جممة أدبية طورية يضدرها احتاد الكتاب العرب
يف سورية
العدد ( ) 202حزيران  / 2021 /الشنة اخلمشون

املدير املسؤول
رئيس احتاد الكتاب العرب
د .حممد احلوراني
رئيص التخرير
فمك حضرية
مدير التخرير
منري خمف

ــــــــــــــــــــــــــــــ

هيئة التخرير

د .محدي موصممي
أ.د .ماجدة محود
د .عاطف البطرض
د .نزار بريك هنيدي

د .أنص بديوي
د .مرطد أمحد
أ .سوين الظعار
أ .طالب هماش

أمني التخرير

مرينا أوغالنيان
اإلخراج الفين :وفاء الشاطي

لالطرتاك يف اجملمة

داخل القطر لألفراد
داخل القطر لممؤسسات
في الوطن العربي لألفراد
في الوطن العربي لممؤسسات
خارج الوطن العربي لألفراد
خارج الوطن العربي لممؤسسات
أعضاء اتحاد الكتاب العرب

 2000ل.س
 2000ل.س
 0000ل.س
 12000ل.س
 21000ل.س
 21000ل.س
 000ل.س

المراسالت باسم رئيس التحرير
اتحاد الكتاب العرب
دمشق ـ المزة أوتستراد /ص.ب3230 :

هاتف 0117240 :ـ  0117242ـ  / 0117243فاكس0117244 :
البريد اإللكترونيE-mail:mawkif@tutanota.com :
موقع اتحاد الكتاب العرب عمى شبكة اإلنترنتwww.awu.sy :

فهرس العدد
إطاللت البدايت
5

روافذ

فلك حصريت

نىافذ
7

فخ الحذاثت وما بعذها في الثلافت العربيت اإلاعاصرة

21

ألادب وألاخالق

11

الهىيت وشراهم الصمت
كراءة ثلافيت في رحيل العىسج ألحالم أبى َّ
عساف

د .عذهان عىيذ
د .عيس ى ّ
الشماس
د .غيثاء كادرة

بقعت ضىء
53

حىل ؤلاخراج في مسرح ما بعذ الذراما

د .عمارعبذ سلمان

سحز البيان
12
13
14
16

وعيم علي ّ
ميا

َ
إليك
ال درب أمشيها ِ
وكائذ بشعبه
شعب بلائذه
تهىئت
ٍ
ٍ
خمسىن ّ
مرث

حيان دمحم الحسً

عاشم مً سىريت..

دمحم شريف سلمىن

حميل حذاد

وجهت نظز
35

العشم في كصت (حب أول ّ
وحب أخير)

عىض سعىد عىض

خيز جليس
42

الفالسفت واإلاترحمىن السريان (د .أفرام عيس ى يىسف)

دمحم عيذ الخربىطلي

رجع الصدي
47

الىلذ وآلاخر

د .عبذ الىبي اصطيف

54

اإلاشهذ السردي وأبعاده الذالليت
في كصص أحمذ حسين حميذان

فرج مجاهذ عبذ الىهاب

66

جراثىا والجمال ..كراءة في مختاراث مً الفكرالجمالي العربي
رطىان السح
للذكتىر سعذ الذيً كليب
قامت سنديان

77

وداد سكاكيني رائذة ألادب اليسائي

دمحم سامركىكش

في رحاب القصت
203

زيذ

طاهرسعيذ عجيب

225

أبى حعفراإلالهىر

224

لحم  ...غيرشكل

هشام برازي
َّ
محمذ محمىد كشمر

ضيف العدد
213

الباحث وألاديب واإلاترحم أحمذ ؤلابراهيم

سالم مراد

ُ ً
ُ ً
صعىدا باججاه الىطً
صعىدا باججاه الحلم ..

محمىد حامذ

قلم ومداد
213

ومضت
235

الساعت الخامست والعشرون

أميمت إبراهيم

نافذة للزؤيا
235

ثىرة الىرد

مىيرخلف

لوحة الغالف للفنان
غريغوري مياسويدوف

Grigoriy Myasoyedov
)(1834-1911
ردام رودي عن املدردة اظواضعوة ،وأحد أػم اظفناغني يف غهاؼة اظقرن اظؿادع سشر وبداؼة
اظقرن اظعشرؼن.
اذتتؿهر بردتتم املشتتاػد اظفاحوتتة متتا اصتتمه عتتن سنايتتر رؾوعوتتة وبشتترؼة وحوواغوتتة بكاعت
افايولها رشم أغه غشأ يف رؾقة اظنؾاء .أبدى اػؿماعاً ظلفن عنذ دنوااه األوىل ،وعع اقدعه يف
اظسن ازداد ضرباً عن اظطؾقة اظفاحوة واػؿم بطقودها واقاظودػا اظشتعؾوة وادتؿطان غقت عشتاسر
ػؤالء اظؾسطاء وأصراحهم وأحزاغهم عن خال ظوحااه.
سكست ظوحااتته اظواضتع االعؿمتتاسي يف س تتره ومل حيتاول ظزهتتار افايتولها بشتتك عـتتاظي
ؼنايف اظواضع ،صفاءت بسوطة ،عرؼؽة ،حقوقوة وععؾّرة.
عتتال يف عع تتم اظؾلتتدان األوروبوتتة ظكنتته بقتتي عؿمستتكًا باألصكتتار اظقد تتة حتتول اظفتتن ومل
حياول االران سلى اإلبداسات اظفنوة اظشابة.
سرف حبؾه ظلمودوقى وطان ؼعزف سلى اظؾواغو اظكمتان واظفوتوال ،واتزوا سازصتة بوتاغو ظكتن
زواعهما طان عؿواراً وضلقاً ودرسان عا صش ضؾ والدة ابنهما "ظؼفان".

ظسداد وارمجة :عريغا أوشاغوان

إطاللة البداية

روافد


فلك حصرية

ألنًاااملنبه ااململَنبوااعقملَنواحل ا ٔملَناااوقملَنو ا ن٘ملَنو ا َن٘ملَنو ا عملَنب ا عقململ
كانااحتملوياآُملنأل ا ن،ملكتااًاقملَتحلااااتملنبيااك اااءملواااكا٘ملَي ا َ٘ملَتااُن ىململ
َص ا حتملَنًهّاإملنااا،أقملمي اااوملناااملوّااهًبملانواامملااااوتملوحل ا املن ن اااىقملَ انااوململ
تحلااتملناملقُ ِّاملهلاملناوملضواُاملَما تّإملَت اانصوملَصاُ إملالملا نوإملنملواُنٙا،قملَنضا مل
غ ااملنو ا ملنويأ ميْقملَنوتػمملنو تيبملنواآملِ ا ا ملنبي ا ا ِوقملَِضااِّتملنبيضااق قململ
َِؤ مملنبياأ ن ملنيلتاإقملَهايا ٔقملَياا ّٕملوياضامّٕملَه ِإملَخلنانإملجتا،ملن اّ مل
نُض قملَمنمملنحلاتقملَخليتُتملانتملياعملالملختا،ملَياّمملَتُيامقملَنهعاٖمل ا مل
َتاا ،قملَاقاناملتُض ملَتُضّ قملواّ مل وملنوام ملخلَملن ن ااملخلَملنوا ن ..ّٕٙمل
تت اابمليااْملقنوةحلاماإقملاضًُنًاااملنواااامملَنويااانوملَنألنااوملَنو ا ملِحلاوهاااملنهًاااململ
نبولتصملنأل بملَنألنوقملَنألقاتملَنأليًوملَنجلانمل .مل
يْملجم ُ ٕملنواا،نءملَنويحلاوّ ملَنوحلّبملوت ي ملقملنةوملجم ُ ٕملخلثهّإملخلَملخلنإقململ
يْملجم ُ ٕملنباامٕملنب ي ٕملااَاملنوُقحت...ملنوةحلامٕمليْملَياْمل....ملوّوااإملاوًّااململ
يفملكوملتحل مقملَتلُاقملَتػريقملَ واقملَننضياحملنبزِ ملناوملنوياااوريقملَن ااماءقململ
َنوياَحقملَيْملنو ملململتػت،ملنو اتملختضًاقملَململو عملن ًاملَت مململ وملحم ًّامل
،ياااملَنويلتاململ
مل
َنبؤنه ملوًاملَنواُنثحل ملوضاتاًاملَقا اتًامل تاٖملنويػاّريملَنويلاُِاملَن
ذم اُملنألموااوملَنألنااوملَنألاقااٖملَنأل ااٖملَنألكةاااملياااأ،ملباااملمّااٌملخااريملنو يااإِململ
َامايّيًا .مل
5
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وحل ملنتض،ملخليوملنواتبملَخلصعاوٌمل تاٖملخلىملت اُىملقنوةحلامإقملواحتمل لّإملتااِا مل
امملتلاُراملنضااٍ،مل اصمل واُاملوّتحلاْملع تإمل اصملتااِا ملخميوااملِاؤكاملوااملقياتُ مل
نهي ااا ْملتا ا ملنضًُن ااإملناكزِ ااإمليفملقن نةاَوُوُهّاااملقملِي ا وملنلاااتملنورااُنياملنو ا مل
تهيحلوملنوملخال ملنوياتّبملن هي ا ْمليفملنجملي ااءملنو يإِملكامٕقملَململ ملَنوةحلامإململ
احلومل
حب ا ِّملونتًاااقملااااملويُِااٌملنااوملنااااىملَناااملوااُإملوااٌملنااوملقنهلاا،ملَا نناإقملَصا مل
تحلااىقمل
مل
وتيدوّٕملَنوهضسملَنوض ااملَنوضلهإقملَنوحلا أمل تاٖملنوي ّا ملَنوالاا٘ملَن
ماويدصملنبةحل ملوّسملكػريٍملنوملنألشداصمل تٖملن كالتقمليُملنوآملِاتِّابملنض اٌململ
خلنُانإمله ِ ٔملََنم ٔملوايي اناملمماملِ
ََنم ٔملوايي اناملمماملِ

ٌملاقّاإملم اِاإملَنهي ا ّاإملَخل،وّاإمله ِ ٔمل

ٌملاقّاإملم اِاإملَنهي ا ّاإملَخل،وّاإملَميهعٌملوَقاإملني ّزنإمل

يفملنواتُمملن ن انّٕملَنوضاوملَنويااناوملنوانقاْقملياانملوااول ملململنااملمي اوملخلىملِي ياململواٌململ
َِا رامل هٌململنبةحل ملناحلّحلْملَوّسملن ْملنوةحلامٕملَنأل،تملقوألي ملَناملخلكةايبق .مل
اىملنوةحلاماإملمااوملنوياانااوملَنب ااا،،ملَنألخااالتقملَنةااوملكااومليااانملَون ملنهرُناإململ
خلخالقّاإملني انتاإقملَنرًااااملضواااآملانتوملِاا خومليفملكااوملشاااْ٘مليااّاىملخلكااااىململ
ممااياااءملنهي ا ّاإملخلَملخلش ا ا ملتا ريِاإملكاااملقنوملضااو ملاملنبُيااّحلٖملَغرييااا ملك اااململ
ت خوملياٍملنوةحلامٕمليفملنبضًُمملنوةحلايفملنبآ،مل(نوي هُوُهّااملاملنهله يااءملو انتاًا مل
َدم ياملكاوكمليفملنوةحلامٕملغريملنبإِ،ملَناينملوًامل(نواتُمملن ن انّٕ ملنو ملتوابملوا مل
هه ًّاملثحلامٕملانقّٕملغهّٕملنرتنك ٕملَنيلُأملَان انّٕ .مل
مل
اُمملخلَمل
تت اابملوا ا ملَهااٍُملنوةحلاماإملنو ا مل ملتحل ا مل ه ا ملض ا قملَ ملفيواااملاضًا
تااِ ملنػت،مل تٌّملقُيْملنخيواصقملانًاملانم ملو وملنواَنما قملَكاوملناوملواا قململ
َوا ملنوملنو وقملنضيشمل وملثحلامٕملشاعقملَثحلامٕملضواأقملَثحلامٕملمهاُىملان اانّٕململ
ميعااحتملانِاإملنوةحلاماإملاي ااململنوياااُتملَتي ا ا قملَتيحلااااتملخلناابملَتيااااٗ،قملَتي ااانصململ
حلا ٙملَوحل  .مل
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نواػذ

 ػخ الحداثة وما بعدها
ػي الثقاػة العربية المعاصرة
 األدب واألخالق

د .عدنان عوود
د .عيسى الشمّاس

 الهووة وذرانق الصمت
 ؼراءة ثقاػية ػي رحيل العودج ألحالم أبو عسَّاف

د .غيثاء ؼادرة

فخ الحداثة وما بعدها
في الثقافة العربيّة المعاصرة



د .عدنان عويّد*

ضينقاا ا ااعينا حتيندثح جتددثيند ينا قيني ايندث  ,جتفين ينا
إذا كانت احلداثة تعين
ثتيفس ن إ كانقات يضيعقّة جتذاتقّة جمتمع ن اجملتمعات ,ب دف تطيثس حقاة اافسد
جتاجملتمع عاً ,على كافة املطتيثات ,حقح تتبني انا حاالت ااتطينيز ااينح حهه ينا ينع ينا
أجت دجتاة ينا عين ااطينقاا ااتينازلو ايييدث مينا .فين صينطل ينا بعيند احلداثينة ضينقاا
ااعينينا  ,جتكمينينا دل ينى عنينيند دعات ين ينينن ااف ضينينفة األجتزبينينقني بلينينكص ينينا  ,علينينى أن ين حسكينينة
فلطفقّة ظ ست أجتا س ااهس ااعلسثن ,جتمتقصت بنصعة االك ااياضع ايندزات ااعهينص
جتاملنط على حتهقين ااتينياش االيتميناعو ,جتاالميينا ااياضينع أثًيناً باانطينبقّة املطلهينة إىل
دزية فهدا قيثّة ااظاقسة ,إضافة إىل عد ااسكي اكينص ينا لمينص اقميناً نبقلينةً ,جتثيندعو
إ كانقة حتهق جمتمع ااعدااة جتااسفاه جتاالضتهساز جتاأل ا الفينسد جتاجملتمينع ,األ ينس ااينري
يعص دعات ا ثسكصجت طسجتحات على ااعبح جتاا عهيل جتاان اثينات ,كن اثينة ااتينازث
جتاافن جتاادثن جتاأل ا  ..اخل.

لذذكلجاءذذأراا أورا راة ذ اامذذأاد ذ ا ولشذذذأدضاعظذ ذ اادكذ ذ ااس أت ذذذأ ااقرذ ذ ا
وحل وثذذ اقاقة ةذذ ا م ذذذأ اكذذ داف ذذ ا منرؼفاولة اول ظ ادظك اعأم *.ا
ؿ ا فكأأاوحل وث اوملظب ادة ماول ول ا
املجهف ااعسبو جت ا بعد احلداثة:
روملشأرةاروحل ّ اركذ اولةذ ماوللسشذل ّا ا
إ امذ ذ ا رذذذأد اوحل كذ ذ اوللك ّذ ذ ا
ولنب سذذذ اولذذذذجارءذذذ ااقاعؼذذذ اولرنذذذ ا وللسشل ّ اروللن ّ اروألدد ّذ ادظذك ااعذأماا
دظذذك اصذذأؾ اراقاس ذ أ اف ذ ةاولرط ذ أا عسذ ذ اولشذذذأق اولثةأف ّذ ذ اول د ّذ ذ اجيذ ذ ا
ول سمذ اامذ اتذأأ ا رأدذأا ارحت ذ واوللذ ةا
وملمر ةام اد و اولثذ أةاول سم ّذا امذ اولةذ ا
* كاتب وباحث من سورية.
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ولكثريام اومللك اروللنأةنياروألددذأرا
قذذ اوةشذذأ ارأورات ذذأأااوحل وثذذ اارمذذأاد ذذ ا
وحل وثذ ذ اذلذذذأرلنيادظذذذك امبأطذ ذ ا را
غريامبأط اوالسرلأدةام ا كهاولن ذأاا
راوألفكأأ ادأسأل بارملأ مافك ّذا ا
ء ذ ذ ةاتنرمذ ذ ادذذذكهاوملذ ذ وأضاروملنذذذأ ا
وللك ّ ذ ارصأػ ذ ااوملذذأاد ذ اق وث ّ ذ ا
مذذذذجتاقااذذذذأرلا لمذذ ذ اول وقذذ ذ اول دذذ ذ ا
وملذذذذذذذ ذ دتاقام ط أتذذذذذذذ ذ اوالقرؼذذذذذذذذذأد ّ ا
روالءرمأع ّ ارولثةأف ّ ارولش أس ّ .اق ذ ا
عط واوأل م اولكربىاملـم اولنؽ ا
دد ّأاكأ ا رافن ّأا رافك ّأّ اد اعزل ا
ع اذل ط ارمجس امجتدشأت اولش أسذ ّ ا
روالءرمأع ّذ ذ اروالقرؼذذذأد ّ اروللك ّذ ذ ا
عسذذذ اوعربذذذأأا اا ذذذكواولذذذنؽالذذذ اعأملذذذ ا
وخلأؾاد ارق كر ارس أقأت اولجاترما
مذ ذ ادوصسذ ذ افةذ ذ ارالاتذذذأثرياعس ذ ذ امذ ذ ا
وحمل اولكتا ن ءذ اف ذ ا ا رامذأا شذأ ما
قاإةرأء ادأألػ  .ا
اإ ا ذذذذكواولر ءذذ ذ اوملن ذذ ذ ا اءذذذذأرا
د ت اعن ا ؤالراوملربننياملنذأ امذأاد ذ ا
وحل وث اإمأا دذأامذ اعةذأااولشذسطأاا
وحلأكم اوملشرب ةارولظم ل ّ الك امذ ا
حيذذذأروات ػذذذ فارحتس ذذذ ا لمذذذ اول وقذذذ ا
منطة ّذذذ ذأارعةجتة ّذذذ ذأ اردألرذذذذذأل اإ ذذذذذأأا
سذذذبأاا لمرذ ذ ار سلذ ذ اا راءذذذأراةر ذ ذ ا
غ ذذأاالس ة ذ اول ةجتة ّذا اولنة ّ ذ ال ذ م ا
رسذ ذ أدةاةزعذ ذ اولرةس ذ ذ ارولر ذذذب ادر ا
رعذ ذ ا راإدأوألالاسذذذبأااولذذذجا دااإ ا
أا كهاوملنأ اقا رأدأ .ا
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اةة ذ وإاإ ام ذذماذلأرل ذ اوالر ذ ا
ولجاتأت ام اوحل وث ا رامأاد ذ أاام مذأا
كأةذذذذذذذها ب ر ذذذذذذذأ ارالاتةذذذذذ ذ ماعسذذذذذ ذ ا
وملشذذذرسزمأااوألسأسذ ذ ّ الرطذ ذ أاو رمذ ذ ا
رول رلذ ام ذذأ ارولشذذرياد مذذأارذ اولر ذ أاا
رولرةذذ ذ مارفةذذذذأالس أءذذذذأااوالقرؼذذذذأد ّ ا
روالءرمأع ّ ذ ارولش أس ذ ّ ارولثةأف ّ ذ اولذذجا
ترطسذذبادألـ ذ رأةاحتط ذ ما راإقؼذذأرامذذأا
ػذذبتاتةس ذ ّأارم ذذجتارمرخسلذذأامن ذذأ ا
روللشذذذتاقاو ذذذذأوالبنذذذذأرادنذذذ اء ذذذ ةا
كثذذ ذ امجترمذذ ذ ارق ّذذ ذ اخلؼ ػذذ ذ أاا
ول ؼ اإمنذأا ذ اقاوحلة ةذ اذلذأرالاا
ا ذ املر س ذ اارامنلؼذذس اع ذ اس ذ أق أا
ولرذذذأأخي ام مذذذأاكأةذذذهاة ذذذأااق ومسذذ أا
والءرمأع ني ا
ا تا ذذذ اق وثذذ ذ ادواذذذ ةاقافذذذ و ا
رملـذ ذ اإ افذذذ و ااردأةر أأ ذذذأافذذذ و ا
ء ذذذذ .اردألرذذذذأل ا ذذذذ اواذذذذأهاقذذذذ وث ا
مػذذ ذ ا االا جتمذذذذصاوحلألذذ ذ اول ن ّذذ ذ ا ا
رالا ةأأااول وق اومل ؿ ع اوملسم ض ا را
ومل ع.ار كوامذأاجي سذ أاثةأافذ امن جء ّذ اا
لس ةس ّذذذ اولثةأف ّذذذ اولزوالذذذ اولذذذجاحتذذذأروا
د ع ا راد رة ا س اقأالااوالةلؼذأوا
دنياوملثةفاول د اروحلأءذأااولـذ رأ ّ ا
وملسم س الظذ ب ا.اوألمذ اولذكتاجي ذ ا ذكها
ولثةأفذذذ ات مذذذ اعسذذذ اتكذذذ صارؿذذذ ّا ا
وءرمأع ّ ذ ام نذذ ا ذ ماقذذ ىاوءرمأع ّذذ ا
رس أس ذ ّ ا را بة ّ ذ ام ن ذ اجواامؼذذأحلا
ةأة ّ اؿ ة اقاولػألب .)1(.ا

ف احلداثة جت ا بعدقا ااجهافة ااعسبقّة املعاصسة

اإج ام ا نأاعس نذأاا اةذبنياعمس ّذا ا
وخلسذ امذأادذنياوحل وثذ ارمذأاد ذ أ..ا.امذأا
دذذذنياوحل وثذ ذ اكر ءذ ذ اعةجتةذ ذ اةةذ ذ تا
تل ؿذذذ ذ اولـذذذ ذ رأةاولرأأخي ّذذذذا املشذذذذذريةا
و رم أاار اتةذ م أارة ـذر أ ار ذ ا
ف ذ اإجيذذأد ا وعذ اصؼ ػذ أااول وقذ ا
در اوخلـ عاوملطسقادذكهااوخلؼ ػذ أاا
دطب ذ اوحلذذأو اردذذنياوملذذأاد ذ اق وث ذ اا
كر ء اق وث اسذس ا ةلذزافذ اول وقذ ا
رصؼ ػذذ ذ أت ادػ ذذ ذ احتة ذذذذقامؼذذذذأحلا
م ن اتة ماعس ادروف اجوت اإأودر اد سذما
قأمس أاوالءرمأع اخلطذ أةا ذكواولر ءذ ا
راد ر اعسم .الذكلجا اومل قذفاوملن ذ ا
ول ةجتةذذذ ذ اولنةذذذ ذ تاروألصجتقذذذ ذ ام ذذذذذأ ا
رطسبامنذأا اةكظذفاوألد ذأداوحلة ةذ ا
دذذذكواولذذذنم امذ ذ اوخلسذ ذ اوملن ذ ذ ادذذذنيا
وحل وث ارمأاد أارحتط مذ .افمذأاق مذ ا
وألدااروللذذذ اروللكذذذ اعم مذذذذأ اإجوا ا
رباع اقـأ أار مذ ماوللذ دارو رمذ ا
رامأاق مذ ا داارفذ ارفكذ ا ب ذهاعذ ا
رءذذ داوإلةشذذذأ اقاعذذذأ اومل رأف ز ةذذذأا را

ولػ ب ذذذذذأا ا راعذذذذذأ اولبنذذذذذ اولثةأف ذذذذذ ا
ولرةس ّ ا راحتهام س اولرخ ارولرأم ا
ولشذذذس امسػ ّذذاأاوحلأؿذ ذ احتذذذهاجأ ذ ذ ا
ولب ذ اعذ اوملشذذرةب ..ا تاعذ المذ اغذذريا
لمننذذأارالا جتمذذصاقـذذأ أةأارمظذذأكسنأا ا
ررؿ اوحلس وادأ اقاول قهاولكتات أة ا
منذ ذ ادلرم أتنذذذأاولذ ذ عارولة ذ ذ ارول سذذذما
رولرظ راروالسرجتاارولـ أعارولػ د  .ا
اإ اولب ذذذذ اعذذذذ اروق نذذذذأاقاتسذذذذجا
ول ذذذ ذ و اوللك ّذذذ ذ اروألدد ّذذذ ذ اروللن ّذذذ ذ ا
ومللأأق الس وق اومل غ ا ال صا كثذ ا
م اولب اعذ اق وثذ ا رامذأاد ذ اق وثذ ا
والغذ وااوملذذأدتارولة مذ ام ذذأ اردألرذذأ ا
ذذذكوامذذذأاجي سنذذذأاة ذذ عافةذذ اقاسذ ذ ا
ولكسمذذأاارت وك ب ذذأ ارػذ أ أاوللن ذ ا
ر ل وة أ ارعأ ا ر أماطذ ار دااصذأل ا
م ا تامـذأمنياإةشذأة اسذ ىامـذأمنيا
ول ظذذ اولذذجاتنر ذذ ادأةر ذذأراق ورتنذذأاارا
مظذذأ تنأالر س أت ذذأ.ا تاعذذأ اوللذ امذ ا
ء الل ارل صام ا ء او رم  .ا

قا ش:
ا()1ادلس اولن

-اول دا/11ال أما/1891اؾا412ار 412ا

مجتق إا ماومل وأضاوللك اروللن اروألدد ّ الر أأواامأاد اوحل وث اأوء إا ا
- 1امجأع ا د ل اولظ

اقامؼ

ا

- 4اكرأاادلس اط اقاس أ ارلبنأ  .ا

- 3اعس اق ااعس امشر ىاوللك ا_اكأتبالبنأة  .ا
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د .عيسى الشمّاس*

مكدّم٘
ب :الرٖ َٓتَأََ بدبُ هأُ األَدٓأمُ مأً اليأاع؛ ضُأ ينَٕ َدَهأا
جاء يف معجه لطاٌ العسب :األَ َد ُ
ع ـمَ الأأأنَخامادَّٓ ،يَِأأاٍه أأً اب َكأأاها  .األَ َدبَُ َ :دبُ ال أيبسُظم ّال أ بد ِزعم.
ب اليأأا َ
ألَىأأُ َٓ أَُ اد ُ
ّاألَ َدبُ :الظَّسِفُ ّحُطًُِ التبياُّلمّ .قال َهْ شٓدَ :دب السجلَٓ :دُب َدها ،فَأْ َدٓأم؛ َّدُب
هالضهّ :فَْ َدٓم ،مً قْو َدهاء؛ ّاألدب :العجم (اهً ميظْز، 8811 ،ج.) 602 ،8
َ ّمأأا مأأً الْجَأأ٘ اعهدا ٔأأ٘ /السي ّٔأأ٘ ،فبعأسّف األدب هَ ّىأأُ :ىأأْم مأأً َىأأْام التعأأب
الساقٕ ً ابػا س اعىطاىّٔ٘ اليت جتْل خباطس الكاتمّ ،التعب ً َفكأازِّ ،آزائأُ،
ّخربتُ اعىطاىّٔ٘ يف احلٔاّٗ ،ذلك مً خالل الكتاه٘ هَغأكال أدّٗ ،ضأْاء َااىأك اتاهأ٘
ىثسّٓ٘ َو غعسّٓ٘ َّ ،غ ٍا مً َغكال التعب يف األدب؛ ّـٌّ األدب مأا ٍأْ ـلّأا ىتأاج فكأسّٖ
ٓػ أكّل يف ونْ أأُ احلضأأازٗ السكس ّٓأأ٘ ّالّةْٓأأ٘ أل ّمأأ٘ مأأً األمأأه ٍّأأْ اىعكأأاع لثكافتَأأا
ّوتنعَا.

فاااب فنٌّفا ألٌَّااأٌّميلٓااإٌّٛم ًُٝاااٌٌّّ١
ٜعهااااهًٌَّٗااااظمٌَّّاااأًٌَّاااابٖظٌّم ٝاااابٌٌّّ٠
مالدتُبعٌّٚ،١ٝسًٝتٌّ٘يفٌّميتعبريٌّعٌّٔميكٌِّٝ
ٚأساابيٝاٌّم ٝاابٌّٚ٠ميتعبَااٌٌّيفٌّم تُ ا ٌٌّّ،
َاااأٌّاااااةٌٍّميهًُااااٌّ١مملعبٓااااظٌّ٠مملٛسٝااااٌّ،١
ٚبتعبريٌّآاظٌّ:م فنٌّتعبريٌّفينٌّٓعٌَّٔٛقفٌّ
إْسبٌّْٞأٌّٚجتظبٌّ١إْسبٌّْٜٓ١ٝكًٗبٌّم فٜااٌٌّّ،
ٜٚبغٌٌَّّٚٔٞرمٗ٥ابٌّمملتعاٌّٚ١ميلب٥ا(ٌّ ٌّ٠أسا(ٌٌّّ،
ٌّٚ.)5102مبااااااابٌّإٌّٔٓم فنٌّٜٚااااااالٌّمي اااااااًٌٌّّ١
21

بب تُ ٌّٜٚ،عبٓظٌّعٌّٖٔاامٌّم تُا ٌّبهاٌٌٌّّ
َبٌّفٌٌَّّٔ٘ٝظظٚفٌَّٚعبٜريٌّٚقٌِّٝابصٌّ ،١
فإٌّٕميهبتاٌّميعبكظٌّٟسا ٌٌُّّٜا(اٌٌَّعٓاٌٌّّّ٢
ص ابٌّّإاٌّم فنٌّ،إُْٓاابٌّٜدٜاا(ٌَّاأٌّميكااٌٌِّّٝ
اب ٓ
ميعبَااٌّٚ١ميكااٌِّٝميظٚسٝااٌّ١ميعب٥اا(ٌّ٠يً ااعاٌّ؛ٌّ
ٖٚااااامٌّٜعٓااااٌّ٢إٌّٔٓم فنٌّٜااااظتب ٌّمرتبب اا ابٌٌّّّ
ٚثٝكبٌّّمبًٌّٓ١َٛميكٌِّٝم اةقٝاٌّ١ميسابٌٌّّ٠(٥
*

* باحث وكاتب من سورية.

األدب ّاألخالق

يفٌّم تُ ا ٌّٜٚ،سااٌِّٗبلبعًٝااٌّ١يفٌّميتعاابريٌٌّّ
عٌّٖٔاٌّٙمملًٌّٓٚ،١َٛتعدٜدٖبٌّي(ٌّ٣مملتك ٌّ
َاااأٌّأبٓاااابٌّ٤م تُاا ا ٌٌّّ،حبساا ااٌّف٦اااابتٌِّٗ
ميعُظٌّٚ١ٜمالدتُبعٌّ .١ٓٝ
َّال  -مسَْو األخالق ّطبٔعتَا

ٌّتعظٓفٌّم ااةمٌّبٛداٌّ٘عابٌٌّّّ،بأْٓٗابٌٌّّ:
ًْاااابٌّّت اااابع(ٌَّٟتهبَااااٌٌَّاااأٌّميكااااٌٌِّّٝ
ٚممل بعظٌّٚميسًٛنبتٌّمييتٌّٜظضٌّ٢عٓٗابٌٌّّ
م تُا ؛ٌّ ُٜٚااريٌَّ اا(ًألٌّ م اااةم)ٌّإاٌّ
عاااا(فٌَّاااأٌّمي اااالبتٌّميسااااًٛنٌّ١ٝمياااايتٌٌّّ
ميبرسااٗبٌّميلااظفٌّٚ،تتٓلاالٌَّا ٌّميكااٌِّٝميعًٝاابٌّ
يفٌّم تُاااا ا ٌّٚ،تتضاااا آٌُّٔاااااااريٌّميلااااااظفٌٌّّ
ٚم تُ ٌَّعابٌٌّّّ،يت اٌٌُّببتسابعٗبٌّمةا ٌٌّّ٠
مإلْساااابٌّْٚ.١ٓٝإٌَّٕٓاااابًٌّ(ٜاااالٌَّاااأٌّصاااالبتٌٌّّ
أاةقٝااٌّ١أ ٌّٚااريٌّأاةقٝااٌّ،ٌّ١فإُْٓاابٌّ ٜااريٌٌّّ
إاٌّميسااااًٛىٌّمملكبااااٌٍّٛأ ٌّٚااااريٌّمملكبااااٌّ،ٌٍّٛ
ميااا ٌّٜٟاا(رٌّعاأٌّمي ااف ٌّيفٌَّٛقاافٌّأٌٌّّٚ
يفٌَّٛمقفٌّع(ٌّٓ ٌّ.٠
ٌّٚقاا(ٌّأقااتكمٌّنًُااٌّ١م ٌّاااةمٌَّا ٌّ
أٌّ
ميهًٌُّ١ميْٛٝبَْ ٌّ١ٝاٛرميٝهٌٌّّ–ٌّ(Morales
مياااايتٌّتعااااينٌّ"ٌّ:ميعاااابفمتٌّٚم ساااابيٝاٌّ،أٌّٚ
مناااابلزٌّميسااااًٛىٌّمياااايتٌّت ااااهٌٌَّعاااابٜريٌٌّّ
م ُبعاا١؛ٌّٚبٓاابٌّ٤عًٝااٌّ٘،جياااٌّعًااٌّ٢ن آٌٌٌّّ
فظفٌّإٌّٜٔتعًٌِّميكٛمْ ٌّم اةقٌّ١ٝمةبصٌّ١
جبُبعتٌّ٘ٚ،إٌّٜٔعٌٌُّمبٛدبٗبٌّإلمٌّأرمفٌّإٌّٔ
ُٜعتاااا ٌّقف اااابٌّّأاةقٓٝاااااب (Hurlock,
)ٌّٚ،1972,370باااااااايوٌّٜهااااااإٌّٛقباااااااٌٍّٛ
ميسًٛىٌّأٌّٚع(ٌّّقبٛيٌّ٘أَظٌّٜكظٓرٌّٙم تُ ٌّ
سااا ٌّجيُااا ٌّنًاااٌٌّّ٘،أ ٌّٚبيبٝتاااٌّ٘،عًاااٌٌّّ٢

َعاااابٜريٌّأٌّٚةاا ا(ٓفٌّ٠ههااااٌِّعًااااٌّٖ٢ااا ٌّ
اامٌّ
ميسااااااًٛىٌّأٌّٚلمىٌَّٚ.اااااأٌّٖٓاااااابٌّنبْاااااامٌّ
يألاااااااةمٌّأبعاااااابفٌّْلساااااٌّٚ١ٓٝمدتُبعٓٝااااااٌّ١
ٚٚد(مْٓٝاااٌَّٚ،١ااابٌّميٓٝااادٌّميكااا(رٌّ٠ميكُٓٝٝاااٌٌّّ١
يألاااةمٌّميٛمضااشٌّٖ،١ااٌّٛكظناادٌّميكااٌِّٝ
م اةقٓٝااااااٌٌّّ١يفٌّميااااااتلهريٌّٚممل ااااااابعظٌٌّّ،
ٚفعبيٝبتٌّميلظفٌّ ٌّ.
ٚتتذساا(ٌّٖاااٌّٙمملعاابٜريٌّ مملكاابٜٝه)ٌّ
َّ
ٌٌّّ
فُٝاااابٌّٜساااآُ "ٌٌّّ٢ميكٛمعااااا(ٌّم اةقٝاااااٌّ،"١
ٚميكٛمعااااا(ٌّم اةقٝاااااٌّ١تٗاااااتٌِّٓب اااااهٌٌٌّّ
أسبساااااٌّٞب ااااالبتٌٌّّ:ميجكاااااٌّٚ١مملسااااابع(ٌٌّّ٠
مملتببفياااااااااٌّٚ،١ميع(مياااااااااٌّ١يفٌّميعةقااااااااابتٌّ
مإلْسااابٌّْٚ.١ٝإلمٌّملٌّتٛدااا(ٌّٖااااٌّٙميكٛمعااا(ٌّ
ب(ردٌَّ١عٌّ،١ٓٓٝفإٌّْٓ٘ ٜابألٌَّساتشٝةٌَّّأٌٌّّ
ميٓبسٝاااٌّ١ميٛمقعٝاااٌّ،١مساااتُظمرٌّأ ٌّْٟاااب ٌّ
مدتُااابعٌّٞفعٓااابٌٍّٚ.ياااايوٌّفاااإٌّٕٓم ااااةمٌٌّّ
م سٌٌّّٖٓٞ١م عُبٌٍّمييتٌّهكالٌّمالتلابمٌٌّّ
ب ا ٌّم ُ ٝا ٌُّ ٌّٚ،ت آٛرٌّميكااٛمْ ٌّمملٛدٓٗااٌٌّّ١
هلااٌّٙم عُابٌٍّ ميهٝةْااٌّ.)04ٌّ،0660ٌّ،ٌّٞ
فج ُٓااٌّ١عةقااٌّٚ١ثٝكااٌّ١ب ا ٌّميُٓ آٌّٛم اةقااٌٌّّٞ
ٚميُٓاااا آٌّٛمالدتُاااااابعٌّ،ٌّٞباااااابيًٓظٌّإاٌّإٌّٔٓ
مإلْساااابٌّٕعضااااٌّٛيفٌّ تُااا ٌّٚ،عًٝااااٌّ٘إٌّٔ
ٜهتساااٌّقااٌِّٖٝااامٌّم تُ ا ٌّٜٚعُااٌٌّبٗاابٌٌّّ
يهاااٌّٜٞهااإٌَّٛتهٓٝلا ابٌَّّا ا ٌّلمتاااٌَّ٘ٚا ا ٌّ
تُعااٌّ٘.يااايوٌّٜااظتب ٌّميُٓ آٌّٛم اةقااٌٌّّٞ
ٚت(ااآٛرٌّٙمبااا(ٌّ٣عةقاااٌّ١ميلاااظفٌّببملعاااابٜريٌٌّّ
مالدتُبعٌّٚ١ٓٝميكٌِّٝم اةقٌّ١ٝميسبٌّ٠(٥يفٌّ
م تُا ا ٌّ،نُااابٌّٜاااظتب ٌّبعةقاااٌّ١ميلاااظفٌٌّّ
ببي ااعب٥ظٌّٚمي(كااٌّٚ، ٛمباا(ٌّ٣مسااتذببتٌّ٘
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ملسااااتٜٛبتٌّمةااااريٌّٚمي اا اظٌّٓمياااايتٌّهاا ا(ٓفٌٌّّ
ميسًٛنٝبتٌّم اةقٌّ١ٝيفٌّم تُ ٌّ ٌّ.
ٌٌّّٜعتُااا(ٌّإفرمىٌّميلاااظفٌّعًااا ٌّ٢بٝعاااٌّ١
م فااظمفٌّمراااظٌّٜٚٔتكاا(ٜظٌَّٓٛٚٙفتااٌّ٘هلااٌٌِّّ،
ٚأَبْتٌّ٘عًٌَّ٢بٌّٜؤكٌّٔٚٚ،الٌّ٘٥ملٌّٜٔٓتُاٌٌّّٞ
إيٝااٌّ٘ٚ،عًااٌَّ٢اا(ٌّ٣تعب لااٌَّ٘ ا ٌّ بعتااٌٌّّ٘
ٚإميبْااٌّ٘مبببف٥ااٌٌّّ٘ٚ.نُاابٌّقاابٌٌٍّّم هااٌِّٝ
/مبٌّٔمملكل ٌٌََّّٔ"ٌّ:/دٌٌّٗق(رٌّْلسٌّ٘،فٌّٗٛ
بكاا(رٌّ ااريٌّٙأدٗااٌ ٌّ"..م علااظٌّ،0662ٌّ،ٟ
ٌّ.)ٌّ26فبيسااًٛىٌّم اةقااٌّٞمإلْساابٌَّْٞاابٌٌّّ
ٌّٖٛإالٌّر بٌّ١عكًٝاٌّٚ/ٌّ١د(مْٝاٌَّ١أٌّميلاظفٌٌّّ
يهٌّٜٞعٝشٌَّ ٌّمرااظٌَّ،ٌّٜٔتذٓٓبابٌّّم لٌٌّّ٣
م س(ٌّٟأٌّٚميعكً (ٌَّٓٚٞبٌّّعب لٝبٌَّّ ٌّ
م ُبعاااااااٌّ،١مبااااااابٌّٜاااااااؤفٌّٟٓإاٌّبكبٗ٥ااااااٌّبٌّ
ٚمزفٖبرٖاابٌّٚ.بااايوٌّتع ا(ٌّٓم اااةمٌّعاابَةٌٌّّّ
أسبسآٝبٌّّيفٌّااباٌّميتعابٜشٌّمٌّإلجياببٌّٞبا ٌّ
م ُٛعبتٌّمإلْسبٌّْ .١ٝ

ميلظفٌّ،فإٌّْٜٓ٘ساعٌٌّّ٢فم٥بابٌّّإاٌّميعُاٌٌّعًاٌٌّّ٢
هكٝكٗبٌّ ميعظمقاٌّٚ.)45ٌّ،0651ٌّ،ٌّٞياايوٌٌّّ
فب اةمٌّيٝسمٌَّعًَٛابتٌّٚقُٝابٌّّ اظٓفٌٌّّ٠
فشسااااٌّٚ،إُْٓااابٌّٖااا ٌّٞبرسااابتٌَّٜٝٛاااٌٌّّ١
جيسٓاااا(ٖبٌّميهاااابٌّٔ٥ميب ااااظٌّٟيفٌّسٝبتااااٌّ٘
ميَٝٛٝاااٌَّ،١ااأٌّااااةٌٍّتعبًَاااٌَّ٘ا ا ٌّأبٓااابٌٌّّ٤
تُعٌّ٘ٚميتلبعٌٌَّعٌِّٗيفٌّإ برًٌٌَّّٓ١َٛ
ميكٌِّٝم اةقٌّ١ٝميسبٌّ٠(٥يفٌّم تُ .
ٌّفبيكٌّ١ُٝم اةقٌّ١ٓٝعٓ(ٌّميلظفٌّت ريٌّ
إاٌّميكااا(رٌّ٠عًاااٌّ٢تٛدٝاااٌّ٘ميساااًٛىٌّ اااٌٌّّٛ
م ٖااا(مفٌّميااايتٌّتُعاا(ٌّٓدٓٝااا(ٌَّ،ٌّ٠ااأٌّٚدٗاااٌّ١
م هٌِّمي ف ٌّٞعًٗٝابٌٌّّٜٚ.بكاٌّ٢مملعٝابرٌٌّّ
م سبسٌّٞيفٌّم هٌِّعًٌّ٢م اةمٌّٖ،اٌٌّّٛ
َااااا(ٌَّ٣سااااابُٖتٗبٌّيفٌّهكٝااااالٌّإْسااااابٌّْ١ٝ
مإلْساااااااابٌّٕ ااااااااٌّٛسااااااااعبفتٌّ٘ميلظفٜااااااااٌٌّّ١
ٚمالدتُبعٌّ .ٌّ١ٝ

ٌّأملٌِّٜعاا ا ٌّٔقاااابعظٌّميٓٝااااٌٌّميهاااابريٌٌّّ
ثاىٔا ٍَ -نّٔ٘ األخالق لّسسد ّاجملتنع /سبفظٌّإباظمٌّٖ/ٌِّٝأٚيٜٛاٌّ١م ااةمٌّعًاٌٌّّ٢
ٌّإٌّٕٓمإلْساااااابٌّٕناااااابٌّٔ٥أاةقاااااا ٌّ،ٌّٞميعًٌِّيفٌّق ٌّ"ٌّ٠(ٝميعًٌِّٚم ااةمٌّ"ٌّسا ٌّ
ٚمةًُاالٌّاااب ٌّبااٌّ٘فٌّٕٚميهبٓ٥اابتٌّم ٓٝاا ٌّ١قبٌٍّ ٌّ:
فَاا اإرلمٌّرُزرقااااامٌَّاًَٝكَاااااٌََّّ١شُاااااٛفٌَّ ٌٌّّّ٠
م اااظ٣؛ٌّفٗااٌّٛميٛسٝاا(ٌّمياااٌّٜٟساات(ٌّ ٝإٌٌّّٔ
ٌّ فَكَ ا(ٌّٔمٔص(َلااابىٌََُّكَساااٌُِّم َرزممرٌّ ٌّ
ًٜٓظًٌّْظٌّ٠عكةْٝاٌّ١إاٌٌَّّابٌّ ٜابففٌَّ٘أٌٌّّ
إَهبْٝاابتٌّيفٌّم ٝاابٌّ،٠يٝفتاابرٌَّٓٗاابٌَّاابٌٌّّ
َٚميعًٔااٌُِّإرٌّٕيَاااٌِّتَهتَٓٔلاااٌُّ٘قَُبٔ٥اااٌٌٌّّْ ٌّ
حيكلٌّياٌّ٘أٖا(مفبٌَّّعٓٓٝاٌّٚ.ٌّ١ميلعاٌٌّمةًُكاٌٌّّٞ
تُعًٝاا اٌّ٘ٔنااااابٌَََّٕ(َّٔٝاااااٌَّ١مإلرالااااابمرٌّ ٌّ
ٖاااٌّٛفعااااٌٌّإرمفٌّٟماتٝااابرٌّٜ،ٌّٟكااااٌّّٛعًااااٌّ٢
الٌّتَشسَاا ابٌََّّٔميعًٔاا آٌََِّٜلَااااا ٌَُّٚسااااا(ٌَّ ٌُّٙ
ميااتلهريٌّٚمالاتٝاابرٌّب ا ٌّباا(مٌٌّ٥يتشكٝاالٌٌّّ
َااااابٌّيَااااااٌُِّٜتَااااااَّٛزٌّرَبااااااٌُّ٘بٔفَااااااةمرٌّ ٌّ
بٜاابتٌَّعٓٓٝااٌّٚ.١يااايوٌّتُع ا(ٌّٓم اااةمٌّق اٌٌّّ٠ٓٛ
فمفعٌّ١يًسًٛىٌّٚميعٌُ؛ٌّفبيكٌِّٝم اةقٝاٌٌّّ١
***
مملظ ااااٛنٌّفٗٝاااابٌَّتااااٌّ٢تأصٓااااًمٌّيفٌّْلااااهٌّ
ٌّ ٌّ
ٌّ

ٌّ
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ا(ٌٌّّ

ٌّٚنُبٌّقبٌٍّأَاريٌّمي اعظمٌّ/ٌّ٤أ
ٌّ
ٌّٓ١تسبؤالتٌّت(ظاٌّسٌٍّٛميساًٛىٌّ
ٌّٚمث
م اةقاااٌَّٗٓٚ،ٞااابٌّ:أٜااأٌّتهُااأٌّٜٓااابب ٌّ ٝقٛقٌّ ٌّ:ٞ
ميسًٛى؛ٌّإاٌّأٌّٟفرداٌّ١ميهأٌّميسا(ٝظٌٌّّ٠
ٚإُْٓاابٌّم َااٌُِّم اااةمٌَُّاابٌّبكٝاامٌٌّّ ٌّ
فااإٌّٕٖ اٌُِّلٖب امٌِّأاةقُٗااٌِّلٖبااٛمٌّ ٌّ
عًٗٝااااب؛ٌّإاٌّأٌَّٟاااا(ٌّٜ٣هاااإٌّٛمملفًااااٛمٌٌّّ
ميب ظٌَّٟسؤٚالٌّّأَبٌّّ بعتٌّ٘أٌّٚبًا(ٌّٙأٌٌّّٚ
ٌٌّّإٌّٕٓممل ااابعظٌّم اةقٝاااٌّ١تُعبٓاااظٌّعااأٌّ
َعتكاا(ٌّٙمملعًاأٌّ أٌّٚعاا(ٌّّإميبْاا٘)ٌّعًااٌَّ٢اابٌٌّّ َٛقفٌّمإلْسبٌٌَّّٕٔميٓب ٌّمراظٌٌَّّٔٚ،ٜٔ
ٜلعً٘؟ٌّٚإاٌّأٌّ٣(ٌَّٟجيٛزٌّم ا(ٜحٌّعُٓابٌٌّّ م تُااا ا ٌّٚمملُٗٓااااابتٌّمالدتُبعٝاااااٌّ١ميااااايتٌٌّّ
ٓ ٜعٌّ٘مملفًٛمٌّميب ظٌٌَّّٟٔسٝبتاٌٌّّ٘ٚ،إاٌّ ٜهًااافٌّبٗااابٌَّٚ،ااأٌّقف ا آٝتٌّ٘ببياااامتٌٌّّ.
أٌّٟفردٌّ١جيعٌٌّعٓ ظمٌّّالٌّٜعًٌُّ٘يفٌّْلسٌّ٘ ٚمْ(ةق ابٌَّّاأٌّمملباابفٌّئٌّم اةقٝااٌّ١مملُ ٓٝاادٌّ٠
سٝبتٌّ٘يٌّ٘؟ٌّإاٌّأٌَّٟا(ٌّ٣ميهأٌّإٌّْٔكباٌٌٌّّ ي ف ااااااٝتٌّٜ٘،كااااااٌّّٛمإلْساااااابٌّٕبتكٝااااااٌِّٝ
ميكاااٌٍّٛمملاااأثٛرٌّباااإٌّٔٓم ٝااابٌّ٠سًاااٌٌِّّٚ،أْٓٓااابٌّ ساااااًٛنٌّ٘مياااااامتٌّٚٞت اااااظٓفبتٌّميٓاااااب ٌّ
خمًٛقبتٌّيفٌّليوٌّم ًٌِّ،مياٌّٟالٌّْعاظفٌٌّّ مراااظٌّٜٚٔصاالبتٌِّٗم اةقٝااٌّٜٚ،ٌّ١عااٝشٌٌّّ
عٌّٓ٘ق٦ٝبٌّّ؟ٌٌّّٖٛٚقب ٌٌّأاةقٌّٞسكٝكٖ ٌّ،ٞاااااٌّٙم سبسااااٝهٌّأٌّٚتًااااوٌّمبكاااا(مرٌَّاااابٌٌّّ
ٖٚاااٌَّٛظمقااااٌَّٚساااذٌ؛ٌّٚالٌّجياااٛزٌّياااٌّ٘إٌّٔ تتٓبساااٌّٖاااٌّٙميت اظٓفبٌّتٌّٚمي االبتٌَّ ا ٌّ
ٜسُألٌّيٓلسٌّ٘بإٌّٜٔهٌّٕٛقبضٝبٌّّ،إالٌّعٌّٔ مملعااابٜريٌّم اةقٝاااٌّ١ميسااابٌّ٠(٥؛ٌّفبيتكااا(ٜظٌّ
ظٜاااالٌّميتٛدٝاااا٘)ٌّٖٓٚ.(Dasvies,1990اااابٌّ مإلجياااببٌّٞيت ا اظٓفبتٌّمإلْسااابٌَّٕااأٌّقباااٌٌٌّّ
ٜهُاااأٌّدااااٖٛظٌّممل اااابعظٌّم اةقٓٝااااا ٌّ،ٌّ١محملااٌّ (ٝبااٌّٜ٘،ااجريٌّي(ٜااٌَّ٘ اابعظٌّميظضاابٌّ
فبمل اابعظٌّم اةقٝااٌّٖ١ااٌّْٞلااٛلٌّمملااظٌّ٤إاٌٌّّ ٚميسظٚرٌّ،أَٓبٌّميتك(ٜظٌّميسًيبٌّفٝسبٓاٌّيٌّ٘
أعُااااابمٌّ بٝعاااااٌّ١م ُبعاااااٌّ١ميااااايتٌّحيٝااااابٌّ مملعبْاااااابٌّٚ٠مةذااااااٌٌّٚتأْٝاااااااٌّميضااااااُريٌٌّّ
ضُٓٗبٌّٚ،تعهاهٌَّٛقلاٌّ٘جتابٌّٚٙمدببتاٌٌّّ٘ نٛيت ٝتساااهبٜب.)051ٌّ،5111ٌّ،فجُٓاااٌّ١
مالدتُبعٌّ،١ٝنُبٌّت ٌٌُّقعٛرٌّٙمي ٛينٌّ أفاااظمفٌّناااجريٌّٕٚيفٌّم تُا ا ٌّالٌّٜتُتٓعااإٌٌّّٛ
 ْٚاااب ٌّ٘نُاااٛم ٌّٔيفٌّم تُا ا ٌّ؛ٌّأٌّٟإٌّٔٓ بب اةمٌّميلبضً١؛ٌّفأ ًااٌّمملٓشاظف ٌّيفٌٌّّ
مملضٌُّٕٛم كٝكٌّٞيًُ ابعظٌّم اةقٝا ٌّ،ٌّ١م تُا ٌّ مدتُبعٝابٌّّْٚلسااٝبٌّّٚسااًٛنٝبٌّّ)ٌّ
ٜتشاااا ا(ٓفٌّبتًااااااوٌّميتكاااااا(ٜظمٌّتٌّٚمملباااااابفئٌّ ٖااٌَِّاأٌّم فااظمفٌّميااأٌّٜملٌّٜٓاابيٛمٌّميكاا(رٌٌّّ
م اةقٝااٌّ١مملُ ٓٝاادٌّ٠يًعةقاابتٌّمالدتُبعٝاا ٌّ١ميهاابيفٌَّاأٌّم اااةمٌّيفٌّأثٓاابٌّ٤تٓ اا٦تٌٌِّّٗ
م كٝكٓٝااااآٌّٖٚ.١ااااابٌّتااا ا زٌّأُٖٝاااااٌّ١يًكااااا ٌٌِّّٝمالدتُبعٝاااٌّ،١فأفكااا(تٌّببيتااابيٌّٞسٝااابتٌِّٗ
م اةقٌّ١ٝيفٌّكبساوٌّم تُا ٌّٚٚس(تاٌَّ٘ ٌّ،اأٌّأٌَّٟعٓااٌّ٢أاةقٌّ/ٞمدتُاابعٌُّٜ،ٞع ٓبااظٌّ
ٚتك(ٌَّٓ٘ ٌّ.
عٌّٔم ٖٛظٌّم كٝكٌّٞيإلْسبٌّٕعٓ(ٌٌِّّٖ .
ٌّ
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ٌّإٌَّٕٓعتكاااااا(متٌّمملااااااظٌّ٤م اةقٓٝااااااٌٌّّ١
تاااتشهٌِّبساااًٛنٌٌّّ٘،فٗاااٌّٞتضااا ٌّسااا(ٓمٌٌّّّ
يظ ببتٌّ٘مييتٌّت(فعٌّ٘يًت ظٓفٌّ ريٌّمية٥الٌٌّّ
أٌّٚمملفااااابيفٌّيًُعااااابٜريٌّمالدتُبعٝاااااٌّ،ٌّ١أٌّٚ
باابيعههٌّ،تُشلاادٌّٙعًااٌّ٢ميكٝاابٌّّبأعُاابٌٌٍّّ
ٝااا(ٌّٚ٠سااابٌَّٚ١ٝلمتٌّْلا ا ٌّعااابٌّّ.ياااايوٌٌّّ
تأااٌّممل بعظٌّم اةقٌّ١ٝأُٖٝاٌّ١ببيغاٌّ١يفٌٌّّ
سٝااابٌّ٠مإلْسااابٌٌّّٕ.فبإلْسااابٌّٕميااااٌٌّّٜٟعاااظفٌّ
م اةمًٌّ(ٜٚا ٌّعًاٌّ٢قٛمعا(ٌّ برساتٗبٌٌّّ،
ٚيهٓٓااااٌّ٘ملٌّٜهدااااٌِّٖاااااٌّٙميكٛمعاااا(ٌّإاٌٌّّ
سًٛنبتٌّ ٌّفظف ٌّٚ١ٜبعًٌّٜٗٚ)ٌّ١ٓٝظٌّبٗبٌّ
سكٛقااٌّ٘ٚسكااٛمٌّمراااظٌّ،ٜٔفإ ْٓااٌّ٘سااٝلتكظٌّ
إاٌّميك(رٌّ٠عًٌَّٛ٢مصًٌّ١م ٝبٌّ٠مإلجيببٌّ١ٝ
ميساعٌَّ٠(ٝا ٌّمراااظٌّٚ.ٜٔباا(الٌَّّاأٌّهكٝاالٌٌّّ
ميتلبعااااٌٌّميبٓٓاااابٌّ،ٌّ٤فكاااا(ٌّ ٜاااابألٌّأسٝبْاا ابٌٌّّّ
قف بٌَّّظفٛضابٌّّ ٚاريٌٌَّّظ اٛنٌّفٝاٌَّ٘أٌٌّّ
قبٌٌّأعضبٌّ٤م تُ ٌّ ٌّ.
ثالثا -العالق٘ هني األدب ّاألخالق

ٌّمثٓاااٌّ١عةقاااٌّٚ١ثٝكاااٌَّٚ١تببفياااٌّ١با ا ٌّ
م اةمٌّٚم فن؛ٌّ ٌَّّٕم فنٌٌّّٖٛتعبريٌّعٌّٔ
بٝعاااٌّ١م تُاا ٌّ،مبااابٌّفٗٝااابٌَّااأٌّقضااابٜبٌّ
مدتُبعٝاااااٌّٚ١أاةقٝاااااٌّٖٚ،ٌّ١اااااٌّٛةبٚياااااٌٌّّ١
يإلفابفٌَّ٠أٌّنآٌٌَّاابٌّٓ ٜت اٌٌّبٗااٌّٙم ٝاابٌٌّّ٠
ٚميتعااابريٌّعٓٗاااابٌّب ااااٛرٌّ٠أفبٝاااآٌَّ١بساااابٌّ١؛ٌّ
ٚم اةمٌٌَّّٔدٗتٗابٌّتٓ(اٌّٟٛعًاٌَّ٢عابٌٌّّْٞ
أفبٝاااٌَّ١تعا ا(ٓفٌّ٠م بعااابفٌٌّّٚ،تت ٓاااٌٌّحبٝااابٌٌّّ٠
ميٓاااب ٌّيفٌّم تُا ا ٌٌَّّٓ،شاااٌّٞتلهريٖاااٌٌِّّ
ٚسااًٛنٌِّٗميااامتٌّٚٞمالدتُاابعٌّٚ.ٞيااايوٌٌّّ
فًاااٝهٌّمثٓاااٌَّ١ااابٌّٜل اااٌٌّبا ا ٌّم فنٌّٚبا ا ٌّ
م ٝاابٌّ٠مالدتُبعٝااٌّ/ٌّ١مإلْساابٌّْ١ٝب ااهٌٌٌّّ
26

عااابّ؛ٌّ ٌَّّٕم فنٌّٜكاا(ٌّّٓمي اااٛرٌّ٠م ًُٝاااٌّ١
هلاااااٌّٙم ٝاااابٌّ،ٌّ٠مباااابٌّفٗٝاااابٌَّاااأٌَّعاااابٜريٌٌّّ
أاةقٝاااٌّ،١ضااأٌُّقاااهٌٌَّااأٌّأقااهبٌٍّ
ميلٌّٕٓٛم فبٌّ ٌّ..١ٝ
ٌّٚق(ٌّٜكاٌٍّٛقب٥اٌٌٌّّٚ:يهأٌّإلمٌّنابٌٌّّٕ
ٖٓاااابىٌّتعاااابر ٌّبااا ٌّمةااااريٌّٚم ُاااابٌٍّ،
فًُبلمٌّٜٓبغٌّٞإٌّٔتهٌّٕٛم ٚيٌّ١ٜٛيألاةمٌّ
عًاااٌّ٢م فن؟ٌّٚمإلدبباااٌّ١ساااًٌّٖٗٚ،ٌّ١اااٌّٞإٌّٔٓ
مي ظٌّٜٓساٌُِّم ٝابٌّٚ٠الٌٌّّٜبكاٌَّ٢عاٌّ٘ ابٌٌٍّّ
يةساااتُتبأٌّباااأٌّٟٓقاااٌّ٤ٞ؛ٌّفُااابلمٌّٜساااتلٌٌّّ(ٝ
مملًًاااٌَّّٛجًّااابٌّإلمٌّقًٓااابٌّياااٌٌّّ٘:فْٚاااوٌّٖااااٌٌّّٙ
م عُبٌٍّم فبٌّ١ٝمملغظٜاٌّ١ببي اظٌّٓٚميلسابفٌٌّّ،
فبسااات ٔعمبٌِّمبااابٌّفٗٝااابٌَّااأٌّفاأٌّٓعُٓااابٌّٚقاا ٌّ
عًٝؤٌٌَّّ دي؟ٌّٚقٌّ٤ٞآاظٌٌٌَِّّّٖٗٓٛٚ،إٌّٔٓ
م فٜاااااٌّ،إلمٌّ ًُٔااااآٌَّااااٌّ٘مإلقااااةأٌّعاااأٌٌّّ
ميهٜٚرٌّيً ظٌّٓٚميلسبفٌّيفٌّعًٌُّٜ٘،ست(ٌّ ٝ
إٌّٔجيااا(ٌَّٛضاااٛعبتٌّأااااظٌّ٣الٌّتُش اااٌٌّّ٢
ٜباا(أٌّفٗٝاابٌّأف ّباابٌّٜسااتُت ٌّميكاظٓمٌّ٤بااٌٌّّ٘،فااةٌّ
ٖااٌّٛإلّمٌّٚالٌّميكاظٓمٌّ٤سااٝلٛتٌَِّٗاابٌّ ٜٓاا(ٌّْ٘ٚ
ٌََّٔتعٌّ،١أَٓبٌّإلمٌّتظنٓبٌّم فببٌّ٤مملٓشً ٌّ
ُٜغااظٌّٕٚببيلبس ااٌّ،ٌّ١فااةٌّميهاأٌّتاا(مرىٌٌّّ
مثااٌّ١قااٌّ٤ٞثبيااحٌٌّّٖٚ،ااٌّٛإٌّٔٓ
م َااظٌّحباابٌٍّ؛ٌّ ٓ
كبسوٌّم ٌَِّٚقٛتٗبٌّأًٌَِّٖٓٝبرمتٌّمملظٓمتٌّ
َاأٌَّتعااٌّ١فٓ ٓٝااٌّ١جتًاااٌّٚرمٖ٤اابٌّميتلهااوٌٌّّ
مةًُكااٌّٚٞمال ظمفاٌّبتٌّميٓلسااٌّٚ١ٝمرفاابتٌٌّّ
مالدتُبعٝاٌّ ١عٌّٚ.)5104ٌّ، ٛإلمٌّنبْاامٌّ
ٖاٌٌّّٖٞٙسبٌٍّمي ف ٌّميببيغٌّ،فاةٌّقاوٌّ
يفٌّأْٓٗاااابٌّسااااتهٌّٕٛأنجااااظٌّتااااأثريمٌّّعٓاااا(ٌٌّّ
مي(لااٌٌّ،فُٝاابٌّيااٌّٛيكاأٌّم اااةمٌّمبعبْٗٝاابٌّ
ٚضاااٛمب(ٗبٌّب اااهٌٌّصاااشٝألٌّٚ،ملٌّٜعًاااٌِّ
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نٝاافٌّمياابر ٌّٖاااٌّٙم اااةمٌّجتاابٌّٙلمتااٌّ٘
ٚجتبٌّٙمراظٌٌَّّٜٔٔسٛي٘ ٌّٜٚ،عظٌّببيتبيٌّٞ
بإٌّٔٓم اةمٌٌٌَّّّٖٔٞم بدبتٌّم سبساٌٌّّ١ٝ
ميضاااااظٚرٌّ١ٜيإلْسااااابٌَّٕااااأٌّأداااااٌٌّسٝااااابٌّ٠
مدتُبعٌّ١ٝرمقٌّ،١ٝحبٝحٌّٜستُظٌَّٓعٌّٖ٘امٌّ
مي عٛرٌّفهظمٌّّ ٚبرسٌّ ٌّ.١
ٌٌّّٜك/ٌٍّٛفمفٝهٌّ ٌّ: Davies-م فنٌّ
مياااٌّٖٟااٌّٛعُااٌٌّأاةقااٌّٞقبااٌٌّإٌّٜٔهاإٌٌّّٛ
عُةٌّّفٓٓٝبٌّٚ،يهٌّْٓٓ٘بفرٌّميٛدٛف؛ٌّفعٓ(َبٌّ
نٓمٌّصبٓٝبٌّّ،نٓمٌّقبر٥بٌُّّْٗبٌّّٚ،نابٌٌّّٕ
يفٌّبااٝيتٌّميهااجريٌَّاأٌّم فنٌّم اةقااٌّ،ٌّٞ
حيا اجٓينٌّعًاااٌّ٢قظم٤تاااٌَّ٘ااأٌّأداااٌٌّهسا ا ٌّ
بًاا(ٌّ.ٟنااابٌّٕٖٓااابىٌّميهاااجريٌَّااأٌّم فنٌٌّّ
مرااااظٌّٚ،يهااأٌّملٌّأنااأٌّ ٓٛعااابٌَّااأٌٌّّ
قظم٤تٌّ٘ٚ،يأٌّٜها"ٌّٕٛاابرزٌّعأٌّإرمفتاٌٌّّ"ٞ
مييتٌّساظعبٌَّٕابٌّمنت المٌّأْٓٗابٌّتعبًَاٌّمٌّ
َا ٌّم ٝاابٌّ٠إاٌّسا(ٌّٓناابريٌّنُاابٌّنبْاامٌّ
م ٝاااابٌّٚ،٠يااااٝهٌّنُاااابٌّناااابٌّٕنتاااابنٌٌّّ
م اةمٌّٜظٌَّ(ٜاينٌّإٌّٔمعتكا(ٌٌّّ (Davies,
ٌّ.1999فبيعٌٌُّم فبٌّٞالٌّٜظتب ٌّببي هٌٌّ
ميلا اينٌّٓفشسااااٌّ،باااٌٌّببملضااإٌُّٛأٜضا اٌّّبٌّ،
حبٝااااااحٌّحياااااا(خٌّميتهبَااااااٌٌّبُٗٓٝاااااابٌٌّّ،
بٛصاالُٗبٌَّهمب(اابٌّٕٚالٌّميهاأٌّميل ااٌٌٌّّ
بُٗٓٝب ًٌٌٌَّّّٜٓٔٔٚ.ريٌّليوٌّ،فٗٚ(ٌّٜٛرٌّيفٌّ
ميلااااظم ْٓ ٌّ،ااااٌّ٘الٌّٜاااا(رىٌَّعٓااااٌّ٢ميتااااآٚمٌّ
م فباااااٌّٞبٛسااااا(ٌّ٠عٓبصاااااظٌّٙمةبردٝاااااٌّ،ٌّ١
َٚضُْٛبتٌّ٘مي(ماًٌّ .١ٝ
ٌّ ٜٚكاااااٌٍّٛأ ااااا(ٌٌّّ ْبصاااااظٌّميااااا(ٌٌّّٜٔ
سسا ا  ٌّ،يفٌّحباااحٌّق(َٓاااٌّ٘إاٌّ"َاااؤكظٌٌّّ
ميلا أٌّٓٚميًغااا ٌّ"ٌّ١ميااااٌّٟعُكٔااا(ٌّيفٌّإسااا(ٌٌّّ٣

م بَعبتٌّم ملبٌَّْ١ٝبٌّب ٌّ ٌٌّّ) ٌّ53- 51
آلمرٌَّاااأٌّعاااابٌّّ ،ٌّ5101هاااامٌّعٓااااٛمٌّٕ:
" م فنٌّ ميعظباااااااٌّٚٞتٗااااااااٜاٌّم ااااااااةمٌّ
ٚميسًٛىٌّمإلْسبٌّْ ٌّ:"ٞ
ٌّ" يعااااٌّم فنٌّميعظبااآٌَّٞااااٌّزَااأٌٌّّ
بعٝاا(ٌّفٚر مٌّّفاابعةٌّّيفٌّتٗاااٜاٌّمي ااعٛنٌٌّّ
عبَٚ ٌّ،١ميٓلهٌّميب ظٌّ١ٜابص١؛ٌّٚلياوٌٌّّ
عاأٌّ ظٜاالٌّٚساابًٌّ٘٥مملفتًلاا١؛ٌّقااعظ مٌّّأٌّٚ
ْجظ مٌّّٖٚ.امٌّميتٗاٜاٌّم اةقاٌّٚ،ٌّٞلمىٌّ
ميسااااًٛىٌّمإلْساااابٌّْٖٞااااٌّٛمياااااٌّٟففاا ا ٌّ
مإلْسااااااابٌّٕيًبشاااااااحٌّعااااااأٌّسظٌّٜبتاااااااٌّ٘،
ٚت ااشٝألٌّمملساابرٌّياا(ٌّ٣قااعٛنٌّميعاابملٌٌّّ
عاااابٖٚ ٌّ،٤ااااٌّٛمياااااٌّٟدعااااٌٌّمإلْساااابٌّٕ
(ٜبياااٌّحبكٛقااٌّ٘مملسااًٛبٜٚ ٌّ،ٌّ١عبٓااظٌّعاأٌّ
ُٛسٌّ٘ٚآَبياٌّ٘ٚ ٌّ،عٛم لاٌّ٘م ٓٝبقاٌّ،ٌّ١
فذااابٌّ٤ميتغاااٝريٌّر باااٌّ١صااابفقٌّْ١باا ٌَّااأٌّ
إسسبسااااٌّ٘ٚقااااعٛرٌّٙببملسااااؤٚيٌّ١ٝأَاااابٌٌّّّ
أَٓتاااااٌّ٘ٚقاااااعبٌّ٘ٚ.ت اااااه ًمٌّتعبريمتاااااٌٌّّ٘
مإلب(معٓٝاااٌّ١ميااايتٌّرصااا(تٌّيغتاااٌّ٘ٚفٓٓاااٌّ٘،
َٚاا( ٌّ٣تلبعًااٌَّ٘اا ٌّم اا(خٌّبأقااهبٌٌٍّّ
َتٓٓٛعااا ٌّ،١باااٌٌّبأقاااهبٌٍّعْا ا(ٌَّٓٗٓ،ٌّ٠ااابٌّ
ميتعاااااابريٌّعاااااأٌّميااااااامتٌّعاااااأٌّمرَاااااابٌٌٍّّ
مملٓ ااااٛفٚ ٌّ،٠مي(ُٛساااابتٌّمملسااااتكبًٌٌّّ.١ٓٝ
ٚقاااا(ٌّيعاااااٌّم فنٌّٖااااامٌّمياااا(ٚرٌَّٓاااااٌٌّّ
ميكا(ٌّّ ٌّ،بآٌٌَّااٌّع اٛرٌّم فنٌّميعظبااٌٌّّٞ
م ٚاٚ ٌّ،بظزٌّب ٛرٌّٚ٠مضشٌّ١يفٌّأٜبَٓبٌّ
ٖا ٌّ،ٙعٓ(َبٌّٚعمٌّمي عٛنٌّإاٌّإٌّٔٓهلابٌٌّّ
سكبٌّّت(بياٌّب٘ٚ ٌّ.ق(ٌّمتسعمٌّصٛرٌّٖامٌّ
ميسااًٛىٌّميتٗااااٜيبٌّ ٌّ،فتٓبٚياامٌّدٛمْااااٌٌّّ
قتٌّ٢يعاٌّفٗٝبٌّمي عظٌّفٚر مٌّّالٌُّٜساتٗبٌٌّّٕ
21
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باااٌّ٘يفٌّتٗااااٜاٌّميٓلاااٚ ٌّ،ٌّ ٛففعٗااابٌّإاٌّ
م َبّٚ ٌّ،قشاٌّمهلُِٚ ٌّ،ناايوٌّميٓجاظٌٌّّ
َااااأٌّٚصااااابٜبٚ ٌّ،ٌّٙرسااااابٌّٚ،ً٘٥ا(باااااٌّ٘.
ٚعٓاااااااااا(َبٌّتتٗااااااااااآنٌّميسااااااااااًٛنبتٌٌّّ
مإلْسبْٜ ٌّ،١ٓٝتٗآنٌّنٌٌّٓقٌّ ."٤ٞ
ٌّٜٚكٌٍّٛميا(نتٛرٌّاًٝاٌٌّأباٌّٛلٜابنٌٌّّ،
ميٓبقاا(ٌّميلًساا(ٝينٌّمملعااظٚفٌّ"ٌّ:إلمٌّردعٓاابٌّ
إاٌّ بٝعااٌّ١م فنٌّفإْٓٓاابٌّملٌّااا(ٌّٙإالٌَّاأٌٌّّ
اااةٌٍَّع(ٝاابتٌّأٌَّٓٚذاادمتٌٌَّّٚ،اأٌّٖاااٌٌّّٙ
مملع(ٝبتٌّم سبسٌّ١ٝيفٌّم ٝابٌّ:ٌّ٠م ااةمٌّ؛ٌّ
ٌَّّٕم اااةمٌَّاأٌّقااٛمٌّّم تُا ٌّٚعُاابفٌّ،ٙ
ٚالٌّميهاأٌّإٌّٜٔسااتكٌِّٝأ ٌّٟتُا ٌّباا(ٌّٕٚ
أاااااةمٌّ،ستااااٌّ٢إلمٌّردعٓاااابٌّإاٌّميع ااااٛرٌّ
ميغببظٌّ٠ااٌّم بًٖ ٌّٚ١ٝريٌّم بًٌّٖ١ٝاااٌٌّّفإْٓٓابٌٌّّ
ا(ٌّإٌّٔٓم فنٌّحيظ ٌّسظصبٌّّببيغابٌّّعًاٌٌّّ٢
تسذٌٌّٚٝت اٜٛظٌّنآٌٌّم ٛمْااٌّمملفتًلاٌٌّّ١
مييتٌّتظتب ٌّبٗاٌّٙم ٝبٌّٚ.٠بك(رٌَّسابٌٌُّّٖ١
ٖاااااامٌّم فنٌّيفٌّميتعااااابريٌّعااااأٌّميكضااااابٜبٌٌّّ
مالدتُبعٝااااٌّٚ١م اةقٝااااٌّٚ١تُٓٝااااٌّٖ١اااااٌٌّّٙ
م اةمٌّٚةبٚيٌّ١ميتعبريٌّعٓٗبٌّٚ،إبظمزٖبٌّ
يًُذتُاا ٌّ؛ٌّبكاا(رٌَّااابٌّتهاإٌّٛهلاااامٌّم فنٌٌّّ
أُٖٝتااٌّ٘ٚقُٝتااٌَُّ٘ٓٗٚ.ااٌّ١م فباابٌّ٤يفٌّٖاااٌٌّّٙ
م بيٌّ١تهُأٌّيفٌّفٚرٖاٌِّيفٌّإرسابٌّٖ٤ااٌٌّّٙ
م اااةمٌّٚإبظمزٖاابٌّيًُذتُ ا ٌّستااٌّٜ٢لٝاا(ٌٌّّ
ميٓب ٌَّٓٗب؛ٌّ ٌّْ٘إلمٌّملٌّٜلعٌٌّم فببٌّٖ٤امٌّ
م َظٌّ،فةٌّقُٝاٌّ١ياألفنٌّٚسآًٌٌَّٝعادٚالٌٌّّّ
 َٓٚاااغةٌّّباااأَٛرٌّٙمةبصاااٌّٚ،١ببيتااابيٌّٞالٌّ
ميهٌّٔإٌّٜٔؤفٌّٟرسبيتٌّ٘مإلْسبٌّْ١ٝمملُٗٓاٌٌّّ١
أبٌّٛلٜبنٌّ .)ٌّ5111ٌّ،
ٌّ
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إٌّٕٓميعُااٌٌّم فبااٌّ،ٌّٞقااعظمٌّّناابٌّٕأٌٌّّّ
ْجاااظمٌّّٖ،اااٌّٛقاااهٌٌَّٚضاااٌُّٚ،ٕٛميتااااٚمٌّ
إُْٓاابٌّ ٜٓااااٌّعًُٗٝاابٌَّعاابٌٌّّّٖٚ،ااامٌّأقااابٌٌّّ٘
ض ا ٌّأَاابَ ٌّٞتاٚقااٌٌّّ٘
ب(باالٌَّاأٌّمي(عاابٌّّٔ ُٚ
ٚأقااٌٍّٛرأٜااٌّٞفٝااٌّ٘،إلٌّالٌّميهاأٌّمقت اابرٌّ
ميتااآٚمٌّفٝااٌّ٘عًااٌّ٢مي ااهٌٌّميلااينٌٌّّٚ،إالٌّ
فبيسااؤمٌٍّٖااٌّ:ٛأٜاأٌّليااوٌّمي ااهٌٌّميلااينٌّ
َٓل ًّبٌّعٌّٔمملٛضاٛأٌّ؟ٌّٚساظعبٌَّٕابٌّٜاأتٌٌّّٞ
م ااٛمنٌّقب ع ابٌّّنبيسااٝفٌّ:إٌّٕٓمي ااهٌٌّ
ميلٌّٓٓٞبٗامٌّميٛض ٌّالٌّٚدٛفٌّياٌٌّّ٘،إْٓاٌّ٘رمبا ٌّ
مملستشٝةتٌّ،باٌٌّٖاٌّٛيفٌّم كٝكاٌّ١أٚهلابٌٌّّ،
نُااابٌّإٌَّٔٓٛضاااٛأٌّميعُاااٌٌّم فباااٌّٞياااٝهٌٌّّ
ظفٌَّبفٌّ٠أتبسامٌّيألفٜااٌٌّّإًٌّٜٔٗاظٌَّأٌٌّّ
اةهلاابٌّمي ااهٌٌّميلٓٓااٌّٞمياااٌّٟناابٌّٕيفٌٌّّ
لٖٓاااا٘؛ٌّإٌّٕٓمثااااٌّ١تة اا ابٌّّباا ا ٌّمي ااااهٌٌٌّّ
ٚمملضااإٌُّٛالٌّميهااأٌّمْل ااابٌَّٖ٘ٚ،اااامٌّ
ميتةسٌِّقا(ٌّأرَّمٌّم فٜااٌّٚعاَّباٌّ٘زَٓابٌّّإاٌٌّّ
إٌّٔاااظزٌّإاٌّْااٛرٌّميٛدااٛفٌّفااأسهٌّٓعٓ(٥اااٌٌّّ
بظمسااٌّ١مةااة ٌَّاأٌّٖااامٌّميعٓاابٌّ٤ميجكٝااٌٌٌّّ
مملاا ا اٌّ عااااٌّٚ.)5104ٌّ، ٛبٗااااامٌّمملعٓااااٌٌّّ٢
خيتًااافٌّمياااآ ٌّم فبااااٌّٞعاااأٌّميٓ ااااٌّ ٛ
م اااظٌّ٣ماتةفاابٌّدااارٜبٌٌّّّٕٓ ٌّ،ميٓ ااٌّ ٛ
ريٌّم فبٌّ١ٝت فٌّأٖ(مفبٌَّّٛدٛفٌّ٠ببيلعٌٌّ
أٌّٚتع(ٌّٓقظسبٌّّهلبٌٌَّّٔٚ،ثآٌِّفٗا ٌّْٞاٌّ ٛ
ثببتاااٌّ،١عًاااٌّ٢عهاااهٌّميٓ اااٌّ ٛم فبٝاااٌّ١
مياايتٌّتباا(أٌّأٖاا(مفٗبٌّبااامتٗبٌّباابيظ ٌَِّاأٌٌّّ
مرتبب ٗبٌّبعٓبصظٌّميعبملٌّمملبفٌّ١ٜمييتٌّتعبٓظٌّ
عٓٗاابٌّٚ.يهاأٌّعًااٌّ٢مٌّيااظ ٌَِّاأٌّإٌّٔٓمياآ ٌٌّّٓ
م فباااٌّٞالٌّٜكا ا(ٌّّٓسكاااب٥لٌّثببتاااٌّ،ٌّ١إالٌّأْٓاااٌّ٘
ٜظسٓخٌّسكب٥لٌّد(ٌّ٠(ٜتتُجٌٌّيفٌّميٓ اٌّ ٛ
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م فب ٌّ١ٝريٌّمحمل(ٚف ٌّ٠سس ٌّ .)5101ٌّ،
ٌّياااايوٌّقا ابٓٗمٌّميعةقاااٌّ١با ا ٌّم ٌّ
فنٌّ
ٚم ااااااةمٌّ،نبيعةقاااااٌّ١بااا ا ٌّم ساااااٌٌِّّ
ٚمياااظٚاٌّ،ببعتبااابرٌّم ااااةمٌّٖاااٌّٞمياااظٚاٌٌّّ
ٚم فنٌٌّّٖٛم س(ٌّمياٌّٟحيتٜٗٛب؛ٌّحبٝحٌّ
الٌّميهااأٌّميل اااٌٌّبُٗٓٝااابٌٌّّٚ،إالٌّأصااابألٌّ
م فنٌّفبر بٌّّالٌّقٌّ١ُٝيٌّ٘ٚ،بكٝمٌّم اةمٌّ
َبعجظٌٌَّّٔ٠فٌّْٕٚبظٌِّٜؤ ظٖب ٌّٜٚ،اهٌٌٌّّ
َٓٗاااابًٌََّٓٛااااٌَّ١تهبًَااااٌّ١يفٌّمي ااااهٌٌٌّّ
ٚمملضٌُّٚ.ٕٛبايوٌّْكاٌّ:ٌٍّٛالٌّأفنٌَّأٌّفٌٌّّٕٚ
أاةمٌّٚ،الٌّأاةمٌَّأٌّفٌّٕٚأفنٌٌّّ،نُابٌٌّّ
ْكااااااٌّ:ٌٍّٛالٌّتظبٝااااااٌَّ١اااااأٌّف ٌّٕٚتُاااااا ٌٌّّ،
ٚالٌّ تُ ٌٌَّّٔفٌّٕٚتظبٌّ ..١ٝ
زاهعا -األدٓم ّاألخالق

ٌّإٌّٕٓم فٜاااٌَّاأٌّاااةٌٍّنتبببتااٌّ٘يفٌٌّّ
ميٛمق ٌّ،ميهٌّٓ٘ماتٝبرًٌّْبٌٌَّّّٔميٛمداٌّ
مالدتُاااابعٌّ،ٞيااااايوٌّجياااااٌّإٌّٜٔلهااااظٌٌّّ
أاةقٝاابٌّّب اااهٌٌَّعكاااٌّٚ،ٍٛإالٌّتعبيُٝاااٌّ٘
ٚب(ٜٝٗبتٌّ٘تسك ٌٌَّّٓ٘عظضبٌّّ.فٌّٗٛالٌّٜكٌّّٛ
بتٛزٜاااا ٌّمةاااااريٌّأٌّٚمي ااااظٌّٓفشسااااااٌّٚ،الٌّ
حيااااظ ٌّفمُ٥اا ابٌّّعًااااٌّ٢إًٌّٜٔٗااااظٌٌّّميعُااااٌٌّ
ميلبضٌٌّرفضبٌّّي ظٓ؛ٌّإٌّْٓ٘خيب اٌّ ٗٛرٌّٙ
بةٌَّبابالٌَّ٠أٌّااةٌٍّمي اٛمنٌّٚمة(اأٌٌّّ،
ٚيفٌّْٗبٌّ١ٜممل(بفٌّ ٜٓظفٌّفٌَّٕٚدٌَّ(ٜأٌٌّّ
مالٖتُابٌّّٜٚااهىٌّم َجًااٌّ١عاأٌّميعُااٌٌّتااأتٌٌّّٞ
ب(ظٜاالٌّمي اا(فٌّٖ.١ااامٌّمة(ااأٌّالٌّميهاأٌّ
إٌُّٜٔكبٌٌَّٕٓ ٌّ،أٌّٚمدااٌّميهبتااٌّفمُ٥ابٌٌّّّ
إٌّٔجيعٌٌّميعبملٌّأفضٌٌّٚ،ميع(ميٌّ١فضاٌٌّّ١ًٝ
َسااااااااااااتكًٌّ١يفٌّميدَاااااااااااابٌّٕٚمملهاااااااااااابٌٌّّٕ

)ٌّ.)Johnson,1960,33فب فٜااااااٌّميتًاااا ٌّ
اوٌّ
ميكاااا(رٌّ٠عًااااٌّ٢ربااا ٌّمملبضااااٌّٞبب بضااااظٌٌّّ
ٚن االٌّ٘ٚتظسااٝفٌّ٘يكااٌِّٝمةااريٌٌّّٖٚ،اااٌّٙ
أَاااٛرٌّأسبساااٌّ١ٝيفٌّم فنٌَّٚااأٌّأٖ(مفاااٌٌّّ٘.
ٖٚامٌّالٌّٜتشكلٌّإالٌّبتاٛفرظٌّأفبابٌّْ٤بضاذ ٌّ
َسؤٚي ٌّٚ،مع ٌّيكضبٜبٌّأَتٌَِّٗٚؤَٓ ٌّ
مبعب تٗبٌٌّّ .
ٌّفب فٜاٌّيٌّ٘رسابيٌّٖٚ،ٌّ١ااٌّٙميظسابيٌٌّّ١
تت(ًااآٌَّااٌّ٘زمفمٌّّثكبفٝاابٌّّٚفهظٜاابٌّّٜغااينٌٌّّ
جتظبتٌّٜ٘ٚعُٓلٌّرؤٜتٌّ٘يًُذتُا ٌّٚمإلْسابٌٌّّٕ.
فعةقااااٌّ١م فٜااااااٌّمبذتُعاااااٌٌّّ٘إُْٓااااابٌّٖاااااٌّٞ
ٌّ مخنظم ٌّمب هةتٌّم تُ ٌّٚ،إسسب ٌّ
صاابفمٌَّلعااٌِّبب اااٌّٚميغااريٌّٚ٠ميظ بااٌّ١يفٌّ
ت(اااآٛرٌّم تُاااا ٌٌَّّ،اااأٌّاااااةٌٍّميعةقاااااٌٌّّ١
ميتلبعًٓٝااٌّ١سٝااحٌّٜتااٌّأثظٌّم فٜاااٌّببيٛساا ٌّ
مالدتُبعٌّٜٚٞتلبعاٌٌَّعاٌٌّّ٘،مبابٌّٜدٜا(ٌَّأٌٌّّ
مْتُبٌّٚ٘٥إسسبسٌّ٘بٗاٌّٙميعةقٌّٖٚ.١امٌَّابٌٌّّ
عبٓاااظٌّعٓاااٌّ٘ميلًٝساااٛفٌّم ملااابْْٝ ٌّٞت ااا٘)ٌٌّّ
بكٛيااا٘"ٌّ:فُااأٌّملٌّٜهااأٌّحيٝااابٌّيه ااافٌٌّّ
م كٝكٌّ١نبًٌَّٜٚ،١ساتُت ٌِّمبابٌّ ابنٌّياٌٌّّ٘
َاأٌّْعااٌِّٝمياا(ْٝبٌٌّّ،فًاأٌّٜهاإٌّٛنبتب ابٌٌّّّ،
ٚإُْٓبٌٌّّٖٛأفبىٌَّدٚرٌّالٌّق(ِرٌَّيٌّ٘ٚالٌَّكبٌّّ"ٌّ
أسا(ٌٌّّٚ.)5102ٌّ،نُابٌّٜكا/ٌٍّٛأٚسااهبرٌٌّّ
ٚمٌّ:/(ًٜإٌّٕٓميعٌٌُّم فبٌّٞيٝهٌّيٌّ٘أثظٌّعًٌّ٢
م اةمٌّمبعٓبٖبٌّمملعٝابرٌّٕٓ ٌّ،ٌّٟم فنٌّياٌٌّّ٘
أاةقٝبتاااٌّ٘ميااايتٌّههُاااٌّ٘ٚ،أْٓاااٌّ٘إلمٌّملٌّ
ٜٗتٌِّٓميبٌٌّّٖٛأفنٌّ،أٌّٟمببٌّٖ"ٌّٛفٔٓ"ٌّ،فاةٌٌّّ
ٜٗااا(فٌّإاٌّعُاااٌٌّمةاااريٌّٚمي ا اظٌٌّّٓٚ،إُْٓااابٌّ
ٜٗااا(فٌّفكا ا ٌّإاٌّهكٝااالٌَّااابٌّياااٌٌّّ٘قُٝاااٌّ١
بيٌّ،١ٝنُبٌّببيٓسبٌّ١يًلهظٌّ .
21
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ٌّإٌّٕٓميآًٌّٜٜٔإٌّٛإٌّٔٓميتاآٚمٌّم فباٌٌّّٞ
الٌّعةقاااااٌّ١ياااااٌّ٘إالٌّبب بْااااااٌّميلاااااينٌّيفٌٌّّ
ميك اااٌّ٠(ٝأٌّٚمملكااابٌٍّأٌّٚمملساااظس...١ٝ؛ٌّٖاااٌٌِّّ
جي اظٌُّٕٚٚرمٌٌّّ٤
أْااب ٌَُّٜٝٗاإٌّٛيفٌّميلااظم ٌّأِ ٌّٚ
م ٖٚبّ؛ٌّإلٌّأٌّٜٔميهٌّٔإٌّٔا(ٌّمي اهٌٌٌّّ
ميلينٌَّٓل اًّبٌّعأٌَّضاٌُّْ٘ٛمالدتُابعٌٌّّٞ
ٚم اةقاااٌّٞ؟ٌّفًاااٌّٛعًُٓااابٌّعًاااٌَّ٢سااابٜظٌٌّّ٠
ٖؤالٌّ٤ميٓكبفٌّٚسبٚيٓبٌّميتٛصٌٌّٓإاٌّقهٌٌّ
ق ٌٌَّّٔ٠(ٝميك بٌّ،(٥فأٌّٜٜٔبٌّتاظٌّ٣اا(ٌٌّّ
مي اٛزٌّٕفٌّٕٚميهًُاابتٌّمياايتٌُّٚزْاامٌّعًٝااٌّ٘؟ٌّ
ٚأٜاأٌّااا(ٌّميبٓاابٌّ٤بعٝاا(مٌّّع ُٓاابٌّمستٛتااٌَّ٘اأٌٌّّ
أ ااااااااظم ٌّأٌّٚأفهاااااااابرٌّأٌّٚأساااااااا(مخٌّأٌٌّّٚ
َ ااااابعظٌّ،أٌَّٚااااابٌّإاٌّلياااااوٌّ؟ٌّ عاااااٌّ، ٛ
ٌّٖٚ.)5104ااااامٌّٜت(ًاااااٌَّاااأٌّم ٌّفٜاااااٌّإٌّٔ
ٜتشًااااااٌّ٢ب ااااااشٌّ٠ٛميضااااااُريٌّٚميٛمداااااااٌٌّّ
ٚمي ظفٌّٚعدٌّٓ٠ميٓله؛ٌّٖٚأٌٌَّّٙممللبٌِّٖٝ
مياايتٌّك ٓٝاادٌّميعةقاابتٌّم اةقٝااٌّ١مملتببفيااٌٌّّ١
باا ا ٌّميٓااااب ٌّٚ،إٌّٔٓمي اااالبتٌّم اةقٓٝااااٌّ١
ب اااااااهٌٌّعااااااابٌّّ،هلااااااابٌّفٚرٌّنااااااابريٌّيفٌّ

مالض(ةأٌّمبٌُّٗٓ١تًٓاٌِّٝساًٛىٌّمإلْسابٌٌّّٕ
ٚميااااااااتشهٌِّباااااااااٌٌّّ٘ٚ،إٌّٔٓم فنٌّنُااااااااابٌّ
ميٛساااابٌّ ٥مملُٗٓااااٌّ١مياااايتٌّتسااااٌِّٗيفٌّٖااااامٌّ
ميتًٌِّٓٝميسًٛنٌّ/ٌّٞم اةقٌّ ٌّ.ٞ
ٌّٚمةةصٌّ:١إلمٌّنبٌّٕمثٌّٓ١قهٛىٌّ
فُٝااابٌّٜتعًااالٌّببملضاااُْٛبتٌّم اةقٝاااٌّ١يفٌٌّّ
ميلٌّٔم فبٌّ،ٞفٌُّٔمملٌِّٗٓفرمسٌّ١ميلظٚقبتٌّ
مييتٌّتب(ٌّٚبا ٌّم فنٌّٚم ااةمٌّيفٌّمملبٓاٌٌّّ٢
ٚمملعٓااٌَّٚ،٢اأٌّث آٌِّإجياابفٌّميكٛمسااٌِّمياايتٌٌّّ
جتُعُٗاااابٌّضاااأٌُّمهلاااا(فٌّمالدتُاااابعٌّ/ٞ
مإلْسااابٌّْٚ.ٞأُٖٓٗااابٌّميتُٝٝااادٌّباا ٌّميكُٝاااٌٌّّ١
م اةقٝاااٌّ١م ٖٛظٜاااٌّ١يعُاااٌٌَّااأٌّأعُااابٌٍّ
م فنٌّٚتااااأثريٌّ،ٙمياااااٌَّٟاااأٌّمملااااظدألٌّإٌٌّّٔ
خيتًفٌٌَّّٔقبرئٌّإاٌّآاظٌّ،أٛٗ ٌٌَّّٔٚرٌّ
إاٌّ ٗٛرٌّآاظٌّ،نُبٌّيفٌّسبياٌّ١ميعاظ ٌّ
مي(رمٌَّٞمملسظسٌّ،ٞأٌّٚأَسٌّ١ٝقعظٌّ،١ٜأٌّٚ
ااٌّ،١ٓٝسٝاااحٌّفتًااافٌّْسااابٌّ١ميتاااأثريٌٌّّ
ق
مملببقظٌّيفٌّ ٗٛرٌّممل بٖ(ٌّٜٚٔمملستُع ٌّ
ٌّ .
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الهىية وشرانق الصمت,
قراءة ثقافية في رحيل العىسج
ألحالم أبى عسَّاف



د .غيثاء علي قادرة*

تأتي رواية (رحيل العوصج) للكاتبةة ححة ى ح ةو اضةا
خضو إيتاج روائي تتدفق فية صةزاياا الًضةام ونماونةاا ا ةزح
ضد وقائع االحت م واإلرَاب ًواي ا ااي والفكةزي والًفضةي
وضد االساواجية الذاتيةة الةأ حيت ةا واقعة يا يعية فية التفكة
الفكزي والبًياٍُ الًفضي الضعيف ونع َةذا التةدفق الضةزاي
امناسا (رحيل العوصج) اٌ غريَا ةزى تتلفةة و ًةاء مجةالي
إ دااي وحفكار ًاء .

جقووػر رتاغرؼووف قثووق ورووؽف ػ ؼووف
ذرد بعووووويف ذقووو و يف غ ضدؽوووووف يف جػشؽوووووظ
ظيفرس رتاغرؼف غفرو لرجط غضوؾ وروؽف
رتػشوووووووػي رتوووووووهرجؾ غخ ؼ وووووووححةعط خوووووووش
رسوووحقٌتؽف يف رتوووا ؿ غ رخوووحٌة ظاؼوووف
رتقووار غالووػً قي قؽوو ردوويف قسووويف
رملووا ـ رتووَّ وػجص زرووػشط ز و ذق و يف
و مذ بسؽ زظ قثق رتعقؽيفـِ غرملةيف غويفرسف
رٍ ض غرت ووود لك تاسطوو رتقروووؽف رتوووَّ
22

جحع و ضُ يف خمطووت جسذؽووهض خووي رتةسؽووف
رًشحد قؽف رترق فؽف تحغيفغ بي ـ رحليفس
ضووؾ رووواغطُ خووش ثووارز ذق فووف ةثحط و
غقو و يرد ظو ويفجد غزاووواجطذ رتق الووواـ قي
*
رملا ـ غغشػيض ك
فووووو و ملا ـ غرتقروووووووؽف قسػرزووووو و ص
مؽ ص –يف رتاغرؼف -غ خا وارص جويفغ
* أديبة سورية.

اهلوية وشزايق الصها (قزاء ثمافية رحيل العوصج)

يف فثاطدو و بو و وؾ رتج اوووؽ د رتوووَّ
جُعوويف بووي ر جغووهؿ رٍالووػح غقث و ظ ج و
ي رخؽ جسجأ بذعثظ رٍظيفرس غجحػرجا.
ضووذ ضوووهع رٍظووويفرس رًزيغرشؽوووف
رتذااؼوووووف رتوووووَّ جعووو و زؾ خسطووو و رتوووووهرد
رته ػ ؼوووف غجقوووػر بحغوووهؼحط غجقػ طو و
ذق فو وفن خسجووويض قو و ب ً ؼووويخش بذاوووا
خوشرتسر ح رٍزرػؿ قو ب ؼ وحسط
ظؽووز ً ؼوويف ؿ وووو خ وو قؾ رًزعحوو خووش
سوووووا رزيغرشؽحوووووظ قي فرووووو ل رتحعوووووا
رتهرجؾ قي ق ب ؼس ض غروي رًظحٌح
رتذاوووواؿ غ رًظووووحٌح رملوو و يؿ ضووووهر
رتع ب ص ض شس بطثف رتاغرؼف خػتف.

ظؽووج رتعػسووض :قسووػرص ال ً ؼحصو غز
ثدح ,قً زظ ذج يف يًًجظ رددج
رتاووووملك رملا ةووووف رتووووَّ جاووووػص بسؽووووف
رتسص رت وايؿ ثوظ غ اسسو رتقوػح:
قص يًتف رتعسػرص ضوؾ يًتوف رتوسص ثوظ
غضوووهر ؼقػيزوو قي سوووةت ج ووودؽف رتاغرؼوووف
باظؽوووووج رتعػسوووووض غرتعػسوووووض زةووو و د
قسؽوويف ؼسةووخ غً ؼعسؽووظ وعووت رٍ ض
غً جاعاض غ ضهر ؼاؼيفع وػـ غالوملار
غجاوودؽد غضووهع ضووؾ (خػتووف رملقوويفرر
رتعسؽوووويفـ شثؽ ووووف رتذاووووا رتسروو و تؾ
رتػ جذ بف رملح طؽف وؽػي رٍضوج غرتحدوي
ظثدووووخ ب وووود ل ظوووواـ غ ض ؼوووواخ يف
ش مط بس ل رحلؽ ـ ً غطوش جعؽوز فؽوظ
ط مارد رتعيفغرص غغارـ روحعدػر رٍ ض
غز ةػض دذك

رقحدووووويفد رتا جةوووووف يف قووووواض
ىؼحط سثػث روطف خش روثف تحاج
جوووويف دنؽ قي جقوووويفؼذ رتاووووػ ـ خػ ووووػ
ثووذ خػتووف خسووه طذػتحطوو بعدوووج
رتاغرؼوووف خػتووووف فقووويف بوووويف د بحاووووػؼا
ٍّ جطيفؼوظ تػطسطو فقويفخخ ش ويفض
بطػتؾ
رحلرػ يف ػل رتغؽ ث غمشس ججا
قثووق ووػص ؼع لدووظ رت ووٌر قذر خ و و ويفجخخ واب زا ٍ ط رملقيفجسف بعيف ص ساشخ
ش يفض واب زو توَ ض فثؽوج رًظوحٌح روؽو ح يف ظو ث رتػروووي غرثووحدخ يف
سووويفؼذ غهٌخوووظ خاؼوووا فسارضو و جقوووػح ضهع رتةقعف خش رٍ ض ردد ح.
ظؽوووووج رتعػسوووووض ضوووووػ رتاوووووػد
خ حجووافف سووطػ رتجوودس يف رظحر و ص
رٍ ض ( :ؼطووو رتجووودس رملحػر ؼوووف خثوووف رتاجووو يل رتوووهؿ ووو طوووػؼٌ يف خة ؼووو
رتغؽػر قذر خ وويفخخ ش ويفؿ واب زو ضوٌ رترق فووف ردػفو ل رترق فووف رتووَّ جساووا يف
ججوواو ,يف ذرة رملا و ص –ردوويف  -خ ضد د رملا ـ يف رتػطش زاواـ و الواـ
رتاػد رتوهؿ بوق ص رنحسو غرزطثو
ججوووؽيف رتا جةوووف زخ زو و خيسوووطار بعةو و
رتة غي غرتس غخا ز تؽس قً ظ وسف ش وو غ زؼوو فثووػرد روووارث خوويفخار
ب بظ.
يرفنووف د وويف جعث و بط و غ جخ و جرووذ قي
اليف ض غتؽيفض .
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خوو غووٌ رتاغرؼووف فاووػ ـ جاخووا
قي رتحقوووو ل رٍ ض ب تعػسوووووض غغتػشوووووظ
ب طسط فطػ ؼػرزؿ يف يًًجظ رتسص بج
ؼاو ي ؼحط و ب خعووظ فؽجوواج قٌخووف
سووؽدؽ مؽف جرووي رتووهرد رّز وو زؽف يف
خق بج غشػيضو خػتوف ووو رتعػسوض رتعسؽويف
خق بوووج رٍ ض رٍر رتوووَّ جسوو شؾ ربسحطوو
رتووَّ جقووف غرقوويفـ ج ووف ظ وواض
خحصطف حنػ رٍخ ر حنػ رمل حقةج .
جعؽيفز خػتف قي رتةطثف (خػتف بسوخ
رٍزغ رتوووووَّ جوووووه ا حوووووت رتحووو و ؼ
بطػًجطو و غ قد تَطو و ( 1خػتوووف بطثوووف
رتاغرؼووف فح و ـ ث و بف خ شووف خووش ثووارز
رتس وو رترقوو يف رددعوووؾ رتس وو رتوووهؿ
ؼاك يف رتذح ـ ؽ زو زرػؼو ؼُعويفل غشوػيع
مبعطؽ د رتػروي رملذاغض .
خػتووف خادنووف بؽووخ زرو ح غقثووذ
فحعوووخ قؽسؽطوو قثوووق فروو ل وو ل ظووواـ
ؼاق ض بػض رتطؽ (ض ؼج بػ قرد ص
رتوووووهؿ سووو وطما لووو و ير خوووووش رتحروووووعؽف
غرتةطػتف يف خق قوف رتعويفغا رّسوارمؽثؾ
فطوووؾ ب جاوووف يف طذػتحطو و قوووش توووةس
خػذجوووظ غ (رتة ؼوووظ رحلدوووارل خوووي و وجا
قووووػيـٍ تووووظ فاظوو و ب زحاوو و رجظ غجؽدلسوو و
ب زحا شيفؼيف جاػص ضؾ غظيفض بطثحظ
قثق رٍ ض رحملحثَّف .
خ ض ؼج غرتيف خػتف فثظ خش ر ظ
زاؽت غ تؽس قةرو ص شو ل يف رتاغرؼوف
ض مج فدش رتذعج ض ح ؼطُػح ضػًْ فطػ
24

ض مووووج ض تَوووظُ رتعوووويفسَُ :فاقوووظُ قاووووذ
قَثؽْوو و ِظ رد ؼووووج ضووووػ رحلوووويفس رتعاووووؽذ
غرملطػح :رمل ؽوف رملاقوت غخ ْساَوا ض موج:

مجؽوج ُخعْصِوت  .غتٌسوذ قٌووف وة ـ
ب تج اؽف فط ؼوج رتاشوج رتطؽو رتوهؿ
تط ملوووو و قوووووويفد ط مارجووووووظ يف رت وووووود ل
فأفاغحط خش طو رص رتعويفغرص ضوػ ز و
ذقوو و يف خووووش ز وو و رترق فووووف رتحدعؽووووف
رته ػ ؼووف رتووَّ جاووات رتووهرد غجثغووؾ
رُخوووا  -ضوووػ غتؽووويف ذق فوووف و مدوووف قثوووق
قوا ل رملا ـ قش غروي رتسر ح غرملق غخف
غ خيف ة ص مثف رخرترو تػروعظ رترق يف
غسثطحِظ غزذػذع ؼثػل يف رٍف ك
روووووا خػتوووووف خمث ثوووووف رتس وووو
رترقووو يف خحعيفؼووووف رتعووووا رًشحدووو قؾ
خعؽيفـ قزح شظ خوش شيفؼويف قومل قدثؽو د
رتاوووار بووو ,طووواف ,غددووو ظاؼووووف
رتذاا غ ذ زؽطد رسحةيفريع.

جمل رتا جةوف يف زقثسو قي رتةوي ـ
رملق بثف وػتف رملق غخف بي ـ رًزيغرشؽف
غرتحع ض ب ,رتقػح غرتذعج خي يفـ تس
ص رتعاث ه ضاـ الوػجؽف غيد بطوذ قي
ظؽز ً ديف ققة ع ضهع رتةوي ـ جحدروج
يف ض ؼووج بووػ قرد و ص قزط و رٍز و رٍقثووق
رتَّ جاف رتا ؿ رُخا جواف زرو ح
رملا ـ غظقط يف رملق غخف .
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بووازد رزيغرشؽووف ض ؼووج يف خػروذووظ
غ ظ يؼروووووظ غجاووووواذن جظ فعووووو ,وووووخ
يقػجووظ قي ظرووػ خووي ا قووش رملووا ـ يف
بووو غد جاوووويفك بملرقووووف ٍسوووونثف ظووووػح
ظقؽووف رملووا ـ يف رتسر و ح و و مٌ  :ذن و
تثدا ـ غزسحاا خسط رتار قزط وطػـ
رت ووثؽدف قثووصُ قملضوو رملووا ـ خووش وطووا
فاض قثؽط يضػ ر رتس و ل شويفؼارد ص
ؼذحيفؼش بسو ل غطوسطش بويفخ مطش رتا ؽوف
غخش ب ؼقيف ضش فطػ تؽس بةجاؿ(. 2

غخش رملذ و د رتػر يـ ص \ض ؼج\خش
رتج اؽ د رتقثؽثوف رتوَّ غالوثحط بط ووف
يقوووػـ حلروووػ خوووي ا ظوووػح يغ رملوووا ـ
رتعابؽف يف رتحاويفؿ تثعويفغرص رّسوارمؽثؾ
ووو ص رنجوووق ص جثوووحقت
قثوووق تةسووو ص
قيفسووووف رتاووو خ ر جس ورووووظ رتوووويفرخثؾ
فد ذر تػ زوخ خوش جقوػر بحثوب رتةطػتوف
يج
خظ غ خحظ غ ربسحوظ ً ً وويف ر
ققثظ رتة طش

(3

.

ضووووهع رًزيغرشؽووووف يف رملػروووووف ذرد
رتيفًتووف رترق فؽوووف ب جقحاوووا قثوووق ض ؼوووج
رٍث فقيف رخحيفد تحاج \قةيف رتوانش\
غرتيف ض شا رمل يغح رملة ثا قثق ق س ح
رملقو و غخ ,ظؽوووز رٍ ض رحملحثوووف رتوووهؿ
ز جوت خػتووف قي خؽوويفرص رتسرو ح بعوويف ص
ز فؽطو و بوووه ـ رملق غخوووف خسعؽو و ربسحوووظ
ضو و شا قوووش رملؽووويفرص قؽسوووظ ن ؼوووف دو و

غ خ ز و قثووق رتوواغذ خووش رخووحٌة ض و شا
ىؼوووف غذق فووووف قحثوووف قوووش ىؼوووف بسووو د
لحدعطووووو غذقووووو فحطش غضوووووؾ رتسقطوووووف
رملذاووووثؽف رتووووَّ رزعطذووووخ ب ووووةةط بسؽووووف
رت اي تؽاحدج خجطيف رًزيغرشؽف رتهؿ
ذندووج يًتووف ذق فؽووف خقاووػيـ ضووؾ ققوويفـ
رٍز و رتووَّ جةووؽ تثووهرد خ و اخووظ قثووق

رُخا.

خطووووووخ خػتووووووف خطووووووػرد حنووووووػ
رًزقووووٌث قثووووق رتس ووو رترقووو يف تثةسؽووووف
رتحدعؽف رتوَّ جواك يف رملوا ـ خجو غبسحو
غط تةوووف فع وووت غ بوووخ قتَّو و ص جػهوووف
قجقَط تَ ض غحلاؼوف رتوػطش فاو ص
رًزحدو و ل رتذاووواؿ سوووةؽٌ قي رزحد مطو و
رمل و يؿ غ و ص رتحد ووب ب دوويف رتووهؿ
غ و خاد ٍشثووظ –ذ زؽ و  -ظوو ,فرووخ
رتعوواض قثؽطو ب تعدووج رت ؽ سووؾ رّير ؿ
غفروووثخ رتعدوووج رتع وووااؿ رملؽووويفرزؾ
ظؽو وز خاجوووي رتعووويفغ رتاوووطؽػزؾ غخوووػطه
ويفخظ قثق ض ردسػث.

يف فعووج رملق غخوووف بسػقؽطوو خق غخوووف
رحملحووج قثووق شةط و د رتسر و ح غخق غخووف
رتذاا رتق الا قش يغ رملا ـ رحلقؽقؾ
غالووػً قي قذة و د رتووهرد و ص رووواغط
قثوووق رتس ووو رترقووو يف غ ووو ص رخحؽووو
رتا جةووووف رًحنؽووو ز قي رملووووا ـ رملح ووووابف
خ و ط ضووهر رتس و تحعؽوويف قتؽس و فاوواـ
25
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رملق غخووووف رتووووَّ ً جقحاووووا قثووووق نووووج
رت وووووٌل قعووو و جحعووو ويفجرض قي خق غخوووووف
رتذاا غرترق فف غرتحعيفؿ خثق تػروي

شيفؼيف برق فف شيفؼيفـ.

جثِووووووض رتا جةووووووف غووووووػر رتقثووووووت
رٍزرووػؿ غ قد و رتذاووا رتس ثووه قثووق
ذق فووف رتحرووعؽف غقتغو ل رتووهرد غظرووػ
ؽووف
رُخووا باووج شٌتووظ غقادحووظ
قذر وو و ص رُخووووا ضووووػ رتووووػطش رٍ ض
رتططػ .

قص ىؼحطوووووو تثعوووووو ب غتِخووووووواؼش
غضهر
غتَثؽ ل ا قمل قطؽط رتس
خوو جعثوووش قسوووظ خسوووه غح سوووطا يف بيفرؼوووف
رتاغرؼوووف :ؼحطو و رتجووودس رملحػر ؼوووف خثوووف
رتغؽوػر قذر خو ووويفخخ تووب ش وويفؿ واب زو
ضوٌ ججواو ,بطوهر رت ويرح رتوهؿ شو ل
قثق ت ص خػتف جذحح رتا جةف غرؼحط
تحي وويف فاوواـ رتووػقؾ ب تجووؾل رتووػقؾ
رتهؿ ؼسةرو خوش خوٌح رّي رة رحل وؾ
فػقؽطووو غق زطووو بووو ٍ ض جامجحووووظ يف
جذصو ش ويفض رتووهؿ و ص واب زو قثووق
خهب رحلاؼف غرتسر ح خش شثط .

ب د ووويف و غخوووخ خػتوووف قووويفغجؼش
رحملح لج غردؽدسف رترق فؽف رتَّ ريد ص
جثغؽط و فا زووخ خع يتووف رًزحا و قثووق
رتوهرد رتوَّ ج ظووخ دو رًزحاو قثووق
وػك رتقطا فؽد بعيف.
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حمةةةاور المةةةا الزوائةةةي تتةةةوسا حمةةةاور
الما الزوائي إىل حموريٌ:-

رٍغح :ووووووػ رتووووووهرد غقٌوحطوووو و
ب ملػ ػ غ ذناذ رحملػ يرفي رتاغةوف

يف رخحٌة ثؾل غ رحلاػح قثؽظ.

ف ػتوف (رتوهرد غرسووحقٌح رٍ ض
(خػ وووووػ غؼحووووويفخج رتػرووووووي رترقوووو يف
وووووور ر يف ضووووووهع رتعٌوووووووف (رتسججووووووأـ
غرتحجسجِووووونف رحملوووووؽت رٍسووووواـ ضوووووهر
رتػروووي رتووهؿ ظوويفي طةؽعووف رتعٌوووف بووو,
رتطاف ,رتعٌوف رتق مدف قثوق رتحدو ضؾ
غرّ ص غرتعقؽيفـ ف ٍ ض رحلاـ بس جط
ظوووار رٍ ض ر غظو و قثوووق بس مطو و

ن ؼحط .,.

 غرحملػ رتر زؾ ػ رتاوار :الار رترس مؽ د رتهرد غرُخوا الوار
(خػتف رتعيفغ (خػتف رتع مثف (خػتوف –
رترق فووووف رتحدعؽووووف غووووويف سووووذ ضووووهر
رحملوووػ ض موووج بوووػ قردوو ص يف رزيغرشؽحوووظ
رتا ثذف قوش ز و ذقو يف ذناوا خطدوف
رملا ـ يف تغف دج قث رد رٍزػذف ممو
ؼعو و – غفووو ىؼوووف رتغوووهرخؾ  -يف ص
رترق فف ار رملا ـ خوش ظقطو غ اواع
يف ظقج يًتؾ غرظيف ً ؼغ ي ع غً رناط
قسوووظ قً قي خح ضو و د رّواو و ل غرّتغو و لك
(ذق فف رتػضذ83 :

اهلوية وشزايق الصها (قزاء ثمافية رحيل العوصج)

يغ رحلوووويفس يف رتةسوو و ل رتقااووووؾ
تج اؽ د رتاغرؼف :جةيف رتا جةف باسذ
ث اووووووؽ جط ب تاثدووووو د غجحذوووووسجش يف
جاػؼاض جس ور د رتحدي فطؾ جطال
سووويرً قوووش ردػؼوووف رٍزرػؼوووف غخ ضؽحطو و
غخا زحطو و يف خػرشطوووف رملغووواب ,رتوووهؼش
ؼيشصووػص الووار رٍز و غرُخووا خووش شووج
رتةعز قش رتهرد.

جنووويف (ض ؼوووج رٍث رتطؽو و رتوووهؿ
ؼحعووويفس خسحجوووؽ يف تق لرجوووظ رّقٌخؽوووف
غزيفغرجووظ قووش يغ رملووا ـ يف بس و ل رتحدووي
بػالووووذط ثوووواؼاف رتاشووووج يف الووووس قف
رحلاؼوووف غرتحعاؼوووا دو و و و ص ؼقوووػح
تاساووووظ قسوووويف قػيجووووظ قي رتةؽووووخ ؼةوو ويفاح
فا و ع د و ؼة ويفاح ذؽ بووظ غ سووي ربسحووظ
(خػتوف خوش ؿ رزح و ثٍ حلواثٍ خقو غر غ
رملجووو ف بووووأؿ قجنووو ز بطووووػتؾ ووو ص
ذنداس رتسا ػـ تثدج ف فؽظك
خا (خػتف رتج اوؽف رتامؽ وف يف
رتاغرؼووف فح ووحقطت رٍظوويفرس يف فوورتـ
زخ زؽف غشؽاـ غيف ظؽا خا زؾ يفي
غظحوووق غقص غشووويفد بعووو رتج اوووؽ د
رتر زػؼوووف فازطو و ً جووويفغ قً يف فثاطو و

غجحذؽووووأ هثووووط  .ضووووؾ رحل ملووووف بوو و تػشػي
وو ص ؼوووي فا ضوو
بوو تػطش رحلوووا
ووور ر فاووواـ غشوووػي حوووج غ الوووتك
شػ ِبووظ ظثدطوو بوو تاف رملووةطش غرملعثووش

\ رف خػتف خسه طذػتحط رقحيفري ب تسذس
فطؾ جيفرفي قش ظقػوط بجارسوف فقويف
ق ثووخ يف بؽووخ زر و ح غغطسؽووف ؼذحوويفؿ
جووووارث رتوووووػطش بيفخ موووووظ غب جا وووووةظ
رت وووسػص قً الوووٌبف رتسروو ح غثووواقؽحظ
غرملاو و يفف جثعوووت يغ ر بو و زر يف ظؽ جطو و
رملغثقف غرملغثذف بقاص رحلاث غرتةطػتوف
غً غ خ ر( . 4خٌح ؼ ر رتحيف ؼت جُثقؾ
(خػتووووووف خطةووووووف خا ثووووووف يف رّذرقووووووف
رتيفرخثؽاف تثدع اا :و تخ :بقؾ رتعواث
ص ؼاؼوووج رتعووويفغ
ؼةحطثوووػص خوويفاـ طػؼثوووف
غويف الثق رتوةع خوش شوج ذتوب غخو ذر
ؼسو حنووش خووش بقؽس و قثووق ظ تس و غووويف
رزيريد غطاسووووحظ غخ سووووحظ غهثدووووظ
حنش ضس تسقػح ً :تثويفق ل قذر ب ؼارفقوظ
الووػد رت ووٌل ً تثوويفق ل قص ب عاشووظ
ب تحروووعؽف فووويفر ال تثوووػطش غزووواخص توووظ
رتغو و تؾ غرتسذوووؽس ف تجوووط يـ ضوووؾ ودوووف
رّ ص غحنش ضس ثسو خيخسوػص فدو
رحلؽوو و ـ قً غوذووووف قووووا\كبطووووهع رتاثدووووف
جث وووووووص خػتوووووووف ذرجطووووو و غذق فحطووووو و
غفااض غبؽنحط .

غخووش رتج اووؽ د (قةوويف رتووانش
غرتيف اليفؼقحط (ض شا رمل ويغح رحلابوؾ
رتافؽووي رتووهؿ غقووق بعو ي نو ت خػتووف
غذػ غؼحط و قثووق رتػروووي رملووأزغر فر وداط
قي لدػقووووف فيفرمؽووووف جقووووػر بحوووويف ؼة دٍ
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ؼ ووووؽافٍ غق وووووااؼفٍ خاراذوووووف قؼوووووهرز
بويفخػح رٍ ض رحملحثووف غجسذؽووه قدثؽحطو
رتقح تؽووف وويف رتعوويفغ رتاووطؽػزؾ غبعوويف
رًزرد ر ب جُطج خػتف رتػوخ يف قظوارز
جقوويفار سووواؼي فحرةوووخ تثذاؼوو رزووويفف قط
رتا ي يف رملطداف رتةطػتؽف رتَّ سحػ ج
قتؽطو فؽدو بعوويف ج ووف ضثووط يف ظوواص
ة غ ؽ غغابف .

رخحووووووو و زد رتاغرؼوووووووووف ب تاخاؼوووووووووف
غرتحارؽوووف غتغوووف رّثوو ـ فةووويفد
رتاغرؼوووووف يف لدثوووووط قطووو و ر تعٌوووو و د
خحعووويفيـ جحدعوووػ ظوووػح رتوووػطش غظوووػح
ووواغ ـ روووواغط خوووش ثوووارز رتاوووودخ
غرت وووواؽسف ب وو و ع ر حجوو و رتذعووووج
رتحو رنؾ غ رتةعوز قوش ضوهر رتذعوج -
بيفقخ رتا جةف يف سايض ظ,

فحعخ رتة ث قثق قو ب رًزيغرشؽوف
غرٍ شعووف رتووَّ جعوو زؾ خسطوو رتج اووؽف
رته ػ ؼوووف رتوووَّ جسوو يؿ ةاؼوووف رملوووا ـك
رًزيغرشؽوووووف زقثوووووخ (خػتوووووف قي غابوووووف
غ ووؽ ذووذ قوووار ب تاظؽووج ظؽووز وويف
زذ وووووط غ قووو و ضووووويففط رٍ وووووق يف
رحلؽ ـك
رضحدوخا رتااغرم اؽووف ب ٍسوونثف رتسا برووف
يف قد ث ػالوط غبو تقث رتػشوػيؿا
قزرل رتقروو وؽاف غسووووػرض خووووش رتحا وو و ىًد
رّز زؽاف رتموَّ زوخ سوةة خوش سوة ث
28

ذارل ضهر رتعدج رتااغرمؾا غويف ثمق ضهر
رٍخا بػ ػل ثويفؼيف يف رحلوػر رتويفارخثؾا
رتوووهؿ جسو و خق بجو ويفاـ غر وووع ٍف يف قدو و
(خػتووووف غض ؼووووج غضوو و شا ظؽووووز جسطوو و ح
رٍفاووو و غرتحا ووو و ىًد يف ت وووووج
دووو و ؼح ووو و وت شووووويفر خوووووش
خوووووسطذ
رحلص ـ.

جعيف ضهع رتاغرؼف خوش رتسوػ رت وطج
رملدحسووووووي فعثووووووق رتوووووواغذ خووووووش رزحدووووو ل
ث اوووؽ د رتاغرؼوووف قي غروعسو و تاساطو و
جقيفخطذ تس مجؽع بط ً يف فا ضذ
و وو ـ يف خٌ طووذ حثاووػص الووٌبف
رتوووا ؿ غووووػـ رّ ريـ غرتذاوووا رملقووو غر
رملعااز سةو د رتعػسوض رتعسؽويف رتوهؿ ً
بووووج ؼحةووووي رتجوووودس
ؼ ح ووووثذ تثصذووو
زووخ غً ؼوورتة زذ ووظ
غرحلؽ و ـ ؼسد و

تثحٌثؾ.

رت اي غروت رتيف رخؾ يف رتاغرؼف:
ر جوووةت رووووت رتووويف رخؾ تثاغرؼوووف
ب وثذؽوووووووف رًشحد قؽوووووووف تثج اوووووووؽف
غبحذ الووؽثط رتيفوؽقووف غظؽ جط و رتع خووف
ضووؾ ب جقووف قثووق يوو م رٍخووػ رتؽػخؽووف
قسووويف رتج اوووؽ د قً زطو و جذحوووح خطو و
خعؽس تظ ة رٍذا يف ظيفرس رتاغرؼوف
ضووػ خووت رتاووار بوو ,ذس مؽ و د وويفؼف
رت ووٌر الرًزحق و ر رٍزػذووف الرتووه ػ ـ
رٍز رُخا.
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جحعوويفي خ ووحػؼ د رت وواي يف رتاغرؼووف
ممووووو جسقثسووووو قتؽوووووظ رتج اوووووؽ د خووووووش
خج ضيفرجط غ خ جحه اع يف خػرطاضو
بجووووووواج رتحووووووويفرقؾ رحلوووووووا يف زخوووووووش
ذر اجطوو و فح وووورتشي رتوووواخش رمل ووووؾ
بأظيفرذظ غظػر رجظ غ را طاؼقف جؽ
رتػقؾ رتَّ ججدج رملس ش ـ رتيفرخثؽف رتوَّ
مب جاػص قثق ت ص رتج اؽف زذ ط
خش رٍظيفرس يف رمل ؾ غ رتحأخٌد غ
رٍظٌر غ رُخ ح يف رمل حقةجك
قسووخ رتا جةووف ب تحد سووب رت ووايؿ
يف بسووو ل رتذعووووج غغه مذووووظ فطووووؾ جوووواغؿ
رٍظيفرس غجذ اض مبسط رتعقج خعحديفـ
قثوووووق رتحووو و ؼ غخاشعؽ جوووووظ رتذااؼوووووف
غرتعقثؽوووف فا زو وخ خحاثدو و ظ وووار
غسووو و ير تج اوووووؽ جط خ خوووووظ كوووووويفخخ
غرؼحط خػذقف ملاظثف رترد زؽس د خاظثف
رتسرو و ح غرملق غخوووف قثوووق ض ردسوووػث
رتثةسووو و زؾ رحملحوووووج فا وووووخ رملجووو و ضيف
مبط جطوووو رتثغػؼوووووف غرحل ووووؽف ج وووووف
تسذ ط خ فف بؽسط غبو ,رحلويفس تحةثوػ
الوووػجط غخط بطوو رحلوووا فةووويفد ق فوووف
ثوووو و ضيفـ قؽوووو و ص قثووووووق غروووووووي جقح زووووووظ
رتحس وروووو و د فملقووووووخ يف رتغووووووػ يف
قد ث اؽ جط غجػالوؽذط ةادوف ك
دوو باقوووخ رتا جةوووف ؼرو و ب ترتجؽوووت
رت وايؿ رتواخ رملرتربوت رتةسؽو صك خطوا
تووظ ص ؼغوو زح روطووا تؽجووعا زووظ خوو زرح
قثق وؽيف رحلؽ ـ( 5ك

ج وووووووووح يفر رتا جةوووووووووف ووووووووود
رتغ مووووت -جوووو ـ  -فحةوووويفغ خي خوووووف غ
د رملحاثذ جو ـ فحصعوج خوش زذ وط
– ظؽ ز و -قظوويفك ث اووؽ د واووحط
غقثووق ضووهر جحعوواة رتةسؽووف رت ووايؼف بوو,
يرماج:,

 جحسو غح رٍغي ظا ؼووف رٍسوواـغرٍث رتطؽوو و غرتعٌووو و د رٍسوووواغؼف يف
زخوووش خروووق غرتر زؽوووف رضسؽوووف رتقاوووف
خػتوووف غرتعٌوو و د رتوووَّ فا وووط رتػرووووي
رديفؼيف يف س ظف خاك شيفؼيفـك
خجو تغوف رتاغرؼوف :فصو لد يف ز وؽض
اوووووذ رخحووو و د رتا جةوووووف تذووو و ه
غرؼحط بيفوف ب تغف فأتة حط ظؽ ز ذػث
رتاخا تحعثش فااجط بجاج خةطشك
غ وووذق رتروووارل رتثغوووػؿ قثوووق رملو و
رتااغرم وؾا ض تووف خووش رتق وػاـ غرملح زووف فسصوويف
جثب رٍس تؽت رّزج مؽف رتَّ جةعيف رتوسص
قش رددػي غقث ظاؼف غف وع د خوش
قػح خسق غرتيفـ خػتف ق طت
رحلؽ ـ
زغشط و ض مووج\:مل و ذر رسووحاراد رت ووع يـ
رملاػس يف ظ بسو ضوهر ؼروذؾ خعثدو
آخووا خووش خعوو ب رتاغرؼووف غضووػ رّ ريـ
غرتػوػ بعيف رت قػط ضػ رًسحدار ً
رًسح ووٌر ضووػ رّ ريـ رحل واجـ رملحؽقاووف
\مجؽعسو و عوووا غ خا زو و بحثوووب رحل توووف
فدو ذر بعوويف ز ح ووثذ خنرووي زوورتة
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ووج ثووؾل ضاووهر ملوو ذر ً زعووػي خوووش
شيفؼوويف مل و ذر ً حن و غح مل و ذر ً زاووػص
خووش قادوو ل ضووهع رحلؽوو ـ ملوو ذر ً زقووف
لوووويفير غعجووووؾ قي رٍخووو ر جووو ,
وووووعذس ملووو و ذر ًحندوووووج ب ووووووف جذووو و ىح
غعرؾ فػر رحلاص رتروعف رتؽوأت

ً ؼاسي خس ثؽن سؽيفخاز جيف دنؽ .

(6

غؼُا وووت روؽو و حُ رتوووسصج ثوووعاؼف:
تؽوووخ ض ؼوووج ؼةوووػل تثدوووػط رتوووهؿ ؼرووواث
الووو اـ رتاغثووووف وة تحووووظ بأزووووظ ؼجووووح

خسوق( 7بعو رتووه اؼ د جاحووت قثووق
خوووو ر رتوووووهر اـ ةووووومل خوووووش رتاوووووعت
قزرتحظ( 8ك

جع ت رتاخو ص غرملاو ص :رسوحط قخ
رتارغؼووووف ص عووووج خووووش ذق فووووف رملاوو و ص
\رت ووود ل غرٍ ض\فرو و ل رتاغرؼوووف رتوووهؿ
ؼطووووج خسووووظ قثووووق رتعوو و ب ٍص رملاوو و ص
خ وو و ظف ذق فؽووووف ظا ؽووووف تثحذ قووووج
غرتحػرالووج خووي غبوو ,رُخوواؼش خووش خووٌح
جٌظوووذ رٍظووويفرس غججو و با جط غجذ قوووج
رتج اؽ د يف ظػر رجط ك
بووووواز رملاووووو ص يف رتاغرؼووووووف ال ض
ردسػث غرت د لال يرتَّو ذق فؽو ؼذاو
قش غشػيع غفعثظ يف ويف جظ قثوق رتحذ قوج
رحلوووؾ بووو ,رتج اوووؽ د رتاغرمؽوووف فطوووػ
ؼجووو و ة يف جاػؼسطووو و غبثػ جطووو و مبووو و
ؼحس سوووت غخ و و ظف رحلوووػر غ ثوووا تظ
30

غرتاووووار رتووووهؿ ؼحجوووواج يف رتاغرؼووووف
غتعوووووج رحنوووووار رملاوووو ص قوووووش غشوووووػيع
رتػروعؾ قي خح ؽج ؼعطؾ رتاغرؼف خيفؼ د
ذق فؽووف غ ىؼػؼووف غرسووعف قثقط و رتا جةووف
خش خٌح رت ايك
فووووأ ض ردسووووػث فرووو ل ووووة
رتقاوويف خسووظ ظاؼحووظ غ خووػرىع خووش بووارذش
رمل حعداك
غشوووووػي
رملاوووو ص قوووو ر غخوووو
غظاؼوووف غقوووؾ ظ وووا مل وووحقةج وو و ير
زووخ رٍ ض خا ز و ي رخؽ و ثوويف قتؽووظ
خؽوووووووػط رتاغرؼوووووووف غثوووووووةاخ سوووووووةثظ
رٍظيفرس غجع خ رتاىك ٍشثظك
زوخ يف رشحد قطوذ رتاة ظوؾ
قؽػزطوذ ثوو خاف قي خوو غ رل رٍخاسووف
غرٍزخسوف شثطوذ ب جطوويف قووثق رٍ ض
رتارشذوف ا وخ زع دووذ خ خاضوو ثووعػ
ثووو ضيفد
غتوووف ش ووويفض باووووي ثوووذ
خسوووظ زةوووػلـ خسحاووواـ رظحػجوووظ يف وثةطووو
بواالار ب ججوطيفع خوش وةووج ذووذ جح تووخ
قثؽطووووو الوووووػ رتاخوووووش رملساووووار ؼوووووػر
زوووووخ جعحوووووثؾ رملساووووو د غرٍ حووووو
تح طوت ب ددوػ خوش زخٌمطو (. 9

قص ذق فف رملا ص يف رتاغرؼف جحصو غز
ظوووويفغي رملاوووو ص ردغوووواريف قي رتوووواخش
رملووووحغ قسوووويفخ وو و ت رترق فووووف فعثووووط
رّدن بؾ فو(رت د ل فر ل ذق يف غيرح
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غشػيؿ فذؾ ظاؼحط غشوػي غيف ذق فوف
رسحقٌح غرزعح خش ج وؽيف جثب ضؾ
رتةؽنف رتَّ قاجشخ خػتوف خوش الوذػفط
فحعجووقخ رٍ ض رملا و ص رتةعؽوويف سووةؽٌ
تحعقؽ ضيففط رتسر تؾك
رٍ ض غرت د ل خؽيفرز ص خحقو بٌص
ج خسطدو ؼ وعق
بطٌضد خحس ور ص
قي اؼوووووا خاػزوووووظ خووووورقٌ مبةووووو يو
غ فاوووو غخذوووو ضؽذ خؽوووويفرز ص الوووو غ
غردػؼاوووف الو و غخ جذ الوووؽج
ردػؼوووف
رملا ص غ زو ,رتعػسوض يف ذرة رتاخو ص
آص يد قثق رملقو غر زوار  :خو شنوخ ضسو
قً ٍ ػص قاؽدف

(11

خووو و رتووو وااخش :فا حوووووظ رتا جةوووووف
ب ظرترفؽاف ق تؽف زرغشخ فؽط ب ,رمل ؾ
رددؽوووووج غخووو و فؽوووووظ خوووووش رزحاووو و رد
غرحل ووووا رتعاووووؽت غخوووو ير بووووظ خووووش
رزا وووو رد زذ وووووؽف غ طوووووذ تثةسؽوووووف
رتحدعؽف خش ش زت غبس ل تثعثذ غرتةسؽوف
رتاىؼػؼف خش ش زت آخاك
ب جثحووار رتا جةووف طاؼقووف رت وواي
رملة ثوووا رتقو و مذ قثوووق رتح ث وووج رتووواخ
زخ جحعواة يف ظؽوا خعثوػر
رملعاغ
زووخ جعووػي يف
ضووػ رحل ووا غتاسط و
بع و رٍطووػر قي رتووػ رل فحعووخ سووح
رحل ا رتهؿ غ ي قط ر تثاغرؼوف و ص
رتاخش ً ؼرتيي يف ص ؼح اث قي رمل وؾ

رتةعؽووويف طوووػ ر غرتقاؼوووت آخوووا فؽاوووذظ
غؼسحقوج قي رمل ووحقةج فؽسحووا خسووظ بعو
رٍظيفرس تؽرعط يف ظؽوا رحل وا غفقو
ملو و ؼحطثةوووظ رتةسو و ل رتووويف رخؾ يف رتاغرؼوووفك
غرحلقؽقووف ص رتٌج ث ووج رتوواخ س و قيف
قثووق قهط و بع و ردػرزووت روذؽووف خووش
ظؽوو ـ رتةطثوووف سووػرل رملحعثقوووف ب مل وووؾ غ
ب حل

ا.

قص رتعٌووووووف رتوووووَّ جوووووابت رتاخووو و ص
ب ملاو و ص ضوووؾ قٌووووف جا خوووج فاوووج
خسطدو ؼادووج رٍخووا غخووش ذووذ ً غشووػي
ٍظيفضد بعؽيفر قش رُخاك
غردوووويفؼا ب ملٌظاووووف ص رتوووواخش
غرملاوووو و ص يف غرؼووووووف ظؽووووووج رتعػسووووووض
خحووووووويفرخٌص خحد زظووووو و ص ظ وووووووارص
ظرووػ ر يرمدو ووويف ؼ ووحعؽج خعووظ جسو غح
ظيفضد مبعاح قش رُخاككك
ز وووووحطؽي رتقوووووػح :تقووووويف ووووويفد
رتا جةووووف يف غرؼحطوو و ضدؽووووف رترق فووووف
غيغ ضوووو رٍسوووو ت يف بسوووو ل رتج اوووووؽف
رتةسجووو و لـ رّز ووو و زؽف ف ترق فوووووف سوووووثػة
غ فاوووو ؼوووووحذ جاػؼسطوووو بذعوووووج بؽنوووووؾ
لحدعوووؾ جابوووػؿ جاوووػص فؽوووظ رٍسووواـ
رتع خج رٍس ت فؽظك
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اهلوانش
 1ذ ا ربش ظصوا  28الوع بؽف ب سوذ خػتوف يف رخوحٌ يف بعروطش غتاسوظ ب ؼوه ا
خطثق و رسووذ بسووخ رٍزغ ك د و ذ ووا ربووش ظصووا جامجووف رتاووع بؾ ووار بووش رٍزغ
غذ وووا ذٌذوووف خوووش قخػجوووظ رتوووه ػ خوووش رمل وووثد ,غب ؼاوووش بؽوووسطذ ؿ رخوووا ـك غوووويف
ذ وا بوػ رتذواط رٍالوةط زؾ الو ظت حو ث رٍغو زؾ رملحوػفق سوسف  362ضوو سوخ
خووػًد غتؽ ووخ بؽووسطش خػتووف بسووخ رٍزغ غ ووهتب ربووش وحؽةووف رتوويفؼسػ ؿ ال و ظت
ح ث رتجعا غرتجعارل غربش سٌر رددعؾ ال ظت ح ث طةق د فعػح رتجعارل.
خػتف بسخ رٍزغ تؽ خ خؽ ً بوج ضوؾ ث اوؽف غروعؽوف دو بطػًجطو غ قد دو ظ وت
رملي خ ,رمليفرفع ,قش غروعؽف غشػيض
 2ت ص رتعاث ض ح
 3رتاغرؼف

8

 4رتاغرؼف

7

 5ص ر 19
6

ظؽج رتعػسض11

7

ظؽج رتعػسض77

8

ظؽج رتعػسض14

 9رتاغرؼف17
 71رتاغرؼف  132ك
 11رتاغرؼف  114ك
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بقعة ضوء
حول اإلخراج في مسرح
ما بعد الدراما
د .عمار عبد دلمان

حول اإلخراج في مسرح
ما بعد الدراما



د .عمار عبد سلمان*

*

جتتخ
اختلفتتا اجتبة تتخ اجخةايف تتخ ح الشتتة للتتر تتة اجتجتتة حم وتتة اجتبة تتخ
خ ضتتتخ جلا ت ض ال داتتخ ضاختتت ري ،ت ل تتت يفحم ري جتبة تتخ ح اختجف تتخ اج تتخ تل ت
مج ج ت و ريلشتتف و لت مل ت ا الشتتة الت تتة اختجف تتخ اج ج تتخت عاتت و جرريوت اجتتة
اجتطة اجتاين جلمنبز اج دالي .أ اجة  ...هي ت بتخ ت جت حل اة جتخ اجت تة
ه اجفن د ع ت و قا ري ت و ريوةًت و عتتايفوا ح اة ت ت اوتشتاه ت هتعن اخت تة لت
طةًق دةاسهحم ريتند عرتاوم لندن هعن اختط ل ًادأ ح إض اوه جت ص جبمت التلة تخحم
...ريهتة ًتم تت ًتتمعي اجتم تت ت خت ا عتةاوم اجتبت ا إ هتعا اجتم تتت تة اجتتعاوة
اةش خ ريتتحة اجتب ا عتةجد ح اجلحاخ ريوة يفدًد 1ت.

ٗكٌا ًعسٗف بأْ اهتجسب ٞاملطسح ٞٚاذتدٙثً( ٞا بعد اهدزاًا) ٓ ٛاهثو٘ز ٝلووٟ
ضابقتٔا (اهدزاًُ ٛٓٗ )ٞٚقوُ٘ ٞل ٞٚذات مجاهٚات ٓجً ِٞٚع اهعووَ٘ اخروس٠م ًوع ْ
كى جتسب ٛٓ ٞستاٗه ٞهوبخث ٗإلاد ٝإُتاج ًعِٟم حياٗي ًعادتو ٞاه٘اعوع ًوّ رو ي
تقود ٍٙكلوس يدٙوودم  ٜس اهطواب كوواْ جتسبو ٞاملسكووص ٓو ٛاخضوواع ًوا اذتقبووٞ
اذتاهٚوو ٞحووبخب جتسبوو ٞايوواًؼ ٓوو ٛاخضوواع ٗاهسٚ٢طوو ٞذتووى اخشًوو ٞا تٌعٚوو ٞس
لصس اهعاملٗ ٞ ٚمل تأتٓ ٛرٖ اهتجازب اإلرسايٚوً ٞوّ لودَم ٗإموا ًوّ رو ي كلواز
ٗتووأً ت ٗز  ٠شتووسين ًتِ٘لوو ٞاضووتنال٘ا ًٗووّ ر يووا إيفبووات ٗيوو٘دٍٓ س لووامل
املطسح ٗحتق ٚز آٍ هوجٌٔ٘ز املطوسح ٛيوسا ١ابتلوازاتٍٔ اذتدٙثوٗ ٞاملتِ٘لو ٞلووٟ
ًطووتً٘ ٠طووازحٍٔ اهعاملٚووٞم ٗكووى توووم اهتجووازب ضوؤٌب س حووِال ٞكضووا ١يدٙوود
* دكتوراه في و ازرة التربية العراقية

53

اجتدض  - 620دزًةا 0201 /

هوعسض املطسحٛم ٗرو املٌثى احملرتف بعٚودا لوّ اهتقوٚود ٗاهوتوقن ٗاحملاكواٗ ٝإْ
ٓؤال ١املخسينم ضع٘ا إىل اهتػٚري ادتٌاه ٛس ًطسحٍٔ ٗكطس اهتقوٚد ٗاهػا٢ع س
ضو٘ب اخداٗ ١اهفضوا ١املطوسح ٛس املطوسح لووً ٟطوتً٘ ٠ريكوا ٗ ٗزٗبوا ٗكورهم
اهصوون ٗاهٚابوواْ ٗايِوود ٗلوووً ٟطووت٘ ٠اهوو٘رّ اهعسبوو ٛدالوون إىل جتووازب يدٙوود ٝس
اإلرساج املطسحٛ
ٗٙعوود ًطووسح ًووا بعوود اهوودزاًا يفوو٘ز ٝروود املطووسح اهوودزاً ٛاهتقوٚوود ٜذات اهبِٚووٞ
اهثابت ٞاهيت تِعلظ س اه٘حدات اهث يفٞم ٗس ُناق ُو دزاًوٛم ٗبتعوبري روس كو ْ
رػب ٞاملطسح ٓ ٛاذتٚوص اهورٔٙ ٜوتٍ كٚوٕ كِواُ٘ املطوسح ًٗوّ ر هوٕ ٙعسروْ٘ ًوادتٍٔ
املطسحٙٗ ٞٚعتربٖٗ ا اي ٗ اذتٚص اذتقٚق ٛهوتنب ٚاهعٌو ٛهلى اإلزادات املسب٘روٞ
باإلُطاْ ابتدا ًّ ً١اهعقى ًسٗزا باهفلس ٗاهع٘ارف ٗاملػالس ٗارتٚاي
إْ ٓرا ٙعين ْ املطسح ٞٚس ًِظ٘ز اهدزاًا اهتقوٚد ٛٓ ٞٙلٌى ٙقَ٘ لو ٟحفا١
اهس ٙٗ ٞٙعلظ ب٘ر٘ح املصري اإلُطاُٛم لو ٟللظ ًطسح ًا بعود اهودزاًا اهورٜ
جيعى اذتدٗد بن اه٘اعع ٗاملتخٚى كثس رباب ٞٚبى غري ٗارخٞم خْ ًعادت ٞاه٘اعوع
س اإلصتواش املطوسح ٛختضوع هتأًوى اهفِوواْ اهورات ٛاهور ٜال ٙطوع ٟإىل حت٘ٙوى حقٚقووٞ
رازيٚوو ٞلِووٕم بقوودز ًووا ٙعٌووى لووو ٟت٘حووٚؤا لوورب لٌوووٕ ادتٌوواهٛم ٗ لوورب حت٘ٙووى
ذات)2(ٛ
اضتبدي املطوسح ًوا بعود اهودزاًا اذتودر اهودزاً ٛباالحتفواي املطوسحٛم ٗاهورٜ
ت٘حد ًعٕ اذتدر اهنقطٛم ٗٙقصد باالحتفاي س ًطسح ًا بعد اهدزاًا ٓو٘ ضوطووٞ
كاًو ًّ ٞاذتسكوات ٗاهعٌوٚوات اهويت هوٚظ يوا ًسيوع هلِٔوا تقودَ بقودز لواي ًوّ
اهدعٞم باإلراك ٞإىل ذه م كو ْ حودايفٔا ذات روابع مجالوا ٜغولوٛم ٗبِٚوات تنو٘ز
ً٘ضٚق ٞٚووو إٙقال ٗ ٞٚبصس ٞٙووو ًعٌازٞٙم ٗ غلاي غبٕ رقط)3(ٞٚ
ٙسكص ًطسح ًا بعد اهدزاًا لوو ٟتنو٘ز ادتٌاهٚوات اخداٚ٢و ٞاهويت ختوو ل ًوٞ
راحوو ٞبوون اهووِ اهوودزاًً٘ٗ ٛعووف اخدا ١املووادٗ ٜرػووب ٞاملطووسحم ٗباهتوواهٔٙ ٛوودف
املطسح ًا بعد اهدزاًا إىل رو تأيفري هد ٠املػآد ّٙكثوس ًوّ اهتصاًوٕ بواهِ م بوى
إْ ٓرا املطسح س كثوس غولاهٕ ختتفو ٛكٚوٕ اذتبلو ٞاًوا ٗٙسكوص كوٚوا لووٟ
اهتفالوى بوون املٌثووى ٗادتٌٔوو٘زم كٔوو٘ بوورهم للووظ ًطووسح اهوودزاًا اًووام إذ ُووٕ ال
ٙقَ٘ لوً ٟبد اهفعى ٗاهقصٞم ٗإما ٙعسض ٗرعا ٗ حاه ٞكبدٙى يٌا()4

56

دةا اجخةاج ح شة

تد اجد ا

ٗٙتصف ًطسح ًا بعد اهدزاًا مب٘احفات لدٙدٌٔٓ ٝا)5(:
ٙ طع ٟإىل إرفا ١رابع غرز ٜهرتكٚب ٞاهعسض املطسح ٛكٔ٘ س اكتػاف
يدٙد ًٗطتٌس هوفسيٗ ٞحض٘زا ًتجدد هوعاًون بٕ
 ال ِٙف ٛاملطسح اهدزاً ٛاهرٙ ٜظى حارسا س اخغلاي ادتدٙد ٝاهيت
تتبو٘ز اُن عا ًّ بِٚتٕ اهعاًٞ
 إُٕ ًطسح ال ٔٙتٍ باهصسالاتم بقدز ًا ٔٙتٍ ب٘ضا٢ى اهتعبري ٗتِ٘لٔا
 ال ٙستلص لوً ٟبد اذتدر ٗ اذتلاٞٙم ٗإما ٙقدَ ً٘عفا ٗ حاهٞ
ٗٙعتٌد س تقدً ٍٙادتٕ لو ٟاهفضا ١املفت٘ح اهرٙ ٜعد ك ٕٚلِصسا كعاال
ًقازُ ٞبن املطسح اهدزاًٗ ٛاملطسح ًا بعد اهدزاًٛ
املطسح اهدزاًٛ

املطسح ًا بعد اهدزاًٛ

اهفضووا :١ميثووى حووديفا دزاًٚووا ًووّ ر و ي اهفضوواٙ :١تخوو٘ي إىل ه٘حوو ٞكِٚووً ٞلُ٘ووٞ
ًّ يطاد املٌثون املؤدّٙ
حسك ٞاملٌثون (ٗضٚط)
اهصًوواْٙ :ت غوو ٟاهفاحووى اه٘ار و بوون اهصًووواْٙ :ػووولى إحووود ٠مجاهٚوووات ٓووورا
املطسح
اهصًاْ ادتٌاهٗ ٛاهصًاْ اهتازخيٛ
ادتطوووود :توووودٗز اهعٌوٚوووو ٞاهدزاًٚوووو ٞبوووون ادتطد :تدٗز اهعٌو ٞٚاهدزاًً( ٞٚع /لوٟ
يطاد املٌثون
/إىل) ادتطووودم  ٜاالبتعووواد لوووّ كلوووسٝ
ادتطوود اهووداي ٗاهرتكٚووص لووو ٟارتووربات
اذتقٚقً ٞٚثى اآلالَ
املٚدٙا :ال ٗي٘د يا س ٓرا املطسح

املٚدٙا :تطتخدَ اضتخداًا يف٘زٙا ٗميلّ
ْ حتق غع٘زا باهساح)6(ٞ

اهِ ٙ :عتٌد لوٓ ٕٚورا املطوسح التٌوادا اهِ  :لدَ اهرتكٚص لو ٟاهوِ س ٓورا
املطسح حٚث ٙعتربٖ ٗضوٚط ٘ٙيوٕ اذتودر
كوٚا س تقدً ٍٙادتٕ
املطسحٛ
اذتبلووووو :ٞت٘يووووود س غووووو اخلٌووووواي اذتبلوووو :ٞال تعتٌوووود لؤٚووووا ٗال تعتربٓووووا
اهدزاًٗ ٞٚختتوف ًّ ًدزض ٞإىل رس ٠اُتبآا هوػخصٚات ٗتازخئا()7
ًٗووّ ِٓووا مل تعوود ٗملٚفوو ٞاملخووسج تقوٚدٙوو ٞس ُقووى كوٌووات اهووِ املطووسحً ٛووّ
اهووو٘زق إىل حاهوووً ٞادٙووو ٞجتطووود اهب٣ٚووو ٞادتػساكٚوووٗ ٞاهتازخيٚوووٗ ٞاهِفطوووٞٚم كاهعٌوٚوووٞ
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اإلرساي ٞٚهوِ اهدزاً ٛس املطسح اهدزاً ٛجتطد ملا ًلت٘ب هٚضعٕ املخسج لووٟ
رػب ٞاملطسح ب٘اضنً ٞلُ٘ات اهعسض املطسحٛم ِٗٓا ٙأت ٛدٗز املخسج س املطوسح
ًا بعد اهدزاً ٛه٘ٚعظ اهلوٌٗ ٞهٚخفص كٔٚا املتوق ٛلو ٟكطس ٗجتاٗش زتاب ٞاذتٚاٝ
س كضا ١مح ٌٛٚالغٚا كى اذت٘ايص ًا بون املسضوى ٗاملسضوى إهٚوٕ (املٌثوى ٗاملتوقو)ٛ
ٗذهم بتجاٗش ع٘ٚد امللاْ ٗحدٗدٖ س ًطسح اهعوب ٞاهتقوٚد)8(ٜ
ٗاملخووسج س ٓوورا املطووسح حووب ٓوو٘ املخنووط ه ُتوواج ٗاهعقووى املفلووس هلووى
تفاحٚى اهعسض خْ تأضٚظ اهعسض ٙعتٌد لو ٟكى املػازكن كٕٚم باإلراك ٞإىل
اهدٗز اهعوٌٗ ٛاهفين هوٌخوسج ًوّ رو ي جتطوٚد املخوصْٗ املخفوً ٛوا ٗزا ١اهلوٌوات
ٗبِا ١اخحدار ٗاإلحطواع بواهسٗح اهداروٚو ٞهفلوس ٝاهعٌوىم ٗإدزان املِواا اإلُطواُٛ
اهرٙ ٜبين لو ٕٚاهِ ٗحت٘ٙوٕ إىل إبداع كوينم هورهم ملٔوست اهعدٙود ًوّ اذتسكوات
اهتجسٙبٗ ٞٚمل تقتصس لوُ٘ ٟع ًّ ُ٘اع اإلبداع اهفين ٗاهػا ًّ ٞٙذهم ٓ٘ اهبخث لّ
ضو٘ب يدٙد عادز لو ٟاضتٚعاب زٗ ٞٙاهفِاْ املعاحس
اهلةا ش:

(ِٙ )1ظوس :ضوعدم لبوود اهلوس :ٍٙاخضوواه ٚاإلرسايٚو ٞهوٌخووسج املطوسح ٛاهعساعووٛم
ج1م ط1م (بػداد ًلت اهفت هونبالٗ ٞاهِطخ ٗاهتخضري وو )2112م ص 13
(ِٙ )2ظووس :كسٙطووتىم كوواٙوس ٗ رووسْٗم ًطووسح ًووا بعوود اهوودزاًا وووو زبووع ًقازبووات وم
(رِج :ٞضوطو ٞاملسكص اهدٗه ٛهدزاضات اهفسيٞم )2112م ص  16وو ص 17
(ِٙ )3ظووس :لبوود اهووسمحّ بووّ شٙووداْم اهوودزاًا ادتدٙوود ٝبع ًووات اهتخوو٘ي س اهبِٚووات
ٗاهس ٞٙم (زتو ٞكص٘يم اهعدد ( )73اهطِ )2118( ٞص 21
(ِٙ )4ظس :كسٙطتاي :كاٙوسم ٗ رسْٗم ًصدز ضاب م ص 25
(ِٙ )5ظس :املصدز ُفطٕم ص 18
(ِٙ )6ظووسٓ :وواُص تٚصهٌٚوواْم املطووسح ًووا بعوود اهوودزاًام تسمجوو :ٞلو  ١اهوود ّٙستٌوو٘دم
(زتو ٞكص٘يم اهعدد ( )73اهطِ ٞوو ()2118م ص 251
(ِٙ ) 7ظووس :كسٙطووتى كوواٙوس ٗ رووسْٗم ًطووسح ًووا بعوود اهوودزاًام املصوودز اهطوواب م
ص 93
( )8لصٌاْ كازعم املخسج ٘ٙعظ اهلوٌ ٞبأٗكطجن اذتٚا ٝس املطسح اهتجسٙيبم
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دحر البوان
 ال دربَ أمشوها إلوكِ

نعوم علي موّا

 تهنئة ذعبٍ بقائده وقائدٍ بشعبه

جمول حداد

 خمسون مرّت

حوان محمد الحسن

 عاذق من دورية..

محمد ذريف دلمون

ب أمشيها إليكِ
ال در َ


ب تُٛصًِين إيٝوِ
ال دز َ

*

ختِٓدقَتِ ضُبًُٞ
َٚا َج بٗا اذتٓنيُ إىل اذتٓنيِ
ٖ ٞايًٓٝاي ٞعازٜاتٌ ناملٓايف
تهِـتط ٞغ َِ ِٝادتِٕٓٛ
ٚخُطا ٟقد ضاعتِ
طٖٔٛا
ت بِدَ ِ
فَضعِ ُ
ٚايصّبحُ ٔ ٜٓصفُ ضفٖتَُ ِ٘ٝخاصَساّ
َا بني أَظٕ ال ٜبني

ع يًُُ٘ٝ
تهد َ
َّ
ٜهِبُسُ ناملطا ِ٤إذا
فَعَدِٚتُ يف األبعادِ
أَحبحُ عٔ غٗٝكٞ
ربتِين جنُ:ْ١
أَخ َ
إّٔ ايدّزٚبَ إىل ايػَّٗٝلٔ
ت بايَّٓصٜفِ
َعبَّآ ٌ
ٚأَّْ٘ ن ٞأيتكٝوِ
عً ٢دَِاَ ٞ٥أ ِٕ تُطازدَْٞ
ٚإِٔ أضع ٢إىل يف ٍٜ ٤ف ٤ٞمبكًتٝوِ

ٚفجسٔ صبحٕ ال جيِ٤ٞ
فأعدُّٖا دقٓاتِ قًيب
إّْٗا متتدُّ َٔ َٚجَعٞ
إىل ََِٓفاٟ
نا َٕ اذتص ُٕ ُٜدزٔىُ إَّٔ َا أيكاُٙ
* شاعر سوري.

نعيم علي ميّا*

**
طازدتُ أحصاْٞ
ٚأضًُِتُ ايسّح ٌَٝإىل ايسّحٌِٝ
و املسابعٔ
ٖ ٞنٌُّ ٖاتَ ٝ
تُتكُٔ اذتًَِ ايرَٜ ٟطَعُ ايعِٕٛٝ
فعالَّ تتّه٦نيَ خاصستٞ؟
14
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أيٝظَ ادتسحُ خُطَٛتٓا

ٜا قًبُ عُدِ

إىل حٝحُ ايعصافريُ ايٓيت

ط قصٝدتٞ
ال عُُسَ ٜهف ٞن ٞأَخ ٖ

ت تَسِحاهلا
قد غَّٝس ِ

ُِِٖ أٚزث ْٞٛصَسِخَ َ١األّٜأّ

حطٖتِ عً ٢غُسفاتٓا

يف ي ٌٝاذتسٜلِ

ٚمتاٚجتِ قُساّ

عصفٛا عً ٢أٚتاز خاصستٞ

ُٜػّٓ ٞيًطّهِ١ٓٝ

أْاغٝدَ ايهآبِ١

فايتجأتُ إىل حٓٝين

ٚاضتطابٛا ذا ايعرابِ

نٜ ٞفٝضَ ب٘ اذتٓني

ٚأْا ايٓرٟ

**

َا شاٍ يف ْبِضٞ

اَي ُعُِ ُس َٜبدأ َٔ جُفُ ٕٕٛزاعػاتِ اهلُدِبِ

ُٖتافاتٌ َُبًًٖ ُ١ايدَّٛعٔ

تَػِٓجُ يف ايػدٚ ّٚيف اإلٜاب إىل اذتبٝب

تُسٜدْ ٞإِٔ أَضتعريَ َٔ ايػّٔٛٝ

ٚأْا املطافسُ يف ُْعاضٞ

ت ضفا٥سَٖا
حِها َ١ٜاألزضٔ ايٓيت جَدَي ِ

ال غَْ ١ْ ُٝدَّتِ

عً ٢عُُسٕ بعُ ٔس ادتُسح

ٚال قُسٌ َٓريِ

َٓجٛزاّ عًَٚ ٢جَعٔ ايدّٚاز

**

فعالَّ ًٜٗحُ يف اْفعاالت ٞايٛجٝبِ ؟

**

حنُٔ ايعساٜا ايرّاٖب ٕٛإىل املٓايف

ى ادتُٖٓ ٌٝا
ال دزبَ أَػٗٝا يًكٝا ِ

حًَُِٓا جُسحَٓا جُسحاّ
قد َ

فٗالٓ ختسجني إىل ايصَّباح

ُٜفَتِّؼُ عٔ ََعَاطفَ يًخٓإٔ

ُ ٚتطِديني عً ٢املطا ٤ضِتاز ّ َٔ ٠شْبلٕ

تَّٖٛجَتِ نًُاتُٓا شَََٓاّ

إّْ ٞأنادُ أَٛتُ َِِٔ ظُأٟ

ٚغاصتِ أدُٖساّ

ٚحِسَاْٞ

فَتَكَا َذفَتِٓا ايسُِّ ٜح َْكِطَعُٗا

ٚتَسِحَأٍ ايطِّٓنيِ

إىل ْصفنئ

**
10

ْصفٍ غاَ ِٕ٥اضٕ

ال درب أمشيها إليك

ْٚصفٍ ضادزٕ ال غُٜٛ ٤َ ٞقِظ٘

ال ممسَّ إىل فؤادٟ

ٜدٚزُ ْٚعػُ٘ ميػ ٞعًَٕٖٔ َٚ ٢

أْتَ ضَّٝعتَ ايٛدادِ

ُٜفتِّتُ صُتَٓا املهطٛزَ َٔ

ت تِِٗٝاّ ٖا ٖٓا
َٚػَ ٝ

ف ايتّفاص ٌٔٝايبػٝضٚ ِ١ايبَٛاز
َْ ِص ِ

ٚتسنتَين غًِّٛا ُٜكازعُ ْطِػَُ٘

**

ميتصُّين ضفسٌ

آ.. ِٙ

ُٜٗاجسُ يف ايطَّفسِ

َا أقطا َِِٔ ُٙشَٕٔ

ٜٚضٝعُ يف صُت اي َٛتَس

ّ ُُٜد ُد ي ًَُ٘ٝيف يًِ٘ٝ
ًٜتفُّ حٛي ٞناذتسٜلِ
ٚميٛتُ يف حًُ ٞايربٜل

**

**
ب تُٛصًِين إيٝوِ
ال دز َ
حتجَّسَتِ ضُبًُٞ
ٚضاعتِ يف ُٖبٛبِ ايسِّٜحٔ َػِهاتٞ
ٚغطٓاْ ٞضَخَابُ ايٛحٌٔ

طايــــــتِ ظِـــــــالٍُ ايػّـــــــٛمٔ متػـــــــ ٞيف
صباحاتٞ

ُُِٜطسُ يف خُطاٟ

أْا اجملٓ ُٕٛيف ي٢ًٝ

فَعدِتُ ََخصْٚاّ

 ٚي ٢ًٝيف صخاز ٣ارتٛفِ

أُزفسفُ يف دَٞ

تُٛدِعُ عُُسَٖا عُُساّ

اهلل ٜا قًيب ايعَُٞ

بعُُسٔ ايعُسٔ ََطِفٛحاّ
عً ٢ارتٝبات
جطِسٔ اغرتابٞ
تًُكٝين عًِ ٢
نًُٓا قًتُ :اهل٢ٜٓٛ
شَٚبعتِين
أضًُتِين دز َبوِ املٛصَ ٛد باألغٛاىِ
قايتِ:

**
عاتبِتُ أحصاْٞ
ب ُٜدادعُ ايعٓٝنئ
ٚصافخِتُ ايطّسا َ
أ ٚزَضِ ٌِ ُٜطازدْٞ
فُٓتُ عً ٢حػٝؼٔ ا ُأل ِفلٔ أَزِْبّ١
ُٜضاجعُٗا األزمِ
14
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ضَ ٌٌِٗ َٔ األحالّ صّٛحَ ْبتَ٘

تُرنٓسْٞ

ثَِّ احرتمِ

بإّٔ ٚالدت ٞبَدِ ُ ٤املٛاتِ

**

ٚإّٔ ظِٗسٟ

َِّْٛتُ دََع ٞيف جِساز ارتٛفِ أغّٓ١ٝ

قدِ حتِٛدبَ يف َٓايف ايػُسب ِ١اذتُكـا ِ٤يف
ٚطين

ٚطَفِكِتُ أحبحُ عٔ َفاتٝحٔ ايصَّباحٔ

ٚإّْ ٞقد زأٜتُ شْابكٞ

تبحُّ جساحَٗا
ضوِ ايسّجساجَ ضّٝدتٞ
فأٚقفِِ َْ ِ٘ ٝب َ
ٖٚات ٞزاحت ِٝوِ
أضٛمُ يف ٚجع ايطٓسٜل
إيُٗٝا دقٓاتِ قًيب
أحبوِ ٌَِِ َ٤قًيب
ٚاحضٓٝين نَّ ٞ
ف بٞ
قد ضُ٦تُ ايسّٜحَ تعص ُ
ط ٜٓاٚئ َٛجَُ٘
ٚتػًخين عً ٢غ ٓ
فاضِتٓٗض ٞتَعيب
ظٌ ُٜداصُِ ظًُٖ٘
ٍّ
أعٝدٜين إىل
تعٛدِتُ ايعُبٛزَ إىل ضِفافٍ
فأْا َّ
جاَٚزَتِ قبِسٟ

11

تُٓ ٛعً ٢غف ِ١اذتسٜلِ
ٚتضُ ٝع َٔ قدَ ٞايطٓسٜل

**
ال دزبَ أَػٗٝا إىل ايًٗكٝا
فُـــا ُٜـــدْ ٞخطـــا ٟإىل يكا٥ـــو ضـــٛف
ُٜبعدْٞ
 ََِٔٚأٖٛاُٜ ٙطِكُين
فٝا يِٝتَ ايصَّباحَ جي٤ٞ
يهّٓ ٞتآنًين ايصَّباحِ

**

تهنية
شعبٍ بقائده وقائدٍ بشعبو


أهنئئئئئئن الئئئئئئا ف ال ئئئئئ ل

ئئئئئ

قئئئن ناهنئئئاا ا مئئئك أم ته ئ ئ

ئئئئئ

قئئئئن قهئئ ئميا له ئئ ئ ه ّئئ ئ

مئئف أ ئئ ئئئئنُ صنئئ ئئ

م نئ ئ
ئئئمي

ا ئئئ ين اا ئئئ م مئئئ ا ئئئ

منئئ ئ

يقهئئئئئميا قالئئئئئه مئئئئئ أ ئئئئئد مي مئئئئئ
ياس دتئ ئ النّصئ ئ م ّئئئو

ا ئئ

لكنّئئئا ا ئئئلبا يالدئئ ل قئئئن ان ئئ

ّئئئ كتّئئئكميا ا ئئئ م مئئئ ان
ق يمئئ ئميا اوئئ ئ ي ئئ ئ ا مئئئئنق

جميل حداد*

ئ ئ ن ألنيئئئه
ئئ ئ منيم هنئئ ئ

ك ّئئئ

يوشئئئ ئميا و ئئئئئنا مئئئئئف ا ن
يصئئئئ

ئئئئمي أقئئئئنام يمئئئئ

يالهّ ئئئئئف تنشئئئئئن أل

ئئئ ئ
ئئئئ

اا ئئئئئ ا مئئئئئ

ئئئاّن الئئئئن ك ن بئئئئو ا نئئئ ئئئئنن

س تهم النّه ك ت ب ك ام ان

همّ الك امئئئئه أل ئئئئ ل يقئئئئن مصئئئئ

ئئئنب

ئئئصميا أم تئئ

مئئئ

ئئئميا تامئئئ وهئئئو ل ين ا

تندصئئئئئئا أ ئئئئ ئ مئئئئ ئ ه ئئئئئئمي وا نئئئئ ئ
م ّئئئو كك ّئئئا
ئئئئ ئ ّ

ئ ئ ميا ا مئئئك مه ئئئه

ّئئئئئئال وئئئئئئف ئئئئ ئ ل ت مئئئئ ئ

هئئئ م قمشئئئ

منئئئا ا ئئ ي ن سئئ مئئ

يا نض أنبئئئئن ياا ئئئئ م مئئئئ هائئئئان
تئئئ نا اتئئئئن م ّئئئئو

يلئئئئمي مئئئ

ك ئ تصئئها ال ئئا اكيئئنا ئ ئئ ن

ئئئ ك كئئئ ّ يا ئئئنن

ن ئ ا اد ئئن ن بئئو ئ شئئ

نأسئ ئ ت ئ ئ ّ وهئئئو ال ي ئ ئ مئئئف دئ ئ ل

ييا ئئئئت ت نئئ ئ أم أكئئ ئ ا ئئئئد

ب تئئ ئ هئئئئنم
ئئ ئ أ ئئئئا ا

هئ ئميا ئئئِا ي ئ ئ ا ئئئِ ئ ئ

وئ ئ

مئئئئال النّتئئئئيم الئئ ئ م هم نم ائئ ئ ا

ئئ ئ

لئئئئا ال ّ ئئ ئ
لئئئا ال ّ ئئئ

مديئئئّ الشّئئئ ّ أنسئئئئه
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بمناسبة الذكرى الـ 05لتأسيس
اتحاد الكتاب العرب



حيان محمد الحسه*
*

الشعععععععع ْ

الشِّعععععاألد ُاالرد الألعُععععاد دعععع ا عععع ْ

ُحك يععععععععاء ل ىل اعععععععع

ُرسعععععععععع ع لاء بويْسععععععععععععُاء ىل يعععععععععع عاء

ب حلعععععِّّ لُاىلهععععع افهععععع ب و ال ععععع ْ

ن حع عيا ىللكْع ع ه الكع ع ْ
لغععععع عاو اح ععععع ع ف ب فاععععع ع ُب ل عععععععيا ُسعععُ حد حع ع
يعععع عل ْاععععال الك عععع ر يعععععي ُحعععععي ف

ل ادععألر جأله عع العع لد ععم الععيُا ْ

مخسعع ع هل ًععععه ا ععع عْْ ع عع ع ر حْععععألحف

ُععي ال ع يا ُ عيل يل ع ْ الك ع ْ

عععععألاكْ بععععمُ اا عععع ا د ع ععععاُ - -

ااععع ىل ُالألبُععاد دعع ال يايععاو ُا عع ْ

ساس ع د الك عألْلل الا ععُ ل ليُلععا - -

ااعكععع ر ج اعععألد الععع ل بكععع ا ععع ْ

يعععع ع بععععععيُ ُ الشاععععععألع ىلعععع ع ًدععععععا اء

ل اععع ع ر جدسععع ع هم َّال عععع ال عععع

يععع ُحععععي ُ الكععععيِّ ا ععع ر للُْحكععع ْ

خضععألا د حت يعع ي الُ ع ال ُحت احلو عع ْ

اجملعععع عيد ل شاععععععهيا ُافععععععُ العععععع ي

ع ع ْ لع عَّد السع ع يل افعععألي ل عع ع يدضع ع ْ

عععععع ع ِّ ععععععع ع

حداا اععع ع د ععععععْل ا هااععع ع ك افسععععع ْ

رايعععععع ع جك ْ خ ك بعععععع عاء
* شاعر سوري.
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هععععُ د ال كععععُي ياعع ع ا هععععُ ل ب لىلعع ع

عا عععععم ال عععععألي ُ ال الُععع عاو ُالسععع ع ْ

عع عاء

ير عْْ مح ا ال كُي ُ اىل ك ْ

ملْ ي عععععععععألاُا ج رب ععععععععع ا ك ععععععععع ر

ب لشاعععهيا ُالشاعععألع ععع ْْ ىلعع ل ُسعع ْ

ععع ع ِّ خ عععععي ه هععع عاف يعععععيد بكعععععاف

ُبكعععُي ف ي عععم الكعععألا د بهععع الكعععألا ْ

اععععععععععع عاف سعععععععععععععييااف ه ععععععععععع ع ر ف

عْْ هعي حع ع ُ ُ ع ل احلعيا احلوسع ْ

عُدهععععع ع

ععععْْ هغعععأل العععيرايا يدسْلسْععع م الغاععع ْ

مخسعع ع هل ععع عألاكْ ُالكعع ع د ر

ُالُععععع ع ل بشاععععع ع رد الألِّهععععع ع

مخسععع ع هل عععع عألاكْ يا بععع ع ل حعععععألحف

احلع ع ا حت يع ع ي ُحت جعععمُي اىلهع ع ا

مخسععععع هل ععععععألاك ُا اععععع ىل رح عععععاء

د يعععع عاو ااىلعععع ع ار سعععع ع حأل و ادُعععع ع ْ

بععععععععع لا ُانلار ىللكععععععععع اد عاعععععععععاا

ُىلعع ُلد ععْْ ًعع الاععأليْ بعع خكعع ْ

ألاعهعععع

ب لُععععع ع هُ علىلاهععععع ع ب عععععععي حعععععععألا ْ

هععععُ د ال كععععُي ياعع ع ا هععععُ ل ب لىلعع ع

عا عععععم ال عععععألي ُ ال الُععع عاو ُالسععع ع ْ

حاعععععم ىلكعععع هل عععععم ع عععع
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*

محمّد شريف سلمون*

و املٓػٛجَ َٔ َاٚ ٍ٤ط ِ
ني
ايطِّٜحُ جتًسُ جصع َ
جتتاحُُ٘ يف نٌِّ ي ٌُٝن ٞتٓاٍَ َٔ ادتبنيِ
و املٓػٛجُ َٔ صدطُ ْٚاضُ صاَسٌ..
ٚجبَ ُٓ ٝ
َا الَٕ َٜٛاً ..الٚ ..ال َٜٛاًًٜ ..نيِ
جتط ٟزَاؤىَ َجًُا جتط ٟايػ ٍُٛٝجطحي..ً١
ٜٚإُّٔ َٓوَ ايكًبُٜ ..صطرُ نادتٓنيِ
نِِ نٓتَ حتًُِ إِٔ ٜػازضَىَ األْنيِ...
ٚيهِِ ٚززِتَ بإِٔ ٜعٝـَ ايٓاؽُ ططَّاً يف ظالٍَ ايٝامسنيِ
غجٌَ ارتايسِٜٔ
ُػجٌَ آ ُٙقًبوَ يف ِّ
ٚيهِِ ضجِٛتَ بأ ِٕ ت َّ
ٚتآَطَ املتهرب َٕٚعً ٢ثطاىَ ..يعًِِِٗ..
ٜتجاًٖ َٕ ٛبأَِِّْٗ يًػٛط ِ١ايػّٓا ِ٤ناْٛا عاؾكنيِ
ٚبأضضوَ ايؿَُّاٚ ِ٤ايًٝالٚ ِ٤ارتَُٝال ِ٤ناْٛا ٖاُ٥نيِ
جخسٚا ابتػاَاتِ ايٛجَ ِٙٛطحِّبنيًًََِّٗ ..نيِ
و املتخاًَنيَ..
ٚبػطع ٍ١إشِ قِ ٌَٝفٝوَ ايؿطُّ َٔ أعساَ ٥
تطاُُِٖ يبػٛا ثٝابَ ايػَسضَ ٚاألحكازِ ٚاصطفٍٛا َ َع املتكِّٛي ِ
ني
* إجاظ ٠يف اآلزاب قػِ ايًػ ١ايعطبَ/١ٝاجػتري يف تعً ِٝايًػ ١ايعطب.١ٝ
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ٚألَّٕ زاٖ َ١ٝايعَّإَ عع ٌ١ُٝق ِس بُحَّ صٛتُ ايصا٥خ ِ
ني
و امل َُٕٛٝحاضَُٓٚ ً١ػعِس ً٠يهٌِّ ايػاً٥نيِ..
ٚبعسَ إِٔ ناْتِ صباحٚ ُ١جٗ َ
َِٔ أجٌَ زاحؼَ أَؾعًٖٛا أضبعنيِ..
مل ٜهتفٛا ..يبػٛا ارتٓٛعَ عبا..ً٠٤
ت املكسَّؽَ حاْ..ً١
جعًٛا ََٔ ايبِ ٝ
فٗٝا ايكٝإُ ايػُُطُ تكتاتُ ايطش َٔ َ١ًٜأنفِّ اذتاقسِٜٔ
ايصٍ املُٗنيِ
فٗٝا ايكٝإُ ايؿكطُ تػهبُ مخطِّ َ٠
ٚإشا اْتفتِ تًوَ ايبك ِٔ َ ُ١ٝبكاٜا خنٍ٠ٛ
ناْتِ ألجسازٍ هلُِِ  -إ ِٕ صحَّ ظعُِ ايعاعُنيِ -
حملٛا مشٛخاً َٜعطُبّٝاً الَعاً..
َِٔ فٛمَ قَُ ِ١اضزِ األطٛازِ َج ٣ٛايطّٝبنيَ ايطاٖطِٜٔ
ى اذتكريَ عً ٢غجٌِّ ارتآ٥نيِ
فتٗافتُٛا يًفٛظَ بايسض ِ
ى ُِِٖ...
جطحَ ٛ
جطحٛىَ ..ثَِّ تؿاٚضٚا:
ٌِٖ ْافصٌ يًكًبِ جطحوَ ٜا عس َّٚايؿطِّ ٚايهفاضَ ٚايهطَّا ِٙيًخلِّ..
احملبّنيَ يتس َٜٔٚاألغاَ ٞفَ ٛم صفخاتٍ ََِٔ ايتاضٜذَ تعٜٚطاً
حبربُ ٜصٓعُ ايبرت ٍُٚظضقتُ٘..
ٜس ُٕٚش ٌُٜاالغتعُاضَ تعٜٚطاً حهاٜتَُ٘...؟
ِّ
ض ٜك :ٍُٛبًٝؼُ جطحُ يٝتَُ٘ ال ٜٓسٌَِ...
بع ٌ
ٚاآلخط َٕٚتٛجَّػٛا خٛفاً..
ٚنأَِِّْٗ َاظاٍَ ف ِِ ٗٝبعضُ َا ٜتُتّعُ ايعطب َٔ ُّٞحؼِّ ايفطاغِ١
ثَِّ أجٗعَ عؿط َٔ ٌ٠أضبعنيَ قب..ٍ١ًٝ
ٍّ يػفوِ زَا ِ٤نٌِّ املدًصنيَ..
ال خٝطَ جيَُعُُِِٗ غ ٣ٛحُب
ت تف..ِ٤ٞ
يطا ٍ١ٜفا٤تِ عً ٢ايعُطبِ ايهطاَّ َ٦اتِ أعٛاُّ َٚا ظاي ِ
طعَ ٚايٛتنيِ
ٚتٝكٍٓٛا َُِٔ إَّٔ ؾطٜإَ ايعطٚب ِ١ق ِس تك ِ
ٚاضتاحَ باٍُ اآلنًنيَ ذت َّٛإخٛتِِٗ يهُٜ ٞطضٛا ايفطْجِ...
قصس :ٟيهُٜ ٞطضٛا شٚاتِ ايبؿط ِ٠ايبٝضاِ٤
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ت بالزَ املاضقنيِ...
يف أضضَ اهلٓٛزِ اذتُطَ إشِ صاض ِ
يهَُّٓا ْػ ٞادتُٝعُ ايعابج َٕٛبإَّٔ عاصُ َ١ايعطٚب ِ١نًُِا..
ُقطِعَتِ ؾطاٜنيُ ايعطٚب َٔ ِ١حٛاضَٜٗا..
قسِ ال متطُّ ُٖٓ ٌ١ِٗٝإيِا ٚؾاُّ ايعُطبِ تٓبُتُ يف ْٛاحٗٝا ؾطاٜنيٌ جسٜسِٙ
تطفسُ األجٝاٍَ بايعؿلَ ايعطٚب ِّٞايص ٟصاْتُ٘ أعٛاَاً َسٜسِٙ
ظّٓٛا ٚخابَ ايعُّٔ ٜٚحَ األغبٝاِ٤
ظّٓٛا زَؿلَ متٛتُ َٔ ش ٟفتٓ ٍ ١تُطَ ٢بأٜس ٟاألبطٜا...ِ٤
تا َ ٙاجتا ُٙايعكٌَ فَ ِِٗٝا زضٚا..
إَّٔ ايؿآَّ ايبهطَ عِطضُ اهللِ ..عِطضُ األْبٝاِ٤
ٚايعِطضُ غاٍُٜ ..ا بػا َ٠األضضَ ًِٖا تػُعِٕٛ؟
ايعِطضُ غاٍُ ..أُّٜٗا املرتآٖ َٕٛعً ٢غكٛطِ حكٝكَيت..
ٌِٖ تكصس َٕٚحكٝكَيت بايؿَّطِّ؟ َٗالً ..ب٦ؼَ َا تتساٚي..ِٕٛ
أَ َٚا أتانُِِ َا جط ٣يًػابط..ِٜٔ؟
عٓسَا َطُّٚا يِ٦اَاً َا اغتطاعٛا ..إَُّْا جاظٚا نػ ُِ ٝثَِّ ناْٛا ُٜسحطِٕٚ
ٖٗٝاتَ َِّٓ ٞإِٔ تُُؼَّ حكٝكيت..
فأْا بصٚضُ حكٝكيت َٓجٛض ٌ ٠بنيَ اذتٓاٜا ٚايعٚاٜا ٚايُّٓفٛؽِ
حب ايتنيَ ٚايعٜت..َٕٛ
ٚحكٝكَيت يف نٌِّ قًبٍ ثا٥طُ أعطاُّ ُٙ
نٌَّ أصٓافِ ايبطٛيٚ ِ١ايطجٛي ِ ١ثَِّ ععَاً ئ ًٜنيِ
ٚحكٝكَيت بنيَ ايضًٛعَ يهٌِّ أًٖ ٞاألٚفٝا ِ٤ايصابطِٜٔ
ُطبَتِ َٔ َا ِ٤أضض ٞخن َ٠ٛايعُطبِ ايهطاَّ ايجا٥طِٜٔ
ٚحكٝكَيت يف نٌِّ ْفؼُ ؾ ِّ
مل ٜكتًٛىَ..
قتًٛىَ ...ال ِ
ٚإَُّْا قتًٛا ارتصاٍَ ايٝعطب َ١َّٝيف ْفٛغُُِِٗ ٚأعالٖا ايؿطفِ
ٚتٓافػٛا ََِٔ َُُِٓٗ حص َس ادتٛا٥عَ بايٓصايٚ ِ١ايٛقاحٚ ِ١ايصًفِ
قتًٛىَ ...ال ي ِٔ ٜكتًٛىَ ..فال ختفِ..
غتعٌ ٜا ٚطين عصَّٝاً غّٝساً ٚتهٖ ُٕٛص ٟاألضضُ َكرب َ٠ايػعا ِ٠ايطاَعنيِ..
ُّ
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العشق في قصة
*
(حبّ أول وحبّ أخير)
للقاص عبد السالم العجيلي



عوض سعود عوض***

تتح د قصة ددٞصص(ح د ّصأٗيصٗح د صأ ددر)صعددّصح د ِّص
اًددةأٝصتلت د صاه ددزةجصًتصٗوددٞصهل ددل٘اْصٗ د صٗه د اْص
ٌٓ د صاع عٚددىصٗءٓددةا١جصأً د صاه ر ددٞٚصا ٪ددة٠ص ٔدد٘ص
أد ٙصًزةٗفصٙلربٓ صهلأرهلزنيصع ً ًجصتب ٗصاهز٩ةٞصيفص
ظ ٓةٓد د صع٩ةدددٞصأدهلٚدددٞجصهلدددنيصود د عةٝصُ ودددٞ٣صٗأدٙد د ص
ًزدددةٗفالصا٨صأْصٓدددأٖصاعدددةأٝصتزصٙدددٕص ٌ د د صٗرٗحٔد د ص
ٗوس ٓ جصحتد ٗيصأْصت زدٕصااصاذتد ِّصجصٗٓد٘صٙزودٍصأْص
اذت د صا د اص ولددٕصًٗددّصًِسدد ٚتٕجص بددٞصٗأْص بٚبددٕص
ارت صصًِزٕصًّصاهت نيصٗاهز لٞالص ص
 ٙةحصعِ٘اْصاهق ٞصذاتٕجص ذت ُّصاٗ٪يصٓ٘صحد ص
اه عةٝجصٗاذت ُّصا ٪رصٓ٘صحبُّٕص الصيفصٓأٖصاهق ٞصٙلت صاهزجٚوٛصعّصذاتٕجصٗعدّص
اًةأٝصأحبتٕصٗأوربتٕصعوٟصحبِّٔ جصٗاْصك ُد ص لتٔدص صاهٚدٕصهٚسد صأةدىصًدّص لتدٕصاهٔٚد الص
* حب أول حب أخير -قصتان  -عبد السالم العجيلي  -إصيدا اا اياا اليراي أايا  3002تقي الجججععي
ف  841صفح من القط الجحير الذي هيع فيعا الع.يال الحيب الحي ان  -قصي  -عبيد السيالم العجيلي -
احتعت ا ب قص إصدا عام  8191تق ف  850صفح من القط الجتع.ا ل
** أااب .ع يل

53

العدد  - 602حزيران 2021 /

استط ع صأْصختو ٕصًّصٗة رٖصًٗدّصٗعدزٕصاهِلسدٛصٗاه دحٛصتصغةٙدٕص ٚتودأذصهلقبوتٔد ص
ٗهلةوفصرع هلٔ جصٗاستِٔ ضصاهِ رصًّصاع٘ة صهتحىصيفصوس ٓ جص٨صتطل ٔ٣صُرإُجصهلىص
تص ٓ ٙصاوتز ٨الص ص
إُصهق ١صارصًتل ٤صًدّصاًدةأٝصوة٣ٙدٞصتبحد صعدّصا٪دشصٗاه دٔةٝجصٗو تصدٕصيفص
ةٙقٔ جصٗعؤٚد صأْصتدأ ٙصاهوود٘ملصاعماكٌدٞصعودٟصبد رٖصٗعودٟصعٌدةٖصهتزٚد ٖص سدصًص
ٗستنيصسِٞجص ٔىصك ْصٓأاصمملِ ًالصاهق ٞصعودٟصاهدةاٍصًدّصٗاةزٚتٔد ص ٔٚد صاهلدورص
ًّصاهغةاهلٞالصإُصهق ١صاًةأٝصتض٘رصوِس ًصٗع لٞصًد صرودىصاسدتٔولٕصاهدصًّجصحتدٟصاْص
اهق دٞصهلد وصبدد٘رٝصعدّصٗاةزددٕجصعددّصُضد٘هلٕجصصعددّصُٔ ٙتدٕالصت٩عد صاهقد صصهل ً٪لِددٞص
ٗاه ر  ٚوالصملصٙسٍِّصاعةأٝصاذتبٚبٞجصة يصعِٔ صارصًةٝصأُ ص ُ٩دٞجصاذصٙبد ٗصحةبدٕص
عوٟصع َصا تض حصأًةٓ جص غرصًل ْصاة ًتٔ جصٗادرصًلد ْصتق هلودٌٔ صيفصهلٚتٔد صٗيفص
اهلِ قجصٗارصهلزضصاه٘ة  ٢صهتلْ٘صًتِ سبٞصً صعِل٘إُصٗؤةتٕالصًدّصأٓدٍصااطد وصص
يفصاهق ٞصهلٚتٕصيفصدً قجصٗهلٚتٔ جصٗيفصاهلِ قصاهأٜصأة َص ٕٚصارصًةٝصال ص
اهسةدصاذتل ٛ٢ص ٙدبٕصااصحد صًد صاهسدرٝصأٗصاذتل ٙدٞجصٗٓد٘صةد ٍ٢صيفصاهغ هد ص
عوٟصاذت٘ارصٗعوٟصاهتأكةجصأٗصً صٙسٌٟصهل هت اع ٚوصأٗصاعِ٘ه٘ملصكٌ صيف:ص(ا ةسص ٙص
سز ٚجصٗ٨صتِسجصهِلسمصأً ُٛص٨صتتحققجصٗذهمصحتٟصُٔ ٙدٞصاهلقدةٝصيفصة٘هدٕ:صٗهتٌد ص
 ٔٚصهل٧س صٗكٌ اًال)صبلحٞص;<صًِٗ٘ه٘ملصآ ةصيفصاه لحٞص;:6ص(أردوصأْصأع ٚصروودٛص
ااصاذت ِّجصٗأع تٕصاهٕٚصأةسٍصحتٟصُٔ ٞٙصاعقط الالال)ص ص
أً صاه٘بفص ق صاستر ًٕصيفصٗبفصذاتدٕصاعةٙضدٞصٗبدحتٕجصٗيفصٗبدفصاهلتد ٝص
اه د عةٝصيفصاددرصًل د ْجصٙددَ٘صهبس د صاهودد٘شصا ٪دةصصبددلحٞص47صٗيفصاه ددلحٞص:58ص
(ا تقد د وصيفصعِٚٚدددمصُ ةتٌٔد د صاهِ عسدددٞجصٗك ُد د صُ دددةٝصسد د حةٝصالالالص)صٗٗبدددلٔ صيفص
اه لحٞص89جصٗٗبدفصةبوتٔد صيفصاه دلحٞص:68ص(ودلت ٓ صكد ْص ٌد صهلدنيصودل ص زدٍص
اة ٙصالالال)ص ٗكأهمصٗبدفصاً٪لِدٞصيفصهلٚتٔد صٗيفصهلٚتدٕصٗيفصاهلِد قالصٗاذاصكد ْص٨صهلد صص
ًّصا٨ست ٔ دصهل عل ْص ق٘هٕ:ص(أُ صٗٓٛصيفصهٚوٞصرهلٚزٞٚجصصيفصدارص هٞٚصالالال)صبلحٞص84ص
أً د صاهصً د ْص ح عددةجصٗٓددأاصً د صُوٌسددٕصيفصاسددتر اَصا ٪ز د يجصأٗصاه٘ة د صٗاهددصًّصاْص
ك ْصوت ً١صأٗصرهلٚز ًصأٗصبٚل ًصأٗص ةٙل ًجصٗحت  ٙصاه٘ة صهل ةٞص بٞصاهَ٘ٚصٗاهس عٞالص ص
استز ْصاهق صصهل هةس ٢ىصاه صأٗعح صاهلورصعّصحٚد ٝصاه ر دٞٚجصكٌد صاْص
اهسددٝ ٚص ُ٩ددٞصأَصاع عٚددىصهلزود صرسد ٢ىصعد ٝصاهٚددٕصدوود صهلق د  ٓ ٢جصا٨صأُددٕصأالددىص
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رس د ٢ؤ جصٗذكددةصرس د ٢وٕصاه٘اعددحٞجصٗاه د صأ ددأوصاه ددلح وصًددّص95ص–ص:4الصكٌ د ص
ةسٍصاهق صصة تٕصااصعِ ّٗٙص ةع:ٞٚص ص
 اهب اٞٙصيفصاه لح وص4ص–ص63ص اهتتٌٞصيفصاه لح وص64ص–ص89 اهِٔ ٞٙصيفصاه لح وص8:ص–ص:4صاتب صاهق صصأسو٘شصاهسةدصاعبسطجصًةٝصٙسدةدص
اذت قصهلوس ُٕجصكٌد صيفصأٗيصهقد ١صًزٔد صيفصهلٚتدٕصيفص
اه ددلحٞص43ص–ص48صاذصٙب د أصذهددمصهلق٘هددٕص"كت د صٓدد٘"ص
اهددأٜصتةٗٙددٕصاه ددلح وص49ص–ص55جصهِج د صتق ز د وص
كدورٝصٗا٨ست ددٔ داوصصذاتٔد الصٙتد هل صاهسددةدصهلوسد ُٕجص
ًٗد د صحد د قصهلزد د صأٗيصهقد د ١جصٗيفصاهوقد د ١صاهود د ُٛصًدددّص
اه دددددلحٞص55ص–ص58جصٗٓدددددأاصذاتدددددٕصتسدددددةدٖصهلزبدددد رٝص
"كتبدد صٓددد"ٛصيفصاه دددلح وص59ص–ص63صٗ ٙدددىصعودددٟص
ٓأاصاعِ٘ايصحتٟصُٔ ٞٙصاهق ٞصيفصاه لحٞص:4الصٗٓدأاص
دايصعودددٟصتِد د ٗيصاذتد د قصًدددّصءاٗٙدددتنيصشتتولدددتنيجص
هلوس ُنيالص ص
ٛصعّصهغٞصُوةٞٙصتِ س صًق َصاهل ت جصًٗقد َصاع٘عد٘ ص
حبو صيفصاهِصصاهق
اهأٜصٙلت صعِٕجصًٗق َصاعةأٝصاه صًِحتٕصع٘ا لٔ الصٗود وصهغدٞصتلودةص ٔٚد صأدٗاوص
اهةهلطصٗاهت٘ك ٚصٗاهتلسرصٗ زىصك ْصكٌد صٗردصيفصاه دلحٞص:45ص(تِ ٗهِد صأُد صٗٓدٛص
ع ١ص لٚل جصٓٛصاه صأبةوصأْصٙلْ٘صع  ُ٦صهل هغصارتلٞالص ص
ةو ص صاُ صاذاصكِ صًتلقنيصعوٟص لٞصاهطز َجص إْصهل٘اعوِ صاه ٔٚصشتتولٞالص ص
عحل صٓٛصٗة ه صالالال)ص ص
ا٪د ٙصعب صاهسَ٩صاهزجٚوٛصاعتٌ صا٪سو٘شصاهتقوٚد ٜجصاهدأٜصحد ٗيصأْصٙلدْ٘ص
ح ثددٕصًتسوس دً٩جص بددٞصيفصة ددٞصسددز دصٗسددز ٚصاه د صهل د أٓ صهل ذتلوددٞصاه د صك ُ د ص
اهسددب صيفصتز ر ٌٔدد جصٗاسدددتٌةصهل ذتدد قصحتدددٟصُٔ ٙتددٕجصٗةدد صكدد ْصً٘ قدد صيفصٓدددأٖص
اهق ٞجص ب وصاهوغٞصًِ سبٞصٗاذت قصوأاشالصاسدتل دصًدّصاهدماقصٗٗعدزٕجص بدٞصيفص
وزةتٛصسز دجصاه صاتلأص  ٔٚصعوٟصحل  ٙوصأهفصهٚوٞصٗهٚو:ٞص(صتطود صاهسد حةٝصًدّص
ة ب ٓ صأْصٙأت ٔٚصهل زةٝصًّصذ٦اهلٞصاهلت ٝصاه صت ُّصعِٕجص تضٌّصهٕصأْصتوّّٚصهٕصةو ص
تومصاهلت ٝجصٗأْصتأتٕٚصراابٞجصٗه٘صك ْصهل ٌِٔٚصبح ر٠صٗحب رال)صبلحٞص;3ص ص
55

العدد  - 602حزيران 2021 /

ٙتلةرصاهِق شصح٘يصاه زةٝصً صسز دصٗأًٔ صًٗ صسز ٚجصٙز٘دصسز ٚصهوح٘ارصًد ص
اَ٪صح٘يصاهبِ صادتِٞٚصاه صأعط صحبٚبٔ صاإلُسدٛصودزةٝصًدّصود ٙوتٔ :ص(ةد يصسدز: ٚص
أذكددةصأُددٛصةددةأوصًوددىصٓددأٖصاذتل ٙددٞص ٙد صسدد ٚتٛجصٗهلددّصتلصبددٚؤ صاتح د صًددّص
ددٞصاهسد٘ادالصة هد ص
ذاكةتدٛالصعٔد ٜصهلدأهفصهٚوددٞصٗهٚودٞصهلزٚد الصة هد صاهزجدد٘ء:صودزةٝص
اهبِ د صادتِٚددٞصذتبٚبٔ د صاإلُسدد:ٛصعِ د ً صت ددت قصاه دصٛصا تددىصٓددأٖصاه ددزةٝجصأدرٓ د صهلددنيص
اهلٔ ًمصٗاهسب هلٞصيفصكلمصاهٌِٟٚجصأو٣مص ٢ةٝال)صاُ ةصاه لح وص<6ص–ص<7صٗص<8الص ص
ُ ددىصااصكٚددفصاٌددىصاع د ردصاهز ددٚقٞصااصع ددٚقٔ جصٙقدد٘ي:ص(هبٚددمصالالصهبٚددمجص
عب نصهلنيصٙ ٙمصًةُٛصهلدأًةنص ٙصًٜ٘٨الالال)صبلحٞص434صال ص
ٙبح صسز ٚصعّصكت شصأهفصهٚوٞصٗهٚوٞصٗٙقةأص ٕٚصحل ٞٙصهل رصاهب ٗرصٗع ودقٔ ص
اهلددّصعٌٔ د صةٌددةصاه د ب٘رجصًٗةهلٚتٔ د صاه د صك ُ د صتة ٙد ٓ ص٨هلِٔ د جصمم د صٙضددطةصةٌددةص
اهدد ب٘رصااصاهدددأٓ شصهو دددٚلصحدددةءصاذتةٙدددصصاهدددأٜص ودد صأْصٙأتٚدددٕصهل دددزةٝصًدددّصرأسص
اذتبٚبٞجصكٛصخيو ٔ صًّصسحةصًةهلٚتٔد صاه دةٙةٝصالٙدأكةصاع٧هدفصٓدأٖصاذتل ٙد وص
يفصاه لح وص434ص–ص437صال ص
ًّص ٩يصاهزةضصاهسة ٙصُة٠صأْصمثٞصتب  ِٙصيفصاهوغدٞصٗاهسدةدصًد صهلدنيصاهق دتنيصجص
ٗكٚفصأْصةوزٞصكبرٝصٗس ًقٞصيفصزت هٛصاهوق ٞصٗا٪دشص٨صتضٚفصة تٕص(حد ّصصأٗيص
ٗح د ّصأ ددر)صو  ٙد اًصُ٘ع ٚد ًصااصاعلتبددٞصاهزةهل ٚدٞصجصًٗ د صذهددمص ٙددىصأسددو٘شصاهزجٚوددٛص
اع دد٘قصٗاعبسددطصااصدروددٞصكددبرٝجصٙسددٌأصٜ٪صةد ر٥صأْصٙوددٍصهل هق ددتنيصًددّصاهقددةاٝ١ص
اٗ٪اصٗا ٪رٝالصاذص٨صو١ٛصت ةحصهلٕصاهق ت ْصأٗصختلٕٚصأٗصتةًصصهٕصهلز ٚاصعّصاعب وةٝص
يفصزتٌ٘عٞص(اذت صاذتص)ّٙصٗعب صاهسَ٩صاهزجٚوٛص ص
اع٘ع٘ع و:ص(رب صًقربٝصاهةًٗ)ٛصٓأٖصاعقربٝصاه صد ؤ صبطٚفجصهلز صأْص تأص
اهب شصاذتجةٜصاهأٜصٗ ٙرصعوٟصست٘رجصٗٙغوقصًدّصهقد ١صذاتدٕجصا تلد ١صبدطٚفصاذتد ملص
ة ٗرجصٗةصصرٚ٢سصاعرلةصعوٟصاهبزوٞصا٪ثةٞٙصذهمالصأوو صسلةٓ صٗذٓب٘اصااصاع٘ةد جص
تحدد٘اصاهبد شصاذتجددةٜص ٘ود ٗاصووددٞصبددطٚفصٗهلزددضصاعقتِٚد وصا٪ثةٙددٞصالالالصأًد صة ددٞص
(ح  ٙصهلوغتني)ص تتح قصعّصهق ١ص"ن"صً صب ٙقٕص"َ"صٗب ٙقتٕصًرُ صاهلِوِ ٞٙجصًٗ ص
هل ٚتةتسصب ٙقٞصنجصيفصاهق ٞصًز تب وصٗد صَصعّصذاتدٕجصٗاسدتزةاضصاع عدٛجصثدٍص
اذت  ٙصعّصهلزضصاةاً ٚتٍٔالصٗعّصه ِٚاصاه صسدقط صيفصودب نصنجصًد صأُٔد صتزدةفص
إُٔصًتصٗملجصٗبفصه ِٚاجصٗٗبفصنصاهض هلطصاه كت ت٘رٜجصاهأٜصةُتىصُتٚجدٞصبدةا ص
س ٚسٛجصهل ٚصً٘ا ّصيفصاهغةهلٞالص ص
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تتح د قصة ددٞص(اهِلددق)صعددّصأهلددٛصع د  ٙصاهددأٜصٙزٌددىصيفصحةاسددٞصا٬ث د رصاهق ددٞص
ًٗةا قددٞصهلزو د وصاهتِقٚد صااصحوب ٚد الصٗح د٘هٕصعوددٟصةط د صُق ٙددٞصضت سددٞٚصأثةٙددٞصهل ِٔٚد ص
ٗاح ٝص ضٞٚصًةسَ٘صعو ٔٚصرأسصاًةأٝصٙزوٖ٘صاكوٚىالصاهِق٘دصأٗبوتٍٔصااصاهِلقصاهدأٜص
ٙددةهلطصهلددنيصحوب ٚد صٗءهب ٚد الصٗو د ٗاصس د عٞصت ددرصااصاهِلددقصاهددأٜصٙق د صعوددٟصاًت د ادصظددىِّصص
اهسد د عٞصاه ٌسدددٞٚجصُٗتٚجدددٞصذهدددمصٗود د ٗاصاه دددرةٝصاهد د صتسد د صهلد د شصاهِلد دقالصٗهلزد د ص
اكت ٕجص و صكةاٗسصتس٘ٞٙصكىِّصو١ٛصكٌ صك ْالص ص
و ١صأهل٘صاهض  ٙصااصاعلد ْصًد صست ثدٕجصملصبد اصاهسد عٞصاه ٌسدٞٚجصٗٓد صٓد٘ص
ٙوَ٘صُلسٕصهوقتٕصهلٍٔالصحتلٛصاهق ٞصاهت هٚدٞصاةاًٚد وصتوٌٚدأٝجصت دةحص ٔٚد صزتةٙد وص
ح ٚتٔ صٗحبٔد صاهقد ٍٙص٨هلدّصادتدراْصٗٓدٛصيفصاهو هودٞصع دةٝالصاسدتٌ صةوصع٘ا لٔدصصحتدٟص
و ١وصا ًدةأٝصٗأ ربتٔد صأُدٕصعودٟصع٩ةدٞصًد صاًدةأٝصأ دة٠جص قطزد صع٩ةتٔد صٗٓلدأاص
ك ُ صُٔ ٞٙصح صاهطل٘هدٞالصهلزد صمثد ُٛصسدِ٘اوصعد دوصاهز٩ةدٞصهلدنيصاذتبٚدبنيجصااصأْص

ٗبو صاً٘٪رصااصُٔ ٙتٔ صحل ظ ًصعوٟصأ ل ٌ جصٗذهمصيفصة ٞص)اذت صاذتص(ّٙص ص

اهلددّصه د ٠صا٪د ٙد صاهزجٚوددٛجصٔٙد فص٨ستل د فصاذت ٚد ٝصٗأصسددةارٓ صاعلزٌددتنيص
هل هغةاهلٞصٗاهغٌ٘ضصٗاهتزق ٚصٗاهتد ا ىجصٗاعةاٗحدٞصًد صهلدنيصاهزودٍصٗارتةا دٞجصكٌد صيفص
ة ددٞص(رب د صًقددربٝصاهةًٗ دٛص)صح ٚد صاعتق د صاهسددل ْصأْصاعقددربٝصًةبدد٘دٝجصٗءادصيفص
اعتق دٍٓصٓأاصأْصبطٚفصاهأٜصد ؤ صملصٙز الص ص
استر َصاهقد صصأسسدو٘شصاهةسد ٢ىصيفصة دٞص(اذتد صاذتدصّٙص)صاهد صأصحد اثٔ صٓدٛص
أح اقصرٗتٔ صرس هٞصو ١تٕصًّصتوٌٚأٝجصتةٜٗصح ٚتٔ صٗع٩ة تٔ صاهغةاًٞٚالص ص
أً صمج هٞٚصاهوغٞص ِةآ صيفصٗبفص رُ :ص(ٓدىصكدىُّصصهلِد وص ِوِد اصيفصاهلتِدٞصاهد ص
تب ٗصهلٔ ص رُدصجصٓدىصكدىُّصص هلِد وص ِوِد اص دّصااصو ُد صاهق ًدٞصاعٌ د٘ةٞجصٓدأاصاُ٪دفص
ا٪ةينصاهأٜصيفصعةِٕٙصمشٍجصٗٓأٖصاهب ةٝصاه٘ردٞٙصاه صجتةٜص  ٔٚصبلةٝصكأُٔ صعزٞص
ذٓبٞٚال)صبلحٞص<5الصٗيفصاعقطزنيصاهت هٚني:ص(سأرٜٗص تنيصادتٌٚوتنيجصكٚفصةطلد ص
أُ ًوٛصاهصٓةٝصاه صأسلةنِصعطةٓ جصٗكٚفصةضدٌ صهلأسدِ ُٛصاهوٌدةٝصاهد صحتود ص
عةآٓ صرٙقمال)صبلحٞص 75ص
ص(ك ُ صتِحينصهتقو صاهلت صاه صأعزٔ صعِ صرأسٛجص ٚوٌسصب رٓ صاهِ ٓ ص
كتلٛجصٗد٫صأُلٛصرا٢حٞصاهوٌْ٘ٚصًّصعطةٓ صاه ب حٛصاعت٘اع جصٗأحُ ٚد صك ُد ص
ت ا غصة ًٛصًّصحت صاهوح فجصهتستحوينصعوٟصاهقَ ٚصًّص ةاوٛال)صبلحٞص6:ص ص
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عب صاهسَ٩صاهزجٚوٛصاهلّصً ِٞٙصاهةةٞجصاه صت دبٕصع داتٔد صٗتق هٚد ٓ صًٗ٘رٗثٔد ص
دٕصااوٚدٞجص
ع داوصٗتق ه ٚصًٗ٘رٗقصأٓىصاهةٙفصٗاهب دٞٙصًز ًالصح ظصعوٟص د هل صة
ٗعوددٟصأ ٩ة ٚد وصً ِٙت دٕالصٓدد٘صاهطب ٚد صاهددأٜص توددمص ددربٝصهل دتس د صاإلُس د ُٛالصتددأثةص
هل  ٪لددد رصاٗ٪رٗهلٚدددٞجصهلِددددٕصملصٙتردددىصعددددّصً ِٙتدددٕصاهةاسددددرٞصيفصأذٓددد ْصاهِددد سص
دٕجصٗأحُ ٚد صٙتد ىصيفصاذتد قصهٚددورصهلزددضص
ٗمم رسد تٍٔجصٙقد َصأ لد رٍٓصيفصة
اهِقد د اجصاهد د صتسدددت٘و صاإل هدددٞصااببدددٞجصْ٪صُسدددٚجٔ صاهبسد د ٞصٗ ٔدددٍصاُسد د ُٞٚص
دٕجصكٌد صح دىصًد صة دٞص
اإلُس ْجصٗ أاصُة٠صتز ل ًص ً صهلدنيصاع٧هدفصٗأهلطد يصة
(ةطةاوصدَ)صح ٚصأعطٟصاهطب ٚصاعةٙضٞصًّصدًٕجصٗيفصة ٞصاعزجصٝصِٙقدأصاهطبٚد ص
اع٘هدد٘دٝصصتٚددٞصاهد صملصتددِسصًد ص زوددٕجصتأتٚددٕصهلزد صمث ُٚددٞصع ددةصع ًد ًصحتبددٕصٗتتزوددقصهلددٕص
ٗٙتصٗو ْالص
ص

ص

58

خير جليس
الفالسفة والمترجمون الدريان
د .أفرام عيدى يوسف

محمد عيد الخربوطلي

الفالسفح والوترجوىى السرَاى
د .أفرام عُسً َىسف



هحوذ عُذ الخرتىطلٍ*

َروٌ الوؤلف فٍ الكتاب حُاج الفالسفح السرَاى الذيَي عاوذىا فذٍ
سىرَح وتالد الرافذَي ،وتُي إتذاعاتهن هي القذرى الثذاًٍ إلذً القذرى الراتذ
عشر الوذُالدٌ فذٍ ايذاَا الفلسذفح الكثذري ،وفذتحهن اتذىاب الفلسذفح
الُىًاًُذذح علذذً هيذذراعُها لكذذل و ذ ىب الشذذرس ،ذذؤين الفالسذذفح الذذيَي
ترجوذذىا التذذراي الُىًذذاًٍ والكتذذة الفلسذذفُح الهاهذذح ارس ذ ى وأفالطذذىى
وجذذالٌُىإ إلذذً الللذذح السذذرَاًُح لذذن إلذذً ال رتُذذح حُ ذ ا د ذذرخ ال لذذىم
الفلسفُح فٍ ال الن ال رتٍ ،وهي لن عثرخ إلً اللرب وتذأ عير الٌهيح.

 1ــ املؤلف د .أفشاً عٗظٕٖ ٜطف ،بشٔفٗظٕس ٔوؤسخ عشاق٘ األؿـن ،أسخ لمخطـاسا
يف بـ د الشافــذَٖ يف وؤلعــا عذٖــذ ٚؿــذس بالعشٌظــٗ ٖٔ ،ٛـ
وَ الؼخـٗا ال شاقٗ ٛالباسص ٚيف احلقن الثقايف العشٌظـ٘ٔ ،لـذ
يف قشٖـــ ٛاطـــٍااب ال اب ـــ ٛملذٍٖـــ ٛاصا ـــٕب عـــاً  1944يف ذلافظـــٛ
ادِٕكب مشـاه ال ـشا  ،أد دساطـ ْ ااعذادٖـ ٛيف املٕؿـن ،اٌ قـن
ب ذِا إىل لٍذُٔ ،وٍّا بذأ سحم ٛالغشب.ٛ
حـــن عمــ ٜػــّاد ٚالــذ ٕسآ يف احلطــاسا القذ ــ ٛوــَ
جاو ــ ٛاٌــٗعب ٔد ــٕسآ يف العمظــع ٛوــَ جاو ــ ٛا ٕلــٕصبٔ ،عمــي
فّٗـــا طـــٍة عذٖـــذ ،ٚاطـ ـ قش يف بـــاسٖع وٍـــز عـــاً  1992و مىـــا
ٔذلاضـــشا يف و اِـــذِا ٔوشا ضِـــا ال مىٗـــٔ ٛجاو ا ّـــأ ،وٍـــز
ا15ب طـــٍ ٖ ٛىـــن وـــذٖشا لقظـــي الؼـــش األٔطـــد ٔاملغـــشن ال شبـــ٘ يف داس اسوا ـــاُب إحـــذٝ
ٖــا دٔس الٍؼــش العشٌظــٗ ،ٛــزل ِــٕ أحــذ األعطــا ٞاملؤطظــة اى ـ الذساطــا
الظشٖاٌٗ ٛيف باسٖعٔ ،عطٕ يف إداس ٚذبشٖـش دلمـ ٛالذساطـا الظـشٖاٌٗٔ ،ٛعطـٕ يف اذبـاد
الك ان العشاٌكٕفٕ ٗ ٛالٍاطقة بالعشٌظٗ ،ٛلْ وؤلعا ٔأحباث عذٖذ ٚبالعشٌظُٗ ،ٛشجي
ب طــّا لم شبٗــٔ ٛالٗ ،ــٔ ،ٛوــَ وؤلعا ــْ اعيفــٕس الـــبا يف طــٍاا ،ب ـ د الشافــذَٖ ،جٍــٛ
األٖاً اخلٕال٘ ،ومخى ٛدجمٔ ٛالعشا  ،املؤس ـُٕ الظـشٖاُ ،إصِـاس العمظـع ٛعٍـذ الظـشٖاُ،
أصوٍـــ ٛيف بـ ـ د الشافـــذَٖ ،املؤس ـــُٕ الظـــشٖاُ ٖ كمىـــُٕ عـــَ احلـــشٔن الــــمٗبٗ ،ٛاملـــذُ
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الظــاط  ٛيف بـ د الشافــذَٖ ال مٗــا ،الع طــعٔ ٛامل،نــُٕ الظــشٖاُبِٔ ،ــٕ الك ــان الــزٙ
طٍ خذث عٍْ ٔقذ شنْ لم شبٗ ٛمش ُٕ ٕطأ ،ؿذس عَ داس املذُ بذوؼق .2009
 2ــ حملة عن بعض مؤلفاته
ــ املؤس ُٕ الظشٖاُ ٖ كمىُٕ عَ احلشٔن الـمٗبٗ ،ٛذبذث فْٗ عَ الظشٖاُ الـزَٖ
إٌا وٕجٕدَٖ يف بذاٖ ٛاحلى الـمٗبٗ ٛيف ٔ ،ً11الزَٖ سأٔا ٔعاػٕا مـ احلىـ
الــجت دبظ ـ ذ ب ظ ـ حــشٔن ٔ ،بــٕا عٍّــا بمغ ـ ّي الظــشٖاٌٗ ٛأ ثــش حٗادٖــ ٛــا قذوــْ
املؤس ُٕ اآل شُٔٔ ،وٍّي وٗخاٟٗن الكبري ٔالشِأ ٙاإّه ٔابَ ال ـ ٔ ،ٙعٍـذوا ؿـذس
الك ان بالعشٌظٗ ٛاِ ي بْ العشٌظُٕٗ ٔعذٔٓ أفطن ان ؿذس يف عاوْ.

ــ املذُ الظاط  ٛيف ب د الشافذَٖ ال مٗاٖ ،شٔ ٙفْٗ قـ ٛمثـاٌ٘
وذُ ػبّّا بثىاٌٗ ٛزلًٕ مسأٖ ٛطقيفت يف وٍيفقـٔ ٛاطـ  ٛيف بـ د وـا
بة الٍّـشَٖ ال مٗـا ،أسب ـ ٛوٍّـا ِـ٘ الٗـًٕ يف ش ٗـا االشِـا ٌٔــٗبة
ٔوــــاسدَٖ ٔدٖــــاس بكــــشبٔ ،وــــَ اعّــــ ٛالؼــــشقٗ ٛيف ال ــــشا اأسبٗــــن
ٔ ش ٕك ٔالظمٗىاٌٗٔ ٛدِٕكب ،مّا اٌت وذٌا ثقافٗ.ٛ
ــ عيفـٕس الــبا يف طـٍاا ،أؿـذسٓ عـاً  ،1993ذبـذث فٗـْ عـَ
قشٖ ٛيف ذلافظ ٛدِٕك مشال٘ ال شا عٍذ احلذٔد ال شاقٗ ٛال،ٛٗ ،
ٔعَ وأطاِ ٚزٓ القشٖـ ٛالـجت بقـشاس وـَ احلكٕوـ ٛال شاقٗـ ٛعـاً  1976حـزفت وـَ الٕجـٕد
ٔ ّذوت و ا 182ب قشٖـ ٛمذاٌٗـ ٛأصٖمـت مـّا ،ىـا ذبـذث عـَ احلٗـا ٚالٕٗوٗـ ٛيف مـ
القشٖٔ ٛعَ عادا ّا ٔ قالٗذِا يف ن ػ٘.ٞ
ــ ومخى ٛدجمٔ ٛالعشا  ،ذبذث فْٗ عَ حطاس ٚب د الشافـذَٖ
ٔالجت ِ٘ طبقا حطاسٖ ،ٛبذأ بالظٕوشٖة وَ األلـف الشابـ قبـن
املـــٗ د إىل األلـــف الثالـــال قبـــن املـــٗ دِٔ ،ـــي سٔاد احلطـــاس ٚحٗـــال
ا ،عــٕا الك ابــٔ ٛال مــًٕ ٔالعٍــُٕ ،ثــي ذبــذث فٗــْ عــَ األ ــادٖة
الزَٖ جاؤٔا ب ذِي يف األلف الثالال قبن املٗ د ٔأطظـٕا إو اطٕسٖـٛ
ٔاط  ٛيف ال شا فاٌ ؼش المغـ ٛاأل ادٖـ ٛحبٗـال اطـ خذوّا ب ذٟـز
األػـٕسُٖٕ ٔالكمـذاٌٗة ٔأؿـبخت لغــ ٛالؼـش األٔطـد ،ثـي حكــي
األػــــٕسُٖٕ يف بذاٖــــ ٛاأللــــف الثاٌٗــــ ٛقبــــن املــــٗ د ٔ اٌــــت ٌٍٗــــٕٝ
عاؿى ّي ،ثي غضاِي املٗذُٖٕ فظقيفت ٌٍِٕٗٔ ٝذوت ،ثي ر ش حكي البابمٗة ٔومكّـي
محٕساب٘ الز ٙمتٗض بؼشٖ ْ ،ذبذث ب ذ رل عَ الكمـذاُ ٔحكىّـي ٔاطـ خذاوّي لمغـٛ
األ ذٖ ٛو المغ ٛاآلساوٖٗٔ ،ٛؤ ـذ يف ابـْ ِـزا أُ حطـاسا بـ د الشافـذَٖ ؼـكمت
يف حمقــا عذٖــذ ٚاطــٕوشٖٔ ٛأ ادٖــٔ ٛأػــٕسٖٔ ٛبابمٗــ ٔ ٛمذاٌٗــٛبِ ،ــزٓ احلطــاسا الــجت
ٍاغىــت ٔاٌ ظىــت ٔج مــت ب ـ د الشافــذَٖ وّــذا ٔأسضــٗ ٛـــب ٛلمخطــاسا  ،ــشجي ِــزا
الك ان لم شبٗٔ ٛوٍّا لمظشٖاٌٗ ٛاحلذٖث.ٛ
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 3ــ الفالسفة واملرتمجون الشريان
قظَّي املؤلف ابـْ ِـزا إىل متّٗـذ ٔوقذوـٔ ٛطـ  ٛأقظـاً
ٔ امتٔ ،ٛج ن ن قظـي عـذ ٚفــٕه ،ثـي أ ب ـْ مخـق ر ـش
فٗــْ أمســا ٞف طــع ٛااغشٖــق الــزَٖ ــشجي الع طــع ٛالظــشٖاُ
أعىاهلي ٔػشحِٕا.

ــ ال ىّٗذ ..ر ش فْٗ أؿـن الظـشٖاُ فقـاهِ ..ـي وـَ ؿـم
الؼ ٕن الؼشقٗ ٛال شٖق ٔ ،ٛإٌا ػ با ٔاحذا ب اسخيْ ٔثقاف ْ
ٔلغ ـــْٔ ،يف القــــشُ اخلـــاوع املــــٗ د ٙاٌقظـــىٕا إىل طـــاٟع ة
االٍظاطشٚب ِٔي الظشٖاُ الؼشقُٕٗٔ ،اطـ قشٔا يف بـ د وـا بـة
الٍّشَٖ ٔيف إٖشأُ ،االٗ اقبٛب الظشٖاُ الغشبُٕٗٔ ،طـكٍٕا يف
طٕسٖٔ ٛيف أعال٘ بـ د وـا بـة الٍّـشَٖ بااضـاف ٛإىل املٕاسٌـ ٛيف
لبٍاُ ،ثي كمي عَ المغ ٛالظشٖاٌٗ ٛالجت ِ٘ هلحـ ٛوـَ هلحـا المغـ ٛاآلساوٗـٔ ٛبـة يفٕسِـا
ٔاصدِاسِــا ،ثــي ر ــش حشٔفّــا الـــاو  ٛاملؼ ـ ق ٛوــَ المغــ ٛالعٍٗٗقٗــٔ ،ٛر ــش أُ الظــشٖاُ
اع ٍقٕا الذٖاٌ ٛاملظٗخٗ ٛالجت اٌ ؼش يف وٍاطق أعال٘ ب د وا بة الٍّشَٖ وٍز ٌّاٖ ٛالقشُ
األٔه املــٗ د ٙبعطــن املبؼـشدَٖ اادٔ ٙوــاسٙبٔ ،اصدِــش ِــزٓ الذٖاٌــ ٛبــة ال حــاس الّٗــٕد،
ٔاو ذ اٌ ؼاسِا وٍز القشُ الثاٌ٘ املٗ د ٙل ــب قشابـ ٛطـٍ ً205 ٛالذٖاٌـ ٛالشمسٗـ ٛلمىمـ
اأجبش الثاوَب وم وذٍٖ ٛالشِـا امل شٔفـ ٛحٗـال اٌـت المغـ ٛالظـشٖاٌٗ ٛطـاٟذ ٚيف سبٕعّـا،
ٔأد ٝاع ٍا ِزٓ الذٖاٌ ٛإىل القٗاً بال،نـا األٔىل لنٌاجٗـن إىل المغـ ٛالظـشٖاٌّٗ ٔ ٛـٕس
ـان ا اطٗــإٌغب امل ــشٔس باطــي االذٖاٌٗظــاسُٔب ،ثــي ر ــش وــا ــش لــْ الظــشٖاُ وــَ
ِحىا الشٔواُ ٔالعشغ ٔغريِي.
ــــ املقذوــ ٛر ــش فّٗــا ع قــ ٛالظــشٖاُ بــااغشٖق ،فقــذ اطـ يفا طــشٖاُ بـ د وــا بــة
الٍّشَٖ ٔطٕسٖ ٛبٍا ٞال،اث العمظع٘ بكن أٌا ،ٚفقذ حألٕا وَ القشُ الثـاٌ٘ ٔلغاٖـ ٛالقـشُ
الشابــ عؼـــش املـــٗ د ٙإلـــاد حمـــٕه لمىؼـــك الكــ  ٝامل مقـــ ٛيف دلـــا العمظـــعٛ
ٔال قاٟذ الذٍٖٗ ،ٛلزل ؿٕبٕا أٌظاسِي إىل الٕسا ،ٞسلٕ ب د ااغشٖق الزِبٗ ٛالجت اٌـت
قذ قيف ت ػـٕطا ـبريا يف يفـٕس ال مـًٕ العمظـعٗٔ ،ٛا ،عـت طشٖقـ ٛالـ عكري املٍيفقـ٘،
ٔأٌؼأ أطع حطاس ٚـبرئِ ،ٚكـزا فقـذ قـاً الظـشٖاُ بـعسٔا ٞعيفؼـّي العكـش ٙعـ
ا ٌ ّاه وـَ ٍٖـابٗ ال بقشٖـ ٛااغشٖقٗـ ،ٛفقـذ ـإٌا ٖـذس ُٕ بـأُ ِـذس ال ـا ٖ ىثـن يف
ال يفٕس ٔالشق٘.
ٔأ ــذ أُ الظـــشٖاُ ـــإٌا ٖشٖــذُٔ الٕؿـــٕه إىل ىٗـــق الــ،اث ااغشٖقـــ٘ لم ــــٕس
القذ ــٔ ،ٛرل ـ اط ـ ٍادا إىل حكىــ ٛاملعكــشَٖ القــذوا ،ٞفاطـ يفاعٕا ـ ه حقبــ ٛصوٍٗــٛ
وبكــش ٚعــَ طشٖــق وذاسطــّي اأٌيفا ٗــ ٛــــ ٌـــٗبة ــــ الشِــا...ب احلـــٕه عمــ ٜاألعىــاه
العمظــعٗٔ ٛال مىٗــ ٛااغشٖقٗــٔ ،ٛبــذؤٔا ب مــٗي وبــادا عمــي املٍيفــق املش كــض عمــ ٜأفكــاس
أسطيفٕ العمظعٗٔ ،ٛالجت اط خذوت أطمٕن ال أٖٔن يف عظري الٍـٕص الذٍٖٗ.ٛ
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لقــذ ف ـ ال مىــا ٞالظــشٖاُ ؿــعخا املرؤلــف املؼــّٕس اأٔسغــإٌُب ِٔــٕ ط ـ  ٛـ يف
املٍيفق ألسطيفٕ اً. 348- 322ب ىا لٕ إٌا ٖع خُٕ ضاٌ ٛوَ اخلؼ الـثىة ،حٗـال
اط يفاعٕا وَ لْ ٌؼش عبق عيفٕس األس الب ٗذ ٚاملؼ  ٛبال قن احلكٗي ،زل ٌقمٕا
وَ المغ ٛااغشٖقٗ ٛإىل المغ ٛالظشٖاٌٗ ٛب ض األعىاه املّى ٛالجت حشسِا اليفبٗـ العٗمظـٕس
د ٌقــن الكــثري وــَ الك ـ
وــَ وذٍٖــ ٛبريغــاً جــالٍٕٗغ اً201- 131بِٔ ،كــزا فقــذ َّ
العمظعٗ ٛااغشٖقٗـ ٛإىل احلطـاس ٚال شبٗـ ٛعـَ طشٖـق املعكـشَٖ املظـٗخٗة الظـشٖاُ الـزَٖ
ل بــٕا دٔس امل،نــة ٔاملعظــشَٖ الــزَٖ عىمــٕا ضــىَ حاػــٗ ٛاخلمعــا ٞال باطــٗة يف بغــذاد،
ٔأػّشِي عم ٜااط حٍة بَ إطخا اً873- 808ب.
ثي اب املؤلف يف امل قذو ٛاٌ ؼاس الثقاف ٛااغشٖقٌّٗٔ ٛطـ ٛوذاسطـّا ،وثـن أ اد ٗـٛ
أف طــــُٕٔ ،وذسطــــ ٛأسطــــيفٕٔ ،املذسطــــ ٛاألبٗقٕسٖــــٔ ،ٛالشٔاقٗــــٔ ٛالشٔاقٗــــ ٛاعذٖــــذ،ٚ
ٔاألف طٌٕٗ ٛاعذٖذٖٔ ،ٚز ش أِي أع ً ن وذسط.ٛ
ــ القظي األٔه ثي بذأ فـٕه الك ان ..فٗذ ن بالقاسا إىل القظي األٔه لٗ شفْ عمٜ
الع طع ٛالظشٖاُ يف ااو اطٕسٖ ٛالشٔواٌٗ ٛالؼـشقٗ ،ٛفٗـز ش الشٔاقـ٘ اوـاساب الظـشٖاٌ٘
بــَ طــشابُٕٗ ٔالــز ٙأؿــمْ وــَ وذٍٖــ ٛمسٗظــاا عاؿــى ٛمكــٕ ٛوــاجة الٕاق ــ ٛعمــٜ
طمظم ٛجباه طٕسغ مشاه طٕسٌّٖٔ ٛش العشا  ٖٔ ،شج عم ٜر ش سطال ْ إىل ابٍـْ طـاسبُٕٗ
ب ذوا طحَ عم ٜأٖذ ٙالشٔوأُٖ ،ؤ ذ أُ سطال ْ ِزٓ ذ وأثش ٚأدبٗ ٛبـت وـَ دا ـن
الظــحَٔ ،فّٗــا ٖٕؿــ٘ ابٍــْ باملثــابش ٚعمــ ٜالذساطــٔ ٛالبخــال عــَ احلكىــٔ ٛااؿــشاس عمــٜ
ال ىن ٔالـ  ،ىا ٖؤ ذ فّٗا أِىٗ ٛال،بٗٔ ٛالثقاف.ٛ
ثي ـش القـاسا عمـ ٜابشدٖــاُب ِٔـٕ وـَ وذٍٖـ ٛالشِـا ا ً222ب ٔ ،ـاُ قـذ عـاؾ
ضــىَ حاػــٗ ٛاملم ـ أجبــش الثــاوَ ،ب ــذوا مقــ ٜثقافــِٗ ٛمٍٗٗــ ٛإغشٖقٗــ ٛو ٍٗــٔ ٛاطم ـ عمــٜ
العمظــع ٛالشٔاقٗــ ٛالظــاٟذ ٚيف رل ـ ال ـــشٔ ،قــذ ـ عٍــْ املــؤسخ أٔطــابٕٗغ القٗـــشٙ
 ً341طــري ٚرا ٗــ ٛوــٕجض ٚضــىَ ابــْ اال ــاسٖش الكٍظــ٘ب ٔأػــاد فٗــْ بكعا ٞــْ يف عمــي
العم ٔ شف ـْ الٕاطـ  ٛلمغـ ة الظـشٖاٌٗٔ ٛالٌٕٗاٌٗـٔ ،ٛعٍـذوا ضـي ااو اطـٕس ـاس
وذٍٖــ ٛالشِــا إىل إو اطٕسٖ ــْ ٔج مــّا وظ ـ ىش ٚسٔواٌٗــ ٛيف طــٍ ً213 ٛسحــن بشدٖـــاُ إىل
أسوٍٗا.
ٕسطُٕ ا ؼف يف عاً  1845رليفـٕا ـان ػـشاٟ
ٔ ا ٖز ش أُ املظ ؼش
البمــذاُ ل دٖـــاُ ِٔــٕ يف ث ثــة ٔسقــ ٛـ يف ٔ ،ً. 7قــذ ٌــاقؽ د .أفــشاً يف ابــْ
أفكاسٓ ب عـٗن.
ٖ شج املؤلف بالقاسا ب ـذ رلـ عمـ ٜاِٗبـاغب امل،جـي ا ب ـذ طـًٍ457 ٛب ،فٗـز ش
قـ ٛاف اح وذسط ٛالشِا املٍخاص ٚإىل العمظع ٛاألسطـيفٕطالٗ ٔ ٛيفٕسِـا ٔاصدِاسِـأ ،الـجت
فّٗا دسغ ِٗباغ ٔوٍخّا ٌّط ّا املّىٍ ٖ ،ٛقـن املؤلـف ب ـذ رلـ بالقـاسا وـَ حكـٗي إىل
حكــٗي ٔوــَ فٗمظــٕس إىل ا ــش ،فعــ٘ ابــْ ٔيف ــن فـــن وــَ فـــٕلْ باقــ ٛوــَ أعـ ً
الظــشٖاُ ،فب ـــذ ِٗبـــاغ ـــذثٍا عـــَ ابشٔبـــاب احلكـــٗي الـــز ٙعـــاؾ يف القـــشُ اخلـــاوع
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ٔالظـــادغ املـــٗ دِٔ ،ٙـــٕ الـــز ٙـــشجي ـــان إٖظـــاغٕج٘ لمعٗمظـــٕس فشفٕسٖـــٕغ إىل
الظشٖاٌٗ ٛثي ػشحْ ،زل شجي ان القٗاغ يف املٍيفق ألسطيفٕ ٔٔض لْ ػشحا ،ثـي
ٍٖقمٍا إىل ٔسد ٚأ ش ٝوَ باق ْ فٗز ش طـشجٕٗغ الشأطـٗغِ٘ ،ـزا الظـٕس ٙالـز ٙا ب ـذ
طًٍ536 ٛب اُ شطٕه ا وَ ب ٗذ ٔ ،ـاُ طبٗبـا فٗمظـٕفا ٌؼـأ يف وذٍٖـ ٛسأغ ال ـة
ٔدسغ ٌّٔــن وــَ سحٗــق الك ـ ااغشٖقٗــ ،ٛح ــ ٜاطـ يفا طــخ ــٗد العمظــع ٛاحلظــاغ
ٔالشفٗــ بـــة ٖذٖـــْ ٔمحامـــْ بأنـــن الشطـــاٟن الـــجت ٔجّّـــا إىل أؿـــذقا ْٟالظـــشٖاُ ٔ ،مـــي
طشجٕٗغ لب ض الٕقت يف ااطكٍذسٖ ٛحٗال حطـش دسٔغ العٗمظـٕس أقٌٕٗـٕغ ،ً517
ٔوَ نم ٛوؤلعا ْ ب ض املخيفٕطا احملعٕ  ٛالًٕٗ يف و خف لٍذُ ِٔ٘ يف املٍيفق ٔسقىّا
.14658
ــ القظي الثاٌ٘ ..ثي ٍٖ قن بٍا إىل القظي الثاٌ٘ ٖٔ شفٍا عم ٜفــٕلْ األسب ـ ،ٛفٗيفم ٍـا
يف العـــن األٔه عمــ ٜوذسطــٌ ٛـــٗبةٔ ،عمــ ٜفشطــأ ،ً504 ٙاملٕلــٕد قشٖبــا وــَ وذٍٖــٛ
دِــٕك ،دسغ ظـ طــٍٕا يف وذسطــ ٛعــة دٔلبــأ ،ب ــذوا عـ زلىــْ ٔرا ؿــٗ ْ ثــش
وٗــزٓ ح ــ ٜأُ وٗــز الشِــا ــشددٔا إلٗـــْ ٔ ،ــاُ قــذ صٖلــَ سفــٕس املذسطــ ٛؤلعا ـــْ
ٔ ابا ْ ال ذٖذ ٚالجت فقذ و ظىّا ،ثي ٖ شفٍا يف العـن الثاٌ٘ عم ٜاملذاسغ الكـ  ٝيف
ػش ب د وا بة الٍّشَٖ وثن وذسط ٛدٖشقٌٕ٘ ٔطمٕ ٔجٍذٖظابٕس ٔاحلرئ ٚأسبٗن ٔوذسطـٛ
قشٖ ٛؼكش ٔباػٕؾ ٔدٖـش وـاسبثُٕٗ يف بغـذاد ،بااضـاف ٛإىل عـذ ٚوـذاسغ أ ـشٔ ،ٝيف
العـــن الثالــال ٖ شفٍــا عمــ ٜبــٕلع العــاسغ العٗمظــٕس الظــشٖاٌ٘ الــز ٙعــاؾ أٖــاً ظــشٝ
إٌٔػشٔأُ ،أِذآ عظريٓ ألسطيفٕ الز ٙبْ بالظشٖاٌٗ ،ٛأوا يف العـن الشابـ فٗ خـذث
عَ أحلٕقْٗ الز ٙعاؾ يف  ٔ ،ً.6شك أ ثش وَ عؼش ٚوؤلعا فمظعٗ.ٛ
ــ القظي الثالـال ..ب ـذ رلـ ُٖـذ ن القـاسا إىل القظـي الثالـال ٔالـز ٙب ٍـٕاُ الع طـعٛ
الظشٖاُ يف عّذ اخلمعا ٞاألوـٕٖة فٗ شفـْ عمـ ٜفــٕلْ اخلىظـ ،ٛفٗيفم ـْ يف العــن األٔه
عم ٜطـأٖشا طـابٕ ت  ،ً 667املٕلـٕد يف ٌــٗبة وذٍٖـ ٛاأللـف حذٖقـ ،ٛثـي دسغ يف دٖـش
قٍؼشَٖ العمظعٔ ٛالشٖاضـٗا ٔال مـًٕ الكٍظـٗ ،ٛىـا ىـق يف دساطـ ٛالمغـا الظـشٖاٌٗٛ
ٔااغشٖقٗٔ ٛالعاسطٗٔ ،ٛاٌ ّ ٜبْ األوش أطقعا لمذٖش ٌعظـْ ،ىـا ػـّذ فـ ال ـشن لـب دٓ
ح ــ ٜأسوٍٗٗــأ ،وــَ وؤلعا ــْ ٌظــخ ٛوــَ رليفــٕا ٖ خــذث فٗــْ عــَ األطــيفش ن ذلعــٕ يف
وذٍٖ ٛبشلةٔ ،قذ قاً فشاٌظٕاٌا العشٌظ٘ بيفب ْ ٌٔؼشٓ عاً .1899
أوا يف العـن الثاٌ٘ فٗخذثٍا عَ أثٍاطٕٗغ البمذٔ ٙجٕسج أطقف ال شنٔ ،قذ عشس
أثٍاطــٕٗغ حىٕع ــْ الــجت شنّــا وــَ الٌٕٗاٌٗــ ٛإىل الظــشٖاٌٗ ،ٛأوــا جــٕسج  ً724فقــذ
اُ أطقعا ألبشػٗ ٛعاقٕ اقشٖب ٛوَ الكٕفٛب ٔ شك عذ ٚوؤلعا ٔ شنا  ،ب طـّا وـا
صاه ذلعٕ ـــا إىل الٗـــًٕ يف امل خـــف ال ٖيفـــاٌ٘ٔ ،يف العــــن الثالـــال ـــذثٍا عـــَ ٖ قـــٕن
الشِأ ،ً708 ٙف شفٍا أٌْ اُ فٗمظٕفا ٔوؤس ا ٔسلٕٖأ ،قذ اػ ّش ب عظريٓ لمك ـان
املقــــذغ ،بااضــــاف ٛإىل اسخيــــْ الكــــبري ٔوٕاعظــــْ ٔوشاطــ ـ ْٔ ،ا ــــش ــــان ألعــــْ
اِكظاورئُب ِٕٔ عم ٜػكن حٕاس بٍْٗ ٔبة أحذ وز ْ ،أوا العـن الشاب فخــْ
لــ دٔسغ بش ٌٕ٘ الز ٙعـشس وـَ أعـ ً ِٔ ،ً.7ـٕ وـَ الـزَٖ شطـٕا حٗـا ّي لمذساطـٛ
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ف،ك عذ ٚوؤلعا أِىّا ان االظكٕلٗةب ٔوٍْ ٌظخ ٛذلعٕ  ٛالًٕٗ يف وذٍٖ ٛأٔسوٗـا
ٌٔظــخ ٛأ ــش ٝيف وذٍٖــ ٛالقــٕؾ ،ىــا ٖٕجــذ ب ــض القيفـ وٍــْ يف ىـ دج ٔبــشلةٔ ،يف
العـــن اخلــاوع عشفٍــا عمــ ٜاٌٗؼــٕ  ،ً693امل ــشٔس بغــضاس ٚعمىــْ ٔػــغعْ بالعمظــع،ٛ
لكَ غري ٚالب ض ٔحظـذِي لٍحاحـْ أٔؿـم ْ إىل غٗاِـ الظـحَ ثـي الٍعـ٘ إىل دٖـش ٌٖٕـاُ
قــشن املٕؿــن ،لكٍــْ مــف طــب ا أسب ــة عى ـ و ٍٕعــا يف املــٕاع ٔالشطــاٟن ٔاألحكــاً
القإٌٌٗ.ٛ
ــ القظـي الشابـ ب ـذوا ٍظـىٍا وـ املؤلـف سحٗـق أصِـاس الشابـ ٖ ،أ ـز بٍـا إىل سٖـا
القظي الشاب االع طع ٛالظشٖاُ يف عّذ ال باطـٗةب ،حٗـال ذبـذث عـَ دٔس املظـٗخٗة يف
قٗاوّي بكثري وَ أعىاه الذٔل ،ٛبااضاف ٛإىل اسط ّي اليفـ ٔال،نـ ،ٛثـي ٖـز ش لٍـا
باق ٛوَ أع ً امل،نة الظشٖاُ الزَٖ شنٕا الكثري ه اخل فـ ٛال باطـٗ ،ٛف خـذث
عـــَ ج ٖاٟٗـــن خب ٗؼـــٕ ٔ ،ً826عبذٖؼـــٕ بـــَ بّشٖـــضٕٖٔ ،حٍـــا بـــَ واطـــْٕٖ ،ً857
ٔطــمىْٕٖ بــَ ٌبّــاُ ٔ ،ً840ابــَ ٌ ٗىــ ٛاحلىـــ٘ ،لكٍــْ ٕط ـ يف طشدطــري ٚحــٍة بــَ
ٔ ،إطخا بَ حٍة  ،910الز ٙأدسك
إطخا ٔ ،ً873ر ش وا ألعْ ٔ شنْ وَ
ال ـش الزِيب لم،ن ٔ ،ٛـاُ وثقعـا وِٕٕبـا أٌٗقـا ،ثـي ر ـش حُبـٗؽ ٔعـذ ٙبـَ ٗـ،ٜ
ب ذ رل ٍٖ قن بٍا إىل ال ا املٍيفق٘ و  ٜبـَ ٖـٌٕع  ،ً940الـز ٙـشك لٍـا شنـا بـش
فّٗــا ىــا ــشك عــذ ٚػــشٔحا ٗ ٔ ،ــ ٜبــَ عــذ ٙاحلكــٗي ٔ ،ً974الــز ٙأؿــمْ وــَ
كشٖت ،ثي ٖز ش عة بَ صسع ٛاملٕلٕد طٍ ٔ ،ً943 ٛاُ طبٗبـا وٍيفقٗـأٍّٖ ،ـ٘ القظـي
الشاب بأب٘ اخلري احلظَ بَ طٕاس املٕلٕد طٍٔ ،ً942 ٛبابَ اليفٗ .ً1043
ــ القظي اخلاوع ب ذوا أٌّ ٜجٕل ْ عم ٜأصِاس باق ٛالقظـي الشابـ ٖأ ـز املؤلـف بٗـذ
القــاسا لٗ شفــْ عمــ ٜب ــض ف طــع ٛالظــشٖاُ ٔو،نّــي يف عّــذ املغــٕه فٗ شفــْ عمــ ٜابــَ
ال  ٙالعٗمظٕس ٔال ِٕ ٘ ٔ ،ً1286عبذٖؼٕ الـٕبأ ٙالز ٙعشس فٗمظٕفا ٔقإٌٌٗـا
.ً1318
ــ القظي الظادغ ثي ٍّٖ٘ املؤلـف ابـْ بالقظـي الظـادغ ٔفٗـْ مـق بالقـاسا سلـٕ
الؼــش فٗ شفــْ عــَ او ــذاد العمظــعٔ ٛالثقافــ ٛالظــشٖاٌٗ ٛيف اهلٍــذ ٔاطــٗا الٕطــيف ٜاوــشٔ،
مسشقٍــذ ،القباٟــن الٗ ،ــ ٛاملغٕلٗــٔ ،ٛالـــة ،ىــا مــق بالقــاسا أٖطــا سلــٕ الغــشن
فٗيفم ْ ٗف ٔؿمت ثقاف ٛالظشٖاُ إىل األٌذلع ٔإٖيفالٗا اعٍٕبٗٔ ٛؿقمٗ.ٛ
ٔأ ريا ..إُ وا ر ش ُْ ٖ ذل إضا ٚٞبظٗيف ٛعم ٜان ٖظ غين عٍـْ باحـال يف ـاسٖش
الظــشٖاُ ٔالؼــش ٔاملٍيفقــ ٛعىٕوــا ،فّــٕ ٖ يفٍٗــا و مٕوــا وّىــ ٛعــَ ف طــع ٛوــَ الظــشٖاُ
قاوٕا جبّٕد جبـاس ٚيف شنـ ٛـ ااغشٖـق لمغـ ٛال شبٗـ ٛيف أٔج حطـاس ّئ ،وٍّـا ٌُقمـت
لمغشن ب ذوا ِزبِٕا ٌٔقخِٕا ٔأضافٕا إلّٗا الكثري ،فكاُ هلي الظبق يف ن رل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الك ان ــ الع طعٔ ٛامل،نُٕ الظشٖاُ
ألٗف ــ د .أفشاً عٗظٕٖ ٜطف
شن ٛــ مش ُٕ ٕطا
ٌؼش ــ داس املذ ٝبذوؼق ــ .9002
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الٌقذ ّاآلخش


د .عبذ الٌبي اصطيف*

الٌقذ األدبيي نًاي  discourseعيي نًاي رخيش ُيْ األد ّ
سيذ الفٌْى الجويلت .نًَ نًا هْضيْعَ الفيي –األد ّ .علي اليش ن
هي اشتشاكَ هع هْضْعَ ب ستخذام داة ّاحذة ُي اللغت الطبيعييت
اإلًس ًيت فشبو ك ى هي ُن ه يويزٍ عي ُزا الوْضْع ًيَ ضيش
هي الوعشفيت الوٌّمويت ّ التيلييل الويٌّلن الٌي ويي عيي هْا ِيت
تجشبت اإلبذاع األدبي الوتوثلت بٌص هي الٌلْص األدبيت .رلك ى الوش
في هْا ِتَ لألد يي ّل ى يستْعب التجشبت الجو ليت التي يٌطيْ
عليِ ُزا الفي الجويل هي خالل ّضعِ فيي ريش تٌّوِي ّتيسميش
تٌ ّلِ هي ّ ُِْ الوختلفتُّ .زٍ األرش هستوذة في الغ ليب هيي
الوعشفت الوتشاكوت عبش العلْس ّالتي رْستِ اإلًس ًيت للتع هل هيع
الّ ُشة األدبيت بغ يت حفِّ ًّقلِ هي ييل نلي ييل ألًِي توثيل
ييز ما هِوييم هييي الوييْسّي الثقيي في الييز يمفييل ّحييذٍ الجو عييت
ّتو سمِ ّبق ُ .

ٗاهِاظر يف طبٚع ٞاملٌارس ٞاهِقدٙةٞ
جيد أُٔةا ععاهٚة ٞنِٓٚةmental activity ٞ
ٗاعٚةٗ conscious ٞقضةدintentionalٞٙ
تقةَ٘ عوةً٘ ٟاةٔة ٞاهةِط ا بغة ٛغ ةر
شةةر ٕ ٗيوٚوةةٕ ٗت وةةاٖ ًٗقارُهةةٕ غ ةةاٖ
*

ٗاحللةةةةةٍ عوٚةةةةةٕو ًعوٌةةةةةا تقةةةةةَ٘ عوةةةةةٟ
اهةةةةةةه لا يف طبٚعةةةةةة ٞا ب ٗٗظ ٚهةةةةةةٕ
ٗ ةةةةةةدٗبٖه ٗهلِٔةةةةةةا ععاهٚةةةةةةُ ٞوةةةةةةاُٞٚ
ميارسٔا ُواْو ٗٙه٘ةٕ غٔا ذمة٘ ُوةاْ
آخر ًٌٔا كاُت ص هٕو ٗٙوهخدَ عٔٚا
أباُ ٝوةةاًُ ٞٚهٌٚةةيٓ ٝةة ٛاهو ةة ٞاه بٚعٚةةٞ
natural languageو ٙوةعً ٟةّ خا ةا

* أديب سوري ،جامعة دمشق.
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ىل اإلشةةةةةار ٝىل ٓةةةةةاً ا عغةةة ةى يف
احلٚةةا ٝاإلُوةةاُٞٚو ٗ ةةي اإلُوةةاْ عوةةٟ
غو٘غٕه
ٗ ْ اهِقد ا بغة ٛععاهٚةُ ٞوةاُٞٚو
عإُٕ خيغع هوشرٗط اهة يلةٍ ٚةاٝ
ًةةّ ٙقةةَ٘ غةةٕو ٗغاههةةاهٙ ٛهعةةر هه آةةا
عو ٟذم٘ ًباشر ٗغا ًباشرو ٗٙعلة
ٓةةةاا اههةة ا غضةةة٘ر خمهو ةةةٞو هٚقةةةدَ يف
ُٔاٙةة ٞامل ةةاه ٗةٔةةُ ٞعةةر ُاقةةد يةةدب
غٔاٖ اهشرٗطه
عاهِاقةةةد ُوةةةاْ ًةةةّ ةةةةِ ًعة ة
(ُٗو٘ ٝاهٚةَ٘  ٙةاهب غِقةد أبغةُ ٛوةاٛ٢
ًٗ ةةةةاهبهّٔ ةةةةا ًةةةةا ٙوةةةة٘غٔا يف ُعةةةةر
اهلةةةعاّٙوو ٗنٗ عٌةةةر ًعةةة (ٗاهعٌةةةر
خةةةوُٗ ٝغةةةم ٗتقةةةدَ يف ًٚةةةداْ املعرعةةةٞ
ٗاهعوٍوو هٕ ٚاتةٕ اهِ وةٗ ٞٚاتةهٌاعٚةٞ
ٗاتقهضةةاب ٞٙاصاصةة ٞغةةٕو ٗهةةٕ تلِ٘ٙةةٕ
اهعقةةةايف املركة ة عةةةاع ٞىل ُشةةةاطاتٕ
املهِ٘عةةة ٞاهة ة ٙقةةةَ٘ غٔةةةاو ٗكةةةاهم هةةةٕ
ٗظا ٢ةةةةةةٕ اهعدٙةةةةةةد ٝاهةةةةة ميارسةةةةةةٔا يف
جمهٌعةةةةةةةةةةٕو ٗت٘ةٔاتةةةةةةةةةةٕ اه لرٙةةةةةةةةةةٞ
ٗاهوٚاسٞٚو ًٗ٘ق ٕ ًّ احلٚةاٗ ٝاهعةا
ٗهلةةةى نهةةةم تةة اٖ يف ُشةةةا ٕ٢اهِقةةةدٜ
اهةةا ٙ ٜضةة عةةّ رأٙةةٕ يف ا ب ٗاه ةةّ
ٗاحلٚاٝو أٗ جيوّةد ريٙهةٕ هوعةا World
viewه ًّ ِٓا كاْ ٓاً اصةاه يف
ٗةٔةةةةا اهِعةةةةر شةةةة٣ٚاي ًا ًةةةاي ه بٚعةةةةٞ
املٌارسةة ٞاهِقدٙةة ٞاهوةةو ٌٞٚاهقاٌ٢ةة ٞعوةةٟ
املعرع ٞاملِعٌٞه ٗاصاه ُ٘ٙهّد اهوجايو
70

ٗاملِاظرٝو ٗاهِقاشو ٗغا نهم ممةا ٓة٘
يف قٚقةةةة ٞا ًةةةةر ةةةة٘ار غةة ة كةةةةاِ٢
ٙعل ة كةةى ًٌِٔةةا شةةرٗطٕ احلٚاتٚةةٞ
اصاصةة ٞغةةٕ ٗاه ة تقةةدَ نكرٓةةاو ًةةّ
خاي ُشا ٕ٢اهِقدٜه

** *
أ ــ : 1
ٗاملِةةةةاظرٝو ٗاهوةةةةجاي اه لةةةةرٜو
ٗاهِقةةةةدو ٗاهةةةةِقيو ٗامل ةةةةاٙرٚ ٝعٔةةةةا
ععاهٚةةةةةةا ُوةةةةةةاُ ٞٚعلرٙةةةةةة ٞتقهغةةةةةةٛ
اسهخداَ قدرا املر ١اهآِ ٞٚعوة ٟذمة٘
ًةةِعٍ ٗٗاعةة ٗبقٚةةته ٗاسةةهخداَ ٓةةاٖ
اهقدرا اه لر ٞٙهةً ٚوة ه ٞيضةٚى
اصةةىو ن ت ٙل ةةٗ ٛةةة٘ب اتسةةهعداب
عٚةةةةٕ
هوقٚةةةةاَ غٔةةةةا هدٙةةةةٕ هةةةة ٙ ٟةة ة
ت٘ظٔ ٚةةا عوةة ٟذمةة٘ جيةةاغ ٛغ ِّةةاٗ ١جمةةده
نهةةةةم أُٔةةةةا ٚعةة ة يا ًولةةةةا ًٗٔةةةةارا
تُلهوة اكهوةةاغايو دبةابرً ٝةةّ اه ةةرب
 ِٚةايو ٗغعِاٙةة ٞبا٢بةةًٗ ٞوةةهٌدًِٗ ٝعٌةةٞ
ًٗدرٗس ًّ ٞةاُة اتهٌعةا املهقدةًةٞ
يف ًععٍ ا ٚاْه ًٗعِٓ ٟاا أْ اه ربو
هةة ٟهةةة٘ اًهوةةةم اتسةةةهعداب ملٌارسةةة ٞأٜ
ًِٔةةةةةةةاو عإُةةةةةةةٕ داةةةةةةةة ٞىل أْ ٙبةةةةةةةابر
تكهوةةا ًٔةةار ٝأٗ ًولةة ٞاهقٚةةاَ غٔةةاو
ٗأْ جيةةد يف جمهٌعةةٕ اهوةةبى ًٚوةةر ٝىل
عٌو ٞٚاتكهوا ٓاٖه

النقد واآلخر

أ ــ : 2
ٗٓةةة ٛععاهٚةةةا اةهٌاعٚةةة ٞةةةار
عٌّ ًؤسوا اةهٌاعٚة ٞكاااًعةٞو
ٗاإلناعةةةةةةٞو ٗاههو يٙةةةةةةْ٘و ٗاهضةةةةةة اعٞ
املقةةةرٗٝ١و ٗاهلهةةةا ٗغآةةةاو ٙقٌٔٚةةةا
اتهٌع غ ر يقٚت أغةرا ٗٗظةا٢
حمدب ٝأبغٗ ٞٚع٘ق أبغٞٚه ًٗعِةٓ ٟةاا أْ
عٌوٚةةة ٞممارسةةةٓ ٞةةةاٖ اه عاهٚةةةا تعةةة
اتهٌةةةع دقةةةدار ًةةةا تعة ة اه ةةةربو ٗأْ
املبةةابر ٝاه ربٙةة ٞىل ممارسةةٗ ٞا ةةدً ٝةةّ
ٓةةةةةةاٖ اه عاهٚةةةةةةا ت تل ةةةةةة ٗ ٛةةةةةةدٓا
هه ققٔةةةةاه نهةةةةم أُٔةةةةا ته وةة ة امل٘اعقةةةةٞ
اهغةةةةٌِ ٞٚأٗ اهضةةةةرلً ٞةةةةّ قبةةةةى ٓةةةةاٖ
املؤسوةةا عوةةة ٟشةةلى ٓةةةاٖ املٌارسةةةٞ
ٗ ةرا١اتٔةةةةةةةةةةةا ٗأعراعٔةةةةةةةةةةةا ُٗعٌٔةةةةةةةةةةةا
ٗاع اعةةةةةةةاتٔاو ٗبش عِةةةةةةةم تشةةةةةةةجٚعٔا
ًٗباركهٔا أٗ يٓةا ٗ ارتٔةا يف املقةاَ
ا ٗيو أ ٜأُٔا ًرُٓ٘ة ٞد٘اعقة ٞارخةر
ااٌع ٛأٗ اتةهٌاع ٛأٗ املؤسوٛه
أ ــ : 3
ٗٓةةً ٛةةّ ةٔةة ٞاهعةة ٞتهضةةى غةةارخر
طرعةةاي آخةةر
The Otherه ُٔةةا ت ةة
ٙقةةَ٘ املةةر ١دِاظرتةةٕو أٗ ًوةةاةوهٕو أٗ
ُقةةد ًةةا ِٙهجةةٕو أٗ ُقغةةٕو أٗ ً اٙرتةةٕه
ًٗعِٓ ٟاا أْ مياْ ٓاا اه ةره ارخةر
دشرٗعٓ ٞٚاٖ اه عاهٚا أٗتي ٗجبةدٗ٠
ممارسةهٔا عةٌّ املؤسوةا اتةهٌاعٚةةٞ
املخهو ةةةةة ٞاُٚةةةةاي ٗغاسةةةةةهعدابٖ اهِ وةةةةةٛ
ٗاه لةةرٗ ٜاملةةاب ٜهوةةدخ٘ي عٔٚةةا اهع ةاي

أًةة٘ر يف غاٙةة ٞا ٌٓٚةةٞه ٗردةةا كةةاْ ًةةّ
ُاعوةةةةة ٞاهقةةةةة٘ي اإلشةةةةةار ٝىل عةةةةةرٗر ٝأْ
ٙلْ٘ ٓاا اهاُِٙ ٜاظَرو أٗ ُٙوةاةلىو أٗ
ُِٙقَدو أٗ ُِٙقَيو أٗ  ٙلاٙرو قد قدَّ ًابٝ
يقةةت احلةةد ا بُةةً ٟةةّ املوةةه٘ ٠املؤ ةٓةةى
ِّ
ملٌارسةهٕ ٓةةاٖ اه عاهٚةةا ه نهةةم أْ تةة٘اعر
ٓةاٖ اهشةرٗط ت غِةة ٟعِةٕ ٙة ٞممارسةةٞ
ًقِعٞو ٗ ت يّ٘هت ٚع ٓاٖ اه عاهٚا
ىل جمرب أٗٓةاَ بْٗ كٚخ٘تٚةٕ ت ٙعةدَ
املةةةةر ١أْ جيةةةةد صةةةة٘ريا ًوةةةةؤًِ ٞٚةةةةا يف
ٚاتِا املعاصرٝه
أ ــ : 4
ٗٓ ًّ ٛةٔ ٞراغعة ٞععاهٚةا أباتٔةا
اهو  ٞاه بٚع ٞٚاه تؤب ٠غٔاه ًٗعِٓ ٟاا
أُٔةةا تقهغ ة ٛه ةة ٞتضةةو ْ تلةةْ٘ أباٝ
اٖ اه عاهٚا اه لر ٞٙاملعقدٝه نهم أْ
اهو  ٞهٚوت أبا ٝتعباو أٗ ٗسٚو ٞهوه آٍ
ٗاهه٘اصى ع و و غةى ٓة ٛكةاهم أباٝ
هوةةةةةةةةه لا ٗاهةةةةةةةةه لا يف املِةةةةةةةةاظرٝ
ٗاهوةةةةةجاي ٗاهِقةةةةةد ٗاهةةةةةِقي ٗامل ةةةةةاٙرٝ
ٙه وةة ٗةةةة٘ب ًضةة و ًشةة ن لقةةةت
ةةداي أبُةةً ٟةةّ املهاغعةة ٞهةةد ٠املشةةارك
يف ٓاٖ اه عاهٚا و ٗ ت غد ممارسةهٔا
ُ٘عاي ًّ املٌارسا اه رب ٞٙاٌاعةً ٞةّ
اهضةةةٍ اهةةةا ّٙتعةةة٘ ٍٓ اهو ةةة ٞاملشة ة كٞ
(نهةةةةةةم أُةةةةةةٕ هةةةةةة ٟاهضةةةةةةٍ ٗاهةةةةةةبلٍ
ٙوةةةةهخدًْ٘ ٓةةةةاٖ ا ٙةةةةاَ ه ةةةةً ٞه ةةةة٘رٝ
ًضةةق٘ه ٞتهٌهةةع غاحلةةد ا بُةةً ٟةةّ ٗ ةةدٝ
املض و ٗاتواقٕوه
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أ ــ : 5
ٗٓةةً ٛةةّ ةٔةة ٞخاًوةة ٞععاهٚةةا ت
تلةةْ٘ نا ةةةدًٗ ٠ةةا ر تٌُةةا لر عةةٌّ
ًِاخ ص ً ٛعاعٟو دٚث ت دٗ طبٚعٚةٞ
ةةةديا يف اتهٌةةع اهةةا ٜةةار عٚةةٕو غةةى
ردةةةا يّ٘هةةةت يف غعةةةي اتهٌعةةةا ىل
تقاهٚةةةد رعٚعةةة ٞةةةا أعراعٔةةةا ٗتقاهٚةةةدٓا
ُٗعٌٔةةا ٗقٌٔٚةةا ٗ ةرا١اتٔةةا ٗٗظأ ٢ةةاو
اهة تلةةْ٘ ً٘عةةع ا ة اَ املشةةارك
عٔٚةةةا ٗاتههةةةةياَ غٔةةةةا عةةةةٌِاي ٗصةةةةرا ٞو
ٗتلْ٘ ًضدراي هوٌهعٗ ٞاه ا٢دٝه
ب
يف عةً٘ ١ةةا تقةدَ ًةةّ ةدٙث ةة٘ي
طبٚعةةةةةةةٓ ٞةةةةةةةاٖ اه عاهٚةةةةةةةا اه لرٙةةةةةةةٞ
(ٗاحلٙ٘ٚةةةةة ٞةةةةةةديا  ٜجمهٌةةةةةع ًهقةةة ةدةَ
ةةةرٙط عوةةة ٟقاعهةةةٕ ًاعةةةٚاي ٗ اعةةةراي
ًٗوةةةةةهقبايو ٙوةةةةةه ٚع املةةةةةر ١أْ ٙةةةةةدرن
غؤ٘ه ٞأسبا ٓةاا اتذموةار اص ةا
اهاُ ٜشٔدٖ يف ممارسهٔا ٗيف بٗرٓةا يف
ٚاتِا اهعقاع ٞٚاملعاصرٝه
ب ــ : 1
ععوةة ٟاهةةرغٍ ًةةّ أْ أ ةةداي ت جيةةري
عوةة ٟاهةةيعٍ غ ة ْ اه ةةرب اهعرغةة ٛت ميوةةم
اتسةةهعداب ملٌارسةةٓ ٞةةاٖ اه عاهٚةةا و أٗ
أْ اهعدٙد ًةّ اهعةر ا عةراب ت ٙبةابرْٗ
ىل اإلعةةةةةةةابً ٝةةةةةةةّ اسةةةةةةةهعداباتٍٔو ٗت
ٙلهوةةةبْ٘و كةةةى غ رٙقهةةةٕ اصاصةةةٞو
ًولا املِاظرٝو ٗاهوةجاي اه لةرٜو
ٗاهِقدو ٗاهِقيو ٗامل اٙرٝو ًٗٔاراتٔةاو
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عةةإْ املةةرً ١ةةّ ةٔةة ٞأخةةر ٠ت ٙوةةه ٚع أْ
ٙيعٍ أْ اتهٌةع اهعرغة ٛاحلةدٙث (ٗٓة٘
دٙث غاهِ٘اٙا أكعر ًِٕ دٙعاي غاه عىو
ٙقَ٘ د اٗت ًِعٌٗ ٞبا٢بةًٗ ٞدرٗسةٞ
إلكوةةةةا ٓةةةةاٖ املٔةةةةارا أٗ املولةةةةا
عةةةةةةرابٖو ٗ وةةةةةةبِا أْ ُه ًةةةة ةى ةةةةةةاي
املؤسوةةا اه غ٘ٙةةٗ ٞاههعوٌٚٚةةٗ ٞاهعقاعٚةةٞ
هِرً ٠قدار ًا ت عوةٕ يف سةبٚى كوةا
اهعةةةةةةر املعاصةةةةةةرٓ ّٙةةةةةةاٖ املولةةةةةةا
ٗاملٔارا دٚث ت دٗ ةةي١اي أساسةٚاي ًةّ
ٚاتٍٔو أٗ ته ٘ي ىل عاب ًّ ٝعةاباتٍٔ
اهةة ة ميارسةةةةُ٘ٔا بْٗ كةةةةبا ةٔةةةةد أٗ
تلو ه
ب ــ : 2
ٗ نا ًا أ وِّا اهعّ دجٍ املبةابرٝ
اه رب ٞٙاهعرغ ٞٚتكهوا ٓاٖ املٔةارا
ٗاملولا ٗملٌارسهٔا يف اتهٌع اهعرغةٛ
احلةةةةةدٙث عإُِةةةةةا ت ُوةةةةةه ٚع أْ ُ ةةةةةي
اه ةةره عٌةةا ت عوةةٕ املؤسوةةا اهعرغٚةةٞو
عٔٚةةةةا أْ يهغةةةةّ ٓةةةةاٖ
اهةة ة  ٙةة ة
اه عاهٚةةةا ٗتشةةةجعٔا ٗتلةةةاع ٤عؤٚةةةاو
هه جةةةٓ ٍٚةةةاٖ املبةةةابرٝو أٗ هوهقوٚةةةى ًةةةّ
ةةةةدٗآاو أٗ إلعراغٔةةةا ًةةةّ حمه٘آةةةاو
ٗغاههاه ٛههجرٙدٓا مما ميلّ أْ تؤبٙةٕ
ٙ٘ٚةةة ٞيف اتهٌةةةع اهعرغةةةٛ
ًةةةّ ٗظةةةا٢
احلةةةدٙثو هةةة ٚعوةةة ٟاملوةةةه٘ ٠اهعقةةةايف
ٗ ةةةدٖو ٗ عةةةا عوةةةٚ ٟةةةع املوةةةه٘ٙا و
ٗردا كاُت ك آ ٝ١ةاٖ املؤسوةا يف
بةةةةةةاط ٓةةةةةةاٖ اه عاهٚةةةةةةا عا٢ةةةةةةد ٝىل
اهقا ٌ٢عؤٚاه ع ً ٛععٍ ا ٘اي دمد
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أْ ٓةةؤت ١أغعةةد ًةةا ٙلُ٘ةةْ٘ عةةّ اهعقاعةةٞ
ٗاه لةةةر ٗع٘ا هٌهٌٔةةةاو ٗٓةةةٍ يف امل٘اقةةةع
اه ٙش وُ٘ٔا ُهٚج ٞع٘اًةى عة٘ق قاعٚةٞ
 Extra-culturalو ٗآخةةةةر ًةةةةا ٌٔٔٙةةةةٍ يف
املؤسوةةةا اهة ة ٙقً٘ةةةْ٘ عوةةة ٟبارتٔةةةا
اهعقاعةة ٞأٗ اهعوةةٍ أٗ ا ب أٗ اه ةةّه ًٗةةّ
املؤسة ة أْ ته ةةة٘ي ٓةةةاٖ املؤسوةةةا يف
غعةةي ا ق ةةار اهعرغٚةةٞو ْ ٙلةةّ يف
ًععٌٔاو ىل ًؤسوا ًقِّع ٞهوعاقةا
اهعاًةةةةً ٞعِٚةةةة ٞأساسةةةاي غهقةةةةد ٍٙصةةةة٘رٝ
ةااغًٗ ٞعق٘ه ٞهوِعاَ اهوٚاسة ٛاهوةا٢د
يف اتهٌةةةع اهعرغةةة ٛاهق ةةةرٜو ٗخاصةةةٞ
عٌٚةةةا ٙهضةةةى غرعاٙهةةةٕ هوعقاعةةةٗ ٞاه لةةةر
ٗا ب ٗاه ّ ٗاهعاًو عٔٚاه
ب ــ : 3
ٗ نا ًةةةةا غابرُةةةةا اتهٌةةةةع اهعرغةةةةٛ
احلدٙث ًٗؤسواتٕ اهة توةع ٟةٔةدٓا
هه جةةةٓ ٍٚةةةاٖ املبةةةابرا ٗاههقوٚةةةى ًةةةّ
ةدٗآاو ٗاُهقوِا ىل ارخر The Other
أْ ٙقةَ٘ املةر١
و أٗ اه ره اها ٙ ٜة
دِاظرتٕ أٗ ًواةوهٕ أٗ ُقد ُهاةٕو أٗ
ُقغةةٕو أٗ ً اٙرتةةٕو عإُِةةا دمةةد أٗي ًةةا
دمد أْ مياْ ٓاا اه رهو ت يف ا قةى
اهقوٚةةةى ًةةةّ احلةةةات و دشةةةرٗعٓ ٞٚةةةاٖ
اه عاهٚا حمةدٗب ةةدايو ُةٕ يف اه اهة
ِٙعر هٔٚا عو ٟأُٔا عغ٘ي قةد ت يٌةد
عقبةةاٖو غةةى ُةةٕ ردةةا ت ٙةةر ٠عٔٚةةا غةةا
اااُ اه رب ٜاهب ته

أًةةةةا عةةةةّ ةةةةةدٗ ٠ممارسةةةةٓ ٞةةةةاٖ
اه عاهٚةةةا عةةةإْ ميةةةاْ املشةةةارك غٔةةةا
ردا كاْ أقى ًّ ميأٍُ دشةرٗعّٚهٔاه
عٌانا ميلّ أْ ٙؤب ٜهُ ٕٚقاش ًاو أٗ
٘ار ًاو أٗ ًِةاظرً ٝةاو أٗ ًوةاةوً ٞةا
يف ت ةةٚا ٓةةاا اه٘اقةةع اهةةاُ ٜعةة ٚعٚةةٕ
نهم سؤاي كعايا ًا ُوةٌعٕ ًةّ ًعق ةٛ
ٓاٖ ا ٙاَه هقد غدا اه لةر ٗ اهعقاعةٗ ٞ
اهعوةةٍ يف ٚاتِةةا أشةةٚا ١أقةةر ًةةا تلةةْ٘
ىل ٓاًشٔا ًِٔةا ىل هبّٔةا ٗة٘ٓرٓةاو ٗ
أصب ت أشبٕ ًا تلْ٘ غاملهاش أٗ اهيِٞٙ
أٗ اهةة ه اهةةاُ ٜوه وةةّ ٗةةة٘بٖ هةةٚ
تو ٗ ت ُوع ٟىل أْ ٙةؤب ٜبٗراي أكةو
يف تشلٚى ٓاا اه٘ة٘به
ٗأًةةةةا عةةةةّ اسةةةةهعداب ٓةةةةاا ارخةةةةر
اهِ وةةةةٗ ٛاه لةةةةرٗ ٜاملةةةةاب ٜعةةةة ًر ت
ٙهٚور يف ٚع املشة ك يف بٗر ٓةاا
اه ةةةره ارخةةةره نهةةةم أْ طبٚعةةة ٞاحلٚةةةاٝ
اهعرغٚةة ٞاحلدٙعةة ٞت تشةةجع اسةةهعداباي ًةةّ
ٓةةةاا اهِةةة٘ش غ ٙةةة ٞصةةة٘رً ٝةةةّ اهضةةة٘ر ٗت
تٌِٚةةةةٕو غلوةةةةٕل اهب ةةةةث عِةةةةٕ ٗ كوةةةةاغٕ
عرابٓاه
ٗ نا ًةةا اُهقةةى املةةر ١ىل ًوةةهً٘ ٠ةةا
ٙقدَّ ًّ ًاب ًّ ٝقبى ٓاا اها ٙ ٜة
غةةةاملر ١أْ ِٙةةةاظرٖ أٗ ٙوةةةاةوٕ أٗ ِٙقةةةدٖو
عإُةةةةٕ جيةةةةد أْ اهعةةةةر املعاصةةةةرً ّٙةةةةّ
اهلهةةةةا ت  ٙخةةةةاْٗ أُ وةةةةٍٔ غااةة ةدّ
ٗاأةةةةةدو غةةةةةى املشةةةةةق ٞاهةةة ة ته وّبٔةةةةةا
اهلهاغ ٞاحلدٙعةٞه ن سةرعاْ ًةا ٌ ٙةّ٣
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غعةةةةةي اهلهةةةةةا ىل ًلةةةةةاُهٍٔ اهةةة ة
كوب٘ٓا غِهةاةٍٔ املبلةرو ٗٙعِةْ٘ أْ
غرٙةةةت أهةةةاٙ ٍٔ٢شة ة ع ةةةٍ يف كةةةى ًةةةا
ٙقدًُ٘ةةةٕ ًةةةّ ًةةةابٝه ٗقةةةد كهة ة عةةةٍٔٚ
ًِدٗر يف أٗاخر اهِض ا ٗي ًّ اهقةرْ
املاع ٛع٘ص ٍٔ غ ٍُٔ قد ٗقع٘ا عرٙوٞ
هِجةةةةةا ٍٔ ُ وةةةةةٕ ععقٌةةةةةت ُ ٘سةةةةةٍٔ
غاهيٓ٘و ٗعود أًاُ ٞعق٘ ٍ و عٍٔ ت
 ٙخاْٗ أقأًٍ غاأةد ًعهٌةد ّٙعوةٟ
ًةةةةةا اكهوةةةةةب٘ا ًةةةةةّ جمةةةةةد ٗشةةةةةٔر ٝو
ٗأعاه:
ٗ كةةةةٍ هةةةةدِٙا ًةةةةّ كهةةةةا قةةةةد
أصب ِا ذم أٍُٔ ت ٙشةقْ٘ يف اهعِاٙةٞ
دةةةةا ٙلهبةةةةْ٘و ٗت يف اهةةةةه لا عٚةةةةٕه
ه٘ ةةة٘قٍٔ  -عٌٚةةةا ٙعِةةةًْ٘ -ةةةّ قبةةةاي
اأٌةةةة٘ر عوةةةةٍٔٚو ٗهةةةة٘ كاُةةةةت ٓةةةةاراي
ٗسةةةخاعٞه ٗأصة ة ا امل ةةةاغع ٗاتةةةا
ٙقبوةةةةْ٘ غؤ ةةةةً ٞةةةةا ٙقةةةةدًْ٘ هةةةةٍٔٚو ن
ٙغٌِْ٘ ًةّ ٗرا٢ةٕ اهةرٗاا املةاب ٜغ غةى
محةةةةةت اأٌةةةةة٘ر يف تعوقةةةةةٕ غا هةةةةةا١و
أكعر ًّ تعوقٕ غقً ٌٞٚا ٙقرأ *ه
ٗعِدًا ٙلعر أًعةاي ٓةؤتٗ ١توة٘ب
ًةة٘ابٍّٓ املةة٘اب ا خةةر٠و ٗت ةةرب عٌوةةهٍٔ
غعجرٓةةةةا ٗجبرٓةةةةا اهعٌةةةةا ا خةةةةر٠و
تهدُ ٟاهرغب ٞيف اهدخ٘ي يف أ٘ ٜار ًع
ٓاٖ املاب ٝأٗ ًع أصة اغٔاو ُةٕ ٙلةْ٘
ٙوٌّ أٗ
عِد٢ا ةعجع ٞت تِهٔ ٛغ
 ًّ ٙة٘شه
* انظ ر رردمحم من و ،ن ر ررم دمحم فييييييزان اييييي ا زان اييييي مادمحم
النهضة ،صدمحم القاهدمحمة من ت ص ص 11-9ن
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ب ــ : 4
ٗاحلةةةةة٘ار ت ٙلةةةةةْ٘ ت غةةة ة ًةةةةةّ
ٙه ةةةد ْ٘ غو ةةةً ٞشةة ك ٞنا ًضةة و
ٙهٌهةةةع غاحلةةةد ا بُةةةً ٟةةةّ اهقبةةة٘ي هةةةد٠
املشارك يف ٓاا احل٘اره ًّٗ املؤس
أْ املؤسوةةةةةةةةا اه غ٘ٙةةةةةةةةٗ ٞاههعوٌٚٚةةةةةةةةٞ
ٗاهعقاعٚةةةٗ ٞاإلعاًٚةةة ٞاهعرغٚةةة ٞت توةةةٍٔ
غشةةلى ةةةاب يف خوةةت ه ةة ٞتوةةاعد عوةةٟ
احلةةةة٘ار ٗاهِقةةةةاشو ًٗةةةةّ ةةةةٍ ٙهعةةةةر
املشةةةاركْ٘ يف أ ٜةةة٘ار ىل اه٘قةةة٘ش يف
سةة٘ ١عٔةةٍ ًةةاب ٝارخةةرو ًعوٌةةا ٙلُ٘ةةْ٘
عرع ٞهو٘ ١عٍٔ ًةا ٙقدًُ٘ةٕ ًةّ ٗةٔةٞ
ُعةةره ٗاه اًةة ٞاهلةةوٓ ٠ةة ٛاملغةة ٛيف
اهوةةاو غةةى يف اههخةةبفو يف ُ ةةت ت ٙوةة٘
يف آخرٖ غضٚط ع٘١ه ٗقد أشار غعغٍٔ
ىل ٓةةةةاا يف ُةةةةدٗ( ٝشةةةةاركت عٔٚةةةةا يف
ةةٗ ٞاههعرٙةة
اهقةةرْ املاعةة ٛعةةّ اه
ٗاملضة ة و و عقةةةدٓا غرُةةةاًم كاتة ة
ًٗ٘قة ة اهةةةا ٜتقدًةةةٕ ناعةةة ٞبًشةةةتو
عِدًا قاي ْ اهعر احملد ٙوهٌهعْ٘
كةةعايا غإ ةةار ٝاهقغةةاٙاو ٗ ُٔةةٍ غاهب ةاي ت
ِٙهْٔ٘ عٌٚا ِٙاقشُٕ٘ ىل ُهٚجٗ ٞاع ٞه
عقغةةةةةاٙاُا ً ه٘ ةةةةةٞو نا ًةةةةةا اسةةةةةهعرُا
ً َٔ٘ اهِاقد اإل ٙةاه ٛاملعةرٗه أًٗوتة٘
كة٘  Umberto Ecoيف اهةةِط امل هةة٘
( Open Textغ ٌِٔةةا اصةةاظ غِةةا ةةاا
املضةةةة و و ٗهةةةةّ  ٙوةةةةت ًوةةةة أًِٔ ٜةةةةا
ت عِةةةةدًا  ٙةةةةه ًوةة ة آخةةةةر ةةةةا ٙةةةةَ٘
احلوا ه
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ب ــ : 5
ٗأخةةااي عةةإْ املِةةاخ اهعةةاَ ت ٙوةةاعد
كعااي عو ٟاملِاظرٗ ٝاهوجاي اه لةرٜ
ٗاهِقد ٗاهِقيه نهةم أْ ٓةاٖ اه عاهٚةا
تِ وةةةت أساسة ةاي ًةةةّ احلة ة اتةهٌةةةاعٛ
اهِةةةاًٛو ٗٓةةة٘ أًةةةر ُ هقةةةدٖ يف اتهٌةةةع
اهعرغةةة ٛاحلةةةدٙث ٗاملشةةةارن عٔٚةةةا عةةةا
ٙوهٌد ًشةرٗع ٞٚممارسةهٕ ةا ًةّ ٓةاا
احلةة ة اتةهٌةةةةاعٛو ٗٙوةةةةهِد هٚةةةةٕ يف
عرعةةةةةٕ ه٘ةٔةةةةةُ ٞعةةةةةرٖ يف أٙةةةةة ٞقغةةةةةٞٚ
ٙهِاٗ اه
ٗع٘ق ٓاا عإْ قوةً ٞةّ املشةارك
يف ٓاٖ اه عاهٚا تراع ٛآباغٔا ٗأعراعٔا
ٗتقاهٚدٓا ُٗعٌٔا ٗقٌٔٚاو أٗ تؤًّ غٔةاه
ٗكعااي ًا ِٙهٔة ٛسةجاي ًةا غةةة اهغةر
يةةت احلةةياَ ٗتِةةاٗي أًةة٘ر شخضةة ٞٚت
عاقةة ٞةةا ٗت ًوةةا غاهقغةةً٘ ٞٚعةةع
اهِعةةةرو ٗقةةةد ٙقةةةَ٘ غعةةةي املشةةةارك
غاسةةةةةهعدا ١اتهٌةةةةةع ًٗؤسوةةةةةاتٕ عوةةةةةٟ
ارخر اهاِٙ ٜاظرٖو ٗردةا كةاْ نهةم
ُا ة ةاي عةةةّ تعضةةةبٕ ه٘ةٔةةةُ ٞعةةةرٖ اهة ة
ٙعهقةةةد أُٔةةةا ِٙب ةةة ٛأْ توةةة٘ب تةةةرب أُةةةٕ
صا بٔاو ٗاهعو ٝغاهِوب ٞهٕ يف اهقا٢ى ت
عٌٚةةةا ٙقةةةايو ُةةةٕ أساسةةةاي غةةةا ًةةةؤًّ
غاههعدبٙةةةٗ ٞاههِةةة٘ش ٗاتخةةةهاهو ُهٚجةةةٞ
ترغٚهةةٕ اه ة تٌِةة ٛعٚةةٕ اههٌركةةي ةة٘ي
اهاا ٗتِ رٖ ًّ تعدب ٞٙكٔاٖو ٗتعٌةٛ
غضةةةةةاتٕ عٌةةةةةا  ِٙةةةةة٘ ٜعوٚةةةةةٕ اههِةةةةة٘ش
ٗاتخهاه ًّ غِ ٟيف احلٚا ٝاإلُواُٞٚه

ج
ٗغعةةةةد ٓةةةةةاٖ املا عةةةةةا املهضةةةةةوٞ
غ بٚعةةةٓ ٞةةةاٖ اه عاهٚةةةا اه لرٙةةةً ٞةةةّ
ةٔٞو ٗ ا ا يف اتهٌع اهعرغ ٛاحلدٙث
ًةةّ ةٔةة ٞأخةةر٠و ًةةانا ميلةةّ هوٌةةر ١أْ
ٙقة ة ًةةةّ سةةةبى ههِشةةةٚف رٗ املِةةةاظرٝ
ٗاحلةةةة٘ار ٗاهِقةةةةد يف ٚاتِةةةةا اهعقاعٚةةةةٞو
هلُ ٛوهعٚد ٙقعهِا اهآِٞٚ
عِدًا ُٙشخط اهدا ١ميلّ هوٌةر١
أْ ٙهب غؤ٘ه ٞاهدٗا١و ٗٙضب جترعةٕ
ًو ه ٞاخهٚار ٗ رابٗ ٝتقرٙر ًضاه
عو ٟأ ٜايو ا ًر ةة عٌٚا ٙبدٗ هٛ
ةةةة ٙقهغةة ٛعةةابُ ٝعةةر ةارٙةة ٞيف املوة هٞ
اهعقاع ٞٚيف اهة٘طّ اهعرغةٗ ٛخاصة ٞعٌٚةا
ٙهضى غبِ ٟاملؤسوا اهعقاعٗ ٞٚاه غ٘ٙةٞ
ٗاههعوٌٚٚةةٗ ٞاإلعاًٚةةًٗ ٞةةا ٙوةة٘بٓا ًةةّ
عاقا ٗقًٗ ٍٚعاٙا ًٗا للٌٔةا ًةّ
غاٙا ٗأٓداه ًٗا توةع ٟىل أبا٢ةٕ ًةّ
ٗظةةةةا ٢يف اتهٌةةةةع اهعرغةةةة ٛاحلةةةةدٙثه
ٗهردةةةا كةةةاْ يف ٓةةةاٖ املشةةةاركٞو ٗيف
غآاو ًا ٙشةا ىل صة٘ ٠عٌوٚة ٞعةابٝ
اهِعر ااارٓ ٞٙاٖه ٗاملٍٔ أْ ُهبع اهق٘ي
اهعٌةةىو ممهةةعو هقةة٘ي ا تعةةاىل ٗ :قةةى
اعٌوةة٘ا ًةةّ ةاُةة و ٗهق٘هةةٕ ًةةّ ةاُةة
آخر :كةو ًقهةاي عِةد ا أْ تق٘هة٘ا ًةا
ت ت عوْ٘ ه
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اىَشٖد اىسزدٗ ٛأتعادٓ
اىدالىٞح
ف ٜقصص أحَد حس ِٞحَٞداُ



فزج ٍجإد عثد اىٕ٘اب*

ٍدخو
قثو ٍقارتح قصص اىناتة أحَد حس ِٞحَٞداُ اىصاادرج فاٜ
دٍشق عِ اتحاد اىنتاب اىعزب ٗاىت ٜحاس ٍِ خالىٖا عي ٚجائشج اتحااد
متاب ٗأدتاء اإلٍاراخّ ،جد ٍِ اىضزٗر ٛاىتأمٞاد عيا ٚأُ ٍَٖاح أداء
فعو اىسزد اىقصص ،ٜتشنو ٗحدج ٍقٞاص ىتحيٞاو ٍاا ٝزتشّأ ىال
اىفعو اىَتحزك عيٍ ٚست٘ ٙاألثز ٗاىتأثٞز ،تاعتثاارٓ اىازمِ األساساٜ
ف ٜأٍ ٛقً٘ سزدٝ ٛتنُّ٘ ٍِ سيسيح اىحاالخ ٗاإلحاالخ اىت ٜتُزسّاٌ
ٗضع اىشزصٞاخ ٍِ تجيٞاخ إتداعٞح التاد أُ تهٖاز ٍاِ خااله اىفعاو
اىذٝ ٛشع تدالالخ ت٘ح ٜتاىصيح اىزفٞح تٍ ِٞشإد اىقاص ٍاِ خااله
ٗحداخ ٍتْ٘عح ٗحاالخ تْثع ٍاِ جاذر ٗاحاد أٗ أواو ٗاحاد ٝثادأ تاأداء
اىفعو ْٗٝتٖ ٜتدالىح ٍفزساخ اىحدث تشني ٔٞاإلٝجاتٗ ٜاىسيث.ٜ

والفعل بزمنه الكتابي يأخذ املبدع
إىل مرتكززززاد زززد ينازززل منازززا ويز ز ع
أحداثززه مززهل خعلززا قززي مززا ززد يك ز
ريزززو أو اازززراق أو مقازززين و زززد يكززز
امززرأ أو الً زعق ولززم لززز مززهل مفززر اد
*

* كاتب وناقد من مصر.
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الفعزززززل وت ريزززززدع قزززززي إيقزززززاع اتزززززد
مصزززززخ باق بالق زززززو املنايزززززبو واملرا زززززو
ملقتضي اتزا واححالزو مزهل زذع الزرى
اجملسززد لضززروال الزز ين وخص زز و
احبززداع ومززهل بعززد يا خا ز و امليااليززو
النقديون يتألق القاص السز ال املعزرو
برىيته الفن و واحبدا زو اسيزتا "أ زد

املشود السردي وأبعاده الداللًة

دا " و لز مهل خع صز
حسني
جي تززززززه "مرايززززززا شخززززززر امل ززززززاد" )1
الصززاةال ززهل ااززاة الكتززايف العززريف
ةم ق 2009م.

امل زززاد اسخزززمن دزززا ي هزززد قزززي أ
العن ا بكقياتزه الزثع ي زكل وحزد
ضز يو بن ززو يززريو مقصز ة ترتكززز
قززززي نصززززريهل أيايززز ني يززززا إ ززززاق
املرايا وةمللو امل اد اسخم ومفر اته.

إ ززداق صصززه الززذ ت ًززه بززه
ززدا إىل أمززه
القززاص أ ززد حسززني
ززززد زززهل
ل قز ز أ "أمزززي صزززو ح زززا
تفا ز ز ل يزززخر ا هزززل الناايزززاد ..ثززز
ت ًززه إىل املززرأ الززت ززاالهته أحعمززه
ومعاااته ل ضز :أ وإىل املزرأ الزت ينز
ل ززل قززا بتاًاززا اسبز ن و فز مززهل
اب فرحي والة حكاياتين ثز ا زرتاا
ةفاتر اتب قي هزل السز ال)2 )..
ز ز العتبزززو
وإ ا هزززا نز ز ا القصزز
اسوىل واملزززززدخل الزززززر إ إل ازززززان فزززز
ز تاا الثعث زو
مرايا شخر امل زاد)
تبدأ مبرايا الت ي اي اكر ن وذهل
اعززززر أ املرايززززا الززززت ًززززاقد بصزز ز و
اةيع إمنا زي زفخو مقسزاق اهسزو
ومززهل يززنع الن ززر إحززاملد ززذع املرايززا
جيزززززد أاازززززا ت زززززكل بززز ز ال اسحزززززدا
ومرهزيتازا وبالتززالي ازر مززهل خزع مززا
تعكسززه أااززا ن تكززهل مرايززا مس ز خو
ب كل ةا ن فاي متخ ّلو ومزت م مزهل
مس خو ن إىل مقعر ومهل ث إىل حدبو
و حاملد أخر مت و و زد أيز ف
املرايا العن او إىل شخر امل زادن و زذا
يعزززن أ نزززاد م زززا د يزززابقو لزززذلز

ززذع القعبززو الفن ززو الذه ززو ارا ززا
ب زززكقاا الزززتقن القصزززو اسوىل مزززا
اله ال ا د بعد اختفاق ار اة )3

بنًات اإلحالة يف نبض القص:

ح زززو ت زز القصزززو قزززي ثزززع
مت ال ززاد يززرةيو مر يززو ززكق هززل
مت ال زززو مسزززت مزززهل مسزززت ياد السّزززرة
التصا د واملنتقزل مزهل فضزاق أةازي إىل
فضاق أ قي.
املست اسو ن يعقهل الساالة هل
افسزززهأ أازززا بزززد اف حيزززد الصزززفد
ززاحب الززبع املقزدّم مززهل هق ززو ا ةايف
بايزز مسزززتعاال الق قززو ألفزززني و سزززو
امل افقزززززو لتزززززاالي  - 11- 25مقتيسززز زاق
العف منك إ حصل من أ ت م" ثز
يعقهل هل اختفاق زار اة منزذ أو أمزإ
مززززا تاززززا مكززززا وهززززا ززززد
بالتسزززززقل إىل صزززززر زززززارياال لزززززم أ
اختف ويصرخ ما ا فعق ا باا إ السزاالة
يضعنا أمامأ
1زززز يززاالة يق ز ن يعقززهل ززهل اختفززاق
ار اة.
 - 2اح اال إىل الق قو الت اختف
بازززا زززار اة وأ ا زززا الزززراو
2005
ال ياق
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 - 3مهل املختفاق والذ مت بتاالي
11- 25م.
ززززذع املرتكزززززاد ا قنززززا إىل مززززا
ي زززبه السزززرة الت قزززي ح زززو ززززاو د
اتكايزززززو ال ززززز حكايزززززاد زززززار اة
املعروفزو وا سز بو بززأل :ل قزو ول قززو أمززا
اديزززد الززززمهل فاز ز إ زززاال إىل أحزززدا
معا ززر حق ززو و رب ززو .وينفززتذ السززرة
أمزززام ال زززا د قزززي اختفزززاق زززار اة
تقزز الق قزو ا زدة والززمهل املعز ّهلن ومززهل
خززع لززز ينتقززل إىل املسززت السززرة
الثااي ومهل خعله ي م إىل أ أ
 - 1ززارياال بززدا لززه
لم الذ يعرفه اةي ع.

ص زاق شخززر

 - 2لزززززز ال زززززارياال يزززززره ..
وأيهل؟ مراياع وما الذ يزره ف زه؟
يزززره  ..اازززر مزززهل الزززدماق والر زززاص
وات زززرن و يزز اق لزززز يقزز ل زززار
اةأ أن أ ززل لززز أ أال نززا مززهل زز ملق
اجملززااني؟ فتقزز لززهأ مل تقيازز قززي مززا
يفعق اه يا م مل ن أاز تعزر أ زداق
و ا ياززو ال ز ر ل سزقن مزهل بقزي
اويو الرح ل وال ايف.
منا
ذا املست يرتفع إيقاع السزرة
وينفززتذ قززي ززد إحززاملد الامززز تسززم
إىلأ
أ ارياال ن يكهل أمزم ألز :ل قزو
أخززر لريززب يززره
ول قززو فاز ز
مرايزززاع اازززر مزززهل الزززدماق والر زززاص
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وات ز ..
و نززا تسززت فنا قززوأ يززره
مرايززززاع  ..ون يقززززل مززززهل مرايززززاع ففعززززل
الزززره ةافزززع لزززذلز النازززر الزززدم ..
ذا ما قنا إىل ألزرايف ةخقز ا مدينتزه
ل ِّروا ازاع ب ال ا.
دزززر ةمزززا ا
- 2الراهضز ز
ير ق ااال امل د د زر فزع تن فز .و..
يكرب اتريق.
- 3يأتي ي ا الفعلأ أيستسقي
هل
ويسقي أافسا لق ايف أم يدافع
بق تا اسخم جبن ؟.
ويقرتيف املت ل إىل مقاالبو ال ا زع أ
هقيززا ةخززل مدينززو المتززه إىل الر ز :ن
وتدوال بزه اسيزام يزا مز مل و ز يزدوال بازا
حتزززززي يزززززر منزززززه ..ويرتقزززززي السزززززرة
دراالتزه مززر أخزر أ " يززا مز مل إيززاه
والرح ززل ن ابقزز ا نززا  ..مل أاله لم ززا
تعززرفك ومل أاله لك ز ي ز ا ا ن مززهل
ما اا هنت ومهل تراباا ها ط زنك ن
وهاا ز رتك فزابق ا ق ازا لتبقزي
أوالا ك ف ق ال صهل" .)4
إااززززا ة زز ز إىل البقززززاق والتصززززد
و ززززززدم الرح ززززززل أو ال ززززززر أمل تبززززززدو
ااعكاياد املرأ وايخو و ي ت م إىل
ما اع ه مهل خرايف معا ر يت اققه مزهل
صززر ززارياال الق قززو ا ززدة والزززمهل
افسزه ل ضززعنا السزاالة العقز أمزام إيقززاع
ار اة الت تتخد و ي تق زر مزراال .

املشود السردي وأبعاده الداللًة

وهززا ززارياال قززي لززم اةتززه يأهقززه
الض ر الذ ةفعه س يق ل زار اة أ
أمتنززي ال ززايف لز ولززز أيضز قا وأالًز أ
تذ ا معا إىل اةخز سالتزا مزنك
عاق"  .)5وبعد لز يت ت ب ار اة
هزززي تكز ز:ل زززهل الكزززعم لزززم املبزززا
ززز الرا زززي قزززي اازززر مزززهل
وت يززز
ال ززاص وةم وح ززر ويززأتي الس ز ا أيززهل
أخزززززذمت زززززار اة ن مزززززا ا فعقزززززت بازززززا
لتت يزززززذ ااعكايزززززاد املرايزززززان و زززززي
ترهززز قززي ززار اة املسززرو و الززت ن
تكهل إمل املدينو املنتاكو حرماتاا .و نا
تبدو برا و الكاتب املبدع أ د حسزني
تف زززم من زززق اتبكزززو
زززدا
تص ز ير ةالامززي ززرب امتززداةاتاا املتن ززو
رالفعززل والة الفعززل – البا ززو قززي الفعززل
– مت ار الفعلن ومهل ث معرفته ةوافعهد
و لززز ززهل طريززق السززرة املتخفززز الززذ
ًسّزد املعززاةملد املنفعقززو وفززق من ززق بززدا
وايززخاق مززهل خززع من ز وهل مززهل ات ز االن
منززززززن زززز ز لي متبززززززاة بززززززني ززززززار اة
و زززززارياالن ومنزززززن ةاخقزززززين افسزززززين
اافعالين يعرب هل ةواخل النفإ وخاالج
ال ا زززع املزززدمّي إحالزززو إىل زز اابزززه
صزو السزنديااو  )6إىل
و هي ميتزد
ااعكايزززاد املرايزززا امل ًازززو إىل م زززع
التززززززززداليب قززززززززي الرمززززززززي ثكنززززززززو
سزكريون ف ززد الززراو افسززه يبخززو
زززهل السزززنديااو من قزززو زززبه ًزززرةاق

قززق ال ززر الززذ فريززه
ويسززعي س
القا ززززد قززززي هززززل مززززهل يززز خر يززززبع
إ اباد بع ر طققاد ي ينذ إًا ملزد
اتقز
ذا ال زر
أيب ع و قق
ويصدق أاه حصل قزي احًزا فتأخزذع
تززدا اد أحززعم ال ق ززو إىل ريتززه وأمززه
وأب ه وي يهل الت أحبازا أثنزاق الدالايزو
املعاززد ..ويسززر ه القا ززد مززهل أحعمززه
ويع ززدع إىل حقززل الرمززي ويعحززق املززداليف
قززه ياتززد إىل ال زز ر الززت هر ززا
ا ززززد الززززدوال اًتيززززاع اسمززززإ فقزز ز
جيزززد ان ون يزززدالد مزززا حق قزززو صزززدع
بالسنديااو .حتي اس د اق ن يصل أحد
مزززنا إىل حق قزززو زززذع السزززنديااو ومزززا
سا ا أ تك  ..ول د ّهل أ تك
السنديااو امساق شخر تقزل الرمزي وشخزر
ا لعقاا تكز ايز املن قزو الزت يقزع
ف اا حقل الرمي ويبقي حم مزهل أمزر
ذع السنديااو الزت ن جيزد لزا أثزراق
حزززززدوة مر اتزززززه ويزززززذ ب إىل املزززززداليف
ويسأله هل السنديااو ومكاااا ف بهأ
لس ز أا ز أو املسززت ربني ولززهل تكزز
شخزززر  ..زززل ااتباز ز إىل السز ز ال الزززذ
ابقك ند ازولك مهل الس االاد إىل
السززززاحون نززززاد خقزززز :السزز ز ال ت ًززززد
السنديااو واا قق إىل لز الس ال ا زتعع
واززز إىل اةاززو اسخززر "وًززدد أمززامي
مكااز ز قا ي ز ز بزززالقب الن بابزززه حديزززد
مقفزززلن و زززد تصز زدّالتوه ز ز ر يزززنديا
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هززبم ن هن ز أ ةاة ة ززو وايززت راباق
هقيززا ا رتبزز مناززان مل ا ززر ه زز:
امتزززج اس ززر بأخضززر أوالا اززان حتززي
بززدد خضززراق حيزرّ و ززراق خضززر .
ويزززدالد أ السزززنديااو إ زززاال إىل مر زززد
ز ا ل ززدوا م ززعل
الرًززا الززذيهل ت
النصرن فأياق ًسزد اساله وأازاالد
أالواحا السياقن تذهرد أحد أ ربا ي
الذ ايت اد إحد املعاالد ملبزد أ
نا وين ملق الرًزا والا يقزرأ
يث
قززي ز ا د القب ز ال أمسززاق مززهل تضززيا
ف ززد مززهل ايت ززاد يززا فقس ز ني
يق زززززو
زززززام  1948ومزززززهل ايت زززززاد
املر زززززد ًبزززززل ال ززز ز  1967ومزززززهل
ايت ززاد معرهززو تززل أبز النززد ززام
1973م وشخزززرو زززام ا مزززهل معزززاالها
وأ اد ال ققاد ما ال تزرتةة منبعثزه
مهل حقل الرمي )7
لقزززززد هاازززز السزززززنديااو ًامعزززززو
وحااليو ملهل ايت اد مهل الرًا اسوف اق
منززذ حززريف فقس ز ني حتززي حززريف النصززر
والتخرير ام 1973م..
إ املفاال زززززززو الزززززززت زسزززززززدد
السززنديااو هززا أثر ززا مزجيزاق مززهل اسن
وامل تززززا ن و زززد زززدم قزززي زززفخو
مرشتاا لز املاعكزا اةز ر الزذ
أ زززاال إىل ت ززز :املفاال زززو الزززت اقّزز
باحة زززال الزززذ أ زززايف اةنزززد و ز ز
يقززرأ أمسززاق ال ززاداق دززا ًعززل املفاال ززو
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بن و القصزو تقز ت ا از قا بزني امل يز ع
وال صزززز ز و وب نايززززززا وبززززززني الصزززز ز ال
ال ف و والنس ج الق و ز الصز الو
ومتااتاا.
و صززو الق امززو الصز ر  )8مثززو
مفاال ززززاد هززززثم ومتعززززدة تك ززززفاا
أالبعززززززو مسززززززت ياد يززززززرةيو ثكنززززززو
سززكريو ..املسززت اسو أ أحاةيززو
اةنزززز ة ويزززززدوال مع يازززززا زززززهل ت ززززز:
احًزززا اد وايزززتد اق أ زززداة املحت زززا
الزذ أثزاال حزم اةنز ة وفز ا مزهل تزرد
وًتززززه مريضززززو ومززززهل ي قززززي ال ززز ق
أ يا ه لم خ بته ومزهل ثز خزرب يزاال
القا د العام.
املست الثاايأ الر ب امر الذ
تزرد اةنز ة لسزارتا و ز يضزخز مززهل
العري :لا النير الذ ا أ مهل أدب
مززا مززادن ويايززإ بززل مززاد و ززبع م ت زاق
ويتذهر حديثه هل ديقه ال ا د و
ن صزل قزي إًززا منزذ ثعثزو أ ززار.
وهززززذلز مثزز زو ززززيق مززززا يقبززززع خقزززز:
التخرهزززاد اةااليزززو  ..المبزززا اتزززريفن
والمبزا الق ززام مب ززروع تززداليا ززام ينفززذ
بالذخم ات زو وإمل زل يقعقزل أ تزذ ب
هل ذع امليتعداةاد يد ً )9
املسززززت الثالززززوأ مثززززو أوامززززر
تق أ امل ق يف مهل اةي ع زدم التخزرد
إىل أيزززو ًازززو إمل بزززأمر القا زززد اس قزززين
عح و السع وفعال تزهن
تفقدوا مد
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تفقزززززدوا امل زززززا و زززززناةيق الزززززذخا ر
النززز ز ا ن اس زززززا وحزززززني متّ الزززززرةل
باحجيايف و ق اسوامر بالتخرد.
املست الرابعأ اجملي و التايزعوأ
وبدايززو امززو اتززريف بضززريف ال ززا راد
الصزززديقو مراهزززز العزززدون وارهز ز
أالتا الزدباباد إىل ةاخزل اساله ا تقزو
واا قق ز اد امل زا لتبا زر يق اتازا.
ا املزع م لعنا زر اجملي زو التايزعون
هيززا ت ززا دو اتززريف بززدأد ومايتنززا
تززدمم مرهززز املرا بززو لقعززدو نززد التززل
ا أ ا يا بايف ..والعري :لا النير
يززززأ الر ززززب ززززامرأ مززززا الأيززززز باززززذع
العيق و ؟.
أ تقززد أااززا ل س ز يززاقو ن ولكنا زالم مستخ قو .
 دواا ل إ ياعق يا امرن إاه ميقززأحد اسيقخون دواا
وذززهل لسززنا يززعفاقن ومنقززز أيززقخوحديثو أيضاق.
ن زز زهل اتق قزون أاز
مل ت يتعر اتا ج روبنا السابقو
اع ز خسززراا اتززريف أهثززر مززهل مززرسانززززا ن اسززززتعد ث يززززاا تنق ززززع
د املاف االاد ح اال يا
ززززذا
ويززززرو ب زز ز ملد اةنزز ز ة
ال زززز م اتايزززز وب لززززو ززززامر الزززززذ
ززتفب بص ز ال شخززر اليززالو إىل حب بتززه

وتص ز به إحززد ال زز ايا ف ن قززق ذزز ع
العريزز :لززا النيززر ل ززدع ي ز هل ويتززأوع
وةمززاقع تنززز حززاال فصزززا أ مززا بززز يزززا
امر؟ ما ا حد لزن ا ر مق اق وًه
الر ب تذهر هقياتهأ اتريف مل ترتد
قي أاليزاا إمل اس يزاق وال زاداق و بزل
أ يكيزززل ابتقعز ز أافايزززه الراحقزززو إىل
فضاق م زعل هزل مزا بقزي مزهل هقياتزه
وحزد ا يزدع طالز شخزر الكقيزاد و زي
تزحززززززز :فززززززز ق زززززززدالع إىل مكززززززززا
الريالو .)10
إااا واحد مهل مرايا حريف ت ريهل/
أهت ز بر ومناززا تعكززإ ز ال الرًززا
اس ياق الذيهل يبذل أالواحاز مزهل أًزل
هرامو الز طهل و زي واحزد مزهل صز
اتريف الت ًسدتاا معاالهاا امل فر .
إ زززذا الر زززد يز ز اق القز ز
احاسااين الث ال ن العزاطفين يزت بفعزل
حززراال ال ص ز اد الززت متتقززز فخ ز
اتكايززززو و ززززي تتقززززاطع مززززع حرهززززو
ال ا ززع فاتكايززو نززا ززي البخززو ززهل
الكرامززو والعززز والتضززخ ون والكتابززو
السززززرةيو ززززي الززززت تززززرو حكايززززاد
ً ريو مل تق :ند ي ذ اس اق وإمنا
يقازززا احاسزززااي ومزززهل بعزززدع
ت زز ص
العيق الفن واحبدا ي الذ ميضي ف زه
السرة إىل ال اته امل تقفو الت حرص
ززدا
ق ازا القززاص أ زد حسززني
زسز د املعرهزو العسزكريو واملعرهززو
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صززو ةمززاق
ات ززا الززت ينتق زل إل اززا
قززي ززدال ا  )11مثززو الززت ميتزززج ف اززا
الس ز اق بززني أيززق يف الق ز وال ص ز و
الزت يبخزو مزهل خعلززا زهل ب زل صززته
لميززززقه إىل وه ززززل الزز ز الي مززززهل أًززززل
الفعحني امل روةيهل مهل يقا وأ يفعل
اق ما يأخذع التدا ي املرًعزي
سًقا
التذهر إىل ًدّع ويسأ ب قزه املفقز ة
الزززراو أ زززل أخزززربد ًزززدد مبزززا هزززا
يريقه لق الين ومزا هزا يدفعزه لرًالزه
ل رت منا الريا؟ ف خاو امتصزاص
لضزبه ويقز لزه أ ة ززز مزهل ًزد فقززد
تقزززز
مزززادن وأازززا لز ز هنزز ب زززنك
اسيززامن ملززا الي ز إ ززاق باا ززو ال ز الي
حفنززو تززرايف ومززهل واًبززز أ تفعززل ز اق
لزززز ملق امل زززززروةيهل امل قزززز مني مثقززززززن
ويق أ ل القريو أ أخزماق فعقزاا ال ز ن
فزينزززو زززي الزززت أخزززذد ققزززه و قبزززهن
ااتز ًسد ا مهل يد ال ه ل وفرد
ّد ا إىل فرا هن خرًز
ندما حاو
بث بازززا امليززززق والزززدماق قزززي زززدال ان
وخيتفززززي ال زز ز والكززززل يسززززأ ق ززززه
ويتززذهر ه زز :الأ قزز الزز الي و زز
يناا والًاله قي الأ أب ه الزذ هزا
و تاززا ز مقا ومززع ززروق العيززر ول ززايف
اسيزززام هزززرب وهززززربد أ اتزززه ومل أحززززد
يعززر ه ززً :اقتززه تقززز الق ز ن يق ز
املزاال زز أ نزززدما مسعونزززا زززرخو ينزززو
تساقلنا يزا جيزر وذزهل اقز أ ه ز:
ةخزززل اجملنز ز إىل ب ز ز ال ه زززل الزززذ
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ااتازززي مسزززتقق قا ينزززز الزززدم مزززهل الأيزززه
وهااززز ينززززو تبكززززي دز ززززو الث ززززايف
و ززال ا إ ال ز ف زرّ مززهل الس ز ال اثقفززي
ون يتبعززه أحززدن ثزز ززال اأ واف فعقززاا
ال ن ال ه ل النزذ أخزذ ًززاقع ووىل
إمل أ الرا ززززي الع زز ز هززززا لززززه الأ
شخرن فقد ا فرحك ق ل وحززاك
هززززثم  ..ال ه ززززل الحززززل لكززززهل الًززززا
ال الي هثمو .
إازززه الصزززراع اسبززززد بزززني السززز د
واملسزززز ةن بزززززني ال زززززن والفقزززززمن بزززززني
اح ززا ي املززتخك والر ايززا الضززعفاق
صو ل قو
الذيهل ل إ ل ح قو .ويقدم
فر  )12معمذ أخر لز زرب مرايا زا
الت تعكإ خ املدينو قي أ اد
الزززززززززدبابادن وأ زززززززز اد املت زززززززززا ريهل
املنت ززريهل ال ز االع وةخززا احطززاالاد
امل ززتعقو تتصززا د هيززا يتصززا د ل ززب
زدال ا قززي ال ا زب الزذ ززل
النزاال
لاال اق ال ايف ومتن أ يأتي ل كز
بقربازززا و زززي تضزززع لزززه طفقزززايا الثزززااي
ول ي ز هل ق اززا و ززي تتززابع الرحقززو مززهل
بعزدع ..وتعز ة الزوًزو بزذاهرتاا إىل يز م
الثعثاق اسي ة الذ افتقدد ف ه والد ا
ززا قنيأ إ حززاًزاق أو فززه مززع شخززريهل ث ز
أياف ان بزأاا أطققز ا ق زه النزاال زريف
اةامعززو حاملززو بع ةتززه القريبززو اد ي ز م
وترةة بداخقااأ
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أحإ أازز ال ريزق إلزين وبأازز
يتفتذ البايف وتدخل قيّ أيو ت زون
ها يسيعاا ويبتس لان و ي اكي
واكزززي لزززهن هاازز ت زززرق يزززعاة
نا ززا العا ززدتا إىل
لززامر ن وهاازز
ًف ااا املثققو بالسار تراع يقزرتيف منازان
فأحاطتززه ب ززدياان وأيززندد الأيززاا قززي
هتفززه و قززي ززدالع لفزز  ..إااززا مزززرش
احثز ز والعزززدوا تعكزززإ تز ز مر زززر مو
مسزززقخو إال اب زززو بزززاد تن زززر املدينزززو
اسمنززززو ال ززززب القتززززل واث زززز :واملززز د
اجملااي ساا ياملني مل قي بزأهثر
ت ززو فززر زيعا ز مززع مززهل ب ز
إحالززززو إىل زز ز إاسززززااي وا عززززي يززززثم
هزززثماق مزززهل اسيز ز قو الزززت يثم زززا فعزززل
السرة الساخهل وما تثمع الص ال ات االيو
والص ز ال السززرةيو وتبقززي اسً بززو معققززو
و يق و البخو مسزتير  ..ويسزتير اتقز
صو يزفر شخزر الق زل الزذ مل يعزر
ب قاا متي و زل إىل ب تزهن ومل يعزر إ
هاا املرأ الت ةاخقه مسع ازب
قبزززه املتسزززاالعن ويبقزززي املات زززاال مزززراال
وخ بو وهل العذاباد لاب و ز يقزرتيف
مناا ويب ر ا بناايو اسيام السز ةاق و زد
هقفه مالز الب د بعد أ اة امل تبزاال
له ول ااةته الندي و و َ ّنه م رفاق قي
تنف زززززززذ خ زززززززاد ب تزززززززه اةديزززززززد
فأ ززر لززه ال ززيإ بعززد لززرويف .و ززاة
ل زززززرب وًتزززززه ب فزززززا الفقزززززر أاله

بع د ن و اة إىل ب ته وتقاطر ق زه هزل
مهل ها يتاريف منه ومل يب عه لكثر ما
تراه ق ه مهل ةي ن وًزاىوا ل سزقي ا
ق ززهن ومززا هززا يعززر أ مززهل التعززب
ي نقضي وي يع أيامه ويرحل مندحراق
تقزززززز الق قزززززو الزززززت اافرًززز ز ف ازززززا
اسيززاالير قزززي فزززر مل مث زززل لزززهن تأمزززل
وًه طفق زه النزا ينين ا زرتيف أهثزر مزهل
ن ازا فز التعزب
املرأ الزت اسزي
والعززززذايف ..وتت سززززد املفاال ززززو أ قززززي
زق اتاا احبدا و وال ف ّو حني هزا
يايإ لزا ف سزت قب قزي االتفزاع ز د
أ د ا ه السزاهنني معزه ل تنزاو معاز
طعزززززام الف زززز الن وم ززززاالهتا زززززراق
زززخ :الصزززبا
إ عازززاد ال زززا :
ز بفر ززو يززلن ف زيززد ز
قززا
إليايزززه هزززي مل تازززريف مزززهل از ز
ًف ازززه شخزززر ز ز ال اتقز ز وتبتعزززد زززي
لتن رع مهل ًديد )13
إ إبززززداع املفاال ززززو نززززا بززززدقًا مززززهل
نز ز ا القصزززو مزززروالاق مب يز ز ع ال ربزززو
وامللزززرتايف مزززهل أًزززل العيزززل إىل تنايزززق
الصزززز ز ال ال ززززززف و السززززززرةيو وااتاززززززاق
بالصزز الو الززت أفززر د الناايززو القامتززو
افسه لت ار املفاال و
واملفت حو ال
ع زززززو
تبزززززايهل ال ا زززززع واث زززززا
ال ززكل مززع املضززي لتززدفع الززن إىل
بن و ةالام و اد ال مزةوًوأ ي و ز
– اتض ال ← ال ايفن الفقر ← ال ن
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إىل شخززززر ززززذع الصزز ز ال املزةوًززززو الززززت
حاف ز ز املفاال زززو قزززي أ تبقزززي الا زززو
ومتألقزززو ال زز افسزززه .وتأخزززذ زززذع
صزززو ززز ق
املفاال زززو زززكعق شخزززر
شخززر  )14مززهل خززع اححالززو إىل حززد
يبزززدأ بالسز ز ا زززهل الزززذ حزززد حزززني
تراه أ ل القريو إىل أاله رأب فازدد
القز السززبع ون الززذ لف ز ااتبززاع ب ززل
مت تع نززززه
القصززززو مززززهل البدايززززو حززززني ّ
مداليززو القريززو ويصزز :التعززاال ب نايززا
مهل خع ات اال الذ يأله ف هأ
مهل أيهل اسيتا ؟مهل حقبأا ز ً ز مززهل املدينززو وأوملةاززايززذ ب إل اززان المبززا تع ي ز انا ززنا ن
ززذا الزززمهل الززذ
هززل ززيق ًززا ز
يسم باملقق يف ..لقد ها أب فاد اا يزاق
قي ابنه فاد حيعق إيزاع و الع وو أخ زه
هزززل مزززا حزززد ن فقزززن سازززه
زززا
ززب إىل املدينززو ل خقززق أ ز اق باززان
ا ليأ أا يزا أيزتا تعزر أهثزر مزهل
لززمد مززا ززي اساله نززداا القريززو
و املدينو ند الفزع و نزد سزكر
اتدوة )15ن إمل أ أ زل القريزو هزاا ا
يعتزززربو سز ز ته زززي السزززبب خزززروج
ولديه هل طا تهن وحني تض ق به الدا ا
يززذ ب إىل املقززرب ي ززك لممزز اد مززا
فعقززه بززه اسح ززاقن ويبززدأ ززراق الفااززو
سمه وأب زه وأ زد ا ه و نزد زرب أم فازد
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جيقزز زإ ويتخززززد ويقسزز ز أاززززه م ززززتاق
إل اززان ز مي ز فاززد مززا ا فعززل بززي
لقد تزرد اساله والا يب زع قزي أال زفو
حقب أةواد التن  :ولم ا تبعه ا
ل ب ززززع السزز ز ا ر اسًنب ززززو ثزز ز أًازز ز
بالبكزززززاق .ويعززز ز ة ب زززززل القصزززززو مزززززهل
تدا اته القا يزو قزي التزذهر وميضزي
مززع مززهل يرتاهض ز إىل أاله أبززي فاززد
و نزززاد يزززراع دزززدةاق قزززي اساله ازز
ةال ززو العنززب الززت ت قززل مكززا ًق يززه
املعتزاة ومززهل ح لززه الز الة اةز ال ن ب نيززا
هاا أم فاد تنت رع اساله اسخر
بعززززززدما الحززززززل ولزززز زنّ مثقززززززاا ازززز ز م
ي ق ..)16
إ اثامتززو الزززت أ اماززا الكاتزززب
زززدا قزززي اات زززاال أم
أ ززد حسزززني
فاد لزوًازا الراحزل إىل اساله اسخزر
ي مهل النبا و السرةيو لايو الذهاق
وإ هاا النت و اا و يا اااع أبز
فاززد مززهل ززر ولديززه لززماله الززت ززي
مبثابو روه الفع مزهل أًزل ب زع أةواد
وي ا ر قي أال فو املدينو ..إااا إحزد
م يزززي زززر أبنزززاق الريززز :إىل املدينزززو
زززالاا مبزززد اا بصززز الو م زززاديو ن
تك زهل بززاملعني املززأل امل ت ززاة وإمنززا
مززهل خززع م ززا د تنتقززل مززهل م زز :إىل
شخزر ومززهل حالزو إىل أخززر و زي م ززا د
م ح ززززو والامززززز ن ت ززززكل مب ي اززززا
مناخاق صص اق حزافعق بزالف الا النفسزي
والتضزززاة بزززني الريززز :واملدينزززو والتززز تر
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وات يو واملي رايف مهل خع بناق فن
متكامزززل زززكل الزززه تقزززز الناايزززو
القا يززو قززي الكنايززو واتنكززو الفن ززو
واحبدا و العيل يزيهل ز الو ز
الزززنفإ زززرب
االتقز ز بزززالن وتألقز ز
ال ثريو بدململتاا امل ح و الزت زدماا
الكاتزززب مت ال زززو يزززرةيو ةزززأ ف ازززا
الكاتززززب إىل التززززداخل الزززززمن الززززذ
ت كل مهل خعله اتزد القصصزي
حزززني أازززه ةزززأ إىل تق عزززه إىل ل حزززاد
صو
يرةيو بعناويهل فر و
السززز ا )17ن أ زززدم مزززهل خعلزززا
قزززي تصز ز ير أثزززر زززذع السز ز ا والةوة
الفعل ق اا مهل خع أ زل القريزو دثقزو
ة و بداف و عو والزراو )..
بز أم
ل ك ززز :اثتزززام بزززأ أ زززل القريزززو
زة
زهل العزاال وأخز
هاا ا يتخدث
ثز ز تنزززا ق ا ابزززأ تزززل حسزززهل ب زززز إمل أ
خاةمزززه أهزززد بأازززه ن ميز ز وايزززت ل
الد ززو قززي هززل مززهل الشع يت ز ّ ببززز
ًديززد مصززخ بو درايززو ب نيززا هززا
الدالد جي ل أطزرا القريزو دثزاق زهل
مكزززا اختفزززاق ززز ة و ززز مزززا ًعزززل
الناايزززو مفت حزززو الدمللزززو زززرب مرايا زززا
العاهسو سفزق مفتز قزي التأويزل ومزا
ي ززززي بززززه السززز اق مززززهل زسززز د لق قززز
وامليززتبداة والززتخك ب حززاملد الس ز
مهل الفعل ال ا عي قزي ًسزد ز ة إىل
واد هززل
الفعززل النفسززي والرمززز

مززهل ر ززعو وأم ز ة و بززد افد هززل
حسزززب و زززه وطب عزززو تك ينزززه وحسزززب
ع تززه بالب ززز وبززذلز يقززدم الق ز
مسزززت ياته املتعزززدة إحزززاملد وافزززد مزززهل
صزز اد ققززو خا فزززو ومأ ومززو بفعزززل
زسز د
د السز ا الزت أيزاي
الىيزززو الكاتزززب الزززت أهزززد ف ازززا بقزززاق
ال ق ز وامليززت ع بززز صززر حفززب
لقيسزززززز ز ولني نززززززززه واملتسززززززززببني بززززززززه
ايتيراال املعا ر ..وتأتي القصزو الزت
قززز نززز ا اجملي ززززو مرايززززا شخززززر
امل زززاد)  )18لزززتعكإ مبرشتازززا الح زززل
ال ا ر البا و الت تره ب ل صتاا
أيم ح د مهل اسيز قو و زي متضزي إىل
مقر ا اسخم تاالهو له هتابزاد لزا ن
تن زززر با تبزززاالع هززززا اس زززريف إل اززززا "
ويززززرتةة إىل ززززال ااا اسةبززززي وهاازز ز
تعامقه ب ع ال ف اه باسم مو.
وتزززأتي املفاًزززأ بامل رتافزززاد الزززت
دمتاا أوالا اا وهأاازا ف ازا تكفّزر
مل ي تفر يا عق إيا ا الل
هل اب
الح قااأ ما الذ حد بل الح قزِ حتزي
هتبززز ِ بعززززد ززززد ززززفخاد ترهتاززززا
ب ضززززاقأ ت فزز ز هززززل ال ززززتاقاد ززززهل
البكزززاق والنخ زززب فرحزززو يقق زززا الرب زززع
فأيهل أا يا الب عزي ..وتنتابزه اتزم و ز
ع جاززز ملق بققززز
يسزززيعاا باطزززب الًززز ق
م ززعأ أا ز تعززر ملززا ا واًنززا ن يززدم
ي ز فززرت صززم وتعززر أهثززر ملززا ا
85

العدد  - 602حزيران 2021 /

أبق نزززا واًنزززا طزززي الكتيزززا ن هنز ز
أ نزززت يزززتندم قزززي فعقتزززز فأخ رتزززز
لتعز ة طافخزاق بالنزدم وامل تزذاالن وتزززةاة
حمتزززه و زززي تعقزززهل زززهل الرًزززل ال ا زززب
اجملا ز الززذ االتب ز بززه بزززواج يززر
ومع لز يفكر أاه هزا ب زنا ضزر
أمس اتاا ويتساق أيك ب ننا ومل أحزد
منا يعرفهن أيك ا ر الرًل الق ز أتم
صزززام الزززذ بكززززي نزززد الح قززززاا؟ أتم
زرَ حزازاق أثنزاق ت ز ع اا؟..
مروا الذ
ويتزززززابع ا رتافاتازززززا املكت بزززززو بزززززذ
زززديد ..يزززا لزززذا الزززدفرت مزززا ا فعزززل بزززي
هن ا تقد أاي أ ر هل يق نزِ
وهنز أ ز أ إ البا ززو ن بقززق لرًززل
و زززززدّ ن واسززززز أازززززز امزززززرأ و
ززدالد قززب ينززب مثززل بززا ي النسززاقن
ومززع لززز هن ز أ تقززد مل ززيق نززددِ
ت ة نزززززززه أةالاج اثفزززززززاق ..ويزززززززرةةأ
يزززاح ن أيتازززا البا زززو إ ن يسزززك
لضزززا والفزززر لزززي إ أخزززذاي بع زززداق
نزز ززِ طزز ز ا ززززذع املززززد ن ززززا أاززززا
حضززرتز ا ً ز أط ز ب ززديز ةفززرت
اسل زززا واسيزززراالن وأيزززع ب زززد أوالاق
البنفسززج قززي الأيزززن وأ ززرأ ص ز دتز
املكت بو بع هقياد! .)19
رب ذا الفخ يق أ د حسني
زززدا املسزززافو الفاال زززو بزززني امل ازززر
واةزز ز رن وبززززني ال ززززا ر والبززززاطهل
ال صزززز ز و احاسززززززاا و و يززززززق هاا
وةوافعاززززا ال ايززززخو واملضززززير ش ..
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صزززززته الأ معقزززززق قزززززي
وميضزززززي
املززرش  )20إىل الك زز :ززهل املزيززد مززهل
معمذ ال ص و وم ا فاا مهل اسحدا
اةااليززززززو ح لززززززا معتيززززززداق يززززز ا اا
السزززرة قزززي لعبزززو الضزززيا ر املنفصزززقو
مقززدماق باي ز هززل مناززا مق ع ز قا يززرةياق
و بل اثتام جييع بني أاا و و ي)
مق ع واحد يق ف ه ب زل القصزوأ قنزا
هعمززززز زاق هزززززززثماقن إمل أ ال زززززززا راد
واسيقخو الر ا زو أيزكتتنا حزني زق
تاا هل اةاادن وحني االتفع د
شخززر مززهل التقفززا تسزيّرد نززا بصز ال
الفتزززززا ن هاازززز زززززي زززززريف اتزززززاًز
العسزززكر وبسز ز االتاا املف زززو الز ز
خامتززززو الكززززعمن التفززز ن إل ززززه سال إ
ها يتابع معي بق زو امل زادن فقز أًزد
نني طافختني بالزدم ع والأ مزا
ي
ا معققزز زاق قززززي املززززرش ن وح لززززه تقززززي
اتاًز العسكر وال ز ايا  ..)21مزهل
ال ايذ إ اب القصو يقز م قزي تعزدة
اس ز ز اد حز ز حزززد إًرامزززي واحزززد
والتعززدة الص ز تي يف ززد بتسززق ن الض ز ق
قززززي ةواخززززل ال صزز ز اد مززززهل خززززع
م ا فاززززا والةوة أفعالززززا قززززي يززززموال
ق ززززه السزززز اق
اتززززد الززززذ يززززنا
القصصي الذ دمه الكاتب قي ذ
متخرال مهل إطاالع التس قي ل أخذ اماق
فن اق زسد قي امتداة مساحاد السزرة
القصصزززي يزززيهل أفزززق يقزز م قزززي تنزز ع
أيززال ب السززرة الززت أيززف قززي هززل
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مززززرش مززززهل مرايا ززززا القصصزز ز و زز ز ال
حكايزززو تعكزززإ م زززا د مزززهل املعاازززا
واملكابززد الززت تأخززذ وا ززع ات ززا إىل
تأ م مل ينتاي االبه القاص أ د حسني
دا بسز اق مبزدع وجتازد ين زد

مضززززام نه وأيززززال به الفن ززززو واةيال ززززو
إدزززززا إيزززززافته احبدا زززززو القصزززززو
القصززززم السزززز اليو والعرب ززززو اتديثزززززو
واملعا ر ..
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ذزاثٌا ّالجوال
قزاءج فً هخراراخ هي الفكز الجوالً العزتً
للذكرْر سعذ الذٌي كلٍة



رضْاى السخ*

ُذٌح قٍوح أسعذًً تِا صذٌقً د .سعذ الدذٌي كلٍدةو ّكودا
ًُ عادذً أضيّ على ًفسً توا ُْ قٍن درى ٌراح لَ هدا ٌسدرذم هدي
ّقد ّهشاج( .ذزاثٌا ّالجوال  :هخراراخ هدي الفكدز الجودالً القدذٌن
ُذا ُْ عٌْاى الكراب الذي طالوا اًرظزذدَ ّذودْقد اضدافاذَ علدى
الكراب الِام الذي أًجدشٍ صدذٌقً سدعذ عدام ّ 9191صدذر ٌْهِدا
ضوي هٌوْراخ ّسارج الثقافح فً دهومو ُّْ (الثٌٍدح الجوالٍدح فدً
الفكز العزتً – ااسالهً .
ّالٍْمو ّتعذ قزاتح عاهٍي على صذّر ُذا الكرداب أقدذم ُدذٍ
القزاءج تعذ أى قضٍد ساعاخ هدي الورعدح ّالفاةدذج هدج زًجداس علودً
أكادٌوً رصٍي .

*عرض عام :

شقعععلكتاب عع ك ك045كصعع معك عع ك
تاقطععلكتو س،ععقدكزدعععكصعععرك ع ك تؽ ع ظك
تاثق فععععك كتاقعع ردعك عع ك.8502كتضعع ك
قع عععكمتزيدصعععتوك طععساوك كتع رش كتاععس ضك
عععع وك
تدت عععع اضكش عععع م كتاكشبعععععساك
عع ق وك عع كتدعع ركصععععشق كتو بعع ك
زتا دععععكتي عععضك طصععععك عععس ك كت ععععك
قعععععسرتتذ.كزلعععع تكتا دصععععععك–كحبعععع ك–ك
* باحث وناقد سوري.
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ش عع م كتاء عع ؼك إصعععذك كن ععععت كتدت عع ك
تا ع ر ضك ع ك إععلكتدت ع اك ك ق ع رت ك
تابإصع كتاععركتعععرسكتآل ت كزتوس،ععصق ك
زتا ساكتا قبصإصعكزتاع رظك ..ك
ععععععكتاععععملكتععع تضكتو ععع رت كتاععععرك
تدععععع ك–ك عععع كدعععع اكصعععع ءد ك–كنىلك
ع فعععك صععنك ع اكت ،ع ف كشقععع زاك
دت ع ادكز صععنكش ب ع زاكفصععذدكز ع ك
دعلكفصعذدكز ع ك
تغ تضدلك ذدكز ع كت
ت ست عععععذكاععععععشدلكزتدعععععب اذدكز صعععععنك
ميصززاك ع كتدت صعوكزتاقءعصأدكتزك صعنك

تراثها واجلنال (قراءة يف خمتارات مو الفكر اجلنالي العربي)

ش دععساك ع كتدت صععوكزتدتإصععودكز ع كلععضك
تاإ تؽعع ع كزتو عع ع ت ك عععععللدكز صععععنك
فبععع ع زتك ععع ع يتزتوكتو إ ععععععكزتا عععععساك
تو عععععععع ظدكز عععع ع كلععععععضكتف صععععععوكتا عععع ع ك
زتغ تضذدكز ك د عذك ع ا كزتم علك
..كنىلكآخ كتإملكتا إ إعك كتي،ؾإعكتاعرك
الباب الجالح  :يف نظرية الفهوى :كزدععك
حتععععع كتة عععععك دعع ع ك ععععقكتاعع ع ب ك
ؼ كشت رتتذكغ اء وك كتوس،صق كزتاو ؼك
تدت اضكزتوع ك ع.ك ك
زتاقع ك .ك
ت كطءصععكل ركتو رت كفعربك د ك
البااااب الراباااا  :يف ااتعاااة واجلنال اااة :ك
.ك إص ع ك قساععذك ك((ف ع م كاك عععغكنىلك زدعكحبثك كل تكتاء كتو ععكز كش صوك
شت ععععععع ع رت ك كتا ق صععععععع ع كتا صععععععععععكتزك دععع ع ك ععع ع ك عععععستسكزاععع ع ت كزت عععع ع ا ك
ع ع ي اكزتاءدوععععكزتا ع ع زركزتاعلقععععك
تا صععععص كتاصععععط صعكتاعدصقعععععك ك
تاقععع كتزكتوس،ععصق كتزكترتععقدكمع كشدع لك زتوصءعكزتا لسا.ك ك
تاء كترتع اك ك كتع رش كتاع زو ك
اععذكتا صععساكتزكتو صععساك صع توكتزكتزاو.ك
وك د لكمب كلسكفينكمجع اضكفصد ع دكمع ك زدعكتض ك كش عإع ك اعع ت كزتا ق اصععك
ميبع كت ءع ررك تخع وك ك ي شعععكتا ع دك تا زدصعكترت صعك و تظكتزاوك .ك
ت عع كتاع ععوكتاعع طك عع ػك إععغكلعع رك
ز كثلك ك ي شعكتدت اكتاع ك))ك .ك
ت ع كتسعشععلك ع ظكتو ع رت كفقعععك ك تا صععس كتو ع رظكفقعععك ععربك ععذك ععععك
ل ركتو رت ك قساذك((مثعك صس دك إغك
إغكمخ عكت ست ك ك ك
دإّ دع دكد ع ك خ ص رل ع ك ع كلععضدك ع ك
1ك–كالباب األول  :حتديدات وأوصاا :ك زاكتطك ع دتععععك ذتع ع كتزكتا ساصعععندك
زلسكشإقضكتاضسؼك إغكتيمس ؼكزتاصع ك غ كتاكتا صس كمبعي د كتص د كدعضؼك
ز ع صد كزتا عستروكتاإوسشععكتاعدصقععك ص دع ك ع كل ع تكتزكتت ك–كتزكل ع تكزتت ك ع ع وك–ك
ع ع ك ثعععوكتا ع ع وك ع ع كتذت ع ع كزتدت ع ع اك
ك عع كتدت عوكتزك
اك ضط كنىلك
زتاءدع ع ؼكزتاصعععء عكزتو ععععكزتاق ع ع عك تي،ط كتاقإصإعكم كاك ػكتل صعكاعذدكتزك
زتاس ،عك..كنضع فعكنىلكتمسع ؼكتدت ع ا ك م ك جك كتاق اكتا طكضت كفصعذدكتزك
تذت عععصعك كتوع ع تظكخ صععععكعععععكنتكتاكاإوععععك ش عععرجكحتععاكتا،ع ط ت كغع كتو صععع.كت ع ك
فإ ع د كتدت اصعععك ع كشقععساكص ع ك ا ءعكنىلكتا ساصنكف قصععك عذكتذتع ك
تابء دكتزك كشقءذكتاعء كتاع طكميبع ك
تو رت .ك ك
تاكشصص كتا صكتو رك..ك))ك .ك
ك
الباب الجاني  :يف نظرية اجلنال :كزدعك
تضعععع اكشت عععع رت ك كشت إععععنكت عععععست ك
تدت عععع اكز ست ءععععذكتةوصعععععكزتا ز صعععععك
زتوع سشعععكزتذت ععصعدكنضع فعكنىلكتوقع ك
زتا ع ا كتو تءطعك د ك .ك
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العهواى :

ش انكتاع ستاك ع ك ءع رت ك كتيزىلك
حبععع ع ك عععععء كزاعععععساك عععععينك ك(ت تث ععع ع ك
زتدت عع ا).ككزتاث صعععك إععساكت،ععس كزدصعع سك
اإمع كتصععو ك ك(شت ع رت ك ع كتا ب ع ك
تدت ع ع اضكتاقععععشل).كزدععععك إعععاك ءع ع رتضك
تاع عععستاك ءع ع رظك( رت،ع ع ك قعشعععع)كتاعععرك
تقععععع ع كنىلك ععععع ع اكتاب ععععع ع كضععععع ع ك
نصعترت كتدتدعكتا د ظ.ك ك

نتتك عععاك إ ععععك(ت تث ع ع )كتععععينك
تاع تاكتاع ععضكتا ع طكلععسك ع جكتذتض ع رظك
تاع صععععكتة،ع ع صعك عععععكتاقع ع اكتا ع ع لك
توععص طكفب ع اكش ءوععضكتاكتض ع كناصععذك
إ ععععك(تاع عععض)دكزناكفدعععلكتاقع ع ر كتاك
(ت تث )ك كفب ك .ك،عععكتاععش ك إصع ك
لسك جكتإملكتذتض رظكفققكزاكمي عكنىلك
كدءوكتاملدكياكتو رت كتق ص ك إعغك
تذتقءععععكتاع صععععكتة،ع ع صع.كزنتتك ع ع اك
تاق ر كشع كتاك إ عك(ت تث )كي عك ك
فبع ع كتوؤاإعععنكنىلك ع ع كدءعععوكتاعععملكف عععذك
ش ع ؼاك ع كغص ع كشت ع رت ك ع ك قءعععك
تدععع .كزل ع تكشعععينكتشضع وكض ع زرظكنض ع فعك
إ عك(تاع ض)دكا بساكتاعءع رظكتاث صععك
ععع كتاع ععععستا ك(شت عع ع رت ك عع ع كتا بعع ع ك
تدت عع ع اضكتاع ععععض).كز إ عععععك(تاقعععععشل)ك
ميبعع كن ق لعع كا صععععك كتا صصعععزك عع ك
(ت تاك عشث)ك تاك ص كتا دضعك .ك

ت صعك ء رظك(ت تث كزتدت ا)كنىلكتاك
عععع كشءمععععثك كتثعععع كدعععععشلكش عإعععع ك
مبسضععس كتدت عع ادكزلعع تكتيثعع كتاقععععشلك
كناص ك كخع اك( ع )كتةضع فع.كت ع ك
ش
تاعءععع رظكتاث صعععععدكفدععععضكمبث عععععكت صععععصوك
زت صععععدك ععع ؼكتا صعععصوك عتشععععك كتاك
ست ععععسػكلععع تكتاب ععع كلععععسكشت ععع رت ك
فب شععععدكت ع ع كتا صععععكفقععععك ع ع ؼك ك
إ ععععععك(تدت ععع ع اض)ك–ك صعععععثكزر ك ك
يف تاريخ الوعي اجلنالي:
تاعءع رظكتيزىلك إ عععك(تدت ع ا)ك–ك ع ك
حتععاكل ع تكتاع ععستاك ع ك .ك،ععععك
ع ع ؼ ك ك إ ععععك(تاقع ععكشل)كتو ضع ع عدك
قبوك دك ك إ عك(ت تث ).ك ك
تاععععش ك إصع ع كتقعميعععذكتوطعععساكتو دععععك
تث ع مك قععبإعكتاع ععستاكيدعع كنىلك و رتتععذكتدت اصعععدكزلععسك رت،عععكل عععك
غصعععع ك إ ععععععك(تاع عععععض)ك عععععذدكزدععععععك ععععت ك ع شعععنكتة ع ع اك عع ك صعععثكلعععسك
ع ؽ كمجع اضدكتطك"تزك ،ععصعكتزدصعععك
ض دك ك عستاكش ع زاكلع تكتا بع ك
تتتععذدك ععلك إ عععك(تة ،ع ض)ك ك(تاء صعععك جتع ركتايععستل كزتيدععص ؼ"كزلع تكتا ع شععنك
ؼكحتاك ستاك( كتاب ؽ كتدت اض)دك
تدت اصعععععععععععك كتا بعععععععع ع كتاع ععععععععععضك–ك
تة ،ض)دكزل تكتاب كوؤا دكزدعك زلععععسك عععععستاكتا صععععوكتيزاك عععع كلععععك رك
تدعع كناصعععذك ك عتشععععكتذتععععشث.كزغصعع ك تاعرت،ععععك -كتا دصععععدكزدععععكحبثعععاك ك
إ عك(تاع ض)كتث كتوقبإعكتا اصعك ك ك ععععزز كتابعععع ؽ كتدت عع ع اضكنىلكتدت عععع اك
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ف ععع كتصعع اعكلعع تكتا ععزز ك كتا عع ك
زتدت عدكز ص اكت ذك زز كرز عضكثقع ك
ش ععععععععءينك إععععععععغكت،ععععععععاكفصزشساس صعععععععععك
ة سكز،صبساس صعك ة رت .ك
زش دععضكل ع تكتا صععوك ع تعكتل صعععكتا ع ك
عع ك صعععثكت عععذكتوصععععركتاس صععععكاإعععس ضك
تدت ع ع اضك كتاعصعععسركتاءقع ع شعكتاءعتؽصععععك
تيزىلدك ع ع كت عععذكتاقعععبوكتيزاكوع ع تك
تاس ض.كت كتوص ركتاث ثعكتيخع ػكفدعضك
كتي،ععععععطسرظكزتي كزتا إ ععععع ع.كزاعععع ع تك
،عععص قوكتاقع ع ر ك عععععكلع ع تكتا صعععوكنىلك
تر ععععكفصععساكتءمععثك ك ص ع ركتاععس ضك
تدت عع اضكتاقعععشلكزلععض كتاععس ضكزتا عع دك
تاعععععس ضكزتي،عععععطسرظدكتاعععععس ضكزتي دك
تاس ضكزتا إ عك .ك
حتاك ستاك(تاس ضكزتا )كشقع ك .ك
إص ع ك ع ظكث شعععكز ععس زظك كد ع تؼظك ع ك
ميبعع ع ك عععععركتاصععععس كمبصععععطإأك(تا عع ع ك
تا قعععبصإض)ك ع ع كر،عععلك ع ع رتقكزتاإعععساك
ز مستعععع كزتزتاعكزت عععععظكزعخعععع ر ك..ك
مبست كزتاستاكز وعس كشت إ ععدكز ع املك
ت زت كتازش ععععععكتت كتاقص ععععععكتي عععععربك ك
تا عء ك كتاع زوكتدت ع اضكز ا ع اضك ع ك
ز صذك .ك
ز قععععنكل عع ع ك إععععغك ع دتعععععكل عععععك
ا ععععإطعكتاقععععبوكز د ععععذك وقعععععسدك
زلعع ركتا عععإطعكلعععضك،عععإطعكيثصإصععععك ع ع ك
صثكت د كت ،س ءاكتاقبوكر زشع وك عربك
تا ع عععصلكزتا و شععععدك ع ع كت دع ع ك،عععإطعك

ت،عععععع ع ءعتاصعكنتتكت،عععععع ع ءعااكتوسضععععععععس ك
اقعععبوك عععربكجت عععصعكلع ع تكتوسضعععس ك
زتخ زتاععذدكزلب ع تك ععاكجت ععصعت ك
تاطستطلكتا صعكتدعكدعت،ععك ع كتصعسو ك
تذتصست صعكتزكتا ء تصع.ك ك
ععععععك خسا عععع ك كفصعععععوك(تاعععععس ضك
زتي،عععطسرظ)كتععععربعك عععأك قععععبإعك ك
توصععععطإأدكزلععععضك كنطعع ع وك صععععطإأك
(تا ع )ك إععغكتا ع جكتا ععينكتاءعععتؽضكتاع طك
ش ضعععع كتا صعععععسش ك عععع كر،عععععلكزاعععععسادك
زتو مست دكزتيزت ضكزتي زت ك..كزلسك ك
ميبععععع كتاكص عععععععذك صععععععطإأك(تا ععععع ك
تا قبصإض)ك–ك ع كت،عإ ك .-ككفعإعغك
تاع ع غلك ع ع كت عععإص ك ع ع اكاك قع ع عك ك
توصعععطإأدكزتاك إ ععععك(تا ع ع )كزتع ع ظوك
تطإقاكزد اك بث ظكاإ عء كاعصاك ع ك
ك عوك ع ك
ر،س كتابدس كتاقعميعكز
تا ععععساكتا قععععبصإصعك عععععدكز عع ع املك
تطإقعاك إعغك صععكتا عساك كتوعكعترسدك
ز إععععغك إصععع كتا ععععساكتاععععركتذتق دععع ك
بإ عك(تدت صإعع).كناكتاكتوقعبإعكتعربعك
ع كتل صعععك صععطإأك(تا ع )كتا ع طكميثععوك
تاقععط كتي ععربك عع ك إععلكتدت عع ادكنىلك
ععع ع كدعععععط ركتآلخععع ع كزلعععععسكتدت ععع ع اك
تاطءصعضكتزكتاستدعض.ك عغكتاكتا،ع طصق ك
تبعع كتاكتبعععساك( إعععلكتا عع )كاك( إعععلك
تدت ا)دكز عوكلع تكلعسك ع ككتاءععلص ك
عكت ،تك سوكحبوعلك .ك،عععكتاععش ك
إص ع كتا ع طكشعععرسك إععلكتدت ع اك ع ك
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قععس .كف ع ا كتا قععبصإضكتا ع طكت ،ع ث ك تا ق ععععععصلكتا عععع ع ضكوصعععع ع ركتاععععععس ضك
بإ ععععك(تا ععع )ك طإقععععودكتزك–كرمبععع ك–ك تدت عععع اض كتا عععع دكتي،عععععطسرظدكتي دك
تاعع ع طكت،عع ع ع ر ك ععععذكتا ععععساكتيخعع ع ػك تا إ ع ك ك
ي كزتوس،عصق كزتو ع كزتا عص ك..ك
فقعك ف ع كتي،عطسرظك–ك ع كزر ك
إ عك(تا )ك كشقنكتاصس ك ستضلك لك –ك دععع ع ك"ت ك،ععع ع طك شعععععينكختصصإعععععضك
تد ت ععذ ك(فععك كتي )كزك(فعع كتوس،ععصق )كزك زتصععسش طك كآاك ع ع و"كز مقإععاكناص ع ك ععربك
(فع كتو ع )ك..كاصبععساكزت عععتوك ع دلك ك
لك ص د ك ،علك(تي )دكلع تك ع ك
صنكتة ،طصق .ك ك
صعععدكز ع ك صعععكث صعععكفع اك ع كشمءمععثك

اقععععععععععكتثاععععععع ع مكلععععععع ع ركتا قطععععععععععك
تاصعععععععط صعكيدععععع ع كنىلكتاكتاإعععععععءاك
،ع اك ع كشععربعكز ضععط كاإ سضععصأ كلععوك
قصعك بإ عك(ف )كتوع غكترت ك ا ك
تا قبصإضدكت كتوع غكتاعع كتاع طكشطإع ك
إغكمجصلكتا عسا كف عضك كعتشععكتذتععشثك
ع ك(تاععس ضكزتي،ععطسرظ)كز ععععكتاك صععزك
ع كتا ع كزتي،ععطسرظك ع ك صععثكتاكتا ع ك
ععععععزاكتا و عععععععك شعععع ع وكزتي،ععععععطسرظك
خت ز د كاوسش وك ق تك ..ك"تي كتا طكصععوك
ععع ع كتي،عععععطسرظك ععع ع وكف صععع ع وك كت ععععععك
سش تد .كن د كت ك ،طك شينكختصصإضك
زتصععععسش طك كآاك ععع ع و"دكزل ععع كش عع ع ؼاك
تاق ر ك كلوكتي،طسرظك وكفعينكمبع عغك
تاكتو مست كت عدلك كصعسغد دكت كت دع ك
ععوكفععينكي د ع كت ععضكنىلك(ف ع كتي ) ك
زتذتقصقععععععكتاكتا عععععص وك عععععع كتاقععع ع ر ك
ف أكتا اكتاث ض .ك

حتععاك ععستاك((تاععس ضكزتي ك))كش عععتخوك
عععلكتي،عععطسرطدكفع ع تتك عععاك إم ععععك
إوععععع اكت ععععع وكفععععع ش كصتعععععععك ععععععوك
تي،طسرظ ك ك

رمبعععع ك عععع اكتي عععع كتاكتم عععععزاك
ص ركتاس ضكتدت اضك ث ثعكلضك كتا ك
زتي كزتا إ ع عدكت عع كتي،ععطسرظكفصعع لك
حبثدععع ع ك ك ععععععتش كتا ععع ع كز ك ععععععتش ك
تي دكفث عععععععكفعععع ع كتشضعععع ع وك–كتطكفعععع ع ك
تقبصإضك–كشعء ك كتي،طسرظكزش عتخوك
لكتي،عطسرظكز ع املكشبعساكاو،عطسرظك
عععوك ع طك–كزف ع ك صععطإأكتوؤاععنك–ك
ثصعععععوكتآلوععععععك عععععث ودكنضععع ع فعكنىلك
تذت وكتاإوسطدكتزكتي ض.كزتذتقصقعكت ك
اكميبعع ع كتاك و لععععوكتذت ععععوكتا ععععينك
تا قععبصإضك كنغ ع ؼكفد ع كاو،ععطسرظ.ك
عع ع كتاكتدت عع ع كتاإوععععسطكلععععسكمبث عععععك
(تا ي شععععكتاقع ع ر ع)كاإ ثصعععوكزتيخ ع ع ك
كشقساكتوؤان .ك
زل ععع ك قععععوكنىلك قععععبإعكت ععععربك تي،طست صعدك
دإععص وك ع ك قععبإعكتوصععطإأكزلععض ك ع ك
اقععععكدعععع ك .ك،عععععكتاععععش ك إصع ع ك
تا ععع وك ععع كتي كزتي،ععععطسرظك كلععع تك حتععاك ععستاك(تاععس ضكزتي،ععطسرظ)ك ع ظك
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ز ع ع زاكفع عملّكتادع عكء ك ع ع كتي،عععطسرظك
زتي ك ععع اكتي كش صععع كنىلكتاقععع اك
ضك إغكضتسك ء دع ك
تة ضك–كتا
ز ععععع ر.ك((فدععععععسكمبسضععععععس تذكتذتص تصعععععععك
زد صعععععععععص تذكتة ععععععع ع صعكزدضععععععع ع ش رك
صعكش ب ك كت ،صع كتاستدعلك
تا
زتاع كمج اص وك اقبوكتي ث كيثعص وك
زنفص وك)).ك ك

غ صعكز ع دتععك دصقععكاععزركتي،عطسرظك ك
تةفصععععع ع ك ععععع ع كتاعععععععس ضكتدت ععععع ع اضدك
ف ي،عععطسرظكمبع ع ك ثإعععاك ع ع كد صعععص ك
نوصعععععكتزك صععععنكنوصعععععكتزك ؽبصعععععكتزك
دععصط صعكتزكن عع صعككتزك صست صععع..كف دعع ك
عععع كتاقعععصلكتدت اصععععكزناك كتطع ع ك
تصعععسرت كتزك ع ع لصل.كز ع ع كط شعععنك ع ع ك
دع ععععذكا عع ع ك كلعع ع تكتا صععععودكتا مععععساك
تاقص عععضكا اعععذكت ز عععصاك كت ق اعععذك ع ع ك
ثععععععلكش طعععع ع وكنىلكتا عععععععتخوك عععع ع ك
تذتض رظكتاقع دصعكنىلكتذتضع رظكتاو صععك ترتط كتاعشينكزترتط كتاع صسطكف ػك
نتكحتععععساك عع ع كدص عععععكتدتإصععععوكنىلكدص عععععك تاك((تي ك اكتي ،ك كتا ّعنك ع ك
تدت صو .ك
تاعععععملكتا ععععععتخوك))كياك((تي،عععععطسرظكدععععععك
ز ع ع املك ع ع كتاط شعععنكزتوع ع ك ع ع ك محإععاك ععذك ؤز عععكترتط ع كتاعععشينك))دك
ت ،إصععذك ع كتا ععوك كيصصععزكتا قصععذك نض فعكنىلكت ذكميثوك ء د ظك ع كلعسك عض.ك
ت كتاع غك كتي ش اكتاسث صعكزتا س صعشعك زشءعععععتك عع ع ألك عع ع تجكتي ك ا عسشعع ع ظك
ع كتاكتيزىلكت عءعععكاإو عع ا كتدتزؽصعععك تي شععععكتاعععركش قع ع ضك دع ع كتكوع ع ش ك
عععلك
ععع كتي،ععع ادكثعععلكشقععع كنىلك
كتايعععععستل كزتيدعععععص ؼدك ص عععع كت عءععععععك
تاعش كتا س صعشعكاإو اكتوطإ كتاع طك إوع ع اكزتددع ع كز ع ع كزنرتكز إعععملك
ععوكتاعععش رك..كزشعع ألكدععصؾ وك ع ك إم عععك
شب ع كزرتؼكتايععستل كزتيدععص ؼدكف ع تػك
تاكتوعءععععس كلععععسكتدت عع ع اكاك،ععععستر.كز عع ع ك إوع ا.كثععلكشقع كنىلك ع تجك ع ك قععوك
شععك
تاخ فععععع كناككتخ فععععع ك ك ءععععع ظك تاقع كتاو ؽضك كتذتض رت كتي
تدت عععع اكتدتزؽعععععضكتا عععع كتزكتابإعععععضك زتةغ شقصععععكاصعع ع ألكا ع ع ك عععععكتاعععملك ع ع ك
توطإ .ك ك
ميبع ع كت ،صعععذك ع ع كدعععصلكتدت ع ع اك
زحتععععععاك ععععععستاك(تاععععععس ضكزتي )ك تي ثعععسطكزتاع ع سرطك ك قعععصعكتي قع ع ك
حيععععث ك ؤاعععنك(ت تث ع ع كزتدت ع ع ا)ك ععع ك تا سرتتض.كز كميب كت ،صذكرمب كاك
تي ك صعع ذكت ثعع كيثعععص وكزنفصعع وك ش و زعكتذت ظكت ع كتإعملكتاصعسركتا صععك ك
ع كتاععس ضكتدت ع اضك ع كتا ععساكتو شعععك "لوكلضكصسرك صعكحبادكتزكلضكصعسرك
زتذت صععععععععععكز ععععععع ع كتي،ععععععع ع ط كتت ك ر زشعدكتزكت د كحت وكتاس د ك ع و.كزلوك
توسضعععععس كزتاق صعععععص كتياسلصععععععدك لضكتسصص كمج اصعكاإ عقسوك ق ودكتزك
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تي،عععؾإعك ك سضعععس كتدت عع اك عععغك عع ك
تدت اك ءمث وكفإ ص وكد ؽ وك تتعذ.كزشقعلك
تاقع ع ر ك كلع ع تكتا صعععوك إعععغكتصع ع صنك
او س عكتا إ صعك ساكتو اعكتدت اصععك
ععععربكتا ععع رش ك كتر ععععععكت ععع ك ععععربػك
ععععععذك
فصععععععإد ك .كفععععععؤت كتو ععععععضك ك
(تدت اكزتدت ا)كزلض ك ك

لضكتسصص كاإءصؾعكتاطءصعصعكزتا سشعدك
زلعععوكلعععضكتشضع ع وك تاععععك إعععغكتزوكفع ع طك
خ دكتزكت د كيثصوكفينكاإ زوكتاع ك "ك
نض فعكنىلكت ا كتخ ػكاكتقوكتل صع.ك
ز ع ع لكلع ع تكتا صعععوك دع ع رظكل ععععكنىلك
تطسركفينكت ر ضكاو ك كتي،طسرظدك
صععثكتاءطساعععكنوصعععك طإقعععدكنىلك طساعععك
تا ز،عععصعكزتاق صعععص كتا،ع ع ث ؽصعك ك 1ك–ك تا ع قكتوث ع اضكتوسضععس ض كش ضععسطك
توإم ععععععدكزصعععععساوكنىلكتا زتشععععععك صعععععثك
حت عععذكتف طعععساكزتفإعععسط كزلصوعععوك
اكتاع ط.ك ك
تاءطساعكا
زشقس ك إغكتاكتدت اكجتوكاإ طإع ك
كتحمل سس .ك

ز كخ ع ك ست ععوكتاععس ضكتدت ع اضك
حيععععث كصعع ك(ت تث عع كزتدت عع ا)ك عع ك 2ك–ك تا ع قكتوث ع اضكتا ع تتض كميثإععذكلصععس ك
تا إ عدكزلضكت عكزرشثضكتي،طسرظكنىلك
ز قكزشقس ك إعغكتاكتو ع زوكلعسك
كتي دكزدعكتد ركتزغ اك س اك
ع كش ععءمكتدت ع اك إععغكتوسضععس دك
كتطععععععععسركتوع فعععععععععكتاءقعععععععع شعكنىلكتاك
ت كتوسضس كفدسكست شعكمج اص و .ك
تاع ع ب كتي،عععطسرطكتزكتا لعععستضكدععععك 3ك–ك تاع ع قكتاع ع تتضكتوسضعععس ض ككميثإعععذك
ت دعععععععغكنىلكتاععععع ع ب كتوص ععععع ع فصزشقضدك
،ععق ت كزتر،ععطسدكزشقععس ك إععغكتاك
زميب كتا عء ك ذك ا ب كتا إ ع ضك
تدت عع اكلععسك عع جك ععءعكخصعع ؽصك
تزكتاعقإعععععضدكف بعععععساكتا إ عععع عكزرشثععععععك
تذتص ظكنىلكتة اك ء ررك قص سك
ع فصعكاو،طسرظدكزشبساكتي كزرشث وك
تدت ا.ك ك
مج اصع ع و.كزاع ع ك ع ع كل ع ع ك عععلك س عععاك
4ك–ك تاع قكتوع طكتوص ع فصزشقض كزميثإععذك
ا اك ك ععكتا ب كتوص فصزشقضكتزك
اص ععععص مكز شعععععرزدكزشقععععس ك إععععغكتاك
تا إ ع ضدكي ع ك ععلكتا ع ب كتاسضعععضك
تدت ععع ع اكخ صععععععك ععع ع كخصععع ع ؽصك
بععساكدعععكت دص ع ك ع كتذتست ععوكتا تثصعععك
تاطءصععععععكتوسضععععس صعك ثععععوكتاععععسعاك
تاقعميعععععكاععععس ضكتدت عععع اكز إو عععع ك إعععععلك
زتاإساكزتاقبو.ك ك
تدت ا.ك ك
ز ع لك .ك إصع كل ع تكتا صععوك ع اك
ععععلكتا إ ععع عك ععع كتإ ععععاكتاععععس ضك
تا إ عععععع ع عك ك ق ر دعععععع ع كاإو عععععععع اك ك
تدت اضك ء د توك كز،صقك كيثع اكتزك
ت ع إصدكناك ععععكف ع ظك ع كتاععز دك ع ك
آ صععععكتزكتغ صععععكتزك ب شععععك..كزتبع ع ث ك
تاطعععععع لكتاقعععععععبإضكتا ععععع ع إضكتيزاكتزك
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تا ل صعععععكتي،ععععطسرشعدكثععععلكشقعع ع راك عع ع ك
تا صث غسرشععععععكزتيف طس صععععععكتدتعشععععععظدك
اصعخوك ععكل ركتوق ر ععك كفصعوك عشععك
لسك سضس كشت رتت دكز ست ذ كتا بع ك
تدت عععععع ع اضك كتذتضعععععع ع رظكتاع صعععععععععك–ك
تة ،صعك .ك

تا جتعععك عع كتإععملكتاع صعع دكزتاث صعععكاك
يإملكناكتاع ص ك كتدت اكت كتاعااعك
صعععععععكتزكتخ دصعععععععك ك ثععععععوك
فدععععععضكت
(تةش سكدءوكتة ع س)كتطكتاإطعنكدءعوك
تاطإ كياكتة سكلسكتذتَإْ .ك ك
ععكتاملكش قوك كصعشق كصع ك
تو رت كنىلكتصع صنكتا بع كتدت ع اضك
تاع ععضك–كتة،عع ضك كت عع وك ع فصعععك
مخ ععععكيثعععوك يس ععععكتاعععملكتا بععع دك
زلععععض كتا ععع كتابإععععضكزتا ععع كتا ععععينك
زتا كتاء غضكزتا كتا زدضكزتا ك
تاع سط.ك ك

ش ععسغكص ع كتو ع رت كتدت اصعععك
غص ع كشت عع رت كوعع كدءععوكتاقعع اكتاث اععثك
تووعع طدك عع اكتا بعع كتدت عع اضك ك عع ك
دءوكتاعملكتا ع رش كاكشوصع كغص عك وكت ع وك عوك
.كفث ععك
شوص ك ذك"تا ءإسركتا ي طكز
تابععععععث ك عععععع كتا عععععععء ت كزتيد زشععععععوك
زتي شثكتاعتاعك إعغكفبع كمجع اضك ك
زشع ع ػك .ك إصع ع كتاكلع ع ركتي ع ع وك
تذت اعكتيزاصعك كتا قبوكزتا ءإعسردك ك جت ععععلكمجصععع ع وك ك دععععس كزت عععععكلععععسك
تاق كتا ق ".ك ك
(تاب ع ا)كزت ءع ش ك د ع ركتا ععءعكتزكتإععملك
ز عع ع كشصععععوكصعع ع كتو عع ع رت ك
كعزتشعععععع كتا يعععععع كزط شقععععععععكتوع دتععععععععك
تدت اصععععععكنىلكتذتععععععشثك ععع ع كتي ثععع ع اك زتوق صع ..ك
تاقعععءصعكزصععإ د ك ذتقععوكتدت ع اضكفك ععذك
ك ك
شقصعك ا كتابإضك ك
ك ك
شضعد ك كد
تو عععع لصلكتدت اصعععععك إععععغكضتععععسك عععع دك
0ك–كتي ثععععععععععع ع اكتت كتاع صععععععععععع ع ك
زتاعاا كتدت اصعك ع و .ك
8ك–كتي ث اكتت كتاع ص كتدت اصعك
 .ك
ز
زاب ععذك عع كش مععععاك عع كتاق عععلك
تاث ع ضك كتاص ع معكتا اصعععكشضعععذكحتععاك
ععستاك(تي ث ع اكتت كتاع ص ع كتدت اصعععك
صععع)كزاعإععذكشقصعععكتاك
زتاعععاا كتا
تيزىلكمج اصعععععععك ع صعععع ع ل ك(تذت عععع ع ك
تمح ع )ك(ت ع ك ع كتاع صععع)..كز اعااعععك

ز ا ععع كتا ععععينك ععع ك ععع ك كتا ععععساك
وس،ععصق كزتاقععع دكز ا ع كتاء غععضك
كتفضاكناصذكتدتدس كتاء غصعك كن ع تعك
تاععس ضكتدت عع اضدكز ا عع كتاعع زدضك عع ك
ك عساكتاع زوكتدت ع اضكتا ع ضك
تاعععععع ع ك..ك ععععععع كش م ععععععع ذكتا ععععععع سكتزك
ش قءمس ذ.كز ا كتاعع سطك ع كت ع ك
ع كتعععء ك ع كتاقض ع ش كتدت اصعععكض ع ك
تاب ع ع كتوع صععععك اقع ع اكتاععععشينك ع ع ك
كفقدصعكزز يصع.ك ك
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ز عع لكصعع ك(ت تث عع كزتدت عع ا)ك
يدصعععععركو رتتععععذكتدت اصعععععك ءمععععثك ك
تو يس ععععكتدت اصععععكتاع صععععك ع ع اكدععععك
ذك(تاء صععكتدت اصععك
خ ضذك ع ك ك
كتا بعع ع كتاع ععععضكتة،عع ع ض)كزتدعع ع ك
تو يس عععكتدت اصعععكتاع صعععك إععغك د عكعس ك
تاب ع ا.كشقععسا ك"ناكت ص ع كتاب ع اك
إغكضتسك ع كش جكتدت ادك ك كتاك
ت صءعععذك إعععغكضتعععسكآخع ع ك،عععس كش ععع جك
تدتع ا.كت ع كتاضععط ت ك كتاب ع اكتزك
ترتإوكفصذدكفعصعينكتاع قص.كزتاع قصكلعسك
تاقءأك تتذ".ك ك
زتذتقصقعععععكت ععععذكاكميبعع ع كنر عع ع ك
تاقص عععكتدت اصعععك ع كمج ع اكتزك ع اك–ك
ك
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نىلكتاب ع اك عكوع غكتةصع ضدكتطك ععغك
تععستف كتاب ع اك ع جكتدت ع اكتزكتدت ع ا.ك
ف ع ع كتو بع ع كتاكش عععستف كتاب ع ع اكزاك
ت عععع جكدص عععععكمج اصعععععدكف ا ي شعععععكغعععع ك
عبس،عكزدص د ك كتا عإ كفقعقدكتطك
نتتك كش ستف كتاب اكفإ كت مصوكدص عك
مج اصعدكاكتدت اكزاكتدت ا.كزل تك ع ك
شؤ ععععرك .ك،عععععكتاععععش ك إصعع ك قساعععذ ك
"فعع ع ي اكزتاوءطعععععكزتا ضععععغك عع ع كتثعع ع ك
تدت ادكزتوصءععكزتاعلقععكزتاع لساك ع ك
تثععع ع كتدتععع ع ا.كف ععع ع كاكش صعععععنك إعععععملك
ترتصع ع ؽصدكزاكمي إعععملكتاعععملكتا ع ع ث دك ك
اكميب كت ءع رركمجعص وكتزك إعص ودكزناك
تتصنك اب ا" .ك

قامة سنديان
وداد سكاكيني
رائدة األدب النسائي
محمد سامر كوكش

وداد سكاكيني
رائدة األدب النسائي



محمد سامر كوكش

وداد سكاكٌْٔ امكاثبة واألدٓبة امٌاقدة املعروفة يف األقطار امعربٔةة
امجْ عاشت فرتة طفِمجُا يف مبٌان وعنّ أثر زواجُةا بدوقةو ورلٔنُةا
وع زوجُا إىل وصر ازدادت وكاًجُا امبارزة يف املججىع األدبةْ امةذن ًةا
صِرة ووخجنف أمِاًٍ امكثري وي اَجىاوُا.
َْ (وداد بٌةت ومىةد سةكاكٌْٔن وةي وِامٔةد صةٔدا امنبٌأًةة عةا
( 9191ن .ثنقةةت عنِوُةةا اابجدايفٔةةة يف بةةريوت وثابعةةت دراسةةجُا فُٔةةا
وشىنُا امعالوة (وصطفّ امغالٌْٓٔن برعآجةٍ وكةان أسةاثذثُا ٓمثًُِةا
عنّ قةراةة امقةر ن امكةرٓه ولف ةٍم فعىنةت بٌصةمُه وباثةت واجباثُةا
املدرسةةٔة ثقةةبٍ وقامةةة رايفعةةة أو قصةةة ومبِكةةة وكاًةةت ثصةةِ ُا بنغةةة
سنٔىة ثبقر بِادة أدٓبة املسجقبل.

ّيف بريّت خترجت مً كلٔ٘ املقاصد اإلشالممٔ٘ ّاهَالت بتهاَالا ال الاملالٔه
فقد عنلت يف املمَد المالٕ للهيات ّأمضت يف ٍذا املٔداٌ ععر شيْات مً ذٔاتَا
ّبمالدٍا بالدأت ستاّهتَالا ايةبٔال٘ يف أّاٜالال اليمتٔئالات فجملامالت زتلال٘ امل عالْ
الهريّتٔالال٘ ّكاىالالت مالالً أكالالأل ايالالمت ايةبٔالال٘ مصالالابق٘ للق الال٘ الق الالريٗ ظالالاب فَٔالالا
تصالالم٘ ّوصالالٌْ كاتهال با ّأةٓهالاب ّكاىالالت ّةاة ٍالالٕ الةالالاٜسٗ بادتالالاٜسٗ ايّل ّكاىالالت
اللحي٘ احمل ن٘ يف املصابق٘ مؤلة٘ مً :تْفٔق ْٓشف عالْاة ّعهالداا املعاليْع ّعنالر
فاخْبٖ ّفؤاة أفراو الهصااىٕ ٍّه مً أعمو ايةب يف لهياٌ.
ّيف مطلع ذٔاتَا ايةبٔ٘ تالنذت ّةاة يف ةمعق علٓ ٙد الممم٘ الهاذال املالؤب
ادتلٔال ستند كرة علٕ مؤشض ّبٜٔض أّل زتنالع علنالٕ عربالٕ فنيالذ كلالل الٔالْو
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بدأت مرذل٘ ىعاطَا ايةبّٕ .ازةاةت جَْةٍا الة رٓ٘ يف ذٔاتَالا علال ٙأتالر زّاجَالا
مالالً الالالدكاْب الصالالْبٖ ايةٓالالر ّالعالالاعر امللالالَه زكالالٕ احملاشال يف عالالاو 4391و
فجمصتهت تمت٘ أّهة ككالر ّبياالاٌ ّكالاٌ ٍالذا الالسّاد كصاله با لالجةب ّّجالدت يف
اتةاع مْٔل زّجَا مً مْٔهلا فجمخذا ٓع مٌ تيأٜاب أةبٔال با ٓذالذٖ ال الرف بمطاَٜنالا
ّابالالداعَنا .فرذلالالت ّةاة ش ال اكٔ مالالع زّجَالالا ال م الالر لٔر الالال مالالً ادتاممالال٘
امل الالرٓ٘ علالال ٙالالالدكاْباِ الدّلٔالال٘ ّعالالق ملرقالاب تقافٔالاب بالقالالاٍرٗ ّميالالدّباب لصالالْبٓ٘ يف
ادتامم٘ المربٔ٘ ّألاما ٍيا ضتْ ات ععر عاماب ّيف القاٍرٗ أتالٔ هلالا أٌ تا الال
بجمةبالالا ٛم الالر ايعالالمو :عهالالاط ستنالالْة المقالالاة ّطالالُ ذصالالق ّستنالالْة تٔنالالْب ّتْفٔالالق
اذت الالٔه ّأ الالد ذصالالً السٓالالات ّعهالالد القالالاةب املالالازىٕ ّباتالالت خالالري تلنٔالالذٗ هلالالؤهٛ
ايعمو ّكذلل كاىت حتضر اليدّات ّاملؤمترات ّاملَرجاىات ايةبٔ٘.
ّل ً املمذالغ بالجمٌ ّةاة شال اكٔ اٍانالت بالجمةب املالرأٗ ّتاباَالا ّشاللطت
الضالالالْ ٛعلالالال ٙأبالالالرز املهالالالدعات ّالعة الالالٔات اليصالالالْٓ٘ الاابأالالال٘ يف العالالالرع ّالذالالالرب.
ّأخذت ت ار ّتايْع بجمعناهلا بق ال ااب٘ اإلبداعٔ٘ ل ٘ ل ريٗ بّآ٘ مقالال٘
ّالدباش٘ ايةبٔ٘ ّاليقدٓ٘ ّالاابأ٘ ٍّٕ:
 4الال أمَات املؤميق ّبيات الرشْل صل ٙاا علُٔ ّشله.
 2الال أمَات املؤميق ّأخْات العَدا.ٛ
 3الال شابقات الم ر ّعٔاب ّشمٔ با ّفياب.
 4الال ىصا ٛظَريات مً العرع ّالذرب.
 5الال ّجِْ عربٔ٘ عل ٙضةا الئال.
 6الال بق الئال ّاليةٔال.
 7الال أبّ ٚبيت ارتطْب.
 8الال ألْ ٚمً الصيق.
 9الال ىقاط عل ٙاذترّ .
 01الال ظْ يف اذت ٔد.
 00الال شْاة يف بٔاض.
 02الال شطْب تاحاّب.
 03الال الصااب املرفْع.
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 04الال الماظق٘ املا ْف٘.
 05الال اى ا املرأٗ.
 06الال ىةْط تا له.
 07الال مرآا الياط.
 08الال اذتر احملرو.
 09الال عنر فاخْبٖ.
 21الال لاشه أمق.
 20الال مٕ زٓاةٗ يف ذٔاتَا ّآتابٍا.
مً ادتدٓر بالذكر أٌ عدةبا مً ٍذِ ال ار كاىت زتنْع٘ مقاهت ف رٓ٘
شهق للصٔدٗ ّةاة شال اكٔ أٌ ىعالرتَا يف زتالمت أةبٔال٘ شتالةال٘ أميالال :الرشالال٘
ّاليقافالال٘ ّال االالاب ّايةٓالالر ّاملمرفالال٘ ّال الالها ّالالالدىٔا ّامل عالالْ ّتريٍالالا مالالً
ايمت.
ّظلت ّةاة ش اكٔ ستافع٘ عل ٙلْىَا المربٕ ايصالٔال تقطالف مالً الالرتاث
الرّاٜالالع ّال يالالْز فجمضالالة ٙاطمعَالالا علالالٍ ٙالالذا الالالرتاث مسٓالالداب مالالً القالالْٗ ّايصالالال٘
ّادتنال ّبات أشلْبَا ال اابٕ ٓاصه بطابع عربٕ ستافغ أصٔال لد ه صتدِ لدٚ
تريٍا مً ايةباّ ٛايةٓهات.
ّمَنالالا كالالاٌ ايمالالر فقالالد كاىالالت ّةاة ش ال اكٔ بكي الاب مالالً أبكالالاٌ ايةب
اذتدٓ ّلن٘ مً لنه الة ر اليري .كلناَا اليت تهْ بَا مصنْع٘ ّهلا كال الْزٌ
ّالاقدٓر الراج ّبأَٓا الذٖ تهدُٓ مْضع اهذرتاو يف ظا ٙأمْب ايةب.
كاىت ّةاة ش اكٔ تةْز ّتيا ر ةاٜناب عل ٙمً تيالعُ أّ ترة علٔالُ يىَالا
كاىت ت ْغ ب لنات بصٔي٘ ّعهابات لْٓ٘ ّألةاظ صافٔ٘ بْعٕ ّّضْ ّف الاذ٘
مصاندٗ مً القرآٌ ال رٓه ّكار الرتاث ارتالد.
ّيف عالالالاو 0957و اىاالالالدباَا ّزابٗ املمالالالاب الصالالالْبٓ٘ لانيالالالال بمةٍالالالا يف مالالالؤمتر
ايةبا ٛف اىت خري مميل٘ بفمت بأط املرأٗ العرلٔ٘ مبْاٍهَا ايةبٔ٘ الةذٗ.
ّتقف ّةاة ش اكٔ بةةر ال جاىر شٔدات ّفأالات ايةب فاةالاط طرٓقالاب
جدٓداب مً الرلٕ اليصْٖ ّصْهب ال اهلد الذٖ ترمٕ الُٔ مً تملالٔه املالرأٗ بينالرات
ٓاىمالالات مالالً الة الالر الالاليري ّالمقالالال املهالالدع ايصالالٔال بجمىعالالط٘ أةبٔالال٘ ّىقاظالالات ف رٓالال٘
ّاشم٘.
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ّخاضالالالت ّةاة شال ال اكٔ كالالاليرياب مالالالً املمالالالاب ةفاعال الاب عالالالً املالالالرأٗ الالالرابٗ
ّ اش٘ ّبةت عل ٙبمض أعالمو ايةب الالذًٓ طالاب هلاله يف فالرتٗ ممٔيال٘ أٌ ٓا الدّا
للنالالرأٗ ّٓيصالالهٌْ الَٔالالا كالاليرياب مالالً امليالالالر ّاليالالْال ّالمٔالالْب ّمالالً طلٔمالال٘ ٍالالؤهٛ
املَامجق :الدكاْب زكٕ مهاب ّعهاط ستنْة المقاة ّعهد القاةب املازىٕ ّتْفٔق
اذت ٔه.
ّمت ّفاٗ ّةاة ش اكٔ يف ةمعالق عالاو 0990و بمالد أٌ عاظالت فَٔالا أمجالال
ذٔاتَا ّممعه شيْات عنرٍا بمالد عطالا ٛشالةٕ ّابالداع ماةالْع بالجمبٓخ أةبَالا ّا تالاب
اليت تركاَا شاعال تمهق يف أىدٓ٘ اليقاف٘ ّالة ر.
ّبمالد بذٔلالَا تهالالاب ٚال واالاب ّاليقالالاة يف اذتالدٓ عيَالا ّةباشالال٘ أةبَالا ّكاهالالْا
عيَا ععرات املقاهت بال لن٘ اذتلْٗ الهلٔذال٘ املعالرل٘ ممالا لدماالُ ال ععالاع ايةب
الرفٔع ال ما ه ىَآ٘.

102

ػي رحاب القصة

 زيد

طاهر سعيد عجيب

 أبو جعفر المقهور

هشام برازي

 لحم  ...غير شكل

محمَّد محمود ؼشمر

زيــــــــــد



طاهر سعيد عجيب

داِ ٤عصّ٘ َٔ قؽبإ ايرٜاسني ،سًٝبُ٘ َنٔ ٜٓناعٝا ايعناسبنيْٚ ،هنَ ُ٘ٝنٔ
عبننل ايهننُاٚ ٤ا٭ ؼنننيَٓ ،بجنن٘ َننٔ د ن  ٚاشبايننصْٚ ،ٜٔص ن ٘ ٬ظنن ١ايج ٜننو
ٚاملبا نني.
اشج ّص عٛد ايفج ،٢فٓٗض َنٔ ايشنض ،ئنا٥رغا َدنرّداغ ،سبٓن٘ ة نرٚد ٠ؼنٝش،١
قعّنننني شننننر ٜاسبرٜننننر ،عٓننننصَا َهآٗننننا َننننٔ داٗ ٥ننننا ا٭ ، ٚايجشعننننٌٝ
ازباَشٚ ،ٞاؼش ١سذر ا٭ساس عً ٢د ٚب ايجٜٓٛر.
 ٚاد٘ َرظا عآلي ،٧سبا ٘ َفردات عكٝص ،٠ظا ي َٓٗا دسنج ٛاغ ،مللًانغ
َٔ ع اعات ا٭ةَٓٚ ،١قٗر ايفاسص.ٜٔ
ٚاعجصأ املصٛا ٚ ،ايطا٥ر ؼبًل َٔ فنٛم اينصٜا  ،ينٝش نُنا دعنا ٙايٛادن ،
فًٝس ي٘ َٔ ٝا  ،أ ٚإٔ ؽبجنا  ،فٗنٖ ٛنٔ ارشنا ْٚ ،٠هنرإ اين اتٖ ،ن ٛديٝنٌ
عً ٢ظش ١ا٭َرِ ٚ ،فش ١ارَا .٠
اَجشاْ٘ ا٭:ٍٚ
نإ عً ٢أ ض ازب  ، ٚشرط عن  ٚايجشًنِٝ
ا٭ٌٖٚ ،اعجهِ ايبٝص .

ايشكن ٍٛايدؽن ،١فشعنص

ٚايجاْ:ٞ
دنا ٤عشننص سننٓجني سُٓٝننا نناد ايرٜنن ،ل املصٜٓنن ،١يٝصننا ى لظبننا دبرعنن١
ايج ن َ ِٝسكًنن ٞايجذننا ٚ ٠ا٫قجعنناد ،عُنناد ايكنن ٚ ،٠ٛفشنن ١ايننب٬دٜٚ ،ننا ننا َننٔ
ضباٚي ،١ععفي عٗنا ٜنا امللا ًن ،١عنني َٓاظنر املٝنصإَٚ ،شناد ٜجًطانً ٢ن،
ازبص إ ،فجٓاةعن ي ايهناس ١ل اد نإ :ا٭ : ٚقاعؽن ١عًن ٢ازبُنر ،ربصن ٢عاقبن١
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ا٭َرٚ ،أ ر :٣ؽلُي عفشٌ ْكٝنا ايكنرا ات ،ففردني ملنا أٚسنشي دٛٝعٗناَ ،نٔ
أمثننإ املجننادر ٠عاملُجًهننات ،فهننرعإ َننا سننرت ايرٜننا ايفاسننص ،٠ل طبجًنن،
ئبكننات ايننب٬د ايٛاسننصٚ ،٠عننات اسبنناٍٚ ،ن ن ٕ ا٭ ض طفنن ٛعًننْ ٢ننا ٜدطٗٝننا
ايرَننناد ،فُنننا ننننإ َنننٔ ايرعنننإ ،ل ٫إٔ أَهنننو عصسنننج ٛايرسننن ٍٛفلنننرز عنننٔ
ايهه ،١ٓٝيٓٝكنٌ عايهنفَ ١ٓٝنٔ ايصٚاَن ١ل شنائ ٧ايهن ،١َ٬ف د نٌ ايصناب
ؽِ ضبٓ ١نادت إٔ شع ،ع٘ٚ ،ذيو عٓنصَا عًانل
اَ٫جشإ ايجايحٚ ،أيكاٙ
ُٖن ّٛايجذرعن ١عًنَ ٢صنذ املٛعنصٚ ،٠ايجشنل عاشبصَن ١اري اَٝن ،١فنا ج ْفهن٘
 ٚشًِٚ ،ربرز َٔ املص س ١عر بَ ١شًِٚ ،ايجشل عٛسص ٠عًَ ٢جاٍ ايكٚ ٠ٛاْ٫ؽباط
ٚايش .ٚ
قصّّ ْفه٘ يًكا٥ص ،فبا ج٘ عه٪اٍ مل ٜهٔ عً ٢عاٍ ..سُٓٝا قاٍ:
 ٜا ةٜص ٌٖ ..اْفرةت؟َر ةٜص سبع ١ائف ،١ةنار ٘ عصشا "ايفرة ايطبكً "ٞجٗنا سبعن ١أسنر ،
نإ يهاْ٘ فٗٝا ٜٓطل عشبا  :٠أْا َٔ اعٓا ٤ايرس ٍٛاي  ٟي٘ أ .ٍٛ
اظر ٘ ،فِٗ ةٜص َشٓ ٢اسبرنٚ ،١عك ٞثاعجاغ،
يه قا٥ص ايهر ١ٜةٜصاغ
ْٚعننرات ايكا٥ننص ذبننا ٚةٜننصاغ ععننُي عننا دٚ ،قا٥ننص ايهننرٜ ١ٜشٝننص ا اٚيننٚ ،١ةٜننص
ععُج٘ ٜجشٌُ املها٤يٚ ،١ايكا٥ص مبشامل٘ ٜٓ ،عكرا ساسِ ،فذٛينل أْعنا  ٙعٗن ا
املُججٌٚ ،افّرّت شفجا ٙايٝاعهجإ عٔ اعجهاَ ١صبصعٚ ،١قاٍ عٓ  ٠طبؽب:١
 ةٜننص ،سننٓٝجكٌ ايجٓعنن ِٝايشكا٥ننص ٟعايٛسننص ٠ل َر بنن ١أعًننٚ ،٢أْنني َننٔسٝصرف عً ٙ ٖ ٢ايٓكً ١ايٓٛع.١ٝ
اسّر ي أععاب ةٜصٚ ،عًدي ؼراٗ ٚا عٓص قا٥نص ايهنر ١ٜعٓنصَا َني ةٜنص
عك ٜف ١ذبٌُ عبا :٠
 نإ عٓٝو ٚعني املٛت قٝص ششر.٠أداب ةٜص

دباٌٖ:

 ملاذا؟ؼاع ٚ َٔ ،ري ٘ ثاْ ٚ ،١ٝها ٍ٤عاسجٓها :
 ٖٜ ٛه يو لذا نٓي َٜ٪صاغ سبرن ١ايرعإٚ ،أْي دبٝبن٘ ع ْنو عؽنٛاسب ب اي ٜٓ ٟجُ ٞي٘ قا٥ص ارحبا .
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أداع٘ ةٜص نايٓص يًٓص:
 أيٝس ظاس ا٭َر َٔ أعٓا ٤اسب ب اي  ٟأْجُ ٞلي.٘ٝاةدادت شراس ١محاسجَ٘ ،ا فج ٧إٔ ها:ٍ٤
  ٫أد  ٟن ،ٝأ ى قا٥ص ايٛسص ٠عٔ سهٔ ْٝنٚ ،١عًن ٢أٜن ١سناٍ ،فكنصنج اهلل يو عُراغ دصٜصاغ .فايهذٔ سافٌ عاملهادني ٚاملٛت.
ٜٚطايا ايدص ةٜص عٓذا َشج َٚ ،هاف  ٠ري َجٛقش.١
نننإ ةٜننص َننا ةاٍ ٜجبننا د ٠ ٚئاي ن ؼنناع ٚ ،قنني إٔ اشننّرى َهنناعك،١
أعًٓنننني عٓٗننننا ٥اسنننن ١صبًننننس ايننننٛة ا ٤سبًُنننن ١ايصننننٗادات ايشًٝننننا َننننٔ طبجًنننن،
ا ٫جعاظاتَٚ ،ا نادت املصٓ ٠جٗ ٞعً ٢أسر َٔ ازبُر ،سج ٢ظص ت ايٓجا٥ر
عً ٢ظفشات ازبرا٥صٜٚ ،ه ٕٛر ٝب٘ ايشاّ ؼُٔ اشبُس ا٭ٚا.ٌ٥
محٌ ايٓجٝذ ١ل قا٥ص ايٛسصٚ ،٠عص ٙ ٚؼب ً٘ٝل َصٜر ايج ٖٚ ٌٝايجص ٜ
اير٥اسٚ ،١عٓصَا عرّف٘ عٓفه٘ ٚئًب٘ ،أداع٘ عٛد٘ ْاش:،
 د٦جين َردّٛاغٚ ،عبٔ عجٓا َٔ ٜردٛى.ظّٔ ةٜص إٔ ايردٌ ٜهجٗ  ،٨فُا يبح إٔ فجح د ز َهجبن٘ ٚأ نرز َعرٚفناغ،
ٚقاٍ:
 لْ٘ نجاب سرّ ٟدصاغ ،ؼبٌُ رشٝح ايكٝاد ٠ايهٝاس ١ٝيو ٫سجَُٗ ّ٬ن١ٝ٥س َهج ٝ٥س صبًس ايٛة ا ٤يًش٬ق ١عني اير٥اسٚ ١ايكٝنادٚ ،٠ايهنٝص ٥نٝس
صبًس ايٛة ا ٤عاْجعا ى.
فذ  ٠ػبص ةٜص ْفه٘ أَاّ املر ب ١ايراعش١
ن ،ٝاعا َشًكاغ:

سًِ املٛاقا املهٚ٪يٜ ٫ٚ ،١ٝنص ٟ

لٕ عًننن ٢ايهنننٝص اينننرٝ٥س إٔ ٜهنننجصعَ ٘ٝنننٔ ٚسص ننن٘ ،يكٓاعجننن٘ ايهننناذد ١إٔ
ايّرشٝح نُا داَ ٙ٤نٔ ًكا٥ن٘ ،فصندٌ ايٛظٝفن ٫ ١عنص أْٗنا ٓجعنرٚ ،ٙزنا ةاد
ايطٓبْ ٛدُاغَ ،ا قاي٘ ي٘ َصٜر ايج ٖ ٌٝعٓص ضبادذج٘ "ٖ ا ش ْو"
 ٚاد ةٜص املٛقا دبردر ٙايجك ١اي ا٥ص ٠عايٓفس ،اييت قطشني ايطرٜنل عًٝن٘
عطر املٛؼ ٛعً ٢قا٥ص ٚسص ٘ ،اي  ٟنإ سٝذصٖا فرظ ١ذٖب ،١ٝعً ٢ئرٜنل
ش َ ٜهاْج٘ ٖ ا املٝصإ اسبهاسٖٚ .ص ةٜص ق ١ُٝازبا.٠ ٥
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ٚدننا٤ت سبعنن ١ايننٛدا عٓننصَا شننا ٤قا٥ننص ايٛسننص ٠إٔ ػبجُننا عايؽننباط اين ٜٔ
أْٗٛا صَجِٗ اري اَ ،١ٝفلط ف ِٗٝشانراغَ ،جُٓٝاغ نِ سٝناَ ٠صْٝن ١سنشٝص،٠
عا ؼاغ عً ِٗٝاملهاعص ٚ ..٠فشي ا٭ٜصٚ ،ٟدا ٤د ٚةٜصٚ ،أعًٔ عٔ بجن٘ عجشبٝنص
ايطرٜل ايّراع ٞاي َٗ ٟصت ي٘ ٜص ايشٌُ ايصشيب ،فاعجهِ ايكا٥صٚ ،عًال:
 ةٜص ..أ اى بشح عٔ امللجا .١ٜفِٗ ةٜص املشٓ ٖٞٚ ،٢ايبشح عٔ ايٓذ ،١َٝٛنُا أس ايكا٥ص إٔ ميناة عٗنا
ةٜصٚ ،قص بني أْ٘ ايٛسٝص اي  ٟكصّ عطً مجاٖري.ٟ
عشص أقٌ َٔ ث٬ث ١أشٗر ،دع ٞةٜص يًلصَ ١ا٫سجٝائٝنٚ ،١د نٌ صنهٌٝ
اسجٝائ ،ٞأيكٝي عً ١َُٗ ٘ٝسص ايجدر ٠اييت أسصثٗا ايشص ٚاسبرب ايفاظًَ ١نا
ا جٌٚ ،ع يو ٜه ٕٛي٘ شرف املصا نٖ ١ن  ٙاسبنربٚ ،سنرب ا٫سنجٓ اف،
يٝشننٛد ثاْٝنن ١ل اسبٝننا ٠املصْٝنن ،١سنناَ٬غ ٚدصاْنن٘ َننرا ٝ ٠اْنن ١ا٭ ٭ ٝنن٘ عًنن٢
ايؽف ١ايجاْ َٔ ١ٝاملشرنن ،١اين َ ٟهانٔ ايشنصَ ٚنٔ إٔ ؼبن ٍٛا مين ١ل ْعنر،
يهٔ َا نإ ٜش  ٖٛ ٜ٘ذيو ايجش ٍٛايشع ِٝعٓص اي ات ايشرعٝن ،١اين  ٟأ نردِٗ
َٔ ايهب ٠ٛايكا ً ،١ل ساي ١ايجٛث ٚارقصاّ.
ٖٓننا ناْنني صبُٛعننَ ١ننٔ ا٫عجبننا ات قننص ؽننافرت عًننْ ٢هننر أدٜننِ ا٭ ض
اييت سٝجشرى عًٗٝا ةٜص سٝا ٘ املصْٝن ،١فايٝنص امل يَٛنَ ١نٔ دراسنات املاؼن،ٞ
اسجكبًٗا اسباؼر خبٝبا ٘ ايٓاةف ،١فُا نإ عنا٭َس عنصٚاغ أَهن ٢ايٝن ّٛظنصٜكاغ
َشج اغ َٔٚ ،نإ َكرعاغّٝ ،ر ٖٜٛجَ٘ٚ ،ا نإ فٝل د ب ،ؼنٌّ ئرٜكنَ٘ٚ ،نٔ
ُفننض ظننفٛف ايشكٝننص ،٠أؼننشٛا ٖننصاٜ ٓ ٠ننرٚ ،ايفننٔ ايشعنن ،ِٝأَهننَ ٢نن٬ذاغ
يرٚافننص ايهننٛاقَ ٞننٔ اشببننح ٚايطشاي ن ٚا٭د إٚ ،عننٛد ٠اسبٝننا ٠يًفننٔ اشبايننص،
عا ي ٖ ١ٓٝاملهادً ١عني ايكُٝني ،ايرعاٚ ٠املجص ًني ايشاعجني ،ايطدا.٠
ظٌ ٖ ا ايٛاقاٚ ،عشص سٓجني َٔ ايجشاق٘ عايشٌُ دا٥ر ٖٞ ٠ا٭ِٖ عًن٢
َهج ٣ٛايبًص ،فٛد ٧ةٜص عّرقٝج٘ ل ٝ٥س قهِ ٖٞٚ ،ساعكَ ١نٓٗر ايّرفٝنا،
عكص َا اْصر ظص  ،ٙؼام عٓصَا مل هٔ ايّرق ١ٝعفشنٌ قٝاد ن٘ ،فذا ٤ن٘ عًن٢
ٜص دٌ دش ٞعاملكٝاس ايها٥ص ٖٚ ،ا َا ٚؼا ةٜصاغ أَاّ اَجشإ ظنش  ،رثبنات
دصا ٘ ،فادجٗصٚ ،قر سش ٞسجٝح رد اى نٓ٘ َفنا ٝح ايشُنٌ ،ل إٔ عنات
دصٜراغٜ ،صا ي٘ عايبٓإ.
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ٚسننرعإ َننٔ بننا ْنن ٛسننراد٘ ،عٓننصَا ْفننه فٝنن٘ أسننص ايشجننا ٠املجًطننً ٞنن،
َُٗنن ١أَٓٝنن ،١هننٗر عًنن ٢أَننٔ املصٜٓننٚ ،١اقجًشنن٘ َننٔ ُٝنن ١ايش ن اٚ ٤فننا ٠أَنن٘،
ٚاسبذ ٖٞ ١طبايف ١ايٓعاّٚ ،اسبكٝك ٖٞ ١فنض ةٜنص نض ايٓعنر عنٔ طبايفنات
قاْ ،١ْٝٛعاٖع ١ايجُٔ..
ّٜرسننِ ةٜننص عًنن ٢سنذّاْ٘ ،أعنن ٞننن ،ِٝلذ نننإ عًٝنن٘ شن  ٜايهننذني سجنن٢
املٛت ،ل ٫إٔ لَا ات ةٜص ايٓب ١ًٝدشًي ايهذّإ جصفا ي٘ ،فطً لي ٘ٝإٔ ٜجعنا
ٜٚكاٜ ٖٛٚ ٍٚؽرب عهف٘ عًن ٢اسبنا .. ٥فن ع ٢ةٜنص فشنٌ ذينوْٚ ،اشنص ٙإٔ ٜكنّٛ
مبا ٜرآَ ٙاسباغ ُٜ ،نر عك ٍٛايصاعر:
لذا مل ٜهٔ َٔ املٛت عصُّ = فُٔ ايشذ إٔ نٛت دباْاغ
ٚذبٛينني اسجفايٝنن ١املننٛت ل َهنناٜر ،٠سجنن ٢ا ٜننا ا٭ ننري َننٔ ًننو ايًٝنن١
ايعًُا ،٤يٝفاد ٧ةٜص ع ٕ سذّاْ٘ قص أ ً ٢سب ً٘ٝيهاعات قًًٝن ،١ثنِ ٜشنٛد ثاْٝن..١
ٜ ٫ٚننص  ٟةٜننص نٝنن ،أ ن ٌّ عايٛعننص ،فبكننٜ ٞهننجكبٌ املش ن  ،ٜٔسجنن ٢إٔ دنناٚ ٤قنني
ايؽننش ،٢لذ ٜفنناد ٧عكننصٚ ّٚفننص أَننين ت ننر عًننَ ٢هننج ٣ٛفٝنناٜ ،كننصّ ايجش ٜنن،١
ٜٚرد ٛةٜص َرافك ١ايٛفص ل َكر ايفر ٖٓٚ ،اى ٬ٜق ٞسفاٚ ٠ٚاعج ا اغ ٚ ،كنصٜراغ
َٔ قبٌ ٝ٥هَ٘ ،ا يبح إٔ اسجفرد عْ٘ٚ ،اٚي٘  ٚقَٛ ١ؼشاغ" :لْٗنا َُٗن ١ةٝن،١
سّرافكو دٜ ٚن ١اظن ١ل َكنر اير٥اسن ،١ؼنرعي َٛعنصغا َنا أَنني سنر اير٥اسن١
 ٖٛٚعاْجعا ى ،أَجايو َٛاقشِٗ ا٭عًنيٚ ،يٝس عني املهادني اجملرَني"
ظنفشج٘ املفادن ٚ ،٠سنرعإ َنا فنض ايطًن  ،يٝبنصأ سنٛا غا ت نر َنا سننٝاد٠
ايٓا ، ٥شا ى ةٜص قهِ َٓ٘ٚ ،سذج٘ عايرفضٖٛ ،شٛا ي٘ ينرٝ٥س ايفنر ٚ :لذا
 ٬ظاظن ١ئا٥صن١
َا قاعٌ ايهٝص اينرٝ٥سَ ،نا ايؽنُاْ ١عشنصٖا َنٔ إٔ ردٜن٘ قجن ٝغ
اد .٠
ٜٓٚذ ٛةٜص َٔ املٛت َرّ ٠أ ر.٣
فًِ ًٜبح ةٜص إٔ َٮ قٓص ًٜ٘ع ٜي ةٜج ٫ ،١ْٛشرق ٫ٚ ١ٝرع ،١ٝدنا ٤أظنًٗا
َٔ ة اع ١ا٭دصادٚ ،أششٌ فج ً٘ٝعجكاب ةْاد ،ٙفجَ٬ح ا٭ٌَ َٔ أَاَ٘ َّراقعاغ،
ٜكٛد ٙل قعر ايهشاد ٠املٓجعر.
فٗنا ٖنن ٞايكٝنناد ٠ايهٝاسنن ١ٝاملصٜٓنن ١هاف٦ن٘ عّرشننٝح ينن٘ يجننٛي ٞدفنن ١قٝنناد٠
ٜ ٬رَنٞ
ايشٌُ دا٥ر ٘ٚ ،مل ٜهص َصاد ايكرا عجش ٘ٓٝٝػبن ،،سجن ٢دناَ ٤جنص غ
عايكرا سً ١املُٗ٬ت ،يٝجبٛأ ضبً٘ َٔ نإ عا٭َس َفع٫ٛغ عكا٥صٜاغ.
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مل ٜفي ذيو َٔ عؽ ٛايكٝاد ٠ي ٜص عٌ ارب ت قرا اغ عجش ٘ٓٝٝيًُٓع ايجناْٞ
ايصا٥رٚ ،٠اْٗايي ايج ٜهات عًن ٢ةٜنص ٓنافس ة املطنر أٚإ َٛةن٘ٚ ،
ايعننبا نننإ َجننص ٌَ ،جٓف ن ت ننر مي ن م ايكننرا  ،يٝشٝننص املهنن ٍٚ٪ظننٝا ج٘ َننٔ
دصٜص ،عاسِ ؼبٌُ أنجر َٔ لشا  ٠اسجفٗاّ.
 ٚايجايجٜٓ ٌٖ ،١هش عًٗٝا املجٌ :ايجايج ١فايجن١؟ ْشنِ يكنص اْفًجني عًنٜ ٢نص
َٔ ٖ ٛا٭َٗر ايًش  ،يكص شاٚ٩ا إٔ ٜهّرٜح ةٜص َٔ ٚعجا ٤ايهفر ع دا٥ر ن٘،
يٓٝجكننٌ عنن٘ اسبنناٍ ل دا٥ننر ٠أ ننر ٣ؽنناٖٗٝا عا٭ُٖٝننٜٚ ،١جبننصد ظننل ايصننرٜو
ايعبا اي ٜٓ ٟف ٞف ٘ٝايكرا ٪َ ،ذْناغ ينص  ٌٝت نر ،يّٝرعنا عًن٢
َها ،٤عً٢
عرط املًُه.١
ٚعًننٖ ٢نناَض ٖ ن  ٙايٛقننا٥ا ،أٚفننص ةٜننص ٚيننص ٙل ايشاظننُ ،١سنناَ٬غ سنناي١
شهر ل ٖن ا ايردنٌ ا٭َنين اين ٚ ٟقن ،ل داْبن٘ ضبٓجنٖ٘ٓٚ ،ناىٜ ،شنرّف
ي
ايؽا ،٥ؼٛٝف٘ َٔ ايؽنباط ايهبنا عايصناب ،قنا٬٥غ :لْن٘ ظبنٌ ةٜنص اين ُْ ٟكًِن ُ
ل ايشاظَُ ١ا ف ٕ٬عهبب٘.
ؼرعات َج٬سك ١عً ٢ايرأسْٚ ،فس أع ١ٝعٔ املدرٜنات ا اً٥ن ،١ظنشا َٓٗنا
ةٜص عًنٖ٫ ٢نٛت ايش مين ،١فجفهّنح عن٘ املنصَ ٣نٔ دصٜنصٚ ،دبن ا٭َنٌ ا٭ ض
اشبعب ،١فهإ سًٛاٚ ٙظبٛا ،ٙسني قطا عً ٘ٝسبٌ ا٫سّرسناٍ ،ظنٛت َهنجبص
ت ر ننصد عًن ٢ايهناس ،١سجن ٢طان ٢ظًن٘ اينب٬دٜ ،نصع ٙٛفٝن٘ ل فٓذنإ قٗن،٠ٛ
ٖٓٚاى ٚدص ةٜص ْفه٘ أَاّ غبب َٔ ٍ١اسبراس ايشجا ،٠اسجشرؼِٗٚ ،د ٌ َهج
ايؽاٚ ،،٥اسجشرت ْريإ اسبٛا  ،عني َصٜر ٜرٜنص فنرض ايفهنادَٚ ،نٔ ٜرفؽن٘،
ل إٔ اْجٗ ٢عٛعٝص ،مثٓو ظاظنٚ ١اسنصٜ ٠نا ةٜنصٚ ،ايكنص ٚسنص ٙقنص أظبناَ ٙنٔ
َٛت اعا.
ٜٚفاد ٧ةٜنص عن ٕ ظناس ايٛعٝنص دنا ٤يٝهّرؼنٜٚ ٘ٝهرَن٘ عجشٓٝٝن٘ ايٓا٥ن
عٓننن٘ عًنننَ ٢هنننج ٣ٛاينننب٬دٝ ٚ ،نننا  ٙلرنننا دنننا ٤عًننن ٢كنننصٜر ععنن ِٝيردٛيننن ١ةٜنننص
ٚشذاعج٘ ،فاعج ةٜص عهٝاسٚ ١يباق ١قا٬٥غ ٫ :ػبٛة ا٫ةدٚاد ١ٝاْ٫جُا.٤
ناْني ٖصٜن ١ايردننٌ مثٓٝن ،١ذات َشٓننٖٚ ،٢نَ ٛهنصس سرعننَ ،ٞنا ةاٍ ةٜننص
ؼبننجفغ عنن٘ عشننص إٔ ص ر ٝعنن٘ٚ ،ظننا ينن٘ َ ن غا يًكننٚ ٠ٛعٓٛاْ ن غا يًعننُٛد عٛدنن٘
ايشا ٝاتٚ ،سُٓٝا ههرت تَاي٘ ٚعا ي سطباغ ٜهجصف ٧عٓا ٖا عرا ٠ايً ،ٌٝنُنا
جكع ،أ عإ ا٭شذا  ٚجهاق يجهٚ ٕٛقٛداغ عٓص اسبطاعني ،قبض ةٜص عً٢
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َهصس٘ ،أسٓص د ع٘ ل دنصا ايعنص ،شنا ٤إٔ ميجشٓن٘ أ ٍٚدبرعن ١ين٘ فٝن٘،
شَ ٤ٞا دشً٘ ٜٗاب ا اٚي ،١فكص َٛقنا قصَٝن٘ ،فٛدنصٖا ن ،٠ٛةيكن ،١دٛدنٌ
أفهننا  ،ٙفاعب َنني عصننرُٖٚ ٜنن ،ٞقنناد ٙل ايؽننٝشٜ ،١ننصع ٙٛي٬سننّراس ١عًنن٢
أ ض ازب . ٚ
اسجكبً٘ عهجاْ٘ عاعجهاَ ١ؽرا ٤ئبٛ ،١ق ،عٓص شذر ٠ايجٛت ايٛسٝنص،٠
فٛدص أ ؼ ١ٝثٛعٗنا َُٓٓن غا حببنات ايجنٛت ايٓاؼنذ ،١هنر عًن ٢عرٚقن٘ ايفؽن،١ٝ
مجاعات شج َٔ ٢طبجًن ،ايطٝنٚ ٛايشعنافري ،فن ٖ ٜراقن عنٔ قنرب ،فٛقن،
أَاّ املصٗص باٖاغ ،ايهٌ ٜكجًص اسبٝا ٠عطرٜكٚ ١اسنص ٜٚ ،٠ن نفاٜجن٘ ،أسٝاْناغ
ٜطننري عٗننا ل أفرا نن٘ ،ةفْٝٛننٚ ١اسننص ٠عًنن ٢ت٫ت طبجًفنن ،١صننص ٚعٗننا ازبٛقنن١
اسجفا ٤عاملٛسِ ،أ ٚئرعاغ ٭ٌٖ ا٭ ض ،أ ٚشبصاغ يًلايل
مل ٜصننبا عشننص ،شننٖٗ ١ٝنن ٞمثننا ايجننٛت اسبُننرا ،٤املطًنن ١نجدنن ٛقرَ ٜنن١
َجشف  ٠يًكبٌ ،فرغ ليٗٝا املٓاقر ايرشٝكٓ ٚ ،١كرٖا ،يججشص َٓٗا قطرات محرا٤
ز ٚد ١عايٓدِ ايهً.ٞ
دًهات سامل ،١ًَُٗ ١ن د فٗٝنا ْعنر ةٜنص عنني اين ٛم ا٭عنٝض ،فٛدنص قًُن٘
ايفننيت ٜننص ز عننني ا٭ ٚام ٚا٭ عننإ املر فشنن ،١املجشاْكنن ١شننذر ٠ايجننٛت ،عًًنن٘
ٚذبٓ ٛعًَ ،٘ٝجشصاغ َا فكات قًبنَ٘ٓ ،اةناغ شنفجَ ،٘ٝهنجذٛعاغ َُٓٗنا َفنردات
ن  ٟٚعًنن ٢ايًهننإ سننشٝاغ  ٚا ٤اسبننلٜ ،بننا  ٟفٝنن٘ ملننٔ دبُننا ايصننذر ،٠فطاٚعجنن٘
ايرٚ ، ٚاسجذاب ايكًنِٚ ،شنذر ٠ايجنٛت ننص ٙعن ق ٚ ،ّ٬نصٜر املنا ٤مينص ٙنص إ
املٓطكَ ،١ا ْفصت نًُات ةٜص.
اْجٗي ضباٚيج٘ ا٭ ، ٚل ٫ٚدٚ ٠اٜج٘ ا٭ ، ٚاييت ذبصخ فٗٝا عٔ دبرعج٘
ايصلعنن ،١ٝؼننُٔ لئننا دبرعنن ١س عنن٘ قٝنناد ٠ايصٚيننٚ ١اجملجُننا ،ان ن غا ْعنن٘
عه٪اٍَ :جٜٓ ٢جعر اسبل عً ٢ايبائٌ؟
ٚنن نرّت ايهًهنننً ،١ل إٔ عًدننني ايهننناعشٚ ،١فٗٝنننا ٜشنننٛد يجكنننصٓ ِٜعُٝننن٘
ايشكا٥ننص ،ٟعًنن ٢سكٝكجنن٘ ٜننَٛ ّٛيننص َٜٛ ،ٙناغ أ نرّاغْ ،صننٗص اْب ن اغ فذننر دصٜننص
يٮَ.١
مل ٜجبادح ةٜص سُٓٝا أٖص فرظج٘ يٓر٥ ٣اس ١صبًس ايٛة ا ،٤فٖٗٓ ٛنا مل
ٜه ن لا يجكننصْ ِٜفهنن٘ٚ ،ايهنناس ١ةا ننر ٠ع َجاينن٘ ٚ ،مبننا ادَننٚ ،٢ايصنن ٤ٞعايصنن٤ٞ
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 ٜنر ،فًطاملا ا ٗٔ يًش ب اي ٜٓ ٟجُ ٞلي ،٘ٝفُنا سايجن٘ ناْني ل ٫اْشهاسناغ
يًجذرعن ،١ايننيت مل هننٔ عايؽننر ٠ ٚمحٝننص ٠ننٌ ا٭سٝننإَٖٛٓ ،ناغ ل أْنن٘ َننٔ
ايدبننا ٤ايهًننن ٞعٓنننصَا ْ نن اسبنن ب لرا٥ننر املدفًنننني ايفاسنننصٚ ،ٜٔيننن ٛنننناْٛا
ميًه ٕٛش ٦ٝغا َٔ ازبنرأ ٠يهنُّٛا ا٭شنٝا ٤مبهنُٝا ٗا ،فار فاقنات ناْني دَٚن غا
ٚأعصاغ ٚيٝص ٠ا٭عٓا ،٤فٗ ٛنٝإ اعجبا  ِٖٚ ،ٟايٓنائك ٕٛايفناعً ٕٛعاةن٘ ،نُنا
ٖ ٞايشصايٓ ١طل عاسِ ايصش .
لٕ ةٜنننصاغ ة  ٚ ،نننري ٙسعنننص ،نُنننا اسبنن ب ة ٚ ،ة ٚ ،عُنننرٚ ،عُنننر،
سعننص ٚسعننص ،يٝشننٛد عاي ن انر ٠ل ايهنن٪اٍَ :جننٜٓ ٢جعننر اشبننري عًنن ٢ايصننر؟
ٜٚؽَ :،ٝبصأ هاف ٪ايفرػ ،صبرد يبّإ شذر ٠سناَكْ ،١شًهن٘ املٓاسنبات
ْٚبعك٘ سًٌ ايٓفاٜاتٜٚ ،شًل ةٜص ْٗاْ ١ٜعن٘" :لْن٘ اسبنصٜح اين  ٟمل ٜٓجن٘"
نُا عٓ ٕٛعن٘ ٚاٜجن٘ ا٭ ، ٚلْٗنا َكجطفنات َنٔ َن نرات ذا ٝن ،١اينيت أدناةت
ي ،ْ٘ٛامل٪سه ١ايجكاف ،١ٝمبا ٜهُ ٢ايرٚا ١ٜاي ا .١ٝ
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هشام برازي

 :آيَ ٛهتب ايدخٍٛ
ْ :عِ
َ :ني عِ حيهٞ؟
َ :هتب ايدخٍٛ
 :أْا بعرف أَْ ٛهتب ايدخ ..ٍٛبص َني عِ حيه..ٞط ٛامسو ؟
 :أْا رئٝص َهتب ايدخ(.. ٍٛأب ٛجعفر) سٝدٟ
َ :تأند أْ ٛأْت (أب ٛجعفر)
ْ :عِ سٝدٟ
 :إ ٜ٘يهإ (طز) فٝو
أغًكتتت مساعتت ١ا،تتانفج ٚاْفلتتر ااايشتت ٕٛبايتتتخوج ٖٚتتِ ٜت تتٛرَ ٕٚتتا
ستؤ ٍٚإي ٘ٝحاي( ١أب ٛجعفر) ايٓفش١ٝج َٚطًكني األقاٚ ٌٜٚايٓهتا،ج ٚنتإ ًٜت
َ ِ،ظاٖدن٘  ٖٛٚيف أٚج ٖٝاج٘ ٚغتب٘.
ٚأب ٛجعفر ٖ اج طاب يف ايعكتد ايثايت،ج عتا ب جَٛفتٛر اي تخٚ ١ايظتبابج
ط ٌٜٛايكاَ١ج ممتً٢ء ااشِ بػري مسٓ١ج ي٘ طارب َعكتٛف نكرْت ٞاأليتخ ١ٝج
ٜتتتأْل يف ًَبشتت٘ ٖٓٚداَتت٘ج  ٚوتت ،ٛجٗتتٛر ٟجٜ ّٚتتتهًِ إّ بايعربٝتت ١ايف تتخ٢
جمتٝز ٙطٝبت٘ ٚيخهت٘ ايطفٛي ١ٝجٚحيب إٔ حيرتَ٘ ااُٝع َٔ ختلٍ احرتاَت٘
ٚ .ِ،يهٔ ايبعض نإ  ِ، ًٜإٔ ٜظاٖد ٙٚثائرا"ج إ نإ ميتعِٗ يو.
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غادر (أب ٛجعفر) َهتبت٘ اشظت ج ثتائرا"ج ٚنترى ايبتاب ٚراءَ ٙفتٛحتا"ج ّ
ًٜتت ٟٛعًتت ٢طتتٞءج ايظتترر ٜتطتتاٜر َتتٔ عٝٓٝتت٘ج ٖٚتت ٛيف حايتتَ ١تتٔ اٝ،تتاج ايتتتاّج
حمانٝا "ْفش٘ج ٜرغتٜٚ ٞزبتد ٜٚتٛعتدج ٖٚتِ ٜراقبْٛت٘ َتٔ ختلٍ ْافت َ ٠هتتب
رئٝص ٚرط ١اشدَا،ج َٚع املعرف ١املشبك ١أْ٘ يف طرٜك٘ج حتاَل "طتهٛاٙج إ
َهتب َعاَ ٕٚدٜر املعٌُ.
 :خري إٕ طاء اهلل ٜا(أبا جعفر) جطاٜفو َ ٛعً ٢بعتو ٚطايع خًكو؟
ٜ :اسٝدَ ٟابعرف َني ان ٌ ٚقاٍ ي (.. ٞطز )
ٜ :ه ٕٛغًطاْني (ٜا أبا جعفر)
 :أل سٝدَ ..ٟك ٛد .. ٠قاٍ ي ٞأْت أب ٛجعفر ٚ..عٓدَا أجبت٘ جقاٍ ( :طتز)ج
ٚأغًل ايشُاع ١بٛجٗ. ٞ
 ٌٖ :عٓدى طو يف أحتد .أٖ ٚتٌ عٓتدى عتد ٜٔٚيف املعُتٌج طتٛي ٞبايتو .ثتِ
طًب إي ٘ٝااًٛض جبعد إٔ طًب نأسني َٔ طتراب ايزٖتٛرا،ج نتٜ ٞفٗتِ َٓت٘
ايك  ١بٗدٚء ناّ.
سٝد ٙ ٖ .. ٟايك  ١نتهرر يف نٌ  ّٜٛجٚحترنو عارف أْين ّ أَزح َع
أحدج ٚأْا حباي ٞجأحرتّ نٌ ايٓاض جٚحت ٢اآلٕ ّ أعرف َتٔ ٖت ا قًٝتٌ ايرتبٝت١
اي  ٟقاٍ ي .. ٞطزٜ .تٛقف عٔ ايهلّ يرفع ْٗا ١ٜطارب٘ حن ٛاألعًت٢ج ثتِ نتابع ..
إ ا نإ رجٌ حكٝك .. ٞفًٝأٜٚ ِ،ك،ٛا بٛجٗ ٞحت ٢أعرف طػًَ ٞعا. ٙ
ٜػايب َعاَ ٕٚدٜر املعٌُ يخهَ ١هت ١َٛجملعرفت٘ إٔ ٖ  ٙاحلاي ١نتهرر
َٜٝٛا"ج ثِ قاٍ  ..طٝب( ٜا أبا جعفر)  َٔٚأجٌ إٔ نػٝعِٗ ج ّ نرد عًِٗٝج ٚأظٗر
 ِ،أْو غري َٗتتِ جٚبعتد ٜٔحُٓٝتا ٜظتاٖدٚى ٚأْتت َع تبج ٜٓبشتطٛا  ٜٚتريٚا
ٜزٚدٖٚا عًٝو ٚ .بعد ٜٔط ٛفٗٝا نًُ ١طز (ٜا ابا جعفر؟)
 :مل أنٔ أنٛقع َٓو ٖ ا ايهلّ ٜا ستٝدٟج ٚعٓتدَا أعترف َتٔ قتاٍ نًتو
ايهًُ ١جسٛف نعرف َا ا سٝخ ٌ ي٘.
 :اٖدأ(ٜاابا جعفر )ج إْت رجتٌ َعتدٍج ٚخت قٌ عكًتو نتبريج ٚأرجت ٛيف املتر٠
ايكادَ ١إٔ نتلاًِٖٗج ٜٚعين ط ٛفٗٝا نًُ( ١طز )؟
يخو (أب ٛجعفر) ب فاء دّيت ١عًت ٢ايريتا ٚايكٓاعتٚ ١اْبشتطت أستارٜر ٙج
ثِ قاّ بفتٌ ْٗا ١ٜطارب٘ج ٚغادر.
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َتتٔ ختتلٍ املراقبتتَ ١تتٔ ايٓاف ت ٠ج نتتاْٛا ٜٓتعتتر ٕٚعٛدنتت٘ إ َهتبتت٘ج ٚملتتا
اطُأْٛا إ ٚوٛي٘ ٚجًٛس٘ خًف طاٚيت٘ج أدار أحدِٖ قرص ا،انف .
رفع (أب ٛجعفر) مساع ١ا،انف ٚقاٍ..آيْ.. ٛعِ
ٚجاء ٙاي َ ٕٖٛ .. ،ٛهتب ايدخٍٛ؟
ْ :عِ َ ..ني عِ حيهٞ؟
 :أْت رئٝص َهتب ايدخٍٛ؟
ْ :عِ  ..أْا (أب ٛجعفر) رئٝص َهتب ايدخ.ٍٛ
 :إ ٜ٘يهإ ط ...
فشارع (أب ٛجعفر) إ إغلم مساع ١ا،انفج ثِ جًص عً ٢ايهرس ٞخًتف
َهتب٘ج َزٖتٛا "َٓٚتظتٝا" .يف حتني ناْتت ْٗاٜت ١إوتبع ٘ٝنبت ّٕ جٗتدا" يتثبٝتت
ْٗا ١ٜطارب ٘ٝحن ٛاألعً.٢
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محمَّد محمود قشمر *

*

ــ ًعق٘ي ..؟
ــ ُعٍ ًعق٘ي ..ال تصتغرب ظ٣ٚاً يف ٓذا اهسًَّّ..
أجبــأ أذــا ًعــاايف ٗأُــا أغــرو و ضغــٓٗ ٚــ٘ قفــ ٛو ظــ ُٕ ٗ ــا
مجعتِا املؽادف ٞيف اهطَّرٙق..
كِأ اش٘ ًال ًـّ ضٚتِـا و اِّـ لى اهقرٙـل ٗاه٘ذٚـا اهَّـذٙ ٜبٚـا سبـٍ دجـاد يف
ذٚلِا اهلبري كوِّٕ ..ضى ٗيف أَّٗي زٙاا ٍٝهٕ ضعاًا تعذَّا عو َّٛظراؤٖ ًّ ش٘ق املا ِٞٙــ
الُعغاه ٛض ً٘اٍ طبتوف ٍٞــ ًثوٌا أفعى داٌ٢اً.
ط اهورــٍ ا ضــٚ
كاُــأ ٗاجٔــ ٞاِّ ـىل اهسجاجٚــ ٞاه ًعــ ٞتطفــب ض كــاا ل
ظـًٔ ٍٞ ٚـّ ازبـ٘اُب املقوَّٚـ ٞأٗ اهلبـا املطب٘لـ ٞضاهسَّٙـأ
تُغر ٜجا٢ع ًا ًثو ٛض كو ٍَّ ٞ
ًا اهبؽى أٗ ا فخاذ ــ ًٗا أداان ًـا ا فخـاذ ـــ املصـو٘  ٞضـاملرق ًـا اهبطـا ض..
ممٍ ..عٍ ٗال يف اشبٚاي.
عو ٟكىل..
فاهورٍ سبٌٍٗ ..اهـاُٚا أَّٗي اهعَّـٔر ٗعوـ َّٛاملصـااع ٞبـى أْ تِٔـل اهرَّاتـل ًـّ
ضني أؼاضا اًرأت ٛعادٙات أَّٙإً ..فٚغاٗ صبوَّراً يف لرب كاْ.
ضعا أْ ذَّٚٚأ جااُا ذب ًَّٞٚفر٘هً ًَّٞٚصتٌاَّ ًّ ًٝاهؽٌ٘د ــ ؼٌ٘د اهرَّاتل ذاهَّٚاً
ـٍ ِٙؽــٔر
ــــ ٗاعتــساز ٜضرجــ٘ه اهَّ ـ تبوــن ذاٗ ٝشــِأًا ًــا أَّٗي اهعَّــٔر ًٗــّ ـ َّ
* قاص من سورية.
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ظرٌٌٔا اٗٙاًا اٗٙـاًا ًـا تقـاَ أَّٙاًـٕ ٙتبعـٕ سبٌٔـا هتبقـ ٟيف ُٔاٙتـٕ جوـ ٌا عوـٟ
عظ ٍٍ ٗضٔذا اهعَّلى تتحاَّد توـم اهـاَّٗاً ٝـا ضااٙـ ٞاهعَّـٔر ازباٙـا فٌِٚـ٘ شـِا ٌَ
جاٙاٌ ٍ ِٙؽٔر اٗٙااً اٗٙااً ًا تقاَ أَّٙإً ٓٗ ...لذا دٗاهٚم..
وأ هؽاذل اِّىل ٗ ا الرتت ًّ ا ً٘ا أٗشطٔا:
ــ ضلٍ كٚو٘ ازبِاح اهَ٘ٚ؟
ٗأـفأ كوٌ ٞاه َ٘ٚيف ُٔا ٞٙشؤاه ٛإلٔٙإً مبعرف شعرٖ اهبااذـٗ ٞأٗي
اهبااذــ ٞهلثــر ٝأكوــ ٛهــٕ ..أُــا اهَّــذ ٜل ٙص ـ ي ٓــذا اهصــؤاي ًِــذ ظــٔر ًفــٟ
ٗاُقف!!..ٟ
ٗضٌِٚــا كِــأ أت٘ َّــا وجاضتــٕ ٗٓــ٘ ٙــذاً اِّــىَّ ذٓاض ـاً ٗوَّٙاض ـ ًا ٗضٚــاٖ لر ــٞ
ش٘داٙ ١باٗ أَُّٔا ف٘  ٞهوٌصب ُعَّف اهـاََّ يف عرٗ ـ ٛظـ ٌ١ٛـــ ل أكـّ اُتظـرٖ ـــ
ظ ٌ١ٛكبريٌ اُاطَّ ضني اجوً َّٛاشراً هلٌا ًّ ازبٔ ٞاإلُصٗ ٞٚك َُّـٕ جـٗ ....ضفعـىٍ
ٍّ ــ ًِع ٖ اهِخاً اهعَّ٘كٗ ٛهٚض اهالًاغ ــ ؼرلأ ٗأُا أ فـس يف اهلـ٘اً ١ـا
ال واادٜ
ٙقااب اهِلؽف ذااًٍ ٓرضاً ًّ ظراٍ ًصتطريٍ:
ــ ضصٍ اهلل ..أًً ..ٛٚٚٚٚاذا ِٓان؟
 ٜهُٕ٘ أش٘د ((كرى اهوٚى)) ..ظٚطاٌْ اُعقّأ
كاْ طَّاً كبرياً حبحٍ جا ٍ
عِٕ ا اض ضني اجو ..َّٛفرَّ ٓااضاً ًِل ٛو ؼاا اِّىل ًُصتغرضاً ذرك اهفحا.َّٞٚ٢
ُظــرت وهٚــٕ ضعــساٍ ك َُّــٕ ــا تــى أضــ ..ٛفبــاده .ضِظــرً ٍٝصــرتلٙ ٍٞ ٚبــاٗ ًِٔــا أَُّــٕ
ٙتااع ٟهوََِّ٘ عوٗ ٟشاد ٝضرٗد ٝاِّىل ٗضني أـعاو اٗا٢ـب اهـاَّجاد ـري ٍضـٍٕ مبـا
ٍّ هلٚاُ!!..ٛ
أذا ٕ ًّ ٓس
فع ً ..كاْ ٓذا اهوعني ا ش٘د ـا ـتو .أُـا ـــ ٗل ٙقتـى أضـ ٛـــ ًـرَّتنيً ..ـرًَّٝ
عِاًا أتاُ(( ًّ ٛا شفى)) ضا ترإً اهفحا ٛ٢ذُرًً ٞا ضـني اجوـً َّٛفوتـ ًا ُـاض
ًٗــر ً ٝأٓــٍ ٓــ ٛاهثَّاُٚــ ٞضعــا أْ فــست يف اهلــ٘ا ١و
اهرعــل يف ذــر جصــاَّ ..ٜ
((ا عوًُِ ))ٟادٙاً ضؽ٘تٍ عـا ٍي ((أًلـ ))ٛعؤٚـا ااـ ٞاهلل اهَّـ ٗافتٔـا املِٚـًِ ٞـذ
ـك ضــذهم اجــ٘ه يف اسبفــ ٚاجــ٘ه اهَّـ ضــاأت تُطـ لى ًِــذ
تصــا شــِني فرـ َّ
سبظاتٍ فقك ًّ عوٚا ١ؼٔ٘ ٝهصاُ ..ٛأُـا اهرَّجـى اهبـاهن اهعا ـى اهرَّاظـا امل٘ َّـف
يف اهقطَّــاً اشبــاؿ ؼــاذل ذقٚبــ ٞاهٚــا اهصَّــ٘دا ١اهؽَّــباذٗ ٞٚاملصــا ٞٚ٢اشــتِحا
ض ًلٗ ٛعِا ٜأاضعـ ٞأٗالد ..ضخـ ..ٍ.ضخـ ..ٍ.عٚـل عوـ ٟاهرلجـاي !!..هلـًّ ..ـاذا أفعـى؟ وذا
كاُأ هغ٘اً اشتٌرأٖ هصاُ ٛدا ٍ٢اهفوتاْ ضٔا يف اهورظات اسبرجَّ ٞاه ال ٙلْ٘
هوعقى ظ ٌْ فٔٚا أضااً ..؟!!
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ٗهل ٛأذاَّ اًاداً يف عني ؼاذل اِّ لى طبفِّفاً ًُؽٚب ضِفصـٗ ٛكـ َُّ.
هصأ اهعَّخؾ اهقافس ًثـى اهلِغـر املصـتحري ض ًلـٕ ًِـذ سبظـات أعـات اهصـؤاي
عو ٕٚضؽٚغ(( ٞاهقبفاٙات)) ٗ ا الح عو ٟفٌٕ ى اضتصاً:ٞ
ــ ضلٍ كٚو٘ ازبِاح أض٘ اهعباب ٗضعا أْ ٗافاُ ٛضصعر اهورٍ ضاداتٕ:
ــ زْ هـ ٛكوـٚني ًـّ ازبِـاح ( وتٔـا ضاشـتٔتااٍ اؼـااً ًتاضعـ ٞعـرض اجـ٘ه
املِخسٙــٗ ٞاتبعــأ ٌٍو ـ ٍٞعاًَّ ـ ٍٞك ـ َُّ .فٌٔــأ ًــا اهــٕ) ٓــذٖ تقوبــات ا شــعاا..
تِخف ًرَّ ًٗ ٝترتفا ًرَّاتٍ!!..
ٗملى ١اهفراغ اهَّذ ٜضاأت فح٘تٕ تتصا ش هتٕ ا:ً ٢
ــ ٗاهلبا !!..كٍ مثِٔا؟
ٍّ
ًٗــا فترــٕ فٌــٕ ضــازب٘اب فــتب ضــرَّاداً عاد َّٙـ ًا هُٚآعــًِ .ظ ـ ٌر ــري عــادٜ
ٍّ اهث ًِٕ ــ أٗ ٓلذا لُٚلى هبؽر ٜضعا أْ زاغ ٗ غ ٟـــ ٗاغعـااٖ ضـني
خبرٗد ك
اجوٚــٕ ًت٘ ِّع ـ ًا هــٕ أْ ٙقفــس كٌــا فــست ًُصــتِحاًا ض.ضا٢ــٕ ٗأجــاادٖ !!..هلــّ..
ٓٔٚــاتٔٚٓ ..ــات ..كــاْ (( بفــاٙاً)) ًــّ ــري ل ـكٍ ..فٌــا فعــى ظــ٣ٚاً اهبتَّــٗ ٞتــاضا
ذركتٕ ك َُّٕ ًّ ري وذصاطٍٗ ..ـاً اهصلعر ًرَّ ًٝألر ٠ضني اجوٛل اهبـا٢ا عوـٟ
ٗضر ٓذا اآللر اهَّذُ ٜاهتٕ فرظا ًّ ٝكرى اهوٚى ٗألر ًّ ٠كرى اهِٔاا ٗ ا
ًفٙ ٟتبخرت ري عاض ٍ٤ض ذ ٍا ذتَّ ٟوذا ًا ذمَّ ٔرٖ مبقعَّ ٍٞتصتِا عو ٟازبـااا
ٓاجأ ذك٘اتٕ فعرعل ذٙوٕ ضااتعاػٍ تااكاً عؤٚا أ رٖ!!..
وأ يف ُفص:ٛ
ــ وًا أْ تلْ٘ اِّ ت ٓلذا ٗوًا أهَّا تلْ٘!!..
ضاأ اهاََّ ٙغو ٛيف عرٗ ٓ ًّ ٛـذا اهَّـذ ٜل ووـ٘ هـٕ أْ ٙفعـى فعوتـٕ وال ِٓـا
ٗأهفٚــت .ــب اشــتغرابٍ كــبريٍ هلثــر ٝاهقطــك يف ٓــذا اِّـ لى فقوــأ طبا بـاً
اهبا٢ا اؼاًا اهتَّفوأ ًّ ذصرُ ٝفص:ٛ
ــ عحٚل !!..كٚف تقفس ٓذٖ ا شـعاا ًـا ُٔاٙـٗ ٞضااٙـ ٞكـ لى ظـٔ ٍر ٗك َُِّـا
عوً٘ ٟعا ًصبقٍ ًعٔا..؟!!
كاْ اهرَّجى ا ضاأ وفلر هٛخ اه٘زْ املطو٘ب فاُفتقأ ظفتاٖ عّ مجو ٍٛٓ ٞ
أَّٗي ًا مسعأ ًِذ دل٘ه ٛضبوّٕ:
ــ ٓذٖ ا شعاا اضتًِ ٞذ أشبًٍ٘ عو ٟا ى..
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ٗازددت ذري..ًٝ
فٔــا أُــا ًــّ جا ٙـاٍ أ ــ٘ؿ يف اًــايٍ هــٚض ضنًلــاُ ٛاشبــرٗد ًِٔــا ..وــأ يف
ُفصــً ٛعِلف ـاًً(( :ــرَّ ًٝتتفاؼــب ض ـ َّْ ا شــعاا ترتفــا يف ُٔاٙــٗ ٞضااٙــ ٞكــى ظــٔرٍ
ٗك َُّم لبريٌ ا تؽادًٗ !!...ٜرَّ ًٝتتفَّٖ٘ ض ُّٔا تِخف ًرَّٗ ًٝترتفا ًرَّاتٍٓٗ !!..ا ٓ٘
ًّ كاْ ضٔا لبريًا ٙعوٌم أَُّٔا اضتًِ ٞذ أشبًٍ٘ عو ٟا ـىّٓٗ ..ـا أُـأ تقـف اآلْ
ًثى شطىٍ فااغٍ ال تاا ٜضعا ٓذٖ ا ش٣وٗ ٞا ج٘ض ٞال شعر اهٗ َ٘ٚال ا ًض ٗال
شعر ا شبً٘ ٗ !!..ا أُصتم كثر ٝاهقطك يف ٓذا اِّـىل ((اهرَّا ـ ))ٛأٙفـاً شـعر
اهعَّٔر املاـ ٛاهَّذ ٜا تب .عوٚـٕ تؽـَّ٘ااً ًـاٗ !!..ل ُٙغِكـمو ٗجـ٘د كرـى اهوٚـى
ًٗعٕ كرى اهِٔاا ًٗسٙخٌ ًٌِٔا أٙفاً عّ اهعٌٗ ٟهوطوٌـمو ازبٔـىُ فـ تعـرو
كــٍ شــتافا ٗٓــ٘ ا ٓــٍ ضاهِصــب ٞهــم ًــّ ك ـ لى ٓــذٖ اهثَّر ــر ٝاهَّ ـ ًــا أفادتــم
ضعــ..ٍ١ٛ؟!! وذ هــ٘ عوٌــأ هلــاْ ضاإلًلــاْ أْ تــسداد ا٘هتــم ًــّ اهورــٍ ُؽــف
كٚو٘ ..كرً ٟهعني اهؽلغاا ٗأًلٍٔ )).
ٗضلىل تؤد ٍ ٝضاأ ُٙخاًرُ ٛظع٘اٌ ًّ املقأ هذاتٗ ٛأُا أظعر ضثقى ذفـ٘اٜ
كـف عـّ
َّ
عوـ ٛاهقـك ((عـتٍ اهوٚـى)) ضعـا أْ
لاؼ ًً ٞا ُظر ٝاهعتـل اهَّـ أشـبغٔا َّ
َّ
((اهعَّقوبً ))ٞا ((ٗـب اهَِّٔاا)).
ٗضٌِٚا كاُأ ا ً٘ا تتااع ٟيف دالو ٛضٔذا املفٔـَ٘ كـاْ اهبـا٢ا ـا اُتٔـٟ
ًــّ ٗـــا أجِرــ ٞاهــاَّجاد ضٚــاٖ اهَّ ـ كاُــأ ذبٌــى اهف٘ ــ ٞاهصَّــ٘دا ١املتَّصــخ ٞيف
كٚضٍ ظفاوٍ ٗأتَّحٕ و املٚساْ هٚسُٕ.
كاُأ عِٚا ٜتتاضعاْ ذركات ٙا اهبا٢ا ذتَّ ٟوذا ًا أ وـق ضـرَّاد ٝاه٘اجٔـٞ
ٍّ ٙتلـ٘ا يف كفَّتـٕ ٙغـك يف ُـٍَ٘
ًٗف ٟو املٚساْ ذُٓوأُ ..ال ضى ؼُعقأُ ملرأ ٠ـك
عٌٚقٍ.
وأ هوبا٢ا ٗأُا أمتَّٚس ًّ اهغٚظ ٗأُ ٔر شرٗا ٜضٔذا املِظر:
ــــ ٓــذا ذــااط املٚــساْ ٙقٚــى ..دعــٕ اجــا١ا ٗؼــفِّر املٚــساْ عوــٗ ٟزُــٕ ..ال تــسعخ
ٚو٘هتٕ!!..
ٗاهغرٙل ..أَّْ اهبا٢ا ألذ ضل ًٗ ٛاعترب ذهم ًلرً ًٞفوٍ  ُ٘ٙظـٕ ٗعِـاًا
ت ٗأٗ ّٚـ ًٞ
زا اهتَّعغٚى أـا ١املٚساْ عّ ٗزُـٕ اهَّـذ ٜضوـن أاضعـ ٞكٚوـ٘ راًـا ٍ
ـغك َّ
فقك!! ..
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وأ ٓاز٢اً:
ــ أ ..ٕٙاه٘زْ كوّٕٗ ..اهعٌر كوّٕ ..وْ ظا ١اهلل!!..
كِأ أزداد رفاً ٗضعلىٍ ًرٙاٍ ــ ٗفق ًتتاهِٓ ٍٞٚاشٗ ٍَّٞٚهٚصأ ذصاض ٍَّٞٚــ ًـا
ًرٗا اه٘ أ.
وأ ٗٓ٘ ٙسْ ج٘اغ ٛف٘ق اهقكِّ اهَّذ ٜلـا اهلـر ٠جفِٚـٕ فبقـٓ ٛاًـااً
دْٗ ذرانٍ ٗك َُّٕ ًَّٚأٌ:
ــ اهربكً ..ٞرضَّٟا عو ٟاهغاه!!..ٛ
ف جاب اهبا٢ا ًعحب ًا ضنعحاض:ٛ
ــ ٗ وهْ٘ !! ..أ ى ًِٔا..؟
ٗٗجاتّٔا ضبوَّ ًٞهوصخر ٞٙأْ تاضعأ:
ــ ٗٓى ٓذٖ اهقطك هوبٚا؟
ف جاب اهرَّجى اـباً:
ــ اشتغفر اهلل ..ؤُّا هوعرض ..أ ؽا ه شتِ٣اط فقك.
ٗتاضا ضثقً ٍٞطوق:ٍٞ
ــ أُا ال أضٚا أذآا مبى ١ا اض ذٓباً..
فقوأ كاشر ًا اسب٘اا ًُباٙاً رفاً ًّ اأ ٛٙفٔٚا:
ــ مسعأ أَُّٔا تُصبَّل أكٚاط ًا ٍ١يف ازبصٍ!!..
فقاي ري ًبايٍ ضرأٓ ٛٙازً ٢ا ضٕ:
ــ ذتَّ ٟوْ شبَّبأ أكٚاط ٗضرٍ أٗ ًااٍ أٗ ضؽىٍ هّ أربوَّ ٟعِٔا.
ف ٙقِأ عِآا أَّْ ٓذٖ اهقطك ًّ زافـر ٝاهرَّجـى ًٗـّ ذظ٘تـٕ ..عـر ٜعؤٚـا
ًا عر ٜعو.ٕٚ
ٗٓلذا..
ضٌِٚا كاْ ٙبالي جِاذاً ض.لر هٚصتق ٍٚاه٘زْ شربأْ ضؽـر ٜذركـ ٞهعـٍ١ٛ
ٙترــرَّن يف اهسَّاٗٙــ ٞعِــا كعــل اسبــا٢ك ..د َّقـأُٗ ..وذا ضٔــا ف ـ ا ٝمسِٚــ ٞتبــاٗ ًــّ
ذركتٔا اهبط ٞ٣ٚأَُّٔا عوٗ ٟظم اه٘ـا ــ اه٘الد ٝــ وأ يف ُفصـ(( :ٛاآلْ ..شـِر٠
ًعركـ ًٞذقٚقَّٚـ ً ٞضــني اهعــاٗ ّٙاهوــاٗد(( ّٙتــَ٘ ٗجــري ))ٜاهقــك ٗاهفـ ا ..هلــَّّ ًــا
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ذاث ـربٌ ًّ اهعحل اهعحاب فتوـم املُثقوـ ٞاملصـل ِٞٚافـأ املورْجـاْ ـــ ًثِـٟ
ًــرد ــــ ٗاه غ٘ ــ( ٞذصــل املثــى املعــرٗو) ٗل تُرــرلن ضلــى ٘افٔــا ذان ــ٘ ًٝ
جآوَّٚـٗ ًٞعــااٗ ًٝاقـ ًٞيف اؤٗشــٍٔ ..مبعِــ ..ٟأُّٔــا داات كــىَّ اِّـىل أًــاَ أعــني
اهفَّ٘اا ٜاهثَّ  ..ٞضى ٗداشأ عو ٟذٙى أذآٍ ٗٓ٘ ((كرى اهوٚى)) ًٗـرَّت ًـّ
ذبأ أُف ٍلر ٓ٘ ((ٗــب اهَِّٔـاا)) دْٗ أْ ٙـ ت٘ا ضـ دًُ ُ ٟـ ..ٞفعـطر ًفـآٌٛٚ
ظطر ..ّٙظط ٌر اهٕ اهفرزدق  /وَُّـا هرتعـ ٟاهـ٘ذغ ًٍِـ ً ٞضِـا ٗ /ظـط ٌر اهـٕ ظـاعر
اهِلٚى  /أًِأ ملّا أ ٌأ اهعاي ض / ٍِٔٚفعحبأ كٚف ذبقَّق اهعاي ًٗـا ت٘هَّـا عِـٕ
ًّ ا ًّ هلذٖ اهف ا ٝاهصَّااذ ٞضني ٓذٖ اهفَّ٘اا ٜــ شـاضقاً ـــ ٗاهَّـ ًـا عـادت تـاّٙ
هلا وال ضاهؽَّاا ٗ ٞامل٘د..ٝ؟!!
ٗلطر ضباه ٛشؤايٌ ٗاهبا٢ا ٙفا اهلٚض اهعّفاو دالى كٚضٍ أش٘دٍ وأ:
ــ أ ّٙتِاَ ٓذٖ اهقطك ا ظاٗط ٙا عسٙسٜ؟
فقاي ًُتعحلباً:
ــ بعاً يف اِّىل!!..
ٗااٗدُ ٛشؤايٌ ذاٌ فقوأ:
ــ ٗعاَ املؤالذ ..ٝوذا ًا أاادت فا ١ذاجتٔاً ..اذا تفعى؟
ف جاب ٗك َُّٕ ضبفلرٌ هوح٘اب ًت٘ ِّاٌ هوصؤاي:
ــ يف توم اهباه٘ع..ٞ
ٗذِ ٟاأشٕ و ً ٚداهّا عوً٘ ٟـعٔا..
كاُــأ ضاه٘ع ـًِ ًٞاشــب ًٞجــاَّاً هٚقفــ ٛكرــى اهوٚــى ٗافا ــٕ ذاجــاتٍٔ فٔٚــا
الشـــٌَّٚا ٗأَُّٔـــا ذات فترـ ـ ٍٞكـــبري ٍٝتِاشـــل ٗــــعً ًٞٚروـ ـ ًٞهلـــؤال(( ١اهعَّـــباب))
ٗاشتااكأُ عو ٟعحىٍ شا:ً ٢
ٍّ أْ ٙقوِّا اهبعر يف أفعاهلٍ؟
ــ ٗكٚف هقك
ف جاب ضاعتسازٍ:
ــ ٙلف ٛأْ تُعوٍِّ ط ًا ٗاذااً ذتَّـٙ ٟـتعوٍَّ اهبـا ْ٘ ًِـٕٗ ..خباؼَّـ ٍٞوذا كـاُ٘ا
ًّ ش ٢ى ضعفٍٔ اهبع .
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كِأ أذالق يف توم اهباه٘عٗ ٞيف طبٚلو ترتصٍ ؼ٘ا(( ٝأضـ ٛاهوٚـى)) ٗٓـ٘
ٙقف ٛذاجتٕ فٔٚا ..فع ً ظ ٌ١ٛيف ٌَّ ٞاهغراضٗ ٞيف ذف ٚاهقـذاا ٝأٙفـاً..ٍٍٍ ..
ًا ٓذا؟ اأط ًّ ذان اهَّذٙ ٜتوؽَّؾ ًِٔا؟ ٓآ..ا(( ..اكتٌـى اهَِّقـى ضـاهسعرٗا))..
ٓــذا ((جــرذ)) أفِــا ٜجــا ١هٚطٌــ ّ٣عـّ ذــاي ((اهعَّــباب))ٗ ..عوــً ٟــا ٙبــاٗ كــاْ
ٙصتعحى ((تقاٗ ))ٍٙجب (( ٞااَّ ))ٕ٢اه داات اذ ٟاسب٘اا ٞٙذ٘هلا!!..
عِا ٓذٖ املرذو ٞل أعا أمتاهم ُفص ٛفلات أتق ١َّٛكـىَّ ًـا يف جـ٘يف ـــ
ًٗا يف ج٘يف ظًِ ٌ١ٛذ ؼبٚر ٞاهٓٗ َ٘ٚا ـا ضوغِـا اآلْ ضعـا عؽـرٖ ـــ عوـٓ ٟـذا
اِّىل ٗؼا ذبٕ ٗ ..ـذفأ كـر ٝضبـاذٙر ٜاهؽلـر َّٞٚو ُفـض اهباه٘عـٗ ٞأُـا أتـاضا
ُٔح ٛامل٘ااب جا ً ٢ضبؽر ٜضني اهقطك ٗاهباه٘عٗ ٞزٗاٙا اِّ لى ا:ً ٢
اِّى ٗااٗدٍٓ املوى يف شاعات اهوٚـى ًـث ً ..كٚـف
َّ
ــ ٗوذا ًا عافأ أُفصٍٔ
خيرجْ٘ ٗٓ٘ ضبلٍ اإل ق؟
ف جاب ف٘ااً:
ــ أتر ٠توم اهفتر ٞيف اسبا٢ك..؟ ٓ ٛطبؽَّؽ ٞهتوم اهصَّاعات!!..
فرا أ ُفص ..ٛأَّْ اهقطك اشتطاعأ أْ دبا ُفصـٔا ًٔرضـاً ..فٌـا ضـاه ٛأُـا
َّ
ال أزاي ٗا فاً..؟!!
وأ هٕ ٗٓ٘ قا ٙاٖ هٚعطً .ٚا كِأ ًسًعاً أْ أجعوٕ عاًاً ه ٗ ٛشرت:ٛ
ــــ ـــعٕ عِــان يف اهــربَّاد وــ ً ٚاٙثٌــا أًفــ ٛهعــرا ١ضع ـ ذــ٘ا٢حً ٛــّ
اهص٘ق ٍ أع٘د لذٖ..
ٗ وأ ً٘ ً يف و بات زعٌ:ٛ
ــ ٗوذا ًا ظ٣أ ذاشبتم ضثٌِٕ اآلْ!!..
ٗاؼطِعأ أَُّ .أحبث عّ املاي يف جٚيب ..ضٌِٚا كاْ ٙق٘ي ٓ٘:
ــ ال عوٚم ٙا ؼاحً ..ا ٓذا ا ًر..؟ شر عو ٟضرك ٞاهلل..
عِآا اُطوقأُ و اهبٚأ ال أه٘ ٜعو ٟظٗ ٍ١ٛأاشوأُ هٕ ضعا شاع ٍٞضر ً ٍَّٞٚا
اض .اهؽَّغري ًفادٓا ..أْ أضٙ ٛعتذا عّ ألذ اهورٍ َُّٕ ٗجا أًلـ ٛـا اظـرتت ًِـٕ
دْٗ أْ ربربٖ ٗ ..بـى أْ تلـْ٘ املـرَّ ٝا ٗ اهَّـ أدلـى فٔٚـا ٓـذا اِّـىَّ ..كاُـأ
ا لري.ٝ
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سالم مراد

العلْو اإلىضاىٔ٘ لٔضت خبري....
ٓغار كنال صيدٓاى٘ األدب الرتكٕ...
املعزف٘ أصاظ التْاصل...
الرتمج٘ جضز للتْاصل...
لكل إىضاٌ رصال٘....
ال أسال أملك عقالً ىقدٓاً ّصاخزاً....
ال ميكً الفصل بني الضٔاص٘ ّاألدب يف تزكٔا....

األصتتتاأ أ تتد صتتلٔناٌ اإلبتتزأٍهك أدٓتترت ّكاتتترت ّمرتجتته صتتْرٖك ّلتتد يف
ميطق٘ الغاب اليت تقع إىل الغزب مً مدٓي٘ اٗك مً ٍذِ امليطق٘ اصتند األصتاأ
أ د اإلبزأٍه صفات كثريٗك ميَا العنل جبد ّىغاطك فَْ ابً البٔئ٘ اليت تتشر
ّتيتتت ك اىعكضتتت ٍتتذِ البٔئتت٘ علتت ٙعدصتتٔتُ يف اإلرادٗ ّالعنتتل ّاملتابعتت٘ك أ تترت
العلْو اإلىضاىٔ٘ ّعلته التيفط ّعلته االجتنتا ّالتتارٓذ ّاللغتاتك فكتاٌ التدارظ
للغ٘ الرتكٔ٘ ّمارظ العنل يف الرتمج٘ بيغاطك كتترت املقتاالت الضٔاصتٔ٘ ّاألدبٔت٘
ّالقصٔدٗ اليثزٓ٘ك ّمتارظ الرتمجت٘ ّ ٓتْفت تت ٙاآلٌك ّملعزفت٘ املشٓتد عيتُ
ّعً دراصتُ ّدراصاتُ كاٌ ليا معُ احلْار اآلتٕ:

■ الْالدٗ ّاليغأٗ ّاليغْء:
■ ■ ٗهد د يف ن ًِ اددد ٞبهدد د ود د ٝ
سوحب عد َ  4631ألسدةً ٝو٘سد  ٞبذتد ي
تعٌى ن بهزربع ٞكلدى سدل ْ بهدود ٝ
ٗدرسدديف ن ًد برض سددوحب ثددٍ ذٓددديف
تةك ٚاؼ به ربسد ٞعد َ  ٗ 4651اٚديف

ِٓدد ن ىودد ٟعدد َ  4655ىٚددع عدد يف دْٗ
متد د َ دربسد د شددددب به٘ؿد د بهش ٚسدددٛ
ٗبألًين ن تةكٗ ٚهلّ ٗفّةيف ه ٛفرتٝ
ٗجددد٘دِٓ ٜددد ن بهنةػددد ٞألْ ّوددد عودددٟ
بهو رٙخ بهرتكٗ ٛبألد بهرتكدٗ ٛبهواد ١
ً بهع  ًّ ٙبألد ٗ ١بهلود ٗبهظدعةب١
بألتةبن.
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ع ع٘دت ٛمتٌيف دربس ٗختةجيف
ًدّ ج ًعد ٞدًظدـ ددد كوٚد ٞبهرت ٚد ٞددد مشددٍ
عوٍ بهِنص.
عٌويف ن بهزربعٗ ٞبهوج ر ٝني ع ًٛ
ٗ 1222- 4661ن ٓددداب بهندددرتٙ ٝـددد
ىؼددويف عودد ٟد وددَ٘ بهولٓٚددى بهرت ددً٘ ٜددّ
ج ًعدد ٞدًظددـ ٗكِدديف عٌددى ن جة ٙد ٝ
بهن ب ١ن مح .ٝ
يف بهعٌى ن بهوونزٙدْ٘ عد َ 1222
ٗال زهيف ىو ٟبآلْ رٚ٢ش هواشٍ بهرتكدٛ
ن ذبع ٞدًظـ.
د يف بهعٌددى ن بهرتادد ٞع د َ 4666
لود د دددني بهةبكدددب ٗبز طدددٗ ٛال زبي
ًشوٌةب ىو ٟبآلْ.
كودددديف بهظدددعة ًِدددا زًدددّ بهظدددد
ٗهلددددين بعومتددددٕ ًِددددمب ًددددّ جددددى ُاددددى
فل رٗ ٜهلداب كودديف بهظدعة بهظدن٘/ ٜ
بهظعة بهِثة.ٜ
عٌودددددددديف ن بهوحوٚددددددددى بهش ٚسددددددددٛ
ٗبالسرتبتٚج ٛف ٌٚخيؽ بهظلْ بهرتكدٛ
د يف
ٗهدد ٛبهع  ٙد ًددّ بزا د يف عودد ٟب
بهش٘رٗ ٞٙبهعة .ٞٚ
د يف لو دد ٞت د رٙخ بألتددةبن ٗٓددٛ
سوشددوً ٞفهنددً ٞددّ سدددع ٗ ٞز ُٚدد ٞجددزب١
تد دد ٛت د رٙخ بألتددةبن ًِددا  022سددِ ٞمدددى
بز ٚد ٗىو ٟبه٘ميف بذت ه.ٛ
■ ملاأا دراص٘ عله اليفط؟
■ ■ ع دٙ ٝولثة بخو ٚر به هب هونةع
بهددا ٜس ٚرسددٕ ع د ًوني ٓ د ًنيو بألٗي ٓدد٘
بهشدددٌعٗ ٞبزل ُددد ٞبالجوٌ عٚددد ٞىٚدددع
ٙوؼ رٓ به ب ٗبهؼ ٚهٗ ٞفةٗع بهلِ سدٞ
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بزخوونٗ ٞبألًة بآلخة ٓ٘ س٘ق بهعٌىً .
كددددددددددددددى سددددددددددددد ٓدددددددددددددداب بألًددددددددددددددة
ال ٙو٘ ّم عو ٟبه هب ٗىشب ى بز٘م
بهةمسدد ٛال ٙدوعدد عددّ ٓددا ّٙبهعدد ًوني ن
طدد ١ٛف ه د رج يف بز و٘ دد ٞهلدداٖ بهلو ٚد يف
توِ سدددددب دددددةدب ًددد د ٓدددددا ّٙبهعددد د ًوني
بهة ٙؿ ٚيف عو ٟسدٚى بزث ي ك ُيف حتو ج
هوحؼددد٘ي عوددد ٟع ًد د يف ًِخنـددد ٞىودددٟ
ٗمدديف هددٚص هدع ٚد  .بزٔددٍ ن ٓدداب بألًددة
ُين مل تلثة ٔا ّٙبهع ًوني ٗبهشددب ن
ذهددم ُددين عِ د ً ع د يف ًددّ تةك ٚد ع د َ
 4655دْٗ ْ ُٔددددددد ٛدربسددددد د شددددددددب
بألىدد د بمل ٗبزادد د ٓةبيف به ٚددددٗ ٞى هددددٞ
بهن٘ؿ ٟبه بُوظةيف ن تودم بهندرت ٝؿد
س ٚسددد د يف به دٌددددد ٞبذت كٌددددد ٞزع ًدددددٞ
بهثِ د  ٛ٢بزدد٘به ٛألًةٙل د فددة ّٙدددد ٗزبي
م٘ي عِ ً ع يف يف هعٌى ًد ٗبهد ٜ
ٗ خدد ٛهوجد ر ٗ ٝهود ه ٛكد ْ بزشددوادى
ىوددد ٟتودددم بهوحادددٗ ٞبؿدددح ًٗفكّد د ب ددددد
بهوج رٗ ٝبهزربع .ٞبسوٌةّيف ٓاٖ بهنرت ٝدني
بذتادددى ٗب دددى ىوددد ٟعددد َ ٗ .4666هلددداب
بهشدب ك ْ بخو ٚر ٜه ربس ٞعودٍ بهدِنص
ًِ واد د ًدددّ عدد د ر ٝكبعدددة ُنشدددمك ًدددّ
جٔ ًّٗ ٞجٔ ٞخدة ٠كِديف ًؼدةّب عودٟ
بسددوخ بَ عوددٍ بهددِنص ن كو دد ٞبهظددعة
ٗال زبي ىودد ٟبآلْ ُٔددى ًدددّ عوددٍ بهدددِنص
ٗ ػدّٔ م٘بهب طعة.ٞٙ
■ العلْو اإلىضاىٔ٘ إىل أًٓ:
■ ■ بهعوددَ٘ بسُشدد ُ ٞٚبهٚددَ٘ هٚشدديف
خبري .فواد مد َ بزنلدة بألزد ُٗ ٛهدةٙع
ٚددم حتدداٙةب ط د  ٙبهؤجدد ٞهدددين بسُش د ْ

مع البا ث ّاألدٓرت ّاملرتجه أ د اإلبزأٍه

ًّ طدد ًد عد بذت بثد ٞتودم بألطدد
به عو ٟر سٔ فا بْ به ٌلُِٚدٗ ٞتنظدٛ
برتدد٘ ظددلى سددري ًشددد٘ق ٗ .زِ سدددٞ
ها حتّ٘ي برتد٘ كٌد ظّدة دٕ ُؼد ر
ً ع بذت بثِ ٞشخؤ بألًةٙلٚدً ٞدّ
ى هودددٕ بهؼدددود ٞى هودددٕ بهشدد ٢و ٞىشدددب
تعة ٙد بزنلددة زدٌُ٘ د ًٗ د ْ ىٚددع
ُةبٖ ن زًّ بهل٘رُٗ  ٙخى جشدٍ
بسُش ْ ًّ كىِّ ًشد ً تُٕ ٗ .د بىداّر ًدّ
ست ٗهدد ً ٞد ع د بذت بثدد ٞهد د  ١بهشددةد ٙيف
بهلدددم ٠ن ست ٗهددد ٞسىد د ي بهشدددةد ٙيف
بهؼددددددة ٠ستودددددٔ خ ػددددد ْ ٗ ٞسددددد ٚدٝ
بهؼ٘ر ٝعو ٟبهلوٌ ٞم بُوظدةيف ظدلى
سدددري ًشدددد٘ق ًرتبفادددً ٞد د بهوعدددب هد د بي
ٗبز ه٘ي ن بهود .ٞرمب ضتّ بهش٘رٙني حيـ
هِ بذتد ٙع عدّ تدلثريبيف ًد عد بذت بثدٞ
ألُِ د تعةؿددِ ذتددة كُ٘ٚدد ٞتعوٌ د عوددٟ
ًِوج يف ً ع بذت بث ٞىود ٟسدٌٚيف ٓداٖ
بذتدة بهلُ٘ٚد ٞدتٚدى بهةب د ٗ ددة
ًد د عد د بذت بثدددٗ ٞكد د ْ بهاؼد د ًِٔد د
تنلٚم به ٗه ٞبه٘ ِٗ ٞٚبدتٚع به٘ ين
ٗبهاـدد د  ١هددددٚص عودددد ٟبهِادد د َ بهش ٚسددددٛ
مبعِدددٗ regime ٟىشدددب دددى ٗبهاـد د ١
عودد ٟبهِادد َ بزعدد كص هون٘ؿدد ٟسٚشددوٍ
 systemمبعِدددد ٟبزِاً٘دددد ٞبذتـدددد رٞٙ
ٗبهو رخيٚدددٗ ٞبسُشددد ُ ٞٚهشددد٘ر ٗ ٞٙهوددد هٛ
مددد٘ي بهعودددَ٘ بسُشد د ُ ٞٚهٚشددديف خبدددري ألْ
ٗؿ بهولِ٘ه٘جٗ ٚبهو ٘ر بهولِ٘هد٘جٛ
ن خ ًدددددد ٞبهة مسدددد د ي بهعدددد د ز ٛسٚشددددددري
سُشددد ْ ىوندددٕ .كٌددد ْ بهرتكٚدددز

عو ٟحت٘ٙدى عادى بسُشد ْ ًدّ عادىي ُاد ٜ
عاددىي دبتدد ٛدٚدد ٞحت٘ٙددى بسُشدد ْ
زتةّد ًِوج ِٙوج بهشو ٗز ْ٘ ٙشؤولٔ
كددددى ٓدددداب سددددٚفثة عودددد ٟت دددد٘ر بهعوددددَ٘
بسُشدددد ُ .ٞٚعوادددد ْ فظددددى بسًم ٙهٚددددٞ
بهع زٚدد ٞن ىة ٔ د عودد ٟبسُش د ْ بهلددُ٘ٛ
ًدددّ خددد ي ىة ٔد د عودددًٔ ٟد د بذتـددد رٝ
(سددددد٘رٗ ٞٙبهدددددٗ ٌّٚبهعدددددةبق عددد د ْ
تنلٚم به ٗه ٞبه٘ ِٚد ٞن ًؼدة عودٙ ٟد
ُ٘ر بهش دبيف) م خّة بهاـ  ١عو ٟبهعوَ٘
بسُشدد د ُ ٗ ٞٚعودددد ٟبألمددددى حتةٙنٔدد د عددددّ
ًش د رٓ بهوا د ً ٛن خ ًدد ٞست ٗهدد ٞفٔددٍ
بسُشدد د ْ ذبتددددٕ ٗزتوٌعددددٕ ٗبهلددددْ٘ ًددددّ
ى٘هدددٕ ٗهلددداب بهشددددب ال جد د ًد هدددد ٞن
بها٘ي ْ س٘ر ٞٙدبفعيف ُ ٞ ٚعّ بسُشد ُٞٚ
ؿ ست ٗاليف تظ٘ ٕٙبسُش ْ.
■ الدراصتتتتتتتات احلدٓثتتتتتتت٘ ّعالفتَتتتتتتتا
بالعادات ّالتقالٔد ّالفلكلْر:
■ ■ بهعدد دبيف ٓدد ٛعددةب تو٘برثٔدد
بألجٚدد د ي هوؼدددددم جددددز١ب ًددددّ عاٚدد د تٍٔ
ٗتشددوٌة ً د دبًدديف توعوّددـ زعوا د بيف عوددٟ
ُّٔ ً٘رٗمل ثا ن فٔد ٛتعددري عدّ ًعواد
ًعدددني ًّد د بهوا هٚد د فٔددد ٛزتٌ٘عدددً ٞدددّ
م٘بعددد بهشددددو٘ن بهددد تِددددوج عددددّ بتندد د ق
زتٌ٘ع ًّ ٞبألطخ ؾ ٗتشوٌ م٘تٔ ًدّ
بجملوٌدد د ٗتدد د يّ عودددد ٟبألفعدد د ي بز ؿددددٞٚ
بها ميددد ٞبزٌود د  ٝعدددم بهدددزًّ ٗبذتلدددٍ
بزرتبكٌدد ٞبهد ًدةّ ٔد بجملوٌد ٗٙوِ موددٔ
برتو عّ بهشدو جد ٚعد جٚدى ٗٓدٛ
ع د دبيف بجوٌ عٚدد ٞبسددوٌةيف فددرتبيف ٘ٙوددٞ
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ىو ٟػددحيف تاوٚد ب ٗٙدوٍ بمود سدٔ ًدّ
بز ؿددد ٛبذت ؿدددة ثدددٍّ بزشدددوادى
فٔدد ٛمبث ددُ ٞادد َ دبخودد ٛجملوٌدد ًعددني.
تعوم بهع دبيف ٗبهوا هٗ ٚبهنولو٘ر بهوعددري
بهظن٘ ٜعّ به طع٘ر بدتٌعد ٛألٙدً ٞدٞ
ٗ هو هً ٛٓ ٛدّ ٓدٍ ستد دبيف ٓ٘ٙدٓ ٞداٖ
بألًددٗ .ٞكٌ د ٓدد٘ ًعددةٗ ً٘ؿدد٘ع بهل٘ٙددٞ
ً٘ؿددد٘ع طد د ٢ـ ٗعٌٚدددـ ٗال عواد د ُدددٕ
إًل د ْ ٙددً ٞدد ْ ٞتو دّ٘ر دْٗ ْ حت د د
ٓ٘ٙؤ د  .س ددّب ٓدداب بألًددة رم د ن تةك ٚد
ًِدددا بُٔٚد د ر بسًمب ٘رٙددد ٞبهعثٌ ُٚددد ٞبهد د
ك ُيف تشد ٚة عود ٟطدع٘ بزِ اد ٞحتديف
س دددد  ١عثٌدددد ُ ٗ ٛعدددد بُٔ ٚرٓدددد بهوندددديف
بزثاندددددْ٘ ن ٓددددداٖ بهدوددد د بْ حت ٙددد د
ٓدد٘ٙؤٍ ٗهٚشددله٘ب زت د دب ًددّ ُلددْ٘ ن
به ٗي به بىووؤ بسًمب ٘ر ٞٙك ْ زٞ
ج٘ب دد ْ عوددٓ ٟدداب بهشددفبي ِٙدد رج بألٗي
ؿددددٌّ ددد ر بهعةٗ دددد ٞهِشددددد ٞه م دد د ر
بهعة  ً ٗ ٞٚبدتد٘ب بآلخدة فِٚد رج ؿدٌّ
د ر بالُوٌ د ١بيف بها ةٙدد( ٞبألًدد ٞبهشدد٘رٞٙ
ٗبألًددد ٞبزؼدددة ٗ ٞٙد د د ًد د دددني بهِٔدددةّٙ
ٗسريٓد ) ٗ ًد ن تةكٚد فاد كد ْ بهددةدّ
ػددعد جدد ب فِٔدد  ٜن بألُ ؿدد٘ي ر
ك ُددديف ًلٓ٘هددد ًِٗ ٞاددد ٞىـد د ربيف مددددى
ٗػدد٘ي بألتددةبن هٔٚدد كٌ٘جدد يف هاد ٢دددى
رع٘ٙددد ٞشتووندددٗ ٞرمبد د ًوخوّنددد ٞعدددّ ِٚدددٞ
بهشدددل ْ بهددددا ّٙكددد ْ مددد بُواودددد٘ب
ًةىودددد ٞبهزربعددددٗ ٞبالسددددواةبر ًِددددا زًددددّ
٘ٙدددددى ٗىوددددد ٟعددد د ٗػددددد٘ي بألتدددددةبن
ٗٗمددد٘عٍٔ حتددديف سددد ٚة ٝني عثٌدد ْ ُشددد٘ب
بُوٌددد د ً ٍٓ١ددد د ًدددددةٗر بهدددددزًّ ٗػددد د رٗب
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عثٌددد ُٚني عوٌددد ْ ًؼددد وم عثٌددد ُٚني
ٗكٌددد د ٙظدددددري بزدددددفرك بهرتكددددد ٛفدددددفبد
ك٘ ةٗهدددددد٘ ن كو دددددددٕ ُظددددددل ٝبه ٗهدددددددٞ
بهعثٌ ُٚدددٞب ك د د هةسٍ ًدددّ ْ بسًمب ٘رٙدددٞ
بهعثٌ ُٚددددد ٞك ُددددديف ً٘جددددد٘د ٝكحاٚادددددٞ
ت رخيٚددددد ٞالّ ْ كوٌددددد ٞكبهعثٌ ُٚدددددٞك مل
تلدددّ ن ٗ ٜمددديف ًدددّ بألٗمددد يف ذبيف
ً د ه٘يي عةمدد ٗ ٛمددً٘ ٛددى ك ُدديف ذبيف
ًد ه٘ي س ٚسددٗ ٛمل متدةّ كوٌدد ٞعثٌ ُٚددٞ
د مل تددلرٙخ به٘م د  ٢بها ميددٞ
ن ا ٚد
ٙد د َ به ٗهددد ٞبهعثٌ ُٚددد ٞالّ هو الهددد ٞعودددٟ
كبذتدددد د كٍ ٗ دادددددد ٞبزدددد د ٙة ّٙبهدددددداّٙ
خي د ًْ٘ به ٗهددٙٗ ٞعٚظددْ٘ ن ًٚزبُٚؤ د ك
ًع ُدد  ٝبزثادد ن
ٗٓدداب ًدد سددٚفدٜ
بزةبىى بألخدري ٝهو ٗهد ٞبهعثٌ ُٚدً ٞدّ زًدٞ
بهدحع عّ بهل٘ ٞٙبهاً٘ٚد ٞعِد ً بُوظدةيف
بذتةكدد يف بهاً٘ٚدد ٞن ٗرٗ دد ن ُٔ ٙدد يف
بهاةْ بهثد ًّ عظدةكٗ .هلداب بهشددب بُاشدٍ
بجملوٌد د بهرتكددد ٛث ثددد ٞنرب ١ىد د ّدٓ
بزدددفرك بهرتكددد٘ٙ ٛسدد كجددد٘رب ث ثدددٞ
من ط ن ًا هُ ٞظةٓ عد َ  4621عِد٘بْ
كث ثدد ٞمن د ط ًددّ بهش ٚسددٞك ٗٓدد ٛبهِزعددٞ
بسسدددد ًٗ ٞٚبهِزعدددد ٞبهعثٌ ُٚددددٗ ٞبهِزعددددٞ
بهرتكٚدددددٗ ٞمل تدددددزي اٚددددد بألىدددددزب
بهش ٚسددد ٞٚن تةكٚد د ىوددد ٟبهٚدددَ٘ ٗبمعدددٞ
ؿٌّ ٓاٖ بهِزع يف بهدث ملٗ .عود ٟبهعٌدَ٘
فد د د عودددٍ بألُرتٗ ٘ه٘جٚد د بسُشد د ًُ ٞٚدددّ
خ د ي به ربس د يف ٗبأل د مل به د جةٗٓ د
عودد ٟبهظددع٘ ٗعودد ٟبهش د اليف بسُش د ُٞٚ
هإل ع عو ٟع دبيف ٓاٖ بألًٍ ٗتا ه. ٓ ٚ
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■ عشٓتتتتتش ىٔضتتتتتنيك أٓقْىتتتتت٘ الكتابتتتتت٘
الضتتتاخزٗ يف تزكٔتتتا ّتأعرياتتتتُ علتتت ٙاملز تتتٕ
ّاملكتتتتتتتْب ّاملضتتتتتتنْ يف صتتتتتتْرٓ٘ك التتتتتتدراما
أمنْأجاً؟.
■ ■ ٙعوددم عزٙددز ُٚشددني (- 4642
ٗ )4662بمسدددٕ بذتاٚاددد ٛستٌد د ُؼدددةيف
ٗبز٘ه٘د ن جزٙةٚٓ ٝد ه ٛؿ بهاةٙدً ٞدّ
سدددو ُد٘ي ًدددّ ٓدددٍ بهلود د ن تةكٚد د
ٗٗبى ب ًّ ٍٓ كود بألد بهشد خة ن
بهعد مل .حت د ّمل ذبيف ٙددَ٘ عددّ بمسددٕ ٗسدددب
بخو ٚرٖ ٓاٖ بهلِ ٞٚفا يب ى ٌِٚتدٚري
بهلِددد ٟن تةكٚدد ادددةبر ًدددّ بهشدددو يف
بهرتك ٞٚبخو ر كى طخؽ بمس ًِ مـ
هؼددددن تٕ فلخبددددى بهِدد د ض بخودد د ر كِٚددددٞ
(جً٘ةيف دد كة ٗ )ٍٙكشدى بهِد ض بخود ر
كِٚدد( ٞتظ هظددل ْ دددد زتؤ د ) ٗٓلدداب
ىوددد ٟمل تددددـ ٙددد ٞكِٚدددًٌٔ ٞددد ٞن بهوددددٞ
فة ٙددديف ُدددٕ ًدددّ بألجد د  ٠بسدددوخ بَ هادد د
ًةكّد خو رٖ ِنشد ٛفد خرتيف كِٚد( ٞ
ُ ٛدد سدني) ددد تةاؤد ًد ُديف  -هلدٛ
تش د ١ي دب ٌ٢د ًددّ ُ د ٗ تش د ١ي ٙـ د ً د
بها ٜىااوٕ ٗفع مل ٙعع ُٚشدني سد٘٠
ذبتددٕ ٗ اددٙ ٛعٌددى ِٗٙددوج ىوددٗ ٟػددويف عد د
كودددٕ  444كو د ددني رٗبٙددٗ ٞمؼددٞ
مؼدددددريًٗ ٝشدددددةىٗ ٞٚطدددددعة ٗ دعددددديف 42
ً ٙدددني ُشدددخ ٞن تةكٚددد ٗتةاددديف
بهودددد يف بذتٚددد ٞك فدددٗ .ٞكددد ْ ٙاددد٘ي ذب
ٗؿدددددعيف كدددددوا فددددد٘ق عـدددددٔ بهددددددع
سددولْ٘ دد٘ي ًددين لؿددع ًٗ د ٓدداب
سدددٚا٘ي ىشددد د ٜكدددٍ ٓددد٘ مؼدددري ٓددداب

بهةجى .تةايف بهعة  ٞٚىد٘به ٛسشدٞ
ٗ ر عددني كو د هعزٙددز ُٚشددّ ٗهلددّ ً د
دددددة
بألسدددد مل ترتجدددددٍ كوددددددٕ بهدددد
فل د رٖ بهش ٚسددٗ ٞٚبالجوٌ عٚددٗ ٞبه ِٚٙددٞ
ف. ٔٚ
تدددلثّة بهع ٙد د ًدددّ بهلود د بهعدددة
ٗبهشد٘رٙني ظدلىي خد ؾ ةٙادُٚ ٞشدني
بهش د خة ٝكٌ د حتّ٘هدديف رٗبٙدد( ٞزٗ ددم دددد
بهلوب بهدا ٜن لدى بهعة دً )ٞشوشدى
٘هدددد ٞدرٙددد ذتددد َ ٗعددد د ًددددّ بزٌددددثوني
بهش٘رٙني كٌ خايف بهع  ًّ ٙبزظ ٓ
ن ىوا د يف ًةب ٙد ًددّ كوددب عزٙددز ُٚشددني
ٗهلّ مل ٙوٍ بهوِ٘ٙدٕ ًؼد رٓ ٗ
ك تدٔ د فداددُٚ ٛشددني س ٢د د عددّ بهظ طددٞ
ك سٍ هةسٍ ًّ ٗج٘د ه٘ى تٕ عو. ٔٚ
■ الصتتتتزا علتتتت ٙالغتتتتز بتتتتني الغتتتتز
ّالغزبك حنً ّتزكٔا مثاالً:
■ ■ يف بهِزعد ٞبهاً٘ٚد ٞن ٗرٗ د
كحةكد د يف حتةرٙدددٗ ٞهلدددّ ًد د حتددد٘ي
بهة مس هٚددددد ٞػدددددٚدؤ بسًم ٙهٚددددد ٞن
ُٔ  ٙيف بهادةْ بهو سد عظدة ٗبختد ذ بهد ٗي
بسًم ٙه ٞٚػٚد ٞبألًٍ به٘بجب عوُ ٔٚظدة
بذتـد ر ٝن بهد ٗي بزوخوند ٞفاد يف ٓدداٖ
بهِزعددددد يف بهوحةرٙدددددٗ ٞبهاً٘ٚددددد ٞمٌٚؤددددد
ٗٗلٚنؤدددد ٗحتّ٘هددددديف ًدددد د د هومٙدددددة
بهش ٚسدددد ٞبهو٘سددددع ٞٚهودددد ٗي بسًم ٙهٚدددد.ٞ
خ ي بهاةْ بهو س عظة بسوع ْ بهعوٌ ١
نلدددددة ٝبهعدددددةق هدددددٚص فادددد هوؼدددددِٚ
بهِد د ض دددى هومٙدددة بهعد٘دٙدددً ٞدددّ خد د ي
تؼدد٘ٙة بألف رمدد ٞعوددُٔ ٟددٍ جددِص دُددٟ
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فٌِدددا ْ عٌدددى عد د مل بألىٚد د  ١بهشدددٜ٘ ٙ
كدد ره٘ض هِٚٚددد٘ض بهدددا ٜعودددّ ن عدد َ
 4425عدددّ ًل ُٚددد ٞتاشددد ٍٚبهدظدددة
عةبق ٓ ٛبأل ( ٚبألٗرٗ ٚني) ٗبألمحدة
(بألًريكدددددددٚني بألػدددددددوٚني) ٗبألسددددددد٘د
(بألف رمٗ )ٞبألػنة (بآلسٙ٘ٚني) ٗ .هؼدـ
لى بألعدةبق سدوثِ  ١بهعدةق بأل دٚ
ػددددن يف طخؼدددد ٞٚث ودددد .ٞخدد د ي بهعادددد٘د
ددد دي بهعوٌددد  ١بهددددا ّٙكددد ْ
بهو هٚددددٞ
س فٍٔ ٗرٗ ٚني ى٘ي ً ذب كد ْ ب
مدد خوددـ كدددى عددةق عوددد ٟىدد  ٝظدددلى
ًِنؼدددى َ ْ بهدظدددة ًدددّ ػدددى ٗبىد د
عدددددةبقُ .وجددددديف
هلدددددٍِٔ بُاشدددددٌ٘ب
بأل مل به جةٙيف عود ٟبألعدةبق ُد٘عني
ًددّ بهلدد٘بجصب بهل د جص بهعوٌددٗ ٛبهل د جص
بأل ٙد ٘ٙه٘ج ٛفوادد ت د بهعوٌدد  ١مدد٘بُني
به دٚعدد ٗ ٞةىدد٘ب ع د دب ًددّ بألسدد٣وٞب ٓددى
جِد ض بعوٌد دب
ميلّ تاش ٍٚبهدظدة
عوددد ٟخؼ ٢ؼدددٍٔ بهد٘ٚه٘جٚددد ْ ٗ ٞكد د ْ
ٓدداب ًو ىدد فٌدد ٓددد ٛبألعددةبق بز٘جددد٘دٝ
ٗٓى ٓاٖ بألعةبق ًوش ٗ ٞٙفٓ ِٔٚ ٌٚى
ميلِِدد د بهِاددددة ٗجدددد٘د ع مدددد ٞددددني
بألعددددددةبق ٗبذتـدددد د ربيف عددددددم بهودددد د رٙخ
ج٘ دددٞ
ٗهلدددٍِٔ مل ٙو٘ػدددو٘ب ً واد د
عودددددٓ ٟددددداٖ بألسددددد٣وٗ .ٞعِددد د ً ٗؿدددددع٘ب
ةٗىدددد تٍٔ ك ُدددديف حتٌددددى ً٘بػددددن يف
بهنةؿدددددد ٞٚفادددد د ً .ا ددددددى ذهددددددم صتدددد د
بألٙدد ٘ٙه٘جٚني عٌوددد٘ب عوددد ٟفدددة ُٗظدددة
ًعوا د ست د د ًددّ خ د ي ع  ٢دٕ بهؼددددٞ
بهعوٌٚددٙ ..ٞددووخؽ ٓدداب بزعوا د ددلّْ تندد٘ق
بذتـدد د ر ٝبهدة ٚدددد ٞهددددٚص ُوٚجدددد ٞع٘بًددددى
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جدةبفٚددد ٗ ٞت رخيٚددد ٞستد د د ٝدددى ُود د ٢ج
خؼددددد د ٢ؽ ٘ٚه٘جٚددددددد ٞستددددد د دْ ٜ ٝ
بألٗر ٚني ًون٘مني ىـ ر ٙشددب تند٘مٍٔ
بهعةمدددًٗ ٛد د ًدددةٗر به٘مددديف تةسّدددخ ٓددداب
بالعواد د د ن دًدددد ٞبهِد د ض سدددري بهددددة ٚني
ٙـ .
ثَّة ٓاب بهنلدة ن به ٗهد ٞبهعثٌ ُٚدٞ
ًّ خ ي بزشوظةمني ٗ ظلىي خ ؾ ًدّ
خ ي عوٌ  ١دربسد ٞبهشد اليف بهرتكٚدٗ ٞ
بهرتك٘هددددد٘جٚني ..فواددددد ت ددددد٘ر بهددددد٘عٛ
بهادددً٘ ٛن به ٗهددد ٞبهعثٌ ُٚددد ٞن ًةىوؤد د
بألخددددددري ٝهرتك٘ه٘جٚدددددد ىدددددد فددددددةٗع
بالسوظددددةبقٓٗ .دددد٘ فددددةع ت دددد٘ر ظددددلى
ًدددددةتد هؼدددددِ٘ٚٚه٘ج ٚبهددد دا ٜسشدددددٕ
بهةٓددد د ْ بهٚشدددد٘عٚني ن بهاددددةْ بهشدددد
عظددة .فواد ديف ًعةفدد ٞبزؼد در بهؼددِٞٚٚ
ٗزٙددد د د ٝبزعوً٘ددد د يف ىددددد٘ي تدددددةبن نسدددددٚ
به٘س د  ٟلٔدد٘ر بهع  ٙد ًددّ بزعوً٘ د يف
ىددد٘ي تددد رخئٍ ٗ عددد ذهدددم تلسدددٚص
بدتٌع ٞٚبآلس ٗ ٞٙ٘ٚػ بر بجملود ٞبآلسدٞٙ٘ٚ
ع َ  ً 4511سدةّع ٗتدري ٝبالسوظدةبق ٗزبد
ًّ ٌٓٚد ٞبهرتك٘ه٘جٚد ً .ظدلو ٞبهِزعدٞ
بهاً٘ٚددد ٞن تةكٚد د ُٔد د تدددلثّةيف هِزعدددٞ
بهعةمٚدددددد ٞبألٗرٗ ٚدددددد ٞن ًةىودددددد ٞبُوادددد د ي
بهة مس هٚددد ٞبزةىوددد ٞبسًم ٙهٚددد ٜ ٞن
ًةىو ٞبُوا ي بهِزعد ٞبهاً٘ٚدً ٞدّ ػدٚدؤ
بهوحةرٙدددد ٞػددددٚدؤ بهعةمٚدددد ٗ ٞدددداهم
تلسشددديف بهِزعددد ٞبهاً٘ٚددد ٞبهرتكٚددد ٞعودددٟ
تندد دّ٘ق بهعددددةق بهرتكددددٗ ٛهلدددداب بهشدددددب
كثريب ًد ُدة ٠تةكٚدز بهادً٘ٚني بألتدةبن
عو ًّ ٍٓ ٍُٔ ٟسص بذتـ ربيف بهع زٞٚ

مع البا ث ّاألدٓرت ّاملرتجه أ د اإلبزأٍه

ك فٗ ٞعو ْ ٟبهودد ٞبهرتكٚدٓ ٞد ٛجداٗر
ك فددد ٞبهودددد يف ٗٓددداب ًد د ٙدددمر بهِزعدددٞ
بهعةم ٞٚبزو ةف ٞهو ٘ربُ.ٞٚ
■ الضٔاصتتتتتت٘ ّالثقافتتتتتت٘ ّاألدبك متتتت تً
التارٓذ إىل ْٓميا .العالف٘ املثل:ٙ
■ ■ ال عوا سًل ْ بهنؼى دني
ٓدداٖ بز ٚد دٗ ّٙخ ػدد ٞذب ً د ؿددنِ ه ٔٚد
بز ٚبْ بالموؼ د .ٜن بذتاٚا ٞكى طد١ٛ
ن ٓاٖ به ُ ٚعد ر ٝعّ رٗ ًٗد د ٝبزد دٝ
ٓددد ٛبالموؼد د د ٗ ًدد بهدددةٗ فٔددد ٛبزوٌثودددٞ
هش ٚسدددددددٗ ٞبهثا فدددددددٗ ٞبألد  .بهو دددددددد٘ر
بالموؼد د ٜن ٗرٗ د ٗلٔدد٘ر بهد٘رج٘بزٙددٞ
ك داددد ٞبموؼد د د ٞٙعودددً ٟشدددة بهود د رٙخ
ىوٍّ لٔ٘ر عؼة بهوِ٘ٙة ألْ بآله ٞبدت ٝ ٙ
ال حتو ج هوٌٚو فٚزٙاٗ ٚال هةج ي به  ّٙى
حتو ج هوش ٚٚبهعاى ٗدف بزٚو فٚزٙاٚ
بزةتد ٞبهث ُ ٞٚكٌ ْ بذت ج ٞبهاد٘٠
بهع ًو ٞبىو جيف هووٚني بجملوٌد بهداك٘رٜ
ٗلٔدد٘ر ًددّ  ِٙد د ٜوحةٙددة بزددة ً ٝددّ جددى
خةٗجٔ د ًددّ بهدٚدديف ٗتدد٘فري به ٚد بهع ًوددٞ
كددى ٓدداب د ٠رتوددـ جدد٘ب ١س ٚسدد ٞٚدّيف
رتودددددـ رٗ بهة مس هٚددددد ٞبهثا فٚدددددٓٗ ٞدددددٛ
بهوٚمبه ٞٚبهد ُوجديف د ٗرٓ بهع ٙد ًدّ
بهو ٚد ربيف ٗبز د برض بألد ٚدد ٞبه د تعوٌ د ن
كددثريي ًددّ بألىٚدد ْ عودد ٟبهددابيف بهنةدٙدددٞ
ٗعوددددد ٟبذتددد د مل بهشدددددٚل٘ه٘جً ٗ ٛددد د
بالسود ي بهة مس ه ٛهو داد ٞبهع ًود ٞفاد
ُددوج ُـ د ال دا ٚد ن بهش ٚسددٓٗ ٞدداب ً د
د ٠لٔدددددد٘ر بهوٚدددد د ربيف بالطددددددرتبكٞٚ
ٗبهظ٘ٚع ٞٚن بهثا ف ٞبه ُوجديف د ٗرٓ

تٚد د ربيف به٘بمعٚدددٗ ٞبه٘بمعٚددد ٞبالطدددرتبك.ٞٚ
ٗكاهم بألًة عد ْ حتّ٘هديف بهة مس هٚدٞ
ًددّ من ٔد بزِددوج من ٔد برتد ًٗ ٛن
جد ٞتشدٚٚ
ًةىو ٞت٘ىّظٔ مل تعد
عد د ٝخوددـ بزٚو فٚزٙاد ًددةٝ
بهعاددى ددى
خة ٠فشعيف موى بهشدةد ٙيف بهلدم٠
ٗ موى بهؼ ٗ ٞخوـ ع مل ًدّ بهشد٘ٚهٞ
ٗبز٘ٚع ٞبه تشد ع ن حتدةن ر ض بزد ي
دْٗ ى ٗد ٗ ؿ٘ب به ٗي به٘ ِٚد ٞبهد
ُوجؤدد بذت بثدددٓٗ ٞددداب ًدد د ٠خودددـ
ت ٚد ربيف ً د ع د بذت بثدد ًٗ ٞد ع د ً د ع د
بذت بثدد ٞبهدداُ ٜددوج د ٗرٖ ٙـ د د ً د
ع بذت بث .ٞذْ ُةِٓ ٠د ت زًد ٗبؿدح
ددني بالموؼدد د (جشدد ) ت ددد٘ر بجملوٌعدد يف
ٗ ني بهش ٚسٗ ٞبهثا فدٗ ٞبألد (رٗ ) ٓداب
بجملوٌع يف.
■ الزّآ٘ ّعالفتَا بالتارٓذ:
■ ■ ٙادد ي دددلْ ٗي ُددد٘ع د ددد ٛلٔدددة
حتيف بسدٍ كرٗبٙد ٞت رخيٚدٞك ؿدٌّ ت د٘ربيف
بهنددّ بهةٗب٢دد ٛم د لٔددة ن د ب ٙيف بهاددةْ
بهو س عظة ًّ خ ي رٗبٙٗ ٞٙنةهدٓٗ ٛدٛ
رٗب ٞٙت رخيُ ٞٚظةيف ع َ  4541اوٍ ٗبهدرت
سل٘يف ىٚع ِٙاة هٔٚد عودُٔ ٟد ٗي
رٗبٙددد ٞت رخيٚدددٗ ٞهلدددّ ددددب ال متِعِد د
بهود ٞبألٗرٗ  ٞٚبها عٚدٗ ٞبهودلرٙخ بألٗرٗ دٛ
بها ع ٛف ٌٚخيؽ بهدد ب ٙيف سد٘ب ١كد ْ
بٙدددددد ٞبذتـدددد د ر ٗ ٝدددد د ب ٙيف بهعوددددددٍ ٗ
بزلوظدددددن يف بهعوٌٚدددددٗ ٞبألد ٚدددددٗ ٞبهنِٚدددددٞ
ٗسريٓ د عددّ راٙدد ٞبذتاٚادد ٗ ٞهو د ه ٛعددّ
راٙددددد ٞبهٌِددددد ذج بهشدددددةد ٞٙك ألسددددد ٘رٝ
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ٗبزوحٌدددددٗ ٞبذتل ٙددد د يف بهظدددددعد ٞٚبهددد د
حت ّثيف عّ بهود رٙخ ب ود بً ١دّ بهشدً٘ةٙني
ٗبهد د وٚني ٗبزؼددةٙني ٗسريٓددٍ بهشددةد
بهُ٘ٚدد د ُٗ ٛبهةًٗدد د ُٗ ٛػدددد٘ال بهشددددةد
بهد٘رب١
خ ي عؼة بهِٔـد ٗ .ٞذب عد ُ
كثدددة سدددِج ّْ بهع ٙد د ًدددّ خؼد د ٢ؽ
بهةٗبٙددً٘ ٞجدد٘د ٝن بألسدد ري ٗبذتل ٙدد
ذهدددددم ْ بز ىدددددٍ
بهظدددددعد ٞٚؿدددد
ٗبألسد د ري ٗبذتل ٙد د بهظدددعدً٘ ٞٚجددد٘دٝ
كٌ بألد ن رىٍ بهود رٙخٗ .ن بذتاٚادٞ
تودد بخى ٗتوظدد م بهلددثري ًددّ برت دد٘ط
ددددني بهوّدد د رٙخ ٗبهةٗبٙدددد ٞخ ػّددددٌُّٔ ٗ ٞدد د
ٙعوٌدد د بْ عودددد ٟبهلددددثري ًددددّ بزلُّ٘دد د يف
بزظددرتك ٞك سُشدد ْ ٗبهزًدد ْ ٗبزلدد ْ
ٗبدتدةبف ٚد ٗبه د بهاؼؼدد ٛفٌ د ًددّ
رٗبٙدد ٞالّ ٗتاددَ٘ دددد ك هو د رٙخ  -عوددِٚ ٟددٞ
زًِ ٞٚت رخي ٞٚتوظخؽ ن فـ ً ١لد ُٛ
ٗمتو ًّ بز ؿ ٛذتا ٞبهلو دٗ ٞمد
بزشددددددددوادى ٗكدددددددداهم
توج ٗزٓدددددد د
بهوّد د رٙخٗ .ال تد د رٙخ دْٗ مد دؽّ كٌد د مد د ي
كةٗتظدد ٞفٔدد٘ ُدد٘ع ًددّ بهةٗبٙدد ٞألى د بمل
ٗمعدديف ن بز ؿددٗ ٛمندد ًددّ بذتل ٙددٞ
عّ طدخ ؾ ٗلد٘بٓة ٗ ىد بمل بجوٌ عٚدٞ
ٗبموؼ د دٗ ٞٙس ٚسددٗ ٞٚهع دىّ ٓدداب ً د دف د
مبحٌ٘د ًني بهع مل بها٘ي لْ بهةٗبٙدٞ
ٓدددددد ٛتدددددد رٙخ ًوخٚددددددى دبخددددددى بهوّدددددد رٙخ
بز٘ؿددد٘ع ٗ .ٛهودد ه ٛال ميلِِدد بسج دددٞ
شٔ٘ه ٞعو ٟسدفبي رٗالْ د ريف ىدني مد يب
كٓدددددى ٙاددددددى طدددددلى بهشدددددةد بهوددد د رخيٛ
ةٙادد ٞال تددرتن زت د ال هوظددم
بهنؼددى
عّ بهشةد برت ٚه ٛبها ٜصتد ٖ ن بزوحٌدٞ
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ٗ بهةٗبٙددد ٗ ٞبزشدددةى ٞٚك ألُِددد ىوددد ٟذب
بسدددوثِ ِٚبألسد د ري ٗبز ىدددٍ ٗبذتل ٙد د
بهظددددددددعد ٞٚسددددددددِج ْ بهودددددد د رٙخ ٗبألد
ًوددد د بخ ْ فٌٚددد د ٌِٔٚددد د ن بهِؼددددد٘ؾ
بهو رخيٚدددد ٞبألٗ بهدد د كودٔدد د بسُشدد د ْ
ٗك ُددددديف مبث ددددد ٞبهلو ددد د يف به وٚعٚدددددٞ
هولو دد د يف بهو رخيٚدددد ٞبذت ٙثدددد .ٞفادد د
بذتد د ٙع عدددّ بذتٚد د  ٝبالجوٌ عٚدددٗ ٞبزِد د ك
ٗبدتدةبفٚددددد عدددددد ربيف د ٚددددد ٞكٌددددد ن
كو يف ًٓ٘ريٗض ٗٓريٗدٗيف.
ْ بهوددد رٙخ
ِٗٓددد رٙددد بسطددد رٝ
س هد ً ٙلوب عّ بهشد ني هوشد ني
ٗعدددّ بهزعٌد د  ١هوزعٌد د ٗ ١عدددّ بألىد د بمل
بهلدددمٗ ٠بزنؼدددوٌِٚ ٞٚد د صتد د بهةٗبٙدددٞ
تددددددد٘ؾ ن تن ػددددددٚى بذتٚدددددد  ٝبهًٚ٘ٚددددددٞ
هوظخؼدد ٚيف ٗ هود ه ٛهوٌجوٌعد يف ُٔ ٜد
تلوددددب عددددّ بهظددددع٘ هوظددددع٘  .عددددى
بهدعٚدد مةٙددد ٗ عدددى بزخوودد ًوظدد ٔ
ىني تلوب بهةٗبٙد ٞعدّ طخؼدٗ ٞٚرٗ ٚدٞ
ٗ ًةٙلٚدددُٗ ٞدددة ٠بهون ػدددٚى بزوظددد ٔٞ
 ِِٚسِظعة هاة ًّ ٓاٖ بهظخؼد ٚيف
ٗ هو ه ٛعى بهِ ض ٙظعةْٗ هظدٕ فٌٚ
ٚدددٍِٔ كٌا ًددد ٞهوواد د ر دددني بهظدددع٘ .
ْ بهةٗبٙددٓ ٞددٛ
كٗكددثريْٗ ًددّ ذٓددد٘ب
كو ددد ٞبهوّد د رٙخ سدددري بهةمسددد ٗ ٛبهوّد د رٙخ
بزِشددد ٛفٔددد ٛبهد د تودوددددى ن تن ػدددٚى
ِٙش ٓ ذهدم بهوّد رٙخ بهداِٙ ٜظددى ود ّٗٙ
بألىددد بمل بهلددددريٗ ٝبألمسددد  ١بهعاٌٚدددٞ
ِٗٙشدددد ٟتدد د بع ٚيف توددددم بألىدد د بمل عوددددٟ
بألر ٗبهدظددة بهـددح  ٙبهدداٙ ّٙعٚظددْ٘
ن بهاى ع ٚب عّ مشد٘ض مٚد د ٝبذتد مل

مع البا ث ّاألدٓرت ّاملرتجه أ د اإلبزأٍه

كٌدد ُّدددٕ ٙدد ْٗ ىٚدد  ٝتودددم بهظخؼددد ٚيف
بزةًٚدددد ٞعوددددٓ ٟدددد ًع بذتٚدددد ٗ ٝبهودددد رٙخ
ٗ عٌ هلد د ًٗد د كد د ْ هِد د ْ ُعدددةفٍٔ هددد٘ال
بهةٗبٙدٓٗ .ٞداب ًد كد ٖ كد ره٘ض فددُ٘وٚص
ىددددني مدد د ي “ عوادد د ْ بهةٗبٙدددد ٞمتثددددى بآلْ
تع٘ٙـ هوو رٙخ ُّٔ تاد٘ي ًد ميوِد بهوّد رٙخ
عّ م٘هٕ… .ضتّ كود ًريكد به تِٚٚدٞ
ُع ٚكو  ٞتد رٙخ ًدزٗر ٗػد ًيف ف هةٗبٙدٞ
تادد٘ي ً د حيجدددٕ بهوّ د رٙخ” (زتودد ٞبهلةًددى
بهعدد د د ٗ .)4ال ُِشدددد ْ ٟبزددددفرخني كدد د ُ٘ب
ٙوع ًوْ٘ ً بهوّ رٙخ عوُّ ٟدٕ ُد٘ع ًدّ بألد
ٗٙفكدددد م سددددٍ عددددد ٖ م سددددٍ ن ًا هوددددٕ
“بهوددد رٙخ ٗبهةٗبٙدددد( ”ٞزتودددد ٞبهعة دددد ٛبهعددد د
 )224ددلْ بهع مدد ٞددني بهوّد رٙخ ٗبهةٗبٙددٓ ٞددٛ
ع مدد ٞتل ًددى ٗبعوٌدد د ًوددد دي ف هةٗبٙددٞ
ٓددددٗ ٛثٚادددد ٞهوٌددددفرك بهدددداٙ ٜةٙدد د ْ ٙنٔددددٍ
زتوٌع د ن ىادددً ٞعِٚددٗ ٞبهةٗبٙدد ٞبهدد مل
تلوددب اؼ د ْ تلددْ٘ ت رخي د تاددى ًددّ
ٍّٓ بزؼ در بهو رخي ّٞٚزعةف ٞبهِاد َ بهاٌٚدٛ
ٗبألخ مدددٗ ٛبهعدد دبيف ٗبهوا هٚدد ٗبزظد د عة
ٗبألى سٚص ٗرا ٞٙبهِ ض هد ٗرٍٓ ٗع مدؤٍ
د آلخة ّٙدبخددى زتددوٌعٍٔ ٗخ رجددٕ .فـ د
عّ ُ٘بع بز ص ٗبه ع َ ٗر  ٍٔٙفٌٚد ٙد ٗر
ىددد٘هلٍ ًدددّ ىدد بمل ٗن ًدددّ حيلٌدددٍُ٘ٔ
ٗٓددد ٛكودددٔ ًددد٘ر ال دد د ٓ بهدد د ىثْ٘ ن
بزؼد د در بهو رخيّٚددد ٞبهواوٙ ٚددد ٞبهد د كودددديف
اؼ ْ تلْ٘ ت رخي ٗال ميلدّ هد ىدع
ْ ٙزعٍ ُّٕ فٍٔ زتوٌع ن فرت ٝت رخيً ٞٚد
دْٗ ْ ٙلدددْ٘ ع رفد د آدب دددٕ ٗفُِ٘دددٕ ًٗدددّ
 ِٔٚبهةٗب ٞٙدٚع ٞبذت ي.

ٗهلاب بعوم بهةٗب٢د ٛبهنةُشد ٛودزبن
ُنشٕ ًفرك بهعؼة ٗ ًٚدى زٗال ٓد٘ ًدفرك
هوح ٝ ٚبالجوٌ ع ٞٚن بهاةْ بهو س عظة
ٗصتٚدددددددب ستنددددددد٘ل ٙدددددددفرك هواددددد د ٓة ٝن
بألر ع ِٚد يف ٗكدداهم عد د بهةمحّ ًِ ٚد
ن ً د ْ بزوددم ثددٍّ ن ر بهشدد٘بد ٙددفرك
هوجزٙدددة ٝبهعة ّٚدددٗ ٞبهعدددةبق( .بهع مددد ٞدددني
بهةٗبٙددٗ ٞبهودد رٙخ دددد زٙدد د بألمحدد دددد زتوددٞ
بدت .) ٙ
ٙدددددوٍ بسطددد د ر ٝرٗبٙددددد ٞبهل تدددددب
بهرتكدددُ ٛد د ًـ كٌد د ي ()4555- 4512
عِدد٘بْ كجزًددٛك (ُظددةيف عد َ  )4552عوددٟ
بعود رٓددددد ٗي رٗبٙددددد ٞت رخيٚددددد ٞن بألد
بهرتكدد ٛىٚدددع تِاوِدد ٓددداٖ بهةٗبٙدددٞ
بهاةْ بهشد دض عظدة ٗٓد٘ تد رٙخ ًٔدٍ ًدّ
ى ٝ ٚبه ٗه ٞبهعثٌ ُ ٞٚتوح مل بهةٗب ٞٙعدّ
مؼددد ٞودددٔ بزددد ع٘ جزًدددٓٗ ٛددد٘ ىددد
بدتِ٘د بهظجع ْ ٗبه٘ ِٚني ن بذتة ني
به ٗهدد ٞبهعثٌ ُٚددٙ ٗ ٞددةبْ ن زًددّ بهشددو ْ
سدددو ٍٚبهثد د ُ .ٛتدد د بهةٗبٙددد ٞن سدددو ُد٘ي
ٗتشدددوٌة ن ذر ٚجد د ْ ٗ ٙدددةبْ هوِؤددد ٛن
مؼددة تمٙددز .دع د ٙوخوددى بهةٗبٙدد ٞمؼددؽ
عظددـ ًٗد د ًةبيف ٗهلِٔ د توادد ٛبهـدد٘١
عوددد ٟتودددم بهندددرتً ٝدددّ تددد رٙخ بهعثٌددد ُٚني
ٗهاهم تِ ي ػدن ٞبهةٗبٙد ٞبهو رخيٚد ٞبألٗ
ن بألد بهرتكٗ .ٛميلّ بسطد رٙ ٝـد
رٗب ٞٙكعثٌ صتدمك بهؼد در ٝعد َ 4640
دددددد عثٌ صتٚددددم ٓدددد ٛبسددددٍ بهوؼدددددري ًددددّ
عثٌ ْ  -هول تب د رق د٘سةب ( 4645ددد
 .)4661تلخددا بهةٗبٙدد ٞبمسٔ د ًددّ بهد د زٜ
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عثٌددددد د ْ ًفسدددددددص به ٗهددددددد ٞبهعثٌ ُٚدددددددٞ
ٗتوٌح٘ر ًّ بٙؤ ٗىوٙ ُٔ ٟؤ ىد٘ي
ٓددداب بهدددزع ٍٚبهلد د َ ن بهود د رٙخ بهعثٌد د ُ.ٛ
بهِا د ٞبهل ًدد ٞن ٓداٖ بهةٗبٙدد ّْ ٞبه٘ػد ٙ
به ٙا ًّٔ بهظٚخ دب ه ٛهود ز ٜعثٌد ْ
عدد ْ ِٙدد ي هاددب ٚددم ( ًددري) تلوشددب
طددٔة ٝكثددة ًددّ بهةٗبٙدد ٞذبتٔدد ٙٗ .ددوٍ ن
به٘ميف بذت ؿة تآ ٍٚٚداٖ به٘ػد  ٙبهد
ٗرديف ن بهةٗبٙدد ٞعوددد ٟبعود رٓدد ىاٚادددٞ
ٗمعدددديف ن بهعدد د مل بهدددد٘بمعٓٗ .ٛدددداب دهٚددددى
ٗبؿم عو ٟبه ٗر بهن ّع ي هوةٗبٙد ٞبهو رخيٚدٞ
ن تدٚري به٘ع ٛبهو رخي ٛعِ بهدظة.

بهدد د ك ُدددديف تاددددَ٘ ٔدد د ٗبهدد د ٗي بهدد د
بىووؤ ٗمل تو٘مد به ٗهد ٞبهعثٌ ُٚد ٞعدّ
طّ بهلجٌ يف ؿ بهعظد ٢ة بهرتكٚد ٞبهد
ٓ د جةيف ٗبسددو٘ ِيف ن بألُ ؿدد٘ي ع د ْ
تةكيف بذت ٝ ٚبهةع٘ٗ ٞٙبُواويف ًةىوٞ
بالسددواةبرٗ .بزؼ د وم بهث هددع ٓدد٘ به ٗهددٞ
بهرتكٚدددد ٞبهدد د خ دددديف هلدد د ةُٚ ٙدددد
ٗفةُشدددد د ٗ سشددددددٔ ًؼدددد د ن ٟكٌدددد د ي
ت ت٘رن ٗ .هود ه ٛميلِِد بذتد ٙع فاد
عّ بألُ ؿ٘ي كح ه ٞث و ٞمتّيف سدوجاؤ
ًٗدددّ ثدددٍّ عثٌِؤد د ٗ عددد ذهدددم ترتٙلٔددد
ٗ ٗرّ ّؤ زعِ ٟبهش ح.ٛ

ِٗٓددد د ن عددد د د كددددددري ٙـددد د ًدددددّ
بهةٗب ٙيف بهو رخي ٞٚن بألد بهرتك.ٛ

بألًددة بآلخددة ال ميلددّ بهِاددة
تةك ٚعو ٟبعود رٓ ت رٙخ طدخ ؾ دى
ٓدددددً ٛةبىدددددى ٗهلدددددى ًةىوددددد ٞذِٓٚؤددد د
ٗ ٙددد د ٘ٙه٘جٚؤ فعِددد د ً ُوحددد د ّمل عدددددّ
ردٗس ْ عو ٟسدٚى بزث ي فإمن ُوح ّمل
41
عّ ًةىو ٞت رخي ٞٚد يف ًِدا بُاد
ٙودددد٘ي  4652عوددددٙ ٟدددد كِعدددد ْ فددددةّٙ
ٗٗػ٘ي ت٘رس٘يف ٗزبي بهشدو ٗ ٞبهدد ١
و دٚـ بهِا َ بهِٚد٘هٚمبه ٛن بالموؼد د
ًدد د تزبًِددددٕ ًدد د ٗػدددد٘ي رُٗ هدد د رٙددد د ْ
ًٗ رسةٙيف ت تظري بهشو  ٞن كىّ ًدّ
به٘ال ٙد يف بزوح د  ٝبألًةٙلٚدد ٗ ٞة ُٚ ٙد
ٗزٙدددد ر ٝبهشدددد دبيف بهعؼدددد  ٞبه ٗهٚدددددٞ
( سدددةبٚ٢ى) بهد د حتودددى فوشد د ني ٗ بٙدددٞ
ت دٚإ بهِ٘ٚهٚمبهٚد ٗ ٞبهوٚمبهٚد ٞبدت ٙد ٝ
ٗبهددوخوؽ ًددّ بهظددلى بهدد٘ ين هو ٗهدد ٞن
ًؼة ٗ ًد ن تةكٚد فدوٍ بهدد ُ ١ؤد ج
فوشن ً ٞع بذت بث ٞك عرتب ت رخيٛ
هوح بثُ ٗ ٞل ر هلد ٗ بٙد ٞرفد بهعادى

■ مصتتطف ٙكنتتال أتتتاتْرال ّالعالفتت٘ متتع
الغزب ّالقطٔعت٘ متع املا،تٕك كْمتات الغتز
أمنْأجاً:
■ ■ ىٌِٚد حت د ّمل عددّ تةك ٚد ًددّ
بهِ ىٚدد ٞبهو رخيٚددٗ ٞبهش ٚسدد ٞٚىددب دب ٌ٢د
بهد د خ٘ي ن تن ػدددٚى بزؼدد وم ٗتن ػدددٚى
بهوددددد رٙخ ٙـددددد ٔددددد عددددد َ برتودددد د
ٗبهوظدد٘ٙع .هدداهم دددب بهوٌٚٚددز ٗال ددني
ث ثددددً ٞؼدد د وح يفو بزؼدد د وم بألٗي ٓدددد٘
بألُ ؿ٘ي ٗٓ ٛبألر بهد سدلِٔ ٗال
ٙددزبي بهع  ٙد ًددّ بهظددع٘ ك د ْ نخددةٍٓ
بألتةبن فِٔ ًد٘ ّ بهشدةٗ ْ ٙبهلود بْ
ٗبآلط٘رٙني ٗبألرًّ ٗبألكةبد ٗبهُٚ ُ٘ٚني.
بزؼ وم بهث ُٓ ٛد٘ به ٗهد ٞبهعثٌ ُٚدٓٗ ٞدٛ
به ٗهدد ٞبه د ىلٌدديف كددى ٓدداٖ بهظددع٘
سؿ د ف ٞهظددع٘ خددة ٠ىشددب بهدددزٗبيف
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ٗبهعٌددى عوددُ ٟظددة كث فددًِ ٞخنـددً ٞددّ
بسس َ به اشٗ .ٛػدويف ٓداٖ بهو د٘ربيف
بُا  15طد ط ً ٗ 4664د
تةكٚ
ٙشددددٌ ٟبُادد د ًدد د عدد د بذت بثدددد ٞعوددددٟ
ىلً٘دددد ٞصتددددٍ بهدد د  ّٙر لدد د ْ .دعدد د
ك ُيف ِٓد بسطد ر ٝرسددً ٞةٙلد ن
بهدددوخوّؽ ًدددّ ىدددزب بسسد د َ بهواوٙ ٚدددٞ
ٗ ىددد ي بسسددد َ بزعوددد ي ستؤّددد عددد
بُؤ د ً ١ةىودد ٞبذتددة بهد د رد ٝعودد ٟبعود د ر
ٓدددداٖ بألىددددزب ك ُدددديف ًددددّ ٓددددٍ دٗبيف
بسًم ٙهٚددد ٞن ٓددداٖ بزةىوددد .ٞعادددب ٓددداب
بألًة ػ ٗر كود كبدتٌٔ٘رٙد ٞبهرتكٚدٞ
بدت ٝ ٙك هعٌٚى بالسدوخد ربيف بألًةٙلٚدٞ
سةبٓ َ ف٘هة ًفسص ت ٚر بسس َ بزعود ي
ٗ ٙـ ًفسص ىز بهع بهٗ ٞبهوٌِ.ٞٚ
ٗىني بذت ٙع عّ ًؼد ن ٟكٌد ي
ت ت٘رن دب بهِاة هٚدٕ هدٚص كندةد دى
كِو د ج هوحةك د يف بهوِ٘ٙةٙدد ٞبه د دد يف
تِوظددددة ن تةكٚدد د دد د عٍ ًددددّ بز رسددددٞ
بالسوظددةبم ٞٚن بهدددة بهة مسد هٗ .ٛىددني
ُوح د مل عددّ مندد٘ذج بهودةٙددب ٗ بهوح د ٙع
ًّ برت ل بهاد٘ي ُدٕ د فاد ًد عد ْ
تلسدددٚص بدتٌٔ٘رٙددد ٞن  16تظدددة ّٙبألٗي
 4610ى ج  ١ع رىو ٞست ٗاليف تدةٙدب
ٗحت ٙع يف مدى ًٗ ٞ٣سشني ع ً ًّ
تلسددددٚص بدتٌٔ٘رٙدددد .ٞفادد د دد د يف ٓدددداٖ
ب ٗاليف ًِا بهاةْ بهو س عظة ًّ مددى
بهدريٗمةب ٚددددد ٞبسدبرٙدددددٗ ٞبهعشدددددلة ٞٙن
به ٗهدد ٞبهعثٌ ُٚددً ٞددّ جددى ك ُاد ذ به ٗهددٞك
ٗٗػددددويف ُا دددد ٞبهددددارًٗ ٝددددّ خدددد ي
جةبٓ١دد د ن عٔدد د
بسػددد ى يف بهدد د

بهوِا ٌٚد يف ( )4543- 4506بهددا ٜك د ْ
ن ذبيف به٘مدددديف ُا دددد ٞبُع دد د ت رخيٚددددٞ
ًثّويف ب ٞٙ ُٔ ٞٙبسًمب ٘ر ٞٙبهعثٌ ُ.ٞٚ
تددددد ت٘رن
هِشدددددد ٞهدددددُ ٛادددددة
ٗبهآِٚددد ٞبزفسّشددد ٞهوجٌٔ٘رٙددد ٞبهرتكٚدددٞ
كح ه ٍٞتا ًٚد ٞن تودم بهندرت ٝفاد جد ١
تد د ت٘رن ن ًةىودددٙ ٞعدددٚع فٔٚد د بجملوٌد د
بهرتكدد ٛى هددً ٞددّ بدتٌدد٘د شدددب بعوٌ د د
بهشدو  ٞبهعثٌ ُٚد ٞعودد ٟبموؼد د بذتددة ٗ
ً د مسٚددٕ بموؼدد د بهؼددِ دٙـ  ٜكدد ْ
بجملوٌ خيود٘ ًدّ بسُود ج د زعِ ٟبذتد ٙع
ٗ هو ه ٛبزد ي بهدا ٜكد ْ ٙدلتً ٛدّ بهددزٗ
ٗبهشوب ٗبهِٔدب مل ٙلدّ ٙد خى ن عجودٞ
بسُو د ج ددى ٙددآب ػددِ دٙـ بهش د ني
بهاٙ ّٙعٚظْ٘ ىٚد  ٝبهدرت ٗبهدداك ٗٓداب
بألًة ًِ ًّ تظلّى به دا يف ن بجملوٌ
بهعثٌدد د ُ ٛددددى كدد د ْ ِٓدد د ن بهشددددو ْ
ٗطددددةحي ٞبهدريٗمةب ٚدددد ٞبهعثٌ ُٚدددد ٞبهدددد
تعٚع عو ٟبهنش د سؿ ف ٞه تد ع بهداّٙ
ٙعٚظددْ٘ ى هددً ٞددّ بهوخو د ٗبهناددة ٜ .مل
تلددددّ دادددد ٞبسم دددد ع مبعِدددد ٟبهِدددددد ١
ػددددح بألربؿددددً٘ ٛجدددد٘د ٝن بهِادد د َ
بهعثٌ د ُ ٛددى زتددةد طددةحيٙ ٞةؿدد ٟعِٔ د
بهشو ْ فٚاو هل م عدً ٞدّ بألر ًد
سددل ُٔ دٌ د ؿددةب٢دٔ ٗدِّ د ِ  ٓ١د
ٗمدديف بذتددة ٗٙشددوّحٍٔ ًا ددى بذتؼدد٘ي
عودد ٟهاددب ٚددم ٗ نس د ٗ ع د ً٘تددٕ تعدد٘د
ًولٚؤددد هوشدددو ْ ٗ .هوددد ه ٛمل ٙلددددّ
دادٞ
سًل ْ حتدّ٘ي ٓداٖ بهظدةحيٞ
٘رج٘بزٗ .ٞٙي ً م َ ٕ ت ت٘رن ٓ٘ خودـ
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بهد٘رج٘بزٙدد ٞبهرتكٚددً ٞددّ جددى تؼددِٗ ٚ
ًلِِ ٞبجملوٌ ٗرمبد ٓداب ًد ًّٚزٓد عدّ
بهثددد٘ربيف ٗ بذتةكد د يف بسػد د ى ٞٚبهد د
جدددددةيف ن دٗي بهظدددددةق بألخدددددةٗ ٠بهددددد
سدد د رعيف هواـدد د  ١عودددد ٟبسم دد د ع ٗعوددددٟ
بهد٘رج٘بزٙدد ٞبهِ طددٗ ٞ٣ن به٘مدديف ُنشددٕ مل
تلخا دٗرٓ بذتاٚا ٛن ًلِِدٗ ٞتؼدِٚ
و د بُٔ ُٗٔـددؤ  ً ٗ .د هِشددد ٞهوح د ٙع
عّ ى ه ٞبها ٚع ً ٞبز ؿ ٛبهد مد َ ٔد
ت ت٘رن .عوٗ ِٚال ْ ُوشد ١ي  ً ّٜؿدٛ
ج  ١بألتدةبن كاد ٢دى رع٘ٙد ٞعود ٟطدلى
ً٘جد د يف ٓجدددةبيف ًوو هٚددد ٞبألُ ؿددد٘ي
ٗك ُدديف ٓدداٖ بهاد ٢ددى تدد ّي هد تٔد ىشددب
بألًٍ به تعٚع  ًّ ًِٔٗ ِٔٚبُ ًج ً
بجملوٌ بهؼٚين ٗػ ر ػ ٗ ِٚٚبُ ًج ً
بجملوٌددد بسٙةبُددددٗ ٛػددد ر ٙةبُٚددد ٗ ًددد
هِشددد ٞهودداٗ ّٙػددو٘ب بألُ ؿدد٘ي فا د
بُدد زت٘ب ًدد بجملوٌعدد يف ب وّٚدددٗ ٞع طددد٘ب
حتدددددديف مٌددددد بهع ٢ودددددد ٞبهعثٌ ُٚددددددٗ ٞمددددد دٝ
ًا تؤٚدد ٗك ُددديف به ٗهددد ٞبهعثٌ ُٚددد ٞمدد
فؼويف ُنشٔ عّ بجملوٌ فا ك ْ هلد
هدؤدد بزخوونددٗ ٞبزلُ٘دددً ٞددّ خوددً ٚدددّ
بهرتكٚددٗ ٞبهعة ٚددٗ ٞبهن رسدد ٞٚعودد ٟخد
بهوددددد ٞبهددد ٙولؤٌّددد بجملوٌددد ٗ اٚدددديف
به ٗه ٞىو ٟبُ ن ٓ١د عود ٟػدةبع ًشدوٌة
ًد د تدددةبن بألُ ؿددد٘ي ِٗٓد د ال د د ّ ًدددّ
ّْ كوٌ ٞكتةكٛك اٚيف ىودٟ
بسط رٝ
زتً ١ٛؼ ن ٟكٌد ي عدد ر ٝعدّ طدوٌٞٚ
مبعِ ٟبهدا ٗ بهنج ٗ بهدوٚظ.
رمب ٙوٍ بهِاة شود ٞٚألتد ت٘رن ألُدٕ
مـدددد ٟعودددد ٟسددددو  ٞرجددد ي بهددد ًِٗ ّٙددد
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ت خّؤٍ ن طفْٗ به ٗه ٞبهرتك ٞٚبذت ٙثٞ
ٗ سوـ بهول ٗ ٙبهزٗب ٗ ٙسدص د ال عِٔد
ًع ٓ بهة ٙن بهاةًٗ ٠ل تدب بهظدعب
ن بز ْ ًّ جى تعو ٍٚبهِد ض عود ٟبذتٚد ٝ
بذت ٙثدددد ْ ٜ ٞسدددددب بهِاددددة ٝبهشددددودٞٚ
ألت ت٘رن ٓ ٛعوٌ ُٚوٕ.
■ العالف٘ األمثل بتني عتعْب الغتز عت
التارٓذ ّيف عصز احلداع٘.
■ ■ ٓدددددددداب بهشددددددددفبي حيٚوِدددددد د
ً٘ؿدددد٘عني ٓدددد ًني بألٗي ٓدددد٘ بذتدددددة
بهلُ٘ٚدددد ٞبهدد د بسددددؤ فيف بدتٌٔ٘رٙدد د يف
بألٗ ن بهظدددددةق ٗعوددددد ٟر سدددددٍٔ وددد د ُ
سددد٘رٓٗ ٞٙددد ٛبدتٌٔ٘رٙد د يف بهعوٌ ُٚدددٗ ٞ
طدٕ بهعوٌ ُ ٞٚبه تلسشديف عد بسدوا ي
دٗي بهظدددةقٗ .بز٘ؿددد٘ع بآلخدددة ٓددد٘ سددددب
رسدددد ٞبهددددة ن تلسدددٚص تةكٚد د ؿدددٌّ
ىددد د ٗدٓ بذت هٚددددد ٜ ٞؿدددددٌّ تةسدددددٍٚ
بتن مٚدد ٞهدد٘زبْ  ً ٗ .4610د هِشددد ٞهوظددـ
بألٗي فٔدددد٘ ْ بهظددددةق ٙعددددٚع ن ىدددد٘ ي
ىـ رٗ ٜبى ٗم ُوج سوب بذتـد ربيف
ظلىي ًظرتن ًٗو بخى ٗرمبد ٓداب ًد
ٗهّد د فلدددة ٝت٘ىٚد د بهدحد د ر برتٌشدددٗ ٞ
ًظةٗع ٗربس ٚبهاٙ ٜـٍ س٘رٗ ٞٙرٗسدٚ
ٗبهؼني ٗ ٙدةبْ ٗبهعدةبق ٗهدِد ْ ٗتةكٚد
ٗٓددداب ٙـدد سددددب ٗىظددد ٞٚبذتدددة بهدد
ٙا٘دٓدد ٗىدد٘غ ًظددةٗع بهظددةق بألٗسدد
بهلدددري بهونلٚلدد ٛبهدداٙ ٜاددَ٘ عوددٟ
تنلٚددم كدىّ طدد ١ٛبُ م د ًددّ بهدو د بْ
ٗىودددد ٟبهشددددةد ٙيف بهلددددمٗ ٠بهنوشددددن يف
بهلدددمٗ ٠بدتٚددد٘غ به٘ ِٚدددٗ ٞػددد٘ال
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تنلٚددم بسُشدد ْٓٗ .ددداب ٙـدد ًدد جعدددى
بزنلّددة بهرتكددً ٛددةدبْ  ِٙد ر دبيف ِٙدّددٕ ن
ًا ه ٞع َ ً 1241دّ ّْ بذتدة ن سد٘رٞٙ
هٚشيف ىة ؿ بهِا َ بهش٘رٗ ٜىشدب
ى ٓ ٛىة ني ًّ ٙعٌدى عاودٕ ٗ دني ًدّ
ٙا٘ي ْ عٌد ي بهعادى ٙدفد ٜبهلندة
ني بهعاى بهةع٘ٗ ٜبهعادى بهزربعدٛك ٗهلداب
بهشدددب ك د ْ ٗال ٙددزبي سوددب بزددثانني ن
تةكٚد د ٙا٘هدددْ٘ سددد٘ر ٞٙتا تدددى ُ ٚددد ٞعدددّ
بسُش ُ ٞٚدف ع عّ بسُش ْ فإْ بُوؼدةيف
سِٚوؼدددة بسُشد د ْ ٗ ْ خشدددةيف سٚخشدددة
بسُشد د ْ ٌِٙد د ٗجد د ُ ٗ .د د رُ ْ ٠اد د ذ
بهدظددةً ٞٙةٓددْ٘ ٘ى د  ٝبسُش د ْ ن ٓدداب
بهظةق بهعا.ٍٚ
ٗ ًد د هِشدددد ٞهوظدددـ بهثد د ُ ٛىددد٘ي
سددددب رسدددد ٞبهددددة ن تلسدددٚص تةكٚددد
ؿٌّ ى ٗدٓ بذت هٚد ٜ ٞؿدٌّ تةسدٍٚ
بتن مٚدددد ٞهدددد٘زبْ فادددد ُاددددة بهدددددة ن
بهِؼ د بهث د ًُ ٛددّ بهاددةْ بهو س د عظددة
ً ٜددددد حتدددددّ٘ي بهة مس هٚدددددد ٞبه دددددد٘ر
ُنشددددٕ عوددددُ ٟددددٕ عدد د مل
بسًمٙدد د هٛ
بهعاددى ٗكددى ً د ٙؼ د ر عِددٕ ٓدد٘ بهعاددى
سددد٘ب ١كد د ْ فلدددةب ٗ فوشدددن ٗ ٞعوٌد د .
كٌد د ُادددة بهظدددةق عودددُ ٟدددٕ عددد مل
بدتِددددْ٘ عدد د مل بهع نددددٗ ٞبهدد د عاددددى
ٗ هو د ه ٛكددى ً د ٙؼ د ر عِددٕ عد د ر ٝعددّ
س ري ٗجِْ٘ ٗك ْ ال هلداٖ بهظدةق
بألطدددددٕ مبشوظددددن ٟبجملددد ُني ًددددّ جددد بر
حيدددد ٚددددٕ فلدد د ْ تلسددددٚص تةكٚدد د
كجدد بري ٗشتندددة ًوادد َ ٙةعددد ٟبزؼدد
بهدة  .ٞٚج برٌ ٙشٌم ً ٙة ٙبهددة خداٖ

ًددّ بهظددةق ًٗ د ٙة ٙد بهدددة رسدد هٕ
بهظةقٗ .ألُٕ دب عو ٟبدت بر ْ ٙلدْ٘
ًشددوا فا د ًِ د عودد ٟتةك ٚد بال د ٖ
ى٘ؿدددٔ بذتـد د ر ٜن بهظدددةق كٌد د
ًِدددددد عؤٚدددددد بالُـددددددٌ َ بحتدددددد دٍٓ
ْ ٗي
بألٗرٗ دددِٓٗ .ٛد د رٙد د بسطد د رٝ
ًددّ حت د ّمل عددّ بألتددةبن كظددعب ٗمً٘ٚددٞ
ًوٌ سل ٍٓ ٞبزشوظةمْ٘ ٗٓدٍ ًدّ هعدب
به د ٗر بهل د َ ن ػدد ٚس ٞبألفل د ر بهاً٘ٚددٞ
بهرتكٚددً ٞددّ خ د ي د مل هٚددْ٘ جٔٚددْ٘
ٗ رًِ٘ٚض فٌٚدري٘ٙٗ ٜجني ٚود رد بهداٜ
كدد ْ كو دددٕ كبزأدددة بدت ٙدد هرتكٚدد ك
مبث  ٞبهِا َ بهد بخو ٛهواً٘ٚد ٞبهرتكٚدٞ
ٗهلدددّ ٓدددٍ عٌدددى ثدددة ن ٗالد ٝبهِزعدددٞ
بهرتكٚدد ٞن به ٗهدد ٞبهعثٌ ُٚدد ٞفٔدد٘ كو د
كً خى تد رٙخ نسد ٚبألتدةبن ٗبزدد٘يك
هود ىددع هٚددْ٘ جٔٚددْ٘ بهددا ٜػ د رٖ عدد َ
 . 4563عوٌدددد د ُددددددٕ مل ٙلددددددّ ع زدددد د ن
بهرتك٘ه٘ج ٚد ىودد ْ ٟبزؼ د در بهنةُشددٞٚ
تعةِّفٕ عو ُٕ ٟدٙدبٗ .هلدّ رمبد بهشددب
ن بُوظ د ر بهلو د ٗط د  ٝتددلثريٖ ِٓ د ٓدد٘
ْ بهِزع ٞبهرتك ٞٚك ُيف مد بُواوديف ًدّ
بذتّٚددز بهثادد ن هوؼددددم ىةكددد ٞس ٚسددد.ٞٚ
ٗك ْ ه ْ٘ٚج ْ٘ٔٚعود ٟع مد يف ًد طدةٝ
ًد بزع رؿدد ٞبهعثٌ ُٚدد ٞبز٘جدد٘د ٝن ٗرٗ د
ٗك د ْ ٙعٌددى عودد ٟبهوددلثري ٔ د ٗهدداهم ال
تددزبي بأل د مل بهرتكٚدد ٞتوش د ١ي ف ٌٚد ذب
ك ْ هلاب بهد ىع ًٌٔ ٞس ٚس َ ً ٞٚال
ال ٘ٙج د ٙددً ٞع  ٚد يف ىدد٘ي ٓدداب بز٘ؿدد٘ع
ٗهلددّ ً د ج د  ١ن بهلو د ٗتددلثريٖ عوددٟ
بهِزعدددد ٞبهرتكٚددددٙ ٞددددثري بهددددونلري عدد د
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بهظددد .١ٛمل ٙاد د َ جٔٚدددْ٘ ًعوً٘د د يف عدددّ
تد د رٙخ بألتدددةبن فاد د دددى مد د َّ تاٌٚٚد د يف
ٗ ع ٗ ٟجُٔ ٞاةٖ .ىٚع حت مل عّ ُٔدٍ
هٚش٘ب ػح عادى دى ػدح مودب ٗال
ميوولددْ٘ بها د ر ٝعودد ٟػددِ بذتـ د ربيف
ٗهلِددٕ ن به٘مدديف ُنشددٕ ٗجّددٕ بز د ٙم هلددٍ
عوددددد ٟبعودددد د رٍٓ ك ػدددددح رٗ ىة ٚدددددٞ
ل سدوٍٚك
ًا توٞك ٗكطدجع ْك ٗك ػدح ىدص
ٗدخدد٘هلٍ بسسدد َ ىشددب بهل تددب مل
ٙعدد ُودد ٢ج د ٚدددً ٞدددّ ىٚدددع ذكدد ٍٔ٢
ٗبُوٌدد  ٍٓ١بهاددً٘ٗ ٛػدد رٗب لثودد ٛنسددٚ
بزشدددوٌ ٞؿددد ٗرٗ ددد بزشدددٚحٗٗ ٞٚؿددد
ٓدددفال ١بهِد د ض ػدددح بهاوددد٘ بها٘ٙدددٞ
ٗبهدداٙ ّٙنخددةْٗ ُوٌد  ٍٔ٢بهاددً٘ ٛكددى
م د تٍٔ ن خ ًدد ٞبألج ُددبك (الىددظ ِٓ د
ستددددد ٗاليف دددددع بهعددددد ب ١دددددني بألتددددددةبن
ٗجريبُٔددٍ) ً ٗ .د بهظخؼدد ٞٚبالسوظددةبمٞٚ
بهث ُٚددد ٞبهدد ثدددةيف ٌّٙدد تدددلثري ن بهِزعدددٞ
بهرتكٚدد ٞن ٗبخددة عٔ د به ٗهدد ٞبهعثٌ ُٚددٞ
فٔدد٘ بجملددة ٜبهٔٚدد٘د ٜرًِٚدد٘ض فٌٚدددريٜ
( 4501دددددد  )4640بهدددداً ٜـدددد ٟسددددِ٘بيف
دد٘بال دبخددى به ٗهدد ٞبهعثٌ ُٚددٗ ٞم د ٗ
بٓوٌ ً د كدددريب ددلتةبن نسدد ٚبه٘س د ٟ
ٗك ْ ٙش ُ بالُلوٚز ؿد بهدةٗض ًٗدّ
دّ٘ي ن نسد ٚبه٘سد ٟ
جى ٓداب بهلد
ٔ ٞ٣ٚدرٗٙع ٗا ًعوً٘ يف كدثري ٝىد٘ي
تدددةبن نسددد ٚبه٘سدد ٗ ٟهنددديف بالُوددد ٖ
بهع مددد ٞبهلددددري ٝدددني بهوددددوني بهرتكٚدددٞ
ٗبجملةٙددٗ ٞك د ْ  ٙد عٍ بزظددةٗع بهٔٚدد٘دٜ
ٗٓدددد٘ بهددددداًّ ٜددددّ بهوادددد  ١ددددني ًفسدددددص
بهؼٔ ُٞٚ٘ٚث٘ٚدرٗر ٓةتزي ٗبهشدو ْ عدد
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بذتٌ ٚع َ .4624
ال ٘ٙج د ىددى جددارًٗ ٜن ٚد هظددع٘
بزِ اددد ٞالّ خبدددةٗج تةكٚد د ًدددّ كُ٘ٔد د
شتنددة ًواد َ هودددة بهة مسد هٗ ٛتِخددةط
ن ست ٔ ٚبذتـ رٗ ٜهوواكري دبٌ٢د
عِددد د ً ُاددددد٘ي تةكٚددد د فدددددِحّ ُاؼددد د
بألُ ؿدد٘ي ل فددً ٞلُ٘ تددٕ بهعةمٚدد ٞمب د
ن ذهم ًّ ترتٙلٍٔ.
■ الرتمجتتتت٘ ّجضتتتتْر التْاصتتتتلك كٔتت ت
ىشٓدٍا ّكٔ ىبين اجلضْر ّاحملب٘؟
■ ■ تعددد د بهرتاددددد ٞجشدددددةب ًٌٔددد د
ٗى ٙ٘ٚهوو٘بػى ٗبهودد دي بهثاد ن ٗبزعدةن
ٗبسُشد ُ ٛددني بألًددٍ .ذ ال ميلددّ ه ًددٍ
ٔددى عـددٔ ْ تو٘بػددى ف زعةفددٞ
به د
سدد ض بهو٘بػددى ٗٙوعددب بزرتاددْ٘ دٗرب
د د رزب ن ُادددى بهثا فدددٗ ٞحتاٚدددـ بهو٘بػدددى
بسُشددددد ُٗ ٛبهنلدددددة ٜدددددني بهظددددددع٘
ٗتاةٙددددددب بزشدددد د ف يف ُٗاددددددى برتددددددمبيف
ٗبهوج د ر ٗتعزٙددز بهوٌ د زج بذتـ د ر ٜددني
بألًٍ ًّٗ .خ ي بهرتا ٞميلّ بال د ع
عوددد ٟعددد دبيف بهظدددع٘ ٗتا هٚددد ٓ ٗٓددددٛ
بذتجددة بألسد ض ن ُاددى بذتـد ربيف ذ مل
تِ وددددـ ىـدد د ر ٝن بهعدد د مل الّ ٗسددددداؤ
ىةكددد ٞم٘ٙددد ٞن بهرتادددُٗ ٞشدددو ْ ٚ
ُوددددداكّة ىةكددددد ٞبهرتاددددد ٞن بهعؼدددددة
بهعد سددٗ ٛكدداهم بألًددة بُواد ي بذتـد رٝ
بهعة ٚددد ٞبهددددة عدددّ ةٙدددـ بهرتاددد.ٞ
ٗ ًد د فٌٚد د خيدددؽ بهرتاددد ٞدددني بهعدددة
ٗتةك ٚفِٔ ن تاؼري ًوح٘ل ًد د٠
دددةٗز ٓددد٘ ٝال دددى ٗعد د ب ١دددني بألًدددوني
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فددددِحّ ُعوادد د ْ بألتددددةبن ال ٙزبهددددْ٘ ن
بهعٔ بهعثٌ ُٙ ٍٓٗ ٛعوا ْٗ بهعدة ادى
ٗخ ٗ ٌٞٚرتٗي ٗم هعب بالسوظدةبق دٗرب
د رزب ن تةسددٚخ ٓدداب بدتٔددى ِٓٗ .د ن ًددة
نخددة ٗٓددد٘ ْ كدد به دددةفني ىددني ٙةٙدد
ًعةفدددددددد ٞبآلخددددددددة ٙوجددددددددل بهلوددددددددب
بسُلوٚزٙدددد ٗ ٞبهنةُشدددد ٞٚبزرتادددد ٞعددددّ
بهرتكٚدد د ٗ ٞعددددّ بهعة ددددً ٗ ٛدد د كودددددٕ
بزخوؼدددْ٘ بهدة ٚدددْ٘ عدددّ بهعدددة ٗ عدددّ
بألتدددةبن .بألًدددة بآلخدددة ٓددد٘ ب دد ٖ بزثادد
بهوِدد٘ٙة ٜن تةك ٚد ضتدد٘ بهدددة ٗب وع د دٖ
عّ بهود ٞبهعة  ٞٚألُدٕ ٙعومٓد هدد ٞختوّد
ٗ ً د بزثا د بسس د ً ٛفإُددٕ ال ٙرتجددٍ الّ
بهلودددب بسسد د ً ٗ ٞٚظدددلى خد د ؾ ًد د
ِٙوجٕ بألخ٘بْ بزشوًٌْ٘ ٗ .د هِشددٞ
بزثا د بهعة دد ٛفا د ك ُدديف تةاوددٕ عددّ
بهرتكددد ٛبُوا ٚ٢د د ٗس ٚسددد ٚمبعِدددُ ٟدددٕ
متدديف تةاددُ ٞد لٍ ىلٌدديف ألُددٕ طدد٘ٚعٛ
ٗهدددٚص ألُدددٕ تةكددد ٗ ٛألُدددٕ بألفـدددى ن
بألد بهرتكدددد ٗ ٛهودددد ه ٛمل ت٘جدددد ن
بهع مل بهعة  ٗ ٛن تةك ٚخ د ٞلِٔجدٞ
هورتاددِٓٗ ٞد ال د ًددّ ت٘جٚددٕ بهظددلة
هؤ٣ٚدددد ٞبهشدددد٘ر ٞٙهولوددد بهددد ٗؿددددعيف
برت  ٞبه٘ ِ ٞٚهورتا ٞعدّ اٚد بهودد يف
كددددى ًدد د سدددددـ
بهعة ٚدددد .ٞؿدد د
بهرتاددد ٞعٌدددى ًوعدددب ٗبألجددد٘ر م ٚسد د
ٔدداب بهوعددب ًو ُٚدد ٞجد ب ًد ٙوعددب دٗرب
سودٙ ٚـ .
بذتاٚاددد ٞبهرتاددد ٞعٌدددى ًفسشد د تٛ
ٗحيود د ج زفسشد د يف ًدددّ جدددى بهاٚد د َ دددٕ

ٗسدددٚدا ٟم ػدددةب
بجملٔ٘د بهنةد.ٜ

زد د ُدددٕ ٙعوٌد د عودددٟ

■ جتزبتت٘ األصتتتاأ أ تتد االبتتزأٍه يف
الرتمج٘ أمنْأجاً:
■ ■ سددلهوين ً رسدد ٞبهوددد ٞبهرتكٚددٞ
ن ًعٔ بهود يف ن ج ًع ٞبسو ُد٘يب كزد ذب
تةٙد تعوّدٍ بهوددد ٞبهرتكٚد ٞك فلجدؤد ٗدْٗ
تنلدددددري ٗ تدددددةدّدب ككددددد ٛمدددددة ُددد د لٍ
ىلٌددديف ٗعزٙدددز ُٚشدددّ ودؤٌد د بألَك ن
بذتاٚادد ٞك د ْ ٓدداب ى د بألسددد ٗه دٚص
بهشدددب بهةٚ٢شدد .ٛهلددين كِدديف دمددـ ن
كددىّ تنؼدددٚى ن بهودددد ٞبهرتكٚدددٗ ٞكِددديف
ربمدددب بهِد د ض ٗ مدددة عدددّ تةكٚد د هوددددٞ
بهعة ٚددددًٗ ٞددددّ ثددددٍ بُواودددديف دربسددددٞ
بألتدددةبن ًدددّ خد د ي كوددددٍٔ وددددؤٍ عد د
حتشّددّ هددد بهرتكٚدد ٞفادد كدد ْ ٗال
ٙزبي ه  ّٜمِ عً ٞن دٓد و ىود ٟتدوعوٍّ هددٞ
ً ظدلىي جٚد ال د ًدّ فٔدٍ رٗ بألًدٞ
بهددد توحددد ّثٔ  .هنددديف ٓددداب بألًدددة بُودددد ٖ
بهع ٙد د ًدددّ ػد د م  ٛ٢بهعدددة ٗبألتدددةبن
ٗسلهُ٘ ٛعّ سةّ بٓوٌ ً ٛهود ٞبهرتكٚدٞ
فل د ْ جدد٘ب  ٛددني بدت د ٗبزددز ب كمدد ال
تعجدين ًِٔ بهد درسدٔ بآلْ فلعٌدى
ًرتاد د ٗ عد دةّ ٓدددا ّٙبهظدددعدني عودددٟ
عـدددٌٔ بهددددع ك رمبد د كد د ْ ذهدددم ًدددّ
ًظ ٓ بت ٛلْ بألتةبن مب ف ٍٔٚطةحيٞ
بزددددثانني ال ٙعةفددددْ٘ طدددد ٣ٚعددددّ ودد د ٜ
سددد٘رٗ ٞٙكددداهم بهشددد٘رٙني ال ٙعوٌدددْ٘
طدد ٣ٚعددّ تةك ٚد ً .ـدديف بأل ٙد َ ٗبهشددِْ٘
ع د عدد٘دت ٛسدد٘ر ٞٙىودد ٟبتّؼددويف ددٛ
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بألدٙد ٞبهةب٢عً ٞة ٍٙخري ٚم ٗ ودديف ًدين
تةادد ٞكودد هول تددب بهرتكدد ٛعزٙددز
ُٚشني ٗك ُديف ٓداٖ ٓد ٛدة بألٗ
عد مل
ٗبهد٘ب د ٞبألٗ بهد دخوديف ًِٔد
بهرتادد ٞبدتٌٚددى ًددّ خ د ي كو د ك ددني
بهةبكب ٗبز طٛك هول تب عزٙز ُٚشدني
بهؼ در عّ دبر بذت رمل ع َ .4666
ت٘بهددديف بهرتاد د يف بألد ٚدددٗ ٞبهِنشدددٞٚ
عددد ٓ هولوّددد بألتدددةبن عزٙدددز ُٚشدددني
ٗ ردبي ٗز ٗدٗسددددددد د ْ ج٘جدددددددددى ٗسوددددددددد٘
ٗبرت ددددد بهعاددددد ٍٚزؼددددد ن ٟكٌددددد ي
تد د ت٘رن ٗ عد د بذتدددة بهلُ٘ٚددد ٞعودددٟ
س٘ر ٞٙبتّجٔيف بهلوب بهش ٚسد ٞٚبهد
توِ د ٗي بهش ٚس د يف بهرتكٚدد ٞى ٚد ي سدد٘رٞٙ
ٗبزِ ادد ٞهلو د ٗػددحنٚني تددةبن ًثددى
ًددةدبْ ِٙدد ر دبيف ٗعٌددة ٗدبًددع ٗسريٓددٍ.
تد د هددد ٛختؼؼددد ٛن بهظدددلْ بهرتكدددٛ
بهع  ٙد ًددّ بهلو د ٗبألد د ١
بهوعدةّ
بألتةبن ُ ٗ .بهٚدَ٘ تد٘ق فعد زظدةٗع ٙدوٍ
ًدددّ خد د ي بهوعد د ْٗ دددني بحتد د د بهلود د
بهعة ن س٘رٗ ٞٙبحت د بهلود بألتدةبن
ًدددّ جدددى ٗؿد د خ ددد ٞهرتاددد ٞبهلودددب
بهعة ٚدد ٞبهرتكٚددٗ ٞبهلوددب بهرتكٚددٞ
بهعة  ٞٚهوظد ٗر دني بالحتد د ّٙد ي
ْ تلددْ٘ بهرتادد ٞعظدد٘بُ ٗ ٞٚ٢دد عوددٟ
ثاد ٞت ًدد ٞددلْ زٙد د ٝبهوعد ر ددني بهظددعدني
ٓدددد٘ به٘ىٚدد د بهلنٚددددى لشددددة ك فددددٞ
بذتدد٘بجز ٗتعزٙددز ع مدد يف بهؼدد بم ٞدددني
بهظع٘ .
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■ صؤال العْمل٘ ُٓطزح دّماً؟
■ ■ ٓدددى ٓددد ٛبهع٘زددد َ ٞبألًةكدددٞ
بهع٘زدددد ٞفلدددددة ٝم ميددددد ٞمدددد َ بهددددددزٗ ن
بهع مل فلى ًد ٞسد ديف ٗبسدوعٌةيف ًدٞ
ٗ ل خة ٠ك ُيف تشدع ٟه ٌدص ٓ٘ٙدٞ
ٓدددداٖ بألًددددٍ بزوٌثّودددد ٞثا فؤدد د ٗ دُٔ ٙدددد
ًٗعوادد بتٔ ٗع دبتٔد د ٗتا هٚد د ٓ ٗكدددى
ى٘بدمل ىةق بزلود يف ن بهود رٙخ ك ُديف
تدددلت ٛؿدددٌّ ٓددداب بس د د ر ىٚدددع كد د ْ
بذتددةق بُوا ٚ٢دد عودد ٟبألسوددب ٙددوٍ ىددةق
كددددددددى بهلوددددددددب بهدددددد د ال تِ سددددددددب ٗ
ال توِ سب ًد بهنلدة بهدد ز ٗ ٜبدت ٙد .
ٙاددددد٘ي بزنلدددددة د .عدددد د بسهدددددٕ وازٙدددددز
كال ِٙدددد ٛب ودد بُِ ْ ١شدد ّْ ٟبهع٘زدددٞ
مبد د ٓددد ٛزىد د ٌ ٗبموحد د ٌَ ٗبسدددود ى ٞسدددري
ًلذُٗددددد ٞهوشددددد ٚدبيف ٓدددددً ٛدددددّ بهِوددد د ٢ج
بز٘ؿدددد٘ع ٞٚهعٌوّٚدددد يف بهرتبكيددددٍ بهعوٌدددددٛ
ٗبالموؼددددد دٗ ٜبهولِ٘هددددد٘ج ٛبزوحاّادددددٞ
دبخددى به ٗه/ٞبه د ٗي بهاً٘ٚدد ٞبهلددم ٠ن
بهعددد د هٍ (به٘الٙددد د يف بزوّحددد د  ٝبألًريكٚدددددٞ
ٗبه ٗ ْ ٚز ُ ٚخب ػًّٗ .)ٞعِد ٟذهدم ُّٔد
زةٝي كف ِ ٚبهاّ٘ٝك ن ٓداٖ بهد ٗي بهاً٘ٚد.ٞ
ٗعوٓ ٟاب فإّْ ًِظلٓ بهادً٘ ٛدعودٔ
مبعِدد ً ٟد ن ع د بد به٘س د ٢ى به د تج د ّد
ٔددد دٗي بزؼددد ر (بهددد ُوجددديف بهع٘زددد)ٞ
م رتٔ بسسرتبتٚجٌِٚٓٗ ٞٚؤ عو ٟبهع هٍ.
ٗ ذب ك ُددددديف بهع٘زددددد ٞددد د هوعةٓ ٙدددددٛ
ت٘ىٚددددد بألسدددددد٘بق ٗبهوظددددددةٙع يف بز هٚددددددٞ
ٗبهوج رٙددد ٞبه ٗهٚدددٗ ٞت٘ىٚد د بهش ٚسد د يف
ٗبألذٗبق ٗبزعددد ٙري ت٘ىٚددد ب مشدددة ّٙفدددإّْ
ٓاب بهو٘ى ٚدة ٜاَّ٘ ٝبسرس َ بهش ٚسٛ
بها ٜمتوولٕ بها٘ ٠بهلمٗ ٠خؼ٘ػ
به٘ال ٙيف بزوّح  ٝبألًريك ٗ ٞٚى ُ ٚاّ٘ٝ

مع البا ث ّاألدٓرت ّاملرتجه أ د اإلبزأٍه

بالخددددددرتبق بهولِ٘هدددددد٘ج ٛعددددددم بهعدددد د هٍ
ٗطدددل ٞبزعوً٘ د يف ًددّ دْٗ ْ ُوج ٓددى
بهؤ  ٙسوعٌ ي بهاّ٘ ٝن ىد ٙني خدة٠
ٗٓددداب ٙدددمِّر ذٓد د كدددثريي ًدددّ بهدد د ىثني
(مسري ًدني ًدث ) بذتد ٙع عدّ ُظد٘١
ل ٓة ٝعشلة ٝبهع٘زٞكٗ .ىٚع ْ بهع٘زدٞ
ٓدداٖ بز دةّ ٝج د ١يف ٗبهة مس هٚدد ٞبهع زٚدد ٞم د
حتّ٘هديف ًددّ ر مس هٚدًِ ٞوجدد ٞر مس هٚددٞ
خ ًٚددد ٞفاددد بُؤجددديف بهنلدددة ًددد عددد
بذت بث ٛن ُشخوٕ بألًةٙل ٗ ٞٚىشددٌ
ٙشددٌ ٕٚزدٌُ٘ د ًٗ د ْ بذت بثدد ٞبهش د ٢وٞ
ل ٗ ُل د ر هوح بثدد ٞبهؼددودٗ ٞبهش د ٢ى
كددةد
حيو د ج هوٌ ٚٚد كددى طددً ١ٛددّ بذت د ٗد
بهددددد ٗي به٘ ِٚددددددٗ ٞػددددد٘ال بدتٚدددددد٘غ
به٘ ِٚددٗ ٞبهوددد ٞد بهّٔ ًٗد ه٘هل ٗ هود هٛ
بهع٘زدد ٞبهٚددَ٘ ٓدددُ ٛلدد ر هوعاددى ٗٓجدددَ٘
عوٚددٕ ٗعودد ٟبدتدد٘ٓة ٗبزةكددزًٗ .ددّ ٙو د
بذتدددددة بهلُ٘ٚددددد ٞعوددددد ٟوددد د ُ سددددد٘رٞٙ
سٚولكّ مت ً ًّ ْ ًؼ وح يف ً عد
بذت بث ٞم بسوخ ًيف ون ػٚؤ بزٌوّ.ٞ
ِٓ د ن ًددّ ٙادد٘ي بهع٘زدد ٞت ٚد ر ج د ر
ٗ ًة ال ًِٕ فإً ْ ُةكب ٓداب بهوٚد ر
ٗ سٓ ٚشددِ م د رٖ ٗ ُ د ر ْ ٠ركددب
ٓددداب بهوٚد د ر حيود د ج سهدد د  ١بهعادددى ٗ عودددٟ
بألمددددى هددد د  ١بهعاددددى بهِادد د ٗ ٜبسددددود بهٕ
هعاى بألدبت ٛبزشوخ َ سُو ج بهشو به
تز ٙبهرتبكٍ بهة مس ه ٛألػح بهع٘زدٞ
ٗبهوحدددد٘ي ًددددّ ُشددد ًْ٘/ب ّ زتدد دةّد
ز ْ٘ ٗهلاب بهشددب طدة ًا ًٗد ٞبهع٘زدٞ
اددددى ٗ اددددٗ ٟهددددّ تلددددْ٘ ُوددد ٢ج ٓدددداٖ
بزا ًٗدددد ٞالّ هؼدد د بسُشدد د ْ بسُشدد د ْ
بهلُ٘.ٛ

■ كتابك األتزاال متً اإلم ا ْرٓت٘ إىل
اجلنَْرٓ٘ك بّذا لْ تعطٔيا حمل٘ عيتُ للقتار
الضْرٖ ّالعزبٕ؟.
■ ■ سوددددب بهلوددددب بهدد د كيوددددديف
ى٘ي ت رٙخ بألتةبن كيوديف عدّ بهشد ني
بهعثٌ ُٚني ٗ بهشد جاٗ ٞمحّوديف ًشدفٗهٞٚ
بهو دددد٘ربيف بهو رخيٚدددد ٞهلدددداب بهشددددو ْ ٗ
ذبن ٗ هو ه ٛك ُيف ًنعٌ ٞهوا ٙص ٗ
بأل وشددددد ٞىشدددددب ر  ٜبهل تدددددب ٗبُوٌددد د ٖ
بهنلةٗ ٜبهعا .ٜ ٢
كثددة ًددّ سدددب ك د ْ ٗرب ١رسددد
لو دد ٞت د رٙخ بألتددةبن عوٌ د ُددين هشدديف
ًفرّخدد ٗهلددِين ن به٘مدديف ُنشددٕ ًووددم
بزؼدد در بهرتكٚددد ٞبه زًددد ٞهلو دددٓ ٞددداب
بهو د رٙخ بهشدددب بألٗيو مودد ٞبهلوددب به د
تِ ٗهددديف بهوددد رٙخ بالموؼددد د ٜبالجوٌددد عٛ
ه تددةبن ىٚددع ٙادد٘ي بزنلددة بهرتكددٛ
ىلٌيف منوجٌو ٛك ذب ك ْ هلى ك ّ٢
ًددددد دٗ ٝرٗ فددددددإْ ًددددد د ٝتددددد رٙخ به ٗهددددددٞ
بهعثٌ ُ ٞٚكدريٓد ًدّ بهد ٗي بسسد ًٞٚ
ن بهظددةق ٓدد٘ ت د رٙخ بموؼ د د بألر ٜ
ٓددد٘ تد د رٙخ بهش ٚسددد ٞبالموؼد د د ٞٙبزوعوادددٞ
د ألر بألًريٙدد( ٞبزددري )ٜظددلى خد ؾ.
ٗ ًددد رٗ به ٗهدددد ٞبهعثٌ ُٚدددد ٞفٔدددد ٛبهدِٚددددٞ
بهن٘مٚدددد ٞبالجوٌ عٚددددٗ ٞبهش ٚسدددد ٞٚهو ٗهددددٞ
بهعثٌ ُ ٞٚبزا ً ٞف٘ق بز د ٝبهوحوٚد ٞبزوٌثودٞ
موؼ د د بألر  ٗ .هو د ه ٛال ميلددّ فٔددٍ
رٗ به ٗهددد ٞبهعثٌ ُٚدددٗ ٞبًود د بدٓ بزوٌثّدددى
دتٌٔ٘ر ٞٙبهرتكٗ( ٞٚبه ٗي به ك ُديف
حتيف س ٚةتٔ ) دْٗ فٍٔ بز د ٝبه حتٌدى
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ٓدداٖ بهددةٗ كٗ .هلدداب ج د ْ دربسدد ٞت د رٙخ
به ٗهدد ٞبهعثٌ ُٚدد ٞال ٙاوـددً ٛعةفدد ٞت د رٙخ
بهشد ني بهعثٌد ُٚني ٗسددزٗبتٍٔ ٗىددةٗ ٍٔ
فاد د دددى ٙـد د ًعةفددد ٞبألرؿددد ٞٚبز دٙدددٞ
بهدددددا ٜخيووددد د عدددددّ
الموؼددد د د بألر
بألرؿددد ٞٚبز دٙددد ٞهوددددة بألٗرٗ ددد ٛبهددداٜ
ت ددددد٘ر هِٚدددددوج بهد٘رج٘بزٙدددددٗ ٞبهة مس هٚدددددٞ
ظددددلؤ بذتدد د ه ٗ .ٛزدد د ْ بزدد دفرخني
ٙلودددْ٘ عددّ ت د رٙخ بزودد٘ن هوٌودد٘ن كددٛ
ٙشدددونٗ ٚب ًِدددٕ ٗٙوجدد ٗزٗب بألخ دد  ١بهد د
ٗم د ف ٔٚد س د فٍٔ فو د ٓ ِٙدداٖ ب ٗهددٞ
هولو  ٞعّ بهظع٘ هوظع٘ ..
بهشددب بهثد ُٛو ُِد اِٚد كثدة ًددّ
ر عٌ٣دد ٞسددِ ٞم عددً ٓ ٞددً ٞددّ جش د ٓدداٖ
به ٗهدد ٞبهعثٌ ُٚددٗ ٞمدوددٔ كِدد م عددً ٞددّ
جشددد د بهددد د ٗهوني بسسددد د ًٚوني بألً٘ٙدددددٞ
ٗبهعد سدددٗ ٞٚهلدددداب بهشدددددب ال ميلِِددد ْ
ُوّجددددددٕ كظددددددع٘ ٗ ىددددددزب س ٚسددددددٞٚ
فٔدددٍ وددد بُِ
ٗتلدددو يف بجوٌ عٚدددٞ
ٔ د تدٚريٓ د ضتدد٘ بألفـددى دْٗ دربسددٞ
ٓدددداب بهودد د رٙخ ٗبهددددوٌعّّ فٚددددٕ عٚدد د ب عددددّ
بهواددد ٙص ٗ بأل وشدددد ٞددددى دربسدددد ٞعوٌٚددددٞ
د ٙهٚلوٚلٚددددد ٞتودددددٚم هِددد د بسدددددوخ ؾ
بهدد رٗض ًٗعةفددد ٞبه٘بمدد بذتدد هٗ ٛذهدددم
د  ٙعددّ بهعدد٘د ٝهٚددٕ ٗبهعددٚع فٚددٕ فا د
ى د زني عدد٘د ٙ ٝد َ بالزدٓ د ر به د ال ت٘م د
ُٔ د ك ُدديف كدداهم ًِددا بٙدد ٞبذتلددٍ
بألً٘ٗ ٜىو ٟبه َ٘ٚعو ٟبألمى.
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بهشدددب بهث هددع ٙعوٌدد بهش ٚسددْ٘ٚ
ٗبألىددددزب بهٚشدد د ر ٞٙظددددلىي خدد د ؾ ن
ُـ د هلٍ عودد ٟػددةبع به دا د يف .ن بهد بٙددٞ
ك ُيف ؿ به داد ٞبسم عٚد ٗ ٞعد ذهدم
ؿ به دا ٞبهد٘رج٘بزٙدٗ .ٞهلدّ عوِٚد ْ
ُوشدد د ١ي خ ػددددُِ ٞدد د ُفسددددص ىزب دد د
بسددو٘رديف فل رٓ د ًددّ بهدددة ٗ هو د هٛ
بسدددوؤٌيف ًندددةدبيف فل رٓدد ًِدددٕ ٓدددى
بسم عٚدددٗ ٞبهد٘رج٘بزٙددد ٞبهد د ُؼد د رعٔ
ٓددد ٛذبتٔد د تودددم بسم عٚدددٗ ٞبهد٘رج٘بزٙدددٞ
بهدد حتدد ّثيف عِٔدد بألد ٚدد يف بز ركشدددٞٚ
ٗبهدة  ٞٚكٌِدد س سد ٛزندةدبيف بهٚشد ر
بهعة . ٛ
دْٗ دربس ٞبهو رٙخ ال ميلّ بسج دٞ
عوٓ ٟاب بهشفبي ٗ كثدة ًد ميلدّ فعودٕ
ٓ٘ رف بهظع ربيف بهمّبمٗ ٞبزـ ٛمد ً ن
بهددددزًّ دْٗ ىددددةبز  ٜتاددد َّ .تِ ٗهدددديف ن
كود د  ٛبزددداك٘ر ُاد د َ بألر ٗبهِاد د َ
بهدريٗمةب دددً ٛد د دربسدددً ٞعٌّاددد ٞهوةٙد د
ٗبز ِٙدد ٞبهعثٌ ُٚددٗ ٞع مدد يف بسُودد ج فٔٚدد
ٗدربسدددد ٞعدددّ بهدد د ٗي بهرتكٚددددٗ ٞبه٘جدددد٘د
بهرتك ٛبها  ٗ ٍٙهو ه ٛس ّد ٟبهلود
ًشد د ى ٞزًِٚددد ٞتدد د ًدددّ  022سدددِ ٞمددددى
بزددد ٚد ٗىوددد ٟثددد٘ر ٝبألتدددةبن بهظدددد ٗ
بالحتدد دٙني عد د َ  ٜ 4625بٙدددُٚٔ ٞد د ر
به ٗه ٞبهعثٌ ُ ٗ .ٞٚىوٍ ْ ٙلْ٘ ٓاب ٓد٘
بدتز ١بألٗي سٚو ٕٚبدتز ١بهث ُ ٛكبرتونٞٚ
بأل٘ٙ ٙه٘ج ٞٚألت ت٘رن ٗث٘ربتدٕك .عواد ْ
بزظةٗع سٚلْ٘ ًفهن ًّ ز ُ ٞٚجزب.١

قلم  ...ومداد
صُعودًا باتجاه الحلم
صُعودًا باتجاه الوطن
محمود حامد

صُعوداً باتجاه الحلم
صُعودًا باتجاه الوطن



*

محمود حامد *

 ...كّف كنففو أففْ سى سككفا زن نُففيى ن مل لكفّلعل عدفٕ نأاففج ءاففم سى ف

ففي ن ففو

عشتً نأنكرئ نأغ ضٕ تدك نأيت تكتثري فّه ب ء َٕ نأاَُّح ُفاُان ء اف ٍ نُدفأو سَ
ُاُان ء ا ٍ نأُطو .إنٌ نأُ ّض نأشفّ إز ِتجدٖ يف ءً ن ص ءّح تدفك نأفيت تشفً
كُنكبً نأل ُننّٕ كل ك عرب تدك نأبعإ نأيت متتمُّ عدٖ سّ ت نأفاَح ءفج نيدّفل
نأص م َنًا نأري فُ ن تفمنان َّتَّفٖ نأعهّ.فأ ..ءفل لف أف
نألعدٖ َ هُب ن ُن ًٕ َّ
فم زن نأبً ف ني ف ح ءففج نألطدكففْ
نأك ف َّ أتسف َّ
ن ص ف ءّح يف ءً اً ف نأل ففُننْ ن ستففق َّ
نأعصْ عو نأاج نأعاِب و نأب لو َنخلدّع نأذٓ ِهب فو يجفري دفٌ نُف ل اّفل ن
نأب سف نأففذٓ ِففهًض أففريَٓل ع.ف نأضففف ت َ ..لف أف يف ن تففمناي ألكثففا ففو زأففك
َسعسف أتصفبح يف زنكفأ نخلفانال َنأتسهّف ت نأكَّف َّعٕ فاِ .فو نأفذكاِ ت َنألسف
نأش ف انٕ تدففك نأففيت تفصففل نأاعشففٕ عففو نأاعشففٕو َنأهففبض عففو نأهففبضو َنيففاح عففو
نياحو قبل سى تفصل ءج َّفهيت تانب َُِّم ءّهًس ام َ صري شفك و َ َّّف فو عبف
ت خيْو َُِب عم ءّهًس خّلمل نأُيأ نأذٓ مستٌُ كف فٕ زنتل فاح فدَّفمذ زن نخلدفل
يف تاكّبِٕ نأُطوو َنكّجٌ نإلهلْ ن ملسلَّّيو أّصبح فّس ءام َّفهٕ و نألَط ى!!!

تت٬ق  ٢عً  ٢زسب ضٕ ٚززب شَّ ٚزيـٖ وجعج ،زتٛخق ١ت ٚتر لم ٚتتٓ ج ش عً  ٢زشب شز٥
ٚزيترجؿ ٌٝزييت  ٫ذبذد زترجسمُ زدبجَٖٗجت  ٫ٚتقشف زي ذٗس ُُٚقـ ذ طُهجٖ جت ٚٚخٗتٗ جت
ٜٓٚرشُ يف ززبٗج ٔ،ؿًٗٝىٗجت ُٜ ٬قِشَفُ يُ٘ ؿذّ٣ت عقذ إٔ ضجع يف عتُ ١ززبٗ ج ،زيـٖ ٌٗٝ
* أديب وكاتب سوري.
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 ،تً و زتـ جعٝر زيػجسع  ١يف زيؼ رل
طٝجّ زيًٚ ٌ ٝز ذٖج زتظ تأْظ  ٖٓ ١ج يف َٓج  ٗٝج ع زعجٔ ٫
زيرًظهٝين زيوقٝذ زيكشٜب يف إٍٓ ٚززذ
عني زشبٝجّ ٖٓج يف زيؼتج،ت ٚعني زيٛطٔ زتشطْ ّٛضٜر ج ز جدز ٚزْهظ جسز عً  ٢ط ٍٛ
طه ٛا زنذْ  ١تً و زي يت نجْ ج طه ٛا َٛزخٗ  ١رز ّٛ ٜ ّٛ ٜ ،نجْ ج رزّٛ ٜ ،
ٚزػتقج ٫عً ٢ط ٍٛخوٗج ،زيذزطٌ ثشثشز ،عزع ١تتذزطٌ  ٗٝج يػ ج ُ،ز٭سمج عٝقٗ ج ج
ٗٝج ثشث شز ،زيقـ ج و ٚز٭ػ دجس ٚزسبد جسٚ ٠زيػُ جّ ٔي ُت َق نو َش ع ٔ تً و زيه ١ ْٛٓٝزيٛزز ذ٠
زي يت  ٫تتد ضأ يف زيقؼ ل ٚزسب ضٕ ٚزت ٚ ،ٛزْ٫وق جحت ٚسز ٝل زشبو ض زي ٛطين زيه جصر
ٚزْوث جم زي و٬د َ ٔ ْضٜرٗ ج ز٭سخ ٛزْ ٞت ٚسب ِ ػ قوٗج زتك ج ّٚزتُت ذٓ يف سب ِ تشزعٗ ج
 ٞزتذ ٜذ عجط تثٓج ٤يػ ٚ ١زز ذ ٠ػ جرٚ ٠دط١ ًٝت  ٚظ ٛط١
ٚأػ دجسٖج ٚعُشٖ ج زيقشع ٓ
زيتُٓٝجٚ ،زيتـ ٛسزٚ ،ز٭ ه جست يػ  ١ػ تج ،زنٛيٛنظ ج ،تً و زي يت زْوثك ج َ ٔ ي ٝجيٞ
َُظ تٓكقج ،زي زٍ ٚزسبك ذ ٚزط تٛزجؾ زي زز ،زتقزع  ٔ َ ١ن ٌ َ ج ٖ  ٛعٚ ٌ ٝسز ٥عً ٢
نٛنب ز٭سمج زشبُ٬ت  َٔٚتً و ز٭قو ١ ٝزي يت سح ج ز ذٚد زيره ش زيـ ٗٔ َ ْٞٛٝ
ظ ٛدز ٤ز ٖت  ٢عُ ل رزى زيـ ُ ِٝزت ٛزؽ ِٗٝت
عُضيت ٔ٘ زتٛغً ١يف طشزدٜب تً و ز٭قو ١ ٝزي ٖ
ٚ ٞسزٚ ٥خ ززُت ٚن ٌ ٖ زز
ٚزيز ٟحيُ ٌُ تًو زيٓظ ش ٠زيكجة  ١دب ج ٙن ٌ َ ج ٖ ّْ ٛظ جْ ٓ
عج ٥ذ يف ز٭ط جغ يتً و زيلنٝو  ١زيٓجقـ  ١زي يت عقٗ ِ زيف عٗ ج يف دز ٥ش ٠عك ذ ٠زي زْب
زيز ٟزقل  ٙٛحبل زيف ثِ حبل أْوٝج٘٥ت أؿوسج يٛث ١زيقُش  ِٗٝعً ٢زَتذزد زسبٝج٠
ٖ زز َظ ج ٤زيكٓٝه ش ٠زسب ض ٜٔأَجَٓ ج عً  ٢زَت ذزد ززبوٗ ١ت أْ ج ٚزي ٛذ زيثك جيف
زيتْٛظ ٞزيؼكٝل زيز ٟنٓج أسز ك ٘ يف تً و زيض ٜجس٠ت ن جٕ زتظ ج ٤زض ٜٓج  ْٚذٜج ٚعجتو ج
عًٓٝجت ٚمشٛخ تًو زْ٫هظجسزٜ ٫ ،ػٝب َٔ زيوجٍِ أع ذز ّر  ٜلز ٣٤يٓ ج زْهظ جسز ك
يف زسبد جسٚ ٠ز٭ػ دجس ٚقو جُ زتظ جخذ ٚزيهٓ ج٥ع ٚزي ذٗٚست ٚزي ز ٟزعتك ذ زي ِٖٛ
زيـْٗٞٛٝت يف سبظ ١زسبك ذ ٚزيقُ  ٢ز٭ط ٛدت ٚزشب ٛف زيثًد  ٞزي ز ٟدزُٖ ٘ ٚصز يف
عشٚق ٘ زتتؼ ٓد ١زيٝج٥ظ  ١إٔ ز٭ػ وجَّ ت ٓٗا َ ٔ ن ٌ ٖ زز زيشن جّ زتى ذَٖش يتس جسعِٗت
ٚتٓتكِ َِٓٗت جصدزدٚز ػشزطٚ ١ضشزُٖٚ ٠ٚد١ٝت زتٖ  ٢ن جد زي لزُُ ٜٓه لى نر  ٢أ ٜٗج
زت جسق ٕٛنر  ٢أ ٜٗج ز٭ٚغ جد  ٜج أع ذز ٤زيف ٚزتْظ جْ ١ٝتً و ع ،ٛ ٝزيف ٚيه ِٓٗ
 ٞمش ٛخ
عٓ ذ ع ،ٛ ٝزيف ه ٛز ئد ج َّ ث أسِٖأل ٭ٕ زيف نت وِٗ يف ز٭ري ني طظ ٛ٦ز ٚعك َ
زيلزُ ٚزيكوجُ ٚزسبدجس ٠ؿجَذزت ٚعجئ َٞززبونيت ؿُُُٛدَ تًو زيٓظش ٠زيظُٖشز ٤زتؼس١ْٛ
عهٌ عول زيتٖٛذ ٚزتؿشزست ٚزييت نًُج أٚغًٓج ٗٝج زصددْج زقلزعج َٔ ًظهني ٔ َٚ
نٌ ػرب عً ٢أسمج زيق شُ َُك ج ّٚت ٚنًُ ج زطتؼ ش ٓج آت ٗٝج زصددْ ج زقلزع ج َ ٔ ؿ وسٓج
زتٛعٛد
نجٕ زيثش ٣زيرًظ هٝين أَجَٓ ج عً  ٢طه ٛز،ت ٚززب  ٕ٫ٛأَجَٓ ج عً  ٢طه ٛز،ت
ٚززبٓ ُٛزيـجَذ أَجَٓج َظج ١و طه ٫ ٠ٛتضٜذت ٚز٭َ ٌ زيقشع َ ٓٞظ ج  ١طه ٚ ٠ٛزز ذ ٠ث ِ
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ٜتسكلت ٚزسبًِ زيقشعٓٝ ٞج َظج  ١س َّ ٔ١خرٔ ٚززذ٠ت ث ِ ٜػ ذ ٚزكٝك ٚ ١زقق  ٖ ٕ١زز زيث ش٣
ع
زيظًٖٝب أَجَٓ ج ٜـ ج سٓج َ ٔ ط  ٍ٬ز٭ط ٬ى زيؼ ج٥هٜٚ ١قت بت ُٜقجْكٓ ج ٜٚقت بت َٗ َُ ٜ
ػػجفَ قًٛعٓج عأْني عؼك٘ٔ زيهٓقجْٜٚ ٞقتبت ثِ ُٜػجدسْج ّيٓٝج ٜٚقتب ِّرِ حنعٗ آْ ززىت
ٚحنٔ غجسقني حبًُٓج زيٛطينٓ زتٗ ٝبت أْٓ ج عً  ٢أْرظ ٓج ْقت بت ٚعً  ٢أَتٓ جت ٚعً  ٢تً و
زشبٓجدم زييت تق ٟٛزيشنٜرُ يف خٓوجتٗجت ٚعً ٢زيوٓجدم زييت أنًٗج زيـُٖج ٚزيـذأ َج عذز
طٓجدم ٚعٓجدم ززبٓ ُٛتًو زييت محًج عب ٤ززبوٗ ج ،زيقشع ١ ٝعٝقٗ جت ٚأَ ٌ ززبُ جٖو
زيقشع ١ ٝيف ن ٌ َه جٕ ٚزسبشز ٥ل زي يت ْهر  ٧أٚزسٖ ج عٔشَ  ٔ ٝعؼ ب زيتُٓ ٝج ،زي يت
تهرب ٓٝج زتٖ ٢زتىظتسٚ ٌٝزذٖ ز٫طتٓجم زيظٖجزل
مث ١ط٪زٍ يف زيقُل جيشَّى ٌٖ ُٜر نشاى زيهج٥ش زيـٖ ػو عٗ زز زيق ؽ زي ٛطٔ زي ز ٟعٓ جٙ
رز َ ج دزُٖت ٘ خ ٛزسَّ عك جُ
زوٖ ١زو١ت ٚقؼ ١قؼ١أل ٚع  ٘ٔ ٝأز  ّ٬عُ ش ٔ ٙنً ٗج
َُػتـ بت أ ٚع جصٍ غ جدست ٖ بٖ يً زَٚد ع ٔ ٚطٓ ٘ٔ عتً و زيهجق  ١زيـ ػو ٠خ ذز يف زدُٗ جت
ٚزيه وو ٠خ ذز ن رب زي ذٖٖش يف عضتٗ ج ٚؿ ُٛدٖجت ٚن رب ذزٖجت رز ط ك ؿ شَ ٜ
مح جُٙت ٝهر ٘ ٝشز إٔ سٜؼ ٘ ٜظ ٌٗ  ٜذزعب أز  َّ٬عُ ش ٔٙيف عؼ ٘ٔ نًُ ج ٖتر ج ع ٘ٔ
زيشٜرُى ٜج عهٌ رزى عـرٛس ؿػو ٜ ٫تدجٚص زدُج قوض١و زيٝذأل ٜٚتدجٚص ذزٚ ّ٤ؿُٛدز
ٚتضس ١ٝىأَٖ ١حبجنج تظج ّٚعً ٢زرٓ ١ت شزُ أغً  ٔ َ ٢زسب ٝج٠ت ٚعً َ ٢ظ ج  ١ع ني زي ٛطٔ
ٚزي ززنش ٠ض ج٥ق١ت ٚعً  ٢خ شَّ جؼ  ٞطً خ شَّت ٚز ضٕ ٗٓ ٜا َ ٔ ز ضٕت يف صَ ٔ
،
زي ٬ت ج ٔ
ز٫طتٗجْ ١حبرٓ ٕ َٔ ١زيتٗشزُ زي ٛطينٓت ٚزرٓ  ٔ َ ١زيٓض جٍ زيك َٖٞٛت ٚزرٓ َّ ٔ َ ١
ْظٓٝج سٛزٖجت يف صَٔ ز٫طتٗجْ ١عج٭سمج ٚزيقشمج ٚززب شَّ زيقشع  ٓٞيف صَ ٔ ز٫ط تٗجْ١
ين زعتو ج َس ز٭َ ِت ْرك ذ
ُ زي ٛط ٓ
عجيؼٗذزٚ ٤زيؼ ٛزٖذ زيقجتو ١ت يف صَ ٔ ُٜؼ هٌ  ٘ٔ ٝزي ٗت شز ُ
حنٔ  ٔ٘ٝزعتوجسْج أَجّ أَِ ز٭سمج
َظج َ٤زيضعل أٜٗج زيٛطٔ َظ ج َ٤ز٭سص ٚزيٓ ٌ ٚزيًٚ ٕٛ ُٝزيضٜت ٚ ٕٛزيربتك جٍ َظ جَ٤
و ٜٓه ل عقشٚعت ٘ت ٚن ٌ
زيـٓٛعش ٚزي ٗذ ًٚ ٢زيظ ٓذٜجٕ ٚزيضٜض َ ٕٛظ ج ٤ن ٌ ػ رب  ٝو
ػٝ ٤ٞوو ٜٓهل عجْتظجع٘ ٭َت٘ٔت ٜٓٚهل عجْتُج ٔ٘٥يتجسخي٘ٔ زيقشٜل
ظُٖٝج ،يقً ٗج رب ش ُر َ ٔ خً ذٖجت ٚتُػ جدس تشزعٗ جت ٚتظ تك ٔ َ ٌُ ٝخ زٚسٖج
ٜقوث ٕٛعج ىت َ
زييت تٛغ ٌ يف َ ذزٖج ٚعُشٖ ج ٚزيضَ جٕ ٜقوث  ٕٛع جيلزح ٜٚت ٕٛ ُٖٜٛٚ ٕٛ ُٖٛزيق ج إٔ
زيض ٟزتٓظٛر عذّ زيقشُت ٚيػ ١زيق شُت ٚن ٌ أٚزع ذ زيق شُ تً و زي يت ٜظ تٓهكٗج زي ٖذ ِٖ ُش
تٓه ل زيقشع١ ٝت إٔ ن ٌ ٖ زز ن ِ ْ ٔ َٚظ ذ زي  ِٖٛزي ز ٟؿ جغٚ ٙٛؿ ذقٕٛ ُٖٜٛ ٙٛ
ٜٚت ٕٛ ُٖٛإٔ ن ِ ؿ رس ١يف زي ذٖٖش ٚزيت جسٜه تٓه ل ع جحِٗ ْٚظ ٛز يػ تِٗ تً و زيًػ ١
زتؼ و ١ٖٛزي يت  ٫تٓه ل ّ َّ٫عجسبك ذ ٚزشب شزُ ٚزيؼ ش ٚزتسٖ جُ ٚيف أعُ جقِٗ زتٛع ٠٤ٛ
زتٗلٜٛ ١ ٥قٓ  ٕٛإٔ ن ٌ ػ  ٤ٞيف زيٛخ ٛد ع ش ٔ َ ٤ٟدْظ ِٗ ّٚمثٗ ِت ٚيقٓ  ١زيك ذس زي يت
ت٬صَِٗ عًََ ٢شن ز٭ٜجّأل ٚز٭ِٖ َٔ ٖزز نً٘ غضب زيف عً ِٗٝزيذِٖٖشُ نىًَّ٘
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ُٔ نجٕ عًٖ ٢ز ٙزيؼجنً ١زتٛط  ١َٛعجي زٍ ٚزشب ضٚ ٟزيق جس ز٭ع ذ ٟه ٝي ٘
إٔ ٜتـٛس إٔ ي٘ ؿرس ١يف زيضَجٕ عٝضج٤ت  ٖٛٚزيز ٟؿٓقٗج عجيظٖٛزد زيذزنٔ َٓز زو ٙٛ
 ٛ ٖ ٬أعق ذ يف زيضَ جٕت نُ ج  ٜذعٞت َ ٔ زيهٓق جْٝني
زيكشٜب عًٖ ٢جَؽ زيٛخٛد
ٚزيرًظ هٝٓٝنيت ٚزيرٝٓٝك ٝني ٚز سزَ ٝنيت  َٚن ٌ ٖ ز ٟزيً وه  ١زي يت أز ذثٗج يف
زيتؼه ٌٝزتْظجْٓٞأل ْ٘ أعقذ َج ٜه ٕٛعٔ ٖزز زيتؼهٌٝت ٚزيز ٟضٌ َ ٔ زيو ذ ٤إٔ
ٜه ٕٛطجسخ٘ت ٜٓٚض ٟٚيف عضيت٘ت ٚعرب ٖجَؼ٘ زنؽ زيػجَات ٚزسبضٚ ٜٔزتظسٛم
ٜهظ ب خٛي  ١دٛي  ١دٛي ٚ ١يقً ٘ ٜظ تُشْ ٨هٗ ١و زْتـ جس زي  ِٖٛزي ز ٟعجػ ٘
تـ ٛس ز ٚزًُ جت ٚعً  ٢ط شز ٫ ٥ذب تر أع ذز عتً و زشبه ٛا زيػجسق  ١ع ني ز٭ط ٛد
ٚز٭طٛد عني طٛزد ٜٔيق٬ق ١غو َُتهج  ١٦قج ١ُ٥يف صَٔ زي  ٬ت ٛزصٕ زتقجؿ شت ٚزي شزٖٔ
 ٔ َٚطوٝق  ١زيضَ جٕ أ ٜ َّ٫ذ َّٚز جٍْ عً  ٢زجي ٘ٔ ّ َ ج ٫
زتظ تس ٌٝع ني د ،٬ ٜٚزيق ج
ج زيشخ جٍ زت ٜ٬ني زي زٜٔ
ْٗج ّٕ ١ٜخٛي ٚ ١زز ذ  ٠قجدَ  ١تهر  ٞخٛي ٚ ١زز ذ ٠ك تو ٗ
ٜٓوثك  ٕٛنجيٓس ٌ  َٜٝٛج َ ٔ سز ِ عشع ّٚ ٞط َ َٞ٬هً ل زيه رب ٚزتظ ج ٚ ١ز٫تظ جع
ٜؼهًْ ٕٛـ زيقج ٚس ج أنثش ي ٛقىذٓس تظو ٠زتٜ٬ني ٖز ٙإٔ تضز ّ ًظهني
ع  ٬ع ذ ٫ٚ ٠عت جدت ع  ٬تشزط جْج ،أط ًسٚ ١قٓجع ٌ رسٚ ١ ٜزْؼ هجس َٚ ١ ْٜٚٛٚ ١ٜج ػ جع٘
ٚيتك زيـٗٚ َٔٚ ١ْٝٛٝسزٖ٤ج آْززى عه ٌ ع ذتٗج ٚعتجدٖ ج ٚتشزط جْجتٗج زتٓٗٛع  ٔ َ ١دّ
ّٚسزد ٠زيؼقُٛت ٚيترتر ْجس زكذٖج عً ٢تً و زشبىه  ٢زيشزع ذ ٠زي يت أؿ ش ،عً  ٢زخت ٝجص
ـ ٖٛس
زتظ تس ٌٝعجدب جً ٙظ هني ن ِ ط تكتٌ زيـ ٗ ٔ َ ١ْٝٛٝسخ جٍ ٖ زز زيضز ز ىت َت َ
ٚزتت ٚ ٌٖٝنِ طَتُوٝذُ ٚتضٖلُ َٔ ز٭سٚزَّ يٝهٔ َٔ َٜ٬ني ز٭َ ٕٛ ًَٝ ١شد أع ضٍ
ّ ٔ َ ٫ط  َّ٬زتسزدٚ ٠زتج جٕ ٚزيتض س ١ٝذز ٤زتكذط ج ،زيظ ًٝوٚ ١زسب ل زيض ج٥
زتظ ًٚ ُٛيف زيٓٗج ١ ٜن ٝط ٝه ٕٛزسب جٍُ آْ ززى ٚن ٝجه ٔ تً ٝجس عشع ٞ
َٚظًِت ي ٛصزرٛز صزرج يف خٛي ١زيقُش يتسشٜش زتكذطج ،زيظًٝو١ت إٔ ُٜٗضَٛز
ق ذ تهُ ِ ز٭ ٛز ٬ ٙتظ ته ٝزيه ّ٬ت ٚق ذ ُت َػ ٌٗ زيقُ ٬ ُٕ ٛ ٝتظ ته ٝزيش١ ٜ٩ت
ٚيهٔ إٔ تُ َػٌٖ ّسزد٠ى زيؼقٚ ُٛأ هجسٖج  َٔ ٔ ٚعـو ١زيهػٝجٕ زيؼٝهجْٞت أزر جد
ٜٛٗرز زتجسمت ٚطً ًٞٝطٛزسر زتظتٓكقج،ت ٚطشزدٜب زيً ٌٝزتٛزؼ١أل ٗزز َٓه ل َش ٛمج
زب دي زتْظ جْ ٞعً  ٢زَت ذزد زيٛخ ٛد يتً و زيؼ شرَ ١إٔ تت  ٛق ٝجد٠
ٚخج٥ش يكذ أ ظ ر ز ى
زيقج عجدبج ٙزي ذَجس ٚزنج١ ٜٚت زت  ٢ح ر ن ج إٔ تض ق٘ ذب ج ط ًه ١ؿ ًرٗج ٚطػٝجْٗ جت
ٚإٔ جؼ ٞذبج َّشتٗج د ٕٚإٔ تٓوا ْوض  ١ز ٝج ٘ ٝ ٠ز ٖت  ٢ع ج ،خيؼ  ٢أٚي ٦و زي زٜٔ
تٓضذ زيرهش ٠يف أعُجقِٗ َٔ إٔ تٓجٍ ٜذُ زيؼٝهجٕ تًو زيره ش ٠تكتًقٗ ج َ ٔ خ زٚسٖج
ف َ ٔ تً و زي ٝذ زيقجعث ١
ا ق َ ٬كج َٚجت يتك ت ٖ
قوٌ إٔ تٓضذت ٚتـ ور ه ش٠ت ث ِ ت ٓٗ ُ
ز مث١ت ٚزييت يف زكٝكتٗج  ٫تهجٍُ ّٜ َّ٫وجغَ زيقُؼب زحملشٚم يف طُر َِّٛزي ِٖٛقوٌ إٔ ُٜٛٓ
ٜٚهرب ٜٚـور طٓذٜجْج ٜكجّٚت ٜٚـور زتظتس ٌٝزيز ٫ ٟتهجيُ٘ ٜذْ َجسق ٌ١أعذز ٚأَ ج َ ج
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ٜتؼهٌ َٓ ٘ زي ٛطٔ َ ٔ ؿ ٓٛعش ٚز ٌ ٚصٜت ٚ ٕٛط ٓذٜجٕ ٚعشتك جٍت ك ذ طظ ٦ج أؿ جع
زيؼٝهجٕت َُٗج زطتهجيج ٚزط توذ ،إٔ تٓ جٍ َٓ ٘ت أ ٚتُ َ٬ع رسٚت ٘ زي ٬س  ١ن جندو
زسبجسمت ٚزتتٖٛد ١نجيٓجست زيهج ١ٜٚنأيظٓ ١زيًٗب ز٭سخٛزْ ١ٝزيـجعك١
تً و قو جُُ ز٭قـ  ٢توظ خٓ جَّ عؼ كٗج ز٭سخ ٛزْ ٞعً  ٢زَت ذزد ثشزٖ ج زي ٛطينت
ٚتًو س َّٚػٗذز ٤ز٭سمج تظش ٟيف عشٚقٗج ٚخزٚسٖج ٚتشزعٗج ٚتًو طٛزق ٞدَٓج زييت َج
خرجت ٚئ دب ٖ أعذز تش ٟٚثشزْج َٔ ع٦ش زيظٖو زتٖ ٢عظكٕ٬ت  َٔٚززبً ٌٝز٭عً ٢زتٖ٢
ع ٝلٕٚت  ٔ َٚغ ض ٠ززب شَّ ز ٖت  ٢ززب  ٕ٫ٛزيـ جَذت ٚزيكٓٝه ش ٠زيوجط ً ١زشبجسخ ٔ َ ١
سنجَٗج ٚأْكجضٗج قىوٖشَ ٠ظج ش َٔٚ ٠خشَّ زسبدش ٚزيؼدش زتٖ ٢رب ّٛتً و زيهٛزن ب
زيكـ  ١ٖٝزي يت أض ج َ ٤ذزٖج زي ذُّٖ زيقشع  ٌ ٗ ٓٞجه ٔ يًسظ ٚ ١زز ذ ٠طجسخ  ١ع ٔ ّسزد٠
زيضَٔت ٚصززر ٖ َٔ ١جَؼ ٔ٘ زنؽت إٔ ٜـ ٌ زيقو ج زيـ ٗ ٗٝ ْٞٛٝج يه ٌ ٖ زز ًٝػٔ٘ ٝت
ٚجظ س٘ َ ٔ ت جسٜه زيٛخ ٛدت ٜٚض سو ٛم سُنجَ ٘ تً و زيض سه ١ززٓ ١ ْٛزتظ تٗضأ٠
عه ٌ زيه ١ ْٛٓٝزتْظ جْ ١ٝعً  ٢زَت ذزد زيه  ٕٛقجطو  ١د ٕٚإٔ جي ذ قوض ٚ ١زز ذ٠
تـرق٘ لدٓ ي٘ ٚع٘ٝت ٚتقٝذ ٙنٛيٛنظج ،زيؼتج،ت ٚتض ي٘ زذز ُٝج ٜزٖب ّئ َ ٘ ٝ
طرجٖٚ ١تظ ر ٘ٝيه ٌ ق َٚ ِٝو جدٚ ٨أط٬ق ٝج ،ز٭َ ِت ْٚض ج ،٫زيؼ ق ُٛتً و ٚزيف
َٗضي ١زتٗجصٍ يف تجسٜه زيٛخٛد زتْظجْ ٞنً ٘ ّٕ قوض  ١زيك  ٫ ٠ٛتشدٖ ج ّ ٫قوض  ١أق ٣ٛ
َٓٗجت  ّٕٚعجؿر ١زيػوجس زييت توظ طهٛتٗج عً ٢زيقج  ٫ةظسٗج َٔ ٛم زيٛخ ٛد ّ٫
عجؿرْ َٔ ١جس
 ّٕٚززب رب ٜٓ ٫ ،ٚجٍ َٓ ٘ ّ ٫خ رب ،ٚأعت  ّٕ ٢زط تُشزس ززبٓ  َّٛعجيت جسٜه ٚأخ ٝجٍ
زسب ٝجٚ ٠تهًق ج ،ز٭َ ِ ٚأٖ ذز ٗجت َٚـ ج٥ش زيؼ ق ُٛعجدب ج ٙزنج١ ٜٚت ٚزيك جع زيـ ْٗٞٛٝ
زتظًِ ٜقين إٔ زيهجق ١زتضجد ٠ع َهجْجتٗج  ٚقًٗج زتكجّٚت ٚسد ٠قًٗج دبجَ ٙج حيـٌ يف
َٓهكتٓ ج زيقشع ١ ٝعً  ٜ ٢ذ زيهػُ  ١زيػجؿ وّ ١خ ج  ٜذٍ َ ٔ ط  ٍ٬ت ٛزتش ز٭ز ذزح عً  ٢إٔ
سبظ ١زيشد زسبجحَ ١ج تضزٍ يف ةٓٝج ،زسبًِ ززٍٗٛت ةٓٝج ٕ،يف زيػٝب زيػجَا
أَ جّ ٖ زز زيكت جّ زي ز ٖ ًٜ ٟط جَّ زي ٛطٔ ذب ج خٓجز ٘ ٝزتٗٝض ني مث ٝ َٚ ١ا َ ٔ
ز٭ٌَ ٜربم يف زيؼرل  ٫تظته ٝق ٠ٛيف ز٭سمج إٔ ربُذٙت أ ٚتػجَش يف زسبوذن َٔ تٖٛد ٘
ٚتردش ٙرزى َٖٝٚ ٛا زتكجٚ ١ َٚزي ز ٫ ٟجه ٔ إٔ خيو  ٛي ٘ أٚزس أع ذز طجت ج ٖٓ جى
ـ وجس تً و زي يت تٓت ضع س َّٚزسب ٝجٔ َ ٠
قهش ٠دّ عشع ١ٝتشٚ ٜ٘ٚت٪خد٘ ّْ ٘ نؼ ٛن ١زي ٖ
خزٚسٖج َٔ رزى زيرسٝر زتجسم زيز ٟزغتـوٗج عٓ٠ٛت  ٣ٖٛٚقوٌ إٔ ٜظتُش ٨يف عًهٗ ج
ٚخقًٗج َُضػ١و زسبٝج ٠تًو زييت تُٖٗٛج أْٗج زتٔٓ ٚزيظًٖٛ ٣ٛم أسمج زتٝقجد زت١َٖٛٛأل رز
عٗج يكُ ١زيضق ّٛزييت تػفٗ عٗج زسبٓدش٠ت ٚتُذْ َٔ ٔ٘ٝزتر٘ٔ زي ز ٫ ٟعُ ذٖ آ،ت ََ ٫ٚرو شٖ َٓ ٘
زتُ ١ٝقجدَٚ ١حنٔ أؿسجُ ز٭سمج ٚأؿسجُ زسب لنت ٚأؿ سجُ زي ذنَج ٤زي يت س ،ٚن ٌ
ػرب يف ثش ٣زيٛطٔ ُْ ٫هجيب ّ ٫حبكٓج زي ز ٟجت ذٗ َ ٔ ززب شَّ ّ زسب ضٕ ّ ز٭قـ ٢
زيز ٟجثٌ زنوِٖ زيك َٖٞٛز٭عًٚ ٢ز٭غً٢
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ُ ٔ غ و زتٓه ل ٚزتقك  ٍٛإٔ ٜظ تُشٖ أعٓ ج ُ٤زيؼ ٝهجٕ يف زط توجز ١زيته ش ِٜزتن ٞ
يكذغ ز٭قذزغ عٓذَج زطتجسٖج زيشُٗ ز٭عً ٢إٔ تهَ ٕٛذ ١ٜٓزيظٖ ٚ ّ٬ز٭ْو ٝجٚ ٤زيـ ٔ٠٬
ٚزيتظوٝر زتُتذ عني زنٚ ٍ٬ز٭خشزغ َٔ غو زتقك ٍٛإٔ تظتُشٖ ٖز ٙزيظٖرجٖ ٔ َ ١دٕٚ
إٔ تترد ش رس ٠ز ٚ ٠ٛزز ذ ٠رز ،ؿ ور غجض ب يف عـ ب زت ٜ٬ني زيػج٥و  ١ع ٔ ط جزٗج
 ٚقًٗجت زٝج أعهج ؿُتٗج َذزٙأل ٖٚٚوج سُنجَٗج ؿ وٛت٘أل ٚأرٖٕ زيـ ورُ إٔ ت ٓٗا َ ٔ
طوجتٗج زيز ٟدبجٚص زَذٖ زيتـٛس ٚزتقكٍٛ
ٖ ْ ٞظ ُ ١أط ش ٣تٗ بٗ عً ٓٝج ٚحن ٔ ع ني زتتق ٚ ١زسب ضٕ غ جسق ٕٛيف زستؼ جف سز ٝل
ب عً ٓٝج تقجْكٓ ج ٚتـ ج سٓج محً ج يٓ ج عً  ٢ؿ وجعتٗج زسبجسق ١
زيٛطٔ ْظ ُ ١أط ش ٣تٗ ٓ
ػزز زيثش ٣زيرًظهٝين نً٘ ةشٗ ّيٓٝج َتد جٚص ٠ز٭يػ جّ زتوثٛث  ٖٓ ١ج  ٖٓٚجى يف طجؿ ش٠
زيٛطٔت َُٚتدجٚص ٠ز٭ط٬ى زيؼج٥ه ١زييت تكه أٚؿجٍ زيٛطٔ يتًتسِ عٓظ ُ ١زيكٓٝه ش٠
زسبض ١ٜٓتتدجٚص ت ِٖٛز٭ٚغجد خبً خٓ ُٛزيٛطٔ ع ٔ مشجي ٘ زتك ج ّٚزيـٖ جَذت ٚتتد جٚص
زشٖزغَ زسبذٚد زيذٚيٝني زتشزعهني ٛم تشزعٓج يتهشٜع دبض ١٥زيلزُت ٚدبض ١ ٥زي ٛطٔت
ٚدبض ١٥ز ى٭َٖ١ت ٚتتدجٚص زك ٍٛز٭يػ جّ زتوثٛث  ١ط ٛج ٚسعو جت َ ٔ سبظ  ١زيٓٗ ٛمج ز ت١ ٝ
ـ جَذ
ٚتهٌُ دٚستٗج َٔ زيٓك ب ز ٖت  ٢زيكٓٝه ش٠ت  ٔ َٚززبٓ  ُٛزتك ج ّٚز ٖت  ٢ززب  ٕ٫ٛزي ٓ
زَت ذزدز  َٚشٚسز ةوٗ  ٔ١زي ٛطٔ زيقشع  ٓٞزيٛزز ذ ٠خشز ج َٚـ وز ٚأَ  ٬خوٗ ٚ ١زز ذ ٠يف
َـ وٖج ٚق ذسٖج ٚآَجن ج ٚآ َٗ٫ج ٚتجسخيٗ ج ٚتـ ٛسزتٗج زتُت ذ ٔ َ ٠أطًظ  ٓٞزي شٗ َّٚزتٖ ٢
 ٟعه ؽ زيض رجف ٜٚوق ج ىأ َٖ  ١يف خوٗ ١
طً ٝذ زيق شُ زيك ج ِ٥ز  ٔ َ ٬زند و ي وَ ٚ
َُٛزخَٗ ٕ١ـوٚ ٕ١ٜززذ ٠تؼهٌ َلزطج ٚززذزت ٚزْوثجقج قَٖٝٛج ْٚض جيٝج ٚزز ذزت ٜو ذأ يف
سبظ ١زيٛعٚ ٞزيـٖس ٛؿقٛد ٙعجدبج ٙزيٛطٔ  َٔ ً ٜٓةٓٝج ،زسبًِ زييت عجػٗج نُ ج
ٜقٝؽ زيقؼب زيٛزٖ ٞةٓٝجت٘ عً ٢زيظٖ ر َّٛزيقهؼ ٜٚ ٢وق ج يف زيـ ور ؿ ٗ ًُ٘ٝزي ذٖزٟٚ
رز عج٭سمج ربً ُ َْٗٛجت ٚتٓٗا َٔ طُوجتٗجت ٚزيقج ٜـس ٔ َ ٛط ذس ٔٙزتذ ٜذت  َٚرٕ
زيك ذغت ٚأخ شزغُ نٓج٥ظ ٗج ت ٪رٕ يً ٓروت ز ٝج ٜك عً  ٢عجتكٗ ج ٚز ذٖج تؼ هٌٝ
زيٓظجّ زيقجت ٞزيرجعٌ زٝج ٜقٝذ تشتٝب طشٜه ١زيقج  ٚل زيتـٛس زتن ٞزحملتِت  ٚٚل
زتـًس ١زيقجَ ١يؼق ُٛز٭سمج قجطو١ت  ٚٚل زسبل زي ز ٟإٓ ي ٘ يف خٛي  ١زسبظ ِ إٔ ٜقً ٛ
يف زيٓٗج ١ٜعً  ٢زيوجط ٌ ٝذَػ ٘ت ٚجيتث ٘ َ ٔ أسمج زي ٚ ِٖٛتـ ٛسز ،ز٭ز  ّ٬زيػجَض ١ت
ٛ َٔٚم تًو زشبشز ٥زييت سحج أ ٖٚجّ ز ذٚدٖج أؿ جع زيؼ ٝهجٕت ًُٜٚػ ٔ َ ٘ٔ ٝعوث١ ٝ
زتكشسز ،غو زيؼشع ١ٖٝزييت زهُ ج ٚذبهُ ج يف غ ٝجُ زتٓه ل ٚزيقك ٌ ي وقا زيٛق ج
ك ذسزَٚ ،ـ ج٥ش زيؼ ق ُٛث ِ إٓ أٚزٕ زْٗٝجسٖ ج ٚت٬ػ ٗٝج ن ٔ َ ١ َٛزيػو جس أَ جّ
عجؿر ١زسبل زييت زختثتٗج َٔ ٛم طجسط ١زيٛخٛد نًٗج  ّٚغو سخق ١أعذز
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أميمة إبراهيم*

*

 - 1الشاعةُ اخلامشةُ فجراً بتوقيتِ محصَ.

تداعبُين ىطٔناتُ الكالوِ ،تدغدغُ ختْوَ الراكسِٗ فتطتفٔقُ أىَازُ اجملاشِ ّتعلًُ
ت تسضا ُه
ت عدٓادا ٍ
َ قْضام ماً دمعاٍٍّ٘ ،طانٍ٘،ّ ،فواٍّ٘ ،ازتباكاا ٍ
مٔال َد امسأ ٍٗ قاا َ
ذاتََا عل ٙجدازِ الْقتِّ ،األمئاتِ اذتاٜساتِ كنا حتبُّّ ،تػاتَٕ تفافسُ أمالمََاا
ب ٍلْلُِٝ
جدٓلً٘ ّزدّٓ ً٘ تُػاكظُ لٔلََا ،تساقـُ املد ٚمتّٓ ٙفٔضَ الول ُ
 - 2هيير يبيُيةُ ال،ا يير فَااأ أىبااجمرَ زتااساُِ ِفسدا ِتااُ ٍااْ الاارٖ عؿااا ج سافٔاَ٘
البلداٌِ ّضازَ عكظَ ما تسمسُاُُ ادت سافٔااّ ،لا ٌَّْ ٍاأل،فاسِ كاأ غاربٍ مااذاُِ دازت
ت مدٌٌّ ،اشدٍستِ
علُٔ اليْاعريُّ ،عاغ ِ
ٍْ الرٖ مً ماِّ ،ُِٜا ُِٜتعنّدَ الػعسا ، ُٛفحأَّ علَٔه زّحُ قُدعِ الػّعسِ
 - 3الشاعةُ الراب،ةُ عصراّ بتوقيتِ الشآمِ.

كاٌَ املطسُ ٓطسّشُ أشقَّ٘ الػّاوِٓ ،فسؽُ زٍِامَاُُ علاّ ٙجاٍِْ أدميَاتِ اذتاب فنيحََاا
إكط اريَ اذتٔاااِٗ ّكاااٌ… أٌ تالق اتِ األٓاادٖ ّتػاااٍكتِ م ّتاا ٙالااايفَ الكااال ُو
الكااالوِّ ،مااا اضااتطعيا اللحاااهَ ٍااُّ ،ا اضااتطاعَتِ مااسّ ُ الل اِ٘ أٌ تباغاسَ تواضاأهَ
اللحًِ ،كنا غاٛت مْضٔو ٙارتٔالِ!
ّكيتُ أفسحُ للنط ِس ٓ يّٕ أىػْدتَُُ فتَأهُ زّمإ ماط قطساتِاُِ ّٓطاسٖ الا ّد ُٛ
جطادٖ فسمااً ِعصّفاِ٘ السّعادِّ ،الاربهِ ،فالقاـُ ارتالٓاا زقؿااتَا اىفسٓؤّا٘ ،علااٙ
إٓوايفِ طبْلِ الطّناِٛ
* أديبة سورية.
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 - 4الشاعة .....بتوقيتِ الوجعِ.

ّزا َٛىافرِٗ اذتلهِ كيتُ أقفُ ،أعدُّ قطساتِ املطسِ قطاسًٗ ،قطاسًّٗ ،أزضاهُ مٝااتِ
اللْماتِّ ،أل ُد ٍال خماضٍ عطريٍ مٝاتِ اذتكآاتِ الدافٝاتِ
فججم ًٗ ت بّػَتِ مسآاىاّ ،تكطّسَتِ أغاىٔياّ ،الاعَتِ مً أمالمِيا ٍوآاٍا
َم ًِ اغتا َل أفسامَياا الؿا رياتِّ ،ضاس َه ضاكاك َس الطّاعادِّٗ ،زماىاا العاسا،ِٛ
ؽ توطسُ مً أفْاٍَِا دماؤىا؟ مًَِ مسمَياا ئنّٔاَ٘ لٔاالٕ
ٓطْطُيا الربدُّ ،العتهُّّ ،مْ ٌ
ت ٍك ا ّعٍ مااً ىبٔ ارِ ا ب اِّ٘ ،فسقع اِ٘ كطااتياِٛ
ػااتا ِٛاملُْزقاااتِ ٍاااألىظِ ،املُالعااا ِ
ال ّ
اذتكآا؟
مًَِ قّْضَ أمالمَيا ٍّدوَ ٍْٔتَ كلناتِياّ ،قد كيّا زفعِيا أعندتََاٍّ ،ئاىََا مً
ت أعناقِيااّ ،ثا ًُ ىبحا ُ
ت مفسداتُياا ّا،تيوا ِ
ف اضتعؿا ِ
مجٔا ِأ ذكسٓاتِياا؟ ّكٔا َ
عً ذّاتِياّ ،أضسازىاّ ،عً ك ّأ ما فودىا ُِ مً ضالوٍ
 - 5الشّاعة ....بتوقيت بردى.

ت ٍاألضسازِّ ،فاالَتِ ٍااألمصاٌِ ،كاه زمّباتِ
تلكَ اذتداٜقُ ّقد االطسٍتِ ّعجّ ِ
ٍيا مواعدٍُاّ ،أغجازٍُاّ ،ضيدعُ أعػاٍَِاّ ،ما ُٛىْافريٍِاّ ،ثًُ ىوسأُ علّ ٙجاْ ِ
اليّاعِ أضفازَ السّمٔأِّ ،التّعبِّ ،ىتواضهُ معََاه دمْعااّ ختجاأُ ماً اىَنازٍِاا ّ ،ا ُّ
ت ٍسدٚ
عل ٙتساٍَِا تواضٔهَ الفودِ املْجطِ املُسٍكِّ ،االطساََ العاؾٕ ّغؿّا ِ
 - 6الشّاعةُ الشّادسةُ بتوقيتِ الكويونا.

ٍّ
ؾنتٌ زٍٔبٌ! ا ٍنظَ عاغقٍّ ،ا ّغْغَ٘ ؾبٍّٔ٘ أضكسٍَا الْجدُّ ،ا ىدا َٛأو
لطفلَِا أٌ ٓعْدَ إىل البٔتِ قبأَ ملْلِ الظالوِ!
متّ ٙالعؿافريُ ضكيتِ إىل أعػاغَِا
ٓوْلُ عؿفْ ٌز ذتبٔبتٍُِّٔ :ا إىل عػِّيا ،ا ثتااُُ كَسٍاا ،َٛضاجملّْ ُل
ّضجمغيّٕ لكِ كٕ ى فْ آميم

قلباكِ،

ك الظاااال ُل
اذتااب تيَن ُس األغاىٕ تتػاااٍ ُ
أل
ؼ ذزاعٔااُ مااأ َ ٛت سٓااد ِٗ
ٓفاات ُ العاا ُّ
زقؿاِ٘ اللٔاأِّ ،تااجمّٖ إىل كَافِ اذتل اهِ ،تيتظاسُ ؾاأاحَ ال ادّٓكِ أ ٌِ ٍُ ّبااْا إىل اذتٔاااِٗ،
ّاقبفْا عل ٙم الٔقِ الل ِ٘ ،كٕ تيفت َ ٍْاٍاتُ ا بِّ٘ٓ ،تبدّدَ الطّْادُ
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نافذة للتأمل
ثورة الورد
منير خلف

ثورة الورد
إلى (آالء) في رحيلها المبكر(*)



منير محمّد خلف

ت تازك ّٔ ٛزاَٞكٔ
ٔزحمِ ٔ

كاٌت األحالًُ وػسعّٛ

شٔزقَنئ وَ البكاِٞ

لتمبٗ ٔٛالسٓحٗن إىل ٍِاكَ
ٍِاكَ حٗث البخ ُس ٔاألصدافُ

ٔتسكِتٔ أكبادَ األحبٓٔٛ

ٔالمٗنُ  ..الطكُُٕ

بعد صىتكٔ

ِٔدأ ْٚلمكبٓساتٔ ..

يف خٕا.ِٞ

ِٔدِ ْد ٖٕص٘
بتكىم ٔٛالسضالٔٛ

*

ت ٖا آال! ُٞ
ٔزحمِ ٔ

ك٘ ُٖساضٔ َن بعضٍُا بعضاّ

دٌٔكٔ

إذا آبَ املطاف ُس وَ تأوٗمْٔٔ

كنٗ أمسا ٔٞاجلَىا ٔه تسجٓمَتِ،

ٔزا َح وُٕازباّ

ت يف حصُ املطأٞ
ٔوضٗ ٔ

ٖبك٘ بصىتٕ صٕتَ (آال )َٞالبعٗدَ

ٍٖاًُ يف كفٓٗكٔ عصفٕ ْز

ّٖدٓ ٢األصداَٞ

خيبٓ ١خٕفَُْ ممٓا ٖسآ الٍاٟىُٕ،

يف حُىٓ ٜالعىٕو:ٛ

عم ٜالطسٖل جباهُ زٖ٣ا

ت ٖا عىٓآُ أضتاذٙ
كٍ َ

ث يف أمٍاا ٞعىمٗاٛ
آال :ٞابٍ ٛأخ٘ اخلطاط وعصًٕ خمف ذات  28عاوا ّا ٔأً لطفماني ،زاحات ةاخٗ ٛخطاأ ا ٓ
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ٔصٕتَ أب٘،

آالٔ ُٞزدتٍُا

ٔكٍتَ

اليت مل ٖطتطعِ عطسُ احلٗأٚ

إذا زو ٜأحدْ بطّيٕ

بأُ ٍٖاِ َص ٌفخَّا املمكٖ٘،

كٍتَ حٔصٍِاّ آوٍاّ

 ..مل تكدزِ ٕٗزُ املأٞ

عىٓا ُٓ ٖا عىٓا ُٓ ٖا ظنٖ األبٕٓٔٚ

أُ جتدَ الطٓىا َٞحبجئ كفٓكٔ،

كٍتَ ل٘ ضٍداّ

أٌ ٗٙبعٕ لمصٓفا ٔٞبعٍٗٔكٔ الٗطس ٝ؟
*

ٔكٍتَ شفَفِتَين " آبٕ"

ضٍُين
ِٔا قد ج٠تَ حت ٔ
ٍّ،
رب ٖكٗين
ٔتأخرٌ٘ إىل ق ٕ

ٔميٍاِا ضتٕقظُ غافٗاتٔ األزضٔ
ٖا آالُٞ
ٖا دٖيَ الضٓٗا.ِٞ

ٖكٗين فْٗ تُطِمٔىُين
ٍّ زحٗ ٕي ب٘
إىل زب

" آبٕ"

ضريمحُين ٖٔعفٕ عَ خطاٖاٌا،

ٔتٍطكُّا بٍاتُ السٓٔحٔ

مسعتُكَ كٗف قمتَ

قبنَ غفا ٔٓ ٔزدكٔ،

بٍرب ٔٚالع ٓي احلٍُٕٔ

تٍُبٔ ُ١الكمىاتُ

ا ٔكاُ دوعُكَ ٖطبلُ الكمىاتٔ زاجٗ ّٛا

عَ وعٍّ ٜلعىِّكٔ

أٖا زبٓآُ ِر ٙةٗف ْٛ

قمبَ عىٓكٔ،

أكسًِ بّا وَ ةٗف! ٕٛ

ٖا شوسٓد َٚالسحٗن املسِّ

ٔألٌت أكسًُ أكسونيَ،

ٖا صٕت ّا بكاع السٔح

ٔةعِتَين يف المخد بطي اهلل

ٖأت٘ وَ بعٗدٕ

ت تّصٌٗ٘ يف املّد بطي اهلل
كٍ َ

بعد أُ ٌفدَ الٍدا.ِٞ

ٖا عىٓآُ
وا أشكٖ ٜدٖك ٔوا أحٍّٖىا !!

آال ُ ٞوسآٓٚ

فال تٍظَ التٕاص َن ٔالدعا.ِٞ

تعمٓ ُي ٌاظسّٖا
كٗف ٖكتخنُ السٓبٗعُ
ف باآلالٔٞ
بصٕتّٔا احملفٕ ٔ

* آبٕ  :تعين بالمػ ٛالكسدٖٓ :ٛعىٕٓ.
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ٖعبٓ ١زاحتْٗ بكنٓ أضباب العطا.ِٞ

ٖا دوعَ الرَٖ تكطٓسَتِ أحداقُّي
قبن الٕصٕه إىل وساٖاُِيِ،

ٖا قمبَ عىِّكٔ ..

ٖٔا حميَ الٕصٕهٔ

ٖا حسٖسَ الضٕٓ.. ٞ

ٔوٕعداّ

ٖا ٔزدّا بعُىلٔ المٗن أبٗضَ

فاتَ األٔاُُ عمٖ ٜدْٖٔ

فا َح وَ تاج العسٔعٔ

ٔمل تُخ ٓكلِ أٖ ُٛالصٖتُٕٔ ضٍدضَّا،

عسٔعٔ غنئ غّاد ٕٚخضساَٞ

ٔمل تُدزكِ عُُٕٗ األِنٔ ٔاألصخابٔ
غاٖتَّا،

تتمٕ حُىِسَ ٚاخلدٖٓ َٔ يف حا ٔٞاحلَٗا.ِٞ
آالُٞ
ٖا آالُٞ
ٖا حصَُ الػسٔبٔ
ٖٔا ضٍاب َن وَ عكٗل الفجس
يف صٕت األذاُ احلُسِّ،

ٔمل أكتبِ قصٗدتَ٘ األخري َٚعٍكٔ
ٖا آالُٞ
مل أجنصِ ٖدٖكٔ،
ٔمل أحكٓلِ غريَ َدوِعٕ
غابَ َٔضِطَ ضخاب ٕٛظىأٝ
ٔأدزكين البكا.ِٞ
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