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اظصـاسقة،معؽؿػقاًمبإبرازمادلـازرمادلُؼؿرةمواظؾؼطاتمادلائقةماظضؾابقة،مواظلػنموادلراصئ،م
وماظؾقظاتماألطـرمدصؽاًمومحقؿقةمعنمحقاةماإلغلانميفمزلمععاغاتهمعنماظعُزظة .م
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حديث الشهر

تفصيالت الذاكرة في
"محاكمة أجير الفران"
االنحياز إلى عالم القاع
أ .مالك صقور
يف كلنتٌ على غالف منُعتالٌ قصصييالّأل قة:ال"حما مة كنالأل لفال" قص ال قىم
ِصُل ني قصدِو قصبخ حما معهدم لصدرت منُعيت قةَىل (يل تدمع قصعّالُى
قصع م  ،7591ق ل صْ حسالّ كّال صْا صّتالك تكتال مللنال تتخالدَ .ت يالل
قآلى عالالو تلالالك قةنُعالالأل لرنعالالُى رالالهأل ،لصالالدرت :فا ال عالالد ق مالالو قةنُع ال ت
قصصييّأل َقصكت قة:ال َ ،،قنالب نترال رت متعالد حم يف كت نالأل قصصيالأل قصصيال"حم
متللالالً منالالُعيت (رمالالْ ق نال ر َلعتصالالد لنال بّنال كهالالب لكتال قيال يال ٍ
قةنُعأل ،ح َصب قصعنل نهيّخأل قصص ص قص قحل حسالّ لر ت لِضال لى لقالدم
شّئ مو قصدع نأل َقص ك يأل ،بن لكل ينُمه َ ،مال لشالد ح فتهال اىل قنتسال مأل
خت ج مو قصصل م

أربعووٕٛنةووٓ١ن ْٝٚوونبن جمٕنب و نألُ ٛووو٘نت٭ٚانٚألُ ٛووو٘نت٭ و  ٠نٚنووِن
نٓتنأمتٓ٢نإٔنأطًعن ً٢نألُ ٛو٘نت٭ٚابن٫ن٭قفن ًو٢نأةوًٛننْ ولنتيو ٜٔن
تيصٝلنفحسببن٫ٚن٭ ك نَكنرْ١نب نتجملُ ٛو نبع نأربع ن نَنبنبٌن٭ لفن
َُٖٛوو٘ننهن،ووببنُٖٚووّٛنبًٝوو٘نق ووٌنأربع و ن نَوونبنٜووّٛن ن،هوؤنتي ووحنف١ن
َزدٖوول٠نبٗوولتنتيصووهٌنتلُٝووٌنتي٥٬وولبنٚنوونٕنتيهووونننمل ًُوو١نب ٝو ٠مل ن ٚن
ٜهووؤن و و دِٖنبٗووولتنتيهوووِنتيووولٟن ٜعووولن ًووو٢نتيو ووون ٍ٩نٚق وووٌنتيوً زٜوووٕٛبن
ٚتيهُ ،ٛٝلبنٚتْ٫رتْتبنٚق ٌنتملسًس٬تنتيعجنٝ ٥و١بنٚتي طونٝ٥نتنت٭ جوببن
ٚأٖووِنَوؤنٖوولتننًوو٘ ننوونٕنقو نَوولن ًوو٢نتنوووٍ٬نفًسو ن،سووعنةووٓ نفكو بن
ٚننْتنبٛتدرنتيٛن ٠نتيعلب١ٝن ً٢نت٭بٛتن نبن و نرنأق ٍٛن ٕنننٕنمث١نُٖوّٛن
ق١َٝٛنأٚنٚطٓ١ٝبن ٫نأْٗنن ن،هٔنحبجِنتي ٛتبعنتحلني ١ٝن ن
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،وووفيفنألُ ٛوو١نملةننُوو١نأبو نتي وولتٕملبنَوؤنأربووعن صوولنق وو١بنٜوٓوونٍٚن
فٗٝننتيكنصنَٛض ٛنتن ْسنْ١ٝنخموً ١بننو تننًٗننيفنَ ًوعنتيوسوعٝٓٝنتبن
بنةوثٓن٤نق ١ن(رٜ٩ن)نيفنَٓو وفنتيثُنْٝٓٝونت نيهؤنق ومنتجملُ ٛو١نبلَوٗونن
،و ٚرنيفنفًوونتملنضو ٞنفنيهن،ووبننووانَؤنجمتنول٠ن و ١نٚقٜٛو١بنمتو ٙنبووفدمن
تيو ووو٬ٝت نً ٚووو٢نتيووول ِبنَووؤنتنيٓظووول٠نتْ٫وكندٜووو١بنتيوووين،كوووّٛن ًٗٝوووننٖووولٙن
تيك وومبن ٫نإٔنتحلووٓ نيفنبعطووٗننٜوجًوو٢نٚتضووحنبنتحلووٓ نٖٓوونبن انَلتبووعن
تي ٛيوو١بنتيص و ننبننٝوولنرةووِنتيكوونصنتي ٝووٛتنتي َصووك١ٝنتيعوٝكوو ١نتيٓوونفٛر٠بن
تي سك١ٝبن لت٥ضنتيٝنمس بنأنٛتضنتيزٖٛرنٚتيٛرد نٚ ٜٚبنإٔنفسك١ٝنتملن٤نَونن
زتيتن،علضنيفنتيلتنل٠ننُننتيٝنمس نتي َصكٞبنَٔن نإٔنٜغ ٌنأ١ٜنْ و١بن
مبننفٗٝننأشجنرنتي ننٗ١بنننيٓنرْجبنٖ ٚونبناوننأ و٢نتجملُ ٛو١نَسوح١ن
لٜوو١بن ٜووٌنتيكوونر٨نَوؤن ٬ملوونبن انتملنضووٞنتملٓ وولّنتيوولٟن٫نٜعووٛد نٚت٭َوولن
تيثوونْٞنتيٛتضووانأٜطوونبنٖووٛنتاٝوونزنتيهن،ووبن ان وون نتيكوونلبنقوونلنتمل ٜٓوو١بن ان
تإلْسوونٕنتملسووحٛمبنتملُٗووضبن انتإلْسوونٕنتملُٗووٌبنٚتي سوو ٝنٚت٭َوولنتيثنيوولن
تيلٟنٜوجً٢نبٛضٛحنأنثل نٖٛنبسنط١نتيسلدبنتي سنط١نتيين،فةلنتيكونر٨نَؤن
تيك وو١نت٭ٚابنٚنووو٢نتيٓٗنٜوو ١نمتنَوونبننُووننٜوحو ننتمل٪يووفبنٚنفْوو٘نَووننزتٍن
ٜعٌُنبٓ ٝح١نتمللنّٛننسٝبننٝني ٞن ن
ف وووٞنق ووو١ن(تيوكن و و )ن ٜووولحنقطووو١ٝنَُٗووو١بنقطووو١ٝنتي ووولت بنٚتيع نيووو١ن
ٚتيطجلبنٚتملكتبنٚتيٓه بنتيلٟنٜس ٘نتيوكن نٖٚلٙنقطو١ٝن،هوندن،هوٕٛن
صوونحل١نيهووٌنزَوونٕنَٚهوونٕبنٚيهوؤنتيكوونصن ٜوولحنٖوولٙن(تيكطوو)١ٝنبلٜ٩وو١ن
أ وول٣بن ٜعُٗووننب هنٖوو١نتيٓهو نَووعنتيزٚبوو١بنٚيهوؤنب لٜكوو١نفٓٝوو١نشو نف١بن
بع ٝتن ٔنتيوكلٜل١ٜنٚتمل نشل ٠نففمح نبوبنٖٛٚنتيطونب نتيَ٬وعبنتيولٟن ونضن
نلننفًس بنٓ،ٚنقٌنتيٓنسنأ نرنب ٘،٫ٛبنٚنٝفنأبً٢نب٤٬ننسوٓننيفنً،وون
تحلووولنبنٖٚوووٛنتيلبوووٌنتملٗٝوووبنٚتملٗوووننبنٚتيووولٟنرٚضنف ووونٌ٥نٚنون٥وووبنَووؤن
تيعسوووهل ٜبنٚنووونٕنتيكو و  ٠ٚننوووو٢نتيٓووونسنيفنتحلوووٞبنَوووننزتيوووٛتنٜٗنبْٛووو٘بن
ٚحيرتَٕٛننطل٘،بن جزن،لٜٚضنتَولأ٠بنٖوٞننأّنأ٫ٚد ٙنفًٝجوفن انتبؤنصو ٜلن
يووو٘بنٖوووٛنتسووونَٞن سووونٕبننوووٞنٜعُوووٌن ٓوو ٙنيفنتملهووووببنٚيهووؤنتسووونَٞن
تيصننبننٝفنٜك ٌنإٔنٜعٌُنجميوونتيلبوٌنتيهو نجمٚنتيل ،و١بن ٓو ٙبنفٝحطولن
تيكٗو٠ٛنيًزبوونٔ٥بنٜٓٚظووفنت٭ ووننبنٜٚوولدن ًوو٢نتملهنملوونتنتملنٝ ،وو ١نقو ن ٜو ٚنإٔن
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جميوبنيً١ًٖٛنت٭ٚانأَلن ن ندٟبنٚيهٔنَننتيعٌُبنَٚننتحلٌن ٕننونٕنجميوون
قوو نن وووٌنفعووو ٬نفُووونن ًووو٢نتيكووونر٨ن ٫نإٔنٜكًوووبنشوو و٘نٜٚكووو ٍٛنٖوووٞنتيوو ْٝنن
ٖهلتبنأٚننُننٜكٛيٕٛنبني لْس ١ٝن) (C’est la vieن ن
أَننيفنق و٘ن(فٓ م نب٬نجن)ّٛبنٖٞنق ١ننٔٓٝنٚٚقٛفن ً٢نأطوٍ٬ن و ن
َٛبووٛد٠ن ٫نيفنتيوولتنل ٠نفني و ترنتي سووٝح١بنٚتل و رنتٕبنتيووينننْووتن،عوولضن
ً ٗٝوننتيٓ ن،وونتنتملزٖوول٠نتملوسووًك١بنٚأنونٛتضنتي غْٝٛوونبنٚت٭ضوونيٝنبنٚتي وونزٟبن
ٚتيٓنفٛرننًٗننتْ لتبنٚقونّن فٓو من ًو٢نأْكنضوٗن نيهؤنتيكوندّنتيولٟندٖوضن
ٚفٛب٧نمبننرأ٣بنٜسرتبعن،نرخينبنٚأْنةنبنٚنٛٝتتنبصلبن٫ننهٔنإٔننٛ،ٛتن
يفنتيوولتنل ٠نٜٚعووٛدنتيكوونصنيفنقن وو١نمل نيووبنٚتمل٥٬هوو١ملن انقطوو١ٝن ْسوونْ١ٝن
أ ل ٣نفغنيبنتيلٟنٜوجٍٛنب نتي ن٫ٚتنيفنتملكٗ٢بن ِنجيًسنً ٜٚبنْنرب١ًٝبن
ٚنفةننَٔنتيصنٟبن ِنً ٜبنَٔنتيٓنسنْكٛدتبنَوننٖوٛن ٫نزَٝوٌنيًولتٟٚبنٚقو ن
ننٕنب ٌنتيوظنٖلتتنأٜنّنزَونٕبنٖوٛنب وٌنألوزر٠نتي،ملونٕبنٖٚوٛنتيولٟننونٕن
ٜكٛدنتيوظنٖلن ٜٚعًٛنت٭نوونفبنٜٗٚووفنبنيصوعنرتتنضو نتي لْسو ٝنٖوٛنْ سو٘ن
نيببنتيصحندنتآلٕ نيهٓ٘نننٕناٝزتنيفنش نب٘ن ٓ َنننونٕنيفنتيوظونٖلتتنن
ض و نتي لْسوو ٝبنٖٚووٛنتآلٕناٝووزبنً ٜووبنتيٓكووٛدنَوؤنتيٓوونسبنٚيهوؤنيووٝسن
يٓ سوو٘ نبووٌنٜغٝووبن وؤنأْظوونرنتيٓوونسبنٜٚصوورتٟنتيطوونرنٚتي ٛتنوو٘نٜٚوولٖببن
يٛٝز ٗنن ً٢نتي كلت٤بنٚت٭٫ٚدنتسل َٚبنٚت٭رتٌَبنأٚي٦ونتيلٜٔن٫نَع نملِ ن ن
ٚت٭ وو ت٤بنيفنق ووو١ن(ت٭ وو ت)٤نُٖوووننةوووج نٚةوووجنٕنًٜوكٝووونٕنَ وووندف١بن
ف ُٓٝننننٕن(تمللشا)نتيسُنٕنٜٓوكٞنبعضنن نننتي ٓ ٚر٠نَؤن ًو٢نتيلصوٝفبن
ًٜوكٞنتي ن٥عن نتل نرنتي  ٝنرنتيلٟنننٕنةجنْننأٜنّنزَنٕ ن ن
ملتبوسِنيفنش٤ٞنَٔنتي ٬د٠نٚتيسٛق١ٝنٚقنٍ ن ن
ونأيستنأْتنت٭ةونجمنتيسُنٕبنبٌ نتمللشانتيسُنٕ ن ن
قًت ن ن
ونبً٢بنأْتن جمتنتيلقٝبنتي  ٝنر ن ن
َ نٙ ٜبنٖٛٚنٜوونبعنتبوسونَو٘بنٚقو نسوتنفٗٝوننشو٦ٝننَؤنتملوٛد٠بنٜلٜو نإٔن
 ٜنفحينبنبكٞنَندتنٙ ٜبنٚأْنن٫نأدرٟنَنجمتنأصٓعنفٌٗنأصنفح٘بنأّنأب ولنيفن
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ٚبٗ٘بن ِنأص ع٘ن ً٢ناٛنَنبنٚأدٜلنظٗولٟن يٝو٘نٚأَطوٞنيفنطلٜكوٞنَؤندٕٚن
أٟننًُ١مل ن ن
ٖٓنبن،وجً٢ننهُ١نتحلٝن٠بن،وجً٢نتحلهُ١نتيكن ١ً٥نَننأنثلنتيع،نٚأقٌن
ت ٫و نربنفنيسجنٕنتملوغ لسبنتملوهو،بنقنةوٞنتيكًوببنتل ونربنأٜونّنزَونٕبن
ن و ن ٜو ٙنتآلٕنَ وسووُننيًسووج نتيوولٟنجمتمنتينوعوولٜبنٚتيوولٍنٚتملووٛتٕن ًوو٢نٜ ٜوو٘ ن
ٚتيسج نتيسنبلبن جمنٜسوٝكظنتملنضوٞنيفندت ًو٘بنحيونرنَونجمتن ٜعوٌبنٖوٌنٜسوًِن
ً٘ٝبنأّن ٜلنيفنٚبٗ٘نأٚن ٜع٘ ن ن
مثوو١نَٛق وونٕنيفنتيك وو ١نَٛقووفنَوؤنتملنضوو ٞنونتيسووجٔ ن،سووو ٘ٝنتيًحظوو١ن
تيلتٖٓ ١نٖٞٚنيكن٤نتمل ندف ١نٚتملٛقفنتمل نب٧نتيولٟن نٜهؤنٜٓوظولٙنتنيسوج ن
تيسنبلبنبع ننٌنٖلٙنتيسٓ بن جمنتيوكو٢نتيسوجنٕ نونتيول٥ب نفٝوولنلنتيسوج ن
تيسنبلبنت٭ٜونّنتيع و١ ٝنيفنتيسوجٔبنٚنٝوفننونٕنتيلقٝوبنتي  ٝونرنٜو وٓٔنيفن
،عل٘ ٜبننٝفنننٕنننيل٥بنٜٗٓضنٜٚعضنًٜٚغنيفنتي َن٤بننٗٓٝنن نٜسو عن
تيسووج نإٔنٜوووف ٙٚنَووعنأْوو٘ننوونٕنبيَهنْوو٘نإٔن ٜووٗلٙنب و نٜ ٜوو٘نٚجيعًوو٘نأرْ وونن
يهٔنننٍنتيسجٔن،كوطٞن نجميو ن ن
ٚتملٛقووفنتيثوونْ ٞنٖووٛنتيًحظوو١نتيلتٖٓوو١بنٚق و نأص و انتيسووج ننوولتنطًٝكوونبن
ٚحتووٍٛنتيسووجنٕنتيوول٥بنبنتملوهوو،بنتملوجوو،ن انبوون٥عنبٓوو ٚر٠ن ًوو٢نتيلصووٝف ن
بن٥سبن،عسبننك بنَسحٛمبننني٘ن،ث نتيص ك ١نٚتيسج نتيسنبلبنبيَهنْ٘ن
إٔن ٜع٘بنأٚن ٜولنن يفنٚبٗو٘ن ًو٢نت٭قوٌ نيهؤن(تإلْسونٕ)ندت وٌنتيسوج بن
َٓع٘ ن٭ٕ ن(تيع ٛن ٓ نتملك ر)٠نٖٞنتيص١ُٝنتإلْسونْ١ٝنتي نقٝو ١نٚيوهوٕٛنتيعكٛبو١ن
َوؤنق ووٌنتيسووج نتيسوونبلنٖووٞنبننوكوونرٙبن ٚو ّنَ وونفحو٘ نَٚووعنإٔنتيسووجنٕن
تيسوونبلبنحيوونٍٚنإٔنٜه وولن وؤنجمْ وو٘بنبنبوسوونَ١نٚقوو نملَوو نٜوو ٙبنٖٚووٛنٜووونبعن
تبوسوونَو٘بنٚق و نسووتنفٗٝووننشوو٦ٝننَوؤنتملووٛد٠بنٜل ٜو نإٔن ٜوونفحينمل نٜسووو ّن
تيهن،ووبنٖٓووننتيسووٝهنيٛبٝننيفنٖوولتنتملٛقووفبنفنيوولٟننوونٕنةووجنْنبنٜعووو،نإٔن
تيسووٓ نأ٫ٚبنٚٚضووع٘نتحلوونيٞن نْٝوونبنق و نٜص و عنٕنيوو٘ن ٓ و نتيسووج بنأٚبنرمبوونن
ٜعوك و نإٔنتيسووج نٜعوولفنإٔنتيسووجنٕننوونٕن و تنَووفَٛرتبن ٫نإٔنتيسووج بنن
تةوٝكظتنيفندت ً٘نصٛرنتيوعلٜبنٚتإلٖنْو ١نفعنق و٘نبني وُتنأ ٫ٚن وِنأدترنيو٘ن
ظٗلٙبن ٚنْٝوننَؤندٕٚنإٔنٜهًُو٘ نٚيسونٕنننيو٘نٜكو ٍٛنملأٜٗوننتيغوأ ن،ظؤنأْوينن
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نهٔنإٔنأ وفرنَٓوونبعو ننوٌنٖولٟنتيسوٓ نٚأٟنْ ولنأقو رن ًو٢نإٔنأنككو٘ن
ًوو٢نخمًووٛمبنأَسوو٢نأشوو٤٬ن ْسوونٕ نٚيفنت٭صووٌن ٓ ٚو َننننْونتنشووك١نتيزَوونٕن
ضٝك١نبٓٓٝنبنفٌٗنحتسبنأْينننٓتنةففعٌ نٌٖٚنأْتن ٟٚبنأّنأْنن ٚى ن ن
ت٭ ت٤بن جمٕبنيفنق ١نت٭ ت٤بنُٖننضحٝونٕ نتيسج نتيسٝنةٞنضح١ٝن
٭ْوو٘نتقو ٝو ن انتيسووجٔنَوؤندٕٚنبلنوو١بنفٗووٛن نٜل،هووبنبلنوو١بنبووٌنت وكووٌن
بس بنت٭فهنرنتيينحيًُٗن نٚتيسجنٕنونأدت٠نٝ ٓ،لن ُٝن ٤نبكٞنإٔنأةوفٍبنَونجمتن
يٛن،لىنتيكنصنتيسجنٕنٜعولرنأٚنٜوهًِ نيٓو نل٣نَؤنٚبٗو١نْظولٙبنملونجمتنفعوٌنَونن
فعٌبنٌٖٚنننٕنةٝك ٍٛن ْ٘نتيع نتملفَٛر ن ن
نووث ٠نٖووٞنتيلٚتٜوونتنٚتيك وومنتيووينٓ،نٚيووتنَٛضووٛلنتيسووجٔبنٖٓٚوونىن
درتةوونتنأٜطوونننوووث ٠ننٛملوونبنٚتيٓوو ر٠نَٓٗوونبنٓ،نٚيووتن،عووونطفنتيسووجنٕنَوووعن
تيسج نٚيهٔنتيغني ١ٝنننْتنٛ ،رنفظن٥عنتيوعلٜببندٚمنوننشو ك١نأٚنرمحو ١ن
 ،ٚك٢نَكٛي ١نتيع ٛن ٓ نتملك ر٠بنٖٞنت٭بك٢نٚت٭فطٌبننُننبن٤تنيفنتيك  ١ن ن
يفنق و٘نملةننُ١نأب نتي ولتٕملنتيوينحتُوٌنتجملُ ٛو١ن ٓٛتْٗونبنجيسو ن
تيكنصنملَكٛي١نتيع تي١ملنٚنهُ١نتيكنضٞبنبع ٝتن ٔنت٫يووزتّنتحلوليفنبنيكونْ ٕٛن
ٜك ّنتيكنصبنٖلٙنتيك ١بنبطوُ نتملووهًِنوننُوننيفنأ ً ٝو١نتيك ومنون ًو٢ن
يسنٕنةنّبنٕ ٚنننْتنتمل ندف١نٚن ٖنبنيفنق ١ن(ت٭ و ت)٤نبعًوتنتيسوج ن
تيسوونبلنٜوووهًِنٜٚووولنلبنبووفٕنتيس و بنيفنتيكوومنيفنق وو١نملةننُوو١نأبوو ن
تي لتٕملنٖٛن،لنلنتسنَٞنملننبل٣ني٘ ن ن
 ،أنتيك ١نٖهلت ن ن
ملأْوننيسووتنبوونٕنفنلوونٕبنٜٚووّٛنبول٣نتحلووندنبن نأنوؤنقو نمسعووتنبٗوولتن
ت٫ةِنبع نفٗلتنت٫ةوٍٗ٬بنننفنيٝجعوٌنتيكونر٨نإٔنٜوولنلنرٚتٜو١نفٝهووٛرن
ٖٛ ٛنملتي ٪ةن٤ملن ٜٚرىنإٔنٚضعنتيلتٟٚبنٜص ٘ن اننو نَوننٚضوعنبونٕنفنلونٕ ن
ٚتحلند ١نق نن ًتنَعنتسنَٞن ٓ َننننٕنيفنتيثنيث١ن صول٠نَؤن ُولٙبنٜوّٛن
أ لب٘نأبٙٛنَٔنتمل رة١بنٚبعً٘نأب تنيفنخم وزبنيكون٤نأربعو نقلشوننيفنتيٝو ّٛن
ٚجمْوبنتي ووأنأٚنبٓحووو٘بنٖووٞنأْوو٘ننونٕنملٜسوولمملنبطووع١نأر وو١بنخي ٗٝووننحتووتن
َ٬بسوو٘بن ْٛووننيٛتي و ٙنتي ك و نب و تبنٚأَوو٘نتمللٜطوو ١ن ٓ ٚو َننض و ٘نصووننبن
(تي وولٕ)نبوونللّنتيصووٗٛدنتْٗوونٍن ًٝوو٘نضوولبننٚيهُوونبنٚةوونق٘ن انتمل وول نيفن
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تمل وولبنملت وورتفملنتي ووأبنْٚوونٍن كنبووننش و  ٜتنبنيطوولننٚتي و عبنٚتيوووٛب ٝبن
ٚبيٖنْ١نأشلنَٔنتيطلننٖٞنتيصو١ُٝنتملكل ١نبٓعو٘ن(بونحللتَٞنتي وغ )بنتيوين
ن وولتنيفنجمتنوول٠نتي ووٌن انت٭ب و نَٚوؤن ووِنحيٛيوو٘نتمل وولن انتسهُوو ١نيفن
تسهُ١نٜو ٍنتملٛقفنفنيكنضوٞنتيعونندٍنٜٓظولنيفنقطو١ٝنتيسولق١نمبٓظونرن و ن
تملٓظنرنتيلٟنرأ٣نَٓ٘نصننبنتمل زبنٚتيصلط١نيفنتمل ل ن ن
،ٚوحووٍٛنةننُوو١نملتحللتَووٞملنتي ووغ ن انةننُوو١نرننتيعُووٌنتيسوونرمن
تيه و نٚتملسوووغٌنيفنوٕ نٖٓٚوونن،هُوؤنقنيٝوو١نتيك وو١نٚقُٝوٗووننتي ٓٝوو ١نفًووٛنإٔن
تيكنضووٞنْظوولن انملتيسوولق١ملنتيووينت وورتفنبٗووننتي وأنبننُووننْظوولٚتن يٗٝووننيفن
تمل لبنملوننننْوتنَكٛيو١نملتيع تيو١ملن ْ ٚونفنتيكنضوٞنفنيكنضوٞبنبو ٫نَؤنإٔن
ٜسوجٛننتي ٌنملتيسنرمملنصنرنٜسوجٛننرننتيعٌُبنصننبنتمل زبن ٚنٜٛب٘ن
أٟنة٪تٍنيً أ نَٚؤن وٍ٬نت٫ةووجٛتننٜوطوانإٔنصوننبنتمل وزبنٖوٛنتيولٟن
ٜسلمنبٗ نتي ٌبنٜٚسووغً٘بنٚإٔنت٭ر و١نتنيوينخي ٗٝوننتي وٌنحتوتنَ٬بسو٘ن
ٖٞننلني٘ ن ن
قًت ن ٕنتيكنصبنبس نَكٛي١نتيع تي١بنٚنهُ١نتيكنض ٞنفًٛنإٔنتيكنضوٞن
،عنَووٌنَووعنٖوولٙنتيكطوو١ٝبنَوؤنٚبٗوو١نْظوولنتيكوونْٕٛنملتحلووليفملنٚت ووو،نإٔنتي ووٌن
ةنرمننْ٘ٛنت رتفنأْ٘نننٕنخي ٞنت٭ر ١نحتتنَ٬بسو٘بننهؤنإٔنحيٛيو٘ن
انةووجٔنملت٭نو تنملنٚيهوؤننهُو١نتيكنضووٞن ٚتيووو٘بنْٚظل،وو٘نتي وون١ ٥ن ان
ٖلٙنتيكط١ٝبنأْكلتنط  ٬نون ْسنْنبنٚٚضعو٘ن ً٢نتي لٜلنتي وحٝا نفًوٛند وٌن
ةجٔنت٭ن تننَث٬بنملننتةو نلنتي ٌنإٔنٜووعًِبنٜٚصولنطلٜكو٘بنٚي ٝو ن ان
َوننٖوٛن ًٝو٘نتيٝو ّٛنونةونّننو نَٚؤنٚبٗو١نْظولنأ ول٣بننهؤنتيكو ٍٛنرنن
ضنر٠نْنفع١بنفًٛنأ ٕنصوننبنتمل وزبن نٜعنقوبنتي وغ بن،ٚغنضو٢ن ٓو٘بنرمبونن
بكووٞنٖوولتنتي ووغ نأب و تن ٓ و  ٙن ٫نإٔنٖوولٙنتحلند وو١بنتيووينن وولتنيفنأ ُوونمن
تي ووأبنقً ووتننٝن،وو٘ نٜكووٍٛنتي ووأنتيوولٟنصوونرنربووٌنقوونْ ٕٛنمليسووتنأدرٟبن ٕن
نووٌنشووعٛرٟنب تنوو١نتيظًووِنٚقسوو٘،ٛبن ٚصووكٞنتيع تيوو١بنٚحبثووٞن ٓٗووننٚيووٛن
مب نحننُ نحن ملدٜوٛب ملنتيولٟننونٕنٜطو٘٦ٝننوو٢نيفنتيٓٗونربنُٖوننتيًولتٕن
ٚبٗنْٞن اندرتةو١نتحلكوٛمبن و نأْوٞنٚت ولنمتنَونبنإٔنتحلوندننتيولٟنرةو نيفن
جمتنل،وٞبنأقوو٣ٛنَؤنتيٛشووِبنٚأ ُولنَوؤنأ وولنبولحنبًٝووغنطٜٛوٌبنتْسووحبن ًوو٢ن
نٝنٞ،ننًٗن ن
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َعتتتترٚعاب اي اتتتتٛة التك َتتتت ١ايتا عتتتت١
يٛزار ٠اي فاع ذته ١َٛايٜ٫ٛاب التا ٠
ا٭َرٜهٝتت ١يف أٚا تتر ايصتتتٓٝاب يهتتٔ
اْطتتتتت٬م ٚازاٖتتتتتار اإلْرتْتتتت نتتتتتإ يف
ايثُآْٝتتتتاب ٚنتتتتإ ٖتتتت ٤٫٪ايعتتتتإًَٛ
ٜٓتُ ٕٛإىل َ٪شصاب حبثٝتٚ ١أناايٝت١
يف ا٭قصتتتتتتتتتتاّ ايعًُٝتتتتتتتتتت ١يًااشتتتتتتتت ت اب
ٚاهلٓ شٖٚ ١هتاا يتٝض َتٔ الصتت ر
إٔ ٜهتتتتتت ٕٛتتتتتتهند عًُتتتتتتا َٓٗٚ ٤شتتتتتتٞ
اذتاشتت ٛنت داى عًتت ٢نكافتت ١اإلْرتْت
تتتتتتتتتتت١ٝ
فُعظتتتتتتتتتتتِ الصتتتتتتتتتتترااب ايت
ٚال طًااب عًت ٢ايعت هَٛ ١رٚنتَ ١تٔ

ٖا ٙاجملُٛع ١ايعًُٚ !١ٝأنثتر َتٔ كيتو
فإٕ َعظتِ ٚإٕ ٜهتٔ نتٌ ايت اَ
اييت كت ٢عًت ٢يرٜتإ اإلْرتْت نت ت
َتتٔ ق تتٌ أعهتتاٖ ٤تتا ٙاجملُٛعتت ١يتتايو
ًتتتتتو
فتتتتتإكا ناْتتتت نكافتتتتت ١اإلْرتْتتتت
"أشتتطٛر ٠ألتت "١ًٝفتكر ٜتاى نتتٌ ٫ع ٗٝتتا
ايرٝ٥صتتتتتتتَ ٝتتتتتتتٔ عًُتتتتتتتا َٓٗٚ ٤شتتتتتتتٞ
اذتاش ! ٛيهٔ ا٭ٚقاب ت د  ٚدب
اَاى طرٜك١
َعٗا ايٛيراف ١ٝاإلْرتْ
اراَا ٝهٛ ٚ !١ٝالٌ ايت ٝد ايصتر ٜيف
ايصتتتٓٛاب ايكًًٝتتت ١الااتتت ١ٝفتتتاْهُغ
ايطتتتا ا٭نتتتاايٚ ٞاي اثتتتٚ ٞايعًُتتتٞ
يإلْرتْتتتتت ٚشتتتتتاا ايطتتتتتا ايرتفٗٝتتتتتٞ
*

* أكاديمي وكاتب عراقي.

35

العدد  - 7;6تشرين األول 4242 /

ٚايتجارَ ٖٛٚ !ٟا ٛقعت٘ عض الكت٫ٛب
َتتتٔ اْصجتتتار ٚاْٗٝتتتار ايعت ت ه ١صتتترع١
 ٚعتتتتتهٌ نتتتت د نُتتتتتا تتتت ة اآلٕ!
فظتتاٖر ٠اإلْرتْ ت هلتتا ًَُتتض ايعتتٗا
ايتآٜ ٟت ي عًتت ٢قتتد ٛقت عت ايصتتُا٤
ايًًٝٝتتٜٚ ١تتت ٖٛنتتٓجِ يف ايصتتُا ٤نتتِ
خيتص ٞنُا ت أ عتهٌ َصتاي !٧رقتِ
كيتتو فهتتٌ ايعتتٛاٖ ت ٍ عًتت ٢ت ٚة
اْصجتتتار يف اإل ت ت اع الٓتتتت عت ت طتتتٛ
ايعت ت ه ١عتتتهٌ ٜصت ت ل يتتت٘ َثٝتتتٌ!
صهتتٌ التت ١ٝايعَُٝٛتت ١ايتتيت ٜتُٝتتس تت٘
اإلْرتْ ٚجتعًت٘ يتٝض ااتع ىا ٭ْ ٟتٛع
َتتٔ ايصتتتٝطرٖٚ ٠تتتا ٙارتالتتتَٗ ١ٝتت ا٠
اآلٕ َ ت زٜتتاا ٠شتتٝطر ٠ايطتتا ايتجتتارٟ
عًٚ ٘ٝرمبا َت ايعَُٝٛت ٚ ١ط تل َعٗتا
قٝتتٛا ستا ٜت  ٠أ ٚعاايتت ١نايرشتت ّٛايتتيت
 ٜفعٗا َصت َ ٛايع ه ١يكا ٤ارت َ١
يف ٛفد الرافتل اي٬زَت ١ي ٬تاٍ َثتٌ
مثٔ انر ٠ا  ٍٛإىل َٓتس ٙعتاّ عًت٢
ش ٌ ٝالثاٍ) فٗت ٞقٝتٛا ٜ ٫هتعٗا الايتو
يتاكٝل أٖ اف٘!
فعَُٝٛتتتت ١اإلْرتْتتت ٗتتتتاا العٓتتتت٢
جتعتتتتتٌ َتتتتتٛارا ٚااقتتتتتاب ٚإَهاْٝتتتتتاب
اإلْرتْ ت "زتاْٝتتٚ ١يًجُ ٝت "  ٚصتتُ هلتتِ
ايٛل ٍٛإىل نٌ َهإ يهٔ ختًٝت٘
َٔ أْٛاع العًَٛتاب ياَعتاب َرانتس
حبتتٛة َرانتتس العًَٛتتاب الهت تتاب
ايعال ١ٝيف أَ ٟهتإ اي ٓتٛى لتا
ٚشتتتا ٌ٥إعتتت ّ٬التتت ٪راب ايٓت ت ٚاب
صتت٬ب الٛشتتٝكٚ ٢ا٭ ٚتترا
َتتتا
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الصتعصٝاب ٚالرانس ايط ٝت ..١نتٌ َتا
يهٔ إٔ ٜٛي يف ايعا .
ٚعَُٝٛتتتت ١اإلْرتْتت ت تتتتٛفر َٝتتتتساب
يهٌ ايثكافاب  ٚال ١ايثكافاب ارج
ايٜ٫ٛتتتتاب التاتتتت  ٠ا٭َرٜهٝتتتت ١فُتتتتٔ
نكافتتتاب ايتتتٓظِ اإلقطاعٝتتت ١يف شٜٛصتتترا
ٚايٝا إ إىل زتتُعاب ايتر ٟيف ايصًت
ٚزتتُعتتتاب ايسراعتتت ١يف َ تتتر يهتتتٔ
ايثكافتتتتتتتتتتت ١ا٭َرٜهٝتتتتتتتتتتتٚ ١التتتتتتتتتتتثكص
ا٭َتترٜهٜ ٝعت ت  ٕٚعَُٝٛتت ١اإلْرتْ ت
َتٛراىا  ٚالتَ ١ٝع ٛٝت ١فٗٝتا فتتالثكصٕٛ
ا٭َرٜهٝتتٖ ٕٛتتِ يصتتِ "الهشتتا "٠نُتتا
ٚلتتصِٗ عتتا اي ٦ٝتت ١العتتٗٛر garrett
 )hardinيار ٜت ٖتتارإ فٗتتِ ٜعتك ت ٕٚ
إٔ ايعتتا  ٜت ار أفهتتٌ ت  ٕٚالًهٝتتاب
ايعاَتتتتٚ ١العتتتترتنٜ٪ٜٚ !١تت ت  ٕٚاَتت تاى
الًهٝاب ارتال!١
حرية اإلبداع يف تصنيه اإلنرتنت

ٛ ٚل ت اهلٓ شتت ١العُارٜتت ١ي ٓٝتتإ
اإلْرتْتتت هْٗتتتتا كاب ن٬نتتتتَ ١صتتتتتٜٛاب
الصتتتت ٣ٛايكاعت ت ٖٚ ٟتتت ٛاي ٓٝتتت ١ايتاتٝتتت١
يإلْرتْت ت ٜٚصتتتُ ٢الصتتتت ٣ٛايصٝسٜكتتتٞ
ٖٚتتتت ٞأيٗتتتتتس ٠ايهُ ٝتتتت ٛر ٚا٭شتتتتت٬ى
ٚايهتتا ٬ب ايتتيت ر طٗتتا ٚيف ايٛش ت
َصتتتتت ٣ٛايهتتتتٛا أ ٚايعتتتتصراب ٖٚتتتتٞ
زتُٛعتتتتتت ١اي ٛ ٚنتتتتتت٫ٛب ايتٓصٝاٜتتتتتت١
يًت تتتُٖٚ ِٝتتت ٞثتتتٌ ظتتتصراب ٚي تتتاب
اي زتتتتتٖٚ ١تتتتَ ٞتتتتٛارا اإل تتتت اع نتتتتِ
الصتتتت ٣ٛايعًتتتٖٚ ٟٛتتت ٞالتٜٛتتتاب َثتتتٌ

إشكالية اإلبداع وامللكية الفكرية على اإلنرتنت

ايٓ تتتٛو ًَٚصتتتاب ايٛشتتتا ٥التعت ت ا٠
ال َٚتتتتتتت ١عتتتتت ت ايعتتتتت ت هٖٚ ١تتتتتتتاٙ
الصتتتتتتتٜٛاب ايث٬نتتتتتت ١تتتتتتٓظِ نًتتتتتتٗا
نكاعاب عاَ ١يًجُ ٝمبعٓ ٫ ٢تٛفر
َ ت أ ايعَُٝٛتت ١يف نتتٌ ًتتو الصتتتٜٛاب
ايتتتيت ت ت ين تتتُ ِٝاإلْرتْت ت ! فتتتهيٗس٠
ايهُ ٝتتت ٛر ٚايهتتتا ٬ب ٚا٭شتتت٬ى يف
الصتتتتتت ٣ٛايصٝسٜكتتتتتًَ ٞهٝتتتتت ١التتتتت١
ٚيٝصتت ت زتاْٝتتتت ١أ ٚتصتتتتِ ايعَُٝٛتتتت١
َعظتِ التت ٣ٛال ت ّ عت ايعت ه ١يف
َصتتتت ٣ٛالتٜٛتتتاب قاي تتت ىا ٜعت ت ستُٝتتتاى
حبكٛم ايط  ٚكٛم ال٪يت ٖت ٛأٜهتاى
يتتتٝض تتتراى أ ٚزتاْٝتتتاى  ٫ٚتتتتٛفر فٝتتت٘
ايعَُٝٛتتت !١إٕ ايعَُٝٛتتت ١تتتتٛفر فكت ت يف
َصت ٣ٛايهٛا يٖٛر ايعت ه ٚ ١ثتٌ
َتتتٛارا اإل تتت اع ٝتتتو اي ٛ ٚنتتت٫ٛب
ايتٓصٝاٜتتٖٓ ١تتا فك ت تتتٛافر ايعَُٝٛتت!١
ٚيتتتاٖ ٤تتتتاا ايت تتتتُ ِٝعُتتت اى حبٝتتتتو ٫
ٜصتتتتط ٝأ ت ت إٔ ٜصتتتٝطر عًتتتَ ٢تتتٛارا
 َٚتتاار اإل ت اع الٛيتتٛا ٠يف الصتتت٣ٛ
ايٛشطٖٓٚ ٞا ناْت ع كرٜت ١اإلْرتْت !
فكتتتتت ٜصتتتتتتٝطر ا٭فتتتتتراا عًتتتتتت ٢اي ٓٝتتتتتت١
ايصٝسٜكٝتتتتٚ ١يًهتتتت ٚ ٕٛهُتتتت ٕٛيف
أيٗتتتتتتتتتس ٠ايهُ ٝتتتتتتتتت ٛر ٚايهتتتتتتتتتا ٬ب
ٚا٭ش٬ى الر طت ١إىل اإلْرتْت يهتٔ
تُِٝ
مبجرا ا ٛهلِ اإلْرتْ ٜ
اإلْرتْتت ت ا٭لتتتتً ٞايهتتتتٛا ايعتتتتصر٠
الٛيتتتٛا يف الصتتتتت ٣ٛايٛشتتتتطٚ ٞايتتتتيت
ثٌ َٓطل اإلْرتْ َتٛفراى يًجُ٫ٚ ٝ

أ ت ت ٜصتتتتط ٝإٔ ٜصتتتٝطر عًٝتتت٘ فٗتتتٛ
َ ر اإل اع يًع هٜٛٚ ١فر اجملاْٝت١
ٚايعُ ١َٝٛيًجُ ٝمبجرا ا تٛهلِ فهتا٤
اإلْرتْ ٛ ٫ٚي ظ هٗ ١اا ايهت
تتتترتى ظتتتتصرا ٗا زتاْتتتتاى َثتتتتٌ ظتتتت ه١
اإلْرتْ .
ٚنتتإ ٖتتاا ايت تتتُٝٓ َ ِٝتتاى عًتتت٢
ايانا ٤يف ايعت ه ١فٗت ٞصتتط ٝإٔ
حت ا َٛاق أْظُ ١ا ا٫ب ايهُ  ٛٝر
ايتكًٜ ٝتتَٚ ١هاْٗتتا  ٚصتترت شتتٝطر ٗا
عًٗٝتتا فاإلْرتْ ت ٚي ت يف ٚق ت ناْ ت
تعتتتهٌ فٝتتت٘ فًصتتتص ١شتتًصتتت ١يف عًتتتّٛ
ايهُ ٝتتتتت ٛر لتتتتتٓص ٖتتتتتا ٙايصًصتتتتتص١
ٛااعاى هْٗا عرف نٌ ظٛ ٚ ٤ٞقع
تتتتهٕ َ تتتتُُ ٞايعتت ت ه ١يتتتتٝض يتت ت ِٜٗ
فهتتتترٚ ٠ااتتتتا ١تتتتت ٍٛنتتتتٌ ايطتتتتترم
ٚايٛشتا ٌ٥ايتيت يهتٔ إٔ صتتعٌُ فٗٝتتا
ايع ه ْٚ !١ا ًو ايصًصص ١ال ُِ
َٓ ٬تتت٘ ٜصتتتتهٌُ
تتتهٕ ٜتتترتى يتتتس٤اى قًتتت ٝى
ٓتتتآ ٙ٩صصتتت٘ اا تتتٌ ايعت ت ه ٚ !١تتترتى
ايعت ت ه ١تتترٚ ٠عاَتتت ١يتطٜٛرٖتتتا عٓت ت
ايٓٗاٜتتاب ٖٚتت ٞايتط ٝكتتاب ايتتيت ْ تترتف
َٓٗتتا يف اإلْرتْ ت ْٚصتتتعًُٗا ْٚصتتتصٝ
َٓٗا يف ط ٝكا ٓا.
احليادية

ٚاإلْرتْ ت َتتا نتتإ ٜٓطًتتل ٜٚتتٓج
ٜٓٚتعتتر إكا نتتإ ا٭فتتراا ايعتتاا ٕٜٛقتتد
قتتتاار ٜٔعًتتت ٢ا ٫تتتاٍ ايعت ت ه ١عتتتٔ
ارٜتتل َتتسٚا ٟت َاب اإلْرتْت )ISPS
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َتتٔ تت ٍ٬طتت ٛايتًٝصْٛتتاب اذتايٝتت١
ٚرقتتِ كيتتو فٗتتاا اذتتتل يف ا ٫تتاٍ
ٜكتت ر ٙأ تت ! فكتت يف ايٛقتت اذتااتتتر
اإلْرتْ ت  ٜت ز نُثتتاٍ ٓظُٝتت ٞشتتً ت
 ٫تهتتتتاراب ايتًٝصتتتت ٕٛشتتتتا كاى ق تتتتٌ
اإلْرتْت ت ناْت ت ا تهتتتاراب اهلتتتا
تر ٠اَت ىا يف ايصتتٝطر ٠عًت ٢أشتت٬نٗا
نُا رٚ ٜيف ا ١ٜأٚا ر ايصتٓٝاب
 ٚعتتت كيتتتتو عتتت  ٠أنثتتتتر عًتتتتَ ٢تت ت ار
ايثُآْٝتتاب ت أب اذتهَٛتتاب طاي ت
لتتتتٓاع ١اهلتتتتا إٔ ت تتتترف عتتتتهٌ
ستاٜتت ت أ ٚى ٫اإللتتتترار تتتتهٕ ظتتتترناب
اهلا جي إٔ صُ يًس  ٕٛاشتت اّ
أيٗسَ ٠ثتٌ الٛاَتاب ٚقدٖتا َتٔ أيٗتس٠
َصاع  ٠يهتٜ ٞت تٌ ايعت ه ٚ ١عت
كيتتتو اً تتت َتتتٔ ظتتترناب اهلتتتا إٔ
صُ يآل ر ٜٔايت ٚ ٍٛايٛلت ٍٛعًت٢
أش٬نِٗ.
ٖتتتاا ايٓتتتٛع َتتتٔ ايتٓظتتت ِٝايًتتتٛا٥اٞ
نتتتتتتإ ظتتتتتت٦ٝاى ْتتتتتتاارىا يف ا تهتتتتتتاراب
ا ٫تتا٫ب تت ٍٛايعتتا يف أٚر ٚتتا ٚيف
مجٝت أضتتا ٤ايعتتا ناْت ا تهتتاراب
ا ٫ا٫ب صُ يٓصصٗا يًصتٝطر ٠عًت٢
نتتتٌ اشتتتتتعُا٫ب ظتتت ها ِٗ يف إاتتتتار
الٓافصتتت ١اي ٝ٦ٝتتتٝ ١تتتِٓٗ يهتتتٔ عٓت ت َا
قصتُ ايٜ٫ٛتاب التات  ٠أنت ظتترن١
ستتهتتتتر ٠ا ٫تتتتا٫ب فٗٝتتتتا ظتتتترن١
 ATTيف  4891ناْتتتتت ت ايعتتتتتتترناب
ايٓاجتتتً ٫ ١تتو رٜتت ١ايتااَتتٌ ٚايتُٝتتس
ا ا٫شتعُا٫ب ا٭ ر ٣رتطٛاِٗ.
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ٚعٓ َا أراا َسٚاَ ٚت ١اإلْرتْت
ايٛلتت ٍٛإىل ارتطتت ٛالًٝتت ١يتتتُه
ايس تتتتتا ٔ٥ا ٫تتتتتاٍ اإلْرتْتتت ت اقتتت ت
ا٭يتتتتتراط الًٝتتتتت ١يف اتتتتت ٍٛايٜ٫ٛتتتتتاب
التات  ٠طايت مبتتٓ ايٛلتت ٍٛعًتت ٢ت
شٛا ٤يًجُٝت ٖٚتاا نهتٔ َتٔ ٚيتٛا
َٓافصتتْ ١عتتٝط ١يف ا ٫تتاٍ اإلْرتْ ت
َٚعٓتتتتٖ ٢تتتتا ٙالٓافصتتتت ١تتتتهٕ ظتتتترناب
ا ٫تتتتتتتا٫ب ٚاهلتتتتتتتا  ٫صتتتتتتتتط ٝإٔ
ت تترف عتتهٌ اشتترتا ٝج ٞا ت ٖتتاٙ
ايتكٓ ١ٝادت  ٠ ٜاإلْرتْ ) ٚيف ايٛاق
فتتإٕ ايصتتٛم ايتٓافصتتٚ ١ٝاي ٓتتا ٤ايط كتتٞ
يت تتتُ ِٝاإلْرتْت ت ايتتتا ٟيعتتتٌ ظت ت ه١
اهلتتتتا يف الصتتتتت ٣ٛايصٝسٜكتتتت ٞايتتتتتايت
يت تتتتُ ِٝايعتت ت ه ١أعطتتتت ٢ايصرلتتتت١
يت ُُٝاب َت٬لك ١يهٔ إٔ تص
فٛقٗا.
ٖٚهتتتتتاا ٖتتتتتاا ا ٫تهتتتتتار ايتتتتتاٟ
ٜت ت ايعَُٝٛتتٖٚ ١تت ٛاإلْرتْ ت ٜرق ت
عً ١ٝٓ ٢حتت ١ٝفٝسٜكٜ ١ٝتٛفر فٗٝتا َتٔ
 ٍ٬يٛا٥اٗا ايتٓظ ١ُٝٝنٝساب َُٗ١
ت تتتت ايعَُٝٛتتتتتٖٚ ١تتتتتا ٙايعَُٝٛتتتتت١
هتُٔ إٔ ايٓظتاّ اهلتا صٜ ٫ ٞصتتط ٝإٔ
يٝس أٜ ٚك ا َٓافض ي٘ لاع ٖٛ
اإلْرتْت ٚاإلْرتْ ت ٓصصتتٗا ًك ت َتتٔ
تتتت ٍ٬تتتتُُٗٝا الت٬لتتتتل يتهتتتتُٔ
الصتتتاٚاٚ ٠عت ت ّ ايتاٝتتتس ات ت ط ٝتتتل أٚ
اشتتتتتعُاٍ َعتتت ذتصتتتتا أ ٟإ تتت اعاب
أ تتر ٣فاذتٝااٜتتَٛ ١يتتٛا ٠يف الصتتت٣ٛ
ايصٝسٜكتتتتتت ٞايتتتتتتتايت يً ٓٝتتتتتت ١العُارٜتتتتتت١
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يإلْرتْتت َٛٚيتتتٛا ٠أٜهتت ىا يف الصتتتت٣ٛ
ايٛشتتتتتتطٖٚ ٞتتتتتت ٛنتتتتتتٛا اإل تتتت ت اع يف
ايت ُٛ ٚ ِٝي ٝاا ١َُٗ ١ٜأٜهتاى يف
َصت ٣ٛالتٜٛاب  ٖٛٚالصتت ٣ٛايعًتٟٛ
يف تتتتُ ِٝاإلْرتْتت ت ٜٚتهتتتتُٔ ٖتتتتاا
الصت ٣ٛنتٌ التت ٣ٛايتا ٟجيتر ٟعت
ايعتت ه ١لتتتصااب ايٜٛت ت هظتتتهاهلا
َٛٚاتتتتتتٛعا ٗا ايصٛرَتتتتتتاب الٛشتتتتتتٝك١ٝ
 Mp3sاي ٜتت ت اإليهرتْٚتتتتٚ ٞأفتتتتّ٬
ايصٝتتتت  ٜٛاإلاتتتتاف ١إىل نتتتتٌ تتتتراَ
ايتط ٝكاب ٛ ٚا اب اي او ايتيت جتترٟ
يف ايعتتتتتت ه ٚ ١تتتتتتتاٜٗا هتتتتتتتٌ ًتتتتتتتو
اإل اعاب.
منطق الكود املفتوح

ٖٚتتا ٙاي ت اَ ٚاإل ت اعاب َتُٝتتس٠
تتتتتتاي ٛن٫ٛب الٛيتتتتتتٛا ٠يف َصتتتتتتت٣ٛ
ايهٛا  ٖٞٚعهٌ مجتاع َ ٞعَٛت١
اشِ ْظاّ ايصٝطر ٠عًت ٢اإلرشتاٍ tcp/
 ٚ ipرٛ ٚنتتتتتتت٫ٛب ظتتتتتت ه ١ايٜٛتتتتت ت
 ٚرٛ ٚنْ ٍٛظاّ ايصتٝطرٖ ٠تاا pcp/ip
ٜعتتتتت ْطاقتتتتاى عاَتتتتاى أ ٚأَتتتتت٬ى عاَتتتتت١
يًجُٝتت !  ٚتتتتٛفر فٝتتت٘ ايعَُٝٛتتت !١يهتتتٔ
ايهتتٛا ا٭عًتتَ ٢تتٔ ًتتو اي ٛ ٚنتت٫ٛب
يٝصت ت ْطاقت تاى عاَت تاى أًَ ٚهٝتتت ١عاَتتت١
ٖٚتتاا ايهتتٛا عٛا تاى عتتٔ كيتتو ٜتهتتٕٛ
َتتتٔ ْتتتٛع ا ْتتتٛع اَت٬نتتتْٚ ٞتتتٛع قتتتد
اَت٬ن ٞايٓٛع ا٭ ٍٚتهتُٔ الًهٝت١
فٝتتتتت٘ أْظُتتتتتَ ١اٜهرٚشتتتتتٛف الهيٛفتتتتت١
اإلاتتاف ١إىل
يتع ت  ٌٝااَتتاب اي ٜٛت

ايت اَ َتٔ ظترناب ايت اَ ا٭ تر٣
ٚايٓٛع قتد اَ٫ت٬نتٜ ٞتهتُٔ َ ت راى
ٛلتاى ْظتِ
َصت ٛاى  ٚراَ زتاْٝت١
ايتع ت َ ٌٝثتتٌ ٜ٫تتٓهض LINUX or
ٚ )gnu LINUXارتااَتتتاب ايرٝ٥صتتت١
اإلاتتتتتاف ١إىل زتُٛعتتتتت ١نتتت ت دَ ٠تتتتتٔ
الهتتٝصاب الٛيتت ١ايتتيت جتعتتٌ ايع ت ه١
جتتترٚ ٟايهتتٛا قتتد اَ٫ت٬نتتٖ ٞتتاا
ٜٛفر ايعُ ١َٝٛيف َصتت ٣ٛالتٜٛتاب َتٔ
ُ ِٝاإلْرتْت ٚايعَُٝٛتٖٓ ١تا يٝصت
فك يف التٛرا الت ١يف ايت اَ ايتيت
رمبتتا ْتتتسٚا ٗتتا عًتت ٢ش ت  ٌٝالثتتاٍ ْظتتِ
ايتعتتتتت  ٚ ٌٝااَتتتتتتاب ايٜٛتتتتت يهتتتتتتٔ
ايعَُٝٛتت ١تهتتُٔ أٜه تاى نتتٛا اي زتتت١
ا٭لً ١ٝيً اَ ايتيت يهتٔ إٔ صتا
 ٚع ٍ  ٚتطٛر َٔ ق ٌ اآل ر ٜٔفتالٛرا
الصتٛح ٚايت اَ اجملاْٝت ١جيت إٔ تتٛزع
تتايهٛا ا٭لتتً ٞهلتتا ٚايهتتٛا ا٭لتتًٞ
جيتتت ت إٔ ٜهتتتتت ٕٛزتاْٝتتت تاى يآل تتتتترٜٔ
ٜه اٜٚ َ٘ٓ ٕٚع ي ٕٛفٖ !٘ٝا ٙايعُ١َٝٛ
يف َصت ٣ٛالتٜٛاب عٓت ٢أْت٘ يهتٔ
يآل ر ٜٔإٔ ٜه اٚا  ٜٚثٛا َٛارا َصت١ ٛ
 ٚتتراَ زتاْٝتت ١أٜه ت ىا ٖتت ٛأٜه تاى ٜعٓتت٢
تتهٕ ايهتتٛا الصتتتٛح  ٫يهتتٔ إٔ ٪ٜظتتر
أ ٚيتًتتتتو لٓتتت أَٓ ٟتتتتافض َعتت ت ٚإٔ
ايهتتٛا الصتتتٛح يهتتٔ اا ُ٥تاى إٔ ٜع ت ٍ
َتتتٔ ق تتتٌ الت تتتٓ اي ٬كت ت  ٚصتتتتُر
الا ٠ ٜااُ٥اى الصتعًُ اي ٬ك
فًٝض ٖٓاى "َايتو" ٭َ ٟعترٚع يًهتٛا
الصتٛح.
39
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ٗتتتتا ٙايطرٜكتتتتٚ ١يًُتتتتر ٠ايثاْٝتتتت١
ة ايتٛاز ٟالٛيٛا يف َ ااُِٝ ٨
اإلْرتْتت ت يف َصتتتتت ٣ٛايهتتتتٛا جيعتتتتٌ
ايهٛا الصتٛح إ اعاى َ ٫رنسٜتاى فٗتٛ
 ٜك ٢ااُ٥تاى َٓ ت ١ستاٜت ٖٚ ٠تاا اذتٝتاا
اعت تاى ًٜتتتِٗ ال تهتتتر ٜٔيً ٓتتتا ٚ ٤عتتت ٌٜ
 ٚطتتتتٜٛر ًتتتتو الٓ تتتت ١٭ْتتتت٘ ًٜ ٫تتتتسّ إٔ
خيافٛا َٔ اْك ٬الٓ  ١عً ٜٚ ِٗٝك٢
ايهتتتٛا الصتتتتٛح فرلتتت ١عاَتتت ١يإل ت ت اع
ٚال ت ع يف َصتتت ٣ٛالتٜٛتتاب َٚثتتٌ
ايعَُٝٛتتتت ١يف َصتتتتت ٣ٛايهتتتتٛا  ٜكتتتت٢
ايهتتٛا الصتتتٛح فرلتت ١يإل ت اع ُ ٚتتٞ
ال تت ت ع اتت ت ايصتتتتًٛى ا٫شتتتترتا ٝجٞ
يًُٓافصتت ت فتتتتالٛارا اذتتتتتر ٠اجملاْٝتتتت١
تهُٔ إ اعاى.
هيننة الكابل

ٚي اإلْرتْ عً ٢ط ٛاهلٛا
 ٚتتتتض ايٓظتتتتر عتتتتٔ رق تتتتاب ظتتتترناب
هتتتٔ َتتتسٚا َتتت ١اإلْرتْت ت
اهلتتتا
ايٛلتتتت ٍٛإىل ا٭شتتتت٬ى الًٝتتتت ١يتًتتتتو
ايعتترناب ٖٚتتِ ٜصتتُاٛا تتايتُٝٝس
َتتتت ١اإلْرتْتتت ٖٚهتتتتاا ٚيتتت
اتتت
اإلْرتْ عًً ٢و الٓ  ١ايط ٝع ١ٝي ٝك٢
تٓظتتت ِٝستاٜتت تهندا تتت٘ اإلجيا ٝتتت ١يف
تتتٛفد عَُٝٛتتت ١ايٛلتتت ٍٛإىل اإلْرتْت ت
يهتتتتتٔ ُٓٝتتتتتا اْتكًتتتت اإلْرتْتتتت َتتتتتٔ
ارتطتتتتتتتت ٛايصتتتتتتتتًه ١ٝايهتتتتتتتتٝك ١إىل
ارتطتت ٛالتع ت ا ٠ايرشتتا ٌ٥ايها تتٌ)
دب اي  ١٦ٝايتٓظ ١ُٝٝفتكٓٝت ١ايها تٌ
ٖ ٞالٗ ١ُٓٝيف ايٜ٫ٛتاب التات  ٠ايٝت ىا
3:

ٜٚعٝغ ٖاا ايها ٌ حتت ٦ٝتٓ ١ظُٝٝت١
شتتًصتٚ ١زتٗتتس ٚايها تتٌ عَُٛت ىا يتتٝض
يت  ِٜٗايتتساّ يًصتتُاح َٚتٓ ايٛلتت ٍٛإىل
صتٗٚ ِٗ ٬ٝأعًٓت ظتترناب ايها تتٌ
َتتت١
كٗتتتا يف نارشتتت ١ايتُٝٝتتتس اتت
اإلْرتْتت ت ٚيتتتتايو تت ت أب ظتتتترناب
ايها تتتتٌ تتت ف زتُٛعتتتت ١شتتًصتتتتَ ١تتتتٔ
ال تتتتتااٚ ٨ا٭شتتتتتض يف َصتتتتتت ٣ٛنتتتتتٛا
ايعت ت هٚ ١اتتتٛرب ْٚعتتترب ظتتترناب
ايها تٌ كٓٝتتاب هٝتتِٓٗ يف ايتتتاهِ
َتتتتٔ شتتتترٜإ ارت َتتتت ١ايتتتتيت ٜكتت ت َْٗٛا!
ظتتترن ١شٝصتتته cisco ٛعًتتت ٢شت ت ٌٝ
الثاٍ اٛرب كٓٝتاب هتٔ ظترناب
ايها ٌ يًتٝار التٜٛاب اييت ت فل
صترعٚ ١أ تتر ٣ايتيت تت فل ت  ٤عت
ايعت ت ه ٚ ١كٓٝتتتاب هتتتٔ ظتتترناب
ايها ٌ َٔ نارش ١ايك ٠ٛايصٝطر ٠عً٢
التٜٛتاب ٚايتط ٝكتاب ايتيت جتتر ٟعًت٢
ظ ها ِٗ!
فهإ ايه اذتااة َٔ َصت٣ٛ
التٜٛتتاب عًتتَ ٢صتتت ٣ٛايهتتٛا أنثتتر
اراَا ٝهٝتتٝ ١تتو يتتاٖ ٤تتاا ايه ت
يا ٤عً ٢ظهً ا٭ٜٚ ٍٚتعًل َ اظر٠
ٛل ت التتت ٣ٛاتتُٔ اْصجتتار ٓظتتِٝ
تتتترا٤اب ا ٫تتتترتاع يف شتتتتٝام ايتتتت اَ
ٚايثتتاْ ٞزٜتتاا ٠اشتتت اّ كتتٛم ًَهٝتت١
ايط ٚايٓعر يف نارش ١شٝطرٚ ٠رقا ١
َتساٜتت ت  ٠عًتتتتٛ ٢زٜتت ت ايتهٓٛيٛيٝتتتتاب
ادت .٠ ٜ
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براءات االخرتاع

إٕ ايتتتت داب يف ايًتتتٛا ٥ايتٓظُٝٝتتت١
يتتتتتت ا٤اب ا ٫تتتتتتترتاع أنثتتتتتتتر لتتتتتتتع١ ٛ
يًتٛاٚ ٝيهتٔ ايٓتٝجت ١يٝصت لتع ١
يف إٔ تعك ق ٌ عك  ٜٔت أب اا٥تر٠
تتتتترا٤اب ا ٫تتتتترتاع ا٭َرٜهٝتتتتت ١مبتتتتتٓ
تتتترا٤اب ا ٫تتتترتاع يتت ت اَ ايهُ ٝتتتت ٛر
ٚاإلْرتْتتتتتتتتتتت نهْٗتتتتتتتتتتتتا ا رتاعتتتتتتتتتتتتاب
هٓٛيٛيٝتتتٚ ١يف أٚا تتتر ايتصتتتتعٓٝاب
الهُتتتت ١ايتتتتيت عتتتترف عًتتتت ٢تتتترا٤اب
ا ٫ترتاع لت ق ٚأ ا ت ًتو الُارشتت١
ٚأ داى ل ق عًٗٝا ٚا٫حتاا ا٭ٚرٞ ٚ
يف ٖتتتا ٙا٭نٓتتتا ٤اختتتتا َٛقصتتتاى أنثتتتر
عتتتتههاى ضتتتتتَ ٛتتتتٓ تتتترا٤اب ا تتتترتاع
يًتت اَ يهتتتٔ ايهت ت َتتتٔ ايٜ٫ٛتتتاب
التا  ٠أ تداى يعتٌ ا٫حتتاا ا٭ٚر ٚت ٞيف
ايٓٗا ٜ٪ٜ ١ٜايصٝاش ١ا٭َرٜه ١ٝيف َٓ
را٤اب ا ٫رتاع يً اَ .
َٔ ٝتو ال ت أ ٜعتكت إٔ ترا٤اب
ا ٫تتتتتتتترتاع ٖتتتتتتتتا ٙلتتتتتتتتُُ يتاصٝتتتتتتتتس
ٚاشتٓٗات اإل اع يف اي اَ يهٔ يف
ايت اَ التصًصتتًٚ ١الهًُتتَ ١ثتتٌ ٖتتاٙ
اي ا٤اب ق ه ٕٛيٚ ٠ ٝيهٔ ٖٓاى
اَ ٌ٥٫تسا ٠ ٜهْٗتا شتٛف صت اترراى
ن ت داى فُثتتٌ أٓ ٟظتت ِٝصتترت عًُٝتت١
َٓ را٤اب ا ٫رتاع ار ١ ٜعً ٢ايعًُ١ٝ
اإل اعٝتت ١عَُٛتاى نُتتا ٖتت ٛاذتتتاٍ َ ت
أ ٟاتتتتتتر ١ ٜفايعتتتتتترناب ايهتتتت ت د٠
تاًُٗا أنثتر َتٔ اي ت دٚ ٠ايٜ٫ٛتاب

التات  ٠ا٭َرٜهٝتت ١تاًُتتٗا أنثتتر َتتٔ
ايتت ت  ٍٚا٭يٓ ٝتتتتَٚ ١عتتتترٚعاب تتتتراَ
ايهتتٛا الصتتتٛح َٗ ت اَ ٠تتٔ ٖتتاا ا٫جتتتاٙ
ايصا ٥٭ِْٗ أقٌ ق ر ٠عً ٢الصاٚااب
يف ايرت تتتتتتتٚ ٝايتصتتتتتتتجٚ ٌٝايكٝتتتتتتتٛا
ا٭نثتتتر إنتتتار ٠عًتتت ٢اإل تت اع عًتتت ٢أٜتتت١
تتتاٍ يتتتا٤ب عًتتتٜ ٢ت ت ًَهٝتتت ١كتتتٛم
ايط ت ت ٚايٓعتتتر أ ٚالًهٝتتت ١ايصهرٜتتت١
فاكتتٛم ايط تت ٚايٓعتتر ٚايتتتهي ٝأَ ٚتتا
ٜصتتتتُ ٢الًهٝتتتت ١ا٭ا ٝتتتت ١أ ٚايصهرٜتتتت١
لُُ يهُإ ل ايصٓاْ ٚالصهرٜٔ
ٚا٭ا تتتاَ ٤تتتٔ اَتتتت٬ى ٚايصتتتٝطر ٠عًتتت٢
إ اعا ِٗ يٛق ست ٚا ٚإٕ اهل ف ٖٛ
اتتتُإ كتتتٛقِٗ الااٜتتتٚ ١العٜٓٛتتت ١تتتت٢
ٜتٛيتتت يتتت  ِٜٗاٖتُتتتتاّ ٚاٚافتتت نافٝتتتت١
إلْتاج إ اع ي  ٜيهٔ قتٛاْ كتٛم
ايٓعر لٓع يف ع ر َتا ق تٌ اإلْرتْت
صتتترت ٠اًٜٛتتت ٚ ١هندٖتتتا عًتتت ٢اإلْرتْت ت
شتتتتتتٝه ٕٛيف زٜتتتتتتاا ٠ايصتتتتتتٝطر ٠عًتتتتتت٢
اإل اعاب  ٚرنٝسٖا يف هع َ ١ع
َرنس. ٜ
احلقوق احملفوظة

إٕ الثتتاٍ ا٭ٚا ت هلتتاا ايتتتهند ٖتتٛ
الٛشتتتتتٝك ٢ارتتتت ت يف اإلْرتْتتت ت ق تتتتتٌ
اإلْرتْ نإ اإلْتاج ٛ ٚز ٜالٛشتٝك٢
َرنتتساى َٚهثص تاى عتتهٌ قتتد عتتااٟ
فصتتت ٞعتتتاّ  0222عًتتت ٢شتتت  ٌٝالثتتتاٍ
نتتإ تتض ظتترناب ايتٛز ٜت صتتٝطر
عًتت 91 ٢الا٥تتَ ١تتٔ ٛزٜتت الٛشتتٝك ٢يف
;3
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ايعتتا ٚناْ ت أش ت ا ٖتتاا ايرتنٝتتس
ع  ٜت َٗٓ ٠تتا ايتهًصتت ١ايعايٝتت ١يًرت ٜٚت
ٚنتتإ تتهند الرنسٜتت ١يف ٛز ٜت ٚإْتتتاج
الٛشٝك ٢عُٝكاى ي اى عً ٢طتٜٛر ُٝٓ ٚت١
ايصٓإ.
ٚأل ت ٖٓتتاى فٓتتاْ ٕٛقًًٝتت ٕٛي ت ىا
قتتتاار ٕٚعًتتت ٢مجت ت أَتتتٛاٍ َتتتٔ عًُتتتِٗ
صتت ايصتتتٛم ايهتت دَ ٠تتتٔ ظتتترناب
ايتصتتتتج٬ٝب اإلْرتْتت ت نتتتتإ عٓتت ت ٖا
اإلَهاْٝتتتتت ١يت تتتتتٝد ٖتتتتتاا ايٛاقتتتت ٭ٕ
هاي ٝايتٛز ٜناْت َٓ صهت ١يت اى
فٗٝتتتتتا ٚ٭ٕ ايعتتت ت ه ١نتتتتتإ عٓتتت ت ٖا
اإلَهاْٝتتت ١أٜهت تاى يت صتتتٝض هتتتايٝ
ايرتٜٚتتت ت عتتتتتهٌ ًَاتتتتت ٛفتهًصتتتتت١
الٛشٝك ٢يهٔ إٔ ٓ صض ٚعا٥ت اب
ايصٓاْ يهٔ إٔ ر ص .
ٚق تتٌ أنثتتر َتتٔ تتض شتتتٓٛاب
اْطًكتتتتت شتتتتتٛم الٛشتتتتتٝكٓ ٢جتتتتتاح يف
اإلْرتْ  ٚأ عت ا نت د َتٔ زتٗتسٟ
الٛشتتتتتٝك ٢عًتتتتتت ٢ارتتتتتت يف اإلْرتْتتتتت
ٜتٓافصتتتتت ٕٛتتتتتايطرم ادت ٜتتت ت  ٠يتٛزٜتتت ت
الٛشتتتتتتتٝكٚ ٢زع ايتتتتت ت عض ايصٛرَتتتتتتتاب
ادت  ٠ ٜلٛشٝك َٔMp3 ٢أيٌ الاٍ َثٌ
)emusic. Com
 ٢ٓ ٚاي عض كٓ ١ٝإلعطاَ ٤تايهٞ
الٛشتتتتتتتتتتٝك ٢ايٛلتتتتتتتتتت ٍٛا٭شتتتتتتتتتتٌٗ إىل
َٛشتتتٝكاِٖ َثتتتٌ ٚ mp3. Comايت ت عض
شتتتتتٌٗ نتتتتتثداى يًُصتتتتتتعًُ ايعتتتتتااٜ
العتتتارن ١مبٛشتتتٝكاِٖ َتت الصتتتتعًُ
اآل تترَ ٜٔثتتٌ ٚ )napsterنُتتا ت أب
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ًتتو ايعتترناب صتترع ١عًتت ٢اإلْرتْ ت
ٚصتا ت صت ت التتاَ ٕٛايتتا ٜٔيثًتتٕٛ
أيٗس ٠اإلع ّ٬ايك يَ ١تا ق تٌ اإلْرتْت
يف إق٬م ًو ايعرناب ٚيااٍ ٖ٤٫٪
كٛم ايٓعر أعطٞ
الاَ ٕٛهٕ قٛاْ
التتت٬ى كٛقت تاى اتتتُٓ ١ٝيًصتتتٝطر ٠عًتتت٢
نٝصٝتتتٓ ١ظتتت ِٝاشتتتتعُاهلا ٚالتتتانِ
ا٭َرٜهٚ ١ٝافكت ٚإل كتاٖ ٤تاا ايٓتساع
يف ايصتتتٝام ْتتتانرنِ مبثتتتاٍ آ تتتر
ٖٚتتتت ٛايتًصسٜتتتت ٕٛايها تتتتٌ فكتتت أْعتتتته
َايه ٛأْظُ ١ايتًصس ٕٜٛايها ٌ اٜرٜتاٍ
ٖٛاٝ٥اى يف ادتٚ ٛا تًصتٛا ٚشترقٛا اي تو
ايتًصس ْٜٞٛالااع  ٚعت كيتو تاعٛا ًتو
"التتتتٛاا الصتتتترٚق "١إىل ز تتتتا ِٗٓ٥يهتتتتٔ
عٓت ت َا اتتتاي تِٗ التتتانِ ا٭َرٜهٝتتت١
ٛق ٖا" ٙايصرق "١رفهٛا ٚعٓ َا رف
ا٭َتتر يًُاهُتت ١ايعًٝتتا قايت الهُتت١
ايعًٝتتتتتا ا٭َرٜهٝتتتتتَ ١تتتتتر تتتتتهٕ ٖتتتتتاا
آ تتتر الص ٛتتت١
ا٫شتتتتعُاٍ لتتتاا ٠ظتت
اذتكتتٛم قتتتد َتٓتتتاقض َتت قتتتاْ ٕٛكتتتٛم
ايٓعر.
ٚعٓتتتتتت ت َا كتتتتتت ت ّ ايهتتتتتتتتٛصترط
ا٭َرٜهتتت ٞأ تتتداى إىل تتتٝد ايكتتتإْٛ
عٌُ عًُ ١ٝتٛازٕ َتٓ َتايه ٞكتٛم
ايٓعتتر الص ٛتت ١اذتتتل يف ايتعتتٜٛض عتتٔ
اشتتتتعُاٍ َتتتاا ِٗ عًتتتَ ٢تتتٛاا ايها تتتٌ
الااعٚ ١يهٔ أعط ٢اذتتل يعترناب
ايها تتتتتٌ يف إكاعتتتتت ١التتتتتاا ٠الص ٛتتتتت١
اذتكٛم ايص هلاا الٝسإ يٝض لع
ايصٗتتتتِ التتتتايه ٕٛالصتتتت ٛكتتتتٛقِٗ
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ايتهنٝتت ت عٓتتتت ِٖ اذتتتتتل يف عتتتتٜٛض
عًُتتِٗ يهتتٔ اذتتتل يف ايتعتتٜٛض جيت
إٔ ٜ ٫رتيتتتتتِ إىل قتتتتت ٠ٛيًصتتتتتٝطر ٠عًتتتتت٢
اإل تت ت اع  ٚتت ت ٫ى َتتتتٔ إعطتتتتاَ ٤تتتتايهٞ
اذتكتتتتتٛم الص ٛتتتتت ١اذتتتتتتل يتتت تٓكض أٟ
اشتعُاٍ ي َ ٜع َٔ عًُِٗ) يف ٖاٙ
اذتاي ١٭ْ٘ ٜتٓافض َ أنثتر َتٔ َتاا٠
َااعتتت ١يف اهلتتتٛا ٤اُتتهٕ ايهتتتٛصترط
ٛهلِ
َايه ٞاذتكٛم الص ١ ٛعً٢
عًتتَ ٢كا تتٌ التتاا ٠ايتتيت أ تتاب َتتِٓٗ َتتٔ
ا ٕٚاَتتتت٬ى ايكتتت ٠ٛيًصتتتٝطر ٠عًتتتً ٢تتتو
التتتتتااٜ ٠عتتتتتين عتتتتتٜٛض تتت ت  ٕٚحتهتتتتتِ
ٚشٝطر!٠
ْصتتض ا ٫صتتام تتٓصض ايتتتٛازٕ نتتإ
يهتتتٔ إٔ ٜتٛلتتتٌ إيٝتتت٘ تتتايهٛصترط
اتتتُٔ شتتتٝام الٛشتتتٝك ٢عًتتت ٢ارتتت يف
اْ٫رتْتت يهتتتٔ يف ٖتتتا ٙالتتتر ٠تترتاا
التتتتانِ يف ٜتتت شتتتتٝطرَ ٠تتتتايهٞ
اذتكتتٛم الص ٛتتٚ ١ناْتت ا٭ٖتت اف
ا٫شتتتتتتترتا ٝج ١ٝيعتتتتتتترناب ايتصتتتتتتتجٌٝ
ناف ٚ ١ٝصٝط١ا أي ايُٓتاكج ادت ٜت ٠
ٚالتٓافص َٔ ١ايتٛزٚ ٜاشت يتٗا ُٓٛكج
يتٛزٜت الٛشتتٝك ٢عًتت ٢اإلْرتْت ا٭نثتتر
هٝصتتتاى َتتت ايُٓتتتتٛكج ايتكًٝتتت ٖ ٟتتتتاا
ا٫جتتتا ٙنتتإ َ ت عَٛاى َتتٔ ق تتٌ أعُتتاٍ
ايهتتتتتتتٛصترط يف ٚ 4889عتتتتتت عٓتتتتتتت٘
ايهٛصترط كاْ ٕٛمحا ١ٜكٛم ايط ت
يف ا٭يصٝتت ١ايرقُٝتت )dmca ١ايتتا َٓ ٟت
ايتكٓٝتتتتاب ايتتتتيت تتتتراٚة كٓٝتتتتاب محاٜتتتت١

اذتكتتٛم الص ٛتتً ٚ ١تتل تتٛافس قٜٛتت١
أٜه تاى لتتسٚاَ ٟتت ١اْ٫رتْ ت إلزايتت ١أٟ
َٛاا َٓتٗه ١فٗٝا كٛم ايط ت ٚايٓعتر
َٔ َٛاقعِٗ.
 ٚ ٚعً ٢ايصتط نتٌ ايت تٝداب
َ رنتتتٚٚ ١ااتتتا ١مبتتتا فٝتتت٘ ايهصاٜتتت١
فتكٓٝاب محا ١ٜاذتكتٛم الص ٛت ١عت ٘
ا٭قصاٍ أٚ ٟا ي٘ ل ايت  ٍٛجيت
إٔ ٜهصتتتتر ايكصتتتتٌ أ٫ٚى؟ ٖٓٚتتتتا  ٜتتتت
َسٚا ١َ ٚاإلْرتْ يف أفهٌ اِٗ ٫
ي٬آُ٦تتتتتتتإ إٔ اْتٗانتتتتتتتاب اذتكتتتتتتتٛم
الص ٛتت ٫ ١حتت ة عًتتَ ٢تتٛاقعِٗ فًتتِ
 ٫ختًل هلِ اذتٛافس إلزايت ١أ ٟشتايصتاب
يًُٛاا الص ١ ٛاذتكٛم؟
عاملية حقوق الطبع

ٚاإلزعاج ا٭نثر ٖ ٠ت ٛط ٝتل
قاْ ٕٛكٛم ا ت ا٭يصٝت ١ايرقُت ٞعًُٝتاى
عًتتت ٢قاعتت  ٠عالٝتتت ١فتتتال َ ايرٚشتتتٞ
Dimitry
ايتتتتتتتٝرت ٟشتتتتتتتهًٝارٚف
 sklyarovعًتتتت ٢شتت ت  ٌٝالثتتتتاٍ نتتت ت
"نتتٛا" يتهصتتد كٓٝتتَٛ ١ق ت adobes
 ebook technologyيهتتتتت ٞيهتتتتتٔ
الصتتتتتتتتتتتتعًُ يتارٜتتتتتتتتتتتو ايهتتتتتتتتتتتت
اإليهرتْٝٚتتتتَ ١تتتتٔ َانٓٝتتتت ١يٗتتتتاز إىل
أ تتتتترٚ ٣إلعطتتتتتا ٤فرلتتتتت ١يًُصتتتتتتعًُ
فاقتت ت  ٟاي تتتتر ايكتت ت ر ٠عًتت ت ٢ايكتتتترا٠٤
الصتتتتُٛع ١يًهتتتت العتتتترتاٚ ٠عٓتتت َا
نتتت ت شتتتتهًٝارٚف ايهتتتتٛا ٖٚتتتت ٛيف
رٚشتتتٝا ٚأا ًتتت٘ اإلْرتْت ت نتتتإ كيتتتو
قاْْٝٛتاى يهتتٔ عٓت َا اٚيت ظتترنت٘
43
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 ٝت ٖتتاا ايهتتٛا يف ايٜ٫ٛتتاب التا ت ٠
ألت ا٭َتتر قتتد ظتترعٚ ٞعٓت َا يتتا٤
ال َ ايرٚشت ٞإىل ايٜ٫ٛتاب التات  ٠يف
ٜٛيٝتت 0224 ٛيًتات ة عتتٔ كيتتو ايهتتٛا
اعتكً ت٘ َهت ت ايتاكٝكتتاب ايص ٝت رايٞ
ٜٛٚاي٘ شهًٝارٚف اي ّٛٝمجً ١أ هاّ
قهتتاَ ١ٝ٥تت ٗا  02شتتٓ ١يهتا تت ١نتتٛا
يهٔ إٔ ٜصتعٌُ ٭قترات ا٫شتت اّ
العكتتت ٍٛاإلاتتتاف ١إىل اْتٗتتتاى قتتتٛاْ
كٛم ايٓعر.
ٗ ٚرب َعهً ١نانً ١اي ٓت ايتاٟ
ٜعطت تَ ٞتتتسٚاَ ٟتتت ١اإلْرتْتتت اذتتتتافس
إلزايتتت ١أَ ٟتتتٛاا شتايصتتت ١أٓ ٚتٗتتتو كتتتٛم
ايٓعتتتتتر فعٓتتت ت َا ٜعتتتتتعر َتتتتتسٚا َتتتتت١
اإلْرتْت تتهٕ التتاا ٠الٛيتتٛا ٠عًتتَ ٢تتٛقعِٗ
ٓتٗتتتو كتتتٛم ايط تت ٜكتتت ّٛإزايتتت ١التتتاا٠
صااٜاى يًُصتٚ٪يٖٚ ١ٝت ٛأٜهتاى  ٫يًتو أٟ
تتافس يتعتترٜض ْصصتت٘ إىل ًتو الصتتٚ٪ي١ٝ
ٚعًتتت ٢ضتتتتَ ٛتساٜت ت ظتتترناب نتتتثد٠
اٚي محاْ ١ٜصصٗا َتٔ ايٓكت فاشتتعًُٛا
ٖاا اي ٓ إلشهاب ايٓكتاا يف أقصتطض
 0224عًتتتتت ٢شتتت ت  ٌٝالثتتتتتاٍ اشتتتتتتعًُ
ظتترن ١لتتت ٝي ١ٝرٜطاْٝتت ١قتتتاْ ٕٛكتتتٛم
ايط ا٭يص ١ٝايرقُت ٞيهت ٞجتت َتسٚاٟ
َت ١اإلْرتْت لٓت َٛقت كتتٛم اذتٝتتٛإ
ايا ٟاْتك ايعرن ١اي ٜطاْ.١ٝ
ٚقاٍ َسٚا ١َ ٚاإلْرتْ أْت٘ َتٔ
ايٛاات ت يت ت اى إٔ ايعتتترن ١اي ٜطاْٝتتت١
رٜت ت إشتتتها ِٗ ٚيهٓٓتتتا  ٫تًتتتو أٟ
افس لكا ١َٚإاعا٤ا ِٗ.
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يف نٌ ٖا ٙاذتا٫ب ٖٓاى ت
َعتتترتى يف ايتتت ف ٚايهت ت إلعطتتتا٤
التتتتايه يًاكتتتتٛم الص ٛتتتت ١كٛقتت تاى
يٝصٝطرٚا عًَ ٢اا ِٗ َٚتٓاِٗ ايكت ر٠
أٜه تاى ذتُاٜتت ١أْصصتتِٗ ا ت اإل تت اعاب
ادت ٜتت  ٠ايتتيت قتت ٗتت ا تتاكج عًُتتتِٗ
اذتاي ٝت ٜٚ ١ت ايكتتاْ ٕٛأاا ٠يتهن ٝت
إٔ اإل تتتتتتتتت اعاب ادت ٜتتتتتتتتت  ٫ ٠تتتتتتتتتسٜ
اإل ت اعاب ايك يتتٚ ١ش تٛف تت٪نر ٖتتاٙ
ايًٛاٚ ٥ايكٛاْ يتٝض عًت ٢ا٭َرٜهتإ
فك ت تتٌ عً ت ٢ايعتتا نًتت٘ فايصتتًط١
ايٛاشتتتتع ١يًكهتتتتا ٤ا٭َرٜهتتتت ٞهتت ت
 ٚتتتتتت ف الٓظُتتتتتتت ١ايعالٝتتتتتت ١يًًُهٝتتتتتتت١
ايصهرworld intel lectual property ١ٜ
 organizaيتصتتتر ٜعتتترٜعاب نانًتتت ١يف
نتتتتٌ أضتتتتتا ٤ايعتتتتا ٖٚتتتتاا ٜعتتتتين إٔ
ايصتتٝطر ٠عًتت ٢إ ت اع اإلْرتْت شتتٝهٕٛ
عًَ ٢صت ٣ٛايعتا نًت٘ فًتٝض ٖٓتاى
"ستًتتتت "٢عٓتتتت َا ٜتعًتتتتل ا٭َتتتتر صصتتتتاا
َ تتتتتاا ٤٣اإلْرتْتتت ت ا٭شاشتتتتتٖٚ ١ٝتتتتتاٙ
رنتتتتت ١التتتتتٛرا
ايت تتتتتٝداب شتهتتتتتع
ٚايهتتتتٛا الصتتتتتٛح ٚايتت ت اَ اجملاْٝتتتت١
ٚاي ً إ ايهثد ٠يف ايعا اييت ناْت
هصتت َتتتٔ َٓ تتت ١اإلْرتْتت الصت ٛتتت١
ٚاجملاْٝتت ١شتتٛف ختصتتر نتتثد ىا أٜهتتاى
ً ٚتتو ايت  ٍٚالتتتهنر ٠أقً ٝتٗتتا َتتٔ ايت ٍٚ
ايٓاَ ١ٝال ١عٓت َا تتِ ايصتٝطر ٠عًت٢
التٜٛاب!

العربية وفوضى اإلعالنات
عبدذاحلميدذغامن* ذ
ذ

متثل ذاععنـلاشذاللخنذااملاذؿلللذااللخالذافهيلالنذػ ل ذهيل ذ
افهيالذبنيذامل تجنيذواؾعمنء.

وؽأيذـوعذؿللذافذهيلالذػل اذاععنـلاشذؾلدق اذهلاوقلذ وقل نذا ذ
ـشأشذاوىلذاععنـاشذيفذاؾيحاػةذاؾووؼيةذعلذاؾدياسلينيذاوذاملالاع ذ
يفذاؾعيووذاؾقدمية.

هدلتخد ذؾةللةذاععنـللاشذع امللمذاامللةذؿلللذاهلدل اشنذػ ل ذ للاذ
فدفذهمقدذاؾومولذإؾيهذعلذ مققذاهيالذخمال ذؾلهذؿللذالل ذؾ ل ذ
اـتباهذاملدلت كخنيذوامل لينيذ.ذػقبل ذايذاللذ ءذق بةل ذااذقخلواذؾلدق اذ
اؾمغبةذيفذاؾومولذاىلذامل تجذوالمائه.
ذ
ذ

ذذذذ دن ن
لذذذذتلونجلذذذذىعنلاذذذذُن
نلذذرغناذذملنبلذذا عن لع ذ نجسذذىدن
*
ألغلتنلاُنسهلُ،نويحمن سذحدا نللاذ دن ااطلح دنار ن جلا لنو لشة ث.
ع.
قلًلُنوشع ر دنبسًطُن ن
لذذذتلونفذذذاعنللاذ ذ دن ذذذاَنارذ ذ ن
و نذلذذذذذونيذذذذذتن لذذذذذٌنذ ل ج ذذذ ذ ن اسح ة نو ا عنيحمنجذا وما نبلرذ َننلعذ ن
سحع دَن ملضاىعن لٌنحنىنفع ل.
ذ دن لذ ن
اذ نيذذرغن لا شذذُنلرذ َن
ويذذذحمن سذذذحدا ن نذلذذذون اى ذذذُن جاذذذ ذ ون ذذذذذهح دن جل ٓذذذذذانو لاذذذذذحجن
للاذذ ذ دنارذذ ذ ن لاذذذذه دنواضذذ ذ ه جه ن لىرقًذذذُنو الللرتو ًذذذُ،نو لذ ذ نجح ذ ذ ن
باىرَناعح دَ.
ا ه ن ألخط ْنو لعةزن للاىٍ،نوا هن لذِن
حًذذذذذذزنجاذذذذذذجن ًذذذذ ذ دن مل ذذذذذذح ن سذذذذةً ن ملرذذ ذ لنالن ااذذ ذ نذ ن ذذ ذ عن
لتٍن ل حهنعحاّن لش ل دنجطلتناملن
لعاياَ.
لذذذتلونيذذذتن عنيذذذحمنع ذذذه ْن ذ ذ ب ن ور ٓذذهناذذذىمهقنمذذذمنقذذذارَنو سذذذح اُن ن
عنج يذاَن
اًا عن لسً قُ،نف ش دن
ع.
ي بًُن لِنلاُن
واذذذملن ملذذذرغن عنلاذذذُن ذ ذ عنجحذ ذ ذن ن املن جل ٓانوج ْن نسط ناذملن سذط ن
د ٓاذذذ ذ نب لر فذذذذذُأن ذذذذذت نيعذذذ ذ ن عنلاذذذذذُن
دنحتلٌن للرغن ملن جملحا .
* ديتنوب حزنسىرٍأ
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(و لشذذذ ذ لُنجطلذذذذذتنسذذذذذى ن لهذذذ ذن ْ)أن أللذذذذى عن ل ًذذذذُ،نو أل ذذذذى ْن لةذذذ َ،ن
لش لُنبهت ن لحعذةغنجةحذزن ذملنسذى ن و لعة ر دن مل ا ذُ،نواذملنخذ لن ال حاذ دن
اًذذذذذ ذ عنالنيةاذذذذذ ذ وعنلذذذذذذذٌني ذذذذذذذىدو ن لِن ىرنشداً دناع وفُ.
ا لة ذ جهمن لذذِناذذقن لط ق ذ دأنول ذ عن
اذ ذ ن لظذذن َهن لا يةذ ذُهن لذ ذ نبذذذا دن
لاذذذذذى ثنا هذذذ ذ ن عنج عذذذذذحهمنب أللهذذذ ذ ْن جشذذً نوج حشذ ن ذذان ذذتهن للىحذ د،نفهذذٌن
ذذ د،ن
(بسذذذلىعن للذ ذ نوفذذذحمجن لهذ ذ ْ)ن ذ ذ ن للاذذُهن ملعةِّذذ َهن ذذذملناضذذذاىعن
(لذذذجْ)نو ذذذىن مل اذذذىد،ن اذ ذ ن لهذ ذن ْن فةذذذذالن عن سذذذذحهًاناذذذذملن ذذذذتهن لىسذذذذًلُن
(بلسذذذ ذ ن للذذذ ذ نوفذذذذذحمجن لهذذذ ذ ْناذذذ ذ ن
اًذذذُن ملهاذذذُنل رج ذ ذ ْنبلاذذذُن ل ذ ذ ن
جشذذذذذايا )نفهذذذذذىن ذذذذ ن(لهًذذذذذج)ن ٍن و جلًذذ ذ ن جلايذذذذا نب سذذذذحعا لن ةذذ ذ ر دن
اِ.
ع ًذذذذذُنفاذذذذذًحُ،نو ذذذ ذ نجشذذذذذىي ًُن
ذذذحًحُ،نبذذذا ن ذ ذ ّنلناذ ذَُني ريذ ذَُنع ن
ل ل لذذذُنو لضذذذعج،نبذذ ن أل لذذذِن عن
دن ردنجلحذتنب للاذُن لع اًذُن
لا رجذذذُ،نوبعةذذ ر دن نغ يذذذُن سذذذه ن
و الحنذذا ر،ندوعنا ذذ َنلذذتو ن ل ذذ ،ن
والن حرت ن ىمم.

ذذذذذ ذ دن لذذذذذ ذ ن
اذذذذذ ذ نيذذذذذذذرغن ن
شذذذذ ذ ا ن نحً ج ذذذذ ذ ن لًىاًذذذذذذُن اذذذذ ذ ن
ش شذذ ذ دن لحلهذذ ذ نو ذذذذهح دن لحى ذذ ذ ن
الجحاذذذ ٌنو مللاذذذ دن اذذذ نو جهذذذ دن
خمحلذذذذجن وذذ ذ دنو ملحذذ ذ ج ن ذذذذىنحةذذ ذ ن
لللاذ ذ دن ملشذذذى ُنللاعذ ذ ٌن ا ً ًذذذُن
لأللهذذ ذ من لذذ ذ نجذذذذت تن ىل ذذ ذ نوجع ذذذذان
ع ذ ن ذذاا ن ذذجن ذذانح ً ذذُن ذذتهن
لا شُن لس ح ،نفلذمن ذت ن لحعذ لٌن لذِن
ذذ دن ذذ ّن لعجذذتن لعجذذ ث،ن ذذ ّن
لاح نو ت ن ملسذ نوى ذ ونولذمن ذت ن لًجنج ة ن لع بًُنوجححض ن اذ ن لذه ن
لحااغنو اطنُّاملنقًاحه ونف للاُنل ن ويحسذذل ن لذذى ملنع ن ضذذ ٓه أنفاذذ حتن
الني ضتناعً هنوا ة نالني جىٍنش ربه.
وذذذذ نيحهذذذ ذ ملن نعلاذذذذ نع ذذذذذهندوعن
للىحذذذ ذ دن
ًذذذذذُ،نو ل فحذذذ ذ دن ا َنا ً ُنا نحتالهن ذتهن مللاذ دن
لط قًُ،ناملن رقذِن دو دن لحى ذ نبذقن املناع ِ،نوعذ ن رددنرشاهن لتن لًذون
ملعلذذذملنو ملهسذذذحهلو،نوقذذذذانجةذذذى دن لًذذذذى ن
ب َنشايا َ،نومملن ونجسد نا ه.
ا لذذذذذ ذَُنسذذذذذ ذ اًُن ناًذذذذذذذا عن ذذذذذ ذ ن
و نحيطذمن لهذد دنويضذًلن لذ ههن
لحجذ ذ رٍ،نو ذذن رنمذ ذ نحضذذذىرلنفعذ ذ لن ن ذذذىنجةذ ذ ٌنبعذذذون لة ذذذُنوجعاُّذ ذنا من ن
حً َن لع اُ،نف ِن لحهَخن مل ْني نبا هن و ذ نالا ذ دنباذذغن لع بًذذُ،نفً ىاذذىعن
لِنع ذ عناذ ،نوجح ذ فهن ذتهن للىحذ دن ب مسهذ ذ نلاذ ذ ن ذذذٌن ن للاذذذُن ألج ةًذذذُ ن
نشاِّن أل ظ رنوجتبه نعلًهذ ناذملنخذ لن ار :نجلسٌ ،...ن ...فىع،نوغغ .
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لا يذذذذذذتن ذذذذذذهنيذذذذذذحمن لحشذذذذذذايان ن  - 1لرتوي نللع اًذ د نب ا ذ ذ ن سذلىب ن
ذذٌ،نوخاى ذ ن
ارذ نلذذألد ْن
جذذذذ ْ دن ل ى ًذذذذذُن ج ًٓذذذذذُنملذذذذ مجن
عنرفً ن ملسحىّناملن
عذ نل عن
ملى ف ُنللاح دندوعن لحاقًلن ونع طذ ْن
أل اًذذذذذُنلألمسذذذذ ْن ون سذذذذذحدا ن للاذذذذذُن
ل حًُن له ًُ.
لع بًذذُن لهاذذًحُ،ن ل ذن نيدلذذان لًه ذ ن  - 2لرتوي نللا دن ألج ةًذُ،نوخاى ذ ن
ا ن للاُن لع بًُ.
جنلً يذذذُنبعذ ذ انع ذ ذ دنبهذذذتهن
دن لع بًُن
للاُ،ن ونبحطعًمن
بللاذذ ذ دن ج ةًذذذذُ،نولذذ ذ نذلذذذذون
يلذذىعن -ن ةع ذ ن -ن لذذِنحس ذ ثن
اس حُناملن للاُن لع بًُ.

نح جُن نب د ذ نللجذ عن
لتلون
و عً دنج ى ن لِنمح يُن للاذُن لع بًذُن
ب ً دن دقُنو ا ٓ نخملاُ،نفحجذىثن
لشذذى رونو ألحً ذ ْ،نوجاذذحِّمجنا ذ ن لذذملن
جاذذذذذحًحه،نوجىجِّذذذذذهن ل ذذذ ذ ن ذذذذذح ثن  - 3لرتوي نلألخط ْن للاىيُن ل نيذ ٍن
و ذ دنو ملح ذ ج نو ملدسس ذ دن لعاىاًذذُن
ع،نعذ ن
لِن لس ُنشداً دن
و خلاى ذذًُن لذذِنحذذانسذذىنْ،نفح ذذًهمن
اذ ذ ن حاذذذان ذ ذ عن لذذذِن لحارًذ ذ ن
ش ن ألخط ْن للاىيُنوي ذةهمند ْن ملعذ ٌن
و اذذى ر،نويسذذه ن ذذت ن لرتوي ذ نعذ ن
لس ًاُ.
اذ نل ذذخنشداذذً دن ذ عناذذملن
ععناع فُن للاُنو سذحدا اه ن جلًذان
لشداذذذذذً دن لحارًلًذذذذذُن وةىبذذذذذُن
اذذملنب ذذ ْن اذذذىٍنقىيذذُن ونلح بذذُن ذذ ن
للجا غنبع اُ،نو أل ه لنخ ُ.
ياذذذ ذ نع ن ملسذذذذذحهلونبشذذذذذل ن اًذذذذذلن  - 4لرتويذذذذذ نلعذذذذذ د دن ط ًذذذذذُنسذذذذذذًُٔ ن
و ذذ هٌ،ن سذذذحطً ن عن حذذ ودنبذذ ألدو دن
لرتقًذذذذلناذذ ذ نح ذذذذهن لحهدذذذذًم،ن ونن
ل فعذذذُنل حاًذ ذ ناذذذملنبذذذقنا فسذذذً ن ذذذملن
لعلذذذذذه،نو طذذذذذلن لذذذذذت لن يذذذ ذَن،ن
يذذذذذلن خذذذذذتن مذذذ ذ ناذذذذذملن ملهلذذذ ذ يملن
و لا دنو لر ْنسً أأأنعخل.
و لشذذع ْن لعظا ذ ْ،ن ونححذذِناذذملن ذ لن
- 5نعفس دن لتو ن ألدبٌنو للاىٍ نوذلون
ألدث،نو عن عذذذذغن لرذذ ذ وَن لذذ ذ نج ذذذذااه ن
بحعاذذان سذذحعا لنقى لذذتنغ لطذذُ،ن ون
ُّ
لاح ذذ نوحًذذ َن حاع ذذ ن لًىاًذذذُنو ي ذذذُن
ع.
غ بًُن ن
ربطهذذذذمنو سذذذذح ة ممنلألشذذذذً ْن حا اذذ ذ ن
خامتة
لا.
بعذذذان سذذذحع انخمذ ذ ن لهى ذذذِن
ويالذذذذملنحاذذذذ ن ذذذذمن لحذذذذ ذغ دن
دن -نوخاى ذ ن للاىيُن لِن ال ذ عنوجن ذغ جهذ أنالنبذان عن
للاىيُن لسًُٔنلإل
ج ٌن للاُن لع بًذُن ن ذ عن اللحذ ن
لحله يُن -نفًا ني جٌ:
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بذذ ل ًمن لاي ًذذذُنو ألخ قًذذذُ نبحج ُّذذذتناذذ ن
خياشن اً ْ،نويرغن ملذ ق،نويذتن
عن حذان ذت ن اللحذ ن -نلذتلون -
ذذذ د،نواذذذذملن
لًشذذذا نلذذذ ن ذذذذى ون
اهذ ذ نع ذ ذ دن لشذذذى رو،نو ذذذٌن لذ ذ ن
يطلذذذذذلن لًهذذذ ذ ن مللاذذذ ذ دن ونع ذذذ ذ دن
ملس حُ،نوغ لة نا نجلىعن ذملن فذ ن ون
اسذ حً د،نوغ لةذ ناذ نيلذذىعنفًهذ ناذذملن
مل م نا نيداشن اً ْ.

لتلون لح ن لع بًُن لهاذحِن ن
ألد ْ،نبعًذذذذا ن ذذذذملن للاذذذذ دن ألج ةًذذذذُ،ن
و لع اً ذ دنو للذذهج دن ولًذذُ،نويسذذحر ِن
دن ل نج حضٌن ةًعحه ن
املنذلون
عنجلذذىعنبلاذذُن ج ةًذذُ،نوححذذِن ن ذذتهن
ا لنيتن عني ش نا ن ذ عنج ذُن
ب للاُن لع بًُ.

النيسذذذامجنب لللاذذ دن ألج ةًذذذُن ن
ذذذ ذ دنو ل فحذذذ ذ دنعالنللشذذذ ذ ل دن
ًا ُن لطذ ب ن لع بذٌن لذى ن لذِن و و لن ألج ةًُن ن لة دن لع بًُ،نو ٌن
ذذ ذ دن ن لشداذذذذً دنو مل ذذ ذ م ،ن يضذ نيذذتن عنجى ذ نو ةهذ ن لرت ًذذُن
لع بًُنب لاً غُن بًُ.
ححِنالنجا ن ملهش ان ملنبًٔحه.
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القصة والمسرح في أدب إيران الحديث
هبة اهلل الغالووين*
إذا أخذذ نع اذذذب ا البذذذع الصلع ذذذة الا ذذذوة ه مهذذذع ال ادذذ
والباود ان ال ن ن اخلعصة أو و ع يف الارنب األخريون .فذنن اع ههذع
يف إوذذران وا ذ إع آذذاة ل مذذن المذذنب .أي من ذ ا ذذر األدذذع ري
وحلى اآلن .فا ص ألف لولة ولولة املاروفذة للاذع ا األو و ذا والذ
انلالذذإ إع اللغذذعو األو و وذذة اذذن روذذل اليةذذعو الار وذذة أ ذ ذ
للصلع ة الا وة اإلورانوة الادمية ،كمع أن هنعك ق عً أخرى أوآعً يف
اآل اب الشابوة و اب اخل اص ائجة ب النعس.

إْ اهقض ٞمبعِآا اجلدٙد هٚس هلاا
يف األدب اهفارساا ٛةااارٙي ٘ٙااى (أكخ ا
ًاااّ ُضاااب لا ا ْ ققوٚاااى قاااد الا ا ب
األدب (يف اهعضااااا ا اهدسااااااات٘ر ٜإحااااا ا
اهتطااا٘راج اهاااإ أهاااا إهٔٚاااا سااااققا ًاااّ
مجااااآا اهأااااعا أكخاااا ااااا كاااااْ
ًت٘لعااااأ ٗأصاااد األدهااا ٞووااا ٟهاااام رٗاش
األُاا٘اا األدقٚاا ٞاجلدٙاادٗ ٝاُتأااارٓا ًخااى
اهقضاااٗ ٞاح.ا ا ىأ ٗووااا ٟاها ا ٍ ًاااّ أْ
هولتاقااا ٞاهقضضااا ٞٚمبفًٔ٘ٔاااا اه٘اسا ا
ةارخيااااا اااا٘ٙا يف إٙاا ا اْ اا ا ْ ةااااارٙي
اح.ا ا ى يف هااالوٕ ايقتااادا ٛ٢اهأا ا لٛ
ٙع٘د إىل قغاع ٞلا ْٗ أٙغااأ هلاّ ٓا ٖ
اهقضط ٗاح .صٚاج هٚس هلا أ ٜوالٞ
أٗ ارةبااام ً ا اهقضاا ٞاجلدٙاادٗ ٝاح .ا ى
اإل ٙاُ ٛاحعاص أ
قدأج اهلتاقا ٞاهقضضا ٞٚايدٙخاٞ
يف إٙا اْ وواا ٟهاالى اه ٗاٙاا ٞاهتارخي ٚاٞ

ًاا احاااار كتااابو ًخاااى ً٘ساا ٟاهِخاا ٜ
ٗصِعإ زادٖ اهل ًاُٛأ ٗٓ ٖ اهقضط
ًّ صٚد اهتلِٚام ٗاألصا٘ي األساساٞٚ
هلتاقااا ٞاهقضاااً ٞخاااى كاااى اكتأاااا
حقااايف ردٙااد اقتداٚ٢ااٗ ٞسااطض ٞٚرااداأ
ًٗااااااّ دْٗ هاااااام نلااااااّ اهقاااااا٘يو إْ
اجملٌ٘واا ٞاهقضضااٙ ٞٚلاا ٛقاا٘د ٙلااٛ
ُبااا٘د (كااااْ ٙاااا ًاكااااْ ٌاااد وواااٛ
مجااااي زاد ٝاهاااإ ُأا ا ج أٗي يف قااا ه
اهعاااااَ  َ2:33كاُااااث قداٙاااا ٞاهلتاقااااٞ
اهقضضااا ٞٚايدٙخااا ٞيف إٙاا اْ يف ااااي
*
اهقض ٞاهقضاٝأ
ٙقاااااا٘ي كاةااااااا ٓااااا ٖ اجملٌ٘وااااااٞ
اهقضضاا ٞٚاه ا ُ ٜأ ا ًِ ا هاام اه ا ًّ
احااار أى ا  ٠يف ٓ ا ا اجملاااي (ٗإْ كاُااث
ااا ُارضااً ٞخااى أح ا ٖ األٗي يف ًقدًااٞ
* أديبة وباحثة سورية.
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كتاقاإو إْ ٓااديف ًااّ كتاقاا ٞلضااٞ
ق سو٘ب أدق ٛنلّ أْ ٙلْ٘ ًأاتٌا
ًااااّ اهِاصٚاااا ٞاهو ٘ٙاااا ٞوواااا ٟاهلوٌاااااج
ٗاحضاااااااطوضاج اهًٚ٘ٚااااااا ٞهوعااااااا٘اَ ٗأْ
ٙلااْ٘ ً ا اً ٝااّ صٚااد ة٘صااٚفٔا صٚاااٝ
اهطبقااااج ايرتٌاوٚااا ٞاحلتوفااا ٞهوديهاااٞ
وو ٟأص٘اي اجملتٌ أ
إْ اُتأار ٓ ٖ اجملٌ٘و ٞاهقضضٞٚ
ٙأا إىل اهط ق احتعدد ٝاهإ نلاّ أْ
ةلاااْ٘ قداٙااا ٞص كااا ٞردٙاااد ٝقأااالى
ر ر ٜيف اهو  ٞاهفارسٛٓٗ ٞٚو
أٗي اااا ًااّ اهِاصٚاا ٞاهو ٘ٙاا ٞةقا يف
ً.ت٘ ٠اهعاً ٞأٗ اهؤزا ٞاهدراراً ٞقاقاى
اهو  ٞاهفضض ٟأٗ ه  ٞأٓى اهقوٍأ
حاُٚاااا ااااا ًفضاااو ٞرااادا ٗل ٙبااا ٞإىل
اهطبٚعاااٗ ٞاه٘العٚاااً ٞاااّ صٚاااد اه٘صاااب
احفضااى ٗىضااا٢ط هلضااٚاج اهقضااٞ
ًٗ٘ازُتٔا ً احاار اه.ااقق أ ٜاه ٗاٙاٞ
اهتارخي ٞٚألسا مجاي زادٝأ
ُأااااا ا مجااااااااي زاد ٝيف اه.اااااااِ٘اج
اهاصقااا ٞلضضاااا أىااا ٓٗ ٠اااٛو راٖ اب
ُإً (سف اه.االًٗ ٞٚعضاً٘ ٞهااازٜ
(ًعضاااً٘ ٞاهأااااازٗ ٞٙدار اجملااااُ
ٗةواااي ٗهاااا( ّٙصوااا٘ ًٗا ا ٗصاااض اٜ
حمأا (صااض ا ١ا أا ٗسا ٗةاإ ٙاام
ك قاس (إٍُٔ ًّ راِس ٗاصاد ٗ اااز
ىاااد ٓاااٚزلس ُبااا٘د ( ٙلاااّ أصاااد
س٘ ٠اهلل أ
سوم مجاي زادٙ ٝقا سارج ٔٚا
األرٚاااااي ٗاهلتاااااب ااىاا ا ْٗ (صااااادق
ٓااداٙث ٗقاا رن وواا٘ٗ ٜاهٚااَ٘ ِٓاهاام
4:

إلباااااي يف إٙاا ا اْ وواااا ٟكتاقاااا ٞاهقضااااٞ
قاألسااو٘ب اجلدٙااد قأا ب قااد ٔا ج
هلضااااٚاج ً ً٘لاااا ٞيف وااااا كتاقااااٞ
اهقضااا ٞاهفارساااٗ ٞٚصغااا٘رٓا ٗ لٌٚاااٞ
كااااابا ٝيف اجلااااا٘ اهتِااااا٘ٗ ٜ ٙاهخقاااااايف
إلٙاا اْأ ٗنلااّ ًأااآد ٝةاابحا ااداب
اه قٚااااا ٞيف كاااااى ًلااااااْو إ ٙأاااااآد
ق٘عاا٘ى ةاابحا ااحااار اهف ُ.ااٗ ٞٚاه ٗسااٞٚ
(ًّٗ حٍ األً ٙل ًّ ٞٚصٚد اهتقِٚااج
ٗ ااااااّ اهلتاقاااااا ٞاهقضضاااااا ٞٚقٚااااااد أْ
اهألضٚاج ٗاحأاآد ًٗآٚا ٞاألصاداذ
إ ٙاًُٗ ٞٚتعوق ٞقا  ٙاْ ٗقااهطب اا أْ
ةلْ٘ ك همأ
إ ا أردُااا أْ ُتاااق ً.ااا ٝاهلتاقااٞ
اهقضضااااااا ٞٚاإل ٙاُٚاااااااً ٞاااااااّ اه٘رٔاااااااٞ
اهتارخيٚااااٚ ٞزااااا أْ ُاا ا ك ر ٚقااااٛ
مجاااي زاد ٝأ ٜصااادق ٓااداٙث ٗقاا رن
ووااا٘( ٜاهوا ا  ّٙاااا اوتبارٌٓاااا أهااأ
كااااااةب ًاااااّ اجلٚاااااى األٗي هولتااااااب
ٗك هم وو ٛدهإ ٗحمٌاد
اإل ٙاُ
صزازٜأ ٗايقٚق ٞأْ مجاي زاد ٝاا اها ٜ
ٙعاااد را٢ااادا ااااا كااااْ أكخاا ماصاااا ًاااّ
حمٌااد صزااازٗ ٜوواا ٛدهااإ ًااّ صٚااد
اهقاادر ٝوواا ٟاسااتعٌاي أصاا٘ي اهلتاقااٞ
اهقضضااٗ ٞٚةقِٚاةٔااا ٗأكخ ا ل قااا ًااّ
غااا ١اهقضااٞأ ااا أْ صزااازٗ ٜدهااإ
ة كااا ةاابحاا يف اهقااارد اهعاااد ٜأكخ ا
ًّ مجاي زاد ٝكٌا كاْ إلباي اهِاس
وو ٟاحارٌٓا أكخ أ
ٙعااد صااادق ٓ اداٙث ٗق ا رن ووااٜ٘
أكخ كتاب رٚؤٌا ة٘ ٚقا إ إْ ةِ٘ا
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احارٌٓااا ٗلاادرةٌٔا وواا ٟألخٚااى األصااداذ
ٗاهألضااٚاج ا٢قاا ٗ ٞتاااز ٝصتاا ٟأْ
األرٚاي اهاصق ٞة.تط صت ٟااْ أْ
حتقااااا إمااااازاج أ غااااى ًااااّ ٓااااداٙث
ٗوواا٘ ٜوواا ٟاها ٍ ًااّ إ اؤااٍ ووااٟ
ةفاصااٚى اهعٌااى ٗة ك ٚا ٍٓ ا ااا ووااٟ
اهتلتٚمأ
إْ هٔ  ٝصادق ٓداٙث داىى إ ٙاْ
ٗىاررٔا أكخ ًّ أً ٜؤهب اى ٗلد
ة مجااااث احااااارٖ إىل كااااخا ًااااّ اهو اااااج
اهأاا لٗ ٞٚاه قٚااا ٞإ إُااإ ًؤهاا وواااٟ
قغ ىض٘صٚاج رٗص ٞٚهطبقا ٞةقادًٛٚ
إٙاا اْ يف وضاا ٖأ ٗنلااّ اهعخاا٘ر ووااٟ
ٓاااا ا ٖ ايفضااااااا٢ط يف احااااااارٖ ٗأٗهلااااااا
امش٣اااا ا ازٖ ًااااااّ األٗعاااااااا اهٚ.اسااااااٞٚ
ٗايرتٌاوٚااا ٞه ًاُااإ ( 2:31ااااا 2:52
ٗرمبااا نلااّ ًأااآد ٓ ٝا ا ايمش ٣ا از
قأاالى ااا ًباهاا يف أ غااى أوٌاهااإ
ٗٓاا ٛقاا٘ كاا٘ر (اهبً٘اا ٞاهعٌٚاااٗ ١ساإ
لطاا ٖ ىاااْ٘ (حااااذ لطاا اج ًاااّ اهااادَ
ٗقعض لضضٕ األى ٗ ٠نلاّ اهقا٘ي
إْ أكخ ا احغاااً ق ا ٗزا أٗ اهفل ا ٝ
احت.و.و ٛٓ ٞةض٘ٓ ٙا ا اهتِاا اها ٜ
ٙباادٗ وواا ٟهاالى ايمش٣ا از ًااّ ايٚاااٝ
أصٚاُاأ
كاْ صادق ٓداٙث ًخى كخا ًاّ
هااباب رٚواإ ًٔ٘ٗسااا قِاا٘ا ًااّ اه٘ ِٚااٞ
احتط ااا( ٞاهاااإ أحااااج ُتٚزااا ٞاألٗعااااا
اهٚ.اس ٞٚيف وض ٖ كٌا كاْ ٓداٙث
ًخاااى كاااخا ًاااّ اهقاااً٘ ٚاحِضا ا
اهااا ا ٔٙ ّٙتٌااااا٘ا قاح.اااااا اهتاااااارخيٛ

ٗاهع٘اًاااااااااى ٗاهصااااااا ا ٗ ايلتضاااااااااادٞٙ
ٗاهٚ.اسااٗ( ٞٚكااااْ وااّ ٗوااا ٛأٙغاااا
قااد صاااٗي أْ ٙوقاا ٛمجٚاا ااحاااَ ووااٟ
واااةا اإلساااَ ٗاهفااتظ اهع قااٛأ ٗنلااّ
رؤٙاآ ٞاا ٖ اهط ٙقااً ٞااّ اهااتفلا وِااد
رٚواااإ ٗصتاااا ٟوِااااد قعااااض اهتقاااادًٚ
اإل ٙاُ ٚيف ٓ ٖ األٙااَأ اا أْ ٓاداٙث
كااااااْ ًاااااّ أٗا٢اااااى األهااااالاظ اهاااا ّٙ
ول.اا٘ا ٓاا ٖ ايفض٘صاا ٞٚيف احااارٍٓأ
ٗقِاااا ١ووااآ ٟااا ا ا ا ْ لغااا ٞٚاإلسااااَ
ًٗعاااادا ٝصاااادق ٓاااداٙث هوعاا ب كاُاااث
ايفض٘صااااا ٞٚاهخاُٚااااا ٞاهاااااإ قااااا زج يف
كتاقاةٕ بدي ًّ أْ ٙأالط اح.اا٢ى
احتِ٘واااٗ ٞر٘اُاااا األًااا٘ر احلتوفاااً ٞاااّ
صٚااد احبااادأ أٗ أْ ٙعٌاااى ووااا ٟأسااااس
ٓا ا ا ُااإ خيتوا اا ةٌ٘ٓااااج ًاااّ ةوقاااا١
ُفٕ.أ
قأاااالى واااااَ اااا ْ هلضاااااٚاج
أ غاااى احاااار صاااادق ٓاااداٙث ً٘رااا٘داج
ًتأاااااااً ٌٞ٢خاااااااى األ اااااا اد احِضاااااا
ٗاهعز ا  ٝإىل هاام ايااد اه ا  ٜاهااتٔ
ٚااإ وِااا٘اْ رٗاٙتااإ اهبً٘ااا ٞاهعٌٚاااا ١يف
األدب اهفارساا ٛصتاا ٟأصاابظ كااى ُاا٘ا
ًااّ ايٚاااً ٝق ُٗااا قااامش ٣از ٗاهتأاااؤَ
 ٌٟ.ٙقً٘ ٞوٌٚاٗ ١أ غى احاار ٓاداٙث
وبااااار ٝوااااّو ساااإ لطاا ا ٖ ىااااْ٘ (حاااااذ
لط اج ًاّ اهادَ اهعااَ ٗ َ2:43ساإٙ
رٗهاااّ (اهصاااى احغااا ١ٛاهعااااَ َ2:44
ٗساام ٗهل ا د (اهلوااا اهغاااي اهعاااَ
ٗ َ2:53صاااااار ٛالاااااا اهعااااااَ َ2:56
كٌاااا ةا ا ن قغا ا ً.ا ا صٚاج ةارخيٚاااٞ
;4
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ًٗقاااايج ُقدٙاااٗ ٞة مجااااج ًاااّ األدب
اإل ٙاُ ٛاهقدٗ ٍٙنلّ اوتباار صاادق
ٓاااداٙث أكخااا اهألضاااٚاج هاااأ  ٝيف
اهِخااا اهفارساااا ٛاياااادٙد ًااااّ صٚااااد
اهقااادرٗ ٝاهأااأ  ٝاهعصٌٚااا ٞيف اهلتاقاااٞ
ٗةِ٘ا ًٚداْ احارٖ ٗاة.اؤاأ
إ ا كاااااااْ قااااا رن وواااااا٘ٙ ٜبىااااا
ًلاُإ إىل راُااا ٓاداٙث هلااّ احااارٖ
هٚس هلا صزٍ ٌ٘واً ٞؤهفااج ٓاداٙث
ٗةِ٘ؤااا ٗكااا اهلاااةب ُٔغااا ًااّ
رٚى ٗاصد ٗأٗعااا ارتٌاوٚاٗ ٞاصادٝ
ٌٗٓا ًتقارقاْ ًّ قعض األٗرٕ قٚد أْ
رٗى ايٚاُٗ ٝا٘ا احٚا٘ي ايرتٌاوٚا ٞاهاإ
ةصٔ ا يف مج ٚا احااار ق ا رن وواا٘ ٜةاادي
ووااااا ٟاهعالااااا ٞاهاااااإ كاُاااااث ة قطااااإ
قاهٚ.اسااااٗ ٞاح.ااااا٢ى ايرتٌاوٚاااا ٞحاااادٝ
وأ  ّٙسِ ٞأٗ أكخ أ
إْ هلضاٚاج لضاط قا رن ووااٜ٘
ًضاااٌٌ ٗ ٞعاهاااٗ ٞرصااا ِٞٚقلاااى ًعِاااٟ
اهلوٌااٗ ٞرٗاٙاا ٞرأاأٌاٙن (ؤُ٘ٚااا
ًااااّ أ غااااى اه ٗاٙاااااج اهفارساااا ٞٚاهااااإ
صاا٘رج ٔٚااا وٌاا ٞوأ ا  ّٙسااِ ٞقلااى
ٗعااا٘ى ٗحاااا كااااْ قااا رن ووااا٘ ٜلاااد
أًغاا ٟساااِ٘اج ًاااّ وٌاا ٖ يف اه.ااازّ
ااااا ْ ِٓاهاااااام دٗر هو.ااااازّ يف احااااااارٖ
ٗأ غااااى احااااار وواااا٘ٓ ٜاااا ٛوبااااار ٝوااااّو
مجاااداْ (ايقٚباااٗ ٗ ٞرق قاااارٖ ٓاااار ااااا
زُااداْ (أٗراق اه.اازّ احٌ لاا ٗ ٞقِزاااٖ
ٗسااإ ُفا ا (حاحااا.ًٗ ٞاااْ٘ هلضاااا
ٗ ُاًاااإ ٓااااا (اه سااااا٢ى ٗ رأاااأٌاٙن
(ؤُ٘ٚا أ
52
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اُتض ا
يف قارٙس ٗٓ ب ق رن وو٘ ًّ ٜإٙا اْ
إحاا أصااداذ اهعاااَ ٓٗ َ2:64اا٘ ٙعاااٚن
ااْ يف أحاُٚااا اهأ ا ل ٓٗ ٞٚا اْ احؤهفاااْ
أ غى أمن٘ ش حيت  ًّ ٠لبى رٚؤٌا يف
األدب اهقضض ٛاإل ٙاُٛأ
ٔ رٚى أكخ هباقا قعد سابتٌ
اهعاَ  َ2:52قادأ ً٘را ٞردٙاد ٝيف واا
اهلتاقاا ٞاهقضضاا ٞٚاإل ٙاُٚاا ٞايدٙخااٞ
إ قأ صادق ر٘قم قعد أْ ُأ ىٌٚإ
ها قاز( ٜىٌٚا ٞاألهعااب اهوٚوٚا ٞاهعااَ
 َ2:56قصٔ٘ر كاةا لد ٙأ كٌا كاْ
ِٓاهم لاصْ٘ اى ْٗ ًّ اهأباب اها ّٙ
ُأ ٗا ٌ٘و ًّ ٞاهقضط ًاّ قٚأٍِ
رااااااااي اي أواااااااد (احتااااااا٘ 2:7: ٟ
ٗإقاا ا آ ٍٚكو.ااااتاْ ٗحمٌاااا٘د اوتٌاااااد
زاد ٝاهو اْ و ا ٌٚا قعاد ُٗااي هأ ٝ
ً ً٘لاااٗ ٞإىل راُاااا ٓاااؤي ١اهلتااااب
ااا اإلهااار ٝإىل ساا ٌٚداُأاا٘ر اهااإ
ٌ٘واج لضضٞٚأ
ُأ ج قغ
ُأ صادق ر٘قم قعد ىٌٚإ هاا
قاز( ٜى ٌٞٚاألهعاب اهوٚو ٞٚاُ  ٠كإ
هااا٘ ٚن ًاا دٖ قااا٘د (اهقاا د اهاا ً ٜااااج
صااااااصبٕ ٗ رااا ا اص اىااا ا (احضاااااباى
األىاااااا ٗ رٗز أٗ لااا ا (ٙاااااَ٘ اهقااا ا
األٗي ٗ سااِم صااب٘ر (صزاا اهضاا
ٗ ةِل.ا (ةِل.تاُٗ ٛمجٚا ٓا ٖ
ااحار ه.ٚاث ًتأااقًٔ ٞاّ صٚاد ايزاٍ
ٗاهقٗ ٌٞٚقألى واَ ْ ااحاار األٗىل
جل٘قاام ب ا ب اهقااارد أكخ ا ًااّ احااارٖ
األىاا  ٗ ٠ااا ٓااا٘ رااد ٙقاهاا ك أْ
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هضااادق ر٘قاام ًٔااار ٝيف ٗصااب بقاااج
اجملتٌ اهدُٚاأ
كاااْ راااي اي أوااد ً ااا ًااّ
اهقااااظ ٗكاةاااا احقاهااا ٞسااا٘ا ١وِااادًا
كاْ وغ٘ا يف صا ب ةا٘دٖ أٗ وِادًا
اُفضااى وااّ هاام ايا ب ٗهاالى ربٔااٞ
حاهخ ٞقاهتعاْٗ ً ىوٚى ًولٌ٘ ٗ ٛوٞ
أى ٠أ ٗكاُث هلض ٞٚراي اي أود
اهٚ.اسااا ٞٚلاقوااا ٞهوتأااالٚط ًاااّ ىااااي
احااارٖ صتاا ٟاه.ااِ٘اج األىاااً ٝااّ وٌ ا ٖ
اهقضا ُ.بٚا إ كاْ كاةبا سٚاساٚا
قاحعِ ٟاهضضٚظ هولوٌٗ ٞقااهطب ُإ
ًااّ أكخ ا األدقااا ١اإل ٙا اُ احعاص ا ّٙ
هااعبًٗ ٞٚااّ ا تٌااى أْ ٙلااْ٘ ُطاااق
ةبحاٖ أٗس صت ًّ ٟصاادق ٓاداٙث إ
ٔ ا ج ه اا ٞراااي ايفاصاا ٞقاإ يف ااحااار
اهإ أقدؤا يف اهِضب اهخاُ ًّ ٛوٌ ٖأ
ٗكاُاااث ٓا ا ٖ اهو اااً ٞاااّ صٚاااد اح ُٗاااٞ
ٗاه.اسااٗ ٞلض ا اجلٌااى ٗاهعباااراج
احلخفٗ ٞايل اب احدٓن ًاّ اهؤزاٞ
اهدرارااٞأ ُ٘وااا ًااّ ايقتعاااد وااّ احعاااٙا
األصاو ٞٚهوِأا اهفارساًٗ ٛاّ حاٍ ٗراد
ًقود ّٙكخا ّٙهٕ ىض٘صاا يف كتاقإ
احقايأ أًا أ غى احارٖ ٔا٘ وباار ٝواّو
دٙد ٗقازدٙاد (اهتا اٗر ٗ از رما ٛكإ
ًاا ٛق ا ً( ٍٙااّ اهع ا اب اه ا ُ ٜتز واإ
ٗ سٕ ةار (اهقٚخاار ٗ ٝزْ زٙااد( ٜاًا أٝ
زا٢اااااد ٝووااااا ٟايارااااا ٗ ٞس ك هاااااث
كِاادٗٓا (ًضااا ىاٙااا اهِضااى ٗ ُااْ٘
ٗاهقوااٍ ٗمجٚعٔااا ًااّ احااارٖ اهقضضااٞٚ
ٗ اااااااا ا ب زدكاااااااااا( ٟايساااااااااات اب

ٗ رٗهِفل اْ (اح.تِاْٗ ًّ ًقايةٕ
ٗدراسااااااااةٕ احٌٔاااااااٞأ ٗكااااااااْ كتااااااااب
اح.تِاْٗ لد ُأ أحِا ١صٚاةٕ ا أُإ
ساا واْ ًاااًِ ًااّ لبااى اه لاقاا ٞهبغاا
سِ أ
قااادأ إقا ا آ ٍٚكو.اااتاْ وٌوااإ ًا ا
صااا ب ةاااا٘دٖ ٗسااااوم ٙااااا راااااي اي
أوااد هلِاإ ااا ُص ةاإ قأاابْ اهفااّ
ٗة٘رااإ إىل ُااا٘ا ًاااّ اهأااالو ٞٚقعاااد أْ
حتٗ ّ.ع صٚاةٕأ ٗ بد ٌ٘واةإ
اهقضض ٞٚاألٗىل ةبحاا هلِإ اساتطاا
ر ب بق ٞىاص ًّ ٞاهق ا ١يف ايفٌس
وأاا  ٝساااِ ٞاألىاااا ٝواااّ ٙاااا ُأاا
حاحااا ٞكتاااا ٗواااّ ٙاااا اهتلاًاااى
اهِاااااا٘و ٛهو اااااا ٞاح٘سااااااٚق ٞٚيف أكخاااا ا
لضضاااااإ ٗإقاااا ا آ ٍٚكو.ااااااتاْ ًااااااّ
احتاابح  ّٙقاهلتاااب األً ا ٙلًٗ ٚااّ
أٗا٢ااااى اهااا  ّٙة مجاااا٘ا أوٌاااااي أرُ.ااااث
ٌِٓ ٘ ٜإىل اهفارسٞٚأ ٗاحارٖ وباار ٝواّو
هااالار ساااإٙو (صاااٚد اهصاااى ٗ ا رًااااٖ
اى قا( ٚٙهٔ د ٌ.ٙاىا ايف ٙاب
ٗ راااا٘ٗ ٠دٙاااا٘ار ٗةأاااإِ ( اا ا  ٠احااااا١
ٗايا٢ط ٗاهعطأاْ ٗ ًٔ ًٗاٖ (ايا
ٗاهقٌ أ ٗوو ٟاه ٍ ًّ أْ ُخ إقا آٍٚ
كو.تاْ هااو ٗ ٜرا اب ا ْ أٙاا ًاّ
هلضٚاةٕ اهقضض ٞٚيةعوا قاه ّٓأ
ٙعد حمٌا٘د اوتٌااد زادً ٝاّ عاٌّ
أهااأ كتااااب ًٗ مجااآ ٛاا ا اجلٚاااى
ٗٓ٘ ًّ أُضار اه٘الع ٞٚايه اك ٞٚإىل
صااد ًااا ًٗااّ أٗا٢ااى احعزااب قااااداب
ٗاهلتاقاج اهِقد ٞٙاه ٗسٞٚأ ٗلاد ةا رٍ
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ود ٝاحاار كاساٚل.ُ ٞٚاٗ ٞٚرٗساٞٚ
إىل اهفارسااااً ٞٚبِٚااااا ًٔارةاااإ يف ٓاا ا ا
اهعٌااىأ ٗلضضاإ اجلااد ٝ ٙقاه ا ك ٓااٛ
وبااااار ٝوااااّو قاااإ سااااً٘ ٠اا ا دَ ( اااا٘
اهِاااس ٗ دى ا روٚااث (اقِاا ٞاه وٚااٞ
ٗٓ ٛرٗاُ ٗ ٞٙقان ق ُاد (دٗر اي ٙا
ٗٓ ٛلط أدقً ٝ ًٔ ٗ ٞٚاار ٗهأ ىادا
( ق  ٝاهخعباْ ًٗد ِٞٙاهلل ًّٗ اجلدٙ
قاه ك أْ حمٌا٘د اوتٌااد زادٙ ٝلتاا
قدلاأًٗ ٞااار ٝواهٚااُٗ ٞخ ا ٖ حملااٍ ٗ ٗ
و٘ا ب إُ.اًُٗ ٞٚا ٓا ا ا ْ ايبام
اهقضضا ٛوِاادٖ هااٚس يف ً.اات٘ ٠لدرةاإ
اهفل ٗ ٞٙرصاُتٕ اهِخ ٞٙأ
إ ا كاُاااث سااا ٌٚداُأااا٘ر زٗراااٞ
راااي اي أوااد ة٘ ااا يف ٌ٘وتٔااا
اهقضضاا ٞٚاألٗىل هاأ  ٜرااْ٘ قٔأااث
(ًدِٙاااً ٞخاااى اجلِااا ٞقأااالى ًوضااا٘
ُٔاااااا ٗصاااااوث إىل ًضاااااا اهلتااااااب
اح ًااا٘ل احعاصا ا  ّٙقعاااد ُأا ا رٗاٙاااٞ
س٘ٗهاااْ٘ اح٘ قااا ٞرااادا إ إْ اهِقااااد
ٙعدْٗ ٓا ٖ اه ٗاٙاٗ ٞاصادً ٝاّ احِات أٗ
حااااااذ رٗاٙااااااج ً ً٘لااااا ٞإْ ةلاااااّ
األ غى يف اهو  ٞاهفارسٞٚأ
ٔ ودد ًّ اهلتاب اهأباب ًاّ
رٚى اى ً اُقااب اهعااَ ٗ َ2:64قعاد
هااام ققوٚاااىأ ٗٓاااٍ ٙعااادْٗ اهٚاااَ٘ أكخا ا
اهلتاب اإل ٙاُُ ٚأا اأ ٗٓاؤي ١باا
اهتارٙي اهتق ٙيب هصٔا٘ر احاارٍٓ ُٗأا ٓا
وبااار ٝوااّو ةقااً ٛدرسااٗ ٛمجاااي ًااا
صادلٗ ٛقٔ اَ صادل ٗ ٛاَ ص.
ساودٗ ٜحمٌ٘د كٚاُ٘شأ ٗقعاد هام
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ا أْ ُ ك ُاادر إق آٌٚاٛ
ققوٚى
ٗ ٙاااااااااادْٗ ةِلاااااااااااق٘ٓٗ ٛهااااااااااِم
كوأااااااٗ ٜاه.ااااااٚدًٔ ٝأااااااٚد أًااااااا
هااآٗ ٛاه.ااٚد ٝكواا ٛة لااٗ ٛقغااعٞ
أمساااا ١اىا ا ٓٗ ٠اااؤيً ١اااّ ةٚاااار اىا ا أ
اهتٔ اهدكت٘ر ةق ٛاحدرسا ٛقعاد ُأا
لضاااااٙ ٞلوٚاااااا ٗةِٔاااااا ٛٙأٗ (ٙلوٚاااااا
ٗٗصااادةٔا ُٗخا ا ٓا ا ا اهلتااااب را ا اب
ٗ ت ٗٙبأا قصٔا٘ر كاةاا لاد ٙأ
ِٙأ ًدرس ٛأ ٜلض ٞلضا ٝيف صا
ُأا لضااٙ٘ ٞواا ٞأىا  ٠امسٔااا ها ٙب
راْ ه ٙب راْ ٙلتاا هلاا اهِزااى
كعٌوٕ األٗيأ ٗاحدرس ٛبٚا ٙعٚن يف
أً ٙلاأ
ٔ ا مجاااي ًااا صااادل ً ٛا ُأ ا
ٌ٘وتااإ اهقضضااا ٞٚهاااآ اد ٝىاااا
ساااااب رأاااااٍ (األًاااااااج اج اهعٚاااااْ٘
ايفغ ا ١اهإ ٓٗ ٛصب هطبق ٞاهتزار
يف اجملتٌ اإل ٙاُ( ٛكاُاث يف ٔا اْ
وواا ٟأُاإ هلضاا ً٘ ٞٚقااً ٞااّ ُاا٘ا ًااّ
اه٘العٚاااااا ٞايهااااا اكٞٚأ ٗاجملٌ٘واااااااج
اهقضضا ٞٚاألىا  ٠هلا ا اهلاةااا وبااارٝ
وااّو رأاأٌاً ٜااّ ى.ااتٕ (وٚااُ٘ ٛأُااا
احتعااا ٗ هااا ٓااا ٜألاهااا ٗكااى زرد
(هٚااااه ٛاهف راااٗ ٞاهااا٘رد األصاااف ٗ دراز
ُااا ٠هااا ( اا٘ي اهوٚااى ٗ هل.ااتٕ ٓااا
(احٔ ًٗااْ٘ ٗ أٙااّ ساا٘ ٠ةااى ٓااا ٠هااّ
(ٓا ا اجلاُااا ًااّ اهااتاي اه ًوٚاا ٗ ٞادَ
ُٕ ص٘ٚاْ (إُ.اْ ٗهٚس ص٘ٚاُا أ
قاااادأ قٔااا اَ صااااادلٗ ٛمجاااااي ًااااا
صااااااادل ٛوٌواااااأٌا يف واااااا ٞساااااالّ
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(اهلاااااااَ ٗآااااااتٍ قٔااااا اَ صااااااادلٛ
قاهألى أكخ ًّ احغٌْ٘ ٗيف احاارٖ
ُ٘ا ًّ اهفلآ ٞاه٘اعضُٗ ٞأ لضٞ
٘ٙوااااا ٞقاساااااٍ ًولااااا٘ج حاااااٍ بااا ا
ٌ٘و ٞلضضٕ اهقضاًٗ( ٝاّ عأٌِا
لضااً ٞولاا٘ج يف كتاااب حتااث وِاا٘اْ
سااِل ٗلٌقٌاإ ٓااا ٠ىاااىل (ايفِاادق
ٗاه راراج اهفار  ًٗ ٞأْ احارٖ ه.ٚث
كااخاُ ٝاإ ًااازاي كاةبااا ًااّ اهطا از
األٗي يف رٚوااإ ووااا ٟاها ا ٍ ًاااّ ة كااإ
اهلتاق ًِ ٞقغ سِ أ
اهااادكت٘ر ااااَ ص.ا ا سااااودٜ
(كااا٘ٓ ًااا اد كاةاااا ً٘ اااا رااادا
ٗٗاسا ايُتأااار ٗهاإ ًلاُاا ٞراااي اي
أود يف رٚوٕ هلِإ كاةاا ً.ا صٛ
قدي ًّ اه سا٢ى ٗاحقاايج (اهاإ اهاتٔ
قٔاااا رااااي ~اي أواااد ٗهااإ ًلاُاااٞ
واه ٞٚيف ٓ ا اهأبْ ٗ ٌ٘و ٞلضضٞ
وباااااار ٝواااااّ وااا ا اداراْ قٚاااااى (ًعااا ا ٗ
اجمل ٗ ٗ ٞإٌٓ ٓاا ٠قاُ ٛااَ ُٗأااْ
(األٗٓاااااااَ اجملٔ٘هااااااٗ ٞةاااا ا س ٗهاااا ا ز
(ايف٘ ٗايربا ٗ دُدٙى ٗ ك٘ ٗ
كٔ٘ارٖ (احٔد ٗاهوضد أ ٗه.اود ٜلدرٝ
استخِا ٞٚ٢يف اهلتاق ٞاهقضض ٞٚإ إُإ
.ٙتط ٚأْ ٙبدا لضً ٞاّ يهآٗ ١ٛا٘
ِٙتلااااا هلضااااٚاةٕ اهقضضاااا ٞٚاااااا ًخااااى
هلضاااٚاج لضاااط ر٘قااام ااااا ًاااّ قا ا
أكخا ا اهِااااس يف إٙا ا اْ وزا ا ا ٗهاااقا١
ٗص ًاُاااا سااا٘ا ١كاُاااث يف أ رقٚضااااْ
(ًعاا ا ٗ اجمل اااا ٞأٗ يف ٔاا ا اْ (احٔااااد
ٗاهوضااد ٗوواا ٟاه ا ٍ ًااّ أْ ساااودٜ

كاةا ٗالعُ ٛإ ٙبوا٘ر أقعااد اه ًااْ
ٗاحلاْ أصٚاُا صت.ٙ ٟتط ٚأْ خيواط
أح ٖ ًّ اهتق٘ل يف لوا صادحً ٞعً ِٞٚاّ
رٔااٗ ٞأْ ٙغااٚب إىل مجاهاإ ًااّ رٔااٞ
أى ٠أ
ٙدْٗ ةِلااق كاةاا اىا ًاّ
ٓ ا اجلٚى أٙغا اهتٔ إح ُأا قعاض
لضضاإ قاسااٍو قٚااادٖ هااط ُس (قٚااادق
اهأاااط ُس ٗ ساااتارٖ هاااا ةااااٖ (مٌاااٞ
اهوٚااى األساا٘د ٗ ً ا د ٠در لفااس (ررااى
يف اهقفاااط ٗهف ٙااادْٗ ةِلااااق ُخا ا
وااااي هلِااإ ي ٙعطااا ٛأٌٓٚااا ٞكاااباٝ
هوتلِٚم ٗاهفل  ٝوِادٖ أكخا لٌٚاٞ
ًّ اهألىأ
ٓ٘هاااِم كوأاااا ٜكاةاااا هااااب
اى ألت مبلاُ ٞق لاصا ٛرٚوإ قعاد
أْ ُأ ا لضاا ٞهااازدٖ اصتزاااب (األًااا
ٌ٘و ٞلضضٞٚ
اصتزاب كٌا ُأ
قاسااٍ ًخااى ٌٓٚأاإ (كاهعااادٗ ٝلضااٞ
وِ٘أُا ك ٚ.ٙنت ٗكٚد أ ٗكوٚأاٜ
ًتبح قاهلتااب األًا ٙلٙٗ ٚتبا يف
ةقوٚاادٖ هوأاالى ٗاهتقِٚاااج أسااو٘ب ةٚااار
اه٘و ٛهف٘كِ أ
ُاااااادر إق آٌٚااااا ٛكاةاااااا ًتعااااادد
ااحار ٗلد بعث أوٌاهٕ ىاي ايفٌس
وأا  ٝساِ ٞاألىاآٗ ٝا٘ صااصا ب قااٞ
كاااااباٗ ٝاحاااااارٖ ه.ٚاااااث ًتأااااااقٔ ٞيف
اجلدار ٝإ ٙأآد ٔٚا اهتبررظأ
حمٌاا٘د كٚاااُ٘ش هاااو ٗكاةااا
ًّ ٓ ا اجلٚى ٗ ُخ هااو ٗ ٜدلٚاا
كٌا إُٔ هاو ٙلتا اهقضا ٞاا أْ
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ُأااا ٕ يف اهأااع أكخ ا ًِاإ يف اااي
كتاقاا ٞاهقضااٗ ٞوواا ٟاه ا ٍ ًااّ ٓ ا ٖ
ٌ٘وا ٞلضاط ٓاٛ
ايقٚق ٞقد ُأ
آ ِٕٚٙا ٠سٚاٖ (اح اٙا اه٘.د ٗ ضإ
أٗ ٠لض ٞأ ( ٠ضٗ ٞلض ٗ ٞأما ٓٚس
كاااس ُبااا٘د ( ٙلاااّ ِٓاهااام أصاااد
ٗ ً د ك تار (اه رى احبتو ٟأ
ِٓاهاام كاةااا هاااب اىا ا ق يف
ُٔ ا ارس يف ا ٗ اًغااٗٗ ٞصااى
إىل حمب٘قتٕ كباُٗ ٝأ ج احاارٖ وواٟ
ُطاق ٗاس ٗٓ٘ صاٌد قٔ ُلا2:4:( ٛ
ااااا ٗ 2:79إ ا كااااْ صاااٌد قٔ ُلاااٛ
 ٙكا آتٌاًاإ وواا ٟلضااط األ فاااي
ْ اهلبار ٙقا أْٗ لضاتٕ ًاآ ٟساٚاٖ
ك٘ر٘هاااااااا٘( ٠اه.ااااااااٌل ٞاهضاااااا ا اٝ
اه.اا٘دا ١أٙغااا ٗٓاا٘ ٗاصااد ًااّ أكخ ا
كتاب رٚوٕ ةغاضٗ ٞٚةعاد قعاض احاارٖ
كِ ا حقا ٚا هأعا إ ٙاْ (أ رقٚزاْ أ
يف اهِٔاٙااا ٞاااا كا ا اهلتااااب
ااىا  ّٙاها  ّٙأقادو٘ا احاارا را٢عاٗ ٞإْ
كاااْ اجملاااي ي.ٙااٌظ هاا ك ةفاصااٚى
وّ كى ٗاصد ًٍِٔو
اجلٚااااى األٗيو سااااعٚد ُف.ٚااااٗ ٛهاا ا
ق ةااااا٘ ٗرٔااااااُلا روٚاااااى ٗحمٌااااا٘د
ً.ع٘دأ
اجلٚى اهخاُٛو درٗٙن ٗرس٘ي ق ٜٗ ٙأ
اجلٚى اهخاهدو قٌّٔ سٗ ٛقاقا ًقدَأ
اجلٚاااى اه اقا ا و اه.اااٚد ٝكوااا ٛة لاااٛ
ٗاه.ااٚدًٔ ٝأااٚد أًااا هااآٗ ٛأوااد
حمٌاا٘د ٗأً ا قاااٗ ٜمشاا ٍٚقٔااار
ُٗاص ةق٘اٗ ٛ٢حمٌ٘د دٗهث اقادٜأ
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األدب املسرحي يف إيران احلديثة:
ٙلاااّ اح.ا ا ى ً٘رااا٘دا مبعِااااٖ
اهضاااااضٚظ يف اهأااا ا ق لباااااى لااا ا ْ ًاااااّ
اه ًاْ ٗلد ٙلاْ٘ أٗي هالط كتاا
اح .ا ص ٞٚيف اسااٚا ٓاا٘ احااازا ااتظ ووااٛ
اىُ٘د زاد ٝاه  ٜكتا قغ ً .صٚاج
يف أ رقٚزااااْ (اهق٘لااااز  َ296:قاهو اااٞ
األ رٙااٗ ٞة مجااث ٓا ٖ اح.ا صٚاج قٚااد
احازا رعف ل ارٕ دا  ٛإىل اهفارسٞٚ
ٗيلااث ايٓتٌااااَ ًاااّ اجلٌٚاا ( َ2981أ
ٗ ٙلاااّ اح.ااا ى مبفًٔ٘ااإ األٗرٗقااااٛ
ً٘ر٘دا لبى احازا تظ وو ٛاها  ٜكااْ
حتاااث ةااابحا ااداب األٗرٗقٚاااً ٞاااّ اهِااا٘ا
اه ٗساااٗ ٛاها ا  ٜكااااْ را٢ااادا يف ٓا ا ا
اجملايأ ًّٗ ٓ ا احِطواا نلاّ اهقا٘يو
إْ اح .ى ٗاهلتاقا ٞاح.ا صٔ ٞٚا ا يف
إ ٙاْ ًِ زًّ ُاص اهد ّٙهاٖأ

ٗرااادج احاااار ةتغاااٌّ ُااا٘ا ٝاح.اا ى
لبااااى ٓاا ا ا اهعضاا ا ٗاحقضاااا٘د قعااااض
اح .صٚاج اهفلآ ٞٚاهإ ًازاي هلاا يف
قعض حما صااج إٙا اْ اُعلااس رةٚااأ
كٌا ةدي احضطوضاج اهإ استعٌوث يف
ااداب اهلاسااااٚل ٞٚاإلٌ ٙاُٚاااا ٞووااااٟ
إهااااراج يف اااّ اح.اا ى ٗإْ ٙلاااّ
هدِٙا ا اا دلٚا ٗرص وؤٚاأ ًٗ .ى
ىٚاي اهصى من٘ ش ًّ ٓ ا اهِ٘اأ
ٔا ا ج ٗ اااا قعاااض احضاااادر احاااار
ً .ص ٞٚيف اهعض اهضف٘ ٜقأبْ صٚااٝ
أ ٌٞ٢اهأٚعٗ ٞهٔادةٍٔ ىض٘صا هٔادٝ
اي .قّ وو( ٛووٚإ اه.ااَ ٗأةباوإ
ًٗضٚب ٞك قا ١اهإ كاُاث ًتداٗهاٞ

القصة واملسرح يف أدب إيران احلديث

يف اهس اهع اٗ ١اح٘اكا اي.اِٞٚٚ
ًٗازاهااااث را٢زاااا ٞصتاااا ٟااْأ ًٗااااّ ااااا
احعواااااَ٘ إ ا كااااااْ ح اساااااٍ اهتع ٙااااا ٞأٗ
اح.ا ا ى اهاااد ٙسااااقق ٞلباااى اهضاااف٘ٙ
ٗأسااااااااا ٍٔ أٗ يأ ًٗااااااااّ ا تٌااااااااى أْ
اهضااااااااف٘ ٙأقاااااااادو٘ا إراااااا ا آ ١اااااا ا ٖ
اح.اااا صٚاج ق.ااااابا إ اؤاااااٍ وواااااٟ
اه ااا ا ب ٗةقوٚااااادا هوٌ.ااا ا صٚاج اهاااااإ
كاُااااااااث را٢زاااااااا ٞصاااااااا٘ي اهقد.ٙاااااا ا
ااااااا أْ ةع ٙاااااا ٞاإلًاااااااَ
اح.ااااااٚضٚ
اي( .وو ٕٚاه.اَ لدن ٞردا ٔٛ
ةع٘د إىل اهق ْ اه اق هؤز  ٝووا ٟاأللاى
ٗؤد صلٍ اهب٘ ٚٔٙيف ق دادأ
وو ٟأ ٜصاي ْ احاصص ٞاحٌٔاٞ
ٓااا ٛأْ األدقاااا ١اإلٙاا اُٗ ٚاإلسااااًٚ
كااااُ٘ا ااااا و واااّ احفٔااااَ٘ اهاااادراًٛ
ٗاح.ا ى ًٗااّ ٓا ا احِطوااا كاااْ ٙباادٗ
يف ُصااااا ا ٍٓ أْ اهق.اااااااٍ اهلً٘ٚااااااادٜ
ٗاه ارٚااادً ٜاااّ كتااااب اااّ اهأاااع
ألرسط٘ ا لاقى هو مجاٞأ ٗوِادًا أراد
احف ْٗ .اح.وٌْ٘ أْ ٙبِ٘ٚا رأ ٍٔٙقأبْ
ٓا ا ٖ احفاااآ ٍٚيف احاااار أرساااط٘ ا ا ٍُٔ
كاااُ٘ا ٙلتبااْ٘ أهااٚا ١يًعِاا ٟهلااا أٗ
أُٔاااٍ كااااُ٘ا ينٚاا ْٗ قاا اه ارٚااادٙا
ٗاه حا ١أٗ قا اهلً٘ٚادٙا ٗاهلزاا ١ألْ
اهلزاااٗ ١اه حااا ١كاُااا را٢زاا يف األدب
اهع قٛأ
أًا حا ا ةصٔا ااداب اح.ا صٞٚ
يف إٙا اْ ٚعا٘د هام إىل بٚعا ٞاجملتٌا
اهقاااا ٍ٢ووااا ٟاهِصااااَ اهطبقاااٗ ٛاهِصااااَ
ايلااً٘ ٛاهقااا ٍ٢وواا ٟايساااتبداد إ

إُٔ ٙلّ ِٓاهم ًٚداْ يزدٓاار ٓا ا
اهِ٘ا ًّ ااداب اه ٙ ٜعاد اهِقاد وضاا
صٚاةااإأ ٗةااادي اهتز قااا ٞووااا ٟأُااإ كوٌاااا
ٓبث رٙاى اي  ٞٙيف إ ٙاْ قدأج ص كٞ
ردٙد ٝيف اهلتاق ٞاح .ص( ٞٚيف اهعٔد
اهدساااات٘رٗ ٜقعااااد اوتاا ا اي رعااااا هاااااٖ
اه.اااوطِ ٞقعاااد اياا ب اهعاحٚااا ٞاهخاُٚااا ٞأ
ًٗااا أْ قغااا ً.ااا صٚاج كاُاااث لاااد
كتباااااااث ٗو عاااااااث يف إٙااااا ا اْ قعاااااااد
ً .صٚاج احازا تظ ووا ٛأىُ٘اد زادٝ
نلااّ اهقاا٘ي إْ اح .ا ى اياادٙد قاادأ
قعد اهعاَ  َ2:52إ ُااي اهِااس اي ٙاٞ
هبغ ساِ٘اجأ ٗووا ٟأ ٜصااي فا ٛاحادٝ
قاااااا ُأاااااا ً.اااااا صٚاج أىُ٘ااااااد زادٝ
ٗاح .ا صٚاج اهااإ كتبٔااا ًولااٍ ىاااْ
ُٗأا ٓا يف إ ٙا اْ ٗصتاأُ ٟاٙاا ٞاي ا ب
اهعاحٚاا ٞاهخاُٚاأ ٞاا كتاااب ًخااى رعااا
كٌااااااي هااااأ زاد ٗاحاااااازاد ٝوأاااااقٛ
ٗص.اّ ًقادَ (وواٛ
(اهأاو احع ٗ
ُاا٘رٗز ٗأقاا٘ اي.ااّ ٗ اا( ٛاح .ا ى
اهأع  ٜكتبا٘ا ً.ا صٚاج ُٗأا ٗٓا
حٍ و عث أكخ ٓا وو ٟىأاب ٞاح.ا ىأ
ٗكاُث أكخ اح.ا صٚاج اهاإ كتباث
يف اهعٔاااد اهااادٙلتاة٘رٗ ٜرااا ٞقِااا٘ا
ًااّ اهقً٘ٚااٙ ٗ ٞلااّ ِٓاهاام اااي
هوِقد األىالٗ ٛايرتٌاوٛأ
ٔا راا٘ تاااز يزدٓااار اهفااّ قعااد
سبتٌ اهعاَ ٗ َ2:52ازدٓ ج ك هم
ااداب اح .ص ٞٚاهإ ةبى ووا ٟواةقٔاا
ٗ ٚفاُ ٞقدٙا ٞرااد ٝ ٙقايٓتٌااَ ٗقاادأج
يف ةوم اهِ٘.اج ة مج ٞكخا ًّ ااحاار
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اهلاساااٚل ٞٚألدقاااا ١اهعاااا اهلباااار
ًخىو هل.با ٗأىٚو٘س ٗهاٚو ًٗا٘ها
ٗك٘كااااااا٘ي ٗةأاااااااٚل٘ ٗ ااااااا٘ركٛ
ٗسارة ٗكااً٘ ٗاىا ّٙأ ٗآاتٍ كتااب
إ ٙاُٚااااْ٘ ًخااااى صااااادق ٓااااداٙث ٗوبااااد
اي.ا ُ٘ها ٗصااادق ر٘قام قلتاقااٞ
اح.اااااااا ا صٔ ٗ ٞٚاااااااا ا ج يف ٔاااااااا ا اْ
ٗا ا صااااج األىاا .ً ٠اااارى توفاااٞ
ٗنلااّ اهقاا٘ي إْ وبااد اي.ا ُ٘ها
هلضً٘ ً ٞٚل ٞيف اح .ى اإل ٙاُ ٛقعد
اي ب اهعاح ٞٚاهخاُٞٚأ

اقتواا ٛاح.اا ى اإل ٙاُاا ٛمبعغاااج
مجااا ٞقعاااد اُقااااب اهعااااَ  َ2:64هااا٣ٚا
أا٣ٚا ًٗا ٓا ا قاد ٔا ج ٌ٘وااٞ
ًاااااّ اهلتااااااب اح.ااااا ص ٚاحٌتاااااازّٙ
ٗاح ًاااا٘ل يف اهعأااا  ّٙسااااِ ٞاألىاااااٝ
ٗأٌٍٓٔو اهدكت٘ر اَ ص .سااودٜ
اهاا  ٜخِااا لضضااإ اهقضااا ٝسااااققا
ٗكااا ا هم اهااااادكت٘ر قٔااا ا اَ قٚغااااااٛ٢
ٗأكا ا رادٗ ٜمجٚا ا اح.ا ا صٚاج اهاااإ
أر ٙااااث يف اه.ااااِ٘اج األىااااا ٝكاُااااث
ة مجاااااج ًااااّ ااداب اه قٚاااا ٞقٚااااد أْ
أ وبٔا كاْ ًّ ااداب اهعدًٞٚأ

املراجع:
 2اااا ةااارٙي األدب يف إ ٙا اْي قااٚظ اهلل صاافا أ اااا ٔ ا اْ ع إ ٙا اْ طو ًِأاا٘راج ا دٗس
2:9:أ

ٌ٘واا ٞلضضااٞٚي أواااد و قاااو٘ أ اااا

 3اااا تاااراج ًااّ األدب اهفارساا ٛاحعاص ا و
ٔ اْو ُ.ٚتاْ 3113أ
 4اا تاراج ًّ األدب احعاص و ٌ٘وا ٞلضاطي ًٔاد ٜاحمٚادر ٜأ ااا ٔا اْو
ُ.ٚتاْ 3113أ
 5اااا األدب اهفارسااًِ ٛا وضا اجلاااًٗ ٛصتاا ٟأٙاًِااا يةاابهٚبو حمٌااد رعااا هاافٚعٛ
كدك أ اا
اهل٘ٙث 311:أ
 6اا اهِخ اهف يف األدب اهفارس ٛاحعاص ي ةابهٚب ص.اّ كٌأاادر ة مجا ٞإقا آٍٚ
اهدس٘ل ٛأ اا اهقآ  ٝأ اا 3116أ
ٚااا
 7اااا األدب اهفارسااٛو دراسااٞي قاااٗي ٓاا٘رْو ُقواإ وااّ األحاُٚااٗ ٞصققاإ ص .ا
احض  ٜاا اهقآ  ٝأ 3121
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أسماء
في الذاكرة
الكندي فيلسوف العرب الذي
طوّع الحزن واأللم بالفلسفة

أسيل حمدي موصللي

الكندي فيلسوف العرب
الذي طوّع الحزن واأللم بالفلسفة
أدقل محدي ؿوصؾؾي

*

مدخل إىل الفلشفٕ اإلسالمّٕ
تشؽل ؿشؽؾتا األمل واحلزن يف اؾـػس إحددى أفدم اششداؽل اؾد

تعرتي اؾـػس اإلـساـقة يف اؾػؽر اؾػؾسػي ألـفؿا صؾة اؾوصل بد

رئقسدد

ؿحثد

يف اؾػؾسددػة فؿددا ؿحثددث اشعرػددة وؿحثددث اؾوتددو وؼددد ؾؼقتددا

افتؿاؿا ؽحرياً عرب تارقخ اؾػؽر اإلـساـي وذفب اؾػالددػة يف تػسدريفؿا يف

عدددة اجتافددات لتؾػددة وؿتحاقـددة وؼددد اـعؽسددت فددذه اشواؼدديف يف أرا

وـظرقات اشػؽرقن واؾػالدػة اؾعرب حقث عاجلوا فذقن األؿرقن ؿعاجلدة

اتسددؿت بدداؾعؿل واؾدؼددة ـابعددة ؿددن رحقعددة ؿددوؼػفم اشددرت

واؾعؼؾددي أذؽدددر ؿدددـفم

بد

اؾدددق

**حتاقدددل اؾؽـددددي أبدددو إددددثا عؾدددى احلدددزن

باؾػؾسػة وػخر اؾدقن اؾرازي اؾذي أػدر شعاجلدة ؿشدؽؾة اؾدـػس اشتأشدة
حقزا ؽحريا يف ؿؤؾػاته)) وؾـا فـا أن ـتسا ل عن حؼقؼة ؿػا فا ؽقيف تغؾدب

اؾػالدددػة اؾعددرب ؿددوؼػفم) أن قوػؼددوا ب د

ـزعددة اؾػؾسددػة اؾعؼؾقددة وبدد

اشػفوم االدالؿي ؾؾـص؟ ؼحل اإلتابة اشػرتضة عؾى فدذا اؾسدؤال ؿدن

خددالل ذددرل وتؾخددقص حتاقددل اؾؽـدددي عؾددى احلددزن باؾػؾسددػة ال بددد ؿددن

اإلذددارة أن اؾتيدددي ددات

اششددؽؾت

وغريفؿددا ؿددن اششدداؽل اؾـػسددقة

ػؾسػقا أ ى ذؾك إىل تشؽل تقدار اددالؿي ددؾػي عارضدفم ؾدرتدة اؾدتؽػري
ػؼد مت تؽػري أؽ در اؾػالددػة ؿدن ؿ دل ابدن رذدد اؾػدارابي اؾؽـددي

ابن دقـا ابن باتة وغريفم
* باحثة سورية.

** زاجع ضًُٝإ ايكاٖس – يؤ ٟحسٜبا – ؾخس ايد ٜٔايرساش - ٟجمًر ١جاَةر ١رػرس ٜٔيًب رٛ
ٚايةًُ – ١ٝاجملًد "  "53ايةدد 8
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الشرئ احلّاتّٕ

ٜٛضـ ٜةكٛب بٔ إض ام ايهٓردٟ
أحد األمسا ٤اييت ذاع ؾٝتٗا يف ضجالت
ايؿًطررررررؿَٛٚ ١اعٝررررررل ايةًرررررر ّٛاي بٝةٝرررررر١
ٚايرتاعٝررر ١اوتٓٛيفررر ١يف ااكررراز ٠ايةسبٝررر١
اإلضالَٚ ،١ٝاضت اع يف أقٌ َرٔ سطر١
يفكررٛد إٔ رؿررس امسرر٘ يف قاُ٥رر ١ايػررسف
ايتازخي ١ٝجبٛاز ؾالضؿ ١ايْٛٝرإ األٚا٥رٌ
ايهبازٜٚ ،ةد ٚؾل يفردد َرٔ اوؿهرسٜٔ
ايبررررراح "َؤضرررررظ ايؿًطرررررؿ ١ايةسبٝررررر١
اإلضرررررالَٖ ،"١ٝررررررا إه جاْرررر نْٛررررر٘
َٛضٛيف ١غاًََ ١هتًُر ١يف ايسٜاقرٝات
ٚايؿٝصٜررررراٚ ٤ايؿًرررررو ٚاوٛضرررررٝكٚ ،٢قرررررد
أَهٔ متٝٝص عال َساحٌ يطرة ٠حٝارر٘
 ٖٞٚيفً ٢ايػهٌ ايتايٞ
سرئ ِعقُب الكهدٓ يف اجلايلّٕ.

ٜٓتطرررررررر ايؿًٝطررررررررٛف «ٜةكررررررررٛب
ايهٓد »ٟإه نٓدٚ« ،٠نٓدَٔ ٖٞ »٠
ب رين نٗررالٕ ٚبالدٖررِ بررايٚ 2ُٔٝنررإ
يهٓرررردًَ ٠ررررو بااجرررراش ٚايررررٚ ،ُٔٝيف
نتاب األغاْ« :ٞقاٍ أب ٛيفبٝد :٠حردعين
أبرر ٛيفُررس ٚبررٔ ايةررال ٤إٔ ايةررسب ناْ ر
رةد ايبٛٝرات اوػٗٛز ٠برايه ٚايػرسف
َٔ ايكبا ٌ٥بةد بٖ ٝاغِ بٔ يفبد َٓاف
يف قررسٜؼ عالعرر ١بٝررٛت َٚررِٓٗ َررٔ ٜكررٍٛ
أزبةرر :١ب ٝر ذٍ حرٜؿرر ١ب رٔ برردز ايؿررصازٟ
ٜرررديف ٢بٝر ر قرررٝظٚ ،بٝر ر ذٍ شزاز ٙبرررٔ
يفرردع ايرردازَٚ ، ٝبٝر ذٍ ذ ٟا رردٜٔ
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بررررٔ يفبررررد ام بررررٔ ُٖرررراّ ٜررررديف ٢ببٝرر ر
غررررٝبإٚ ،بٝرر ر بررررين ايرررردٜإ َررررٔ بررررين
ااررراز برررٔ نةرر ببٝرر ايرررٚ ُٔٝأَرررا
«نٓررد »٠ؾررال ٜةرردَ ٕٚررٔ أٖررٌ ايبٛٝرررات
إمنا ناْٛا ًَٛناً
ٚيف نتاب اوةازف البٔ قتٝب ١يفٓرد
ايهالّ يفً ٢أدٜرإ ا اًٖٝرٚ« :١ناْر
ايٛٗٝدٜرر ١يف ،ررةٚ ،بٓرر ٛنٓاْررٚ ،١بٓ رٛ
اااز بٔ نة ٚ ،نٓدٚ » ٠يفً ٢ذيو
ٜةتكررررد إٔ ٜةكررررٛب نررررإ ٜٛٗدٜررررا يفًرررر٢
األغًر ر ٚ ،بةرررد اوؿرررادز رررررنس أْررر٘
ْؿساْٞ
سرئ نشبٌ يف اإلسالم:

أَررررا ْطررررب٘ يف اإلضررررالّ ؾٗرررر ٛأبررررٛ
ٜٛضـ ٜةكٛب بٔ إض ام بٔ ايؿربا برٔ
يفُررررسإ بررررٔ إمسايفٝررررٌ بررررٔ ُررررد بررررٔ
األغررةب بررٔ قرررٝظٚ ،قررد بكرر ٞيهٓرررد٠
جمررردٖا يف اإلضرررالّ ؾُرررٔ نٓررردَ ٠رررٔ
نررإ يرر٘ ذنررس يف ايؿتررٚ ٛاي ررٛزات 3
َٚرررِٓٗ َرررٔ ٚيررر ٞايٛالٜرررات َ4رررِٓٗ َرررٔ
نرررررررإ قا٥رررررررد ًا  ٚازبررررر ر ًا يف جٝرررررررٛؽ
ايؿتٛحات  َٔ َِٗٓٚركًد ايككا٤
قرررررررراٍ ابررررررررٔ دزٜررررررررد يف نترررررررراب
االغرررتكامٚ« 5يررر ٞايككررراَ ٤رررٔ نٓرررد٠
بايهٛؾرر ١أزبةرر :١ج ر بررٔ ايكػررةِ ،عررِ
غسٜح ،عِ يفُس ٚبٔ أب ٞقس ،٠عرِ حطر
بررررٔ حطررررٔ ااجررررسٚ ،ٟال ٙايررررد بررررٔ
يفبررررردام ايكطرررررسَٚ » ٟرررررِٓٗ ايػرررررةسا٤

الكهدٓ فّلشُف العرب الذٓ طُّع احلزى َاألمل بالفلشفٕ

نجةؿررس بررٔ اوهؿررٛف غررايفس ايػررٝة،١
ٚيفصاّ بٔ اوٓرز َرٔ اوةُرسٖٚ ٜٔر ٛايررٟ
ٜك ٍٛيف غةس:ٙ
((ٚٚام َا أدز ٟأأدزن أََّ١
يفً ٢يفٗد ذ ٟايكسْ أ ٚنٓ أقدَا؟))
ٚأَ ٍٚررٔ أضررًِ َررٔ ذبررا ٤ايهٓرردٟ
األغرررةب برررٔ قرررٝظ  6قررراٍ ابرررٔ األعرررة
ا صزٚ 7 ٟؾد إه ايٓيب ضٓ ١يفػس َرٔ
اهلجرررس ٠يف ٚؾرررد نٓررردٚ ٠نررراْٛا ضرررت
زانبر راً ؾمضرررًُٛا … ٚنرررإ األغرررةب
ممررٔ ازرررد بةررد ايررٓيب ؾطررة أبرر ٛبهررس
ا ٓررررٛد إه ايرررر ،ُٔٝؾم رررررٚا األغررررةب
أضررررةاً ؾمحكرر رس برر ر ٜدٜرررر٘ ؾكرررراٍ يرررر٘:
اضرررررتبكين اسبرررررو ٚشٚجرررررين بم ترررررو،
ؾمطًك٘ أب ٛبهس ٚشٚج٘ بم ت٘ ٖٞٚ ،أّ
ُررد بررٔ األغررةب رررٛيف ضررٓ ١اعٓررت
ٚأزبة ٚ ،ق :ٌٝضٓ ١أزبة
الُالدٔ َنشأتٌ

رازٜخ َٝالد ايهٓرد ٟغرة َةرسٚف
إال ظ ّٓ راً إه إٔ ايررساجح إٔ َررٝالد ٙنررإ
يف أٚا ررس حٝررا ٠أبٝرر٘ ايررر ٟرررٛيف يف شَررٔ
ايسغرررررررررٝدٚ ،ايسغرررررررررٝد ررررررررررٛيف ضرررررررررٓ١
395ﻫ ّ808 /
ؾايػاي  :إٔ ايهٓدٚ ٟيد يف َ ًع
ايكررررررررسٕ ايتاضررررررررع اوررررررررٝالد ٟحررررررررٛايٞ
383 / ّ803ﻫ نُا زج ٘ «د ٙبٜٛس» 9
ٜٛضـ ٜةكٛب بٔ إض ل ٖ ٛأب ٛابٔ
ايؿررربا برررٔ يفُرررسإ برررٔ إمسايفٝرررٌ برررٔ

ُررد بررٔ األغررةب بررٔ قررٝظ ايهٓرردٟ
اوًكر بررر"أبٜٛ ٛضررـ ايهٓررد- 805( "ٟ
َٝ 873الد ٜراً) ايرررْٗ ٟررٌ يفًَٛرر٘ األٚيٝرر١
يفًررٜ ٢ررد ٚايررد ٙايررر ٟنررإ ٚايٝرراً يفًرر٢
ايهٛؾررر ١برررايةسام ،عرررِ اْتكرررٌ َٓٗرررا إه
بػرررداد حٝرررب حاررر ٞبسيفاٜررر ١ا ًٝؿر رت
اومَٚ ٕٛاوةتؿِ ،إذ نإ َػرسؾاً يفًر٢
ب ٝااهُ١
العلُم الشائدٔ يف عًد الكهدٓ

ناْررر يفًرررر ّٛاألحهرررراّ ايدٜٝٓرررر١
ٚٚضاًٗ٥ا ٖ ٞايةً ّٛاييت ناَر ضرا٥د٠
ٚضررررررٛقٗا زا٥جررررررا ٦َٜٛرررررررٚ ،رهطّرررر ر
ؾاحبٗا نساَ ١يفٓد ا ًؿا ٤احملتراج
إه ٖررر ٙايةًرر ّٛيف إقاَررًَ ١هٗررِ يفًرر٢
ضررٓد َررٔ ايطٝاضرر ١ايػررسيفٚ ،١ٝناْ ر
ٖر ٙايةً ّٛأٜكاً رٗ ؾاحبٗا جرالالً يف
قًرررٛب ايةاَررر ١ايرررر ٜٔرُٗٗرررِ َرررٔ ايررردٜٔ
غةا٥سٚ ٙغسا٥ة٘
أَا يفً ّٛايهالّ ،ؾًِ رهرٔ حر
ذاى بررسغِ رػررجٝع ا ًؿررا ٤هلررا إال ؾْٓٛراً
َٔ ايٓاس ايةكًَ ٞبتديفٜٓ ،١هسٖا أٌٖ
ايصيفاَرررر ١ايدٜٝٓررررٖٚ ١رررر ٞبةٝررررد ٠ايؿررررً١
بااٝاٚ ٠حاجارٗا ،ؾال جرا ٙهلرا َرٔ دٜرٔ
ٚال َٔ دْٝا
ٚأَا ايؿًطؿَٚ ١ا إيٗٝا ،ؾًرِ رهرٔ
إال يفًَٛاً د ٜ ١ًٝػتػٌ بتةسٜبٗا أْراع ال
ِٖ َطًُٚ ٕٛال َٔ ايةسب
ٚنررإ َررٔ دعرر٘ ْؿطرر٘ ةا رر١
بةررد ٖررر ٙايةًررَ ّٛررٔ اوطررًُ ال ًٜكرر٢
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َٔ اي ك ١بةًُ٘ َا ًٜكا ٙأٖرٌ ٖررا ايػرمٕ
َرررٔ غرررة اوطرررًُ  ،قررراٍ ا ررراح يف
نتراب ااٝرٛإ َ 00ت رردعاً يفررٔ أضررد
بٔ جاْٚ« :ٞنإ طبٝباً ؾمنطرد َرس،٠
ؾكراٍ يرر٘ قا٥ررٌ :ايطَّرٓٚ ١ب٦ٝررٚ ،١األَررسا
ؾاغٚ ،١ٝأْر يفراو ٚيرو ؾر  ٚدَر،١
ٚيررو بٝررإ َٚةسؾرر ،١ؾُررٔ أٜررٔ رررؤر ٞيف
ٖرررا ايهطرراد؟ قرراٍ :أَررا ٚاحررد ٠ؾرر ْٞ
يفٓدِٖ َطًِٚ ،قد ايفتكد ايك ّٛقبرٌ إٔ
أر ب  ،ال بٌ قبٌ إٔ أ ًرل إٔ اوطرًُ
ال ٜؿً رررر ٕٛيف اي رر ر ٚ ،امسرررر ٞأضررررد،
ٚنررإ ٜٓبػرر ٞإٔ ٜهرر ٕٛامسرر ٞؾررًٝباً،
َٚساضررٌٜٛٚ ،حٓرراٚ ،بررةاٚ ،نٓررٝيت أبررٛ
اارراز ٚ ،نررإ ٜٓبػرر ٞإٔ رهرر ٕٛأبررٛ
يفٝطررٚ ،٢أبرر ٛشنسٜرراٚ ،أبرر ٛإبررساٖ،ِٝ
ٚيفً ٞزدا ٤ق ٔ أبٝدٚ ،نإ ٜٓبػ ٞإٔ
ٜهرر ٕٛيفًرر ٞزدا ٤حسٜررس أضررٛدٚ ،يؿاررٞ
يؿ يفسبٚ ٞنإ ٜٓبػ ٞإٔ ره ٕٛيػيت
يػ ١أٌٖ جٓد ٜطابٛز»
 -ثقافتٌ

نإ طبٝةّٝاً ألّ ايهٓد ٟإٔ ردؾع
طؿًٗا إه ايةًر ّٛايدٜٝٓرٚ ١ذالرٗرا ،ؾرتةًِ
يفً ّٛايًػٚ ١األدب ٚغدا َرٔ يفًر ّٛايردٜٔ
غررر٦ٝاًٚ ،يهرررٔ اي ؿرررٌ نرررإ بؿ سرررر٘
طًةررًٜ ،١ررتُظ إٔ ٜرردزى بةكًرر٘ األغررٝا٤
ٚيفًًررررٗا ٜٚسٜررررد إٔ ررررر ٝبهررررٌ غرررر٤ٞ
يفًُراً ،ؾُررا ٖرر ٛإال إٔ بًررؼ زغرردٚ ٙأؾرربح
أَررس ٙبٝررد ،ٙحترر ٢اْ ًررل ٜسقرر ٞغررٗ٠ٛ
يفكًرر٘ ؾٝتؿررٌ بةًررِ ايهررالّٜٚ ،ػررازى
اوررررتهًُ يف َبررررراح ِٗ ٜٚػًبرررر٘ حرررر
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اوةسؾرر ،١ؾررال يررد ؾُٝررا متازضرر٘ ب٦ٝترر٘
اإلضالَ ١ٝايةسبَ ١ٝا ٜهؿ ٞحاج ١يفكً٘
اي ُرررٜٚ ، ٛكرررت ِ غُررراز ايؿًطرررؿَٚ ١رررا
إيٗٝا َٔ ايةً ّٛاوٓكٛي ١يفٔ ْٜٛإ ٚؾازع
ٚاهلٓررردٚ ،ال يرررد ؾُٝرررا ٜرتقررر٘ ايَّٓكًررر١
غٓررر ،٢ؾ ٝرررا ٍٚإٔ ٜرررسد ٖرررر ٙايةًررر ّٛيف
َٓابةٗرراٜٚ ،ررتةًِ ايْٛٝاْٝررٜٚ ،١رتجررِ بٗررا
ٜٚؿرررررًح َرررررا ٜرتقررررر٘ غرررررةٜٚ ،ٙتؿرررررٌ
باي كاؾ ١ايْٛٝاْ ١ٝارؿراالً ظراٖس األعرس يف
يفٛاطؿ٘ ٚيف رؿهةٙ
نُرررا ٜٚاٗرررس أٜكرررا إٔ ايهٓررردٟ
نررإ يفازؾ راً بايطررسٜاْٚ ،١ٝنررإ ٜٓكررٌ
ايهت ر َٓٗررا إه ايةسبٝرر ١ؾكررد جررا ٤يف
نترررررررراب «أ برررررررراز ايةًُررررررررا ٤بم برررررررراز
ااهُررراٚ« 00 :»٤ممرررا اغرررتٗس َرررٔ
نتر ب ًُٝررٛع  ٚررسل إه ايةسبٝرر… ١
نتررررراب «ا ػساؾٝرررررا يف اوةُرررررٛز َرررررٔ
األز » ٖٚرررا ايهترراب ْكًرر٘ ايهٓرردٟ
إه ايةسبْ ١ٝكالً جٝدًا ٜٛٚجد ضسٜاّْٝاً
ٚيف نترررراب ((طبكررررات األطبررررا))٤
حرررام
ْ 02ك رالً يفررٔ أبررَ ٞةػررس ٜكرر :ٍٛا
ايرتقررر ١يف اإلضرررالّ أزبةررر :١حرررٓ برررٔ
إض امٜٚ ،ةكٛب بٔ إضر ام ايهٓرد،ٟ
ٚعابررر بررررٔ قررررس ٠ااساْررررٚ ،ٞيفُررررس بررررٔ
ايؿس ررإ اي رر َٚ ،ٟرتقرر ٛايهٓررردٟ
ٜهادٜ ٕٚتؿك ٕٛيفًر ٢أْر٘ (نرإ نر ة
االطالع) 03
أَرررررا يفرررررٔ أضرررررًٛب ايهٓرررررد ٟيف
ايرتقرر ١وررا ٜرردزع بةررد نُررا أغرراز إه
ذيرررررو األضرررررتاذ «َطرررررٓ »ٕٛٝيف نتابررررر٘

الكهدٓ فّلشُف العرب الذٓ طُّع احلزى َاألمل بالفلشفٕ

«جمُٛع ْؿٛف و رٓػس َتةًكر ١بترازٜخ
ايتؿٛف يف بالد اإلضالّ»  04إذ ٜك:ٍٛ
«ٚوا نإ أن س َا نت ايهٓد ٟقد
يفب ر برر٘ ٜررد ايكررٝاع إال بكاٜررا رٛجررد يف
رسقررات الٜٝٓرر َ ١ررٌ زضررايت٘ يف ايةكررٌ،
ؾ ٕ يفً ٢ايباحب يف أضًٛب ايهٓد ٟإٔ
ٜهتؿرر ٞبررايٓصز ايكًٝرٌ ايرررٚ ٟؾررٌ إيٓٝررا
َٔ َؤيؿار٘ بايةسب١ٝ
أَا يفٔ أحٛاير٘ (يفٝػر٘)  05نرإ
غررررردٜد اارررر يًُررررراٍٚ ،نرررررإ يف داز
ايهٓد ٟأضباب يًٓة ِٝاواد ٟإه جاْر
أضرررباب اوتررراع ايةكًررر ٞنُرررا ٜػرررٗد يررر٘
نترراب «ااٝررٛإ» يًجرراح ٚرػررٗد يرر٘
أغةازٙ
قً ٌٝاوراٍ رؿرً ٘ ؾٝبكر٢
ٚال ٜبكرر ٢ايهر ةا َررع ايؿطرراد
اؿ اواٍ رة َرٔ ؾٓراٙ
ٚضررررررة يف ايرررررربالد بػررررررة شاد
ٚنررإ يًهٓررد ٟقررٝة ١بايبؿررس،٠
ٚناْ ر يرر٘ ببػررداد دٚز ٜطررتػًٗا برراألجس
نُررررا ٜؤ ررررر َررررٔ نترررراب «ايرررربخال»٤
يًجاح
ٚنرررررإ ايهٓرررررد ٟبةرررررد إٔ ررررررسى
االغرررررتػاٍ بؿٓررررر ٕٛاألدبٚ ،ررررررسى يفًرررررِ
ايهررررالّ ،ؾكررررد اْؿررررسف بهًٝترررر٘ إه
يفًرر ّٛايؿًطررؿَٚ ١ررا إيٗٝرراٜ ،ةررٝؼ يفٝػرر١
يفصيٚ ١اْهباب يفًر ٢ايردزعٜ ،ردٍ يفًر٢
ذيو َا ز َٔ ٟٚغةسٙ

ٜةتررر ر  ٙايؿالضرررررؿ ١رررررس ٠اْتكررررراٍ
ايؿًطرررؿ ١ايْٛٝاْٝررر ١إه ايةررراو ايةسبررر،ٞ
ٚقد يُك بر"ؾًٝطٛف ايةسب" ٖٛٚ ،ايًك
ايررررررر ٟذنررررررس ٙبةررررررد ايؿالضررررررؿ ١يف
َؤيؿرررارِٗ ايكد ررر ،١يفًررر ٢زأضرررِٗ ابرررٔ
ايٓرررررررد ِٜيف "ايؿٗسضررررر ر ٚ" 06ؾرررررررايفد
األْديط ٞيف "طبكرات األَرِ"ٚ ،ايكؿ رٞ
يف "أ برراز ايةًُررا ٤بم برراز ااهُررا،"٤
ٚابررٔ أبررر ٞأؾررٝبة ١يف "يفٝررر ٕٛاألْبرررا ٤يف
طبكررررات األطبرررراٚ ،"٤ايبٗٝكرررر ٞيف "رتُرررر١
ؾٛإ ااهُ"١
إسًاماتٌ َمؤلفاتٌ

ي٘ إضٗاَات َتٓٛيفر ١يف ايةدٜرد َرٔ
اجملررررررراالتْٚ ،اسٜرررررررات القررررر ر عٓرررررررا٤
ٚاضت طاْاً و ًٜك٘ ؾًٝطرٛف ذ رس ،غرة
إٔ ايدٚز اوِٗ اير ٟقاّ ب٘ جةً٘ ايؿًطؿ١
يف َتٓرررا ٍٚاوررر كؿ اوطرررًُ ذْررررراى،
يهٔ ٖرا ايدٚز رساجع زٜٚداً بةد ظٗرٛز
يفًُررا َ ٤ررٌ ايؿررازابٚ ،ٞو ٜبررل إال يفرردد
قً ٌٝجدًا َرٔ أيفُاير٘ يًةًُرا ٤اوةاؾرسٜٔ
يدزاضررتٗاَٚ ،ررع ذيررو ظررٌ أحررد األمسررا٤
ايالَةررررر ١يف ررررررازٜخ ايؿًطرررررؿ ١ايْٛٝاْٝررررر١
ٚايةسب١ٝ
جنرررح ايهٓرررد ٟيف إعرررسا ٤اوهتبررر١
ايةسبٝرررر ١بمَٗررررات ايهترر ر يف تًررررـ
ايةًٚ ،ّٛقد ٚؾٌ يفدد َؤيؿار٘ إه 240
نتاباً َٛشيفاً يفً 07 ٢جما ًال َٔ جماالت
اوةسؾررررر ،١غرررررة إٔ ايهرررر ة َرررررٔ ٖررررررٙ
اوؤيؿررات ؾُكرردملت ٚو ٜب رلمل َررٔ أيفُايرر٘ إال
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 50نتابرراً ،ؾؿررر ٞيفًرررِ ايؿًرررو َرر الً يررر٘
يفػرررسات اوؤيؿرررات ايبرررازش ٠يفًررر ٢زأضرررٗا
نترراب "ااهررِ يفًرر ٢ايٓجررٖٚ "ّٛررَ ٛررٔ
ال يف ؾررٛز ٠أضررٚ ١ً٦أجٛبرر،١
أزبةر ؾؿر ً
ٚأطسٚحات يفٔ "أغة ١ايٓجر"ٚ "ّٛرػرةات
اي كررررررظ" "ٚايهطررررررٛف" "ٚزٚحاْٝررررررات
ايهٛان "
ٚقد اربرع ايؿًٝطرٛف ايةسبرْ ٞاسٜر١
ب ًُٝررٛع يفررٔ ايٓارراّ ايػُطرر ،ٞايرريت
رك ٍٛإٕ األز ٖ ٞاوسنص يطًطًَ ١رٔ
اجملررراالت َت رررد ٠اوسنرررص ،ايررريت رررردٚز
ؾٗٝا ايهٛان ٚايٓج ّٛاوةسٚؾ ١حٗٓٝا
 ايكُرررس ٚيف رررازد ٚايصٖرررسٚ ٠ايػرررُظٚاوررسٜخ ٚاوػرررتٚ ،- ٟقرراٍ يفٓٗررا إْٗررا
نٝاْات يفكالْ ١ٝردٚز يف حسن ١دا٥س١ٜ
ٜٚكتؿس دٚزٖا يفً ٢طايف ١ام ٚيفبادر٘
ٚيف يفًرررر ّٛاي رر ر يرررر٘ أن ررررس َررررٔ
عالع أطسٚح ١أبسشٖا نتاب "زضاي ١يف
قدز َٓؿة ١ؾٓايف ١اي " ،ايرر ٟأٚقرح
ؾٝررر٘ نٝؿٝررر ١اضرررتخداّ ايسٜاقرررٝات يف
اي ررر  ،ال ضررررُٝا يف جمرررراٍ ايؿررررٝدي،١
نُرررا ٚقرررع َكٝاضر ر ًا زٜاقرررً ٝا يت دٜرررد
ؾةايٝرر ١ايرردٚا ،٤إقرراؾ ١إه ْارراّ ٜةتُررد
يفًرررر ٢أطررررٛاز ايكُررررسٜ ،طررررُح يً بٝرر ر
بت دٜد األٜاّ ااسج ١وس اوسٜد
أَرررررا يف جمررررراٍ ايهُٝٝرررررا ٤ؾكرررررد
يفررررراز أؾهررررراز ا ُٝٝرررررا ،٤ايكاً٥ررررر١
ب َهاْ ١ٝاضتخسال اوةادٕ ايهس ر ١أٚ
اي ُ ١ٓٝنايرٖ َٔ اوةادٕ ا طٝط،١
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يف زضرررراي ١مساٖررررا "نترررراب يف إب رررراٍ
ديفٜ َٔ ٣ٛديف ٞؾٓة ١ايرٖ ٚايؿك،"١
َؤضط راً َررع ايؿًٝطررٛف جررابس بررٔ حٝررإ
ؾررٓايف ١اية ررٛزٚ ،أجررس ٣أثاع راً ٚاضررة١
ٚجتررازب يف ا ُررع ب ر زٚا٥ررح ايٓبارررات
يفٔ طسٜل ًٜٗٛا إه شٜٛت
و رهررررٔ ايةًررررٚ ّٛحرررردٖا ضرررراح١
اإلبرررررداع ايررررريت رؿرررررٛم ؾٗٝرررررا ؾًٝطرررررٛف
ايهٛؾ ،١بٌ نإ ي٘ باع ط ٌٜٛنرريو
يف ايؿٓررررٚ ٕٛاوٛضررررٝكٚ ٢يف ايسٜاقررررٝات
أعررررررس ٣ايهٓررررررد ٟاوهتبرررررر ١بةػررررررسات
ايسضا ٌ٥يف ايؿسٚع ايسٜاق ١ٝاوُٗ ،١را
ؾٗٝا اهلٓدضٚ ١ااطاب ٚاألزقراّ اهلٓدٜر١
ٚرٛاؾرررررل األزقررررراّ ٚا رررررٚ ٛقرررررسب
األيفرررررداد ٚاأليفرررررداد ايٓطررررربٚ ١ٝحطررررراب
ايٛقر ر َٚ ،رررٔ أبرررسش َرررا نتر ر يف ٖررررا
اوكررُاز أزبةرر ١جمًرردات بةٓررٛإ "نترراب
يف اضتةُاٍ األيفداد اهلٓد "١ٜاير ٟضاِٖ
بػررهٌ نرربة يف ْػررس ايٓارراّ اهلٓرردٟ
يًرتقررررر ِٝيف َٓ كررررر ١ايػرررررسم األٚضررر ر
ٚأٚزٚبا
و رهررررٔ ايةًررررٚ ّٛحرررردٖا ضرررراح١
اإلبرررررداع ايررررريت رؿرررررٛم ؾٗٝرررررا ؾًٝطرررررٛف
ايهٛؾ ،١بٌ نإ ي٘ باع ط ٌٜٛنرريو
يف ايؿٓٚ ٕٛاوٛضٝك ،٢ؾٗ ٛأٚ َٔ ٍٚقرع
قٛايفررررد يًُٛضررررٝك ٢يف ايةرررراو ايةسبررررٞ
ٚاإلضرررررالَ ،ٞإذ اقررررررت إقررررراؾ ١ايرررررٛرس
ا ررررراَظ إه ايةرررررٛد ،جباْررر ر دٚز ٙيف
ٚقرع ضرًِ َٛضرٝكَ ٞرا شاٍ ٜطررتخدّ يف

الكهدٓ فّلشُف العرب الذٓ طُّع احلزى َاألمل بالفلشفٕ

اوٛضررٝك ٢ايةسبٝررَ ١ررٔ ْ 02ػُررٚ ،١رؿررٛم
يفًررررر ٢اوٛضرررررٝك ٝايْٛٝررررراْ ٝيف ٖررررررا
اجملرررررراٍَ ،رررررردزناً ايتررررررمعة ايةالجررررررٞ
يًُٛضررٝكٚ ،٢حررا ٍٚيفررالل ؾرريب َػررًٍٛ
غررًالً زبايف ٝر ًا باوٛضررٝكٚ ،٢يرر٘ َررا ٜكررسب
َٔ  05أطسٚح ١يف ْاس ١ٜاوٛضرٝك ،٢و
ٜبل َٓٗرا إال سرظ ؾكر ٖٚ ،ر ٛأَ ٍٚرٔ
أد ٌ نًَُٛ" ١ضٝك "٢يًػ ١ايةسب١ٝ
تأثرٍ بالفكر الُّنانْ

زغررِ رةرردد ذبرراز اي كاؾرر ١ايرريت ْٗررٌ
ايهٓررردَٗٓ ٟرررا ،ؾ ْررر٘ َرررد ٜٔبػرررهٌ
نرربة يً كاؾرر ١ايْٛٝاْٝررٚ ،١اوتررابع ا ٝررد
يهتاباررر٘ ٚإضررٗاَار٘ ،ضررٛا ٤ناْ ر يف
ايؿًطرررؿ ١أّ ايةًررر ّٛاأل رررسٜ ٣ػرررتِ ؾٗٝرررا
يفررربة ااكررراز ٠ايْٛٝاْٝررر ،١حٝرررب ررررمعس
بػرررهٌ نررربة بةًُرررا ٤ايْٛٝرررإ يف ٖررررا
ايتٛق ، ٝيفً ٢زأضِٗ إقًٝدع اير ٟرمعس
ب٘ يف ايسٜاقرٝات ٚأزضر  ٛيف ايؿًطرؿ،١
إخل
ٚيف ايتؿؿرررٜ ٌٝالحرر يفًررر ٢ضررربٌٝ
او ررررررررراٍ يف غرررررررررسح٘ وؿَٗٛررررررررر٘ يفرررررررررٔ
اوٝتاؾٝصٜكٝرررا ،ؾؿررر ٞنتابررر٘ "زضررراي ١إه
اوةتؿرررِ برررام يف ايؿًطرررؿ ١األٚه" ررررمعس
ايهٓرررد ٟنر ر ةاً ٓٗجٝررر ١أزضر ر  ٛيف
ا ًرر ر برر ر اوٝتاؾٝصٜكٝررررا ٚايالٖررررٛت،
حٝررب جررا ٤ؾٝرر٘ "ألٕ نررٌ َررا يرر٘ أْٝرر ١يرر٘
حكٝكررر ،١ؾررراال اقر ر سازاً َٛجرررٛد إذٕ
األْٝرررررات َٛجرررررٛدٚ ٠أغرررررسف ايؿًطرررررؿ١
ٚأيفالٖرررا َسربررر ١ايؿًطرررؿ ١األٚه :أيفرررين

يفًِ اال األ ٍٚاير ٖٛ ٟيفً ١نٌ حرل"
ٚرةد رًو ايسضراي ١أنر جتطرٝد يًُرصل
اير ٟأحدعر٘ ايهٓرد ٟيف االضرتؿادَ ٠رٔ
اي كاؾرررر ١ايْٛٝاْٝررررر ،١حٝررررب قرررررع برررر
األؾهرررراز األؾالطْٝٛررررٚ ١األزضرررر  ١ٝيف
زؤٜترر٘ يؿًطررؿَ ١تُاضررهَ ١طررتُدَ ٠ررٔ
اإلغسٜرررلٖٚ ،ررر ٛيف ايٛقرر ْؿطررر٘ نرررإ
حسٜؿاً يفً ٢ايتكً َٔ ٌٝحد ٠أ ٟررٛرسات
برررررررر ايؿالضررررررررؿ ١ايْٛٝرررررررراْ ، ٝأ ٚأٟ
إ ؿاقات َٔ اوؿهس ٜٔايْٛٝاَْٚ ، ٝرٔ
األَ ًرر ١يفًرر ٢ذيررو أْرر٘ و ٜةر أ ٟرًُررٝح
بػمٕ َٛقؿ٘ َرٔ ا ًرٛد يف ايةراو حتر٢
ال ٜؿ دّ أٜ ٚتةاز َع أزض ٛ
ايالؾ ر يًٓاررس يف ؾهررس ايهٓرردٟ
أْرررر٘ أطًررررل ضررررٝالً َررررٔ اإلٖاْررررات قررررد
اوةاؾرررس ٜٔايرررر ٜٔو ٜهػرررـ ٖرررٜٛتِٗ
ٜٓٚتكررد ٕٚاضررتخداّ األؾهرراز ايْٛٝاْٝرر:١
" ٜٓٚبػررررررر ٞيٓرررررررا إٔ ال ْطرررررررت َ ٞرررررررٔ
اضت طإ االٚ ،اقتٓرا ٤اارل َرٔ أٜرٔ
أررررٚ ،٢إٕ أررررَ ٢رررٔ األجٓررراع ايكاؾررر١ٝ
يفٓراٚ ،األَرِ اوبآٜرر ،١ؾ ْر٘ ال غرر ٤ٞأٚه
ب اي ر ااررل َررٔ ااررل ٚيررٝظ ٜرربخظ
االٚ ،ال)،،،
((أ ايهٓرررررد ٟؾًٝطرررررٛف ايةرررررسب
اير ٟطّٛع ااصٕ ٚاألو بايؿًطؿ))١
تطبّب األحزاى بالفلشفٕ

و ٜكررـ ؾًٝطررٛف ايةررسب اوتجررٍٛ
يفٓد حراجص ايترٓاة ايؿًطرؿ ٞؾكر  ،برٌ
ضة ٢يتطخة َا رةًُر٘ يف دَر ١ااٝرا٠
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ايةاَ ،١ؾهاْ زضايت٘ اييت ٚجٗٗرا إه
ؾدٜل طً َٓ٘ إٔ ٜكرع زضراي ١يف دؾرع
األحصإ ،ة منٛذل يفًٖ ٢را ايتٛظٝرـ
ايةًُ ،ٞحٝب بدأٖا بتب ٝإٔ نرٌ أو
ال ٜاةسف ضبب٘ ال ٜاسجر ٢غرؿاؤٜٓٚ ،ٙبػرٞ
بٝررإ ضررب ااررصَٕٚ ،ررٔ ٖرررا اوٓ ًررل
يفرسف اارصٕ بمْرر٘ أو ْؿطراْٞج ْرار َررٔ
ؾكررد أغررٝا ٤بٛبرر ١أَ ٚررٔ يفرردّ كٝررل
زغبات َ ًٛب١
ٚرهػرـ زضراي ١ايهٓرد ٟرًرو يف
أحرد أبةادٖررا يفررٔ َطرمي ١جٖٛسٜرر ،١رًررو
اوتةًك ١باوكدز ٠اإلْطاْ ١ّٝيفً ٢االنتؿاِ٤
برارِ٘ ،بةٝرداً يفرٔ اوؿرازمٖٚ ،رَ ٞطررمي١
 ٞيف
ررررررررسرب ُ با اْرررررر األْ سٚبٛيرررررررٛج ّ
ايؿًطررررؿ ١اإلضررررالََٚ ،١ٝررررا هرر رٔا إٔ
ًُ٘ا َرٔ ذؾرامف ؾًطرؿٚ ١ٝيفًُٝر ١يف ؾٗرِ
ٚمت رررٌ ايررررتا ايةسبررر – ٞاإلضرررالَ ٞيف
بةد ٙاإلْطاْٚ ٞاإلْطٞ
ٜررس ٣ايهٓررد ٟررا إٔ َتررع ااٝررا٠
يفكًٝررٚ ١حطرر" ،١ٝؾررال بررد يًُررس ِ٤إٔ ٜٓايرر٘
حررصٕ يؿكردِ احملبررٛب ٚاْك رراع او ًررٛب،
إال إٔ او ًٛبررررررات ااطرررررر ١ٝب بٝةتٗررررررا
َك ٛيف ١ألْٗرا ٚقتٝر ١ال أن رس ،ؾرمن س
األدٚاَ ٤رررررا نرررررإ َتةًكررر راً باو ًٛبرررررات
ااطررر ،١ٝبرررٌ أغرررك ٢ايٓررراع َرررٔ نرررإ
َتةًكر راً باو ًٛبرررات ااطرررٚ ،١ٝحتررر ٢إٕ
ديفر اااجرر ١إه احملطٛضررات ي ر إٔ
ره ٕٛمما رٗ٧ٝ
ٚٚؾل رةسٜؿر٘ يًػملرك ٞؾٗرَ" ٛرٔ ارّبرعمل
ٖررٛاٚ ٙنررإمل أَررسٙا ؾُسطرراً ،ؾهرر ة َررٔمل
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ة يف ايرّٓؿظ َ بٛيفرر١
أحررٛاٍ اي ّٓرراع رؿر ا
بطب ِ ضًٛىِ ايةادّٚ ٠ن س ِ٠االضرتةُاٍ،
حتّرررررٜ ٢ترررررٛي ٢او برررررٛع يفًررررر ٢اي برررررع،
ٚرطتمْظا ايّٓؿظ بِ٘ ٚرسنٔ إيٝرِ٘ يهرٔ
ٚجرر مل ،ر رٌا اير رّٓؿظ يررردؾع ضرررًٛى ٖررررِٙ
ايةررادّ ،٠ؾر ذا ناْر ايرّٓؿظ ررصٕ يةًرر١
جطررررُاْ ١ّٝأؾررررابتٗاٚ ،برر ردّي يف ذيررررو
نًُؿرر ً١يفاُٝررر ،١حتّررر ٢رػرررؿَ ٢رررٔ ٖررررا
ايةررراز ا طرررُاْ ،ّٞؾرررمٚه بررراوس ِ٤إٔ
ٜٗتِملّ بايّٓؿظ ،ألّٕ ؾكٌ َؿرً  ١ايرّٓؿظ
ٚإغؿاٗ٥ا َٔ ذالَٗرا يفًرَ ٢ؿرً  ١ايبردٕ
ٚإغؿا َٔ ٘٥ذالَرِ٘ نؿكرٌ ايرّٓؿظ يفًر٢
ايبرررردٕ  -إذ ايررررّٓؿظ ضرررررا٥ظ ٚايبررررردٕ
َطررٛعٚ ،ايررّٓؿظ باقٝررٚ ١ايبررردٕ داعرررس،
َٚؿً  ١ايباقٚ ٞايةٓا ١ٜبتكٚ ٘ ٛرةدًٜ٘
أؾًح ٚأؾكٌ َٔ إؾال ٚرةرد ٌٜايردّاعس
ال ايررر ١ايؿاضرررد بررراي بع  -ؾ ؾرررال
ايررّٓؿظ ٚإغرررؿاؤٖا َرررٔ أضررركاَٗا أٚجرر ا
غدٜداً يفًٓٝا َرٔ إؾرال أجطرآَا :ؾ ّْرا
بمْؿطررٓا ُررٔا َررا ُررٔا ،ال بمجطررآَا،
ألّٕ ا طِ َػرتى يهٌ ذ ٟجطِ"
زغررررِ اْرررردعاز َةاررررِ اإلز ايرررررٟ
رسن٘ أبرٜٛ ٛضرـ ايهٓرد ،ٟؾكرد رسبرع
يفًرر ٢يفررسؽ ايؿالضررؿ ١ايةررسب ٚاوطررًُ
ايرررر ٜٔأبرررديفٛا يف اورررصل بر ر اي كاؾرررات
اوٓتُ ١ٝاكازات َتبا١ٜٓ
 َٔٚأجٌ ايتػخٝـ ا ٝرد يً رصٕ
 ٜس ؾًٝطٛف ايهٛؾٚ ١جرٛب ركطرُ٘ٝ
ردزيٝاً حتّٜ ٢طٌٗمل َةسؾت٘ا بدقرٜ ١كر:ٍٛ
طررًٗ :ِ١إٔ ْؿهررس يف
"َٚررٔ أدٜٚرر ١ذيررو اي ّ
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ااررصٕ ْٚكطررُ٘ إه أقطرراَ٘ ؾٓكرر :ٍٛإّٕ
ااصٕ ال خيً ٛإٔ ٜهرَ ٕٛرا يفرس َٓر٘
أَررساً ٖرر ٛؾةًٓررا ،أ ٚؾةررٌ غةْررا"ٚ ،يفًٝرر٘
ٜكطررِ ااررصٕ إه ؾررٓؿ  ،ؾم َّررا األ:ٍّٚ
ؾٗررٛمل ذاررر ٞأ ٟرطرربّبٓا ُررٔا ؾٝررِ٘ دٕٚمل إٔ
رهررٕٛمل ٖٓرراى يفًرر ١ألحررد ؾٝرر٘ ،أ ٚألَررس
ررازجٖٚ ،ٞررَ ٛررا ٜط ربّب٘ أحررد يٓررا ،أٟ
ؾةٌا غةْا
َٚررٔ أجررٌ ايررتخًـ َررٔ نررٌ أْررٛاع
اارررررصٕ يفٓرررررد ايهٓرررررد ٟؾكرررررد "ٚجرررر
َرررداؾةتُٗا بررررٌ اجملاٖررررد ٠حتّررررٜ ٢سرؿرررعا
ايكّرررسزا يفّٓررراٚ ،إال ؾاوطرررتػسم ْؿطر ر ا٘ يف
ااصٕ ،ؾٗ ٛيٛز يفًْ ٢ؿطرِ٘ ٜٚاًُٗرا،
ٖٚرررَ ٞرررٔ أَررراز ِ٠ا ٗرررٌ ٚايػّررركا ،٤ؾرررال
ػرركاٚ ٤ايرربال٤
ٜٓبػرر ٞيًةاقررٌ إٔ ٜسقرر ٢اي ّ
يفًْ ٢ؿطِ٘"
أَررا يفررٔ ايٛضرر ١ًٝايرريت ًٜجررم إيٗٝررا
نررٌ َررٔ ٚقررع يف َطررتٓكع ااررصٕ ؾةًٝرر٘
"ايًجرررر ٤ٛإه حًٝرررر ١االضررررتةاْ ١رر ر ات
ايررررّانس ٠يف جمررراٚش ِ٠حررراالت اارررصٕ،
ؾ  ُ١ًٝررنس اوس ِ٤ألحصاِْ٘ ايؿا٥ت ِٚ ١مت ٌّ
حايررر ١اارررصٕ َٚرررا جنررِمل يفٓٗرررا َرررٔ ضرررًٛف
ْٚطٝإ ألرسا ناْ يفازق ،١برٌ يفًٝرِ٘
أٜكاً أيا ٜٓط ٢إّٔ َا ؾار٘ قد ؾراتمل ًكراً
ن ةاً ،نًُِّٗ قٓرعمل بؿٛررِ٘ ٚؾكداْرِ٘ ٖٚرٛ
ظاٖس ايبٗ بةٝد َٔمل ااصٕ"
ٖررررا رررالف اضررررتارٝجٝات يفرررد٠
يًُكاَٚررر ١ايٓؿطررراْ ١ٝيفًررر ٢زأضرررٗا زؤٜررر١
ايه ٕٛب بٝةت٘ ،نُاالً" ،ألّٕ األحصإ

جتً اوؿاٚ ٥اوؿا ٥ا رهر ٕٛبؿطرادِ
ايؿاضداتِ؛ ؾ ٕ و ٜهٔ ؾطاد و ٜهٔ
نرررررا ٔ٥ؾرررر ذٕ إٕ أزدْرررررا إٔ ال رهرررررٕٛ
َؿرررررا ، ٥ؾكرررررد أزدْرررررا إٔ ال ٜهررررررٕٛ
ايهرررٚ ٕٛايؿطررراد بررراي بع ٚأٜكر راً ؾر ر ٕ
أزدْرررا إٔ ال ٜهرررَ ٕٛرررا يف اي برررع ؾكرررد
أزدْرررا اوُتٓرررع؛ َٚررررٔ أزاد اوُتٓرررع حررررسّ
َسادٙ؛  َٔٚحسّ َساد ٙؾػكٞج"
ٚزغرررِ اْررردعاز َةارررِ اإلز ايررررٟ
رسن٘ أبٜٛ ٛضـ ايهٓدٚ ٟجتراٚشَ ٙرٔ
قبرررٌ ا ٝرررٌ ايتررراي ٞيررر٘ َرررٔ اوؿهرررسٜٔ
ٚايؿالضؿ ،١ؾكد اضت اع إٔ يد يٓؿط٘
َهاْاً بازشاً يف يٛح ١ايؿالضؿ ١اورؤعسٜٔ
يف ااكرررراز ٠اإلْطرررراَْ ،١ٝرتبةرر راً يفًرررر٢
يفسؽ ايؿالضؿ ١ايةرسب ٚاوطرًُ ايررٜٔ
أبررديفٛا يف اورررصل برر اي كاؾرررات اوٓتُٝررر١
اكازات َتبا١ٜٓ
عقّدتٌ

ايبٗٝكرررر ٞقرررراٍ يف نتابرررر٘ «رررررازٜخ
حهُررررررا ٤اإلضررررررالّ» يفررررررٔ ايهٓررررررد:ٟ
«ٚا تًؿرررٛا يف ًَتررر٘ ؾكررراٍ قررر :ّٛنرررإ
ٜٛٗدّٜرراً عرررِ أضرررًِٚ ،قرراٍ بةكرررِٗ نرررإ
ْؿرررساّْٝاً» ٚقررراٍ ايػرررٗسشٚز ٟيف «ْصٖررر١
األزٚا »ٚ« :ق :ٌٝنإ ٜٛٗدّٜراً عرِ أضرًِ،
ٚقٝررررٌ :نررررإ ْؿررررساّْٝاً»ٜٚ ،الحرر ر إٔ
اوررؤيؿ نًُٗٝررا و ٜرررنسا يًهٓرردٟ
ْطررب ًا إال أْرر٘ ٜةكررٛب بررٔ إضر امٚ ،يررٝظ
يف االمس َا ٝص ًَت٘ ،ؾدٍ ذيو يفً٢
أُْٗررا ً ررا بر أبررٜٛ ٞضررـ ٜةكررٛب بررٔ
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إضر ام األغررة ٚ ٞبر نٓررد ٟذ ررس ٚال
ٜطررت ل ٖرررا االغررتبا ٙإال إٔ ٜٓبرر٘ إيٝرر٘
ٚيف نتاب ٞايبٗٝكٚ ٞايػٗسشٚز ٟأ ا٤
رازخيٝررر ١نر ر ة ٠ظررراٖس ٠ايرررب الٕ يفٓرررد
ايهالّ يفً ٢غة ايهٓردٚ ،ٟيف ايٓطرخ
اييت بر أٜردٜٓا َُٓٗرا سٜؿرات نر ة٠
يفً ٢أْ٘ ال ٜبةد إٔ رهٖ ٕٛر ٙاألقايٌٝ
َررٔ ذعرراز َررا نررإ ٜدضرر٘ يفًرر ٢ايهٓرردٟ
ؿ َ٘ٛرػٜٗٛاً يرنسٚ ٙرػٓٝةاً يفً٘ٝ
َفاتٌ

ذنرررررس ؾررررراح نتررررراب «أ بررررراز
ااهُا »٤ضرب َرٛت ايهٓرد ٟبكٛير٘:
«قاٍ أبَ ٛةػسٚ :ناْ يفًرٜ ١ةكرٛب برٔ
إضرر ر ام أْرررر٘ نررررإ يف زنبترررر٘ رررراّ،
ٚنرررررإ ٜػرررررسب يررررر٘ ايػرررررساب ايةتٝرررررل
ؾٝؿررررًح ،ؾترررراب َررررٔ ايػررررساب ٚغررررسب
غرررساب ايةطررررٌ ،ؾًررررِ رٓؿرررتح يرررر٘ أؾررررٛاٙ
ايةررررسٚمٚ ،و ٜؿررررٌ إه أيفُررررام ايبرررردٕ
ٚأضاؾً٘ غ َٔ ٤ٞحسازرر٘ ،ؾكر ٟٛا راّ
ؾمٚجع ايةؿ ٚجةاً غدٜداً ،حت ٢ررمر٢
ذيررو ايٛجررع إه ايررسأع ٚايرردَاؽ ؾُررات
ايسجررررررٌ؛ ألٕ األيفؿرررررراب أؾررررررًٗا َررررررٔ
ايدَاؽ »
أَا رازٜخ ٚؾار٘ ؾًِ ٜةس يررنسٙ
أحررررد يفسؾٓررررا ٙممررررٔ رسقررررٛا يرررر٘ َررررٔ
األقررررردَ ٚ ،قرررررد حرررررا ٍٚاحملررررردع ٕٛإٔ
رررررررددٚا ذيررررررو ايتررررررازٜخ َررررررٔ ضرررررربٌٝ
االض رتٓبا  :ؾُررِٓٗ َررٔ جةررٌ َٛررر٘ ضررٓ١
642ﻫ  ّ820 /ناألضررررتاذ «َطررررٓ »ٕٛٝيف
ْؿٛؾ٘ ايؿٛؾ َٔ َِٗٓٚ ،١ٝجةً٘ ُرٛ
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ضررٓ620 ١ﻫ  َ ّ875 /ررٌ األضررتاذ «ْرراي»ٛٓٝ
يف اقرررسار٘ يف ايؿًرررو ٚرازخيررر٘ يفٓرررد
ايةسب يف ايكس ٕٚايٛض ٜ 07 ٢ك« ٍٛدٙ
برررٜٛس» يف دا٥رررس ٠اوةرررازف اإلضرررالَ :١ٝإٕ
ايهٓد ٟنإ ٜةٝؼ ضرٓ637 ١ﻫ ّ870 /
حٝرررب ايفتكرررد أْررر٘ ٜطرررت ٝع إٔ ٜؤنرررد
يًخالؾرر ١ايةباضررٖٚ ،١ٝرر٦َٜٛ ٞررر َٗرردد٠
بايكساَ ررررر ،١بكررررراٜ ٤رررررد ّٚحرررررٛاي430 ٞ
يفاَاًٚ ،يف نتاب ايؿٗسض َا  ٜبر إٔ
رر٘ ضررٓ649 ١
ايهٓرردْ ٟطررخ نتاب راً
زذ ٙابررٔ ايٓرردٚ ِٜيف رررازٜخ اي ر  ٟيفٓررد
ايهررالّ يفًررَ ٢ررٛت اوٓتؿررس بررام ضررٓ١
ًؿر٘ :إٔ ُرد
ٚ 648ايتػاٚز يف رةٝ
بٔ َٛضر ٢اورٓجِ ضرة ٢يف دؾرع ا الؾر١
يفرررٔ أ،رررد برررٔ اوةتؿرررِ؛ ألْررر٘ ؾررراح
ايهٓررد ٟايؿًٝطررٛف نررٌ ٖرررا ٜبايفررد
زأ ٟاألضررتاذ «َطررٓ »ٕٛٝعررِ إٕ ا رراح
اوتٛؾ ٢ضٓ633 ١ﻫ ٜرنس َا ذنرس ٙيفرٔ
ايهٓررررررررد ٟيف نتابٝرررررررر٘ «ااٝررررررررٛإ»
«ٚايبخال »٤يف ؾٝػ ١اواق ٞايداير ١يفًر٢
إٔ ايهٓرررد ٟنرررإ َٝتررر ًا حررر نتررر
نتاب٘ٚ ،نتراب «ايربخالَ »٤ؤيرـ يفًر٢
ايررساجح ضررٓ634 ١ﻫ ٚنترراب «ااٝررٛإ»
ضابل يفً ٘ٝؾايهٓد ٟو ٜهرٔ حّٝراً يف
ضررٓ634 ١ﻫ ٚال يف ضررٓ635 ١ﻫ إٕ ؾررح إٔ
ا ررررراح نترررر «ااٝرررررٛإ» يف ٖررررررٙ
ايطٓ١
ٚررررردٍ زضرررراي ١ايهٓررررد ٟيف ًَررررو
ايةرررسب ٚنُٝتررر٘ يفًررر ٢أْررر٘ غرررٗد يفٗرررد
ا ًٝؿرر" ١اوطررتة بررام"ٚ ،غررٗد ايؿتٓرر١
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ايرررريت قتررررٌ يف أيفكابٗررررا اوطررررتة ذ ررررس
زَكإ ضٓ ،636 ١ؾايساجح إٔ ايهٓدٟ
رٛيف يف أٚا س ضٓ636 ١
اخلامتٕ

ٚايهٓرردٖ ٟرر ٛبررال زٜر أَ ٍٚطررًِ
يفسب ٞاغرتػٌ بايؿًطرؿ ١ايريت ناْر إه
يفٗررردٚ ٙقؿرراً يفًررر ٢غرررة اوطرررًِ ايةسبررر،ٞ
ٚنررإ َةاؾررسًا ألبرر ٞااطررٔ عاب ر بررٔ
قس ٠ااساْ ٞايؿاب«ٚ ٞ٦قط اً» بٔ يٛقرا
ايبةًبهرر ٞاوطررٚ ،ٞ ٝنرراْٛا عالعررتِٗ
أيفالَ ًا يف ممًه ١اإلضالّ بةًِ ايؿًطؿ١
يف ٚقررتِٗ ،نُررا ذنررس ذيررو ؾررايفد يف
نتررراب «طبكرررات األَرررِ» ٚنرررإ ذيرررو
جرردٜساً بررمٕ  ٜر ة يفًرر ٢ايهٓررد ٟأحكرراداً
َررٔ نررٌ ْررٛع ،ؾُٓٗررا حطررد َٓاؾطرر
0
2

3
4
5
6

نةدا ٠ٚابين َٛض ٢بٔ غرانسَٗٓٚ ،را
إْهرراز َتػرردد ٜٔيف دٜررَِٓٗٚ ،ررٔ أَ ًرر١
ذيوَ :ا ذنس ٙؾاح «ايؿٗسض » يفٓد
ايهررالّ يفًرر ٢أبررَ ٞةػررس اوررٓجِ قرراٍ:
«ٚنررررإ أٚالً َررررٔ أؾرر ر اب اارررردٜب،
َٓٚصيررررررر٘ يف ا اْررررر ر ايػسبررررررر ٞببررررررراب
ساضررررإٚ ،نررررإ ٜكرررراغٔ ايهٓرررردٟ
ٜٚػرررس ٟبرر٘ ايةاَرررٜٚ ،١ػرررٓع يفًٝررر٘ بةًرررّٛ
ايؿالضرررؿ ،١ؾررردع يفًٝررر٘ ايهٓررردَ ٟرررٔ
حطررررٔ يرررر٘ ايٓارررررس يف يفًرررر ّٛااطررررراب
ٚاهلٓدضرر١؛ ؾررد ٌ ؾٝرر٘ ؾًررِ ٜهُررٌ يرر٘،
ؾةدٍ إه يفًِ أحهاّ ايٓجرٚ ،ّٛاْك رع
غس ٙيفٔ ايهٓرد ٟبٓارس ٙيف ٖررا ايةًرِ؛
ألْ٘ َٔ جٓظ يفً ّٛايهٓد» ٟ

مراجع البحث

زاجع ضًُٝإ ايكاٖس – يؤ ٟحسٜبا – ؾخس ايد ٜٔايساش ٟرر جمً ١جاَة ١رػسٜٔ
يًب ٚ ٛايةًُ – ١ٝاجملًد "  "35ايةدد 8
رؿسق قبا ٌ٥اي َٔ ُٔٝنٗالٕ،ٚ ،ة ،ابين ضبمٚ ،ضبم امس٘ «يفبد
مشظ»ٚ ،قاٍ :ق ّٛامس٘ «يفاَس»  ٖٛٚابٔ ٜػج ٜٚػج بٔ ٜةسب ٜٚةسب بٔ
ق إٚ ،ضبم اضِ يُع ايكب ١ًٝنًٗا نُا ٜه ٕٛاضِ زجٌ بة( ٘ٓٝنتاب
االغتكام البٔ دزٜد ف)637
األغاْ ٞل 37ف330–302
اوسجع ايطابل
نتاب اوةازف البٔ قتٝب ١ف503
َ ٌ حؿ بٔ منة ايطه ْٞٛاير ٟؾاز ؾاح جٝؼ ٜصٜد بٔ َةا ١ٜٚبةد
َطًِ بٔ يفكب ١يف ٚقة ١ااس ٠بااٖس اودٚ ،١ٜٓغسحب ٌٝبٔ ايطُ أدزن٘
اإلضالّ ٚأدزى ايكادض ٖٛٚ ١ٝاير ٟقطِ َٓاشٍ ،ـ ب أًٖٗا ح اؾتت ٗا،
53

العدد  - 435تشرِو األَل 0202 /

َٚةا ١ٜٚبٔ حد ٜاير ٟقتٌ ُد بٔ أب ٞبهسٚ ،نٓاْ ١بٔ بػة اير ٟقسب
يف ُإ بايةُٛد — (نتاب االغتكام ف)663- 660
نايسبٝع بٔ َس ٟبٔ أٚع ٚي ٞااُ ٢باٗس ايهٛؾٚ ١ال ٙايٛيٝد بٔ يفكب،١
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ٚنإ يٛال ١ٜااُ ٢قدز يف ذيو ايصَإ (االغتكام ف)669
َٔ أؾ اب ايٓيبٚ ،نإ قبٌ ذيو ًَهاً يفً ٢قٝع نٓدٚ ،٠نإ أبٙٛ
قٝظ بٔ َةد ٟنسب ًَهاً يفً ٢قٝع نٓد ٠يفا ِٝايػمٕ( ،طبكات األَِ
يًكاق ٞؾايفد ف)36
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نتاب ااٛٝإ طبة ١يٝدٕ ف000 ،009
اوسجع ايطابل طبع َ بة ١ايطةاد ٠ؿس ف70- 69
األغاْ ٞل 0ف207
أ باز ااهُا ٤ف46
ْطخَ ١ؿٛز ٠هتب ١ا اَة ١اوؿس ١ٜف075
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اؾشعر

 برؽةُ اؾنور
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ـبيل ػوزات ـوػل

 أـا وظلي

عبد اؾكريم ذعبان

ة النور
برك ُ
ياسني عزيز محود
ماا ّامّين اااايُّ ا اآلفاقِّعُّفةااام ّ م ا ا ّ

ّ

اااّ ُِ ِلُِّ ااااآللداّعّماشااا ُأِ مّشااا ِ مً
مِا ا ّأجّسهِ ااامُّ اااودِّعُّ فشا ا ُ ّ ااامة ّ

ّ

ّ

س ّآلهجتِّ اشًًّم امُّ شا ام ِّ امين ًّ

ّ

لمااااوّلُل ااااوّلبم اااام وّل م ااااآلُّوّ
ّ
لس ّ ا ا أُِّ شااااعآلاّعّسه ااام ّ مشاااق ٍ

ّ

ّ

لُ ّق اأِّ اام ىّ ا ُّمااأُّ ااو ّس ا ًُّ

ّ

امّة ا فُّ ااآللدعّم ا جّ اام آلجدِّ مةشاا ًعّ
اا ّ
امّ آلما ا فُّ اااوُعّاااامّسشاااوُ اّغآل ِ ا امّ
ااا ّ

ّ

ّ

مااآلّلُّ شمش امًُّةاام اُّ ا اُُِّلُُ ِااوُّ
مااآلّلُّ آلل امًّ ا ُّ اشااام ِّلُحن ا ُِلُّ

مّ جّةمضاّأ آلُِّ و ّعّماو يهّلشا ُعّ
لماا ا ُّ ااااو ىّااا ا لُُِّ ق اا اأِّمِشاا ا شمًّ
ّ
لُ ّاااميِّس ا ّمِ اأاُّد ااً ّينمم ايّ

ماااّأجّس اااكاُّ ا اااآلاّااااامّةشااااام ِّس اأ ااا ِ
ماا ا ّأجّس ا اكاُّ ااا اآلاّس وُّ ااا اآلاّلل اأ ا ا ِّ

ّ

س ّششاااا ُِّ ااااوُلاّلُد ااااً اّعّل اااايّ
غااااّاموُِّااا ا ِّ ااااام وّة شاااااعف مّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

*

ِاااااألُِّدِ ااااولِّسأاااامّل ا اااا ِوُّ ااااامّ
شّ
مااااااااامّين اااااااااايّلُدأاااااااااوُ ِّلُ و ااااااا امّ
ّ

سُ ّجصجتِّ آليّلُغ اُّ عششّلُ اشاامّ

حناّااوُّ اااكلدّلماااملادجُّّا ا

ُِّ شاا ام

ل ّ قا ُِّ ق اأِهّسِينا يُّ شفااعآلاّلُدل امّ

اّ اُّد ااشألّة ا ع ُِّ عشاارّماامّغف ِآل امّ
خيضآلّمو وهّةشِثاآليُّ ا ا وّلُ ِع اامّ
ّ

س ّ شااااتِّأمااااامًّلعّغم مُِّاااا ُِّ قصاااااامّ
امّاق ا ا فُّ عاااآلّأا اّ امأمًّ ا اأجّشاااآل معّ
ااا ّ
ّ ااوّاِعشاا ِلُّبوُّدل اام ّماامّ ِاا امّ

ةاااوّ اُّ ضااامُِّم اااوُُّاِّمِ ا ا امّ
اّ اُّ ااآللُِّلم ا جّمِ اأجّ اامةرىّل ااامعّ
لهاا ا اُِّاشاا اأِّ ش قاا ا ّة اا ا ًّ عااااامعّ
ّ
أُِّ ع اامّ

عّشم ئُّ ا آلُُّ اتجُّّ
ّ
س ّااا اُِّ ااا اّ فمااام ّةم اااش امعّ
ة ّمداّ ِ شمًّلضاَّوُّ شا وّلُضاشآل معّ
هعّ ااا ُِّ عشاااراّلُ اا اااام اّ ااااوّأ ااااام
ّأااامًّ ش ااامًّل ااااآلًُّ عااا ممُّغ اااام

* شاعر سوري.
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ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

كغابةٍ في مرمى غزال
أوس أمحد أسعد*
ــ  1ــ

ث ِّ قٌِ قٛالّ سخّٝاّ يتابٛتوَ ايضّاٖٞ

قبٌ إٔ تػف ٛغفٛتوَ ايط ١ًٜٛايبارخ١

ٜتأسجحُ عً ٢أنتافِ املؼّٝعني:

أقصذُ :قبٌ إٔ حتًٓلَ بوَ ايفشاػاتُ

أّْو ساغبٌ بعبٛس ػشٜف إىل ايضفٓ١
األخش٣

عايٝاّ

حٝح تٓتظشى أْج ٢ايٛجٛد

عايٝاّ

*

ٚتظجّٝوَ يف طشٜش ايشّٜح

يتهُال َا تبك َٔ ٢ايكصٝذ٠

قبٌ إٔ ٜصادقوَ ْبعُ "بظُاخل"
ٜٚذعٛىَ غاَضاّ

ــ  2ــ

يتصبّا ط ١ّٜٛيف عبّ عاػك١
قٌِ دتظذىَ اذتش:ٕٚ
إٔ ٜؼفّ حذّ ض٤ٛ

غطٓت ُ٘ بعشٜٗا ايٛافشٕ
فاطتفامَ
ػً َح ْشجظَُ٘ خًظّ١
ٚاستذاٖا

يًؼّعشا ٤ادتًُٝنيُٜ :ظ َُحُ فكط
بايذّبه١

عً ٢عَجٌَ

ٚتشت ٌٝآٜات اذتبّ

ــ  3ــ

يريتاحَ قًيب

ايربدُ أحذُ َفشداتِ ايؼّتِ

يًُؼعٛر َٜٔأصحاب طكٛغٔ ايُّٓ:١ُٝ

يف قاَٛغٔ ايطٓبٝع١

مل أدِعُهِ ٚأْا ٜكظْ

نزيو

فهٝف ٚأْا اآلٕ يف رَّ ١ايصُّت؟!

متُّٓ ُع اَشأ ٠عٔ اهلطٍٛ
حبجَّ ١ؤاصست٘

يهِِ ٖشاؤنِ ٚي ٞقصٝذتٞ
أصًٓٗٝا يف أ ّٟنعب ٍ١أػا٤
45
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كغاب ٍة يف مرمى غزال

ــ  4ــ

األَ ،ُ١َٛايعُلُ ،ايّٓبعُ

قبٌَ إٔ تؼشدَ ايػضايُ١

االحتٛا ،ُ٤ايعصافريُ،

أٜكظِ ايؼّاعش

ٚراى ايًٓػض املطري

َٔ طباتِِ٘ ادتٌُٝ

ُٜٝٗب باملػاَشٜٔ

أٜكظِ ايفتوَ

إِٔ تٛغًٓٛا أنجش فأنجش

َٔ مشاتَ ٍ١اطش٠

ــ  8ــ

ــ  5ــ

غذاّ نتبتُ قصا٥ذ فاسٖ١

أفشطِ نُؼ َ١ايٝامسني

بأنُاّ َٔ عطشٕ

يف زتش ٣سحياْٗا

ٜٚاقات صاٖ١ٝ

ديٌٓ ايضّغبَ قًٝالّ

ٚأَع طأَضّم َا نتبتُ

بأْاًَو املجكٓف١

ــ  9ــ

ثِّ اطعٔٔ ايّٓٗذ

نٌّ رَنشٕ

بكبٌٕ َتٛاصًٍ١

قاطعُ طشٜل

قبٌ إٔ ٜجبَ َٔ َهُٓ٘

إطأيٛا ايبٝض ١املًكٓح١

ٜٚشدٜوَ

ــ  11ــ

ــ  6ــ

نٌّ ابتظاَ١

مل ٜٓتب٘ يعش ٟايًٓٛح١

َؼشٚع قصٝذ ٠أخري٠

املعًٓك ١عً ٢حا٥ط ايفشاغ
نإ غا٥باّ
يف عشٜ٘

اطتؼٗادٌ حبجِ
ٍّ صػري
حب

ــ 7ــ
فٝوِ َٔ ايػاب ١ػبٌ٘ نبري:
ايػضالُٕ ،ارتضش ،ُ٠ايػُٛضُ

ــ  11ــ
اذتجشُ ايصّحّٞ
أفضٌ ٖ ّذ١ّٜ
ْكذَّٗا يًُصًحني االجتُاعّٝني
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نٝف ْذع دعا ٠األٌَٖ ،ؤال٤
ٜجشثش ٕٚبهاٌَ جذّٜتِٗ

ايؼّعشُ فانٗ ُ١ايهالّ

يٝكًكٛا ال َباالتٓا

ْبٝزُ املعشف١

ــ  12ــ

فظتلُ ايذّٖؼ١

سحً ُ١االْتكاٍ إىل اإلْظإ

بني ػفا ٙايصب١ّٝ

بطًتُٗا طًحفا٠

ــ  17ــ

ٖٚاحنٔ يف سحً ١األٚبِ

قصٛسُنِ زتشّد

ٜكٛدْا أسْبٌ تٓكص٘ اذتهُ١

قبٛس فاسٖ١

ــ 13ــ

ٜك ٍٛطانُٔ نٛخ عاسف

أ ّٟطشّ دفني

ــ  18ــ

يف ايظّشا ٌٜٔٚايذّاخً١ّٝ
يٝكًلَ "فشٜٚذ"

نِ تبذ ٚايهًُٖ ١ضٚ ١ًٜػاحب١
أحٝاْاّ

إىل ٖزا اذتذّ؟!

يٓتدطٓ ٢حاي ١ايظّبات

ــ  14ــ

ًٜضُّ ايعٛد ٠إىل َا قبٌ ايصّٛت ٚايًػ١

ايضّٜٓ ُ٤ٛضّ

إىل اْتحا٤ات ايٓٓبات

َٔ قًب ايضّٖش٠

ــ  19ــ

أال تشاٙ؟!

ايكؼعشٜشُ٠

ــ  15ــ

قذ تظبّبٗا ْضي ُ١ايربد

ع بكظٍ٠ٛ
مثّْ ١ظش ٠تُطَُِ ُ

أ ٚجف ٠ٛأْج٢

ٚأخش ٣جتفُّ بال أثش

فرتّٜح بإعالٕ ْبّٛتوَ

أَّا اييت تشغبٗا بك٠ّٛ

أّٜٗا ايؼّاعش

فٗ ٞاييت تزٚبُ يف قضح ١ّٝايعني
ٚتتالػ ٢إىل َا٤
45

ــ  16ــ

كغاب ٍة يف مرمى غزال

ــ  21ــ

ــ  23ــ

تصعبُ ايشؤ ١ٜيف ايعتُ١

يتٓضيل حاػ ُ١ٝايضّ٤ٛ

ملٔ مل ٜذّخش

بظالط ٍ١أنجش

ػعً ّ١يف قًب٘

َٔ حتت ايباب

ــ  21ــ
ايفأغُ املشن ١ْٛعً ٢حاف ١ايظّٛس

نٜٛتُ أطشافَٗا اجملعّذ٠
ٚػ٦ٝاّ َٔ خؼ ١ْٛايعتب١

عًَ ٢شأ َٔ ٣ػجش ٠ايتٛت ايعجٛص

ــ  24ــ

تبذٚ

قذ حتجبُ ػجشْ٠

أنرب َٔ عالَ ١اطتفٗاّ!

غابَ١

ــ  22ــ
يكِٓ قٓذًٜوَ ايبد ٌٝبايعؼل
ٚعهاصى األخضش

ٚقذ تػفٛ
يف بشعِٕ صػري
ــ  25ــ

دع٘ ٜتٓفٓع ايؼُّع

مثّٜ َٔ ١كٚ ٍٛأصذّقُ٘:

نٜ ٞصًبَ أنجش

رنا ٤ادتٛاب

ٚتًو ايكصٝذ ٠املعًٓك ١عً ٢ايظطح

َٔ رنا ٤ايظؤاٍ

أقصذ ايذّاي١ٝ
دعَٗا ختتُشُ بايكٍٛ
ارتٛاب ٞتٓتظش بًٗف١
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قصيدتان
من ديوان تحوالت
طراد محادة*

أنا ال أخالف ما كتبت
أنا ال أخايف َا نتبت َيهين أعّد

عاغكات تسنُ إيْ

صُزٔ األَظ

بهظسٔ األضُا٘

إىل إطاز شَانًا
َأقٍُ أفضح ِا شَانْ

َقد َجدت عًٖ ايطسِل

عو حُادث األِام

َا صهعت َو ايطعادٔ

َتعاقب األَقات

نُا غهُت َو ايػكا٘

َا بني صّف َغتا٘

َفكدت عصَْ َسٔ

َاذا تبكْ َو احلسَف

َو غدٔ ايتعب ايعحّب

حتٖ أتًحٖ يفظٕ االمسا٘

َيهو َا فكدت ِا خًيت أبدا زجاْٙ
إنْ أتابع زحًيت

أنا َا ختًفت عو ايطسِل

*

إذا عصَت عًٖ ايطفس

املعازج

انطت يف ايطعْ

َايطسِل يٌ مساْٙ

أجهخٕ ايطُا٘

َايضعب فٌّ َؤنظ

نانت طُّز تػبٌ ايُزَاز

َايطًٌ فٌّ عرَبٕ األنًاز

تًخكين

ََا يف املا٘ َو أضطُزٔ املا٘

َجنُم ضاحبات
85

ضفسا يٌ َعهٖ

* شاعر سوري.

قصيدتان

إنْ أذَب

ال تربحْ يرا املهاى.

عػكا

َا ناى َطسح يطت بٌ

نأنْ يف ايطًُى إىل ايفها٘

زحباً

َِكٍُ عين صخبيت

نأنٌ ايعسٓ ايفساغ

عحبا

ِطتعري يطرتٍ

ِضْ٘ نأنٌ قُساً

ثُب ايفضا٘

َِطًس يف ايًٌّ حتٖ ايفحس
نأمنا َسنب عاغكٌ
يف حبسٍ َا اجتاح َو ظًُات
جيسٓ بأغسعٕ ايضّا٘
ِا حب حيب.
ِا اغتّاقْ.

عُدٓ
أعُد َو أزجُحيت
فسحاً
بدِع ايسقط.
َفتُى ايغها٘
َِعُد يْ شَو

ِا شَانْ.

اضتعاز يُقتٌ

ِا َُعدٓ

شَو ايضفا٘

ِا غُم قًيب

َِعُد َا نهت تبغني

إىل ايًكا٘

ََا نهت أبغٌّ َو ايعػل
ضُا٘ يف ضُا٘
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لست سوى عابر دربٍ
ال تبدٌ أى تهظسَ حنُٓ

َاحدّثُ َو غاَ٘ عو ايعػلَ

أنا يطتُ ضُٗ عابس دزبٍ

أنا زآَ ضريَ ايعػام

ال تبدٌ إى تضخوَ يف َجًْ

ًًََُيت عاغكٌٕ صهعت ضخهتًا
َُضّكٖ قًيب

أنا يطتُ ضُٗ عابسَ دزبٍ
امحٌُ شادٓ يف ايسحًِٕ
َعهدٓ يهٌ ايهاعَ حهاِاتٍ أزًَِا
َيْ أحبا٘ جيُبُى ايدنّا
ََّعادٓ يف اآلخسٔ َع اجلهٕ
ال تطايين نّف.؟ َامسعين قًّال
يطتُ ضُٗ عابس دزبٍ
ان ٍكٌُ أقداَْ
َاحطبُ أِاَْ

02

َعهدٓ أبهاٌ٘ َبهات
َال شيتُ ضهّه ًا بايكٍَُ عًٖ غريَ ذٌَِ
يهين أفسشُ قًيب يف ايعػلَ يهٌ
ايهاع
امسعِ قُيْ
َاحفظْ حهإَِ عػكْ.
َانكٌِ عين َا قًتُ
يطتُ ضُٗ عابس دزبٍ
ِسَٓ...

خيانة القلم
نبيل فوزات نوفل*
سصاصةٌ قذ تكتنُ ػدصاً
قٍبمةٌ قذ تكتنُ أػداصاً
صاسوخٌ قذ يذوشُ وذيٍةً
لهَ نمىة قذ تكتنُ أوةَ
قاهلا "غيفاسا" وٍزُ صوَِ
يا صاحبَ الكميِ
الهتابةُ ليظت ِوايةً
مناسطّا نالظباحةِ
أو لعباً بالوسمِ

لن أصمت:
وا قيىة اإلٌظاُ
دوُ صذم المظاُ
فأٌا مشعة
حتشم ٌفظّا
وَ أجن أُ يشى الٍاغ
واخلالُ
فأٌا
وأُ أوظيت وحيذاً

ِي خياٌةٌ

فالبذس يف الظىاء وٍفشد

إرا مل تهَ

*

أٌا عمي صوغ الكوايف

وظؤوليةً وأواٌةَ

وليع عمي

وأخالقاً

إُ مل حيصن التذبري والبٍياُ

وقيىاً

أٌا

يعمو بّا طموك

عمي صٍاعة عكذ وَ المؤلؤ

وليع أُ تبكى

ووا عمي

حرباً عمى وسم

***

إرا مل تعشف قيىتْ احلظٍاء.
* شاعر سوري.
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طائر الفينيق
يف وطٍَ
يمعب بْ احلىكى
يضيئوُ املصابيح يف الٍّاس
ويطفئوٌّا يف المين
ويتضاحي التجاس
عمى اقتظاوْ

وصخا الوػاة
طاسوا أواً الغضاة
وٌظوا الوطَ
وقي َن لي أصرب
"الصرب وفتاح الفشج "
فصربت
حتى أتاٌي "أيوب"
طمىين املفتاح وِشب

ٍِاك
وَ سفضوا البيع والؼشاء
وأصشوا أُ يبكى الوطَ

***
متى؟

وهمالً بالغاس

وتى يضوه ِزا الضباب

سغي الغذس الزي جشى

وتؼشم الؼىع

طأظن

ويغشد البمبن

طائش الفيٍيل

ويتفتح الوسد

املهمن بالغاس

ويعيؽ األطفاه

***
كان ياما كان
ناُ عٍذي وطَُ
يف عتىة المين
وغياب الكىش
صذقتّي يوً قالوا:
من قشيش العني
ٍِاك وَ يظّش
وغفوا وغفوت
10

وَ دوُ ضجيج
وتى تظّش الصبايا
عمى ضوء الكىش
بال خوف
وَ وحؽ ناطش
دوُ خوف وَ قزيفة
أو يذ وشتضم فاجش
جاء يتمزر
باصطياد البؼش؟

أنا وظلي
عبد الكريم شعبان*
ّاملنهيات

ـ1ـ

ّأضدادٍا

ّأذنس ..أىٕ اىتبَت لظلّٕ

ّتالل الشػب

ٓتنددُ خلفٕ
الرٖ َّ

أحبُّ الشناء بززقتَا..

ندالٔ٘ مً عيب
ّإىٕ اىتبَتُ لدالٔ٘ الداز
ناىت تشابُ ظلِّٕ
ّتثكل ظلَّ عياقٔدٍا باحلبب
أنيتُ أتتباٍا أنٔداً ليفشَٕ
أو نيت أغئً٘ مل تزل تتهٌّْ
يف فه شبّابٍ٘ مً قصب
لعلٕ نيت فناً ٓتهلّه

ّاخضساز اليجْو
ّأحالمَا الالٍبات
ّخٔط اللَب..
أحبُّ الهالو الرٖ ال ُٓكال
ّبعض الهالو الرٖ قٔل
ّالكائلُٔ..

*

ّلٌْ العتب
ّأحبُّ اخضساز األغاىٕ

أّ ىػناً ٓتيػه
أّ سلَّناً مً تعب

ّمْسٔك٘ اليبع
ّاليَس جيسٖ

لعلٕ نيت صدٓل دمشل

ّساقًٔ٘ يف صبب

لعلٕ نيت صدٓل حلب
أحبُّ الدزّب البعٔدٗ

* شاعر سوري.

36

العدد  - 495تشرين األول 0202 /

أحبُّ اضطساب الػْٔو
ّأمطازٍا

ـ0ـ
عاشل

ّاىشهاب الدمْع مً الػٔه

عاشل مً أّل احلله إىل آخسِ

أّ ما ُٓسى نالدمْع اىشهب

ٍل تصدم اللَف٘ أو تزدلف

أحب بعٔئو بسم اجلَات
ُّ

عاشلَٓ ..تف بٕ شْم

ّلٌْ اليبات

ّتلَْ صدف

ّقسع الدفْف

آِ مين

بكليب الشػْف

ألفٕ ٓاء..

ٓساقصُ..

ّٓائٕ ألف..

ناىشهاب الكسب

35

بقعة ضوء
ليلة القدر
فايز سلهب

ليلة القدر
فايز سلهب*
*

يف أٙاَ عٚد اهفطر هعاَ  ،َ0222أهتقٚتُ ثالثة ٞأظةدا  ،لنيوةا ٗاًةرأ ٝااعة٘ا
أٍُٔ ظآدٗا هٚو ٞاهقدل يف اخلٌص ٞأٙاَ األخريً ٝةّ ظةٔر لًنةاْ اركةالنٗ ،أْ ا
شكخإُ اشتجاب هطوكاتٍٔ.
اهرنيى (َ) :قاي :طوكتُ ًّ لب ٛأْ ٙسٙد يف لزقٙٗ ،ٛغفر ه.ٛ
اهرنيى (ق) :قاي :طوكتُ ًّ لب ٛأْ جيٌعين ًع اهرش٘ي ( َ٘ٙ )اهقٚاً ٞهٚعفع
هٗ ،ٛأْ ٙسٙد يف ُصو.ٛ
اررأ( ٝز) :قاهت :طوكت ًّ لب ٛأْ ٙسٗج بِات ٛاخلٌضٗ ،أْ ٙعف ٛابين اه٘حٚد
ًّ ًرض عنايٗ ،أْ حيرَ زٗني ًّ ٛاهسٗاج باًرأ ٝثاُ.ٞٚ
ت ًةّ أهتقٚةت ًةٍِٔ قا ةدفا ًعررة ٞخةر
ًنت اهصِ٘اتًِٗ ،ذ أٙاَ قوٚو ٞأهتقٚة ُ
أح٘اهلٍ ًع لبٍٔ..
اهرنيى (َ) ًٔجر ًّ لٙف اًعق اهعرقٗ ،ٛحاهتٕ اهِفص ٞٚش ٞ٣ٚنيداف ،زاا ا
يف لزقٕ ٗاظرتً ٠سلع ٞككري ٝيف اٙر اهعصةارري ٗبِة ٟرٔٚةا قصةرافٗٗ ،قعةت احلةرب
ٗضةا كةةى لزقةةٕٗ ،أًةا ارغفةةر ٝرٔةة ٛأًةر لبةةاُُٗ ٛرنيةة٘ أْ ر ٙلةْ٘ ًصةةري ارغفةةرٝ
كٌصري لزقٕ يف اٙر اهعصارري.
اهرنيى (ق) :قتى يف حرشتا ٗبقٚت نيجتٕ يف اهعال تِٔعةٔا اهلةالب ٗاهقطة ،
ٗبقً ٛصري هقاً ٕ٢ع اهرش٘ي ( )دلٔ٘رفٗ ،رعالف ،لزق بعد ٝأٗرا هلّ ر أحد ًّ
أقرباٙ ٕ٢عررْ٘ عٍِٔ ٗعّ أًٔاتٍٔ ظ٣ٚاف بعد ٗق٘ احلرب.
اررأ( ٝز) :زٗنيت بِاتٔاٗ ،ظفٗ ٛهدٓآٗ ،انيرت ًعٍٔٗ ،حةرَ ا زٗنئةا ًةّ
ض ظرع ٛهد ٠نيةٚغ
اهسٗاج ًر ٝثاُٗ ،ٞٚهلّ مل حيرًٕ ًّ ُلاح اجلٔاا ،رٔ٘ قا ٍ
اإلشالَ يف اًٗا.
ظٚذ ٗٓاب ٛشع٘ا :ٜنيا ٖ١إبوٚض كاهعااٙ ٝةَ٘ اجلٌعة ٞقكةى اهعةٚذ ٙةد طات٘تةٕ
(إبوٚض) ألُٕ اشتطا أْ حيقق هٕ أًِٚتٕ بتدًري اإلشالَ ٗتفرٙق ارصوٌا.
* كاتب سوري.
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لنيى ِٓةد ٜبة٘ :ٜ:نيةا ٖ١بة٘:ا يف اهروٙةا ٗاضةع فا ٙةدٖ عوة ٟلأشةٕ ةةة إظةال ٝإ أْ
ٙطوب ظ٣ٚاف ،رقاي اهك٘ٙ :ٜ:ا ٗه ٛا أطوب ًّ لبةم أْ حيفةا اهلِةد ٗٙرعآةا ٓةذا
كى ًا أطوكٕ.
لآك ٞيف اٙةر ةٚدُاٙا :نيا١تٔةا شةٚدتِا اهعةذلاً ١ةر ) ( ٍٙيف اهروٙةا قا٢وة ٞهلةا
اطويب أٙتٔا اإلُصاُ ٞاهِق.ٞٚ
قاهت اهرآك :ٞشٚدت ،ٛشٚدت :ٛألني٘ أْ حيفةا اهةرب اهٚصة٘ كةى ذلكٚةٕ يف
اهعامل ٗأْ حيفا بودُا ش٘لٙا.
لنيى ٚين (تاٗ )ٜةةة اهتاٗٙة ٞاٙاُة ٞة ِٞٚٚقد ة ٞةةة أهتقة ٟلنيةالف عمٌٚة فا ًٔ٘ٚبةاف
ًلووالف باهِ٘ل ظاُب ش٘ل اهصا اهعم ٍٚرصأهٕ ًةّ أُةتق قةاي :أُةا نيصةد اهتاٗٙةٕ،
أطوب ًا تعا.١
قاي اهرنيى اهصٚين :أٔٙا اهعم :ٍٚألٙد أْ حتفا اهصا ٗتسٙدٓا ق٘.ٝ
روصةةطٚين يف اهعةةتات :حةةر ٗزال ًقةةاَ اهرشةة٘ي ( ٗ )ةةاحكٗ )( ٕٚاعةةا أْ
٘ٙحد ا اهصف اهفوصطٚين.
دلآد ًّ حسب ا  :زال ًقاَ اهصٚد زِٙب ( )ااعٚةاف ااعٚةاف :إهلة ٛعةق ي
بٚتم األطٔال ،ر متتين إر بعد حترٙر اهقدط.
ةة إ:ا نيالن غري رأُت غري ،رلٚف إ:ا كاْ ٗطِم غري رأُت بأهف خري.
ةة اع٘ا أاعٚتِا مجٚعاف يف أٙاَ هٚو ٞاهقدلٗ ،يف تريٓا ًجى اعا ١اهكة٘ ٜ:اهلِةد،ٜ
ٗاهرآك ٞاهصٚدُاٗٗ ،ٞٙاهصٚين اهتاٗٗ ،ٜاهفوصطٚين يف اهعتاتٗ ،اجملآد يف حسب
ا  ،أْ ٙطٔر أٗطاُِا ًةّ لنيةض اهفلةر اهمالًةٗ ٛحيفمٔةاٗ ،أْ ٙكعةد عِةا اهعةدٗ
اخلالنيٗ ،ٛأْ حيرل عق٘هِاٙٗ ،صف ٛقو٘بِاٙٗ ،عٍ اهصالَ اهلْ٘.
اه َ٘ٚشالَ ٗتداف كالَ

76

القصة

 زهور بعدد أوام الغياب

سامر أنور الشمالي

 فراشة بيضاء وسماء

انتصار بعلة

 إلى ما بعد األبد...

كنينة دواب

 العتبة

د .سامي قباوة

 ضربة حظ

داود أبو شقرة

زهور بعدد أيام الغياب
سامر أنور الشمالي*
*

- 1 لووق تُووي ار تووينسب يتووو ل اووي ووققا قلُاووك ابستووين ووين ا ينل و ت ووووين
ت وو ف نُوود ين ووذتوي تووذ ين ظوووينكا لصاوو ية ووينة ووين ا وو
زتووين قاد تظ ص ووع يُاووا ينل و ت و ت و في س ووين ينروود تووو ترووين ش
ل ققضع قادلينك قلكبينس.
ن،ووا اعاوو قذتووضةي تووينلع

قل ظووب لشضوويني طووشيينة اووين ق ُووي اظووين
عاا:
 اؼكُيت قلكربى قن يندر ملد ين ذتو..ش اد اع ،ب قمل ،ى مل ينضستع ر ان،ب.

ى قل حفاقة قلزيند

ينة ينقد لق ينظو ياع ة ين كوع يُوى يننو قلنيننوزفي
قلاي لكد قلؼبك قذتذينذر انصا.

*

*

ني

أوش س طوا يننروش

*

رق ينقم ين ا خُع تطبينة قلنيننزف ناشح ينوذ ..ينوذاين طو لا قليباو لُ،او
ابتب ي ق ميظ قلذم يد قلكف قمل ينل ل يد لاض اغمقغ يندف اص م :
 ملينرق آرينيَ تفظك؟.ياناوووا
وووينة يننرو وش يىل قاطوووفكي خين فوووين اووود ة ينوووشى قليباو و قلوووذاق
ينا فيناي ق قلشنك قلطدب قدتث  .نين ل ق شتنققي ا حينػاين قل شقخ
اد ػذف مل تص س ا:
-

ني سينذ قط نؼينق قهلققك

قرتينس .

* قاص سوري.
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 قلؼبك مينع قهلققك.قيرتض قلذ قس لنوربف نيننو ي وق ينُوف قلاوذ لشلوين ،لواضي ضوينغيين يُوى
قا وينلع قلنينصنو  .ن وينا ووق قووذق تيوشق دم طو يي اود ػووشقيناناي دقطوو،ين
زقك قليبا قلعاع:
 ينذاين ينذخك قهلققك قلغشن ينف ذ قلكث .. ينف ذ اينرق؟!.ط ا قليبا لع ابين ف

ق ينطع ل ينت يُى قلشلين.،

نينا ل وش .ناموين قلواي لصُوا وينة ينبحوي يمود ينظوينيذ .لين نينلو  .لكود
غشن ق طصينف ينتي خينلا اد قملشضىي نعر لينل مي .لاؼ ي قليبا قهلذ ك
يوويند ووشح قلظووبقا اووشف خووشى ووق ين نووين ا اوود خضقتو تذميو ل،ووي ع ووين يُبو
د قكي نُب جيذ لذق اد ق نينل :
 ينف ذ قهلققك ننح ا.ت ،ا قليبا ل ق ييناي نُع يُى شطوع نُوذر خوش لصوض
ذث ،ين ثشف ق ط صميناي ثب تينا لطاش:
اد ث ق
 -قر

ؼوين ا

يىل غشن ك ينين سنك.

ين وز ش مسوينك قملشضوى سغوب توا ينصويندت،ب
مل أين با لينمسوا اة قليباو
جيووذ نشتووين ل و
انووز ختشنووا اوود ُا و قلي و ي نُووب ينكوود ينصناووا اووش بي
غشن و
اووشينض آخووش .اووين قملووشينض نرووك ينووز ش ووك قلكُمووين قلوويت تووشدد
ق طوو صينف قلبووينسدف .لووك ووث ق اووين ووينة ين ووز ش تُووك قذتيندثوو ُمووين سغوو
ق تكينك يُى ينن تُك قلنيننزف.

*

*

*

ض س طاي لصُا ين دُص اد ر شينين تث ك س طاي لع نوذ ى .قطونذ نب ،وا
قلصشينط يىل قل طبينة قملصذتا ي ثب تظينكا تفظا:
و يود قذتوش ؟ ..نود تصاؼو،ين..
 ملينرقاد قل ص قلغشينب لصط،ين ين ذق!..

10
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وذق قلظوققد ايناوواي وينة قل مووش غين بوين تُوك قلُاُو نُوب ينووش غو خاووين
دق ن لُنبينتين قليت قشص يُى ط ينين ،ين لنفظاي نينلك،شلينك ا يقي ي وق
قملقلذف ق اين ا ميضق ذ ك قلُاك لطشق ف.
 سنطووي قلظووفش اتووو سد قلصوواؽ نووين ..امين يننبغع ..ينين لظقك رع!..
ع ..لكنو مل

و يوود قذتووش

مووين

نُوع تووش قملنطووذفي ستو يُا،ووين سقتووين شت ُفو قا اووينمي ثووب تنووين ا تُمووين
صسقي ػش ينك ين م ب:
( خ ق يضم يُى ق يرتقف اينم قملش ف قدتماُ رق قلؼصش قل و ي قلصاون
قرتطشق يندي ق ل ظينا قلشتا قليت تكؼف شف طد اكظقس.
ينة أؼى قملق د ة يخبينس ين ة اف،ين طكد تُبوا واع ينوو خز ظوشف
ذس .يىل قلصينمل قآلخشي ينغيندس قذتاينف قلفينتا د ة قاش ف حتباي اع ينب ى
ترب .يينسينين اد قلض ش.
لصُا اك اد تُك قلف ينف قلشتا ة تطع يُى ترب .ص وشف روشقك يرق طو
طين قملصش ػ،اذق يُى تشق طانبي ص وشف روشقك يقضوين يود وك تيوشف دم
س تا.
لينل اووذ لوود تنظووين.ي يرق مل ينصثووش ق يُووى نث ووا نُوود ت ووذق تووا اووين ل،ووز.
قلبظين ي ط درب ا،ين ة باب،ين تع قاطوشي لكنوا طواصقد اتوا ليوكي
ينياق قلصاؽ لصاذق ين،ين.
ك بينح يىل قليشينق قلزر تظو يُاوا قذتيننُو قلق اوذف
ينة ينشق ين ختش
قليت تض س قل شين  .يرق مل جتذ اد ب،ين ينن رش ين تش قلؼاشف قلكب ف تورت لوا
ص شف جبققس ين.
مل ينظووين س ين قلؼووك تووا طوواصقدي طوواصشف قاينووينم قلوويت قت رشتووا نا،ووين اوود
يذد قلض قسي تذ جيذ تع غ ق نبع ب ق اد قلض ش قاروش يرق تو خش
ق ينين .
ستبقل ووا قلُياف و لوود ت فووش يُاووا ووق ق ووع قلض ووقسي لووك ط ظووينيذ.
يمُوواي ط ظ و م ع لشق ح و قلض ووش قلوويت ط و فقح ووى قلظوومينكي قلنووين ب طا ووحق
لاظ فظش يد طوش قلشق حو قليابو  .ان،وين طواصُب وك اود قل شينو ة قلصوشغ
لين تشينبين.
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اووين تُووك قلصينػ و ن صووشف يووذد ينووينم قلغاووين قلُقي و د ة ي ووينك ماووين
ثووش اوود مل قا ووينلع
قلض ووقسي نينملووذف قلوويت تط و ،ين د ة باب،ووين قينُ و ابمل و
ك ينقم ل ة قلضاد جيوشح تُب،وين وذ ق ت روينسي
قجملش ي هلزق ينتي تؼصش
تنوذاك اوع يبوقس
لزلك مخني قاينينم اد يوذد قدتوشقح .طوامين ة نوشقح قذتو
قلضاد نارك قامل لينتاين ينلقػب ققا قلصمش).
تووا قووذن ػد ووين آخووش .ووث ق اووين ووينة ينفصووك رلووكي
ووذن تفظوواي
نينلقتي ميش يُاا لب ك ق فشد .قذتاشف رق قلظ ف قلقق ع:
لوووينلع تُوووك قلفكوووشف قلظوووين شف؟!..
 اوووف خيوووشق تظينة اد ين ،ب لا قبا اد ما قلض ش!.

اوووك ة ينصوووشف

- 2تشيووي قلبووين لشت و صيندت،وويني دخُووي غ و ان رووشف مسووين
لينلذخقاي ثب ط ل ا ا نص هلا قلص ين :

ووقتا ين و رة هلووين

 قلقتي ا خش .ملينرق مل تنب؟! .ك تشينذ ة ط ينك انك؟!.-

ع ..اظ حاك ..طاذتع دنع اينتع مثنين لشضين .

تووينا ووق يننرووش قلووا لينستبووين  .ثووب طووش لينل وين ،قلض ووشف يوود قملنطووذف لاووذ
اشتصؼو ي تووذا،ين يلا،وويني ووق ينغووشق خطووشف يانا،ووين قلُ و هلمووين لووقة قلؼوواشف
ين،يني قط تف عاا:
قلكب ف قليت
اُ .

 -لا ،ين

ينتي ص شف رشقك ..لق يثش يُى قلض ش قارش دتُبوي لوك لينتو

 -قلض ش قالاض

اك ينطين.

تينلي وع ت ونع ػوب قلض وشف واع تؼوصش .لينرتوز ةي نُوب ينكود لُض وشف
سق ح لصذاين وينل،ين قلوزلقاي وى ية لصوض سقت،وين طو يي جبوققس وزق ،ين مل
تن با يلا،ين.
نُع يُى شف قلظشينشي وذق لو سقق قلض وشف قملبصثوشفي ل وينلع توذاا،ين
قلرووين شف اوود قذتووزقك قاصسقي لُووقة قالوويننش قمليُا و لات ووينة لووينارش قلووذق دي
تا لق مثان
لثقل،ين قالاض قلنراف قملكقر لصنينين  .نذ قملؼ،ذ اعي
ا حفي ثب تينا:
اصُ
15
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 -دد

ة تكقة رشقك..

بي ت

يد قلض ش قارش.

ضحكي لصز ل ي ل،ش وشف طون،ين قملكظوقس حتوي ػوف ،ين قملُقتو لو رش
قلؼفين.ي ط ل ا قلظبقا قلزر تصشف ينينل ا:
 مل تن ا ادقليشينق لاصشف باب،ين
-ت

ينل ت قملوش ف قلويت ت يوف قلض وش قاروش تطوصا يُوى
ب قػ ينتي يلاا؟.

اُ  ..لاع

زلك؟.

تظووينكا لينا نووينة ووق قووك ل و شقف
قحملين لب ينينين ػصش قػ صك لينلُقة قلشايندر.

ووينلع نا،ووين ثووش نووشقح تذمي و

ووُص ا

ض س ط،ين اققن ي خيش هلين ة تُ ع طبق مل تيش ا اد تبك:
 -اين س ينك

ة جتصك قلف ينف خت ينس

غمض يانااي قتك يُى قلقطيندفي

ك اشف ص شف لُقة شت ُف؟!.
ين ا ختاك

ققم قلض ش قملُقة.

سا ا لين مينمي ضحكي اد نذينذي نف ياناا لاظمع
لؼكك نطكي ثب تينا:

ق ضحك ،ين

 ط نكش لينااش اُاين.ووث ق اووين يووذ ين ل تووا طووافكش ل و اش اوويني لكنووا قلاووقم قل ووينلع يننظووى
ينشينووذ
يووقد ..مل ينكوود ووزق ينؼووصش ين لين بووين،ي ن،ووع تصووشف تووا يننظووىي
اينتا.
تز ش ك اين اش
ضصي قلض شف خُف رت،ويني وع ت وز ش توا ُو ان،وين رق اوشف ة تفصوك
رلكي ان،ين يشض يُا،ين قسف ت ،ين اد زتُ ي ع وقسف ظونينك تطوع ص وشف
رشقك ػصش ين.
تووا ينشق ووين ا ا اووشف ل،ووزق قل ووش انوواي
ت اُوو،ين لذ ؼ و ي
ييش ين قرتفاف ينذخك ذس .ينصُق جبذسقتا ناُقت،يني ثب تينا خباب :
 غذق ط رقارش.

يىل قلغينل  ..ػك

ووع لصووب

تو ط يثش يُوى قلكوث اود قلض وش

تصشف ناذق تا لد ينظ ياع قلز ين يىل قلغينل لصذم نقد غينل جبققس قملذينن .
لك ينظ ياع قرتش اة قذتينسغ طامنصاي طا ا لا وع ينصوقد يىل اشتوا.
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ان،وين ووينة ينغوشق قلبكووينك يفوك ووغ تظوا ا اووا يُوى تينسيو قليشينووقي
ينشنووع قل  ،ووشى يىل قرتُووف ستووو قلر،ووش صاووقص ووينيد قلظوود .تووذ ينشنووع
وي انا وا
ياناا يىل خينس قلظقسي قُب ل ة قلظين شف قلياب صقستوا خُظو ي
ة ين حقا يىل ي فقس خفاف ينظو ياع قليو قة نوقق وك قاطوققس وى ين وك
قلغينل قليت ين قق يىل قملؼع حتي لعا ػاينس ين قلبينط .
ينة ينرد ة وشف قلؼواشف قلويت تر،وش اود نوقق قلظوقس اود ػواينس قلغينلو
قلكووب في جي،ووك ت،ووين زتووشد ػوواشف اووذف مثووش هلووين صسي،ووين قذتووينسغ قلظووينلق
لاظ رك ل،ين خعا ن ك قل اف قل ين ظ.
تذايْ لا تش ين لاض ضص ا ينذ .قليت قستصؼوي لوذى اوع ينوذ ين قلنينيمو
قليشين ي مل تن با لألاشي مل ينصن،ين رلوك .ثوب تين ل وا قلوين ت وفا اُوعك لينملوينكي
ذ اد تا قل ُوع قل وشصي ػوش اوين قلكوق  .ير ينتوي ترود
قت رش ل
تا لد ينب ُصاي لك ط ااا طُ قل مينا .
 ملينرق نُبي ز .قاػاينك يىل نين؟.ط ل ا اظ نكشف ع تؼ ل ينلص،ين قلنحاُ يىل قلنؼشق قلقستا قملو خقرف
اوود يُ و قاد ين و ي مل تن بووا يىل سطووقاين ص ووش لُووقة صسق نووقق ووشف ووغ ف
ايبقي لينلُقة قاطقد:
طنينل،ين

 ..ط

قل

.

ق ينشت قا سقق حتي ينػا قلظشينش.

ضوحكي ات،ووين مسصووي قلكوعم تفظووا اوود تبووكي ن،وع حتفووظ ُمينتووا يوود
ل،ووش تُو اوود ثووشف اووين مسص ،ووين لينل وواغ تفظوو،يني مووين فرووي ييندقتووا ل ُ ،ووين
لظين ،يني سغب ت،ين قل ي لا لُمشف قا ىل انز ػ،ش تُاُ قذتاشف تفظ،ين.
متنووي ل وا لاُ و طووصاذف لصووذاين قط و ُ ى يُووى قلظووشينش طووح قلغيووينك غ و
قلنراف ى شف ن،ا قحملُقق لصنينين  .ثب غُ ي قلبوين اود خُف،وين ل،وذ ك وع
تؼصش لينلشضين ل اينا،ين لققنب،ين يُى مك نا.
- 3قملمووش قليقينووك رر قاضووققك قلؼووين ب ي ضووحكي
سة نققهلووين ووع تظ و
ينذاين س قطب ذين ،ين قليت تذ انينطب متش لع اضقح .ط لي قل ذين :
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 يند تيِ؟. قلُاُ د س انين ليت-

قملؼفى.

ختؼ قدتُقغ يىل قجملينت لصذ ان

ف قلُاك؟.

 ووشقم يُاووكِ .ووب اشضووى تفظوواقةي ليفووينك نووذق .اووين س ينووكتض سينو قملؼفىي ط يشنك يُى ب قادلينك لُذتين.
 -ك ق با

ة

طاب؟.

ط لي قل ذين ي نطحكي ليشقن قملفينست ي ثب ححي قل قتصين :
 لك اشينض تذينب .ن ذ ي ُا اتا مل ق مك ة قذتش ط يقا لظنقق .مل تظوومع سد ووذين ،ين اوود ػووذف تؼووقينؽ قرت و ي ثووب قت يووع ق ت ووينا.
ن ينلصوووي قلظو و يُوووى ا،وووك يىل غشنو و قملمشضوووين ل ثشثوووش اص،ووود .ينتوووي وووغش
ققلا.
قلظدي تقد تظُا تفظ،ين لظمين ت ص قلنظينك يد قذت
قملمشضين
تز

مل أيش لينهلين ة قملشينض قلزر تش ا لادُذ لُنقم قُب
يىل قلغينل قل شينب ل يف قلض ش قارش انُا.

ك لاُ ل ت،ين

11
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انتصار بعلة
إىل أخ ٞعبذ ايهش...ِٜ
ٚيهٔ ٖز ٙاألغٓاّ ال بذَّ إٔ ٜشعاٖا أسذ،
َّ
ــ ؿشٝح إَّٔ ايظشٚف األَٓ ١َّٝؿعب،١
ٚإيَّا ْفكت َٔ اجلٛع.
فأفام بانشاً عً ٢غري عادت٘ٚ ،مل ٜأخز ابٓ٘ ايبهش َع٘ ،نُا اعتاد َؤخَّشاً.
ايوٜــٚ ،١إىل دــٛاس ْبــا ااــا ٤تــشى األغٓــاّ تظــش ،
ق ـاد ايكطٝــا ايـــػري باتذــاَّ ٙ
ٚتأنٌ َا َٖٛ ٛدٛد سٛهلا َٔ أعؼاب ٜابظْٚ ،١باتات ٖض ١ًٜعً ٢ايشغِ َٔ طػٝإ
ايكفــش ٚاجلــذب ايعُــٖٚ ،ِٝــ ٛســذغ خ داخًــ٘ " :غــذاً أبٝــا ٖــز ٙايػُٓــاتٚ ،أدٗــض
ؿاي َٕٛسالقيتٚ ،بال ٚدا ساغ!".
ثــَِّ دًــع "ٜهظــش ايظــفش "٠عًــ ٢سغٝـ طــشٚ ،ٟب ــا قطــا َــٔ اجلـ ٖٚ ،ــٛ
ٜفهِّش إٔ ٜتشذَّخ إىل صٚدت٘ ،نٜ ٞؼهشٖا عًٖ ٢ـز ٙايـضَّٚادٚ ،٠يهَّٓـ٘ خؼـ ٞإٔ
ٜضعذٗــا بقٜكااٗــا َــٔ َْٗٛــا اهلــاْب ،فايٛقــت بــانش دــذاً ،يــزيو نتـ هلــا سطــاي١

ٚ smsنأَّْ٘ بايكشب َٓٗاٜ ،ؼاٖذٖا بأّ ع ٘ٝٓٝايٓاعظتني:

َا أمجًوِٚ ،أْتِ ْاٜ ،١ُ٥ا سبٝبيت.....
ٚرنش امسٗا ،فطفح قًب٘ باحل  ،بٝذ أَّْ٘ تهذَّسٜ ٖٛٚ ،ش ٣ساٍ ايبالد" :يكذ
طايت احلشب أنجش ممَّا ُٜتٛقَّاٚ ،إٓ إٔ تك ّٛطٛس َٔ ١ٜنبٛتٗا".
ثِ طأٍ ْفظ٘ بـٛت َظُٛع:
َّ
 اارا ٖزا االقتتاٍٚ ،ااٛت اجملَّاْٚ ،ُّٞاخلشاب؟َاصايت أَٓٝت٘ إٔ ٜبين ألطشت٘ ايَّيت تهو ً َٜٛا بعذ  ّٜٛبٝت ًا ؿػرياً ،ستٜٛـ٘ َـا
صٚدت٘ٚ ،أبٓا ٘٥ايجالث :١ذلَُّذ ْٛس ،اٝعٚ ،يٛسٜع.
ْظش إىل األغٓاّ ،ػاٖذٖا َتٓاثش ٠تشعَ ٢ـٔ سٛيـ٘ ،فتٓـا ٍٚب ـا يكُٝـات قبـٌ
إٔ ٜـذَ٘ د ٟٚاْفذاس قش. ٜ
87

فراشة بيضاء ومساء

ايتفت دٗ َ١ايـٛت ،فقرا ْعذ ١ؿػري ٠تـشن بعٝـذاً باتذـا ٙأعًـ ٢ايتـٌ سٝـح
سكــٌ األيػــاّ ،فًــِ ٜظــتطا ايٛقــٛفٚ ،نــإ َــٔ عادتــ٘ إٔ ٜــشن بشػــاق ١نًَُّــا
ٚق  ،يزيو اسمت ٢عً ٢األسض بال أ ١َّٜسشن.١
َز دا ٤إىل ٖز ٙاحلٝا ٠بذأ ٜشن ٜٚ ،شن
ٜبكَ ٢بتظُاً طٛاٍ ايٛقتٜٚ ،تعذَّ ايٓاغ َٓ٘...

سـذَّ ايًـٗاخ اا ـينَ ،ـا ريـو

ثـِ ٜعـٛد
ٜعشف نٜ ٝضسع بزٚس احل  ،فٛٝؿـٌ اَـشأ ٠إىل بٝتٗـا آخـ َش احلـاسَّ ،٠
عً ٢دسَّادت٘ ايٓاسٜ ١َّٜأخز عٔ "ختٝاسٍ" محًَُٜ٘ٚ ،شنب٘ خًف٘...
َٜشًِِلُ هلزا ااظهني ااٗذَّش ببالؾٜٚ ،كـذّ يـزيو ايفكـري ايبـا٥ع صدادـ ١عطـش
دلَّاْاً مبٓاطب ١ايعٝذ.
ناْــت ٜــذ ٙب ٝــا َ٤داُ٥ـاًٚ ،عًــ ٢نتفٝــ٘ لـنة فشاػــات ًََّْٛــُ ،١تــبٗر ايــش، ٚ
ممــا ســـٌٚ ،أقــ ٍٛخ طــش" :ٟنــإَّٔ
ميؼــٚ ،ٞمتؼــ ٞا َّبــ ١خ خطــا ،ٙفأْــذٖؽُ َّ
ااٛت خيتاس ايٓاغ ايطٝبني يٝهْٛٛا خ ضـٝافت٘ ،أ ٚأَّْٓـا ْفتكـذ ٖـؤال ٤أنجـش َـٔ
اآلخش ٜٔغ ري ايطٝبني ،فٓعتكذ إَّٔ ااٛت ٜتكـَّذَِٖ ،ا أَّْ٘ ٜتَّظا يًذُٝا".
ٚقًت يًُال٥ه ١ايَّز ٜٔداؤٚا سًُ ْ٘ٛإىل ايظُا" :٤اَهجٛا قًٝالً قشب ْبا ااا٤
اجلاس ،ٟسٝح دًع ٜهظش طفشت٘ ستَّ ٢أطأي٘:
 ٜــا أخــ ٞنــشٖ ،ِٜهــزا ْٓادٜــ٘ ،ن ٝـ َــِّتَ ضــًٛعو باحل ـ  ،فظــاٍدَٛعاً غضٜشٚ ،٠نأَّْ٘ ايذّ ٜٓضف َٔ قًٛب أٌٖ ايشسٝبَ /١ذٜٓتو ايٛادع ١اَّـا عًُـٛا
باخلو اافذا؟".
يكذ خشدت ااذ ١ٜٓعٔ بهش ٠أبٗٝا يتؼٝع٘ٚ ،أٖذع خ س شت٘" :سضٕ عٝٓٝو
ٜػ ٟٛبايبها ٤خ اْظٝا ايش ٚاأليٚ ،ِٝأْت جت ٤ٞذلُٛالً عً ٢أنتاف سفاقـو،
ٚأؿــشابو ايهــجريَ ٜٔــٔ ػــبَّإٚ ،نٗــٚ ،ٍ ٛستَّــ ٢أطفــاٍٚ ،قــذ غطةــٛا ْعؼــو
بايشٜاسني".
ت إيٝو" تؼط
تشجت ٜذ اٝع ٖٞٚ ،ختنة عً ٢دفرتٖا ااذسط" :ٞبابا ،اػتك ُ
ايهًُ ١ايجاْٚ ،١ٝتظتبذهلا" :اػتكٓا" ثَِّ ت  ٝنًُ ١دذٜذ ،٠فتـبح ايعباس:٠
 -بابا ،اػتكٓا إيٝو نجرياً.
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ٚتتظاسع ْب ات قًبٗا ايـػري بُٓٝا لنة عًـ ٢نتفٗـا األميـٔ فشاػـ ١ب ٝـا،٤
ثَِّ تطري عايٝاًٚ ،تػ ٝعٔ ْااشٜٗا...
ناْت إٕ صعًَّٗا أسذ َا ٖذَّدت٘:
 بٛسدٝو يبابا.تكـذ طأػهٛى ألب ٞايَّز ٟطٝأخز ي ٞسكَِّٓ ٞو.
ٚستَّ ٢اآلٕ َاصايت تٗذد نعادتٗـا ،بعـذ ريـو مت ـ ٞباتذـا ٙؿـاي ٕٛاحلالقـ،١
فتذذَ ٙػًكاً عً ٢غري عادت٘ ،إر ناْت ايٛادٗ ١تبك َ ٢ـا ٠٤ستَّـَٓ ٢تــ ايًٝـٌ،
جيتُا إىل دٛاسٖا ػبَّإ احلٜ ِٖٚ ،ٞتظاَش.ٕٚ
ٚنُا تٛدع أٌّّ طفًٗا ايزاٖ إىل ااذسط ١يًُشَّ ٠األٚىل ناْـت ساْٝـا تٛدعـ٘ َـا
بضٚغ ايفذش ٖٞٚ ،لٌُ ي٘ ايضَّٚاد ،٠فال ٜٓظاٖا ،ثَِّ تٓتظش ٙخ َٛعذ عٛدت٘ بعذ إٔ
قاَت بتظخني ااٝا َٔ ٙأدٌ إٔ ٜظتشَِّٚ ،قذ أْٗت إْ از ايطعـاّ ايَّـز ٟسبُّـ٘ نـٞ
ٜتعؼَّٚ ،٢يهَّٓٗا بكٝت تبه ٞطٛاٍ األٜاّ ايعؼش ٠اااض ،١ٝسـني ٜطايعٗـا نـٌَّ يًٝـ١
بال اْكطاع قُش أطٛد َعتِٚ ،نأَّْ٘ ايشغ ٝا شٚم ،فتٓضف عٓٝاٖـا ٚيُٝـ ١غضٜـش٠
َٔ ايذَٛع ايظخ ،١َّٝتبًٌِّ ٚطادتُٗا ااضدٚدَ ١ا أْني داس َٔ ايكًـ " :فٝـا عُـش،ٟ
َا أؿع إٔ متٛت َـادف ١عًَ ٢فرتم احلٝا ٠بؼظ ١َّٝؿـػري ٠جذـِ سبَّـ ١ايعـذغ
طاقطاً سلٖ ٛا ،١ٜٚال قشاس هلا".
ثـِ تعـاْل
نٌ ي ١ًٝتٓظِ عكـذًا َـٔ زلـ ّٛايظـُا ،٤تٗذٜـ٘ يـَّ٘ ،
عؼكت٘ٚ ،ساست َّ
طــٓابٌ ايكُــحٚ ،تشؿــفٗا أنٛاَ ـاً إىل داْ ـ بع ــٗا بع ـاً .بعــذ ريــو تـــٓا َٓٗــا
ايوغٌ ايَّز ٟتكـا ٜبـ٘ َالبـع تـذفب أبـذإ أطفاهلـاٚ ،تُـذخٌِ ايفـش إىل قًـٛبِٗ خ
يٝاي ٞايؼتا ٤ايباسدٜ ،٠ا يتًو احلكٚ ،ٍٛسا٥ش ١ااطشٚ ،ايتٓٛس.
ايبٛٝت أبٛاب َػًك ١عً ٢احلهاٜات اجلُٚ ،١ًٝأسالّ َٓتظش ،٠ختطش خ ايباٍ
َجٌ ايـ  : َٝٛطـٝاست٘ ايكـاطش ٠ااكطـٛس ٠أَـاّ بٓاٜتـ٘ داتـ ١تٓتظـش ٙجًُـٗا ايجكٝـٌ،
ٜٓ ٖٛٚاّ خ فشاػ٘ ايٛثري.
ٚأســالّ أخــش ٣ذلكَّكــ :١عــٛد ٠صٚدٗــا احلب ٝـ َــٔ عًُــ٘ ،سدــٛع أطفاهلــا َــٔ
ثِ ٜزٖب ٕٛإىل ايًع  ،بعذ ريو ٜػتظًٚ ،ٕٛإىل ايٓ.ّٛ
َذاسطِٜٗ ،أنًَّ ،ٕٛ
ٚدا٤ت إي ،٘ٝطشبت٘ بٝذٖا ايٓاعُ ٖٞٚ ،١تٛػٛػ٘$ :غذاً  ّٜٛدذٜذ.#
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ٚمل ٜكٌ هلا نعادت٘:
 أْا خ عذاي َٔ ١أَش.ٟنإ دظـذٖا ٜفـ ٛبشا٥شـ ١ايعطـش ،فتـذفَّل ايٛدـذ بُٗٓٝـاٚ ،بـذت ضـشهات
أطفاي٘ ايجالث ١أصٖاس ايشبٝا.
ٚاآلٕ عتُ ١ايً ٌٝؿاست أاًِٚ ،اطتؼاط ايه ٕٛغَ َباًَٚ ،ـا ايــبح ايـذاَٞ
محٌ ٚسمُ ايؼذش خ شت٘ ،يٝظكطٗا خ اخلش ٜاألؿـفشٚ ،طـشٜعاً غظـًت ايؼـُع
ٜذٜٗا َٔ اي ٝا ،٤ثَِّ ٖطًت ايظُا ٤دَعاً أمحشٚ ،أْا أق ٍٛي:ٞ
نٌ  ّٜٛأٚدِعُ دض٤اً َٔ دظذ ٟخ حلِ ٖز ٙاألسض.
 أسعُّ أَّْين َّعاػت اآطك ١ساي ١سضٕ عاّ ،فبه ٢اجلُٝا بال اطتجٓا ،٤اَتِّت داسْـا مبـٔ
ْعشف َٔٚ ،ال ْعـشف َـٔ أٖـٌ َٓطكـ ١ايكًُـٚ ،ٕٛغريٖـِٚ ،طـأيتُين" :نٝـ ٚؿـٌ
اخلو إىل نٌ ٖؤال ٤ايٓاغ؟"ٚنأَّْ٘ ابٔ هلِ مجٝعاًٖٚ ،ا ِٖ ٜذخً ٕٛعًٓٝا ،بانٌ١ٝ
عٝـ ِْٗٛذلُـشَّ ،٠تـذَا بػــضاسٖٚ ،٠ـِ ٜؤنِّـذ ٕٚعًـَ ٢كٛيـَ" :ِ١ـٔ َـاتٖٚ ،ـٜ ٛظــع٢
يشصم عٝايَ٘ ،ات ػٗٝذاً".
ايظذاد ٠ااعًَّك ١عًـ ٢ا جلـذاس ايكبًـ ٞفاضـت دَٛعٗـا ،فبـذت خٛٝطٗـا َضاسٜـ
دَا َتٛاؿٌٚ ،عادت سٜح ايً ٌٝؿاخب ،ً١متاسغ عًٜٗٛا اجملٓٚ ،ٕٛسلٔ ْظأٍ" :اارا
منٛت بال َظٛغ خالٍ سشب ًَع ،١ْٛفٝتٝتَِّ أبٓاؤْا بعذْا ،أَّٜتٗا احلٝا٠؟".
ط ـَِ عًٗٝــا رلطَّط ـاً يبٝتــ٘ َّايــز ٟسًــِ بــ٘:
ٚدــذٚا خ دضداْــ٘ اجلُٝــٌ ٚسقــَ ،١س َ
غشفتإ ٚؿايٚ ٕٛاطا َا َطبخ ٚمحَّاّٚ ،عً ٢طشفـ٘ ايؼـشق ٞفظـش ١أسض ،طـٛف
ٜضسعٗا بأػذاس ايوتكاٍٚ ،ايضٜتٚ ،ٕٛايضٜضف.ٕٛ
يهــَّٔ "نــشٜ "ِٜكــَ ّٛــٔ غٝبٛبتــ٘ َّايــيت اَتــذَّت عؼــش ٠أٜــاّ عـــٝب ١خ َؼــف٢
"ايكطٝف."١
يكذ ؿٓعت ي٘ ساْٝا سظا ٤يزٜزاًٚ ،أطعُت٘ بٝذٖا ٖٞٚ ،تظأي٘:
أمل متت عٓذَا اْفذش ايًػِ ايجاْٚ ،ٞأؿابتو ػظ ١َّٝخ سأطو؟
ٜبتظِ هلا:
 ٌٖٚميٛت ايؼٗٝذ؟
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ٖهزا نإ ٜعُذُّ ْفظ٘ ػٗٝذاً سٝاً طٛاٍ ايٛقت ،ثَِّ ٜك ّٛبتش ـري عـذَّ ٠ااتَّـ،١
ٜٚذعٖٛا مبٛدَّت٘ ااعٗٛد:٠
تعايْ ٞؼشب َعاً قبٌ إٔ ٜظتٝكظ األطفاٍ.
تُبعــذ ساْٝــا ايػطــا ٤عــٔ دظــذٖا بُٓٝــا األبٓــا ٤ايجالثــْٝ ١ــاّ ،يتــٓٗ فضعــ ،١خ
اضطشاب ٚاضح.
تفتح باب غشفتٗاٚ ،تٓظش سٛهلا إىل أسض ايذٜاس ،نُا ٜظُُّْٗٛا:
عذَّ ٠ااتَّ ١خ َهاْٗا
ٚتَّ ١فشاػ ١ب ٝا٤
تطري عٓٗا باتذا ٙايظُا٤
عٓذ٥ز ٜشجت قًبٗا خ ًٖا
ٚنأَّْ٘ ٜظكن خ ٖا ١ٜٚبال قشاس
ًُٜٚذَِ يظاْٗا عٔ ايـشاخ.
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إلى ما بعد األبد ...
كنينة دياب*
*

يف اجصّباح ر ّط جرط اجباا .اشامحز "ؼشاؿز" جةاصاك االق داجلؾار اجصّارؾ دار
اجةمادك عحل املاحّف ارتاارجـ طا ّ ذافجؽد جرؾاغّ اشّراا تااؼد صاحبّر ااتبغ صحاز
ؾصمط صمح اجحّةاصك دعرؼن ؼتحرّ صؽجر خامتـّ زؼاج ذض اجاحّظ ؼالاة ق االق ذاض
اجةضّك ذعحّقك دصحصحك رالؿقك باشت اجقة ق عبارق عض عحبك الادحك جحةمح
ق ظااعرّ ذعقااؽ ص عقاارق عاظااق ّ
ؼجاار يف اجعحبااك اجصّااالق جحقااة ق خصااح ّ
ؼ ؽرق جعا ّ.ؼصماق يف ذةدض تةحك خطؽدك باشت اجصّؽرق ةران جقِ َرذِعا – جةاضّ
ّادؿِض اجعاظق
اذت ّ ذا ؾساد ؾع ّ ذض عؿينّ اجعرؼش اجع َّ
ؼجاار يف اجحّةاصااك رشاااجك ؾض ااً ذ اسّا املاّحااف عحاال اجةااؽر ؼصاامح اجرّشاااجك باشاات
ذةمؽدااااك عحاااال ؼرا جااااغ "صرؼؾصااااك" ر ؿّااااك – "ذصمعااااةل اجبلؼشااااـ – الصااااز امؼراس
اجصاارناشؿّك" ااار ؼجعااغ رذا ّؾااً رؿااخ جحسّرالااكّ ؼظااؽ ؾقاار اجؽرالااك اجؽتؿاارق ارصععاات
ؾراػّ ؼغصّ الحبغّ ؼجةّت عرؼالغّ ؼاخمةل ؽصغ
"تبؿيب اجااجـ ؼشؿز
ملااا ا اشمعاال ذرشااا ظةااحاس جقاار الصاارصا طّ تبّصااا شااؿرؼس ا امداارّ ؼذااا دعاار
امدرّ ذعرا حيرثّ ؼذعرا صةرّالصا امؾاس ؼاحملض بصتُ اهراً عحل ذخ شّت شامبث
عاينّ ؼشااف ُ عصااتّ ذاةً ط صةاؽط الاار اااؽ َ جقاار اشامررّ اجقصااف صااؽا الرؾااك
ظحـ اذترؼ ؾك ثةثك ؾاسّ ذا ذعظز ظاجـ اجقرؾكّ ؼصقار ظحاـ عؿعااًّ ؼجار
شةصـ يف ذصمعةل دعر ا ادق در شـّ دعر ط اشمعحؽشـ ذض حتت امشقاض عت
شّاغ اشامر ّر اجقصااف عحال ذاؽالعةز عحاال اذتارؼ ب.ار ذااض جات ؼ عارد عصاات
ظؿواً
عااار
ى عحاال اجبثاار يف اج ّ
ذصاح ظااعر صقرؾبااًّ ر ؾ ُماات – ؼزؼج َماات – يف ذقعاال ذطاخ
اجحف باط ؾععر عحل تبصا ؼاؽاشاّ ؼشالشا يف اجعّاار اجطّؽؾاخّ ؼاشمصعااا راهثاك
عحل امغصاط املمعرّظاك ؼاملمعرعاقك عحال شاؽار تاراهي اجبؿاؽ عحال ناؽد
اجؿا
* قاصة سورية.
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اجطّرؾيّ ؼاشمرماعصا دفعخ اجصّصرا ؼالر عبقت ظةاظصا مبحؽتاك ر ا ذؿااػ اجبثارّ
ثزّ ت بصا شرصاح الحؿةً حتت اجعّحرق اجةبلق اجؽارصكّ عصر املقعل امثرفّ اجقرؾز
جقر صفخّر َ ب.لاً ؼصا امؼاطّ جةصّين بصت متصّل جؽ ؾةؽط اجاار تمحةااً
يف تؿاصـ ت ّ ؼاتر صثص باط شت

جؽشا"
جحااض ؼشااؿز ؼط تاااراثّ صماارصّي اجاارّذؽ ذااض عؿصؿااغّ ذصثاااررق عحاال ؼجصمؿاااغ
حترالعرا باط الر خط جؽشا يف اجة الؿك دعر خترّجاغ ذاض ادتاذعاكّ ؼالباخ ط ؾصعاـ
ذرق خرذماغ الجساذؿاك يف ادتاؿغ دفظاعر الحؿحاك صقا بااط جات متاذا ًا الباخ ط ؾبار
اجعرؼ اجصّعؿؽشـ دقصف املصاني اذترؼ ؾاك اجصاؽرؾك يف  6917جقار رباا املصامقبخ
اجّحف ؾصمظرظرا دعر شبؽ ذض خطؽدمعرااّ ظباا ا ذقالق الرؾماغ اجقرراكّ ؼحتات
ظحرق اجرّج صصا حمبصؿعراّ ؼاجقة ق اجةضؿّك اجّاق حتماؽف عحال اؽرصعرا ذعا ًا يف
تةحك ارتطبكّ ؼخصحم ذض ظعرؾعرا الصرا عحل اجؽصان امدرفّ بخّ ذصعرا جآلخر
ذعرا ترثّ ؾظةط تحص جبعضعرا ا ا اَؽَاّ شؿصمعؿراط احملبص ؼاجقة ق
مت صصرحيغ
دعر ا ادمغ يف شاالغّ عاشل اجة.ل داالخمبان تمّل عا ا الطعمغ ّ
ذض ادتؿغّ دصب ا ادمغ اجق شببت جغ عرجاً راح ؾبث عصعا ؼعاض عاهحمعاا صقؿاخ
جغ اشّعاا اخمةاتّ ؼذاا ذاض تار ا عاض اجعاهحاك بحّعاا دعار اشمعاان اذتار .ؼذاا دقاـ
جحبؿؽ اجق عحل اذترؼ فّ ثر
مت صصااخ اجصّصااان عااض رجااالضّ ؼشااؿي اجرجااااد
ظصاااثّ يف اجقاارم اذترؼ ؾّااكّ ّ
بفشرم عحل ظاتصا عصةرؾك ا ذعصةرا اجعرؼّّ ؼ ؾصار تار عاصعز االّ
الاؼؾخ دعض اجصّاط عاظؽا عحل ذاخ عاؽ ق امدصاانّ ؼدعضاعز ذاض ا داشمعاعا ظز
دعاار صعااحؾبعز ذااض البااخ ادتصااؽ اجصّاااعاؾصك املصاارترؾضّ ؼدعضااعز ذااض الاااد اط اجعااارؼ
شؿبا لز دامشرمّ ؼدعضعز ذض صقر امذخ متاذاً
ظؽ شةصغ الر اا دطرؾقاك ذاا ؼ ؾامةحّز عاض ذعاشاصاغ ذطحقا ًا ؼظاؽ جارؾح الارّر
ف يف
دعر عاس ذض اذتر .ط ؾبث عض شبؿحغ يف دحار خخار ؼجار عراةً برارالّي جااؽ ّ
جرؾرق ؾؽذؿّكّ ؼشةض يف ذصطقك شةصؿّك ظعبؿّك يف دلؼ
باط ؾةةّر دحؽشا ب ّخ ؾاؽس ؼؾصاحّـ با ّخ جؿحاك ذاض جحاعاّ ؼؾرشاخ بحراصاغ ذا
شصرا اجصّباح املط ّخ ذض صؽا جباخ "الاشاؿؽط"ّ تا الااس يف ذعاي ؼاشامر ّر حيرّاخ
ذؽج ر دلؼ حمبمغ ؼ ذحغ يف عؽ صعا اجؿغ طل
35
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تاااسط ؼدةاظاااا شاااصؽا هصاااً ظاااؽ اشصااااط الباااخ بااخّ ظاااـنّ ؼجاااؿض الرّؾصاااً
داجمفبؿر! جحا صقر در ؾصصاظا ظؿواً صعؿواً
صعرّد ا "دؿصاط"ّ باشت صعرخ يف ادترؾارق اصعاا بااط زؼاجعراا ذبصؿّااً عحال
املعاااربك اجؽجراش ّؿااك ؼاجمّةاااظز ؼيف اذتقؿقااك باشاات دؿصاااط اذاار ق نؿّبااك ذمةعّرااكّ
اشمعحمغ ذض ؾفشغ ؼتسشغّ ؼذصثمغ ردعك ؼال راهع ّ ظز يف شضّ اجعّبا .اآلط
ارصرم ؼشؿز ذةدصغ دم.االخ ؼظرؼنّ "درجك" الامتك ؼردطك عصي ر ؿّك
عصر ؼ ؽجغ ا ذعيّ ؼالف شؿّارق جرقّ ؼ عطل اجصّااهي عصاؽاط املصمعاةل
جي ط ؾصخ اجؿعا البخ صؽا امؼاط
باط اجطّرؾي ا املصمعةل ررّ عصر شةح ادتبخ جؽاش اجمّخّ ذرالّطك دفظاحار
ذمصؽعكّ ؼشباصا زؾصك دفجؽاط زاظؿك ذعرالك عؿحك مشخ دصظرػ بخّ جت ؼبفشّغ ؾرم
املععر جحررّق امؼ ّ اشّرا باط بوؿباً ؼذؽتعاً
االرت َ.ؼشؿز ذض ذةم ذؽظةك االشمقباد دقحي شفلا اط باط دإذةاشغ رؤؾاك
ت عاض املرؾضاك
ت املار ق اجصّاراعك ؼنحبات رالرااًّ ؼشافج ِ
اجصّؿرق جؽشا عبر اجؽاتر رصع ِ
ذ ّر غراذك صؽا ؼجععاّ ؼظـ صصر اجرّ
الاجت دؿصرا باشت صعؿر اجصّراعك دب نّ ؼظـ ظبغ ظار ق " :شا خشةك ؾاا شاؿّرف
جةضّ اآلشصك جؽشا صؽصّؿت ظحا اجصّباح!"
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ــ سظٍاًٖ ،ا سبٗبيت ...ال تقمق٘!
قاهلا عبذ املمك ِٕٔ ٖبتظي لضٔدتْ ٌذ ٝاليت كاٌت وَ داٌبّا تٍظش إلٗـْ ققمـ
ِٕٔ ٖعقذ سقط ٛعٍقْ أواً املشآ...ٚ
عادت لتقٕه:
ــ لكَٖ ،ا ومك...
اطتذاس حنِٕا قشف ٔقاه:
ـــ لكـَ الظــٗاس ٚعادـ ٛإا ؿــٗاٌ ...ٛأٌـا أعـشا رلــكٖ ،ـا ٌــذ ،ٝلكـَ طـ شٙ
ضشٔسٔ ،ٙال فاه لتأدٗمْ قعذ أُ تقشس ؼت سكي الظشٔا القظشٖ .ٛأٌـت تعمىـ
أٌ٘ كٍت إٌٔ ٙالظـ ش اسطـبٕا القـادً ٔلكـَ ـشٔا العىـن اضـطشتر إا تقشٖـ
املٕعذ.
ٌظش إلّٗا فٕدذ وظش ًٛوَ القم يف عى عٍّٗٗا سغي قألتْ طىأٌتّا .اقـب
وٍّا قمطف ٔطبع قبم ًٛعم ٜدبٍّٗا قبن أُ ٖعٕد لٗقٕه:
ــ أعذك عم ٜكن ساه قالقٗاد ٚاملتضٌٔ ،ٛلَ تقع وؼكم ٛإُ ػا ٞاهلل!
تشكّا ٔتٕدْ حنٕ غشف ٛاسط اه ...دفع البا قّذٔٔ ٞدخن فظىع إٖقـاا تـٍ ع
أط الْ الجالث ٛالشتٗ .
ط ـشة ٚالجالثــ ٛفؼــعش قالــذاٖ ٞظــش ٙيف أٔؿــالْ .اقــب وــَ
تٍقــن قٍظــشٓ ق ـ اس ل
الظــشٖش اسٔه ٔدثــش اقٍتــْ البكــش طــاس ٚقالعطــا ٞاملتذىــع ققشقّــا ٔاقتظــي قمــٗالً .لقــذ
ٔسثــت ِــزٓ العــاد ٚالظــٗ ٛ٠عٍــْ فقــذ كــاُ طعــَ يف ػىٗــع العطــا ٞيف إســذ ٝصٔاٖــا
الظشٖش قبن أُ ٍٖاً.
طبع قبم ٛسٍاُ عم ٜدبٍّٗا قبن أُ ٍٖتقن إا الظشٖش التال٘.
* قاص من سورية.
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كالعــادٔ ٚدــذ اقٍــْ وـــط  ٜيف ٔضــعٗ ٛكاسٖكاتٕسٖــ ،ٛفقــذ كــاُ سأطــْ
قؼــٕسًا قــ الٕطــادٔ ٚعاسضــ ٛالظــشٖش قٍٗىــا تـــالبت طــاقآ .أعــادٓ إا ٔضــعٗٛ
ؿشٗشٔ ٛقٍٗىا كاُ ٖذثشٓ فتح عٍْٗٗ ٌٔظش إلْٗ.
ال ػك يف أٌْ مل ٖظـتٗق ااوـاً فقـذ قـذا ٔاضـش ًا كـذٓ يف التعـشا عمـ ٜأقٗـْ
ٔطط عتى ٛالعشف ٛاملضا ٚٞقضٕ ٞخافت دذاً .اقب وٍْ عبذ املمك ِٔىع يف أرٌْ:
ــ ال ؽفٖ ،ا وـط ِ ...ٜزا قاقا دا ٞلٗطى َ٠عمٗك!
أساطْ الٕلذ قزساعٗـْ ٔطبـع قبمـ ً ٛعمـ ٜعٍقـْ ...قبمـْ عبـذ املمـك قـذٔسٓ فعـاد إا
الًٍٕ قالظشع ٌ ٛظّا اليت اطتٗق فّٗا.
اهلية؟

غبطـْ عبـذ املمــك ـمـٕ رٍِـْ وــَ اهلىـًِٕٔ .ــن ٖعـشا ط ـن عىــشٓ طـت طــٍٕات

اٌتقن إا الظشٖش الجالح فٕدذ عذٌاُ را الظـٍٕات اـىـع ٖعـط يف ٌـًٕ عىٗـ
ٔقذ ساف عمٔ ٜضعٗ ٛغطا ْٟعم ٜعكع إخٕتْ ...فضن عذً االقبا وٍـْ خؼـٗٛ
إٖقا ْ.
غادس العشفٔ ٛأغم البا خم ْ قّذٔ...ٞ
ال دالظـ ًا عمـٜ
ٔقف يف قّٕ املٍضه سدا ٞؿـالت٘ ال ذـش ٔالظـ ش .ققـ٘ صوٍـ ًا طـٕٖ ً
طذاد ٚالـالٖ ِٕٔ ٚظبةح اهلل ٖٔذعٕٓ ثي ٌّـ ٔاٌتعـن سـزأ ٓٞاستـذ ٝوعط ـاً وعمقـاً
قش البا اـاسد٘ ٔتٍأه سقٗب ًٛطٕدا.ٞ
اقبقت وٍْ ٌذ ٝقمطف فأساطّا قزساعْٗ ٔقبةمّا عٍاُ ثي قاه هلا:
ــ طأكُٕ ٍِا قبن سمٕه المٗن ،إُ ػا ٞاهللٖ ،ا سبٗبيت.
طمك الذسز ثي خشز وَ البٍا ٞفؼعش فٕساً قـؤد ٚاؾـٕ يف ِـزٓ ال ـب ٚوـَ قذاٖـٛ
اـشٖف
ؿعذ إا طٗاستْ ٔٔضع اؿقٗب ٛعم ٜاملقعذ اجملـأس لـْ قبـن أُ ٖـذٖش امل تـا يف
وكاٌْ املخـف .عال ؿـٕت ارـشك لـٗخبم ؿـىت المٗـن لكـَ عبـذ املمـك تشٖـح
قمٗالً ست ٜتـن سشاستْ إا الذسد ٛاملٍاطب ٛثي اٌطم قّذٔ. ٞ
اػــْ غشقــ ًا لمخــشٔز وــَ املذٍٖــ .ٛكــاُ اهلــذٖٔ ٞعــي الؼــٕاسا يف ِــزٓ الظــاعٛ
املتأخش ٚوَ المٗن
التش قاسٔتظباد املتذْ إا العاؿى.ٛ
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اٍــ ٜأُ تظــم اسوــٕس دُٔ عقبــات طاسٟــ ٛلكــ٘ تتظــٍ ٜلــْ العــٕد ٚالٗــًٕ دُٔ
االضطشاس إا املبٗت يف العاؿىٛ
ؿــشٗح أُ كــن أٔسام وعاومــ ٛاطــتماد احيلــ ٛالــيت عتادّــا يف وـــٍعْ الـــعم
وٕدٕدٍِ ٚا قعذ أُ كذ كجماً يف اطتخشادّا ٔػّٗضِا ،لكَ وَ ٖذسٙ؟ كٗـف
طكَ ٌ ٘ استىاه ٌقـاُ ٔسق ٛضشٔسٖٛ؟ أٔ ٌ ٘ استىاه قٗـاً وٕ ـف تافـْ قعشقمـٛ
طم املعاوم ٛقأكىمّا س ٙطب وَ اسطبا ؟
ػعش فذأ ًٚقَِٕ كبم
الَِٕ ٔاملمن وَ آلـ ٛاملــٍع ٔوـَ املــٍع ٔوـَ العىـاه ...املمـن وـَ تظمظـن اسٖـاً
قشٔتٍّٗا القاتن ...املمن وَ ضٗاا العىش ٔاسسالً!
قذت لْ سٗاتْ ِٕٔ عم ٜأعتا اسسقع وَ العىش ،كـششا ٞقاسم ٛلٗع فّٗـا
طٕ ٝقع الٕاسات الـعمٚ
ؿــشٗح أٌــْ مل ٖكــَ لٗعــاٌ٘ وــَ وؼــاكن كــبمٔ ،ٚأٌــْ كــاُ ع ـ صٔدتــْ
ٔأٔالدٓ سب ًا مج ًا ٔؿشٗح أٖض ًا أٌّي كـإٌا فٗىـا هــّي عبٌٕـْ كـجماً ،قـن إٌّـي
كإٌا ال ٖألُٕ دّذاً يف طبٗن إطعادٓ.
لكٍْ قالشغي وَ رلك كمْ كاُ ٖؼعش ق قذاُ سمق ٛأطاطٗ ٛوـَ الظمظـم ٛمل
ٖظتطع ؼذٖذِا يف البذاٖ... ٛ
لكٍْ عشا وع الٕقت أٌّا الشغبٛ
الشغب ٛيف االطتىشاس ٔالشغب ٛيف التقذً ٔالشغب ٛيف سغب ٛاسػٗا.ٞ
كاُ ٖتظاٞه يف ؿظات ٖأطْ العىٗ عَ دذٔٔ ٝدٕد اإلٌظاُ عم ٜاسسض وا
داً وٕعٕدًا قال ٍا.ٞ
كاُ ٖعمي قطبٗع ٛاؿاه ٌّ٘ الؼشا عَ اـٕض يف وجن ِزٓ املٕاضٗع لكٍـْ،
ٔوع قألتْ الـادق ٛقااللتضاً قتعالٗي الؼشٖعٔ ٛالذَٖ ،كاُ جيذ ٌ ظْ قظشاً أواً
ِزٓ اسط٠م ٛالعىٗقٔ ٛالذقٗقٔ ٛاليت كاٌت ػعمْ ٖش ٝالعبجٗ ٛيف كـجم وـَ وظـاِش
اؿٗا ٚاملختم .ٛ
تجا ٞقؼذٔ ٚسأه البكٗض عمـ ٜالقٗـاد ،ٚفّـٕ لـَ جيـذ قالتأكٗـذ أدٕقـ ً ٛعـَ
أط٠متْ العذٖذٍِ ،ٚا ٔاحيُ .
قــذأت أضــٕا ٞال ذــش اسٔا يف اســتاله وكــاُ مىــ ٛالمٗــنٌ .ظــش إا الظــاعٛ
لٗذذِا تؼم إا اـاوظ ...ٛلقذ اٌقضت طاع ٛوٍز قذ ٞط شٓ...
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أداس و تــا املــزٖاا فاٌتؼــش ؿــٕت فــمٔص العــز لــٗى الظــٗاس .ٚسأ ٝطــشقاً وــَ
الطٕٗس عمّـ يف الظـىا ٞعمـ ٜاست ـاا قشٖـ فؼـعش قٍؼـٕ ٚفذاٟٗـٔ .ٛوـع تظـاسا إٖقـاا
اسغٍٗٔ ٛقضٔغ أػع ٛالؼىع الـشٖح ػعش قاعتذاه وضادْ
ٌظ٘ فذأ ً ٚكن اسفكاس الظـٕدا ٞالـيت كاٌـت تذِىـْ وٍـز قمٗـن ٔفضـن تـشك
كن اسط٠م ٛارم ٚاليت كاٌت تعأدٓ وشاساً دُٔ إداقات ست ٜإػعاس آخش.
سا ٖذٌذُ وع فمٔص أغٍٗتّا اـالذ" ٚطم الـٕسٔاس" يف سـ ساسـت أؿـاقع ٖذٖـْ
تباقــف عمــ ٜاملقــٕد .صاد وــَ ضــعط قذوــْ عمــ ٜوشدــن الظــشع ٛفاٌطمقــت الظــٗاسٚ
كالظّي.
ملح دشاساً صساعٗاً آتٗاً وَ طشٖ تشاق٘ لاللتشام قاسٔتظباد فمي ٖعشٓ أ ٙاِتىاً
قعذ أُ قذا لْ الٕقت كافٗاً لتذأص الطشٖ ال شع٘ قبن ٔؿٕه اؾشاس
لكٍْ ػعش فذأ ًٚقّمع ِاٟن عٍـذوا سآٓ ٍٖـذفع قظـشع ٛقاػـآ اسٔتظـباد .أدسك
فذأ ًٚأٌْ ٖشٖذ عبٕس الطشٖ قبمْ!
ال إُ مل ٖتٕقف أسذِىا...
قذا لْ ت اد ٙاؿادخ وظتشٗ ً
ضــعط عمــ ٜال شاوــن اٍتّــ ٜالقــٕ ٚفؼــعش قــاختاله تــٕاصُ الظــٗاس ٚفذــأ ًٚقٍٗىــا
تشاٞت أواوْ ؿٕسٌ ٚذ ِ٘ٔ ٝتمح عمْٗ قعذً الظ ش قبن إدشا ٞؿٗاٌ ٛلمظٗاس...ٚ
قذا لْ أُ الضوَ قذ تٕقف وع ؿظ ٛاٌقال الظٗاس ...ٚفقذ قذستْ عم ٜالت كم
يف أ ٙػ٘ٔ ٞمل هطش قبالْ طٕ ٝأٌْ (فمٍٗ )ٛؿعم ٚال سـٕه هلـا ٔطـط أوـٕاز البشـش
العاتٗ...ٛ
ملح اؾشاس ِٕٔ ٖقب قظشعِ ٛاٟم...ٛ
ػعش قتـادً احيلٗت قؼك ن سِٗـ قٍٗىـا استطـي سأطـْ قعٍـف دٍـٌٕ٘ قالضدـاز
اسواو٘ لمظٗاس ٚالز ٙؼطي عم ٜال ٕس.
أســع قــأمل ؿــاع هــبم دواغــْ .تشاقـــت ؿــٕس وتتاقعــ ٛيف عىـ ػــبكٗيت
عٍْٗٗ ،قعضّا ؿشٗح االػآ ٔقعضّا وقمٕ  ،ثـي اٌقضـ ٜصوـَ مل ٖظـتطع ؼذٖـذٓ
لكٍــْ خالــْ دِــشاً ستــ ٜاطــتقشت الظــٗاس ٚقٕضــعٌّٗ ٛا ٟٗـٔ ٛقــذ تٕدّــت عذالتّــا
ل عم...ٜ
عشا فٕسًا أٌْ وـا ٖـضاه عمـ ٜقٗـذ اؿٗـا ٚلكٍـْ عـشا أٖضـ ًا أُ إؿـاقتْ خطلـشٚ
دذاً ،إر أُ الذً العضٖش كاُ ٖتـب وَ أواكَ عذ ٚوَ دظىْ.
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سأه التشـشك فؼـعش قـأمل ػـذٖذ يف ّـشٓ ٔيف أطشافـْ الظـ مٗٔ .ٛدـذ ؿـعٕق ًٛ
قالع ً ٛيف التٍ ع ٔػعش قضعط سِٗ عم ٜسذاقْ اؿادض مل ٖعشا طببْ.
ٔؿمت إلْٗ أؿٕات خافت ٛكأٌّا آتٗ ٛوَ خاله سادض كتٗي .ػـعش قّمـع ِاٟـن
عٍــذوا خطــش قبالــْ أُ طــا ٟاؾــشاس ال ػــك قــذ وــات ...فمــٔ َ٠دــذ وــَ داٌبــْ قعـ
اؿىاٖ ٛداخن سذٖذ الظٗاس ٚفإُ املظك قذ تعشض ستىاً لمـذو ٛوباػشٚ
خطــش قبالــْ االطــتعاٌ ٛقاهلــاتف اؾــٕاه لطم ـ املظــاعذ ٚلكٍــْ مل ٖقــذس عمــٜ
اؿشك ٛفذداً.
أسع قعطؽ ػذٖذ أضاا إا وعاٌاتْ قعذاً أكو ثي ٔو فذأٌ ًٚـٕس ِاٟـن يف
عى عٍْٗٗ ٔطشت طكٍٗ ٛعذٗب ٛيف أٔؿالْ...
سأ ٌ ٝظْ ٖظم داخن ٌ يف ٌّاٖتْ ضٕ ٞوبّش...
فقذ إسظاطْ ظٕاسسْ ،قن إٌْ ػعش قٍ ظْ خ ٗ ًا ٖكاد ٖطم ...صاه الٍ وـَ
سٕلْ دُٔ أُ ٖعم رلك أ ٙاِتىاً إر كاُ يف قى ٛالظعاد..ٚ
مل هطش قبالْ اؿادخ ٔاسٔتظباد ٔالظٗاسٔ ٚاؾشاس ...وطمقاً!
كأُ رلك مل عذخ أطاطاً..
كـــاُ ٖؼـــعش فقـــط قٍؼـــِٕ ٚاٟمـــ ٛتكـــاد تقزفـــْ قـــزفاً يف قشكـــاُ وـــَ المـــزٚ
ٔالظعاد.ٚ
سا ٖطم فشأ ٝسدالً ٖقب وَ قعٗذ قاػاِْ فشأه التعشا عم ٜوالقْ دُٔ
دذٔ .ٝقذا لْ فقط أٌْ ٖشتذ ٙلباطاً أقٗ كاوالً
وــع اقباقــْ أكجــش أوكٍــْ التعــشا عمٗــْ .مل ٖظــتعش اقتظــاوتْ الٕدٖعــ .ٛػــعش
قشغب ٛيف الطماُ حنٕٓ لكٍْ مل ٖقذس عم ٜرلك
ٌادآ قأعم ٜؿٕتْ:
ــ أقٖ٘ ...ا أق٘!
ٌظش إلْٗ أقٕٓ عضُ قبن أُ هت ٘ يف صٔقع ٛوَ الضٗا.ٞ
تزكش فذأ ً ًٕٖ ٚوٕت أقْٗ
إٌْ ٖقف احيُ عم ٜساف ٛقوٓ ...إٌْ ٖكاد ٖظىع الـٕت ٌ ظْ ِٕٔ ٖقٕه لْ:
ــ لَ تش ٝأقاك قعذ الًٕٗ ...لٗع ٍِا ...لَ تشآ ٍِا!
ٌظش أواوْ فذداً فٕدذ ٌٕسًا ِاٟالً طتـذ وـَ الالٌّاٖـ ٛإا الالٌّاٖـ .ٛاٍـ ٜوـَ
كن كٗاٌْ سؤٖ ٛأقْٗ وش ًٚأخشٝ
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خطش قبالْ أُ طذ ٖذْٖ ل شك عٍْٗٗ لكٍْ أدسك أٌْ قال عٍٗ ٔقال ٖذَٖ ...قـال
ػ٘ ٞقاملطم قعذ أُ فقذ ااواً إسظاطْ املاد.ٙ
ٔدذ قٍ ظْ القذس ٚفذداً عم ٜالطماُ فاٌطم قظعاد ٚوتضاٖذ.ٚ
سأ ٝاسسض كأٌّــا ٌقطــ ٛؿــعمٔ ٚطــط املمكــٕت اهلاٟــن و ـَ الظــىٕات الــيت
استــٕت كٕاكـ عذٖــذٔ ٚػــعش قظــشعتْ تــضداد قؼــكن خٗــال٘ٔ ...فذــأ ًٚتٕقــف يف
وكاٌْ
سأ ٝاوشأ ًٚممذد ٚتـشخ .ساعْ وظّش العشم العضٖش الز ٙألـ ػـعشِا ظبّتّـا
ٔقٕدٍتّٗا .سأٔ ٝلٗذاً هشز وَ ق طاقّٗا ...سأ ٌ ٝظْ..
سأ ٌ ٝظْ!
اطـتعش كــجمًا ٔدـٕدٓ ٍِــا ِٔـٕ ٖشاقـ ٔالدتــْ وـَ عمــٕ .خطـش قبالــْ االقــبا
لالطىٍ٠اُ عم ٜأوْ فمي ٖقذس ٔكأٌْ وتظىةش يف املكاُ.
ِ ة دخاُ كجٗف سٕه املكاُ آخزًا وعْ املشأٔ ٚإٖآ...
سـأه وعشفـ ٛوـــذس ِـزا الــذخاُ دُٔ دـذٔ ٝلكٍــْ احنظـش فذــأ ًٚلٍٗبجـ وــَ
ققاٖآ ؿيب ؿعم سا ٖمع يف الضقام ...صقام ٖؼبْ ساس ٚقٗت أِمْ القذٖي!
ٔؿيب امسْ عبذ املمك!
سآٓ ٖشك

حنٕ الظىا ٞدُٔ ٔطٗم ٛتعٍْٗ ...كاُ فقط ٖشتق٘ يف اؾٕ...

قذا لْ اسوش وجماً!
خطش قبالْ وذ ٖذٖـْ الستضـاٌْ عٍـذ وـشٔسٓ ققشقـْ لكٍـْ تـزكش أٌـْ قـال ٖـذَٖ.
تبعْ قٍظشٓ ست ٜسآٓ هت ٘ يف صٔقع ٛوَ الضٗا ٞداخن طشاقِ ٛاٟم.ٛ
ٔكأُ الظشاق ٛمل تكَ تٍتظش طٕٔ ٝلٕز الـيب قذاخمّا ساست اطش قعـضاسٚ
مل ٖعشا هلا عبذ املمك ٌظماً .كاٌت ٌقاط املا ٞػتىـع لتــ يف ٌقطـ ٛقـذد ٚوـَ
تشق ٛمحشا ٞداكٍ ٛأػـشقت عمّٗـا ـع ؿـعم ٚدـذًا لـٗع هلـا تـِٕر الؼـىع الـيت
كاُ ٖعشفّا .
ٔفذــأ ًٚسأ ٝػــاقاً ٔطــٗىاً ٖق ــض وــَ الؼــىع ٌظـش إلٗــْ قــزِٕه ٔقــذ أساطــت قــْ
فىٕعــ ٛوــَ سفاقــْ ٔسا اؾىٗــع ٖشكضــُٕ قاػاِــْ .ســأه ت ــادّٖي دُٔ دــذٔٝ
لكٍّي اخبقٕٓ دُٔ أ ٙتـادً ...ؿقّي قٍظشاتْ ...
أٖاً اؾاوع ِ٘ ...ٛأٖاً اؾاوعٖ ،ٛا ومك!
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تبعجش الشفام ٔٔؿن ٔسٗذاً إا ػاط ١عش قذا لْ قال ٌّاٖ... ٛ
عش وتالطي اسوٕاز ...
وَ قٍّٗا اٌبجقت ٌذ ...ٝوذت لْ ٖذِا ِٔ٘ تبتظي ...
تزكش ًٖٕ لقاّٟىا اسٔهٔ ...اؿ وَ أٔه ٌظشٔ ...ٚالضٔازٔ ...اسٔالد ...
اسٔالد! سأ ٝاسٔالد فؼعش ققمبْ ٖشقف فشساً...
تــذاخمت أواوــْ ؿــٕس عذٖــذ ٚدــذاً وتالسقــ ٛقظــشعِ ٛاٟمــ ٛكــاُ ِــٕ القاطــي
املؼبك فّٗا لكٍْ مل ٖ اسم ػعٕس المز ٚخاله رلك كمْٔ ،إُ ؿظ. ٛ
ؿشٗح أٌْ كاُ ٖؼعش قٕوضات سضُ عـاقش ٚعٍـذوا كـاُ عـأه التشـشك قـال
دذٔ ٝلكَ الظعاد ٚكاٌت غالب ًٛعمْٗ .
ٔفذأ ًٚػعش قطماٌْ إا صأٖ ٛغشف ٛقٗضا ٞاؾذساُ ...
تقٕقع عم ٜااغ وـع أعمـ ٜاؿـاٟط ٔالظـقف فـشأ ٝدظـذٓ ممـذدًا عمـ ٜطـشٖش
ٔ ِٕ وضىذ قؼكن كاون تقشٖبأً ،قـذ خشدـت قعـ اسٌاقٗـ وـَ فىـْ ٔوـَ أٌ ـْ
قاػآ دّاص كبم وٕضٕا ظٕاس طشٖشٓ .
أوعَ الٍظش فشأٌ ٝذ ٝػمع عم ٜأسٖك ٛوٍخ ض ٛعم ٜقعذ أوتاس وٍْ .
اطتعش قكاِٞا ...
ملارا تبك٘ ِٕٔ يف قى ٛالظعادٚ؟
سأ ٝػخـاً ٖشتذ ٙطب ًٚقٗضا ٖ ٞتح قا العشفٖٔ ٛتذْ حنٕٓ ثي ٖقف إا داٌ
الظشٖش املىذد عمْٗ دظذٓ ٖٔشاق اسدّض ٚاملٕؿٕل ٛفْٗ .
سأٌ ٝذ ٝتقب وٍْ ٔتكمىْ ...
اٌتاقتــْ الذِؼــ ٛلعــذً مســاا أ ٙؿــٕت فقــذ كــاُ فقــط ٖظــبح يف عــامل وــَ
الظكٍٗٔ ٛاهلذٔ. ٞ
دخـن فذـأ ًٚسدــالُ إا العشفـٔ ٛأســذِىا عىـن دّـاصًا قٗــذٓ مل ٖظـتطع ؼذٖــذ
طبٗعتْ .
سآِىا ٖٕؿالٌآ اأخز الكّشقا ٞقبن أُ ٖضعْ أسذِىا عم ٜؿذسٓ فمـي ٖ ّـي
قــذٓ لكٍــْ ػــعش قٍ ظــْ ٖمتــف قظــشعِ ٛاٟمـ ٛعمــ ٜػــكن صٔقعــ ٛاخبقــت اؾظــذ
اهلاوذ ثي أسع قأمل ِاٟـن ٖعـي دظـذٓ كمـْ .ػـعش اذـع اؾّـاص عمـ ٜؿـذسٓ ِٔـٕ
دظــذٓ قعٍــف فــٕم الظــشٖش وــشت أٔ ثــالخ
هــبم كٗاٌــْ قٍبضــاتْ املنملــ ٛفــاٌت
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وشات ٔسأدٓ قمـ داِـي ادتاسـْ قـال ِـٕاد .ٚقـذا لـْ أٌـْ ٖعـط يف ٌـًٕ وضـطش ٔغـم
وشٖح .
ػعش أخماً قٗذ ؼٗط اعـىْ قشف ٔعادت أؿٕات ضذٗر خافت لتــن إلٗـْ
قعذ أُ كاد ٍٖظ ٜوعٍ ٜالـٕت .مسع أسذِي ٖقٕه:
ــ ٖا طٗذٌ ٚذ ...ٝوا صاه ػأ صٔدك وع اؾّاص ضعٗ اً...
ٔؿن إلْٗ ؿٕت ٌذ ٝكأٌْ ؿادس وَ ق٠ش عىٗ :
ــ ٖعرٖ ،ا دكتٕسِ ...ن ٖٕدذ أون؟
عاد لٗظىع الـٕت اسٔه:
ــ ٌعي ،اسون وٕدٕد ...إُ صٔدك يف سال ٛوٕت طشٖشٌ ٙتٗذـ ٛاإلؿـاقات البالعـٛ
اليت آرت املخ .
إٌـْ ٖقــف احيُ عمـ ٜالعتبــ ٛال اؿـم ٛقـ اؿٗــأ ٚاملـٕتٔ ،وــا دوٍـا حنـاف عمــٜ
ٔ ا ْ ٟاؿٕٖٗ ٛاسطاطٗ ٛقٕطاٟن اإلٌعاؾ فإٌٍا حنـت قاسوـن يف أُ ٖـٍذح الــادً
الكّشقا ٟ٘يف إعادتْ إا اؿٗا ٚوش ًٚأخش ٝفّٕ وا ٖضاه ػاق ًا ٔ ...
اٌقطــع الـــٕت فذــأٔ ًٚعــاد عبــذ املمــك لضأٖتــْ القشٖبــ ٛوــَ الظــقف ٖشقـ وــَ
دذٖذ دظذٓ املىذد قال سشاك .
عادت فذأ ًٚوؼاعش الٍؼٕٔ ٚالظكٍٗٔ ٛال ش لتعىش كٗاٌْ .خطش قبالْ وعادسٚ
املكاُ لكٍْ ٔدذ ٌ ظْ عادضاً عَ اؿشك ٛفذداً.
مل ٖ ّي وعض ٝرلك كمـْ ...دظـذٓ ممـذد ٌٔـذ ٝققشقـْ ِٔـزا الشدـن رٔ املالوـح
الـاسوٖ ٛقف ظٕاسِا ...
سأ ٝالشدم ٖتذّاُ إلْٗ فذداً ٖٔظتعذاُ إلطبام طشا اؾّاص عم ٜؿذسٓ .
تزكش كن ػ٘! ٞ
ػعش قّمـع ِاٟـن فشـأه اهلـش لكـَ صٔقعـ ً ٛدذٖـذ ً ٚعـادت لتم ـْ ٔلتزٖبـْ فذـأ ًٚ
قعٍف داخن دظذٓ املىذد .
ػــعش قالٍبضــات املنملــِٔ ٛــ٘ ؽبقــْ وــَ دذٖــذ ٔظظــىْ ٍٖــت
الظشٖش .

ققظــٕ ٚفــٕم

عاد لٗظىع الـٕت العشٖ :
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ــ  ...وضٖذاً وَ الٍبضاتٖ ،ا ػبا ِٗ ...ا أعطـٕٓ وضٖـذاً وـَ الٍبضـات فـاسدّضٚ
اؿٕٖٗ ٛتظذن سد ٚفعنٍ ممتاص. ًٚ
أسع قٍ ظْ ٍٖعط يف كـاقٕغ سِٗـ يف سـ سا دظـذٓ ٍٖـت
الظشٖش.

ظٍـُٕ فـٕم

اٌقض ٜدِش وَ الضوَ ِىذ يف ٌّاٖتْ أخـماً عمـ ٜالظـشٖش ٔقـذ ؿـعقْ اسمل ثـي
عاد لٗظىع الـٕت ِٕٔ ٖقٕه:
ــــ طــٗذت٘ ،الٕضــع وبؼــش قــاـم ،إُ ػــا ٞاهلل ...لقــذ قــذأ صٔدــك ٖتذــأ وــع
الـادً الكّشقا. ٟ٘
مسع ؿٕت ٌذ ِ٘ٔ ٝتقٕه:
ــ ِن ٖعر رلك أٌْ طٍٗذٕ وَ املٕت؟
عاد الـٕت اسٔه لٗخبم أرٌْٗ:
ــ اسون كبم لكٍر أطتطٗع أُ أقٕه ،احيُ عم ٜاسقن ،إٌـْ اقتعـذ عـَ العتبـٛ
ال قاػآ اؿٗا. ٚ
قمٗ ً
ػعش عبذ املمك ق شاغ ِاٟن يف كٗاٌْ فشأه التششك طذً... ٝ
ؿشٗح أُ كْ كـاُ ٖكـذ يف تشتٗـ اسفكـاس ٔاــٕاطش الظـشٖع ٛاملتالسقـٛ
الـيت ادتاستــْ قعــذ وــا مسعــْ لمتــٕ لكــَ سقٗقـ ً ٛطــاطع ًٛاٌبجقــت فذــأ ًٚوــَ قـ كــن
ال ٕض ٜال كشٖ ٛاليت أسِقتْ ...
سقٗق ٛقذت لْ أقش إا اـٗاه!
لقذ كاُ وٗتاً!
تزكش قـعٕق ٛوا دش... ٝ
تــشاٞت لــْ ؿــٕس اؿــادخ ٔعــاد لٗؼــعش قــاسمل اهلاٟــن الــز ٙاخــبم سأطــْ عٍــذ
استطاوْ قالضداز اسواو٘ لمظٗاس...ٔ ٚ
أدسك فذأ ًٚطب تٕقف راكشتْ عٍذ ِزا اؿذ .
لقذ وات!
أٔ قعباس ٚأدم قق٘ وٗتاً ست ٜاخبقت ٌبضات ِزا اؾّاص المع ؿذسٓ لمٕؿـٕه
إا دٕاس فقشات ّشٓ.
ػعش قعض عاسً جيتا كٗاٌْ ...
95

العتبة

لقذ فّي احيُ كن ػ٘! ٞ
إٌّي ٖعىمُٕ عم ٜإعادتْ إا اؿٗا ...ٚإا تع اؿٗأ ٚوممّا ٔعبجٗتّا!
تــزكش الٍؼــٕ ٚاهلاٟمــ ٛالــيت مل ٖعــشا هلــا ٌظــماً يف سٗاتــْ كمــّا قبــن اؿــادخ.
ػعش عٍ ِاٟن لمعٕدٔ ٚعادت وؼاعش الظخط لتى كٗاٌْ .
وَ فٕةض ِنال ٞق عن وا ٖ عمٌْٕ؟
وَ قاه هلي إُ ِزٓ ِ٘ سغبتْ؟
ِن عشفٕا وعٍ ٜالطماُ؟
ِن راقٕا لز ٚاهلذٔ ٞالعذٗـ الـز ٙعشفـْ وٍـز تمـك المشظـ ٛالبعٗـذ ٚالـيت غـادس
فّٗــا الــذٌٗا ستــ ٜؿظــ ٛإعادتــْ قظــشاً إا داخــن دظــذٓ اسسضــ٘ ال ــاٌ٘ ظّــاصِي
التافْ؟
عشا ٖقٍٗاً أٌْ ال ٖشٖذ عاه وَ اسسٕاه العٕد ٚإا اؿٗا. ٚ
قالتأكٗذ ِٕ ال ٖشٖذ رلك!
ال ػك يف أُ ِنال ٞاؿىقٖ ٜؼعشُٔ قـأٌّي ٖـندُٔ ٔادـبّي ػاِـِْ ،ـزا إُ مل
هطش قباهلي أٌْ ٖظذُٔ إلْٗ خذو ًٛدمٗم ...ًٛخذو ٛإٌقار سٗاتْ!
ٖا لعباّٟي!
ٔؿمتْ أؿٕاتّي ،خافت ً ٛوـَ سٕلـْ ٔػـعش عـشكتّي .ال ػـك يف أٌّـي ٖكـذُٔ
كىذتىع الٍشن إلٌقارٓٔ ،لٕ عمىٕا وا عمي سٔق ٕا كن ِزا اهلزٖاُ اـال٘ وَ أٙ
وعٍ. ٜ
ػعش قأٌاقٗ تُظش ٔتُعاد قظشع ٛإا فىْ ٔأٌ ْٔ ،أصعذْ أمل عىٗ يف رساعْ.
ال ػك يف أٌّي ٖعٗذُٔ فتح أٔسدتْ .طٗظتىشُٔ يف العبح قْ ستٖ ٜشغىٕٓ عم ٜالعٕدٚ
إلّٗي .
ؽٗن اسوش كششٖ ِاٟن فـشم قـ ػخــ وـا صاه أسـذِىا ٖـش ٝاحيخـش دُٔ
إوكاٌٗ ٛاخبام الٍاس .
وع فاسم ٔاسذ ...
ِــٕ أُ أســذ الؼخـ ـ ٖقــف عمــ ٜأسض اؾٍــٔ ٛال ٖشٖــذ اخــبام الٍــاس لمعــٕدٚ
فذداً لمذشٗي .
ِزا ِٕ ال اسم!
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وــش صوــَ مل ٖظــتطع ؼذٖــذٓ اٌقطــع فٗــْ عــَ الــت كم لكٍــْ عــشا وــع عــٕدٚ
الٕع٘ إلْٗ أٌْ كاُ ٌاٟىاً .
أٔ أٌْ قـاسسش ٝكـاُ ؼـت تـأثم أدٖٔـتّي ٔمسـٕوّي ،فّـٕ ل طـف مل ٖعـذ إا
ٍِاك .
ػعش قتٍاقف ٔصُ أد اٌْ فشأه فتشّي ٔػعش قظشٖاُ سشك ٛخ ٗ  ٛفـّٗي مل
تظتطع فتشّي .سكض كـن ت كـمٓ يف املٍـأس ٚفـٍذح قعـذ دّـذ ِاٟـن قإقعـاد د ٍٗـْ
العمٕٖ عَ الظ مٗ قبط ٞػذٖذ .
سأ ٝأٔه وا سأ ٝالظقف فٕقْ .
مل ٖظتطع اؿشك ٛقطبٗعـ ٛاؿـاه لكٍـْ وٗـض قٕضـٕ املكـاُ ...قظـي العٍاٖـٛ
املؼذد. ٚ
أعاٌْ عم ٜرلـك الضـٕ ٞاـافـت ٔؿـٕت أدّـض ٚاإلٌعـاؾ القشٖبـ ٛوٍـْ ٔتـزكشٓ
لكالً ؿاس الـٕت العشٖ وع صٔدتْ.
عشا أٌْ طش احيُ اشسم ٛاٌتقالٗ ٛطٗعٕد قعـذِا إا اؿٗـا ٚالطبٗعٗـِ ،ٛـزا إُ
مل همف اؿادخ عقاقٗن داٟى ٛيف دظذٓ .
ػعش قعـ ٛونمل ٛأواً ِزا االستىاه ،لكَ رلـك مل ٖكـَ ِىةـْ احيُ قـن كـاُ
ِذفـْ الٕسٗــذ العــٕد ٚإا ٍِــاك قعـذ أُ عــشا أٌــْ لــَ ٍّٖـأ أقــذاً قعــذ احيُ عمــّ ٜــش
اسسض .
ال قذ وَ الٕلٕز قذاخمّا ٔإفظا اجملاه لشٔسـْ لالٌطـالم قـال قٗـٕد ٔقـال ؿـادً
كّشقــأ ٟ٘قــال ػــ٘ ٞوطمقـ ًا يف رلــك العــامل الظــاسش الــز ٙعــشا لزتــْ ...ال قــذ وــَ
رلك !
سأه ؼشٖك ٖذٓ فاطتذاقت قبط ٞػـذٖذ ل وـش ثـي كـشس ارألـ ٛعـذ ٚوـشات
ستٔ ٜؿن ؿشك ٛوقبٕل. ٛ
لقذ كاُ ٖع٘ ااو ًا وا عمْٗ فعمْ .
كاُ ٖذسك وع اٌعذاً قذستـْ عمـ ٜااللت ـات استىـاه ٔدـٕد عٍــش طـيب قشٖـ
ملشاقب ٛأدّض ٚاإلٌعاؾٔ .إُ أطع ْ اؿ قمـٗالًٔ ،كـاُ الٕقـت لـٗالً فٍّـاك استىـاه
كبم لك٘ ال ٖكُٕ يف قى ٛتشكٗضٓ .
اتي الؼّاد ٚغؼٕا .
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ٔفذأٔ ،ًٚدُٔ أ ٙتشددٔ ،عشكـٔ ٛاسـذ ،ٚطـش قٗـذٓ كـن اسٌاقٗـ ٔٔطـاٟن
اإلٌعاؾ املختم  ٛاملٕؿٕل ٛظظذٓ .
ػـعش قضـشقات قمبــْ املنملـ ٛعمـ ٜدــذاس ؿـذسٓ ٔقعـشم غضٖــش عمـ ٜدبّتـْ املعطــاٚ
قالضىاد ،يف سـ سا عـأه فـتح فىـْ عشكـ ٛال ػـعٕسٖ ٛالطتٍؼـام اسكظـذ
الز ٙاٌقطع فذأ ًٚعَ سٟتْٗ .
سأ ٝفذأ ًٚالٍ
وَ قبن .

ٔالضٕٔ ٞسأ ٝاسسض ٔاملمكٕت ٔالكٕاك  ...سا ٖطم كىا

لقذ عادت الٍؼٕ ٚاهلاٟم ٛلتع ةي كٗاٌْ كمْ .
مل هطـش قبالـْ ؿظـ ًٔ ٛاســذ ً ٚقظـي العٍاٖـ ٛاملؼــذدٔٔ ٚطـاٟن اإلٌعـاؾ ٔالـــادً
الكّشقا. ٟ٘
كأُ رلك مل ٖٕدذ أؿالً ...
سأ ٝأقآ وَ قعٗذ فاٌطم حنٕٓ فشساً ...
كاُ ٖشتذ ٙالمباغ اسقٗ ٌ ظْ الز ٙسآٓ فْٗ وَ قبنٔ .ؿن إلْٗ ِٕٔ هؼٜ
اخت ا ٓٞوجن املش ٚاسخم ،ٚلكٍْ ٔدذٓ وبتظىاً ِٔادٟاً :
ــ أق٘ ...أق٘ ...
مل ٖظتطع قٕه غم رلك .
ػعش قأقْٗ ِٕٔ عضٍْ عٍاُ سغي غٗا اسٖادٔ ٙغٗا اسدظاد .
طألْ قمّ :ٛ
ــ ملارا مل ػبر عٍذوا ٌادٖتك يف املش ٚاملاضٖٗ ،ٛا أق٘؟
أداقْ ٔكأٌْ كاُ ٖتٕقع طنالْ:
ــ سٌ٘ مل أسـن عم ٜاإلرُ قزلك إال احيُٖ ،ا قر .
ؿىتا قمٗالً قبن أُ ٖتاقع اس :
ــ كٍا ٌعمي مجٗعاً ٔدٕدك عم ٜالعتب ٛيف املش ٚاملاضٗ ،ٛلزا مل ٖكـَ وظـىٕساً
لك التٕاؿن وع أ ٙكمٕم ٍِا .
طألْ قٍو ٚوٍخ ض:ٛ
ــ ٔاحيُٖ ،ا أق٘؟
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أداقْ قعذ ؿىت قـم:
قت ٔاسذاً وٍاٖ ،ا ومك ...لقذ ػأصت العتبٔ ٛدخمت إا عامل اـمٕد .
ــ احيُ َّ
ػعش قٍؼٕ ٚعاسو ٛلظىاا رلك قعذ أُ أٖقَ ااواً اطتقشاسٓ ٍِا إا اسقذ .
ػعش قٍّٕض أقْٗ ٔمسعْ ٖقٕه:
ــ تعاه وعٖ٘ ،ا قر!
ٔيف اسثٍا ٌ ٞظّا ،كاٌت الذِؼٔ ٛاؿم ٚتم ّاُ املىـشض املظـنٔه عـَ سعاٖتـْ
ٔوشاقبتْ يف ٔسذ ٚالعٍاٖ ٛاملؼذد ٚقعذ أُ ٔدذٓ دجِ ًٛاوذٔ ،ًٚقذ اٌ ـن دظـذٓ عـَ
كن ٔطاٟن اإلٌعاؾ اليت كاٌت تقف قْ عم ٜالعتب ٛقبن أُ ٖعادسِا إا غم عٕد!ٚ
تٍٕٖــْب قالتأكٗــذ مل ٖع ـ عــَ قــال٘ وــا طــٗخطش قبــاه الكــجمَٖ وــَ القــشاٞ
اسفاضن ،أُ البطن أقذً عم ٜاالٌتشاس يف ٌّاٖ ٛاملطاا مما طٕٗد ٙقْ إا اؾشٗي،
لكٍّا قـ!ٛ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"العتب ."ٛفىٕع ٛقــٗ .ٛطاو٘ قبأ .ٚداس اسوم لمجقافٔ ٛالعمًٕ .قمٔت
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وا كاُ ٖتـّٕس أسدذ أُ ٖودُٕ ٖدًٕ ستاطدتْ ِدٕ ٖدًٕ طدتذٓق أَّتأدذ أُ أسدذ
ميذح سبى ٜطٕ ٓ ،سمك سبىٍَّ ٜذوا غضت دظذٓ لأزس ،كاٌت ٌزٖش ػدمً وتمٍدٛ
وٕسْ لٕ سمك سبادث ٛليت غٗشت سٗاسْ بؼون دزسٙق
مل ستـٕس ست ٜأوْ أُ خيشز وَ ملؼف ٜطاملاق زبش ثٗي ر سّا ستاست ٔدِؼدت
أٖددٛق كدداُ
وددَ ؿددىٕد أٗدد ٜأودداً سبىدد ٜلدديت طددمأت بذٌددْ ٔأٔؿددمتْ ػددف
لمىظتؼف ٜفتن لظششِ ،وز ظَ يف لبذ ٖ ،ٛلوٍْ ودا لبدح أُ دمل ملىش دات
ٖتّاوظَ :و جن لأشدق وشٖض ٔ ستبداُق ٍَّدذوا ربمدف ودَ لومدا ملع كدي َّمدٜ
دمددذَّٓ ،دداد لٗوددُٕ ٌظدداٌا َّادٖدداق ٌتفتددت وظدداوْ لتٍتددظ لتددش ف متددت ٔظدداٟ
أَّتا ٞزبظيق

***
سددش ؾق مل
"وأطددٕم وددَ ػددذش "ٚكىددا ٖأدداهق بٗددت فأد فنيأنيدعا كددالفطش بد
ٖددذ ن ن ٍددت يف بٍاٟددْق طددطشْ وددَ لددع ئَّ ،مدد ٜطدداكٍْٗ أُ ٖددذسمٕٓ ذسمددٛ
سذشٖ ٛوٍأش  ٛستدٖ ٜدذل ملداٞق َّمد ٜلدشغي ودَ رلدك دذ ملدا ٞسش دا لمتظدشي
فتذىمل لتاٟم ٛطش سْ بد ٔ ُ ٔسٍدادش ستدٕصم ذبدت وـد لٍأدا ملتظدا طٖٔ ٛظدفظ
َّمدد ٜلددشغي وددَ سددادتّي لمىددا ٞلٍ افدد ٛلبٗددت ٔأِمددْ ،فش ٟشدد ٛأدظددادِي كش ٟشددٛ
أدظاد لشَّا ٚلزَٖ ٖأشبّا ودا ٞملطدش ،ودش لدز ٙدتدن سفداه يف ملذسطدٛ
ٍٖفشُٔ وٍْق أسمق َّمْٗ أسذِي لأ "أبٕ لٍ اف"ٛق طدت ٛؿدذسٓ كاٌدت فتدٛق سٕ تٍدا
أٌْ ٖتىش ػٗ٠ا وا دتن زبىٗمل ٖتٕدظُٕق
كددج وددا ر ٓ ٔ د ملتشفددَّ ٛؼ د سْ يف بمددذ أِددي َّاد سددْ لتشددضي ٔ ٌأظدداً
بؼددون أفأدد٘ ٖتددي شبددا ٞوددَ أٔ د لتىٕودد ٛأٔ شبمٔلددٌ ٔ ،ٛأظدداً لؼددا ٕل٘
* عضو اتحاد الكتاب العرب .مقرر جمعية المسرح باتحاد الكتاب العرب.
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ظى  :ظي ملذٍٖٗ  ٔ ،ظي لغشبتمٗٛق أوا ٌأظاً كد فّدٕ
ٍٖأظي بذٔسٓ
ٌأظاً سبضب٘ ،ست ٜيف َّاٟالت ملذٍٖ ٛفا ٌأظاً خيتمل لٕ  ٞصَّىدا ٞلتداٟالت،
أٔ لألسٗددا ٞر مل دذٔ طددببا لالٌأظدداًق لوددَ لأٗدد ٜلددٗع لددْ أ شبدداٖ ٔ ،ٞفّددي
ملذٍٖدد ٛبؼددون صبّددٕه ،لددز
بددا سض ئ ،فددٕ ِددز ِددٕ وددَ لغشبتمٗدد ٛلالددد٠
كاُ أكجش ل ٔلٗتاسٖ ٌظشا اق كدن ودا فٗدْ ٖدج لؼدفأ ،ٛلودَ لذٖدْ وّداس ت
سج سظذ سدش ي كذ تدْ يف نؿداب ٛيف ملأدالم ،أٔ لٍأٗفد ،ٛأٔ " دشي زبىدؽ"
ٔ اؿ ٛيف لتب ٛلساط ٛلأتا ق خيظش لفشٖق لدزٖ ٙمتد وتدْ أٗدٜق س دا ِد٘
لمتب ٛلٕسٗذ ٚليت ٖمأ ٜفّٗا لتؼذٗمل ٖٔظىمل لأ "أٗ ٜلبطن"ق فدٕس ٌتّدا ٞلمتبدٛ
ٖتٕد ْ ؿم٘ "كٕطاٖ"ٛق ٖتشف أسذ وظتَّٕ ٝاٟمتْ سبأٗأ٘ق يف ٌّاٖ ٛودش
َّشفٕ أٌْ وَ َّاٟم ٛؿغ ٔ ٚغ وتشٔف ،ٛفتذشؤٔ َّمْٗ أكجشق

***
ٖغٗد أسٗاٌددأ ،أتدشق كد ُ ددْ مل ٖظدذن يف دفددع لتفأدذق مل ٖظد ه ٍَّددْ
أطددتار لـ د وددش ُ ٚغٗابددْ أفتددن وددَ ستددٕسٓ ٖٔددٕفش َّمٗدْ دّددذ نفّدداً " لتٍبددن
لبمٗذ" لزٖ ٙوت ٔظاٟفْ سأا ٞشبات َّـا طتار َّم ٜظاِش ٖذٖدْق ملدشٚ
ٔ ليت شبْ طتار َّم ٜظاِش ٖذْٖ ػاِذ لطمب ٛوٍ ش َّذٗباق ٖذ لٗع فّٗدا
دمددذق بددن أػددبْ ب مدد وتأؼدد سبٗددٕ ُق ٖٕوّددا أ ددز ٔ د ٖمىظددُٕ ظدداِش ٖذٖددْ
ٔك ٌّي ٖتشظظُٕ و د ٕٖٔ ،وز ك كتؼفٕ بش َّ" ٛكٕطاٖ "ٛبمتد ملاظدات* -
" لذسن"ق نؿاب ٛبالٍظب ٛلْٗ وباػش ٚكالـاسٔخ سبش س ٙلدزٖ ٙمشدق بّذفدْ َّمدٜ
سبش س ٚأٔ كاملغٍاسٗعق يف أٔه ًٖٕ لمت ملاظات ،وتألت سأٗبتدْ ملذسطدٗ ٛبودن
ودددا لدددذ ٝسفددداه ودددَ دسدددنق ٔس ح ٖبٗدددمل كدددن طدددبمل واظدددات بفشٌدددك وتددداسبا َّمدددٜ
لدددذكاك لددديت سبٗدددمل كدددن  4واظدددات بفشٌدددكق أدسك أؿدددشاي ضبدددالت لـدددفٗظ
لطاسٟد ٛبظددب سددذ خ ملذسطدد ٛملٍافظدد ٛلإٖٔدد ٛوددَ أٗدد ،ٜفش سددٕ ٖبٗتددُٕ كددن 5
واظات بفشٌك ،فشفمل أٗ ٜلتذد ٔس ح ٖـدٗظ :لتؼدش واظدات بفشٌدكق ِدزٓ لتذداسٚ
لش بظ ػوَّمتْ وـدذس د دنق سأ الدْ لٕسٗدذ ٖدذ كدامل د ٔ ،ؿداب ٛدذفق ٖدش َِ
َّم ٜػطش ملاظ ٌـف بتشب ٔ ٛسدذٚق وِٕدٕيحم ضب دٕظحم سوداثشت لفشٌودات يف
*

ملاظات ِ٘ :لذسنق لتب ٛمياسطّا سفاهق
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دٕٗبْ ٔسٍا ـت يف دٕٗي سش يق ؿاس وأـذ لمىذٍٖ ق أِٗ ٜات سبمل لد  ٚغدذ
أَّطٗك بذ وٍّا ٌـ ل ٚق ٌْ لشبدا رُققق سطدٕست دبداس ٚأٗد ٜبٗدمل طدٍذٖٔؽ
لفال فنق كن طٍذٖٔؼ ٛبجالث ٛفشٌوداتق كداُ أتدش وتدْ كدن ٖدًٕ كٗظدا وتبد
بالظٍذٖٔؼات وا دتمْ ٖمت با وٕ ه يف س كاُ وـشٔف لتالوٗز ضبذٔد ق
تف ٜأٗ ٜفذ ٚق مل ٖتزكش أسذ ِز لغٗاي ملفاد١ق سٍذس بتتّي ب ٌْ فتظ
ضبال يف طٕ سبظبٛق ٔ ش داه بدن طدت دش دكاٌدا يف طدٕ لـداغٛق ثالدح داه:
فتددتظ "طددٕبش واسكددت" يف سدد٘ لظددفاس ت يف لتاؿددىٛق لوددَ أٗدد ٜكدداُ سددشٖظ
لفش ؾ ٖتاٌ٘ سبىٖٔ ٜظبظ يف َّش ْق كتؼ ٔ لذٓ ٖٕوّا أُ لذْٖ كٗظدا لمدٕٞ
ملظتؼددفٜق س ٟشتددْ كش ٟشدد ٛسددٗع مل ميظظددْ ملددا ٞوٍددز طددٍٛق
بددالٍإٔدق ف ددزٓ
أ شدْ ملش  ٜلٍٗاً َّم ٜلؼشفٛق ومل رلك سمبٕ ودَ ملىش دات بتدادٓق ىدَ بغظدمْ
لتمّي ّٖتذُٔ دشح يف زبمذ ذبت لوما لدزٖ ٙغطد٘ دظدىْ ،يف ملظدا ٞاثدن
لمؼفاٞق كاٌت وظاً دمذٓ طذت طبنا فش صِ لتش  ،فمىدا غظدمٕٓ ٌتدظ َّش دا سدٕ ه
لمٗن ،يف لـباح كاُ ٖأفض كالأشدق
يف رلك لًٕٗ ،سم ودذٖش ملظتؼدف ٜسٍ ٗد ملىدش تٔ ،ستأدٗي ملردابش ٔغشفدٛ
نطددتافق ةمدد ٌ ٛافدد ٛسالددت كددن ػدد٘ ٞبتددذ سمأٗددْ ػدداس ٚوددَ لددٕ ل٘ ب ٌددْ طددٗضٔس
ملظتؼددف ،ٜلوددَ ملفادد  ٚأُ لددٕ ل٘ ٍَّددذوا دداً ٌفددز لضٖدداس ٚكدداُ بـددشب ٛداللددٛ
ددشد
ملمددكق ٍَّددذوا د ددن لٕفددذ لش دد٘ وددَ لبدداي لشٟٗظدد٘ ٌتبددْ وددذٖش ملؼددفٜ
ٖتتم٘ ػ ذش ٚدشي لبدايق سمد ودَ وٕظفٗدْ فاٟدْق أطدشم ملظدتفُٕ ٔأوظدوٕ بدْ
ٔطشبٕٓ أ شي غشف ،ٛكاٌت غشف ٛنطتافق َّاشزا ملمكُ غشف ٛنطتاف أٔ
فواُ أٔه وشٖض ٖش ٓ ِٕ أٜٗق ط ي ملمك بمّذتْ ملّٗبٛق وا ساه بٍٍا؟
سد سبٗ نطتاف ٌْ :يف أسظَ ساه ،فىز د دن كداُ ِتىاوٍدا بدْ كدب ،
ٔ دداله ٖددٕو فأددحت ذبددٕه أفتددن سدداه كىددا سددش ٝوٕ ٌدداق وددَ س ٓ بددن ٖددٕو
ٖتشفْ آلُق
سددشح ملمددك بد ٔد سٗددادِٔ :ٙددن ِددٕ يف غشفدد ٛنطددتاف وٍددز ٖددٕو ؟ دداه وددذٖش
ملظتؼددف :ٜبددن لذٖددْ وش دتددٕٖ ٛوٗدد ٛيف ِددزٓ لمش دداتق سـددٕس داللتددك ستدد ٜصٖدداسٚ
داللتك مل سمٍّا ََّ أد  ٔ ٞدباسٍا دبآ وٕ سٍٍٗاق سبظدي ملمدكق فتتذد أٗد ٜودَ أُ
ملمٕك سبتظيحم
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مل ٖوت ملمك بّزٓ سبشك ٛطتتش ٗ ،ٛبن ط هِٔ :ن ٌتّ ٜملشٖض ودَ
ددٕهٌ :تدديق دداه :رُ فمٍ ددزٓ
فشـددْ لددذٔسٙ؟ سظددابق سبددا ٔ ٞملظددتفُٕ
غشفتْق
ػاِذ مجٗمل ٌض  ٞملظتؼف ٜلطفن لظتٗذ ٖذفتْ دالل ٛملمدك َّمدَّ ٜشبدٌ ٛأدن
ملش  ٜغشفتْق سـٕس لوج ُٔ أُ ِال ٛوَ لٍٕس ذبدٗحت بدشأغ لطفدن لظدتٗذق
كج ُٔ مل ٖتشفِٕٓٔ ،ي لزَٖ صدشٔٓ با وع ٔس وٕ بؼٗطٍاسْٔ ،سدشدٔٓ لش ٟشتدْ
لٍتٍٛققق لٍنت ٖذفتْ دالل ٛملمك ػرـٗا ٖٔإًٔ خبذوتْحم ٖا َّفٕ هللحم بن ٖتشىن ٍَّاٞ
لظفش لضٖاسسْحمققق ملار مل ٍٖتبدْ ملمدك ػدرف دشحم؟ ملدار ـدْ ملمدك ٔسدذٓ ودَ
دُٔ مل٠ات بّزٓ ملوشو ٛملموٗ ٛلظاوٗٛحم؟
بُدددذ أُ يف ودددش طدددش ق طد د لٕ ٔ لذسدددْ ،فد د ٌوشت وتشفددد ٛملمدددك ،فاػدددتتن
لتّاوع :ربفد٘ أؿدٕ ا لٍبٗمد ٛكدٗال ٌطمد وٍّدا ملوشوداتحمققق رٔ ت لدذً صس
ِوز ق ٌذ ست لظٕ ل ََّ لؼشارَٖ لزَٖ ي سس َّمٗا يف ػشس ٛلتظعق
سـٕسٔ أُ و  ٚأً أٗ ٜمل ستمَ ٖٕوا أٌّا وَ أؿٕه ٌبٗم ،ٛبن ستأٍمل ب
لذس ٖٔؽ لو٘ سٍأن لمأـش أطش س لبظطا ُ ٞكإٌ أبُٕ ملمك أً حم

اه

بتددذ ل ّددش ددا ت غشفدد ٛأٗدد ٜيف ملظتؼددف ٜب كالٗددن لضِددشق ددا لطددابق
بواومددْ َّمدد ٜزبدداٌب  ،سدداله لددٕسد ٌددذ ست بدداي ملظتؼددف ٜلددشٟٗعق أ دداٞ
وظمٔل كباسق با ادٚق دباس ،سٟٗع غشف ٛلتذاسٚققق مل ٖبق وظمٔه يف لٕ ٖٛ
مل ٖشطن كمٗال ٍٖافع كالٗن ليت ٔؿمت وَ بنق كمٗن اٟذ لؼدشس ٛكداُ
أىمْ أسبت ٛسداه ِٕٔ حبذدي سبدق سداٟشق َّمٗدْ كمىتداُ :لٌُشبدك ٖدا أٗد ٜق ٔ مد
أةش كب وـٍٕم وَ لٕسٔد سبىش ٞق
سٟٗع ذباد لفالس ص سٓ يف ملظا ،ٞسبتا ُ أٍٖٗ ٜتى٘ سَّاٖآ ،فٕ لدذ
أٗ ٜفالحق سٟٗظ ٛذباد لٍظا ٞأ اوت سفم ٛسوشميٗ ٛلٗشٗدٌّ ٜدا كتؼدفت أُ
أوْ وشأٚق مل ذ سٟٗع ذباد لتىاه ؿف ٛلْٔ ،بالت كٗذ لَ "ٖطمدمل ودَ ملٕلدذ بدال
ةف" فتؽ دفاسشٓ لتمدْ ٖتجدش َّمد ٜأ سدذ ودَ َّاٟمد ٛأٗدٜق لودَ أٗد ٜوأطدٕم ودَ
ػذشٚق ٔ َّاٟم ٛلْ يف ملذٍٖ ،ٛلزلك ٔؿن لٗ غ وٍتّآ ٍَّذٓ ،غ وا أٌدْ ودا ٖتذدض
ٍَّْ سؤطا ٞذبداد ت ٔ ملٍ ىدات لؼدتبٗ ٛأمدْ لظداٟإُٔ ٔ ملش فأدُٕق أسدذ طداٟأْٗ
دداه لددْ" :وتمددي لددذٍٖا َّاوددن وددَ َّاٟمدد ٛكٕطدد"ٜق طددتغشي سٟددٗع ذبدداد لتىدداه ِدزٓ
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لتباسٔ ،ٚطد لْٔ :ودا َّال د ٛه كٕطد ٜبدا وشحم؟ داه :سفداه ٖطمأدُٕ َّمد ٜأٗدٜ
لأد كٕطدداٖٛققق ِٔدز وتٍددآ أُ لشددن وددَ ه لوٕطدٜق فغددش سٟدٗع ذبدداد لتىدداه
فآٔ ،فٍذن ٍَّْٗٗ ثي فش دمل أؿدابتْ ِٔدٕ ٖأدٕه" :دبتّداحم" ػدعٔ لٍدا ؿدٍٗٗ ٛكٍافدٛ
ٔأكمٗدن صِدش ٔ سمبددٕ ودَ سؤطدا ٞذبدداد ت مجٗتدا سبتدٕس لمأٗدداً بضٖداس ٚملددشٖض
لٍبٗنق
أو فشم لؼباي مل ذ غتا  ٛوَ صٖاسسْ ومل دذ ٖا لجىٍٗد ُ ٛأٗد ٜودَ
سَّاٖآق كزلك ودذٖش لعبٗدٔ ،ٛأود فدشم بدش َّي لغدذ ُ ،أٗد ٜكداُ يف ملشسمدٛ
بتذ ٟٛٗق أوا وٍ ى ٛل لفذ  ٟٛٗفأذ ٔدذت وٍاطدب ٛأُ سدذ ٝطتاسّدا طدتٕلت
َّمدد ٜطتدد ٛوددَ أس أبٗددْ يف ددٗتتْ لبتٗددذَّ ٚددَ ملذٍٖددٔٔ ،ٛدددذسّا وٍاطددب ٛلضٖدداسٚ
ملدددشٖضٔ ،صفل لبؼدددش ٝلٗدددْ بدد ٌّي دددشسٔ ٌأدددن لأطتددد ٛلتظدددوشٖ ٛودددَ وواٌّدددا
لبادٖ ٛلمترف٘ ٍِاك ََّ وش ؿذ لتذٔق
طع سٗذ٘ شي سبذٔد ومل لتذٔ
بأدد٘ اٟددذ لؼددشس ٛسدداٟش ر مل ددذ لددذ ٝد ٟددش ٚلٍفددٕغ أ ٙس بددحت وددمل أٗددٜ
َّٔاٟم ٛأٗ ،ٜبٗذ أُ وذٖش لٍفٕغ ػون ٔفدذ لضٖداس ٚأسدذ سَّاٖدآ بدالطبمل ،لودَ
ملؼوم ٛأٌْ مل دذ وواٌدا نكمٗدن لضِدش اؿدتْ فا دطش ٔ دتْ َّمد ٜبداي
ملظتؼف ٜشباسد٘ ،وا أثاس سفٗ  ٛبأٗ ٛملظمٔل  ٔ ،اؿ ٛوذٖش لذَّاٖ ،ٛف سطن
دٔسٖ ٛلتغشٖي وذٖش لٍفٕغ ب دٕس َّالُ غ وذفٕمق ذباد سمب ٛزباوتات ص سٓ َّمٜ
سأغ ٔفذ أىن لٗشٗ ٜبش  ٚٞبتج ٛذشد سـٕلْ َّمد ٜلؼدّاد ٚلجإٌٖد ٛنسطدالْ
لـد لذس طدد ٛلفددشم لددزٖ ٙشٖددذ ،بٗددذ أُ وٍ ىدد ٛأسبددا ٞبددال سددذٔد سفتددت لبتجددٛ
وتت  ٚأٌّا وم وشَّ ٚم ٜسٗا ٚأٗد ٜستدٖ ٜـداي بفد ٔغ "كٕسٌٔدا"ق وٍ ىد ٛدذ وٜ
حملدداسب ٌوؼددت أُ دددذ ٔ لددذٓ ػدداسك يف وتشكدد ٛش ؿدد ٛيف لأددشُ لتاطددمل َّؼددش
ٔكاد ٖـاي بطمأ ٛوشت شي أرٌْ لٗىٍ ،ٜفأاوت بتودشٖي "أٗد ٜسفٗدذ بطداه
لؼذتاُ"ق
وددذٖش لٍأددن أِددذ ٓ طددٗاس ٚوددمل مددش ٚصباٌٗدد ٛوتفددا ٚوددَ لشطددًٕق ٔوددذٖش ضبددا
لأطَ ـف لْ وواف  ٚػّشٖ ٛوَ ؿٍذٔ سأاَّذ لتاوم ق وذٖش وتىدن لظدوش
وٍشْ ػع كا اد ٚلظوش ملذ 99 ٚطٍٍ ٛاطب ًٕٖ ٛوش لظوش لتامل٘ق وذٖش
دددذ ٖاَّ ٔ ،ددداد ٚسدددذٖٔشِا،
ملظتؼدددف ٜػدددون زباٌدددا لتٍ دددٗي لٕفدددٕدٔ ،سٕظٗد د
ؼاي ٔ ملٕ د ليت ميوَ َّاد ٚطدتتىا ا كالبالطدتٗك ٔ لدٕسٔد
ٔ طتفاد ٚوَ
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لـددٍمل لضِددٕس تق ـددف غشفدد ٛلتىمٗددات كىتدداف ٛلمٕفددٕد لدديت وددا ٌأطتددت َّددَ
ملظتؼفٜق أ ف ٜملذٖش ٔس  ٛش دْ وَ ملظتؼف ٜكٗال ٍٖأطدمل طدٗن دذ ٖا لديت
سأاسشت بؼون غ وظبٕ ق
ٌفتشت بٕدْ "كٕطاٖ ٛأبٕ لٍ اف "ٛطبن سبٗا ٚكافٛق ؿاست ٖذ ٓ كاسبشٖش
ومل طٗن ملش ِي ٔسظابق أسبا ٞلتذىٗن لتشظ ػون زبمذ ٔ ،ظدافشق ػدشكات
دٖٔدد ٛسظددابأت ددز لـددٕس لتزكاسٖدد ٛوتددْ ،وظتشتددش ٚؿددٕسٓ لأذميدد ٛلتجبددت
جناَّدد ٛوٍتذاسّددا ٔٔ ددتت ؿددٕسسْ َّمددَّ ٜبٕ سّدداق ضبطددات لتمفددضِ ٚشَّددت بتجاسّددا
طدتذٖٕ ٔ ،ملظتؼدفٜ
نَّالوٗ ٛلٍأن لد ور وباػدش ٚودَ ٍِداكق ذبٕلدت غشفتدْ
لٕكٗؼددَٔ ،وٕدددٕد ت ملظتؼددف" ٜس كددٕس ت" ٖظددىظ بتششٖوّددا ستددٜ
ٌتّا ٞلتـٕٖش لز ٙوتذ ٔساه ودا دطش د س" ٚوظتؼدف ٜأٗدٌ "ٜأدن ملش دٜ
وذٍٖ ٛأ ش ٝمل ٖضسِا دالل ٛملمك بتذق
ً2222/2/1
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عوض األحمد

قراءة في كتاب
(قناديل الشعرية وفتنتها الجمالوة)
عوض األمحد*
قنادوللا الرل ووت تهاناجلللا ا ،الاللتيف قللوامد س يل و ت للد ل اد ال اال
للدكاور عصام يوتح .تجام س مقدمت الدرا ت ب د ال ابت األتىل مل التالا
اإلهللدام الاللالىل لىل الرللاعو األنالل الللدكاور ت للد لل اد ال االل  .اللل
تجدت س جتوباه دفم التل ات تأندام ا ،ال الطابت أهدوه ه ا ال ا.

متتاص قصا٥ذ ايؼاعش ستُذ طعيٝذ
ايع ع تٝعععل فاْحتا ٗعععا ايتع ع ًَٞق عًععع ٢عععام
سٜٜٛ٩ععٚ ١د٫يٝعع ١بصععو١ق  ٚععا ٍٚيٕ ٜتُٝععض
فًغتعععع٘ ايؼععععيش ١ٜفععععص ايظععععشد ٚاي ٛعع ع
ٚايرتنٝععض عًعع ٚ ٢ع ااٛاق ع ايؼععيش١ٜ
حبظاطعع ١ٝلايٝعع ١ساقٝعع١ق ْٚععو ػععيشٟ
دا ععععل فا٫طععععتحلاس٠ق ٚاذتظاطععععٚ ١ٝايًععععز٠
ايتصٜٛش١ٜق ٚااؼاٖذ ايؼعيش ١ٜااغشٜع١
يكطاتٗععععا َٚؼععععاٖذ ااتةًٝعععع١ق ستشنععععا
ظاط ١ٝااتًكٛ ٞب ايصٛسق ٚااؼاٖذ
ااتحشنععععع ١ايعععععف تالععع ع فاْ٫حيعععععا ٫ق
ٚايتععٛتشا اييُٝكعع ١ايعععف توارعع ايكعععاس٨
فاررتافٗععا ٚت ًَععٗا ااحتععٛا ٖٚععزا َععا عوععش
عٓ٘ ايذاسغ َكذَ ١ايهتاب
ٚايذساط ١قا ١ُ٥عً ٢مثاْ ١ٝصٍٛق
ايحصععععٌ ا٭ٜ ٍٚتحععععذ ايععععذاسغ عععععٔ
َٓاف اإلثاسٚ ٠ايذٖؼ ١ادتُاي ١ٝجتشفع١
*

ستُذ عتٝل ايؼيشٚ ١ٜايعف تت طعع عًع٢
شنتٗا ادتُاي١ٝ
اعً ١ٝايًغ ١ااٛاسف١
َعععٔ ٝعععف تهحلٝععع ايًكطعععا ٚايصعععٛس
ٚتتافيٗععا ايٓظععل ايؼععيشٟق لععا ٜععذيٌ
عًعع ٢ػععيش ١ٜايصععٛسْ ٠افيععَ ١ععٔ ععع
اْ٫تٗانععا ايًغٜٛععَٚ ١حاا تٗععا يًكععاس٨
ٚإٕ ػعععيشٜت٘ تتععع ٖٛفمج ظعععاغ لعععاي ٞععععع
سٜ٩ععععععً ٟٛظععععععح ْ ٞشتعععععع٘ يٮػععععععٝا٤
ٚع٬قت٘ َيٗا فوٛا ٚاذاْ ٞػحٝ
(من ٛم َا٥ذ ٠ارتٝاٍ
تٚ ٢ي ٛطكط ايصواا فتُٗ١
ئ تظتط ٝفَٛالَ ١الغ ادتشميٚ ١ااكاٍ
ٛاغ ادتًذ ٚاَتؼل ايوصري٠
ارُ
ايٓٗش حيٌُ ضحت ٘ٝإرا اطتكاٍ َٔ ااٝاٙ
ٚايٓوع ع ٜوصعععش دسفععع٘ اعععا تح عععش ٙاييٝعععٕٛ
اذتااا

* أديب وناقد سوري.
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ٜ ٫كتح ٞعطؼا  ٚري٠
ٚيشمبا خيتاس زتشا ٙاذتض ٜٔف ٬اجتاٙ
ٜٚالِ يْحاغ ايٓوا
 ٖٛٚاَتذاد اذتب َٔ س ١٥ادتواٍ)
نُععععا ٜععععش ٣ايععععذاسغ يٕ ايؼعععععاعش
ستُذ طيٝذ اييتٝل َٔ ايؼعيشا ٤ايوعاسصٜٔ
تو٦ري ايشٜ٩ع ١ايؼعيشَ ١ٜعٔ بع ٍ٬تٓعارِ
ايهًُعع َ ١ع ااٛق ع ايؼععيٛس ٟااهحل ع
ٚحتكٝعععل ا٫طعععتحلاس ٠ادتُايٝععع ١ايٓظعععل
ايؼيشٟ
ٗععٜ ٛت٬عععب فايهًُعع ١ضععُٔ إ ععاس
ادتًًُ ١ظحٝا ٚػعيشٜا ٜٚعذسى يٕ ايًيوع١
ايؼععيش ١ٜتوععذي َععٔ ايهًُعع١ق َععٔ َٛقحٗععا
ااععععع٪ثش ايٓظعععععل ٚمبكعععععذاس ظاطععععع١ٝ
ايؼعععععاعش تؼعععععه ٌٝادتًُعععععٜ ١شتكعععععٞ
فايٓظل ايؼيشٟق ٚتشتك ٞػيشٜت٘:
(تٗتض س ٞ ٚبً  ٝايٓٗش
َٔ فيذ ايؼتا٤
رتٜح ثٛستٗا ٚفشنإ ااطش
تشض ٢يتغالب
َٔ ب ٍ٬اذتضٕ
توه ٞا٭سض ٜشجت ايكُش
ٚتٗ ِٝبً ايغ) ِٝ
نُععا ًٜحععق ايكععاس ٨يؼععيش ستُععذ
طععيٝذ اييتٝععل بصععٛف ١ااؼععاٖذ ايؼععيش١ٜ
ااتحٛيععع ١ي ٚااتحشنععع ١ستعععٛسا سٝ٥ظعععا ٫
ٜٓحصععٌ ععععٔ اعععٖٛش إفعععذاعٗا ٚبصعععٛفتٗا
ادتُايٝععععٖٚ ١ععععزا ٜيعععع رٓعععع ٢قصععععا٥ذٙ
فاا٪ػعععععشا ادتُايٝعععع ١ايعععععف توعععععذي َعععععٔ
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ايهًُ ١ايشٜ٩اق ي ٚايهًُ ١ااٛقع إ
ادتًُ ١احملٛس إ ااؼعٗذ ااتحعشى نُعا
ًْحععق ايععتٚ ِ ٬ايتحاعععٌ ٚاْ٫ظع اّ فععص
ادتٌُ ستكك ١ق ١ُٝلايٝع ١زتشاٖعاق
ٚييٌ َٔ َ اٖش فهاس ٠ادتٌُ اقتٓا عٗا
اايٓعععع ٢اييُٝععععل ٚقععععذستٗا عًععععَ ٢شاٚرعععع١
ايكاس ٨فٓظكٗا ايؼاعشٟ
ًُ ٞي ٝل
٭س ٣عصا ري ايصواا تًِ ي َٞ٬
(تُضقضم) حٖٛا
ري ٣تش شف ْ ٍٛا ز ٠اْت اس
ٜٚذاعب ايؼحاس ٛم ايشٜؽ
َذ  ٠اذتٓص)
ٚتتٓعععععععٛق ا٭ْظعععععععام اات اْظععععععع١
قصا٥ذ ٙيتحكٝل َٛطك ١باساَٛٚ ١ٝطعك١
دابًٝععععٚ ١تععععحلري اإلٜكععععاق ايوعععع ٞ ٛااتُععععٛ
حبظاطععع ١ٝايعععشٚا َٓٚيشاعععا ايعععزا
ت َ٬تٗععععا ٚا ععععطشاعاتٗا ايٛاٛدٜععععَ ١ععع
ٝحلٝا ايهٚ ٕٛاذتٝا٠
 ٚايحصٌ ايحلعاْٜ ٞعذسغ ايعذنتٛس
ػعيش
عصاّ ػشتحِإثاس ٠ااظت ٣ٛايح
ستُذ طيٝذ اييتٝل
ٜٚش ٣ف ٕ ايك ١ُٝادتُايٝع ٫ ١تتحكعل
َالععععُاس ايحععععٔ ايؼععععيش ٟحتذٜععععذا إ٫
فااةًٝعع ١اإلفذاعٝعع ١ارت٬قعع ١ايععف تٓععت َععا
ٖععَ ٛغععاٜش ٚمتععٓح ا٭ػععٝا ٤بص ٛععَ ١ٝععا
رري َيٗعٛد ٠ػعهًٗا ايعٛاقي ٞاذتظعٞ
(ااش٥ععَٓٚ )ٞطكٗععا اإلحيععا ٞ٥ااوععذق ٖععٛ
ا٭قذس عً ٢إنظاب ايصٛس اجملشد ٠س١ٜ٩

قراءة يف كتاب (قناديل الشعرية وفتنتها اجلمالية)

ظععع( ١ٝلايٝعععَٚ )١عععٔ ٜعععذقل جتشفععع١
ايؼععاعش ٖععزا ًٜحععق يٕ قصععا٥ذٖا متًععو
ييوتٗععععععا ايحٓٝعععععع ١بصععععععٛف٪َ ١ثشاتٗععععععا
ايتؼه ١ًٝٝعًَ ٢ظت ٣ٛايهًُٚ ١ادتًُ١
ٚايصٛسٚ ٠ااؼٗذ ٚايشٜ٩ا ٚااغعض ٣ايٓصعٞ
ادتُاي ٞايياّ ي ٟيٕ مث ١تهاَ ٬لايٝعا
ٜٓؼعع يععذ ٣اييتٝعععل ػععهٌ ايرتنٝعععب
 ٚايشٜ٩ععععا ايؼععععيش ١ٜايععععف ٜوحلٗععععا عًعععع٢
َظت ٣ٛايذ٫يٚ ١اايٓ٢
نُععا يٕ لايٝعع ١ادتًُعع ١تت ع تَ ٢ععٔ
عٓصش ايتؼٜٛل ٚااوارتع ١ايعف تٛيعذٖا
ْظعععكٗا ٚايعععذيٚ ٌٝايعععش ٣٩ااهحلحععع ١ايعععف
تهعتق فٗعا ٚتغعز ٟفٗعا ي اطعٝع ااتًكعٞ
ٚرانشت٘ اإلفذاع١ٝ
ٛتٖ ٞاَظا ٚيْا يعاْل اٝذٖا
(ي شر
ٚايصُ ٜيوف
 ٫تغًك ٞاٯٖا

اذا ٌ٥ظًٗا
ٚا٘ اذتٓص

ْاًَ ٞجتتاا ساحتٗا
ٚتؼيٌ َٔ بٜ٬ا ايشٚا ييٛإ ايؼُٛق)
ٜٚكعع ايعععذنتٛس عصعععاّ ػعععشتح
ايحصعععععٌ ايحلايعععععف عٓعععععذ إثعععععاس ٠ااظعععععت٣ٛ
ا٭طععًٛف ٞػععيش ستُععذ طععيٝذ اييتٝععل
ٚيًُظت ٣ٛا٭طًٛف ٞيثش ٙايهؼ عٔ
ػعععععيش ١ٜايؼعععععاعش ٚااشتوطعععععُ ١ايٝعععععا
ا٭طععًٛب ًٜٚحععق ػععيش ١ٜيطععًٛب ستُععذ
طعععععيٝذ اييتٝععععععل ػعععععيش ٚ ٠ظاطععععععٝت٘
ادتُاي ١ٝافتذاق ا٭طعايٝب ادتذٜعذ٠
نعععٌ قصعععٝذَ ٠عععٔ قصعععا٥ذ ٙيتع ع ت ٞرا
ٝانعععع ١لايٝععععٚ ١إثععععاس ٠تؼععععه١ًٝٝ

الاٗ٥ا ٚسٜ٩تٗا ادتُاي ١ٝارت٬قٗ ٜٚ ١عش
ريععععععو َععععععٔ بعععععع ٍ٬لايٝعععععع ١اآععععععاٚسا
ايتؼعععععععه ١ًٝٝي( ٚاآعععععععاٚس ٠ا٭طعععععععًٛف)١ٝ
ٚلايٝعع ١ايحععٛاتح ايٓصعع١ٝق ٚتحاعًععٗا َعع
ايكحععععععع ٬ايٓصعععععععٚ ١ٝػعععععععيش ١ٜااعععععععتغري
ا٭طععًٛفٞق ٚايتوعع٦ري ا٭طععًٛفٞق ٚااُاْيعع١
ا٭طًٛف١ٝق ٚيًتو٦ري ا٭طًٛف ٞق ١ُٝلاي١ٝ
إثعععاس ٠ا٭طعععايٝب ايؼعععيش١ٜق ٭ٕ اتوعععاق
ايؼععاعش يطععًٛفا َععٔ ا٭طععايٝب ٜيع رٓععاٙ
فاا٪ثشا ايذ٫يٚ ١ٝادتُاي ١ٝارت٬ق ١ايف
تٓط ٟٛعًٗٝاق نُعا يٕ ايتوع٦ري ا٭طعًٛفٞ
اعًٝععععععع ١يغٜٛععععععع ١ي ٚقُٝععععععع ١لايٝععععععع١
ا٫ستهاص
(اظذ ٟستاضش ٚايكٛٝد ف ضًيٞ
ٚدَ ٞعً ٢اظذ ااذٜ ٣تصوب
قًيب ميضم فيال٘ َٔ فيالِٗ
قٌ ي ٞفشفو َٔ طٛاُٜ ٙيزب
 ٫اييص حتُ ٞاييص َٔ سٌَ ااذ٣
ٚايهٌ ٜشقبُ عٓٓٝا ُٜٚصَّٛب)
ٚايؼعاعش خيًعل يععز ٠لايٝعٖ ١ععزٙ
ااكافًععع ١فعععص اذتصعععاس ايعععذابً ٞايٓحظعععٞ
ٚاذتصاس ارتعاسا ٞادتظعذٟق ثعِ ٜعشاٚ
ايكععاس ٨فصععٛس ٠ختًععل يْظععٗا ٚبصععٛفتٗا
اإلحياٝ٥ع ١فكٛيعع٘( :دَعع ٞعًعع ٢اظععذ ااععذ٣
ٜتصعععوب) ايكعععاسٜ ٨عع ْع فٗعععز ٙايشعؼععع١
ادتُايٝععععع ١ايعععععف تٓتافععععع٘ فٗعععععزا اْ٫ضٜعععععاا
ادتُععايٚ ٞايضٚرععإ ايتؼععهْ ًٞٝظععل
ايصعععٛس ٠فععع ٕ ايعععٌ جعععزا ااعععذ ٣اظعععذا
ٜتصوب دّ ايحشام ٚايًٛعٚ ١اذتٓص
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 ٚايحصٌ ايشافع ٜعذسغ ايعذنتٛس
عصاّ ػشتح ػيش ١ٜايحالعا ٤ااهعاْٞ
قصععععا٥ذ ستُععععذ طععععيٝذ اييتٝععععل ٜٚتٓععععاٍٚ
العععععا ٤ا٭َعععععانٔ ايٛضعععععي١ٝق  ٚالعععععا٤
ا٭َععععانٔ ايصعععع ٚ ١ٝ ٛالععععا ٤ا٭َععععانٔ
ااؼٗذ ٚ ١ٜالا ٤ا٭َانٔ اييا ح١ٝ
 ٫ػععععععو يٕ يٮَعععععععانٔ قُٝععععععع١
ػععيٛسٚ ١ٜلايٝعع ١عٓععذَا تهعع ٕٛستًُعع٘
فيوعععل اذتعععٓص ٚايعععزنش ٣إ يٜععاّ بًع ع
ٚتشن ع يثشٖععا ٚاععذإ ايؼععاعشق ٚيٕ
ايهععحلري َععٔ ايصععٛس ايؼععيش ١ٜااعع٪ثش ٠قععذ
ٚيععععععذتٗا ا٭َععععععانٔ عععععععع ايععععععزنش ٟيٚ
ا٭َعععانٔ ااتةًٝععع ١ايعععف فارتع ع ايكعععاس٨
 ٚشنع ايؼععيٛس اييععا ح ٞيذٜعع٘ هععِ
َٔ ا٭َانٔ تحش ٓا ٚنِ َٔ ا٭َعانٔ
يسٚا ٓعا اش عا ٫
توهٓٝا ٭ْٗا بًحع
ٜٓذٌَ ي ٚإ ظاطا عا حٝا َا
(ٌٖ تزنش ٜٔوافف ٚسضافٞ
ٚايح ش حيشغ جح ١ا٭فٛاب
ٚايوذس يقظِ ٜ ٫وص يٓاظش
ت ٢اعتٓام ارتٛخ ٚاييٓاب
ااي ػحاٖ ٞاآاٌٖ ٚايًُ٢
ٚسيٚ ٜاْٗ ٞذ ٣ا٭ٖذاب)
إٕ ا٭َعععانٔ ايؼعععيش ١ٜععععع ععععا
اييتٝععل ايؼععيش ٟتحعع ٝفععذ٫٫تٗا ٚس٩اٖععا
٪َٚثشاتٗعععا ادتُايٝععع ١يتةًعععل إثاستٗعععا َعععٔ
ب ٍ٬سٖا  ١ايصٛس ايف حتٌُ ثٓاٜاٖا
عوععل اذتععٓص ٚايععزنشٚ ٣ي ٝععاف ايععش٣٩
ايص١ٝ ٛ
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 ٚايحصععٌ ارتععاَع ٜتٓععا ٍٚاا٪يع
ااكعععاَش ٠ايًغٜٛععع ١ػعععيش ستُعععذ طعععيٝذ
اييتٝعععل ف ػعععهاجا ااةتًحععع ١نااكعععاَش٠
ايتصععٜٛشٚ ١ٜااكععاَش ٠ااؼععٗذٚ ١ٜااكععاَش٠
ايتؼععهٚ ١ًٝٝااكععاَش ٠ايشٜٜٛ٩ععٚ ١ااكععاَش٠
ايٓظك١ٝ
إٕ ااكاَش ٠ايًغ ١ٜٛقصا٥ذ اييتٝعل
تت طععع عًعع ٢إثععاس ٠ا٭ْظععام ايتؼععه١ًٝٝ
ايف تش ٚتعري ٠ايٓظعل ػعيشٜان إْٗعا تع تٞ
َٛقيٗععا اآاطععب جععا متاَععا ٖٚععزا َععا
جييععٌ ٚقيٗععا ايععٓحع َعع٪ثشا تحيٝععٌ
ايؼععيشٚ ١ٜإثععاس ٠إٜكاعٗععا ادتُععاي ٞااعع٪ثش
كصعععا٥ذ اييتٝعععل تتُشنعععض عًععع ٢ايشٜ٩عععا
ااوارتٚ ١اذتذ ااحااٚ ٧ايًكطع ١اٯطعش٠
َٛقيٗعععا لايٝعععا ٖٚعععزا ٜيععع فشاعععع١
ايؼععععاعش َغاَشتعععع٘ ايًغٜٛععععٚ ١ايشٜٜٛ٩عععع١
ٚايٓظكٚ ١ٝايتؼهٚ ١ًٝٝايتصٜٛش١ٜ
ااكععاَش ٠ايتصععٜٛش ١ٜايٓااحععٖ ١ععٞ
ايععععف تعع ع ت ٞستشنعععع ١يًٓظععععل ايؼععععيشٟ
ٚستكك ١ق ١ُٝلايٝع ١عًٝعا ايتؼعهٌٝ
ايًغعع ٟٛي ٚراى ٚييععٌ رٓعع ٢شتًٝعع ١ايؼععاعش
ٚفشاعععععَ ١ععععا ٜٓكًعععع٘ َععععٔ ي اطععععٝع ٚس٣٩
ٚد ٫٫تضٜذ َٔ إَهاْ ١ٝصتعاا ااكعاَش٠
ايتصعععععٜٛش ١ٜنُعععععا يٕ صتعععععاا ااكعععععاَش٠
ايتصٜٛشٜ ١ٜيتُذ عً ٢دٖؼَ ١ا يثاستع٘
ْظكٗا ايؼيشٟق ٚمبكذاس ايت ِ ٬ايًغٟٛ
فععص ا٭ْظعععام ايتصعععٜٛش ١ٜحيكعععل ايؼعععاعش
إثاست٘ َٚؼٗذٜت٘ ايتاَ١
(شتش ايحًو آح ٞي٬ٝ
غٝو اي َٚ ّ٬ا رشق

قراءة يف كتاب (قناديل الشعرية وفتنتها اجلمالية)

 ٚص ايح ش ػانظ ػشاعٞ
تصاسع ايشٜاا َٚا اضتٓٝ
ُشاخ ااا ٤ذتٓا
شا ك
عض زتذ ا ٚاييضف ُ )
 ٚايحصعٌ ايظععادغ ٜعذسغ اا٪يع
اذتع ادتُاي ٞقصعا٥ذ ستُعذ طعيٝذ
اييتٝععل ٚجيععذ فعع ٕ اذتععع ادتُععايَ ٞععٔ
َ٪ثشا ايؼيش ١ٜاايا ش ٠ايف استهعض
عًععععععع ٢ظاطععععععع ١ٝلايٝععععععع ١ايشٜ٩عععععععا
ٚايتؼهٚ ٌٝتيذ اذتظاط ١ٝايؼيشَ ١ٜعٔ
َحلريا ايكصا٥ذ اذتذاث ١ٝايف تٓٛع
ػععهًٗا ٚيطععايٝوٗا ايؼععيش ١ٜتويععا اععحلريا
اٖٛش ١ٜمتع اييًُ ١ٝاإلفذاع١ٝ
ٚتٓا ٍٚدساطٖ ١زا ادتاْب:
اذتعععععع ادتُعععععاي ٞايتؼعععععهًٞٝ
(ٖٓذطع ١ايكصععٝذٚ )٠اذتععع ادتُععايٞ
تؼععه ٌٝايصععٛس٠ق ٚاذتععع ادتُععايٞ
تؼعععه ٌٝااؼعععاٖذ ااتحشنععع١ق ٚاذتعععع
ادتُعععاي ٞبًعععل اآعععاٚسا ايتؼعععه١ًٝٝ
ارت٬ق١ن ٚاذتع ادتُاي ٞبًل ايشٜ٩عا
ايتهاًَ ١ٝاا٪ثش٠
إٕ اذتظاطعع ١ٝادتُايٝععٖٓ ١ذطعع١
ايكصٝذ ٠عٓذ ستُذ طيٝذ اييتٝعل تيتُعذ
عًععٚ ٢ععع ٞلععايٞق ٗععز ٙايكصععٝذ ٠قععذ
توععذ ٚعوععاس ٠عععٔ ايعع ١ػععيٛس ١ٜي ٚتشلعع١
ػيٛس ١ٜاٛق عا حَ ٞا َعش عًع ٢شتًٝع١
ايؼعععععاعش حٛيععععع٘ ػعععععيشٜا :عًعععععٖ ٢عععععزٙ
ايؼعععانً ١اإلفذاعٝعععَ ١عععٔ ا٭يعععل ٚايتُٝعععض
ٚارتصٛف ١اإلحيا١ٝ٥

ٖٚعزا يعٝع فصععحٝحق ايؼعاعش ٖٓععا
ٜٚؼيشٕ اذتاي ١حبظ٘ ادتُاي ٞيٓٝكعٌ يٓعا
ػععععيٛس ٙلايٝععععا فًغعععع ١اْضٜا ٝعععع ١تحععععٝ
فش٩اٖعععا ارت٬قععع١ق َٛٚاقحٗعععا ااوارتععع ١إر
ٜوتععععذي ايؼععععاعش فصععععٝغ ١ايععععتُ ق ٖٚععععزٙ
ايصٝغ٪َ َٔ ١ػشاتٗا ادتُاي ١ٝيْٗا تشفط
ا٭ْظعععام ايؼعععيشٚ ١ٜختًعععل تٛاصْٗعععا ايحعع
ٚايتحاَٗععا ايؼ عيٛس ٟيذساعع ١تععحلري ااععشدٚد
اإلفذاعٞ
(ي ٛت ٗش ٜٔف رصإ بشٜ
صٖش ٠ػٛم ٓ ٚص
ئ يػيش فاا ٛااُتذ عًٚ ٢اٗٞ
عععٛم ايعععحلً ٚيرظعععٌ ي عععضإ

يعععٔ يص ع ع
ايطشقا
اجاسف َٔ ١ايطص

يهٔ دَٛعو فص ا٭ٚسام ايصحشا٤
عً ٢طحح ايؼُع تٓادٜ
تٗعِٝ

يطشاب محاّ تٓكش قُح ػعشاٜ
ايشٚا نيادتٗا
تٓت ش ايربد (ايهاْ)ْٞٛ
إٕ دساعععع ١اإلصا عععع ١ادتُايٝعععع ١ايععععف
تشتهععععض عًٗٝععععا قصععععا٥ذ ستُععععذ طععععيٝذ
اييتٝلق تت ثش فايتؼه ٬ٝارت٬ق ١ايف
تتٓعٛق َععحلريا ايشٜ٩ععا ٖٚعزا َععا ميٓحٗععا
ييكٗا ادتُايٞ
يَععععا ايحصععععٌ ايظععععاف كععععذ نععععإ
يذساطععععع ١حتععععع ٫ٛايؼعععععيشٚ ١ٜإصا تٗعععععا
ادتُايٝعع ١قصععا٥ذ ستُععذ طععيٝذ عتٝععل
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َععععٔ دساطعععع ١حتعععع ٫ٛايوٓعععع ٢اي ٛععععح١ٝق
ٚحتعععععع ٫ٛاذتععععععذ ٚااٛقععععع ااعععععع٪ثشق
ٚحتعععععع ٫ٛايشٜ٩ععععععا ٚتؼععععععيب ايععععععذ٫٫
ٚحت ٫ٛايصٛس ٚااؼاٖذ ايؼيش١ٜ
 ٚتيعععذ ايؼعععيش ١ٜقٛيوعععٝٓ ١ععع١ق يٚ
ذت ععع ١ت ًَٝععع ١طع عطح ١ٝيحالعععا ٤ايهعععٕٛ
ايعععععزْ ٟيٝؼععععع٘ق إْٗعععععا قًكًععععع ١يًحعععععٛاغ
ٚااياسف ٚايش٣٩ق إلثاسَ ٠ا ٜظُ ٢ادتذٍ
اايعععععش ي ٚإثعععععاس ٠ااٛقععع ع ااالعععععاد َععع ع
طععه ١ْٝٛاذتٝععا٠ق يًهؼعع عععٔ ايوٓعع٢
ايتحت ١ٝايحالا ٤ايهْٞٛ
إٕ حتععععع ٫ٛايؼعععععيش ١ٜقصعععععا٥ذ
اييتٝل يٝظ حت ٫ٛػهً ١ٝي ٚيطعًٛف١ٝ
فكذس َا ٖع ٞحتع ٫ٛسٜٜٛ٩ع ١ععع هشٜع ١ععع
ًظح ١ٝعع ت ًََ ١ٝاٖ ١ٝارتًل ٚايٛاٛد
نُا يٕ حتع ٫ٛايؼعيش ١ٜعٓعذ ٙحتع٫ٛ
ٓٝععععع ١ػعععععهٌ ايكصعععععٝذٚ ٠إػعععععياعٗا
ادتُايٞق َٚعٔ يفعشص ستشنعا ايؼعيش١ٜ
قصعععععا٥ذ ٙتٓععععععٛق َٓتٛااتٗععععععا ايحٓٝعععععع١
ٚنحلا عععَ ١عععشدٚدا ايؼعععيشَ ١ٜعععٔ ٝعععف
اإلحيععععععععاٚ ٤ايوععععععععف ٚايوععععععععٛا ادتُععععععععايٞ
ايشَٚاْظععٚ ٞجععزا جيععذ ايكععاسَٛ ٨طععك١
رٓاٝ٥عععععَ ١عععععٔ تٓعععععارِ ادتُعععععٌ ٚا٥تٗ ٬عععععا
ٚايهًُعععععععععا َٛٚطعععععععععكتٗا ايذابًٝععععععععع١
ٚارتاسا١ٝ
(يْ َا ٤ايشٚا لشٝ ٚ ٟ
اْ ش ٜن ٝػ٦
ايحلٛاْ ٞسٖٔ يْ
ٚا٭َاْ( ٞنٔ) هٓ
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ٚاعععض ذتععٔ

نعع ٞتهعع ْٞٛعععاْكٝ
ادتٕٓٛ
يَععععا ايحصععععٌ ايحلععععأَ هععععإ عععععٔ
ااكصععععذ ١ٜادتُايٝعععع ١قصععععا٥ذ ستُععععذ
طععيٝذ اييتٝععل إر تٓععا ٍٚاا٪ي ع فايذساطعع١
ٚايؼععععععشا ٚايتحًٝععععععٌ ااكصععععععذ ١ٜايحٓٝعععععع١
ٚااكصعععذ ١ٜايًغٜٛعععٚ ١ااكصعععذ ١ٜايشٜٜٛ٩ععع١
ٚااكصذ ١ٜااؼٗذٚ ١ٜااكصذ ١ٜايوصش١ٜ
إر يٕ مث ١قُٝا عًٝا حتهعِ قصعا٥ذ
اييتٝل َشايٝاتٗا ادتُايَٗٓ ١ٝا َا ٖٛ
سٜ٩عَٗٓٚ ٟٛععا َعا ٖععْ ٛحظعَٗٓٚ ٞععا َعا ٖععٛ
ت ع ًََٗٓٚ ٞععا َععا ٖعع ٛهععشً ٟظععحٞ
َٗٓٚعععا َعععا ٖعععَ ٛحلٛٝيعععٛا ٞيطعععطٛسٟق
يططٛس ٠ااٛق ٚاذتذ اي َٞٛٝايوظٝط
َٗٓٚا َا ٖع ٛععا حَ ٞؼعح ٕٛفاي ٛع ق
ٚاذتععٛاس َٚظعععش  ١ا٭ ععذا ايوظعععٝط١ق
يتهٖ ٕٛز ٙااكصذَ ١ٜا ٖع ٞإ ٫صع١ًٝ
َشايٝا س ١ٜٜٛ٩نحلريَ ٠ش فٗا جتشفتع٘
وح َيتك ١لاجا
ت ٢ابتُش
ٚصتٛاٖا
ن ْ ٞاَتذاد ايه ٕٛرٝب
تًَ ٕٛيطحٚ ٞايً ٕٛػٝب
متطٖ ٢ااظ ٞا تٌ ٚسدا
حيا شْ ٞظ ّ٬ثِ خيوٛ
فععزٍ ايععذنتٛس عصععاّ ػععشتح اٗععذا
هشٜا نوريا دساطع ١جتشفع ١ايؼعاعش
ستُذ طيٝذ اييتٝل ٚنؼ عٔ ايهحلري
َععٔ ادتٛاْععب اإلفذاعٝعع ١هاْ ع دساطعع١
َتُٝضَٚ ٠تهاًَ١

ضفاف
وفد مدينة روميو وجوليت

في حارتنا..
راتب سكر

وفد مدينة روميو وجوليت
في حارتنا...
راتب سكر*
*

- 1اُتػستِ ظآس  ٝاهت٘أً ٔٞبنيَ ًدْ ٢اهبوداْ ٢املختوف ٔٞيف اهقسْ ٢اهعػسً ،ّٙتٖخٔذرَٟٝ
ط٘ابعَ ثقافٗ ٟٖٞٚضٚاس ًِّ ٟٖٞٚسني ٣إىل سني ...ملِ ختىُ ًّ ٓرٖٔ اه٘ٛابع ٢شٙاز ٗ ٝفدٕ ًذِّ
ًد" ٞٔ ِٙفريُٗا" اإلٛٙاه ٖٔٞٚإىل ًد" ِٔٞٙاهطٌسا "١يف ًػسق ٢اهبالدٔ اهعسب.ٞٚ
- 2اضذذتقٞبَو ٔ ٜاهوذذذاُْ املخت ٖذذ ٝٞيف ًدِٙذذ" ٔٞاهطذذٌسا "١اه٘فذذدَ "اهفريُٗذذ "ٖٛاهضذذَ ٚ
حبفاٗ ٕٝباهغٗ ،ٕٞأعدٖتِ هٕ بسُادلٟا ًتِ٘ٚعّا سذا ٔفال ،ٟبذدأ ٜبِذدٗ ٕٝثذدٖخَ فٔٚذا أعضذاُ١
اه٘فدٔ ًعسٚفنيَ مبدِٙتًٔٔ ،ٍِ٢ت٘قِّفنيَ عو ٟاستفاظٔٔا بأبِ ٕٞٚأثس ٕٖٞٙكذجريً ،ٕٝجذى اهبِذأ١
ذ ٜاهػسف ٔٞاهػاعس ،ٖٔٞٙاهيت ٗق َ ثتَٔا ذاتَ  ٣َ٘ٙبعٚدٕ اهػابُ "زًًُٗ٘ ٘ٚتاغ٘" ابُّ
اهطذذابع  ٜٞعػِذذ َس ًِ ٜٝادّٚذذا اهفتذذا " ٜٝد٘هٚذذ َ كاب٘هٚذذ " ابِذذ  ٜٞاهطادضذذ  ٜٞعػِذذ َس ،ٜٝبعذذد
زق ٔذ ذٌٔ٢ا ًعّذذذا قبذ ذىَ ٗقذ ذ ٕ ق ذ ذري ٣يف سفوذ ذ ٕٞوِلسٖٙذ ذٕٞكبريٗ ... ٕٝوػذ ذعٖبَ ِ سذذذ٘ازاتُ
احلاضذذسً َّٙتِاٗه ذً ٟٞطذذسسٗ" ٜٖٞٚهذذ ٍٚغلطذذبري" اهذذيت دعو ذ ِ ً ذِّ اهق ٖ ذ ٔٞاهفادعَ ذٔٞ
هر ِِٔٙم ٜاهػابنيً٘ ٢ض٘عّا هلا...
* أديب سوري.
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- 3عسضذ ِ فسقذ" ٝٞاملطذذسين اهذذ٘طن" يف ًدِٙذ" ٔٞاهطذذٌسا "١حبضذذ٘ز ٢ضذذ٘ٚفٔٔاً ،ذذع
د وذصدس ٍُ عٚادوُذ ُٕ
صً ،ٕٞطسس ًٖ٘ ٜٞ ٚمسٔٔذا اهفذنً ،ٚق ٚدًَذ  ٟٞغخ ذ ٖ ٜٞ ٚطبٚذ ٕ
وسمج ٕ ٞخا ٖ
باملسضذذٙ ،ٟطذذأيُ املٌَ ٚسضَذذ ٜٞع ذٍِِٔ ،فتُخِبٔذذسُُٖ أْٖ شبذذا َّ٢كذذجري ،َّٙوعذذرٓ بٔذذٍ زدٓذذٝٞ
االُتظذذازٌَِٙ ٗ ،تَ ذدٗ زو ذىُ اُتظذذا ٢زٍٓٔ إىل دَزَز ٢اهبِذذاٗ ..١عوذذ ٟاه ذسُغًٔ ٢ٍٞذذّ اُ ٌَٔ٢اكٔذذٕ يف
د اِذاٗ ٢ز يف اهبِذا ٔ ١اهقسٙذدٔ ،فتخذ ُٖ
دٔ ،ٍ٢ال ِٙط ٟضذاا ٜهَٔا عذ ِّ شًٚؤذ ٕٔ اهٛبٚذ ٔ
عال ٔ
أُٖٔا زأتِ ًَّ اهِافرً ٔٝسٙضّا ٗاسدّا شازَُٖ قبىَ ُ ٔ ضاع..ٞ
ِٗٓا وج٘زُ ثا٢سوًُٕ ،تطا٢وٟا عّ ض ٚس ٓرا املسٙض ٢اهر ٜعاجل ُٕٜشًٚو ،ُٕٝفتضشمٝ
شلٟا مجٚوٟذا ًذ َّ امل٘قذ ٔ اهذر ٜيطذ ُد فٚذٕ صذاسد ا زشا ٢ق
املٌسض  ٞٝاملطذاعد ٝضذ ٔ
اهلجري ،ٔٝشًٚو ُٕٜاملطلني.
ٓذذرا املػذذٔ ُد املذذجريُ هوضَذذشمِٔٙ ،طذذشدُ عوذذ ٟبق ٖٚذً ٔٞػذذآدٔ اهعذذس  ٢املطذذسسٚٛ
ت أُػذًٔٗ ٕٞ ٛذ ً ّ٣تعذ ٚد َد َٕ ً ٝت َِ ٘ٚعَذ ،ٕٞوذ ُش سسفذ ٞٝ
ت خمتوف ،ٕٞإىل ضذاسا ٔ
بسً٘شٗ ٣إغاز ا ٕ
ا دبٔ يف ًقدًَٚتَٔٔا ،سٚح جتدُ بعضَ ا دبا ٔ١ي٘شَْٗ ًساودَ عاه َٟٞٚيف وِظ ٢ٍٚسسفٔٞ
ا دبٔ ٗأُػٛتٔٔاٗ ،ال ميوً ًِّ َْ٘١ساقب ٔٞاهِ٘افذرٔ ملعسفذ ٔٞأسذ٘اي ٢شًالٔٔ٢ذٍ ،ستٖذ ٟإذا
ٍّٗ ،عال صسٙسُ
الينَ هل ٍِٝب ٚصُ جناين ٣هلرا أٗ ذان ًّ اهصًال ،١ضسب٘ا كف٦ا بل
أضِأًُٔ ٍ٢عَ أض٣و ٕٞوف ٚو ٕٖٞٚعِّ أضساز ٢ذان اهب ٚصٗ ،ضع ٣ٛإىل وفطريًِٛ ٢وقاؤٕٔ
د
ٗغاٙا ٔو ٕٔ وفطريّا دلب٘هٟا مبِٛذ احلطذد اهعذٚذد ،اهذرٙ ٜػذب ُٕ سطذ َد ذان اهٛبٚذ ٔ
جلاز ٖٔ٢يف املػٔدٔ املطسس ٚٛاهطاب .
- 4قذذذاَ ًنمجذذذْ٘ بذذذأدٗاز ًٌٔذذذ ٞيف اهِذذذدٗ ٝاهذذذيت خ َ ٚذ ذ ِ ملِاقػذ ذ ٔٞاهعذذذس ٢
املطذذسسًٌٖٔ ،ٚٛذذا ًذذِيَ اهضذذ٘ٚاَ فٝسصّذذا ًِاضذذب ٟٞهوتعذذبري ٢عذِّ ًذذ٘اقفٔٔ ٍ٢وعذذبريّا عف٘٘ٙذذا
محٌّٚذذذا ًتِ٘عّذذذا بتِذذذ٘ا ٢اخت اصذذذاؤٔ ٍ٢اهعوٌٖٚذذٗ ٔٞاالدتٌاعٖٚذذ ،ٔٞفقذذذايَ ًذذذدزعُ عوذذٍ٢
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االدتٌاا" :ملِ وسقِ ه ٛوطٌ ٝٞٚاملسض ٟباهصباٗ ،ّ٢أز ٠ضسٗز ٜٝس ذس ٢ووذم اهتطذٌٔٞٚ
يف أض ٢ ٚاحلدٗدٔ اهتذازٗ ٔٞٙاالقت اد ،ٔٞٙستٓ ٟال ٙعٍٖ اُتػازُٓا ٗودخُى ض٘قَ ا دبٔ
ض ًٌُِ٘ٛ ٚوقاؤٔا ٗغاٙاؤٔا".
ٗاهجقافٗ ٔٞاهعوٍ ،٢فتطوبَٔا غّ٣ٚا ًّ ُ
ٗقايَ ًدزٚعُ اآلدابٔ اهعامل" :ٔٞٚزاقذتن املقازُذ ٝٞبذنيَ ًػذآدٔ اهٛذدٗ ٚا دبٔ ،يف
ني ًذ َّ ا طبٖذا ٔ١
د وِش ُس املِافطذ ٗ ٞٝاملساقبذ  ٞٝيف ُ٘افذ ٔر ا بِٚذ ٔ ٞبذني طبٚذب ٢
ًػٔد اهٚ ٛ
أزبذذذابٔ املِٔذ ذ ٔٞاهطذذذاً ٔٞٚيف ًِٛوقاؤٔذذذا ٗغاٙاؤٔذذذا ،أًٖذذذا يف ًَػذذذآدٔ ضذذذاساتٔ ا دبٔ
ٗاهجقافذ ،ٔٞفاملِافطذً ٝٞفت٘سذ ٠ٞبأٗضذع ٢ا بذذ٘ابًٔ ،ذذاداََ احل ذذ٘يُ عوذذ ٟهٜقذدٔ ا دٙذدٔ
اجل  ٚذدٔ ًسب٘طٟذذا بأذٙذذاي ٢اهسٙذذاينًٌٌِِٗ ،٢ذذاتٔ ا ساد ٙذحٔ املتو  َُ٘ٚذ ٔٞبأًصد ذ ٔ ٞاخلا٢ض ذنيَ
د اهبذذاق٘ َْ ًِ ذ ُٕ اهو ٜق ذدَ،
ش َ
ضذ َ
فٔٚذذا ،س ٓتذذ ٟإذا غذذاد َز دوط ذ  ٜٞاحلذذ٘ا ٢ز ٗاس ذ ْد ًذذٍَِٔ ،
ٍ عتٚذذد ٕ ٝغذذتٖٗ ..ٟعِذذدًا ال ٙبقذذ ٟعوذذ ٟبطذذا ٔ
ٗاقتطذذٌ٘ا ُٚاغذذ ُٕ َِ ٚفذذسسني مبغذذا َ
ني اجلٌٚذع،
ح ضذُ٘ ٠فذس ّ٢ ٙال ٙطذٌ ُعٌُٔا ثاهذحْٗ ،دذدؤٌُا ٙتقامسذا ُٚ ْ٢اغذ َ
ا سادٔ ٙ
ٗكىًٌِٔ ٙا ٙغدٔقُ عو ٟصاسبٕٔٔ صفاتٕ أدب ٟٖٞٚزفٚع ،ٟٞستٓ ٟإذا اُتػٚا طسباٗ ٟشٓ٘ا،ٟ
زكد كىًٌِٔ ٙا دِاس ٛمن ٌٞٚأٗ مناًذ ٞإىل داز ٖٔ٢قابضّذا عوذُ ٟتذا٢ر ٢اخلذ٘  ٢يف
ًِافطاتٕ ٌٗٓ ٘ٓٗ ،ٕٖٞٚالٙدز ٜأُُٖٕ كاهقابض عو ٟشبدٔ املذاً ،١ذا داَ بعذضُ اهقذ٘ي٢
أٗ دوٙ ُٕ ٥رٓدُ أدزازَ اهسٙاين".
مل وس ٢ق املداخو ٝٞاهطابق ٝٞهعبد اهللٔ ضا ٢ ٢احلافو ٔ ٞاملسافذ  ٢هتذِق٥التٔ اهضذ٘ٚأ،
فاُتابَتُِٕ ًػاعسُ قو  ٣غاًض ،إذِ زأ ٠أْٖ زفعَ ا دباً ٔ١عاٙريَ ا سادٙحٔ اجلاُب ٖٔٞٚاهيت
ني ًٗذد ٢ين احلاضذس ،َّٙقذد ٙضذع زغبذا ٔؤ ٍ٢يف هقذا ٕ ١ددٙذد،
خت٘ ُ يف قد ٢ين اهغا٢ب َ
ٗجيعوٙ ٍُٔٝرٓبَْ٘ أٙد ٜضبا ،فاقد ٜاهجق ٔٞجبدٗ ٠احل٘ازاتٔ املٌلِ ٔٞاهقادً.ٞ
عبد اهلل ،قاز ،ٍُْٔ ْ٥عصٖشَتِ طبٚعٗ ٝٞظٚفٜتٕٔٔ ًعسفٜتَُٕ اهلتَٓذابَ ٗصذِٖااَ لاهذمٔ
ت ٗاهلتذذد ،فذذ٘د ٤مبذذا ق ٖد ًَ ذ ُٕ اهعذذس ُ
اهل وٌذذات ،ب٘ضذذاط ٔ ٞاه ذذش ٔ ٗاِذذال ٔ
املطذذذسسٗ ،ٗٛأكَ ٤دوِذذُٕ ًداخوذذً ٝٞذذذدزع ٢اآلداب اهعاملٖٚذذ ٔٞاهضذذذ ، ٚبػذذذسسٔٔا أخبذذذازَ
ا دبذذاًِٗ ٔ١افطذذاؤٔ ٍ٢غذذري اه  ٣ٙذ ٔٞأسٚاُ ذا ،ٟهلِٖ ذ ُٕ وذذس ٖددَ يف اهتعذذبري ٢عذذّ ًػذذاعس،ٖ٢
ًلتفّٚذذا مبطذذازَزَ ً ٔٝذِّ جيو ذظُ قسبَ ذُٕ ًذذّ املنمج ذنيَ ،عو ٜٓذُٕ ِٙق ذىُ زغبتَ ذُٕ يف وعذذدٙى٢
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ض ٌَّٖ دع٘ ٜٝاهلتٖابٔ إىل سفذِٔ أخبذازًِ ٢افطذاؤٔ ٍ٢املِٖٔٚذ ٔٞيف
اهعس  ٢املطسس ،ٚٛهَ ٚت َ
أزغٚفٔٔ ٍ٢املخَبٖأ غري املٝعِوً ْٖ ،ّٜجىَ ٓرٖ ا خباز ٢قدِ وضذع ُ ً ذداق ٜٖٞٚاهلوٌذ،ٔٞ
يف ع س ٢باتَ ياصسُ ً داقٔ ٜٞ ٖٚكذ ٚى ًذا ووٌطُذ ُٕ ٙذداُٖٗ ،وب ٔذ ُس ُٖ عِٚذاُٖ ،بأضذ٣و ٕ ٞال
وِتٔ.ٛ
- 5غادزَ اه٘فدُ اهض ُ ٚفذأ ًّ ،ٟٝدًْٗ ٢ساضٍٗ ٢داا ٣ال٢قٗ ،ٕٞمل ٙعساِ أسدْ ستٖذٟ
ٓذذرٖ اهطذذاع ٞأضذذسازَ ًغادزؤذٕٔ اهطذذسٙعٗ ،ٞاُقٛذذاا ٢أخبذذازٗ ،ٖ٢ظو١ذ ِ وفاصذذٚىُ شٙازؤذذٕ
اهطسٙع ٔٞمتدٗ اهساغبنيَ يف كتاب ٔٞاهق ص ٢بػخ ٖٚاتٕ ًتِ٘ٚعَ ٔ ٞاملالًيٗ ٢اهدالالت.
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كتابات في
زمن الحرب
كفى جنوناً
أيها الموت توقف
محمد الحفري

كفى جنوناً
أيها الموت توقف
حممدذاحلفري* ذ
ذ

النهارذغضبذوتخفىذفوهذالقتلةةذو ذاللوةتذبهةبذروةاسذالدةمجيجذ ةجوجذ
و ج ةةاوذوفج ةةىذو ةةراءذوطكةةاوذويفةةاوذووجوةةتذندةةجملذور ةةتذو تلة ذا نة ذ
"اقتلجهمذحوةثذثقفتمةجهم"ذ1ذوقاطلةهذخرةرذذ"قةابلجهمذو ةهطهمذابذطدوةدوكم"ذ2ذ
وخررونذو زفجنذولىذا نجاوذنفدهذوونادون:ذاجلهادجذاجلهةاد ذووقنوةةذفضةا وةذ
بشةةرأذوطجاطهةةاذللتحةةروتذوالفتةةعذوالرووةةتذوورةةرىذبدةةتنهتذالةةرو ذال ابوةةةذ
واجلنجنذإل دارذفتاوىذالقتتذوالتشرودذواالرتطافذوالدةطجذولةىذحةلذال شةرذ
ذاحلوةةاملذواوةةدووذواالاةةتقرارذطونمةةاذال ةةدوذاحلقوق ة ذاةةار ذا ر ذوا ةةاوذ
وال ر ذوقهقهذوهجذوتفرجذولىذماذجيريذووذرمباذ"ورشذماوذالجردذمة ذاجلةج"ذ3ذ
فهتذاكتفىذويذهجذولطدذمتجث اًذ ذومكنةذكثريملذ"وةج""ذاحلطةبذوو ةبذالزوةتذ
ثمذوشة تذنةاراًذهنةاذوهنةاىذولةىذامتةدادذور ةناذا شةرقوةذو ذمنة ذايلذوطلةدانذ
ورةةرىذو نذااةةتثنوتذط ضةةهاذافنذفوافةةتذووذطةةا حرىذموفةةتذم ة ذو تقةةدذطدنةةهذ
مدتثنىذوخهذ"ووهاذالقاديذلنجدب ذلجذب لمذكمذوناذرا فذمنع"4ذفق لةعذكانةتذ
احلواملذهاد ةذووادوةذحتةىذ ةاواذالدوااةةذلتةدرلناذ ذل تهةاذالكروهةةذالة ذ
بفر ذوالذجتمتذفم ذوغجىذرطجابناذلنقتذ ذش اىذال نك جا؟ ذ

ماذا حدث وماذا جيرس واراذا اررا
ااررراجمل ايررراي اترررر اة طر ر اذت رررا
واقلب أضاضها وااذا ارا ارترسا اترر
اع رررد ا زر زترررسء و رررداط ومررراط قرر
ك ر يطر ادترراز ونير ع رراو مر رراز
كنع غا مثالً وك يطر ادتراز
قهررا اتؿررما م ر ازعهررا وك ر يط ر
ا قسوررراط وا ؾررردقاط مرررا و ر ر ه مر ر شاء
وامرراو وأحررصاح واح ر وهررا أزواحه ر
ذتظاجمل و د غف فة أضرللة قرد ي انور

هلررررا مرررر هرررراياا أمهرررر ا زر وي مرررر
ميازضاح اتق ل اقها وقد ي ععين حسا
اتغصا ااؿاوة حنا ات حاز حت غعازاجمل
اذتسارررة وادتهررراء ون ارررا مر ر أاررردا
رر ر أه رر ر
طائف ررررة عمغرر ر عفسارررره ا
واذتم رررب رر حم م رر وقصاررره يطرر ا
اي ما وختسارب تاحراجمل اتفط فطراط
ادتم لررة اترري عررصا ؾرردز اتػررس واترري
ك ررا يمرراا وهررا اترردي ا ووات ررات غررعا
*

* كاتب سوري.
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حررس حتررس ا هاررس وات رراوظ واتررد
ىل مط قمل زتها قد ي اطر ي أحرد
ات ةه ىل أا ض اؾل وأا ضر ةاح
ااؿرر ر اتررررر عمرررردو الئمرر ر سائررررب
اطرررة ها اتمررراو ويفااررراجمل حتررراو حاهلرررا
اتغسواح ،وا ا يط حاس قؿرة اتةاعرب
اترتك صاص ي طني اتي اطر ات هرا
ايايني لى مدا ة ما واة ماح ءض ازاً
مؤتفاً م ملة ماء وكل ماء عػم اتي
قملرررها وعقرررا ارررا مع رررا ورررنيه اساررردوح
حس كل ما و ا اتقدماط وما حيدث اا
ادت رررراح اررررد ذاعرر ر وقررررد اقرررررت مرر ر
عطرررم اجمل ع ػررراو وع مرررااى مر ر اذتمررره
واتغمرررررراط وادتهررررررل واتعماتررررررة وعفاررررر ل
مؿررلحة اتفررسء لررى ادتما ررة واتف عررة
مف احة لى قماز عف أغداقها مياتمرة
وااصارررررد مررر ر أزوا عصاررررره ءوح ائرررررد
واآلهررس افررس واتقاعررل وااق ررا ه ر م ررا
وحنر ر أالررره وااق اتررراح اررراعه أاار راً
مرراذا ي اق ر أح افعررل م ر أ ل ررا وحن ر
و ظس زتسء أنم اط اسادوح ق رل وعاره
واا اتقائل الي ة" :ماذا ل ا ت رااا
وعارره وعارراً ،ت رررو أحرردا أهرررا "4
وورردوزيا يطرررن مرررا اترررر ا ا رررب ل رررا
علر وار " كررل ارراو اطر اح اذتررسا
ت ا ،ي اه عاح ذا ما ضراك ضرة ا"5
وما حدث وحيدث ا أزر ارا اتػس
اتررر نرردا وائطراً ااي طر وررني ارتفرراجمل
واإلطفاط ت ظ وت د اتلحظة أودًا وشتيئ
مر اظر ذتررد مع قرردًا ونيهررا حاتررة وسالررة
و فاارررة ورررل ارررا أمرررس ءورررس ت رررل وم رررر
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ضررر ر ني طاالرررررة و ررررراط اتاقررر ر ت ف رررررر
واض غال مياترب ات راع وحا راعه أويً
ووعرررمل ااهمػرررني زت معررراعه اي ررراً
وعلررد مطررنتة أهررست ع حمررل مطررؤوت ها
اتار وايح رااط قمرل أح ع راىل
اتدو
أمررررسا هرررراجمل أهررررست وعغرررردو اذتساررررة
ااص امة غرعازاً المطر اتقاؾر واترداي
غرةالً حنرا هررسا ااع رى وقصاقر ر
هررل أو ءزااررة وتعررل مر ارردز ر ذتررد
ق ا علد ات رد اتري قطرد را
طائساعهرررا اتازق رررة أو حترررس مر ر وع ر رد
ءمااا اا ها م أقصاو ختف ها ات اح
واتعمرراطاجمل االا ررة واترردو وحسمررة ضررفة
و ذ اط ادتهاء كمسحلة أهرست لةر
اةررراح اايرر ًا تلررررو واذترررس وعقي رر
ا وؾررررررا وايرررررراشز ادتما ررررررة اترررررري
عسعةب حت ارا ااطمى م ح "اتدا
اترررر اق رررل ات ررراع وانرر ترر ظ ءا رررا"6
اتدا اسوو ستمة وستمرة حرد ذاعر وارا
كما قا اتػا س:
اتدا حبٌ ت ظ ي واحدا
عقا اا اضد كل ذ حب مل

8

علرررد اذتاترررة وه ايرررا
وارررا ارررنع
و نواررل ارتيررا اتررداين حطررب اتسنمررة
واذتا ة وعفط ات ؿرا اتقسني رة ارا
ا اضرررب مر ر ذترررد اتفةرررس اترررر ارررساء
عطررااق و علرر م ه رراً اطررلة ات رراع
داا اؿم اتق ل أمساً اءااً ي اؤض
ل ررر "وعؿررررم ا ضررررلحة ز ررررة عررررل
ات ااشح ممة ا و د وورني اتقفرل وو رد

كفى جنوناً أيها املوت توقف

ووني از وو د وورني اذت را " 8كمرا
اقا ؾاحب أزوا ا دضر ة ضراهساً مر
ذترررد هرررل ةرررس حامرررل اتطرررال وترررا
تلحظاجمل ونح اتق رل ايرا ا ارل وا حمرة
مج ع ر ًا ووررنح اتقرافررة ي ق ررص وررني ز ررل
وطفل وغ خ وامسأ تة اا ارا
ا مس ااص "كلٌ امعر لرى ي ر " وترا
ضررنت ا أحرردا أو ضررن يفطرر ارر ارررا
ادتهاء و لى م وارل جيراش لرى ا ارل
وا ها وا قاز وأا اا اتعدو ارر
اذتسو اتي ختار ي اورة ر اآلهرس أو
اتعررردو اذتق قر ر اع رررى أء وادتر راا
ويم عة اذترا حاررس رد مر حيرازواح
اتياان ر ر واامطرررةني وقػررراز اتررردا
واذتااني اازااعه اتي ع ظرسا لرى
أحرررررس مررر ر ادتمرررررس و ررررراجمل سررررررها
اتطمااجمل وا زر م اضني أو م قؿدا
وررنح ادت ررة ي عف ر أوااوهررا ا ر اةرردع
اترررس وع وأيهازارررا ي اػرررس م هرررا مر ر
جيعلرراح ادتمررا طساق راً تلاؾررا ت هررا
و اكه ها ستسمة لرى مر اطرفد اتردو
لر ر ظ أغرررد حسمرررة رررد ا مر ر ذترررد
ماذا ض فعل مج عا زءا لرى مرا حيردث
وم ر م ر اض ر غل ادتهاتررة ذتمررل اتطررال
و نسائ هاؾرة رد
واتاقاع حت
ؾغاز اتط واارسااقني وممر ارسوح ر
أيفطرره كمررازاً ميلةرراح شمرراو ا مرراز
ءوح ل م ه ونح اتدو واتردو ومر اق رل
ض ر ق ل وذتررد حةم راً مقا ر اً ي يقرراؽ

وي دا وضؤات ا قد حيس اااا
"تا أح ا زر مسوعة يه منيرا شواااارا
تة هرررا مطررر داس ترررررا ؾرررراز ل ررررا أح
ياا ر اتا رراء" 01لررى أح اهلررسو تر ظ
حالً منا حات ا مع كحا ات عامرة اتري
عرررد زأضررررها اتسمررررا وقررررد اةرررراح
مقؿررراءًا وشتيير راً ت فسار ر ا زر مر ر
ضاك ها وام ؿا قا زت معاجمل ة
عؿررل هررا يطررب اتػررما ىل مط ر اااجمل
كررم وت ر ظ م ر حررل أمرراو م ر اس ررى
ذترررد ضرررات عرررل رررنزا مر ر وعاررره
وعػررسادا ق ررل م ر اق ررل واػررسء م ر
اػسء واها س م اها س وي أ قد ونيه
اتغس م أ ل ضرااء
اف حاح أوااوه
اي رررا ورررل إليقررراذ زت معررراعه اافلطرررة
وام ؿا علرد اتياقراجمل اتري حيطرماح
حطررراوها ترررا اضرر ثمسجمل وو هرر عا هرراً
ؾرررح ح ًا ومرر ر ر وعرررد ذترررد ات فر ر
عقطر ر اا ررراطه ااػر ر علة و علرررها ورررؤزا
قاولة ترتد كل وقر وحرني ح ر ي
ع رراوش هررا ؾررالح اجمل اترردو اا ير
إلقام هرررا أكثرررس مر ر ؾرررالح اجمل ش ر ر
ؿرراوة وحرراز و ػر و ح كر جمل لر
عةاح أكثس م ولد ومدا ة وتط ا ا
ممررر افارررلاح اذترررردا ررر ااررررؤامس
رتد أمس قدا قدو ات ازاخ وحدا ىل
ما وعد اذتدا ة وي حا رة إل مراجمل مرا ارا
مثمرر ر أؾرر رالً تة رر ر حي ررررا ىل ررررني
اامؿس واتعاقل اتي عط ي ز اة ما اا
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هل ر ادتررداز و ءزا وررنح وزاط ا كمررة
مررا وزائهررا ومعس ررة وررنح " اا راً مارريسواً
عايس إل ماجمل حقد اا را هرس
ض ط اإلءاز " 00تة اتطؤا خيس مر
ورررني اارررا اتةلمررراجمل أار ر ارررا اي مر ر
ا الررر اترررر جيرررب أح اةررراح و ارررة
اتقمرراح شم ر ا شمرراجمل واذتررسو اترري
عيحرر ر زحااررررا زت مع ررررا ءوح اررررااء
وأقؿررد ورررتد ات رراع اترررا ا عسررراح
ترررتد ورردطاً م ر اتعائلررة واذت ر واتقساررة
وكل م ضةاي مرسوزًا وااؤضطراجمل
ات عل م ررة واتثقا ررة واتدا ررة واتط اض ر ة
وكررل عات رراجمل اي م ر اارردي مررا شا
ءوزارررا ح رررى اتلحظرررة ءوزاً م ااررررع ًا
ماا هررررررررة مررررررررا اهررررررررد ىل ات ف ررررررر
وات قطررر  ،مررراذا عل رررا ومررراذا ضررر فعل
وحنرر ر أمرررراو ارررررى ادت رررراح اتعازمررررة
وأيظمرررة عهرررسو ورررني اتعماترررة وا ؾرررات ة
وك ضر س مر واقر مرؤ ومسارس
مر ر اتع قرراط واذتسورراط كررنع
ومرررراط و هررررص رر ر رررررااز اتؿررررحساط
مصادر:
0رر اتمقس ""080
1رر ات اوة ""03
2رر مظفس ات اا
3رر يصا أوا فؼ
4رر ادت سا ز ائ ل ا اح
5رر اتدك از هل فة اتاق اح
6رر ااض شاداح " صاشال"
7رر ؾاحل ستمد اايظ
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أي اوهررررا وعػررررحر كررررل ؾرررراحمة ملطرر ر
ملطعها وأيا ا ا اض همل اهلم وات را
واتامائس وي اضر ثين أحردا ح رى اتررا
وقفاا اتؿ اآلهس ذترد ح اتس راع
ارتين هر ٌ مر ايضر مساز ر و ح
وحررد اتررمالء أا ر م ر كررل ارتال رراجمل
اتي عمردو تر اآلح ضريح ة واامػر ة أو
مية عن لها لى ا قل وايت فاجمل ىل
ارتيررس ا ك ر أو اتةاز ررة اترري عػررم
اتيا راح اترر ضر غس ر ادتم ر وتر
ا رررا م ر ر مر ر اع قررردوح ورررنيه حققررراا
يؿرررساً و ةةررراا ءوي وضر ر لاا يقاطر راً
لرررى اذتةررراو ومرررا أحا رررا ا اررراو
اتعؿ ر مة اررد ع ؿررا وقلررا ع طررام
وع طامى ا ياي ة وا حقاء واتاغائ
وت ظ ؾح حا ًونح "ما ي جيرد وراتع
ا ف اصارد م ر ورل مراي جيرد وراذتااز
جيد اصاد م " 01ت اق ارا ادت اح
ويقا تلماجمل كفى وت ة لرى ق ا رة
ورررنح اتطرررا ة ا كثرررس للمرررة ار ر اتررري
عطمه غسو اتػمظ.
8رر ضل وسكاجمل "أزوا ا دض ة"
01رر اناح ووت "اتغصا "
00رر اوط "اتثم اتفاء "
01رر مد اتف ا اتعار "قل كلم د"
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مجموعة (تفاصيل) ( )1القصصية للفنان
أيمن زيدان :
شخصيات نموذجية ،ومفاتيح لمادة درامية آسرة !
عماد نداف*
*

ميكن احلديث عن الفنان أمين زيدان من أكثر من جانب قدمى على صعيد اإلبداع الفين،
إال أن ما يوننا هنا هو كتابتى القصصية الين تتهينى ائاايينا ر تراب وينا مينه بعلينوا الين ع
فقد أصدا أكثر من جمنوعة قصصية من بينوا :
 8002ئهي األئىل بعنوان ( :ليلة امادية).
 8002ئهي الثانية بعنوان ( :أئجاع ).
 8002ئهي الثالثة بعنوان ( :تفاصيل).
ٗدلٌ٘ع( ٞتفاقٚى) ،اهيت ميلّ إزضادٔا حتت تكِٚف (اهطٗا ٞٙاملفلل،)ٞ
ثتري االٓتٌاَ ًّ أكجط ًّ داُبٗ ،خاق ،ٞاهِععة ٞاه٘اعيٚة ،ٞاهةيت ٙةلي عؤٚةا ًةّ
غريتٕ اهصات ،ٞٚاهيت ٙقسًٔا بفك٘ي عكريٗ ٝعلاضات غوػ ٞت٘نح ًا ٙطٙةس تقسميةٕ،
فٔ ،ٛأ( ٜتفاقٚى) ،كٌا ٙق٘ي يف ًقةسًتٔا ه٘ةة ٞةٚةا ٝغازضٓةا ًيمةٍ أبهلا ةا
ٗٓذطتٔا األظعٗ ٞاهسضٗبًٗ ..ا تلقًِٔ ٟا غ٘ ٠احلِني م.5
ٗاهلاتةةب أميةةّ ظٙةةساْ ابةةّ ب٣ٚةة ٞضٙفٚةة ،ٞيف ًِهلقةة ٞاهقوٌةةْ٘ ،عةةاف يف بوةةسٝ
(اهطةٚل ،)ٞهلّ اُتٌا ١أب ٕٚإىل غوم اهؿطط ،ٞديوٕ ٙيٚـ ؾةهلطا ٓاًةا ًةّ ةٚاتةٕ
يف ًسِٙةة ٞزًؿ ة ٗيف أةٚأ٢ةةا اهؿةةيلٗ ،ٞٚكٌةةا ٓةة٘ ًيةةطٗع عةةاُ ٟكةةجريا ًةةّ أدةةى
حتق ٚطٌ٘ةاتٕ اهفِ ٞٚإىل أْ ؾلى عاً ٞكلري ٝيف اهفّ اهػ٘ض.ٜ

()1

أميّ ظٙساْ ةة تفاقٚى ةة ًؤغػ ٞغ٘ضٙاُا هإلعةمَ ٗاالُتةاا اهفةي ةةة اههللية ٞاألٗىل ةةة زًؿة ةةة
.8102

* أديب سوري.

721

العدد - 594تشرين األئل 2222 /

يف دلٌ٘عةة( ٞتفاقةةٚى)ٙ ،ةةلي أميةةّ ظٙةةساْ ُك٘قةةٕ عوةة ٟغةةطزٙات عكةةري،ٝ
ٙطبهلٔا اهعًاْ ٗامللاْ ٗاهطاٗٗ ،ٜميلةّ اهتيةاطً ٛةو ً٘نة٘عات ٓةصٖ اهػةطزٙات
ٗؾدكةةٚاتٔا ًطديةةا ًٌٔةةا ميلةةّ هوةةسضاًا أْ تقتةةلؼ ًِةةٕ أٗ تةةلي عوٚةةٕ غةة٘ا ١عوةةٟ
قيٚس اهػٌِٚا أٗ اهتوفع.)1( ْ٘ٙ
فاهِك٘م املتتاه ٞٚاهلاهغة ٞعةسزٓا غةتا ٗثمثةني ُكةا ،تتةسف يف أغةو٘ب غةط
ٗدةةةصاب ،هت لةةة ٛعةةةّ ٗعةةةا٢و ٗؾدكةةةٚات ٗأةةةةساخ يف غاٙةةة ٞاألٌٓٚةةةٗ ٞاههلطافةةةٞ
(أةٚاُةةةةا)ٗ ،ضغةةةةٍ اهةةةةعخٍ األزبةةةة ٛاهةةةةص ٜتتذةةةةٕ ةةةةٖ٘ اهيلةةةةاضات ،إال أْ األةةةةةساخ
ٗاهؿدكٚات ال تولح أْ تلتػ ٛاه٘اعي ٞٚاهكطف ٞاهيت تؿلٕ ُلض احلٚاُ ٝفػٔا.
ٙلسأ ًّ ٗالزتٕ ،فٚمٔط اهعًاْ ٗامللاْٗ ،كأٌُٔا عازًني ًةّ عكةط بيٚةس،
أضض امسِتً ٞٚكق٘ه ..ٞضغَ٘ بسا ٞٚ٢عو ٟاجلسضاْ ..غطاا قغري يف اهلة٘ ٝاههلِٚٚةٞ
هّْ٘ ن٘ؤٖ اهؿ ٚح بٚاض اجلسضاْ بت٘اؾٚح غ٘زا ..١عهل ٞدةست ٛاهلٚهةا ١اهةيت أهفةت
هي احلوٚب املػل٘ب عِس عتل ٞاهلاب اخلؿيب . .أعٌسٓ ٝطً ٞاتلأ عؤٚا اهػةقف
اهيذةة٘ظ .م ٙٗ ،7تهةةح ًةةّ اهيلةةاضات أُٔةةا يف اهطٙةةف ،يف خك٘قةة ٞٚاملطةوةة ٞاهةةيت
حيل ٛعِٔا ،هلّ ًؿٔسا خط ٙفةطض ُفػةٕ توقاٚ٢ةا ،فِٚقوِةا إىل املسِٙة ٞفذةأٝ
ناق املس ٠اهطةةب هقةطٙيت ٗاختةعي بغطفة ٞنةٚق ٞاألضدةا ١يف ةةاض ٝاهِقاؾةات بأثةاخ
ًت٘انةةو ٗغةةطٙط ًيةةسُٙ ٛيةةعع تطٌُٚاتةةٕ اهطتٚلةة ٞكوٌةةا تقوةةب عؤٚةةا أةةةس . .م9
ٗغطٙيا ٙفادِ٣ا اهلاتب عازث ٞغطٙل ًّ ٞطف٘هتةٕ يف شهةم امللةاْ ٗكأُةٕ حيفعُةا
عوً ٟتابي ٞعذا٢ب ٓصٖ احلٚا ،ٝففةٗ ٛعةت ي ٙتذةاٗظ فٚةٕ عٌةطٖ اهػةِ٘ات اخلٌةؼ
ٗدس ُفػٕ يف أةهاْ ابِ ٞاجلرياْ ٗٓ ٛتيلح ظػسٖ يف ظاٗ ٞٙاحلٌاَ املموٌ.ٞ
بني اهطٙف ٗاملسٙ ِٞٙقسَ اهلاتب أميّ ظٙساْ مناشا ؾدكةٚاتٕ املِتقةا ٝبيِاٙة،ٞ
ٗٙػلم ًّ دعٚ٢ةات اهتفاقةٚى اهةيت ٙل ةح عِٔةا تؿةلٚم مجةٚم جتٌيةٕ احلللةٞ
اهقكك ٞٚهلى ًقهلو ًّ ًقاطو فك٘هٕ..
هقس كاُت اهؿدكٚات اهيت عسًٔا يف دلٌ٘ع( ٞتفاقٚى) علاض ٝعةّ دلٌ٘عةٞ
ًةةّ اهٌِةةاشا ،حتلةة ٛيف كةةى ٗاةةةسًِٔ ٝةةا خك٘قةة ٞٚحتتةةاا إىل زضاغةةً ٞيٌقةة،ٞ
ٗظٔةةطت ٓةةصٖ اهؿدكةةٚات يف غةةٚاق غةةطز( ٜشاتةة )ٛخةةمق ديوةةٔا تؤغةةؼ هةةِل ًةةّ
ُ٘ع ٞٚخاق.ٞ
(ً( )1مةمةة ٞخككةةت زضاغةة ٞأخةةط ٠ةةة٘ي ااٌ٘عةة ٞبيِةة٘اْ اهفلةةط ٝاهسضاًٚةة ٞيف عكةةل.
اهفِاْ أميّ ظٙساْ.).
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إناف ٞإىل ؾدكةٚتٕ كةطا يٗ ٙل ةح عةّ ٓ٘ٙتةٕ اهفِٚةٗ ٞاالدتٌاعٚة ،ٞهٚلؿةف
ًّ خم ا عّ ضةوً ٞلجف ٞحلٚاتٕٙ ،هو أميّ ظٙةساْ أًاًِةا دلٌ٘عةً ٞةّ اهٌِةاشا
احل ّٞٚاملِتقا ًّ ٝعوب اه٘اعو ،فإشا ةّ أًةاَ ٗقة٘ي غةطٙو هؿدكة ٞٚدةسٖ (ظعةى)،
ٗٓةةُ ٛةة٘ ًةةّ اهؿدكةةٚات اهسضاًٚةة ٞاعغةةط ،ٝفٌتاعةةب احل ٚةاٗ ٝإغةةطا١ات اهطد٘هةةٞ
املفطط ٞأفقستٕ بيس فرتٗ ٝدٚع ٝكى ٓصا اهؿةٌ٘ر ٗة٘هتةٕ إىل كً٘ة ٞبؿةط ٞٙاض ةت
عوةة ٟفةةطاف يف ظاٗٙةة ٞغطفةة ٞطِٚٚةة ٞألكجةةط ًةةّ عؿةةط غةةِ٘ات . .م (ٗ 81ظعةةى) يف
املقهلو اهتاه ،ٛابّ (أًْ٘ زبني) ت٘يف ٗاهسٖ ،فػٌ ٛظعىٗ ،أقلح امسٕ (ظعى أًةْ٘)
ُػةل ٞإىل أًةٕٗ ،دةسٖ كةاْ ٙػةطق اهيِةب ٗ٘ٙظعةٕ عوةة ٟعؿةطات اهفقةطا ١اهةةص ّٙي
تٔةةلٍٔ ًفاضعةةات احلٚةةا ٝكةةطَ عِةةب قةةغري أٗ عهليةة ٞأضض مٙٗ .89تٌٚةةع ظعةةى بأُةةٕ
غةةاضز هو لاٙةةات ،أًةةا ةلاٙتةةٕ فٔةة ٛأٓةةٍ احللاٙةةات يف غةةطز( ٞٙتفاقةةٚى) اهةةيت
ُت سخ عِٔا.
ٗكٌا ٙفكى هِا يف اهفكى اهجاًّ ،فقس حتس ٠ظعى أعطإُ عٌى ةذةط كةلري
ٙف٘ق ٗظُٕ اهقِهلاض ّٙعو ٟظٔطٖ فأز ٠شهم إىل ؾووٕ بقٚة ٞةٚاتةٕ ،فقةس ًؿة( ٟظعةى)
بٔصٖ اهلتو ٞاهكدط ٞٙخهل٘اتٕ األٗىل زْٗ أْ ٙسض ٜأُٔا غتلْ٘ بسا ٞٙاههلط ٙإىل
اهعاٗ ٞٙاملِػ ٞٚاهيت ي ٙغازضٓا ةت ٟت٘يف بيس عؿط غِ٘ات م32
ًٗةةّ اهؿدكةةٚات األخةةط( ،٠ؾدكةة ٞٚأبةة٘ خوٚةةى اهػ ةداْ) ،اهةةصٙ ٜػةةدط ًِةةٕ
األطفاي باهكفريٗ ،بيس ظًّ ٙيطع اهطاٗ ٜعك ٞاهكفري ،فف ٛإةس ٠هٚاه ٛاهؿتا١
امل٘ةؿ ،ٞكاْ أب٘ خوٚى ظػسٖ اهفاض عا٢سا ًّ اهربٗ ٞٙةٚسا ًّٗ . .غ٘ ١طاهيٕ أْ
أةةةسٍٓ مسيةةٕ ٗٓةة٘ ٙكةةفط بةةم اُقهلةةا هٚهلةةطز اخلةة٘ع اهةةص ٜاُتابةةٕٗ ..بةةعًّ عٚاغةةٛ
ؾةةاعت احللاٙةةٗ ٞأقةةلح اهطدةةى اهيٌةةمق ًجةةاض غةةدط ٞٙاجلٌٚةةو ٗأًج٘هةةً ٞهة لٞ
هوطدى اههدٍ اهص ٜخياع اهيتٌ .ٞم35
أًا ؾدك( ٞٚكاضًّ) املٌجو ٞاهيت أةلٔا يف املػطح احلب ،فتلةسٗ من٘شدةا ًةّ
اهؿدكةةٚات اخلاقةة ( ٞتيؿة اهةةطاٗ ٜضغةةٍ أُٔةةا حتةةب ؾدكةةا خةةط) ٗٓةةصا اهٌِةة٘شا
تتلةة ٤عوٚةةٕ ؾدكةة ٞٚاهةةطاٗ ٜهلؿةةف االةلاطةةات اهلةةجري ٝاهةةيت تتيةةطض ةةا يف
احلٚا..ٝ
ِٗٓان ؾدك( ٞٚذلٌس اههلريدٓٗ ،)ٛة ٛتقةسَ قة٘ض ٝعةّ اههلٌة٘ح املقتة٘ي يف
ظى فػاز ادتٌاع ،ٛفٔ٘ ًٔ٘ٗؽ برتب ٞٚاحلٌاَٗ ،يف تفاقٚى عكتٕ إُ كاْ حيوةٍ
بأْ ٙكلح طٚاضا ةطبٚا يف اهلوٚة ٞاجل٘ٙةٗ ،ٞكةاْ ً٘هيةا باههلةا٢طات فوقةب ٌةس
اههلٚاضٗ ،عِسًا غِ ت هٕ اهفطقٗ ٞةكى عو ٟاالعساز ٞٙتقسَ بهلوب االُتػةاب إىل
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اهلوٚةة ٞاجل٘ٙةةٗ ،ٞهلةةّ اهتقطٙةةط اهةةص ٜكتلةةٕ أةةةس املِةةتفيني يف اهقطٙةة ٞةةةاي زْٗ
حتق ٚةوٌٕ فيطع باحلٌٌٚات ( ٛطريد.)ٛ
أًا ؾدكُ( ٞٚازض) ،فًٔ ٛةّ اهؿدكةٚات اجلٌٚوة ٞاهةيت ميلةّ أْ تِػةب إىل
أزب ا عمي ،ٞفٔ٘ ًّ ضداي املغاٗٙط اهصٙ ّٙفتدط بٔةٍ أٓةى اهقطٙة ،ٞحتة٘ي ُةازض إىل
ٗاةةةس ًةةّ أًجةة٘الت اهطد٘هةة ٞف ةةني ٙتذةة٘ي يف اهطةٚلةة ٞخةةمي إداظاتةةٕ اهقوٚوةة ٞكةةاْ
حيم ٟلٗ ٞاةرتاَ هةٚؼ ٌةا ًجٚةى مٗ 77عِةسًا ٙقةو عةسٗاْ ةعٙةطاْ ،8977
ٗتقةةو ا عميةةٙ ٞيةة٘ز ُةةازض يف غةةٚاض ٝإغةةياع عػةةلط ٞٙب٘دةةٕ أةطعتةةٕ عِابةةى اهِابةةاي
االغطاٚ٢وٗ .ٞٚظى ُازض ذلتفما بابتػاًتٕ ظًِا ط٘ٙم هلّ ابتػةاًتٕ ي تيةس كٌةا
كاُت . .فقس غطعت ًِٔا ةطٗق ٗدٕٔ كى اهلٔاٗ ١اهجق ٞم77
ًٗةةّ اهؿدكةةٚات اهغطٙلةة ٞؾدكةة( ٞٚأبةة٘ عةةعٗ) اهةةصٙ ٜةةسفو أًةة٘اال طا٢وةة ٞهِؿةةط
كتاب عّ تاضٙذ عا٢وتٕ املةعٗض ٗبهلة٘الت أبٚةٕ ٗدةسٖ اهعا٢فة ،ٞفقةس كوفةت كتابةٞ
تاضٙذ ؾفٔ ٛافرتان ٛكجريا ًّ املاي أُفقٕ أب٘ ععٗ عوة ٟأٗه٣ةم املٔةطدني اهفقةطا..١
ٗهلّ ًو تطز ٜأة٘اهٕ االعتكاز ٞٙثٍ ضةٚوةٕ املفةاد ٤ي ٙيةـ ٓةصا اهتةاضٙذ املدتوة
بى زفّ ًيٕ ٗعاز ٗاهس أب٘ ععٗ ٗدسٖ دلةطز فمةةني بػةٚهلني كاُةا ٙياُٚةاْ ؾةمف
اهيٚـ . .م19،11
كةةةصهم ميلةةةّ أْ ةةةسز ًمًةةةح هؿدكةةةٚات أخةةةطً ٠ةةةطت ًةةةطٗض اهلةةةطاَ،
كؿدك ٞٚأب٘ اهيطٙف ًٗهلط اهقسمي ٞعاظع اهؿلابًٗ ،ٞطع ٛزعسٗق عاظع ااة٘ظ
ٗضباب ٞاخلاي أب٘ خوٚى املػوط ٗغريٓا. .
ؾلوت اهؿدكٚات اهيت غوهلت (تفاقٚى) اههة٘ ١عؤٚةا منةاشا ضا٢ية ٞأغةطتِا
يف ةلاٙتٔا امل٘دع ٝاهيت ةطم اهلاتب عو ٟأْ ال ٙجقوِا ٣ات اهكف ات عِٔا.
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حوار ..

مع الروائي والقاص

عوض سعود عوض
سالم مراد

مع الروائي والقاص
عوض سعود عوض
دالم مراد

يف ح٘از ًع اهسٗاٗ ٛ٢اهقاف ع٘ض ضع٘د ع٘ض
*اهعالقً ٞع امللاْ عالق ٞتباده ٞٚتلاًو...ٞٚ
*اهسٗا ٞٙكفّ حدٙث ُٓ ٛتاج اهث٘ز ٝاهؿِاع ٞٚيف أٗزٗبا...
*اهفسق بِِٚا ٗبني أٗزٗبا ٓ٘ فازق شًين ٗحكازٗ ٜثقايف...
* ميلننّ هوسٗاٙنناس اهطنن٘زٗ ٞٙاهفوط ن  ِٞٚٚأْ تتخنن٘ي ن عاملٚنن ٞعننّ س ٙن
اهرتمجٗ ٞاملتابع...ٞ
األدتاذ واألدوب الروائي القاص
عوض دعود عوض ابن دوروة ابنن اننانا ابنن للانط

حيمن نل يف قلبنننه ذارونننا

نولنننة عنننن للانننط

واألج اد من حبه لقصص وحكاونا

بلن ن ا بنننا

ا بنا واألجن اد واألخنو

مارس واحرتف واهت ى إىل اتابة القصنة والرواونةل لن لا انا

حضوره وادعاً يف املشه الثقايف الانوري والعربنيل اتنب عنن
األرض والباات

وعن اجلمنا،ل وعنن ذنوارل القن س الق

وعننن املننىذ وهنني تننناجي بوننارا

امتزجت ب ما الشه ا  ..لتعطر

ردم عشقه بيحرف من نور.

اليتقننا ،واللومننو النن

نة

األرض ...إنه اننانا الن ي
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■ أًٓ ّلد األضتاذ عْض ضعْد عْض؟

■■ ٗهدس يف فوطن ني يف بوند ٝجن
٘ٙضف قكاً ١د ِٞٙؾفس.
■ القررررساٛا األّىل يف حٔرررراٗ عررررْض ضررررعْد
عْض؟

■■ كتننن ن هلنننننا عنننننالق باهقً٘ٚنننننٞ
اهعسبٚنننً ٞثنننى كتن ن ضنننا ع احلؿنننسٜ
"اهعسٗبننننن ٞأٗالً" ٗ"دفاعنننناً عنننننّ اهعسٗبننننن"ٞ
ٗكت ًازكطً ٞٚثى زأع املاي ٗغريٖ.
ًٗنع بداٙننُ ٞػنا  ٛاهثقننايف قنسأس كتبناً
هأل فننايٗ ،كت ن عننّ اهننرتا اهػننعي
ًثى "األدب اهػعي" تأهٚف أمحد زغدٜ
ؾاحل ٗ"ً٘ض٘ع ٞاهف٘هلو٘ز ٗاألضنا ري
اهعسب "ٞٚهػ٘ق ٛعبد احللن"ٗ ٍٚبنداٙاس
اهثقاف ٞاإلُطاُ "ٞٚه٘ٚه٘ٚع هٚبظ تسمجنٞ
كاًننننى نمساعٚننننى ٗ"عوننننٍ اهف٘هلونننن٘ز"
تننن نأهٚف اهلصاُننننندز ٓجستننننن ٛكنننننساب
تسمج ٞزغد ٜؾاحل.
■ جررص ٛمررً ضر ٗ األضررتاذ عررْض يف الدزاضرر٘
ّالتدزٓظ؟

■■ دزضننن ن املنننننسحوتني االبتداٚ٢نننننٞ
ٗاإلعدادٙننننن ٞيف رلننننن ٍٚخننننناْ اهػننننن، ٚ
ٗاملسحوننننن ٞاهثاُٚننننن ٞيف دًػنننن ٗحؿنننننو
بعننننندٓا عوننننن ٟغنننننٔادً" ٝعٔننننند تننننندزٙ
املعوٌننني" اهتننابع هألُٗننسٗا يف دٙننس بعوبنن ٞنننن
محنننـ ،أًكننن ٚضنننِتني هوتننندزٙظ يف
اهطنننع٘د ،ٞٙثنننٍ عِٚن ن يف عننناَ  8857يف
ًدازع ٗكاه ٞاهغن٘ اهدٗهٚنٗ ٞاضنتقو
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ًننننننننّ اهتنننننننندزٙظ ٗتفسغنننننن ن هوقننننننننساٝ١
ٗاهلتابنن ،ٞضننجو فثنن ٛجاًعنن ٞدًػ ن
قطنٍ اهتنازُٗ ٙون اإلجناش ٝاجلاًعٚن ٞيف
اهدٗز ٝاالضتثِا ٞٚ٢عاَ .َ8868
■ الر رثؤرس الفاعر ر ّاألّل لألدٓر ر ّالكاتر ر
األضرررتاذ عرررْضّ ،األشر ر ا األٍررره يف قساٛاتر رُ،
ّكتاباتُ مير البدآا حت ٙاآلٌ؟

■■ نْ حٚنننننننا ٝاهتػنننننننسد ٗاهوجننننننن٘١
ٗاهعنننٚؼ يف اخلٚننناَٗ ،تنننأًني ًؿنننسٗ
هوب ، ٚأجربتين أْ أعٌنى ٗأُنا ؾنغري يف
حقنن٘ي "أبنن ٛؾننٚا املٔنناٙين" املٌتنندً ٝننّ
اهب٘ٙكن ٞٚن اهدزخبٚنٗ ٞؾن٘الً ن جبنى
املننناُعٗ ،عِننندًا كنننربس أ ٜيف املسحونننٞ
اهثاُ٘ٙنن ،ٞال ت٘جنند ع ونن ٞؾننٚف ،ٞٚألُٔننا
ًو٣ٚنننن ٞباهعٌننننى اهػنننناق ،أًكنننن ٛغننننٔ٘ز
اهؿٚف يف اهعٌى اهػاق.
ُعننساً هوعننسٗ اهنني غننسحتٔا ،مل
ٙلنننّ ًتٚطنننساً هننن ٛغنننري قنننسا ٝ١املِٔننناج.
عٌو ن بعنند ضننبعِٚاس اهقننسْ املاقنن ٛيف
اجلبٔ ٞاهدميقسا  ،ٞٚثٍ بدأس اهلتابنٞ
ٗتثقٚف ذات ،ٛكتب يف اهبدا ٞٙقؿؿاً
هأل فنننننناي ،ثننننننٍ ت٘جٔنننن ن ن اهننننننرتا
اهػنننعي ،حٚنننث أجسٙن ن ًقنننابالس ًنننع
كبنناز اهط نّّٗ ،تنندٗ ّٙذهننم يف كتنناب
"دزاضاس يف اهف٘هلو٘ز اهفوط ٚين".
ثننٍ حت٘ه ن قسا١اتننٗ ٛكتابننات ٛن
اهقؿ ٞاهقؿريٗ ٝاهسٗاٙنٗ ،ٞذهنم بعند أْ
قسأس هلتاب اهقؿٗ ٞاهسٗا ٞٙيف ضن٘زٞٙ

حْاز مع السّاّ ٕٜالقا عْض ضعْد عْض

ًثننننى حٚننننندز حٚنننندزٗ ،عبننننند اهلنننننسٍٙ
ُاؾنننٚفٗٗ ،هٚننند نخالؾنننٗ ،ٛنبنننسآٍٚ
اخلوٚننننىٗ ،أمحنننند ٘ٙضننننف داٗٗد ٗعبنننند
اهطالَ اهعجٚوٗ ٛاهقا ٌٞ٢ت ٘ي ٗكتبن
عنننننننننٍِٔ ُقنننننننننداًٗ .قنننننننننسأس هونننننننننسٗاٚ٢ني
اهفوط ِٚٚني ًثى ذلٌن٘د غنآني ٗجنربا
نبنننسآ ٍٚجنننرباٗ ،ضنننخس خوٚفنننٗ ،ٞأًٚنننى
حبننٚي ٗزغنناد أبنن٘ غنناٗز ٗحيٚنن ٟخيوننف
ٗ٘ٙضنننننف جننننناد احلنننن ٗحطنننننّ محٚننننند
ٗغريٓننٍٗ ،هوعدٙنند ًننّ اهننسٗاٚ٢ني اهعننسب
ٗاهعاملٚني.
أًنننا عنننّ املعونننٍ األٗي هننن ،ٛفأُنننا ال
أغعس ب٘ج٘دٖٗ ،هطن حباجن ٞن ذهنم،
ألُين أُا ًّ أثقنف ُفطنٗ ،ٛهلنرا فننُين
املعوٍ األٗي هرات.ٛ
■ كٔرررر ّلررررد القصرررر٘ األّىل ،األجررررْاٛ
احملٔط٘ ّالثؤرسا ؟

■■ أجنن٘ا ١اهتعوننٓ ٍٚنن ٛاهنني ٗهنندس
اهقؿنننن ٞاألٗ هأل فنننناي ،فٌننننّ خننننالي
عٌونننن ٛكٌعوننننٍ ٗٗجنننن٘د ًلتبنننناس يف
املنننندازع ،دفعننننين ٓننننرا ن أْ أضننننتعري
كتبن ناً هأل فننناي ،فلاُن ن دلٌننن٘عي
األٗ "زحوننننن ٞن دلنننننس ٝاألُدزًٗٚننننندا"
.8878
■ حبررررا لرررْ حتررردريا ّحترررد القررراز عرررً
زّآتك األّىلّ ،لاذا اجتَت حنْ القصر٘ ّالسّآر٘
يف حٔاتك؟

■■ اهنننننن٘دا ٓنننننن ٛاهتجسبنننننن ٞاألٗ

هلتابننن ٞاهسٗاٙننن ،ٞاضنننتؤٌ ً٘قننن٘عٔا
االجتٌننناعٗ ٛاالقتؿننناد ٜهوفوطن ن ِٚٚني
"رلنننن ٍٚخننننناْ اهػننننن ٚأمن٘ذجنننناً" ًٗنننننّ
املقاًٗنن ٞاهفوطن  ِٞٚٚيف هبِنناْٗ ،اجتٚننا
نضننساٚ٢ى هوبِنناْ ٗؾنن٘الً ن بننريٗس عنناَ
 ،8871ثننٍ اخلننسٗج ًننّ هبِنناْ بِننا ١عوننٟ
اتفاقاس ضآٌ فٔٚا اهعدٙد ًّ اهدٗي.
اجلنندٙس باهننركس أْ زٗاٙنن" ٞاهنن٘دا "
فٔٚننا اضننرتجاعاس تعنن٘د ن أضننباب بِننا١
املخٌٚنناس ٗاهتػننسد ٗاهوجنن٘ ١عنناَ .8837
كٌا ضجو اهسٗا ٞٙأج٘ا ١احلسبًٗ ،نا
حنننننند ًننننننّ ًقاًٗننننننِٚ ٗ ٞنننننن ٞهبِاُٚننننننٞ
ٗفوط  ِٞٚٚقد نضساٚ٢ى.
أًننننننا ملنننننناذا اجتٔنننن ن ن اهقؿننننننٞ
ٗاهسٗاٙنننٞ؟ فننننُين أخنننرياً ٗجننندس ذاس يف
اهطسد اهقؿؿٗ ٛاهسٗا.ٛ٢
■ السّاّ ٕٜالكاٌ ّالعالق٘ التكاملٔ٘ كٔر
تيشأ ّكٔ تيطج؟

■■ اهعالقننننً ٞننننع امللنننناْ عالقننننٞ
تبادهٚنننٗ ٞتلاًوٚننن ،ٞفبقننندز ًنننا ٙفنننسؽ
امللننناْ فكنننا١اتٕ ،فننننْ اهسٗا٢نننٔٙ ٛبنننٕ
ذاتننٕ ،فاألحنندا ال بنند هلننا ًننّ ًلنناْ
جتننننس ٜفٚننننٕٗ ،اهػخؿننننٚاس تعننننٚؼ يف
فكا١اتٕٗ ،عِدًا ٙلْ٘ امللاْ ٗاقعٚاً
ًٗعسٗف ناً فنُننٕ ميننِ اهسٗاٙنن ٞاحلٌٌٚٚنن،ٞ
ٗقد حاٗي اإلُطاْ عرب اهعؿ٘ز أْ جيعى
امللاْ هٚغدٗ ٓ٘ٗ ٞٙذاكسٔٙ ،ٝبِا بعداً
زٗاٚ٢ن ناً ،كٌنننا ٙطنننٍٔ يف نثنننسا ١اهوغننن،ٞ
357

العدد - 7;6تشسًٓ األّل 4242 /

هوٌلنننننناْ عالقنننننن ٞباهوغنننننن ،ٞفاهفكننننننا١
امللاُ ٛتػنلوٕ اهوغن ٞاهني تطنتِ قٕ،
ٗهلننى ًلنناْ هغتننٕ اخلاؾنن ٞبننٕ ،أًنننا
عالقتننننننننٕ باهػخؿننننننننٚاس ف٘ثٚقنننننننن ،ٞنذ
ٙتػننلى ًننّ خننالي اهتفاعننى بننني اهقنن٘٠
اهبػننننننننس ،ٞٙكٌننننننننا تفننننننننسض اهب٣ٚننننننننٞ
ضننننو٘كٚاتٔا ٗثقافتٔنننناٗ ،مثنننن ٞزٗاٙنننناس
جتس ٜيف أًلِ ٞذلؿ٘زً ٝثى:
نن ثسثس ٝف٘ق اهِٚى ،هِج ٚذلف٘ظ جسس
أحداثٔا يف ع٘اً.ٞ
نن اهقٌس ٗاألضن٘از ننن هعبند اهنسمحّ دلٚند
اهسبٚع ٛيف شقاق.
األغنننننجاز ٗاغتٚننننناي ًنننننسشٗق ،هعبنننننداهسمحّ ًِٚف جسس أحداثٔا يف ق از.
نن زلٌ ٞأغط ظ ،هؿِع اهلل نبسآ ٍٚيف
اهطد اهعاه.ٛ

حت اهقساٗ ٝ١فٔٚا ًلتب ،ٞخيتوف ٓرا
عّ ب ٞ٣ٚزٙف ،ٞٚقد ال زلد أحٚاُاً كتاباً
هوٌ اهعنٗ ،ٞذهنم بطننب اهفقنس ٗاحلاجننٞ
هوعٌنننننى ،ال ٘ٙجننننند ٗقننن ن هغنننننري ذهنننننم،
ٗقسب ًثاالً عّ ذات ،ٛنذ كٚف أثقف
ُفطننننننٗ ٛاهع ونننننن ٞاهؿننننننٚف ٞٚهوعٌننننننى،
ٗاهطلّ يف اخل ٌٞٚاهي ال تؿٌد أًناَ
اهسٙا ٗاألعاؾريٗ ،تبتى األغساض باملا١
ٗاه نيٗ ،اهر ٜال ٙقناي أععنًٍ .نع ذهنم
فاهب٣ٚننن ٞمتنننِ ذاتٔنننا ٗحتفٚصٓنننا ٗٓننن ٛال
تفننننسق بننننني اهِنننناع نال حطنن ن ُتاجٔننننا
اهثقننننايف ،بعننن املفلننننسٗ ّٙاهلتنننناب
ٗاملػنننننٔ٘زٙ ّٙعٚػنننننْ٘ حٚنننننا ٝاحلاجنننننٞ
ٗاهفقننسٗ ،يف دلنناالس حٚنناتٍٔ ٙبنندعْ٘،
ف ٘ب ٟهلٍ ٗه٘ ٍِٔ.
■ خازطرر٘ السّآرر٘ الفلطررطٔئ٘ ّالطررْزٓ٘
ّالعسبٔ٘ ّمْقعَا مً السّآا العالٔ٘؟

يف زٗا" ٞٙزجاي يف اهػٌظ" هغطناْ
كِفننننناُ ،ٛفننننننْ ٗجننننن٘د اهؿنننننٔس ٙيف
ؾنننخسا ١حننندد ُٔاٙننن ٞاهنننر ّٙكننناُ٘ا يف
داخوٕ.

■■اهسٗاٙنن ٞكفننّ حنندٙث ٓننُ ٛتنناج
اهث٘ز ٝاهؿِاع ٞٚيف أٗزٗباٗ ،اهفسق بِِٚنا
ٗبننني أٗزٗبننا ٓنن٘ فننازق شًننين ٗحكننازٜ
ٗثقننايف ،فقنند بنندأس يف أٗزٗبننا يف اهقننسْ
اهثنننناًّ عػننننسٗ ،يف اهنننن٘ ّ اهعسبنننن ٛيف
بنننداٙاس اهقنننسْ اهعػنننسٗ ،ّٙقننند أُتجنن
أٗزٗبننننا يف امل٣ننننتني ضننننِ ٞاهوننننتني ضننننبقتِا
زٗاٙاس عامل ٞٚعو ٟدزج ًّ ًٌٞٔ ٞاهفّ،
اهفننازق بِِٚننا ٗبننني اهسٗاٙنناس اهعاملٚننٓ ٞنن٘
فازق حكازٗ ٜثقايف.

■■ اهب ٞ٣ٚهلنا أكنرب دٗز يف اهقنساٝ١
ٗاهلتابنن ،ٞفاه فننى اهننرِٙ ٜػننأ يف ب٣ٚننٞ

تعسف اهسٗا ٞٙاهعسب ٞٚعون ٟاهسٗاٙنٞ
اهعاملٚنننً ٞنننّ خنننالي اهرتمجننن ٞيف اهقنننسْ

ِٓننان أُنن٘ا هألًلِننً ٞفت٘حنن ٞأٗ
ًغوقنننن ٞأٗ ًطننننرتجعِٓٗ ،ٞننننان زٗاٙنننناس
أخرس ًّ امللاْ تطنٌٚتٔا ًثنى زٗاٙناس
اهبخس ،املد ،ِٞٙاهسٙف...
■ البّٔ ٘ٝدّزٍا يف القساّ ٗٛالكتاب٘ ،مردٚ
التأر الرٖ تثؤدُٓ البٔ٘ٝ؟
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اهتاضنننع عػنننس ٗبعننندٖٗ ،هٚتعنننس اهعنننامل
عونن ٟاهسٗاٙنن ٞاهعسبٚنن ٞال بنند ًننّ تسمجتٔننا
ن اهوغاس احل ،ٞٚحت ٟتتخ٘ي اهسٗاٙناس
احملو ٞٚن عامل.ٞٚ
أًننا اهسٗاٙنن ٞاهطنن٘ز ٞٙفقنند حتنندث
عّ االحتالي اهفسُطنٗ ٛقبونٕ اهعثٌناُ،ٛ
ٗعّ ٓصمي ،8856 ٞاهسٗاٚ٢نْ٘ اهطن٘زْ٘ٙ
ًػٔ٘د هلٍ ًثنى حِنا ًِٚنٕ ٗحٚندز حٚندز
ٗٓنناُ ٛاهسآ ن ٗعبنند اهلننسُ ٍٙاؾننٚف
ٗعبننند اهطنننالَ اهعجٚونننٗ ٛغريٓنننٍ .أًننننا
اهسٗاٙننن ٞاهفوطن ن  ِٞٚٚفقننند حتننندث عنننّ
احننننتالي ٗاهوجنننن٘ٗ ١اجملنننناشز اهؿننننُٔٞٚ٘ٚ
ٗاملقاًٗنننننن ٞاهفوطنننن ن ً ِٞٚٚثننننننى غطنننننناْ
كِفناُٗ ٛأفِنناْ اهقاضنٍ ٗجننربا نبننسآٍٚ
جنننننربا ٗضنننننخس خوٚفنننننٗ ٞأًٚنننننى حبنننننٚي
ٗغريٍٓٗ .هلرا ميلّ هوسٗاٙاس اهطن٘زٞٙ
ٗاهفوطن ن  ِٞٚٚأْ تتخننن٘ي ن عاملٚننن ٞعنننّ
سٙنن اهرتمجنننٗ ٞاملتابعنننٗ .ٞمثننن ٞزٗاٙننناس
ٗزٗا ْ٘ٚ٢عسب عوً ٟطت٘ ٠زفٚع ميلّ
أْ تلننْ٘ زٗاٙنناتٍٔ زٗاٙنناس عاملٚننً ٞثننى
زل ٚن ذلفنن٘ظ ٗأًننني ًعونن٘ ٗاه ننآس
ٗ ننناز ٗمجننناي غ ٚننناُٗ ٛعبننند اهنننسمحّ
دلٚنند اهسبٚعننٗ ٛمجنناي ُنناجٗ ٛؾننبخٛ
اهفخٌناٗٗ ٜاه ننآس بنّ جونن٘يٗ ،اه ٚن
ؾاحل ٗغاد ٝاهطٌاْ.
■ فلططني األو يف كتابا األضتاذ عْض؟

■■ يف دلٌ٘عنننننننننات ٛاهقؿؿنننننننننٞٚ
امل٘جٔنننن ٞهأل فنننناي ،مثنننن ٞاهعدٙنننند ًننننّ
اهقؿـ امل٘جٔ ٞهأل فاي ًثى "زحو ٞن

دلس ٝاألُدزًٗٚدا" ٓ ٛزحو ٞخٚاي عوٌٛ
تِ و ًّ اهقدع عاؾٌ ٞفوط ني ،أًا
اهصًنناْ ففنن ٛاهقننسْ احلننادٗ ٜاهعػننس،ّٙ
نقننناف ٞن قؿننن" ٞغنننٔٚد ٝاألزض" أًنننا
دلٌ٘ع" ٞاهِخوٗ ٞغجس ٝامل٘ش" فٌّ أؾى
 83قؿنن ،ٞض ن قؿننـ عننّ فوط ن ني،
أًننا دلٌ٘عنن" ٞضننف ِٞٚاحلسٙنن "ٞفاهقؿننٞ
اهسٚ٢طنن ٞتتخنند عننّ فوط ن ني ،نقننافٞ
ن مخننظ قؿننـ أخننس .٠أًننا زٗاٙنناتٛ
اهثال فٔ ٛعنّ فوطن نيٗ ،دلٌ٘عناتٛ
اهقؿؿ ٞٚفٔٚا قؿـ فوط .ِٞٚٚ
■ القسٓرر٘ ّالسٓرر بشررك عرراو يف زّآررا
األضتاذ عْض؟

■■ ضننلِ ًننا ٙصٙنند عننّ عػننسّٙ
ضننِ ٞيف زٙننف شًولننا ًٗثوننٔا يف جدٙنندٝ
عس ننن٘ش ٗ ،فننن٘هي ٗغنننباب ٛيف رلنننٍٚ
خنننناْ اهػننننٓٗ ، ٚننننرٖ ٓنننن ٛتعننننبري عننننّ
اهسٙفٗ ،قد أخرس حٚنصاً يف كتابنات،ٛ
نًننننا بػننننلى ًباغننننس أٗ غننننري ًباغننننس،
خاؾ ٞعِدًا ٙوجأ ن اضنرتجا ًاقنٕٚ
ٗتنننننركس أًلِننننن ٞضنننننلِٔا ٗندخاهلنننننا
بػلى أٗ بآخس يف زٗاٙاتٕ أٗ قؿؿٕ.
■ الطٔاضررٔ٘ ّالكتابرر٘ ّالثق ر ّالطٔاضررٕ
األدٓ ّ ،الطٔاضٕ أًٓ الشرك ّأٓرً ال تلر فٔرُ
عسبٔاً ّعالٔاً؟

■■ أْ جتتٌننننع اهطٚاضننننٗ ٞاملثقننننف
غننن ١ٛمجٚنننى ،غنننس ٞ ٙأْ ٙقننن٘د املثقنننف
اهطٚاضنننٗ ٞاهلتابنننٙٗ ٞطنننريٌٓا حطن ن
ثقافتنننٕٓٗ ،نننرا  ِٙبن ن عوننن ٟاهطٚاضنننٛ
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ٗاألدٙننن  ،غننننس ٞ ٙأال ٙقنننن٘د اهطٚاضننننٛ
األد ٙن أٗ املثقننفٗ ،املػننرتن فٌٔٚننا أْ
املثقف ٗاألد ٙنذا كاْ ًِقاداً ًّ قبنى
اهطٚاض ،ٛفنُٕ ال ٙس ٠بعني املثقف ،أًا
نذا كاْ املثقف ٗاألد ٘ٓ ٙاهرٙ ٜقن٘دا
هطٚاضنن ،ٛفنُننٕ ٙننس ٠احلقٚقننٗ ،ٞجيعننى
اهطٚاضٙ ٛس ٠بعِٚٚنٕٗ ،املػنلو ٞعسبٚناً
ألْ اخلك٘ هوطٚاض ٘ٓ ٛاألًس اهن٘ازد،
ٗٓنننرا  ِٙبننن عوننن ٟاهفوطننن ِٚٚني ،ألْ
بعنن قنناد ٝاملِعٌنناس ٓننٍ أقننصاَ اجتنناٖ
فوطننننن ن نيٗ ،نْ قكننننننن ٞٚفوطننننن ن ني مل
ٙطننننعفٔا احلننننغ بقنننناد ٝعوننننً ٟطننننت٘٠
فوط نيٗ ،هلرا ُسُ ٠تا٢جٕ اآلْ.
■ تطررْز السّآررّ٘ ،تطررْز احلٔرراٗ ّالعالقرر٘
التكاملٔررر٘ بٔيَنررراٍّ ،ررر السّآررر٘ بيرررت العصررررس
احلدٓث؟

■■ اهسٗاٙن ٞمبعِآنا اهفنين ٓن ٛابِنٞ
اهعؿنننس احلننندٙثٓٗ ،ننن ٛتت ننن٘ز ُتٚجنننٞ
ت ننن٘ز احلٚنننا ،ٝنذ بنننني اهسٗاٙنننٗ ٞاحلٚننناٝ
جنننندي ٗتلاًننننى ،هلننننّ ٓننننرا اهت نننن٘ز
ٙفسقننننٕ اهنننننصًّٗ ،كننننرهم ٙقنننننَ٘ بنننننٕ
اهسٗا٢ننن ٛفبقنننندز ًٔننناز ٝاهسٗا٢نننن ،ٛفنننننْ
اهسٗاٙنن ٞيف ت نن٘ز دا٢ننٍ ،فاهننرٙ ٜقننف يف
ًلإُ ٙرتاجع ٗميلّ أْ مي٘س.
■ الطرر ٗ الراتٔررر٘ ّالسّآرررّ٘ ،أٓرررً ٓكرررٌْ
الطررسد ىاجح راً ّاخلل ر يف البئرر٘ الطررسدٓ٘ ،كٔ ر
ٓكٌْ؟

■■ تِتٌننننننن ٛاهطنننننننري ٝاهراتٚننننننن ٞن
اهسٗاٙنننٙٗ ،ٞطنننٌ ٟاهعٌنننى األدبننن ٛباضنننٍ
35:

"زٗا ٞٙاهطريًِ ٛٓٗ ،"ٝجص فنسدِٙ ٜتٌنٛ
ن ب٣ٚنننننن ٞاهلاتننننن ِٓٗ ،ننننننا ال حاجننننننٞ
هوٌتخٚننى ،ألْ اهلاتن ُفطننٕ ٓنن٘ اهننرٜ
ٙلت عّ ذاتِٕٓٗ ،نا تتٌسكنص ًطنأهٞ
األُا اهلاتب ،ٞيف ًثى ٓرٖ اهلاتب ٞمثٞ
قعف حلك٘ز اخل اب اهفوطفٓٗ ،ٛرٖ
ً٘جننن٘دُ ٝأخنننر ًثننناال ً؟ "اخلبنننص احلنننايف"
حملٌننند غنننلسً ٜنننّ املغنننسبٙٗ .لُنننْ٘
اهطننسد ُاجخ ناً عِنندًا ٙفك ن اهعالقنناس
اه فٚو ٞٚيف اجملتٌعٙٗ ،لنْ٘ اخلونى يف
اهبِٚننن ٞاهطنننسد ٞٙعِننندًا ٙتجننناٗش ٗاقعنننٕ،
ٗٙبننندأ ٙلٚنننى املننند ٙألعٌاهنننٕٗ ،زلنننا
(زٗاٙنننن ٞاهطننننري ٝاهراتٚنننن )ٞعونننن ٟعالقننننٞ
بنناهساًٗٗ ،ٜنند ٠ثقافتننٕٗ ،عٌن جتسبتننٕ
يف اجملتٌع.
■ أقررس أعنررال األضررتاذ عررْض إىل قلبررُ يف
القص٘ ّالسّآ٘؟

■■ أُ بٔرا اهطؤاي تعٚدُ ٛن ًا
كتبن ًِننر ًننا ٙصٙنند عننّ أزبعننني ضننِ،ٞ
ٗبعنند حلعنناس كنناْ عون ّٛأْ أجننصًَ ،ننا
أحنن ن أعٌنننناه ٛن قونننني؟ نُٔننننا زٗاٙننننٞ
"ٗٙصٓس اهقِدٗي".
■ "ّٓصٍس القيدّل" اضه زّآ٘ لألضتاذ عْض
صررادزٗ عررً االحترراد ،مرراذا أزد إٓصررالُ للقرراز ،
ٍّ تص كلنا األدبا ٛإىل القسا ٛيف أٓاميا ٍرِ؟

■■ ٗٙصٓننس اهقِنندٗي زٗاٙنن ٞتتخنند
عننّ اهطننجْ٘ اإلضننساٚ٢و ،ٞٚؾنندزس عنناَ
 8886عّ احتاد اهلتاب اهعسب ،هلّ
املؤضننننف أُٔننننا ذٓبنن ن ن امل بعنننن ٞدْٗ
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تدق ٚأٗ تؿو ، ٚهتؿدز ٗفٔٚا ًا ٙصٙند
عّ  21ؾفخ ٞأخ ا ً ١بعٗ ،ٞٚتعد ًّ
أٓننٍ اهسٗاٙنناس اهفوطن  ِٞٚٚعننّ اهطننجْ٘
اإلضساٚ٢و.ٞٚ
"ٗٙصٓننس اهقِنندٗي" تعنند ًننّ زٗاٙنناس
أدب اهطنننننجْ٘ اإلضنننننساٚ٢وًٗ ،ٞٚعاًونننننٞ
املعنننننتقوني ٗاهطنننننجِا ١اهعنننننسب يف ٓنننننرٖ
اهطنننجْ٘ ،حٚنننث أجسٙنن ًقنننابالس ًنننع
ًعننننتقوني كننننناُ٘ا يف اهطننننجْ٘ٗ ،بعننننند
اكتٌننننناي امل٘قننننن٘ ٗقنننننع رل ننن ناً
هلتابتٔنننننا ،اضنننننتغسق كتابتٔنننننا ًنننننّ
 8881نننن  8883تقننع يف  217ؾننفخً ٞننّ
اهق ع اهلبري ،ؾدزس عِٔا ً 84ا بنني
دزاضنننننننُ ٞقدٙنننننننًٗ ٞقاهنننننننُ 5ٗ ٞننننننندٗاس
اهػخؿ ٞٚاهسٚ٢ط ٞٚيف اهسٗا" ٘ٓ ٞٙعٌنس
اهقاضننننٍ" ًننننّ ً٘اهٚنننند ًدِٙنننن ٞاهقنننندع،
حيٌننننى اإلجنننناش ٝاجلاًعٚنننن ٞقطننننٍ اهوغننننٞ
اإلُلوٚصٙننً ٞننّ جاًعنن ٞدًػنن  ،عكنن٘
ًلتن ن ضٚاضننن ٛيف اجلبٔننن ٞاهػنننعب،ٞٚ
كاْ ً٘قفٕ أْ اهث٘ز ٝاهفوطن  ِٞٚٚجين
أْ تلنننْ٘ داخنننى فوطنن ني بنننني أٓوِنننا،
حٚننننث ٙننننتٍ نُػننننا ١ق٘اعنننند عطننننلسٞٙ
ٗتِع ٍٚضٚاض .ٛاهث٘ز ٝاهفوطن  ِٞٚٚعونٟ
أ نننسا فوطن ن ني يف األزدْ أٗ هبِننناْ أٗ
ضننن٘ز ٞٙال حتقنن ُؿنننساًٗ ،نذا كننناْ أٜ
ٗجنن٘د خننازج فوطنن ني فٚجنن أْ ٙنندعٍ
اهننداخى .كاُ ن هننٕ خالفنناس ًننع بع ن
قاد ٝاملِعٌاس ،اهنرٙ ّٙنسْٗ أْ اهتخسٙنس
ٙبدأ ًّ عٌاْ أٗ بريٗس.

ُٗتٚجنننً٘ ٞقفنننٕ ٓنننرا دخنننى عٌوٚنننٞ
ٗاغتبم ًع دٗز ٞٙنضساٚ٢و ،ٞٚأضس ٗتِقى
بني اهطجْ٘ اإلضساٚ٢وٗ ،ٞٚأخرياً ،ت٘فٟ
يف  3حصٙنننساْ عننناَ  8878يف ًطتػنننفٟ
"أضننافآازٗف "ٕٚيف ًدِٙنن ٞاهسًوننُٗ ،ٞقننى
ن بٚتننننٕ يف اهقنننندع ،يف حنننن ٛاهػننننٚ
جسا  ،هٚدفّ يف ًقرب ٝاهػنٔدا ١يف بناب
األضباط ،بعد أْ قكٗ ٟاحداً ٗعػنسّٙ
ضِٙ ٞتِقى ًّ ضجّ ن آخس.
■ الكتابررر٘ عرررر الترررازٓ ٍ ،ر ر تتحرررْل إىل
مَي٘ ،أو مً األفض أٌ تبقٍْ ٙآ٘؟

■■ تبنننندأ اهلتابنننن٘ٓ ٞاٙننننًٗ ،ٞننننع
اهصًّ نًا أْ تعنى ٓ٘اٙن ،ٞأٗ تتخن٘ي ن
ًِٔننٗ ،ٞأُنننا أفكننى أْ تتخننن٘ي ن ًِٔنننٞ
بعننند أْ أجننناد عٌونننٕٗ ،غننندس اهلتابنننٞ
جص١اً ًِٕ.
■ إٌ مرررً الشرررعس حلكنرررّ٘ ،إٌ مرررً البٔررراٌ
لطررحساً ،لرراذا ابتعررد الشررعس عررً احلكنررّ٘ ،ابتعررد
البٔاٌ عً اجلاذبٔ٘ ّالصرفاّ ٛالقرْٗ ،حتر ٙأصرب
الكالو ضَالً ّأقس إىل البطاط٘ ّالسخاّٚ؟

■■ نذا آًِنننا مبطنننأه ٞاهنننصًّ اهنننرٜ
ٙغننري ٗٙبنندي ،حط ن احلٚننا ٝاالجتٌاعٚننٞ
ٗاالقتؿنننادٗ ٞٙاهتقننندَ اهعوٌننن .ٛفنُِنننا ال
ُطننتغسب ابتعنناد اهػننعس عننّ احللٌنن،ٞ
ألْ ٗظٚفنن ٞاهػننعس مل تعنند كٌننا كاُن
يف املاقنننننننننٗ ،ٛكنننننننننرهم أغساقنننننننننٕ
ٗاهت ٘زاس اهي حؿو عوٚنٕٗ ،قؿنٚدٝ
اهِثنننس اهننني تقنننف هنننٕ باملسؾننناد ،فغننندس
اهقؿٗ ٞاملطس ٗفِْ٘ اهق٘ي تطنتعري ًنّ
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اهػعس حلٌتٕ ٗبٚإُٗ ،اهطب نْ ٓنرا
اهننصًّ هننٚظ شًننّ اهػننعسٓٗ ،ننرا ال ٙقوننى
ًّ ق ٌٞٚاهػعس ألْ احلٚنا ٝتفنسض عوِٚنا
ًا تسٙدٖ.

أغخاؾن ناً هٚطننن٘ا عونننً ٟطنننت٘ ٠قكنننٞٚ
اهثقافننٗ ،ٞهلننرا ٙبنندٗ اهتقؿننري يف تننأخس
نؾنننداز بعنن اجملنننالسٗ ،عننندَ باعنننٞ
كت هألعكا ١اهنرٙ ّٙطنتخقْ٘ ذهنم،
ٗعنندَ ٗجنن٘د خ ننٗ ٞغننري ذهننم ًننّ أًنن٘ز
تبنننننندٗ ؾننننننغري ٝنال أْ ًسدٗدٓننننننا عوننننننٟ
املطت٘ ٠اهثقايف هلبري.

■■ هقند زخننـ اهلستننْ٘ ،فاهننرّٙ
حيٌوْ٘ اجل٘ا٢ص هٚظ ألْ ُؿ٘ؾنٍٔ ،أٗ
ألُٔنننٍ ٙطنننتخقْ٘ ،بنننى ألضنننباب أخنننس،٠
فأُا ال أؤًنّ ال باملطنابقاس ٗال بناجل٘ا٢ص
ألْ اهقننناٌ٢ني عؤٚنننا حباجننن ٞن ًعسفنننٞ
أخالقٚاتٍٔ ًٗ٘اقفٍٔ.

■ الكاترر ر  ،الياشررررس ،الياقررررد ،القرررراز ،
الثؤضطرررا ٍ ،ر ر تررريج الطلطرررل٘ يف خلر ر أعنرررال
ىاجح٘ ،أو ٓبق ٙاإلبداع ذاتٔاً ّش صٔاً؟

■ الطرررابقا ّاجلرررْاٜص األدبٔررر٘ ّتأر ٍرررا
عل ٙالقساّ ٗٛالكتاب٘ مً ّجَ٘ ىظس األضتاذ عرْض
كقا ّكسّإٜ؟

أًننننننا احلنننننندٙث عننننننّ املطننننننابقاس
ٗاجلننننن٘ا٢ص ٗتأثرياتٌٔنننننا عوننننن ٟاهقنننننساٝ١
ٗاهلتابنن ،ٞفنننْ هلٌننا تننأثرياس نجيابٚنن،ٞ
ألْ اهر ّٙحيؿوْ٘ عو ٟج٘ا٢ص هّ حيوو٘ا
ٓرٖ اجل٘ا٢ص ُدفعٍٔ قدًاً ن األًاَ.
■ الثؤضطرررا الثقافٔررر٘ أٓرررً اليجرررا ّأٓرررً
التقص ؟

■■ نْ زلنننننا املؤضطننننناس ًنننننستب
باألغخاف ،فننذا كناْ اهػنخـ أًِٚناً
عو ٟعٌوٕ فاملؤضط ٞاهثقاف ٞٚتِج ٙ .بدٗ
ه ٛأْ املؤضطاس اهثقافٚن ٞاهتابعن ٞهن٘شازٝ
اهثقافننن ٞأكثنننس اُكنننبا اً ٗغنننٔسً ،ٝنننّ
املؤضطنناس يف احتنناد اهلتنناب اهعننسب،
ٗٓننننرا بطننننب أْ قٚنننناد ٝاالحتنننناد ًننننسس
بأشًنننناس أثننننسس عونننن ٟنُتاجٚتٔننننا ٗعوننننٟ
مسعتٔننننا .ألْ اهنننندٗز ٝاهطننننابق ٞاُتجنن ن
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■■ ِٙجخننننْ٘ يف ذهننننم نذا كنننناُ٘ا
جننادٗ ،ّٙنذا اختننازٗا اهلت ن اجلدٙنندٝ
ٗاجلٚننننند ،ٝنال أُنننننين أزً ٠نننننع ذهنننننم أْ
اإلبنندا ذاتنننٗ ٛغخؿنن ،ٛميلنننّ هلنننرٖ
املؤضطنناس أْ تدفعننٕ ن األًنناَ نْ ٓننٛ
أزادس.
■ الكتابررر٘ يف العصرررس احلررردٓث الترررأر ا
ّالرررثؤرسا ّ ،كٔر ر ميكرررً االضرررتفادٗ مرررً ّضررراٜ
التطْز اإلىطاىٕ؟

■■ اهتننننننأثرياس ٗاملننننننؤثساس تع ننننننٛ
حننن٘افص هوٌبننند ٗ ،كنننى ت ننن٘ز نُطننناُٛ
ٙفٚنننند اإلبنننندا  ،كٌننننا يف اهلٌبٚنننن٘تس
ٗاجلن٘اي ٗغننري ذهننم ًننّ أًنن٘ز هلننا عالقننٞ
باهتخفٚص املادٗ ٜاملعِ٘.ٜ
■ الدزضررررر٘ ّالدزاضررررر٘ ّدّزٍنرررررا يف خلرررر
البدعني ّاألدباٛ؟

■■ ال أحد ميلنّ أْ خيون ًبندع ًا
نذا مل ٙلننّ ٓنن٘ باألؾننى هدٙننٕ اإلبنندا ،
اهبٚنننن ٗاملدزضنننننٗ ٞاهب٣ٚنننننٗ ٞاألؾننننندقا١
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ٙطنننآٌْ٘ يف دفنننع املبننند خ ننن٘اس ن
األًاَ.
■ التعلرررٔه ّالكتابررر٘ ّالقرررسا ٗٛمرررً خرررالل
جتسب٘ األضتاذ عْض؟

■■ ٓننرٖ كوننٔا ع٘اًننى نجيابٚنن ٞيف
ت ننننن٘ٙس اهتجسبننننن ،ٞهلنننننّ املبننننند ٓننننن٘
األؾنننى ،اهتعونننٙ ٍٚعسفنننم بفِنننْ٘ األدب،
ٗباهق٘اعند ٗاإلعنساب ٗباهطننسد ٗكنى ًننا
هننٕ عالقنن ٞبنناألدب ،نال أْ اهػننخـ ذاتننٕ
ٓنن٘ اهننرٙ ٜنندفع ُفطننٕ ٗحيقن ًننا ٙسٙنند،
تبقنن ٟاهع٘اًننى األخننس ٠خازجٚنن ٞذلنندٗدٝ
اهتأثري.
■ زغه شٓادٗ عدد الشَادا ّالتعلنني ،كرأٌ
القرررسا ٛيف تيررراق ّلرررٔظ يف اشدٓررراد ،الطرررب أّ
األضبا بسأٓك؟

■■ قوننننً ٞننننّ أؾننننخاب اهػننننٔاداس
ٙفلننننسْٗ بنننناألدب ٗاهثقافنننن ،ٞبننننى أٙننننّ
ضنننٚعٌى ًٗنننا اهساتن ن اهنننر ٜضٚقبكنننٕ،
ٗكٚننف ٙؤثننث بٚتننٕ ٗجيٌننع ًٔننس املننسأٝ
اهنننني ضننننٚتصٗجٔا .احلٚننننا ٝغنننندس ًننننادٝ
ٗتفلننننننننري اهِنننننننناع يف ًعٚػننننننننتٍٔ ٗيف
ًطتقبؤٍٓٗ ،را ح هلٍ ،ألْ اهدٗهن ٞال
تكٌّ هوفسد احلٚنا ٝاهني حيونٍ بٔناٗ ،ال
تؤًّ هٕ املطلّ ٗاهعٌى ،هلرٖ األضباب
ٗألضباب تتعو باملبد ذاتٕ ،اهر ٜجيعنى
اجلٌٔنن٘ز ِٙفننس ًِننٕ ،فٔنن٘ زمبننا ال جيٚنند
ق٘اعد اهوغٗ ،ٞاإلهقا ١هد ٕٙض...١ٛ
■ زضال٘ األدٓ يف اجملتنع ّاحلٔاٗ؟

■■ ٓ ٛزضاه ٞنُطاُ ،ٞٚزضاي ذلبٞ

ٗدعننننن٘ ٝهوتعننننناْٗ ًٗطننننناعد ٝاآلخنننننسّٙ
باختؿننناز ٓننن ٛدعننن٘ ٝخنننري يف ً٘اجٔننننٞ
اهػننسٗز ،أًننا باهِطننب ٞهوٌثقننف اهطنن٘زٜ
فسضننناهتٕ تنننتوخـ بعننن٘د ٝضننن٘ز ،ٞٙكنننى
ض٘ز ٞٙن حكّ اهػسعٗ ،ٞٚت٘حٚندٓا،
ٗذلازبننننن ٞاهفطنننننادٗ ،ذلاٗهننننن ٞاهننننندف٘
هؤِنن٘ض باالقتؿنناد .أًننا زضنناه ٞاألد ٙن
اهعسبننن ٛاهفوطن ن ٚين فتنننتوخـ بت٘حٚننند
اهكننننننفً ٞننننننع ق ننننننا غننننننصٗ ،ٝعننننننن٘دٝ
اهفوطننننننننن ِٚٚني ن ٗ نننننننننٍِٔ ٗدحنننننننننس
اهؿٔ.ُٞٚ٘ٚ
■ لررررررراذا الثقررررر ر يف حٔاتيرررررررا ضرررررررعٔ
اجتناعٔاًّ ،لٔظ لُ تأر يف ذلٔطُ ّدلتنعُ؟

■■ ألْ كنننننننننىَّ غننننننننن ١ٛخاقنننننننننع
هوطٚاض ،ٞفٔ ٛأٗالً ،أًا اهثقاف ٞفدٗزٓا
ثننناُ٘ٓٗ ٜننن٘ ال ٙتعننند ٠تِفٚنننر ًنننا ميوٚنننٕ
اهطٚاض ،ٛهلرا ٓ٘ تابعٗ ،اهتابع ال ٙنؤثس
ال يف ذل ٚننننٕ ٗال يف دلتٌعننننٕٙٗ ،بقننننٟ
أغبٕ باهطوع.ٞ
■ لرراذا ىفش ر ّكٔ ر حنق ر ذاتيررا ،يف ك ر ّ
ٍرِ الصعْبا ّالعْاص العالٔ٘؟

■■ املثقنننننننف ال ٙفػنننننننى ،اهفػنننننننى
هوطٚاض ٛاهر ٜجينس فػنوٕ عون ٟاجملتٌنع
ًٗننّ قننٌّ ٓننؤال ١املثقننف ،أًننا كٚننف
سلقن ن ذاتِنننا؟ سلقن ن ذاتِنننا مبصٙننند ًنننّ
اهع نننا ١يف دلننناالس اهثقافنننٗ ٞاإلعنننالَ،
ٗعونن ٟاهطننو اس أْ تعننرت حب ن املثقننف
يف احلٚننا ٝاهلسميننٗ ،ٞأْ ٙأخننر ًقابننى
ع ا٢ننٕ ،كٌننا ٙأخننر اهفِنناْ أٗ امل ننسب.
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ًٗع ذهم تعى اهع٘اؾف اهعامل ٞٚتغصُٗنا،
عوِٚنننننا أْ سلؿنننننّ أُفطنننننِا باهثقافننننن،ٞ
فاه٘ ّ اهعسب ٛحباج ٞن ثن٘ز ٝثقافٚن،ٞ
ٗن ًِآ عوًٌ ٞٚتجدد ٝتطاٙس اهتقدَ
يف اهعوَ٘ٗ ،ذهم ًّ أجى بِا ١جٚى ٙؤًّ
باه٘ ّ ٗباهعوٍ ٗٙطع ٟهوخسٗ ٞٙهوٌ٘ا ِٞ
احلق ،ٞفاإلُطاْ غري احلس يف خٚازاتنٕ،
ال ٙطنننننت ٚع أْ حيقننن ن غننننن٣ٚاً هِفطنننننٕ،
فلٚف ضٚخق ذهم ه٘ ِٕ.
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■■ هدً ّٜػسٗ كتاب ٞعنّ حن٘اهٛ
 821قاؾنننن ناً ضنننننن٘زٙاً ًِننننننر ؾنننننندٗز أٗ
دلٌ٘عننننن ٞقؿؿننننن ٞٚعننننناَ  8828هعونننننٛ
اخلوقنننٗ ٛحتننن ٟاآلْٗ .أُنننا اآلْ أزلنننصس
اهلتاب ٞعٌا ٙصٙد عّ ً ٞ٣قنافٗ ،آًنى
أْ ِٙتٔننً ٛػننسٗعٓ ٛننرا يف حنندٗد عنناَ
ٗاحد.

رأي ..
جبهة ال مبرر لها

نعيم علي ميّا

جبهة ال مبرر لها
نعيم علي ميّا*

*

أٌتَ أٌتَ أّّٖا اإلٌطاُ الّر ٙخُمق عمى ٜالّّىٕز ٚاثلىمىٔ ٜالةاٖى ٛال لى ىمٜت ٔأٌىتَ
أٌتَ ال ضٕاكَ كٍتَ ٔضتبق ٜبد ٞالكُٕ ٔالةاٖىٔ ٛاثلٍتّىٜت ٔال نكىَ لمةٗىا ٚأُِ
تكىىُٕ أٔ تطىىتىسّ ملُِ ن ٖكىىَ اإلٌطىىاُ سٕزِىىا ا ضىىاع الّىىر ٙضُ ى سَ ِ مىىْ
ٔ ن ضعادتْ كنّ وٕ ٕدا ا زض.
ٔ ٌّ ى َ أُّّٖىىا اإلٌطىىاُ الطّىىعٗد جىىا أٌىىتل ٔوىىا نكىىَ لىىْ أ ُِ ٍُٖىىتل أٔ ُّّٖٗىى ١وىىَ
أضبابٍ لمطّعاد ٚلٍىطْ ٔلآلخسَٖ وَِ حٕلْت ٌّ َ القادز عم ٜأُِ تَدخن اخلمٕد وَ
أبٕابْ الكىري ٚاثتعدّدٔ ٚاثتٍّٕعٛت ٌّ َ ختتّس احلٗأ ٚتُعٗد زمسّا بأدٔات الّيت
ال تٍعدً بن تتجدّدت ٔال تقتّس عم ٜوٕضٕع أٔ غى ٍ بىن تتٍىأه اعىٗىنت ٌّى َ
متتم ى وِىىَ أضىىباب احلٗىىا ٚوىىا عمىىّا كىىرل ىىآٌّ٘ أظىىيف أوىىاً وس تىى٘ ٌ ىىس
عىقّا ال ظاِسِا ٔأز ٝأ ّٙملٌطاُ ِٕ ذاك الّر ٙنكىَ أُِ ٖكىُٕ ملذا أزاد لىْ أُِ
 ٙملٌطاُ ىن ك ّن ِىر الكى ّي وِىَ ايخىسَٖ داخمىْ العىٗىق ٔ كىسٓ
ٖكُٕ ٔأ ّ
الطّٕ ّٙالطّمٗي القاٟي عم ٜالطّع٘ ملىل اهلدف الطَّىّّ الّىر ٙعىن اإلٌطىاُ السّضىالٛ
ٔالسّضٕه وعاً ٔ ذا الٕظتت ذا الٕظت الّر ٙال ٖطٕه ٔال ٖقّىس ٔال ظٗىى ٛلىْ وىن
تٕ ّس أضباب احلٗأ ٚوربّزاتّا الّىيت دىدِا وىن كى ّن خىس ٌمتقٗىْ كىىا دىدِا
ك ى ّن تىّىىٗن وِىىَ تىامىىٗن ٖٕوٍىىات ذا الٗىىًٕ الّىىر ٙال ٖػىىبْ ضىىابقْ كىىىا ال ٖػىىبْ
الحقْ ٔتالْٗ.
أُّّٖىىا اإلٌطىىاُ الّىىرِ ٙىىٕ ا ٌىىٗظ ٔاعمىىٗظ لٍىطىىْ ٔلآلخىىس ك ىنّ ا ٔظىىا
ٔكنّ ا وكٍ ٛبن ٔخمتميف اثٕضٕعا ت ال نكَ حد أ ُِ ٍُٖكس دٔز اإلٌطاُ
ملعىىىىاز ا زض جىىىا حىىَٕ ِ ٔامَىىتِت ٔجىىىا أٔ ىى َد اخلىىىالق عىىىصَّ ٔعىىىال وىىىَ تٍىىّٕع
ٔاخىىتالف خمتمىىيف ا وىىٕز ٔتعىدّدِا بىى ,بىىّ البػىىست ِىىرا التٍّىّٕع الّىىر ٙعمٍىىا
* أديب وباحث سوري.
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ٌطتىدّ وٍْ أضباب القّٕ ٚن البقا ٞبعٗداً عَ وىًّٕ الّّىساع القىاٟي عمى ٜاإللةىاٞ
ٔاإلظّاٞت بن ِٕ وىًّٕ الّّساع لمبقا ٞأذِاُ ايخسَٖ ٔضىاٟسِي حتٌّّ ٜىري
وىىىاالً ملُِ ن ُٖةتىىر ُٖ ٝىىسب بىىْ اثَىىىن لٗكىىُٕ تػىىجٗعاً وىىَ ّىىٔ ٛتربٖىىساً وىىَ ّىىٛ
أخس ٝأوّا التّػجٗن ّٕ تػىجٗن عمى ٜأ ُِ ٌكىُٕ أ ىن ٔأ ىن ٔأوّىا التّربٖىس ّىٕ
تربٖس لمطّمٕك الّرٍٖ ٙتّ٘ ملىل البقاِ ٞرا البقا ٞالّر ٙتتعدّد مٕزٓ وَ بقا ٞكىسٚ
اخلري ٔ عمْ ٔالقٗاً بْ ملىل بقا ٞاحملبّٔ ٛاالضتىساز بّا كعٍىٕاُ أضىاع ٔزٟىٗظ
احلٗا.ٚ
ك حقٗقى ٛاحلٗىا ٚالطّىعٗدٔ ٚأٌّّىا لىَ تقىًٕ مل ّال اٌطالظى ًا
أُّّٖا اإلٌطىاُ الّىر ٙأَدز َ
وٍىىْ ِىىٕ أ ّٔالً ٔلىىٗظ خىىساً ٔال أخىىرياً ت احملبّىى ٛقتىىان ملىل اٌطىىال ال اٌت ىىاز ٌعىىي
احملبّىى ٛاٌطىىال ال اٌت ىىاز ت ٔلٗطىىت احملبّىى ٛأُِ تطىىع ٜىىن أُِ ققّىىق وكطىىباً أٔ
وٍىع ًٛوا ققّقّا ٍِا أٔ ٍِاك ون ِىرا أٔ ذاكت ملذ كٗىيف لى َ أ ُِ تقىٕه ضىأح ّ
بالتّأكٗد لَ تقدز ٔلَ تقٕ ٝعم ٜذلى ال لطىب ضىٕ ٝأٌّى َ أُّّٖىا اإلٌطىاُ وىطىٕز
عمىى ٜطىىس ٚوىالّٗىى ٛالىطىىس ٚالّىىيت ال قّىىس ٌىطىىّا ٔال تقّٗىىدِا أٔ ت ّسِىىات ِىىرٓ
الىطس ٚالقاٟى ٛعم ٜملخسان مجٗن الّرَٖ بداخم ٔملعالٌّي عم ٜاثأل ٔتٕ ّّٗي ملىل
٘ صتّىس الكىُٕ بأكىمىْ داخمىْت ِىرا
اعىٗن ٔعم ٜاثأل اإلٌطىاُ احلقٗقى ّ
الدّاخن الّر ِٕ ٙالكُٕ ٔاحملىٗ اخلىاز ّ٘  ّٙملٌطىاُ كىاُ أ ّٙوكىاُ ٔأّٙ
شوىاُ عمىى ٜاخىىتالف الىّقا ىىا ٔتعىدّد التّطىىٗا لمة ىىازا الّىىيت ال أزاِىىا قتىىىن
ت لةاٖىىٛ
ضىىٕ ٝاالضىىي الٕحٗىىد ا ٔحىىد أال ِٔىى٘ احل ىىاز ٚاإلٌطىىاٌّٗ ٛالّىىيت اٌطمقىى ِ
اإلٌطاُ ٔكاُ وٍطمقّا.
ِٔن وَِ اثعقٕه أُِ تكُٕ احملبٌّ ٛىعّٗ ٛوا ّدّٖ ٛأٔ تطع ٜملىل الكطى اثىادّٙ
بالتّأكٗىىد وِىىَ ملىىري اثٍطق ىّ٘ ٔاثعقىىٕه أُِ تكىىُٕ كىىرل ت ٌعىىي ِىى٘ ٌىعّٗىىٔ ٛذا
كط ٍ لكٍّْ الٍّىن ٔالكط اثعٍٕ ّٙالّر ٖ ٙضّىظ حلٗىا ٚأ ىن ٔأمجىن بىن ِىٕ
الكطىى ٔالٍّىىىىن الّىىىرٖ ٙعىىىٕد باحلٗىىىا ٚاإلٌطىىىاٌّٗ ٛملىل البىىىد ٞا ّٔه ٔالةاٖىىى ٛلم مىىىق
اإلٌطىىاٌّ٘ حٗىىي احلٗىىا ٚا وىىىنت ٔزُبّ ضىىاٟن ٖطىىأه وىىا ِىى٘ اثىالّٗىى ٛالّىىيت أظّىىد
أ ٗبىْ ِىى٘ احلقٗقىى ٛالّىيت ال وَىىساّٗ ٞىىات ِٔى٘ الّّىىٕز ٚا ٔىل لٕ ىىٕد ا غىىٗاٞ
ال ّّٕز ا ّٔه ٔاالكتػاف ا ّٔه.
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ملُّ ال ّّىىٕز ا ّٔه لسٌطىىاُ عمىى ٔ ٜىىْ ا زض ن ٖكىىَ لمةىىسب ٔال ىدّواز بىىن
كاُ خلدو ٛاحلٗأ ٚاإلعىىازت ٌعىي ِىٕ اإلٌطىاُ الّىر ٌ ٙىس ملىل وىا ُٖةىٗ بىْ وِىَ
وٕ ٕدا لٗط ّسِا ن ضعادتْ ٔضعاد ٚايخسَٖ دُٔ اإلضسازت وٍُطمِقاً ذل
كمّْ وَ وٍُطمَق احملبّ ٛالّيت جتعمْ ٖعىن ال لٍىطْ ق بن لةريٓ ِٔىرا الةىري الّىرٙ
ِٕ ملري وعسٔف أٔ سدّد ال لراتْ ٔال بعٍْٗت ِىٕ اإلٌطىاُ القىادً ٔلكىَِ وِىَ أٖىَ
وََ ِٕ واذا حيىن ظمبْ ٔعقمْ وىا لٌٕىْ وىا اٌتىىاكٓ كى ّن ذا ال ّٖى ّي ٔال ٖعىّ
اإلٌطىىاُ العاظىىن الّىىرٖ ٙعىىىن اٌطالظ ىاً وىىَ احملبّىى ٛالّىىيت كأغىىع ٛالػّىىىظ تٍطمىىق
وٍتػسٔ ٚتدخن بال اضت٠راُ ٔال حيدِّا وكاُ ٔال ٖعٗقّا عاٟقت بن تساِا خمرتظٛ
كنّ احلدٔد ٔوتجأش ٚكن العٕاٟق رتاِا تٍقس بمطىيف ِٔىدٔ ٞمكىىا العّىىٕز
ش ىىان ٌا ىىرت لتىىٕظا اإلٌطىىاُ وىىَ ملىٕتىىْ اثالٟكّٗىى ٛالّ ىيت تأخىىرٓ لىىٗالً ٗكىىُٕ
 ٙملٌطىاُ ِىٕ ذاك الّىرٌّ ٙىىْ وىالك ٌّٔىىْ بػىس
اثالك ٖٔبدأ ٖٕوْ باإلٌطىاُ ٔأ ّ
ٔأ ّٙبػس ِٕ ّٙذاك العاٟد وَ والٟكّٗتْ ٔظد ان وعْ السّضالٔ ٛاضىتعدّ لٗكىُٕ
السّضٕه الّرَٖ ٙطعد جىا حيىىن ٔ ٌّىْ ضىري ٝبػىاٟس السّضىال ٛعمى ٜاثتمقّى٘ ٔلىٕ بعىد
ح. ,
وَ ٍِا ٔاٌطالظاً وَِ أُّ احملبّ ٛاٌطال ال اٌت از أدعٕك أّّٖا اإلٌطىاُ العاظىن
جىىا اوتمكىتَ وىىَ أضىىباب جتعمى اإلٌطىىاُ الةاٖىى ٛال ملٌطىىاُ الةابىىٛت ملٌطىىاُ ملاٖتىىْ
ٌىطىىْ ا ّلىىيت ا تىىىن الكىىُٕ ّٗىىا ٔاختّىىسٓ ٔاضىىتطاع أ ُِ ٖرت ىىي ِىىرٓ اإلٌطىىاٌّٗٛ
بأ عالْ الّىيت كاٌىت ورتمجى ٛظٕالىْت َىى ضىعٗد ِىٕ وَىَ اضىتطاع أُِ ٖقىسُ القىٕه
ال ٖى س ايخىىسَٖ ٗجىىد أذٌىاً مىىاملٗٔ ٛعقىالً
بالىعىىن ٔأ ُِ ٖرت ىىي ذلى القىىٕه عى ً
عىص ٔعىال
ٔاعٗ ًا وُدزِك ًا ٔظمب ًا وُطىتٕعِب ًا لمةى ّ ٔاإلخىاٞت القمى ُ الّىر ٙاختىازٓ او َّ
ضكٍَْ
َ
ضكٍَاً لْ ِٔن ُٖعقن أ ُِ ُٖػازك الػّ ّس اخلري
َ
ٔلرا آٌّ٘ أدعٕ اإلٌطاُ أُِ ٖكُٕ مٕز ًٚحقٗقّٗى ٛثىا ُٖسٖىدٓ وِىَ ايخىسَٖ ِىٕ
ظبن أ ُِ ٖكُٕ ِىٕ ِىٕ ٔوىا نكىَ لىْ أ ُِ ٖكىُٕ بعٗىدًا عىٍّي ِىي الّىرَٖ عمٌٕىْ
حقٗقىىٔ ٛوىىىاالًت ّٗىىبً ٌّىىباً وٍّىىٕباً ضىىاحا اثعس ىىٔ ٛوٍتّىىباً أوىىاً أعىى,
الطّاع ,لم ري الدّاع ,لىْت ٔأدعىٕٓ أُِ ٍٖبىر وِىَ كىسٓ ٔضىمٕكْ وىّىًٕ اإللةىاٞ
ٔاإلظّاٞت ِرا اثىًّٕ الّر ٙلَ ٖأت٘ ملالّ حبسٔب ال وربز هلات ٔوػاحٍا ٔوعىازك
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ال ضبٗن لٍّاٖتّا مل ّال باٌتّا ٞالطّىس  ,الّمىرَٖ أٔظىدا احلىسب ٔالعىساك ٔظىد ٌطىٗا أ ُّ
احلٗا ٚمجٗم ٛجا ّٗا ٔاإلٌطاُ أمجن وا ّٗا ِٕٔ كنّ وا ّٗا وَ زٔعىٔ ٛمجىاه
ٔأٌاظٔ ٛملبداعت كس ٚالسّٔعٔ ٛاعىاه الّيت ت كّد ٌىطّا وَِ خاله مجاه اخلَمىق
اإلٌطاٌّ٘ت ٔ كس ٚا ٌاظٔ ٛاإلبداع الّيت ت كّىد ٌىطىّا وِىَ خىاله ضىمٕك اإلٌطىاُ
الطّمٕك الطّٕ ّٙالّرٍٖ ٙتّ٘ بٍا ملىل أٌىطٍا اثٕشّع ٛايخسَٖ لتجتىىن وىسّ ًٚأخىسٝ
ٔتعىىىٕد مللٍٗىىىا بأغىىىكاه غىىتّٜت جتتىىىىن وسكىىىص اإلٌطىىىاُ حٗىىىي اخلىىىري اثلطمىىىق
ٔاحلقٗق ٛا بدّٖ ٛالّيت ت كّد ٌىطّا بأٌّّا تطع ٜداٟىاً ٔأبداً أُِ تكُٕ زوصاً لمةقّ
ٔاخلري ٔالطّىالً ٔاعىىاه ٔكى ّن ظىٗي الى ىٗم ٛت ٔلىرا ىآٌّ٘ أظىٕه ظىٕل٘ ال داعى٘
أبداً أُِ خنمق ون أٌىطٍا بّ ٛوٕا ّ ٛال وربز هلا .
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محمد سعيد العتيق

عصام شرتح

 قراءة في ديوان الشاعرة ريما خضر
في مديح الزنبق

بوزيان موساوي

التَّناصُّ الحداثيُّ
مع مِعْيَارِ الغموضِ الػني
منْجَزِنا التُّراثيِّ
في ُ
د .نبقل قصاب باشي*
ت

ملا كانت ظاهرة احلذف البالغقة نـةا العةرب نةا نةوادال الةا
الةةـ
الغامض ة الةةري دةةة شةةفوة الؽشةةو ذلةةذة البنةةمل نةةن امللبةةو
هةذا املعقةار الؿةالي الةذر ةار
اإلبااني ،فؼا ر وـا ن نبسط الؼةو
مواقو الـؼاد مـه فقؿا سبق ذفقؿا حلق من العصةور نؼةو بةادي بر بةا
لؼا فادت املعاجم العربق بأن املسأل الغامض هي املسأل الةري فقفةا دقة
ذنظر .ذمعـى غامض ر معـى لطقةو .ذ املعةاجم اإليؾقزوة املعا ةرة
Figurative
 )Ambigutyمعـةى الؾغة ازاةوة
وػقةا مصطةةؾا الغؿةو
 )Languageذ دعاد انتؿا ت املعـى ذالؾغة ازاةوة دعةل دؾةل الؾغة
الري متةل املستوى الػل ذالؿالي املتصل بالا ت ذالرمةوة املردبطة
باألنؿا اإلباانق .)1

فاهغٌ٘ض اهذُ ٜرٙدٖ ِٓا ٓو٘ ٓوذا
اهغٌ٘ض اهذ ٜأظوا لهٚوٕ وى اهيت وٚ
اهعور اهوذُّ ّٙودعٖٗ ُِّؽور ا فِٚو ا  ٙوورٜ
اهوووِؾ ااعوووداُّ ٛووورا ١اهووووذ ٝاؿصوووٞٚ
ٗاهذِٓٚوووووو ٞاهِااووووووُّ ٞووووووّ ا يوووووو٘١
اهتًت٘قوووووا أٗ اهتًِتإووووور لظوووووا ا
حوووس
اهوووِؾ ٗااهٚااوووٕ اهحِٚوووٞز ٚو و
ا توق ٛاؽٚعد اهدةهٙٗ ٞو ذ نِٓوٕ
اهلعووون ُِّٔوووا ٗ عوووٕ ُّوووو ٟأْ ٙعٌوووى
ناكراووٕ اه قافٚوو ٞاهين و ُّووّ اعوود
فم ً٘زٓا.
ةةأا ٗاة تٔا

ٗة رَ أْ اهيت  ٚاهعر ُّٗوٟ
أشووؤٍ ووووو اـطووواعٗ ٛاؾر ووواًُٗ ٛوووّ
ععدٌٓا اهصجوٌاش ٛوو شيق٘ا اؿداثٚ
ا ؼووووٚى ًعٚووووا اهغٌوووو٘ض
اهغوووورعٚ
اهحوو ٗنٓيووو٘ا ًوووذٓي ا فِٚوو ا ًتغووو٘ ا
اه٘قو
فوصحٓ ٞذا اهعِؽر اؾٌاهٛ
اهووذ ٜأُلوورٗا فٚووٕ ًووا ٙصووق عووٕ اهووِؾ
ًوووّ ٌووو٘ض ًغوو و ٙحفووو ٛل اهتعٌٚوووٞ
ٗااعٔاَ ٗاةشتغتق ٗاثهغاز مما ٙؽرفٕ
*
ُّّ ٗظٚحتٕ اهحِ.ٞٚ
* ناقد وباحث سوري.
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ٗقد اشتحاض اهيت ٚوْ٘ اهعور
ؼدٙود اهغٌو٘ض ٗٗظا٢حوٕ ٗافتوحو٘ا
أشياعٕز أٓ٘ ًحر ا اهلوتَ أَ
اعقٚووود اهبكٚوووو اهِنووو٘ ٜأَ ععووود
اةشووووووتعا ٗ ٝاهتعوووووويٗ ٕٚاشووووووتغتقٌٔا
ٗهلٍِٔ ااحق٘ا اٚع ا ُّووً ٟؽوطونا
ًصتصا  ٞا٘ؼٚحٕ ك حا ١ا عِو ٟأٗ
اعوود ٖ شوو٘ا ١أكوواْ ا حوور ا أَ
اهباكٚووووو ٗشوووو٘ا ١أكوووواْ اهيِٚووووٞ
اهؽو٘ا ٞٚهولوٌو ٞفقود اشوت دَ شووٚيٕ٘ٙ
( ٓ181و) ًؽطوح اهوويض هودةهوُّ ٞووٟ
اهغٌوووو٘ض اهِووووا ٍ ُّووووّ ٗ وووو٘ هحوو و أٗ
ةة ًعأٌُٚا.
اركٚو اعد
ٗأٗي عت وووووووُّ ٛرعووووووو ٛاشوووووووت دَ
ًؽطوح اهغٌ٘ض كتاعٕ "ا ٘ازُ ٞع
أعووو ٛووواَ ٗاهوووينبٓ "ٜووو٘ اآلًووود( ٜ
ٓ371وووو) و و ٗؼووون ظوووعر أعووو ٛووواَ
عوووووووواهغٌ٘ض ٗاةشووووووووتغتق ا عوووووووواُٛ
ٗاهؽ٘ ٗإُٔ جيِح ل اهِسُّ ٞاهحوصحٞٚ
ٗاهتعقٚد ٗاهغٌ٘ضٓٗ .ذا اهتنوٚى ا يود
هآلًوودٙ ٜلعوون ُّووّ ًآٚوو ٞاهغٌوو٘ض
ٗٗظٚحتوووووٕ اهحِٚووووو ٞاهعوووووعر ٗعوووووذهم
ٙلووْ٘ اآلًوود ٜأٗي ًووّ أؼووى ؽووطوح
اهغٌوو٘ض اهح و ثووٍ ايعووٕ اهِقووا اهعوور
اهقووووداً ٟكوو و ع ٛاشوووون اهؽوووواع( ٛ
قاي" :لْ طرٙوو اا صاْ
ٓ384و)
ًِ وووووو٘ اهلووووووتَ وووووواهن طرٙووووو
اا صاْ ًِإً٘وٕ ثْ اهبشوى ٓووو٘
ًووا ٗـووووح ًعِوواٖ ٗأُّطووان اُّووٕ
أٗي ٗٓووووً ٞووا افووٌِتٕ أهحاظووٕٗ .أف وور
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اهععر ًا ٌض فوٍ ٙعطم رـٕ لة
ععد مماطو.)2("ًِٕ ٞ
ٗقوووووود اشووووووت دَ ُّيوووووود اهقووووووآر
اؾر آُ471 ( ٛو) ًؽطوح اهغٌو٘ض
ًووّ فووتي ااظووا  ٝلهٚووٕ ًياظوور ٝأٗ ًووّ
فوووووتي ًؽوووووطونا  :اؿوووووذ ٗاووووورن
اهوووذكر ٗاهؽوووٌ ُّوووّ اافوووا ٗ ٝااعاُوووٞ
ٗاهت٘شا ٗاهغراعًٗ ٞعِ ٟا عِ ٟنآي ا ل
أْ اهغٌ٘ض ٘ٓر اهععر ٗشر فؽا تٕ.
أًا اهغٌ٘ض ُِّود اهصجوٌاشو( ٛ
اهقوورْ ٓ8ووو) فقوود ؼووا ٕ ًؽووطونا
كتوحوووو ٞووووِح اهووووِؾ وووو ٞااعوووودا
كاهلِاٙووٗ ٞااظووا ٗ ٝاهغراعووٗ ٞاهعوودٗي
ٗ ذٓا(ٗ )2أظا ل أْ ااهٚا ٓذٖ
ِح ا توق ٛأ ٘ا ًّ ١اهوذٝ
ا ؽطونا
ٗاهدٓعووووووُّ ٞووووووو ٟا صووووووت٘ ٙاؿصووووووٛ
ٗاهعقو.ٛ
ٗأًوووا اهِقووود اؿووودٗ ٙاهِقووود
اؿوووداث ٛفقووود شووور اهِاقووود االوٚوووسٜ
ٗهٚوووواَ اًيصووووْ٘ (–William Empson
 )1906شوويع ٞأُوو٘ا هوغٌوو٘ض كتاعووٕ
ا عوووووووووورٗ "شوووووووووويع ٞأ ووووووووووا ًووووووووووّ
اهغٌ٘ض"()Seven Types of Ambiguity
اهذُ ٜعرٖ ُّاَ ً َ1931عرّف ا اهغٌ٘ض
ع ُووٕ " :كووى ًووا ٙصووٌح هعوود ًووّ ٗ
اهحعوووووى اةفتٚا ٙووووو ٞلزا ١قطعووووو ٞهغ٘ٙوووووٞ
ٗا د.)4()3("ٝ
ٗعِوواُّ ١ووو ٟنهووم فقوود وود أ ووا
اهغٌ٘ض شيع ٞأُ٘ا ٓ:)5(ٛ

احلداثي مع معيارِ الغنوض الفين يف مُنجزِنا التُّراثي
ُّ
َّناص
الت ُّ

ةة
.1اهِوووو٘ اثٗيٙ :تجصوووود
ًتعووود  ٝكٌوووا اةشوووتعا  ٝاهيعٚووود ٝأٗ
ااٙقا أٗ اه٘زْ.
 .2اهِ٘ اه اُ :ٛاهبكٚو مٜ٘
اهذٙ ٜحف ٛل اعد اهت ٗٙت .
 . 3اهِوووو٘ اه اهوووو  :اوووووً ٞووووّ
ا حوووور ا أٗ اهباكٚووووو نا اهوووودةة
ا عبك.ٞ
 . 4اهِووووو٘ اهراعوووووا :اووووووً ٞوووووّ
اهباكٚووووووو نا اهتعقٚوووووود ا عوووووواُٛ
ا تيا ه.ٞ
 .5اهِوو٘ اـوواًضُّ :وودَ قوود ٝ
ا بهن ُّو ٟؼدٙد ًرا ٖ.
 . 6اهِوووو٘ اهصووووا ط :اشووووت داَ
ا بهوووووون ُّوووووود ٝاراكٚووووووو نا ًعوووووواُٛ
ًتِاقف.ٞ
. 7اهِوووو٘ اهصوووواعا :اهتعووووا ض أٗ
اهتِوواقض اهووذٙ ٜقووا هغوو ٞا بهوون ممووا
ٙحف ٛل ُ٘ ًّ اهتعت ٚاهذٓ .
ٗة وورَ أْ ٓووذٖ اث ووا اٚعٔووا
ٓ ًّ ٛؼِا اهيت  ٚاهعر كٌوا ًور
شوووواعقااز ٗهعووووى اؾر وووواُ ٛاعووووّ اهقوووورْ
اـوواًض ارجوور ٜقوود شووي اًيصووْ٘
اعوٚوووٕ اؾٌوواه ٛهإووآر ٝاهغٌوو٘ض ٗ
فوصوووووحتٕ اهيت ٚووووو ٞه٘ظا٢حٔوووووا اهحِٚوووووٞز
ٗاهغرٙووو ٓووذا ا عٚووا أْ ععووض اهِقووا
ًووووّ اؿووووداث ٚاهعوووور ًٗووووّ ووووداثٛٚ
اهغوور قوود ُصووي٘ا ٓووذا اهصووي اهحو ل
اهعوواُّر ااٙطوواه ٛاُ و (ٗ )Danteل

اهِاقوود ٗاهعوواُّر االوٚووس ٜرٙرشووْ٘
( )Griersonاهووووذ ٜكعوووون ُّووووّ ععووووض
ًإآر اهغٌ٘ض ظعر ععوض اهعوعرا١
ٗاعد ًصت٘ٙا ا عِ ٟف.)6(ٕٚ
ٗمموووووا ِٙيغوووووو ٛنكوووووورٖ أْ ععووووووض
ا تقدً ًوّ اهيت و ٚاهعور أفطوبٗا
لؼاع ٞا را ًّ ٗظٚح ٞاهغٌو٘ض اهحِٚوٞز
كووووا رزٗق ٛاهووووذ ٜؼووووِن كتاعوو وا
احصوووذ ووواًض ًعووواُ ٛأعووو ٛووواَ ووواٖ
"ظرح ا على ًّ ظعر أع ٛاَ" ُّٗد
اؽٚعدٖ هوٌعاُ ٛاهغاًف ٞاهو ٙسفور عٔوا
٘ٙاُووٕ و ا ثقووٚتا( )ٗ .ـوور ُّووو ٟنهووم
ً ا اة ًّ ظعرٖ:
ٗهَٔووووو و فووووو و ظوٍ كووووو وىع ظووووووو١ٛ
ُٗٔا=ٗأُا ًِٔا كى ظً ١ٛإوٍِ
ثٍ ُّقو ا رزٗق ٛقا٢تا " :ا سُّ
هحراقٔا اظتد سُّٔا ُّو ٛفو ظوٍ كوى
ظُّ ١ٛو ٚشو٘آا ًٗوّ ُٗٔوا ٗعواْ
هٗٗ ٛـح ًوّ ًلتوَ٘ أًرٓوا ًٗلِوْ٘
ٗ ٓا هوً ٛوا كواْ ًغٚيو ا ُّو ًٗإوٌو ا
ُّوٗ ٛجيو٘ز أْ ٙلوْ٘ ا عِو :ٟا ااُّو
وووا أ صو و عووواهحراق ٗا٘رو و ف هقو و
قِأُّا ف ظوٍ كوى ظؤُٗ ١ٛوا هصو٘ا
ظوووعرٓا ف ُوووا كوووى ظوووً ١ٛإووووٍ ًوووّ
عٚووواض ٗ ٔٔوووا ٗاثٗي أٗـوووح ٗأ ووو٘ ".
ٗٓووى ٓووذا ا عِوو ٟاؾٌٚووى ًعِوو ٟثقٚووى
ٌ٘ـٕ اه٘اـح ًا ٙحتح ُ٘افوذ
أهٚض
ُّوود ٝهوووذ ٝاهلعوون ٗاهت ٗٙووى ٗاهتعوٚووى
ٗهلد اهوذّٓ اهوذ ٜاًتد وٕ أعو٘ لشون
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اهؽوووواع ٛاهينوو و ُّووووّ ا عِوووو ٟععوووود
مماطوٗ ًِٕ ٞفاهدٝ
ٗاؿوو أْ ععوووض اهِقوووا اهقوووداًٟ
اِيٕ ععلى ٗا هوتحرٙو عو ُوُّ٘ ًوّ
اهغٌوووو٘ض اثٗيٓ :وووو٘ اهغٌوووو٘ض اهووووذٜ
ٙصوووٌم ل ًتًووح ًووّ ا عِووٗ ٟاآلفوور:
اهذٙ ٜصووٌم ل ًعاُوا ٝاهينو ُِّوٕ
هلّ ٗ ا طا٢ى ٗة دٗٙ ٠ق٘ي ُّيد
اهقووآر اؾر وواُٗ" :ٛل ووا ٙسٙوود اهطوووو
فر ا عا عِٗ ٟأُصاعٕ ٗشرٗ ا عاه٘ق٘
ُّوٚوووٕ لنا كووواْ نهوووم أٓو وتاز ف ًوووا لنا
كِ ًعٕ كاهغوا٢ؾ اهينور تٌوى
ا عووق ٞاهعإٌٚوو ٗ ٞوواطر عوواهرٗح ثووٍ
رج اـرز فواثًر عاهفود مموا عودأ
عٕ ٗهوذهم كواْ أ و أؼوِا اهتعقٚود
عاهوووذَ ًوووا ٙتعيوووم ثوووٍ ة جيووودُّ ٜوٚوووم
ٗٙب قم ثٍ ة ٙرٗق هم"()7ز ٗعذهم ٠ ِٙ
ا يوود اهوو٘اُّ ٛووداث ٚا ُّووّ أْ ٙتعيووم أٗ
ٙب قم عت دٗ٠ز ثُٕ ٗا ق ا ل ُّدَ
ايًِّ ٕٚق٘ه" ٞاهغٌ٘ض هوغٌو٘ض أٗ اهرًوس
هورًس أٗ اهتوح ٚهوتوح " ٚوو ُّو ٟود قو٘ي
اهعقا وز ٗهو٘ ا ور ظوآر ٝاهغٌو٘ض
ااعوودا ـووج ٞنٗقٚوو ٞوووو ًعرفٚووِ ٞسهتٔووا
اهحِٚووووو ٞا ِجوووووس ااعوووووداُّٗ ٛاا وووووٕ
ووووا إٚوو و ٗاٗٙووووّ اهعووووعرا١
اهحوو و
كووواهحرز ق ٗأعووو ٛووواَ اهطووواٗ ٛ٢أعوووٛ
اهطٚووووو ا تووووِا ٗأعوووو ٛاهعووووت ١ا عوووورٜ
عاهعوورٗح ا تعوود ٗ ٝاهت و ٗٙت ا توحووٞ
ٗ ووا أثووا ًصووا٢ى فتفٚوو ٗ ٞوودةا عوو
اهِقا اهقداً.ٟ
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ٗ ووا كوواْ ٓووذا اهعوود اهغحووذ ًووّ
ا ؽووِحا اهِقدٙوو ٞاهقد وو ٞاهغٌوو٘ض
ٗٗظا٢حٕ اهحِٚو ٞأً واي "ا ٘ازُو "ٞهآلًودٜ
ٗ"اه٘شاط "ٞهوقاـ ٛاؾر اُ"ٗ ٛأشورا
اهيت وو "ٞهعيوود اهقووآر اؾر وواُ ٗ "ٛووا
كووواْ ٓوووذا اؿعووود اهووو٘فذ أٙفو و ا مموووا
كتووووووووو اهغٌوووووووو٘ض اهعؽوووووووور:ّٙ
اؿدٗ ٙاؿداث ٛكوو" اهرًسٙوٗ ٞاث
اهعرع ٛاؿد" ٙثُطْ٘ طاط كرَ
ٗ"اهعوعر اهعرعو ٛا عاؼور" هوودكت٘ ُّوس
اهد ّٙل اُّٚى ٗ"ث٘  ٝاهععر اؿد" ٙ
هودكت٘ ُّيد اهغحا ًلاٗ"ٗ ٜظعرا١
ا د شوو ٞاؿد ٙوو "ٞهرٗزُتوواي ٗ"ًقوواة
كتوووا  ٝهوووو" ووووو ط ووووو لهٚووو٘ " ٗ"شووويعٞ
أ ا ًّ اهغٌ٘ض" اًيصْ٘ ٗ"اهوذّٓ
اث عوو "ٛوواكض لٙصووتٌاْ ٗ .ذٓووا ًووّ
كتو اهِقد ٗع٘ثوٕ ا توحوًِ ٞوذ عداٙوٞ
اهقرْ اهععر.ّٙ
لْ اهغٌ٘ض ظآر ٝفِ ٞٚؼون ٞٚلنا
ظ وحْ ُّووّ ًعِووٗ ٟأعاُ و ُّووّ ةهووٗ ٞة
ـوووذ أْ ٙلوووْ٘ هوٌتوقوووً ٛعوووا كٞ
اشتعووحا ا عِووٗ ٟاشتلعووافٕ كٌووا
ة ـذ لْ كواْ توو رفور اشتلعوا
ٗاشتصعوورا رفوورز ثْ للوواز اهيؽووٌٞ
ااعداُّٚووو ٞاهحوووّ ة اتو و اُّ ٟوووّ ٙصووور
ٗشوؤ٘ه ٗ ٞاٙوو ٞشووطنٞٚز عووى ات و اُّ ٟووّ
ٌُّووووووى لعووووووداًُّ ٛعقوووووود ؼووووووذٗ إ
ٗؽوٚقووٕ ُووا ٍ ُّووّ ثقافوو ٞفِٚووً ٞعٌقووٞز
ٙقووو٘ي ِٚٙوووٕ ٗٙوٚوووم" :لْ اهعٌوووى اث عوووٛ
اهحوو هوووٚض ً٘ـوووُّ٘ ا عصوووٚطا عوووى ٓووو٘
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اِإووووً ٍٚعقوووود عد ووووُّ ٞاهٚووووٗ ٞنٗ ووووٞ
ا عوووووووواُٛ
ًباكيووووووووً ٞووووووووا اعوووووووود
ٗاهعتقووووووا "()8ز ٗاهحووووووّ ا ٌتووووووا ُِّوووووود
شاُتٚاُا ٓ٘ اهوذ ٝاه "ٓٓ٘ ٛر ل ان
اؾٌوواي ٗهلِووٕ ًووّ اه٘اـووح أْ هووذٝ
اؾٌاي اتٌٚوس ععوً ١ٛوّ اهتعقٚود ؽوو٘
ًّ اهووذا اثفور"ٗ )9( "٠كوٌوا از ا
اهحووووووووّ ٌ٘ـوووووو و ا زا فٚووووووووٕ قوووووووو٘ٝ
اا ا.)11("١
ٗة وورَ أْ ثقافوو ٞا يوود ِٙيغوو ٛأْ
الْ٘ أٌُّ ٗأمشوى ًوّ ثقافو ٞفتٌعوٕ
(ًتوق )ٕٚثُٔا ٓو ٛاهو اٌووُّ ٛووُ ٟؽوٕ
اٗي ًّ فتروا
عؽٌتٕ ااعداُّ ٞٚاه
اعوولٚى ُووؾ ًغورِ ًعجوووز هووذا ة عوود
ًووّ أْ ٙلووْ٘ هوعوواُّر ثقافتووٕ ا تٌٚووسٝ
هٚصوووتطٚا ػووواٗز ا عوووبن اة تٌووواُّٛ
اه قوا اهعوواَ اهلووا ّ٢عِٚووٕ ٗعو ًتوقٚووٕ
اهعووا ً ٙووّ ِٓووا ٙل وّْ٘ ا يوود أفقوو ا
ًعرف ٚا فٔ٘ةا ًٗحًٔ٘ ا ظعر ٙا رٙيا
ٙغوووون ُؽوووٕ عووواهغٌ٘ض ٗااعٔووواَ ُتٚجوووٞ
رذا ٗادٓغ ا توقٗ ٛؼحسٖ.
ٗهلِِووا ة ُوور ٠ااعٔوواَ ُِّؽوورا
فِٚو وا ًصتصوووا ا لنا قؽووود عوووٕ اا وووتق
ٗاهتعٌٚوووٗ ٞاهِقوووا ٙحرقوووْ٘ عِٚوووٕ ٗعو و
اهغٌ٘ض اهح ا عنّ.
ٗهقوود ٗاظووو اؾر وواُ ٛكتاعووٕ
" ة٢وووى ااُّجووواز" ُّوووو ٟاهت كٚووود :عو و ْ
اوٌٚح ااظوا  ٝأعووم ًوّ اؽورٙح اهعيوا ٝ
ٗأْ اهؽووٌ ُّووّ اافووا  ٝأزٙوود ه فووا ٝ

ٗأْ أفؽووح اهِط و ٓوو٘ أة اِط و ٗأ فووا
اهيٚاْ ٗأ ٕ ٓ٘ أة اي ز ٗ ٓذٖ اؿاي
فإْ اهغٌ٘ض أًور ٗاقوا ة قاهو ٞورا١
اع عٌوود ا يوود ُِّوود اؾر وواُ ٛأة ٙحؽووح
ُؽوووووٕ ُّوووووّ ا عِووووو ٟلفؽوووووا ا فاـووووون ا
ٗاـوونا ٗأة ِٙط و لة ؼوواًت ا ًٌ٘ٓ و ا
ا توقوووووو ٛأُووووووٕ أًوووووواَ ُووووووؾ ؼوووووواً
ظووووحاف ٞٚلظووووا اإ
ٌ٘ـووووٕ ُوووواط
ٗل ا١ااووووٕ كٌووووا وووود اهصجوٌاشووووٛ
أؼِا ااظوا  ٝاهو اعولى وس١ا ًوّ
ً٘ـووو٘ اهلِاٙووو ٞعووواهتعرٙض ٗاهتووووو٘ٙح
ٗااعٔووووواَ ٗاهتِ٘ٙوووووٕ ٗاهتح وووووٗ ٍٚاهرًوووووس
ٗاا وووواٗ ١اهتعٌٚووووٗ ٞاهت٘ ٙوووو )11(ٞأٗ
اهؽٚا  ٞاه اؽو اٚعو ا اهؽوِاُّٞ
اهععرٞٙز ٗعوذهم ٙلوْ٘ اهغٌو٘ض ورا١
اهتو٘ٙح اهذُّ ٠ ِٙ ٜوّ اهتؽورٙح ُِّؽور ا
لعووووداُّٚااز ثْ شوووووطن ٞٚاه٘ـوووو٘ح ُِّووووود
اهصجوٌاشووو ٛاِحوووُّ ٛووووّ اهوووِؾ تووووٕ
ااعداُّٞٚز ٙق٘ي اهصجوٌاشً ٛر ٝأفر:٠
"ٗا ٌاثووووٓ ٞووو ٛاهِووو٘ اه اهووو ًوووّ
وووووِض اهت ٚٚوووووى ٗ قٚقتٔوووووا اهت ٚٚوووووى
ٗاهتٌ ٚى هوع ١ٛعع ١ٛهٕ لهُ ٕٚصيٗ ٞفٚوٕ
ًِوووٕ لظوووا ٗ ٝظوووئٗ ٞاهعيوووا ُِّ ٝوووٕ عوووٕ
ٗنهم أْ ٙقؽد اهدةهُّ ٞوً ٟعِ ٟفٚفا
أهحاظ ا ادي ُّوً ٟعِ ٟرفر نهوم ا عِوٟ
ع هحاظٕ ً اي هوٌعِ ٟاهذ ٜقؽد اهدةهوٞ
ُّو ٕٚفٌّ قيى نهم كاْ هوٕ اهوِحض
تًٗٗ ٝسٙد لهذان ثُٕ افى ع٘ وٕ ًوا
ُووو٘ اهلِاٙوووً ٞوووّ وووِض ااظوووا ٝ
133

العدد  - 372تشرين األول 0202 /

ٗاهلِاٙووو ٞأ ووووً٘ ٟقعو و ا ًوووّ اهتؽووورٙح.
ٗٙعيٕ أْ ٙلوْ٘ اهصويو نهوم ٓو٘ أْ
اهتؽوورٙح ل وا ٓوو٘ اهدةهووُّ ٞووو ٟاهعوو١ٛ
عا ووٕ ا ٘ـوو٘ هووٕ عوواهت٘اطب كٌووا قوود
ةهووو ٞاهوحووو ٗاهدةهوووُّ ٞووووٟ
اقووور
اهعوو ١ٛعاهلِاٙووٗ ٞطر ٙو ا ووى ل ووا ٓوو٘
عطرٙو اهعويٕ ٗاهعويٕ ووو كٌوا قود قٚووى
ًوورا ا وووو ٓوو٘ أْ ٙلووْ٘ اهعووُ ١ٛصوويٞ
ًوووّ ظووو ١ٛأٗ ُصوووو ٗعاؾٌووووٓ ٞووو٘ أْ
ٙلْ٘ اهع٣ٚاْ اه٘ا د وو عا عواعٔ ٞأٗ
ا ِاشوووي ٞووووو ا ٘ـووو٘ هوؽوووِاُّ ٞاهعوووعرٞٙ
ف٘ٚـوووا أ ووودٌٓا ًلووواْ اآلفووور ٗٙووودي
ُّوٙٗ ٕٚلِ ٟعٕ ُِّوٕ ٗفٚوٕ ووو أُّو
اه٘ا ووووووود عا عووووووواعٔ ٞأٗ عا ِاشوووووووي- ٞ
ا لِوو ٟعووٕ ًووا فٚووٕ ًووّ راعوو ٞاهِصوويٞ
ٗاةظووووبان ٗ صووووّ اهتوطوووون هصووووٚاقٞ
اهتعوويُّ ٕٚووو ٟووذ ٔوو ٞاهتعوويٗ ٕٚ
اهت ٚٚى عذهم ك ذهم ًا ف ًّ ٕٚعصو
اهوووِحض ٗلطراعٔوووا ه هوووذان ٗاةشوووتحساز
اهذ ٜاهت ٚٚى "(.)12
و رفوور
ٗٙعووذ اهصجوٌاشوو ٛل
ًّ أ ا اهغٌ٘ض ااظا ِٙ ٝجٍ ُّّ
"اهتتيٚووا" ٗٓوو٘ ا عِوو ٟاه وواُ ٛا وو٘ ً ٟووّ
اقتفووا اهدةهووٙ ٞقوو٘يٗ " :اهتتيٚووا ٓوو٘
ا ووووودُّ٘ اا ا ٗا ووووودُّ٘ ُِّووووود قوووووَ٘
اهتجوووواٗزٗ .قوووو٘ي وووو٘ٓرٖ ٗ قٚقتووووٕ ٓوووو٘
اهدةهُّ ٞو ٟاهع ١ٛعتزَ ًّ
اقتفا
ه٘ازًووٕ اه٘ وو٘ ٗاوواعا ًووّ ا٘اععووٕ
اهؽووِعٗ .ٞقوواي قووَ٘ٓ :وو٘ أْ ٙرٙوود اهدةهووٞ
ُّو ٟنا ا عِو ٟفوت ٙو ا ٛعواهوح اهوداي
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ُّووو ٟنهووم ا عِوو ٟهلووّ عوح و ٓوو٘ اوواعا
ٗ ٗ .قووواي قوووَ٘ٓ :ووو٘ أْ ٙرٙووود نكووور
اهعوو ١ٛفٚتجووواٗزٖ ٗٙووذكر ًوووا ٙتيعوووٕ
اهؽح ُِّٕ ِ٘ٙٗ ٞاهدةه ًّٗ .ٞؼ٘ ٖ
ق٘هٕ:
ٗٙفووون ٛفتٚو و ا صوووم فووو٘ق فراظووؤا
ُوووباَ اهفووون ٟاِتطو و ُّوووّ احفعو وىِ
فإ ووووووا أ ا أْ ٙؽووووووحٔا عوووووواهب
ٗاهِعٌٗ ٞقو ٞاةًتٔاْ اـدًوٗ ٞأُٔوا
ظوورٙحً ٞلٚحوو ٞا بُٗوو ٞفجووا ١ووا ٙتيووا
نهم ُّٗرب ُّّ اهع ١ٛعتزًٕ"(.)13
فاهعدٗي أٗ اهتجاٗز أٗ اةاصا ٓو٘
وو٘ٓر اهؽووِاُّ ٞاهعووعر ٞٙاهووذٙ ٜلووْ٘
ًوووّ أ ووودٓا اهغٌووو٘ض لْ ا يووود و و
ٙتجوواٗز ا عوواُ ٛاثٗي ل ا عوواُ ٛاه وو٘اُٛ
ووووِح ا توقوووو ٛشووووع ٞاهت ٗٙووووى ٗاعوووود
اهودةة فٚؽوودًٕ ووا فٔٚووا ًووّ اووو٘ٙح
ٗاوووور ٚح ٗل ٓوووواػ ٗهووووذان ٝاشتعووووحا
ٗاشتلعووووووا ٙقوووووو٘ي اهصجوٌاشوووووو:ٛ
"ٗاةاصووا ٓوو٘ اشووٍ ً وواي أٗي ًِقوو٘ي ل
ٓووذٖ اهؽووِاًُّٗ ٞقوو٘ي ظٔوو ٞؽؽووٚؾ
ٌُّووَ٘ اةشووٍ ُّووو ٟلًلوواْ اة تٌوواة
اهل و ذ ٝاهوح و ع ٚو ٙووذٓو ٗٓووٍ
كوووووى شووووواًا ل ا تٌووووواي ًوووووّ اووووووم
اة تٌووواة ًٗعِوووً ٟوووّ اووووم ا عووواُ.ٛ
ٗق٘ي ٘ٓرٖ ؼِع ٞاهيدٙا ٗاهيٚاْ ٓ٘
ؼوووووووت  ٞٚاهوحووووو و اه٘ا ووووووود عاهعووووووود
هت تٌووواة ا تعووود ً ٝوووّ وووذ اووور ٚح.
ٗقٚووىٓ :وو٘ أْ ٙقوو٘ي ا ووتلوٍ قوو٘ اة ٙتصووا
ف ٕٚاهت ٗٙى"(.)14
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ٗٓذا ا عٚا ا ؽطوح ُّو ٕٚعاهعدٗي
أٗ اهتجوووووواٗز ٙقاعوووووووٕ ُِّوووووود اؿووووووداثٚ
ًؽووووطوح اةموووورا اثشووووو٘عٓٗ ٛوووو٘
ا ؽطوح ُحصٕ اهذ ٜأظا له ٕٚاعّ و
" فؽا٢ؽٕ " ٗٙقاعوٕ االوٚسٙو:ٞ
" ٙٗ ." Deviationتغ٘ اهصجوٌاش ٛاغ٘ ا
اشووتِيا رهٚووا اهغٌوو٘ض اهو
أٌُّو
اتعلى ًِٔوا عِٚو ٞاهوِؾ ٗاهو ٙحوتغ
ُِّٔووا ا توقوو ٛععوود مماطووو ٗ ٞقووُ ٞإوور
ٗادعّر ًعنْ٘ عاهتحلر فاهصجوٌاشٛ
وورٙؾ ُّووو ٟعٚوواْ أْ ً ووى ٓووذا ااعوودا
ٙعرن ا توقو ٛؼوِاُّ ٞاذٗقوٕ فٚجعوى
كوود
ًِووٕ ًعووا كا ًنوواٗ ا ٗٓووذا ًووا أ ْ
ُّو ٕٚاؿداثٗ ْ٘ٚطويٖ٘ عإؿاح ٗلؼرا
ٙق٘ي اهصجوٌاشٗ" :ٛاشٍ اجملواز ًو ف٘ن
ٓووووووذا ا ٘ـوووووو٘ ًووووووّ ُّوووووووٍ اهيٚوووووواْ
غؽ٘ؿ فح ٕٚاشتعٌاي ُّر عصوو
اهؽِاُّٗ ٞق٘ي ٘ٓرٖ ٓ٘ اهق٘ي"(.)15
فووٌتوقوو ٛلنْ ٗ فاُّووى اهعٌوٚووٞ
ااعداُّٚوووووٙ ٞوووووربز احلٚوووووم اهوووووِؾ
ٗقرا١إ قورا ٝ١أفور ٠دٙود ٝفٔو٘ أًواَ
ُووووؾ ًعوووونْ٘ عاهوووودةة ٗاا ووووا١ا
ٗاهرً٘ز ٗاهؽ٘ ا عقد ٝاـطرع فٔٚا
ُّتقووووا اهووووداي عا ووووده٘ي ٗاعوووواعل
ُّتًاأوووا مموووا جيعوووى اهوووِؾ اًفو و ا
ًحت٘ ا ة تٌاة ا ٗٙو ٞٚكتوح.ٞ
ٗهقد أظوا اؾر واًُ ٛوّ قيوى ل
ٓذا اهدٗ كاطي ا ا توق ٛعاهق٘يٓ " :ذا
ا تووووم أٔٙووووا اهصوووواًا
ٗلْ ا٘قحوو و

هوٌعِووو ٟل اهحلووور ؼؽوووٚوٕ فٔوووى
اعوووم أْ اهعووواُّر اهوووذ ٜأ ّاٖ لهٚوووم
ُٗعر عوسٖ هودٙم قود ؼٌوى فٚوٕ ا عوقٞ
اهعوودٙدٗ ٝقطووا لهٚووٕ اهععووق ٞاهيعٚوودٝ
ٖ تو ٟواؿ ٗأُوٕ
ٗإُٔ ٙؽوى ل
ِٙى ا طو٘ ت ٟكاعد ًِٕ اةًتِوا
ٗاةُّتٚوواؿ ًٗعوووَ٘ أْ اهعوو ١ٛلنا ُّوووٍ
إُٔ ِٙى أؼووٕ لة ععود اهتعوو ٗ
ٙد ن لة عا تٌاي ا صتحس هوِحض ا تٚقّ
كذعٕ ا ركوو ًوّ ًقودًا كبُّوٞ
كانع.)16("ٞ
و رفوور
ٗٙعووذ اهصجوٌاشوو ٛل
ًوووّ أ وووا اهغٌووو٘ضز ٗٓووو٘ اهتعووولٚم
اهِووووا ٍ ُّووووّ فحووووا ١ا عِووووٗ ٟاةهتيوووواط
وذٝ
ٗاةفتت اهذٙ ٜصق ا توقٛ
اا ٓووووواػ ٗعوووووب  ٝاةشوووووتحساز ٙقووووو٘ي:
"ٗاهتعلٚم ٓ٘ لقاً ٞاهذّٓ عو طور
ظم ٗ سُ ٛ٢قٚض ٗٓو٘ ًوّ ًوَوح اهعوعر
ٗطووور اهلوووتَ ٗأ ووود اه٘ وووٖ٘ اهو و
ا تٚووى عٔووا ا فوواي اهلووتَ اهقووو٘
ٗ لووو و اةشوووووتحساز ًوووووّ اهِحووووو٘ط
توٟ
ٗفا٢دإ اهدةهُّ ٞو ٟقر اهعوئ
ة ٙحووورق عٌِٔٚوووا ٗة ٚوووس أ ووودٌٓا ًوووّ
اآلفر فوذهم كاْ هٕ اهِحض تٗٝ
ٗ صّ ً٘قا غت ُ٘ اهغوو٘ز ٗاهصويو
نهووم أْ ا ووتلوٍ ًووٍ٘ٓ أْ نِٓووٕ قوود
قووواَ ًوووتنذ ا عوو طووور اهعوووم ٗ س٢وووٛ
اهِقووووٚض هعوووود ٝاةهتيوووواط ٗاةفووووتت
عٌِٔٚووووا ُّٗوووودَ اهتٌٚٚووووس عوو و اثًوووورّٙ
ـحاُّ ٕ٢و ٟاهِحض ُّو ٟاهقؽد اثٗي
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طوور اهِقووٚض ٗ أعٌٔووا .فوووذهم فوواهق٘ي
ا عووولم ٓووو٘ اهِٔاٙوووً ٞوووّ ا ياهغووو.ٞ
ٗاهغاٙوووو ٞاهتوطوووون هوتعوووويٗ .ٕٚاقرٙووووو
اهعووو ٣ٚأ ووودٌٓا ًوووّ اآلفووور هوووتٌل
ُّدَ اهحرق ٗاهحؽى عٌِٔٚا"(.)17
لْ اهتجووان اهِحصوو ٛوووو اهح و عوو
ا توقووٗ ٛاهووِؾ اهغوواًض ػعووى ا توقووٛ
أظ ود ؼحووسا ٗأك وور اوو٘ار ا هو٘ؼوو٘ي ل
اشتعووحا عووب  ٝاهووِؾ ااعووداُّٗ ٛفووم
أهغازٖ ا صتعؽ ٗ ٞٚةةاوٕ ا تغو٘  ٝمموا
ٙسٙوود ًووّ ل ٓاظووٕ ٗهذاووٕ اهغوواًر ٝععوود
ث ًّ ٜا عاُاٗ ٝظنذ اـاطر ٝاحملح٘
عا تعوووووو ٞاهِحصووووووٗ ٞٚاهحلرٙووووووٙ .ٞقوووووو٘ي
اهصجوٌاشٗ " :ٛاةقتفا ٓ٘ اقتفوا
اهدةهووٗ ٞنهووم أْ ٙقؽوود اهدةهووُّ ٞووووٟ
نا ًعِوو ٟفٚبقووُّ ٟووّ اهتعوويذ ا عتووا
ُّٗيووا  ٝاهتو فر ًووّ اؾٌوو٘ ُّوووً ٟصوووم
ٗأشوووو٘ ٗا ووود ًوووّ أشووواهٚو اهعيوووا ٝ
ٗموو٘ ٗا وود ًووّ أمووا ١اهدةهوو ٞفٚإٔوور
ا قوود ُّ ٝووو ٟاهعيووا ُّ ٝووّ ا عوواُٗ ٛععوود
فوووواي اهقوووو٘ي
ًرًوووواٖ اهتؽوووور
ٗا٘شعُ ٞطاق اهلوتَ فٚقتفوو
اهدةهووُّ ٞووو ٟنا ا عِووٗ ٟاهدةهووُّ ٞوٚووٕ
عوووووووواهو٘ازَ ٗاهعوووووووو٘ا ض ا تقدًوووووووو ٞأٗ
ا تووو فر ٝأٗ ا صووواٗق ٞاُّتٌوووا ا ُّوووووٟ
ظٔوو٘ اهِصووي ٞعو اهووو٘ازَ ٗعو ا وووسَٗ
ٗق٘ ٝاه٘ؼوٗ ٞاةظبان عٌِٔٚا ٗ .نهم
ًا فً ٕٚوّ ااهوذان هووِحض ٗااطورا روا
عاهغراعووٗ ٞاهطوورا ٝ١اهوو رووذا اهِوو٘ ًووّ
اهدةهووٗ .ٞاهصوويو نهووم كوووٕ ٓوو٘ ًووا
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يوو اهووِحض ُّوٚووٕ ُِّٗٚو عووٕ ٗ عووى
رووووووووا ًووووووووّ ل ان اهِصووووووووو ٗاه٘ؼووووووووى
ٗاةظباكا ع اثظٚاًٗ ١وا ٙونقٔوا
ُِّووود نهوووم ٗٙعووورض روووا ًوووّ اُيصوووا
ٗ اُٗ ٛطر "(.)18
ًوووّ ِٓوووا اعووود ااظوووا ٗ ٝاهلِاٙوووٞ
ٗاهرًووووس ٗاهتعوووورٙض ٗاهتووووو٘ٙح ٗاهت٘ ٙووووٞ
ٗاهتتيٚووا ٗاهتعوولٚم ٗاهغووو٘ ٗاهعوودٗي أٗ
اهتجاٗز أٗ اةاصا اهذٙ ٜع اةمورا
اثشووو٘عُِّ ٛوود اؿووداث ٚل وود ٠رهٚووا
اهغٌووووو٘ض اهووو و اسٙووووود اهوووووِؾ لعراقووو و ا
ٗل ٓاظووو و ا ٗ ُٗقووووو ا رٙيووو وا اووووواي
كي٘١ااووووٕ ُّٗجا٢يٚوو وا اهتعوووويذ ُّووووّ
ةةاووووٕ ٗاعوووولٚى اؽوووو٘ٙراإ ٗرووووذا
ت "( )19أْ ااظووا ٝ
ٙوورٙ ٠تعووا ز ً و ا
أعر ٗشٚو ٞاهععر ؾعووٕ وذ ًياظور
لن ٙقوو٘ي " :لْ ااظووا ٓ ٝوو ٛأعوورز ٗشووٚوٞ
ٙصووت دَ عٔووا اهعووعر ُِّاؼوور ٗأظوولاةا
ًوووّ اهتجرعووو ٞوووذ ةزًووو ٞهونٚووواٝز ٗل وووا
ِٙيغوووو ٛاكتصوووواعٔا ُّووووو ٟموووو٘ فوووواؿ
ٗاهؽع٘ع ٞاه ا ذٓا ااظوا  ٝهٚصو لة
ت ٗل ً ووى ٓووذا ٙووذٓو اهِاقوود ٗز
ًو ا
و ٙقوو٘ي" :
رّٙووو ًتحقو ا ًووا ٙتعووا
ٗااظوووا ً ٝوووّ را٢وووو اهعوووعر ًٗونوووٕ
ٗعت ووُّ ٞجٚيوو ٞاوودي ُّووو ٟععوود ا رًووٟ
ٗفوووور ا قوووود ٗ ٝهووووٚض ٙوو و ا ٛعٔووووا لة
اهعاُّر ا ربز ٗاؿانق ا آر"(.)21
لْ اؿووووداث ٚاهغوووورعٙ ٚتِاؼووووْ٘
لنْ ًووووووا ًِجسُووووووا ا عٚووووووا  ٜاؾٌوووووواهٛ
ًنتذً ّٙؽطوناإ اهِقدٙو ٞوذٗ اهقوسّٝ

احلداثي مع معيارِ الغنوض الفين يف مُنجزِنا التُّراثي
ُّ
َّناص
الت ُّ

عاهقسّٝز فٍٔ اهذ ّٙا ُّّ٘ا افبا كى فّ
ٗاووواي ٗأؼوووو٘ا هوووٕ ٗفؽّوووو٘ا ُٗووورآٍ
ٓآِووووا وووووو ٗ ً٘اـووووا أفوووور ٠شووووي أْ
أظورُا لهٔٚووا كو ذ ا وووو ة ٙلتحوْ٘ عصووو
ًؽووووطونااِا اؾٌاهٚوووو ٞاهعوووؤذ ٝاهوو و
ُإر ٞٙاهِإٍ اهيت ٚو ٞاهقررُٚوٞ
ٗ

فنصوووووز ٗل ووووا ٙصووووو ْ٘ أ ووووساً ١ووووّ
ُِّاؼر ُّتقاأا اهحِ ٞٚاهرأشٗ ٞٚاثفقٞٚ
أٗ ًا ٙعر عااـافا اه اُ٘ٙو ٞلطوا
اهتعلٚى اهعاَ هوِؾ هتتفافر ًعو ا
لُتاج اهِؾ ااعداُّ ٛا عجو ا غر .

اهلوامش:
(Oxford Word power: University press1999:pp281 )1

( )2اعّ اثثذ .ـٚا ١اهد " :ّٙا ى اهصا٢ر " ج 7 - 6/4ؼق ٚأمحد اؿو٘ ٗعودٜٗ
طياُٞوو ًطيع ٞاهرشاه ٞوو عذٗ .َ1962
( )3اُإر :اهصجوٌاش ٛأع٘ قٌد اهقاشٍ :ا ِس اهيدٙا ػِٚض أشاهٚو اهيدٙا
اهرعا  1981ؿ .266- 262
ؼقُّ ٚتي اهغازً ٜلتي ٞاهعا
(ُ / Empson, W: Seven types of Ambiguity, London 1930. P. 19. )4قتا ُّّ:
فوٚى :اهعرعٗ ٞٚاهغٌ٘ض ؿ .29- 28اُإر شوٌٚاْ :أ ا ًوّ اهغٌو٘ض
اهععر اهعرع ٛاؿر ؿ .17
( )5اُإور:

Empson: Seven Types of Ambigity, P. 41, 80, 104, 127, 160,

 / 173, 184, 207, 231.فوٚى" :اهعرعٗ ٞٚاهغٌ٘ض" ؿ .29- 28

()6اُإر :فوٚى" :اهعرعٗ ٞٚاهغٌ٘ض" ؿ  .25ي٘  ٜفرٙاي" :فٚض اهدةهٌ ٗ ٞوو٘ض
ا عِ ٟظعر قٌد ُّحٚحً ٛطر " فو ٞفؽ٘ي ًج 1984 3 4ؿ .176
(ُّ)7يد اهقآر اؾر اُ :ٛأشرا اهيت ٞ

ؿ .143

اراو ٞقٚو ٛاهود ّٙؼوين ٛاجملووض
( )8اشنت ٗا ٙٗ ِٕٚٙ ٗ ّٙوٚمُ :إر ٞٙاث
اثُّو ٟهرُّا ٞٙاهحِْ٘ ٗاآل ا ٗاهعوَ٘ اة تٌاُّ 2791 ٞٚؿ.92:
(ٙ )9ووود ٚووو ٟاـ٘ا ووو :ٞاهغٌووو٘ض اهعوووعرٜ
اهذاكر 1 ٝمحؾ  1991ؿ.67
(ٗ )11ز رٙوووو :اهِقووود اؾٌووواهٗ ٛأثووورٖ
عذٗ اهطيع ٞاه اُ 3891ٞٚؿ.98

اهقؽوووٚد ٝاهعرعٚووو ٞاؿد ٙوووٞ

اهِقووود اهعرعوووٛ

ا

ا اهحلووور اهويِووواُٛ

( )11اُإوور :اهصجوٌاشوو ٛأعوو٘ قٌوود اهقاشووٍ :ا ِووس اهيوودٙا ػِووٚض أشوواهٚو
اهرعوووا
اهيوودٙا ؿ  265ووووو  / 271ؼقٚوو ُّوووتي اهغوووازً ٜلتيووو ٞاهعوووا
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ٗ 1981اٚا ٓذٖ اثؼِا اق٘ ا يد ل ُ٘ ًّ اهغٌ٘ض ٙتيد٠
اثشو٘ع.ٛ

اهعدٗي

( )12اهصجوٌاش :ٛا ِس اهيدٙا ؿ.244
( )13ا ؽد اهصاع  :ا ِس اهيدٙا ؿ .264- 263
( )14ا ؽد اهصاع ؿ .429
( )15ا ؽد اهصاع  :ا ِس اهيدٙا ؿ .252
( )16اؾر اُ :ٛأشرا اهيت  ٞؿ  123وو .12
( )17اهصجوٌاش :ٛا ِس اهيدٙا ؿ .276
( )18اهصجوٌاش :ٛا ِس اهيدٙا ؿ .263 - 262
ا بشصٞ
(ٙ )19تعا زً :يا ئ اهِقد اث ع ٛارا ٞاهدكت٘ ًؽطح ٟعدٜٗ
ا ؽر ٞٙاهعاً ٞهوت هٚن ٗاهباٗ ٞاهطياُّٗ ٞاهِعر  3691ؿ .113ؿ.482
(ُّ . )21يد اهرمحّ قٌد اهقاُّ٘  :ااعٔاَ
اهعد  972ؿ.52
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ظعر اؿداثُّ ٞا ا

عرفو2112 ٞ

فلسفة الرؤيا في قصائد
الدكتور محمد سعيد العتيق
عصام شرتح*
الشك يف أن لكل شاعر فلسفته الرؤوووة الوجودوةة ومنوةو ه الرة ري
املراوغ ،إن على مستوى الدالالت وامل اني الر روة واالفكا واملنوو ات
الوجودوةةةو وإن علةةى مسةةتوى الترةةكول وفيةةام الرؤوةةا ومنوو هةةا املةةراوغو
فالراعر املبدع هو الذي خيلة الةدالالت ايدوةدا وامل ةاني املت،ةددا،
وما القول الر ري ةةة يف اصصةلة ةةة إال كتلةة انف ةاالت ،ومرةاعر واحا ةو
ش و وة حممومة يف قرا ا الذات الراعراو والناقد املؤثر هو الةذي وكرة
الب ةد ايمةةالي والنفسةي والفةةا شةذه املرةةاعر ،وفيةام ترةةكولها ا ةةداعي
على واض الصفحة الر روةو

أوال ــ فلسفة الرؤيا ــ احلدث

ونقؿد بفلطفة [ السؤيا ــ احلدث] :
فلطـــفة احلـــدث الػـ ـ سق م ـــد ا يقـ ـ
الػــــــامس بفلطــــــفة احلــــــدث الػــــ ـ سق
مب طيـــال الفاـــس ال لــ يق الفلطـــف
ــــل إــ ـ ا ثنــــازا الي ا يــــال الكــــدية
واجلــــــدا ال لـــــ يق وثنــــــازا ا ــــــان
اجلدليــــة واالمـــاس ــــا اــــظ فلطــــفة
السؤيــــا احلــــدث الػــ ـ سق ا يــ ـ و
ا ى الػـ سق اجلديـد لياـ حل احلـدث
بؤزا ال مي ال ل يق مب ـى حل يفلطـ
الػــــامس ــــ زا لاقـــــداث ال ا يـــــة
مب طيــال غ ـ زية مميقــة ؤ ــد مم ـ
الفاــــــس ال لـــــ يق اجلــــــدل ونـــــ ا
الـــد ل ا كـــامفة و ا س مـــة وي ـــد
الػامس ذلمد ض يد ال ي ل الػـ سا

الرق فلطف ا األقداث وال ا ع ال ا يـة
بإقطــــاع ولــ ـ يق مميــ ـ اايــ ـة يف
ال اييــ وال مــ واةــاوزا اجلدليــة
فه ـ يــؤ ل بــعحل الػ ـ س اض ـ يازا اليــة
فلطــــفية ثذ يقــ ـ ا " :يمــــة للػــ ـ س
والػــ ـ سية ثذا ــــاحل ي يــــد األقــــداث
ال ا يــة والؿ ـ ز ال ا يــة مــا ـ
وث ا فا دا الػ س ثذا احل ضـا نياس
دلــــسي ؾــ ـ ز طــ ـ ايا ــــل ال ا ــــع
فالػ س ثحل مل يفلط ا قداث وال ا ع
بإقطاع ول يق لدل يمقى ضطحياس
و ــ ـــا يطسقــ يمقـــى ــ دلـــظ
الـــــــــسو وا اـــــــــسوز وا طـــــــ ـ اي
*
وب ؿ زق:
* أديب سوري.
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الػــ ـ س زوقــ ـ الفلطــــفة ضــــيما
فلطفة األقداث والـسؤ ال ا يـة و ـرا
يدل ا ملى حل الػ س ليظ فلطفة احلـدث
فحطـــــف بـــ ـ فلطـــــفة الـــــسؤ ا لقـــــة
باحلـــدث ق الػـــ س الـــرق يفـــ بـــا
ال طـاؤا ف قـاس ملـى اق مــا ل زؤي يــة
مميقة"(.)1
والطؤاا ا هم الرق نطسق  :ي
فلطـــــ ال يـــــ ال ا ــــــع و األقــــــداث
ال ا ية؟ و مثـة زؤ رسيديـة مميقـة
يف فلطــفة ال ي ـ لل ا ــع؟ و ـ فلطــف
فلطفة قدث زؤيـا ؾـ زا ػـهد
غ سق؟
غـــــــف يف حل فلطـــــــفة احلـــــــدث
ـ رسيدي ـ ق نقـ احلـدث
ال ا
الــ ا ثجمل ا،ـــسي والسؤيـــة المؿـــسية
ثجمل زؤيــــا احللــــم وال مــــف باألنطــــا
اللغ يــــة ممـــاس رسيــــدياس يػـــ بقيمــــة
ـا ـ قطـ ثجمل
الية يف ي
ــــا ـــ دلــــسي و يـــ ا،ــــسي ثجمل
ؾــ زا دلـــسيا ومبـــا حل الػــ سية م ـــد
مف بالسؤ واألفااز وا ان
ال ي
والــــــد ل فــــــإحل نما ـــــ الفلطــــــفية
لدليـــة فهـ ـ يـــؤ ل باجلـــدا ال لـ ـ يق
ثميانــ باحليـــاا ذا هـــا باــ ا كـــا ها
واإ فا ها ال ل يية و را ا نط ػف
يف ل ل ( ؿيدا ب ا واغ اا):
"قطيبِ  ...ضافسُ يف اخليااِ و فُ
و ُقي ُ ل احلَ الفساغِ ؿيداْ!!!
قطـ ـيبِ وقطـــمفد يـــا نـــد ـــرا ال ـــايُ
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بسوق َا
ا زوعَ السوحَ ال يداْ!!!
قطيب  ...مسِّق الػَّمظَ
ب دعُ احليااد ا ػ هااد
ِ زوقاس لديداْ!!!
و
قطيبِ  ...بدِّاُ للدَ افييت القدميةِ
ق ط ِ خنفَ الؿماحِ و ه اد
الغيثِ ا غَّى بال ػيدِ
و شزعُ القم َ اخلسايفَّ
ا ان َ للم ال ِ والسياحِ
و زضمُ الفسحَ الغسيفَ
ملى ول اِ الؿم ِ ف َ اخل فِ
نع ملِ مي حلِ الك ِ ملِ حبسِ اخلسافةِ
ملِ اذيفِ اجلسيداْ!!!
قطيبِ ...يُغيِّسُن ِ و نطى لِ ي ِ
فسيدَاِ"
ل ناس دمياس يفِ فم
ا ذناوا زؾـد ا ػـهد الـ ا
بإقطاع ـال مـدو الـرال يف قـ از
ـــع ول ي ـــا و ـــرا احلـــ از مـــد يف
ال قــات فاؾــي ػــهد ي ـ (اق ط ـ
خنـــف الؿـــماح) نـــم ـــا ب سيـــد ـــرا
احلدث بإقطاع ال ي ق ال ا ع ثجمل
األضط زا وا ػهد ل ا ػـهد الـ ا
الــسو ي ا اــسوز ثجمل ػــهد ضــط زق
إسايف ( شزع القم اخلسايف) نم مكـد
الؿــ ـ ز ال ا يــــة با يلــــة واحلطــــية
با،سيا ليمدو ا ػهد قسا ـا فلطـفياس
ملــى ط ـ الؿ ـ ز واض ـ يازا اليــة
ملــى طـ احلــدث الـ ا وا،ــسي
ليع الفـسح دلـسياس وا يـاس و ـرا ـا
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مــد يف لـ  [ :و زضــم الفــسح الغسيــف
ملى ول ا الؿـا ] و اـرا ي مـف
الػامس باألنطا بفلطـفة الـسؤ و لـف
األقداث وال مـف بال فاؾـي لي قـ
احلدث ل طازا الـسو ي الـ ا ثجمل
فكــــا ا يــ ـ الػــ ـ سق األضــــط زق
و ــــرا يليــ ـ حل ا ن قــــاا ــــل احلــــدث
ـل ف امـ
اجلص ثجمل احلدث الال
األضــل الػـ سق ال حفيــصق يف ؿــا د
ال يـ ـ فال ـــة اجلدليـــة بـــد ل ـــل
ال مة ال انية ب
( ا واغ اا) فالػامس زاي حل
ي ق ـ ــرا اجلدليــة ــل قيــص ال ا ــع ثجمل
فكــا احللــم ثجمل قيــص األضــط زا لقلقلــة
ا ػـــــامس الػـــــ سية و طـــــس الـــــسو
ال ل يق بان قاا ـل فلطـفة ال فاؾـي
اجلص ية ثجمل فلطفة السؤ لي ل لدلية
ب ـ ( الــرال وا إــس) ب ـ ( ا غ ـ اا
وا ــا ) ب ـ (ا ل واحليــاا) لي ل ـ لغــة
غ ـ سية ؤضطــة ملــى ثنــازا اجلــدليال
و سيــــف األنطــــا الػــ ـ سية مبــــؤنسال
ال ا ــع وقــساب الم ــى الدالــة فا ن قــاا
ل ػهد لص ي ثجمل ػـهد دلـسي
يــدل ملــى فلطــفة األضــل و سيا ـ
مب طيا ــ ـ ال ل ييــــة اجلماليــــة و ــــا
ي مايز ثجمل ذ ا طاؤا ف ح :ا اش
ضـــل ال يـ ـ با نصيـــاح ملـــى طـ ـ
السؤ و ا نصياح ملى ط السؤ
فيــــصق يف اضــــ يازا
انصيــــاح ضــــل ب
الػـــ ـ سية.؟ و ـــ ـ ال نمـــــال ا بداميـــــة

إ ة مبؤنسا ها ال ؿية؟ و ي ي ح ا
ال ـ الػ سق ثجمل يمة ول ييـة اليـة
فيصية يف ال ط الػ سق م د ال ي ؟
لإللابـــــة مـــــل ـــــرا ال طـــــاؤ ل
ا ف قـــة نؤ ـــد ملـــى ققيقـــة غـــ سية
ش ة لقؿا د ال ي ؟ و ولع ال يـ
يف فلطــــفة الــ ـسؤ واألقــــداث والؿــ ـ ز
وثنـــازا اجلـــدليال فالؿــ زا ضـــا نية
ح لة يف نطـقها اجلمـال ـل قيـص ثجمل
آإــس و ــل زؤيــة ثجمل إــس ول ـ ع ـ
القــــــازة ضــــــاوزا الــــــسؤ واألقــــــداث
الػ سية ال سيدية اليت يؿـ ز ا ال يـ
ل ـ ملــى طيــال بؤزيــة فؿــلية يف
فلطـــــف الػـــ ـ سية بام مـــــاي ال سيـــــد
وال صوع الطسيال قياناس وال مث الر
بال ــا ع واألقــداث ال ا يــة يف قــاي
مــا يف ( ؿــيد نقي ـ بــدوحل
إــس
ا ):
"إفيفاس د ُدفةِ نل ٍ عَ السي ِ ػ
ؿف زٍ يغ ِّ !!!
صوز ِ طف ٍ يُحابُ لَ ال زيِ
واخلسشِ الغايف ملى المحسِ
غس ُ عضاس لَ الر سيالِ!
ملى و عِ إط ِ احليااِ!
إفيفاس قيعُ بصز ةِ جٍ و قيا
و نع ثل َّ ومَ ّ "()3
ــــا يطال ــــا الػــــامس مبػــــا د
زو انطية قلمية و عن يؿ ػـهداس
ــــل ػــــا د احللــــم( دفــــة نلــ ـ ــــــ
ؿـف ز يغـ ـــ ـصوز طفـ ٍ ذنـابُ
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ــــل الــــ زي) ق ثحل الػــــامس ي مــــف
با ػا د السو انطـية الـيت ـاب القـازة
يطم يف مامل ل األقـ السو انطـية
و ــا يفلط ـ الػــامس ا ػــا د والــسؤ
السو انطــية لي ق ـ ــل السؤيــة المؿــسية
ثجمل زؤيــــا احللــــم نــــم يماا ــــا بفلطــــفة
السؤ واألفااز ثذ يق ا:
"إطاقَ ..و ا ُ يف يز ِ قصحلِ المدايةْ!
ط ي ٌ اللَّي ُ ممى
و قلفُ م َ ال هايةْ!
يليل ِ لَ الػفِّ آيةْ!
ومي ابِ و را الػ ا ُ!
ومااشقَ ال اقُ و ن ِ الغ ا ُ!
دــــعحلِ مل
إفيفــ ـاس د ُدفــ ـةِ نلــ ـ ٍ ذو
ِّ !!!
فملِ (يَ َّم ِ ِ)"(.)4
ا ي قل ا الػامس نقلـة ن ميـة ـل
الؿـــ ز احلطــــية ثجمل الؿـــ ز ا،ــــسيا
فلطـفاس الــسؤ الػـ سية و عنـ ي قـ
نقلــة ن ميــة ــل قـديث الــرال و انا هــا
و طل ا هـــا ال ل ييـــة ثجمل احلـــديث مـــل
ا إس(الليـــ ) ول ـــ بــــسش ــــا يلح ـــ
القـــازة ا ل فـــال ـــل قـــما ا ـ ـ الم
( قــيع ــــ نــع ــــ يليلـ آيــة) ثجمل ا إــس
ل حسيـــــف األقـــــداث الػـــ ـ سية و يـــــع
الــد ل وفـ طيــال نؿــية اايــة يف
ا ازبة وال ع ال ؿ .
ولـــــ مق ــــــا يف وؾـــــ احلالــــــة
الػ ـ زية وطسيقــة فلطــف ها ل ع ــد ل ــا
ثقطـــاع الػـــامس القلـ ـ ا طـــا مـــل
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يليـ ـ فيكـــيع الـــدلي و ـــا شاا الػـــف
ا ماس.والطــؤاا ي ـ رل ـ سا يف مما ـ
يمحــث مــل لــدليال احليــاا والاــ حل
ذلاو س ا لابة فيكيع الطؤاا .واجل ا
ــدياس مــل ا ؿــا ا ــس مــل
ي ـ
طسي المداية وال هاية.
و اــرا يفلط ـ الػــامس احلــدث
والسؤيـا مب ـ ز لــدل طـاؤل ف ـ ح
فالطــــــؤاا ــــــد ياـــــ حل س يميـــــاس ق
ػـــا س ملـــى غـــا لة ؾـــ زا و ـــد
يا حل كم اس قمل نط الؿ زا و د
ياـ ـ حل الـ ـ ـ لـــ ضـــؤا س ف قـــ سا
ا ية.
واا ي
وؾف ا الق ا:
ثحل فلطــــفة احلــــدث ــــــ يف ؿــــا د
ال ي ــ س مط بفلطـفة السؤيـا وا ػـا د
والؿ ـ ز والــسؤ اجلدليــة وال طــاؤ ل
ا ف قة ا فكية ثجمل يا ل الـد ل
وا ان الػ سية فـ يمـة للػـ سية يف
ن ـــــس ال يــــ ثحل مل اـــــل ذال يمـــــة
فلطــفية م ــس السؤيــة والــد ل وا ــان
ـ ل ؿـا دا
الػ سية وهلرا نلحـ
انلــة مــت ان قــاا ــل قــما ثجمل آإــس
ي ــ ن ياا ملـــى
وا ل فـــال ـــل ف ــ
ذال ثجمل ف ـــ اــــا ياا ملــــى ا إــــس
مبحــــاوزا لدليــــة طــــ قطف الــــد ل
وا ان الػـ سية ل ؿـف يف إانـة السؤيـا
ا فلطــــفة للؿــ ـ ز واألقــــداث الػــ ـ سية
ونقلها ل قيص ا وا ثجمل قيـص ـا
ـ دلــسي .و ــرا ا ن قالــة لي ـ ل ـ س
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األضل الػ سق م د ال ي ن ـ ل
انصيـــاق انق بـ ـ ؾـــاي ملـــى طـ ـ
الد ل والؿ ز والسؤية با ن قـاا ـل
اةطـــ ـ ع ثجمل ا،ـــــسي و ـــــل احليـــــص
ال ا ثجمل اخليال و ل الؿ ز الدالة
ملــى الــرال ثجمل الؿ ـ ز ا اق ـ ية الدالــة
ملــى ا إــس با ل فــال ــل ضــل ثجمل
آإـــس و ـــل غـــا ثجمل آإـــس .ق نقطـــة
ال مفؿ األضاض الػامسق يف ؿـا د
ال يـــ فلطــــفة الــــسؤ اجلص يــــة و لــــف
الــــسؤ وا ضــ ـ ايال وثنــــازا اجلــــدليال
الػ سية.
ثانياً ــ فلسفة الرؤيا ــ تشظي الصورة:

ونقؿـــد [فلطـــفة السؤيـــا ـــــ مـــت
ػـ الؿـ زا] :فيـص السؤيـا الػـ سية
ــــل إــ ـ ا ػــ ـ الؿــ ـ زا و طــــس
اب اي ــا ا ه ـ يا ق إل لــة ال ــة و
القسي ة احلالية بـ [ ا ػم وا ػـم بـ ]
و ػــــ يؼ ال ــــة بي همــــا و طــــس
ف ال مط ب لص يـال الؿـ زا
ا
خللــ ا إـ ـ ف وا ازبـــة وال ػـ ـ يؼ
احلــــدان ق يف م ــــة القــــسا ل الدالــــة
واالمــاس ــا يل ــا الػــامس احلــدان ق ثجمل
ال ػــ ـ يؼ الــــد ل يف نطــ ـ الؿــ ـ زا
خللـــ ـ غصا ـــــا ال سيـــــدق الفلطـــــف
ال ميــ وثنـــازا ا فاز ـــال و اجلـــدليال
ال ل ييــة فالػــامس ــي س م ــد ا يق ـ ا:
[ولهــف ؾــ ة كــي اييــ م ـــف
المحــــسق] يكــ ـ ا ــــا ب يــــة م قيــــة
س مـــــة ثذ دن ـــ ـ الؿـــ ـ زا ػـــ ـ ى

و م ب اياس فلطفية وزؤي ية ـل إـ ا
ال ة احلالية ولـ احلميمـة والؿـ ة
و ايي ـ م هــا المحــسق] با ن قــاا ــل
ؾ زا ثجمل ؾ زا ثجمل ػهد رسيدق اا
دزب وبهرا رنل الػامس زؤية لديـدا
يفلطــــــفها مــــــت ال مــــــف مبؤو هــــــا
وي هـــا ا ف قـــة لمـــث زؤيـــة لدليـــة
كـــايا و لــ زؤيـــة فاز ـــة ـــا ــ
ه ي و اي.
و ـــل يطلــــع ملــــى ؿــــا د ال يـــ
يلحـــ ـــ ع الؿـــ ز و ػـــ ي هـــا
الدالــة ملــى ال ؿ ـ ف والفلطــفة وال مــث
الطسيال ال سيدق فالغ ا ية وثحل بدل
طااية يف ؿا دا فإنها ف و غ
و كمس يف يا ل ضـيا ا ها الؿـ فية
ا غس ــــة يف الا يــــص وال سيــــد وهلــــرا
نلحـ ـ حل ال ـــة القا مـــة بـ ـ ؾـ ـ زا
وؾ زا م ة لدلية س يميـة انصياقيـة
كـ با فاز ــال واجلــدليال وا ماا ــال
ا ض ـ ايية و ــرا ــا يؤ ــدا ال ي ـ يف
ـــصع قدييـــ مـــل الؿـــ زا ثذ يقـــ ا:
الؿـــ زا ـــ الـــيت يػـــالها اخليـــاا
واحلطاضــية الػ ـ سية و نــا ؤ ــل بــعحل
ــظ ال ا ــع يوحل حل اــ حل
ؾــ زق
ة ثنها س
ملى ي ة ضا ة و
قالص الرال ل فام ع ا إس و ؤ ل
با غاال ال ل يية إميانها باحلياا
و ل ا فـإحل الؿـ زا ـاا ا بـداع يف
لغــة الػــ س و ام قــد غــ ساس اليــاس
ب يــداس مــل طيــال الؿ ـ ز ا حس ــة
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بػ ى غااهلا و ؤنسا ها و ـا قيـ
يف ال ـ ل ي ل"(.)5
و را الق ا ي ي يف ثؾـابة سا ـ
ؿـــا د ال يــ ملـــى طــ الؿــ زا
فؿ ـ زا الػ ـ سية وثحل ال ـ ثجمل الغ ا يــة
قياناس فه رسيدية فلطفة لاقداث
ال ا ية والؿ ز الػ سية ليطـ اا يـة
الد ل ضطحية ا ان ب غ زا آفا اس
ـــل الـــسؤ اجلدليـــة ا ف قـــة يف ـــد ا
اجلمـــــال ثذ مـــــد ثيقـــــاع األنطـــ ـ ة
وال ػـــ ـ يـ فهـــ ـ يـــــؤ ل بـــــا غاال
ال ل يية ثميان باحلياا وطمي ـ قيـاا
ـــــرا ا ػـــــامس حل يايـــ ـ الـــــد ل
وا ـــــان ا لقـــــة بالؿـــ ـ زا الػـــ ـ سية
ا غاا مت ثيقاع األنط ة وال ػ يـ
ثذ يق ا ل ( ؿيدا ضفي ة السي ):
حسفِ
"
ُس ى لصاويةِ احنطازِ الك ِ
فالسؤيا دلاشُ ال ازف ِ!
و لِ ا ؿفَّ ملى ا دازِ
و طلَ ا ا ِ ا لد َّحلِ والسن ِ!
وثذا ا فاز ُ والدزوز ُ قميطةٌ
قسز طسي َ ال زِ لِ نازٍ وط ِ!
ن َ يا َّ اجلهالِ ا ُ ّا اس
ملى إمصِ اؾطمازِ ا م ِ!
يا يُّها ا ِط ُّ يف شبدِ ا طافةِ
للِ س ذحلُ الؿد ....ثلّا الط ِ!
ق ى ي ا َ احلق ُ
ف َ ضحابةِ األق ِ ...
ُما احلصانى احلا
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!"(.)6

ا يساوغ الػـامس القـازة بغ ا يـة
غـــــ ـ سية ي يقـــــــة يف ثؾـــــــابة الؿـــــ ـ ز
السو انطية ا ؤنط ة لام الؿ ز اليت
صي ـــ ـ بإيقاما هـــــا الػـــ ـ سية الدالـــــة
فالػـــامس ـــا مي لـــف ؿـــى يزلـــال
ا ضـــ يازا اجلماليـــة ـــل قيـــث ز افـــة
ثضـ ايا ها وقسا هــا الػـ زق ا ف ـ ح
فالـــد ل س اـــص ملـــى زؤ ق ؿـــدا
بليغة يف طاز ا  [:ق ى ي ا احلق ف
ضــــحابة األقــ ـ ] ولــ ـ ع ــ ـ القــــازة
ضــاوزا الــسؤ الدالــة ل ـ ملــى قيــص
ــال فؿــل يف إل ـ ثيقاما هــا الــيت
مــــــد ان قا هــــــا ــــــل اةطــــ ـ ع ثجمل
ا،ـــــــسي ـــــــل ا يقـــــــاع ال ؾـــــــيف
السو انطــ ـ احلــــامل ثجمل ثيقــــاع الؿــ ـ ز
ا،ــسيا و ــرا ال مــف با ن قــاا ــل
ال طــــيد ثجمل ال سيــــد نقطــــة مــــف
الػــامس بعنطــا الػ ـ سية ب ـ ال قطــة
الفاؾــلة يف ال مــف بالػـ سية يف ملــى
فاؾــلها ا ــؤنسا .و ــا ي مــايز ثجمل ذ ــا
طـــــاؤ ل فؿـــــلية همـــــة يف ؿـــــا د
و ـ  :ـ الؿـ زا يف ؿـا د
ال يـ
ال ي حس ـة بإيقاما هـا السو انطـية
حس ة ب ػ يها وضسيالي ها
احلا ة
وفلطـــف ها؟ ق الؿـــ زا ـــ ـــ ـــاا
فامـ زؤي ـ ق خللـ ا ــان اجلديــدا
نهـــــا دلـــــسي غـــــااا نؿـــــية طيـــــة
ا مـــــة الدفقـــــة الػـــ ـ سية وا ـــــى
ال ؿ ال ا الرق ط القؿيدا؟

فلسفة الرؤيا يف قصائد الدكتور حممد سعيد العتيق

ٍّ و يمدُو ل ُ ن ٌس
غــــف يف حل ا طلــــع ملــــى رسبــــة حنَّالُ
حل ُّ
ال يـ ب مـ يــدزب حل غـ سي ها مــة ق َّا َ يَمقدى ثذَا ا َدَّاُ ا د
الق ال ا بداميـة رـدا قيانـاس يفلطـ
ايُ اس ُ يف مم ِ السُّؤ وَلدهاس
الؿــــ ـ زا بال سيــــــد وال ملــــ ـ وال لــــ ـ
ي يَم لَ بؿم ب ُُ ا ُل ُ
الؿــــ ـ يف ورــــــدا قيانــــ ـاس ي مــــــف
يَا بي َ افييت يَا َطا ويَ
باألنطـــــــا الػـــــ ـ سية با ن قـــــــاا ـــــــل
ا شل ُ ُوِلددُ لِ فَّيفد َا شل ُ
اةطـ ع ثجمل ا،ــسي و سيــف الؿ ـ ز
مــت ثيقــاع األنطـ ة وال ػـ يـ مب ــى ن زٌ لَ اهللِ فـ ليبِ و ِحتَ ِ
ي يُػـ ـ سحل احلـــدث وا ـ ـ الػـ ـ سق يَ ِــــ ـ ِ ا دػَــــــا ِ ِ و فـــــــ ِؿِــــــماقِهَا
بإقطــــاع ــــال يوحل حل ييمــ ـ ملــــى الصَّي ُ"(.)7
ــ ثذ يــدع قالــ
غــا و ضــل
ا ع الؿ ز انطيابية ا ا يـة
الػ سية طابة ع و ع احلالة الػ زية اا ية الد لة ػ ب ا ها الؿ يف (ال ـ ز
لدي ثحل ـع س و يزا ـا و لـد س فلطـفياس ــ ؿـماح ـــ ذلت ـ ـــ غـا ) ثذ ي مـ
ؾــاإماس ملــى طــ الــد ل ووفــ
الــــد ل والم ــــى الدالــــة ل حــــسب يف
را ال ؿ ز فإحل الؿـ ز الػـ سية لديـ
يس ل اراا و ـا طـازع الؿـ ز
مة يف قس ها ال ؿية م ـاس طـاز و عنس بم كها الـم ُ ل حـسب األقـداث
القؿـــيدا ال ؿـ ـ فـــإحل ـــاحل لههـــا والـــــسؤ الؿـــ ـ فية وفـــ ـ الـــــد ل
فلطـــــفياس رـــــدا ي مـــ ـ الؿـــ ـ ز ويـــــيا وا ان اجلديدا اليت فلطـ الـرال يف
قس هــا وثيقــاع لــدليا ها اة د ــة
م ها ع اخلال ب ة انطيابية س د
وثحل ــاحل لـ القؿــيدا وؾــفياس رــدا ــل الــرال ثجمل ا إــس و ــل ا إــس ثجمل
ي ـ ع يف الــد ل ويــتش الؿ ـ ز ا طــابة الــــرال بؿــ ـ ز اايــــة يف الد لــــة مــــل
ــع و ــع احلالــة الػ ـ زية ال ؾــفية و ــا قؿ ـ ي ا الؿ ـ يف" :ن ـ ز ــل اهلل لــيب
ويف
ي ايهـــا ـــل ػـــامس ذلم ـــة وي ل وذلت ــــــ ـ ي ــــــ ـ ا ػــــــــا
وؾـــــــفية ـــــــس مط با ػـــــــهد احلطـــــ ـ
ؿــــماقها الصيــ ـ " و اــــرا يؤضــــظ
السو انطـ ـ والؿـ ـ ز ا س يـــة
مـــا يف الػــامس الــسؤ الؿ ـ فية باز اــاش ملــى
ا الػامس يف
الؿـــ ـ ز الؿـــ ـ فية ا هـــ ـ يا يف ـــــساث
ا ؿـ ـ فة وز ش ـــا (ال ـ ـ ز ـــــ نفطـ ـ ـــــ
( ؿيدا حنال ن ز) :
الػــا ــــ ا طــال) لاــل ــا مييــص
"فـ ااِ وَلهِ ِ إايي ٌد ُز ِّمُهَا
احلالــة الؿــ فية م ــد ال يــ انهــا اــا
ووَل ُ نفط َ لدا غا ٌ و ضَمِ ُ
طـــــا نة يف الـــــف و لطـــــد ثنهـــــا
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ـــــال ز و
رسيديـــــة اليـــــة ػـــ ـ
ق ثحل حبــث ال ي ـ مــل مــامل
الك ـ
ا ي والقيم ال ليا حبـث مـل ال ؾـاا
وا ل ؿـــا و ـــرا ا ل ؿـــا ـ ـ مـــة
ال ياي والؿفا السوق الرق يمحث م
ال يــ يف زؤاا الػــ سية الـــيت ؿـــف يف
إانــــــة فلطــــــفة ال ؿــــ ـ ف و ؿــــ ـ ف
الفلطفة وهلـرا رنطـم ـل ي ـل ال يـ
ؿ فاس إالؿاس و فيلط فاس إالؿـاس ثحل
ال ي ـ ــصج ب ـ زؤي ـ الؿ ـ فية وزؤي ـ
الفلطــفية فقــد يغلــف ثقــد ا يقــام
ملــــى األإــــس يف غــ ـ سي الــــيت ــــا ى
ــــدزدنياس ــــل نطـــ غـــ سق ثجمل آإــــس
ومبقــداز غليـــف السؤيـــا الؿــ فية رـــدا
ي ـــصع ثجمل الؿــ ز السوقانيـــة وفي قـــا ها
ال لديــــة ا مقـــــة مـــــت ثيقـــــاع الؿــــ ز
الؿـ فية ا ػـ قة ــل الطمي ــة باـ ــا
مل ـ ــل ي ـ ملــى اليــة ال اغ ـ
و يمــــة ا ػــ ـ وهلــــرا يــــصياي ثيقــــاع
الؿـ ز الؿـ فية نطـ سا وث امـ سا ودلاذبــة
اليــــة مــــا يف لـــ ــــل ( ؿــــيدا
غ ل) ا يل :
"و نا مي حلُ الغابسيلَ د احليااِ
واؿلُ شي حلٍ ػى يدمى بدَحل!!!
لِ ااَ ....حلَّ ا لَ يُػمهُ ُ الطُّمالُ
وليظَ ا يةد السمااِ
وليظَ باباس آإساس حن َ ال ااِ
ابد زق ٌم يف اليس
يُدمى ....فد َلِ !!!
ا شل ُ ق ِسفُ الؿ اد ملى اجلدمَااِ
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و ل ق بال ابسيلَ ثجمل دفلِ!!
ق َّى ثذا اِم ا اداس نمقى  ..اس"(.)8
ــــا يكــ ـ ا الػــــامس يف زؤي ــــ
الؿـ ـ فية الـــيت ي ـــع فيهـــا ـــل الؿـ ـ ز
اةط ضة ثجمل ا،سيا ل ثيقاع ال ؾـ
الطــطح ثجمل الاػ ـ ال مي ـ باقي ـاس
مــل مــة ــا يط ـ ى ثلي ـ الؿ ـ يف و ـ
اجلمــــاا وا ل ؿــــا لمــــاا اخلــــال
فــالقت لـــيظ ف ــاس وث ـــا فــ ل و ـــرا
ال سا الفلطفية للم ل ؤ ـد ممـ ـا
يمحث م الػامس مـل ا،ـسي واجلمـاا
ا طلـــ و ــــا ال ؾـــ ا ثجمل اجلمــــاا ث
ال قطـــة ا فؿـــلية يف فلطـــف ال ل ييـــة
ون س لاغيا ل ق ل و ـرا يق ينـا
ثجمل ققيقــــة همــــة و ـــ حل ا ؿـــ ف
مـــايا يمحـــث مـــل مـــامل ال ـــ ز ومــــامل
اجلماا ومامل ا طل السوقان ا ف ـ ح
و ـــرا ـــا حبـــث م ـ ـ ال يـ ـ يف زؤي ـ ـ
الفلطفية لاغيا ل ق لـ فالقـازة
رنفــى مليـ ثيقامهــا الؿـ يف ال سيــدق
ول م هــا ال طــقية ا ساواــة الــيت فلط ـ
ق ـى الــسؤ الػـ سية و فلطـ الــد ل
وا ان الػ سية.
وؾف ا الق ا:
ثحل غـ ـ سية ال يـ ـ غـ ـ سية فامليـــة
فلطفية مـد فلطـفة ال ـ ا س والؿـ ز
اجلص يـــة ؤ ـــداس فامليـــة الفلطـــفة يف
ال ؿـ ـ ف وفامليـــة ال ؿـ ـ ف يف ثنـــازا
احلس ـة اجلماليـة يف الؿـ ز الػـ سية
ضيما م ـد ا كـافس الؿـ ز الؿـ فية

فلسفة الرؤيا يف قصائد الدكتور حممد سعيد العتيق

ــع الــد ل الفلطــفية ل ــرز ثبــدامها
اجلمــــال ملــــى حنــــ ــــا ق ــــاا يف
ؿا د ال ي الػ سية.
و إااس مقى ؿا د ال يـ ققـ س
إؿـــــماس لل فـــــام ل ال ؿـــــية و يم هـــــا
ا ضــــسا فهــ ـ غــــامس ا ــــا  ....قي ــ ـاس
فيلط ف ؾ يف فطل قي اس آإـس ي ـ ع
يف ؿـــــــا دا وزؤاا الػـــــ ـ سية ل طـــــــم
و ؤ ـد لــداز ها يف ق غـا ضــل ب
مــع و ــرا ــا ذنطــف لقؿــا دا ملــى
ا ط يال لها.
ثالثاً ــ فلسفة الرؤيا ــ املوقف:

]:
ونقؿد بــــ [فلطفة السؤيا ــ ا
حل يفلطــــ الػـــــامس السؤيـــــا ا س مطـــــة
الػ سق ـل قيـث ال اييـ
با
وا ذنــا وا ض ـ يازا ثذ ي م ـ الػــامس
ا ــــ ـ الػــــ ـ سق ويفلطــــ ـ الــــــسؤ
ا س مطــة بـ واالمـاس ــا يفلطـ الػــامس
احلدان ق ا ا ـ الدزا يـة ا ـ سا و
ع ل ا ااا ال سيدق
ا عشو ة
و ا ااا الفلطف ال فط الرق ي مـع
س احلالـة ويفقهـا الػـ زق اةمـ
ومبقداز فاملية الػامس يف مـ ا ا ـ
الػــ ـ سق الفلطــــف ــــصياي الــــدزا ا يف
فلطفة السؤيـة و ميـ ا ـ الػـ سق
اش اس و ساس اليا ملى طـ فامليـة
ا يقاع الػ سق .
وا ق حل فلطفة السؤيا ــ ا
ــ ـ ملــــى ــــد ثقطــــاع الػــــامس

الػـــ ـ سق و يفيـــــة ـــ ـ اا
بـــــا
و
اليــــ ـاس مــــــت ا ػــــــهد الــــــدزا
اللقطــال المان زا يــة ا ف قــة يف ــد ا
وثقطاضــــــها اجلمــــــال ووفــــ ـ ــــــرا
ال ؿ ز فإحل القيمة اجلمالية هـس ـل
إـ ا فلطــفة السؤيــا وا ـ ا حــسب
مــت الؿـ ز الدزا يــة ا ـ سا واحلــدث
ا اي و ل يطلع ملى ؿا د ال يـ
الػــــ سية يلحــــ حل ا ــــ الـــــدزا
ـــ ـ س اليـــ ـاس مـــــت الؿـــ ـ ز
ـــ ـ
ا حس ــــة ا ؤنطـــ ة ــــل لهــــة ومــــت
احلدث المان زا اة د ملـى طـ
اللقطال وا ػا د الػـ سية با ن قـاا
ل ػهد ثجمل ػهد و ل ؾ زا يزا ية
ثجمل إـــس ل ؤ ـ ـد الـ ـ قم اجلمـــال
ملى ط السؤ واألقـداث الػـ سية
ما يف ( ؿيدا زن ال ا) لل يـ
ثذ يق ا فيها:
" ِسَ ُ قِمِسِقَ ب دَ نَصفِ ي ا ِ
َ يَ عِ ضَما ِ ِ
ويَف ُ زَ ل َ
لِ يا ُسَ ااُ اخلد ا ِ يغـُّ ب
والسُّوحُ مطػَى واهلد السُ َا ِ
ُلدمٌ ن ثٌ زابعٌ ل فد ِهَا
يا ز ِّ ضِ ف ِ بعل ِ قيَا ِ
َلِ يَا ُسااُ ب ؟ وَ ِّ َ لِ َاُ حلُ ؟
ثذَا َسَيَّلِ نُطفدةُ ا بَا ِ
يَا ض اب ُ ي ُ ِ بِطه هلدا
ويفيُُ َا ُ ال ِّ ِّ لِ فيا
ضِيَّاحلِ م دقَ ضُهِدُ لَفلٍ ُؤِزَ ٍ
و يف سَاقَ مروبَةُ ا اْفا ِ
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م فَ الصَّ احلُ و دِ نقػ ُ دؿا ِدق
ونَفديِ ُ لِ غ َلِ الدُّ عِ اِ َا "(.)9
ثحل الػــ ـ سية لــــد ال يــ ـ ليطــ ـ
يــــــ نطـــــــا وؾـــــــفية و مـــــــف
لمـــال انطـــيابية
لمـــال و زؾــ
مم ضقة ثنها ػـا طقطـاس ثبـدامي سا
و قالة ول يية هلا ي نة قياا ورسبة
و اؾسا و ـرا ي ـ حل قدانـة ال يـ
ليــ ـ يمــــة ول ييــــة مــــع ــــل نطــ ـ
الالمــال ذا هــا با ـ ــا كــم ــل
ثيقامــال و ػــاي ل و إيلــة ق ثحل
مؿف القؿيدا ــ لدي ــ ػـ ف الؿـ ز
والطقــ ـ ع واحلــــا ل ا بداميــــة ولــ ـ
ي ق ا يف ال ـ الػـ سق الطـاب ل لـدنا
حل قدانـــة الؿـ ـ زا و السؤيـــا مـــع ـــل
فام ـ الؿ ـ ز وانطــيابها بــساش ا لم ـ
اجلمــــال ا ذنــــا ا اا ــ ـ ق ثحل
مؿــف القؿــيدا ـ ا س اا ـ يػــد
الؿـ ـ ز وي كـــد الـــد ل فالؿـ ـ زا
األوجمل ( س ـــــ قــــــتق) ــــــدل ملــــــى
اامها و آلفها ومؿمها احل ا اؾ
ـــع إ يـــا الــ ـ لـــها ممـــا يؤ ـــد
قيا ها ال ؿية ا آلفة و عنها ػد
ـــل
الؿــ ز يف زر از اـــاشق فـــامل
الؿـــــــ زا األوجمل ثجمل آإـــــــس ؾـــــــ زا يف
القؿــــيدا (ونفيـــ ــــل غـــ ل الــــد ع
ا ـــا ) و ـــرا اللحمـــة حلمـــة قدانيـــة
فاحلدانــة يف ن س هــا اجلديــدا الي ـ ــا
مــايل ــعل لل ــافس ملــى الــدوا فقــد
از اــصل ملــى ال ـ ؤ وال فام ـ ــايا
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مؿــف القؿــيدا قي ـاس و ايا ـ السؤيــا
اامة فاملة ػد الـد ل و مـ
الػ سق.
ا
و ــد ي طــا ا ضــا  :ــ الػــ سية
م د ال يـ غـ سية ا ـ ا اا ـ
غــــ سية الطقـــــظ ا بـــــدام ا كـــــافس
غــــــا س و كــــــم ناس ؟ و ــــــى حــــ ـ ا
الػ سية ل غ سية الا ال ؾف ثجمل
غ ـ سية الا ـ ال فــامل ا م ض ـ ــل
وا لمــة يف القؿــيدا ثجمل آإــس لمــة
يف ػــــايلها و ــ ـ قققــ ـ ؿــــا د
ال يـــ ــــرا اللحمــــة ال اا ليــــة ملــــى
ط ـ الــسوابط وا ض ـ ايال والؿ ـ ز
ال ػايلية؟ و ـ غـ سية ال يـ غـ سية
ا فيـــــة غـــــ سية لدليـــــة ؾـــــاإمة
با غاال والسؤ ال ل يية؟
غف يف حل الػ سية ــ م ـد ال يـ
ــ غ سية غاا انق بية ضسي ة ط قس
ملى ضل ق ـى ـصاح ـ ثجمل ضـل
غــــــايس ألحل ال يـــــ يــــــؤ ل باحلدانــــــة
ا ـــ غاا و احلدانــــة ا طـــ زا الــــيت
ط قس ملى قاا و م ف يف ذلف
فه القا  ":احلدانـة اليـ ليطـ
قدانة الػـا وليطـ قدانـة ا ـى
قدانــة الي ـ قدانــة األضــاليف و ـ ع
ا ــؤنسال والقــيم اجلماليــة فــ يمــة
للحدانة ثحل مل مُ باجلديد ال فـامل
ا ــ غا ــع ؾــاوزا احليــاا و غاا هــا
الاـــياا ملـــى الـــدوا وهلـــرا لــ
قدانة ؿا دق مل نها ذال ط و
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ضــــــل ذلــــــدي ثنهــــــا ذال ــــــات
و ضاليف ـ غاا ملـى الـدوا والقـازة
احلؿــي لقؿــا دق يــدزب قــدان ي ها
ا ديا ا غاا ـل ؿـيدا لقؿـيدا
ـ ـ زق ـــــ ي مغـ ـ حل
والػـــامس ـــــ ـــل
ي ا ــف ـ غاال الي ـ والغــد وميهــد
للمطـــ قم ا ـــدي يو ـــاس و ـــرا ــــا
قاول ؿا دق ر ف س و ي ها ق ـى
ا حل"(.)01
و ـــرا القـــ ا يؤ ـــد حل قدان يـــة
الي هـا ؤضـظ م ـد
القؿيدا وفكـا
ال يــ ملـــى ـ ـ ع األضـــاليف الػـ ـ سية
و ــدي األغــااا ال ؿــية الــيت ــر ا
ؿا دا ل ؿيدا لقؿيدا ميان حل
احلدانـــــة يمـــــة ــــ غاا يف األقـــــداث
والؿــــــــ ز واحلــــــــا ل والطقــــــــ ع
ا بداميـــة و ايا ـ ـ القؿـــا د ن ي ـــة
ـ ـ ل و ؾـــاوزا ـ ـ ل و لـــة
ـــ ـ ل فمـــــل الطمي ـــ ـ حل ـــ ـ غا يف
ؾ ـ ز ا وقدانــة ــا ــياا ــل زؤ مــع
احلــا ل وا ا ـ الػ ـ زية ا ـ غاا يف
ــــد ا وشاهــــا ا بــــدام و ــــرا ــــا
نلح يف ؿيد ا ض ة بــــ (لـدزاحل
ل الغيم) اليت يق ا فيها:
" فـــــ ا يــــــا يُّهــــــا ا طـــــ فسوحلَ فـــــ ا
نايي ُهمِ!....
واخلسبػالُ ملى الطَّما ِ
اـــ مـــلِ بيــ ـ لِ
حبت ــــا الطــــي
الطيم َ
ومل ذلطالِ السضا ِ والقل ِ

و ِّ لِ سُّوا!...
ملى ال معِ ا ُطسَّشِ باحلاايا
والقُؿاؾالِ ا مص ةِ احلسوفِ
وبدمةِ الؿ سِ الرق غس َ ا يااَ
وول ِ بياعِ ال را سِ والط ِ
ز ؾاؾةِ الف سِ ا سا ةِ يف الصقا ِ
غِمابُ ناقِ الػمظِ ملُ للحما ِ!
وإس ة بقي ِ ُر ِّسُنا ب عزيخِ احلسو ِ
ون ـ ِ ؾــانِ ِها !و ــرق ال ــازُ ع ـ ُ يف
اهلػيمِ
لَ الغؼِّ !!!
لمااُ غ
قَمِسَ ثلّا الػيخَ يقس ُ ض زاد األدن ا ِ
نمَّ ي فيُها ز اياس يف ايا ِ ال ازف َ
ويُػهسُ القلمَ الغػ َ
ووَمشد ُ األبدقَّ يف ال ؼِ!!!
ـ ـلِ إؿـــي ِ نقيلـ ـ ِ سَ ـــفَّ الطـــسُّ
اليقي ُ
قدَّعَ اليال ثُ ....ز ُّ الغا م َ
فسَّيَلِ ضسازاُ  ....مساؤُا
ل ِا
نمَّ اض
لِ ف ِ م ا ِ ملى ال سؽِ "()00
ثحل القازة ـــ ـا ـــ لـيظ ـا ؾـ ز
بؤزية قدا ب ثن ا ضل غـ سق
ضــلظ رن ــصحل يمــة ول ييــة فالػــامس
وثحل ام مـــــــد لغـــــــة ال ؾــــــ والطـــــــسي
القؿؿــــ ـ لاــــــل مثــــــة زذنيــــــة يف
ا ن قـــاا ـــل ؾـ ـ زا ثجمل ؾـ ـ زا و ـــرا
األزذنية هدل ال ط لي ماغـى ثبـدامياس
ال ؾف وضحس الؿـ ز
ع ضحس ا
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وزغا ها ما يف را ا نطيا ا ضـس
الـــرق ي مـــع ـــل ضـــحس ال مـــازا (والطـــا
سق يف اض غانال الغما واخلسبػـال
ا مـل
ملى الطما حبت ا الطي
بيــــ ل الطيــــم ) فالقيمــــة احلدان يــــة
لقؿــــا دا امــــل يف ــ ـ ع األضــــاليف
الػ سق
وطسا ال ما و ف ي ا
و ل ي ــ ـ بــــالسؤ والــــد ل الػــ ـ سية
و را يق ينا ثجمل ققيقة همة يف ؿـا د
ال يـ ـ و ـ ـ  :حل ا ـ ـ الػـ ـ سق ـ ـ
الـــرق ذنـــدي ا ليـــة اجلماليـــة يف زضـــم
الؿــــ ز واإ يــــاز الــــ مط األضــــل ب و
ال ػـــايل ا ضـــس و يمـــة للػـ ـ سية
ضــل ب سا ث ــل إـ ا الػــا األضــل ب
الػ سق و ا
ا كافس ع قي ية ا
از قا ؿا د ال ي يمة الية ي ـة
احلواشي:
( )1غس

ث بطــــمف زغــــا ة األضــــل وانطــــيا
الؿ ز ع قـسازا ا ـ الػـ سق الـرق
دنطدا الػامس.
وؾف ا الق ا إااس:
ثحل ؿــا د ال ي ـ ل لــف فلطــف ها
ال ل يية و ضاليمها اخلاؾة فهـ ـصع
ثجمل فلطـــفة الؿــ ز ورطـــيد احلـــا ل
الؿـــــ فية ال ل ييـــــة ا م ـــــسا للحــــــدث
وا ػــهد الػ ـ سق وهلــرا ــصع ؿــا دا
ثجمل غــيا ضــاليمها با ن قــاا ــل ؾ ـ زا
ثجمل إس و ـرا يـدل ا ملـى حل غـ سي
مــة األضــاليف وا طيــال وا ـ غاال
األضل بية مما دن قـدان ي ها ا مـة
لا لديد ملى الدوا .

مؿا  9119ــ ق از ع الػامس ذلمد ض يد ال ي

( )9ال ي

ذلمد ض يد ــ ؿيدا( ب

( )3ال ي

ذلمد ض يد ــ ؿيدا( نقي ب

ا ) يي احل ال ي

( )4ال ي

ذلمد ض يد ــ ؿيدا( نقي ب

ا ) يي احل ال ي

( )5غس

مؿا  9119ــ ق از ع الػامس ذلمد ض يد ال ي

( )6ال ي

ذلمد ض يد ؿيدا( ضفي ة السي ) يي احل ال ي

 )7ال ي
 )8ال ي

ذلمد ض يد ــ ؿيدا( غ ل) يي احل ال ي

( )11غس
( )11ال ي
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ف.15

ا واغ اا) يي احل ال ي

ذلمد ض يد ــ ؿيدا(حنال ن ز) يي احل ال ي

( )9ال ي

رلط ت لد ا ؤل .

ذلمد ض يد ــ ؿيدا( زن ال

ف.95
ف.97
رلط ت لد ا ؤل .
ف.31

ف).45
ف).51

ا) يي احل ال ي

ف.65

مؿا  9119ــ ق از ع الػامس ذلمد ض يد ال ي
ض يد ــ ؿيدا (لدزاحل ل الغيم) يي احل ال ي

رلط ت لد ا ؤل .

ف.11

قراءة في ديوان الشاعرة
ريما خضر في مديح الزنبق
بوزوان موداوي*
نص قراءتي النقدوة يف دووان "يف مددو الزنقد " للعدا رة اليدو وة
ميا خضر ،حتت نوان كوف وتحوّل تعكول اللوحات إىل قصائد ذعر؟
يف بداوة اهتمامي منذ ما وناهز العامني بأ مال املقد ة اليو وة ميا
خضددر ،ر ددت نهددا كونهددا مهنددددة وإ هموددةخ انتقهددت م د خددهل د حتها
ال ويددقوكوة أنهددا تكتددش العددعر أوضدداخ ودددق لددي أن تر ددت أحددد نصددو
دووانها "يف مدو الزنق " م العربودة لل رنيدوةخ هدي هاتهدا الا دة الد
ادت زت ضولي لقراءة الدووان بأكمله حتى تكتمل لديّ ،ولو نيقوا ،كدرة
ن حر دا
ن تعدكوه بالروعدة وا لدوان ،وإ ك
بناء الصو ة ال نودة ندد ميدا خضدر إ ك
وإوقا ا.
"يف مدو الزنق " جممو ة ذعروة د ت رقعتهدا ا وىل ددنة 9102
دا الونابوع (رقا ة نعر وتوزوع) /دو واخ الكتاب مد اجمدا املتودد
( 031حة )وضاّ (إضا ة و اقه اخلا جوة)  39نصا ذعروا.

اضتٓتجٓا َٔ قرسا ٠٤اْباايٝر ١لٚيٝر١
يٓصرررٛذ ٖرررر ٙااُٛيررر ١ايػرر س ١ٜرر ٕ
ايػايس ٠زميا خضس قد ٚظفت يً ٢لقرٌ
يٝرررر١
تكرررردٜس ح رررر ١مكرررر َ ٍٛجُٝرررر١
ميهٔ ايتاازٖا َفاتٝح ممهٓ ١ملكاز ر١
تُٝات ْصٛذ ايدٜٛإ:
ل رررر تٓررا ِ ايًٛمرر ١ايتػررهَ ١ًٝٝرر
ايصررٛز ٠ايػ ر س ١ٜو ْصررٛذ َررٔ ٗٓٝررا
"قصررٝد ٠رسا"ٚ "٤يٛمرر ١و قصررٝد"٠
"ٚو فصررر ٍٛيٝٓٝررر٘" "ٚو قًرر ايٓررراز"
"ٚقُس و ا ٤يٛزنا"  ٚريٖا

ْكسل يً ٢ضا ٌٝاملثاٍ:

*

"ٜٛٓبُ احل ٗ ئ ُ دٔى

 ٚايفبس٠
ل ايغُ إذ ز تو يٛم ّ١
يرزا ...َ٤و َُدٕٕ ٝدِ٠
فإِٕ صا فت
و إمد ٣ايصٚاٜا
ٚز َ ّ٠ثًٚ ٞياغكّ١

* كاتة من المغرب.
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ف ِٜكِٔٔ
ْٓ٘ ضٔٛاىَ...
ُٜس ٣ضَُِٔٔ احلٓاٜا"...
(ْص "يٛم ١و قصٝد( " ٠ذ)54 .
ب ررررررر صررررردَ ٣كاَرررررات املٛضرررررٝك٢
ايسٚمٝررر ١اخرررٌ ا ٜكايرررات ايػر ر س ١ٜو
ْصرررٛذ َرررٔ ٗٓٝرررا" ْ:ػرررٝد املرررٛت"
"ٚت ٜٚررررررٌ ايررررررسٜح" "ٚحلررررررٔ ايرررررردَاز"
"ٚصٗ ٌٝاملد"ٚ "١ٜٓتكاض ٚ "ِٝريٖا.
ْكسل يً ٢ضا ٌٝاملثاٍ:
"ملاذا تصدلُ األفهازُ فٓٝا
إذا ضهتَتِ ل آْٝا؟!
يٓا فٛض ٢األقاٌٜٚ
ض َٔ َ اصٓٝا"...
ْ ٚ
.)82

ذ86 .

ْ ٚكسل:
"زْ ٜح تُجٔٓ ِ...
صٛتْ حئٔٓ ِ...
َٖ ٞفس ات ايٛقت و
َٖرَٜإ قاَٛض ٞاي ٓٝدِ
آ ٕٙيً ٢شَٕٔ يكِٕٝ
جاٌٖٕ فٖٔ ايٓػٝدِ!....
(َٔ ْص "إيصاز" ذ)003 .
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ْكسل يً ٢ضا ٌٝاملثاٍ:
" ي ٛلْٓٓا زتٓآا لشٖازْا
ني غٗٝدٕ ٚغٗٝد
َا نإ ٖرا ايدّٓٓ ِ...
ٜحملُ ايصَإ"..
(َٔ ْص "تطاؤٍ" ذ)60 .

يٓا ت َ ٌُٜٚا ٤ايٛجِ٘

(َررٔ ْررص "ت ٜٚررٌ ايررسٜح"

ج رررررر ُٖٓٝرررر ١ايكرررراَٛع ايٛجررررداْٞ
املٓف ررٌ ررت ٚا ر  ٠ايصَهررإ نُررا و
ْصٛذ َرٔ ٗٓٝرا "ايٛجر األخرري يردٜو
اجلٔ" "ٚتطاؤٍ" "ٚيٓدَا تٗبرٌ تررسم
م ر ٓ" "ٚشَاْررو ٚشَرراْ ٞرررر
لصررا ُ "ٚ "ٞ
َهاْررررررو لَ ٚهرررررراْ"ٚ "ٞإيصرررررراز"
 ٚريٖا.

املرررررثري يحْتارررررا ٙو ٖرررررر ٙايكرررررسا٠٤
ا ْباايٝررر ١األٚيٝررر ١ايرررل ٗرررا تػرررهًت
يدٜٓا فهس ٠ئ تُٝات َت ٕٛااُٛي١
نْٗٛا تدف ٓا  ٚإحلاح د قسا ٠٤نرٌ
ْررررص يًرررر ٢مررررد ٠إل إيررررا َ ٠طررررا٤ي١
ايررد ت اي ُٝكرر ١يً ٓررٛإ ايررسٝ٥ظ يًرر٢
حف ايهتاب.
ٜتهررررر ٕٛاي ٓرررررٛإ َرررررٔ َفس ترررررِٞ
"َررردٜح" "ٚشْارررل" فاملررردٜح يرررح ٠ٚيرررٔ
َ ٓا ٙاألٚي ٞن مرد األ رساا ايػر س١ٜ
امل سٚفرر ١يٓررد اي ررسب نُررا يٓررد املتررٓ
 ٚررري ٙفٗررَ ٛررستاق ررايبكٛع ايدٜٝٓرر١
ناملرررررردٜح ايٓارررررر ٟٛيٓررررررد املطررررررًُني
ٚايرتات ٌٝايت اد ١ٜنُرا يٓرد املطرٝ ٝني

قراءة يف ديوان الشاعرة رميا خضر (يف مديح الزنبق)

 ٚريٖرررِب  ٚايتررراي ٞيررر٘ يحقرررَ ١ااغرررس٠
املٛضٝك ٢ايسٚم ١ٝذات األص ٍٛاملصس١ٜ
ايكدميررَ( ١ررٔ ررني لصرر ٍٛلخررس )٣ايا راّ
ٜرررررردٚز املرررررردٜح مرررررر ٍٛيرررررردَ ٠كاَررررررات
َٛضٝك َٔ ١ٝلغٗسٖا اياٝرات ٢اهلرصاّ
صرراا ٚايررٓريش (ٖٚرر ٛاملطررُ٢
ايساضررت اي َ
ايسضت املصس.)ٟ
ٚايطؤاٍ َا يحق ١املدٜح ايصْال؟
جتُ امل راجِ يًر ٢لٕ ايصْارل اضرِ
جٓظ ْااتٜ ٞصزع ألشٖاز َ ٙظرِ لصرٓاف٘
ُررٌ يٓاقٝررد ذات ليررٛإ ضرراا  ١يًرر٢
ضررٝكإ َطررتك .١ُٝت خررر األشٖرراز غررهٌ
األ ررٛام ٚهلررا ضررت ررتحتٚٚ .ز ٚغررهٌ
األ ررررررٛام و ايت سٜرررر ر ٜررررررٛم ٞيٛمرررررردٙ
اضتػ از املٛضٝك ٢نصد ٣يٛج٘ غرا٘
ممهرررٔ َررر املفرررس  ٠األٚل و اي ٓرررٛإ
(املرردٜح)ب ررٌ ٜتدبررٚ ٢جرر٘ ايػررا٘ دلررس
امل ٓ ٢اااش ٟا حيرا ٞ٥يب رٛام يٝػرٌُ
لٜضررررا يُررررل يرررر ١املٛضررررٝك ٢ايسٚمٝرررر١
يًُررررردٜح ايتاررررراز ايصْارررررل و ا يتكرررررا
ايررردٜا (ايفٓرررر ٕٛاملطرررر ١ٝ ٝو اي صررررٛز
ايٛضررررب ٢خاصرررر )١إذ نررررإ َستابررررا
ازتاااّرررررا ٝ ٚكّرررررا ايهٓرررررا٥ظ ٚامل ا رررررد
ٚخصٛصّا شْاك ١األغٛاى ايل تُػرري إل
َرررس ِٜاي ررررزا ٤مٝرررت نرررإ ا يتكرررا
ايطرررا٥د لٕ شٖرررس ٠ايصْارررل وثرررٌ ايثرررايٛ
املكدع.

ٚايا ررررردإ ايررررردٜٝٓإ ماضرررررسإ و
لنثررس َررٔ ْررص (زيررا يبا ٝرر ١ايت د ٜرر١
ايدٜٝٓرررر ١و َدٜٓرررر ١مًررر ايطررررٛز )١ٜف
"اي رزا "٤ماضس ٠نُا ْكسل:
" ٚايفبس٠
ل ايغُ إذ ز تو يٛم ّ١
يرزا ...َ٤و َُدٕٕ ٝد"ِ٠
(َكب َرٔ ْرص "يٛمر ١و قصرٝد"٠
(ذ)54 .
"ٚايرررررٓ ذلُرررررد" ماضرررررس لٜضرررررا
(زَصت إي ٘ٝايػايسً ٠ك "لمًر ٢األْراّ"
نُا ْكسل:
"ي ٞمٔصٖل
َٔ صٛتٔو ايراو
يً ٢مٔضِٔٔ ايهحّ
يو نٌٗ َٛضٝكاٟ
ٜا لمً ٢األْاِّ....
ي ٞزلُْ١
و ز و املٗجٛزِ
يو يَتُِل"
(َرٔ ْررص "قُررس و
ذ)091 .

ررا ٤يٛزنررا"

 ٚمل ٜكتصس تٛظ ٝايا د ايسٚمرٞ
يًُٛضرررٝك ٢غر ر سا يًررر ٢مضرررٛز ايسَرررٛش
ايدٜٝٓررررر ١رررررٌ جتررررراٚش ٙيٝػرررررٌُ ايا رررررد
األضبٛز ٟنريو نُا و ْص "ايٛج
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األخري يدٜو اجلٔ"مٝت تترٓر ٢ايػرايس٠
زميا خضس يد" ١ٜٓمحص" ْكسل ف:٘ٝ
"ٖ ٞمحصُ...

" مَري ٣ي ُٕٛٝاي ػ و

ضِّٝدَْ ُ٠فطٔٗا

َا ٔ٤ايكصا٥دٔ...

تت اف َٔ ...٢جُسمٔٗا

ٚاملدٜٓ ...٣تٗٞ

ٚتُٛشٓعُ ض هاتٔٗا

ٜا ْاضَُْ٘ ....اضَ ايػكا٥لِ"...

متَٓ ٢ص ِّ ياصٔٗٝا
( ٜوُ اجلِّٔ) املر ٛح ر(ٚز (
 ٚكً ٕ غَوِٓ
َاشاٍ ٜٓصفُ َّ ايٓداَ.١
و صَ ِٔٔ جأَ ٗا
نُا و ام ٔ١نٓٝطتٗا
ع ٜدمٗ و قً اهلحٍِ
جس ْ
ٖٚحٍْ حيتضُٔ اجلسعِ"...
(ذ)2ٚ 6 .
يهررٔ ٚاْطررجاَاّ َ ر ٖرررا ايا ررد
ايرررد ي ٞايفرررا ٍ "َررردٜح ايصْارررل" ايررررٟ
جيد صدا ٙيً ٢ا ٍٛز رٛع ٖررا ايردٜٛإ
و يُك٘ ايسٚمْ ٞظُاّ َٛٚضٝك( ٢غ ساّ
ت "ايصْارل" و
ٚإٜكاياّ) تهتٌُ
ايرررردٜٛإ إ ي اْٝرررر٘ ايسَصٜرررر ١اااشٜرررر١
األخررس ٣إذ ْطت ضررس محٛيترر٘ ايد يٝرر١
َررٔ مٝررت ت ررد ليٛاْرر٘ ْٛ(80يررا يًرر٢
لقٌ تكدٜس مط اخلربا٤ب ٚايرا ض َٓٗرا
َٗجررٔ ْررت يررٔ شزايرر ١لشٖرراز ايصْاررل إل
جاْرر ضرررٗا ايرررا ض فظٗرررست لْرررٛاع
398

ٖج ١ٓٝجدٜدَٗٓ ٠ا  ٚيٛإ رلتًبر ١رني
األيٛإ األصً ١ٝمما لضف ٢تٓٛياّ زا ٥راّ
يً ٢شٖٛز ايصْال).ب ْكسل:

(ْص "قبٛف ايس  " ٝذ)008 .
 ٚمدٜت يرٔ األيرٛإ  ٕٚز بٗرا
األضٛا ٤فػهٌ شٖس ٠ايصْال املتفت ر١
ذات ايتٛجيررررات اخلُطررررُٜ ١ػررررا٘ لغرر ر ١
ايػررُظ هلرررا فررإٕٓ َ ٓرر ٢شٖررس ٠ايصْاررل
ضررا ٜػررري إل ايضررٚ ٤ٛاألغ ر  ...١مترر٢
لّ ٜ
ز ررررق َ ٓاٖررررا ايررررا ض دلرررراشا كصمٝرررر١
اإلْطإ  ٚكٛع قصحب ْكسل:
"َٔ َٝا ٔٙايا سٔ لِْطٌٗ

ٜٛ ٚجٔ ُا غ ْ٤ٞرا املأ٤
ض ٣ٛخٛفٔ ايرَسَم...
غ َ٤ٞو املا ٔ٤سِ ٜ
غٜ ٤ٞدي ٛيًكًلِ...
إْٓ٘ َٔ ري يٕٕٛ
رئ َا ضسٓ َ٘ ف ٘ٝايضٝاِ٤
ٖ ٞقاَ...ِ١

قاَ ُ١املا...ٔ٤
ٚتاكٚ ٢اض "...ِ١
(ْص "قا ١ُ٥املا "٤ذ.)05 .
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" ٖرَ ِٟػلُ ٚضَ ُ٤ٛاحللِّ  َٜسفُٗا

ْ ٚكسا:
"نِٔ يسٚموِ
غايساّ ...ميضٞ
يًٝك ٢اَسل ٠و ايٓصٓ
نٔ زض ...ّ ٛميتب ٞظٗس ايطُاِ٤
نُٜ ٞضا"....ِ٤
(َٔ ْص "م " ذ)66 .
إحيررا٤ات "َرردٜح ايصْاررل" يرررب ز ررٛع
ٖر ٙااُٛي ١ايػر س ١ٜنُرا َرٔ خرحٍ
يٓٛاْٗررا ايررسٝ٥ظ قررد تكس ٓررا َررٔ جتس رر١
غرررر س ١ٜتٗررررردف َررررٔ ٚزاٗ٥رررررا ايػرررررايس٠
ايطررررٛز ١ٜزميررررا خضررررس إٜصرررراٍ زضرررراي١
َفا ٖا إٕ ايػايس( )٠فٓإ(ٜ )٠بُح إل
َصج ٚتٓطرٝل ايفٓر ٕٛاجلًُٝر ١فُٝرا ٗٓٝرا
و تٓرررررا ِ تررررراّ يآرررررا ٤صرررررٛز ٠غررر ر س١ٜ
إٜكايررررات َٛضررررٝك ٢زٚمٝررررٚ ١يٛمررررات
تػرررررره ١ًٝٝرررر ر يٛإ فصرررررر ٍٛايبا ٝرررررر١
اي رزا َٚ ٤اْ ٞيُٝكرً ١طرإ غرايس٠
اَسلٜ( ٠سَص َ ٓر ٢شٖرس ٠ايصْارل نرريو
إل األْ ٛررٚ ١ايٓكرراٚ ٤ايبٗرراز )٠ت ررٝؼ و
(ٚتت اٜؼ َ ) ظسف ١ٝتازخيٝر ١اجتُايٝر١
ٚضٝاض ١ٝمسج ...١فتطت ضس يًر ٢ارٍٛ
ٜٛاْٗررررا َرررردٕ ًرررردٖا ضررررٛزٜا يٛاْٗررررا
ٚضٝاٗ٥ا َٛٚضٝكا ٙتاز ٠ياغركَ ١صٖر٠ٛ
َرتابرررٚ ١تررراز ٠لخرررس ٣مصٜٓرررَ ١تررررَس٠
ٜا٥طررررَ ١ػررررل ماضررررسٚ ٠اضررررِ ايػرررراّ
حيضٓٗا (ْكسل ذ:) 122

تص إُ ايفجس و ْصِسٕ ُٜتٓٛجُٗا
إٕ ق ٌَٝغ سْ فُٔ لَْفاضٗا يالْ
ل ٚنإ فدسْ فرا دلدْ ُٜدًٓدٖا"
َ ٚدٜٓررر" ١محرررص" لزا ايػررر سا٤
(ْكسل ذ)6 .
"و مُِٔصَ...
تاجُ لٕ تًُك ٞقصأ٥دَىَ ايل
َسٓت يً ٢نٌٓ ايدزٚبٔ ايباف ١
احلصٕٔ ...اآل ِّ
ل ٓا ُ٤مُِٔصَ ...فبس ٕ ٠غ سا."ِ٤
ٚتًتكرررررر ٞنررررررٌ املرررررردٕ و َدٜٓرررررر١
ٚامد ٠قصرٝدٚ ٠امرد ٠يٓٛاْٗرا و قًر
ايػايس ٠جسح ٚمصٕ ٚلضٚ ٢لض ب ْكرسل
ٖرا املكب َٔ ْص "صٗ ٌٝاملد( "١ٜٓذ.
)011
"ْطا ُ٤احل ٓٞو ٖر ٟاملد١ٜٓ
حياٚئ اقتٓاَ ٤حَح احل ِّ
سَ ِٔ ضٛا ٔ لف٦دٚ ٕ٠زُي ٔ
فح ٜبر ٢يً ٓٔٗٝايفسحِ
ٜ ٚربا هلٔٓ اجلسحِ
فر ٟاألٜٓاّ تػا٘ نٌٓ ّٕٜٛ
إذا ضجٓتِ ٗا اآل اِّ
ٖٓاى يً٢
مد ٚ ٚاع
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َطاَريُ امتُاٍِ
ت آخٔ ْر و ا سلطازِ"
ٚٚق ْ
"و َدٜح ايصْال" يًػايس ٠ايطٛز١ٜ
زميا خضس دلُٛي ١غ س" ١ٜجد ت يٗد
اياٚ ١ ٝا ْتُاٚ ٤ايٛفا "٤يربزا ضرٛزٜا
ايٛأ سَص ١ٜليٛاْر٘ الًٝرَٛٚ ١ضرٝكاٙ
ايسٚمٝرررررر ١اي سٜكررررررٛ ١جرررررردإ ماضررررررس
اختًبرررررت فٝررررر٘ املػرررررايس رررررني ايرررررترا
األدلا  ٚهرا ٤األارحٍَ .رص ٜز تر٘
زميررررا خضررررس درررررب ٜررررساع ا٥ررررِ احلررررري٠
ٚايطررؤاٍ ...مترر ٢اضررتدزنت نتاررت
قايرررت و َكبر ر َرررٔ ْرررص يًرررَ ٢سَررر٢
مصٕ"( ذ)013 .

39:

" مل ٜهِٔ و ْٓٝل لٕ لمصِٕ
 ٚنإ و قً
َهإْ يًػجِٔ
ذلضُ مٓنيٕ...
ز ُٓاٚ ...اْد سِ".
(َكب َٔ ْص يًَ ٢سَ ٢مرصٕ"
ذ)013 .
ٚمترررًْ ٢تكررر ٞاْٝررر ١و ايكرررا ّ َرررٔ
األٜررراّ رررإذٕ ال َر ر ايػرررايس ٠ايطرررٛز١ٜ
صرردٜكل األضررتاذ ٠زميررا خضررس قررسا٠٤
ممت  ١لوٓاٖرا يهرِ يردٜٛاْٗا "و َردٜح
ايصْال".

وإلى لقاء
جنون االنتقام

فلك حصرية

جنون االنتقام
فلك حصرية
لِيَ كن ِذا اجلٍُٕ؟!!
ذذذل ا ذذذ ،ا ذذذٕه
ِٔذذذذا اجلذ ذ ٔل وذذذل الذذذ،او٘ لمهلٔلذذذْا ٔاحلذذذدىْا ٔاٌ
ٔا بٕه يف كٌٍٕٗمْا ٔو أل ٛظّٕ ٓ ٔإاجٔ ٓ،ختبهْ؟؟!!
ِٔذذذٓ ال هاِٗذذ ٛال ذذلة  ٛوذذل لذذه مٕذّذذل الذذذ ٔٔ ٚدلٔلِذذل ةذذ ٔ،الم ذذٕ ا
ذذْ
ٔاخلهذذٕا ا ىذذهاٞا ٔالب ذذ ،اليومٍذذلِ٘ لهبٗ ذذ ٛاامذذٗلٞا ٔو ذذلوَ ا ذذ
ٔومْٗ؟؟!
ً ُ ٖم ذذذلٔل يف
ذذذَ لوٌ ذذذلُ ٔ ذذذ ،ذذذن ومذذذ ٜكمجٗذذذْ ذ ذ
كٗذذذك
ٔةشذذٗمْ ةذذ ٔ،ا ٕٗاٌٗذذ ٛا ج لذذٛا ٔالٕةشذذٗ ٛال،وٕٖذذ ٛال ذذذ ٚا ٖٔجم ذذن اخلذذها
ٔال من ٔااذٔ ٝاالذم ل ٔل ق ال،ول ً، ٞل ٔال وبلال ٖ ُ ...ٚمن ٖٔ،وَّه ٖٔغم ب
خحلهٚا ٖٔ حق ٌبلالً ٔوٕاليَ ٔ م ل اً متلِ٘ ظىلهللا ٔ ٌٔ ّلا ٔ ٔو ٛخحلهاّلا
ٔ هٖق خهٕا اش ٗمّلا ٔفمٍ ٛوذ ٖمّل كن و لٌ٘ ٔا ل ٖك ٔو همحلل الهٔوذٛا
ٔال حه الٍج ٘ ٔالب هٙا لٍجس شهٖ ٛل ت ٔا  ٜإىل اال اذٕا ٞوذَ فذق وذٔ ذٛ
الهاةٔ ٛالمهمع حنٕ االق الِٕلجا الذ ٙا،أٔ ْ ٝلْ ٔو ْ اا ٔاح ا زٍٖٛا ا مأ ٛا
ٔالبلل  ٛحنٕ ولمل وَ المدٗن ُٖهبذب فّٗذل الٕجذعا ٖٔذزٔه وذَ الجذبا ا ذب ا ٗذلٚا
ٔٔج ّل ٔ الوّلا ٔ ِٕاهللا ٔٔل ث لهلل اليت ا ز اإلٌ لُ ٍٖٔذٕ ٞعىمذّل ا ذٕ شذه
ٔ و ن ومزُا ومٕالُا وج ها طىٕح حنٕ ةٗلِ ٚل ٟٛا ٔال اةٔ ٛثذة ٚتذت ظذن
م ذ ه ٚا ذذك ذذىٕ ٔاذذ،افع وذذَ ٔجٕ ِذذل ٔلل ِذذل ٔمتذذٍخل ال مٗذذن ٌ ذذلً اخلمذذٕ ا
ِٔى للِ اخلٗله...
ٖذذل ل ذذبخل ذذلل ومٕةش ذلً ظذذ،ا ٚا ِٔذذٕ ٖ ذذه ومذذٌ ٜجذذم ل ذذٌٍ ٛذذةاُ ال ذذىًٕا
ٔالَّ،ول ا ٔال حقا ٔااذ...ٔ ...ٔ ...ٔ ٝ
وذذذَ ٖذذذَ؟ ٔكٗذذذك؟ ٔ ذذذلذا؟ ٔ ٌذذذٔ ...ٜو٠ذذذلل ٔال االلذذذمجّلً ٔ لذذذ٠م ٛالم ذذذب
ٔااللمغها ا ٔااللمٍ ل ا ٔالهفض..
ٌ ي و٠للا ن ا ٠لل وَ ا ٗثٗلل اٍمظه اإلجل لل ال لفٗٔ ٛالٕافٗذٛا الشذلفٗٛ
ت وَ مهاٍّٖٗل ٌلفٕ ال ولٞ
ا ،أٖ ٛجلهٔح ٔجهٔح كمىت ااف ٔ ٚ،٠ومّلا ٔ
ِ٘ ض وَ الٕجعا ٔ ض وَ ا هض الذ ٙمغ ج ٛال ة ٔ،هلل.
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إُ ا ذذذزُ ٖمهذذذلٔه وىذذيً لدذذذلٓ ال ذذذىلٞا ٖ مذذذٕ ٖٔمحلذذذدي ٖ ذذ ا ٖٔم ىمذذذقا
لٌمظذذل المج ذذةا فّذذن ٖب ذذ ٜالمج ذذة وج ذذٕ ًا وذذل ذ الٕجذذع ٔا ٕجذذٕ ا ٔال ذذلٟن
ٔا ذذبٔه ٔال لاذذن ٔا مذذٕه؟؟!! ِذذن ٖب ذذ ٜاإلٖحلذذلح وذذع ف ذذ،اُ المٕ ذذٗخل لٟى ذلً ةمذذٜ
إمذذ ذ ل خذذذذها ٔا ذذذذمىه اٌم ذذذذلٞال ا ذذ ذ ال فٗىذذذذل اهذذذذة لذذذذها االلمج ذذذذل ال
ٔااللمغها لل يف فحللِ ٘ ٔ ٞذ زذز ا فل ذ ،لمحٗذلٔ ٚا ٗذلٞا وذلجز وذَ ذه
اإلجل  ٛلم لؤ ٍه ٔ المجّلًا ٔ مبذل و مج ذه ذذه يف ٔةذن ال ذزا ٔذذل يف طذ
ومحهك ٖ م ذْ ثذي ٖب ذ ْا ٖ ه ثذْ ثذي ٖذه ٓا ٖج ذا ا ٍٕٖلاذْ الهخٕٖذٛا ذلٔ ًال
مجع ه ْ اجملمز ٔ ٚا جممٔ ٛالمَّللج ٛفٗىل ا ه ت إلّٗل ٔح ال بما ٔل ه ٚال حقا
ٔو م ٛالم هٗع ٔالمشْٕٖ ٔال ه ٔال حن ٔالحله ...
ٖمّل ااوهل اطم ٘ ٌّل اً وَ و لوَ و،او ا ٔااهكّٗل اغزٔ ال ذلملا ل مذّل
اهج ١ةهاٟق ٌجٕلٍلا ٔاٍ ذذ فذلاه وشذ ٍلا ٔ ذل ،ٟإةذٌ،ل وذع لذٕ ٖمٍل ٔ ذّل
ٔإٌ لٌّل ٔولم ّل...
ٖمّل ااةهاج وّيً فٕج ٍل ال ة ٔ،لْا ال جل ل ذا لاْ.
ول ٌذمي ٍذل ٞاا ض ال ذٕ ٖ ٛالهذلِه ٚا ،لذ ٛفم ذي الذهٔحا ل ذي ا ذبا
ل ذذي كذذن كذذن ا ٗذذل ...ٚوذذل ٌذذمي ٖذذل وذذ،ا ٞاخلحلذذهٔ ٚالش ذ هٔ ٚالغل ذذٛا ٔال ذذه
اجملبٕه للم با ٔااونا ٔا ميا ٔالب ذلٔ ٞاخلمذٕ  ...ف ذم ٌُٕٕ جذه ٚخللذ ٠يف
جٍّي ٔ ٠س ا ة...
ٖمّذل ا هاٟذق وذذ اً ف ذ ،طلٔلذذت الذبه ٔلذه ت ذح  ٛااطجذلها ٔ وٗذذل
الهٗذذذب ا ٔ ذجذذذ ٛال جذذذلح ٔةٕلذذتِ البللذذ لل وذذذَ الشذذ ه ٔاخلحلذذذهٔ ٚالهاف ذذذلل
ؤٔلَّ إىل ةهب هٔ ا ٔ لٖذل وذل ٔكٕوذ ٛوذَ الجحذي لذه ت وٍذْ ة لٖذلل
اجلذذ،الا ٔمجللٗذذلل ال شذذل ا ٔلذذذ ٚالميىذذ ٛالب ذذٗه ٛالها ٟذذ ٛل ٕاٟذذن ذىذذس ط ذذلوّي
جبِن لل جلح ٔا هيه شق المحلحٗٔ ٛا ٗل...ٚ
لل ه ٔ ُ
ليو ًل لٕ ٖ ٛال مذب ٔ ..لذك لذيً لشذّ،ا ٞوحلذٕا يف وٕكذب ك ٖذل ٞض ال
ٖ لًٔ صحل ّل ٔال ٖذه ِمّل...
ٖمّذذل الٍذذل ا ل ذذ ٚ،كىذذل هلمّذذل اخلٌٕذذٛا ٔدل ِذذل ا ذذمّم ُٕ ا ذذمأجهُٔ
لذ ٗ ًل لمذذ،ولٔ ٞاخلذذها  ...خ ذذ٠مُي فمذذَ ٌ ذذُٕ ٔٔطٍٍذذل إال ا ىذذل ٚا ٗ ذذٗ لم ىذذله
ٖل.ٞ
ٔالٕجٕ ٔال
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