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مالك صقور
ال يبتعد ولًد إخالصٌ ،يف أعماله اإلبداعًُ ــ روايُ قصُ ،مسزحًُ ــ عـ
مدينُ ــ حلب ـ .فهى يعًش يف قلبها ،وهٌ تسـ kه .وينقلـب حبـه ،ـا ،هاًسـا
م هىاًسه ،فـال ياـاع عمـين فـ مـ أعمالـه ،لـى مـ إـز حلـب ،إ تاـ
مســزحا دحــداك ل ـ العمــين .واــًقت القــار حتمــا ،أمــا علــِ إــز ــار م ـ
ــىارعها ،أو مقــام م ـ مقاماتهــا ،أو حــٌ م ـ أحًااهــا .أمــا قلعتهــا اد زيــُ
املشهىرَ ،فهٌ ،املعشىقُ أبدا بها يتغنِ و،ا ينشد ويغدو هى العا ـ الصـىيف
الذٍ يصلٌ يف حمزابها ،وأبدا يدور حى،ا يف حمزابها ،وأبدأ يدور حى،ا فهى
يــزّ فًهــا وم ـ خال،ــا ،تار ــا ،حدــارَ ،و ــاهدا معماريــا أ زيــا عزيقــا،
وحصنا عزبًا ،منًعا ،صـد هممـاا الـزوم ،ومنـأا ألقـِ مـ علًـه أبـى ال ًـب
املتنيب أمجين أ عاره..
ٚسب٘ ٖذا يــ ــ سًب ٚقًعتٗا ،يٝط سب ايعاعل ،ايذٜ ٫ ٟعزف ملـااا بـب ،ـٌ
سًب ٚايكًع ١عٓد ،ٙرَش ايٛطٔ ا٭ّ ،ايذ ٟجيب إٔ ْتغْٓٓٚ ٘ ٢غد ي٘ٚ ،ايذ ٟجيب
اذتفاظ عًَ ٘ٝجٌ  ٪ ٪ايعني.
ٚزتُٛعتـ٘ ايكؾؾـ ١ٝا٭ةـ  ٠ـــ ةـإ ايـٛرـ ـ ،اهـاـ اهـ ٕٛؽـزة ،١ـعـ،٠ٛ
ْدا ،٤يًشفاظ عً ٢اٯثار ايكدميٚ ،١ا٭ٚا د ايتارخي ١ٝارتايد ٠يف َدٜٓـ ١سًـب ،ايـ
ٖ َٔ ٞأقدّ َدٕ ايدْٝا .أصٛاقٗا ايعذٝب ١ايطًٜٛـٚ ،١ةاْااٗـا ادتًُٝـٚ ،١ااَااٗـا
ايعتٝك ،١اي حته ٞزغِ ؽُتٗا ا٭ د ،ٟاارخياً طـٚ ً٬ٜٛاكـؿ أةبـار ايـزاغبني،
ٚختـــرى عـــٔ ايكٛالـــٌ ايـ ـ سطـــم رسااـــا لٗٝـــا َـــٔ أقاؽـــ ٞا٭ر ٚ ،اـــذنزى
حبقارات َٓدثز.٠
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اضُ ٢اجملُٛع ،١اصـِ ايكؾـ ١ا٭ ٚـــ ةـإ ايـٛرـ ـ .ا ٜزصـِ ايهااـب ةاْـا
أثزٜا َٔٚ ..ة ٍ٬اؾٜٛز ٙدتشٝ٥ات ارتإ ،اتذً ٢يغ ١ايكؿ عفال ١ــ نزٜضـتاي ١ٝـــ
َضتخدَا أيٛإ رصاّ ساٖ ٚ ،١ٝسَٝـٌ ضتـات ـاروٚ ،ازُْٝـات َٛصـٝكَ ٞغـزّ ٚ .ا ٫
ٜهتف ٞايهااب تذضٝد ٙرمساً ٚٚؽفاً يًٗٝهٌ ارتـاردٚ ٞايـداةً ٞيًخـإ ،لنْـ٘
ٜٛظف ايكؾ ١يًشدٜح عٔ دبٛات أْاظ َغً ٛني عً ٢أَـزِٖٜ ،عٝغـ ٕٛعًـٖ ٢ـاَػ
املدٜٓــٚ ١اذتٝــا ،٠أْــاظ يفعــتِٗ املدٜٓــ ،١لافــطزٚا يًعــٝػ يف ٖــذا ارتــإ ا٭ثــز،ٟ
داعًني َٓ ٘ َٓتذع ًا ٜكـ ِٗٝسـز ايؾـٝف ٚقـز ايغـتاٚ ،٤غاً٥ـ ١ادتـٛو .أَجـاٍ ،املـَٛط
ْؾـف ايعُٝــا ٤ايـ ــــ أدتأٖــا ايعذــش ٚااــزّ يف أٚاةــز سٝااٗــا ارتدَــ ١يف ٚرعــ١
يتٓعٝــف املؾــار ٜٔـٚ .زتًــد ايهتــب ايعذــٛس ايــذ ٟققــ ٢ــــ صــتني عاَـاً َــٔ عُــزٙ
ايبطَ ٤ٞـزت ضـزع ١يف ارتـإَٓ ،ـذ ـةٛيـ٘ يٝـ٘ ٚستـ ٢ذتعـ ١اةتفا٥ـ٘ ـٚ .نـذيو
ا٭ةٛإ ا٭صٛـ ٚايزف ٞايًذإ ٜعُ ٕ٬يف ؽٓع ارتٛٝطٚ ،آةز ٕٚأٜقاً.
غ إٔ اذتٝا ٠ايزاٝب ٫ ١ابك ٢عً ٢سااا ،لجُ ١يعٓ ١حتٌ ضـهإ ةـإ ايـٛرـ،
لٝختطف املٛت ايٛاسد أثز ،اٯةز ،أ ٚا٭سز ،٣متتد ـــ ٜـد ةفٝـ ١ـــ لتـدلع ٗـِ
ايب٦ز ٚخيتف ٕٛأ ٚميٛا ٕٛطزٜك ١اج ايغو ٚايزٜبٚ ،١آكًب سٝا ٤٫٪ٖ ٠املضانني،
ايبضــطا ٤ايكــاْعني عٝغــِٗ يف ارتــإ ،اعــز سكٝكــ .ٞلٝبــدٗ ٕٚ٩ذــز ٠ارتــإ،
ٚاعٗز اإلعاعات ٚايتخُٓٝات افضز صبب ــ ايًعٓ ١ــ اي سًم ضـهإ ةـإ ايـٛرـ ـــ
ْٚغــطم اانــز ٠عــدـ َــٔ املعُــز ٜٔايــذٜ ٜٔغــتٗز ٗــِ ســ ٞايضــفاس ١ٝايكزٜــب َــٔ
ارتإ ،لك ٕ ٌٝفشاٜا ةإ ايٛرـ يف ا٭ٜاّ ارتٛاي ،ٞناْم ٚاسـد ٠يف ايعـاّ عًـ٢
أقٌ اكدٜزٚ ،أملح أَاّ أداَع ايْٚ٬د ،١ٜإٔ اارٜخ ارتـإ ايـداعزَٓ ،ـذ إٔ أْغـ٧
يف ايكزٕ ايعاعز ااذزًَ ٟتك ٢يًعغام ٚايفاصكني َٔ ايغز اٚ ٤ايٛالد ٜٔأَ ٚـٔ أٖـٌ
املد ١ٜٓاملٝضٛر ٜٔممٔ ٜٓغد ٕٚاملتعٚ ١اذتـزاّٖٚ .ـ ٛصـبب َـا دـزَٚ ،٣ـا جيـزَٚ ٟـا
صٝه ٕٛعً ٘ ٝاذتاٍ ـنإ ا ..لايًعٓـ ٫ ١حتـٌ عًـ ٢أَـانٔ ايفقـ ١ًٝـٌ ختتـار َـٔ
ا٭َانٔ َا يْٗٛا ايفضاـٚ .ئ ميش ٛايًعٖٓ ٫ ١دّ ارتإ عًـَ ٢افـ ٘ٝـْٚ .تـبني َـٔ
ة ٍ٬أصًٛب قؾؾ ٞرعٝل ،إٔ ــ ٜـداً ةفٝـ ١ـــ ٚرا ٤اغتٝـاٍ ٖـ ٤٫٪املضـانني ،غٝـ١
ة ٤٬ارتإ ،ن ٞمتهٔ ٖذ ٙــ ايٝد ارتف ١ٝـــ َـٔ ٖـدّ املهـإ ا٭ثـزٚ ،ٟحتًٜٛـ٘
ــ لٓـدم عـاملٜ ٞضـتكبٌ لٝـ٘ ايٓـشَ ٤٫ـٔ ستـل ايتـارٜخ ٫ .إٔ ايزفـ ٞنـإ آةـز
ايقشاٜا ،رلض َغاـر ٠ارتإ َٛفش ًا َٛقف٘ ،يف رصاي ١نإ قد عجٗا ؽدٜك٘
ايــذ ٟدــا ٤لُٝــا عــد يف عجــ ١أثزٜــ ،١يهٓــ٘ ًٜكــ ٢ستفــ٘ ٖــ ٛاٯةــز ــــ ْــش عخؾــٝاً
أرلـض إٔ أ غـاـر املهـإ ايـذٚ ٟيـدت لٝـ٘ ٫ٚ .أاؾـٛر إٔ ٚاسـدًا َـٔ ايعـاقًني ٜٗذــز
املهإ ايذٚ ٟيد لٚ ٘ٝازعـزو ٚأسـب ـٖٚ .هـذا ،ميـٛت ايزفـٚ ،ٞاضـذٌ ادتزميـ١
6

خا الىرع

فــد زتٗــٚ ،ٍٛاطــ ٣ٛؽــفشت٘ ا٭ ــدٚ .أةــ ٙٛــــ ا٭صــٛـ ــــ املضــهني ،حي بــزى
صــانٓاًٚ ،حي ٜغــو أســد ،،ــــ ٚنــإ ايــدّ ــات َــا ٤يف ٖــذ ٙا٭ٜــاّ ــــ ٚحي ًٜبــح إٔ
ٖذز ارتإ ٚازى ؽٓعت٘ ــ ةٛٝط ا٭غباْ ٞيٝعٌُ يف َهتب نب يًتعٗـدات عـزف
عٓــ٘ ايتخؾــؿ يف ٖــدّ ا٭ ٓٝــ ١ايكدميــ ١يتكــاّ عًــ ٢أْكافــٗا املغــارٜع ايهــب ،٠
ٚا٭ ٓ ١ٝــ ايبٝت ١ْٝٛــ ااا.١ً٥
ٖٚهــذاٜ ،هــ ٕٛايهااــب ،قــد ــني أُٖٝــ ١ارتــإ ا٭ثزٜــٚ ١مجــاٍ أسذــارٙ
ٚأةغا ٘ ٚسٚاٜآٖٚ ٙدصت٘ ايبدٜعٚ ،١فـزٚر ٠اذتفـاظ عًٝـ٘ ٚعًـ ٢ا٭َـانٔ ا٭ثزٜـ.١
ٚصــًا ايقــ ٤ٛعًــ ٢ضــطا ٤ايٓــاظ َٚعاْــااِٗ ايَٝٛٝــٚ ،١لقــح دغــع ــار ايبٓــا٤
ٚاملتعٗدٚ ،ٜٔأٜـد ِٜٗارتفٝـ ١ايـ افعـٌ ايعذا٥ـب ،يف صـب ٌٝاهـدٜط ا٭ر ـا ستـ٢
عًــ ٢سضــاب ـّ اٯةــزٖٚ ٜٔــذا َــا ٜفقــش٘ ايهااــب أنجــز َــٔ ايكؾـ ١ايجاْٝــَ ١ــٔ
ـار ايبٓـاٚ ،٤أةطبـٛاٝتِٗ
اجملُٛع ١ــ زتٓ ٕٛايكؾز ـ .ا ٜغ ؾـزاس ١أنـر
ايكااًٚ .١نُا يف قؾت٘ ــ ْبت ١ايفزس .ــ ٜعُد ايهااب اعز ١ٜايردٛاس ١ٜايطف،١ًٝٝ
ٚاصتغ٬اا ايبغع يٮٖايٚ ٞايدٚيَ ١عاً .يف قؾ ١ــ زتٓ ٕٛايكؾز ــ صتد عا اً َٗٚٛصاً
حبب سًب ٚأثارٖاٜ .عغل ٖذا ايغاب قؾزاً أثزٜـ ًا يف املدٜٓـٚ ،١ملـا نـإ ٖـَٛ ٛظفـاً
يف َدٜزٜــ ١اٯثــار ٚاملتــاسفٜ ،ؾــبح ٖــذا ايكؾــز عــغً٘ ايغــاغٌٜٚ ،ضــتشٛا عًــ٢
اٖتُاَٜ٘ٚ ،ضخز ْغاط٘ ،ن ٞميٓع أسـد ايتذـار َـٔ ٖدَـ٘ ،٭ٕ ايكؾـز عًـ ٢سـد
اعب ٙ
يٝط عاٖداً عً ٢عبكز ١ٜاملعُارٜني يف ايشةزل ٖٛ ٌ ،١قبـٌ نـٌ عـ ٤ٞجـٛاز
يتكدّ اإلْضإ يف حت ٌٜٛايؾخز رقٚ ١ا٭ةغاب َٛصٝك.٢
ُٜٗٓٚــو ٖــذا ـــــ اجملٓــ ٕٛــــ يف عـــداـ ايتكــارٜزَ ،بٓٝــاً أُٖٝـــ ١ايكؾــز ا٭ثزٜـــ١
ٚايتارخي َٔ ،١ٝة ٍ٬مجاي ١ٝلٔ ايعُار ٠ــ ٚملا نإ ايكؾـز صٝؾـبح رٖـٔ اؾـزف
اٯثار يف ايعاّ ايكاـّٚ ،نإ ٚاسداً َٔ أمجـٌ َبـاْ ٞسًـب ا اعـ ى يف ؽـٓع٘ لـٔ
ارتغــب ايــذ ٟنــاـ إٔ ٜٓكــز ٚ ،سةــارف اذتذــز ايـ ٜٗــدـ ٚدٛـٖــا ـةــ ٍٛاٯيــ١
ٓــا ٤ايبٝــٛتٚ ،ناْــم اذتدٜكــ ١ايٛاصــع ١ااٝطــ ١ــ٘ حبٓــإ
ٚاضــًٌ ــــ ا٭ملٓٝــ ّٛــــ
جٛاداً يًزسِ ا٭ةقز بفغ نٝاْاً را٥ع ًا َـٔ جـااز اذتقـار ٠اإلصـ ١َٝ٬ايعُـار٠
ا٭ٚرٝ ٚــ ١املتٛصــط ،١ٝاــذا نًــ٘ ،أصــزعم زلــع ايتكزٜــز .لذــا ٤رـ املــدٜز ايغــفٗٞ
شتٝب ًا ٭ًَـ ٞيف ااٜـ ١ايتـارٜخ ـٚ .يهـٔ مساعٝـٌ ايبكـار ـــ املتعٗـد ادتغـعٜٛ ،ظـف
ٓا ٤ار ٟسدٜحٜٚ .عاْـد ٖـذا
نالَ ١هاْاا٘ ،نٜ ٞغ  ٟايكؾزٚ ،بٛي٘
اإلْضإ ست ٢ادتٜٓٚ ،ٕٛها ـد ستـ ٢ايتٗدٜـد ـاملٛتَ ،ـٔ أدـٌ ايتخًـ ٞعـٔ لهـز٠
ايتشزٜض فـد ـار ايبٓـاٚ ،٤آبٝـ٘ املضـٚ٪يني عـٔ أُٖٝـ ١ا٭َـانٔ ا٭ثزٜـٚ .١يهـٔ
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ايتذار ناْٛا ٜتكٓ ٕٛايت٬عـب عًـ ٢ايكـٛاْنيٜٚ ،ـتُهٔ ايبكـار أصـايٝب٘ ايهـج ،٠
املًتٚ ١ٜٛايزةٝؾ َٔ ،١عـزا ٤ايكؾـزٚ ،اـذٖب أسـ ّ٬ـــ اجملٓـ ٕٛـــ أـراز ايزٜـا  ،يف
ااالع ١عً ٢ايكؾز ايزا٥ع ايذٜ ٟعد َٔ ا٭ٚا د ادتًُٝـ ١ارتايـدٜٚ .٠ؾـزز َٗشَٚـاً
يف ايٓٗاٜــ ١ــــ يٓٛقــف اجملــشر ٠قبــٌ إٔ ْبهــ ٞعًــ ٢لكــدإ أمجــٌ َــا جًــو ــــ ْــ٘ ْــدا٤
ايهااب ،ايذ ٟدا ٤عًـ ٢يضـإ ايبطـٌ ،ايـذ ٟـات َكٗـٛراً ،عـد إٔ ةًفـم ـــ ْاْـا ـــ
عغٝك ١ايبكار يف قًب٘ ْد  ١اغب٘ اذتفز ،٠اي سًم ستٌ ايكؾز.
ٜٚتا ع ايهااب ا٭صًٛب ْفض٘ ،لقش٘ يتذار ايبٓاٚ ٤املٗٓدصـني ايفاعـًني٫ ،
ــٌ ٜٚؾــعد اْتكــاـ ٙيف٦ــ ١املتعٗــدٚ ٜٔاعــزٜتِٖٗ .ــذ ٙايف٦ــ ١ايـ اضــتٗ ــأرٚا ايٓــاظ
املغً ٛني عً ٢أَزِٖٜ ..بدأ قؾت٘ ايجايج ١ــ اعز املٗٓـدظ ـــ صـعٝد ايبـد ٜٔـــ أنجـز
َٔ َـز ٠يضـشب رةؾـت٘ َـٔ ايٓكا ـ .١لفـ ٞاملـز ٠ا٭ ٚصـكا ايبٝتـ ٕٛعًـ ٢عـاًَني ـــ
ٚاهزر ٖذ ٙايعًَُ ١ٝزات عدٜد ،٠مما ٜضبب كتٌ ايهج  َٔ ٜٔايقشاٜا ا٭ زٜـا.٤
ٜٚضتُز ايهااب َٔ ة ٍ٬أصًٛب لش عٝل يف لقح املٗٓدظ ايفاعٌ َٚـٔ ة٬يـ٘،
ٜعــز ٣عــزب ١املتعٗــد ٜٔايــذ ٜٔاضــًًٛا عــاحي ارتــزاب مبٗــارٚ ،٠نٝــف إٔ ٖــذا
املٗٓــدظ ،ـاُ٥ـاً خيــزز َــٔ ٚرطتــ٘ .عًــ ٢ايــزغِ َــٔ أْــ٘ قــد قاَــم قٝاَــ ١املضــٚ٪يني
ٚردــاٍ ايؾــشال ٫ ١إٔ ــــ ؽــٗز ٙــــ نــإ ـاُ٥ـاً ٜٓغــً٘ ــــ نايغــعزَ ٠ــٔ ايعذــني ـ،
ٚايهااب ٖٓاٜ ٫ ،تخٜ ٫ٚ ٌٝتذٓ ٢عً ٢ايٛاقعٜ ٌ ،زؽد عني أَٚ ١ٓٝاقعاً َ٪صفاً،
ٚسٛاـخ قااً ،١قد ٚقعم لع.ً٬
يف قؾ ١ــ املتش ٍٛــ به ٞعٔ عاب بب .ــ  ٌ ٫قٌ ـْ ،ضإ َضشٛمٜ ،تٛم
يًشٝاٚ ٠يًشزٚ ،١ٜيًعٝػ هزاَت٘ ،لٝعٌُ جبد ٚعـزف ؾـدم ٚأَاْـَٚ ،١ـٔ ةـٍ٬
ٖــذا ايغــاب ٚعًُــٜ٘ ،عــز ٟايهااــب سٜــف ايع٬قــات ا٫دتُاعٝــٚ ،١ا٫صــتغ ٍ٬يف
اجملتُع ا٫صتٗ٬ن ،ٞيف زتتُع آتف َ٘ٓ ٞايكٚ ِٝا٭ة٬م ،ا ٜغد ٚــ ايكزؼ ــ ٖـٛ
صٝد املٛقف ٖٛٚ ،ايضًطإ ايذٜ ٫ ٟبار .ٟلايغـاب ،سـدٜح ايعٗـد ايٛظٝفـ ،١بـب
لتاٚ ٠اؾبح ةطٝبت٘ ٚحي اعد ايدْٝا اتضع ي٘ َٔ عد ٠غبطت٘ ،غ إٔ لزست٘ آضشل
كدّ ُٖذ١ٝــٚ ،اكـ ٛعـٓاع ١ايٛاقـع سٝااـٜ٘ٚ ،تشـٖ ٍٛـذا ايغـاب املتفـتح يًشٝـا،٠
ٚايذ ٟارعِ يف ـاةً٘ اإلْضإ املتطًع املضتكبٌ ٜا٥ط َفذٛوٚ ،يهٔ ٚاذتل
ٜكــاٍَٛ ٕ ،فــٛو ايكؾــ ١ايزٝ٥ضــ ،ٞيــٝط اذتــب ،ــٌ ايهغــف عــٔ سٜــف ايٓــاظ
ْٚفاقِٗ ،عٔ دغعِٗ َٚهزِٖٚ ،ةٝاْتِٗ ٖ ٛاملٛفٛو ا٭صاصَ ٕ ٚ .ٞؾـٝب ١طـٌ
ايكؾ ،١اهُٔ يف أْ٘ ٜ ٫ضتطٝع َٗاـْ ١ايغػ ٚايزٜاٜٚ .٤هغف ٚيٝد ة٬ؽَٔ ٞ
ةــ ٍ٬ســٛار انــٚ ٞصــزٜع عــٔ ااُــ ّٛايَٝٛٝــ ١يؾــغار ايٓــاظ ايــذ ٜٔاــِ أَــااِ،
ٚأَاْٚ ِٗٝسبِٗ ٚايذٜٓ ٜٔضشك ٕٛحتم ٚطأ ٠ايباطٌ ٚخيتٓل اذتب يف ؽـدٚرِٖ٫ ،
ٌ خيتٓك ِٖ ٕٛأْفضِٗ ،ـَ ٕٚدالع عِٓٗ ٚعٔ سكـٛقِٗٚ ،ـ ٕٚإٔ ٜـدرٗ ٟـِ أسـد.
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ٚا٭ غـع َــٔ ٖــذا نًــ٘ ،إٔ طــٌ ايكؾــ ،١ايـذٜ ٟــزَ ٣ــٔ سٛيــ٘ ا٭ةطــا ٤ازاهــب،
ٚاك ف ادتزاٚ ،ِ٥اتِ ايضزقاتٚ ،بـا ٍٚايهغـف عٓٗـا ،بـا ٍٚايؾـزاز َرٖٓـاً
عًٗٝا ٫ ،إٔ ؽزةاا٘ اهتِ كضاْٗ .٠ٚا قؾ ١حته ٞعٔ اغ ٜ٘ٛاإلْضإ يإلْضإ
ٚختزٜب عامل٘ ايداةً..ٞ
أَــا قؾــت٘ ا٭ةــ  ٠يف اجملُٛعــ ،١لتضــتأٌٖ إٔ ْتٛقــف عٓــدٖا قًــٖٚ ،ً٬ٝــٞ
ايكؾ ،١اي خيتتِ ٗا ايهااب زتُٛعت٘ ايكؾؾ ١ٝــ ا٭صتاا ٠لاطُـ ١ـ .ايـ ٖـٞ
ا٭ةز ،٣ؽزة + ١سغزد َٔ ٖٞٚ ،١ايكؾؿ اإلْضـاْ ١ٝاْ٫تكاـٜـٚ ،١نأْٗـا اـأاٞ
َـٔ ارتتـاّ حتؾـ ٌٝساؽـٌ ملُـا صـبكٗا َـٔ قؾـؿْٗ .ـا قؾـ ١ـــ ا ٚايعكـٌ ٜغـك ٢ـ.
عٌ ايكارٜ ٨تأٜٚ٫ ٙٚاً عٓك٘ .قاً٬٥
ٚاي
ــ  ،ٜ٘أٜٗا ايضاـْٗ ،٠ا اذتٝا.٠
ٜضـتخدّ ايهااـب يف ٖـذ ٙايكؾـ ،١زاعتــ٘ يف ٚؽـف َعاْـا ٠اإلْضـإ املجكــف،
ٚايدة ٍٛدٛاْٝت٘ٚ ،ايهغف عٔ عامل٘ ،طزٜك ١انٝـٚ ،١اتبـد ٣لـزاـ ٠أصـً٘ ٛ
يف ٖذ ٙايكؾٜٓ ،١تكٌ عزب ١أةز َٔ ٣اجملتُع ٖٞٚ ،ــ املجكفني ـ.
ابدأ قزا ٠٤ايكؾ ،١لٝتخ ٌٝيٝو ،أْو أَاّ ـرظ يف ايًغ ١ايغز  ١ٝــ ٜا ؽدٜكٞ
ا٭صـتاا اْعـز َـج ً٬لعـٌ ـــ اـألف ـ ،لضـتذد سـزلني َتعـاقبني ٚنأُْٗـا ٜزٜـدإ إٔ
٪ٜندا يـو عـً ٦ٝا ٜ ٫ضـتطٝع٘ سـزف مبفـزـ ٙـ .غـ إٔ ،لعـٌ اـألف ٖٓـاَ ،ـا ٖـ٫ ٛ
َفتا يًهغف عٔ ــ َز ــ ددٜدْ ُّٖٛٚ ،ضاَْٚ ،١ٝدةٌ ايكؾ.١
يكد مسعٓا مبز ــ ايقذز ٚايضأّ ــ ٚمبز ــ ايقذٝر ــ ٚمبز ــ ايذ  ٍٛــ ٚ
ــ ايهآ  ١ــ ٚيهٔ َز ايتألف ٖ َٔ ٛانتغاف ايهااـب ٚيٝـد ة٬ؽـ ٕ ٚ .ٞحي
ٜهٔ َٔ انتغال٘ .لٗ َٔ ٛأٚا ٌ٥ايهتاب ايذ ٜٔاطزقٛا ي.٘ٝ
ا٭صتاا ٠لاطُ ١ــ ْضاْ ،١هٌ َا اعش نًُْ ١ضإ َٔ َعٓ ،٢لف ٞادتاَع١
ناْم ايطايب ١اجملتٗد ،٠ايؾب ١ٝايزٜاْ ،١ايـ اـدرظ ايزٜافـٝات يف نًٝـ ١ايعًـ.ّٛ
لاطُ ١ــ ايفتا ٠اات ايٛد٘ ايؾب . ٛلاطُ ،١اي ناْم أَٗز ايٓضا ٤يف ايتٓكٝب عـٔ
ايضــعاـٚ .٠ايـ ناْــم اكــ ٍٛــــ  ٫عــٜ ٤ٞضــتشل ا٭صــ ،٢صــ ٣ٛا٭صــْ ٢فضــ٘ ـ .يف
ادتاَعــ ١أطًك ـٛا عًٗٝــا قُــز ايؾــٝفٚ ،أّ ارت ـ  ،لاطُــ ١ــــ سٖــزٓ ٠ــات ادتاَعــ،١
ٚأنجز ايطايبات قدر ٠عً ٢اإلقٓاوَ ،ـٔ ٜٓضـ ٢ـلاعٗـا عـٔ نزاَـ ١املـزأ ٠ايغـزق.١ٝ
لاطُ ،١اٯٕ ادرظ ايزٜافٝاتٚ ،حتبٗا ايتًُٝـذات ـردـ ١ايعغـلٚ ،اًكـٔ ـرٚظ
ايزٜافــٝات ضــٗٛي ٚ ،١ضــدٖا ةــرًَُٛ ٠صــٚ ،١اضــتخدّ املعــاـ٫ت ايؾــعب١
أصًٛب صاسز ،نج اً َا ٪ٜـ ٟةًل ا٭ٌَ يف ايٓفـٛظ ـــ ٖـ ٞا ٟطًـ ١قؾـتٓا،
ٖٚذا َا ٜضتٓتذ٘ ايكارٚ .٨يهٔ َا ايذ ٟسـٌ ا٭صـتاا ٠لاطُـ ١ـــ مخـط ٚعغـزٕٚ
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صــٓ ١يف ايتعًــ .ِٝر ــع قــزٕ .ألــ ٬اضــتشل لاطُــ ١ايتهــز ِٜـ .يف سفــٌ سٚادُٗـــا
املتٛافـــع ،اكـــع ا٭صـــتااَ ٠غُٝــاً عًٗٝـــاَٚ .ـــا إٔ اضــ ـ ٚعٗٝـــا ،ستـــ ٢اكـــع ؾـــُم
ؽخز ٫ ،ٟاتهًِ.
 َٔٚؽُتٗا ،ابدأ ايكؾ.١
ٜتـ ٛايكـؿ ،ؽـدٜل ايعاً٥ـ ،١ايـذ ٟبهـ ٞعـٔ ؽـداقت٘ يـشٚز لاطُـٚ ١اــا،
ٚسب٘ اُا َٔٚ .ة ٍ٬ايكؿ ايضزٜع املت٬سلٚ ،اصتخداّ ايهااب ــ ايفـ٬ؼ ـاى ـــ
يف ْار ٠ساي ١ايبطٌ ايزآٖٜٓ ،١هغـف ٖـدف ايكؾـَٛٚ ١فـٛعٗا .ايـذ ٟدـا ٤عٝـداً
عٔ ايتكزٜز ١ٜاملباعزٚ .٠با ٍٚايؾدٜل إٔ خيزز ا٭صتاا ٠عٔ ؽُتٗا لتأ  ،٢لٝـأاٞ
ــ أيب ّٛايؾٛر ٜٚذنزٖا ،املافٚ ،ٞخيرٖا عٔ عض ايشَ ٤٬لٝك ،ٍٛأاـذنزٜٔ
ــ ل ٕ٬ــ ايذ ٟحي بزس صتاس ًا ًَشٛظاً ،قد أؽبح ٚسٜزاًٚ .عبد ايًطٝـف ايـذ ٟختـزز
َٔ نً ١ٝايتذار ٠عد عغـز صـٓني أؽـبح َعـاٚ ٕٚسٜـزٚ .لـ ٕ٬أؽـبح صـف ًا يف ـٚيـ١
أٚر ٜٚ .١ٝتا ع ٜضزـ اا أةباراً نٗذٚ .ٙختزز عـٔ ؽـُتٗا عـد أر عـ ١أٜـاّ ،يتكـ ٍٛـــ
يضم َزٜق ،١أْا أععز إٔ َا بدخ ةطأ يف ةطا ـْٗٚ .قم ٚأةذت ازــ ـــ ةطـأ
يف ةطأ ـْٗٚ .قم ٚأةذت ازــ ــ ةطأ يف ةطأ ــ ٚةاطبم سٚدٗا ـــ سـا ٍٚإٔ اكـٍٛ
عــ٦ٝاً ٜــا طايــب أاعبتٓــا متجًٝٝــ ١ايكٓاعــ ١ـ ..ــــ َٚــا ايفا٥ــدَ ٠ــٔ نــٌ عــَ ٤ٞــا ـاَــٛا
بؾً ٕٛعً ٢نٌ ع ٤ٞـ ٬اعـب عـكٓٝا ٚصٓغـك ،٢يهـٓش  ٫أرٜـد يـو ٜـا سٚدـٞ
ايؾا ز َشٜدًا َٔ ايؾر ـ ٫ .ميهـٔ اًخـٝؿ ٖـذ ٙايكؾـٚ ،١اًخٝؾـٗا ٜضـ ٤ٞيٗٝـا.
ل ٬د َٔ قزا٤اٗاٚ ،ايتُعٔ لٗٝا ٫ ،د َٔ اأًَٗا دٝداًْٗ ..ا ُٖ ّٛاإلْضإ ايٛاعٞ
املجكف َٚعاْااـ٘ .اإلْضـإ ايغـزٜف املخًـؿَ ،فـزط اذتضاصـ ،١ٝايـذٜ ٟـز ٣ارتطـأ
ٚاملٓهــز ٜ ٫ٚضــتطٝع اغُٖ ٝــاٝ ٫ .ــدً ٫ٚ ،ٙضــاْْ٘ .ــ٘ َٛقــف اإلْضــإ ايــذ ٟحي
ٜضــتطع عــدَٗ ،اـْــ ١عٝــٛب ٖــذا ايٛاقــع ٚ .ا ٜتطــزم ايهااــب يف ٖــذ ٙايكؾــ،١
َٛفــٛو اهــال ٪ايفــزـ ،لنْــ٘ ٜهغــف عــٔ أٚي٦ــو ايــذ ٜٔاعًُــٛا َــٔ أٜــٔ ا٪نــٌ
ايهتفٜٚ ،تضًك ٕٛعً ٢أنتاف ٚرقاب غ ِٖ ،نٜ ٞؾًٛا َبتغاِٖ.
ك ٞإٔ ْك ٍٛأةـ اً ٕ زتُٛعـٚ ١يٝـد ة٬ؽـ ٞـــ ةـإ ايـٛرـ ـــ متٝـشت فـزاـ٠
ا٭صــًٛبٚ ،اْضــٝا  ١ٝايًغــٚ ١عــد ايكــار ٨ايكــزاَ ٚ ،٠٤ــا ٜعاْٝــ٘ ْفضــ٘ .يهٓٗــا
دٓشم ايطْ ٍٛضبٝاًَ ،ع افاؽ ٌٝمج.١ًٝ
رغِ إٔ ايطزٜل املضدٚـ ٠آتعز أ طااا يف ايٓٗاٜـَٚ ..١ـع ايـو ،لـنٕ زتُٛعـ ١ـــ
ةــإ ايــٛرـ ــــ عــارَ ٠قــ ١٦ٝيف ايكؾــ ١ايضــٛر ١ٜاْ٫تكاـٜــ ١املعاؽــزْٚ ٠كًــٖ ١اَــ ،١يف
َض  ٠ايهااب اإل داع.١ٝ
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متهود

وأتي هذ اققذا يف إصذار مرذروث اقذايف أعكذ علذى إعذداده،
وعنوانه "اِّودوسة السوروة :أنثولوجوا اِّدب السوري يف بوذ النذار"،
حو اِّعما اِّدبوة-ال السواسوة -اليت ألَّفها كُتَّاب سذوروون عاورذوا
احلذرب العدوانوذذة علذى سذذوروا وكتلذذوا ميفلفذاتها يف أتونهذذا ،يف الفذ ة
من إشعا شرارتها يف آذار/مذار  3122حتذى انن ،والذيت شذارف ْ
على بلوغ العرروة ،وهي فذ ة نطذاا اللحذ  ،وذلذك إسذهامام متوااذعما
من جانيب يف إسناد اقعركة الثقافوة اليت خيواها الكتذاب السذوروون
الوصنوون والتقدموون اد العدوان العاقي اهلمجي علذى سذوروا ويف
مواجهة الفكر الظالمي التكفريي والنوولوربالوة اقتوحرة.

ٚطٝتٓاٖ ٍٚزا اجلض ٤بعض َؤيؿات
ايهاتبب َايبببو ؿبببكٛس ايبب تٝظَّبببش يبببٞ
احلـببب ٍٛهًٗٝبببا ،كبببُٔ دلُٛهبببَ ١بببٔ
َؤيؿبببببات ايهتببببباو ايظبببببٛس ، ٜأثٓبببببا٤
صٜاست ٞاألخري ٠إىل دَؼل بذه ٠ٛنشمي١
َببببٔ اابببباد ايهتبببباو ايعببببشو ٓاطببب ١
استؿاي ١ٝايعٝذ اايزٖيب يتأطٝظ٘:
 دسَّ ،٠دلُٛه ١قــَٓ ،١ٝؼبٛساتاااد ايهتاو ايعشو ،دَؼل 4136

 * ايظبببُا ٤يٝظبببة هايٝببب ،١دلُٛهببب١قــَٓ ،١ٝؼٛسات اااد ايهتاو
**
ايعشو ،دَؼل 4117
 ا ألبعاد ايجكاؾ ١ٝيًششو هً ٢طٛسٜا:قلببباٜا ثكاؾٝببب ١طٝاطببب ،١ٝدلُٛهببب١
* كاتب وباحث أردني.
** قاص وباحث وناقد ومسرحي ومترجم ،رئيس اتحااد
الكتاب العرب في سورية
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دساطببات ٚثببٛخَٓ ،ؼببٛسات ا ٦ٝبب١
ايعاَبببب ١اايظببببٛس ١ٜيًهتبببباوٚ ،صاس٠
ايجكاؾ ،١دَؼل 4137
 طببًنإ ايهًُببَٓ ،١ؼببٛسات ا ٦ٝبب١ايعاَبببب ١ايظببببٛس ١ٜيًهتبببباوٚ ،صاس٠
ايجكاؾ ،١دَؼل 4139
 باإلكاؾ ١إىل نتاو "األدٜب َايبوؿببببكٛس" ،دلُٛهببببَ ١ببببٔ اي بببباسج
ٚايٓكاد ٚايؼبعشاٚ ٤األدببا ٤ن ٓاطب ١
تهشميببببببب٘ َٓ ،ؼبببببببٛسات ااببببببباد
ايهتاو ايعشو ،دَؼل .4131
ؿببببش ٝإٔ ايكـببببف ا ٓؼببببٛس٠
دلُٛه ِ "دُسّ"ٚ "٠ايظُا ٤يٝظبة هايٝب"١
ؾبببقْ ٠نبببام اي شبببح ،إال
مل تُهتب ب
أْٗبببببا تـبببببِّٛس داْ بببببا َبببببٔ اإلسٖاؿبببببات
ٚا ُِّٗبببببذات ايذاخًٝببببب ١ايببب ب اطبببببتػًتٗا
ٚاطبببتٓذت إيٗٝبببا قببب ٣ٛايعبببذٚإ يتـبببٓٝ
ايجٛس ٠ا لادٚ ٠تشٚصلٗبا ٚختنبٚ ٝػبِّٔ
احلبببببببببشو ايعظبببببببببهشٚ ١ٜايظٝاطببببببببب١ٝ
ٚاالقتـادٚ ١ٜايجكاؾ ١ٝهً ٢طٛسٜا.
ؾؿبببب ٞقـبببب" ١األسر" ا ٓؼببببٛس٠
دلُٛهببب" ١دسٜ "٠تبببزنَّش ايشقٝب ب أمحبببذ
َٓـبببببٛس ا َّٓبببببذ ايكبببببٛات اخلاؿببببب١
نًُبببات ٚايبببذ ٙايبب ال تبببضاٍ "تنبببُّٔ"
أُرْٚ ّٜٛ ٘ٝدَّه٘  ٖٛٚراٖ إىل اجل ٗ١
سبببببببشو تؼبببببببش ٜٔيًتـبببببببذ ٟيًعبببببببذٚإ
اإلطببببببشا ًٞٝ٥هًبببببب ٢طببببببٛسٜا" :أسكببببببو
ٚهشكببو ٜببا أمحببذ .أسكببو ٚهشكببو ال
تؿشِّط بُٗا".
36

بعببببذ هٛدتبببب٘ َببببٔ أسر ا عشنبببب١
َـبببابا حبببش ، ٚصلبببذ ايشقٝببب أمحبببذ
َٓـٛس إٔ ٚايذ" ٙطلَّ َٚات" قٗبشا طباه١
ت ًٝػبب ١بك بشاس احملاؾظبب ١اطببتُطى قنعبب١
األسر ايٛسٝذ ٠اي ٚسَّثٗا البٓ٘ ،بعذ إٔ
طببببا َٙٛٚهًبببب ٢ػببببشاٗ٥ا إلْؼببببا ٤دلُبب ب
طٝاس ٞؾخِ هًٗٝاٚ ،يهبٔ األو سؾبض
سؾلببببببا قاطعببببببا ،ؾكببببببشست احملاؾظبببببب١
اطببتُطنٗا ثذبب ١بٓبباَ ٤ذسطبب" ١يتعًببِٝ
أٚالدِٖ َٚبٔ أدبٌ ايبٛطٔ" .يهبٔ سٚسب٘
مل تشقببذ بظببطّ ،بببٌ مًببة ابب ّٛؾببٛم
سأغ ابٓبببببب٘ أمحببببببذ ال تٓؿببببببو تببببببزنشٙ
بايٛؿبب" ١ٝأسكببو ٚهشكببو ٜببا أمحببذ"...
ٚبعبببذ اطبببتٓؿار مجٝب ب ايظب ب ٌ ا ُهٓببب١
الطقداع سك٘ قنع ١األسر ،ال صلذ
ايشق ٝأمحذ ط ٝط ط ٣ٛاقتشباّ َ ٓب٢
احملاؾظببببب ١بهاَبببببٌ صٜببببب٘ ايعظبببببهشٟ
َٚبذدَّذا بايظبط ٚسبباَط أَبشا ٗببٛسا
خببببتِ ٚتٛقٝب ب قا٥بببذ ٙايعظبببهشٜ ٟكبببٍٛ
ؾٝب٘" :إَبا إٔ ٜعٝببذ احملباؾض أسر أمحببذ
َٓـٛس إي ٘ٝأٜ ٚشَ ٘ٝبايشؿاق.".
 ٜبذخٌ ايشقٝبب أمحببذ إىل َهتبب
احملاؾض ٚطلاط ٘ بط تشدد أ ٚسٖ  :١يكذ
قذَةُ دَ ٞيًٛطٔٚ ،أْة ٖٓا تقب هًب٢
ٖبببزا ايهشطببب ٞايؿببباخشٚ ،اطبببتهجش
هً َّٞقنع ١أسر ؿػريٚ ٠سثتٗبا هبٔ أبب.ٞ
ايذٚي ١غٓ ،١ٝأساكبٗٝا ػاطبع ١ؾظبٝش،١
ٚأؿبببشاو ايهبببشٚؾ ايهب ب ري ،٠أيبببٝع
هٓذِٖ أٚالد ٚأساكٞ؟

األوديشة الشورية :أنثولوجيا األدب الشوري يف بيت النار

اْٗاية االتـاالت هً ٢ايكا٥ذ ايزٟ
سدَّ هًبب ٢ا بباتـ حذٜببٚ ١إؿببشاس :أمحببذ
أؾلببٌ َكاتببٌ هٓببذ ،ٟأػببذ ايؼببذعإ.
أمحببذ يببٝع دلْٓٛببا ٚال دلشَببا .أمحببذ
قاتبٌَ هًبب ٢د ببٌ ايؼببٝع بؼببذاهْ ١ببادس،٠
اػبببت و َببب ايعبببذ ٚبايظبببط األببببٝض،
تعشَّر يًُٛت أيـ َش ،٠أمحذ سؾ َ ايعًِ
ايظببببٛس ٟهًبببب ٢ا شؿببببذ .أمحببببذ قاتبب بٌَ
هبببٓهِ .سلبببٔ ٖٓبببا ْشٜبببل دَٓبببا دؾاهبببا
هبببٓهِ ٚهبببٔ بٝبببٛتهِ ٚهبببٔ أٚالدنبببِ
ٚهببٔ ْظببا٥هِ ٚهببٔ هبباٖشاتهِ أٜلببا.
ؾإَببا إٔ تعببٛد أسر أمحببذ أٜ ٚببتِ إهببذاّ
َٔ مل ٜشدَّٖا ي٘".
سذخ ٖزا ق ٌ إططم ايعٓإ يًجٛس٠
ا لبببببادٚ ٠إػبببببعاٍ احلببب بشو ايعذٚاْٝببببب١
األخري ٠هً ٢طٛسٜا .أيٝع ٖزا َبا سبذخ
بعببذ احلببشو ٚضلببذخ أثٓاٖ٤ببا؟ ٖببزا َببا
ٜكٛيبب٘ ايكا٥ببذ ايعظببهش ٟا ظببؤ ٍٚهببٔ
ايشقٝببب أمحبببذ سدٚد ٙا اتؿٝببب ١هًببب٢
احملاؾظببب" :١بعلبببِٗ ٜشٜبببل
ا ظببؤٚي
دَ٘ دؾاهبا هبٔ األسرٚ ،بعلبِٗ اخخبش
َؼػ ٍٛبؼشاٚ ٤بٝب األسر ي ٓبا ٤ا شاؾبل
ايظٝاس ١ٝايؿاخش ٠هًٗٝبا .ايشقٝب أمحبذ
ٚسؾاقبب٘ اجلببٝؽ ايظببٛسٜ ٟكبباتًَ ٕٛببٔ
أدببببٌ اشٜببببش بًببببذِٖٚ ،جتبببباس احلببببشو
ُٜهذِّط ٕٛايجشٚات خضا.ِٗٓ٥
أَبببا احلهاٜببب ١داخبببٌ ايكـببب،١
سهاٜبب" ١ايٛيُٝبب "١داخببٌ قـبب" ١ايظببُا٤
يٝظبببة هايٝببب "١ا ُٛهببب ١ايكــببب١ٝ

ايببببب اُببببببٌ ايعٓببببببٛإ ْؿظبببببب٘ ،ؾببببببإٕ
اَرباطٛسٜببٖٓ ١ذطببتإ يٝظببة ا ٓببذ،
بٌ ٖ ٞأ ١ٜطبتإ َبٔ "ايظبتاْات" ايعشبٝب١
ايتابعببببٚ ،١االَرباطببببٛس ٖبببب ٛأ ٟسببببانِ
هشبًَ ،ٞها نإ أّ أَريا أّ ػٝخا أّ
سٝ٥ظبباَ ،ببٔ ايتببابع يءهببذا ٤أ ٚتببابعٞ
ايتبببببابع ٚ ،ايجببببببٛس" ٟنَٛبببببباس" يببببببٝع
نَٛببباس ا ٓبببذ ٟببببٌ ػببباٖ ايعشببببب،ٞ
ٚهٓبببٛإ احلهاٜببب ١يبببٝع "ايٛيُٝببب "١ببببٌ
"طشق ١احلبٛاغ" أ ٚؾكبذإ احلبٛاغ".
احلهاٜببب :١نبببإ ٜاَببببا نبببإ ..نببببإ
االَرباطٛس ٜكٚ ِٝي ١ُٝنٌ هاّ ٜذهٛ
إيٗٝا اخلاؿ َٔ ١أت اهب٘ ٚ ،أسبذ تًبو
األهببببٛاّ خببببشز ػبببباٖ ػبببباٖشا طببببٝؿ٘
ٚقاؿببببذا َهببببإ ايٛيُٝبببب ١ايظبببببُا٤
ايظابع/١اينابل ايظباب َتٛهبذا ٚٚاهبذا
بأال ٜعٛد إال قباتط أَ ٚكتٛال..إَبا بباخل ض
جلُٝببببب ايٓبببببباغ بايتظببببببا ٟٚأ ٚبببببببشأغ
اإلَرباطببٛس ٜ .ببذأ ػبباٖ سسًبب" ١ؿببعٛد
ا ُٓشَبب بذس" إٕ دبببباص ايتعبب ب ريٚ ،يهٓبببب٘ ال
ميًبو بناقب ١دهب ٚ .٠ٛبباو نبٌ طببابل
ختًبب٢
سبباسغ ميٓعبب٘ َببٔ ايببذخ ٍٛإال إرا َّ
هٔ قنع ١أطاط :َ٘ٓ ١ٝطٝؿ٘ اينبابل
األٚ ، ،ٍٚأرْٝببب٘ ايجببباْٚ ،ٞيظببباْ٘
ايجايببببحٚ ،قً بببب٘ ايشابببب ٚ ،هٝٓٝبببب٘
اخلببباَع ،سٝبببح ٜعنْٛببب٘ ْظببباس ٠ببببذال
َُٓٗاٚ ،نٛؾٝت٘ ٚدً ابب٘ ايظبادغ،
سٝببح ٜعنْٛببب٘ ق عبببٚ ١ثٛبببا ببببذال َُٓٗبببا.
ٚبعبببذ ؿبببشاع داخًبببَ ٞشٜبببش ضلبببا ٍٚؾٝببب٘
37

العدد  - 7;1حزيران 4141 /

"تربٜبببببش" ختًٝببببب٘ هبببببٔ أسبببببذ َهِّْٛاتببببب٘
األطاطببببَ ١ٝكابببببٌ ايٛؿبببب ٍٛإىل ا ببببذف
األهً ٢ا ٓؼٛد ايز ٟخبشز َبٔ أدًب٘ بعبذ
جتشٜببببذَ ٙببببٔ طببببطس٘ ِ ٚعبببب٘ ٚبـببببشٙ
ُْٚنكبب٘ ٚػببذاهت٘ ٚأخببريا ٖٜٛتببٜ٘ ،ـببٌ
إىل ايكاهبب ١ا ًهٝبب ١اي ب ختً ب األي بباو
ايظبببببُا ٤ايظبببببابع ،١سٝبببببح احلؿبببببٌ
االَرباطبببٛس ٟايظببباسشٚ .هٓبببذَا ٜٓادٜببب٘
ؿببٛتَ :ببٔ أْببة ٜببا..؟ ٜببشدُّ :ه ببذ طببٝذٟ
َٚببٛالَ .ٟببارا تشٜببذ ٜببا..؟ د٦ببة ألسظبب٢
اسنب ١طبٝذ ٟاالَرباطبٛس ٚأْكبٌ إيٝب٘
اٝببات ػببع ٘ ٚتٓٝاتبب٘ يبب٘ بنبب ٍٛايعُببش.
أٜببببٔ أْببببة ٜببببا ػبببباٖ ؟ أْببببا ايظببببُا٤
ايظابعٖ ".١هبزا ٜـبعذ ػباٖ ايجبٛسٟ
ايعشب ٞريو ا ٓشَ َذس دسد ١دسد ،١ؾٝخً
َ اد ٘٥ايجٛسٚ ١ٜاسذا ٚاسبذا هٓبذ َبذخٌ
نٌ باو َٔ ،هًٝا" ٤اخل ض يًذُ ٝهً٢
قبببذّ ا ظببباٚا ٠أ ٚسأغ اإلَرباطبببٛس" ،إىل
دسى "ايؿٝببٌ ٜببا ًَببو ايضَببإ ٚايُٓببٛس
اي ّٛٝايعاػش".
كتاب األسئلة الثقافية

"األبعببباد ايجكاؾٝببب ١يًشبببشو هًببب٢
طبببٛسٜا" ،ايبببز ٟأهتببربُ ٙنِتببباو األطببب١ً٦
ايجكاؾٝبب ١باَتٝبباصٜ ،ببشَ ٣ايببو ؿببكٛس إٔ
احلذٜح هٔ األبعاد ايجكاؾ ١ٝيًششو هً٢
طببببٛسٜا ال ٜٓؿـببببٌ هببببٔ احلببببذٜح هببببٔ
احلببببببببشو ايعظببببببببهشٚ ١ٜاالقتـبببببببباد١ٜ
ٚايظٝاطبب ١ٝايب تببذٚس سساٖببا ايب طد.
 ٚمحَّبب ب ٢ايـببببشاع ايببببذا٥ش ٖٓببببا هًبببب٢
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األسر ايظبببببببٛس ،١ٜتشتؿببببب ب األؿبببببببٛات
ا تظا :١ً٥أ ٜٔا جكؿٕٛ؟ َٚا ٖ ٛدٚسِٖ؟"
ٖببزا ٖبب ٛايظببؤاٍ ايهب ري ايببزَ ٟببا
بببش َ ايببشٝ٥ع بؼبباس األطببذ ٜنشسبب٘ هًبب٢
ا ببجكؿ ًٜٚب ُّ احلـبب ٍٛهًب ٢إدابببات
ػاؾ ١ٝهٓ٘ نٌ يكا ٤صلُع٘ بِٗ.
ٜش ٣ؿكٛس إٔ "ا بجكؿ احلكٝكبٝ
ٜشؾلببب ٕٛايتبببذخٌ األدبببٓيب ٜٚشؾلبببٕٛ
ايعٓـ ٚاإلسٖباو َعباٜٚ ،نباي ِٗ ببايكٍٛ
ٚايؿعببٌ ألْبب٘ ٜعتكببذ أْٗببِ خببري َببٔ ٜكببٍٛ
ٜٚؿعٌ ٜٚناي ٚ .ألْ٘ نُبا قباٍ ايؼباهش
ا ختًَـ بؼأْ٘:
"ال ٜعبببببشف ايؼبببببٛم إال ََببب بٔ ٜهاببببببذٙ
ٚال ايـبببببببببب ب اب ١إال َببببببببببببٔ ٜعاْٗٝببببببببببببا
ال ٜظببببببببٗش ايًٝببببببببٌ إال ََبببببب بٔ ببببببببب٘ أمل
ٚال اببببببشم ايٓبببببباس إال سِدِبببببٌ ٚاطٗٝببببببا"
ؾببببإٕ ا ببببجكؿ ُٜؿببببقر إٔ ٜعشؾببببٛا
َعٓبب ٢احلشٜببٚ ،١يببزا ٜظببتنٝع ٕٛايتُٝٝببض
بٗٓٝبببا ٚبب ب ايؿٛكبببٚ ،٢ألْٗبببِ ٜعشؾبببٕٛ
َعٓببببب ٢اإلؿبببببط  ،ؾبببببإِْٗ ٖبببببِ ايبببببزٜٔ
ٜنبببباي  ٕٛببببب٘ٚ ،ألْٗببببِ ٜعشؾبببب ٕٛسذببببِ
ايؿظبببباد ؾببببإِْٗ ٖببببِ ايببببز ٜٔضلاسبْٛبببب٘
ٜٚؿلببش .ْ٘ٛيهببٔ َببارا ٜؿعببٌ ا جكؿببٕٛ
اي ّٛٝا ؼٗذ ايعشب ٞايشأٖ؟
ٜتُٝض َايو ؿكٛس ،ؾُٝا ٜتُٝض ب٘،
بأْ٘ ميتًو ْ عا َٔ األطٚ ١ً٦ايتظاؤالت،
أطبببببب ١ً٦اتبببببباز إداببببببباتٚ ،تظبببببباؤالت
اطبببببببتٓهاس ١ٜاُبببببببٌ إداباتٗبببببببا بببببب ب
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طبببنٛسٖا .ال ختًببب ٛدع تببب٘ ايعببباَشَ ٠بببٔ
طببببٗاّ األطبببب ١ً٦ايبببب ال تنببببٝؽ ألْٗببببا
َظذَّد ٠إىل قً احلكٝكٚ .١يزا ؾإْ٘ ٜبش٣
إٔ ا ؼٗذ ايعشب ٞايشأٖ ٜظبتذه ٞإثباس٠
مجًببَ ١ببٔ األطبب ١ً٦اي ب تتنً ب إدابببات
ًَشبٚ ،١إٔ ا ببجكؿ َظببؤٚي ٕٛهببٔ ريببو
َّ
بؼبببهٌ َببباَٚ .بب أْببب٘ ٜعًبببِ إٔ ا بببجكؿ
ايٛطٓٚ ٝايتكذَ ٝال ميًهب ٕٛايكبشاس
ايظٝاطببٚ ،ٞيٝظببٛا ٖببِ أؿببشاو ايببذٚس
ايؿاهٌ ايذٚيبٚ ١ا تُب  ،ؾإْب٘ ٜعتكبذ
أْٗببببِ صلبببب إٔ ضلببببذدٚا َببببٛاقؿِٗ ٚإٔ
ٜعًٖٓٛا َٛادٗ ١ايجكاؾ ١ايشدع ١ٝايب
تٓؼبببببش ايهشاٖٝبببببٚ ١تبببببجري ايعـببببب ٝات
ايكاتًبببب ،١ايذٜٝٓببببٚ ١اينا٥ؿٝببببٚ ١ا زٖ ٝبببب١
ٚايك ًٝببٚ ،١ت بب ٝإساقبب ١ايببذّٚ .ريببو ألْبب٘
ٜببش ٣إٔ ايهتاببب ١أٚال ٚرخببشا َظببؤٚي،١ٝ
ٚإٔ ايهات ب َظببؤٚ ٍٚؿبباس سطبباي،١
 ٖٛٚايزٜ ٟـٛؽ األط ١ً٦ايلشٚس ١ٜسبٍٛ
َبببا صلبببش ٟبٗبببذف ايٛؿببب ٍٛإىل ايظبببؤاٍ
اجلبببٖٛش ٟاألٖبببَِ :بببا ايعُبببٌ؟ ال ٜٓهبببش
ْٝبش٠
ؿببكٛس ٚدببٛد أؿببٛات ْ ًٝببٚ ١هكببِّ ٍٛ
ٚأقببطّ سببش ٠ايعببامل ايعشبببٚ ٞايعببامل،
ٚيهٓ٘ ٜتظا :ٍ٤أٖ ٜٔبِ اخٕ؟  ٚبارا ٖبِ
َػٕٛ َّٝ؟ َٚبارا ٖبِ ؾباهًٕٛ؟ أطب ١ً٦تٛيبذ
أط ١ً٦تكتل ٞاي شح هٔ إدابات َعُك١
َٚت ـِّش ٠تظتٓذ إىل ايٛاق ا ًُٛغ:
ٌٖ تعهع ايجكاؾ ١ايعشب ١ٝطٝاطباتاي ًببببذإ ايعشبٝبببب ،١أّ إٔ ايظٝاطببببات
ٖ ٞاي تعهع ايجكاؾ ١ايعشب١ٝ؟

دبب٘ ََببٔ؟ َببٔ ٜببؤثش اخخببش؟
 َ بَٔ ّ ٜٖٛببببببٌ ٖٓبببببباى ؿببببببً ١ببببب ب ايجكاؾبببببب١
ٚايظٝاطببببب ،١أّ إٔ ٖٓببببباى ؾذببببب ٠ٛأٚ
قنٝع ١بُٗٓٝا؟
 ٖبببٌ تٛدبببذ "ثكاؾببب ١هشبٝببب "١ببببا عٓ٢اجلاَ ايؼاٌَ يًهًُ١؟
َؿـ بً١
َّ
 أّ إٔ يببذٜٓا "ثكاؾببات هشبٝبب"١هًَ ٢كاغ  22دٚي١؟
 ٖببببٌ ميهببببٔ ؾـبببببٌ ايجكاؾبببب ١هبببببٔايظٝاطٚ ١االقتـاد؟
 ٖببببببٌ ٜؼبببببببهٌ ا جكؿبببببب ٕٛايعبببببببشو"َه ِّْٛبا" َببؤثشا دلتُعبباتِٗ؟ ٖببٌ
ميهٔ إٔ ْنًل هً ٢ايؼشا ٥ا جكؿ١
َـبببنً "اْتًٝذٓظبببٝا"؟ ٖٚبببٌ تًعب ب
ٖببز ٙاالْتًٝذٓظببٝا االؾقاكبب ١ٝايببذٚس
ايؿاهببٌ ا نًببٛو تٛهٝبب ١اجلُبباٖري
ايعشبٝبببب ١نُببببا ؾعًببببة االْتًٝذٓظببببٝا
ايؿشْظبببٚ ١ٝايشٚطببب ١ٝإببببإ ايجبببٛست
ايعظَُ ٝجط؟
 ببارا ضلببعُّ ا جكببـ بايػشببب١ٚٚط دلتُع٘؟

ٚطٓبب٘

 أيببٝع َببٔ ا ٗببباّ األطاطبب ١ٝيًجكاؾببب١إسطببآَ ٤ظَٛببٚ ١هببَ ٞتهاًَببَ ١ببٔ
أدٌ خًل ا ٓاخ ايظبً ِٝيًُعشؾب ١ايب
ٜهببببب ٕٛاإلْظبببببإ غاٜتٗبببببا األ ببببب٢
ٖٚادظٗا األٚ ٍٚاألخري؟"
َِببٔ ٖبببز ٙاألطبببٚ ١ً٦غريٖبببا طلًُببف
ؿببكٛس إىل ايكبب ٍٛإٕ ا جكببـ اإلْظببإ –
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ا ؿهش ٚايؿٓإ ٚايهات ٚايؼاهش:
" ال ٜظا ،ّٚال ٜكاٜض ،ال طل".ٕٛ
ٜٚلببٝـ ؾـببٌ رخببش بأْبب٘ صل ب
أال ٜـبُة ٚإٔ ٜكببَ ٍٛبا صلب إٔ ُٜكبباٍ،
َجًُبببببا ؾعبببببٌ ايؼببببباهش األ ببببباْ ٞغبببببْٛق
غببشاغٜٚ ،كتبب ع َكنعببا َبببٔ قـبببٝذت٘
ايؼٗريَ" ٠ا  ٜٓػ ٞإٔ ٜكاٍ" اي أغل ة
األٚطببباط ايـبببٖٗٚ ١ْٝٛٝبببضَّت األٚطببباط
()1
األدب ١ٝاأل اْ:١ٝ
" ارا أيٛر بايـُة؟ ارا ؿُةُّ طٜٛط
هَُّببا ُُٜبباسَغ بهببٌ ٚكبب ٛا َببٔ أيعبباو
سشوٍ
يبببٔ ْهببب ٕٛؾٗٝبببا ،سلبببٔ ايٓببباد ،
أسظٔ األسٛاٍِ
ْٗ ٚا ١ٜا نافِ أنجش َٔ ٖٛاَؽ...
ُأهًٔ اخٕ أْين ئ أؿُة بعذ ايّٛٝ
ألْين طُ٦ةُ ْؿام ايػشو
ٚرَب بٌُ إٔ ضلبببشس ٖبببزا اي ببب ٛأػخاؿبببا
رخش َٔ ٜٔسبك ١ايـُة
ٚإٔ ٜببببذؾ ا تظبب ب َ ببببباخلنش إىل ْ ببببز
ايعٓـ"...
بعبببذ نبببٌ ٖبببز ٙاألطبببٜ ،١ً٦تظببباٍ٤
ؿكٛس هَِّ إرا ناْبة ٖٓباى ؾظبش ١أَبٌ
اْ عببباخ ثكاؾببب ١هشبٝببب ١دذٜبببذٚٚ ٠هبببٞ
ثكا دذٜذ ُٜشـِّٓإ ا بٛاطٔ– اإلْظبإ
()1

3:

ررريب شرررةيً
انظررري أً،رررا د أحدررر رررريادا
مورةررر ريًررر ي األررريأ ،ا ردنٌررر  4أًار/مررراًو
.2012

اي ًبذإ ايعشبٝببٜٚ ١كِّٜٛبإ َٓاهتبب٘ كبذ
"ثكاؾببب "١اإلسٖببباو ٚاحلكبببذ ٚايهشاٖٝببب١
ٚاينا٥ؿٚ ١ٝا زٖ ١ٝ؟ أّ طت ك" ٢ايٓخب "
ايجكاؾٝبببببب ١ختًببببببـ أطٝاؾٗببببببا ُتنًببببببل
ايؼعاسات ٚتهتؿ ٞببايتٓظري ايع جب ٞببط
ؾعببٌ؟" هٓذ ٥بزٍ ،يببٔ ٜهبب ٕٛأَآَببا طبب٣ٛ
ايًذ ٤ٛإىل اينػشا ٞ٥الَٝت٘ ايؼٗري:٠
"أُهًببٌ ايبببٓؿع باخَببباٍ أسقُ ٗبببا=َبببا
أكٝل ايعٝؽ يٛال ؾُظش ١األٌَ".
ٜٚؤنببذ ؿببكٛس أْبب٘ ال ٜببضاٍ  ٜبؤَٔ
بإٔ ايهاتب يبٝع ػباٖذا ؾشظب  ،ببٌ
ٖ ٛؿاس سطايٚ ،١سطبايت٘ تكلب ٞببإٔ
ٜهَ" ٕٛعًُا َٓٚبِّٛسا ٚذلشكبا  َٚؼبشا
ٚثا٥شا" .يزا هً ٢ايهات إٔ ٜظبُ ٛهًب٢
اجلشا ٜٚعُبٌ هًب ٢بًظبُتٗاٚ ،إٔ  ٜكب٢
َٓاكببببط َببببٔ أدببببٌ إْظبببباْ ١ٝاإلْظببببإ
ا ؿكٛد.٠
ٜعببببٛد ؿببببكٛس إىل ايَّٓٗببببٌ َببببٔ ْ بب ب
األطبببٚ ١ً٦ايتظببباؤالت ايبببزٜ ٟػبببشف َٓببب٘
بع ببببببايعنؽ إىل احلكٝكببببب١
نًُبببببا أسبببب َّ
ٚايببببٝك  :أٜببببٔ ايعكببببٌ؟ أٜببببٔ دٚسٙ؟ أٜببببٔ
ايببٛه ،ٞأٜببٔ احلهُببٚ ١ايؿًظببؿ١؟ َٚببش٠
ثاْٚ ١ٝثايج ،١أ ٜٔا جكـ َٚا ٖ ٛدٚسٙ؟
ٜعتكببببذ ؿببببكٛس أْٓببببا ْٛادبببب٘ أصَبببب١
أخطقٝببببٜ ،١عضٖٚببببا إىل اخلًببببٌ اي ٓٝببببٟٛ
ايبببز ٟأؿببباو ا عشؾبببٚ ١ايجكاؾبببٚ ١ايبببذٜٔ
ٚايظٝاطببَ ،١تخببزا َببٔ ايٛاق ب ا ًُببٛغ
ديببٝط هًبب ٢ؿببش ١اهتكبباد ،ٙؾًببٛال ٖببزا
اخلًٌ ايعُٝل بٓٝب ١ايقبٝبٚ ١األخبطم،
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ا اطتناع ايتهؿري ٕٜٛاكٝبل نبٌ َبا
سككبببب ٙٛبظببببشهٚٚ ،١دببببذٚا نببببٌ ٖببببزا
ايهبببِ َبببٔ اي ؼبببش ايبببزٜ ٜٔك ًببب ،ٕٛببببٌ
ٜظبببببتُتع ٕٛبببببباققاف أبؼببب ب اجلبببببشاِ٥
َظببتٓذَٚ ٜٔنُ٦ببٓ إىل ؾتببا ٣ٚجتعًببِٗ
ٜؼببببعش ٕٚبببببإٔ ْؿٛطببببِٗ تعببببٛد إىل سبٗببببا
ساكَ ١ٝشك!١ٝ
نُببا أْبب٘ ٜببذسى إٔ َٝاٖببا نببجري٠
دشت ابة اجلظبش ،يهٓٗبا َٝباًَٛ ٙثب١
ٚؾاطببذ ٚ ،٠االػببتػاٍ هًببٖ ٢ببزا األَببش
طٜٛط يًٛؿ ٍٛإىل ٖهزا ْتا٥رٚ .يزيو
ٜظبببأٍََ :ب بٔ ا ظبببؤ ٍٚهبببٔ نبببٌ ريبببو؟
نٝبببـ شلبببشز َبببٔ ٖبببزا ايٓؿبببل احلايبببو
ايظًُبب١؟ ٚنٝببـ ْعًبِ األخببطم ايٛطٓٝبب١
ٚا ؼببباهش اإلْظببباْ ١ٝاين ٝعٝببب ١ألطؿببباٍ
ن َّشٚا ثطثا ٜ ِٖٚنٝشب ٕٛببشأغ تجباٍ
أببببب ٞايعببببط ٤ا عببببش ٟنُببببا يبببب ٛنبببباْٛا
ضلنُببببب ٕٛسأغ " ُٖ بببببٌ" داخبببببٌ دبببببذسإ
ايهع  ّٜٛ ١ؾت َه١؟
بني الثقافة والشياسة

"أَببباّ ا ؼبببٗذ ايبببذَ ٟٛايؿظٝب ب
طبببٛسٜاٜ ،ظبببأٍ ؿبببكٛس هبببٔ أٜببب ١ثكاؾببب١
َٚببجكؿ ٜببذٚس احلببذٜحٖٚ .ببٜ ٛببذسى إٔ
ا ببجكؿ ايعببشو اْكظببُٛا إصا ٤األسببذاخ
ايهرب ٣ايب ٚقعبة ايبٛطٔ ايعشبب،ٞ
ٚال تبببببببببضاٍ َظبببببببببتُشٚ ،٠إٔ ا بببببببببجكؿ
ايظببٛس ٜاْكظببُٛا نببزيو ب ب َجكببـ
َٓبببتِا إىل أسكببب٘ ٚٚطٓببب٘ ٚػبببع ٘ٚ ،رخبببش
أهُا ٙايب قٚدٚالس ٚسَّٛيب٘ إىل أدا ٠بأٜبذٟ

َؼببػًَِّ ٘ٝببٔ أهببذا ٤بًببذٚ ،ٙأغًبب ِٗ َببٔ
اي اطٜٔٚ .ش ٣إٔ طٓٛات احلشو أمٗبشت
إٔ ايظبببٛس ٜايعببباد ٜايبببزٜ ٜٔبببضدسِٜٗ
بعببض ا بببجكؿ باهت ببباسِٖ ٜؿتكبببش ٕٚإىل
ايٛه ،ٞإمنا ِٖ أنجش ٚهٝا ٚاْتُباَ ّ٤بٔ
ايبببببزٜ ٜٔبببببذَّه ٕٛايجكاؾبببببٜٚ ١تٓاطببببب ٕٛإٔ
"ثبببببٛاسِٖ" ا بببببذدَّذ بايظبببببط ٚا ببببباٍ
ٚايتهٓٛيٛدٝا ا تنٛس ِٖ ٠األػبذ دٗبط
ٚختًؿا .ؾُٔ ٖ ٛا جكـ إرٕ؟"
ٖٓببا ٜظببتذه ٞايهات ب َببا ٚسد
نتببباو "طبببتاي – سكبببا٥ل ٚأنارٜب ب "
ؤيؿبب٘ ؾطدميببري دببٛاخش ٟبؼببإٔ ايًكببا٤
ا ٗبِ يًػاٜبب ١بب دٛصٜببـ طببتاي ٚاابباد
ايهتبباو ايظببٛؾٝٝة بعببذ اْتٗببا ٤احلببشو
ايٛطٓٝبب ١ايعظُببٓ ٢اقؼبب ١طببشم ايتنببٜٛش
ايطسبب بل يببببءدو ٚايؿببببٔٚ .يٝظببببُ يببببٞ
ايكباس باقت باغ َنب ٍَّٛحلبذٜح طببتاي
َبب ب ٚؾببببذ ايهتبببباو ايظببببٛؾٝٝة ْظببببشا
ألُٖٝت٘ اي ايػب ،١يبٝع بزاتب٘  ٚطبٝاق٘
َٚهاْ٘ ٚصَاْ٘ ؾشظ  ،بٌ ألُٖٝتب٘
َبببا ٜتعًبببل بب بتؿهري ا بببجكؿ ايظبببٛسٜ
ٚايعشو َٛٚقؿِٗ سٝباٍ احلبشو ا ُذٝب١
هً ٢طٛسٜا ،اي ٜعتربٖا ؿكٛس ،ثل،
سشبا ٚطٓ ١ٝهظُ ٢نزيو.
ؾٗببببا ٖبببب ٛس٥ببببٝع اابببباد ايهتبببباو
ايظبببٛؾٝٝة ؾبببادٜٝـ ٜكبببـ بتُّٗٝب ب أَببباّ
طببتاي ٜٚ ،ؼببش يبب٘ إٔ ايٓبباغ تع بٛا َببٔ
سؤَ ١ٜؼاٖذ ايبٓريإ ٚايبذّ ٚأخ اسٖبا
ايظبببببُٓٝا ٚاإلراهبببببٚ ١ايـبببببشـ ٚأُٜٓبببببا
;3
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رٖ ببٛاٜٚ ،كببٜ" :ٍٛببا سؾٝببل طببتاي أتٓٝببا
إيٝهِ ألخز ايٓـ  ،إر ٜش ٣ايهبجريٕٚ
إٔ أدبٓا ٚؾٓٓا دخط َأصمٚ ،ال ْعبشف
هببٔ أ ٟطشٜببل ْنِّٛسُٖببا السكببا– نٝببـ
ْعشر َؤيؿاتٓا احلٝا ٠األخش ،٣سٝا٠
ا ظببتك ٌ ايببز ٟطلًببَ ٛببٔ ايببذّ ٚايعٓببـ؟
باختـاس :يكذ تعب ايؼبع َبٔ ايٓلباٍ
ٚايبببذّ ْٚلب بذةِ كبببشٚس ٠احلبببذٜح هبببٔ
سٝاتٓا ايظعٝذ ٠ا ك ً".١
ؾٝذ ٝطتاي ا تشؿض بعُل داُ٥ا:
"تؿتكش ذلادذتهِ ٜا سؾٝل ؾادٜٝـ إىل
ايتشًٝببٌ ا اسنظبب - ٞايًٓٝببٝين يًُٗبباّ
اي تلعٗا احلٝا ٠اخٕ أَاّ ايعاًَ
األدو ٚايؿبببٔ .ؾٛطبببا ٌ٥اإلهبببطّ ايتابعببب١
يطَربٜايٝبب ١تـ ب ِّٛس ايظببٛؾٝٝة هًبب ٢أْٗببِ
"ُٖبببر ٚأبٓبببا ٤نٗبببٛف" مل ً ٜػبببٛا بعبببذ
دسدبب ١اإلْظببإٖٚ ،ببا ٖببِ ٖببؤال ٤ا ُببر
ًٜشكببٖ ٕٛضميببْ ١هببشا ٤بكببٛت د بباست
ايعببامل ،ايٓاصٜببٚ ١ايؿاػببٚ ".١ٝصل ب إٔ
ٜعشف ايعامل سكٝكٖ ١بؤال ٤ايٓباغ ايبزٜٔ
ادقسبببٛا تًبببو ا بببأثش ٠ايعظُببب ٢بإْكبببار
اي ؼبببش ١ٜمجعبببا .٤ايٓببباغ ايعبببادٖ ٕٜٛبببِ
ايز ٜٔسككبٛا نبٌ ٖبز ٙاإلزلباصات ايب
تشْٗٚا ٚدؾعٛا سٝاتِٗ مثٓا اٚ .يبزا ؾبإٕ
َُٗبب ١االْتًٝذٓظببٝا ايظببٛؾٝٝت ١ٝا ذهبب١
ايٝببٖ ّٛبب ٞإٔ ُت بربص أهُا ببا اإلبذاهٝبب١
اإلْظببببببببإ ايظببببببببٛؾٝت ٞٝاي ظببببببببٚ ٝإٔ
تهؼببـ ٚتُظٗببش أٖببِ خـبباي٘ ٚط اهبب٘.
ٖ ٚبببزا األَببببش ٜتهببب َّٕٛاخلببب ايعبببباّ
يتنٜٛش األدو ٚايؿٔ".
41

ٜٚببزنش ببِ طببتاي َببجط هًببَ ٢ببا
ؿش ب٘ طٓاتٛس أَشٜهب:ٞ
رٖ إيَ ٘ٝا َّ
"إرا اطبببببببتنعٓا إٔ ْعبببببببشر سٚطبببببببٝا
اي ًؼببببؿ ١ٝأؾببببطّ ايشهببب ايببب ْٓتذٗببببا
يٛدَّٗٓبببا كبببشب ١ي ٓبببا ٤ايؼبببٛٝه ".١ٝنُبببا
ٜظتؼبٗذ بكبب ٍٛيٝبـ تٛيظببت ٟٛإٕ "األدو
ٚايؿٔ أق ٣ٛأػبهاٍ ايبتًك ٚايتأدٜب ".
ٜٚشنض طتاي هًب ٢كبشٚس ٠ؾٗبِ األدو
هًبببب ٢أْبببب٘ ُٜعببببذُّ "َببببٔ أٖببببِ َهْٛببببات
األٜبذٜٛيٛدٝا ا ُٗٓٝبب ١ا تُب ٚ ،أْبب٘
ط كبب ٞاجلببٖٛش داُ٥بباٜٚ .ببذسض َكٛيببب١
ايؿبببٔ يًؿبببٔ ٜٚؤنبببذ أْب ب٘ ال ميهبببٔ إٔ
ٜٛدبببببببذ نتَّببببببباو ٚػببببببببعشاٚ ٤ؾٓببببببببإْٛ
َٚظببشس ٕٛٝأسببشاس ٖٚببِ َظببتكً ٕٛهببٔ
ا تُ ٚال تعٓ ِٗٝقلاٜا".ٙ
ٖبببز ٙاحلبببشو ايٛطٓٝببب ١ايعظُببب٢
ايظببٛسٜ ١ٜهتظببَٛ ٞقببـ ا ببجكؿ َببٔ
ٖز ٙاحلشو ٚدٚسِٖ ٚؾعًبِٗ ؾٗٝبا أُٖٝب١
بايػبببٚ .١هٓبببذَا ٜبببأت ٞدٚس احلبببذٜح هبببٔ
ا بببببجكؿ ا عاسكببب ب  ،ؾبببببإٕ ايهاتببب ب
ٜلببعِٗ أؿببٓاف ثطثببَ :١ببِٓٗ َببٔ ؾ بشّ
إىل اخلاسز يٝـ بٛقبا كبذ ببطد ٙهًب٢
ايؼاػبببات ا عادٜبببَٚ ١بببِٓٗ َبببٔ بكبببٞ
ايببذاخٌ ٚايتببضّ ايـببُة ا ن ببل ا ش ٜب
 َٔ َِٗٓٚنت هً ٢ؿبؿشات اجلشا٥بذ
ٚايذٚسٜاتٚ ،يهٓ٘ جتاٌٖ َا صلبشٟ
بًذٚ ٙتعاَ ٢هٔ َؼٗذ ػطٍ ايذّ ايبزٟ
ال ميهببببٔ إٔ ختن٦بببب٘ هبب ب َُ ـبب بشا أٚ
بـريٚ ،نإٔ ػ٦ٝا مل ٜهٔ.
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صوَر املثقف – تعريفات

ٜعشر َايو ؿكٛس يًكباس سظب١
تعشٜؿببات /سببع ؿببٛس يًُجكببـ ثظب
ٚدٗببببببات ْظببببببش أؿببببببشابٗا :ؾ ايٓظبببب ب ١
ألدْٚبٝع ،ا جكببـ ٖب ٛا جكببـ اينًٝعبب،ٞ
ٚيػشاَؼبببببٖ ٞببببب ٛا جكبببببـ ايعلببببب- ٟٛ
ٜٚبببذهِ ٖبببزا ايتعشٜبببـ إدٚاسد طبببعٝذ -
ٚجلٛيٝببإ بٓٝببذا ٖبب ٛا جكببـ احلكٝكبب،ٞ
ٝ ٚؼبب ٌٝؾٛنببٖ ٛبب ٛا جكببـ ايؼببُٛي،ٞ
 ٚاد ٟايعًبٖ ٟٛب ٛا جكبـ ايهب .ْٞٛأَبا
باايٓظبب  ١ايببو ؿببكٛس ؾببإٕ ا جكببـ ٖببٛ
ا جكـ ايعاسفٚ ،أٜبا ٜهبٔ ٖبزا ا جكبـ
ايعبباسف" ،ؾإْبب٘ إٕ مل ٜٛمببـ ثكاؾتبب٘
خذَببببٚ ١طٓبببب٘ ٚدلتُعبببب٘ ٚإٕ مل ٜهببببٔ
ْرباط٘ ٖٚذؾ٘ ٚغاٜتب٘ ٖب ٛاإلْظبإٚ ،إٕ
مل ٜظببب َ إىل ٜٓٚاكببببٌ َببببٔ أدببببٌ احلببببل
ٚاحلشٜبببٚ ١ايعذايبببٚ ١ا ظببباٚا ٠ؾبببط خبببري
ُٜشد َٔٚ َ٘ٓ ٢ثكاؾت٘".
الثقافةةة واملثقفةةون صةةا حنطةةر ا
األول إىل حنطةةةةةةةةةر الةةةةةةةةةتف ا ر ةةةةةةةةةاب
ا األكرب
ا

ةةا

-

ٜظببتٌُّٗ ؿببكٛس ٖببزا ايؿـببٌ بببإبشاص
اي بب ٕٛايؼاط ب ب ب صَببٓ  :صَببٔ مجٝببٌ
ٚصَببٔ ق بب ، ٝبب َببا نببإ ٚبب َببا ٖببٛ
نا ،ٔ٥ال هً ٢ؿعٝذ ايجكاؾبٚ ١ا بجكؿ
ؾشظ  ،بٌ َٓاس ٞاحلٝبا ٠ناؾب١
ايعبببامل ٚاي ًبببذإ ايعشبٝبببٚ ١طبببٛسٜاَ ،بببٔ
األسبببطّ ايجٛسٜببب ١ايٛسدٜببب ١إىل نبببٛابٝع
احلببشٚو ايكببزسَ ٠ببٔ أَبباْ ٞاالطببتكطٍ

ٚايظبببٝاد ٠ايٛطٓٝبببٚ ١ايٛسبببذ ٠إىل ايت عٝببب١
يإلَربٜايٚ ١ٝإيػا ٤ايذٚيبٚ ١تكظبُٗٝا َبٔ
اخَبببباٍ بببببٛطٔ سببببش ٚػببببع طببببعٝذ إىل
ختشٜببب اقتـبببباد اي ًببببذ ْٗٚببب خرياتبببب٘
َٚكذسات٘ ٚتعبامِ ايػٓب ٢ايؿباسؽ ٚتػبٍُّٛ
ايؿكبببش ا بببذق َبببٔ ايبببذٚ ٜٔايبببٛطٔ
يًذُ ٝإىل اإلَاسات ا زٖ ٝبٚ ١اينا٥ؿٝب١
ا تٓبببباسشَ ٠ببببٔ ثكاؾبببب ١ايتٓببببٜٛش ٚايعًببببِ
ٚا عشؾٚ ١ايقبٝب ١هًب ٢قب ِٝاخلبري ٚاحلبل
ٚايؿببببٔ ٚاجلُببببباٍ إىل ثكاؾبببب ١ايبببببتهؿري
ٚايتذَري ٚايتٗذري ٚاإلسٖاو.
ٖٓببا ٜنًببل ؿببكٛس دؾكبب ١أخببشَ ٣ببٔ
طٗاّ األطَ :١ً٦بارا هبٔ ايجكاؾب١؟ نٝبـ
طببتتِ َٛادٗبب ١ايجكاؾبب ١ايذخًٝبب١؟ نٝببـ
طتتِ إهاد ٠تأٖ ٌٝايز ٜٔغُظًة أدَػتِٗ
ٚاستًُة هكِ ٛ؟
بايجكاؾ ،١ايجكاؾ ١ايٛطٓ ١ٝاألؿ،١ًٝ
صلٝببب ايهاتبب ب  ،ايببببز ٜ ٟببببذ ٚدٛاببببب٘
ساكشا ٚقاطعآٖٚ .ا ٜأت ٞدٚس ا جكؿ ،
يهببٔ َببٔ دذٜببذ :أٜببٔ ا جكؿببٕٛ؟ َببا ٖببٛ
دٚسِٖ؟ َارا ؾعًٛا؟ َٚارا ٜؿعًٕٛ؟
إْٗببببا األطبببب ١ً٦راتٗببببا ايببب أػببببشتُ
طابكا إىل إٔ ايشٝ٥ع بؼاس األطذ َُّٗٛ
بٗببا  ًٜٚب ُّ هًٗٝببا يكا٤اتبب٘ ا تعببذد َ ٠ب
ا جكؿ ايعشو ٚايظٛس. ٜ
ٚصلٝبب ؿبببكٛس هٓٗبببا ببببإٔ بعلبببِٗ
ٖشو َٔ اي طدٚ ،بعلِٗ اخخبش ٜتٗبشو
َبببٔ ا ظبببؤٚي ١ٝبعلبببِٗ غببباو أ ٚغُِّٝب ب
ٚبعٗلِ اخخش ٖاَؼ ٞأََُّٗ ٚبؽ َبِٓٗ
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ََٔ ْبأ ٣بٓؿظب٘ ٚاْهؿبأ َٓتظبشا ايٓٗاٜب١
 ٚبببٔ طبببته ٕٛايػًَ ببب ،١هٓذ٥بببز طبببٌُٝٝ
سٝببح ايببش ٜتٝببٌ .يهببٔ ٖٓبباى رخببشٜٔ
ؿُذٚا ألْٗبِ أدسنبٛا احلكٝكبٚ ١ؾُٗبٛا
"يع ببببب ١األَبببببِ ايهبببببرب ،"٣أٚي٦بببببو ٖبببببِ
ا جكؿبببب ٕٛايٛطٓٝبببب .ٕٛيهٓبببب٘ ٜظببببتذسى
بايك ٍٛإٕ "األِٖ اخٕ ٖ ٛايؿعٌ احلكٝكٞ
ٚايتٓؿٝبببببز هًببببب ٢األسر ٚسبِببب ب ايكبببببٍٛ
بايؿعبببٌٚ ،اي بببذ ٤ؼبببشٚع ثكبببا ٚاكبب
َٚعُل ٛادٗ ١ماٖش ٠ايتٛسؽ ٚايؿهش
ايظطَ ٞايز ٟطل ِِّٝهً ٢ا ٓنكٜٚ .١ؼري
لع٘ ايجكا إىل ايبذٌََّ ايبز ٟصسهٓباٙ
بأٜببببذٜٓا دظببببذْاٚ ،صلبب ب إٔ ْؿكببببأٙ
بتبببذخٌ دشاسببب ٞهًُبببٜٚ ،ٞـبببِّٛو هًببب٢
"خذٜعب "١ا ببؤسخ "ايببز ٜٔس ببا أسػببذْٚا
إىل "تبببببببذسٜع احلشنببببببب ١ايٖٛابٝببببببب١
َذاسطبببٓا هًببب ٢أْٗبببا سشنببب ١إؿبببطس١ٝ
تشٜذ إٔ تُعٝبذ اإلطبطّ إىل أؿبٛي٘ األٚىل
ٚتؼزّب٘ َٔ ايؼٛا ٥اي هًكة ب٘ٚ ،مل
ْٓت ٘ إىل خنٛسٖ ٠بز ٙاحلشنب ١ايؿاػب١ٝ
ايظطَٝب ب ١إال بعبببذ إهبببطٕ احلبببشو هًببب٢
طبببٛسَ "،١ٜب ب إٔ غضٚاتٗبببا ا تٛسؼببب١
ايكببشْ ايتاطب هؼبش ٚايعؼببشٚ ٜٔؿببًة
إىل َؼبببباسف هُببببإ ٚايؼبببباّ ٚنببببشبط٤
ٚايٓذـ.
ٜٚؼببببذد ؿببببكٛس هًبببب ٢إٔ ػببببعاسات
ا بؤتشات ايجكاؾٝبٚ ١ايٓبذٚات ايب تُعكبذ
ٚايتٛؿٝات اي تـذس هٓٗبا ت كب ٢سبربا
هًبببٚ ٢سم َبببا داّ ٜنشسٗبببا ا جكؿبببٚ ٕٛال
تظبببع ٢احلهَٛبببات إىل تٓؿٝبببزٖاَٚ .بببٔ
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ٖٓبببا ًٜؿبببة ايٓظبببش إىل إٔ إببببذاع ا جكبببـ
هُبببببٌ ؾبببببشد ،ٟبُٓٝبببببا ايجكاؾببببب ١هُبببببٌ
مجاهٚ ،ٞيزاٜ ،كق هكذ ٚسػات هٌُ
ثكاؾٝببب ١تؼببباسى ؾٗٝبببا رلتًبببـ ا ٦ٝبببات
ٚا ؤطظببببات ايجكاؾٝبببب ١ا عٓٝبببب ١يتـببببُِٝ
َؼبببشٚع ثكبببا ٚخنببب ١هُبببٌ "يتذذٜبببذ!"
اخلنببباو ايجكبببا ٚايقببببٚ ٟٛايبببذٜين
َٛادٗببب ١ايؿهبببش اإلسٖببباب ٞايبببتهؿريٟ
ايشدع.ٞ
سل ان ال لمة :صالك صقور

ٜظبببببببتٌُّٗ ؿبببببببكٛس نتابببببببب٘ ٖبببببببزا
باطببتخذاّ "ايتهٓٝبببو" ايببز ٟدأو هًببب٢
دب ٌِّ نتاباتببٖ٘ٚ ،بب" ٛتهٓٝببو
ُ
اتِّ اهبب٘
األطببب ،"١ً٦باطبببتُناس صخَّببب ١دذٜبببذَ ٠بببٔ
األطٚ ١ً٦ايتظاؤالت اي َٜربع ؾٗٝا:
طبببببببببًنإ ايهًُببببببببب ١أّ نًُببببببببب١
ايظًنإ؟
أُٜٗا أط ل؟
أُٜٗا أق٣ٛ؟
أُٜٗا أبك٢؟
ٚيًهًُ ١ؾعٌ ايظُِّ
يًهًُ ١ؾعٌ اي ًظِ
ٚيهٔ أ ١ٜنًُ١؟
نًُ ١ايظًنإ ؾشر
طًنإ ايهًُ ١سؾض
ٚب ايؿشر ٚايشؾض تٓنًل ايجٛس٠
ٚتتذًببببب ٢نًُببببب ١ايؼببببباهش ٚايهاتببببب
ٚايؿًٝظٛف.
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َّ ٚا نإ ؿاس ٘ ػبو َبٔ ٖبزا
األَببببش ،ؾكببببذ أداس َعببببب٘ ٖببببزا احلبببببٛاس
ايكـري إلقٓاه٘:
 ٖببببٌ تعًببببِ ََبببٔ ٖببببِ ا ًببببٛى أٚاألَببببببشا ٤أ ٚايظببببببطط أ ٚاخلًؿببببببا ٤أٚ
ايكٝاؿبببش ٠صَبببٔ طبببكشاط ٚأؾططبببٕٛ
ٚأسطببببببن ،ٛأ ٚصَببببببٔ طببببببٛؾٛنًٝع
ٖٚببببببببَٛريٚغ ،أ ٚصَببببببببٔ ايؿببببببببشصدم
ٚدشٜش ،أ ٚصَٔ ػهظ ري ٚدٜهٓض،
أ ٚصَٔ بٛػبه ٚتٛيظبت ،ٟٛأ ٚاببٔ
ا كؿ ٚاجلاسض...؟
 ال أهًِ. إهًبببِ إرٕ إٔ نًُببب ١ايظبببًنإؾاْٝببب ١صاً٥بببٚ ،١إٔ طبببًنإ ايهًُبببٖ ١بببٛ
اي باق ٞاخلايبذٖٓ .با إرٕ َبشب ايؿببشغ،
 ٖٛٚاخلطؿٚ ١ايشطاي ١اي ٜشٜذ ؿكٛس
تٛؿًٗٝا :ايجكاؾ ١أقٚ ٣ٛأبك.٢
الالصنتم

اة ٖزا ايعٓٛإ ٜش ٣ايهاتب إٔ
احلشو هً ٢طٛسٜا نؼبؿة ايٓكباو هبٔ
أَببٛس نببجريٚ ،٠إٔ اإلزلبباص األٖببِ ألدو
ٖبببز ٙا شسًببب ١ايعـبببٖ ١ ٝببب ٛانتؼببباف
َعببادٕ األػببخاق .ريببو إٔ ٖببز ٙاحلببشو
تجٌ باهتكاد" ٙذلٓٚ ١اَتشاْا ٚذلهّا":
ذلٓببب ١ألٕ َعب بادٕ األػب بخاق تظٗبببش
احملببٖٔٚ ،بب ٞاَتشببإ ألْٗببِ ٜٓذش ب ٕٛأٚ
ٜؿؼً ٖٞٚ ،ٕٛذلو ،ألِْٗ ميِّٝبض ٕٚبب
ا عببذٕ ايببجُ ٚا عببذٕ ايببشدٚ ،٤ٟنًببٗا
تهؼببببـ ََبب بٔ ٖبببب ٛا ٓتُببببَٚ ٞببببٔ ٖببببٛ

ايطَٓتُ ٞيٛطٜٓ٘ٚ .تٛق إٔ األدو ،بعبذ
اْتٗا ٤احلشو ،طٓٝؼػٌ يٛقبة طٜٛبٌ
تٛؿبببٝـ ٚجتظبببٝذ ٚتـبببٜٛش ايقادٝبببذٜا
ايظببٛسٜٚ .١ٜشٜببذ ببزا األدو "إٔ ُٜٓـببـ
األبنبببببباٍ احلكٝكبببببب ٝايببببببز ٜٔسككببببببٛا
َعذضات ايـبُٛد ٚا كاَٚبٚ ١ايٓـبش َبٔ
ايؿكشاٚ ٤ايٓاغ اينٝب اي ظبنا ٤ايبزٜٔ
بذَِٗ ؿٓعٛا دلبذ ايبٛطٔ" ،هًب ٢غبشاس
األبناٍ َٔ ا ٛاطٓ ايظٛؾٝٝة ايعادٜ
ايز ٜٔسككٛا ايٓـش يطاباد ايظبٛؾٝٝ
يكا٥ب ١بااباد
ٚايز ٜٔرنشِٖ طتاي
ايهتاو ايظٛؾٝٝة.
أسئلة صباشرة لل اتب والفنان واملثقف

َٔ دذٜبذ صلبذ ايكباس ْؿظب٘ أَباّ
سػببببببك ١دذٜببببببذَ ٠ببببببٔ طببببببٗاّ األطبببببب١ً٦
ٚايتظاؤالت ايٓؿَّارٜ ٠نًكٗا َايبو ؿبكٛس
رلاط بببببا ا جكبببببـ ٚايهاتببب ب ٚايؿٓبببببإ
َ اػش:٠
"بعذ إٔ بًؼ ايذّ ايضب:٢
 بببارا تؿهبببشٚ ،نبببٌ ػببب ٤ٞأَببباّهٝٓٝو ُٜذََّشٚ ،نٌ ػ ٤ٞضلقم؟
 َببببارا تهتبب ب ٚ ،نٝببببـ تهتبب ب ،ٚاي طد تػشم ثش َٔ ايذّ؟
 نٝببببـ تهتبب ب قـببببتوَ ،ببببا ٖببببَٛٛكببببٛهٗا َٚلببببُْٗٛا ٚػببببهًٗا،
ٚأْة ختشز َبٔ دلًبع هبضا ٤يتبذخٌ
دلًع هضا ٤رخش؟
 هً ٢أٚ ٟصٕ أ ٚثشٚ ،هً ٢أ ٟإٜكاع45

العدد  - 7;1حزيران 4141 /

تهتببب قـبببٝذتو ٚأْبببة تبببش ٣ببببأّ
هٝٓٝو أػط ٤ايلشاٜا اة ايشناّ
ٚبكاٜببببا ايًشببببِ ٚايببببذّ َتٓبببباثش ٠هًبببب٢
اجلذسإ؟
 ٖبٌ ميهبٔ إٔ ت بذأ بهتابب ١سٚاٜبب،١ٚطبببب ب ٖببببببزا ايلببببببذٝر ٚايتٗٝبببب بٝر
ٚايتذٝببٝؽ ا ببادف إىل ْٗببؽ حلُببو
ٚتهظري هظاَو؟
 نٝببـ يببو إٔ تٓظبب ٢ابببٔ ؿببذٜكوايز ٟاختُنـ ٚمل ٜعذ؟
 نٝببببـ تٓظبببب ٢ابٓبببب ١صًَٝببببو ايبب باغتُـب ب ة ٚأُٖٓٝبببة أَببباّ هاً٥تٗبببا
ايؼبباسع أَبباّ رالت ايتـببٜٛشٚ ،بجّتٗببا
ايؿلاٝ٥ات ا عاد١ٜ؟
 ٖببببٌ طببببٝه ٕٛكايببببو طعببببِ ٚيببببْٕٛٚهٗببببٚ ١سا٥شبببب ١صَببببٔ اْتـبببباس
ايػشٜبببض ٠اي ٛٝيٛدٝبببُٖٓٝٚ ١بببٚ ١سبببٛؾ
ايػاب١؟
ٖبببز ٙاألطبببٜٛ ١ً٦دّٗٗبببا ؿبببكٛس إىل
مج ٝا بجكؿ ببط اطبتجٓاٜٚ ،٤نًب َبٔ
نببببٌ َببببِٓٗ إٔ ٜظببببأٍ ْؿظبببب٘ ثلببببٛس
كُريٚ ٙدٗبا يٛدب٘" :أثٓبا ٤احلبشو ،أٜبٔ
نٓةُ َٚارا ؾعًبةُ َٚبارا قبذَةُ؟ ٜٚشٜبذ
َِٓٗ أدٛب ١ؿبادق ١ببذ ٕٚيبـ ٚدٚسإ أٚ
رسا ٥ب  َٚبربسات ،ؾكببذ بًببؼ ايببذّ ايضببب،٢
هًبب ٢سببذ تعب ريٚ ،ٙصلب أال ُٜبقى ػبب٤ٞ
ٚسا ٤األنَُ ١ايظٛسٚ ١ٜاة سذاستٗا.
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ٜؼبببببري ايهاتببب ب إىل إٔ احلبببببشٚو
ٚا عبباسى ايهببرب ٣ايتبباسٜع ،قببذميٗا
ٚسببذٜجٗا ،اْعهظببة رداو ػببعٛبٗا،
ٚإٔ طبببببببب بذٌّ األدو ايعببببببببببا  ٞساؾببببببببببٌ
ٛكببببٛهات احلببببشو ٚايظببببًِ ٚنٝببببـ
اْعهظبببة ايؼبببعش ٚايشٚاٜبببٚ ١ايكـببب١
ٚايتبباسٜع ناإليٝببارٚ ٠األٚدٜظبب ١بَٛريٚغ
س ٍٛسشو طشٚاد"ٚ ،٠احلبشو ٚايظبًِ"،
يتٛيظت ٟٛس ٍٛغضْ ٚابً ٕٛٝيشٚطٝا هًب٢
طبب  ٌٝا جببباٍ َٚ .بب إٔ تٛيظبببتْ ٟٛؿظببب٘
ٜـببببـ َؤيَّؿبببب٘ بأْبببب٘ "يببببٝع بشٚاٜببببٚ ١ال
قـٝذٚ ٠ال طذٌ ٚقا ٥تاسطل ،١ٝببٌ ٖبٛ
َا أساد ا ؤيـ َٚبا اطبتناع إٔ ٜعبرب هٓب٘
ٖزا ايؼهٌ ايز ٟه َّش ب٘ هٓ٘" ،ؾإٕ
ؿكٛس ٜعترب" ٙسٚا ١ٜتاسطلٚ ١ٝاقع ١ٝطذٌَّ
ؾٗٝا َؤيؿٗا أسبذاخ  1012–1001بأَاْب١
َٚببببببببضزَ ؾٗٝببببببببا ايٛاقبببببب ب ايعظببببببببهشٟ
ٚاالقتـببادٚ ٟاالدتُبباهٚ ،ٞسطببِ يٛسبب١
َتهاًَ ١هٔ ا تُ ايشٚط ،ٞال طبُٝا
اين كببب ١األسطبببتكشاطٚٚ ١ٝطٓٝببب ١ايبببشٚغ
ٚؿطبتِٗ ٖٚضميْ ١ابً ٕٛٝايٓهشا".٤
ٖٓببببا ٖ ٚببببزا ا كبببباّ ٜتببببذاه ٢إىل
رٖببٔ ؿببكٛس طببؤاٍ ن ب ري ٜٓنبب ٟٛهًبب٢
طُببب ٛأنبببربٖ :بببٌ/نٝـ اْعهظبببة
احلببشو ايعا ٝبب ١ا ُذٝبب ١هًبب ٢ط بٛسٜا
األدبٝببببببات ايظببببببٛسٖ .١ٜببببببٌ ٖٓاىٖ/ببببببٌ
طٝهٖٓ ٕٛاى "سشو ٚطبطّ" أ" ٚإيٝبار٠
ٚأٚدٜظبببب "١طببببٛسٜتإ؟ ٖببببزا َببببا ساٚيبببةُ
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َطَظبب ١داْب َٓبب٘ َكبباٍ يبب ٞبعٓببٛإ
"األٚدٜظببببببببب ١ايظبببببببببٛس :١ٜأٚسام ْادٜبببببببببا
خٛطة"()1س ٍٛنتاو "أٚسام َٔ طٓٛات
احلشو هً ٢طٛس.)2("١ٜ
ا نشان صوقف وال تابة صشؤولية

ٜكتببب ب ع ؿبببببكٛس هٓبببببٛإ نتببببباو
ذلُبببٛد أَب ب ايعبببامل "اإلْظبببإ َٛقبببـ"
هٓٛاْببا ببزا ايؿـببٌٜٛٚ .ك ب األَببش بببإٔ
اخلطؾببب بات ٚاالختطؾببب بات ايبببببشأ ٟال
تتعًببببببل بايكلبببببباٜا اجلُايٝببببببٚ ١األدبٝبببببب١
ٚايؿًظؿَ ١ٝجط ،ببٌ ببا ٛقـ َبٔ قلباٜا
ايٛطٔ ا ـريٖٚ .١ٜبزا ٖب ٛبٝبة ايكـبٝذ
بايٓظ  ١ي٘ ،سٝح ال ميهٔ ايظُا بإٔ
تُعتببرب اخلٝاْبب ١ايٛطٓٝببٚ ١دٗببْ ١ظببشٖٓٚ .ببا
ٜتذًببَٛ ٢قببـ ا جكببـ ٚايهات ب ا ًتببضّ
بكل باٜا ػببع ٘ ٚأسكبب٘ ٚٚطٓببٜ٘ٚ .لببشو
َجط هً ٢ريبو َبا ؾعًب٘ يٝبـ تٛيظبت،ٟٛ
ايببز ٟنببإ هًبب ٢خببطف َ ب ايظببًنات
ايكٝـببشٚ ١ٜايهٓٝظببٚ ،١يهٓ ب٘ هٓببذَا
اهتببذت تشنٝببا ٚبشٜناْٝببا ٚؾشْظببا هًبب٢
سٚطببببٝا هبببباّ ،1011استببببذَ ٣طبظبببب٘
ايعظهشٚ ١ٜقباٍ قٛيتب٘ ايؼبٗري" ٠ايبٛطٔ
أٚال ،ايببٛطٔ ثاْٝببا ،ايببٛطٔ ثايجببا" ٚرٖب
()1

()2

أحم ااد جا ارادا األوديس ااة الس ااوريةق أوراا نادي ااا
خوس ا ا  ،الموقا ااد األداا ااي ،العا اادد  ،174شا اابا
 ،2012منشا ا ااو ار اتحا ا اااد الكتا ا اااب العا ا اارب فا ا ااي
سورية.
د .نادًا خوست أوراق مر سراوا األبريل ر
سرررررررورً األطبةررررررر ا وألررررررر  2014مؤسسررررررر
األصاألباني دمشق.

إىل طاس ١احلشو.
ٚبعببببذ نببببٌ َببببا ٚقببب َببببٔ أٖببببٛاٍ
ٚدببببشا ِ٥طببببٛسٜاٜ ،ظببببتٗذٔ ؿببببكٛس
نٝببـ ٜهتبب َبببٔ ٜظببُ" ِٗٝايهتببباو
ايشَببادٚ " ٜنببأِْٗ ٜعٝؼبب ٕٛدضٜببش٠
ْاٝ٥بببَٓ ١كنعببب ١هبببٔ ها ٓببباٚ ،ال ُٜٗٗبببِ
َـري ٚطِٓٗ ٚػبع ِٗٚ ،نٝبـ ال ٜبضاٍ
ٖٓاى َجكؿَٚ ،ٕٛبٔ بٝبِٓٗ ََبٔ ٜـبِّٓؿٕٛ
أْؿظببببببِٗ بببببببأِْٗ ٜظبببببباس ،ٕٜٛأ ٚستبببببب٢
ثٛسٜبببٜ ،ٕٛظبببَُُّ ٕٛبببا سبببذخ طبببٛسٜا
"ثٛس ."٠ؾا جكـ ٚايهات احلكٝك ٞبشأٜ٘
صلبب إٔ ٜهببًَ ٕٛتضَببا بكلبباٜا ػببع ٘
ٚٚطٓبب٘ ،ال خآ٥ببا بباْٚ ،اطكببا باحلكٝكبب١
ٚيبب ٛناْببة َُبش ،٠ال َضّٜؿببا باٚ .يعببٌَّ َببا
ٜكت ظببب٘ ؿبببكٛس َبببٔ دٛيٝبببإ بٓٝبببذا هبببٔ
خٝاْ ١ا جكؿ ٜٓن ل هً ٢ايـٓـ ايجاْٞ
َٔ ا جكؿ :
"إٕ بعببب بض ا بببببجكؿ  ،تٓببببباِ ٚ
يءٖبببببببٛا ٤ايؿٜٛ٦ببببببب ٚ ١ثبببببببجِٗ هبببببببٔ
ا هاطبببب ايظٝاطبببب ،١ٝقببببذ ٜتظبببب ٕٛ
بايبببببببزب ا بببببببٓظِ يءَبببببببِ ٚايؼببببببببعٛو
ٚاين كببات ".ؾٗببٌ مثبب ١سكٝكبب ١أقظببَ ٢ببٔ
ٖببز ٙاحلكٝكببٚ ١دشميبب ١أؾظبب َببٔ ٖببزٙ
اجلشمي١؟
صالك صقور صرتمجاً

نتببباو "األدٜب ب َايبببو ؿبببكٛس"
ٓاطببببب ب ١
ُٛهبببببببَ ١بببببببٔ اي ببببببباسج
تهشميب ب٘ ،ضلتؿببب ٞهبببذد َبببٔ ايهتببباو
ايظبببٛس ٜببببب٘ نُقدبببَِٚ ،ببببٔ بٝببببِٓٗ
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مجاْ٘ ط٘ ،زلِ ايذ ٜٔايظبُإ ،ذلُبذ
احلبباز ؿبباب ،ؿبب ا ايظٛطبب ،ٛذلببٞ
ايببببذ ٜٔذلُببببذٚ ،ػبببباٖش أمحببببذ ْـببببش.
ٜٚتشبذث ٕٛهببٔ تشمجاتب٘ يببءدو ايشٚطببٞ
ايعظبببٚ ِٝاألدببببا ٤ايبببشٚغ ايعظببباَّ ،بببٔ
ق ٝببٌ بٛػببه ايببزٜ ٟـببؿ٘ َهظببِٝ
غببٛسن ٞبأْبب٘ "بذاٜبب ١اي ببذاٜات األدو
ايشٚطببببببببببببببببببببببببٚ ،ٞبًٓٝٝظببببببببببببببببببببببببهٞ
َٚاٜانٛؾظببببهٚ ٞغببببٛسنٚ ٞغٛغببببٌ
ٚغريِٖ.
ؾؿَ ٞكايب٘ سب ٍٛتشمجبات ؿبكٛس،
ٜك ٍٛايهات ػاٖش أمحذ ْـبش إٕ َبٔ
ٜشٜببببذ ايتعببببشف إىل دببببٖٛش اإلْظببببإ -
ايهاتب  ،صلب إٔ ٜتعببشف إىل َلببُٕٛ
نتاباتبب٘ ايب تعهببع جتاسببب٘ ٚأطببًٛو
تؿهببريَٗٓٚ ٙذٝتبب٘ احلٝبباٚ .ٙبا جببٌ،
ؾإٕ ايقمج ١ايٓابعبَ ١بٔ اإلساد ٠ايزاتٝب،١
تعهع بٗبزا ايؼبهٌ أ ٚراى ػخـب١ٝ
ا قدببِٚ .هًٝبب٘ ٜببش ٣إٔ تشمجببات َايببو
ؿكٛس ،األد ٜايؼاو ايؿكري "ايز ٟيكٞ
ايـبببببذَّ ٚايتذاٖبببببٌ ٚايظبببببخش ١ٜأسٝاْبببببا
ههظببة قبب ٠ٛاإلْظببإ ٚايببٛطٔ ٚاخلببري
ٚاجلُاٍ ٚايش ٚايجٛس ١ٜقً ٚٚدبذإ
ٖزا اإلْظإ ايٓ ".ٌٝ
ٖبببٌ ٜٓنبببل َايبببو ؿبببكٛس بًظبببإ
بٛػه َٚاٜانٛؾظهٞ؟
يعبببببٌ ََببب بٔ ٜكبببببشأ ثٛاطِّببببب٘ بعبببببض
تشمجببات َايببو ؿببكٛس ي بءدو ايشٚطببٞ
ٜٚببتًَُّع ايببش ٚاي ب  ٜجٗببا ؾٗٝبباٜ ،ببذسى
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نٝببـ إٔ ايقمجبب ١ا ظببتٗذِؾٚ ١ايٛاهٝبب١
"ٚايٓابعبببَ ١بببٔ اإلساد ٠ايزاتٝببب "١ايعُٝكببب،١
نُببا سايببَ ١ايببو ؿببكٛس ،تعهببع
بؼببهٌ َببا ػخـببٝت٘ ٚسٚسبب٘ ٚؾهببش،ٙ
ٜٚتأنذ َٔ إٔ ؿكٛس ٜشٜبذ َبٔ ايؼباهش
ٚايهاتببببب ٚايؿٓببببببإ إٔ ٜهببببببَ ٕٛجببببببٌ
بٛػببه  ،نُببا سر ٙدساطببت٘ ا ٗببش٠
هٓبببب٘ "بٛػببببه ٚايكببببشرٕ" ،أ ٟساَببببٌ
سطايٚ ١ؿاس قلَُٗ ،١ٝت٘ إٔ ٜهٕٛ
"ػبببباٖذا  َٚؼِّبب بشا ،ذلشكببببا َٓٚببببِّٛسا،
َعًُبببا ٚثبببا٥شا" هًببب ٢ايظًبببِ َٚبببٔ أدبببٌ
احلش.١ٜ
ؾؿ ٞقـٝذت٘ "ايٓيب" ايب تعهبع
تبببأثُّش ٙايعُٝبببل بايظبببري ٠ايٓ ٜٛبببٜ ،١أتٝببب٘
ا ببببطى ا ببببَّٓ يٝببببأَش ٙبببببإبطؽ سطببببايت٘
"ايٓ  "١ٜٛنأمنا ٜك ٍٛيٜ٘ :ا أٜٗا ا بذَّثش،
قِ ؾأْزسِ:"..
"ٚدا ْٞ٤ؿٛت ايشو:
إْٗب بضِ أٜٗبببا ايبببٓيبٚ ،ابـب بشِ يب ب َّ
إسادتٞ
دُ ِ ايرب ٚاي شش
ٚا ِ بؿعًو قًٛو ايٓاغ"..
ٚابببزف ايشقابببب ١ايكٝـبببش ١ٜرخبببش
بٝببت َببٔ ايكـببٝذ ٠ايًبزِٜ ٜٔببأَش ٙؾُٗٝببا
ٚس ٞا بإٔ ٜبزٖ إىل هبش ٜٔا بء َبٔ
قشٜؽ ،إىل ايكٝـش َ اػش:٠
"اْتؿضِ ،اْتؿض ٜا ْيب سٚطٝا
ارٖ ِ إىل ايكٝـش".
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 ٚقـببببٝذ" ٠غُٝبببب ١طببببشٚاٍ"،
ايب ب تشمجٗبببا َايبببو ؿبببكٛس ،يًؼببباهش
ايجٛس ٟا خزَ ٍٚاٜانٛؾظه ،ٞػاهش
ايجببٛس ٠االػببقان ١ٝايعظُبب ٢ايببز ٟبببزٍ
نٌ َا ٚطع٘ ٚكشّ ٢بهٌ ػَٔ ٤ٞ
أدًبببٗا ٚطببباس طًٝعتٗبببا ٚتٓ َّبببأ ثتُٝببب١
تؿذُّشٖببببببا ٚاْتـبببببباسٖا هبببببباّ ،1211
ٚتأخَّشت طٓٚ ١اسذ:٠
"إْ ٞأ

دًذً١

هاّ 3;38

اجلض ،٤ثجةُ ؾٗٝا هٔ اقت باغ أطبتعريٙ
َٓٗا ظو اخلتاّ ،ؾٛدبذتُ َُبشاد ٟبب
طبببنٛس نًُتببب٘ ايب ب اسجتًَٗبببا سؿبببٌ
تهشمي٘ َٔ قِ ٌ مجع ١ٝايكـٚ ١ايشٚاٜب١
اااد ايهتاو ايعشوٚ ،ايب اقتبذ٣
ؾٗٝا بؼاهش سٚطٝا ايعظ ِٝبٛػبه
أبٝات نبإ قبذ تشمجٗبا بٓؿظب٘ ٖٚبٛ
اخلاَظٚ ١ايعؼش َٔ ٜٔايعُش:
"ٖٓ٦ٝا ٔ نإ ػابا

ػ اب٘

َتَّٛدا بإنً ٌٝايجٛس٠

ٖٓ٦ٝا ٔ ْلر

ايٛقة ا ٓاط

ٚأْا َعهِ سا٥ذٖا األٍٚ

ٖٓ٦ٝا ٔ تضٚز

ايجطث

طأن – ٕٛسٝح األمل أن– ٕٛ

ٖٓ٦ٝبببا بببٔ ختًَّبببف َبببٔ دْٜٛببب٘
اخلُظ ".

 َٚنٌ دَع١

َا  ِّٔٝ ٜأْب٘ نبإ ػبابا ػب اب٘،
ٚأْ٘ ْلرَ ايٛقبة ا ٓاطب ٖٚ ،بَ ٞبٔ
ا ٛاؿؿات اي ٜظتأٌٖ ؿاس ٗا ايتٗٓ١٦
هًٗٝببا َببٔ ٚدٗببْ ١ظببش بٛػببه نُببا
ت َُّٔٝؾٗٝا بايؼاهش ايؿًٝظٛف أب ٞايعط٤
ا عبببشَ ٟكٛيتبب٘ ايظبببًٗ ١ا ُتٓعببب" ١أْبببا
أطتن ٝبػري "ٟمجَ ٝشاسٌ سٝاتب٘،
َٔ ا شسًب ١االبتذاٝ٥بَ ١بذاسغ طبٛسٜا
إىل ايذساطببببببات ايعًٝببببببا اجلاَعببببببات
ايظببٛؾٝٝتٚ ١ٝال ٜؿٛتبب٘ ايعشؾببإ باجلُٝببٌ
يهبببٌ َبببٔ قبببذَّّ يب ب٘ أدْببب ٢ػبببهٌ َبببٔ
أػهاٍ ايتعاطـ ٚايتكذٜش.

نٌ َهإ أنٕٛ
أؿً ْؿظ"،ٞ
يٝذبذ ْؿظب٘ ذلاؿبشا ٚذلاسببا َببٔ
ق ببببٌ االْتٗبببباصٚ ٜاي ريٚقببببشاطَ ٝببببٔ
"دلبباْ طاسْٛبب ١االدتُاهببات" ايؿاسغبب١
ا تهظ ب ايببز ٜٔطلٓكبب ٕٛس ٚاإلبببذاع
ٚميٓعبببببببب ٕٛايتنببببببببٛس ٚايتكببببببببذّ ٚبٓببببببببا٤
االػبببببببقان ،١ٝؾٗتببببببـَ ٚدببببببب:ِٖٗٛ
"يٝظببببك سبب ب هِ ،يٝظببببك ؾببببٓهِ،
يٝظك ْظاَهِ ،يٝظك دٜٓهِ".
خامتة:
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خبببطٍ قشا٤تببب ٞبببا تٝظَّبببش يبببَ ٞبببٔ
َؤيؿات َايو ؿكٛس يػاٜات نتابٖ ١بزا

ٜٚعببشِّف ؿببكٛس بٓؿظبب٘ بأْبب٘ ناتب
َبببٔ دٝبببٌ َبببا بعبببذ ايٓه ببب ١ايبب ٚيَّببذت
ْه بات ْٚهظباتَٚ ،بٔ دٝبٌ األسبطّ
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ايهببببب ريٚ ٠االْهظبببببباسات ايهببببب ري،٠
أسببطّ ايجببٛسٚ ٠ايتشببشس ٚايٛسببذ ٠ايعشبٝبب١
ٚاحلشٚ ١ٜاالػبقانٜٚ .١ٝتأَبٌ َبا رٍَ
إي ٘ٝريو اجل َٔ ٌٝاْهظاسات َٚا رية
إيٝبب٘ تًببو األسببطّ ٚاخَبباٍ َببٔ خ ٝببات.
ٚقببذ أدسى اط بتشاي ١اجلُ ب ب ب ا بباد
ٚايظٝاطببببب ،١بببب ب ايكببببب ِٝايعًٝبببببا ٚؾبببببٔ
ا ُهببببببٔٚ ،أْبببببب٘ ال ٜٛدببببببذ أدو بببببببط
طٝاطبببٚ ،١يهبببٔ مثببب ١طٝاطب ب ١ببببط أدو
ٚبط أخطم.
ٜٚؿخببببش ؿببببكٛس بأْبببب٘ ٜٓتظبب ب إىل
ططي ١أب ٞرس ايػؿاس ٟا ٓكشكٜٚ ،١بؤَٔ
َ أْن ٕٛطبعاد ٠ببإٔ احلٝباٚ ٠قؿب ١هبض،

4:

ٖٚبببب ٛهٓببببٛإ ُٜكببببشأ َٓبببب٘ َٛكببببٛه٘ٚ .
احلذٜح هٔ ْؿظ٘ ٜتُٝض بايتٛاك اجلِِّ
نؼببخف ٚنهات ب  ،يهٓبب٘ تٛاك ب
ايه بببباس ،ؾٝكبببب ٍٛإْبببب٘ ال ٜببببضاٍ نات ببببا
ٖاٜٚا َ ،أْ٘ احلكٝك ١نات نب ري
َٚجكـ هلَٛ ٟٛطٛهٚ .ٞت ًؼ ػذاهت٘
سببذ ايكبب ٍٛإْببب٘ ٜعببشف طببً ٝات٘ َٚجاي ببب٘
ٚهًببب ٢أٜببب ١دسدببب ١طبببًِ اإلببببذاع ٚببب
ايكاَات ايه ريٜ ٠كـٚ ،سلٔ ْعشف أْ٘
ٜكببببـ هًبببب ٢ايببببذسدات ايعًٝببببا طببببًِ
اإلببببذاع ٚببب ايكاَبببات ايهبب ريٚ ٠طبب
ايهتاو ايعشو ايظٛس. ٜ

الرسائل المتبادلة بين الكرملى وتيمور
د .رحوم هادي الشمخي*
هذ ا الادذذافح تذذن األ بذذا الد ،يفاللقذذما ع النذذا اللشذذا ا
النا ال ي بدأأل تتنتح فوه النهضة اللابوة احلقا يفتاتكذ لقذأ أدذ
ت ذ و ة بذذا ته ذ ا اللنذذاما يفتنذذا م الليذذاراأل يفت ذ وح الخ ذذا ا
يفادذذتلماك مقمذذاأل لابوذذة أتذذوقةا يفادذذتلاراأل بافنذذةا لذذا يفأ ذذاا
حمدثذذةا تت قذذا باالذذا تذذاحلة ذذاا ذذذارا فوهذذا اللا ذذا الكذذي ا ا
الكابقي يفتومارا بشارمة بشكارة تدك لقوها هذ ا الادذافح ا تيادلذةا
يفهي بلد تن ة با تن األ ه ا النهضةا يفج با تارخيها يفتارخينا.

أخذا هذ ا الادذافح بذال يألا الدذتاحملا ا ننذا ا شذذهارا
مذارمو لذااد يفبوخافوذح لذذاادا يفذذارمهما ع هذ ا اللمذح ا قوذذحا
الدذتاحمل جقوذذح الل وذذةا رذذا ل ذذا لقوذذه بذذا ردذذافح مذذا بلذ بهذذا ال،
الكابقي إىل الدتاحمل تومار.

تكع ٖذ ٙاجملُٛعةَ ١ةع ؾٗسهشةٗس
قراب ١ثالث َ ١٦صؿح ،١قطع نبري،
عًةةةةةةٚ ٢هم صةةةةةةك ،ٌٝصةةةةةةٓ ١اي تٝةةةة ة
ٚايتبٜٛة ٖٚ ،ةة ٞتتةةعيـ عًةةَ ٢ةةس ةةس٤
املكدَةةةَ ،١ةةةةٔ ثةةةالث ٚتصةةة هشةةةةسي،١
تعةةةٌُ جا سْةة اعلم اي ًُةةة ،ٞاعلم
اخلًكةة ،ٞملةةس ؾٗٝةةس َةةٔ تٛا ةةع صةةسلم،
ٚترؾةةةةع عةةةةٔ ايهبٜةةةةسٚ ،٤ابت ةةةةسل عةةةةٔ
املُس هةةةةة ١ايةةةةةو قةةةةةٌ ٕ ًةةةةةَٗٓ ٛةةةةةس
َٓسقعةةةةةةٚ ،١نةةةةةةيرياني َةةةةةةس تٓتٗةةةةةة ٞبةةةةة
املتٓسظر ٜٔجا اخلالف ؾسيعتس.ِ٥

ٚاعشةةةةةتسنإ ٜٓعةةةةةدإ احلكٝكةةةةة،١
ٜٚتطًبسٕ ايصٛام خدَ ١يً ربًٖٗ ٚ ١ٝس،
 ٜة ة ف ايٛا ةةةد َُٓٗةةةس يصةةةس ب٘ طةةةع
ٜٓبٗ٘ جي ٘ٝؾ ٝدٍ عٓ٘ جا ايصةٛام ايةذٟ
هآ ٙي٘ صس ب٘ ،ال َصتهباني ٚال َٓسقعسني
ٚال دلةةسلالنيٖٚ ،ةة ٛظةة ٤ٞقةةٌ ٕ ٜكةةع َيًةة٘
*
ب اي ًُس.٤
ٜٗٚةد ٟنةٌ َُٓٗةةس صةس ب٘ جا َةةس
خؿةةةةة ٞعٓةةةةة٘ َةةةةةٔ نتةةة ة َطبٛعةةةةةٚ ١
ب ةةةةة
رلطٛطةةةةةةَٚ ،١ةةةةةةٔ تٓةةةةةةسق
* كاتب وباحث وناقد عراقي.
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ايرٚاٜةةسي ٜصةةححسْٗس ،ؾةةقنا ايكةةسه بة
ٜةةد ٟاشةةتسن ٜٔنةةبريٜ ،ٜٔهخةةذ عُٓٗةةس
اعلم ايصةةحٚ ، ٝاخلًةةل ايةةر َ ، ٝةةس
غريتُٗةةةس عًةةة ٢اي ةةةرم ٚشةةةالَ ١يػةةةتِٗ،
ؾًٝض ٚهاٖ٤س غسٚ ١ٜال َطُع ،جنا بًػُٗس
ٕ َهشصةةة ١عًُٝةةةَٗ ١ةةةدل ٠بةةةسيسٚاٍٚ ،
دلُ ةةةةةةةسني يػٜٛةةةةةة نيةس َ ةةةةةةةر ي قؿةةةةةةةسٍ،
تعسنٝسنيٚ ،تبسنٝةسنيْٚ ،ةدبسني ةل اي ةرم
ٚاي ربٚ ،١ٝجنا شةس ٤ه ةٌ جا ٖةذ ٙايًػة١
قسط س ٙجنا مل  ٜسلٜس.ٙ
قةةةر ج ةةةد ٣هشةةةس ٌ٥تُٝةةةٛه جا
ايهرًَةةةةٚ" ٞجْةةةة ٞآشةةةةـ عٕ صةةةةالتٞ
َكطٛعَ ١ع مجسع ١اجلسَ  ١عٕ غسيبِٗ
عةةدا ٤اي ربٝةة ١انيةةسهب ةةس ؾًةةِ  ٚةةد
عالق ١ي ٞبِٗ".
ٜكٍٛ

ٚميضةةةة ٞتُٝةةةةٛه

هشةةةةسيت٘ تةةةة٢

" َةةةس َةةةس ظةةةر جيٝةةة٘ َةةةٔ  ٚةةةع
َرالؾسي ؾصٝح ١ملس ٖ ٛعجُ ،ٞؾٗةذا
ه َٚ ٜٞذٖيب ايذ ٟعًٝة٘ له ةو ٚعًٝة٘
بكةةٚ ،٢عًٝةة٘ َةةٛيٚ ،قةةد نةةسٕ شةةببسني
يًُعةةةةس ٓسي ايةةةةو ٚق ةةةةو بةةةةٚ ٝبةة ة
عضس ٤اجملُع ايًػ ٟٛاملصر ٟاعخري ملس
نةةةةسٕ َ ٛةةةةٛلاني ،عٕ غًةةة اععضةةةةس٤
نةةةةةةةسْٛا َةةةةةةةٔ املٓتصةةةةة ةر ٜٔيً ةةةةةةةسَٞ
ٚاععجُٚ ،ٞمل ٜهٔ عًٖ ٢ةذا ايةر ٟ
غةةةريٚ ٟغةةةري ؿةةة ْسصةةةـ ٚ ،ةةةد
االشهٓده ،ٟؾهٓس ْالق ٞاعَرَٔ ٜٔ
ايبكٝةة ،١ثةةِ اْضةةِ جيٓٝةةس ايعةةٝذ ذلُةةد
ايعةةرٜـٚ ،ايعةةٝذ َصةةطؿ ٢اي ٓةةسْ،ٞ
09

ؾكٜٓٛةةةس قًةةةٝالنيٚ ،يهٓةةةس نٓةةةس مل ْةةةسٍ
ة ة سؾسني َةةةسّ ا خةةةر ،ٜٔتةةة ٢اْؿةةةر
اجملُةةةع ،ال هل ٙاأل ،عٕ ْتٝجةةة ١عُةةةٌ
َيًةة٘ ال تهةة ٕٛجال ارقةةراه عًةة ٢اي ةةسَٞ
ٚاععجُةةةة ،ٞنةةةةسٕ ايٓةةةةسط نةةةةسْٛا ال
ٜٓكصِٗ ش ٣ٛطبع ٖةذ ٙاعيؿةسظ بطةسبع
اجملُع.
 ٚايرشسي ١اي ة ٜ 82ك ٍٛايهرًَٞ
" ..ال هل األ اجملُةةةةةةةةةةع ايًػةةةةةةةةةةٟٛ
املصرٚ ،ٟيٝذٖ جا ٝث يكو ه ًٗس
ّ قع ِٚ ،نٝـ ضلسٖ ٍٚةهال ٤ايٓةسط
ايٓٗةةةَ ٛةةةٔ نبةةةٛتِٖٗٚ ،ةةةِ  ٜةةةسلٕٚ
يػتِٗٚ ،يػ ١آبسِٗ ٥؟  ٚتك ّٛق ١َٝٛبدٕٚ
يػ ١ت رف بٗس؟ ٚايًػ َٔ ١عظِ اعصٍٛ
املكَٛةةة ١ةةةسٚ ،نٝةةةـ صلةةةر  ٕٚعًةةة٢
االْتصةةةسم جا عةةةدْسٕ ٖٚةةةِ ٜهرٖةةةٕٛ
يػتةةةة٘؟ ؾٝةةةةس ِ َةةةةٔ نذبةةةة ١خةةةةداع
َرا."! ٥
ٜٚك ٍٛايهرًَ ٞهشةسيت٘ اييسْٝة١
"َ ..س جنا ؾسْ ٞبسم عًٖ ٢ةذا
ٚايصب
ايك ٍٛاي رب ١ٝنسؾ ١ٝبٓؿصٗس ال حتتةس
جا االشتهؿسفٚ ،ؾٗٝس شةر االظةتكسم
ٖةةةذا ايهٓةةةس ايةةةذ ٟال ٜؿٓةةةٚ ٢ال ٜٓسيةةة٘
ايؿٓةةةةس .٤ايًةةةةِٗ ا ؿةةةةل اي ةةةةرم ٚيػةةةةتِٗ
ايعرٜؿ ١املٓكط  ١امليسٍ".
ٚال عج ب د ٖذا ٕ ٜهٖ ٕٛذإ
اي سملةةةةةةسٕ َةةةةةةس نسْةةةةةةس ٚقةةةةةةد احتةةةةةةدي
ْؿصةةةسُٖس ،ؾس تُ ةةةو نًُتُٗةةةس عًةةة٢
َٛه نيري.)٠
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ٜكةةةةة ٍٛايهرًَةةةةة ٞهشةةةةةسيَ ١ةةةةةٔ
هشةةةةةس " ً٘٥جٕ اعشةةةةةـ ايةةةةةذْ ٟعةةةةةع
صدهنِ بتبدل عضةس ٤اجملُةع اي ًُةٞ
اي ربةةةةةْ ،ٞعةةةةةع ايٛقةةةةةو ْؿصةةةةة٘
صدهٚ ،ٟنٓو قد نسظؿو بة٘ ب ة
اع بس ،٤ؾت جبو َٔ ٖةذا ايتةٛاهلٚ ،ال
عجة ؾةقٕ ْؿصةةٓٝس قةد احتةدتس َةةٛه
عدٜةةد ،٠ؾ صةةٜ ٕ ٢بكةةٖ ٢ةةذا االتصةةسٍ
زَٓسني َدٜةداني ،ؾٛا شةؿس ٙعًةٖ ٢ةذ ٙايًػة١
ايعةةرٜؿ ١ايةةو قضةة ٢عًٗٝةةس ايةةةدٖر ٕ
ٜصت بدٖس َٔٚ ،انيسٍ ٕ ٜه ٕٛنيو،
ؾقْٗةةس تةةعب ٢نيةةو ْ ٚؿصةةٗس َةةٔ ايكةة٠ٛ
احلٜٛٝةةَ ١ةةس تةةدؾع بٗةةس نةةٌ عةةدَُٗ ٚةةس
اظتد شسعد ٙمبٓ٘ ٚنرَ٘.
ٖةةذا ب ة َةةٔ ايرشةةس ،ٌ٥يةةٌ َةةس
نسٕ عًٖ ٘ٝةذإ اي سملةسٕ َةٔ غةري ٠عًة٢
اي رم ٚاي ربٚ ،١ٝايرغب ١ب ث ايكدِٜ
َٔ تراثٗسٝ ٚ ،سَ ٤س اْدثر َٔ َ سملٗةس،
ٚعؿس َٔ آثسهٖسٗ ٚ ،ةٌ َةٔ َهسهَٗةس،
ٚتٓٛش َٔ ٞخبسهٖس.
نسٕ  ٍٚاحلدٜث ب ايةر ً ٕ
طًة اعشةةتسن تُٝةةٛه دلًةة ١يػةة ١اي ةةرم)
َةةٔ اعم ْصةةتسط ،نتةةسم َكتض ة
ال ٜدٍ عً ٢عالق ١نسْو ب اير ً .
ثِ ًو اي الق ١تتٛثل ،هشسي ١ب د
هشسي ،١تة ٢صةسهي جا خة ٠ٛصةسلق،١
اهتؿ و َ ٗس ايهًؿ ١حبٝث نسٕ ٜكةٍٛ
ْصتسط يصس ب٘ "َٚةس آشةـ جال يعة٤ٞ
ْ ٖٛٚو سطب رلسطب ١ه ٌ غرٜة

بصٝػ ١اجلُع) ْ ٚةس خسطبةو رلسطبة١
صدٜل صسلم  ِٝ ٚبسملؿرل) ؾ صٕ ٢
تكسبً بسمليٌ يٝطُ ٔ٦قًيب".
ؾ ةريل عًٝةة٘ تُٝةةٛه قةةس٥الني "ٜةةرٕ ٣ٚ
ةةةد ايةةةٛزها ٤هال َصةةةسَر ٠بةةةٝ ٞةةةسٕ
ايتٝ ٛد ٟيالْتؿسع ب ًُ٘  ٚلب٘ ،ؾر ٞ
ظرٚطسني يطرح ايتهًـ،
جال ْ٘ اظ
َٓٗس ٕ ته ٕٛاملدسطبة ١بُٗٓٝةس بسيتةس٤
ٚايهسف)ٚ ،يكد صسم بٝ ٛسٕ نُس
صةةةسم شةةةٝد ٟاق ا ةةة٘ خطسبةةة٘
اعخةةري ،عٕ ٖةةذ ٙاملدسطبةةَ ١ةةٔ نةةب
اعلي ١عً ٢تعند ايصداقٚ ١ايصؿس ٤ب
اثٓ  ،ؾًتهٔ رلسطبستٓس ب د ا ٕ عً٢
ٖذا ايُٓط نُس ظري."..
ٚصلُةةةٌ بٓةةةس ب ةةةد ٖةةةذ ٙاملكدَةةةٕ ١
ْعةةةري جا َةةةس نةةةسٕ يهةةةٌ َُٓٗةةةس َةةةٔ
َال ظةةةسي ٚت ًٝكةةةسي تر ةةةع جا تٗةةةذٜ
ايًػةةةٚ ،١شةةةالََ ١ؿرلاتٗةةةسٚ ،هل اي ةةةسَٞ
ايذٜ ٟدٚه عً ٢اعيصٓ ١جا ايؿصةٚ ، ٝ
جصلسل يؿل ي٘ صح. ٝ
نةةةسٕ َ ٍٚةةةس تةةةرال بُٗٓٝةةةس يؿظةةة١
بر ةةةة )ٛاملصةةةةر ،١ٜنٖبةةةةس تؿصةةةةريٖس
ٚت ًًٗٝس َذٖبسنيَ ،س ص ْ٘ اْتٗ ٢جا
ةرللا تعًٜٚةةٗس
َةةس ٜطُةة ٔ٦يةة٘ ايكً ة  ،تة ني
ت ٢قسال ٚعصْٛ ٕ ٢ؾل بسعخذ ٚايرل
جا احلكٝكةة )١ؾٗةةة ٞعًةةةٖ ٢ةةةذا َةةةس تةةةساٍ
ذلتس  ١جا َٔ ٜهعـ عٔ كٝكتٗس.
َٚةةةٔ املال ظةةةسي ايةةةو تةةةدٍ عًةةة٢
ايدقةةةةةةٚ ١ايٓصةةةةةةؿٚ ،١عًةةةةةة ٢اي ةةةةةةرم ٕ
03
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ٜتةةةةةةدبرٖٚس عٓةةةةةةد اير ةةةةةةٛع جا نتةةةةة
املصتعرق  ،ق ٍٛاعم ْصتسط
" ٕ ايٝةةةسز  ٞاْتكةةةد لٚزْ )ٟكةةةد نيا
صةةحٝحسنيَٚ ،ةةس اْتكةةد ٙؾٗةة ٛقطةةرَ ٠ةةٔ
حبرٚ ،ٙقد عًكو ْس عً ٘ٝت سيٝل تؿض
عًِ اير ٌَٚ ،ع نٌ نيو ؾؿ ٘ٝؾٛا٥ةد
ال تٓهر ،ي ًر ةٌ ٜةسل ٟال تٓهةر عًة٢
يػتٓس ،ؾقٕ ايص٦ٝسي ال تٓصة ٞاحلصةٓسي
ٚال تٓؿٗٝةةةةسٚ ،عًةةةة ٢املطةةةةسيع ايتحةةةةرز،
ٚاععجَُُٗ ٞس نسٕ َتبحةراني ايًػة١
ٜبك ٢عجُٝسني ٚتؿٛت٘ َٛه مجٚ ،١نٝـ
ال تؿٛت٘ ٚقد تؿٛي ثبو اي ًُس ٤هشٛخسني
ايًػةة١؟ ٚجنا شةةٌٗ األ عًةةْٚ ٞعةةري
يػةةة ١اي ةةةرم) ننةةةر طرؾة ةسني َةةةٔ ٖةةةذٙ
امل سٜةة ة تةةةة ٢ال ٜةةةةرنٔ ايكةةةةسه جا
َطسي ةةةة٘ ٖةةةةذا ايهتةةةةسم هنْٛةةةة٘ جا
نتسم َٓسٍ"..
نتسب ١اععالّ
ٜٚكةةةةةةة ٍٛاعم " جْةةةةةةة ٞشتحصةةةةةةةٔ
نتةةسبهِ يالعةةالّ ارؾرزلٝةة ١املهقتةة١
بٗةةةس ٤ا خةةةر ،نعٚهٚبةةةَٚ ١رشةةة١ًٝٝ
ٚايٓةةدهَ ٠ةةيالنيٖٚ ،ةةذا ٜهٜةةدَ ٙةةس ؾ ًتةة٘
اي ةةةرم عٓةةةد ْكًةةةٗس اععةةةالّ ارؾرزلٝةةة١
َبسظر ٠ال عٔ طرٜةل ايصةرٜسٕ ،..ؾةقِْٗ
نتبةةةةةٛا صةةةةةكًْ ٚ ١ٝطسنٝةةةةةٚ ١هَٚةةةةة١
ٚاْهً ا ٜ ٚريٓداٖٚ ،ذا َس ٜٛاؾل َس١ٜ
يػ ١اي رم".
" َ ٚةةةس اععةةةالّ املٓكٛيةةة ١عةةةٔ يػةةة١
ايصرٜسٕ ؾقِْٗ نتبٖٛس نُس ٜهتبْٗٛس
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 ٟبةةةةسعيـ نحٝؿةةةةس ٜٚسؾةةةةس ٚبهؿٝةةةةس
 ٚسصةةبٝسَٚ ،ةةع نيةةو ةةسزٚا نتسبتٗةةس
بس ةةس ،٤ؾٝك ٛيةةٜ ٕٛسؾةة ٚ ١سصةةب ١ٝج ..
يهةةةةِٓٗ مل صلٝةةةةسٚا اي ٛةةةة٘ املدةةةةسيـ
يذيو ،ؾًِ ٜكٛيٛا شٛهٜس) ٚ ٕ ٚيع بٗس
نتسم َصر ٚايعسّٚ ،مل ٜكٛيٛا صكًٝس
ْ ٚطسنٝس جا غريٖس ،ؾةال عًةِ َ ٓة٢
ٖذا ايتُصو ،صو اي صر ٜبع ٚسع
ايصةةرٜسٕٚ ،رلةةسيؿتِٗ ع ٚةةسع ايصةةًـ
ايصسحل".
" عًةةة ٢جْةةة ٞال هٗ ٚ ٣ةةةسني رُٖةةةسٍ
تٓكٝط ايٝس ٤جنا ٚق و ا خرٕ ِ ْ ،
اعَر ةس٥س ٚقةد نٖة اعُ٥ة ١جا ةٛاز
اشت ُسٍ ايٚ ، ٗ ٛال هٖ ٣ذا اير ،ٟ
ؾقٕ نيو َةٔ ةٝسع ايٛقةو َةس ال س ة١
جا ارظسه ٠جي."..٘ٝ
 ٚرم َةيالني عًة ٢نيةو َةس ٜكةع َةٔ
يةةبض جنا ُٖةةٌ ايتٓكةةٝطْٗ ٚ ،ةة ٢قٛيةة٘
"ؾس ٕ ٚل َ رؾ ١شب جُٖسيهِ ايٝس،٤
ٚقةةةةةد ظٗةةةةةري يهةةةةةِ شةةةةةب  ٚةةةةةٛم
ارعجةةةسّ ٕ ٚ ،ةةةسز اعُ٥ةةة ١خالؾةةة٘
شسبل اي ٗد".
ٜٛٚاؾل تُٛٝه عً ٢ه  ٜ٘قس٥الني
" َةةس ْكةةط ايٝةةس ٤اعخةةري ٠ؾةةر ٜهِ
ؾٗٝةةس ٖةة ٛايصةةٛام ايةةذ ٟال ذلٝةةد عٓةة٘
ٚنسٕ اعشتسن ايعٝذ طةسٖر اجلسا٥ةرٟ
ٜراٜ ٙضسني  َٔ ًّٜٛٚمل ٜؿ ً٘ ،ؾجسانِ
األ خرياني عً ٢تٓب ٞٗٝجيٚ ،٘ٝشعتب ٘ ب د
نيو ٚجٕ نسٕ رلسيؿسني ملس ٖ ٛعًٝة٘ ٖةٌ
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لٜسهْةةس ،ؾكةةد له ةةٛا عًةة ٢عةةدّ ْكطٗةةس
ت ٢صسه املتبةع ا ٕ ٚ ،ظةٔ صةً٘ َةٔ
ايتصةةةسٌٖ"ٖ ٚ .ةةةذ ٙايرشةةةسي ١حبةةةث
اشِ زنٜ )ٞهت بسيذاٍ ّ بسيساٟ؟.
ٜٚةةةر ٣تُٝةةةٛه ٕ اي ٛةةة٘ ٕ ٜهتةة
بسيةةةذاٍ "مب ٓةةة ٢ايؿطٓةةة ،"١جال ٕ زنةةةٞ
بسظس ٜهتب٘ بسيساٚ ،ٟنعِْٗ نٖبةٛا بة٘
جا َ ٓ ٢ايُٓس.٤
ٜٚكةة ٍٛاعم جٕ ايتدةةٛي َصةةت ًُ١
اي ةةةرام مب ٓةةة ٢املكسعةةةدْ ،كةةةٚ ٍٛ
ايًصةةةةسٕ) ايتدةةةةو ٚعةةةةس ٤تصةةةةسٕ ؾٝةةةة٘
اييٝسم ٚقد تهًُو بة٘ اي ةرم"ٜٓٚ .هةر
عًةة ٢تُٝةةٛه تعْٝةةث احلُةةسّ ٖٚةةَ ٛةةذنر
ٚاي سَ ١تهْي٘ قًٓس تعْٝي٘ عً ٢هٚاَ ١ٜةٔ
ايع ر غسَ ايداليٚ ،١نٌ َةس َةر
تعْٝيةةةةة٘ عًةةةةةَ ٢ةةةةةس قةةةةةسٍ ابةةةةةٔ بةةةةةر ٟجٕ
اجلٖٛر ٟزعِ ٕ ق ٍٛايعسعر
ؾةةةقنا لخًةةةو ه ةةةو ؾٗٝةةةس ه ةةة١
يػةةةةط امل ةةةةسلٍ بٝةةةةٛي ٖةةةةدال
ٖ ٚةةةةةةذ ٙايرشةةةةةةسي ١تصةةةةةةٜٛبسي ال
ٜصتكَ ِٝرٖس جال جنا ننر اعصٌٖٛٚ ،
ظةةةةةٜ ٤ٞطةةةةةٜٚ ،ٍٛتطًةةةةة اير ةةةةةٛع جا
اعصةةٚ ،ٍٛيةةٝض َةةٔ ٚها٥ة٘ نةةبري ؾس٥ةةد٠
َس سلٔ ؾ.٘ٝ
 ٚايرشةةةةةسي ١ايةةةةةةة ٜ 82كةةةةة ٍٛاعم
" يٝصةةُ يةة ٞايصةةدٜل حتكٝةةل ب ة
ايصةةةةٝؼ ايهالَٝةةةة ١جْةةةةو نةةةةيرياني َةةةةس
تهتة ة يةةةَ ٞيةةةٌ ٖةةةذ ٙاي بةةةسهاي جْةةةٞ
نتبةةو ي شةةتسن) بةة ٞعًةة ..ٞؾٗةةٌ ٚهل

عٓةةةةةد ايؿصةةةةةحس ٤نتةةة ة يةةةةة٘؟ ٟ ٚ
نتةةسم؟ ٚتكةة ٍٛهشةةًٗس)ٚ ،قةةد صةةرح
ايصًـ ْة٘ ٜكةسٍ هشةٌ ه ةالني عْة٘ نٚ
عكةةٌ ٜٚةةذٖ بٓؿصةة٘)ٚ ،قةةسيٛا هشةةٌ
بهتسم ،ؾٌٗ  ٚةدي َهيةـ ؾصةٝ
َس طلسيـ ٖذا االشت ُسٍ؟
ٚتك ٍٛانٖ يكب ١ايػٛه )ٟمب ٓ٢
جا) قبةةة ١ؾٗةةةٌ  ٚةةةدي يةةة٘ ظةةةبٗٝسني
نةالّ بًػةةسٚ ،ِٗ٥قًةةو عصةةْٛ ٕ ٢ؾةةل
ؾٗٝةةس)ٚ ،ايةةذ ٟعًُةة٘ ْةة٘ ٜكةةسٍ ٜٛؾةةل
ةةةس) ،ؾةةةعه ٛى ارؾةةةسلَ ،٠ةةةس ةةةٛاز
اشت ُسٍ َس اشت ًُت٘ ؾٗ ٛغةري َٓهةر
جال ٕ املطًٛم ٖ ٛاشت ُسٍ ايبًػس )٤مليٌ
ٖذ ٙاي ان ٚ ٝايصٝؼ  ٚايتعسب.٘ٝ
ٚنتبةةةةو ب ةةة املٛا ةةةةٝع ايةةةةو
حتتةةةةةس يةةةةةذيو) ،ؾٗةةةةةٌ ٚهلي حتتةةةةةس
َصةةةحٛب ١بةةةسيالّ ّ بةةةةة جا)ٚ ،ال ةةةرّ
ْةةو جنا اشةةت ًُو ت ةةبرياني ةةدٜيسني ؾةةذيو
اعتُةةةةةسلاني عًةةةةة ٢ةةةةةد بًػةةةةةس ٤املةةةةةهيؿ
اعقدَ  ،..ؾعه ٛى ارؾسل.٠
قسبٌ ايبسظس تُٝةٛه ٖةذ ٙاملال ظةسي
ال غس ةةةةبسني ٚال اس هةةةةسني ،بةةةةٌ قةةةةس٥الني
" ظةةهرى ٜةةس شةةٝد ٟنةةيرياني عًةةَ ٢ةةس
ْبٗت جي َٔ ٘ٝايصكطسيٚ ،يه ه٣
يب ضٗس ٗ ٚسنيٚ ،يٛال َس ْس ؾ َٔ ٘ٝاحلٌ
ٚاي سٍ ،يةذنري يةو َةس ٜظٗةر ية،ٞ
الشتطال ع ه ٜو ؾٚ ،٘ٝيهٔ ية ٛعرؾةو
نٌ تكصري ٜبدٚ
َس ْس ؾ ٘ٝي ذهت
ٖذ ٙاعٚقسي.
َ
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ٜٚكةةة ٍٛاعم ج ةةةد ٣هشةةةس ً٘٥جا
ايبسظةةةةةس "  ٚةةةةةدي نةةةةةٌ ار ةةةةةسل٠
املسًَ ،١ؾقْ ٞه ة عةٔ نالَة ٞاعٍٚ
 ٚقةر بػًطةة ٚ ٞظةةهر يةو ٖةةذ ٙارؾةةسل٠
اجلً"..١ًٝ
ٜٚتةةةسبع ٚجْةةة ٞيكةةةٖ ٞةةةذ ٙاعشةةة١ً٦
عقّٝد ٛابٗس َ جُ ٞال يػس ١ٜخر،٣
ٚال شُٝس عْ ٞحبث عةٔ حتكٝكٗةس َٓةذ
َةةدَ ٠دٜةةد ٚ ،٠ه ةة ٕ ٛال حتًُةةٗس عًةة٢
غري ٖذا انيٌُ).
ثةةةِ ٜكةةةْ" ٍٛعةةةري دلًةةة ١اجملُةةةع
اي ًُ ،ٞنالَسني يًدنتٛه صرٚفْ ٚ ،س
ال ٚاؾكةةة٘ ت رٜة ة اععجُةةة ،ٞؾؿةةةٞ
َهٓ ١اي ربٝة ٚ ١ةع يؿةسظ َةٔ يصةسْٗس
تػةري مجٝةةع َةس ٜصةةُ ٢بة٘ َةةٔ املصةةُٝسي
عٓد ارؾرْج ،جال ٕ نيو ٜتطً ٚقتسني".
ٜٚكةةةة َٛ ٍٛةةةةع آخةةةةر " َةةةةس ٕ
ايًػةةةة ١اي ربٝةةةةَ ١ؿتكةةةةر ٠جا نًُةةةةسي
عدٜد ٠يًت بري عٔ رلتًةـ املصةطًحسي
ٚاملصُٝسي اي ًُٚ ١ٝايؿٓ ١ٝاملكتبصةَ ١ةٔ
ايًػسي اعٚهٚبٝة )١ؾسالْصةهًٛبٝدَ ١ٜةٔ
مجًةٖ ١ةذ ٙايهًةةِٚ ،..قتًةٗس َٗةةدٖس
خةري َةٔ قتًةةٗس َةٔ ب ةةد ٕ تةتُهٔ َةةٔ
نتسبٓس ٚنتبٓسٖٚ ،ذا َةس ؾ ًة٘ اعلبةس٤
عصر اي بسش ، ٝؾقٕ اعشطر َْٝٛسني
ٚاعهمثسطٝكٚ ٞاجلَٛطرٜس ٚاملٝدةسْٝكٞ
ٚايبٝةةٛطٝكٚ ٞسلٖٛةةس ،نًةةٗس َستةةو
عصر اي بسشٚ ، ٝنسْو قد ْععي
 ٍٚعٗد اي رم بسيت ر ٜؾكتًتٗس يؿسظ
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عًِ ايؿًو ٚا حلصسم ٚا ٓدشةٚ ١احلٝةٌ
ٚايع رٖٚ ،ذا َس ؾ ً٘ ٜضسني امل سصرٕٚ
ايذ ٜٔقتًةٛا اجلرْةسٍ ٚايػسطةٚ ١ايبةسيٕٛ
ٚا هٚبالٕ ٚاعٚتَٛٛبٚ ،ٌٝايٝة ٜ ّٛةرف
ايٓةةةسط نًةةةِٗ اجلرٜةةةد ٚ ٠ايصةةةحٝؿ١
ٚاملٓطةةسل ٚايط ٝةةسهٚ ٠ايصةةٝسه ٠جا غريٖةةس
َٔ املد عسي اي صر."١ٜ
" َةةس قٛيةة٘ ٕ لا٥ةةر ٠امل ةةسهف) قةةد
ًو ذلةٌ االْصةهًٛبٝد )١ٜؾةال ظةٔ
ْ٘ ٜٛاؾك٘ عً ٘ٝدٚ ،ايذ ٟه تة٘
لٜسه اي ةرم ٚال زاٍ ه ة٘ ٕ ،اير ةٌ
جنا قسٍ لا٥ر ٠امل سهف ؾال ٜؿِٗ َٓٗةس جال
َ ًُ ١ايبصتسْٚ ،ٞقد صسهي عًُسني س ال
تكع عً ٢غريٖس".
ْكةةٚ ٍٛضلصةةٔ بصةةس َيةةٌ ٖةةذا
اير  ٕ ،ٟال ٜكـ عٓد ه ٜ ٟك ٘ ،بةٌ
ٜتجةةةسٚز جا حتكٝةةةل ب ةة َةةةس ٜك ةةة٘،
َ ٖٛٚةس ؾ ًة٘ اعم ،ؾجةس ٤بسعيؿةسظ َٓٗةس
احلصٔ املٛؾلَٗٓٚ ،س َس ضلتس جا ْظر
ه ٜ ٕ ٟكةةةةسٍ ؾس ةةةة ١ترمجةةةةdrama ١
ٚؾةةةةةس ع  ٚ ،Dramatiqueةةةةةحٛن١
َٚ Comediaضةةةةةةةةةةحو ،Comique
َٚعشةةسٚ tragedia ٠نًةةٗس َةةٔ اعيؿةةسظ
ايصس٥ػ ١املكبٛيٚ ،١يصةو له ٟجنا نةسٕ
اعم قد شبل جيٗٝس ّ ٖ ٚ َٔ ٞةسع٘،
ٚعًةة ٢نةةٌ ؾةةسعِٖ ٕ تصةةت ٌُ ؾت ةةٝغ.
َٚيٌ نيو امل ًُ )١يدا٥ر ٠امل سهف.
عًةةةةْ ٢ةةةةس ال سلصةة ة َةةةةٔ ايرا٥ةةةةل
املصتصسؽ احلٓه )١يًدبًَٛسشَ ٚ ،١ٝج
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َٓٗةةةس احلٓٝةةةو) يًدبًَٛسشةةة ٚ ٞيؿةةةل
ايصٝسشٚ ١ايصٝسشَ ٞس ٜػ عُٓٗسٕ ٚ ،
َضةةةة ٢امل سصةةةةر ٕٚعًةةةة ٢ايتؿرٜةةةةل بةة ة
ايدبًَٛسشةةٚ ٞايصٝسشةةٖٚ ،ٞةة ٛتؿرٜةةل ال
ٜكسّ ي٘ نبري ٚزٕ.
َ ٚةةةس ٕ ٜطًةةةل عًةةة ٢ايدبًَٛسشةةة١ٝ
اي ٝسشةةةةةةةةةةةٚ )١عًةةةةةةةةةةة ٢ايدبًَٛسشةةةةةةةةةةةٞ
اي ٝسش ،)ٞؾسالشةت ُسٍ ال ٜٓهرٖةس جناني
ٖ ٞقًٝو ٚجا هبسم ايدبًَٛسشٚ ١ٝايًػة١
 ٜةةٛل اعَةةرٚ ،قةة ٍٛاعم ٕ "اي ةةرم قةةد
 ٚو ذا امل ٓ ٢اي ٝسش ،"١قٜ ٍٛؿتكر
جا ْص.
َس َٔ ٝةث االختصةسو ٚايٓصةب١
جيٗٝةةةسٖٚ ،ةةةَ ٞةةةٔ اعيؿةةةسظ ايةةةو ظةةةػًو
ايٓةةةةةةةةسط طةةةةةةةةٜٛالني ،ؾةةةةةةةةقٕ اعم ٜةةةةةةةةر٣
االختصسص )ٞط َٔ ٝارخصةس،)ٞ٥
عًةةْ ٢ةة٘ ٜكةة ٍٛؿةةٓ َٚ )ٞسٖةةس اي ةةسمل
ٜةةةت ًِ ايعةةة ٤ٞبسالشتكصةةةس ٚ ،٤شةةةٛه٠
اععراف "ٜصعيْٛو نعْةو ؿة ٞعٓٗةس"
 ٟعةةةسمل بٗةةةس َتدصةةةص ةةةسٚ ،اجلُةةةع
ؿٛا.٤
ْك ٍٛجٕ امل ٓ ٢يٝض بب ٝد ،جن َةٔ
َ ٓةةةة ٢احلؿةةةةة ٞاي ةةةةسهف ايعةةةةة ٤ٞةةةةةل
َ رؾتةة٘ٚ ،يهةةٔ االشةةت ُسٍ ٖٓةةس غر ٜة
ٚال شُٝس مج ٘.
ثةةِ ْةة٘ ال ٜهةةَ ٕٛةةٔ املصةةتح ٕ
ْصةةةت ٌُ ايًؿظةةةٚ ١جٕ نسْةةةو صةةةًٗس
غةةري عربٝةة ،١جال عْٗةةس شةةبل ٕ اشةةت ًُو
عصةةةةةةةر َضةةةةةةة ،٤ٞؾةةةةةةةقٕ ْصةةةةةةةت ٌُ

ايرٚظةةٔ) حبجةةْٗ ١ةةس ٚهلي "ْعةةٛاه
انيس ةةةةةةرٖٚ "٠ةةةةةة ٞمب ٓةةةةةة)Balcon ٢
ؾسيبسيه ٕٛعً ٢عجُٝتٗس احلدٜيةٖ ١ةٞ
خةةةةةري َةةةةةٔ ايرٚظةةةةةٔ عًةةةةة ٢عجُٝتٗةةةةةس
ايكدميةةة ،١ثةةةِ جٕ ايعةةةرؾ ٚ )١املٓظةةةر)٠
 ٚاجلٓسح) ٚغريٖس ٜػة عةٔ ايرٚظةٔ)،
ٚايرٚظةةٔ ايهةةٜ ٚ ،)٠ٛةةٔ ايهةةَ ٠ٛةةٔ
ايبسيه.ٕٛ
ٚيةةةةة م ْصةةةةةتسط ه  ٟخةةةةةسو
اعيؿةةةةسظ ٚامل جُةةةةسي بةةةةدا ٙاْتكةةةةسلٙ
"تةةذنر ٠ايهست ة " ايةةو  ٚة ٗس ش ة د
لاغر بٝسٕ خطس ٤ايهتسم).
طلسط اعم صدٜك٘ ايبسظس قةس ٥ني
ال
ٚصةةًت تةةذنر ٠ايهتةةسم) ٚايصةةٛام
تةةذنر ٠ايهستةة ) نُةةس صةةححو
ا ةةسَغٚ ،شةةسَ ْٞ٤ةةس قر تةة٘ صةةدهٖس
قٛيةةو يًُهيةةـ ؾةةقنا قًةةو ْةةو ةةدي
 ٚؾدي  ٚصبو نٌ ارصسب ١ؾُٝس.)..
ٜكةةةة ٍٛاعم " ْةةةةس ها ٙقةةةةد خطةةةةع
نير اس صسم ٚ ،ط٦ت٘ يًٓسط عً٢
غري ٖدٖٚ ،٣ة ٛعًُة٘ ٖةذا قةد ةر٣
ثر جبراٖ ِٝايٝسز ٚ ٞغةري ٙاةٔ ظةٔ ٕ
َؿرلاي ايًػ ١نًةٗس َدْٚة ١امل ةس ِ،
 ٕ ٚقٛاعةةد نةةالّ اي ةةرم ذلصةةٛه٠
نت ايٓحةسٖٚ ،٠ةذا ةالٍ َةب  ،ؾةقٕ
ايًػةةةة ١اي ربٝةةةةٚ ١شةةةةع َةةةةٔ ٕ حتصةةةةر،
ٚقٛاعةةةدٖس ةةةٌ َةةةٔ ٕ تكٝةةةد بكٝةةةد ٚ
بكٛٝل".
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ؾُُةةس ْهةةر ٙاملهيةةـ ٜرٜةةد ش ة د
لاغةةةر َهيةةةـ تةةةذنر ٠ايهستةة ) ٖةةةذٙ
نُةةةةةس ْهةةةةةر ٙايٝةةةةةسز ٚ ،ٞصةةةةةس
املكتةةةةبض ٚعٝصةةةة ٢جشةةةةهٓده امل ًةةةةٛف
ةةةةره) ٖٚةةةةة ٛؾصةةةةة ٝال غبةةةةةسه عًٝةةةةة٘،
ٚنةةةةةةذيو طةةةةةةٛه ٚتطةةةةةةٛه)  ٚتكةةةةةةٓ )
 ٚزٖةةٛه) َٚيًةةٗس نةةيريَ ،ةةع ْةة٘ ٚهل
نةةةالّ ايؿصةةةحس ٤اعقةةةدَ ٚاملٛيةةةد،ٜٔ
ٚقد ٚهلي ايدٚا ٜٔٚغةري َظسْٗةس،
جال ٕ ٖهال ٤املدط ٦مل ٜك ٛا عًٗٝس
َٛاطٓٗس َٔ امل س ِ ؾتكٛيةٛا َةس ظةس ٚا،
ؾؿٖ ٞذا اير  ٟظ َٔ ٤ٞايػً ٛقد ٜدخً٘
ايعةةةذٚن نكٛيةةة٘ "ٚجْهةةةسه تعْٝةةةث
املذنرٚ ،تذنري املهْةث َةٔ اعهةس،٤
ٚاهل عٓد قدَس ٤اي رم ،جنا نسٕ يهةٌ
َٔ ٖذ ٙاعهسَ ٤رالف طلةسيـ ٓصة٘،
ٓض ايًؿل املٓصٛو عً.٘ٝ
ْك ٍٛجنا اتبع ٖةذا ايةر  ،ٟؾصةدي
ايًػ ١نيري َٔ ت برياتٗةس عًة ٢ةرو
اعم عً ٢صحتٗس ٚشالَتٗس.
ٛ ٜٚل اعم ؾٝكةَ " ٍٛةس ية ٛقةسٍ ٟ
لاغر اعؾص ٕ ٜكةسٍ نةذا ،ؾةال غبةسه
عًٝةةةةَ٘ ٚ ،ةةةةس ايكةةةة ٍٛجٕ نةةةةذا خطةةةةع
ؾسخلطةةع عًٝةة٘ ال يةة٘ٚ ،اخلالصةة ١جْةة ٞال
ه ٣اير ةةةةةٌ صةةةةةسم َةةةةةس ْصةةةةةب٘ جا
ايهتسم ٚجمنةس ايكصةٛه َٓة٘ يكًةٚ ١قٛؾة٘
عًةة ٢نةةالّ اي ةةرمٚ ،يظٓةة٘ ٕ امل ةةس ِ
تػةة عةةٔ شةةٛاٖسٚ ،يتصةةٛه ٕ ٙايٓحةةةس٠
قًبٛا نالّ اي رم نً٘ َةس لم َٓة٘ َٚةس
03

ةةةسٍٚ ،مل ٜبةةةل ٖٓةةةسى يبس ةةةث َهةةةسٕ
يال تٗةةةةسل ،ؾٗةةةةذ ٙنًةةةةٗس ٖٚةةةةسّ بةةةة
ؾصسلٖس".
" ٚنٓو قةد يؿةو نتسبةسني هل ؾٝة٘
عًةةَ ٢ةةس ننةةر ٙايٝةةسز َ ٞةةٔ اعٖٚةةسّ،
ٚنٓةةو عر ةةت٘ عًةة ٢صةةس املعةةرم
ؾٗسب٘ املٛقـ  ٚبٜ ٕ ٢طب ٘"...،
 ٚايرشسي ١ايةة ٜ 26كٍٛ
"نٓو قد هشًو جا دلً ١اجملُع
مبس٥ةةة ١يؿظةةة ١عربٝةةة ١يت ٛةةةع بةةةدالني َةةةٔ
اعيؿسظ اي ؿرزلٚ ،١ٝايذ ٟطبع َٓٗةس جا
ا ٕ  ، 54ؾةةقنا ةةو عةةٛل جا ايبحةةث
آخذاني بٓصٝحتو اي سٜسٚ ،٠عٓدَ ٕ ٟس
َٔ يؿظ ١جؾرزل ١ٝجال ٚميهٔ ٕ  ٜٛع
ةةس يػتٓةةس ايٛاشة َ ١ةةس ٜصةةد َصةةدٖس)
خالؾةةةةسني يهةةةةةيري َةةةةةٔ املتٗٛشةةةة َةةةةةٔ
ايعةةةةةة ة ٛبٚ ،١ٝقةةةةةةةة ٍٛاملكتطةةةةةةةةـ جٕ
ايهًُةةسي اي ًُٝةة ١اجلدٜةةد ٠تسٜةةد عًةة٢
َ ة س٥و يةةـ نًُةة ١ايٓبةةسي) ال غبةةسه
عًٗٝةةةس ،يهةةةٔ تًةةةو ايهًُةةةسي تهةةةسل
تهةة ٕٛنًةةٗس َرنبةةَ ١ةةٔ نًُةةت ٚ
ثالث ،ؾُس شٌٗ  ٚةع َكسبةٌ ةس ٜبةٛح
يٓةةةس بػةةةسَ َ ٓةةة ٢ايًؿظةةة ١ارؾرزلٝةةة١
ع ٛسني عةٔ ٕ ْدخًةٗس بػرابتٗةس ٖةذٙ
ايًػ ١ايؿذ ٠ب ترابٗسٚ ،ايػٓ ١ٝبعشسيٝ
ٗ ٚسٚ ،ال شُٝس بسالظتكسم ايذٜ ٟػ
عٔ ايٓحو ٚاالشت سه َٔ ٠يػسي اع سْ .
ٛ ٜٚل اعم ْصتسط جا ايعة ٛب،١ٝ
ؾٝكَ " ٍٛصعيٖٛ ١ط ايع ٛبٚ ١ٝظػؿِٗ

الرسائل املتبادلة بني الكرملى وتيمور

بسعيؿةةةسظ ايدا خًٝةةةَ ١ةةةر قةةةدْٗ ،..ِٜةةةِ
صلًْٗ ٕ ٕٛتٝجٖ ١ذا ا ٛط ٖ ٛايعػـ
بع ٚةةةةسع اععةةةةس ِ َٚةةةةٔ ثةةةةِ بًػةةةةتِٗ،
ٚبسيتةةسي ٞبةةهلابِٗ  ٚخالقٗةةِ ٚتةةسهطلِٗ
ٚايؿضةةس  ٤عًةة ٢اي ٓصةةر اي ربةة ٞايةةذ ٟال
ٜبكةةةة َٝٓ ٢ةة ةسني جال بسيةةةةذٚل عةةةةٔ شةةةةٛاهٙ
 ٚص ٖٞٚ ْ٘ٛايًػ"...١

ؾٝج ٝة اعم ْصةةتسط "االشةةتٓتس
عٓد ٟؾص ٝحَٚ ،١س ننر ٙلبةسَ ٤صةر
َةةةةةةةةةةةٔ َرالؾستةةةةةةةةةةة٘  ٟاالشةةةةةةةةةةةتٓبس
ٚاالشةةةةةةةةةةةتدالو َةةةةةةةةةةةٛطٔ اع،ٍٚ
ؾسالشةةتٓبس غةةري االشةةتدالوٖٚ ،ةةذا
غةةةةري االشةةةةتٓتس ٚ ،نةةةةٌ ٚا ةةةةد قةةةةسِ٥
مب ٓس."ٙ

" جْ ٞال ْهر ٕ اي رب ١ٝلخ ٝني
ال
نةةيريانيٚ ،قةةد تصةةرم جيٓٝةةس ايكةةرٕٚ
ايكدميٚ ،١اي ّٛٝقةد غٓسْةس ايصةًـ عةٔ
َد ايٝد جا االشت سه َٔ ٠اع سْ  ،عٕ
ايٛشس ٌ٥ايو بٝدْس اي ّٛٝمل تهةٔ عٓةد
ايصًـٚ ،عٕ شسي ٝاي ٛع ت ٛحو،
ٚعٕ املةةر ٤جنا نةةسٕ ؾكةةرياني اشةةت طٚ ٢
َ ،ةةةس جنا
تصةةة ٚ ٍٛاشةةةت سه  ٚاقة ة
اشتػٓ ٢ؾقْ٘ ٜعْـ َٔ اشتجدا ،٤ؾٓحٔ
ايٝةةَٓ ّٛد ٚةة ١عةةٔ  ٚةةسعِٗ ايةةو
تصت ٛعةةةةةٗس يصةةةةةٓ ١اي ةةةةةرم ٚآناْٗةةةةةِ
 ٚنٚاقِٗٚ ،تٓبذٖس ؾٛاِٖٗ ٚلٚا."ِٜٗٓٚ

" ْ ةةةِ ٕ ايًػةةة ٜٛمل ٜةةةذنرٙٚ
لٚاٜٚةةِٓٗ ،يهةةِٓٗ صةةر ٛا صةةدٚه
نتةةبِٗ ْٗةةِ ال ٜةةذنر ٕٚاملكةةٝض َةةٔ
نةةةالّ اي ةةةرمٚ ،االشةةةتٓتس َةةةٔ ٖةةةذا
ايٓةةةٛعٚ ،قةةةةد ننةةةر ٙصةةةةس " قةةةةرم
املةةةةٛاهل" ْكةة ةالني عةةةةٔ "ذلةةةةٝط انيةةةةٝط"
ٚنالُٖةةةس يةةةٝض حبجةةةٚ ،١نٓةةةو قةةةد
نٖبةةو ْةةس ٜضةةسني جا ٕ االشةةتٓتس َةةٔ
َبتةةةذٍ ايهةةةالّ ،تةةة ٢ظؿةةةري بةةةٓص
ععظةةةةِ ْسقةةةةد يهةةةةالّ اي ةةةةرم ٖٚةةةةٛ
احلرٜةةر ،ٟجن  ٚدتةة٘ ٜكةة ٍٛاملكسَةةة١
ايصسلش ١ععر ٖٞٚ ٠املػرب ١ٝؾتةداعٓٝس
جا ٕ ْصتٓتج ي٘ اعؾهسه ..قسٍ ايعسهح
ٜ ٖٛٚضسني ثبو َٔ ارثبسي اشتٓتج ٟ
طًةة ارْتةةةس ٜرٜةةةد جا ٕ شلةةةر ٖةةةذٙ
ايهًُةةسي َةةٔ ؾهسهْةةس)ٚ ،نؿةة ٢بٗةةس
ج.١

 ٚايرشةةسي ١ايةةةة ٜٛ 36اؾةةل تُٝةةٛه
بسظةةةةةةةةةةةس ،اعم ْصةةةةةةةةةةةتسط عًةةةةةةةةةةةٕ ٢
االختصسصةةة ٞطٝة ة َةةةٔ اعخصةةةس،)ٞ٥
نُةةس ٜعةةهر ٙعًةةَ ٢ةةس ؾةةسلَ ٙةةٔ ٜةةس٤
ايتعنٝدٜٛٚ ،اؾل ٕ ال شُٝس) س٥س
اشةت ُس س بةةال ايةٛا ،ٚب ةةد ٕ طًةع عًةة٢
ظسٖد عًٝةٜ٘ٚ ،صةعٍ تُٝةٛه صةدٜك٘ عةٔ
اشةةتٓتج ٚاشةةتٓتس ٚ ،جْهةةسه لبةةسَ ٤صةةر
ةةةةةةةةةةس ٕ ٚ ،ايصةةةةةةةةةةٛام اشةةةةةةةةةةتٓبس ٚ
اشتدالو.

ٖةذا عةر دلُةةٌ قةد ٜهة ٕٛؾٝةة٘
ت رٜةةةـ بكُٝةةة ١ايهةةةستب اي ةةةسمل َٚةةةس
نتبةةسٚ ،البةةد يٓةةس َةةٔ ت ًٝةةل َةة ٛس عًةة٢
س ٤قسلّ.
ٖذ ٙايرشسٌ٥
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املصادر
- 1ايصؿح.28 ١
- 8و 21
- 6و .36
- 3االشتهؿسف االشت طس.٤
- 5و132.
- 2و 28
ٚ- 7ي ً٘ نسٕ اعٚا ٕ ٜصت ٌُ شتد شسعد ٖٞٚ ،ٙايرٚا ١ٜاي ًٝس ايبٝو املعٗٛه
عًُ٘ ايرَس ١ٜنٌ =ّٜٛؾًُس اظتد شسعد ٙهَسْٞ
- 2و 22.
- 3و 31.
- 18لٚزَ ٟصتعرم ٖٛيٓد ٟصس ايكسَٛط املعٗٛه بتهًُ ١ايكٛاَٝض اي رب.١ٝ
- 11و 22 - 27
- 18و 23 - 22
َ ٚ- 16س ننر ٙعً ٢ب د عٗد ٟب٘ ٕ ،ه الني ٚي ً٘ امل ٝةد ،ٟزاه بةدٜع ايسَةسٕ ،ؾةدعسٙ
جا اجلًٛط عً ٢و ٖٓسى ،ؾبٓٝس ٖ ٛضلس ٍٚايٛص ٍٛجي ،٘ٝيًك ةٛل عًٝة٘ ،آؾًةو هضلةسني
خجًتةة٘ ،ؾكةةسٍ ٖةةذا صةةرٜر ايتدةةو ،ؾكةةسٍ يةة٘ ايبةةدٜع بةةٌ صةةرٜر ايتحةةو ،ؾسْصةةرف
غضبسٕ خجالني ٚاْكطع عٔ زٜسه ٠ايبدٜع.
- 13يصسٕ اي رم البٔ َٓظٛه  688 8بٛالم شٓ.ٙ1688 ١
ٜ- 15رٜد بةة ؾٗٝس) احلُسّ.
- 12و ٚ ،117املسًَ ١جْسٜ ٤ص ؾ ٘ٝاملس ٤بسهلاني ؾٝحؿظ٘.
- 17و .186 - 188
- 12و 183
 - 13يصسٕ اي رم) "ٚعسط َس ي٘ عٛشسني ٚعٝسشٚ ،١شسش ١شٝسش =١صٔ ايكٝسّ عً،٘ٝ
نذا) يًدالية١
ثِ ٜك ٍٛايهرًَٚ ،ٞاي ٝسش ١نسيصٝسش ،١نعِْٗ بديٛا ايص بسي
 ٍٚايهًُةة ١تؿٝةةد ٖةةذا امل ٓةة ،٢ؾكةةد قةةسيٛا
عًةة ٢ايتؿةةٛم ،عْٗةةِ ال ظةةٛا ٕ اي ة
اي ًةةٚ ،ٛاي كةةٌٚ ،اي رؾةةسٕٚ ،اي ًةةِٚ ،اي بةةسم اهتؿةةسع املةةٚ ) ٛاي تةة ٛايهبٜةةسٚ )٤اي ة
ايتص ٝد اجلبٌ)ٚ ،اي ج جا غريٖس.
ٚ - 88عًٖ ٢ةذا صلٝةس يةو اعم عًة ٢تعةدل ٙايًػةٚ ،١هغبتة٘ ؾٝةس حلؿةسظ عًٗٝةس ٕ تكةٍٛ
ٖذ ٙايصٝـٖٚ ،ذ ٙاحلصسّٖٚ ،ذ ٙايؿٝصٌ.
ٖ- 81ذا س٥س َس ٚهل عً ٘ٝايٓص.
- 88و 137.
 - 86ةةةس ٤ايعةةةرح ٕ ٖةةةذا ايهتةةةسم ٖةةة" ٛايةةةٓػِ ايعةةةج ٞغةةةال ايعةةةٝذ جبةةةراِٖٝ
لٜر ا بس ٤ايهرًَ ٝببػدال).
ايٝسز  ،"ٞرلطٛ
 - 83و .137 - 132
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أدب األفطال ين امُرسِل اامُرتقبِل
د .عيسى الشمّاس*
د د ع دددى أد
أكّدددال الارا دددال اودليدددة وال لو دددة الد د
اوطفال ،أن كتالة أد اوطفال هدي أكردص ودةولة هدا هدي ع يده
أد الكبار .وأن ذلك حيتاج إىل مهدار أدليدة صاودة ،وصدر يصلو دة
عالية ،ليسدتيي مدن كتد ل صداار أن د ب لصدمال وا دحة ويةيةيدة
ع دددى أد اوطفدددال وي اإلايددده ا اليدددة .فد د د اوطفدددال ،أ سددده
وشصوطه اخلاوة ،والكتالة فيه عمل فين إلدااعي ادا م لتايده ،تي ّد
اوصت لهته او س والشصوط ،ليةظة ويتر ..

أوالً -أدب األطفال واملُرسِل
ٍقووٌ /أنووولٌ ُ اوو /ن إنّ ألعمووو/
كو و اّ و و لووو ً/صغو و َون غو و و ،
ً فتَوت غ ا ت ،هُ ألعمو/ /اَعوْ
ً ن َصوووْ ،ملمصوووٌّٕ بوابوووف ّ فنّوووُ ً و و
ٍؤّووون لنوأوووئ أ و ٖووووو ًدبون ووووو و و ّ
متكووووم وه ًهوووي موووو ٍؤ وووفي كولو و
بَنوووووٌ بصوووووٌ :بقٌ وووووى وعنوووووفمو أ توووووو
مٌضٌعوً أً مشكصْ ،اإنين أعو /أٍاووً
قووو ا وويِ ٍنوأ و ى م ووو هووي ملٌضووٌّه
ًمووا ي َعووُ أن ٍعمووف أ:ا ألىلفووو /إ
نتقووووٕ مٌ ضوووَة م ٖموووْ ٍتنوً وووو ً ،و ووّ
أ:ا يف أٍوووُ ٍنيوووٌِ عصوووٓ عمصَوووْ نتقووووٕه
ًأن أ:ا ألىلفو /جي أن ٍكت بيٍ/قوْ
طبتصفوووْ ،ن ووواومو موووة ًإلَفوووْ اعووو
ً ملع/اْ ً ت صَْ ملنٌىلْ بىوه

- 1الكاتب وعلم النفص
هنووووووث كووو و اًن موووووا تّووووووا
ألىلفوووووٍ ،/قوو وفّمٌن نغووووٌ أل:بَووووْ
بكصموت منمّقوْ أً م/ووٌاْ بلأوصٌا
ٍتّفووووئ مووووة مَووووو ت يفٌ ووووْ نف ووووَْ
عوىلفَْ ،أً أن بعاوم أ فقت دب/بتوى
يف توبووووْ أ:ا ك ووووو  ،او تاوووول إ
عومل غ و  ،افُ صتوو سبوو ت لعوف
*
عصٓ أل:ا ً يفو معوًه

ً ووي  ،امووا ألهمَووْ كووون أن
ولووو و أ:ا ألىلفوووووو /ىل َعوووووْ
ٍعووووو/
يفٌ ْ ًمَو لوووًٍ ،فووم نف وَْ يفوو
يِ خيوىل وى ،اَحوَ خبغووٖه هويي
نف َْ ً و ذبمصى ما مشوع ً /غ ووت
* كاتب وباحث وناقد سوري.
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ًمَووووووٌ ً /و وووووووته ً أووووووَّمو أنّ أ:ا
ألىلفووووٌ /أوووَصْ ل وووتقف يف أوووَو
ف أوووت ت ت قَمووْ عو َووْ ألغوو/
فوووووم ووووي لُ ً قووووْ بووووو نف هه اوو و
ٍ تقف ملعَو أل:بُ ً زبمو ُ اح
تقوووفٍ /وووٌ ّ:تو و ألىلفووووً ،/إمنوووو
ٍاووووو إ َوووووو معَووووو ملنفعووووْ نف ووووَْ
ً أل قَووْ )(Lamb & Sanati, 685ه
اوزبونو نف وُ موو ّم يف َووّ يفوو،
أل ّنووى ٍووٌاّ /ووى أل ووٌ ٕ ملنوأو ْ صتك َّوون
مووة عوملووى شبووو ُ بشووكو ٍ ووم ووى
تع ّ /إ هي عومل ً تشواىه
ً ي جي أن ٍ تعف أ:ا ألىلفو/
عا تقٌٍن ً رتهَ محوٍْ صيفو ما
غووفموت عوىلفَووْ ً نفعو َووْ ملووؤ ّ/
يف أووصٌ ى ًً ف نووىَ ،ووض مل لنا و
بعف دبو بى سبَولَْه ًأن ٍ وم يف لنمَوْ
يفوووووو نف وووووَ ًو ً تموعَوووووًًٍ ،وووووتصم
و ولووى رتبٌٍووْ ًٍش و عوو ًلت ووة قعتووى
اجيوبَوووْ ت يوووُ زبٌ نو و ملتكومصوووْ
شقغوووووَْ يفووووووه ًأن ٍتانووو و أل:ا
ملٌ وووى إ يفوووو اىلو وووْ ملمصوووْ ،ألن
يفوووووو أوووووٍ/ة ملصووووووو ً َوووووو بي عووووووى
ووو و /
تغوووووو  ،وووووٍ/يْ عوووووف
بو شوووكو ً ملاووومٌن معو ووًً ،أ ٍي وووٓ
وووو ( /وووو/يف،
أ ووووف زبووووون عصووووٓ
 16 ،6991؛ كَ نووُ)661 ،6991 ،ه
اوزبون نف ُ عصٓ غوٍوْ موا ألهمَوْ
يف َوووووّ يفووووو ،ألنووووى ٍووووٌا /أل ووووٌ ٕ
ملنوأ و ْ صتكََوون مووة عوملووى شبووو ُ
09

بشكو إجيوبًٍُ ،ؤمّا ى منو وً تع ّ/
هي عومله
 - 2الكاتـب والرتبيـة:

ما ملتّفئ عصَى أ:بَّوً ًل/بٌٍّوً ،أ ّن مو
ٍكتوووو و صيفووووووو ٍكووووووٌن صت ووووووصَْ
ً أووتمتوّ نووُ اح و ً ،إمنووو جي و
أن ٍتاووومّا قَمووووً ًمٌ قوووون أووووصٌ َْ
ل/بٌٍْ ل وم يف لوويٍ قغوَّْ يفوو
ًووووقو قف لوووىً ،بصوووٌ ّ هولوووى ي لَوووْ
ً تموعَوووْ يف إىلوووو بنووووٕ شقغوووَّْ
ملتكومصْه ألن ّ ولو أ:ا ألىلفوو /هوٌ
م/اٍ ،وٕ أً مل ٍشولً ،أنّ ملٌضوٌعوت
أل:بَوووْ و و لقو وفّ إ يفوووو لتاو ومّا
أبعووو ً:ل/بٌٍووْ ً ،ووو ٍتنوأ و مووة ىل َعووْ
وووو مٌضوووٌّه ً قوووٌ /ب وووا ت وو  ،هوووٌ
وو بٌإلوٖن أ:ا ألىلفو /ه
اوأل نوووا أل:بَووْ جي و أن ذبمووو
عنوًٍا وتبوْ ،ذبوض يفوو مل وتق و
عصووووووٓ ووووووتفكا ً وووووو/ب ً تحصَووووووو،
ًمتنحوووى ملتعوووْ ً ت وووصَْ و و ٍنشوووفهو
يفو بي َعتى ،م /عَْ مل /و ملقفمْ
وووو ،وووو ٍ ووووم يف ت ووووا يفوووو
/اَعوْ،
اوٍو ك /وْ ً ،أل و
ًٍقنعى ب قواْ أن شبا هوٌ ويِ ٍ قوٓ،
ًأنووى ٍنتغوو /عصووٓ شوو ( /ع ووف ت وٌّ ا،
 6611هو)ه
ٍقوووووٌ /مك وووووَم غووووووٌ ُ وإن
م وووول ْ ضبتوووؤٌ أ:ا ألىلفووووو /لوووو/ل
ل وىلوووو ً َقو ووً بووووشب ووويِ جيو و أن
نتّ عى يف ل/بَوْ زبَوو ل/بَوْ تموعَوْو (
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عفووو)166 ،6911 ،/ه ًموووا هنوووو لوووللُ
ملومّْ رتبٌٍوْ أل:ا ألىلفوو ،/و لقوة
بو ف ْ ألً عصٓ عولئ قووٖم عصوٓ
هووي أل:ا ،إنتو و ًو ًلٌإلَف ووً ،ك ّتوووا
منوم ً أل:بوٕه إت ٍو ٔ/ا/ن وَ اَوف /
 F. Vidalوأن تّووووا أ:ا ألىلفوووو/
كوووووا أن ٍ َّووووو ً/تً عووووووملهه بوووووو
كوا أن ٍ َّو ً/عوومل ت لوىوه اكَون
ٍكٌن ول أ:ا ألىلفوو /ل/بٌٍّووً أً
مصمّوً بو قاوٍو رتبٌٍْ؟؟
 - 3الكاتـب والطفـل:

أو و مووا ملعوورت بووى ،أن م /صووْ
يفٌ ووْ ،م /صووْ قوٖمووْ بووي لوو ً ،كووا
لٌ ف ضمنوو م /وو ا/عَوْ كوو منووو
ووووموت
هوووووت ً غوووووٖه يف إىلووووو
ً شبغوووووٖه عومووووْ صيفٌ ووووْه اوووول:ا
ألىلفووووٍ /شووومو عمووو /موووو ق وووو ملف أوووْ
بتف ََْٖ ،وض ٍ وتيَة ألىلفوو /اووم
قغووووه ملقوووو ًّٕ/ووووم أً كَّووووْ،
ًٍ وووووووتيَعٌن أوووووووتمتوّ بو قغوووووووه
ملغٌّ ّ ً ،تٓ م /صْ مل /هقْ مل كّ/
مو ب ( )66- 61أنْ (Root& Shilton,
)10971,7ه ًهوي ٍتيصّو ذبفٍوف مل /صوْ
عم ٍْ/و ٍكتو وو ونهّ أل:بوُ،
ألنّ مو ٍنوأ مل /صْ مل كٍ ّ/نوأ
مل /صووْ ملتٌأوويًْ ،مووو ٍنوأ و مل /صووْ
مل ك ّ/أً ملتٌأيٍْ ،نوأ مل /صوْ
ملتوول ّ/هه ًمو ّمووْ ولو أ:ا يفووو أن
ٍعووو /شووو ْ /و و خيوىل ووووو بفقّوووْه

ًهي مو أ و إ َى بَنوٌ بصوٌ :بقٌ وى
وعنووفمو أ تووو مٌضووٌعوً ،اووإنين أعوو/
قو ا يِ ٍنوأ ى م و هوي ملٌضوٌّ،
ّووً بو واّ ملنوأو ْه ًأنوو
ًهي ٍتيصّو
أعوووو /ألىلفووووو /متوموو ووً مووووو أعوووو/
ك و  ،ما ً:ن أن لٌ ف و وْ يوٌ/
لفكاو( بصٌ) 6999 ، :ه
إنّ ذبفٍووف م ووتٌٔ توووا يفووو
أموو /ضوو ِ ً/اوومون ذبقَووئ أووتاوبْ
مل/غٌبووْ ً فوعصووْ عنووف ألىلفووو/ه ًهووي
ٍقتاُ تشو مو ّ ألىلفووً /موو
ّووٌن ،أل ّنووى إت ووون مووو خيتووو ووم
غوووا منوأوو مل وووتٌٔ ليووٌّ هم نف وووُ
ً عقصُ ،ا َكٌن م/اٌضوً ما ق صومهه
)(Lamb & Sanati, 689ههًيف ت و ٍقوٌ/
ً نووف هووو ٍ إنّووى صّمووو
كولوو
أ  :أن ٍكت ألىلفو ،/ون عصَوى أن
ٍعَش معوم ،اَاوي ّ/صعموو يف مف أوْ
أىلفو ،/اَعَش معوم بف ْ ما غف
؛ ٍصع معوم ًٍاوح معوومًٍ ،تكَّون
مووة مشوووع/هم (ىلعَمووْ ًمنّوووّ،1111 ،
)111ه ًيف ت وووو و :عووووووٌّ كتّوووووووا أ:ا
ألىلفوووو /تقوووفٍم ألعموووو /ملنوأو و ْ موووا
ً وووْ ن وو /ألىلفووو ً ،/ووَ مووا ً وووْ
ن  /كول ه
ثانياً  -أدب األطفال واملُشتقبِل

وووووو أن أ:ا ألىلفووووووٌٍ /ضوووووة يف
مع مى – إن مل ٍكا صّى  -ما ق وو
ك وووو ًٍ ،نيوووٌِ عصوووٓ مومّوووْ ووووع ْ
04
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ذبتوووإ إ ةٍووْ ً ضووحْ ل ووتنف إ اوووم
ً ّ ًعمَئ بعومل يفٌ وْ ً غوٖغووو،
ال:ا ألىلفو /سبقَقٍُ ،قتغ /عصٓ
َيْ
معوزبْ بعض زبٌ ن سبَولَْ
ذبَ بو يفوو ،بوو جيو
ً غ اّ
أن ٌٍأّوة ٖ :و ّ/هتمومولوى ًمٌضوٌعوت،
ًٍق ّف إ َى لغوٌّ ً ً ضوحوً ً ةٍوْ وومصْ
عوووا كوووٌن ً سبَووووّ ،ل وووين لفكووواي
ًلعمّوووووئ إ :ووووووى ،بلأووووووصٌا ٍتّغوووووون
بو ووووٌ ْ ً توووور بوووو ي ً ًّ /ملتعوووْه ًيف
ت و ٍكمووا أ و ّ/أ:ا ألىلفوووً /قف لووى
عصٓ اٍغو ً /تل اه
ًموووووا ي َعوووووُ أن خيتصووووون أل:ا
ملٌ ووى إ ألىلفووو /عووا ت و ملٌ ووى إ
ملوتصق كو
ك و بو ن  /ت
أل:بو و ؛ ًأ:ا يفوووو ٍن وووُ أن موووو
أو ْ أومَْ مقو بوْ مل وتٌٔ متصقَوى موا
اٗووْ ألىلفوووً ،/ت و مووا و  /م /عوووّ
شبغوٖه لَْ
ملعيَووووت ووووبقْ،
ً أوووتنوً:
لتيصّ كتوبْ ألىلفوو /م /عووّ ألموٌ
تو َْ
- 1اللغـّة املناسبة:

لعفّ ص وْ أ وف أل وون ألأوأوَْ
يف عمو أل:بوُ عوموْ ً ،ملٌ ّوى منوى
ألىلفوو /وووْه إت أنّ كو ّو م /صوْ مووا
م /و يفٌ ْ ،قومٌأووو ص وٌِ ويِ
ٍشووتمو عصووٓ ملفوو :/ت ً تعوووبا صف َووْ
ٍ تقفموو ألىلفو /يف هيي مل /صوْ
00

بوفّ أن ٍعتمووف توول َن
أً لصو هه ووي
أل:بوووُ ملٌ وووى إ ألىلفوووو /قوووٌ ٖم موووا
ملف :/ت مل تمفّّ ما توم بعف لنقَتووو
ًلوووويٍ وو ،حبَوووض ٍ وووتيَعٌن تعوموووو
معوو ًاوم معونَووو ًموف ٌ لوو ،موا ً:ن
أن ٌٍ ووووووٌ ووووووعٌبوت ووو و اّ لعَوووووئ
لفوعصوووم مووة وونهّ أل:بووُ ً ،أووتن و
مامٌنولى فك ً ٍْ/رتبٌٍْ هه
اقوووووووف ّ ولوووووو أ:ا ألىلفوووووووو/
لكما يف متكّنى ما إٍغوو /موو ٍٍ/وف،
بص ووووْ يفووووو ملتصقووووُ ًاومووووى ،بص ووووْ
كولوو و ًاومووووىه ًأن ٍ وووو ِ/قومٌأووووى
ص ٌِ ً ،في بوملف :/ت ص ٌٍْ صَمْ
لؤ ِ:تٌ اقى نف ُ ً تموعُ،
ًمتنحوووى قوووْ بنف وووى ً وووا ٌ وووىه ًأن
لكووٌن ص ووْ أوووصْ ،مرت بيووْ ألاكووو
ملوووو ت
ل تعووف عووا تعقَووف ً أووتع/
ص ٌٍْ عَفّ عا عومل يفو (ظبَ ،
)79 ،1111ه ًهوووي ٍتيصوو قوووف ّ عو َوووْ
عصٓ مت ث نوووَْ ص وْ أل:بَوْ عوموْ،
ً ص ووْ أل:بَووْ ملنوأوو ْ صيفووو ووووْ،
حبَوووض لتوووف إ هووويي أل فووووإل يف ا وووٕ /
ً ل وووّ صّمووو لق و ّف يفووو يف عموو/
ًمنووو وووَفي ص ووٌِ ً ،أ وَّمو بو ن و ْ
أوووتقف ألهووووٕ ً ألاعوووو /و و وووو
ع قْ بنشوىلى ًمشوهف لى ٌَمَْهه
ًقف قوموت بصوف ن عفٍوفّ بف أووت
وووٌ /ملفووو :/ت ً ألمنوووو ص ٌٍوووْ و و
ٍ وووتقفموو ألىلفوووو /ب َوووْ ٌووووٌ /إ
قومٌا وف :ملفو :/ت ص ٌٍوْ شبوووْ
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بكووووو م /صووووْ مووووا م /ووووو يفٌ ووووْ،
ًٍكٌن م /وف ً كتّووا أ:ا ألىلفوو،/
ٍل يًنوووى موووو ٍنوأو و ملٌضوووٌعوت و و
ٍكت ٌن اَووه
- 2األسلوب الشفاف:

إن تَووو ألأووصٌا ملنوأ و ٍ ،عووين
قوووف ّ كولوو عصوووٓ لقوووفٍم فكووو ّ/أً
قَمووووووْ ،أً تووووووٓ سبقوووووووٖئ عصمَووووووْ
ً ملع/اَووْ و ٍاوومنوو يف عمصووى أل:بووُ
ملقفّ إ ألىلفو ،/بلأصٌا فو بعَف
عووا تعقَووف ً موووٌ  ،جبوويا يفوووو
ًٍ وو عصَوى ٌووٌ /إ ماومٌن ونه
أل:بووُه ا ّمووْ ع قووْ ً َقووْ ب و ألأووصٌا
ً نَووووْ ألأوأووووَْ صوووونه قغغووووُ أً
شووع ،ِ/حبَووض لكووٌن زبمووو قغوواّ
ب وووَيْ رت َووو ً ،يف إىلوووو قٌ ووو
ص ٌٍووووْ وو و ٍتعصّموووووو يفووووو ،حبَووووض
ٍ تيَة قٕ /لوو ً أتَعوا معونَووهه
ًهي ٍقتاُ أن ٍت وم أ:ا يفوو
بوزبوتبَوْ ً تشوٌٍئ؛ َق وو عصَوى يفوو
ًٍتفوعووو معووى مووا ً:ن عنوووٕ أً لكصَوونه
ًأن ٍكوووٌن أل:ا متٌ اقوووً موووة مل /وووو
عمٍ/وووْ ملقوووف وووو هوووي أل:ا ،توووٓ
ل ووووصو إ  ً:صوووووم ب أووووْ ًمً/نووووْ
ً:نوووووى ً ،جيوووووفًن وووووو و ً (ظبَووو و ،
)66 ،1111ه ه
ً ووي ٍقووٌ /أنووولٌ /اوو /ن يف
فٍ وووووى إ كتّووووووا قووووووٖ ً عنوووووفمو
لكت ووووووووٌن ألىلفووووووووو /لتغووووووونّعٌ يف

كتوبوووْ ،بوووو اكووو ً/بشوووكو َوووف
ووووف ًهه ت ووووٌ بشووووكو َووووف ووووف ًهه
ً ووووَكا ووووو ووووُٕ نوباوو و ًو بوسبَوووووّه
وووَكا ع َمو ووً ًمت وووة اوووو ًقٌٍو ووًهه
ًهووووي هووووٌ وووو ّ/وووويِ ٍكمووووا ً ٕ
اعاووووا ووويِ ٍ فٍوووى ألىلفوووو /قووٕ ّ/
َووووو /مووووو لكت ووووٌن (اوووو /ن ،6999 ،
)166ه اكولووو و أ:ا ألىلفوووووو /زبَوووووف
و ّ يفٌ ووٍْ ،شوووىل/هو مشوووع/هو،
ًبووووووي ا ووووووا ملتنوووووومُ ٍ وووووتيَة
كول و أن ٍق و ّف عمصووى بلأووصٌا مووت
أم و ًٌٍ ،وووصى إ متصقَووى ،بعَووف ً عووا
ٌعظ مل و  ً /ملموّه
- 3اخليال املنشجم:

شبَوووووو ً /تقَّوووووو موووووا غوووووفوت
ألأوأَْ صيفٌ ْ نشويْ ً ،أوَمو يف
مل /ووو ألً َووض ٍ و يفووو ت لووى
ً َو لى عصٓ ا ما ألموٌ ً أل وَوٕ
ٌ قعَوووووْ ًغوووووا ٌ قعَوووووْه ًٍوووووللُ أ:ا
ألىلفوَ /ا هي شبَو /إ شبَوو/
ملن م مل فّ ،أِ(عقصنْ شبَوًٍ ،)/صو
و ووووْ يفووووو إ مل ووووومً ّ/ضبو وووووّ
ك ووووو  ً ،وووووت ووووي ت يف إىلو هوووووو
تمووووعُ موووا و و  /لقوووفٍم ملٌ قووون
ً ملفوٌمووووووووت ً سبقووووووووٖئ ٌضوووووووٌعَْ
ً ووووفواَْ ي بوووووْه او /موٍووووْ شووووفّواْ
ميصٌبْ يف نه أل:بُ ملق ّف ألىلفو/؛
/موٍووْ و ل وومٌ خبَووو /يفووو ًلو ا
فٍوووى وووتفكا مل وووفًّ ،لص ّوووُ ااوووٌ ى
تشو ه
ص حض ً
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ا مّووووْ ع قووووْ ً َقووووْ بوو و سبصووووم
ً ٌ قووووة يف عووووومل يفٌ ووووْ ً ،جيووووٌر
ن ووو /بتاو و :ّ/إ زبونو و شبَوووو ُ يف
أ:ا ألىلفوووووو ،/عوووووو /عوووووا زبونووو و
ووٌ قعُ ؛ ًهووي ٍقتاووُ أن ٍقوورتا أ:ا
ألىلفو /موا ٌ قوة ًٍ تعوف عوا اغو/
يف شبَوووو ،/إ بو قوووف ووويِ تو ووووى
يفوووو؛ يف بعووووض م /صوووى ا/عوووووت
منوأ و ْ ًب و إأوو /ه ام /صووْ يفٌ ووْ
مل كووو ّ/أً م /صوووْ شبَوووو /اٍووووومُ،
متتف ما و ْ ً تٓ شبوم وْ لق ٍ/ووً،
َووض ٍكووٌن اَوووو َووو /يفووو ووو،ً:
ًيف م /صووْ يفٌ ووْ ملتٌأوويْ أً م /صووْ
شبَووو ،/متتووف مووا أووا و:أووْ ً تووٓ
ومنووْ لق ٍ/ووًٍ ،كووٌن يفووو قووف بووفأ
ٍعوووو /أن هووووي وووونه شبَووووو ُ ووووَ
ً قعَ ووًً ،أمووو م /صووْ يفٌ ووْ ملتوول ّ/
متتف مو ب توأعْ ً ونَوْ عشوّ/
لق ٍ/و و ًو ًموووو بعوووفهو ،اوووإن ألىلفوووو /قوووف
أ وووويً ٍنتقصووووٌن مووووا م /صووووْ قغووووه
شبَو َووْ ً سبكوٍوووت شب /اَووًْ ،هووي
ٍتفوووئ موووة إ :ووووم ألموووٌ ٌ قعَوووْ(
ظبَ 12 ،1111 ،؛ كَ نُ،6991 ،
)667ه ًيف ت وووو و :عووووووٌّ كتوووووووا أ:ا
ألىلفوووووووو ،/عقصنوووووووْ ألأوووووووصٌا ووووووويِ
ٍ ووتقفمٌنى يف طبوىل ووْ ألىلفووو ،/هووي
ألأووووووصٌا وووووويِ ٍتغوووووون بوسبكمووووووْ
ً توووووٌ رن بووو و نوووووو َت  ،عوىلفَوووووْ
ً عقصَووْ ،حبَووض ٍكووٌن عمووو أل:بووُ
م ا ً شبَو /يفوو موا ووْ ًقوو ً :عوو
تل ا اَى ًإقنوعى ما وْ أ ً ،ٔ/هنو
00

ل وووووووو /ب /عوووووووْ كولووووو و ًمقف لوووووووى
ابف عَْه
- 4احملتوى اهلادف:

لكما أهمَوْ تَوو ملٌضوٌعوت
ٍعوزبوو أ:ا ألىلفو ،/يف منوأ توو
سب وأَْ يفو مل/هفًْ ،أ/عْ لول /ي
وو ٍقو/أ أً ٍ وومة أً ٍشووهفه ًت و مووا
 /م /عوّ َٗوْ يفٌ َوْ ملقوف وو
وونه أل:بووُ ،او َٗوووت ربتصوون بعاوووو
عا بعوض ،موا َوض قواووت ووٖفّ
اَووووً ،مووا َووض أووتاوبتوو صمووت ا ت
قواَْ ملي ً/وْ ( كَ نوُ،6991 ،
)667ه
ًهي ألمٍ /تعصئ بقف ّ يفو عصٓ
و
تم ّووو ً غ تووى يف لقصَووف أل ووف
لوووووووووو ا هتموموووووووووووى ،أً مت َوووووووووووو أً:
شقغوووَوت و و لن وووام موووة غ ولوووى
ًمٌَ ىً ،إ ّ اوإنّ أ:بووً خيصوئ اوٌ ةًا
ألىلفو /ق ٕ ّ/بعَف ً عا هتمومولوم،
جيووووووفِ ووووووَٗوً ً ٍقوووو وفّ :يف ووووووُٕ
(بصووٌ)676 ،6999 ، :ه ً ووي جي و أن
ٍعوجل أ:ا ألىلفوو /ملٌضوٌعوت ق ٍ/وْ
مووووا بَٗووووْ يفووووو ً هتمومولووووى ،م ووووو
توووو،:
ألأوو/ ،ّ/اووو  ،ن واووْ،
ن ووو  ،مل وووعفّ هه ي َعووْ ً ،نتقووو/
تووووووف جيُ إ ملٌضووووووٌعوت أل وووووو/
،
دبٍ/وووووف ً ،م وووووو مل ووووووب ،ّ/ا وووو
سب ، ٌ ،ٍْ/تمََو هه ًغاهوه
او يفو يِ ٍق/أ قغّوْ عوا أأوّ/
أووووعَفّ بلبنوٖوووووووًٍ ،شووووةّ سبوووو ّ بوووو

أدب األطفال بني املرسِل واملُشتقبِل

أا: /هووو أ ووي ًعيوووٕ ،إنّمووو لتوووا ووي
يفو ف/وْ ألن ٍ وو :م هوي سبو ّ،
ًأن لنتقوووو إ َوووى هووويي ملشووووع/؛ بوووو قوووف
ٍوووتقمّه قغو وَّْ أ وووف أىلفو وووو ّو وا
ٌن بووي سبو ّ يف أأو/لوم (ىلعَموْ
ًمنوّ)111 ،1111 ،ه ًهي ٍتٌقّون عصوٓ
م ووتٌٔ ناو يفووو نف ووُ ً عقصووُ،
وووو ٍ وووم وووى بو تفوعوووو اجيووووبُ موووة
ملٌ قووووون ً أل وووووف ً ،اووووووم  :لووووووو
بغٌ ّ وحَحْ هه
- 5الشخصيات املناسبة:

شقغوووووَوت هوووووُ ووو و دب ّوووووف
ملٌ قوووون ًذبوو وّ/ث أل ووووف يف وووونه
أل:بووًُ ،دبعصووووو مق ٌ وووْ وووفٔ يفووووه
ًهي ٍف /أن لتّ وم هويي شقغوَوت
بو ٌ قعَوووْ ً غوووف ً قووو/ا موووا عوووومل
يفووووَٗ ً ،ووووت و و ٍتعووووٍش معووووو
(أاووووو : /ألأووووو ،ّ/ألقووووو /ن ،أووووووحوا
ملوووا ،زبنووٌ ،:ووو /شوو/ىلْ هه) ًقووف
دبموووووووة شقغوووووووَوت بووووو و ك وووووووو
ً غ و  ،أً ب ان ون ً سبٌَ نووت أً
زبمووو :ت هه ً ملوووم يف ألموو /أن لتنوأو
شقغوووَْ موووة وووفً ملٌ وووو إ َووووو،
ًذبقّوووئ لفوعوووو يفوووو معووووو ،اَتم ّوووو
أقٌ وووووووًٍ ،ووووووتقمّه أاعو ووووووو بغووووووٌ ّ
غووْ
إجيوبَووْه اعصووٓ أ و َو مل ووو ،/إنّ ق ّ
لغٌّ ىلف ً ٍ نف إ َى ملعصّوم أً ً:
معَّنْ ،متو ّ عنوف يفوو قوو ا و وْ
نتموٕ ًإ وت ي ت ،اَشع/
مومّْ إ
بويي سبو ْ ًٍتٌ إ إ وعوو (ىلعَموْ

ًمنوّ)119 ،1111 ،ه ً أَّمو أن يفو
توووور ً ،كنوووى
مقصّوووف بوووو ّ ً ،قو و
لشووقَه ووصٌث وويِ ّووى (معصووم،
ً ووف ،بيووو ،اووو ا هه) اكصّمووو ونووت
شقغَْ لشفّ يفو إ َوو ،اإنّى ٍنفعو
بووووو ًموووا و ومّ ٍ َّووو /أوووصٌ ى ل عو ووً قوووٌّ
نفعو /نف ى هه
- 6األماكن واملشاهد:

ووو و أنّ صمكوووووون –بتفوووووووَصى
ًم وووووه/ي –لوووول ا ً وو و ا ً يف ووووونوعْ
ملٌقووون ( سبوووف ) يف ووونه ملقو و ّف إ
يفوووووه ًهووووي ٍتيصوو و لصووووٌٍا ملكووووون
ً عصوووووووى ٍاوووووو ّ بوسب /وووووووْ ً واوووووووْ
ً اقنوًّ ،ت بونتقوٕ ملشوهف ملتنوغمْ
يف ملكووووون أً ألمووووو ا ووو ٍتعومووووو
معوووو وونه أل:بووُ ،ووٍ/يْ أن لكووٌن
قصَصْ ًمتقو بْ يف لنٌّعوو ،تٓ لشتّت
نت وووي يفووو ًذب/مووى ا/وووْ أووتمتوّ
ً رت َوووووو ً فووووووم ،بك ووووو ّ/تنووو وٌّّ
ًأووو/عْ تنقوووو ً ووو/ب اَموووو بَنووووو هه
ٍ/يْ أن ل تعوف عوا ملشووهف و لو ا
شبووٌ ً سبووون ً َوولا ،ههألنّ يفٌ ووْ
 /ووووووْ ٖ :مووووووْ ل حووووووض عووووووا فوووووو/ا
ً وووعوّ:ه ًٍني وووئ عصوووٓ ألموووو ا موووو
ٍني وووئ عصوووٓ ملٌضوووٌعوت ً شقغوووَوت
مووا َووض ق/بوووو مووا هتموموووت يفووو
ًبَٗتى ً نتقوو /منووو إ أموو ا بعَوفّ
ً فٍفًّ ،صبوٌ ْ هه
ً شب ووووْ إنّ كتوبوووْ ألىلفوووو/
مو ّمووْ وووع ًْ ،ذبتوووإ إ وودّ ًٍ :ووْ
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يفٌ ووْ ً رتبَووْ مووا وووْ،
بعصووم نف و
ً مع/اوووووْ غووووووٖه أ:ا ألىلفوووووو/
ًأأ ى ًًإلوٖفى ما ووْ أ ؤ/ه حبَوض
لشوووو وكّو وووووو ّو متكوووووووم و عووووووومل
يفٌ ًْ ،لؤ ِ:إ صئ نه متكوموو
يف شكو ً ملامٌنٍ ،غو إ يفوو
بَ ووً /أوووٌ ْ  ً ،قووئ وٍووْ مل /ووٌّ
منىه ً مو لقٌ /أَ َصَو ما ٍوو إنّ
قاووووَّْ ألأوأووووَّْ لكمووووا يف أٍوووووفِ
ملؤ ّن ؛ ً بّمو ون موا زبوفٍ /هنوو أن
نفكّوووو /أنّ كتّوووووا ك ووووو ووووونٌ
قوووٍ :ا – ووٌ أ  - ً:أن ٍنتاووٌ ت ووً
فٍوووووووفّ ً َّوووووووفّ ألىلفوووووووو ً ،/وووووووَ

م ووووووتحَ ً أن ووووووف هووووووي ؛ ً كووووووا
كوووووا أن ٍعوووو ّف هوووووؤ ٕ
بو تل َوووووف
منوووٌه عووووا شبيوووول ،إت أن ضبوووووً ت
اّ بي ًب/هنت عكو  ،أِ أنّوى
وّ كتّوا ك و قوٍ :ا عصوٓ
َ
كتوبووووووْ صيفٌ ووووووْ (ما ٍووووووو،6999 ،
)666ه او كولو و قوووو :عصوووٓ موووت ث
قووومٌا يفووو ص ووٌِ ،خيوىل ووى بص تووى
وووو ًٍفوموووو ،بلأووصٌا ووفو
وو
ً وووي ا /ٍ ،عوووُ اَوووى مَوووو ت يفٌ وووْ
و لتّغوون بو شوووع ً ٍْ/ملتقص ووْ معوووً،
ّصووى لتح ّقووئ كتوبووْ نو حووْ
ًبووي
ألىلفو/ه

املراجع
أ:ا ألىلفو /مو ٍ /ي أنولٌ /ا /ن ( )6999ل/مجْ رٍو :عٌ : ،ّ:ا أل ن َوْ،عف )6( :نْ  ،1متٌر ،ذبو :كتّوا ع/ا ،مشئ ه
 عفووو ،/ع وووف ووو/ر ( )6911مك وووَم غوووٌ ُ ول ووووو ألىلفوووو ،/صبصوووْ ملع/اوووْ(: )162ً166مشئ ث ً 6999 6ث6911 1
 وٌ مووة بَنووٌ بصووٌ ) 6999 ( :ل/مجووْ ع وفي ع ووٌ ،:صبصووْ ملع/اووْ ووٌ ٍْ ،عووف:ً ،691ر ّ قواْ: ،مشئه
ع/بَوْ يف تعصوَم عوو -
وو ىلعَموْ ،وفِ أمحوف؛ منووّ ،ضبموف وَف ( )1111لوف ٍ
ن ٍ/وت ًدبو ا : ،فك /ع/بُ ،قوهّ/ه
وو ع وف توٌ اٌٍ ،أون (6611هوو)  ً:أ:ا يفوو يف تنشوْٗ قواَوْ ألىلفووً /إعوف :هم
عومل ف ،صبصْ فَغو ،عفٍ/ ،711 :و ه
وو كَ نُ ،ظبَ ( )6991أ:ا ألىلفو /يف ضٌٕ اأ  ،مؤأ ْ /أو ْ ،قوهّ/ه
وو ما ٍو ،أَ َصَو ( )6999مشك ت أل:ا يفصُ ،ل/مجْ موو ع/نوٌ ً ،ر ّ قواوْ،
:مشئه
وو ظبَ  ،أمحف ( ،)1111أ:ا ألىلفو /عصم ًاا  : ،7فك /ع/بُ ،قوهّ/ه
وو /يف ،ضبمف عصُ ( )6991أ:ا ألىلفو /وو  :أْ ن ً ٍْ/لي َقَْ قواَوْ : ،ملعوومل،
أل وٕه
-Lamb ,P ; Sanati,M,( 1982 ) children's Literature ,The International Encylopedia of
Education ,vol : (2-C) pergamon press.
-Root, J.R; Shelton ,L.(1971) literature children's In lees Deighton (eds ) The
Encyclopedia of Education ,Vol: 6 ,Macmilan ,New York.
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بين الصحافة واألدب
حمؿد خمؾص محشو*
الصحافة واألدب نوعان من اإلبداع الؾػظي ،وستخددمان ددوات
تعبريوة خمخؾػة ،ودسالقب لغووة مخباوـتة ودتد نانتت الصتحافة وا تتزا
نعؿة عؾى األدب والػؽر معت ًا والعقدتة ادخداةؾتة بقـفؿتا لقستت ولقتدة
القتتتول بتتت ،دد تتتة ،تب ؽتتتن اعخبتتتاج العدوتتتد متتتن نخا تتتات الؽختتتاب
الؽقسقؽقني متن د صتص وجواوتات عادقتة معظؿفتا نانتت مبـقتة تو
دشداص ؼقؼقني ود داث وادعقة مثت ،جاععتة فؾتوبري امتدال بوفتاجيا
فؼد اعخؿدت عؾى ةرب مـشوج يف ت دى الصتح .ونتانوا وؽخبتون متا
ص ،يف الوادع لخخدذ نخا تاتف شتؽ ،الوققؼتة التت استخؿدوها متن
الصتتحافة ،فالصتتحػي يف دمؾتتب متتا وؽخب ت وستتخـد ت ودتتاعع ود تتداث
ؼقؼقة ودناس ؼقؼقني

مثة من وسأ هت ،بتني األدب والصتحافة اجتبتاي وققتخ دل ةؾت
مػاهق ؟ دو دن اجلؿع بقـفؿا هو األنثتر جوا تاً؟ دو دن الؼاست ادشت
بقـفؿا هو الؼؾ

يقاااان العاقة بنيااااحافاا ا اقة اا ا ن حا
وقألدبالخاااااامقاوت ساااا ا اووت اااا ا ا ااااااما
قة اااتا انقا اااناقةقااا،عاقةأنناا ا ال ااانا
جنداقةاومالعاقةكثريا اناقن تانااقألدفا ا
ميكااااااناو ااااااسات افاااااانألدباقةأاااا ا اااااااااا
قةوثننق الواقألدباغارياقخلاانة اوثاا ا
لعاقة ن حامبأهو هناقحلدي اث ،حالوا
ه اااحاأااانالقاااوأناونيوق اااد ناوميكااانا

و لسهن ايفاكلانقاو ن داقة ن حالوا
خااااب اقة ساااا.اقة اا ا أ ال ااااناقنفاااادق ا
قألدف ا إ ا و بحا ط،يح ايتست افهنانيلحا
ااند ما ااناقة اانر اوفاام ماقنو بااحاميكاانا
و ساهنافنن،قعاو نودماقة ع،اوةكانا انا
يأتقاا،ا ها اامباقةباام ما اميك اا اخلاا ا
تناا فدق اثقاق ا* ا
* أديب سوري.
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ظل اقة بنيحافا اقة ا ن حاوقألدبا
ثاااااان ا قن اااااانقافااااا اقةااااااميناق وااااااندوقا
قجملنة الوا ناكن افادقينوه اقألدفااحا
نا وقنا او ،قء ا ناخب اقة س.ايفا
قة اااا ن ح اكساااانالعاقةكااااثريينا اااانا
قةكتااااانباقةكب ااااااكا ا سلاااااوقايفا
قة اا ا ن حاو اا ا ه ال طااااوعاو ااااا و ا
و ااااااان اواااااااوين اولد ااااااان ا عافاااااااو ا
وووة توياو مين اوقو ويا.اقةامياظا.ا
طااوق اثانو ا امياان راكااباقة ااو ا اانا
قنفااادق اونيااان ا ا ا اقة قاااندا ا ا ال عا ا ا
كنوبا قن قايفاقة ا ن حاقةر،فااحا ها
ن باكو ا وقنانًاكبريقًا ا ا
وغري ا ا ا اااناقألدفااانءاقةااامينا ت اااوقا
فنة ا ا ن ح او ااارضوقا ،تااااحاقةتااادقخ.ا
قةكااااابريافااا ا اقحلقلااا ا او عاكن ااا ا ا
قة ن حاو ىافنةوقني اوو،قادا ان دبا
فأدوقوهناول ن هن ا اإعاقألدبادادا انا
خاااب ا اااناواااو ،با اااندمايث،يهاااناقخلاااان ا
وقأل نةاباقألدفاح ا ا
ل اااناقة،وقنااا اقأل ،يكااا ال ااا ا
س رااوقيا قاادالواانماة ا ا سل ا ايفا اااندينا
قةقتن او ثل اقة ديدينا ناكبان اقألدفانءا
يفاقة نملاكس،ق ل اق أا اة ا وققا
طويلحالعايكوعا ن دا انعا لىا آ ا
قحلاا،باقة نناااحاقألوهاوقحلاا،باقأل لاااحا
قن اااابن اح اوق كاااا اكاااا.ا ةاااا ايفا
وقينو اولنينقا او واقنثبا"قة جوضا
وقةب اا"،ا قااداكن اا اةاا ا باان ما اااهريما
دد اااانا ااااناف اااادبا ن ااااانا اااان كار ا
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"قة ا ن حاو ن ااباقة،وقن ا اكااثريقًا اادقًا
ف ،طالعاي  ،ا تىاي ترأن" ا ا
ل ااااناقةقاااان اوقاة،وقناا ا اوقة اااان ،ا
قنيطاانة ادي ااوافااوضقو اقاانثبا"ق ا ،قءا
قةتتااااان "ا كااااانعايقاااااو ايفاكاااااثريا ااااانا
قألثانعا عاخلأات اقة أاحاوضاأ ا اوا
ا او انا
قةوقني احاثتىا لىالكث،اني
قألدفنءاقة ،باقةامينا سلاوقايفاقة ا ن حا
ياأو ا لاىا ل اه اد اطا اث ا او بانرا
قة قنداوقننض اووو ا اقحلكا اويو فا
وقد ي ا او ث اانعا بااداقةقاادوراو أ ا ا
قأل ،اي طب ا لىاقة ن ،اقة عا اقة،قث.ا
كن .اقة نوياقةمياثق اجننثنًا ننبًا
يفاقجملاااانة اونياااادالكاااادوقا ا اا انًالعا
قة ن حا اوقت.ا بد نًا و وفنً ا ا
ويقو اقة،وقن اث نامحادا"ل ىالعا
قة ا ن حاقةاامال ساا.ا اهاانا اامال ف ا ا
حا ققاوأثريا جابايفاقةكتنفح ا ه ا
و ل ا اقةكنوااباوود ف ا ا لااىا جناانضا ا ا
ف  ،حالكرب اكسناو لس اقننيبن ا لاىا
ااا اةسن ااااحالكاااارب"اكسااااناي كاااادا
قةراطاان ا عا سلاا افنة ا ن حالك ااب ا
ممااارققاكااثريما نةكتنفااحاقن ااتس،مايفا
دلااان اقة ا ا ن حاوقة اااطباوق خت ااان ا
وقةت دي.الضقة اثنةحاقةقدق حاقةماكنعا
ي ،افهناجتنباكتنفنو اقألدفاحاقألوه ا ا
عاقة ن حاوك افا اناقنوق ابا
قألدفااااح اوو تاااربا ثااادىاو ااانن.اقةعهاااو ا
ةكاا ايكااوعا اامقاقة اا ًا قااا،وءًق ا
س.اقألديبايفاقة ن حا أاداةألدب ا
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أل هاااااناوأاااااتالال ن ااا ا ادلااااان قاكاااااثريما
ول كاان قًاأل ساان الدفاااحانياادا ايااد كهنا
قألديباغرياقة ن .افنة ن ح ا ا
نألدياابايلجااأا ها اانملاقةا ا ن حا
ةب اااااتأندما ااااانا اااااهوةحاقةوقاااااو ا ها
قجلسهااو اوقةتوققاا.ا اا ا ال اا اداادا
أ ا ا ال ااانما ضااالحا"ق ااار "ا هاةراااحا
قااااااا ن احاورلاااااااابا لاهااااااااناقةب اااااااانطحا
وقة ب اااااااااح او ااااااااادماقةتكلااااااااافايفا
ق ت ،قضا"قة ضبقاقةلرويح"اممانادا،با
ف ااادقًا اانا اارأ اقألقاال ا" اانملاقألدب" ا
ول اااناقة اا أ اقة ااانن اذلساااداث اا اا
اكااا.ا قاااداكن ا ا اقة ا ا ن حا ل با ا ا
قألو او اااق اقألخااارياوكااانعاقا ا ن انًا
غريانينف.اةلق سحاثتاىافلاااقةت ا او انا
قحناانضاةااألدبا غ ا اةرتا اقةقويااحاول االوف ا
قة ،دي ا ا
ف اقة ن حاوقألدباخاطا اف ا
و الثداي  ،ا لىاو اقةدنيحا .اقألدبا
لنياادما ااناقة ا ن ح الماقة ا ن حالنياادما
ااااناقألدبضاف اا ا اقاناا ا خ اقةراااا،فا ا
يطلقوعا لىاقة ا ن حاق ا ا"ثان النيادما
ه حايفاقةتن يخ" اودر وعال ا ه حا"فا ا
قأاااوى" ا ا ا الو اولنيااادما ه اااحا  ،هااانا
قجلاااااا اقةب ااااااا،ي اويقااااااان افاااااااأعالو ا
"ق اأح"ايفاقة نملاقد قايفا و نا حا
 58مافن ا ا"قأل ساان اقة ،اااح"اوكاانعا
نيااداق ااهناقن ربقطااو ايوةاااور اقةااميا
ل اااا،اكباااان ا ااااوظأ ادوةتااا العاياااادو وقا
ا ال سنأ ا لىاةوماي لا ايفاقنااندينا

ن ح اث اقد قاق اأحالخ،ىاكن ا ا
لكث،اق ت ن قًاثا اكن او ،الخبان ا
قخلنقحاوقة ن ح ا ا
ومثحا انايقاو العاقألدبانيادي انيادما
قن ااانع اثاا ا اعااادث نا لسااانءاق ثااان ا
وقأل ث،فوةو ااانا اانا ااو الدفاااحاي ااودا
وأ خيهنا هال ف حا ا حانيب.اقنابد ا
ثااااااا.اقةلقواااااااا.اقةدي ااااااااحاوقأل ااااااانطريا
وقنبثااااااا او اااااااانالف،ض اااااااانا ل سااااااااحا
ايفافاابداقة،ق اادين اوكتاانبا
لجاان
قنااااووى اول ن اااااداقة ،ااا اوق ت ااااقنءا
وقة بااااندماوقةراااار ايفا اااا،اقةأ ،و اااااح ا
وقةااامقك،ماقن ااان احاثن لاااحافنأل سااان ا
قألدفاحاقخلنةدما ث.ا"قألةان م"او"قألودي ن"ا
أو ريور ا ن ا ا ناني ًالةافاةالاحا
وةالح اوكتنباكلالحاود اح اكا.ا امبا
قة تن اانقاقألدفاااحاكتب ا انيباا.العايعهاا،ا
ةلو ااااودالف ااااطا ااااك.ا اااانال ااااكن ا
قة ن حاقةبدقناح ا ا
حنااباةأ ا اقة عاا،العاقة ا ن حايفا
فدقياااحاظهو ااانايفاقة اااو اقةقدمياااحاملا
وكاانا تعسااحاقة اادو اوملاو ااأالو ا
قاااا اأحادو ياااااح ا ايفا اااا حا1361ايفا
 ،اااان ال اااانايفاقة اااانملاقة ،فااا ا قاااادا
ااااأقاقة اا ا ن حا لااااىالياااادياقألدفاااانءا
وقة قنداقة،وقد اويكأ ا ةقنءا عا،ما لاىا
ون يخاقة ن حاقة ،فاح اوو،ق ا وقد انا
قألوقناااا .ايفاكاااا.ا اااانا اااا،اوةب اااانعا
وقة ااا،ق اويفا ااانن،اقةبلااادقعاقة ،فااااح ا
نثبنقا مباقحلقاقحاقنوثقح ا ا
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عاقةأاا ،اقجلااو ،ياف ا اقة ا أ ا
احاقةما
وقألديبا واد حاقحل،يحاقة
يتستااا افهااااناكاااا.ا هساااانا نة ااا أ ا ا
ميك ا ا العايكتاااباث ااابا اااوقب افااا.ا
يلترمافنة ان حاقةت ،ي،يحاةل اأحاقةما
اااانًا
ي سااا.افهااان ا عاملايكااانا اااوا
نة ا اقة ا اأح ال ااناقألدياابا اابا نيااابا
لا ا وىا قل اوتسريباو وني اقةأ ا ا

و دوء ا د نايأوا اقنأانماويكتابايفا
وأ اا.او وقيااحايفاقةبا ا الكثاا،اقألثااانع ا
و عاكااانعاف ا ا ا اااناكبااان اقةااا،وقنا ا
وقة ااااا ،قءانياااااداق تاااااندوقاقةكتنفاااااحايفا
قنقن اليضنًاو قاكنعاقنقن اقة أ ا
ميكناكتنفت ااااا قاةارماقأل ا،اااااخاب ا
فض ا ان نق ا اإعاقة،وقياحانياداو اتر ،ا
كتنفتهنا دما وقق ا ا

قة ا ن حا د ااحا ن ااحاةألديااب ا
ي ااااتأادا هااااناخااااربماقة ساااا.ايفالدق ااااحا
وو رياااراقو ااانة افنة ااانراووو اااا ا ااان ا
ؤيت اةل انماوقة نمل اممناي ك.ا ا نًا
اي ضباةتج،فت اقألدفاح ا ا
يقاااان العا"كاااا.الديااااباقاااا أ ا
وةا اك.اق أ افأديب" ا ا

قة ا أ ا ااد نايت اانو اقة ا اأحا
ا
يفاقة بنما إ اي،ىامث،ما سل افنأل
ل ناقةكنوابا إ ا اي تعا،الثان انًا ا وققا
نقااادق اكتنفا ا اقجلدياااد او ااانايبد ااا ا
قألديبايع.اثانًاو ق،وءقًاة ،ققاو مبانا
نئاانقاقة اا او ااناعققاا اقن اابما ااانا
اااااااااه،ماو  ،اااااااااحا اعققااااااا ا اقألدب ا
اااانن ب اقة اااان الانيااااداياا ا ديادو قًا ا
ي دي اقألديب اوقألدباثنةحا ،دياحال ن ااحا
وقن بماثنةحادلتس اح ا ا
يقاااااو اقأل اااااتن اذلساااااداث ااا ا ا
اك.اقة ن حا ض ايومافااوم اوقألدبا
ثا اقجلسن اف اق أماقألض اوقألفد ا
وقة ن حاوو ا ا ا

وةكاانا اامباقنقوةااحاةا ا ادنياقااح ا
ق االالعاقة ن حانين ا لىالكتان اا
قةكتاانباوةك هااناملاو ااداكاامة ا ااما
ض ااناطوياا .افاا.اىلوة ا ا هاق ا ن ح ايفا
ث العاقة ه،ماقألدفاحاةل ديدا ناقألدفنءا
و ،ااااا ا ها سلااااااه اقة ااااا أ اونياااااادا
خااااااااد ته اقة اااااا ا ن حايفاقكت اااااااان ا
كن نقاقةت ابريا انال أ اه اوىل ا ا
ل االوفه اووطااوي،اةرااته احنااوا رياادا اانا
قن،و حاوقةوتوم ا ا
قة ا ا أ اق ااال ا اااوايفاخضا ا ا
قة انراوقألثادقدادقنسانًا ثا.اقجل اديايفا
خ اااد اقةقتااان ا هاااوايفاثنةاااحاق ااات أن ا
دقن ا ال ااناقألدياابا إ ا اي ساا .ايفا رةااحا
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قنه الخريقًايفاقأل ا،اكاافا وظافا
قة بنياااحافا ا اقألدباوقة ا ا ن حاخلد اااحا
ف ضاااهناقةاااب اكاا ايكسااا.الثاااد سنا
ق خاااااا،ضاولعا ا كاااااا،العاقة اااااا ن حا
قة ،فاحال هس ايفافدقيتهنايفا ،اقألدبا
وقةثقن ااااحاوكن ااا اقجل،قنااااداوقجملاااابقا
انديناخ بحاأناةل  ،ا ا

أسماء
في الذاكرة
ابن دمشق البار الباحث
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صالح السودة

ابن دمشق البار الباحث
والكاتب منير كيالي
صاحل اؾسودة
عرػت ؿدقنة دؿشق ؿنقق ؼقدقل اؾنؿقاه ـنقا ؿنعقت اؾملعقل ا ملرػقة
اؾثقاػققة ت دملققد ؿ ق ؼققدم اؾملواصققل اؾوققالقلم دهققول اؾملعققل ػ نققا ؿ ق
دخققوا االمققلم ؾ نققا ػةققاه اققرة تؾققا اؾملدقققد ؿ ق اؾملع ققا اؾ قنققا
اؾ لم ة ؿثاا (حمي اؾدق ب عربي  6611ققق  6411ققق ابق اؾن ق
 6461قققق  )6424غريفققلم ث ققث ؽققاه بنققا دؿشقق قوملع ققوه اؾقققر ه
ققعري
قملع وـققل ؾعملاؿققة ؿقق اؾنققاج ا سققا د ؽ ققا تؽققر ؾنققا ابقق
اؾقره اؾسادج اهلجقر ت قد عقددا
األـدؾسي عندؿا زال دؿش
ؽعريا ؿ احلاػظني ؾةوقا ا بملقد صقلة اؾ قعت قسقوند ؽق ؿقننل
مققالقة (ع ققود) با سققجد األؿققو هعقق ؿاؿققل صقق قعقنققل اؾقققر ه
ؽوابقل
اؾةرقل .فقا ؿا تؽره األدقب اؾعاثث ا قرل ؿقنري ؽ قاا
اؾن قأل األ ا
(قا شام) ص 95م تؽقر ه ابق بهوطقة زال دؿشق
ؿ اؾقره اؾثاؿ ؾعنجرة حتدث ع دملعق ل اؾ قع اه تؾقا ا سقجد
ؼائل :بل مجاعة ؿ ا ملع ني ؾةوا ا قسقوند ؽق اثقد ؿقننل
مالقة ؿ موال ا سجد قعق اؾ ع اه ققرئنل فل ال قةوعوه اؾققر ه
األؾواح دننقنا مت نا ؾل عق غقريه ؿق اؾملعقوم اؾقحت حتوقار دلامقونا
امومل اا اؾعوح اؾةوابة ؽ ا ؽاه حيقدث ؿقثل دل ج ا.ق....م
ؿملعل ا ..غري ؿملعل اؾقر ه قملع نل بةوب األشملال موافا .

تبب أن طنعجمحببزنتزعثببًنببب عن مبب ن
دخؽدنعج ؼجكنعجم راشؿكنإىلنصؽرؾكنؼفزضن
عهلؿرصببكنىحببلنصببةاشعان اببلنىببزنع عببخن
ؼع رببؽدنعجميحببـنإصنعشاببزسنعجصبباظنىببضن
عجمحزنؼعملمزفكنعجيتنباشؽعن صاتذقنؼرؼعدعن
هلببانفو ب ؼعنءز بباننىصعببانؼهثيببؽعنؾحببعنؽطن

ؼرعننظرببببببؽسنع ؿبببببباقن نهببببببؽدنعجبببب ب دن
ؼىزضببببعان ضبب ب نذببببانصبببببزنعج ا بب ب ن
بؿببادكنباشببدنعمل ب عرظن ات ب رظن اجحوببكن
عجرتبؿكنآشذعثنؼذياؽرقنىحبلنعااةبكن
ذًنقحاعان بخنشب رتعاكنظبذعنذبانثمبخن صبانن
دذغب نؾاذبذؼطنفشثضببعزنذصعاثبانخاةببان
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عبببزنؾامحب ب ن اجحوبببكنعجمز ؿبببكنجوبببكنعجيبببزآطن
عجةزؾزنإصن ق ذؽعنإىلندىزن"عاؽثك"ن ن
صجببببتنعجؽقببببدكنؼعجببببيتنباشببببدن عؿببببشعن
ؼمتعؿببب عن نإشغبببانن"عجةااتؿببب "نبربببان
ؼةفنجصبانذبص نبؿبادنإصنقبادلن"عجب ؼعفًن
عجببببيتن د نإىلنعشاغببببارندعرقنعاؽثببببكن ن
ظبذعنعج حب نباشببدن ؾمبانذب ىاقن شاغببارن
عجةااتؿبب ب كنباشببببدنتحببببتنعجةااتؿبب ب ن
تزذببـنإىلنإشيبباصنذببانقةببضنإشيبباصػنذببضن
ةحاصان حواصانؼتزعثصان م نشيبخنءاجب نصجبتن
عجرتعثنإىلنعفصااشكن(عصبااش ؽد،كنؼقابزن
عملمزفبببكنىحبببلنذب ب عرظنرب ب ؼدقنتاب ب رظن
عجمحببببزن اجحوببببكنعجرتبؿببببك":نؼقببببادن ؾمببببالن
باشدنعج ؼرنعفصاصؿكنعجيتنتحيّبلنفؿعبان
صببببب فصانذ ببببببادكنعجيببببببزآطنعجةببببببزؾزن
ؼ ؽؾبببب ػكنؼإملببببباسن ا بببب ؾ نعجص بببببؽفن
عجغزؾفنؼعجض قنعجص ؽؾك" :ن
جيب ب ن فبببزدنعج ا ب ب نذبببص ن نظبببذعن
عملؽضبببؽصنفابب نبببباذ نؾاضبببًن ثصببباأن
ؼىغبببزؾضنةبببثتكن نباا بببغن(ؾبببانعببباس،ن
حت ب ثنذببضنخ جببغنىببضنبببخنعجاثاةببؿخن
عملامحيبببكن ببب ؼرنعجمحبببزنعجغبببم ؿكنعجي قبببكن
(عاؽثكنببنؼعجةااتؿ ،نذضنظصان نذص ن
بؿببببببادنذغببببببؽعرػنعجمحرببببببـن نإ بببب ب من
عجةااتؿ نعملؽثؽدقن نذ ؾصكندذغ نىحلن
هزعسن ـنعجغاءؽرنعجبذفنبباطنؾي بضن
فؿببغن ؾبباسنعج ثؽجببككن ؿ ب نتمحببزنىحببلنؾ ب ن
عجغؿخنإ زعظؿزنذ ادكنعجيبزعنقنؼعجةاا بكن
ؼذمحرغن نعاطنعجمز ـنعفصبااصن" حربـن
ببا"،كن م ب نصجببتنعجات ب ني رصببكن ببـن
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ى ؿب قن بضنع بزعالنع ا عهؿبكنذبان ظحبغن طن
ؾب ب خخنعجابببفنعج اجب ب نإصنخبببازنعجيبببزآطن
عجةبزؾزنؼظببؽن نؾببشعدن نعجنمبباسنعابباذطن
ذببضنر ؿببًنىرببزػكن ثصبباننصجببتنببباطنؾمرببخن
ؾبباسنعجم حببكنعجاببؿثؿكن نذ مببزنعجمز ببـن
يص يببكنعملزثببككنظببذعنذببانثمحببغن بباحطن
اج ؿوكنعجغم ؿكن ب زنؼؾمبؿػنذبًنذماشباقن
عجصاظنعجذفنىرخن ؿصعزنؼتأثزن عزكن ابلن
اببخنىحببلنعببعادقن(نعجضببزتثؿةا،نىبباسن
6511سكن م ظانهح نؼعج ػنذصبغن طنؾبرتثن
عمل رصببببكنؼ طن نهح ببببغن اببببلنعصبببباماطن
عج اجبب نذبببص ن مربببغنعجةبب ن طنؾابب خخن
ؼصؿ انذضن ثخنذاا مكنعجمحزكنؼ مثزنظذعن
عجاببب ب خخن اجصقببببباالنذيا بببببخن طنؾاةثبببببخن
املاببارؾفنعملرتت ببكنىحؿببغنجببذعنتيب سنذببص ن
جحمرببخن نذمرببخنجااببصؿًنعجشثببا نذضببانن
م نعج ؼعسنعمل رصـنجحرضاظركن نشثيا ن
عج ؿببدكنببباطنؾاقببنؽدن ن ؿببانندذغبب ن
ؼ ارعتعبببببان ببببباذ ن مببب ب نعملابببببصؽىا ن
عجشثاثؿكنذضنباصا نؼ ارؾ ::نؾمزضعان
جح ؿًنذضن ثخنع اؽدنىحلن اقـنعملزت ن
ذببضنعفثببزكنؼ ن ؾبباسنع رمببكنؾببذظ نإىلن
عجيزمنعجملباؼرقنمل ؾصبكندذغب نذغبؿانىحبلن
عفق ب عسن اببلنؾ حببهنءؽهاعببانؼؾا بباددنذببًن
ظخنعجيزمنذضنعملاصؽىا نيانتؿضبزننذبضن
ذؽعدنعملؽشكن( عجربءبخنؼع حؿب نؼعج بؿ ن،::ن
ؾي ذعانفصزتغكنملنؾيازن ندرؼصغنذًن
بخنصجتن عن النشادنعجغعادقنعج اشؽؾبكن
ىاسن6594س:نثزندخخنبحؿبكنعددع،نقضبزن
ع وزعفؿان نثاذمكندذغب نجؿاذبز نىباسن
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6514س:نذببص نبؿببادنعجببذفنؼج ب ن ن ببـن
عجغاءؽرنؼصطنذ ؾصكندذغ نىاسن6516سن
إصنشغببببأنؼتزىببببزصن ببببأن ظحببببعانعجيبب ب عذلن
فاباض نعجمادع نؼعجاياجؿ نعجضباه قن ن
عجملارببًنعج ذغببيـنضببرضنفببرتقنتار ؿببكن
ذعرببكن ب عنذببضنعج ثؿصؿببا نؼعفر مؿصؿببا ن
ؼعارضببببؿصؿا نذببببضنعجيببببزطنعجمغببببزؾضكن
ؿ نتمحزنعجة نذضنعمليبؽ نعجغبم ؿكن
عجيتنىاععانؼمسًن عبان نعجضبعزع نعجبيتن
باشدني ا كنعجصؽعدفنإصنتا عؼدنذيؽ ن
عفد،نعجغبببمتنؼتاأةبببخنفؿعبببانعجمبببادع ن
ؼعجاياجؿبببب ب كنفبببببباظازن رببببببًنعفءبببببباشـن
ؼعفذ اد::::نذضن فؽعػنعجصاظن م نعصاؿما،ن
عجمظكنعجيتنتزذـنإجؿعبانؼ نصبؿران طنتحبتن
عفذ ببببادنحتةببببـن ؿبببباقنعجصبببباظنؼتببب ؼطن
قبببؿرعزنؼذبببؽعقثعزنذبببضنع ؿببباقن بببافقؽعدن
ؼعففمبببادنؼعف ببباثـكن ببببخنذبببضنخ بببشن
عجاصبببؽرنعجمز بببـنؼعبببز،نذبببضنذببباننعفشعبببزن
ؼعجضؽعقـنعجما زقن ذاسنعج ؿؽ نعج ذغبيؿكن
عجماؿيببكنعجمبباذزقن ا بب نؼعجاببأجفنؼعجببيتن
عرتضببزنع رببادنىحببلن ؼةببافعانعملمرارؾببكن
ؼعهلص صبببؿكنإصنتشؾصبببدن أعبببقارنعجحؿربببؽطن
ؼعجصبببببارشونؼعجبببببؽردنعجغببببباذـنؼعجؿبببببامسأن
عملاضببح نىحببلنثبب رعشعانفاصغبب نعج ا بب ن
ر ؿ ن سظارظانؼتوذمنىحلنذؽعه نعج ؿ ن
ؼعفةبباجكنؼعجةزعذببك :::النصببزمنبببخن
صجتن نىزؼقغنجؿص نقح غنحبب ندذغب ن
ؼىغبببيعانعف ب ب فنإصنقبببادلنعجغببباسن حب ب فن
ؼفؿعانتثاتدنىؿؽشـنىحلنعجصؽرنؼتمحردكن
ؼهلانىحـندؾضنؼفمخنب " :ن

عج باؽرن ضضنمحؿ نؼةفن اجبكن
عجمغ ن أنعج ا نبؿادنؼدذغ نقاه لن
" دؼرقنعملمزفكنذضنثعكنؼدؼرقنع ؿاقنعجيتن
ىاعبعانذببص نبؿببادنذببضنثعببكنثاشؿببكنظببـن
دؼرقنعجمغببببب نعف ببببب فن ببببببؽدندذغببببب ن
عجضبببا زقكنعجب ب ؼرقنعجبببيتن نتغب ب ععان ن
ع ذ،نؼع فاااطنؼعا رنعملغاعـنصؽمن
دؼرقنعجب ب رعؼؾػن بببؽدنعملمببباشـ"نعخنبببز ن
عج ا ب نذببص ن ببأنعجماذببكنذببضنعجصبباظن ن
عجملارببببببًنعج ذغببببببيـنؼؼثبببب ب نعجمببببببادع ن
ؼعجاياجؿ نؼع بنزسنعجؿ ؼؾبكنعجبيتنمتاعبدن
ذًنعجمازنؼعفذابضنعفثزؾكنعجبيتنسعرظبان
ببباذ ن ؿب ب ػنعجةببباذ عنؾحبببايطنعجابببؽرن
عجثؽتؽءزعفؿكن(عجمؽهؿك،نذضق نبخنذان
ذةبببضن نبا بببغنعجبببيتنمححبببدنىصببباؼؾضن
ظاذببببكن نتببببارؾخندذغبب ب ن ؿبب ب ن(فصببببؽطن
ؼةبببببببصاىا ندذغبببببببيؿكنبببببببببنع راذبببببببا ن
عج ذغيؿكنببنرذماطن ؾاسنسذاطن نعجغاسنببن
ؾ بانعبباسن نعجببرتعثنعجغببمتنببببن ةاؾببا ن
دذغبببيؿكنبببببندررنعجةبب سن ن ذ بببادن ظبببخن
عجغبببباس،نؼء ظببببانذببببضنعجةابب ب نعجوصؿببببكن
املمحؽذا نىضنتزعثندذغ نؼتار عاكنإصن
قادنعج ا ن"شازنعج ؾضنعج تزق"لن"عجذفن
قؿّشنبا نذص نبؿبادنفيبطنعملمحؽذبا ن
عجغاهيكنعجيتنعصارامصان عانب عكنؼقادن
عج تبببببزقنعؾمبببببانلنؼبابببببا،ن(ؾبببببانعببببباس،ن
ؼ(ع راذببا نعج ذغببيؿك،نذؽثيببكن اجاببؽرن
ؼعجابببارؾخنعفذبببزنعجبببذفنؾبب دنىحبببلنثعبب ػن
عمل ذؼدن نصبزنذمحؽذا نع ؾ قنعجيؿركن
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ؼعفظرؿك"كنفطنعج ا نذبص نبباطنظربغن صبببببزعرػن بببببأنعجبببببذعبزع نعج ذغبببببيؿكن
عجؽ ؿببب ن طنؾةاببب ننىببببضندذغببب نعجببببذفن عجمااا" :ن
ذمببلن ؿاتببغن ا ببانىببضنذماملعببانعفثزؾببكن
عج ا ب نؼعملببمررينذببص نبؿببادنعجببذفن
ؼعجاار ؿبببكن ؿبب نؼثبب نببببخنذبببان ابببخن ؼعفاببغنعملصؿببكنؾببؽسن4141/4/1س:نىببضنىرببزن
ىحؿبببغنذبببضنعجةابب نعجي قبببكنؼعفذبببابضن ؾصاظشنعجااصمكنؼعج راشأنىاذانقمباظان ن
عجيتنسعرظانؼعفقؽعدنعجيتنمسًن عانؼملضعان عجمحزنؼعملمزفكنؼعج يافكنؼعج ت ن نتبارؾخن
ذبببضن ظبببخندذغببب ن مبببادعتعزنؼتياجؿببب ظزن دذغب كن ؿب نببباطنذببضنعجببذؾضنصببذزؼعن
ؼ ةببباجكنتبببزعثعزكنجبببذعنذبببضنفبببز نخؽفبببغن ؿبباتعزنؼ شثضببعزن نخ ذببكنؼهببصعزنعفسن
ؼ زةببغنعجغ ب ؾ نىحببلنظببذعنعجببرتعثنذببضن صببببؽرؾككنؼ ببببز نثاظبب ب عنىحببببلنتببببزعثن
ع شب ب ثارنؼعجمبببؿاصنصبببقخنعجؽعقبببًنؼؼثيبببغن دذغ ب نؼشياهعببانؼ ةبباجكن ظحببعانؼ طنؾ يببلن
اجاؽرن الن دذمدنىؿصاػنفيبادلن"بباطن ظببذعنعجببرتعثنىبباذزعنذببًنذببزؼرنعجشذبباطن ن
ظرـنعفبربنىحلنعج ؼعسن طن باب نىبنضن تغببببؽ غنعبببباه كنذببببضنعجاشؾؿببببفنؼعجبببباو كن
دذغبببب نق ببببخن طنؾةابببب نىصعببببان مبببب ن ؼ ببافعنىحؿببغنذببضنخبب دنذمجثاتببغنعجببيتن
عملضاضبببعحأنؼؾضبببؿوؽعنإىلنتار عببباكنفطن
بباؼس نعجمغببزؾضنباا بباكنفي ب نمتغببلن
عجةاا كنىضندذغ نةار ن ارقنذباندعسن ببببببأنعج ؿببببببؽ نعج ذغببببببيؿكن ن ارعتعببببببان
عمسعببانرعهقببان نصببؽانعجةاببا،كنؼجي ب ن عجي قكنحتدن سظارنعجؿامسأنإصن هز ابغن
ة ر نىحلنذ عرنمخضأنىاذان بؽعجـن شواسنعجمااف نؼ ةؽع نعجؿراسنؼؼعؽعكن
(،41نباا بببببباكنجةببببببص ن عببببببمزن ببببببأطن ذؿبباػن"عجصببافؽرق"ندعخببخنعج تببزقنعملاؽص ب كن
عجةاا كنىضندذغب ندؾبضن نىصيبـن ب ن فصبباننعج ب عركنؼعصببارًنف ادؾ ب نع ب ع ن
طن ؼفؿغكنؼىص ذان با ن"عوحك"نث ؾ قن ؼعجمربببا نؼعابببا نذبببضنب بببارنعجيببببؽسن
ىببضندذغ ب ن عببمزنيامببكن اجحوببككنؼ فببزالن فببببب ؼطنبببببببخنبببببب قنؼةببببببو قنذببببببضن
ؼ ؿاشانذضنفز نفز ـن ةـ" :ن
ةاؾببببا نؼ قببببؽعدكنؼ ظبببباسؾونإصنقببببادلن
ؼرظانعجضؿ قن ب سنتبزثننذب ؾزقن
عجببرتعثنعجغببمتن نؼسعرقنعج يافببكنقاجببدلن
ذص نبؿادنثمخنقحرغنؾصمب نحبب نعجثبخن
عف بببببؿ نؼعجبببببرتعثنعج ذغبببببيـنعملرحبببببؽنن
صببببتزعكنؾيببببفن نرزع ببببغنؾثبببباػنىببببضن
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"ظذػنع ةاؾا ن رًنذبان ىبغنعجميبخن
ع رمببـنؼعجؽث ب عشـنج ذببككنهلببذعنؾص وببـن
تؽثؿيعببببانؼةببببؽشعانؼمحاؾاعببببانؼدرعصبب بانعان
جحةغببفنىرببانعش ببؽ نىحؿببغنذببضن ب عهًن
ؼرؼعهًنؼ صزعر :ن

الشعر

 من مذكرات عاذق

صالح محمود دلمان

 فنُّ الصبر

طالب هماش

 في الطروق إلى حلب

منير خلف

 آتٍ دُووداءَ القُلوبِ

عباس حيروقة

 صور من ووميات كورونا

إواد خزعل

من مذكرات عاشق
صاحل حممود سلمان*

ــ  1ــ
أألْٖين
آْظِتُ ٚجَ٘ حبٝبيت قبَظاّ
َذدُ حًٔه َ١ايفًٛاتٔ
ُٜب ِّ
ٜشمجُين ايظالُّ؟!
أألْٖين
ت ض َ٤ٛايشُع يف حًُُُٞ
عاْك ُ
أُ َٚبٖخُ؟!
إِٕ أْا أطشفتُ يف ايشؤٜا
فٗزا يف طَٓا األفالى دٜذُْٗا
ٚسٚح َٔ ٞطَٓا األفالى جاُّ
أألْٖين
َا صيتُ أمحٌُ يف دَ ٞصٜت ّا ُٜضُ٤ٞ
ٜظَُٛين ٚ/ايً ٌُٝيف دَِٗ /طَػاُّ؟!
َارا طأفعٌُ؟!
قًتُ أطتكص ٞحذٜحَ ايشٚح ٚايشؤٜا
فأعشجُ

يف ًَهٛت راى احلًُِٔ
أُْعَتُ باجلٕٓٔٛ
َٜٚضدس ٟحًُُُ ٞسُغاُّ؟!
ٚإرا طهتٗ اآلَٕ
عٔ ٚصف ايز ٟعا َِٜٓتُ ٜا قًُٞ
ٚ/قــذ أحبب ـتُ حتــ ٢آبــش ايٓبضــاتٔ يف
قًيب/
ُٜظـــــــاصين عًـــــــ ٢صـــــــُيت األحبٖـــــ ـُ١
ٚايهالُّ؟!
دعين أُعٔذ صٛتَ ايشٗٝذٔ َُظًُِّا
فُٗٓا ايشٗاد ُ٠أعًٓت
يػ َ١ايظُا
َٚحٝاّ
إرا َا جاْٛ ٌَُٗ ٜٓ ٤سَُٙ

*

شٔعشْ
تظاَ ٢يف املعاَُْ ٞخهَُا
غذَت ايشٗاد ُ٠نايٓب،٠ٓٛ

ٌٖ إرا أْبأتُ َا القٝتُ
*

شاعش طٛس.ٟ
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حٝجُُا

بِٔ عٗذَ ايظباٜا
مل أ ُ

طَعَتا،

جَٔ األَاْٞ
ن ٖٔ ٜٓظُ ِ
ُ

جتٔذِ أفُكاّ ٜٛصِّعُ أجنُُا

حتت أفٝا ٔ٤ايشجٛئ١

 ُٜٛٓايشٗٝذُ عً ٢احملبَٓ ١جًُا

سا ّ١ٜيًضٔ٤ٛ

منت ايٓب ُ٠ٖٛيف احملبََ ٔ١عًَُِا

ت املػٍَٛ
ٚاجٗ ُ

فابشعِ،

ٚنٓتُ يف ر ٟقاسَ طٝفاّ

ٚقذ َٓحَ ايشُٛخَ دَاَُٙ٤

َٔ بين شٝبإَ

عًََُاّ

يف حطـــعَ عًَُٖـــين صـــالحُ ايـــذ ٜٔٔفـــٖٔ
ايطِّبِّ

ب٘ٔ ب ِفلُ ايكًٛبٔ تهًُٓا
فجشاحُُ٘
فج ْش تذ ٓفلَ ْٛسُُٙ
يف سٚحٔ عاي ٔ١ٝاجلبأٙ
فأتأَا
ت اجلٛدَ ٜشفعُ سأطَُ٘
إْٓ ٞسأُ ٜ
شَُُاّ ُٜٚكظُِٔ:
َ

ملٓــا تــضٍ بَِٝظــإُ يف شَ ـفَيت ْشــٝذاّ ٜاْع ـاّ
ظٔٔ
خ ِ
يً ُ
أعشفُٗا،
ٚأعشفُ أ ٖٕ ي ٞقُشاّ ٖٓاىَ
 ٌٜٗٗناآلٜاتٔ َٔ ٚج٘ اجلًٌٔٝ

صا َس َٓٓ ٞأنشََا
ــ 0ــ
أْا َا طفهتُ دَّ ايطفٛئ١
مل أُْاصٔشِ بَ َِ ٌَٝأبِ َشَٖٕ١
ٚمل أُطف ِ٧ع َٕٛٝايٛسدٔ يف بٔذِسٔ احلشا٥شٔ
مل أُسٔمِ َا ّ٤يٝعطشَ صٔبِ ْ١َٝيف نشبالَ٤
حلظَ ِِٔٝ
َع ا ُ
أْا َا حَشَقتُ سُفاتَ جَذٟٓ
05

ٚاَتـذٓت ٜـذ ٟبايػــاس جلـ ٛاجلُــشحٔ يف دّٔ
َٔشَِٚحعِ

إىل ايشكا٥ل يف جٔٓ ِِٔٝ
ٜٚه ُٕ ٛيٞ
إٔ أمجعَ ايٓظُاتٔ يف نٝعٔ ايكصٝذٔ٠
ثِٓ أُسطًُٗا قُبَ ِ ٌَٝايفجشٔ يً ٗٓظٓاىٔ
يف جَبٌَ ايُٛج ّٔٛيعًٓٗا
تُذْ ٞإيَ ِٗٝا تٝظٓش َٔ أسٜج ايشٚحٔ
يف ايضَٔ ايضٖٓعِ
دعين أ ُقٌِ َا ش٦تُ،

من مذكرات عاشق

إ ٕٓ قشحييت

أشٗذُٖا ٖٓاى تضجٗ يف شف ١ايٓخٌٝ؟!

َدفَكت

طٝه ُٕ ٛي ٞإٔ أسٖفَ ايهًُاتٔ

ٚقذ صاس ايشُٗ ٝذ املًُُٗٔا

أَألٖا بٓاس ايكًب

ٚقشحي ُ١ايشٗعشا ٤إِٕ ٜظهبِ هلا

أُطًلَ َٔ عكأٍ ايشٌَٔ عٓكا َ٤ايكصا٥ذٔ

صٛتُ ايشٗٝذ ايًخَٔ

ساصاتٕ

ج ٌُ املَأمتا
تَ ِ

يف قٛادَٗا صٌِٗٝ

فٝصريُ ٚضٓا ّ٤نشُعٕ،

ب ألعرب حايو ايظٓٛاتٔ
ٜٚه ُٕ ٛي ٞدس ْ

دأبُٗا

صذسْ ن ٞأض ِٖ ب٘ األحبَ١

ف املُعتُٔا
سطُِِ ايظب ٌٔٝملٔ خيا ُ

ٚايعصافريَ ايطشٜذ َٔ ٠حك ٍٛايكُحٔ

مشعُ ايشٗادٔ٠

ٚايًػ َ١ايششٜذ َ٠يف طٗٛب اخلٛفٔ

ٜا يَطُٗشٔ ضٝاٗ٥ا!

قُبٖشتإٔ ن ٞأدع ٛعًِٗٝ

إْٓ ٞسأٜتُ أسجيَٗا َٖٚبَ ايظُٖا

حع ِ َٜذ َُُٖين ايتتاسُ

راىَ ايصفاَ٤

ٚيٝع َٔ أحذٕ َعٞ

نإٔٓ صُسِقتَٗا ٜذْ

ٚمياَتإ حي ّٛحٛهلُا اهلذٌِٜ

طَُخا ُ ٤تُُطشُْا طُُٛاّ نًُٓا..

َارا ٜك ٍُٛاهلل يف عًٝا٘٥

ــ  3ــ
طٝه ُٕ ٛي ٞقًَ ِْ ألنتُبَ
ٌٖ تُش ٣تتضاحُِ األصٛاتُ يف صُيت
فأصشخ:
َُش ْٖ ٠ز ٟاجلذاٍُٚ
َاؤٖا ًَٔحْ
ٚأط ُ١ً٦ايطفٛيٜ ٔ١اْعاتُ املٛتٔ

ٚقذ اطتشاط احلكذ طفهاّ يًذَا؟!
باطِ ايششٜع١؟!
ٜا حلابأّ غذا
يف ثٛبٔ "داع "ٕ١ٝتذاٚي٘ ايعُ!٢
ٜفيت بزبح ايض٤ٛ
نُٝا تٓجًٞ
طبٌ األْاّ إىل اهلذاَ ١ٜػُٓا!"
ٖ ٞششع" ُ١ايتًُٛد" ٜطًلُ ْاسٖا
01
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يف أسضٓا ايعشبإُ

ششٓدٚا اآلٜاتٔ

يٝالّ َػشَا

ََشٓٚا نايظُٖ ّٔٛعً ٢ع ٕٛٝايٝامسعِ

باملٛت

طٝه ُٕٛيٚ ٞطْٔ

نِ يًكتٌ يف "إطالَِٗ"

أُحٔبٗ نُا ٜشا ُ ٤احلُبٗ

َٔ بذع!ٕ١

أس ٟٚحكًَُ٘ باحلُبِّ

إْ ٞبشَُٗٓ ْ٤ٟا

أصسعُ بٗج َ١األشجاسٔ يف جٓباتٔ٘ٔ

ٚيٝشٗذ ايجكالٕٔ

يٛصاّ ٚتفاحاّ ٚتعِ

إَْ ٞؤَْٔ

ٜٚه ُٕ ٛي ٞقًبْ ألعشلَ

باحلل ٜعًٛ
ِّ

طٌٖ،
شُشف ْ ١ألُ ٔ

ٚاحلكٝك ٔ١طًُا

داي ١ْ ٝألششبَ خنبَ َٔ سمسٛا

طته ٕٛي ٞأسضُ ايشآّٔ

ع َٕٛٝايصٗبحٔ،

ٚغصُٔ صٜت ٕٛايضٝاٚ ٔ٤صٜتُ٘

أغٓ ْ١ٝألصذحَ باملٓ٢

ٚطأبًعُ ايطًٗكا َ٤قاطبّ١

ٚطخابتإ ألطك ٞايٛسد األصٌٝ

ٚقذ َربَخٛا نتابَ اهلل يف عضٓ ايظٗرئ٠

00

فن الصبر
ُّ
طالب همّاش*

َٔ تًوَ ايطاعٔ١
َٔ ذاىَ اي َّٛٝاألضٛدٔ
نٌٖ َطاٜ ٕ٤ا أَُٖاِٟ
نٌٓ َطإ٤
ؾا َز ٜعاٚدْ ٞاحلص ُٕ املٛجعُ
مل املسِّ
حتٓ ٢حيسمَ زٚح ٞباأل َ
فهٝفَ أقـٗ حها َ١ٜزٚحُ

يف جٓبا ٔ ايدازِ ؟
بايععا ٔ املس .. ٠بايدَ َع املتطاقطٔ ..
ب احلَازِ ؟
بٓصفٔ ايكً ٔ
قسبَ حدٜك ٔ١أحجازَ ايدازَ
جًطتُ أعدٗ األٜٓاَّ املٓٗهة َ١ارسحة٢
ناملٗجٛزَ
ع احلصَٕ ايكاضٞ
ٚأحنتُ إحطا َ
فٛم ضسٜتِ

تبه َٔ ٞفسطٔ َسازتٗا
 ُ٤ٜٛٓٚبٛحػتٗا ( َاْ ) ُ١٥ا!ِٟ
َ ..ا٥ة ُ١زُ ٚح ترقةةس ُم بةةايععا ٔ َةةع املطةسَ
ايضا٥عَ
َا ٥ة ُ١ز ٜةتُ تتٓٗٓ ةُ٘ باحلطةةسا ٔ ا سٚح ةٔ١
َٔ غبٓاىٔ أضا! ِٟ
ٜةةا أَٖةةا َٟفهٝةفَ أقةـٗ حهاٜة َٖ ١ةةرٟ
ايسٚحَ ائً١ًٓٝٝ

*

َٔ ضٝعًٍُين اي َّٛٝفٓ َٕٛايؿعَ
ٚنٝفَ أُزَٓٚحُ عٔ زٚحُ أدَاٖا ايٝأعُ
ف ُٜساحُ جسٜتِ ؟
ٚنَ ٝ
أأجسٗ تعاض َ١زٚحة ٞناملتطةٛي ٔ١ايعُٝةأ٤
عً ٢ايطسقا ٔ
ٚؾٛت ٞايظُإُٓ مبا ٔ١٥أغٓ ٕ١ٝفاجعٕ١
ٜػسمُ يف ايبَ ٦س املظًِٔيألعُامَ املختٓك٘؟

حنيَ حيٌُ ايً ٌُٝايطًًٗٞ
ٚتٓطسحُ ايعتَُٛ ُ١حػّ١

* شاعر سوري.
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َٔ ضٝعًٍُين فٖٔ ايؿعِ ؟
ع بكسبٔ ايكعِ ...
ٚايك ُ
َٔ ٜػفلُ ٜازٜتُ
َٚا٥ةة ة ُ١عؿةةةةفُ ٛز ٜبهةةةة ٞيف األغةةةةجازَ
احملرق٘ ؟

 َٔٚضٝص ٌُٜايهسبَ عٔ ايكًبٔ
قفازِ ؟

ٚيف ايةةٓفظَ قفةةازْ تراَةة٢

ً ةفَ

زغُاً عٓٓ .. ٞحبدٜك ٔ١أحجازَ ايدازَ
َأل ُ ايكدزَ مبا ٔ٤ايؿعَ
ٚمجٍعتُ ارُسَ إىل ارُسَ

أَ ٕٙا أٚجعَ أؾٛا أضاىٔ

ٚأيكُتُ احلطبَ ايٝابظَ يًٓاز

حنيَ تٗبٗ ايسُ ٜت املسٜٓ ُ٠ا دازُ

نإَ عً ٢زٚح ٞإٔ تتخًٍـَ َٔ أدزإَ
ايػؤَّ

ُُٖٗ ُ١األزٚاح املٗجٛز ٔ٠يف األغجازِ!

ٚيهٔ نٝفَ ضتػتطٌُ ايسٚحُ

ٚنِ َٖٛ َٞجعْ١

ايؿُتُ زٖٝبْ ٚايٛحد ُ٠أزٖبُ
ٚايً ٌُٝغسابْ أضٛدُ
ف ارةةةةةازحَ يف
ع َٓكةةةةةا َز اَةةةةةٔ ٛ
ٜػةةةةةس ُ
ؾدزٟ
ٚايكًلُ املظًةُِ َػةسٚشْ يف ايعكةٌَ األعُة٢
ناملطُازِ !
يهٓٓ .. ٞزغُاً عٓٓٞ
ٚبػريَ إزاد ٔ٠زٚحٞ
زحتُ أضا ٌُ٥ي ٌَٝايٛحػ: ٔ١
نٝفَ ضأقٗ ُس ٖرا ايفكدإَ
ٚن ٝةفَ ضةةتختٌُُ ايةةسٚحُ جطةةاَ َٖ ١ةةرا
ايٝأعَ
36

ٚنٝفَ ضتخُدُ ْازَ ايكًبٔ
حساز ُٖ ٠ر ٟايٓازِ ؟
 ..املسج ٌُ ٜػًٞ
ٜٚػبٗ هلٝبُ ايسٜتَ
ٚحيرمُ ايكًبُ َٔ ارُٓازِ !
 ...زغُاً عٓٓٞ
ٚبػريَ إزاد ٠زٚحٞ
ت بكسبٔ ايكدزَ
ٜا أَٓا َٟبهُ ٝ
ٚزحتُ أضكٍطُ يف املا ٔ ٤املػً ِّٞدَٛعٞ
ٚأذٓٚبُ حصْةةةةة ٞاألضةةةةةٛدَ يف َةةةةةا ٔ٤األملَ
احلازِ !
 ..نٝفَ ضأغطٌُ نٌٖ جساحٞ
باملا ٔ ٤املػًٓٞ

فنُّ الصرب

ٚأجعٌُ َٔ قًيب َسجٌَ دَ ُع ٜػًٞ

ت ْفط ٞبانً١ٝ
ٚضاي ِ

ٚجساح ٞيًجُسَ جسازِ ؟

يف ْٗسَ احلطسا ٔ املٓتخب٘ !

َٓخسط ًا ببهاَ ٕ٤س
ٍّ

ال ؾ َ ٛعصٜصُ ًَتاعُ

بٓٛاحُ جمسٚحُ

ٜتعصٓ ٣بأغاْ ٔ٘ٝايكًبُ

زحتُ أزؽٗ زَادَ ايًٌَٝ

ٚال به َ٠ٛزُ ٚح تتُٓٗٓ٘ يف ايعتُٔ١

عً ٢زأض ٞاملًتٗبٔ األفهازِ !

آٜ ٕٙا زٚح َٔ ٞتبهنيِ؟

ٚأٖصٗ دَاغ ٞاملتػ ٓجَ ناملٓخٌَ

َا أؾعبَ إٔ ٜطبلَ َٗجٛزْ جفٓٔ٘ٝ

حت ٢أطسدَ أفهازاً

عً ٢طٝفٔ عصٜصُ غابَ

ال زمح َ١فٗٝا

ٚإٔ ٜبؿسَ ؾٛزتَُ٘

ٚأعًٍلَ حتت ايكُسَ ايٓاَِ٥

تتألألُ ذا٥ب ً١يف عنيَ حص! ِٜٔ

مججُيت املًتٗب٘ !

ٜ ..ػً ٞاملآٜٚ ُ٤رزفُ ايدَعُ
ٚأطًلُ ؾٛت ٞبايتٓخٓإَ عً ٢ايٓا٥نيِ !

أٜٓتٗةةةةا ايةةةةسٚحُ املتأٖٓٚةةةة ُ١ايبانٝةةةةُ١
ايثهً!٢
يًكًبٔ املٛحؼَ ضاعا ْ َٛحػٌ١

زغُاً عٓٓ ٞأطفأ ُ ايٓازَ
ًَٚةة ةتُ بسأضةةةة ٞفةةةةٛم ضةةةةسٜتَ ايؿةة ةعَ
احلاْٞ

ٜتالط ُِ إٜكاعُ ضآَتٗا املٛجعُ

ٚتأزجختُ بإحطاعَ ايٝا٥ظَ

ناألَٛاجَ املؿطخب٘

بني ضهَ َٕٛطاٚ ٞ٥ضه ١ٓٝدْٝاِٟ

ب حيف ُس ٖرا ايٓادُّ قع ٙ؟
فبأ ِّٟؾًٕ ٝ

ٚعً ٢ؾ ٔ ٛاملٓٛا ٍَ املكتٍَٛ

ؾعبَ ايؿعُ عً ٢زٚحٜ ٞا أَُٓاَٟ

غفةةة ُ ٛعًةةة ٢ؾةةةدزىٔ ضةةةاع َ١حةةةصٕ ٜةةةا
أَٓا!ِٟ
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يف أزجا ٔ٤ايدازَ املٗجٛزٔ٠

َٔ تًوَ ايطاعٔ١

حيًةةة ٛيًةةةسٚحَ ا سٚحةةة ٔ١إٔ تتٓٗٓةةةَ٘ يف
ْٗس ٔ١ٖٜزٜتُ

َٔ ذاىَ اي َّٛٝاألضٛدٔ

آ ٔٙعًةةةةة ٢غةةةةةجَٔ ايهةةةةة َٕٛاملتٓةةةةةاغَِ يف
تٓٛحيْ ٔ١ا! ِٟ
ع املسٓ
َٔ ؾدزٜٓ ٟبثلُ ايٝأ ُ
ٚيف زٚحةةة ٞتراَةةة ٢أفهةةةازْ ال زمحةةةَ١
فٗٝا
ٚامل ُ ٛبإٜكاعَ طا ٙاملٛحؼَ
ٜكف ٛإٜكاعَ طا! ِٟ
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نٌٖ َطاٜ ٕ٤ا أَُٖاِٟ
نٌٓ َطإ٤
زا َح ٜعاٚدْ ٞاحلص ُٕ املٛجعُ
مل املسِّ
حتٓ ٢حيسمَ زٚح ٞباأل َ
فهٝفَ أقـٗ حها َ١ٜزٚحُ
تبه َٔ ٞفسطٔ َسازتٗا
 ُ٤ٜٛٓٚبٛحػتٗا َاْ ُ١٥ا! ِٟ

في الطريق إلى حلب
منري خلف *
*

حلبُ ..القصيدةُ قدد تَتد ب ِدعة قَهدق ب
يف ليد دقا قَِ د دعة اتدددُ اك َ دددز ُ
ُ

وِكددهذ دددلا القلددبة َدد

دد

َُتلددد د ثت ددد د ُ ال قدددددز ُ ُ َ قددد د ب

ل دد ٌ

جمووحددددد ٌ وّدددددقذ ح بدددددعة ددددديبق ب

حدددومنا يفدددَ يف دددََنيا ال دددق ت ا
طقددددقا ددددداُّ الدددد بل ُْ قاددددهُ حُل تدددد ُ
و صدددددز ُ دددددك قي يدددد دددددَ
ت ددَ ددَ تَي ُتدعة

د تِا د

لكددددد د ُ واهدددددددو ُ

ت دددد
َ

وغددددبب ِ ادددو الأبدددزنة تِ دد

قدد ب

د ب ..

لدددددب ددددداُُّ الددددوبقَ
تحد دوبِان دددك

ي ددددَ تةقدددد ب

د دقب دددَ قدددد تِ قد د ب

ك سَ قٍ يف ال ب نيا وَدز اقد ب
 ..تدددد دَن يف تز ةدددد دعة

دددد د َ َ لقدددد د ب

ددددد د دُ ت بدددددددُ

من ردددد ت ُاواقدددد ب
تدددد لو اْ وحددددوو ُ

ل يددددَلا قل ددددعة ثأبدددد ُ ا دددد َُ دددد ب

ةددد ددُ تِدددددد َبة الكددد د ا وِو تقددد د ب

َ ددد دبُ ال ادددددَنت ددددديَ تن َ
وَغددز ُ يف

َ ت ددد د

ددد ا دددا ة لك د َددو

تيدددددَن ثت ت دددددَ ثتصددد د ُ

دددددوق ب

صدددوِ ُ لوقد ب
ق د َبة جمددة ة يف ال ب

* شاعر سوري.
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و دددددددق أددددددَو ُ تء َ لودددد دقت َنت ددددددَ

يف حُ بكا

قلدددددد اق ِ دددددد َ ويفددددددَ قلدددددد ٍق ُ ددددددَ..

 ..ق يف ال دددددد د َو ددددوتُُّ وثو قدددد ب

دددَ توسد ددت اهدددو ت ذ

َد د

قوت د د

ةع

َظدقب للوقد ب

يف دديق ق ددوٍ دددَ لدد ُ ددَ ت ددديق ب ذ

ب َُقدددد او ُ قل ت ددددَ
حلددددبا ّددددَن اتدددد ب

وَقدددديْ يف قددددو

ب  ..ق دددددَقُ ا ددددقا ق ِحيق دددددَ
حلدددد ا

لتصدد د ت يف ادد ددب اتيددددَة ُ تزستددددق ب

َقلقدددددددزا سددددد دكوَءت قلددددد د

ب ُددددد دْب

قوثددزا الاوو دقت وَِبقددزا ل د تقواقدد ب

ددددز ُ ا ثدد د اق َُ دد د ُ

تدد د َ

د َ ا دلت اقهددوا تق د وَُالقدد ب

وطدد دكا

الليددددَل ا زِقدد د ب

***
يف الطريق من احلسكة إىل حلب 9112/1/5
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آتٍ سُويداءَ القُلوبِ
عباس حريوقة *
*

آتٍ علىىىىىىٍ منىىىىىىيمٍ ىىىىىى
آتٍ و ىىى ى
َىى ى

ىىى ى

ىىىىىى تن

م َ نىىى ى َ

و شىىىىىىىْ َف ُىىىىى ىيَ اي َة

ىىىىى ى

ىىىىى ى ن

ىىى ى

يْجدتَ مظ أكُمَ ..كف ض يىي تن

َ ممُّ ّىىىىيُ.. .ممُّ يعىى ىدن ..ممُّ

ىىىىى ى م ...م بىىىىىىىا  ..ىىىىى ى ُ

ىىىىى ى تن

طنفىىىىىىت ..و َشىىىىىىيتَ ْ ىىىى ى

ىىىىىىا

 .د ىىىىد

ىىىىا

آتٍ إ ىىىىىى ى وُمَ ..و دىىىىىىىىيو َ ي ُّ ىىىىىىىىا
يايكاضى َ ه ىىحلق ِ ىىْر َ ىيب
وجلاسىىىى َ يفىىىى َي ه هىىىى ا

ت كىى ى
و ثىىىىي َ

ن ىىىى

ه وجَ ىىىىىىى أ ىىىىىىى ن
ىىىىىىىىْ َُيشَىىىىىىىىي َ

ض ةَش ىََ حا َ ى
أل ضَ ىىحلق أل َ

و ه ىىىىى َي َُهشىىىىىدَ معىىىىىحلم ه ىىىىى تن

***
و سنىىىىىن َ م دىىىىىا حاىىىىدَ ام ىىىى ُّ ن ىىىى

يالا سَىىى ى.. َ.يىىىىىيتَ كافاىىىىىي اح اىىى ى ن

و ىىىىْتَ ه َسىىىىٍُ مُهطىىىى َ ىىىىد

يْجىىدتَ ي ى ك ى ..ك ى ب ىىف ا

***
* شاعر سوري.
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آتٍ إىل م ضٍ ىىىىىىىىىىىى دد
مَىىىىل

منىىىىىىىىىىىى ُّىي

َ ..ام يفىى ىيَ ىى ى ُ َىى ى ُّ ىىىىد

ووحفىى ى َ ه ىى ى من داضىى ى ي ن

مَىىىىىىىل

َ ي ىىىىى ى ىىىىى ى َ انىىىىىىىْ تن

ماطْ اف ُهىىىى ى ن ةىىىى ى َ ىىىىىىأ ض شىىىىىى .تن

شنىىىىة

جَىىىىىد َ

ىىىىىد

َ وىىىى ب ُ ىىىى تن

يندمتَ مشوْ ِ ر عفْكا م ددق

إ دىىىىىىىى ى اىىىىىىىىىىدو ظنن ىىىىىىىى ى فىىىىىىىىىىت ن

س مىىىىى ى ٍ

ىىىىىىىْ تن

إ دىىىىىى
إ دىىىىىىى ى

يحهىىىىىى حا َ هىىىىىى
هىىىىىىى ى ه

ىىىىىىى ى ن جنبهىىىىىىى ى

ىىىىىىىه

مىىىىىىىة هىىىىىىىا ت م

وطهىىى ى ه ىىىىىِ عىىى ى مىىى ى م ىىى ى ن

***
آتٍ ( ى

ةىىيو ط ُ ْ اف ىَ َ.و ىمَ

وعلٍ ىدد ومن سى ه وحفى َ ىيه

ىىىىىى أق ..ومح ىىىىىى
هو
َ

..و ُىىىىىى

ىىىىىىت ن

ىىىىى ى  ...نُْىىىىى ى ا اسىىىىى ى تن

ت ألكهىىىىا ىى ى ن ىى ى وجىىىىْ نوُم
آ ٍ

شىىةي َُة بىىدَ –

ىى  -كالن ىى ا

لىىىىىىىىْمن ح ىىىىىى ى د

ه ىىىىى ى فىىىىىىىْ َ

..حنت ىىىىىىىا

آتٍ مىىىىىىىىُْد أ

ىىىىى ى

***
آتٍ علىىىىىىىىٍ آلىىىىىى ىيٍ ىىىىىى ى

05

ىىىىىى ى تن

و دىىىىىىْ َ عىىىى ى رٍ ..و دىىىىىىد عني ىىىىىىا

صو ٌر من يوميّات (كورونا)
إياد خزعل *
- 7ب بُ ٍّٛحًّكَتِ
ٖا ٖ ٞأضسا ُ
بٓعٝلٍ ٜبعحُ ايسعِبَ
نٌ  ٍّٜٛحٛيَٓا
َٜٚطِسَّ ٟ
تُػِٗسُ اآلَٕ املدايبِ
ٚتطريِ
ت ٚزٜؼٍ ْاعٍِ
يف ظالِّ ايه ِٕ ٛيف ؾُ ٍ
تػسُشُ اآلَٕ َٓاقريَ اهلالىِ
يف ايكًٛبِ
ٚنإّٔ ايه َٕٛغَُِسٌ يفُّ٘ ي ُٕٛايطٛادِ
ٚايفضاِ٤
ؾا َز َصحَٛاّ بأيٛإِ ايفٓاِ٤
ؾازتِ األزضُ حُذرياتٍ تفٛحُ
بػراّ يًدٛفِ ٚايٝأعِ ايسّٖٝبِ
ٚابتٗاالتٌ ٚؾْٚ ٌّٛدِّ
ٚقًٛبٌ حا٥سِ٠
تدع ٛاإليِ٘
ض ْصّتِ
ٚدساحٌ يف شٚاٜا األز ِ
أمنٛتِ؟
ٖهرا ؾازَ ايطؤاٍِ
أِّ ضٓٓذْٚ ٛعٝؼ؟
ٚأْا غريُ َباٍٍ بايضذٝرِ
ٚأْاد ٟيف ايؿباحِ
" داُّ٥ا باحلبِّ تٓدٌَُ اجلساحِ"

–2ت بََٓٓٝا
املطافاتُ تٓاِ َ٤
مل ْهِٔ حنطِبُ إَّٔ ايبُعدَ َأيٛف ّا ٜؿريِ
ِ
ٚايتٛاؾٌُ ؾا َز حمهّ َٛا بكإِْٛ
ايتباعدِ
نإَ حًُُاّ إٔ ْس ٣األٜد ٟتٓاِّ
يف ضالِّ
 ٞتُٓطَ ٢يف ٜدٍ تػتامُ ملطَتَٗا
َ ِٖ ٚ
*
تَػِدُّ
ت تُػّٓ ٞيف ايًّكا٤
ٖهرا ناْ ِ
ٚايعِٓامِ؟!!
نِ ٜدآٜٚا عٓامُ ايطّٝبنيِ
ناْت األحضإُ دّٓاتِ يكا ِ٤ايعاغكنيِ
زبُّا قدِ ؾازَ خٛفُ املٛتِ ٜعين:
"ال تعاْكِين ،ابتعدِ"
"ٚاحتضّٓ ٞبع ٍٕٛٝداف،١٦
بابتطاَاتٍ حٓ١ْٛ
احتضّٓ ٞيف ايفساغِ
ٚابتعدِ عّٓ ٞيهْ ٞبكَ ٢طٜٛالّ يف أَإِ
َٔ زذاذِ املٛتِ ٜٓػسُ ُٙاهلٛا ُ٤ايطًّ ُل ْطًِِ"
ت يف قاَٛضِٓا ايَِّٞٛٝ
ٖر ٙايهًُا ُ
ؾازتِ
ْٚطٓٝا َفسداتِ ايعػ ِل ٚايًٗف ِ١خٛفاّ
* شاعر سوري.
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ٚأْا أٖ ٣ٛدٓ ْٞٛيف احلٝا ِ٠
ضٛفَ أُيك ٞزأض َٞاملُجكَ ٌَ باألغٝا ِٚ ٤ايدْٝا
ٚأحٝا
ضٛفَ أتسنُُ٘ طٜٛالّ ٜطرتٜحِ
يف ثٓاٜا ؾدزِ أْج ٢إِٕ أتَتِ
ضأداٜٗٚا عٓاقاّ ٚأذٚبِ
ضأُغّٓ ٞيًطالِّ
ضٛفَ أغف ٛفٛمَ شْدَٜٗا خفٝفاّ
نايُٝاِّ
ٚأْاد ٟيف ايؿباحِ
"داّ ُ٥ا باحلبِّ تٓدٌَُ اجلساحِ"
–3غابتِ األشٖازُ عٔ ٖرا ايسبٝعِ
مل ٜعُ ِد ٜٓبعحُ ايعِطسُ ايرُٜ ٟحِ ٞٝايكًٛبِ
ظ بسٜدَ
نإَ عِطسُ ايٛز ِد يف األَ ِ
ايعاغكنيِ
ٜكسؤ َٕٚايعطسَ آٜاتٍ تٓادٟ
ٜفُٗ َٕٛايٝامسنيِ
ايفٌ ٚاجلٛزٚ َّٟايٓسدظَ
ٜفَُّٗ َٕٛ
ٚايػازدٜٝٓا
ٚايبٓفطرِ
ذيوَ األشز ُم يف حصٍٕ ٜبٛحِ
ٚاحلب ٚآالِّ ايفِسامِ
ِّ
بأغاْ ٞايػِ ٛم
ٚبٓازِ االْتظازِ
ٚاخلُصاَ ٢مل تعدِ تػسمُ يف بَس ِ١ّٜاألزٚاحِ
أ ٚبَس ِ١ّٜاألزضِ احلصِ١ٜٓ
ناْتِ األشٖازُ تٛح ٞبطكٛعِ ايعػلِ

12

تػف ٛفٛمَ ؾد ٍز ْاعٍِ
بنيَ أٚزامٍ قدمي١
يػ ّ١حُسّ٠
هلا قاَٛضُٗا األبدَٛ ُّٟزٚثاّ عٔ ايعػّامِ
يف "طٛمِ احلُاَ"١
ٚهلا يف "ُْصٖ ِ١األغٛامِ ٚايعػّامِ" أؾٛاتٌ
خفِ١ّٝ
ناْتِ األشٖازُ تتًَ ٛا بٗر ٟايسٚحِ َٔ
ٚدعِ احلٓنيِ
نإَ ذاىَ ايعطسُ َٜٛاّ َطساّ
تسدِفُ األضالعُ ن ٞتػسمَ فِ٘ٝ
نٌ ٖرا اآل َٕ َفكٛدٌ ٚغا٥بِ
ُّ
زبُّا ؾازَ َٔ املاض ٞايبعٝدِ
طػَتِ زا٥ح( ُ١ايدٜتٚ )ٍِٛايتعكِِٝ
َٚ
حتهَ ٞػٗدَ اإلْطإِ يف أّٜآَِا
ت ْسْ ٛحا٥سِٜٔ
ٚعً ٢ايػاغا ِ
َا اير ٟحيدخُ يف تًوَ املػايف؟
ايٛد ُٙٛاآل َٕ تبدَُ ٚتعَبِ١
ُ ٚت َػطَّ ٢بكُاؽٍ أ ٚخبٛفِ
ٚخٝاٍُ املٛتِ يف ؾُتٍ ٜطٛفِ
ت ٜؿريِ
ٖهرا املُ ٛ
ع يف ٖرا ايٛدٛدِ
َٔ أَاْ ٞايٓا ِ
ٌِٖ ضٝبكَ ٢ػٗدُ املٛتِ طٜٛالّ؟؟!
ٖهرا ؾازَ ايطؤاٍِ
ٚأْا يًحبِّ أتً ٛيف ايؿباحِ
أغٓٝاتِٞ
ٚأْاد:ٟ
" داّ ُ٥ا باحلبِّ تٓدٌَُ اجلساحِ"

بقعة ضوء
ظهور الكتابة الدرامية
التلفزيونية في سورية
عماد نداف

ظهور الكتابة الدرامية التلفزيونية
في سورية
عماد نداف*

مل يكننند ينننخلد أ لئنننخ يل كنننا ا نننايد ألوىلننناا ا صن ن
ا خداميننا ا وئ وياةيننا ا ةنناديا ا انننخيؤ يةنننف يجدةننا

ا ل أ ا صنننا
نند خيننخ أ ا كو بنناؤ

دننيربويف أ اح ةئننا ا و يننا منند ا ن بونف لاةننخان منند يوننف ا ننا اح ئابننا أ دننا
اإلةو ج ا وئ وياةيؤ ل ا ا دمى أللٌ م نف يلداقه بربيخان ع هؤ بربخ ظناد ا ربمنل ا نا
ألوىلننه عئننى ا  ،ونناؤ لبكي ن سنند ا خاددننا ةىل ننل عنند ا ن ج منند ئننا ا كو ب ن
ورب ف عئى آ ي ة،انن ل ادو ل اعن .

ٔالطرٖف أُ يف ذاكر ٚاملخرسني
ٔبعضضضن وضضضَ لك ضضضر ثمضضضر ال ضض ٌ ٚضضضٕا
كضضضضذن ٚلضضضضَ بضضضض اٖكخ ضضضضَ الكجكبضضضضٛ
لمجم سٖضضُٕ يف شضضٕ ٖٛن أكضضَ أ ضض ِك
بعني االلجبك لٍ اش ٛثمضر املرطمضٛن
ضضكملخرض ٖضضكا ٖضضك بكرلضض٘ ٖج ض كر
ٌصضضضٕل الصصضضضكل العضضضع طكىضضضح
ستصضضَ ٔوعضضكِ ٓ اأيت الضضس ا جبصضضّك
وضضضضضَ ألىكلضضضضضْ اإذالٗضضضضض ٛن ضضض ض ذا ِضضضضض٘
وكجٕب ٛبصمي الر ضكلن ٔطضم وكٟضن
ٖب أ وَ أني الص ظ ٛوَ ضٕ ٍٖٔجّض٘
يف ٔشطّك وَ ادتّ ٛالٗصضرٔ ٝاملخضرض

لال ٞال َٖ كٕكغ ٖج كر سٗ اً أُ
بعضضّي كضضكُ ٖكجضضة كمىضض ٛك ضضن
بضضض ال وضضضَ كمىضضض ٛطضضض ن ٔال ك ضضضن
ٖصضضجخ ً يف الضض اوك اإذالٗضضٔ ٛالصطضض
ٖصجخ ً يف ال اوك الجم سٌٖٕٗضٛن ِٔض ا
ٖعضضغ اٗضضكت أ ضضٕه كجكبضض ٛالصضضٍٗك ٖٕ
*
الجم سٌٖٕ٘
أوضضضضضضك املخضضضضضضرض اصضضضضضضكُ سضضضض ض ٙن
ٗجض كر المظاضكخ الصضضك ٍ ٛأدٍضك ٞبضضر
االىكه اأيت لم ٜاهلٕاٞن طٗر ككُ
املكجضضٕت لمضض ٜالضضٕ ن وضضَ الٍصضضٕل
* أديب سوري.

57

ا ربخد - 795ةوي ا 0505 /

ال اوٗٛن ٖجظٕه إيت ٕ  ٚلمض ٜاهلضٕاٞ
وبكظرٚن ٗجشى العكومُٕ يف املصمصضن
ال ٌكسساً
ملعكِ ثْ ٔ ا ا لى ً
ٍِٔكك وَ كه راط ٛإُ كضذناً
وضضضضضضضَ الصضضضضضضضٍٗك ِٖٕكخ كضضضضضضضكُ ٖعٗضضضضض ض
املخرسضضضُٕ كجكبجّضضضك وضضضَ س ٖض ض بضضضن
الجصضضضٕٖر اُ أطضضض اً وضضضَ الكجضضضكت
ٖكضضضضضَ ضضض ض اوجمضضضضضر ٌك ضضضضضٗ ٛكجكبضضضضضٛ
الصضضضٍٗك ٖٕ الجم سٖضضضضٌٕ٘ بعضضض ن ٔأُ وضضضضَ
كضضكُ ٖكجضضة لةذالضض ٛكضضكُ ٖكجبّضضك
كىصضضضضكو ضضضضٕثٗ ُٔ ٛااللج ضضضضكخ ملضضضضك
ثجطمبْ الصٕ  ٚالجم سٌٖٕٗٛ

ٔكأٌّك والوح جترب ٛالٕال ٔ ٚاملخكا
العصن ٔو كن وعّ كجبْ الرٔا ن
ٔالزاه أ ظضضٗف الجم سٖضضُٕ ضضج بضضْن
ٌجعضر لمض ٜااوكٍضٔ ٛالٍضكطن ٌٔجضضكب
ثصمصضضضضن ااطضض ض از ٔللصضض ض ِك ٔطمٕهلضضضضك
ٌّٔكٖكثّكن ٌجعر بكِجىكً ٌٔجكب بعٕ
إيت أُ ٌكجعضضف أُ االىضضكه ال اوٗضضٛ
الجم سٌٖٕٗ ٛب أخ مٗم ٛدضي ثراكىضح يف
وكجبضضضض ٛالجم سٖضضضضُٕن ٖٕوضض ض ًك بعضض ض ٖضضضضًٕ
ٔظضضضّرًا بعض ض ظضضضّر ٔشضضضٍ ًٛبعض ض شضضضٍٛن
لجؤشضضضض ثرادضضضكً كضضضبناً وضضضَ العضضضرٔا
أكَ ٔ ض ْ بأٌضْ ٔاطض وضَ الذضرٔاخ
ال ٍٗ ٛالٕطٍٗ ٛالس ثطر بكت البكطذني
ٔال ا شني ٔالٍصك لمظ ٖر لٍّك

ٔوض ذلضضرن كضضكُ الضضٍي الض او٘
الجم سٖضٌٕ٘ يف أظضككلْ اأيتن اذكبضضٛ
ٔالبضضأط ٍِضضك وضضَ ٌعضضر أ ض ً ٌضضي
امل جكح الصظر ٙلمبٍضك ٞالض او٘ كمضْن
ىضضضَ اللضضضْ ثجشصض ض أوكوٍضضضك وعضضضكِ متكٍضضح وضضَ ثٕدٗصضضْ يف ِ ض ٓ العىمٗضضٛن
االىضضضضكه الراٟضض ض ٚن ٌٔعضضضضٕ لٍراِضضضضك يف ِٔضضٕ وضضَ وصمصضضن الٕشضضٗم لمككثضضة
لٌّٕٗضضضك ااشضضضٕ ٔاابضضضٗن الصضضضكطرَٖن الراطن لؤ ٙلٗك :ٚ
ّٖشضضضضي بضض ض الضض ض َٖ لمضضضضٜ
البضضكت ٖٔبعضض زٔسجضضْ بصضضٕٚ
ٖٔ ض عّك إيت ال ض ا ن ِٔضضٕ
ٖعّر وص شْ
ب ال َٖ ٖككمة ٖضك ابضَ الكمضة ضظٗح
أٌر وكثصجظ٘
ٖكوعمى٘ ٖكوعمى٘ طٕه بكلر
لب اد
أصضضضر لبض ض اد ٖض ض بض ض
ٖكوعمى٘
ال َٖ
ب ال َٖ بعض ض لضضضغ ٔاد اطصضضضة أد
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لب اد
ٖبع ض ب ض ال ض َٖ لب ض اد ب ال َٖ
لٍضضضضضضْ وصكطعضضضضضضك ٖٔصضضضضضضضرت
وص شْ بصٕ ٖ ٚبض ٔ ّٗضك
أٌْ الٖرٖ شٕ ٝالجّ ٖ
لب اد
ب ال َٖ
أصضضضضكْ لبضض ض اد وضضضضر ٚلب اد
أ ضضضر ٝوضضضَ ٖض ض ٓ ٖٔجظض ض ز
وصرلك
ّٖضضضضضضس بضضضض ض الضضضض ض َٖ ٖضضضض ض ٓ ب ال َٖ
ٔوص شضضضْ لكٍضضضْ الٖض ض
لب اد لٍْ
لب اد
ٖبضضض أ بضضض الضضض َٖ بضضضضكل ّي ب ال َٖ
ٖٔبع وص شْ
ٖجضضٍ ض لب ض اد الصضضع ا ٞلب اد
ٖٔ ك ٖ بض الض َٖ الض ٙ
ٖ ض ك ٖ ض ٓ طكومضض ٛاملص ض ط
ايت سكٌبْ ٖٔصجى بكِجىكً
إيت ط ٖر لب اد
ب ال َٖ
ّٖ أ ب ال َٖ مٗال

وك مصر
ٖضضكوعمى٘ مضضٗغ اطكضض٘ ٌضض٘
سك ٙوعكٌر وٕ وعكُ
اد الٖضضرطي كثضضن ٌ صضضْ سضضكٙ
هلُٕ ٔلصْ وبك ح

كمىٔ ٛاط ٚ
ٔال كمىٛ
طاله ال ِكً ٔأبٕ كحل مجعضي
ال الطني ٔ كً ٖٕزٌّٔي لمٗر
ظكُٕ مح ؟

ٔأٌ٘ ا عح لٍر
طاله ٔأبٕ كحل ؟ طكض٘ زٖضَ
ٖٕه
لضضضضضٗغ أٌضضضضضح مٗضضضضضجغ اطكضضضضض٘
ٖرٖ ُٔ ٖعىمُٕ مجعٗٔ ٛوضك ٙ
ظكُٕ ٔاملٗ ٛوكظٗ ٛوضَ سضٕاك
ٔأٌضضضضح وضضضضك ثضضضض  ٙبضضضضض ٔاد
العاٗي أٌك ا عح لٍر
اطكٗمض٘ ثعضضٕ ظضضٕ ٙظضضٕٙ
ّىغ وَ اأه
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لصض ض عضضضجغ ِضضضٕاسض لىمضضض٘ يف
اإذالٔ ٛالجم سُٖٕن ٔلم ٜو ا شٍٕاخ
طٕٖمضضضضٛن ةكٔلضضضض ٛالجعضضضضر لمضضضض ٜضضضضَ
الكجكبضضض ٛلمجم سٖضضضُٕن ٔ ضضض بضضض أ ذلضضضر
بكملصضضضك  ٛلٍضضض وك الطاضضضحل أُ لىضضضكه
بٕ ٗضضضضضضْ الجم سٖضضضضضضُٕ كضضضضضضكٌٕا ٖم ضضضضضضُٕ
الصضضٍ ٖٔغ ن ال ض ٖ ٙبٗعٌٕضضْن بضضأٔ ا
الصضضٍٗك ٖٕ الضضس ٖ كّضضك املىذمضضُٕ لمضضٜ
الطضضضضكٔالخ ضضضضاله اشضض ض اطكثّي ضضضضك ض
اشضضجٕ ٖٕ الجصضضٕٖر ال ض او٘ن عضضرلح
بكلجصضضضضكض بعضضضضضّك ٔ راٞثّضضضضك أدضضضضك ثغ
لىمٗضضض ٛاملصك ٌضضض ٛبضضضني الضضضٍي ٔالصضضضٕ ٚن
ٔشضضضرٖعك مجعضضحل اأ ا ن ٔنذضضحل لضضضَ
ٌصضضضٕل يف وصضضضك ِكن ٔ رأثّضضضكن دضضضي
شضضعٗح إيت وجكبعضض ٛكضضن وضضك ٍٖعضضر لضضَ
ِ ا ال َ وَ كجة ٔوصكالخ ٔطضٕا اخ
ٔطجضض ٜاٌجصضضك اخن ٔمتكٍضضحل يف وطمضض
الجصعٍٗكخ وضَ الصضرُ املك ض٘ بكلعضرٔ
يف ٌعضضضضضر ٔسّضضضضضكخ ٌاضضضضضر ٙاأيتن يف
الصضضظك  ٛاةمٗضضٔ ٛالعربٗضض ٛن دضضي ض
كجكب٘ اأه لَ ِض ا املٕ ضٕ بعٍضٕاُ
ال اوك الجم سٌٖٕٗ ٛضضض الجشرب ٛالصٕ ٖٛ
منٕذسضضك ن اصضضكل  ٚالككثضضة الراطضضن
ستىض ض لبض ض المطٗضضضف ٌض ض ا ن أ ضضض٘ن
ال  ٙكضكُ وٕلعضكً بّض ا ال ضَن ٔلٍض وك
ٌلعر الكجكت حتٕه شضرٖعكً إيت كجضكت
إظككل٘ اٌْ كٖق البعن يف الٕشم
ال ضضضضغ الضضض او٘ن الضضض  ٙكضضضضكُ أضضضضٕ
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بجٍضضضضك ض ٔاشضض ض يف سٕاٌضضضضة الصضضضضٍكلٛ
ال اوٗٛن ٔظَ ِضؤال ٞأُ ٔ ا ٞكجكبجضْ
شترسضضضض ضكً ٖرٖضضضض ض ال ٖٔضضضضضضص لٍارٖجضضضضضضْن
كٌجصض ض ٔا الكجضضضكت وكضضضج ني بجصمٗضضضة
ظكثْن لكضٍّي بعض شضٍٕاخ ٔسض ٔا
أٌْ املرس الٕطٗ ال  ٙأكضَ العضٕ ٚ
إلْٗ بٍٕا صْ ِٔ ٕاثْ
ٗىضضك بعضض ثبٍاضضح ٔزا  ٚالذصك ضضض ٛيف
شضضضضٕ ٌٖ ٛعضضضضر كجضضضضكب٘ الذضضضضكٌ٘ الضض ض ٙ
أصتسثْ لَ ِ ا املٕ ٕ ن ِٕٔ بعٍضٕاُ:
الجم سٖضضُٕ ٔالكجكبضض ٛال اوٗضضٗ ٔ ٛضضْ
ظعرخ أٌغ ىضح بكلجأشضٗض لمىٕ ضٕ
اأش ال  ٙاح ٍٖكه وَ اِجىكً الٍصك
ٔالبضضضضضكطذنين ٔالضضض ض  ٙضضض ض شتضضضضضرسني
ٔكجكبضضضضكً إيت اشجصضضضض ا كجضضضضة لضضضضَ
جتك بّي ِٗضذي طصض٘ن اصضكُ سض ٙن
لال ٞال َٖ كٕكغن بصكً املال
لص متكٍضح الض اوك الجم سٌٖٕٗضٛ
الصضضضضٕ ٖ ٛعمٗضض ضكً وضضضضَ ثٕلٗضض ض زتىٕلضضضضٛ
كضضضضبن ٚوضضضضَ الكجضضضضكتن ٔ ٗىضضضضك بعضض ض
متكٍضح الٍصضٕل الضس أٌجشّضك ِضؤالٞ
وَ ش اذتكس ٛالس ظكك وٍّك اإٌجكض
الضض او٘ الجم سٖضضضٌٕ٘ن بضضضن ٔيف املرطمضضضٛ
الجكلٗضضضض ٛحتٕلضضضضح املطكلبضضضض ٛإيت وطكلبضضضضٛ
بٍصضضضضضضٕل ٌٕلٗضضضضضض ٛبعضضضض ض أُ كذضضضضضضرخ
الٍصٕلن دضي ا ث عضح أ ضٕاخ ثطكلضة
بٕ ظكخ لمكجكب ٛال اوٗٛ
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إُ إٌعك ٞرح كبن وَ وٍجشكخ
الصضضضٍكل ٛالجم سٌٖٕٗضضض ٛوضضضَ بضضضن كضضضن
املبضضضضضضض لني الصضضضضضضضضٕ ٖني يف الكجكبضضضضضضضضٛ
ٔالجىذٗن ٔالجصٕٖر ٔال ٖكٕ ٔاملٌٕجضكض
ٔاإ ضراض ٔانِضضك وضَ و ضضر اخ ضضٍكلٛ
الجم سٖضضضُٕن إُ كضضضن ذلضضضر عضضضغ إيت
االلجصضضضك أُ وجضضضكبعس لمىٕ ضضضٕ بكثضضضح
ضضضضرٔ ٖ ٛوضض ض ثضضضضٕ ر الٍصضضضضٕل الضضضضس
مجعجّضضك ب ض أت ٔاملراس ض الضضس رأثّضضكن
صر خ اإ اً لم ٜطضٕ ٚس ٖض  ٚوضَ
ِ ا الٍٕ ل اشجّك ٔثصٍٗ ّك ٔالبظضر
يف إٌٔالّك ٔوعككن كجكبجّك
ٔ ضضض أصتضضضضسخ كجضضضضكب٘ ادت ٖضض ض :
ثطٕ الصٍٗك ٖٕ الجم سٌٖٕ٘ يف شضٕ ٖٛ
ضضض إٌٔالْ ٔوصك ٓ ضضض 0691ن  0101ن
ِٔضضضضٕ كجضضضضكت ٖصضضضضجكىن ظضضضضٕطكً وضضضضَ
العىمٗٛن ٖٔض أوكً الصك ئ ٔاطض اً وضَ
الكجضضضة الضضضضرٔ ٖ ٛملكجبضضض ٛالصضضضٍٗىك
ٔالجم سٖضضضضضضُٕ جتىضضضض ض بضضضضضضني لٍصضضضضضضرَٖ
أشكشضضضٗني يف املٕ ضضضٕ  :ثضضضك ٖ الضضضٍي
الض ض او٘ الجم سٖضضضٌٕ٘ الصضضضٍٗك ٖٕ وضضضَ
سّ ٛإ ضك  ٛإيت إٌٔالضْ الضس ٌعضأخ يف
شتجمضضضضضضف وراطضضضضضضن اإٌجضضضضضضكض الضضضضض او٘
الجم سٖضضٌٕ٘ن ٔطٗمضض ٛال ض  ٚاملىج ض  ٚوضضَ
لكً 0691ن ِٕٔ العضكً الض  ٙظّضر ٗضْ
الجم سٖضضضضضُٕن ٔٔ ضضضضضٕال إيت لضضضضضكً 0101
طٗر ثٍجّ٘ ال اشٛ

ط ِض ا الكجضضكت يف صضضٕلْ
ٖٔض ل
أٌضضٕا الضضٍي ال ض او٘ ٔوصضضك ٓن ٔ ض
صضضضضىجْ إيت صضضضضىنين الصصضضضضي اأهن
ٖٔجضضضضضٕز لمضضضضض ٜصضضضضضٕه ثجظضضض ض ز لضضضضضَ
الٍصضضضضٕل ال اوٗضضضضٔ ٛوصضضضضك ِك وضضضضَ
ضضضضضاله لال جّضضضضضك بضضضضضكلٕا ٔبكلجضضضضضك ٖ
ٔالصن ٚال اثٗٔ ٛالصن ٚالععبٗ ٛإ ك ٛ
إيت اال جبضضضضضضضضكط ٔال مجضضضضضضضضٛن كىضضضضضضضضك
صصضضضضضضح طٗضضضضضضسا ِكوضضضضضضك لمٍصضضضضضضٕل
الكٕوٗ ٖ ٛالجم سٌٖٕٗ ٛالصٕ ٖٛ
أوك الصصي الذكٌ٘ ٗجٍضكٔه املكضكُ
ٔالسوكُ يف ال اوك الجم سٌٖٕٗ ٛالصضٕ ٖٛ
ٖٔجٕ ضضضضضف يف صضضضضضٕلْ لٍضضض ض لٍك ضضضضضر
ٔو كثٗح البٗ ٛ٠ال اوٗٔ ٛخيصي ٔ ٛ
وطٕلضضضض ٛلمظضضضضك ٚن كىكضضضضكُ ٖؤشضضضضض
لمبٗ٠ضض ٛالعضضكوٗ ٛدضضي ٖجٕ ضضف لٍ ض منضضٕذض
وصمصضضضن بضضضكت اذتضضضك ٔ ٚامل ض ض لمٗضضضْن
ٔلمضضض ٜكجكبضضضكخ البٗ٠ضضض ٛالعضضضكوٗ ٛالضضضس
ا صجْ
اعٍ ض ٜضضرن طكٔلضضح يف كجضضكب٘
ادت ٖ حتصٗق الٍصم ٛالس طكملضك طمىضحل
بّضضضك بجصضضضضشٗن ثضضضضك ٖ الضضضضٍي الضضض او٘
الجم سٖضضضضضضضضٌٕ٘ الصضضضضضضضضٕ  ٙالصضضضضضضضضٍٗك ٖٕ
الجم سٖضضٌٕ٘ ن ٔثصضضٍٗف كضضن وضضك أٌضضجص
وٍْ يف  ٚال اش ٛامل كٕ ٚ

59

ا ربخد - 795ةوي ا 0505 /

أوضضضك ٗىضضضك ٖجعمضضضق اضضضٍّص ال اشضضضٛ
الضضضس ىضضضح بّضضضكن مضضضي ثكضضضَ ختجمضضضف
كضضضذنا لضضضَ الطرٖصضضض ٛالضضضس اثبعجّضضضك يف
الكجضضضكت الصضضضكبقن ٔكضضضكُ مجضضض وضضضك
ثٗصضضر لضض٘ وضضَ الٍصضضٕل املكجٕبضضِ ٛضضٕ
ارتطضضضضضٕ ٚاابضضضضضرز ٔثضضض ض لٗىّك بجضضض ض َٖٔ
والطاضضكخ ثجعمضضق بجصضضشٗالخ العضضرٔا
الجم سٌٖٕٗضض ٛالص أضض ٛالضضس متكٍضضح وضضَ
اذتصٕه لمّٗك كىك ل خ إيت املراس
اأيت ٔاشضضضجعٍحل اراسض ض ة س ٖض ض  ٚلضضضَ
الكجكب ٛالجم سٌٖٕٗٔ ٛالصٍٗىكٟٛٗ
ٔبطبٗع ٛاذتضكهن كضكُ وضَ امل ٗض
االشضضضجىرا اٍّشٗضضض ٛالعىضضضن بكاللجىضضضك
لم ٜزتىٕل ٛاملعطٗكخ املجعمص ٛبصٕال
الكجكبضضضض ٛلمصضضضضٕ  ٚاملرٟٗضضضض ٛشضضضضٍٗىكن
ثم سٖضضضُٕ ن ٔستكٔلضضض ٛثٕ ضضضٗف ٍضضضُٕ
الكجكب ٛاملجبع ٛيف املراطضن املججكلٗض ٛوضَ
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اإٌجضضكض ال ض او٘ الجم سٖضضٌٕ٘ الصضضٕ ٙن
ٔالركضضُٕ أ ضضناً إيت الججضضكب الجضضك خي٘
ٔاملضىُٕ يف ثطٕ الكجكب ٛالجم سٌٖٕٗٛ
وٍ العرٔ ب كر ٚاإٌجكض ال او٘ يف
بضضضض اٖكخ الجم سٖضضضضُٕ الصضضضضٕ ٙن ِٔضضضض ٓ
العىمٌٗ ٛعأخ يف ورطمض ٛالبظضر اأيت
ٔثطٕ خ يف الكجكت العجٗ
ٔإذا كضضضضضكُ يضضضضض ٛأٖ ٙضضض ض لٕ إيت
اشكخ س ٖ  ٚطٕه وٕ ضٕ الكجكبضٛ
لمجم سٖضضضضضضضضضُٕن ٌضضضضضضضضضْ أ ٙضضضضضضضضضرٔ ٙ
ٔوعضضرٔ ن ٔأ الضض٘ أٌضضغ طكٔلضضح سضضك اً
ٗضضضْن كملٕ ضضضضٕ جضضضكض إيت اشضضضضكخ
كضضذن ٚثجكبعضضْ ك ضض ٛأُ طشضضي اإٌجضضكض
وح ال اوك أسٗكالً س ٖ ٚ
ٖجص ٔ
وضضضَ الكجاضضضكت لر ضضضٕا بٍشضضضكح االىضضضكه
الس أٌجشح هلي
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قددددتمع ثُددددريممعددددتمندددداحمَددددٔمعيةددددمةمٚعيادد د مد مٚع شدد د ت ٠معدتدد د َ  ٝم
ٚع ن دمي ٝمعملرَٛق ميفممفً١معيثأب معملٓ كت٠ميفمذنر٣مع شث ذمعيهاحم"عيصٝتم
ست فغ "معي ٟمتٛف٢مب َضمب ذترند١معيكًاٝد١ميفمرُدرٙمادحمعيٓ ودد مٚقدتمعْ كدتحم
مفًد١معيثدأب ميفمق رد١مَدٔمعيك رد حميكصدِمعيًرد١معي ربٝد١مٚادعبٗد م َ د١مد دٞممٝددذم
ن ٕمعملرمّٛمأشث ذعمَٓ مزَدٔموٜٛدٌ مٖٚدٞمَدٔمأقدتّمعدت َ د حمع ٓتٜد١مٚأن ٖد م
ٚعق ١ميفمقًبمَت١ٜٓمد  ٞمر صُ١مع ٓت مبهٌمأبٗثٗ مٚظٛنثٗ مَٚا ْ ٗٝمعيع شت١م
عدتُ١ًٝمَٓ مَ١٦مشٓ ١مْٚعٝة١ميفمْعرمأظ ثٗ معي ًُ١ٝمب مو ييبمعي ًدِمٚعمل رفد١مَدٔم
خمٍمإصت ةمرا قر٠معإلدعر ٜمٚعيص ش١معيهاد رمٚع شد ت ٠معدتد َ  ٝمٚمعييد ف ٝم
عملٖٛٛب مٚعيا مد معدتت ٜمٚعي ًُ ٤معملرَٛق ميفمردتدم ممصحيد ٢مٖد عمٖدٛمعيصدابم
ٜفثدرمنٌمَٔمٜٓثصبمإي ٗٝمَٔمعيةًا١مبهِْٗٛمستعٛظ ميفمتًك٢معيث ًِٝمَٔمٖد ٙم
عدت َ ددد١معيهدد ٣معيعدددٗح٠مذعحمعيصدددُ ١معيةٝاددد ١مٚصحًدددِمندددٌمَدددٔمصحُدددٌمظدددٗ د٠م
عيتنثٛرعٙمٜٚفٞمب ملؤٖمحمعيث ً١ُٝٝمعملثةًا١ميٛظٝف١مع شث ذمعملصد رتميفمعدت َ د حم
ع ٓتٜدد ١مبددإٔمٜهددٕٛمأشددث ذعمفٗٝد َٔٚممكددلممًُدد٘مٖد عمفكددتمعْثيددرمرًدد٢مَ رنثدد٘م
عيي د رَ١ميً يددٍٛمرًدد٢م ٓدد١مأممَدد٘ميفمعيددتْ ٝميفمزَددٔمفٝدد٘متصددٛدمعياة يدد١مبددأقا م
صٛرتٗ ميفمبًتْ معي سٜس مٚتاثًريممٛٝعحما فمَٔمعيعا ٕمعملٖٛدٛب مند بثمامعيد اد ٕم
فرٜصث٘ م
ٚن ٕمع شث ذمعملرمّٛم"عيصٝتمست فغ"مأمتمعيصد تع٤معيد ٜمٔمحتككدمجمأممَٗدِم
يفمٖ ٙمعيتْ ٝمفه ٕم"عيصٝتمست فغ"مأشث ذعميفمقصُٗ ميًر١معي رب١ٝمٚادعبٗ معي ٟممتم
ت ٓٝٝدد٘مفٝدد٘منأشددث ذمَص د رتميفمعيثص د  ٝٓٝح مخددِمَ د زعٍمٜتقدد٢ممثدد٢مص د رمأشددث ذعم
* أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية وآدابها في جامعة كشمير – الهند.
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ْفٛذ ٜد مٚتربددريمرًدد٢مَٓيددبمعير ٥شدد١ميفمقصددِمعيًردد١معي ربٝدد١مٚادعبٗ د مٚعَثًددومأَددٛرم
عيكصِ مٚأدعرٖ منٝفُ مظ  ٤مٚأٌْٗمرً٘ٝمعيسَ ٕمعيعدٗر٠ممٚعيصدًة١م مقًََُّد مودٛدمبُٗد م
رً٢مَدًِ٘ مف ثُريمرٓتٙممج ر١مَٔمعملثًُك مٚع ْثٗ ز ٜميٝصثفٝتٚعمَٓ٘ميفمعذتيٍٛم
رًدد٢معيٛظدد ٥رمعيريفٝدد١ميفمعدت َ دد حمع ٓتٜدد١م مٚتعدد ٖرٚعمبة رثدد٘ميفمنددٌمأَددر م
ٚخض ٛعمي٘ميفمنٌمظ ٤ٞمٚٚعفكٙٛميفمنٌمأَر مشٛع٤مأْد٘ماد يرمعي كدٌمأٚمٜٛعفكد٘م
مرٜي مرً٢منصبمرو  ٙمفجرحمع َٛرمرً٢مٖ ٙمعذت يد ١م مٜصدُريمفٗٝدم م" "م ٚم
ٜع ٖتمف ٗٝمعملد يف١مإ معملتحمٚعيدم"ْ ِم"مث٢مت َّٛدمفكطمرً٢ميف امعيدٓ ٤مي٘مٚعيدم"ْ دِ"م
ٚعَر ٙمْٛٚعٖ٘ٝمَٔمْ م ١ٝمَٔٚمْ م١ٝمأخر٣من ٕمَثدت ٜٓمٜٓثُدٞمإفمفم٦دم١مست فعد١م م
ٜددر٣مع فه د رمعملث ددرر٠معذتتٜددد١مخ ر دد١مرددٔمعيددت ٜٔم ٜٚث د معيعديدد ٝحمعملصددثٓح٠م
أَد ٍمعيصحمشٝتمأمحتمخ ٕمٚممج ٍمعيتٜٔمع فر ْٞمٚعيعٝذمستُدتمرادتٙمٚمأتاد رِٗم
مج ر١مو ي ١مٚصحصبمَ ٖا٘معيتٜينمَ ٖا مص  ٝمٖ َٚبمادحٙمبد وم مٚيا شد٘م
يا ش د مإشددمَ ٝمٚيادد طمعيرددحماددحمإشددمَ ٞمفً ددمبمنًددٗ مَددٔممعرثك دعتدد٘معملثعددتد٠م
ٚأفه رٙمعحمل فعد١معدت َدت٠مٚقًدلمعملدثًُك مٚمخٓد ٤مع ْثٗد ز ٜميد٘ مدٚرعمم يفد ميفم
حتٌٜٛمظديٝث٘مَٔمظدي١ٝمبصٝة١مإفمظدي١ٝمَ كت٠مَرٜض١مْفصد ١ٝمبدٌمأمدر٣م
إٔمٜك ٍمإفمظدي١ٝمَرٜض١م ٓ١ْٝٛمبتأحمحتصبمنٌمنًُ١مف ٙمبٗ مق ْ ْٛمٚندٌم
فهر٠مفهرٖ مظر ١ ٜمٚنٌمَصًومشًه٘مَصًه مريف ٝمٚملمٜهثرمبٗ ع مبٌم
بتأمٜث يبميهٌممرنث٘مٚمفهرت٘مَٚصًه٘ مٚعظثٗ٢مإٔمٜثا ٘مندٌمَدٔمدعرشدٞم
عيًر١معي رب١ٝمٚادعبٗ ميفم َ ١مٖٓت١ٜمَ م مٚإٔم ٜقبمَٔم مٜثا ٘ مف شثف دمَٓد٘مخًدلم
ناحميفمحتكٝلمأَٓ ٝتِٗ مٚخ ةمندحميفمحتكٝكٗ م ً٘ م م
ٖ مٖٛمعيتنثٛرم"َحم فر" معظثٗرمبتٖ ٘٥مٚختعر٘ مٚب تمإنُ ٍمعمل صدثحم
َٔمإمت٣معدت َ حمع ٓت١ٜمعيعٗح ٠مترىمعيث ًِٝمٚود فمبد معملدتٕمع ٓتٜد ١مٚرُدٌم
أرُ د مشتثًف د١م مَددٔمرًُدد٘ميفمظددرن حمظددث٢مٚبٝددريمعيث  ٜٛد عحمب د مأْ د طمبصددة  ٤م
ٚيهٔمفعٌميفمٖتف٘مإفمنصبمأَٛعٍمو ً٥د١ميفمأشدرامٚقدج مفر دريمخ ٥اد مَدر٠مإفم
ّتّّمب تمشٓث مأورٚمثد٘مم
ْفضمعدت َ  ١مٚأخ معيكاٍٛميفمدٚر٠م"َ مقاٌمعيتنثٛرع"ٙمٚق َّ
"َ مقاٌمعيتنثٛرع"ٙمْ مممأٚمْ قممَٔ مأورٚم١مأخر ٣منعرمعملُث ٔمعيٓك ةمرٔم
ٖ ٙمعيصرق١مخمٍمعملٓ قع ١مٚيهدٔمياه ٥د٘معملصدثُرمٚإلظٗد رمت ٗدتٙمعييد رّمبدإٔم م
ٝ ٜتمَدٌمعدترمي١ميفمعملصثكاٌماُفِرَمي٘مبعرطمإٔم مت ة٘ٝمعدت َ ١معيكاٍٛميفمبرْ َدم
عيتنثٛرع ٙمفدرجمَٔم َ ث٘مٚيهٔمَريمظٗ د٠م"َ مقاٌمعيتنثٛرع "ٙمخِمأخ معيكادٍٛم
بتٖ ٤مأٜض ميفمبرْ َدمعيتنثٛرعٙميفم َ ١مأخر ٣مٚم٦ٓٝد مٚقدريمْعدرٙمرًد٢م"معيصدٝتم
ست فغ" مف ٛتمف٘ٝمٚش١ًٝميث كٝلمأَٓٝث٘ مف قتةمَٓد٘ مٚتةدٛامَة ٚرثد٘ميفمندٌم
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أَرممث٢ميفمَصًه٘ مفرحمَصًه٘معذتٓفٞمٚعرثٓلمعملصًومعيصًفٞمَصدًوم"معيصدٝتم
ست فغ" مفروٞمرٓ٘م"عيصدٝتمستد فغم"مندٌمعيرود مٚرٓٝد٘مأ ٚميفم َ ثد٘مأشدث ذعم
َؤقث مخِمر٘ٓٝمأشث ذعمَصد رتعمَثفراد ميفمإمدت٣معيهًٝد حمعيث ب د١مدت َ ثد٘ مٚقدتم
حم ٥دلم د عمعملٓيدب مادحم
م رةميفمذيدومناد رمع شد ت ٠معيد ٜٔم ٚدتٚعمَرظد ّ٘ماد م
أْٗددِمقددتمخضد ٛعميدد٘مأَد ّمإصددرعرعت٘معيددأمند دحمتأخد مصددٛر٠معملعد ر٠مبٓٝدد٘مٚبد م
ع رضد ٤معرخددرٜٔميفمدتٓدد١معيث دد ٝمٚيهددٔمرٓددتَ مبددتأمعيددتنثٛرمم"َددحم فددر"مب ددتم
نْ٘ٛمأشث ذعمَثفرا مٜكدٟٛمٜٚصدثكٌمبفهدرٙمٚكصدًه٘م م عذتٓفدٞمعيكدت ِٜمبدتأحم
عدتف٠ٛمتتةمب ُٗٓٝمٚرً٢مَرمعي يٛرمٖ ٙمعدتف٠ٛمعْكًاجمإفمعي دتع٠ٚممعيدأمَد مزعيدجم
ق ١ُ٥ممث٢مَٛحمع شث ذم"عيصٝتمست فغ" م م
 ٖٚمٖٛمعيتنثٛرم"عيصٝتممح د" معظثٗرمَٓد مند ٕمو ياد ميفمعمل صدثحمبمآرع٥د٘م
عملث رر٠معيأمأخ ٖ مَٔمعمليً معيها رمٚرا قر٠معي ًُ ٤مأَد ٍمعيصحمشدٝتمأمحدتم
خ ٕمٚمج ٍمعيتٜٔمع فر ْٞمٚعيعٝذمستُتمراتٙمٚأمحدتمأَد مٚق شدِمأَد مفكدرأِٖم
ٚتأخرمبِٗمٚبأفه رِٖمعإلصمم ١ٝمٚنثبمَك حمف حتد١معي كدٍٛمدعرٝد مإفمتصدً ٝم
ع َدد١معملصددًُ١مب د ي ًّٛمعي يددر١ٜمَددريمعي ًددّٛمعإلشددمَ١ٝمب ددتمإر رٗ د مإفمَي د درٖ م
ع صً١ٝمٚتًك ٗٝمبدتٕٚمزٚع٥دتٖ م مف ٓدتَ مٚقدريمعيٓعدرمي شدث ذمم"عيصدٝتمستد فغم"مرًد٢م
ٖ ٙمعملكد ح متد ّمَٓٗدممَٚدٔمصد ماٗ مٚعْدثفذمأْفد٘ مٖٚد جمٖ ٝد٘م مفدتر مَؤيفَّٗد م
رٓت ٙم٘ َٓٚمَٔ منث ب١مَدٌمٖد ٙمعملكد حمعيدأم ٜث ٖد مأفهد رمظد ذ٠م مَٚؤدٜد١مإفم
عيهفددرمٚعإلذتد د مٖٚددتدٙمرًدد٢متددتَحمم ٝتدد٘ميددٛملمٜددتىمعيهث بدد ١مٚيهددٔمظد ا١ٝم
عملك د حمب د معيكددرع٤مٚتكددتٜرمعيف٦دد١معملث ددرر٠م م د ٙمعملك د حمظدمج ث٘مرًدد٢مشت ورتدد٘م
كٛعصً١معيهث ب١مٚرتّمعيصُ امي شدث ذم"معيصٝتمست فغ" مفرًدٞمدَد٘مٚخد رحمخٛرتد٘ م
ٚخددرجمَددٔممددتمع رثددتعٍميعددت٠ماضددا٘مرًدد٢م"عيصددٝتممحد د"مٖٚددَِّمبث ًُٝدد٘مدرشد مَدرّعم
يً  ٝد  ٠مفددأاًلمأبددٛعةم َ ثدد٘مرًٝدد٘مأ ٚمخددِمأٚقفدد٘مَددٔمعذتيددٍٛمرًدد٢معيٛظدد ٥رم
عيريف١ٝميفمعدت َ حمع خر٣مَصثدتَ مْفٛذ ٙمٚن يومرفضمبٓفص٘مَْعْرَمعيهث ةِم
عي ٟمقتَ٘م"عيصدٝتممحد دم"ميًٓعدرمميفمعجملًدضمعيدٛوينميتٜٚددمعيًرد حمعيعدرق١ٝممٝدذم
ن ٕمع شدث ذمرضدٛعممَثدييدمميفمدتٓثد٘معيٓعدر ١ٜمخدِمخًدلمميد٘مررعقٝدٌمشتثًفد١ميفم
شدداٌٝمْعددرمَك تدد٘مٚنثادد٘ مفثد ّم"معيصددٝتممح د د"مَددٔمٖد ٙمعي رعقٝددٌ مٚعْكةددريمرددٔم
عيهث ب١مشدة مرً٘ٝمٚرً٢معجملثُريمعي ٟم مٜأتٞمإلْك ذٙمَٔمعير ٌمعيٓفٛذٟمعدتْٓٞٛم
عي ٟمن دم ٜتَّرمم ٝت٘ مٚأ ٙمرً٢معخثف ٘٥ميفمر ملمعرتٍُٛمعي ٟمميٛحمف٘ٝمندٌم
ّٜٛم ٌمعياة ي ١م
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ففٞممفً١معيثّدأب مٖد  ٙمعملٓ كدت٠ميفمعمدتعّمع شدث ذمعيهداحم"عيصدٝتمستد فغ"م
و د حِميرضددا٘مٚفددرع٥ضم
أظددد ممَدمٔمْ د يٛعمَٓدد٘مَٓ د ح مٚأظددد ممَددٔمص د رٚعمرر َ
ْثك َدد٘ مٚأظددد ممعْثٗ د زٕٜٛمٜهْٛددٕٛمدع ُ٥د ميفمعيا ددذمرددٔمَدددٌمٖ د ٙمعذتفددمحم
يهٞمٜعٗرٚعمَؤٖمتِٗمعي ًُٝد١م م َدٔمخدمٍمإيكد ٤منًُد حمَُٓكد١م ٛفد ٤مخ يٝد١مَدٔم
عرتًٛممًَ١٦ٝمب يٓف ممَٚثجصُ١مبأٖدتعفمعمليد امعيعديد١ٝم مٜصدثةمٝريمفُٗٗد مإ م
َددٔميدد٘مفرعشدد١مٚمربدد١مرُٝكدد ١مٚأظددد ممَثفر ددٕٛميهددٞم ٜٓد يٛعميكُدد١ميٛقددجمأٚم
يٝكضٛعمقًٝممَٔمعيٛقجمَثُث مكدٌمٖ ٙمعذتفً ١م
ٖٗٓ متاتأمعذتفً١مٜٚي تمخةٝبمب تمخةٝدبمَدٔمبد مٖدؤ ٤مرًد٢مَٓيد١مًٜٚكد٢م
خةا١ميفمنًُ حمَُٓك١مرً٢مستصٓ حمع شث ذمعملرمد ّٛم ٜدتٙمب دضمَدِٓٗمٚيٝدممَدٔم
أٚي٤ ٝمعهلل مٚعيا ضمراكر١ٜمَٔمرا قر٠معيًر١معي رب١ٝمٚادعبٗ مٚعيا ضمخ دَد مشتًيد م
يًردد١معي ربٝدد ١مفثصددثُرمعذتفًدد١مٜٚصددثُرمخةٝددبمب ددتمخةٝددبميفمردد ورمعيدٓدد ٤مرًدد٢م
عملرم ّٛمإذمٜكّٛمظ ةمَٔمب ممعتمعذت ورٜٔمَث َ مَٔميف امٖ معيدٓ ٤مق ٥م:م م
م م م مملمٜهٔمع شث ذمعملرمّٛمند يو مبدٌمند ٕممرهدضمذيدو مٚبدتأمٜكد:ٍٛمم
"ن ٕمعملرمّٛمر مم َتع مست فع ميفمعيفهر مَث يبمعملد ٖب مأرُد٢معيكًدب م
عْثك َ ٝمصح ٍٚمنٌمعحمل ٚي١ميفمع خ مب يدأرمَٔمعيد ٟمٜثجدرأمرًد٢معيدثفهحمادحمَد م
ٜفهرمعملرمّٛميفمعيًر١مٚع دةمٚعيت ٜٔمٚملمٌُ ٜمب ي تٍميفمت  ٝمع ش ت ٠مقط مفًدِم
 ٜد مأمددتعم وددٍٛمم ٝتدد٘م ميفمقصددُ٘م ٚميفمقصددِماخددرمَددٔمعدت َ د حمع ٓتٜدد١ممٝددذم
ذٖددبمعملرمددّٛمن ضددٛمَثدي د اميًجٓدد١معيث دد ٝمرًدد٢مأش د طمصددمم١ٝمعملرظ د م
ٚقترتِٗمرً٢معيًر١مٚع دة مبٌمن ٕمٜفضٌّمعحملصدٛب١ٝمٚعملصدًومعيدتٜينمعيد ٟمند ٕم
ٜٓثُٞمإي٘ٝمعير دٌمرًد٢مقدتر٠معملرظد ميفمعميث د ٝم ٚماد فميفمر رشد١مٖد عمعيعًدِم
ٚعي ددتٚعٕمَددٔمعهللمت دد فمنأْدد٘مقددتمْصددٞمخ يكدد٘معذتكٝكدد ٞمٚصدد رمبٓفصدد٘مخ يكدد م
ملرؤٚش ٘ٝمٚن ٕمصح ٍٚمنٌمعحمل ٚي١مرً٢معيصٝةر٠مرً٢ممٝد تِٗمٚشدًٛىممٝد تِٗمٚم
مثدد٢معيصددٝةر٠مرًدد٢متفهحٖددِ مٚن د ٕمٜرًددلمأبددٛعةم َ ثدد٘مرًدد٢مَددٔم مٜٛعفكدد٘ميفم
عيفهددر مٚرك د مٜٗددتدمبثددتَحممٝددٛعحمملددٔمٜثجددرؤٕٚمرًدد٢معيث ددررميفمعيفهددرمأٚم م
ٜعٗرٕٚمي٘معرتضٛا " م
ٚب ُٓٝمن ٕمعيع ةمَعر ٛميفمعيهمّ مٚن ٕمرٝ٥ضممفً١معيثأب مَعر ٛميفم
إشدده ت٘ مٚيهددٔمعيددرٝ٥ضمرٓددتَ مملمٜددٓج ميفمإشدده ت٘ مفأَٚددأمإفممظ د ب مق دٛم ّٜٞم
عدتصددُ مَددٔمومب د٘ممبةددردٙمَددٔمعذتفً د١م مفأشددرامإيٝدم٘معيع د ب ٕ مِٚأخ د عمبثمبٝادد٘ م
ٚأخر د ٙمَددٔمعذتفًدد١مزتد ع مٚبُٓٝد معرتف ددجمأصددٛعح:مزتٓ ٕٛزتٓددٕٛم مزتٓددٕٛم م
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زتٓدد ٕٛم ٜددرفمادعةممفًدد١معيثددأب مٚقددٛعْ مذنددر٣معملٝددج:م"مأذنددرٚعممصددٓ حم
َٛتدد نِم " مْ ددِممصددٓ حمَٛتدد نِ مشددٛع٤مفٝدد٘ممصددٓ١مأّم ٚيهددٔمم"أذندددرٚعم
مصددٓ حمَٛتد نِ" مشددٛع٤مفٝدد٘مَددٔمْد ٍمَددٔمعملرمددّٛمعملٓد ٍمَٚددٔمتددتَرحمم ٝتدد٘مرًدد٢م
ٜت ٜ٘مٚيهٔم" أذنرٚعممصدٓ حمَٛتد نِم" مَٚدٔمبد مٖد ٙمع صدٛعحمعملرتف د١مدٟٚم
صٛحمخفٞم مدتمعذت ودرٜٔميفمعذتفًد١م:معير دٌمعيث دٝضمعجملٓدٕٛمعرٕ ند ٕمأمدتم
عيةًا١معيا رر مي شث ذمعملرم ّٛميهٓ٘مقتمدَّرمم ٝت٘م ْ٘من ٕمختَّٛفمَٓ٘ مي دٌم
مٚتمظد٢مٖد عمعييدٛحم
َٔمقًُ٘معيصٍ ٝمعملكثترمٚميص ْ٘معيةًٝلميفمنًث معيًرث
بدد متًددومع صددٛعحمعملرتف دد ١معجملٓددد ٕٛمعجملٓدد ٕٛمعجملٓدد ٕٛم م ٜددرفمادعةممفًددد١م
م
عيثأب
فدر جمَٔمعذتفًد١مإخدرمودردمعيعد ةمَٓٗد مٚقًدجمبٓفصدٞميٓفصد:ٞمإٕمع شدث ذم
عملرمددّٛمملمٜهددٔمٚمٝددتعمَددٔمد َّددرممٝددٛعحمَرؤٚشدد ٘ٝممبددٌمٖٓ د ىمرددتدمندداحمَددٔم
ع ش ت ٠مع م٤ ٝمعي ٜٔمِٖمكد ب١مذ ٥ة يفميا ط عإلْص ٕمٜاثً ٕٛمنٌمشٓ١مَ ٦حمَدٔم
عملرؤٚشد مإلظددا اموُٛمد تِٗمعيعددرٖ١معيددأم متٓثٗدد ٞمَٚددٔمٜعٗددرمعملك َٚدد١مَددٔمبد م
ٖددؤ ٤معيضدد  ٜم مٜتخًدد٘معيسَدد ٕم ميفمق ُ٥دد١معجملددم ْ منُدددٌمٖدد عمعيعدد ةمعيددد ٥رم
م
عيض ٥ري
م
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طحشٌمذححزة سرتمكض يفححلمضم  ..حوراام شس بمػححوسهنمكوهححكم .حومش .ححو اام يف ححوغم
فوسغنمشغهوساامدش ذوتمجتتحو م كاحو.اام.هوهحوتمكتزحوفضممةلح م يفتحوعمةذهتوحوتمكتظحل م
ةش ئؽم  ..ض ااميومإهلكاامإنكم سك.عمف بم ألسضتم ذتطكم ..حش .ااميف ح.اام يحزمشصنحكاا م
متشدتم خهطمقذذكّمبوألسضتم.ا وهومالمك شبو.مط ىم ..ش .اامكظحشه م .حشي تمي حرّم
.ححزةشمبححامد ح سكتم سححعمبزل ح مياطحح.مذححزمبححام ألضححا تمكشجتحح.مػحح.تو ميفلهححوم
سوش.تم .ـش خاام .ز ميفلمذوم طتط عهمدفوةوًمةزمشد د اا م.لمحمحه م.لش حورتم.ؼّحنمالم
كز ىمةل مػكراا م يزمؿ ككاام يزم نواا م م
محذًمهللاام.ؤالرم  .وغم ةشفوممشيعشف ن تمطأستهكمبوماام م
طهأن ححنمخذ .ححنمكظححش مضمدذححكتمإنححكم طححه مضم  ..ححورم ه ح طمبوححمااميححوم .لححكاام
نححوديومتم نححوم .ححومب ح امتمفموححلمذححزمذعححااا م.ححلمب ح اممذححزميظححوةذنكاا م .ححوتم .ححوتم
نظشش مإ.كّاا م
نظش كوممذؼغ .نمة تمسمبومالميششن تم.ازْاام الميظحهع ن م ي حوًاا مسمبحومر.هحتم
.شيو مبـ ككمبعذذوم يفلتمشصنكاام.ا م س .متم مسعوحمتمش نحومةلح مذشذح م بـحوس.مم
ش مسوةوماامإنومميتووذظح .اام ّنحزم نوحمموططح .م منزحور تميؼح ش .مبأبـحوس.ممةح م
خموكلححنم.لشيححو تمشضم .لشظححنم ك وطححهنمط ظححشه ن مذححزمبححام ن وبوححوتمفابححذم .مناوححنم
ألطعهنم  .مك وش. .ومةلح مذوئحذككمبحوألذعمذحوكض امف سحنمضم فح .ومااممححذًمهللم.زحذم
ؿذبمخته اامفووم نوم مسعم مسكميحضدّدمةلح م .ظح توماام.احزْاامذحور م مسحعاا مذغم.حلاا م
شطورزم ي وًاا !مالميوم بوم محذاامالاامبوألذعميف تمب ظش مذجحوام الطحتزوذنتمش .مشبعحذم
طوةوتمحت ّ.تم الطتزوذنمضم .عهلمإىلمغهوراا مش نتميحوم منهحوااام نظح تمػحتوئهام.حز م
.ز مقهلمذ اممثزم .غ هتام .لتاميفونتوم سزّمةل اِمشةلح م طحشكامذحزم .لحاِمحححميفهحوم
قلتِمححم  .ظ.م ب اتمثممطحوستم  .ظ .حنمشذعوحوم .غ هتحو.اا م .مؿحشتمب ظحش ممححوسًاا م
كور اا مألنكم طوةذم .اجريمذزم  .وغمشذزمب ح وممش.حذ م .عطنحوام .هطنحواميفهحومكلح م.حام
.مكظهّ هاامالميوم مةلكّاامالاامدنباا !مكظهّامكشفعكمده وًاا مش نحتميحوم بحومةلحكاام المكظحهعم
ذومكز .هم ذش كامةزمؿذيزااا م مكش مكؼحذّمةلح ميحذ.واا مذحور مكزح ااا م نحوم خحوعمذحزم
خ و.كمألنكم.ظتمذظ دًاا م .ز م .اا مة م نواا م
* قاصة سورية.
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سمحو ميومسباامسمحو اام م
كـطامةظوذكتميظش م .ـز عمضمذ.وؿلكتمشي ػام دتل حذم .مياح .مبع حكتم
فضمح م .شي تمكظشه مإىلمذاو.مآخشاام .ظحا مةلح امميحومذعؼحمشم كحجز.ااامالم سحذم
يعرينححكم نتهو.ححهتميهححذشم نوححممالميححششن تمفهطححتهعمذت ح س.ممةلنححكم طححت .ذمذححزمآس ئوححمتم
.ازميهذشم نكمشؿلتمذتأخشًتمفووم .ميفهري.مموتمم ذتذيحمذلاّـوًمذومد سمب وم :م
ح ححمصب حذرتم ذتححذيحميححومػححهوبم .مُتهع ححوميزظححممإىلمفىلححوتمثححاختم ألشىلم.ححكمفىلححنم .تذححوسم
ش .ظهوطشرتتمكلام  .م طتؼشىمف ووم ..ظودتمغريم .م فش د.ومالميزع .ااميف .اا م هللم ةلماا م
حححمش .جون نميوم بومذعششعاا م م
طأ.هم .ؼهوبمذتلو.ااا م
حححم .جون نميومإخ ككاامكذّةكم .ؼشعتمش.حكمك ظحشمبعحام ذتظحذمإىلمطحوبزتوواامكح دّم.ح م
كظتط عم الن رمحتتمد وس ووتمغريم نوومختوعم  .ق مشظوش.ومذاؼ عاا م
ذوم .جو.جناا م
شوت مؿ كهتمف ـشّم دته حعمةلح مذعشفحنمذض يحوم ..ىلحنم .جو.جحنتميهتلحعم .شدحلمسيزحهم
بـع بنتمشيز ا :م
حححم .جو.جناامخلن وومةل مسبااامفوزهمهلوم هللاام م
خضيت ميحوم بحومذعحششعتمخحضيت اامفأنحومب ظحش مذحزمكلحام ..ىلحنم .ح مكلحهعم .ؼحشعم
بشدرتمذؤقتنتم ك دّممتضيزوحومة حذم شامطحوسناام احزم .م يفح .ميفحز.ااا م.حلم  ..ح لنم
 .ح م ةتهش.ححومذت سّذححنتمذضي.ححناا م اححزم .منا ح .مإذّححوم.ـ ؿ حوًتمشإذححوم ن ححومنتؼ حوّ م
.لـ ؿ ناا مذت مبذّ.تمس ياميوم بومذعششعاامذت اا م
يتا حهّطمدظححذ مضم ..ححش .تموححتلرميفطححريمرب ح تمشكححزش م .ححشش تميطوسد.ححومفححض م
ذظتطري اامكحضد دمطحشةنم .شيحو تميعلح مصئري.حوتمشحتهلح مذظحوفوتمػوطحعنتمثحممكلزحكمبحكم
سضوًميفأنوومذلنتمؿشه تم شمؿذّقتمذومق لمةح مف  .حتميحذ.ومذح مغوضحهنًاامشةلح م
سضمغحححشف م ذتوطحححشرتمشقعحححتتمشذحححزمػحححذرتم كحححكم نتهوحححتتمدةاحححتمةحح ّتمحتظّظحححتم
دظذ تم .تـوقكمبوألسضتمشد د اام طهأنتمن.ظكتمشمحذتم هللمةل م .مذوميفوبذكحهم
يفو.مُشدميفوب غا م
نو تمألس شمدشةنمذورم بلّمبووميهوغمسيزكتمفإر مبكم كعجشمبزهح فم ألذحعم
ذع.شًمبو.ذذورتم سكعذتمةظحوذكمشكووشيحتمذ.ضشةحوًتمشالم دس مإ.ميف حتمضمس حشرتم
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كاْ اهبعض ًّ اهدزدات املٔػٌّ ٞيف دطس اهطٚد اهسٚ٢ظ ،تعٚق صع٘دٖ ٗتئّّ٣
حتت ٗقع قدً ٕٚأثِاٗ ١طٔ٣ا عِدًا كاْ يف طسٙقٕ إىل املسكص اهجقئايف أأوئ٘ زًاُئٞ
حلضئئ٘ز س ئئى ت٘قٚئئع كائئاغا كئئاْ ٙثاهئئص اهوئئٔاخ ًئئّ صئئع٘د اهئئدزز اهئئر ٜأعٚئئاٖ،
واهصفسات املاالسق ٞاهيت كاْ ٙطوقٔا ًّ فاشيت ًِخئسٖ ،كشائاْ دئ ّس ِٙئ٘ ١حتئت
ثقئى أائاي فاقئت طاقائٕ ،فلئاْ هوئد هئٕ ًئّ اها٘قئع عِئد املِعطئع ا ئ هوئئدزز
ههاقاط ا ُ اع ًّ أدى زاس ٞقوبئٕ اهئر ٜصئخبت دقاتئٕا تِئآ ٟإىل ًطئٌعٕ صئ٘ت
غِئئاٙ ١قئئفغ ،ف،صئئث ،ٟأواحلئئص ٗسئئدٖ إُئئت غئئاه ٛعو ئ ّٛاا واحلئئص ٗسئئدٖ إُئئت ئّٛ
ين  ،فإذ وػاغ يف ُٔاٙئ ٞاهعقئد اهجاهئح تقسٙبئاا ،ذلئاٗ يه أْ ٙاذئاٗشٖٓٗ ،ئ٘ ًئا شاي
ع ّ
ٙسدد ٗٙعٚد املقطع ذاتٕ ًّ أغِ ٞٚأأَ كوجَ٘  ،فاالقت ُعساتٌٔئا ،تبئاده اهواطئاَ،
ثٍ وادزٖ اهق٘يً :ا غا ١اهلل اا ُّٚاهم اا ٗأسطدن اا ٗكٌاْ أأَ كوجَ٘ ؟ا
ٗقع املثّين ًطِداي ظٔسٖ ًٗال٣اي وطاعد ٕٙعو ٟض٘ز دزز اجلطس ،هسئت عوئٟ
غ ا ٕٚاهعاً٣اني اواطاً ٞزا  ،ٞٚثٍ قاي ًؤكدايُ :عئٍ اا أَ كوجئَ٘ اا ٗٓئى يف ذهئم
ًئئئئّ ًػئئئئلوٞ؟ ،ثئئئئٍ أزدع :إُئئئئين اضئئئئاٌاع وعرٗوئئئئ ٞصئئئئ٘تٔاٗ ،ولوٌئئئئات ا غِٚئئئئٞ
ًٗ٘ضئئٚقآا ،زٗسئئ ٛتبئئأر وثِأ٢ئئا ٗحت ئئص أُئئص ٍٙاحلئئص هئدّٗ ،ٜتطئئا١يٓٗ :ئئى ِٓئئان
أسو ًّ ٟاحلص يف ٓرٖ احلٚئا ٝاهصا٢وئٞ؟ ثئٍ تئ :ّٖٗ،احلئص ُعٌئً ٞئّ عِئد اهلل ٙئا ُئاع،
فوٌاذا ُاِلس هٕ؟ا ت٘قع قوٚالي ًبدٙاي اضاِلازٖ ها٘ت اهب٘ق اهائا ص اهائادز ًئّ
إسد ٠اهطٚازات اهعاوسٗ ،ٝقاي ًاشطساي :ه٘ كاْ يف قوص ذان اهطا٢ق ذزّ ًّ ٝاحلئص
ٗقوٚى ًّ اإلسطاع ،ملا أقدَ عو ٟفعوإ توم اهيت توئّ٘خ ا ائا  ،ثئٍ أ ئاعٓٗ :ئرا
اه عى ٙركسُ ٛجبٚى ٓرا اهصًّ ،أصوشٍٔ اهلل ،سني ٙا ئاعوْ٘ ًئع املثئِني اهػئباغ
ٗٓئئٍ ٙائئٙٗ ْ٘ٓٗ،اقئئافصْٗ عوئئ ٟاملطئئسن كاهطئئعاد ّٙيف اهثاوئئ ،ٞعوئئٗ ٟق ئع كوٌئئات
ًٗ٘ضٚقا تج ا عااغ وضذٚذٔا اهاا ص اهرٙ ٜبعح عو ٟاهلٚذاْ ٗااا
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قاطعئئئٕ وطئئئؤايٓ :ئئئى ا ن ًائئئصٗزُ :عئئئٍ اا ٗأسئئئص شٗدئئئيتًٗ ،جئئئى كئئئى اهِئئئاع
ُاػادسٗ ،هلِِا ُوذ ،إىل سى الفاتِا فٌٚا وِِٚا واحلصا
فوٌئئئاذا تثّئئئين ٗأُئئئت يف اهطسٙئئئق؟ أهطئئئت ا ٢ئ ئاي ًئئئّ أهطئئئِ ٞاهِئئئاع ُٗعئئئساتٍٔ
ٗتعوٚقاتٍٔ ًّٗ إااعم اهلوٌات غ اهال٢ق ٞحبقم؟
أدزن ًا كاْ ٙقادٖ ٗٙسً ٛإهٓ ،ٕٚصّ زأضٕ ،ثٍ اواطٍ ٗقاي :هطت غافالي عٌا
ٙق٘هْ٘ٗ ،قد اعت اهئبعض ًئٍِٔ ٙأاًطئْ٘ بقسوئً ٞئينٗ ،كئرهم أثِئا ١طئٍٔٚ
هئئً ،ٛوا ئئاني وئئ٘ٓٗ ٜئئٍ اسكئئْ٘ أصئئاوع أك ٔئئٍ حبسكئئ ٞدٗزاُٚئئ :ٞأاملطئئلني
ًضّٚع اا وظ ًوٚح دِاُ٘ فاقظ اهطسغ ا
ساُئئت ًِئئٕ اها اتئئ ،ٞثئئٍ تئئاوع كالًئئٕ ًػ ئ يا وٚئئدٖ :اُعئئس إىل دلئئس ٠وئئسد ،٠ه
٘ٙدئد فٚئئٕ ضئً٘ ٠ئئا ١اهائسع اهائئشٗ ،ٛاهِئئاع صئازٗا ،طبعئاي هٚطئ٘ا كوئئًٍٔ ،جئئى
دلئس ٠وئئسد ٠واهائئٚع سئئني  ٙقئئد دسٙئئاْ املئا ١فٚئئٕ ،فا ئئ٘ن ًِئئٕ اهئئسٗا٢ح اهلسٔٙئئ،ٞ
ٗأعاقئئد أّْ غاهبٚئئً ٞػئئاكوِا ،أغئئاز وٚئئدٖ ُاسٚئئ ٞاهقوئئص ،تِشائئس يف د ئئاع قو٘وِئئا
ٗأزٗاسِا ٗفقداُِا اهقدز ٝعو ٟاحلص ،فاحلص كاملاٙ ،١بقئ ٟاهػئسٙاْ اه٘سٚئد اهئرٜ
ميدّ أزٗاسِا واهطعادٝا أهطت ًع ٛفٌٚا أق٘هٕ ٙا أن؟ا
ه ً٘آ ئئرٙ ٝئئا ضئئٚد ،كالًئئم ٓئئرا ٙئدّي عوئئ ٟأّْ اهِئئاع قئئد ه عئئ٘ن ًئئّ دا٢ئئسٝ
آاٌئأًٍ ،ظِئاي ًئٍِٔ أّْ فلئسن ئئاي ًئّ ا ًئاُٗ ٛا سئالَ ،أٗ قاصئس عئئّ إدزان
احلقٚق ٍُٔ ،ٞعو ٟا غوص ًػث٘هْ٘ عِمٗ ،ه  ٙلسْٗ وم إطالقايا
ظٔئئس اهًاعئئا عوئئٗ ٟدٔئئٕٗ ،اُقضئئت فئئف ٝضئئلْ٘ اووئئت وعئئدٓا اهػ ئ ااْ
املوااقااْ ،ثٍ ازت عت ُئة ٝصئ٘تٕ ٗقئاي  :اائع ٙئا أن ،هئ٘ كِئا وئص وعضئِآ ،ئى
كاُت تقَ٘ احلسغ يف والدُا ُٗاقاتئى فٌٚئا وِِٚئا ،داٌ٢ئاي كِئت أد ئى يف دئداي ًئع
أصئئئدقا ٛ٢يف ٓئئئرا املِشئئئ ،ٟكئئئاُ٘ا ٌعئئئْ٘ عوئئئ ٟاهضئئئأصا ١وئئئٗ ٛاهطئئئخسً ٞٙئئئّ
أفلازٗ ،ٜأ سغ هم ًجالي آ س  :اهصٗز سني ٙاػادس ًع شٗدٕٗ ،يف وعض ا سٚئاْ
،تاى ا ً٘ز سدٗد اهطالقٗ ،حتسد اهصٗز إىل وٚت أٓوئٔاٗ ،وعئد كئى ًئا دئسٓ ٠ئى
تئئدزً ٜئئاذا سائئىٙ ،اائئاحلاْ ،فوئئ٘ كئئاْ ِٓئئان سئئص ؤٌِٚئئا ،ملئئا سائئى اخلئئالع
ٗاخلااَ ٗاهصعى أضاضايا ثٍ أطوق تِٔٚدٗ ٝتاوع  :أهم اهئدُٚا غئ٘ فٔٚئاً ،ئاحلٗ ٟدّئع
زاضم ُٗؤ سن عّ ًػ٘ازن ا
ئئئئ ًطئئاٌاعني حبئئدٙجم ٙئئا أن اا تئئاوع اا فض ئ ض اا ٓئئ ٛفسصئئ ٞه تضئئٚعٔا ُئئم
ٗددت ًّ ٙطاٌع` إهٚم اا ًا غا ١اهلل كالًم كوٕ سلئٍ اا هً٘ا ئر ٝاا غئ٘ ًعئ٘
ا ن ًّ اهػٔادات؟
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أداغ ضا ساي
ئئ احلص هٚظ حباد ٞإىل غٔادات ٗه إىل ًدازع ،زوِا أٗد فِٚا عاط  ٞاحلص،
فوٌاذا ه ُطاٌاع ؤا؟
ئئئئ أفٔئئئٍ ًئئئّ كالًئئم أُئئئٕ ح ٙعئئئد ِٓئئان سادئئئ ٞإىل ا ئئئاكٍ ٗه إىل أقطئئئاَ
اهػئئئسطٗ ،ٞهلئئئّ كٚئئئع ضئئئاؤٗي إهٚئئئٕ احلئئئاي فٌٚئئئا إذا ضئئئاد احلئئئص ٗاهاطئئئاًح يف
اجملاٌعٓ ،ى ضِٚأ ٛاخلالع ٗاه االع وني أفسادٖ ؟
ئئ ٓى ِٓان ًػلو ٞإذا أسص اهِاع وعضٍٔ ؟
غئئع٘ز دافئئً ٤طٌئئ ّ٣كئئاْ ٙثٌئئسٖ ،كاهط ئئى احلئئاح اضئاٚقغ ًئئّ ئئدز هرٙئئر
كاْ ٙدغدغٕ ًّٗ ،سسك ٞوٚدٖ قاي ئئ أُت ٙا أن ملاذا حتاٗي اضادزاد ٛوئاهلالَ،
ًا تعسفِا عو ٟسضستم ،ثٍ أًاي زأضًٕ ،ا تلْ٘ ًّ ايأااا وال ً٘ا رٝا
اواطٍ هٕ وا٘دد ًعاتباي ،ثٍ ٗ ع ك ٕ عو ٟصدزٖ ف٘ق اهقوص ٗقاي :أُا احلصا
شم ًى ١غدق ٕٚسا ٟواْ سع اهعقئى ،ثئٍ تئاوع طسٙقئٕ ُئصٗهي عوئ ٟدزدئات
 ٛااا ا ٗاضئاداز ًو٘سئ يا
اجلطسً ،فمن يا وا٘ت غِا٢ئٕ أيف احلئص ٗسئدٖ إُئت غئاه ٛعوئ ّ
ٙئئئدٖ واهاشٚئئئٗ ،ٞضئئئا اهها اتئئئات املطئئئاثسوً ٞئئئّ املئئئازٓٗ ،ٝئئئٍ ًطوقئئئني غٌثٌئئئاتٍٔ
ٗاواطاًاتٍٔ املػ قٞا
ثئازت يف ُ طئئٕ شٗوعئً ٞئئّ ا ساضئٚظ ،كئئسٙح وئازدٗ ،ٝاُ وائئت ًئّ وئني غئ إٚ
اهلوٌات ٗٓ٘ ٙااوعٕ يف ُعساتٕ اهاا ٞٔ٢يف سوٍ وعٚئد ٗقئاي  :غئّ ٙئا صئدٙقٗ ،ٛازفئع
ص٘تم يف اهثِا ،هعىّ اهثِا ٙطاعدُا عوُ ٟطٚاْ آهًِاا ثٍ تاوع طسٙقٕ صع٘دايا

00

انتهت مخاوفي
زين العابدين علي*
*

كلنا ىظزت إىل املزآٗ ّةصْصاا إىل عا أ نصاياىٕ نعااز ناالشٌ ا،غا ٓ
حت ٙيف امل رص٘ كاٌ رفاقٕ ٓضتزٌّ مين ّٓياتْىٕ نأمساء غري الئق٘ ،ق كاىا
نصياىٕ مرتاكب٘ نغ أ غري مجٔأ ٍذا ا،غإء ماياين ماً االنتضااو نّ ا ،ا
ّكلنااا نف ااز يف ا،ااذٍاب إىل ألبٔ ا ا صااياٌ مااً ن ااأ ماا اا٘ نصااياىٕ نكااذكز
ص ٓقٕ رامٕ عيا ما ّعات كقًْاا صاياىُ ّكٔا كااٌ ٓاااىٕ مياُ ّٓب إ ماً
ّ ااُ ،قا عاازب ،اإ نا،ت صاأأ عااً مزاحاأ ّعاات َاااس ا،تقاآْه ّكٔا ىااش مااا
ّةلت نعزاصا ثه كٔ ٔ٘ ّعت ا َاس ّكجبٔتُ.
كااأ ٍااذا ب ٓنا عااً ماألر كلنااا ف اازت يف ا،ااذٍاب إىل عٔااا ٗ ألبٔا
ا صياٌ ّيف نح املضاءات ّنٔينا كي ا،ضا مت نصزكٕ ىتياّل اْ ،عار ّىغااٍ
ا،تل اس كاٌ ٍياا نزىاااا عاً ا أل اال ّكٔ ٔا٘ ا،ايآا٘ نا صاياٌ ّعيا اىتَااء
ا،ربىامج نةذكين نمٕ إىل غزفر ّحاّ ،نٌ كقياين ّكيص ين ّكغجاين نأٌ نعاا
نصااياىٕ ّ ،ااً اوااْ ّا،ااذعز ب ٓرتكاااىٕ الحظا نماإ ٍااذا ّنا نت كا اأين
نمجلاا٘ عااً نعااتاا قااامْا نْعاات كقاآْه صااياىَه ّنا ا فاارتٗ مااً ا،ااشمً نصااب
نصياىَه مجٔل٘ ّمقبْ ٘،نكجز مً ذٖ قبأ.
نةاذت املازآٗ ّىظازت إىل عا أ نصااياىٕ ّقلا يف ى ضإ غا نٌ نكنلا علااٙ
ةْيف ك اىٕ حشٌ ّكآن٘ مً ّعت نصياىٕ املرتاكب٘ فاْ نا اَا ّماً صاتزٓ٘
نص قائٕ يف امل رص٘ غ نٌ نكاٌْ عاجاعا ح اي نمإ ّقلا هاا يف ٍناط
ٍأ ىذٍ إىل عٔا ٗ ألبٔ ا صياٌ ّ ً ،نصاْت مزفا ن اانتينب ألبااا ألبااا
غ ا صيأةذ مْع ا ّىذٍ صْٓا إىل ٍيا .
يف أْ،و ا،تا ٕ،فاال ذٍب مت نمٕ إىل ا،أا ٗ ّكاى ملٔئ٘ ناملزعا ٙلضايا
ىيتظز ّرىا يف ا ،ةْل ّيف ٍاذِ ا ثيااء ىقلا ىظازٖ ماً مازٓخ إىل آةاز ّنةاذت

* قاص من سورية.

39

العدد  - 035حزيران 0505 /

نك ااا ا،ياااظ ٍّااه ٓيتظاازٌّ ّرٍااه كاااٌ ٍيااا عااتا ٓ اات ٓ ا ِ علاا ٙة ا ِ
ّٓب ٕ مً عا ٗ نملاُ ٍّياا أل اأ كضازت ،اُ ثالثا٘ نصاياٌ ّ ،اً ٍياا أل اأ
 ،ا ىظاازٖ نْعاات نصااياىُ ،قا كاىا ننغاات ن ااجري مااً نصااياىٕ ّ ،يااُ كاااٌ
ٓت له مت نمُ ٍّْ ٓ ا ّٓبتضاه ّكأىاُ نما يز ألبٔاإ نا،يضاب٘ ،اُ فاقرتنا مياُ
ّأللب ا ميااُ ا لااْظ نقزنااُ ّافااأ ّن لضااين ّنةااذىا ىتبااا ل ال ا ٓح ماااا ّالح ا
تُ ّح ٓجااُ ا،ااذٖ
كااْكزٖ ّةااْيف ّ ،يااُ نااح يفش رّب ا،غااجاع٘ نانتضااام٘ ّع ا
الين ننتضه ّفجأٗ ةز املنزع٘ مً غزف٘ ا ،كتْر ّىا ت نامسٕ ،قا حااٌ
ّرٖ ةلاا نىااا ّنماإ إىل ا،أااا ٗ ّن لضااين ا،اا كتْر علاا ٙا ،زصاإ اواااا
ناملاا ٘ ّ ،يُ قباأ ا،با ء ٍا ن ماً رّعإ ّ عااىٕ ناأٌ نصلا ٙنا،صارب ّعازب ،إ
ماذا صٔ اأ ّغ علٕ نٌ نكااٌّ ماُ كٕ ال نعاز نا ب ،ق اصتجب  ،أ ما
قا،ااُ ،اإ ،ق ا عااازت نااا ب او ٔ ا ّ ،ااين اصاات ا نٌ نصنلااُ ٍااذِ كاى ا
ا لض٘ ا ّىل ّنا ٍا كانا ا لض٘ ا،جاىٔ٘ ّا،جا،ج٘ ّا،زاناا٘ إىل نٌ اىتَا ٙا ،بٔا
مااً عنلااُ ّع ّعاات ا،تقاآْه صااياىٕ ،ق ا آملااين فاااال ّ ،ااً كلنااا ف اازت ن اأٌ
نصياىٕ صتصبح مجٔل٘ ىضٔ ّ إ ّمزت ا ٓاو احمل ٗ ّىشع ا َاس ّكاىا
اكٕ متا امل ااٌ انتضااماكٕ كتاْس
ا،يتائج مبَزٗ فاال ا ،زح٘ ال كضاين ع
ٍيااا ٍّيااا ٌّ مباااالٗ صاازت نح ا الٔاااٗ نكجااز ّنص ا قائٕ نكجااز ّم رصاار
ه يف
نكجااز ٓااا ،ااُ مااً عاااْر مجٔااأ ال كاا عْا اوااْ ٓتنلاا علاأ ه ّٓااات
مصريكه نأ صلْا نا،غجاع٘ يف صبٔأ صقٔأ نٍ اف ه.
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لكد اضتطاعت الهلمة ،يف نةا الورة ز يفاحسا ةا يفاةشواة ،يفالةت ا
أن تصها يفنما قيا عاها يفيفصةتت ـةة لالسصاصة،ل الكةا زمب يفف تلةا احوةا
ً يفضةاوااً حةا تطةوى
على التدخا يفضبط واون شأنه أن ه ن قا زًا يفنتةي ً
إليه الصو ب يفوا تتطلع إليه سنا الت ي يفوا تطوى إليه أقةً احبةدعم وةن
خلل اجملتمع احتهاوا يفاحتهةاتا يفاحاطة ،الةرس طة ع الوةدر يف سضةه
احطةةايفامب يفتك ةةه الت ةةاخا يفاةخةةًم يفاحبةةا كك وةةن ماةةا نةةان للهلمةة ،ورةةا ،
ضمن ق الب :شوساً أ وطس اً أ قر ،يفزيفا  ،يف زاضا يفككك أممي ،ال ديف هلةا
يفأممي ،ال تؤطس فطا ا فمن الهلم ،تاطلل شتى اةعمار اة ـية ،يفالتهس ة،
يفالتازخيي ،يفاجلمالي ،يفون الهلما تتبامى اةو ـثكافاتها يفتتحدى ـل اتها
يفتت س ـط،لها يفو اقوها يفواضيها يف اضسما يفوطتكبلها تى إذا وا اقرتـاةا وةن
الطةةًا التتكةةاق الكاتةةا يفاحةةدوس يف ة احسخةةس لاةشةةبه ـالطةةحسل نانةةت الثكافةة،
الباةةةاأمب أيف احةةةدوسمب احومةةةسمب أيف اح سـةةة ،الثكافةةة ،الةةةل تةةةريفب ـ تكتهةةةا نةةةا
االختًفا يفشتى الت ا ا يفمجيع االجتاما فت د يفال تتسم يفتكسكب يفال
تباعةةد يف اـةةب يفال تبةةا هكك إنهةةا جكافةة ،تت،ةةه وةةن الطةةم يفتت ةةه إ الطةةم
جكاف ،تاطلل ون أجبد  ،ضهل ،ضلطل ،زاقي ،ضليم ،لترب جكاف ،يفطن سى
احل ازمب يف كدزما باع ـااتها ون احبدعم يفالهتاب يف ساس ديف ع يفم وؤون
ـأن :لالثكاف ،مس احلا  ،الوليا للم،تمعل يفـديفنها لن تةاهه اةوة يفلةن تكة هلةا
مةةا يفتط زمةةا يفب مةةا يفوهانتهةةا ـةةم
قاخمةة ،يفلةةن ه ة ن ص ة ل ،يف لةة ،ل
اةو يفماا الـد ون أن نطتح ةس ذانستاةا نلمتةه لة ش س الدعا ة ،الطياضةي،
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الااشس ل ش ا ـلصل يفأ د أـسش أفسا ه و ،متلةس يفنةن عسفة ا ـةهاعته
اخلطاـي ،احؤجسمب إذ ك ر لنلما مسوت نلم ،جكاف ،لوثكال ططةت وطدضةسل
مةةرع الثكافةة ،الةةل عسكفهةةا لتةةا ل ز ا نهليةةصسل الوةةا  1781ـأنهةةا دلم عةة،
الوةةا ا يفالت،هيةةصا الةةل هتطةةبها ا نطةةان وةةن اجملتمةةع ن نةةه ع ة اً فيةةه
وتمثل ،ـاحوازف يفالول يفاحوتكدا يفالتا ن يفاةخًم يفاحلللك
يفـالتةةالس فةةلن علةةى مةةرع الثكافةة ،أن تاطةة ،وةةع إطازمةةا اجملتموةةس الةةرس قةةا
خبلكهةةا يف ةةد صةةتاتها يفخراخرةةها يفأن ته ة ن جكافةة ،إنطةةاني ،يفا تماعيةة،
اووة ،وةا ـةم إزجهةا احاضةس
ال ،تط ز يفتكةد
يفتط ز  ،تهاولي ،يفأن تبكى
اال تمةةاعس يفـةةم أ ياهلةةا اجلد ةةدمب لـةةم جكافةة ،اة ةةدا يفاة تةةا ل عةةه عمليةةا
التثكيا يفالتاصئ ،يفا عدا الثكا يفاجملتموسك
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فايز سلهب*
عمممميديممممميٖيديعمممميٖحديو ممم د ي ممم ي
ب دٓيال مىٗمٛياديؤةم ٛئو اِ مْيادد ميدٚي
يفي ة لٗبيال الجيعيٖج ً.ي ي
ومم ِبيٖ:مممٕهليكمممبيال ٗم م يعممممٜي
و جلمممٛيادممم ٖريعمممَيد ٖممم ي ب ممم دٓيعمممَي
ة بيو ضْئ شغ لْيمب ضيآ م ي م ،ي
ٔب ايٍٖسٜيو ضْ.ي ي
ٔو ِبديث ٍُيٖ:مٕهليكمبيمّميي ةم بي
و ضْئو جلٛيِ ٓياألة ب.ي ي
ٔومم ِبيآ مم ديٖيٍمم د ٙيب د جلممٛيعممَي
د ٖ يدٕةٗ :ئاألٔم تياد ع.ٛي ي
ِي
ٍِٔ كيوم اِبي م  ٝينيٌم
وٍ ًيلإلد ل.ٛي ي
ِ ايعالجيعمٜيادسدٕٝيالف د.ٙي ي
لكمممَيٖسممم ٔوٌ٘يةمممداهيوٍممم يبياٖمممٛي
احلمم بيعمممٜيةممٕوٖٛليِممنيٍِمم كيٌ ٖمم تي
عمىٗممممٛييفياد جلممممٛيالٍفسممممٗٛيل مممم ب ي ٔي
الت ممم م ديعٗ:ممممميٚيدٍٖٗمممممٛي ٔيةٗ ةمممممٗ ٛي اتي
ٖيٖٕلٕجٗٛيم ةيٚ؟ي ي
ةٕفيت دٌ٘ي ج ب تيعيٚيب ميًئجمٕدي
وجممممنيِمم م ٓيالٍ ٖمم م ت ئاليشمم م ي ُيِمم م ٓي
اإلج ب تي حٗح!ٛي ي
ٔممممييٖ:مممٕهيم ٟمممنلي ٖ :مممني ُيٖكمممُٕي
ش بيب لك ونيحب جٛي ىليعالجيٌفس٘؟ي ي
ٔمممييٖ:ممٕهيآ م ليِممنيالفس م دييفيِ م ٓي
ال ٗ:مممممميٚياليٍٖٗممممممٛي ٔييفي لمممممم يادمممممم ِبي
السٗ ة٘؟ي ًيالفس دييفيوك ُيآ ؟ي ي

ممممميومم م يٌمم م آيوممممَي ج بمم م تيعممممَيِمم م ٓي
الدس ؤالتياد ٔعٛيِٕياآلت٘لي ي
ميلستيوعياديوةمٛييفيال مالجيالٍفسم٘ي
اليتيتٕ:هيبإب دياد ٖريعَي ة بيو ضمْي
ٔ شممغ لْييفيو م ضيآ م يألُيِ م اياد م ضي
اجليٖييمييخيم يعٍيٓيو ض ًيٌفسمٗ ًيآ م ي
ِٔمم م ايقممممعيو :ممممٕهيعمىٗمم م ًئاليع:مٗمم م ًئالي
المٗ ً.ي ي
و يادم ِبيالم ٙيٖ:مٕهيب د جلمٛيعمَي
د ٖمم يادٕةمممٜٗ:ئاألٔممم تياد عممم ٛيمّمم اي
قممعيٌ م جعيب ممكنيع م ً يألٌممْيعممالجديقممعي
دلممميجيلٕجممممٕديو ضممممٜيقممممعيممم م بم ي مممي اي
ال مممالج يبسم م بيعٕاومممنيعممميٚيوٍّم م يعممميًي
اةممد يادِييالٍفسمم٘ي م ايال ممالج ئبس م بي
ُيادٕةمممممٜٗ:يممممممييرممممم يع لمممممٛيو ضمممممٗٛي
جيٖممي ٚئِمم ايو مممٕض ي ضمم مٛي ىلي ٌمممْي
عالجيآٌ٘.ي ي
ٔ و ياد ِبيال ٙيٖٕ:هيب د جلمٛيعمَي
د ٖمم م يو مممممٛياألةمم م بئو جلممممٛيِمممم ٓي
األة بيٌٕ:هلي ي
مممي ُيو ممممٛياألةمم بيممممييتمممي مٍي ييفي
تف ٗنياألةم ب ئٍِم يٌيمي نيادم ٖرييفي
ود ِ تيجيٖي ٚئمييت ٖيياد ٖريو ض ً.ي ي
ٌٔ ٝي ُيال الجيالٍفس٘يعممٜيادسمدٕٝي
الف م دٙيكممبي يٖسممدٍيي ىليثالثممٛيعٕاوممني
وٟٗسٛلي ي
ي
101

العدد - 090حزيران 2020 /

ّٔ ممم م ليو ممممممٛيال ممم م ٔفياد ٗ مممممٗٛي
ٔاالجدى عٗممممممممممٛئال دفٗممممممممممٛئاليٍٖٗممممممممممٛي
ٔالفٗ ٖٕلٕجٗٛيلمى ٖر.ي ي
ٔث ٌّٗمممممم لي مممممم م ي مممممم ٔفيجيٖممممممميٚي
لمىممم ٖر يوٍ مطمممٛيل وممم ًيلٕام مممْيالممم ٙي
ُية ًيوٟٗس ًييفيو ضْيالٍفس٘.ي ي
ٔث لجّ م ليكممبي اليٖ م فياد م ٖري ٌٍ م ي
ٌ فيعٍمْي منيشم٘ٞيةمٗمىل ي ىلياد أقمٛي
عٗ ٌ ً ئ ىليا د وٌ ي ُي م ُيلميٍٖ يشم٘ٞدي
جيٖيديعٍْ ئِ ايلَيكيٙيٌف ً.ي ي
ٔ و يالسداهليِنيٖٕجمييشمي بيحب جمٛي
ىليعالجيٌفس٘؟..ي ي
ٌ:ممممٕهليعىمم مالًيبج :مممممٛي الٕامممممع ي ُي
اآلث ويالسم ٗٛيلمح بيالكٌٕٗٛيعمٜيادٍطٛ:ي
ٔةٕوٖٛيومَيضمىٍّ ي ٔجميتيعي:مياًيٌفسمٗ ٛي
ود مم ميّدٚيلمممميٝيال مم م بيال بمممم٘ئالسممممٕوٖٛي
خب ٛيألة بيعيٚيوٍّ لي ي
ممممممميعمممممميديال ممممممّياٞئاد طممممممٕم ي
ٔاد مممٕم ئادف:مممٕدَٖئال:مم م يالمممياٟييعيممممٜي
ال سك ٖ ئالٕٝ:يالياعىمٛي مي.ئث ٌٗم ًلي
قالٞياألة وئت دٙي ة بياد ٗ .ٛي ي
ٔث لج ًليال ٕويب لغ بٛئالد م ديضمىَي
الٕدَئ وجْ.ي ي
ممممفتي
ٔواب مم م ًلي ُيِمم م ٓياحلمم م بي
الغطمم م ٞيعممممَي ف ٖمم م يو ع ممممٛييفيدلدى ٍمم م ي
السٕوٙي ٍ يجنّمّ ي ٔيٌدىل ِمّ ي سممطٛي
ٔي ىٍ ىممممم م تيشممممم م ٗ ٛي ٔي ىلّممممم م تي
م  ٝي ٔي ىدةسممٛيدٍٖٗمم ٛي ٔي ىممٍّ ي
دٖممتيتيوٖسمم٘ يلأةمم،ي ٔيعٗممحي ضممحٜي
اجلمم ويعممئيجمم وٓ ئادسمممييعممئيادسمممي ي
ٔادمممممٕادَيعمممممئيالمممممٕدَئالدممم م ج يعمممممئي
ادسممدّم ئال مممٗ يعمممئيالممميَٖ ئالمممٕ ٖ ي
يي ي
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عمممئئ اوتمممْ ئاصم م مني مممييةمممك ُي
ذل م دممْ...ئنيٖ م ي الياجلممٗرئال م م ٞي
ٔاددٍمممٕؤُئِمممييال:ممممٛيالم م َٖييمحممممٕايعممممٜي
عم م تّ:ييٌ م م ٚيالمممٕدَ ئِمممييادٍد م م ُٔي
عاً..ي ي
ٔ وسممم م ًلئِمممممٕياألِممممميي ُيال ممم م بي
ال ب٘يالسٕوٙياليٖ فيو عٓئٌّ ٖٛيِ ٓي
احل بئودٜ؟ي ي
ٔخند لي ُيال ممٛيلٗسمتييفياإلةمالًي
احل ي ٔييفياحل بيالسٗ ة٘ي ال حيومجالً ي
بنيال ممٛيمٍٗم ي مَيال م يالم َٖيٌممٕٙيعٍم ي
الممممٍديالمممميٖتي ٔيالسٗ ةمممم٘ئممم م يِٕاٌمم م ي
ٗ.ٛي ي
ٔو د:يٌ ئو حلٍ يال
مميم ٟ٘ياألع ممٛلياليش م ي ُياد م ضي
الٍفسمم٘يال م ٙي مم بٍ ي وممٛي ةممالوٗٛي ٔي
م م بيع بممم٘ي ٔي سمممٕوٖ يِمممٕيبف مممني
الّٕٗدٖممٛيال مممٌّٕٗٗ ٛئاإلةممالًيالسٗ ةممم٘ي
ال ٙيِٕئلٗييالفك يالدكفعٙياخل وج٘ي
ال مم ق٘يبٕالدتمممْياجليٖممميٚيب ةممميي الِٕ بٗمممٛي
ٔاإل ٕاٌٗ. ٛي ي
ٔال الجيال ًيِٕيالئلٛيال مى ٌٗ ٛيومعي
األ يب عد م واتيعميّٚي ِىّم لي عم دٚيالٍ م ي
يفياخلطم م بيالممميٖتئادٍم م ِ يالديوٖسمممٗ ٛي
ٔالسٗ ةمممٛياالمد م م دٖ ٛئاحل ٖمممٛئعسمممَي
ا دٗم م ويادسمممدٔل ئال ىمممنيمب مممي يتكم م مدي
الف ص ئو ي ياص ة ٛياجلم د ٚئ مال ي
ال:ط ٞئِٕياألِي ئالجٕوٚيالج :مٗ ٛئِم اي
ٖكممُٕيعممايو اعممن ئلممٗهليمبسممحٛي ٗممٛي
مٕوٖمم..ٛيٌ جممٕي ُيٌ دممائ اليلممَيٌد م م ٜيبممني
ةٗدف ميياد ض؟!ي ي
الًٕٗيةالً ئقياًي الً ...ي
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قعددد اؾتب ددر اؾروا ددي أالن ؿببددبـتو ؿددن أفددم انيدداؾلغ ببؾ د
اؾلرـسدددو م وؿدددن أكدددهر اؾتمدددب اؾددداقن ململدددى بهدددم اؾعدددب
اؾلراـتلددوـيم رددد ؾدده اددل واقددبع واددي ،موعددبع كددعرق م
كؾدل اؾ د
و رمجي واقب ه إىل أؽنر ؿن مخس عشرة ؾ د ادب
اؾعربق واؾتو ق واإلالبـو واؾتب بؾوـو واؾنروجيو .

حصل ؿبببـتو ع ى جب زة قنودو اؾلرـسو اؾشهرية عن واقمه"
ؿاؽراع اؾنوص" وفي عرض ؾعددد ؿدن اؾصصدص اؾشدعلو اقػرقصود .
وع ى اؾرغم ؿن فاه اؾشهرة واإلكبدة اؾدوؾو م ظ ي أعمبؾه بطوكد
اؾوالقبع انيمحدةم ػحمى اؾووم ـُشرع ؾده واقمدبن ػصد
االـمشب
ببؾ د اإلي وزق د وفمددب ياؾنلسددو اقػرقصو د و وياؾنعلددبن اؾددرقشو وؼددد
رد ب عن دا اوػي اتلم و عد اؾووم يؼدد ؿتسدو و ؿدن أػضدل
أعمبؾه اؾروا و .

مابااااا ث كاتاااان كث ،ااااث خ
ا ثقااإ ب باااوجو ت ااث ل اااة ا دا حاار
تا عشا ا جة حعيفاااإ ل صباااا ،ا قاااا ث
ذباااكر كاااد ال حاااة ا ثطاااكجاح ا ااا
ث ث حااااااار ل
تثازااااااب كثٍااااااااة ا
اقثطاااامل اسةااااار االبحااار ا ااااحر

تاحثرب ا أضك ا ثطكجاح ا صحاحر ا ا
تثازااب كثٍاااة زح ااب  -أت ضااا ا ا جة
ت كتا ل جقحا اساثق ر منا مل ت ا
1
أحيفاهلم اال ثيفامل تاهلحبر ا كت حر ا

* دمحم إبررريم ال مدهللا رررب متررررم سوررري ل سررر
عض مرحتد مدكوتب مدهللايب

ررر
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جثيفثااب بايفااا أ ااطاة اسةاااار االبحاار
ا باوجاحر (أت اام ج حر) تجعك قبث لب
ل ا عااامل ا  ،بااخ اسثقااكمل أجي ا لا قيااحر
ل ق ن مشا تحب االباخ ااكارب ا ا د
جاث شااااات با ثعاااااامل ت اااااث ا عاااااامل
ث خ.
ا
ل مقااا ،ش ا تب ااطح ر ا ا و
تثلاد ُقإ حة ماباا ث قث اب" ح از
ماااااكس اااا ا ثاح حكجاااااكذ كاااااا ألة
ث ث حر تزلوجاب مةااار
ا ب كا ا
باوجو قك اب ب ببعااح ا ،ذ
منا ازبثاصز االبحر ا ُم طج مةخ ال
ثاة ا ابقني با احر مة ب اكا
أخ س خ خطاثذ أتب عحافاب باام
ااااالة
ااة اا ا اااحو كا حاا لا
اااث خ خااااوص ااااا ااان أ
ا
ج ث قثجًا با عإ ا ٍب أضك ا اا اش
ا صحاحني ،ر ا احر"
ا ة ا عيف حاار جبااكت أ اااا قااك بااكأح
با عاااإ قاااك ظباا ماباااا ث ظباضااال
م ثال ل مايفثب .از جباصزذ وج ثلت حامل
 6002ازباصزذ ا ا تا أحت ذب حيفااا
ز اا ماااود ااث ك حزجااث اسباااصز ح ااز
زاصزذ ثبإ حاامل  6002تمب طاب ا ة
ازباااصزذ ز ا ة مابااا ث ا ثباااة ا عااامل
اااااااااث خ .تزااااااااااشح
ب االة ا
ت مجر وتاجار قاكم م ااثو ب ا ،ار
اإلظب حزجاار ت مجاار ااح ني اثح اااث
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ض اظ اال ح ااز اال ثيفااامل با ا ة ا يفثحاار
مة ا ثاة ا كج امحني تاسبكحني.
قكم م ااثو تُا تس ماة م عاثو
ا شخصااحر ا اا ذبيفااإ ا ع ااثا ت ااث
معّاااام ااااااب جاااااثاثجب بحاا ا ا خحااااإ
ا ث ،ااث خ جقيااخ مععاام أجامااب مااب
صبيفثحاااار مااااة ا شخصااااحاح ل ضا اااار
ا كجة مم ث
ااضن
أحطز اسب ازت ا ع حاك
اسبا ااار ما ا ك ذ اااا قاااكم م ااااثو
اسة اات ا ااااب تا طيفااثم حااكتٍ حاااا
ضحاااذ تقصااح ضا ثااب ا ة اسايفاار مل
ت اااة ل مثحتاااب ذباااك با اااابر اااب
ا يفثحاار اسث ثحاار ا ا ت تااال اسبا اار
(ا كجة مم ث ) كا اج مث ا ار ثشااو
بقصصااااااا حاااااة اسباااا ا ذ تاشبااا ا اة
ا ة
تا ثكم مبس ل ح يفاا باسشا ت
ا قصاااح ا اا ل ٍت ااااا تو اااك ا قاااكم
م ااااثو أخا ا ح ضحااازال كاااب ال ماااة
ا تاجااار تت اااك تااالمعح ا ا ا اتد ل
ضحاتب تا ثيفب ا د جعحش حب.
مة باني ا ا اسبشاك كاا حاماإ
ا طباحاااار ا زااااإ ا ث ،ااااث خ ا ااا د
ج ثخا ا بل اااب اااث ماااة ا ا ب أتوتباااا
كيفا ث ضا ،ا عكجاك ماة ا شخصاحاح
ل ا تاجر جةكك حامإ ا طباحر قاكم
م اثو تب إ خقر أ قصثب حت توجر
إلظبااااام اسشاااا ت " ا مل تيااااع ل
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كثابااااا ااااة جاااااثط ا ااااثو ا اا ا د
ج ثااااااان ح حاااااااب تتااااااااسإ قصاااااااثب
با عكااااح ا ااا لجر قااكم م اااثو
تلخا ا ا قااااوظ ب بااااوجو ب حاماااإ
ا طباحر ا د جثيفثب ا بعيفإ ضبفمل
تم صن و حاب ل معيفاإ ا طباحار ا ا د
جقب ح ز مشاوب اسكج ر
ا ل اس از ا ح خ ج ثقخ حامإ
ا طباحر اح ني اس أذ ا بحياش ا شاا ذ
ا تثطكر حة اقثبب جثزتص االخ اا
تجقحيفاااا ل ضاااخ خااااوص بااااوجو ا ٍاااب
كيفا جقث ،حاماإ ا طباحار ك اا جاك
ضحاااذ اااعحكذ تقبااإ كااإ ااخش ضحاااذ
بعحاااكذ حاااة ا ز اااثص تح اااز ا اا م ماااة
حامااإ
ت يااح ب ثيفااب ا اااثل م ا
ا طباحاار ح ااز ظااااو خ اقاااح صبثيفااب
ا اااااااثل ل باااااااوجو تجصاااا ا ماااا ا اوال
ح ص د.
تت اوال ح ز أ ٍب
بعااك ا ا ثاح ق ح اار مااة زتازايفااا
تب احٍة اح جااثمل أ حامااإ ا طباحاار كجااب
ت كٌ مة ام أذ مة اهل كجر ا  ،بحار ا ثقاز
باااا أخ اااش لوااااثب ل اس كااز ا ااثب
ااااث تا،لاة ا ث اااااك ا ،ل ااااااة
اس ا قر زاش حعحش مب ا عاص ر ل جثمل
مة ااجامل جشثبب حاماإ ا طباحار خبحا ار
اااااك حاماااااإ ا طباحااااار
زتزثاااااب اااااب
ا ااحو ا ااثاقخ ا ا ك د ل اسبيفااامل
مب ز اااب تتاااكتو ا شااا ث ل ا بكاجااار

ضث ،و اقب مة اا اوقر حقث ،ضبثكمال
اوقاار ا ة اس ا ذ
احتاابال" ااة أأل ا
ااة ج ثشاات ل
م خااث زتزاا
تقااج الض ا أ اب ااب ااث ا ا د جيااازب
زتزثب تعاوكا تتقاتع تأخ ال خيربا
ا شاااا ا بر أ ٍااااااب صب ااااااث تجاااااااا ب
ماثشاا ز ااماا ال ا عق حااار تتط ااان
زتزثب ا طع تجعال ب ب كة ا ث ،اث
حعحش ا مثعل ج تال اسبا ر جثمحال
خصااحر اساا أذ اس ،جاار ا عحعااار
ا قااااااحر اسخالحاااار تعااااإ ا شخصااااحر
اسباحت ذ ل ا عكجك ماة ا قصاح ا ا
لت اا قكم م اثو ل م ك تب مباا
ل ااا زتزثااب ا اااابقر أظب ح ااا ل
ا ثاقاااااب ح اااااز ا اااا م ماااااة أ ٍ قاااااكم
م اااثو جط ع ااا با ثعااامل ح ااز ضحاتااب
ازب ااااحر (أت ت قصاااب م ااا أ ب لتاااب
زتزثاااب) مل تعاا ا أد أ داااز تق جبا اال ل
اسبا اااااار (ا ااااااكجة مم ااااااث ) ا ،ا بحاااااار
ا ععيفز مة ا ااش جط ب ح حاة ا قاوظ
مة خع ،ا قصح ا تا تس ماة وتٍال
اسبا ر مدإ قصار حاماإ ا طباحار تقاكم
م ااااثو ا قصاااح ا ا ا تصاااثو لت
ك إ ا ااش ا عصاخ لخ اة ضحااذ اةالش
ا زاااااا ،كا طااااااحث ل ثاااااازحثام
تضبفمحثام تاعالتام.
االاااثد اش ا ااالو ل ا ا ا ثيفااب
ا كثود ث وتب حج اس أذ ا تعاا خ
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ا اب اال ل ا ااثز تا اب اال ل تعااابز
اسش تباح ا طث حر تاا م مة ا
تثباااث ،ح اااز ا زبااااصة ا ااا كثو ا ااا جة
ج تااااااالت اسبا اااااار لاصيفااااااال ا رباحاااااار
االاثد اصحر ل ا ثبث ،كس وتبح ج جش
حاا قاكم م ااثو ل ضاكس قصصاب
لت كا اة مااة خصااحثاا ا صحاااحر
ا قصاار ت ا تد ا ااا ا ا د تقااب بااني
وتب حاااج تزباااث مثعسااا ب ل اسبا ااار"
ماااع أ ااج ا ا د ااا مااة تثاابخف
كاكجا ل اااضر اسبباثة ا ك ااج
تاااااثطحب ا ثبااااث ،اااافذ أبااااث ،مااا
ااااااللحا تطااااااوض اسبااااان ل أد
تقج تل أد م ا تبع مقابإ أ ا
ح ك كعمخ ترباا وتب حاج و ا ااا
ح اااكما ت ثشااات أ اا ا ا زاااإ اااث
ااا تبااث ،ج ااثز بااااث ر ل اساااابقر
تل ا ثقاااااج ااااااب تج اااااام ببث اااااب
مصثوال شب جطر اا".
ا اسقطب جش ب ااا ثة
احملااافمل ل ا تاجااار تج شااات أجيا اال
حة ماباا ث ك اث االو ماة اساة ني
ا اااا جة جاااااثطحعث لمااااش ا ث يفحطاااااح
ا اااار اسبث اااار
االبحاااار ا عا حاااار با
جعثيفااك مابااا ث بشا إ كااب ح ااز
أاع ب ل ظبازة ا اسش ت تومباا
ماااة أكدا ا اشبصااااصح اسيفحااازذ قاااكم
م اااثو أ ٍاااا وتاجاار م حضاار با ث يفحطاااح
501

االبحاااار ا ثاااااة ا اااااحث مااااة
اااكت داااحعل
وامباااث ب ااااتثب جا
زحكلا هلم ل ا طاح قاكم م ااثو
اا ا ة اإل اااااواح ا اااا تشاااايفإ أجيااااال
صبيفثحااار ماااة كثٍااااة االة ا عااااسخ
ااالوال مااا تثساااتز ا ث يفحطاااح ا عاااب ذ
كيفااا جثياا مااة اسقطااب ا،تااخ ا اا د
جااااا ا ياااااثش ح اااااز ا ث اااااث اهلاصاااااإ
ثٍااااااة اسشااااااو اااااحام ل أحيفاااااا،
مابا ث:
عاااام ال بااااك ااااخ مااااة ا اا ا اة
تا اا الاااالل ازا ٍة أح ااز لوزاااح
ا عز ااااار أ اااااا ك ا اااا ا اس طااا ا ب
تأحاااحش ل م اااز ،كاااب م اااخش بياااثش
اااحت أ جقاااخ تأ اااالو ا ا ة ا قااااوذ
اكثشاات ا ب ااكا ا ااااخ ر ااخ ا س
تأحااااااحش مضاااااار حااااااامل مااااااة ا عز اااااار
تاس،اااام اح تاالكثشاااا اح ل ق جااار
تاااااايفز ماكث اااااكت أقاااااب ل اااا اط
خصحر تكحز مح ثجكجو تااثيفب
ب قصاااح اسبااان تازب اااث تاساااثح
ح ااا اخٍ أ أ قاااااخ اااااباكخ ل ا قااااااوذ
ااتوتبحاااااار بلكيف اااااااا حزجااااااز ح ااااااز
ااكجق ا حامااإ ا طابعاار أ ااا ا  ،جاان
اسثيف ل ا زإ ا ثق جيب ك ج خ ات
وزإ جكحز لكثثو زج ازث ا د كا
ميشخ ل ا د ش
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تعااا خ أضحا اال وتاجاار مابااا ث مااة
ا ا ة ا ث،طحااار اشباب ااار يفثحااار ماااة
كثٍاة االة ا عااسخ ماة مااوكحز ب
ااة
زااثجو ب تااازاوا تبااااف ا
ااااثع ال ا ة ا يفثحاار مااة اسااة ني
ت شت أجيال حة حيف تاتاا اوتباط
ماباااا ث ب ثٍااااة ماااة مجحاااب أعبااااش
ا عاااامل ا عكجاااك ماااة اساااة ني ا ا ا جة
ااام
أ ااااو اااحام ت اااث بشا ا إ حااااب
أت ضاااا ا ااا جة حاااازبثا ذباااكجاح ب ااااش
ا ا ل ا ثب قب ب.
تكيفا ث ضاا ،ا قصاح اسث ثحار
ا اااا دبثيفاااااب ثشاااا إ قصااااار قاااااكم
م ااااثو ا ا ة ا ث يفحطااااح تشا ا إ
أجيا اال ااااحسال ماااة أاا ا ثة ماباااا ث
تمش تحب االبخ اث ال ج ك قا
تق حااااح ا ثٍااااة ا ا ا جة أ ااااو اااحام
تضان باإ جقاثمل باكمش ا ة ا ثق حااح
ل قصااب قااكم م اااثو تعاا ل ااا
حبدحر وامبث تظ ا ار زاثجو تتا قحم
ااواما ث مة بني أمثو أخ س  -يفاة
ا الو زكال أ ظبك ألجباال مثيفحازال ميفاإ
ا ااار تا ثقاضااار
ااا ا ا اااث ماااة ا
كيفا مابا ث ت ا ا ماا زع اب جثيفثاب
بشعبحر كب ذ تجق أ ح از طاا تاااب
ث ث خ تحيف ب با ا
ل ا عامل ا
اسع اااز مي اااة مقاو ثاااب بحث حااااحز
تجقعاار ح ح،ااا ز زبااثجو ضحااذ مياازص

ا ااار تا ثقاضااار تا قاااك ا داقااان
ا
تاالبث او االبخ ل ح تاضك.
تماااب اااا ح اااز ا ا ا م ماااة أ
مابا ث ومبا جاثط اال ثيفامل اسثزاجك
ة ماة ا اسا ز أ
ا د جث قاة
ة ا تاجر حطإ مابا ث ضباإ
تبش
زاااثجو قاااكم م ااااثو اااخ وتاجااار
ا جعر تممثعر خا رل ح ك أت ضا ا جة
جاااااثيفثعث ب ااااث معااااني مااااة ا ثثوجاااار
االبحر ت ة ا عكجك مة ابث اواتاب
مث ااقر تأضحا اال تااق
ااا ثبحر
اقثبال تامال
ا تاجر ب ام اا م ثثبر كيفاا
ث باحٍة ل ا ا ح باكت قااط ا اا
ا ثا ااإ تمزجااك ماااة ا ثا ااإ اا ة
ا ثق حر ا اا لجر تع او ضحااذ ا زاا،
ا جة اس ثام ا تاجار ل ااحساا ا
اسث اااااا ط تا ثقاو اااااا ب ا ب حااااار
ااااااا أجيااا ا لا اااااالوال ماااااا تاثاااا ا م
ثحتاااز اااا ا ثة ج اااج اال ثبااااة ب
ااااب تجصا ا ب اال ثبااااة حاااة اسزاجاااا
ا  ،اصحاار ااا ل مابااا ث تببعااال مااة
ا صعن ا ثلكك ماة ضسام اا باابن
ذبااااااكجاح ا فمجاااااار ل كااااااد مااااااة
اسباااالح ا ثا ااإ ا عمث ا حاار رب ا
مع ااااز عبثجاااال (ضثااااز ااااث أ اااااك ا أد
اااة ا ا ا ح
ماااكق ،اااثد تق حاااكد)
جشاا با ثعااامل ب ثا ااإ تاحتااطر ل
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ا تا ا ا ل ا ا د جعا ا بش ا إ
ا
مثعيفك ب ثا إ بكالل مة ا قاط
ح ااكما ع ا اسب اازت ا ع حااك أت،
ماا ذ ب حيفااإ قااكم م اااثو حّاا
ح حب قاصعل" أحثقاك أ اب ان ح حاا أ
ت تباب ق ااحعل أ ااحو كا ا كحاات
ااا أ تق ا أ كااإ ااا ا كااا قااك
زا ا س ك اااب ل عااار تاضاااكذ ح اااز ا ا ا
ا طاااااااث ح حاااااااا أ ٍ تاااااااف بعااااااا
اسااضاح ق حعل مة أماكة ا ثا و
بع ا ا ثثق اااح أال ت ا س ااا قااك
تثقعج م ا ضقال أ حاش أ يإ مة ا
او ماباا ث ح از ا ة ا ثق حار
ار حتاضح ر ل
ا طثجر تف قااوظ
ا ثقاااط أ ااااب (خا اار ل وتاجاار مااة
 521ااا طر قااا ) ت ااا ا جعاا ا أ
ا قاوظ جثاف أضحا ال ح ز أززاش كب ذ
مااة ا تاجاار ت ااث جثعد ا ل ا ،اار ااخ
اسقااابب ااقااإ ظباضاال ج ااث اااا ثة
صب ل تشثحج ع ثباة.
ة مابا ث جعثل ا بللبحر
تاححر اح تبثقاضر كثاباتاب قاك
ااك ا قاا ٍاش أ اااام ضباابطني مدااإ
اسب اازت ا ع حااك عااكمل تزااثل مااااضاح
ااة مااة
ث ا و ل قااكم م اااثو
كتا أ اام ماافخني ل
اس ز أ
ا عكجااك مااة اااخ جاح قااكم م اااثو
ا ا د جاثطيا ت قحااب واااا ر مااة أضااك
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اسااااةت ني اسب اااثمحني ضحاااذ قياااز
جثمال كامعل جصاط ااخطااش ا طثجار
حاا ضن مابا ث ،ر تاحت امال
تق ق اااب كااا ا تاحتااا ماااة مثازاااار
أااااااع ب االبااااااش تو بثاااااب ل عباااااج
اسعفب باا.
مااضر يفسثيفعاح
ل تقااااج مب اااا مااااة ا تاجاااار
جاااسإ قااكم م اااثو ثاجااا اسب اازت
ا ع حك ل حطاصب اس ك ذ" قاٍ ،اب ال
ج جاااك أ ربث اااخ اسبا ااار مبسا ا ل أ
خيث اااخ اااث ل جاااثمل ماااا تأحتااااب أ
ا ااااحت ل ا ا ا ا ب اااك اااحو اااكجام أد
ااعثو بل يفحاار ت ااا ااجااامل ا ا ت ّااج
ضااااااني كا ااااااج ازبااااااكاح م ااااااني
ك جاااتاة ت ااة ح ااز ا ا" اسااثح
قامل اس ازعاث ا،خا ت تا ا ا ااب
با ثقاط ا اسقبثحت تااز ثا أ ٍ ا ة
ا تاجااار تث اااات ،ذباااكجاح ا ا ا اك ذ ل
اااة قاااك ال
لت ااار اخثااااوح ااااحا اا
ج اااااث اااا ا لقحقااااال امااااال عاااا ال
ث ا ااح ا ث ك اساثيف ذ ل ا تاجار
قااكم م اااثو سيفحااب وتال اسبا اار
تاثطث م ل ا ثاقب قصح ماحتاحام
أصباااال م ت خ اقااااتام ا شاااكجكذ ا ا ا
ل عااثام ب ا عااحش ل اسبا اار ل اا ة
ا اااة اسثاالخ ذ يفااة ا صااعن اااحا
ااااااا ح ااااااز ااقااااااإ ح ااااااز اساااااااثثس
ا شخصخ با ة ا ط جقر قكم م اثو

قراءة يف رواية (قدح مكسور)

حاج صب ل وتاجر اكا ذ ٍااا وتاجار
اااام ت ثلماااإ بااااا
حاااة ا ط جقااار ا ا ا
تاوخي ا ازبيفعخ تخا ر تااوج أت ضاا
ا جة جقعث خاوص طا ا ا ل ا ثب
ا ااصك.
با ابر سابا ث ا ا اب أ يفحار
تب حااار ت خصاااحر تألبحااار تل مقاب ااار
أز ا ااااااا معااااااب ا اتاااااان ا ااااااح
ب حا ا ا تج ح ا صاا صب ار بثمان
جاا تد مابااا ث دب بثااب اسب اا ذ مااب
ا ،ر ا احر:
بااالظ د بااكش تع يفااج ا اااحر
ح كما ك اج ل ااة ا االاار ت ا ا
جع أ ٍاب قباإ ا االاار ك اج أذباكر
مخااو أت اااج ،اااح جقحاار" بااحيفيب
ح ،ااااال الود مث ثكثتثباااا ح اااخ
كامبا تقك ُكمج ضني وأجج الضقاال
أ ًااب ال جثزااك ألة بااا ة ا ،اااح اااخ
،اح احر .ح كما ك ج ل اسكوار
ا دا ثجاار ق أ ااا أتالل االة اإلظب حاازد
قك ق أ ا ا ح ثا أتشحيب ت ،اث خ تا
إ مقثط اح مة ا عامل
خاج ،ث ح ز
ث ااااااث خ ااااااام مااااااا ج ثبااااااب
ا
أ ااخا مااة حس جااا ت ا ااا تكح حااا
ا اكثشا ج أ اب
با ،ر اإلظب حزجر
ل كح حا ح ز ابحإ اسدا ،مي ا
اسبصاااااااااث ،ح اااااااااز ألة حعاااااااااحم ل
ت اااع ح
كح ثجاااث تا ااااثاضح حر

باإلضباااط ا ا ا ال ج طب ا ح ااز ،اار
ا ث ،ااث" ااع تاازا ،مماوا ا ا لة
ل ا ،ااار االااااثعيفاوجر تال أااااثطحب
ا ثعب حة خش مبا شعيب
ل قاااكم م ااااثو ا ا ا ا ااافار
ا ش ثد جاثطيا ثطيفح اب ل قصاح
ة ا يفثحار ماة ا حاا ا ث ،اث خ
تبشاا ا إ واصااااب تا ثطااااكد اا ااااعن
ج يفة ل ت ثص اسةاااح االبحر ث
ا عااامل أمااامل اا ة ا ااث مااة ا قصااح
ا ا ج تجاااا ب ،اار مثع زاار معّاام ااااب
مكمة ح ز ا طث ،تألجان بيفاثم ل
ااجار ا تاجار تق جبا لا جثطاكر ب وزاإ
حسااااثز ج تااااال اسبا اااار جيااااط ا حااااثمل
الوتااااكاش أوبااااب ببقاااااح ألح اااار مااااة
ض اظاااح ا بااامربز بعااك أ أميااز زم اال
ل أضااك ا اااسث ا ث ،ث حاار جقااث،
قاااكم م ااااثو" اسبحااااذ تقباااب أمام اااا
يفاااااا تع يفاااااث ضثاااااز اااااث
مجحعاااا لا
تص ج زتزثا ح ز عبث اخش تضثز
ا كا ااااج ال تاااازا ،تز ااااخ مااااب ااااثوت
(زحااحم باص اار لج حاار) مااة ت ااا ا طاص اار
ا عح ااااار ااااال اسبحااااااذ ك ااااااا تقباااااب
أمام ا".
جاا ك أ ا فمجاار ا ع بحاار هلاا ة
ا تاجاااار ااااكوح حااااة اهلحضاااار ا عاماااار
ثاة تقامج بفمجثاا حاة
ا اثوجر
ا ااااحر ااااااثا ذ ا اااككثثوذ زبحاااكذ
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قاحتااخ ت ااخ أاااثا ذ زامعحاار ت اكٍوحت
مااالذ ا قااك ا اااخ اسبااكجذ تاالة
اسقاو ل قام ا ،ار ا ااحر ب حار
ا،لاة تا ع اااااثمل اإل ااااااا حر ل زامعااااار
ض ااان تكا اااج قاااك ت مجاااج أحيفاااا،
ألبحاار مايفاار حااة ا اااحر مدااإ واصااب
ا كوجااب زحااك ت اال ثقااا ،ا ااازد مااة
ا صااااااااثوذ ب ا ثخححااااااااإ زب اجاااااا ا
زث حااااج ت اإل ااااب اشب ااااخ ثاااااحا
ث كما تك اا مة م شاثواح اهلحضار
ثاة
ا عامر ا اثوجر
ا
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تقاااااااااث ،اسفمجااااااااار ل مقكمااااااااار
ثاااااة" ل اسااااة ا ااا د حقااااك ل

زامعر أتتاتا ب اكا بع اثا ا دقا ااح
تا،لاة اا جقحر تذبكد ا عثسر ا د
لحا حب قام ا ،ر ا ااحر بازبامعار
اااار ا قاااااش بعااااكل مااااة
كااااا ااااخ
ا بااااااضدني تااكاااااالميحني ا ثقحاااااج
با صاااااكج ا ااااااا ااااااحيفحكتة ا اااا د
اااااسع ح اااااز قااا ا اشذ وتاجااااار قاااااكم
م اثو تت مجثاا ب ا ،ار ا ع بحار
ق أح ة ا تاجر تأحسبج مبا تقكمب
مااااة حااااثامل طبث اااار تقياااااجا تثع اا ا
كحابار
باس طقر تتثيفثب حباو خاا
ج اا ا ا ثابث ااااح مجحعااااا تال جقا اتُ
ح ك ضك

قراءات نقدوة
 الشاعر ندوم محمد حاضن العزلة ..مالك
الرّؤوا
 مع "بدوع صقور" إلى حوث تنتهي األرض

محي الدون محمد
مالك مسلماوي

 قراءة في دووان :مواوول عراقوة للشاعر
محمد حمدان

د .عبد السالم محامود

 االنزواح الفني في نص الشاعر حسان
عربش (على خطا الزهر نموذجاً)

د .نبول قصاب باشي

الشّاعر نديم محمد..
ن العزلة ..مالكُ الرّؤيا..
حاض ُ
حمي الدون حممد*
ة اس بَوويه مووجعح وأ و وا ووهه
ّ الِاهل و ،
هووو ع و عشق عا و ح

و ح سو

دالةٍ دودةه همّأ اإلدباكُ احلسّي املابعق َ ألملِ جتو َح عللهوه ااو هدٍ

مل بوش َفوو
ال ع عو ٍ
ن سو ه ووو إ
حض ٍ

ااونيإ َ لشّؤى تداعو ة ،األ

ووه ااوش ُة ال ّل و  ،املجو ،ه ل و إي

ع املهخمي َ ،أل جو به

تفيوّو ةٍ وهوحويٍ

ة األ ّ ااوودّةه ع بوووي األ
عِووى األن ووى ا،ووع ،ه عووألاَ ،

َوحأوو

ل األو دةه
ال زف عِى تف مومِ الو ،ه الب ايه َأَ دٍ نس نوّي هيوّعي عِى ا ّ
ان

املسهفِي.

أهأ الوِسوي الاّ شويه َ ال يٍ دلوّيٍ وع الفيوودة الهّشاةووي َأووّهأو

يكس ق ٌَٝعٔ ْس ِٜذلُدس ليهدج
يهّٓ٘ مل ٜهدٔ ضلند ٝع عدٔ ليصّككد
ٖدددصل لب ْدددن ته ْددد" بػدددُٝص٘ دددٛ
ؾًش  ٖٞٚنٓ  ٍ١ٜعٔ ليػّٝف ٚيعٌّ ي٘
َددٔ نّٓٝصدد٘ ْكددٝث ع َجًُد ند ٕ يدد٘ َددٔ
ضٖ ت د١ي ليددصّٚم
لغددِ قطٜص د٘ي ْكددٝن
ٚزقدّ ١لحلؼّ ٚعؿلِ لبُ ٍ إّْٗ قطٜد١
عدددددّ ليؿّدددددك ٥ل ٚنهّْٗدددد ْػدددددثص٘ إ
ؾددك ٥ل ليّٓعُ د ٕ ل ددٔ ل ٓددصض نُ د ق د ٍ
عٓٗ ليسّنصٛض سػّ مجعدَ ١كسَّصد٘
يهص بي لحمل َ ٞليسّنصٛض محس عُطلٕ
ليعّل ٟٚليص ٟمحدٌ عٓٛلْد ع ٖد ٛليؿّد عط
ْدددس ِٜذلُدددس تد د ضؽل يدددٔ  ٜدّدددٌ ٚبد د
ليسّنصٛض سػّ ٜك:ٍٛ

إّٕ ْدددس ِٜقدددس ٚيددددس قطٜصددد٘ ٜددددّٛ
ّ 3696/33/31
لخلُددددددٝؼ ليٛلقدددد د
ٚل ٛلتدل يددد  52ؾدعث ٕ ٖ 3154دد ٚتٗٝد
ضقسَ ليطّقس ٠ل٭خ ٚ ٠ليػّطَسٚ ١ّٜشيدو
*
.ّ3661/3/34
ٚبكدد ٍٛل ك د زض ل٭خددط ٣عددٔ س ٝد ٠
ْددددس ِٜذلُددددس إّْدددد٘ مل ٜصددددعّٚز ٚندد د ٕ
َهظَٚددددد ع عددددد َ ٙعؿدددددٛقص٘ي نٛنددددددن
ليهٓر ٚلييت خًلَ هل لحلن يهّٓٗ
مل بث زيدد٘ ع٬ق د ٍ١ق د زق ٍ١عًدد ٢طٜك د١ي
َٔ متٝدٌ إ ل٫غدصٗص ض يطّد ٍ سطقد ع
عً ٢ؾٗٛبٗ ل صٓ ّكدًّ ٖٓٚ ٖٓ ١ى.
* باحث وكاتب سوري
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يكدددس لغدددصٛيسَ ليؿّددد عط َدددٔ خدددٍ٬
َع ْ بددددد٘ ليؿّدددددسٜس ي ٠ليطّٜدددددف دسيّٝددددد١
ليصّٓدد ،ط  ٚددسربَ عمٖدد َػددطس ع ّٝٓ ٚدد ع
ٚإْػد ْ ّٝع هلَُٛد ي٘ ٚعصل بد ي٘ ٚضق د َس
لْصه غد ب٘ي ليؿّدكدد١ٝي عًُد١ع خددط ٣مل
ٜكددددٌ إيٗٝدددد إ ٫قدددددش ب ليّٓثددددَ ِ ٛدددددٔ
ليؿّدددعطل ٤ليدددص ٜٔغدددثك ٙٛنددده ْ ٞددّٛلؽ
ٚل صٓثّٚ ٞس ظ َه ْ١ع تطٜس٠ع يس ٣قطّل٘٥
َٔ ل٭ز يٚ ٤ليّٓك ز ٚدعً٘ عهِٗ ؾ عطَ
ليطّثٝع١ي عً ٢طٜك١ي ل ٔ ظٜس ٕٚعؿك٘ي
ؿ د عط ذلُددس
يددّ٫ٛز ٠س ّصدد ٢ق د ٍ عٓدد٘ لي ّ
َٗدددس ٟلبدددٛلٖطٖ ٟد د ٛؾد د عط عكدددطٙ
ٚليدددص ٟع ضنددد٘ ْدددس ِٜككدددٝسب ي٘ ليددديت
ا ٖد
محً" عٓٛلْ ع ٖ ٛدثٗد ١لددس ّ ٚ
ددد ليه تط ٠زلع ٝد ع إ ّٜد  ٙإ ل ٫صع د زي عددٔ
ليصّهػني ٚليصّكطبي َٔ ل ػٚ٪يّ ككدسي
ل٫بّذدددد د ض يؿّددددددعط ٚلحلكدددددد ٍِٛعًدددددد٢
َه غنَ َ زٜ ١ّٜكْ ٍٛس:ِٜ
نفطت يؿّعط بػثٝش ع نفطت ٘
عثدددسلع نفدددطت ددد٘ عٝؿد د ع َٚطبعقد د
ٜ ٫هدصب ليؿّددعط مل ٜٓؿددط سث ً٥ددد٘
إ ٫يٝهػ دنَ َٓٗ د ليػ دّٝن ٚلي دسَق
ٖٚدددٜ ٛػدد َى سصّددد ٢ليدددص ٜ ٜٔدددسضٕٚ
غدد  ٙيكدد  َ٤لحل ددددٚ ١يهّٓددد٘  ٫ددنّ
ليؿّددددعطل ٤ل صهػّددددثّ  ٫ٚل ددددطل٫ٚ ّ٥
ليددّٓل
 ٜفددط يًُٓ د تكّ ٜهدد ع ٜٚص د
ق ٬٥ع:
غ َى ليّٓد ؽ َدٔ غهد ٢عًد ٢مل
َٚدددٔ قد د َّ عًددد ٢ندددَٚ ِٝدددٔ غَدددطق
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َٚددددددددٔ بعثّددددددددس ٙتكددددددددطل  ٚعُدددددددد٘
يددد دَّ لي ٓدددددَٚ ٢دددددٔ إ ْددددد٘ ََطقددد د
غد د َى لي دددسضَ َدددٔ قًد د غد د ذل٘
 ٫ٚغدد د َى َددددٔ ضلَٚ ٣٤ددددٔ ََددددصق
ؿد عط قددف٠ٛه َد عٓددسٙ
يكددس مجد َ لي ّ
َٔ لإل سلرب ليؿّعط ٟتثًدََ َد ٜعٜدس عًد٢
عؿط ٜٔدلُٛع ١ثِّ محًٗ إ ليطّث ع١
زَؿددل ع د ّ  3631ت غددصٛي" عً ٗٝد
عض لبُ ع ت مل ٜعطف عهٗ تع زَ
ط ٛؽ جيطُّ ش ٍَ ٜلخلٝثدٚ ١عدطف
إ
عٓ٘ ّْ٘ ن ٕ غعٜدطَ لإلْصد ز ّْ ٚد٘ ْؿدسَ
َ ٜعٜس عٔ غثعّ يف  َٔ ٍ"ٝليؿّعط
ّْ ٚددد٘ نصدددن ٖدددصل ليفدددٔ ٚعُدددط ٙد د ْٞ
غددٓٛلت ًٜٚددُّٔ عددض ليكدطّلٚ ٤ليّٓكد ز ّٕ
لدًّسلت لييت قسضت عٔ ٚظلض ٠لإلعدّ٬
سَؿددل ع د ّ  3663مل بػددصشٛش نددٌ
فٛيصدد٘ قددس
إ سلع بدد٘ ٚقٝدٌَ عٓدد٘ إ ّْدد٘
سفظه ليؿّعط ليهج ضغدَِ هلد ٙٛليطّٜفدٞ
مبط ضز٠ي ل٭ت عٚ ٞليعك ت ٚإّٕ إسس٣
ل٭ت ع ٞك"ٝ "ٝي غهٓ٘ طط ٛؽ
سص ٢غ زض ليسّْٚ ٝقس بفّٛم عً ٢قطلْ٘
تكدددس سفددظي نصدد ّ قدد طُٖٚ ٙدد
يٛٝغف ليؿّطبٚٚ ْٞٛقٌ سس ليؿّث
هلددٙٛي ليطّفددٛي ٞس ّصدد ٢لْصكدٌَ إ ل سضغدد١
ليعًُ ّْٝدددد ١ددد ٚت  ٚيكدددد ٢قكددددٝسب٘
ل طّٛي ّ َ ١ضت ق ي٘ ٖٓ ى ٚق ٍ ت: ٗٝ
إّٕ َػددددددددددٝىَ ليدددددددددد ِٔ ٛل فصددددددددددس٣
 ٫دددددددد دسّ ٕ ٜدددددددددد٪شٜ ٕ ٚ ٣كدددددددد دًهث
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َهددددددد ٢مجددددد د ٍل َٚهددددددد ٢خدددددددط
َجددددد دٌَ مجددددد د ٍ نددددد د َٕ  ٚقدددددددًث
ٚسلددددددددٔ َددددددددٔ ٦ددددددددط إ غٝددددددددددطٙ
تٗدددددددٌ ٚددددددددسْ َُٓٗددددد د َٗط ددددد د
ًددددددددْٓ ٢دددددد د زٜ ٟعط دددددد د ع ٜعددددددددددددط ع
دددددد ٢عًٓٝددددد ليدددد دّٓ ٜددددد ٜعط دددد د
يكددس ضت دضَ ْددس ِٜن دٌّ َددٔ سٛيدد٘
ٚيهدددٔ زٜ ٕ َٕٚصدًّددد ٢عدددٔ ْجد د  ٙليددديت
عؿدددكٗ ٚمل بث زيددد٘ ليٛتد د  ٤نٛندددن
ليهٓر ت يصعَّ قَٛعص٘ ليفك  ٠ػدٛلزي
عٝؿٗ ٜٓ ٖٛٚعف ليسَّ حل يد٘ ل د زّٟ
قدددددش ٝا  َٚزّٜددددد ّ ٚددددد ١عدددددض َدددددٔ
لغدددصٗٛلّٖٔ هدددِ اعصددد٘ نؿد د عط
س دثّّٗٔ
ؿددعط١ٜ
غددد" غطلندد٘ لي ّ
ٚبط ّ
عدد دضِ
َجدد د ٍ ض ف ليدددديت شنطٖدد د
ْكٛق٘ ٚإ د ْثٗ ْج ٢ؾكطل َ٤ليًّدٕٛ
غطع َٕ َ لت ق عس ت  ٍ٠قكد  ٍ٠نُد
لع فَ ٖ ٛصيو.
 ٖٓٚى ٚق  ٥س ٝبّٝد ١خدط ٣بهد ف
إ ٚدعد٘ي ليثد م َصددسلزٍ ظَددم خددط
سٝح ّْ٘ عس ٕ ْٗد ٢زضلغدص٘ لي ّج ْٜٛد١
ضغدددً٘ ٚليدددس ٙإ تطْػدد يٝدددسضؽَ ل٭زب
ليفطْػددٜٚ ٞكد ٍ ددهّٕ ٚليددس ٙند ٕ يسٜدد٘
ثط٠ٚع َ ز١ّٜع خب٬في تكدطل٤ي عكدط ٚ ٙكدٞ
ض ع١ه عٛلّ تطْػ ثدِّ عد زَ إ قطٜصد٘
عدددددّ ؾدددددك م زٜٗ ٕ َٕٚذددد دطَ عطلتددددد٘
ٚبك يٝدددددس ٙبكدددددٓٝف٘ي يًؿّدددددعط ٚقددددددس
نػددثص٘ َسٜٓددًَْٝٝٛ ١دد٘ ليفطْػدد١ّٝ
لبٓدددٛب َدددٔ ليع قد دُ١ي د د ضٜؼ ثك تد د١ع

َع قط٠ع ت َصًدوه ليككد ٥سَ ليٛدسلّْٝد١
طس دٝٓ ٚ ٍ١دٚ ٍ١لدصٗد زٍ َددًِّٓ يًصّف عدٌِ
َ س ٝب٘ لبسٜسٚ ٠يهدٔ عدسَ ضدٛعد٘ي
إ  ٘ٓ ٚقط ٚليدس ٙعًدٜ ٕ ٢طغدً٘ إ
زٚي د ٍ١خددطٖ ٣دد ٞغٜٛػددطل ندد ُ ٞدٌَ
ؾددٗ ز ٠لحلكددٛم عددس عٛزب د٘ي إ قطٜصدد٘
ٚيه ّٓدد٘ كددٖٓ ٞد ى ع َد ع ٚلسددسلع زٕ َٕٚ
كّل ُٛح ٚليس ٙتع زَ خ ٥ث ع ممّ زتد َ
دددددد٘ إ لَصٗددددد ِٕ لحلسلثدددددد ١ليجّك تدددددد١
ْػددٝذٗ لحل نددٔ يًطّ ٜ٩د
ؿددعط١ٜ
لي ّ
ٚليٛقددددددٛف عًددددددد ٢ليعصثدددددد تي ليثعٝدددددددس٠
نؿ د عط ًَصددعّ نْػ د ّْٝص٘ ٚلغددص"ٓ ٛ
لي دصَِّ
رلًّٝصدد٘ لحلػ د ت ل دثدد٠٤ٛ
ليث ًدد ١خًك ّ ٝد ع  ٫ٚغ د ُّٝبًددو ليّٓفددٛؽ
ليهّددددعٝف ١ل عًّكدددد ١عًددددٖٚ ٢ددد ّ ن ش دددٍ١
عُ زٖ لخلػطلٕ ليّٓٗ .١ٜ
 ٚعددس عددٛز٠ي ليّٓػددط نُد قد ٍ ٖددٛ
عددٔ ْفػدد٘ َددٔ لي ط دد ١نصددنَ قكددٝس٠ع
ظلزت عددددٔ دد د ّْ ٝصدد د ع َعصُددددسلع عًدددد٢
ل ؿد ٗ ١يًٝكد٘ي َد ليّٓػددط تهد ٤ي
ل٫ضبف رب تٗ ٛصًو لبدط  ٠ثك تصد٘
نُ صًو ليّٓػط ليك ٠ّٛدٓ س ٘ٝعٓس
ليصّشًٝل تٛم عد ي ٞلبثد ٍ ٚقد٫ٛع إ
ػددُ  ٤لي ّج ْٝدد ٖٚ ١د ٖددٖ ٛددصل لي دّٓل
لي ّ
ٜػددددصعٝس إ ليدد دصّلنط ٠غدد د َ لبثدد د ط٠
ل٭ق ٤ ٜٛليص ٜٔخيطق ٕٛل٭ضض ٜٚكًَٕٛ
لبث ٍ ٜه ع:
إشل لغدددددصهمتز َعذدددددعلت ليثٝدددد زٕ
ٚدددددد دٌّ ليدددددددّٓ لغدددددددص ٣ٛؾددددددد عطل
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ععٜددد لع عًدددد ٢ليّٓػددددط  ٤ ٚليػّددددفٛح
ٚقدددددددس يدددددددفَ ليطّلغدددددددذ ليعددددددد َطل
شنطْدد د ٚمل ْددددٓؼَ ضضَ لبددددسٚز
ٚمل ْددددددددددٓؼَ سّٝدددددددددد ع  ٫ٚغدددددددددد َطل
ٜكٛيدددددد ٕٛعّٓدددددد غدددددد ض ٣لخلٝدددددد ٍ
تٗددددددٌ دطّ ددددددٛل قدددد د ّٓ ليًّدددد د تطل
ٖٚددددددددددٌ عطتددددددددددٛل ل إٓ ٫دددددددددد
ٖٚددددددٌ ندددددد ٕ إٓ ٫دددددد تدددددد طل
الشّهىة النّارية جتاه املرض..

يكس قٝنَ ْسِٜل مبطض خط زَد٢
قًث٘ ٚتهطٚ ٙعطّدٌ َػد ض ٙليدسّخٍٛ
ػددٌ
ٖٓد ٚلخلددطٚز ٖٓ د ى إ ّْدد٘ َددطض لي ّ
سٝدددح زخد دٌَ عًددد ٢ثد دطِ شيدددو ل كد دشّ ت
ٚل ؿ د  َٗٓٚد َك دىّ ددٓؼ يثٓ د ٕ
ٚلغصهقد دٌَ يددد٘ ل٭ ثد د  ٤ل عد د ب ٕٛإسدددس٣
ليطّ٥صّ ٚقػُع َدٔ ليطّ٥د ١ل٭خدطٖٚ ٣دصل
ٜعددم ّْدد٘ عدد ف كّٝدد ١س ٝبدد٘ ثهدد ِ ض٥دد١
 ٚع دسَ عٛزبدد٘ َددٔ يثٓ د ٕ إ َه د ِٕ إق َصدد٘
قطٜصددد٘ شٖد دنَ إ َؿدددف ٢ل ٛلغد د ٠
زَؿل ٚيهّٓد٘ كد ٞعًد ٢س يد٘ ليكًكد١
ل٭ٚدددد رب ليسّلُ٥ددددٚ ١ل٭سددددعلٕ ليػّددد خٓ١
ػددٌ َد
ت عصعيد٘ لي ّٓد ؽ يًدِّٓٗ ّٕ َدطض لي ّ
ٜددددعلٍ َكُٝدد دع دػددددسٖٚ ٙددددصل ٜػدد دثّن
لإلض دد د ى يدد دعّٚلضٚ ٙعدد د فَ عًدددد ٢طٜكدددد١
ل ع دطّ ٟضٖددّ لحملثػددّ  ُٖٚد ذلددثؼ
ل ددطض ٚذلددثؼ ليفؿددٌ لحلٝد  ٠نُد
قد ٍَ عٓدد٘ لي دسّنصٛض محددس عُددطلٕ ليددعلٟٚ
نص ٘ تد ضؽل يدٔ  ٜدّدٌ َ ٚك ًدٍ١
َ د ْددسٜ ِٜكدد ٍٛلي دسّنصٛض محددس عُددطلٕ
عّٓ٘ َ :ًٜٞ
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سٝدددح ٜكدددْ ٍٛدددسٜ ِٜهد د ع ٚلقدددف ع
ظ
س يصدد٘ :يكددس ٚق د َ عًدَ ّٞددٔ غدد٤ٛي لحل د ّ
ً،ٚددِ ليكددسض َد مل ٜكد عًدد ٢سددس يكددس
تؿدددً" سٝددد ب ٞلخل قّدددٖٚ ١ذطْدددٞ
عطف ليّٓ ؽ سصّ ٢عطف ًٖدٚ ٞليدسبٞ
 ٚخدددددٛبٚ ٞظسددد دفَ ل دددددطض ٚلهلدددددعلٍ
ٜطعدد د َْ ٞجًُدد د ٜطعدددد ٢ليجّددددٛض سؿددددٝـ
ل٭ضض ٚلٯٕ ٚقدددس ٚقدددً" إ َطسًددد١
عذدددعت تٗٝد د إضلزبددد ٕ ٞبػدددصشهِ
خ دلّ ل٭َددٛض ليدديت ق د ضت بكددسض عددم
ز ٕٚنددددٛل إ ٚإش متٓدددد ٢عًدددد ٢ليكددددسض
َٓددٝيت ل٭خد ٖٚ ٠ددٝ ٕ ٞددصم ٭ضبد ح
َدددٔ ٖدددصل ليعٓدد ٜ ٚ ٤دددصٖنَ عكًددد ٞتددد٬
عًِ  ٫ٚسؼُّ مب ٜكسض عم..
ٜٚكددٗ ٍٛددصل ل عٓدد ٢ليددصٜ ٟفددصى يدد٘
ددٛلبَ عصُد١ي ل ددٛت ٭ ّْدد٘ ٜعددٝـ غ د ٚض٠ه
لْصك د ٍ زل٥ددِ ددّ ل٭ٚد د ربِ ليدديت ب٬ظَدد٘
م َعٗ نٌّ ؾ٘٥ ٝي ل٭خط:٣
ٚقس خ َ
غددددٝصنطْ ٞغددددسلع ًٖدددد ٞنددددج عل
ٜٚػددددددهٍ عهدددددددِٗ عّٓدددددد ٞددددددد٬ٜٛع
ْدددد د ؾدددددد ٝلذ دددددددطُّ دجّدددددد ١عُددددددطٟ
قٝدددددددد تي ليػّددددددددّٓ
عٓفٛلْدددددددد ع
٪ٜٚنّس عًْ ٢فٛضٙي ليسّل َٔ ِ٥زْٝد ٙ
ل صكًّث ١سلٚ ٙٛليصّ ٞععً٘ دطم عًد٢
ليؿّدددددٗ ٠ٛليّٓ ضٜددددد ١نجددد د َط َدددددٔ لحلٝددد د ٠ي
ليطّٚ ١ًٜٛضغَِ ع٬قص٘ي ل كًكَ ١د ًٖد ي٘
إّْ ّ٫دد٘ قددس ز ّيدٌَ عًدد ّٕ ٢ضسًٝدد٘ غددٝهٕٛ
غددثث ع يً دصّنطَ ٣ددٔ قثًددِٗ  ٖٚد ٖددٛ
ليّٓؿددٝس لي ّص غ د َددٔ زٜٛلْ د ي٘ ٜ ّ٫فكددى
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عددٔ ليصُّ د ٖ َ ٞد عًّدد ١لبػ دسي ل عَٓدد١
ٚليدديت عطًّدد" َػد ض ٙليطّثٝعدد ٞنؿد عط
صًدددو ليكدددسض ٠٭ٕ ًٜدددٌ ؾددد ٖسلع عًدددد٢
عكددط ٙس ّصدد ٢س د ٫تي ليعذددع ٚليدديت
تكددسَ تٗٝدد غدددًط ْ٘ عدد ْ َٙطفدد١ي خًكددد٘
ل٭ٜ ٚك:ٍٛ
ٜد د ؾدددعٛضٜ ٟد د سّٝد د١ه بٓفد ددّؼِ ليػّدددِ
تٝذدددط ٟليكًدددن َددددٔ يدددفي ددد ب
نددددددمتز تٝددددددوه عًّدددددديت ٚبٓدددددد ٖ٢
تٝدددو سعْددد ٚ ٞددد ٍَ تٝدددوه عدددصل ٞ
ٚلخٓد دلز ليؿّدددٗ ٠ٛليم٦ٜدددْ ١فػدددٞ
َٚددددددددددد دعّم مبدًثٝدددددددددددددو غددددددددددد د ٞ
يدددد ٛدد د ِ لهلددددٜ ٣ٛطدد د ٚيم ليدد دسّٖط
٭ضنددددددددعت لحلددددددددٛضِ قثدددددد د ٞ
يكدددددس ن ْددددد" ْكدددددٛم ليؿّددد د عط
َفصٛس١ع عً ٢ليصدّطلْ ِٝلحلعٜٓد ١سصّدّٕ ٢
ليفطلؾ ١لييت قط تٗٝد سًُد ع خدط حلٝد ٍ٠
خط ٣قدس ند ع" ٜكًد١ه شيدو لحلًدِ
ٖٚددٜ ٛثعدددس عٝٓٝدد٘ عدددٔ َٓسًٜدد٘ي ل٭غدددٛز
ٜك:ٍٛ
تطلؾدددددددددددددد ١س دددددددددددددد ٚ ١عدددددددددددددد١
سعٜٓددددددددددددددَٛٚ ١قدددددددددددد دسل َطقددددددددددددددس
َٚهدددددددددذ ل بدددددددددث ّذ تٝددددددددد٘ غدددددددددعً١
َسٜددددددددددددسٜ ٠كطعٗدددددددددد د ليصّٓٗددددددددددددس
َ دددددددد دطّب عددددددددددٔ ًٖدددددددددد٘ َددددددددددطّٚرب
دلددددددددددددد دّٛرب سل٥ددددددددددددد د٘ي َكّٝدددددددددددددددس
ٗددصل لي ّصددٛبط ل ؿددث إلؾددف م عًدد٢
ليؿّ عط َٔ قثً٘ي ٚيّ ع  َٔٚلٯخط ٜٔث ْ ٝع

َدد ٜدددست إ ليصّف عدددٌ َد د غدددطل ِض ي صددد٘
مبٓذعلبٗدد د ليّٝٓ ٛددددٚ ١ليدددديت زيّددددٌ َددددٔ
خ٬هل عمَ ثك تص٘ ليٛلغعٖٚ ١د ٞليفعدٌ
ل عطدد ٢يصلب د٘ي ل ًصعَ د١ي كددسض نددث َددٔ
ليطّ قددد ١ليؿّدددعط ١ٜعد د ٓ ٚ ٙددد٘ َّ ٚصددد٘
ٗ ٬ددصل لب ْددن يدد"
ٚؾد ٌَ ْفػدد٘ دد ٜٛع
َػددُّ ٝتٍ ؾددصُّّٖٗ ٢دد قدددسم ليًّػدد ٕ
ٚؾددددددف ت ١ّٝليًّ ددددددٚ ١ليصّذًٝددددد ت ل ددددددج ٠
يًُصًكّدددد ٞسددددّ ٜكط ٖددد ْفص سددد٘ي عًدددد٢
عددٛلمل دسٜددسٜ ٍ٠ددصدًّل ت ٗٝد ٓ ٚدد٘ َددٔ
ل٫غدددصعُ ض ليفطْػددد ٞعدددم ليصّهدددش ٝت
ليصّددددد ٞقددددسَّٗ ٚغدددددٝكسَّٗ ل ٓ ندددددًَٕٛ
ليؿّددددطت  ٤ز ٕٚمتٝٝددددع ددددّ عػددددهطٟ
َٚدددسْ ٞل عطنددد ١لحل ادددٚ ١قددد٫ٛع
إ لحلط ّٜدد ١ليّٝ ٓ ٛدد ١ليدديت ٖدد ٞل ك د ّ
ل٭َ ٍّٚدددٔ َكسّغدد ت لحلٝدد َٜٓ ٫ٚ ٠ػددد٢
لبٝددددٌ ليّٓ ؾدددد ٧بط ٝصدددد٘ عًدددد ٢ذلثّدددد١
ليدددددٚ ٔ ٛلَص٬نددددد٘ ثك تددد د١ه ل ٛل ٓددددد١
لحلد دطّ ٠٭ّْٓد د نعدددطب قدددس ؾدددثعٓ َدددٔ
ٚد عٓ لييت ن ٕ ٚضل ٖ٤لغصٝد ٍ سطّٜد١
ليفهط ليصّكدسَ ٞليدص ٟددسّز تٝد٘ ليثعدح
ليعط دددٚ ٞليدددصَ ٟدددٔ تٝددد٘ ليؿّد د عط هّْددد٘
ليطّطٜل ل٭غًِ ٛلدٗ١ي ل عصس ٜٔعد مل
َهظٜ ّٚك ٍٛليؿّ عط:
غطّقصٓدددد د ٖٛلْ٩دددد د نددددددٌ سددددددعبٍ
دددددنّ ل ػدددددًُّ غددددد ليّٓكددددد ض٣
ْؿدددددصٗ ٞغددد د س ١ليهٛلندددددن زلض عل
بٛبّطلْددددددد د ً ٫دددددددددو ليكفدددددددددط زلضل
ت هف ْددددد د ٜددددددد قددددددد ّٛعددددددد ضلع ٚش ع٫
قدددددددددس ؾدددددددددثعٓ ٚل ش٫ع ٚعددددددد د ضل
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 ٚدددددد٬ز ليطّددددد د ٍ ٖددددددصٚ ٟيٝػدددددد"
د َعدددددد د ع  ٚنٓٝػدددددد د١ع َ ٚددددددددعلضل
 ٚبٛلقٌِ ليؿّ عط تٓ ّٝع َ قه ٙ ٜ
ليّٝٓ ٛدددٚ ١ليكَّٝٛدددٜ ١ثدددسّْ ٚددد٘ نددد ٕ
سطٜكدد ع عًددد ٢ل ػدددصكثٌ ليدددصٖ ٟددد ٛدد ب
ليكّددُٛز سلدد ٛل٭عًدد ٢خسَدد١ع يًُثدد ز٨
ليصّكسَّٝدددد ١ليدددديت عدد دعّظ َػدد د ضٖ سددددعبل
بكسَّ ٞلْصػدنَ إيٝد٘ ليؿّد عط ْدسٖٚ ِٜدٛ
سعب ليثعح ليدص ٟل صهدطَ ضّٚلز ٙثك تد١ع
 ّٝ ٓ ٚد١ع ددطزل ٍ٤قددٚ َٞٛإْػ د َْ ٞؿدد ى
سطق ع عًد ٢اعد١ي ليدث٬ز ٚل٭َّدٚ ١بععٜدع
كددٌ
ليصّٛلقددٌ َ د ل٭ضض لحل دطّ ٠ليدديت ٜف ّ
تٗٝد د ل كد د  َٕٛٚدلدددسٖ يددد" عٓد د ٜٔٚ
َع قدددددط ٠يثٓددد د ي ٚ ٤دددددٔ َٛسددد دسٍ عدددددم
ليصّهدددش ٝت لبُ عّٝددد ١مبكد د ؽِ ل٭َد دِٔ
ليّٓفػدد ٞيه دٌو ل ددٛل ّٓ ليددص ٜٔلَصٗٓددٛل
ليصّكسَٝددددددددٚ ١ندددددد د ْٛل طقددددددددٕٛ
غًٛنِٗ عً ٢ل ثد ز ٨ليديت بعًُّدٛل تٗٝد
زضٚغددد د ع ّٝٓ ٚددد د١ع يكّدددددل ل٫غدددددصكطلض
ٚيُددددد ٞد طلتٝددد د عٖ ١ددددد ٞسّٜددددد ١ل٭ضض
لحلطّّٜ ٠د ع ن ْد" ل كد عن ٖٚدصل َد
يف٘ ليؿّد عط س ٝبد٘ َٓدص ند ٕ فد٬ع
َ ط ً٢عغني لي ك ٕٛنٌّ َ سعص٘
ؿددعط ٚليّٓجددط
رلًّٝصدد٘ َددٔ ْكددٛم لي ّ
عً ٢سس غٛلٜ ٤ك:ٍٛ
ف َدددٔ نددد ٥ٛي٘
ليثعدددح سلدددٔ َعد د ل
َٚكددد د ف َدددددٔ نطَددددد٘ يل ككدددددٛز
ٖددددددددْٗ ٛهدددددددد ١خ ّ٬قددددددددٚ ١بًفّدددددددد"
٭ض ٣ليؿّدددددُٛؽ ل٭ ددد د  ٠ليكّدددددٝس
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ٚعكٝدددددددددددددسٓ ٠ددددددددددد د ٚ ٠٤ضغددددددددددددد ي١
غدددددددد دطّل ٤يًصّشطٜددددددددددط ٚليصّٛسٝددددددددددس
ٚعً ٢ليطّغِ َٔ َع ْ ٠ي ليؿّد عط َدٔ
َطن د٘ي ل صٓ دّٛرب قددش ٝا ْٚفػدد ٝا إّْ ٫دد٘
لغددصط رب ٕ ددسخ لْك ٬د ع تهطٜد ا عٓددس
ليهددج  ٜٔممددٔ ل ًّعددٛل عًددْ ٢كٛقدد٘
ٚلَصًو خكٛق ١ّٝلغصجٓ  ١ّٝ٥يً٬ٝب٘ي
يًكهددد  ٜل كددد  ١ّٜليددديت بعدددم ؾدددعث٘
َّ ٚص٘  َٚبعلٍ تهد ض ٙذلطّد١ع ثك تّٝد١ع
ك د عس ٠إشل َ د لق دد" َددٔ
يٮد ٝد ٍ لي ّ
ْكٛقددددددددد٘ قُٝصٗددددددد د ليفهطّٜددددددددد١
ٚلإل سلع ١ّٝل ثصهط ٠ليصّٓٛرب ٚليكد زض٠
ٚدددددسلِٕ ل ٗدد دصُّّ َددددٔ
عًدددد ٢ليصّددددهث
َصدد د ع ٞليكددددطل٤لت ٖددددص ٙلإل ددددسلع ت
لخلّ٬ق ١زل ُ٥ع.
فضاءُ األنا ...مصفاةُ الرّوح

َع ؾددددط٠ي لخلُددددط ٠ندد د ٕ ْددددسِٜ
شددف لخل ٝد ٍ ٜٚفصددصى
ذلُددس ؾ د عطعل ًٜص ّ
عم ٙغد٪لٍَ ل هد ٕ ٚليعَّد ٕ عدٔ غط دٍ١
خط ٣ععيصد٘ َٚعٗد بٓدعلح ليدسّ٫٫ت
لد ظّٜددد ١ليصّعدددث ليؿّدددعط ٟجد د ع عدددٔ
ضٚسد٘ي ل ٗد دطٚ ٠يهددٔ ْصًد ضِ ت دعد١ي
ل ٛتي ل٭خ .٠
ٗ ٚددصل ليصّٓ د زّ ليددٛزّ ٟن د ٕ  ٜٓد زٟ
قددددشث٘ َددددٔ عؿّددد مِ لخلُددددط ٠يًصّٛغّددددٌ
ط يعد١
مبذ ظلب٘ي يصًٌّ ليّٓهٗد ١لحملًّٝد ١لي ّ
َددٔ قددَٛعص٘ي ليفكدد  ٠قطٜصدد٘ي ليطّٜفٝدد١
عددّ ؾددك م قد زض٠ع عًدد ٢ليصكد ي خٝدد ٛي
ل٭ٌَ ل ٓػٚ ١ّٝدسلِٕ لٯخطٚ ٜٔشيدو

الشاعر نديم حممد ..حاضن العزلة ..مالك الرّؤيا..

كك دسي لحلددطمِ عًدد ٢يف  ،د٘ي ليع ؾددك١
يهدٌّ َد ٖد ٛدسٜددس غددٛف ٜددهب ٝ ٞبدد٘
ٚيهدددٔ ٖٗٝدد تّْ ٚ ...ددد ٢يددد٘ شيدددو يكدددس
متٛغددك" ضٚسدد٘ عددم ٚقددف بٗ ليسّلخً ّٝدد١
ط يع َٔ ١عُ مِ ضٜ٩ص٘ي ل٭خط ٣يعَ ْ٘ي
ٚلي ّ
ليثعٝس ..إّْٗ ْ ٛد ت ليصّؿدٓر ليديت بككدف
جبػسٙي ليّٓشٜٚ ٌٝكدٌ َعٗد إ قد يِٝ
شّٖٓٝدددد ١عُ زٖدد د ليهمٜدد د  ٤ليؿّدكددددٞ
ل هغددددددٛض ع٬ق بدددددد٘ي َدددددد ليٛدددددددٙٛ
ٚل٭َدددد نٔ ليدددديت ٜع ؾدددددط تٗٝدددد ليًّٝدددددٌ
غدصع ض ٠ليؿّدطب يًدُدط ٠سصّدٜ ٢ػددهطل
َع ع  ٚعسٖ قس ٜصعطّدٌ قًُد٘ عدمّ ْؿد٠ٛ
لٖ٫صعلظ ٚل٫ضع ف لبػس ٟيصده َ
عددددسٖ ندددٌّ يف ،دددد٘ إ ؾددددث٘ي غددددع زٍ٠
 ّٝ ُٖٚد ٍ ١ض ُّ د غددصصشكّل عددٔ طٜددل قصددٌ
لحلٛلؽ ٚليؿّٗٛلت َجًُ تعٌ ٛشل
ذل ٚيص٘ إٜك  ،ليّٓفدٛؽ عًد ٢ذلثصد٘
ضغ يص٘ي لبسٜس..٠

ٓ ٚددد  ٤عُّدددد ٞلحلددد تً َٕٛعٗددددٛزِٖ
ٚل د د ْع َٕٛعًددد ٢لخلطدددٛب محد د ِٖ

ٗذ ١ليعدِّ ٕ بدط ٣نٝدف ظٖدطت
عًددددد ٢ليكّددددددط ْطدػددد د ع  ٚق سددد د

َدددد د عدددد د م تكدددد دطل  ٫ٚظلَٕ لي ٓدددددد٢
ٜٛزدد دوي إشز ٚددددد٘ لحلددددٛلزخ ٖدد د دِ

نٝف ضغً" نم ٞ٥ ٜعً ٢لحلنّ
تػدددد د ي"ز ض غدددد د ع  ٚيدددددد" دٓ سدددد د

ٜٚصنط ليؿّ عط ْكّ٘ هّٕ ليفكط
ٜ ٫عٝن ؾدكد٘ ل ثدسرب تعد مل لي ٓد٫ ٢
ٜددددسٝ ٚ ّٚدد د دددد٬ٜٛع إشل َدد د ٚلدٗصدددد٘
ل ًُّدد د ت ٚنددددصيو ليفكددددط  ٫بددددس ّٚدددد٘
ل٭ ّ ّٜإشل َ ٚلددَ٘ ًٖد٘ ندٌّ َكد عن
ليعٝـ ليٛلتس ٠عُط قك ..

غددهطَ ليًّٝددٌ َددٔ زَددٚ ٞذلد قًُددٞ
تهغددددددهطت ي ٓدددددد  ٤ليكّددددددث س
ٚقددس َّ يسّٜدد٘ خسَدد١ع يهم٥ ٜدد٘
ليّٓفػدد ٞع دد٘ي ل ػدده ِٕٛ٭ٚددد رب
ٚعدد زت إيٝدد٘ ْؿدد ٠ٛليككددٝس ٠ليدديت زلَٕ
تٗٝد د َطنددد٘ ٚس يددد١ه ْفػددد٘ي ل عدددٛظ ٠إ
ؿددهٌ لبػددس ٟلحل نددٔ د يصد ز
لي ّ

إي ٘ٝلبُ ي ّٝت ليع َّد١
َصشسّ ٜع:

ٚغدط٘ تكد ٍَ

ليعٓفدددددددددددددٛلٕ ٚنددددددددددد دٌّ ؾددددددددددددد٤ٞ
َددددددددددددددددددددددد تَ إ ّ٫ع ٓفدددددددددددددددددددددددٛلْٞ
ندددددددددددد دٌّ ٜطٝددددددددددددددٌ نَ٬دددددددددددددد٘
عّٓددددددددددددددُ ٜٚ ٞددددددددددددددع عدددددددددددد د ْٞ
 ٚل ؿددطٚربِ ليثطددٛي ٞليددصٗ، ٟددط
تٝددد٘ طددد٫ٛتي ل كدددطّ ّ إيٝددد٘ي َدددٔ ٓددد ٤ي
عَُٛص٘ ٚليصٚ ٟلد٘ تٝد٘ ْجد  ٙل صع يٝد١
عً د ٢تكددطٙي جطٚبٗ د ل ي ّٝددٖ ١ددًٖ ٚ ٞددٗ
 ٖٞٚنٛنن ليهٓر تهٗ،طَ هل ٚدد٘
ليصّشسْ ٟصُ ٥د٘ ليعُٝدل يًػّدٝف ليعط دٞ
ظَٓ٘ي ل٭ ٍّٚق ٬٥ع:
ْ ٚدد ل دددٔ ؾَددًلش١ه َد د عًُدد"ي د دّٛبٞ
 ٚددددٛىي تٗٝدد د ٚل ددددٔ عُّددددو عدد د مل

 ٚبطبٝدددددنٍ خدددددط يع٬قددددد١ي ْدددددسِٜ
د خلُط َ ٠د ٜددٛس ٞه ّْدد٘ غددٛفَ ٜٛلددد٘
نٌّ ل صٗهُّ ؿهً٘ي لخل ضدَٔ ٞ
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سٝح ليع َ٬ت ليديت بًٗدط ٙتكد لحلد ٍ
زل ُ٥ع نُ ن ٕ ٜعصكس زلخًّٝد ع قثدٌ َدٔ
ًٜٓددط إيٝدد٘ ٚقدد ت ليًكدد  ٤ليددسّلخٌ
ٚلخل ضز َع ع ٜك ٍٛعٓٛلٕ قٓ ع: ١
مل ٜثددددددد دلَ يددددددددد ٞغددددددد د ؾدددددددددعطٟ
َٚددددددددددددد ٚ ٤دٗددددددددددددد ٚ ٞدددددددددددددطٟ
ث٬ثدددددددددددددددد ٫ ١ددددددددددددددد يَ ٞددددددددددددددددٔ
عددددددددددددددددددددددددددس ٖ  ٟخػدددددددددددددددددددددددد دطِ
ليٓددددددددددددد ؽ ٚل دددددددددددددٖ ٍَٛع٥دددددددددددددٞ
َددددددددددِٓٗ ٜٚدددددددد د َدددددددد دطّ غددددددددددشطٟ
ٚل دددددددددددد د ٍ َػدددددددددددد د لذ تهفددددددددددددددٞ
َٓدددددددددددد٘ عًددددددددددددْ ٢ددددددددددد ضِ سددددددددددددصضِ
ٚن َٕ يطت مِ ليًٝدٌِ سٝد ْ ٠دسِٜ
 ِٖٚعًَ ٢د ٜثدس ٚقًّد٘ ل٭ثدط ليدص ٟقدس
ب ّٝط ت ٘ٝقدف ٠ٛلخلُدط ٠عٓدس َع قطبٗد
ػد نٓ١
قددٛتَ ل٭ٚدد رب ٚل٭سددعلٕ لي ّ
لبػس إّْٗ شيو ليًٌّ ل٭ْٝدل ٚل صعد يٞ
عًدددددد ٢ليثدددددد٪ؽ ٚليؿّددددددك ٚ ٤ليعددددددٛظ
ٚلحلطَ د ٕ ٚعٓ دسَ عٓ د م نهغددٗ ٜص ّٝددط
تٝددددد٘ ندددددٌ ؾدددددٜٚ ٤ٞصشدددد ٍّٛليؿّدددددطلب
ليثددد د ن ٞإ قدددددطلر عددد د يل ليثدددددٛح
َهد ٕ جيًددؼ تٝدد٘
ليؿّدعط ٟل ددسّٟٚ
ٚ
ْددددس ِٜذلُددددس عًدددد ٢سكددد قدد د
نطغددد ّٞخؿددد ّ َعصّدددل ٚعٓددددسَ بًددددس
ليككدددٝسَ ٠دددصنّط٠ع إّٜد د  ٙد د يكم ليدددصٟ
ند د ٕ ٖدددٚ ٛسدددسَ ٙد د سددد" ددد٘ بًدددو
ليكفعلت ليّٓ ض َٔ ١ّٜطب٘يٜ ..ك:ٍٛ
يددد ٛقددد ٍٛلبٗددد ز ْ٫دددصفض ليكددددم
ٚز ٣ّٚقدددددددددددددددسضى لْ٫صُدددددددددددددد ٤
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َٚؿددد" ليعدددطٚم ع فددد ١ليعّٖدددٛ
ٚغددددددددد ي" ط غددددددددددٗ ليهمٜدددددددد د ٤
هلدددددددد دنل ؾدددددددددد ٖلل ٚضل ٤نددددددددددًٛعٞ
ٚقددددددددددددددطلرل ممدددددددددددد دعّ لم ْٚددددددددددددددسل٤
ٚغدددسلع عٓدددسَ ندددَ ٝدددٔ ليػّدددهط
ُٜٚشددددددد دْ ٢ددددددد د ،ط ّٟليهّددددددددد٤ ٝ
 ٚض ٣يٝدددددسَ ٜٔددد د ٜؿدددددث٘ ليّٓددد د ؽ
َٚدددددددد د خًدددددددددد" إّْٗدددددددد د ؾدددددددددد٤ ٝ
إّٕ ليؿّ عط ٖدصل ليدّٓل نع زبد٘ي
ػددهط ٜكددف عًدد ٢ع دسٍ
سددّ ٜط د ضز ٙلي ّ
خدددط ٖددد ٛليهمٜد د  ٤ليؿّدكددد ٞزلُ٥د د ع
يٓٝػددد ٢قدددٛضب٘ عٓدددس لٯخدددطٚ ٜٔضغد دَِ
قطلخ٘ي ليص ٟن ٕ غثث٘ ٚد رب ليهًّٛرب
ػددهط ٣إّْ ّ٫دد٘ عٓددسَ ٜػددصٝكظ َددٔ
لي ّ
ٖددص ٙلحل د ٍ غددٛف ٜكددط ضٜ٩ص د ي٘ يًددصٜٔ
 ٜٓيَ َٕٛدٔ دػدسٙي ليّٓشٝدٌ دهِّْٗ يٝػدٛل
غ ٣ٛؾث ح قدس بطدطزِٖ شلندط ٠خدط٣
يًشٝد ٖ ٠دد ٞل ددٛت ل فد دٚ ٧يهددٔ زٕٚ
ٚدددد رب غددد ك ١٭ّٕ غدددد٬حَ ليهطلٖٝدددد١
يً ّٓ ؽ غٛف ٜه ٕٛعك ٘ ل ٛت زل ُ٥ع.
يكسَ ن ٕ قسٜل ط ٠ليؿّ عط ٖٛ
ليص ٟؾ ضَ ضث ٘٥ي
عثس ل ليعثس ل
ي٘ ٗصل ليّٓل هّْد٘ ند ٕ دٓدس ّٜع يًدُدط٠
َعدد٘  ٚقفددعلتي رلًّٝصدد٘ ليدديت بػددصٛيس
ي ١ع صل٥ك١ي ليؿّعط ليديت بدست ْدسٜ ِٜهد ع
ي٬غصُ رب إيٗٝد دطزل ٍ٤بكفدع تٝد٘ ليكّدٛض٠
ؿددعط ١ٜإ ع دسٍ نددٚ ْٞٛؾددع ٜكددط
لي ّ
تٚ ٗٝد٘ لإل سلربِ لبُ..ٌٝ
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املرثًّات السّاخنة..

بكد ٍٛل كد زض ٕ ْدس ِٜذلُدس قدسّّ
ْكٛقد د ع ليطّثددد ٚ ٤قدددٌ بعدددسلزٖ إ
ك د ع ٚؾ د ًص٘ ع٬قصدد٘
ػد ٍٚ ١عؿددطّ ْ ٜٔ
د ك ّط ّ َٓدد٘ َٚددِٓٗ لي دسّنصٛض ذلُددس
ليف نددددٌ ٖٚدددد ٛذلددد ّ دددددس ٜلط ٗٓدددد١
 ٚدد د زَ صدكّكددد٘ يكد د ْٚ ٕٛندددصيو
سػَٔ ليصّعث ليك ْ ْٞٛيًكه  ٜلخل قّ١
ٚليع َّددٚ ١زلضّغدد" قٛلْٓٝدد٘ سصدد ٢زٍٚ
َع زٜد د ٍ١يثًدددسٖٚ ٙدددٜ ٛدددطزّز سهُددد ع١
لحمل نُ ١ليكهد  ١ّٝ٥يًُدصُّّٗ ٖٚدِ
غًٛنِٗ ط...٤ ٜ
ٜٚددد لٌ يك نددد ٞل٭ضض َدددٔ ق ندددٞ
ليػُّ  َٚ ٤بعلٍ ٖص ٙلحلهُدَ ١ؿدٗسلع
ي  ١ليؿّطت  َٔ ٤قه  ٠ليع مل.
ضثدد د  ٤يًدد دسّنصٛض ذلُددددس

ٜكددددٍٛ
ليف نٌ:
لحلددعٕ ْطددل  ٜد تٝش د َ ٤ددٔ قًُددٞ
ٚليعددد د ض ًدددددَ ٚ ٟل َدددددٔ دددددٞ
 ٜق س  ٫بًدِ د ع ٞإشل قكّدطت
تهْدددد ًَ ٞظضعددددد" نفدددددو ٞددد د يٛضِّ
 ٫غددهٍ ليددسَّ ٕ ض ٟٚدد٘ ُ،ددهٟ
 ٚغهٍ لحلعَٕ ٕ ؾف ٘ ٞغكُٞ

ٚعً ٢ليطّغِ َٔ لخلد٬ف دّ ْدسِٜ
ٚذلُددس غددً ٕ ُٝل٭محددس ددس ٟٚلبثددٌ
دد د ٛلقف ليػّ ٝغدد دٚ ١ّٝليكهدد د  ٜليع َّدددد١
ل صعًّكدد ١٭ًُْدد ١ليعط ّٝددٚ ١ليسّٚي ّٝدد ١إّ٫
ّٕ شيو مل ٓ ليؿّ عط ْس ِٜذلُس َدٔ
ضثد د  ٤ليؿّد د عط دددس ٟٚلبثدددٌ ٚل٫ؾد د ز٠

دٛضِ ليؿّدعط ليعط دٞ
هجبسٜص٘ي ل ّٝ٥د١
لييت ٚقف" عٓسٖ رلًّٝص٘ ٚند ٕ تٗٝد
َؿٗٛزلع ي٘ صن ٤ي ليً ٚ ١تطٓد١ي ليصّعدث
ٚغ١َ٬ي ل ثٓٚ ٢ل عٓٚ ٢نصيو يًدٛظٕ
ليعدددطٚض ليدددصَ ٟددد ٍ تٝددد٘ ليؿّددد عط إ
لي ٓ  ١ّٝ٥لب ش ٚ ١ل ج ٜ ...٠كْ ٍٛس:ِٜ
ٜدددددددد ْدددددددد ّ لإلعذدددددددد ظ ؾدددددددددعط ه
ى
 ٫ل٭تدد٬ى ٚليؿّددُؼ خ ي دسل زٖ د ضل
يدددد دوه َذددددددسب ليكددددددٛل ض ٝدددددد ل
ٜٓثدددد" ليكّدددددط ْطدػدددد ع ٚعددددطلضل
يكدددس ضبّدددن ْدددس ِٜل ك َد د ت ٚند دطّّ
َثسع ٗٝيجّٓد  ٤عًد ٢بًدو ليؿّدكد ٝت
لحل نددٓ ١يً ّجددطل ٤ل عددط ّ ؾددعطلع ْٚجددطعل
نددع عًدد ٢زضددد ١ل ف ددددت غددصدسلّ
ٚض ّ
لد د ظلت ليث٬غ ّٝدد ١د يصّطً لإلقصددسلضٟ
ٝددح بددسخٌ ل صًكّدد ٞإ تهدد  ٤ليددّٓل
ل فصٛح عً ٢لإلعذ ظلت ليفّٓٝدٚ ١ليديت قدس
يدددد دطّى رلدددد د٬ّٝت ليؿّددددددعطل ٤كددددددٛض
ْ نددددددذٚ ٍ١ي دددددد ١ؾدددد د تَّٚ ١دددددد٪ثّط٠
ل ؿ د عط ٚلي ّصددهث ليهًّدد ٞليٛدددسلٕ
ليع ّ.
 ٚل٫سصفد ٍ ٓكددط غددٛض ٟددطب
بؿط ٜٔليصّشطٜط ١ٜعً ٢ليعس ٚل٫غدطلًٞٝ٥
 َٓٚقددطٚ ٜ٘قددس ن د ٕ لي دطّٝ٥ؼ س د تظ
 ٖٛ َٜٗٛليصٚ ٟن ؾط ٚبًو لحلطب
ل ؿدددددطٚع ١٭ّْٗددد د بٗدددددسف إ لغدددددصع ز٠
ل٭ضض لحملصًّدددد ١لبدددد ٕ٫ٛ٭قددددش ٗ
ليػّدددددٛضٜ ّٜكددددد ٍٛليؿّددددد عط ْدددددسِٜ
قكٝس ٠عٓٛلٕ ت ضؽ ليعطب :
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ٜٓثددددد ل ددددد َ ٤ددددددٔ ليكّددددددط غددددددس عل
ٜٚفدددددٛظ ليّٓدددددٛض َدددددٔ قًدددددن ليػّدددددُ ٤ز
تُهدددددد ٢سدددد د تظ ٚدزٗدددد د ع َؿددددددطق ع
ٚدثٓٝددددددددددد ع تّٝهبددددددددددد٘ ليهمٜددددددددددد ٤ز
َٚهددددددد ٢سددددددد تظ قًثددددددد ع ََٓ٪ددددددد ع
ٚندددددُ لع نػدددددٓ ليكّدددددثى ْكددد د ٤ز
 ٚبطبٝدددن دددّ ليصّدددسل ٍٚليثٓد د ٞ٥
هلدددص ٙليّٓكدددٛم ليددديت غدددهن ليؿّد د عط
َٛلقفدددد٘ تٗٝدد د مبدد د بكصٓكدددد٘ ليصّذط دددد١
ليًّٓطٜددددد ١عدددددم ل ؿددد د ٖس ليددددديت ضٚبٗددد د
ل٭سددددسلخ سٝدد د  ٠ليطّددد د ٍ ليهثدد د ض
ليدددص ٜٔند د ْٛل ٖدددِ َهد د َّ يًّٓكدددٛم
ليؿّددددعط ١ٜليدددديت نصثٗدد د ليؿّدد د عط ْددددسِٜ
هغدددًٛبٍ تدددم َدددصكٔ ٚع فدددٚ ١دسلّْٝددد١
ق زق.١
ٖ َٚدصل لْ٫فصد ح ليعهدٜٛ ٟٛلقدٌ
ليؿّدد عط ليطّغدددِ ليفّٓددد ٞيكدددٛض ٠ليهدددٕٛ
ٚلحل ٝد ٜٚ ٠كددف َصُ ٖ ٝد ع َ د شلبدد٘ عًدد٢
َفٗددددد ّٛدددد د ز ُّٗددددد ١ل٭زب ضبث ددددد٘
يّٓفؼ لإلْػ ْٚ ١ّٝلغصؿطلف َد بطَدٞ
إيٝدد٘ َددٔ ْٛلظعٗ د لحل ٝد  ٠ع د َ ٙعطتدد١
كد ٥ث ١ليدديت وددسّ ل ٛلقددف
ليٛدٗد ت لي ّ
ليّٝٓ ٛدَ ١ددٔ خدد ٍ٬قد ز ٍ٠نثد ض بعُّكددٛل
فِٗ ٚدٛز ل٭َّ ١غصك٬هل ٚلَص٬نٗد
قدددسض ٠ل ٛلدٗددد ١يٮخطدد ض ليٛلتدددسَ ٠دددٔ
يدد"ي ليػّددكٛف ليدديت بشدد ى رلثٗ٦دد
ل دد٪لَطلت ٗ ٚددصل ليٛلقد ل د رب يعط د ٤
ليفّٓدددد ٞنصددددن ليؿّددد عط ْددددس ِٜذلُددددس
قكٝسب٘ عٓٛلٕ قُ" ليطّعٛز زيٌّ تٗٝ
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عًدددد ّٕ ٢ليعددد مل نًّدددد٘ نددد ٕ ٜصددد
قدددٛت عثدددس لي ّٓ قدددط ليػّ ٝغددد ٞل ؿدد ٘
يكددٛت ليطّعددس لْط٬قصدد٘ ل د ط٠
نددد دٌّ لحلكددددد ٍٛليددددديت دددددطم عًٗٝددد د
ط ذلّ إ بععٜع ليػّدًٛى
قش ٗ لي ّ
ليّٓ  ِ،إ ليعط  ٤عً ٢نٌّ ل٭قعس.٠
ٚضغددِ ٕ ْددس ِٜندد ٕ قددس ؾددهّو
ػددًٛى عثددس لي ّٓ قددط ع د  ٙليٛسددس َ ٠د
غٛضٚ ١ٜسدسٚخ لْ٫فكد ٍ عد ّ 3633
ٚليص ٟلبِّٗ ت ٘ٝلْ٫فك ي ٕٛٝمجد ٍ عثدس
ليٓ قط هّْ٘ يٝؼ َٔ َٓ قدط ٟليع٬قد١
َدد د ليسّٚيدددد ١ليػّددددٛض ١ٜإ ّ٫إشل لَددددصٗٔ
إزلضبددد٘ نددٌّ ل كدد ة ليؿّدكددد ١ٝعدد ٙ
زٚيصدددددد٘ ل٭َ ٚكددددددط إ ّٕ ّ٫لحلكٝكدددددد١
ن ْددد" عهدددؼ ٖدددصل ليد دطّ ٖٚ ٟدددصل َد د
ُدددهٕ ْدددس ِٜذلُدددس يٝكددد ٍٛتٝددد٘ ْكّد د ع
ٜٓهػط ت ٘ٝل ٛت َ ّ ٖٝث ١ليطّس:ٌٝ
ٜد د ٝدددٜ ٞ ٛد د زلُدددٜ ٞد د ْػدددٛضٟ
يددٔ بهددٛع ٞيددٔ بعٖددط ٟيددٔ بط د ٟ
ٜدد د ْددددٛلقٝؼَ عددددٛزب ٞيددددٔ بهدد دشّٞ
ٜدد د ع قدد د دشزفًدددد ٞيددددٔ بجددددٛضٟ
 ٚهدد" َكددط يددف نٛنددن ْكددط
يددددف دلددددس  ٜفدددد ٛهدد دِٔ غددددطٜط
ٜهػدددط ل دددٛت ْفػددد٘ سدددّ ؿدددٞ
ل ددٛت َٛنددن لي دطّٝ٥ؼ ليهددث
ٚعٓددددس َٛيددددس ليٛسددددسٚ ٠ل٥ددددٌ عدد د ّ
 3625نصدددددن ْدددددس ِٜقكدددددٝس٠ع خدددددط٣
عٓدددٛلٕ َٛيدددس لددددس  ٚؾد د ضَ إ ٜكًد د١ي
ليٛدددددسلٕ لبُددد ٖ ليعط ّٝدددد ١سلددددٛ
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بطًّع بٗدد ليسّغدددصٛض ١ّٜلْ٫صثدد  ٙإ زٚض
ليددٛع ٞلخلدد زّ كددًش ١ليعددطب قٝدد ّ
ٚسس ٍ ٠ؾ ًَٜ ٍ١ك ٍٛليؿّ عط:
لدددددددددددددددددس َٛيددددددددددددددددس ٙعًدددددددددددددددد٢
ضل ٜبٓددددددددددددد ٚليدددددددددددددسّٖط هدددددددددددددط
يثػددددددددددددد" َط ضتددددددددددددد٘ زَؿدددددددددددددل
ٚسددددددددددد دطّضت طززٜددددددددددد د٘ي َكدددددددددددددط
ليع ؾددددددددددددددددددددددك ٕ لهلدددددددددددددددددددد د دطلٕ
ب٬قٝدددددددددددد د ٚلْددددددددددددددعلحَ غدددددددددددد د
ٗ ٚددددصل ليصّٛيٝددددف لحل َددددٌ يٮَ ْدددد١
ليكَّٝٛدددٜ ١دددج ليدددّٓل َع ْٝددد٘ بٓدددّٛرب
لدددس ضغدد٫ٛع يطلٜدد ١ليعددطب ل٭ٚ ٚقددس
ليصكددد ٢يصٗددد ليع ؾدددك ٕ ُٖٚددد غدددٛض١ٜ
َٚكدددط مبع ْكددد ٍ١سّٜددد ٍٜ ١عذدددع عٓٗددد
ليّٓػدد ْٚ ٕ ٝق دطَ ْددس ِٜليفهددط لي ّجددٛضٟ
ليصّكددسَ ٞعكددطٚ ٙليددص ٟندد ٕ ٖددٛ
ٚلسسلع َٔ ليص ٜٔلْصُٛل إ سدعب ليثعدح
ل صكدددد دسّّ ثٛضّٜدددد د ع تهدددد د  ٤ل ٛل ٓدددددد١
ٚلْ٫صُدد  ٤ليعط ددد ٞل٭قددد ٌٝتػد د ٍَ َد د ٤
ليؿّعط قكٝسب٘ لييت محً" عٓٛلْ ع ٖٛ
ؿددٗٝس عددسْ ٕ
غٓٝدد ١لي ّجددهض ٚضثدد ٢تٗٝد لي ّ
ل د يه ٞع د ّ ٚ 3629ق د ٍ عٓٗ د ْددسِٜ
َٜٗٛدد د  :غددددك ٢نددددف ف ددددطز ٣ددددسَ ٤ي
دطلسدددد٘ َٚددددٮ دطلسٓدد د عًٝدددد٘ ددددٓ لِٕ
ليد دصّنطٖ ٣دددص ٙليككدددٝسَ ٠دددٔ قكد د ٥س
ليطّث  ٤لييت ٚنعٗ ليؿّ عط دلُٛعصد٘
ضتددددد مل هدددددد ٕٛددددد يطقِ ٚ /6/قددددددس
ع د ٚظت َ ٦د هٝ ١دد" ٖٚددَ ٞددٔ ليكك د ٥س
لبّٝس ٠ليطّث  ٌ ٤ل٭ق ٣ٛت ٗٝتٓ ّٝع َٔ

سٝددددح ل ٓددد ر ليفّٓدددد ٞل ٛيددددٛز ع فددد٫ ٍ١
بعد ف مب د ٜػ دُّ ٘ٝلٯخددطٚ ٕٚبع فدد"
ٚيهّٓم ْػ"ٝ
ٜكٍٛ

ليككٝس:٠

ثدددددددددهضل ٝ ّٓ ٜدددددددددو  ٫ؾدددددددددعطل ٚ ٚظل لٕ
ملز ٜعًُّدددددو َعٓددددد ٢ليجدددددهضِ عدددددسْ ٕ
ندد دٌّ ٜدددد ّٛزّل ندد د حللو ٜٗددددسزٙ
خًٝفدددددددددد ١ؾددددددددددطع٘ يددددددددددّل ٚ ٚظلٕ
ٜدد زل٥ددؼَ ليعدد ِض غًددٛل٤ي غددهطب ي٘
بثكددددد ٢يص ددددددوه ؾدددددٛلى ٚعٝدددددسلٕ
غكّددد" زَؿدددل ٗدددِ غدددفش ع ٚضل ٝد د١ع
ثدددِ لغد د لس" ت دددل ليٝددد ّٛيثٓد د ٕ
 َّ ٚقكٝس ٠نش ١ّٝليّٓذدٚ ّٛليديت
ظلزت عددددٔ َ٦دد د ع ٚ ١دد د ّْ ٝصدد د ع ْٚكًدددد"
ته ضلع ب دم سٝد  ٠ليؿّد عط ل٭ٖٚ ٚدٞ
ليطّفٛيددد ١ل عصّ ددد ١ليفكدددط ٚلحلطَد د ٕ
غًٛى ل٭ّّ ٚلبسّٚ ٠ل٭خ ٠ٛعد َٛ ٙلقدف
ْس ِٜلييت ٖ ٞس د ١ليؿّعط لحل ٫ت
لخل قّ ١يإل سلرب ٚتػّطٖ ًٖ٘ ططٜكدٍ١
رلصًف ١سصّ ّٕ ٢غًٛى ل٭ٌٖ ع ْ ٙسِٜ
قددددس لْعهددددؼ غددددًث ع عًٝدددد٘ َددددٔ قثددددٌ
دل ٚضٜددد٘ قطٜصددد٘ ٚقددد٫ٛع إ ذلٝطددد٘
لب دددطل ّ نًّددد٘ سصّدددٖ ٢ذد د َط َٓطكصددد٘
ٚقطٜصد٘ عددّ ؾدك م يٝهددَٛ َٕ ٛل ٓد ع
سددد ٞليطَّدددٌ ل٭ٚغدددإ طط دددٛؽ سصددد٢
ن ْددد" ْٗ ٜصددد٘ عد د ّ ٜٚ 3661كدددٍٛ
سَ ٞكم٠ي ل٭َٛلت:
عٔ ْفػ٘ي ّْ٘ ٌّ
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َػدددددددددد٘ َٓطفدددددددددد٧ل سػّدددددددددد٘
قددددددددددددٛضلع َٓطف٦دددددددددد د تي ليدددددددددد دّٓع ِِ
ٚلي ددددددس ل٭محددددددط  ٜددددددس ٚغدددددد خط عل
ٖددددددددددد ٬٥ع غددددددددددددشطٙي ل ٓددددددددددددصكِ
ٜٛغددددددد د لخلطددددددد د َٛإ َكدددددددددطع ي٘
تٝطددددددددددد ٍٛليددددددددد دسّضب يًُكدددددددددددصش ِِ
ٝدددددددددددد٘ي قػددددددددددددد٠ٛ
ٚعًّددددددددددددد"
مجددددددست َٓددددددد٘ عددددددطٚمَ ليكّدددددددِٓ
بػدددددددددددددعَ ١دددددددددددددٔ تدددددددددددددطزي ّ ٍ ٚ
ب
ٖددددد ٛتددددد ِٗٝن ي طٜدددددن ل٭عذُدددددٞ
ْددددد د َهدددددددطٙٚل ًٖ ٚددددددد ٞنًّٗدددددددِ
ق ٥ددد دٌل ددد د حلطفي يدددددَ ٞددد د"ز بػدددددً ِِ
ٖدددددددِ كدددددددشف يجُددددد د ع  ٚهددددددد٢
ٜددددد دَٔ َددددد د ًُددددددد٘ َدددددددٔ ددددد د ِِ
قدددد ٍَ ٜدددد َكدددددشف ًٖدددددًُ، ٞدددددٛل
ْدددد د عددددددسيو َددددددِٓٗ سصُددددددٞ
ٚسدددّ بٛتدددّٚ ٞليدددس ْدددس ِٜندد ٕ
عُددددط ليؿّددددث ب ل٭ ٍّٚنُددد قٝددددٌ عددددٔ
س ٝبدد٘ ٜ ٫ ٟعٜددس عددٔ ثدد٬خ ٚعؿددطٜٔ
غدددٓ ١تطثدددٚ ٢ليدددس ٙمبكطٛعددد ٍ١قكددد ٍ٠
يٌُ عٓٛلْ ع ٖٚ ٛلي لس ٜ ٫ػده" ٚ
ٖصل بكً ٝلٌ يؿهِٕ ل٭ب ليص ٟقسّّ ي٘ ندٌّ
ف ك ّٝدد ١ل٭خددٚ ٠ٛل٭قط د ٤
س د بدد٘ خبدد ٬ي
لٯخطٜ ٜٔك ٍٛليطّث :٤
َٗددددد د٬ع ٜٛزّعدددددددو ليثٓددددددد ٕٛقًددددددد ٝع
٬
عذثدد د ع بطٝددددل عددددٔ ليثددددّٓ ضسدددد٬ٝ
ٜصٗددددد تص ٕٛعددددددٌ تطلؾددددددو َددددددسَع ع
ٜؿدددد ٟٛلخلددددسٚزَ ٚظتددددط٠ع ٚعدددد٬ٜٛ
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ٜٚكدد ٍٛعددض قدطّل ٤ليٛند لحلٝد بٞ
يٓدددس ِٜهّْددد٘ مل ٜٓكدددف د د  ٚ ٙعهدددِٗ
لٯخددط ٜكدد ٍٛددهّٕ ليٛليددس مل بهددٔ يسٜدد٘
بًددددو ليع فدددد ١لحلكٝكّٝدددد ١عدد د ٚ ٙيددددسٙ
تذدد د ٤ت ليككددددٝس ٠ددددطزل ٍ٤قددددس ٜطبسٜدددد٘
ل٭َٛلت َٔ نٌّ ٓ  ٤زّ ز َٕٚيسٜس.
 ٚزٜٛلْددد٘ ليؿّددد ٌَ عدددم َطث ّٝبددد٘
 ٖٛٚعٓٛلٕ ضت مل ه ٕٛنُ ؾطْ
إ شيددو عٓددسَ شنددطِ عددض َددٔ ًددِٗ
ليطّثد د  ٤ددده ّٕ ي صددد٘ َػددده ١ْٛصكٓ ّ ٝبٗد د
لحلع ١ٜٓإ سلع ّٝع َٗٓٚد ليكّدسم ليفّٓدٞ
ٚن ٕ َعطفٗ تهف ن ع ٜه ع تذ ٤ت
َدددد ط ع ٠يؿّدددددعطٚ ١ّٜشيدددددو سهدددددٛض
٬غدددد ٞعُدددد ز ٙليصّهجٝددددف ليكّددددٛضٟ
لحل َدددٌ ي٬غدددصع ضلت ٓٛعٗٝد د ل هدددم
ٚليصّكددددط ٚ ٞقددددس بع ْكدددد" جبٛلضٖدد د
ليصّؿث ٗٝت ٚيهدٔ دهَٛلز غد نٓ ١عًد٢
ليهّف ف ليثعٝسٖٚ ٠صل َ ٗ،ط دً ّٝع
قكددٝسب٘ ليدديت ضثدد ٢ت ٗٝد قددسٜل طبدد٘
ل ػ  ١ّٝ٥عثدس ل ليعثدس ل ٚقدسّّ هلد
عهد د ع َدددٔ قٛليددد٘ ْجدددطلع عٓدددٛلٕ حلد دٔل
ٜٓطفددد ٧نُدد ٚضز نصدد ب لحملدد َٞ
ليسنصٛض محدس عُدطلٕ ليدعّل ٟٚتد ضؽل
يدددٔ  ٜدّدددٌ ٜكددد ٍٛليهصدد ب عثدددس ل
ليعثس ل ضتٝدل ليعُدط ٚؾدكٝل ندهؽ
لخلُط  ْٚتع ١ليسّٖط ٚتطٜس ٠ليعكدط
ك دفشٜ /535/ ١كددْ ٍٛددسِٜ
ٚشيددو لي ّ
ْجدددطلع ند د ٕ مح ْد د ٚقدددس ْعدددْ ٢فػددد٘
هصدد ب ثددِّ ضسددٌ ب ضندد ع يدد ٞعصثصدد ٙ
َٚطلض ٠شندطلٖٚ ٙدصل ٖد ٛليدّٓل ليدصٟ
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ن ٕ ًَ ٦ٝع طلضلت ل ػه ١ْٛعٛل ف
ْٗ ّٝ ٥دد ١ع د  ٙقددسٜك٘ ليددص ٟغ د زضَ زْ ٝد ٙ
 ٖٛٚل كطّب إي ٘ٝنطتٝل عُطٚ ٙؾطٜو
ي٘ ليؿّهِٕ ليفهط ّٟليع ّ:
غدد دّٓم َددددٔ ٖددددسٜطِ دطسددددو حلٓدد د ع
ٜصًُّددددددددَ ٢ددددددددٔ ضدعدددددد د٘ي ليؿّددددددددعطل٤
 ٫بكدددٌ ندددك" حلٝد د ٚ ٠إٕز ند د ق"
دَٗ٫دددددددددد د ليّٓفددددددددددددٛؽ لإلَدددددددددددد ٤
َٔ َٜٔز نهغٓ قدف  ٠ٚعدّ ليدسّٜو
سػدددددددد لٔ ليهددددددددْ ٚ ِٕٛعُدددددددد ٤
ٜددددددٔ َّٓدددد د إشل بع ٚضْدددد د ليػّددددددهط
تصّٗٓددددددددددددده ل ًدددددددددددددٛى ٚل٭َدددددددددددددطل٤
 ٜد ا د ٚ ٟسلددٔ ضٚس د ٕ لخلُ د ِط
غددددددددددددٛل ٤قددددددددددددث سٓ ٚل ػدددددددددددد ٤
ٖ ٤ّٞليههؽ ٚلَٮ ليه ٕٛيؿّعط
ٚيثّٝددددددددددددددو نًّٓددددددددددددد إقددددددددددددد ٤
ٖصل ٖد ٛليؿّدعط ليعفد ٟٛليدصٜٓ ٟكدٌ
ع٬قد د١ي ليؿّدددطلن١
قدددسم ليع فددد١
لحل ٝبّٝدددد ١عًددددَ ٢ع ؾددددطّ ٚ ٠زّٜدددد ١عدد د ٙ
خكٛق ١ّٝشلبّٝد ١عد مل لخلُدط ٠ليديت

قس ٜطتهٗ عهِٗ  ٌٝ ٚإي ٗٝخطٕٚ
ككددس لخلدد٬م َددٔ ٚد د رب ؾدك د١ّٝ
عًددد ٢قدددعٝسي ليفهدددط ل٭ عدددس عددد ملِ
لحملطَّدددد ت ليددددديت لعصُدددددسبٗ ليجدددددّك ت ت
ليسّ.١ّٜٝٓ
يكدددددس نددد د ٕ ليؿّددد د عط قددد د زق ع
ليصّعدددددددث عدددددددٔ ددددددددطلح ليؿّدددددددعطل ٤٭ّٕ
َع قطبُٗ يهٚ٪ؽ لخلُط ٖٚ ٛقدسٜك٘
سصٜ ٢ػصٝكظ َٔ سٛهلُ زٜو ليكّدث ح
 ٜٚفددط هلُ د شْددن إٜك ،دد٘ قثددٌ َٛعددسٙ
ل دددهيٛف ي٬ٝبددد٘ ٖددد ٛعد د مل ليّٓؿددد٠ٛ
ليهً ١ّٝلييت قس بػص ٗٓ ٛلخلُط.٠
٭ُّْٗ ٜؿهّ ٕ٬ع٬قصُٗ ضٚس ع
ٚلسس٠ع مبػٚ٪يٚ ١ّٝلسسٜ ٠هد ع عٓدسَ
ًٜكددد ٞسدددسُٖ ليؿّدددعط بجدددٛض ل٭دفد د ٕ
ٚبٗددس َع د ع س ّصددٜ ٢كددٌ إ ليكًددٛب ثددط
ليًّ دددد ١ليعددددصضل ٤لقددددط ٝز ل ددددد٬ّٝت
ل ص عددددد ١ي٬غدددددصُ رب ْ ٚدددددصلى ٜهدددددٕٛ
لإلق  ٖٛ ٤لحل ٌَ ل٭غ غد ٞهّْٛد ت
ليّٓكدددٛم ليددديت ْصذصٗد د ليهدددٚ٪ؽ
غطلب ليًٚ ٌٝعكط ليّٓٗ ض..

املصادر:
ؿ عط ْس ِٜذلُّس ت ضؽ ئ  ٜدٌّ – ز .محس عُطلٕ ليعّل ٟٚلحمل َ.ٞ
لي ّ
دد َكسَّ ١ليهص ب ليسّنصٛض سػّ مجعْ – ١س ِٜذلُّس ٚليكدطل٤لت عدس – ٙليكّدفش- 34 ١
 53ليهص ب ت ضؽ ئ  ٜدٌّ.
كددفش 39 ١ت د ضؽ يددٔ
دددد لهل دِّ ليدد ٛم عٓددس ْددس – ِٜعٓددٛلٕ ليدد ٔ ٛيًذُ ٝد ز ٕٚبفطٜددل  -لي ّ
 ٜدٌّ.
دد ليثعح  -ليكفش 33 ١ليهص ب ت ضؽ ئ  ٜدٌّ  -ز .محس عُطلٕ ليعّل ٟٚلحمل َ.ٞ
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دددٌ ز .محددس عُددطلٕ لي دعّلٟٚ
كددفش – 31١ت د ضؽ يددٔ ّ ٜ
دددد ليٛسددس َ ٠د َكددط ْددٛل ٠خ٬تدد ١لي ّ
لحمل َ.ٞ
دد نمْ ٤ ٜس ِٜذلُّس ليكّفش 53 ١ت ضؽ ئ  ٜدٌّ ز .محس عُطلٕ ليعّل ٟٚلحمل َ.ٞ
دددٌ – ز .محددس
كددفش - 41 ١ليهص د ب ت د ضؽ يددٔ ّ ٜ
ػ د خٓ _ ١غٓٝدد ١لي ّجددهض لي ّ
دددد ل طلثدد ٞلي ّ
عُطلٕ ليعّل ٟٚلحمل َ.ٞ
دد قُ" ليطّعٛز  -ضث  ٤مج ٍ عثس ليّٓ قط – ليكّدفش – 69 ١ليهصد ب تد ضؽ يدٔ  ٜدّدٌ -
ز .محس عُطلٕ ليعّل ٟٚلحمل َ.ٞ
دددٌ  -ز .محددس
كددفش - 329 ١ليهصد ب تد ضؽ يددٔ ّ ٜ
دددد ل ددط  ٠ؾددعط ْددس ِٜذل ُّددس  -لي ّ
عُطلٕ ليعّل ٟٚلحمل َ.ٞ
دددٌ – ز .محددس
كددفش - 325 ١ليهص د ب تد ضؽ يددٔ ّ ٜ
دددد عددٛز ٠ليّٓػددط – ْددس ِٜذلُددس  -لي ّ
عُطلٕ ليعّل ٟٚلحمل َ.ٞ
دددٌ  -ز .محددس
كددفش - 345 ١ليهص د ب ت د ضؽ يددٔ ّ ٜ
دددد زٜددٛلٕ ل٭ّ ليّٓؿددٝس ليصّ غ د  -لي ّ
عُطلٕ ليعّل ٟٚلحمل َ.ٞ
كددفش - 552- 551 ١ليهصد ب تد ضؽ يددٔ
دددد َٛيددس ليٛسددس – 3625 ٠لي ّجددٛض ٠لخلهددطل - ٤لي ّ
 ٜدٌّ  -ز .محس عُطلٕ ليعّل ٟٚلحمل َ.ٞ
دد نش ١ّٝليّٓذ - ّٛضث ْ ٤س ِٜذلُّس يٓفػ٘ – ليكّفش – 515 ١ليهص ب ت ضؽ ئ  ٜدّدٌ -
ز .محس عُطلٕ ليعّل ٟٚلحمل َ.ٞ
دد ؾ عط لخلُط – ٠ضث  ٤قسٜل ْس ِٜلخلُط ٠عثسل ليعثس ل ليكّفش – 531 ١ليهصد ب
ت ضؽ ئ  ٜدٌّ  -ز .محس عُطلٕ ليعّل ٟٚلحمل َ.ٞ
دد ؾ عط ٚقَٛع – ١ليكّفش - 553 ١ليهص ب ت ضؽ ئ  ٜدّدٌ  -ز .محدس عُدطلٕ ليدعّلٟٚ
لحمل َ.ٞ
دد زٜٛلٕ َ - ّ٫كسَ ١يًسّنصٛض ْٛتٌ ّْٛٝف ليكّفش. 55- 4 ١
دد سْ ٠ ٝس ِٜذلُس – ليكّفش – 51 ١زنصٛض ْٛتٌ ّْٛٝف.
دد َكسَّ ١يسٜٛلٕ
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 ّ٫ليكّفش54 ١

 -كًِ ْس ِٜذلُّس – زنصٛض ْٛتٌ ّْٛٝف

مع "بديع صقور" إلى حوث تنتهي االرض
"االحالم تدلنا على الحقوقة"
مالك مسلماوي*
استتقفين ا العتتالس الستتفعي قتت و تتتهفع

لقاقتتا

الستتما ا

ستتانقوف)ا  , 1لتتاا العتتالس ين ت هه انوتتا ينبتتح اتتفالت ستتنقد ,و ين ت ينتتسهت
ت حات منا آنذاك للى لجالة ,وظح الكقاب ونقظس ال ستة املفاتوة لهسا تا
ينسا ة مقأنوتة واملهتيف

الهسا ة احلهوهوة

ينسا اتنتا هتف ااتفع املتذا التذي ق ونتا تتقيف

 )382صااااقط ٛاااا
الكتاااا(
وتٕسااااوي ّاااإ ٙرياااان ا اااا ا وااااَ
الٍضااااإظ الٍالٖااااا ٛال ضااااا  ٚااااا
الشااكن اتاتاا( ل ضااٗن ٚالٍااالي ٔ ٖم ا
بتٕارٖخ يف سي وٍّ(ي ٌّّٔ( الش(ريل ريَ
رحم ٛطٕٖم ٛإىل "س(ٌتٗ(غٕ" لٗى(رس وٍّٛ
تاانرٖا المػاا ٛالالبٗاا ٛيف ٔلاا ٛتشااٗم٘ يف
مث(ٌٍٗٗ( ال لُ ات(عّ٘ ...ىن الػ٦ف
لٕحٔ ٛا اٗ ٛل طال ِا(ٟو ٔءا(ٌٔ ٞإارس
تا(ٌن الالٖ  ٖ..اتطي اغا( (ِٞا طا
ااالايف ٖلسااان ٍ(حٗاااْ بلِ ااا ٛح( ااا(
الشااااىاي ٔيف الةأٖاااا ٛبل اااا(ُ اااا(ٟل..
ٔرغي سٗ(  ٚالمُٕ ا٧زرق اتألٕفي وا(ٞي
ءاااااا( .. ٞا ٥اُ المٕحاااااا ٛتٍساااا ا ي واااا ا
ػلااٗ ٛالإٍاُي لكٍّ( تإح٘ ب ٗااٛ
لس ٛغ وّ( ٌ ٛتا ال مق ٔالتٕتل..

ٔبااااانٞا ااااإها ٌ ااااال اااااا ا ٔ ٥
ٌست ٗب لكن و( ٌ ال اسات (ب ٛلامٍا(
ٌتى(ِ ٜو و( ل ٌ(ٓ اٍتنبلٓ ريم ٜمتّن..
ا اض و( ٌ ل ٓ٣ميسا بٍا( ٖٔإ ي اٍٗا(
وااا( ِااإ سااا( َ يف ٔاتٍااا( واااَ وشااا(ريل
ٔ ح(سااٗا ٔ اكاا(ري ٔ ااأُ واا( ت االٓ٣
ٖ ل٣كي ٔ ٖكشف وا( ا(ُ ٌت ٠ا( يف
(ص٘ ريى(  .إ " ُ التطقٗة لم ا ٟاٛ
ال لاٟٗاا ٖ ٛاإً ريماا ٜإِاا( اتشاا (
بٍّٗا( ٔباال الااٍط بكاان ابااا( ٓ الضاإرٖٛ
ٔالن٥لٗاااٛي ٔبتما ا اتشا ا ( تت ااان
ااان ااالاٚٞي حٗاا
الضااام ٛبااا(لٍط واا
ال ا اااي الاااةوئ لم ا ٟااأ ٛالا ا ٕٖ ٙلااان
ٌظااااالٔ ٚال(ِااااا( نٖااااانٚي بكٗقٗاااااٛ
*

* كاتب وشاعر وناقد عراقي.
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التااا(ط٘ وا رٖ٣اا ٛالااٍط"  )3ا(َٗاا(زك
لماااٍط ِااإ اَٗااا(ز لا ا ات ٔ رغ (تا ا ٔ
ت ما(تاا ي ِٔاا ا وااا( ٔ نتاااْ يف رحماا
الشاااٗ  ٛوا ا بااانٖ صا ا ٕر) إىل الاااا(
ال اٗن وَ ال ن ٞإىل اتٍتّ..ٜ
واَ الضاقط ٛأ٧ىل َماق وا بانٖ
صا ا ٕر يف القغااا( ٞالشاااال ٙاٍاااالف ُ
الكت( ٍِ لمشال  )4ن ُ ٖكإُ
 ٞ٘ ٙآ لا
"اٞ٘ ٥ ..ُ٩
ا .. ُ٩لري ٛبٗغ(ٞ
ٔزر  ٛب ٦حنٔ ..
ا .. ُ٩اغتسن ب(ت ل
ري(ٌق ال ٕٗر..
لٕ تإ ا ًٖٕ".
إٌّاا( وظاا ٛلاال الٖاان ٚا ٍٖشااػن
اٌ٥ساا(ُ ب(لمطظاا ٛاو(عاال ٚااا ٦اا٘ٞ
غ ِاا(ي وظاا ٛا٥ماا( و ا ال ٗااا ٛو ا
الكاإُي بٗاا(ري زر ااٛي و اال ٔطٗاإر..
ِااا٘ وظاااا ٛاغتساااا(ه الااا ا يف تل ااااب
ا٩تاااا٘" ..لاااإ تااااإ ا ٖاااإً" .يف ِاااا ٓ
المطظٖ ٛستا بنٖ ص ٕر ٕه اٖةابٗن
المٍٗان )ٙرياَ ا٧حا ً٦لٗ إه  ٥ميكٍٍاا(
اُ ٌ اااإل بكاااان ااااَ٘ٔ ٞااااَ بك(واااان
ٔريٍٗااااا(ي ٌٔ ٥كتاااااب الشاااااال ٔ ٌ ااااإه
او ٗ اا ٛإَٔ ٥ااَ يف ول ااب ح٦وٍاا(
و( ٖتقق و اِىٗ ٛالٔ٦ريا٘ يف الكشاف
ريَ اتٕٗه ٔاللغ ( تس(ٔ ( و وا( اْ
الٖٔن)..
935

"إُ ا٧ح ً٦تس(رينٌ( يف الٕا ي يف
ُ ُاالا اىل الغاإ ٞواا( ِاإ واانإُ يف
ّاااإف الاااالٔل" اٖةابٗاااان المٍٗاااان)ٙ
.............ظ5
ي ٌٍ مق واا( اىل سا(ٌتٗ(غٕ "حٗا
تٍتّ٘ ا٧رر" )5ا
" رٔاحٍاااا( بساااا(تل حااااب  ٥تاا ا بن
زِ(رِ( بنا ..اولٔ  ٥بس(تل هل(..
مخسااأ ٛريشااالُٔ حٍٍٗااا( ٔ مىااا(
راا ا ا االري ٛاللحٗاان وة تّاا( اللٖاا(لي
مخسااااأ ٛريشااااالُٔ غٗ(بااااا( ميتااااان واااااَ
"س(ٌتٗ(غٕ" إىل "بٗ ري "ُ٦راح ٛالٍقا
بنٖاا ٛاوغاإري ٔ مساا ٛنااو بلٖشااٛ
رٔح ي و( (ُ ميكَ ُ ن ْ ان
مخسٔ ٛريشلَٖ ري(و( "....ظ6
ٔبااااان ِاااا ا ا٥سااااتّ٦ه الشااااالٙ
او( ّمق صا ٕر حا(و ٦وااْ تا(
لٖ(تْ ال لٖ ٔ ٛال اٗنِ ..ٚماْ ٔ ان
و( يف وٕطٍْ بٗ ري )ُ٦ا
" مجٗاّي ٖسكٍُٕ سّٕ

و٘ ي

مجٗاّي ِم٘
اوٕا
الٍ ًٕ
الش ل
حقٗف رٔاحّي
مجٗاّي

ٕت٘

ا٧زِ(ر ٔالاض(ا ٔالةٖةاُ ".....

مع "بديع صقور" إىل حيث تنتهي األرض

بااان ا٥سااتّ٦ه تّااب ساإر ٚاوااٍل
ٔتشااااتان لاااإاريو الشاااإق يف الساااإٖا(
أ٧ه وَ الاق ساٗ ٕه ٔب(لا(ٓ با(رٖا ا
ٔىل احمل اا( ا ٔم ا لٗاان السااى()ٞ
ٖنُٔ ا
"ٖ تان ال طل
ت تان "بٗ ري"ُ٦
غٗب يف ر ِ ٛات (ر ٔ ريّي ..
وَ ٖسكٍُٕ و٘.
ٔتػط الكمى(
تامٕ ال (ٟلٚ
ت تان ا٧رر
ٌتى(ِ ٜو الػٗي
ىااَ ٖت ٦ااا ٜيف ءااا( ٞتتاااةاحي
ب(لٍ ًٕ  ".....ظ22
ً ااااا ٛبااااا(رٖا (ٌااا ا ضااا ا ٚ
لكٍّااا( ما ا واّااا( وااانٌٔ( (طقاااٛ
لااا( آ اال وماا٘ ٞب(لنِشاا ..ٛحك(ٖاا(
ريَ وا( ٔ خٕظ اصان (ٔ ٞغلبا(ٞي ٔ
ا ااإا ٞقٗمااا ٛبتّنٟااا ٌ ٛغااا( اواااٍل
ٔلس ال لٖ( ا

إٖقن

وَ إق بلا إٖقن غٍٍٗ( الات(ب(
ٔ تىٍ(
ريئ

الن ٔالا(ِلا

ٔ س(ٟق او(ام ٛال ٙ

(ل بٕ ّْ

ريٍااانو( ريااالف باااأٌئ ريلبااا٘ واااَ
سٕرٖ " ٛظ27
واااااَ بااااا(رٖا إىل وٍااااا(طق ٔ وااااانُ
ااااا  ٚا اااا(ري ساااا(ٔب(ٔلٕي باااإٍٖا
اٖلسي وٌٕ انٖٕٔ ..غ ِا(ي ٖانُٔ لٍا(
ص ٕر) اوك(ٖ ٛتمٕ ا ٧الٝي أٌا
تس ا اىل ٍ ااْ ٔ لمااا واااْ ٔتتااالف
ريم ٜو( َ ٔ خٕظ ٔ ري( ا لشاإ
ٔ ٍ(س ٔ رر تلاِ( ٔ٧ه ولٚي ٔلٍسا(ٞ
لٖاا( ّااتقي هلاااَ الػلٖااب سااا(حٛ
ٔاسااا ٛوااَ اِ٥تىاا(ً ب(لتق(تاا( اٖلٔسااٗٛ
ل ٖ  .. ٚا(تنُ ٌس(ٞي ميٍطَ ن ٘ٞ
الم ٔ ٚأ ٧النِش... ٛا
س(ٌتٗ(غٕ)
تشلٟب حمىت(ِ(
تك( تشق ا ى(ً صنرِ( لتا(ٌق
"اٌ٧نٖة"

"وَ إق بلا "إٖقن "

ريم ٜسلٖل وَ اللٖ ٔالت٦ه

تقاان "ريغااٗى )6 " ٛوااَ ااإق باالا

س(ٌتٗ(غٕ آ ل احمل (

ريم" ٜ

الن"..

طمااااق "ريغااااٗى "ٛماااا ٛلااااا(ِلا
ب(رٖا

س(ٌتٗ(غٕ ب( ٕر ٚالػلبٛ
س(ٌتٗ(غٕ

(ف اومي

س(ٌتٗ(غٕ ٌّن آ ل ٖلعا " ظ3
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س(ٌتٗ(غٕ آ ل احمل ( اّ٘ اومي
ٔاو ٗ ٔ ٛاوغٕر ٔالػلب ِ٘ ..ٛالةو(ُ
ٔاتك(ُ ٔالقاني سا(ٌتٗ(غٕ ٍِا( ول اة
الااٍطي إ (واا ٛاٟىاا ٛيف اتكاا(ُي ىاا(
ا( ٥وااا ٛالٍضاااٗ ٛيف بااالا اٖقااان) ٔ"لاااٗا
غلٖ ( ُ تكُٕ اتنٍٖا ٛوٕعإري( رٟٗسا(
وااَ وٕعاإري( الشااال اواانٖ باان ِاا٘
ا ل يف الشااال ٔحاانٓي ٔإ اا(
لٗس ا
ِ٘ وٕعٕع رٟٗا وَ وٕعإري( ا٧
ٔالقااَ ٔالامااي مجٗااا(ي لسا ب ٔاعا ِاإ
ُ اوغاااا(ر ٚاونٖااااا ٛمااااّ( حغاااا(رٚ
وااانُي اىاااَ ال ٗاااا٘ ُ متااان اتنٍٖاااٛ
وك(ٌاااااا( ولوٕ اااااا( يف (ااااااا ٛالاضاااااال
اونٖ " )7
يف حٗ(ُ ا  ّٖ ٚو بٍ( ص ّٕر)
وَ ء( ٞاوماي لٗكتاب ٔ انو(ٓ تمتضاق
باا(٧رر بااال ٔإحساا(س الػلٖااب س ا تْ
ٔ حنا ّ( الٕٗوٗٛي ٔ أُ ال (ر ٢بضن
االا ٚٞرٔاٖاإٖ ٔ ٛوٗاا( ي بمػاا ٛتٕاصاامٗٛ
و ( اال ٚىاا( يف ٔه رساا(ل ٖ ٛااّاا( إىل
سلتْ ا
"آواا(ه ..الاا  ٦سااا(حل /ٚيف مخساااٛ
ريشل ٖٕو( ص(ر ل٘ اصن ( ٞال /..ا٤ا
ح ا  .وٗشااٗن حساإاٌٌ٘ٔ /..اانٖي ا ٔ
ططشااإُ ٔإباااالاِٗي
ِٔٗ اااٛي ٔ ااإ
ٕر ٔ /ٙخضاٗ( واَ "يف آرا " واا(ه
اا(رلٕس وااٍايي ٔآ االَٖ /..آواا(ه ..بااان
ساا(ريتل اغاا( ر ساا(ٌتٗ(غٕ٦ /تاا٘ ل ا ..
٧و٘ ٧..ب٘  ..لم ىٗ "ظ 47
932

ٖٔضاااط ٍ( بااانٖ صاا ٕر لٍشااا(ر ْ
النِشأ ٛالقغإه ٔال اب ٔالتٍ ان بال
اوٕاعااال ٔا٧حٗااا(ٔ ٞال ٗاااا ٛالةا ااالٚ
بااا(لقَ ٔاهىااا(ه ٔالٍسااا( ٞاى٦ساااٗ( ..
ِ ا التٍٕع اتا ٖقض ريٍاْ بتٍإع اٟا٘
ال إ (رٔ ٚلػ ٛسل ٖ ٛوٍ س  ٛىٗ(ٓ
الاااا ط ا  ..صاااا ٕر الشااااا(ريلي صاااا ٕر
اللأٙي ص ٕر اللح(لٛي صا ٕر الػلٖاب
اواا( ال ا ٖ ٙاااٗ باال رياا(تلا رياا(
ٖتق ل يف النا ني ٔري( وتشيِ ّاٗو
بااااْي رياااا(تل وٍضااااّلَٖ يف رٔل ٔاحاااانٚ
( ر ٚريما ٜاحتإاِ ٞا ا التٍا( ضٖ .ساأه
ٌٔٗاا "ِن ٍِ(ك اٌقض(ه بال اىا(را
ٔالااااانا نب ِٔٗااااابا وّىااااا( أغمٍااااا( يف
الاانا ن ااا(ُ ِاا ا ا ٥اا(ه ااكن وااَ
ا اااك(ه الساااقل يف اىااا(را ٔالاكاااا
صاطٗ ي الاانا ن ٔاىا(را ٔ ّاا(ُ لاىمااٛ
ٔاحنِٔ .)8 "ٚك ا بنٖ ص ٕر ٖتأون ٔ
ٖضاااااف ٖٔتىااااا(ِ ٜواااا ِاااا ا التشاااااظ٘
الا ٗااااب الاا ا  ٥ ٙميٍطااااْ إ ٥وظاااا(
(طقاا ٛلمااإ  ٚإىل ال ا ا اّاإ وٍشااػن
ااا( ٖااالٖٔ ٝساااى ٔ ٖتأوااان  ..بااا(ل ط ا
ٔال ٗااإر ٔالٍسااا(ٔ ٞاتااانُ ا ا٧ءااا(ٞ
اتىٕس ٛا
تٗىٕ ٕ)
المٗن
ٖ
" ٔرٔ (ٌٗ(" بأعٕا (ّٟات مم ٛب(ت ل
تستان ٥رتنا" ٞال ٌٕشٕ" ات ( ٞلم
ريمااااا ٔ ٜااا ا ُ ت قاااااٖ (ٍ ١ااااان
ال ط ا
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ُ تػمق إِ( ال ا ل
ٔ ُ تسااتٗ ي لتاااةف اتٕسااٗ  ٜيف
س(ح ٛالس٦ل
تٗىٕ ااإ ت ااإ ٙسااانِ( الا ا ض
الٍطٗن "ال ٌٕشٕ"
ّتغااااااااٍّ( المٗاااااااان
صػ .........................ٚظ:5

ا( اااااااا ٛ

ٔوامىااا( تاااة حي الٍضااإظ بأءااا(ٞ
اتااااااانُ ٔاٌّ٧ااااااا(ر ٔ او(ٌااااااا( ٔ ٌااااااإاع
اتشلٔب( ٔاوناٟق ٔاه ا(ه ٔوٕساٗ ٜ
الشإارعي ا٧واال الا ّٗ ٙمٍاا( إىل ِىٗااٛ
اتكاااا(ُ يف ِااا ا اتٍ ااااة" ..ل اااان اطمااااق
ب( ٦ر تاا اتتٍا(ِ٘ يف الكا ) ريماٜ
اتكاا(ُ الا ٖ ٙتااناري ٜريااَ حمااي الٗ ظااٛ
ٔالشااإر ب(٧لقاا ٛال ا ٖااتي بّاا( اساات (ه
ساااا ٛالاااا( الكا ا  ٚلتتطااإه اوااانٚ
اٌ٥قا(لٗااا ٛلمٕ ااإ ا٧لٗاااف إىل تٕاصااان
حساااا٘ واااااْي ِٔكاا ا ا اىّىاااا( اااا(ُ
اتك(ُ عاٗ ( ا(ٌاْ يف الٍضا٘ اتكا(ٌ٘
سااٗػنٔ ٔاسااا( ٔاغق(عاا( ٔواا( ل ا إ٥
لكٌٕااااْ حمااااي ٖ ظاااا ٛولٟٗاااا( ٔوسااااىٕري(
تسااااااااا ٜاٗااااااااْ الاااااااا ا إىل التطاااااااالر
ٔاٌ٥قتااا(ل" )8ي ٖغااا( مقااان الٍضااإظ
بأءااااا( ٞلل ااااا(ه ٌٔسااااا( ٞواااااَ واااااا(رف
ٌٔكاااااالا ي اّااااااي ب اااااا(ه حك(ٖاااااا(
ٔحااإا ض تغاااو بّاااي الٍضااإظٖٔ ..م اااأ
الك(تااااب إىل اهلاااإاو لتكاااإُ لٗاااان
ال ااااا(ر ٢يف التاااااالف ريمااااا ٜا٧وااااا( َ
ٔالشخضٗ( ٔ ا٧حناضا.

ٌٍٗ( ٔب(ت٘ ٔ (ٌٗ )
غةالٛ

ٍ( ل"(ٌٍٗ" ٙ

مى( لا ٍ( ال (ٔل ٛتنا ب (ٔلتّ(
ا الا  ٦الضػ ٚ
ٔتل ٍّ( ًىم ٛبة (ا الٍ ٗ
ٔالساااااااى اتااااااان َ ٔال (طااااااا(
..........ظ 236
ريشااالا ا٥ءااا( ٞلشاااالا ٔ ٞبااا(ٞ
ٔسٗ(سااٗل ٖٕ ااق هلااي صا ٕري وااَ الت ااٜ
بّااي ٔ وااَ حقاالٔا ءاا(ِٞي يف صااخلٚ
التاااا(رٖخ التشااااٗم٘ ٔالااااا(ت٘ي ٖ تاا ا ا –
حٗ(ٌاا(  -باااض واا( ت اإا ِٔااان وٍااْ
ٌٕا ٍٖ ٚاق وٍّ( الٍط ..وا٦ا
بٗنرٔ بلا ٔ)
"طلق ري ٕز / ٚظ٦ه و قل /ٚب (ٖ(
ٌ ٗ ريتٗق"
سٕاق زِ(ر اول ف
ٗ وَ ال مق

لٔ ٙرآٞ

تنٔر ب٘ اللٖ
 ٞ٘ ٥مق٘ ..اإلو(ً غ(وض
ٔ ٥رك َٖ ميغ٘ ب٘ ال ح(ه
سٕ ُ ٝاحملٗو ِٕ اون الق(صن..
ٔ ٞ٘ ٥سٕ ٝاتٕا
سٕ ُ ٝسٕ( ٙرب( وَ ا٧حً٦
اااااااااْ ااااااان صااااا ا (ل ب(لااااااا(ٓ
الةر  ......................".....ٛظ 291
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وَ ِ ا اهلٕس ٔالتش(ب ٔالقٕعٜ
ِٕس اتنٍٖ ٛال  ٙتم سْي مل القلصٛ
هلاإس واإازوي ِاإ ِاإس الا ا ٔالساا٤اه
ريااَ اهاانٔٝي ًٔاا(ٔر ٚاٌ٧اا( ال (اطااٛي
ً  ٛاسا اح ٛما ا ٔ ال ٗااٛي
وٕباااإ ٚٞبٕ اا ا ا٥ساااا٠م ٔ ٛاٌ٥كساااا(ري
ٖت ٦ااااا ٜالااااالأٔ ٙاللحااااا(ه ٔالشااااا(ِن
ٖٔضطٕ الش(ريلٖ ...تقت اومي ْٔتضل
الٕ ٕ بمػاٟ(ِ ٛىا ٔ ٛسا٤اه امساق٘ رياَ
الٕصٕها
صقل)
ِ( ٌ بل تِٕ( الةِلٚ
الت٦ه تشىخ

(ريب

ٍّل

ٔات ل تسٕ ْ اللٖ ...
الشاااىا تشااامن ٕٗطّااا( يف ٌساااؼ
"و(بٕتشٕ"
اهل(بو وَ اه (ه

تٗا س(ٟب

"س(ٌتٗ(غٕ" تػٕٖ ب(لل ٕع
ٔمثااااا ٛوااااا( ٖاااااإ باااا اىل صاااااقل
الٕصٕه.
و(بٕتشااا٘ تااانٖل ظّلِااا(ٔ ..تغاااٗق
اتس(ا(
و( بل ٔ ا ٔصّٗن ال (را
ح ً٦وٍكسلٚ
ٌٔإ إىل صقل الٕصٕه
صقل اللحٗن
الضقل اتامق جبٍ(ل لٖف
934

ريمااااااااااا ٔ ٜااااااااااا السااااااااااا ٕ "
 .......................ظ274
" سااااااا(ٌتٗ(غٕ تػٕٖااااا ا بااااااا(لل ٕع"
سااا(ٌتٗ(غٕ ضاااٗن ٥ ٚتٍتّااا٘ي سااا(ٌتٗ(غٕ
ب(بمٕ ٌ ٔ ا "ريشلُٔ ضٗن ٚحب ٌٔشٗن
ٔاحاااان لمٗااااأس" ):ي ساااا(ٌتٗ(غٕ بٗاااانرٔ
بلا ٔي ٔارتٕرٔ رٖٕساٗكٕي ٔسا(ر ٚبٗا(ه
ٔو(ٌٕٖااااان وااااإرٔ ٝغااااا(بلٖٗ ٦وسااا ا اه.
ٔلٗمٗاا(ُ رٔ أرٖاا( ٔ )21 ..ساا(ٌتٗ(غٕ
بنٖ ص ٕر ..الًٕٗ ٖ ٕ ٌ( بنٖ إىل حٗ
تٍتّااا٘ ا٧رر ىااا( ( ٌااا( " سا ا ٍ ل
قاااا(اٗا" إىل ا٥سااااكٍنرٖٛي ٖ ٕ ٌاااا(
إلّٗ( ري الٓي ٔ االٓ يف او ٗ اِ ٛإ
رحمااا ٛيف ا٥ساااكٍنرٖٛي ا٥ساااكٍنرٖٛ
اتلٔ ٟٛٗال٦ول ٟٛٗونٍٖ ٛاومي ٔالٗ ظٛي
او(عاااال ٔات(عاااا٘ي رحماااا ٛاسااااتػل
ساا ال ري(وااا( ِاا٘ ريىااال الشاا(ريل ٔريىااال
الا ٛ ٦السلٖٔ ٛالامٍٗ ٛال اوتن بٍٗاْ
ٔباااٗي ونٍٖتاااْي ري ٦ااا ٛالٗىااا ٛب ااانر وااا(
ٗىِ( ٛل"ٚا
(ٌ
"لكٍ لَ تل ِ ٝا الا( اهنٖن
بلا ٔ ٥حبلا
ٔلسااإف تت اا ا ِا ا ٓ اتنٍٖاااٛي يف
ِ ٓ الشٕارع ٌقسّ( ستتسك
ٔيف ِ ٓ ا٧حٗ(ٌ ٞقسّ( ستّلً
ٔماا ا ِاا ا ٓ الساا ا ٕف سااااٗ ٗض
الك
ٔإىل ِا ا ٓ اتنٍٖااا ٛساااتٍتّ٘ اٟىااا(
(ك " )22
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ٔتتطاااإه ساااا(ٌتٗ(غٕ ٔوا(تّاااا( وااااَ
وٕعٕع إىل روةي ى( مٕل ٌٕٖٕٗرك
ٔ" ساااال باااالٔ مل"  )23لاااانٔٔ" ٝلاا ا
ٖٔتى(ُ" ا٥ولٖك٘ ٔ"و(ٖا( ٕاساك٘"
اللٔس٘ ٌٕٖٕٗ ..رك رواة الاا( اتت انً..
ّٖٗي اّٗ( " لٕر ( " اإلس (ٌ٘ ب(حاا( رياَ
اتاٍ " ٜإُ الا ا الض( ق يف (ريل يف
ٌٕٖٗااااإرك) ٖ )24كىاااااَ يف حك(ٖاااااٛ
حب لٕر ( رياَ اتاٍأ ٜاهلٕٖا ٛيف ِا ا
الػااا( الشااإّاٌ٘ي لا ا ال طا ا الا ا ٙ
ٖتخ حٗ(ٌا( اكن التٍ ٗاب رياَ اواب
ٔ حٗ(ٌاا( التٍ ٗااب ريااَ ا الشاا(ريل ال ا
ع(ريّ( يف غي و( ّٗو باْ واَ وإر
 ٥إٌس(ٌٗ ٛغ وشخضا ٔ .)25 "...ٛبانٖ
ص ا ٕر الشاا(ريل أٔل ٠ا اٟااب ال ط ا
ريَ اتْ رياَ اواب رياَ اتاٍا ٜيف ونٍٖاٛ
تا ااا٘ ااان ااا٘ٞي النِشااأ ٛاولٖاااٛ
ٔاواااةُ ٔاهىااا(ه ٔالقااالل  ..اّااان ٔ ااان
الشااا(ريل وااا( ٖلٖااانٓ ب ِااان ٔ ااان ٕابااا(
٧س٠متْ اتام  ٛيف رحمتْ ال ٕٖم ٛيف ٌّ(ٖٛ
ا٧ررب ٔ و( ا ريَ رحمتاْ الناٟىا ٛا ان
ريى( ْي رٔحْي ح٦واْ الا  ٥تٍتّا٘ب
ستٍتّ٘ اللحمٍٖ ٔ ٛتّ٘ ان ا٘ ٞحتاٜ
ا٧حٖ .. ً٦تخم ٜص ٕر ريَ ري( تْ اٗىان
يف ريىاال ال ضااٗنٚي ظاا٦ه الٕ اإٓ ريمااٜ
ٔ ا الٍاإً ) طاإه ضاا(ٟن الكتاا( ي
ٖكتااااب ٖٔ ٥لٖاااان ُ ٍٖتّاااا٘ي ً(ٔلااااٛ
ٖ(ٟسا ٛلموسا(ك با(لةوَ ..ا تضال اّٗاا(
اااات( الااااا( ا صاااان (ٔ ٞصاااانٖ ( ي
ااااااالأ ٞحباااااا(رٚي حباااااا(ر ٔ اااااالرئ ٛ

لاصااااٍٛي اطقاااا(ه ٔريضاااا(ا ي عاااإاٞ
ٌٔ ٗا ا ي ٌّااا(ر ٌٔااإارس ٔعاااطك( ...
ال ٝحمإٚي والٚي
سٗػنٔ ان ا٘ٞ
سّٗن الضخب ..
"و( صاب ُ تػل ٔحٗنا
و( صاب ُ تقل

ٍ(حٗ

ٔتامي مت(و( ُ رص(ظ ال لاصٍٛ
ب(ٌتظ(رك "....
ٔٔ٧ه وااال ٚتاااأت٘ سااا(ٌتٗ(غٕ صااإرٚ
واا(ر باٗاان " (ٌ ا تسااى ٜساا(ٌتٗ(غٕ"
ٔ٧ه وااال ٚتاااأت٘ باااان (ٌا ا ) ..ريٍااإاُ
وٍ اإع باا(وٍل ٔ اا( ٞالاانوٕع ٔ٧ٔ ..ه
ول ٚتتطإه لٕلٗا(ُ)  )26إىل حالٔف ..
إىل رس(ل ٔ ٛاع ا
"ٖٔ تان (رع الكستٍ(ٞ
بٕاب ٛاتنرس ٛت تان
صٕتّ( ٖػٗب مف النوٕع
واااَ ات ٤ااان ٌٍااا( سٍٍتضااال ا
ح  ٛريم( ٔ ٜريٍ(
وااااَ ات ٤اااان ٌٍاااا( سااااٍت
ا ا"....

لك

.................
ٔ

" ر اا( يف ِ ا ٓ المطظاا ٌ ٔ ٛا ريمااٜ
ال اُ
ٍٕارس

نٗم

ا ( ٚر ٚ

ر ااا( يف ِااا ٓ الااان (ٟق ٔالاااإاٌ٘
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ٔ ٌ( ٍِ( ات م اىل السى(ٞ
 ٥تااإ

ٔ ر ا ّ( ب(٥بتّاا( ٥الا
و مق..
ٔ غض ال لف ريَ ً ( الةوَ
حتٖ ٜإ الشت(ٞ
٧ا ش ت(رْ( آ ل لمطك(ٖ"...ٛ
............................................
ٔا ُ٩ر ٝوااَ الغااالٔر ُ ٚساا ن
باااض ات٦حظاا( ٌتٗ اا ٛتاا( تاإال لاانٙ
اا٦ه لاٞتاا٘ لمكتاا( ي ٔيف صاانارتّ(
ُ باااااانٖ صاااا ا ٕر لاااااا(ٔز ا ااااااك(لٗٛ
الت ٍااٗا اكت(بااْ ٖٕسااي ىاا( ِاإ
واتاا( ُ ّىاان الػااا٦ف ا اا(ر ٚهاااٍا
ب٘ ًان ي االي اطي سا  ... ٚا
ِٔاا ا ا ٍٖساا ا ي واا ا اتٕحاااا( واااا( بااااان
اونا ِٔ ٛنً آ ل اونٔ الق(صام ٛبال
الشااال ٔالساال ٖ ".كشااف الٍ( اان رالااف
ااإِل رياااَ إصااالار ت(بااا ٛوااا( باااان
اونا ااااا ٛإلِىااااا(ه وضاااا م اٍ ٧ااااا(س
بٕصقْ وض مط( ٖ ٥ات ًٞ٦وا تٕصاٗف
الكت(باا ٛواا( بااان اونا ٗاأ ٛريىمٗااٌ ٛقاا٘
الٍاإع اهااٍا) ٖ ااف ٔراِٞاا( زريااي باا(ُ
الكت(ب ٛو( بان اونا ٗ ٛتٍتّ اٌ٧إاع
ٔ تت (ٔزِاا( " ٖٔ )27اال ٝاتكسااٗك٘
ا تااااا(إٗ بااااا(ض ُ " الشاااااال ٔاللٔاٖاااااٛ
اونٖاااا ٛصااامّى( ٔاحااان ٔ ااان اااّنا يف
اتلحماااا ٛاللاٍِااااٌ ٛةٔرياااا( َاااإ الٕحاااانٚ
ٔالتى( اان يف وسااأل ٛوّىااِ ٛاا٘ اللوةٖاا" ٛ
 )28ى( ٖةريي  ٙو(ُ " إُ القلق بل
الشال ٔالٍال متْٕٖ وغ ٜريّنٓ" . )29
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ريمٗااْ ا(لكتاا( الاا  ٙباال ٖااانٍٖ(
وااااةٖو وت اااا(ٌا وااااَ اااان اٍ ٧اااا(س
اتالٔاٛي ِٔب ُ ٖتٍ(ٔه ٔااق وضا م
الااا(ٍ ٦ساااٗ . )ٛا(لٍضااإظ تتااانا ن
اّٗااا( ا ٧ااا( ا ٧بٗااا ٛمجٗاّااا( بتم (ٟٗاااٛ
ٔحلاٗاااا ٛري(لٗااااٛي ا (إلوكاااا(ُ ُ ٖ اااال
الكت( ريم ٌْ ٜرٔاٖ ٔ ٛسا  ٚاتٗأ ٛ
ٖااااإاُ اااااالي ٔ ٖٕوٗااااا( ٔ تااااا(
رحااااأ ... ٦حتااااا ٜاريتىااااا( ٓ ٕ ٗ اااااٛ
ت(رْٗ ٛت( ٖتغىٍْ وَ ِٕاو وإ ةٚ
لمتالٖاااااااااف ب(لشخضاااااااااٗ( ٔالٕ ااااااااا(ٟ
ٔا٧وكٍ.ٛ
ٔوَ ات٦حظا( اتّىاِ ٛا٘ طلٖ اٛ
الكت(باااا ٛات اٗااااٛي اّاااإ ٖتااااألف وااااَ
و اا(ط ض ا ( ٚلٗاا ٛوااَ ال ِاان اتىاان
ٔالن اااا ٛيف ا تٗاااا(ر اتقاااال  ٚيف صااااٗ(غٛ
اهىماااااااٛي ا التكاٗاااااااف الشاااااااالٙ
ٔالس ٕع ا٥ستا(رٔ ٙاٌ٥ا (ف اللواةٙ
 ..ى( اُ الٍط وٕلا بت (ٌا( اكمٗٛ
واٍٗاا( ٛلاانٔراُ ٔالتكاالار ٔ الت ٗ ا
الساال  ٔ .. ٙاان ِاا ٓ اىضاا(ٟط وااَ
القتٕحااا( الشاااكمٗ ٛيف ضاااٗن ٚالٍاااال
اتا(صااااالٚي ا(لااااانٔراُ ِااااإ الاااااإ  ٚإىل
ال ناٖاا ٛريماا ٜاوتاانا الااٍط ٔتاإا ٌظاا(ً
اٖ ااا(ري٘ي ٔالتكااالار ِااإ وااا( ٖ ا ا ريماااٜ
المقااي ٔالا اا(ر ٚوااَ إرياا( ٚي واا( اإلٖ اا(ع
اٍضاال ااك ٌ٘٦ظاا(ِل وااَ ّاأ ٛ
ول ااااة )ٚالاٗىاااا ٛاللٟٗساااا ٛيف الااااٍط
بٕري٘ ٔإرا  . ٚو( و( ءٗتْ الت ٗا
السااال  )ٙاّااإ ب( تضااا(ر اٌ٥ت ااا(ه واااَ
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وٕعاإع إىل آ اال ا اان الااٍط ..ااا(لٍط
اغ(٧ ٞحناض ٔ خٕظ ٌتمقا ..ٛا٧وال
الا ا  ٙمياااٍ الاااٍط ولٌٔااأ ٛاتسااا(ري( يف
ال نر ٚريم ٜالتأ ٔا٥ساتا(رٔ .. ٚبضان
و( ت نً ي ٌ ل ا

يف حنٖ ااا ٛبٗااا
ظ58
..............................
ٌّل بٕٗ..بٕٗ)

رٖٕ او()

اون الق(صن لما ٕر

لٖ ( وَ بٗ " رٖك(" ِل ٙالٍّل

بٕٗ  ..بٕٗ ٔ ً "ات(بٕتش٘"

ِ(  ..(ٟحةٍٖ( ..

ٌ (ر اىشب ات( ٖ ٌ٘٦ػئ..

رٖٕ او( اسلّل ا٧ح ً٦واْ
و(ْٟ

اعاال بأ ٍطاا ٛرٔحاا٘ صااقط(

تتٌ ٜ ٦ظلات٘ حٗ تػٕظ طٕٗر
الٍّل..
رٖٕ او( (رٌ( ال لٖب..
اتق نٓ

وّي

الػة ُ٥ال ا(ٟل ٚماو ريما ٜزِا(ر
بٕٗ..بٕٗ ٖل صن ٝصٕاتّي..
صٗط( الٍضل..
ص (ح( ات(بٕتش٘
بٕٗ..بٕٗ ٖل صن ٝصٕاتّي

ن ص (ل

ن ص (ل ٌست ن الشىا وا(..
ن ص (ل اعل بأ ٍطا ٛرٔحا٘
صقط(تْ اىغلا.ٞ
غ(امْ مٗ ٔ ٦س ٖ م
الكلز الٕحٗنٚ

رٖكاااا(ي ".........

ا لٚ

إٌّ( غٍٗ ٛبٕٗ ..بٕٗ ا٧بنٖ..ٛ
إٌْ ٌ (ر اىشب ات( ٌ٘٦
إٌااااااااااااْ طاااااااااااا(ٟل "القٕٗ..اٗاااااااااااإ"
..................ظ264

اهلوامش:
)2بنٖ ص ٕر /يف السى( ٞاىل "س(ٌتٗ(غٕ"  /الٍ( ل ار ٌ(ٌ( لم (رئ ٛالٍشل  -وشق.
 )3ين ٍي الةٖن /ٙمتا ٦لٗمٗ  /اللٔسي لمضط(أ ٛالٍشل ٔالتٕزٖ
)4

3126/2

ٖٕسي الكت( بإ (ر ٚإىل ٍا ًن .

 )5سا(ٌتٗ(غٕ ري(صااى ٛتشااٗم٘ي ٖات اان ُ تشااٗم٘ اسااي آ وااَ لػاا ٛالشاااب ا٥صاام٘ "امياا(را"
ٔواٍ(ٓ "حٗ تٍتّ٘ ا٧رر" حبسب ات٤لف.
 )6وَ صن ( ٞالش(ريل الال .
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 )7ب(بن الشال/
 )8يف حٕار و

ن ري ن اتا ٘ ح (ز /ٙت(
ٌٔٗا

لتْ ٌّمٛ

ب٘ الا (اٗٛي 3122/2 /55

(ون  /لٖن ٚالإر - ٚوشق .2:86/5/36-

ٖ (ٌ . )9ااٍِ ٛاا(ٔ / ٙالااٍط اتكاا(ٌ٘ ٔالتاإطَ الا اا(يف/يماا ٛتاا(ولا الااان /3129/ 3
ام( ا ٧ب(ٔ ٞالكت( يف ٖ(ىل.
ٕٖ ):اُ الش(ريل ب(بمٕ ٌ ٔ ا صنرٓ ري(ً .2:35
 )21الإ ٔ ٞاريل /تشٗ.ٌُٕٗ٦
ن ري ن اتا ٘ ح (ز.ٙ

 )22ب(بن الشال/

ت(

ب٘ الا (اٗ55 / ٛ

 )23إ (ر ٚإىل ضٗن ٚريم ٜسل بلٔ مل ه ٔٔل ٖٔتى(ُ.
ٕٖ )24اُ الش(ريل اٗنرٖكٕ غ(ر ٗ( لٕر ( .
 )25التغطٗ ٛال سٗ ٛيف (ريل يف ٌٕٖٕٗك) رِ(ر سا(ٖة /لٕر ا(ي يىٕريا ٛو ا(٥
ٌ نٖااااا/ٛإريااااانا وااااا(ٌٕٗه ٔراُ/تلمجااااأ ٛتامٗاااااق  .ريٍااااا( غاااااةٔاُ ٔ اقااااال صااااا( ق
اىمٗمااا٘/وٍشااإرا ار الل اااٗن لمٍشااالٔ .زار ٚالا (اااأ ٛا٥ريااا .ً٦اهىّٕرٖااا ٛالالا ٗاااٛ
.2:91
 )26لٗمٗ(ُ رٔ

ٔرٖ( ( /ريل ٚتشٗ ٌٛٗ٦وٕالٗن . 2:74

 )27ال ضااااا ٛال ضاااا  .ٚإ اااااك(لٗ ٛالاااااٍط ٔاٌقتااااا(ل اٍ ٧ااااا(س/ا(عااااان ااااا(ول/اٖ ٧اااااب
الالا ٘/23.ا٥م( الا(ً ل ٨ب(ٔ ٞالكت( يف الالاق .3127
ٗ )28ىٗاا( ٞالكمىاا( ) حاإار يف الٍ اان ٔالشااال ٔاللٔاٖاأ ٛاتساالل  /تلمجااً . ٛىاان
رٖٔ  /ار اتأوُٕ لم مجٔ ٛالٍشل .ظ .289
 )29اتضنر الس(بق .
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د .عبد السالم حمامود*
جمموعة الشاعر حممد محدان (مواوول عراقوة) ،ويف قراءة متأنوة هلا

نكتشففش اففةاعوة عتصففة حففل لب غففديف البال ففة ،يف قففدوا السففهل اعمتنف ،
الطّففاعب صاامففال والريفقففة .وهففتا التمففاهل صا ففىيف والففو

عل ف امتففداد

ان ا ففىيف ،هففو البلففد ا ،ففر للشففاعر ،وهففو حموطفف
اجملموعففة ،وشفف لب يف

الشيفلري التي ونهل من وم ملون والشيففاعر حممفد محفدان ،ك كةفل وقةفة

سرولة كهته لإلحبار يف حمفو ررصتف الشيففلروة ،لنيفف وتكفع علف اعفورو
الثقايف الغزور واعلريف لولود صلث هتا اعورو
لتمد التجدود اكالً ومضموناً.

حمٌددمحداددمحدْئد د٢ددٍدده د د ددّد
قؽددٚمحٝدلفو،ددٞئدً ددمحدّدٙعو د دده ِ د ْد د
قؽددددٚمحفٕده،ددددٚأداٗيددددٕدًٗي شٚصددددٕئد
هريشٍدً ددن٘يد دُ٘دز دٕد ودٟدًٗادقدٕئد
ف هؽمحقد دً،ر دفٕدالدذنفد دهوفصؽدٛئد
ٗفددري ريدده٘دقددديددغدددرٙأدلدددريد دد د ودددٟد
قد د اعدظد د رٖئدًٗدددّدًِ،دددٟد دًِ،د ددٟئد
ً زديددهع ردٚ ٙدمحدف ،ؼدٚىدكهدمدده ٚد د
دهصددددمحٍٙددهددددنٜدشددددلّديِ ٙدد د ٖدذنٌوددددٕد
كدكرٝد لىٓدف ،ؼٚوٕديفٟدهٚل دٙردٖد

م جدوفد صحفوش افلروة،

ق ٌ٢ددددد د ّد عي٢دددددددٕدد دددددددٚأئدٗ عددددد د ٕد
دغفآكدددىئدهٚصف مدددردًدددّد دددييدفودددمد
دهف ،ؼٚىدكىٓدده٘جٖ٘ددهيتدؼ اتدٗمش ّد
ً ددمحّ ٓٙد دكدكرفددٕدد .قدد ٞدٗٙددردٖد دٌ٢د ّد
ًدددًصيّد د ديٓددهدددنٜد دد ٙدددغدٗدهدددمح ١د
دغ،صدد٘ ئدٙصف مددردٗجددٖ٘دد ي ددٞدٗجٔ د ّد
ه٘جددٕئدذنٌوددٔ د دًِ ،د ٖئدشدد،ردّدهوددسًّد
دهصددد َددغصددددف ٚىئديسُددد ّد ددددمحديددددسْٕئد
ًٗ٘ف ّد محدًد٘تئد دٍٓدٙعدلوٕدًدّدجمحٙدمحٕد
*

* باحث وكاتب من سورية.
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قٌردّدً مرئدًٗدكًّ٘ٞدًدّداًد دٙصدٔرد لريدًْٓدده،فٟدً دٙسديُد وٟدي هٕ د
وٟدض٘ ٔ٢دده ظصْ٘ئدذنٌوٕد د دٙمحٙدٕد ٗدآلكدُْد وٟدي هٕ د
ي د
ً ّدلرّ ٙئدٗاؼ ؼ ّدؼ ًف ّئدَ ِٙد وٟد كٚفدفِصٟددهلٌِجُٞدجرحَددهصؽ ّ

ش محٕٙدده ٚب د

ٗ دقؽٚمحفٕد(ًَدقؽر)دٙؽد٘ٓادفودمد
ده جدددد٘زدٗٓددددٛد ٌددددىد لدددد زدجددددمحٓ د
دغفآكىئدٗكٓ دهوصف يدٗطر ددغصف ٌرد
دهنٜددُفٔدمديرًدٞد ردقٔد دٗ د٘تدٗٓدٛد
ٌدددىد ل زٓد د ئدٗٓدددٛدفِد د ٜد د د هص٘يد
دغ درٗ ئددغِٚدٞدٗالددهمحُٚدٞدٗكهدمد ِدمحٓ د
ًكربدًٗظر د كدفص٘ي:د د

ٙفٌفيددهع ردحمٌمحدادمحدْئد دربد
قؽ د ٢محٖد صمحافددٕد وددٟددا ٓ د ػدده ،ددٜ٘د
دهيدًؽعِي ددهنٜدالدفلوٓفدفٕٚئدفٔ٘د
ٙؤشددضدغيًددّدُ دؾٓدهو د دفٚددٕد ِ ؼددرد
دا محدعدٗد م٘ائدكٚدفدالدٗٓد٘دهدرٓعد
دغددددددردادتدٗدالُلصدددددد ادتدٗدهلدددددددسدٍ٢ئد
ف جملٌ٘ ددٞدفمددٍدده محٙددمحدًددّددهصؽدد ٢محد
دهيتدفف،د دًيُ ٚد ّد ددغ٘ضد٘ تدٗده ِد ١د
ده،دددوئدٗفوفصدددٛد دفلدددّ٘ٙددهلدددمح د د
دهِظدددرد دداُصد د ْدٗ ٘يدددٕدٗؼددد٘الّد د
ًيًصٔٞددهؽر ٔٞدد ٝددجل ايٞئددهديتد
فرشٍدًلِٞٚددغِ،دٟد دقوصدٕدٗفصو دٕدِٗٓدٔٞد
د.ديٓد ديِِٚددٕدُٗظردفددٕددهف ٔ٢ددٞددهصوصددٞد
ً محدّد د

ظ نتد(ًَٗدقؽرٕ)د سميفٔ د
يمِ دٗيٓٛدؼوؽ هل :د د
ً ٔٙددهِ ٌْ٘٢د وٟدزٙفلٍِ د
 ٙد َ ،ددهِ َٔ د
(دغُِٞٓٚدق ىَددهمحُٖ )َٔٞٚد
زلر َدًِف٘آُ د ِمحدُ ؼٞٚددغِ ِ ٟد
ٗ دقؽدددددددٚمحفٕد(دًدددددددّدًص صدددددد تد
جٔجٔ ِدي دًًصٟدده محُٗد وٟد ٔ د دغصدد د همدٗدغٌ هددددم)ئدرن طدددديد ردقددددٕد
ًٗم دهوصف يِ د
ظرحٕدً،ف٘ح دٙص٘ي:د د

ٗ دقؽٚمحٝدده ؽر ٝد
ق ه٘دد ِٔ  :د
- 1د فص٘يُدٗٓٛدفر٠ئددهس ريئدٗظطٖد ٗطُّددهِخىٔ دده ربِئدل ٢ؽفٕد رٗ ُدده ٘د  ٜد
جِ حُددهمحُ ٚد
…دًف اٙضُدًؼ ٓ ،د
قصع طدد حن ٔ١دٗا ٓ ُْدده ومحدتِ د
هُٕٖ،دً٣سادده فٌ تٔ د
ق ه٘د:د د
ٗظ٘نِدًمحدٓ د
ًّدقؽمحَدده ؽر َٝد
فٌ د َد ٙر ُ د
ًّدًجىد ٘ٚعٕد اكٔ ددهللُد د
ًّدًّٙدفريفٛدؼرٗ ُددهَِ٘ب د
ًف َ١ددهللُد وٕٚددخلريدتِئد د
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ًّدًجىد وَٕ٘ د
فِ،يُد دد ٗ دٗد ر ٠د
ت د
دجفٌ د دقرط طدفرد٢محٖٔددهردِ ٙ
ق ه٘د:د د
ًّدادََدده ع َ د
ش ُٖد رُّٙدده ع ٔ د
دشف ٘كتٔدد قٌ اُد وٟدشلٓفٕٔ د
ففِفُٕدظِ ظٚىُد(دهص ٖٚب) د
ٗاً ُْددهعرف ت د
ق ه٘د:د د
ٙفغٓٚردج٘ٗدده ؽرٔٝد ددهَٔ٘ٚدده٘ديمحٔ د
ًرٖدتِ د
ق ه٘د:د د
دفومحٔدده ؽر ُٝد
ًِند ِ ٓ د ُف  ُٞد
لريد ِ تٔدد يردأد د
ًٗ ِ ٔ١دد رٖدت د
قد يَددجلد ياُدٗد صدُّدده ؽددرٜٓدٗا ٙددٞد
ٗد ُّد اٙمحٕ د
ٓ جضددغِٟ،د،ٙرضد ودٟددهعد رد
حمٌددددمحداددددمحدْئدشددددع٘فٕد صدددد٘ٝدفدد د دٖد
ًلف٣يددهصويئدًصلُ٘ ّد دده٘دقيددغرٓد
ٗدهغر ددٞئدٙفريً دىُد و دُٕددغلصدد٘اد دًددرِٝد
اٗيددددٕدفددددري٠ديوٌدد د ّدًصددددرٗق ّئدًٗلِٚدد دّٞد
ُ زفٞئدذن ٗيُدضدٍٖداديفٚدٕدهٚصد أد ودٟد
ًد دف صددٟدًددّداًد ددهددندكرٝئدفدديددنددمحد

د داديفٚددٕدشدد٘٠ددهلدد٘د١د ُؽ دفُد دىٓد د
ف٘ضددٟددهددرٗحد ُ ٙدُّدًلصدد٘ادّدُٗؽددفد
دددىٓد دده دددردقددهدددنٜدظدددرٓ د ظدددصٕٚدئد
ٗٓ د ٓ٘دميعددٛدٗيٚددمحدّد ٗر د دكدكددرٝدًٗد
ًقمحدَد د
ٓدددددنٖددهفجر دددددٞددهًرٙدددددٞدهوعددد د رئد
يصصدد د ددغ٘دً١ددددٞد دد د داٗي ُٚددددٞددهددددِؾد
ٗظددليُٚفٕئدكٌدد دزدٗجدد د دد دٗٓدد د
دهؽ٘اٝدًٗه دداٙص عديفٟدجد ١تددهص فٚدٞد
ًيّ ُ ٚدًّدده ِ ؼردد ٞٓٚددهيتدف ٌىد وٟد
فٚ ،ىددهدِؾئدجد ١تد ٚدمحدّد دّددداا د ند
ٔد دٗفٔٚد ئدفوددٍد دمحٓدًددّدقددمحاٝددهع د رد
وٟد كص ١دُؽٕدده محددغرد د ٕدهفص بد
هغفدددٕددهعدد رٞٙدًدددّدهغدددٞدد ٚدد ٝئدف هوغدددٞد
ي ٚد ٝئدٗدهع د رُدي ٚد ٝددهوغددٞئدكٌ د دق د يد
٘ٙشفددخل يدكدتدًرٝد د د
ِٓدد د ندقؽددددٚمحْٝدٓ ًدد دْٞدكِٓدد د دقددددمحد
كف ِ د ِٔ دج ١تد هفسدًّدًيدًدددجدر٠د
دلددددددٍٚدجددددددِ دٗديددددددفييدده ددددددردقئد
ٗكيٌٓد د د دددِ،ضددهعدددٔردًددديد(ً٘دٗٙدددىد
ردق )ٞٓٚد
جنددددمحددهعدد د رد د ددددأدقؽدد د ٢محد
دجملٌ٘ ٞدًصلُ٘ ّد يٓدٗد  ٝ ٚدقو ٕد
دًدددرًْٝدًدددّدي د د ئدٗيِِٚد دُٕدً دددمحدّدالًدددرًٕٝد
ٌددىدقو ددٕد د دٙددمح ٔٙدًع د يّدهفددِريدهددٕد
اٗبددهصؽددٚمحٝددهدديتد دفلفٌددىئدًًُ د ٖد
ًلِٚدددددٞدًدددددّدفمددد د ٕ١دظدددددٚ،فٕد دٙدددددرٖئد
ٗقؽددٚمحفٕد د دٙددمح ٔٙئدٙرق ٔ د دًددّدزًددّٕد د
الد ٙرفٕئدهلِٕدٗد ْدًّدقمحًٗٔ دهٔ ٔٚد د
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اًدد داٗيدددٕئدٗحنٚددديدقو دددٕئدٗدكفٌدد يد
قؽددٚمحفٕئدهلِددٕدالدٙو د دًغ د ادّد يً د ّد
دد اضددخلردبد ّدقٌرٖددغلفٌى د د
دهع د ردحمٌددمحداددمحدْئدًددفٌلّد
ًّدقمحافدٕد ودٟدده ِد ١ئدفٔد٘د ِد ْ١دًد ٓرْئد
كٌ دًْٓدهمحٕٙدً٘ٓ ٞدظ رٞٙدٗلِٚدٞدٗ ا د ّد
ص ف ٚد ّد درّٓدئدٗالدٙلف،ددٛددهع د رد د هلٍد
دهدددد٘طودٗدهِمدد د يئدًددددّدًجددددىددهلددددمح د
د مسٟدٗٓ٘د رٙردده٘طّ د د
فٛ،دقؽٚمحفٕدئ(دًَدش ٞدًمسد )١ئد
الد ،ٙاقٕدط ٔ،ٚئدٗفصلّدظردِٕٚٙددهيتد
ٓددٛدد ددىددهصددرٜٓددهددنٜد٘ٙؼددوٕد ٔدد ئد
ٗف٘ؼوٕد ٔد ئد ُٔد د ٘ؼدوٞد ًدٕئدٗظدغ د
قو ٕئد ُٔ دًرِٝداٗيٕد ِمحً دلمحتداٗيٕد
دديدًددرِٝئدٗالد ٘ؼددوّٞدفعددريد دزٗداٙدديد
ي ادفددٕدًٗزقٓفٔ د ددهدديتد د ،ٙاقٔ د د ظ دّٞد
ٗديمح ّٝد

ًّدزدآ دزداَدطصضَدد م ادتٔد
ًٗاَ د
ًٗاٗنَ د
ىَ د
ِظ٘اَ د
ددهرؼ فٔٞدٗدهلرخٔ د
ٓىدقو ُد غمحد َ؟ د
ًَّدٓمحٖدًش٘دآ د
ٓمحٓدًٙصُ٘ٞدده غ َئ د
ٗ ٔمحَددهص بٔ د
ٓلندددش٘ ٓد جو ُٞد
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د

ي دلسدٓ دًغ٘يُدده ؽ٘أددخل٘دهٛئ د
ٗي دلسدٓ دًغ٘يُدده ؽ٘أددهف٘ده ٛد
ل ٟد د
دش٘ ٖ د
ٗدش٘ ٓديسُ ّد وٟديسُٕٔددغ  ُ١د
ًّدًِ ئددغ ٔ١د ددهصوئ د
يفٟدًؽيِّدده،ردتِ د
دهعدد د ردحمٌددددمحداددددمحدْئدٙددددؤطرد
ًً ٓٙددددددددددٕد لددددددددد زّٙدًددددددددددّددهعدددددددددد٘قد
ٗدهددددنكر ٙتئدٗٙمحلددددمحهداٗيددددٕدظددددّٔ٘ٝد
هيفٓ د د ددرٗحددهدد٘طّدٗد ديٓئدٗدالفٓ د د
ًدددديدده٘جدددد٘ ئددهصؽددددٚمحٝدهددددمح٠دحمٌددددمحد
ادمحدْئدهٚصد دفصددطد ظدٞد ددمحدعئد ددىد
ٓدددددٛدف ددد د ريْد دددددّدي هدددددٞدكدفٓٚدددددٞدٗطِٚدددددٞد
ٗٗجمحدُٞٚئدفِر٠دًْدده يلٞدد صٞئدٓٛد
دًمددددددٌْ٘ددهِٚ،ددددددٞدددغ ظدددددددرٝدهلدددددددنٖد
دجملٌ٘ ٞئد ر ٗٛددهل٘٠ئد ردقٛددهِل ٞد
ٗد دٗدجلدددددرحئد ؼدددددرفٕدفِددد دسٓدٗٓددددد٘د
ٙلفددددديد ردق ٚفدددددٕئدهٚمدددد ِ د دقوددددديد
د يدددمحدادٗدغ ُد د ٝددهددديتدٚ ٙعدددٔ دظد د يد
ده ردقدده ر ٛدد ؼٚىئدمب دالقدٟدٗكدقئد
ًدد دف جددسد ِددٕدده دد دٗفعددرػدهصددٌ ٕد
دآلكدْئدًُٗدد د دفصددددرًدقؽددددٚمحفٕد( ِصدد د ١د
د سْ)دف ٚغد مٔ دٗف لٛدهآل ر:د د

ضٌٓود ٙد ردقِد! د
ضٌُٖو…د د
ق ىدًْدفف٘طَّٓد دًصويتٓ د
ي ٙددهر  ٠د
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ٗد ٓددٍدًددّدٓددنددكٓوددٕئدًْددهع د رد
ق ىَدًْد ِٙودق٘طُد ٔر ٜد
همحٕٙدٓد٘ددهصمدٞٓٚئدعٚد دالدفعغدٟد ودٟد
ٗغٖ دميرٓدُمحدًٟدده ُردقِ د
فِٚدددددددٞددهصؽدددددددٚمحٝئدٗ ددهصؽدددددددٚمحٝدٗ د
محِد ه ٓٛد
دجملٌ٘ دٔٞئدٓ دٍْد ُص د ُْٛدٙددؤاقددهع د رئد
دقوص ٛد
ٗٓددٍْدٗطددويدٗقدددً٘ٛيئد ٙودددّدًدددّد يهلدد د
ضٍٖديسُٛد ديسْٔدخنىٔددهص٘د ٔ د
دهفسدًددددددٕد صمدددد د  ٙددهدددددد٘طّدٗدغؽددددددريئد
يس…ّْ ٙد د
ٗدهع د رد٘ٙل دىُد دايوددٞدده ِ،د ١ئدٙددِ ود
يسّْٙدًُ د ٙد ردقِ! د
فدد٘قد ددىٓد مح فددٕددهعددٌضئدٙددمحدادٜد وٓددٕد
ضٍٖدًظيَ١داٗيٛددهيت د
دغفع ٗيدكٛدالدٙصؽدرئدٙفعد ٗيُدًكًدرد
ظفٓففٔ دؼرٗحُددغِْ٘ٔ د
ٓ زً د ّدك دىٓدً د ددن ددىددهصودديدًس ا د ّئد
فريًصُ ٚدًٔسٗه ّٞد
ٗدهدددرٗحدحمفصِد دْٞد ه لد د ١ئد ُدددٕدد د ديٓد
ل بدظ ؽُٔ د ددهسً ْٔددجل ٘ ٔ د
ٙعددرقد د بددهصودديد صصدد٘ٝئدٙعدرٓعدً ٘د ددٕد
ففل ٖىُد د رطٔد ٘زٔ د
ِٙصليُددهس ،ردُْد وٟد س ٔددهرُٖمحٔ د هلندددهص َئددغغ ادق دىددكفٌد يددهغِد ١د
ُٕٓدد يٓدٙصعيُد دزًدّددهغدرٗبئدٗٓدٛد
 ٙس ُدقويبَد ّدده ِ قٔ :د
دهعٌضدخت قددهِ٘دفندٗد ٘دب د د
دع د
د
دا د
د
د
ُٓددٕددهعد رددهددنٜدٙصددفعٚيدًْدٙصددمحَد
د
د
د
دد د ُ،صددددٕد لدد دىٓدٓددددنددده ٔدد د ١دًٌٔدد د دقٚددددىد
د
د
د
د
ٗشدددٚص يد ِدددٕد ريُدددٕدفصدددمحدًل ُفدددٕد د د د
د ِق د
دهِ،دددددْ٘ئدهفلدددددْ٘ددهلوٌدددددٞدده،ؽدددددىئد
ضٌو د… ٙد ردقِ د
هوع رددهنٜدٙعلىددغ  ٚادد شدٍد د
ْٓدٓندددهصص٘طدده،ظٚيَددغمحٗٓ ٜد
ٓددددنٖددغ هددددٞددهؽدد د ٞئدهلدد دّٓدظدد د ردّد
ٓ٘ددهعريدُْدد ريُد د َاَنٕددهص عٔ د
كٔددندئدٙصددف د وددٟدًدد دً فصددمحدمسددٞد
…دف غ٘تٔ د
دخلو٘ د ُٕٓدًؼٚى د د
ىدٓ٘ددهؽ ٘ د دشمحٓٔٝدده محأ د
ٗ ؼّٞئدًْٓدك ف ٕئدظد رْدٗدُ قدمحْد
محددُصم ٔ١ده ٚهٛدد .قِ د
يد د ْئدهدددٕددمسدددٕددهدددنٜدالدرن،دددٟدٗهدددٕد
ضٌو د د
ده محٙددمحدًددّددغؤه ،د تددهدديتدالدخت،ددٟدًددّد
ضٌو د ٙد ردق !د د
دهعدد ردٗدهِصدددمحدٗدهمحادشدددٞئد ُدددٕددهعدد رد
د
دهل ريدحمٌمحدامحدْ د

د

د
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االنزواحُ الفنيُّ في نصِّ الشَّاعر ِ
حسَّان عربش
[ على خطا الزهر نموذجاً ]

()1

د .غؾول ضصاب باذي
تورؽة يف عفهوم االغزؼاح (:) L’écart
ـ ااا باادءـ باك ااا با
ظوس شرؼؾاا ن غاكر و عغفا ـ

االغزؼااحـ ا زااػرة

ت اظكشاوصات اظفممواة
طوغوة ا ،عن ػذا ااظكو ـ يف اغزؼاحٍ دائما ،طما نثؾؿ ِ

احلكؼـة؛ صنحن إذ يف زعنِ االغزؼاحات اظكربى ،ععنذ ضوظه تفاىل :اطُان"ا
نخااذ اظكااو يف االغزؼااااح خااه نحبابِاااه اشربفااةِ اظااُ نذاااار إظوهااا سمااام

اجلووظوجوااا ،حؿااى ادااؿوى اظكااو ءااا ر عنرإااا إىل ػااذا اجلمااا اشخاااذ

جـرـَّا ِ ػذه اظظواػرِ اظكوغوة املنزاحة.

وعليهههإن هههزينحَ يف هههطلحن نح ضه ه لضن
حلفه هن ههرنحشبههنوزملنعههِنح ههالرِنوحل ههط ن
وح تعهههطِحِنعليههههإ نيعهههط ين ي ههههين يههههين
مجطليهههههيندط وههههيننو ههههرنلههههرين ههههِن لههههرحين
حَعبهههنحِنحللوهػهههرن ن نهههرين ن ههههرع ن
ك نو نههرين
حث  :وههل ههطنحَ يف ههطلنحل ه َل ه
نحلضرِةنحلبيط يينوا رحعهحط نوحَستعطِةن
واصههه ه ط هط نوحبهههههطالنو رعيهههههإنحلع لهههههكن
وح ونسه ه لثنوثط يه هههطنحَ يف هههطلملنحل هههي ن
ه هإملنو ههرح لنحللػههينوحل ه حه ن
ح وش ه ح ونحِابط ُ
وان يبنحلعبطِحت ن طلت نوحلتاخرين
ري طن ِن لرحينعله لن
وحسبذِنوحلذ ننوغ ل
ح عط كثن ن
422

و ن هلقنعليإنوعضملنحسب حثي ن ِن
حلػهههههنوي نوحلعهههههن ن حَنعبهههههنحِحن La
)deviationنو ذحن ض لضن عيطِنٌّنلػهرنٌّن
ههنوالغكٌّنسبقحن نانحث طن ذنعشنةن نو ِن
سههههه ن هلههههههقنعليههههههإن نحوههههههِنملدههههه ن ن ن
ِ نو يهإن
خضط ضإ ن ض لضنحن حَعبنح ح
رل :نإينحلعنوكَّنإ حن رننهبعملهإن ن ملبهطللن
ين ه حنحلشههذو ملن ن ههككن ههِن ال ههإ ن
شن هه هطلنوههههذل نعههههِنح ّههههن نوحلػطلههههبن
وحلنجرين )2ن نن شن طلنع طن هرنسهط ن
و الرِثنو شرينحوِملند نإىلن فهرمن هذحن
ح ضهه لضنإ هههطِةنوحعهههشينسه ه ن هههرل:ن”ن
نط تنحألصرلملنو رح ملنحلنله ن ملعنلعهينن
هل نوعطِعينن ف هطنعلىن ن
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ربيههنل ندههنتذنلههذل ن ملذههن ن ههطلن
ملل هههىنوه ه ن ه ه حنذنصهههطسبهطن ن يههههيفنوه ه ن
ِ ئهإنواح نفههإ ن فههطبن لبتهين ن ههطن فهرذحن
ع إنان يبحن طن هبملضحنااليفهإملن نثه نعهن حن
ويه ه بنإىلن هههطن هه ه َّن ن)3نلهههإن هههِنعملهههن ن
ديههه ب ن ت طولههههإملنللشطدههههينإليههههإ نواههههن ن
حلههبعضحنأل ههإن ن مل هنل ذنحسههتيعط حنمجي ه ن ههطن
و ن إن إن“ن )4نث ن
ننوممهههههطنؼب هههههِن هههههنبن ين هههههذحن
حَ يف ههطلحنحللػههرنن ونحَعبههنحِحن -ن ههطن
مسهطبنحوِملند هنههنا رِنإىلنعل نل نوعضن
حسبههه حثي نسههه ن هل ههههرحنعليههههإن علههه حن
حَعبنح هههههطت نن ذعلهههههربنعل ههه هطلن ط ن ههه هطلن
وذحاإ نو نحلعل نحلهنح ضملنللػهينح عيطِ هين
حل يهههههينح وتعههههطِحِنعليهههههط نوحسههههتب لربنن
وطللػههينحيو حع هيههينحشبطِدههينعههِنح ههالرِ ن
ن نوصهههرَلنإىلن
وح خطلفهههينللهه انح عيهههطِ ه
سهههههلر ند ههه ه نغهههههرين هههههالرِننو هههههذحن
حألسههلر ملنَنو ه هن يههإن ههِن نحعههطةن رحع ه ن
حللػههينو مل و هههط نو َن نههرينحلػههن ملن ههإن
ذب يهههقحنحَعبههههنحِنوحلعملههه ولحنلههههذحاه ط ن
وإ ه طن نرينغن ملنح ب عن إن هرنإثهطِةنحن
ح تل هههك نوحسهههتفيفحناحنطبيهلتهههإ نوذبفيه هيفحبملن
علههههىنحستشههههفطِنوح تشههههطِنحزب هه ه ن
ح هه ه خ نوخلهه هقحنلػههههين ههههعن هيند هه ه ةن
ممهرِةننوبض تإنحيو حعييثن ن
نننو بههههههه نحوهههههههِلندههههههه ن تشههههههه خن
حشب ّطوك نعهِن ن هينحله نحلهرين شهرين
يهههطنإىلنحلنوههط نحل ههطو نو ههرن ههبنين
حلعال هههههطتنحلهههههريناهههههنوانوههه ه نحأللفهههههطون
حسبرح نلل عط كنطنحلعال هطتنص نوحل هرملن

حلرينوهطن نهرينح تال وههطنوعغملههطنوهبعضثن
ننحلرينانوانو نحللف ينوحللف هين حخه حن
حلب يينحللػر ين–نحل شر ي نووهذل ن نهريملن
هههه نذبههه ه َّخنعهههههِن ضههه ه لضنطعال هههههطتن
حزبههرحِص نو ضهه لضنطعال ههطتنحَختيههطِصن
هههههطن ن رلهههههإ”:ن يترصهههههلرحنوطختيهههههطِن
حأل غههه نعهههِنحألس هههِن هههِنودر ههههطن“ثن
و نهههرين ه ه ن ه ه َّمحن هههطن عنه وهههإنح ه ه ثرين
وحسبههههههههههه حثيرينوههههههههههههطأل قنحلتعههههههههههههط ن
حَستب حلك )5ث ن
وَن ي ههينلال يف ههطلنحللػههرنن ن هههطن ن
نهههِذنح يف طسهههطلن َليهههطلنإاط يهههطل نغط تملهههإملن
حلتالعبملنوطللػين نضبتر طتنحزب لي نو ن
إعههط ةننانايههبن لفطوهههطنح رلههين عط يهههطن
حألصههههههليينسههههههعيطلنوِحكنإسههههههنحالنحل َلههههههين
ح لروي )6ث ن
وع ههه ه ن ِ فهههههطايري ن غههه هطلن نهههههريملن
حَ يف طلملن رنحشبنوزنحنعِن ن هالرِن ن
لػهههينحل ضهههي ةثنول ه ه نعهههطن هههذحنح عيهههطِملن
حألسهههلروكنوشهههن نسهههطه نع ههه ن وههههطلكن
وسهبيتيفِ نو هطِ ن نااصهيلإنحسبه حثكن
غطلن حِسملن جريةنن ونا طنحل هن طليينملن
وحلشههنال يينملحلنوسههيي نستههىنولههؼنغط حتههإملن
ع ههه ه ندهههههرين وهههههر ِن هههههطِابان هههههذحن
ح ض لضملنوطمسإ نس ندعلإن ن تر ن
حث :نحألول:نح هتر نحل هيط كهن حله َلكن
وحي هههههههههطعكن) نوحلجهههههههههط ك:ننح هههههههههتر ن
حَستب حلكنن طنؼب ّ وهإنمل هذحينح هتر طين
ِنع ضنحننذنح فطداةنوحل شهينلل تل هكن
حلههذنن ههرنصههط نِ ههيان نإ تههطزنحله ط ن
هههِنسيهههحنح شهههطِ ينملن نحستنشهههطِن
423
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وحستشههفطِن ههطن يههإن ههِنطببههركنمجههطلكن
حن يهطلن طين ونغرين حن كه ن مل ت نحلن طين
ونغريحن مل ت نن ن
شيميائيةُالعُنوانِاالنسياحية:
بهه ه نحلرلههههرزن نحسههههت ط نحلهه ه طن
حلشعننن هِنسيهحنح يف طسطاهإنحزب طليهي ن
َنو نل طن ِنحلر رِن لياللنع نسي يط يين
حلع رحين علىنخ طنحليف ن)نو طن ملخبئن هِن
إاطكحتنوإ طِحتنصبطا هينو َليهي نابه ن
ههِن ههذبنح فطدههاةنحلف يههي نو ههكنسههذِن
ملتعلّقنحزبطِنوحبهنوِننوحسبهذِن سهلر ن
والغكن نؽبتيفلن يإنحلشطعننإؼبطكحاإن
حل َليهههيحن ن هههرلنحزبوندهههط كن نوالغههههين
حسبههههذِ :ناههههن ونحلههههذ نن ضههههضن ههههِن
حلهههذ ن نوحلضه ه تملنعهههِنحي هههط ةن ا ه ه ن
لإل ط ة نودب ن قن طنانرينإ حن ن
ا ههق نو من ههطنانههرينويط هطلنإ حن ناههؾبن
)7نو ينحلتل يضن ضضن ِنحلتضن ضث ن

حشب ههههطنح ع ر ههههينلنو هه ه نلليف ههههننخ ههههين
وخ ههههههههطلنثثن ههههههه هن ههههههههذحنحَسههههههههتفيفحان
حَستفهط كن هرنغط يهينمل ضه لضنحَ يف هطلن
حلف نووويفتملهإنحزب طليهينح ن شهر ةثنولهرن
ح عه ه طن ينحلع هههرحيناه ه هانع ه ه نلفه ه ن
عبرينحليف نن ون رلنحليف هن)نلنهطينن ه حن
هههههههيينحَ يف ههههههطلنوحَ فتههههههطلن ناعهههه ه ن
حل ََتنوا رعهطنث ن
صُوووواُ االنسيووواحِّ الفووينش يف نوووص الشووواعر
"عربش" :
نننإينحلػهههههههن حنحلهههههههن ياحنلضهههههههرِن
حَ يف طلنوعط هين رن هذبنحلتر هينملحلر هيذين
و نح فن حتن َليطل نو ل ن ِنخالل ن

ح طِوينو ن عط يههط نعه ِنححسب ه لن
حل َلكنو رعيإ:حزبيف كنوحلنلكنن ع هىن
ينحَ يف هههطلحنهههههن ناع هههكنهههههنػب ه ه نوه ه ن
حلعال هههطتنحلن سهههييننوحلعال هههطتنحأل يه هينن
و هط :ن
نههنحَ يف طلملن ِنح ط ننإىلنح ع رننث ن
نحَ يف طلملن ِنح ط ننإىلنح هط ننلعال هيننط يينث ن
نحَ يف طلملن ِنح ط ننإىلنح هط ننلعال هينا ط يينث ن
نحَ يف ههههههطلملن ههههههِنح ههههههط ننإىلنح ههههههط ننَ ح ه طن نديفكن ِنح ع ىنث ن

و جريحلن طن ه ذ نعهِن هذحنحسبهذِن
حَ يف ههههطسكنغ ههههر ن شههه نعههههِن ََتن
تعهه ه ة ن شههههطِ ن نخل هههههطنح تل ههههك ن
يشعننولهذةنحَستشهفطِنوحَ تشهطِ ن
هههِنخهههاللنذبفيهههيفن ح ناهههإنوحسهههتفيفحان
ح تههإ نل ههبخن ههطنسههرِنؽبتههطِبنح تل ههكن
ِن ََتن نربتل ملن عط يهطنله ن ملتلّهقن
ون تههههذو ن خهه هنحثن ملغههههطِنإىلن لهه ه ن ههههطن
س عتنوإنحلع ر ين علىنخ طنحليف ن)ن ِن
أوالً  -االنسياح من املادي إىل املعنوي :
صههرِةنحسههتعطِ يناههذ بن نحل ه فان ه ن
رلنحلشطعنن :ن
ههذ ب نواملل هرهلن نحشبههطهننوَناملضههنلنثثن
وخبهطهنننلػهيُن هِنحلنهؼبهطيلنانسه ملن
طنحلذنن ن بنحلع هرحين هِنحشب هطنعلهىن ودهح نح تب ه طنننظ 33ن
حليف هههننلن ههه ن هههكنحشب هههطنحسب هههيينملن من
ن
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ن هههذبنحلضهههرِةنح يف هههطلن ن َلهههين
حللفههه ن هههِنحل َلهههينح ط هههينإىلنحل َلهههين
ح ع ر هههينن فهههكن حلنؼبهههطيل)ن َله هيُن ط ه هيُن
عههيفتنإليهههطن حللػههي)ن ط ت لههتنإىلن َلههين
ع ر ههي نثهه نِحسههتن ههذبنحللػههين انسهه )ن
ط ت لهههتن َلتههههطنح ط هههينملح نت هههبين هههِن
حلنسهه ه نإىلن َلههههين ع ر ههههينو ههههكنِسهه ه ن
حلردهههإ نصبهههطاحلننو هههطينلنمسهههإن ََتن
تعههه ة نػبتهههه نح تل ّههههكن نحختيطِ ههههطن
وذب ه ه طنو هههقن هههطنا غهههضنوهههإنث ط تمله هإملن
حزب طليينح ح يث ن
ثانيواً -االنسيوواح موون املووادي إىل املووادي
لعالقة مكانية:
و جطلإن رلنحلشطعن:ن ن

حلضههالتنحل َليههينوه نح عههط كنح يفحسههي ن
ع ِنس رهلطنحل َليينح ت طِوينوح تال ين
االؤ طلنو يذطل ن ضهبن نإسهنحانحل َلهين
ح شر ةثن ن
ووههه نعال ههههطتنحزبههههرحِنوعال ههههطتن
حَختيههطِن ط ههطن ههين نانههيفنحَ يف ههطلن
ص ن
حلف نحلتعط نحَستب حلك نحلذننار ه
يهههإنحلشهههطعننإىلننحختيهههطِنحأل غه ه نعه هنِن
حألس ِن ِنودربنحأللفطوثنو رن طن عن إن
ح هه ثرينوحسبهه حثيرينوهههطأل قنحلتعهههط ن
حَسهتب حلكن ههطن هطِنإليههإن حشب ههطوك ن
نِسههطلتإن ويههطينإعذههطانحل ههن ي)ن ههطن
ر طنإىلن ل نسطو طلنث ن

ثالث واً -االنسيوواح موون املووادي إىل املووادي
و محطة نمملنينملحلب ف رنخبهاتذن ن لعالقة زمانية:
نننننن ه حكن ذننحألِ ن طورينثث ن
لتيهطن رمسطنننظن 35ن

ش ههههطةنولهه ه ةنهلههههطن َلتملهههههطنح ط ههههين
ح نط يهههي نوسه ه نغه ه تنع ه ه نحلشهههطعنن
مملنينححلب ف ر نح ت لتن َلتملههطنح ط هين
ح نط يههينإىلنحل َلههينعلههىن ع ههىن ههط نن
خههنننو ههرنح لنههينحلب ف ههذيينلردههر ن
عال هههين نط يهههينوه ه نح ع هههي ثنو ل هههان
ح يف طس هطلن خههنن ن رلههإ:نخبههاتنمحههطةن ن
لتيهطن رمسطل نو ل نس ندع نحلشطعنن
حلعي لنههن غهطلنهههنطببهان نط هطل)نس هيطلن
ط طلنح ت نإىلنعال ين نط يين هكن هذحن
ح نطين ح لتطين)ثن ن
و ط هههههطن ل هههههانورعهههههرلن رح هههههين
ححسب ههه ه لنحلههه ه َلكن نمجههه ه نحلنل هههههطتن
ح تضههههلين َليهه هطلن ي ههههطنوي هههههط نلت ن ههههبن

ننننننع نحلن ن منحزبرِنه ن
نننننن ن ننحلضبطلل ن
ننننننو ن غطِ نحلن طِذنننظ 36ن
هههههذحنعههههر زن ههههِنحللفههه نح ت لههههتن
َلتإن ِن ع ىن ط نن و رن ننحلضبطلن
حسب ي ههههك)نإىلن ع ههههىن ههههط نن خن و ههههرن
هههننحلضهههبطلنحبهههطان)نلعال هههينا ط يهههين
وي ه ههط نظبهه نع ه ههطن ههِنخههاللنعال ههين
ح شطوهين ذحنح ع ىنحبهطاننح هيفحلنملنن نن
حستب حلنملحلشطعنن نحنحلضهبطلنحسب ي هكن
ننحشبرينوحأل ه نحبهطان ن هِنخهاللن
ههههذبنحلعال ههههينحَ يف طسيههههينحَسههههتب حليين
حلتعط بيينحلرينومل ّهقنحلشهطعنن نحختيطِ هطن
وحستب حهلطنحَ يف طس حييذِلنث ن
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اابع واً -االنسيوواح موون املووادي إىل املووادي
الشرتاكوما يف جسء من املعنى:
نننننلفّكنسبيب ن ن

عِنحَ يف طلنحل َلكنحل
ن ين عطلنث ن

هكنوحلعشهرح كن

أمنووووان االنسيوووواح ومصووو ويا ى يف نووووص
"عربش" :
ولال يف هههطلن ِوعه هيونن عهههط :نصبطا هههين
وإ طعيينولػر ينو َلييندعلهطن حل ترِن
عههي نحليههط ن ن ِوعههين ههتر طتننحألول:نن
مسهههطبنحل ن ه هبحنحلهههذنن ت ه ه نحلضهههرِةن
حلشههعن ينحلعط ههينحست ههطخطلن رارغنح يههطلن
هبههقنحألص ه ن وعههطنذبههر نن وناجههر نن ون
ا ر نننوحلجط ك:نح نِنملنوح بهرلنحلهذنن
حا ه نوتشههر ننهفي ه ن ن وحتنحلضههرِةن
واشههنيلهطنحزب ه نن ن)8نو ههرن ههطناجلههإن
جرين ِن لرحينحلضرِةنحلف يينحلعط هين ن
ضرظن عنوخ ن رلإن ِن طن ه ن
ظ:77ن ن

ننننن فّ يإنوجروإنوونح ي ن
نننن حلرهِلنحزبن ضلن ز هط ن
ننننن وهىن ثطِذنننظ 39ن
ط نح عذهه ه صن حثهههههملنحنحلجههههر :ننحاه هه ه ن
وحل َّثذنملنحلرس ننث نارسهعتن ََتنحللفه ن
واعههه تنإىلن عهههطين تشهههعبينو تعههه ة ن
هطن ع ى:ن ثهنن الين ال طل:نغ َّطبنوػ طكن
مل ذههتح ذ اونوهههإن هههِنحلهههت نثه ه نح ت لهههتنإىلن
ع ىن خنننو رنحلجر ملنحلذنن نرين هر ن
حلشهههههعطِثنو لشهههه ن هههههطنح ع هههههىنح هههههط نن
حلػ ههطك)نح ت ه ن نسههيط نحلشههطعننحلفه ن
إىلن ع ىن هط نن خهننو ر حلنح هينبن وههىن
ثطِذ)نَ ح ن َلينحللف ن نديفكن ِن
نعبِن ِن ينسط تنعلىنحسب هبن ن
ح ع ههههىنو ههههرنحلجههههر ننلن ههههإن نح ع ههههىن
منعبِن ِن يناشهههنرن ِنحزبن ن ن
ح عذ ههههههكنثههههههر ن ههههههط ن نو نحل ههههههيط ن
عيف ههههيف)ن حأل ههههان صبههههط حلنو خيلههههين ن
حلشههعنننحل ههي نثههر ننصبههطانننو ههرن
ههذحنحبهه ملنح ندبهههىنح ههرلملن ههِن ع هههىن و هههه طنسط هههه نوطلشهههه نوحلن هههههبن ن
ي هههين ههههي نحلهههرهِ نو يفلتهههإنح سهههين و ل ههههههطن ههههههيفتنحألوهههههههطيحن ط بهههه هيُن ن
ع نحهللنوع نحل طسث ن
سن طنهلطنوطأل ط كنحلبهيضنوحشب هبنن ن
ههِن ههذبنحَ يف طسههطتنحلههرينا رعههتن
و ريبن ن طن َنعي نظ:85ن ن
صهههرِ ط ن ه ه ِ نحله ه وِحنحلفه ه نحلنهههبرين َنعي ن يف رن ن كنلن إنحلتت ضمل ن
حلذنن سه ن نإثهنحكنحلتشهني نحللػهرن نن
علىنسن نن رين ػفرنحلن نوحلن ضملن ن
ِنخهاللنحللفه نحلرحسه نحلهذننوحسذهتخ من
نحل َلينعلىن ع ي ن ن هطنحلشهطعن ن بانن َكنحلفضطسينوحلبيطين ورلمل ن
يضمل ن
ثههه نح ههههيفحلنإىلن عههههطينع ههه ةن نس ههههرلن وحسبقن ن ِ ن ح بينوحل المن
َليههيند ه ة ن ل ههانملن ههِنخالهلههطن ههذحن ه ه نح غههىن ههطن ههطين شههن نوطلشههذحن
حلنش ه حنحلشههفي نعههِنصههالتنح و طِوههين و فرلملن ن
حلر يذينوي هطنمجيعطل ن ط يهين ه نحل هانن
ن

ن

ن ن
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هههطنل ههههتملن ن خهههرينإ حنوهه ه نحسببيهههبن
دن ضملن ن
و جلهههإن هههطن ح هههذ نحأل ضهههىن ن
ح نةنحل لب نظ93ن :ن
إىلن حأل ضهههههههههىنالفتهههههههههتنحل لهههههههههر ملن ن
وذبههههههتنمسط ههههههإنحلت ههههههتنحل لههههههر مل ن
ن

حبهههههههتنحبههههه ه نانمسهههههههإنحل هههههههرح ن ن
و عل هههههههههههإنحلشهههههههههههذحنوحلع ههههههههه ه ليبمل ن
ن

ههههطن ههههن ن حلنسههههرلن شهه ه ن ههههرِلنح ن
ا هههههههي نصهههههههالاهطن يههههههههإنحل يهههههههر ملن ن
ن

ك ن
واػ ههههه ه ن يهههههههإنعي يههههههههطنحلليهههههههطل ن
عهههههههذ ملن يط هههههههإنن هههههههههننوهيهههههههبملن ن
ن

واج ن هذحنحللهريحنن هِنحَ يف هطلن هطن
غ يينإىلن هك نظن22ثنو هطن غهيفةنعلهىن
خطِهينحلب رلي نظ53ن ن
ري طن نحب رعينحلشعن يث ن
و مل
وَندههههنمن ينحَ يف طسههههطتنحل َليههههين
حوحللػر هههههينوحبطا هههههين ي هههههطنسهههههبقن هههههِن
حل ضهههههرظ ناهههههاهّنتن ناشههههههنيالاهطن
حلف يينواهننع يينا لي هين نوعغههطنَن
ندمللّهط ن َنعيه ن يف هربن ػفهرنحلهن نبن
يضنبنوطلشذحن فرلنبن ش ن رِحلن
حسبقن
بنعذ ن يط إنههننوهيبنثث) ن
وحلجطلهح:نن هرنحلل ههطلنحل طعهضنوشهتىن
حل ََتنوحي هطِحنتنح غهبَّبينوح وشهفّين ن
ين عهه هطلننو ههههرنح عهه هرهلنعليههههإن ناههههرخكن
حَ يف طلنحله َلكنوحللػهرننوحبهطاننعلهىن
س هنسرحك نووطلتطلكن زين ذبنحَ يف طسطتن
كنغط يين ذحنح ض لضنحلف نحزب طلك ن

و ههههكنحلههههريناعطوِ ههههطنحل ههههط نحل هه ه ح ىن
وحسبه حثيرينح عطصههنوي نسي ههطن مجعههرحن
علهههىن ينغهههن نح به ه عنن ههههطن هههرنإثهههطِةن
ملح تل هههك نوحسهههتفيفحاملنطبيهلتهههإ نوذبفيهههيفملبملن
علههههىنحستشههههفطِنوح تشههههطِنحزب هه ه ن
ح هه ه خ نوخحلاهه هقملنح بهه ه عنللػههههين ههههعن هين
د هه ه ة نممهههههرِةنوبضهه ه تإنحيو حعيههههين
ههههطن سههههلف طنسههههطو طلن نارهئههههين ههههذبن
حلعملذطليثن ن
و جلتهههههإن هههههجريةنإىلنسههه ه ن هههههطن ن
صب رعينحلشطعنن عنوخ نغبتطِن هط :ن
َن طن هطنح رلر ملن ِنسيفينح طد ن
وحلن ط ان ِنصالةنحأل بيطك ن
ل طن ِن را طن ل نح تضطِ ن
للت ط ضنوحيخطك ن
ط تلر نثثن ط تلر ن
نحألس ح لن نحألع ط ل ن
نِس نحل طك ن
ست ل ن ِنليطلكنحل هن ن
ا ل ن ِنعيرينحلفذنل ن
ػت اللنوآ طتنحل طكن ن
ل ه نح ت ههبن ههذحنحل ه طملنحل َلههيحنن
حيو حعيهههينح خلر هههين هههِنلػهههينح يف طسيهههين
ملشهههفّي ن شهههين نعال ههههطنحبطا هههين
حزب ةنن طن اهيضنهلهذحنحَ يف هطلنح شه ن
ين نهههرينلهههرنصهههيػتنعبطِاملهههإنحلشهههعن ين
ملعلىن ذبنحلشط لينحل يي :ن َن هطن ههطن
ح رلههر ن هِننح ههطد نوحلن ههط ان نن هههطن
و ن س نحلشطعننح رلر نسبيفينح طد ن
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وحلن ههههط ان غههههيفطلنإىلن ههههذحنحيسههه ط ن
و ِنصالةنحأل بيهطك ن ه ن عهطِنإليههطن
ع ىن يفحسطلن خنن هن غطلنعهِن ع هىن
تػرهِن نحله ََتنوحياهطكحتنح تعه ة ن
ث ن ع بهطنوط يف طلنثطلحنَن نِوعهينعهِن
سطو إن ن رلإ :ن
نا ل ن ِنعيرينحلفذنل ن
ن ػت اللنوآ طتنحل طكن ن
هطِةن ػن هههينن ن
و ه ه ن ط هههتنحلنعبهه مل
ع يتههههطن ط هههطنلهههرنصهههيػتنعلهههىن هههذبن
حلشههط لي:ن ا له ن ههِنعيههرينحلفذههننو ه ن
اليهههههتنعليههه ه ن هههههطتنحل هههههن ي)نلن ههههههطن
ح ت بتنح يف طسيتحهطنحزب طليينحنح شهين
ِنحغت طهلطنوآ طتنحل طكن!! ن
وحلنحو :ن رنح وع َّىنح ػلقنحلذننا فنن
هههإنحلذح هههينحلف يهههي نوان غهههإنحلف هههنةن
حل لي يثن ن
و جهههه ن هههههذحنح هههههتر نحَ يف هههههطسكن
َسغرِحنلإن ن ضرظنحلشطعنن عنوخ نن
و نإيهنوعضحن ضرصإنحَ يف طسيينن ط طن
نح ههتر نحل ههطو :نحألولننوحلجههط ك ن
وي طنحستر نع ه نحلشهطعنن ن هجرينن هِن
ضرصههههإنحيو حعيههههينههههههنإىلنسهه ه ن ههههطنههههههن
ح هههههتر طينحل هههههطو طينحلجهههههط كنوحلجطلهههههحن
و ههههه ه رعن ههههه ه نَن ملشحهههههههطسهين يهههههههإنوَن
ممطسنهههههي ن هههههِنخهههههاللنهط فهههههين هههههِن
حَ يف طسههطتنحزب طليههينحَسههتب حليينحلههرين
صههه ِتنعههههِنح فعههههطلن تػيهههههننو تبههه هل ن
يإنس هينحسبيطةن نارخهكنغن ن
مل
وح بتذن
حلتشر ننوحلتػيري ن ِنخاللنخله نحنلعبهطكةن
حلنالسههينيينحلههرينهههطلن ه نع يتهههطن
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ح نهههههنوِةنح ذردهههههينن هههههرلن ثن عهههههي ن
حليهههههههط  :نإينحأل هههههههنطلنحلبالغيهههههههين ون
حلضههرِ يناههنابانوطَ فعههطلنواضه ِنع ههإنن
وحَ فعههطلن تػ هيههننو تب ه هلن ههِنعضههننإىلن
عضهههننن لنههه نايطِ هههطنلنههه ن ههه ةن
س طسهههههيطتنخطصهههههي نو هههههي ن هههههعرِ ين
خطصههههههيننوَوهههه ه ن ينربغهههه ه نعهههه هننو ن
حأل نطلنحلضرِ ينهلذحنحلتػيهنن ونحلتب هلن
حلذنن رنس ينحسبيطةنوحلنرين ن  )9ن
االنسيوووووواحُاملوشوووووويي)يف(الفووووووونيم)) يف
ال شكيل اإليياع) :
شههطِ نحي ههطعملنح رسههي كن ند ه ن
حل طنحلشعنننو رعنحل َلهينحيؼبط يهين
حلنح هه ه ةنلتشههههنيالتنحلهه ه طنحل َليههههين
حألخههن نن ط رسههي طنو رعيهههطنههههنحشبههطِدكن
وحل حخلكنههنلي هتن هناللن هِن هنطلن
حليفخن هههينحللف يهههينو ه ه ِن هههط كنوسهههيلين
طعلين نحيؼبطك نلتذ هي ن ه هن هطن هرن
ع يهههقنوخفهههكن نحله ه فاثنو ه ه نس يهههتن
ح ت ط طلن لشروطلن ِن بح ل حل ه ط نحلعهن نهههن
ح ىنوضب ث نه نو ن نن نور لري  :ن ههطن
عذ ملنحألصرحتنو ه طن فط حلنعِن ع قن
طن نحل لبنحي ط كنو خفطبن ن )31نو ن
سههطولن وههر لري نإوههنحاحنحل ط ههينح رسههي يين
حيؼبط يههههههين ن ههههههعنبنللنشهههه ه نعههههههِن
حزبرح هههههبنحلػط غهههههينحلهههههرين ن هههههت ن
حلتعبريحنع هطنإَن ِنخالهلطنث ن

إين ضههه ِنحَ يف ههههطلنوههه نحلضههههرتن
وح ع ىن نحلشعننذب حلن عر ن ن هجرين
ِنحألسيطينإىلنحل ط ينحلعطهفيهينوحلف يهين
حلهههريناتلنوههههطنح بهه عننول ط هههطنعهههط تذن
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ههههههذبنحل ط ههههههينملوحعههههه شلتن نحلبيههههههتن
حلع ر نندنهحكحناشهتتنح ع ىن ونااهريلبن ن
ح ههنةنعههي يننوعليههإن ه نع هه ن ضههطِملن
حلشهههعننحسبهههننإىلنحخه ه ح نوسه ه ةنحلبيهههتن
حلعنوعك نوترا ه نافعيالاهإنإىلنوسه حتن
رسههي يي نَنالتههيفمنحلع ه حنحل ههكن يههإنن
نطين ينحستش ثتن طن عهنِنوطلتفعيلهين
حلتط ينوحلتفعيلينحل ط ضينن طنحلتط ين هكن
طنع تإن طا نح ال ني نو رهلط :ن سهطسن
حلهههراين نحلشهههعننحسبهههنن ّ هههإن هههرمنعلهههىن
وس ةنحلتفعيلي نوح ع ىنحلب يانحلرحعهضن
هلههههههذحنحسبنهههه ه ن ينحسبن ههههههين نا ر هههه ه ن
حلتفعههههيالتن نحألسههه نن تشههههطوهين ههههطمن
حلتشطوإثثث ننو طنحل ط ضين هكنحلريناتراعن
و ن ن ِ نوَنانِن ن هذبنحسبطلهين
ينانههرينحلتفعيلههين ط ضههيننإَّن ن هط ههين
حلش ننحألولنوو ح هينحلشه ننح هرحلكنلهإ ن
و ههههذل نحأل ههههنن نحل ن ههههطمنح رسههههي كن
حلتفعيلكنو نمسهتن طا نح ال نهين هذبن
حلتفعيلينححل ط ضينوطلت و ننث ن
و هن ن هطلن وههرن هبن ن ينحلت ههرِن
حي طعكن ت نإىلن ب نحل ييفنحلذنن
نِن ين نان ييفنحلفطعليينحلشعن ينعلهىن
عهههانوحسههه ن هههِنع هههكنحلتشهههنيالتن
حي طعيهههين هههرنحله ه انوسيه ه نحلضهههرِة ن
سيههحن شههانحي هطنعن ههِنانههنحِنافعيلههين
وحسههه ةنعههه حلن هههِنح ههههنحتنسههههي ننإىلن
سهههه ه وخنا ههههههرِحتندر ن ههههههين نو يههههههين
حلتشههههنيالتنحي طعيههههيثنوخلههههقنا ر هه ه ن
إ طعكنغّ ن )33نث ن
ن

واع ن رسهي طنِوننحل ط يهين هناللن
ههِن ههنطلنحل َلههينحلضههرايي نَنا هه ن
اهههاثريحلنو طعليهههينعهههِن رسهههي طنحلتفطعيه ه ن
حلعنوعييننممطنس حنوا ضطِنحلشعننحسبنن
إىلناب هيهههههههطنع ضههههههنحلن يهههه هطلنحسههههههت لشإن
حسب ه حثيرينههههن غ هطلنههههنوطعتبطِ ههطن طث ه ن
ح ضرتنحألخري نو طث نحلفر ي هطتنحلهرين
ناتلرب ن )32ثنو ِنح فيه ن ط هطنحل هرلن
واينحل ط يينحلرينؽبتطِ طنح ب عنحسب ي كن
َنذب نع بن هط ينحلبيت نوإهعطنحل َلين
ح ع ر ههينللبيههتن ههكنحنلههرينذب ه نحل ط يههين
وربتطِ طنحختيطِحلنال ط يطلنعفر هطلنَندت هطلن
ههن طلثن ههه ن ههطينحلب ههطكنح رسههي كن ن
ههههطن نعههههنوخن ن ت جهههه ن ههههذحنح فهههههرمن
حل َلكنون ندرح بإنحلف ييلن ن
ل ه نحختههطِنحلشههطعننزب ه ن ضرصههإن
حيو حعيههينوسهه ةنححلبيههتنحلع ههر ننحلهههذنن
تنهههنِن يهههإنصهههرتنحل ط يهههينحلرحسه ه ةنن
وليان ن ذحنعيبن هن ط حمنحسب حثيرين
ف مله ناب هرذحن ن تإ نوسجملرحنعلىناب هيههطن
جهههههطلن دهههههرين هههههر ِ نحلهههههذنن هههههرل:ن
علين ن يناع ه وحن نسه و نحي نهطين
إىلنحلت فيههينونل ههطتند ه ن تشههطوهين ههِن
دهينحلضرت نووطلػينحَختالِن هِندههين
ذب هإن ط يهينح شه ن
ح ع هى نو هذحن هطن ّ
حلّلف ك  )33ن
و ب ىن عهنوخ ن ملضهنهحلنعلهىنعشه إن
لل ههرِوخنحلعنوعههكنحلنحاههبنن هههطن ههرن ن
نعلههىن ههذحنحلعشههقن
ده َّن ضرصههإنعههط
مل
ك نوسي ههطن ههطكن ين ههل ن لههياللن
حل نو ه ه
ههِنِاطوتههإنو ههكنعطل ههطننواسههرحِنس ههطبنَن
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ػط ِ ههطنإَن يهههطتنن ههطن ن ضههإن ن
ههههبنحلهههرهِنظن)36ننسيهههحنانحوسههههتن
افعهيالتنصبهيفوكنحلبشهننحلنط ه نح نن ّلهين
تفههههههطعالتذ)ن ههههههِن ههههههانافعههههههيالتن
تفطعلِ)نإىلنمثط كنافعيالتن نح ه ن
حلرحس ه ن نصب ه نحل ه طنحلههذننؼبتههرنن
عشهههن ِن عههطلنن نهههطين لهه نح يف طسههطلن
ر يفيهطلنخفيفهطلنهفيفهطلننأليهنوسه ةنحلبيههتن
حلعنوعههههههكن طاحلههههههتن ههههههتشر ةنعلههههههىن
ك ن ضههعبن ين
إس طسههإنحلبههطه هنحل نو ه ه
ههههل ن ههههِنِاطوههههينحلتفعههههيالتنوخن هههههطن
وشن ن جننو وس ثن ن
إَن ينحلشههطعنن ههطينسن ض هطلنعلههىن
ح ر يفهههطتنحلضهههرايينحل حخليهههي نضب هههطلن
دبط طلنصرايطلنوي هطنووه نصهرتنحل ط يهين
ح تنههنِن ن هط ههين ه ن ه ن ههعنن ن
حبيههحن ل ههان ههذحنحلتههرحانحنوه نحلضههرتن
وح ع ى نممطن شرينإىلن ينحل ط يين ناهر ّنن
وط نةنححلتذط انحل ط لنعلىنحلتشطوإنوه ن
حل ه وحلن ه نحخههتالِنح ه لرَت ن يخههن ن
وههذل ن ههننحلتههرحاننو ه نحلضههرتنوح ع ههىن
حلذنن ره ننللنسطلينحلعط ينسال ينسه هطن
حلبالغيين ن )34ثنو جطلإن :ن
نن ااوننإلي طنحل يههننخط فينثث ن
نن و ن تن ط ن نحخهطنن ن
نن طِ طنا تنو طِذنننظ 37ن
ننلفّكنسبيب ن
نن ف يإنوجروإنوونح ي ن
نن حلرهِنحزبن ضن ز هط ن
ن وهىن ثطِذنننننظ 39ن
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ن ِ ناعبهنحلعشق ن
نوحلشه حكثث ن
نوحلت ر نست بتن طمس ح ن
ننننودلّ طِذنننننظ 23ن
هط طن ل هانحلتهرحانحنوه نحلضهرتن
وح ع ىنحل طمج نعِنحل ط يين ا تنو هطِذ)ن
حلهههههرينس هههههتنحلتشهههههطوإنحوههههه نحلههههه وحلهن
وح ههه ه لرَت نوحَ هههههذطمحن ههه ه ن عهههههط كن
ط يتههههط ن طأل ههههطتملنخط فهههطتن نعروهههطتن
ِن ذحنحل ض نحلرسشكن طاهلِه ن هذحن
حل ض ه ملنحلههذننسههن ن هفههطهلِنو تلههه ن
و ه حن عشط حههه نو هن ههطثنو ل ههان ههذحن
حلتشهههطوإنو هههذحنحَ هههذطمنهههههن غههطلنهههههن ن
حلنح ينح ض رعين ِنحل طش نحلرينغ تن
حلجر حنحلذنن ثههننحلشههي ثنو هذحنحألِ ن
حلههههريناح ههه كنعشههه هحطنللشههههه حك ملنا بههههتن
حليطمس نوحزبل طِنثثنإ إنحلترحاننحلضراكن
حله ه حل)نح شه ه نعهههِن ح ه ه لرل)نح ع هههرنن
ون نوعهرلنوسه رع ن تفذههنحلنوطل ط هين
حلعطهفيهينحل حدي ههينحلهريننا هيفهنعههِندههنلن
ع يقن مل حنوإن ذحنحلرهِنحلػطلكثن ن
الغموض االنسياح) يف ال شكيل الفين :
ل هه ه ن صههههبشتنوههههط نةونحلػ ههههر ن
حَ يف ههطسكهن نحلهه طنحيوهه حعكهنوهههط نةنن
يي نهط طنولػتنسه نحلن هطلنوحزبهاللن
ل ن جرين هِن ط هطنحل ه ح ى نواهبعه ن
ن ههذحنحَدبههطبنحل ه ننمج ه نغفههرين ههِن
حسبههه ه حثي نحلعهههههن نوحلػهههههنوني نن ههههههذحن
حل ذل طسهههك نؼبه ه ن صه ه طِنحي هههطِةن
حلريناشن نديفكحلن هِن رعهرعنحلن ط هين
وههههطلتعن ضنوحلتلههههر ضنوحيوهههههطمنوحلت ر ههههإن
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وحلتفخهههههي نوحلن هههههيفنوحياهههههطكنوحلتع يهههههين
وحلترِ ين )35ن ون نحلضيطغينحلريناضهبن
مجيعهههطلن نحلضههه طعينحلشههههعن يننووههههذل ن
نرينحلػ ر ملندنحكنحلتلر ضنحلذنن ا ن
عهههههِنحلتضهههههن ضنع ضهههههنحلنإوههه ه حعيطلننألين
سه ه شيينحلرعهههرلنع ه ه ن حل ذل طسهههك)ن
ا فكنعِنحل طنمستحإملنحيو حعيي نومجيه ملن
ههذبنحألصه طِنا ههر نح به عنحنإىلن ههرعن ههِن
حلػ هههر ن تبه ه ه ن نحلعمله ه ولنحألسهههلروكثن
و شرين حل ذل طسهكن)نإىلنعهان خهنن هِن
عط نحلػ ر ننو رنحلتشني نحل هطد ن
عههِنخفههطكنح ع ههىنوحَلتبههطسنوحَخههتال ن
حلههذنن مل ه انح تل ههكن نسههريةنحي ههطشن
ووه ِةنحَسهتفيفحانثثن ههِن هطناعه نحي ههطِةن
وحلن ط هههينوحلن هههيفنوحلتعهههن ضنوحلتلهههر ضن
وحلترِ ههههينوحلتتبيهه ه نوحلتشههههني نوحلػلههههرن
وحلعههه ولن ونحلتذههههطوان ونحَا ههههطعنحلههههذنن
ع نحَعبنحِحنحألسلروكنع نحسب حثي ن
إسه ن ليههطتنحلػ ههر نحلهرينايف ه نحله طنن
إونح طلنوإ ط طل نوِو طلنغن بهطلن نمجهطلن
طببركحاههههههإ نوعذط بيهههه هطلن نحلتعههههههبريعِن
ََاإنواشهني ناضهر نحاإن ن)36نوعليهإن
ن نل ههطنحا ح نحلفههِنغ رع هطلناح تن يههإن
ههرةنحيؼبههطكن ن )37نوع ه نحل ذل طسههكن ن
لإن نحل فانسالوةنوس ِن ر ن )38ث ن
و ههن ن ِ تشههطِ ا ن ينحي ههطِةن وههنعنملن
وسههيلين نحلشههعننزبعلههإنغههريحن بط ههننإ ن
ههههرل :نإينحي ههههطِةن ههههكن وههههنانوسههههيلين
ههتخ منوهههطنحلشههعننع طص هنحنو ههنطَلن
هههِنحلتذنوهههينغه هريحنَا هههينللشيهههطةننوإعهههطن
بػههههكنح ت ههههطوملهطنعلههههىنعبههههرنخههههطظ ن

وحلضعرويونحلريناجري طنحي هطِةنلي هتنإَن
ال  )39نوإىلن ج ن ذحناذ بنحل ط ةن
ج ل
ِوانغن ههههب ن تف ه هطلن ه ه نِ تشهههطِ نسه ه ن
ههههرل :نوحي ههههطِةنمل ههههِنغنح ههههبنحلشههههعنن
و مللشههإ نووالغههينعذيبههينا ه لنعلههىنملوع ه ن
ح ن ى نو ن نح ه ِة نولهيان هااكنوههطن
إَنحلشطعننح تهانوحسبط نح ط ن )21ث ن
ووع ملنن هه ن هطينحلشهطعنن عهنوخ ن
ن جلإنهلذحنحلع ضننحلف ن طعنحلن ملتهاحلن
وسط هطلن ههط نحنعلههىنس ه ناع هنبرينحل ط ه ةن
ِوانغن هب ل ن
ن عجنذنعلىن طنغطِ ن نحلػ ر ن
حلفههه ه نحلرحعهههههض نح شههه ه نعهههههِن ََتن
تهههإنحل جن هههين
سطعهههنةنغط بهههي نإَن ن
ح رسهههر ينوع هههرحين ن هههطنوحل ضهههي ةن ن ن
هين
ينههن ي هطن اعه نهههن
انِن ذبنح
ا لي ينع ييننإعطن ط تن ضهطلنإوه حعيطلن
هطلن طِ هطل نو ه نوطِ هطلنوشههتىنحي ههطِحتن
وحياهههطكحتنحلغهههبطويي نحلهههريناهههب هنح ع هههىن
خبّطل نوانشهنخيرهإنِ ههطلن هفيفطلنهفيفهطل ن
ههالناهنح ن يهههطنإَنِ ح حلن ن حههضملن ههِن ههطكنَن
ملههنح ن طعملهههإ نإَنوعهه نممطهلهههين هههِنحلعحه هرذمن
حزبط هه نوحلػههرذظنحل طصههبننو هههِن لهه ن
ذبنحل ذط ةنحل جن ينح خ ليينظ7ههن8ن :ن
ن هلحنوِحكنحل ضي ةنحلرينَندبيئ ن
طل ضي ةنغيفحلينان ضن ن
ونحِننحلرد حين ن
وس ن رين ه نحلن نحهل رم ن
نحل ضي ةنثثناعطلح ن
ار
اعطلحن هطنحب رينثث ن
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يتحنل ن ن
خ نعذِ ينحل ضي ةنو ننعلهىن
ن
ل
ضرينويتنحلشعنن ن كنس بلي ن
وعضفرِحلن ِنحل شي ن
وس حَلن ِنحلعشق ن
نا ِنحلغرعطكن سط نن ن
ِو نحللػين ن
لعلكن اين نو بان ِنهفرلرين ن
هط هههطنحخه ه عنحلشهههعنحكنعلهههىن هههنن
حلعضهههههرِنحأل ويهههههيناعن فههه هطلنللشهههههعن ن ون
ح بطعهطلن ههر ئنهههر نب ن ههالن تذههطواوين
حلفهههههه نحل ههههههكنح نههههههنوِن نسحههههه ذتإن
واعن فإثثنوي طنحعبنِن طعن طنواػرهِن ن
حَا هههطعنوحلعه ه ولنحلف هههي نلي ه ه منل هههطن
اعن ف هطلنل ضههي اإنحلههريناعههتلرن نس ههإ ن
وربهههتلرنصهههرِ طن نطبيلتهههإ ندههنهحكن هههطن
ؼباهنو تخيه ن ري ن ين حل ضي ةنغيفحلين
اههههن ضن نوههههنحِننحلردهه ه حي نثثثنإ هههههطن
صرِةنعبطويينحلتشني نحختباتذن َلتهطن
حل ي يط يينوِحكن ذبنحلػيفحلينحل طِسين ن
وهههههنحِننحلردههه ه حي نلهههههيان هههههِنحلي هههههنن
وحلعفر هههين ين ه ه ِ ن عط يههههطنح تعه ه ةن ون
عبضهههيهطنثثنثهه ن هههت ننحلشهههطعننوع ولهههإن
حلفه ه هن ن رلهههإ:ن ضهههرينويهههتنحلشهههعنن ن
كنسه بلينثثثنوعضهفرِحلن هِنحل شهينثثثنن
وسه حَلن ههِنحلعشههقن نلن هه نل ههطن ط ههطنههههن
غ هطلنه ههن ينع ه نوتالويههبن ههذبنحسبلههين
حل جن ههينو تعههنِنخيههر ن ههذهطنو هههطِةن
سبنهطنثثثن ننعمله ولن نحألسهلر نلنو نن
432

حعبهههههنحِنحسهههههتعطِنن نحلضهههههرِةنلنو نن
غنحوههين نسههيط ينحلتشههبيإنعلههىنغههريندهههين
حلتشههبيإنلنثثثن هط ههطن ط ههطتن ػن ههين ن
حلػ هههههههر نحلرحعهههههههضنحزبهههههههط نَن ن
حلػ ر نح ػلقنوطيوهطمنوحلتع يينن ل ن ين
ربتطِن هطنح تل كن ِن عط كن ع ىنح ع ىن
طناشتهكنواتهر نإليهإن ح ته نحلشهعن ي ن
ز ه ه ن هههطمن هههطنصهههط تن نغ رعهههإ ن
طهقن ن فط يينإ طِحاإنوإاطكحاإنثثنإ هإن
حَ تغط نحل َلكنس هطلنحلهذنن هطِنإليهإن
حل لذ طسك)نس نعنه إنوطل رل :نو ل ن
ين ضهههه نحل َلهههههينعلهههههىن حتن ع هههههى ن
ي ّههههىنعههههِنحلتعههههبرينح عتههههط نوعبههههطِةن
حلتاخهنلن ِنحزب ر نعلهىن هل نو سهلر ن
وحسه ن ههِن سههطليبنحلعبهطِة نوعبههرنوحسه ن
ههِن عبههطكنحل َلههي ن ي هههننح ه ِةنعلههىن
حلعبههههطِةنعههههِنح ع ههههى نووملعهه ه ن ن ههههطبن ن
حلتضههنِن نصبههطلنحل ههرل نوحلترسههعين ن
ط نحلنالمنثث ن )23نث ن
نننو خهههههريحلنثثن هههههزين هههههطنحلشهههههطعنن
هههههههط ننحل ضهههههههرظن
عهههههههنوخ ن هههههههرن
حلنالسهههينيينحزب ه ه ةنحلهههرين ط هههتن
ا غضن ِن ع ن طوهط نوا وِن ن له ن
بطدطاههطنحلف يهيننوهلهذحن ههكنَناعه ون ين
انرينإعط ين خن ن عط ري هط نوعغه حلن
خههنن ههِنسههرحع طنوِوح ه ط نو ههطين
ور هنن ين ل نحلشطعنن ِن ملوهحِن وح ن طن
دمل هنحَ الخننو ذحنَن عه نهههنعلهىنودهإن
حلع رمنهههن ين ضرصهإنحيو حعيهين ناعه من
حَ هههههههالخن هههههههِنع يتههههههههطن نوعهههههههضن
حألسههط ن ههطن ه طن ل ه ن نذبليل ههطن

االنسياح الفين يف نص الشاعر حصان عربش ( على خطا السهر)

حلف نل ط فين ليلين هطننو ذحنَن عه نهههن
غههه هطونهههههههن ين هههههطنحلشهههههطعنن عهههههنوخنن
ضبنرمنههنوردإنخطظنههنوآِحكن ِن تبن
ع إ نوليان هرن سهرينحلن رلهين هينِ تن
ِ ههههطن يهههإ ن ون اسهههرِحلنلتشليه ه ن ه ه نن
حِاهها ن ن هههر بنحلفهه ن ونسهه رعإن هههطن
حِاهها ن ههطن ن ل ه ن ههطنو ه إن طاههبن
ههذبنحلعذطلههينحل ههيننوإعههطن ههرن اسههرِن
لذح هههينح تل هههكنلهههيانغهههريثنوعليهههإن هههزين
حألسنهههههطمنحل يهههههينح نهههههنوِةنحلهههههرين
صه ه ِتن هههِنوعهههضن ط هههطنحل ه ه ح ىن ون
ح هههه ه ث نلي ههههههتنعلههههههىن ههههههككن ههههههِن
ح رعههههههرعيي نولي ههههههتن ن ههههههككن ههههههِن
ضهه ح يتهط نوهلهههذحنَن ع ي هههطن ط هههطن ين
مل ههههنَّونحلشههههطعنن ههههِنوعغههههه نوا ههههإن ن
هنِوهح نحلنالسههينيينحزب ه ة ن
ضههطِ مل
و هههإن سه ه ن سهههطهي هطننإ نهط هههطنح هههتان
حلعن نوطألسنطمنحل هين هطلرح:نن ح هنؤن
حل هههيان هههعننحلعهههن نوحشب هههطكن هههعنن
ط ه نو حلشعنحكن ِوعيثثث نو هعننويهتن
طلتإنحلعن نويتنهن ين ونويتن وكن ؤ بن
ونا ط نحألعذ نثثث ون هرهل :نن و هذحن خهنن
ويههتن ون ه لنويههتن ون ذههىنويههتن طلتههإن
حلعن ن!!ثث و طن شنبن س نذبتنع رحين
ين عنحكنعلىن ه حِنحلتهطِ ن
ع ن
ون هههطناع هههإنوعغهههه ن هههط الل:نن هههذحن هههِن
حلشههعنحكنحشبطل ه ِ نو ههِنظبههرمنحلن ههط ةن
وحلتشههه حنح ل ههه نولهههؼن هههِن هههط ن
حلهذِوةن هطنولػهإن سهطه ن السههينيتهطن
جطلن هيفحِن بهط كنووه وننحزببه نو ه ن
غبلينوع نن وكنِ شينو الينون اليثثإخلثن

إينح تل ههكنحلههذننح تله ن ح ههينحلفههِن
وع ه ن ين ّ هإحن عط ري ههطنحلف يههي نواػ هرهِن ن
سههنحِ طنحزب طليههي ن ههرنحلرسي ه نح عههرَّلن
عليإن نحسبن نعلهىنحله طنحيوه حعك ن
سههههرحكن وح ههههقن تل يهههطلن خههههنن منخطلفههههإنلن
شنوع ن
مل
لنليه طنِ ملإملنح برلملنواذوه وإملنح
ط حمنح تل يطين ن غشطن ِن ع نوحسه ن
للج ط ينحل هينح رعهرعيينح تذهن ةنعهِن
حَِدبههههههههطلنوحلعفر ههههههههينحَ بطعيههههههههين ن
حسبنه ه ن ون نحلتهههذو ثنثه ه نإين نهن هههطن
إو ه حعكهن طعههط ن ن ر ههينحل ه نحلف ه ن
طحلتنط لكصنحسب حن ب نعبطِحتنحل لن
ونح ه ه لننوإعهههطن ه ه خ نغن هههينحي عهههطشن
حل ه نههههن هها إن ههاين نن عته هنههههنلتشههن ضن
عغههط إنوذبلي ه ن ط ههإن بغ ه ن ع ه ن
ارخيطلنل ال تإن ِنحلع و ن ونحلتلرخن هِن
من عت ن خنننووحس حبملنحل بيهبملن ونحشبهتةن
وح عن هههين هههط ِنعلهههىنارصهههي نعالدهههإ ن
وحختيهههطِن هههطن ليف هههإن هههِن وحتنحلضهههشين
وحل ال ينوحلعط يينن طن ين نتفكنونؤ ين
عي يهههإنوده هاهن هههإنليتشف هههطنوعه ه ن له ه ن
وهههطل رل:ننإ هههإنسهههلي ن هههِنحلبلهههر ن ونإ ههههإن
ضط نؼبتطزنإىلنعالزن ههذحن هطَن بلهإن
عط هه ه نوَندط هه ه نثثنإينحل بيههههبنح ههههط نن
حشبههبرينَن ندب ه ن نهنسن ه نإَن ههِن حو ذع ه ن
اشهههههههن ضنوذبليههههه ه نوح يحههههه هيذِل نواههههه ه رين
و شيطن ط حييذِل نو نحكةنثط بهينوحعيهين
ل تط رن طن نحهلنوسله ثن هه ن هإحن ندبلهرن
هي)نس ذنهههينحلت شهههيطن
حألسنهههطمنحل هه مل
ن حينحلت ورينحللت نثح حن وحاهح طن ذحن
و مل ا
نحل بيبملنح ط ننحشببريث ن
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ن
اهلوامش:
)3ن شرِحتنحذبط نحلنتط نحلعن نبنسرِوينثثن شقن2138م ن
)2نتنحل ذههطِثنضب ه نعلههك:نحوههِنده :نحشبضههط طن2ب392ن ثن حِنحلنتههط نحلعنوههكثنوههريوتن
3952ن
)3ن ه ه:ن طنو ن نث ن
)4نتنحل ذطِثنضب نعلك:نحوِند :نحشبضط طن3ب65ثن 2ن حِنحهل ثنوريوتن ويناطِ نث ن
)5نضبههرِنحلتعط ههبنوحَسههتب حل:نن ع ه نحسههتب حلن لي ه نلػههرننوههآخننلعال ههين شههطوهينوي ه ههط ن
وا رمن ذبنحلعال ينو نح فن ةنوو يينح فن حتنلت تهكنإىلنحل يبنح ال نث ن
)6نع يههيثنطبتههطِ:نحلت ه نونحلتههاخرينون بطسههحنحل ح يههبنوه نحلبالغههينوحألسههلرويينظن59ن
وتضنِن ري ن
)7نحزبندط كثنعب نحل ط ن:ن َ نحيعذطانظن 329ن
ينل ِحسينحلضرِةنحلف يينظن66ثن شهرِحتنواحِةنحلج ط هينوحيِ هط ن
)8ههنحليط ن ثن عي :ن
حل ر كثن شقن ن
ينل ِحسينحلضرِةنحلف يينظن66ن ن
)9نحليط ن ث عي :ن
)31نعلكنعشننناح نعِنو طكنحل ضي ةنحلعنويينحسب جينظن 357ن
)33ن ورن بثن طل:نو يينحشبفطكنوحلتذهلك ن حِنحلعل نلل ال ن نوريوتن3979منظن93ن ن
)32ندرين ر ِ نو يينحللػينحلشعن ينظن 74ن
)33ندرين ر ِ نو يينحللػينحلشعن ينظن 78ن
)34نصهههرليثنعبهه نحهلل:ن نهههنةنحلعه ه ولن نحلبشهههرخنحألسهههلرويينح عطصهههنة نصبلهههين ِحسهههطتن
سي يط يين ويينل ط يينظن85ن ن
) 35نح ن:نحل ذل طسهكن محه نوهِن بهطِ ن وهرنضب ه نحل طسه ن:نح هيفعنحلبه ن ندب هيان
نظن265نههن271نبنتنعاللنحلػطان ن نتبينحلعطِِ نحلنوط ن 3981ن ن
سطليبنحلب
)36ن ِن تطو ط :نحلت طظنحسب حثكن ن ر ينإعذطانحل ن ينحلنن نحلبالغيي)نظن349ن ن
)37نغن هبثنِوا:نحل نحزب طلكنو ثنبن نحل نحلعنوهكنظن 98ثن 2ن حِنحلفنهننحللب هط كنههههن
وريوتن3983م ن
)38نحل ذل طسك:نح يفعنحلب نظن 276ن
)39نِ تشهههطِ ا:ن بهههط لنحل هه نحأل وهههك نانمجهههينحلهه ترِن ضهه فىنوهه ون ن نح س هههين
ح ضن ينحلعط ينللتالي نوحل مجينوحل بطعينوحل شنن3963م نظ133ث نظ 482ن
)21نحل طعر ن ثنعب نحلنمحِنضب :نحيوهطمن ن هعننحسب حثهي نعهط نح عن هين 2112نحلعه ن
 972نظ 52ن
نظن- 262ن263نث ن
)23نحل ذل طسك:نح يفعنحلب
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وإلى لقاء
القامة األدبية

د .عبد اهلل الشاهر

القامة األدبية
د .عبد اهلل الشاهر

ًم ر ننْ
يف زمننم م ننٓ نفننر كثريدننب نن العم يف ننرٕ ألمبننْ يف اننر م
ًكبريربهننر مرمننرب ة َننْ اننروْ اننر ا ننٌريهر ًاننر قيفمالهننر ه ن ي م رمننرب ةري ن
آمرريمع جلَلْ يف اَرقنر ً لٌ رقنر..
مثرهَم عر ًمَمرع ًقب
ون ننم نرٖبًن إىل
م ٌَم ق رٕ ه ي م رمرب ةً قبمجب ةً ريمبر ق زم
مكننامرري م رمننرب م َننْ ةم ةن هن ي م رمننرب مٌجننٌ ّ نوننر مجَةننْ ..ة ننٗلْ ن الّ
قاًري يف م هم ًأل جٌم .
ال ً جنْ ًمصنحالارع ارينٓ كبنُ ا نٌريهر
امٍْ الَنر ةن نا م رمْ م َْ ةص ع
ةً ثَر وننر م رمننْ جننْ هننُ ًانناّ مَننرط ًم ننامريهر ننٌف مرمننْ م بجن ًممثنرع ًهننُ
مملسر ْ مر ني مام م بج إىل ةالٓ هرمريى.
ًهنٌ م نريبرريّ
ً الن مرمنْ ة َنْ من نٌف منم اسنم م حنٌف إىل مملونرريّ يف م
نرن ةً ممنبةّ ن صنثرب
ٍسٌفثور مألقسرت يف م ريبةال حني جتريمة يف مإلكسرن ن ريجن
ًم ر ْ ًمإل امت ًم ريٌمضة ..وٌ مرمْ ة َْ.
مخللق ًم بلم ًم
ةمبعم ًمضنحرع
ًيف محل َ ْ ةن م بن م بشبٍم ةجنب مرمرب ة َْ ةالّ قب
ًم ر ننْ م بب َننْ برمننْ إهل ننرن ا ن ي م رمننرب منناريّ ًم ننبْ الننٓ جتننرًز
يف م
ةزمننركوم ًأل ةريٍننا ةن ةانندك وننم ننب لننٌم ريٍننر ّ م نو ننْ ًاننٌَت م ث ننب
رمرتكن ة ننربهم يف ننرريهم هنناألٕ هننم مرمننرب كبريننز وننر قب َنننر الننٓ م ننٌألقوم
ٌمٕ م نو نْ
ًكولنر مم َض كريرجرقوم ًإكين إهل ةهل ب م بن م بشبٍم إأل كى
م ر َْ ًم َْ ًخصٌص عر يف م نصف م ًف منى إهل بز ب ه ي م رمرب ًمضح عر يف
مجملريمة.
ًم سامف م ِ ٍحبح كثسى م ٌَم ه ثر ن م رمنرب م
قربز مر بزب مرمرب م بن م بشبٍم؟

َنْ ةم ثَةن

ًملنرهلم أل
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رقننى ًخصرٖصننى إهل رك ن م ر ننْ م ننبن
ًيف ريةٍننُ ةن م ننبن م بشننبٍم ن
م بشبٍم ةمب إىل م شمٌ َْ منور إىل م ريدصنك ًم ر نْ م شنمٌ َْ قسنلض م نٌٕ
ة ب الٓ م رمْ م َْ م مب مآلخنب ةن مصناري م ر نْ يف م نبن م بشنبٍم نرن
م رير ًه م مر ح ا ي م رمرب رألكريشرري ًم ٌٍت.
ةمننر م َننٌم ًنننم يف م ننبن م ٌماننا ًم بشننبٍم ًم ن ِ قنٌا ن مصننر ري م ر ريننى
ًقبننا ب اٌمملنننور مننم م نننبًّٕ ًمبَٖنننْ ًمسننمٌاْ ًمنننم ً ننرٖ م ريٌمصنن النننٓ
بانرع مننم ننبًت م ر ننْ م ر ننْ م ن
مخننريالأ ةان رار ًمسننريٌٍرقور ةصننةح م
مقسة قببٍثور َشم ً رٖ جاٍاّ كرملْ ل ر نْ ًهل نب سنةب م ري نام م ري نٌ نٌجُ
مملريسرريت.
ًمننة ن هن م ن ن نناٍنر مرمننرب ة َننْ ًم ر َننْ كبريننز وننر َننننر نمف م ننرٍَ
م ننبن مملرضننُ أل قنحةننق نننحم م َننٌم يف زمننم م لننورن ًم ر ننْ مألكرتك ن ًمملٌ رٍ ن
ًجةْ جرهزّ ةسْ زري قص
اَث قبمجة ًري م رير ًةصةح م ر ْ ةً م
إىل مةريجنننرع بَنننامع انننم اننننرٕ م ةحنننث م ن ن ِ نننرن مَنننزّ نننأ م رمنننرب يف م نننبن
م بشبٍم ه م م ةحث ةمبٔ م ر ريوم يفصةح قبم مَْ ًمشٌ َْ.
ننننم م َنننٌم ثر ةن ن عر منننر كصنننف م ر ريننننر ةكونننر نننال هلم نننبّ ًم سنننةب هنننٌ ق نننام
م ري نٌ ٌجَر م ني ةٍاٍنر ًم ةصةح م م بّ م ةاٍلْ.
ًمة هل ب لى ًمحلاٍث ٍحٌف يف ه م مجملرف أل زم ةمرينر قنجب مرمرب ة َنْ
ًم ر َْ ًالمَْ ه ي م رمرب منرريمب هأ ًهامٍْ ألجَرف م ر مْ.
ً ُك
الَنر ةن كا
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ُ مرمرب مرضَْ ًكة ُ الٓ مرمرب مرٖمْ ًكنمنُ مرمنرب مر منْ
ر ْ ا َ َْ رالْ ًمامبّ.

