٔمزحٌسمٚضاحمٜبٝعمنٌمغبعمَفافتم فطْوسميفمحونيمنٓوفمْؿورتٜٗفم
َٔمايسنفٕمنٌم4مَفافتم فطْوسمأزضىمأقوخفبمقو تمايكوفٝلمايمفض٥و١م ػوببم
إحساخمااسضغ١ماآف ػ١مايك١ٜٛمَؤمحيٝو،٢م طاحوٛامٜبٝعوٕٛمنوٌم5مَفاوفتم فطْوو،م
ط ووعمحيٝوو٢مايعووسزمٚضاحمٜكووٝل مايعؿووطمَفاووفتم فطْووومٖووٕٛسمنفْ و مٖووصٙمايتذووفض٠م
ايطاع١م َكسضمزخٌميٝخٝو٢مَؤمزٕٚمضأؽمَوفٍسمضأمسفيو٘مايٛحٝوسمٜوسمنوفاوز،مٚقو٠ٛم
هعٝنيمرً٢ماهلسفسمنفٕمٜطأٖمأْ٘مٜػتمٝعمؾمطماافامْكفنيم ضط ١مٚاحس٠سمحيٝو٢م
َٖٛووٛبسمحيٝوو٢مقظووٛامضاح و مايفطْهووفتمهتهووفثطميفمد ٛٝوو٘مٚهووٓكلميفمدٝووٛبم
اآلخط،ٜٔمٚقفضمَككساميًُسٜٓنيسمحي٢ٝمٖفتمض عمي ٠مغساًمأرمٝوم سالًمَٓٗوفمْكو م
 1ـ انماظات  :هي اندحم .نعبة يمارسها األطفال.
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ي ٠سمإْ٘مايط فمإشٕسسسمهمٛضتمػفض٠محيٝو٢مإىلم ٝوعمغوٓسٜٚـمايف وٌسمنوٌمغٓسٜٚؿو١م
ج ث١م طْهوفتسمنوفٕمحيضوم طمَعو٘منوٌمٜوّٛمنٝػوفًمَعبونم فيػٓسٜٚؿوفتمَوفمدعًو٘م
ًٜعبم فألَٛاٍميفمحنيمنفٕمَكطٚفمايت َٝصمقسٚز ًام طاحٛامحيػسْ٘ٚسم م
يهِٓٗمايّٛٝمٜتصنطْ٘ٚم عسمٖصامايبٝفبمااففد٧سمهٓسضم عضِٗم نْ٘م وتلمقو ًم
يفمغٛمماؿػب١سمٚآخطمقفٍم وٌماغوتندطمزنفْوفًميفمغوٛممايكوفغ١سمثفيوحمقوفٍ ما توتلم
وغ ٛطمَفضنو وميفمحوٞمايػوففضاتميفمايعفقوُ١سميهؤمحيٝو٢منوفٕمطوطٜلمايفوطافم
ٜعفْٞماؿُ٢مٜٚػبلميفمرطق٘سمانتؿ مٚايسٙمَٜٗٛفمإٔميسٜ٘منٝػفًمممًو٤ٛاًم وفيٓكٛزسم
نخصٙمإىلمااػتؿف٢سميفمااػتؿف٢منفْو مضا٥ختو٘منطا٥خو١مهوٝؼمملمميػػو٘مااوف٤م
َٓصمغٓ١سم كفَٛام بػً٘ميعًِٗمٜٗتوسٕٚمإىلمدوطحميفماؾمًوسمؼو مايهًوذمايوصٟمٜبموٞم
دػُ٘،ميفمااػف٤ممتفثوٌميًؿوفف٤سمنفْو مَػوفّمدًوسٙمهعوفْٞمَؤمإ وطاظمايعوطم،م ًُوفم
غػوووًٙٛمْضووولمرطقوووفمطوووٛاٍمايًٝوووٌ،ميفمايكوووبفحمنوووفٕمٜكفوووعمنوووفيكطزسمطًوووبمَوووسٜطم
ااػتؿف٢مهٓظ ٝمااُطات،مٚهعكِٝماادف طمٚغط ١ماإلغعففسممحً١مْظف ١مطفي منٌم
ؾ٤ٞم عسمهًك٘ٝمإؾوفض٠مَؤمايومٛايٞم نْو٘مغوٝعٚضمااػتؿوف،٢ميهؤمااففدون٠مإٔمايوٛايٞم
رٓسَفمقفّمْفوصمايعٜوفض٠منوفٕم كوخب١مد يو١مااًووسمرٓوسَفمزخوٌماي ٛوسمايطمسوٞمَؤم
ايبفبمايطٝ٥ػٞمنفٕمحي٢ٝمٜكفعمنفيكطزم فْتب٘مَسٜطمااؿف٢ميتًوماؿطن١مايبطٜب١م
مًبمَٔمَطا ك٘ٝماإلَػفىم ٘مٚإزخفي٘مإىلمأقطبمغط ١سمأغطجمااػوعفٛمٕمٚأَػوهٛام
٘مٚغخبٙٛمإىلمغط ١ماإلغعففمرً٢مرذٌسمرطجمااًومإىلمغط ١ماإلغعففمأٚالًم هوفٕم
أٍٚمَطٜضمٜطاٙمٖٛمحي٢ٝسمغنهلِمااًوم ًٗذت٘مااٗٝب١سمَفمحفٍما ٓٓف؟ م
ضزمطبٝبماإلغعفف مإْ٘ميفمأحػٔمحفٍ،م ُصمزخوٌمنوفٕماٖتُفَٓوفم و٘منوب اً،م
ٚخ ٍمَٜٛنيم كطمؼٍٛمَؤمحوفٍمإىلمحوفٍسمَؤمضمآٙمقبوٌمٜوَٛنيمالمٜعط و٘ماآلٕسمطوطحم
ااًوم وٚزمحٝفز ٟمٌٖٚمٖٛميفمغط ١ماإلغعففمَٓصمَٜٛني؟مقفٍمَوسٜطمااػتؿوف ٢م وٌم
يسٜ٘مَطادع١م١َٜٝٛميفمٖصٙمايًخظفتسمهكٛضمد يتومحت٢مظٜفض٠مد يتومملمهًٗٓفمرٔم
أزا٤مٚادبفهٓفمػفٙمأخٛآْفمااٛاطٓنيسمهبػِمااًوسم تعذبمحي٢ٝمَٔمإٔمااًٛىمهبتػِ!م م
ملمٜهت مااًوم ٗصٙماؿطن١ماالغتعطاض،١ٝم ٌمغنٍ مٌٖٚماْتٗ٢مااطٜضمَؤم
خكوو٘مايووسٚضٟ؟مهػووف لماألطبووف٤مٚااػووعفٕٛمإىلمقوو ٍٛمْعووِسمقووفٍ مإشٕم ًٓنخووصٙمإىلم
غط ت٘س م
ؾفٖسممجٝعمْعال٤مااػتؿف٢مايمفٌمايػعٝسمٜس ع٘مد ي١مااًوومرًو٢مرط و١مْكوٌم
ااطض٢مإىلمغط ت٘سمهكٛضمايهج ٕٚمإٔمٖفي١مَٔمايٓٛضمؼوٝطم وطأؽمايمفوٌمايػوعٝسسم
نج ٕٚمملمٜعط ،ٙٛمِٖٚمايصٜٔمظدطٙٚم فألَؼمٚهوَٛام ؿٝمٓفه٘،م ٚنْ٘منفٕمًٜعبم
اافاوفتميفمأضٚقو١مااػتؿوف٢سمْعتوٙٛم وووقًٌٝماألزبومٚوا ؤماألظقو١وسسسما ؤماألظقو١مٜس عو٘م
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د ي١مااًومؾدكٝفًمٜٚكّٛمغسَت٘سم ٌمٜتخٌُمرٓوف٤مايػوفطميعٜفضهو٘م!سسسماوفشامملمٜٓتبو٘م
ااًومإىلمؾدلمآخط!؟مافشامخك٘مااًومٚحسٙمَٔمزٕٚماا٦فتم ٗصٙمااهطَ١مااًه١ٝم
ايػفَ!١ٝ؟م م
الم ُسَّمإَّٔميفماألَطمغطسمغنيٛامٚايسه٘،م نْهطتمَعط ١مااًو،م تٗفَؼماؾُٝع م
إْ٘مؽفٞمأقٛهلفمااًه١ٝمنوٞمالمْمًوبمَٓو٘مااهطَوفت!سسسمٖهوصامٖؤمشٚاتمايوسّم
األظضم،مالمٜػتمٝعمااط٤مإٔمٜسضىمَطأَٗٝسمهكٛضٚامإٔماألَ ٠مأّمحي٢ٝمملمهعًٔمَٜٛفًم
أْٗفمَٔمأقٍٛمْب،١ًٝم ٌمهتكٓعم نمسفٍمايسضاٜٚـميهٞمهٓكٌميًككطمأغطاضمايبػومف٤م
إٕمنفْٛامحيبٕٛمااًومأّمال! م
عووسمايظٗووطمنووفٕمايمووف لمايووصٟمهكووعم ٝوو٘مغط وو١محيٝوو٢ميفمااػتؿووف٢مقووسمضووفمم
ننفيٌٝمايعٖطمرً٢ماؾفْبني،ما تسا٤مَٔمأغوفٌمايوسضجمٚقوٛالًمحتو٢مغوطٜطٙسمملمٜبولم
َػؤٍٚميفمايٛال١ٜمملمٜطغٌمإنًً ٝمٜٓوف ؼماألنفيٝوٌمايويتمٚقوً مَؤمقبوٌسمإنًٝوٌم
قف٥سمايؿطط١منفٕمحيًُ٘مأض ع١مضدفٍمٖٛٚمعذِمطبلمطف٥طسمرً٘ٝمنًُتفٕ ميُْخبَّووم
ٜفمحي ٢ٝسمٚقًبمأمحطمنب مَكٓٛجمَٔمايٛضٚزماؿُطا٤س م
ضٝ٥ؼماؼفزمايف حنيمظاضٙميفمااػف،٤مطبعفًمألٕمحي٢ٝمٜٓتُٞمإىلمضرفٜف،ٙم ٛايوسم
حي٢ٝم حسمضٝ٥ػ١ماالؼفزمايٓػوف٤مأقفَو محفًو١مههطميٝو١ميٝخٝو٢مألٕمأَو٘ماَوطأ٠سمملم
جيسمضٝ٥ؼماؼفزمايعُفٍمقف١مي٘،م ٚفيتننٝسمئموٜمًعمَٔمااٛيوسم و ممحولوم وتـم
ز فهطٙميعً٘مٜعجطمرً٢مأحسمَٔمرف١ً٥محي٢ٝسميهٔمحي٢ٝمَكمٛجمَؤمؾوذط٠سمٚالمرفً٥و١م
يوو٘ميفمااسٜٓوو،١ميووصيومٚقووٌمايٝوونؽمَٓتٗووفٙمرٓووس،ٙمغو مَووفمأْوو٘مَووفمٜعذووعمرٓوو٘مضؤغووف٤م
االؼفزاتمٚاآظُفتمايؿعب١ٝمحيً٘مايػف٥كٕٛمٚااطا كٕٛسمأحسمغف٥ك٘ٝمقفٍمي٘ موَعًوِم
يسٜٓفمرفٌَمَٔمرف١ً٥منٛغو٢وسماغوتبطبمض٥وٝؼماؼوفزمايعُوفٍمٖوصٙمايعبومفض،٠مٚغوني٘ م
َٚفمر ق١مآٍمنٛغ٢م فألَطمٜفمحٛٝإ!؟مقفٍمايػف٥ل مرًُ مإٔماألطففٍمٜمًكٕٛمرً٢م
حيٝوو٢ميكووبمنٛغووف١ٜسسسمٖٚووصامَعٓووفٙمإٔمايطدووٌمَوؤمآٍمايهٛغوو٢سم بووطمض٥ووٝؼماؼووفزم
ايعُفٍم ف،ٙمٓ ٚذٌمرٓٝوفٙمثوِم طقوعمأقوف ع٘مٖٚوٛمٜكو ٍٛمودبتٗوف!وسماؾورتٚاميٓوفمقو١ٝٓٝم
نٓف وو١مٚأنًٝووٌمظٖووطمٚاطًبووٛامَؤمضؤغووف٤ماالؼووفزاتممجٝعوفًماؿضووٛضميًكٝووفّم عٜووفض٠م
ااطٜضمايٓبٌٝس م
أَنيم طجمايؿبفبمملمجيسمغضفض١مَٔمظٜفضه٘مَعماهلوساٜفمايجُٓٝو١مألٕمحيٝو٢مَؤم
ضرفٜفٙسمنصيومَوسٜطمايرت ٝو،١مٚأَونيم وطجم وطارِمايبوس،مألٕمحيٝو٢منوفٕميفمااطحًو١م
اال تساٝ٥وو١مَوؤمضرفٜووفٙسمأَووفمَٓظُوو١مايوووممايفساٝ٥وو١م كووسم مٚدووستمَٓفغووب١مإٔمإحووس٣م
قمعفهٗفماغتٛي مرً٢مقمع١مَٔمأضضمأ ٝو٘ميفمضوٝعت٘مايبعٝوس٠مرؤمااسٜٓو،١مٚٚدوسهٗفم
َٓفغب١ميعٜفض٠مااطٜض،مٚظفِّمايبؿط٣مإيٝو٘م ونِْٗمقوطضٚامْكوٌمايكمعو١مايعػوهط١ٜمَؤم
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َهفْٗفماالغرتاهٝذٞمقطبماؿسٚزمَعمايعسٚمإىلمايبفزٜو١ميًتدفوٞمٖٓوفىمرؤمَطاقوسم
ط إمايعسٚسم م
كووٞمقف٥ووسمايؿووطط١محووف٥طاًمإشمملمجيووسميووس٣مزا٥ووط٠مايٓفووٛؽمأٟمضا ووطمَووعمحيٝوو٢م
ٚرف١ً٥محي،٢ٝم ٝسمإٔمَسٜطمايٓفٛؽمؾهٌم ٚوساًميعٜوفض٠مأحوسمضرفٜوفٙم وفيمبع،ميهؤم
ااؿهً١مأْ٘مملمجيوسمَهفْوفمإلنًٝوٌمايعٖوطمخفقوت٘م فضومطمإىلمٚضوع٘مرًو٢م وفبم
ااػتؿف٢ماـفضد،ٞمَفمأثفضمحفٝظ١م ك١ٝمااػؤٚيني،مٚخفق١مَسٜطمايسرف،١ٜم نضغٌم
زٚض١ٜميتبطِٜمَسٜطمايٓفٛؽم ندٛضمإر ٕمغ مَس ٛجسماؼفزمطًب١ماؾفَعفتمظاضٙمرً٢م
ضأؽم ٚسمحيٌُميٝخ٢ٝم طا٠٤م عج١ممبذطزمحكٛي٘مرًو٢مايؿوٗفز٠مايجفْٜٛو١مإلضغوفي٘مإىلم
ايكنيميسضاغ١مايفطجمايوصٟمٜطٜوس،مَٓٚظُو١مقوساَ٢مانيوفض نيمْهؿو مإٔمدوسمٚايوسٙم
ؾفضىميفمَعطن١مقطاق١ميفمايكطٕمايتفغعمرؿطمٚنفزمٜكفبم مًك١مَطتمقطبمأشْ٘م
اي،٢ُٓٝم كفَ م تهطِٜموحي٢ٝمحفٝسماأل مفٍمايؿذعفٕوس م
َووسٜطمإزاض٠مايٓكووٌ مأٖووساٙمغووٝفض٠مَووعممنووط٠مففْٝوو١مَعفووف٠مَوؤمايطغووّٛسمَٚووسٜطم
قوف مايكموؤمخكولميوو٘مَهف ون٠مؾووٗط١ٜمَوؤمقوٓسٚممهكفرووسمايعوفًَنيسمأَووفمَووسٜطم
َعُووٌمايػووهطم نحضووطميوو٘ماؾوورتانفًممبووفز٠مايػووهطماووس٠م99مغووٓ١ممبٓفغووب١مٜووّٛم
ايػووهطمايعووفاٞمايووصٟمأرًٓتوو٘مٚظاض٠مايكووخ١سمَووسٜطمااػتؿووف٢مؾووهٌمؾفْووفميتٓظووِٝم
اي ٛووٛز،مٚهٛاٝووبماهلووساٜف،مٚإرووفز٠مهووسٜٚطٖف،مٚاالغووتففز٠مَوؤماألخؿووفبمٚااووٛازمايوويتم
ميهٔمإرفز٠ماغتعُفهلفمنفيب غوتٝومٚايوٛضٚزميكوٓعمايعٖوٛضات،مٚغو مشيوومسمنُوفم
قفضمَهتب٘مَضف ١ميًٛ ٛزماييتمملمهٓكمعمرٔمااػتؿف٢سمضٝ٥ؼماؾٓفحمأخف٢مٚضقو١م
إخطاجمحي٢ٝمَٔمااؿف٢محتو٢مالمهٓكموعمقٓوف٠مغوٌٝماهلوساٜفمٚااػوفرساتمايويتماْكوب م
رً٢مااػتؿف٢م ؿهٌمملمٜػبلمي٘مَجٌٝس م
طفق١مايكسضماْفتخ ميهٛغوف١ٜمأ وٛمايٓظف و،١مٚقوفضمامسو٘ماألغوتفشمحيٝو٢سمٜوساٙم
قف ضهفمنوفؿطٜطمَوعمغوٌٝمااوطاِٖمٚهػوف لمأطبوف٤مايتذُٝوٌميتخػونيمؾوهٌماؾوٌ،م
ٚقولماألاوف طسمؾوطنفتمااػووفحٝلمٚااوطاِٖمهػوف ك مألخووصمايكوٛضمايتصنفضٜو١مَووعم
حيٝوو،٢مَػتخضووط٠مقووٛضٙمايكسميوو١ميتجب و مقفروو١مَػووفحٝكٗفمَٚطاُٖٗووفسمؾووطنفتم
األز١ٜٚم سٚضٖفمهػف ك ميٛضعمقٛضه٘مرً٢مَٓتذفهٗفسمأَفمايتًفعٕٜٛم ػوُعماـوومَؤم
اإلشار،١م ٗطر م عج١مإر َ١ٝمنب ٠مَٔمنبفضمانيطضٜٔمٚااعسٜٔمٚااصٜعفتمإلدطا٤م
ْكٌمَبفؾطمَؤمغط تو٘مايويتمؼٛيو مإىلماغوتس،ٜٛمٚؼوٍٛمااػتؿوف٢مإىلميٛنٝؿؤ،م
ٚؼٛي مَٛدٛزاتمااػتؿف٢مإىلموضانٛضاتومالمٜػُلمألحسم تخطٜهٗفمَٔمَهفْٗفم
حت٢ماْتٗف٤مايتكٜٛطمايصٟم اَتوسمٚطوفٍمألغوف ٝع،مَوفماضومطمإزاض٠مااػتؿوف٢مإىلمْكوٌم
ااطض٢مإىلمَس١ٜٓمأخط٣س م
022

لذاكرة مُكتظة بالدمامل
على نحو ما!
حممد باقي حممد*
*

إىل غاشي بسهوم  ..ساحمين يا أخي ،فلقد كان املرياث املعمد بالدم ثقيالً،
ومل أكن أملك سوى هاتيك الكلمات وبعض دموع ،فساحمين واغفس لي!

عو ٟاهبعس ٗيف عٌق املؿٔس ،كاُت األقساَ اخلا٢فة ٞدةسٓؼ صُكةاي اهعؿة
عِةةس صاةةطاو اهةة٘از ٜاملِزةةسض ،عِةةس األاةةطاو اًةائ ٗككةة٘ض ٝغةةٌِٚا ٞٚ٢ص ٣ةةت
رطكتٔةةا ةةت شةةا ١ؾةةعض ،ٝؾةةعضٗ ٝظضقةةا ١ؿةةلى ةةغ ،كةةاْ اهطحةةى ٔٙةةطٗي
ًُزتهِائ قغريٖ عو ٟحن٘ ًا ،هلةّ اط ٚةٕ ،اه ةط ل اهػةفوٚل هوكةغري كاُتةا
دتةةسهٚاْ كدطقةةً ٞبو٘هةةٗ ،ٞيف اخلوةةل حنةة٘ األعوةة ،ٟض ٌةةا ألْ اهطحةةى ةةسص ِٙزةةسض
غةطٙعائ حنةة٘ اهة٘از ،ٜصٗ ألُٔةةا كاُةت دةةطك تتاقةى ،ضارةةت املةطص ٝدتعتةةط تعوةة٘
نفا٢طٓا حن٘ اهػٌا ١كخِارل كػري ّٙه ري ًٔٗ ، ٚدطدفة ٙةسآا ؿةلى
ال إضاز ،ٜدطدفعاْ ض ٌا ألٌُٔا دطًٗاْ د٘اظُائ ًُفتقسائ!
ٗصخريائ الح هلٌا ُٔط األضزْ يف اهؿطق ًُتخٌٔائ هػب ًا!
ٗعو ٟحن٘ ًباغت د٘قل اهطحىٗ ،صزاض ع ِٕٚٚاحلةا٢طدل اهةساًعتل يف شةا١
ًُزاٙس ،ٝشاًُ ١زاٙس ٝدق عٔا ضؤٗؽ اهؿخريات ٗشض ٠املطدفعات املُتلػط ٝعوةٟ
دفاٗت..
ٓى صضاز صْ ٙق٘ي " :ال!"
صْ حيتد ًتالئ ،صٗ حيتس ًُعرتنائ!

*

كاتب سوري.
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صهلصا صُؿأت اهصاكط ٝدػتعٚس طٙق ٞغًٗ ٞ٣ٚتساخو ٞةة ض ٌا ألُٔةا دفاحةأت
حبكةاض اهٔٚة٘ز هوقطٙةة ،ٞاهةف ًةا ت٣ةةت دتٌػةم حبا ةة ٞاملِزةسض عوة ٟحةةع ةةة قةة٘ض
اهقتى ٗاهسًاض!؟
ٓى عخع عّ ؾطح اه٘اقع ٞهعٗحتةٕ ،تؿةبتت عِٚةاٖ اهغتٗضدةاْ اتتلٌتةاْ
إىل اهٚةةةبؼ اهكةةةد٘ض اهِاد٣ةةة ٞعوةةة ٟحنةةة٘ ًُةةةبٔغ ،تةةةٍ دا عةةةت قةةةسًاٖ املتقكةةةفتاْ
ٓطٗهتٌٔا ك٘ض ٝص أ!؟
ٗهلّ ًت!ٟ؟ ًتٗ ٟص!ّٙ؟
هقةةس اخت ةةل اهكةةع عوةة ٟعخةةىٗ ،صًٗةةأ هعٗحتةةٕ املطع٘ ةة ٞصْ احلقةة ٛةة،ٛ
ٌتٗ ٟكٚل ٗص!ّٙ؟ إشْ ٓةا ٓة٘ ٙتفاحةأ ػةا٢ى زا ة ٤ضاح خيهة قٌةٚل اهكةغري
قٌٚكةٕ! ٗنْ ٗنة ٙةسٖ اهطاعؿةة ٞعوةة ٟقوبةٕ ،اًةائ عوةة ٟقوة اهكةةغري ،دطحنةةت
األضض ةت قسًٚةٕ ًٗةةازت صٗ اضد ٌةت مبةا ١اهِٔةةط يف صغةفى اهة٘ازِٓ ،ٜةةان ..يف
األغفى رٚث كاُت األضض دتستط خبهط ٝزاكِ!ٞ
صهلصا ةة ًةتالئ ةةة ضارةت اهةصكطٙات دِفةط ًةّ ؾةق٘ق املدٚوةٗ ،ٞدٔةَ٘ كدٚة٘ي
ضاذل ٞيف عطا ١هٚؼ هٕ ُٔا!ٞٙ؟
● مقدّمات لفصل السحيل:
ِٓةةان ..قطٙب ةائ ًةةّ حبةةط ةةريٗظ ٜةةةة ضاح ٙت٘غةةا اأةةات ةةةة كةةاْ مثةةِ ٞةةسق
عطٙةةقِٓٗ ،ةةان يف اهةةساخىِٓ ،ةةان يف اأةة ٞامل وةة ٞعوةة ٟاهبزةةط كةةاْ مثةة ٞحِةةاح
ًول ،ٛحِاح دتلول املِاً ٕٚ ٞصهف ٛزٗالض هوٚو ٞاه٘ارس!ٝ
ٗيف صقى ًّ شاكةط ٝاهلبةاض كةاْ اهفِةسق قكةطئا دي ذلٌةس عوة ٛاؾةا،
صًا ااِةاح لةاْ ِٙهة٘ ٜعوة ٟغط ةُ ٞةَ٘ املوةم ةاضٗق ،نخةط رةاكٍ يف غةالهٞ
ًوعُ٘ةةِٓ ،ٞةةان كةةاْ املوةةم ِٙةةاَُ ،ةةاَ املوةةم ةةةة إشْ ةةةة داضكةائ حِةة٘زٖ هطًةةاي غةةِٚا١
دصضٍٗٓ عو ٟصقا عٔا ،ضارت اهطًاي دصضٍٗٓ تةٍ دةس ٍِٔ ،غة ضقةام ًةا افةق
ٙطدةةس حنةة٘ اهِزةة٘ض ،كةةاْ شان إ ةةاْ رةةطا ُٗشةةت اتُقةةاش ،رةةطا خٚهةةت نةةس
املُزةةتول اهكةةٔا ،ِٞٙهلةةّ ًلةةط اهتةةاضٙذ ةةةة عٚةةسائ عةةّ ٓةةصض ااغطا ٚةة ٞةةةة ٗحةةٕ
اهطقام ،صٗ ًا ُٙؿبٕ اهطقام ةة يف ًا عس ةة إىل ؾدكٕ عو ٟحن٘ ًا جبطٙطً ٝا
عى!
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●يف التفصيل على املقدمات :
ٓ٘ كاْ ا ةّ عا٢وة ٞعطٙقة ٞدقوٚةسٙائٚ ،ةس صُةٕ دفاحةأ مبةا ركةى رةس اهةصٓ٘ي
ٗاالخن ةةاو ًعةائٗ ،يف اهتةة٘ غةةقا يف اهطُحعةة ،ٟاغةةتعازت املُدٚوةة ٞةةةة يف مجوةةً ٞةةا
اغتعازت ةة دعوٚق ؾقٚقٕ اهػةاخط "صْ كفةان كةص ائ ،أُةت عةاحع ةةة رتة ٟةةة عةّ
اغتعاز ٝق ع ٞصضض ختل اهعا٢وة "!ٞإشان كةاْ خ ا ةٕ اهِةاضُٙ ٜػة ط ًفطزادةٕ ةةة
عّ صضض غةوٚب ٞغتُػةتعاز ةةة ُٙػة طٖ طًةاز ًُ فةأٗ ،ضاح دكةفٚق اأٌة٘ض اهلةازض
 ٙعّ اهقو كؿفطات ضٓٚف!ٞ
رسج ٓصا غ اغتفتا ١صٗ إركا ١قاًت ٔةا رلً٘ةً ٞةا ،يف عٔةس ًةا ،يف
ًلةةةاْ ًةةةا ،يف ظًةةةاْ ًةةةاٗ ،عوةةة ٟعازدٔةةةا ٗشتٔةةةا رلً٘ةةة ٞصخةةةط ٠ةةةةة دوتٔةةةا –
اهطحع ًّ ،ٞٚغري صْ دوغُ ٛتا٢د شهم اتركاٗ ،١ألُٕ كاْ ًا ٙعاي ًتفاح٣ائ رةس
اهةصٓ٘ي ٗاالخن ةاو ُػة ٛصْ ِٙةبؼ بِةةت ؾةفٌٔ ،ٞةؼ األخةطْٗ يف صشُٔةا ةةةة صشْ
احللً٘ةة ٞابعةائٗ" :هلِةةٕ كةةاْ يف األًةةؼ اهقطٙة ضٚ٢ػ ةائ ألضكةةاْ حٚؿةةلٍ،
لٚل غقا اشٕ ًةّ هة٘ا٢ا امل٘ااِة ،ٞكٚةل غةقا هٚتٔةاٗ ٠ك٘ضقة ٞخطٙفٚةٞ
دٔطصت يف خاُ ٞصخط!٠؟"
● تفصيل على تفصيل:
هقو ة دلٚةةس كةةى ًةةّ االُلػةةاض إش ٓةة ٛش ٜقةةطات اهعٌةةط دؿةةطو عوةةٟ
خطٙل صعخل! ٗٓا صُت ٙا دلٚس قِ٘ ااُِْ٘ٙ ٌّ ،قا ٙعطق احلِ  ٞق عةٞ
صضض يف طاض ٜاهلل اه٘غٚع!ٞ؟
ٗٓا ٍٓ صٓو٘ن ةة كعٔسن ٔةٍ ةةة ٙتخةآوْ٘ ٓةصضٍٓ عةّ حُِ٘ةمٙٗ ،وزقةْ٘
م كِعٙل خول ٗضا ١ظٔ٘ضٍٓ عقسائ دطا ٚائ ًّ اهقط ٠اهف خ٘ت صٗ دلاز!
ٔةةى كِةةت دعاُةةسٍٓٗ ،صُةةت دقةةا ٙحٔةةس ةةا ٢حةة٘اي ةةةة ٓةةصٖ املةةط ٝةةةة مبُط ة
صضضًُ ،ط نخط يف ًقااع ٞصخط!٠؟ ٓى كِت دعاُسٍٓ ،صَ صُم كِت دةط ٠إىل
ًا ال ٙطْٗ!؟
ٗهلةةّ صْ ختةةةصهم ًفاقةةةى اهقةةةسًلٗ ،صُةةةت ة دفةةةط ًةةةّ قةةةطا ٝ١كتبةةةم
اهكفطا ١اهقسميات دومٗ ،صْ دغٚة إشاعة ٞربٚبة ٞإىل اهقوة شات خةأ ،ٝصْ دغٚة
كتبم اهقسميٗ ٞاتشاع ٞز عٗ ٞارس ،ٝتقل عوة ٟاحلة٘او ًِتعةطائ األ ة٘ي كٌةا
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قٌط ًُِلػط صٗ كص ٢كػٚا ،صْ ختصهم ًفاقى اهقةسًل نُ٣ةص ،ةصان صًةط
حوى!
ٗٓةةا ٓةة٘ ااِةةٙ ٟػةةفط عةةّ ٓبةةآ ،١بةةاٗ ١ال ؾةة ١ٛغةةري اهلبةةا ،١إشان كاُةةت
اهةةسضٗا ِٚةةم ٗ ةةل اهػةةخّ غةةاهلًُ ٞعبةةسٗ ٝكةةاُ٘ا ٙوعِةةْ٘ اهػةةاع ٞاهةةف اغةةتقط
ضصٔٚ ٍٔٙا عو ٟاعتقاهم املت٘اه ٛكزبات غةبزٓ ،ٞةٍ ٙوعِةْ٘ ٗ صُةت دلفةط ٔةٍ
حٔاضائ!
ٗٓا صُت دطد هوٌعهو ٞرةالئ عوة ٟاطٙقتةم ،توقة ٛمبتةا ظٓٚةس ةةة اغةفِخٞ
ضتة ٗ ،ٞاُٚةة ٞقةست صه٘أُةةا ػةةب احلٚةا ١ض ٌةةا ،صٗ ةةت ٗاةأ ٝعٌطٓةةا املسٙةةس،
ٗٗغاز ٝغازضت ضٙؿٔا ًِص صًس ةة دوقة ٛمبتاعةم اهعٓٚةس ٓةصا ة٘ق ظٔةطنٗ ،دقةل
كِبت ٞإتى ،اً ئا كِبت ٞإتى جباُة حػةط ٓةطَ صٗكةى إهٚةٕ رطاغة ٞاملةاضً ّٙةّ
ٗإىل٘ٚ ًّ ،ت ًتعبً ٞكسٗض ٝإىل وس ٝتٗ ٞٚخخ٘ه!ٞ
ٗٓا ٓ ٛعط  ٞاهسٗض ٞٙدق
 ..هوٌط ٝاألهل ض ٌا!

ااػط يف اطٙقٔا ،دق عٕ العتقاهةم هوٌةط ٝاهةةة

ٗٓا صُت دِةاز ٜعوة ٟضٚ٢ػةٔا ،تت٘قةل اهعط ة ٞػةب ًةّ زٓؿةتٔا ،هتخٚبةٕ
أُم كِت دِتعطٍٓ!
ٗٓا ٓ٘ ضٚ٢ؼ اهسٗضُٙ ٞٙدف ضصغةٕ كاملُتةأة ض ٌةا ،صٗ كٌةّ اكتؿةل ةةة
هوت٘ ةة ًس ٠اهتول ٗاحلٚل اهوص ّٙصحلقٖ٘ أعكا م!
ٗٓا ٓ٘ ٙط ضصغٕ ةة صخريائ ةة ضا تائ عو ٟكتفم ،هُٚػط إهٚم ك٘ت خف، ٚ
ٗٓ٘ ٙغٌع هم ٔسٗ ١اغٍ ٙؿبٕ اهتعاال عو ٟحن٘ ًا :
" صة ُتأخط عو ٟاملفطظٙ ٝا ض ٚق دلٚس!؟ "
ض ٌا ألْ األٗاًط ةة يف اجملتب ٟةة ٓ ٛاألٗاًط!
● فصل التشظي واجلنون :
ٗألْ ًا رةسج كةاْ ٙفة٘ق ااقتةٕ عوة ٟاتزضان ،اةاف يف وة٘ات ٗغةٚع ٞال
ٙعطو ًػاهلٔا صرس!
ٗألْ ًا رسج كاْ ً٘غالئ يف حػةس اهغطا ة ،ٞضاح األٓةى ٙبزتةْ٘ عةّ ا ةٍِٔ
اهفقٚس كاخلصضٗوٗ ،هلّ ال حسٗ ،٠صًا كٚل ٗقع٘ا عو ٕٚشات خأٗ ..ٝصٙةّ
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صًهةةة ٟشِٙةةةم اهؿةةةٔط ّٙاه ةةة٘ٙولٗ ،ملةةةاشا اعتقةةةى اهكةةةٌت هػةةةإُ ةةةت عبا١دةةةٕ
اهبلٌا ..١قٌت ًُسٗ ٗ اضقٗ ،ملاشا كاْ ٙفٚق عِسًا دػبى املِاظي حفُ٘ٔا ،ملاشا
كاْ ٙفٚق غاضقائ يف ا ًّ ٞاهعطق ،هٚكطر ِٗٙؿد حبطقً ٞا عسٓا رطقة!ٞ؟ ةال
صرس عوٗ ٟحٕ اهتزسٙس ٙػت  ٚصْ ُٙه ١ٛدوم األغ٣و ٞقِازٙؤا املُه!ٞ٣ٚ
يف ًا عس ..يف ًةا عةس ٗ ،اهتةسضٙد غتػةتعٚس شاكطدةٕ دفاقةٚى كةا ٘ؽ ال
ُٙزتٌى ،كا ٘ؽ غٚعضعٕ يف زا٢ط ًّ ٝزٓؿ ٞة دُعْا اه٘قت هتفكا عّ ُفػةٔا،
إش كٚل هقَ٘ اُقػٌ٘ا ؾٚعتل يف ًػأه ٞدِتٌ ٛإىل رقةى اهتةاضٙذ ال ااغطا ٚة!ٞ؟
كٚل هلٍ صْ ميزه٘ا عهٍٔ رقةسائ خاهكةائ ،رقةسائ ؾةبٔٚائ حبقِة ٞغةٍ ظعةاو!؟
ةةطو ًةةٍِٔ إىل دفطٙةةق ااٌ ة إىل مجع ةٚ ،ّْٚكْ ة فُ٘ا ضٓ ٔةةٍ،
رقةةسائ غةةٚس
ٙكْ فُُٕ٘ ٗحيص ْ٘ اهفطق ٞاألخةط ٠سالهة ٞضقةام نةاغا ،،ضقةام ة ٙةرتزز
ص سائ يف اتغطا حن٘ اهكسٗض اهععال ١كدطا !ٞ؟
ٗألْ امللةةاْ كةةاْ نةةٚقائ كدةةطَ إ ةةط ،ٝصٗ ألْ اهعةةسز اتؿةة٘ض يف ًهةةٚق
امل٘ ت كاْ كبريائ ،ألْ امللاْ ،صٗ ألْ اهعسز  ..ة ٙعس ٙعقى كٚل صهقِ ٟفػٕ
عو ٟعخى يف ٗحاق اهِاض ا ُمل فةأٗ ،ال كٚةل صهقة ٟظًٚةى هةٕ ِفػةٕ ٘قةٕ ًػة٘ا ئا
اهلو ٗاهطع ٗاهسٓؿٗ ٞاالغتِلاض!
ٗألْ امللاْ كاْ نٚقائ ٗكتٌٚةائٗ ،ألْ ااػةس ّٙاُةسغٌا فعةى اخلة٘و،
اخلةة٘و ٗاههةةٚق ٗصراغةةٚؼ صخةةط ٠اغتعكةةت عوةة ٟاهفةةطظ نُةةصان ،صعٚةةاٖ ًعط ةةٞ
ًكسض اهسَ اهػاخّ ،اهص ٜضاح ُٙده حػسٖ يف غري ًلاْ ،ض ٌا ألُٕ ةةة ه٘ٓوةٞ
ةة دٍ٘ٓ إُٔ ٓ٘ اهصِٙ ٜعو ،ض ٌةا هةةةة  ..هلِةٕ ةةة ٗإىل ادْ ةةة ال ٙعةطو كٚةل ةا
ًةةّ اتضج املُعٌةةس ةةاهلطٖ ٗاهةةسَٗ ،ال كٚةةل ٓةةاَ يف اه ة اض ٜهؿةةٔط ّٙاةة٘ٙول..
ا٘ٙول!
ٗألْ املةةرياج كةةاْ نةةاغ ائ ،دةةساعت إىل غةةاح املدٚوةةً ٞػةةطر ٞٚاتوةة..ٞ
ًػطر ٞٚشات ك٘ي غٚه ،ٞؾٔسدٔا ًسً ِٞٙا ،يف ًلاْ ًةا ،يف ظًةاْ ًةا ،يف
ق ط عط ً ٛاٗ ،هلّ عس صْ دبازي تو٘ٓا األزٗاض عو ٟحن٘ ًفطط!
● فصل من سوزة النساء:
صُٕ حا ١يف كتة اهتةاضٙذ كا ة ،ٞدأغٚػة ئا عوة ٟصُٔةّ قةس خُوقةّ ًةّ صقٌةاض
ًلػ٘ضُٗ ٝبٚص ٗصقز٘اْ ٗعِ ٗزّٓ ه٘ظ ،أْ األًٔات اهفوػة ِٚٚات إش اُؿةغوّ
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كةةِاع ٞاهقِا ةةى ،قِا ةةى قٚةةى أُٔةةا قُةةست ًةةّ رخةةاض ٝغةةخٚى ،ض ٌةةا ألُٔةةّ كةةّ
ِٙتٌل إىل خري صً ٞصخطحت هوِاؽ ،كاْ مث ٞصًٔةات صخطٙةات يف ًلةاْ ًةا ..يف
ظًةةاْ ًةةا  ..يف ق ةةط عط ةةً ٛةةا صٗ صكتةةط ،قةةس اقتعةةسْ ضقةةٚفائ ًةةا ،يف ؾةةاض ًةةا،
ٙعطنّ عو ٕٚاقف قسُٗؼ ةة ٗيف ضٗا ٞٙصخط ٠عّ عبس اهلل ّ عوة ٛةةة ةى حطظدةٛ
ا ُ٘د ،صٗ تالتائ ًّ عو اهل ٙت ،صٗ ًّ زخةاْ ًُٔةطا ،زخةاْ ارتةاؽ ااٌٚة
يف ًعط ةة ٞاه طٙقةة ٞاهةةف ع ة ٔةةا احلةةسٗز! ًُهةةٚفائ مبلةةط ض ٌةةاٗ ،ض ٌةةا أغةة،ٟ
أُّٔ كّ قس ُػل كى ًا ٙتعوق تا ١اهتأُٚث اهػاكِ ًّ ٞظِٙة ٗ ،ٞق عةّ ُةْ٘
اهِػ٘ ،ٝدوم اهِْ٘ اهف كاُت ًُتؿبت ٞأشٙاهلّ عِةازٚ ،ةس صْ ضا٢زة ٞاٚة ت ظوةت
دف٘ح ًِّٔ ،ض ٌا ةة ٗاهلالَ ًا ٙعاي ٌٚل عبس اهلل ةة ألُّٔ كّ كاهػةٌمً ،ةا
ٙعهّ ٙتزٌٌّ كى غًِ ٞط ٗ ،ٝؿ ًّ ١ٛإغطاو ًُلا ط!
● فصل اهلُويّة :
ٗألُم سًٗ ًّ ٜقاَ اهبػااٗ ،ٞألُم سٗٗ ٜانةا ٗنة٘ح اوقةًُ ٞػةسؽ،
ٗألُم صقطا إىل اهف ط ٝاألٗىل ٗاهػصاح ٞاألٗىل ٗاألضض اهعصضا ١اهبلةط ،صعٚةان
اغةةتٚعاا اهِعةةط ٝامل وةةً ٞةةّ عةة ،ٚاملُ٘ظةةل ،دوةةم اهِعةةط ٝاملُ وةةً ٞةةّ عةةى ،صعٚةةان
االغتٚعاا ٗصض لم ،ى ٗصخا م ع اهؿ!١ٛ
صهلصا صنٚل إىل ً٘ااّ خٚبادم ااسٙب ٞاُلػاض حسٙس!؟
صال ٙلفةة ٛاحلطًةةاْ ًةةّ حلةةٍ ًؿةة٘ ٜضاح ٙةةبٔغ اهةةصاكط ٝغةةالً ١باغةةت،
ٗصُت اه٘آٍ حبوٍ ػٚا ً كى ُعٗي حن٘ وس ٝتط ..ٝروٍ ػٚا ٗهلّ ععٙع!؟
ٚةةس صْ حةةاضكٍ شُةةْ٘ رتةة٘ ضحةةى ا ٚة ٗؾةةٍٔ ..ضحةةى اٚةة ُ ،عةةٍ ..اٚةة
ٗكط ،ٍٙوٌاشا ضًقم امل٘ظل توم اهِعط ٝاهؿعض ٝاملُػتِلط!ٝ؟
تٍ صُم ة دقى ؾ٣ٚائ خ ريائ ،إالَ شٓبت ةٕ املعةاْ!؟ قةا كةاْ اهفهة٘ي
ٙػةة٘ام قةة٘ ،ٝػةةأهتٕ ةة ا ٝ١افةةى ..صْ صٙةةّ غةةتصٓبْ٘ اهب اقةةات اهؿدكةةٞٚ
اهقسمي ،ٞغ صْ اغتُبسهت ب اقات حسٙس ..ٝحسٙسٗ ٝالًع ٞعو ٟحن٘ ًُفطط!؟
ٗملا حا١ن ح٘ا ٕ أُٔا غتِتٔ ٛإىل اهفةطَ ،ةال ٙبقةًِٔ ٟةا غةُ٘ ٠تةاض دةصضٖٗ
اهطٙةةةاح ،عِةةةسًا حةةةا١ن ح٘ا ةةةٕ شان ،ص وةةةت ًِةةةم اهػةةةتاي سٓؿةةة ٞافةةةى ،ص وةةةت
كِا  ،اًائ كِا ًؿسٗز..
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صُةةت ة دلةةّ دقكةةسًُ ..تكةةس صُةةم ة دلةةّ دقكةةس ،تةةٍ صُةةم ة دلفةةط
ادهل ..ٞصهٚؼ كصهم!؟ قا ٗ ،اً ٝ١ا عسٓا طاٗ ٝ١احٔتٕ اهػتاي:
" ٗهلّ ملاشا ال ِزُ٘ٔا ألٗه٣م اهص ّٙحيٌوْ٘

اقات محطا!..١؟ "

● وللوريان فصلى:
ٗكاْ صْ حا ١ظًةاْ عخٚة  ..ظًةاْ ال ٙؿةبٕ ًةا قبوةٕٗ ،ال ٙتكةى مبةا عةسٖ،
ض ٌا ألْ ًِلطائ ُٗلريائ غازضا كتفٚم عو ٟغبٚى ارتخاذ عبت ،ٛصٗ ألْ األضض
صخصت دتعطق ًّ طط اخلخى ٗاهت٘دط ٗاهغهة ٗ ،إًةا صًػةلت األؾةٚا ١ضارةت
دتقكل عو ٟحن٘ ًسٓـ ،رت ٟزٗٙبةات األضض صُؿةأت دِفةط ،ةأْ ُِٙلةط اال ةّ
ص  ،ٕٚصٗ صْ  ٙعّ اهكسٙق قسٙقٕ يف اهعٔط ،اًةائ يف صغةفى ًِٗتكةل اهعٔةط،
ٔصا ٗاضز ،ألُٕ دة٘ادط ًةطاضئا عوة ٟحنة٘ ًةا ًتؿةا ًُٕ ،قٚةت ُعةٍ ٚةس صُةٕ ًُتؿةا ٕ،
ٗهلّ صْ ِٙقػٍ ااٌة ةل ٓةصا اهفكةٚى ٗشانٗ ،صْ ٙوةل اهؿةقٚق ضٗح ؾةقٚقٕ
اه ٔ٘ض ٝطقام غفةى ،ال هؿة ١ٛإال ألْ ٓةصا ِٙهة٘ ٜةت حِةاح " ةتا"ٗ ،شان
ميٚى حٔات " محاؽ" ،وقس صعٚا األًط األَ اهفوػ ٗ ،ِٞٚٚقكٍ ظٔطٓا عو ٟحن٘
ًُ ح ،تٔاٗت عو ٟاهتدَ٘ ل ق ا ٗنف!ٞ
● خامتة فصل السحيل:
ٗة ٙؿأ صْ خي ظٗحتٕ مبكا ٌٔا اهلبري ،تا ًػريٖ اه٘آّ ٘ق صضض
غلط ،٠صضض غلط ٠ضارت درتُاٗ ،شاًُ ١تٌاٗحٗ ٞظضقا ١صٗ ًعضق ٞعو ٟحن٘
غطٗ ، ٙصخص اهِٔط املتعطذ كصٙى ص عًُ ٟعٌطٙ ٝسُ٘ ،كاْ اهِٔط ٙقرتاٚ ،ةس صْ
اهػط اههاغا صُؿأ ُٙتقى عو ٟتازٖ املُتدّ ،هقس دأكس هٕ ًة٘ت ٗرٚةسٖ ،زتةاَ
ُٙدف ٛاملكٚب ٞعّ ظٗحتٕ!؟ صكتط أكتط صُؿةأ اهِٔةط ٙقةرتاٗ ،إىل اهؿةطق ًِةٕ،
إىل اهؿطق اًائ ،كاُةت احلا ة ٞاهؿةطق ٞٚاهةف ةس اهغة٘ض ةةة عوة ٟقة٘ض ٝرٚة٘اْ
خطايف ندٍ ،صٗ نط قطًُ ٝتعسز اهطؤٗؽ ةةة دةِٔ عوة ٟحنة٘ ُةا ط ٗٗعةط ،إُٔةا
األضض اهف دط  ٛإىل اهؿطق ًّ ُٔط األضزْ إشْ..
"ٗهلّ ملاشا صٔٙا اتهٕ اهطر!ٌٞٚ؟ ملاشاٗ ..ملكوز!ًّ ٞ؟"
ًُ رةة ئا كةةاْ اهػةةتاي ًُ ٗ ،رةة ئا كةةاْ ااةة٘اا املتغةة ًُ ،ٛرةة ئا إىل زضحةةٞ
اغةةتزاي ًعٔةةا اهتلةةتٍ صكتةةط ،اهتفةةت إىل اهةة٘ضا ،١اهتفةةت هُٚفهةة ٛإىل ظٗحتةةٕ
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اه٘ؾةةى املةةسًى اهةةص ٜصخفةةاٖ خفةةق اههةةو٘  ،اهتفةةت هٚفهةةٗ ،..ٛضاعةةٕ صْ ال صرةةس
كاْ ِٓةانِٓ ،ةان رٚةث ِٙبغة ٛهعٗحتةٕ صْ دلةْ٘ ،اُكةعقت شضٙةطات اهة٘عٛ
اهف صعٚآا اكتِاٖ امل٘قل..
"ٗهلّ ٓصا ةة عو ٟحن٘ ًا ةة غري ًِ ق ..ٛغري ًِ قٗ ٛغري عازي!"
ضارت اأات ٚسٓٗ ،با قوبٕ حن٘ اهقسًل ،حن٘ اهقةسًل اًةائٔ ٗ ،وة
ًُت٘حؼ وٌوةت عِٚةاٖ يف ذلخطٌٔٙةا ال٢بةِٔ ،ٞةانِٓ ..ةان عِةس املِعةطذِٓ ،ةان
رٚةةث دُغٚة ُ ؾةةخريات قكةةريٗ ٝكتةةً ٞالًةةا اهةةسضا ،كةةاْ مثةة ٞحػةةس ًُتلةة٘ض..
ًُتلةةة٘ض ًُٗتلةةةَ٘ عوةةة ٟشادةةةٕ ؿةةةلى عٚة ة  ،ض ٌةةةا ألْ األة اهةةةصُ ٜاهةةةٕ إتةةةط
اهطقاقةة ٞاهغةةازض ،ٝض ٌةةا ألْ ٓةةصا األة كةةاْ ًُ ر ةائٗ ،يف املػةةا  ٞاهةةف ةةست ةةةة
ر٣ِٚص ةة ؾاغع ٗ ٞآت ٞدوْ٘ املؿٔس أمحط ؾب ٕٚاحلِا ..١صمحط كاحلِةاٗ ١هةعذ،
د٘ض يف املا ١إىل اهطكبٗ ،ٞكٍ ؾعط ةة إشان ةة اهع ـ ..اهع ـ ٗاالختِةاق،
ٗعوةة ٟحنةة٘ ًةةا دٔةةاٗ ٠ةةبا ١حنةة٘ األغةةفى ،دٔةةاٗ ٠لةةطاٗ ،ص وتةةت ٙةةساٖ حػةةس
ا هكةةغري اهبةةاضز ،ص وةةت حػةةس اهكةةغري اهغةة ٗاهبةةاضز ،هريدفةة يف األًةةسا ١عةة٘ا١
إُػاًُ ٛسٙسً ..سٙس!
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عيسى إمساعيل*
*

أخرياً ،...ضحل "أبوٓ ضاظٗ" ىل شوٓاض ضبوِ .ضحول بنوس أٍ زبوٌ ،هةول أؾوُط ابًوِ
الٓحٕس ضاظٗ الصٗ هض ٚؾُٕساً يف ننطك ٙالؿطف ضوس النكواباد اهضَابٕو ٙيف
ضٔف محاّ الؿهالٖ.
جػنٍٓ غًْ ٙيّٕوف ،أنضواَا الطشول يف َوصّ ا ٕوا٘ ال,ايٕو ،ٙبّحو ًا وساً،
ْقوواحت نًووعْم ,ووانط ،يف الةؤووس٘ٔ ،انووِ الطشووام ،كوول ٔووٓى ل ضووا ٜالػووُط٘،
حيحػوٍٓ ال ُوٓ٘ النطبٕوْ ٙالؿواٗٔ ،وسخًٍٓ ْٔوطٍْْ حاأواد احلاضوٖ ْا اضووط.
ْكايٓا ،بني حني ْآخطٔ ،طؤةٍٓ نٌ أبٖ ضاظٗ أٍ ٔطْٗ هكحِ "هك ٙأبوٖ ضاظٗ...
َْٖ هك ٙننطْب ٙيف َصّ احلًط  ٙنٌ الطٔف.
ْهةوول أٍ ٔةووسأ أبووٓ ضاظٗ غووطز أحووساس ال كووْ ،ٙكالنوواز٘ٔ ،نؤووٌ ,حةووِ ,ؤووٚ
ا آن ٙأليُّا أيحصخ بٕؤهاً  ٌ,حٕا٘ قسٔ ِ "أبٖ ,ؤٖ ؾاَني" الُ,س وو بًٕها مل
ٔارتس أحس ب كحِْٔ .نؤل األنط أٍّ اآلغا الوصٗ هحؤوِ أبوٓ ضاظٗ نوٌ ,اٝؤو ٙي ٔوعام
هلا حضٓضَا يف اجملحهع ،ححٓٔ ٚنًا َصا!!...
ٔحًحًح أبٓ ضاظْٗٔ ..ةسأ ا اأ:ٙ
"كاٍ ٔا نا كاٍ ..يف جؤك ال طٔ ٙنٌ هط" ٛاآلغوا قواٝت "هكوط كوةري ٔ وٕو
بٕوِ اآلغوواً, ،وسنا ٔووقجٖ ال طٔو ٙنووٌ احلسًٔو ٙلٕؿووطف ,ؤو ٚاغووحّى نٓاغوو ا ًطووٙ
ْالؿنري ،...مبػا,س٘ ضشالِ :ا اضؽ ْالٓكٕل ْ,سز نٌ الطشام ...يف شلك الٕوٓى
الصٗ حكؤخ بِٕ ا ازذو ..ٙشوا ٜا واضؽ ىل بٕحًوا ،بٓشوسيٖ ْاه,و ًا أنواى الةواث،
كًخ بح ًٚيف اخلانػ, ٙؿط٘ نٌ ,هطٗ ...ضن حين بًظط٘ اغحنّْ ٜهام:

*

كاتب سوري.
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"امسووع ٔووا محووساٍ ...أضغوول ؾ و ٕ حك نووطْ٘ ىل ال كووط ....الٕووٓى ..زْضكووو يف
اخلسن."...ٙ
مل أشت بؿَٖ .ٜعظد ضأغٖ ىلؾناضاً بقيين أخصد ,ؤها باألنطْ .نع أٍّ "نوطْ٘
"غةق هلا ْخسنخ يف ال كط ،نرل كل يػا ٜال طٔ ،ٙغري أيوين ؾونطد باهَايو...ٙ
ْهطضد ,سى ىلضغام نطْْ٘ .شَةخ أيا لؤدسن ٙبسيً نًُا.
ً,ووسنا زخؤووخ باحوو ٙال كووط ،ؾوواَسيٖ اآلغووا الووصٗ كوواٍ ْاه ,واً يف ؾووطبٙ
الطابق النؤٓٗ ..بكاح بٖ:
"َِٕ ..أيخ ناشا جطٔس؟!""شٞخ لؤدسن ٙبسيً نٌ ؾ ٕ يت أليُا نطٔضٔ ..ٙا غٕسٗ!!"أشاث:
"أْلٕؼ ً,سكو بحا٘ غريَا؟!!""يْ. .اهلل"!!..َعّ ضأغِ َْٓ ٔ ُ ِ بضحا ٙناكط٘:
"ي بقؽ ..هس جً,ع أيخ أكرط نٌ ؾ ٕ حك"!..َصّ النةاض٘ وو ٔا ىلخٓجٖ وو شنؤخ شػهٖ ًٔاهـ ْؾنطد باخلٓف!!...
كاٍ اآلغا ضشّ طٓٔل ال انو ،ٙضودو اةرو ،ٙغؤوٕش الؿو,حنئ ،طجوسٗ بوع٘
بٕضاْ ٜضبطً, ٙقْ ،مث ٙهةن ٙنػحسٔط٘ ,ؤ ٚضأغِ.
يف احلػووا ٜمحؤووخ بًووا, ًٜؤوو ٚجٓشُٕوواد ا وواضؽ ،طة واً كووةرياً بٕووِ الكووحٍٓ
احلأل ٛبالطناى ،نٌ احل طةذ ىل الطابق النؤْْٓٗ ،ضنحُا ,ؤ ٚطاْل ٙكوةري٘ أنواى
اآلغا اةالؼ جبايةُا .ذو ,سد ىل احلطةذ ْأحضطد ىلبطٔ اً ظشاشٕاً بِٕ احلا ،ٜنع
كووقؽ بؤٓضٔووْ ،ٙضوونحُها جبايووت الطنوواى,ْ ..ووسد يوواظيً الووسضء بُووسْ ٜىل غطبووٙ
احلطةذ.
ْباووطد يف ي,ػوووٖ ..كٕوووف ٔ ةووول الّ,حووٍٓ ،باضغوووام يػووواُٝو ىل ًَوووا...
ْاآلغاْ ،حسّ يف ال كط ،يغّٕها ْأٍّ مسنحِ غٕ ٙٞشساً ىليِ نٌ أغٓأ اآلغاْاد يف
الةّزْ ،أ ٍّ غؤٓكِ ؾا ّش كهوا ٔ ٓلوٍٓ .بوسأ الوسى ٔيفؤوٖ يف ,طْهوٖ .ضبنوخ هةضوٙ
ٔسٗ ،بؿال ي ؾنٓضٗ ،نحد ًّّٕ أٍ اآلغا أنانٖ ...غسزد حنّٓ ْضطبخ ..لاوٌ
هةضيت مل جكطسى بؿٖ ٜغٓ ال,طاغ.!!...
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ختٕؤوووخ أٍّ اآلغوووا ٔنحوووسٗ ,ؤووو ٚؾوو ٕ يتْ ...أيّوووين أحووواْم أٍ أخؤكوووُا نًوووِ،
أغهضخ ٕ,ينّ ...حطكخ هةضيت ب ٓ٘ ،باقوطسنخ بوال,طاغ أٔضواً .حواضؽ اآلغوا
ْكاٍ امسِ "قطاى"
أبس ٛايسَاؾِ لحكطيف ْغقلين:
"نا بكٔ ..ا ْلس؟!"جتاَؤخ غاالِ .ذو نا لةوز أٍ طؤوت نوين أٍ أقونس ىل الؿوطبْ ٙإٔ,وس ب أوا
الطناى .ب,نؤخ شلك ,ؤ ٚالٓ,ض .مث ٙيظطاد نطٔة ٙكاٍ اآلغا ٔطن ين بُا!!...
يحظووخ أ ٍّ ا ووواضؽ ٔضوووع ال,اكُوو ٙنوووٌ ً,وووت ْج,وواح ْمثووو ٙظشاشوووٙ
ْكقؽ ،يف قًٕٕ ٙكةري٘ ،محؤُا ا اضؽ بً,ػِ ىل الطابق النؤٓٗ.

وووط

بنس غا ٙ,أْ ضمبا غا,حني ،طؤت نين ا واضؽ أٍ أقونس بطّمبوا ٔطٔوس اآلغوا
ؾٕٞاً نا .كايخ ضاٝح ٙاخلهط جًةنز نًِ ...يازايٖ "جنام ..اي ل احلًضوس٘ ْنوا ,ؤُٕوا
ىل الوساخل" غوة ين ىل غطبوو ٙيوٓى باشخوو ..ٙبُٕوا غووطٔط ,وام ْمثوو ٙكًةواد ْنووطآ٘
كةري٘ هةال ٙالػطٔط!!...
ً,سنا بنؤخ نا أنطيٖ بِ ...بٓشٞخ بِ ًٔازٔين:
"جنام ..اشؤؼ ..نا امسك؟!!"محسأٍ ...ا غٕسٗ!!"َعّ ضأغِ ْأؾاض ىل الاًة ٙأٍ أشؤؼ!!..
شؤػخ .اغحساض حنٓ الةاث...أغؤ ِ ذو أزاض احل,حاح.
ْيحظخ أيِ أخطء احل,حاح نٌ ه,ل الةواثًَ .وا ؾونطد ووو ٔوا ىلخوٓاٍ ووو أٍّ الوسى
ٔيفؤووٖ ،يف ,طْهووٖ ،نووٌ شسٔووس .ؾوونطد بالط,ووتْ ،أٍّ ؾوونط ضأغووٖ ٔ ووف ،كهووا
ٔ ٓلٍْٓ .لؤحظاد ،مل أ,س ضأ ٛؾٕٞاً ..ذو ضأٔحِ ٔطبخ ,ؤ ٚكحْ ..ٖ,أنػوك بٕوسٗ
ْؾسيٖ حنٓ الػطٔطٓ ٔ َْٓ !!...م كّناً غطٔةاً.
و"أيخ أبضل نٌ أٔ ٙانطأ٘"!!..
أبؤخ نًِ ْايسبنخ باجتاّ الةاث .هُ وِ ضواحااً .أضزد أٍ أقوطر ...لاوًين
مل أشس قٓجٖ!!...
اغحهط ٔ ُ ِْٔ ..حةنين يف أضشا ٜاليفطب!!...ٙ
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حملخ غإًاً هطث ال,اكُ ٙيف الكًٕٕ !!..ٙجًاْلحُاْ ،بػطْ ٙ,هٓ٘ أغهسجُا
يف  ً,ووِ ..ي,ووط الووسى ...أطؤووق قووطخ ....ًٙحموواْيً أٍ كػوواين ...جًاْلووخ نًضووس٘
قيفري٘ شنؤحُا بٕين ْبًِْٕ ..ضاح ٔرتيوح ..الوسى ًٔ,وط ..حيواْم أٍ ٔػوس اةوطح بٕوسّ...
ْهووع ,ؤوو ٚاألض  ..ضووطبخ الًابووص٘ باحلًضووس٘ الكوويفري٘ ..أحووسذخ بححوو ...ٙخطشووخ...
يعلخ السضء بػط.ٙ,
"ناشا حكول..؟! "غوقلين ا واضؽ نًسَؿواًْ ..أيوا أَوطو ْالػواني بٕوسٗ ىل
اخلاضء ...مل أشت بؿٖ.ٜ
أقاث الص,ط أنوٖ ْؾو ٕ يت ً,وسنا تُوطد أنانُهوا ،بصوقْ٘ ،مثو ٙب وع نوٌ
السى ,ؤ ٚههٕكْٖ ،أيا أهلز!!...
"ناشا حكل. .نا َصا السى؟!!"
ً,سنا أخربجُها باألنط ..خطشًا حنوٌ الرّذو ٙوخ شوًح الظوّى ،يُوٕو ,ؤوٚ
ْشًَٓا .نطضيا بنس٘ هط .ٛكًا ي ٕو ٔٓناً أْ بنو ٔوٓى يف كول هطٔو ،ٙذوو ضوٖ
حنووٓ الؿووطع يف ,هووق الةازٔوو .ٙايححؤووخ امسواً شسٔووساًً,ْ .ووسنا ْقووؤًا ىل هووطٔحاو
َصّْ ...شسيا بُٕا أياغاً طٕةنيْ ...قطيا نٌ أَؤُا.
ايحؿووط خوورب ن حوول قوواٝت بووك يف الووةّز, ،ؤوؤ ٚووس بووّح ً,ووسّ .هووام الًوواؽ
كّن ًا كوررياًْ ،اخحؤ وٓا حاأواد نوٌ ا اأوْ .ٙنضوخ غوًٓاد ,سٔوس٘ .ظام
ُ,س اههطاوْ ...ضحخ أغوطز نوا شوطْ ..ٛأ,ؤًوخ امسوٖ ا ٕ وٖ ..لاوًين ي أظام
أحٌّ ىل جؤك ال طٔ ٙاليت أبكطد بُٕا الًٓض"!!...
ناد أبٓ ضاظٗ.
غووري أ ٍّ نووا بنووز ا اأوو ٙنووٌ شسٔووس ،بنووس نٓجووِ بقؾووُطْ ،قووٓم بطٔووق
جؤ,عٔٓيٖ ،لسضاغْ ٙجكٓٔط األناكٌ الويت ,واف بُٕواْ .كٕوف ذواض ضوس اههطواو
ْكوواٍ أْم نؿووُس و جكووٓٔطّ ،يف ن وورب٘ الةؤووس٘ ،حٕووز ًَووان هوورباٍ نحصوواْضاٍ
أحووسَها ناحووٓث ,ؤٕووِ "أمحووس ا هٕووساٍ" ْالرووايٖ حيهوول ؾوواَس٘ كحووت ,ؤُٕووا
"الؿووُٕس الةطوول ضاظٗ أمحووس ا هٕووساٍ ."!!.....أنووا احلؿووُس الرووايٖ باوواٍ حلسضغووٙ
الؿوُٕس ضاظٗ أمحووس ا هٕووساٍْ ،بنووس شلووك لؤ طٔو ٙالوويت ْهنووخ بُٕووا حازذوو ٙن حوول
اآلغا ْقاض امسُا "أبٓ ضاظٗ"!!...
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بقعة ضوء
الروائوة فرجونوا وولف
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مقاربة لروايتها الشهورة
(األمواج)
خلول البوطار

الروائية فرجينيا وولف
وريادة تيار الوعي
مقاربةذلرواوتهاذالشهريةذ(األمواج)
خلولذالبوطار* ذ
ذ

ماذالفنذإذاذملذورصد ذمنططفدااذالتحدواذوالت؟دورياذومداذاألا ذإذاذ
ملذونفذذإىلذبوابااذالوعيذاملتق مذونوافذذالقراراذومداذاممدااذإذاذملذ
و هشذوخيلخلذجذورذالتقلو ذوالرتابة،ذومينحذحلضورهذألقاًذومتطةا ذ

والرواودددةذام وددد ةذو فددداذمنجدددزااذاحل اادددةذوتلووناتهددداذ ذ
عمارتهاذوسراواتهاذاملنوعة،ذو ذشخصدواتهاذاملرسدومةذوفدؼذاملد ار ذ
احل وثددة،ذمددنذاودديذالبنوددةذواحلددوارذالدد اخليذوتو وددػذاألادد ا ذ
التارخيوةذوآلوااذالتحلولذالنفدي.ذوكانذلروائويذالقدرن ذالتاسدعذعشدرذ
والطشرونذالفضلذالكبريذ ذحت ويذالفنذالروائيذوتنووعذالددرا،ذومدنذ
ب ذهؤالء:ذهرمانذملفل،ذوأوسكارذواولد ،ذوتومدا ذهداراو،ذوفرجونوداذ
وولػ،ذواوروسذلودنغ،ذوأونوروهذاوذبلزاك،ذوفكتورذهو؟و،ذوألدبريذكدذامو،ذ
وناتدداليذسدداروا،ذوإاواراوذكددالفونوذوألدداذتددوذمورافوددا،ذواونددوذبددوتزاتي،ذ
وإوفانذتورجنوػ،ذوفودواورذاوستووفددكي،ذولودوذتولددتوو،ذوموخائودلذ
شددولوخو ،ذوألكدددن رذكددوبرون،ذوولددو ذفددوكنر،ذوإرنددداذهمن؟ددواو،ذ
وأرسك ذكال وول،ذوتونيذمورودون،ذوآخرون .ذ
وهذه ذمقاربة ذلتجربة ذالروائوة ذالاوطانوة ذفرجونوا ذوولػ ،ذاليتذ
ع ّهاذالنقااذرائ ةذتوارذالوعيذ ذالرواوةذاحل وثة .ذ
ذ

ٚيددذو ٚٚي د  2881دددد  2492و عاً٥دد١
بشٜطاْٝددددد ١جٓٝددددد ١وٓددددد ٛنٓ ظددد د ٕٛ
ٚامسٗا ا٭ؿً ٞأدايني فشوٝٓٝا طد ٝنٔ
ٚناْدددا طدددابل ١و ايني ٝدددة بدددني اْٝددد١
إخٚ ٠ٛأخٛاو ْٚؼدتو فلدٛيَ ١ٝش،د١
ٚاب هددشو صبًدد ١يًلاً٥ددَ ١ددٔ أوددٌ ٝ ٛددل

*

سبٌدداو ايجٗ،دد ١مس ٗددا بٖاٜددذ بدداسى
جٝا ْٝدٛص ،دِ لشكدا ٭صَداو ْنظد١ٝ
 ٖٞٚقاؿدش بظدجة َدٛو أَٗدا بداسبُ٢
ايشٜٛ٥ددٚٚ ١قددٛت اع ددذا ٤وٓظدد ٞعًٗٝددا
ٚبظدددجة ٚفدددا ٠أبٗٝدددا عددداّ  2499يهٓٗدددا
* كاتب سوري.
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دباٚصو ٖدز ٙاندٔ نًدٗا  ٚنٛقدا و
دساط ٗا ٚأ كٓا ي داو عذٜدذ٠ا ا٭ناْٝد١
ٚايْٛٝاْٚ ١ٝاينشْظٚ ١ٝاي ٚ ١ٝٓٝ ٬لشفا
و يٓددددذٕ عًدددد ٢صبُٛعددددَ ١ددددٔ َؼدددداٖ
اينٓددددددددددداْني ٚايـددددددددد د نٝني ٚايٓكددددددددددداد
ٚا٫ق ـادٜني ٚػهًا َلِٗ صبُٛعد١
مسٖٛابانض،دددد ،١دسٜددددذ ْدددداٚو ٚندددداْٛا
ٜكدددددددددذَ ٕٛمسًٝٝددددددددداو َٚظدددددددددشٝ،او
ٜٓٚاقؼدد ٕٛأعُددا٫ب أدبٝددد، ١ذٜسدد ١ايٓؼدددش
َٚددٔ اشا٥د مسًٝٝددا ِٗ أْٗددِ ٓهددشٚا
بسٝددددددا ًَهٝددددددٚ ١دخًددددددٛا إ قـددددددش
بهٓ ٗاّ ٚقذَٛا أْنظِٗ أِْٗ ٚفذ َٔ
ا٭طش ٠انًه ١ٝو إ ٛٝبٝا
ٚايشٚاٝ٥دددٚٚ ١يدد َدددٔ أٚا٥دددٌ ايدددزٜٔ
امددذٚا ٝدداس ايددٛع ٞو ايظددشد ايشٚا٥ددٞ
ٖٚدددددَ ٞدددددٔ أٜكْٛددددداو ا٭د اسبدددددذٜ
ٚنإ ٚي ِٝوُٝع قذ عشف ٝاس ايٛعٞ
قا٬٥با ٖ ٛايزٖٔ ايٛاع ٞمبدا ػبدش ٟفٝد٘
َدددددددٔ اْطجاعددددددداو ٚؿدددددددٛس ٚأٖٝ،ددددددداو
ٚطدديشٖٚ ١ٜدد ٛايكددادس عًدد ٢ان ؼدداف
ايدددزنشٜاو ٚانؼددداعش ٚا٭فهددداس ايد د
ظبذٖا خاسج ايٛع ٞايٌاٖش ٖٚز ٙأٖدِ
خطدد، ٠ٛددذ ا إ ا٭َدداّ و عًددِ ايددٓنع
َٓددددز نٓددددا اايجددداب أدسغ ٖددددزا ايلًددددِ
بُٖنش،1922ٟ
ٝ ٚاس ايٛع ٞنُدا ٜدشاُٖ ٙندش ٟو
ن اب٘ ب ٝاس ايٛع ٞو ايشٚاٜد ١اسبذٜسد،١
ٜظ لددددددددددش أعُددددددددددل ا٫عنيافدددددددددداو
ٜٚظ هؼ د ٜٓددابٝط ايطاقدد ١انهج ٛدد١
114

ٜٚشؿددددذ ناؿدددد ٌٝاي ،شبدددد ١ازبش٦ٜدددد ١أٚ
اشباانددددٚ ١اٝددددض ،ددددا٫و ا٫كددددطشا
فكدددذإ اي ُٝٝدددض ٝ ٚددداس ايدددٛعٜٗ ٫ ٞددد ِ
مبٌٗددددددش ايؼيـدددددد ١ٝبكددددددذس اٖ ُاَدددددد٘
بايلٛامل ايذاخً ١ٝهلا ٖٚد ٜ ٛـدٌ أٜلداب
بددددددانْٛٛيٛج انجاػددددددش ٚجدددد د انجاػددددددش
ٚبان ْٛاج ايضَهاْ ٞق 21د292
 َٔٚايدشٚاٝ٥ني ايدز ٜٔطدًهٛا ٖدزا
ايظدددددج ٌٝو طدددددشدِٖ ايشٚا٥دددددٚ ٞسطدددددِ
ػيـدددددٝا ِٗا دٚس ٚددددد ٞس ٜؼاسدطدددددٕٛ
ٚودددُٝع ودددٜٛع ٚوٛصٜد د ندددْٛشاد
ٚفشوٝٓٝا ٚٚي
ضٚوددا ٚٚي د َددٔ ايٓاقددذ ٚانًددٌ
ا٫ق ـددداد ٟيْٛٝددداسد ٚٚيد د عددداّ 2429
ٚمحًدددا نٓ ٝددد٘ َدددٔ َٜٗٛدددا ٚن جدددا
ايكـدددد ١ايكـددد ٚ ٠ايشٚاٜددددٚ ١ايذساطدددد١
ٚأطظددا ٚصٚوٗددا داس ْؼددش خاؿدد ١عدداّ
ٚ 2421ين دددا أٌْددداس ايٓكددداد َٓدددز ْؼدددش
سٚاٗ ٜددا ا٭ ٚبايشً،دد ١إ اشبدداسج ،عدداّ
ٚ 2422كددُٓا سٚاٜا ٗددا ظددا٫٩و ،ددٍٛ
اعبذاس ايكٚ ِٝأصَ ١ايٓية و بشٜطاْٝا
ٚو أٚسبدددا نًدددٗا بلدددذ اسبدددش ايلانٝددد١
ا٭ٚ ٚاايجا باسبكٛم ان ٝج ١يًُشأ٠
ٚأينا ن اباب ،د ٍٛدٚس اندشأ ٠و ا٭د
ٚأ،جا صٚوٗا ايز ٟاْٛ ٌُ ،باو  ٛشٖا
ٚان ٦ابٗدددددا ،ٚدددددني اْدددددذيلا اسبدددددش
ايلان ١ٝايساْٖ ١ٝذدو با ْ٫اس إرا دخًا
ايكٛاو ايٓاص ١ٜب٬دٖا ِ فكذو ايكدذس٠
عًدددد ٢اينينٝددددض ٚاع ٓدددد ٢بٗددددا ايددددضٚج
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٫ٚصَٗدددا دددِ ن جدددا و سبٌددد ١كدددل
ٚسق ١يضٚوٗا كٍٛا  ٫أطد طٝط إٔ أقدشأ
وٌ َا أسٜذ قٛي٘ أْ ٞأد ٜٔيو بظلاد ٞ
نٓا وٝذاب يٚ ٞؿدجٛساب عًدٚ ٞازبُٝدط
ٜلًُ ٕٛريو ي ٛنإ بإَهدإ أ،دذ إٔ
ٜٓكزْ ٞيهٓا أْدا فكدذو ندٌ ػد٤ٞ
عددددذا ٜكددددٝخ بتْددددو ػدددديف وٝددددذ ٫
أطدددد طٝط انلددددد ٞو ربشٜدددددة ٝ،ا دددددو
ُٚٚوِدددددذو وس ٗدددددا جاسقددددد ١و ايدددددج ٠
،،ٚاسَ ٠لًك ١مبلطنٗا
َٚدددٔ أعُاهلدددا ايكــددد١ٝا ،دددذا٥ل
نددد ٛايلَ٬ددد ١فدددٛم اسبدددا٥ى ايسدددٛ
ازبذٜذ
َٚدددٔ سٚاٜا ٗددداا جشفددد ١ربدددف اندددش٤
،ٚددددذ ٙإ انٓدددداس ٠ايظددددٝذ ٠دايددددٛاٟ
ا٭َٛاج ايًٚ ٌٝايٓٗاس ا٭عُاٍ
ٓاٚيددددا ٚٚيدد د و سٚاٜا ٗددددا أصَدددد١
ايطجكددددد ١ايٓجًٝددددد ١اياٜطاْٝدددددٚ ١ا٭صَددددد١
ايؼدددددداًَ ١بددددددني اسبددددددشبني ايلددددددان ٝني
ٚاصدٚاوٝددددد ١ايٓيدددددة ٚبددددد٪غ اسبلددددداس٠
اي شبٝددد ١فُكابدددٌ اسبدددذ ٜعدددٔ ،كدددٛم
اإلْظإ اط ُشو ٌَداٖش اي دٚ ٍٛايٓٗدٞ
كددذ قدداساو بتنًُددٗا ٚكددذ ايؼددلٛ
ا٭ٚسبٚ ١ٝا٭َ نْ ١ٝنظٗا
ْؼددشو سٚاٜدد ١ا٭َددٛاج باإلْهًٝضٜدد١
عاّ  ٖٞٚ 2492ا٭ػٗش بني سٚاٜا ٗا جد
اي كًٝذ ٚ ١ٜشمجدا َدشاو إ ايلشبٝد١
ٚأ،ددذت شمجدد ١هلددا و طددٛس ١ٜيًددذن ٛس
باطٌ انظان ١ؿذسو عٔ داس اي هٜٔٛ

بذَؼددل عدداّ ٚ 1924قددذ ن ددة َكذَدد١
َٛوض ٠يًٓف اننيوِ
سمسا ٚٚي و سٚاٗ ٜا ػيـدٝاو
دسط ٗا بلُل ْٚاو ٗا حبُُٝٝدٖٚ ١دزٙ
ايؼيـدددددٝاو ٖدددددٞا ب ْددددداسد ٚيدددددٟٛ
ْٝٚنٝدددددددٌ ٚودددددددٝخ ٚطدددددددٛصإ ٚسٚدا
ٚأكٝنا ػيـ ١ٝطابلٖ ١د ٞب طدناٍ
يهدددددٔ ايكددددداسٜ ٫ ٨ظدددددُط اع ٓشافددددداو
ايؼيـ ١ٝبـٗ ٛا بٌ َٔ خ، ٍ٬ذٜ
اٯخش ٜٔعٓٗا
م دددذ انٓاودددا ٠ي ظدددل ١فـددد ٍٛجدد
َلْٓٛددددددددد ١أَ ٚشقُددددددددد ١لدددددددددا ٝ،دددددددددا٠
ايؼيـٝاو َظ يذَ ١كُ اي ا٥دة
ٚسامسدددددَ ١ؼدددددٗذاب طددددداًٝ،اب و َشا،دددددٌ
طب ًن َٔ ١اي َٔ ّٛٝاًٛت ايؼدُع إ
َ ٝجٗا ٚاط هؼنا ايشٚا ١ٝ٥عا ٛ،اس
ٖز ٙايؼيـٝاو با٭ؿٛاوَ ،هْٓٛداو
ايؼيـٚ ١ٝايزاو ٚاجمل ُدط ٚندٌ َدٔ
ٖدددز ٙايؼيـددددٝاو يدددد٘ اابلدددد٘ اشبدددداق
 ٚنددددشد ٙيهددددٔ ددددذاعٝاو نددددٌ َٓٗددددا
ؼدددهٌ َدددط ا٭ؿدددٛاو ا٭خدددش ٣ؿدددٛس٠
َ هاًَ ١يٛع ٞمجل ٞؿاَا ٚا،ذ
ب ْدددداسد سا، ٟٚهاٜدددداو ؼبدددداٍٚ
داُ٥ددد داب ؿدددددٛال عجددددداساو َُ٥٬دددددٓٝ، ١ددد داب
َٚشاٚج ١أٝ،اْاب ٜٚش ٣انٗ ُد ٕٛبذساطد١
أد ٚٚيدددددد د إٔ ؿددددددددذٜكٗا ايها ددددددددة
اإلْهًٝض ٟإ ّ فٛسطدني ٖد ٛانًدِٗ هلدزٙ
ايؼيـددددددٚ ١ٝهدددددددا قايدددددد٘ يظدددددددٛصإا
اسنل ٞاسنلد ٞيكدذ ساْدا ايجظد اْٞ
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ر ٚايً  ١ٝايظٛدا ٤طٝطًل عًٓٝا ايٓداس
طددُٓك ٌ ندددايطٛٝس انًْٛدددُْٚ ١لًدددل عًددد٢
ازبدددذاس إْٓدددا و بًدددذ عدددذٚاْٚ ٞعًٓٝدددا
اهلددش ٚإ جابدد ١أػدد،اس ايددضإ ٖٓدداى
دس طدددددش ٟاعبدددددخ إ أقـدددددَ ٢دددددا
ظ د طٝلني ٚاَؼدد ٞد ٕٚإٔ ٌٓددش ٟإ
اشبً ط ٌٕٛٓٝأْٓا لاية اسنلٞ
عبٔ اٯٕ آَ ٕٛو ٖز ٙاي اب ١ايؼاطل١
 ٫أمسدددط ػددد ٦ٝبا َدددا ٖدددز ٙطددد ٣ٛم ُددد١
ا٭َٛاج و اهلدٛاٖٚ ٤دز ٙمحاَدَ ١طٛقد١
ربددنيم جطددا ٤ا٭ػدد،اس أعدداي ٞأػدد،اس
ايدددددددضإ لدددددددش اهلدددددددٛآ ٤اٗٝ،دددددددا
اشبؼجٝني ق24
ٚو َهإ اخش ًٜك ٞب ْاسد ك٤ٛاب
ناػدددناب عًدددْ ٢نظددد٘ ٚعًددد ٢اجملُٛعددد١
ٜكددددددٍٛا نًهددددددِ َٓؼددددد ًُ َٗ ٕٛددددددٕٛ
َُٓٗهدددد ٕٛأ دددد و فددددٝهِ اسبٜٛٝدددد١
نًٝاب دد عذا ْٝن ٌٝددد فلكًد٘ أعكدذ َدٔ إٔ
ٜس  ٙأْ ٟؼداي أْدا أٜلداب َلكدذ يً اٜد١
و ،اي  ٌٌٜػَ ٤ٞدا اافٝداب  ٜ ٫لًدل
بؼٚ ٤ٞاٯٕ نذي ٌٝعً ٢اْن ا ٞ،ي كجٌ
ازبددد ٛاندددٝى بددد ٞفدددإَْ ٞدددا إٔ أدخدددٌ
جشف ٖٓا ٚأك ٤ٞايٓٛس ٚأس ٣ؿن ١
ايٛسم ٚايطاٚيٛ ٚ ١بَ ٞنيٚنداب بإُٖداٍ
عًددًٗ ٢ددش ايهشطدد ، ٞدد ٢أػددلش أْددخ
سوددٌ َكددذاّ يهددٔ َ نهددش ػدديف
ػدد،ات ٚف ددداى إر َدددا إٕ ؽبًدددط َلطنددد٘
خبنددد ، ١دددٜ ٢تخدددز قًُددد٘ ٚؽبدددى و
اسباٍ سطاي ١إ ف ا ٘ ايد ػد نا قًجد٘
،جاب ق11
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ٚيدد ٟٛايؼيـدد ١ٝايساْٝددٜ ١لددٝؽ و
عانددد٘ اشبددداسوٜٚ ٞظدددل ٢إ ايٓ،دددا
ٚإ كجددٌ اٯخددش ٜٔيدد٘ ٖٚددز ٙايظددُاو
كدداس وٛاْددة َددٔ ػيـددٚ ١ٝا،ددذ َددٔ
َلدداسف ٚٚيدد اندد ٪ش ٜٔو ػيـددٗ ٝا
 ٖٛٚو غ إيٛٝو قاٍ يٟٛا بٛطل ٞإٔ
أعددشف نددٌ ػدد ٤ٞو ايددذْٝا إرا ػدد٦ا
يهخ  ٫أسجة و إٔ أق أَداّ ايـد
ٚأطدددد ٌٗش دسطدددد ٞوددددزٚسَ ٟشبٛادددد١
خبٝدددٛي نتيٝددداف و أق أصٖددداس ،دددٍٛ
ايلددامل بتطددش ٙإْدد ٫ ٞأسجددة إٔ أنددٕٛ
و انكذَٚ ١أعٝؽ و ْٛس ٖدز ٙايظداع١
ايهج  ٠راو ايٛو٘ ا٭ؿنش ايد دذم
 ٚددذم وددٝخ ٚطددٛصإ ٚب ْدداسد ْٝٚنٝددٌ
ها نٛا فـداسٚا طدٛااب ػبًدذْٚخ بد٘
ٖٚددِ ٜظدديشَ ٕٚددٔ أْدداق َٚددٔ هل،د
ا٭طنيايٚ ١ٝطت،ا ٍٚكًٝذ ب ْاسد ٖٚدٛ
ًٜسغ اي ١ٝٓٝ ٬ق11
ٚو َهدددددإ اخدددددش ٜظددد د ُش ٖدددددزا
ايؼدددلٛس بددداي نٛم ٚاي ًُدددو ٚا٫طد د ل٤٬
قاٍ يٟٛا ٛاوٗٓا خشا٥ى َؼداسٜلٓا عًد٢
ازبذاس يكذ قُٓا حبٝان ١ايلامل بلل٘
َددددط بلدددد ،بظددددنٓٓا أؿددددج ا ايهددددش٠
ا٭سكَ ١ٝلًك ١خبٛٝآا اي ،هٓاٖا
إْددخ أف د ا ن اب داب ؿ د اب أقددشأ قـددٝذ٠
ٚا،ذ ٠هنٞا أٗ ٜدا ايدشٜا اي شبٝد َ ١د٢
ٗدددددددددددجني ل  ،ددددددددددد ٜ ٢دددددددددددا يًُطدددددددددددش
اهلط ٍٛبناْددا اسبٝدداَ ٠ظددتي ١فٌٝلددد١
بايٓظدج ١إيدد ٞإْددخ أػدج٘ ػدد٦ٝاب َـاؿداب
يضقاب دبكاب فُاب  ٫اهدٔ إػدجاع٘ يكدذ
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،اٚيددددا إٔ أطدد د ة َددددٔ ايً ددددِ ايٓددددٛا٠
انهْٓٛددددد ١و انشندددددض مل أعدددددشف إ٫
ايكً َٔ ٌٝايظلاد ٠ايطجٝل ١ٝق288
اط ،ٛا ٚٚي ػيـْٝ ١ٝنٝدٌ َدٔ
ؿذٜل اخدش هلدا امسٗ ٜ٬د ٕٛطنيا ؼدٞ
ٖٚددد ٛدا٥ددددِ ايددد نه و صبُٛعددددَ ١ددددٔ
ايشوايٝلدددددددذِٖ َٛكدددددددٛعاب سآٖابسبجددددددد٘
ان ظاَ ٞقداٍ ْٝنٝدٌا طدتن َ ٕٛؼدجساب
بكؼدددٛس ايهًُددداو ادددٛاٍ ٝ،دددا  ٞق94
إْٓددددداعًٚ ٢ػدددددو ا٫فدددددنيام ٖدددددا ٖدددددٞ
اسبكا٥ة ٖٚدددا ٖددد ٞايلشبددداو ٖدددا ٖدددٛ
بشطددددٝناي ذ ٟقجل دددد٘ َددددٔ ْددددٛت بًٝددددٞ
نٛى طٓٝظاْ ٞطٝنيى سطاًَ ًٞ٥كا٠
بدددددني ايجٓدددددادم ٚايهددددد ٬د ٕٚودددددٛا
طتسطدددٌ يددد٘ قـددددا٥ذ ٚسمبدددا طددددٝ،ٝة
بإسطددداٍ بطاقددداو بشٜذٜددد ١يهدددٔ هلددددزا
ايظدددجة أ،جددد٘ طدددتقني عًٝددد٘ إٔ ًْ كدددٞ
ذبددددا َجٓدددد ٢ايظدددداع ١أ ٚقددددش َجٓدددد٢
ايـددًٝة ٚطددتْ ٌش يهٓدد٘ يددٔ ٜددت ٞ
ٚهلزا ايظجة أ،ج٘ ق24
ايؼيـددددد ١ٝايشابلدددددٖ ١ددددد ٞودددددٝخ
ازبًُٝدددددد ٖٞٚ ١ػيـددددددَ ١ٝلشٚفدددددد ١و
اجمل ُددط ٌْٚش ٗددا يًلددامل َ ٓاجُددَ ١ددط
مجدددداٍ وظددددذٖا ٖٚددددَ ٞظددد ًَُٗ ١ددددٔ
مسدداو إ،ددذ ٣ؿددذٜكاو ٚٚي د ٚامسٗددا
َاس ٖ ٟؼٓظٕٛ
قايا ودٝخا أندش ٙاندشا ٠ايـد ٠
عًدد ٢ايددذسج إْٗددا ٌٗددش سٚ٩طددٓا فكددى
إْٗدددددا كطدددددط سٚ٩طدددددٓا جدددددذ ٚػدددددن اٟ

عشٜلدددد ني وددددذاب ٚعٓٝددددا َ ٟكدددداسب ني
ودددددذاب ٌٗ ٚدددددش يدددددس ندددددس اب عٓدددددذَا
أكدددددد د و سأغ طددددددددٛصإ مب٬ضبدددددددد٘
انطشقددددددددٚ ١بددددددددايلٓٝني اشبلددددددددشأٜٚ
نيلدددددددش ٠اسبؼدددددددٝؽ طٝلؼدددددددكُٗا
ايؼددددلشا ٤نُددددا قدددداٍ ب ْدددداسد ٭ُْٗددددا
ظدددكطإ عًدددد ٢قطدددة بٝلددددا َ ٤كاسبدددد١
،،جا ٚوٗ ٞق99
ظ ُش ،داٍ اي ُشندض عًد ٢ايدزاو
ٚايٌٓدددش ٠انٛوٗددد ١إ اٯخدددشٚ ٜٔايلدددامل
انددٝى َددٔ خدد ٍ٬اْطجاعدداو ٝٗ ٚدد٪او
را  ١ٝو أنسش َٔ ضبطَٛٚ ١ق قايدا
وددٝخا ٖددزا َددا ٓجددتو بدد٘ أْددا َددٔ أٖددٌ
ٖدددزا ايجٝدددا أْضيدددل بظدددٗٛي ١عًددد ٢أس
َ٫لْ ١اعُ ١أبذأ بداي ن ا و ٖدزا ايلدج
ٚاي ددتيل َسددٌ ْج دد ١ايظددشخف أ ن ددف
ٖدددزا ايلدددامل أٌْدددشإ صبُٛعددداو َدددٔ
أػدددياق صبٗدددٛيني ٌٜٓدددش ٕٚإيددد، ٞدددني
أعبددددخ إ ا٭َدددداّ ٚعٓددددذَا أطدددد ذٜش
٭ٌْددددش إ ؿددددٛس ٠فددددإِْٗ ٜظدد د ذٜشٕٚ
أٜلد داب إْٗدددِ ػدددجإ ؿددد اس َ ُظدددٕٛ
شبًددل اْطجددات اٝددة أػددلش بددتي قددذس٠
ٓجل و أعُاق ٞأْا َانشَ ٠ش،د١
كددددددلٝنَ ١ه ٦جدددددد ١باي ددددددابط إْددددددخ
َ ،ددزس ٠يهددٓخ أ ددذفل ،ددني أػددلش
بايجٗ ١،أ ذفل إ ٖدزا ازباْدة ٚأقدٍٛ
هلددزاا ب لدداٍ،ٚ ،ددني  ً ٜددٌ ا٫ن ٦ددا
إ أعُدداق ٞأقدد ٍٛيددزاىا ب ،٫ق 49دددد
42
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طددددددددٛصإ ػيـدددددددد ١ٝخاَظدددددددد ١و
ايشٚا ١ٜنشٖاسبدَ ١دٔ انذٜٓد ١ي لدٝؽ و
ايشٜدد  ٓ ٚابٗدددا َؼدداعش َ جآٜددد ١دبددداٙ
ا٭ََٛدددَٚ ١دددا فٗٝدددا َدددٔ إ ددداسٚ ٠واربٝددد١
ٚػددهٛى ٚمسا ٗددا قشٜجددَ ١ددٔ مسدداو
ػكٝك ١ايها ج ١فاْٝظدا بدٌ ٖٚد ٞمدضج
ايدددزنشٜاو ايكذادددد ١بٛقددددا٥ط اسباكددددش
انؼٛػ١
قايدددا طدددٛصإا ندددِ ػدددٗشاب ندددِ
طددٓ ١ؿددلذو ٖددز ٙايظدد٬مل سنل د با و
أٜددداّ ايؼد د ا ٤ايهٝ٦جدددٚ ١و أٜددداّ ايشبٝدددط
ايجدداسد ٠نٓددا أ،ـدد ٞنددٌ دسوددٚ ١أْددا
أؿلذ ٚأس ٣و نٌ دسود ١ػد٦ٝاب اْ ٗد٢
أَددش ٙأْددا َٝددا اٯٕ أٜٗددا ايٝدد ّٛأقددٍٛ
ي ّٛٝانذسط١ا أٜٗا ايٝد ّٛايهشٜد٘ نٓدا
ْظدددُط انجؼدددشَ ٜٔدددٔ ايـدددني ْٚدددزٖة
بايذساواو عً ٢ا ٍٛا٭سؿن ١سبلدٛس
،ن٬و َٛطٝك ١ٝو قاعداو نٓدا ْدش٣
َلدداس فٓٝددٚ ١قاعدداو طددُٓٝا ناْددا
اٯْظ ١ب  ٟذبة وٝخ ٚنإ بٛطلٞ
إٔ أ،جٗدددا يهدددخ اٯٕ  ٫أ،دددة أ،دددذا
طددد ٣ٛأبدددٚ ٞمحاَدددا ٚ ٞطدددٓ،اب ٞايدددزٟ
شن ددد٘ و ايكندددف بايجٝدددا يٝلد د خ بددد٘
ايـيب ق 94دد 99
ٌٜٗٚدددش ا٫كدددطشا ٚاي ؼددددٛؾ و
أنسددش َددٔ َهددإ َٛٚق د ،ٚددٛاس بددني
طدددٛصإ ٚندددٌ َدددٔ ْٝنٝدددٌ ٚسٚدا ٚيدددٟٛ
ٚوٝخ قايددا طددٛصإا إْٗددا ايهشاٖٝدد١
إْددد٘ اسبدددة ٖدددزا ٖددد ٛاي ٝددداس اي اكدددة
102

ا٭طٛد ناين ِ ايزٜ ٟذٚخ س ٚ٩طٓا إرا
ٌْشْا إ أطنً٘ ْك عً، ٢افدٖٓ ١دا
يهدددددٔ إرا ٌْشْدددددا إ أطدددددنٌ ْـدددددا
بايذٚاس ق211
ٚو َهدددإ اخدددش ن،دددش ا٭طددد١ً٦
يددددذٜٗا ،ددددَ ٍٛلٓدددد ٢اسبٝدددداٚ ٠ايظددددلاد٠
ٚا٭ََٛدددددٝ ٚ ١دددددشاو ايطجٝلددددد ١ف كدددددٍٛ
طدددٛصإا أطدددتٍ اٯٕ ٚأْدددا أقد د ٚبٝدددذٟ
َكف أصٖاسٟا َٔ أٜدٔ اهدٔ يًٌدٌ إٔ
ٜذخٌ أ ١ٜؿذَ ١اهٔ إٔ ًني ٝ،ا ٞ
اي وُُلا مبؼكٚ ١كُ طا د ٕٚسمح١
َدددط ٖدددزا فكدددذ ًًَدددا أٝ،اْد داب ايجظدددلاد٠
ايطجٝلٝددٚ ١ايسُددش ايددزُٜٓ ٟددٚ ٛايـ د اس
ايددددددزٜٓ ٜٔؼددددددش ٕٚاينٛكدددددد ٢و ايجٝددددددا
باجملارٚ ٜايجٓادم ٚازبُداوِ ٚايه دة
اي د أٖددذٜا هلددِ ن،ددٛا٥ض  ٚددزناساو
أخدددشًًَ ٣دددا ازبظدددذ ًًَدددا َٗدددٓ
ايٝذٚ ١ٜٚانسابشٚ ٠ايااع ١اي ُٝض بٗا
ايطدددشم اجملدددشدَ ٠دددٔ انجددداد ٨ا٭خ٬قٝددد١
يددٮّ اي د ذبُددٚ ٞاي د دبُددط دددد ذبددا
عٗٝٓٝدددددا اي ٝدددددٛس ني_ أاناهلدددددا بايدددددزٜٔ
ؽبـدددْٗٛا ،ٚدددذٖا ،عًد دَ ٢ا٥دددذ ٠اًٜٛددد١
ٚا،ذ ٠ق214
سٚدا ايؼيـدددد ١ٝايظادطدددد ١ايكًكدددد١
اناؿدددش ٠بايؼدددو إْٗا ؼدددو و را ٗدددا
نددددس با  ٚلددددٝؽ و ،دددداٍ َددددٔ ايكًددددل
ٚا٫ن ٦دددا  ٚدددشف ،اسبًددد ٍٛايٛطدددى
 ٚذٜٗٓا ٚم ٌٝإ ايلضي ٚ ١دشدد داُ٥داب
َكددااطم َددٔ قـددٝذ ٠سَٚاْظدد ١ٝيؼددًٞٝ
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عٓٛاْٗددا ايظدد٪اٍ ٖٚدد ٞػددج ١ٗٝبايشٚاٝ٥د١
ٚٚي ْنظٗا
قايدددددا سٚداا طدددددتقط ا٭صٖددددداس
ٚأكُٗا و باقٚ ١أػجهٗإ ٚأقذَٗا دد
ا ٙدددد نددٔ دد ١عَ٬دد ١و ددذفل نٝدداْٞ
ددٝ ١دداس عُٝددل ٜل د ى عًدد ٢عكجددَ ١ددا
ف ٝشى ٜٓٚظ ة د ١عكدذ ٠كدا ّٚو
انشنض أػلش باإلخنام إْخ َ ،ٖٛد١
نددٔ طددتقذّ نددٌ ٖددزا ايددزٜ ٟنددَ ،ٝددٔ
خ٬يدددددددَ ٞدددددددٔ وظدددددددذ ٟايدددددددذاف ٧رٟ
انظاَاو طتمجط أصٖاسٚ ٟأقذَٗا ددد اٙ
– ندددٔ طدددتعط ٞطدددتقذّ َدددا ٜسدددشٟ
طتعٝذ ٖزا ازبُاٍ إ ايلامل طتسبى
أصٖاس ٟو باقٚ ١أ كذّ ٜٚذ ٟهذٚد٠
ٚأقذَٗا_ ا _ ٙنٔ ق29
ٚايؼيـددد ٞاشبنٝددد ١ايظدددابلٖ ١دددٞ
ب طددٝناٍ إْٗددا أس إ ايشَددض ٚمسٝددٌ
ايجطدددددٌ اإلع،ددددداص ٟو ايدددددٓف انسكدددددٌ
بلٝدد ٫ ٛمددا إ ايؼيـددٝاو ا٭خددش٣
و ايشٚا ١ٜبـدًًٜ ١كد ٢ب طدٝناٍ  ،ند٘
بلددذ اي اقدد٘ بددازبٝؽ اياٜطدداْ ٞان ،دد٘
٫ط لُاس اهلٓذ  ٖٛٚمل ٜد هًِ قدى و
ايشٚاٜدد ١يهددٔ ناؿددٝ، ٌٝا دد٘ ًٚددشٚف
َ ٘ ٛدنيدد عًد ٢أيظدٓ ١ايؼيـدٝاو إر
ٜـددن ٕٛمسا دد٘ و ،ددٛاسا ِٗ ٜٚددٛسدٕٚ
أقٛاهلٔ  ٜٚزنش ّٜٛ ٕٚسً٘ٝ،
اي دددذاع ٞاسبدددش ٚاي ٜٓٛدددط ايظدددشدٟ
ايزٜ ٟتخز اابط انْٛٛيٛج ايذاخًٓٝ، ٞداب
ٚٚؿد اْلهاطدداو انؼدداٖذ اشباسوٝدد١

عًدد ٢أْنددع ايؼيـددٝاو  ٓٝ،داب اخددش أٚ
اسبددٛاس انجاػددش ٚايددشدٚد عًدد ٢اعنيافدداو
ايؼيـدددددٝاو أ َ ٚابلددددد ١طدددد  ٠ندددددٌ
ػيـدددددَ ١ٝدددددٔ ايطنٛيددددد ١إ ايشػدددددذ
ٚاينينٝددض عًددٚ ٢عدد ٞنددٌ َٓٗددا يزا دد٘
ٚيظدددددٛاٚ ٙيًُددد د او ،دددددٛهلٔ ٚعًددددد٢
ايلٛاٌَ اي ٓلج ٖزا ايٛع ٞأ ٚلذيُُ٘
ٜٚـددلة اي ُٝٝددض بدد ٞايؼددلش ٚايٓسددش
و أطددًٚٚ ٛي د ٖٓٚدداى نظددٛس بددني
ايؼيـٝاو  ٚنداٚو و َظد ٚ ٣ٛعٗٝدا
ٖٓٚدداى نظددش يً ددذٚد بدد ٞايؼيـددٝاو
ٚايٓددداغ ٚمل طًدددل ٚٚيدد عًدددْ ٢ـدددٗا
ايشٚا٥ددددَ ٞـددددطًا سٚاٜدددد ١بددددٌ مس ٗددددا
بقـدددٝذَ ٠ظدددش ،١ٝ،أػدددج٘ مبظدددش١ٝ،
بطدددا ػيـدددٝاو ج دد عدددٔ َ٪يدد ،
 ٚكـذ باي ظدُ ١ٝايدذَج بدني ي د ١ايؼدلش
اجملاصٜددددٚ ١خـددددا٥ف انظددددش و سطددددِ
ايؼيـددددددٝاو ٚعددددددش مسا ٗددددددا ٚسدٚد
أفلاهلا
ْدددف ،دددذا  ٞباَ ٝددداص َ ُشدعًددد٢
كٓٝدداو ايلُددٌ ايشٚا٥دد ٞاي كًٝذٜدد ١فٝدد٘
َدددضٜج َدددٔ سَٚاْظددد ١ٝمل نكدددذ بشٜكٗدددا
ٚواربٗ ٝددا ٚٚاقلٝدد ١ؼددل اشٜكٗددا بددني
َذاسغ أدبٚ ١ٝفٓٚ ١ٝذبًْٚ ١ًٝٝكذ ١ٜهلا
غبجٗددددا ٚأعَٗ٬ددددا ،ٚلددددٛسٖا و َددددذٕ
ايٓددٛس ٚو أٚطدداي انددسكنني ا٭ٚسبددٝني
ٚو َكذَدددٖ ١دددز ٙاندددذاسغا ايظددد ٜاي١ٝ
ٚايٛوٛدٚ ١ٜايشَضٚ ١ٜايٛاقلَٚ ١ٝدذاسغ
اي ً ٌٝايٓنظٞ
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ْدددف ٜؼؼدددج٘ اسبٝدددا ٠و اْظدددٝابٗا
 ٠لشوٗددددا ٚو ٖددددذٗ٥ٚا ٚؿدددديجٗا ٚو
سَٚاْظٗ ٝا ايٓاعُٚٚ ١اقلٗ ٝا ازباس١،
اطدد د طاعا ٚٚيدد د إٔ مظددددو خبٝددددٛي
ايٓظددٝج ان ؼددابهٚ ١إٔ لددجى إٜكددات
ايظشد و سبٌاو اي ذاع ٞان  ٛشٚ ٠و
ٚؿ٬و خنٛو ايٓ ُاو
ناْا اف اٝ،او اينـَ ٍٛه١ْٛ
دددذت عدددٔ
َدددٔ ؿدددن ني أ ٚددد٬ت
مجدداٍ ايؼددشٚم  ٚددت او ايلدد ٤ٛعًدد٢
طددددط ٛا٭َددددانٔ ٚا٭ػددددٝا٤ا أػددددشقا
ايؼُع ٚمل لذ لط،ط عًد ٢طشطدش
أخلددش ً ٚكدد ٞبٌٓددش، ٠اْكددَ ١ددٔ خددٍ٬
ودددٛاٖش َاٝ٥ددد ١نؼدددنا عدددٔ ٚوٗٗدددا
ٌْٚددشو َجاػددشَ ٠ددٔ فددٛم ا٭َددٛاج اي د
طدددكطا ٖٚددد ٞـدددذس ؿددد ٛاب َٓ ٌُد د با
طددددكطا ا٭َددددٛاج بـددددٛو ٜؼددددج٘ صيضيدددد١
،ددددٛافش اشبٝددددٌ عًدددد ٢ا٭س ايلؼددددج١ٝ
ـددداعذ سػاػدددٗا َسدددٌ كدددارف ايشَدددا
ٚايظٛٝف فٛم سٚ٩غ اينشطإ ق299
َؼددددٗذ نتلددددا اي طك دددد٘ عذطدددد١
ـٜٛش ٚعًل عًْ ٘ٝاقدذ فدخ قدشأ فٝد٘
اسبٝدددددددا ٠و ،شن ٗدددددددا ايدددددددذٚ ٚ٩و
مٛوٗا ٚمجايٝا ٗدا ازباربدٓ ٚ ١اقلدا ٗا
انضيضي١
ٚو َكطط اف ا ٞ،اخش َٔ ؿن ١
ْٚـدد د بددددذأ ًُدددد ١كددددٍٛا مل لددددذ
ايؼدددددُع َلًكدددددد ١و نجدددددذ ايظددددددُا٤
 ٚهدددددشس انؼدددددٗذ ايشَٚاْظددددد ٞبـدددددٛسٙ
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ان ابلدد١ا أًٗددشو ايٓٛافددز بكل داب َ نشقدد١
َددددٔ ْدددداس َؼدد د لً ١عًددددَ ٢شفددددل أ،ددددذ
ا٭جـإ ِ عًٝ، ٢ض ٖاد َٔ ٨ؿدنا٤
ْكدد ٞن ًددا ا٭َددٛاج ْنظددٗا ٚقٛطددا
ًٗٛسٖددددا ٚذبطُددددا عًدددد ٢ايؼدددداا٧
ٓ ٚا شو ا٭،،اس ٚاسبـ ٢عايٝاب ٓدا ش
ايشرار  ٚطاٜش عً ٢وذسإ نٗ ندإ
وافتب َٔ قجٌ اسن ١خًن٘ بشناب عًد٢
ايٝابظدد ٝ، ١د وٓ ددا بلدد ،ا٭مسدداى
ٚكدددشبا بزًٜدددٗا ا٭س ،دددني شاولدددا
انٛو ١إ اشبً ق229
َكااط أقش إ ٫صَ ١قـٝذ ٠أٚ
إ ،شندد ١خاف دد ١و طددُٝن ١ْٝٛمٗددذ
نددا ػبدد ٤ٞبلددذٖا َدددٔ دد ٛش ٚعًددْ ٛدددا٠
ٚاعنيافداو َٚؼداعش َهج ٛدٓ ١هؼد
بنلددٌ ضبنددضاو جد َ ٛقلدد،ٚ ١ددني ٜددشد
اينلدددٌ بقددداٍٛ ْ ،قدددط اعنيافددداو ؿدددادَ١
َٚناسقاو قاٍ يدٟٛاإْخ اٯٕ َ ُاطدو
و ٖددزا ايـددجا ايشا٥ددط يهددٓخ اٯٕ ٫
أًَددو سبٌددٚ ١ا،ددذ ٠أٚفشٖددا يددٝع دد١
سا،دددددٖٓ ١دددددا ً ٫ٚدددددٌ ظدددددكط٘ ا٭ٚسام
انش لؼددددٜ ١ظددددكى كددددٌ ايلددددامل عًدددد٢
أن افٓا إٕ ٌَٓٛس ايلامل ٖ َٔ ٛخٍ٬
عْٓٛٝدددا يكدددذ َددداو بشطدددٝناٍ َددداو و
َـدددش َددداو و ايْٛٝدددإ اندددٛو ٚا،دددذ
َُٗدددا لدددذدو أػدددهاي٘ يدددذ ٣طدددٛصإ
أاندددددداٍ ٜـددددددلذ ْٝنٝددددددٌ بظددددددشع ١إ
ان ٬نلاو ايٛاك  ١اسبٝدا ٠مدش د
اي ٝدد ّٛفددٛم ب ٓ ٛٝدا د َٚداب إْٓددا ْظ د ُ،ط
أػددها ب ٫طب ًندد، ١ددني ًْ كددْٚ ٞنددنيم
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ْٚـددٓط ألاا داب طب ًندد ١يهددٓخ إرا مل
أعًددددل ٖددددز ٙاْ٫طجاعدددداو مبظددددُاسعً٢
ايً،ٛدددددد ١مل أخًددددددل َددددددٔ ا٭ػددددددياق
ان لدددذد ٜٔو داخًدددد ٞػيـددد با ٚا،ددددذبا
ٚأندددددٚ ٕٛأطدددددتٍ ٚأَدددددش ٚأػدددددش
ٚأقجددٌ فددإْخ ٦ٓٝ،ددز طتطددكى نددايسًج
ٚأ ٬ػ228 – 221 ٢
ٖددز ٙاسبشندداو ٚا٭فلدداٍ ٚا٭ كدداٍ
ٚاي لذد ٚاْ٫طجاعاو ٚخؼد ١ٝاي ٬ػدٞ
سكٌ ناٌٖ وجٌ  ٚهؼ عُل ايكًل
ايٛوٛد ٟيًٓية و فنيَ ٠ا بني اسبشبني
قددداٍ ْٝنٝددددٌا ػدددٗذو َ ٛددد با ٚقددد ٬ب
ٚاْ اساب ػب ُط نً٘ و جشفٚ ١ا،ذ٠
 ١أ،ذ ٜذخٌ ٚاخش ؽبدشج د ١بهدا٤
حبشقدددد ١عًدددد ٢ايدد دذسج مسلددددا خٛٝادد داب
كطددط ٚعكددذاب أخددشُ ٣ؼددذ ٚاشبٝاادد١
اهلاد ١٥يًه إ ا٭ب ،ٝظ ُش و ،لٔ
اَدشأٜ ٠كٛيدد ٕٛإٕ عًدد ٢انددش ٤إٔ ٜلددش
ٓدداٗٝ،نَٛ ٞاوٗدد ١ايلاؿددن ١اع كدداداب
َٓددد٘ إٔ َدددا ٚساٖ ٤دددز ٙاينٛكددد ٢ظدددطط
ايؼُع أطشعا سٚدا  ٖٞٚمذ عٓكٗا
ٚعٓٝاٖددا َلـددٛب إ  ٫شاْددا َدداس ٠بٓددا
ٜزٖة ي ٖٛٚ ٟٛو قُ ١ايٛفشٚ ٠اي ٓ٢
إ ْافز ٠عً ٘ ٝبدني ايظدكٛف ان كش،د١
ٚؼبدددذم و انهدددإ ايدددز ٟاخ ندددا ٖدددٞ
فٝددد٘ يهٓددد٘ ٜكلدددذ و َه جددد٘ ٚؼبدددٌ
ا٭َدددددش نًددددد٘ َدددددٔ إسػدددددادْا ٚاْجلا ٓدددددا
صبذداب  َٔٚأوٌ إؿ ٬عدامل مل ٜٛيدذ
بلذ ق282

،ٚني ؼبٌ اينـٌ اشب اَٜٚ ٞل٤ٞ
ايً،ٛدد ١نًددٗا ٜجددذ ٚانؼددٗذ َضػبداب َددٔ
ايك اَٚ ١ا٭كٛا ٤اشباف  ١ان ُٛو ١قداٍ
ب ْدداسدا دعْٛددا اٯٕ ْددٛوض نددٌ ػدد٤ٞ
طتػش يدو اٯٕ َلٓدٝ، ٢دا ٌ،٫ ٞدا
إٔ ريو ازبض ٤ايـ َٔ خًل انظش١ٝ،
ٌٜٗش َذ ٣ايٓكف و اْذَاوٓا ب ،اسبٓدا
اشباؿٜ ١هٓع ايجظ اْ ٕٛٝمبهداْع
عٌُٝددٚ ١ايظددٝذ ٠وايظدد ١ه ددة عًدد٢
ٖددزا ايٓ ددٚ ٛوٗددخ إ راى ايددزٜ ٟكجددط
ٚساَ ٤للددددً ٓا انٝددددشٚ ٠خاسوٗددددا إ
راى ايدددزٜ ٟلدددذ سَضٜد داب ٖٚهزاأؿدددجا
داُ٥داب إٕ نددإ دد ١داَٛدد ١و َْٓٛددا
ٚأنًٓدددددددددددددا ٓ ٚنظدددددددددددددٓا ٝ،ٚا ٓدددددددددددددا
اسبٛٝاْٝدددد١ماَ با ٚايشٝ،ٚددددٚ ١ايلاؿددددن١
ماَدداب أٜلدداب َدددط ريدددو اسبٝدددا ٠يطٝنددد١
اهدددٔ إٔ عب ًُدددٗا ص  ٚجلدددا ،شنددد١
اسبٝددددا ٠راو َددددش ٠نددددإ يددددذ ٟنا ددددة
ط ٚ ٠قذ َداو يهٓد٘ يدً ٛدٌ  ٜلكدة
خطدددددا ٟبؼدددددذ ٘ ايكذاددددد ١ان ًُكددددد١
فظدددٝكٍٛا و ٖدددزا ايٛقدددا كشٜجد داب دددضٚج
ب ْدددداسد ٚاػددددني ٣ب ٝددداب ،٫ٚددددٍ فٝدددد٘
أؿددذقاَ ٙ٩دد٬ٝب َ ضاٜددذاب عبدد ٛاينيٜٚدد،
إٕ َظدددتي٫ٚ ١د ٠ا٭انددداٍ ولًدددا صٜددداد٠
دخً٘ َظتيَ ١شجٛباب بٗا وذاب ٚريدو ٖدٛ
أطً ٛن اب ١ايظ ٠بسبى ايٓ َلاب،
اطد د طاعا فشوٝٓٝدددا ٚٚيد د سؿدددذ
اي ٓاقلددددددددداو ٚاي ٝدددددددددشاو و أصَٓددددددددد١
َلدددطشب،ٚ ١دددشسو ايندددشد َدددٔ عكدددذٙ
101

العدد - 365آذار 0202 /

ٚنؼنا اهلؼاػ ١ايذاخً ١ٝيٓية أٚسبدا
ايد د ٓدددٛغ بدددني اسبًدددِ ٚاْ٫ل دددام َدددٔ
ايل ُدد ١ايلدداجطٚ ١أصا،ددا ايظ د اس عددٔ
أيدددٛإ اي ؼدددٌ ٞاينشدٜدددٚ ١ا٫و ُاعٝددد١
 ٚجلا ،شن ١اسبٝا ٠ايؼدج ١ٗٝحبشند١
ا٭َٛاج هظش ٓٝ،اب ِ لاٚد اي كٛغ
ٚايكنددددض ٚانشاٚجددددَٚ ١لاْكدددد ١ايـدددديٛسٕ
ٚايظيش َٔ ١ٜانٛو ٭ٕ اإلْظإ خدٍ٬
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َظددددد د ٘ ٜدددددددنيى بـدددددددُ ٜ ١دددددددزنشٖا
انٝطددد ٕٛبددد٘ ٚب طدددٝناٍ ندددإ سَدددضاب
سبًددددِ ايٓيددددة ا٭ٚسبٝدد د ١ايدد د جلددددا
ايطددددددشف عددددددٔ باْ ـدددددداساو وٛٝػددددددٗا
انظ د لُشٚ ٠صباصسٖددا ْٗٚجٗدداٚ ،ؿ د ا
َ ددتخش ٠عًدد ٢اعبددذاس قُٗٝددا اإلْظدداْ١ٝ
ٚعًددد ٢عجٛدٗ ٜدددا انكٓلدددٚ ١عًددد ٢قؼدددش٠
،لاس ٗا ايضا٥نٚ ١يهٓٗا مل ظ ظًِ

ضفاف

عصفورة الـ حدّ الشتي..
حسين عبد الكريم

ضفاف ..
حسني عبد الكريم*

عصفورة الـ حدّ الشيت..
حبّٔتِ عصفْزٗ غت ،ٙدليٌْ عيْاىا..
مً صْتَا اخلذالٌ مجلَ الدّلع يف أّّلْ..
دإٓ اليػه حسشاٌِّ ..الكدّ نئ٘
أفل مصداٌِ..
متلٕ املطس عػكاٌ أّ أىا متلْ .تئِياتيا ميسضه
نح ِل بــ قالوِ اهلطل..
غذسِٗ زٓح دَالىٕ..
املد ٚالفسحاٌ باألحالو ،عه ٓػسبِ خنَب أحلاٌ
عصفْزا..
غٍْا حلبٔيب الــ نلَا بطتاٌِ ..قْع الكصح
ع نتافِ عسٓاىٕ..
مً طلتا صاز الػذس ّهلاٌ ّالػٔنات ّهلاىٕ..
ّعػّؼ غساوِ نتري باحلٔطاٌ ..صاز الْقت عػكاٌِّ ..قنصاٌِ احلله
مصم غسآٔيا حيني ّغْمِ..
ما يف مخسِ ..حت ٙالعسآؼ ىاميٕ بهٓري..
عيدا دّاو الصبح ّعياقٔد نطالىٕ..
بظ الكلبِ دْعاٌ لألحلاٌِ ..عيدّ نسّوِ نتري
ّدِىاٌِ ّمخْزاّ ،باقِ٘ صبح ّالػع ِس ّاألّشاٌِ..
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رب مً زٓػاتِ ،غحسّزا،
ملتاعِ عه ٓطتعري احل ِ
ت ّالصْزا..
قدّٓؼ الػعس مجل العػل دليٌْ ّاآلٍات ّالسمسا ِ
بدّ أصابع قد ما عيدا الطنا ،ٛتا ميطِو العػكاٌِ عصفْزا..

جسد الصباح دفرت عجيب!!
مت ٙالػٔن ِ٘ تُكٔهُ عسض ّا ألطفالٔ اهلطلِ؟!
الػص ًُ ّاملطس مساٍكاٌ،
عل ٙمَكِ ُسبَ ُِ مً السِّٓح
تياوُ الهسّوِ ،باىتظاز
الػْٔو!!
باليػَهِ،
امسأْٗ ،نأىََّا الكصٔدِ ،تصدٍٕ َّ
خلفََا الداللُ املػاغبٓ ،طألُ عً طسبِ العافُٔ..
ٍل تطنعنيِ :أًَٓ الكصٔد ُٗ ٓا قافُِٔ؟!
اليطا ُُٓ ٛعا ِتبًَِ أشّادًََّ:
ملاذا ترتنٌِْ للصمأٌ العتٔلِ أٌ ُٓلّْخَ
أغصاىهه باحلسٓلِ..
أّاخسَ اللٔلِ ،تيط ٙجننْ٘ ضٍَْٛا ،يف اجلساحِ..
ُٓفٔلُ عتهٌ أشعسِّ ،الصباحِ!!
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ضفاف

صباح القصيده
ُٓػسِّدىٕ احلينيِ نعاصفُِ ،يف حازٗ األغصاٌِ..
غذاع ْ٘ ّاحدِ ،ال متْتِ :قامُ٘ األحصاٌِ..
يف بْٔتِ الكصاٜدِ عبلُ األىْثاتِ أعربُ
األحلاٌِ..
شٍسُٗ املفسداتِ غآ ْ٘ عالُِٔ
ناليطا ِٛاحلطاٌِ
ُٓعتّكيا أّ ىُعتِّكُُ احلياٌِ..
ال ُٓػتَ ٙبطسُ احملاضً ،يف اليطا،ِٛ
ألىًَ نٔاضْ٘ فْمَ البطسِ..
َّ
نالػٔنِ٘ احلطيا ،ِٛيف عػلٔ املطسِ..
قلتُ هلا ٍّٕ تطاف ِس يف دلسات أغْاقَا:
خرٖ مطساّ دمػكٔاّ
ّأحالو غناوِ..
البحسُ ٓطألُ عً أىْثاتِ
الهالوِ..
ري مً تساىٔه
الهج ُ
العْاصف
ال تياوِ..
احلبُّ نا ًٌ ٜناألعادٔب
ال ٓػٔذِ ،أّ ٓتكاعدِ..
أَُّٓا الػتا :ٛأعسىٕ ثٔابوِ،
نٔال ُٓنصِّمَ قنصاٌَ عػكٕ اخلسٓفِ..
الكللُ السدٖ ِٛفًٌّ ضدٔف!!
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البحر يُعلِّمُ الرّيح الغزل..
يف مطا ِٛالبحس تيصل اليطا ُٛالهاٜيات إىل
األغْام،
نػٔناتٍ طسّبُِ يف مْعدِ األغذازِ..
ُٓكلٓهُ احليني أظافسَ الْقتَ الهطْل بالسغباتِ..
ح يف نتابِ املساف ٞعً شدلٔ السدْعِ..
عاغلٌ ٓبح ُ
غيا ٌٛعتٔل ٓياو عل ٙخمدٗ العاصفُ..
العٌْٔ دّآًّ نالو ..نلُّ غنصٍٗ أغئ ُِ ّالعاشفٌُِْ

غيابْ..

غذسٗ األغْام!!..
أّ جئ ٌْٝبال شعسىَُ..
لػ٘ الصعسىُ ال تلٔلُ بالعػل..
هلذُ٘ الدلعيُ
أحًُّ ّأبَ ٙمً الصعسىُ..
امسأٗ ،مً دلع تؤلف عصساّ نامالّ..
ب ّاملسافٞ
الصُّعساٌ ُٓحسقٌْ املسان َ
ّالدّّآًِّ..
ني ّالطنيِ..
نأٌ البؤعَ بيا ٌٛمً احلصٌٔ املطه ِ
الػَامُِ
فسضُ عني احملبّنيِ..
ُٓسٍكين احلصٌُ الطانًُ ،يف العٔيني
ري مطهنيِ ،لٔظَ لدُٓ
نأد ٕ
تهالٔفُ الطّفسَ،
ُٓصادمُ احمليَُِ ّٓياوُ
نأّداعٔ الػذس..
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كتابات في
زمن الحرب

الفيضان..
للكاتب اإليراني :أبو ذر قاسميان

ت :أ.م .د .خيرية دماك قاسم

الفيضان ..
للكاتب اإليراني :أبو ذر قامسيان
ت :أ.م.د .خريية دماك قاسم*

*

حاؼ فاضؽ كجشقش يف ارخجلبةو فكؾجةا ار ةط ار ةطممم ص ةط ص ةطي حةاؼ كبةر
خرب ؽ قش ار ط جبضلع رغاخ األفطاز ارجقاسةسكػ يف ارعػةخطي اارااضغةلو فارعطالةو
فاررتحلو فارخطزكو فأطلاعاً حاعح ثكسض صغؿ هلشاخ رسؼٍ أخطيي صذالً حاؼ كتقش
يف صغجكاؾا ازغو أؽس سؾطظ (ااضفي ااضف) فكتؾتؿ اكقخ عاشٍم
حاؼ فاضؽ صػ ارعطت ارجقاسسكػ يف ارعػخطي كؤزن اشبسصو ارعػخطكو صغص
مخةؼ غةغقاخي حاعةح ثهةةاب عتقاةاخ إىل خسصجةؿ ةةة فحزضةةا طةاؼ صقعةس ثػةةطؼبؿ
حاؼ كسؽ يف سلبؿ مخػةضاٌو (رةطاظ) صةػ اسبؿةلـ أف أضاعةو أف مخػةو صذاةلةس صةػ
اررتكاج فك زة صػ أطسؽط ارقؾاكو اؿم
حاؼ كتقش أعؿ كتةقظ اةصرد حةس غةغوي فكغؿةغس رؿةؾطكػ أف دالدةو يف ا خضةو
ارعػخطكو فكػشػ رذالدو أؾؾط فثهاب إىل خسصجؿ غجو أؾؾط أخطي أكهاًم
حاؼ كتقش؛ رلؼ ؽغاذ صةػ صخةاؼ أفهةس أةكةسـي ف عةاصم فؾةطاام صؤصغةاؼ
فرةةلؼ رةةسن عضةةس أةةةقظ اةةؿي فنعةةا ضسةةس صػةةػ فد ككةةظبقعم إىل ارجةةسضكباخ فثغالةةص
ارعتقاةةاخي فكةةطزب؛ غةةظتاًمم أعةةا أةةةسظ سغةةسن ؽغةةاي إؼ ازبغسكةةو قةةعبو عزةةى األرةةطاض
فرلؼ عزلغا عبػم
كؿاع أؼ عاٌزجؿ اسفكو ثت ػ يف خلةاظٍ يف صغ تةو (شاد ﮔان) فؽةق ارعطاةم ارقطلةس
الغؾط ارصن ػبلس ارجظسز اارااضغلوي حاؼ طارباً ساصعلاً صػجاصاً يف ةػةط اهلغسغةو
ارخؾطااٌلةوم فحةاؼ اذااةو ا ةاصم عةػ ةقصةؿم حةاعقا كتكةسفعؿ حزضةا اعرتنةجؾط
صعهزوي فؽباطبقعؿ ازؾشو دتلزو ةاٌزني :صا ثعاش رغجغا ارااضغلو ؽعكزوم
يف اركةةباطاخ حةةاؼ كطثةةسن حبتلةةو ازبغةةقز طعاصةةؿ فع ةةاج ارةةصخ ه خاقةةجؿي
رخػ اصضكعو ارجقسؿ إىل اسبضاظ حاؼ ؼبضس السـ فعاً اراًي فصػ دط حاؼ كرتزز اني
* مترجمة مه العراق.
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غةةطكو ارؿةةاـ فتاصةةاخ ارخجلبةةو ارةةن ثاكةةزؾا عةةػ اعهةةؾا صػةةافو 022ظم حاعةةح
اسبضاصةةاخ ثتةةع عؾاكةةو ارػةةاطو ةةةطت سغةةقز ارػةةجقزعاخي حةةاؼ ك ةةقن ؽةةصا ار طكةةث
صطثني أف دالدو صطاخ عغس طزقش ارعؾ ه فأدغاً صقعس ثغافش ارغساًم
مل كخػ كجغافش طعاصؿ يف ار بةث اردكةلي حضةا مل كجزةد قةظغاًي فخةاؼ
كغجعةةط طجةةى كنخةةص ازبضلةةع طعةةاصؾطي دةةط حةةاؼ كنخةةص قةةلغلو صةةػ صػةةاعس ار ةةبذي
فكنخص طكجؿ فطكو صػ ثغلة يف شرد ارلقظم فكتقش؛ إؼ ؽصا ار عاظ ارطزنً د فاٌةسه
ثطدبةةى صغةةؿي دةةط كنخةةص ثطصػ ةاً صزلٍ ة ًا اارؿةةان فكةةصؽة خزةةا ارجزةةوي فكؿةةطت ارؿةةان
فكةسخػ ارػةشاٌطي مل كخةةػ صاؾقصةاً أكةةػ كةصؽة فؽبجاةةم حةس ؽةةصا ار عةاظ يف ؽةةصا
ازبػس اهلعكسي فال ؽق صب ػ قاطة حطف فد سػضؿ صرتؽسم
مل كخػ ؽبار ؿ أف ؼبازدؿ أطسي حاؼ رسكةؿ عتةس ععلةا كػةجدسصؿي ازبضلةع
كعطب أؼ حبقظثؿ سقاش ؼبجقن عزى أرا ٍؼ رةسه مخػةو عؿةط زةلتةوي فؽةم عبةاضه عةػ
(صخؼ) ألراؼٍ ثعقز رةعبس اسبزلط طافغ فأظ حزذقظ فمسة ه غةعلسي فكغجؾةم انرغلةو
رةغقاش ارعريبي حاؼ ازبغقز كعؿتقؼ عقاش ارعريبي فكغجعطفؼ طجى ؼبني زفضؽام
حاؼ أفش عضةس كتةقظ اةؿ اعةس أؼ كجةقاضي خزةا ارجزةو ؽةق ثؿةغلس سقارةؿي فخةاؼ
كػةةجضع أضاةةع صةةطاخ رجزةةد األرةةاعمي فحةةاؼ كتةةقش رغاػةةؿ؛ رتةةس اعتهةةح غةةاعو صةةػ
ارعػةةخطكوي فإؼ اغةةجاؾط أطةةسؽط؛ أعةةح أكه ة ًا كةةطز عزلةةؿ اةةنؼ ارعػةةخطكو د ثعةةس
عػخطكو زفؼ أؼ عبكم ارزظعاخ فارسةاٌثم
فإشا ثجبعجؿي حاؼ كعجزم ارغرب فكتقش" :أنع ؽةصـ األرةاعم دغةعاز صةػ كةنثم اىل
ؽغا جباعيبي فإشا حغح سغسكاًي غلجهاعا عضطذي فغجبتى ارصحطكاخ ضاغدو يف
عتزةةد زةلتةةو اسةلتةةوي فد كخةةػ رزقةةةح طلغؾةةا أؼ ؽبةةسعد صةةطه أخةةطي فػبعزةةد
ثجزجاح اىل اشبزا ررتي أؼ حس ؾمً ةس اعجؾى فصهىي ؽغا كةا أخةم د فسةقز رؿةمً
كجعزث ااألخص عزى طني رطهم
حةةاؼ كجظةةسز اذتةةو عارلةةو اةةارغاؼ طجةةى ربةةاش أعةةؿ احجؿةةا ططكت ةوً رزدزةةقزي
فحنؼ ارعصاؼ خط ضاحعاً رؿ فصغظؿ حس صا كطكس فةس ضسى اهلل أؼ ك لس عضطـ حةس
داعلو طجى إشا طػبح عضطـ رقسسثؿ كبجسأ صػ عؾس عقحم حاؼ ازبغقز ؼباعقؼ طسكذؿ
ؽصام
حةةاؼ ؽبةةةطض غةةاعجؿ سةةةسـ عسكةةةو (ارخػةةجد) صةةةػ سلبةةةؿي حاعةةح صةةةػ ثزةةةد
ارػةةةةاعاخ ارلخاعلخلةةةةو ارةةةةن د ذبجةةةةاض يف عضزةةةةؾا إىل ا اضكةةةةوي حةةةةاؼ ارتةةةةسصاً
ؼبهطفعؾا صةػ اشبزةلصي حةاؼ كتةطؼ صخةقذ ارػةاعو فكهةب ؾا رةسه أضاةع فعؿةطكػ
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غاعو دطتوي فحاؼ ؼبسج اؾا اؿغا فكطاةة عتاضاؾا حس سبعو ةاٌالً" :إشا حغح
دبلس ططكتو نب ؾاي إشا حغح قسكتؾاي اقغعد أؼ متػةد اعصةاظ فةجؾةا فث ططةؿ
أضناً"م
فعازه صا كتقظ اجتطكة ارػاعو صػ علغلؿ رسضسو حب ه سسًا ثغعسظ فلؾا ارػةافو
ارااقزوي فجؿقف ععطـ فثغؾضط ارسصقع صػ علغلؿم
ةةةة إشا أخةةصخ األصةةط عزةةى ضبضةةس ازبةةس ككةةب صبجؾش ةاً :اغةةخحع عغةةسصا ثغاةةس
رزظعو كغجؾم األصطي كػد السذ فكهةعؾا عزةى طافةو ارتةربي ارغازةو د ثػةض اةصرد
فإد حغح ادبحُ أؼ ارانم فاسبانط السني فاقغعم سزبؾضا صعاً فأؼ أعطنؾضا أصاظ
عاظطن أطلاًً فصقسقزكػم
حاؼ كتقش ازبغقز ارصكػ رلؼ رسكؾط ربالض يف صسه اشبسصو؛ أعؿ أؽبسي الغضةا
حاؼ ازبغقز صػ تزو ارؿؾازاخ كتقرقؼ إعؿ صجندط اارغعطكاخم
رخػ ازبغقز اعس صبةاضا ه اكةطاؼ فارػةعقزكو ثؿةاحزقا صعةؿ فدبةاؽزقـي طجةى أعةؿ
فتس ارؿدكني أف ارذالدو ارصكػ حاعقا كغكةجقؼ رخالصةؿي حضةا أؼ ارػةاعس اصجغةع
عػ إع اٌؿ قلغلو ار عاظ السـم
ثزد ارباضاه ارن فاظخ فلؾا ارػةعقزكو عزةى اكةطاؼ يف صزعةة "أظازن"ي كتقرةقؼ أؼ
فاضؽ ااةجؾص رزغاكةو فضةةل حةذ ًا طجةى ؾةاضب عةسز صةػ اربزةقف فأؽةس صؿةؾس عزةى
ثت لعؿ إضاةاًي فشؽبةح حةس انكاعةاخ ارغزعلةو ارةن أةػةضؾا اةنؼ ااجؾاسةؿ عةاسط عةػ
ضحبؿ رؿطط طقش ارؤؼ ازبافو أزضاض ارطكاحم
حغةةا سارػةةني زاخةةس ز ةةو غةةطكو ارعجةةاز عجةةااع ارػزػةةس ارخةةقضن "سقصقع ة "
فعغةةجاض صةةػ صهة شعغا صةةع حةةس ططحةةو كؤزكؾةةا ا ةةس ارػزػةةس فعكةةاث رةةؿي ثعةةاىل
قةةقخ فةةاضؽي فنةةاع قةةقثؿ فقةةقخ اعؾضةةاض ار ةةط فغةةج سزبةةو ازبغةةقز فثؿةةشلعؾطي
حاؼ فةاضؽ كجغتةس اؾةاضه اؾةصا اددبةاـ فشاذ فحنعةؿ أؾةدام عةسه كجظطحةقؼ يف
فةةح فاطةس ك غتزةقؼ األخبةاضي ف رةةق مل كغؾضةط فااةس ار ةط فةةقج ض فغةغا ردةا حغةا عغةةازض
ارس و خقف ًا صػ غتقط ارػتام
ةةةة د ثزضػةةقا ارجزاةةاظي زعةةقا اربةةات صاجقط ةاًي حغةةا عجةةاا ُع صةةػ اشبةةاضض فظبزةةؼ
ارتطفكةةاً فحةةاؼ اربتلةةو كجاطسةةقؼ عزةةى ارػزػةةسي عجةةسافع فلضةةا الغغةةا فعتاةةع فةةقج
أحجاب اعهغا رغجضخػ صػ صجااعو اهعو صؿاؽس صغؿم
حةةاؼ ار ةةط كزػةةع ض فغةةغا ف فسقؽغةةا حارػةةقطي فارقطةةس حةةاؼ كجػةةاةج صةةػ
أططاب ارس وي حضا رق أعؿ أخص كصفتي فأقبظح ققضه ارجزاعكقؼ ثؿقف فأخصخ
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ثتاةةعم فحغةةا عةةطي ارب ةةس "غقغةةاعق" فغةةج ارةةاً فارةةطك فاركةةقضه ارؿقؾةةوي فعغةةسصا
غتج اهلةقاٌم ثطحغةا "سقصقعة " فضحهةغا اةني ارةاً فارقطةس اادبةاـ ارعزةو ارغكةقاو
عزى صغكو غاطو ادسجضاع اركباطمم
يف صغ تةةةو "رةةةقضات" د كػةةةتج ار ةةةطي فنص اضؽةةةا ضالعلةةةوي ثغؾضةةةط صجسفتةةةو
حطؾاف رسه عؿةط زةةاٌث فثُػةتج صعؾةا عةسه ؽقاٌلةاخ صعسعلةو شاخ اشبضػةو أدب
ثقصاؼ فارن حغا ةس سككةغاؽا اؿةخس صاٌةس زاخةس عزةة اركةال ي الةس أؼ ار ةط
ؽةةصـ ارةةطه اغةةجضط اادعؾضةةاض رػةةاعوي رػةةاعجني فرغكةةا كةةقظي رتةةس ؽ ةةس طةةقاش كةةقظ
ازبضعو فمل عػج ع أؼ عسخس إىل ارس وي فقةاغا ذبح ار ط فاحجالغا اارؿاؽسهم
حاعةةح ارةةطك ثؾةةةُي فأخةةص ار ةةط كغؾضةةط اؿةةخس أفتةةمي فكػةةتج اعؿةةقاٌلو
خانعاً سبطحو ارطك ي حاعةح ارغلةقظ ثكةغعُ أؾةخادً رطكبةو يف ارػةضاًي اةسًًا صةػ
ادعػاؼ اطأغةني فقةق ًد إىل طلقاعةاخ عشلبةو اشبزتةو ارةن ثعةقز رةا ةبةس ارجةاضكذي دةط
عؿبح الغؾط ططت فثؿااخقا ففغج ؽصـ اراقنى فازبزبو فشنهً كنخص طلقاؼ سسكس
صخاعؾام ففاضؽ صا كعاش كجظسز عةػ ار ةط فكخةطض حالصةؿي فحنعةؿ مل كاؾةط أعغةا
عؿاؽس انظ أعلغغاي فأؼ ار ط اطجشععا مجلعاًي مل عخةػ ععزةطي فؾةس حةاؼ ؽبةاش أؼ
ار ط مل كؾ س اعس أظ أعؿ كصكع أخباضاً غلٍو عػ ار طي كبسف حنعؿ عارث صغص غةاعوم
حاؼ ارؿبات كتقرقؼ :اععةطي ؽغلٍة ًا رةؿي رتةس اضثةسي صع اة ًا ص طكةاًي مل كبززةؿ ار ةط
إطالة ةاً" رتةةس خةةطت ار ةةط حةةس ارسؾةةطي فمل كبتةةى صغؾةةا ؾةةلٍ ًا غةةقي ز ةةو ارتلةةازه
فارغت ةةو ار بلةةوي ألعؾضةةا مل ثخقعةةا صبةةطز زؾةةط عازكةةوي اةةس حاعجةةا رةةطبي رةةطب
طتلتلو اغلح صػ اربزقذ فانمسغح فطجى مت طزلؾضا اارخزؼي رخػ غتاؾضا حاعا
صػ ارجقثلاًي فأدغاً ؽ قش ار ط حاؼ كؿث ططكتةاً صةػ اراجظةو ارػةتالو ارقسةقزه يف
أرةةقاح ارجقثلةةاً إىل زاخةةس ارغطفةةوي الةةس أؼ اتلةةو ارسؾةةط قةةغعؾا ازبغةةقز انعاػةةؾط صةةػ
اشبؿةةة فارةةالط فاألطشةةاض فاركةةااٌ ارعسعلةةو فحةةس األؾةةلاً األخةةطي ارةةن حةةاعقا
ؼبكزقؼ عزلؾاي فحاؼ األصط كطثبج اصفج فصؾاضه حس فاطس صةغؾط .اظبةطب ارةالط
صع اراً فغت ح األطشةاض فاغبزعةح اركةااٌ ارعسعلةو صةػ أصاحغؾةا فاعةس أؼ طةاضخ
عسه أصجاض ط ح عزةى األض،ي رجظةس اةطذ ارلةاـ صخةاؼ حةس ؾةمً .غةطكو ارعةساخ
ارةةن حاعةةح ثتبةةع فغةةج طاةةطهي حاعةةح ةةةس رطةةةح إىل صغجكةةاؾا يف ارةةاًي فطاةةح
اسبتاٌة ارؿدكلو فحطاغاخ ارجسضكة ارعػخطني فصعاضكا ارخاثلقؾا اركسٌو
فارعزباخ فعزة ارػشاٌط عزى غ اراًي فأخص عط ،ارغؾط ار لين ارجؿخس ارصن
كط اارتطت صػ ارعػخط كعزازي فؾلٍاً فؿلٍاً رضط عكا ارػاطوم
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مل كخةةػ ؽةةصا صعػةةخطاًي اةةس صتةةطاً رعضزلةةاخ "اراةةقض  "368فحةةاؼ ةةةس حزةةا
اؾضو صػ ةبس رقاً "ؾقؾرت"ي فحس ؾؾط حاعقا كتقرقؼ انؼ ظبضةع أرطانةغا فعطسةع
اىل ارزقاًي فيف قباح ارلقظ ارذاعم حاعقا كخصاقؼ اشبربم
حاؼ فاضؽ كتقش :د ثغدةسعقاي فضغةص مخةؼ غةغقاخ كتقرةقؼ ارخةالظ عاػةؿي
قظل كاكزغا عػ اسبةسفز عؿةطه إىل ادةين عؿةطمممي فرخةػ أؽةس اسبةسفز كعجضةسفؼ
عزلغا فكذتقؼ اغام
حاعةةح اركةةظطاً ةاطزةةو ففلؾةةا رةةطفجني فتةةج فعؿةةطه إىل ادةةغن عؿةةطه ز ةةو
فعةةسزاً صةةػ صت ةةقضاخ ارةةصخ ه فغةةزد ؾةةاٌد طقرةةؿ عكةةا صةةرتي ةةةطت ارغؾةةط ار ةةلين
اراحل ارصن حاعح فاٌسثؿ ارقطلسه ثخضةػ يف أعةؿ عغةسصا كاةطر قةؾطكص اسبضةاظ صةػ
ارلاـي فثُةطرط عزةى ادغةجظضاظي حةاؼ ؽغةاذ صخةاؼ يف ارغؾةط كغظةسض صجػةاة ًا صةػ
قدطه حب ه رلخدقؼ ؾالدً ا قش صرت فعل كخقؼ صاًـُ قافلاً اعض ارؿمًم
ردا ذب ط ارػاثط ارخقؼ صةػ األطشةاض ارطقةقفو راكةاٌس ارػةطكوي عةاز فةاضؽ
إىل ضؾسـ فثقةا عػ ارخالظم أزضحغا إعؿ إشا مل عاعس ؾلٍاًي فاطم ظباطغا ثخاز
ثخةةقؼ صعسفصةةوي حاعةةح فكةةاٌس ارػةةطكو ثؿةةطب عزةةى صػةةجقزع ارعةةساخي رخغؾةةا
حاعةةح يف طاةةطه أحذةةط عضت ةاً صةةػ األةػةةاظ األخةةطيم حةةاؼ ؽغةةاذ صػةةجقزع ار عةةاظ
فارصخ هم حاعح اغازج ارخالؾغخقب فارسافع علاض 626ف 621صزةط فتةج صقسةقزه
ذبح صعز هو يف فغاً ارتلازه اشبزامم
اعةس صغجكةا ارغؾةاض ؽةسأ ازبةق فذبػةغح أطةقاش ار تةؼي ثقةةا ؽ ةقش ار ةط
صذزضا ؽ س اؿخس صااسَي الس أؼ ارػظة د ظارح يف صخاعؾام
خزةةع فةةاضؽ صع اةةؿ ار ةةطن فعةةعش صةةع اعةةض ارؿةةباؼ ارةةصكػ حةةاعقا ػبلةةسفؼ
ارػباطو إىل اراً فر ػةقا فعضزةقا عزةى فةج ةاةس صػةجقزع ارةصخ ه فاخطسةقا اغةازج
ارخالؾةةغخقب عتةالً صةةػ كةةس إىل أخةةطيي ثقسةةؿ عةةسز صةةػ ازبغةةقز عبةةق ارػةةجقزعاخ
فاخطسقا ارعزباخي فاعلساً عػ أععاض ارتاٌس شؽة اعهؾط إىل ار طب اآلخةط فاعتةصفا
طتاٌبؾط فأحلاغؾط ارؿدكلوي حاعقا ؼبضزقؼ اسبتاٌة انفقاؽؾط فصةػ دةط حةاعقا
ؽبطسةةةقؼ صذةةةس ار لةةةقض كحزةةةو ادمسةةةاذ ارةةةن اعجادةةةح أحلاغةةةؾا ارقسةةةقزه أغةةةاس
أعغاةؾاي فحاؼ ادغني صغؾضا ةس حقعا ؾخالً كؿبؿ ؾخس مسخةو ارةطان ارالغةعو
فأصػخا ا طيف عةاظش عػةخطن صكةغقع صةػ ارؿةضعي فنةعقا فلةؿ صةا فقةزح إرلةؿ
أكةةازكؾطي فؾةةطعقا كػةةبظقؼ نةةاضاني ارةةاً انةةةساصؾط اادبةةاـ ارلااػةةو .أفرٍةةد ارةةصكػ
شؽبقا صةع فةاضؽ عةازفا غةطكعاًي حةاعقا كتقرةقؼ؛ حةاؼ كػةب فكاةج األاةقات حنعةؿ
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رةةلؼ ذبةةح ارةةاًي فتزغةةا" :طػةةغاً إعةةؿ ااةةػ اربظةةط"م فةةةا فةةاضؽ اؿةةعطـ ازبةةاب فغةةج
ارؿبات فةاش :فةاح ذبح ارؿضؼ طجى سا ؾعطن. -فأكػ حاعح ارؿضؼ

ثبػط فةاش :أعين أصةاظطخطي فؿةعطن صبعةس فد كبجةس اارةاً .حةاؼ ارعتلةس يف
إساظه فاراقض حاؼ ذبح أصطه عاٌبؿي حاؼ ارطاٌس ارعزم اربعس صػ ارتقي ازبقكةو يف
ؾ ة اظ كعةةاعم كدظ ارخزةةىي فحةةاؼ صعطفف ةاً عغةةؿ أعةةؿ ؼبةةة ظفسجةةؿي فهلةةصا مل كخةةػ
كطفةؿ ارخاؼ حذ اًي حاعح ظفسجؿ حطزكو صػ أؽس "حطزكاؼ سؾطظ"ي حاعح صةػ
األحطاز ادكعزكني ارطذبزني يف ظصاؼ ارؿاـ عباؽ  .حاؼ غمً اسبةغ فحزضةا أثةى
زفض صغافاجؿي حاؼ ذبدس ارطظاكا فثؾبج اربالكا صػ حس طةست فقةقتي طلغضةا اؾةجس
ؽ ةةقش ار ةةطي اضثةةسي اسرجةةؿ ارعػةةخطكو فضحةةض اادبةةاـ ارؿةةباتي فضاح كقاغةةلؾط
فؽباةةا عةةغؾط فمل كةةسع أطةةساً صةةغؾط كبجعةةسي الةةس أؼ أحذةةط ارؿةةبات حةةاعقا رةةاٌبنيي
فعغسصا ؽسأ ازبقي ظؾطفا فاطسًا ثزق اآلخط صػ حةس األعبةاً فاألصةاحػي فتةس فسةس
حس فاطس صغؾط صعزوً أف صزش ًن فاطجضى اةؿ .اعجزةى ارطاٌةس ارغكةو فاعجعضغةا يف قةا
فاطسي رتس حةاؼ ارةاً كغضطعةا طجةى ضحبغةا فساؽةسعا رغبتةى يف قةا فاطةس فاةاةني
عزى أةساصغاي مل كخػ اراً ااضز ًا حذ اً ألؼ اراكس حاؼ خطكااًم فخطكةا "رةقضات"
د ؽبجزا ؾلٍاً عػ قلاؾاي حاعح األض ،صا ثعاش زافٍو عزى عبق كخػ فلؿ ذبضس
اةةطفزه ارةةاًم ربلزةةقا زفضه اربتةةاً عزةةى ةلةةس اسبلةةاه يف ظةةس ظةةطفب قةةعبوي إؼ ؽةةصـ
ارةةسفضاخ فسةةسخ رذةةس ؽةةصـ ارلةةقظي كةةجعني عزةةلخط أؼ ثجةةنةزضقا غةةطكعاً صةةع ارعةةطفبي
طبتةةةقا حةةةس صةةةا عزضغةةةاحطي أمل ععزضخةةةط حلةةةا دبةةةسفا ارةةةاً فار عةةةاظ يف ةزةةةة
اركظطاًي فاارغػبو رزغقظ فزلسخس أقظات ارطثةة إىل زاخةس صتةط ارتلةازهي فرلةصؽة
اجملغةةةسفؼ إىل ارغت ةةةو ار بلةةةوي فإشا مل كخةةةػ ؽغةةةاذ صجػةةةع عةةةاصقا فاةاةةةني عزةةةى
أةساصخطي ؽغاذ خلضو سافو خصفؽا فاعكبقؽا فقج ارغكةوي اةهةقا رلزةجخط فلؾةا
طجةى اركةباحم اغةطعقا ةبةس أؼ ؼبةس ارعةالظ .دةط أضزب؛ صةػ ارتةطض أؼ ككةزغا ارةسعط
ارزقسػةن صةػ ارزةةقاًي رتةس فقةزح أخباضعةةا إىل فةقض اهلغسغةو ارخةةاٌػ اةارتطت صغةةاي
فاعس أؼ أع ى أصط "ادعكطاب" ثاطةغام
حاعح خعاعاخ ارلاـ فاضرو عجلشو ثػطت اراًي فمل كبتى غقي اشبةعاؼ ارقسةقز
فقج غ ارغت و ار بلو فحاؼ ةس ارجظط ااألعضسه ارتااعو ذبح أرقاح ارجقثلاًي ةاظ
صبغةس ارغت ةو ار بلةو قةاٌة اةسً فعةاًكػ كجػةعاؼ رعؿةطكػ رةرت فتزةؿ إىل ارطاٌةسي
فادغاؼ كخطاؼ ألقظات ارطثةي فةاش أؼ ارطاٌس طزة صغؿ عسظ إع اً اراً ألطةس ؽةصـ
ارزلزو .اخطض فاضؽ أةطام ارجعتلط صػ سعبو ارقاز ارغصاٌلو فأرتاؽا يف اطحةوه حةاؼ
صاًؽا كبسف أقاى صػ صاً اتلو ارربذي دط ةاظ ارؿبات اغػس ار غاسط ارن اخطسقؽا
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صػ ذبح ار ني فار ضمي فصػ حاؼ حبقظثؿ عزبو صعزباخ أظؾطؽاي فأفطرقؽا زاخةس
ار غاسط فةاصقا اجػدلغؾا فاطسه ثزق األخطي عزى راظ ارغت و ار بلو ارػاطنم
رخػ قاٌة مل كغكع رألصطي فةاش إعؿ صنصقض فد كخغؿ شردم حةاؼ كتةقش أؼ
صسه خسصجؿ ةاضاح عزى ادعجؾاً فد أضرةُ أؼ ثهاب عتقااخ إىل صةسه خةسصنم شؽةة
فاضؽ فؽضؼ ؾلٍ ًا يف أشعؿ دط عازي رتس حاعقا كاؾضقؼ حالظ اعهؾطي قاٌة ؽةصا
صذةةس فةةاضؽ كجظةةسز اخةةالظ عشلةةة رطكةةة فةةةس ةهةةى عكةةا عضةةطـ يف اهلزقغةةاخ
فاألفؽاظي حاؼ صػ ارتةطض أؼ كع ةقا رخةس ؾةدل عكةا رةرت صةػ صةاً ارؿةطتم اآلؼ
كتسظُ عزى اجملاظفوي ارؿباؼ ؼبضقعؿ أكهاًي إشا دطغ أقظات ارطثة ؾةلٍاًي حةاعقا
كتقرقؼ إعغا عػشس شحطيي أف كزتقؼ األصط عزى فاضؽ طجى د كجعط ،رزضظاغبوم
حةةس فاطةةس صةةغؾط أطهةةط صةةا حبقظثةةؿي أطةةسؽط سزةةة ع اة ةاً عػةةخطكاً سسكةةساً
حطكةةم ارزةةقؼي حةةاؼ ؼببةةؿ قةةاٌةي فكخةةط سزةةة عكةةا طعةةاظ رلزجةةؿ فتةةس حةةاؼ
حذ اًي فكخط أطهط ةطاو صاً سزسكوي ةالزه صااثل صكةغقعو صةػ ضقاقةو فاضرةوي
فسزة أؾدام اهعو كدب ثقصاؼ م
ضةسعا أضاعني ؾدكاً زاخس خلضو فاطسه صخسغني فقج اعهغاي حاؼ ارهبات
كغ ى ارخاؼ اطصجؿ فحنمنا صزٍح أفقاؽغا اارلاـ حةاؼ اربدةاض ؽبةطض صةػ أعااغةغاي
فمل كخةةػ اإصخاعغةةا ارجةةغاؼ انضؼبلةةوي حةةاؼ ؽبلةةس ارلغةةا أؼ صةةاً ارغؾةةط ةةةس اضثاةةع
صغػقاؿ فدبافظ ض فغغام فةس أقةبظغا صجضةاكزني صخسغةني فةقج اعهةغا حاألمسةاذ
ارلجو ار افلو فقج غ اراًم
فعغةةسصا اعرةةح ارؿةةضؼ يف اركةةباحي عضزغةةا صبضقعةةاخ عزةةى ثعةةسكس فإقةةالح
خعاعةةاخ ارةةاًي فأععرغةةا فةةاضؽ زاخةةس حةةس خةةعاؼ رلدةةطض ار ةةني فاألفغةةار صغةةؿي دةةط
ثقسؾغا عبق ارسؾط فأخطسغا أصجعجغا صغؾاي فصػ دط فةاغا ذبح ارؿةضؼ .عغةس ارعؾةط
ساً نااج صػ ارهباط األصطاً ارتازه حاؼ ةس طزةث ؾةعط ضأغةؿ حةازبغقزي حةاؼ
كؿةةاع أعةةؿ حزضةةا أضاز أؼ كعاةةةة عاػةةؿ حةةاؼ ؼبزةةث ؾةةعط ضأغةةؿ عزةةى اركةةاطي حةةاؼ
كتقش أعؿ حاؼ يف صؾضو فإد رخاؼ فقس اقةح صبخطي ساً كػجتس ؾاطغو صػ ططاظ
اغع 166صزلٍو اارعزبةاخ فحقصبقثةاخ ارااحؾةو فاشبلةاظي فسةاً صعةؿ صعافعةؿ نطكةاً
اشبػةةاٌط فاألنةةطاضم فةاغةةا اتةةطت صةةا ثبتةةى صةةػ ارسؾةةطي اتاصةةاخ سافةةو فصجشعةةسه
فاػةةاط عػةةخطكو رةة صجشاعػةةوي علقعغةةا صاجقطةةو حعلةةقؼ ارهةةاازع فض فغةةغا
حاعح صغجكبو رألعزى اقنع ارجنؽة أطسعا مل كطثس ا كؿ عػخطكو فكخةط مل كطثةس
غرته عػخطكو فأطسؽط مل كطثس غطفادً عػخطكاً.
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فطلذضا ذبطذ ارهااج ارتاٌسي حاؼ ارػؤفش عةػ شرةد ارتػةط كجنؽةة فكع ةم
أفاصطـ فخغا عػجعسي حاؼ ارهااج ارتاٌس ؽب ةق خ ةقاخ فاغةعوي حةاؼ رةؿ ةاصةو
فاضعةةو ثبزة صرتكةةػ ادةةغنيي فحزضةةا فنةةع اػة اضـ عزةةى األض،ي حاعةةح األض ،ثؾجةةع
فثج اكط ة طاخ ار ني يف األضساًم
أةةةسظ ازبغةةقز عزةةى ثػةةشلس حةةس األؾةةلاً ارةةن ثػةةزضقؽا غةةااتاً ففتةةسفؽا يف ةاٌضةةو
ارعةةافؼي اةةسًاً صةةػ غةةلاضه ادغةةعاب ارػةةلاضاخ ارؾؿةةضو عجلشةةو ثعطنةةؾا سبةةقازز فظساسؾةةا
ا ط فاعجؾاًاً انرطا ،ارػطاكا ارعضقصلوي غشزقؽا مجلعؾا حدػاٌط عادبو عػ ارػلسم
حاؼ ازبق راٌضاً سعكٍاًي ؼ فة عو غظات ثغجتس فضشاش ص ط ؽاطسي حاؼ
عكاغا كتبع ذبح ارؿضؼ فارغكا اآلخط يف ارعسي سةاً فةاضؽ فطلةساً فحةاؼ عزةى
ىد
أطس حجالؿ ؼ فعزى ارخجةا اآلخةط حةاؼ ؽغةاذ ص ةطي حةاؼ كػة خب ة ً
كػضعؾا أطسي اخطض سقارؿ فغاض خزا ارهااج ارتاٌس فصطافتلؿي فضاح ككةقض فلزضةاً
خزػوً زفؼ أؼ كؿعطفام
فشنه اععرتح ة عو ثقثلاً صػ أعزى غتا أطس ارسؾط عزى ضأغؿ فغتج سقارةؿ
صةةػ كةةسـي فاعغةةطظ ؽةةق يف األض ،اؿةةخس عةةاصقزني فكبةةسف أؼ أطةةسؽط اغةةجزتى فغةةج
ار ني طاصالً سقارؿ يف كسـ فضاح كػشس فلزضاً راةاضؽي اغةجساض ارهةااج ارتاٌةس طةني
مساع اركقخ فثق سؿ عبق ازبةقاش فثزتاةؿ الةسـي فنةغج عزةى ظض اسباةغ دةط عزةى ظض
ارجؿغلس :ؾاؾجؿ صخػقضهي ارط كو ر فانظو د كخػ ض كو ؾمًي صػ سزة ؽصا
ازبةةقاش رعزةةؿ ؽةةصا ازبغةةسن اهلةةطظ أخةةربفـ أعةةؿ ص ةةطفزي د ثبتةةقـ طجةةى كةةقظ فاطةةسي
غنحجة اغاػم ضغارو إىل إزاضه ارجشغلس فاشبسصو ارعػخطكوم
حاؼ ازب عً ارعزقن صػ سػط فاضؽ كةطظح ذبةح رةقح ارجقثلةاًي فةةس مجةع ضسزةؿ
حارهاسع فأخص كطفؼي ذبطذ رػافو صرت فصرتكػ فغتج زاخس اطحو كبز عضتؾةا
صرتاً فاطساًي فاصجألخ ارربحو اارسصاًم أضاز ارؿبات أؼ كؾبقا رغشسثؿ الس أؼ ارهااج
ارتاٌس عؾطؽط ةاٌالً :غلدطض رقطسـي ؽصا اػبعو أضفاحم
حاؼ عكا ارربحو صؿضػاً فارغكا اآلخةط كغؾضةط عزلةؿ ار ةطي فارةسصاً ار افلةو
فةةقج غ ة ارةةاًي حاعةةح ثطغةةط أؾةةخا ًد عشلبةةو رطكبةةو صةةػ ارغةةلط فارةةطك ي اةةسًًا صةةػ
ادعػاؼ اطأغني فققدً إىل طلقاعاخ عشلبو اشبزتو ارن ثعقز رةا ةبةس ارجةاضكذي دةط عؿةبح
الغؾط ططت فثؿااخقا ففغج ؽصـ اراقنى فازبزبو فشنهً كنخص طلةقاؼ سسكةس صخاعؾةام
اغغس فاضؽ كسـ يف ارربحو فاخطض ضأغؿي حاؼ ار ني فاألفغار فاربالغجلد كغ ةم كةسـ
طبال ةاً أقةةااعؾاي ف فسؾةةؿ حةةاؼ ص ةستصى د كخةةػ ثةةبني صالضبةةؿي حاعةةح ثعؾةةط فجظةةو
ثؿبؿ اراطي كبسف حنعؿ حاؼ ػباؽس رلجظطذ فكتقش ؾلٍاًم
ارغؾاكو
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ىيععُي لا ععلْي
واس ع ُي ععٌياتىاععل،ياضي ع هيوفععًاُي ععٌيحمكععةياالرا ع يو
حم صييليت غبي ع ياافوعىايااىابل عُيااةل عُيعيً ع اىليعيف يزةع يًأل ع ييلجأعُييف عٌي
حمًهععليااععويضيوتقععلْيزفلسي ع يااك ع لسَيسيابًععلَهيوسععيي ًععلمايتلععى يحمًهععلييا ع يل،ي
يش ُيافللٓجيصرًرُييىحماُ...ي ي
سموبياملشىاميتةىلهيوًي يااو حيحمًهليميل يوياص ييى ويوحمًضياللالزِيي ايعلي
اا شلايحتتيظاللياا لْيووسييوموسيية اشُي و ينلعتُهييفتفتُهيتش سيع ِي
عا ع يص ع ازل،هيوف ع اتيصععًؼيتاععلمبهيوعش ع ييععلي ععميز ع مييوععًضي ًفهتععليسععر ي
االن للاييضيااىا َيوااو اايواا ...ي ي
ع ِيحمع يااع يتع وٍيا ليعل،يحم سعلويوحم وسعيًُهيوم عل يععيمٍيل ع ي ليعُي
هُي مهيو لمكياافالْين ضيز ًهتليوت كياا فلويجلتىحيعالزلهتليحملمتع ياا شع ي
ريايزىَييفلحمسيابكلتهيوياةعياا للمهيحمًصىليااولمايااش لعياااىٍياملاع اتي عمي
هييوجم اىليغرييمع ي ييص يااافلي ً ي هيويىص ي
لللٓبياحمللم مييا يلىليغريي
ااوًص ي فًل يز هيز ياايٍيي سسيسيًافلْيي لُياليًُيااىاًسهيزىيُياا أاهي
ش ي َياا يىيُيحمًلربّيعفرتَياا كٌهيو ىيي ُّيل َياليت اٌيواليتيمهيوز يمتث عتي
ا يصىمَيا ً ل يع ُي أمج ياا هلْهيوًموعياالولصً هيوًمزِيابقىم:ي ي
وااعع ع ي لعع ع ،يواا يععععلحينىا عع ع ييعع ع ي ي ي
ي
ي
و عععععععععًضيامفععععععع ع يتاةععععععع ع ييعععععععععضيسيعععععععععٌي ي
ي
حمععععععععىسس،يتا ًعععععععع يااكععععععععًى يضنهععععععععلي ي ي
ي
ي
مل عععععععععععتيل عععععععععععلماياػععععععععع ع كياملل كععععععععع ع ي ي
ي
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حمأٍيتيل يازلر ي ال َيااولِيااوعلمايععفرتَيسيوزعتيتفلشع يحمًع ياا يعلحيسي
ل ع يي ععلوهيوااكععًى يتاة ع ييععضيسي ع هيوز ع ي ل ع يمل ععلوينصععلملهيو ي ع يا ع لي
ل لكليُيامل شىزُياملش زُيااىفلَْهيااكلا َهيااولتفُ.ي ي
ىيمجعىحيوعىيااكعتىهيمجعىحيااوعلمايااعيٍييػ حمع ييعضيسعفليمجعىحياحمل ى عُهي
ولربيلْي مشىخهعلهيوعفوعىاويز ً لهعلهيوا يعُييا سعل،يتالاًع يعشعريتهلهيوسع ةلوي
ا يابًلَيع ًهل.ي ي
ىيعيلياكيعيمجىحيوىياا ربيلْهيواحمللللَياقىْيعش ييكتىيسيااى ع اوي
ويلا يسيابشلهيويػوويًا ا يص ل ُيخلاصُييضيًا ياا ل يا تاع اهيواضىعِهي
واضمج يواضموع..ي ي
مجىحيوىيابيل يشٌْييضيً ييليو ييضيً ي ياياا يو عيايااشعٌْهي
ىيمجىحيوىيااىاضياايٍيتلتث يحمً يل ياا لسا،هييعياخللا يواملد ىاهيواب ًبي
واحمل ىبهيواجلتلليوااكتىيواا ربيلْيمجىحيوىيواضيالييهلسوهيواضيحمً ييىسًالي
اا شععععلايوزصععع ياض ةععععللياضشععع ي لضسععععلارييسيزىتهععععليومجلاًلهععععليوتىات ععععليسي
االنك لتيواالآا يواالالرلت.ي ي
مجىح...يوًٍيمجىح...يوىيااىاضيواب ً ُيواا شع يواجلتعللهيوعةعلْيااو سعلوي
لجتلهياا فلْيوتا ي ييليًغ ِيوًعظ يوًىِ...ي ي
حمًليواضياجلتىحيوااةتىحيوااقىْيواافعىميواااصع يوااعرتاايواجلتعلل...يسعالتي
ًنتيالِيية عياا هيوخ ىسيااويضهيوامتالْياجمل  .ي
ي
يي ي
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حوار ..
مع الشاعر
محمد رجب رجب
شذى طه

حوار مع الشاعر
محمد رجب رجب
شذى طه
يف عامل مضطربٍ مضططر  ٍ،عطامل ،ي ادطان اطمن

مطة ط ٍ

حتى اسقط يف وهطة ٍ ا ثطا رءطري هطه عطة مومسطن و ةر هطن
تقارب مطا امتطاب و ط نمل رءطاني وريروحطت مطة تطثر وتطثرر يف

خضططج ةيهططن ري

اؤهّططل يتسططاكي

ط ن روقهقططن وريهططاا روهططا ورءط

رألقططرب ص اططهاجن

ططدى مترططةن ن رلططا ططا ري ططاعر
ا ططا

مططا

طرتططه

عمنططا ضو عططة رضططنا شططام ن مس ط ته

ريذرتهن وركرمل رءختز ن ذيك ا يقاك ا يف هذمل رءقار طن مط

ري اعر حممة ر ل ر ل عض جم س رحتان ريدتاب ريرربن

وو اوووو
أَ و ووٖ ال يلووّع العسموووْ،
الشاعر حممد رجب رجب:
ضارط اعراً َقاصَ ،كو اوو بّوب
■ موجز هويتك األدبية والعلمية؟
أَ قوووواوا رَاٙووووْي أَ اُوووووّقْي ،أَ اووووو
■ ■ عطوُ لسووحت ا ووات ال ووا
س اتوووروْ .الشوووعر َا ت عااوووٕ،
وووورم
العور و ااجتو ح وقوُ و عمّود ور ٕ
َال هُى ،اُايب َمماروات َاوا رّهًموا
ا قاعد و مختٕ أعمال عرِٕ اطبُعٕ،
ػف القرا٘ٔ َالرتاكو الجقوام املعورم
َأخرٗ اتُتات.
الداع .
■ هلللن ملللض أعلللم ت او لل أوا لل بلل
■ مللم ا ا كتللك هوايللة الشللعرل ومللم او
هوايتك الشعرية و ملك السمب يف الشرطة؟
قصي ة دونتهم؟
■ ■ لووووّحت رالطوووورَرٔ أى ُا وو و
■ ■ ي و ا التوويفال م ووقٌ ا َل،
املُيبٕ أَ هوا ر اوا الُفّ وٕ أَ اةر وٕ
نع و الشووعر نووب أنووْ فووع يُاِووٕ َا ووٖ
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ُل إىل ور ٕ َرطُعَ اإلرداع .الشعر أخ
َعطا٘ كآلٕ ال ّدُِ ،س قط ث روع،
الشوووعر كموووا م رووواقْ ال هوووُى ر وووٕ
لشووووواعر َأواووووووّحت ا طوووووُرٔ لوووووػْ
لهدا٘ات َإ ارات اةّأ لُغًا نلواً
إروووداعّاً موووع ثقا وووٕ الشووواعر َر ِ وووٌ
البانُراإّ لّ ُى تّح غااض ِتوعٖ
أى نوووود وووووبّهً إلووووْ َيوو و ا الػمووووُو
َ تحاً ملرااٌّ.
رالهتوووبٕ لوووْ يُاِوووٕ الشوووعر ان مووواٌ٘
ْ ِقووو خ رووووْ إىل خطووو عووووُا
كووووُن ي
او و ػحٔ ا شوووعبٕ أكوووو وووسًا لوووُ
الشووووووعر َ اقا ووووووٌ امل وووووودتٔ َنُا وووو و ٍ
املشرعٕ عسٖ ودِ ي ا العا املرتااوْ.
َقد ِ ُى الشعر ا ورع عبُراً َا ررع
م ر ي ٍ ا رُا التدميّٕ َاك هاٍ
لايّسًا.
َم جُا الشو الجوانْ ،أركور
دِداً أَل اقطُعٕ او ظت رًا ،إمنا
أجزم أنًا ّػت او عبوا٘ٔ الػوزل وّوح
اووووا أيفال م اإلعداتِووووٕ دنوووو ا َرداِووووٕ
الشوووبا َ ووو ح القسوووبَ ،أَرت ا رّوووات
ال الّووووووٕ ممووووووا اع قوووووودٍ أنًووووووا ا َىل م
ادٍَنا ْ الشعرِٕ البد:ّٕٙ
اوووووا روووووف عقسوووووْ َال ووووويفاتْ
ضٍووووووّعت أاوووووورٓ َاملووووووراتْ
العقوووووووووووووع تعوووووووووووووُنْ إىل
ووووُل ا نوووووأَ اووووا الوووووُتاتْ
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َالقسوووووووووووب ِػوووووووووووُِ  :أ
ِه ووووووووا اةُوووووووبٍ ا ٚووووووووات
َأنووووووووووووا وووووووووو و ا اَوووووووووو ورًِٔ
َلوو و ا أخوووورٗ م انقّوووواتْ
اوووووا روووووف عقسوووووْ َال ووووويفات
ضووووووّعت أاوووووورٓ َاملووووووراتْ
■ مللم ايللك يف ا شلله الشللعر ،ال للم ل
وهللن مللض م وللما واهل اا أرأايهللم يف للم
الشعر الوطين؟

■ ■ املشوووًد الشوووعرٓ اروووو وقب وووٌ
الزاهّووووٕ ،انع وووواعٌ ووووا َ عووووبحٌ عووووو
وّجّا ًووووا س ووووع اروسووووٕ اووووو اراوووووع
ال طُر اإلنتانْ اا ُِاكبًا اوو الوزخ
الشووعرٓ ِهبوو ٛعهًوواِ ،سووبحت لبُوووًا ،م
علوووووورنا علوووووور الق ووووووزات ا ن قالّووووووٕ
امل هوقووٕ َاوو طراتا ًا حمسّواً َعاملّواً،
اوووا ِيفيوووب نع اووووا ًا عسوووٖ و و ا ّٕ
الشاعر َادرجات أواوّتٌ َعُا وٌ،
ًووووُ ارووووو رّ ٚووووٌ َوطووووار ٌ م الزاوووواى
َامل اى ا أثر مبا ّطٌ َاا ِطالٌ او
فرَخ عّشا َ بد تُ وّاووات اوا أنو
كمٍ ًا ياٙهً او الد الشعرٓ املُاكب
رهاّٙوو ًٕ َد وووا ر ٗ ،ا وووأثرًا َاووويفثراً .اوووا
ت َاوودارع ألقووت رظه ووا
خس و اهايووا ُ
عسٖ املشًد الشعرٓ امل درٍج ك اِوٕ اوو
الش حات إىل الباووقات ،كوعي مبقودار
او عداتٍ َجًدٍ َجُتٔ او خدااٌ السػوٕ
َاطووااّهًاَ ،أِط واً اووا ووُ الشوواعر

ووا مع الشم ر حمم جب جب

او ر ٗ َد ا حمسّٕ ،اوا أمو التواوٕ
الشوووعرِٕ َأ توووح أاوووام امل سقوووْ خّوووارات
البيووح َا ن قاّٙووٕ ،ل هووٌ أِط واً جعووع
البووا اُارر واً أاووام رعووض يفِووُاى الشووعر
َار وووودا٘ لبُوووووٌ اووووو وّووووح أنووووٌ أرقووووٖ
سوووُ اهًوووا
ال وووهم َ ،سوووة اتوووألٕ
يفااى َا واى م علور إعهاوْ َعسموْ
أ وووووووّح لس مّوووووووا اووووووو خدام اعسّا وووووووٌ
َا و اتٔ او َ ر ٌ اا أَ ع ا ار إىل
ووواج اوووو
أى ار ووودا٘ عبوووا٘ٔ الشوووعر
وواوبًا أَ ِ طسووب اهووٌ اعر ووٕ البيووُر
الشووعرِٕ َأَيفانًووا َجُايفا ًووا ممووا أضوواع
اةودَت َألػووٖ ال خوُم أروواه ل وع يوواَا
أَ اوووودر خووووا رًٔ أى ِر قووووْ املهووووارر أَ
ِزركش العهاَِو عمالا ( عرِٕ) ِد ا
رًا إىل ارع الجقا ٕ َارارد ا ت َ .قود
ِ ًو و الوووبعض أنو و عهّوووت فوووايرٔ اوووا
مسّوووت (قلوووّدٔ الهجوووور) الووو ا رتقووووت
وُ ا اآلرا٘ َالر ٗ رف ايفِدُ َاعارو،
َلوووودٗ كووووع اووووو ال وووورِقف اووووا ِقُلووووٌ
َِ علوووووب لوووووٌَ ،م رأِوووووْ أى فوووووايرٔ
(قلّدٔ الهجر) لّتت يااشّ ًٕ م املشًد
الشووعرٓ خا ووٕ َالجقا ّووٕ عااووٕ ،كمووا
أنًا لّتت ط هً عسٖ الشعر م حمّطٌ
الر ُِٓ ،رع َم رعض ات هتوبا ًا يوْ
اق دارِووووٕ عالّووووٕ م ر ووووٕ اخ هاقووووات
اةّأ َ شار ا ًا َ طاتٍا ًا مبا ُ رٍ
لسشووواعر (املع مووود) اوووو ورِو و ُٕ م املبهوووٖ
َاملعهوووَٖ ،رمبوووا ضوووا عوووو رلوووة قالوووب
القلوووّدٔ السّسّوووٕ ،إمنوووا ِيفخووو عسوووٖ

(قلووووووّدٔ الهجوووووور) أوّانوووو و ًا ووووووودميّ ًا
َووووُتإَِ ر ايوووا اوووا نو وع بهًّوووا أاوووراً
َعووورًا َ ووواقاًَ .م القووواتم اوووو ا جّوووال
الشوعرِٕ َالهقدِوٕ اوا ِهًوْ جدلّووٕ اآلرا٘
وُ ووووا ،إاووووا راةاقًووووا َاوووووٕ الهجوووور أَ
راو هبا ًا أَراتاً هعسًا أكجر رًاً٘.
ووووأرٗ ،أنووووٌ
أاووووا الشووووعر الووووُ
اآلخوووووور ،حموووو وطي هاررووووووات ال ّووووووارات
ال رِوووووٕ َالتّاووووووّٕ املًّمهوووووٕ عسوووووٖ
التوووواوٕ افػرا ّووووٕ م يووو ٍ البقعووووٕ أَ
سةَ ،الشاعر رطبعٌ لوو ِ وُى وّاتِواً
إمنووووا م الووووُ و التووووُرٓ أرٗ أى يوو و ا
الُ و كاى َاا يفال اعشش ًا م ووُِدا٘
عرا ًُ ،ٌٙجز٘ اوو عواملً الُجودانْ
وّجمووا وسووُا َوّجمووا ار سووُاَ ،إر غ ورٍت
قس وٕم اووهً خووارج التوور أوّان و ًا لوودَا ا
لّتت َ هّٕ حب ٕ رع م غالبّ ًا اُاقود
وّاووووّٕ توووقط عبوووا٘ٔ الوووُ و عوووو
أك ووا ً  ،رووع خووان ً السيظووَٕ ،رمبووا
أ وواقُا اووو وووق طً َعوواتَا إىل َ ووهً
الوووووودر إ ووووووااً َأ ووووووال ً َ خوووووور
اع زايفي .
■ هن أأثرا ب مص او وا ي مع ؟

■ ■ اتووألٕ ال ووأثر رً و ا ا تِووب أَ
را ار بطووووٕ إىل ووووود رعّوووود راوووو عدات
امل سقووْ اله تووْ َاملعوورم َاوودٗ ا ّووايفٍ
إىل يوو ا الهوووُع اوووو ا ت أَ را أِطوواً
قلًٕ أَ رَإًِ ،نجراً أم عراً ،اترواً أم
نقوووداً .كموووا أى و و ا ا ّوووايف تَا عوووٌ
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امل عدتٔ جنديا غالباً م املروسٕ العمرِوٕ
َم البّٚووٕ ا ووورِٕ مووا ِوويفثر م اروسووٕ
عمرِووووٕ ِلووووبح أقووووع ووووأثحًا م اروسووووٕ
وقَٕ ،اا ِ ُ ر او ا ُنوات ال اٙقوٕ
ا ترّووٕ م اووّط أووورٓ قوود ِ ووُا ر م
حمووّط دخوور َم وووال وواى الهشووأٔ م
رِووف جبس وٍْ ّ وعا ق وحا وور رلوومٕ
متّيْ م ا ّايفٓ لسقطاِا اإلنتانّٕ او
فسوو َ قوور َوراوواى ،جعسوو أو هتووب
اهوو رووداِا ْ القلووو َالرَاِووات الوو
جعسووت اووو ي و ٍ املآوووْ اُضووُعات ووا
و ٖ ا هم التوّهما َ ،ّٕٙأخ وع اوو
اعووورتام أنو و كوووجحاً اوووا ر ّوووت َأنوووا
أ الا قلٕ أَ أ ايد ّسم ًا ِعاجل اُق اً
إنتوووانّاً ووواتااً َ .يفلوووت م ا ّوووايفٓ
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ال ع ٍ القطاِا اُق اً َعمهً َنً اً
ووووعرِاًَ ،كهووووت أت ووووا يفهووواً غالّووو ًا م
اوووُاق ْ الُفّ ّوووٕ امل عووودتَٔ ،و وووٖ م
قاعووودٓ اوووا يفال ا اووور ِ وووررَ ،اوووو
ا ترا٘ الو ِو وأثرت رًو م يو ا ا وال
عسٖ وبّع املجوال اةلور :امله سوُ ْ و
حممد وتف يّ ع و ُ ّ اة وّ و
وهووا اّهووٕ و أرنتووت يمهػووُآَ ...غحيو
وزأ روع
كجرَ ،م رأِْ أى الجقا وٕ
َ ش و ع وق وهً َاوووعاً ا عوودت ا يفايووح
َالعطوووُرَ ،ا عموووال افّووودٔ يوووْ اسوووة
اإلنتانّٕ عوا٘ اسوة ابودع أَ رسود أَ
ووعب أَ عوور ا اووو يهووا أقووُلِ :ووا ووعرا٘
العا اإلنتانّف َابدعٌّ دَا.

رأي ..
القراءة المنهجوة للنص
األدبي النقدي

فريد أمعضشو

القراءة المنهجية للنص األدبي النقدي
فرود أمعضشو*
لؼد طرف الـؼدد العريدا ااعر در رادوماح مؾًوضدرح لدصف الـ د
الثرنا من الؼرن اارضدا طؾدم موديووال الؽدال والؽقد نيقعدةح لعدد
طوامل وأرا يف مؼدميفر انػيرحُ نؼدنر طؾم نظريه الغريدا وردأهره يد
واسيػردر من مـرهع ونظرورر ور دورمار وللقررد يف مؼرمةيدة ااطؿدرف
اادي قة .ووعدد اادـفا اليـقدوا واًدداح مدن ااـدرها الـؼدودة ا دوثدة
اليت رأهر يفر كدثري مدن نؼردندر ااعر درون واطيؿددوهر يف رـدروُف ااهدر
ااديا مـذ سديقـقر الؼدرن العشدرون .وهدو صروؼدة يف الؼدراس رددم ُ
الـص من الدالل يو ػ يـقة أو نوةدؼرح لغوودرح مؽواندرح مدن طـر در رـديظا
ةوفق شيؽة من العصقر وال رُولا اهيؿرمحر لؾعوامل اخلرمجقة ااًُقاة
يددرلـص والدديت رددتم ًةيؿ دحر ي ددؿررفر يف ولددت الددـص .ووةودديؼا هددذا
ااـفاُ أسُ ةو ومػرهق ةؿ ومقؽرنقزمر اشديغرل مدن طؾدا الؾغدة ا ددو
(الؾورنقر ).

ٚقد تٛسٌِ عددٌ َٔ ْكادْا املشااقق١
ٚاملغاقبا ١بٗا ا املآٗ ر دقاسا ١ايعاااٖ ٠
ا٭دبٚ ،١ٝحتً ٌٝبٓٝتٗا َٔ خ ٍ٬ايٛقٛف
عٓاااد َياااتٜٛاتٗا امل تًلااا١ع َ ًُاااا اااٌ
نُاااٍ أباا ٛدٜااحمٚ ،ستُااد َلتااا اي ا ٟ
ٚظف ٖ ا املآٗ ر نا م َأ دقاساات٘
ر زتااااااٍ ايٓكاااااد ا٭دبااااآَ ٞااا ا أٚا٥اااااٌ
اي ُاْٝٓٝات.
إٕ ايٓص اي  ٟبا أٜادٜٓا)*( مناٛجٌٌ
ٚاضح يًدقاسات ايتحً ١ًٝٝايبٓ ،١ٜٛٝاييت

ت اااا اياآص َاأ ايااداخٌ* ،د ٕٚايتلاااتُ
إىل تااااتمات خاقاٍٝاتاااا٘ٚ .ت٪نااااد جيااااو
ب ا م َشاامات اياآص ايدا ،ياا٫ٚ ،١سااُٝا
عٓٛاْااا٘ ٚبداٜتااا٘ٚ .اْم٬قاااا َااأ ٖاااات
اي َ َتبَتْ ،ْٔٝتٛقع إٔ ٜمل ِد َلتا ْصِ٘ ٖ ا
يتحً ٌٝبٝت ابٔ عبد ٕٚا٭ْديي ٞحتً٬ٝ
بٜٓٛٝااااٚ ،دقاساااات٘ َاااأ اٛاْاااحمَ داخًٝاااُ١
شتتًلااا ،١يًٛقاااٛف عًاااَ ٢عااااٖ ايتاااٛت
ٚارتَ ْم .٘ٝ
* باحث من المغرب.
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ٚقباااٌ اْ٫تكااااٍ إىل دقاسااا ١اياااآص
َضاااُْٝٛا ٝٓ ٚاااا ،نيمااأ بٓاااا إٔ ْماا
ب ا َ ا٭ساا ١ً٦املٗ ٍُاا ١اياايت سٓياا  ٢إىل
اإلااب ١عٓٗا ٫حكا:ٖٞٚ ،
 َاااا ايكضااا ١ٝايٓكدٜااا ١ا ٛقٜااا١اييت ٜتٓاٖٚا ايٓص؟ َٚا عٓاص مٖا؟
 َٚاااا ايم ٜكااا ١ايااايت اعتُااادٖاايهاتحم ي ْضٗا  َٚادتتٗا؟
تد ٜيااااتمٝع املاااآٗ
 ٚإىل أ ٟحاا اايبٓ ٟٛٝتكد ِٜق اٚ ٠٤ا  ١ٝيًٓص ،قاادق٠
عً ٢إضا٤ت٘ ٚاإلحاط ١ب٘؟

يكااد اتضااح يٓااا ،ب ااد ق ا ا ٠٤اياآص
ت ،أْ٘  ٜاا بٝتا ٚاحادا ٫بأ عبادٕٚ
بتإ
َ ادتاا ١داخًٝاا ،١ت اًََاات َ اا٘ باعتباااقٙ
بٓٝاااا ١يغٜٛاااا ١جات َيااااتٜٛات َتدقااااا،١
ٚتٛخٍت نشْف جتًٝ،ات ايتٛتّ ٝا٘ٚ .قاد
تٓا ٍٚايٓاقدم قضاْ ١ٝصا٘ امل نةٜا ١عبْا
عاااددُ َااأ ا٭ هااااق ٚايكضااااٜا ايل عٝااا١
املتضااااااا ٚ ٠املفابمااااااُٝ ١ااااااا بٗٓٝااااااا،
ٚاي اَٝاااا ١إىل تبٝااااإ ايكضاااا ١ٝا٭سااااا
ٚتٛضااااٝحٗا يًكاااااق .٨إج اسااااتٌٍٗ ستُااااد
َلتااااا ْصاااا٘ باإل صااااا عاااأ َمٓمًَكاااا٘
َٗٓٚاااااا٘ ر حتًٝااااٌ بٝاااات اباااأ عبْاااادٕٚ
ايااٛاقد ر أ ٍٚاياآص ،تااِ اْتكااٌ َبا ا ٠
إىل َكاقبت٘ باد٥ا بدقاس ١بٓٝت٘ ايصٛت،١ٝ
َميااااااآَُْْٖٝ ٬ااااااا ١ب ااااا ا ا٭صاااااااٛات
املتشاااانًَٝ ١اااٖ٘ٚ ،ااا ٞأصاااٛات اذتًااال
ايداي ١عً َٞٝٓ َ ٢اذتةٕ ٚايةِاْا ايًا ٜٔ
أن،ااادُٖا ا َمل َْاااِ نا ا يوٚ .إىل ااْاااحم
ٚظٝلتٗااا ايت بمٜاا ،١ااكٕ يتًااو ا٭صااٛات
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ٚظٝل ١أخ  ٣تٓعٚ ١ُٝٝإٜكاعٚ .١ٝباايٓع
إىل ساااٝام ايبٝااات  ٚمب ْاااد ٙاياااد٫ي ،ٞكاااد
نإ َتٛق ا إٔ حتضا ٝا٘ ،به ا ا،١
ح نااااا ١ايهيْاااا  ،٠بٛصااااالٗا صاااااا٥تا
َٓاساابا يًت اابم عاأ اْ٫هياااق ٚاذتااةٕ
ٚايلاا ٚ ،١يهٍٔ تًو اذت ن ١قً،ات ر
ايبٝتع ٭ْ٘ ،ر ْع ايٓاقدٜ ٫ ،دٍ عً٢
ايًماااف ٚايصاااغَ ٚ .قيٍاااِ َلتاااا إٜكاااا
سا عًاا٢
ايبٝات ايااداخً٫ٚ ،ِٞسااُٝا املِ ٪
ظااااٖ  ٠ايتِهاا اق ،إىل َاااا ٜهاااٝ ٕٛااا٘
ته اق ا٭صٛات حم ٍا اختٝاقٜاٚ ،إىل َا
ٜه ٘ٝ ٕٛايشاع م َمًةََا باحفاّ تكايٝد
ايكصاااااٝد ٠اي بٝااااا ١ايكد ااااا ١ر ٖااااا ا
ايصِدد.
ٚمل ٜكفَ ايٓاقد عٓاد حمادٚد حتًٝاٌ
ايبٝاااات َاااأ ااْااااحم أصااااٛات٘ صااااٛاَت
ٚصاااٛا٥تب ،باااٌ اْتكاااٌ إىل دقاسااات٘ َااأ
ايٓاحٝاااا ١امل ُْٝاااا١ع ٬حَااااغ إٔ أن ااا
أيلاظ٘ َميتك َٔ ً٢حكاٌ اي تاا ٤امل ا ٚف
ر تاااقٜا ايش ا اي بااٚ ،ٞإٔ أااَ ١باادأ
حتهَِّ ٗٝاع ٖ" ٛايتداع ٞباملكاقب."١
ٚأنااااد َلتااااا  ،عكااااحم جيااااو ،إٔ
تٓااٚمٍ ايبٝات صاٛتٝا ُْٝ َٚاا كا امم
نافُ يلُْٗ٘ ٚايٛقٛف عً ٢أسْا اق ،ٙباٌ
ًٜاااةّ اْ٫تكااااٍ إىل دقاسااات٘ َااأ ايٓاحٝااا١
ايفنٝبٝااا ١ساااٛا ٤ايٓحٜٛااا ١أ ٚايبٝ ٬ااا١ع
حا ٍَٚحتًٝاٌ بٝات ابأ عبْادَ ٕٚأ ٖا ٙ
ايةاٚ ،١ٜٚأب ز شتتًَف َعاٖ ايتشاٜٛ
رت ا ْم عًااَ ٢ياات ٣ٛت نٝباا١
ٚايتااٛت ٚا َ
ايبٝتٚ ،ااتٗد ر ت ًٚ ً٘ٝتيْٜٛغ٘.
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ٜبد ٚمما سبل إٔ ْاقادَْا قاد قااقَ َ
ْااصِ ابااأ عبااادَ ٕٚكاقبااا ١اْصاابٍت عًااا٢
دٚاخًَاا٘ ،باعتُاااد املاآٗ ايبٓٝاا ٟٛاياا ٟ
َهٓ،ااا٘ َااأ حتًٝاااٌ ايااآصٚ ،تلهٝاااو
ْيَاااك٘ ايًغاااٚ ،ٟٛدقاسااات٘ اْم٬قاااا َااأ
صااٌ
َيااتٜٛاتُ َت ااددَٚ ٠تدقاااٚ ،١ايتّ ٛ
إىل ت ااا ّف ايبٓٝااا ١املتحههُاااٝ ١ااا٘ٚ .مل
ٜهاااأ ٜاخااا ر اذتَياااابإ َااااا نااااٝ
بايٓص َأ ظا ٚف ٚأطا افع ٚخصٛصاا
اييٝام ايتاقخيٚ ،ٞايٛسَ ا٫اتُاع،ٞ
ٚحٝاااا ٠املَبا ادَ  ،ايااايت ًٜا احٍ عًٗٝاااا ايٓكااااد
ايتاااقخيٚ ٕٛٝا٫اتُاااعٚ ٕٛٝايٓليااإْٛٝ
ََُِاا ْٔ ْ ٜنَٓااا ٕٛإىل قاا ا ٠٤ايااآص قاا ا٠٤
خاقا.١ٝ
ٚقد اعتُاد ايٓاقاد ،ر بٓااْ ٤صا٘،
خمااَٗٓ ١ااٝاا ١اسااتٓباط ١ٝنشاالت عاأ
ٚحد ٠ايٓص املٛضٛعٚ ،١ٝا ًتْ٘ خاض ا
يتصْاُٚ ِٝاضااحع ٝااه بادأ ٙبما ْ عاااٍّ
قاادٍّ خ٬يااا٘ َٓمًكااا٘ ر حتًٝاااٌ ايبٝااات،
َْٗٓٚااااا٘ ر دقاسااااات٘ ،تاااااِ اْتكاااااٌ إىل
َكاقبتاااا٘ بااااد٤ا باصااااٛات٘ ُ َُْاااا٘ تااااِ
ت نٝبااا٘ٚ ،مل خيتُْااا٘ ضاِّاااٜ ١ضااآُمٗا

ْتَ ١ْٝكاقبت٘ تًو!

ٚاسااااات دّ يغااااا ١دقٝكااااا ١تك ٜ ٜااااا١
َبا ا  ٠خايٝااَ ١اأ ايتصاا ٜٛايل ا َٚاأ
أسايٝحم ايتهًف ،ت٥٬اِ طب ٝا ١ايآص،
ٚختاادّ َكصااد ١ٜناتباا٘ .نُااا ضَاأُِ
ْصِاااااا٘ فًااااااٚ ١ا اااااا َ ٠اااااأ امللاااااااِٖٝ
ٚاملصاامًحات ايٓكدٜاا ١اياايت تم َُ اتٍ بصااًُ١

إىل املااآٗ امل تَُاااد ر تٓااااٚمٍ بٝااات ابااأ
عبْدٕٚع َأ َ اٌ :ايتشاانٌٚ ،ايتبااٜمٔ،
ٚايبٓٝاااااااااٚ ،١ا٭صاااااااااٛاتٚ ،امل ْاااااااااِ،
ٚايفنٝحمٚ ،اي تبٚ ،١اإلسٓاد.
نُااااااا تٛسٍااااااٌ أََُااااااٌ طًٜٛاااااا ١أٚ
َ ن،بااا ١ر ايغاياااحم ا٭عا اٍِٚ ،ب اااددُ َااأ
ا٭سااااااايٝحم اذتَْااٝاااااا /١ا٫سااااااتد٫ي١ٝع
نايشااااااا ا ٚايتليااااااااامٚ ،ايت ًٝاااااااااٌ،
ٚايٛصْاااااافٚ ،ايتٛنٝاااااادٚ ،ايكٝااااااا ...
ٚبه مٍ َٔ ايٛسا ٌ٥ايايت حككاتْ يًآص
اتياااااق٘ ِّٚاسااااه٘ٚ ،أنياااابت٘ قاااا٠ٛ
تاتمٜاااٚ ١إقٓاعٝااا١ع نحا ا ٚف اي ماااف،
ٚا٭مسااا ٤املٛصااٛيٚ ،١اإلحاياا ١تًَااف
أْٛاعٗااااااا ٖٚاااااا ٞتتحكاااااال ،أساسااااااا،
بايضاااُاٚ ٥أمساااا ٤اإل ااااق٠بٚ ،أساااًٛ
ايش طٚ ،ايته اقٚ ،ايتكابمٌ.
ٚيااااا ٝايااااآص املااااادقٖٓ ، ٚاااااا،
َتيَكا حيحمم ،بٌ إْ٘ َٓيٌِْ نا يو.
ٚإجا نااإ اتياااق٘ قااد حتكاال بااا٭دٚات
املا نٛق ٠سااابكا ،ااكٕ اْيااْاََ٘ حتكاال
باا ٚاب َ أخاا  ٣اام ظاااٖ  ٚ ،٠م اعااا٠
َبااااادٚ ٨عًُٝااااات ا ًتاااا٘ قاااااب ٬يًلْٗااااِ
ٚايتاٜٚااًٌ .ااَ ٢ياات ٣ٛاييااٝام اي اااّ،
ااايٓصّ املات اٌم أَآََااا َٓيااْ ٌِ ٜٓاادقٌ ر
سٝام اْلتا ايٓكد املغ ب ٞامل اصا عًا٢
ْعااااااام ٙايغ باااااااٚ ،ٞتاااااااات ٓ ٙاْٖااااااا٘
اذتد٫ٚ ،١ ٜسُٝا املكاقب ١ايبٓٚ .١ٜٛٝعً٢
َياات ٣ٛايتاٜٚااٌ ا ً،اا ،ٞصتااد ر اياآص
عااااد ٠عٓاصاا ا تكٝااااد ايماقاااا ١ايتاًٜٝٚاااا١
377

العدد  - 7:9آذار 4242 /

باااا ٟحااااٍ ،إ لاهلاااا ٚجتاٖا اٌم أت ٖاااا ر
تشااه ٌٝاي ُااٌ ا٭دباا .ٞباس اً ٛآخ ا ،
ااااكٕ املاااآٗ َ ايبٓٝااااٜ ٟٛكااا أ اياااآص َاااأ
ااا٘ ،ضاا٬ف املاآٗ
ايااداخٌ تاقنااا خاق َ
ا٫اتُااااعَ ،ٞااا  ،٬ايااا ٜ ٟكااا َ ٙ٩ااأ
ارتاقٌ با٭سا .

يكاق٥اااا٘ع نُااااا ر ايياااام ا٭ ٍٚاياا ا ٟ
حاادٍد ٝااا٘ ايٓاقاااد ب اا َ َ اااامل ق ا٤تااا٘
يًبٝاااات قٝااااد ايتحًٝااااٌٚ .عًااااَ ٢ياااات٣ٛ
ايتشااابم٘ ،اْيااْاّم ٖ ا ا اياآص َتحكاال
َٔ خ ٍ٬استحْضااق فًاَ ١أ ايتْااق
ايٓكد ١ٜاي ب ١ٝامل اص  ٠اييت عُدت إىل
ٖٚااااااااااا ،ٕ ،ّ ،ٍ ٞقب  ٜ ٫ااااااااا ا
َ ادتااا ١ايٓصاااٛر ٓعااااق بٓٝااا ٟٛأباااٛ
دٜاااحم َا ا ٬بٚ .عًاااَ ٢يااات ٣ٛايتغا ا  ، ٜتَه اقمٖاااا اااا٦ٝا إ ٫إجا ناْااات ٖٓاااااى
خنًااااص إىل إٔ ْكماااا ١ايتُ ْنَااااة اياااايت ق ا ٥مٔ َ اح ١تٛاٗمٗا إىل َ َٓ ً٢ا.
ٜتُحَْٛق حٛهلا ايٓص نًُّ٘ٚ ،اييت تتٍُْع
قااد ٜتيااا ٍَ٤ايكاااق ٨عااِ َغااة ٣قًاا١
يا ر ايبٝااتٚ ،قااد جتٝباا٘
حٛهلااا شتتًااف عٓاص ا ٖ ،ٙاا ٞبٝاات اباأ ح ناا ١ايه ْ
عباااد ٕٚاياا  ٟساا َ ٢لتاااا إىل إضااااَ٤ت٘ ايدقاساااااات ايٓليااااااْ – ١ٝايًغٜٛااااا ١باااااإ
ٚحتًًٝاا٘ َاأ تاا٬ا زٚاٜااا أساساا ١ٝنُااا ايهياا  ٠تااادٍ عًااا ٢ايًماااف ٚايصا اغَ ،
قأٜٓا آَْلا.
ت عًُٗٝا.
ٚي ٖ ٝا ايبٝت بداٍ
اَْم٬قا مم،ا تكادٍّ نًاٜ٘ ،تبا ٍٔٝإٔ
ايهاتاااحم قاااد حًاااٌ ر ْصااا٘ ٖا ا ا بٝتاااا
اا ٜا َااأ ب اا َياااتٜٛات٘ ايداخًٝااا،١
َيتٗدَ ا نشْف بٓ ١ٝايتٛت ٝا٘ع ٚجياو
باعتُااااد يغاااْ ١كدٜاااَ ١با ا ا ٚ ،٠أساااًٛ
حْاااا ٞإقٓاااعٚ ،ٞفًااَ ١اأ اي ا ٚاب
ا٫تياقٚ ١ٝاْ٫يْاَ.١ٝ

ٚايٛاقعم إٔ َٓٗ ايهاتاحم ر تٓااٍٚ
جياااو ايبٝاااتٚ ،إْٕ ناااإ قاااد أسْاا َل٘ ر
تلهٝهاا٘ ٚدقاساات٘ داخًٝااا َاأ اٛاْااحم
عد ،٠إ ٫أْ٘ ٜعٌ قاصَ ا مَ قاادق عًا٢
اإلحاطاا ١باااملك َ ٤ٚاأ فٝااع زٚاٜاااٗ .ٙااٛ
ٜكاااق م اياآص َاأ حٝااه بٓٝتاا٘ ايداخًٝاا١
 ٚااااااهًَ٘ ،د ٕٚايتلاااااااتُ إىل إحا٫تاااااا٘
 َٚا ٝاتاا٘ ارتاقاٝاا ١اياايت  ٫هٓٓااا،
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إٕ ته اقَ ا٭صٛات اييابك" ١حم ٍ"ع
ٓ ٢إٔ ايشاع َ يَ ٝمًةََاا بكعادتٗاا،
ٚيهٍٔ ا٭َ َ ي ٝنا يو ر ايا ٍٍٟٚع إج
تكايٝادم ايشا اي باا ٞايكااد ِٜتلا م إْٔ
ٚ ٟاحااادٚٚ ،زْٕ
ت
متبْٓااا ٢ايكصاااٝد َ٠عًااا ٢قٚ
ٚاحااادٚ ،قا ٝاااٚ ١احااادٚ ،٠يهاأٍ ٚحاااد٠
ايٛزٕ  ٫تَحمٍٛم دٚ َٕ ٚاٛد خ٬فُ إٜكاع.ٍٞ
ايشم م ا٭ٍٚم ر ٖ ا ايبٝات ج ٚح نا١
ذتيْاااااِ ٚاي ااا اةّْ
سااا ا  َ ١ ٜبااا ا  ٠عااااأ ا َ
ٚاييا ا ع ١ر إصتااااز ايااابم ٚ ،ايشااام
اي اااااااْ ٞج ٚح ناااااا ١بم٦ٝاااااا ١حتااااااانٞ
استُ اقَ أ ااٍ ايادٖ َ ٚدَُْٜٛاْ ١تاْ٥ا٘ع
أ ٟإٔ ٖا ا ا اإلٜكاااا َ ٜاااٛح ٞبتكابماااٌ با ا
ته اق ايل ٌٚ ،د ْ ١َٛتا.ْ٘٥
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إجا جتاٚزْْا ع٬ق" ١ايصٛت بامل ٓ"٢
سااتكاٙ
إىل "امل ْااِ" كْٓااا صت ادم ايشاااع َ ا ْ
َاااأ َدِْٚاااا ١ايغاا ا ٚ .قااااد حتهااااِ ر
حضٛق نًُات٘ َبدأ ايتاداع ٞباملكاقبا١ع
ت "ا٭تااا ا ""ٚ ،ا٭ ااااابا "
اااااا"اي " دعَااا ا َ
اساااتدعت "ايصاااٛق" ...اياا ان  ٠قاَااات
بدٚق أساس ٞر ٖ ا ايتُْٝاع يهًُااتُ
َ  ١ ٚجٖٓٝا يد ٣املتًك ٞأٜضاٚ ،ي يو
اا٤ت َصحٛب ١با"أٍ" ،بٝدَ إٔ ا٭صاٛات
َٚااااا تااااٛح ٞباااا٘ َاااأ َ ااااإٍٚ ،امل ْااااِ
َٚل َداتااٜ٘ ٫ ،هتلٝااإ ر ْٗااِ ايش ا
ٚنشف أس اقٚ ،ٙإمنا جيحم إٔ ٜمصاا ا
ر ت نٝحمُ.
إٕ اي تب ١ايمب ١ٝ ٝر ايًغا ١اي بٝا١
ٖااا :ٞايل اااٌ ع ايلاعاااٌ ع املل ااا ٍٛبااا٘ب
 ٚاملبتاااااااادأ ع ارتاااااا ا ب  ٚاملٛصااااااااٛف ع
ايصل١بٚ .إجا ٚقع امم ٖا ا ايفتٝاحم اكٕ
ٖٓااااااى تشٜٛشاااااا ر اي تبااااا ١نتااااااٌ إىل
تاٜٚاااٌٚ .ياا يو ،اااكٕ ت نٝاااحم" :ايااادٖ م
ٜلَْاع" ااا ٤عًا ٢ام ا٭صاٌع ٭ٕ ٖادفَ
ايشاااع َاأ تكااد ِٜاياادٖ ٖاا ٛإٔ جي ًاا٘
َٛضٛعا َتحدِتا عٓاَ٘ٚ ،اا ٜتًا ٙٛت ًٝكاا
عً .٘ٝنُاا إٔ ا٭صاٌ ر ا٫ساتلٗاّ ٖاٛ
طًااحم اي ًااِٚ ،يهاأ ايشاااع َ َٜ ٫كصااد
جيااااوٚ ،إمنااااا ٜ ٜااااد ايتااااٛبٝا ٚايتك ٜااااع.
ٖٚها ا ،ااكٕ ادتًُاا ١ارت ٜااٚ ١ادتًُاا١
اإلْشااااا ١ٝ٥أحْاا ادَتتا تااااٛت ا ت نٝبٝااااا ر
ايبٝااات  ٜها ا صا ا اعا با ا ايشااااع /
املتًكٚ ٞب ايدٖ  /اإلْيإ.

َُٗٚاااا ٜهااأ ،اااكٕ ٖٓااااى خَ ْقاااا
عًَ ٢يت ٣ٛايفنٝحم ْ ا ٙر َا :ًٜٞ
 -تشٜٛ

اي تب.١

 ا٫ستلٗاّ اجملاز ٟاي  ٜ ٟا ايٓٗاٞ ٫تبْوَب.
 اإلسآاد اجملاااز ٟر" :ايادٖ ٜلْااع".إج َكَٛاااتم "اياادٖ " :مع زَااإ  ،مع
م ستدٚد  ،مع زتا ِد  ،مع َماُ ٪ج ،
م– إْياااااااإ ٜ"ٚ .لْاااااااع" :مع اااااااٌ
َضاق  ،مع اعً٘ ح. ٍٞ
ت،
 ح ف املل ٍٛع إج "ٜلْع" ٌ َت َدٚيهٓاااا٘ حااا فٌ يتحكٝاااال عمَُٝٛاااا١
ارتما .
 اساات ُاٍ ااٌ اسااتُ اق ٟخاااٍٍ َاأايةَإ".
اهلوامش

(*) اياااااآص املكاااا ا  ٤ٚر ٖاااا ا ا املكاااااااٍ
ٚعٓٛاْ٘ "بٓ ١ٝايتٛت "ب:
" ٜك ٍٛايشاع ابٔم عبد:ٕٚ
اي ِدْٖااااا م َٜلَْاااااا مع ب ااادَ اي ااااا ْٔٝبا٭تااااا
ُا ايبمها٤م عً ٢ا٭ ْابا ِ ٚايصّااَٛق؟!
يٓباااااادأ ر حتًٝااااااٌ ٖاااا ا ا ايبٝاااااات
َٓمًَك َأ املبادإ ايا ٜ ٟا  ٣إٔ ايشا
عبااق ٠عاأ تشاانٌَ ٚتباااٜمٔٚ .سٓشا ر
ايتحًَ ٌٝبتادَ ٥أ ا٭خاصٍ إىل ا٭عاٍِ.
إٕ أَ ٍَ ٚاا ْدْقنا٘ َأ ايتشاان٬ت ٖاٛ
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ا٭صااٛاتٚ ،نا مٌ َٓٗااا  ٜاااع إىل ح ٍٝااة
ٚاحد ٖٛٚ ،اذتًال أٖ ،اا ، ،بٖٚ ،اٞ
تدٍ ٖٓا عً ً٢ٓ َ ٢أساس ٖٛٚ ،ٍٞاذتةٕ
ٚايةا ٚ .يٓ اعْ إىل امل ِْ يٓتاناد َأ
صاااااااحٖ ١ااااا ا ا ،هًُااااااا ١أِٙٚب َٚاااااااا
اااانًٗآ َ ،اٖاااا ايتحا اةّٕٖٚ .اااا ْٖٝا اتم
زاا ا ْت اإلباااٌبٚ ،نا ا ا عااااع ٢باااايغَِٓ
زا ٖاااابٚ ،حاحاااا زَاَا ا ب ...امل ٓٝاااإ
َ ا :ايتحةٕ ٚايةا تدٍ عًُٗٝا أصٛاتم
ايبٝتٚ .إجا َاا ْع ْْاا إىل ٖا  ٙا٭صاٛات
م َ ن،ب ١كْٓا صتد تتابمع اي ٜٛحٞ
باي َ ْٓ َ َٓاا ١اياايت تلٝااد ا٫سااتُ اق ٚايفتٝااحم
ٚاْ٫تكاٍ َٔ دقا ١إىل دقاٜٚ .١دٍ تتابمع
اهلُة ٠عً ٢ايتامل ٚاي تااٚ .٤نُاا ا اتلٍ

37:

ايااافاام نًُاااَ ١ع ْٓ ََٓااا١ب ي ٝباا بٗاااا عااأ
َ إٍ خاص ،١كْٓا ْشاتلٍ نًُا ١أْْاَْا١ب
يتتااابمع ا٭ْاا ٚاسْااتُ اق .ٙلاا ٞامل اااااِ
ا٭ ََْٓاااااااا ١ايهاااااا ا مم ايهااااااااٚ ّ٬ايباااااا اهٍ
ٚايشه.٣ٛ
تًااو ب ا م اإلنااا٤ات املَيت ًَصاا١
ا٭صٛاتٚ ،تمضااف إيٗٝاا
َٔ ت دّد ب
ٚظٝلاآٖ ١دساا ١ٝتٓعُٝٝاا ١يبٓٝاا ١ايبٝاات،
ٗاا ٞعاَاٌم ق ْبا ُ با ايشاام  .ٜٔإٕ ٖا ٙ
ايٛظٝل ١ايتٓع َٔ ٖٞ ١ُٝٝبا َاا ٜمًْا٧
ايشااااع َ إىل اسااات ُاٍ ب ا ا ا٭صاااٛات
دٖ ْٝ ٕٚااا ،عًاا ٢إٔ ر ايبٝاات أصااٛاتا
أخ .٣

قراءات نقدية

 البنوة الحجاجوّة المنطقوة
والتمادك النص في كلولة ودمنة

مها خور بك

 تقنوة األحالم في قصص ناظم مهنا

عماد الفواض

 كوف تقول وداعاً بون الواقع والتخول

عبد اللطوف األرناؤوط

( فوض قلب) لـ فرحان الخطوب

دهول الذيب

البنية الحجاجيّة المنطقيّة
والتماسك النص في كليلة ودمنة
"مثل الذي يضع الخير في غير
موضعه"/أنموذجًا

د .مها خري بك
أوالً :عتبة الدزاسة
تيسّس كًاب كلولة ودمنة على مقوالت جاءت جوابًا عنن سسنىلة ن ن

بها دبشلوم امللنك كششنخ خ ناب بونابا الوولعنوو عنن وجنود اكرتاضنات

د اوسننىلة وُننا
مُعننيقة ّلننت ح اننئل اوسننىلة وح اهجابننة عنهننا و ّ

جوهئها العائل وجيوا توعريها خ وب اسنًااد بنيدوات الًيلونل وبىلونات

العئد واهخيا اليت تاني على إقناع املًلقي.

نعّم بيدبا أفكااز بيياال ويّةا
غري عسبي  ,ثم أعاد ابن املقفع تيعيمهاا
بييااال ويّة ا عسبي ا باااةصل باوّ ااد
اوكلياااا ضباوّااااااّ ضاو ماضاااا ض اااااّ
اوطااااال ضاواااااسب ضاو سليااا ا ضاو فطاااااري
ضاوربهااااو ,ضبقااادزال تّاصااالي مستلطا ا
باوفعااا اوكالمااا اهلاااااد ى او ااا ثري
ضاإلفااااد ضاإل يااااب ضاوقلاااّ  ,ضذوا ا مااان
خاااااال تعااااااول عياصاااااس اولياااا اوعسبيااا ا
ضتعاوقهااااا تساتيااا ت اااامن ضااااالم
اولييال ضضاع مسض هاا اوديويا  ,ضذوا
ضفااال ماااا تفسااااحن اااّانقة ّةا ا د يقا ا

ضااااعدتحن علاااج ن اااات عااادد ي م ياااا مااان
اوطااايا ال املػاااسّن باملعاااان ا قيقياا
ضاجملاشةا ا  ,فكانا ا ذال تا ا ثري ملاغاااس
ضغري ملاغس ذهن امل لق .
اغ ا م ت اااي تليل ا ضدمي ا علااج
منااااذت خطابيا ا  ,هلا اا مقاصاااد ضغاةاااال
ضياضااااي ضاع ماعياا ا ضدةيياا ا ض انّنياا ا
ضضطيياااا ضا ّااااادة ضنفطااااي ضطلقياااا
ضضعداني  ,ضازتل ت خطاي باوربهاو
ضا جاااا ا ضاواااااادوي  ,واااااارو باااااااةصل
اويّااااااّب اةطابياااا ا بيعااااااا ويااااااّ
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م ماض  ,ةّ ظااهسة بيياتهاا باإلخلااز
ضاوطاااسد ,ض جا ا تساتيلهاااا مقاصاااد
ضغاةااال ضأهاادافًا ضزضااا تعليميا ا
كااس ضاويعااس املعااان
امل لقا علااج او ف ّ
اوعاهس ضاملط لطي  ,ضعلاج ليا تا
مثااااااا أضزد بياااااادبا ويكااااااّو اواااااادوي
ضاوربهاو علج ما ذه ويحن.
أضاااظ بيااادبا تا ا خطااااي ضزد
ت اي تليل ضدمي علاج مقدما ضضاسد
ضن يج ا  ,ثاام بااسهن علااج صااس مقّيتااحن
مبثاااا مةطااايد ى يّاناااال تقاااّ ياااا
اإلنطاااو ضمػاااعس ضأ المااحن ضصااساعاتحن
مااااان خاااااال اااااسا هااااار ا يّاناااااال
ض ّازاتهااا ضمّا فهااا اواار تفطااس فكااس
اةطاااي ااضاااع ,فكاااو املثااا دواايال
ملمّضًا ةؤتّد صس اوي ا ج اور عاءل
عّا ًبااا عاان ضااؤا املل ا  ,ضهاار اوي ااا ج
تاناااا اخ اااااصايً ولمعطياااااال امل ابعااا ا
ضاملستل بسب ميطق ضاعد اوّصاّ
ى ن ااا ج ي ت يااا و ضعااّهس اوق ااي /
املط و اور ةسةد بيدبا تفطريها ضتقادةم
عاااّاي مقياااع ضماااؤثس امللا ا أضيً ,ض
ت م للٍ ةّ ويحن خطابحن ,اناحن تااو
ةاادز أهمي ا ت اااي خياط ا م اامّنحن
اوعام ضاةاص من اوياع.
بااااااادأ بيااااااادبا خطاباتاااااااحن بطااااااااس
معاااااهس
غااااكاويال سأهااااا امللاا ا
ا يااااااا ضاوكااااااّو ,فاضاااا ا يل ميهااااااا
فسايال اات ى اإلثلاال أض اوايقو,

ضاجلّاي ,باويطل ى بيادبا ,ي ةكاّو
ملاغسًا ,او اجلّاي امللاغس زبما تااو
من ن ا جحن عد زاج صا اوطلطاو,
واارو عع ا ماان ت ا غااكاوي مط ا و
حي اااااااات لاااااااها ى اااااااساء املعطياااااااال
ضتفطااااريها ضزبطهااااا ضماااان ثاااام ةكااااّو
اوّصاااّ ى ا ا ا املطلاااّي ضاوّاااسي
اوااااااار ةساااااا ا امللااااا ا ضمااااااان هااااااار
اإلغاااكاويال اوااار أزاد دبػاااليم عّابًاااا
ا ياااااا مااااان نكااااااز
عيهاااااا ماااااا ز
اجلمي ا  ,فطل ا ماان بياادبا أو خياارب
عااان امللا ا ى مااان ةيليا ا واااحن أو ةّااايع
املعاسض ضماان حيال وااحن أو ةثال بااحن ضةسعااّ
عّنحن (*) ,فجاء اجلاّاي خطابًاا مؤضطًاا
علااج مقدم ا ضمعطيااال ضن يج ا مدعم ا
عيّاو اوطا ضاوّاا
مبثا عاء
ضاولرب ضا ي .
ثانيًاااااا :ت يلااااااحل البّياااااة ا ا يلاااااة
املّطكيلاااة ي مثااال الااارا ري اااري ا ا ا ي ا ا
موضعه

انليااااااج اةطاااااااي علااااااج فساااااااي
أضاااعّ ,امهااا اااسضز صاايع اةااري
فلااادأ بيااادبا خطاباااحن مبقدما ا أاااامسل
عّابًا أضويًّا عن اإلغكاوي اوار طس هاا
دبػليم ,فقا و امللا ضغاري عادةز أو
ةااؤدضا اةااري ى أهلااحن  ,ثاام ان ق ا ماان

(*)ت اااي تليل ا ضدمي ا  ,داز املػااس  ,اوطلع ا اوثاوث ا
عػس  ,ب532
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املقدم غري املط قل عان اولييا اوطاسدة
اإلخلازةا ا ى دةاااد معطياااال أضااااع
تةط يل ميها اوي يج .
ة اااامن هاااارا اةطاااااي معطيااااال
ت طااااام باااااامليطل ضاملّااااااّعي ضاود ّااااا
ضحبطااان اواااسب ضاوطااال  ,فلااادا اواااي
ص ااحن ,او
ض ااد م ماضااك تّااع
تليااااا نّااااااي
اافكاااااااز تعاوقااااا
م المحاا ا ّ ,امهااااا اوتتياا ا ضاو يعاااايم
ضا لاا ا اواااار أن ج ااااحن أدضال اوااااسب
ضاوّصااا ضغريهااااا ماااان ويااااال ايتطااااا
اويّ .
تعهااس ااساء معمق ا هلاارا اةطاااي
أو املعطياااااال ي صكااااان فّااااالها عااااان
- 1املكدلمة €و املل ضغري عدز

ا يلة املّطكيلة والتناسك الّص ي ك ي ة ودمّة

املقدمااا ا  ,او بيااااادبا زبااا ا املقااااادمال
باملعطيااااال ضاوي يجاا ا  ,فاملقدماا ا اواااار
غكّل عّابًا أضويًّا وإلغكاوي مستلط
باااملعطج ااض  ,ضاملعطااج اوثااان مااستل
بااض  ,ضاملعطج اوثاو مستل باوثاان ,
ضاملعطج اوسابع ماستل بااملعطج اوثاوا ,
ضعااااءل اوي يجااا عابااا مطااا يلط ماااان
املعطيااااال اواااار ضاااااعد علااااج او فطااااري
ضاو سلياا ا  ,ضواااارو صكاااان اوقااااّ و
اةطاااااي ذض بيياا ا جاعياا ا ميطقياا ا ,
لّج ا جات امليطق فيها ت عصء
من أعصاء اةطاي ,ض اجلطد اويّا
اوكل امل ال م.
أو ةؤدضا اةري ى أهلحن,

←أو ةؤملّا من تاو عيد غكس ضمحد+
← ضي أو ةيعسضا ساب هم ضأها خاصا هم +ضي
ى أغسا اوياع ضأغييا هم ضذض اوقّ ميهم
← ضي أو ص يعاااّا عااان أو ةّاااطيعّا ى أها ا
او عف ضاجلهد ضاو ع
 - 2املعطياحل:
املعطى األولل:

و اوسأ

ذو

← أو جيسبّا
أصاغس اوياع ضععماءهم
( غكسهم +ل غكسهم +فعهم اوّد+
غدزهم)
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←ض أو خي ربضا
املعطج ااض
املطلّي=

املعطى الثاني:
و اوطلي اوسفيل

املعطج اوثان
أ

← سة  +اخ لاز
أو ةكّو عملهم ذوا علاج ادز اوار ةاسضو
أض ةلدض هلم
باو جسب ا ضايخ لاااز تكااّو زية ا قيق ا اوعم ا
ضصس ن ا جحن
← ي ةداض املساج باملعاةي
وكيحن
← ةيعس ى ف ّ اولدو
← جيظ اوعس
← مداضا ن ا ج اوطل ااض ضذو باا املعاةيا +
اويعس +اجلظ

عما ا ّاع باويعس ضاولمظ
املطلّي= أو ةكّو اوعالت علج ّ املعسف ض دزها
ذًا ,ي عالت من دضو معسف  ,ضعلج املل أو ةكّو عازفًا أ ّا زعي حن
املعطج اوثاو
و املسء اوللي ← و ضعد ّمًا ذض مهاب ←أو حيطن بييحن ضبييهم
اوطل = ا ما ا اع ويهم
املطلّي= ي ةّعد
املعطى السابري
و اوعا

زبما ← رز اوياع ضمل ة من علج نفطحن أ دًا
← أخر ابن عسع ف دخلحن تيحن ضاوطري فّاعحن
علج ةد
اوطل = ا ما اع حن ويهم صًا من اودهس فيكافئّ

املطلّي= ي ةّعد طل
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صكااان ت ضةا ا غيااااي املطلاااّي
املعطج اوثاوا ضاوساباع ,بسغلا بيادبا
ايخ ّااااز ضايخ اااصا  ,ضزبماااا اضااا عاو
مبفاهيم عربة فقد ضأخس ضفال اوتتيا
امليطقا افكاااز  ,ضواارو جيااّش اوقااّ
و ايض دي ةقّد ى أو مطل املعطاج
اوساباع مة اامن املعطاج اوثاوا أ
ّوااحن علااج املااسء اوللي ا و ضعااد ّ ًمااا
ذض مهاب  ,هلم ضفاء ضغكس من اولها م
ما تاو أوّفًا أنيطًا أو حيطن فيما بييحن
ضبييهم  ,هّ املطلّي من صاا اوعقا
اوللي .
- 3الّتي ة

كمااا مطاااايد ى هااااّ = ي
ةيلي ا واار اوعق ا أو حي قااس تاالريًا ضي
صاااايريًا ماااان اوياااااع ضي ماااان اولهااااا م,
ضوكيااحن عاادةس ب ا و ة ااّيّهم ضةكااّو مااا
ةّيع هلم علج دز اور ةسى ميهم.
ت اامن هاار اوي يج ا نّاايس غااري
مّااس بهااا ,ض نمااا صكاان اض ا يلاطها,
انها نّيس مّعه أص اوّااع ى
مل ظلام ضبياج ضع اج ض لاس ,ثام زغا
أو ةكااّو عاااديً ,ضعدوااحن ,ضفاال زأ
بيدبا ,مػسضط بإعما اوعق  ,فال صيص
بااق أبياااء زعي ااحن ,فيكااّو صاايعحن اةااري
هلاام مقسض ًنااا بسيةا مّاااّعي تعييااحن علااج
تقدةس املكاو اور ةةّيع فيحن اةري.
أظهااااسل بيياااا اةطاااااي اوتتياااا
امليطق أو بيدبا ضظّف خطاباحن وياال

ا يلة املّطكيلة والتناسك الّص ي ك ي ة ودمّة

امليطاااال اوعقلاا ا  ,ويكااااّو عّابااااحن عاااان
اإلغاااكاوي اوااار طس هاااا امللا ا ماااؤثسًا
ضمقيعًااا ,فجااااء تستياا اوفقاااسال وريباا
مّاااطل امللااا ب وفااااظ باااي صاااا
اوػ و اوساج ضاوطم نيي
امللاااااا ا ← ذض زأ ← طلياااااا ا
زفيل← ولي ← عا
ةػاااري هااارا اوتتيا ا ى أو بيااادبا
ةطااّ نّااا سحن ب فعااا تالميا ت اامس
معاااااان صاااااسحي تاااااد عليهاااااا اجلماااا
املك ّب  ,ضمعان اميي ةطا د عليهاا
ماااان فاعلياا ا اوطاااايا  ,فاا ا غيج خطابااااحن
بااادييل ض غاااازال صكااان ايضااا دي
عليها من خال اوسب ضاملقازن ضاملّاشنا
ضاو ضة  ,ورو تاو علج املل أو
 ة فكّس ضجيسي ضخي رب ل صادازا كم//ذض زأ
 ةاااا فس مااااا ةلاااادض وااااحن ماااان علااااضأمساض //طلي
 حيطاان معاملا اوكا يااال ا يا //ولي
أيّ حي قااااس تاااالريًا ضي صاااايريًا مااااناوياع//عا
ةكػف تستي اافعاا ة فكّس -
جياااااااااسي  -خي ااااااااارب -ةااااااا ا فس
حيطااااااان -ي حي قاااااااس عااااااان فكاااااااسٍ
بساغماااااات  ,ظااااااهس خلااااااز ,ضباطياااااحن
نّاا ا  ,غاة ااااحن تثلياا ا اااايم اوعااااد
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اململكااا ا  ,او انعااااادا اوعاااااد تااااااو
محااا ا بيااااادبا علاااااج نّااا ا
اوطااااال
دبػليم ,ضوك ةكّو املل عاديً عليحن
أو ة فكّاااس ضجياااسي ضخي ااارب ,ضبعاااد أو
ت ّااااادز ن اااااا ج اوااااا فكري ضاو جسةااااا
ضاإلخ لاز ,جي أو ة فس ما أبدى واحن
اوا ا فكري مااان علا ا ضأماااساض ,ضعيا ادما
ةك ػف أضلاي اامساض ضاوعل ب لا
نفطاحن زمحا فيسطان معاملا اوكا يااال
ا ي ا  ,ضماان ةّ ا ى هاار اوستل ا ماان
ضاو فكري اوطليم فطّ
اوسمح ضا
ةليااا ا مااااان اااااامّع ضااااالط حن مفااااااهيم
اي قاااااز ,او ماااان ةعقاا ا ضة فكّااااس ي
حي قس صيريًا أض تلريًا.
حيدد بيدبا من خال ظاهس خطابحن
صفال املل اوعاد  ,فاملل اوعاد جي
أو ةكاااااّو ذا زأ  ,ضطليلًاااااا كيمًاااااا
ضوليلًا عا الً ,فيّظّف دزاتاحن اوفكسةا
اويعااااس بعااااق ا كماااا ى زعي ااااحن
ضة قاااسي مااايهم ضة عاااس ى مػااااتلهم
ضهماااااااااّمهم ,ضحيطااااااااان معاااااااااامل هم,
ضحيتمهاااام ,غااااري أو م ااااميال اوقااااّ
تّ ب و بيدبا أزاد اضداء نّايس غاري
مةّس بها ,ضها أو ةكاّو صايع امللا
املعسض علج دز ما ةسى مان مان اويااع
ضاولهاااااا م ,ضذوااا ا بعاااااد زيةااا ا عميقااا ا
ضصاااااااسيس تطااااااااعد علاااااااج ايخ لااااااااز
ضاو جسة  ,فيقسو عملاحن حبطان املعاملا
ضاي تا  ,ضمعسفا اوعما اوّااب بعاق
اوعقاااا ا ضامليطاااااال ضا كماااا ا  ,ضهاااااار
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اويّاايس صكاان اض ا يلاطها ماان خااال
طااان اة اااا اوااار مهاااد ملثا ا ةّاا ا
ضةفطس ضةربهن علج أهمي نّيس بيدبا.
وقد مهد بيدبا ولي يج بكال تس
أثااس فكااس امل لق ا  ,فمااي مّااطل
املل اوليّ مسادفال ديوي  ,فاملل هاّ
صااا اوااسأ اواار ةيّ ا ضي ةةيّ ا ,
ضهااّ ا كاايم اواار ي ةػاايلحن مااا ةعهااس
ضة لاادى ب ا ةيػااع مبااا اض ا ت ضأااامس,
ضهاااّ اوااارت اوااار ةا ا قن او عاما ا ماااع
زعي اااحن ,ضهاااّ اوعا ا ا ا لااايم اوعااااز ,
ضهر اةاال تلّهاا تؤتّاد ادز امللا
علج معسف املكاو اور جي أو ةّاع
فيااحن املعااسض  ,فيقااسو أضاااوي معامل ااحن
زعاةااااا مبقااااداز مااااا ةااااسى ماااان ضفااااا هم
ض خالصااهم ض االهم ,ذًا ,فهااّ ي حي اات
ى نّيس بيدبا ,ضورو ضيكّو زأةحن
مط مدًا مما ة ماةص بحن املل من خّاا
ضصفال تؤتّد قّحن تّو اوطلط .
ة ااااامس هااااارا اوتتياااا ضاو يطااااايل
ضاو يعاااايم اوليااااّ  /اوطاااايا دييل ي
ّااس هلااا ,ميهااا أو بياادبا حياات مّ ااع
صاااا اوطااالط  ,ضخيػاااا  ,فلااام تا ا ل
اويّيس ملاغس  ,ب مهد هلا بعلاازال,
ظاهسهاااا اوطاااسد ضاإلخلااااز ,ض قيق هاااا
او ثري املل ض ياعحن ما ذها وياحن
تا ًصا ضاااسًا
ماان زأ  ,فجاااء اوطااسد مس ّ
ضمقلّ ًي ضمقيعًا ,ضممهدًا وقلّ اجلّاي.

البّية ا

اض يادًا ى ما ضلل جيّش اوقاّ و
هاااارا اةطاااااي قّاااال مقّمااااال اوااااي
ا جااااع امليطقا ا  ,ضذوا ا مااان خاااال
تستي ا اافكاااز ضتسابطهااا ضتيعيمهااا
بييال ويّة م ماضاك با دضال ايتطاا
اويّي اور صكن ايض دي عليها من
خاااااال تفكياااا اوليياااااال ض اااااساء دضز
اوعياصس ب ق اوليي اوكلي ضتدعيم
ض داتها ضتكثيف دييتها.
ثالثًا :ح وز آليااحل االساااا الّّايل ي
ا طاب وقينها الدالليلة

ةفياااااد مّاااااطل ايتطاااااا او ااااام
ضاجلمع ضاين عا ضاو ماض بق عياصس
ك عطاااد اةطااااي ذا
اوليا ا اوااار تػا ا ّ
اوليياا ا اوّظيفياا ا امليطااااجم ضاملتابطاا ا
ااعاااااصاء ض اااااد ع اااااّة ّ ,امهاااااا
اينطجا ضاوتتي ضاو ابع امليطق  ,ماا
جيعاا ااا اواااي اةطااااب م ال قاا
متابطاا ا م ماضااااك م ماااااةص باتطااااا
تااستي ضديو ا خااااع وقااّانق ويّة ا
ض ّة .
اتطااق مقدم ا خطاااي مثا اواار
ة ااع اةااري غااري مّاااعحن ضمعطيات احن
ضن يج ااحن نعااا ويااّ ماا ق ض لااّ
ضم ماض ا  ,بّصاافحن خطا ًبااا ا ًمااا علااج
نعااااا ويااااّ م اااالّط بقااااّانق ّةاا ا
امي ضالم اولييال اويّي  ,ضميس ها
د اوطل املػسّو بفيو من اودييل
ضااهااادا ضاوياةاااال ضاملقاصاااد اوااار

ا يلة املّطكيلة والتناسك الّص ي ك ي ة ودمّة

ايضا دي ى بع ااها ماان خااال دزاضا
اوليي ا جاعي امليطقي .
لّ اوليي ا جاعي امليطقي من
خال اوتاب امليطق بق عياصاس اوليا
اواااار انااا ج تعاوقهااااا بييااااال م ماضااااك
تسغاااا باملعااااان ضاواااادييل ضاملقاصااااد
ضاوياةاااال ,ضهااارا او ماضااا اولياااّ
اةطاي قّق حن ايل مقامي ضنّاي ,
ضأدضال ايتطاااااا املعجمااا ا ضاوّصااا ا ,
ض ّانق ايض لدا ضا ر اور ميسا
اوااااي تلي ااااحن امل ماضااااك املػااااسّن
باملعان ضاودييل.
- 1متظهساحل اإلحاالحل وقينها الدالليلة

اإل اوا زتاان ز اايظ ماان أزتاااو
ايتطاااا اويّا ا  ,ضت جلّاااج عال اااال
تااسب عياصااس اةطاااي بع ااها باالعو,
أض مبا خاازت اواي  ,فها نّعااو اوا
نّاااي  /داخلياا  ,ضظيف هاااا زباا اعاااصاء
اواااااي ض اواااا  ,مقامياااا  /خازعياااا ,
ضظيف ها زب املعان باوف ااء اةاازع
ولخطاي ,في م دةد مياضال اةطااي
ضاوعسض اور أن ج حن.
تقااّ اإل او ا اويّااي علااج ضعااّد
عال ديويا باق عيّاس يا ضعيّاس
اااا علياااحن ,او بعاااو عياصاااس اوليا ا
ويظ هلا ديوا مطا قل  ,ف كاّو ديو هاا
يا
مستلط ا بعياصااس ضاايا ي واارو
باوعياصااااس ا،يلاا ا  ,ضميهااااا او ااااما س,
ضأ ااااء اإلغااااز  ,ضاا ااااء املّصاااّو ,
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او ها
ضهر اوعياصس صكن أو تستل
مبااااا للااااها أض مبااااا بعاااادها واااارو ياا ا
ّزاو ,او لليا ,
وإل او اويّي
ض او بعدة .
انليااج خطاااي بياادبا علااج عياصاااس
ويّةااا ا تعاوقااا ا ضفااااال اااااّانق ّةااا ا
ميطقياا ّ ,امهاااا اوياااّا اإلضااايادة ضماااا
ةيجري ويها مان عياصاس ويّةا ضظيف هاا
مسض اوديو  ,ضهر اوعياصس ات ط
اا اي ااااد ضاو ماضاا ضاواا ال م مااان
خااااال مّا عهااااا اوطاااايا ي  ,أضيً ,ضماااان
خاااااال طليعااا ا ازتلاطهاااااا بيريهاااااا مااااان
اوعياصااااس ,ضماااان ويااااال هاااارا اي اااااد
ضايتطااااااب اواااااديو او اااااما س ضأ ااااااء
اإلغاز ضاا اء املّصّو اور اخ ازهاا
متعاام اوك اااي بد ا و ا عكظ فكااس
ضاااااع اةطااااي ضمياااصى اوسضاااا اوااار
ضتها ظاهس اوي .
ةاااستل اةطاااااي بااااوعسض اواااار
غااااجع علااااج ن ااااات ت اااااي تليلاا ا
ضدميااا فهااااّ ت اااااي مّعااااحن ظاااااهس
اوّاع ى املل دبػاليم اوار طلا مان
بياادبا أو ة ااع وااحن ت ا ًبااا ةلقا ذتااس ,
ض قيق ااااحن ,هااااّ ت اااااي مّعااااحن ى
اإلنطاااو ت ا شماااو ضمكاااو ,واارو
ت من ايل مقامي ي علج مياضل
اةطاااي ,ضميهااا  ,علااج ضاالي املثااا ي
ا ّااس ّوااحن ااا اوفيلطااّ  ...اواار
حيياا ا اوقااااازر علااااج معسفاا ا اوعااااسض
ضااضاالاي اواار محل ا اوفيلطااّ علااج
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نػاء خطابحن ,ضتارو ّواحن و امللا
ضغااري عاادز ...فسااس او ّتيااد حيي ا
علج ضؤا نكاز ت تّد اجلّاي عياحن
بااا و  ,ضهاار اوطااؤا واايظ مبط ا ق عاان
اوعسض اور محل اوطا علج طس حن.
تكػااف ااساء هاارا اةطاااي عاان
عاادد ماان اإل ااايل اويّااي اواار فااسض
ااّزها اض ا خدا او ااما س ضاا اااء
املّصااااّو ضأ اااااء اإلغاااااز  ,او هاااار
اوكلمال ي يم ّة أض ديوي هلا من
دضو ضزضدها ضايا صيسهاا ضظا فهاا,
ضبيسحن ض دتحن ضاتطا حن ,فجاءل عال ا
عياصااس اإل او ا باوطاايا عال ا ّة ا
ضديويا  ,ضواارو ازتاال ضزضدهااا باابعاااد
ضااايا ال
اوديويا ا مل اااميال اوقاااّ
هر اةطاي ,ف فادل او ما س ايل
نّي للي زبط ماا بعادها مباا للاها,
ّ و املل ضغري عدز أو ةؤدضا اةري
ى أهلااااحن  ,ضتاااارو أفااااادل اا اااااء
ّ ثم ةكّو
املّصّو ايل بعدة
عملااهم ذوا علااج اادز اواار ةااسضو أض
ةلدض هلم .
ازتلطا ا عياصاااس اإل اوا ا هااارا
اوطيا باابعاد اوديويا ضاوقّادة اوار
أزادهااا بيااادبا اوفيلطاااّ ضنقلاااها ب ماناا
ضذتاااء اباان املقفااع اواار أظهااس دزتااحن
اوليّةااا ا اإلبداعيااا ا نقااا ا اوك ااااااي
ضتسا حن ,فجاء تّظيفحن عياصس اإل اوا
مستلطًاااااا بااااااوعمل اواااااديو  ,فاااااات فج
باض ا خدا ااامريةن بااازشةن همااا اهلاااء

البّية ا

ضاوّاض ضباضم غاز ضا د ذو ضبثالثا
أ اااااء مّصااااّو ماااان -مااااا اواااار ,
ايتها اوقللي
ضأفادل هر اوعياصس
ضاولعدةااا ا أبعاااااادًا ديويااا ا م ااااامي
اافعاااا اوكالميا ا  ,ضصكااان دةاااد
بعاااو اوااادييل بعاااد معسفااا اوعياصاااس
ا،يل ت معطج
أ -العّاصس احملي ة الوازدة ي املكدلمة
- 11ال نائس
ضظّف ابن املقفع امريةن م ّلق,
أضهلماااا ةاااد علاااج اويا ا ا املااارتس مااان
يا اوّاااع  ,ضعلااج اجلمااع ماان ي ا
ايضاا خدا  ,ضهاااّ اهلاااء اوااار ض عاا
ا ا عاااس,
تا ا ضااايا ضزدل فياااحن
ضثانيهما ةاد علاج ااع اوارتّز ,ضهاّ
ا
اوّاض اور ض ع ت ضايا
زفع فاع .

-هاء اويا

اوداو علج املرتس

املفسد
ضزدل هاء اويا اوداو علج املفسد
املاارتس ثااالا مااسال غااري  -أهلااحن -
عيد
ضزدل هاء اويا اوداوا علاج اجلماع
بعااااد اتّاااااهلا بااااامليم اوداواا ا علااااج اااااع
اواارتّز اوعقااالء أزبااع مااسال ااساب هم -
خاص هم  -أغييا هم -ميهم
ضاض اجلماعاااااظ
ضزدل ضااااايا املقدمااااا
مااسال أو ةااؤدضا -ةؤملااّا -ةيعااسضا -
ص يعّا -ةّطيعّا
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-االسه املوصول

 ضزد ايضاااام املّصااااّ ضاااايااملقدم مس ضا د أو ةؤملّا من تاو ...
 غاباا ا أ اااااء اإلغاااااز عاااانضيا املعطج ااض
ب -العّاصاااساحملي ة الاااوازدة ي ساااياا
املعطى األولل
 ال نائساضا خد املتعاام ااامري اويا ااملاارتس امل ّا بااامليم خااال صااياغ
املعطااج ااض ضاالع مااسال ععماااءهم -
غااااكسهم -غااااكسهم  -فعهاااام -
غدزهم -عملهم -هلم
غاااي ااامري اويا ا اواادا علااجاملفسد املرتس
اضا ا خد املتعااام اااامري اواااّاضخااال صااياغ املعطااج ااض
امل ّاا
ثااااااااااالا مااااااااااسال أو جيسبااااااااااّا  -أو
خي ربضا  -ةسضو
االسه املوصولضزد ايضااام املّصاااّ ماااس ضا اااد
اور
 اسه اإلشازةضزد اضااام اإلغااااز ذوا ا ماااستق
ذو  -عملهم ذو
اوسأ
ج -العّاصااس احملي ااة الااوازدة ي سااياا
املعطى الثاني
ال نائسضزد اااامري اويا اا اوااادا علاااجاملفسد املرتس مس ضا د وكيحن
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ضزدل اهلاااء اوداو ا علااج اويا ل امس ضا د دزها
غااااي اااامري اوسفاااع امل ّاا اوااادا
علج اع اورتّز
 األمساء املوصولةي ةّعد

و  -العّاصااس احملي ااة الااوازدة ي سااياا
الّتي ة

أمساء اإلشازةي ةّعد
د -العّاصااس احملي ااة الااوازدة ي سااياا
املعطى الثالث
 ال نائسضزد اااامري اويا اا اوااادا علاااجاملفااااسد ثااااالا مااااسال بييااااحن  -وعلااااحن -
ةكافئّ
ضزد امري اويا امل ّا باامليماوداوااا علااااج اجلمااااع مااااستق بياااايهم -
ويهم
ضزد امري اوّاض مس ضا داألمساء املوصولةضزد هاااااارا املعطااااااج امّصّيو ما تاو أوّفًا -فيما

ال نائسضزد اااامري اويا اا اوااادا علاااجاملفسد املرتس مس ضا د وكيحن
 ضزد امري اويا امل ّ بامليماوداوااااا علااااااج اجلمااااااع ثااااااالا مااااااسال
ة ّيهم  -ويهم -ميهم
غاي امري اوّاض -األمساء املوصولة

ضزد ضاااايا اوي يجاا ا ا اااااومّصّيو ما  -اور
 -أمساء إشازة

اااااااو

امساء إشازةي ةّعدهاا -العّاصااس احملي ااة الااوازدة ي سااياا
املعطى السابري
ال نائسضزد اااامري اويا اا اوااادا علاااجاملفااسد ااظ مااسال نفطااحن – أدخلااحن -
تيحن  -ضاعحن  -ةد
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ضزد امري اويا امل ّا باامليماوداو علج اجلمع مس ضا د ميهم
مل ةاااسد ضااايا هااارا اوطلا اامري اوّاض امل ّ اودا علج اجلمع
غاي امري اوسفع امل ّ اواداعلج اجلمع

ي ةّعد
تعهااس عملي ا اإل ّاااء أو ااامري
اويا ا ض ضاض اجلماع ا تان ا أتثااس
ضزضدًا ماااان اا اااااء املّصااااّو ضأ اااااء
اإلغاااز  ,ف كااسز ضزضد او اامري اويا ا
اودا علج املفسد اةطاي تلّحن ثالا
عػااس مااس  ,ضاواادا علااج اجلمااع ضاالع
عػااس مااس  ,ضااامري اوااّاض تطااع مااسال,
أما اا اء املّصّو فلم ةكن هلاا ضزضد
ي ض مسال ,ضأ ااء اإلغااز ا ّاس

البّية ا

ا يلة املّطكيلة والتناسك الّص ي ك ي ة ودمّة

ااّزةن فق ا  ,ضوقااد ناااي
ضزضدهااا
عااان اا ااااء املّصاااّو اااسض اوّصا ا
اور ميس اوتاتيا اّ ضباضاكًا,
اّزها
أما أ اء اإلغاز  ,فلقد أفاد
اةجّ ديو ق أضهلما زفع املقا اور
ةلق فيحن بيدبا خطاباحن ,ضثانيهماا اما الء
فكااس بياادبا ب فكاااز نااااج ضعاااهص
ضمعسضفا ا ضي اااات ى دييل غاااازة
تيلحن ضتّا  ,فكااو اتفاا ميطقا باق
اوطليع ا جاعي ولليي ضدييتها.

اواااااي ضتساتيلاااااحن اإلضااااايادة  ,ضهااااار
اادضال تاو هلا دضز بازش ب ق بييا
اةطاااااي ,ف فااااادل اوطاااايا دييل
اوّصا ا اإلااااا ضاوعكطا ا ضاوطااال
ضاواااصمو ,ضتااااو اااس اوّصا ا أو
مهماااا اواااااسب باااااق عااااادد مااااان بيياااااال
اةطاااااااي ,ضضظيفاااا ا ّةاااا ا اوااااااصمن
ا ااس ى املط قل  ,او هارا ا اس
ة م ع بديو شمييا باي اوفعا ا اااس
ديو مط قللي .

تػاااري غللا ا او اااما س اوداوا ا علاااج
اجلمااع ى زفعاا مقااا امل لق ا  ,ضواارو
عاء تّظيف أدضال اإل او ضفل اودييل
امل اامس خطاااي بياادبا ,واارو غي ا
اباان املقفااع ااامري املخاط ا ضامل ا كلم
تااد اوعال ا بااق م اامّو اةطاااي
ويؤ ّ
ضاملقا اور ي فيحن ,فاملل أعلج دزع
ضمقامًاااا ,فاااال ة اااع بيااادبا نفطاااحن علاااج
مستلا ا ضا اااد ماااع امللا ا  ,ضتااارو د
غيااااي اااامري املا ا كلّم علاااج تّاااااع
بيادبا ,ضعلااج ا ياعااحن با و املقااا ةفااسض
اااااور اإلفااااساد
عليااااحن تييياا ا أنااااا
ضاجلمع ,فيكاّو تالماحن أتثاس لاّيً
ض ياعًا.

 -متظهااساحل الوصاال اإلضااايل وقينااه

ب  -متظهساحل الوصل وقينه الدالليلة

تاااساب
ت جلّاااج ضظاااا ف اوّصا ا
عياصااس اةطاااي ضباضااكها ض ااد
تليااا كمااا اوطااال  ,ضاوّ ااااد ي
تكّو من دضو أدضال مع بق عياصاس

الدالليلة

اض ا خد اباان املقفااع عااددًا تاالريًا
من أدضال اوّص اور أفادل اجلمع بق
عيّسةن ويّةق أض تستيلق ضايادةق,
ااّ ّوااحن و امللا ضغااري عاادزة أو....
ف تّدل اوّاض اجلامع ضاياد اةارب ى
ت ا ماان املل ا ضغااري  ,ض ّوااحن و
ذواااا أو جيسبااااّا ضخي ااااربضا
اوااااسأ
اعااا اوااااّاض اوعاطفاا ا بااااق الاا ا ق
أضيدل ت ميهماا ى فاعا ٍ ضا اد مان
ي املعياج ضاوديوا  ,ضهاّ اواّاض اوداوا
علج اجلمع.
ضظّف ابن املقفع ,أة ًا ,أدا ضص
تفيد او خايري أصا اوّااع ,ضوكيهاا
أفادل اوطيا معيج اوّصا اإلااا
اودا علاج او اّاش ضاملطااضا  ,فجااءل
ّوااااااحن  ...غااااااكسهم أض لاااا ا
أض
غااااااااااكسهم ض فعهاااااااااام اوااااااااااّد أض
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غاادزهم....علج اادز اواار ةااسضو أض ةلاادض
هلم ت من معيج ضّاء ,فايخ لاز ضا ع
علج من ةػكس ضمان ي ةػاكس ,ضعلاج
من حيفاغ اواّد أض ةيادز ,ف فااد اوّصا
هر اجلم باثال ديوياً قّقحن اوسب
بق اجلم .
 متظهااساحل الوصاال الع ا ايل وقينااهالدالليلة

ضظّاااااف ابااااان املقفاااااع أدا اوّصاااا
ّواحن و
وكن مّ عق ,أضهلماا
اوطلياا ا ي ةااااداض املساااااج باملعاةياا ا ...
ضوكيااااااحن ةيعااااااس ى ف ااااااّ اولاااااادو..
ّواحن ي ةيليا وار اوعقا
ضثانيهما
أو حي قاس ..ضوكيااحن عاادةسي أو ة ااّيهم...
فسمااااا امل لقااااا علاااااج ان عااااااز دييل
تعاااتظ مااا ضاالقحن ماان تااال  ,غااري أو
ااوفااااظ اوااار ضاااا ها ماا غاااازال ي
ت يا و ضما للها ,فلم تفد اةسضت علج
مااا ضاالل ضزضد  ,ب ا محل ا امل لق ا علااج
اويعس أماّز تي اا ى ماا تقاد مان
تال  ,ةفيد معيا بدءًا ةؤضظ عليحن من
أع مةط دز ي ل.

فااسب اباان املقفااع باا دضال اوػااسط بااق
اوفعاا ضاجلاااّاي بعال اا ميطقياا حيااال
علاااج املاااسء اولليااا و ضعاااد ّمًاااا....أو
حيطااان فيماااا بي اااحن ضبيااايهم ,ضزبا ا باااق
ااضااالاي ضعللاااها باا دضال او عليا ا اااّ
وعّلااحن حي ااات ويهم...فيكااافئّ  ,فكاااو
ولّص اوطل ضظيفا اتطاا ي ضااعدل
علج دزا اوعال ا امليطقّا باق الا ق
أض أتثس.
 متظهااساحل الوصاال ال ا م ل وقينهاااالدالليلة

اض ا خد اباان املقفااع عااددًا تاالريًا
ماان اافعااا اوداو ا علااج اوااصمن املاا ا
ضعااااد  -تااااااو  -اااارز  -أخااااار -
أدخ  -ضاع ضعلج اواصمن ا اااس أض
املط قل ضهر اافعا تاو هلا او ّاعد
ااتثاااس باااسضشًا اةطااااي ةاااؤدضا -
ةؤملّا – ةيعسضا , .....ضهرا دوي علج أو
تّعياحن خطاباحن ى أعيااا
بيادبا زغا
ااااس ضأعيااا مل تّوااد بعااد ,بّصاافحن
خطابًاااا ااااداثّةًّا صااااا ًا وكااا شماااااو
ضمكاو.

 -متظهااساحل الوصاال الاااب ل وقينهااا

ج -متظهساحل االساااا املع نايل وقيناه
الدالليلة

أظهسل اوقساء أو هرا اةطاي ذض
بيياا ا جاعياا ا ميطقياا ا  ,ضواااارو هااااّ
خطاي مػاسّو با دضال اوّصا اوطال
اور تي ا ى أدضال ت تياد أضاهم
بكااق اوليي ا ا جاعي ا امليطقي ا ,

بييااا
لّااااج ايتطااااا املعجمااا
اةطاي تلّها ,ضوقاد ضظّاف ابان املقفاع
او كااااساز بااوفاااااظ ضباملعااااان  ,فجاااااء
او كاساز تامًاا مان خاال تكاساز اولفاغ
ضاملعيااج ,فكلماا و أفااادل تاا

الدالليلة
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البّية ا

ضاااااايا ضزدل فيااااااحن ديوااااا او تيااااااد,
ضترو ا س اوياص أو اور أفاد
اوّص  ,ضتلما غاكس مل جاست علاج
املعيج اوّاع  ,ضترو تلم اا عادز
ضعدةس فكاو وّزضد اوعيّس اولياّ
ضاااايا اةطاااااي دضز زباا ا اولييااااال
ضاملعان ضاودييل.
د  -متظهااااااساحل االسااااااتبدال وقينااااااه
الدالليلة

أثاااسى ايضا ا لدا هااارا اةطااااي,
ضميسحن ّ ضاتطا ًا ضتالمحًا ضغيجً ويّةًّاا
ضعمقًا ديويًّا ,ضذو مان خاال اضا لدا
اولليااااا باوعا اااا ا  ,ض ةيعااااااس بااااااريى ,
ض جيسبّا بيخ ربضا .
ها  -مواقري ا رف وقينه الدالليلة

ضظّااااف اباااان املقفااااع نعاااام هاااارا
اةطااااااي ا ااااار اجلاااااا ص اغاااااساض
بالغياا ا  ,فساااار املطلااااّي املعطااااج
اوثاواا ضاوسابااع ,ضهاارا ا اار ضااااعد
امل لقا ا علاااج تفعيا ا دزاتاااحن او ضةليا ا ,
ضترو ضظّف ر ا اسض اوعاملا ,
ضميهااا علااج ضاالي املثااا ااس اويّ ا
ّوحن ضي ص يعاّا ..ضااصا أو
أو
ااس اجلااس
ي ص يعااّا ضتاارو اار
غاكسهم أض لا غاكسهم
ّوحن

ا يلة املّطكيلة والتناسك الّص ي ك ي ة ودمّة

ض فعهاام اوااّد أض غاادزهم ضاو قاادةس
ض ل غكسهم ...ض غدزهم فكااو
ولساااار دضز بااااازش تااااساب اوعياصااااس
ضبا ا ق عال اتهاااا مااان دضو تكاااساز اااد
ةثقاااا اةطااااااي بااوفااااااظ امل ماثلاااا
اولفغ ضاوّظيف .
زابعًا :نكطة ع ى الاطس

تعهااس اودزاض ا او بيي ا مث ا اواار
ة اااااع اةاااااري غاااااري مّااااااعحن بييااا ا
جاعيااااا ميطقيااااا ّ ,امهاااااا مقدمااااا
ضمعطياااال ضن يجا ا  ,ضاملقدما ا ت ااامي
غاااااااازال ى اضااااا ا يلاط اإلغاااااااكاوي
ضاب كاز اوفسااي  ,ضاملعطياال ت امي
مقااّيل ض اااةا ضاااعدل علااج او سلي ا
ضاوااسب ضايض ا ي ات ضاوّصااّ ى ن يج ا
أعاب عن ضؤا املل دبػليم.
بااااااةصل هااااار اولييااا ا اةطابيااا ا
ا جاعي امليطقي بقّ اواسب ضاوطال
ضا سلاا ضاواا مكق ضاواا ال م ن يجاا
تعاااااول اوعياصااااس اوليّةاا ا اواااار ميسهااااا
اوطاااايا ضظا فهااااا اويسّةاا ا ضاوديوياا ا ,
ضميس ا اوطاايا طا ااال ت ضةلي ا تفاايو
باوااادييل ضاملعاااان ضاملقاصاااد ضاوياةاااال
ضااهدا  ,فكاو خطابًا فاعالً ضمؤثسًا
ض ابالً ولسيا ت شماو ضمكاو.
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تقنوة األحالم في قصص
ناظم مهنا
سماد صياض
تأخذذت تيةيذذح م حذذاً حيذذظمً ع أعز ذاً س اسمذذام م دذذؿا غذذاز ع ةذذا

مظيصصيح مظيت بعةعمن (م رض مظيدميح*) وتؾدو ػته مظؿيةيح اطـر مدذؿددمع ًا

س جممعسح (عةازم صذررم اذاح)ح)ل ظ)ذا اذا م ػذتم مظعظذال بذا حاً س

مظيذ؟ اذا ش ذذي صيذذا ػذتم مظمذعمم عؿعذدد م اابذايفل مق ذ س مظيصذذح

ؼعمل س ى تعديال صضا مظمرد وإسطا ابعاد ادؼدة ظ أدثا طما اغذ ؼعمذل
س ى ان ؼ)عن مبـابح ضصح دمخل مظيصحل اي عذا شرذل سةذذ مظمذرد س مظيصذح

جنده س مق

ومظع)س صأيحل رؾعاً با ااصح إىل ان مق

غرمذذيح ظ صدصذذيح مظيصصذذيحل طمذذا ان عذذاش ؼمذذؿطيال مظ)اتذ
مظيصحا ؼيعظذ س مق

عا م ذارة إىل ان مق

ؼعطي ابعاد ًم

ضعظذذذ صذذرمحح س

دون ان خيصى ذيؽاًل وباظةظر إىل تيةيح م حاً شبد
إبدمع س ى م بدمعا وؼؿ مظؿعاعذل ععذذ س ذى اغذذ

حدث ضصصي عمؿيلا ظ)ةذ س مظعضذ

متذذ ؼؿعذاظي وؼؿعمذذ عذال احذدمث

مظيصح م خرىا وظذ دوره س بةا مظيصح غذ ؼص)ل إحذدى مظذدومرر ما مذح

صي ال

ْللحددددعٔ األددددٌاد٥مدددد٤ىا ٣ددددعانددددٌا
دستصار٘انعدرسادلتحلٕلادلًفسٖ،اْلًبدع ا
نددفاوئْددعادلددلٗأاددٓم اعد٥مدد٤ىا ددب ا٣ا
ش د ٓرٗاألددٌار بددادادلفدديةاد اهٓألددٙع ا دا
كايتاد٥م٤ىا دب داألدٌاَدلداد تبدٓدا
يفادلددًفاادسيسددايٕٙاكهدداأاددٓماوئْددع،ا
وهدددا داألدددٌا إًدددٙاد٥مددد٤ىاد سدددت عنٙايفا
د٥ةب؟اسٕهاا ٍاَدلّاد٥مد٤ىالٕسدتايتدا ا
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دلْ٤ألددٖاْ ددااَددٖايتددا ادس ددعد ادلددٓدألٖ ا
مب ًدددٚا أددديا مددد٤ىاد ًدددٙادلدددٓألٖ ا مددد٤ىا
ٔبدددعألُاادلتا ددد الٕهددديرانآلتددددِاةدأددددلا
دلددددًغاد٥ة ددددٖ اْ مٕايدددداأتددددٍٓادذتلددددوا
نتيسددددداا التاندددددلايفا عدددددٙاندددددا،ا ْا
ٔتددٍٓاء د ٜداظددو د،اْمددعياا ؼدداوٕاالددِا
ْظٕفتددِادلددما هددلاأللددٚادلًُددٓ ا الاعددٙا
ْ ؽددٕأا دداةداءعٔددع٘ايفسددٕٙاْوتئدد ٙا
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لدددللناضتدددٌا نددداىا إًدددٙا دددعد ا مددد٤ىا ا
حتلوالتٌاهلاانساَهتُاايفا ٓسٕفاوؽاٜا
دلًغا ال هلاأللٚا دعةانسدتٓٔادا يد ٜدِ ا
ْممااسبقاميتٌادلآم اع داكاٍادذتلدوا
دلًفسدددٖاانًددداى،ارٔ١دددا،املدددو اندددي ب ايفا
ئفددِاد٣ظ د ٤مٖامبددااَددٓا ددٕ اةٔ د ا
ْ ال٤ش ٓرا األتبارّايتاءاالدِ،اود ٍادذتلدوا
دس ددددعدألٖاد ت ٕددددلا ٕددددعاْ ئددد ايفادٍ٧ا
يفسدِانددٌاحتعٔددعددادذتلدوادلًفسددٖ ا ٕددعا
٥يدددِايتدددا ا دددعر٘اشتٕلدددٙاد بدددع ايفامالدددٙا
دلٕاظدٙاْدلصد ٓراادلددٓألٖ األلددٚا يتددا ايددغا
ْايعددٕغا ددعدألٖاعملهددٖعا د استلددٓى،ا
ْ ئ التٓيِانثلاعدذتلوادلًفسدٖعاماودلا
ارتٕددد داماْد٣متهددددداماْدليندددددٓ ،أْتسدددددوا
سدددددددددددها ِاْأعاٝعدددددددددددِادلصدددددددددددتلٕٙا
ْددتهالٕٙعا 1ا ا
ْ سددددب ا َهٕددددٙادذتلددددواواددددعا ْلتددددِا
دلسدددٓرٔالٕٙاألًأدددٙاكدددب ٘اعمٕددد ادألتددد ا
يْ ٍٓا ٍادلسٓرٔالٕٙا ًُضاأللٚاد٣ألتاداةا
اددددعر٘ادذتلددددوادل الٕددددٙع ا 2اْسددددب اَددددلدا
دَ٣تهاىانٌادلسٓرٔالٕنيأدت ٖاممداأتٕحدِا
دذتلددوانددٌاإٔدداماءددانحأ هددلاأددار اي ددا ا
دلتتا ددٙادلٓد ٕددٙاْدل ا٤يٕددٙا ال هددلاأللددٚا
عد ايغاءعٔعاْنوأي ا ا

ْ يدددِايفاظدددفا ِاظدددٓر٘اللدددًفاادلعددداة ٙا
ْ دددااانددداا دددنيادسيسددداٍاْدل دددا اْ ئادددٙا
يوددددددددٙانددددددددااْردٜادلصدددددد د ٓراْنددددددددااْردٜا
دل بٕ ٙعا 3ا ا
ْدلين ٔددددٙاكددددللنا ْلددددتاد٥مدددد٤ىا
َهٕدددٙاكد د ٛا٥يُددداارندددٓ اعٔولد د األلُٕددداا
دلرتد ا د اد ً ادٖاْد٣أتد دمادرتدا أا
لل نٌعا 4ا ا
ْٔدددددتوا ٓظٕدددددأاادذتلدددددوايفادلاعدددددٙا
ْدليْدٔدددددٙاْد٥ةبا صدددددتلاألددددداىالتهئددددديا
نادددٓ٣دان ًٕدددٙا يظدددعادلٓد دددفادلسٕاسدددٖا
ْد٣ءتهاألٖاْدلثاايفاد ئضادللٗأع ا
دلت ددددب األًددددِا صددددتلانباشددددي اْ ددددللنا
ٔسددت ٕفادذتلددوادلًفددا انددٌادلي ا ددٙا تددلا
شدددتاهلا،ا٥يدددِامبًتُدددٚادلبسدددا ٙاملدددو ا
ْنٌاْظاٝأاد٥م٤ىا ٔؽاا يُاادستصديدوِا
وُٕدداايبددٜٓ٘ا ًعددئُاادلسددل اْدسظتددا ٖ ا
ٗا ندداا تددٍٓانددعألا٘اللتفددا١ما ْانددعألا٘ا
للتصا١ى اْنٌاًَاأبدعْادذتلدواسدل ٙاْ دٓ٘ا
ٕبٕٙاؼدا ٙاويؼدتايفسدُااأللدٚادلفديةا
ْادجملته دداد اْرمبدداا سددب اَددلّادلسددل ٙا
ظُيا تْٔلاد٥م٤ىا ًاٜاأللٚا ديدٜ٘ادليندٓ ا
نددددٌاد ددددٌاسدددد ٌٔاْظددددٓ٣ا ادَ٣تهدددداىا
ْدل ًأٙادللٗالإتِاد٥م٤ىايفانٕعدٍاأللدوا
دلددًفاانًددلاوئْددعأْٓيددإاْظددٓ٣ا ا ددٕ ا
ةدكٓاْأللٖا ٔ ٓر ا ا

ْ ٔؽددداا ْلدددتادليْنايسدددٕٙادَتهانددداا
اذتلواناا لادلت٤سدٕتٕٙادلدما ادعسا
ْممااسبقاألٌا َهٕٙادذتلوايفاد٥ةبا
دل ال،اْدألت ِانٌادليكا ٝادلما ٢ساا
أللُٕددداار١دَدددا،اوددداذتلوالدددعُٔااع عتددداٜا ا يدلَ ا األددا ايداظوانًُدداادلاععددٖا ا
دسيسددددداٍاندددددَٓيايفسدددددِاْ يدددددِا أدددددغا ألهالِا ادلتانلٙاحتدتاألًدٓدٍااد٥ر ا
أعدداٝغادذتٕددا٘اْ كثدديانظاَيَددااءددع٘ا دلاعميددد ٙالًتتصددددأا ٍاًَددددا األددددعةدا٣ا
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ددتسا ددِانددٌادلاعددغأت انددلانددفادذتالددوا
سٓدًٜا صدتلاكاندل،ا ْا صدتلاء ٝدٖ ا
َْلّاد٥م٤ىاَاانآُ ٣داادلفتئدٙادلدما
هلاأللدٚا ًداٜاألدا ادلسديةامبداا ؽدٕفِا
نٌارٛ١اءعٔع٘انٌاأار ادلدًغا دعألٓا ا
دلبح اْدلتتنل ا ا
أحالم الالوعي اجلمعي
ٔآمأٓيإ اع أتٌاوئْعأست ٕفا
فسددد د ا م٤ندددددٖا ْا فسددد د َاا صدددددتلا
كانددل،اكدداٍاستتٓدَددااستتددٓٛاااألٕدداا
نفاكتلٙانٌاد دٓدةادلين ٔد ٙاْدمدعانًُدا ا
دددداةيٖاْْ٥مانددددي٘ا انفُددددٓىادلْ٤ألددددٖا
ددته دددٖعا 5اْؼدددفأٓيدددإاَدددلدادذتلدددوايفا
عدٔدددٙاكتا دددِاعحتدددٓ٣داْرندددٓ ادللٕبدددعْع ا
ٔاددٓمادذتلددو اعر ٔددتايفسددٖايفانًدد مانددٌا
ا انيا٣ا أليودِ اْكًدتا يداايفادل دا قا
د٥أللددٚادلددلٗا ٓءددعا ددِا ااألددٙاءلددٓسا ددا
يدددددا اإدددددلاندددددٌايدددددٓ اد٥يدددددا اد ثادددددلا
ال أيو ٙا ٣ا ي اسيألاٍانااديتبُدتا ا
يددٖا ءُددلاندداأٓءددعايفادل ددا قاد٥رؼددٖ،ا
ي لدتا اَدلدادل ددا قادلدلٗاكايدتاكددلا
ستتٓٔا ددِا عميدد،ٙا ددعأيءددفا ارغتُدداا ا
دلادديٍادرتدداناا ْادلسدداةساألصددي ا دديةةا
يفا َددد د اْ يددددداا ْرادذت ددددديددام دددددي٘ا
م ددي٘،ا تيددِاظت د األلددٖادٍ٧ا ٔددار٘اد ً د ما
تانلِ!اْ فتا ناىا ابايإلايواوتحتدِ،ا
كاٍاْردّٜاسلوانٌام يأ٢ةٗاضتٓا بدٓ،ا
ي لتادلسلوا٥ءعايفسدٖايفام دي٘ا عميدٙا
ءددعداْإلددٙاءددعداهلدداا بدد،ٙاألًددعاوحعددٖا
دتدددددعرديُا ادسدددددتًت تاندددددٌا لدددددنا دددددتٍا
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ددتددعردٍا ددٓةا ادل ُددعادليْنددايٖ،اد ةدةا
دَتهددددانٖا دددداذت ي٘ اواضتًٕددددتا وحددددغا
ُ ٤ا،او دا دٖا دفاأللدٚاملادٙا دبنيالدٖا
يُااملاٙا داباو دل تُااود داْردَٜدااسدلوا
ؼٕقادلعرءادأ٢ةٗاضتدٓاد٥سدفل،اي لدتا
دلسدددلواوٓءدددعدايفسدددٖايفانودددار٘ام ئدددٙا
و ددٖا رؼددُاا باددٙانٕتددٙانددٌادلوبددار،ا
ْحتددتادلوبددارا ٓءددعاألظدداىاْ اأدداا ْديددٖا
ْيددٓ انددٌا يددارامؽددار٘ا عدٕٝدد،ٙاْ ددنياكددلا
لدددناكايدددتا ٓءدددعاا هتددداٍا ةنٕتددداٍا
عميتاٍا آكلايعفاَها األًعاَدلدادذتدعا
دسددتٕاظتعا 6انددٌاملددوأٓيددإاَددلدايددلَ ا
ا عددٙاامدديدسادل ددا اػا 32ال٦ةٔ د ا
يددداظوانًُددداادلدددما بدددع اندددٌاذتظدددٙاديتُددداٜا
دذتلددواعيددوادسددتفات،اْ لددت ا ٔددٌأددلَ ا
د دددٓ ٚ؟ اندددااد دددٓد؟ا يدددِامعددداٍاْلسدددتا
نُْٓساا داارتٕٓم اؼدبا ٕٙاألدٓد انتعدألدٙا
تهدداْ ام د ٍاست د ،ا ف د ٘األلددٚادلددٓر ،ا
د دٍاضتددٓاوددي انددٓنٖأددت ٖانددٌا لددنا
دلصدد د ي٘اد تتهلدددد ٙا٣أتددددٓد ٍاأللددددٚاَددددلّا
د٥ر ا ٣ادل عىع ا ا
ٔبدددعْاندددٌاأددد٤ماَدددلدادذتلدددوادلدددلٗا
ٔسددددددددديةّادلددددددددديدْٗام دددددددددوادلتصدددددددددظٖا
ْد٣يتسددددار،اْألددددعىادلددددٕاني،اْدَتدددد د ا
دلتٕدددداٍادسيسددددايٖ أْتددددا ف اعيفادذتلددددوا
كًددتا شددبِاظدديش٘ا ددنياشددع ٖامعدداٍ،ا
ٔيكضا ٖاضتٓادلينل ػ32ع ا ٔؽااَلدا
ةلٕلاأللٚادهلصاشدٙاْألدعىادلثبداد اْكلهدٙا
ادلينددل ادلددما ددتايفايُأددٙاددتهلددٙا ص د ا
ادلسدددديدبامٕدد د ادلعددددحيدٜاْدل ددددضا
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ْدلتٕدِ التددٌانددٌاأدد٤مادلسدديةايتتصددأا
سدددديادذتعدددداٍادلددددلٗاشدددداَعّايفادذتلددددو ا
ْكدداٍا ددعاشدداَعاَددلدادذتعدداٍايفالٓمددٙا
وًٕددٙايفاكاورتٔدددا اامعددداٍاَددديىانايبدددِا
وتا٘ انتَٓ ٙا الي بد،ٙالتًُداا ًظديا ا
دذتعاٍاش رد اإٔبٙا نلعادذتعداٍأًظديا
يفادلفدددديدرأْدددديٛا ألها ددددِادلتسددد ٘اػا
32ع اْألًددعناأتددا فادلدديدْٗاظددام ادذتلددوا
سدديةاملهددِ اعْنددفا لددناشددول اْ يدديا ددٖا
دذتعددداٍادهلددديىا ميددداا دددتي اػا32ع ا ٣دددعا
لتفسد د اَدددلدادذتلدددواندددٌاد٣سدددت ايٙا لدددوا
دلدددًفاالتفتٕدددنارندددٓ ّ امسد د اد فُدددٓىا
دلفئْددددعٗ،اميتددددٌادلاددددٓما ددددتٍاًَددددا ا
ر باداءًسٕٙانتبٓ دٙا٣اميتدٌادلت دب ا
ألًُدددا،اْ ٍاظدددام ادذتلدددوأ دددٕضاألادددع٘ا
أعدداٜايفاد عًٔددٙادلددمأبددعْا تيددِا ددار٠ا
أللُٕا،الللنآَايفسِاَلدادذتعاٍادهليىا
دل دددداء ادلددددلٗا٣امددددٓمالددددِاْ٣ا ددددٓ٘،ا٣ا
ٔسددددددت ٕفادلتددددددت لوانددددددفامٕددددددا٘اد عًٔددددددٙا
ْ يدٜد ُددددا ا ًٕهدددداادلفتددددا٘ادلددددمانايدد د ا
دذتعددداٍا يند د اللهعًٔدددٙا تاندددلاوتًتُددداا
ْر با ُدددا،اْيدددعدُٝاالدددِالدددٕارتب،التًدددِا
ألدداء اْدلددلٗأ ٔددعا نددٙادلدديدْٗادلًفسددٕٙا
لٕااوا اَلّاددت ٕٙٝاندٌادذتلدو،اْ داا
متتعا ا ظحابادلايدرايفاد عًٔد ٙاع دالٓدا
لدددٖاسدددً لنا دددعوفادلدددثهٌ ا يبدددتامسدددٌا
يٓدٔددا ع اْظتددٖٜادلددية اع يدداانسددا ،الددٕاا
لددددعٗا ٗا هددددٓ ا٣انسددددٓرالٓءددددٓةٗايفا
د عًٔدٙا ددعا ٍا يُٕدتادرتعندد ٙا يكددٓيٖا
ستساوياأار اد٥ر اػا33ا ا ا

ظدددام ادذتلدددوادلدددلٗا٣اي دددي الدددِا
دندددا،اَدددٓا يسددداٍاَدددضاْنًتسدددي،اْ٣ا
ن رالٓءٓةّا عا ٍا يُٚادرتعنٙاددا ال بفا
د اعددددٓةادرتعنددددٙادل سددددتئ ٙا ٍاَددددٓا
زتدديةار ددوا ةٛاْدءبددِاْديتُدد،ٚاْ أ ددعا
ًَدددا اند د رالٓءدددٓةّ التدددٌا دددا داالدددٙا
عسً لنا عوفادلثهٌ؟عأت ٖادلديةاد تدتأيا
ندددٌاظدددعٔاِادلدددلٗا دددام اعٔٓءدددعا هدددٓ ا
ظت د ا ٍايفتتددِ اَددلّانعًٔددٙاأ د ٘ ا
باددادانتعسددٙانددٌاأ وٕددادادلتدداارٔخ ا
مؽارددا ي دعاودٓ ا ؽدُا،اْ دنيادلفًٕدٙا
ْد٥أدديٛاغتددي انددٌاحتددتادليكدداىا صدديا
ألدددا ثٍٓأي تدددٍٓاأ دددتاد٥مٕددداٜاػا35ع ا
ألًعاي قاَلّاددتهلٙأت ٖاظٓداأدارءٖا
ألدددع٘انددديدد اا٣ا بد د ا دددا آة اْألًدددعناا
ٔسددتماظددعٔاِ اا ٗاناددٓة؟! أددت ٖاظددٓدا
دلدديدْٗ ااناددٓةادلتددارٔخ،ا لددت انددٌاَددلّا
ددتهلددٙادسشداارٔٙاد فتامٕددٙأتؽددحادذتلددو ا
ًَْاا ٣عانٌادست عدىا فسد أٓيدإ،اَْدٓا
ٍاظددددام ادذتلددددوانسددددتٍٓا ددددالْ٤ألٖا
ددته ددٖ،اْمانددلاللددُوادل دداى،اْ ًإبددِايفا
ددارٔخاد عًٔدددٙاةلٕدددلاأللددٚاروؽدددِاللسددداٝع ا
ْددتدددٓدبا دددٚاكًدددٓ اندددٌادلتًفدددٕااألدددٌا
دذتالدددٙادلاه ٕدددٙادلدددماعتٕاَددداايفادلٓد دددفا
ْ ٤ماددددِايفادذتلددددو،انصددددتلاتِأ ددددٕضا
درتٓدٜاْدل او،اْ رْ٘اَدلدادرتدٓدٜاصتدعَاا
يفاالدددٙاعدلبارمدددٙا تكدددعدامتانددداا يد د ا
ش غا٣ا مثي اػا37ع اوُٓانيوٓ انٌا
د عًٔددٙاد٥يثددٚا٣أسددت ٕفادلتٓدظددلان ُددا،ا
ْنيودددددٓ اندددددٌادلسدددددل ٙادذتاكهدددددٙايفا
د عًٔ ٙآَا يساٍاظام ا ياازتيْم ٙا ا
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ْلدٓاديتالًداا ا عدٙااءبدلا ْٔتدااػا
 39اصت دعَااكسددا اتُاانتيسددٙاللحلددو ا
لتٌاد ُوايفاَلدادذتلواشدٕٞني ادْ٥مايفا
نفتتحادلاعدٙامدنيا دامادلديدْٗاعرمبدااَدٖا
أل٤ندد!ٙاػا39عاَددلّا شددار٘اْدؼددحٙا ددتٍا
ًَا ايبٜٓ٘اْشٖٜانااسٕحعلا٣مادا ا نداا
دلصدددٖٜادلثدددايٖأتهدددٌايفا دددٓمادلددديدْٗ ا
عَلدادذتلوادلثال ادلدلٗأظُدياوٕدِاحتدٓما
ألتسدٖ ا يد ا ااعددٚاكدث داد٥سددباب،ا
لتددٌادألددرت ا دد ٗاألددٌان يوددٙاسددب ا
َلدادلتحٓم،انٌا م٤ىاكا ٓسٕ،ٙاألا ُاا
د ارة٘اْد٥شبا ا ْاْر دادا دفاوُٕدااْ٣ا
سدت ٕفادلدت لغا ٣ا ا٣سددتٕااظاػا39ع ا
ْألًددددعادلسدددد٢دماكٕددددأاكايددددتا م٤نددددِا
كا ٓسدددٕٙايفاد اؼدددٖ؟اصتدددعاددتدددٓدبايفا
شلر٘انٌاَلدادذتلواعيفاملوا عٔوا كدايا
يد اكًددتان لاددااأللددٚاشددفااَأْدد،ٙاْ ٔددٙا
ميكٙانُهااكايتاظو ٘اجت ل ا َٓٗا
األهدددقاسدددحٕقاػا39ع التدددٌأتدددأا
كدداٍادلتحددٓمايفاد٥مدد٤ى؟أاددٓمادلدديدْٗ ا
ع لدددتا يدددِادذتلدددوادلثالد د األلدددٚادلتدددٓدلٖ،ا
ميتٌا ٍاي بدقاأللٕدِاظدفٙاممتدف،ا ْا دا
ءا ادلت ب ااكا ٓسدٖاممتدف ع ا ب داا٥يدِا
ظبحأيٛايفاد٥م٤ىا ٕٓردا ئبٙاحتداْرا
يفاد٥ةباْدلدددعٌٔ امدددٓدردداندددفا شد د اػا
ألدددا ئٌا لودددادا ءًبٕددد ٙا مٕايدددااأل ٤دددادا
ءسعٔٙانفا ْرْ ٕدادانت ععدادا دا٥ةبا
ْدسيثيْ ٓلٓءٕدددددا ار دددددوادألرتدودددددِا دددددعىا
ن يوتددِا تٔددٙالوددٙا ءًبٕدد ٙاْألًددعادستاعدداٜا
دذتلوادللٗاكاٍاكهاألٖ اعد٥ر ادلدما
ْءددعدايفسددٖاأللُٕددا،ا ا تددٌانسددتٓٔ،ٙا
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ددلامتٕددلا باددادانتهاْءدد،ٙايددوا اضتددعدرا
ضتدددٓادلبحدددي ادللدددٍٓادلينددداةٗاَدددٓاد٥ألدددو ا
ْألهددامادلبحدديأي بددٍٓاد ددا ي ادلًدداسانددٌا
ٕدددعاْندددٌاءُددداداألعٔدددع٘أتٓدودددعٍْ ا ا
تدٌاًَددا انااألدعاكددث ٘ ا دلا لٕددلانددٌا
دلتيدسٖاشولتاكلُا،اْءلااد٧أديٍْا
أللٚاد٥ر ادلينلٕ ٙا ؽُواْ أانسدتًعدا
اءدددعدر اكدددداٍامثددددٙاءددددعردٍانتُعندددد ٙا
م دددداراكددددب ٘ ا٣اشددددنا يُدددداالصدد د ٓبا
عميددد ٙا م دددارا ا دددل،ا ْ ارٔدددت ا ألهدددع٘ا
لبدددن!اػا44ع أْتددددا فادذتلدددوا امددددنيا
ْظٓلِانفا أئٌا سٕار٘اظعٔاِادلبٕؽداٜا
انعًٔددٙاسددداملٕ،ٙأادددٓمايفادذتلدددواألدددٌا
َلّاد عًٔ ٙاعنٌادلع ان يودٙادسدواَدلّا
د عًٔ،ٙا٥يًاا ايساويا انعٍا ٕع٘اندٌا
بدددل،التدددٌاإٔدددلا لدددٖا يُدددااندددٌاندددعٍا
دلٕٓيدددددداٍ،ا ْا ٔ الٕددددددا،امٕددددد اكايددددددتا
كا عردٕٝددددٙا ًتعدد د اظددددارنٙايفاضتتُدددداا
ْدسددتاانٙا ْدٔاَدداادذتدداة٘ادل د ْ اػا44ع ا
ْٔتددا فايفادذتلددواناألددِالعددٓدانٓسددٕااا
أيدوٕ،ٙاْكاٍانلٔفأآماأل انتيوٍٓا
ْ لوددٙأفُهدداادلدديدْٗ،امتاندداارمبدداا ت دآٍا
لوددٙا ا لٕددٙا ْإًٕ ٣دد،ٙا٣أددعرٗا التحعٔددع ا
ع ٍا اٝددددددددعادْ٥ركسددددددددرتداسددددددددٕآىادٍ٧ا
العدددد ٓةا ا أللددددٚا هددددٙاءبددددلاع ْٔتدددداعا
ْسدددٕٓ عا يكددداٍعا ًددداعاػا42عأْتدددعألا
ًَددااردْٗادذتلددواللتٓؼددٕح اع ددعا٣ا تددٍٓا
د٥ناٜاظحٕح،ٙالتٌاَلداندااكداٍايفا
دذتلدددواػا42ع ا التتكٕدددعاَدددلدادلتدددعألا
دلتٓؼٕحٖالٕااسٓٛار بٙاأفٕدٙا اسُٔداىا
ددتٍادذتلددوا ددعامددع او دد ٤اْألًددعادلبح د ا
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يتتصأا ٍاَدلّاد٥نداٜاظدحٕح ٙاءبدلا
ع ْٔتدداعاْر تدداٍاع ًدداعايفاء ٔددي٘اظددالٕٙا
دسٔ الٕٙادلماكايتأٓنااألي ٕ ٙايدوأديٛا
رءا٣أي عٍْان ا أا ًٕٙادللٍٓ،اْ ب دادا
ندددددٌالدددددٍٓاد دددددا أ أ لادددددٍٓاذتددددداَوا
دلصددايد،ٜأْؽدد ٍٓادلًظددااردد أتسدددلآٍا
صددتلانًددتظواءددعدرادلتا عردٕٝدد ٙاْ ددعا
كي ِاَلّادلعدٓر٘ا عدٓر٘اجملهٓألدٙاندٌا
دذتاأانددددادار َدددداايفازتلدددد ٙايددددواغتٕددددلا
للدديدْٗا ٍا اٝددعادْ٥ركسددرتدأددتتلواألددٌا
لبًددداٍاْ دددعا د د اَدددلداد٣ألتاددداةاألًدددعناا
شاَعاأللوالبًاٍأي ففاوٓ ادلتا عرد،ٕٙٝا
يدددواظدددٓر٘اودد ْ ايدددوادأتفدددٚادذتاأاندددادا
ْظُيادلااٝعا أللٚادلاهٙألراد ٓدةاد ُٕ ٙا
لل كدداٍاْ لسددًٙادللددُ ا أددلدا رتد ددغا
نتَٓ ٙانفاد ٓسٕاا ا ا
٣ا ُددواكٕفٕددٙاد٣سددتٕااظانددٌاَددلدا
دذتلدددو اعلتدددً ادسدددتٕاظتاأللدددٚاظدددٓدا
ي ادادلبابانٌاءارٗا ٖأٓسأا ٔدلدياا
اللَابا ادل هلادلٕٓنٖاػا44ع التدٌا
ًبفا َهٕٙاَلدادذتلوانٌاألع٘ا نٓر،ا ْهلاا
تهٌايفا عألادليدْٗا يًاٜاس ادذتلدو،ا
ألًعناأادٓم اعميتدٌا ٍاصتدعاأل ٤دٙا دنيا
و ْ اْدلسهفٓيٕ،ٙا دنيالبًداٍاْدل كداٍ ا
لتٌا ا داءبلا ْٔتاايوادذتاأانداد؟!اػا
43ع ايدددوأادددٓما يدددِاسدددٕرت اَدددلّاد٥ندددٓرا
لل د ْٔم أبددعْاد اعدٓةا ددادت ْٔما مددعا
ظددع اٜادلدديدْٗاممددٌاهلددوان يوداٙا تفس د ا
د٥مدد٤ى اًَْددا ا ددعألاسددا قايفادذتلددو ا
ع ا سدددت فا ٍا لدددتا ا ٔدددٙاةْدودددفاةدألٕدددٙا
هلددددلدادذتلددددو ا٣اشددددنانٓؼددددٓألِاسددددٕث ا

ددتد د ْٔم،أْتفلسدددأايفاد اُدددٚا تحلٕدددلا
ناةٗاْوقاد ًُجادلفئْعٗاػا41ع التدٌا
لٌأًففا فس ادلععٔقاددت ْٔماًَاا٥يِا
ٔ تهددعادلتفس د ادلفئْددعٗ،ا ًٕهددااد٥ظ داحا
د با اد ًُجادلٕٓيوٖ اٍ٥ادذتلواًَداأت اندلا
نفادلْ٤ألدٖاددته دٖادلدلٗأادٓما دِأٓيدإ ا
ْ سددب ا لددقاد٥مدد٤ىادلددما ٤ماددِ،ا دداما
دلددديدْٗايفا عدٔدددٙادلاعدددٙايفاستاْلدددٙانًدددِا
سلااٜاؼدٜٓاأللدٚاد٥مد٤ى اعألدا اد٥مد٤ىا
نٓؼددٓ اتا ًاْلددِاكددث داألدد ادل عددٓر،ا
ْنددفا لددنا٣أد دما د انتتصددأا صددتلا
دداىاػ44ع التددٌا ددال ٓة٘ا اَددلدادذتلددوا
ْرنٓ ّايتتصأاألعىايففا فس ادلعدعٔقا
ددتددد د ْٔماًَددددداا٥يدددددِأ تهدددددعادلتفسددد د ا
دلفئْددددعٗ،ا ًٕهددددااد٥ظددددحاد بددددا اد ددددًُجا
دلٕٓيوٖ اٍ٥ادذتلواًَاأت انلانفادلْ٤ألٖا
ددته ددٖادلددلٗأاددٓما ددِأٓيددإ اْيفادلٓد ددفا
لدد اد٥مدد٤ىايفا عددغاد٥سددتا ايدداظوا
نًُددددداا ًددد دعر اؼدددددهٌاَدددددلدادس دددددار،ا ٗا
دلْ٤ألدددٖاددته دددٖادلدددلٗا ددداما دددِاكدددارما
ٓسددتا أٓيددإاْ سددببِاديصددقاألددٌاوئْددعا
ْ سداانعرسدتِادرتاظدٙا دِ اْ دال ٓة٘ا ا
دذتلددددوايتتصددددأا تيددددِاملددددوأبحدد د ايفا
دهلٓٔ،ٙأْلَ ا اددتعْةامدنياعتفديايفا
دلتددارٔخادلاددعٔو ا ا ددلاْ ْ ارٔددتاْ لبددن ا
مدددددنيأتحدددددع األدددددٌاءدددددعردٍانُعنددددد،ٙا
م ارَااكب ٘،أْايرا تيُاامماا٣اشنا
وِٕا يُااكايتالص ٓبا عمي ٙا لٕااَدلدا
ألٓة٘ا ادلًٕا ٕفاد ْ٥األلدٚاَدلّاد٥ر ا
يواظُدٓرا اٝدعادْ٥ركسدرتدادلدلٗاسدٕٓ عا
يكدداٍاع يتدداعاْألًددعنااظُدديادلااٝددعا أللددٚا
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دلاهٙاْ ع ا تلرٔدٙاد دٓدةاد ُٕ دٙالل كداٍا
دأتفٚادذتاأاناد ا ٣أ اَلداد٣أتفداٜا
للحاأانددادا ددتٍاْءددٓةَوا ددار،٠اَْددلّا
التتكٕعا مالٙا ااةْلٙا سيدٕٝل اْ دٓما
دلددديدْٗايفادذتلدددو اعْألًدددعنااظُددديادلااٝدددعا
أللددددٚادلاهددددٙع ا ددددا دا فددددلاًَددددااكلهددددٙا
ْركسددددرتد؟اْ ؼددددا التلهددددٙا اٝددددعادما
دلت ئددددأ؟ا ٣أصددددٖاَددددلدادلااٝددددعا ًبددددٜٓ٘ا
اةندد ٙاَددلدادذتلددوأصددبِادذتلددوايفا عددٙا
امددديدسادل دددا ايفا انلدددِاندددفادلْ٤ألدددٖا
ددته ٖاْس٢دمادهلٓٔٙاْددتلْر ا ا
ْيفاا م٤ىادلٓرد نياػا 394ا ٔؽداا
َدددلدادلبحد د ايفاددتدددلْر املدددوانتددديسا
هلٜ٣٢ادلًاساد سدتوي نيايفادلتتد اَدلدا
دلدددٓرد اردْةّادذتلدددواألدددع٘انددديددايفا ل دددٙا
وُٕددددااممدددديدداْسدددديدةٔ اْ ةرد اْ ددددي ا
كث ٘اْكتد ادلال دٙا شدار٘ا اد٥ءداعدةا
دلددددلٌٔاَددددٓا سدد د َو،اْ٣أ ددددي اشددددٕٞاا
أارءُو ا ا
األحالم اإلمثية
ْنددددددٌاؼددددددهٌاد٥مدددددد٤ىايفااد٥ر ا
دلاعميدد ٙاندداأًددعر احتددتانسددهٚادذتدد٤ىا
دسمثٕدد ٙاكهدداايفا عددٙااد ٓظددأادلاددعٔوا
ػا 237ادذتلواًَاأديةاك ٕٝدٙاظدو ٘ا
ةدأددددلادلددددًغادلاععددددٖاد٥سددددتا ا ددددعٔفا
جتاْ ادلثايٕٙاْدلثهاينياْ٣أ دماأللداٚار سا
ألهلِانعٔيدالعدٝي٘ايفادلٓ در٘ أادٓمادذتلدوا
أللددٚالسدداٍادلدديدْٗ ادلٕددٓىاشدداَعاد٥سددتا ا
ملهددداانالادددا اعكايدددتادلدددع ا ا ٤مادددِا
ْحتٓىاوٓ ِ،آَْألأاساألعّامٓمار سدِا
ْٔ ددعْايفادلصددار انثددلاوتددٚان ددا ا ددضا
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د ددار٘أًظدديٍْا لٕددِأْؽددحتٍٓ األًا ٕددعا
دل ً د ادللد لددٙا تددع انددٌاألئصددٙادلس داف ا
دلسددددا ق،اَْددددٖانعددددعراكددددلادلددددع ا ا
د هتلٞددد ٙايفادذتلدددواكددداٍادلسدددف اءالسددداا
أللددٚاشدديوٙا ٕتددِأيد د أْؽددحن اظددي ا
د٥سدددددتا ا دددددعٔف ا ْ دددددأاة دددددا ،ايدددددوا
دسدددددتٕا اػا238ع ا دددددعا لدددددنا دددددي ايفا
ددتئددددع٘اأدددد انددددٓدادلسددددف اد تااألددددعا
وؽحنا عدٓداألدام،انتدلكيداملدوالٕلدٙا
نددا أصددٖاَدددلدادذتلددوا ددالتث ا اادددٓما
دلس ٘ادرتفٕٙا اا ًُٕهاا تيُهداا أتٓيداا
أللٚاْةانًلا ٔاىادلعردس ٙأْبعْا ٍا ًُٕهاا
أل ٤ددٙامسددعاْ دد ٘ا سددب اد ًاظ د ايددوا
اددددٓمادلاعددددٙا لوددددٙا شددددارٔٙاسدددددئ ٙا ٍا
د٥سددتا ا ددعٔفأددٓىانددٓدادلسددف اأددي انددٌا
دلددعْدىا ًصدداااْ اميددياَددلّاد ددي٘انايد ا
ٕتادلسف ا دلا َد ا ادذتعٔادٙادل ااند ٙا
ةدأل د ادلب دداد،اْ ددأاْرة٘ا ٕؽدداٜانددٌا
سٕا ادذتعٔا ٙاناا آلِاَلّادللوٙادلتحتٕدٙا
يفادلاعٙأتهثدلايفا ر دفا شداردد اد، ْ٥ا
أدديْ اد٥سددتا ا ددعٔفانددٌادلددعْدىا ًصدداا ا
َددلٗأصدددٖاإل دددوادسر دددا ادلدددلٗاكددداٍا
ٔسددببِالددِامؽددٓرادلسددف اد تااألددع،ا ندداا
دٍ٧اْ ددعانددادادضتلددتادل اددعادلددماكايددتا
تبل اد٥ستا ا عٔف اْدسشار٘ادلثايٕٙاألدعىا
ندديْرّا بٕددتادلسددف اَددلدأ د ا ٍاندديْرّا
د تاةأٓنٕاا بٕدتادلسدف اكداٍايٓألدااندٌا
دس اظٙاللسف ،ال ِٔا تيِاناا دمايصدٕ اا
ْنٓظفدددااَْدددٓايفاَدددلدادل هددديأدددلَ ا ا
ألهلددِ ادسشددار٘ادلثالثددٙا َا ددِا ادذتعٔاددٙا
دل انددٙادلددما أ تددعادلددلَابا لُٕددا اَْددلدا
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دللَاباللحعٔاٙادل انٙا التتكٕعايٓ اندٌا
دلتًفٕااألٌادلً ْددادل عْديٕٙادلدماكداٍا
ٔتبتُددااد٥سددتا ا ددعٔفاجتدداّادلسددف ،ا ندداا
دٍ٧اْ عاناد،او يِأئعا ٍأتدًفااَدٓدًٜا
يإااٍ٥ادلسدف اكداٍأفسدعاأللٕدِادهلدٓد ٜا
ْدسشدددددار٘ادليد دددددٙاصتدددددعَاايفانعدألبتدددددِا
للب اد،اْدلما صدٖا يداِادٍ٧ا ظدبحالعٔدِا
ناأٓءُِاضتٓادل ا ادرتارءٖا ٓةا دعا ٍا
دلتالعِٔاشدحًادادلتدٓ ي اَدلدا داأليوًداا
يددددِاوٕهددددااسددددبقاكددددلاندددداالعٔددددِاكدددداٍا
نتهيك دامٓماْسٓدسادلتحاقانٌا أبدارا
دلسدددددف اْدسشدددددار٘ادرتانسدددددٙاْد٥أددد د ٘ا
تهدددٌايفاسددديا فدددِاْرة٘ا ٕؽددداٜاندددٌاا
دذتعٔادد ٙا ٣أين د ا ددأادلددٓرة٘ادلبٕؽ داٜا
انٓدادلسدف ،اَْدٓاو دلا ٓٔؽدٖاألدٌا
د ٓد اناا أست فاد٥ستا ا دعٔفاو لدِايفا
مٕددا٘ادلسددف ا دداىا ددِادٍ٧ا ا فددِاللددٓرة٘ا
دلبٕؽدداٜانددٌاسددٕا ادذتعٔادد ٙاْلددٓا هاًدداا
كثيايفاش عٕٙاد٥ستا ا عٔفايتتصأا
تيدددِأتسدددوا ص عدددٕٙايترٔدددٙالتدددٌا ددا
يءٕددفا ٕددع ا٣أ د األهدداأددعْرايفاةدألددِا
عددديدم،ٙا دددلأتهُدددلأْ تادددعا ٍانددديْرّا
دلٕددٓىانددٌا ندداىا ٕددتادلسددف اد عددابا ددع٘ا
نددادا لبٕددٙايددٓ انددٌادلثددتراْدل ادداب اَددٓا
ٔيولا العحٙا ًٕهاادلسف اندئض التدٌا
ْساْساد٥ستا ا دعٔفا بادٚامبٕسدٙايفسدِا
٣أبددٓ ا ُدداا٥يُددااْسدداْساْةْدوددفا مثٕددٙا
ستيندد ٙاْألًددعانتا ددٙا ددٓردداش عددٕٙا
د٥ستا ا عٔفايتتصأا يِايفادلٕٓىادلتدالٖا
ددٓدادلسددف اد تااألددعاْ ددفانوصددٕااأللٕددِا
ْنددداد اْدلسدددب االدددٙاْدمدددع٘ا اهلددداالدددِا

دلددٓ ٔياألًددعناار ّ اع ر ايفسددنأدداا سددتا ا
عٔفاْضتٌاييسلالنادلصولا ادلبٕتاػا
244ع ا ددال بفاَددلداَددٓادلسددب اد باشددي٘،ا
ناادلسب ادلود انباشدياْدلًفسدٖأتهدٌا
يفا يددِا أبددقاشددٖٜال٦سددتا ا ددعٔفأ ددٕضا
نٌا ءلِامبٓدادلسف اْلٓاألعياا ارندٓ ا
دذتلدددوالٓءدددعياا ٍاألًا ٕدددعادل ًدد ادللد لدددٙا
دلٕددتا تددع انددٌاألئصددٙادلسددف ا ص د ا ا
سددًٓدداألهدديّادلددماديتُددت،ا ندداادلددع ا ا
دلما ارةاد٥ستا ا عٔفاوُٖادل عْاْدلدما
مبثا ددٙايددلٔياشدد٢ى،اْؼددحنادلسددف اهلددلدا
د صُعاةلٕلاأللٚا ٍاد٥ستا ا دعٔفاسدٕلحقا
ِا ا
ٔؽدددااا ندددٌادلعدددٕعاػا 288اندددٌا
دلاعددددغادسمثٕددددٙا ددادلًٓدٔدددداادل عْديٕددددٙا
درتفٕ ٙاَدلّادلاعدٙاألدٌاوتدٚا٣اي دي الدِا
دنددا،ا اددٓم اع أتددٌاعت د ادلعردسدد،ٙا
ْ٣ادل هددلاْ٣ادلعددٕع،ا ددلادلتتنددلانسددعّا
دلًددانٖاْن٤نسددٙادلبثددٓرادلددما فددحاأللددٚا
ْءُدددِاػا288ع ا التتكٕدددعاَدددلّاددتهلدددٙا
ص ا تٍاَلدادلفتٚاميديايفا دٓراد يدَادٙا
ْ فددددتحاددتسددددعادلددددلكٓرٗ اَددددلدادلفتددددٚا
ردْة ددددِا ٓدٔددددٙادلعددددٕعامددددنيار ٛا دددداٝيدا
كب د ا ي سا سٓة،اوالوِاإل ي،اْ داما
عٓداألدام اعستظد اة اػا295ع ا ر دِا
يفادللٕلادذتلوا ال اٝيا ٗادلي ساد٥سدٓة ا
ٔآمادذتلدو اعمدنيايداىارا ٛايفاد ًداىا و دٚا
ٔتسددددَٓاادلددددئض،ا دد د استلاددددٙاوددددٓ ا
دلبلٓ  ٙاكاٍانعٌٔاعتدع اوُٕدا،اْنداا ٍا
د رت دددتانًدددِامتدددٚارناَددداامبً دددلاكددداٍا
عتهلددِ ادياسددهتاد٥و ددٚاْسددا ت،ا بددلا
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ٍا عددددددلاد٥ر ادسددددددتٕا ادلعدددد د اػا
294ع ا
ألًدددددعا اعدددددٖاش عدددددٕٙاندددددعٌٔايفا
دلاعددددٙايتتصددددأا تيددددِاظددددٕاةانتهدددديسا
الي وانٌا ٍادلعٕعا الًسبٙا لٕدِاَدٓاودٌا
دلودددعر،اوُدددٓأسدددتعر ادل ٕدددٓرا ا ألدددٓدةا
دلدددع قادلدددمأ رألُددداايفا ألدددالٖاد٥شد د ار ا
لتٌادلسد٢دماد لدح،ا دا داظُدٓراندعٌٔايفا
دذتلو؟انعٌٔاميثلاًَاادلعٓر٘ادلًإؽٙا اا
ٔس ٚادلع الِ،اأعٓظداا دعا ديدرّا ٍا
ٔعبحاظٕاةد اَلدادلع أ ي ا الْ٤ألٖا
نُددار٘انددعٌٔ،الددللناَددٓاناثددارامسددع اْيفا
دلٓد ددفاْ صددتلامإاددٖايفادلٕددٓىادلتددالٖا
للحلدددواعملدددقادل ددداٝيا ْادلدددي ساد٥سدددٓةا
ْدياددضاأللددٚادل ٕددٓراد ل ٓمددٙا ددنيأددعٗا
دلعددد ارد أؽددديبار سادلفتدددٚادلدددلٗا
نً ددِانددٌا ٍأتأددلامعددتِانددٌادلعددٕع ا
ةدنتاد يكٙا ٓٔ ٤امدنيا ٓ دأادل داٝيا
نرتدإٔاا نيأعِٔ،ا ةر ا يدِاظديألِ انداعا
ٔددعّاْ نسددنار سادل دداٝيادلتددب اْإٔددلا
لِٕا يُاا صبِار سانعٌٔاػا291ع ا
التتكٕددعأًددعر اَددلدادذتلددواحتددتا
نفُدددٓىاد٥مددد٤ىادسمثٕدددٙادلدددما٣اميتدددٌا
دلتعدددئحا ُددداا اتدددلادل دددعْاْ ددداا بادددٚا
ر باداةوًٕدٙايفارد دادادلْ٤ألدٖادل هٕاد ٙا
لتدددٌا دددا داندددعٌٔانثدددارامسدددعاللعددد ا
الي وانٌاألعىا دٓمادلاعدٙااهلدلداظديدمٙا
ْ ددداا سددديبا صدددتلا شدددارٗ ا ي يددداايفا
دلبعدٔدددٙاظدددٓر٘ادلعد د اْْظدددأادتسدددعّا
دلًدددانٖاد ددد ا تتنلدددِ اَدددٓاأللدددٚاألتبدددٙا
دليءٓل،ٙأْاديرا ٍأعدبحاظدٕاةد،التدٌا
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ظٓر٘انعٌٔادلًاَؽٙاْدلًإؽٙا ي ناَلدا
دلعدد اْجت لددِأدديدّايفاد٥مدد٤ىاغت ددأا
ديتعارد ِ الدللنايفاْ٣ألٕدِامدنيادسدت ا ا
تدددلادل ددداٝيادلتدددب ،ار ّاللحظدددٙأصدددبِا
ندددعٌٔ ا ٍادلعد د اعتلدددوا اتدددلاندددعٌٔايفا
دلٓد ف ا
أحالم اهلرياى
تهحددددٓرا عدددددٙااد دددد ٘اػا 315ا
مدددٓما سدددتا اءدددان ٖا ألهددد ٚالتدددٌا بدددلا
دلعأٓمايفاَلّادلاعد،ٙادلسد٢دماد ديْ ا
للًاددددددداطاَدددددددٓ،اَدددددددلاعتلدددددددواد٥ألهدددددددٚا
كا بعددئٌ؟الاءا ددٙاأللددٚاَددلدادلسدد٢دما
ٔادددٓمادل د د اْأللدددوادلدددًفااا ٍادل هدددٚا دا
كاٍايفاورت٘انبتي٘اْيفادلسًٓدداد ْ٥ا
و ٍاد٥ألهٚأيٛاظٓرداكداٍا دعادأت يُداا
نًددلا لددنادلٓ ددت،اْ تددٍٓا م٤نددِا دد٤ا
لٓدٍاْ٣ا لب ا ٍا ت٤شٚانفا اعىادل هدي ا
ْلاؼدداٜ٘األلددٚاَددلداد٥ندديالددعًٔاايفا عددٙا
٘ اس ٘ا سدتا ا ألهدٚاألهدلاسدًٓددا
اد
ألعٔدددع٘ايفاءان دددٙانًسدددٕٙايفا ددد٤ةّ اندددٌا
ٔ يودددِاءٕدددعدأدددعر امدددع٘ا عد د ِادلدددما
ألٓؼدتالددِاألددٌاألهداّاد بتددي ا بددلانٓألددعا
سفيّا ٕٓننيا ادرتدار ا ٓ دأاألًدعاملدوا
ر ّ اعر ٛانًاةٔددداأًاةٔدددِا اندددِادلعدددئحا
دجملية اكاٍادلًعدٜامبً لٙاْمٖا ْاظدٓدا
هلدٖ،ا اأا بدِاندٌاْردٜام داب،ا دا ٤ٝا
دأرتادللحظدٙاد ًاسدبٙادلدماسدت ْر ااوُٕداا
٘اػا314ع اْ تديرادذتلدوايفادلٕدٓىا
د
دلتالٖاندي ني اْظدلاَدلدادذتلدوأديدْةّا ا
منياظ ٓةادل اٝي٘ اعْ أايفاد هيادددارمبداا
ظددددٌايفاَددددلداد تدددداٍاسددددتحلاد ددد ٘،ا
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لتدددٌاسدددٕلادليكددداباءيودددِاْ ْ دددِايفا
ر ادل دددداٝي٘،اْألًددددعنااسدددداألعّا ددددضا
دليكدددداباأللددددٚادلًُددددٓ ،اشدد د يا تشددددعا
ذتظا دددِانددديدر٘األلدداٚادلف لدددٙادلدددماء لتدددِا
ًٔصعان ٘اػا315ع ا
ددددال ٓة٘ا املددددواد٥ألهددددٚاي٤مدد د ا
ن يودددددٙاد٥سدددددتا ايددددداظوانًُددددداا دددددتم٤ىا
د تفٓوني،اَْلداد٣يتباّاللتفاظٕل،اوُٓا
ْ٣ا أ يدداا ددتٍاألهددٚا ددلادلاعددٙاكدداٍا
نبتديد،ا ٗالعٔدِاجتي دٙا عد ٘انبعددي٘ ا
ْ دامددددع ادل هددددٚايفاَددددلدادل هددددياودد د ٍا
دلؽئياميتًِارٙٔ١ا م٤ناان تهدعداأللدٚا
ندددااخت يدددِا دكي دددِ اْد ٤مظدددٙادلثايٕدددٙا
د ُهٙا يدِار ٛايفاد ًداىانًاةٔداأًاةٔدِ،ا ٗا
نددفاظددٓ ا اًَدداا شددار٘ا ا ٍاد٥ألهددٚا ا
ٔدديٛا لٓديدداا ْاظددٓردا عددئٙاْ دداانددفا
يدددعد ًٜا ٗاد٣ألتهددداةاأللدددٚاماسدددٙادلسدددهف ا
لتددددددٌا ددددددال ٓة٘ا ادذتلددددددواْ عدألٕا ددددددِا
يتتصدددأا ٍا سدددبا ِا دددٓةا انددداا الدددِا
د ٥باٜالِا ٍاألٓة٘ادلبعيا لٕدِاإلاءدٙا ا
ن ٘ ا ٍادلتفس اد ً اٖاللحلوأ٢كعا
أللددٚا يددِاملددوأاظدد،ٙا ٔددٌاَددلٔاٍ،ايتٕ ددٙا
ديصوالِامبداا الدِالدِاد ٥بدا ٜا نداادلتفسد ا
د ً ادددٖاهلدددلدادذتلدددواَدددٓاةألدددٓ٘اللابدددٓما
ا
الٓد فادللٗالٌأتو
ندددددداادلاعددددددٙادلثايٕددددددٙا ددادذتلددددددوا
دهلدددلٔايٖاارملدددٙايفا لدددٕوا أدددياػا 316ا
وُٖا عٙانتيسٙا صدتلاكاندلاذتلدوا
ئ ،امٕ أسيةادليدْٗاْ اٝفاملدوار ّا
يفايٓنِ اعَٓاو دت٘اودٓ اءسدياأللدٚايُدي،ا

ٔي ددعٗارةدًٜا ٕؽددااكتيددِادلتفددٌ،اَْددٓا
ٔصد يا الوي ددٙاألددٌا د ددِاْألددٌادلثددٓبادلددلٗا
ٔي عِٔاْألدٌاد تداٍادلدلٗاَدٓاوٕدِ أًُدارا
ددتسددياحتددتا عنٕددِ،أُْددٓٗا اَددٓ٘ا٣ا
ددديدراهلددداأْسدددهفايبدددا اكددد٤ب،اْندددا ا
ظدددٓدا ددددامالددددِايفادلظدددد٤ىاعمتاسددددنأدددداا
مصددي٘ عالٕتتصددأا يددِاَددٓادلااٝددل،ايددوا
ظتددعايفسددِأاددرتبانددٌامملتددٙانيوٓألددٙا
أللددٚا ألهددع٘ا٣اميتددٌادلٓظددٓما لُٕدداا ٣ا
ال دٍ ا اسؼاوٙا اسُلاْدسفا٣ايبدتا
وٕددددِاْ٣ا ر ،ا٣اشددددٖٜاسددددٓٛادلتثبدددداٍا ا
ْٔدددعْرامدددٓدراولسدددفٖا ًٕدددِاْ دددنياألاددديبا
ٔتتصأاوٕهداا دعا يدِارءدل أادرت األلٕدِا
دل ايبا دا ردةا ٍأيٛامإاٙاْءُِاأللِٕا
ةأددٓما لددٕواد دداٜامٕد ادليملددٙا اًَددا ا
أالٕٙانٌاد ا ي ايوايعحِا الٓظٓما ا
نددعدرادلًددٓر،اٍ٥اًَددا أتددٍٓادرتدد٤ػا
ًَْدددا ا تٓمدددعاد دددار اْمدددنيادسدددتفا ا
عْ عداءلبٙا صياْ ؼٓدٜاسا ٙا د ةمو،ا
يدددواؼد د ٕجأصدددبِاؼد د ٕجادلسدددٓ ادلدددلٗا
دألتعداناألِانٌاياودل٘ا ديوم اع دال ٓة٘ا
اَددددلدادذتلددددوادلتا ٓسددددٖادهلددددلٔايٖ ا
يتتصأا يِا ب األٌادللدداد ثالدٙا داهلوا
د ددييفادلددلٗا٣أتحاددقايفا دد٤ةاظددام ا
دذتلو،اْ اا٣ا عالِانٌاألبٓرا ٤ةا ٕدع٘ا
ْرملددٙا ت للددُاانعدداأل اكددث ٘ اْ َهُدداا
َدلّاد هلتدٙاد يوٓألددٙاأللدٚا ألهدع٘اَْددلدا
ٔص د ا ادسددتحالٙاحتإددقاد٥نددايٖ اكهدداا
ٍاألعىاةأٓلدِاد عًٔدٙأصد ا اد ٣درتدبا
دللٗأ ٕصدِ اْندٌايعداٝحادليءدلادل اديبا
لِ،ا دا ردةارٙٔ١اْءُِاأللِٕا عأٓما لدٕوا
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د دا ٜاْد داٜا التفسد ادلًفسدٖاندي ٘األهٕاددٙا
ليٙٔ١ادللدد ارملٙانٌادرتٓدٜا اد٣نتٜ٤
ناايفا عٙااَْوايؽدعادلدَٓو! اػا
 386العًٔااشاأليانعابا ًيءسٕٙادلتَٓوا
كهدداا عددفِادلاعدد ٙأتسددواَددلدادلصدداأليا
دالت اْدرتدٓ انددٌاد دي ،اْدلصددتٓٛا
ندددٌادلد د نٌ انصدددتلتِا يدددِاكلهدددااندددفا
مبددي اءعٔددع،أ تاددعا يددِاسٕعددابا ددِ،ا
ْكدداٍانت يودداايفادأتٕددارا شددعاد٥ندديد ا
وتتددددااْ يد ددددٙالددددللنادأتدددداراعسددددي اٍا
دلعنارعانيؼاالِ ار وا تكٕعاد ٥بداٜالدِا
ددتٍامالتددِاءٕددع٘،ا ٣ا يددِاظدداراَدد ٔ،٤ا
شددامبا،اكددث ادلوؽ د اْيفادذتلددو اعر ٛا
يفسِارد عداأللدٚاسدئيادل ًأدٙادلفاٝادٙايفا
نصفٚادل ادلًْٓٗ ار ٛاد ٥باٜأدعْرٍْا
مٓلِ أتُانسٍٓ اْكاٍأ ةدةأإًاا يُوا
ٔتحعيٍٓاألدٌامالتدِاد ٕدْ٢سانًُدا! اْر ٛا
يفادذتلدددواْدمدددعداندددٌاد ٥بدددا،ٜارمبدددااَدددٓا
كدددب َو،أت دددِاضتدددّٓانبتسدددها،أْادددٓما
بصاشد ٙاع صديا ُٔداادلصداأليالادعامظٕدتا
ًأدددٙاأاظدددٙاندددٌاد ٥بدددا،ٜاَْدددلدا٥يدددنا
شاأليازتٕع،اْد٥نٙاكلدُاا ادعر اْ تد ا
ددددناػا387ع اْ ددددعاَددددلدادذتلددددواع ددددعدا
دلصدد داأليا كثددددياشددددفاوٕٙاْمبددددااللًدددداسا
ْللحٕدددا٘،اْد ةدةاإٔالدددِاو الٕدددٙاْ دددعواا ا
ْظددددارأتحددددع ا دددداألت د األددددٌا عدددداٝعّا
ددتعٔدددع٘،اْألدددٌا دددٓرادل لدددواْدل د د ايفا
دلددددب٤ة،اةٍْا ٍأددددلكياهلددددوادذتلددددواػا
389ع التفس اَلدادذتلوا ٣دعاندٌادليءدٓ ا
اس د ٘اَددلدادلصدداألي ا اددٓماس د ِا يددِا
كدداٍاشدداأليدانُهددا،التً دِأسددتٌادٍ٧ا
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يفا ٕتددِايفا ئددٙانًسددٕ،ٙا٣أُددتوا ددِا مددع ا
ا ْ لفتادلس ٘ا ٗادَتهاىا ِانٌادلدلٌٔايفا
د عًٔدد ٙأ ددٕضادٍ٧ايفاأل لددٙاْجتاَددلانددٌا
دحملددٕ ،اْأددار اةدٝددي٘ادَ٣تهدداىاْكتيددِا
نتااألددددع،اْد بددددع ا٣أتااألددددعا ْأصددددٕخ ا
ْ سدب اد ةٔدداةاأل لتددِادأددرت ا عددٙاد ددي ا
درت د ادلددلٗادةألددٚا ظددا تِا ددِ اْ ددالي وا
نددٌا ٍاد ددي اَْددو،اْدذتلددواَْددو،ا ٣ا ٍا
نددعٔحادل بٕ د الددِايفادذتلددوا ألدداةالددِاياتددِا
ًفسددِ ادلاعددٙا ل ددغادذتاءددٙا ا أددلا
د تايددٙاْدلددعْر اشدداأليأ ددٕضادلتب ددٕاا
ْألددددعىادَ٣تهدددداى ارملددددٙانددددٌادرتددددٓدٜا ا
د٣نت ٜ٤ا
أحالم اهلسوب مو السقابة
ادلدددددي ساد ا دددددٓ اػا 346ا عدددددٙا
نتيسٙاللحلو ا بع ادلاعٙانهلٙانلود ٘ ا
عأصٓةا تحي ايفار سٖ،ا ٕٙٞاكهداايفا
ملددددواػا346ع ا التتكٕددددعاَددددلّاددتهلددددٙا
د فتامٕٙادلما ٓمٖامباأصبِادذتلو،اَدٖا
نصوٓلٙالتهئيادلاعٙاألسٙاألدٌادلي ٕد ا
ًٕهدداايفاَددلدادذتلددوايتتصددأار ٗاياددعٗا
ْنٓ دددأا د د ان لدددٌاندددٌادذتتدددو أادددٓما
دذتلو اوتٚانٌانتهًدِأديٛاشد باا ئبداا
عت ارمالِاأللٚاناي دٙانًدِ،اوٕتدَٓوا يدِا
مددأا ددرتٗاءعٔددع ايفادذتلددوايلهددااَددلّا
دلثًإٙٝادلٓدألٕٙا نياناأيدّا ناندِاْ دنيانداا
ٔ ِٕايفادلٓد ف اعضتٌاشد اسدٞوادذتديب،ا
ْيسددددٖاوًددددٍٓادلاتددددام،اْدلصددددباٍاألًددددعياا
ددار ٍٓايفاهلددٓادذتٕددا٘ا تددلانددااوُٕدداانددٌا
للدٝدددددلاْ ٣ى اْ أدددددت ٖاَددددد٣٢اٜادلوددددد د٘ا
سددددٕف لٍٓا ًددددااندددداأصدددداٍْ١اةٍْانااْنددددٙا
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لكي،امتٚا يًاا٣ا لناس٤ماأيةاألًداا
ألعْديا،ا٥يًااأللدٚاندعٛادلسدًنياألصدًاايفا
ةألدددد،ٙان تاددددعٌٔا ٍا٣ا ألددددعدٜالًددددا! اػا
346ع اًَاا مالٙاأللٚادلٓد ف أْ ةدةاأدٓ ا
دلفتدددددٚايفادذتلدددددواندددددفاْظدددددٓماويسددددداٍا
ًٔؽدددهٍٓا ادذتصدددع اوٕاددديراد٣يسدددحابا
ْدللَابا اشدٕخادلائدٙادلدلٗادظد حبِا
ا عدديادل د ألٕواددددأ د امدداكوادلددب٤ة ا
ْ عاندا ادلاعدٙادسدتبااّادلد ألٕواألًدعّ ا
يددواسددتلِ اعنددا داكًددتا ف ددلامبتهًدددنا
ًَدددددا ؟اػا349ع اودددددتأ ّا يدددددِاكددددداٍا
ٔع اةاد٥ردي ،اْلتًِا أعد عاشدٕٞاا
اناار ّ اوتداٍاءدٓدبادلد ألٕوادلوئد ا
ع ا لددددوا يًدددداامينًدددااادلعددددٕعايفاَددددلدا
دذتدددٓم،اْء لًددداا لدددناد٥ر استهٕددد ٙاػا
349ع اْكدداٍارةادلفتددد ٚاع لددتاَدددا  ٣ا ٗا
ستهٕدددٙأدددااظدددام اددت٤لدددٙاْ دددعا ُددداا
دل ٕدددددٓرادلبصدددددئٙاددتارمدددددٙاْدسدددددتبامتا
مينتُددا؟! اػا 349اووؽ د ادل د ألٕوانددٌا
َددلدادلدديةاْ ندديا ٓؼددفادلفتددٚايفادلس د ٌ ا
ْٔتا فادذتلواأللٚالساٍادلفتد ٚاعيفاسد ا
د ظلددواكدداٍام د الددب٤ةٗأًهددٓ،اْأددٓيفا
أللٚادسدتايدرَااظت لد ا رجتدأاْ دٓءاا
ػا349ع اْيفادلسددددد ٌاظدددددداردا دددددديدْةّا
وتارّاأللدٚاندا داستسدتايا ردٜا ظدحابا
دلايدرادللٌٔامدٓمادلد ألٕو اع ا دتاد٧ردٜا
يًدداالسدددًااأللدددٚادسددت عدةاللهٓدءُدددٙا٥يًددداا
ألصددًااسددًٓددا ٓٔلددٙايفامالددٙادلسددلواْ ا
طتدددضاميْ دددااندددفا مدددعانًدددلا كثدددياندددٌا
ألصئٌاسً،ٙاَْٖاد ع٘ادلدما فعدلًااألدٌا
ألدداىادلًعددي،ا ْاألدداىادذتدديباد٥أ د ٘اػا

354ع ا ٔؽددااًَدداا مالددٙاأللددٚادلٓد ددفا لوددٙا
شدددارٔٙالتًُددداا صدددأاْ تصدددأ ا أد د دا
اددديرا َددداباْودددعامتدددٓنٖاعتهدددلاأللدددوا
دلس٤ىاميثلادل ألٕوالٕلتاٖا دالآىادلوي داٜا
دلددددلٌٔاةألددددٓداألًددددٓ٘،ا ْا سددددل ٤اْ ادددديرا
دظدد حابادلفتدددٚان ُدددوالٕتدددٍٓاةلٕلدددُو ا
٥كدددددٌاكايدددددتاد فاءدددددت٘ا ٍادلفتدددددٚا ا
ٔت ي األلٚاد تداٍادلدلٗايد ماوٕدِادلادٓىا
دلوي ددا،ٜاوهددااكدداٍانددٌاد لددنا ٣ا ٍا ندديا
ا دددفار سدددِ أًْتُدددٖادذتلدددواكهددداألدددٖ ا
عْوٕددٖادللحظددٙا د ُددا،ادسددتٕاظتانددٌايددٓىا
يإدددلاأدددايقا٥ندددفاألدددٓٔ٤ايفا ٕتًدددااْندددٌا
سددامٙادلائ د،ٙأًبددٟامبددٓداشددٕخادلائددٙع ا
ب اادلًُأٙاناعدٓة٘الًٕدعر ادذتلدواحتدتا
ألًٓدٍادهللٔاٍ ا ًٕهداادلفتدٚاًَدااَدٓا ر داٜا
دلٕهاندددٙاددتعٔدددعادلدددلٗأددديٛانددداا٣ايددديدّ،ا
لتٌا٣أعوٖا لِٕا مع ا
نددددداا عدددددٙااملدددددواػا 225اوُدددددٖا
نتيسددٙاذتلددوأددعألايفا مدد٤ىادهلدديْبا
نٌادلي ا ،ٙأْئِْادلص غادلدلٗامعدلا
ن ددِادذتلددو،اَْدددٓااءٓةٔددا اد لددن أْادددٓىا
ايايسددٓ اكددب ادل دديدونيايفا دد٤ةا كدداةا
تفسد ّاللهلددن ا ب ددااَددلدادلددلَابا ٕددعدا
يفادلتددارٔخاسسدداااادذتلددواأللددٚاد اؼددٖ ا
ْألًدعادلتدع ٕقايفا فسد ايايسدٓايتتصدأا
ٍادلتفس د ادلددلٗا عنددِاكددا باْندديدْر،ا
ٔددي ب ا ي بتددِ،اْمبدداأيؼددٖاد لددنا ٔؽدداا
ألًددعنااوسدديادذتلددواأللددٚا ٍادلص عددٕادا
وِٕا ال اد لنا بًاٜان بعالالِاا يلٕل ا
ٔدديْٗاد لددناملهددِ اع ا اددعنتاد ددي ٘ا
ْْؼد د تا ندددانٖاْسددداة٘،اْ الدددتاكلهدددٙا
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انؽ،ٙادست تا ٍا معسا يُااحتدعيتا
ألددٌاد عد ،اْنددٌاألفُددااؼددحنادحملدداربا
ْ اماكلهٙااد ع انص دا ادلٓساة٘! ا
ْو ت٘احملتامحارداكاٍاءايٕا،ايوايُدضا
ْرد أتادددعىاضتدددٓٗ،اْدلوئد د ا ٍادذتهدددارا
يفسِا تلواْ داما ٔؽداانداا الدِادحملداربا
ْد ددي ٘ اد عد ! اػا225ع اْلددٓاألددعياا ا
رندددٓ ادذتلدددوامسد د ادلتفسد د ادلفئْدددعٗ ا
لٓءدعياا ٍاد دي ٘ا د اد٥ر ا ًٕهداا د ا
دلٓسددداة٘ادلدددماتا ادددعميُااللهلدددناد٥نايدددٙا
دلدددماظتد د ا ٍأتحاهلدددُا اْدحملددداربأ د د ا
ددتًعٗادللٗاسٕعدوفاألٌاد٥ر اْكلهٙا
دلسدددياَدددٖااد عد د ادلدددماءددداٜداؼدددهٌا
ٓسدددنياْ دددعاي اُدددااددتهٕدددفانٓءُدددٙا ا
د لنامبااوُٕوادذتهارادللٗأ د ادلصد ا
ْدلسددددياد٧أدددديا ٍاد لددددناألًددددعناادضتًددددٚا
لٕلتا ادلٓساة٘،ادسدتٕا اندٌادذتلدو اًَداا
شار٘اأفٕٙا األعىاكفاٜ٘اد لناْ عر دِا
أللٚاحتهلاد سْ٢لٕ ٙا
األحالم الديهية
ادهلعَددعاػا 359اي ددٓةانددي٘ا أدديٛا
يفاَددلّادلاعددٙا اش عددٕٙانددعٌٔالتددٌا
يفادذتلددددو انددددعٌٔأُددددٓٛاظددددٕعادل ٕددددٓر ا
دظد د اةا ا عددداةوٙا ددداٝيدانلٓيددداا دددالفخ،ا
ْد فدددقاددتهٕدددفاأللدددٚا يدددِاَعَدددع ا ظدددٕ ا
دل دداٝياندديْ ايتٕ ددٙا بددا ادلفددخاأللٕددِ ا
ألادتِانعٌٔاْْؼ ِايفادلافغاناعناالدِا
د اٜاْدل داى التدٌادلدلٗامدع ا دعٌٔا ٍا
م٤ندداانالاددٙا ددع دا و د ْايٓنددِ اعشدداَعا
رألددِاعتددرت ،اْ شد ارّأا سدد،ٙاْيفاملددوا
أياشاَعادلفخأ بدقاأللدٚا عندِادلٕهًدٚا
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ْٔبرتا ظب اانًُااػا361ع اْيفاملوا أي ا
عأا بددِا دٝددياأللددٚاشددتلاندد ٤ايددٓرديٖا
نلدددتحق،ا دددا ٤ٝا دددوأدددااندددعٌٔاْ لدددقاَدددلدا
دل ددداٝيادلتدددئواػا362ع اْألددداْةّاَدددلدا
دذتلوانيدد،اوايرانعٌٔا د ٤ادل داٝي،ا
لتًِا اٖانتايِاْ أتحي ايوا لكيا
ٍأسددت نيا الصددٕخا ددٖادل كددادالٕحددلا
د صتلٙا الي وانٌا ٍالعِٔانٓ دأاسدل ا
نسددبقانددٌا ددٖادل كدداد ا ًدداْمادلصددٕخا
دل اٝياندٌاندعٌٔا دا ٤ٝاع يدِازتديةاا داٝيا
ُٔااد تدّٓ!اسدت إلِامتدٚالدٓا ٓسد تالدِا
كدددلانٝ٤تدددٙادلسدددها!ٜع اْألًدددعناا دددحا
دلصددٕخادهلعَددع،ا ددامانددعٌٔانددلَٓ ٣اع يددِا
َعَددع،أددااشددٕخ،اكٕددأا إلتددِ؟!ع اودديةا
ٓادل كادا است فا الٕااَعَعدا دلا
ٔصبِادهلعَعاػا364ع أدعألاَدلدادذتلدوا
يفاي ا اأٓ ادلًاسانٌادسمثٕدٙادلعًٕٔد،ٙا
ْميثلاَدٜ٣٢ادلًداساندعٌٔ اناا دلادلسدل ٙا
دلعًٕٔدددٙادل ارودددٙادلدددماميثلدددُاادلصدددٕخا دددٓا
دل كددددداد املدددددوأؽدددددفاددتُدددددلاناا دددددلا
د يوددددددد،ٙالٕدددددددعألايفايادددددددعادلت لدددددددأا
د٣ءتهدداألٖاْدرتددٓ انددٌادلسددل ٙادلعًٕٔدد ٙا
ندددددعٌٔادلدددددلٗأ دددددٕضاَددددداءاادذتددددد٤ما
ْدذتددديدى،اْ تيٕد د ادلؽددده أالادددِاظدددٕعا
دهلعَددع،اأعٓظدداا يددِأ ددي ا ددالْ٤ألاٖا
عدٙادهلعَدعادلعًٕٔدٙاْندااهلدااندٌا عدسد ٙا
ْ سب اَدلدادليَداباد سدتٓ ٌايفاْ٣ألدٖا
ندددعٌٔا دددع دادلتدددٓد ٕاا وددد ْالٕلدددِاْ٣ا
جت لددِأًدداىاممددااةو ددِا ادلادديدرا د  ٤ا
دل دددداٝيادلتددددئواكهدددداا ندددديّاد دددد، ٤ا
أيءِانٌادلعًعْ اْْؼد ِا ناندِ،ا داما
لددِ اعد فدديالددٖ،الاددعا سددتدا لٕددِ،اْلتددٌا

تقهية األحالم يف قصص ناظم مهها

سدداستنادلا دا داْ ددتايفانعددٕع ٖا يدداا
الددلدد؟!اػا362ع اَددلّاش عددٕٙانددعٌٔا
د ت ْندددٙاْد هتلٞدددٙا دددارتٓ اندددٌادرت ٕٞدددٙا
ْدسيو،اصتعاناا لُاادلصدٕخا دٓادل كدادا
دلددلٗأاعنددِادلدديدْٗ اع ددتٍالددِا ئاددٙايفا
د ٣تًددداػ!ا أسدددت ٕفا ٍأاتدددًغا ادددي٘ا
ألصدداردا ْاملٓ دداانددٌا ددنيأددعٗاظددامبُا،اا
ْرمبدداا كثدديانددٌا لددن!عا اْ الف ددلاألًددعناا
ألي األلِٕانعٌٔادهلعَع،ا إلِا ٤ا ةيدٚا
فتدد ،ا ْا ٗاشدد ٓرا دداسيو ادلصددٕخا ددٓا
دل كدددداداًَددددااميثددددلادلسددددل ٙادلعًٕٔددددٙا
دل اروددد،ٙاْدلدددما د د ر ادسمثٕدددٙايفايفدددٓسا
دل ٓدى اْألًعنااحتنيادلفيظ،ٙاَٖاءاَ ٘ا
للت ٔياْ ظعدرادلفتاْ،ٛاكهداا داما دعٌٔا
عا إلِاللُعَع اعلٕااَعَعدا دلأصدبِا
دهلعَددعاػا364ع التددٌاألًددعا لددناْظددلا
ندددددعٌٔا اذتظدددددٙادلتًدددددٓٔي،ا ٗاذتظدددددٙا
د يو،ٙامنيا ام اعمتٚالٓاكداٍاَعَدعدا
ْ لٕددددلادللحددددو،اوتيدددداا ْ ا ددددِانددددٌا ددددٖا
دل كاداَلد،ا٥يِاظٕعٗا يدا،اوتٕدأا
ظددارانددٌايعددٕ اَددلدادليءددلاػا364؟!ع ا
د ُددواوٕهدداا الددِانددعٌٔاألددٌا ددٖادل كددادا
ٔتهددددددٌايفاَددددددا نيادلتلهددددددتني اعَددددددلدا
دليءددل؟!ع اًَدداا ْدمادلددَٓو،اْيد اشدديألٕٙا
دلسددل ٙادلعًٕٔددٙاألددٌا ددٖادل كدداد،اوُددٓا
اغتا بددِا الصددٕخانددث ٤ايفاَددلدادذتلددوا
ميدديانددعٌٔا يملددٙان يوٕددٙانددٌادلددَٓوا ا
ْدمادلَٓو ا
ْيفا عٙاادلاي اٍاػا 372أ درت ا
دلع اد ٌاظام ادل لاأللٚا دحاأل لدِا
ْ اعميِاكاي اٍ،أْادٓم اع يدِالدٖ اَدلدا

أل لٖاػا373ع التٌا أعإا لِٕا مدع ا
يفادلٕٓىادلتالٖا امادلعد ا٥ندِ اع يدِار ٛا
دل دددلايفادذتلدددو،اْكددداٍالدددِار سارءدددلا
اددديينياندددٌاؼدددٕا،ٜاْ ددداما د د دٜ٘ا ٔؽدددا ا
كاٍار سدِأصدبِادلاهدي،اَْدٓأًظديا لدٖا
ْٔبتسو،ايوا امالٖادلدي س ا٣احتد ٍ،ا يداا
دلٕدددٓىايفانددديد اةدٝهدددٙادرتاؽدددي٘،اْمدددٓلٖا
صيال ٕفٍٓانثلدنا ُٔداادلعد اػا374ع ا
دل٤وددددتايفاَددددلدادذتلددددوايفاحتااددددِا ددددعا
ي٤يدددنياألاندددااندددٌاد ٣دددرتدباهلدددلدادلعدد ا
ْألٓة ِا ادلائ،ٙاْ يدرّادلبااٜاًَداا دعا
ٍاديتعدديدا ْءتددِاأللٕددِايفا ٤ةَددا،انددفا
دً ٥ددداٜادلدددلٌٔادضتدددا ْدا٥نُدددو ايفادلائدددٙا
كدددداٍأددددعوفا سدد د ا،ٜاْوتدددديا اندددداٙا
نصددددديْ اسدددددٕامٖ،اْو ددددد٤ا صتددد د اَدددددلدا
د صيْ ،اْ ًٚا ٕتااإ،٤اْكاٍأفتيا
ْء،ٙالتٌادكتصأانتدتأيدا يدِا يفدقا
نالِاْ أبدقان دِا ٣ادلالٕدل،ا ا ٍاندادا
علًٕدداىايٓندداا ددٓٔ٤ا دد٤ا مدد٤ى! اػا379ع ا
كٕفٕدددٙاحتادددقادذتلدددوادلدددلٗانؽدددٚاأللٕدددِا
ي٤يدددٍٓاألاندددا،ايتتصدددأا ٍادلعد د اَدددٓا
دلاي اٍايف اَلّادلاع،ٙاَْدٓادلاهديادلدلٗا
يددارالٕددلادلائدد ٙاندداأآلددِادذتلددوانٓدر دد،ٙا
دلاي اٍاميثلامالٙاأل اْدستسد٤ىاْ دٓةا
٤األهدلايفاديتظداراحتادقان د ٘،التدٌا
دلدددلٗأصدددٖا دددِادذتلدددوأتهدددٌايفا َهٕدددٙا
دل هددلاْد يودد،ٙادلددمأين د ا لُٕدداا يملددٙا
دلعدد ادلدددمادسدددتهيداي٤يدددنياألاندددا ا ٍا
دل بدددٓرايفادليملدددٙاد يوٕدددٙاؼددديْر٘ا ٣دددعا
نًُا ا
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أحالم الهبوءة
ٔبع اَلدادلًٓ اندٌاد٥مد٤ىايفا عدٙا
املوادذتسدٌادلبعديٗاػا 445اندٌاد د ا
دلسيةٗ ادَ٥هٕٙايفاَلدادذتلوا تهٌايفا
أل ددداٜارسدددالٙاؼدددهًٕٙا تَهٕدددٙاد٥مددد٤ىا
ْنععد ٕتُاا ااوُٕاانٌايبٓ ٜ٘اْندٌاءايد ا
أددددددياستاْلددددددٙاأفٕددددددٙاس ًددددددا ادلاددددددار٠ا
مبعدددعد ٕٙاإدددفاد٥مددد٤ىاد دددلكٓر٘ايفا
عددغااد٥ر ادلاعميدد ٙأ د ا داكدداٍا
دذتسددٌادلبعدديٗا اانتددِاد يوٕددٙادألددرت ا
أددد دا عددددع ٕٙاد٥مدددد٤ىاو ٤ددددعاللًدددداسا
دل اةٔنيا ٍأابلٓدا تَهٕتُا ا
ناا عٙااس ٘ادلفٕلسدٓ ايفاشدبا ِا
ػا 449اوُٖانًآلدٙاندٌاسد ٘اد دٌاسدًٕاا

دلددمارْدَدداا ًفسددِ التددٌاددت ٕٝددٙاد ُهددٙا
يفاَلّادلس ٘ادلما ْرةَاادليدْٗايفاَلّا
دلاعددددٙا تهددددٌايفادألددددرتد اد ددددٌاسددددًٕاا
تَهٕٙادذتلو اع ْنُهاا أليٖا ةيدٚايدٓى،ا
ملدددوا تلدددناد سددداٝلا تألٕايُدددا،امتدددٚا ٍا
كدث داندٌاد سدداٝلاد ؽدحالدٖاْءَُٓدداايفا
د ًدداى اػا451ع أبددعْادذتلددواًَددااكصددأا
ْ شدديد أددت ٖايتٕ ددٙاد٣يصددواما ددالفتي٘ا
كهااعتدع اندفاد دٌاسدًٕااوٕتدٍٓادذتدلا
ْدلتصأايفاد ًاى ا ٔؽاا ٔيدةاَلدادذتلوا
ٔصرت انفاسا اِااملدوادذتسدٌادلبعديٗ ا
يفاستاْلدددٙاْدألٕدددٙاندددٌادلتا د د ايفاء دددلا
د تلاددددددٖأعددددددع اد٥مدددددد٤ىادلددددددٓدرة٘ايفا
دلتتاب ا

اهلوامش:
*اد٥ر ادلاعميٙادداد٥ألهامادلاععٕٙا
دل انٙاللتتاباددا 2417ا

ادلتانلٙال٦ةٔ اياظوانًُاادداةنصقادددادهلٕٞدٙا

1ا ددددادلبامد ا دديدَٕوا ْراددددارسددالٙاةكتددٓردّا ًددٓدٍااشد ئٙادذتلددوايفادليْدٔددٙادل ي ٕدد ٙا
ا
د٥سالٕ اْدلبًٕاداْد٥يٓد
2ادداأالعا لااسو ا ةْيٕااْدرت ابادلعٓيف،اةدرا ٓ ااماا1اددا2444اىادداػا 145ا
3ا دداة األبعادليمحٌاستهعادلا ٓةادددادس ُداىايفاشد يادذتعديدٙاددداسلسدلٙاألدا اد يودٙادددا ا
279اددانارسا2442ادداػا 152ا
5اددازتلٙاد يوٙادلسدٓرٔٙاددداػا59ا ندٌاناالدٙا ًدٓدٍاسدٕوهٓيعاوئْدعاكهدااكداٍأديدّا
كارما ٓستا أٓيإاددا ياٙادليمٓ ٖاألبعادليمٕو ا
6ادداد ععرادلسا قادداػا59اددا 64ا
ا
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كَيْفَ تقول وداعًا
بَيْنَ الواقع والتخيل
عبد اللطوف األرناؤوط
عندما صدرت رواوة (كَ ْوفَ تقول وداعًاا للااتباةحم ساداط مطاا ذابارو

اذتدَّ اجلدل هل هي رواوة أم درية ذاتوة؟ ..وقدّم عدد مط النقاد آراءها

الاامت ورااورت حااول الاادود الاامت لاااط أن ت ااال ي ا

كتايااة الاواوااة

والساارية التاتوااةل م لطااا تطاااىل اجلاادل إل ال اااوىل الاامت لاااط أن ت ااال

يونهطا...

إن مسألة الادود ال اصالة يا

ا اهتطاام
ال ناون الن اواةل كاناا سا م

النقاااد مناات نهااأة هااته ال نااون اااي ال اااعل ومااط خاا ل الت او ااات الاامت
حتددهال إالَّ أن ما نههده الووم مط جتاوز ط كتاياة القااة والاواواة حادود
الت اوفل وختطي الواجز المت وض ا لتطوّاز يا

هاتوط ال ان

وال ناون

ابا أو حااوااة مبتساااةل أو
ادا الوااوم ال ت اادو خا ال
األخاااىل القاااة القااارية جا ال

خاراة عاياةل وي ض الاواوات ال ت دو أن تاون درية ألبسها كاتبها ثويااال ماط

اخلوالل واختار مط واقع الواة ما وبز رؤوته ال نوة.

ٌالحظظظ روُرةٔ ٖظظظظٛر«سظظظظٗير ظظ ظ ٖع»ر
لمكاتظظظعروفظ ظ ٔار طةٌظظظائ رِظظظ٘ر ظظظظ٘ر
جِٕ ِظظارسظظيٚر ٗظظاٚر لظظٍ ر ىظظير )ر
كتبظظظظارب الظظظظعر ٍّظظظظ٘نرٔلفظظظنّرو اةٌتّظظظظار
بكتظظا ر«حٗظظاٚر ىظظي»ر  )لمكاتظظعر
ىظظظظظيرحشظظظ ظ رِٗكظظظظظننرؤربالشظظظظظيٚر
لٍبٕٖظظٛرنبظظَرِظظظاًنرتٕبظظنر لتبظظاَٖرب ظ ر
َر ل ٔ ٖظٛرٔ ظَر لشظيٚنرٔتبظئرٔ بظ ٛر

ظظظظظظظظ٘ر لفظظظظظظ ترٔ لتٍظظظظظظظأهرٔ لت مٗظظظظظظظننر
الٕ فٗظظٛر ظظظ٘رتشظظحٗنر طحظظي رٔس ظ ر
لٕ ظظظاٟونرٔةبظ ظ رحٗظظظاٚرةظظظاحعر لشظظظيٚر
بالزوظظظاُرٔ نكظظظاُرٔ لبٗ٠ظظظٛرت ظظظنر ل ظظظابور
نىٗظظزرطٙرسظظيٚرٔ فٗظظٛنرربٍٗىظظاركاتظظعر
ل صظظٛرؤر ل ٔ ٖظظٛر تظظاةروظظارٖالٟىظظْروظظَر
ٔ اٟورحٗاٚر نرتجيرلظْنرٔذظ اروظارٖظ ٓر
جيٖ ًربا انرٖٔفٗظيرلمظار لظيصظٗٛر
981

العدد  - 785آذار 0202 /

وظظظَرٔجّظظظٛرٌ ظظظ ٓرلٗظظظٕ م ر ظظظارلٌٕظظظاًروظظظَر
نٌشحاًنرِٕٔرٖضف٘رعمٜرجٕ ٌعروٍّار
بفضروظاع ٓرٔةي ٓنر ٗربزِار ظظ٘رطاظاةر
لٍى جٛرٔ اروارٖ ٖظير ظاروُرتكظُٕنرنر
ٔ ارواِ٘رعمْٗر ظ٘رٔ ور ٗا .ٚر

نٕ فر ل ت٘ر ل ٙرٖ ًٕرعمظٜر عحظا ر
بظظظظانرتجيرلظظظظْنرؤرٌ ظظظظيربفظظظظضرجٕ ٌظظظظعر
سمٕكْرٔوٕ فْنر ىاروَركاتظعرسظيٚر
طنَّرٖٔ بظظظظنرعمظظظظٜرتظظظظئٍّٖاربظظظظي ورذ تظظظظ٘ر
ٖكُٕرلْرو ربالغر ظظ٘رطبظ زرجٕ ٌظعروظَر
لشيٚرؤراىشظّارحتظٜرلظٕرعظاٖعروظئُّر
لشيٚر لظيصٗٛرٔعاط ِارعَركثظعنر
لظ لكريرٖشظظميرك ّتظظا ر لشظظيروظظَر لٍ ظظير
بشبعروٕ فّير ل تٗٛروَر نرتجي .ر

ٌٔالحظظ روُرٌ ظظظٛر نلظظظتالاربظظ ر
لفظظٍ رتبظظئرجمٗظظٛرٔ ب ظ ٛربال ٗظظاضرط ر
ةسظظظظظير لظيصظظظظظٗٛنر كاتظظظظظعر لشظظظظظيٚر
ُٖفظظظظظظظظرتتر ٗظظظظظظظظْروُرٖتشّظظظظظظظظيربا ٗظظظظظظظظا ر
ٔ نٕبظظٕعٗٛروظظارووكظظَنرٔباطواٌظظٛر ظظظ٘ر
ٌ نر لٕ اٟونرلاةٛر ظ٘روارٖتفماربالشير
لتاة ٗٛرحٗثرتكتش٘رتظ جير ل جظاهر
اظظابور لفمظظيرٔمكىّظظار لي ظظٛرٔ لت ظ ٙر
ٔ لب ث..رِٔ٘رط رنرٖتٕ ر ٟىاًر ظ٘ر
كتابظظظظٛر لشظظظظيربشظظظظبعروِظظظظٕ ٞركتّابّظظظظار
ٔوٍظظازعّير ل تٗظظٛر ل ظ رٖكظظُٕر ظظارو ظ ر
بظظظاةزر ظظظظ٘ر لفبظظظثربصظظظٕةٚر نرتجظظظيرلظظظْنر
ٖٔشتيع٘رذلكرع يرو اةٌاتربظ ر لشظير
نيتمفظظظظظظٛرلمظيصظظظظظظٗٛر لٕ حظظظظظظيٚرعٍظظظظظظير
تفاةبظظّارٔ لتال ّظظار ظظظ٘ر ك ظريرعمظظٜر
جٕ ٌظظظعروظظظَرحٗظظظاٚر لظيصظظظٗٛنر صظظظٕةٚر
سٗفر لئلٛر ظ٘ر لظف ر لف بظ٘رِظ٘ر ظير
ةظظٕةتْر ظظظ٘رحٗاتظظْرٔسظظمٕكْر ٌشظظاٌ٘ر
ظ٘ر لٕ و .ر

ٖٔتفظظظظظظأتركتّظظظظظظا ر لشظظظظظظيٚر ظظظظظظظ٘ر
وسظظظالٗعرع بظظظّير~نرٔطُرورب زِظظظار ظظظظ٘ر
تظظظئَٖر لشظظظيٚر لٕ فٗظظظٛروظظظار ىظظظوربظ ظ ر
لي ٛرٔ نٕبٕعٗٛنر الرٖ غٜر خلٗاهرؤر
نبالغظظظظظٛرعمظظظظظٜر لفظظظ ظ تنرٔنرٖفشظظظظظي ُر
ظظظظاٟارؤر جظظظظاُربّظظظظاروظظظظَر ٟظظ ظ ٚر
نف ظظظظظٕهرٔو اةبظظظظظٛر لٕ ظظظظظور ظظظظظظ٘رةسظظظظظير
لظيصظظٗٛنرٔنطظظكروُروفاٖظظظٛرةظظاحعر
لشيٚرت نرعٍص ًرِاوظاًرٖتظٗنرلكاتبّظار
ّىاًروكربرٔجت بظٛروعىظارار لكتابظٛنر
شيٚر نمكرعبظير لفزٖظزرلمتظٕ ٙروظثالًر
متتظظظظازربظظظظاُركاتبّظظظظار ةتظظظظب ربصظظظظاحعر
لشيٚربفال ٛرمحٗىٛروكمٍتْروظَر لٍفظاذر
ط روعىظظاار لظيصظظٗٛرٔتف ظ ّارح اّ ٟظظار
عَركثع .ر

عمظظظٜروُركتّظظظا ر لشظظظيرٔ لرت جظظظير
وّىاربمغٕ روَر لٍز ِٛرٔ لتحظ ر ظظ٘رٌ ظنر
لٕ اٟورنرٖشظميرعىمظّيروظَرٌزعظٛرةٔ ٟٗظٛر
تم ر ّٗار لٕ ورباخلٗاهنرٖٔظث ر ّٗظار

ٔلظظظٗصرلكاتظظظعر لشظظظيٚروُر تظظظاةر
وا تظظْر لتٗظظاة ًنرٖٔغفظظنروظظانرٖالٟىظظْروظظَر
ٔ ظظاٟورحٗظظاٚر لظيصظظٗٛنرٔ ظظيرٖف ظيّرذلظظكر
لٗاٌٛرلمفىنر لفيننرٔ نتابورلفَر لرت جظير
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ظظظ٘ر لظظرت ر لف بظظ٘ر سظظالو٘نرٖالح ظ ر
وُرِظظ ر لفظظظَربمظظظغر لغاٖظظظٛر ل صظظظٕٝر ظظظظ٘ر
لي ظظٛرٔ طواٌظظٛر ظظظ٘رٌ ظظنر وة ٞرٔ لٕ ظظاٟور
حٕهر لظيصٗٛر نرتجير انرٔنسّٗىارطذ ر
كاُرةاحعر لشيٚر ّي اًرٖفرتتر ٗظْر
وُرٖكُٕرووٍٗاًر ظ٘رةٔ ٖٛر يٖثنر ير
متّرتصظظظٍٗفرةٔ ٚر ظظظيٖثرٔ ظظظارووظظظاٌتّير
ظظظظ٘ر لٍ ظظظننرٔطظظظفورٌظ ظ ركظظظنرحظظظيٖثر
بشٍيرٖٕ ارةٔ ٖتْرٔسالوٛرٌ مظْروظَرجٗظنر
ط رآلظ نرٔ لتثبظظاروظظَرطيصظظٗٛر ل ظ ٔٙر
ٌٔز ِتظظظظْنرٔتفظظظ ّارجٕ ٌظظظظعر لضظظظظففرؤر
ل فَر ظ٘رعىمظْنر ظير ظ رةٔ ٚر ط ر
ٔعمىاٞر لكالًرٔ لمغٛروظَرحٗظثرطنظاوّير
ظظظ٘رلظظاهر لتصاةظظّيرٔ ظظيةتّيرعمظظٜر
ٌ نر لفميرؤر لظف ربالرزٖا ٚرٔنرم ٖف.
ٌٔالحظظ روظظظَرةٔ ٖظظظٛرقكلٗظظظفرت ظظظٕهر
ٔ عًا]رلمكاتبٛر:ر اسَرو رطباةٔروُر
كتابظظظٛر لشظظظيٚر ل تٗظظظٛرتظظظظكنرٌ ظظظٛر
لظظتالارعظظَركتابظظٛر لشظظير لظ رٖظظئٌّّار
ول ظ ُٔنر كاتظظعر لشظظيٚر ل تٗظظٛر ظظير
ٖكُٕرو يةرعمظٜر ّظيرذ تظْرٔ سظتب اٌّار
باواٌظظظٛر ظظظيروُرٌظظظٕ زلر لظظظٍفصر لبظظظظ ٖٛر
كظظثي ًروظظارت ظظٕ رةظظاحعر لشظظيٚر ل تٗظظٛر
ط ر ظظظظظظٕٝرٔتٍزٖظظظظظظْر لظظظظ ظ ترٔ الفظظظظظظٛر
ظظاٟانرٔ ظظيرت ظظيًّر لشظظيٚرح ظظاٟارنر
ٖف ّظظار ول ظ ُٔرعظظَرةظظاحبّانرلكٍّظظار
ظظيرت ظظًٕرعمظظٜر ةظظ فاٞرو صظظٕ رٖغفظظنر
بفضرجٕ ٌعرِاوٛروَرطيصٗتْ.ر ر

ٖٔتىٗظظزرك ّتظظا ر لشظظير ل تٗظظٛر ظظظ٘ر
لغظ ظ ربصظ ظ حتّير ظظظظ٘رتظظظئَٖروسظ ظ ةر
حٗاتّيرٔلفاٖاِار ل رٖت ظ ّ ر لظظ ُٕٗر
عظظَرذك ِظظانر ظظيرعكشظظار عرت ظظاتر
جاُرجاكرةٔسٕرٔوٌيةْٖرجٗيرجٕ ٌعروَر
حٗاتّير جلٍشٗٛرمبار ّٗاروظَرطظ ٔذربظالر
ح  .ر
ٔ ظظظيرتضظظظٗورٔحلظظظتم ر ظظظئ ربظظ ر
ل ٔ ٖظظٛرٔ لشظظيٚرح ظ ر فظظنر ط ٖظظعروظظَر
ٔ ظظاٟورحٗاتظظْرةٔ ٖظظٛرٖكتبّظظانرؤرٖضظظىَر
وعىالظظْر ط بٗظظٛربفض ظاًروظظَرِ ظ ٓر لٕ ظظاٟور
ُٔروُرٖص ظ مبرمبظظارٖكتظظعرعظظَرٌفشظظْنر
ٔكثي ًروظارذظأهر لٍ مظا ر لكظظفرعظَر
ِ ٓر جلٕ ٌعر ل تٗٛروَروعىاهر لكاتعر
ر نتصظظظظمٛرهٗاتظظظظْنربظظظظال جٕلرط رسظظظظيتْر
ل تٗظظظظٛنربٍٗىظظظظارٖظظ ظ ٝرآلظظ ظ ُٔروُرِظظ ظ ٓر
حملألظظٛر ظظظ٘ر لظ ب ربظ رسظظيٚر لكاتظظعر
ٔوعىالْرو ٕبظٛنرطُر ل ٔ ٟظ٘رنر مظار
منظظظاذ رٔ فٗظظظٛرٔطمنظظظارٖبظظظيلرعمظظظٜر لظظظٕةار
طيصظظظٗاترةٔ ٟٗظظظٛرٖشظظظظّير ظظظظ٘رة ّظظظظار
لٗالْنر ر
حتظظظٜرلظظظٕرةظ ظ ّمبروٌظظظْرٖكتظظظعرعظظظَر
ٌفشْنرٖٔظئُّرجٕ ٌظعروظَرسظيٚرحٗاتظْنر
ظ ُرطبي عظظْرٖ ظظنرلظظاة رٌ ظظاار لشظظيٚنر
طُر لظيصٗٛر ل ٔ ٟٛٗر ل رٖ ّارت نر
وفا نًروٕبٕعٗاًرلمظيصظٗٛر ٗ ٗظٛرنر
ةظظظظٕةٚرعٍّظظظظانرطذرٖفرتّٖظظظظاركظظظظثيروظظظظَر
لت ٖظظفرٔ لت ظظٕٖ نروظظثالًروُرطيصظظٗٛر
عباضر ظ٘رةٔ ٖظٛر«ز ظاار نظيار»رلمكاتظعر
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جنٗعر فٕظ»نرلٗشارطيصظٗٛرعبظاضر
ٗ ٗٛر ل ٙر ستمّىْر لكاتعنرٔطمنار
ِ٘رمنٕذ ر ّٕةرعٍْرنرٖصمنروُرٖكُٕر
و جف ظاًرلظظْنرطُرةٔ ٖظظٛر لكاتظظعرمتٍ ّظظار
لٌٕاًروَر لٍى جظٛنرٖٔضظف٘رعمّٗظارلٗالظْر
ممار الفر لٕ و .ر
وظظَرِ ظ ر نٍ مظظار كظظَروُرٖف ظ ار
لٍا يرب ر لشيٚر ل تٗٛنرٔ لشظيٚر لظ ر
ٖكتبّظظظار ولظظظ ٔرُرعظظظَرطيصظظظٗٛروظظظظانر
ٔ كظظظَر لتف ٖظظظاربظظ ر لشظظظيٚرٔ ل ٔ ٖظظظٛر
ل رتشتمّيربفضر لظيصظٗاتر لٕ فٗظٛر
ؤر لتاة ٗظظظظظٛنر ىظظظظظاركتبظظظظظْر لكاتظظظظظعر
ج ج٘رزٖي ُرؤروفظ ٔار طةٌظائ رعظَر
ر

910

وعظالًر لتظظاةٖنرٍٖظظية ربظظىَرطاظظاةر لفىظظنر
ل ٔ ٟظظظظ٘رٔنرٖصظظظظمنروُرٖكظظظظُٕروساسظظ ظاًر
ظظظظظاٟار لظيصظظظظظٗٛر لتاة ٗظظظظظٛنرطذرطُر
لميٗظظاهر ٔة ًربظظاةز ًر ظظظ٘رةسظظير لظيصظظٗٛر
ٔ لٍاٙربّارعَرح ٗ تّار لتاة ٗظٛنرٔوظَر
ٍِظظظظظارّٖظظظظظاجير لٍ ظظظظظا ركتّظظظظظا ر ل ٔ ٖظظظظظٛر
لتاة ٗظظٛرطٌّظظير ظظالفُٕر ظظظ٘رةٔ ٖظظاتّير
وحٗاٌظظظاًر لٕ ظظظور لتظظظاة ٘رٖٔتحأزٌٔظظظْنر
ِٔكظظ رت ظظظنر ظظظئ ر اٟىظظظٛربظظ ر ظظظَر
كتابٛر لشيٚر ل تٗٛرٔ ل ٔ ٖٛرؤر ل صظٛر
بظظظظالر لتبظظظظاضر ظظظظظ٘رابٗفظظظظٛركظظظظنروٍّىظظظظار
ٔلصاٟصّىار لفٍٗ.ٛ

«فيض قلب» لفرحان الخطيب
سهيل اؾذقب
ؿنن عملنة
فو ؿن ؿكة وثالث وعشرقن صفحة ؿنن اؾطعنا اؾرينأب ؤهن
اؾ ن ا اىلوو وؤعننا ههننف اؾأننالذ اؾالػننت ألا اؾوننوا اىلسننو وؿريننلف عننال
اؾ قن اؾذي قلزغ ؿ ه ؼولفا ؿن ـور ؤوحيف ؾي هفؾفيض اؾعنفففي اؾودن اـي
ننف ؽننفا
اؾننذي اؿننمب ؼوننب ننفعرـف هننه وؽننل ننفعر ضوننو ههننذا اؾفننيض و
فعراً.

قه ي اؾشفعر قواـه و ؤفوه وهع فف ـطفط وؽأـه ههنذ اؾ طنفط قعنا
و غبفم ؤقضفً و وف ه وـفسه وحمليه وا مريفح ؾون قواا سني فن
اىلفل قريلحوا عوى صنفحفهه هن ًا ؿنن اىلسنرك اؾ رانة ػفسلنل وسن فقف
وهعو هه وردف هه و اؾوفن اىلمشل واىلؽرب سورقة.

تفيض عاهلفيضلغ ل ف عال فيمل ةبت فيضلغ ةلف
يضةةأف هداتةةافنةةاعباافف ةةاتحفتعةةط فتف
يض لةةة ف يضةةة يكب فضالةةة كبف اخلاضةةة وف
يجلة يتب ف نة بهف تالةةاف بفسةدغالافتف
بعد تد الا:ف ف

الديوان:
فاحتةةةلفيض ةةةدةفبعةةةد ف ةة ي ف«مةةةاف
فاتةةافي ة ف»فعلةةافيضر ةةبفيضراةةد فيض ة ف
مسةةةهف ة ة يفيبسةةةأفباراةةةا ف سةةةرا ف ف
ت يضد ةةةةافتفماةةةةال هفت دستةة ة ف باراةةةةا ف
ي بكةةةةاحفتفهب فةة ة ف وةةةةب ف ةة ة ف فف مشالةةةةةةةحفتب ةةةةةةةافبف ض ةةةةةةةاف بفمل ةةةةةةةا ف
سةةةةةبحفبعةةةةة وفبفذلرةةةةةاف بفمةةةةة باف
يخلطد فتفمطل ا :ف
ب فن به:ف ف
مةةةةاففاتةةةةالفي ةةةة قف ةةةةهف ف الةةةة في ضةةةة ف ف
مةةةافتيمةةةحفيضةةةب كفعتة ة اففدة ةالفتعةةةط ف ف سةةةةةةةةةةسرفمةةةةةةةةةةوف ةةةةةةةةةةراف ةةةةةةةةةةبت ف ف ف
م افب ض :ف ف
تمةةةةةة ة فبف ك كةةةةةةةةقف ةةةةةةةةافتمتةةةةةة ة ف
ف

تةةةةةةةةةد غ فيضةةةةةةة ة تف ساةةةةةةةةةاف غفاةةةةةةة ة ف ف
بةةةةة ة فتةةةةة ةدغف لالةةةةة ة ففةةةةةةةا فةف الرةةةةة ة ف ف مةةةةةةةافكةةةةةةةةا فيضةةةةةةة فبردةةةةةةةةهفنةةةةةةةبف ف
سةدتعهف فتة افيض عةد فمةوفعدة ف ي ف ُذةةةةةةةةةة ة يف ةةةةةةةةةةةةاف ف اةةةةةةةةةةةةال ي
يضت بفملافه ت فمةوفزديضةلفيضل ةإف ا بيبة ف
ف

يضأف ه ف ف سال كبفم ا :ف

ف

ف
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ضكةةةةةةةةةةةةةةوفييت ف بةةةةةةةةةةةةةةبي ُفوةةةةةةةةةةةةةةدق ف
كد رةةةةةة ة خفيضعةةةةةة ة افذتةةةةةة ة يف بةةةةةة ة يف
ف

يضةةةةافعلةةةةافيضةةةةب أفمةةةةوفيذةةةةالس ف
ف افتهفيض افدلفيض افدلف يضربيعةلف
يضر
تفيض ةةةقف يضعةة ف يض اةةةسفا ةةةأفيض اةةةسف
ف ةةة افيض عةةةد فيضغدضدةةةلفتةةةهف بةةةب فا ف
يض عةةةةد فيمل اةة ة زلف ةةةةاضال كبف يضةةةةالال وف
ياال ةةةةالفي ض ةةةةااف يمل ةةةةبتيحف ةةةةهفتكةةةةاتف
تك فحنالحفتفيضعخبف ه فهلةاف ة يف ف
تكةة فبعةةد فهب دةةلفبفبعةةد ف ةةد ف
فةةةةاضغد فكالةةةةافتةةة فم لةة ة رفبف الةةةةا فا ف
كث فام ا ف ت كبف ةهف ةدتهفكالاةردهف
عة ف اةةد ف تةةاتا ف تة يفبف لةةهف ة يف
مةةةةةوفبدالال ةةةةةاففكل ةةةةةافمةةةةةاف ي ف ةةةةة كبف
ي ضداحفيضأفيهالازحفبعد ت افا فسة لف
كاملةةةةلفضالكالةة ة ف اضةة ة ت ف ت لةة ة فعلةةةةاف
ز ي فيضك رل .ف
باةةةةأفيخلطدةةةة فت ياةةةة فا ف ةةةةةلف
باارف ئدالف هلا:ف«ماف دةفموفيض زة ف»ف
كلة ة افمةةةوفيض عةةةائ فيضطة ة ي ف م وة ةف خف
ي ةةة ففد ةةةافزةةةالفسلاةةةافسةةة سف اةةةا ف
:ف ف
ببيباف اذالس فعوفيض عد في
مةةةةةةةةةةةوفتةةةةةةةةة ة افيضعةةةةةةةةةةةردلفيضلطد ةةةةةةةةةةةل ف
مجدلةةةةةةةةةةةةةلفتفنةةةةةةةةةةةةةكل افاب ةةةةةةةةةةةةةلف ف

حب فت يفيجلبكفيضغائبفيضة فيكالة فم ة ف
يكال اف ا ا ف علافحببفيضبزدفيضالارف ف
هلالا فيضت بفكالاف عا.ف فيضتاعب:ف ف
ذجةةةةةة ةهأف اةةةةةةةةا..ف فيض عةةةةةةةةائ ف اتةةةةةة ة ف ف
زةةةةةةةةةبيكفسةةةةةةةةة لفض ةةةةةةةةةا..فتال ةةةةةةةةة ف ف
ف

فيض عةةةةةةةةةةائ فتاةةةةةةةةةةالجد فمل بتةةةةةةةةةةهف ف
اييف ُسةةةةةةةةةبزحف ف فسةةةةةةةةةاكف بعةةةةةةةةة ف ف
ف

بسةةةةأفيضتةةةةاعبف هاسداةة ة ف بمال ةةةةاف
ف د ةةةافيضال دةةةدف طابةةةاحفي مةةةهف بسة ةدغالاف
اضتة ة د ف ةةةاضرط بحفيضةةةأف اتةةةاف مة ة ف
ماةةةةال د اف ةة ة ضاف عةةة ف س دةةةةلف ةةةةاتب ف
زبيكفس لفض ا فتال ف ب ض :ف ف
يضتةةةةةال فذب تةةة ة افز ةةة ة ف ةةةةةيف ةةةةةه ف
كدا ةةةةةةةةةةةةةةاف تةةةةةةةةةةةةةةسفي يافيمل بةةةةةةةةةةةة ة
ف

فك ض فتفيضت د  :ف
كداةةةةةةةةة ة ف ي رفيضةةةةةةةةةةةأفملةةةةةةةةةةةافتةةةةةةةةةةةد ف
تفكةةةةةةةةةهفعةةةةةةةةةب فضلتةةةةةةةة ات فت ضةةةةةةةة
ف

ف ة وفيخلطد ة فم اسةةرلفابفتغ ةةاف
ةةاف ةةاض طوف بف تفيجلرةةهفي نةةأف اادةةا ف
ب فجتلافيضافتفبعد ت ف«س بفيضلجا » .ف
«اتةةةةةةاما»ف ييفهةةةة ةأغفيضةةةة ة طد فكدا ةةةةةةا ف
عةةةةة ي فعلةةةةةافزةةةةةةد فيض ةةةةة ف ةةةةةةرد ف
ف

يسةةةالل الاليفتفتة ة يفيضرةةةا فبعةةةد ت ف
يضتةةةةةةةةةةال فتفهةةةةةةةةةةة تافمتةةةةةةةةةةببلف ف «ارةفيضا هف يجلره»ف مطل ا :ف
تطةةةةةةةةةةةهفمةةةةةةةةةةةوف تيا ةةةةةةةةةةةافيضلطد ةةةةةةةةة ة فل ةةةةافزةةةةا فيجلرةةةةهفيضب ةةةةا ف ةةةةا ففالةةةةهف ف
تهفموفحببفيضبزد .ف
ةةةةةبيعأفيضتةةةةة بفتفمغ ةةةةةاوففا الاةةةةةالهف
يض اةةةةأفيضثةةةةااهفمسغةةةةاافيضتةةةةاعب:فمةةةةاف
فد افخياط فت عاف اجلةا ف كةداهف
ةةةةدةفمةةةةوفيباالالةةةةال ف ةة ة اف عةةةةد :ف ف االل أفن بهفتف :ف
« طةةةةي»ف فد ةةةةاف رةةةةف فيضتةةةةاعبفم ال اةةةةاف نةةةةةةةةةةد حف هسمةةةةةةةةةةهف لةةةةةةةة ة ف ةةةةةةةةةةاوف ف
ط ةة فضةة ضاففةةد فكةةسرف ةةبيافبا ةةبيف ملالةةةةةحفمةةةةةةوفطةةةةةب فيملةةةةةةسكفنةةةةةةراكهف ف
ف

ف

ف

ف
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ف

م افيضردحفيضت  :ف
ةةةةةةةةةةةةافزةةةةةةةةةةةةا فيضةةةةةةةةةة ة يت فطب ةةةةةةةةةة ةحف ف
عةةاتاهفمةةاف تةةر في هةةسرفمةةوفيكةةبيوف

ف ا ة فمةةوفهةة فن ة بهف ف عةةقف
هلةة ة ف ةةةةا ف يت فيض دةةةةهف ةةةةأفيملاةةةةافلف
يضتاس لف د الاف مغاف فتكة فت عةافزةا ف
ف
يجلرةةهفف ةة يفت ةةةر ف ةة ف ةةائ ففةةةا
يضالةةةا اف يض ةةةا ف يامةةةا ف يابرفكلةةة اف
يهةة ة فت ةةةةا فاب فكالةةةةافبل ةةةةا فاييف يتف
يضتةةاعبفت ةةهفن ة بهفتفمجلةةلف« ةةافزةةا ف
يضةة ة يت »ف يضغب ةة ة فتفتةة ة افيض عةةةةد فا ف
كةةا فيملةةبلف ت ة تافكالةةاف ات ة تافعر ة ف
يض تةةةةةا ففر بتةةةةةافيضكامةةةةةهف ا فتستةةةةةاف
كالةةوف اةةال ف ض دةةلفي ةةوفماضةةاففةةاعلأف ا ةةاف
موفيضبزد.ف ف
بعةةةد فيخلطدة ة فكالةةةافبفخي ةةةاف
تةةةةةهفعلةةةةةافيضر ةةةةةبفيضراةةةةةد ف كةةةةةداهف
اخلطدةةة ف طدةةة فيضال لدةةة فضةةة فتفمسةةةةالف
يضت بفعلافمبك فت يفيضر ب .ف
يسالطبيتيففسفميك يفمغات فت يف
يض اةةةةأفابف اضال ةةةة ف يينةةةةةات ف عةةةةةد ف
«يض دعةةل»فيضةةأفسةةدع تاف ةبغ فت ة يفيضرةةا ف
م ةةةااهف ض ااةةةاف م سةةةد اف بافدةةةلفف ةةةهف
سةةةبتف بعغةةةلفه د دةةةلف الجدة ة فضرطة ة بحف
فابحفيمل الات:ف ف
يمل ةةةةةةةةةب فيضتةةةةةةةةةببهفنةةةةةةةةة لف مغةةةةةةةةةلف ف
كةةةةةةةاتح..ففبزةةةةة ة ف تلُ ةةةةةةةاف اتتةةةةة ةاف

يض عد فموفيملط بحف تةهفحبة تف
ةةةًف دالةةةاف عة ة غتاف يهة ة فمةةةوف
س ةةةلف
فةهفماف ات فيخلطد  .ف
مافيض اأفيضثاضثففاالغاافيضتاعب:فماف
« دةفموفيض مة»ف يضة مةفتة فيضلال ةا ف
ت فيضرب ف ياطر فت يفعلافت يفيضرا ف ف
بعائ افمةوفيض عةا ففدكثبتةافبف الجةا ف
ي دةةةاحفيخلالة ة ف ةةةة افيبالعةةةبفعلةةةاف
دةةالًفف ا ة ف يضةةافتر ةةافضل اضةةلفيضت ة ب لف
يضتة لفضة فنةةاعباافف عةةد فينةةال الف
يضأفمطل ا :ف
ةةةةةافض الةةةةةلفيض ةةةةة فااةةةةةهف نةةةةةال هفعرثةةةةةاف ف
اةةةةةةةةحف فترخلةةةةةةةةهف ةةةةةةةةاضغ سف يضالدةةةةةة ة ف ف
ف

مةةوف ة ف دةةاحفعلةةافيضر ةةبفيضراةةد ف
ماف مةلفي فف هفموف دالً:ف ف
كداةةةةةةةالفيا فضكةةةةةةةوفمةةةةةةةبغفم مسةةةةةةة ف ف
فضثغةةة ةلُفيضطةةة ة فهةةةةةًفيضطةةة ة ف بحتةةةةةهف ف
ف

تفتة يفيضرةةا فبعةةد فمةةافي ة فيضةةأف
ناف س فيض ي ف اف ه فهلافيضافملافه ت ف
موف فتيذلدلف ع لف ماف دال افي ذ :ف ف
لةةةةة ةأغفيةةةةة ة رفيضلدةةةةةةةهفتفسةةةةةةةللفيهلةةةةة ة ف
هالغةةةةافطلةةةة خفيض جةةةةبفمي ةةةة ف كالةةةة ف
ف

ف ذة ة اهفا ف

فدةةةافضة ة فمةةةوف دةةةحف ة ة
بعد في ذطهف مطل ا :ف
ركةةةةةهف ةةةة ة افبفهداةةةةةاف بففبهةةةةةاف ف
ك ان فذ فسطبيفتفيهل ف حما ف
ف

ف

ح ف
تةةةةهفبعغةةةةةلفهةةةة حففكااةةةةةحفعد تةةةةهف ف مةةةةةافضةباهدةةةةةلفيضاةةةةةالبيلفبةةة ة ف ةةةةةبف ف
اضةةةةةةة ة رفتكالةةةةةةة ة ف ضل ةةةةةةةةةسفمدستتةةةةةةةةةا ع غةةةةافت يتةةةةا ف في اةةةةوفمةةةةافمس ةة ةاف
ةةةةةةةح..فضالةةةةة ة بإففجبتةةةةةةةاف ةةةةة ة مائ ا ف ضة ة فك ةةةحفتة ة وفمةةةاف ض ةةةاافمةةةوفنةةةجوف ف
ةةة ة حد..ف تيعةةة ة ف اتةةةةةرحف ه اتتةةة ةاف ضك ةةةةحف فةة ة فمةةةةوف سةةةةاف مةةةةوف ةة ة
ف

ف

ف

ف
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مةةةافيض اةةةأفيضبي ة ة فمةةةوفتة ة يفيضة ة ي ف يملاةةةةةةةةةاليحف ةةةةةةةة ة افبةةةةةةة ة فخيةةةةةةة ة ف ف
ف ا فيضتاعب:ف«ماف دةفعةوفي ةد ف»ف تة ف هةةةةةةةةةًفت ردةةةةةةةةةافف املُعةةةةةةةةةا فيمل ةةةةةةةةة ف
تفيضب ائدةةةاحف ي الة ة اف عةةةد ف«كاضتةةةجبف ةةةةةةافضةةةة ة يوفيملاةةةةةةالفو ةةةةة ة ف ةةةة ة تهف ف
يض الد »فيضأف ب هففد افيضتاعبفيضت يبفا الةلف تغتةةةةةةةةةحفعلةةةةةةةةةافيضةةةةةةة ة م خفيض دةةةةةةة ة ف
يض ابةهف ة فحمالة فيمل ضة تفتفبب ةلف رفيضبمغةةا ف
موفيضر بفيخل دق .ف
2211ف يضةة افيض سمةةةلفيملبهةة رفيضتةةةدافعلةةةهف
بفنةةةاف فيخلطدة ة فنةةةاعبفكةةةر ف
يض ابه ف الددفن بافيض امهف اضغد ف يضغب ة ف
يسةةالطاخفتفتةة يفيضةة ي ف ةة اف ف ةة رف
موفي ض اافك ض :ف ف
بعةائ فمةةوفعدة فيضتة بفسسسةةلف ع ةةلف
ةةةةةةةافذةةةةةةة ي تفعةةةةةةةام ي تف ةةةةةةة ف مةةةةةةةدرف ف م ةةةةةاف زديضةةةةةلف ض ااةةةةةاف م سةةةةةد ا ف
تيض ةةةةةةةةةةةاحفت يخف ي ةةةةةةةةة ة فنةةةةةةةةة ة ف ف يسةةةال ر ف ض ااةةةافمثةةةه:ف ارة ة :فال سة ة ف
فس سةوفف ة فيضةا.ف دة ف اة فسة اف
ض ةةةةةوف ةةة ة تأفكلةةة ة وفمةةةةةوفت فحمةةةةةدرف ف س
ذامعةةةةةاحف سةةةةةاط وفوةةةةةخأفيضةةةةةبت ف ف عوفاات فموفي ذطالفيض لفك ض :ف ف
« ا فكبمةةةةةافهبسدةةةةةحففدةةةةة فضدةةةةةا ف»ف
طر ةةافبفتيعةةهفضتةةبكفيمل ةةبتيحفف ةةهف
يضع د فضداضه .ف
ن فيض و ك! ف
ب ضةةةة ف ةةةةةا:ف«ك ةةةةحف فيةةةة رف
عة ة ت فا فيخلطدةةة فيضةةة ف ةةةبخفتف
ن ة ب فضدةةا ف»ف يضعةة د فضدةةاضه ف يضل ةةلف
تةةة افيض عةةةةد فيضب ائدةةةةلفيملال ةةةةبت فم ةةةفاف
ا ا ة افتكةةب فيخلطةةدففد ةةافمةةب ف اضثةةلفتف
م بتيحف فد افيضر بفيضكامةهف سةد ااف ب ض :فس دحفز ف هسمهفضدا .ف ف
زديضلفت دست  .ف
تفي الةةةةهفيخلطدةة ة ف ضةة ة فنةةةةاعبفيف
مةةةةةاف ضةةةةةحفكاضتةةةةةجبفيض الدةةةة ف كلالةةةةةا ف كةةر يف كة فيضكةةث وفيضة وف كرة يف
تدتةةةةةةة ة ف ذدلةةةةةةةةةلفيض عةةةةةةةةةاهلف دتةةةةةةة ةبف ف م زلفيضت بف يضت بفم أف بيل فف ة ف ةبخف
بةةةةةهفضةةةةةهفاييفكدةةةةةقفيضب ةةةةةالفضتةةةةةةاعبف ف تفكةةهف ا ة يخفيضت ة بفيض ة طيف يض ز ة ياهف
تةةةةة فتفضدةةةةةاضهفيضتةةةةة بفسةةةةةطبفم الةةةةةبف ف يضغةةةد ف يضب ةةةالف تةةةا فف ةةةا فيجلة ة يئدف
فضالالددافتفيمل و عاحفيضأفطبب ةاف
يض
تةةةة ة يفبعةةةةةةد وف ةةةةةةاي ف ةةةةةةاف ةةةةةةاهيبف ف
ماةةةةالخ مافيض الةة ة تفيضتةة ة ب فتفز بتةة ة ف
بعةةةةةةةةد ته فااةةةةةةةةهف اةةةةةةةةو ف ب ةةةةةة ةبف ف
ة ة بت فم الالة ة يفعلةةةاف افالة ة فيض يسةةة لف
طر ةةةةةافتةةة ة يفمةةةةةوف ةةةةةا فيضال يوةةة ة ف ماةةةةةخبيفيخلدةةةةةا ف يضعةةةة ف ي سةةةةةط ف
يض اط لفت ةافمةوف ةا فيض خةبفضة ضافذلةحف يضتخعةةةةةةةةةداحفيضالا خيدةةةةةةةةةلف ي ض ةةةةةةةةةااف
مةةةوفي ةةةد ف يض اط ةةةلفيجلدانةةةلف كة ة ف يض يكدةة فيضاةة للف يجلدضةةلفهاةة فاةة خف
«م ا ةةلفي ةةد ف»فبعةةد ت في ذ ة فتفت ة يف يض عةةةةد ف يعال ةةةةاف فيعال ةةةةالف اض افدةةةةلف
يضة ة ي فتف ةةةالف ذدة ة فيملبهة ة رفزة ة عا ف يضةةب ف يض ةةب ف يضةةةب ف هل ة يف ضغ ة اف
يخلطدةةة فيضةةةأفت ةةةبفيض اط ةةةلفي د ةةةلف ف فع غف يهة يفمةوف تةأفنة بيلفسة لفتف
ام افت ا..ف
يضعاتبلف يجلدانلف مطل ا:ف ف
ف

ف

ف

ف

ف

ف

ف

ف
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وإلى لقاء
أيها البحار الذي رست
سفونته!

غسان غنوم

أيها البحار الذي
رست سفونته!
غسان غنيم
أيها البحار
ت (مصابئك لزاق) ف ثات (ا (لزعب ال٘ لزاك ر شراا( شا(لي ف لزا ٖ
أشعل َ
شقّ سبٔلُ (لزط(ّسٕف يرب لزعْل ف لزك خلعت (لزيبث ٗ زٔدخل ميَب لزثلجف ،ئيناب
كاابٌ (لس(ساايلٕف ٓلباإ (يبزٔاابا(ف ال شاابا ٞلزااارٔي٘ معا ّ ،أىاات ش لبااف (يببٓااب
ااْ) ف لزااك اابضت لذتبياا( ضيساإ لسبياإّ ،ز ياااع مااً لزا ك(ٓبا يااً زا
لزعن( لز ٖ م ّ( يف (لسا يبعف.
ّزريا يلناتَ أٌ لذتٔاابٗ أأااّْ ،ٚأٌ نيااد مااً أٌ شلاا( "لزلاان ّزااْ يف ٓااْو
غبٜه" ّأٌ لزضٔه زلٜل.
ٍّااب ااً ل ىااا(اع يف (لس( اادف رااايب لسلاا(أ٘ يعااد خاااْ  ،معا ّ ..أااد
ل)شلعت )ؤّسيب ْ لزلن مع "لزيبٔب (وف ّلسبدو (حف ّلسالزو (ٌف".
زرااً أاابٗ ملااق ر شايا ا و لزبكاا( ّاربٓبشااُ(ّ ،اربٓاا٘ لزبكااب)ف لزع ٔااق
ّ(لزاادألف ّلس(ساابٗ ّ(لس(ثاات لزبعٔاادفّ ،اربٓاا٘ ز ا لز(ااال لزل ا بل ،لز ا ٖ ياابىٙ
اا(ليبا لس(ثااتّ ،خاا(ص يبى صااب) ىلااإ معيااّْٖ ..خاااب)ٗ اااادٓ٘ ر شرااا(ِ..
كلٔذ "ٍنيضْلٖ" ّث(ح ييابزُ مً أال لذتق ّلذتب ّلذت(ٓ٘.
ّك(ّا لزابك٘ ما ض(أبً يف لز ك(ٓبا ز ياع ىبعَبّ ..زرً ىباع لزا ك(ٓبا
مجْو.
ان أى ا ر شااي َ لزْلأااعّ ،يف ميلااب  ،أاات اع اه لز(ئااعّ ،ا(ّياات لرت(ٓااف،
ّشدّش (لألييْس٘ لزبٔابٛف ز كرٕ حت َب أصصابً ياً يا ليبا لزبااطبّ ..ٛمماب ه
ّأث(لاَه لزبأط٘ ز عاق يعادٍب ىَبٜٔا ًب ياً أاا لذتربٓابا لزبصاوٗ ماً ٌّ أٌ
شياٍْ( ٙلاا ف لزك مقاْتَ ثَٔب يني جتب)ب لذتٔبٗ ّجتب)ب لز(ّلٓ٘ ّلذترٕ.
ّألى ا كياات شاا( ٚأٌ لزرلناابا مْلأااف) ..أٓاات يف (ك(ماابىٕف شاابي( (شٔنااْ)
زي ف شبي(لً ميثل كل باب كلن٘ أ ٔل ،ألىُ خباب مل لسلْ اا مى ل ) ،ال
911
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ل ْل ّلزل( (شٔنْ)زي ف لز ٖ ستل شبي(ِ( :يره شل(ٓين ٓب ك(مابىٕ زاْ ي(ياتا
يف سااْ لزبٔااعف ثتااابب ك(ماابىٕ ياااا (55ف ٓيااب)لً ،ثباابل شٔنْ)زيا ّ :زرااً اقلماإ
ٓابّٖ ٍ ِ لزبٔن٘ ،ثتابيُ ك(مبىٕ :ىعه ،امنب كيت أثر( حبقلم ّادَِ ألىا
أىت ن شابّٖ ثلا ًب ّلادلً(1ف.
ّألت :ن ىد)ٖ ماب ل ثعال شٔنْ)زيا ير(مابىٕ ،ان أٌ ك(مابىٕ أابل كلن اُ..
ّلس لَدا يرالو أ(ٓي لزااْثٔٔك لز(لٜاع ،لزا ٖ شلابُ أبشاا اُ أبشا أىات ،اىاُ
(مرأه غْ)كٕف لز ٖ ٓبْل( :اٌ لذتق يف ش( لزرلن٘ ٍْ ،لزلعب) لز ٖ ٓ(ثع
يلاا ٙسااب)ٓ٘ يبزٔاا٘ ،مضاا(ّزٗ يف زىااب) لز ا ًٓ أليطااْل أٌ ٓبْزٍْااب ،ااه ٓ باادمٌّْ ..ن
َٓبيٌْف(5ف.
ت
ّأىاات ..ر شرااً كلنبشاا ان ساالْكبًّ ،مْلأااف يشلاا َب ّيَبشاا ْ ّ ،يبٔاا َ
شيب ( لزلب(ل ٛلٜنبً ..ألى كيت ميَهّ ،ي(ثتَ ي ليباش أبشَه ،ث ْاداْ أبشاا
يني لزرلن٘ ّلزلعل.
)أٓتَ يف لزليبٌّ ،اٌ لم ل ملَْمبً يلنٔابً ،أىاُ ٓ ال يلا ٙمبعادٗ ال لألمابو يف
ختٔلُ وّ)ٗ لألشٔب ،ٛحيلها ٍّ ..ل زل ِٓ ،ابق لذتبي( يف لس ل(ل لآلشٕ(3ف.
ٍ ل ّلأع مً ٓببض يل ٙلزلن .
ّكبا لب ٜيلبي( لزع ٔه (ىبظه ارنتف لز ٖ كيات شباْل معاُ( :اٌ ر
ً ،ثنً ل لز ٖ ٓيو ٍ ِ لز لنبا؟!
أا( أىب ّحت( أىت ّ (
لاا( يبذت(ٓاا٘،
ك ا ز كاابٌ لا لاابؤ يبزلاابي( لزل(ىااإ (يااْل آلااْل)ف ألىااُ ي ّ
ّأىاات مااً سا د دتال اابّ ،ك(سااَب أٓبْىاا٘ اااب ادٓاادٗ يبزعبااب ٗ( :زي ا لنااا(لو..
زرل لز ًٓ يلّ(ّل يرلن٘ لذتق ّأبشلْل يف سبٔلَبف(4ف.
ّ ا ل كياات ّلأعٔابً ..مع ْىابً يبشاا(لكٔ٘ ش ااالل يف يبٓااب ث ّيا مْألابً ثلااالٔبً
ش ااانيُ لذتٔاابٗ مااً ٌّ أٌ شل(يااُ يلاا ٙثي ا ّمجبزٔبش ا  ،ياال شبدمااُ ز باادو ّئ ابً
كٔبًٓ ،يو )ّب لذتقلى ٙلز بٜبني ازُٔ.
ّمب كبىتْ لزر بي٘ زدٓ ثعالً ن ّلئبً شيطلق مً يبل مااط(ب ماتزّو ..اىَاب
ثعل ا)ل ٖ ن ٓع ند لزْإ ّلزعلْٓ٘ ،يل ٍٕ ثعل ىابل يل ٙابَ٘ لزلر( لز ٖ ٓثو
لزاااْيّٕٓ ،اااديْ ال لز ضااأوّ ،كااابٌ زل لألكااارب ..لز (يااا٘ لزع(ٓااااّ٘ ،لزباااد)ٗ
لسعنب)ٓااّ٘ ،آباابل لز لاآْق ّ أاا٘ لسالا ااّ٘ ،مببشاا(ٗ لذتٔاابٗ يف م بىَااب ز عطٔاا
ا ْظَب ّأزْلىَب ،ث نقص ٍ ل كلُ ي(ؤٓ لرتب ٘ ال لزرٌْ ّلذتٔبٗ ّلإلىابٌ،
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ٓلاضل ٍاهّ لز اابّز ّلز ضاأو يف ّأااع لا ناابيٕ خربشااُ ّي(ثاات أزمبشااُ ّملاارالشُ..
ّمْليااع أصااْ)ِ ّث ْلشااُ ّ .اا(ليبشُ ،مااب ظَاا(ّ ..مااب خلاإّ ،لخاا(ا أٌ حتراإ
اربٓاابا أىبس ا شُ لألأْٓااب ،ٛلزباااطب ٛلز عاااب ..ٛلز ا ًٓ ي(كااْل لذتٔاابٗ ّياا(ك َه
زٔصوّل أيطب بّ ..أيطبز .
أىت لز ٖ )أّ ..ٚيلت ي لك(ش ز َب مً خال ب لزْيٕ حملبّٔ مجٔعَه.
ّيبٔااات شباااْل ماااع شااابي( لحملباااْب (ىااابظه ارناااتف أٌ نياااد أٌ ىيااابو لآلٌ
زيا ٔبظ يعد م ٘ٝيبو ٓب ابٔبك!
ن..
يص(ٖ ن خئلينّ ،زات ٍب)يبً
أىب ر أىدو ْٓمبً زرْىٕ أشٔت ال ٍ ل لزعبر يبك(لً
اىين مً لزب(ٌ لزعل(ًٓ
ّأىب ثدْ) ي ز
اايب،
أٌ أكٌْ مع لزب(ٌ لزعل(ًٓ
ّمع لز(ابل لز ًٓ أىب معَه
ّأىب أأبشل يف سبٔل يبر ادٓد(5ف
ٍب أد )ست لزالٔي٘ أَٓب لزبكب) لزع ٔدّ ..زراً كلنبشا سا بك( لٜنابًّ ،زاً
شع( لز(سْ أيدلً ،ألىَب كلنبا ايّب مٔيُ!
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ل ْلمش:
 1اا مٔيُ اا ايب :أابٓب أ ئ٘ ّثر(ٓ٘ ،ل ٔ ٘ٝلزعبم٘ لزاْ)ٓ٘ زلر بب ص .33 ،11 ،8
 5اا لسصد) ىلاُ.
 3اا لسصد) ىلاُ.
 4اا لسصد) ىلاُ.
 5اا لسصد) ىلاُ.
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