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ااا
مااأ ت ع ا لاار ع ااأنو ل ااا ل ااد ت نر مااا لفااا عة ا مه أ ا
ملف غااا ى ااا م فااأهن ع ا (ا ىااأ ملا ق ااا ملف اادهما رعةااا ا أت مااأ اار
ر ف د مسأ(أ ق ا ملف دهما ،عف ي ص ص مل ع فحح ل هأ اا ت
ا ملف غا ،ععين مل أ(ا ر عض أع يف هر م هأ رما ( أ ،كأت عع د ت (ا
مالأم ع أس ما ع ض ا عيت ىأرل عةأعا ت م ا نر م اا واأ رراا ن ه(اأ
دأمعااا ،ااأم ا ،ف أن ا ىاااره اا فألااا ر عا(اال غااو ت ع ااةل ع ر ااي،
ع ي خت م حا قم ك تا (د ع ي اف ع نضاندت مل ادع ،ر مل فألاا ر ا
عض ع ( ا
فأملدلدع ع ي ع أرعا عةأعا  ،غ اا أىااخ م اأ ةا ،رمع اام ع اأ
رعع ا ع ض ا عف سط ا ذ عهأ رعةا ر ق م أل :ت ألىاا خ عس أاا ا
ر عدط ا ،را ع (أم ا رثأ دما أع سفا أم ع ا ملا م ،عايت عا ري
رصا ى أعهأ ركي ا ظ ه ( ععنل ع ر ي ،ادل :اا ا ع ظا ،ع اا،
ما كج ما ز رما ،ر ل ا ألرل ما مس دمر ث ر :ملس دى عظأ(  ،ر ملس دى
عفااأطا فأملس ا دى عظااأ(  :ى ااأم م ا م عس ا ه رصااا ى أعهااأ ملااجوم ر( ا
ملس دى م فش ملس دى عفأطا ،ع ي (د ع ض ا عف سط ا ،ررضأمأ ردم ا
خ ى ،عةنا يف س ج ع ر ما
5

ععاه  - 599متدز 0202 /

فً ٛإٔ اَزأ ٠قزأت ٖذ ٙايزٚا ١ٜيٛجدت فٗٝا حها ١ٜاَزأَ ٠عذب.١
ٚقد تضتدر دَٛع بعضٗٔ ،عً ٢تًو املزأ ٠اييت بٝعتٚ ،،قت مث هٓٗتاٚ .نتإ
هلا إٔ تعٝػ حٝا ٠األَريات ،يهٓٗا عاع ،حٝا ٠اإلَاٚ ،٤عاَْ ،تا عاْتت٘ ٍ ،إٔ
ٚقعتت ،مح ةتتل ٠ايزًٜ،تت ٕ ٚ ،١قزأٖتتا باحتتل اجتُتتاع ٞيٛقتتي عًتت َٛ ٢تتٛع جتتدٜز
باي حل ٚاملٓاقغ ،١بد٤اً َٔ اصتثُار اإلْضتإ ينْضتإ لايعُتٚ ١اصتتػألهلا أل ٗٝتا
ٚغغتتٗا يتت٘ن ٚاْتٗتتا ٤بايعألقتتات ا جتُاعٝتت ١ايزد٦ٜتتٚ ،١ايتوض ت األ ألقتتَٚ ،ٞتتٔ
ُٓٗا ،اؿب املُٓٛع بايٓض  ١يطا٥وتني كتًوتنيٚ ،ي ٛتٓاٚهلا دبًَٛاص ٞعزبت،ٞ
ملتتا ٚجتتد فٗٝتتا عتت٦ٝاً جدٜتتداً ،صتت ٣ٛتث ٝتت ،بعتتمث األحتتدا ٚتض ت ًٗٝا .األحتتدا ،
ٚاملٓعطوات ايتارخي ١ٝاييت أٚدت بوًضطنيَٚ ،ا ساي ،تتألعتب بغتع ٗا ٕ ٚ .نتإ
ايكتتارف فًضتتطٝٓٝاً صتت ٝد إٔ قض تٝت٘ ت تدٚر مح حًكتتَ ١وزغتت ١ال َتتا ْٗاٜتتٖٓٚ .١تتا
تهُٔ امللصا.٠
تٓحصتتز أحتتدا ايزٚاٜتت ،١بتتني عتتاَ ٚ .8491 ٚ 8491 ٞميهتتٔ يًعزبتت ٞإٔ
ٜٓضٖ ٢ذ ٜٔايعاَنيَٚ ،ا بُٗٓٝا ،تهو ٞيًد ي ،١ملتا ٜتثريإ َتٔ عت ٚ ٕٛأحتشإ
مح ْوتتط ايكتتارف ايعزبتتٚ .ٞملتتا أراد ٙايهاتتتبَ ،تتٔ ؼُٝتتٌ رٚاٜتتت٘ َتتٔ األحتتدا
اؾضتتتاّن َتتتٔ ايٓه تتتٚ ١حتتتت ٢اهلشميتتت ٕ ٚ .١ناْتتت ،أحتتتدا  ،8491 ٚ 8491قتتتد
أصت ح ،مح َ،تت ١ايتتتارٚ ، ٜكشْٚتت ١بٛجتتدإ  ٚتتُري ايغتتعب ٚاألَتت ،١فت ٕ ٝتتي
َألبضتتات ايكضتٚ ١ٝتطٛراتٗتتاَ ،تتا عتتادت ؽوتت ٢عًتت ٢أحتتد .فكتتد تزت تت ،فزٜتتات
األحدا  ،أردْا أّ مل ْزد ،عً ٢ايت ع ١ٝايثك ١ًٝايتيت ًوتٗتا ايٓه تٚ ،١ملتا أهارتت٘
اهلشمي ١مح ايٓوٛظ َتٔ ح تال يًكتٚ ٣ٛايعتشاٚ .ِ٥بهًُت ٕ ،١األَتٛر جتزت نُتا
طط هلا إٔ تهٚ .ٕٛاملِٗ ٖٓا ،مح ٖذ ٙايزٚا ٖٛ ،١ٜإٔ تًو األحدا  ،قد حاٍٚ
ايهاتتتب ،إٔ لعتتٌ َٓٗتتا عُتألً فٓٝتاً تتتت رٚاٝ٥تاً ،جاٖتتداً إٔ ٜهغتتال َتتٔ أليتت٘،
جٛاْتتب عدٜتتدَٚ ٠تتثريٜٚ ،٠غتتري أٜضتتاً ،ال أحتتد أٖتتِ األصتت اا ايتتيت صتتاُٖ،،
ٚتضاِٖ مح وام ايكض ١ٝايوًضط.١ٝٓٝ
ٚملتتا ناْتت ،ايهتابتت ،١مح َثتتٌ ٖتتذا امل ٛتتٛع لفًضتتطني ،ايٓه تت ،١ايثتتٛر،٠
اؿزان اَزًا قوٛفت ًا غطتز امل اعتزٚ ،٠اـطابٝتَ ،١تٔ جتزا ٤اْوعتاٍ ايهاتتب،
ف ْٓا ْعتكد إٔ ع د ايهزْ ِٜاصٝال ،حتا ٍٚإٔ ٜكتي مح ٖتذا املطتب ايتذٜ ٟكتتٌ
ايعٌُ ايوينٚ .عً ٢ايزغِ َٔ قا ٚت٘ ايٛا ح ،١مح ٖذا ايغلٕ ،مل  ٜٓح ْٗاٝ٥اً
َٔ ايٛقٛع ف .٘ٝاص ،١قاٚيت٘ ،إٔ  ٜك ٢قاٜداً متاَاً ملا لز.ٟ
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اؽذت ايزٚاٜت ،١عتهٌ َتذنزات اَتزأ .٠ت تدأ بضتزد قصت ١حٝاتٗتاٚ ،حٝتا٠
أصزتٗا ّٜٛ ،أفاق ،فًضطني عً ٢صح ٗا َٔ رحِ األَ ١ايعزبٚ ،١ٝتغزٜد عع ٗا،
ٚاغتصاا أر ٗا َٔٚ ،هِ تٓتكٌ يتصال حٝتا ٠املتغتزدَٚ ،ٜٔعاْتاتِٗ مح اـٝتاّ،
ٚحتتا ت اؾتتٛعٚ ،ايتتكدٚٚ ،نايتت ١ايػتتٚ ، ٛؼتتا ٍٚأٜض تاً رصتتِ حتتدٚد ايواجعتت١
ايوًضتتط ١ٝٓٝبهتتٌ أبعادٖتتا ٖٓٚتتا تك ت ا ايزٚاٜتتَ ١تتٔ رٚاٜتت ١ايٓه تتٚ .١يهتتٔ ٖتتذا
ايٛصال ؿٝا ٠املتغزدٜٓ ،ٜٔتٗ ٞعٓتدَا ٜعتٛد األا ،بعتد هألهت ١أعتٛاّ َتٔ اي حتل
عٔ أصزت٘ ،يٝعٛد بٗت ا ال دَغتلٚ .مح دَغتل ،تل تذ ايزٚاٜت ١اػاٖت ًا ا تز متاَتاً.
ٚت دأ ايزٚا ١ٜتتغعب مح بعمث األقطار ايعزبٚ .١ٝتعٛد َٔ جدٜد يتتٛقال ٚتٓتٗ ٞمح
دَغل.
ٕ ٜض تز ٣رَضتتإٖ ،تت ٞصتتاح  ١املتتذنزات ٖٚتت ٞقتتٛر ايزٚاٜتت ١مح ايٛقتت،
ْوض٘ ٜٚ .د ٚأْٗتا قتد نت ت ،تًتو املتذنزات ،مح ؿةظت ١لصتح ٠ٛاملتٛتن .عٓتدَا
أدرن ،إٔ أَزٖا قد اْهغالَٓ ٚ ،اص هلا يًٗزا َٔ َا ٗٝا ايعؤ املتز.ٍٚ،
فو ٞاملكدَ ،١تًك ٞبهٌ ع ٤ٞيًةظزٚف اييت  ٚتعتٗا عًت ٢تًتو ايطزٜتل ٚتعت ف
بذْٛبٗا ،راج ،١ٝإٔ تًك ٢اع افاتٗا ايك ٚ ٍٛايػوزإ ،عً ٢أفعاهلا املغ.١ٓٝ
غري إٔ تٛبتٗاَ ،ا ٖ ٞتٛبت ١لفزعتٕٛن مح ايً ت ،١عٓتدَا اَتٔ بتزا َٛصت٢
ٖٚارٖٗٝٚ ٕٚات إٔ تًك ٢ايك ٚ ٍٛايػوزإ ٕ ٚ .نإ ٖذا ،عً ٢صعٝد املضتُ،ٕٛ
ف ْٗا عً ٢صعٝد ايغهٌَ ،ا ٖت ٞيع ت ١رٚاٝ٥ت ١تعُتدٖا ايهاتتب نتُ ٞتٌ
رٚاٜتتت٘ أقصتتَ ٢تتا تتحًُتت٘ رٚاٜتتَ ١عاصتتزَ ،٠تتٔ ايزجتتٛع ال املا تت َٛٚ ٞتتٛعات٘
اـطزٚ ،٠اصتُزارٖ ١ٜذا املا ٚ ،ٞتلهري ٙايوعاٍ مح اؿا زٖ .ذا َٔ جٗ ،١أَتا
َٔ جٗ ١هاْ ،١ٝفًهٜ ٞوزغ ايهاتب ،نٌ َا ٜعزفت٘ عتٔ تًتو األحتدا  ،ايتيت تتت
نُا  ٜد ٚتت ْٗا ح ١ٝمح ٚ ،ٖ٘ٓ،يٝصب نٌ ارا ٘٥ا جتُاعٚ ١ٝايضٝاصٚ .١ٝيٝتِٗ
بك َٔ ،٠ٛصاِٖ غٝاْ ١ايكض ١ٝايوًضتطٚ ،١ٝٓٝنلْت٘ بٗتذا ٜكتٍٛن لٚعتٗد عتاٖد
َتتٔ أًٖتت٘ن ٕ .تعُتتد ايهاتتتب ،إٔ ػتتز ٟأحتتدا رٚاٜتتت٘ عًتت ٢يضتتإ لع صتت١ٝن
فًضطٚ ،١ٝٓٝإٔ ته ٖٞ ٕٛقتٛر ايزٚاٜتٜ ،١تذنزْا لبتلب ٞاـٝتشرإن ،مح رٚاٜت١
غضإ نٓواْ ٞلرجاٍ ؼ ،ايغُطن بٗذا ايصدد ٜك ٍٛايدنتٛر حضإ ع اظن
لملا،ا عُد ايكاص ال ا تٝار رجٌ فًضطٝين يٝكٛد ايغاحٓٚ ،١عتدٍ تتت عُتداً
أٜضتاً تتتت عتتٔ جتتزا ٤األَتتز عًتتٜ ٢تتد ٟأحتتد املٗتتزبني ام فتتني مح اي صتتزَ ٠تتٔ غتتري
ايوًضطٝٓٝني؟ َٔ ٖٓا  ٜدأ ععٛرْا بتلٕ أبت ٛاـٝتشرإ ،يتٝط فتزدًا ٚحضتبٜ ،كتّٛ
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بدٚر مح قص، ١ات أحدا  ٚمنا ٖ ٛأٜضاً رَش ٚ ،بد بذيو تكص ٞط ٝعت ١لايعُتد
مح ا تٝار َٓ ٚاص يٓا تت بعد ايكزا ٠٤األٚال تت َٔ َٛاجٖٗ ١ذ ٙاؿكٝكتٚ ١يت ٛأْٓتا
اؽذْا ع ص ١ٝأب ٛاـٝشرإ َد ألً يوِٗ ٖذ ٙايكص ١ملا تعذر عًٓٝتا إٔ ْتز ٣فٝت٘
رَشًا يًكٝتاد ٠ايوًضتط ١ٝٓٝمح بعتمث ايةظتزٚف ايتيت َتزت بٗتا ايكضتٖٚ ،١ٝت ٞتت دٟ
دٚراً لقاتألًن َػزراً ادعتاً كتدٚعاً قاُ٥تاً عًت ٢املتداٚرٚ ٠املزاٚغتٚ ١ايهتذان .إٔ
ٖذا ايهألّ ٜٓط ل مح رأٜٓا عً ٢اي طً ١لٜضز ٣رَضإن ْوضٗآٖ َٔٚ .ا ،نتإ
ا تٝار ايهاتب عًت ٢إٔ تهت ٕٛايغ صت ١ٝامٛرٜت ١مح رٚاٜتت٘ اَتزأ ٠فًضتط،١ٝٓٝ
فٝضز ٣رَضإ ،اييت تغتزدت َتٔ فًضتطنيٖٚ ،ت ٞابٓت ١هاْٝت ١أعتٛاَّٚ ،تا تتشاٍ
تًو ايصٛر ٠امللصا ١ٜٚايواجع ١ؼوز مح ٖٗٓ،ا ،حتْٗ ٢ا ١ٜحٝاتٗا ،اص ،١ؿةظ١
اقتحاّ اؾٓٛد اإلصزاًٝٝ٥ني بٝتِٗ .فٝكتتٌ أ ٖٛتا دفاعتاً عتٔ اي ٝتٚ ،،ايعضتهزٟ
اإلصزا ٜ ٌٝ٥ػتصب أَٗتا أَتاّ عٗٝٓٝتا ،بُٓٝتا خيتوت ٞأبٖٛتا مح لدٚر ٠املٝتاٙنٖٚ ،تٞ
عًتت ٢حتتد سعُٗتتا َتتا سايتت ،ت حتتل عتتٔ ايزجتتٌ اؿكٝكتت ،ٞبعتتدَا فكتتد أبٖٛتتا ٖتتذٙ
ايصو.١
قًٓان ٕ ايزٚا ١ٜقارب ،حدٚد ا صتوا ٚ ١اي ٌٖ  ٕ ٚنإ ،يو ًٜك ٢ايك ٍٛ
َٔ ايكزا ٤ن ٕٛاملزأ ٠ؼه ٞقص ١حٝاتٗا ف ٕ تًو األجشاَ ٤ا ٖ ٞأجشاَ ٤تٔ
حٝاتٗتتتاٚ ..يهتتتٔ ،ا َتتتا ْةظزْتتتا ال ٚحتتتد ٠ايعُتتتٌ ايزٚا٥تتت ٞيٛجتتتدْاٖآَ ،وصتتتً١
َٚوهه ١قًٝألً .فً ٛحذفٓا بعتمث ايوصت ٍٛملتا تتلهز ايعُتٌ ايزٚا٥ت ٞبتذيوَٗٓ ،تا
أل قصتتتتٗا َتتتي ايضتتتعٛدٚ ،ٟرحًتتت ١ايعتتتذاا ٚحٝتتتا ٠اؿتتتزٚ ،ِٜاإلَتتتاٚ ،٤ايٓوتتتٞ
َتتتث ً
ٚايتعذٜب اخل ...فٗتذا ايوصتٌ تتت رٚاٜت ١قصتري ٠عتد ،اتت٘ .أَ ٚػاَزتٗتا األ تزَ ٣تي
ايهٜٛيت ايذٖٛ ٟاٜت٘ اصطٝاد اؿضٓاٚات َٔ جٗٚ ١بٓا ٤املضاجد َٔ جٗ ١هاْ،١ٝ
 َٔٚهِ تٛرطٗا َي ايغ اا املاجٔ مح األجٛا ٤ايكجٛاسٜت ١امل ًُٝت ١ايدَغتك ،١ٝال
ٚقٛعٗتتتا مح بتت ر ٠ايتتتدعار ٠املكٓعتتتَٚ ١تتتٔ هتتتِ صتتتكٛطٗا ْٗاٝ٥تتاً مح أٜتتتد ٟامل تتتابزات
األَزٜهٝتتٖٚ ١تتذا ايضتتكٛل األ تتري ٖتت ٛاملزَتت ٢ايضٝاصتت ٞاـطتتز املزعتتب ،ايكاتتتٌ
ايذ ٟأراد إٔ ٜكٛي٘ ايهاتب ،نٝال إٔ فًضطني ؽْ ٕٛوضٗاٚ ،نٝال إٔ ايثٛر٠
ٜشْ ٢فٗٝا ٖٓ َٔٚا بات ،ايكض ١ٝمح حًكَ ١وزغ.١
ٕ ع صٜ ١ٝضز ٣رَضإ .ع صتَ ١ٝتٓاقضت ١رغتِ أْٗتا ٖت، ٞاتٗتا ؼهتٞ
عٔ ْوضٗا ٚيعٌ ايهاتب ْ،ب ي٘ مح رصتِ ٖتذ ٙايغ صت ١ٝتتت ايوٓٝت ١تتت املتٓاقضت١
يتتٝط ألْتت٘ رصتتِ ايُٓتت ،ٛتتتت ايتتٛاقع ٞتتتت اؿكٝكتت ٞبتتٌ ألْٗتتا ٖتت ٞنتتذيو مح ايٛاقتتي
اؿٝتتاتٖٚ ٞتت ٞمتثتتٌ بٗتتذا ايكتتدر أ، ٚاى ايغ صتت ١ٝايوًضتتط ١ٝٓٝاملغتتتت ١ايضتتا٥ع١
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املتٓاقضتت ١ايتتيت صتتاُٖ ،عتتٔ قصتتد تتتت أ ٚغتتري قصتتد مح ٝاْتتٚ ١طٓٗتتا ٚقضتتٝتٗا
ٚهٛرتٗا ٕ، ،فايتٓاقمث ٖذا ي٘ أصاظ ٚاقعت ٞجتداً .إٔ اؾاْتب ايتذ ٟلتب إٔ
ْغتتري يٝتت٘ أٜضتتاً ٜتُثتتتٌ مح أَتتز ٜٔاهتتٓني أٚهلُتتان إٔ ٜضتتتز ٣رَضتتإ ايتتيت متثتتتٌ
ايغ ص ١ٝايوًضطٚ ،١ٝٓٝاييت تت تذٚا تتت حٓٓٝتاً ٚح تاً يوًضتطنيٜ ،عتد ٚح ٗتا إٔ
ٜهتتت ٕٛتتتتت سٚبعتتت ١مح فٓ تتتإ تتتتت فٗتتت ٞتتتتتذنز حٝوتتتا ايعتتتزٚظ اي حزٜتتت ،١مح
ايًحةظتتات اؿزجتت ١مح حٝاتٗتتا .فعٓتتدَا ػتتد َتتٔ ٜغتتاطزٖا ايعغتتل ٜٚغتتتارنٗا
ايػزاّٜٚ ،ػزقٗا مح ايٜٛضهٜٚ ٞكضَ ٞعٗتا ايًٝتاي ٞاؿُتزا ،٤تٓضت ٢نتٌ عت٤ٞ
ٚعٓدَا تتعزض ألسََ ١ي ايعغام تػد ٚفًضطني ٖت ٞايوتزدٚظ املوكتٛدَٚ ،تٔ ٖٓتا
تتلت ٢رَٚاْتٝهٝتٗا ٚعاطوتٗتا اـاٜٚتتإ ػتا ٙفًضتطني ٚقضتٝتٗا ٚهٛرتٗتآٖٚ .تا
ْضتطٝي ايك ،ٍٛإٔ ايهاتب ،قتد حتا ٍٚتٛفٝتال ٖتذ ٙتتت ايٝضتز ٣تتت ٚح ٗتا تتت ي عتد
ايٓاصتتز تتتت ٚاَاهلتتا ايهت ري ،٠مح إٔ تتزر هلتتا فًضتتطني ،فُٝتتا ٖتت ٞتضتتتطٝي إٔ
ت ت د ٟأ ٟفعتتٌ لتتاب ٞـدَتت ١ايثتتٛر ٠ايوًضتتطٜٚ ،١ٝٓٝايٝتٗتتا ٚقوتت ،عٓتتد حتتدٚد
صً ٝتٗا ٚرَٚاْتٝهٝتٗا ػا ٙفًضطني ،بٌ اْشيكت ،ال صتال اـٝاْتٚ ،١ايعُايت،١
حٝل غدت يع  ١ر ٝص ،١مح أٜد ٟايصدٜل ايصتحامح األَزٜهت ٞايع تٛس ٖتاْط
رجتتٌ امل تابزات األَزٜهٝتتٚ .١ايتتذ ٟنتتإ قتتد رصتتِ هلتتا تتتت ْاصتتحاً تتتت إٔ اهلتتا
ايصتار لتتب إٔ ٜتوتتتح مح أحضتإ املضت ٚيني ٚايكٝتتادٜنيٚ ،يتٝط بتتني ٜتتد ٟػتتار
صٛم اؿُٝد ٖٛٚ ،١ٜاألَتز ايثتاْٚ .ٞبٗتذاٜ ،هت ٕٛايهاتتب قتد بٓت ،٢نٝتال إٔ
ٜضتتتز ٣املضتتتتُٝت ١عتتتب فًضتتتطني ،قت تد ْوتتتذت َتتتخرا امل تتتابزات األَزٜهٝتتت،١
 ٚنغتتو ،عتتٔ حٝتتا ٠املضتت ٚيني اـاصتت ،١مح َٓتصتتال ايضتتتٓٝات ٚحتتتٖ ٢شميتت١
حشٜزإَٚ ،د ٣ارت اطِٗ بايٛطٔٚ ،تعاًَِٗ َي ايٛاقي.
ٖٚهذاْ ،ز ٣إٔ ع د ايهزْ ِٜاصٝال ،قد عزض ايٛجت٘ املةظًتِٚ ،ايضتً
يًثٛر ٠ايوًضط ١ٝٓٝتتت َتي أْت٘ قتد عتز ال ْافتذَ ٠غتزق ١أ ٖٚت ٞايعُتٌ ايوتدا،ٞ٥
يهٓتت٘ عاؾتتت٘ َضتتتزعآًٝ َ ،تتاً عتتتدّ ْضتت ٘ٚ ،عتتدّ توٗتتتِ بعتتتمث ايوًضتتتطٝٓٝني
 ٚدرانٗتتِ يتت٘ تتتت د ٕٚإٔ  ٜت ى ٚيتت ٛبارقتت ١أَتتٌ، ٚ .ا َتتا أيكٓٝتتا ْةظتتز ٠صتتزٜع ١ال
األحتتدا ايضتتا ٓ ١تتتت ايزآٖتت ١مح عتتزض ايضتتاح ١ايوًضتتطٚ ١ٝٓٝعُكٗتتا ،رأٜٓتتا ،إٔ
اـٝاْٚ ١ايعُاي ،١قد صدرت عٔ قٝادٜني ن ار مح ايثٛر ٠ايوًضط.١ٝٓٝ
بك ٞإٔ ْغري ال إٔ ايهاتب ،مل ٜوًتح مح قٓاعٓتا ،عٝتاد ،ٙػتا ٙايزٚاٜت،١
ٚبعد ٙعٔ تت ؼزٜو تت ع ٛص ايزٚا .١ٜفٗ ٛمل ٜضتطي إٔ  ٜكت ٢حٝادٜتاً ،فاي طًت،١
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ايتتتيت ت تتتد ٚبضتتتٝط ١أحٝاْتتاًٚ ،مح غاٜتتت ١ايضتتتذاجْ ،١زاٖتتتا ت تتتد ٟا را ٤ايضٝاصتتت١ٝ
اهلاَتت ،١يتتٝط مح ايكضتت ١ٝايوًضتتط ١ٝٓٝفحضتتب ،بتتٌ ٚفُٝتتا لتتز ٟمح ايضتتاحتني
ايعزبٚ ١ٝايعاملٚ ،١ٝايذٜ ٟوِٗ َٔ ،يو ،إٔ ايهاتب ْوض٘ ٖٛ ،ايذْ ٟاا عٓٗا مح
،يوٖ .ذا، ،ا َتا تطزقٓتا ال تػٓٗٝتا باؿزٜتٚ ،١باألصتًٛا اإلْغتا ٞ٥ايعتاطوٞن تتت
يتتٝط مح سٖتتٛر ايعتتامل أْ تتٌ َتتٔ سٖتتز ٠اؿزٜتت ٚ ،١بتتني ْضتتا ُ٘٥أرم َتتٔ ْضتتِٝ
اؿز ،١ٜفاؿزٛ ٜٓ ١ٜع ايضعاد ٠ايوزٜد ،مشط اهلٓا ٤ايٛحٝدٜ َٔٚ ،٠ضي ايٛ ٓٝع
تا بٓٗتار ايوتز عُتز.ٙ
ٜكمث مح صحار ٣ايغكا ٤فُتل َٚتٔ ٜوكتد ايغتُط
اؿز ١ٜصو ٛاؿٝا ٠األْ ٌ ٚتٛأَٗا األرفي َٚا اؿٝا ٠بأل حز ١ٜناؿًكت ١بتأل
ٝاٚ ٤ايكًب بأل دَا ٤تت أ ٚتت أٜٗا ايضتزاا ايتذٜ ٟضتُ ْ٘ٛاؿزٜت ..١لتزً ٟوتو
ايٓتتاظ ٖٚتتِ ًٜتتٗث ٕٛفت تعتتد عتتِٓٗٚ ..تٛغتتٌ أٜٗتتا ايضتتزاا مح اي عتتد نًُتتا أٚغتتٌ
طاي ٛى مح ايكزا حت ٢ميٛت ايٓتاظ بتو فلْت ،قزٜتب بعٝتد ،رحت ِٝقتاظ بتز٤ٟ
قاتٌ ...تت أ ٚتذنزٖا ألقٛاٍ أب ٞايذر ٚأب ٞايعألٚ ٤غريُٖآٖٚ ،ا ،لد إٔ يضتإ
حاٍ ايهاتب ٖٛ ،ايذ ٟأْطل ٜضز ٣بذيو ،ألٕ َضتٛاٖا تتت ايضٝاصتٚ ٞايثكتامح تتت
نُا ْعتكد تت مل ٜضاعدٖا عً ٢تليٝال ع ارات أنك َٓٗا.
ٚيهٔ ،عً ٢ايزغِ َٔ ٖذ ٙاملألحةظات ْكت ،ٍٛإٔ رٚاٜت ١تتت اؿًكت ١املوزغت ١تتت
قد نغو ،جٛاْب ٖاََٚ ١ثري ،٠هار ٠تًو اؿضٓا ٤اييت ٚفو ،اهلا مح دَ١
ايغتتز ٚايزًٜ،تتٚ ١اـٝاْتتَٚ .١تتٔ تًتتو اؾٛاْتتب ،ايهغتتال عتتٔ ايط كتتات ايعزبٝتت١
اإلقطاع ١ٝتت ايكجٛاسٜتٚ ،١تضتًٝط ايضت ٤ٛايوا تح عًتٖ ٢تذ ٙايط كتات املضتتػً ١تتت
بهضز ايػني تت ٚاإلهتزا ٤ايوتاحػٚ ،فضتح ايكجٛاسٜت ١ايدَغتك ١ٝايػارقت ١باملتعت،١
ٚاي عٝد ٠عٔ نٌ َا لز ٟمح ايٛاقي ، ،عألق ١هلا بتايٛطٔ باصتتػأليَ٘ ،تي
ايوضح يًعألقات ا جتُاع ١ٝاملٗ ٚ ١٥املٓػُض ١باملًذات ٚايتوض األ ألقٚ ٞت ك٢
ٖتذ ٙايزٚاٜت ١ظٛاْ ٗتا ايٛاقعٝت ١ايتكدَٝتتٚ ،١حتت ٢بزَٛسٖتا اؿصتا ٠ايتيت تًكتت ٢مح
املٝا ٙايزاند ،٠يتٓغز ايدٚا٥زَٚ ،تٔ هتِ تزصت ٛمح ايطُتٚ .ٞمتتِ َكايٓتا ايضتزٜي
ٖذا ،بلٕ ،انزْ ٠ابٗ، ١ن ١ٝتكال ٚراٖ ٤ذا ايعٌُ تت َي أْٗا يٝضَ ،صكٛي ١فٓٝتاً
تتتت ٚمتتتتح َتتٔ أٜتتدٜٛيٛجٝا قَٝٛتت ١تكدَٝتتْ ١اقتتد ،٠تٓ ت ػ اؾتتز ايه ت ري ايتتذ ٟمل
ٜٓدٌَ.
اؾز املوت ٛايزاعال ،ايٓاسف تت فًضطني.
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د .عبد اؾنيب اصطيف*
ؿشككة ا اطلككط د ا داككق ياؾناككدا ة اؾعابػككا اؾثةايككا ا دقعككا
ياطثبصككةم ؿشككة ا ؼدـككا كككك حدقعككاأل ـ ككب ؿشككة ا ؿ وكدمدم يؿ ك ةم
يع ى اؾةغم ؿن أـ ب ؼد تبدي ؾ بثض ؿشة ا ؿزؿنا ال سبيل إىل تكداةفب
إال ابط كةانب أل ػككوا ؿَاَ اا ككبأل ػي ككب قبككدي ؾ ككبثض اإنككة ةنككاأل يإا
ؽبـككم ؿةؽةبككا يؿ ثككددم ا َاـككاأل إاا ؿككب تككَاػة اة،ادم اطثةػيككاأل
يعززت ككب اة،ادم اؾ شككةقثياأل ي،ػككدت ب اة،ادم اؾ نذيةقككاأل يق سككة سككب ب
اطؤس ب اجمل ثياأل ياؾبحعياأل يا بؿثياأل ياؾعابػيا.

فأُاااونهٜ٘ٓاااونُعاااوٌ٢نة ااا٢نااااان
ح ٝثااا٢نفاااأُرنٝبها ارونااااٙنة شاااٜن ًثهوفااا٢ن
ٝثا ا٢ننمبجااارةن ٖن
ًعراٞااا٢ن ًه ااا٢نٛ
ٝصااع ا ٜن ان ًااة هر١ن ٖنٛتااٜٚن واااٍن
ٗااااةٚن ًثهوفاااا٢نُااااجملن ًثهوفااااو ن ااااو١ ٛن
 ٛملعوصر،١نٛالشِٞوناٌِ٢ٞن ًرتمج٢ن ًيتن
ةااااوْ،نٝٛهاااا،ْٜنا٘ااااون ملرتمجااااٖٜن ًعاااار ن
ٛغريٗااااّنُاااإنٓهااااٜثنٗااااةٚن ًثهوفااااو ن
ُاااااو ، ٛنٝٛااااار،ٖٛن ٓاااااٙنٝرفاااا ن هوفعٔاااااون
ًه٢ُٜٞنٝٛغٔ٘ٞو،نً ٛيتنا نُٔةن ًعهرن
ألُاااااا٠ٜن ٛشااااااعِر ناٌاااااا٣ن ااااااو ٛن ن
حجِ٘و،نٛغٔ٣ن ن ٜٔا٘و،ن ٛخاعف ن ن

شع٢نآفوة٘ونُٔةنذًىن ًٜةا،،ناوًغا٢ذنذ ١ٛذن
ٌُحٜظاا٢ن ن ًعهاارن ًع،وشاا ،ٟنٛخبوصاا٢ن
ناهرن ملأُ،ٖٜنٛذ َ١ٛن خر٤ن ن ًهرٖن
ًعوشااجملناعااارن حع ااعٔ٘ون ااا٢ن ِاا ن
اٌااٟنحااوهّنُهاارن ملع ذٔاا، ٜنٛذ ١ٛذن وًثاا٢ن
ن ًٔهااان ًثااوٟٓنُاإن ًهاارٖن ًععاار،ٕٝن
مشٌااا،نُعااارنن ًااإ ٜن ًعرااااٟنُٛغراااا ٙن
ٛأ ُون بٔهٍَن ملعرف٢نُٕن هوف٢ن ان خر٤ن
إن رٝقن ًرتمج،٢نفانٖن ًثهوفا٢ن فا ن
الن وً٢نشع ٜتٙنُعوٌ٢نٓهٍن ملهطٌحن
*

*

شااعوذنتااوُع،ٟنٛاوحااق،نٓٛوة ا نُهااو ٖ،نُٛهااوً،ٟن
ُٛرتتّ.
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ُاااإن ًثهوفاا ا ٢ن ملهااا ن ًااااة٠ن ٓعجعاااا،ٙن
ٛشععٍِنتوٗ ١نُٕن تاٍن ٔٞ ٜاٙناعاع٣ن
ًصاا،ٍ،نحعاا٣نٝغا ٛنتااس ٥ذنالنٝعجااس نُاإن
ملنتن ملعر نًٌثهوف٢ن ف ن ن

ٛةاا نشاااع،ٞنخااافَنُاااونٝهااار نُااإن
اعاااااا٢ناهااااااٜةن ان ًعٔوٝاااااا٢نمبعااااااوٌ٢ن
ملهااااطٌحن ألةاااااٟنًٔ ٛهااا ٠ن ن ًثهوفاااا٢ن
ٝثاااا٢ن ٛملعوصاااار،١نٓٛعاااار ن
ًعراٞاااا٢ن
هثاارنُاإننااقنأ٘ااون ننجمٌاا٢نجمِااجملن
ًٌغاااا٢ن ًعراٞاا ا)1(٢نا ُعااااق،نٛغريٗااااو،ن
 ٛةرتح،ن ن ح ننٟ ٜن ًيتنة ُع٘ون ن
ُؤمترن ِاجملنةُعاقنخطا٢ناِاٍنًعاأًٞان

ًع ٜصٍنانين ًهر ٥نًٔ ٛهاٜثن ملرتمجا٢ن
ًاايتنٝهرن٘ٓٛااوناٌغااعّ٘ن ألْ،نفنٓ٘ااوناااان ٠ن
ُعوٌ٢ن ملهطٌحناانةواٌا٢نًٌِعوةا،٢ن ذ ن
ُون حصأوونف٘اّنٛتٜ٘ٗاو،نٛا٘اا ٓوناعا اورن
ٗةٚن ًٜتٜٚن ان ٍٗن ملعرفا،٢ن ٛفا ٓوّٗن
نُصااااعوّٗنٗااااة نمب،ااااوة ن صااااحو ن
ًهر ن ن

 ٛملهاطٌحن ًعراااٟنُٜضااجملن الٗعِااوْن
نٗااةٚن ملهوًاا٢نٗااٜنُهااطٌحن ًٔسااا)3(٢ن
"ُاااااااوناعااااااا ن الشاااااااععِو "٢ٝنpostناااااااااان
colonialismناعر ٢نhyphenن ٛنة٘ٓٛون
 postcolonialismنَٛ ٛنُاااااااااون ٔ،غاااااااااٟن
إلظااو ١ن ًٞااٙنٗااٜن ٖن َٛنُاإنٛضااجملنٗااة ن
ملهاااطٌحنٗاااٜن ة ٛةنشاااع ٞن ًاااة٠نٝعا ا ون
اوإلمجاااو ن ملؤشاااضن هٞها اٟن()4نفاااة ن

ُ ٛاااونهٜ٘ٓاااونُعاااوٌ٢نُعجا ا ذة،١ن
فألٓ٘ونُر ،ط٢ناعٌِٞا٢ن ًع وااٍن ملصاعِرن
انين ًثهوف٢ن ًعرا٢ٞنً ٛثهوفو ن ألخار٤ن،ن
ُٛونة ْنٗة ن ًع واٍنُصعِرذ،نُٛونة ُ،ن
اٌِ٢ٞن ًرتمج٢نمت ٟناٌا٣نةا ْنٛشاون،ن ُعجااااااااااّنُٜشااااااااااٜاٟنملهااااااااااطٌحو ن
فاااانٖن ملرتمجاااانينً ٛعااااوٌُنين ن ملٞاااا ٖن ألة ًٔ ٛهاااااا ن(،)2نٛهاااااااةًىنفااااااانٟٓن
ًثهاااو ن ٛألةااااٟنشااا ٜٞتٖٜ٘ناوًعأهٞاا ن شااِ٘،ن نهعوااا٢نُهااوال نُٜشااع٢نااإن
ٗااةٚن ملعااوٌ٢نٗٛااّن،ٝحثااٖٜن نًغااعّ٘،ن ااا ةنُاإنٗااةٚن ملهااطٌحو نٓعاار ٘ون ن
ًاايتنٝرتمجااٖٜن ً٘ٞااونٓهااٜثن ًثهوفااو ن ملٜشااٜا٢ن ًعراٞاا٢ن،نً ٛاا ٝ ٛو ن ًعراٞااا٢ن
ألخر،٤نإنُهواف ن ملهطٌحو ن ًايتن ملخعٌ ااا،٢نُٛاااونشاااأة ُٙن ًٞاااْٜن نٗاااةٚن
ملهوً٢ن ًعجٌ٣نإن ح نٗةٚن ملهطٌحو ن
عرضنفّن نٗةٚن ًٔهٜث ن
ُٛااجملن ٖنُعااوٌ٢ن ملهااطٌحناوُاا،٢ن ً ٜفا ا ١نخااافَن ًعهاااٜةن أل اعااا٢ن ألخاااري١ن
 ٛملهاااطٌحن ألةااااٟنًٔ ٛهاا نخوصااا،٢نةاا ن ملٔهااارُ٢ن ان ملعااا٘ ن ألةااااٟنًٔ ٛها ا نالن
،ا ٛنُعااوٌ٢نُسُٔاا٢نالن ٝعااأن ملرتمجااٖٜن ٝع ٛنهٜٙٓنُعواع٢نإلشا٘وُٟن ملصاعِرن ن
ً ٛوعااو نًٔ ٛهااوةنُاإن ًعااو٤ٜنُٔ٘ااو،ن ٗااااة ن ااااوَ،نٝبرتاااا٣نًااااٙن ٖنٞ ٝاا ا ن ن
اااٍن اار ّٗنٝعحا ٖٜناوشااعِر نااإن عا ةن ٜضااااٞحنةالال اااا،ٙنٝٛهٌااااٍنُاااإنفٜضاااا٣ن
التع٘اااااوة نف٘ٞاااااون انة تااااا٢ن صااااا،،،ن شااااععِوال ٙنُاااإنتوٓاا ا ناعاا ا ن ًٔهااااوةن
ن
ا ٜضاااا٣ن وااااوةن عٞااااقن حٞوٓاا اوذناٌِٞاااا٢ن ًعر
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ً ااار نُااإن ً شاااو ن ًااايتن ٞااا،ن
اؤً رٝااااااا٢نُاااااااوناعااااااا ن الشاااااااععِو ٢ٝن
،postcolonial theoryنً ٛااة٠ن ٓععاارن
ٓععو ن ًٔو ن ن فعّٞناعا نٓعارنهعوااٙن
ًها اٜو١ن الشععااار ننOrientalismنااااوْن
8791ناٌااا٣نظاااو ٟ٧ن أل ٌصااا،ٟنً ٛاااة٠ن
برتّنالحهوذن انحنٜن اعنينًغ،٢نهوٓ،ن
ًعراٞااا٢ن ٛحا ا ١نُٔ٘اااو،ن ذنظ٘ااار نف٘ٞاااون
رمجعاااوٖنُِ٘عاااوٖنةاااوْناِ٘اااونهاااٍنُااإن
هِوَن اٜنة، ٝن ِ ٛن ًعٔوٓ،ٟنفهٍن
اِ٘ٔٞونحنٜنُٕن اجملنةرٖ ن
 ٛذ نةةّهٔااااون ن عااااوٍٞن ملهااااطٌحن
post-colonialismاااانفنٓٔااون ا ن ٓااٙنأٞاا٢ن
ٓومجاا٢نااإنضااّنشااواه٢نprefixنٗااٟنpostن
 ٛعاا"ن"ُااوناع ا "،ن انُهااطٌحنٝعاارين ان
حرهاا٢نشٞوشاا٢ٞنٛاصااور٢ٝن ٛةعهااوة٢ٝن
ٛفورٝاااا٢ن ٛةاٞاااا٢نٛفٔٞاااا٢نٗااااٟن" ًٔسااااا٢ن
الشاااععِو ٢ٝن،"colonialismنُٛعٔااا٣نٗاااة ن
ٖن ًوٌِااااا٢ن عااااارين انُاااااونانعااا ا نٗاااااةٚن
ره٢نُٕن ًٔوحٞا٢ن ًسُٔٞا،٢نُٛهاطٌحن
"ُوناعا ن الشاععِو "٢ٝنٝعا"نأا ٗون ً ارت١ن
ًسُٔٞاااااا٢ن ًاااااايتنتااااااو ٥ناعاااا ا نُرحٌاااااا٢ن
الشععِو ،ن ٠ن ً ارت١ن ًايتنظا٘ نا ٝا٢ن
حتر ن ً َٛنً ٛعع ٜن ملصععِر١نُٕن اها٢ن
الشععِو ن ًعصور،٠نً ٛيتناوة نف٘ٞاون
ٗةٚن ً َٛنً ٛعع ٜن ان الٓ ٥ ٜنجم ةذن
حتاااا،نُااااونٝبصااااِو٣ناوًصااااٞوة١ن ًٞٔ ٜاااا،٢ن
ًعحوِ٘ااااااون ًهاااااا٤ٜن ًاااااايتن شااااااِ٘،ن ن
حترُّ ٗونُٕن الشععِو ن ًغرا ٟن

ٛأ ُونٓأ ٟن انُهطٌحنُونٝصِ٣ن
ااان" colonial literatureاان"postن  " ٛة ن
ُوناعا ن الشاععِو ن"ن ا ن ٓاٙن ة نٔٝعِاٟن
زُٔٞاوذن انٗااةٚن ً اارت١ن ًاايتن ٌاا،ناٌِٞااو ن
ًو ااااوسن ملصاااااٌحنٛغاااارين ملصاااانٌحنضاااا ن
الشاااااععِو ،نٓ ٛع٘ااااا،ناعحااااار ن ًٌ،ااا ا ٖن
ملصععَِر١نُٕنشٌطوٓٙن ًعصور،٠نٗٛاٜن
ة ن ُٓااعيفن نُبصاعَٔ،،ن ٌااىن ً اارت،١نٗٛااٜن
ة نُبحَ َّااسناٌاا٣نحنااٜن ٛنآخاارناوًرتهاا٢ن
الشااااععِو ٢ٝن ًاااايتنٝعٞعاااا٘ونهااااٍنُاااإن
ملصااااععِرن ٛملصااااععَِر،نً ٛاااايتن عااااوٍن
فصح٢ن ٞو١ن ًيتنٝعٔ ص٘و نذًىن ٖنٗةٚن
ًرتهاا٢نlegacyناو اا،نهؤً ااا٢ن ًاايتنالن
شٍٞ،ن ان ًعخٌصنُٔ٘ون الناعٍِنتر حٟن
تة ٠نالنٝطِٕ٧ن ملار٥ن انا ٜة،ا،ٙنُٛإن
َّنفنٓٙنٍ ٝن ٖنٝععوٝغنُع،ٙناوٍنُون
حيٌِاااااٙنٗاااااة ن ًععاااااوٝغنُااااإناهواٞاااااٍ ن
 ٛهٞهاا٢ن ٖنُع ااّنُااون ُٓااعيفن ن ً ٌ،ا ٖن
ملصععِر١نشواهونُإن ة ن ن ً ارت١ن ًايتن
ٌ،نحتر ٗونٗ " ٜة نُوناع ن شععِو "٠ن
ٝعوضنآ او ن ًرتها٢ن الشاععِو ٢ٝنفٞا،ٙن
ٛ ٛفااونِ٘ٗ ٛااون ألٓ ٜن ألتٔااوطن ألةاٞاا٢ن
ًاايتن هااةٗون ظااووالذنفٔٞاا٢نٝع ااوٓ٣ن ن
هوٓ٘اااااااون وهاااااااو١نًصٗ ٞونٛشاااااااٚ ٞن
ًغرااا،ٟنٛشااعٞوذن انهوٛزٗااونً ب ٞا ًٍنُاإن
خاافَنهااوٛزٚنٗااة نًٔ صاا،ٙنٛملصااععِرٚن
ًصواق،ن ٓٙنغ نٓا و ذنٔٝوفصا،ٙنٛن ٖناٌا٣ن
ملصاااااععِرن ًصاااااواقن ٖنٝعوٌُاااااٙنُعوٌُااااا٢ن
ألٓ ة،نًٞٛضنُعوٌُ٢ن ملٔ  ٠ٜن
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ُااإنُهوُٛعاااٙنملخعٌاااان ظاااووَن فِٔٞااا٢ن
الشاااععِو ٢ٝنً ٛصاااعٟنًساساع٘اااو،ن ة ن
ٓعااااأنٛتااااون ٛرااااار ن ٛطاااا ٜن نفصااااح٢ن
ًرتهاا٢ن الشااععِو ،٢ٝنٛ ٛضااحنهٌٞو ٘ااون
ٗااٟن ة ااٙن ًاايتنٗااٟنًغاا٢ن ملصااععِرن ًاايتن
فرضاا٘وناٌاا٣ن ًط،هاا٢ن ملععٌِاا٢نٛن ةنُاإن
خففاااون ٖن حاااٜن فٜٝااا٢ن ًٞٔ ٜااا٢ن ًااايتن
متٞااااسّٗنُاااإنُصااااع" ٜن ضااااّ٘ ن ٛن
ُصااع٣نًٌع رٝااقنُااونااانين ألة ن ملٔ اعَيفن ن
فرت١نُاوناعا ن الشاععِو ننااان ٠ناعا نحتار ن
ًٖ ٌ،ن ملصععِر١نُإن فِٔٞا٢ن ألتٔٞ،ا،٢ن
ٛانين ألة ن ملٔعَيفن ن ً رت١ن الشاععِو ٢ٝن
ً ٛة٠نهوٖنٔٝوتسن الشاععِو نمبخعٌاان
ص،ٚ ٜنٝٛصاع٣ن انزاساا٢نِٗٔٞعاٙنُإن
ت٘،٢نٜ ٛه ٞنٜٗٝعٙن ً٢ٞٔ ٜنُإنت٘ا٢ن
خاااار،٤ناِااا ن ً،ااااوحثٖٜن ان شااااععِوَن
ُهاااااااااطٌحنُاااااااااوناعاااااااا ن الشاااااااااععِو ٢ٝن
colonialismناانpostناعرْ ٍ٢نهِجملنُونانين
"ُااوناع ا "نٛن" الشااععِو ،"٢ٝن ٠ن"ُواع ا ناااان
الشااااععِو ،"٢ٝن نُصااااع٣نً ظااااو ١ن ان
ملٔ اعَيفن نفاارت١ننزَ ٛن فِٔٞاا٢ن ًعصااور٢ٝن
ألتٔٞ،اا،٢ن ٛشااععِوَنُهااطٌحن"ُااوناع ا ن
الشااااععِو "٢ٝنةٖٛنظاااار ٢نً ظااااو ١ن ان
ة ن ًو ااااوسن ًعحاااار ٠نألةاااااو٥ناٌاا ا ٖن
ًاااااااااااا َٛن ملصاااااااااااااععِر١ن نُرحٌااااااااااااا٢ن
شععِو ٗو( )5ن

غاارين ٖن اا٢ن ةااوذن ُٓااعيفنخاافَن ً اارت١ن
الشااااععِو ٢ٝنٓ صاااا٘وناوًٌغااااو ن ًهُٜٞاااا٢ن
ًٌِصااااااااااععِر ن ٛناٌغاااااااااا٢ن ملصااااااااااععِرن
( إلٓوٌٞسٝاااااا٢ن ً ٛرٓصاااااا٢ٞن ٛإلشاااااا،وٓ٢ٞن
ً ٛرب غوًٞاااااا٢ن ٛفٝ ًٜٔاااااا٢ن ٛإلٝطوًٞاااااا،)٢ن
ٛهااااوٖنتااااس ٥ذنالنٝعجاا اسن نُاااإنُٔ ُٜاااا٢ن
ًو ااوسن ًاايتن ٓعااأ ٘ونلعٌااان ًعااع ٜن
ملصااععِر١نض ا نمجٞااجملن ظااووَن فِٔٞاا٢ن
 ٛالشااعغفَنً ٛهِااجملن ٛالضااط٘وة،نً ٛاايتن
هاااوٖن و شااا٘ون ملصاااععِرن ز ٥ن ًعاااع ٜن
ملصااععَِر،١نُٛاإن َ اّهنفاانٖنٗااة ن ألة ن ن
زُاإن ٓعوتااٙن ً عٌااٟنًااٞضن ةا اوذنُااوناعاا ن
شااععِو ،٠نمبعٔاا٣ن ٓااٙنجنٝبٔااعيفن نفاارت١نن
ُوناع ن الشععِو ،ن ٛهثارنُإنٗاة ن ٓاٙن
ة نهاااااوٖنٔٝاااااوتسبن الشاااااععِو ناواااااٍن
ظووً،ٙنٛمبعٔ٣نُو،نهوٖنٗة ن ألة ن
ظااااوفذنُِ٘اااوذنٛخطااااري ذنُاااإن ظااااووَن
ُهو٢ُٛنٗة ن الشععِو نحع٣نأ ُون هةن
ُاإنًغاا٢ن ملصااععِرن ة ١نًاا ٙنٗٛوااة نفاانٖن
اِوَنهو ا نٝوشاني،نًُٜٛاٜةنفراا،ٖٜن
ً ٛااا،رينُِٞااا،ٟنِ ٛاا نةٝاا ،ن ٛة ٝاااضن
ًعر ٝيب،نٛآشٞونت،او ،ن ٔعِاٟن انٗاة ن
ألة ناااااان ة ن ًو ااااوسنضااا ن ملصااااععِرن
ًااة٠ن شااّ٘ناٌاا٣نحنااٜن ٛنآخاارن نحتاار ن
ًاإ ٜنُاإنٗااة ن ملصااععِر،ن ٛن ذهااو٥ن
ًٔسااا٢ن ًٞٔ ٜاا٢نًعااع،ٙ،ن ٛنأااو٥ن فٜٝاا٢ن
ًٞٔ ٜاا٢نُهواااٍن فٜٝاا٢ن الشااععِو ٢ٝن ًاايتن
ٛةا ا ن فصاااحنٗاااة ن ًعِٞٞاااسن اااوَن
ةن ملصععِرنفرض٘وناٌ٣نٗة ن ًعع
ن  ٛشااعون ُااوْن ً شااو ن ألةاٞاا٢نًٔ ٛه ٝاا٢ن
ٗٛة ن ألة ناٌ٣ن ًارغّنُإنُٜة اٙن ُاااااوناعااااا ن الشااااااععِو ٢ٝن ًااااايتنمشٌاااااا،ن
ًصٞوشااٟنهااوٚن ملصااععِر،نٛاٌاا٣ن ًاارغّن اوٗعِوُ٘ونٛأوٝع٘ونهافن ألةاانينألِٓ٘اون
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حيِااافٖنآ اااو ن ًرتهااا٢ن الشاااععِو ٢ٝن ٛن
ًرته٢ن إلُربٝوً،٢ٞنٛألِٓ٘او،ن ن ًٜةا،ن
ٓ صااا،ٙن ُٓعجاااون نفصاااح٢نٗاااة ن ً اااو٥ن
ملهري،٠ن ٛن نح ٕن مل ٜت٘٢ن ملهري٢ٝن
ُاااوناااانين ملصاااععِرن ًغراا اٟن ٛناااانين أاااو٥ن
ملصااععِر ن نظاارةٟن ًعااوجنٛتٜٔااا،ٙن
ممونٝعو ن ًٙٞناوة١ناوًعوجن ًثوًق ن
ٛا٘اااة ن ملعٔااا٣ن فااانٖن ألة ن ًعرااااٟن
ا ٝقن ة نُااوناع ا ن شااععِو ٠نشاا٥ ٜن
متن ٓعوتٙن نُرحٌ٢ن الشععِو ن مل،وظارن
ُٛون فه٘ونُٕنضر ٛن ًٔ وَن ًعحر ٠ن
ًٌعااااااااع ٜن ًعراٞاااااااا،٢ن ْن نُرحٌاااااااا٢ن
الشعهفَن ٛواّن ًا" ٜن ًاة٠ن افن
تف٥ن ملصععِر،نُٕٛن َّنفنٖنة شعٙن ن
إل اااااو ن ملرتعاااااٟنًٌٔ رٝااااا٢نُاااااوناعااا ا ن
الشااااععِو ٢ٝن واااإن ٖنٝهاا ا وْنفِ٘ااااون
ت  ٝذنملصعوٚن نُٔوٗ ٢ن ملصععِرنُإن
ٝثا٢ن
ت٘،٢ن ٛن نأو٥ن ً ٢ًٛن ًعرا٢ٞن
ًاايتن ٔعِااٟننااقن ان ًعهاارنُاإنت٘اا٢ن
خااااااار ٤نذًاااااااىن ٖنفصاااااااح٢ن ًرتهااااااا٢ن
إلُربٝوًٞااااااا٢ن عاااااااوٍنُٞاااااا ٓوذنغٔٞااااااوذن
اوملُح س ن ًايتن اوفر ناٌا٣نن عاوٍٞن
ٗاااة ن ألة ،نٛحااا ة نُااإن َاااّن ٞ،ععاااٙن
ٛٛظ ٞعااااٙنٛحاااا ٛة،ٚنٛاوٌِاااا٢ن ٛحاااا ١ن
"ٜٗٝع"ٙن ناوملٔون ملعوصر
 ٛهٞهااا٢ن ٖناعا ا ن ًٔعاااو ن ألةااااٟن
ًعراٟن ٝقن ملٔعا ٜن نفارت١نُاوناعا ن
الشاااععِو نالن وااإن ٖنٝبعَا ا اورن ًعا ا اورن
ً ٜن ًة٠نحيٞطنمبخعٌاانت،ٓ ٜاٙنةٖٛن

ُهو اعاااٙنُااإنُٔ ااا ٜن ًٔ رنٝااا٢نُاااوناعا ا ن
الشااععِو  ٢ٝنُٛعٔاا٣نٗااة ن ٓااٙنالن واإن
ٖنٝبوع ااا٣ناهر  ٥اااٙنةااار ١٥ذنُهو ٓا ا٢ذ،ن ٛن
اٜص ٙنهص ٞذنًٜتٙنُٕنٛتاٜٚن ًع وااٍن
ااااااانين ألة ن ًعراااااااٟن اااا ا ٝقن ٛألة ن
ًغراااا،ٟنٛهاااةًىنفنٓاااٙنالن واااإن ٖن
ٝبهعهاارن نة شااعٙناٌاا٣نحتٌٞااٍنافةااو ن
ًعٔااوثن ًاايتن هِ٘ٞااوناعا نٓهٜصااٙنُااجملن
ٓهاااٜثن ألة ن ًغراااا،ٟنُاااجملن ٖنة شااا٢ن
ه٘ااةٚنة ا ن  ،ا ،ٛنٗٛااٟنهااةًىننااق،ن
ضاار١ ٛنُٔ٘جٞاا٢نالزااا،٢ناٜصا ٘ون ًهااوة ١ن
ٛحا ا ٗوناٌااا٣ن ا ا اورنٛتاااٜٚن وااااٍنٗاااةٚن
ًٔهااٜثنُااجملن ًٔهااٜثن ألةاٞاا٢ن ًغراٞاا٢ن
اور ذنٌُِٜشوذن بعسذزٚن ملعٖٜن ألةا،٢ٞناٍن ٖن
ٗة ن ًٔعاو ن،ٔٝغاٟن ٖنٝبهار نةار ١٥ذن ،وةٞا٢ن
contrapuntal readingن ب صاااحن اااوَن
ةِٞاااجملن ألصااا ٜن ًااايتنٔٝطااا٠ٜناٌ٘ٞاااون
ًعٔطااقنمبااونٝععِااٍن نة ٛخااٍن صااحوا٘ون
 ٛهحنُإن َاّوناإنٛت٘ا٢نٓ ارن ملٔ ا٠ٜن
ًيتن عووٍُنُجملنٛت٘و نٓ ارن ألصا ٜن
ملِ٘ٔٞاا٢ن ًاايتن عٌااٜناٌاا٣نغريٗااو،نٛاااة ين
ٝعحهااااقن ًعووُااااٍنُااااونااااانين ألصاااا ٜن
ملِ٘ٔٞاا٢نٛااانين ألصاا ٜن ملهِٜااا،٢نُٛاإن
ً ااااار١ ٛنمبواااااوٖن ٖن بصاااااِجملنمجٞاااااجملن
ألصاا ٜن ًاايتنٝعااٟنا٘ااون ًاأصن ألةاااٟن
ٝٛبهاااااغ٣ن ً٘ٞاااااوناوً تااااا٢نٓ صااااا٘ونُااااإن
الٗعِوْ ن ن
فعٌ٣نشٍٞ،ن ملثوَنالن وٕن ٖن هر ن
٢ٝ ٛن ٛش"ٞن ألار نحو ش٢ن ً فَ()6ن
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مبعسَنإن ٢ٝ ٛنةٖٛنهٞخٙ ٜنملٞغٍٞنة٠ن
راااااوٓعض،ن وضاااار١نف٘ٞااااوناٌاااا٣نحنااااٜن
ا ا وةنًا ا الال ٘ون ًعو لٞااا٢ن ٛملنعوصااار ١ن
ملعهااٌ٢ناعااو ٝبن رياااوٓعضن ًعخهااٟنٛالن
شاااِٞونفااارت١ن شااارٚن ن ةس ٦ااار،ن ٛاااو ٝبن
ةس ٦رن ملعوصر،نف افذناِاون صاع اٙٞن
انذ هاااااااار١ن ًهااااااااو نُاااااااإن ااااااااو ٝبن
ملٝ ٜصوٞنين ًةٕٝن ُراة ٛنُٕن ألٓا ًضن
اٌاااااااااا٣نٝاااااااا ا ن ملٌوٞاااااااااا٢ن إلشاااااااااا،وٓ٢ٞن
ًوو ًٜٞو ٢ٞن
ٛهة ن ًعأٖن ن ٢ٝ ٛنهوُاٍنة ٛةن

ُريشاااااٜقنحتهٞاااااقنُ اااااوة

ً Meursault Contrاايتنالن واإن ٖناااااا ا طن النُاااااااإن ُٔ اااااااا ٜن ،ااااااااوةٟن
،contrapuntalن
perspective
ٛاٜصا ٘ونُصااو٢ً٥نظا ١ ٝن ً ٜااأ١نًرٝ ٛاا٢ن
ًغرٝااا ا نL’Etrangerنألًااااا،رينهاااااوُ،ٜن
 ٛفصااوحوذنًٌهاا ٜن ملهِاا ٜنف٘ٞااوناااانصاا ٜن
ًعراااٟن ًااة٠نجنحيرُااٙنُريشااٜن،ناطااٍن
٢ٝ ٛنهوُ،ٜنُٕنٓعِ٢ن ٞو١نفهعٌٙناا ْن
اااو ة،ناااٍنتاروةٚنحعاا٣نُاإن اا،ٙن ان ٖن
تااو٥نٗااو ٖٛن خاا،ٜٚنًٔٞااعهّنًااٙن ن ٝ ٛاا٢ن
هوٍُنة ٛة،نٝٛهعٍنصٜٔنةو ٌ ٙن ن

enqete

اهلوامش
()1ن ٓ رناٌ٣نشٍٞ،ن ملثوَق ن
ٝثاا٢قنُعااوف ن
نة نا ،ا ن ًاأيبن صااطٞان،ن" ملهااطٌحن ألةاااٟن ن ًثهوفاا٢ن ًعراٞاا٢ن
ً الًااا٢ن ُٜٛت٘ع٘اااو"،ن جمٌااا٢نجمِاااجملن ًٌغااا٢ن ًعراٞااا٢نا ُعا اقن،ن ٌا ا ن(،)57ن ةاااس٥ن
( ُ ،)1وٖنٗ1241اانهوٖٜٓن ًثوٟٓن،ْ4111نثنثن(111ناان )174ن
()4ن ٓ رق ن
نة نا ،ن ًٔيبن صطٞا،ن"نحناٜنُعجاّنارااٟنُٜحا نملهاطٌحو ن ألة نًٔ ٛها "،نجمٌا٢ن
جمِجملن ًٌغ٢ن ًعرا٢ٞنا ُعق،ن ٌ (،)57ن ةس٥ن ًر اجمل،ن ت نٗ1241ا،ن عرٕٝن ألَٛن
،ْ4111نثنثن(537ناان)564
(ٍٞ )3نصوح نٗةٚن ًصط ٜن ان رمج٢ن ًفحه٢نismنااان ًٔسا "٢ن
()2ن ٓ رق
colonialاااان “Colonial Discourse and PostنPatrick Williams and Laura Chrisman,
colonial Theory: Aااان Colonial Discourse and PostنTheory: An Introduction”, in:
Reader, edited and introduced by Patrick Williams and Laura Chrisman (Columbia
University Press, New York, 1994), p. 5.
()7ن ٓ رق ن
The Cambridge Introduction to Francophone LiteratureنPatrick Corcoran,
(Cambridge University Press, Cambridge, 2007), p. 27.
()6ن ٓ رق ن

ن ٛشاا"ٞن ألااار ،نن حو شاا٢ن ً اافَقنةٖٛنهٞعاا ٜن ن ةس  ٦ارنن(ُٔعااٜ
هًٜٜٞٓوناان ملوٓٞو،ن)1111
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ن ةِااٍ،ن

طرفة وشللي وأوجه التشابه بينهما
إبراهقم حمؿود الصغري*
صرفة بن العبد وبريسي بسقش شؾؾي شاعررا وشااعبفع أ وماو
كثرية بقـفؿع ،مع ونفؿع خيشؾػع رن بعضفؿع بعهلووة واملوصن والزمع .
ففووة األول رربقة بقـؿع هووة الثعني إنؽؾقزوة .وموصن األول البحرون
أ اجلزوااارة العربقاااة ،ووماااع الثاااعني فؿوصـاااه مؼعصعاااة سوساااؽس أ
انؽؾرتا ،أ اجلزورة الربوطعنقة املشعمخة ألو وبع.
ومع الزمع ففـعك مسعفة كبرية بقـفؿع ،حقث و زمع الاعرر األول
العصاار اجلااعهؾي حااوالي  060-045مقالدوااة ،بقـؿااع زمااع الاااعرر
الثعني هو الؼر الشعسع رار . 2211-2971

أما أوجه التشابه بينهماا كثاة،
يف الصااااااااقاة االنفياااااا ا والنق ااااااااي
والقثري ا والطايقي ا يفتااص يف الصااقاة
اجل اامي ويف اهرهاار اتااا يتشااابها
كثنهما اتا ميوجا باالقتو والواو
والنشاااااااااا وباجلماااااااااا واجلا بيااااااا ا
و نهماااا ااحاااا يفياااا مداااامر و ااار
وتشاار وفااف اركااا حلاانول اوا وال ااهو
مااا اركااا حلاانول الط ا ا
وال ااطا
واهشاااو والدربا ا و نهماااا اباااا اا ا
مسااااحل اوياااا بطاااف أ أحااارفا ف اااين ا ا
اتطقاااكا شاااهابني يفاااريطني يف هاااالي
الراااااناله و نهماااااا اتاااااا حاااااااري
مشااااهويفي يف همنيهمااااا وبااااني فوميهماااااه
كطرك ا ااا حاااارا ك اان م ا أااانال

الشاااااااطر اجلااااااااه ومااااا ا أحلااااا ا ا
اه ّط واااااااة و ا حخصااااااي وا اااا ا يف
حاااااطرا وحلاااااايف مااا ا ه وا ااا ا يف
يفياته وم ااا ال اهو وال ا والط ا
ويف ا ييشااه وايفااتهتايفا بوااي ا تم ا
كوااااف اتااااك لفيااااه يفثماااا الشاااايو
وتقث،هاااا ه وحاااااطرا حلاااااويف وا اااا
وياته ل الو وح مبا ا كيها ما
مطام وآالال وأيفافا.ه و ا لش حا
اااااا حااااااارا مشاااااهويفا و ا أيفاااا و
كريف وا وري ك و اا وايفافا ما
فااا الرومات ااي يف اتث ااجا ب جات ا
(ويف ه وويف .و ااااااول ،ي وبااااااايرو
*

* ناقد وباحث ومترجم سوري.
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و يااات وه و اااا وايفااافا مااا أارااا
حااطراحل اتث ااجا الدنااااينيه ااا ي ا م
باورياااااا وياااااا م باواااااا وميجاااااااف
اإلت اتي وي طص لنشر أكثاايفا وآيفاااه
اخلاحل ا ويف ا كتوتااه وح ا ابه و الااه
كوااف اتااك لفيااه أيثااا مةاال يرك ا
يفثماااا الشاااايو ويفحلااااات الث اااااايفه
و ا حطرا تطا ،ا اا آيفاااه وأكثاايفا
ومة اااااه وحلاااااويف حلاااااا ف لشخصااااايتهه
و ا حلايف م ه لاص يف يفياتاه
وحااطرا جيااف ل ا واويااا وااماال
ومرآ ايف اته وآالماه وحلافل لطمويفاه
وتو ه واتفكااهه
والشاااااارا أيثااااا ماااا أحلاااال
ت يااال وت ااا يفكيااا ه كطركااا هاااو ابااا
ا يط
يفااقيا ب ا يفااطف ب ا مالااش ب ا
ينته ت ه ب بثر ب واال وهاو ما
أحاااراكه ه اااا فوماااه يف اا ا ومنطا ا
بطااف ه ويف اا ه وحااركه ومثاااتته
باااااني الطااااار ه و اااااا جااا افا موحلاااااوكا
بالشرل والراايف ولاله هو (اهات م و
الشاار اهشهويفه ماا اا الشااارا
اهااارفأل اا اااق واهااارفأل ااحلااادر ماا
أفايفبهه ويف لش يوو يرك :
وب ي تااااي اواااا اجلمياااا تنفاااا
ب يفو ال يااااك الشااااري اهصاااامف
أما ح كثاا لال أيفاف اايف
اا نياااااااااااااحل واهاااااااااااان يف موايطاااااااااا ا
(يفويفااااااث و يف اتث ااااااجا و ااااااا
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يفقيااافا ل اااايفو ال ااا( ،ب ااايأل حا ا و
و ا والفا أيثاا اثاوا يف القهاا
كش ب م االيفاتوراييني النا نحل
ولثنه ا يثرا االكتخايف بكحل هه
و اان الشااااري يركا وحا
يتصااااقا بتوفااااف الاااا ه وا اااااطرا
الشطويف ويفف الطايقا ويفارا التاك ر
والدثاا وحلااافر النرااار وااللاا ا
ل ط يط واالت هاايف باجلماا وايفاتون
الشخصااي و و ا بااالنق هااااف ويفا
جاااااايفل ل ريااا ا ه وهااا ا ا ماااااا جط اااااهما
يصطفما باوواج والوياو واااارال
الااف كر ااها ااهاال ا يهمااا كةااايفا ا ااص
ااهاااااال ولاااااافيا اااااال مااااااا يواااا ا يف
يريويهما كطرك ماة أبوا وهاو حلاد،
ال اا كثق اااه أاماماااه ولثناااه وجاااف
أامامه ير موته ويدتصا و يفواه ويفاي
أمااه (ويف و وفااف أبااوا أ يو ااموا مااا
أبيه كدث منه وحلاايف يواو الشاطر
كيه ومنها فوله:
أ وا اووور تدار لثا أارا اث
ب الثااااااري ب ا ضاااااار يدثاااا ا
ولااك وف ا ل اااته اوااا وحااطرا
الواااي ومطال تااه الفاام ا وااه ويفااي
أمااه ا ااطر أامامااه ب باطااااه يفوااهه
ككلااا ميياااال ب ال ااااهو وي اااارل كيااااه
ويطتنااي ال طالاا والفااا والط اا وي اا،
وكااي يف اااة تق ااه وتواهاهااا ويشاار
اخلمر وي رل كيهاه ككل أه ه ي وموتاه
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وينصااااا وته ويطات وتاااااه يفتاااااص ااااااار
بطتااابه كافتااا يفايف تااه ي اا ،متاانون
بني الو اال واايفياحله
أما ح كإ والفا أجقا ليتط يف
اقويف و و اا فاف أتهاص
جامط (أو
تط يمااه يف (بيتااو و ا ااص مث ا و ااراه
ويف اجلامطا ا يفااااو أ ينشااار أكثاااايفا
وآيفاحلا يف تياااااا ا بطنااااااااوا (أهمياااااااا
اإلوا و وانافما اي طاك اجلامطا ا اص
الثتي ير تاه كاويفا منهاا ب ا لاشه
و بك الوطيط بينه وبني والفا ب ر لاش
و ا اا اخلنل ما والافا ف ال ها ا
وخت ص اناه والافا وفطا اناه
اوا
اال اه اااافاة اهالياا كطااا حاا
ويفيفا يف لنف وم و ماا يطيناه ا اص
اوياااا و ااافا يف يفالا ا ياا ا ا وم ها ا
وم يفي وفف ت يص يفاله فاان:

ولثا ا الياااك تق اااه فاااف ااافا ا
يففيوا
يف يفف الرياح واهياا
وبت لوا يف أ أيففف طقل متط
وا يفل م موا يفيا اهلموال
الف مح تها وماها ا َّ أ أمح ها
يفتص يت ل بل َّ اهوة النواله
ومل يثتااااا الشااااااارا باااااالةويف
والتماار ا ااص ااهاال كواات باال امتاافة
اااه كناااايف
ويفتهماااا لتشااامل ا تما ا
اوواااف والدثا ا الاااف ما األة ف يهماااا
اتك اكي لت رر الطامل هه كه ا

يرك ا يهاااج أفايفبااه ا ف ي تااه ااها
اتهااا فصااااروا يف يفااااي يفاايتااااه وتااااه
يتيما واليتي يطامل ما يطامل الط ياف
يف الو ي واتها أيثاا ال يناحلارو
الثاااطي والقوااا ،ويتااافل و يف أماااويف
ااكرا وحيافو ما يفاريته وانافما
جلك ب اخلمر وال هو هربا منه أل وا
يف لوماااه واتاباااه وهجااارا كةاااايف ا ااايه
وا ااص أااارال وتواليااف الو ي ا الراه ا
واتتول م بينه ليطيأل بطيافا اانه ويف
لش يوو :
وماااااها تشااااراب اخلمااااويف ولاا ا ت
وبيطاا ا وبتقاااااف يريقاا ا ومت ااااف
اااااها
ب أ لاااااامت الطشااااا،
وأكاااااار ة بكاااااارا الاااا ا ط ،اهط ااااااف
وظ ا ا و الورباااص أحاااف مثا ا ا
ا ااص اهاارحل م ا وف ا او اااال اههنااف
أما ح كواف اارل أتاه ال أمال يف
التقاااااه ماا ا أه ااااه ب اا ا أكثااااايفا
وآيفااااه كج ه ا واوااه مااو ا تم ا
حياااااو تشاااار م ا اااااه ومة ااااه وأكثااااايفا
بياااانه بال أ ا تمااا يفكثااااه ويفكااا
ل ما يصفيف انه بل واتهماه باإلواا
واهرور ا فواتني ا تما والثني ا
مما جط ه يصا باليك مانه وما ا
ااا يف ب ااافا مط نااا اااافاحلا لااه و ثاا ه
ا يااااه ويف لااااش يوااااو مط نااااا يفااااخطه
ويكيفااااه ويف تااااه وا ااااص ل ااااا الط يطاا ا
ال الط مة ه:
09
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ب الطاحلااااق او ينااا الااااف ت ااااق
الفم ا ةا
والداباة الطايفي الف ت و ك أ صاتها
والثهول الطميو وال ر اهويفأل
تنوح ا ص ظ الطامله
اااااان الشااااااااري
والدريااااا أ
انااافما اااا يفا موينيهماااا مل ي اااتوينا
ب فا مطينا لقج يوي وبمنا جابا بان ا
ومناااايي اااة ،وأحلاا ا الريفالا ا
اهدامري ه كه ا يركا يداا يف ال اري
و ا ايف ال ري يط اي ا اص اهنطوا
اهمتااف م ا امااا يفتااص الطاارار ويتجااه
ب الاااايمني وب او شاا ا وب اليماماا ا
وب اواااااا ،وب منااااااايي ااااااة ،يف
ااا يف
اجل ياار الطربي ا ه و ا لش ح ا
اتث جا واوه ب بيرلنفا وب يفوي را
وب كرت ااااااا وب ايطاليااااااا ووااااااو يف
ااة ،ما اهنااايي يف ها ا ال اافا الااف
هايفهاااااا و ماااااا تنوااااال الشااااااارا يف
ال اافا الثااة ،وتطركااا ا ااص مطاههااا
وآ ايفهاااا ومااافتها و ااال ماااا يتط اااي بهاااا
ا لش ألاا ا يتاانون يف اااامل اواا
والدراال م يف ي ا ب ألارل ويانهن
م يفيفيي اوا ماا ياا هلماا و ماا
يفااان ك هلماااا كرحلاا ا اااص الااار ماا
اهتاا وا الال وويفش الدرب الف اتا
يرهيفا لتهاه كه ا يرك يتنول ماا باني
لول ا وهاار ولي ااص وهن اف ويف ا مص
اره يف
والربا وه ال اوات جااحل
00

اااة،اة
حاااطرا ويفمباااا اتاااك هناااا
،هاااااا ا مل ياااااا ا ره يف حااااااااطرا
باإل ااااااااك ب الوياااااااا واهدنيااااااااة يف
اواتاااة الااف ااا يرتا هاااه وي اافو أ
رهااا
لول ا اتااك أيف ا ه بليااه ب
و اااااار أوحلاااااااكها يف بفاياااا ا مط وتااااااه
الشه ،والف يوو كيها:
خلولااااااا أياااااااان بقفااااااا همااااااااف
ت اوح اااف الوحا يف ظاااهر اليااف
لاااااا و تراااااااا يفبربااااااا مي اااااا
تنااااااو أياااااارال القيااااار وترتااااااف
وت ااا ا اااا ا أهاااااص اااااك مناااااويفا
خت اااال يفاااار الرماااال ااا ا لااااه تااااف
وح ا ال يواال ا ا يرك ا يف تنو ااه
بااني او ي اااة كوااف اتااك ابن ا امااه
(هايفييكو يف ه ااو يف حلا اا ا أيفا
بطااافها (هايفيياااك ويفاااتقو و وت وجهاااا
وانفما ماتك ت وي (مايف جاو وي و ا
أيفا (جااني وليااام و يف ااا يفويفيااا لالصااا
م اااش ا ياااه حااادال ف اااه وفاااف لصاااها
باااالثة ،ما ا الشاااطر وأيفا ا ألريااااة
ولاحلاا ا يف بيطاليااااا بال أ يف ااااه هلاا ا
ااما يثاو لايقاا وم ته اا ا ينطقا
ماا ف ناا يفاابوا
يفريطاه و ا حا
يا م باوا اواار اخلااال ما الويااو
وم الروابت والت طاة وهو ماجر ا ياه
الااوينة ما اجلميا ه وظاال يااوا يفياتااه
يواااف اوا ا ويتدناااص باااه ويف بيفااافل
فصاافا يوو :

طرفة وشللي وأوجه التشابه بينهما

بت أيف او م أته جمن
وفف يط ،الثياحل
ولث أيف ش أتك أيتها الروح
كور ل ما افا
أتك او واويا تطال !
اخت م ف يب م ثنش مر ألرل!
وم ا اه يفاا يفوااا ا الشااااري
ماتاااا وهماااا يف يفيطاااا الشا ا ا والقتاااو ه
كطركااا ا مااااااة موتاااااوال يف ال ا يفااا ا
والطشاااااري مااا ا امااااارا ا اااااص أيفجااا ا
ريواااا يف
الرواياااة بينماااا ماااة حاا
الاااةن ني ماا اماااراه و اااا ميثاا أ
يوااافما الثاااة ،والثاااة ،مااا اإلبااافاع
الشاطر هلا ا الطاامل لاو بوياا ا اص فياف
اتااا
اويااا ه ولثاا الطنااا والت ااف
ال ااا يف موتهماااااه كثنهمااااا ااااا
انيفا ال يجاج ا فرايف اخت ا ولاو أ ل
ب موته وها ا ماا يفصال ولطال ال ا
هو كويف الش ا واويا والةو ال ااف
باااالنق ويفوح الت اااف واهواجهاا ويفاا
الرهاااويف امااااال ا تما ا ه كها ا ا يركا ا مل
يطج ااه يديااا وايفاات فا اماارو ب ا هنااف
م ش او ،وألاوا فاابو كهجاهمااه
كدث ا يه امرو با هناف وأ امر لاه
الشاااار ولثنااااه ألقااااص لااااش وتراااااهر
بالر ااا انااهه و ااا الشاااار اهاات م
لااا يركاا فااف هجاااا اماارو باا هناااف
أيثا كفااهما اه ش بليه وأ رمهماا
و تااااااا هلمااااااااا تابااااااااا ب اام ااااااااه

بال ري وأوهمهما أته أمر هلما بططاحل
ا ،ه ويف الطريااي حااش اهاات م بااكمر
الثتااا كقت ااه وجطاال أيفاافه يواارأا
لاااه كقها ا مناااه أ اه اااش ياااكمر اام اااه
بااال ري بوت ااهه كااكلق يركاا باااامر
وي اا ا منااااه يااااي الثتااااا وااااافال
الاا ا ها ب ال ااااري ه ولثاا ا يركاا ا
يفكا ا وأحلااار ا اااص الا ا ها فااااان :أ
اه اااش ال ضااارا ا اااص اامااار بوت اااهه وأ
اااة،ا ولثا ا يركا ا
ا ياااه اهااات م
ااتف و ابر وأبص أ يجاج اا فارايفاه
ما "يفاطص
ومثص يف يريوه كثا
ااااا اهااااوة
ب يفتقاااه بر قااااه" يفيااا
باتترايفاه وفت ه اامل ال اري ه وهثا ا
ا انا يركه يف موته!
كواف التاايف اإل اايف ما
أما حا
حلاافيوه (وليااام و مبر همااا اخلاااص
ومطهما اايف حاا ه و اا ب اايفه يف
م احل يوال ااحل ويف تصاا حلفيوه
(ترينوت ا و والثااابو (يفوباارت و بطاافال
اإل ايف يف لش اه احل الطاحلا بال أتاه
وحلاافيوه (وليااام و أحلاارا ا ااص اإل ااايف
فاا ني" :يفنصل ب وجهتناا ف ال احاتفا
الطاحلاااق ولثااا الوااافيف ااااا هلمااااا
مبا كياه ومل
باهرحلا ه و رر اهر
يصن ب وجهتهما أبفاه
وهث ا ا ااا الطنااا يف ا مااوة
ح وحلايف هه
اتاا يشاطرا
وي فو أ الشاااري
ر
بفتو ااجل ب أل ا يثةرا م
02
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ااار الوا اااي ما ا
اهاااوة يف حاااطرهما
النهايا ا الوري ا ا وا توما ا ما ا أتهماااا
اتااااااا يف يفيطااااااا القتااااااو والشاااا ا ا
ااا يف موت اال الطماار
واهقاارومب مباا
وههااار الشا ا ا أ ال يقثااار يف اهاااوة
أبااافا لاحلاا وأتهماااا بصاا جياااف وال
يشااثوا ما ماارمب أو ااه ا ج اامي
و اتا يتمتطا باجلما واجلا بيا وفاو
الشخصااي ! ألااي ماا الدرياا أ لااف
يركا يوااو يف مط وتااه ا اارا اهااوة يف
اف أبياة؟:
أيفل اهاوة يطتاااال الثااراال ويصااطق
اوي اااا ا مااااااا القااااااايفأل اهتشااااااف
أيفل الطيأل نا ا تافصاا ال لي ا
ومااااا تاااانو ااياااااال والاااافهر ينقااااف
لطمااار أ اهاااوة ماااا ألطاااك القتاااص
لثااااالطو اهرلااااص و نياااااا باليااااف
بل ويط م ابنا ألياه مط اف أ
ت ثيه وتر يه بشف و كته يارل موتاه
بكال اينيه:
كااااإ مااااك كاااااتطي مبااااا أتااااا أه ااااه
وحاااو ا اا َّ اجلياا ياااا ابناا مط اااف
ااااامرم لااااي همااااه
وال وط اااي
ناااا ومشااهف
هماا وال يداا
هو ا لر مةل يرك اا
وح
الا ر ل مااوة لاي يف فصااااف الر اااحل
واو ا واليااك والدرب ا كواات باال ويف
فصاااااف اوا ا والدنااااحل والط يطا ا ه كقا ا
فصيف بطنوا "ب فق " يوو كيها:
02

نك أال تااما
يورا
ال بف أتش ترل يف اهوة
أحياحل أحلفر وأامي
مما م به م ب اهوة
وبال كثيااااا ميثااااا اتداماااااش أ
تقي يف مةل ه ا اجلفو ال ويف ؟
ويوااااو ااا ا أوللااااش الاا ا ي يفمبااااا
يت روتااااااه ويفمبااااااا بطثااااااه حيااااا
وي ث ا يه م أ م حي وتاه ف ي او
جفا:

فف يتناويفو – ات يفجل
ال حي ااه الرجااا وم ا لااش يكيفااقو
ا يه
ول اااك ها ا ا الياااوال الا ا تنوثا ا
متطته
راا
ولث ت وص بهج
اناااافما تداااار الشاااام يف جماااافها
الناحل ه
نهماااااا يرهااااارا
والشاااااارا
اإلباافاع والتقاان يف الشااطر بشااثل يااف
ا ص ث و يفاي ولق بطامل الشاطر
ومطركا ا تاما ا بثااال أ ااارامب الشاااطر
ولاحل يف الوحل يفي يرهرا برااا
منوططا ا الااانر ،يف ها ا ا ا اااا ه كها ا ا
يرك يص فاك م اإلبال وها لمال
اهلوا ي ا ص ظهويفها وت  ،يف،ا بطيلا
متوططااا و كتهااا ما بطيااف يفااق تتماياال
اة الااااايمني و اة الشاااااما والرباااااا
يوو هااا مبهااايف وبرااا و ااك حلااق
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الصا ا راحل فاااف أحلا ا ك اناااف يركا ا
را وايفاطا تن اا ال اق ا ياهه ويف ا
فصااااااار اابيااااااااة وبضاههاااااااا بال أتهاااااااا
ايفتطااك أ تنول الصاويف الاف أيفا أ
يرهرهااا يرك ا و كتهااا لويف ا مريفااوم
بثااااال التقاحلااااايل ل مشاااااهف اهوصاااااو
ماة ف ي بط اويا كيها
وبوايفط
وجط اااااها تناااا باور اااا واإلحااااارار
واويا واابياة اهوصو ه :
ااااااك يفاااااافوي اهالثياااا ا اااااافو
لنيااااا يفااااقني بالنواحلاا ا ماا ا
افولياا ا أو ماا ا يفااااقني اباا ا يااااام
ضااااويف بهااااا اهاااانح يااااويفا ويهتااااف
يشاااي يف اااا اهااااحل يفيا ا ومهاااا بهاااا
ماااا ف ااا الاااج اهقاياااال باليااااف
ال اايفع بالوحلا أيثاا
أما ح
كهااو ال يواال براا ا ا ا يرك ا كهااا هااو
يصا منراارا ي يطيااا يف كصاال الشااتاحل
يفي الاق فاايف جافا ويفيا تتو ا
يف ويفت ه ا اهنرر أتةص الط ،او ينا
واهقجوااا لقوااافا وليقهاااا بتهاااا توا ا
ا ااص الدص ا ولااي يفوهلااا بال الصاامك
ال
والري وال مهرير و آب بايف ما
اجلهاااة وهااا هااو ح ا يواافال لنااا ه ا ا
اهشهف فاان:

ج ك أتةص الط ،ت ث وليقها
كور ص اايف يف كصل الشتاحل
هيفقك كوفها الرياح اهتجمف
وهيف لتها اجلفو اهتجمفه

ومل تثااا ا هناااااا ويففااا ا يف الدابااا ا
اجلر احله
وال ههر كور اايفمب
واجلو يثا يثو تاال ال ثو
بال م حلوة الطايفوت ه
ألااااي هاا ا ا مااااا ي ااااموته الريفاا ا
بالث ماااة؟ أمل ينواال ح ا بلينااا لويف ا
ام ااا بثاااال تقاحلااااي ها لويفااا ااااوي
باويااااا واويوياااا وبث ماااااة ف ي اااا
وب يط ؟
ويف ف لق الشااري باوياا
ترااااارا لصااااادر يفااااانيهما وبالن اااا هاااا
 ،كوف أظهرا م الوا
أامايفه
واوثم ا والنثااوي يف حااطرهما مااا
يطجا ا اناااه اااايف ال ا ا يفتاااص ااافا
الثاااة ،ما ا حاااطرهما يفثماااا وأمةااااال
ور ا ص ال حاق ول اا وما مناا
مل ي اااام بهااا ا اابياااااة لطركااا وهااا
منااا ي ت ا رها شااواهف كواات وم ا
فصااف متقرف :
لطماار ماااا تاافيف الطاااوايفر باوياااا
وال هاجااااراة الطاااا ،مااااا ا كاااااال
اااااااااااااه أيفو مااااااااااا ا ط ااااااااااا ا
ماااااااااا أحاااااااا ه ال ي اااااااا بال ايفيفاااااااا
ل قتااااااااااص اواااااااااال يطاااااااااايأل باااااااااااه
يفياااااا ا تهااااااااف يفااااااااافه ففمااااااااه
يفت ف لاش اايااال ماا ناك جااهن
ويكتياااااش باال اااااايف مااااا مل تااااا و
01
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وظ ا ا و الورباااص أحاااف مثا ا ا
ا ااص اهاارحل م ا وف ا او اااال اههنّااف
أماااا حا ا كمطرا ا حاااطرا يفحلاااني
وجااا وحيااو ماا اوثماا واامةااا
الشا حل الثااة ،ولاحلا يف م ااريفياته
وفصاافا الطوي واإلت ااتي وولاه يف
فصيف (ب فق و:

م تنرر كيما مثص وما هو آة
وي ومنا اونني ب ما ال يوجف
أحلفر ثاتنا تشوبها ه م أمل
وأا أ نياتنا ه ت ش الف لث
أ ةر ااكثايف يف تاه
ويوااااو أيثااااا يف فصاااايف بطنااااوا
(التو و:

ال هر الف ت ت اليوال وة فاه
ل ما تو وامه يدرينا يط،ه

ما بهج ه ا الطامل؟
القيي الا يها أ بال يال فصا ،ماا
هو الم ه
القثااي مااا أ ااطقها! والصاافاف مااا
أتفيفها!
ي ي اهلناحل التاكه بثقياحل
واو
الونو !
وأ رامب الشطر اناف الشاااري
ااة ،ومتنوا ا وال ت ااتطي أ تااكت
ا يهااا يطهااا وت ا ر أوجااه التشااابه
كيماااااا بينهماااااا وبمناااااا تثتقااا ا مباااااا
رتاا وترجو أ تثو فف وكوناا يف
باطااااحل اهو اااوع يفواااه و رتاااا بطا ا
أوجه التشابه بني الشااري و االبتطا
ا اوويو واهنطيه

املراجع:
آ  -اهراج ا الشاار يرك ب الط ف:
 - 1الشاار اجلاه الشاا يركا با الط اف  -ا ا اجلناف  -ايف القثار الطربا –
الواهر 1991-
 - 2ياااوا يركاا باا الط اااف – يركاا باا الط اااف – لوياااي يفوياااأل اجلوياااف – اهثت اا
الطصري  -ب،وة2112
 - 3حرح اهط واة ال – ال وهت – ايف الوامو اوفي – ب،وة – بن تايفيخ
 اهراج ا الشاار ح :مااف -
 - 1حا أو ف ااويف يف جنا اوا  -أتفيفيااه مااويفوا  -تر ا أمحااف الصاااو
مط ط اهطايفل الواهر – بن تايفيخه
ماف اه ا ،و ماف ا ا
 - 2الروماتتثي يف اا االتث ي تر ا ا اف الوهاا
هيف – م يف يفجل الطر – الواهر –  1994ه
وي و – لوتدما – لنف  1991ه
 - 3اا اإلتث ي – جو ب،
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عوض األمحد*
مؿوعهفاحل اؾراعرقة األخاذة اؽار اؾاوليت واؾا ؽه ا
دـقة باحل
ؼصحلئدفحل بني حزقران  4891ومتوز  4891بني ؿسهرػى بول بروس بضاحلحقة
ػقل جوقف ؼرب بحللقس ،حقث أؿض اؾرحلعرة عررة أذفر ؾؾعالج ؿن املرض
اؾذي أويتى بفحل ،وباني بقهفاحل بدؿراف ،ػؽحلـا ؼاد ؽه ا أجازاد ؿان ؿؼادؿهفحل
جملؾة ػؽر اؾؾ ـحلـقة ،ثم أعحليتت ؽهحلبهفحل اؾسـة األخذة وتؼول ػقفحل :عؿؾقة
اإلبداع في وجه ؿن أوجه اؾرػض ،وـوع ؿن اؾثارل ،وححؼاحلا احلاف ،واؾـهاحلج
اؾرعري ؿن أمسى أذؽحلل اؾـؿو اإلـسحلـي ،حـاه حااحلػة أفام ؿان تـاحلؿي ا ؾاد
واؾعظحلم.
ال قسهطقع اؾرحلعر أن قؼرل ،أو قـوي ،أو قهخقال ؽقاف داهؽون اؾؼصاقدة،
ػحلؾعؿل اؾرعري ال ميؽن تؼدقر ذؽؾه وأبعحليته وفو ال قزال املخقؾة ،ػفـاحل
ـظااحلم احلؾاام ،وـظااحلم احلؾاام فااو اؾالـظااحلم واؾهغااول اؾاادائم ،وؾغهااه
قؼااع
ؿراوغة ؿ هذؾة ،وؽحلئـحلت احلؾم ال تدل حيتلاؽحلً ؽؾقحلً. ....

ولددددسشاعلؿددددة طااغددد ا ددددة ا ا
مسي ددد د اماددد د ةعاعلػددد د ضي ا دددددة ا4891ا
وت ف تا ا ة ا .4891ا
أ ددسضشاثددموادلت ددةشاؾدد طي ا
ودلت د د ايااددد اوع دددساا ددد ا ددد ا
علت عل  :ا

تتضتناعجملت اعألخدرياال ؿدة طاا
غ ا ة ،ا(شكطاعل ضز)ا د امدسمد ا
ومخػ ا دةويناويتردطمامدناكدوا د عنا
سّاا ةويناأخطىا :ا(علط فةن،ا د ا
ظغدددددااع دددددة ،اعكةكتددد د ،اعألف دددددةضا
علاةمت ،ام ناعمطأاا اأمك) *.ا

و ةاكةنتا ت اعإلبدسعما د او د ا
علعمةناعلض قاددابريوشا،4811ا د ا
عإل ددسع اددددابددريوشا،4891اياددة سابددريوشا مناأو اعلطفضاون مامدناعلأد ضاوق ددة ا
،4891اغبةضابريوشا . 4891ا
* أديب سوري.
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عحلددقاكتددةاتد د عاعلؿددة طا،ا ددطاشلددكا
دددةا ايادد ساا(علط فدددةن)امدددناخدددمعا
م ع د اعرخددطا(علػ د س)اع ػددتبس،افدددسا
ُبوا صعاعلػ سامدناعلدعضن ذ،اومدةاظعلدتا
تتددصكطابلةلدد اوغدد ة اعلددنانةلددتامددنا
ػددس ةامددةانةلددتاو،اتؿددبن،اف دد امددنا
ن دددااعلعيد د شاع دسغد د امدددنامادددةب ةا
و ددواعل ددواأؾددسا ممددةاوبنغددةاول ددنا
ل وا ة،ان ةي  .ا

ددددد اتػددددد حاع مدددددةش،اوعغددددددت ةب ةا
و رظ ددة،اأتاعغددت ةزااأ ددسعواع ة دد ا
وعنغدددددترةزاامدددددناعكتػدددددة اعخلددد د عشا
علػةبد  .ا

و انصا(علصعكطااعألخريا)اتد ا
قىلاعب ت ددددةاأنات دد د زاقىلاتددددةضيذاع ددددصعب ا
وأ ػدددددةزاعل ػدددددةا،الدددددتممؼاعحلددددددة قا
تػددددددتد صاعل دددد د ،اوتتادددد د اعلددددددصعشا
علؿة طاابأدةف ا ةل د ابتدصكطاعأل دسعوا
قناعلت د تطاوعلاددطعماوع ةنددةااوكددوا عللددددةبطا،اف دد د اة ددددكاشعكددددطاا ػدد د ا
ددص اعحلددةنشامددناعأل ةغ د ؼاوع ؿددة طا مػددت سااقىلارلددةظناعإل ػددةؽاعلػددت ا
علنات ةبدس ةا ت دةاتتد ـاوترد ؽا وعلباطتاوعلؿر اوعلصوي  .ا
صعا(علػ س)اع ػتبساعلظة،،اولد ؼاادةا
قنا ت د د اعلتدددصكطا ت د د ام ددددساا
قناأناتسي د د اوتت دددسع اوتطفضد د اوتتتدددطزا وخا ددةا ا ميت ددةابةإلبددسعماعألزبدد ا
 .ا
دددتاتتضدددةفطاعل لد د ا ا دددص اع ؿدددة سا
(قندكامدناعلدعضن ذايدةاغد ستحاأفدت ا وتُ دددساب تددد ايتدددععاف دددةاعل ؿدددقا ؿدددقا
فت اكوا بةحاوأبت نا دعاعام دكحاو،ا عحل ددةااوعلاداطعمامددناع د شاوعلددصوبةنا ا
ت تد د حاي دددتاغد د ت ايد د اأتد د ـاف د د حا ف صااعل بسا(عنب )اكدواشلدكاب غد ا
وأف غدددكحاثدددحاأغددد ي حا دددوانػددد تكا غدددطزتاتدطيدددطتاذلبدددااومد ندد ابادد ضا
ددددةنحانػدد تابلةلدددكاوغ ة كحنػد د تا باطي ا ػ اومس امبت طا ا
شلكاع ػ ذاعل ظ ححاعلتةضيذحاعلصتايدةعا
(خة ددددددددددددطااعل كددددددددددددةنابددددددددددددما
لد اؾددطفةت حايددطأشادلددسي،اوبةلػد ة ا
ددتةزحأوضع اتددةضيذاترددطظاظضن د ددةا ددةا
ضُزشاعلار ةشحأ تتاك ظياحلت ا و ددةيحاعلددصعكطااعألخددرياات تظددطا د ا
و ظت حي تحأن دددددددددددددددددااعلعيددددددددددددددد د شا علؿدد د ع يحاوي ددددةزتام ددددةزا دد د اع دد د شا
ع دسغدددد ح ةات ددددساأباددددةضنةحل كا ف تدس حال يناأخدطعامدناثدا بد اعل دةا
عمتط تا عزياو طشاقىلاعلا طعا) .ا كتةازخ تحاممت اياستاوغدةينحا
تت ددددطضانظمددد اعلتددددصكطا ا دددسّاا
نا صالسىاغ ا ة ،اكتدةاتتل د ا
علصعكطاا ا سزامناعألمندة ،اوعألزوعضا
عل ر ،اوعلصعكطاايسضااعلؿة طاا ةا
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مددناأ دددكايددةاعبدد نحال ددناأوي دددةن ؽا
عحلطمدددةناب دددةحافلد د ااأ دددسايدددةضاامدددنا
عللبدددددةضحاأ دددددؼاف ي دددددةاوأغدددددينالدددددكا
عحل نيحوأنددةاأزفددناع د شحاأيت ددةاعلطر د ا
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علددناترددساقىلاشضع د حاةددتامظ د امددنا
علطب دددناوعلدددسم محال دددنان دددةؽاع ددد شا
و طعغ ازونا صعاعني ع  .ا
يةاعب نحاقناتةضيذاع دصعب اوأ ػدةزا
عل ػةاحامػريااعل ب ساعلرةؾد حاعأل دة ا
عك اأمة اعلطلةااوعجلمزينحامج دةا
ةد د ينامدددناعنيد د ع حا د د ضاعلظ دددرياا
ت ؿددساأنةؾ د ساع ػددةاحاوأنددتات ددسضينا ا
زعخ ددد اكددد ف ع اعألن ددددةضحاوك ددددسعاا
عك طدددددةشايؿدددددط انؿددد د سيحايلددد د ُص ا
علظم امدنايطن د حاياضد ااعألفدقاوعلعبدسا
وع عح د د ناعلػدددتكاوأ د د اعلط د د ضا
علب طي د حاوع ددناعلب ددةضاث ةب ددةاعل د حا
ل يناناأي ىا اعني ع ) .ا

علؿ طي اعل ةم د ا اأؾد ةااعل د زامدنا
ل ةاوت تتساؾ طي اعل دو.اكتدةازلدسا
كأةفد د ا اعغدددتدسع اأف دددةعاعلط ددداا ا
ددددصعاعلدد د صاوعلضددددتة طاع دة بدد د اووعوا
عجلتة دد اويدددةااع دددت ح،ابةإل دددةف اقىلا
أزوعشاعل سعا،اوأغةل ااعنغتر ة  .ا
(عي بددد ،األددددةوظت،اع تػدد د ،انا
عدددة ،اعزخ د د ،ا دددةشضت،التادددطخ ،ا
فةختبئ ع،اوع تر ع .)....ا
قنالل اعل ر اوعلػنععاوعلتسعخوامنا
علػددتةشاعلر د ال لد اع ؿد ساعلؿد طتا ا
ؾد طاغد ا ددة ،او د اعلددنات د ا ددنا
تادددددةز اعلدددددط،ىاوع عيددددد ،اوتادددددةز ا
عحلض د ضاوعلل ددة ،اوعاحل ددةاامددناع د ش،ا
دددةيام ع دددةشاو دددطعمابدددنياعلرددددطعاا
وعل ب دددساوعألضيدددةااوبددددنياعلػدددةزااعلددددصينا
ي ؿطوناعلبنؽاوعجل ماوعلظم ،اوةصضا
علصعشاعلؿة طاامدنا دصعاعألمدطا دلريت ةا
اأناتبد ا ا صضامنا ننااعلػةزا،ا
ول ناتبد امترة اب ناعللةبةشاغدت ض ا
منا سيس،األناي ب ةاناي ش .ا

و ايادددد ساا(م دددد ناعمددددطأاا دددد ا
أمددددك)،ان ددددعاف ػددددر ا ددددس اعجلددددسوىا
وعلممبدةنا،ابددواعلػدددطي اع دطّاامددنا ددص ا
عحل ددةا،امددناخددمعاتؿددد صاعجملددطزعشا
وعحلدددة ق،اوعلاددطعمابددنياع د شاوعلؿددكا
اعحلدددددة ق،اون ددددعايددددسضااعلداددد ساا
عحلسيأد د ا د د األػد د ساعألف دددةضاعلدددنا
تؿدد واعحل دددةااوعل دددة،امدددنا ل دددةاقىلا
علاد د ضاعلر د د ا دددساغد د ا دددة ا
ويددة ناومؿددة سامددناخددمعا(عل لد )اوزفددقا تطغدددددحاوتػدددددلواعل عيدددددناوتػددددددطامدددددنا
علددسمةااف ددة،اعلا د شاوعل تددؼاوعلتددصو ا مرةضيةتددد اغددددرياع طد ددد ،اوتدددد ا ددد ا
ت اتاب اعمتسعزعاحل عغ ة .ا
ت د اعألظم د اوع طعو د ابددنياعحلة ددطا
قناؾ د طي اعخلطددة ال د ؼاعن تتددةزا وع ة اوع ػتدبو .ا
اعنغدتدسع ا
اعخل ةعاعجملةظت،ال
(وقشعاكدددةناعلظدددم اعل ظددد حايردددطا
ع ت عل ال لتواعلتدطيطي اوعلدناتتؿد وا أمدددة اعلػد د حاوعحلد دد د ات دددبط افد د ا
دد ا ميددةشانادد ات ددسعاقىلاعلتدددة ا بم اعجلدمدزحاوعألدسيد ات د داايد عننيا
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ددة طاحاوعلؿ د طعااغبددةضعا د اع ة ددسحا
غ ل اظميناوأخبئ ا ا دسضتحاوقشعامدةا
ضأيتا ا ػبتاأنديناأظ د حاأليضدحا
خبدددددددددعاعجملة ددددددد د حا دددددددددص اعلظ دددددددددرياا
كةإلمس دددددتحاوضمددددددةحاعلاددددددد ناتددددددب ا
عأل طععحاأضوعحااةا حاعخلبعايدضت ةا
عا عاحام ناعمطأاا ةضيد ايلتػد ناةدتا
ع طددطحاثددحايػتػدد تنال ط فددةنحام دد نا
عمطأاا اأمدكايدةا دالريت حاتردكاخد ا
عألفدددقحال ادددرياع دد شامنيتدددةاكدددةل حا
أضوع دددةاعغتادددبتحاوزف دددتاقىلا دددسوضا
أخددطىحاب ثددة قامددعوضاحاكددةناعلط فددةنا
حال ػ عاأب ةاا
ي س حاكتةاعألنأ حال
ت دددكاعللةبدددةشاعلؿدددبد حاعلدددنانةمدددتا ا
غطيط امئةشاعأل ع حاو،ات لا) .ا
انصا( اظغااع ة )ا ةيان ما
مناأن عماع ؿةضك اعل سعن اوعجلتةل ا
بدددنياعلد د صاوع ت دد د ،امدددناخدددمعالددددةاا
علؿد طاوعلػددطز،اومددةاي ددت امددناشلددكامددنا
م لدددددد عازعخ دددددد ايتؿدددددد وا ام ددددددةرا
علدا سا،اومناخمعاع ة ةااعلصعت د ا ا
ددة،اقن ددةام ة ددةاا
خطةب ددةالطر ت ددةاول
مح تددد د انةب ددد د امدددددنا ة رددد د اعألم مددد د ا
علادددةزي ،اف د د اناتدد د ىا د د اعلردددطع ا
وعلب ددددس،ات تظددددطاعل ددددوالتضددددحا ر ددددةا
كةجلػس .ا
كتدددددةاأناعلددد د صاثدددددطتابدددددةلطم ظا
وعلتضدددددةزاوعل دددددسعااوعلاددد د ضاعلبادددددطي ا
وعحلػددد د اقىلا ةندددددااعلت دددددبرياعألزبددد د ا
علد د ت،اوعلطؾددةي اوعننػددلة ا اعلب د ا
02

عل ادددددددد ،اوةتدددددددددوازننشاعخلدددددددددةضعا
وعلددددددسعخو،اع ددددددطأااوعلدددد د ن،اعحل ددددددحا
وعل دظدددددد ،اع دددددد شاوعحل دددددددةاحاعلدددددددطوحا
وعجلػددددس،اعلط ددددواوعل دددد زا،اعلعمددددةنا
وع ةن ....ا
(أي ددةاعل دعّمناعلددصتايلددينا ددة ط ا
مج ةحاأغةن اعلرطع حا اضأغد اغطبد ا
ثد ددددد د حاوأنتتدددددددةا اعل ظدددددددحاوعلد ددددددداا
وع رة وحاعلدعمنايتردطّ اوشتؿدسحايدسا
بةناؾسّشاقل ةاأ دة حاف دطر:ا ايدةا
عبددد د نحاأتدددددصو اظغب تدددددةاعلع رطعنددد د حا
ف دددة يناعلطمددواوعلد ّس اوعل د ع ح...حايددةا
و ناؾدة حاوضبد ماغدمف حامج دناخ د عا
علؿدددد اأ دت دددددةحا دددد بكحاوناتدددددعععا
دل ند د ا ازمد د حاأنتتدددةاعث تدددةنحاأنتتدددةا
وع دددساحاأنتتدددةاعلمن ةيد د حاعلد د اوعلب دددطا
وعلدبطدددددةناوعلؿدددددتؼاعلػدددددة حامدددددنا
ظةم حايدةان دةضت،اأنتظدطيحاف دسن ا
أنتظطاعل وحاأل حا ركاكةجلػس) .ا
اعلددد د صاعلدددددصتاشاتدددددوا ددددد عنا
(عكةكت )اتد اعلصعشاعلؿة طاات طضا
يات ةاوك اغُد بتا د دةامدناعلػد ا
وعخل دد د اف دد د اع ددددطأااعلط دد د اتاددددةضما
لت تددددعما ددددصعاعحلددددقامددددنا ددددننااعلددددصينا
ي اد ن ةا د اأناتبدد اض د ايعيد نا
ةا،اولناتػتػ حاعة اا
ػس ةال
علدضدددةااعلدددصيناناد د ةا د د اممظمد د ا
عأل،اوعلتؿدددددطزاوعحلطمدددددةنااوعألف دددددةضا
ع ت .ا
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و ددصعاعلد صاخمبدديارلعونددةا ةغ ددةا زعخ حاأي ةاعلدضةاحانا تت ن ابةأل،ا
مدددناعلػدددد ا ددد اعل اددد صاوعلطلدددةاا وعلتؿطّزح ابةحلطمةنح ا تو اعجلطعححا
وعلدت ،او اك ةنةشاعلدتدناوعل بدتا ف ت ت ةا ت األت شا ظةم ح ا
علناتػط اعلرطحاوعلب ل امناي د ابدينا
ناد تت ن ابةلػددط حاويد لد ناأنا
علبؿط،اكتةاشتدواعلد صات ك دسعاأنّد ا عل د ناعل ددبرياي د حال ددنامددةاؾ د ن ا
بةحلااو س اتترلطاي ةب ناعخلرياوتعز طا بد يبحاغ نانرددةامدناعحلداحاوأفدطّحا
عحل ةا،اكواشلكاب سامدة ةااعل ا صا
دديناأغددبقاعل اد صاوعلطدلددةااوعلدت د حا
وعلطلددةااوعلدت د ،اوت ددطيت حا د ام ا د ا علصينامناباةي حا اعلتةضيذاع ددسؽحا
عل سعل  .ا
بدد اتدددسوناعألؾد د ع اعلبدددةضزاحاوعألف دددةضا
كةنتاعل ة ر اغدةم او دةزي ا ا ع تدددددد حاتط دددددددةشاعلدددددددعمناو ضددددد د ضا
عل ص،امد ن ابةلػطزاوبطع اعلتا يط،ا علصعكطا) .ا
ويػددتتساع ددةنام ا د اعحل ددحابمغ د ا
اندددصا(أف دددةضا دددةمت )اتت دددسزا
ضددد د ض ا اعلددد د صاعلؿددد د طت،اكتدددددةا ع دد د ةش،ا ددددةياعنغددددتبسعزاأ ددددوا
تػتتساعلصعشاعلؿة طاا ممةشاعنتتة دةا مؿدددد د اعجلدددد د ماوعلددددددصعاوعحلطمددددددةنا
و ة ددطا يت ددة،اوماددسضاي ت ددة،اقن ددةا وعن ػةضاعأل م اوم بناعلرػةزاوعلظ دحا
ألطب د ا ددةااوممةضغ د ال تددطأااعالط د ،ا
ددحاعلددصكطال،نأ د ،اأمددةاعلؿددقاعلأددةن ا
ويدددسضااع دددطأاا د د اعلت دددطيضاوعإلادددة ا يب دددددتا ا ددد د طاعحلطيددد د اوعل سعلددد د ،ا
وع ع  .ا
مافإناؾداةامدةا
وحلػةغ ا صعاع
(أنة اع طأا اعلطّ ح اعلػ ايطةلاا
ب اوعخل ح اوأنة اأنتعم انرػ امن افحا
علرطعغنيح اأ ح ابآخط اعل نح ا ا
عجملس اعلبؿطت ايؿ س اعل ةي ح اي تظطا
يم ا ت ات ت اعحلضةضعشح اعل ؿة ا
وعلؿ ح اأو اضمبة ،ات ة طح اوتبد ا
عألضض ال ح ال او ستح ...اقن اك تةشا
عل سعل اعلن ابني اأ طعغ ح ،ال ػتا
ل تضغح اعباد ة ا ة ا اضع نحا
أل ت ةح اأزف ة اأمة اعألف ع ح اأغتػوا
ب ةح اوقن امة انرن اشلك اع ةاح ايسوض ا ا

غددد د ط قاعلط دددددةصا ددد د اشعكطت دددددة،ا
ل ادد د عامددددنا ػددددس ةا دد د اوضعيدد د ا
لإلض دددة ا دددةامدددناعلبد د حاوعلتػدددة،ع،ا
ول ناعلتػة،عايبد امؿطو ةالسي ة .ا
ك اعغتطةماأ ة اعلبة دواأنا
يتطدد عاض دددةعاعحلدددق،اوعجلدد ع اكدددةنا
ة ددطعا ددسمةانا د عاعل ددةؽابةلادد ا
ةجلددد ا بددد زيت حاوبةلادددمااوبدددةل ،ا
ددددةاةددددطزشا دد د اشلددددكاوعضتبطددددتا
ل
بددةألضضاو ػددتاةددتاأؾددلةضاعلؿ د يا
عل ةل ا ت اأظ طش .ا
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العدد - 159متوز 7272 /

أمةاعلؿقاعألخريامدناعلد صافت دة ا
علؿدددة طااف دد ام دد ماعل دددسااوعل علد د ا
وع ددددطضاوغطبت ددددةا ابددددةضيؼا ا(ف ددددوا
ي )،ا تاعأل،اوعلادطعمامدناع د شا
وعلؿ ىاوتسعخواعل ابةلمو  .ا

أي ددددةاعلػّدد د سحا ئددددتاأ ددددتامددددنا
طَّعغددددكاوكددددم ا ددددسع دكحايضدد د ا
عجلدد د ماعلددددصتاأغدد د نحاوعلددددصعاعلددددصتا
ألبؼحاوعلدةمد اعلدنافدةضيتينحاوأؾد ا
لبم اعحل حاعلصتانايأتطحاوشكطاعل ضزا
علصتاأ ةناعنأة  .ا

ومناخدمعا ة رد اقنػدةن ا دةزي ا
،ات ددددنا اشلددددكاعلددددعمناأ ت دد د ا
ومتتطزااتؿ ب ةانع اعحلدعناوعل آبد ،ا
اعغتطة عاأنايا عا
وت اضو اقىلا ع،ادل ل ايدساتا ب دةا ل ض ةيةحاف
مددنا ػددستا د حاوضعي د الإلض ددة نحا
ب ضاعألمواوعلطع  .ا
عل د صاغددينابددةلطم ظاوعلتضددةزاومددنا ك دد د اعغددددتطةماأ دد د ة اعلبة ددددواأنا
علطمدد د ظا(عل ػددددط،اعللةبدد د ،اعلط ددددةص،ا يتطددددددد عاض ددددددددةعاعحلددددددددقنحا ددددددددةجل عا
بد زيت حابةلاد حاوعلاددماحا ددصعا
عل اةفري،اعلؿلط،اعألضض) .ا
ي والد حا دةجل عاي دطكحاوشعكدطت حا
ومدددناعلتضدددةزعشا(علبة دددواوعحلدددق،ا
بدددةل حاأمدددةاأندددةحافددددسا ػدددتاةدددتا
علػلناوعحلطي ،اعل اطاوعاعي )اكدوا أؾلةضاعلؿ ياعل ةل حا ت اأظ طش .ا
شلددكا ددواعل د صايت د ،ابةإل ددةف اقىلا
أ دددددسعب اي عكدددددحا دددددةا دددددسأا
علا ضاعلر اع بت طاامنا د ضابادطي ا
عل علد حاوظضند ذاع رد حاأ دقاغدطع ةحا
و ػ د اوش د :ا(علا ػددطاو ددـ،اعللةب د ا
فت تالػدةن اماد ّ ام د اابةإل ةندةشحا
كتدددني،اشعكطتد د اعل عيرد د ا اعاد د عا،ا
بصعاي ر ال ػ ةنامج دناعحلطيدةشحا ا
لددددبم اعحل ددددحاعلددددصتانايأتددددط،اظضندد د ذا عل سااب تاوعضت ؿتحاوك ناعلط سا
ع ر ،ا رتاي ةب نال ةب ،اأير تاثد ا ي ددددعامرة دد د حاوغ دد د اغبددددةضاو ددددست ا
ػست)اويساو رتاعنغت ةضااع
،ا كطددددة طا ددد اعألؾددددلةضحامددددناشلددددكانا
وعلتؿددب ،اوعجملددةظاوعننعية ددةشا اب د ا ت فنيابؿط ناأيت ةاعل ساح ا
عل ص .ا
أض حاأنايط د عاشلكاعل ػطحامنا
(علدد ضوزاغدد زعاا اع ردد حاعل ػدددطا
ددددددسضتحال ددددددص اا ددددددتايؿددددددةاحاأوا
و ـاوعللةب اكتنيحاو بأدةايادواعالردحا ل تب ةحامناةتاقفطيعاعل ةفصاا ا(ف دوا
قىلاعلردددححا اندطد د اناتطةادددةاعجل دددةشا
ي حا تا شاو،اتطن ) .ا
ض تاأ رطحا يناأضىا د طااعحلطيد حا
قناعلؿددددة طاامبتةضغددددت ةاعلتلطبدد د ا
ف ؿط امنافحاوع سحاأواند طام ة .ا
علؿدد د طي اعحلسيأدد د ا دد د امػددددت ىاعاددددحا
07
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علرطزتاوعاحاعن تتة اوعاحاعإلنػدةن ا أغدد اعل ظدددطاقلد د ححاؾدددلة نا د د ا
ايادة س ةاو اياد ساا(غداطع ايط دداا علناع نينحافر ا سضتاشعا طيقح ا
عللرددطعن)اةدددةوعاأناتدددبيناللدد ا سيدددسا،ا
واتصكطوناك اعختةضن ان ححا
وت د ا ددنام ةنةت ددة،امددناخددمعاعلا د ضا ثحازفنابػر ت اخةضعاعلط فةننح ا
علر ددد ،اوأون ددددةاعحلػددد اأواع ةزيددد اأوا
كةنتا ةياعمطأااةػدكاشؿداا
علبادددددطي اوةتدددددوامدددددنازننشاعحل دددددحا
علػددر اوتاددطر:ا ددواعللددطع اأ ددقامددينا
وعل دظددد د ،اعلدددددطوحاوعجلػدددددس،اوعألمدددددوا
بةل لةان ا
وعل ددد ؽ،اوتػددد ال ت دددبريا دددنا م دددقا
دةاقنديناغدطع ،ا(و د امدةا دصَّبينا
سيددددددسااوعضتبة ددددددةشابددددددنياعألؾدددددد ةا،ا
يم)حال ناضو اكةنتازع تةات زا
وت ؿ اعألؾ ةااوة ةاو د زعاكتدةا
تد اب ر اعل ؿ اوعلت طي اوعلط،ية .ا قلد د ّ،امدددناأن دددةا اعلبدددسااكةندددتارز ،ا
أتصكطون د ناشلددكاعلاددسيقحاعلددصتا ددطزا
(نسخوانرقاعلتةضيذاو عع اعلطير ةشا
عهللامدددددناأ دددددواخط ئددد د اوع دددددسانحاو،ا
عألض د عن حايت د ض امددناعلددطي حاك تددةا
ت غ تازعخواشلدكاعل ردقحاضأيدتام كدةا ة يناعللبط اوناعألمةناضو اعل ة سا) ا
لد د عحاأضؾد د حابةلط دددةصحال د د حانا
يػدط نحا( وايػد اضغ اعلرضةاا ا
فحاعجل ةمن) ا

كتدددددةان دددددعاعغدددددتس ةااعلددد د عوا
وت ددد د اعلطمددد د اظاوعلت دددددةص،اوضبطددد د ا
ب ظمدددةشاعل عيدددناعلدددطع ناوتط دددةشاوض،ىا
علؿددددة طا،اممددددةاظعزامددددناتددد اعلط،يددددةا
لددطامددناخددمعاعلد صاعرفددة ا
وعإلشددةااوف ّ
وعلطةيةشاوأ ةز اقىلا ترياعل ادطا دةا
نةبضةامترة مامبارياعإلنػةن،اقنا دصعا
ا ؼا تقاألطب اعلؿدة طا،ا
علت
وظعزامددددنا يدد د اعلػدد د ة اويدد د ّس امت دد د ا
مجةل ال ل اعل ص .ا
(أي دددةاعلػد د سحاأؾدددت اأناأ تتد د ا
بدددكحال د د يناأظ د د اةدددتاعألض دددر حا

يا ساا(غطع ايط ااعللردطعن)امدنا
أ دد عاياددة سا ددص اعجملت ددا اعلؿدد طي ا
و دددددد ايادددددد ساانام ت دددددد .اأ،اتددددددددوا
علؿة طا:ا( ةياقيددةماأنردطام د ،او خدطا
شط دددينا تد د اعل ؿد د ا،افد د ي عا( دددصعا
ضع دددن)اأوا( دددصعاناؾددد ا).اوكدددأريعامدددةا
ألد ااعلسفدد اعلؿد طي امُطب د اذلدريا،ا
وتبسأاعلدا سااب ت اغةمض ،ام تتد ،ا
ثحاتتسضعاسل اعلؿدرةف ،اوأبدد ا دصعا
تد د اأيد د ا دددساؾد د واامدددناأؾد د ةعا
علدا د سااعلمم ت د ،اوعلدا د ساا ددستا
ةايةزضاا ازفنا
زومةاغريام ت ،ال
بددصوضاعل ت د اوعلتط د ضاعل ةم د اف ددةاقىلا
سّامناعل ض .اف نةاأ تددساأناعلداد ساا
نات ت د ،اقمنددةاتظددواةتددوا اأ تةي ددةا
00
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قم ةن د د اعلت د د ع،امدددناأ دددواأناتبدد د ا و
م ةخةال طي ) .ا

اةةضا ةشعاي ػ قاعإلنػةنا

صع .ا

 .....ا

أمددةايا د ساا(م بددساعلؿ دتاؼ)او د ا
ددةا د اعلؿددتؼاتػددطنابط د امددنا
مدددناعلدادددة ساعجلت دد ،اتددد عا ا تبد د ا عل نلناو نامنان ضحاوع طأاات ن  :ا
علدا سا :ا
يةاغ ست ايساتادرياعحلسيدد اغطبد ا
(قىلاعلػ د سااعألوىلاأن ػ د ارل د عا
علدددناض دددتينا امط د د اوزف دددتاعلظ دددحا
ين) ا

مطيددددددطاحاوعلػددددددطيطابددددددطعضتام ؿددددد حا
د ةاع د يطحاأنا
ف وم شاو ات ت ا
ع ددددس اأيت ددددةاعلبة ػددد حاوكددددةنا دد د عاا
علداطاشػدطاوؾدةحاضأغد ةحاأوايلتط دةا
ف ) .ا

كةنتاعلػد سااعألوىلاضمدععال طدةاا
وعل ددط اوعحل ددةناوعكب د اتؿددةضياكددوا
مدددطيضاوذلتدددةعاوتددد ادةندددااع ظ دد ا
يتت ددددعاؾدد د طاغدد د ا ددددة اب دد د اا
ب طر ةاوقنػةن ت ةاوي ب ةاعل بري .ا
ع تلددةعا ةل دد اواتددناعلطيدد اقىلاعلددد اا
(ت دد ّا اض ة دددةاو دد اتد د ينحا،ا ويُت ددددناو دد د امددددناعننرتددددةحا دد د ا
تدد د ياق ددددب ةاأواكترددددةاأوا ر ددددةحاقنا دلة ددددوانرددددؼا ددددد ةاعأل،،اويط ددددنا
و دددددد د تاف دددددد د اعل ددددددددم اوعلطّ ددددددددةاا ؾ ط ةا اأضضا عت ةاف طااعلتلسيس،ا
وعلؿد د ىحاوكةندددتاعلؿدددتؼاتادددل ا ف دددةعاناد د بةاوعفدددطعامدددنا دددرةشا تد د ا
ب وامةاأوت تامناضمح حاتطتستاغطدةاا ؾ طعا سيأة .ا
ضأغ د ةاعللددةمضاأواشلددااب ضددةام ددةحا
ا
ا ا
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أسماء
في الذاكرة
محمد مهدي الجواهري
9111-9911
صنَّاجة الشعر وعمالقه بال منازع

فلك حصرية

محمد مهدي الجواهري 9113 - 9911
صنَّاجة الشعر وعمالقه بال منازع
فلك حصروة
كثثة ة هثثص اتصثثلتت يات اثثموتت اتثثل اولثثل ر ات ثثت ر ات ر ثثص
اتكب حممد مهدي اجلواهري:

نت غة ات ر ات ر ص ،ذت ر ات رب األكرب ،أم ات ث را ثد ذثواص،
يإرث ات ثث ر ات ر ثثص يم ثثنر ات صثثر يرب ات ثث ر ،توكثثو هثث ا ي ثث
جدوراً مبت منح من أتقتب يأيمسة أد وة ،المت حصث لوهثت ذثت ر دثبق
أي تب .
يتثثد مثثا داوثثة اتقثثر ات ثثرون يرح ث ر تخثثر  ،ي ثثدأ و ثثتر
اتاكر ر دن مبكرة جداً .أمت مدرد ات روة فو قد األ لبوثة ث تث
مدردثثة ذ ث روة ختتثثة ،تكثثتد تكثثو فروثثدة ر األدثثلوب يا ثثمو
يات ك يال ميكن اوتدثهت ت ثدارا ا هثودة اتثل رفثل فمدردثة
اجلثثواهري م موثثوة ،يهثثو تخثثر ذ ث را ا دردثثة ات قلودوثثة يكثثت تخثثر
ات را اتكبتر ات ون ك بثوا اصثودة ثكلهت اتككدثوكص وقثو األدث تذ
"م تربي" ا ؤرخ ات رااص ر اجلواهري:

 "/ذلند مَدٖ اجلوْاٍزٖ منو
الغعز العزبٕ احلدٓث مباظ الدٓباج٘،
طْٓل الويسطٓ ،وز ك مانا وُ ّرعو زِ
رصَّووووات ،ء حووووٕ ٛالوووواٜدِ ماللَّووووز
املنووووزو ،رّ ال ووووْو الغووووام  ٓ ،ضووووْ
معاىُٔ رثْابات مؤىق٘ مً جشل األلساظ"./
يف اليحوووووووووة العزاأووووووووو٘ ربلوووووووووز
اجلْاٍزٖ اليْر ألّل مزٗ ،حٔث ٓيحودر
مووووووً رصووووووزٗ مزٓقوووووو٘ يف العاووووووه ّاألو
ّالغووعز ،ءقووزر القوووزسٌ صووػىتا ّار ووودٚ

لبوواظ العانوواّ ٛملووا ٓ حوواّس العاعووزٗ مووً
منزِ ٍذا ّاد حز ّالدِ ما ٙإرصوالُ
إىل مبوووووار املدرصوووووا ل عأنوووووُ اليحوووووْ
ّاللزف ّالب غ٘ ّالسقُّ ،اد بدا ماٙ
عوووامزىا األمووو مٔاوووُ الغووودٓد ّحبوووُ
القوووْٖ لوووذو  ،إي مووواٌ ٓقوووزر "البٔووواٌ
ّال بٔا وو مقدمو٘ ابوً داودٌّ ووو ّوّآّوً
الغووووعزّ ،إاووووا موووواٌ صووووحسٔاتّ ،اوووود
رصوووودر دلنْموووو٘ مووووً اللووووحة م وووول
"جزٓوووودٗ السووووزاة" ّجزٓوووودٗ "ا ىقوو و "
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ّجزٓوووودٗ "الووووزرٖ العوووواو" منووووا اى ووو
ووواو األوبو واٛ
رم وووز موووً موووزٗ رٜٔضو وات
العووزاأاّ ،رصوودر موودٗ وّآّووً ّموواٌ
بامْر َووووا وْٓاىووووُ "حابوووو٘ األو " الووووذٖ
مارض ءٔوُ مودوات موً الغوعزا ٛالقودامٙ
ّاملعاصزًٓ ٍّْ ما ٓشال عاب تا ٓاءعات.
ٓقْل الدم ْر "حئ ٙعامٕ" :/مً
رمظه ععزا ٛالعزبٔ٘ يف القوزٌ العغوزًٓ
يف ععزِ اص نزار لرتاث الغعز العزبوٕ،
ّجتدٓوود ءٔووُ ّاب ووار جلَوو٘ مْامب ووُ
احلزموووو٘ الْطئوووو٘ العزبٔووووّ٘ ،ال عووووبى
ميَوووواٍّ ،ووووْ اجووووزر الغووووعزا ٛيف اووووْل
احلقٔقووو٘ .ام ووواس اجلوووْاٍزٖ موووً رازاىوووُ
الغعزا ٛبيسط ععزٖ م ودءّ ،،بالقودرٗ
ماوو ٙا رجتووال ،ءَووْ مزاووا ٓعووشف مووً
حبوووزّ ،بوووذامزٗ محٔبووو٘ م ي وووُ موووً
حسوومج عٔوور عووعزِّ ،س ف ربٔوواة عووعز
اآلدزًٓ .باد لارٓ :عد اجلوْاٍزٖ رحود
رمندٗ الغعز املعاصز"./
زجووووور رصوووووْل ماٜاووووو٘ الغوووووامز
األمووو ذلنووود مَووودٖ اجلوووْاٍزٖ إىل
ماٜاوووو٘ سٔوووو٘ مزٓقوووو٘ األصووووْل ،طٔبوووو٘
امليبووون ،ىشلووون يف "اليحوووة" ميوووذ القوووزٌ
احلاوٖ مغز اهلحوزّٖ ،مواٌ رءزاوٍوا
ٓاقبوووووٌْ بوووووو"اليحسٕ" رموووووا ّالووووودِ "مبووووود
احلضا" ء اٌ مً مبار مانا ٛاليحة
األعزف ّاود اراو بيوُ رٌ ٓ وٌْ ماملوات
وٓئات ،ءزلبضُ منا ررٓيوا مبوا ٗٛالعانواٛ
ّمنام َه ّملا ٓشل يف صً العاعزٗ.
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ّلعل لق "اجلْاٍزٖ" اد ام ضبُ
ىضب٘ إىل م ا ءقَوٕ اؤه اواو ب زلٔسوُ
رحد رجداو األصزٗ ٍّْ الغؤ "/ذلنود
حضووً اليحسووٕ ّرجوواِ جووْاٍز ال و و
يف عز عزاٜر اإلص و"./
ّٓضه رربع٘ ّرربعا دلادات لٔاقّ وو
بعدٍا وو بلاح اجلْاٍز ّلقبن رصوز ُ
بوو سل اجلْاٍزٖ.
اووووزر اجلووووْاٍزٖ القووووزسٌ يف صووووً
مب وووزٗ منوووا د وووه ّالووودِ لوووُ ،إىل
جاىو و عاوووه القوووزاّ ٗٛال ابووو٘ ّاليحوووْ
ّاللزف ّالب غ٘ ّالسقُ ّماٌ حيسومج
يف مووول ٓوووْو د بووو٘ موووً م وووا ىَوووخ
الب غوووّ٘ ،الووؤدٗ موووً وٓوووْاٌ الغوووامز
ال بى ربٕ ال ٔ امل ييب.
رعووووواوة وراصووووواة مووووودٗ بعبقزٓووووو٘
اجلووْاٍزٖ ،الغووامز الووذٖ ٓعوود مدرصوو٘
يف الغعز احلدٓث ّاألو املعاصزّ ،اد
متٔووووش عووووعزِ بووووالقْٗ ّاجلشالوووو٘ جشالوووو٘
األلسووووواظّ ،مذّبووووو٘ املعووووواىٕ ّءلووووواح٘
الي ّ ،،لقلاٜدِ إٓقاع دا ٓ نٔوش بوُ
مً غىِ مً الغعزاّ ٛاألوباّ ،ٛاد بواة
ٍْٓ٘ داص٘ بُ.
ماووو ٙمووود ٚاريوووُ املدٓووود ا وووذ
مْااووة ابابَووّ٘ ،ال حوودّٖ ،ال لوودٖ
ّال يووووْٓز حلووووا ة اج نامٔوووو٘ ّظووووْاٍز
ثقاءٔ٘ ّصٔاصٔ٘ ،ماٌ لبعضوَا ّاوريف يف
غآووو٘ ال غووودو ّامللوووارح٘ ،نَّووول ماوووٙ
إثزٍووووا ّحنوووول ى وووواٜخ مزٍقووووّ٘ ،اضووووْٗ
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مباعووزٗ ،ءعوواى ٙمووً الضوؤ ،يف العوؤػ
ّا م قا ة ّالضوحً ّا غورتا ّ ،ال يقول
موووا بوووا صوووْرٓا ّملوووزّ ،املػوووز ّاألروٌ
ل ٌْ ومغ ،املض قز األدى ّالداٜه لوُ،
ّلٔ ٌْ يف ضٔاء٘ الزٜٔط الزاحل حاءمج
األصد الذٖ دلُ بزمآ ُ ّمزَّمُ مبيحُ
رماّ ٙصاو يف الب و.
ّلعوول مووً رعوول مووا االووُ يف ومغوو،
الٔد ُ الغَىٗ الويت موا اىس ون اوَخ
بَا األلضي٘ ّٓزووٍا الشمً ّالغعز:
مشنوووون زبوو و

سلسوووو ّ ٙماقووووا

ّصووزة الوودخ دب وات ّ مووذاا
ّمووووا ّجوووودة إىل لقٔوووواخ ميع سوو وات
إ إلٔووووو  ّ ،رلسٔووووون مسرتاوووووا
ّمتضوووٕ بيوووا الووؤد ُ "ومغوووٓ ،وووا
جبَ٘ ابد" لي ْاة ميد اْلُ:
ومغووو ،صوو ات ماووو ٙالباوووْ ٚء وووه
صووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَزة
صبا ٜالذٍ الػالٕ ءنا احرتاا
ما ٙاملدّ ٚالعزّ ال َوز ٓزءودٍا
ىضووؼ احلٔوواٗ بوودٓ ت مووً وو ٍزاووا
ّميووود رموووْاوخ اخلضوووزا ٛبَح َوووا
مالضيدٓاى٘ مَنا اصاا ن ّراا

ّ(غوووا دسووواٌ سٜوووار بوووُ (رصووود
غضباٌ ٓدءر مً رعبالُ حَيِقا
ٓووا (حوواءمج العَوودٓ ،ووا طاوور رلْٓوو٘
ياٍبوون حابوواة العووش مض و بقا
ٍوووذا ٍوووْ اجلوووْاٍزٖ عوووامز مووولٛ
الدىٔاّ ،عوػل الغوعز ب ول موا مت ور بوُ
عووعزِ مووً احللوواء٘ ّاألىااووّ٘ ،القووْٗ،
ّاجلشالووو٘ ،عوووعز حضوووً مٔوووشاة راٜعووو٘
مي ووووً رٌ ى انضووووَا يف رربوووور مٔووووشاة:
العيووووة ال ووووْرٖ ،ال يوووواا وووووو اليسحوووو٘
اجلناٍىٓو٘ الغوعبٔ٘ ووو ا ر بوا الووْط
ّالقْمٕ.
رمووا ّاوود غووا مووً وىٔاىووا الغووامز
ال ووووبى ذلنوووود مَوووودٖ اجلووووْاٍزٖ يف
متْس مً العاو  7991ءنا سال وجا٘ اخلى
ٓيغد لُ ما االُ ءُٔ:
حٔٔوون صوووسح موووً بعووود ءحٔووؤ
ٓا وجاو٘ اخلوىٓ ،وا رو البضوا ا
حٔٔووون صوووسح ضوووناىات رلوووْي بوووُ
لووْي احلنوواٜه بووا املوواّ ٛال ووا
ٍوووذا ٍوووْ الغوووامز اخلالووود ذلنووود
مَوودٖ اجلووْاٍزٖ الووذٖ ّاء ووُ املئوو٘ يف
ومغ ،اليت اد ارٍوا ّطيوات لوُ بعود ّطيوُ
األّل العووزا الغووقٔ ،،اجلووْاٍزٖ الووذٖ
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ا ذ ماو ٙمود ٚاريوُ ال ْٓول مْااوة
ابابَووو٘ ّال حووودٖ ّال لووودٖ ّال يوووْٓز
حلووووووا ة عوووو و  :ٙاج نامٔوووووو٘ ّثقاءٔوووووو٘
ّصٔاصٔ٘ مواٌ بعضوَا غآو٘ يف ال غودو
ّامللوووارحّ٘ ،اووود نَّووول ّحنووول ى ٔحووو٘
يلووو ى وووواٜخ مزٍقوووو٘ ّاضووووْٗ مباعووووزٗ،
ّضوووؤق تا يف العوووؤػّ ،ام قووووا ت ّصووووحيات
ّاغرتابوو وات ،ل يوووول عٔعَووووا ميووووُّ ،ل
زٍبُ رّ اً مً مشمي ُ ،ءْاصل الضوى
وٌّ ٍْاوٗ:
يف يمووو٘ اا موووا رلقوووّ ٙموووا رجووود
رٍَوووووذِ صووو و ز َٗ رو ٍوووووذِ مَبِووووود
اد ٓق ل احلشٌ مًَْ رحبابُ بَعودّا
ميووُ ء ٔووة مبووً رحبابووُ ءقِوودّا
جتزٖ ما ٙرصْواَِا الودكىٔا ّٓ بعَوا
ررٖ ب عأووووولا دلزاٍووووووا ّمع قوووووود
ّٓقْل:
مشَّة ومْمٕ لوْ ل بع وٕ عوحيات
رجعووون ميوووُ حلوووزاب الووودمر ربووورتاو
داعووووون ثوووووْ اصووو و بار مووووواٌ
ٓضووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورتىٕ
ّبوواٌ مووذ اومووا ٕٜرىوو جَاِوود

02

ب ٔن ح  ٙب ا مً لٔط ٓعزء
ّحنوون ح وو ٙح وواىٕ طوواٜز غ وزاو
منووووا سحَّووووز مٔيوو وات ثَووووزَّٗ حَحَووووزيف
اووواظ َسحَّوووز ومعو وات ااووويب اللَووواد
إىَّووووا إىل ااِل اووووْل ٓضوووورتٓ بووووُ
ّٓض ْٖ ءُٔ مً واىْا ّمً جحدّا
ٍووذا ّاوود عووارخ يف ثووْرٗ العغووزًٓ
ضد الضا اة ال ٓ اىٔو٘ ّرّل دلنْمو٘
عووووعزٓ٘ لووووُ "دووووْاطز الغووووعز يف احلوو و
ّالووووووْطً ّاملوووووودٓ " ّل ٓ حوووووواّس صووووووً
اخلامضوووو٘ ّالعغووووزًٓ ّ ،بعووووُ يف العوووواو
 7991رّل وٓووووْاٌ عووووعزٖ بووووا الغووووعْر
ّالعاطسّ٘ٓ ،عد موً األمضوا ٛاملؤصضوا
لاحش الْط ّ ،بعود الاحوْ ٛالضٔاصوٕ
إىل صْرٓ٘ منل يف دلاو٘ "اجليودٖ" الويت
لدر مً القْاة املضاح٘ الضْرٓ٘ وزخ
"وٓووْاٌ اجلووْاٍزٖ ٓ "7991عوود مووً مٔووٌْ
الغعز ...رحه اا اجلْاٍزٖ ءقود مواٌ
موووً رمظوووه الغوووعزا ٛالعوووزاأا ّاامووو٘
ععزٓ٘ مزبٔ٘ باصق٘.
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 المارقون بِذلّةٍ

سليمان الدلمان

نزول الوهم
مصطفى صمودي*

َأدلف غايساّ ِأضْ
َزأضْ حايف األعمام
تسمْ بْ ضَمُُم ال َُيِو
مو مَأَٗ إىل مًَُِّٗ
بُادٕ غري ذٓ شزع ٕ
ِبابٕ لّظ مأيُال
أعاقس صميت املَخِمُم
مَمِطُض ّا بهًسبٕٕ نَلطِع اجلوٓ
أتلُ ضُزٔ املُتٖ
فللمُت الّد الطُىل
حَضّدٓ حبٌُٓ السِٓاى
أمُاجْ مو اآليات
عَسٖش يف دمْ غُال
فجسٓح َزد أجفانْ
َأبًٖ عمسٓ الفانْ
َما حيلُ بٌ آنْ
َأعمٖ ضُ٘ باصستْ

غدا املعلُم جمًُال
فأحطد ِانع الجمسات
للجمسات بعد قٔطافًا الػًٓا٘
ذانسٔ حتو بًا
إىل أغضانًا األَىل .
َأضتجدٓ ضفاف الُقت
حمصَن ّا َمريُالّ
لتمهخين فتات ّا مو دقاٙكًا
ألتلُ يف ضُسادقًا
نصِف مُاجع األمل
َما ِدزٓ بٌ قلمْ
أِاااا ِاااا يااارا الااارٓ ملاااو ا
*
َالا يها

يهالاااو

امسعين
َأطفٖ٘ جُع أضٚليت
َ  /تسِتازَعَ  /حمربتْ

1

علٖ غفيت

َأفهٖ عمس ذانستْ
*

شاعر سوري.
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2

ميُت احلسف مػلُال

جمرتٓاّ زنّوَ لُباى ٔ

ْ مو َجًْ
أعد لْ َجًْ املهف ٓ

ما ُِجدِو إى لبطت ضفافُ الُقت

َحلماّ ناى مأمُال

ثُب زبّعًا األحلٖ

نهَفِخ الضُٓز
فهادانْ بٔجَلِجَلٕ َ

َجا٘ الُقت مصيُٓاّ

ِا مكًُز

علٖ األنتاف حممُالّ

ِا جمبُ مو يم َمو حَصَى

َعهو ازتد مػػُال ؟

أال تدزٓ بأنو بّدمْ

أتطتجدٓ ضفاف الُقت

يف زقعٕٕ مو أزدأ الػطسنج

بعد طالقًا أمد الصماى علٖ ِدِو ؟

مُدٓت خازج الصمو ؟

بسِل الُقت مو ذيب

أَِا الُانْ

َلّظ الُقت مو ذيب ٕ لدِو .

ثُػا٘ شمانو اآلنْ بال شموٍ

نصِل الُيم عضفاّ صست مأنُال

َنبض العضس

فمو يف التٌّ تطااتجدٌِ

مسيُىْ بأجصا٘ الجُانْ

صاز لدٌِ المعكُ يرا العضس معكُال

أتطتجدٓ ضفاف الُقت
1

تستازَع يْ جخّم دانيت يف نُمّدِاٍ اإلهلّٕ.

 2اللباى = العلهٕ.
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عجصٍ فّو

عبثية
نديم اخلطيب*

عبثاّ ما لوقويف
يف ميياءِ األحالوِ،
أزقبُ أشسعةّ
تبخ ُس يف حلهةِ ليلٍ،
ال يعسفُ ضوءَ الصبحِ،
ال شقصقةّ ..ال خسبشةَ
ال ظلَّ غسابِ.

واملوتِ على الصفخاتِ األوىل
مً صخفِ العاملِ..؟
امليتُ ضيطهًُ
غاباتِ الصنتِ األبدي،
ٍيالوَ خلفَ األحصاٌِ،
وخلفَ حهايا الصبياٌِ،
*

وضخهاتِ عرازى احلي!..

**

**
وضتنضي السحلةُ
دوٌَ طسيلٍ،
دوٌ ىَايةِ

الطس وزاءَ جتنّدِ أحالوِ الفجسِ،
ما ُّ
على الصسخاتِ املهتومةِ،
يف حللِ زضيعِ..؟

**

ال خيسجُ غو ٌل
مً قيعاٌِ البخسِ

ما شالتِ قيثازةُ ٍرا الليلِ اجملرووِ

يلتَهُ اليصفَ املتبكي

تدمُ شبابيوَ الصمًِ اآلضًِ،

مً ذانسةِ السباٌِ املشيومِ

تتطلى مً ىصفِ بوانريِ الفسحِ

حبدّ األشماٌِ امللويةِ

املهيوشِ بأحياءِ األزضِ

**
ما احلدُّ الفاصلُ
ت بصنتٍ،
بنيَ املو ِ
*

شاعر سوري.
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هي األرضُ الحبيبةُ
علوش عساف*

*تضيييييرض خينقين ميييييا
كييييييييبقل يييييي ي ن
ٍييييي ي ت

يييييي ي

ا يييييي ي ر يييييي ي
ييييييير

تضييييييرضين كبق يييي ي

ييييي ي
يييييي ين

فرييييي ي تييييي ي دين ّ ت ييييي ي
كفييي ي قل

يييييي

ييي ي

يييييي
ييي ي

كفييييي قل نتييييي

ر ييييييل و ييييي ً

قيييييي ي و ت يييييي ي

يييييي ي ين ن ييييييييل

ضيييييييا ين ينت

يييييي عريييييي

يييييييل خينقين أيريييييي ي
يي

يي ي ل
يييييييي
يييييييي ر

ين يييف ي نو يييل كيييل ت قيييل

* شاعر سوري

ويف ٍيييييييير ن يييييي ي

يييييي ي

يييييي ي

و عييييي ي وّ تيييييييل ييييي ي

ييييي ي و

فكرييييو ه قين يي ي و طيي ي ين

64

وتعصييييي ي قل ٍ ييييييي

ييي ي

يييييييض ييييييي
ٍين

ييييي ي

وتط ييي ي ين كييي ي ن

يييييل ن

ييي ي

فخيييي ي نمٌ م يييييير

يييي ي

يييي ي

كف يييي خينقين تاف ينقيييييل كف يييي
فب ميييي ي ن تيييييي ن ٍيييي ي
يييييييل خينقين يميييييي
قييي ي
ف

يييي ي ين

يييييي
يف

ييي ي ً ييي ي

يييييي
ييي ي

ييي ي فييي ي خ مفييي ي قل هط ييي ي

و يييي ي ل يف ديييي ي ا يييي ي ً يييي ي
ٍسييي ي قف ينييي ي تصيييييف ٍسييي ي

ببساطة
نصرة إبراهيم*
َبعِدَ حِدَادٍ أخلعُ ا َألضَِْدَ
ّ َأبِدَأُ قصِٔ َدتَٕ األُّىل
قَصِٔدَْٗ جَنِٔلَ٘ األَطَِْاز

ُغللُ جَنِٔعَ األَغَاىِٕ ااػ َع ِٔ٘
أ ِّ
كػَا ٛا َع ِٔ َئَِ
ّأَكِدَ ِٕ بِاإلِ ِ
َبعِ َدٍَا أَضَ ُع َّزِدَ ّٗ يف أُ ِذىََِا
أُغَلِّ ََُا بِلكَبٍ كٕ ال تَضَِه اا هي ِعَ

ال عَلَاقَةةةة٘ اَََةةةةا بِاا َاكِةةةةلَ٘ اا ُ ِةةةةسَّ ٚال
ااصػِسَٚ
ُّ

كِٔ ِٕ
َ مَلَاذُ َ
َ َي ِعُ َ

أّ بدَزَجَاتِ ااطُّلَّهِ املُْضِٔكِٕ

خ ِّئُ ااعَطَََ ِٕ اجلسازِ
ّ َأىَا قَ َس ِّٓهْ٘ أُ َ

َ َٓدَة ةسَدهدُ كَة ةدَاٍَا ِةةةٕ ىَََةةةاز
مجةةةَ كَة ة ِْتِ َ
ط َ ِسٓه٘
َ

حِسِكاّ عَلَ ٙىَ ََِ ِ٘ َم ِيعُْمَدُِ
ِب َطَاطَ٘:

ّأَِ غَازِعِ اا ُّصٍُْزِ ِٕ مصٔاف

ضََِِ ااػَاب
قَ ِل ِٕ َٓطِريُ كَ َسَاغٍَ٘ ِٕ َ

قَصِٔدَْٗ ال تَخِدَا ُج مَسَاجِعَ ُاػَ ِْٓه٘ أَّ ثَكَا ٔه٘

كػِرياّ
ُٓػَ ِّ َُ مًِِ اايهدَ ٚكُْخاّ َ

االػَ٘
ف كَد َاكَ ُّ

ني َٓ ِأتِٕ ااَْقِتُ ا ُمليَاضِب
ّح َ

ك ثَكَا َدََُا اأَ ِْ ِمٔه٘
ّكَدِزُ َ

َٓ َد َأبهطُ ذِزَاعَ قَل َ َّٓنِػِٕ ك طَاُّّعٍ

عًَِ ظَنَأ أَح ََُّ

َأىِت غُسُّزُِ

ّضَنَاؤُكَ عَا ِأَْ٘ ك ىَاقُْعٍ ِٕ َبِٔت اَخِه

ِب َطَاطٍَ٘ أَكِجَس:

خحُ َعيََِ ال َٓ ِدَ ٕ باالىدعاز
ّجَِِٕ َٓ ِ َ

قليب ك ا ُملعِدَ ِصاَِ٘ َٓ ِعئُِ األكَ.

ج ةرِعِ
ج ةّ٘ مةةً ِ
صةةٔدَُٗ خَازِ َ
ّكةةٕ َت ِ ةدُّ ااكَ ِ
ااػهنِظ
أُطِ ِئُ كَُه ااطُّسُقَات
* غاعس ضْزٖ.
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اللهم
ّأىتَ جتلظُ يف كئطِ٘ األحد

كٕ أعربَ كْبُ

ّأمْٖ اجلنع٘

قد ملليا ٍرا اجل اف

تدضسعُ إىل اهلل أٌ تيجبَ قصٔدَٗ

بعدٍا مل ٓداٍنّيا اايْو

ٍّ عُرزٖ
حب

زت ِيا مطاكبَ اا ال ّ اىداشٓا األخ ازِ

اْ ّق تَ عل ٙكخسِٗ ااسّغ٘

يف غسٓط اهلضاب ااط ٔعٔ٘ ّااطٔاضٔ٘

ّأغعلتَ مشعّ٘ كػنعِ٘ اخلضس

ّاائاشك ااصاعدٗ

ّدعْتَ أٌ ىلدكٕ

ٍصشتُ خنََ ااك َ

أال ٓ ٌْ ذاك أجدٚ

ٍ هص مُدعَ٘ اا لح ب نٕ

كيتُ زأٓدُُ ٍياك عل ٙااض ِ٘ اجليْبٔ٘

غسبِيا كلٔيا

دعْتُ ضساّ كٕ ال ٓطنعين احلطاد

ّقطعِيا خجََ املطا ٘

قُلتُ :

قُليا ال إ ساطَ يف تأمَ ااطناٛ

االَه ابعجين مس ٘

إىّا ىؤٓدُ إ ساطَ احلٔاٗ.

74

مذكرات من الجحيم
زهري حسن*
باٖت ي ٕٛايضٝا٤

صيب ٚيذت٘ خنً١

فاحلجب ثك ١ًٝعُٝا..٤

اششأبت رساعاٙ
ط ٣ٛآخش بشاط

***

َٔ مسا ٘٥ايزسقا..٤

احبث بني قذَٝو

ال تبو أٜٗا املتشٍٛ

فٗٓاى خضاص ١أششعت اهلزٜإ

فأْت يف بذا ١ٜايذَٛع

رْب ايشبٝع أْو مثًت

قذ ال تهفٝو َكًتاى

ٚنٌ َٔ حٛيو عطاش،

ٚال غٝث ٜشعف تشابو

أتذس ..ٟنإ ايعشب ٜطٍٛ

نٌ َا رسفت٘ صادست٘ ْٛافز اهلجري..

نًُا أغُضت عٝٓٝو..

***

إرٕ ..فًتكشأ آٜات ايهشّٚ

س ١٥متش ٞعًْٗ ٢ذ اخلشٜف

يف خٛاب ٞاإلششام
نُٝا تبضش فتٓ ١ايذسٚب

نِ ي ٌٝطاف بٗا

عً ٢خذ ايشٓني ايعابش،٠

فاهلٛا ٤صذف١

*

ٚنِ نإ سشاباً راى االفتتإ..

ٚايربد ٜكرتب ٖ ٛاآلخش
ميشو بأسداْٗا
ٜٚبذأ ع ٌٜٛايعشاف..

***

ايٓٗاس ٜتُط٢
ميذ صٗ ٌٝاألٚقات ايضا٥ع،١
*

شاعر سوري.
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قذ تضٛغ صال٠

يهإٔ ايُٝاّ ششع ٜضعذ أدساج اهلذٌٜ

يتعرب راى املُش املٛحش

ٚملا تزٍ قذَاى َعًكتإ

ٜكٝذى ايهش٣

قٝذ اسدباف عً ٢ايششاط

ٚأْت تشتعٝذ ايزنشٜات

ٚٚعذ ٜتٓاَ٢

يف طعِ ايرتاب املشبع بايػٝاب

إٔ راى ايذسب ط..ٌٜٛ

فتخ ّٛقضٝذتو

خز قطع َٔ ً١خبٛس احلهاٜات

ح٦َ ٍٛزْ ١بزغت َٔ بشم ايٛعٝذ

ٚابذأ مبضػٗا ن ٞدبٝذ ايضشاخ

تشتبل اجلشاح قبٌ إٔ تشتفٝل

ٚأْت تػٝب...

تًك ٞحجاس ٠سٜبتو
يف ب٦ش صذسى اجملٓ..ٕٛ

***

12

المارقون بِذلّةٍ
سليمان السلمان*
ملؤّا امليابس يف ٍصال الفلسِ
ّاىتقلْا إىل حبس املَاشلِ
بعدما اصطادّا دالفني اخلشبِ
ّتطابقْا...
مطنازٍه ّط ًٌ ٓلْبُ عل ٙالطالوِ
ٍَُّهِ جيْضٌْ املقابسَ
ف مًَِ جُنَعَ اليفاقَّ ..مً ىَََبِ
خَلِ ُ

***
للنجد ٓا ّطًَ السجال األقدضنيَ
عل ٙتساب شَادٍٗ
ظ ِنيَتِ للقٔاٍه مسا ُٛحمبٍّ٘
تصفْ هلا شزق اليجْوِ
ّأُفِقَُا ىاز الغطبِ

املازقٌْ القاٜنٌْ بِرلٍَّ٘
ٓتصامحٌَْ عل ٙقشْزِ العنسِ
إٌ قالْاٍَِّْ ..ا بقصٔدٍه
بني الرتدّ ِد ّالتعبِ
مل ُٓفِصِحُْآّ ..غنغنٌَْ
فٔدخلٌَّْ ..خيسجٌَْ
ّحنًُ أبيا ُٛاحلٔاٗ..
ىصْ َغ مً دميا الغَدَ اآلتٕ
ّإٌ شاد الصَّخَبِ
ّعل ٙضجٔج فازغٍ
ٓبق ٙضعازُ الساكطني مع اللَرِبِ
ّالغازقٌْ حببَِّهِ لألزض ..ىَحًُِ..
العازفٌْ بطِٔيَاّ ..عجٔيَا
ّليا امحسازُ اخلب ِص يف مجس اللَبِ

ّاملازقٌَْ الساكطٌَْ
ّزا ٛأضْا ِٛامللاضبِ ..ما دَ َزِّا..
أىّا علَ ٙد ِميَا الرٖ جيسٖ
إىل أعل ٙعُالّ...
ىسق ٙبسآاتِ الغَلَبِ

***

***
*

ّاملازقٌْ برل٘

ٓتطابقٌْ ..ل ُٔ ِبعِدّا ثغسٖ اليقَّٕ
عً ازتٔاد اليبعِ ..ىبعِ الشعبِ
* شاعر سوري.
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خيشٌَْ الفطاٛاتِ السحٔبَ٘

مً اللح ٙامللعْىِ٘ اجليباتِ

ٓسقصٌْ بجْبِ شٓفٍ

حني خطابَُا زٓحُ القصبِ

لٔظ ُٓخفٕ ما احتجبِ

***

قد اتقيْا فًََّ احلُْاِٗ...
خلطَبِ.
ّما تُصَٓفُ ا ُ

***

ٓا مال ٕٝأحالميا كرباّ!..
أتطسبُ بالطالالت اليُخَبِ؟!
آميتُ أٌ شىْد جٔش مً صنٔه األزضِ

أىا ال أز ٚالدىٔا بال ّطين ..تطٔبُ

باضهِ تسابَِا...

ّإٌ غَدَتِ جَنساّ عل ٙشف٘ الظّنا

قد أىطجتِ بال ّدوِ غسضاُ فازٍاّ باحلقّ

ّدمٕ ُٓحسقُ اليَّصَبِ

حني صحا عل ٙىصسٍ حَنٔهٍ

***

ال ٓرّبُ عل ٙاحلِقَبِ
ىصسٍ ضٔبَج صاىعُٔ بْزدِ اجلْزّٖ

ماذا أقْل هله:؟!

مً ضْزِ احلقٔقِ٘

ّيف "ىَس الفسات" دمٕ تْثَّبَّ ..اضطسبِ

مً زفٔفِ جنْمَِا

حتيْ عل" ٙالعاصٕ" ضلْعٕ

ّعل ٙحبْزِ الشعسِ ميَا

ّاملالٓني األىل صربّا معٕ

ما ٓقْلِ الصادقٌَْ

مً "قاضٌْٔ" إىل "حلب"

فال عَجَبِ

ٍبّْا ٓسّمٌَْ اخلالصَ

10

بقعة ضوء
يدك  ..سحابة عيد
خالد جمعة

يدك سحابة عيد
خالد مجعة*
وا بني انفالت ون الكمىة ووصاعرها وبني تصظي القمب ...تعتىرر لمببارا ضر
*
شجن وحاني عادوا نطبف وع تروندا وادين يف ديبانها (يدك شحابة ع د).
ووا بني عىق الرؤى وجتمي الفكرة تسامحارا عمرأ وبرباجمل اعىبعرة وهري تتمرب
حبررب الرربجن و صررد ول ادتررد ترراية ولررب ال رراطني واذتررب والعباج ر ترراية و رررى
لتتىبشررق وررع مم هىررا عاررد حررباف شررباجاها وعمررأ عتضررات يوابضهررا ض ر وصرراعر
وإحصاس.
يدك شحابة ع د ...انص اق املعاأ يف ستراجمل الفكرة ومتاز ها لرتتصي لبحرات
عا ت تروندا بألبانها ووبضبعاتها وص اغتها وثمىا عا ت بانصكاجمل عباجفها وهري
حتكي البجن وبطبالتد وهي بني ضضاط ال يعررف ارتربف جريرق لمرببهي ووراهي ورن
وهرت الديبا إهداء لد وهب املعروف عاد بالقبة والصالبة والصجاعة.
دير السوي ...اذترب العصرق الب ردا  .بثتهرا عرك ممىاتهرا ضهطمرت مبابرن وطرر
عمررأ بصررتا حرردااق ال رراطني ضجرراءت لبحررات شتتمفررة الصرركن وتبحرردة يف يؤاهررا
وص اغتها.
ترونررردا واررردين يف يررردك شرررحابة ع رررد تصرررتقرن اذت ررراة وتع رررد تكبياهرررا عمرررأ
صفحات زتىبعتها الاثرية ون اله ممىاتها لتغبص يف املعاأ إدياماً ووالعاً.
بفا ة وشفاض ة و روة ونثبية وإحصاس عاهٍ متضت نثريتها .محمتها ن عاجفتها
وتكارة عمررأ جتايبهررا ستاولررة و تغرلل حضهررا لمرربجن عررك تردضق نهررر عاجفتهررا الررلل
الياطررب وررن الضرربل والعمررن والعصررق ضهرري الصررغبضة بالقرنفررن ولطاملررا عرضررت بررد وهرري
اذتاملة اليت تصتقي ون حمىها دضقات ممىاتها وجتصدها والعاً.

* أديب سوري.
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ختطررت بكمىاتهررا وجترراوزت مررن اذترردود لتصرركن وررع نثريتهررا ااا ررة اذتررب
والبجن .تتىاهأ وع ممىاتها لرتشن عك وشطرها تضايل لعصقها الصرودل.
جبرروة ونثبيرة غرا اعت اديرة وعمارت ووباحرت برالكثا يف اشرت اق عراجفي مترراز
وضكرتهررا ادتديرردة وهرري تهديررد لضطررن وررن وبطرراه ادتر ض و ضررت دايتررد يف شرراحات
الربغأ .وهري تعىردها بتالب رب عىقهرا وغااهرا املعرريف وبشراة بعاجفتهرا الريت ضاضرت
واشتفاضت عمأ شباجئ الكمىة واذترف وعاد عرااض املعاأ والص اغة.
يرردك شررحابة ع ررد ...لبحررة ال بعررد ررا بررال إجرراي ل ىتهررا الفا ررة تتجمررأ صرراحة
الكمىات اليت متردت عمأ وشطرها .ال ر يل لرب يرشري حردود لبحتهرا .انقطرا
الصررمة بالالسترردود لضمرربر الاصررر والعاجفررة يف فات البلررت ضقضررن يرردك شررحابة ع ررد
هكلا وشايت تروندا وادين يف زتىبعتها يدك شحابة ع د.
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حممد أمحد معالَّ*
*

كاُ ابٍا العمي لمػماُ ىمم ٜوػمار ٛةطٖنم ٛومَ المساض ٖ.ساز اُئممن تلمّٗي ممٕ
األً وػ.ػٗثاّ وَ العضٖن ٛيف غفن النٗت :ىعاًيي ىعاً النقط ٚمتٕ يي اغطعيي اغمطع.ي ٌّم
الؿاباُ ٔخفّا سلمٕ العضٖنم ٛاكاٌمت النقمط ٚيف األضه ممّج ٔ عمذ بممٕ ٖمٍي ىمَ غمٕٞ
زاه ؾسٖسا غأه ىعّاً وط نكاّ :واشا ىم٘ أُ أرعن ٖا أو٘ ٌٍّضّا؟ي
أخابت األً :الا اضك تىل ىٍس اجلرياُ ٔأ ين بطمام.ٛي
ىعاً :ضمامٛ؟ي
ٌعي ضمام ٛألمنّاا ِصٓ ضطب ٛىنيا ىدّن ٔأ ين بالطمام.ٛ
اٌطمق ىعاً ضاكضاّا ٔغأهلا ضابح :اوطأ ٚىى٘ ألٗؼ ىٍسكي ضةمي ِما ا الطنٗم
النٗططٙ؟ي
ِصٓ ضطب ٛىني أٌا وٗ.قٍٛا مل ٖكَ بالنقط ٚؾم٘ٞا ىىمي ٖعمطا ِما ا الطنٗم ا
ٌازٓ ِٕ اآلُ ٖعىن ىٍس العٖ ٌٕٛ.الكنريٚي
أغطع ضابح ٖػ.سى٘ ىىْا بٍٗىا كاٌمت ارمطأ ٚمسلعي ىٍمق النقمطٔ ٚضأغمّا ٔرّطِما
بؿكن زػٗؼي ِٔ٘ قطأ ارعٕظا ا ٔ ٕ.غن تىل اهلل ٔ ؿفعع األٌنٗأ ٞالطغن ىٍسٓ لٗربأ
بقط ّاا ٔأٔخنت ىمٌ ٜفػمّا ٌمصضّا ألٔلم٘ الؿمفاى ٛتُ ؾمفت النقمطٔ ٚالمخت كاٌمت مٕض
خٕاضاّ زعٍٖاّ ٖ.دارت وع ٌضٕب ةٕ ّاي
خا ٞأبٕ ىعّاً ضاكضاّ ٔيف ت طٓ ضابحا ٔأٔه وا مٍعْا أُ ا من بالطنٗم النٗطمطٙ
الممص ٙغممألْ اومما زمماه النقممطٚ؟ أخمماب أبممٕ ضابممح أٌممْ مل ٖطِمما بعممس لكممَ ِمم٘ باضكمم ٛيف
األضه ٕضي رقاه الطنٗم  :أٌما وٕ.اخمس يف ةطٖم ٛبعٗمسٔ ٚأز.مار ٔة.م ّا لمٕممٕه تلمٗكيا
ٔضٖثىا أمن ضع ٖسك ىمّٗاا تُ ٔخس زطاض ّا ىالٗٛا رىمٕسؽ أضبعم ٛأةمطاي غمٗ.اوٕه
يف ارأ ٞمنّا يف رىّاا ٔتُ كاٌمت بماضز ٚأٔ طبما بمطزّا رممنٕا رٕةّما وماّٞا غماخٍاّا
ٔأؾعمٕا ارسرأ ٚيف غطر ٛالعضٖنٛي حتّٕه أبٕ ىمعّاً تىل العضٖنم ٛوػمطىاّا بٍٗىما أغمطع ضابمح
سلٕ بٗ ْ.القطٖ وَ بٗت ىىْ جلم أةطاي الػمٗ.اوٕها ٔخمس أبمٕ ىمعّاً اوطأ مْ نكم٘
ٔ ٕ ِلِٕها ٔضمع ٖمسٓ ىمم ٜخػمس النقمط ٚيف وٕاضمع رل.مفمٔ ٛمل ٖػم.طع ال.ىٗٗمع أزطاض ّما
* قاص سوري.
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ىالٗ ٛأً وٍدفضٛ؟ا رقاه لعٔخ.مْ :أغمطى٘ غمدين رٍدمط ٚومأ ٞأ مين بّماا ةالمت ِٔم٘
ػازض :لٗؼ رّٗما غمري ٌضمطٚا رماشا مل ٖعمس ىمعاًيي مأخّط كمثرياّ؟ ضٌضمط ّال ممي المعٍٗمٛ
احلاغسٚا ةمع اهلل ىٍّٗٗا ٔزسِا وَ و ّط ٔضأ ّاي
أخص أبٕ ىعّاً ٖ.أون النقطٚا كاٌت متمسّ ضأغمّا طرعمْ ٔ فضمْ ٔأٌفاغمّا غمطٖعٛ
و.الزقمم ٛكالمممّاحا ممي باغّ..مما زطكمم ٛؿممٍدٗ ٛىىممت غمماٟط خػممسِا ٔةٕاٟىّمماا ممي
اغرتخ ٜضأغّا ٔال.ممق بماألضها ٔمل ٖعمس ٖػمىع هلما ؾمّٗق ّا ٔال ظرمرياّا ٔمل عمس نمسٙ
أزٌمم ٜزطكممٛا غمماضع أبممٕ ى معّاً ممأه ضرممع ضأغممّا لكممَ زُٔ خممسٔٝا ٔمممن يف مممي
المسظ ٛضابح ٔبٗسٓ راؽ ٔةاه :خص ٖا ىى٘ شّٔبت أضبع ٛأةطاي غٗ.اوٕه اغقّا.ي
أخاب ابٕ ىعّاً بمّد ٛخاٟن :ٛأضٖ ٝا بمَ أخم٘ أُ ال راٟمسٚا كأٌّما لفظمت أٌفاغمّا
الكَ رمٍسأه عاه غاىسٌ٘.ي
ضرعا ضأؽ النقطٚا ٔمل ٖػ.طٗعا ر.ح رىّا تال ةمٗالّا م َّ أبٕ ىمعّاً ذل.مٕ ٝالٕىماٞ
يف رىّمما كىمما اغمم.طاعا ٔأغممٍسا ضأغممّا يف اض فمماع لممنع الٕةممتا لكممَ ومما تُ ٔضممعا
الطأؽ بمطما لٗػم.قط ىمم ٜاألضها ز.م ٜخمطر الػماٟن المص ٙممنآ يف رىّما ومَ خاٌم
ؾسةّاا ةاه الطخن ال راٟسٖ ٚا بَ أخ٘ وا تي
زخممت ارمطأ ٚحتىممن غمطالّ وممَ وما ٞالػمماخَا أخمصٓ وممَ ظٔخ.مْ ٔمممنْ ىمم ٜغمماٟط
خػس النقط ٚبسٞاّ وَ ضأغّا تىل وؤخط ّاا أون النقط ٚةمٗالّ ٔةاه لعٔخِٗ :ْ.ما اخطخم٘
تىل النٗت.ي
ةالت ِٔ٘ نك٘ :واشا عين؟ي
ةاه بؿ٘ ٞوَ زعًا أىين أُ النقط ٚوا متا ركفم٘ ىمَ النكماٞا ارممٗن ٛحت.مار
مرباّ ال بكاٞاّي
مٕ وٕ ٕض ٕةا ىٍس النٗتا ٌعه ىعاً ٔضاح خطٖماّ سلمٕ غطرم ٛالنقمط ٚيف ارػمفمٛ
اخلمفٗ ٛلمنٗتا أزؼ بثقن ارمٗن ٛيف الٕخمٕٓا ةماه ٖمربض مأخطٓ :زض كمن زاض ٍما بٗ.م ّا
بٗ.اّ مل أخس ىٍس أزس ضمامٛا رسىمين واِط تىل بٗت خال ْ.يف احلماض ٚالؿمطةٗٔ ٛخٍ٠ما
بالطمامٛا ِا ِ٘.ي
ةاه األب :غمىت ٖساك ٖا بين وا أكثط الطماي يف غٕضٖا ٔوما أةممْ ىٍمس احلاخمٛ
تلْٗ.ي غاضىت األً ٔاٌ.عىت الطمام ٛوَ ٖس ابٍّا ٔخط سلٕ النٗتا ةاه األبِٗ :ا بٍا
زىِٕا فعن وا يف باهلا.ي
خممطر األب ٔخمفممْ ضابممحا بٍٗىمما لنممج ىممعاً ىٍممس بمماب العضٖنممٛا زةمماٟق ٔخمما ٞأوممْ
م الطمام ٛيف ٔىما ٞوما ٞرمٕأ ضأؽ النقمطٚا ِٔم٘ مسىٕ ٔ ٕ.غمنا ٌظمط ىمعّاً تلّٗما
بؿفق ٛىىٗقٛا ِٕٔ ٖقأً النكا ٞمبؿقٛا كاُ ٖعطا كي كاٌت النقط ٚعين هلا .مي
بعس أُ أزضكت أوْ أُ ال خسٔٝا از.ضٍّا ٔأخطخّا سلٕ النٗتي
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ا من أبٕ ىعّاً بالطنٗ النٗططٔ ٙةماه :النقمط ٚوا متا بممطاز ٛمل أوٗمع أكاٌمت
زطاض ّمما وط فعمم ٛأٔ وٍدفضممٛا لكممَ مل كممَ طبمما بممطزاّا أٌمما رنّقممت الٍمممٗس.ني
احلنٕب أارا ٞالػاخَا لكَ بعس أُ لفظت النقط ٚأٌفاغّاا أىمىي ألٔرط ىمٗي ىٍماٞ
اجمل٘ٞي أخاب الطنٗ النٗطط :ٙبن غأوطا ىٍس ٙرضٕه وّين ألىطا غن وٕ ّما ٔلمَ
أ قاض ٜأخطاّي
كاٌت العاٟم ٛبممؼ كٗ٠نم ٛأوماً النٗمت حتمت قمن زخماُ ارممٗنٛا ٔضابمح ٔوماِط
از اُ أبا ىعاً ىمّىا ٖػممٗاٌْ ىمَ ارمماب ىٍمسوا ٔممن الطنٗم النٗطمطٙا ٔغمأه أً
ىعّاً أُ ؿطح لْ كٗا زمن؟ ةالت :ممناز ّا مل ٖكمَ بّما ؾم٘ٞا أخطخّ.ما ألةمن ومَ
غاى ٛتىل احلقن خاٌ الططٖقا ٔأبقّٗ.ا حتت ىٗينا ٔبعمس أُ ىمس بّما بٍمما غماىٛ
مسعت ىدٗدّما رػماضىت أ فقمسِاا كاٌمت وٍّماض ٚيف األضها ٔغما ٞزاهلما بؿمكن
غممطٖع ز.مم ٜوا ممتا أىممطا ارممطأ ٚالٕزٗممس ٚالممخت وممط بٍمما ٔضأ ّمما ِممصا الٗممًٕا ٌضممط ّا
الؿطٖطٚا رقأ اهلل ىٍّٗٗاي
باِممن الطنٗ م ؿممدٗز أً ى معّاًا ٔضاح تىل العضٖنممٖ ٛطارقممْ ى معّاًا زةممق الطنٗ م يف
رسز خث ٛالنقطٚا مل لس أ ٙىالو ٛلمسغمٛا ٔرمم أُ طارقمْ أً ىمعّاً تىل زٗمج أخطخمت
النقطٚا ضارقْ ىعّاً ٔأوْا ضاح الطنٗ ميط ب.ىّن ٖعاَٖ الٍنا ا ٖٕٔ.ةا ىٍس بعضمّا اغمألْ
ى معّاً :لكممَ كٗمما ٌعممطا وممَ أٌ ٙنمما ضىممت :أخمماب الطنٗ م أغمم.سه ىممم ٜشلممي بػممّٕلٛ
كنريٚا بكٗفٗ ٛةطع غاأ الٍنٔ ٛ.وَ أ ط لعاب وا زاً مل مي ِ غٕٔ ٝةت ةمريي
بعس أُ ىاَٖ الطنٗ ٔب.أُ كاون ارػاز ٛالمخت ةالمت أً ىمعاً أُ النقمطٕ ٚاخمس
رّٗاا ىازٔا تىل النٗت ٔةاه الطنٗم ا مل أخمس ز.م ٜأٌ ٙن.م ٛغطٖنم ٛغمري وألٕرم ٛميكمَ
ال خػماض ٚكمنريٚا ٍّما يف
الؿي بأٌّا غاوّٛا لصا ال أغم.طٗع قمسٖط غمن وٕ ّماا رعم ّ
ِصٓ األٖاً بنسط ارمُٕٗ اىّٕه اهلل ىمٗي .ىم ٜكنٍ اغ.فس ٔلٕ ةمٗالّ وَ بٗع خثّ.ا.ي
غأه أبٕ ىعّاً :لكَ كٗا؟ي
أخاب الطنٗ ٍِ:اك وَ ٖؿرت ٙالسٔاب ارطٖض ٛارٕٗ٠ؽ وَ ؾفاّٟاا ٔالخت ةضت
بالٕالزٚا بن ٔز ٜ.ارٗ ٛ.زسٖثاّ اوَ العؿطَٖ تىل اخلىػني ألا لريٚي
لكَ كٗا الٕمٕه تلّٗي؟ي
أىطا ِٕا ا ال  ٛوٍّيا لكَ ٔازساّ رقم ضمبما ميكٍمْ الٕممٕه تلٍٗما يف ِمصا
احلَدط ارفطٔها بػمٕك الططأ الفطىٗ ٛلمقط ٝو.دٍناّ احلٕاخعي
أىىن وعطٔا ٔ كمي وعْا أٌا ال أرّي بّصٓ األؾٗاٞا فضن كمعىْ وَ ِا ف٘ي
باِممن الطنٗم ىممطه أبمم٘ ىممعاًا ٔاغمم.دسً ِا فممْا ٔ قمّممس أُ ٖكممُٕ المممٕ
وػىٕىاّ لٗقطع أ ٙؾي بالٕ.ارؤ :ألٕ أبٕ ىنسٔ؟ي
ٌعي أٌا أبٕ ىنسٔي
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السكٕ.ض النٗطط ٙذلىٕز زاوس وعيي
أِالّ زكٕ.ضا كٗا احلاه؟ي
احلىممس هللا أٌمما اآلُ ٖمما أبمما ىنممسٔ يف ةطٖمم ٛالسخٍٗممٛا ٔةممس وا ممت بقممط ٚاآلُ ةنممن أُ
أمن تلّٗا بقمٗنا ألي وممس ٛيف ؾطاّٟا؟ي
ٔكٗا وا ت؟ بالٕالزٚ؟ي
الا مل كَ ضوعؿطٚلا ٔال ٔخس ُ يف خػسِا ىالو ٛى ا وٕ دلّٕه الػن ي
آٓ أٌت ٗفين أكاٌت ػعن ٔوعّا زطاضٚ؟ لَ كُٕ وماب ٛبالكٕضٌٔاي
أ ٙكٕضٌٔا ٖاضخن؟ ال ؾي أٌي متعحي
ال ٔاهللا ال أوعحا أةٕه جبسا أال ٖقٕلُٕ أُ احلٕٗاٌا ومسض الكٕضٌٔا؟ي
أضمممىَ لمممي أُ النقمممط ٚمل عىمممن غمممٗازٛا ٔال غمممارط ال خممماضر احلمممسٔز القططٖمممٛ
ٔال القٕوٗممٛا ٔال زخمممت أ ٙوكمماُ وٕبممٕٞا ٔال ِمم٘ اخ.ىعممت ٔال مممارست ال وممَ بممين
خٍػممّا ٔال وممَ غممريٓا ٔكاٌممت وععٔلمم ٛيف وعضبّمماا وسلّممم ٛىمفّمما ٖممممّاا ال ُدممطر تال
لمسقن القطٖ ا ةن ضٖاض ٛمنازٗٔ ٛمشِّٕ ٛاٞا ِٔم٘ وُطبحسم ٛخمساّ ارٗ.مٔ ٛىىطِما أضبمع
غمٍٕا ا ٔت.م٠مم ٛحلىماّا وممَ ٌازٗمم ٛالكٕضٌٔمما ارىممَ٠ا وا ممت ضوٍضممٕضٚل بضممطب ٛىممنيا
واشا ةمت؟ي
اغ.ػطب وا أمسعا رنٗ ٖٔقٕه أٌّا وا ت بضطب ٛىني؟ ِصا ٖؤكس ل٘ أٌّما وا مت
بالكٕضٌٔاا ال ٖا مازيب ال وممس ٛل٘ بّاا ٔلَ أىطسه ٌفػ٘ لمعسٔٝا وَ أخن أضبماح
الممسٌٗا كمممّاا وػمماكني أبٍمما ٞالسخٍٗمم ٛغٗسمممسِي الممساٞا ٔوػممكني أٌممتا اٌ.نممْ تىل
ٌفػييي غالًي
عماه ٔخمصِايييأىدنكي؟ أغممق اجملٍمُٕ اخلم ا لمٕال الكٕضٌٔما ٔزدطِما ل.ػممابق
الثال  ٛلؿطاّٟاي
غأه أبٕ ىعّاً بؿ٘ ٞوَ خٗنٔ :ٛواشا ٖػ.فٗسُٔ وٍّا؟ي
ضز الطنٗ النٗططٖ :ٙػ.فٗسُٔ وَ خمٕزِاا ٔاألِي ىٍسِي حلٕوّاا ٖقٕلُٕ أٌّمي
ٖػ.دسوُٕ حلٕوّا ال.مٍٗع وعمّنا غصا ٟٛٗلمكمالب ٔالقطم ا ٔضمبما ٔاهلل أىممي لػمري
الكممالب ٔالقطمم ا يف ِممصا الممعوَ الممص ٙاغممٕ.ىل ىمٗممْ الػممـا ال ػمم.ػطب ؾممّٗ ٠ا ٖمما
مازيبا لكَ وا لٍا ٔهلصا؟ي
ٌظط الطنٗ يف غماىٔ ْ.ةماه :مأخط ا غماىسكي اهلل ٔىمّٕه ىممٗكيا الػمالً
ىمٗكي.ي
وع وػازض ٚالطنٗ ضك واِط وٕ ٕضٓ ٔاٌطمقا بٍٗىا ػمن ضابح سلٕ بْٗ.ي
مل ٖكَ واِط ؾاباّ غٗ٠اّا لكَ وا تُ ضأ ٝمخػ ٛضخاه وَ القطٖٔ ٛاةفمني خاٌم
الططٖق ٖ.ساز ُٕا ز ٜ.اغٕ.ىل ىمْٗ تغطا ٞمل ٖػ.طع وقأو ْ.يف أُ ٖكُٕ ومسض ٌنمأ
00

كورونا ريفية

كمنري ٖ ّمع القطٖممٔ ٛالقمط ٝاجملممأضٚا ردفما غمطى ْ.ز.ممٕ ٜةّما ذلمماشا ّي غممّي ٔةمماه:
بقط ٚأبٕ ىعاً وا ت بالكٕضٌٔاي
ضز الثال  ٛبسِؿٔ ٛمٕ ٔازس :لكَ واشا قٕه؟ أ أٌت و.أكس؟
و.أكس و ٛ٠بارٛ٠ي ةاه شلي ٔاٌطمق زُٔ وعٖسي
كاُ اٌ.ؿاض الٍنأ يف القطٖ ٛأغطع بألا ومط ٚومَ اٌ.ؿماض ٔبما ٞكٕضٌٔما شا مْا ٔٔظسع
الٍن ُأ يف اهلٕا ا ىم ٜاألمساب ٔارعماضا يف ةمط ٝأخمطٝا ٔخماله غماىٔ ٛازمس ٚكاٌمت
الح ةط ٝذلٗطم ٛلمٗؼ يف بٕٗ ّما غمري زمسٖج ٔازمسا ىمَ الكٕضٌٔما ٔضمسّٗ.ا النقمطٚ
شا القطُٔي
ركّط أبٕ ىمعاً بمال.دمز ومَ خثم ٛالنقمطٚا ٌٔمٕ ٝأُ ٖكمُٕ شلمي ىٍمس ارػما ٞبعمس
غٗاب الؿىؼا ٔاض أ ٝأُ ٍُقَن ُّٖٕٔ ٝبّا وَ احلار ٛتىل ِٕ ٚوػٗن ارػاض ٚزٗمج كثمط
الضممناع ٍِمماكا ٔلعمممّا الفاٟممس ٚالٕزٗممس ٚالممخت لٍّٗمما الٍمماؽ وممَ الضممناع ِٔمم٘ أكممن
احلٕٗاٌا الٍارقٛي ٔةسّض أٌْ .ار أضبع ٛضخاه ىم ٜاألةن لطرمع النقمط ٚتىل اجلمطاض أٔ تىل
الؿمسَ القمالّبا ٔىمسّ ٌفػممْ ٔابٍمْ ٔابممَ أخٗمْا ٔممماز ضالرتاك.مٕضل أٔ القمالّبا ٔتُ
مازا وَ ميُٕ ىمْٗ وَ الؿناب غمٗطم وػماىس ْ ٔكمىما كماُ العمسز أكمرب كماُ
حتىٗمّا أٖػطي
ةُنٗن ارػٗم ةماه البٍمْ :ىمعاً ةمن البمَ ىىمي أُ ٖكمُٕ خماِعّا ٍِما رػماىس ٍا يف
حتىٗن النقط ٚىٍسوا أىٕزي
ةمممس بٗممت ممماز اجلممطاض يف ٔغ م القطٖممٛا كمماُ الرتاك.ممٕض وطكٌٕ ماّ خاٌ م
النٗتا اغ.نؿط بٕخٕز مازنْ يف بْٗ.ا ٌازآ وَ اخلاضر :أبٕ غاو٘يي أبٕ غاو٘.ي
ال ز.م ٜاٌفمطرا مي ةماه بعمس أُ ضأ ٝأبما ىمعاً :ومَ أبمٕ ىمعّاً؟
ال ةممٗ ّ
ؾُق النماب ةممٗ ّ
ىصضّا ٖما أبما ىمعاً ال مسخن زاض ٙال قمرتب أكثمط بماهلل ىمٗمئ .اهلل مأ ط تما مسعمت
كثرياّ ازفظي اهلل ٔىاٟم.ي وَ ِصا السا.ٞا لكَ لٗؼ وَ الالٟق وَ ذلرتً وثممي أُ
ميؿ٘ يف القطٖ ٛزُٔ كىاوٛا أٔ ٖقرتب وَ بٗمٕ الٍماؽا بمسه أُ مطي ىمم ٜغمالوٛ
أبٍا ٞةطٖ ْ.ابن ٔ صّضِي وَ ىسً االةرتاب وَ بْٗ.ا وا شٌنٍا وعي ٖا أبما ىمعاً؟ ىمصضاّا
أال ٖكفمم٘ أُ كممن وممما ٟالممسٌٗا رممٕأ ضأغمم٘ ل.ممأ ٗين ٔ نمممٗين بممسا ٞالكٕضٌٔمما .زممطاً
ٔاهلل زطاًا أٌا ال أؾفق ىمٌ ٜفػ٘ لٕال أُ ىٍس ٙىاٟمٔ ٛأٔالزي
ةاه أبٕ ىعاً وػ.ػطباّ :لكَ واشا قٕه؟ أ ٙكٕضٌٔا ٔبطٗذ ٖا ضخن؟
ضز أبٕ غاو٘ :كن القطٖ ٛماض عطا أُ بقط ي وا ت بالكٕضٌٔاا رماشا ٍكمط؟
أغمق باب بٖٗ ِٕٔ ْ.طزز :زطاًيي وا فعمْ زطاً.ي
طاخع أبٕ ىعاً ِٕٔ ٖفكط :وا أخا ىقممْ .كٕضٌٔما لكمَ أ ٙكٕضٌٔما ٔومَ أٖمَ
مممأ ٗين الكٕضٌٔممما ومممَ أٖمممَ؟ ٖٔقمممٕه أُ كمممن القطٖممم ٛمممماض عمممطا أُ بقط ممم٘ وا مممت
بالكٕضٌٔاا غطٖ ىدٗ ا ٔزس ٙال أىطا تشاّ؟.ي
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وؿ ٜأبٕ ىعاً ون.عساّا لكٍْ ٕةا ٔأرطأ ةمٗالّ ي مىّي :ال لَ أىٕز تىل النٗتا
ل مطٖا خث ٛالنقط ٚبأغطع ٔةت ٔتال غ.طمع ضاٟسّ.ا ٔ ّدسطٌا وَ النٗمت اغمأشِ
تىل أب٘ زػَ ٔلٕ أٌْ ضغمٕخ٘ل ٔرىَّاعا لٗؼ ارّي اآلُ كي أزرع ابن ارّمي اآلُ طزٗمن
اجلثٛا لَ ٖكُٕ مسع أٖضاّ ِصٓ اإلؾاى ٛالمٗ٠ىٛي غَّٗط ٔخّ ْ.سلٕ الؿطأا ضأ ٝالؿمسَ
وٕةٕر ّا يف الفػس ٛارقابم ٛلمنٗتا كاُ أبمٕ زػمَ يف ؾمطر ٛبٗ.مْ ارطممٛا ضأ ٝأبما ىمعّاً
ةازواّ يف الططٖق رٍّ وَ كطغْٗ ز ٜ.رّط ألب٘ ىعاً ٔكاُ وٍ.م الطأؽ بؿم٘ٞ
وَ رداض ٔةس غطٌّ ٜمما ٔخّمْ ومَ رمٕأ األٌما ٔوما زُٔ رطةم ٛيمطأ ٞبٗمسٓ كمأؽ
وٛ.ا ِ.ا لمْ أبمٕ ىمعاً تاظزماّ :لكمَ وماشا رعممت بٍفػميا وما ِمصا المص ٙضمعْ ىممٜ
ٔخّي؟
ضزّ أبٕ زػَ جبفا :ٞأ قٍَّع بطةع ٛوَ غطٔاه ةسٖي لعٔخخت ألي ىمّ٘ ؾ٘ٞ؟
ؾعط أبٕ ىعاً باخلٗن ٛةنن ٔةٕىّا ٔةاه :ال ٔاهلل لٗؼ ل٘ ىمٗي ؾم٘ٞا لكمَ رماشا
ِصٓ العسأ ٟٛٗأٌا أواظزي؟اةممس ي ومَ أخمنيي ةارعمْ أبمٕ زػمَ ٔةماه :ال كىمنا يف
أضضممي ضغممٕ.بلي ةممن أ طضمم ٜلٍفػممي ٖمما أبمما ىممعاً؟ أُ ممٕظع الممسا ٞيف رطةمما القطٖممٛ
لٗسمس أضٔازٍا مجٗعاّ مجٗعاّ؟يي
ضز أبٕ ىعاً :امسع ٖا مجٗعاّ مجٗعاّ اأرَ أٌكي خٍٍ.ي مجٗعاّ؟ وَ أَٖ خاِ ٞمصٓ
اإلؾاىٛا ي وَ أَٖ غٗأ ٗين الكٕضٌٔا؟ ةن وَ أَٖ؟ ٔكأُ ال ىىن ل٘ تال ضضاٖمح خماٙل
أغارط يف الطاٟطا ا رٕه زٗما ٘ مل أضمع ضخمم٘ يف وطماض أٔ رماٟطٚا ٔال أزممي بمصليا
ٔمل أزخن ارسٍٖ ٛوٍص ال  ٛأؾّطا لصا كا ىَ ِصا اهلطا ٔ ٞعاه .النقط ٚوا تا اممعس
بػممٗاض ي ٔضارقممين لٍٍقمممّا بعٗممسّا ةنممن أُ .فػممذ ِٗمما .أٌػممٗت القطابمم ٛبٍٍٗمما أوممي ابٍممٛ
ىىختا أٖعقن أُ ٗسنين؟ي
ضزّ أبٕ زػَ :وا ٌػٗتا لكَ وا كماُ ططمط لم٘ ٖما خماه أُ .ماضٌ٘ ٔأوم٘ ابٍمٛ
ىى.مممي كىممما قمممٕه ألكمممُٕ أٔه ضمممسٗ ٛلممميا ٖنمممسٔ أُ األةمممطبني يف ِمممصا المممعوَ أٔىل
بمماركطٔٓ ال بممارعطٔاي مممسأ وممَ ةمماه األةمماضب ىقمماضبا لممٕ مل أمسممع وممَ الٍمماؽ وٍممص
غاىا لطزت وعيا لٕضعت بقط ٚذلؿٕ ٚمب ٛ٠كٗممٕ كٕضٌٔما ىمم ٜاألةمن يف ؾمسينا
ي ألىٕز تىل النٗت ٔأضع ضأغ٘ ٔأوٕ وثن النقطٚ؟ بمن ٔميمٕ بعمس ٙاألٔالزيي اليي ال الا
ِصا غمري وقنمٕه وٍمي ٖما أبما ىمعاًا ال ٔاهلل غمري وقنمٕها غماذلي اهلل ىمم ٜبمٗم ٛكٍمت
غرتوٗين بّا لٕال رطٍختي
ةاه أبٕ ىعاً :أ ٙأٌي لَ صِ ي
ضز أبٕ زػمَِٔ :من أٌما ومَ الػنما ٞألشِم ؟ رنعم ّا لمَ أشِم ا أزمس ٖمقم٘ بٍفػمْ تىل
ّمك ٛتٗ ٛ.ال زلا ٚوٍّا ىؿط ٚىم ٜىؿطٚ؟ أٌمسي حلعق ٌفػي تىل أةطب وػ.ؿمف.ٜ
بممن ميكممٍين القممٕه ٔبؿممكن أكٗممس ضزممت تىل وػ.ؿممف ٜأً الا ضيمم ٛاهلل ّممن ىمممٜ
طابئ .غاذلي اهلل ىم ٜذلأل.ي ٌقن الٍاض تىل بٗخت.ي
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لكَ ٖا دلٍُٕ وَ أَٖ غ.أ ٗين الكٕضٌٔا ةن وَ أَٖ؟ أكمكي حتٕل.ي دلاٌني؟ي
أٌا أةٕه لي وَ أَٖا ِٔؤال ٞاألرنا ٞال ٖعطرُٕ ؾمٗ٠اّ ممسسةين .أغمي زكما ط ٚىممٜ
الفاضمم٘ا ٖ.كمىممُٕ ىممَ ٌقممن العممسٔ ٝباألو.مماض؟ أال ممط ٝاهلممٕاٍٖ ٞقممن الػنمماض بممن ٔ ىممن
الطمماٟطا ؟ ركٗمما بالطٖمماح الممخت ممما األضه ٔحتىممن العٍاكم وممَ ةمماض ٚتىل ةمماضٚا أال
ػ.طٗع ين الكٕضٌٔا ٔٔظٌْ أةن ز ٜ.وَ ٔظُ زن ٛبالُ؟ي
ةاه أبمٕ ىمعاً :كفم ٜكفم ٜبمسٖا .ىماز أبمٕ ىمعاً تىل النٗمت وكػمٕراّا ٍٖقمني
خطٕا ْ بن ٔ ٞكأٌْ ميؿ٘ ىم ٜؾظاٖا مدط ٔظخار ٔغأه ابٍْ :أَٖ ابَ ىىي؟
مكأ ىعاً ةمٗالّ ٔةاه :مل أخسٓ يف النٗتا كمىت وعْ باجلٕاه رقماه أٌمْ غمارط
تىل ىٍس أخٔ ْ.غٗقض٘ كي ًٖٕ ٍِاكي
األمح ِطبا القطٖم ٛضوطنٕلمٛل رمرب أُ بقط ٍما وا مت بالكٕضٌٔماا ٖما تهلم٘ أٖعقمن
أٌ٘ كٍت أىٗـ كن زٗا ٘ بني ل٠اً ٔمل أالزظ.؟ي
أٌا ال أضآ لؤواّ ٖا أب٘ا تٌْ اخلٕا ٔالطى ا المطٔح ىعٖمعٚا ِٔمن ٖمالً ومَ مطي
ىم ٜزٗا ْ ٔأغط ْ؟ي
ى معّاًا ِممن ؿممي أُ بقط ٍمما وا ممت بالكٕضٌٔمما؟ مل ٌػممىع أُ يف المممني أٔ غريِمما
وا ت األبقاض بالكٕضٌٔاي
ال ٖمما أبمم٘ا رالطنٗ م النٗطممط ٙمل ٖقممن شلممي ٔال بمماُ ىمٗممْ أ ٙاضممططاب أٔ خممٕا
ىٍسوا رسمّاا تمنا خا ٞالكمى ٛوَ اخط النقمط اأرمَ ةاهلما كىمربض ز.م ٜال ٖمعىذ
ٌفػْ باجمل٘ٞي
ٔمسعّا ِصا ارّصاض واِط رٍقمّا كدرب وؤكسي
البس أُ ٖكُٕ كصليي
مسعت أٌْ ٖرتزز ىم ٜبٗت أخ.ي ٖطٖس خطن ٛابٍّ.اا ضرؿطل ِصا الكم ا ٔاهلل لمَ
من ىم ٜؾعط ٚوَ ضأغّا وا زوتُ يف احلٗاٚا غأضْٖ.ي
مممىت أبممٕ ىممعاً وفكممطاّ ممي اغمم.أٌا :ال أىممطا ٖ ما ىممعاًا اخمم.م كممن ؾمم٘ ٞيف
ضأغ٘ا الؿم٘ ٞالٕزٗمس المص ٙأىطرمْ اآلُا أُ ىمٍٗما ٌقمن النقمط ٚتىل زارم ٛوػمٗن ارػماضٚ
اأٌا ٔأٌمت ٔال ومَ ٖػماىسٌاا ٍِٔماك ٌمقّٗماا أىمطا أُ أ ٙومَ أممساب غمٗاضا الٍقمن
الكنري ٚوَ القط ٝاجملأضٖ ٚقنن اجمل٘ ٞوع٘ بن ٔز ٜ.اغم.قنال٘ا ممطٌا وٍنمٕشَٖ ز.مٜ
يف ةطٍٖ.ا ٔبني أِمٍاي أكس أُ اخلرب أُ يف بٍٗ.ا كٕضٌٔا ماض يف كن القط ٝاحملٗطمٛا
خرب الػٕ ٞضٖمٕزٙل خامم ٛبعمس ؾمٕٗع ِمصٓ اهلٕا ما المعٍٗمٛا لمصا رمٍع.ىمس ىمم ٜأٌفػمٍاا
كمىمما أخّمٍمما المم.دمز وممَ خثمم ٛالنقممط ٚغممٗكُٕ أغممٕأا اآلُ ال ضاٟسمم ٛهلمماا لكممَ غممساّ
غ.ق.مٍا ضاٟسّ.اا وا ضأٖي؟ي
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لكَ كٗا ٌٍقمّا ٖا أب٘؟ ِصٓ بقطٔ ٚلٗػت ٌعدٛا بقمط ٚمعُ وماٟخت كٗممٕ تُ مل
ٖكَ أكثطي
ركّط يف األومط بعمس أُ ةطعمت أومم٘ ومَ أممساب الػمٗاضا ا ٌقطعمع خثم ٛالنقمطٚ
أخعاًٞا ي ٌٍقمّا رٕأ رّط النػنا الح أضبع ٌقال ي
أرطأ ىعّاً وفكعطاّ ي غأهٔ :كي الٕظُ الصٖ ٙػ.طٗع النػن يمْ؟ي
بػمٍا ةٕ ٙخساّا ٔال وط ٚخصلين ال يف ٌقمن ٔال يف رالزمٛا بال.أكٗمس ىمن أكثمط
وَ و ٛ٠كٗمٕ باض ٗاحي
تُ كاُ ىن و ٛ٠كٗمٕ ٖػ.طٗع خط ال ا ٟٛبمن ٔأكثمط ٔخامم ٛأُ الططٖمق تىل
الٕازٌ ٙعٔ ّال ال رمع ٛرْٗا ٌما غماىٌٔ ٛممنا ارّمي أُ ٌمطب أرمطاا النقمطٔ ٚخعىّما
ٔىٍقّمما بؿممكن خٗممس لممنمني لعٖمماز ٚار.اٌممٛا ٌٕٔ قّمما تىل وكمماُ عمٗممق آلمم ٛاحلممطحا
ٔزممنمني وممَ اخلممما ٔازممس تىل الؿممىاه ٔٔازممس تىل الممٗىني لٕ.خٗممْ اجلثمم ٛىٍممس وٍعطفمما
الططٖق ٌطبطّىا ىم ٜخث ٛالنقط ٚوَ ةٕاٟىّا اخلمفٗٛا ٔال لم أُ ٖمط ٝالنػمن وما لمطٓ
ألٌْ ةمس ٍٖفمطا لمصا ٌػطم٘ ىٍٗٗمْ ةنمن ضبم خثم ٛا لنقمط ٚتلٗمْا مي ٌٍطممق أٌمت قمٕزٓ ٔأٌما
أمٕب االبآ ومَ خمماا ٔالططٖمق ارعنمس ٔاغمع مبما رٗمْ الكفاٖمٔ ٛال ٖنعمس أكثمط ومَ
مخؼ أو.اض ىَ زار ٛوػٗن ارػاضٚا ٔلَ ٌعسً الٕغٗم ٛيف ين النػمن ىمم ٜاالةمرتاب تىل
ورت أٔ ورتَٖ وَ احلارٛا ٔبعسِا ٌقمطسب رمطا ومَ النقمط ٚومَ خّم ٛمي األخمط ٝازلممؼ
ٌٔػ.عني بأضخمٍا لسرعّاي
ركط ٚأرٍّا ٌاخسٛا اال كاه ىم ٜاهللِٗ .ا بٍا تشاّ تىل العىن.ي
كماُ رالوم ّا ٔكماُ األب ٖقمٕز النػمن ٔاالبممَ ٖضمن ٕخٗمْ خثم ٛالنقمط ٚومَ خممما
باحلناه الخت بٗسٓ ٔكن وٍّىا ٖع.ىس ضٕ ٞكّطباٟٗماّ بٗمسٓا ج خمط خثم ٛالنقمط ٚبػمّٕلٛ
ٔغالغٛا ٔزُٔ ىٕاٟق كاٌا ٖٕ.ةعاٌّاا زٔ ٜ.مال يف الططٖق ارعنس تىل ومٕاظا ٚاحلارمٛ
المممدطٖ ٛالطٕٖممم ٛرػممٗن ارػمماضٚا ةمماه األب اآلُ غممٍدطر وممَ الططٖممق ارعنممس اٌ.نممْا وممع
زطك ٛالنػن ٔخسْ تىل الؿىاه .لكَ وا تُ ةٗس النػمن خماضر الططٖمق ارط فمع ىىما زٕلمْ
ٔكمماُ مم ٛوممٍدف ةمٗممن العىممق ٔاال ػمماع ب مأظٓ النػممن ٔممماض اجلثمم ٛتلٗممْ ٔمل عممس
اجلث ٛبط ىم ٜغطح وػٕ.ا ٔتش لق٘ النػن وقأو ٛيف خطِاا اؾ.عن از.مساواّ رمعاز ومَ
ىعوْ ٔباٌسراع ؾسٖس اغ.طاع خط اجلثٔ ٛضا ٓٞلكٍْ أمنح رٕأ مدط أوممؼ واٟمن سلمٕ
اهلأٖٛا ٔمل ٖػ.طع كنح ةٕ ٚاٌسراىْ الؿسٖس ٚالغٗىا ٔةس ٌُعحمت زٕارطٓ بٍعاه وعسٌٗمٛ
خممممت ومممَ ٕاظٌمممْ ىمممم ٜممممفٗح الممممدطا ٔمل ُدممسح ذلألممم ٛخصبمممْ ومممَ األب لمممم.سكي
باباِْا تمنا أخص ْ ةٕ ٚاٌسراىْ تىل احلارٛا ٔراح تىل اهلأٖٔ ٛخمفْ خثم ٛالنقمط ٚالمخت
لطِاا ٔكاُ مٕ االض طاً ِاٟالّ يف ىىق الٕاز ٙاكن شلمي زممن يف مٕاُ ةمٗممٛا
مل ٖػىع األب خالهلا مٕ ابٍمْ مماضخاّ :أبم٘ ا مطك ارقمٕزِ .من أُ الظمالً ضممّن النػمن
راٌم ّا أُ األضه المممن ٛالمخت ِمٕ ىمّٗما وػم.ىط ٚبمال زمسٔزا أٔ أُ ةمٕ ٚاٌسراىمْ كاٌممت
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غ.سٕه زُٔ ٕةفْ ز.ىاّ از ٜ.لٕ كاُ يف ٔضح الٍّاض؟ ٔممطر ىمعاً أبم٘.ي خما ٞممٕ
األب :أٌا ٍِا ٖا ىعاًا ال ضٕ ٞوع٘ا ضالكّطباٖٛل اضمتت وين ٔ سزطختي
أضغممن ىممعاً زعومم ٛالضممٕ ٞبابممآ أبٗممْا ِٔممطع تلٗممْا كمماُ يف األضها ىممم ٜبعممس
أؾناض وَ احلارٛا أخصٓ وَ ٖسٓ ٔةماه أظزما تىل األىمم ٜبابماِ٘ ٔال حتمأه أُ مٍّ
اآلُ ةس .عزمقا غألْ ِن بمي ؾم٘ٞ؟ أخماب ال احلىمس هلل .ظزما مبػماىس ٚابٍمْ أو.ماضّا
بعٗممساّ ىممَ احلارمم ٛممي ٌّ م ا ةمماه ىممعاً :احلىممس هلل ىممم ٜالػممالو .ٛحلػممَ احلممظ أٌممي
أضخٗت ارقٕز وَ ٖسك ىمٔ ٜةتي
ةمماه األبٔ :اهلل ال أىمممي كٗمما زممسح؟ أضخٗ.ممْ أً رمممت وممَ ٖممس ٙال أىممطاا ٔال
أىطا تُ كاُ احلماُ لسٔ ْ ارعسٌٗ ٛاجلسٖس ٚعزممق ىمم ٜالممدط رسمأه اغمرتزاز
ٕاظٌممْ باٌسراىمم ٛأز تىل كممن ِممصاا ٖن مسٔ أٌٍمما اةرتبٍمما وممَ احلارمم ٛأكثممط وممَ الممالظًا
الظالًيي الظالً لعَ اهلل الظالً ِٕ أكرب ىسٔ البَ آزً.ي
مما وَ اجلث ٛلكمَ ىمازا زُٔ بػمن أ ٍمأال الططٖمق ارعنمس ممعٕزّا سلمٕ النٗمت
ممماو.ني كدٍممسٖني وّممعٔوني بعممس وعطكممٛا الكمىمم ٛالٕزٗممس ٚالممخت نازالِمما أُ ةمماه
الٕالس البٍْ :ال عمحي أوي مبا زسح ِ٘ .وطٖضٛا ٔلَ .سىن ضطب.ني و.الزق.ني يف ٖمًٕ
ٔازسي
ضز ىعاً :ال لَ أىمىّاا غأ أخط بالسخٕه ٔأِٔىّا أٌ٘ أضب النػن يف العضٖنٛي
كاٌت ارطأ ٚعن ٛخسّا رقمس غػممت أضه العضٖنمٛا ٔزضّمط هلىما الطعماًا ٔوما تُ
رىإٌِٔا أُ كن ؾ٘ ٞزسح بال.ىاً زٔ ٜ.ضعت رنق رعاوّىما ىمم ٜالطألمٛا ٔضازمت
تىل غطٖطِا ٌٔاوت وّسَّو ٛبكثري وَ ع ٔوطاضٚي
أخص أبمٕ ىمعاً ياوماّا ٔضاح ٌٔماً زُٔ أُ ٖقمطب الطعماًا ٔزمسٓ ىمعاً خممؼ ىممٜ
الطألمم ٛبعممس احلىمماً ٖأكممنا ميضممؼ ٖٔفكّممط باحلمماه الممصٔ ٙممممت تلٗممْ األغممطٚا ٔةممس
رقمس زىاوّٗ.ماا النقمط ٚالمخت كاٌمت عطمّٗي زخمالّ ٖٕوٗماّ اب.ماّ ومَ بٗمع وما عطٗمْ وممَ
زمٗم ا ٔالنػممن زٗممج كمماُ أبممٕٓ ٖفمممح ىمٗممْ أضضممْ ٔأضه غممريٓ ٍٖٔقممن ىمٗممْ لقمما ٞأخممطا
كٗمما ميكممَ اآلُ ممطوٗي ٔضممعّي خممطاِ ٞممصٓ الٍكنممٔ ٛاألغممعاض رمماض ا ٔضا نممْ الممصٙ
أضس ٜضةىاّ زُٔ ةٗىٛا كٗا الػنٗنيي كٗا الػنٗنيي ٌاً ٔوؿاضٖع كثري. ٚعماضك يف
لمماضّا يف
شٍِم ْا ٔةمطض أُ ٖأخمص اغممٗ.ساى ّا ومَ ٔرٗف.مْ ٖٔمقم٘ ٌفػممْ يف أ ٙبماخط ٚقنممْ ّ
راةىّاي
ٌّضت العاٟم ٛيف المناح الناكط ىمم ٜأممٕا رمطأ النمابا ِمطع أبمٕ ىمعّاً ٖفم.ح
النابا ضأ ٝأواوْ ؾدمني ٖمنػاُ غمرتا ػطّٗىما ومَ ضأغمّٗىا تىل أةمساوّىاا ؿمنْ
غرتا ضٔاز الفضا ٞالخت ضآِا ىم ٜالؿاؾ ٛال.مفعٌٖٕٗ ٛومطٚا ٔيف ٔخمْ كمن وٍّىما ةٍماع
أخضطي
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ةاه أزسِي :مناح اخلري سلمَ ومَ الطةابم ٛالممسٗ ٛاومَ رضممي ضمع ِمصا القٍماع
ةنن أُ ٌم.كميا ٔضمع أبمٕ ىمعّاً القٍماعا ٔاغم.أٌا الطةٗم الممس٘ كالومُْ :بمعػٍما ومَ
ارد.اض ٔةس اخ.ىع ىٍسٓ أِن ةطٖ.ي أُ بقط ي وا ت بالكٕضٌٔاا أِصا مسٗح؟ي
الا بقط ٘ وا ت بضطب ٛىنيي
ال بأؽ كن وما ٌطٖمسٓ االرىٍ٠ماُ ىمَ ممس.كيا غمرتارقٌٍٕا تىل ارػ.ؿمف ٜكمن
العاٟمٛا ٍِاك زلط ٙال.سالٗن الالظؤٌ ٛطاة ي
لكَ ال أٌا ٔال أزس وَ ىاٟمخت ٖؿكٕ ؾٗ٠اّ ب.ا اّي
احلىمممس هللا لكمممَ ظٖممماز ٚاالرىٍ٠ممماُ ال ضمممطا مممي بممممطاز ٛسلمممَ مل ٌػمممىع أُ
الكٕضٌٔممما ٖممممٗ النقمممطا رممماألوط ىٍمممسٔ ٙاضمممح لمممٗؼ كٕضٌٔممما ٔال خممماضٓ بمممن ضِممماب
الكٕضٌٔاا ٔضغي ِصا ٔزرع ّا أل ٙوػمؤٔلٗ ٛزضمطٌاا لكمَ خمري لمي أُ مأ ٘ا ألُ أِمن
ةطٖ.ممي ةمقمُٕ ىممم ٜمممسّ.يا ٖقٕلممُٕ أٌممي بٕلممت يف القطٖمم ٛزُٔ ةٍمماعا رمٍقطممع الؿممي
بالٗقنيا ٌطىٍّ٠ي رال ٖعٕزُٔ ٖ.دٍنُٕ الٕ.امن وع بٗ.ي خٕرا وَ الساٞي
أضغممن أبممٕ ىممعاً بمممطٓ ٖ.ممٍفؼ المممعساٞا ضأ ٝىممم ٜالنعممس ىممس ٚؾممناُ وممَ القطٖممٛ
بكىاومما ّي ٖ.فطخممُٕ وممَ بعٗممسا اٌ.ابممْ احلممعُ ٔةمماه باغ.ػممالًا وعممي زممقا لممٗكَا
غأخرب ىاٟمخت ٔابين لٗسضسطا ٌفػّٗىاي
كي ؾدم ّا أٌ.ي؟
ال ٛا أٌا ٔظٔخخت ٔابيني
فضن ِٔا اُ كىاو.اُ لعٔخ.ي ٔابٍيي
ٔخث ٛالنقط ٚأَٖ ِ٘؟ي
مطّرّ.اا ألقّٗ.ا يف الٕازٙي
أا ةطٖ وَ الػكَ؟ي
ال بعٗس خساّي
ٔأَٖ العضٖنٛ؟ي
ٍِا يف أغفن النٗتي
ماح بػاٟق غٗاض ٚالنٗي آبٖ :ا غمٗي .ضارق العي ٔىقي العضٖنٛي مي ةماه ألبم٘ ىمعاً
زلّْ تُ مسست ىم ٜالعضٖنٔ .ٛبعمس أُ ٍّ.مٕا ومَ حتضمري أٌفػمكي ٌقمًٕ ب.عقمٗي النٗمتا
لكَ بػطى ٛوَ رضمي .ارنعاّ عطا وَ ٕامن وعي يف ِصٓ الفرتٚي
رنعا أىطرّي ٔأىطا ِٕا فّيي
ىم ٜكن زاه ٍِاك يف ارػ.ؿف ٜغٗأخصُٔ وٍي ارعمٕوا وفمّمٛي
06

قصتان
أمين احلسن*

*الذئب الثاني
قاه جدِّٖ ِٕٔ ،ٙتٍكَّب بٍدقٗتَُْ ذاتَ األمخص اخلػيبِّ اليت ٖدزِّبٍا عمّٗا:
ــ يف أضـلن ِـرا الـٕاذ ٙذٟـب ،اضـس ،بطـتتْ ي طـتةٗد أَّٖـ ٛذٔزَّٖـ ٛو اذٖـ ٛأُ
دخن قسٖتٍا.
صىت بسِ ،ٛثيَّ أضاف:
ــ ٔيف الٍّاز حنىّٗا بالتٕازٖد حني ّٖامجٍا األعدا ٞوَ خمف اجلتن.
فطألْ أحد األغتاه:
ــ ٔإىل وت ٜضٍصىد؟
زذَّ عمْٗ جدِّ:ٙ
ــ طاملا بك٘ الرٟب حيى٘ ظّٕزٌا ضٍتك ٜصاودَٖ.
ٍ،ت أحظُّ بِٕج الكمىات ِ٘ٔ ،ختسج وَ في جدِّ ،ٙفتتكازب قمٕبٍا لتصتح
قمت ًا ٔاحداً ،بٍٗىا ٍػسع الكسٖ ٛيف بةَ اجلتنٔ ،أواوّا ِرا الٕاذ ٙال ىٗل.
فجأٖ ٚطتلطس أخ٘ عَ ِرا الرٟب ،فٗجٗتْ جدِّ ٙواشحاً:
ــ لكد ٌظَّىٍآ و ٍا يف صلٕف املكأوٖ ،ٛا بينَّ.

*

ب د ودّ ٚقصري ٚصسٌا ٌطىد لٗالً عٕا ٞذٟتنئ ،غاع يف قسٖتٍا أٌَّّىـا انُ ذٟتـاُ
،اضسأُ ،لٗظ ذٟت ًا ٔاحداً ،فطألت جدِّ:ٙ
ــ ٗ،ف؟
عم٘ وتتطىاً  ،اذ ْ:
زذَّ َّ
ــ زمبَّا أحضس الرٟب ابٍْ ٖ ٘،طاعدٓ يف حساض ٛالٕاذ.ٙ

*

أُ ضـسحاُ صـاز ٖتػَّٗـب لـٗالً ،فـال أجـدٓ يف بٗتـْ إُ قـدوتُ
حني أخـتت جـدَِّّ ٙ
لتخضري الدزٔع و ْ اقرتب وٍِِّ٘ٔ ،ىظ يف أذٌ٘:
* قاص سوري.
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ــ احلظ الطسَّ ،ىا حيلظْ ضسحأُ ،ي كن وا قمتْ لػري.ٙ
قمتُ:
ــ مل أفّي.
ــ ضٕف كت ٔ ،لّي.
ِكرا ختي جدِّ ٙقٕلْ.
ثيَّ فتح التابٖ ٘، ،تأَّ،د أُ ي أحد مسد وا قمٍآ.

***
غضب أمِّي
زف ٍا ،حنَ الرَٖ فكدٌا أوّا ٍـا ،طمتـ ًا بـأُ ُٖطـىَح لٍـا بصٖـاز َّ مبٍاضـت ٛعٗـد
اجلٍــ ٛأبٕابّــا
األً املٕافــل يف ادــاذٔ ٙال ػــسَٖ وــَ غــّس تذاز وــا اقتضــ ٜأُ لــتح َّ
يضتكتاه الكاذوني لصٖاز ٚأوّا ّي املكٗىات ٍِاك.
ِٔكرا زأٖت أوِّ٘ اليت فكد ّا قتن ضٍٕات بطتب ادسب الظامل ،ٛجتمظ عمـٜ
ثـي ضـألتين وجـن عاذ ّـا عـَ
صدس ٚغاِك .ٛإذ غاِد ين ابتطىت ل٘ يف حتـٕز ٔفلـَّ ٛ
ٍّ ،ىا أٔصتين.
أحٕال٘ فأخت ّا أٌَّين أعىن جبد
ــ وس اح؟
ــ ادىد هلل عم، ٜنِّ حاه ٖا أوِّ٘.
فاوت ضت إلجابيت قاٟم:ٛ
ــ اهلل حيىٗك ٖٔط دك.
فكمت يف ضسِّ« :ٙوا ذاوت أوِّ٘ يف اجلٍَّ ،ٛفّ٘ قسٖت ٛوَ الطـىأ ،ٞككٍّـا أُ
ٕصـــن صـــٕ ٍا إىل اهلل ،فةمتـــت وٍّـــا أُ ـــتدمَّص بالذٌـــا وـــَ ادـــسٔب ٔالـــدواز
ٔالتدسٖب ،زذَّت عمَّ٘:
ــ ضأذعٕ اهلل أُ حينَّ الطالً حٗح ٗؼ.
فاضتدز،ت فٕزاً:
ــ ي ٖ .ا أوِّ٘ بن اذع٘ اهلل أُ حينَّ الطالً يف ضٕزٖ.ٛ
عٍدٟر اضتلطست يف غٗظ:
ــ أَٖ أٌت إذاً؟
ــ أٌا يف أٔزٔبا ِرٓ األٖاً.
ـسذ عمــَّ٘ٔ ،مل أعــد أز ٝمــك الصــدسٚ
ب ــد ذلــك أخــرت أٌاذّٖــا وــَ غــري أُ ـ َّ
الػاِك ٛإىل أُ جا ٞادازع خيتٌ٘ أَُّ ٔقت الصٖاز ٚاٌتّ.ٜ
02
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َٔ بٝرت إٜؿاْٝتؼ إىل إٜؿإ بٝرتٚؾٝتؼ
ايطّٝد ايعصٜص ٚايؿدٜل األغً٢
إٜؿإ بٝرتٚؾٝتؼ!

ٖا أْا يً ّٛٝايجايح عًى ٢ايتىٛايٞأ أارىاز،ىأ نُىا هىٔ ايكىٍٛأ ٜىا ؾىدٜكٞ
َ ٟهىإل أرًكى
األغً٢أ يًتشدّخ إيٝوَ يف َطأي ١َُّٗ ١دىدا،أ  ٚأعجىس عًٝىو يف أ ّ
شٚديت  ّٜٛأَظ ٚذمٔ يف قٝاؾ ١ؾدٜكٓا ضُْٛٝٝأيٝهطٝٝتؼأ َصس  ١،حبكوَ دا٤ت
َٓاضب ،١متاَا،أ بأّْوَ ٚتاتٝاْا بٝرتٚؾٓىا تطىتكسّإ يف َهىإأ َٓٚىر شٚادهُىا قبىٌ
ثالثىى ١غىىٗٛزأ قىىد أًُٖتُىىا بٓٝىىاتظ(َٓ )1صيهُىىال قىىشهٓا نىىج ا ،ىىىى مبىى ٠ّ،ٛسىىازّ٠
يهُاأ ربعا ،ىى ٚؾُٝا عدا املصاح ٜا ؾدٜك ٞايػايٞأ ؾكد ضبب ي ٞاملتاعب؛ ؾكد قاٍ
ي ٞضُْٛٝٝأيٝهطٝٝتؼ  :أئ ٜهْٛا يف اسبؿً ١ايساقؿ ١يف ْا ٟ،ازبُعّٝى ١املتشىد٠
تسن شٚدىيت عٓىد شٚدى ١ضُْٛٝٝايهطىٝٝتؼأ ٚرىست إىل ازبُعٝى ١املتشىد٠ل ٖٓٚىا
ايكىىشو ٚاملؿىىٝب !١تؿىّٛز ٚقىىع :ٞأْىىا يف سؿًىى ١ايىىسقـ ىىىى ٚسٝىىدأ َىىٔ  ٕٚ،شٚدىىيت!
عٓدَا زآْ ٞإٜؿإ أْىدزٜٝتؼ ٚسىدٚ ٟنٓى ايتكٝتى٘ عٓىد املىدتٌأ اعتكىد ُايػىسٜس
َباغس ٠بأْين غػٛفٌ بػهٌٍ غ عا ٟ،باسبؿالت ايساقؿ١أ ؾأَطىو بىَ ٞىٔ ذبى
إبطىىىٞأ ٚأزا ،إٔ نسّْىىى ٞعٓىىى ،٠ٛإىل أسىىىد املىىىساقـأ قىىىا٥ال،أ إّْىىى٘ ٜػىىىعس بايكىىىٝل يف
ازبُعٝىى ١املتشىىد٠أ  ٚتطىىتطٝه زٚسىى٘ ايػىىذاع١ا ا ضىىتدازٖٓ ٠ىىاىأ ٚإّٔ زأضىى٘ ت ملىى٘
بطبب زٚا٥ح ايعطس ايؿّٛاس ١ددا ،يف ايؿاي١ل مل أددنُاأ أْ  ٚتاتٝاْا برتٚؾٓال
( )1بٓٝاتظ أ ٟ، ٚبٓٝاتظ ُبايالتُ dīpenātēs :١ٝٓٝأ ٚبٓٝارظ ٚذيو سطب ا عتكا،ات يف زَٚا ايكد ىٖ ١ى ٞآ ى١
َُٗتٗا سساض ١ايبٛٝت ٚاملٓاشٍأ ٜتكسع إيٗٝا ايٓاع يف ركٛعٍ َٓصيَ ١ّٝع١ّٓٝل ُاملرتمجإ ل
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ٚأنّد ي ٞإٜؿإ أْدزٜٝتؼ ٚأقطِأ بأّْهُا بايتأنٝد ذبكسإ َطسس" ١ٝذ ٚايعكىٌ
ٜػك "٢يف َطسح ايهطٓدزٜطهٞل
رست إىل َطسح ايهطٓدزٜطه :ٞؾُا ٚددتهُا ٖٓاى أٜكا،ل ؾهست ايّٛٝ
ؾباسا ،إٔ أددنُا عٓد تػٝطىٛغاْٛف ىىى ٖٓٚىاى أسىدل ٚأزضىًين تػٝطىتٛغاْٛف
إىل ب ٜبىىايه ىىىى األَىىس ْؿطىى٘ل باتتؿىىازأ يكىىد أاْٗه ى متاَ ىا،؛ اسهىىِ بٓؿطىىوأ
رب ىبّن! ٚابٕ أنتىىب إيٝىىو َُىىا َىىٔ س ىٌّ آتىىس! ل َٛقىىٛعٜ ٞتعًّىىل
نٝىىـ نٓ ى أ َ
باأل،ب ُأْ تؿُٗين ؛ األؾكٌ إٔ ًْتكٚ ٞدٗا ،يٛد٘أ َىٔ ايكىسٚز ٟدىدا ،إٔ أتؿىاِٖ
َعىىوأ ٚبأضىىسع ٚق ى أ ٚيىىريو أزدىى ٛإٔ تىىأت ٞإي ىَ ّٞطىىاَ ٤ىىه تاتٝاْىىا بٝرتٚؾٓىىا يتٓىىاٍٚ
ايػاٟل شٚدىيت أّْىا َٝياًٜٛؾٓىا ضىته ٕٛضىعٝد ٠دىد،ا بصٜازتهُىال ٚبؿىدمأ ٚنُىا
ٜكٛيٕٛأ ضأنَ ٕٛدٜٓا يو َد ٣اسبٝا٠ل
باملٓاضب١أ ؾدٜك ٞايػاي ٞىىى َىا،اّ األَىس قىد ٚؾىٌ إىل ايكًىِأ ؾى ّٕ نىٌ غى٤ٞ
نب إٔ ٜه ٕٛعً ٢ايططسىى أْا َكىطس ابٕ إٔ أعتىب عًٝىو قًىٝال،أ بىٌ أيَٛىوأ ٜىا
ؾىىدٜك ٞامىىرتّأ عًىى ٢ؾعًىى ١عًىىَ ٢ىىا ٜبىىد ٚبس٦ٜىى ١دىىدا،أ ٚناْ ى َصسىى ١تبٝجىىَ ١ىىٔ
ْاسٝتوللل أّٜٗا ايػسّٜسأ عد ِٜايكُ ! يكد أسكست إىل بٝيت َٓتؿـ ايػٗس ايؿا٥
أسىىد َعازؾىىو؛ ٚبايتشدٜىىد ٜؿػىىٝين ْٝكىىٜ ٛتؼأ ايىىر ٟقدَتىى٘ يىى ٞعًىى ٢أ ّْىى٘ ؾىىدٜلأ
ٚبىىىايطبه ناْىى تٛؾىىىٝتو َكدضىىى ١بايٓطىىىب ١يىىىٞ؛ ضىىىسزّت بايًكىىىا٤أ ٚتكببًىى ايػىىىاب
برزاع َؿتٛست أ ٚنٓ تالٍ ذيو أقه زأض ٞيف أْػٛر ِ١سبٌ املػٓك١ل َػىٓك١
أ ٚغ ٖىىىاأ َىىىا سؿىىىٌأ ٖىىىَ ٛىىىا ٜطىىَُّ ْ٘ٛصسىىى ١دّٝىىىد٠ل ٜٛدىىىد َتّطىىىه َىىىٔ ايٛقىى
يًتٛقىىٝحأ ٚستىى ٢ايهتابىى ١يف ٖىىرا املٛقىىٛع غ ى َسنىى١أ يهىىٔ يىى ٞعٓىىدى رًىىب
ؾػ أ ٜا ؾدٜك ٞاشببٝحأ إٔ دبد رسٜكىَ ١ىاأ ٚبًباقىٚ ١نىأ ّٕ األَىس ٜىأت ٞبؿىٛز٠
عؿ١ّٜٛأ ٚتُٗظ بٗىد ٤ٚيف أذٕ ؾىدٜكو ايػىابأ بىأ ّٕ يف ايعاؾىُ ١بٛٝتى ،ا نىج  ٠،غى
ض ىال،أ نُىىا ٜكىى ٍٛؾىىدٜكٓا
بٝتٓىىال األَىىس نتُىىٌ أّٜٗىىا األب! ضىىأزنه أَاَىىو َتّ ٛ
ضىىُْٝٛٝؿٝتؼل ضىىأسدثو بهىىٌ غىى ٤ٞعٓىىدَا ًْتكىىٞل أْىىا أقؿىىد إٔ ايػىىاب ضى٤ّٞأ
َٚصاٜىىا ٙغ ى ٝ،ىىد٠أ أ ٚأ ّْىى٘ ازتهىىب ٖؿىى٠ٛل بىىايعهظأ إ ّْىى٘ يطٝىىـ َش ّبىىبأ يهىىٔ
قىىح يىىو عٓىىدَا أزاى؛ يىىريوَ أزدىىٛى إٔ تُٗىىظ يىى٘ إذا ايتكٝتىى٘أ بىىاسرتاّ دىىِ يىىٛ
ضأّ ٚ
مسش ل ٚيهٓ أْىا قىد ؾعًى ذيىوأ يهّٓىو تعىسف ربعى :ٞأضىتطٝه ؾشطىبل ثى بِ
أْ َىٔ قدبَى٘ يىٞل عًى ٢نىٌ سىاٍأ َطىا ٤ضأغىسح يىو بايتؿؿىٌٝل ٚابٕ إىل ايًكىا٤ل
ضأبك ٢نُا نٓ ل
َالسعىى :١ايؿىىػ َىىسٜأ َٓىىر أضىىبٛعأ ٚسايتىى٘ تىىص،ا ،ضىى، ٤ٛال أضىىٓاْ٘ تٓبىى ل
ٚشٚديت تعتين ب٘ ٜٚتًُّهٗا اسبصٕل تعايٛا ضٓؿسح بهُا سكا،أ ٜا ؾدٜك ٞايػايٞل
;0
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َُٔ إٜؿإ بٝرتٚؾٝتؼ إىل بٝرت إٜؿاْٝتؼ
ضّٝد ٟايعصٜصأ
بٝرت إٜؿاْٝتؼ!
اضىىتًِ زضىىايتو ٜىى ّٛأَىىظأ ؾأقسأٖىىا ٚأسىىاز؛ تبشىىح ع ّٓىىٚ ٞايىىسبّ أعًىىِ يف أ ّٜىى١
أَهٓىى١أ أ َّىىا أْىىا ؾكىىد نٓ ى يف ايب ٝى ل اْتعىىست إٜؿىىإ إٜؿاْٝتػىىتٛيٛنْٛٛف ستىى٢
ايطاع ١ايعاغىس٠ل ثى بِ أتىرت شٚدىيت يف اسبىاٍأ ٚاضىتأدست عسبى١أ َٓؿكى ،ا عًى ٢ذيىو
َا ،أ ٚنٓ عٓدنِ يف ايب ٝيف سٛاي ٞايطاع ١ايطا،ضىٚ ١ايٓؿىـل مل دمىدى يف
ايبٝى أ ٚاضىىتكبًتٓا شٚدتىىول اْتعسْىىاى ستىى ٢ايطىىاع ١ايعاغىىسٚ ٠ايٓؿىىـ؛ مل ْطىىتطه
ا ْتعاز أنجسل أترت شٚديتأ ٚاضتأدست عسب١أ ٚأْؿك َا َٔ ددٜدأ أٚؾىًتٗا
إىل ايبٝى ى أ ٚتٛدٗى ى أْىىىا إىل ب ٜبىىىايه أ ٚاعتكىىىدت إٔ أيتكٝىىىو ٖٓىىىاىأ يهّٓىىىٞ
أتطىىأت َ ىسّ ٠أتىىس ٣يف سطىىاباتٞل عىىدت إىل ايب ٝى أ ٚمل أل رىىٛاٍ ايًٝىىٌأ قًك ى أ
َٚسزت بوَ يف ايؿباح ثالخ َسّاتأ يف ايتاضع١أ ٚايعاغس٠أ ٚاسبا ١ٜ،عػس٠أ أْؿك
َا ثالخ َسّاتأ َطتأدِسا ،عسباتأ َٚسّ ٠أتس٣أ تدعتين يف سطاباتٞل
قسأت زضايتو ٖ،ٚػ ل إّْىو تهتىب عىٔ ٜؿػىٝين ْٝكىٜ ٛتؼأ ٚتطًىب َّٓى ٞإٔ
أُٖظ ي٘  ٚترنس ايطببل ٜعذبين سرزىأ يهّٔ يٝط نٌّ األٚزام ضىٛا٤أ ٚأْىا
أعط ٞشٚديت أٚزاقا ،أستادٗا يتطتعًُِٗال ٚأتطا ٍ٤أتى ا ،ملىاذا تىدؾعين إىل نتابى١
نٌّ ذيول ٚإذٕ َا ،اّ األَس قد ٚؾٌ إىل ٖرا اسبدأ ؾًُاذا عً ّٞإٔ أتدتٌّ يف ٖىرٙ
املطىىأي ١أْىىا أ،عّ أْؿىى ٞيف ن ىٌّ أَىىسل نىىإ ب َهاْ ىوَ أْ ى إٔ تىىسؾأأ أزَ ٣ىىٔ
ايكسٚز ٟإٔ ْتؿاِٖ ْٚكه ايٓكاط عً ٢اسبسٚفأ ْعىِأ ايىصَٔ ىسّ بطىسع١ل ٚأغىعس
بايكٝلأ أعسف َاذا عً ّٞإٔ أؾعٌ إذا أًُٖ يف ايتىصاّ ايػىسٚطل اقىرتب ايطىؿسأ
ٚايطؿس ٜهًّـ ْؿكاتأ ٚشٚديت تػهٚ :ٛتطًىب إٔ تيىّٝن َعطؿى ،ا َىٔ امليُىٌ ٚؾىل
املٛق١ل
ٚؾُٝىىا ّىـّ ٜؿػىىٝين ْٝكىىٜ ٛتؼأ أضىىسع ألغى  :يكىىد ضىىأي عٓىى٘أ ٚمل أق ىّٝه
ايٛق ى أ ٚعسؾ ى عٓىى٘ ن ى ٌّ أَىىس َىىٔ باؾىىٌ ضُْٝٛٝٝتػىىب ٜبايه ل يدٜىى٘ طىىُ١٦
ْؿىىظ( )1يف َكارعىىٜ ١ازٚضىىالفأ ٜٚأَىىٌ إٔ نؿىىٌ َىىٔ ددتىى٘ عًىى ٢ثال ٦ىىْ ١ؿىىظ يف
( )1ناْى األزت تكىىاع يف زٚضىىٝا قبىىٌ إيػىىاْ ٤عىىاّ ايكٓاْىى ١عىىاّ 0661أ يىىٝظ باألَتىىازأ بىىٌ بعىىد ،ايٓىىاع ايىىرٜٔ
ٜكطٓ ٕٛؾٗٝال ُ املرتمجإ ل
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قٛاسَٛ ٞضهٛل يهٔ أعسف نِ ًىو َىٔ ايٓكى،ٛأ ٚأعتكىد أْىو تعىسف ذيىو
أؾكٌ َىينل أزدى ٛإٔ ذبىد ،يىَ ٞهىإ ايًكىا ٤بؿىٛزْٗ ٠اّٝ٥ى١ل ايتكٝى ايبازسى ١إٜؿىإ
ى بىأّْين يف َطىسح ايهطٓدزٜطىهَ ٞىه شٚدىيتل ٚأْىا
أْدزٜتؼأ ٚنتب أّْى٘ أتىَ َ
أنتب يوأ بأّْ٘ ٜهربأ  ٚهٔ تؿدٜك٘ يف َجٌ ٖىر ٙاألَىٛزأ ٖٚىَٓ ٛىر ثالثى١
أّٜاّ ؾكن دعٌ ددت٘ تٛقِّه ي٘ أٚزاقاْ ،كد ،١ٜقُٝتٗا امن ١٦زٚبٌل
ٜػسّؾين إٔ أسكسل
َالسعىى :١شٚدىىيت ساَىىٌ؛ ٖٚىى ٞإىل ذيىىو تّٛاؾىىٚ ١ضىى،ٛا ١ّٜٚاملىىصازل ٚيف املطىىازح
أسٝاْ ىا ،تطىىُه ؾىىٛت إرىىالم ْىىاز ٚأؾىىٛات زعىى ،ٛاؾىىطٓاع١ٝ؛  ٚىىرا أؾىىشبٗا إىل
املطسح خماؾ َ١إٔ تؿاب بايؿصعل أقـ إىل ذيو أّْين أٖ ٣ٛايعسٚت املطسس١ٝل
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َُٔ بٝرت إٜؿاْٝتؼ إىل إٜؿإ بٝرتٚؾٝتؼ
ؾدٜك ٞايػاي ٞددّاأ
إٜؿإ بٝرتٚؾٝتؼ!
أْا َرْبأ َرْبأ ٚأيـ َسَّ ٠رْبأ يهٔ أضسع ألبسّز يول أَىظ ٚيف ايطىاع١
ايطا،ض١أ ٚيف ايٛق اير ٟترنسْانِ ب٘ َٔ ؾُ ِٝقًبٓاأ ٚؾًٓا زض َٔ ٍٛعُّىٞ
ضتٝباْأيهطىىٝٝتؼ َّْىىا بىىأ ّٕ عُىىيت َسٜكىىٚ ١سايتٗىىا ؾىىعب١ل ٚتػىى ١َ ٝإٔ أتٝىىـ
شٚدىىيتأ مل أْىىبظ ببٓ ى غىىؿ ١سىى ٍٛذيىىوأ ٚتىىرزّع بعُىىٌ عالقىى ١يىى٘ باملٛقىىٛعأ
ٚذٖب إىل ب ٝعُيتل ٚددتٗا ب اسبٝاٚ ٠املٛتل يكد أؾابتٗا ْٛب ٌ١قًب ١ٝيف ايطىاع١
اشباَطىىى ١متاَى ىا،أ ٖٚىىى ٞايٓٛبى ى١ا ايجايجىىى ١تىىىالٍ عىىىاَ ل قىىىاٍ ربٝىىىب ايبٝى ى نىىىازٍ
ؾٝىىدٚزٜتؼ :زمبىىا يىىٔ تعىىٝؼ ي ًٝى ،١أتىىس٣ل ؾىىاسهِ بٓؿطىىو سىىٚ ٍٛقىىعٜ ٞىىا ؾىىدٜكٞ
األغًىى٢ل يًٝىى ١ناًَىى ١أَكىىٝتٗا ٚاقؿىى ،ا عًىى ٢قىىدَٞأ يف سىىصٕ َٚتاعىىب! يف ايؿىىباح
ؾشطبأ ٚبعد إٔ تازت قٛاٚ ٟأْٗهىين ايتعىب ازبطىدٟا ٚايٓؿطىٞاأ اضىتًك ٝعًى٢
األزٜه ١عٓدِٖ يف ايب ٝأ ْٚطى ٝإٔ أقى ٍٛىِأ إٔ ٜٛقعى ْٞٛيف ايٛقى املٓاضىبأ
ؾؿشٛت ايطاع َ١اسبا ١ٜ،عػسٚ ٠ايٓؿىـل ذبطىٓ ؾىشّ ١عُّىيتل عىدت إىل شٚدىيت؛
َطه١ٓٝأ تعرب نج ،ا  ٖٞٚتٓتعسْٞل تٓاٚي يكُ ،١عً ٢عذىٌأ سكىٓ ايؿىػ أ
ٚرُأْى ى شٚدىىىيت ٚتٛدّٗى ى إيٝىىىول مل أدىىىدى يف ايبٝى ى ل ٚدىىىدت عٓىىىدنِ ٜؿػىىىٝين
ْٝكىىٜ ٛتؼل عىىدت إىل َٓصيىىٞأ ٚتٓاٚيى ايسٜػى َٚ ١ابٕ أنتىىب يىىول تتىىرَّس َ ّٓىىٚ ٞ
تػكب ٜا ؾدٜك ٞامليًـل أؾعٌ بىَ ٞىا تػىا٤؛ اقىسبينأ اقطىه زأضى ٞعىٔ نتؿىٞأ
يهٔ تؿكد سطٔ ّْٝتو دباٖٞل
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عسؾ ى َىىٔ شٚدتىىوأ بأ ّْىىو ضىىتهَ ٕٛطىىا ٤عٓىىد أضىىس ٠ضىىالؾٝاْٛفل ضىىأنٕٛ
ٖٓاى بايتأنٝدل أْتعسى عً ٢أسسّ َٔ ازبُسل
ٚابٕ ضأظٌّللل
َالسعىى :١رؿًٓىىا ايؿىىػ أغسقٓىىا يف ٜىىأع سكٝكىىٞل ٚؾىىـ يىى٘ ايطبٝىىب نىىازٍ
ؾٚ،ٛٝزٜتؼ ْبت ١زاْٚد( )1ل ٖٚىٜ ٛى ٔ٦باضىتُسازأ مل ٜتعىسبف إيٓٝىا ٜى ّٛأَىظل ايٝى ّٛعىا،
ٜعسؾٓا ٜٚتُتِ نًُات ىى باباأ َاَاأ بٛللل شٚديت ر ١ًٝايؿباح غازق ١بدَٛعٗال
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َُٔ إٜؿإ برتٚؾٝتؼ إىل بٝرت إٜؿاْٝتؼ

ضّٝد ٟايعصٜصأ بٝرت إٜؿاْٝتؼ!
أنتب إيٝوأ َٔ غسؾتوأ ٚعًَ ٢هتبو؛ ٚقبٌ إٔ أتٓىا ٍٚايسٜػى١أ اْتعستىو
ضاعت ْٚؿـل ٚابٕ امسح ي ٞإٔ أعبّىس يىو َباغىس٠أ ٜىا بىٝرت إٜؿىاْٝتؼأ عىٔ زأٜىٞ
بؿساس ١ؾُٝا ّـّ ٖر ٙايعسٚف غ ايطبٝعٝى ١نًّٗىال يكىد اضىتٓتذ َىٔ زضىايتو
األتى ٠أ بىأ ّٕ أضىس ٠ضىالؾٝاْٛف تٓتعىسىأ ،ٚعىٛتين إىل ٖٓىاىأ سكىستأ ٚدًطى
 ٞبسأٜىىوأ إٔ أنىى ٕٛأقىىشٛن ،١يًٓىىاع
ىىظ ضىىاعاتأ يه ّٓ ىوَ مل تىىأتِل ٖىىٌ عً ى ّ
امسىىح يىى ٞضىّٝد ٟايعصٜىىصللل ثىىِ سكىىست إيٝىىو ؾىىباسا،أ عًىى ٢أَىىٌ إٔ أدىىدىأ  ٕٚ،إٔ
أقًّد بٗرا ايتؿسّف بعأ األغياف ايهرّاب أ ايرٜ ٟبشج ٕٛعٔ ايٓاع ٚاهلل أعًىِ
يف أ ّٟأَانٔأ يف ايٛق اير ٟهِٓٗ ايعجٛز عً ِٗٝيف ايب ٝيف األٚقات املٓاضب١ل
يهٔ مل أدد يو أثس،ا يف ايب ٝل أعسفأ َا اير ٟىٓعين ابٕ َىٔ ايبىٛح مبىا يىدٟب
ٚبهىىٌ ؾىىساس ١سىىا٠ّ،ل أقىى ٍٛؾشطىىب إ ّْىى ٞأزاى تبتعىىد عىىٔ غىىسٚرٓا املعسٚؾىى١ل ٚابٕ
ؾكنأ ٚبعد إٔ أ،زن نٌّ ذيوأ ٜطعين إ ّ إٔ أعرتف بأّْين َطتػسب ددا ٖرا
املهس ٚايتشا ٌٜيف ضًٛنول ٚأز ٣ابٕ بٛقٛحأ بأّْىو تبّٝى ْٛاٜىا غى ٝ،ىدَٓ ٠ىر
شَٔل ٚايدي ٌٝعً ٢اعتكاٖ ٟ،راأ َٖ ٛىا ؾعًتى٘ األضىبٛع املاقىٞأ سى سؿىً عًى٢
قىىح ؾٗٝىىا ٚيىى ٛبػىىهٌ غىىاَأأ
زضىىايتو املٛدّٗىى ١يىىٞأ بطسٜكىى ١ض ى١٦ّٝأ تًىىو ايىىيت تّ ٛ
غىىسٚرٓا ايىىيت اتؿكٓىىا عًٗٝىىا ؾُٝىىا ّىـّ املٛقىىٛع ايىىر ٟتعسؾىى٘ل إ ّْىىو ربػىى ٢ايٛثىىا٥ل
ٚتتًؿٗاأ ٚتكعين يف َٛقِه األ،ىلل يهىٓين يىٔ أمسىح أبىد ،أ بىإٔ أاعى بد أ،ىلأ عًى٢
األقٌ َا عدبْ ٞأس ٌد َٔ قبٌ نريوأ ٚازبُٝه تعاٌَ َع ٞب ناب ١ٝؾُٝا ّىـ ٖىرٙ
( )1ايساْٚد ُباإلدمًٝصْ Rhubarb :١ٜبات ٜٓتُ ٞيًؿؿ ١ًٝايبطبار١ٝل ُاملرتمجإ ل
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اسبكٝكىى١ل أؾىىتح عىىٝينأ ألدىىدىَ تتٗ ىسّب َ ّٓىىٞأ ٚتك ىًًّين بكؿىىٜ ١ؿػىىٝين ْٝكىىٜ ٛتؼأ
ٚعٓىىدَا ضىىع ٝيتٛقىىٝح األَىىس ؾُٝىىا ٜتعًّىىل بسضىىايتو ايػاَكىى ١يف ايطىىابه َىىٔ ٖىىرا
ايػٗسأ أترت ذبدّ ،يَٛ ٞاعٝد ناذبى١أ ٚربتؿىٞل أتعىٔ ٜىا ؾىدٜك ٞايعصٜىصأ أّْىين
غ قا،ز عً ٢ؾِٗ ذيو يكد ٚعدتين إٔ تىس ّ،يى ٞازبُٝىٌ ٚتهىاؾ٦ين يكىا ٤اشبىدَات
املتُّٝصٚ ٠املعسٚؾ ١يوأ َكابٌ تٛؾٝات بعأ ايػيؿٝاتأ ٚعٛقىا ،عىٔ ذيىو ٚبطىسمٍ
غ َعسٚؾ ١تًط األَٛزأ ٚأترت تكرتت َّٓ ٞايٓكى ،ٛمببىايؼ نىب  ٕٚ، ٠إٔ تٛقّىه
يىىٚ ٞثٝكىى ١باقرتاقىىٗاأ نُىىا ؾعًىى يف األضىىبٛع ايؿا٥ىى ل ٚبعىىد إٔ أتىىرت ايٓكىى،ٛأ
اتتؿ ٝأ ست ٢أْبوَ ربًّ ٝعٔ تدَات ٞاملكدَّ ١يىو ؾُٝىا ّىـّ ٜؿػىٝين ْٝكىٜ ٛتؼل
يعًّ ىوَ إذا ،تع ى ٍّٛعًىى ٢ضىىؿس ٟايطىىسٜه إىل ضُٝب ضىىوأ ٚتعتكىىد إّٔ ايٛق ى يىىٔ ٜطىىُح
ب نا ،سً ٍٛيًُطا ٌ٥ايعايك ١بٓٓٝال يهّٓ ٞأعًٔ يو ٚعً ٢املألأ ٚأقطىه عٗىدا ،بىريو
عًْ ٢ؿطٞ؛ إذا نإ األَس عًٖ ٢را ايٓشٛأ ؾأْا َطتعدّ يًبكا ٤غىٗس ٜٔنىاًَ يف
بطسضبٛزؽأ ٚأسكّل َساٟ،أ ٚأتٛؾٌّ إىل ٖديف يف ايعجٛز عًٝول ذمٔ ْطتطٝه إدمىاش
قىىح يىى ٞايٝىى ّٛبطسٜكىى١
عًُٓىىا يف أسًىىو ايعىىسٚفل ٚتتاَىىا أعًىىٔ يىىوأ أ ّْىى٘ إذا مل تّ ٛ
َسق١ٝأ أ ّ ، ٚبػهٌٍ تطّٞأ ثِ ٚدٗا ،يٛد٘أ ٚإذا مل تب ّٔٝبايتؿؿ ٌٝيف زضايتو َىٔ
قىىح ْٗاٝ٥ىا ،أؾهىىازى ؾُٝىىا
ددٜىىد ايػىىسٚط ايسٝ٥طىى ١نًّٗىىاأ املٛدىى ٠،ٛبٓٓٝىىاأ ٚمل تّ ٛ
ّىىـّ ٜؿػىىٝين ْٝكىىىٜ ٛتؼأ ؾطىىأنَ ٕٛكىىطسّا ،ربىىىاذ إدىىسا٤اتأ يىىٔ تهىىى ٕٛيف
ؾاسبو أبدا،أ ٚتج امش٦صاش ٟيف ايٛق ْؿط٘ل
أمسح ي ٞإٔ أبكًُٖٚ ٢رللل
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َُٔ بٝرت إٜؿاْٝتؼ إىل إٜؿإ برتٚؾٝتؼ
 00تػس ٜٔايجاُْْٛ ٞؾَُ
أعصّ أؾدقا ٞ٥امرتَ

إٜؿإ برتٚؾٝتؼ
ست ٢أعُام زٚس ٞنٓ َٓصعذا َٔ ،زضايتول أ ربذىٌ ٜىا ؾىدٜك ٞايعصٜىصأ
إٕب َٔ غ ايعدٍ إٔ تتعاٌَ بٗر ٙايطسٜكَ ١ه أؾكٌ َٔ نب اشبى يىو؛ ا ضىتعذاٍ
قبٌ إٔ تطتٛقىح األَىس دٝىدا،أ ٚأتى ،ا إٖىاْيت مبجىٌ ٖىر ٙايػىهٛى املصعذىٖٚ ! ١ىا
أْرا أتعذٌّ يف اإلداب ١عٔ اتٗاَاتول مل دبدْ ٞيف ايب ٝإٜؿإ بٝرتٚؾٝتؼ  ّٜٛأَظأ
بطىىبب اضىىتدعا ٞ٥ؾذىىأ ٚ ٠،بػىىهٌ غ ى َتٛقىىه إىل ضىىسٜس املىىٛتل يكىىد تّ ٛؾ ى ع ُّىىيت
;:
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خ اتتٝىازَ ٟىٔ قبىٌ
ٜؿُٝٝاْٝك ٛؾٓا َطا ّٜٛ ٤أَظأ ايطىاع ١اسباٜ،ى ١عػىس ٠يىٝالل  ٚب
أقازب ٞألتٛيّ ٢إ،ازَ َ٠ساضِ ايعصاٚ ٤ايدؾٔل ٚناْ أعُاي ٞنىج ٠أ يدزدى ١أّْىين مل
أمتهّٔ َٔ يكا٥و ؾباسا،أ  ٚست ٢نتاب ١زضاي َٔ ١ضطس ٚاسد يىول أسىصٕ بهىٌّ
ؾىدمأ بطىبب ضى ٤ٛايتؿىاِٖ ايىر ٟسؿىىٌ بٓٓٝىال إ ّٕ نًُىات ٞايىيت قًتٗىا عىٔ ٜؿػىىٝين
ْٝكالٜؿٝتؼأ ناْ عابسٚ ٠جملسّ ،املصاحأ ٚقد ؾُٗتٗا أْ عهظ َا نٓ أقؿد
متاَا،أ ٚأٚيٝى ٖىر ٙاملطىأي َ١اٖت ُاَى ،ا َبايػى ،ا ؾٝى٘أ أٖىاْين إٖاْى  ١،عُٝكى١ل ٚتىرناس يف
ايسضايَٛ ١قٛع ايٓكٚ ،ٛتعبّس عٔ قًكو عًٗٝىال يهىٔأ أْىا َطىتعدأ  ٕٚ،ٚإٔ أنىٕٛ
ًَصَا،أ يتًب ِ١ٝمجٝه زغباتو َٚطايبوأ ٜ ٚطعين إ ّ إٔ أذنِّسى بإٔ َبًؼ ايجال ١٦
 ٚطى زٚبىال ،ؾكىّٝا،أ ايىىر ٟأترتىى٘ َٓىوَ األضىىبٛع ايؿا٥ى بايػىىسٚط املعسٚؾىِ١أ مل
ٜهٔ اقرتاقا،أ ٚي ٛنإ اقرتاق ،ا يهتبى يىو َباغىس ٚ ٠،ؾىٌ اضىتالّل  ٚيىٔ أعطىٞ
تؿطى ا ،ؾُٝىىا ّ ىـّ ايٓكىىاط األتىىس٣أ املاتك ىُبٓ ١يف زضىىايتول ٚأز ٣ؾٗٝىىا ضىى ٤ٛؾَٗىىِأ
ٚأز ٣تطسّعو املعتا،أ ،ٚاضو ٚؾساستول أعًِ إٔ ربٝعتو املٓؿتشٚ ١ايساق ١ٝعٔ
ى إيىّٞل
ْ ؿطٗا تطُح يًػوّ إٔ ٜبك، ٢اتٌ ْؿطوأ ٚأّْىو أتى ا ،أَ ٍّٚىٔ َىد،ت ٜىد َ
يكد أتطأت ٜا إٜؿإ برتٚؾٝتؼأ أتطأت تطأ نب ا!،
ٚبػأ ايٓعس عىٔ ازبىسح ايعُٝىل ايىر ٟضىببت٘ زضىايتو يى ٞنٓى َطىتعد،ا ألٕ
أسكس إيٝو َعترزا،أ يهَّٓ ٞػػ ٌٍٛددآَ ،ر  ّٜٛأَظأ ٚأنىا ،أَىٛت َىٔ ايتعىبأ
ٚبؿعٛب ١أقـ عً ٢زدًٞبل َٚا شاَ َٔ ،ؿىا،٥أ إٔ شٚدىيت رسنى ١ايؿىساؽ؛ أتىاف
َٔ إٔ ٜهَ ٕٛسقٗا َسقا ،ؾعبا،ل َٚا ّـّ ابين ايؿىػ أ ؾى ّٕ سايتى٘ أؾكىٌ ٚهلل
اسبُدل ٚابٕ أتسى ايسٜػ١للل يهجس ٠أعُايٞل
امسح يٜ ٞا ؾدٜك ٞايػاي ٞدداأ إٔ أبك٢للل

6

َُٔ إٜؿإ برتٚؾٝتؼ إىل بٝرت إٜؿاْٝتؼ

 04تػس ٜٔايجاُْْٛ ٞؾَُ
ضّٝد ٟامرتّأ بٝرت إٜؿاْٝتؼ
يكىىد اْتعىىست ثالثىى ١أ ّٜىىاّ؛ ساٚيى اضىىتػال ا يف أعُىىاٍ َؿٝىىد٠أ غىىاعس،ا يف ٖىىرٙ
 ٟإْطىإأ يىريو َٓٚىر آتىس
األثٓا٤أ أ ّٕ ايًباقٚ ١اسبػىُُٖ ١ىا دىٖٛس ايصٜٓى ١األٚىل أل ّ
زضاي ١ي ٞيف ايعاغس َٔ ايػٗس اسبايٞأ مل أذنِّسىَ بٓؿط ٚ ٞبهًُىٚ ١اسىد٠أ ٚ
 ٟتؿسّفأ أ ، ٚنى ٞأعطٝىو ايٛقى ايىالشّ يتٓؿٝى ِر ٚادبىو املطىٝش ٞبٗىد ٤ٚؾُٝىا
بأ ّ
;;
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خ يف عُىٌٍ ًَىح َطىتعذٌٍأ
ّـّ عُّتوأ ٚثاْٝاْ ،ػػاي ٞيف بعأ ايتأَّالت ٚايبشىِ ٛ
ذىىٌ يتٛقىىٝح األَىىٛز بػىىهٌ
سٝىىح نىىإ يىىد ّٟايٛق ى ايهىىايف إلدماشٖىىال ٚابٕ أتع ّ
ساضِ َعول
أعرتف يو بؿساس١أ ؾهست بػهٌ ددّٚ ٟأْا أقسأ زضايتٝو األٚيٝت أ أّْو
مل تؿٗىىِ َىىا أزٜىىدٙأ ٚيىىريو حبجى عىىٔ ؾسؾىى ١يًكا٥ىىو ٚتٛقىىٝح األَىىٛز ٚدٗىا ،يٛدىى٘أ
تػىى ٝايسٜػىىٚ ١أّْب ى ْؿطىى ٞيف رسٜكىى ١تعىىب  ٟغ ى ايٛاقىىش ١عىىٔ أؾهىىاز ٟعًىى٢
ايٛزمل أْ تعسف أّْين أَتًو تسبٚ ١، ٝربٝع ،١دّٝىدت أ ٚأْبىر ايتىبذّح ايؿىازؽأ ألّْىين
أ،زن أت ا َٔ ،دبسبيت املسٜس٠أ إٔ امٝنَ ايىر ٟأْى ٚضىط٘ ٜكىًٌّ أسٝاْىا،أ ٚإّٔ
األؾع ٢تتيؿّ ٢آ ١ْٚذب ايٛز ،ٚازبُ١ًٝل يهّٓو ؾُٗتينأ ٚمل دبىبين نُىا ٜٓبػىٞأ
ألّْو ْ ٜٛايػدز َطبكاأ ٚايتٓهّس يهًُ ١ايػىسف ٚايعالقىات ايّٜ،ٛى ١ايكاُ٥ى ١بٓٓٝىال
يكد أثب ب ذيو متاَىا،أ َىٔ تىالٍ ضىًٛنو ايطىَ ٧ّٝعى ٞيف ابْٚى ١األتى ٠أ ايطىًٛى
املاكىى ّس مبؿىىًشيتأ ٚايىىر ٟمل أنىىٔ أتٛقعىى٘أ ٚمل أنىىٔ أزغىىب يف تؿىىدٜك٘ ستىى٢
ايًشع ١اسباي١ّٝل ذيو أْين نٓى يف بداٜى ١عالقتٓىا أضى تؿىسّؾاتو ايرنّٝى١أ ٚزقّى١
تعاًَىىوأ َٚعسؾتىىو بىىاألَٛز ٚايؿٛا٥ىىدأ ايىىيت هىىٔ إٔ أدٓٗٝىىا َىىٔ تعىىاَ ْٞٚعىىوأ
ٚاعتكىىدت أ ّْىىين ٚدىىدت ايؿىىدٜل اسبكٝكىىٞأ ٚايسؾٝىىل ايطٝىىب امىىبل ابٕ أ،زن ى
بٛقىىٛح إّٔ بى َ١ايهىىج َىىٔ ايٓىىاعأ ّؿىى ٕٛذبى ايتًُّىىل ٚاملعٗىىس ايسا٥ىىهأ ايطى بِ يف
ايكًبأ ٜٚطتيدَ ٕٛذنا ِٖ٤يتدب املها٥د يًكسٜب ٚايهرب غ ايال٥لأ ٚيىريو
ِٖ ّاؾ ٕٛايسٜػٚ ١ايٛزمأ ٚعٛقا ،عٔ ذيىو ٜطىتيدَ ٕٛأضىًٛبِٗ يىٝظ يف َؿىًش١
ايكسٜىىب ٚايبًىىدأ بىىٌ َىىٔ أدىىٌ إقىىعاف ٚضىىشس بؿى  ٠أٚي٦ىىوأ ايىىر، ٜٔتًىىٛا َعٗىىِ يف
أعُاٍ ٚأغػاٍل
إّٕ غدزى ب ٞضّٝد ٟايعصٜصأ هٔ زؤٜت٘ بٛقٛح َٔ اسبكا٥ل ايتاي:١ٝ
أ ّ ، ٚىىىى عٓىىدَا ؾىّٛزت يىىو ٚقىىعٞأ يف زضىىاييت بتعىىاب ٚاقىىش،ٚ ١قٝكىى ١ضىّٝدٟ
ايعصٜىىصأ ٚعٓىىدَا يف ايٛق ى ْؿطىى٘ ضىىأيتو يف زضىىاييت األٚىلأ َىىاذا تكؿىىد يف بعىىأ
تعاب ى ْٛٚاٜاىأ ٚخباؾّ ١ؾُٝا ّـّ ٜؿػٝين ْٝكٜ ٛتؼأ ساٚي باملاكابٌ يف َععِ
ايٛق ايؿُ أ ٚؾدَتين َسّٚ ٠اسد ٠بايػىهٛى ٚايعٓىٕٛأ ٚابتعىدت عىٔ ايككىاٜا
هىىٔ إٔ تط ىُّ٥ ٢كىى١أ
بهىٌّ ٖىىد٤ٚل ثىىِ بعىىد إٔ ؾعً ى بىىٖ ٞىىر ٙاألؾعىىاٍأ ايىىيت
أترت تهتب أّْو َطتا٤ل نٝىـ تىأَس إٔ أمسّى ٞذيىو ضىّٝد ٟامىرتّ ٚؾُٝىا بعىدأ
ٚعٓدَا ناْ نٌّ ،قٝكى ١غايٝى ١بايٓطىب ١يىٞأ ٚعٓىدَا أدىَتين إٔ أزنىأ ٚزا٤ى
ٚأحبح عٓو يف ر ٍٛايعاؾُٚ ١عسقٗاأ نتب ي ٞزضا ٌ٥ؾىداق ١تاؾّى١أ ًَتصَىا،
ايؿىىُ ؾٗٝىىا عىىٔ املٛقىىٛع بؿىىٛزَ ٠كؿىى٠،ٛأ ٚذب ىدبث عىىٔ أغىىٝا ٤داْبٝىى ١متاَ ىا:،
<;
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ف عىٔ أَىسات شٚدتىو ايىىيت أنى ّٔ ىا ا سىرتاّأ ٚعىٔ ؾىػ ى ايىىرٟ
ٚبػىهٌ تىا ّ
أعطٝتىى٘ األعػىىابأ ٚضىّٓ٘ ايىىيت تٓبى ل ذبىدبث عىىٔ ذيىىو مجٝعىى٘ يف نىىٌ زضىىايَ ١ىىٔ
زضاً٥وأ ٚقد أغكبين ٚأٖاْين تهسازٖا املٓتعِل ربعاأ أْا أٚاؾكو أ ّٕ َعاْا ٠ا بٔ
ت مل زٚح األبأ يهٔ ملاذا تهتب ي ٞذيوأ يف ايٛق ايرٜٓ ٟبػ ٞايهتاب ١ؾٝى٘ عىٔ
َٛقىىٛع خمتًىىـ متاَىا،أ أنجىىس إسباسىىا ٚأُٖ ّٝىى ١بايٓطىىب ١يىىٞل يكىىد ؾىىُت ٚؾىىَت؛
ٚ ٞقىىه ايٓكىىاط عًىى ٢اسبىىسٚفل ٚأتى ا،أ أْى
ٚابٕ ٚبعىىد إٔ ْؿىىد ايٛقى أ أز ٣إّٔ عًى ب
تدعتين َسّات عد ٠غدزا،أ بتشدٜدى َٛاعٝد ناذب ١يًكا٤أ ٚدعًتين أاؤٟ،أ عًَ ٢ا
ٜبدٚ، ٚز األ،ل ٚايًـ بايٓطب ١يوأ ٖرا ايدٚز اير ٟمل أْ ٛإٔ أؤ ٜ٘،يف سٝاتٞل ثىِ
،عٛتين إيٝوأ ٚنرب عًَ ّٞطبكا،أ ب تبىاز ٟأّْىو اضىتدع ٝإىل عُّتىو املسٜكى١أ
اييت أؾابتٗا ْٛب ٌ١قًب ١ّٝيف متاّ ايطاع ١اشباَط١أ َٛقشا ذيو بدقَ ١ؿتعًَ ١ػ١ٓٝل
يكد تكؿ ّٝاألَس ٚمتهٓ يف األٜىاّ ايجالثى ١املاقىٚ ١ٝسبطىٔ سعىٞأ ضىّٝدٟ
امرتّأ إٔ أتأنّد َٔ ؾش ١املعًَٛاتأ ٚتب ّٔٝإٔ عُّتو أؾابتٗا ايٓٛبى ١قبىٌ ذيىوأ
يف اي ّٛٝايجأَ َٔ ايػٗسأ قبَٓ ٌٝتؿـ ايًٝىٌل ٚأزَ ٣ىٔ تىالٍ ٖىر ٙاسبا،ثى١أ أّْىو
اضتػً ٝقدض ١ّٝعالقات ايكسب ٢بٗدف اتداع أْىاع غسبىا ٤متاَىال ٚأتى ا،أ ذنىست
ي ٞيف زضايتو األتى  ٠نُىا يى ٛإٔب َىٛت قسٜبتىو سىدخ يف ايٛقى ايىر ٟسد،تى٘ يىٞ
َٛعىىىدا ،يكىىىد َٞٚإيٝىىىو َىىىٔ أدىىىٌ َٓاقػىىى ١األعُىىىاٍ املعسٚؾىىى١ل ٖٓٚىىىا تتذىىىاٚش غىىىٓاع١
سطىىاباتو ٚاترتاعاتىىو اسبىىد ،ٚنًحٗىىاأ ؾشطىىب املعًَٛىىات امل نىىد ٠ايىىيت سىىايؿين
اسبىىغ يف اسبؿىى ٍٛعًٗٝىىا يف ايٛق ى املٓاضىىبأ عسؾ ى إٔ عُّتىىو تٛؾ ٝى بعىىد أزب ىهٍ
ٚعػس ٜٔضاع َٔ ١تازٜخ ايٛؾا  ٠ايىر ٟسدّ،تى٘ أْى يف زضىايتول يىٔ أْتٗىٞأ يى ٛتابعى
تعىدا ،تًىو ايىد  ٌ٥نًّٗىىاأ ايىيت عسؾتٗىا عىىٔ تىداعو يىٞل ٚيعى ٌّ َىا ٜهؿى ٞيف ٖىىرا
األَس بايٓطب ١ملساقب ْصٜ٘أ أّْو تعتَْى ٞيف نىٌ زضىاي ١ؾىدٜكو امليًىـأ ٚتٓعىتين
باألمسا ٤ايًطٝؿ١أ َٚا ؾعً ذيو باعتكاٟ،أ إيّا يتٗد ١٥قُ ٟل
ٚأْتكٌ ابٕ إىل نربو ٚتداعو ايسٝ٥ظ يٞأ  ٖٛٚبايتشدٜد :ؾُتو املطىتُسّ
يف ايؿىىرت ٠األت ى ٠أ عىىٔ ن ى ٌّ غىى ّ ٤ٞىـّ َؿىىًشتٓا املػىىرتن١أ ٚضىىسقتو اسبىىساّ
يًسضىىاي١أ ايىىيت غىىسس يىى ٞؾٗٝىىا ٚيىى ٛبػىىهٌ غىىاَأ ا تؿىىام ٚايػىىسٚط املتبا،يىى١أ
ٚا قىىىرتات ايَبىىىس ٟايكطىىىسَ ٟبًىىىؼ ثال ٦ىىى ٚ ١طىى زٚبىىال ،ؾكىىّٝاأ  ٕٚ،إٔ تٛقِّىىىه
إٜؿا ،أ نػسٜو يو؛ ٚأت ا ايرّّ اشبطّٝظ يؿىدٜكٓا املػىرتى ٜؿػىٝين ْٝكىٜ ٛتؼل
ٚأز ٣ابٕ بٛقٛح أّْوَ أز،ت إٔ تجب ي ٞأّْ٘ ىى ٚاعرزْ ٞعً ٢ايتعب ىى نايتٝظ ايرٟ
ٜعط ٞاسبًٝب  ٚايؿٛفأ ٚإّٔ ْؿه َٓ٘  ٚتى أ ٚاتُٗتى٘ بايسذًٜى ١يف زضىايتو
=;
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امل زّت ١يف ايطا،ع َٔ ٖرا ايػٗسل إّْين أعسف ٜؿػٝين ْٝكىٜ ٛتؼأ إّْى٘ غىابٌ تًىٛمٌ
َتٛاقهٌأ ٜٚه ّٔ ازبُٝه يى٘ ا سىرتاّ ٚايتكىدٜسل ٚأعىسف أّْىو نٓى تكىه يف دٝبىو
نٌ َطا٤أ ٚر ١ًٝأضبٛع أ عػساتِ ايسٚبالت ايؿكٚ ١ّٝأسٝاْا٦َ ،ىاتأ ٚأْى تًعىب
يعب" َ١ايعؿٚ ٞايعًب ايؿازغَ ")1(١ه ٜؿػٝين ْٝكٜ ٛتؼل ٚابٕ تتٓهسّ يريو نًّ٘أ ٚ
تسؾأ ؾشطب ا عرتاف بؿكً ٞيكاَ ٤عاْاتَ ٞعوأ بٌ ست ٢أّْو اغتؿب أَٛايٞأ
ٚنٓ أغسٜتين َطبكا ،بٓٛع ١ٝغسانتوأ ٚٚعدتين بؿٛا٥د خمتًؿ١أ يكا ٤سؿيت يف
ٖىىر ٙايػىىسان١ل ٚبعىىد إٔ اغتؿىىب أَىىٛايٚ ٞأَىىٛاٍ ٜؿػىىٝين ْٝكىىٜ ٛتؼأ تتٗ ىسّب َىىٔ
ا عرتاف بازبٌُٝأ ٚتًذأا إىل ا ؾرتاٚ ٤ايَُٓ ١ُٝػٖٛا ،أَاَ ٞمسع ١ذيو ايػيـأ
اير ٟأ،تًت٘ إىل بٝتو جبٗٚ ٟ،ٛحما ٚتٞل ٚأْ ٚيف ايٛق ْؿطى٘أ ٚسطىب َىا ْكًى٘
األؾدقا ٤يٞأ تها ،تعٝؼ َع٘ ست ٢ابٕأ ٚتكدَ٘ إىل َعازؾىوأ نأؾكىٌ ؾىدٜل
يوأ بػأ ايٓعس أّْ٘ ٚد ،ٛيف ٖرا ايعامل بتس أبً٘أ ٜطتٓتر َباغس،٠أ إىل َىاذا
تطُىىح ْٛاٜىىاى نًّٗىىاأ َٚىىىاذا تعىىين يف ايٛاقىىه عالقىىىات ؾىىداقتو اسبُُّٝٝىىٖ ١ىىىرٙل
ٚضأق ٍٛيو أْاأ إّْٗا تعين اشبداع ٚايػىدزأ ٚايتٓهّىس أل،بِ املعاًَىٚ ١سكىٛم ايٓىاعأ
تعين تطاٜا َعٝب ١بهٌ املكاٜٝظل ٚأْا أقه ْؿط ٞاملجاٍ ٚايَٖإ عً ٢ذيىول ؾبُىاذا
أٖٓتو ٚملاذا تتؿسّف َع ٞبٗر ٙايطسٜك ١ايالإْطاْ١ّٝ
أتتِ زضاييتأ ٚقىد ٚأقّىش يىو َىا أزٜىدل ٚإيٝىو ابٕ َىا أتًىـ إيٝى٘ :إذا مل
تعد بػهٌ ناٌَأ ٚيف أضسع ٚق أ ٚؾٛز تطًِّ زضاييت :أ ّ ٚىى املبًؼ اير ٟأعطٝتو
إّٜاٙأ ثال  ٚ ١٦ط زٚبال ،ؾكّٝا،أ ٚثاْٝا ،ىى املبايؼ نًّٗا اييت ٚعدتين بٗا ٖٚى ٞسىلٌ
يىٞأ ؾطأقىطس ضىتيداّ ايٛضىا ٌ٥املُهٓى ١مجٝعٗىاأ إلدبىازى عًى ٢ايىدؾهأ ٚمبىىا
ؾٗٝا ايك٠ّٛأ ثايجا ،ىى ٚيًشُا ١ٜايكاْ١ْٝٛأ أعًٔ يو أت ا،أ بأّْين أَتًىو بعىأ ايٛثىا٥لأ
ايىىيت أبكٗٝىىا يف ٜىىد ٟتاَ،ىىو املطٝىىهأ ٚايىىيت هىىٔ إٔ تىىدَّس ٚتىىدّْظ مسعتىىو أَىىاّ
ايعامل نًّ٘ل
ٚأمسح ي ٞإٔ أبكٚ ٢إخلل

( )1يعبىىى ١قد ىىى ١نىىىإ ًٜعبٗىىىا ايىىىسٚعأ سٝىىىح تسضىىىِ ،ا٥ىىىسٚ ٠تٛقىىىه ؾٗٝىىىا إسىىىد ٣ايعًىىىب ايؿازغىىى ١ا ضىىىطٛاْ١ٝ
ايبالضتٝهُ ١ٝاييت ناْ ذبَ ٟٛػسٚبا ،أَ ٚاَ ٠،ا َٔ قبٌ املًُ ٠٤ٛبايسٌَأ ٜٚكـ ايالعب ٕٛعًَ ٢طىاؾ3 ١
ىى  4أَتازل ٜسَ ٞايالعب ايعؿا ؾ ذا أؾاب ا ضطٛاْٚ ١أتسدٗا َٔ ايىدا٥س٠أ تسؾّىه َستبى ١عطىهس١ٜأ ٚابتعىد
َرتاٚ ،اسد،ا إىل اشبًـل إىل إٔ ٜؿبح دٓسا أ ٜٚه ٖٛ ٕٛايكا٥دل ُاملرتمجإ ل
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َُٔ بٝرت إٜؿاْٝتؼ إىل إٜؿإ بٝرتٚؾٝتؼ
 05تػس ٜٔايجاُْْٛ ٞؾَُ
إٜؿإ برتٚؾٝتؼ!
عٓىىدَا تًك ٝى زضىىايتو ايؿًّاس ّٝىىٚ ١ايػسٜبىى ١يف ايٛق ى ْؿطىى٘أ أز،ت يف ايدقٝكىى١
األٚىل إٔ أَصّقٗا َِصقَى َِ ١،صقى ١ىىى يهّٓى ٞاستؿعى بٗىا يٓىدزتٗال ٚعَُٛى ،ا أْىا آضىـ َىٔ
ن ٌّ قً ،يط ٤ٛايتؿاِٖ ٚاملػىانٌ ايىيت سؿىً بٓٓٝىال مل أزغىب يف اإلدابى١ل يهى ّٔ
ايكىىسٚز ٠أدىىَتين عًىى ٢ذيىىول أعًىىٔ يىىو يف ٖىىر ٙايطىىطٛز بايىىراتأ أ ّْىىين يىىٔ أنىىٕٛ
َطىىسٚز،ا َطًكىا ،يسؤٜتىىو يف بىىٝيتأ ٖٚىىرٖ ِٙىى ٞمتاَىا ،زغبىى ١شٚدىىيت :نْٗٛىىا َسٜكىى١أ
ٚتكسّٖا زا٥ش١ا ايكطسإل
تسضىىىٌ شٚدىىىيت إىل شٚدتىىىو نتابٗىىىا ايىىىر ٟبكىىى ٞعٓىىىدْا " ٕٚ،ىىىىى نٝيىىىٛت ٟ،
و ْطىٝت٘ عٓىدْا أثٓىا٤
َاْؼ"أ َه ايػهسل ٚؾُٝا ّـّ ازبسَٛم( )1اير ٟتعتكد أّْى َ
َ ٟهىىىإل َٚىىىا شاٍ ايبشىىىح عٓىىى٘
شٜازتىىىو األتى ى ٠أ أقىىى ٍٛيىىىو آضِىىىؿا ،مل دمىىىد ٙيف أ ّ
َطتُسّا،أ ؾ ذا مل ندٙٚأ ضأغرت ٟيو سٗٓٝا دسَٛقا ،ددٜدا،ل
َٚه ذيوأ ٜػسّؾين إٔ أبكٚ ٢إخلل
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اضتًِ بٝرت إٜؿاْٝتؼ  ّٜٛايطا،ع عػىس َىٔ تػىس ٜٔايجىاُْْ ٞىٛؾَُ أ بٛاضىط١
بسٜد املد ١ٜٓزضايت بامس٘ل
ؾأّ ايعسف األٍٚأ
ٚأتسز ٚزق،١أ َط ،١ّٜٛبػهٌ َعكّدأ ٚز ،١ّٜ،باٖت َ١ايًٕٛل
َهتٛب ،١خبن شٚدت٘ل َٛٚدّٗ ١إىل ٜؿػٝين ْٝكٜ ٛتؼأ

بتازٜخ  2تػس ٜٔايجاُْْٛ ٞؾَُ ل َٚا س ٣ٛايعسف أ ّٟغ ٤ٞآتسل
ٜكسأ بٝرت إٜؿاْٝتؼ:
عصٜصٜ ٟؿػٝين! مل ٜهٔ ممهٓ ،ا  ّٜٛأَظل شٚد ٞنإ يف ايب ٝر ١ًٝاملطىا٤ل
تعىاٍ ٜىى ّٛغىىد بايتأنٝىىدأ يف متىىاّ اسباٜ،ى ١عػىىس٠ل ضىىٝتٛدّ٘ شٚدىى ٞايطىىاع ١ايعاغىىس٠
ٚايٓؿـ إىل تطازضهٟٛأ ٚضٝعَٓ ،ٛتؿـ ايًٌٝل يكىد نٓى غاقىب ١رىٛاٍ ايًٝىٌل
( )1ازبسَٛم سرا ٤ؾٛقاًْٜ ٞبظ ؾٛم اسبرا ٤ايعا ٟ،يًدف ٤أ ٚملٓه ايبًٌ أ ٚايط ل ُاملرتمجإ ل
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أغهسى عً ٢إزضاٍ األتباز ٚايسضاٌ٥ل ٜا ا َٔ زشَٚ ١زم! أٖ ٞاييت نتبى نىٌّ
ذيو األضًٛب مج ٌٝعً ٢نٌ ساٍ؛ غهسا يو؛ أز ٣أّْو ذبىبينل تػكىب بطىبب
ايبازسٚ ١تعاٍ غدا ،أْاغدى باهللل
ٜٚؿأ بٝرت إٜؿاْٝتؼ ايسضاي ١ايجاْ١ٝل
بٝرت إٜؿاْٝتؼ!
مل أنٔ ألقه قدَ ٞبد ٕٚذيو يف بٝتو أبدا؛ يكد ضٛب،ت ايٛزق ١عبجا،ل
ضأضاؾس األضبٛع ايكا ّ،إىل ضُٝب ضو؛ ٚضىٝبك ٢ايؿىدٜلأ األغًىٚ ٢األيطىـ
ٜؿػٝين ْٝكٜ ٛتؼ عٓدى؛ أمتّٓ ٢يو سعا ،ضعٝدا،أ  ٚتكًل بػإٔ ازبسَٛمل
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ٜتطًِّ إٜؿإ بٝرتٚؾٝتؼ يف ايطابه عػس َٔ تػس ٜٔايجاُْْٛ ٞؾَُ
زضايت عٔ رسٜل بسٜد املد١ٜٓل ٜؿأ ايعسف األٍّٚأ ّٚسز
ٚزق١أ َهتٛب ١خبن ضٚ ٤ّٞعً ٢عذٌل تنّ شٚدت٘؛ َٛدّٗ١
إىل ٜؿػٝين ْٝكٜ ٛتؼأ تازٜخ  4آب ُأغططظ ل مل ٜهٔ يف
ايعسف غ٦ٝا ،آتسل ٜكسأ إٜؿإ بٝرتٚؾٝتؼ:
،ٚاعا،أ ،ٚاعا،أ ٜؿػٝين ْٝكٜ ٛتؼ! أضأٍ اهلل إٔ ٜهاؾ٦و َٔ أدٌ ٖرال أمتّٓ٢
يو ايطعا٠،أ أَّا سعّ ٞؾُيٝـ ٚزٖٝب! يهإ َا تسٜدأ يى ٛعُّىيتأ ٚيهٓى يىول
تٗصأ َّٓٞأ  َٔ ٚعُّيتل غىدا ضىٝه ٕٛإنًٝىٌ شٚادٓىال عُىيت َطىسٚز٠أ نْٗٛىا
ٚددت اإلْطإ ايطّٝب اير ٟضٝتصّٚدين َٔ َٗ ٕٚ،ىس أٌقحدَى٘ل سىدبق يف ٚدٗى٘ ايٝىّٛ
أل َ ٍّٚىسّ٠ل ٖىى ٛر ّٝىىب عًىىَ ٢ىىا ٜبىىدٚل إّْٗىىِ ٜطىىتعذًْٛينل ،ٚاع ىا،أ ،ٚاع ىا،لل ٜىىا عصٜىىص!!ٟ
ترنسْ، َٜٛ ٞا َا؛ أَا أْا ئ أْطاى أبدا،ل ،ٚاعا،ل
ضأٚقه ٖٚرا أتس تٛقٝهٍ يٞأ َجٌ ايتٛقٝه األٍّٚللل أترنس
تاتٝاْال
نتب يف ايسضاي ١ايجاْ ١ٝايتاي:ٞ
إٜؿإ بٝرتٚؾٝتؼ! غدا ضتطتًِ دسَٛقا ،ددٜدا،؛ أْا مل أتع ،ّٛإٔ آتر َٔ دٛٝب
ابتس ٜٔغ٦ٝا،؛ ٚنريو أسبّ إٔ أمجه َٔ ايػازع أ ّٟأٚزامل
ضٝطاؾس ٜؿػٝين ْٝكٜ ٛتؼ تالٍ أّٜىاّ إىل ضُٝب ضىوأ ألعُىاٍ تتعًّىل جبىدّٙأ
ٚرًب َّٓ ٞإٔ أدد ي٘ زؾٝكا ،يًطسٜل؛ أ تسغب إٔ ته ٕٛأْ زؾٝل ايطسٜل
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حكايا الليالي الموحشة
يامسني درويش*
* تفكددمس حددٝي نُٝدد ١داٝددخ ٙنداددٌ اددتدٕ داٝددخ ٙدااٛدرددمس ًدد ٢دد ي دا دد ٚ
فٛرمسٖخ نُ ١ٝقً ٫ٚ ١ًٝحخر ١هلِ ي ًب ( ٛتري) َخ ٤ياعب ١٦دخلتدٕ.
ْظ حن ٛديسُخ ٤يري ٣حخ ً ٤تاًد ٕٛأدويٛدٕ دي دفل ديمسدف٦د ١يآاظد أدتٚو ديٓ دّٛ
دخل ٛيٚ ١دْب٬ج ديكُ ٚ...يٗ ٝمس حٝي أف ٍٛدي ُس ْٗٚخ ّٜٛ ١ٜنٝ٦ب.
ردقب دي خر دخلخ َٔ ٟٚديسهخٕ َع غد  ٚدي دُس ا ديتدُي دٝمس داٛقد
 ٫ٚخيرتقدد٘  ٫تددٛا ددٝخر ٠تسددري َٓف د ن٠ا أ ٚتددٛا رتختددَٓ ١ف د ن ٠قخنَددَ ١ددٔ
َهخٕ أعٝمس.
أثخر ديٓظ يًسُخ ٤د٫رتٝخح يف ْفس٘ا فُٔ اًل ديسدُخ ٤أٗد  ٙدي  ٚد ١يدٔ ٜا ًد٢
ٔ بخن ٙديتخنقني ديتخأ .ٜٔ
ٖبط د٭ اخذ حٝي طٛدأل دا د  ٚدخلُسد ١يٝتدٌ يبٗد ٛدا د  ٚفٗدَ ٛسدخ مس
َٗٓددمسم َكدد ِٝأخا د  َٓ ٚد ٚقدد ٛق ٜادد٘ لددي دد ٠ ٝداسددًخني أسددبب د دداخخي١
دي ٖخ ٚدإلٜخ ً َٜٝٛخ يك ٜا٘ ديٛدقع ١أخيك َٔ َمسٜٓد ١حًدب اٖٚدَ ٛسداُ أخإلقخَد١
أخا د  ٚرٜاُددخ نددمس َٓددت ً ٫يكنددخر يٝسددهٓ٘ أ فكدد ١أ د ت٘ دي د َددخ تددتدٍ تك ددٔ
أخيك ١ٜا ٚأك ١ٝديعُخٍ دي ٜ ٜٔبٝا ٕٛأخا  ٚنخْٛد حي  ٕٚح  ٙٚأخْاظخر ديف ج.
يف ديبٗ ٛرًس ديعُخٍ د٭رأع ٢ً ١دحلتري ٠ديبٓٝد ١ديًد ٕٛداتٜٓد ١أٓكدٛر تدف د٤
تغري ٠قد رندٔ د ٫داكبخٍا حيدخٚي ٕٛتبمسٜدمس ًًَدِٗ أًعدب ديدٛرم ا فخيًٝدٌ يف ذدى
دا  ٚدد دي  ٖٛ ٟبخرَ ٔ ٠بٓ ٢قٝمس دإلْ خ ٤تخأع ي ن ١حه ١َٝٛض ُ ١دد أدمسد
َٛ ٬ح ًخ اتٛت ًخ يف ظٌ دْك دخ دياٝدخر ديهٗ أدخ ٞ٥دٔ حًدب أو د ٖخا ٚأدمسد
طً ٜٛ
هلِ دد يًٝاٗخ دد إٔ ٖ د دياٝخر ئ ٜعٛن ديبا١ا حٝث قخّ داسًخ ٕٛأك عد٘ ٚيدٔ ٜعٝدمس٫ ٙٚ
أ ٚطِٗ ديعك.١ُٝ
أا ديعُخٍ ٜاُخزح ٕٛأٛن ٜٚاِٗ نٌ َِٓٗ دآلا أخيغش ٚديادمسيٝس حدني ندخٕ
د٭ اخذ حٝي َاٛرٗخً حن.ِٖٛ
* قاصة من سورية.
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تف ّم د٭ اخذ حٝي يف ٚر ٙٛديعُخٍ دي دْعهدس ًٗٝدخ ضد ٤ٛأأدٝح دخحب
َٓبعث َٔ ( خحٔ) َعًّل ًُٛ ٢ن راخَٞا فٛرمس ٚرَ ِٖٗٛاعبَ ١اغضٓ١ا  ٚدع
إٔ داو خ ٠أدْٗ ٬خٜد١ا فدوردن إٔ ٜضدفً ٞد ٢يًٝداِٗ ديبخ٥سد ١دياسدًٚ ١ٝدااعد١ا ف ًدس
ق أِٗ ً ٢دحلتريٚ ٠دأادمسأ دحلدمسٜث أًٗ د ١ذلببد ١ت ٖدخا دحعٓدخ ٜدخ أأدخ دعٝمس دٔ
ذن ٜختو ًُ ّٜٛي يف ْكٌ ديبضخ٥ع ًَ ٢عرب أساخٕ ديكت .
 ٬أخأاٗدخجت دحلُدمس ا ديد  ٟخفخْدخ َدٔ
فخ امسٍ أأ ٛعٝمس يف رًسا٘ ٚأرنف قخً ٥
دحلتخر ٚاًتٓخ َٔ داعرب ٚأحخي٘ ذن ٜخا أي١ُٝا ٚأن َٓخ مب تب ديمسٚي ٚ ١رتْخ.
فخأاسِ د٭ اخذ حٝي قخً٬٥ت أخت  ٢إٔ حنسمسى؟ نًٓخ ٜع ف نِ رٓٝدي َدٔ
َ دأي حٗٓٝخ.
فورخ حبُخم َمسدفعخً ٔ ْفس٘ت حني ًُدي ًد ٢داعدرب يف ْكدٌ ديبضدخ٥ع َدٔ
حًب دي ق ١ٝحلًدب ديغ أٝد١ا نخْدي َ دحبد ٞتابدمسنا ذ أْدأ نٓدي أ د ٞيهدٌ
حددخرت َددٔ حددٛدرت داسددًخني ًدد ٢حددمسَ ٠بًددمخ دسٍ  ٚد  ٜٔيددري ٠ددٛرً ١ٜدد ٢أْٗددخ
يف نفدع أد ١حمسٜمسٜد ٫ ١تاسدع  ٫يهُٝد ١قًًٝدَ ١دٔ
مجخرىا ٚنخٕ ًُٜ ٞداً
ديبضخ٥عا ٚغخيبخً َخ نخْي متاً ٧ديع أ ١حبخرٝدخا دآدتٍ ديد يدٔ تهٝفٓٝدخ ٭ناد
َٔ مس ٠أٜخّ أسبب دحلتخر دي  ٟف ض٘ داسًخ ٢ً ٕٛحًبا ٖ د مسد دٔ دي دب
دي  ٜ ٟعرتٜأ حدني َد ٚر ٟدرب داسدخف ١دخل د  ٠ديفختدً ١أدني عاد َٛقدع يًُسدًخني
اٚأ ٍٚحددخرت يً ددٝش ديٓظددخَٞا تًددو داسددخف ١نخْددي تسددًُ ٢دد ٢ديتددعٝمس دي ددع
(داكرب) ٛض ًخ ٔ داعدرب أسدبب ديكدٓ ٖٓدخى ٚدي تدخا دي دخ٥ش ديد  ٟطخادخ طدخٍ
ديعخأ  ٜٔفُِٓٗ َٔ أتٝب َٚدِٓٗ َدٔ قضد ٢حنبد٘ا فهدخٕ دي تدخا ٜاسدخقط فدٛم
ر ٚ٩دددٓخ ندددخا ٚتدددٛت٘ ٜتدددِ عذدْٓدددخا ٚنٓدددخ ْدد نح أسد د  ١رْٓٝٛددد ١يف تًدددو
دآ ك ْ ...١نح حن ٛدحلٝدخَ ٠آخ دني دادٛا دا دًٓٝ ِٝدخا ٚنداريًد َدخ دتد مسَٓخ
أخيكخنَني َٔ دجلٗ ١داعخنس.١
فددوا ج د٭ دداخذ حددٝي دد ٝخرٚ ٠أ ددعًٗخ ُٖٗٚددِ فُٝددخ ٜٓفددث ديددمساخٕت ديًكُدد١
َغُس ١أخيمسّ.
 ٚأرنف أتٛا َاكٌ أخهلُّٛت ذن تأ أخخل دي  ٟأحخم أٓخ حني نٓخ ْك دع
دي ٜل أسٝخرتٓخ َٔ ضٝعآخ ىل دا  ٚا ٚنُدخ تعًُدٜ ٕٛدخ دبخ ضدٝعآخ ٖدَ ٞدٔ
أحًٚ ٢أحمسث ديكد  ٣دي ٝد ١حبًدب ٚتعادرب حدمس ٣أمجدٌ ديضدٛدح ٞداًخكد ١حبًدبا
ٚيهٔ داسًخني حني ناًٖٛخ أفسمسٖٚخ.
 ٚددور ٟٚيهددِ تًددو دحلخنثدد ١دي د ر د ا يف رأٝددع ديعددخّ  2102حٝددث نخْددي
رد٥خ ١دي أٝع تفٛح فابٗج ديكًب ...فهخْي ديسُخ َٛ ٤دخ ٠أغٝد ّٛأٝضدخ ٤أدمسا ق عخْدخً
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زدحف ٢ً ١أسدخ أزرم يا دٌ دي دُس دخل ٛيد ١فاغُ ْدخ ٚتفد ح رٚح د٭ربا ٜٗٚدب
ديٓس ِٝديعً ٌٝفارتدق د٭زٖخر ديرب.١ٜ
أدخٕ تًدو ديفدرت ٠نخْددي ديفٛضد ٢خرَدً ١د ٢دي قددخا ديمسٚيٝد١ا ٚحٗٓٝدخ أاد
داسًخٜ ٕٛس ق ٕٛديسٝخردا دحله ١َٝٛأٖٛ ٬دن ٠حا ٢أِْٗ د قٛد دجلبخيد ١دياخأعد١
يًُ  ٚدحلمسٜث ٚض أٛد ديسخ٥ل َاُٗ ٘ٓٝأخيعُخي ١يًٓظخّ ٭ْ٘ َٛظ حه.َٞٛ
حٗٓٝخ أا ري ٝخرت ٞدحلهٗ َٔ ١َٝٛمستٚ ٞقُي أاسًُٗٝخ يً ن١ا فك ر
أا ٞدي ٜ ٟعٌُ ذلخَٝخً يف حًب إٔ ٜت خبأ أسٝخرت٘ دخلختدَ ١دٔ ديضدٝع ١حلًدب
نٌ تبخح فٖ ٝب نٌ َٓخ يعًُ٘ ْٚعٛن َع ًخ أخيسٝخر ٠أعمس دْاٗخ ٤ديمسٚدّ .
ٚيف  ّٚ٪ َ ّٜٛنٓخ س ١أ خا يف ديسدٝخر٠ا أْدخ ٚدأدأ دي خيدب دجلدخَعٞ
ٚدأٓخ أاُٖٚ ٞخ طخيبخٕ رخَعٝخٕ أٜضخًا َٜٗٛخ َ رْخ حبخرت يًُسًخني داًداُني ٓدمس
دا ٍٛدي ٗري ديٛدقع ً ٢دي ٜل ديمسٚي ٞامس ١ٜٓحًبا ٚطًبٛد َٓخ ٖٜٛختٓخ فو ٓٝخِٖ
ٜخٖددخا ٚمب د ن ق د د٤تِٗ ٭حخٓ٥ددخ ٚقبددٌ إٔ ٜعٝددمسٚد ٖٜٛختٓددخ دتُْٗٛددخ أخيعُخيدد ١يًٓظددخّ
ٚدياكددخ س ددٔ دجلٗددخن ٚأْتيْٛددخ َددٔ ديسددٝخرٚ ٠دقاخنْٚددخ أَددخَِٗ ردفعدد ٞد٭ٜددمسٖٚ ٟددِ
ٜتددٛأ ٕٛفٖٛدخا أٓددخنقِٗ حندد ٛر ٚ٩ددٓخا ٚأعددمس َسددريْخ يبضددع ا ددٛدا آًخٖددخ نٖد دً
أ خر أحمسِٖ أإتبع٘ اهخٕ أعٝمس ْسبٝخً ٖ ٛبخر ٔ ٠ت ٛر َابخ مس ٠تاُ نت ً٢
أطدد دف دي ٜدددل دااعدد جا ٚأرنفت ٫حظدددٛد ذدى ديدد أم دادددمسَّ ٢داعًدددل ًددد ٢أ ًددد٢
ديت ٛرا ٖ د رأم دأٔ ُهِ "رد ٥ديس  "٠ٚأنرب ُ ٤٬ديٓظدخّ َٚتدرينِ ٕ
د اُ رمت أبغٝهِ نُتري.ٙ
(ف د ٥أحمس أأٓخَُٛ ٤آدخا َابد ٨ٛآختدب َُٗدَٚ ١دمس ٜإلحدمس ٣دي د نخا
دحله.)١َٝٛ
ٚحخٍ أ خنٚد ٖٜٛختٓخ أا ْخٖخ َِٓٗ ٚف رْخ َ ٛر.ٜٔ
ً ٢ددٞا ٚأا د أاددٜ ٞكددٛن ديسددٝخر٠
َٜٗٛددخ ددع ا أخيددمسٚدر ٚٚتددًي حًددب َغُ د ً
َ تعددمسدًا ٚدت د خبأ حٗٓٝددخ ا ددف ٢حًددب دجلددخَع ٞي٬طُٓ٦ددخٕ ًدد ٢تددخ ٚقددخّ
د٭طبخ ٤أفختٓخ مجعٝخً أخا ف٢ا يٝابني فُٝخ أعمس إٔ ق ٜبٓخ رد ٥خبري  ٖٚد ديد أم
بخر ٔ ٠امس  ١إلثخر ٠دي ب أخيٓفٛم.
ٖٓٚددخ تٓٗددمس أأدد ٛمجٝددٌ حب قددٚ ١قددخٍ َ د ً٬زفد  ٠طًٜٛدد١ت ذند تأ أو ددٛأ أٜددخّ
حٝخت ّٜٛ ...ٞقمسّ آتيٓخ أحدمس أتدمسقخ ٤دأدأ مجٝدٌ ذدا يًٝدَٛ ١ح د١ا ٚأاربْدخ أكًدب
ٚدر  ٕٛٝ ٚندَع ١إٔ (أتخخ دي دٜخا ديسٛند )٤قخَٛد أخ اكخٍ مجٝدٌ أثٓدخ ٤دف ٙ
أسٝخرت٘ ً ٢أحمس دي م ديس ٜع.١
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ٚد امسٍ يف رًسا٘ا ٚقخٍ ٓٝ ٚخ ٙتفٝضخٕ حبٓخٕ د٭أ٠ّٛت مج... ٌٝأحب أأٓخ ٞ٥ىل
قً داضٓ٢ا فٗ ٛدأأ ديبه  َٔٚدأاسخَا٘ د٭ٚىل فدي َعٓد ٢د٭أد٠ٛا نُدخ أْد٘
ٚديمس بمس ديغأ ديتغريا حفٝمس ٟد٭ٚ ٍٚح.ٞٝ
ٜٚظددٔ ديددبعح إٔ َ ددخ د٭ََٛدد ١داكمس دد ١ختد د٭ّ مبف نٖددخ ٜ ٫ٚعًُدد ٕٛإٔ
د٭أ ٠ٛعٛر حيس٘ د٭ أتُي ٚف ح ٚحني ميس ديس ٤ٛأحدمس أأٓخ٥د٘ ٜٓف د قًبد٘ أادخً
فُخ أخيهِ أ عٛر ٟحٗٓٝخ؟
أددمسأا َو ددخ ٠مجٝددٌ حددني أددمسأا دا ددخنٌ يف ددٛرٜخ فُٗٓادد٘ د٭ خ ددَ" ١ٝتددٛر
فٛتٛغ ديف "ا  ٖٛٚأخر يف َٗٓا٘ َ ٖٛٛأوفخْني "ديفٛت." ٛ ٛ
فوا ج بمس ديغأ رٗخز ٙديُ َٔ ٍٛرٝب قُٝت٘ قخً٬٥ت دْظ هل  ٙديتٛرٜ ٠دخ
أ اخذ حٝيا ْٗخ حمس ٣أمسد خت٘.
فآددخ ٍٚد٭ دداخذ حددٝي دجلٗددخز َددٔ ٜددمسٚ ٙتوَددٌ ديتددٛر ٠ف ددخٖمس بددمس ديغددأ "أأددخ
مجٝدددٌ" حياضدددٔ رضدددٝعخً ٚضدددخ ٤ديٝدددخ ٚنُٖ٬دددخ ًَفٛفددخٕ أدددخيعًِ ديسدددٛرٚ ٟفدددٛم
رأ ُٗٝخ أمسر تا ً ٢أ٘ ا ٛ ١ ٜرٜخا ٚقمس ناب نداًٗخ "فمسدى ٛرٜخ".
فعخن أأ ٛمج ٌٝيًخمسٜثت أرِ ديتٛر ٠يبك ١ٝدي بخ ٜخ أ اخذ.
ٚأُٓٝددخ ٜاددمسد ٍٚدي رددخٍ دجلٗددخز قددخٍ أأدد ٛمجٝددٌ ٚديددمسَ ٛمتددٛر يف ٝٓٝدد٘ت ٖ د د
حفٝددمس ٟبددمس ديغددأ ديتددغري أمجددٌ أطفددخٍ دحلدد ...ٞديٓسددخ ٤دحلٛدَددٌ ٓددمسْخ لددافظٔ
أتٛرت٘ يااٛمحٔ ًٗٝخ ي مس ٠مجخي٘ ٚأٗخ.٘٥
ع  ٙد٭ ك أ ب٘ " قتخق ٝدي ٖب" أَدخ ٓٝدخ ٙديترقدخٚدٕ ًَاُعادخٕ أ دب٘
أترق ١ديبخ .
آًخ ٙيعمس ٠أٜخّ أَسٜ ٢اُٝخً ّٜٛ ..حض أحمس أتمسقخ ٤مج ٌٝآتيٓخ ٚأاربْخ خبرب
داا خف دجلُخ  ١ذدا دي دٜخا ديسٛند ٤جلُٚ .... ٌٝتتٛر عٛرْخ يًٝاٗخ َٚ...خ أقسخٙ
َٔ عٛر!
ذ إٔ مج ٌٝحٗٓٝخ أدمسٍ َٗٓاد٘ َدٔ َتدٛر فٛتدٛغ ديف ىل ديعُدٌ يف دلدخٍ (ْكدٌ
ديبضخ٥ع أسٝخرت٘ ديتغري ٠دا تت ١ي خٔ ديبضخ٥ع) .
فكددمس َٓددع داسددًخ ٕٛداتددٛر ٜٔديفٛتددٛغ دفٝني َددٔ ديعُددٌ ٚح دداِٗ إٔ دياتددٜٛ
ذل ّ حني ناًٛد حٓٝخ يف حًب دي ق١ٝا  ٫حخٛد أات ٜٛداظخٖ دا ٚدجملخٖمسٜٔ
 ٖٚد َٔ ٚرْٗ ١ظ ِٖ ٜ ٫عارب َٔ دي َخا.
ثِ تخأع قخً٬٥ت
رفددح مجٝددٌ ديعُددٌ َتددٛردً َعٗددِ ٚأا د ٜعُددٌ يف دلددخٍ ديٓكددٌ ٖٓٚددخ نُٓددي
َتٝبا٘.
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ٚيف حدددمس ٣د٭ٜدددخّ مت ندددت َسدددًخ ٛدجلُخ ددد ١ذدا دي دٜدددخا ديسدددٛند ٤أ دددهٌ
َفخر ٢ً ٧حمس ٣دٚ٫تسدرتدندا أ ٜد حًدب نَ ٕٚع فد ١أَ ٟدٔ ديسدخ٥كني ديعدخًَني
ً ٖ ٢د دي ٜل أٛرٛنِٖ.
أٚق دحلخرت ذ ٚدي دٜخا ديسٛند ٤دأدأ مجٝدٌ ٚطًدب أحدمس داسدًخني ٖٜٛاد٘ ثدِ
طخيددب أافاددٝش رٗددخز مجٝددٌ دخلًٝددٟٛا فددوردِٖ رٗددخزًد قددمسمي ًخ تخيف دخًا فكددخّ داسددًي
أافا ٘ ٝتفاً ٝخ نقٝك ًخ فًِ ندمس َدخ ٜ ٜدبٚ ...ف دو ً ٠ا د أبخيد٘ تفادٝش ديسدٝخر ٠فعاد
نداًٗخ ً ٢ن ا ذدن  ٠فو خ ٙاسًي عا قخّ أفاخد٘ دٔ ط ٜدل رٗدخز دحلخ دب
ديُد ٍٛدخلددخا حبدخرت داسددًخنيا فعًُدٛد إٔ ٖد د ديهد ا ٜاضددُٔ تدٛردً يًسددٝمس
دي د ٝ٥س  ٚددٝمس داكخَٚدد ١ديسددٝمس حسددٔا ٚأف َ٬دخً يب دد٫ٛا دجلددٝش ديسددٛر ٟفخض د
داسًي يسٝخر ٠مج٫ ٌٝت خخأ٘ َع٘ َاُاُ ًخ أهًُخا غري َفٗ.١َٛ
ٖٓٚخ تٓٗمس د٭ ديت ٕٚثِ تخأع أع ٕٛٝندَع ١مح دٚ ٤تٛا َاٗمسجت رأ ٛد ٝأ
مج ٌٝثِ أناً ٙٛنداٌ دٝخر ٜ ٚ ٠فعدٛد ديعتدب ١دٔ ٝٓٝد٘  ٫ي ٝدمس ْفسد٘ يف قبدٛ
َظًددِ ٖٓٚددخى دْٗددخٍ ًٝدد٘ أرأعد ١ددبخٕ َكددٓعني أخيضد قددخً٥ني أًهٓدد ١غ ٜبدد١ت أْددي
نخف  ٚبمس يً خغٛا د٭نرب.
ثددِ أ ددخنٚد تددب ٝٓٝدد٘ يٝسددُع طًٝدد ١ديًٝددٌ أتددٛدت ًخ َبُٗددُُٖٗٚ ١ددخا ثددِ حددع
أتٛدت ًخ َامسداً ١يٝآخٖ ٢يسُع٘ تٛا ٜك ٍٛأٛضٛحت
ا  ٙٚيكخطع دي ٚ٩م ت ٙ٬ت دخ ررٌا ٖٓٚخ وٍ مجَ ٔ ٌٝهخٕ ٚرٛنٖٛٚ ٙ
 ٜتعمس ًٖعخً فوارب ٙأحمس داسًخني أِْٗ يف َبٓ ٢اخا أخيهُ ١دي ١ٝا ٚطُوْد٘
أوٕ حهُ٘ ئ ٜا خٚز ديتًب داعٓ.ٟٛ
ٚأخيفعددٌ رفعددٛد ديعتددب ١ددٔ ٝٓٝدد٘ ٚأيبسدد ٙٛثٛأ دخً أأددٝح ديًددٚ ٕٛدقاددخن ٙٚيسددخح١
ديك ٚ ١ٜناب ذ ٚٚدي دٜخا ديسٛند " ٤دى َ٪قي" ًٚ ٢رقَ ١عًك ٢ً ١تمسر.ٙ
ثددِ رأ دد ٙٛىل ُددٛن اددمس ٠دثدداأ د  ٠ددخ ١ا ٚيهٓدد٘ ْددخّ ٚدحلُددمس ا ٚنددوٕ
دا٥٬ه ١خ مست٘ ً ٢ديترب ٚحني حٌ داسخ ٤خن مجٝدٌ ابٓد ٢ديهُد ١دي د ١ٝ
فكددخَٛد ًددمس ٙث٬ثدد ًخ ثددِ ٖددمسن ٙٚأخيهٗ أددخٜ ٕ ٤بددخٜعِٗ ٚخيًدد هلددِا فبددخٜعِٗ
َه ٖخً ٚأارب ٙٚأوٕ ديٓظخّ قمس غسٌ نَخغ٘ ي د ً ٘ٝدْ٫اسدخ يدمسٚر ٠تعًُٝٝد ١تدبني
ي٘ أُٖ ١ٝديمسٚي ١دإل  ١َٝ٬يف حٝخ ٠نٌ َسًِ ٚأعمسٖخ ٓٝخٍ ٗخن( ٠غري نخف ) ثِ
 ٝخرنِٗ غتٚدتِٗ ضمس دي خغٛا د٭نرب.
دياخل مج ٌٝأخيمسٚرٚ ٠حفد قتد أُ٥داِٗ ٚقدٛدنِٖ ٚأعدح دآلٜدخا ديه ميد١
ٚد٭حخنٜددث دي د ٜف ١أخإلضددخف ١٭حهددخّ دجلٗددخن ٚاددخب دَ٫اخددخٕ ْٚددخٍ ددٗخن ٠غددري
نخف داُٗٛر ٠أوااخَِٗ.
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ثِ نًفاد٘ دهل٦ٝد ١دي د  ١ٝأٓكدٌ داسدًخني أ ٛدخط ١دٝخرت٘ يسدخح ١ديدٛغ ٢نٕٚ
تتٜٚمس ٙأس٬ح ٚحدني ٚتدٌ مجٝدٌ اهدخٕ داع ند ١أْدتٍ دجملخٖدمس ٜٔذ ندخٕ حٗٓٝدخ
ٜكٛن ٝخرت٘ دا تت ١يٓكٌ ديبضخ٥ع ٚت نِٗ يف خح ١ديٛغٖ ٢خرأ ًخ َاٛرٗخً ٭ق
حخرت يً ٝش ديٓظخَ. ٞ
ٚحلظ ١ناٌ مج ٌٝدآتٍ أهي أَ٘ ف حدخً  ٚتدِٓ يًٝاٗدخ تًدو أدٌ قضدي ديًٝدٌ
تتً ٞخن  ٠ا تعخىل.
فكخٍ أأ ٛحسني ٖخزدً أ أ ٘ أو ً٢ت ٖ ٞذدتٗدخ دجلُخ د ١ديد تداخهِ أك ٜآدخا
حهُٗخ  ٜ ٫ب٘  ٫حهِ ق دقخرا حمسّم أ َٔٚ ٞاَ ٍ٬ظٗ  ٟتعًِ قتمس.ٟ
فضددخو دجلُٝددع ضددخهخا َهبٛتددٖٚ ١ددِ ٜٓظ د  ٕٚي ددع  ٙد٭ ددٝب ديفضددٞ
دي ْ ٌٜٛسبً ٝخ ٚداكتٛا أ ٜكٝ ١ب١ا فورنف أأ ٛحسني ضخحهخًت أعدمس دا دٝب
ددع طٜٛددٌا فوْددخ أقدد ّٛأكتدد٘ أٓفسددٞا فكددمس َٓعددٛد مجٝددع دحل٬قددني َددٔ ديعُددٌ يف
ق ٜآخ َٓٚعٛد تكتري دي ع حب  ١إٔ دي ع دي  َٔ ٌٜٛديسٓٔ.
فكددخٍ د٭ دداخذ حددٝي ضددخحهخً يخزحدخً ٜددخٙت أْددي رٗددٜ ٕ٬ددخ أأددخ حسددني ٚتكًددمس
تس حي ١دخلٓخفس ٚتاخ ج أً ّٛدجلُخ  ١دااٛدرمس ٠أك ٜاو.
فضخو دجلُٝع ٚتخأع أأ ٛحسني ت يٝداهِ حعداِ أٛدقعد ١ديسد خٖ .. ٥د ٞغدت٠ٚ
حكٝكٝدد ١ضددمس ديس د خ ٥ا فكددمس مجددع داسددًخً ٕٛددب ديس د خً ٚ ٥ددب ديابددمخ ٚديابددخى
ٚداعّسٌ َٔ ذل٬ا أخ٥ع ٞديس خ ٥يف ديك ١ٜا ٚنَّٖٛٛخ يف خح ١ديك  ١ٜثدِ قدخَٛد
أإح دقٗخ فخاآكي دا ًٛقخا مجٝعٗخا ٚدي ٌٜٛثِ ديٜٛدٌ ادٔ  ٜدخٖمس ٖٚدٜ ٛكد ّٛد ّ
دياددمساني ...فًد٘ أ ددمس ديعكٛأددخا َددٔ أ د ٚرًددمس ٚغددري ذيوٚ...فددختأ إٔ أحددمسثهِ ددٔ
ٚدقعدد ١ددمسدّ ديٓ درٝددٌ حٝددث قددخَٛد أخقاخددخّ ديبٝددٛا ٚتفا ٝددٗخ ٚمجددع ديٓ درٝددٌ َددٔ
دآخزٍ ٚندُٖٛد َكٗ ٢ديك  ١ٜثِ أ مسَٛد ديٓ در ٌٝأمسحًٗخ أخامسحً ١يف حمس ٣دي دٛدر
ديع ٜض ١يف ديك .١ٜ
فورنف أأ ٛعٝمست َٚخذد أ مسَٛد َٔ دآه دا يف ق ٜاهِ ديٛدن  ١أٜضخً؟
فكخٍ أأ ٛحسنيت نس ٚد زرخرخا ديع ٛر ٫حاٛدٗ٥خ ً ٢ديهخٍٛا ٚتخنرٚد
د ٌٜٚدجلٓٝت ٭ٕ قُخر دجلٓٝت َمس خ ٠يًفآٚ ١دقامسد ٤أخيهفخر ٚدا نني.
فخٛقٌ دجلُٝعا ٚردٕ ً ِٗٝتُي ثك ٚ ٌٝخنٚد يًعدب ديدٛرم ٚأاد ديٛقدي ميد
أبط ٤أعمس إٔ ر ٣ٚنٌ َِٓٗ حمس ٣حهخٜخت٘ يف تًو ديً ١ًٝداٛح .١
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حممد احلفري*
عِدًا خرجِا ًّ اهِاد ٜأٗقفين ايناهة٘ٗ ٝبوينين ًين أْ أحينيب هةٚييينٕ هٚين اهينية
ًِٔا عو ٟعحى عويُ ٞظارتً ،ٕٚيندٓا وين٘ ٜاابيناار ًر فينٗ ٞبوينين ًين حيعٔينا حف وين
ٗأخرجئا هريآا هلِٕ عاد ٗساه ٓى اهِظارِٓ ٝا؟ هوعظ ٞاُياا اهصم أْ ًلرٗٓاً
قد أباب ع ِٕٚٚهلِٕ ادد شل ٛهين حينعم ححيناٗ ٝأشينار اهٔٚينا ٗقينايا ٓيناٖ اهِظينارٝ
تساٗ ٜكى ًينّ اهِينادٗ ٜتسيناٗٙم أ.ٙيناًوو أٗقفيينٕ حينعلاتٕ حيناردضا أ تا.ينين أُٔينا
ُظينينرٜو اايسينينٌ ٗٓينينسي رأسينين ٛهِيي ينيند عينينّ االينيناْ عينيند ٝخ ينين٘ا ح ينيناٗع ٗعالًينينا
اهس ادً ٝصرق ٞعوٗ ٟجٔينٕ ،هلِينٕ أٗقفين اينددًا ٗأخينرج ًينّ جٚيينٕ ازوفٚين ٞريًينً ٞينّ
اهِةين٘د ٗبوينين ًين أْ أعينيندٓا حف وين ٗكيناْ .ٙينعم ٗٓينين٘ ٙينرقي ا ٚينِ ًفيين٘هي ينينٍ
تسوٍ اهِة٘د الويينا ٙدٙينٕ اهلينيريت ٗقيناي كاُينٕ ٙييندأ هيندٙد ًا جدٙيندًا أٗ كٌينّ اسيني اد
ُة٘داً سرق ًِٕا ٓاٖ األً٘اي ٙا بدٙة ٛأًاُ ،ٞأُينا ه ٌيناي اهصينركٞو ينٍ رات ٙسيني رد
هدٙدٕ عّ هة٘ق اه ٌاي ٗاجلٔ٘د اهيت ٙياهُ٘ٔا ًةااى أج٘رٍٓ اهسٓٚدًٗ ،ٝر ٝأخينر٠
أا دتينٕ عينّ عينينرط اه رٙينا خ٘حين ًا ًينّ سينٚى اهسينينٚارا ااِيندحر علين سينريُاٗ ،هين
ٗبوِا اهربٚف رًٙ ٟد ٜاة٘ ٝا د أْ حلٔا ًّ ٙدٖ ٗاُيصين كإُ قا٢د عسينلر ٜا
رحر سياايٕ ٗجٔٗ ٛقايا ٓى حتسي سلراْ ٙا ٓاا؟ ٗكيند اُفحينر ًينّ اه.ينعم
عو ٟهايٕ اا حٌ ٞٚه٘أ أْ هينارت عِٚيناٖ اهسرقيناٗاْ ًينّ هينم هٚين ايندتا أكدينر اتسيناعاً
ٗتي داْ عو ٟاز٘ضوو
اُسي ٙدٖ اة٘ ٝاىل جاُيٕ ٗكاد سينياايٕ أْ ديندع عينٗ ٚقينايا اتيني  ،لويينم
أًمو ًّٗ دْٗ أْ ٙويف و٘ ٟ.ً ٜعو ٟاهربٚف ،هيناٗي أْ ٙسينري عوين ٟخين ًسينيةٍٚ
هلِٕ مل ٙيٌلّ حرات ٙيارجب ًصٚيٕ ميِٚاً ٗٙساراً ه ٚحرب حبةٚييٕ اا وة ٞعوٟ
كيفٕ أكدر ًّ عٌ٘د ًّ أعٌد ٝاهِ٘ر ااي٘حين  ٞعوين ٟاهربينٚف ٗكيناد اهي ينين أْ ٙاخينا
ًين كينينى ًاخينينا هلينينِ هاٗهين اهيٌاسينينم ٗ ةين اينينٕ أقيينينادٖ ًينينّ جدٙينيند ظئينينا عينيناد
ٗكرر سؤاهٕا ٓى تظِ سلراْ ٙا بيندٙةٛ؟وو اايسينٌ ٗمل أرد عوين ٟسينؤاهٕ ،اهين
ًينينا ا أقينين٘ي ٗكٚينينف أجٚيينينٕ ٗوينينّ ه ين ت رحِينينا عوينين ٟأهينيندٍٓ داخينينى اهِينيناد ٜينينر كينينى
أبينينعاإ ٗحتوةينين٘ا ه٘هِينينا خينينالي ظينينا  ،كينيناُ٘ا ًسينينرٗر ّٙأينيناا اهوةينينا ١هدرجينين ٞهسينيني
ُفس ٛشخصاً ًٌٔاً ٙئاح اهِاس هوي رض عو ،ٕٚكاُ٘ا ًصا٘ه ااهيعدث ً ٗ ٛكاْ
بدٙةٙ ٛاين ًسٙداً ًّ األك٘اب اهيت ت رط عوٚينٕ ،مل ٙينرحأ أ ٜكيناس ،مل  ٙين ط
أٗ مياُر ٗه٘ ًرٗ ٝاهدٗ ٝهاهم خرج حاقداً هوي٘ايْوو
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هاٗه أْ أشرد اآ ا ٚداً عِٕ هلّ ج٘اهٕ سة ًّ ٙدٖ حيِاٗهيٕ ٗأعدتينٕ اهٚينٕ
سينينر ٙاً قيينينى أْ ٙينينئٌ اينيناهم كٌينينا ااينينرت اهسينينااةي  ،دسينينٕ جٚيينينٕ ينينٍ أخرجينينٕ
سر ٙاً ه اب اايساًيت ه ٚدق رقٍ بدٙةِا اهداه كٙ ٛةِ إُٔ ه ٚسينلراُاً،
امنينا ٓين ٛاهِصين٘ٗ ٝهسينين ٗهين اُئٚين سينعين ج٘اهينٕ ٗقيناي كاُينٕ ٙيعينداُٙٗ ٛفين٘يا ٓينى
بدق اآلْ؟ ٓسي رأسً ٛؤًِاً عو ٟكالًٕ ٍ قو ا أُ أ تسلر ٙينا بيندٙة ٛهيينٟ
ه٘ شرا ارًٚالً ًّ اه رقو سة اجل٘اي ًّ ا أباا ٕ اار ف ٞحوٍ ٙاإ هٕ ٓيناٖ ااينرٝ
هٚين دوينينن ًينّ هةٚييينينٕ ٗرًآينا اىل جاُيينينٕ ًٗ.ينين ٟاىل جيندار قرٙينينين ًِينا ،حينينم سينينعاب
اِ اهٕ ٗح ؤا ًّ دْٗ أْ خيحى ًّ أهدٗ ،ك ٛأ أش ر اينا رج ااي يند عيند ٝخ ين٘ا
ٗأُينينا أ ينينى هةٚينينييت ٗهةٚييينينٕ ٗ سينينر ٜش ين ٘ر ااأًيِينيناْ اينينّ ق ينينر اهلٔراينينا ١توينينم
اهوعظا حةد غدا هينم اهصينارا اهفرعينً ٛظوٌين ًا مل ٙيحيناٗي عيندد اهيناً ّٙينرٗا اينٕ أبيناار
هم االاْ هظّ أْ
اهٚد اه٘اهد ،ٝباي ٗق٘ض بدٙة ٛعِد اجلدار ٗه٘ دقا أهدٍٓ
بينينِي٘ر ًٚينيناٖ قينيند كسينينر ِٓينينان ٗاسينينيارا كٚينينف اسينيني اا بينيندٙة ٛأْ ٙة ينينر ً ينين ٛتوينينم
ااساح ٘ٓٗ ٞحيٌى داخوٕ هم اه٘يْ اهليري ًّ اااٗ ١ه اُئين ٟعيناد ٗاأُصينرات ايناد
عوٗ ٟجٕٔ هٚياا راعينٓ ٛيناٖ ااينرٗ ٝحييند عينّ األسينياب اهينيت ج ويينٕ حييني ٗٙف.ينى
بعييت عو ٟغريٗ ٜاصينلى ًفيناج ٤اهي.ينِ ٗحينٌ اىل بيندرٖ ٗقينايا أِٓ٣ينم ألُينم
أْ تلفى أٗأد شينةٚةم األٙييناَ ،اةٚين بيناًي ًا كاه ينادٗ ٝقيند هسينييٕ ٙيعيندث
اسي
عّ شخن آخر غري ٜحاُا ا د ٓاٖ األهداث اهيت ًر عوِٚا ٗعصف اااِ ة ٞمل أعيند
أتلفى هيُ ٟفسٛوو ا دٓا اع تٕ ًسع ًّ ٞا سْ با عوٗ ٟجٔينٕ شين٣ٚاً حصين٣ٚاً ٗٓين٘
حيينينيند عينينينّ شينينينةٚةٕ اهينينيناً ٜينينينا ًينينينّ دْٗ أْ ٙيينينينسٗج ِٗٙحينينينين هينينينٕ األٗأد اهينينينا ّٙكينينيناْ
سينٚلفؤٍ ااهياكٚيند ًينينّ ا يند رهٚوينينٕ ٗهين غصين كوٌاتينينٕ ااهيندً٘ا راين عوين ٟكيفينينٕ
ً٘اسً ٚا ًٗٔدً ٢ا هيوم اهصينعِ ٞاه ابفٚين ٗ ٞهينم ا يند ٙااييندحا ًينّ دْٗ اُة يناا ٗكاُينٕ
سٚى جارٍ ٗه و ٛقد متلِ ا د هم أْ أقِ ٕ ا.رٗر ٝاهراهٗ ٞاهي٘قف عينّ اهلينالَ ا
أخينينا عٔينينداً ًِينينٕ أْ ٙصينينٌ خينينالي ح ين  ٝرك٘اِينينا هوعاحوينين ٞاهينينيت سينينيةوِا اىل ه ٚين ُةينينٍٚ
ٗخويٕ ٗٓ٘ ٔٙس ارأسٕ ًدى توٌٚا ً ٚر حوةد قاي ٗبدق ق٘هٕ ٗمل خيرق ًينا عآيندُٛ
عو ٕٚس٘ ٠ينالث ًينرا ا كيناد أْ ٙصينييم ًينر جيناا ٛااهيينا ا عِيند بين ٘دُا ًٗينر اًينرأٝ
جوس اىل جاُيِا ااة د األخينري ٗاجلِيند ٜاهينا ٜسيناهِا عينّ ا اقاتِينا اهصخصين ٞٚعوينٟ
ا ُٕ كوٌٗ ٞاهد ٝعينّ هاهين ٞبيندٙة ٛتركِينا ُٗينسي ٗٓين٘
أهد ا ٘اجس ٗه ٌٓس
ٚر اهركاب مبّ حينٍٔٚ
.ٙعم ،عِدٓا رد عو ٕٚبدٙة ٛا.عل ٞب٘ٙو ٞأحعل
اجلااٗ ٛاا رأ ٝاهيت دابٍ ً ٔا قيى قوٚى ٗه ٗبوِا ااِينسي ٗقين ًييناخر ًينّ اهوٚينى
كاُين حٚينينٕ اوينيناي ٗاهيةاهٚينينا قينيند أغوةين أا٘اأينينا ٗمل أجينيند ًينينا اشين  ٕٙألسينيند اينينٕ رًةينينٛ
ًٗٔ٘ٙا ٗقف بدٙة ٛعوُ ٟاحا ٝغرحيت ااسينياجرٗ ٝالين ٟألُينٕ أ ٙسيني ٚر أْ ٙةيندَ هينٛ
ش٣ٚاً ٓاا اهوٚى ٗ ظئا ٌٓس ًا أرٗعم ٙا بدٙةًٗ ٛا أرٗا ًّ ٍٓ أًداهم اهيناّٙ
ٙص رْٗ ااً اِ٢ا ازاٗ ُ ٍ ٞٙري أٍ ٗووا عاهٚاًو
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أدب الرحالت...
رحلة نيقوال سيوفي 3:95م
بيروت ـ حلب ـ الموصل ـ بغداد
سالم مراد
إن أدب الرحالت أدب قدوم؛ رافق اإلنسان يف عصورر تلفةو و و و
ما دونو اؤرروورن والرحالو و مصودرار ومر لوار لفوورات والالواب واؤوررو و
وعووا الووومل وال اكووم اللووار و لةو ات وحوووا يروفو موول ووارو ال وورو و
رس أدب الرحالت وصار نرعار قائمار حبود اا و و لو وصائصو ومووا و و كموا
ظهر فوهوا ورياتات الاا واو فاو كا وا وووو لرنو ا واا عفو كلا لو و
وعنوودما لووأكر أدب الوورحالت لوور النووا فووررار هووتوت موورر اإل روووقو
"الورنووان" و ووتهممم موول اؤووررو والرحالو ا انوواو أمووا الرحالو اللوورب
فنلأكر منهم فررار ا ل لري وا ول و ت ووواقرت اومورأ وأوود وحووو
وزكروا و تهم كثتم

بفعل الرحالرللْأاً الالرحالرللْا ٌ ل ا
ا
رللنٍ لاوللحًّا ل اّار ل الالعحالللْاًل ل
علٓاآاللاًوقلاللتالرشعٌلاًعللالتاً قلرَلنا
لالللللنيتالرللللاارللللحاالَولللللالرحالرللللْأاً لل ل لٌلا
ل للللعوماًر اهلللل وماع لللنا ل ل ارنٍ لللْا
اخلٌهل .ا
ًرل اهللليالرللحا تالرللااحح ولللا الللْا
َقٌ ا لٌَ ا3:95ماًهلُا الهلىارل ابلاًتا
إىلاالباوماإىلا حا هليتاًلالٌص اًبغنلا .ا
صلن اهلللالر هللللاعل اال الره للٌٍ ا
اارشلللل ل ا;422العه للللللٓاب شللللللحالرحالرللللللْا
لر ل باًلرصحفُا َسااخلف .ا
ًرلللنا َقلللٌ ابل ل اٌٍ لللفا لللٌَ ا ا34ا
َسلليتارل ا ل ْا;3:4ما ارنٍ لْاارشل أا ا

للحّا عللٌااهلللً هلاإىلالرعللحلالرغسل لل ْا
لرلللٍ ا للل ٌلان جللٌيتاو للٌلا للٌ ٍلاح ل ا
لرفهٌاللللللتالرعحبَلللللْالذ للل ل رَْأاًٍلللللل حا
ن الالعلٌفاب للٕاعللٓارعلٌرللاتا
عَسٓال
ل للهقلهلار ل ابعللءاًوولللٕاهللليالرعلٖلللْا وللما
ل للهٌو ٌلاارشلل ا الرقلللحيتالرجللل ُال لللحِا
إبليتالرنًرْالألرٌٍْأاً يتار الرعلٖلْار العه ا
لذ للللل ل مأاًلنلللللللهوحابصللللل ل لعْالرسلللللللٌَفا
لرنرشقَْااهٓا ْا َجٌ ر ك .ا
ا سا ٌَ الرلغهنيالرعحبَلْاًلرفح سلَْا
مبن للْالابللللٕالرلَعلللك ٍنيأاً لللليتا َللللا
رهفٌحلللللاعلللللٓا ححل للللىا الرهحصللللَ .ا قلل ل ا
لرلغللللللهنيأاوللللللماا سالري َللللللْاًلذٍ لرَللللللْا
الأ ق وجلا ٍضل .ا
;5
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ً للليتاحللنال ص ل ابلللألرااع للنالرقلللا ا
لجلزلٖلللللللحِأاالقحبلللللللىاإرَلللللللىاًل ه لصلللللللىا
ًلصلل ل ح ىا اإاللللنٔا للللفحل ىاإىلابللللل ٍ ا
ًلرقسل ل َ َْ.اً اخزل لللْاًكل ّال ل وَلللْا
لرفح سَْاب ل ٍ ا هلبا لجاّاره لارلْابلنياا
لألرااًلرسَنا ٌَ  .ا
عج ا َقٌ ا ٌَ اريمجللا الرسلفل ّا
لرفح سللللَْابنرشلللل ا السللللَ َلتالرقلللللحيتا
لرهل للللراعشللللحأاًرللل رالجل سللللَْالرفح سللللَْا
بصللٌ ّاالللٌعالرعلللاّأاً رللكا ا7ا للل ٌيتا ً ا
لل ل ْا3:88م.اً ا لل ل ْا3:95مامتا عََ للللىا ا
لرق صلللللَْالرفح سللللَْا ابغللللنلااوللللما ا للل ْا
3:97ما ق ل اإىلالرق صلللَْالرفح سللَْا لللبأا
ًبقللُاالَولللاإىلا ل ْا3:99ماوللما ق ل اإىلارج ل ا
هليالرٌظَفْا الرق صلَْالرفح سَْابنرش  .ا
ً ا6ا شلللحٍ ا ً ا ل ل ْا3:99ما صل ل را
ح ص ا الالٌص أاً عجل اعلَلىالجلجوٌ ٍلْا
لرفح سلللَْا ا34امتلللٌكا3::2ماً للللمااللللل سا
الححلللْالرشلللحفا chevalier de la legion
honneurاً ا7ا لللللل ٌيتالألً ا;3::ماعلللللنيا
بٌظَفْاح ص ار الرن ولْالرجل َلْأاًرلراهلللا
بقللُا الالٌص ل اٍقللٌمابٌظَفللْالرق صلللَْاإىلا
52اآ ل ا3:;5مأاالأاَ ل اإىلالرهقلعللنأاً عللما
علَىابح ْاح ص ار الرن وْالألًىلا حميللا
رللى.اًحللح ال للهقحل ا ار للليتاً ل اححٍللْا
"بع لنل"اًبقلُاالَوللااهلٓا ا لىا ولللىا ا42ا
ل ٌيتاول ُا ْا3;23م .ا
رحلة نيقوال السيويف
انوحا ٍلٌ ار اعلما3:95اصن اححل ا
بهعللللَنيا َقللللٌ ا للللٌَ اح صللل ا ابغللللنلاأا
ً للليتاٌٍرولللا ابللاًتاٍعجلل ا الرق صلللَْا
لرفح سلللَْاه لللل أار للللاعللللما3:83مأا ِا ا
لرعلمالرلِا عقبالألانلثالألرَجلْالرلاا الل ا
;6

ب عءارنيتاًو ل اب االرشلمأاالغللا ابلاًتا
ع اوحٍ الر ححاإىلاوحلبل اولمالر حَلْاولما
ل ل ل ن ٍْأاًرل ل اه لللل ا للللكالر حٍل ل ا
لرربِارراالنَْا ل اّا ضلماعلٖلهلىاًبعلءا
ولللللل الرشلللللحوْاًألجٌعلللللْارللل ل الألو للللللٕا
لر جسللللًٍنياًماهلللمأاًحلللنا للللكالر حٍل ل ا
لرقللنٍمالرلللِالعهلللاتالرقٌلاللل ا يتا سللل ى ا
الٌص اإىلارنٍ ْاالباًر وللال لل اإىلااٍلل ا
ب حأااَثابن تا الهىالر وحٍْاإىلابغلنلاأا
الجحابعشحلتالرقحٔاًلالنيتا ألوحٍلْأاًصللافا
ل لللارل ا هلللفالالشللل لأاًاللوأ للىابعللءا
لرعلللللللالتاًلألً للللللل ال وهجلعَللللللْاًبعللللللءا
لالهلللللهحالر َعَللللْأاالٌصلللل اإىلالالٌصلللل أا
ًر ولال ل اإىلابغنلا.اًحنال لهغحح ا الهلاىا
هليار ا;ا ٍلٌ ا" ل هجرب"اإىلا3ا شلحٍ اولل ُا
" لللٌالجرب"ا3:95مأا ِاالللٌلرُا74اٌٍرلللل.اًحلللنا
ا ا الهىا همارلنلهنياً هلبا اللٕا
مجَلللرالألرلللل الرلللاارلللحابوللللاًلالسللللاللتا
بَ ولأاالأصل رارللا ه لىاارلَ ارلجسللالحارل ا
ٌ ٍْاإىلالرعحلع .ا
ًٍلل نيالأل للهل ا َسللااخلللفا يتا هجَللْا
هللللليالرحالللللْا جللل ا ا ولللللاًلاللللنّارللل ا
لرحا تالرااحلمابولا النا ب للٕالال قلْارل ا
اًيتا يتاٍ لللٌيتاهناللللىااٍ َللللأاعللللٓانلللل لْا
لرلللحا تاإىلالرلل االالقن لللْالرلللاا ل ل ل ا
ر هشللحّا ا لللكالألٍلللمأاالل للنفار ل ا للنًٍ ا
هلللليالرحاللللْاهلللٌاعلجلللُا ل ل أاًهلللللاهلللٌا
لجلنٍنا اهللالر ٌ ار الر هلبْ .ا
مغادرة بريوت
با َقلٌ ابَلكالرسلٌَ ا ا;ا ٍللٌ ا
ْا3:95مالالح بار ارَ لٕابلاًتاً ا32ا
ٍللللٌ اًصل ل اإىلارَ للللٕاولللحلبل أاً ل ل ل ا
لالسللللالْالاللللنّالرلللاال لللهغححهولالرحاللللْارل ل ا
بلللللاًتاإىلاولللللحلبل ا ا7ا للللللعلتع.اًبعلللللنا
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ل لليلاْاًاللٌل ا ارَ لللٕاوللحلبل اًححٍ لللا
ً اٍللٌمالأل بعلللٕااضللحاح ص ل االح سلللا
ر ارنٍ هولأاعلاالرح للاإىلالالح باًرل ا
ااٍل اب حال ٌلولاٌٍ اصنٍ الرسٌَ ا
وللحلبل ا للليتالرسللفحاإىلالر حَللْأا للٓا لرقنٍمار لاعشحٍ ا ْا اارش  .ا
لالح للبا الر حَللْاٍللٌمال جللَ ا33ا ٍلللٌ ا
ً خلالجلجَلرارعلىاإىلابَهلىالرللِاٍ علنا
3:95ماًر ارَ للٕالر حَلْا لليتالرسلفحاإىلا ع الالنٍ ْاعشحٍ ااحَقْأاًٍشحفاعلٓابحٍلْا
رَ لللٕال ل ن ً ْاً للز الرح للللا ارَ لللٕا لالنٍ للْا لتالالللحًلاًلرفَلللرالر ضللحّالالنًٍللْا
ل ل ن ً ْاً لليتالرسلفحا الرلرباًصلللٌلا ر ااولْأاهللالر وحالجلجَ انَ ابلالنٍ ْأا
إىلاححٍْاٍَ يتاًهلُاححٍلْا ل اّاعللٓا لفراا ً أ لللىاٍهلللٌىلاصلللَل هولأا جللللا سلللقٓارلل ا
و ل ل ا شلللحفاعللللٓاًلافاهلللحِابأ لللفلىارل لالٕا رَلهىالر ل لتاًلالز ًعلتااٌ الالنٍ ْ .ا
عللأاًاسلباًصلفالر ل لباال للقالرقحٍلْا
ًًصفالرسَنا ٌَ ارنٍ ْااٍل اب لحا
ر لخوللللاوَلللنأاال لللز الالسللللالحًيتا اخلللليتأا
القل اع ولاإ ولالالنٍ لْالاللنعٌّاحلنميلا"آرلن"أا
ًبللل ٌلارَلللهوما ال للليتأاًع للنالرقحٍللْاحللل ا
رح فعْالالل حأاً جلحا ب َهوللارل ال لحا
لرحالرللْا َقللٌ ابَللكالرسللٌَ ا للىارلل اهللليا
لأل للٌااًطلوللْار ل امجَللرا وحلالولللابسللٌ ا
لرقحٍلللْا هلللنٙالرلغلللْالر حاٍلللْاع لللنا جلللحا
رللهق الر لللٕأاًهللٌاإىلالايتا لرللْاطفٌظللْا
لألهلرُا ا لكالجلولت .ا
لللللا ّابع لل ل الرلل ل االألخللللحٔأااهللللٓا يتا
حلــــب
لرقلللاماإىلالالنٍ للْاع ل ابعللناٍحلهلللا قلعللْأا
ًص الرحالرْا َقٌ الرسٌَ اًرل ارعلىا ً ابعللللءاوولللللتالرسللللٌ ا ٌوللللنا هلبلللللتا
ٌالَْار ا ٍلمال لفلٕالرع ل َني .ا
إىلااللللللبا ا37ا ٍللللللٌ ا للل ل ْا3:95م.اٍلللللٌما
ل و نيأاًًصفاالباالقلل اع وللاإ وللارنٍ لْا
يف انتظار الكلك؟!
ل اّامجَلللْا سللحالرقلللاماإرَولللاع ل ابعللنأا
ظ الالسلالحًيتا ااٍلل اب لحا لهْا ٍللما
سلللللل ار لظحهلللللللالر َعَللللللْاًبسللللللل َ ولا ر ههحٍ الر لكأاًلر لكابلرلغْالر حاٍلْا
ًمَل للللولأاً ب َهولللللامجَعولللللارلل ل ال للللحا ٍعينا ٌعلاخلصلارل الألولاٌلفالرلاا سلهعج ا
لال حٌتأاً جلحاوححل وللاً لٌلحولاًل لعْا رل قل ل أاًهلللٌاحلللنٍمال لللهعجل ا الرعلللحلعأا
هَفْابلر س ْاإىلاماهلار الالنيتالرشححَْ .ا ًهلللاًاتا بلللٌالرهلللل ٍسالالٌرلللٌاا لل ْا6:6اع.ما
للللللماع لللللىا ا لللللَلاهىا ابللل ل اابلبللل ل أا
ديار بكــــر
ًصلل الالسللللالحًيتاإىلااٍلللل اب لللحاٍلللٌما ًلر لكَاهٌارح بارُح َّبار احُلحلفااٍل فسا
لرج وللللٕا ا52ا ٍللللٌ ا ل ل ْا3:95مأاًاخللللٌلا الَولللللارن وللللْارعلٌرللللْارهٌ للل ْأاوللللماٍشللللنا
ً ا للو ااٍللل اب للحاًنلللهنًلار ل الرسللو ا بعضلللولاإىلابعلللءانللللنلاط جللللا وَٗللللْا
رأاًاع ا الٌلهولاإىلالألعلٓأاولما سليا
و ل ل ااٍلللل اب لللحالرعهلللَمالالجهلللنا لللىاإىلا
شلٖشاخضحلٕا فظا وٌبْالجلولْالرعلَللا
لرسللحللأال لليلاا الرسللو احللحلا للرارلللٕا
ر ولللالرللاا ا غجللحابلالَللليأاًالللٌعال شلللٖشا
علللللاً رلللكاأليتالالسلللٌَا لللٌَ ا لللق اعلل ا
متنا خشللار ا ص لفالرلنالٌفا ًاماهللأا
ظوحال صليتار ىاملاٍصبابأ ٔ .ا
مملاٍقصنا قلولابلألوحّارل اطل اإىلاآخلحأا
;7
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لرهوللللحأا ِاح لل ل الرغَللللللاب صللللفا لل للاعْأا
ً للللليتارسللللاالر وللللحا اًلافارللللَ ابعجَللل أا
ً جللحالالز ًعلللتاعلللٓا للفهَىا ل ل ار ل ا
لر للللَسالأليللللحالالسللللجٓا حللللُأاًلألصللللفحا
لالسجٓاحلًًيت .ا
ً ل الرحالْالر وحٍلْارل ااٍلل اب لحا
إىلاوزٍحّالب اعجحاإىلالالٌص اال غنلا .ا
ًص الالسلالحًيتاإىلابغنلاا ا3ا شلحٍ ا
وللل ُا لل ْا3:95مأاحلللل الالسللٌَا للٌَا اعلل ا
الهىا وللا لل حّارلجسللالحأاملاٍقصلنابوللا
لره ٌٍل ل اًلره جَل ل أاأل لللىاملاٍلللل حاإ ارللللا
نلللللهنياعَل لللللأاأل وللللما للللل ٌلارللل وج نيا
بلرسللللفحأاًملاٍللللنخ ا الرشللللحاالرهللللل ُا
رألرللل الرللااكل هلللاًرللناالَولللأاأليتا رللكا
َسهغحعاأللنلتا لرلْأاال غنلاارٌالنهلا
لحهضٓارهل ولاأللنلتا جاّ .ا
إيتا الْالرسٌَ ا3:95مارل ابلاًتاإىلا
الللباإىلا حا للهليتااللالٌص ل اال غللنلاأار ل ا
لرللحا تالالوجللْأااللرسللٌَ اًلاللنار ل ا الللرا
لالجقفنيالرنرشقَنيا الرقلحيتالرهل لراعشلحأا
ًهللللٌاح صلل ل االح سلللللا ابغللللنلااًلالٌصلل ل أا
ً للللليتاروهجلللللابلرهللللل ٍساًلاوللللل اًلرعلللللالتا
ًلرهقلرَلللللناً لللللل ٍسالاللللللنيتأاًرلللللىا هلبللللللتا
ًا ل للتا اهللليالالٌل للَر.اًمبللحً الرللزر ا
ص ح ا هلبل ىارحوعلأاً ل للاألرلل ا
كل هلللللاً هللللباع وللللل.ا ِا ل للل ا هلبهللللىا
ل لعللللللاألرلللللل ارلللللحاالَوللللللاً لللللح ار للللللا
رشللللهنل ىاً ٍلللىأاالأصلل ح اًوَقلللْاالحاللللْا
ًألرل ا االيّاكر َلْ.ا صل ح ا جصلٌ ا
ًارَ ا لَلاُاالل ا لاالرهعلحفاًلرسلفحاعللٓا
وحٍ الرسٌَ ار اباًتاإىلابغنلا .ا

ًعلللللٓاهللللليالألخشللللللاٍ صلل ل ٌيتارهلللللْا ا
لرٌ لللل ارَههللللل ابوللللللالالسلللللالحأاًٍضلللللعٌيتا
لر ضلللٖراعلللٓالجلٌل للبأاًر ل اوو لاْالالقنرللْا
ًلاللللةخحّا لللٌيتالمللللاٍفارلللرالال الللنيأا
اَللللثابٌل لللل هولاًمبسلللللعنّاوللللحِالالللللللٕا
ٍسلللللٌحٌ ىاإىلالقللل ل الالقصلللللٌاأاً ا و للللللٕا
لر حٍ ل اًع للنالنللهنلاال للحاٍلهزرللٌيتا لل ا
لللعْا ًا صللفا لللعْابللأيتاٍحنللٌلالاللللٕاعلللٓا
لرقحلاال لار الرهشق االَ حلار ولال لٌلٕأا
ًإ لا فللللارل ل ا الللنهلاٍأخللللا الللنالاال الللنيا
حص ْأاًبٌل ْاإاخل لا االلمالرقحبلْاٍل فسا
أللللنالأاولللماٍلللحب ارلللحّاول َلللْأاًرل ل اهلللليا
لالحل بارلاٍص رار ارلْٖاححبلْأاًر وللارل ا
رلللللللفا سلللللللبالذ لاّاًرسللللللللعنّالالللللللللٕأا
ًنجلٌ وللللا وقلللل ا لل اّاً سلللهعج ا ا قلل ا
لر ضللللللٖراًإ لللللل الر ضللللللٖراإىلالجلوللللللتا
لملً ّارل وح .ا
ًلر ٌالللليتالرللللليتاص ل علارلجسللٌَا للٌَ ا
ًرٌ للللىأا للللليتا لل ل ار وجلللللارلل ل ارلٖللللْا
ًلسنياححبْا هحلارقلْالاللٕأاً ل الالهللْا
ر احٌلٖماخش َْاألللْار ا ع هلاًر امجَلرا
وحلالولللابلرل لللااًلرقجلللعالالشللجرأاً لللاعلللٓا
لجلل نيابلبليتاً ليتالال اٌيتا حلال .ا
رحلة نهريـــة:
ل و نيا ا8ا شحٍ ا ً ا ْا3:95م .ا
لعالرفللل لكَاًلعهللللن ال للللٌلٕأاً أهللللبا
لالسلللالحًيتارلسللفحأاًبعللنا زٍل الر للٌالنياإىلا
لر وللللحا قللل ل الأليللللل اًبلللللحُالألرهعللللْاإىلا
لر ٌالنيأاًبعنا ٌاٍرال ٌلولاٌٍ اًححٍ هىا
علللٓانلللو٘الر وللحأا ٌ ل الالسلللالحًيتاعلللٓا
لهللاً زرٌلارل لٌفا الرسللعْال لرسلْابعلنا
لر هلل:ا الْا قٌ الرسٌَ ا3:95م .ا
لر ل ب:العه ٓاب شحهلاًلرهعلَ اعلَولا َسااخلف .ا
لر لنح:اال الره ٌٍ اارش ا; .422ا
;8

كتابات في
زمن الحرب

رحلة البحث
أكرم الشلي

رحلة البحث
أكرمذالشلي* ذ
لكيذتبقىذحقوقة ذالدة مذملةلة ذهذ هةنذالقةرامذما،مهةوناذمجيننةلذ ودةلذ
مطةةللبو اذم مذمةة ذنةةرذمنحلةةونذللهينةةونذالةة هألذمادةة ودل ذا حةة ا ذ
ماملخططلتذاليتذورمسهلذا ع امذلنلذمعنّل.ذكملذأننلذمطللبو ذلةن ذندةرنذنواوةلذ
الد مذاليتذأصبحتذهذقدمٍذكبرذمنهلذماقدلذوددىذلوننلاذممثلملذخططذمخيططذ
الح وائنلذحقوق اذمق ذحتولنلذهذالغللبو ذ مذ هونذمنذال للدني.ذمجلةاامذعلونةلذ
أ ذخنططذالد بدلدهاذللذإلنقل ذأنفدةنلذمنةهاذ ذا مجدةىذالذتكدةلكنذمالذ ةلمذناذ
ذملذتق لعذأنوللهلذاليتذتغرزذالدم .ذ

لذذذومنٔوذذذَنِذذذومنمتٍأذ ذ ن ٖذ ذ ن ُن أيم نملٍعذذرا.نكذذ٘نٖتصذذٍٜنلمؽذذّاٍٖٛن ُن
ضذذذنينيذذذانٖذذذخٙنمدتىٗذذذنين ؼذذذٛن ذذذَن ٖتٍؽذذمٕمنوٍذذْ نوجمىذذانمشذذتىاتٕم..نلمتٍؽذذنن
ملرشالٛنملخم مٗٛنمليتنٖتخمٔهلانملؽذّاٍٖٛن وَنايرٔتٕكٕ تنسكىاٞنؼُّٕٗا .ن
يفنكننيمخنوذَنيمذخمُنململذاننوٍذون5985ن
ٔلكذذذَنوجمىذذذانننٖب ذذذونملبذذذاسجٕنُن
ٔمليتنتٕظش نيالملٍٕمُنملبا زنملتال٘ :ن يالتؽذذذذذذذذرعتات نٔٔدذذذذذذذذخٔمنتٕؼذذذذذذذذٗاتن
ّٖانملّٗذٕي:ٙنامرذر نملرشذالٛنٔم أّذان ملربٔتٕكذذذذذذذٕ تنيفنٔؼذذذذذذذاٖانملتمىذذذذذذذٕي.ن
لقرٖبذذكنكذذ٘نٖصذذمرنيّذذان ٔسذذْنٔ نّٖذذا ن كذذذولكنٔدذذذٕيمن ُنمجٗذذذنينوذذذانيفنِذذذذومن
واًنملغٕٖٗينوَنكننرٕوٗاتنململانا .ن
ملٍخم ٞنِٕنؼٕ ٚنسقٗقٗٛن َنمتملتقذخمتن
لقذذذذخنؼذذذذٗغ نِذذذذوٓنملرشذذذذالٛن مذذذذٜن ملؽٌّٕٗٗٛنمليتنٖتملبخنيّانّٖٕينململذاننيفن
ظكننٌخمٞنساينوٕدْنإىلنمجٗذنينملّٗذٕين ٖٛنيقملٛنوَنيقا ْ *.ن
لتوكرِينخبؽٕؼٗاتنملتمىذٕي نٔتبذحن
فإلٗكين ّٖذانملقذرمٞنمأل ذسمٞنيملذ ن
فّٗينظخٚنملتٕسخنضخنمجٗنينمألوي .ن
وحلريمتنِومنملٍخمٞنمرتأري :ن
ٌٔظذذذذذرمرنرتأذذذذذٕ ٚنو ذذذذذاوانِذذذذذومن
5نذذذذن ّٖذذانملّٗذذٕي:ن سبذذٕمنيمل ذذكين
ملٍذذخم ٞنٔوذذانمٌأذذٕٝن مٗذذْنوذذَن أرشذذٛن يمل ار نشا خٔمنيمل كينستٜنلذٕنكذاُن
ٔمستقذذا نلمعذذملٕ نٔٔؼذذحلّانياذتٕٗمٌذذاتن
دبَُن َنذكرنامدتّٛنملٍاظرٚان
ٔملخٌٔٗ.ٛن َ
* باحث وأديب سوري.
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3نذذذذن ذذخٔنلكذذنندٗذذننظذذبٗبٛنستذذٜن
إذمن ذذذا نمدتٗذذذننتذذذ ٓندٗذذذنن رذذذٕ ٝنإُن
ملعذذبٗبٛنِذذينيفا ٍذذانمتٍٗذذنينضذذخنمألدٗذذاهن
رينملّٕٗيٖ .ٛن

سذذذذذخكينٖكذذذذذرٓنما ذذذذذر.نفقٕتٍذذذذذانيفن
ٔسختٍا نٔصتاسٍانيفنرٕتٍا نٔ ؼذٍا...ن
ٔمزيِا ٌانيفنملٕسخٚنٔملقٕ.ٚنإُنملٕسخٚنذذن
ٔلٕنكاٌ نيان رمٗٛنذذذنفإٌّذانتتغمذعن مذٜن
ملكجذذذرٚنمتتحلررذذذ ٛنفذذذالتحلر نٖذذذبيٙنإىلن
4نذذذذنململذذاننرذذاًن مذذٜنوبذذخ نململٍذ ن
ملتعذذذظ٘...نٔملتعذذذظ٘ن ٔنهن أذذذٕٚن مذذذٜن ف نوكذاُنفٗذْنتعذا رنمرتذرينٔملعذحلقٛن
طرٖ نمرتو ُ .ن
ٔمإلسصاُنٔ نٔدذٕين ذا زنِذومنملٕدذٕي.ن
2نذذذذذنإُنتملؽذذذبٍانملقذذذٕو٘:نذٔنطذذذاينين ف ذ نتٍتظذذرٔمن ٙن أذذاٞنوذذَنملأبٗملذذٛن ٔن
مم٘ نيخ نوذنينيذخمٖاتنٔدٕيٌذانٔشذٗبقٜن وذذذذَنمل.نفمقذذذذخن ورٌذذذذانإهلٍذذ ذانن ُنٌقتمذذذذنين
إىلنآ ذذذرنملسوذذذذاُ.نوذذذَن لذذذذْنم رٍذذذذان ساداتٍذذذذذذذذانيدٖذذذذذذذذخٍٖا نئُن ٙنم تبذذذذذذذذا ن
ململذذذذاننكىذذذذانطتذذ ذ نمأليٖذذذذاُن ٖ ذذ ذ را ن لمىحلذذذاِٗينذذذذذنملإٔيأٖذذذٛنملذذذيتنومذذذبٔمنيّذذذان
ٔفتشٍذذذذذذذذانٌٔحلذذذذذذذذترن يذذذذذذذذٕم نمألسذذذذذذذذسم ن
ٔطنملغٕٖٗي .ن
ٔملقٕوٗذذذذات نٔظتذذذذعن ُن نٖكذذذذُٕنيذذذذان
5نذذنململر نذذنٔ اؼٛن ذر نإشذرمٟٗنن
ؼذذذذذذحلٕفكين ذذذذذذرين رريذذذذذذاٞنملذذذذذذخً.نألُن ٔململر نملوَٖنٖتذاوُٕنإشذرمٟٗن نظتذعن
و كاتٍذذانملقٕوٗ ذٛناِذذ٘نرذذخطن رخمشذذٍان ُنٖبائمنيعكننوربور نٔشذٕفنٌملتىذخن
ِ٘ن خٌانمتقبنا .ن
لتٍحلٗونِوٓنمتّىٛن مٜنرٕتٍانملومتٗٛنٔرٕٚن
نتتٍايذذذذؤمنٔ نتتبا ذذذذخٔم نكىذذذذان رٕٖاٞنململاننوَن ز وٍانملذوَٖنٍٖتعذرُٔن
ٖحلملننملغٕٖٗي.ن نتتعبّٕمنيّينٔ نتتذىمٕمن يفنكذذذذذننوكذذذذذاُنٖٔملىمذذذذذُٕنيفنمجٗذذذذذنين
يؽذذذحلاتّي.نفّذذذينلٗصذذذٕمنشذذذٕٝنسٕٗمٌذذذاتن م تؽاؼاتنٔمترمكذس.نيقٕتٍذانٔرذٕتّين
فذذرمتنوذذذَنملس مٟذذذعنٍٖٔبغذذذ٘نإفٍذذذا ِينيفن شٕفنٌٍظ ن خنإشرمٟٗننٔدٕم ِانوَن
ملسوَنمتٍاشع.نضتَنيفنإشذرمٟٗنناادذٛن مأل ذخمٞنمت يؽذذانيٍذا.نإذنلذذَنٖصذتقرنلٍذذان
إىلنملعبا نملّٕٗيناملأرمزمٌاتانلمق ذاٞن ٗغن ٔنوقاًن ٔنٔطَ نوانيموذٕمنرذاي َٖن
مذذذٜنململذذذر .نكذذذولكنضتذذذَناادذذذٛنإىلن
مٜنملتشركنضخٌا .ن
يقاٞن خينكافٍنوَنملّٕٗينيفنكننيمخنذذن
6نذذنلٗضنمتّينوذاذمنتقٕلذُٕنلمٍذاط ن
لٗكٌٕذذذٕمنطذذذايٕ مرن اوصذ ذارنلٍذذذا.نٔ ىٗقذ ذارن
ٖتغمغمذذُٕنيفنمذتٗذذاٚنململاوذذٛنذذذذنٖٔعذذكمُٕن يذذذذننملذذذذوٙنّٖذذذذي نِذذذذٕنكٗذذ ذ نتنقٕلذذذذُٕن
يملذذذخمرنمشذذ متٗذٗارنلصٗاشذذذتٍانٔمرتؽذذذايٌان ٔتٕؼذذمُٕنرذذٕمكينلمٍذذاط.نإُن ّذذٕ كين
لذذخٝنظذذملٕ نمأل خ نٔ اؼذذٛنتمذذكنملذذيتن مبظّرنملٕمثذ نململىٗذ نملقٍا ذ ٛنشذٗظّرن
تتس ينملصٗاشٛنململاتٗ ٛنٔتملبحنخبرمٟطن وقذذٕ تكينيتربٖرمتّذذانملرٌاٌذذٛن مذذٜن ٌّذذان
مسٕنتحلكري .ن
مألوي .ن
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8نذذذذنإذمنسذذأهن سذذخنملغذذٕٖٗيننملذذربٔزن
ٔلحلذذ نمألٌظذذا ن ثذذرئمن كذذربنرذذخ نوذذَن
مل ذذذذذذذذذذذذٗرنضذذذذذذذذذذذخٓ نيرذذذذذذذذذذذٕمنمأل خن
يدرذذذخموكي نرحلذذذٕم نمتعذذذٕم نسركذذذٕمن
ملكرمشذذ٘نمضذذشكٕمنيؽذذٕتنورتحلذذني ن
حتذذايثٕم نيوذذخوٕم نرذذاطملٕمنمبذذخم تن
و ايٚنٔ سايٖحنٌٔكات نم مقٕمنمجمٛن
وَنمتس ذاتنٔمتٍغؽاتنلمغٕٖٗي نضملٕمن
سٕمٟذكينفٕ نسٕمٟذّي نئشذٕمن مذٜن
رذذذخموّي نمتذذذذائمن مذذذذّٗي نتٍحلصذذذذٕمنيفن
ٔدذذذذذذِّٕين سعذذذذذذرِٔين ٍٖىذذذذذذانٔدذذذذذذخٔمن
لٗعملرٔمنئوارن ٌكينيفن اؼرتّي .ن

ضذذذذذممٕمن قذذذذذٕهنملغذذذذذٕٖٗي نٔٔتذذذذذرٔمن
ؽايّي.نمرشىٕمني نِٕميٚنوَنٖملذا خن
فكذذذا كي.نشذذذٕعئمنمسملذذذٛنمتعذذذا بان
ملذذوَٖنعتذذألُٕنكعذذحلٍانٔ لؽذذقٕمنيّذذين
ظتٜن ٌٕمعنملذتّينمتولذ ٛنلكذ٘نٖكٌٕذٕمن
ذربٚنٔلكذذ٘نٖصذذقإٔمنوذذَن ٗذذُٕنملٍذذاط.ن
فذذذ نٖقٗىذذذُٕنٔزٌذذذارنألفكذذذا ِي.ن ثذذذرئمن
ٔ ىمقٕمنسعمنملومتنلخٝن ٔل٠كنمتتٍحلوَٖ.ن
ٔ دملمذذٕمنذلذذكنِذذخفارن ٟٗصذارنيفن سذذايٖجّين
جتاِّي.نفإٌكينيولكنمتمكُٕنرٗايِين
ٔتصذذتأٗملُٕنتذذٕدّّٗينيفنم جتذذآنملذذوٙن
تر بُٕ.نٔسٗجىانٖصتملؽ٘ن سخنمألممٗان
مٜنشتأأٍذا نظتذعن ُنٖكذُٕنوملمٕوذارن
9نذذنوَنعتأهنف ذشكينٔكعذ ن
لذذخٖكينمشذذينٔوكذذاُن ىمذذْنمشذذتملخميمرن وذذٕ كي ندذذرئمن مٗذذْنتمذذٛنملتعذذّرين
لمشظٛنمذتامسٛنمليتنتتينفّٗانتؽحلٗتْ .ن ملذذيتنظتذذعن ُنتٍذذاهنيفنظذذرفْنملعخؽذذ٘ن
7نذذذذذذذنمشذذذذذتٍخٔمنإىلنمتاشذذذذذٌٕٗانيفن ٔم دتىذذذذذذذذذا ٘نٔملذذذذذذذذذٕ ٗحل٘.نميفملذذذذذذذذذٕٓن
ملمذٍٛنمتركسٖٛنٔ وذَنملخٔلذٛنٔملخم مٗذٛن يال شذذذذاوٗٛنملذذذذيتنٍٖتىذذذذ٘نإلّٗذذذذان مذذذذعن
ٔٔزم ٚنملؽشٛنٔملٍٗايٛنململاو .ٛن
مل شذذذذاوٗا نٔلكذذذذَنمشذذذذتحلرميٓنيّذذذذوٓن
ِذذذذذذومنملتٍظذذذذذذٗي:نشذذذذذذتشتادٌْٕنيفن ملتّىذذذ ٛنظتملمذذذْن ذذذسهنٔوملذذذسٔ ر نإذنلذذذَن
مترمسذذذذننمألٔىل نٔشذذذذٕفنتذذذذتينتؽذذذذحلٗتْن ٖتذاشذذرنإ ٕمٌذذْن مذذٜن ٌٕذذْنوذذَنملٍقىذذٛن
ململاتٗ .ٛن
يعتٜنملٕشاٟننيفنمترمسننمل سق .ٛن

51نذذذذذذذنؼذذذذٕم ٔمن ٌحلصذذذذذكينتملصذذذذذاٞن
مرٍملذذذٕمنملغذذذٕٖٗين اؼذذذٛنمتعذذذا بان
وذذٍّينيذذدٌّينٖملذذإٌُنوذذَن وذذرمخنٌحلصذذٗٛن وملويا .ن
فقذذخن ثب ذ نِذذومنملتكتٗذذكنصتاسذذْن
تحلذذذذرخن مذذذذّٗينمرت ذذذذٕعنل شتعذذذذحلا.ٞن
سٍٗذذذومكنظتذذذعن ُنتتشركذذذٕمنيعذذذكنن ٔدخم تذذْنطذذٕمهنملذذسوَ.نلقذذخن طمقٍذذانيذذان
شرٖنينٔساشينوَن دننملتخمؾنوذٍّينيفن ملٍذذذذذذاطنظذذذذذذملا نملّٗذذذذذذٕيٙنمت ذذذذذذأّخ ن
متصتعحلٗاتنحت ن مساٞنوصتملا  ٚنٔ ذَن فدشذذذذقأٍانيذذذذذْنملكذذذذجرينوذذذذذَنململذذذذذرٔػن
طرٖ نوملذادتتّينئُن ُنغتمذن نذلذكن ٖذٛن ٔمألٌظى.ٛنٔوانٖسمهنِومنملعذملا نورفٕ ذارن
ذٖٕهنوَنملعكٕك .ن
فذذذذٕ ن ٔطنمألتذذذذاُنٔملٗايذذذذاُنٔملذذذذرٔطن
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ٔيملذذذذذ نئهن ٔ ٔيذذذذذانمأل ذذذذذر.ٝنوذذذذذنين ُن
شتمحلذذاتنمذتذذرفنململاتٗذذٛنملجاٌٗذذٛنمٌأذذٕتن
يفنيإُٔنملتذا ٖ ،نٔيذالر ينوذَنذلذك ن ن
تذذذسمهن سمٍٍٟذذذانتتمقذذذٜنمألوذذذٕمهنملأاٟمذذذ ٛن
تملٕٖ ارن ىانٔرنين مٍٗانوَنمألذ .ٝن

ٔلصذذذٕمٓنورضذذ را نيشمذذذٕمنلذذذْنملصذذيمنحتذ ذ ن
ظذذذذكننمتملادتذذذذ.ٛنميِصذذذذٕٓنيالصذذذذٗا  ٚن
مرتمٕٓنيفنوخم ننملبٍاٖٛن ٔنملبٗ نٌٕم ٕمن
شالٗعنملتؽحلٗ ٛنٔلكَنسذافظٕمنئوذارن
مٜن نتٍكعحلٕمن ي مٕمنإىلنمتاشٌٕٗ :ٛن

55نذذذذذذنظتذذذذعن ُنٍٖظذذذذرنإىلنمجٗذذذذنين
ملظذذذٕمِرنم دتىا ٗذذذٛنٔملصٗاشذذذٗٛن ذذذربن
وؽذذاذتٍا.نكىذذانٍٖبغذذ٘ن ُنٖقذذ ُنذلذذكن
يتشقٗذذ ذ نمإلضذذذذرم نيذذذذالغٕٖٗي.نإُنإٖقذذذذاعن
مل ذذذذر نيّذذذذينؼذذذ ٚناهلتٍذذذذا نٔمبقذذذذخم ن
دصاوتْنٖكُٕنملقبٕه .ن

ظخاؼذذ ذارنوأذذذذٕم ا نوتملأعذذذذان
لمىٍاؼذذعنٔملعذذرم نتقذذٜنوغذذرٔ َٖ ن
مي ذذِٕينٔرذذخوِٕينيفنملمذذذاُنٔمإليم متن
ٔملذذذٕزم مت.ن فصذذذخِٔينوذذذَن ذذ هنمجذذذنين
ملجذذذرٔمتنٔترمكىّذذذانيذذذاننٖذذذخّٖي نثذذذين
ضملِٕينحت نمترمربذ ٛنٔمسحلظذٕمنلكذنن
وٍّينومحلذارنذذذنعتتذٕٙن مذٜنمجٗذنينشتازٖذْن
ٌٔقاطنضملحلْ نلك٘نٖكُٕنِذومنمتمذ ن
يذذان ٖذذخٖكينٔشذذٗمٛنترٔضذذُٕنيّذذانذلذذكن
ملذذذذذذذذذذٕسغنملكذذذذذذذذذذاوَنيفن ىارذذذذذذذذذذْ ن
ٔتتشكىُٕنيْ نٔخت ملٌْٕنألٔموركي ..ن

54نذذذذذن دمذذذذٕمنسقذذذخنملغذذذٕٖٗين مذذذٜن
ملخٔلٛنٔملٍظاً نٔ ثرئمنمتعا رنملقٕوٗ.ٛن
ٔ ٍذذذذذخنمرتذذذذذٕفنوذذذذذَن ّذذذذذٕ ن ٙن أذذذذذرن
ٖكعذذحلكي نيذذاي ٔمن ٔ رنإىلنمتاشذذٌٕٗان
ملذذذذذوَٖنٖملرفذذذذذُٕن ذذذذذٍكين كجذذذذذرنوذذذذذَن
شذذذذٕمِي نفقٕوذذذذٕمنيتؽذذذذحلٗتّينتؽذذذذذحلٗٛن
ٌّاٟٗذذذ ٛنفذذذدٌتين ٔلٗذذذاٞنٌملىذذذتّي نٔشذذذبعن
ٕمنلمىاشذٌٕ٘ن
وٍاؼبّينٔ فاِٗتّي.نم

نذذذذذذنملتغمغذذذذذننيملٗذذذذخمرنيفنمألدّذذذذذسٚن
ملصٗاشذذٗٛنملذذيتنتذذخٖرنملخٔلذذٛنٔمألسذذسم ن
ملحلا مٛنيفنملصٗاشٛنٔمذتكي.نٔلٕ نِوٓن
مرتأذذٛنملذذيتنٔ ثٍاِذذان ذذَن ش ذ فٍا نتذذان
وكذذذَنلٍذذذان ُنٌصذذذٗأرن مذذذٜنملصٗاشذذذٛن
ٔم رتؽذذذذاينمألوريكذذذذٗا نٌٔصذذذذبتٍانإىلن
ظذذملعن وريكذذان نتسٖذذخن مذذٜن %3نكىذذان
ٌْنننٖملخن افٗارن مٜن سخنإ َّنمأل بٗذا ٞن

52نذذنمتاهنٔمت كاتنٔم شذتخبا ن
ِذذ٘نمذتٗتذذاُنملج ثذذٛنملذذيتنٖصذذتٍخنإلّٗذذان
دا ٌانٔشملايتٍانٔ وٍٍا .ن

53نذذذذذذذنمظذذذ ذ ٔمنملغذذذذذٕٖٗينٔ دسلذذذذذٕمن
ململأاٞنملرظٕٚنلمىتٍحلوَٖنوٍّينٔ يرزِي.ن
55نذذذذذنلقذذذخن ٔؼذذذاٌانملنيذذذدُن مذذذكن
ذذذذذملِٕينياتذذذذذاهنلأذذذذذا تكينوجمىذذذذذان
ذذذذملتينمتاشذذذذٌٕٗا.نيذذذذالغٕمنياوتذذذذخم ن ململذذان نٔ أتٍذذانيفنملتٍحلٗذذونت ذنتمخؾنيفن
ىذذذاهلينٔوذذذٕمِبّي.نفذذذإٌّينملٗذذذخنملذذذذيتن ملتال٘ :ن
نذذنملصٗأرٚن مذٜنمإل ذ ًنٔملجقافذٛن
شذذذٕفنت ذذذر نمألممذذذٗانٔتقؽذذذّٗينوذذذَن
ٔم رتؽاي .ن
طرٖقكي .ن
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ُن شذذذاٞن وريكذذذانٔكبذذذا نشاشذذذتّانذذذذذن شذذذذذمأتّي ن ٙنرذذذذذرم نضذذذذذخنوؽذذذذذاذتٍا.ن
ٖتصذذذذذايقُٕنإىلن أدذذذذعسنٔيمٌذذذذذانٔكصذذذذعسن ٔكٗ نٖكُٕنمألوذرن كذضنذلذكنٔرذخن
ضاٌا.نفٍٍتق٘نوٍّينوذَنثجذننوؽذاذتٍان وألٌاندٕٗيّينٔ سمٍّٟينٔيٕٗتّي؟ .ن
كجرنوَنشٕمٓ .ن
56نذذذن ررذٕمنمتكاتذعنٔئ نملٍعذرن

56نذذذذنظتذذعن ُنٍٖقأذذنينٔرذ نملغذذٕٖٗين
إىلنر ذذذذاٖانٖٕوٗذذذذٛنتافّذذذذ ٛنكالبشذذذذنحن
ملذذخ ٔ ن ذذَنملغذذومٞنٔملكصذذاٞنٔملذذخٔمٞن
ٔململىذذن.نفمذذولكنلذذَنٖذذخعنلذذْن ٖذذٛنفرؼذذٛن
لمتذ ذ ورنضذذذخٌا.ن وذذذانملبّذذذاٟينمتاشذذذٌُٕٕٗن
ملذذذذذذذذذذوَٖنٌظىتىذذذذذذذذذذِٕينيفنم افذذذذذذذذذذن ن
ٔٔضذذملتىِٕينيفنمتٍاؼذذذعنٔيقذذٕمن ٔفٗذذذاٞن
لٍذذذا نمشذذذتىرٔمنيفنتذذذررٗتّينٔ مذذذٜن فذذذنين
ملرٔمتعنٔم وتٗذازمتنهلذي.نٔلكذَنموٍملذٕمن
ٔؼذذذٕهن ٖذذذٛن شذذذاٟننظذذذكٕٝنضذذخٌانإىلن
ٖذذذخّٖي.نٔم ىمذذذٕمن مذذذٜن ُنتتشذذذٕهنتمذذذكن
ملرشذذذذذاٟننإلذذذذذٗكينئُن ُنٖتخذذذذذونيّذذذذذان
متاشٌٕ٘نٔربننذلكن ٙنإدرم .ٞن
يفن مذذذذعنململّذذذذٕينظتذذذذعن ُنتبقذذذذٜن
حت ذ ن رايتٍذذانمجٗذذنينمتٍاؼذذعنألكجرٖذذٛن
سكٕواتنململان.نيخٞمرنوَن وٍذاٞنملحلذرٔعن
متختمحلذذذذذذٛنٔمتذذذذذذخُنٔمتٍذذذذذذاط نٔملمذٍذذذذذذٛن
متركسٖذذذذٛنٔزتمذذذذضنملذذذذٕز مٞنٔمتذذذخٖرَٖن
ٔوخ مٞنمتملاِخنٔملبشٕخ .ن
ٖٔكحلذذذذ٘نتذذذذَنٖرٖذذذذخنملتدكذذذذخ ن ُن
ٍٖظذذذذرنيفنٔدذذذذٕٓنتمذذذذكنملؽذذذذٕ نمتملمٕفذذذذٛن
مرتالٗذذٛنوذذَنمهل ذيمنٔمٌعذذغاهنملبذذاه نإ نيفن
تذذرمكينملجذذرٔٚنٔململذذٗغنملر ٗذذخ.نإُنوجذذنن
ِذذذب ٞنملذذذوَٖن ررذذذٕمنفٗىذذذان ٌملىٍذذذانيذذذْن
مذذذّٗي نننٖؽذذذخ ن ذذذٍّينطذذذٕمهنتذذذا ٖ،ن

يالكتذذعنمألٌٗقذذٛنذمتنمت ذذاوانملتافّذذٛن
مليتنختخ نململقٕه نيخ رنوَن ُنتعشوِان
ٔتصذذتحلسِا.نٔمسرؼذذٕمنيمٟىذارن مذذٜنإ حلذذاٞن
ؼذذذ تكينياتاشذذذٌٕٗا نٔ مذذذٜنإ حلذذذاٞن
شتأأذذذذاتكين وذذذذت كنململذذذذان ن ذذذذَن
مدتىٗني .ن

57نذذذذذنمسرؼذذذٕمن ُنتكٌٕذذذٕمنطمٗملذذذٛن
كننجتىني نيخٞمرنوَنٔشذاٟننملٍقذننستذٜن
طذذٕميرينملتىذذَٕٖ.نٔسرؼذذٍانِذذوم نٖٕدذذعن
مٍٗان ُنٖبقٜنمدتاٌعنمإليخم ٘نيفنكذنن
ر ذذٗٛنفكرٖذذٛن ٔنشٗاشذذٗٛن ٔنمرتؽذذايٖٛن
يفن ٖخٍٖا .ن
58نذذذذذنمسذىذذذٕمن ذذذَنتذذذروٗينماثذذذا ن
ٔكذذذذذننوذذذذذانٖذذذذذوكرنمألوذذذذذينيتذذذذذا غتّي.ن
فالعملعني نتا ٖ...،نكالأحلنني ن يَٕٖ.ن
ٔسٍٗذذومكنشذذٕفنٌذذخ ننإىلنؼذذىٗينكذذنن
وذذٍّينفٍكٌٕذذْنكىذذانٌعذذاٞنوذذَندخٖذذخ ن
سٗذذحنٌذذخ ننيفن قمذذْنوحلذذاِٗين قٕلٍذذا ن
ٔ طنتحلكريٌا نٔ شمٕ نسٗاتٍذا.نٔيّذومن
ٖغذذذذذخٔنتايملذذذ ذارنلٍذذذذذانيفنملحلكذذذذذرنٔململىذذذذذنن
ٔمذتٗذذذذا.ٚن وذذذذانمتعاكصذذذذُٕنململٍٗذذذذخُٔن
ملذذذوَٖنٖرف ذذذُٕنم ضتٍذذذاٞنلٍذذذا نفٗذذذذعن
إيايتّينٔيفٍّينونين فكا ِينٔتأمملاتّي.ن
شذٕمئمنمسملذذتّي نمف ذشِٕي نسذذا يِٕين
جبىٗنينملٕشاٟن نمشتخ دِٕينإىلن ىاهن
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وٍأٟذذذذذٛنلمصذذذذذمأ ٛنثذذذذذين ذذذذذربٔمن ذذذذذٍّين
ٔ يٗخِٔينمبصا خٚن دّذسٚنمألوذَ.نٔلٗبذ ن
وبذذخ ٌانستحلٕ ذارنٔورفٕ ذارن مذذٜنملذذخٔمًن
ِٕٔ :ن
ذذذذذنإوذذذانٌظاوٍذذذا ن ٔنمٌملذذذخمًنكاوذذذنن
لمٍظاً .ن
ذذذنوذَن نعتقذ نلٍذانفاٟذخ ٚن نفاٟذخٚن
وٍْنفٗذعن ُنٖسٔه .ن
ذذذذنلقذذخن مىٍذذانملن ُنملجذذد نوقذذخطن
ألٌذذذذْنُٖملذذذخمنظخؽذذذذٗتٍانٖٔقذذذذٕٙنمتعذذذذا رن
ملومتٗٛن ٍخٌا .ن

59نذذذذنظتذذعن ُنٌكذذُٕنيمٟىذذارن مذذذٜن
مشذذذذذتملخمينلمرسٗذذذذذننسٍٗىذذذذذانتٍكعذذذ ذ ن
مألوذذٕ نٔم حتالٍذذانٍٖبغذذ٘ن ُنٖكذذُٕنإىلن
يمذذخمُن ٔي ٍذذانفّٗذذانثرمٌٞذذا.نٔوٍّذذانٌتذذاينين
مما شٛنٌعاطٍا.نإُنتبخٖننملبمخمُ ناجارن
َنملظرفنمألف ننلمبقا ٞنِٕندسٞنوذَن
مش متٗذٗتٍا .ن
21نذذنفالروسنملّٕٗيٙناآِانشحلريان ٔن
ملّٗذذٕيٙنملتاٟذذْ ن ٔنملرسالذذٛنملذذخمٟينِذذٕن
وذذذسن بمذذذرن ٍذذذان ذ ذ هنململؽذذذٕ نلكذذذَن
ملرسٗذذذننظتذذذعن ُن نٖكذذذُٕنوذذذنينملحلقذذذرن
ٔمتذذرخ نِٔذذومنمألوذذرنظتذذعن ُنٖكذذُٕن
ٔمضشارندتىٗنينملّٕٗي.نٔيفن تاًنملرشذالٛن
ِومنمرتأا نمأل ري :ن

ذذذذنمطرسذذٕمنداٌبذذارنوعذذا رنملرتذذٛن
ٌٔكرمُنملومتنمليتنتتغٍٜنيّانمتصذٗشٗٛن
ٔمإلش ذ ً نمتركِٕذذانأل ٍٗذذاٞنملغذذٕٖٗي ن
إٌٍانصتتىنينك٘نٌتملا ف نِٔكذومن
يننمٌعرِٔانيان ٔل٠ذكنمأل ٍٗذاٞنيعذكنن
ٔمشذذني نلتقتمذذٕمنفذذّٗين ٔ نمتبذذاي ٚنٔ ئين ربنملقرُٔنٔ ذربنململؽذٕ نٔملذخِٕ نإىلن
سذذذذذانمٌتؽذذذذذا ٌانملكذذذذذبرين مذذذذذٜنِذذذذذومن
ملحلملن .ن
ملكٕكعنملؽغري .ن
ن
ن
ن ن
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خليل الييطار*
إىل عااام مولا ي م و وملااق لم وويلااق ريهااوي ل ومااق ما
جاااا اغااا
أرهط و قق الطيي يا،ي ملااام م اج ا ،اك مًةاملىا ،ماا اااصراة اغ ا ً،
لاحليطاة اغائلا،ي لماا ال ا ل الايو وو اصلة بش اليحتاوي لل لال ال لا
لال أ لالً يش لاا ع إىل اا ال الطيي ي لاإلنهاني.
الحتاااعو الهاااخوي لاغهااو ي اغااً ة
حم ااص أ ااص عيهااو اغااا
لال ااي ي الضا،ااصي ل ااا ص ااع ااال ااهرياا ،اغصهحتاا،ي لااهاا اغن ا ش
الحت وش الالملت.
للص يف سل ي ،مبيامل  ،اةي ل وك اغصرس ،ل ووهي ل نول رني همحتا
لركلتي لع ل يف ال يامل ،جبووصة حتوو لجمل ،الحتوط،ي لراصلروات عوريا،
ملي ا ر صي لألّف مهو يات ناقصةي لساه يف طا وو اغهاوا الهياساي عوريااي
لكًص الولاو ،لالحت و احلصوثي له م رلاه ق يصة النٌاوي للاق أع اال أهريا،
كٌكة .م جم عا ق الحت وو :،زة يف  ،ا الو وي ومل ،مبالواني اااصراةي
ال وا ليس م نيتي سياف الزه ري اليصلش اا و.

ومننمسمحننته س:سغتب ن كسس ن س نسس
*واننلمسمر لبن سمر لنين سبننهس م،رت ن س
ننننننهسب ننننن لب كس
وطننمكسر ن لسسب،حننتصكسب،األننب،لسب ه ن صكس ب،شننننننات ته:سغتنيننننن س
بملهتس .س
و نن ن زسب،،انننن،لكس،تجتنن ن س نننن،لس تبتنن ن س
ومننمسمحالحن :سهك ن سب،ال ننيكسو ننمس ب،شات كسودولمسيفسحت ثس أل سب،ريت .س
ب،غالطكسوبديسبملح  .س
هسب ن لب س)سرنمس
جت لتس(غتني س
ومننمس ستبن سب،ريت ن سب،ر ن :س ننور ،س بمل با ن سب،ام،م ن سب مش ن سر ن س4691سوا ن س
وطنننهكسانننل سب،ترنن سوبات نن كسب،ا نن س
بملتمتد .س
*
أديب وباحث سوري.
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اظننن ن تسبا ننن ن سواننن ن س هننننن،يسسنننننوولب س
بخلت ن ن كس رننن: ،سباننننسب،كالمن ن تسزل ن ن اس
سيننتس ن س .ن .../سو تو طننه سسيو نننس
ب،،ها../س يس ب ر سم بو سبهسدلبهسمنمس
ب،رء../ ،س،مس مسنس سلالسطر رن سب،رألن ه سيفس
ج ،ب !سص- 8س41س س

ب،ي ني ن س،الشن رتسبان س م،رتن سب و س(سهن ،سس
يفسضنن،اسب،رم نتس)كسو أل ن ه ا ساء ن اس،ا ن س
تءن ن سجتننن،صسب و ن ن كسوبنننهس ب هن ن سلرن ن س
مننن،ممكسوب نننته اسهحمنن س،الءمنن سب نييننن،يكس
و نن ن ت سمننننمسبملنننن،تسبةنن ن سب سيت نن ن س
ب،ب هح سب،يتس رتم سب،شن رتسل ،هن سو ت حنسسس
ما ني ه كسبتغمسب ن لب سب،ب جتنال سبنهسانلمس
يفسنيألننن ن سب،تمننننن،يس( ب،تجنننننيسبمل هننننني)س
ب منن ،كسوبننهسبا مننيسب،ير ن يفسب،ننليس يالن س ه،بل ن ن سمتهكمن ن سولنيحن ن ني سبنننهسر نننرهس
بملب ر ،سبملر زو س ايسب،ر سبالجتم ر  .س نيت ن م:سر ننر س ت ن ب سغت ن س طنن،بلس مننيس
ضننننممسبةم،رنننن سبررتنننن سورشنننننتو س رر بسحبءمس ت سجتغري سبنهس نر ني كسو تنين،س
ألنن سنييت نن كس س تكنننفسرالنن سب،تبا النن كس ل ،ن سمننمس ننر ،سب بنن،بصكسو شننته س س ربمالن س
،كره س ن ممسهطن،لببسبه ن بس،الشناتكسنيالغتهن س و ألنننبا كسوهنننهس ا نننتتسومطنننمس،الر هنن كس
وبض سوجت،لا سمشغ ،،سبار كسومر طاهنس س سنن ن س نن ن سغنن ن صسمتو مب نن ن بسر بنن ن سوستبنن ن س
ب كنننوتسرالن ن سم ،ن ن ر سدبرال ن ن كس التر هن ن س ووطر .ص58كس ر ،سب،ا ر :سسرمس ته س
بملتننننننلو سبحننننننه ،،كسمننننننمسرر و رهننننن :س ولب س رب ال ن سوجتننبا سس ،اب ن /س س ل ن س نن،بلمس
بخلت ن كسب،تجننيسبمل هننيكسبجتننبتبلسب،اشن كس س بالنن /سو لضنن س ننبت سس ،البنن /س ،نن س
ب،ألننن ر كسب،رننن لسوب ال ننن كس لبننن سر نننن ،س ب،ننليس تر ن س م ن سمننمسب،ر نيننل /سسبنن ،هس
مغمط كسمس اسباربسب تدبا! س
مكح،ل م!سص72س س

بنن سبملنن غ(،سنينن س(س ولب سبخلت نن )س
يفسنين ن س( بجتنننبتبلسب،اشن ن س)سخي طن ن س
بتات ن سبملشننه سب،ار ن سكسوب،تشننب سمننمسه ن س ب،ش رتسلج بكس تبمسمت سط هتببكسومت سطبن بس
ب،تولجحسرال سب،بب سب،ت ل خكس ر : ،س
ومت س بكسو ر ،سمت ب:س س
ط ملنن سرشننتو س ،نن سم ننيسبننهسب،ننت س
رننننلسهب ننننبيتسه ننننثس شنن ن ا/س ننننوجتيس
وب ،،ن د /سبننهسباالم ن سوباالم ن /س،ننمس رنن،دس ل ،ه /سررن م س كن ،سارن قسو نمسول نح/سلنينهس
ل سبملحتحسبوجتن ب سط ممن /سوبانربس رن،زس ننربسباءن تسالسحتألن /سو،كننمسدرننهسب ..س
منننننمسغ مت ننن ن سرالننن ن سب ننن ن لب سوب،ر رننن ن ت/س
اسب،يتس هبهن /س
السغ بب/س غت س ر ني سيفسب
نننننور اساكنننننلب/سزانننننت س تو هننن ن سب،ننن ن س
يفسبملن ا/سيفسب،طننء كسيفسرطن تسبارنن/ ،س
و رألبه سب،نت ح/س لويسممين سب،ام ن /سل س
درننهس دنين س.ن ،ن..سب سالسغن بب/سيفسب ن يس
ب،تمننيسوب رنن/ ،س،التشنبم سمننمسبن دسه ،رن /س
ب،ظ مل /سوب يسب،با /..سيفسب،برن د سبمل،انت س
تننننولجحس ننننر نيه سس ابننن سرالننن سمننن ريس
س ،ا ،سني ،س ب،لني !سص55س س
ب،ت ل خ!سص5س س
ني س(ب،أل ر )سه،بل سطامه سم ،س
و ،بمحننمسب،ألنن،لسوب ،نن،ب سبملبتكننت س
مننننمسبملننننتبل سوب مننن سوب،ترننن سوب،تنننن،بز كس
و ننك سب،يو نننسيفسنيأل،جتن كسو ،جننمس
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ت هننن سجتنننن،لا س،تمننننرحسسبملشننننه سهتس ننن س
م اشنن ن كس رنننن: ،سبنيظننننت/س نيبنننن س ت ننننتقس
سبتب ن /سو نيب ن س ح ن يسس مل،م ن ل/سنيت ن س
ط نن،لببسغ ضننب /س ير ن سب،،ج ن سس ر سريا ن /س
س،ببنن بسر  ،نن ..س تكنننفسرال هنن س نننب ار .../س
بنيظننتسار ن ق/سه ننثس ننريسبعجتننبا /سبانننس
ب م،بسسب،ألبتباسبمل ت /سس سان سط ني ن /س
سر نن ن سبخلشنن ن سنينننن ،سبمل نن ن م/سبنيظننننتسل س
ب،حننم ا/سه ننثس ننريس،نن سبالبنن نييت/سبانننس
ب،غ نننننن،س /سس نننننن سطمنننننننمسمننننننمسب،تشنننننننتدس
وب،تء،ب .ص27س س
يفسني س( ب،رن لسوب ال ن س)سمب ل ن س ن مس
زمر سبانتصكسوه،بل ن سس نب سال،تن،بابتس
م،مر كس ر : ،س
رنننلس،ب نين ن سوجتنن س،ن ن سبانننتص/سرنننلس
لغ بننن سوجتننن س،ننن س ننن م م/س تهننن سب،ننن م ،س
بملحي ننننال سرالنن ن سب،كتنن ن /س وجتنن ن س،نن ن س
،بنيننيسب،ننت حسوب،تجتن ص/س،ن سبننتبا سباءننيس
ومكننتسب نن،مبل/سو،كننرهسممنن /س سنن دس
رطسيفسسنيساظن /سلنينهس بتحنم/سونين ،س
مهتيس ر سممسب ،م! ،سص411س س

ويفسب،ر سنيبح س ألن ،تسهحمن س،المنت س
ب،ت ب ن سبخلء،،ن سبملتابن سبملغنربم كسوان س هن س
هب بهن ن سنيشننن ،سمحنننكت :سسنننمسوه ننن ببسيفس
ب،ت ن /بهسب،رمننتسوب سنن،ب /سورننلسنيت ن س
بخلء،،ننننن سولباسب،غننننن ت/سحتننننننمس ننننننءت /س
وغننتمبزس اشننناسني نن سب،رءننن ،سوب،األنن نيري/س
ارن ن قس نننربنسرن نمسسنيبحنننه سب،غبن ن ل/س غحنننيس
ه سبن ،تبهته/س ن س،ن سنيتب ن بس
وجهه سو
ممسب،اش سوبخلنتزسوجتنتلسب ،ان /سو رنبنس
بننهس لبر ن سهت ن سب،ألننب ح/سدو س س التر ن س
ر رننن ن قسبا ر هننن ن /س ننن ن س رنننن سمرهنننن سهتنننن س
هشننننننننن ن اا /سدو س س الترننننننننن ن سر رننننننننن ن قس
با ر ه .ص447س س
غر ن ن تسب،شن ن رتسج لهن ن سمينننيس دوبتس
هنن د كسو ني نن مس بألنننحسرنن سمسبنيكحن ن لبتس
وانننن،بهمكسانننن،سغ ضنن ن سوهنننن ،مكسور نن ن س
ومهءنن،لكسومغبنن ،سوه ن كسووه نن سورنن لكس
ن،م سلوه ن س ت م ن دسبملشننه كسوب ن سب،ام ن اس
ربس
بملاممنننننم.س رننننن،و سيفسنيننن ن س(سمسننن ن اسباننننن س
ب تدبا) :س

ر ر سلم حسحتمسبمل ت/سر ر سلمن حسيفس
الن/ساليسا س غر ن سب رنري /سانلبسان،س
يفسنينن س( لبنن سر نن ،سمغمطنن س)س غنن وس
نيش سبالنيكح ل!سص 446س
ب زل س ن سب ،نن،ب كسوب،،ل ن س غ ن وسج ب ن س
الس هنننن سسب،شنننن رتسنيحنننن س مننننيس وس
نيهنن س،نن ،سب،ننت حسوب،شنناتسوب،ألنن لسبةشنن،مس
بألنن ن سضنننن،اسيفسرتمنن ن سالسهنن ن س،ظ نن ن س
ب خل نينننن تكس،ننننن ،سبملنننننت سباالنننننمكسو،ننننن ،س
ب،ير ال كسو طن س .طبن بسب،حنم اسوب رن باس
بالل ا شسوب،ح كس ر: ،س س
وب جت اسونيت سباربسر جتت كس ني سمن س
بملنننت سب،نننيتس هالنننمسبهن ن /سالس وسنننيسوالس مركحتسمه،و سو،مس ا،دكس ر : ،س
شتصسوالس ر /سلنيهن س نت ااسنيرنط/س ت ن س
،رنن ن سبنيته ننننم/سب،نن ن ر سجتنن ن ر سمننننمس
بنننهس لبرننن سو حنننتر م/سسحننن سيفس رنننتس
الن/س سمس اسباربسب تدبا/س م سممسغ م س
بات،بزم!سص416س س
ر بت ؟س م سمنمسرنتزب سجتنغريسرالن س نب،ه سس
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ب ؟.../س،ر س يمت س سبريوت/س س نتط ني بس
ممسبات ت/سالسبملت سوالسبات /سالسب،شنتزس
والسبمل /س  ،يسالبسب ،و سممس الن/سدر هس
دهتطَنننننتسنيننننن ،سب بنننن /سدرنننن هس لنينننننتزس
س ،رحتسبهسب ب !سص474س س

بملحنن نممسيفسرال هنن ن /س زللس نننني /سو طنننن،يس
غم م سب طن اسرالن س لبرن /س جتنريسر دمن س
بمل ن .../سو،كننمس قب ن س ،ن سرال ن ساننلمسبملننت س
ألننتسبس،برننتبا!/س
با ن /سو ننمس طب ن سب،ر م
نن /س
ننره يس،ابرنن سو تبطرنن سور برنن سب
مل هكت سب،ألنغ ل/سونيظنيسرنتب سل سب بن /س
ن ن س ت منن سب،ن ن اتسوسنننيسب،نن ا،ل/سمنننمس نننمس
ولرنننم/سانن هسب،نننتهتهسب،ننن،بارتهسسنننتهيتس
رألننب،ل؟/سسننيسمننمس هببننمسسننمس ،م ن ب/س
و نينننمسوهنن قسب،حنننم ا/سر رنننهس نننر سو نينننمس
حتمال رهسرال سمهنتقسس رن يسب نت ح/س
و ني س س ت س س محال سبط سر ن،بتسل س
ربق!سص- 6س47س س

بهتشنننن ن تس ،بنننن ن مسبملنننننن،تسوب،اتمنننن ن س
وبالهتط لسوب،رال سوباتصسوب،غ  ،سب،ن برت س
يفسنيألننننننن،صسبةم،رنننننن كس نننننن سيفسنينننننن س
طننت/سوب،شنناتسجر ن ز /س
(ب رن با):سسرن سنيت ت َ
تبنيره سب، ،لسبامتباسل سبملرب !سص22س س

جتنننن ن م سنيرنننن ن ب سب،،وجنننن ن سرال الننننننمس
س ني كسنيمن س ن ليس ن س س تمنتد؟سو بالن س
ب،ننر س ال نن سه ،نن سبمل هالنن سورت نن سبملبنن ،كسس
ن :س س ه ن سم رنن س وسل ب ن ب../سجتنن ر بس وس
جن ن لببس وسمرهن ن /سنيكنننتبا يتس ،لان ن صس س
يقس ،سنيتجت /سهت سةب سبهلل! س

اشمنننننمسبملننن ن غ(،س ب ل ننن ن سو و ننن ن س
ب،طن ن غطس ه من ن سب،توم نيحن ن كسوسشن ن س
نيننننن،بتسوب ننننن سب نننننس لتس مننننن سب م  ،ننننن س
وبإلنيحننننن ني كسنيهءننننن سب،ب،ضننننن سبملامممننننن كس
وب رننن باسب،ننننل مسمننن سمننننمسجتننن ب تهمسبنن ن مكس
وبمت نن ن سنيننننت سباننننربكسوبمتشنن ن س المنن ن كس
ومطنن سبا نن بسرنننمسباالرنن سب هرم منن سب،نننيتس
وج سنيبح سط جتتبسيفسدر نيه  .س

م،ر س( م زسب،،ا،ل)سجت لتسرنمس
ويفس أل س( رتسس صسب رت)س مهتس
دبلسبملنن ن مسب مشنن ن سرنن ن س7114سكسوضننننممس
نيأل،جتننن بسمنننمسبملتهالننن سب،ي ني ننن سب،نننيتسبنيترنننيس ب ن زمس،الر ن سورش ن ت سمننمسبملنن،تسوه ن ببكس
ر سبمل غ(،سممسب،غطن سوب،تمنتمدسواءن اس نن ن :سلنيننننهس منن ن سني ه نن ن سيفس ،ننننيسب،برننننتباس
ب،رمنننننن سوباتمنننننن سل سب،حنننننن ت سبملنننننننت س ب ، ،ي/س .س س ت بو/سو،كرهسه هتسبنهس
وبملب ل ننن ن تسب،ر ننن ن سوب،ألننننن،لسبملشنننننه س
سب،حر(،سور لسب،رء /سر ه سممسبملن،تس
،بء ه سر سمر ل .س
وه ن ن بب/سنيو نن م سمان ن ود /سو نن ر تسهننننس
سس مل س سباأل ل! س
وب،رألنننن سب،نننننيتسمحالنننننمسبةم،رنننن س تر
رر،بنيه سمتر سغريس رال س،،وجتن سب،شن رت س
و م سجتن،ل سمشنه مس س نبم سني هن سمشن رتس
با بر ن س ننر سجتن كسجتنن،لسني هن سب،ننتببطس ر بت سو حن ل ،س رظنتسبةكن،مهسبن مل،تسيفس
بإلنيح ني سب،،ر سبهسزوجهسهب بهكسوبهنت مس ب،ي،لبتسب طن كسنيرحنم همس ظنيسبان س ن س
رالننن ن سنيرننن ن بنيه كسو ني رهننن ن سباننن ن سله النننننه س للو نهمسب ملرألنال كسطتبظن س،ال ظن تسبتان بريس
وب نننه ا سرالن ن سانننلمسب،ا ن ن سبملم ننن ،سبنننهس ب،ترنن ن سوب مننننيسوبخل بنن ن سوب،ت ،مننننيسوب،اتنن ن صس
ر ملهسمت،ب ءهكسنير :س هن سبسإل،ن سب،،ه ن س وب،تح ل سوب ،اش !ص- 71س.74س س
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ويفسنيألننننننننننننن،صس.تننننننننننن ن ل سمنننننننننننننمس
محننته (س ن س ن سوطننم)كس الننمسر بتن س
منننمسزمنننمسر بن ن تسمتر نننال كس ن ن سيفسنين ن س
بارنن،ب س(هننن ،سبمل ،نن )سكسمت،جمحنن بسمنننمسزمنننمس
مريس مسمت مو :س س

ننننننننن،سب،تحننننننننن ،سيفسب،ألنننننننننتب سب،اتبننننننن ن س
بإل ننتبه ال كسو حتشننتزسسنن،بل،سط ن كس
و ت ،كسالسلر ل سمشنك تسر ،ألن سج ن س
ني ح كسبيس رح مسم س س رحممسبا .س ر: ،س س
بملر رن ن س ترحنننمكسوب،ن ن و سب،نننيتسان ن س
ه جتيس حم كس ترحمكسهت سبملحن حسنيبحن س
رحممكس ني سو ،سرال سالمسب ل كسو رشم س
ا،باا كسنيالكن س كنربسل نتبه يكس.ن س س
نيألغتس مكسو،نلبسنياالن سسنيسبالن سرتبن مس س
بيمس رن سوهن ودمكسو رتظنتسدولمسيفسجتن  ،،س
نن ...سونيا منن بس نن سب ننني!س
ب،رظنن سب،انن ملس سب
ص373س س

ننمس ننت هسس مريس ن ؟/سهتم ن بسرال ن س
ب،لني س وسحتمسبا،بنيت/سو،كمس مس ا ؟س
منمس تشننري؟سو نمس ننو/س ننو وسل سوزلباس
ب،ير ني سوبإلر سب،اتص/...سو،كمسالسكسنيرن س
حننالم،نيهسمننمسب،بنن صسل س نن،بتسب،ت نن / ،س
نيهسم ز،نمس هن س نا و سجن بتكسو نيشن،د س
بمل نننت/س ان ن سل س جتن ن ه كسو،كنننمسمن ن س
ب،ب ه ؟/سالبس رتظتسج ه ،سب،ان ،سكسو بقس
غنن ن صسب،غطنن ن كسو ر مننننمسب،ألننننتر تس
ب،بن ن ب ه/سو دونينن سس رتظنننتسني،بننني/سو نين ن سالس بةتءنننن كسوهطننننتتسب،حنننن ت سوبملب ل نننن س
رتظتنيننننن س ننننن،مس مريسننننن سوب،شننننن ،ر !س وبملنننتبل سوب،رت مننن كس،ي نننمسمشنننه ببسنيتد ننن بس
ص334س س
وطال م ن بسورتب نن بكسهتنن سب،انن سبنن تسمنن،دوسس
يفسنينننن س(ب،لل اننن ن )س بالنننننخسب،حنننن ت س ب،رظت سل سب،ر مسوبار ،سوب رت .س
محننت،مس هكمم من بس ن مسب،شننا لبتسب،ب لغن كس
نيألنن،صس(حتننمسب،رحننم)كسستبننمسبننهس
وب ،الالتسبملتبوغ س،المأل ال تسب،ح
كس رنننن ن م س4668س–س7114سكسورر و رهنننننن سزبدتس
ومياسب،بنتب،كس رن: ،س نمسة رن س(سبةن طسس رالننن ن سبخلمحنننننهسرر،بنيننن ن بكسغالبنننننمسرال هننن ن س
ب دل)كس ،سسرر ني سنيبطكسوالسنينتب،كسنيمرنلس ب،حن ن ت سبملنننت سوبملب ل ن ن كسوب،ررن ن سب،ن ن س
سالحسيفسب،ننلبست سس ن سمننكتس مريس ن س  ،تاتبض تسب،ب لغ سوب،ر ا سوب،تحنالطس
ب،بتب،سيفسس،ل سوني تر سممس بنيكسوس ن س وب،تانن ن يسرالننن سبملالك ننن تسب،ا مننن سوب،رمننن س
حننننتا سملالينن ن سيفسبخلالنن ن سب كسنيرنن ن سمننننكس بملامم.سيفسني سرر،بني س(بملتحنكما ،س)كساءن س
ط برننننن سهألننننن سب ر ننننن سب،بتبغ ننننن سيفس ض سب م سمسوب لجتب كسو  ،س جت صس
ب ما ن تسب ،طننء سوب،رك ن تسوب ت ني ن ت.س بملالك ن ن تسبخل جتن ن سوب،حن ن لبتسب،بس لان ن كس
هت سب،كتيسب،بتبغ سبنهسب بر ن سبا ين كس رنن: ،سار ي ن بس،كننمسبمل ن سوب ن مسوب،حننال كس
وبمله منننو سالمتألن ن صسسب،ننن،الز سوب،ألن ن م تكس وب،رألننننننننن،لسوب،برننننننن ن د سوب،ك ز ر،اننننننن ن تس
مكا س نابر سبألنر د سب،رم من سوب،رب ن تكس وب،حن ن م لبتسب،ب لان ن ...سمن ن سدبمنننمسب لجتنننب س
هت سالسنييقس ل ا س ه .سص313س س
،ر /...سو،كمسنيءو س رنلوبس تالم،نيهن سلجتن ب بس
ك ؟س رالن س ن ،حس
ويفسنين ن س( ب،برننن سب،ألن ن هس)س حن ن تس بان سلجتن كسنيننو مسنيتحن م
بملنن غ(،سمننمسج ننيسم ل نن كسومننمسب ،اننيهس بملر ز سوب،ح م لبت؟سص21س س
777

العدد - 537متوز 6060 /

ويفسنيننن ن س( ،م ننن ن تس ننن ن س)س ننن ن تس
بمل ن غ(،سمننمس ،م نن س ننهست سبملبنن س،غ نن تس
ب تاتبضننن كسنيرننن :سررننن م سسرننننمسنيت مننن بس
ج،مبب ن بكسو ني ن سو ن م يسيفسب،ش ن ل كس س ال ن مس
يسدرننننننننن ،سلالس،تحننننننن ن سنيننننننننن،ب ريسبملنننننننن اس
وب،كهتب اكسوب سكسوبا س س جتنب مسمينيس
ه صسني ،تدب كسوركم زيس ت مسرال س لجتنب س
ن سسالمهن ..س رننلتسب،ن ر،بتس رهن سرالن مكس
اط،لسني وبتسومهتج نينس تسوبهتبن الت..سسرنمس
حننن ن تسمنننننمسما مالننن ن س جتننن ن صسب،ننن ن ر ،كس
و رهمسيفسور هر سب،ش ألن .س(س،نين سمنمس
دو سبمل،بجهننن ن )كسوهتم نيننن ن سمنننننمسب،تننن ن رهس
هتجتنن بسرالنن سب،ب ينن كسب رمنن سم نننهس طرنن س
ب،رر بيسبملر،مر سالس ال،م،سب،ب ي .سو ط  :س
بملظ ات سب،،ه سب،يتس د ن حسبال نيبقس
ني هنننن ن كسواتبننننننمس..و،،مهننننننمسباسكمنننن ن زيسيفس
مر مته ..سس نيمس و ببس،الغ لبتسب مريس س
رالنننن ن س ،غحنننن ن ني ..سالسضنننن ن ما ..س غالرننننننمس
ني نينننل كسو ن ن ،مسب،حنننت هت..سالسر،نين ن بسمنننمس
ب،ا،ب نن ن سب،ألنن ن كس وسبنيألنن ن ر بس،كوبمننننتس
باك،م ..سبنيس نينهسومرنلسبخلمحن ر تكس
ل مسرال س سب،بالك سب،اتب سب،كنبريسسربن س
بام ن سب،ح نتمبسس نن ،سبةم،سر ن سب،شمح ن س
س مال سيفسوضحسب،ره ل.سص411س س

يفس هننن س ب ننن سب،تانننل /س،رننن س نننلسمتت:س
س ن س ه ن ام س ننتكالمس سيننتسمننمسب ،ن ز /س
وسن ن سب،ين ن ني س ألنننغ س سينننتسمنننمسب،ن ن ز !س
ص415س–س .412س
يفسنينن س( نيب ن ن تسمنننمسبمل،بالن ن سل ان ن )س
اءنن اس،الحنن تسب،ب ،،حنن كسو،الت بنن سرالنن س
ب،ألنن ن ني سوهنن ن سب،تاننننبريكس رنننن: ،سب،ت بنن ن س
ب،ح ن سوب مر ن سوب ،ر ن سوب رحن سرالن س
يسم ب،رننن ن كسهتننن ن سرالننن ن س ولب سب،راننننن ،كس
وب،رشنننت سب  ،ننن كسو بنننتبسسباننن ..سبنيه ننن لس
بال تأل ن دكسو انن ،مسب،ام ن تسبةال ن كس ،م ن بس
با س ن ،كسو نب،ر بسبان س نب ،كسسن  ،س ،لس
ب،ب ت !سص451س س
ه)ساءنننن اس
ويفسنينن ن س(نيالنننن ،سب ،نننن مس س
،التر ،ان تسب مر ن سب،نيتسالس بن مت سلالسمي التهن كس
والس رحس م ني بكس ر: ،س رمن س ن مت مسوغتمبنمس
يفسلبننن ،سانننلبسب،ننن،طمسب،اتبن ن سباب ن ن كسالس
حم سوالس رت سلال:سب ممسب،ر،م كسب،ن،طهكس
ب رن ه كسب،احننكتيكسب ن،ميكسب،ن برال كس
بخلننن ن لج كسب،اننن ن كسب،غنننننلبه كسب،يرننن ن يفكس
ب،ألر ر كسب،،لبر سكسبمل ه كس منمسب،ب د ن كس
منننمسب،حننن،بهي....سومن ن س ،ن ن س رن ن سبملننن،بطمس
ب،اتب ن سوانن،سغننريس مننمسرال ن سر ب ن سب ،برال ن .س
ص- 423س.425س س

يفسنينن س(ب،،ب نن )س هكنننمسرالنن س  ،نن س
ب،رم سب،ب ،،ح كسنير :سلغمسب،تأل متسب،نليس
غننننن،وسب،اننن ن /سنيبترننن ن سنيءنننننو سيفسبملرهننن ن /س
سغألننننرهسم،نينننن مسمننننمس رننننت سلب نننن سيفس
ب،تن ل خ/س ن ر س نن ،كسوخيتجن س نن/ ،س
ننننننمسب،حننننننتبصسبخلنننننن د سيفسسننننننيس
طنن ك س ننن ،سكسو بك نن س ننن/ ،س..س..س جتننن تبا/سوب نياننن سبملالتبمننن سيفسسننننيسبيننننت/س
ويفسب ،ننن ،سب،تن ن  ،سرن ن دس هن ن ام سمحنننتاء بس وباالرن ن سبملبرننن،د سيفسسنننيسدل /سوب،ر رن ن سس
حتمسبمل ت/س م سب،ين ني سنيكن س حنبحسب من س ب،شنناب س،كننيسط غ نن /سوبملبرنن،دو سب،ننل مس س
ويفسني
وبال تا باس
ا ن سسننيسني
لدبنيت )كس ر،
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س(بخل،بلس)س ت سممسب،ترمنتس
مسب،ررن سوب،نت يسبمل تالن كسل س
ن سمتهم ن بسمحننبر بس(هت ن سس يبننمس
 :س

غضب املاغوط جاء متأخرًا لكنه مدهش

الس تايَنننتتس ننننمسرالنن ن س رننننت/سيفسسننننيسه نن ن !س ب،اتب كسرنربسه،بل ن س منيمسبمل نربسب،حنبريس
ص463س س
رال س وض سب،بال سب،تبار  :س
ويفسني س(س،ا سبملربد)س ح تسمنمسوب ن س
بمل نننرب:سبالهتمن ن التسغنننريسبملت ،مان ن سيفس
جتنننننتسبملبننننن كسو ،م،ننننن سل سساننننن لصس وس مشنتورر سب،رهطن،يمس مننمسر،ملتهن كسوجتن لتس
ننءهكس رنن: ،س نينن سب نن اسس ،شننمسكسيفس سالننننه سحتننننمسب،حنن ن ت كسولاننننمسبإل نن ن ل س
باتس ن سوب،بهننم/سوم ن س  ،ن س ننريسبحننتر س وبال ننننننت ب كسب رتألننننن ل:سمارننننن سب،تءننننن لس
 ،سرر سنيبح سيفسب،ح ر /سيفس يمسب مءن م/س وبملرن ن و ،،كسو جتن ن صسب،شنننتس تسولجن ن س
و نن،س يمسانن ز/سو،ننل ،سنيو نن سزني،بنينن سبانن س ب رم ن ك..سوب ،ن صسوب،ام ن سوب،ت ض ن  ،س
ب س ،زس تمحن س،ر ن،ديسوهتسن س لبرن /س وب،ب هننننننن ،كسوبمل،مبننننننن ،سوبملتر رنننننن و كس
و يمس ن س وسهن سمسرننتيفمكس وسني هن سرن /س وب،ب وسب،تهميسوباطنتسوب،غءنتسوبملرءمن ،سكس
ن ت مميس ن ط س،حن ني /سوب،ننت ب سبملتس ن تس وبملر منننننن ،سوبملغيبننننننن.. ،سو نننننن سهرننننننن ،س
مننننمس ننننبيت؟/سو يمسهنن ن َت كس وسهننننتبصكس وس بإلنيح كسوبمل تب ،سوبملال ر.. ،سوبةن نيظ ،س
هءننن ل سلجنننم/س نننتر سيفسوجننن س ألننن ه يس وب،االمن ن ني  ،كسوب،رتجحن ن  ،سوبالني ،به ننن.. ،س
بةر،نين ن /سوان ن س نننتسسل سب،رن ن /سر ل ن ن س مارن سسنيس الن سب،رن،مسب،تببطن س من س ن س
ب،أل لسوب،اء،؟سص741س س
ب،تالب ، ،سممسب،ألب حسل سبملح ا..سمار سنيي تس
ويفسني (هر بن سس)س حن تسبملن غ(،سمنمس ب،شا سوطبر سساله  .س
ته ،نن كسو نن س مننيسمانن سيفسهر بتنن سمننمس
ب،حنننننننبري:سوبمل نننننن بتبتسمنننننن سمنننننننمس؟س
ن ن اسمترننن نيت كس رننن: ،س..سوه نننثس س اننن س ص486- 485س س
ارنن قسمنن ساننن،سمحنننتغتصس وس.ءنننيسمنننمس يمس
س تبنن ن سبملنن ن غ(،س نيطننننءته سر،بمننننيس
اكسالسيفسب،شكيسوالسيفسبملطم ،كسنيرن س سننننننيري كسمننننننمسب رهنننن ن سرر نيتنننن ن سب،،ب ننننننا س
مهنننتس بتس ننن ،سبشنننتوب س نننانكسوجالبن ن صس وبهتك سنن ن سبشنننناتباسهنن ن بر هسيفس،برنن ن س
مغتبن ن كسورتمبطن ن سب نننك ،الر سمن ن س البن ن س و ن،ل كسورمالن سيفسب،ألن ني كسوما ني ن سيفس
لو ننن م...سورالننن سب،ألننن لسوب،ننننب مسوب،ننننت س ب ب ننن كسوم،ابتنن ن سيفسب،حنن ن ت سوب،ترنن ن (س
وب،نننللبرهسوب،كنننتبهكسمنن سالس ت ألنن سمنننمس ب،تب جت ن يسوبملب ل نن تكسوب نن زمسل سب،رنن س
ب ومسننن سوب،ر ننننه..سنيرننن س ورننننلني س هننن س ب،شنننانسب،نننليسجن ن اسمرن ن كسنيبن ن سنيأل،جتن ن س
ست صسب ،لبم سب،اتب سيفسني نيت ز س لخي كس ب و سغطننن سو نننتمدكسوجتننن،لسمت،بمحننن كس
ألن نالحس،كنننيسزمن ن سومكن ن سومتهالن ن كسلالس ونينننن،و سل سب،يهنن ن سوب،تشننننتدسوب،ب،ضنن ن كس
بملتهالن سب،ننيتس ا شننه سبملتبننتسسب،اتبن سب،رن ب س ومشننن رتسطب ننن س اكننننسس حنننن ،سب،،ب ننن س
م سب،ش !سص- 432س.438س س
ور ،،سب،بتدسوط جتنت سباسر رن .سنيبن سنين س
ويفسني س( مالن،قسب،رتط ن س)س ن ت س (متب ن ن )سنينننتمسجتننن،ل س نننءهسل يسالس ننن،ولمس
ممس غ ،سب،حال سب،ب ،،حن سرالن سبةتمان تس هنن ن كس انن نلمصسبرحنننن ،كسوالس تب نن ن س نن ن اس
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ب ،ا سبةن طكس كتن سو شنتمسكس سانلمس
ب نيا سمربلمسب،،ه سس س تميسب،تانل س
وب،انن ،كسسونينن سيفسغتنينن سمتب نن س رنن،دمسل س
ب رنن ،كسني ألننت :سباننربس رنن،زسمننمسغتم ن س
رال سب لب سوب،ر ر ت! س
وهرن سبملن غ(،سيفس م،ر ن سب رننري س
نيرالنن سمهمنن كسل سضننممره س،،هنن تسوه،بل نن تس
ه،م،نننمسماظمهن ن سل سمحنننته تسس،م نن س
ن رت كسال ننمس ه ن بسو بنن،البس ،ن مسب،رننتباس
وب مهنن،لكسور،ض ن س  ،ن سرننمسب،غنناسب،ننليس
ط ،نن ن سوب،انننن،زسوب،ا،،نن ن سوب،حننننءمسوب،ربنن ن .س
و تسنن،تسبملب ل نن تسوب،حنن ت سبملننت سرالنن س
نيرن سوب ن سرتبن سمبن،متسج من سرن ني كسورالن س
نير ن س ن سب رننمسلوهه ن سو المه ن س،المم ن،م،هكس
و ن تسمننمسنيبحن سهننهس ن :س ننمس ننت هس
مريسننن ن ؟سهتمننن ن مسرالننن ن سب،نننننلني س وسحتنننننمس
باننن،بنيتكسو،كنننمسال..سالسمسانن بسوالسط رن ن كسس
نيوني ن سوه ن ويكسالس ننت س س ر ن اسوب ب ن بس
.تررنن ن بسيفسبنن ن صسبمسنن ن :سدو،نن ن !س(س نن ن زس
ب،،ا،ل)سص334س س
و ننن س رننن و سطمنننن،دسدلو نننناس تبننن س
بملنن غ(،سونيتبد هنن كسل سزبلمسيفسدمشنن سبان ن س
مش لست سيفس نوبهس ن وحسرن وب كسنيرن :س
غن ن مت س و ن ن سب نننت سب منننيس،غنننريمكسوجن ن اس
بنننر س ن ن رمس.تالن ن كسالس حنننم سنيينننتببسوالسس
اتببكسنيشه سب مم :سانلبس نات!س س ن ،س
ب،شات سني كسوغتبهب سب،ألن،لسبملشنا سني ن كسس
ورر سب،ا سوبخل صسني كسونينتبد سب مشن س
ني ن ن كسورالن ن،ممسمن نمسس ر  ،ن ن سب،نننرظمسبملتوجتنننال س

سس س
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ني رن ن ككس ن ن س لغمرن ن سرالن ن سلرن ن د سب،رظنننتسيفس
مبه ،سب،شاتسب،ليسالس حترتسرال سه كس س
 ،سبإلب ب س ني سب،رظت سل سب،شن سب ر رهن س
ب م  .س
تسبمل غ(،سا،سبمل،اب سب،ب ت كس،رن س
ريننتسرالنن سسرننن،زسب،شننناتسيفسطنننهسبا نن كس
وجانننننيسمنننننمس تبتننن ن سيفسب،حنننننءمس تبننن ن س
وج،د كسوجت ،سممس ح ،سب،بن سوباتمن س
ة  ،نن تس ننات كسو  ،نن سدنينن س نناتيسرننمس
با سيفسوج سم س.االه سربي بسرال سب ه اكس
وانن،سب سيفسغ ب ن س نيمسم ،ن بسمر ن كسو سيننتس
ه ك س
و ربمسبمل غ(،سبرت ج سو،غتن سب،،بضن س
ب،ننيتسط،مرته ن سب،أل ن ني سوب،ير ني ن س ني ن س،ح ن س
ه ن سبملهمشننهسوبملغبنن،نيهسوبملحننتبا مسمننمس
يسدولكسوبةنننتومهسمنننمس بحنننطسهرننن ،همس
ب ،ب ا ن ن كسومنننمسب رهن ن سهن ن سبا ن ن كسوهن ن س
ب،تابريسرمسب،ت يكسوه سب،شتبس سيفسب،يتو س
ولدبل سب ،و،نن كسوهنن سهنن سب،نن،طمسبو نننال،صس
،ن ن سسني ن ن سسوجتن ن س وسلمن ن اكسوب نننت س س
ر سنيتبد س نال،ب سمر تن سهطن،لببسالنيتن بكس
وجننننن اتسمر لب ننننن سب،لس ننننن سملشنننننك تس
بملر رنننن ن سب،اتب نننن ن كسو،التغنننننن ،سب مريسنننن ن س
وب،غتبننننننن سوبإل ننننننننتبه ال سرال هنننننن ن سورالننننننن س
ب،ك،س ن كسس ن س رننت س جننتب سبخل ننتكس
و ننننن ،سب،نننننلوبستسبملا ،بننن ن .سو س كنننننمس
خيشننن سيفسمب ل ننن سومك ننننب س،بننن س
ب هننننن،ب كسويفسب نننن زمس،البيننن ن تسب،شننننناب س
بملبرت سبملرم،ر س،،م سالهم .س

حوار ..

مع المفكر والكاتب
يحيى أبو زكريا
لبنى مرتضى

حوار مع الدكتور يحيى أبو زكريا،
صحوة الفكر العربي....
ؾبنى ؿرتضى
اؾنزززوإ إا ايرق ز فززو ؿززم ززوكون ؿززن از ر ل ز إـ ززمج
ػكري ،ػهنمك ؿن وحمل ؿصبم ه وقنضح ؿن أعممؼزه وزورةً ،وؿزن
تفمعلززه اززراألًم ؽنززر ؿززن اعززمه ؾواؼززه قأززا عززن ـف ززه زز اث
اـأطمػو  ،وألطوطٍ أوضح وأمشل وأؼرب تنموالً ،حملموؾز اؾ ططزي
ؽنر ج ق .

مة ؽبرية أن قأوش اإلـ من زز وا بز إ ألماز ززز
وإـهم
زؿن اهلزائم اؾ ود واإلرفمامت واؾ نمؼضمت .وإذا ؽنم ـ ز طوه ،أن
ق نمول ؿن اخلمرج تلك اؾقضمقم ،ػإن ا ؿر مؾن ب ؾه خم لف ج اً،
ػقزززس ا ز ز هرؼ ه فمزززوم اؾنضزززمل ،وعنزززمه اإلـ زززمن و نز زًم و مأز زًم
وتضززحو  .ػززرػع اؾأموؿوززمت اؾ قلو قز و ق ز أن قكزون اززم
اؾرؤى اؾهمئم  ،ل قكن مبق وره أن قكون ،فو ؿرتبس مإلـ من،
واإلـ من عن ه ا اى ،وفزو ا زن ا رو وجززوةمل ا لوزون ,زهو ،
وؿن فنم ؽمـت عذا مته ،وؿن فنم ؽمن ؿوؼفه أقضمً ،ػهزو ؿزن عزمقش
ا ,ومء ؽلهم ى ـهمقمتهم ق م ؿن ذاته وق ف ؾلوجود وققمرإ
اث ،وقطلق أ ذؾك روف أغنومته..
ا

أأ
■ ونسأأأهن كأأأا تطأأأأ يأأ ا
ضأأأأرو ه ومأأأأم رأأأأيك أأ أ و أأأأي لسأأأأان ا
وضرري ا؟

فكااااجل ادتاااواح االوابا ا ة ا ا
الغاااا ألنن ثااااال اااااب ,اااا اال اااا
واملاااابها واااااا واال اااااني وااا جل ا ا اااااا
تنت ااااه وااااالا اثهااااه الااا الغااا ا و

هعجااا ه فاااااو اع ةاااااا ا ااا بااااا ه
وعن فاا هااا واات وايااع اااوه اعتاا أل
كمااااانه ا اا ا التكااااواا ارت ااااو
واحفااااااي امل اااااهف ب اااااااا هاناتااااااا
التكااومجل هعااااا اااهوإل االنماا ا ا ااااا
ع الأل امل ه اال وا ن
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املفكاااااااااه االعهوااااااا ا ادت ا اااااااااهإل
االااا كتو أ اااار وااااو كهاااااا االااااو
الج ض واةاتماء ادتل ا اء اذت ااه
ي ل واذتها االع ا ,اذتهاا هاا بفنا
بتهاااال
اال اا ا اح االههااااانإل االكتاا ا
االعل اء اال كه جا ء هنع ا ع ار اا ا
اثاا ا اح االا ا اااهها واال ا ا و االااالإل
اع ا اف ل وعا ا ب اا زتاهنا هاا
إل ااااااذ االااااالإل اهانفااااال اةا اااااتي
واملكاااجل االاالإل اتم اار هعناار املكاااجل
ثااال هااا ااالأل اثه ا وا ا ك ا هن ا اال
و عا ااال فااااو كاملااااء االااالإل ة ا ااااه
ه األ االلإل ف اا اا ن
واال
وها وت الا املةاا اذتاه االالإل
فجاااه شت ا ا وفكاااهه ملعنااار نااااا جل
اكاااااوجلنن ف اااا اا ناااااا هاااااا ااااااوا إل
باة نا ومي ا االفهااااا االا فهااتاا
املهب وا ت ت و وهلانننن
■ لدت ير حيطى بي زت ا ا أ وي أ
لأأف متأأأدر هأأد را ا ل ار طأأ وحتيلأأأىل
عيقار لل تدك لع ب ؟

عاش االعامل االعهو ههاب ا خي
جع تااااال عهاااا ا الت اااااتعما واالتااا ا ه
املمااااااناب هااااااا ي اااا ا ا اناا االغهو اااا ا
واالك ااااجل اال اااا وا ةب اااا و عاااهض
ةاك ااااااااا لم اااااا ا تل اال اف اااااا ا
واالفكهاا ب اان كاااجل اال ااها يا مااا
وة اااا ا ا اااا ا ا اث ااااااال واملعا اااااهه
االتفك واالتكف االنته واالتنواهنن
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وكاااااااات اال ااااااوا املعاناااااا ارتا ج ااااا
ت ااااالذ هاااع اال اااوا املعانااا اال او ا ا
ال ااااابنإل عااااااوجل اال اااااهفا ا وااااات
واالتنم ااا ا واالتكاهااا ا ولاااااهو اال نااااااء
واالنا نن
وياااا اثهااا اال ااا وا ع اار ا ه
اه
اثها االعهوا واالأل اال اعا ه االا
واااا ك ا يااانه االع ا و اال ااا وا االاالاا
اباوا اغاالوجل عواها االتاو ه االا او
اال ا
ادتغهاف ااا االعهو ا نن ووا ااااف
عا ا
فااااجل االعاااهح مل اب اااوا الع ا ا
افكااه و ا غ ضتااا ال ت اانر النااا اااو
اذت اااااو ن
ا لاااااكاةا اذت اااااا ا
فادت ا هإل كاجل افكه وب أل وكلال
امل اااااهإل واال اااااو إل واالتوا اااا نن ف ماااااا
ع ا اااا عااوا ع اار االتعاااوجل واالتتي ا
ع ااار جع ناااا نوهااا نا اااهه اة اااتات
والا ا اتاااونن ومل اااتمكا هااا ا ا
ارت اااح االعهواا و و اال واااالوايع ب ااان
وهجناااا هاااا ه اااا االاااهااا ه اااا
ا لااااكاةا االتا خي ااا وهااااا ي ااااااا
االوايع ي ااا املاا ف ما االفكاه
أتااو وياون املعا اهه واالواياع ال نا
ناناه ك ااا ووايع ااا كمااا جل االفكااه
االوام
االعهو اهي وعض االتفا
اال ا وع اال عااا ااناع اا ا هعا ااهه
واال ج اثو نن
وثجل ااو ا االعهو ا كاااات باه ا
ال موباااااااا ااااااالا االفكااااااه االعهوواااا ا
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اال اناه ك ف حتاها ع ااا االكاوجل
وا ا ا عهوا ا
ك ااال بتااار ة ت اااو
ب ا إلنن و انهإل وال ا اوا عايت
ا االفكه االعهو و كما الأل اهلوا
عاااانه ا تن ااااال لاااكاةا املاااا
هعاااا جاا اا هاااع احواااه
واالاا وو
ا ارت اح االعهو نن
اال ها ,وع ا
■ وعكأأأد يأأأن ل عأأأو لرتامأ أ لع بطأ أ
تحال أ ا ريضأأع أأارر ل أأار ك وميقأأم ت كط أ
عالط على لز ا و مل ا ....؟ هاب لأدت ير
قائالً:

جل اال اف مل كا اوها هاا اثاااا
عاااهت التكااها اال هوا ا واة ت ااا
واالت هاض ع ر االكهاا فاال اف
وعاا اا اذت ااا إل عاهاا وناااء و كاهاا
واافتا ع ر احوهن
ويااا ا أااا ا د جل ت اعااا ا االاااااهاا
اال اف واالفكها وا املا فا اف اا
الكا ة ميكاا
والا ط ع وهن
ه ااااااتوا االغاااا ا
جل ناااا ا اال افاااا ا
واالكهاا واالتعاه مبن  ,اة ت ا
وا ي اءن
و عت اال افا االاهكا االاهكا
اذت اااا ه ا ا ااااا واالاااياد اال ةاااهإل
وع ر اال واا كاجل ا اثه واالةاعوح
ا ااااد مبا ا ا ااتماهااااا واال افااا االا ا
لااااك ت هاااا ا ا و تةااااك بااااااها
وه اااات ت ااااا عاهاااا هااااا عواهاااا
االناوض واالوث اذت ا ا ن
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ومل ياكااااااااااااااا ا وفايااااااااااااااااا
واةاتكا اا االواياع االعهوا ة وعا
ها واا ه اذ اال افا ه وااا ووعا ها
ها اال اف ها اتب تاا هلا
زتاةا اذت اه املمت فا وة ميكاا وا إل
بااا هااا اثبااوا اذت ا ان عااا إل نو
الجها واثفااهان مبنا ا عااا اال افا االا
واااا نوجل ا اااا ا ااب ارتا ط ا االكوا ا
ا نان
نوجل الغاء و ا نا و
اا ا جل طاااه اااباة ع ااار كا ا
واب هنما ك ذ اا ها اكوجل لاك
اا ا واا ا وجل
ب ا نااااا واا ا وجل ي اا ا ه
كتااااح هااابا وواا وجل فكاااا ب ماا
ووااا ا وجل ه اااااه هتااا ا ال ,ووااا ا وجل باااااوا
اال افااااااا اااااتكوجل ب ا ناااااا عناااا اا
وو وجل اال اف ب اه جاف و وجل هعنار وة
هغ ا ان واال اف ا ا ا اال ا ع ا ال اااه
اال ع ادتم وا اال ةعهاا ظماال ا
االكاااوجل ا اااان واالعتيا ا واااا ا ا ااااجل
واال افا ا عتيا ا ي ميا ا ال غااا ا وا ا اا ا
هت هاا الااال هنااال هاا تن ا ا ااااجل اثو
ااات
وهناال اال ناا اثو النا اااجل
هعانالااا هفاناااااا ااااال ة ا اااااا واا ا وجل
ث اف وة ث اف وات ا ااجل وثجا االا
كاات اال اف ا اال ت االلإل اعتم أل
ك اااا ا اا اااااال وبهاتاااااال
ا ا اااااااجل
و ك ال و  ,ال عا ا باها وابكا
االتا ات ااا ات ا ا اااجل هامااا كاااجل الوااال
ولاااك ل ونانااال ويوه تااال جل امل ا ا عا
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واا
وامل فا اا االالاا ياانوا االتغا
االاالاا هااا وا ال ت ااو اا االكاا ا االاا
عهفاااااا االتااااا ات واالفت ااااف واثا اااااء
واالةعهاء واالكتاح واالهوا وجل ها ا ة
وةها هاا ااو واا ن اا وةاه أم اوجل
غااا ب ااااه
اماااا ث اف اااا وااااا فوجل
ا ا ااااجل ضتاااو اثف ا ا فماااا ا ا و
اواااااااا لااااا ا ونااتاااااااوجل
و ااااا ا ها
وهوات ااااك و و وا اااات ااااياا وااا إل
وا اااااا ا ويااااا اذ امل فاااااااوجل وجااااااال
االااا اكتا و ااا فاالةااااعه ادت ا اااهإل
هفاا ا إل كهاااااا ال املااااا حتاا ا ا االن اا ا
و ا أل وصت  ,ستفوظ امل اهإل ال املاا
حت ا وايعا ا ه الوف وهوااا ل وال املاا
حت ا ا ف ا و و ااو اا ال ناااجل ااواا
امل افع واالا واواا وال املاا لاك لاعه
ا ا ي اا اال و إل باالا ااان ه هاا انه
اذت اهنن
وونااااءل ع ااال اال افا ا ة ميكاااا جل
كوجل باال ع اهج ا اال افا اا
اذت ااااه اا ا اا ا ض االنااااد اا ا اااااا
امل ااااكا اااا هلااا ,االةاااوا اااا
ا ا ااال وه ااااا ا ل
ا ا ااااجل وكااا
وعنا ا ها تكا ا اال افا ا ف ا ا اااناع
اال و واذت اهنن
■ وعأأو هأأاس تيأأة اطفط لف
حمير وي و ملتاو قان بي زت ا:

أ

اال غ االعهو ا اذتالي
اال اف
واالتمكا وث اذ االاههأ إل يومهال و اواأل
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وع الااااال واال افااا ا اااا ا ن ا االفاااااهن
واجملتمااااااع ال ع ااااااوا واملعهفاااا ا لااااااتر
زتاااااةا اذت اااااه فك مااااا ان اةااااا
االفاااهن وه االعتااال واكت ااااول ارتاا ه
اذت اااه ان هع ا االااوع اال ااا ال ااالنن
و ا ا ك ما ا ث افا ا كماااهانف ال فا ا
ا صت إل CULTUREنن
وهفاااوا لاال اف ا ل اال غا االعهو ا
اال اان واالتن ااا ,واالت اا واةات اااا
فااي
املع وا واالغاو
ها اجملاو
اال ااامواا واث ااااا واالنفاااه مبعااااا
اذت ا,م وارت ا واالع ا وك ا اال ا اال ا
أ ال وجون ا ا اا وكماا اات اها
اال افا وك ااه اال اااء ع اار اال افا وفااتأ
اال اءنن ان اهلهو واملهو االعامل االعهوا
واة ااته ويتاا اذتااتو واال اااهو نإل
واوا امل فع االلإل بهي ب ا و احل ع
اال ود االلإل ا  ,ع ار ج اه وغا ان
واوا ل االلإل بهيت كت ل اال فاع
الواءااااا االغاااهح واملفكاااهوجل االغهو اااوجل
واالةااا اثو واال اااا و ااوة فااهو
فونه واملفكه ادت ا هإل ج تال اال او
وستما وااايه اال ا وهه اار ه اااهإل
وع لهاع واال ااه جانوا ولا
احملااهاح االة ا ت اال ااوط و ةف امل ا فا
االلاا يت وا وا ا تا ال يتا ةف
امل ا فا وامل ا عا هااا ي ا اذتهكاااا
ا ااو ا واالعن ف ا اال ا وهعاات اتاااو
ث افا اال تا ويا هت ا ااتا ع اار ااال
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هوا محاه وااغاتي ع ار االا ا ا و انتااا
ف ماااا ا اااتا نلاااا ه ااا ل االتغ اااا
و والل عا ايه نن وملا غ  ,ادتاا ع ار
االع واال تال ع ر اهلا ا واالع اه ع ار
ا ت ها
اال ه واالة ه ع ار اال اا
ايااه هاا ااوااأنن وامل ااوح اال ااوا عااانه
اةعت ا ال اف اال واا ة وغ ااا تمال
ااننااا وه اات نا االعهواا وا ااته
فاال اف فع ب اه وفع وجونننن
ال اا و ثناااا هاااا املاااا ث ااااة اااو
اثث ا ها االي اا االفكهاا ودت ااا
ااه ع اار
ال اااا ب ا ك ا هةااك
وايعنااا اا ااا و هتنا ااا جل االفكااه
وال اا اال اا واالااياد االاالإل و اا نا ااا
عااااش هةاااكتا كااااات ه هوبا ا
اذت اا االاا وجاا ف ااااا و اا اذت ااا,
املااا ا االا ا ا ااات هنااااا كا ا عاااتو
اااااا اكتنفتااااااا
دتم اااااع هةااااااك نا
ظااهوف وا ا وب ااوة هع ن ا وست ا نه
وال املفكه او االلإل اعاش االوايع ها
هن اا ,كتاااح نوجل اال ااو اثو هااا
و اال ا أ جل ان ا,
االع ه االع ا
الا املفكه ها االواياع ذتا املةاك
نوجل االتم عا اال واوت وست ناا اهلوا
املتواف ,ع اا وا ا نن
اعااا اة اااايا ج االفكهاااا
انااااء نا اا
اهلوااا وامل اوهاا حتتااااو
و وال ا هعااه واو ااتموالوج هتوا ا
وي ا ك ا هااا اال ي ا االع م ا ويااهاءه
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ااا ح االتااا اتنن و ااالا اال ا اي يااو
ال وانها ال ت و اا اال عهفاا اال اب
اال وال اا اال اااوا ااااهان ي ااااا اال افاا
الع ا املااوا و نمااا اال افاا فع ا ب اااه
ويا اا ات اال ع ا ع ار وعاض املا فا
ا اال ااب اال اف ا االعامل ا
ف انوا
باوا اذت اا اا
ه تا ه
وه ااا ا ااا ا اا اذت اااااا اا هنتاااااوو
ا اا والاا ث اف ااا وهنتااوو نوا ااه ة
هاا ارتا النا اااا ثجل اال افا ا عو
اةبااااياا
االتتياا ا
اذتاااا,
االتواف ,ع ر ونااء اذت اا ه
املت ان
االهاانا وناااء اكااهد ا اااا ا ا اااجل
وا ا الا واا فاال افا هةاهو اتا
وبهاا و هاا و هااجل واال ا اا اا اا ا
أ ة عهفل
عا اال اف و اال اا ه
اال اف ع ر ا طتين
■ كأأأا م أ أ ة اأأأاز عأأأا ل ت أ أ بأ أ
لعلرانطأ و لأأد و وعلأأق علأأى قاعأأدة تلط رأأا
فم حني آل بيارية ف يه مرأا ر أق نأىل؟
و ل ا ى ن ا اتيك على ف يك ل فاوز للص ؟

ه ا ا يااو و ا جل واب ا ه هااا ا ا
االعااامل
ا اح ااهنإل االواااع اال ااا
االعهوا اااو وااهو ظااااهه ل ا األ امل ا فا
االااالاا ناااوا اال افا ا اال غاواا ا و ننوا
كا املفااهناا اال اف ا واالفكهاا االا
والا ا ا هنااااال فكاااهإل وث اااا هغاااااه
جغهاف ا وفكهاا و ا ا واجتماع انن
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واال اف ا فع ا و ا ا وو اا ,وال اات
هنا فكهه ياهلا نا واا و نا ا ان
و ن اكاااا ا و فهواا ا و هاااا ,كا ا
اال وا ل امل ه اال ا االعهو نن

واذت ااااا اا ة ميكناااااا جل ت ااااا
وكاالال اثهااه الفكااه اال ااماء وفكااه
اث ض ميكاااا اااان ه ااااا اال وا اا
املةيك وا اثفكا ن

ثاا ااالأل اثفكااا واملاا ا د االاا
وايعناا
والجهاا مل ا و كماا اا
االعهوا ا هاااااا ب ااات الناااا عهو اااا ع ااار
اال اااااع اال اااااا فااا ا اا ه اااااهبنا
نا وفننا االتةك ن
و وااا نا وي

اتااااو فكاااا و ها ا
ف نجتاا ا
اتااااو
ا ا ااااجل وا ا ااااا والن ااا
فكااااااا اذتااااااوا واالت ااااااا ح واذتاااااا,
واالتتي ا وا اااا و اا كاااات االع ماا ا
حت ااا ,اااالا االغاااهض هنااااا و اا كااااجل
االاا اا أ ااا ,اااالا االغاااهض ف ااااا ا اااا
ا اااااجل هنفااااتأ ع اااار
وعنااا ها اب ااا
ادتم اااع نب اا ا اااا الفكاااه انفاااتأ
ع ر ادتم عنن

هاااااااا كااااااااجل اثو مب ف ناااااااا جل
ان اااوا هاااا و اااالأل اثها ا ال ا ا غوا
هننوها ث اف ا وفكهاا هااا ا اات ااالأل
االااهو وعنا اا ف ااا ا ااع االتكاها وااا
ا هلا جل هح كافا
الأل اةه اال
اال هوباا واملةهو االفكهإل واال ا نن
واا ال اا و اا اثهاااه واا عاه ه اا
جل ا اااا كوا ه اااان ه اااالأل
اذتهاا ا
اذتها ا يا ا ا ال ناااء اذتها ا املوعااونه
مل اا ااااا اااااابةء ال غاااااا ه اثههاك ااااا
االك ا ع ار فغاا اتاجل واالعاهاي واالا
با ف اااا وااهاح الا وعا أل وااهاح مل
اكااااا وا هكاااااجل جل اب اا ا الننهااا ا
االتغ ا هااا اال ا او ال ت اانر النااا ااناع
االهااا وامل ت ع ر ب واءنن هما جل
اال افاا ا عااااهف ااااابةء ااا ا وظ فاا ا
ا واالتن ا  ,هاع نوا اه اامااا
ا
جل ا اا ع االعاااامل االعهواا وو اا تل وااا
امل هااا اال اااهو ا الت ااا ,ارت اااواا
امل ا نن اثفكااا االك ا ه ة ت ااا
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يأير
■ و هد رم عو بد ألز
لأأف تانأأىل وه أأم ألو  ،و لأأدو مع هأأاس أ س
ل يصل وعو لت ل لف تا ص ي لط ا قان:

االلإل ة اعهفال با و اا ه ال والال
ثانااااا ع اااار وااااواح االن ااااه املاااا وإل
اااو ا ااااا ال املاااا وك ااات نجااار
اال ا و اااا ه ا هةاااا ا ه ااو ا
االعهو اااا وكنااااات وكاااا ملاااااا افع ااااال
ا ااو وجل االةاع ,اال او إل وكنات
اال ماء و نعو اهلل اال ا
فع نهوع
اا ه و ا االعهو نن
ا
ف ااو ا اا ا االعااهح كا
واثعاااااهاح اااا ا واا ااواااااا و اااااتبا
ونهاااا انن اا ا ا اااو ا االعهو ا ا ال عاااهح
و االةاااعهاء و ف ا ا املما ا ا و عنا ا
ن اها و ي اث واا املنةا ه االعهفاا ا

هي ر ع لدت ير حيطى بي زت ا ،صحي ة لف

و ي ا االع ماااء االهواااا ا و ني االفت ااف
واملفكهاا و ب ر اال ا ون اذت ا واا
اال ا واثعااهاح ا ا وا ااو ا االعهو ا
ااوااا ونهااا ا و ا هها و كفا ا وعنفااا
و اهلل املةاااااتكر وة ااااا ,ع ااااار
االعاااهح جل اغ اااوا اال اااهف عاااا اااو ا
االعهو اا وهاباا د ف ااااا وهااااجها ع ااااا
وان غاااا ا جل اب ااااااوا ن و ااااااا وعاااا ا ا
الجج ااا االعهو ا وا ا اااا هااا ستنتاااا
و هوتاااااا اال اه اا ا ف جاا ا اذتهااا ا
واال مي هاط اا العت باهح عامل ا اا
اال والااا اال اااو ا وكاااااجل ا اااذ و اءاااااا
االك ااااجل اال اااا وا واالوةاااااا املت ا ا ه
اثههاك ا واملماااوهاا ا ي م ا نن نوا
االعهح وامل ا موجل نا اهه عمار اثالاواجل
وو ااا  ,نو ع مااااء االنااااا و اااااوا عنااا
اااأل ااو ا
حت اا ك ا فا االةااهع
االعهو اا و ااا ااالا االتاا او االكاا
وامل اا ا وااااا ا اا ا ا اناا اال وال اا ا
وااتااااااو نوالاااا اااااو ا هواال اااا ال م اااااو
اثههاك و ا ا اال او اا وا ات
اات االهاا واوت ا اذتا ,واال اطا فماا
اااو امل ااوح هااا االعااهح وامل ا ما هااا
اذتة ا اال ااو إل حت ا ا ا ا ا امل ااوح
اال اء ع ر اال والا االهاانا و اتااو نوالا
عم ال ك اجل اال اا وا وهتااواا ويا
انااا ناء (اال ااوا ) وي اا صتااا ثااو ا ا
يت اوا وايت ااوا واعااوا وتفااا ملن اااا
ا ااتا احملماا إل اث ا و اا وا
الع ا املااا وامل االاا والاالال مل ان ااها

لع ب

اهلل ثجل اهلل ان اااه هاااا ان اااهأل ف اااا
وااالا لااه واااا وة ل ا جل ارتا ااه
اثكاا ا اا اا ا ت اال والاا ا اال ااااو ا
ا وع االةع,
كوجل االةع ,االف
اال اااااااااو إل اا اات اااااااااها ههاك اااااااااا
وا ااااااها ع اااااار ااااااو ا ن جل ارت ااااااا
اثههاك او ه و ا وهللا واان
ااا ا اجمل ااا ا االاااااوطا اال ااااااو,
زتاه ا اثهااهاك ا هااا واات و ااا
عتها ا و ا جل ااو ا ادت ا ا ه ة عتي ا
هلا وااهاجل وب ح اهلل وادتوةجل اعون ع
وا هع االك اجل اال ا وا نن وي صتاأ
احملااااو اثههاكو ااااا وا و جااا جل
افجااه اال ن ا امللا ا اال ا حتوالاات
اةاااااااوه باالاااااات نوجل اااااا ا تو اال ااااااه
واال اااااا ه ا تكةاااااااف اثالغاااااااانن
اااو ا ال ااات اااهاعا هاااا
اال اااها
جا ا اال مي هاط ا ا واذتهاااااا فاااالأل ة
حتتاو ك الا االعنذ واالا االا هاء
وكااا ااااالأل االت االفاااااان كمااااا ااااال ة
أتاو االت االذ هع اثجنيب اال اهع ن
وة ل جل ا و اال والا اال او ا
ا اأ االك اااجل اال ااا وا ا اايا ج ا
مل ه ها ا ان كماا اه والال عا اء
اثه االعهو وا ته نن
ه اا االفتاوإل الت ه
وال ا واال تن االعهو ن

و ا االعهو

ااااااا االفتااااااوا الف ااا ا ا ااا ا ا
و كاا ا جل ااااااع االفتاااااوا املو ااااان
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الكا وعما وذتار
ها ه ا اه و و ا ن

اته نن ة عاهف

اااااا ا عتهاا ا ادت ا ااااهإل عناا ا ها
ا ت كا االعوا ا االعهو ا وجاا
كاات و ا ا االوب ا ه االا كااات
و ال ا ت ال كنت ع إل ة ابتاو
ل ا ه ال ا وو ااو ا ااات عهو ا
ض االعهوواا ا اكاااالا
ههب ااااا واا ا
كاجل ا ت ا ااوا اذت وننن
ااالا اال اا ,االعهو ا االاالإل ي كاال
ااو ا بوهلااا هن ااجم ا اايا ج ا هااع
ف ا ا ا واال اااااا االعهو ا ا االكا ا ا
و ااا ااااو ا اة اااايا ج ااااااا واااات
اةالت اااااي واااااملمن ا االااااها ا االعااااهح
االلاا كةفوا عا عو ا ا هاا اال اوث
اثههاك واال ا وا ن
■ دت أأأأير حيطأأأأى قأأأأد اك أأأأهر بالكصأأ أ
لسأأير  ،وتأأا أ  ،مرأأا أ ألي أ مل ليب أ
لل كأأأاجل دد أأأأد ،و تيأأأ تي جل لأأأأد ل ضأأأأرو
ع طار لك يض ملك ت لل الد؟

اعااا ااااا و هاااا ط ااا ,ع اااا ه
و ا اا هنت هوجل و هنت هوجل وي ا
جل ط  ,الأل االع ا ه ا عتا اال او إل
ادتماو اااا ا
واالعهوااا ا ي تااااااا الاااااه
االعهو ا اال ااو ا اال ا كتو وةااا اث ا
وجاا الوجال ال ااء عاا وال ف ات الال
انااااا هنت ااااهوجل و
اااااا فماهاا ا االااااه
هنت هوجل عو اهللنن
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تعاااهض االا ا و واثها ا واالةاااعوح
كما خت اا بهكا االتاا ات عا االتت اع
االكااااااوا د
واة ااااات هاء االكاهااااا
هاااااننن و اااع ,ها ا
اال ع ا ا و
و ع اا واال خي اا عناا االتاا ات ا
ك اااجل
ا  ,االفااهن واجملمااو
اال ا
جغها واب ب ن تتلر الغ اذتوا
واالن اااش واالتتي ا وا ا أ االعنااذ اااو
االعناااااواجل اث ا ااا ا االااا ا جااا ا ال ااااال
زتموعااااااا وةاااااها ه عوهااا ا وفكاااااه
هبنش اع ث اف اال ت واالن هنن
و االهااا االعهوا اناا ه اانا,
ع ااا ه ب ااان يااات االنك ااااا اثهن ا ا
واال ا وا ك ه هاا نوالا عهو ا ويا
ا ت ااالأل االنك اااا اةا اثهااا
اال وه واال ا واة يا ج نن
واال و اال عتا اث هااا امل ا
ع و هلا و وج ال و اوا اةعوجااو
ا ا اال ا و اال ا ا ااوا عوناااا وحت ااا
ااناا وه ت اانن
وثجل ااو ا ع اار وااواح اةات ااا
االع اااكهإل واال ا ااا فااات وااا هاااا
ع ا ان هةااهو ث ااا هتكاه ا ياع اال
وبتر ة
ث اف اال ناء ك االتفا
املويذ وع اةات ا
ا أ االفهاغ
ه الهه فت و ها عا ان هةاهو وطاا
ا ااال ث افا ا اال نااااء
اااو إل لااااه
اال افااا ا وااليو ااا ا واالتع ااا ا واال اعااااا
وا عتا واال ناع واةيت ان واةجتما

هي ر ع لدت ير حيطى بي زت ا ،صحي ة لف

واثها واالع كهإل واالت اا واملع وها ا
واالنف وي الا واا ث افا ا ا ااجل
اال و إل املت اهأ واالواع االلإل  ,جل
اتم ر عا ف ل اال واال ا ثجل اال
ر االوايع اال او إل عهاا الن اااح
كاا ا ااااالأل
االاا ا ا وي اا ا االاا ا وو
االتفا ا ا ة وا ا هاااا جل ت اااو ث افا ا
اال نااااء و اااهإل ه ا ا ا كا ا و اااا
ا عااااااتا اال ااااااو ا وةاااا ا وياا امله اااا ا
وامل امو واملكتاوح وا الكيواا ع ار
لك اال اهب ووثا اا و هو اانن
وحت ا اثها اال ا االاوطا هاا
ل ال جل ة ع وعض االةا اح اال او إل
عهااا ا ال ااااتكف وواالتاااااال اة ااااتااا
واالفهن واجملمو واالع اال ن
و اناااااهإل جل اثواجل وبااااااجل ال ااااا ا
واع ارت و االعها واالتف ا ال افا
اااو ا و نعاااو اال اااانه اال هااا
اال ناااء
و ا ةعت ا االأل االو يا
و ا ه ا عتا
اال ن ا اثو وي ا واااعت فا ا كاه ا
اا,
ا ت اةااهاا اعااا واالن ااه االكا
جل افااه ث اف ا ك ا ه واك اال وهااا واااح
االوفااااء الةاااا ا نا االاااتمكا ا اااا ال افا ا
االةااااانه وكنااات نعاااوا االاااه االعهوا ا
ا
اال و إل اال كتو وةا اث ا
و ا ه ال ةااااا اء التعتناااااء وعوا ااا االةااااا اء
واوااااااا و نااااا ا املعااااااهتا االهو ن ااااا
واالكاهااااا و ااااااو جل اةياااااايا ةياااااار
ا ت ااا ها ي االه اال و إلن

لع ب

و ا يوا ونةااه ن ا اااا عااا ث اف ا
و ا وع اةات ا شتت ذ
اال ناء
اال وال واجملتمعنن ث اف اال ناء
فا
اال افااا ا وااليو ااا ا واالتع ااا ا واال اعااااا
وا عتا واال ناع واةيت ان واةجتما
واثها واالع كها واالت اا واملع وها ا
واالنف ااا واملناااااب وامل اااه واالهوا ااا
ووااااااالا االةااااااك ن ااااااما ثج االنااااااا
اال و ا واالعهو اات ا ا ا وا وا وان
■ و أأو أأالن هأأد ركا عأأو أأال ل أ
حث عكم د.حيطأى بكأ ل أا و لف أ لع بأ
بك ل عاك قان:

بااااااا ح االااااااتكف واالكهاا اااا ا
واال غ ااااااء واالااااالوأ و كااا ا اثك اااااان
وحت اااا اثااااااهب و نعاااااو نوهاااااا
اال ااااامو فكهااااااا وث اف اااااا وب اااااا اانن
واذت ,ست
و بت اذتوا ست اال
اال ت ا واالتتي ا ست ا االفهي ا واالتةاات ت
واال ناااء ست ا اهلا ا واالااوع ستا االغ اااء
واالااااتفك ستاا ا االااااتكف وا ااااتا
اذت ااااااا إل ستااااا ا ااااااتا املاااااالايب
واالااااتكف إل و نعااااو اا اااا اثهاااا
االعهو ا ا وا اااته وااااهو ه ا اااتغت
امل وهاااااا اذت ااااا ا املتااااوفهه و ااااوه
ارتا ط االعهو وا ته ن
وكنت ع ر اال واا ع وة فاهي
با ح اة اتعما واةباتت واذتهكا
اال اااا وا و طاالااا ,امل ا ا ما و اااهو ه
االتتي واالوب ه ه يا ال والل عا ل جل
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اااالأل هاااتك ها ا وابا ا ه و ااااا وكا ا
فاع وجللن
ااااااااااااالأل االوبااااااااااا ه اال ااااااااااااهو ا
واة يا ج ة يجا ف ان
هعاااهك اثو واث ااااد كااااات
هع اال اا وا وااوهلاا االفكهاا واذت و ا
االعااامل االعهوا وهعااهك
واال ا ا
اثو كاااااااات ااااااا ادتااااااا واالغ اااااااء
واة ياااااء ب اااااجل االنااااا و واثبااااتف
اة تعما ا اال مي وادت ا هن
اعااا ثااا اعااا مح ااات و محااا ع ااار
االااااااتكف واالت ت ااااا و ةااااااوال اال اااااام
واذتوي وك م اهلل ك االا ا ات
االتااا ات االعهو ا وا ااته واالفتوباااا
االك ا فايياات اال اوا واالتا ه واالن اذ
و ف ان اال تن واالع اان
واالتفم ت واالت
وختها ,اال ن اجل واالعمهاجلنن
عم اااااات ع اااااار ب اااااااجل االف اااااااء
واملااااتع ما وف ااااااء االنااااا و ثجل االف اااال
االاالإل اعم ا ع اار ي ااا ,اثه ا و فت تاااا
و اااف نها ااااا ة انتماا ة هننماا
االةاا اجل االااالإل فايااال وعاااض املتفاا ا ا
واواايا اثباو ا التكااها امل ا ا هااا
االعامل االعهو وا ته ن
ادتا
اعا ا محا ا ع ااار يناااواا االت ا ا
واالكااااالح واالت اااااهاض ع ااا ار االت ا ااا ا
واالت اااااااض واالتناااااابه واالكهاا ااا ا
اال او االعهو وا ته نن
104

والعماااهإل اااالأل هفاااهناا اااابها وااااا
ه ااا وا ااذ ه ااا ه ا ف اااا ه ا
اثا ا وا ااا واالةااا االعااهاض
االعامل االعهو وا ته نن
و عااااا ا اء اااااااالا االاااااااناب ي ااااا ا جل
انايةوا بكموا ع وااملوا و ا وا
ع جاا ا ا ا ا واالا مل اتن
إل اص لهع وا ولال واالفوا االةه
وات و وجل جل االةه ا ته او ع اءه
وذت ا وهناااه هنفااه ات ااا ح هااع يااو
امل فر ع ل وع ر الال ف ا اال اته
أ ,ادتما لن
واال تا ل جل اهلل
ا ا تموا لاااتمتموا ةب ااات
و ع ناات عااا اات اااال ا ا ه اهه
عااا
واال  ,ه امل اوه ووهااهب اا اا ا ااا
ا ااااااا هنااااا االلالاا ا نن و اا ااااف تموا نن
ان اااا الا ا االةااااانه واا ا ه تغااااإل هنااال
ةك وع نن
■ ريأأال
لع ب ..

أأرية بلسأأا د.حيطأأى ل نسأأا

االه اال اث اد االع ا ثا االع ا ثا
ها
االع ا عن ا ها حتوالاات ه ا ايااه
ه ا ايااه اااا
ااوااأ و ه ا ااوااأ حتوالاات
اوت االتوا جل وا االةهي واالغهحنن
وذت احجل مل اتع امل موجل ة هاا
االتااا ات وة هااا االااهااا وهلاالا الااا اهثااوا
امل ت ع نا جل اعون اال هاءه واالع
و جل ا ات مه ا ا اااجل واال ج ا اثو
ع ما و ع ما و عانه اا ب ا ا نن

رأي ..
الرواية ذاكرة
المغلوبين

د .عاطف البطرس

الرواية ذاكرة المغلوبين
د .عاطف البطرس*

*

اغتًٗاّ ايطٚا ٞ٥يًتاضٜذ ال ٜعين إعاز ٠غطز أسساث٘ نُا سصًت يف ايٛاقعَ ،ع
ايعًِ إٔ ايطٚاٜةَ ١ةٔ أقةسض ايفٓة ٕٛادزيٝة ١عًة ٢يػةطٜس ايعةات ٚايتةاضٜذ ،سةٓشٔ يػةٓا
يصةةسز أ ٚجادةة ١إر يهةةطاض ايتةةاضٜذ ،أ ٚيةةاضٜذ ٜعٝةةس ْفػةة٘ا ٚايعةةٛز ٠إر سا ةةٓ١
ايتةةاضٜذ ال يكةةسّ دسٜةةسامل إشا ت أةةل عةةٔ أغةة ١ً٦اذتا ةةط ،يتػةةاِٖ ٖةةص ٙاددٛيةة ١يف
صٝاغ ١املػتكبٌ يٛصف٘ َا ٝامل غٝأيٞا
نٌ نتاي( ٖٞ ١قطا ٠٤يًتاضٜذ) ٚايتاضٜذ ال ٜهتل ٚال ٜكطأ َةطٚ ٠اسةسٚ ،٠إ ةا
ٖ ٛس ٞيتذسز ادْػام املعطس ١ٝاملعتُس ٠يف قطا٤ي٘ا
قطا ٠٤ايتاضٜذ خا ع ١يايضطٚض ٠يًتصٛضات املعآَ ١يًشظ ١ايهتايٚ ،١قس نتل
حتت ٚطأ ٠أسهاض َٗ ١ُٓٝيف َطاسٌ ايتس ٜٔٚاملتعاقبةٖٚ ،١ة ٛيايتةايٜ ٞعهةؼ ٚدٗة١
ْظط نايب٘ ،أ ٚيٓكٌ حتسٜسامل ايكة ٣ٛاذتانُة ١اية ال يهتةل ةس َصةاذتٗاٚ ،ال
أٝع إال يعُ ِٝط يفهريٖاٚ ،ال يعرتف إال يطداسة ١عكًةٗا ٚاذتًة ٍٛاية يكةسَٗا
يٛصف٘ َٓذعامل ياضخيٝامل ال ٜعطف ارتطأا
ايطٚا ١ٜيعين ايهتاي ١عٔ املا ( ٞايتاضٜذ)ٖٚ ،صا ٜططح إؾهاي ١ٝايعالق ١ية
ايطٚاٚ ٞ٥املؤضرٚ ،ايطٚاٚ ١ٜايتاضٜذ ،سايتاضٜذ سا ٔ ايطٚاٚ ،١ٜيست يف ضمحةٖ٘ٚ ،ةٞ
ايٓتةة٘ٚ ،نةةجريامل َةةا يصةةب َطدعةةامل يةة٘ ،املةةؤضر ٜػةةتٓس إر َٛثٛقٝةةَ ١طدعٝةةًٗٝ ،١ةةا
ايٛقةةا٥عَ ،تٛخٝة ملةا امل ٛةةٛعٚ ١ٝادَاْةة ١يف ْكةةٌ ايٛقةةا٥ع َةةا أَهةةٔٚ ،إٕ يعةةصض شيةةو
عًُٝامل ،ساملٛ ٛعٚ ِٖٚ ١ٝسكٝك١ا
املةةؤضر ٚايطٚا٥ةةٜ ٞكةةاضن نةةٌ َُٓٗةةا عًُةة٘ يتشٝةةعات َػةةبكًٗٝ ،١ةةا عًُٗٝةةا
ايجكاسٚ ١املٛاقفٚ ،ايتطًعات ٚادٜسٜٛيٛدٚ ،١ٝيايتاي ٞضؤ ١ٜايعات يهٌ َُٓٗاا
عٌُ ايطٚاٚ ٞ٥إٕ يكةاطع َةع املةؤضر يف سكةٌ املا ة ،ٞإال إٔ ية٘ أزٚاية٘ ٚٚغةاً٘٥
ٚططا٥ك٘ ايتعبريٚ ١ٜيغت٘ اي ختطز عةٔ ٚيٝفتٗةا ابيالغٝة ١إر ٚيةا٥ف أخةط ٣سٓٝة،١
أغاغٗا االْعٜاح ٚايتدٚ ٌٝٝاالْفتاح ايسالي ،ٞدٕ ايطٚا ١ٜأصالمل عٌُ خت ًٞٝٝيٓا ٞ٥يف
إطةةاض َةةٔ ايٛاقعٝةة ،١ال يةةطيٗٔ مل ٛةةٛع ١ٝايٛقةةا٥ع ،دٕ ايطٚا٥ةةٜ ٞعٝةةس نتايةة ١ايتةةاضٜذ
عٓةةسَا ٜكةة ّٛيتأًٜٚةة٘ ٚيكسطةة٘ عةةٔ ططٜةةل ؾدصةةٝات سٝةةَ ١ةةٔ ذتةةِ ٚزّ ،ستةةسز ٠هلةةا
* أديب وباحث سوري.
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يعٝةسا عةٔ عَُٝٛة ١ايتةاضٜذا نةٌ شيةو حتةسزٙ
مل
خصا٥صٗا ايفطزٚ ،١ٜمسايٗا املُٝع،٠
ظا ١ٜٚايطؤٚ ١ٜايبعس ايٓظط ٟاملعطيف يًطٚا( ٞ٥سٛاض ١ٜاملعاضف) قٌ ي ٞأ ٜٔيكف أقٌ يو
َاشا طهٔ إٔ يط٣؟!ا
(إشا نإ ايتكسّ ٖ ٛياضٜذ املٓتصط ٜٔاملػتُط عً ٢دجح ايضشاٜا ،سإٕ ايتاضٜذ
ايٛسٝس ايٛادل نتايت٘ ٖٛ ،ياضٜذ ايضشاٜا املتذاْؼ يف نٌ ادظَٓ)١ا
ٚعً ٘ٝسٓشٔ جاد ١إر ٚالز ٠ياضٜذ آخط ٜك ّٛعً ٢ايعسٍ ال عً ٢االْتصاض ،عً٢
اذتل ال عً ٢ايك ،٠ٛدٕ دٖٛط املٓتصط ٖٛ ٜٔاذتطٚن ٚايهٛاضخٚ ،ايطٚح ابْػةاْ١ٝ
ال يظفةط يػةالَتٗا إال يةٛالز ٠يةاضٜذ َغةاٜط ٜسْٚةة٘ ايطٚاٝ٥ة ،ٕٛاةا طًهةَ ٕٛةٔ سةةؼ
إْػاْٚ ،ٞيعاطف َع املضطٗس( ٜٔايطٚا ١ٜياضٜذ َٔ ال ياضٜذ هلِ)ا
َٛادٗةة ١ايصةةٝغ ١ايطمسٝةة ١يًتةةاضٜذ اي ة يصةةٛض يةةاضٜذ املٓتصةةطٜ ٜٔكايًةةٗا ضٚاٜةة١
دتٖٛط سكٝك ٞغا٥ل حيطؽ شانط ٠املغًةٛي ٜٚةساسع عةَِٓٗ ،كايةٌ يةاضٜذ ٚشانةط٠
ٚأزتاز املٓتصط ٜٔايةصٜ ٜٔهتبة ٕٛيةاضخيِٗ نُةا ٜؿةاؤٚ ٕٚال ٜػةُش ٕٛيضةشاٜاِٖ
يهتايةة ١يةةاضخيِٗ ،سةةاملغًٛي ال حيتةةادَ ٕٛةةط ٠أخةةط ٣إر يةةاضٜذ إال إشا اغةةتجُط ٙٚيف
َعاضى ال أسز ٖعاٚ ،ُِٗ٥ايطٚا ٞ٥قازض َٚؤٌٖ بصتاظ ٖص ٙاملُٗ١ا
ايعٛز ٠إر سضٔ ايتاضٜذ َٔ قبٌ ايطٚا ٞ٥ال يٗسف إر إعاز ٠غطزٚ ٙإ ا حتةاٍٚ
ابداي ١عٔ أغ ١ً٦ايطأٖٖ ،سسٗا يفذري ٚع ٞايكاضئ اا طًه٘ َةٔ شتةع ٕٚقُٝةٞ
ٚاْفعاي ٞنأَ يف ايالٚع ٞادتُع ،ٞشيو املدع ٕٚطًو قسضٖ ٠ا ١ً٥عً ٢ايتأثري يف
غًٛى ادسةطاز ٚادتُاعةاتٚ ،حيةسز ضزٚز أسعةاهلِ ،سةٓشٔ ال ْتصةطف ٚسةل َعطٝةات
اذتا ةةطٚ ،إ ةةا يفعةةٌ يطانُةةات املا ةة ٞاية يتكةةاطع َةةع محةةٛالت َةةا ْهةةَ ٕٛةةٔ
َعطسٚ ١ثكاسَٚ ،١ا ْكطأ َٔ أزن َٚا يهسؽ يسٜٓا َٔ أاضنا
ايٓص ايطٚا ٞ٥يإساالية٘ ايساليٝةٚ ١ادتُايٝةٜ ١تفاعةٌ َةع املدةع ٕٚاملعةطيف يف شٚايٓةا
نكطا ،٤يٝتذاٚظ ايٓص شاي٘ إر َا ٜكع خاضد٘ ،إر غةٝاقاي٘ ايتاضخيٝة ١اية أْتذتة٘،
سٓٝتكٌ إر اذتا ط (ايةطأٖ) يٝتذًة ٢ايتةاضخي ٞسٝة٘ عًة ٢ضتةٜ ٛفةاضم ايةٓص عٓةس شاى
يأضخيٝت٘ نُا ٜفكس ايٛاقع ضآٖت ٘ٝيٓٝؿأ َٔ خالٍ ايكةطاٚ ٠٤يفعًةٗا عالقة ١يؿةاضن١ٝ
يفاعً ١ٝيٓتر َٛقفامل إزضانٝامل ساعالملٜٛ ،دّ٘ ايطأٖ ايصٜ ٟه ْ٘ٛاملتًكةٖٓٚ ،ٞةا يهُةٔ
عظُ ١ايطٚا ٞ٥يف أػري اهل ٠ٛي املا  ٞايتاضٜذ ٚاذتا ط املعٝـ (حت ٝايتاضٜذ)ا
اختٝةةاض ادؾةةةهاٍ ايفٓٝةةةٚ ١ايةةةٛع ٞادتُةةةايٖ ٞةةةَ ٛهةةة ٕٛأغاغةةةَ ٞةةةٔ ايةةةٛعٞ
ايتةةاضخي ،ٞسةةايطٚا ٞ٥ال ٜكةةسّ ايفا٥ةةس ٠سكةةطٚ ،إ ةةا املتعةة ١أٜضةةامل ،يططا٥كةة٘ ٚأزٚايةة٘،
ٚأغًٛي٘ ٚيغت٘ٚ ،عٓس٥صٍ ٜصب اختٝاض ايؿهٌ عًُ ١ٝياضخي ١ٝمجاي ،١ٝختسّ ايتكسّا
ٚاالْتكاٍ َٔ ايكس ِٜايباي ٞإر ادتسٜس اذتسٜح َٔ ٖٛ ،أِٖ أغؼ ايتطٛضا
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قراءات نقدوة
 الهم اإلنداني والرمز في شاعروة روم البواتي

شاهر أحمد نصر

 الخوط الدّري بون الشعر والدواسة عند
د .فاوز عز الدون

معون حمد العماطوري

 أقمار ..حاضرة البحر!
تدور اكتماالً على توهج اإلبداع

سروعة سلوم حدود

الهم اإلنساني والرمز في
شاعرية ريم البياتي
شاهر أمحد نصر*
حلظة انيالج الػٍر ،عـدما وصَو الؽون ،وتيددأ احلاانيدت تغروددها،
حلظة صػاء الدـػ ،،ا تخذدخ ذطدول الػٍدر عَدو عًؿدة الؾطدم ،حلظدة مد
أحؾى حلظات العؿر اليت ال تـاى...
مـظر الٌروا املًأللىة يف لطم تشروين صدا ونيدك ردومن مد الـٍدو
املًأللىة يف ريد الاؿاء؛ لوحة م أحؾى الؾوحات اليت ال تـاى...
والدة شدداعرة ،ددم دددد والدة لروددا الشددعر ااصددطم ،يف محددا ددالد ،
حلظة ،ولوحة ال تؼم شخناً وال مجاالً عد حلظدة انديالج الػٍدر لطغؿدر الؽدون
الضطاء...

غاإقة رااأ صٔق ااّخٕقذ "اإق تباإق
حّهمااأقرأااصرقأ ااأٙعقة رااأ صٔق ِ ا ق
ة بّاااااااأرْقررااااااات صقر ااااا ا قة ُحاااااااأ ق راااات صنأقح َرًااااأقَ ااااتة اًأقب ذااا ُةق
*
َربع ًأ...قِغمصناْقياتةقة را ُ ق ٓاأقرأاصرق ة "ً قة ماهقذ
رش ا أ يأقدقوِااُةنْذقايااتِأىقةذت ا ا ق
اة قذأحق " م..
َاشاااااُنقة "اااااهأب اقة باااااُ ق اااااأ ْق
َوِأ قرذصةةقة ّمأم..
 9109قَق9191ق ااٖقة اااُة ْ قَوُِةنًااأق
إذةقَ تقوِأ ٍق هعقة غّ ...
ا اامة اقة ُ ااققاقأّااعقة بأ اإقدقة ّٚاإق
ٓ ْقالقرُوم ٌّ...
ة أ اااااااإق زاااااااااأةقدقَ ة ٔقة أ اااااااإق
َ ٖقِعٌِ..
بع را ،قَوُِةنًااأقا ا اوقة ُ ااٍُقر ا ْاق
أّعقة بأ ٕ قرِضأّ قدقةحتأوقة زاأةق
ح ْقب مت قَةأصٌّٙ
ة ااااصةقبع راااا،نق ضاا ا ّق ااااوقأ ااااأٙعق
ق ّهٌّقة " م...ا
رهراااااصيأقدق ااااااوخاًأقة ز َنّاااااإ ق
(يتِأىقةذت .قص)01
َأ ااأٙعقتقرهرااصقب اااع قَأااعقشاااص ا ق
ب صة٘رًأ...
*
كاتب وناقد سوري.
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صِّتُق اأبْ...

ة ر ا صق مُ اأّقَذااّ ٕق ااوقة ُذااأ ٙق
ة اااعقر ّههاااأق اااٖقةذتّاااأٔ قَدقة "ا ا ْق
تقر عقاالقب أِأٓقة ع ٕ...
ةال اماأ ْ قَة واصوٓ ق "امُقبإن"ااأنّٕق
َأ ااّعةقر ااصقة ّااه ق ااوق ااوق
ة ن"ااأى...قَة ر ا صقإب ا قا ّهااأقةذتّااأٔ ق
ة م ٕا.
َِااع هأقااقة ااع أهق هًااأقبأ اوأ اا ق ااقق
(يتِأىقةذت .قص)17
ةآلخص...قأ أٙعق ِ قة بّأرْقرمنُذجق ااأىق
ة ّقة و " ّ قِ غٖق ٖقَ اعةىق
دقياااتةقة "اااّأين قِغاااا قباااأ ص ُ قة اااعق
رب عٍق وقة غٕقة ا صِصِٕقة بأشصٔ قَ اوق شااأ صرهأ قَالقنبااأ قاىقأ هااأقاىّقشااأ صرهأق
ط ذااا ا قَشااا ا ُذٔق "ا"اااااً ْقأاااااص ق ر اعّقأضاإّقة ر ا قة صبااْقة و " ا ّ ق
أضااااّاًأقةيذأذاااإّ قَيااااْق إن"ااااأىق
ة ر ص قدقة ُأتقنو"ٌذق
صيوااإقة ح"اااأ قر اااّهق أناااأٔقياااتةق
ارص ُةق هأَِوقة ع َةقة ُحرأ
ة را ا قبزااا ق ُة حًاااأذقَيااا قُِ اااعق
ٖقِعٓ...
ان"أىقصاماٍقحاْ قالقرًامٍّق أناأٔقياتةق
معورًأق هخ ...
ة ر ا فق اد ااعقة رااأ صٔقدقأ ااأٙعيأق
رشاا ا تقة راااامُهق ااااٖقشاااابأبّوق ذ اااااصٗقة ااااااأٙصِوقدقذااااابّ قةذتصِاااااإق
َة زصة ٕذ
ة غّأة
ادقة "وحقرذصةةقةدتصةو

ًٓأ...

َأمحقر ْ

رًُعٓقذوأٙهً قشصةهقة هُ
دق ّ قطُِ ...
(يتِأىقةذت

أقِمةلق ٖقة بّأو ِ.
.قصق)

ة رااأ صٔق "ااازُنٕقبًماااُمقةقهاااأ ق
َة ااُطو ق صِٚاإقدقَصااققا ااب ًأق ااٖق
ةدتااصح ق هااعقة بخااوقدقرزااُة قيم اإق
رزب هاااااأ قباااااع٘ةّقبازبّااا ا قا قأاااااعِ ق
صأزط قَ ّسقةناًاأ٘قبا اوقة ّاُوقة اعق
رزب قحصِاهأذق
اآخصقة هأ

ق وقخَصَفِقة رأ

أألقاىّقة دربقة "صٓق م َهقببأبْ
هم تقةدت ع...
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َرنأقرح ُّقة محقدق ّ
ر ْقَ....ة ضوأٙصِ
َرح ُّقةىقر عَقبًتةقة زُى
رحّأنأق

أٙصِ.

نأ ْقأ ّ ّ
ْقرتَّقةذت َّ
وق ّهّوِ
وقر ّْ
َ وقبصوقة دّ قَةدتّأهِ
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َر َ ِّ ُقة ع ق(ةحملا )
بأ ضّأه...اق
( ااذقثأٙصقةذتمأوقااق مة اقة ُ ق.قص)068
واللقة غصبّاإق ااألقآخااصق ااوقر اإق
ذ َٔق واااأحقة راا ُةقدقذااابّ قةذتصِااإق
َة زصة اااإقَة ااااّ قة ن"ااااأنّٕ ق هااااع أق
ررااأ نقة ااصرٔقش ا بًأقدقنضااأ ٌقدقَ ااٌق
ااوقالقِ ا بًُىق ا ااوقة ااّ ...قيااأقيااْقذٓق
شأ صرهأقحتًّّأقب ّعٔق ّٕٚقبأ اُ ق
َة رأ ص قَةيحأذّسقة ن"أنّٕقة هبّ إق
ة أوإٔذ
ابأذ ق أقِصبُق ٖق رصِوق ُّنأ
وقةالَرأو
وُأٓتِ
دقثهأِأقةرتأ صِٔ
بأذ ق وق صَّةقب متٍ
ِ ربَىَقة ُ ق وقحّوأ
َو ةق أثصِٔ
بأذ قذز ٕقرًأَ ِ
ح قنأمقة ُم
ُينقةذتهجصِٔ
بأذ ق وقظ ُةقيهأ وَ
إصذُىَقة ر َ
ْقر رْقة عبأ٘قة أٙصِٔ
بأمسً
أ٘ قواللِ.ا
( زااا ّقن"ااااأ٘قة ااااصةققااا اق اااامة اقة ُ ااااق.ق
ص)091

ااصةينق زأناإقخأ اإقدقَ ااعةىق
َشاا صق ِاا قة بّاااأرْ ق ّاا قال قَياااْذق
(ِ"ااصٗق ا ق اا وٖ)قة ااعقةخاااأ ق
هو"اااًأق ااا ق( ِااا قة بّاااأرْ)قِاااه ق اااوق
شااااغوًأقبااااأ صةينقَة ااااصةأّ ...قَرا ااااعوق
ة ُةصاااّققَة اااأٙعقة اااعقر اااأ ق ًّاااأق
يمُمقة ر قة صةأْ قَشاجُنٌ...قن اعمق
أّق وقأ ّعٔقاأاصآىق
أالّق ٖقذ وق
ة هد اقدق ققوُِةىقا مة اقة ُ قاذ
ا ّ قة هًصُقِ"اُق ّهأّق
َةي ُةجُقر اُق َصة ِقف
ِأ(قشعَّٔق)ق إأىٕق..
ُِمَقررّتَ...قَ أىقة هبققِاممقشاوأٍق
ة عم
َ ه اتَقة ااحقة صة ا قشااُ أّقدق
حعينقة بّأ ِ.
ر

ق وٓوَقأصآىَقة هد ٔ

رُ رّ ُقب ضَقةآلِأ ِ
أ ضُُ٘قشخّحٌ قِأق بعَقةدتبأ ِ ق
َذةنَقة أ ئُقص َّقة " صَ ق
َبعّلَقَ ٌَقة زُثصقبأ "زصِ ق
نااااأقدق ااااوِّقة ااااُ ِقة ااااأومٔق
َ
ح بأ ق
َ بُهُقة عِصِٔقدقة

ُب

رَة ٌ....قَرَة ِا.
(قأصآىقة هد قااق مة اقة ُ ق.قص)5
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َشوأٍُقة

ِااااا مقَ ااااققة رااااأ صٔق ااااققَ ااااقق
ة ن"ااااااأىقة ًااااااُ ...قب"اااااا أ٘قة هااااااأ ق
ر وُقرَ ة َقةيز لِ.
ة ًااااُ َىقياا ا قري ااااًأ قَحّااااأرً ق ااااحق
( بااعقة ميااصةذق ا ق ااوقة ب ااصٔ ق
أ اااااأٙعيأ قر اااااّهق ًاااا ق أناااااأرً ق
ق ُ ٔقَ عٍقة رًّع قَخصجقِ أ ا ق
َره ااًأق هااأقدق ااُ ق ااربٔ قَ غاإق صِااعٔق بأذتّأٔقة زص ٕ)
متّمقشأ صرهأقَحعيأ قنأب إق اوقر ماأينق
(ن"أجقة أهقااق مة اقة ُ ق.قص)009
ة ذاااااأٔ قمتااااااأ قدق ُيصياااااأقب اااااعينق
اىّقرٓقان"أىقطبّ ْقالقباعّقرىقِاا ثصق
رأ صيأقَرحأذّ"ًأذق
وقر مأأٌقمب ذأٔقة ر قة اّم ق ماأق
اِأق بعَقة ميصة* ق
بأ ااوقبرااأ صٔق صيواإقة ح"ااأ ...ق ااعق
ِأقبوَق بأحُقةرتا ق
شااغ تق ذااأٔقة ر ا قة ااّم قَ أنااأٔق
َِااااأقةباا اوَقة ُ اا اقٔقة مةحاا ا ِق ّهااااأق رطوأ ٌقحّمةّقيأ أّق وقش صق ِ قة بّأرْذق
أ ر لِ
االقر"اا ا ّ ق ُ ااااعةّقر ّاااااٌقدق
أقظ َّق ٖقة روا ق

مق

ة

ْقن ٌِّقَب ضَقذمةلِ.

الق ر"اا ّ ق ّاا ق ااصُّقة ُأااتقدق
ُصفِقة ضخٖ

ُّقذُّفُقة صٔؤّ قِحتاألِق اخا ا َق
ة ُّةلِ

ّ قةذاوأينقة ُّمِ.
ر ااوقة ااأ اقة ااعقِ ااخُق ااٖق
صخزأرًأق

رِعوُّقة "عُّقب ىقة أَ٘قخيأ ا ُق ات َق
ة هد ٔ

بحقة ُٗ

َ بعَقة ميصةقذةنقة رّبُٕ

ذزاتقَنأ تقدقشبأنقة ُ .

رأّ

َة اأ ِذُقُِ ّعُق ُ أةَقةآللِ

ّ

أب قة هُمِ.

ِاااأقباااوقة ا اُّةلٔقة اااأ قٔق اااوقر حاااأمق
ة هد ٔ

ِتَٓق

هٔقة أحلق

َةن ققة ز مِ.ا
(

أ اقصخّأىقااق مة اقة ُ ق.قص)05

ة ُأااا اتُقزباااااأ ٌقَةين اااااأةُقمتاااااعُّق
َرااااااااموةوقة ا"ااااااااأ ال ق ااااااااعأأّق
ة "ّ َ
َشوأ ّٕ ق اوقرذابأةق ا ّقذ اوقة ا ق
َ ااا ا ُّقة هداااااأ ق اااااعُّقة ُصبااا ا َٕق ة تٓق ّق ٖ قربهأ٘قب اّس قري هاأقدق
ألنُة٘
ة ّموذ
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االقر"اًّهُةقبأدتّأهٔقَ ماًِ ِ

اآٍقِأآ ةلِقرِوقة ُّمَقر َٗف
رِوقر وقة صَحُقدقح وق "أ ِف

أعقِ ه ُىَقةرتبمَقدقرح

رِوقث ٓف

ق أب ُةق ٖقأبضأرِز

رِوقةبصةيّ َق بّأىُقة عة ِف
رِوق وق أنُةقخُّطقَقة

ُينَقة أبصِ
عِ

ر ة َقة ة ِف

القر هُةقة صِح
عِقر ْق ِ

ِأقب قأخ أىَ قدقر و

ق ح بأّقَرهُ ةّقَب ضَقة محٔ

ة صَةذْقة رأخمأ ِ

دقرحعةينٔق أبصِ.ا

ّ قر بخا ِقذُزأ ٗف
ث قر "ّا ِق ُة ِف
الق ُ ُقةدتت ُقدقأأهٕ
ذ أٍُقةهللُق وق أٍ٘ق اللِ
ث قإّأقة

ًِ

ُقة جُىُق

دق أِ٘قة ُبألِ.ا
(آ ةلذق ااااوقرمسااااأ٘ق ااااه أ٘.قر َٗذق
زااإق هّااإ.قح اااوق "اااأ ذق أ ااامٕق
ر َٗ.قثا ذقب ااعٔقة ااصّٙسقة ااّم قةيذااب،ق
ةبااااصةيّ قةذتمااااعٓ.قابااااصةيّ ذقة ااااصّٙسق
ة ّم قةيذب،قةبصةيّ قةذتمعٓ).
( "اأىقب ّسقااق مة اقة ُ ق.قص)08
راُحااااعقة راا ا ُةقدقآيأرًااااأ قَدق
اااماًأ قَدقنضاااأ أقدقذااابّ قةذتصِااإق
َة زصة اإ قَ ماإقة ااّهقة زص اإ...ق
ر ااُ قشااأ صرهأقيااتٍقةذتأ اإقة ااعقرهاات ق
برب ااأى قَحتاات ق ااوقةرت ا قةالذاااًأنٕق
بٌذ

ر 0قااق مة اقة ُ ق.قص)096
(دقة ِّ
يهاااأنقأ اااأٙعقراغ غااا قدقر ماااأينق
ة اااهوسقة براااصِٕق ه"ا ا قةذتّاااأٔ...قرًا امّق
ة ُ عةى قَر اً قة اصَحقَرغاتًِأ ق ماأق
ِاااااه هقةي "اااااج قَة اااااُة٘قة اااااصَح...ق
أ أٙعق ِا قة بّاأرْقر"امُقدق هّاًاأقااق
يتةقة أمذ
ا أقذن قأ يبقاىقرص ٓا،قَةذاضاأفق
ُة بأ..
أنتقر
ةذت ّق

ْق " مِف
ق ُةٙعقة و صة٘قِزربُ..

ٓمأق َغُصَقةدتهأُٔ
َنأَ٘قبأ ر صقة ر ُ ِ..
ّعٍٔقمسصة٘
رُم"وقخ صيأ...
َةي

ق أ ة تقرعَ ِ.

مَوِقر صُّقر أبققة ع
ْقِ

..

قة صِِ،
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َ َوِقر أِضقبمبمقة ّه
رحجأ قة

ّ،ف

وهِق "اأٙصق ُنًأ...
َةرصنقشبأبّوقةذتزإِٔق صَةٔ.
وقر ق أمقَةذتزإِٔق أأص
َرنأق ص ٕقنأمقدق(حضوقةيبعِ).ا
(حضوقةيبعِقااقشُنقة "هأب .قص)41
ِ ة ااااااا،ق ااااااا قياااااااتةقةدتماااااااألق
َةيحأذااّسقة ااأوإٔق ااققحملاإقحاامىقدق
ش ا صق ِ ا قة بّااأرْ ق بّمااأقرص ااتقأ"اأُق
ةذتّأٔقة عق اصّ قبًاأقشاأ صرهأقب امأرًأق
ٖق ّأنًأقَخّأ أذ
ا ر لق
ِعةقةذتمىقدقأّ أى
ذة صرْ
ق ٖق دصٕ
حتجَّصقن وٌقة ُٓ
دق ٙع
َزأصقة ه
دقذةرْقَرَ ورْ
( أذتمىقااق مة اقة ُ ق.قص)940
يااااتةقتق ه ًااااأق ااااوقة بااااعةهقدق
ح اااااُلقةذتّاااااأٔقة اهُ ااااإ قمباااااأق ًّاااااأق
ة أطوّٕ...ق
ة راا ا صقاىق ااااأىقشاااا صةّقَثباااإقدق
ة ااااُة٘ قطاااااةىقدقة وضااااأ٘ قَة راااا صق
ةذت ّ اااْقياااُقة اااتٓقِهباااقق اااوقة ا ا ق
35:

َة رااااأ صقةذت ّ ااااْقيااااُقة ااااتٓقِ"ااااج ق
خو أ قيتةقة قَالقذّمأق هع أقرًامٍق
ُة قة ُةط ذ
ا تِقأ تَق ِْقُِ أّقرحبُّو قِأق اأِٔ
طأ تِقشُة ٔ ُهأقة اّ ُٕقِأمس ِ...ق
طاااأ َقة ّماااأمُق اااٖقة ضاااوأفق اااوق
ة رمألٔقَدقة ّم ِ
َن"ّتُق صحْق وقذه ٔقة غأبصِوِ
َح م اتُقرنااْقر اربُقة صأااأ ِق ا َق
ة أش ن
الق ُ ُقُِوم قَالقخُفٌقو ِ
القشأ هٌقدقصواٌِّقبعةقةرتصةةِ
القو ْٕق ُينقة هأطصٔقالقةص صةةِ
َح متُقرىّقةذت َّق ب ةٌ
ِ صِّشُق ُينقَة ًِٕقةرتصةةِ
ررصةٍُقإم قةرتّألُقةاقة "صةةِف
*****
تِقأ تَق ْقُِ أّقرحبُّو قِأق اأِٔ
ااااأَ٘قة صبّاا اقُقَ هاا اتُقرح"اا ا ُقالق
جيِْ٘
َزاااعَ َقشاااصِأىَقة اااّعِقَ ااإَق
ة وجصٔقة ضِْ٘
َ رِتُق راأ َقةذتّأِٔقر ُوُقدقة ٔق
ة زّٚبِٕ
َمتعُّق وًّأقمت"حُقةي َقةدتعِبِٕ
ّ ااُوُقجيااصِٓقدقَر ا ٔقةي ٔقنً اصُق
ة بّ "أىِا.
(نًصقة بّ "أىقااق مة اقة ُ ق.قص)085
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قذة ق صٔقذ تقر اقشا صة٘قة صثاأ٘ق روا اا قرَقرااامَين قامناااأقر اااعمق اااأقِااااع ،ق
بعقة قة ُحْ ق ّا قحتا ق زإق وةخ ًأقش صةّقذ
ة ر صق ٖقة ر صة٘ ق أب ذقيهأنقدق
ق ا ااُقحااممقة ر ا صة٘قنًااأ ة قة ر ا صٔق
َةوٓقة هضااااااأ ٔق( ه اااااإق ب ّاااااإقباااا ا ق
ر ا ٕق حّ .
حمأ ععقطصطُ قَ ص قحّاوقر اقق
ياا ق ااأىقة ااصقذااّ صفقر وِاإق
أ ااإقةذت اااو)قنباااققةمساااٌقنباااققة واااُة ق
ة رأينقبعَىقو ّ ف
ختاوْقة ّأٍق هاٌق ا ٔ قثا قر اُوق اااع ،ق
ي ق أىقةذتصفقِع ّقرذاةّ..
بغااامة ٔ ق ع ااإقرنّاااٌقِغماااصق ا اأققحُ اااٌ ق
ب ق هُىقة وزصٔقَة ا َِ ف
يزااااتةقحتااا ق زاااإقة رااا ص...ق زااااْق
ُ أىقة زُىقب قرش أ ٕ..
رزام ق م ّٕقة بعةه قِهبغْقرىقِ ة ا،ق
ّ قذُّأغقةمسوق و ق
ة أمق ققخمامَىق غآُقَث اأدق ابا ق
ْقالقرزو قرىقة زُىق ّ فا
ضا ا ّق اااوقةذتأ ااإقة اااعقرًا امّقة راااأ صق
ق( أذةق ُقااقشُنقة "هأب .قص)18
ااااع ،قِهأبّ ااٌ قَأااعقذ ااصقر اااقشااصة٘ق
ة صثااأ٘ق بااعقة ا قة ااُحْ ق ااأالّق ااٖق
اذةّ قة راا صقناااُهق اااوقة اااأم ق اااوق
ذ و ق ٓأقأألقة جتأالّذق
ة ُحْ قدقةيَأأ قة هأذابٕ قامناأق اّسق
َ أح قأألق ْقاااقَة زاق ق إق ق هٖقذ وقرىقِهاعاصقةيوِا قة اُحْ قبا ق
هااأٍقرىقِ ما ق ااوقة اابأحقااقة "ااأ٘قااااق
ْ ق
َظاا ا ّقِ ااااصرق أ هرااااُةىقربّأراااااااااا ق
مأقِ ُلقزُراٌقاااق ّزاُىقروِباأّقح اأّ...ق
يتةقيُقة ر صقيمرهأق َة ٙاااااٌق ت ق
َةالذاااا عةوقدقة ُأاااتقنو"اااٌقالذاااا بألق
ْ ق
َة اااااعينق هاااااعٓقب اااااضق اااااأوةر ق
ة أمقح قًِبطق ٌّقة أم...قشأ صرهأق
الق "ااتقرح"ااوقالقشا صةّقَالقخ باااااأّ ق
ااااًأق ااا قة راا ا صة٘قةي ااااّ قة ااااتِوق
انااااْقرذااااج ق ااااأقمت ّااااٌق ذاااااااااأرْ ق ِ ا رًّ قة ر ا ص قَِوااص قنو"ااٌق ااًّ ق
قر ااأق ِ ا قة بّااأرْق ا ااُلقدقذتعاإق أ ر ا صقا ااأمقأب ا قرىقِزااُىقرااع ِبأّقرَق
ة اااأمذقاأاااُمق ب اااصقِااامَ َن ا...قَ هاااعق م ّ...ق
ِااأ رً ق ااأقراوااصبقالذااا بأ قااااق اغ اا،ق
ن صرقة أٙعق ه"أ صق اققة اُ ق
ة هت ق ٖقذبّ قة ألقااقيىّقاأاُمق ب اصق َةي زاااأ قَة ص اااُ قَةينغاااأمقة غهّااإق
اااصَىقب"اااص ٕانق راااأ صرهأق ّ"اااتق اااوق َة ما اإ قة ااعقرااُحْقرنًّااأقررااتقيزااتةق
شا ا صة٘قة اااه ٕ قامناااأقأ اااّعرًأقبهاااتق بب"أطٕ قامنأ قدقةذت ّ إ قياْقناّجإق
وةخ اااًأقرواااص قنو"اااًأق ًّاااأ قَياااْقالق ًعق با قَراصة قجتاأ ة قَخاربٔ ق
;35
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َ ص ٕقَ ُ أ قثصِإقختامنًاأقذة اصٔق
شاااأ صرهأقَِاا ووق اااعةيأقدقخّأ اااأقَالق
شاا ُ يأ قَرو ااحق هااٌقدق غاإقرمِااعيأق
ة ص ُ قأُٔقَ أذبّٕ قَرع قق قة أ ئق
ّخ ،ق ًأقَ ا"مُق َحاٌقب ّاعةّقب ّاعّة ق
َِبااعَقةذااادعة ًأق ص اامق ّاأّقدق ّااقق
ة رااُةيعقة ااعقرَ ونأيااأقر ا ٍ قَِااموةوق
ةذاااادعةمقة راااأ صٔق ص ااامقَصاااُحأّق اااأق
ر ُلذ
اة ّ قحُذّٓقجيصّقةرتّ قأ"صة
ُينقر
َة

وٕق اّ ٕ

بحقِو ق ّهٌ

ّمُ قحتتقةدت"ص
حُذّٓقةذت ّ ْا.
مااأقنا ااصفقااققرُظّوًااأقة ص اامق
مبًأ ٔقدقأ ّعٔقا ِأاذ
ا رِتُق مأقالقِصٗقة هأٙمُى
ىّقة
َر وقة

بأحق "أ ٕقأّغٍ
أا

َ أ قة م أىقدتأمقةرتُّلٔ
ِٕ

ا وقة صة ْقر ة ّحقشُن
ر اقحب مْقااقةآلخصٔ
ً قِ"ا ّ قة م أى
َخ صقة زأىقااقوةٙصٔفا
( ِأقااقشُنقة "هأب .قص)99
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ا أقيم
ُقوة قة عنّأق ٖق

ٍ

َرِ ع قة تيُل

نأ تقدقزّغٍ
َذأينقة م أىقزع ق

ِ ااااُلقحممااااعقذاااا ّ قةدتهااااعٓقدق
اأبااٌق(ةدتااأ ققدقرخبااأ قربااْقة اا ٘)ق
ا اااا قب اااااضقة ماااااأ٘قااقرىّقة راااا صة٘ق
ة ا اااع ق اااأقرص اااُةقبأبا اأّق اااوقرباااُةةق
ة راااا ا صقاالٓقَدتااااااٍُ قَالقزصصاااا اأّق ااااااوق
رزصةصاااٌقاالٓقَأاااعقرهاااأَ ٍُقَة ااهاااُةقباااٌ ق
َِ داااصقآ ة٘يا ا قدقياااتةقة ُصاااققأاااُلق
ب ضااً قذق ااأقرااصنقةيَلق ئخااصقشااّٚأّ...ق
ذي قةحمل ُىق وقة ا ع قَة اا خصِوق
ااقرىّقة ر ا صقحبااصقالقِااهزهقَ ا قالق
ِهض قَرىّقة اأنْقة را صِٕقالقحتاعقَالق
رهوااااات قَة ااااااُ قةرتّأ ّاااااإقالقره ااااااقق
أورًاااأ قَالقرهخ اااصقرشااازأ أا...ق ِا ا ق
ة بّااأرْقشااأ صٔق ااوقرياا قة رااأ صة قدق
ة ُطوقة صبْقدقة مِققةيَلق وقةي وّٕق
ة أ اإ قرم ااعقيااتةقة ااُلقدقرشا أ يأق
ذة قة أأااااإقةرتّأ ّااااإقة اااااعقالقحتاااااعق
رشزأ أذق

أقو تَقرُ صص قِعِوَ
ا" ِحق وقة غّأةقرنأ ْ
َرعَ قراب قة
****
احأَ تقرىقرن"ٖ

ُا

ً قِه"ٖقةحمل ّقَِ" ِح
أ ِق ْ

اهلم اإلنساني والرمس يف شاعرية ريم البياتي

َي قِغوُق ٖق حٕق صِحِ
َي قة ّمأمقِ اقاال...
ْقِ ّقة

ص

وق ُىٕق ّهّوَق "ّح
َي قة وصة *
اذةق عو قِعِوقمت"حقو
االقَِ ُ...
ّ

مأقة و صة٘قر ق
أوًِأقة "ّحِ
َي قةدتهأى**ِهأم
اىقذًصقة ز م
االٓ..
ّدربَق وقنعةنَ
َِزا قةالذ قة

صِحا

(*قة وصة ذق أ٘ قيهاأق
ة أ٘.ق**قةدتهأىذقة ).

رصِهااأق ُ اهااأقيااتٍقدقر ااوقة عَحاإق
ة غهااأ٘ق ااوقشا صق ِ ا قة بّااأرْقرىّقة ااص وق
ةيذأذااااااْقدقطصِ اااااإقشااااااأ صرهأقيااااااُق
ة ا ّاااعق اااٖقة اااعين ق اااققةالياماااأمق
بأ ا أباقَة ُحأ قةدتمأ ّإ ق اٖقرىقالق
ر قااق خأ فق مَ ٕق اوقة ُةأاق ققرَق
ٌ
ممأئقيي قة صِأ٘قَر"امّٕقةيشاّأ٘قبغااق
رمسأًٙااااأ قحاااااٖقةيحأذااااّسقةدتّأشاااإق
نصةيااااأقرااااا مقدقشاا ا صيأق ااااققشااااغوًأق
بأذت ّ ااااإقة ُصاااااُ ّٕ...قةي اااا ق هاااااعق
شااأ صرهأقيااُقدق ااألقة غاإ قَذاا ٕق
ة ا ااباقَ ااُؤقة ااّأزٕقة ااعقِز"ااُيأق
ة وزصقةي ّ قَة ُ قة اربٔ قَة هاٖق
ةدتمّ قَة وّاع قَ اّسقة غاُقرَقة ات ...ق
ض ا ّق ااوقرىّقة ااُ قَة ااأنْقةينّ اإ ق
َرذ ُبًأقة صشّ،قةدتمّ قرمِاعقرشا أ يأق
هأِإق اوق َن أّقَ أالّ..
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الخيط السّري بين الشعر والسياسة
عند د .فايز عز الدين
معني محد العؿاطوري
تعترب السقاسة اجلـاا الاحي قؾاه فاا احنا ا فاو الػضااا ا سا
التطؾ االستش اف التحؾقا التحدداد لوا ا مشااأد ثحاداط ر طفاا
ضؿن مـظوماة مان معطقاام مؼادرام ا قااو القومقاة احنعقشاةل أا ؾا
االدارو فاان احنؿؽاانل لؽاان ر طفااا اط ااداو دتطؾاا الو ااوف ـااد
صاحبفا احن شتغ فا ػة تأما ؿقؼاة اني ياتقاة احنعـال داللاة الوا ا ل
العؿ ؾل إجياد ال اة مؿا مضاؿ أا التـا ضاامل ففا الـافؾاة فؽ داا
احنـسااةؿة ا عقااا ما حالااة اط ااداو الشااع ي احنتؽااي ؾاال صااور سقاسااقة
مشفددة اجتؿا قة ا تصاددة ثؼافقة.

الباسح يف جترب ٛاحململن اليٗايل٘
ٔالصلللاار اب ٖلللت اللللز عٕ لللاٖ اللل
الزَٖ يف الز ايات ٔالبشلٕخ شصلا ن
ٔإشكالٗات ثقا ٗٔ ٛادعىااٗ ٔ ٛكرٖٛ
ٔيٗايٗٔ ،ٛخٕؼْ غىلا اب ٔالصل ر
املٕلٕ ؼىَ بٗ ٛ٠ساؼلٍ ٛلمصل ر ٔاب
بٕاق ٗٔ ٛلٗيت وعخٗالً ،جت مٍلا ٌعشلزخ
اٍلللْ ًمللالً لمٕاقلل اليٗايللل٘ جيلللعذى
قلللٕآ اليكرٖللل ٛيف ا ٌلللزواز ٔالعىلللاِ٘
بإٖقللللاس وٍيللللذي ولل ل وقاوللللات ا ىللللن
الع بريٖلللل ٛاملٍعقللللا ٚقٗللللح ٖعللللز بّللللا
لٗل ل َِ الللَ وٕقلللب ولللا ٔلٗجبلللت لم لللا
أمجل الريٖل ٛاليٗايلٗٔ ٛوٕقيلْ باٌي لاه
اٌعىا ٟ٘ل ص أقاً ِٗكمْ الرايل بٍٗلْ
241

ٔبلللل للللص ا خععلللاػ ب القللل ٛوٍٗلللٛ
قا بت الٍعب القرًُٔ ،ىم ٛبابعياوٛ
ٔؼلللللا ٚٞجريلللللي ًٗاِلللللا بمٕسلللللٍٗ ٛلللللٛ
ورتابطلل ٛو ل وللا ٖؽللىر وللَ ثقللٔ ٛإبللا،ٞ
ٔالٍاب لل ٛوللَ ثقا لل ٛأ بٗلل ٛبٗٗ٠لل ٛجا ٗللٛ
ادعىااٗ ٛأخالقٗ ٛقٗىٗ ٛاحلاومل ٛلمريٖلٛ
ا ى ٗٔ ،ٛال ى اليكر ٙاليٗاي٘ يف
العشمٗللللن ٔالرت ٗللللت ،قٗللللح مٍللللا
ٌبشلللح يف اللللراب اايللل٘ ا لللاو بلللل
الصل ل ر ٔاليٗايللل ٛيف جطم اجلللْ الجقا ٗلللٛ
ٔاإلبزااٗ...ٛبٌٍا ليلٍا ولَ املخععلل يف
امللللي اليٗايلللل ٛبللللن ٌعذللللْ للللٕ اب
بأدٍايْ املعٍٕا ،ٛقز أٔدت احلاه لٍلا
جقلللزٖي يٖللل ٛمىلللن سكلللي قٗىللل ٛاجٗلللٛ
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لعذربلللل ٛاا وللللٔ ٛغٍٗلللل ٛباإلشللللكالٗات
الجقا ٗٔ ٛاليٗايٗ...ٛ
ٔب لللللز :يف ايلللللٌ ٛقزٖللللل ٛمليّلللللًٕ
الصل ل ر اٍلللز ٔا الصل ل ر ال ربللل٘ احللللر
لمللز عٕ للاجق اللالح ٔبعلليشعْ  636لللل
ٖ 637لل ر أُ و ر للل ٛالصلل ر جعلللأجٜ
بللزُٔ ّللي وٕيللٗقآ ٔال ك ل ظللشٗق
أٖؽأً ،قلز اخعملب ٌقلا ٔا الصل ر يف
ّي الص ر اٌطالقاً ولَ وٕيلٗقآ ىلٍّي
ولَ ّللي الصل ر إٖقاالاً ُٔ مزٖلز ِل ا
اإلٖقللللاس الصلل ل رٔ ،ٙوللللزٗ ٝلل ل ٓ اللللَ
اإلٖقاس الٍجر ٙأ خن يف الص ر ولا للٗ
وٍللللْ ىللللا ِللللٕ احلللللاه اٍللللز أ ٌٔللللٗ
ٖٕٔيب اااهٔ ،ولٍّي ولَ سلز اإلٖقلاس
ٔؼللبطْ سعلل ٜللُٕ ى لاً املل ٜالص ل ر
ُٔ يللللٕآ ىٗلل ل بللللل اإلٖقللللاس املللللٕ ُٔ
ٔاإلٖقللاس املٍطملل وجللن البٗللاج٘ ٔسللأ،ٙ
امل ٜاللٕ ُ يف مزٖلزٓ
ٍِٔاك وَ
لمصللل ر وللللَ ُٔ أُ مٗلل ل بللللل اإلٖقللللاس
ٔالٕ ُ وجن ٌا ك ٔاليلٗا ٍِٔ ،لا ٌطلر
اليل ل اه لعلللال٘ :ولللا اليلللرح بلللل اإلٖقلللاس
ٔالللٕ ُ ،ثللي وللا ِللٕ اليللرح بللل اإلٖقللاس
الص رٔ ٙاإلٖقاس الٍجر)1(ٙ؟
ُٖ للللرإلي اإلٖقللللاس لالللل ٛبأٌللللْ اجيللللاح
ابظلللٕات ٔجٕقٗ ّلللا يف الاٍلللا ،ٞأولللا يف
ا ظطال مْ و ٍٗاُ أٔهلىا ااً ٖٔععن
باحلر للات اىٕو لاً ،للإ ا اٌللت ِ ل ٓ
احلر ات وعيأٖ ٛاب وٍ ٛى٘ اإلٖقاس
وٕظٕ ًٔ ،ثاٌّٗىا خاػ ،ام ٜسز قلٕه
مجٗللللن ظللللمٗبا يف و ذىللللْ اليميللللي٘،

ٔالل  ٙسللز وللَ خالللْ بٗللاُ اليللرح بللل
اإلٖقاس ٔالٕ ُ قاهٔ" :اليرح بل اإلٖقاس
ٔالللللٕ ُ أُ الللللٕ ُ و لللللب وللللَ أقيللللاً
وعيللأٖ ٛاب وٍلل ،ٛاملل ٜسللل أُ اإلٖقللاس
و للللب ولللَ أقيلللاً وعياؼلللم ٛاب وٍللل،ٛ
أؼللللب إك لللللص أُ الللللٕ ُ و لللللب وللللَ
ج اقللت أ وٍلل ٛابحلللاُ القٕٖللٔ ٛالمٍٗلل ٛيف
ٌعللللاً ثابللللت ٔوكللللر  ،املللل ٜسللللل أُ
اإلٖقاس وعشٕ بٍعرات خمعمي ٛالكلي
ٔالكٗب جزه ام ٜبزاٖ ٛالمشَ أٔ ٌّاٖعْ
أٔ امللللل ٜأولللللا َ الؽلللللا ٔالملللللل يف
أد ا.)6(ْٟ
ٔالص ر غي ٌْٕ وِٕبل ٛجيلعق يف
الالش ل ٕ املل ٜخمٗللاه مجٗللنٔ ،جللزخن
إك الص ٕ ٔ ،ابسايٗ برِا  ٛالع بري
ٔالععللللٕٖر لعاللللزٔ املاليللللر  ٚسقللللالً وللللَ
الز اٖ ٔ ،ٛؽلا ٞولَ الريٖلٔٔ ،ٛاسل ٛولَ
اللللبري .الصللللاارٖ ٛسللللل جشؽُلل لرُ جصلل ل إل
بلللالٍي با قللل ٛولللَ مجلللاهٔ ،جقطل لَ يف
اللللرٔ ظلللباب ٛامل ٍللل ٜلعخعلللا هللللا امللللزا
ال  ٙجزٔ ْٗٔ ،و لص الص ر جالقق
أخللا ص بللل بعللريٚص جللر ٝيف
يف غبللا لْ ٍم ل ّ إل
اشللللللعااهلا اباىللللللاح ٔ ،يللللللق غللللللبض
الؽبا الَ اف لاح ٔ .اٖلٛص ملت املٜ
أ ٍاٌّللا اٍاقٗللز البللزسٔ ،ظللبٕ ٚامل ر لل،ٛ
ٔايعصلللللراي امللللللز ٝبٍعلللللر ٚخمعلللللب،ٛ
ٔ يال ٛجكرإلس سرا  ٚالؽىري يف ال ص
وَ امل ٍلٔ ٜبراالٛص ولَ املبٍل ٜامل ٜشلراس
ٔ ّح وَ إوعاس ٔدالل ٛوَ اٟز.ٚ
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ٔسلللللل ٌلللللر ٝإك الصلللللاار ب ٗلللللُٕ
الريللللللالٗٛت الللللللع جقعللللللٍغ الصللللللاارٖٛ
ٔالص ل ٕ ٔ ،جللٍقض امللً ٜللرا ابٖللاً،
ٔظللللللالب ٛالرؼللللللاً أشللللللكاه امل ر للللللٛ
ٔاحلٗلللأ ،ٚجالٖٔلللَ البقلللا ٞامللل ٜؼلللياي
الللزِر ال للابر بابوللن لع ٗللز إك الكللُٕ
ألْل ل الٕدلللٕ ٔ ،ال ِللل ٛابسمللل ،ٜىلللا
ج ٗللللز إك الٍللللاس يللللٕ  ٚأُ ٌكللللُٕ ٔ
ٌكللُٕ يف اٖللات وللَ الصلليا ٗ ٛاملٕ قلل،ٛ
ٔا ىالٗ ٛالبايقٔ ،ٛال ٍيٕاُ املبزس.
ٔإ ا وا مزثٍا اَ الصاار أمنلا
ٌعشزخ اَ وَ ٖقًٕ ام ٜشل٘ ٞلٗعلمشْ
شٍعٕ ٓ اليين ا ىال٘ ااا بالعٍب ،
ٔاملص ص بألٕاُ الطٗلبٔ ،بل لص ىل
الصل ر احليللٍٗل سللل ٖيللٕس الكمىللٛ
ش ىٕ اليكلرٖٔ ،قلرأ العلٕ  ٚبلأسالً
البّذٔ ٛالٍعري.
ٔللللٕ سألٍلللا أُ ٌقطل ل العلللم ٛبلللل
الصل ر ٔاليٗايلل ٛوٍعل ال لللص االلٗ
الللل ٖ ٙصلل لزإ ابٔه إك افخللللر ٖٔ ،لل ل ي
بلللللافخر وٕيلللللٗق ٜالعكلللللَٕٖ اب لللللل٘
الٍابؽلل ٛبقللٗي احلل ٔ ،املعذمببلل ٛب ٍٖللات
ابٌل ل ٔابٌيلللٍ ٛمللللا ايلللعط ٍا الصل ل ر
ٖعٕغلللن يف اليٗايلللٔ ٛاليٗايللل ٛججرٖلللْ،
ص ْٗ.
ٔجع إل
ٔبُ القعللللللٗز ٚاملعكاومللللللِ ٛلللللل٘
القعلللٗز ٚالاٍاٟٗللل ٛسٗلللح لللر الٍاقلللز
الللز عٕ خمٗللن املٕيلل ٜيف عابللْ بٍٗللٛ
القعلللللٗز ٚال ربٗللللل ٛامل اظلللللر ٚبقٕللللللْ:
ٔالقعللللٗز ٚاملعكاومللللِ ٛلللل٘ يف أظللللمّا
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غٍاٟٗللللل ٛلالقاشلللللت بال ٍاظلللللر الز اوٗللللل،ٛ
كللاُ بللز وللَ الٕقللٕي اٍللز القعللٗزٚ
املعكاومللٔ ٛوٕؼللٕااجّا الاٍاٟٗللّ ،ٛلل٘
عا أ ٙالقعٗز ٚاملعكاوم ٛباٍاٟٗإل ٛغري
وباشلللرٖ ،ٚكللللُٕ الروللل ّٗللللا و للللا ً
إلسيايات الصاار ٔ ،ع ز ّٗلا الل ات
باملٕؼللٕسٖٔ ،ع للا ه الع للبري ٔاإلسيللاس،
ٔجاللللزٔ الماللللٔ ٛالعللللٕ ٔ ٚاإلٖقللللاس أ ٔات
وٕظّي ٛدزٖزٔ ،ٚسمّمت ،بٍلا ٞامل ٜللص،
قعٗزج٘ "الل ٖ ٙلأج٘ ٔ ٖلأج٘ ،لمبٗلاج٘،
ٔ"يرساُ ٖصر القّٕ ٚيف الكا عريٖلا"،
حملىللللٕ ٖٔللللض ،وجللللالل املللل ٜغٍاٟٗللللٛ
الع لللبريّ ،ىلللا جعيلللىاُ بعّلللٕ ابليلللاظ
ٔا ِعىلللاً بالمالللٔ ٛالعلللٕ ٔاإلٖقاالللات،
ٔأخ ت امّٗىا ظّٕ امليا الاٍلا ٟ٘املٜ
سيا امليا الز او٘ يف ب ض املقال ،
ٔجٍشٗلللل ٛالصللللاار القٍللللاس اللللَ ٔدّللللْ يف
أوللللا َ أخللللر ٝلٗ بإلللللر اللللَ إسيايللللاجْ
ج برياً وباشراً ٔ ....شا ولا قعلزٓ ٔ ٌعلاه
يف قٕلْ :إُ الصاار ال  ٙحي بأٌْ ٖقب
املللل ٜاعبلللل ٛعمكلللل ٛالصللل ر ِللللٕ الللل ٙ
ٖيللللعطٗ ايللللعااله املاؼلللل٘ يف ابعكللللا
ش٘ ٞدزٖز"(..)3
ٔولللَ ِللل ٓ امل لللاٌ٘ سللللل ٌقللللرأ يف
ٔأٖللللَ  .للللاٖ اللل الللللزَٖ الصللل رٖ،ٛ
ٔاخرِا :ا ي ام ٜا ر جنعى بقٗىلٛ
املصلللللاار الراظلللللز ٚبدلللللٕا ٞاللللللٕلَ،
ٔاملعشر لل ٛبعللٕحّ املل ٜوٍعلل ٛااللالػ
ا دعىلللاا٘ ٔاإلٌيلللاٌ٘ بلللفُ و ل لاًّ ،لللٕ
ٖقٕه:

اخليط الصرّي بني الشعر والصياشة عند د .فائس عس الدين

ٔيللٗإلرت يف أاملل ٜا بللاه وللٕا
ٔأ لللللر تُ يف يلللللا اليلللللزاٞت ثقالٗلللللا

ٔيف اللللزور بلللل سٗاجلللْٔ ،اللللٕلَ،
ٔأسالوْ ٔالٍاس ٖقٕه:

ٔلللللا تُ يف أ ث الجبللللات وٕا بلللل ًا
ٔأ لل تُ ولللَ اللاط احلٗلللا ٚوجالٗلللا

ي قز شذٗتُ بع ّ وَ ظز ٝأمل٘
ٔالصلذٕ ٖأخل ولَ ظل  ٖٔ ٙطللٗين

ٔأبٗاجللْ جمللص جت مٍللا أوللاً ساللل ٛوللَ
العٍاػ و الصلاار أبل٘ القايلي الصلاب٘
سٍٗىا ٖقٕه:

إٌإلللللللا ظللللللٍ ٍا ٔبالعللللللا ٖ ظللللللٕ جٍا
جلللٕس٘ ٔجصلللرح بلللل احللللل ٔاحللللل

ٔولللللللَ ٖعّٗلللللللت ظللللل ل ٕ ا بلللللللاه
ٖ لللللض أبلللللز اللللللزِر بلللللل احليلللللر
ٔسللللٕه العٍللللاػ ٖطللللر الللللز عٕ
ظ  ٙسلا غ ال زٖلز ولَ القؽلاٖا اللع
جطرسّلللللا "االقللللل ٛالٍعلللللٕػ ب ؽلللللّا
بللللالب ض افخللللر وللللَ دّللللٔ ،ٛاالقعّللللا
بال ا ٔبامل لب ال ٖ ٙكعبّلا ولَ دّلٛ
أخللر ،ٝىللا ٖطللر وٕؼللٕس ال ٍاظللر
الزاخمللللل ٛيف اىمٗللللل ٛجمقٍٍٗلللللا بٌ ٙلللللغ
ٔ ّىٍللا لللِْٔ ،للٕ وٕؼللٕس ٖصللري بالعللال٘
إك أغمٕل ٛايعقاللٗ ٛالٍغ اب ب٘ الع
جعبٍاِللا ب لض املللزا س الٍقزٖللٔ ،ٛالللع
اٌطٕت بلزٔ ِا امل ٜجعلٕ إوكاٌٗل ٛأُ
ٖعللبق الللٍغ ااملللا وعكللاوال يف اجللْ،
وامقللللاً امّٗللللا يف الٕقللللت ٌييللللْ ِٔلللل٘
إوكاٌٗلل ٛو زٔولل ٛإ ا وللا أ خمٍللا ا للاه
العٍاظلل٘ يف ا اعبللا ٔ ،إ ا وللا ااع ٌللآ
جما سٕا ٖا يف الٕقت ٌييْ(.")4
ِٔللللل ا الي للللللن حييللللللت لمصللللللاار
الللللز عٕ للللاٖ يف جٍاظللللْ ٔالعخللللالر
اليكرٔ ٙال ِين بٍْٗ ٔبل الصاب٘ٔ...
ٌيعطٗ القٕه ٔق احلا ر ام ٜاحلا ر.

ٖعكي لرُ الص ل اس
إل
ىللا ٔم لرإ وللَ
املبّر ام ٜورا ٚالٕلَ ا رٖق ٗقٕه:
ٔامجاً يف

ّب اج٘

قا الً ٔدْ ال واُ
ٖ ز مثإل ٛوا أ ر

ْٗ

ًٖٕ ظرت وَ وا ٟ٘وا قاً
أقعات وَ

اُ ٔ اُ.

ٔاٍللللز أ وٍلللل ٛا للللرا ٌٔ ،ؽللللٕ
ال بري وَ ٔس ٛابونٖ ،قٕه:
ٖا وٕلَ ال إل جصلقٗين اللع ليشلت
بامل ملللللللات ٔوللللللا غللللللا ت وٗللللللزاٌا
ّٖل ل ً الصل ل ت ولللا لاللللت وعامللللْ
ُ احلزٖللز ٔالل ً الصلل ت وللا ٌللا
وللللات الرؼللللٗ ٔظللللز ابً وقلل ل ٚ
ِمّلللللللت امٗلللللللْ ظلللللللال ٚا قراٌلللللللا
ٔيف ٌكبلللل ٛالللللٕلَ الللللع ااشللللّا
الصلللاار وقلللاجالً بلللاحلرئ ،الكمىللل،ٛ
ٔاليٗائ ،ٛاب قاه:
ٗللللا ٌللللاثر ابٔ اح ظلللليراً خٗعلل ل ًٛ
" ٗللللن ولل ل ابِللللٕا ٞسٗللللح ٗللللن"
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لٍللا الصللي اببّلل ٜجلل إلز يف الللزإلدٜ
ٔجلللللللللآ بمٗلللللللللن امللللللللللا قل لٗلللللللللن.

ظت لنع املل ٜالصللاً ظللن ا لزُ ٖيللشبْ
ِلللللٕاً جلللللبخرت ٖيلللللعِّٕ ٖٔ ٙلللللر

ْىللللَ لصللللفًّ سللللل جصللللق ٜدٍاٌُّللللا
ٔ يلللٕ امللل ٜوللل ل اهلذلللري وقٗللللن؟

ل لص ٌالسغ وَ خاله وا يب ولَ
شللللللٕاِز جطبٗقٗلللللل ٛيف منللللللا ز خمعميللللللٛ
ٔوعٍٕالل ٛوللَ جتربلل ٛالصللاار  .للاٖ ا ل
اللزَٖ أُ بٍلا ٞالقعللٗز ٚال ربٗل ٛامل اظللرٚ
بصللكمّا احلاؼللر ملللَ وٕدبللات احلزاثللٛ
الصللل رٖ ٛإ جللللٕس٘ إك ج ٖللل ٔجأيللللٗ
ٔالل٘ العذربلل ٛلللز ٝالصللاار ٔالٍاقللز امللٜ
سز يلٕا ٞلل ا لاُ بٍٗل ٛالقعلٗز ٚال ربٗلٛ
امل اظر ٚج لز لٍلا بأٌّلا القعلٗز ٚاللع
ٖللللللل ّٗللللللللا اإلٌيللللللللاُ يف الصللللللللاار،
ٔوٕؼٕااجّا ويعىز ٚعا غ الصاار
اجْ ٔ ٖٔعؽق ّٗلا سالعلاُ ٔ ل ولا أشلا
إلْٗ الٍاقز احل احلذٗ ٛالكٗالٌ٘:

ٔيف قعٗزجْ ا ر ٖقٕه:
ِ  ٙوااٌٍٗا ال عٗقٛ
قز أباست لٗيّا الٕ ٙ
ارياً
لم َٖ ٖيا رُٔ و اامٕ
ٔالبا٘ غٗال ٌُ جزثإلر وكرِا
بل املطاو
ثي جمّح وَ ٔ ا ٞأب٘ ُغْاه.
وا اه يف ا ر أٌل غاٟر
ٔالصاً بل ورا جل
ٔجببإل ٛالاز ام ٜظز احلراٟ
ب
ٔاق ٌ
وَ ٖؽرًُ الٍا ام ٜمجر ا ٕس
ل٘ ٍٖلالق ظلخرٌا

ٖكٗزُ دّر ًا
ٔانُ الصىاه.
***
ٔيف سالص العمىل ٛحلعل ٛجٍعصلر يف
ؽلللا ٞالبصلللر ٔسصللل ٛاللللٍي ٔالؽلللىري
ٖقٕه:
ٖللا لللاٟب المٗللن ِللن ٔا ٗللت وٍبمْذ ل ًا
ٌيؽللل٘ إلٗلللْ ٔقلللز ِىإللللت بٍلللا يلللشرُ
ٖللا لللاٟب المٗللن جكبللٕ يف دٕاٟشللْ
أشلللبآُ خمللل ّ أولللا يف اٗلللٍّي ٌعْلللر؟
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أُ إسللللللزاِىا ظللللللاِرٔ ٚابخللللللرٝ
وؽىرٔ ٚجنز يف احلالل ٛالعلاِر ٚالبٍٗلٛ
الٕاؼش ٛلمصاار ٔاملعمقل٘ ٔالٍاقلز يلريٚ
لصخعٗ ٛالصاار.
ٌيعصلللب ولللَ احلالللل ٛالجاٌٗللل ٛغلللري
الٕاؼلللللش ٛالز لللللل ٛأٔ املؽلللللىر ٚلللللن
ال القلللللات ٔاللللللز ت اللللللع ٖعٕخاِلللللا
الصلللاار ُٔ أُ ٖعلللر بّلللأ ،الٕظلللٕه
إك للللللص ِلللللٕ ابِلللللي يف قلللللراِ ٚٞللل ل ٓ
القعلللٗز ،ٚىلللا ٖعلللبل أٖؽل لاً أُ بٍٗلللٛ
القعللللٗز ٚامل اظللللر ٚاملعكاوملللل ٛجعىٗلل ل
بالبٍلا ٞالللز او٘ الل ٖ ٙقلًٕ املل ٜالع للبري
بالصخٕػ الٕاؼش ٛأٔ املقٍ ( ٛالرو )،
ٔباحللللزخ ٔالعلللراسٔ ،قلللز ِل ل ِل ل ا
البٍللا ٞال ٍاظللر الاٍاٟٗلل ٛالللع بللز ولللَ
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سؽلللٕ ِا يف بٍٗللل ٛالقعلللٗز ،ٚبعللليعّا
اسللز ال ٍاظللر الص ل رٖ ٛالللع بللز وٍّللا
اللللزت ب ٗللللز ٚاللللَ العقرٖللللر ٔاملباشللللرٚ
ٔالٍاىٗ ٛالع جيعّزي يلٌٕ ٝييلّا،
ٔجيللللل٘ ٞإك الٍىلللللٕ ال ؽلللللٕٔ ٙويّلللللًٕ
العكاون يف بٍٗ ٛالقعٗز ٚامل اظر.)5(ٚ
ٔيف يٖللل ٛأخلللرٌ ٝلللر ٝأُ الصلللاار
ٖالللٕػ يف أ ٔقللل ٛاليٗايلللٗٔ ٛملللعق ولللَ
و ٍّٗلللا اعبلللٌ ٛعلللٗ ٛلصللل رٓ وصلللريًا يف
وكٌٕلللْ امللل ٜشلللكن قعلللٗزٗ ٚلللزُٔ
قعلللٗزجْ ثلللبري جعلللٕ إلح اليٗايلللٔ ٛجعيلللعإلقُ
أ ىاً اهلٕ ٝالصاار ٙقاٟالً:
ِلللٗض ال ولللاُ ٔ اُ المٗلللن بلللالٍٕ
أشللللرح ثللللبريُ املللل ٜابٖللللاً ٔال للللر ت
ٖللا شُل م ْٛال ُللر ِللن وللَ ظللاو ّ١لال صز
ٖعبٕ ا جٕأ ،ٞولَ أقلزا واععلت؟
وللا ال قللن ٍٗلللا إ ا وللا اجٍللا يلللش ٌر
ٔاب وَ ظختص ٖعشٕ ام ٜظخت
إ اً ظن ِاد اليٗاي ٛيف خمٗمعلْ
ٍٖشٕ ٖٔعزسرز امل ٜأ از اب ل الب ٗلزٚ
لزٖللْ ،إك دلل ٛأُ سزٖقعللْ الللع سللأه
إغٍاّٟلللا بٗلللاىل اطرٖللل ،ٛجأدذلللت يف
أشللٕاك الٕاق ل املرٖللر لمىٕقللب ال ربلل٘،
ٔ مت و ّا وفي٘ ال قن شا حيىن ولَ
العٍلٕٖر ٔالٍقللن جا لاً ؽللأ ٞايل اً بللال
اٍللٕاُ ٔ أٌلللْ ٖع ىلللز الٍّاٖللل ٛامليعٕسلللٛ
لقعٗز ٚغري ٌاد .ٚ

ٔيف جٍللللأه الصللللاار لم وللللأُ ،وللللا
وؽٖ ٜقٕه بما ٛولَ ٖيعصلبإل ال ل  ٚولَ
بل وطأ ٙاحلكىٔ ٛالعا ٖ :
سإلزثعٍا اباعر ااؽر بصذّٕ
وٍ أ وٍ ٛالبزاْٖ
سٕه وَ غ ٔأ ،وا غ ٔا
ٔسٕه وَ الٕأ ،وا الٕا
ٔسٕه وَ غ ٔا ٔ ،الٕا وجن سبإلات
ون
ٕح ٔدْ البٗز ج ِٔا الرٖا
بللللللال اٖللللللْ ...الٗللللللًٕ أ ىملللل لتُ
احلكاْٖ.
ٔيف قعللٗزجْ عمكلل ٛالقىللر ٖقللٕه
ٔيف قمبْ ال اش لميٗشأ ٞشا ومعبع وَ
احلٍل:
قم ٔ ،قمبصت براىاُ
جتا با يرإل الص اس ام ٜالؽياي
ٔ ٍتُ أ
المّت

ر ٚاليٕؼ ٜإك ٌّر

ٔالؽلللٕٖ ُٞريلللن خٗطلللْ شلللٕقاً إك
البز امل مّ
يف ال الٔ ....الٍي

مجرٌ وَ ج ت.

ولللا بلللاه ٌبقللل ٛاهللللٕ ....ٝؼلللذرت
قبإلات املطر
ٔالاٗي أاع
وَ غؽتص

و ُْ اٌلاِ ٞل ا العملي

ٔٔشإلشْ الكز ...
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ٔدْ اليىا ٞوؽرإلزٌٔ ...احلتإ ٍٖلأٝ
ٔالبصر

ٔبٕادبْ بصلكن أ ؽلنٔ ،للٗ
وٍٗاً.

خ ٌ٘ إك اليٗشا ٞخ ٌ٘ ...خل ٌ٘
ب َ غربع

أوا وقٕلٌ ٛغ املٌ ٜلغ لال ج لين
أبللزاً العب ٗلل ،ٛكللجرياً وللا ٖعقللزً الللٍغ
الٍقللز ٙاملل ٜالللٍغ اب بلل٘ اٍللز الٍقللا
اللل َٖ ٖيللعشٕ ُٔ ِلل ٓ العللئ ،ٛاللللع
بللز لللْ لمشعللٕه امّٗللا وللَ وقٕوللات
جقلللن أبلللزاً اىلللا حيعلللاز إلٗلللْ الصلللاار أٔ
الرٔاٟللل٘ ،إُ ٌقلللن بلللز ولللَ و لللا ي
ٔوقٕولللات أاىلل ٔأٔيلل جيلللعٍز إك ولللا
ٖللزا ٜقٕا ٖلل ٛامل للا ي ٚ ٔ...شللاار أٔ
ٔا ٟ٘أيّن بكجري ولَ ٔ ٌ ٚاقلز ،بُ
الص ر ٖ عىز أياياً ام ٜاملِٕبل ،ٛبٍٗىلا
الٍقللز ٖعطمللت ،إؼللا  ٛإك املِٕبلل ٛالللع
ِ٘ شرط لكن إبلزاس ،امل ر ل ٛال ىٗقلٛ
ٔالجقا  ٛالٕاي .ٛ

يف لّر عمك ٛالقىر.
***
ٔب لللز جتلللز اإلشلللا  ٚاك ولللا قاللللْ
الز عٕ االب البطلرس ال ظليشعْ
ؼللل لىَ وٕاقللل ل العٕاظلللللن ا دعىلللللاا٘
اليٗيللبٕك ،مللت اٍللٕاُ الٍقللز اب بلل٘..
بل العب ٗلٔ ٛاإلبلزاسٔ ،الل  ٙأٔؼلق ٗلْ
أُ الٍقلللز اب بللل٘ الٗلللٌ ٛجرٖللل ٛور بلللٛ
مأه العٕ ٗ بلل ال ملي ٔاليلَ يف شلر
الٍعللللٕػ اب بٗللللٔ ٛجييللللريِا ٔجأٖٔمللللّا
ٔإظلللزا سكلللي قٗىللل ٛامّٗا...مثللل ٛولللَ
ٖ عقللز بللأُ الٍاقللز اب بلل٘ وبللزس خاٟللت،
ّللللٕ إوللللا شللللاار خملللل ٔه ،أٔ ٔاٟلللل٘
خميل  ،أٔ و لللب ويللرس٘ اشللن ...شا
ٖيللعٍز ِ ل ا الللرأ ٙإك ورد ٗلل ٛأيللبقٗٛ
اللللٍغ اب بللل٘ يف الٕدلللٕ امللل ٜاللللٍغ
الٍقللز ،ٙالٍقللز ،بٍللا ٞاملل ٜلللص ،جللاب ٌ
لأل ٌ ِٕٔ ،لغع املٌ ٜلغإلٖ ،عشلز بلْ
ٔ ٖيللعطٗ ا ٌيللالت وٍللْ ،بللن العقللزً
امٗلللْ ّىل لاً ٔظلللٗاغ ...ٛأيلللبقٗ ٛاللللٍغ
اب بللل٘ لٗيلللت قٗىلللٍٗ ٛلللّ ،ٛللل٘ يلللب
وين ،إ ٗب مكَ لأل أُ ٖيلاخر
ابٍللْ بٌلللْ أيلللب وٍللْ يف الٕدلللٕ وٍٗللاً.
ٔامل للرٔي أُ ا بللَ يٗعللبق اىللا قرٖللت
أبللاً بٍلللْٔ ،اب ؽلللمٗ ٛمللللَ ٖقلللًٕ بلللزٔ ٓ
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ٖ ِللر الٍقللز يف العللرٔي املعللٕجرٚ
ادعىااٗأً ،يف رتات ا ِلا الٍعرٖلات
اليكرٖٔ ٛاليمييٗ ،ٛال ٌقلز ُٔ يٖلٛ
مييٗ ّٕ ،ٛابَ اليميلي ٛجا ٗلأً ،يف
أسؽاٌّا ٌصأ ٔجرارس ،ثي اٌيعلن اٍّلا
ٔأظللللبق امىلل لاً ٔ ٍلل ل ًا ويللللعقمل وعىللللجالً
شلللزا س ٔاجتاِلللات خمعميللل ٛقلللز جبمل ل
أسٗاٌللللاً سلللللز العٍاقض....اىمٗللللل ٛالٍقلللللز
جعطمللللت املٕؼللللٕاٗٔ ٛاحلٗللللا ٔ ،أ بٗعللللْ
جيلللعزا٘ ال اجٗلللٔ ٛا ٌي لللاه ٔشلللٗ٠اً ولللَ
العشٗل ل ٔ ،الٍاقلللز الٍلللادق ولللَ ٖيلللعطٗ
العٕ ٗ بل اجٗل ٛاليلَ ٔامىٗل ٛالٍقلز يف
املىا ي ٛالٍقزٖ ٓ ِٔ...ٛالريٖل ٛجٍلز ز يف

اخليط الصرّي بني الشعر والصياشة عند د .فائس عس الدين

وؽىٌّٕا ام ٜالصاار اليٗاي٘ احلاون
لمٍقللز الللٕاق ٘ اليٗايلل٘ املرٖللر ٔامل ل
لمشعللل ٛباقعٍاظللللّا يف شلللاارٖ ٛوارقللللٛ
بالما ٛا ىالٗ.ٛ
ٔعلا ليٍللا ٗلْ وللَ أشل ا ا قعٍللا
لٕاٖا اليكرٔ ،اليَ اب ب٘ يف الريلالٛ
الصل رٖ ٛاٍللز  .للاٖ ال الللزَٖ بعللٕ ٚ
جمىيلللٍاّٗ ،لللا االللٗ اليإللللر ٙالٍلللاظي
بٍّٗىلأ ،اللراب الٕدلزاٌ٘ احملكلي يف
الٍيٗر الرٔس٘ ال  ٙحيلٕإله لراا اللرٔ
إك وللرز وللَ اهلللٕا ٞالرلللت املل ٜخللٗالٞ
غٗى ٛوَ وطر .الص ر ٖعيرإل وَ خي

العللزقٗ ٛيف ا ٗللا لمٕلٍٗللٔ ٛالٍللاس،
ٔيٗايلللعْ ؼلللٕسٌ ولللَ احملا لللا ٚلعذمللل٘
الرغبللٔ ،ٛالصللٕح ال للاور لللٕلَ احلرٖللٛ
ٔالكراو.ٛ
ٍِٔلللا جقللبُ قاوللٛال لللاٖ الل اللللزَٖ
الصلل رٖ ٛلللعقُ ولللَ با لللتُ دبلللن ال لللر
الك ٖللأ ،ٞالعطمل للٕ ٔللَّ وقللٗ ّي يف
ا ز ،وعٕاظن و ال ولأُ ،اإلبلا ،ٞيف
لالل ٛيميلل ٛوٕسٗللٔ ،ٛج بريٖلل ٛويرتيللمٛ
ٍق الريٖ ٛالصاارٖ ٛالعزح يف يٗايٛ
العٕسإلز و القٗئ ،ا ىاه.

املراجع:

 1لل ويّلًٕ الصل ر اٍلز ٔا الصل ر ال ربل٘ احللر للل لملز عٕ لاجق الالح ٔبعليشعْ
 636لل  – 637ايٌ ٛقزٖ.ٛ
 6لل امل ذي اليميي٘ مجٗن ظمٗبا – ا الكعا المبٍاٌ٘ لل وكعب ٛاملز ي – ٛبلرئت
 1996ز  6ػ .186 – 185
 3لل بٍٗ ٛالقعٗز ٚال ربٗ ٛامل اظر – ٚالز عٕ خمٗن املٕي ٜلل إظزا ما الكعلا
ال ر .
 4لللل ظ ل  ٙسللا غ ،أ ل ااطللا الٍقللز ٙايللات ٌعرٖللٔ ٛقللراٞات جطبٗقٗلل ،ٛا
شرقٗات ،القاِر 1996 ٚلل ػ .58
 5لل وقا بات يف ويًّٕ الص ر بل الاٍأ ٟٛٗالز ل – ٛو ل ز ال ىالٕ  ٙلل املٕقب
اب ب٘ بال ز قي  563ا ا  6118العا اَ اما الكعا ال ر
 6للل الٍقللز اب بلل٘ ..بللل العب ٗللٔ ٛاإلبللزاس للل  .اللالب البطللرس لللل وقللاه وٍصللٕ ؼللىَ
ظيش ٛاليٗيبٕك لمكاجت.
 7لل سٍل العن ٖٕاُ ش ر –  .اٖ ا الزَٖ لل العا اَ ا الرٖاُ ااً .6111
 8لل خمطٕط مت الطب ٖٕاُ ا ي ام ٜا ر لل  .اٖ ا الزَٖ...
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أقمار ..حاضرة البحر!
تدور اكتماالً على توهُّج اإلبداع والتألُّق!
"األرض كتابي ..وروح أبي والطريق"..
دريعة دؾقم حديد*
حالة الوله باارض الػؾطانقـق,ةم اا لازاو لػاوض ألاقب ارسيا حطا
محقاادف مؾاام يطاادنً ابااداي الدغاأااي ألـفااا اي اايلااة لـادااقفام اي حدااى خػا ااا
لظفر جؾقة نرب ة وولهم ي و يطادػقف اياديث ألا اة داا ة الػؾطانقـق,ة
بؽاات لػاوااقؾفا ينعبؿااه بااذاةر ة ائ,اااة براواااة الاازألة ياصاااز يالؼفااو ةم ب ااوض
ذااواضا الؼاادو ااريضاي باةاادي الػؾطاانقـق,ة حدااى اوااغر يريااة مقفااام ااذا الولااه
الػؾطاانقب اداادؿر ,خااارر محقاادف لقظفاار الدؼارااه ةؼاضبالااه ال ؼام ,قااة ااً
ذخ ق,ات مؾطنقـق,ة ألانت ا ألاناهم يذايات اراض ة اةخق,ؿااتم يالغرباة يا اوا
يالئقاا يالؼفارم ماا ةات احه فاا ألـاد اةؿااتم يالؽا ت ألؾاى طاـد الاذاةر ة
ال ؼامق,ة اليت خؾددت ااما ا ألؾى جدضاي الداضيخ
ايؿاض حاأر ة الاارف مي بت رػر ة ثؼامق,ة لشخ اقات مؾطانقـق,ة الدؼاى
بفا ارسي حط محقدف يدط عةك ايقا ة اةػعام بار ات ياةدعاة بؾؼاا
لؼاواه مؽدا ألا لؾاش الشخ اقات بؼؾام يدؿا ,و لونا يا
ي ت ييرغ
يناض يا لقطؽ بني يدي الؼاضئ وػاات ؽدـز ة بال ؼامة ياإلبداا يالدؿقُّز

ااا ا ا

أوَّل العنااا ا وبرا يمااااانا
الشا ن الااات وا ي و ا باان ا وا
ك مَّا الا ر م او ن ا ,ا ف و ا
وا الداايا ف وأ اعَّ معا ا مق ل ا
فلسط نَّةف فم ك ور الش ن يال
أ ب اا يا ناا  ,ق افعاا ع لاا الشاااعن
وتضح تق .
حن أزت

ن ا ا لمااو ة ل ااص الشد ا َّصف
ومت ب ا ال نا تا ابااص ..ادقا أ ااي
 .اا الش ن الاات ا يف ب م اص
املد ا َّ ااني ويبنااص ااعف فنم ا ل ا
يب ا ا أل الةا ا لص املااانَّة واذتنوا ا وال نماااص
*

* أديبة سورية
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قراءة يف (أقمار  ..حاضرة البحر!)

ماي لا وار
والد ي وال قنف اا اذتا ل ال َّ
أ بناااا ع ااااا نعا ون اااا ا ساااا ف
خ صاااااص وأ,ااا ا بعااا ا ب م ااا ا تشااا ا م
ال ا ا ف أم ا م بعمااو و ةااو و ا ت  .فداانَّ
مشعنم مع ياع ر ال ا ل ِّ لندس
مل ارت ص.
أ اااي اا وااار شتاا َّ العاا ة ب
ويبنااص ااع ف ك ا ليب ا ,ا الشااعنتا
كاااو ال ااان
باااص ال لاااي الدلساااط
(
الط ِّاايف ب ,د ا الطااميف و ا باان و
أاع مف ولدع ,ق ر ظقن ليفا
أ ,ال لي الدلسط
أ ,ا ال لااي املطااو ل ا ةااق ل ال ا
والط
ف و وا ف والسقي
خربي و
خ ا ل ن لن ا
وب املاان ة أكااح
ب املقي ..ص49
 ,لاااايف ال اااادح يا ناا ا ا نيباااايا
أ ااي ف ااا .اا ح .لااار اال اا مل لااار
ا وا اإ ي مواإ وا ك تايف ال
ال ع ب
بعاااااان املشااااااإ ب وي ا خاااااانبرف أو
ال مااص ماصاا معق ف أو ومااع لماا ب
ست من  ..فق ب ك م ,سا ع و ايمف
ال ب د خط أ اي وار الن ا ل السا م ص
ل ب ال جنمص ..ص67
ي ,ب يف النواباص وال اص ال ا ة
واملسااااان َّص وي مواااااإ باااااي ِّ ا ااااام
وت ن تااااا ب ن وعاااااص ال اااااي ف واملااااااي
الدلسااااااااط ن صف ب اااااااايف ب ال ااااااااح
واجملاااامي وامل ا اا ا ا ل رتو ,ااااصف و اا ا

صااااا ا يف أت ب الااااااارباوع ال لد ب  ,اااااااص
ا خ باااص .ولعاااو وسااان ص (الونب اااإ
إ اليت نعل ون و ر ي ج ي وت ايبن
مل حتمو وار فار أ ماإ ب اةا ع ة ال ا بذ
ل ااااا لا ااااااام ااااااإ ا ا اي الضااااااع دص
وو ت انع ف و اام اإ ا ا اي
للح
وو ت نع أبض ع.
ال بص للح
وت ا اا الشد ا يا نااربا يماانا
ناااااربا .ةااا ا ن ال ي ت ااا ايَّي اد ااا ا َّص
(ناااربا ب ااااا ال ا ا النوا اااإا واباااصا
(السااااد نص و(صاا ا و ب ااا ا أل كاا ا .
وال حاا ا اااار ول ااااي وسااااع و(ال اااان
الخااااني وصاا ا الع يا ةاا ا ت ب (ال شاااان
الوا و  ,ااااااايم ب (الن لاااااااص ال ونااااااااص
وتنة تاا ا ب (تنان اااايب ي ا ساا ا و
لعااااااص اكسااااااو وظقاااااانوم الشااااااعنت ب
(ال م زبااا ا ي ومااااانوزم ب الدااااار والن اااااي
ال شاا ا لإف وأخاا ا اع ال اا ا ص امل اااايأل ب
( اانو و ااع أخااني الاايت ع ا ا
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المفاا ا تشاا ا ال باااايف لشد اا ا َّص
(نااربا ال ف َّااص ما,اا ا فقاا اا .و لاا
أ مإف ب علَّ املنء ف ل ع خت َّن امل اك
ف اااوف وييااا بااا علَّ أةااانا ال ماااصف
وك د ااص حت بلااق واار فل ا اي متااص يا
أ ج كنميص ..ص96
سا ا ارتط ااايف ..العا ا
الااايك
اا ن ء العن ا ل ؤكاي ما.
ال ب.
ال فاااص الااايت مي ل قا ا (ارتط ااايف فقا ا
أة ذ ن وعإ .كا لا الدضاو ب ي ةا ء
الشاااااااااؤو ال ف اااااااااص الوا والرتم بَّاااااااااص
030
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الدلساط ن َّص لا أةاع لم َّاص واكاحص ب
أ ااايافق وو ب تقااا ف وون جقااا و نا ااا.
ملق .
ل ي  ,ل ملا ال اح فص وي ب جا وز
سا ع للجنااص
العشانبر وار ماانمف وكا
الن ص السا نم صف و ,ايف ا ع دتناص
الن ا ص املساان َّصف وكاا لاا ابااص
ك ة مدن ا م والس نم واملسنح
نااا ا اااانبأا خ لااااي أمااا خ لااااي.
ال ح ك مإ ..و وح أمإ والطنب .ةا ة
ذات ص ودعمص م لة وال ن و ارب اي وار
ال لاايا العنم ااصف و ا ي ب مااو تعل م ا
مس يف اة شق واليم وي ل لو وأخ ا .
مااو أ م ا الع اانَّة ك ا ةف ل ن ا ال د ا
جبيبَّص ف ص حن الي اةص ل مو و ا,
ال مااااااانت ب تع ناااااا اااااااياع للم لشاااااا
الدلساااط ن ص ب الشااام ل ال ,اااإ (ونط اااص
ي مي .
ي اعن خ لي أم خ لي املم اي مايو عا
ونااا أوا ااو الس ا ن ي اة ا اء ب زتاامي
و ااو ا اي وال باايف والطل عااص ا ااام
السا صف وا با ا الا م الدلساط ن ص..
ص624
نا ا ا ةاااحنتا خل اااو السا ا ا نت.
اعب ماص ا م امل ة ا ت شَّ ا أ م َّااص
ااااا ا َّص
السااااا ا ا نت ب زتم ااااا ا ال
املعن ,اااصا (و قاا ا ال اااا ة لااا ع لااا
ال ااااع ي ال فااااص العنم ااااص الساااا بص مااااو
ت ج وز يا العيباي وار ال لايا العنم اصا
فلسط ف و نف ل ن ف العاناوف ال .
والااااايت مت اااا ز شاااااي ل فاااااص الااااانع
030

ال م صف ويظق ة ل ي ا ماياأل املد لداص
ب و ,ق ف أكا يا ذلاو وا ع اص امل ا
الدلسااط امل يةااإ حتيبااياعف فقااإ تع اارب
مب ماااص اااع و اااصف ت ااايت لناا تا ا بذ
ال اااي وناااا مياباااص اال ا ا مل ا ةااانا لإ
و ا ومعيف فان ال ا ار امل ا بنة ت عا ع
فااااص
لل ا ع ااااص االااااارتاك ص ةاا ا جي
ويماااايا ع ب ااااع (و قاا ا ال ااا ا ة
وال ا ا ااار الرتان ااايب (تنبا ا و ال ي
ة جي أبض ع ب اا الاوم املن للاواي
اذت ا نة (ال ا منة ال ااص اار و اار ا
ستن ل ق  ..ص.637
َّ
أوق ف ول ن
تاخا ,ال دح ي يا ال بيفا اا
أماا ا ااا ا و  .ارتطاا ا حناا ا اذتلاا ا ااااام
الشد اااا ص املدعماااااص م ل فاااااص والنضااا ا
والعم .ا ,س ,إ املدنطف تل ح لنا خربتقا
َّص
ال م ص ف م أ ,ج ور زتم ي
كاااا ونقاااا ا (م اااا أخضااااان ذو ةاااا
نو يت و (وقن الربا ت و ام اجملم اص
الخ ة تع رب ور أ أ م لا ال م اص ل,قا
ت ااا ص ب العماااا .الدلسااااط ب امل ناا ا
واملعناا ا ف والاااايت مت اا ا ز م لدن ااااص ال م ااااص
وال ن ص وع عا ك للم ة ا بيول ن ص
أ ت ح َّل يا فر اوٍ .ا أم ا و ل
للجم اا ا اا وا يا الط عااص فقااإ الن اا
الااات لعااو واار الف اا ال لااص واا ة
ا وا يا
وس س وص ور و ادتم ف
الداااار اذت ااااإف واناااايل ا وناا ا ي اا ا اع
ون ة ا عف ني ااي لاار بل اانأ الاانع م صااد
يبيب ل ن ع ..ويي ة نأ م صد و ة
و د ع وحن ع وت بناع وة الع ال بضا
أو بن ص.649

قراءة يف (أقمار  ..حاضرة البحر!)

اعن و لو م لن ن ا نيبيا د ح
ية ة ل أ ا,ق ار ايو
ال ة .
أةااطن ب ش ا لن ا ( ااي ر واايي
يماااياأل (ال ةاا ب زتاا ل النواباااص والااايت
معنااا ا ا (ال ااا ة الخااا ة واااار الل ااا
ة ر ا امر اي ب م وي.
ال
تاااااتإ أ م َّااااص النوابااااص واااار ك ,قاا ا
وش ا عص م ملد ا يف ف ل ا الاايت ةعق ا
الض مو ا ةانا لإ ب أل وا وا اإ يال
ص لضح ب فلسط ن ك اي لاق
ب ونا ااااااو زون ااااااص شت لدااااااصف ل د نااااااا
الضا ا مو ب النق باااص مبااانح امن ا ا ف و اااي
اااايَّو لااا صااا تق ف و ااااإ ب ذتعاا ا ي
تقا الخا ةف ل ا ال ا ة الخا ة
ب أل واا ف فقاا ااي اا ح زوانقاا واار
اا ا ي فلساااط ف بعماااو (ننةا ا و ا ا
ل ين زة ب العل الس ة ص.
سر تعل  ( .ي لا
المف
ام النوابصف لا ي,ق النوابص ال ا ية
اليت فنَّي ور م بيت د ح ال ة فنا
نبية ور كدَّص الشعن يا كادَّص السان ..
لرت ع ب الدض ء املطنت ة الع ..ك
ح ص.684
و ,لاااايف ال اااادح يا لااااإ فاا ا ة ب
الدلسااط الط ِّاايف .أوصِّ ا ل كااإ تاانقأ
اذتاااا ا ل كاااا ا لنوابااااااص ( لااااااإ فاااا ا ة
(الدلسط الط يف صايا ب الوةا ط
ال ف َّاااص ال ااايا ة ااار ا امااار خلااايو
م وي  6979ل ي ال النوابص العيبي وار
ونق ي النعنا وانق وار وناي ف قا ناص
ك ة ور ارتط ة وار ا ال م َّاص ب

ننأتق ف و نكق للمع ,ا ة الدلساط ن ص ب
السج واملع ميف وو يا ذلاو .ووانق
ور أي ف ق  ,اذت لاص الدن اصف فاةال مق
شت ِّاايف لاواا لف وواانق واار اايَّ وابااص
و لص ل,ق مت ِّو  ,لاص ال تايف وار كادَّص
الشااااعن يا كاااادَّص الساااان ف و ااااإ حتمااااو
ة ا لص ب و ك ا ق ف فقااإ تع اارب ون لااص
حت ااايف ملسا ا ة العماااو الدلساااط الاااات
اة منَّ ةن اي بلص ب ال .
,دااا ا ح صااااادح ي وضااا ا صا ب ةااا ا
ارتط اايف املعن ا ا ة ا ة الشااعن ..الا َّااص
بسااااان ( اااااي ةااا ا ة ااا ا ة الشااا ا ن
(ارتط ااايف املااابي م ماااياأل وناااا ال  ,اااص
شااانة وااار مااانمف و ا ا وا ا با ا ال لا ا
و ي الي اةصف و ي كارب وكاربي وعا
الشعنبص ل عقان ب ب ا,ا (الع ا
و
اااا الاايب ا ا
العماااي للن ا ل ا
ال نااا املد ااا ء والعااا ن لااايي ال باااايف
اااي ف اااي أظقااان ولعااا مقااااا
( سااار
الاايب ا ف ا واايي أو ا مت ِّ ا م واار م ا
ك ور خمل أل ا ,ف وص ن جم .
ل اااااي ماااااو (ارتط ااااايف ب زتااا ا ل
ال ي بع وال ح فص والس ةصف وك لا
م اااام ي واكااااحص ب الناااايواي الشااااعنبص
املم ة .ب ة ارتط يف الاات ا ل ب نا ع
ب وص ا َّص و ن ااص  ,ا ةا ة ا عو فلسااط
و ل اااص الاااي ,واا ا ولص النا ا ف ووااار ي
ب عاان ااام الن عااص ال ا ة ,س ا ع واار
ة اء جبمل ق
ي ل الش العنمإ ال
ال خي ص الع وص أو م د صا لق ادت ناف اص
لاااص
الي اااص ..ف ا,قااا ااا ب اااا
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ا,د ا ل و بااص اار زو ,ا وو  ,ا ف ا و
أواص
ةطح اا ال كيف .فقام أو
ال ساا ا أل وستمااااي .ب نن قاا ا ا,طاا ا ي
وةنُّ الع مل ص .ص244
ال
ويا الشد ا َّص امل داانِّ ة سا ع و ,ااياع
و فااص ال باايف (ب ةاا ةاا وإ ال ةاا
كربب ء الن ي ..كربب ء الن ي
ت اايو العم ااص واةااعص الط ا و ا م ا
املؤلِّ ا والن ااي ال باايف (ب ة ا ال ة ا
وذلاااو واكاااح وااار خااامل تلاااو ال با ا اي
اذتم مص اليت كا ب ا مقا ( اي وا
لص ور زوم  .و ل النو ور ا ل املاية
اليت ونَّي مق تلاو ال ايا ص الط اص يال أ
( ااي ي بنااو اااق ة ِّ ااص مب ا ب اايف
وااار الن اااي يال معاااي وااانو شااانة ةااان ف
وذلو معيو نأ الن ي الدا واب (نسان
من ا ي بع ا ي ف ا ل ل ا ا ا ماايأي أ ا .
ول ر النوابص اليت أخاي ور الن ي خا
الرباءة ور (امل لايف ال اربي اإ معنا ا ا
(ويبنص اهلل .
ل ااااااي كاااا ا الن ااااااي (ال ةاااا ا
ست و ع م مل ان اصا وار و اذتس ةا َّص
ال ب نااااي  ,ااااي ةاااا ي الن ااااي املي ةااااإ
يف ص .255
ال

أ م  ..كنة ال حن و مص وعنف َّص  .سر

032

و ي لن ن ما,ا أااي نانأة أوا
ال َّ ا ي الااابر بعاانفق ف أك اان اار ال
بعاانفق مشاا و اد ااإف كماا لاان
ن ا ااي العق ا أو ا وة ا و ا اام ف
ف ي كا بدضِّاو امل ا ب العاوف يا
نص أ ,ي ُل ِّيف م لننو (الرباوت والات
ر املد لطص والسدن.
ااص وف ا ة
ل ااي ك ا واار املدج ا
ال بيف الن ي (ب ة ةا وإ ال ةا ب
 2163و و با ال للا ما لع ة ووا
ب ال بع ,إ وار أي ال نماص واملد َّما ي معاي
ونح بو.
خ وااا ا ع  ,ااا ا لا ي تلاااااو امل مااا ا ي
ال ف َّص الايت أخاا ,ونقا معاأ الشاا اي
وإ و ك ف ص ط ق ق ال ووف
اا يكا فص يا وا أ انَّ ما ال بايف ( سار
ي ب و يوص اا ال ي.
ونااااي ,ب تلااااو امل ماا ا ي خ اا ا ع
نبنباااص الوعاااص تااانمو تلاااو الشد ااا ي
( م ااي أ مق ا ا ال ح الدلسااط ن ص مب ا
حتمااااو واااار جاا ا ون اا ا و لاا ا و ااااع
اذتنواا ا واملد ماا ا ي وال نمااااص وال اااام
والل ءاي وو ا إ ا ماياأل واللا .ارتا ف.
ل الع ة و ةا الطنبا .ااعناعف اصف
وابصف وسن ع..
ي .ص

ر احت ك َّ ي العني

.4102

وإلى لقاء
الكلمة تُضيء العالم..

سُهيل الشّعار

الكلمة تُضيء العالم ..
سُهيل الشّعار

أؤَٔ بايهًُ..١
نجظشٍ ٜشبط ايٓاغ بعطِٗ ببعض ٚ ..نطشٜلٍ ال بّذ َٓ٘ يًٛصو ٍٛىل اببّو١
ٚايتّظاَح ٚايظّالّ.
 َٔ ٟعضا..ُِٗ٥
أؤَٔ بايهًُ ١نحبٌ َٛدٜ ٠ؼذّ ايبؼش ىل اخلريٜٚ ,كّ ٛ
ىلٕ ايهًُ ١طاقَ ١تفجّش ,٠اهلذف َٓٗا تكشٜب ٚجٗات ايٓظش بو ايٓواغ  ٚوٌ
َؼانًِٗ َٚؼانٌ ايعاملٚ ,ايكطا ٤عً ٢عضي ١اإلْظإ ٚغشبت٘ عٔ أخ ٘ٝاإلْظإ.
... ... ...
أؤَٔ بايهًُ١
نُووا ٜووأَ ايؼووتا ٤إٔ َوؤ بعووذ ٙسبٝووم ٚ ..نُووا تووأَ اياٝوو ّٛإٔ بعووذ َطشٖووا
طٝدشج ايٓبم ٚتٓبت ايٛسٚد.
ال ػ ٤ٞأق َٔ ٣ٛايهًُ١
ايشصاص ١تكتٌ َش ,٠أَّا ايهًُ ١فكذ تكتٌ ََ ١٦شٚ ,٠جتشح أيف أيف َش..٠
َٚثًُا يًبؼش ٚج ,ٙٛيًهًُات ٚج ٙٛأٜطاً..
َٓٗا اجلَُٗٓٚ ,ٌٝا ايكبٝح َٗٓ ..ا ايظًَّٗٓٚ ,ِٝا ايظّك.ِٝ
... ... ...
ايهًُات َثًٗا َثٌ أ ١ٜطبد١
ٖٓاى طعاّ َطبٛخ بايظِّ ٚا كذ
ٖٓٚاى طعاّ َطبٛخ بايعظٌ ٚا ب
ٚأُٖ ١ٝايهالّ ٜهُٔ يف َطَُ ,ْ٘ٛثًُوا تهُؤ اإلفوادَ ٠ؤ ألوش ا ػوجاس
ٚعطش ايٛسٚد.
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فكًِ ايشصاصَُٗ ,ا بًات أْاقت٘ ٚمجاي٘ ٚسٚع ١أيٛاْ٘ ,طٝبك ٢اجلوض ٤ا ٖوِ
َٓ٘ َٖ ٛا يف داخً٘.
نزيو ٖ ٞايهًُ١
َُٗا بًات أْاقتٗا ٚنُتبت مبا َٔ ٍ٤رٖب ,طتبك ٢قً ١ًٝايكٚ ١ُٝا ُٖ ١ٝىلرا مل
حتٌُ بذاخًٗا املعٓ ٢ا كٝك ٞيًٛجٛدٝ ٚ ,ا ٠اإلْظإ عً ٢نٛنب ا سض.
... ... ...
ُٜكاٍ:
ط ايز ٟب ٜذ ّٟصاْع ٞايفدّاس..
(( ايهالّ ناي ّ
بعطِٗ ٜصٓم أٚاَْ ٞثكٛبٚ ,١بعطِٗ ٜصٓم أٚاْ ٞعادٚ ,١ٜبعطِٗ ٜصٓم أٚاْٞ
نأّْٗا حتف فّٓ..١ٝ
ٖٚهزا ٖ ٛايهالّ..
ىلْوو٘ َُتوواح يًجُٝووم ٚ ..يهوؤ اجلُٝووم ال دٝووذ ٕٚاطووتدذاَ٘ ,فووايبعض نالَوو٘
ناآلْٝوو ١املثكٛبوو ,١فووٛم أّْٗووا ال تٓفووم ,تط وشّ ,نٝووم ٜتظ وشّي َٓٗووا َووا ْطووع٘ فٗٝووا ..
ٚايبعض نالَ٘ ناآلْ ١ٝايتّحف ,١حتفظ ايظّوٛاٚ ,ٌ٥توادّ ٟعًُوٗاٖٚ ,و ٞيف ايٛقوت
رات٘ َتع ١يًٓاظش.ٜٔ
ٖهزا ٖ ٛايهالّ ا ًٛ
ٜأخز ايكًٛيٚ ,خيًب ا يبايٜٚ ,صٓم املعجضات يف ْفٛغ ايٓاغ))..
... ... ...
ٚتشٌ ٖ ٞايهًُٚ ..١ايًّحٔ ٖ ٛاملعٓ٢
صٖش ٖٞ ٠ايهًُٚ ..١املعٓ ٢عبريٖا
ايهًُ ١جظذ ايطا٥ش ٚ ..ايآا ٖٛ ٤املعٓ٢
ٚقذ ٜه ٕٛايطا٥ش غري مج ,ٌٝيهٔ صٛت٘ ُٜطشي اجلُٝم,
ىلٕ ايطاٚٚغ أمجٌ ايطٛٝس ,يهٔ صٛت ا ظّ ٕٛأمجٌ َٔ صٛت٘ ..
(( ىلٕ يفظ ايهًُٜ ١ؼب٘ اإلْا ,٤أَّا املعٓ ٢ف ٘ٝفٝؼب٘ املا.))٤
ٜكاٍ:
(( ىلٕ ا دي جظذ ٚسٚح
أَّا اجلظذ فايهًُٚ ,١أَّا ايشٚح فاملعٓ.))٢
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ٚعٔ ٖزا ,نتب أنذ ايفالطفٜ ١ك:ٍٛ
ايهًُووٖ ١وو ٞأنثووش َوؤ فُووٛل نووشٚفٚ ,ايعبوواسٖ ٠وو ٞأنثووش َوؤ فُووٛل
نًُات ,ىلّْٗا اهلٓذطٚ ١ايشطوِ ٚايّٓحوت ٚايوشقا ٚاملٛطوٝكاٚ ,ىلْٗوا ايطعوِ ٚايؼّوزا,
ٚقذ جّٓذٖا ايزٚم مجٝعٗا يٝدًل َٓٗا ػ٦ٝاً مجٝالً.
ٚاملعٓ ٖٛ ٢أنثش بهثري َٔ فشّد ايذالي ١عً ٢ا ػٝا ٤بأمساٗ٥ا ,ىلْ٘ ايؼّحٓ١
َوؤ ا ناطووٝع ٚا فهوواس ٚاي ّتووأَالت ٚاالْطباعووات ايووم حتًُووٗا ايهًُوو ١ىل رٖوؤ
ايكاسئ ٚٚجذاْ٘.
ايهًُ ١طاقٚ ١نشاسٚ ٠ض..٤ٛ
َثًٗا َثٌ ايؼُع
فٗ ٞتُحٚ ٞٝتُٓبت ٚتازّ ٟنٌ ََٔ تؼشم عً٘ٝ
ىلّْٗا تُط ٤ٞايعامل
يهّٓٗا قً ١ًٝايفا٥ذٚ ٠ي٦و ايزٜ ٜٔعٝؼ ٕٛيف ايعتُ..١
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