جممة أدبية ظورية يضدرها احتاد الكتاب العرب
يف شورية
العدد ( ) 633متوز  / 2321 /الصنة اخلمصون

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

ــــــــــــــــــــــــــــــ

هيئة التخرير

د .محدي موصممي
أ.د .ماجدة محود
د .عاطف البطرط
د .نسار بريك هنيدي

د .أنض بديوي
د .مرظد أمحد
أ .شوين الععار
أ .طالب هماش

أمني التخرير

مرينا أوغالنيان
اإلخراج الفين :وفاء الصاطي

لالظرتاك 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

 2333ل.س
 2433ل.س
 0333ل.س
 12333ل.س
 21333ل.س
 21333ل.س
 033ل.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

فلً حصزيت

أغان بزيشت طائز
ٍ

حفل تأبين الشاعز الكبيز فايز خضور
كلماث
8

فايشخضىر ..خىابي الدهشت وإلابداع

د .دمحم الحىراوي

21

فايشخضىر ..مً أيً جبدأ اليلمت في حضىرن؟

د .صفىان ضلمان

24

بين ميالدن في الزها وإكامتً في دمشم

طارق ألاحمد

26

ال جىام كصيدة في الغياب..

حطين عبد الىزيم

28

ال جىً إال حليليا

ياها فايشخضىر

نقد
12

الشاعزالذي لم يعزف املىث

شىقي بغدادي

15

الصىرة إلابداعيت في شعزفايشخضىر

د .وجيه فاهىص

22

التجزيب والتراضل الجمالي في شعزفايشخضىر

د .ضعد الديً وليب

32

في جطىر بييت اللصيدة إلايلاعيت

د .ثائزسيً الديً

41

كصيدة التجزبت الشخصيت عىد فايشخضىر

د .هشاربزيً هىيدي

52

أهماط بىاء اللصيدة عىد فايشخضىر

د .جماٌ أبى ضمزة

73

حىارفي حىاراث الشعزوالشاعز

د .بتىٌ دراو

نصوص
206

فايشخضىر حصاد ججزبت التحديث في الشعزاملعاصز

د .أحمد علي دمحم

221

فايشخضىر ...الشاعزامللتزم

مزيم خيربً

224

الثمارفي الشمً الصعب

عىض ضعىد عىض

شعز
214

أولمي للعصافير فاههت البرق
َ ّ
الى ُ
اي
رحل

د .جهاد دمحم طاهزبىفلىوي

220

ماغىط الشمان

حيان دمحم الحطً

221

َّ
فايشخضىر الذي بشزوي بالجحيم

عبد الىىر الهىداوي

217

جىفيم أحمد

مختاراث
226

مختاراث مً كصائد الشاعز الىبيرفايشخضىر
نافذة للزؤيا

246

في رثاء الطائز ُ
الحز

مىيرخلف

إطاللة البداية

أَغانٍ بريشة طائر


فلك حصرية

إال أُ تزِرٔ ,لمٍاٖرات أُ تّر,م ىرا مرا ٞورَ ترر أٔترا
ال ميكَ لمكمىات َّ
لررٍػي ٔال ميكررَ لمعطرر ,أُ ٖعمررَ ل ر مال ْ و دمٗ راي و ٕ ٖ ر يا و ر ػمػ ي تررر ررٚ,
لشمق ٔخض ٚ,لٍد... ٝ
لم,ح ال ميكَ لْ إال أُ ٖطمق ضشكاتْ يف سض ٚ,لطمٕلٔ ٛعبح لرا ٚٞ
ٔمساسٔ ٛطٗب ٛلرٍاتن مورن مى رد ٚارٕ لمضرا ٞل,سرف مٍممرع ورَ ٔدر لشرٕ
أررىا أُ ٖطررن و,سابراي تاٌع ررا لػررٔ,م يف أ ررن
ٔال ميكررَ لمىرر ,ل ن
ٔأمل لمرر,
طمررت ت رربدرت يٗررْ لشررىت يلررٗد ٚلضررٕ ٔ ٞاررد ٟن لهِبٗررٛي ِٔرر٘ ت شررٕه سٕ ٖررٛ
لمبش ,يف أ ن وشّد ل ٌصّا ٔ ل ٕسُّد ٔ لهٔتاُ ٔقرد لر شالع أٌمالرّا تر الت
لررش ,الِررٕت٘ ألرتلررن خشررٕعْ ت ,تٗررن طرر ٖ ٚررٕق عطِ,ررا لبررا وأررا ف
لٗامسر لػايف عم ٜد ٔم لعشا ٔ مأ مم٘ ٌرايٕ ت تأرك ,م ٔ ح ٔتبعجّرا ورَ
إغماٞتّا ِٔ٘ ت,دد :يىا أطاه لًٍٕ عى ,ئ ..ال قص ,يف معىرا  ..طرٕه لأرّ .. ,أورا
أٌع أّٖا لشاع ,لعزٖز  ..لػال٘  ..مُبدع ..يمد وض ٜتك سٗن لعىٔ ,مل تعد تأرى
طد ٝلشٕ ٔأمْ ٔٔتٕتات إ ِٕٔ ٝخي,ز وَ معىا مساي طٕ ٔ ٚال أ ن
يأيق خمٗف لظن ِه لأشٌ ,اد ٝدع لًٍٕ ٌٔاغ لٕت,ي
لمد وض ٜطاٌ,ٟا ٔي,د تاعٌ,ا دٍاسْٗ يف سب ٛال عٕد ٚوٍّا وضر ٜسرا
لٕ سررات ٔغ,اٖررد لكررٔ ًٔ,مسررا الغرررت م ٔت,د رن وأرر,عاي ٖػررهٔ اطررا اررٕ
لشمق حيىن لػٔ,م ٖمٌٕ ٛتض٘ ٞلْ ع ىات لػٗام ِٕٔ ما ٖزه ٖصدح تصىع:
رر "ال ٖدًٔ غرت ت٘ ال غٍا ٞلٍا ٖدًٔ
رر ياٌّض٘ يف غٗات٘ ٔ تبعٗين إىل لكًٔ,
5
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رر سبٗبيت زٌبم ٛطما ٚأوا أٌا يعٕلر سزَٖ
رر طٕٖ ي ٌ ظ,تّا طٕٖ ي دمأع تر لمٗن ٔ لأٍر".
مٌك تاعٖ ,ا ياٖز يأٌع تا يف أجبدٖات لعشق..
ٔمٌك وبدع يأٌع أّٖا لػاٟف حلاض ,ل بم ٜقٍدٖن ضٕ ٞال ٍٖطم..١
ٔمُ يف تع,ك ؤ,ز آلواه ٔ آلالً ٔٔ سات لم,ح لمادً عم ٜطرّٕ ت ل,تٗر
د ٟرري اضرر ٔ ٚ,اىرراه ٔ مرتتر يف بررد ميررق ٔ د ٚدٕ ٖررٌ ٛا ٖرر ٛلمررُٕ ٔ لعاطمررٛ
ٗ ٔ..ف ال تكُٕ دٌٗا ٔوا وَ عامل إال ٔ لٍػي ٔدّْ اٗرال٘ لبعٗرد لٟ ,ر ٔقرد
تٕتشْ أغاُ مٖ ً ,مرتش مأ شٗن ٖٔمنت لعمن ٔ لمكٔ ,تزدسي تْ خٕ ت٘ لٍشٕٚ
ٔطٕٗ لم ٍ..ٛ
مٌك تاع,رر حبق رر تعٕ ي ٔإترد عاي أترعمع سرٔ,ل لمصراٟد جبر ه لمرٕ يف
ٔتعجع إعذازِا آِات لك ٙ,تٕتشع خبٗاالتّرا ضرمال ال سردٔد ورا ٔال ٌّاٖرات
مٌررك طررا ,ٟرراُ وررَ لطبٗعرر٘ أُ تكررُٕ رررر و م,د يرررر ٔأُ ال ت,ضرر ٜإال تعررٗ تررر
لٍذًٕٔ...أُ ٖكُٕ سٗمك و ,يم يا لضٕ ٖ ٞشد ٝلظمى ٔ ٛلػٗام ٔ لع ى... ٛ
أر يا
يرٍي أّٖررا مأراي ,عررا لررزوَ يف يف طرمشات حلٗرراٌ ٔ ٚبعرح ضررٕٞي
تع,ي ت الي و ديماي تر لديم ٔ ٛمخ ٝ,يالشعٖ ٞ ,را يراٖز ال ميٕترُٕ ٔوراز لٕ يف
ثػ ,لزواُ أغٍٗر ٛعشرق ٔسرف ٔ راه ٔ ٌبعراخ ٔ راُ أٔه لػٗرح قطرٌّ ٚ,ىر,ت يف
دٕ ٌف وك ب ٛملد لريت لر مبمع سمرن تأتٍٗرك
تكررن إدر ه ٔ ل كررٖ,ي يالشررع ٞ ,ال ميٕتررُٕ
ٖ,سمُٕ ٌعي ٔلكٍّي ال ٍٖإُٔ وا د وع حلٔ,ل
تاقٗرر ٔ ٛمغٍٗررات وب أررى ٔ ٛلمررٕ يف وٍأرركبٛ
ألم يا و ألل٠اي و ىأداي طايٗاي ٔيٗاي.
مل تػررف رررر أتررد ي رررر أّٖررا لشرراعٔ ,أٌررع مرر,
ٔتٍشرررررع ود لررررر ك ااطررررر ٛيف عرررررامل لشرررررع,
حلدٖح ٔمل تكَ إال ساض,ي يف حلمن ل أتٗين
له ٙتّدٓ تّ ,متٕز ٔيف ااوت وٍرٌْ ..أورن ..
ٌٔ,دٕ  ..أُ ٖكُٕ ل ٟق تك أّٖرا لطرا ,ٟحلر.. ,
لػاٟف حلاض.,
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د .محمد الحوراني*

كي هٌ وؤمل أن تثحدث عن حيَنن شخصنَْ ودفةنْ ًعلعمنًْ ،أسنثل كلنن ونل هىمنى
اللمىْ و كونل اعانل ُ ًالتتتونل  ،شخصنَْ ألمصنج توثونل كىنل ألمصنج لصنادهل ًأالكونل
عغدح يلضدّ يف علد ًأالة اتجَنله ًالانليدع عن ندك اللمىنْ ً فنل اعاانٓ ،كىنل هنُ
يلضدّ يف الدحاسلح اتكلالميَْ ًالاحدَْ يف أ فلع اعاىٌحّ.
ول أقشلي و قدح جيربك أن تثحدث ع حيَن ليب (الظن ًيلحس اعفربّ)ً ،هنٌ
الذِ محن تلحخيلً أالكَلً ووىلً عنرب وشن ّ يَلتنى وانذ واثصن الفندن اعلضنُ ،ع ننً عن
تلحٍخ اثز كى أو لي يف اهلال اللثلة الادةً ،ت سَىل يف عرتّ محمج كد اً ون اتينداث
ًالثالق لح الن تالًانل عمنٓ ن زٌ وَنز ً ثمن  ،ش نى الصنلعد اعثىَنز كدوزٍثنى يف
محننن لننٌا اةداخننْ يف الصنناد ،كاَننداً عن اعالشنندّ ،وغدقنلً يف الةلنند ،وشننثخدو ًل الدوننز
ًاتسطٌحّ ،شت أ ى متل و الشنَطدّ عمنٓ الفصنَدًّ ،يفنا يف اونثنك حًيونل ًوةنلتَا
شالهلشننولً ،هدٍ ننول يف افننلي عثاننْ المغننْ ،عمننٓ ينند تاننا حعَ ن الحكننى ًاك ن ودٍاثننى
الصلعد عمُ اجلادِ.

فآز خضْر ّ"كتاب االىتظار" ،ما
بنيني" "ينينئَر اح ٓنينياا ا ،ونينيا "ّ ،"ٛم نينيار
يف ح ٓنينينينينيي ا"ٓ،ينينينينيني٘"ّ ،منينينينينيا بنينينينيني" "ىنينيني ني ٓ
األرجْاٌ" ّ"غبار احشتا ،"ٛزخه ٍاٜر مً
اإلبنينينينينينينيني،ازّ ،هبنينينينينينيني از نينينينينينينينيٍْ احنينينينينينيني اج

اإلىسنينياىٔ٘ ،ى نيني ٙينيني ٚ،قنيني،اا اك ني ،
ّ ىغنينياو وسنينيْا ا"سنينياب  ،ىينينيآًّ قاونينئ٘
جت  ،احيفس هىل قصني ٙادني ، ّ،ح نيً
*
ال ب ،مً (فضا ٛاحْجُ اآلخ ).
* رئيس اتحاد الكتاب العرب.
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فنينيآز خضنينيْر ،حنيني حضنينيْر اح نيني
ى نيني ٙاحني غه منينيً "ونينيتا ٜاألٓنينياو اح جٔننيني٘"
ّ"حصار ا َاج احعش " ،حضنيْر بنيا
يف احس نينينيا ّاحف نينيني  ،ى نينيني ٙاحنينيني غه منينينيً
غٔاب احصْرٗ ّبسا ٛا"عيٙ؛ هىنيُ ادضنيْر
احنينينينينينيني،افو يف احنينينينينينيني ّا ،يف احصنينينينينينينينيباحاج
احسنينينيْرٓ٘ احفيّزٓنينيني٘ احنينينيك نينينيث م ني ني
اح بي ى ّ ٙمٔض احْجع ،مر ا نٔع
يف ك ناج" :ال ّٓ،و اغرتابٕ".
مل ى نينيً ىع نينيه ىنينيُ (ىينيني،ما َٓنينياج
احسيْىْ) ؤرت يف رّاحيا ٍني ا احفني ا
ك ُ ّ ،ىُ ونئرت ٓضنيا( (خ فنيُ ينئَر
اح ٓنينينينينياا ا ،ونينينينينيا )ٛحتنينيني ني ك ىا بتننينيني ني ِ
ّرفضُ ح سْٔ ك َاّ ،همياىنيُ باإلىسنياٌ
اد  ٍّْ ،اح ٖ آمً بس،رٗ احشنيع ى نيٙ
خت ٔص اح ّا مً آالمَا ّة َيِ كا.

فآز خضْر ٓا مً "كُِّْىثَ حرتفنيضَ
حتنيني ٙاح ني فض" مل ةسنينير هٌ (اح ينينيا ال
حينينيا ا"بٔنينيث بنينياك ا() ف ٔني ة كتينينيا
حنينيني (مثنينيار ج ٔنيني ،غٔابني ) "نينياضا مل ةني فض
ا"نينينيْج كعا ةني ني قبنينينير ٌ (ٓبنينيني ،وسنينينيس
ا"ساب )
"ةافٌُ كرُّ شنيٕ ،ٛونيْ ٚا"نيْج ،منيا
ىنينينينينيا ح يبنينينينينيز ٍٔبنينينينيني٘" ...هىَنينينينينيا ينينيني ني خت
ا"ّٓ،نينينيّ٘ ،كيتني ني ا"زمينينيني٘ ،بعنينيني ،كنينينير
ئَر ى  ٙبْاباج احعتن٘...
هىنينينيُ األمنينينير احنينيني ٖ ٓزرىنينينيُ شنينينياى ىا
بنينينياح غه منينينيً األمل احني ني ٖ ٓعتصني ني معظنينينيه
ىصْينينينينيُّ ،ادنينينينيا احنيني ني ٖ ٓسنينينينئ بَنينينينياٛ
ك ناةُ احع ٔ٘ ،حٔ غ ٍّ ٙشع٘ اح ّا
احعابسنينينيني٘ ينينينيني،قا( ّاىتننينينينيا ّ ٛينينينينياح٘ ى نينينينيٙ
ّآّيُ مجٔعا(.
ٖ فني ني ا ونينينئرتكُ رحٔ ني ني ّ ىنينينيث
اح ني ٖ مل ةنينيإج هىل ادٔنينياٗ ب،را ة ني ّ ،مل
...
ختنينينيرت ّاحنينينيني ّ ، ٓ،اكنينيني ّشنينيني
ّح ي ني اخنينيرتج األٍنينيه منينيً ٍ ني ا ّضا ،
اخنينينيرتج قصنينينيا َ،ٜبنينينياٍ ّٗ ،حغنينيني٘ ىاحٔنينيني٘،
مجعنينيث بنينيْا األىبٔنينياّ ،ٛةإمنينير احف ونينيف٘،
ّرؤٓ٘ احفياى"ّ ،شغ احملب"...
حسنيني ،ح ينينيثٓ ،نينيا راح ينينيا اح نينيبي،
ٌ ةت َني ني باح ننينينياج ى نينيني ٙمنينيني،ار ونينينيت٘
ىسنينينيْ ّ ٓزٓنينيني ،،فإونينينيف ّ نينينيْؤ ىنينينيً
ٓسْىنينينينياج يف اح سافنينينيني٘ احسنينينينيْرٓ٘ ّاحشنينينينيع
احسنينينينيْرٖ ونينينينئي ٍ،ا احتنينينينيارٓ ّ فظَنينينينيا
األجٔال...
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ىنينينينيٓ،ا( كاحصنينينينيباا رح نينينينيث ّ ،نينينينيً
حنينينينينيْن منينينينينيا ى نينينينينيٌْ حع اٜنينيني ني ّىساٜنينيني ني
ّف ني  ...ىعنينيه حسنيني ،ة ج نينيث ىنينيً ينينيَْٗ
حصاى بع ٌ ،و ستُ يف حسنيْل احسنني
ا"يضب٘ بإحْاٌ احفج ّاحشفي...

اى ر ةسصيىا ٓنيا شنياى ىا ...فن ني
ٓع نيه اامنيا( ٌ مسنينياح٘ اح غني٘ ةضنينئي ى نينيٙ
ف،احني٘ ا"إونياّٗ ،حٔيَنيا ٓت عني ه اح سنياٌ،
ّانينينينيْج اح ننينينينياجّ ،ةسفنينينيني احعسنينينينيْل،
ّة بْ جٔا ا"عاىٕ...

ونينيني ني ما( ح ّحنينيني ني احشنينينينينيفٔف٘ َٓنينينينينيا
احشاى احيسٕ ّ ،ىث اح ٖ ى نتينيا معينيٙ
اال ٔنينينينياز ح ننينينيني٘ احصنينينينيا ق٘ ّاالىتننينينينياٛ
ادسٔسنينيٕ ،و ني ما( حني نيني "ظ ني ل ك ناة ني "
احنينينينيك ةنينينينيإب ٌ ٙة نينينينيٌْ كغيٍنينينينيا منينينينيً
احظنيني ل ...ونيني ما( ح سافتنيني ّ نينينيً ىيَنينينير
ميَا يف غٔاب كنا يف حضْر ...

ر نيني اي َٓنينينيا احفنينينيارا احشنينينياى
ضنيني نيبلثَ حغَتينينينينيا ّفجنيني ني جَ
اح اٜنينينينيٕ ّقنينينيني ،خل َ
ص ني لجَ ىبٔ ني ٍَا حتسنينيِّ،و حينينيا
ٓيابٔعََنينياّ ..اىلت َ
ٕ ىارمنينينيني٘( منينينينيً
ّح سنينينينيارع احع بنينينينيٕ خنينينينيْاب َ
احٍ،ش٘ ّاإلب،از.

11

فااز خضااى ..اساا،و حيزتااو
قصيدتو لغتو ؤ زه و ؤ تو
كلهز مرادفزت لكيزن واحد قُدّ ما
نسيج واحد ال تنفصم عراه ف ،أ
تبدأ الكل،ة في حضى ك؟



د .صفىان سل،زن*

عمى عتبات اٌتىائٍا حنَ لمٍهضة القووية االجتىاعية مثةة ٌشةي لة كٍةا ٌزتمة
فيتصاع فيٍا وَ القمب اىل العقن ٌ...شي الشهي :
ٌادوين األشباه يف الساوق األخضز
قالوا الجزى واساه
قزٌفالً أمحز
وهاهو العزساه
يووي ملَ قصز
قميب لكي يٍجاه
ٌبعا وَ الكوثز
مل يسأً التسياه
يعطي ولَ يضجز
يا ووقفاً يف الباه
حح اخلطى أكجز
فصوت الشلشاه
يا طوملا أٌذر
حب الوطَ قتاه..
* زٟٗظ املكحت الطٗاض٘ لمخصث الطٕز ٙالقٕو٘ االشحىاع٘.
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فايش خضور ..وَ أيَ تب أ الكمىة يف حضورك؟

ٔكاٌتتتتتتتتخ جمتتتتتتت احملطتتتتتتتت ٛاألٔىل
املػتت ت ك ٛبتتتتن شٗمٍتتتتا ٔفتتتتاٖص خضتتتتٕز
ٔاالٌحىأ ٞاألشٗاه اليت مل جٕلد بعد!...
فتتتتاٖص خضتتتتٕز الػتتتتاعس الٍّضتتتتٕٙ
ٔالسفٗت ت القتتتٕو٘ االشحىتتتاع٘ مل ٖكتتتَ
كتتتتتةع وػتتتتتاِر الحىٗتتتتتص اإلبتتتتتداع٘
املٍتتتتحىن ملتتتتدازع فكسٖتتتت ٛحصبٗتتتت ٛمل
ٖكتتتَ خسدنت تاً وتتتَ ودزضتتت ٛالٍّضتتت ٛأٔ
وحخسشاً أٔ خازشاً ...بن كاُ وٍحىٗاً...
كتتن ٌتتة وتتَ قصتتٗدٓ وطتتكُٕ
باالٌحىأ ٞكن عى وَ اٌحىا ْٟوغىتٕز
بفٗ قصٗدٓ مل ٖكتَ فتٕ وةادٟتْ ٔال
وةادٟتتتتْ كاٌتتتتخ ضتتتتقفاً لسؤٖحتتتتْ ألٌّتتتتا
املةتاد كىتتا آوتَ ٔآوٍتتا بّتا وكحٍتتصاد
القٕٔ ٝقٕاعد اٌطال الفكس.
ِٔتتٕ قتتد ج تع يف وطتترجْ القٕوٗتتٛ
االشحىاعٗتتتتتتت: ٛالسؤٖتتتتتتتٔ ٛاإلبتتتتتتتدا وتتتتتتتع
االلحصتتتتا بالحفاصتتتتٗن الٕٗوٗتتتت ٛلمعىتتتتن
القٕو٘ االشحىاع٘.
حاضساً يف صفخاد ٔإعالً احلصث
ٔوٍػٕزاجْ ٔإدازاجتْ الرقافٗتٔ ٛاإلعالوٗتٛ
قاوحتتْ اإلبداعٗتتٔ ٛوتتازدٓ الػتتعس ٙحفّتتص
صتتْ ٔغتتعسٓ جٍىٗط تاً
املقازبتتاد الٍقدٖتت ٛلٍ ّ
ٔجصتتتتتٍٗفاً وتتتتتَ القصتتتتتٗد ٚاحلدٖرتتتتت ٛإىل
القصتتتٗد ٚالكمٗتتتٔ ٛالقصتتتٗد ٚالرٍِٗتتتٛ
ٔاملتترذساد الفاعمتت ٛبّتتا وتتَ السوصٖتتت ٛإىل
الطتتتتتسٖالٗٔ ٛغرِتتتتتا لكتتتتتَ القتتتتتساٚٞ
الٍقدٖ ٛاألكرس صٕابٗٔ ٛشالٔ ًٞصتالحاً

ملعتتتاٖس ٚغتتتعس فتتتاٖص خضتتتٕز جقٕدٌتتتا إىل
كحتتتتتاث الصتتتتتسا الفكتتتتتتس ٙيف األدث
الطٕز ٙألٌطُٕ ضتعاد ٚحٗتز الٍتدا ٞإىل
الٍظس ٚاجلدٖد ٚلمخٗأ ٚالكُٕ ٔالفَ
الٍظس ٚاجلدٖدٔ ٚشِٕسِا اإلٌطتاُ
اجلدٖتتتد تتتتت األصتتتٗن املٍعحت ت وتتتَ حصتتتاز
السكاً زكاً احلٕاشص املقٗتد ٚلمعقتن
ٔالػعٕز ٔزكاً احلٕاشص املفححت ٛلٕحتدٚ
احلٗتتتا ٚاملاٌعتتت ٛالحتتتتاد احلٗتتتاٌ ٚظتتتسٚ
أصتتتٗم ٛيف جتتتترزِا اٌحىتتتا ٞألوتتتٔ ٛحةتتتاً
لٕطَ.....
فتتتتالٍ أٔ اإلبتتتتدا حبتتتتد ذاجتتتتْ ال
ٖكتتتُٕ جٍٕٖسٖت تاً أٔ زؤٖٕٖت ت ًا إذا مل ٖكتتتَ
وةدعتتتتتتتتتتْ وحٍتتتتتتتتتتٕزاً عقتتتتتتتتتالً ٔزٔحتتتتتتتتتاً
ٔورتتاالًٔ....أدث فتتاٖص خضتتٕز شطتتد ِتترا
املراه فكاٌخ قصٗدجْ ٔضحةق ٜوٍاز ٚال
وتتسآ....ٚوٍتتاز ٚجت ش أمستت ٜوتتا يف الػتتعٕز
ٔالٍفظ ٔالفَ...
اعحتتت ت فتتتتتاٖص خضتتتتتٕز أُ حضتتتتتٕز
األضتتتتطٕزٔ ٚالحتتتتازٖ الطتتتتٕز ٙيف ٌصتتتتْ
غتت ت ٌاً وعسفٗتت تاً فالٍّضتتتت ٛالتتتتيت ٖعىتتتتن
الٌحصتتتازِا جطتتتحىد زٔحّتتاً وتتتَ وٕاِتتتت
األوتتتتتٔ ٛجازرنّتتتتتا الرقتتتتتايف ٔالطٗاضتتتتت٘
ٔالقتتتتٕو٘ ٔجمتتت ِتتتت٘ التتتتسٔ الطتتتتٕزٖٛ
جطتحىد عىقّتا ٔجٕقّتا
الحٕاق ٛلمٍّتٕ
وَ إٌحاج زشاهلتا الفكتسٔ ٙالعمىت٘ ٔوتَ
وآذسِتتتتتتا الرقافٗتتتتتت ٛأجبدٖتتتتتتٔ ٛغتتتتتتساٟع
ٔعىساٌتت ًا ٔممتتتا خمتتتدٓ الطتتتٕزُٖٕ أدبتتتاٞ
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ٔفٍتتاٌن ٔقتتاد :ٚوتتَ شٍٖتتُٕ السٔاقتت٘ إىل
ٖٕحٍتتتتتتتتتا فتتتتتتتتتي التتتتتتتتترِت ...فتتتتتتتتتاملعسٙ
ٔالكتتتٕاكي ٔشت ت اُ ٔوتتتَ ضتتتسشُٕ
ٔضتتتتتٍخازٖت ٌٔةٕختتتتتر ٌصتتتتتس ٖٕٔضتتتتت
العظى ٛالرأ ٙيف وٗطمُٕ...
ِٔرا االضحقا ٞوَ الحتازٖ الطتٕزٙ
ِتتتٕ جسضتتتٗ ملفّتتتًٕ االضتتتحقاله السٔحتتت٘
ٔالفكتتتسِٔ ٙتتتٕ اضتتتحقاله ٌفطتتت٘ ٖعتتتي
الحٍتصٓ عتتَ ضتتٗطس ٚالٍفطتتٗاد ٔالرقافتتاد
الغسٖةتتتتٔ ٛال ٖعتتتتي االٌعتتتتصاه عٍّتتتتا بتتتتن
الحفاعن وعّا:
فتتاذا مل ٌتتس حنتتَ حقتاً ٔمل ٌتتس ختتر ًا
ٔمل ٌتتتتتس جتتتتتاالً ب عٍٍٗتتتتتا ٔيف ٌفطتتتتتٗحٍا
ٔزٔحٍا ال ميكَ لٍا أُ ٌس ٝحقتاً ٔختراً
ٔجاالً جعمٍْ ٔجسآ ذاد أخس...ٝ
ففت٘ طتٕز املاضتت٘ األٔه وتَ أطتتٕاز
التتتسٖ لفتتتاٖص خضتتتٕز :شمصتتتاوؼ غتتتسث
الٍتتاز األٔىل الضتتحكٍآ حٗتتا ٚالكتتُٕ –
المغتتتص ٔأضتتتمي كتتتن غتتتٕازد شطتتتس املتتتاٞ
لطقتتتظ املتتتأ ٞضتتتٍخازٖت ألةطتتتْ الفتتتح
قىتتٗ الغتتٗي ِٔاٌٗةتتاه ضتتخت /األلتتت/
ذٖن بطاط خم ضفاٟس قسطاشٍ!!! ٛ
قصتتتٗد ٚفتتتاٖص خضتتتٕز جٍىتتتٕ كىتتتا
ِٔتتت٘ أٙ
احلٗتتتا ٚحتتتن جٍةعتتتز ٔجتتتٍّ
القصتتٗد ٚعٍتتدٓ جحػتتكن شٍٍٗتتاً ٖمتتحق
ححتت ٜالحفاصتتٗن املصاوٍتت ٛلفعتتن الكحابتتٛ
ٖٔدخمّا إىل وصتّس القصتٗد ٚلحترٔث يف
المغتتتتتتٔ ٛاإلٖقتتتتتتا ٔالصتتتتتتٕزٔ ٚالفكتتتتتتسٚ
فحكُٕ السؤٖ.ٛ
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مل ٖكتتتتَ صتتتتاٟد غتتتتّسٖ ٚحمقفّتتتتا
مبّاز ٚالمغ ٛبتن كتاُ وعت ًا عتَ ٔشتداُ
وسِ بالحٕ إىل دلحىع ٌتاِ ٔإٌطتاُ
شدٖد أصٗن.
ٔكي كاُ ذلقاً حن ٔص أل٠
الطتتاعن إىل الحفتتسد عمتت ٜحطتتاث االٌحىتتاٞ
بالةرضتتا ٞزٔحٗ تاً ...فةقتت٘ عطتتاؤٓ الػتتعسٙ
وحتتتتدفقاً ٖتتتتٍر فٗضتتتت٘ ٞالعحىتت تٖٔ ٛعصتت ت
فٗكتتٍظ اخلتتٕ ٔالتتِٕي عطتتا ٞذنتتدس
ال اكي ٔال ذندس بال اكي.
فتاٖص خضتٕز السفٗت فتاٖص خضتتٕز
الػاعس ٌفط ِا قد فسضخ حقٗقحّتا
عمِ ٜرا الٕشٕد ٔأشٗالٍا الطالع ٛضتححمٕ
قصٗدك
/جملدك حنٗا
لكىػ ٛزون بطٍٗا لٕزق ٛحٕز بدوّس
ألزشٚ
لمٗىٌٕ ٛيف اجلمٗن ٖٔافا ٔغصٚ
لٍخن ٍٖٕع اعحصاشاً بصدز الفساد
منٕد لٍخٗا بعصٚ
منٕد لحخٗ٘ وَ الدِس أك
فةتتتاملٕد منتتتٍ أطفالٍتتتا خنتتتٕ ٚالٌةعتتتاس
احلٗا ...ٚبالدٙ
فاٖص خضتٕز كمىتا طالعحٍتا ِٗةتٛ
قاضُٕٗ ٔكمىا غاط ٌا بتسد ٝضٍطتىع
صد ٝصٕج ٖسدد:
ٖا بسد ٝاألٌّاز ٖا ح قاضُٕٗ.

بين ميالدك في الرها
وإقامتك في دمشق


القامش ل ح ث للث ل
ا جبل و شةع اةش ح ...

طارق األحمد*

ا سللرة ع للر اللسللابا اة با للله للس م نيللا الشللل ا ح

م ةله الشل لال والة سلةه سل ه ملر أخللةاا الالةا إىل اةللاطة
وجلوو
وإ لاه م الةاضا وقاب ه طة ه مر ك اب وشل لال هلوا اة ةله الةلوع قا .لا وإل ل
أ .ا ز خضة ...
ت ةح الش ص ثجا تيلا الشلة ه  .لني لس أوطا ل البرلل و ا لا أمله سلة ه
الزالل ب لئ للس ثةا للا ةتيللا اةشل لع للني أثقللاب الاللزاع اة ةال لله تا صللا ص اللل
ال امل ....

ٍنننً
يحننننذ نق كنننر ك النن
يالننن ِ ق ننن ييابكننن ي ٍ ننن
فإمن كنر عنأ ف نشنح اٍنو فعكحن ن
ٌننننمن عحنن ن يِ بقبننننا ي هك فننننّ ي نننننذ
ن ن نح ن قي ن ك ٍ ن
يحت ٌ ن ق ن
فك ٍ سًيٌّ..
نن ن ح شنن ن نن ن في
فٌهنن ن
ي هنن ن ةمٌننننمِ
ك فٍننننّ ي لنن ن
حملمنّ ن حنذ ق كطبأ نىل ًٌ حيي
في قً فٍ
فٍو فشب ح ي ن ح
ي ننننن عنننننذ نننننق ي ن ننننن ٌذ
حننننل
ف حننننل حتٍننن فيج حننن ننن

ككنن م هنن نهل عنن ف ٌنن ً ....يفابكهنن
شننق ً ...ين ن نننا شننب ح ٌقٍننمي ي حننّ
يض الالً يشنق ً يف ن ً ...فن يض
ننن ال طقننننا ف ح ئهننن ننننالالً يف ننن ً
*
ٌ ه حبٍه غز ِ.
ح ننَ يسن ك ..
يس كح فٌه
سنننا يئنننٍص سنننزا شنننًيُ كنننًعَ
الجكي ن حَ ع ن ي ئ ن سشننحٍّ غكننحا
نذى ح سبّ كقزٌّ ف نشح يفنن سنبيٍّ
ن ن نكنننم ن ن ح فن ن ٌز لنننًي
* عضو في الحزب السوري القومي.
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ي ؤ نننم عنننذ نحن ن عنننذ قبن ن سنننًيٌّ ك
سننبيٍّ اٍننو ن حبننْ نننذُ هغننًي
ننمي
يك قبن يٌننّ ن عكن يع
إليننن ن ا ننننذُ نن ن ٌك ننننر حبننننْ
بًٍم آلعحّ ن ٌنً فحزفنل يق يعنل
ي ك م ي ؤ م حبْ يقًف از ح نىل
ج ننذى مي نّ ك يعنّ ن يفلنل
ننَ
ن ف ننً غننزي ننهًٍ َ ي
ي ع ٌ َ ييفلح ُ ع ن ي ٌنذن
نىل ككشٍا ي كنكٍل ين نذ ببنم قنم
صنننيم نىل ج ن ن ق ئنننمى ن ن ئٍص ن ن ي
سم نذُ قن ي عنأ شنقبو فحكنْ ف نً
مسٍل يي ً ي ٍق ً
س ا ك ك يٌخ
ح ٍننن ً .ين سننننًيٌ قننننم اككننننل ف ننن
عق ي ّ يي ظهن م عنؤ ً ك فبشنط
ي نننًال نن ر قنننًي ك يعنننّ يفنيهن ن
ننننل
يع ننننل نن ن صننننيمم ننننزِ يال
ك يعّ.
ينحننن ق ي نننّ كيننن ي ننن ف
ننننهًٍ َ ننننذُ
ٍننن
قٍهننن
ٌقٍش مي كنو زحًعنّ عن ٌشنيْ ن يق
قي ن فُ ه ٌننّ حي ن مي ننّ يفننل ننذ
ٍن ي ن فعن عها قننم
بننمي فننإ
نحال ٌهًيٌّ يي ّ نس ئٍ زحًعّ ننً
نكٍل سًيٌّ نىل ٍ م نسالعًٌّ عنذ
فجنننن شننننهٍ و ٌنننن ع نننن ي ٌهًيٌننننّ
ننننن ي
ننننننذ كن ننننننٍ
نسننننن ئٍ
يصنيًي سننًيٌّ فصننب ن حن حتكٍننل
عق ي ننّ ن ي ةمٌننمِ ينننذ ع ن ا ن
مبك يعكح ...
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كم يا إلين ا عذ نذى هغنًي
يسحشنننننك ي عشنننن ِ ك ٌنننن اكنننننْ
ح نن ن ين حنن ن عالقننننً فح ننننا ك نن ن ي
ح ا ص ك ك يٌخ ي ق حٍيح
سق يى.
ف ن ن ً ف حن ن ً جنننو ف ن ن ان ن ا
قك يٌّ حبٍح ٌم ف شك ي ا ا
إلين ا ي حح ًام ح عنذ ن يم نىل
يع ننل فبغننم ي سح ش ن نننذى سننميي
ننننننننق ي م
نننننننن طة حهلٍننننننننّ ال
ي ط ينذ عن ٌقين حبٍنو از حن عنأ
ان نز ا سبٍننننّ ك قًي ن ن كن ن ي
يننننننذ ننننننً ع ننن ن يحح كننن ن ي نننننذُ
سٍشنننك ي ًانننم ح حبٍنننو ق ننننم
يحبٍننو ق قننم  ..سننم ش نًيٌّ ي بننًي
بزحٍا سق يى.

فايز خضور ..
ال تىام قصيدج في الغياب..
يكتوي الحثر تالكحل..
مه دون الحة وموت دائماً..



حسيه عثد الكريم*

ال ترتكي ثل َج النّدامة خلصة،
حيبو إىل جصد تَعمَّدَ باحملبةْ،
رمدٌ أصاب رؤى املصاء،
وعلى الوشادة شاح كحل دمي..
مطالع يف الشّوق والرّغبة ..يقوهلا وقت الشاعر ..حسنه احلنون!!
احلببم مب صدٌ صببعمٌ . ..اجببه . ..ببا بببه ولببه ..حب ال نلببون ببب
م لرر ..كعاشقة راشبة يف ام حانا أنوث ها..

ّال ٓكووٌْ وطوووْعً ة نهاووو٘ ىَ ٓووو٘
وملْوسووهأ ّ از و سٗ يش و ٓ٘ بش و ت د و ٖ
نْوعفوووُ ..مكت وووُ  ..و و و وطكتو و ..
عوووو بّ .ل ..وطػ قووووو٘ وملب باووووو٘ طا وووو ب ًٓ
اوووو٘
ّوملوووووكا ّأووو ٌ مٔيووو طت ٓووو
وملْيووا وب بووٍٕ ..ووُِّ وبو و ْطوورب مووً و
ّنيوو و ّٓ فً ّ قكوو و ت ّز و وو و أت بووووُ
ّ ٍّ و ا وملات و نش ّ ه و ٍَه ..نْاوو .ناووٙ
وحل ٜط نيْوى زَْتٓو  ..ال اطوُ سوْ ٚاطوُ
وطتَّ وووٖ ّوملب ّم و٘ ..ال ب و دْت و ا طي و
بص و ٗ وط يووْوٌ ..أٔووا دكووٌْ مب ّموو٘
وط نت وطكْىٕ وطُّٖ ٓ تكو ِ وطتوْ

ببو بشببلل

ووٕ ..ٛت مس طٔوو٘ ونقي و ٛ
مووً ٓوو٘ زَ و
دتفووووويًَّ ة وطبتوووووا ّدووووووم وطبي نووو و ..
وط وق ..سْتٓ  ..وطٔنً ..ط ي ٌ ..قاشهش..
وو تٗ
ّة وبمكيووو٘ ّوبسموو ٌ وطت طٔووو٘
وآلطوو٘ ..وطتب ىوو وحلوٓ وو٘ طٔشووا نووٕ
ونىش ٌ با دفئُ ..دَزمُ ..دشٔه نأُ!!
ّة ْٓوىووُ ..آ و ٓ ..كتووت ق و ٓز ك ووْت
ز وووُ وطيو و ٖ بَهوووا وُنو و  ..وووته
*
وطوْٓوٌ:
/آ و  ..موووووووْدٕ ّب وووووو ّوى وووووو
وآلك ًٓ ص ى٘ وطْعً وطْ ٔوٗ../
* شاعر سوري.
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قي ٌٌ ديوكٔإ
آ و وبيُ وبّل ٍّْ َّ
خت ا موً أأو٘ وطفيوٌْ وُنٔاو٘ ز م و٘
مي.أ ّٓ ا ة غٔ ب وملوو ..ًٜوبيُ
وط وو و ىٕ ..وطفيوو و ٌ مَٔوو و ت ك ووووْتٍ ..نوو و
ة وطْعً ّوطفوً ّوحلوت ..دت بو.
وى
تؤ ٚوطيو ن ّى ووْ ٗٛوحل و ة ٌ وطووْعً
ٓووووّو ة والى و  ..بووش وطيووز ّوطيووز
ْٓطووو ّعووً ة ن قٔوو٘ وملب ّموو٘  ..ن يوورب
وطك ٗ ب طك ق ٓز ك وْت بوو ة
مفرتي وحليشأ ٍّها وُن ّوحل ..
دها نأي وبم ىٕ ..بٔا قو ٓز ك وْت ة
ّو ووووٗ موووً توووْو ٕ ميووو .وحلوٓ وووُ..
مي ّع م  ..وبهج ت صوٓب٘ وطي ق٘ ..
دوووووزّت وطيَّوووو بٔ ّغ قتوووووُ
وطصَّوووو
وملز محووو٘ ب طكتوووت ّ و و و وطكت بووو٘..
ال دي و وطبصؤوٗ م وموا نيوو وطيَّو ن أ
ّأووه نيوووِن ّنيوووٍ نص و زوٓوووٗ
ٍّهووا هووْق زوٓووو ..تأ و ة زيووٌْ
والهتٔ ق ّ ..وحل ٓ٘ ومل ونو٘ وطورب بووو ال
د وووُّ ومل و.وووٕ ..وحلٔوو ٗ دأووو .بَوو أ ّ و و
أ و ّو وط ب و  ٛال وط ك و ّ ..ٛأووه ديووػا
ب و ل زاش و دي وطٔوو٘ ٓزتنَ و ّوطوووِ /ناووٕ
ك وووووْتٔ ../ووو و ة هووو و وٓٔيَ وووووْٗ
وط ي ئووووووو ..سّزتووووووُ وطهٔ وووووو٘ وطشوووووؤوٗ
أ ط ٓيوو٘ ة ياوو .وط يبووْ  ..دت و ق ٙة
ٍنتَ و وطتووووب ّاىش و ىٔ٘ و نووْو ..د دووت
ّيوووووا وط ٔوووووا ناووووو ٙتّسى مووووو٘ وب وووو و
وطيو ٓ٘ ّوطبو وٛو  ..قو ٓز ك وْت يو ت ٌ
أو أ أنو ٍووْ هو ن ٌ أو ٌأ نٔيو ِ
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دتها و و ٌ اا مو و ب وووو وط وووو ..ة وطوووزمً
ومل د و و ب أ ووو ال ٓيوووزّٖ وطيووو ّ
َٓوووْٖ ..ىْ.ووو٘ هو و ئ٘ خت و و ة و ووووّٛ
وبى ووووووْٖ مْونٔوووو ووف وط ْوصووووووا ..دَتووووووز
حل ووووْتٍ ّدوو و ت وطا اوو و  ..يصوو و ٜو
دكتوووْٖ سوووهْتٍ بَهوووا ومو و ٗ ديجوووْ
قصو و  ٙزشووووٍ موووً تأو و و و وووزوٜه..
ّيتَ و وملز ٍوو ٓهووا ناووّ ٙيتيوو وب بووٕ
ىاب ٍ و  ..د ى و مووً وط َّأ أ و٘ ..ى وٍ و
ديوو ُّ ة وطزٍوو ٗ حلووً وط هوو  ..قٔبووْو
و وحلاوه  ..ب غو٘ د تو .ة
وطػصً..
ٔووت ومل وو ىٕ ٓ ..ت وو ط.
ّنووٕ وطكانوو
قوو ٓز ك ووْت ّدف ٔاوو٘ وبى وو ٙوط صووف٘..
دهوووو و ت ِ ة وآل وووو و  ..وموووو و ٗ أاووووووَ
نْوصووووا ..هوو و ن ٔووووو قووووًَّ وُيووووٌْ
وط صووو  ..تٓووور وطيووو ت ..ىػنووو٘ وطي وسووو٘
وطه ّبووو٘ ..زيووووٌْ هووو ٖ ٓكوووويص مووووً
حمكٔ٘ وُشو ق و ل وط مو  ..طؤص ة
ّوت وطبص و ٜو ىَ و مت وو٘أ دتَ ط و  ..ة
وطكت ّ
م و نوٓوٗ ىاتبٕ ة و
مشووتوٓ ٗ أف و سْس و٘ ٔووا وُ ٓوووٗ
دَ  ..دف وطزّب و٘ /..وط يو .موً سؤ ا
وبمئ  ..كهْودَ ّ تبُ وُنٔا ..دْيِّع
ب ط صوووا ناووو ٙصوووف ٘ بشوووت ٌ ّزووووِ ..
ٓي وحلكٕ تف ب وٍ ٓ ..اْذ قواو
وُشو ب ملصو وط شو أ أهو  ٜم ووع
ٓاخ و ة وطشوواول ٔ و ٗ أ و ٗ ّمس و ٛ
ال دت ها قَٔ وطشن !!ٛن

ال تكن إال حقيقياً..



يانا فايز خضور

ايشادة احلضٛز
أٖالً َٚسحباً بهِ
عزائ ٞاي ّٛٝيف ٖرا املصاب اجلًٌ مبا تسن٘ ايٛايد ايساحٌ َٔ إزث ثكايف
ََِٗٚ ،ا أسش٘ يف تازٜخ احلداثة ايصعسٜةٚ ،ثسٚت٘ ايهبرية يف َهتبة تضِ
آالف ايهتب ايٓادزة.
عزائ ٞحبٝات٘ احلافًة بايتحدٜات ٚايٓضاٍ ٚايجبات عًى َبادئ٘ ايٛطٓٝة
ٚايكَٝٛة حتى آخس  ّٜٛيف حٝاتَ٘ ،ؤنداً بإٔ احلٝاة نًٗا ٚقفة عز فكط.
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أذنس أْ٘ قاٍ يَٜٛ ٞاً (مل أتسى شٝئاً يف ْفش ٞإال ٚنتبت٘)..
عسفٓا ٙأباً صازَاً حبحِ حٝات٘ ايصاخبة ،عًُٓا إٔ احلكٝكة ٚايصدم ُٖا
أساس ايصخصٝة ايكٛمية ((ال تهٔ إال حكٝكٝاً)).
ناْت تًو نًُات٘ ايدائُة يٓا..
أخرياًٜ ..طٝب ي ٞعسفاْاً إٔ أتكدّ إيٝهِ خبايص ايصهس ٚعُٝل االَتٓإ
يٛجٛدنِ َعٓا يف ذنسى األزبعني َٜٛاً عًى ايسح ..ٌٝزاجٝة َٔ املٛىل ايهسِٜ
أال ٜفحعهِ بعزٜز..
ٚشهساً.

00

نقد

الشاعز الذي لم يعزف الموت
فايز خضور



شوقي بغدادي*

الكتاب٘ عً الشاعز فآش خضّْر ــ رمحُ اهلل ــ عنلٌ حمشٌ جـاا ّنىـا نوـاّل الْلـْ
يف ذكزاٍِ ،كذا ّجاتين متحنّضا للكتاب٘ عيُ وني طُلبَ مين ذلك فلـه نتـز يف ااْاف ـ٘
ّإذا بٕ ّنىا نفتش عً مزاجع للكتاب٘ ال نملك صْى مكتبيت الشخصـٔ٘ الوْوـْٓ٘ ّال نجـا
صــْى ونْعــ٘ ةــازٓ٘ ّاوــاٗ ٍــٕ " ــار ارلٔــا" الــيت ــار عــاو ّ .4891مل نجــا
اجملنْعا األخزى.
فــآش خضــْر كنــا ّجاتــُ يف ٍــذِ اجملنْعــ٘ ٍــْ الشــاعز الــذٖ عاة ـزتُ طــْٓ
ّنصزتين مْاٍبُ صْاء يف اختٔار ااْوْعا نّ يف التابري عيَا لغّْٓـا ،ل ـا كـاٌ نصـلْبُ
ّمــا مبَــزا صــْاء يف ااوــز ا الــيت اتارٍــا نّ األصــلْا اجملــاسٖ ااــاٍز الــذٖ ضــً
اصتخااو اللغ٘ ّاألفكار يف تاابريِّ ،يف " ار ارلٔا" نّل مـا لوـن ىيـزٖ ٍـْ التضـا يف
ت زكٔب الايْاٌ بـني ٍـاتني الكلنـتني " ـار" ّ"ارلٔـا" فـ ذا بـٕ نمـاو عيـْا قٌ مبَـز و ـا يف
اختٔـارِ كْمضـ٘ تضـٕء ااشآــا الوكزٓـ٘ ّاللغْٓـ٘ للنفنْعـ٘ ،فارلٔــا ـــ مـ ـــ ــاٍزٗ
طبٔأ٘ ال ت نِزّ ،ال نار اا صْ ٗ ٍيا تاين األفكار اليت ختتبئ ّراء ارلٔا.

"ادتلٔد" إذٌ ٍْ الظاهٍسٗ الطةٔعٔا٘
الااااي مترّاا ا الطااااحهز ادتهمااااد الةااااهز أّ
اذتكاااااه االضاااااحةدا ٖ القاااااه ز باااا ّ ِ
ّمجاااااْ ِ أٌ خيفااااإ طةٔعااااا٘ اذتكاااااه
ّ"الرنهز" ٍٕ اجملحنع الساًٍ ّاحملكاْو
علٔااُ أٌ ٓاارعً ّخيحفاإ بطااةت "ادتلٔااد"

ادتهماااد الةاااهز الااارٖ ااااا ميرّا ا ظاااهٍسٗ
الطااالط٘ اذتهكنااا٘ يف معظاااه األىظنااا٘
العسبٔاا٘ اذتهكناا٘ فاااذا قسأىااه اجملنْعاا٘
كلَه بامعهٌ اكحػفيه فعالً أٌ قصاهٜد
اجملنْعااا٘ كلاااَه لٔطاااخ ضاااْ ٚستهّلااا٘
*

* أديب سوري.
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أ بٔاا٘ زتهشٓاا٘ للكػ ا عااً حقٔقاا٘ مااه
جياااسٖ حتاااخ ادتلٔاااد كَااارا املطلاااع يف
مقدمااااا٘ القصااااأدٗ الاااااي حتنااا ا ٍااااارا
العيْاٌ" :مً ذاكسٗ الةحس"
"حسٓصهً ،جيهٓٛخ عً زٍة٘ الةحس
أهلْ بسم ِ الصحهزٚ
"أعصّٖ اغرتابهً دتْشهً
ْٓاجٕ غكْلَ الدمهز الرٖ
أّزذحُ الطفْل٘.
ّأُىَٕ اضحدازاد حُلهٍ عحٔقٍ
جرلّز،
ذهّ جسبّع،
ذهّ اضحطهل"
األضالْث اللغاْٖ ااا كناه ىالحا اااا
ٓعحند عل ٙاجملاهش اللغاْٖ يف كا ّ مجلا٘
مةهغااسٗ ،فاااذا بيااه ستحااهشٌْ إىل غاااس
كاا مجلااا٘ مةهغاااسٗ ،مسزىاااه بَاااه كااإ
ىقطا ا ذَنَا اسَ املعيااا ٙاملقصاااْ ٍّكااارا
ىطهعد عل ٙفَه لٔظ معيٍ ٙارِ العةاهزٗ
فقط ب مه ٍْ املقصْ فعالً ماً كلنا٘
الةحس" يف جسكٔت ادتنل٘ األّىل فهلةحس
إذٌ كنااه ٓسٓااد ٍيااه أٌ ٓقْلااُ الػااهعس:
ضااااكحدذكه عااااً عةااااق ّشااااُ شتٔاااا
كااهلةحس ّهلاارا كااهٌ علاا ٙالػااهعس أٌ
ْٓاشااُ "السٍةاا٘" الااي جكحيا مْضااْعُ
ّجَدّ مً خاللُ الححسٓض عل ٙكػا
مْضااْعُ املخٔ ا ّلاارل ٓاارت ارتااْ
ّٓةدّ كَنًَِ ٓلَْ بسم الصاحهز ٚأٖ أٌ
مْضاااااااْعُ ّاضااااااا كَااااااارا السمااااااا
35

الصااااااحساّٖ ٍّاااااارِ ستهّلاااااا٘ ٓححاااااادٚ
الػاااهعس مااااً خالهلاااه مْضااااعُ املخٔااا
كَنًَ ٓعصّٖ حبه س ميْد فٔاُ االغارتاث
عً الْاقع ّعً إغاكهلٔ٘ زّع الادمهز
الي خلقاخ لياه طفْلا٘ ذقهفحياه مُار كياه
صغهزاً إىل أٌ ك ىه.
ٍّكاااارا صتااااد أىفطاااايه كقااااساٛ
شااه ًّٓ يف فَااه املقصااْ مياار القصاأدٗ
الااي افحااح بَااه فااهٓص خضااْز القصاأدٗ
األّىل يف جلااااااا اجملنْعاااااااا٘ الػااااااااعسٓ٘
ّككىَااااه افححهحٔاااا٘ ٓقاا ادّو مااااً خالهلااااه
مُصن مه ضْ ىقسؤِ يف جلا اجملنْعا٘
املطحقهٗ مً "ذاكسٗ الةحس" أٖ مً جهزٓخ
اجملحنع العسبٕ الرٖ ىعٔؼ فُٔ.
بَاااارِ السغااااهق٘ اللفظٔااااّ٘ ،اهلنّاااا٘
العهلٔ٘ ملْاشَ٘ مْضاْعُ الصاعتٓ ،حاهبع
الػااهعس حدٓرااُ بكضاالْبُ اجملااهشٖ الةااهز
ىفطااُ ّككىااُ ٓقااْل ليااهّ :إىّاا كيااخ
أجااااس يف خااااْ مْضااااْ كَاااارا ّأٌ

الشاعز الذٖ مل ٓازف ااْ

الصمً ضٔطهعدىه مجٔعهً عل ٙاكحػاه
ّاقعيااه الةااهٜظ كهلساٍاات املحاادًّٓ الاارٖ
أجعةحُ زقهب٘ مْضْعُ ،فحقهعد عاً أ اٛ
ّاشةاااُ ٍّكاااارا متضاااإ القصاااأدٗ إىل
قٔنحَه األزفع حني ٓقْل الػهعس:
خصْالً جلنطخُ عكّهشجٕ ّاىطللخُ
إىل غسفِ٘ الةحس".
ّككىاُ ٓقاْل لياه إىّاُ كاهٌ مارت اً
يف مْاشَاااا٘ الصااااعْبهد الكااا  ٚالااااي
جْاشََااه ذىْب اهً ذقٔلاا٘ ّزذَااه مااً زتحنااع
محخلّ ّلرل ٓقْل" :طنكٌَ كفّٕ مَرُِٖ
السٓااااه السخّٔاااا٘ أضااااسعخ ،أضااااسعخُ
زؤٓهٖ ألقخ بعكهشجّٕ .."..ككىُ ٓقاْل:
إٌ جااااس ّ ِ اضااااحطه اضاااارت ا معيْٓهجااااُ
العهلٔااا٘ ،فاااكلق ٙبعكّااااهشِ شهىةاااهً اااااا أٖ
ختّلصَ مً جس ّ ِ..
ّاطنااااااكٌ ملطاااااأ ِ زٓااااااه اذتٔااااااهٗ..
ٍّكااارا خياااْ الػاااهعس أخا ا اً غا ا ٗ
شَه ِ املةهغس ّٓفَه مً اىكطهز ارتِدَ
اااا املسآااه املض الّل٘ اااا أٌ ٓعااْ إىل ىضااهلُ:
"مراااا َ شٓحْىاااا٘ طّٔةاااا٘ أصاااالَه زاضاااااخ
ّالفسّ ُ ذِنهز اا ٍرِ ٍٕ مثهز ادتلٔد الي
أغاااهز إلَٔاااه "العياااْاٌ" أصا االًٍّ .كااارا
خياااحه الػااااهعس قصاااأدجُ بَاااارا املقطااااع
ادتنٔ ّالعنٔق:
"أال ٓه حبس
ٓةق ٙمضٔ ُف
يف العظه مجساً
ّيف الةهل صتْاٖ

مه لّٕ ..مه للغْٔو"..
ٍّكاااارا جيحَاااإ القصاااأدٗ بآٍاااا٘
عنٔقااا٘ ٓاااْحٕ بَاااه الػاااهعس يف خطهباااُ
الةحاااس ااااا أٖ الحاااهزٓخ السحااات ااااا لػاااعْث
امليطق٘ الي ىيحنٕ إلَٔه ّقد جتسّأ أخ اً
علاا ٙاالعاارتا بكٍن ّٔاا٘ جتهٍا الصااعهث
مً الحصاو املاْاطً العسبإ باكزق ٙحهالجاُ
ٍّااااْ ٓااااسفض ارتااااْ مااااً الغٔااااْو أٖ
الصااعهث كاإ خيااْ معااهز اذتسٓاا٘
ّالحطّْز ّالحقدّو أخ اً.
ٍااااااارِ ٍااااااإ القصااااااأدٗ األّىل يف
زتنْع٘ "مثاهز ادتلٔاد" ّلاْ جهبعياه قاساٗٛ
اجملنْعاااااا٘ إذٌ لْشاااااادىه أٌ القصااااااهٜد
األخاا ٗ كلاااَه أغاااةُ بهلرناااهز الاااي باااه
بعضااااَه يف الٜحاااا٘ اجملنْعاااا٘ كلااااَه يف
جحاااهبع ضاااعٕ الػاااهعس يف االجتاااهِ ىفطاااُ:
قط ا مثااهز اليضااهل الصااسٓ ّالػااسٓ
الضااااارت ا طقااااااْع اذتسٓااااا٘ ّالحطاااااّْز
ّالحقدو يف زتنْعحُ "مثهز ادتلٔد" الاي
جكااه مترّاا "فااهٓص خضااْز" كااهمالً يف
أ ا ُٜالف ّ السفٔع للػعس الرٖ ٓعهىٕ مً
الحخل إال لد ٚالػعسا ٛالقاه زًٓ أمراهل
فااهٓص خضااْز الاارٖ زح ا َ ّجسكيااه بعاادِ
ميضّااااايه األضاااااّ ٙاألضااااا ٙأٌ اليضاااااهل
الػااعسٖ الاارٖ خهضااُ ّجسكااُ ليااه ضتااً
األحٔااه ٛالاارًٓ ىكااه ىعاادُّ مااً املااْج،ٙ
فااااهٓص خضااااْز ّحاااادِ كنااااه ٓةاااادّ ٍااااْ
الػااااهعس الاااارٖ مل ٓعااااس املااااْد ّلااااً
ٓعسفُ!..
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الصُّووَ ُة ا اْداعايَّةُ وِا شَّوور َّ و ا َّ
شايَّز خُضَُّة
دُةانُ أدر ُتمُام وسُ َّةع يُقال



د .وجةه شانَس*

ِّ بِـَ َ أةةاض أةةة بملم ُشهَد بِثَّقةةموأا ِْ ُةةدب ر
طةةع رَ بِي أ
َمة م ةةم ِك ُم أة ِْ ُمَُ كِ َةةمَُّض أوةةا ِد ِ
ث َّ
بِصُّةعَ أِ بِشةةـ ركَّ أ أ َُُْ كَ ةعََض َةةَب بملمشُةهَدِ ض ثَقمو َّأَةمسض َِْمةَََُّ أ؛ةـُ َّركمسأ موفأةََِّ مِة ِض وم أف َّأَة س
ُسمسمس موهُمر بإل ُدب رأ ْ أاَ وم أفأََّ ٌ تَنُدَوأعِ ََْبوأدِ م أُْ ُُصةعِر بِثَّقمومة أض أِصَصُّةبَّ َردةمِّأ
بِصةةعَِأ بِشةةـ
صةعيمِِض أةةْ ُةدأ ا ُّ
ه َهة ِ ةةَب بملشةةهد ض ُِِ َة ٌ أةةْ مُعُُم َة ِ ِ َ
بِشةةـ ري كَ َ
بِـَ َ أاأ ْ أِ ُل ْبدأدِ نهمض ب ُمأَم َزهِ بخلمصّي ُ َّم ملَ َب بملشةهدِ ض فةُ بَت ةمبِ مِثَّقمومة أض
نيفمةلَ بِشةـ مَّ ِفمَشُةهَدأض
ِْمَََُّ مِشـ ر ْددهأ وأل كْض ِصَة ب َنيِر ِطُةعر ّكمسأ َُّْ ُِهِمةم ََُّ بملُنُ م
َُ
يمُ أـةةا ِف أَمة أ بِ َّ م َّأَة أ ْبِثَّقمو َّأَة أ ِف ّشةـأ أ ْثم َهمةةمض َّ
كَقةةعيِ ا بِةعَ ُار بِثَّقةةموأا ب م
ََب بملشهدأض م ِك م أمِ إضم َء ِ طم كعم ِض فُ ؛أـ ر ومك خَطُّعَ ي

ملِي ر قٌ
ص رلََّق ِّ
ؽرر،يف ه اررامل "ملَ ِ
يَح َ
إلبَِّملعِ ه ملِعُّىرَق ملِصعِ،يُِّق"يف إذ ملإلبِح ر
ِ ِ
ه عبر ر جق لَرررحتِ ملءِ قِر ر قْ بقصقرررع " ِ،ر ر قي
خَؽُّرررىر"ال ةحةرررُيف ارررا "،برررى ر ر "يف قر ر ِ
ععَم ْق َ،اِلِ ملِصع ِ،ه ملِعَعر ِ،ملِع َِّب ِقرٌيف
و"َِرررعقًَّ عَ ررررل"يف قررر ِ،ررر نِ ملِصررررع،
ملِع،بقررررٌ ملَِع ظقرر ر ِ ،ه ملِ رررر ،ملِعقصرررر،ي ِال
و علم يف كاِكَيف " ي خَؽُّىر" .ي بقرليف
"خَؽُّررىر"يف إ" "ملَصررلَّق"يف بقمرر  ِ،ررِ برر ق
ملُِّ،ؤيَررَُ ملِصرررعِ،يَُِّ ملِعَ َ،بقًِّررُق ملَِّييررَُيف قرر
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ظىَرِهقال ملِر ر ع ،لر ملَِِّّملرِرى الر إء
بأنِّل َس ٍع تَصِلََّ ِقص عقِ،ا ب منً ٍز بًَ .
َم ر "يف وكم ر ا ر َى ىمل َ ر
إ ِّ "،ب ر ت ِّ
علًرررر ر قيف بررررررن ملرِِررررررٌ مل جق ملِعََ،بررررررٌ
و ؤرخقًرر ر قيف اررررى "ِبًرر ر برر ر ِ َ،وس برر ر
ه ِر ،ب ر ْ
ملِر رِث ملِطر ٌٓال ملِرراٍ ملع َر ََ ،
عَعِ،هقيف ب ِ ِّمَكُّ ملِصرعٍ،ال وِإ ملخ لَر َ
بَعررره ارررؤءْقيف رررم بَعؽقر رلِا مل خَر ر،يف ه
َم ر "يف ق ر
ك ر يف "،بررى ت ِّ
ملِ ِّعر ِ،إ" ر  ،رَ َ
َتمًَُّرر ٍ ه اررامل ملِ ِِّررىُّ  .وَِ َررَّ عرر ِ،هَ عرر

بِصعَِ بإل دب َ

شررعِ،هقيف ملََع ر نٌ
"،بررٌ ر "يف جت ّب ر يف ه ٍ
ملِسِّطحق ًُِّيف وملإلكي رَ ق َ ِِمىضِ ملََع نٌ
وتَع ً رَّقا ال وه اررامل لَمًع ر يف ر تَ َم َة رلَ
َ،اِرررل زَ نقر ر ق علرررِ وَظر رِق ق بقخررر،و ِ" "،برررٌ
"يف علِ "عَمى ملِصع"،ال و،رّ قًر ق ر
يؤكَِّّ  ِّ ،ارامل ملِصَر عَِ َ،رعِ إ" لََّيرٍَّ
َِرر ر ِا يعرررر،هِيف قرر ر َابِررررل ه ةَ َرر ر قُ بقًَٔ قرر ر ق
وز نقلر ر و َرررَّملرِ"ِ إ رملِق ن ِقرررل ال  ٍِّ،إِنِّر ر
كرررررر َ يَُ َلِررررررَّ ه َسرررررر ِكق ملإلبررررررَّملعِ
ملِصعٍ،يف وحتَّيَّملًيف وبقلِغَرُق ملِ ِّ رَّ مل َ َبقرٌ
ملَِع ظقِ،يف ك َ َي عَّ إ" َع ر"ِ ملإلبَّملعِ
ه ملِعُّىرَ.
َم " ه ارامل
َت ِطَقل ص رَكَُِ "،بٌ ت ِّ
ق ق ر ِ اَعررًٍََّ
ملِي ر قٌيف ق ر َب ًِ ر ٍ
ملََصررلَّق ِّ
َ ِىيَلٍررررُيف َرر ر ََّ َا بلرر ر وملِررررًَّمل قرر ر  ،رررر،ملْق
عَعِ،هقيف ار َى "،برى ملِِسَر ًِ بقر حمِّرَّ بقر
ملالًَِرر َي ِا بقر ر شرررب بَُ ملخل،ملِر ر نقٌ ملَقر ر َِ ،و ِزٍال
وملِاٍ رَِاَ اامل ملِ ِّسَ َ ملِبًَ يف إ ِّ َِّ،ملً
ر ر كر ر َ ِر ر  ِ ،يسِر رمَم بقر ر قيف بعرررَّ َز َر ر ِ
ور َ
ولى قهقيف ِىء َ ِّ ،اامل ملِبًقَ بٌ
ه اعًٍََّ ميَََِّ بل  .ي ىت ،برى ر ه
اامل ملِبًقيف وملظِ ً ِلا ملَمَّوا:
رَاقًرررر َِىملشقررررٌ ملِحقلرررراِ َِررررىِ ِ ِّ َ،قلمَرررر
كًِِرررركَ رررر
قب َ

رَيِررررقَ قررررٌ َ،نِّرررر برررر،

يبرَّو  ِّ ،سررعِ ،برٌ ر يف ه اررامل
ُ ُّر ر ق ر ر ارررى َِرررطحقٌ قر ر
ملِ َبًِر رقق إ" تَ َ
ملَعر ر نٌيف وملل لر ر ه ه تررراخقد ر ر ي،يرررَّ
اىَِ بق ِغمىضِ ملِ َِ ٌ وملِ ِّع ًَّق ملجلَمر ِقٌال

؛ـ ومك خطعَ ( ِ ُ ا متمم ْسـَد قل)

ارررر ر َه إ" رررر ر يمكقرررر ر  ِ ،يصَرررررركلَيف
ظ رِ،يف بَع رهَ
بقمِ ر اقًاِ ملِ ِّ رَّق مل َ َ قبررٌ ملَِع ق
ملِعررىرَق ملإلبَِّقملع ِّقًرُق .إل ِبررَّملعيف
كىنر ق ُّ
،مل َرررُال وكِلمرر ك نرررق اَرراقهق ملِط،مل َررُِ
ِم قع َرر ر ًُ ه َِ،مل قٓ قبًِّ قلرر ر يف ك نررررق ،كيرر رَ،
رَّ تَع ًررَّملًال ررإذمل ر ملا َ ر ََ ،
شر ِّ
ِِمىؼ ر ً و ََ ،
مل َ رررررر،يف اَل رررر ر يف بق ِبعرررر رَّق ملِ َِ رررر رٌّيف ٍِ،
َكلِ وملِ قب ْقال ح
قب ِع ظق ِ،ملجلَم ِقًُِّق ِل َص ُّ
َ،ملَْ ه َ ِّ ،ك َ يَسِرعِ ِإ ًَِِر ق ملِصِّر عق،
َم "يف إبَِّملع ه ملِعُّىرَق.
"،بى ت ِّ
رمل َ َرررقِ ِِ،بَرررُِ ملِط،مل َرررُقيف ه "رِارررُق
خ
ظ رَ َ،
و،ن ر "برر" ،يف َ
شررٌ ملِقلررا"يف ِّ
َِىمل ق
"ِقررراَ ء ت ررررىت ررر يِلررررا"ال ًِأتًلررر رَلِررررم
ي ت"ال كأ
ظَّّيف "وِقاَ ء تَِلمى
مل ررر ،ظررر،ملع عُمر رٍُ وِّر ر عر ر ررركِّ
حِا ِِغ حمً ََّ َِ .،ذَكَ،" َ،برى اقرحت
ملِعَسِررررررررررررررررر ركَ)521- 521 "ٍِ،يف ِّ ،
"ملِقلررراَ" يىظَررر يف بق َم ِطِرررى ِ ِررر تِ َ،اِرررلِ
جل اقلقًُِّق وملإلِِح ِيف ب ِِّ،لَح ِ وملِِّ،زملنَرُقال
مل َ
 ٍِ،يََّتُّ علِ ملِكَي َرُقيف بقمر قًلر قر
َءء ق ملإلِِِررر قِح َتَ وملِ ََِررر اِاَ وملِغَحظَررر قُ
وملِ ُّمرر ُّى وملِررىَ َ،ال وِرررامليف رررإ ِّ "ملِِّ،لَحرر َ"
يًَِررَّيف ِغَىِير ًيف عمررى َ ر قً ر ق قة ِررل وظَ َِرر،
وَِلَ وتِر ُّى واَلَر ،وكَسَر ،واَر َ ووَز .
ويَ َصرر ر بَ ملِرر ر تيف إِ" َِررررَّ كَرررربدٍيف ه
َءء ق "ملِِّ،زملنَررررررُق"ال إذ ًلرررررر ملجلررررررحتيف
وملِ ِّ،ل ِررررررُيف وملِ ِّ ِ،بررررررُيف وملِ ِّ،ك نررررررُيف
ن اًكَ ب ِ ِّيب قيف وملءِر ُم عِيف وكراِكَ
ملِىا ر .وتَ َعَلَ،ِ ،ملبرُِ مل ََ ِطقر ِ ملََِلرى قٌيف
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َم ر "يف ال ر يف ه ِّ ،
ملِرراٍ ملع َ َم رََّه "،بررى ت ِّ
ملِقلاَيف َ،ظربَََ يىظَر ب ِ،اَرُقيف ملِر قر
َءءتقلرر ر ملََِلى قًِّرر رُق ملخلقِررررُ وملِ َ،شَرر ر اَُيف
ن اقًرركَ برر ِلُّط قال وه اَرررامل رر قًرر ق قرر
َت َررر ر ِاهٍ لَلقرررررٌ َرررررم َ ِطرررررى ِ ملِررر ر ًَِِ ِ
ملجلرر اقلقٌ وملإلِِرررح قٌيف ه ارررامل ملََُر ر ت.
ور ّ،ملِ ؼٌ "علٌ ملجلِ،ل نقٌ"يف )15يف
 ِّ ،قرررر ر ِ َِرررر ر اقًاِ ملِعَرررر رَ،جق  ِ ،يىظَرررر ر َ
"ملِبررررر" ،يف ب ََ نَررر رُقال و قًلررر ر قررر ر َءء ق
ع نَُق وملِصقََِّّّق
ملِ ِّم ِكقيف يصد إِ" ملَِ َ
حبَُق وملِ ِررررىَِّق وملََ َ عَرر رُق
وملِعِّرر رَ،مل َُق وملِعَّرر ر َ
ملِعررِ اََُيف تَحمررليف
وملِ َىةَ َاررُال ه ِررن ِّ ِّ ،
ه رررررر ر تَحمقرررررر رلِيف َءء ملِسَرررررر رمق كُ
وملِكَي ُال وه ااه ملِرَِّّءء ر يصرديف
بق ََّوِرهقيف إِ" ملِ ِّم ِكق.
ِِرر ر ُّ مل َ ِرر رِ،يف ه ملََ ِطقرر ر ِ ملَِلررررى ٌ
ِي رررررُ ملِبًٔرررررُ وملِععررررر،يف ز ٔررر راٍيف ِّ ،
ملِلرررررايف ِ ِ،ررر ر ً ء ِىملشرررررٌ ِررر ر ال وِّ ،
ملِلررايف كرراِكيف ء يكررى برر ،ملًّال واررَّ
ميك ملِ ىتَيف ملنطحا ً ارامليف إ ِّ ،بر
ٍيف ي ىِِّل ملإلبَّملعَ ه ملِعُّرىرَ مل شرل،
ِ يف ب ع م ه ِ،ملٓبًُِّ ملَ ط ِيف واَّ ِلرق
ه َِبىسٍ قٌ.
ملِي ر ه" ا ٓقم ر ًيف
ظررلِّ اررامل "ملَصررلَّ ِّ
َ
ؼقمِ َ مل ِقًُِّق ملِ َِ قًُِّق ِقغ،ملٓبقًُِّق مل ََ ط ِيف را
ملِعب ِررٌيف مم َررًَِّّمل ه ع ررى ٍ رر
ع رِّ ،
ملِعَ ِ
ملِرر ِّ ِال ت،ملكمررقيف ه رر بً لرر يف ِ ِّررِ
ظ ر ا،ون ً .وكر َ  ِ ،ملنِصَر َغ َل ملِِقكر،
ٌ ملِعَ َ،بقر رٌبيف بقلررراهق مل ِقًِّر رُقيف
ٍ مل َ َبقر ر ُّ
ملِ ِّ ر ر قَّ ُّ
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ومب َي ِ ج َع ِل ق ِ َِ اقًا و َعر يد واقر ًَ ٍا
وتَعرر ر ًِ ٍ و َحرر ر وِ َر ِررررَِّّ ِرر ر ِ ق
َ َغَق ِ ِ ق َعًِصقرل وملار ء ق مل بًِّرُ
ءِِرر ق ب ِقل وَ ًَرر ي ِ َع ًِِّ قلرر ملِ ِّ َّقيِّررُقيف
بقمر ر َِر ر ِا يَ َُر ر وَز ِر ر ََُِ ملِى ر ر ْق ِل ِّ لًر رَّق
وِ،بِّم حتىِّت مل  ًِ، ،ن ً إ" ت َّيسٍ
الامل ملِ ِّ لًَّ.
ظلِّ اامل ملِ تيف علِ ارى علًر قيف
واررررلِّ  ،شَرر رلََِّ ملِِقعررررل ملِ ِّ رر رَّقٍُّ مل َ َبقررررٌُّ
ملِعَ َ،بقٌُّيف خحت ااه ملِ ،و َتغًَُّ،ملً لَاِرِيِّ ً.
ِ َّ ملِِ َمَ ِّ،ملإلبَّملعيف ه ملِعُّىرَق ملِصرعِ،يُِّق
ح ب،ؤير قُ بعرهِ ملِ َر ِى ِ َِر يف
ملِع،بقًُِّقيف كَبِّ ً
ط ر ِيف ر
بقِ ،ؤيَ رٍُ َِلررا ِقَِّ ِّقً رُق ِ،مل قٓب ِّقً رُق مل ََ ِ ق
للٍُال وِقمََّّ عقلقًُِّق تَ َِ ،تكق إًِ ق ااه
ملُِّ،ؤيُِيف ق َ قًِّرُق تَصِركًلٍ بق ر ٌٓ .وملظَرلَ
ص ر َُ ولررى قهق
رٌ ع يَ َ
ملِِقكرر ،ملِ ِّ رَّقٍُّ ملِعَ َ ،قبر ُّ
ؼقررر رمِ َ ظقررررر،ملعقًِّ ق ملِررر ر ِّ،هِ وملِ برررررىتِال
وَِ،بِّمر يف كر مل َ رر،يف ه بَعرهِ ررِّ،مل ٍيف
ظ،ملع ملإلِمي ِ وملِكِِ.ِ،
ِّ
َبًِ َ
يأتقٌ "ِعًَّ ع ل"يف بعرََّ ،كير َ،قر
َمر "يف ًِؽرمَ
صر َ،اَ،نر ً قر "َ،بررٌ ت ِّ
ِرََّ عَ َ
َ َ،
ظرىَرملً ه شقرعِِ،هقيف اقىمل لر يف وكمر كر
َم "يف مل ِقًُِّق ملِ َِ قًِّرُق
ً م "،بٌ ت ِّ
ملِ ت
ِقغ،ملٓبقًِّررُق مل ََ طرر ِ .ي ِصقرررَّ "ِرررعًَّ ع رررل"يف
علررِ ِرربًلِ ملَقي ر تِيف ه اعررًَّ ٍَ بقع ررىمل يف
"،مجل مل َع،ملس"يف "إ ِ َِِّق َ،ن قَلل َ /ب ًِ َ
ه".
ملِررررىرو ق ملِِرر ر َحِ شَرر ر ِىِ َِلرر ر وملر َرر ر ِّ
ملِصِّىِِ نب يف وبغه ملِِقك ِ،ع كىنق ق
ؤِقا ِقم يمِسقك يف إنِّر يف وكمر
نب

بِصعَِ بإل دب َ

اى ىمل ر علًر قيف ء ء يعر يق ملًِر َْ وء
يَعررررررِ،ه ولرررررررى َه ،و مي لرررررررك ى رررررر
ملإلِس ر س ب ر  ًِ .ر ْيف س ر ىّ شررَّيَّ
ملِ ِّع ًر رَّق ه تَكى قي قر ر قيف ِر ر ق ه نَىِعقًِّر رُق
ولى قهق ع مل ِ ًِس ملِبقَّملًَٓرُق ملِبسرًطُق
ه تَكىيق ل  .وملًِر ْيف بقر ََِلى ِ ملِيِّ ر قٌ
ملِع يف ِلبًُٔق ملِ ع ط ًل ِرعًَّ ع رل
ِقرم ملإلنِسر ِال برل َِّرَُ َر يَر ّ،ه
ملًَِررر ْقيف وملِقرررََّ ًَ قرر ر ملِررررارّ ملِسِّرر ر ق َُق
ِلسُّمىِ ه ملإلِس سِ ملإلنس نٌ.
عررىر "ِررعًَّ ع ررل"يف كرراِكَيف ه
ي َ
ط
اَعرررررررًَّ قَ "ملِ ِّلررررررر،مل ِ"يف "وإنِّرررررررك خَررررررر ٌّ
ظ ِل ،ملِ ِّر سِ
ك ِصِّل َ قُ وملاق  /إذمل مل ِنل رَ َ
ق َِلررا ظَلِررِ ."،إ ِّ ملِصِّرررل َُِيف وارررٌ ه
َ،نِرر َ
ملِعَ َ،بقًِّر رُقيف ءِر رُِ مل َنََِر رُق وملإلِبَر ر ْ وملِصِّر رمَاِ
ال ًِ َب رُقال تب ررِ ِؽررىرملً
ظ ر َُِق وملِ قع ر ِّ قَ ومل َ
ومل َ َ
ع ىِي ر ً  ِ ِ،ر ًيف يَ ََُلررِ َع ِب ر َ ،م رِ ر ٍ
ِررلىكقًِّ ٍُ َت ِبَ قير ق ِر وتصررد ِإ َِ ًِر ق .بًررَّ ِّ ،
مل ر رُ َ،ررر"،يف ه ظرررىر قَ "ِرررعًَّ ع رررل"
اررراهيف عَر ر نقطر ر ملِرررَِّّءء ق ملََع َىِيِّر رُق ،و
ؽررحٌ ءِ رَُ ِؽررىرٍ ر قٍ
ملََِلى ِّقً رُقال ِقً ِ
تَ ِم َرررررم مل قءنِكقسرررر ر ،و ملءنلًرررر ر .تعررر ربقَ
مل َنَُِِيف و علر ملإلبر ْ وملِصِّرمَا ومل ظر ُِِيف
و رر علرررِ شرر كلُق كرررل لرر يف ولرررى ملً
َحسىَِرر ً ب ِ ًرر زٍيف إذ ارررى ولرررى يَ ،رررم
ملِي لَ ملَِرتملكقاَ لَِّ،ملْ ملءنلً ر.
تأتٌ ملِعرىرَِيف ع رَّ "ِرعًَّ ع رل"يف
ه اعررررًََّ "ِررررٌ ظَرررخِ"ََ،يف بق َ ِىِقررر ق "ِررررٌ
ك ل  /ر رَ
ِر ِ
ُ ِا َِ ،
خ َ َ،علِّ َررق قب ر ِ ِّ ِ
ظر ِ
َ

؛ـ ومك خطعَ ( ِ ُ ا متمم ْسـَد قل)

ك ِبِ رررر " .إ ِّ
ق :تقلرررر َ
قبلرررر ملِكِ رررر ا َِرررر ِ
"ملِعِّر رخِ"َََ،يف ه ملَ طر ر مل َِعَُِمقرررٌيف ارررٌ
كسِّر ِ ،ق ِلر
ع ًِمَرُِ ملِر َِر ِا َي َ َ
ُ َ َِ ،ملِعَ ق
ملَِ َ
ظ ر رَ ِقُ ر رَ ًَال
س ر ََ ،
ك ِّ
ش رٌْيف رإِذمل تَ َ
َ
وه اامل قً ق ق ملَِِّّءِ قُ علرِ َِر اقًاِ
وملِؽررخ َ قُ وملِي َ رلِيف وملِ ر َاررَّ
ِّ
ملِعررحبَُق
ِّ
تَُِ َمررميف بق ِّ ،قلر يف ه َء َِرُق ملِيبر  .وِعررلِّ
ه ملِ َبًِر رقق ملِصِّر رلِد ِرررر"ملَِ َ َبٌ"يف "،ظَر رخََِ،
ك اَراقٍ ملَِرَّمل وَء
،نَ يف ِرٌ ء تحَرِ ّ،
اَرراٍ مل َِ رِيررَّ"يف رر يبَررً اَررامل مل ررَ،ال
ق "خلًررررل طرررر،مل "يف قرر ر
كَمرر ر َ ِّ ،بًِرر ر َ
اَعرررررً ََّتق ق "ملََسررر ر ْ"يف ملِررر ر نعملررررر ه
،ربعً ملِ  ِ ،ملِعقصِرِ،ي ِيف  ٍِ،بعرََّ زار َْ
عَصِررََ،ق اِررر،و ٍ َز َ قًِّر ر ٍُ قر ر ِ نَعر ر ِا "ملَِ َ َبرررٌ"
يؤكررَّ ملِر قم،ملرَ اررامل ملََِلررى ِ
ِّ
قِ َبًِ قر قيف ر
ه ملِعُّىرَق " َة وٍ عَلَِ ظَرخَِ، ٍ،ظَراِّيف َو ًَِِرقَ
ٌِ/اَلبَ ً كَلَاقٍ ملِعِّخََِ،ق ملِعِّمِّ ْ" .ترأتٌ
"ظَر رخِِ ََِ،رررعًَّ ع رررل"يف ال ر ر يف خم ِقِر رًُ
ِكِرررل ر ر يمِكقر ر ر ر ِر ر اًا ملِي ر رلَ
وملِعِّحبَُقيف وحتَّيَّملً ملِيِّب .
ي َررررَّ "ِررررعًَّ عَ ررررل"يف ه اعررررًََّ
"ِ ًّق كُ" ،منىذل ً ِقعىرٍَ يَ ىت ًل
" َِ ًِّررق َكررَُ وِ َ،اَللرر ملِعررًَّمل /وملِعقًرررَّ
أل َ،ؼِررررِلعٌ عقًررررَّمل" .إ ِّ "ملِ قعًِررررَّ"يف ه
َيمِرررر ِ
ملَِِّّءُِق ملَعَُمقًِّرُقيف قر َ ملِعَرىِ قيف وملإلعر ََقيف
وملِ ِّكرررررررر،ملرِال وه اررررررررامل ررررررر يَ ِررررررررى يف
ب قِِ قخِحػٍ ع يف إِ" َِلى ٍ ََِّ َِ ٍ،ةقٌ
تَك،ملرٍِّ ه ملِ ِّ َ ِال ِد " ِّ ،عقًََّ "ِرعًَّ
ع ررررل"يف يَِ ِررررَّ اَرر راقهق ملَِِّّءِرر رَُ ملَِ ََّةقًِّرر رَُال
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قًِِعبقََيف ه ملِعىرَقيف ولرى ملً
َ،ملغَ مل َؼِلِمِ.

قيّر ً يَمِرألِ

تَكصر ارراه ملِ ِّمر ذ" مل َ ِر َب َعرُِيف ِّ ،
َىِررليف ه ِإ ِبررَّملعِ ظ رىَرهق
"ِررعًَّ ع رل"يف يَ ِّ
َِ،مل قٓبقًَُِّ ملِ ِّ،كً قيف كم اى ملِر ت رم
"،بٌ تَمِّر "ال ِرد  ِّ ،اقىمل َلر يف اراهق ملَرَِّ،يف
خ ََُِِ َ قًُِّ ولَم ِقًُِّيف ذمل بعٍَّ تَح ذاقٌ
َع رٍَّ ِلم ط ر ِ ملَِلررى قٌ
ؼررٌ وملعٍ و َ ِّ
رِي ق
رل قرررر حمَِِّرررر مل ق ارررررامل
ملِ ِّ لًررررَّقٍ .وِعرررر ِّ
ملِ ِّ عَُّّ ملِىملعٌيف ع َّ "ِرعًَّ ع رل"يف ِّ ،
ملِصِّ ع ،ك َ َيعِمَرل علرِ ظرىَرِهقيف ال ر يف
ه ََِ،لٍَُ ملق مَأ ِّ ًل إ" تَمَك ِ ملِعَ رل
ملِيِّ قٌُّ ملِعَ َ،بقٌُّ ق ملِِ قًع جق َِ ِا يَكِ ِ
سِ َسًغ ً ِ ِِّ تَخًَُّلِ ملِ قًع بق ق ِ  .يَ ََُلِ
اررامليف كمرر ي ىؼِّررَ ه ارراهق ملِ َّمرر ذق"يف
بعىرِ "ًِ ْق ملِصِّرىِق" و قيِّرُق ملِصِّرل َُق ،و
ك ه ًََرررررر،مل ِ
َحسىِقررررررًِّ قل يف وكرررررراِ َ
ملِعِّرررررررخِ ََ،و قيِّرررررررُق ملِعًرررررررَّق .تَعررررررررَّ
ملِقك ي رُِيف رمَ "ِررعًَّ ع ررل"يف وكأنِّل ر
قه
َل َررُيف تكرر تَكررى وِررًُيف نََُحَرر ِ
ملِرر ر قح ِت "ملََصِرر رلََّ ملِيِّ رر ر قٌ ِإلبررررَّمل ِع ه
ملِعُّرررىرَ ملِصرررعِ،يُِّ"ال ب رررَّرِ ر ر ،ظر ربَحَق
إ ِك نقًِّررررر ًُ تَخًَُّلقًِّررررر ًُ مج ِقًِّرررررًُ ِقل ِّحعررررر ق
ط ِ ملِيِّ قٌِ.
ه ِ اًاِ مل ََ ِ ق
ملِ،ي ؼٌ قببَع ِ
رِ راَ ِ" ِّ ،ررعًَّ ع ررل"يف كم ر "،ب ر
رر "يف ملع مررََّ ه تَكى قي قرر ق ملِعررىَرَيف ه
ارررررامل ملاررر ر تِيف ةِقًِّررر ر َُ تَ رررررىيهِ مل ََ ِطقررر ر ِ
ملِعَ حنقرٌ مل َِعِ ر قيف ،و ملَِ َىمل َر ِ عََل ًِر قال ررإ ِّ
ارررامل ملِ ِّ رررىيهَ َ،ظر ربَ ََ ؼرررم َ ملََِر ر اقًاِ
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ملِيِّ قًِّرررر رُق ملََ بىَِرررر رُق ،و ملَِسِ سرررر ر َُِقيف ه
ملََِ،لَُق ملِ ِّ نقًُِّق وملءلِ قم عقًُِّقيف ملِ وؼم
ظررر رىَرَه ًلررر ر ال والررر رامل ِ،رررررب ج عَّيرررررََّ
رل ق ر ،برر،زِ ارراهق مل ِررب جقيف
و ىعررَُ َِ .عر ِّ
ملتس ع مل ِ ِر ِ ملِِقكرِ ٍِّ،قمِسِر َ بقلٌ ملِر ِّغ
ملِصعٍِ،ال بقحكراِ ر عََ ِ،ر نر س ملِععرِ،
خمرتع ٍ و ،ومل ٍيف ًَِِّ َ ،كيدملً ق
طقررر ٍ تعررر لقلا ررررم ملًِررر َ وشررررؤونل ال
ن اًكَ ب تس ع ؽ ْمل ق ملِ َِّرمل ق ملِعَ لقًِّرُ
وملخلًَ ِقًُِّق ِ سِ ملِبًُٔ ملَع ظ.َ،
تََّخل ملِعىرََيف م " ر ي خَؽُّرىر"يف
ملِي ر قٌّ ِإل ِبررَّمل ِع ه
رِِر جَ اررامل "ملََصرلََّ ِّ
ملِعُّرررىرََق ملِصرررعِ،يُِّق"يف قببَلر ر ٍْ لََّير ر ٍَّ وِ،ر ر ٍ
ظررحًَ  ِّ ،ملِعررىرََيف ال ر يف ء
خِ َقل ر ٍَ .
تَخ "،ع َبِرَّ ،ملع مر ق ملِغر،مل قٓ يف وارامل
ََِ،رررررَّ َِررر ر تقًَِ ملِرررررَُّّخىتِ إ" ؽررر ر ْمل ق
ملإلبَّملعِال نِّل يف م " ي خَؽُّرىر"يف تأخرا
ةًًُِِّ تكىِي ًًُِّ ذمل ملمنًر زٍ خر ػ بلر يف ،و
اررى ملمنً ر ز ُ ر َغُّ ب ر ظ ر ِبل  .ء تعررى
ملِعىرَِ قعلَ حت ذ ٍ ري ؼرٌ ه تصركًل
ملِغ،ملٓ ال بل َِّرَُ ر ،ؼر َ ملِصِّر ع ،إ"
ِِحمَ قل وَِّملا .
"ملِصَُِّ"،يف ع ًَيف َنبَر يَحًر ؼقرمِ َ
ةِقًٍُِّيف ،و َِِ،ي ََقيف ِقلىلى ق نَب تقًُِّق ملِ ِّكرىي
وملِِ عقل ِّقًررُال قاررىمل ارراه مل ِ ِّقًرُقيف ملر قتررىملْ ق ر
ُ ر َُ َاررامل ملءقر قتررىملْق
قً ر هق مل َرضِيف ونمررى نَ ً َ
ض وَؼَررررىْق
َعبِرر ر َ ،تَِ عرر ر ٍل َررررم ترررر،ملجق مل َر ِ
س وِرر ٓق ِ،رر يَح لرر مل ررر ،قرر
ملِصِّرررم ِ
َع ظق ِ،ملِطبقًعَُق .وملِصِّرُ،يف ت ِقًر ًيف ولرى

بِصعَِ بإل دب َ

ُررايف ء شرعىرَ َََِّير قيف وء ت مررى ه
ةِقرٌ ،ع َ
كً قنر ق مل ِ ِررًس وء ملِىلررَّملنقًِّ ِّ ، .ر
َ
"ملِصِّرر رَُ"،يف ه ظررررىر قَ " رر ر ي خَؽُّررررىر"يف
َكًَررررر ر َِرررررررٌ يَؽرررررررجُّ ب ِ ِرررررررًسِ
ملإلنسرررررررر ر نقًُِّقيف ويَعِرررررررر رخَ ب ََصرررررررر ر قعِ،
ملِىلَّملنقًِّرررُقيف يَحررر َ يف و َيبِكررررٌيف َيعقررررًض
مل َِِ كم يع نٌ ملِبؤس .يخِ"ِ،يف " ر ي
خَؽُّررررىر"يف ملِ ِّبرر ر َ قرر ر َحَّو قيِّرر رُق ةِقًِّرر رُق
ِ ر َْال إ"
ملِعررمِّ َْ ملخلََ ،
ولررى قهقيف ملِعَمًِ ر ْ ِّ
ملِِ،رررررر جق ملِىملِقررررررعَُق مل ِررررررَّملْق ِقلعَررررررًِضِ
ملإلنِسررر ر نٌ ملِعررر ر قب ِ يقصَرررررامل مل ِ ِقرررررًسِ
وملَِ َؽَىع بقعط ِ،ملِىلَِّمل .
َؽررىر"يف "شررُ ،يررى ع
ي ررىت " ر ي خ ُّ
نلررَ،هيف ويَغرررًا ه ِلرركٍ بعًررََّهَِ /..ي ِبكقررٌ
ٌ
ِررررر ىطَ ِقرررررىملرِه ملِِؽرررررٌ/ه ملِطمِررررر ِ
س ؼَررررِ ق ق
ملًَِبرر ر سَِ /يصِرررر َكٌ قرررر برررر ِؤ ِ
ملِبَلًر رََّه ."!..ي ررربلج ملِصِّر رَُ،يف ال ر ر يف عر ر َ
تكىي ٍ رمل قًُِّ ي َّملخَل ًل ملِى ملع م
ملِبعررر قَّ وملِبكررر قْ وملخلَسررر رََقيف و قررر ةرررراِّ
ملِصِّررررركىّ ورَ رررررهِ ملِررررربَح ََ .تَعرررررَّ
ِ،مل قٓبقًِّرررُِ ملِعُّررررىرَقيف ال ررر يف ِق َ ِبَيقررر قررر ِ
َُررررررر ،ق خ ََِِررررر رُق مل ََ ِطقررررر ر ِ ملََِلرررررررى ٌ
ملِ ِّ لًرٍَّيف كمر ك نررق رم "،بررٌ ر "
و"ِررررعًَّ ع ررررل" .ملِعررررىرَيف ررررم " رررر ي
خَؽُّىر"يف خ ََُِِ الرامل مل ََ ِطقر ِيف َبًِرََّ َ،نِّلر
خ َُِِ ؼم ت،كًر ٍ عؽِرىٍ رمل قرٌيف
وًِسق ؼرم تكرىي ملِ ع،ملؼرٌ شرب
ِطحقٌ.

؛ـ ومك خطعَ ( ِ ُ ا متمم ْسـَد قل)

تَررررأتقٌ ِِ،بَرررُِ ملجلََّيرر رَّقيف َررررم " رر ر ي
خَؽُّىر"يف ه كَيدٍ كر ةق ٍ،قر كَريقدِهق
ملِغَ،مل قٓبقرررررٌال اررر رٌَ ذقٍ ِِ ِ،بَررر رُِ ِإبِرررررَّملعٍيف ه
لعَلرر ر
ملا قحرر ر ِ ملِرررراِّمل ق عَ ِمَرر رَُ َارر ر ِقً ِ وَ َ
و ىمللَلَ قلرر يف قب َع ًِ َررًِ ِ َِ ِّحَ َررًِ ِيف ِررطِىعَ
َِلًِ ق ِإشِ،ملاَ ق عقصِ قل يف بقر جلََِ،،ق َع ًِ قلر ال
ِدَ  ِّ ،كِلِّ اامليف ء يَكى ِقمَُ ِّ،ق اَىِتِ
رر ر ء يِلَررررايف ،و مللِ قرررر،ملاِ َلسرررراِ ِغِرررر ِ
رِي ؼقرررٌ يَ َحرررَِّّّ َررر ِ يَُِررر،ؤ علرررِ َررركِّ
عبقَ مل َ ِ،يف بق ِّ ،قر قيف َرم " ر ي
َغ قًِق ق .ي ِ
خَؽُّرررررىر"يف تِ،ررررر ت ه بَررررر،ملرٍ ملِىَلِرررررَّق
ًِِرررر ِقًرررر ج ملَِِلِرررراِ مل ِقرررررٌ
ملجلَمًررررلِال َ
ملَِب شقِ،يف يَِسََ قِ نِكقص هق لَمقًمِ َِ،ملٓق ق
َؽررر ْمل ق ملِكَرررح ِ بقُمررر تِ مل ِإلنِسررر ِ إِذِ
عمِرر تَك وِي قرر ق ملءنِِقع ِقًِّررُق وملُِّ،ؤيَىِيِّرر قُ ه
ة .
ك َُِرررررَّ
ي ِصقرررررَّ " ررررر ي خَؽُّرررررىر"يف "َِررررر ق
لمُِمَررر ر يف وظَررر ر ق ررر ر ِ،لقرررررلُّيف قررر ر َ
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ملِٓ ِِّ،قر ر ق وملالَرررىّ ملََطعرررى ِ/رَِاَ لمرررىاِ
نَ ِوَتكق ملِعَ ًَّهِ" .إ ِّ ملجلِمُِمَرَُيف ه َ ِطقر ِ
ملِرر رىَعٌِ ملِيِّ رر ر قٌ ملِعرر ر يف َُرررر ِّ،عَعرر راٍ
َِ كق ٍال يَؽّاُّ ه ملًَِر َق ا عَر ًيف ويصرد
ه ملََىِ ق إ" ع ِم ِ ِلمى ق و َ،ملغٍ ِ ه ة .
ملِٓ ِِّ،ر ر يف ملنِعر ر ء وارررَّرمل ع ًِِّرررُ
وع ِّلًررُ شررَّيََّ ملخلعىظ رًُِّ بع ر ِبل يف
علًررُال ررإذمل بلر يف ال ر يف اًمررُ
ولررى ملً و ِّ
ظرر اُ جتمرررم رررم رِبرررُ ععمرررِيف ارررٌ
ملالررىّيف ِررد ،نل ر رِبررُ ل،،ررُ ِ،ررًُِيف
ومجًعرر ي حررىِّت رر ًُع رر ًب رر ،و
نلم إ" ولرى ه ،و للر ه إلةبر ًِّ ِ،رُ
ِ يف إ" جمٍَّ ي َِّّ ا،ب نر ً علرِ رابَ
جم ِّ،ن وَق ع ًََّ ِلحبًبُ .ظر،ملع رمل رٌ
للًل.
ي ررررررىت " رررر ر ي خَؽُّررررررىر"يف رمل رررر ر ً
عب ،يِّ ه تصركًل ملِعُّرىرَقيف عر ب ر ْ
عؽرررررىٍ تررررر،تبطِ ًرررر ق ملِررررراِّمل برررر ِع ِم ِ
ملإلنسررر نٌيف ع نق َرررًُ ملِرررىَعٌَ ملِسً ِرررٌيف
برررررأِ ِ ملِ،ؤيرررر ملِ َ ِى قًِّرررررُيف " َبًِ،و /تِرررر ا

َلرررررر،وس برررر ر ِعََُح ق/وِ،ررررررىه حترررر رقَ
مل نِ ضِ تَمى  /.ومل َلِسر نَ ِير يصِربق
َ ِمَ ملِ ُّى ق".
اررررررامل ارررر رىَ ملِ ِّحَررررررىُّت قرررر ر َ ملِبعرررر رَّق
ملِ،ي ؼقرررٌ/ملِ ِّحعبقٌ وملِ ِّحر ر ذاقٌيف ملِررراٍ
عََ ،ررر ر "ملََصِررر رلََّ ملِيِّ ررر ر قٌ ِإلبِرررررَّمل ِع ه
" و ةَاِّ
ملِعُّىرََق ملِصعِ،يُِّق"يف م "،بٌ
رررم "ِرررعًَّ ع رررل"ال إ" ملَع نر ر َق ملِاِّملتًِّر رُق
ملِىلَّملنقًُِّقيف ذمل ق ملِ ِّصكُّلِ ملِع،ملعقٌ بًَِ َ
مل ن ومل خَر .،إنِّر تَحَرىُّت يرأتٌيف َرم " ر ي
خؽُّرررىر"يف ع ر رََّ ؼقرررِ هق مج ًِِّر رُق ظَر رىِغٍ
بقَُ َ، َ،ق إبَِّملعٍيف نَََّرَ َِ  ِ ،ع ِ،هَ َِ ِر قب .
إنِّلررر ر يف رررررم " ررر ر ي خؽُّرررررىر"يف رمل قًِّررر رُِ
ملِغَ،مل قٓبقًُِّقيف بل اٌ رمل قًُِِّ ملإلبَِّملعِال تَ َىََِّ
رملؼر رًًَُ ذرملعَ عب َِ،يِّر ر ٍُ قعطر ر َْيف وت ر ر ه
ملِ ب ِ مل بقٌ الر يف عر،وسَ لَمر تٍ قر
ظَرر رمقً ِا ولررررَّمل ٍ يعرر ر نٌ ملًَِرر ر َ ََِ،رر ر ً
وَِ ِنَ ًيف وَلَع ً ورَملًَُِيف وَِكق ه نً ق َ
ملِصع ِ،ملجلَمًل.

ك بُ:
 ملجل،ل ر نٌ .ملِ ؼررٌ ،بررى ملِس ر علررٌ ب ر عبررَّ ملِع ي ر يف ملِىِ ر ُ بررن ملَ بررٌ
وخعى يف طبعُ ظبًَيف .8491
 ملِعسررك، .ٍ،بررى اررحت مل ِس ر ب ر عبررَّ مله ب ر ِررلل يف ك ر ج ملِع ر ع نيف
صىرمل طبعُ عًسِ ملِب بٌ ملِل يف ملِ ا.8498 َ،
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د .سعد الدين كليب*

ميكننا توكيد ن لت توك النن ،تواننعر ا توبنناا توااقننب ت ن لعر ن قن ل ن نناا
تواو انك ك ة توااق ةر نذ طاو توقات توابالا تقالبنا،ر ولونع نا نا بناو قكنيلن
توقننيتا ولفنناو تونناوير وت ننص ئد توقطننا ،ت قطا ننةر وتو ننة توبنناالة  -تواطننالةر
وتوكخاّننم ننا تض نناتر توبنناالة ودننذت ف مننا بنناو قاوبنناا ت ا ننص ونن تو نناوير
ننب
وقاوبنناا ت نرننيى و ن ل نني تواملننانبر وت تورننة قنني تونرننا وتوبنناا لف ان نا ،و ن
توناصا .ري ل ّت توك ال ،تواع مل لأخذ ن ت تضو ن ر نل توناني تونذي قناأ ف ن ل نب
قاإل رتتت ة تجلماو ة ئال ن ت تةنة توااق نة تونا ل نانأر ننذ تنطال كهنا تضودر
تونظا ا تضصيل تجلماو ة توكال ك ة توق مية وتحمل ةة ل توسيتء.

َال نقصد بذلك ما متّ علٖ مستوُٗ
البهتتتتٖ الل ُِتتتتٕ َاوِقاعّتتتتٕ َالوصتتتتُِ ِٕ
فشستتتتإمن َعلتتتتا علتتتتٖ مستتتتوُٗ ا ُ تتت
ادتمالْ العام مو الُا ت َالنتوّ معتافـ فتتتت
"مل تصتتًد ااباو َالنهتتُى عتته تا ًتتا
متتو ستتتاَالت الو ُِ ت للمتتابٔ َالص ت
َاألستتتتلُون َمتتتتو ستتتتتاَالت الوذ ِتتتتإ
فًّان ما شًدتٌ م اذتداثٕ اليت فوشت
البتتاو علتتٖ مصتت اعٌّ لولتتك ا تتتاَالت
اليت توأسس علٖ منًُم اذت ِتٕ بُفتنٌ

تتانُى اذتداثتتٕ األَبمن فبتتات الوذ ِتتإن
ال الو ُِتت فشستتتإن يتتتُ ا ًتتتّمو علتتتٖ
ااباو َالنهُىن للخ َز علٖ األشت اب
النهّتتٕ ا وُا ثتتٕـ ب ت للخ ت َز ىِ تاف علتتٖ
*
األش اب ا سوذدٔ ا عمّمٕ"ـ()1ـ
َمي تتو الوُدّتتد ىِ تتاف ىىّ عقتتد
السوّهّات مو القت ى العصت ِو تد شتًد
االن ال تتتتتٕ الوذ ِبّتتتتتٕ ال تتتتتهٗ علتتتتتٖ
* أديب سوري.
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شتول األفعدٔن ىٓ يف ا ابٔ َالص
َاألستتتلُو اّعت تافمن َ تتتد ىستتتً يف تلتتتك
االن ال ٕ دّ الستوّهّاتن مجلمتا ىستً
فًّتتتتتا دّتتتت التتت ت َّابـ َعى ِ تتتتتو دّتتت ت
السوّهّات يُ األدجت دت ىٔ يف الوعامت
م ت الوذ ِتتإـ فاً ت ا ّ ت عة اذتُا ِتتٕ
َالد امّتتتتٕ َالستتتتحِٕ َا لشمّتتتتٕن عتتتته
األ هعتتتٕ الوا ّتتتٕ َاألست ت ُ ِٕن َعتتته
الهمتتتتتتتتاشز ىَ الصخصتتتتتتتتّات الُا عّتتتتتتتتٕ
َا وخّلٕن َدذلك عه تعدّب األفُاتن
َالوهتتتتتاَو بتتتت ال تتتتتما ٙن َاألستتتت ٔ
َاالشو اب علٖ األزمهٕ َاألم هتٕن َيتُ
متتا بف ت بالقصتتّدٔ عة ىى ت تتُى ىشتتبٌ
با صتتتت ت َر الصتتتتتتع ٓ مهًتتتتتتا بالهنجتتتتتتات
الُددانّتٕ ىَ ال هاّٙتٕن متو بَى ىى ِهنتتْ
شلك س ُ الهصّ ال ها ْٙالص ف بًتذٍ
الهسبٕ ىَ تلك يف جت بٕ د ّ شاع علٖ
ستدٔـ مت اوشتا ٔ عة ىىّ الوذ ِتتإ عامتٕف
"يتتتُ البشتتتح عتتتو سلتتتُب فهّتتتٕ ددِتتتتدٔ
السوّعاو الااي ٔ ادتمالّٕن مو مهاُ
م تتاِ عمّتتتا متّ استتوّعابًا بتتتٌ متتو بتت ن
َشلتتتك عمتتتا الستتتوهناب اذتلتتتُب الستتتابقٕن
َعمتتتتتتتا تتتتتتتا ِستتتتتتتوذدّ متتتتتتتو ٗ َىشَا
َمهاتتتتُ ات االّتتتتٕ شتولنتتتتٕـ َيتتتتُ متتتتا
ِو لّإ ا ع فتٕ َارتتهٔ َا ًتا ٔن عةتافٕ
عة اذتساسّٕ النهّٕ ادتدِدٔـ"()2ـ
ِع تدّ الساس ت ادتمتتالْ َاستتداف متتو
ىيتت ت ّ ا عتتتتامل الوذ ِبّتتتتٕ علتتتتٖ مستتتتوُٗ
النتتيـ سّتتح متّ الساستت بتت
الصتت
الصع َاألدهاس األببّتٕ دافتٕـ بت بت
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الصع َالنهُى األخ ٗ ىِ افن دال ست
َالستّهما متتجالفـ َل تو متتو بَى ارتت َز
مو مّداى الصع ىَ القصّدٔ عة مّابِو
األدهتتاس َالنهتتُىن ىٓ عىّ الساست معًتتا
ِو ّ مو مُ القصّدٔ ب بّعوًتا ال هاّٙتٕ
العامتتٕ َىبَاتًتتا النهّتتٕ تن تتحفا َتعتتبحاف
َختّّالفـ علماف ىىّ الساس ادتمالْ ِعتي
بالوشدِتتد ا ها لتتٕ النهّتتٕن علتتٖ مستتوُٗ
ا هاُ َالوقهّتٕن بت دتهس َ،خت ن تا
ُِسّتت ت القتتتتد ات الوعبحِتتتتٕن يف التتتتهصّ
ا ساسِ ن َِهُّر يف زَاِا الها فٌّن متو
بَى ارتتتتت َز متتتتو ارتصتتتتتاٙص النهّتتتتتٕ
الهُعّٕ القا ّٔ فٌّـ َيُ ما ِوقاط نسبّاف
متت متتتا شيتتتإ علّتتٌ دتتتحا دّهّتت فّمتتتا
اف لح علٌّ جبتام التهصّمن عش عىّ دتام
التتتتهصّ عّتت ت علتتتتٖ تتتتتداخ األدهتتتتاس
َاألنتتُار َاألشتت اب ال هاّٙتتٕ َا لشمّتتٕ
َالد امّتتتتتتٕـــ علن يف التتتتتتهصّ الُاستتتتتتد
شتتتع ِاف دتتتاى ىَ نج ِتتافن ّتتتح ِصتتعإ
ال تتتالم علتتتٖ نُعّتتتٕ ستت تدّبٔ نًاّٙت تاف ىَ
عّ ت فا للتتهصّن فلتتذلك "لتتّس التتهصّ يتتُ
مُةتتُر الصتتع ِٕن بت دتتام التتهصّن ىٓ
زتمتتتُر ارتصتتتاٙص العامتتتٕ ىَ ا وعالّتتتٕ
التتتتتيت ِهومتتتتتْ علًّتتتتتا دتتتت ّ نتتتتصّ علتتتتتٖ
سدٔ"()3ـ ىما الن الها ٓ ب الوداخ
ىَ دام الهصّ َب الساس فّ مو يف
ىىّ األَب ِهنتتتتْ الهُعّتتتتٕ القتتتتا ّٔ للتتتتهص
الُاستتتدن يف ست ت ىىّ الجتتتانْ ِ دّتتتديا
َِ دّتتتد ا ها لتتتٕ يف الُ ت ت ننستتتٌ بت ت
الهصُص َاألدهاسمن م اوشا ٔ عة ىنتٌ
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صتتّاف
لتتّس يهالتتك ىّٓ ف ت ت بّقّ تاف ىَ ن ّ
بّهًمتتتان عش الهوّذتتتٕ النعلّتتتٕ يتتتْ يتتتْن
َفشُايا َدُب ىدهاس ىَ ىشت اب عتدّٔ
يف التتتهصّ الُاستتتدن بصتت ف الهاتت عتتتو
األبعتتاب الها ِتتٕ ل ت ّ متتو دتتام التتهصّ
َالساس ادتمالْـ
ىما بالهسبٕ عة جت بٕ فتاِ خ تُ
الصع ِٕن فّصحّ القُب عنًا مو الوذا و
ا ًمتتٕ علتتٖ مستتوُٗ الوذ ِتتإ متتو دًتتٕن
َعلٖ مسوُٗ الساس ادتمالْ متو دًتٕ
ىخ ٗمن سّح الوذ ِإ الني يف ى صتاٍن
َعلٖ شتولت األفتعدٔن ل ُِتاف َعِقاعّتاف
َتصُِ ِافمن َسّتح الساست ادتمتالْ مت
عتتدّٔ ىدهتتاس َىنتتُار يف التتهصّ الصتتع ٓ
الُاستد ىسّانتافـ فنتْ زتمُعوتٌ الصتتع ِٕ
األَة " الا ت ّ َستتا س ا قتتهٔ" الصتتاب ٔ
ستتتتتتهٕ 1966ن َالتتتتتتيت اشتتتتتتومل علتتتتتتٖ
صتتاٙدٍ األَةن مهتتذ عتتام 1958ن صتتتد
ما ِهُف علٖ ثلجًتا ِساست مت الصت
التتتتتد امْ  -ا ستتتت سْ علتتتتتٖ مستتتتتوُٗ
الدِالُز َا ُنُلُز معتافن ىَ دتالف مهًمتا
علتتتتتٖ ستتتتتدٔمن َدتتتتتذا يتتتتتْ اذتتتتتتاب يف
اجملمُعتتٕ الجانّتتٕ الصتتاب ٔ ستتهٕ 1971ن
َعهُانًتتا "فتتًّ ال ِتتاا ارت ستتا٘"ـ ىمتتا
زتمُعتتتتتٕ " ىم تتتتتا يف س ِتتتت ا دِهتتتتتٕ"
الصتتتاب ٔ ستتتهٕ 1973ن َيتتتْ اجملمُعتتتٕ
ال ابعتتٕن فقتتد دتتا٘ت دلًّتتا مبهّتتٕ علتتٖ
الساس م ا س سّٕ َالسحٔ َا لشمتٕن
َل تتتو عتتته البهتتتا٘ األستت ُ ٓ خافتتتٕـ
َ تتد ت تتُى يتتذٍ اجملمُعتتٕ َاستتدٔ متتو

ىفعإ زتمُعات فاِ خ ُ الصع ِٕن
الشتتتتو الٌ فًّتتتتا علتتتتٖ تعتت تدّب األفتتتتُات
َال ماَ ٙاألزمهٕ َاأل هعٕن يف نتُر متو
األست ٔ الذيهّتٕ القاٙمتٕ علتٖ الوذ ِتد
َالوخّّت ت ال ت ت اٙم َال متتتُ ا لوتتتبس
باوبًتتتتتتتتتتام ىسّانتتتتتتتت تافن باوةتتتتتتتتتتافٕ عة
االن ِاسات الل ُِٕ اذتتابّٔن َالسادّتإ
الصعبٕ ا عقّدٔمن َدأىّ فاِ خ ُ ى اب
ىى ِ مْ يف يذٍ اجملمُعٕ ب ّ ما لدٌِ
متتتتتو ىَ ا ىَ ىالعّتتتتتإ فهّتتتتتٕن فذتتتتتا٘ت
صتتتاٙديا يف ةاِتتتٕ الوعقّتتتد َالو ِتتتإـ
َيُ ما ال صتدٍ بًذا اذت تُ ال جّت
يف زتمُعاتتتتتتٌ الالسقتتتتتٕ سوتتتتتٖ نًاِتتتتتٕ
مستتتحتٌ الصتتتع ِٕ التتتيت مل ِهق تت فًّتتتا
الوذ ِإ علتٖ اوطتال ن ةتح ىنتٌ ىفتبح
ى ت ّ ت ِب ت فا َى ت و مأختتذاف بالهستتبٕ عة
ا ولقتتتتتْ َالها تتتتتد علتتتتتٖ الستتتتتُا٘ـ ىٓ عىّ
"ىم ا يف س ِ ا دِهٕ" تعتدّ ىس اهلت م
يف جت ِبّتتتتٕ خ تتتتُ ن علتتتتٖ ا ستتتتوُِات
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النهّٕ دافٕن َمهًا الساس ادتمالْـ
فنْ صّدٔ "ىفداف للبش ا ّت "
ستتبعاف َحس ت فتتنشٕ
التتيت استتو
متتتتتتو الق تتتت ت الُستتتت ت ن يف اجملمُعتتتتتتٕ
ب بعوًتتتتتا األَة"(")4ن َحتتتتتس عصتتتت ٔ
فتتنشٕ متتو الق ت ال تتبح يف األعمتتاب
ا و املتتٕ"(")5ن ستتاَب خ تتُ ىى ِ تبي
ىستتت ُ تٌ الذيهّتتتٕ متتتو ختتتالب جت ِتتتتد
البش بالذدُ ٔ َجت ِد األ باألنُثٕ
ىَ ال ت س علتتٖ َدتتٌ الوشدِتتدن لّ تتُى
النعت ت ادتهستتتْ ا نتتتس بّهًمتتتا فعت تالف
مهتٌ فعت ارتلت العتام
دُنّافن ِوصت
َا ستتتتوم ّن َت تتتتُى القصتتتتّدٔ ب موًتتتتا
مقا بتتٕ ختّّلّتتٕ َ م ِتتٕ للنع ت ادتهستتْ
مو دًٕن َألست ُ ٔ الو تُِو متو دًتٕ
ىخ ٗن ِوخلّلًا الس ب َالُف َاذتُا
َا هادتتأن َتتتداخ األزمهتتٕ َاألم هتتٕن
َالو جّتتت ت الل تتتتتُٓ اذتتتتتتابّن َمتتت ت ىىّ

القصتتتّدٔ تتتتهًأ علتتتٖ ى هتتتُم اثتتته ن
يمتتتتتتتا البشتتتتتت َاأل ن ىَ التتتتتتتذدُ ٔ
َاألنُثتٕ مومجّلتتو ب دت َامت ىٔ يف سالتتٕ
الوقتتا٘ َافتتسا ن َمتتا بّهًمتتا متتو مصتتاع
شتولنتتٕ َموها تتٕن ف نًتتا ته تتُٓ علتتٖ
ع تدّٔ ىفتتُات تتتأتْ تُةتتّشاف ىَ تُستتّعاف
للمصًد العام يف القصتّدٔن مهًتا فتُت
ال آَ الذٓ ِقُب:
سُ ٌٔ ىَبع ِ طقُسًَان ا هابِ َن خُنًَّان
لس اِاٍن َاضته ىسحٍ !!
ِستتت ت إ اذتتتتتته يف ِتتت تبِس عِ ِ ًتتتتتان
َالب ا ٍ
َِدمغُ ادتُرَ بارتصإن ِا ماا الوصًّْ
فدِ ٙمقلٕ اذت ا ٍ "(")6
للبشتتتتت بوعتتتتتتبحات
َتقتتتتتتُب األ
م ِتتتتٕ شات عستتتتاالت دهستتتتّٕ َاةتتتتشٕ
َمُا بتتتتتٕ يف ،ى معتتتتتافن تعتتتتتبحات تلتتتتتًر
بالعص َالصُ َاذت ماى:
متدّبِـ اشا ت ُّ تَ ؟!
ىس ع َ بارت
الُلُزــ !!

ن ىس ع َــ ال ِا دتُز

متدّبِـ ىع نْ دهاا السنّهٌــ
ىع نْ دهاا لّالّكـ
بعتتتتتتتتي ىفةتتتتتتتتِْ٘ دًتتتتتت ت ستتتتتت ت ّ ن
ال تسوبقي عة ب ٔ ال ّإن
بعتتي اهلتتُِهٖــ اهلتتُِهٖــ َهِ بعتتديا يف
مابٓــ !! "(")7
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ىمتتتا البشت ت و التتتذدُ ٔ فّخاطتتتإ
األ و األنُثتتتتتتتتتٕ بصتتتتتتتت ا وصتتتتتتت تُّ
األسّاىن عش ِقُب:
ىدلِسّي :ا ٙاف بفسَ الباي ـ شدِّي:
عزا اف امت الهسرِـ
اسوتتتُِي :ستتتنهاف سبلتتتٖ لات تّٖن تتتا افن
فباباتٍ تُ ِ ا ُتـ شاّّي مهاِ ٙ
َىعّدٓ زمو اهلذت ٔ َالسستاب :مهتدِالف
شوا ّْٙا ُاعّدن خ ِنّْ الق اف()8ـ
سّح نلشظ اوفابٔ مو س دٕ ا دّ
َادتتت ن للوعتتتبح عتتو النعتت ادتهستتتْن
مجلما نلشظ االشو اب علٖ الل ٕ الصع ِٕ
م ِ ت فا َععا ّٙتافن متتو ختتالب ادتم ت ب ت
ا وباعتتتتدات َا وها تتتتاتن عةتتتتافٕ عة
جت ِد ا سُس َحتسّس اجمل ّبن متو
مج  :ستُ ٔ ىَبعت ن َِست إ اذتته ن
َِدمغ ادتُر بارتصإن َ ماا الوصًْن
َدهتتاا اللّتتالْن َدً ت الس ت ّن َبتت ٔ
ال ّتتتتتتإن َالستتتتتتنو اذتبلتتتتتتٖ بتتتتتتاللاٖن
َا هدِ الصتوا ّْٙا ُاعّتدـــ عة ،خت متا
يهالتتتك متتتو تعتتتبحات َت ادّتتتإ ل ُِتتتٕ
تتتتهًأ متتتو االن ِتتتاا التتتداللْ َا نا تتتٕ
الوصُِ ِٕ اذتابّٔ ىسّانافـ َيُ متا ِ تاب
ِ ب ت يتتذا التتهصّن َستتُاٍ متتو نصتتُص
خ ُ ن ب ابعٌ الل ُٓ  -الني ا تا ٙن
َالتتتذٓ مي تتتو اعوبتتتا ٍ ىستتتلُب فا تعبحِتتاف
عامتتتتت فا لتتتتتتدٗ الصتتتتتتاع ن فّمتتتتتتا ِوعلّتتتت ت
بالسادّتتتتتتتإ ادت ّٙتتتتتتتٕ  -ت ادّتتتتتتتإ

ال َ -فّمتتتا ِوعلّتت
اوةتتتافٕ َالهعتت متتتج ف
ىِ تاف بالوص ت ّالت الل ُِتتٕ ال لّتتٕ يف
الهصّ الصع ٓ لدٌِـ
َيف يتتذا اوطتتا تهب تتْ اوشتتا ٔ عة
الوذ ِتتإ اوِقتتاعْ يف صتتّدٔ " ىفتتداف
للبشت ت ا ّت ت " التتتيت اشتتتومل علتتتٖ عت تدّٔ
عِقاعتتتتات تنعّلّتتتتٕ موقا بتتتتٕ َموباعتتتتدٔن
سإ د ّ مق علٖ سدٔمن فقد بتدىت
القصتتّدٔن يف مقاطعًتتا األَةن بو ت ا
ال َّمَ " :فاعالتو مسونعلو"ن
تنعّليت
ثتتت ّ انوقلتتت عة تنعّلتتتتٕ "فعلتتتتو"ن ثتتت ّ عة
"فعُلو"ن َمتو ثت ّ "فتاعالتو"ن َبت دت ّ
مق ت عِقتتاعْ َ،خ ت ن ةالب تاف تتٕ ست ّتتٕ
عِقاعّتتٕ م تتاِ ٔن دتتأى ِوالعتتإ الصتتاع
تالعإَ ارتبح بالونعّالت علتٖ ضتتُ شتبٌ
اعوباطْن َل هتٌ مهستذ عِقاعّتافن متو
مج ما صتتد يف ا ق ت األَب متو ا قتاط
اليت اسوصًدنا بًا ،ننافن َم لعتٌ" :ستُ ٌٔ
ىَبع "من سّتح ِهتبي الست األَب مهتٌن
َيُ:
سُ ٔ ىَبع طقُسًان ا هابِ ن خنًّان
لس اِاٍ َاضته ىسحٍـ
علٖ الونعّالت الوالّٕ:
فاعالتو مونعلو مونعلو فاعالتُ منتوعلو
منوعلو فاعالتوـ
ىما الس

الجانْن َيُ:

ِستتتت ت إ اذتتتتتتته يف ُِتتتت تبِس ع ِ ًتتتتتتا
َالب ا ٍ
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فّهتتبي علتتٖ :فتتاعالتُ فتتاعالتو متتونعلو
فاعالتوـ
ىَ ِهتتتبي علتتتٖ :فتتتاعلو متتتونعلو فتتتاعلو
فعُلو فعُلوـ
ىما الس

الجالحن َيُ:

َِدمغ ادتُر بارتصإ ِا ماا الوصًّْ
فّهبي علٖ:
مونعلو فاعالتو مونعلو فاعالتو
َِهتتتتتبي الستتت ت
فد ٙمقلٕ اذت ا ٍ

األختتتتتحن َيتتتتتُ:

علٖ :فاعالتو مونعلو ف ِ
َي ذا بَالّك يف عدب مو مقاط
القصتتتّدٔ التتتيت ِوالعتتتإ فًّتتتا الصتتتاع
باوِقاعتتتات الونعّلّتتتٕن عة اذتتتدّ التتتذٓ
ِصعإ فٌّ ىى لسك بالونعّلٕ األساسّٕ
ىَ الهاظمتتتتتٕ وِقتتتتتار ا ق تتت ت ن عال بعتتتتتد
الوتتد ّ َالومشتتّصن تتا ال ِستتو ّعٌ
ا ولقتتتتتْ العتتتتتام ىَ ةتتتتتح ارتتتتتتبح بعلتتتتت
العتت ت َ ـ َيتتتتُ متتتتا ِصتتتتح عة ادتتت ت ىٔ
َارتتتتتهٔ َا ًتتتتا ٔ اّعتت ت فا يف الوذ ِتتتتإ
اوِقتتتتتاعْ َ -ستتتتتُاٍ ىِ تتتتتاف  -لتتتتتدٗ
الصتتتتاع التتتتذٓ ال ِ تتتتاب ِوُ تت ت عتتتتو
الوذ ِتتإ بأشت الٌ َمستتوُِاتٌ دافتتٕن
يف يذٍ القصّدٔ َيف زتمُعوٌ الصتع ِٕ
ب مّوًاـ
َدتتتتتذا يتتتتتْ اذتتتتتتاب يف صتتتتتّدٔ
"زلّختتتتتٕ بتتتتتا لح ت ستتت ت عّهًّتتتتتا" التتتتتيت
متتتو فتتتنشات ال بعتتتٕ األَة
استتتو
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للمذمُعتتتٕ ستتتو فا َستتتو فتتتنشٕن َمتتتو
فنشات األعماب ا و املٕ ى بت عصت ٔ
فنشٕن َيْ مبهّٕ علتٖ ىست ُ ٔ ا تُت
َاالنبعتتاخن َعى ت تتو ال ِتتا فًّتتا ِتتا
ُبِتتتتٕ  -عدمّتتتتٕ ال ِتتتتا متُزِتتتتٕ -
سُِّٕن دمتا يتُ منتس يف الهصتُص
ا بهّٕ علٖ تلك األست ُ ٔن ىَ يف الصتع
الومُزٓ عامٕـ َال ختول يذٍ القصتّدٔ
عتتتتتو ستتتتتابقوًا يف مقا بوًتتتتتا الوخّّلّتتتتتٕ
َال م ِتتتٕ للنعتت ادتهستتتْن َيف ىبَاتًتتتا
النهّٕ القاٙمٕ علٖ الساس ادتمتالْ مت
ا لشمتتتْ
التتتد امْ َالصتتت
الصتتت
عامٕـ ةح ىىّ ما تهب ْ اوشا ٔ علٌّ فّمتا
ِوعّل بالقصّدت معاف ىىّ النع ادتهسْ
فًّما ِهوًْ بالعذ الوتام عتو الُفتُبن
ىٓ عتتتو ىبا٘ النعت ت ادتهستتتْ دتتتامالفن
َيتتتُ متتتا ِستتتتإ علّتتتٌ يف ِايمتتتا ىى ال
َالبٔ َال خل َال انبعاخ َال موعتٕ ىِ تافـ
عنتتتتٌ العقتتت ِأدتتت اذتتتت خ َالهستتت ىَ
التتتتبالب َالعبتتتتابـ َيتتتتْ ِتتتتا ُبِتتتتٕ تتتتتت
عدمّتتتتٕن دمتتتتا ىستتتتلنها  -فابستتتتٕ يف
تأثحيا االننعالْ َخ ابًا الجقايف العاممن
علمتتاف ىىّ يتتتذٍ ال ِتتتا تتتد يّمهتت علتتتٖ
زتم ت صتتاٙد اجملمُعتتٕن متام تاف مجلمتتا
يّمهتت علًّتتتا مقا بتتتٕ النعتت ادتهستتتْـ
َدأىّ فاِ خ ُ يف يذٍ اجملمُعٕ د
ستتتتعٖ عة استتتتوهناب اوعتتتتا٘ات النهّتتتتٕ
َادتمالّتتٕ ا م هتتٕ يف النعت ادتهستتْن
َتُظّنًتتتا َفت ت ِتتتاٍ العدمّتتتٕمن متامتتتاف
دما ستاَب استوهناب ىَ ا تٌ النهّتٕ فًّتا
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خول مسوُِاتًاـ
تقتتتتتُب زلّختتتتتٕ يف خ تتتتتاو ِنتتتتتُا
بالصًُات َارتُف َاذت ماى:
ىنتتتا ِتتتا ستتتّدٓ امت ت ى ٌٔ عُت ت امُ الصتتتد ن
ناةذٕف الن الُسصّْ مسبٌّّــ !!
ىعِت تدِ لتتتْ َعتتتٕ اللشاتتتاتن ىةت ت ين
َىِقظ يف بمْ الصًٍُ:
شدّ
سقُلْ بانواا النّأن ىسوذدِك ُ
ةاٙم زابافن
طُِ ب وُ ستهوهان َفا ةٕ ِدُ األنُاِ٘
طُِت ب و ستهوهتتان َنافقت ٌٕ خّتتُب ا تتاِ٘
()9
َال بتتتتأس متتتتو اوشتتتتا ٔن يف يتتتتذا
ا قتتتامن عة ىىّ النعتت ادتهستتتْ مُةتتتُر
ىثتتح َةتتاة لتتدٗ خ تتُ عتته مستتحتٌ
الصع ِٕ دلًّان عةتافٕ عة دُنتٌ متابٔ
ختّّلّتتتتتٕ بتتت ت ِدِتتتتتٌ موعتتتتتدبٔ األبعتتتتتاب
َالتتتتدالالتمن بتتتتٌ توصتتت ّ ال تتتتجح متتتتو
الصتتُ النهّتتٕن َعلّتتٌ ت مت ال تتجح متتو
ا ن ت بات َالسادّتتإ الل ُِتتٕـ فجمتتٕ عشاف
مصتتًدِٕ دهستتّٕ م ِتتٕ ال ت تتاب ت ّتتإ
عو زتم زتمُعاتٌ الصع ِٕـ ل و مو
بَى ىى ِت ت بٓ شلتتتك عة ىّٓ مستتتوُٗ متتتو
مسوُِات االبوذابـ عنٌ ِسوه مُةُعاف
بُّلُدّت تاف َعنستتتانّ فا َادوماعّت تافن لّعّتتتد
تص ّلٌ فهّتاف علتٖ الهشتُ التذٓ ِهستذ
َ ِاٍ الجقافّٕ َخ ابٌ ادتمالْـ َيُ ما
ِعتتي ى ّى تلتتك ا صتتًدِٕ لّس ت مصتتًدِٕ

عِ َتّ ّتتتتٕن َعلتتتتا مصتتتتًدِٕ االّتتتتٕ
توصتتت ت ّ متتتتتو العهافتتت ت َاوعتتتتتا٘ات
ادتهستتتتّٕ ألبا٘ خ تتتتاو ثقتتتتايف موعتتتتدّب
األبعابـ
توُسّ صّدٔ زلّختٕن تا تُسّتل
بٌ ستابقوًان متو سّتح الست ب َالُفت
َاذتتتُا َا هادتتأن َتتتهًأ ىِ تاف علتتٖ
ى هتتتُم ىساستتتّ ن يف ىستت ُ ٔ ا تتتُت
َاالنبعتتاخن يمتتا زلّختتٕ َُِس ت اللتتذاى
ميجالى عصوا َمتُزمن سّح سُّ الصاع
تتتتتا علتتتتتٌ
شخصتتتتتّٕ التتتتتهم ُِستتت ت
شخصّٕ انبعاثّٕ خافتٕ بصتاع يان َعى
ت تتتتو تلتتتتك الصخصتتتتّٕ حتومتت ت دتتتتداف
اعوبا يتتتتتتا شخصتتتتتتّٕ انبعاثّتتتتتتٕمن فًتتتتتتْ
تسق  -ىَ متُت  -يف الب ٚىَ العامل
السنلْ ثت ّ ختت ز ىَ حتّتان ثت متتُت يف
السذو ىَ العامل السنلْ ىِ اف ث ّ حتّتامن
َل تتتو يف دتتت ّ متتتُت ِنقتتتد ُِستتت ن
سإ القصّدٔ  -د ٔ مو د اتٌ ا
ُِبٓ بٌ عة العذت َالصتكّ ا ِتإ معتاف "
ىحتّا معْ ل حٓ؟!"()11ن يف س تقتُم
زلّختتٕن يف د ت ّ متتُتن ببعتتح عصتتّقًا
لعّلتتٌ ِعّتتد زتتتد اذتّتتأ فًّتتا متتو ختتالب
النع ادتهستْن َمتو ثت ّ اوصتتاون ةتح
ى ّى شتتّٚاف متتو يتتذا ال عتتدخـ َلتتذلك فت ىّ
ش اف دبحاف مو القصّدٔ ِأختذ مهشتٖ
ا هادأن مهادأ زلّختٕ لُّستنًان متامتاف
دمتتتتتتتا عصتتتتت ت يف ىستتتتتتتاطح ا تتتتتتتُت
َاالنبعاخن س تهادْ عصوا متُزياـ
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تقُب زلّخٕ شتاطبٕ ُِسنًا:
َخلذانْ

افًّا العبُ ال ّمِحن

هقًا انواا ا دإ الُ بّٓن ِ هًّا
ت ٗ ِا فا س الامأ ا لٌّ تتهشين بت
الن ا ن
تنتتت ت أّ ختتت ت ِو العمتتت ت ن ت تتت ت ز خهذتتت ت اف
فًّا؟!"(")11
لعلّهتتتا ال نبتتتالغ يف القتتتُب عىّ الهستتتبٕ
العامتتٖ متتو شتتع خ تتُ توأستتس علتتٖ
الساس ادتمالْ م األدهتاس َالنهتُىن
َلتتُال لتتٕ لّلتتٕ متتو الهصتتُص ال هاّٙتتٕ
الصتت ت ف لدِتتتتٌ يف زتمُعوتتتتٌ الصتتتتع ِٕ
األَة َيف زتمُعتتٕ ،باب خافتتٕن دتتتاز
لها القُب عىّ شع ٍ ب مّوٌ ِقُم علتٖ شلتك
الساستتتت من َيتتتتتُ متتتتتا ىبٗ عة الو تتتتتجح
َالوهُِت ت يف األشت ت اب الصتتتع ِٕن فمتتتو
ال هتتا ْٙالص ت ف عة الص ت
الص ت
اذتتتُا ٓ َالتتد امْ َالستتحٓ َا لشمتتْ
ا ُنُلتتتتتُز
ا هادتتتتتأ َشتتت ت
َشتتت ت
اله ّٕ َالص
ا ُّاب َش
َش
ا ختتتتول ىَ التتتتذٓ
ا ق عتتتتْ َالصتت ت
مت ب ت ع تدّٔ ىش ت اب يف ،ىو مع تافـ َال
ص ِساستت ت متت ت
بتتتتأس باالستتتتوٚهاس بتتتته ّ
ا ُّاب:
ش
ّٚي دالُمأِ و ىف شُ ىيدابْ
ىبُسٌُ ما بْــ و ِسو ّ سّ ال فأِ
ىسأب عهٌ اللّ ِ و ِقُب لْ ما م ِّ
ىب ف ىِو السّ ِّ و ِا َِلوا مو َِ ِ
30

الُا :لع ّ ا ُتِ و ىنًٖ مصاَِ ٍ
ف تتتتتار متتتتتي الصتتتتتُتِ و متتتتتا ىظلتتتتت
ال ِحٍــ!!"(")12
بتتتتتتال ة متتتتتتو ىىّ زتمُعتتتتتتٕ "،باب"
الصتتتاب ٔ ستتتهٕ 1982ن َيتتتْ اجملمُعتتتٕ
الواسعٕ لدٗ خ ُ ن ىٓ عنًا دا٘ت بعد
اشتتوداب اله عتتٕ الوذ ِبّتتٕ لدِتتٌن ف نًتتا
ى تتتتت ّ زتمُعاتتتتتتتٌ الصتتتتتتع ِٕ متتتتتتّالف عة
الوذ ِإ عامٕن َمهٌ الساس ادتمالْن
َمتتتو ىدج يتتتا اعومتتتاباف علتتتٖ الصت ت
ال هتتا ْٙالصتت فن َمتتو ى لًّتتا متتّالف عة
الوذ ِتتد َالو جّتت َالسمّتت يف الل تتتٕ
الصتتتتتع ِٕن تتتتتا يتتتتتُ تتتتتا ّ يف جت بوتتتتتٌ
ادتمالّتتتٕـ َلعتت ّ شلتتتك ِعتتتُب عة ىىّ يتتتذٍ
اجملمُعتتتتٕ تعتتتتبح مباشتتت َفتت ت ِح عتتتتو
جت بٕ شخصّٕ ةاة ٕ عاشتًا الصتاع
يف م سلٕ مو سّاتٌن َل هٌ ما اسو ار
ىى ِوخنّتت ت متتتتو عتتتتإ٘ ثقلتتتتًا التتتتُا عْ
َسّجّاتًتتتتتتا الصخصتتتتتتّٕن ف انتتتت ت يف
ال تجح متو نصُفتًا فذّتٕ يف تعبحاتًتا
الل ُِتتتتٕ َيف خ ابًتتتتا الجقتتتتايف ارتتتتتاصّ
َالعتتام مع تافمن سّتتح بتتدا الصتتاع فًّتتا شا
مُ ت ثقتتايف شدتتُ ٓ  -عهصت ٓ ستتابّ
جتتتتتتتاٍ ا تتتت ت ىٔ َس ِوًتتتتتتا اونستتتتتتانّٕ -
االدوماعّتتتٕن تتتا ِوهتتتا أ ىفت تالف مت ت
خ ابٌ الن ٓ  -الجقايف ا عومدـ َم
ىىّ يذٍ اجملمُعتٕ متو ىدجت زتمُعاتتٌ
شً ٔن َفًّتا نتصّ متو ىات نصُفتٌن
َمتتتو ىسبًّتتتا علت تّْ شخصتتتّافـ َيتتتُ :تتتد
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الهُا س ىى تبّأ ف اخًا ب السناٙوِو
ال البشتتتتتتتتتتت ِع فًتتتتتتتتتتتتا َال خصتتتتتتتتتتتتإ
الصتتتُا ٓـــ""(")13ن عال ىنًتتتا متتتو ى لًّتتتا
فهّتتٕ َىدج يتتا اة ت اباف علتتٖ ا ستتوُٗ
الن ت ت ٓ َالجقتتتايف َادتمتتتالْـ َدتتتأىّ
الوذ بتتتتٕ الصخصتتتتّٕ ال ت تت تُى جت بتتتتٕ
االّتتٕن ب ت ّ متتا ِعهّتتٌ ا ص ت لحن عال
مت ت تهقّوًتتا متتو العُال ت الصخصتتّٕ
عشا ّ
البشتتت ت ن َاالنوقتتتتتاب بًتتتتتا عة ا ستتتتتوُٗ
اونستتانْ العتتامن َيتتُ متتا مل عص ت يف
ىدج نصُص اجملمُعٕـ
ال شتتكّ يف ىىّ جت بتتٕ فتتاِ خ تتُ
َاستتدٔ متتو الوذتتا و الصتتع ِٕ ا ً ّمتتٕ يف
)1
)2
)3
)4
)5

)6
)7
)8
)9

شتتع اذتداثتتٕ الع بّتتٕ عامتتٕن َشلتتك تتا
ان تتتتُت علّتتتتٌ متتتتو تصتت ت ّالت ل ُِتتتتٕ
َعِقاعّٕ َتصُِ ِٕن َمو ىشت اب فهّتٕ
ةهّٕ َموهُعٕن َمو ّ االّٕ َثقافّتٕ
سداثّٕ علتٖ َدتٌ العمتُمـ َيتُ متا ىثت ٗ
س دتتتٕ الصتتتتع اذتتتتدِح ال يف ستتتتُ ِٕ
َسستتتتتإن َعلتتتتتا يف البلتتتتتداى الع بّتتتتتٕ
األختت ت ٗ ىِ تت تافـ عىّ متتتتا ادسستت تٌ فتتتتاِ
خ ُ يف جت ِبٌ الني متو تصت ّالت
َىشتتت اب َىستتتالّإ ِ تتتعٌ يف مقدّمتتتٕ
الصتتتع ا٘ اجملت ت ّب التتتذِو علتتتٖ ىِتتتدًِ
ِوّس ىف الصع َالصع ِٕ معافـ

تهليت ش

كليب ،سعد الدِو :القّمٕ َارت او يف الصع اذتدِح يف سُ ِٕـ اهلّ ٕٚالعامٕ
السُ ِٕ لل واوـ بمص 2121 -ـ ص117 :ـ
ننسٌـ ص121 :ـ
دّهّت ن دتحا  :متدخ عة دتتام التهصـ تت  :عبتتد الت او ىِتُوـ با الصت َى
الجقافّٕ العامٕ (،فا ع بّٕ)ـ ب داب  -بوتاـ ص5 :ـ
خ ُ ن فاِ  :ىم ا يف س ِ ا دِهٕـ َزا ٔ الجقافٕـ بمص 1973 -ـ
خ ُ ن فاِ  :بُِاى فاِ خ ُ  -صتاٙد متا بت 2111 - 1958و ال بعتٕ
ادتدِتتدٔ ا و املتتٕـ َزا ٔ الجقافتتٕـ بمص ت 2113 -ـ َنصتتح يهتتا عة ىىّ شلتتك
النت يف عتتدب فتتنشات القصتتّدٔ بت ال بعتتٕ األَة َطبعتتٕ التتدُِاى ِعتتُب عة
ععابٔ تُزِ األس ىفقّاف بدب الوُزِ الصا ُلْ يف ال بعٕ األَةـ
ننسٌن ص133 :ـ
ننسٌ :ص138 :ـ
ننسٌ :ص139 - 138 :ـ
ننسٌن ص152 :ـ
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 )11ننسٌن ص157 :ـ
 )11ننسٌن ص151 :ـ
 )12ننسٌن ص311 :ـ
 )13ننسٌن ص354 :ـ
ت طانى وت اتر :

1
2
3
4

 دّهّ ت ن دتتحا  :متتدخ دتتتام التتهصـ ت ت  :عبتتد ال ت او ىِتتُوـ با الص ت َىالجقافّٕ العامٕ (،فا ع بّٕ)ـ ب داب  -بوتاـ
 خ ُ ن فاِ  :ىم ا يف س ِ ا دِهٕـ َزا ٔ الجقافٕـ بمص 1973 -ـ خ ُ ن فاِ  :بُِاى فاِ خ ُ  -صاٙد ما بت 2111 - 1958و ال بعتٕادتدِدٔ ا و املٕـ َزا ٔ الجقافٕـ بمص 2113 -ـ
 دلّتتإن ستتعد التتدِو :القّمتتٕ َارت تتاو يف الصتتع اذتتتدِح يف ستتُ ِٕـ اهلّٚتتٕالسُ ِٕ العامٕ لل واوـ بمص 2121 -ـ
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في تطور بنية القصيذة
اإليقاعيّة:
فايس خضّور ...الخروج على
التفعيلة



د .ثائر زين الذين*

زمبا مسّت قصَدّ التفعَمْ بدزبٍ صعبٍ حمفٌف باملداطس ،منر انطمكت لمتٓ دٍتدِ
السًاد نناشك املالٖهْ ًبدز السَاب ًددًنَس ًبمند احلَدزِ ًالبَتايُ ًببتْ قمَمتْ مت
املبدلني مخسَنَات الكسن العشسٍ  ،لهنوا منتر بداٍتْ الستبعَنَات تتٓ الَتٌد يتصتدّز
املشود الشعسًِ ،يطسح مثازها الطَبْ يف مشسم التٌط ًمرسبتى ،بستبب متا هتمهتى مت
إمهانتتات مٌقتتَكَّْ ًدةل َّتتْ ل ت ينملتتب لمتتٓ املتتدٔ املننتتٌزً ،ة قتتَّا دن تتعسإ العسب َّتتْ
املبدلني ما شالٌا ٍعّمٌن لمٓ يطٌٍسها م اجلٌانب نمّوا؛ نّا قنسٔ يف هري الٌقفتْ الت
ي َوتتا ل ت ان تبٍ م ت ٌانتتب دٍتتد د تتد تتعساٖواٍ ،تعّم تلأ مبٌقتتَكا
اختتُتأ دن دثتتد ه
الكصَدّ! ً -هٌ السٌ ٍنتُّ إىل اجلَن الثانُ بعد َن السًّاد ،ذً سبٍْ تعسٍٍّْ بمت ه
لأّسها شمن َّاً :ما ة ٍكن ل قتني لاماًً ،إبدال َّاً :ما ة ٍكنُّ ل قبع لشسّ جمٌّلتْ -
متدتتراً مت إتاشايتتى يف هتترا البتتاب دبٌذ تاً ملتتا بمرتتى يطتتٌز البنَتتْ اقٍكال َّتتْ لكصتتَدّ
التفعَمْ ًةقَّا قبعَنَات الكسن املاضُ تٓ دًاخسي .

ييي ٝغريبًٜيينرفٕر َٜي ضغرَيين ٜر غ يي ٛر
جتبب يي٘رشيرييةب١ٜر يينّر،8736ربكصيي٠ٍٝر
قصري،٠رفثً ٗينر رَكٍَي١دروٜٛشْي٘،رشيي ٟر
ضييييييِرف ُنيشيييي ي٘نرشيرييييييةب١ٜرَٓيييي ي ر8736ر
س ييي،0222 ٢رٚمحًييينر ٓيييٛشٕ ر«َنحتييي١ر
ررر ر
شألسَن رشألٚىل»،رٜكٍٛنرَٗٝنر
ر

«يةٓ ينرفَٞغرَٔرصغبٟر
َٔريريٟرَٜٛٗريًةْٓ٘؟!ر
فألْٞرنٓننرفيصُّرشيًٝضْر
ٚشيكُضغرألب نعرشذتً٣ٛ؟!ر
فّرفشِّْٞرَٔرف صنبرشيًً٣ٛر
*
نِّْٛننرأل َضغرس ٢رشيبَض!!»()8ر
* أديب وشاعر سوري.
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َكييييٍراييييٌرشيبديييٌنر ييييٛشٍغرجتبب ييي٘در
شإلبٍش ١ٝر«َٜٛٗريًةٓ»!!١ر ً٢رسٍِّرتةيًري!ٙر
شَ ييين،رَنرنند؛يييينلر رٜكًيييٌنرشدتُييييٛوغر
ٚشيجًنتغلرَ ش، ٛرَنذٍِّوشرَنرشس طنعرإىلر
ذيورسًٝال،ر رَنةظِِرشألصةدٍ٠لرشملةٓ١ٜٛر
ٚشيَٓٝييي،١رَييينر ٜةًهي يلنرَٓٗييينربنملٛضييي ٛنتدر
ٚشألَهيين ِرٚشيجُٝييينتد،رَٚييينر ٜةًهييلنربًٓٝيي١در
شيًغ١د،رٚشيصي٠ ٛد،رٚبٓين٤درشيةُيٌِرٚإٜكن نتي٘در
َٛٚسٝكنٙر َُٛن!ر
ْالسييبشربٍشٜييي١رفٕرَييين ٜر غ ييي ٛر ر
ير رزتُ ٛنتدي ي٘د،ر
ير ُيييٛوٟ
ٜن ْجًدييينرفٟرْي يص
 َٚغة يٌغرشألَ يبغرَْ؛يي٘ر روٜٛش دْ ي٘درشيهنَييٌ،ر
شي ٟرفصٍ ت٘رٚزش ٠رشيجكنَ١رشي؛،١ٜ ٛرَعر
فٕرشيرييين برْظي يِغر -ر ًييي٢رشأليًي ي ر -ر
ب يييييية١رْصييييييٛهر ُٛوٜيييييي،١رٖٚييييي شرإٕر
نييينٕ ٜةًي يبنر ييئرفييي٤ٞلرَُ ييينرٜةًي يبنر ر
شملكنّرشألٍٚر ٔرقطٝة١رفنًَ١رَيعر بش٥يلر
شييييٓظِرشي كًٍٜٝييي،١رقطٝةييي١رايييٌرشيرييين بنر
ستنَظيينر ً ٗٝينررس يي٢رشيًشظيي١لريييرير بيي٘ر
بهٌ َٔربٍؤٚشر غَةغي٘نرَريبٚعغرشذتٍشثي١درفٚر
قًًيي٘،رثنييِرش تييٍٚشر ٓيي٘رْٚظُييٛشرقصيي٠ٍٝر
ر
ْظنّرشيًٝن.

...»8748رإخل،ر ٚفٜٓييييييينٙنرَٓٚييييييي نرتًيييييييوشر
شي ذن برشملًُهب٠ر ٜصبفرحبب١ٜر ربٓن٤ر
ْص٘لرَ؛ ًٍ رشيًٝنغربني؛طبرشيريةب،ٟر
ٚٚسٍ٠شرشيًٝنلربندتًُ١رشيرةب،١ٜرشيي ر ر
تبٖكٗيينرشيكييٛش ،ر ٚرحتييٍُّرَيئرتييٍَهكدرٗن،ر
شملييٛشزٜٔرٚشملكيين. ٜٝرَييُذشربٓيينرفَيينّغرٚشسييٍر
َيييئرقدًهيييي١لرديييينؤٚشرإىلرسكييييٌرشي ذٍٜييييٍ،ر
َشًُيييٛشرييييٛش٤غرقصييي٠ٍٝرشي َةًٝييي١ربةيييٍرفٕر
شسي ي ًٛ ٛشرإصتييينزشتدرٚتنيٝييينتدرشيريييةبر
شرتًًٝييييٞردٝييييٍش،رٚبةيي يٍغرتغُييي ُّيب ريغييييٟٛر
 ٚبٚضييييٞرعت؛ييييٍٕٚغر ًٝيييي٘...رس يييي٢رإذشر
فصييٍ غروٜٛش غْي٘نر«فَطيين ر رسبٜييلرشملٍٜٓيي»١ر
يييينّر،8751ر فٜٓيييينٙرٜطييييبّنر رَكٍَيييي١ر
شيةُييييٌر ؤٜيييينر ُٛسيييي١ري طييييٜٛبرقصيييي٠ٍٝر
ايينرقني ي٘نرَٜٛغٗيين ر«ٚصييبش نٓنر
شي َةًٝيي،١ر ٚه
شآلٕرٖييييٛرشيٛصييييٍٛرإىلرحتبٜييييبرشي َةًٝيييي١ر
شيٛشسٍ،٠رٚستنٚي١رشي شب رَٓٗين،روٕٚرفٕر
تَكييٍرشيصييٝنيُ١رَٛسييٝكنٖن،رٚتٓشييٛرضتييٛر
قصيي٠ٍٝرشيٓجييب،رشي ي ر رخت ييعريً طيي ٛر
شدتُيييييينيٞرشيٛشدييييير ربنيٓ؛ييييييً١ريًرييييييةبر
شيةببييي.)0(»ٞرثنيييِر ٜييينبدعنرًَٓٝييينرشألَهييين ر
شيبٝ٥؛يييي،١رشيييي رٜك سٗيييينر ًيييي٢ر بٜييييلر
شي ذٍٜييٍرتًييو،رَٝكيي ٍٛر«ضت ئنر رطتييبزر
ييئرشي َةًٝييي١رشيٛشسيييٍ،٠رإىلرَييينرٜ؛يييُ٢ر
بكصيييي٠ٍٝرشيٓجييييب،رٚإُْيييينر بدٓيييينر ًيييي٢ر
شي َةًٝيي١رٚسطهُٓيينرسذُغٗيين،رَة ُيئٍٜغر ر
تٛزٜيييعرشيًٝييينرشيريييةبٟر ًييي٢رَالسظييينتر
فُُّٖٗنر

ٖٚهيي شرقبفْيينرييي٘نرقصيينٍ٥رتة ُييٍنر
«شي ٛق ٝيعغ»رفٚرشي َةًٝيي١رشذتييب٠رَٓ ي رفٚش د يبِر
شرتُ؛يييييييييٝٓٝنت ر«ييييييييييبٚبر»8736ر -ر
«َي ش عرشيةًهٝييلر»8737ر -ر«َيئرسهنٜيينر
شيرييي ي ن٤ر»8742ر -ر«فاييييينَبرشملةصييييي١ٝر
»8742ر -ر«َيئرفييينْٞرشيصيي ٝر»8748ر
ر«شيييييييبٜضنرٚشيظييييييٌرٚسيييييين رشملكييييي ٠ر ف -رشيًشظيييييي١رشيريييييية،١ٜ ٛرفٚرشدتييييييب رشيريية،ٟ ٛرٚييي ٝغر ًيي٢رشإلٜكيينعر ر
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شي كطٝعرشيٛزْٞريً َة١ًٝرٚسٍٖن.ر
ب -رنييجريشرَيينرُ ٜي مر ييٓلرشي َةًٝيي،١ر
َٝك رشيكن ئر ٓيٍرستطهينتريٝ؛ينر
ٖييييييٞرْٗنٜيييييي١رشيًٝيييييين،رفٚرشيةًيييييين ٠ر
شيرييييةب.١ٜرٖٚيي ي شرٜيي ي ىريًُٛسييييٝكنر
شيٍش ًٝيييي١رسنبٜييييي١رشي يييييٛزع،ريكيييييٍ ٠ر
تهج،١َٝٝرس ٢ر ٜ؛يببرإعتنؤٖين،ر
نيٝييييين،ر ُٝكييييين،رفييييينَال،رٜ ٜييييٍنر
بنيةٕٛر ً٢رشيهر رٚشي ةًري.ر

دةغييييييٌغرإس؛ييييييين غرشيكييييييين ئربنملٛسيييييييٝكنر
شرتن د١ٝر رشيٓصردٍٜيٍشلر ر القي١ريي٘نر
بنإلٜكن ييينترشملفيَٛيير١درَييئرقًيييٌ،رٚنيييٞر
ٜصًضرشيهيالّنرفنجيبرٚضيٛسنر ًٓٝينرفٕر
ْةيييٛوغرإىلرشيَصيييٍِٛرشرتُ؛ييي١رشألٚىلرَييئر
قصيييييٍٝت٘رشيريييييٗري٠ر«فصيييييٍشفريًًشيييييبر
شملٝييين»،رٚشيَصيييٌرشيجييينَٔرَييئرقصيييٍٝت٘ر
«بجٌ ٛر ً٢ر ن ١رشيكًي ر»،ر ٚربيف غرَئر
قييبش٠٤رشملكطييعرشألٍٚرَيئرشيَصييٌرطر0صرَيئر
شيكصييييييي٠ٍٝرشألٚىلرٚتكطٝةيييييي٘درٚحتٍٜيييييييٍر
تَةٝالت٘ر

زر -رإْٓيييينر رْيي ي ىرشي َةًٝيييي،١ريهيييئر
ال٥كٓييينرشيٛدٛوٜييي١رَةٗييينرفصيييًشنر
شت ًَيي،١رإذْر رٜةيٍْرٜبصييٍْنرقنيي ر «سغَشبٟ؟!ر
شي َةًٝيي،١ر ٚرْٗ ٛيينرشيييٛزْ،ٞرألْٓيينر َشة ر
دال
شس ٜٓٛنٖيييينرَصيييين ترتنبةيييي١رٚييييي ٝغر سًييُ١رشيييٓغَش ِرشملًيييٛخد،ر ربطنْديي١درشيب٥ي ي١در
شيةه .ر
شملٗ ه١درشرتالٜنر
٤ر -رفو ْٝٚر ٍَٓنرديٍوغ،رفوٖريٓنر -ر تيييئرَ َةيي يٌنرَيييين التنرَيي ي َةًٌٔرَ َةيي يٌنر
نذٝييٌر سييلر -ريهٓيي٘ر ذ ي غر ر َن التنرَ َةًٔرَن؛يْر
سييييٍٚورشي َةًٝيييي،١رفٟر رَنُن سيييي١ر -رًْ كٞر ر صنَدٓغنر
يغ ٖنرشملببي،،ٛرٚشي نٝي رشيي ٟر
تَةًٔرَن التنرَن؛يْر
هلن.رَهنٕرٌ ٍٜرفنجبرَئرصيٛتر
«ٚزْييييي»ٞر رشيكصييييي٠ٍٝرشيٛشسيييييٍ،٠ر ْبسنِنرشيكٗكب٣ر ً٢رشيًٓعِر
ٚيهيئرٜظييٌر روش دًي٘درفيي٤ٞرَييًِٗ.ر تَةًٔرَن التنرَ؛ َةدير
ٖٛرشي َة١ًٝرذشتٗن»()1ر.
طت َٞرفبش شرَُٔرتنب٣ر نوغر نْ ٥؟!ر
ٜٚالسيييييييي يبُرقيييييييييين ئرش ُ ٛيييييييييي١ر ئرَ َةًٔرَن التنرَ؛ َةًٔرَن؛ْير
شمل ي ن،٠ ٛر َٚينررتالٖيينرف ٜيين،رفٕرَيين ٜر َشبغس.ٞرفّرسبٜبنرَبسن٠درٚدٗوشرشيغ ٛبدر
غ  ٛرسنٍٚغرَةالرفٕرعتيب رشي َةًٝي١رَئر شيبدٛعِر
ش تًن نتٗيييينرش يييين٠ ٚر رشيًشييييبرَْ؛يييي٘لر تةًٔرَن التنرَ؛ َةًٔرَ َةًٔرَن ال ر
تن
مبةٓيييي٢ر ييييب رَيييئر بٜكيي ي١درتهبش ٖيييينر
رسغًغٌِرشملشٍِّ.رٜن٥؛نر
شي كً١ٍٜٝر رشيًش ٛرشرتً١ًٝٝرشملةب١َٚلرَنر
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َن؛ْ ةًٌٔرَن التنرَن؛ْير

ٚشيكبٌَْنرشيًٗن نر

ميخييي يبنرشيٛسييييينٍ٥غرشملًٝ؛ييييينتدرشيٓ ٜييييي در تَةًٔرَ َةًٔرَن؛ْير
يًكنعِ2(»...ر)
سِغ،ر رصٍ ِر
ٚشملٛشتنرشملًٝضنرشيهبزغرشيَن د
 »...دن ٜنتدوشرشذتط )4(»١ُٝر
تَةًٔرَ َةًٔرَ َةًٔرَ؛ َةًٔرَن؛ْ غي ر
ٚقٍرففن غر -رَٔرقًٌنر -رشيٓنقٍرو.ر تَةًٔرَن التٔرََةالتٔرَةالتٔرَةالتئر
فمحيييييٍرب؛ييييينّرسييييين ٞرإىلرفٕر غ ييييي ٛر َ َةًٔرَ َةًٔرَن؛ْير
«شسييي خٍّغرشي َةًٝيييي١ر رشملكطييييعرشي؛يييينبلر
َيييُذشربٓييينرفَييينّريةًييي١رَنرييينبٗ١لريكيييٍر
شس خٍشَنردٍٜيٍشر»(،)3رٚفُؤنهيٍنرٖٓينرفٕر شب ييٍفرشيريين بنرشملكطييعربييي«َيين التٔ»رتً ٗيينر
شدتٍٜييٍر رش سيي خٍشّرٖييٛرشي شييب رَيئر تَةًٝيييي١ر«َ؛يي ي َةًٔ»رجبٛشزشتٗيييينر يي ي غر
ال٥يي يلِرشي َةييييٝالتدرشملةبَٚيي ي١در رشيًشييييبر َيييبشتر«َي ي َةًٔ،رَي ي َةًٔ،رَ؛ي ي َةًٔ،ر
شرتًًٝيي،ٞرٚشي صييبفربةًُٝيي١رتهبش ٖيين،ر َي ي َةًٔ،رَ؛ي ي َةًٔر»ري ةيييٛور«َييين التٔ»ر
بصييي٠ ٛرشتنيَييي١ر نَييين،رملييينردييين٤غر ٓيييٍر جبٛشزشتٗييييينرثيييييالخرَيييييبشتر«َييييين التٔ،ر
شألقييٍَل،رَ َةييٝالترشرتَ ٝي رشملةبَٚيي١ر َةالتٔ،رَةالتٔ»رت ًٖٛنر«َ َةًٔ»رَغبتلر
«َييين التٔرَ؛يي َةًٔرَييين التٔ»،ر شسييينر ٖٚه ش...ر
ت هب ربص٠ ٛريبًٜي،١ر ر ينريًخَٝي ر
شيرييين بنرإذشريييييرنُييينرشت ي يضغريٓييينرييييير
بصً،١رٚٚدٍْنرشيرين بر ربٍشٜي١رشملكطيعر ٜنشب رشي َة١ًٝشرَٔرحببٖينرٜٚريههًٗنرَئر
َكطر ٜٛوٖينرَٚيلرت؛ً؛يٌرتهبش ٖينر ر دٍٜييٍر ًييي٢رٖيييٛش!ٙرفٚريٓكييٌرَٚيييلرسني ييي٘ر
شيًشييييبرسٝييييحرديييين٤تر«َةالتيييئرَ َةيي يٌنر شيريية،١ٜ ٛرٚس؛نسيي٘ ٝرشملٛسييٝك١ٝلرٖٚييٛر
َن التن»ري ذ٤ٞغربةيٍرذييورتَة ًٝينِٕرُٖينر نُييينرفييينٍْٖنر رشملكًٛسيييلرشي؛ييينبكلر
«َي َةًٔرَ َةيٌن»،ر نثييِر«َيين التٔ»رت ًٖٛيينر  ٚرَةظيييِرقصييين٥دٍٙرًٜذيييفرإىلرشي يييٍٜٚبر
«َ َةًٔرَ؛ َةًٔ»رَشي«َين التنر»،رت ًٖٛينر شيةبٚضييٞلرإَةنْيينر رحتطييِٝرإس؛نسييٓنر
«َ؛ َةًٔرَي َةًٔر»،رٖٚهي ش،رس ي٢رإِٕر بني َةًٝي ي١درشملةبَٚييي،١ر ٚرستنٚيييي١ررتًي يلِر
شي؛يييييطبرشأل يييييريرَييييئرشملكًييييي ٛرٜيييييفتٞر إٜكن يييينتردٍٜييييٍ٠لرإٜكن يييينترقييييٍرًٜييييٍٚر
«َ؛ي َةًٔرَي َةًٔرَي َةًٔرَ؛ي َةًٔ...ر»لر شيهيييجريرَٓٗييينرييييريرَ؛ ؛ييين ،رٚثكييييٝالر
ٚنفْٓيييينرشْ كًٓيييينر نَيييينرإىلرحبييييبر ييييبر ر فسٝنْينر ًي٢رفذٕرش ينوترمل٦ينترشي؛ييٓٛشتدر
ر الق١شري٘ربنرتَ ٝدرإ القن.ر
تٛقٝةييينترستيييٍو،٠ر سيييخنر ردٓٝنتٓييينر

 ٚرشملكطعرشيجنْٞرَٔرشيَصٌرَْ؛ي٘ر ٚف صنبٓن...رٚإَةنْنرَٔرشيرن بر رإيٓين٤ر
ْكبفرر« -ر بٓٓٝنرٜنرفَ ٝن،رٜن ٖدبنرشيةً ٛرن ْص٘رَٛسٝكٝن،رً ٚيلِرقيٛشْلردٍٜيٍ٠ر ر
ٖ شرش يرنٍ،ر فٜٓينٙرٜةُيٌربٍ شٜي١رٖٚيٍ٤ٚر
َن التٔرَ َةًٔرَ َةًٔرَن ْر
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ًييييي٢رَييييينرميهييييئرفٕر ُف ٝييييي٘ رشملييييي زر إْٗنرشذتببنر رت؛فيٞرشألَهٓ٘ر
شملٛسٝكٞر رشيكص٠ٍٝرشيٛشسٍ٠لرَنبنِّي شر بن ٞ٦ر طٛىدرشيَندةٞر
ًييي٢رشملي ي زرشيةغبٚضيييٞرحتٍٜيييٍش،رضييئُر شمل؛نَنترَْٛؤٚو،٠ر
ْظيينّرشي َةًٝي١درَْ؛ييٗن،رَييعرشي ي شّرصيين ّر
ٚش حملطهيينتنرْنٝ٥يي١رٚشيييٍَٛعنرتيين ٌ،رٜٗييٕٛنر
مبذُ١ ٛرَٔرشيكٛش ٍرشي ًٖ١ٝر رغتيبزر
سٝنٍغريظنٖنرشيةغُ٢ر
ٓٗيينر -ر ًيي٢رسييٍر ًُييٞر -رَييعرنييٌر
محنس د٘دريًخيبمر ٚيٍّرش ْصيٝنع!،رَٓٗينر إْٗنرشذتببن،ر رتنشبدٞرشيةنٍٜٔ٥ر
فٕرش ْ كنٍرَٔرتَةيٝالترتٓ ُيٞرإىلرحبيبر شيطبٜلنرإىلرشئ ٛرشألّر
َيينلرإىلرف ييب٣رتٓ ُييٞرإىلرسييٛشٙلر رٜيي ُِّر تًٍفرَٔر برشيه،ِٕٛرسغًٛشر
ش ًن ٝيين،ر ٚرشي؛ييطبرشيرييةبٟرَْ؛يي٘،ر ٚذشنبُ٠رشملٓٗهلغ،رنُةذ ،٠ريشِْرتغةنٍْر
بيييٌرشْطالقييينرَييئرسيييطبردٍٜيييٍ،رٚينيًييينر اهْٓ٘!...ر
يغنٜيييينترَٓٝيييي١رَنشييييٍو،٠ر ر القيييي١رهليييينر نشَهينرشيًَٗ١شرشمل؛بس١ٝشر
بيييني ٜلرٚشي غيييٝريري شتييي٘،رٚحتييينرتيييفثرير
رًٜلغرَٔر شسالت،ريٍ٣رشرتنً٥لغ،ر
تًيييٍٍُِّر رشذتنيييي١رشيريييةٛر ،١ٜرفٚريغنٜييينتر
َةٜٓٛيييي١رٚو يٝيييي١رَنشييييٍو،٠رٚقييييٍرٜنُٗييييٍر س٣ٛرْنَلِرشرت،ٌِٝرٚشدتجحرشملٓ ٓغْ٘...ر
؛يًغكن،رنُيينرَةييٌر إْٗيينرَبصيي١رييئرت يينّغريغييريِرشذتييبِٜر -ر
شيريين بريةغُدًي٘درٖي شرَن ْ
رقصييي٠ٍٝرحتُي يٌنر ٓيييٛشٕ ر«إٜكن ييينٕر ر شيٍَُّ5(»...٢ر)
صب ١رٚشسٍ»٠لرسيلرَي زغربيلرتَةيٝالتدر
رٖ ي ٙرشيكصيي٠ٍٝرشي ي ّغرشيريين بنرشيبَييٌر
شيبٌَرٚشمل ٍش ى،رَذين٤غرشإلٜكينعنرشألٍٚنر ر س يي٢رقٛييي٘ر«ٚشس رييريٟرشي؛يينبًْ٘»،ريًٝييٍفر
شيصب ١رَٛقهةنرَٚلغرشيبٌَ،رٚشيجنْٞرَٚلغر َييئرسيييطبردٍٜيييٍرً ٚييي٢رفيييهٌرَكيييٍٛر
شملُ ٍش ى،رْكبفر
شيكيييييييي ٍٛر«إْٗيييييييينرشذتييييييييببنر رت؛ييييييييفيٞر
شألَهٓي يْ٘...رإخل»رَ ًةييينرشمل يييٍش ىرس ييي٢ر
« رتًَٞٛرشيكنًَْ٘ر
ْٗنٜيي١رشيكصيي،٠ٍٝرٚقييٍر رظتةييٌنر يي ٛر
ش ًةٞريٕٛغرشذتدٍشوْر
شمل ي زغرَ ييٍش الر رد؛ييٍرشيييٓصرَْ؛يي٘،ر
سًُودرشملفٍَٛن،رَك ي،ٌٍٛرٚق ينيٙٛنرٜغي ٕٚغر
ٖٚي ي شرٖيييٛرشأليًي ي ر ٓيييٍٙلرحبٝيييحرٜيييفتٞر
شيًالوْر
ش ْ كييينٍرإىلرتَةيييٝالتدرحبيييبردٍٜيييٍ،ر ر
فيييييٝةٞرشدتبسييييي٢ربييييي ٛو،ر ز ٚو،رفٟر َكطييييعرََٓصييييٌلرعتُيي يٌنر قُيييينرَيييين،رفٚر
نر ،ر ٓ ،ر ٌَ،ر َنوْر
ٓٛشْنرَب ٝن،رَٚنرإىلرذيو،رنُينرْيب٣ر
ٚشس رريٟرشي؛نبًْ٘ ر
رقص ٠ٍٝر«ثالخرَٓن شترملبَفرٚسٝيٍر»،ر
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شي رميٍٗنر ٓٛشْٗنر -رنُنرفينٍْٖنر ر
شيكص٠ٍٝرشي؛نبك١ر–ريالْ كنٍرشيةبٚض،ٞر
يكييٍرديين٤غرشيييٓصر رثالثيي١رَكيين عرَنبقهُيي١ر
تًن يينر(،8ر،0ر،)1ربييٍفرشألٍٚرَٓٗيينر ًيي٢ر
شيٓشييٛرشي يينيٞرر«تٓيينّنرشملالس يِنر رشتييٍعِر
شيَٓ ِر دبشدغ١شرشهلُ ِ،ر
»ر()6
ختٓ نر رسٍٖٚنردٛقشُ١رشيٓنَب ...ٜٔر
شتًعغرشيرن بنر رٖي شرشملكطيعرتَةًٝي١ر
شمل كيييين بر«َةييييٛئ»رجبٛشزشتٗيييين،ريٝييييفتٞر
شملكطعرشيجنْٞرَٔرشيكص٠ٍٝر ًي٢رشيبدي ،ر
ٜكٍٛنرشيرن برر« ٍدر ن ْب ِرشيه،ِٕٛروثبغر
شيٓٗن ن،ر ر شْ١درشألسبش ْ.ر
ي يٍدرٜن ٓٝييي١ريٓٛدييي،١رٜغظشيييٌُّرٜ؛ي ي شُِّر
بنيربش ْ!ر
(ببز ن٘نرفضن٤غرَغبَْشفْٙر
ٚتٛزغرشدتشِٝغرص ٝنرشملشطب!)ر»()7
رسيييلرٜيييفتٞرشملكطي يعنرشيجنييييح،رفٚر
«شملٓييين ُ٠رشيجنيجييي١ريًُبَيييفرشيٛسٝي يٍر»،ر ًييي٢ر
شملُ ٍش ىر
« نَه٘نرفثكً ٗنرفانَريٖن!...ر
قشًُِّٗٝنريش٘نرٜنر ٜنّْر
ٛملييييينلر نملييييينرزش غٙنرشمليييييٛتنرَ؛ ًرديييييبشر
بنرتاله...رإخل»()82
 ٚرقصييييييييييييييييي٠ٍٝر«نٛنييييييييييييييي ي ر
شألسييي،)88(»١ً٦رشمله ٛبييي١ر ييينّر،0222ر
ٚشيٛشقةيي١ر رط80صرَكطةيين،رٜٓييٛعنرشيريين دبنر
رفْغيييييينّرقصييييييٍٝتد٘دربصيييييي٠ ٛرفييييييٍ٠ٍٜر
شيهجنَ،١رَ يفتٞرشملكين دعنرشملبقهُغي،ُ١رَٚيلر
شألٚزشٕرشي ني ١ٝر(شيهنٌَر -رشيبدي ر -ر
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شيبَييييٌر -رشيهنَييييٌر -رشمل كيييين بر -ر
شرتًييييي ي ر -رشرتًييييي ي ر -رشيبدييييي ي ر -ر
شمل كيييين بر -رشرتًييي ر -رشيهنَييييٌر -ر
شمل كيييين ب)،رَييييعرفٕرشيكصيييي٠ٍٝر رترييييغٌر
فنجييبرَيئر ي رصييَشنتر رشيييٍٜٛشٕ.ر
ٚقيييٍرًَٜييننرش ْ ًييينٙرٖيي شرشذتيييبهرييييٍ٣ر
غ  ٛر ًي٢رشتًينعرقٛش يٍرتهينورتهيٕٛر
صييين َ١ريًُي ي زرفٚرشي ريييهٌٝرشملٛسيييٝكٞر
شيةبٚضييي،ٞربُٓٝييينر فٜٓييينرشمل؛يييفي١رفنجيييبر
سنبٜيي١ربهييجرير ٓييٍرنييجريرَيئرشيرييةبش٤ر
سييييييًكٙٛنرزَٓٝيييييين،رفٚرديييييينًٜرٙٛرفٚرتغًيييييي،ٙٛر
َييييفو ْٝٚرَييييجالر رقصييييٍٝت٘ر«َكٍَيييي١ر
ي ن ٜخرًَٛىرشيطٛش» ٥لرٖٞٚرَٔرجتن بر
شيرن برشملًههب٠رْ؛يًٝن،رْيبشٙنرميي زربيلر
تَةيييٝالترشيًشييي ٛروٕٚرَنبش ييين٠ريًكيييٛشْلر
شملخ ًَيييي١رشييي ي رن يي ي ر ٓٗيييينرذشترٜييييّٛر
و .شئٍٜرإ ن ٌٝرٚسٛش،)80(ٙرفٚرَنر
سييييبهغر يييي ٛر ًيييي٢رَبش نتيييي٘،رََييييٞر
شيكصيي٠ٍٝرشمل ي ن٠ ٛرمي ي زرفوْٚيي ٝربييلر
شرتَٝيي ي رشي يييينّ،رٚشمل ييييٍش ىرٚشمل كيييين بر
ٚشيبد رٚشيبٌَرٚشرتَ ٝرٚشي؛بٜع(،)81ر
ٚنييينٕرقيييٍرَةغيييٌرذييييورف ٜييينرَٓيي نرزَييئر
ًَههييييبر ر«فييييينْٞرَٗٝيييين رشيٍَرييييكٞر»ر
شيصنو ر نّر،8745رٚيهٔربصي٠ ٛرفقيٌر
ر
نجنَ.١
ٜٚب٣رشمل نبعريٓ نزر غ  ٛرشيريةب،ٟر
َ دييينربي يلغرْظييينَٞرشيهرنبييي١رشيريييةب ١ٜر
«شي َة١ًٝرٚشيًٝينر»،رٚيهئربصي٠ ٛرقًًٝي١ر
دٍش،رنُنرَةٌر رقصيٍٝت٘ر(بجي ٛنر ًي٢ر
ن ييييي١رشيكًييي ي )ر(،)82رسيييييلردييييين٤تر
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شملكييييييين دعنرذشترشأل قييييييينّر(،0ر،2ر،6ر)7ر
ُٛوٜيي،١ربُٓٝيينرشملكيين عر(ر،8ر،1ر،3ر،4ر
)5رًَٓٝييي١رَٚيييلرشي َةًٝييي،١رٚنُييينر شَةغيييٌر
ف ٜييييييينر رقصييييييي٠ٍٝر ًٜٛييييييي١ر ٓٛشْنٗييييييينر
«شْه؛ييين شترقن ي ي١ر»(،)83رسيييلردييين٤غر
َكطيييييييي يعٌرٚشسيييييييي يٌٍرقصييييييييييرير ٓٛشْنيييييييي ي٘نر
«شيرييٗ)84(»ٍٝرًَٓٝيينرَٚييلغرْظيينّرشيًٝيينر
ً ٚييييي٢رزتييي ي ٤ٚرشيبدييي ي ،رٚنييي ي يور ر
قصيييي٠ٍٝر ًٜٛيييي١رحتُيييٌنر ٓييييٛشٕر«إصتٝييييٌر
شيٓٗيين »(،)85رسييلرديين٤رشملكطييعرشيصييغرير
ذٚرشيبقِرط07ص،رًَٓٝنرَٚيلرْظينّرشيًٝين،ر
ً ٚيي٢رزتيي ٤ٚرشيبديي ...رٚقييٍر رصتييٍنرر ر
جتبب١در  ٛرنًٗنرسي٣ٛرٖي ٙرشملٛشقيع،ر
مترَٗٝنرشس خٍشّرٖي شرشييُٓطرَئرشملي ز!ر
رسييلرفْٓيينرييئرْةج يبغر -ر ًيي٢رشإل ييالمر
ر ً٢رَ زربلرْظنَٞرشي َة١ًٝدرٚشيٓجبلرنُيينرفيينٍْٖنر ٓييٍرفوْٚيي ٝرَٚيئربةييٍٙدر
ٓييٍرْ ٜيي٘رفبييٞر َييُرٚستُييٍر نُييبشٕ،ر
ًٍ ٚرشيهبِٜرشيٓن ِرٚإببشِٖٝرديبشو،ٟر
ٚنيييييييجريرَييييييئررفيييييييةبش٤رشيجُنْٝٓٝييييييينتر
ير
ٚشي ؛يييةٝٓٝنت،رملٛقي ي رَهيييب،ٟرَِّٓٚي يٞ
شخت ٙنرشيرن بنرَٓ ربٍشٜنتد٘د،رٚٚق ر ٍٓٙر
س ٢رشآلٕ.ر
 ٚربنٍريٓنرٚضتٔرْ شٍخنر ٔرشٖ ُنّر
َييييييين ٜر غ ييييييي ٛربندتنْييييي ي رشملٛسيييييييٝكٞر
يًكص،٠ٍٝرَٔرشذتٍٜحر ٔرانٖب٠ر َ ي١ر
ربٓن٤رَٛسٝكنرشييٓصريٍٜي٘لرٖيٞراينٖب٠ر
شإلٜكنعرشيٍش ًٞريكص٠ٍٝرشي َة.١ًٝر
رفيي يوشر ٓييييٍٟرفٕرشيريييين دبغرفو ىشر
َنًهِّييييييبشر -رسييييييٛش٤رب؛ييييييً رقبش٤شتديييي ي٘در

شيهجَٝيييي،١رَٚةبَ ديي ي٘درشيةُٝكيييي١ربنيرييييةبر
شيةببيي،ٞرفّربُس؛نس ي٘درشيييٍش ً،ٞر ٚٚشي دة ي٘در
مبٛسيييٝكنرشأليَيييينار -رفٕرشيهييييجريغرَيييئر
شيُٓنذزرشيًنٖب٠ر رفةبْنرشيكٍِٜرسغُغنْ،ر
ٚفسًٗييينرشيٓيييين نرب؛ييييً رتةيييينيُلرٚشرَ ييي شزر
َ ًٖل،ربلغرشملٛسٝكنرشدتنٖ ٠ر(َٛسٝكنر
شيًشيييب)،رٚشملٛسيييٝكنرشيٍش ًٝييي،١رشيٓنجتييي١ر
يئرتًيي١ر ٛشَييٌ،روٕٚرفٕرٜةً يِغرفٚي٦ييوشر
شيريييةبش٤رشيكُيييٍشَ٢رنُٓيي٘غرتًيييورشملٛسيييٝكنر
ر
ٚدٖٛبٖنرٚقٛشْٗٓٝن!
ٚإٕرصغي يٍغمغرَييينرفذٖي ي نرإيٝييي٘رَييئرفٕر
شملٛسٝكنرشيٍش ً١ٝر رشيرةبرٖٞر«سص١ًٝر
تبن١ًٝٝرش ٥الَ١ٝرَئرتًي١رَهْٛينت،ر
بة ٗنرذٚرَصٍ رصٛتٞر ٜفت٢رَئرإٜكينعر
شذتييبٚفدر رسيينٍرتريينبنٗٗنرفٚرشد ُن ٗيينر
فٚرتهبش ٖيييييينرفٚرشَ شقدٗيييييين،رٚسيييييين تر
سبنييييينترشمليييييٍرشملخ ًَييييي١رشمل هيييييب ،٠ر
 ٚالقيي١رشملَييبوشترَْ؛ييٗنروش ييٌرشدتًُيي١ر
شيٛشسييٍ٠رجتنْ؛يينرفٚرت يينوشرفٚرتهييبش ش،ر
ٚشي نٝي ي رشيًغيييٟٛرٚشيصي يٝرنينترضييئُر
شييييٓص،رٚبة يييٗنرشآل يييبريييي ٝرصيييٛتٝن،ر
ٚيهٓييي٘رٜكيييّٛنر ًييي٢رشإلٜكييينعرشمل ٛيهيييٍرَييئر
بٜكيي١ربٓيين٤رشيصييي٠ ٛرشيرييةب١ٜرٚشيبَيي ،ر
ٚتٛش ورشألَهن ،رٚفسيني ٝربٓين٤رشييٓص،ر
ٚفوٚشتديي٘درٚتٓٗ ٛييينرَييئرشسي ي َٗنّرٚتةذي ي ر
ٍْٚش٤رٔ ٚرَٚينرإىلرذييو،ربنإلضينَ١رإىلر
شمل زربلرشيرةبرٚشيٓجيبر رشييٓصرشريٛشسيٍر
ٓييٍرشيييًةض،رَٚيينر ٜت ي ر يئرذيييورَيئر
إٜكن يييييينتروش ًٝيييييي١رَ ًنٜٓيييييي١رتَبضييييييٗنر
صٛص١ٝرٖ ٜٔرشدتٓ؛ل»86(.ر)
38

العدد  - 504هٌش 0002 /

إٕرصييٍمغر -رنُيينرقًيينر -رٖ ي شر
شيَِٗنريًُٛسٝكنرشيٍش ًٝي،١رَٓهينونرصتيٍر
رشيهيييجريرَييئرفيييةبر ييي ٛرتطًٝكييينر
ًُٝنرهلن.ريكيٍرشسي طنعغرشيبديٌربي نن،٤ر
ٚس ر نٍرفٕرٜ؛ جُدبغرنٌرَنرذنبتني٘ن،ر
َييالرتكييبفرَكطةيينرَيئرفييةبٙد،رإ رٚترييةبر
بٛديييٛودرَٛسيييٝكنرَييين،رتيي ٚوىربُس؛ييين ر
تٝييٌرَنييبٜضرَيئرش ْ؛ييذنّرٚشهليين َْٞٛر
شيٓنو ...ٜٔرٚقٍرشق طةيننر رشملنضيٞر ديٍ٠ر
َكن عرَٔرفةبِرشيبديٌ،رٚفدبٜيننر ًٗٝينر
و شس١رإسصن١ٝ٥ر رستنٚي١ريبصيٍدرسيً ر
إس؛نسييٓنرشملي ن،)87( ٛر ٚربييف رشآلٕر
َٔرإٜبشورَكطعرٚشسٍرَف ٛذرَٔرقص٠ٍٝر
«سصن رشدتٗينترشيةريبر»لرشمله ٛبي١ر ينّر
()8770- 8778لري فنٝيييٍرَييينرذًٖي يننر
إي٘ٝر«َُٗ١َٛرننْنربفنَنِٕرشي َنف
تكنر َٚكن،رٚشس رن شترملٓطٛمِرشملبشٜنر
ٚشيرييييييكٝكنترشذتٝيييييين ،٣رٚشيبَٝكيييييينتر
شيغٝن ٣ر
ٚشيبضنرشيًٓ،ٟٛرَٔرفٝخرشي؛هن  ٣ر
نًُهُيينرفي يي٢رٚفيً يلغر ش ريينربيينيكٗبِ،ر
سنق١ٝشرشيةَنفْر»()02
رٖيي شرشملكطيييعرشييي ،ٟرًًٜيي نر يييٍور
نًُنتيي٘ر02رنًُيي،١رشس ي خٍّرشيريين بر
ٚسنٌ٥رَ ةيٍو٠ررتًيلرإٜكن ينترإضينَ،١ٝر
تبتَعنربنذتني١رشملٛسٝك١ٝريًيٓصلربني ةينٕٚر
َعرتَة١ًٝرشيهنٌَ،رشي رقًٝالرَنردن٤تر
صييشٝش،١رفٍٚرتًييورشيٛسيينٌ٥رت يٛرشتبنرٚ ٚور
زتُ ٛي١رَيئرشذتييبٚفربهجنَيي،١رَنيَيين٤ر
تهييييب ترسييييًعغرَييييبشت،رٚشيكيييينفرت؛ييييعر
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َبشت،رٚشييبش٤ر ريبرَيبشت،رٚشمليِٝرسيًعر
َيييبشت،رٚشيٓيييٕٛرٚشي ٓييئٜٛراييينٕ،رٚشيٝييين٤ر
ايينٕ،رٚشي يين٤رت؛ييع.رثيينْٞرتًييورشيٛسيينٌ٥ر
ٚ ٚونرََبوشترَ ذنْ؛١رصبَٝنرٚصيٛتٝن ر
(فييكٝكنتر -ر َٝكيينتر -رشس ريين شت)ر
(ٚسٝن ،٣ريٝن ،٣رسيهن )٣ر(ٚزَينف،ر
َييينف)رٖٓٚييينىربةيييضرشملَيييبوشترشيييي ر
جتُ يعنرإىلرشي ذيينْ رشيصييٛتٞرت يينوشر ر
شملةٓ ٢ر( تكن،رَ كين)،رثنيِرْٓ ًي٘رفٕربةيضر
شدتُُييٌربنٓٝيينْرصييٛتٝنربصيي٠ ٛرَ ٓييناب،٠ر
ً ٚيييي٢رفيييي٤ٞرَيييئرشي ييييٛشز ٟر(فنَيييينٕر
شي َيينف،رسيينق١ٝرشيةَيينف)ر(ٚشيرييكٝكنتر
شذتٝيين ،٣رشيبَٝكيينترشيغٝيين ،)٣رٜنر يينفنر
إىلرنييٌرَيينرسييًلرنجنَيي١رسييبٚفرشملييٍر
ٚبني شٍٍٜرشألي ...رنٌرذيورَٔر ؛ي١ر
ر فسيييطبرفيييةب!!١ٜراهييينردةيييٌرإس؛نسيييٓنر
مبٛسييٝكنرشيييٓصرقٜٛيين،رَٓ؛ييذُنرًٜٚة يحنر
ينرفٕرْةُ يِغرَيينر
ِّ
ًيي٢رش تٝيينِّ،رٚبَُهنْٓي
شس ٓ ذٓنٙنرٖٓنر ً٢رفطبرنًريرَٔرفةبر
َن ٜر غ ، ٛر نملنربكٞرشألَبنربيلرشيةُيٌر
ير نٍر
شيةَٟٛرشيٓنترر ٔرإس؛ن رَٛسٝكٞ
ٚقًٝيٌرَيئرشيكصييٍرٚشيي شههِ...رس يي٢رإذشر
شْ صي يبغرشألَي يبنرشيجييينْ،ٞرٚسييينٍٚرشيرييين بر
بُذتيينّرٚقصييٍرفٕرٜييًينغرَٛسييٝكنروش ًٝيي١ر
قنُ٥ييي١ر ًييي٢رسيييبفرٚشسيييٍرَييئرسيييبٚفر
شألجبٍٜيييي١ر ٜهييييب ر رََييييبوشترشيييييٓصر
تٝةٗييييينرشْكًييييي غرشيرييييية ٛنربن ْ؛يييييذنّر
ٚش تٝنّرإىلرْكُٗ ٝن،رٚفٚفورشيرن دبنر
شفْٕرَٜكيييٍنربةييييضر ٓنصييييبرشيًٓيييين٤رشيَٓٝيييي١ر
شأل ب .)08(٣ر

يف يطٌز بنَْ الكصَدّ اقٍكالَْ

)1
)0
)1
)2
)3

اهلٌامش:
َن ٜر  ٛر،رشيٍٜٛشٕر،0222- 1736رٚزش ٠رشيجكنَ١رشي؛،١ٜ ٛروَرل .ر
َن ٜر ، ٛرفَطن ر رسبٜلرشملٍ،١ٜٓرشملكٍَ،١روَرل،ر،1751ره4ر .ر
َْ؛٘،رهر(6ر -ر7ر) .ر
َن ٜر ، ٛرشيٍٜٛشٕ،رهر .112ر
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َْ )6؛٘،ره113ر .ر
َْ )7؛٘،رهر .456ر
)12رَْ؛٘،رهر .456ر
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)01رشْظب رثن٥برزٜٔرشئٍٜر،ر ً ر بب١رشيرةبر،رهر(ر- 106ر107ر) .ر
ر

42

قصيذة التجربة الشخصية عنذ
فايز خضّور



د .نزار بريك هنيذي*

ثبّما كانت لظاتاةجا لثك تج عتً ،ااأل دلثعت ّب دت اًن ا لانشتاي لظعتصج ،ل صا تجأل
ت تتا لظتتج تش تتت ا لظشعتتاب لظص ًت لظتتت ،ن ٌات ا لاظاًتتن لظد تتا ب لظتتج شا تتا
عتتصجلي مشمتت ،جي ل ًتتاد ،شصتتبااأل دبًفتتاخم فجل ًتتن اش وتتنأل دتدا تتاخم د،ج صًتتاخم
،شم ،نأل جي لحلبّ لظت ،باخم ص ،ص ت ل ش ديأل ل ميًّخ ق تًبا ،تأ لىتجبل بته جنت
ظتت َّ ،تذه ةتتتا لظد تتا ب جي بصرت األ ظعتتصج لن تتا تع ت ه ح م ،تتا ق تتًبا دلًتتباأل ت تجّث
لظص،لطف دل عتا ج نوذت األ دتذشمذتل لظ ت،ث دلظبلكًت لظ ف ،تن ًم تاأل دتصًتب جنشتاي
ل ،لقف ةلت ال
د،تتأ لظ،لَّت ل ةتتتا لظاتتاةجا تصتت،األ لدّد ،تتا تصتت،األ جي تتبن لن ت لظعتتا ج ،تتأ
جتجبش لظعخ ًّن لخلا ن ا بمتاي ن ّت لظعتصج،أل ده ،ت ا لل ت لحلتاتخم جي تد ًتب
لظم تت،ا لظتتج دجؤةتتاأل دلظمذتتى تتت ،م،لتتتاأل ،صشمتتبلا تتت ،تتا لكشذتتا ،تتأ  ،تتاثلخم ا
ج تتااا لظ تتًالنأل اد ل تت ،ةب تت لظشصتتاة تتأ ى  ،تتًن لًبلقتت بمتتاث جتجبشتت
لث ً نل

ٗممااااام ماااااماٍ ًاااااّ ُ ػااااامز ٓااااارٖ
هعاامٓسٝت كواام هةِملاا ٞها زضا
أذٓمْ كثري ًّ هػعس  ١ملعمؾسّٙت
أْ حلد ثااا ٞهػاااعس ٞٙكلٌاااّ كعٌاااد
خلسٗج لّ ملأه٘ف كسكٚب جلٌىت
ٗكةؿااد رثااس ب ِاام ١هؿاا٘زٝت ٗ
حػاااااد ملتمزاااااامو هوج٘ٙااااا ٗ ٞه ٚٚوٚاااااٞ
ٗ رٙةملٚاااٞت در ةزباااِ ٞااام ُةاااسأ مٔٚااام

اؿاااام٢د ض ك كااااٌّ أكثااااس ًااااّ ٓاااارٖ
هعِمؾس ٗ ألهعمبت ها ٙعاّ أؾاخم ٔم
أُٔم متثى ثم ٞٙهتّ هػعسٜت بسٙام ٗز ١
مٌٔٔااٍ ملس طااس ملة٘هاا ٞهػااملس ٗ هِماااد
(أزغاااٚسمهد ًااامكوٚؼي اؿاااٚدكٕ ماااّ
هػااعس( (هااٚظ لواا ٟهػااعس أْ ٙعا ت ااى
أْ ٙلااااااْ٘ي ً جاااااامٓول أْ هػااااااعس ض
ميلااااّ أْ ٙلااااْ٘ ألؾااااىت دذ
*

* أديب وشاعر سوري.
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ق ًبا لظش جبن لظعخ ًن مب ا خ ىر،ث

ٙلّ ًسِٚم لو ٟجتس  ٞدُطامُ ٞٚأؾاٚوٞت
كِكاااال اااامهع٘ عا ٗ ضُتعاااامضوت هاا ا
ٙعٌاااى هػاااملس لواااُ ٟةوااأم در مل وةاااٛت
جٚااا ٞهتخااإ اس زكٔااامت ًٗػااامزك ٕ
ًعمُمكٔاااااامت أٗ جٚاااااا ٞسٙكاااااإ لوااااااٟ
ض خكااامز جتس اااً ٞػااام ٔ ٞضاااس هااإ أْ
لمغٔم ٗ ك ِ٘ ٠مزٓم.
ٗ حلةٚةاااااااٞت مااااا ا ْ ( ه جس اااااااٞ
هػعس ٛٓ ٞٙهدلمً ٞألٗر هوػعسي(1يت
لو ٟحد كعسري هػاملس أداد شكا ٛأ ا٘
غمةً ٜةدً إ هدُ ٘ٙإ (ًاّ هطاٌم١ي
ملل ااا٘ب لااامَ 1949ت ٗ هااارٙ ٜعسمٔااام
أُٔاااام (كااااأثس هػااااملس عمًااااى ًعاااا ّٚأٗ
اااااأكثست ٗ ضااا ا جم ٕ دهٚااااإ أٗ دهٔٚااااامت
ض جم ُ ٞتعمه ٞٚاد ٙل ِتٔام ها تلري
ٗاااااد ض ٙل ِتٔاااامت ٗهلااااّ ض ك وااااٟ
هعمعت ٞأ اد لِٔامي(2يٙٗ .كاٚا أُإ دذ
م ةاادو ه جس اا ( ٞكلااّ هوٌ٘ضااٚةٟ
هِعٌٚاااااااٞت ٗض مل مُااااااا ٞهدٙسمباااااااٞت ٗض
هو ٚٚااى ملؿااأِة أٙاا ٞمم٢ااد ٝهوتااّت ااى
كمُا ا هٚعٔااام ًتاااسة و أٗ كس كٚاااب
هالم عااامي ٗهو خمٙاااى لوااا ٟهػاااعست ًٗااام
كمْ ه أتّى لو ٟهتّ مِمي(3ي

ا ِاااامت ذ كااااٛت ٗد ااااالف ماا ا ت ض در
دلسة ًٔمزكٕ ؾٚمث ٞهة٘يي(4ي
ٗميٚااص هساامحثْ٘ اال ثالثاا ٞجتوّٚاامو
هو جس  ٞدلمي هػعس(

 -1ه جس ااا ٞحلٚمكٚااا (ٞها ا ميمزضااأم
ملساادت ه٘ اااة خلاامزب ٙٗ ٛااأثس
ٔم لوً ٟط ٘ ٠ه٘ل.ٛ
 -2ه جس ااا ٞضُتعمهٚااا (ٞهاا كاا ٍ ًاااّ
ااااااالي – أٗ طااااااسب  -ه جس ااااااٞ
٘ٙواأم ًااّ هاا٘لٛ
حلٚمكٚااٞت لا
در هالٗلااااااااٛت ًااااااااة كتلٚاااااااام
لِمؾسٓم ألضمضٗ ٞٚدلمة ٝكسكٚسٔم.
 -3جتس اا ٞه وةاآٗ (ٛاا ٛه جس اا ٞه ا
ميمزضااأم مل وةااا ٛلِاااد متمضااإ ًاااة

ٗٙس ٠هِماد (ذلٌد ثِٓ ٌٛٚاليي(
أْ ( ه جس ااااا ٞهػاااااعسٓ ٞٙااااا ٛهؿااااا٘زٝ
هلمًواااا ٞهِتطاااا ٞٚأٗ هلُ٘ٚاااا ٞهاااا
ٙؿ٘زٓم هػملس حل ٙتلّس أًس ًاّ
ألًاا٘ز كتلااري ٙااٍِم لااّ لٌ ٚا غااع٘زٖ
ٗدحطمضاااإٗ .مٔٚاااام ٙسبااااة هػااااملس در
25
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وااا اامهأسة ًااّ
هااِـت ٗ ه ا
غاااااا ـ ا اااااااس عسةااااااام هدزباااااااٞ
حطمضٗ ٕ ٚثةمم ٕ ٗذ ٢ة ٕ(5ي
ًّٗ ملعسٗف أْ ممٙص ك٘ز كامْ
ًااّ اال أٓااٍ هػااعس  ١هطاا٘زٙل هاارّٙ
غاا جو٘ لوااا ٟهسِٚااا ٞهتِٚااا ٞهِؿ٘ؾااأٍ
هػااعسٞٙت ٗأُاإ اام ثٌاامز كااثري ًااّ
ه جاامزب ٗ ملجاامًس و هوج٘ٙاا ٗ ٞرٙةملٚااٞ
ٗ ه ٚٚوٚااٞت دض أْ ملااأثس ٝه ا ًلِّ اإ
ًّ أْ  ٙس٘أ ًلمُ ٕ مل ٌٚص ٝمل ةدًٞ
ملػاأد هػااعس ٜهطاا٘زٜت ٓااً ٛةدزكاإ
هتاار ٝلوااٙ٘ ٟااى جتمز إ هػ ؿااٞٚت
لى حدكٔم ٗمجم٢عٔ ٚم ٗمكام٢خٚمكٔمت
در جتااامزب غاااعس ٞٙمِٚااا ٞحٚاااٞت ٌاااى
ؾدق ل٘ عتٕ ٗزٓمم ٞأحمضٚطٕ ٗكاأب
ُتعمضكااااااإت هااااااا كِ ةاااااااى ك٘كس كٔاااااااام
ٗ ٓ ص ش كٔاااام در أٗكاااامز اواااا٘ب ملاااا وةل
ٗرلاٚالكٍٔت م خاسن لوا ٟدٙةملمكٔاام أٗ
كطاااااا عٚد دٙةملاااااامو جتاااااامزب مؾاااااااٞ
ًػم ٔٞت ٗكوم ٓا ٛهجمٙا ٞهةؿا٘ ٠ها
ٙطاااع ٟدهٔٚااام كاااى لٌاااى ما ا أٗ د اااد ت
غعس.ٜ
ٗ حلةٚةاااٞت م ُااإ ض ميلاااّ
أل ً ٜاام ة هوٌػاأد هػااعس ٜهطاا٘ز ٜأْ
ِٙطااااا ٟاؿاااااٚد( ٝكة ةي هااااا ك سٔااااام
هػااملس أٗ ااس لاامَ1981ت ٗاااسْ مٔٚاام
ضٍ دهٕ ملأاس ٗ هعمؾات ٞهاد ٠هطا٘زٙل
هةدًم ١مضٍ ِٕ كة ة هر ٜضسا ٕ أًإ
ٗقااامل ت لوااا ٟحاااد ا٘هااإٗ .مٔٚااام ٙسواااح
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هػااملس ذز ٠ثااري ًأه٘ماا ٞه عااسري لااّ
حااااادً ٝػاااااملسٖ رم٢جااااا ٞملكاااااأس ٞت
ٗ ػاامل ٞه جس اا ٞملأضاامٗ ٞٙها لمغاأم.
مٔاى ِٓاامن هػااعس هعس اا ٛأاطااً ٟااّ
ٓاار خلأاامب هاار٘ٙ ٜبٔاإ هػااملس در
ِٕ(
كة ة
ٗحدَنَ كسةَٓ ٟدِ َٜهطمزٜت
زب٘ ٠هعػبِت
ٗاد ع ألغجمزِ.
ض كو ٌظ هعرزَت
ملّ مط ٔم هعَتَُّت
ٗضس ؤم اٚل رحطمعِ .
ٗ اسأ هوؿٚمةّٙ
كعمٗٙرَ ه ٍَٚهصٙ
ٗمم ٞ
ًّ ًصً٘ز ألُٔمزِ
بعس م حلسوٟت
ٙجت٘ ضِتْسُ هتٚضِ
مسكىِ ًِٕت
ُػٚد هجسقِ
ٗه٘ َوْسَو َت ًّ هرلسِت جلوّمعِ
كة ة
م ل ا٘ضَ ِٛأذُٚمَ
ٗأثٌد ضٚا هدٓػٞ
زٚ ٢مت

ق ًبا لظش جبن لظعخ ًن مب ا خ ىر،ث

ٗعمًِِّ هَجِوَج َٞألُتمعِ
" أًممَ ًّ ًولِ ألز
ٗهلّ مَطَدَ ملولُت
ٗهّ ٙؿوخٕ حلسثُ
حسٙم ؾمز
٘ط ِ١حر  ِ١هِمعِ6(".ي
ٗااااد ٙةااا٘ي ام٢اااى( دذ كااامْ مااامٙص
كااا٘ز اااااد كعاااس در ٓاااارٖ ه جس ااااٞ
هةمضااا ٞٚمأ ااادت اؿاااٚدكٕ (كة ةيت مٔاااى
ٙتاااب اااأ ٜغااااملس أْ ٙعاااٚؼ ًأضاااامٝ
ًػم ٔ ٞكٙ ٛل ب اؿٚد ٝبٚدٝ؟
ِٗٓم لوِٚام أْ ُِ سإ در أْ أ ٜماسة
ٙعٚؼ لوا ٟضاأل ٓارٖ ألز ت ض اد هإ
حٚمكاااإ هًٚ٘ٚاااا ٞدر
ًااااّ أْ  ٙعااااس
كاااثري ًاااّ ألحاااد ث ٗ مل٘ ااااات هااا
وااا حاادكٔم ٗغاادٗ ٝعأكٔاام لوٚاإت
اطاااب ةزبااا ٞكتملوااإ ًعٔااام ٗ ضا ا ِتمزٖ
هع٘ عتااإ ٗ ُتعمضكااإ جتمٓٔااام ٗ .هػاااملس
حل ٓ٘ هارٙ ٜعٌاى لوا ٟضا ثٌمز ٓارٖ
ألحاااد ث ٗ مل٘ ااااا لٌوااإ ر اااد لٛ
ٗ ٘ٙؤم در جتس  ٞغعس ٞٙحةٚة.ٞٚ
ى دْ هػملس امةزت اطٕ ملسٓا
ٗ ؿااااريكٕ هِتّاااامذٝت لوااااً ٟالحعاااا ٞأٜ
ً٘اااا َٙع اسِ ُ هاإ أٗ ٙؿاامةِمُٕ حٚمكاإ
هًٞٚ٘ٚت م ٚأثسُ ٕ ٗ ٙتملى ًعٕت ٗضل٘ي
كتملواااإ در جتس اااا ٞغااااعس ً ٞٙلمًواااا.ٞ
ملٍ ًّ غملس ؾمةف  ًّ َ٘ٙأٙمًٕ
ًااااسأ ٝكػاااال٘ هعوااااٍت ةْٗ أْ ك تجااااس

ًػملسٖ ُـ غعسٜت كٌم معى ممٙص
كااا٘ز حااال كتمباااأ ٔااارٖ ملاااسأٌِٚ ٝااام
كمْ ٙع هِت (
(ممبأكٔم لسٙمُٞت

حِ٘ٝت ع َّٛهِت ِ

كػااال٘ در خلوّااامق ت مزٔٙااامت ؿااا٘و
ًط جريٍ ه طمؤيت ؾمزخٍ
" ٙاام زبمت كٚااا متااس مألحٚاام ١هااٚالو
هِعٍٚت ٗض متس ِم؟"
ٗكاامْ خلأاا٘ أبتواأمت ٗمَكِ اىُ ُااد ٔ٢م
ملرل٘زت حػسج
ٗ

ِِ

مأغخ ُ لِٔم ًُس لمت ٗؾعدو أل مبَ
ملٌسِّ
جتسُ ٛأؾد  ١زل٘ ٓمت ٗأضأي ؾامً م(
ٙم زبت كٚاَ
ٗأها كٚاَت ٗكٚا كتبت هسٔم ٍ٢شََِٓ٘
أغ ميِ حلسَ ِ.؟ي(7ي
ٗٙؤكاااد هِمااااد هااادك ٘ز ذلٌاااد
ثِٓ ٌٛٚالي لو ٟأُإ (هاٚظ قاسٗزٙم أْ
ٙلْ٘ هػملس اد لمُ ٟه جس اِ ٞتطإ
ح ٙ ٟؿاتٔمت اى ٙلتا ٛأْ ٙلاْ٘ ااد
ضحعٔااامت ٗلاااسف تلاااسٖ لِمؾاااسٓمت
ُتطاإ دٚمٓاامٗ ..ض
ٗكًاّ ٔاامت ٗة ا
د أْ كع ِٕٚةا ٞملالحعٗ ٞا٘ ٝهر كسٝ
ٗضاااع ٞخلٚااامي ٗلٌا ا ها ا تلريت ح اااٟ
طلوااا ا ٓااااارٖ ه جس ااااا ٞهػاااااعس ٞٙهااا ا
كؿ٘زٓم لّ اسبت لوا ٟحال طلاض
ثٌمزٓااام ِتطااإي(8يٙٗ .كاااسب هػاااملس
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رزلوٚااص( ٜضااسِدزي ًااثال لواا ٟذهاام (أْ
ٙؿاااا غااامل لس هسحوااا ٞدر هةأاااب حااال
ٙلااااْ٘ زأ ٠هثواا ا٘ج ملب كٌااااٗ ٞغااااعس
مه ةت ٗلمُ ٟجل٘ت ...ةْٗ حمب ٞدر أْ
ٙؿخب هسحوِ ٞتطٕي(9ي
ٗض كة ؿااس ه جس اا ٞهػااعس ٞٙلوااٟ
ًم ٙلم دٖ هػملساا أٗ ٙس ٖ ٗ ٙتملى ًعٕ
 ًٕ٘ٙهس ّٓت ى دْ ذ كسكٕ ميلاّ
أْ كلاااْ٘ بطاااس ًسمغاااس در جتااامزب
ُ٘لٚاا ٞلمغاأم ضاامها أٙمًاإت ضضااٌٚم
ًسحواا ٞهأت٘هاا ٞه ا كػ الّو مٔٚاام
ًالًااااال غ ؿااااإ ٚت ٗكس ااا ا ل٘ عتااااإ
ٗأحمضٚطاااإت ٗكلااااْ٘ لمملاااإ هساااامعّ.
ٗكٌم كةا٘ي هػاملسُ( ٝامشن ملال٢لاٞي
ما ْ هأت٘هااٗ( ٞباا٘ة شًاامُ ٛض ٙعاا ٛذ كاإ
ٗٙعٚؼ ألغاٚمً ١اس ٗ ٝحادٝت حال أْ
هلسري هِمق اد ٙعٚؼ حلادث لػاس
ًااااااس و مض خكاااااامزٖ هاااااار كس ٝأٗ
ه جِ ٕ ٛأٗ ك م ٕ لو ٟه٘زقي(11ي
معِاااادًم ٙط خكااااس ماااامٙص كاااا٘ز
ؾ٘ز ٝإًٔ ٗٓا ٛكوعِإ عت٘ه إ ألُإ ض
ٙو ااااصَ عمهٌٔٚاااامت ااااى ٙعمُاااادٓم ٗٙةااااَ٘
طسا ٞهسٚض ٗ هةٌل هٚس مت ٔام حلوا٘٠
هاا ضلسٔااامت م ُااإ ٙعاااٚؼ دلااادة ٓااارٖ
ه جس اااا ٞلااااى ًعمُٔٚاااام ِٗٙةواااأم دهِٚاااام
لى شمخٔم ألُٔم ًم ش ه ح ٞٚلمملإ
هساامعّت كجاار ٜل٘ ًااى هااسمض ٗ ه ٌااسة
ه ا أضط ا غ ؿاا ٕ ٚهس مكاا ٞهلااى
غ(١ٛ
(هعِ
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أً ًّ ٛؾجسٜ

ًَِّ ثرئٙ ٜت٘ هوّعِ..ٞ؟!
أألُ ٛكِ أهـم هسٚضِ..
ٗ هةٌل أل مت حلو٘٠؟!
أَ أُ ًّ ٛألؿمب هسو٘٠
كُ٘ ُ ألزمضَ ح  ٟهسمضِ !!ي(11ي
ٗ مرقااامم ٞدر ذهااام كوّااإت مااا ْ
هػملس هر ٜصلطد قٌري أً ٕ ٗؾ٘كٔم
ملعسااس لِٔاامت ٌ ٙثااى ه جاامزب هلاا ٠
ه كعٚػٔم أً ٕت ٗٙلم دٓم ك جس اٞ
غ ؿً ٞٚسمغسٝت كِدثٍ مٔٚام ُتعمضكإ
ٗأحمضٚطٕ ًة كضَ أً ٕ ٗكًمرام ٗزثس ٔام
هِٔاااا٘ ًاااااّ ُلطاااا ٔم ٗ ضاااا عمةٝ
أدلمةٓاام ٗ هِؿااس لواا ٟألااد ٔ٢مت كٌاام
معاااى مااامٙص كااا٘ز ٗٓااا٘ ٙعااامُ ٛجتس اااٞ
هِلط ٞلمَ (1967
( الةٜ
ألٚااد ٜكاادن ًاام كاامْ اسااى ٌُٔاامز
ه مزِ
ألٚد( ٜهػٌػْ٘ي ذكس( ٠ةهٚوٕي..
شزلِم هعِٚٚم بٚالت ضٚمبمت ٗسلوا ًم
ًس ٓد ِم ألًُّ هٚوِٕ
الة..ٜ
ألٚاااد ٜخلَا اصِ ٜهٔٚااا٘ةِ ُا ا َّ هؿاااخمز٠
(ذلٌدي
ألٚد ٜرٍ (خب ِؿسي.
كااادن سلٚااامت هلٌػااا ٞزًاااى طاااِٚمت
ه٘زا ٞح٘زٍ دًسِ

ق ًبا لظش جبن لظعخ ًن مب ا خ ىر،ث

ألزشٖ.
هوٌُٞ٘ٚ

جلوٚى ٗٙممم ٗثصٝ

هِ ى ِ٘ٙع ل ص ش ؿدز هتس وِ
من٘و هِخٚم عصٖ
من٘و ه خ ًّ ٛٚهدٓس أك ِ
مساااممل٘و مناااِل أعتمهِااام شلااا٘ ٝضُسعااامث
حلٚمْٝ
الة...ٜي(11ي
ااى دْ هػااملس مُ ٌم٢اإ هعٌٚا در
أً اإت ٗ زكسمعاإ ه٘ث ٚا مزطلٔاامت ااامةز
لوااا ٟضااا عمة ٝملتمؾاااى هسٚ٢طااا ٞها ا
غلّو جتمزب أً ٕ ه مزطلٚاٞت هٚسعثٔام
ًااّ بدٙاادت ٗٙعااٚؼ كتمؾااٚؤمت مٚةمكااى
ًااااة أ أمراااام ملعاااامزنت ٗٙػاااٍم أزٙااا
هعس ن ٗ هجسمزت ٗٙطٌة ح٘ ز هِ ٚى ًة
هسًااىت ٗٙااسٚ ٠اامزق هعااص كسكتااة وااا
ه اَ٘ت ٗٙعااٚؼ ُػاا٘ ٝضُ ؿاامز .كٌاام
معااى ماامٙص كاا٘ز حاال ضا عمة ًعسكااٞ
(ثِ ٞٚهعُةمبي ه ُ ؿس مٔٚم مهاد اّ
ه٘هٚد لو ٟهسًٗمْ اسب ةًػ (
(مسع ُ ح٘ زَ هِ ٚى ًاة هسًاىت ٓوّوا
اسو ُ لس ٜجلد زِ
غٌٌَ ُ أزٙا َ هعاس نِت هجسامزت ُ ػاُ ٚ
زمتُ ٚ
فص
ٚااااامزق لااااا
ُ ؿمز.ي(11ي

اااااَُ٘ واااااا ه اااااَ٘ت

ٗأكثاااس ًاااّ ذهااامت ما ا ْ هػاااملس
ثةمم ااااإ ه٘ ضاااااعٞت ًٗعسم ااااإ اااااأح٘ ي

ٗؾتمو هػ ؿٚمو ه مزطل ٞٚأٗ ألة ٞٚ
أٗ ألضاااااأ٘زٞٙت ٗ ضااااا ٚعم ٕ أللٌااااامرٍ
ٗأةٗ زٓاااٍ ٗ ؿم٢ؿااأٍ مل ٌٚاااصٝت اااامةز
لوااا ٟض خكااامز أٙااا ٞغ ؿاااٞٚت هٚةاااٍٚ
ح٘ ز ًعٔامت ٙتكا ٛدر جتس ا ٞد د لٚاٞ
هٕ كطا خ أْ كلاْ٘ ًامةِٙ ٝػاو ح٘رام
اؿاااٚدكٕٙٗ .طا ا ٘ ٜذهااام أْ كلاااْ٘
هػ ؿااااااااا ٞٚكمزطلٚااااااااا ٞحةٚةٚاااااااااٞت أٗ
أضااأ٘زٞٙت أٗ ًااّ د ااد ت مل ٚواا ٞألة ٚاا.ٞ
ٗٓااا٘ ًااام اااامَ ااإ مااامٙص كااا٘زت حااال
ض خكاااااااس اؿااااااام٢دٖ لااااااادة ًاااااااّ
هػ ؿااٚمو ه مزطلٚااٞت ًثااى ٗ ّهاامةِ ٝا
ملطاا ا لتٛت ٗةٙاااام جلااااّ حلٌؿااااٛ
ٗلٌااااااس خلٚاااااامَ ٗ هػااااااملس رضااااااسمُٛ
ه٘زكاامت ًٗااّ هػ ؿااٚمو ألضااأ٘زٞٙ
ًثاااااى كة ة ٗأٗةٙاااااب ٗبوجااااامًؼت ًٗاااااّ
هػ ؿااااااٚمو مل ٚوااااااً ٞثااااااى ٓمًواااا ا
غلطسري.
دض أْ ألٍٓ ًّ ذهامت مٌٚام طلاـ
ض خكمز ه جمزب ٗ ٘ٙوأم در جتس اٞ
غ ؿٙ ٞٚعٚػٔم هػملست ٓا٘ ضا د َ
كةِ ( ٞٚهةِمتي ٛٓٗ .كةِ ٞٚحدٙثا ٞغامل
لِد هػعس  ١ملعمؾسّٙت حٚا ٙا ةٌـ
هػااملس دحااد ٠هػ ؿااٚمو هب ثٚاا ٞأٗ
ألضااأ٘زٞٙت ً ٌااثالّ جتس ٔاام خلمؾااٞت
ه ا ٙااددلٔم جس اإ هػ ؿااٞٚت مماام
ميِخٕ ًصٙاد ًاّ حلسٙا ٞه عاسري لاّ
جتس اااإت كٌاااام ٙكاااات ٛلؤٚاااام عااااد
ً٘ق٘لٚمت طلسبٔم ًاّ هر كٚاٞت ٗٙصٙاد
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ًاااّ اااادزكٔم لوااا ٟه اااأثري
مل وة.ٛ

جلٌٔااا٘ز

ٗاد است مامٙص كا٘ز ضا د َ
ٓرٖ ه ةِ ٞٚحلدٙث ٞأغلمرم مل وت.ٞ
مةد جلأ در ( هةِمت هسطٚطي حل ر
ًااّ هػ ؿاا ٞٚه مزطلٚاا ( ٞحلطاال ااّ
لواااااٛي اِملااااام  ٙةٌؿااااإ لوااااا ً ٟاااااد ة
اؿااٚدكٕ ( لب ماامو حلطاال ااّ لوااٛي
كؤم ً خدثم ًّ الهٕ كٌري مل لوٍ
عاااااد أْ دّوااااإ ً٘ اتااااإ ًاااااّ ُلطاااااٞ
حصٙااس ْت م ااد ى جتس اا ٞحلطاال ااّ
لواا ٛكااس الً ١ااة جتس اا ٞهػااملس
حصٙس ْ(
(ظوٌ

لم٢ػْٞ

حاال ظِ ا أُ ا
هإلًمًِٕ..

أؤًااّ مهجٚاابت ٗأةلاا٘

كِ أةل٘ ملؿريٍ لس ٛ
ميِل هلْ٘ ضالًَِٕ
ض هعسؽٍ ةً٘.ٜي(11ي
كٌم جلأ غملسُم در كةِ ( ٞٚهةِمت
ملصةٗجي اؿٚدكٕ (لػسٔم ًّ ذٓبيت
حل زكد ٠اِمت هػملس ألًا٘ٗ( ٜقام
هاااااااٌّٚي هلِااااااإ صلعوااااااإ ٙطاااااا أثس
مهةؿاااٚدٝت اااى كااامْ  ٙخااادث وطااامْ
هةِاامت حِٚاامت ثااٍ ٙعاا٘ة ه ٚخاادث وطاامْ
غ ؿ ٕ ٚحلةٚةٚاٞت ها كعٔاس ً٘ شٙاٞ
هوةِمتت ٗكةَ٘ مبخمٗزكٕ ٗ ه خادث دهٚإت
م طااا ا عس هةؿاااااٚد ٝجتس اااااٗ ٞقااااام
هااٌّٚت ٗجتس اا ٞماامٙص كاا٘زت ًسِٚااً ٞاام
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ل ه جس ل ًاّ ُةامط ه ةام ٗ ١ماب ق.
ٗض غاا امّ أْ هػااااملس وج٘٢اااإ در ٓاااارٖ
ه ةِٚااٞت ااااد ااامَ قاااتم ١هلااثري ًاااّ
هجِ ٗ ٟهص ٍ ٗ ملس ز ٗ ٝأل لو ٟجتس ٕ
خلمؾ(ٞ
(أةل٘نَ ٙم ٗقم ٓر هعؿست
أْ ك ة ـ ًّ أمع ٟه٘غمٞٙت
ممعِم ؾ٘و ُصٓ ٞك ٙم٢مت ز مكم
ث ٚهسلم!!ِ١
ٗ ُٔااى ثٌاا٘
هتكم!!..١

هػااملس جلاا٘ ي ٗ ه ا ٍٔ

لِٚمن كأكوةمْ مهؿس٘ وِ
لل

ٌَٓ٘ خلو كط جوٛت

ٗلل

اِمةٙى هطٌم..١ي(11ي

أًاام كةِٚاا ( ٞهةِاامت ملسكّاابي مةاااد
ضاا ا دًٔم ماااامٙص كاااا٘ز اؿااااٚدكٕ
( مل ِ ٙةسأ ك امب امضاْ٘ٚيٗ .مٔٚام
ٙوااااسظ هػااااملس اِاااامت مل ااااِ ٗٙاا ا لوٍ
ؿاا٘كٕت ٗهلااّ ةْٗ أْ صلعواإ هؿاا٘و
ه٘حٚد هةؿٚدٝت ى ك عدة ألؾ٘ و
مٔٚااامت مِطاااٌة ؾااا٘و هػاااملس ُتطااإت
ُٗطااٌة أؾاا٘ و غ ؿااٚمو أ ااس ٠كعسااس
مبجٌ٘لٔااام لاااّ ه جس ااا ٞها ا لمغا ا ٔم
ألً ٞهعس  ٞٚعد حسب كػس(ّٙ
(أكِٚم ٗ هةوب ثؿ ٞثدز دوِمٖ ثٌسَ
ضِل لجمف
ثآهٚااى ًااّ ُلطاا ٞهؿااٚات كٙاا ٞثااأزٍت
حتعِم كعم ريٓم ٗ ملكمًل

ق ًبا لظش جبن لظعخ ًن مب ا خ ىر،ث

كِم ُجضم ًّ خلص ٜأ ؿمزُم
شحتِم هِسبة هألًٔمو زكٚم ه٘ضةٝ
شُم دس ً ١لخ٘ه ٞمهِجٚة
ٌٗٓم لٌ ٚه ك٘تت
ضلٌى هْ٘ هةسُتى ٗ هسٚوطمْ.ي(16ي
ٗكٌاااام ُاااس٠ت مااا ْ كةِٚاااا ٞهةِاااامت
أغااااالمرم مل وتاااااٞت ك اااااٚل هوػاااااملس
دلاامضو ٗ ضااع ٞهو عااسري لااّ كااثري ًااّ
ه جاامزب ه ا ٙسٙااد ه عااسري لِٔاامت ةْٗ
(أْ ُةاااة أضاااس ٠هتٔاااٍ هكااا ٚهلوٌاااٞ
" ه جس ااااا.. "ٞمِ ؿااااا٘ز أْ ًاااااده٘رم ٓااااا٘
ه جس  ٞهعمعت ٞٚهػ ؿٗ ٞٚحدٓمت ًة
أْ ه جس اا ٞاامملعِ ٟهتا ٗ هتوطاات ٛاااد
كعا كااى ملااس ٝلةوٚاا ٞأثااسو زؤٙااٞ
رُطمْ هولْ٘ ٗ هلمِ٢موت مكال لّ
ألحد ث ملعمَِٙا ٞها ااد كادمة هػاملس
أٗ هتِاامْ در هاا تلريي(17ي لواا ٟحااد
كعسري هػملس ؾال لسد هؿس٘زت هرٜ
ٙكٚا أٙكام أْ ًعِا ٟكوٌا ( ٞحلادثي
هاااٚظ (ًااام ااااد ضلااادث حااادٗثم ًمةٙااام
ًعامٓس حلٚام ٝسلُ٘اامت أٗ ًام ااد ُعٚػاإ
ًااّ كجااري و حلٚاام ٝمل وتااً ٞعٔسٓاام
ملااامة ٜمخطااابت اااى ااااد مي اااد هٚػاااٌى
ألحااااد ث ه٘بد ُٚاااا ٗ ٞهتلسٙاااا ٞهاا ا
ك٘ بٔٔم لة٘هِم ٗأذٗ اِمي(18ي

ك٘زت ٙلّ امٌ٢م أضمضإ لواٟ
ملٔمز و هػالالُ ٗ ٞٚملجامًس و هوج٘ٙاٞ
ٗ ه ٔ٘ميمو ه ٚٚوٞٚت ى كمْ ٙسكلاص
در ًعمُاااااام ٝحةٚةٚاااااا ٞهو جاااااامزب هاااا ا
لمغٔمت ٗ ض أمت أْ ِٙتر در ألٌمأمت
ٗٙل ػااااا مٔٚاااام هعِمؾااااس ملػاااابكٞ
ملسكسأااا ٞااامجل٘ٓس رُطااامُ ٛألؾاااٚىت
مرقمم ٞدر ادزكٕ لوا ٟمتثاى ه جامزب
هاا ؾااامةمٔم لِاااد ا اااسّٙت ٗلمغااأم
ًعٍٔ جب٘ زحٕ ٗٗبد ُٕت ٗ ه جمزب ه
أعوع ااإ لؤٚااام ثةمم ااإ ه٘ ضاااع ٞعاااد أْ
٘ه در جتمزب ُتعمه ٞٚض ٘ه لوٟ
هساإ ٗرلٚو اإٗ .ذهاام كواإ أقاات ٟلوااٟ
غااعسٖ ٓاارٖ حلااد ٗ ٝحلٙ٘ٚاا ٞها ًٚصكاإ
هطمح ٞهػعس ٞٙهط٘ز.ٞٙ

ٗٓلاااااار  ٙكاااااال هِاااااام أْ هسِاااااام١
هػااااعس ٜهػاااامٓ هاااار ٜأضطاااإ ماااامٙص
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لت،ل،ش:

1ي اا٘ غاامةٜت أدااد شكاا ٛاااا ًااّ هطااٌم ١اااا ًؤضطاآِ ٞااد ٗ- ٜهٔ٘زٙااً ٞؿااس
هعس  ٞٚاا ؾتخ13ٞ
2ي ملسبة هطم

ؾتخ11ٞ

3ي ملسبة هطم

اا ؾتخ13ٞ

4ي ٓالي اا ذلٌاد ثٌِٚا ٛااا هِةاد ألة ا ٛحلاد ٙااا ة ز هعا٘ة ٝااا اريٗو ااا هأسعاٞ
ألٗر اا  1982ؾتخ383ٞ
5ي ًاا٘ اااا لسااد هعصٙااص اااا هسؤٙاا ٗ ٞهعساامز ٝاااا كوااظ أللواا ٟهوثةمماا ٞاااا هةاامٓس ٝاااا
 - 2008ؾتخ51ٞ
6ي

ك٘ز اا ممٙص اا كة ة اا ًؤضط ٞملس اا ريٗو اا هأسع ٞألٗر اا 1982

7ي

ك٘ز اا ممٙص اا ة ْ ٘ٙممٙص ك٘ز اا ٗش ز ٝهثةمم ٞاا ةًػ اا  2003ؾتخ614 ٞ

8ي ٓالي اا ذلٌد ثِ ٌٛٚاا هِةد ألة  ٛحلدٙ
9ي ملسبة هطم

اا ضس ذكسٖ اا ف385

اا ف385

10ي د س ٓ ٍٚااا لساد هعصٙاص ااا غاعس ٞٙحلد ثا ٞااا
2005ف 82

امة هل امب هعاسب ااا ةًػا ااا

11ي ك٘ز اا ممٙص اا ة ْ ٘ٙممٙص ك٘ز اا ضس ذكسٖ -ف5

12ي

ك٘ز اا ة ْ ٘ٙممٙص ك٘ز اا ضس ذكسٖ اا ف77

13ي

ك٘ز اا ة ْ ٘ٙممٙص ك٘ز اا ضس ذكسٖ اا ف75

14ي

ك٘ز اا ة ْ ٘ٙممٙص ك٘ز اا ضس ذكسٖ -ف191

15ي

ك٘ز اا ة ْ ٘ٙممٙص ك٘ز اا ضس ذكسٖ -ف656

16ي

ك٘ز اا ة ْ ٘ٙممٙص ك٘ز اا ضس ذكسٖ =ف224

17ي لسد هؿس٘ز اا ؾال اا حٚمك ٛهػعس اا قٌّ كود هثمه ًّ ة ْ ٘ٙؾال
لسد هؿس٘ز اا ة ز هع٘ة ٝاا ريٗو اا هأسع ٞهثمُ 1977- ٞٚؾتخ59ٞ
18ي لسد هؿس٘ز اا ملسبة هطم
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أنماط بناء القصيدة عند
فايز خضّور



د .جمال أبو سمرة*

املفًُم َاملصطلح:
ُِعزّف البها٘ بأنٌّ "التصُّر الكلْ للقصيّةٔ َببّعيٕ املزا يو اَ املفاأيو اَ نقيا
االرتكيياس الييب تُبهييٖ لًّييا َبييا ِكييُى بّهًييا بييو أييان َأي ن لػُ ِّييٕ اَ انفعالّييٕ اَ
مجالّّٕ"(َ )1تتعةّد امنا بها٘ القصّةٔ َفقاً لطبّعٕ جتزبٕ الشا ز الشعُرِّٕ َبيا
متلٌّ لٌّ ببّعٕ املُضُع الةاللّّٕ؛ لذلك كاى "البيةّ للشيا ز اى ِيُفلز لتباربيٌ منيا
تشييكّلّّٕ بتهُّ ييٕ البهييا٘ اييا القابلّييٕ َالقييةرٔ لييٖ االصييتبابٕ لتهيُّع امنييا جتاربييٌ
َتةاخلًا"()2؛ فالشكو لّط لبُصاً خارجّ ًا اَ َ اً٘ ِضتُ ب داخليٌ املايابف فبضيب
َإال لتفاضو الشعزا٘ َاألدبا٘ فّما بّهًم باملعانْ َألأببها ابام اغزاض شيعزِّٕ تكياد
ال ختييز مّيييا الفهييياٍ هييية شيييعزاٙها العيييزل  ،اشيييعاريم بيييو أبيي ُو كامليييةِح َاابيييا٘
َالزثا٘...إخل َبا فزضتٌ اذتّأ الُّم بو بُضُ ان بضتبةثٕ بيو يهيا نكيو ادتيشم
بأيمّّٕ الشكو َحتُّالتٌ لّكُى جش٘اً بو القُل اتٌ ُِ ْ َِشي َِفيتح اافياا َاصيعٕ
ابام املتلقليْ َبهيا٘ لّيٌ كياى "البي ّة بيو الهديز  ،بيةٗ أيةرٔ الشيكو اتيٌ ليٖ ا ثيارٔ
ض يو لعبيٕ الشيكو صيّبعو بيو املايمُى أيهمّّٕ جابيةٔ ...
َالعمق َالشيمُلّّٕ َا ّٓ تػيا ع
أييٕ هيية املبيية ف ِقييُم بعملّييٕ اصييتبزار َدفييي للشييا ز ييُ بضييتُِان
فالشييكو َخا ّ
جةِةٔ تضتة ْ بةَريا ارتُض  ،غمار باابف جةِةٔ تفزضيًا ملّّيٕ التفا يو اليب
تتمّ  ،أمّم العمو األدبْ َالفهّْ"( )3لك ا ّى الشيكو َاملايمُى البيةّ اى ِتفيا بعي ًا
َِتبادال التأث ؛ فليُ أديةّم املعهيٖ نفضيٌ بأشيكال تلفيٕ لتػّّيزن بايابّهٌ َإ ا٘اتيٌ
يييا ِشييْ بأيمّييٕ الشييكو  ،رصييم ييةَد
َدالالتييٌ َلتعيةّدن بضييتُِان التل لقييْ ّهٚييذ ل
املعهٖ َكوّ خصُإّّٔ  ،املعهٖ ال بةّ اى ِتبعًا خصُإّّٔ  ،املبهٖ.

* ظاعر شوري.
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وال يكتصبببل ناء ببباه من تب ب ب ب
نا ط نابيي يتعبكف هنب ن ال ناء باه
حبببذل هنخيبب وصبببر إؽوؼببنلت هن
يُحص نملءبذ حب انباخا إاؼلب عب
طريق ناتعءري ،وننذ اجها ع نملع ى،
هال هؽف بني نملء بى ونملع بىن ببف الببذل
اكب بفل ه بببا يا ي إبببي ببببا إر عببببو
سيببببببببذ بببببب ب ن بببببببباػ ون ببببببببارخ
ونالشتذاللن هب"انض هلنكف ناقؽبنذخ
نزبذيببذخ ونمعنلبب ّاانلبب ال انببباخ
ناقؽبببببنذخ ،افبببببور ا وابببببذخ
و ببفل ،هابببا يال نا ابببر ناعبببكف
حبذل هنخي يو نملفب وا حببذل هنخيب ،
متبفل ار ببر نا .لببن ...لا ونمببع ناقؽببنذخ
نكببف بببا،
حفببور عبب لؾ
بببو ظبببككها هعبببكف ناقؽبببنذخ بببو
ناقؽنذخ كها :اغ غري .ؽك ع لا
خيقوا ب  ،و ف ب وا اببنض .ؽ بالا ع ب
ناكك ببببببباف ناببببب ب خي.ؽببببب ب ع ببببب ب ،
ببفل
هااعببكف ونملفبب وا وابببذخ
ي ر ظعري"( ،)3وعكى ين هإال جذانل
ناعالمببب بن ه بببا ذببببتلل عكن بببا نا اببببر
انه بببا نابببرخ وانلب ب تكا كب ب  ،ال
ا
ي .ؽف هن نملع ى ع نملء ىن و
خي ءبببع ي نلب ب ناتكا بببف نا ابببر
ناع ف ن بن بكفل كولناخي ناذالانلب
وناء ائنل ن ه" ال الاب يي نبؾ ظبعري
ع ببى نم نـببن صببء ا ب ن
انصببيف
و نل ببببا ببببن ضبؽلببببك صب لعبب ب اكبب بفل
وشائك ن ظاريل ونجملازيل وخيك نك
10

ناتعبببءري ونار بببس ،ب ب بببا خيؽبببء
طريق ناقبول جبسهنا جو ريلب ا وع ؽبرنا
كولنب ب ا اكقبببول هنخيب ب  ،وخيؽبببء الاب ب
ناعبببببعر ناكا كببب ب عا اببب ب هحصبببببل
اكقؽنذخ هنخيها"(.)4
خيتع بذل يطبباب ناء بباه مؽببنذخ
إفلبببورن وهقبب ا ااءنعبب نات رببب نابب
متثلكببببها ،وخيعببببذل يظببببكاهلا ،وخي بببب لو
نابببرال ناعبببعريل نابب ياراهبببان بببا
وهبببر اعبببعرع خي ولعبب ا ن طببباب ناب ب
نخيك ب عكنهببا شببءنف مببول ببا يريببذ
مواب  ،حبنببن ملكب ملتت لءببع ظببعرع يا
يكحبببمن يطاطب ب ا عذيبببذخ اكء ببباه نإبببف
ناقؽبببنذخ ناونابببذخن ه ب ب نا بببا ر يا
ظبذ اكعباعر مؽبنذخ مك هبا طبط
وناببذ ب ناء بباه ،واك ب ل ببا ملك ب
ين نا.ؽف و نو ناء باه
ا ا خيتءلع
نابببيي يعبببكف ببببروزنا عكبببى صبببتول
ناعببكف ناعببعري يصببتوين ناببذنإكن
ونشبارجن ،هب" ناوميف نايي خيكبوا
هن ب يظببكال عذيببذخ ك ب نإببف
صب ببببببو عبببب ب لن يبببب ب ز ياببببببذ ببببببيع
ن ظبببببببكال برشبببببببوإ و ءاخيببببب ب ن يي
ظذل نالنتءاع ،)5("...وب باه
خباؼنلت
عكن ملك ا ا يا نكحمن ع ذ إفلور
يطاب ناء اه ن خين ()6
البها٘ التُأّعْ:

يعت ذ ناء اه ناتبومنعن اكقؽبنذخ
ناعبببببعريل عكبببببى هبببببارخ ناعببببباعر
نشبببت ذنل ناكغب ب ب ب إبببالل ذبقنقب ب
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"ي ب ب مبببذر كب ب ب ب نا نبببس
وناتكثنف وناتءئري ،عكى نا حو نايي
يصتوعل ع ول نات ربب ب مبفل صباا
تابنلبب ب ك بب ب "( ،)7اببببياا هببببإال
ناقؽببببنذخ ناء بببباه ناتببببومنعن خي حببببو
حببى ن زبباز ناكغببوي ،ناببيي م.ببف
بسإل نات رب وغ ا ا ،ويقذلل إالؼ
رايا ناعاعر ،دبباع ناقفبايا نسبناخينلب
نملاروابب بببوعن وخير نببس ،ب غببري
شببببرنا ناكك بببباف ،عبب ب طببببر
زونئببببذ اغويلبببب يو خيرن نبببببل ملكبببب
نالشتغ اه ع ها ،ه خيغذو ناكغب بوجسخ
ظبباريل ذ ع ب  ،ذب ببف ناكببثري ب
ك بباف مكنكب " ،هااتومنعب
نملعبانن
بن ناوابذخ نسبنويلب ناعبعر ،ناب
ال خيقءببف نالإتؽببار"( ،)8هببال ملك ب
ابببببيا بعبببببم ك اخيهبببببا ببب ب غبببببري
ن إبببالل بببباملع ى ،وزعسعببب نملء ببببى،
اببياا هببإال ناء بباه ناعببعري مؽببنذخ
ناتومنع "و ا ببذن شبهالا ال ينلب ي.عبف
اببببذنت ناتبب ب ري نملاكبب بوب ،ا
مصببب ناتكثنببببف ونإتنببببار ناكقابب ب
ناغريء ونملت نلسخ ،ونعت ا ناؽذ يو
نمل.ارم ب  ،خيعويف ب ا ع ب ن ظببءا ناببيي
خيبببوهرع ناقؽبببائذ ناببب خيرؼبببذ ب نبببباخ
ببا
دبرب ب ظبباعريل ا ك ب "(،)01
ينلهبببا خيعت بببذ نا هايببباف نسبا ب ب نابب
متثلبببببف نابببببيروخ وؼببببب.وخ ناقبببببول،
ع بف ع ب
اببذنت ناذ ع ب نا ب خيتك ل

إنال إؽل ،هتهسل ناقبار وخيصبتحوه
عكى ع اب  ،ومتتع جب اانلتها وخيهسلع
بارنهتهبببببا و .ارماخيهبببببان ه خيعبببببكف
ناتومنعببب ب " ابببببذل ـبببببرباف ناعبببببعر
نسببببببببذين( ،بوؼببببببب.ها) ناقؽبببببببنذخ
ناقؽببببريخ نملر ببببسخ ناغ نلبب ب با ملبببباه
ونار ببببس ونالنصببببناب وناتببببذه "(،)00
اتكثن.هببا و زاز ببا و ببن خي اكبب
جو ر ا ع ب نارايبا ناب خيرؼبذ
دبرببببب ب اناخينلبببب ب ب مببببببف مببببببذر بببب ب
ناكك اف ،و نلها خي اك ب قواب
نا .بببببري " :ك بببببا نخيصبببببعيف نارايبببببا،
ـاميف ناعءارخ"( ،)01هبتك ببياا
عا تهببببا " ع قهببببا ناببببيي وتببببسا
ي بب مببذر بب ن مبباه يو ناك حبباف
ناذنا  ،وزعف نملع ى ال نهائنلاا"(.)02
ظهبببببرف مؽبببببائذ إفلبببببور هنف
راك ءكبرخ ب
ناء اه ناتومنعن
.تبت
ا ظببذ
نتاج ناععري،
يوننببب ناؽببببا ر عببب وزنرخ ناثقاهببب ،
مؽبببببببنذخ "هاذبببببب ب ن شببببببب.ار ن و "
نملؤرلإ عال 0847ل نا يقول هنها:
اع تين ي ن

ؼغري

غريي يه.و اكع ْ...؟!
ي نن

يف ياؾُّ ناءنم

وناق

بتا نسبكول؟!

يل ينلن

يعؽاب ناءكول

ولنيف رهم اتى نارَّهم!!()41
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يقببذلل إفلبببور ببباف ظ ؽب بنلت
اك تكقبببن بببي ناءبببذه ،بببيع ناع ؽب بنل
نابب ب خيالاقهببببا ناكع بب ب ببببي ناا.وابب ب
نملءكرخ ،وشتءقى خيالاق  ،ـباه
يبرز اخي  ،و ن نابرهم نابيي خي بءم
ب يهكار ظباعرنا ،بوؼب.ها جبسهنا ب
خيكوي ب نا .صببن ،اببياا هببإال ؼببذن ا
ببفل بببا تبببل،
يبب عكض ظبببعريلا
ه ذ ا خي ءم جذيذ يونا يريب
نا ببار مؽببنذخ "بببرزر" نملؤرلإ ب بااعببال
1115ل ،نا يقول هنها:
نصن ناكهنلِ نظبذايفُ
جصذي صر ل نئريٌّ ،وروان شتارْ..
مبببال ابببن نارناكبببوام
وؼكْيفُ!!..

ناعبببتل :نلبببن

مكْيفُ :ملا يؼفْ بعذُ.
عرمفم برقم رانيم عبنلُ نا هار)41(!..
ببا ببو مءببف
ه فببور ببا زنل
مثانن ٍ ويربعني عا اا ،رجبالا ُصبتّ.سلنا،
يبب بى اصاشبب بببباات.رل ال يا يابببر
ن.ص ب ظ ؽبب ا طبتك.بباا ،و ببو يتعببا
عكببى نااببني ناببيي جُءببف بب  ،خيعبباان
ببا ور
ناعببنااا عكببى نب ب ا ل
ناقببببراا ناكببببريل ،باببببر خيكوي بب ب
نا بباري ،ناقببائل عكببى شببرع ناغفببل
وناثورخ ونات رل  ،ويت ا ى إفلبور بع
يع نسببال اناهبر ع ؽبر نمل.ارمب
إك عا ا جذيذخ يغذو هنها نزبصبذ
رخيكببببببببسنا اكؽببببببببرنعاف نا .صبببببب بنل
16

ونملوـوعنل  ،يا ذب ك ك صر
ؼرن بني نشبري وناعر ،وخي.كبري
ببببببببباطين ،وخيقابببببببببف بببببببببني ناببببببببينخين
ونملوـوعن ،بن ا يغذو نارو شتارنا،
و.ن ورنهع يع ناؽرنعاف ،و بو با
وااف نااءنع ن نصاننل نا يكبوا
هنهببا نزبصببذ م اع ب ا ملك ب ا نصبباا
يا و.ن ورنهع ا يعت ف ن.صب ب
يهكبببار واالل ،ويؽب بعلذ إفلبببور ب ب
ابببذلخ نملومببببف نزبببببذان ناقببببائل عكببببى
ناتقابف ،انذإف نسبونر نشبارجن عكى
نابب ؾ ،هنسيبببذ بب رن نلبب نملعبببهذ،
وياهببببر بب ب جذيببببذ ؼببببوف ناعبببباعر
نملتعاان ناا بو نابيي ال يعبوق خيق لذ ب
شول جع ع يوائا نايي يهرعوا
ببببببوخيهل (نارناكببببببوا ناعببببببتل)،
يشارخ نملومبف ،يبا ملثلكب ناعبتل با
ظارخ ناعبا ناصب.كن نملاكبل،
عببا نملببوف ،و ببين يصببتذعن نسباا ب
نملقابك وائا ،ااا ناعاعر ناصاعن
نشبكبو  /بببرق نابرال /با تال ب
نارايببا ،وبااتببباان يكببوا ناعببباعر
ونجهبب ب نجملت ببببع ناببببيي يصببببعى
اءاب ط وا  ،هتكوا نملونجه بني
ورخ نئريل غكق
نا.ر ونجملت ع،
( جصبببببذي صبببببر نئبببببريل) ،خيعبببببن
باشببت رنر نملعانبباخ ،وناؽببرن ن ببول
غببببري نمل تهببببن بببببني ناببببينف وناببببيونف
ب بفل ز ببباا
ن إبببرل ب ب اوهلبببا،
و كاا.

امنا بها٘ القصّةٔ هة فاِشخاُّر

نشبببببتاا إفلبببببور يا يقتؽبببببذ
بااكك بببباف ،هنقبب بذلل اكقببببار رايتبب ب
ب نببس ببذروط ،ويذ ع ب ب نعت ب
نزب ع بني نملت امفاف وؼهر ا
بوخيق وناذخ ،إالل خيقبذيل عبهذ
رن ن غين باار س ون ماه.
بببا ببببني نا ؽب بنل ملتب ب لذ ؼبببرن
ناعاعر ن ول ـبذل ابا ر نزببذب
وناعقل ونشببرنب ،و بو يؤشلبض اعبا
رابببببببل ،خيصبببببببو ع ابببببببا ر نسبنببببببباخ
ونشبؽبببل ،عكبببى بببذل خيصب بعم ععبببرخ
طنلاخيهبببا
صب وعببب ظبببعريل  ،خي ءثب ب
مؽائذ هنف يظبكال ب ائنلب طبتك.ب ،
بن ها ناء اه ناتومنعن ،نايي باا
قابببببع ظبببببعريل بببببا يو
يت اهبببببر
ببببببببباا ،ناقؽبببببببببائذ ناعبببببببببعريل
يونن
نملت ولع  ،ان إي ب ا ًه صتقك ا
" يريبببببب نا ببببببار" ناؽببببببا ر ناعببببببال
1118ل ،ناببيي يعببكف خيتوزب ا ارايببا
ناعبباعر ،وإالؼ ب ات ربت ب ناعببعريل
نمل تذلخ عكى صاا بذنعب ناونشبع ،
ا ياااع ا نؾل " إنء ":
يك ل عكى
ب
ضبا ٌ

هب ر ر ُ غتببءطّ ناب .ض ،يشب لُ ؼببذرم
نزبهافِ،
و ضم نسبناخِ ،ع نشباطر نملصتءذِّ:
ه ي م ،وييلاام
ا

ولُ " راياي".؟!

صبنلٍ " و يء م

ناكرل

غريُ نسبالْ"!..
"خيعككيفُ بااوعذِ ع رنا .وعككبين نسبكبلُ،
يب)41(!".
اك
نلهبببببا ؼبببببذ ناعببببباعر دبببببباع
نسبنبباخ ،يق بذل ها ع ب راي ب خيرنجنذ لي ب
شببو نه ،يكصببو ا ي ناعبباعر بعبببذ
ننصبببذن اهببباق ن بببف ناببب ر هببببا،
وناـببف ب يجكببها ،ه ببا و ءت ب شببول
ناعقببببل وناعببببن وإ  ،بعببببذ يا يه ببببى
اناخيبب بب يجبببف إكبب عبببا نسبنببباخ
ونشبؽببل ونالنءعببات ،هقببذر ناعبباعر

ا كن اجض نسبكبل :ينلبن

بصورٍ يعان شورنا،
يعاجرُ شورنا

ناذنانافِ

نسبءا  ،ناواو نفِ ،ونملتئ افِ
بعتلى ان ناع لْ!!..
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ناتعبببل وناع ببباه وناعبببقاه ،و بببو يعبببو
خب.بببن اُب ب ني ،بعبببذ صبببريخ نفببباانل
طويك  ،خيك لؽها هروخ نا ؾ ،نهاي
مؽنذخي  ،بكف ا هنها خير نبس،
وخيءببببئري متثلببببف ؼببببرإ ناعبببباعر ("
خيعكك بيفُ بااوع بذِ ع ببرنا .وعككببين نسبك بلُ،
ببيب ،)!".نا ب خيعببن بع ببسع
اك ب
و اءاط ونشتصال .
ل
وخي خين خيومنعاف يإرل اتؽب ل
نمل حى هنخي  ،واك لها خي جل ءذيع
نسبنببببباخ نابببببيي ال منبببببذ ع ببب ب و بببببو
ناؽذق ،و ين ا جعكب نملعءلبر ن مبذر
با
ول نااءقباف نملصبحوم ،
ع
ياااع ا خيومنعت " عذنا ":
نل ال يقت.ن آ بم نشبذن ْ،
ينؽببببببببببارُعُ خيكببببببببببا رون
نزبنا )41(!!..

بنببببببببببذر

عبب ب شبببباري ظببببعريلني يقبب بذلل
ناعببببباعر اقرلنئببببب نارايبببببا نملكثل.ببببب
نملر بببسخ ،يال ناعذناب ب خيقتفبببن يا
يُ ببسل ناؽببذق يثك ب ن هببرال ناعبباعر
ؼا ق يعءلر ع ؼوف نا.قرنه ،باا
ّهبببورع ب ب نا.قبببرنه ،و بببين ببببذورع
يصببببببتذعن نافبببببب .نملقابكبببببب  ،يال
ناعاعر نملسولر اكحقبائ  ،نابيي يصبعى
انكببوا ظببباعر ن بببرنه وناءالطببباف،
شببببببنكوا ّهببببببورع بببب ب نمل هببببببني
نملببت كقني ،و ببين غ ببس بببا إري ،
ونخيلهال هلل.
11

خيعبببببع بببببيع ناتومنعببب ب ب بعبببببا
ناعبباعر نا .ص ب لن  ،وخيكعببف جوننببل
قت ب .صب ونارخيب ن زابنلب ناون قب
دببببباع صببببريخي نا فبببباا لن  ،وخيرـببببن
غرورع يذي هنخي  ،و ن خي حبو حبى
بالغنل ا ذبقن ا يُص لى ناءالغ
ببببب"نملذ يبببا يعببء نابببيل" ،و ببن بب
جانبببل اإبببر خيرشبببل ناءعبببذ ناصبببو نوي
نا نجنببببذي ،ناببببيي زببببسي ناؽببببذق
باشبيالا ونسبؽار ونا كرنا.
خيصببت رل خيومنعببباف ناعبباعر عكبببى
بببببببين نمل حبببببببى يإبببببببي ا يبعبببببببا نا
يذيواوجنلبب ب ويشبببباوريل  ،خيتقبببباهس
طنلاخيهببببا ن الل ون اببببالل ،وخيصوشببببها
ابببا ر ناءبببؤط ونسبر ببباا ونزببببذب
ونانءبببباط ،...ه.ببببن مؽببببنذخ "ـببببنا "
ياااع ببا ناعبباعر برايت ب دببباع نسبنبباخ
بعذ ا جبرلب هنهبا با جبرلب ،وهنق با
هنق:
ن نسبناخر غاب ٌ غا ف ٌ،
تا ٌ ءه ٌ
وال طري !!...
ن نسبناخر غاب ٌ واع ٌ
بب وناصرخياعُ ب
ال رهن ْ)41(!!...
خيتقابببببببببف ناببببببب ؾ اببببببببا ر
نشبؽببل ونزبببذب ،وعالم ب ن نصبباا
به ا بوؼ .ن بور نابيي يت ر بسنا
اوا ب  ،هببإهن انببيف نسبنبباخ بوؼبب.ها
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غاببببب ب  ،هنف ببببببؤ لل زببببببابنل عكببببببى
نشبؽل ،هإال متر س "ال" ناارا
نملقاببببف هلبببا يعبببكف نمل.ارمب ب  ،ناب ب
ظبببببعور
خيصبببببكل نسبنببببباخ باا صبببببء
ن نصبباا /ناعبباعر بهببا ،ببفَّ حببى
زابن ،ه .ن وجو نااري ونارهنب
اناخ إؽنء  ،بؤرخ يت ر س عكنها
اصاط ناعاعر بااغرب ونافبنا  ،ه
ال هائببذخ ب وجببو نزب ببال وناروعبب
إببارإ اصاش ب ا به ببا ،اببياا ي قكببل
ناعبببباعر نصببببانا وجو يلبب ب ا عببببذ نلا
اببببذل خيومنعاخيبب ب نملع ونبب ب ببببببب " ابب بيلخ"
هنقول هنها:
يعبببيب بببا ناكبببوا ر بببس ٌخ جكنكب ب
ن يغااِ
ون رنم ْ!..
وغ.وخٌ طب ورخٌ
و يع ٌ
بب يا ربل ب
وطا هام ْ)41(!..
نزب ض ونملوف ،ناقاءاا ناكبينا
وتببببسالا رغءبب ب ناعبببباعر ،وملببببثلالا
روببب ب بب ب ونمعبب ب نملريببببر ناعقببببنل،
وننكصبببارنا نإكنلب ب ا منببباع ناعببباعر،
ه.ن ناؽورخ ن و يصتحفر ناعاعر
ا يذلل عكى نا.عف نزب صنل (نار بس)،
واك لبب ال يصبببتذعن نملبببريخ /نسبءنءب ب
ر س نشبؽل ،بف يقتؽر عكى ع ؽبر
ببببببائ
نملتعببببب  ،ناببببببيي مولاببببب

وجبببو يل ،و ناؽبببورخ ناثاننبب يت لبببى
نملوف نايي و بذنيب نسبنباخ ،واك لب
يعبب ب هنبب عبببذل ن هامبب  ،انكبببوا
بياا نصان ا عذ نلا شبو نويلاا ،واكب ل
هاببا ر ل عكببى نسبنبباخ ي غلؽبباخيها و ببا
رنرنف.
يهنمت اكعاعر
وخي إببي بعببم نؽببوؿ ناتومنع ب
ع بببذ إفبببور طبببابع ناءبببو ناوجبببذننن
نارهنببببف ،هتت ر ببببس ناببببذونل اببببول
ناينف ناعباعرخ ،اتعءلبر عب بذإالف
نابب ب .ض واببببونع ن شببببى ونسبببببسا
رؼذ ن اصاشاف ناذنإكنلب اكعباعر،
ببا يقببول خيومنعبب ا ب ع ونبب ببببب
" ببرنرخ" خي إببي حببى وجببذنننل ا غ ائ لن ب ا
عيباا:
يا ين ناقكلُ نارنعفُ ،بني ـكوعن.
ال يه رُ يو اا،
ظرممّيفْ هن ناع ضُ
و خيصت نض بذ وعن)02(!!..
ي جل إفلور شاخي ع رؼذ
ياونا نا .صنل نشتي ار سبااف
نملاـن ،ب خ غ ائنل وجذنننل اسي ،
ن ،
و بببو واطبببل مكءب ب ناوناب ب
ناببببببيي خيببببببت لم ع بببب ب ناببببببذ و
هنفببببانها نملصببببت رل نشببببت رنر ظببببروق
ناع ب ض ،ار ب ورنن لن ب  ،خيعببن
بعذل نالنتهاه ،و بو يبسنوإ ببني نزب بف
اجببباخ وببببو
ن نعبببائنل ونشب يلب ب
ي ءفببباا باسبر ب ب ونابببذونل (ناقكبببل
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نا ببببابم ،ظببببروق ناعبب ب ض ،اببببول
ناذ و ) ،نا خيرشلب ي بر نسببسا عب
ناذورنا ناس ين سبر نسبناخ.
وال خيغنببببل نسبءنءبب ب عبب ب ه بب ب
ناعببباعر هنءبببو هلبببا ،بكبببونع ن.صببب
بببببا خياااع بببببا خيومنعتبببب
ورغءاخيبببب ،
"خيونـع" نا يقول هنها:
ال خيغذمن عكن باهلءافِ،
هوناغ نهلذنيا.
خيك.ن
وا ٌ،

ا مءك ٌ هل.ان ٌ

خي .لرُ نسب ايا)04(!!..
ربتؽبببببببر بببببببيع ناتومنعببببب ب
يبعا ا ن مائنلب  ،نابرخ ناعباعر
نسبءنءبببب  ،نابببب يبببببرل هنهبببببا ر بببب
نسب بباا ،وياكببل انهببا يا خيت كببى /ال
خيغذمن /ع عاائهبا نملوـبوعن ب.عبف
نسبؽببول عكببى قت نبباف مثن بب خيهءهببا
اكعاعر ،قابف نال ت.باه هبا ببامل
ناينخينلببب ب ن نسب ببببباا نملت ثلبببببف باملقاربببب ب
نزب صنل (ناقءك بب ن ) ،ههن ن مث
ون غكببببى ناببببرع و ببببن بببب لف بببببا
متاج .
يقاببببببف ناعببببباعر ببببببني ب نبببببتنين
وـببببوعنل وهنخينلبب ب  ،وخيرؼببببذ ناء نبب ب
ناكغويل تتابعاف اغويل  ،وجبو ُ بعفبها
شءلل خيواذ بعفها ن إر ،هتكبوا
ببببببياا (ال خيغبببببذمن) نتن ببببب شبببببءءنل
اال ت.بباه ،وخيب خين نزب ببو يببا متثلكب
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بب ناكثببرخ (نهلءبباف – نا.بببوناغ –
نهلببذنيا) ،ـببئنك هن ببا منصببيف ي ب
نسبءنء عكى نن.رن با (مءكب – ا ب )،
هن تؽر بياا نابينخين حب ن نلتب عكبى
نملوـببببببوعن ناببببببيي يغببببببذو ـببببببئنالا
ضبتقببببرنا ،مناشبب ب ا بببببا ولل ،و ببببين
الا عكى ار اا ناعباعر ب نسب باا
ناببيي يءحببن ع ب قابببف نات كببن ع لببا
شبونع ،و ببو ببا برلرع ناعبباعر ببرنرنا
ا موا :
يظعارع،
(" بابا" يخينتا يبتغن رايااّ:
ال مخبببرنا ،وال إءبببسنا ،وال نقبببذنا ،وال
خيءغاا...
وال ظببببببببنئ ا يريبببببببذُ ،شببببببببول " نابببببببببب
...ا ااْ"..؟)()00
وال يقتؽبببر ناءبببو عكبببى عالمب ب
ناعببباعر بينخيببب واءنءتببب ن ه نببببرنع
ناءببو ع لببا
بعببم خيومنعاخيبب يت بب
ا نرنع
ن.ص عبو إااق ،
يعتك
يقول خيومنعت "غ اه":
نهلل انض نائن ا بب

ا ظ ْيفُ بب ع لن:

يا طوملا ،ا يغاغم ناكاللُ،
ون هللل

ن،

عت ُ يغ لن)02(!!..
عالمبب ناعبباعر خبااقبب عالمبب
هنخينل نإكنل شبحريل  ،خيبرخيءط با هلبال
ناعببعري ،ه.ببن زل ب ناقببول ،ي ءث ب
ملباا ناعباعر ننءثامب ا هنخينلباا ،ب غببري
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نشتذعائ  ،ههو وجبو بباا.ارخ عكبى
عكض ظ ل ناعاعر ،نايي مصل يال
نهلل بعنذ ع ب  ،حبكبل ننؽبرنه عب
ارش نااقبوط ناذي نلب  ،و بو بهبين
يؤ ذ زيف نملابا ر ناذي نلب  ،وي تقبف
قاه جذيذخ خيت اوز
بثقاه ناتذيل
نااقببببوط ونملاببببا ر ن ااشببببنض
ناذنإك لن  ،ون ملاا ناءاطين.
وخي إبببي بعبببم ناتومنعببباف ع بببذ
إفلبببور حبببى خيصبببااانل ا نشبببت تاجنلاا،
با
مرنر اقنق با،
شعن ا
خيومنعت " ؼالخ" نا يقول هنها:
ف

عتلْ ؼالخّ ناع رْ.؟

نلها ال خيءو بصرل ناتءتلف
ال هن غذغتها ي فل ناعؽاهري،
يو يرععتها ظ.اعُ نملار)01(!!.
يببببءين ناعببببباعر خيومنعتبببب عكبببببى
نالشت.هال ،نايي يقذ ه ب ناقبار ،
ووكببببب ع ؽبببببر نمل.اجببببب خ رببببببط
ع ؽببري ن ه ببين (ناؽببالخ)ن بوؼبب.ها
اجاخ نإكنل  ،واصلن (ناع ر)ن ع
ناتقببببببببباب نسبصاشببببببب بنلاف ونبتبببببببببذن
نزبسئنلبببباف نارنبابببب بن ه ببببا ،ب.عببببف
نا عاب نات نلكن ،هبإهن انبيف ؼبنغ
نالشبببببت.هال متثلبببببف عتءببب ب نالشبببببتهالل
ناعبببببببعري ،ناببببب ب ذب.بببببببس ناقبببببببار
االنابببببالق ع بببببا نشتكعببببباا
بب ب ناؽببببالخ وناعبب ب ر ،وناعالمبب ب

بن ه ببببا ،هإنلهببببا شببببرعاا ببببا خي تقببببف
عف
باملتكقن عا يرال ،ع
ناعاعر ع شرل ناع ر ،اتفبع ي بال
.اج ب خ يإببرل ،ذب.ببسع عكببى ناءحببن
عب ب ر بببى ناعببباعر ،ونملقواب ب ناب ب
يكت س بهبا ناب ؾ ،هقؽبذيل ناعباعر
يبعبببذ ب ب رببببط ع اؼبببر وجسئنلببباف،
بقاابببل اغببببويل يننببب ن واعببببذ ؼببببور،
وينص ب ع اؼببر نااءنع ب وب بنل نسبنبباخ
هنهببا ،ه الببذل ب قواب يصببعى انهببا
ناعببببباعر ،هاعب ببببباه ناعبببب ر وخيءتلكبببب
وخيونـبببع  ،نبببابع بب انلبببس ن تال ب ب
نملون ل ناكثريخ ،ونملثرينف نزب اانلب
ل خي.اعكببب بببع ع اؼبببر
ناببب خيؽببب ل
نااءنع  ،هت اكب ان ئبي ت اغ ب بع
ي ببببونه نا .ببببوط ،و ببببياا ناعبببباعر
نايي ال يءبو ال يحرلـباف خيبت لم
ع ها روا ب شرنر ن بذن ونزب ال.
خي ببو مؽببنذخ إفببور ب ائهببا
ناتبببومنعن طببولنا إؽبببءاا ،هتبببسنوإ ببببني
ناتكثنف ناكغوي وع ناذالا  ،و ن
خيرؼبببذ ببببوعن رايبببا ناعببباعر ،وخيقببذلل
هكص.ت دبباع مفبايا اناخينلب ت ولعب ،
بو وجذنننل رمن  ،ملتبسإ بباسبض
نابببببذرن ن ،عببب ب رؼبببببذ ك ونببببباف
ناعببببباعر ودبصبببببنذع طبتكبببببف ينبببببون
ناؽببرن ناببذنإكن ونشبببارجن ،بقااببل
خيؽببببويريل ّنببببف ،تببببسإ بع اؼببببر
نمل.اج خ ونمل.ارمب  ،ناب متتبع ناقبار
16

العةد  - 106متُس 0006 /

وخيؽبببذ وخيبببثري عبببت اا عب باا،
بقاال اغوي يعت ذ ناتكثنف ومت.من
هلا بغ ى ناذالاب ون مباه ننصبنابنل
وخيذه .

نتبباإ ّاانلتهببا وخيعببكنف ران ببا،
ورهذ يطوهجها بكف ا و كب ن
اءكببوأ يعكببى مببذر كبب بب مولخيهببا
ناععريل عكى ؼعنذ ناؽبناغ ناء ائنلب
وناتونؼف ناتكقن"(.)17

خيقببببببببول ناقؽببببببببنذخ ناء بببببببباه
ناتعبببببكنكنل عكبببببى "رؼبببببذ ع اؼبببببر
خيكوي لن ب  ،وذبذيببذ نئاخيهببا وياوننهببا
ويظبببببببببكاهلا ،اتبببببببببوان ببببببببببذالالف
طبتك ،)14(" .و"خيعت ذ ب ائها عكبى
ع اؼبببر خيعبببكنكنل ضببببم بببااكوا
بقن ببببب نملءاظببببببرخ وغببببببري نملءاظببببببرخ،
ونافوه وناعت ونااف وغري ا"(،)15
و بببن بهبببين خيقبببول عكبببى "يشبببض خيق نلب ب
صبببببت ذلخ ببب ب نا .بببببوا ناتعبببببكنكنل
ناءؽريل نملعت ذخ عكى ناع اؼر نملرئنل
ونملقاينض ناعبككنل  ،هااعباعر يقبذلل
هكرخيببب ناعبببعريل ؼبببورخ دبصلبببذ
نملعببانن ناعببعريل ونملونمببف ناوجذنن لن ب
خيعبببببكنف ضبصبببببوط يهبببببذا
ذبقن نالنص ال وناتآاف"( ،)16ومبذ
ع كيف يع ناقؽنذخ "عكى ن هبا خ ب
فل ا و تبا ي ا هبا االخيل باع عببو
اهاق جذيذخ برنه وخيع نب وربؽبنل
دبربتهببا ،عبب ناتبببذنإف ون إببي بب
نا .بببوا نجملببباورخ وخيابببوير كاناخيهبببا
ن بذنعنلب ب وناتعءرييلب ب باشبببتث ار بببيع
ناتقانببباف ناونهبببذخ ،ومبببذ خيبببذإلكيف
جو ر نسبصاشنل ناعبعريل  ،ويشبه يف

يقبببذلل إفببببور بعببببم مؽببببائذع
عت ذنا ين ناء اه ،اكوؼبول عقبف
نملتكقن ومكء عباا ،عب ببرنز .اؼبف
ل ظبتاف
ّاانل خيعت ذ ناتعكنف
ناعنل ببباف نملا كببب ي ا ببب  ،انوظ.هبببا
رؼببذ ك ونبباف ن.ص ب دببباع ناعببا
بببببببببا مؽبببببببببنذخ
نشببببببببببارجن،
" ؽبببا هاف"( ،)18ناب ب ياهبببر هنهبببا
بببين ناب ب ط ب ب ناء ببباه بت.ببباوف ببببني
قاببببببع /ؽببببببا ه ويإببببببرل ،بببب ب
قاطعهبببببببببا /ؽبببببببببا هاخيها ن رببببببببببع
ون ربعني ،وا إي نملقابع /نملؽبا ه
نشبا ص  ،وهنها يقول:

البها٘ التشكّلْ:
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يشا ُ ناقر نذ ،ون ظ ارُ ،ون ظناهُ
خي ل ،خيتصرلل صرعم ْ...
ثفم ماعاا نملونظن نزبائع ْ...
يج.كتها زاسالفل ،عُبونهنفِ هئبابٍ،
ونن .ارنفٍ بب إار)22(!!..
ي.ببرا نا ب ؾ ناعببعري ناصبباب
ع اؼر ناء اه ناتعكنكن ي نزب كب
نالشتهالانل اك قاع ،هت ز ا ك ي ال
ن عببني ،ع ب طببر ع اؼببر ا نملا ي ب
نمل اوه اك تكقن ،ات ثف إناا عكى
ظبببببببكف اواببببب ب ه نلببببب ب هنف يابببببببونا
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ويظببكال وا ببول ،خيببؤ لي ور ببا
بارخ نالن.عبال وببن ناذالاب  ،ه شببا
ناقر نبببببببذ ،ون ظببببب ب ار ،ون ظبببببببناه
بببببذالاتها نملت ولعبب ب غببببري نملت ؽلؽبب ب
بعنه ،خي.ت ي ال نملتكقن اهام ا ونشبع
اكببتك له ونات نلببف ،خيعببكف إاببوب
ناكواببببببب ن شاشبببببببنل متوـببببببببعها
نملكببببانن ،وخيفبببب.ن عكنهببببا ياوننهببببا
وؼببببءغاخيها ،هناهببببر ناكببببوا ن لببببر
(ناقر نببببذ) ،ون إفببببر (ن ظببب ار)،
واس ب ب ن اببونا ناالضبببذو خ نا ب
خيت ثلبببف با ظبببناه ،ويتءبببا ر نابببي
ناكبببوا ن ؼببب.ر حبفبببورع ناقبببوي عبب
نشتحفببار ؼببورخ ن غ ببال ،و ببياا
ناببببي ناكونبببباا ن لببببر
ي شلبب ب
ون شبببببببببببو نملالز ببببببببببباا اكببببببببب بذلناني
(نالن .ارنف بب إار) ناكبيي ي نهقباا
و ببب ا ببببع عببببهذ نشبببببرنب وناببببذ ار
ونابببببذ اه ،وخيببببب خين نزب كببببب نا.عكنلببببب
(خيتصرلل صرع ) ،اتصقط عكنها بعذنا
ز اننلاا ،عب ـب.اه نسبر ب عكنهبا،
وخي خين ؼبورخ ماعباا نملونظبن نزبائعب
نا ب يته بذل ا نشباببر ،ا ؼببذ ببيع
نسبر ب ب وخيفبببءاها ،ه خيتفب ب ب ب
إالهلببا شببرع ببرور ن بعبا نملكان لنب
ناصببببببابق ي ببببببال ن عببببببني ونبتعا ببببببا
نملتسنيذ ،وخيابر ناءعبذ نا .صبن نابيي
ؽ ب  ،ودبكببى
يشببقا ناعبباعر عكببى ن ل
هن ناتوخيلر ونشبوا وناقك ونار ء .

يتقبب بذلل ناعبببباعر باببببر يبعببببا
كاننلبب جذيبببذخ عكببى نؽلبب  ،هنبب خين
بؽببببورخ ناغببببنل بتعببببكالخيها نا .نلببب ،
نملت كنبببب ب بعببببا ويظببببكال ورشببببول
طبتك.ب ب  ،واك لهبببا فبببءوط بإيقبببا
ن يوان باار ء ونشبوا:
ن.ص ل
وبصابر ناغنل يعكو ا ،ويكهو خبنباال ٍ
ف
بببب ب ناببببببو ل :رشببببببو ا وظُببببببكوالا
.سع ْ!!..
ظبببككتها نابببري ُ ،خيكوي بببافِ اُكب بلٍ،
يزرق نا عوخِ،
ي بببذن ُ طكنقب باا ،هبببوق اب بذل ناكبببوا:
ال شقفم وال جذرنام،
خيث ن ِ ع نا.نم ناعب وانِّ ،وال إبط
شرنبٍ يُحتيل ،يو مارع ْ!!()24
خيبببببذإف يا.ببببباظ إفبببببور عاملببب ب ا
خيعببببكنكنلاا ،عببب طببببر يا.بببباظ ه َّببببن
ظببكوالا...
نارشببل ونا حببيفن (رشببو ا و ُ
ظببببببببببككتها ...خيكوي بببببببببباف ،يزرق...
نات سيه ،)...وي تؽر ناعاعر اكاءنع
ناتؽري بونمعنل اواتب (ظبككتها
ناببري ) ،وننتؽببارع اكببوا ن زرق ناببيي
وؼف ب نسبكبل ابوا نال تبذن ونا قباه
وناؽ.اه ،و ح بعذنا يشاوريل ا ملتبذل
عب ب ع نملاورنئنببباف (ي بببذن ُ طكنقب باا،
هببببببوق ابببببذل ناكببببببوا :ال شببببببقفم وال
جذرنام ،خيث ن ِ عب نا.بنم ناعب وانِّ،
وال إط شرنبٍ يُحتيل ،يو مارع ْ!!)،
بب بفل منببببذ ،و ببببين
وي عتبب ب بببب
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ننتؽار اكحر لي ن اريلب ناتعبءري ببااقكل/
ج ها بعببببذ يببببذ
خيُببببذ ل
بااريعبب ب ...نا
ن نصاا:
نلهببا اريل ب ر ناببري نا ب
بعذُ ،يعؽابُ ناءعرْ!!..

ببا رولـببتها،

اني رنايفْ خي ثرُ ناتعوي م،
ونات سيهم ،وناتسويرم،
((وعنبب ا وإالؼبب ا عاملنلبباا)) هكصبب.افل
ف ذمع ْ)20(!!..
بائرن ل
فببور راك ب نملونزن ب ،
يببذإف إ ل
ببني با خيؽب ع يبذ نااءنعب بع.ويلتهببا،
و ا يؽ ع ن نصاا نملرصتهكا نملرصبنلض
نايي رولـت نا.كص.اف ناءائذخ نملا يلب
" ذمعبب ب " ،هرناببببيف خي عببببر نا.وـببببى
ونات سئ  ،و بو با يت باهى بع ناكواب
ناب ب ر هبببا إفبببور ،وخي عبببذل هنهبببا
نسبببببببببذو وخي .ببببببببت ن هبببببببباق عكببببببببى
ناالضبذو .
ا واذ اذل
ي لف يع نسباا
نا اط نشبوا ونا .بور ب .ارمب با
نعتببا ون عكن ب  ،ووط ببون ين.صببهل عكببى
خيقءلك  ،انعكف اذيهل ن ؼف ناثابيف،
بن ببببا غببببذن ناببببر ل ببببا ر تبب ب
نااءنع ويعا ف بب نسبنباخ يؼبكها
ناواذخ ونسبريلب ؼبورخ طارئب  ،ال
ملك مءوهلا:
يو ها ي ر يفُ شرَّ نشبواِ ونزب.وخِ بب
بنيم نا اط بب ا ينءتت ناسوبع ْ!!..
وخيءنل يفُ هفاهم نسب ِّ
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ر س نملارْ:

هاذب ا يه م ارنفٍ وـاهٍ ،ال رنيا.
ؼاهق ا وج م نا نيا:
ااام إكعُ ن م ع ْ.
ن يرل ن ععى فا نيم نا ونيا،
إكفم رمرنق نملآمن ناذن ع ْ.
ييلها نارنئن عكناّ نملردبى،
" ببببببببببببف اببببببببببببذل ن ببببببببببببونفِ يرهال
شا ع ْ.؟!"()22
ا هبإال ناء باه ناتعبكنكن
و
اكقؽببنذخ ناعببعريل وكب اببذل نملتكقببن
يهق ا ربننكنلاا ،ع ناربط ناعفوي بني
ناكغ ونشبنال ،إالل نملسنوج بني
ناكك ب ب وع اؼبببر ناتعبببكنف نا .لبببن
نملت ثلكب ن ابونا وناابالل ون بعبا ،
نابب خيتوالبببذ ناتعبببءري عبب نات رببب
ناععريل اكعاعر ،بكءوط يعذل نملتكقبن
ا ورنهعن ه
ويذ ع ويك.يف نا ار
ال "ن اببببونا ونشباببببوب ونسبر بببباف
ونملال بببب ونسببببببون ت متتكبببببا الالف
خي.صلر ناؽور بغري ظون ر ا ،ويكوا
وـبو
ع ذ ا خيث ري ناؽور ي إبف
كك خيعت ذ
ناؽ اع نل صت ذ
ناذرب "(.)23
البها٘ اذتكا:ْٙ

خيعبببببرا نسبكايببب ب ب نلهبببببا هببب ب ل
" رخيكببس عكببى ناصببر نملءاظببر نملببؤ لي
ن تبببببببببا وناتبببببببب ري ن.بببببببببوط
ناصا عني ،يت ي وـوع ا اب ن ظبناه
نشبناانلببب ونملغبببا رنف ناغريءببب  ،ومبببذ
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يُع بببببى ببببببا ور نمل ك بببب ناومبببببو يو
ن اببذنت نسبقنقنلبب نابب يُعببذلل هنهببا
نابببرنوي ،ويقحبببل هنهبببا ي ببباان إنااب ب
و اصاشبب  ،وضبؽلببالف ونم.بب بب
بببببا يال نسبكايبببب
نسبنببببباخ"(،)24
اببذت "ملك ب يا يكقببن شببر ع ـببوهنا
عكبببى إ.ايبببا ن بببور ،يو عكبببى ن.صب بنل
ناءعر"( ،)25ويب خين ناء باه نسبكبائن
ءتغبباع،
وشببنك ناعبباعر اكوؼببول
ن صب وعبب ب ببب ن رنه ناببب
عببب بببب ل
دبصلببببذ من بب ب  ،هنع ببببذ متثنكببببها
"ي وعبببب ب ياببببببذنت وظ ؽبببب بنلافن
يكوا ا بن ها عالمباف ،وؼبرن
ؽبائر وي بذنا ،ببو نملصبر نا.عكببن
اكصببر نمل لثببف يو نملر لببس"( ،)26ناببيي
"يوجبببببل نش شببببباالا وخيرخينءببب ب ا إاؼلببب ب ا
اراذنت ون هعال ،ومفل بب ز باا:
إببارجن و نإكببن ،وي ك ب يت صببر
عكنهبببا ناصبببر  ،وخيك.اببباف وضبببباورنف
خيصبببتك ف بهبببا ناقؽلب ب يو نسبكايب ب
اءكتهببا وجوننءهببا ناؽببرنعنل "(،)27
ع ب نشببت ذنل بفل ببا وببذ ها ب
كانببببببببباف ناكغبببببببب " االشبببببببببتءاق
وناتقبببببببذيل ،ونات جنبببببببف وناتببببب ب إري،
وناتوم.بببببباف ونا.ونؼببببببف ناصببببببر لي ،
ونالشببتهالل ونشبامت ب  ،ونالش ب جا ،
يو خيصبببريع ناصبببر  ،اصبببل تاكءببباف
نا نا ناصر ي اكحكاي  ،ويشبكوب
قبببببببببب لذ ها ،رنويبببببببببب ا يو اخيءبببببببببباا،
ونشتفاهتها ظباز مؽبنذخ اذيثب ال

خي عبببببببغف بااوؼبببببببف عبببببب ناصبببببببر ،
وبااغ ائنل ع نا نس ،وباملءاظرخ عب
ن مبببببباه"( ،)28اببببببياا هببببببإال غ ببببببى
نسبكايبب ب بع اؼببببر تعبب بذل خ جعكببببها
.تببببببا ناعبببببباعريل ونات ببببببايس ببببببببني
ناععرنهن هب"ب اه نسبكاي ي لل وظن.ب
وظائف ناع ف ناععري ،بف ن ا
ملنلس ظباعرنا ب اإبر ،وهنهبا خيك ب
و ءت وإ خي "(.)31
يت ب إفببور بعببم مؽببائذع
نشت ذنل ناء اه نسبكائن اتقبذيل
ين با
رايت اول مفنل عنل  ،و
ظبذع مؽبنذخ "ان با خير بل مابارنا
هب ناؽببحرنه"( ،)30ناب
وخيقببري
يءذي هنها ناعباعر ب ناع بونا بتقبذيل
ع اؼببببب بر اكايتببببببب ن هااع ؽبببببببنل
نارئنصب هنهببا ببن ان ببا ،ونسبببذت ببو
ر ببوب ناقاببار و ببو اببذت عببا يل ال
يعن ب يل جذيذ ،و ا يك ع ؽبر
ننتاببببار
ناتعببببوي ناببببيي يك بب ب
نملتكقببببن نسبببببذتم ناببببيي يهبب بسلع ،ي لببببا
نملكبببباا ههببببو ناقاببببار خيُفبببباا انبب ب
ناؽحرنه بوؼ.ها نملكاا نايي يصبري
هن  ،ويت كى ع ؽر ناس اا إبالل
ك بببب "ناصبببب.ر" وهنهببببا نالشببببتغرنق
ناس ين اكحذت ،و و ا يهنلب ناقبار
إالل
ن.صنل ا اكذإول نسبكاي
ببيع ناع اؼببر نمل اوهبب نابب ال خيقببذلل
ظببببنئ ا طارئبببب ا عكببببى عرهبببب نملتكقببببن
لل ذب.سع النتاار
و رن  ،و ن
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ا شن خين ويكءلبن ط واب نالشبت ا
اكاي ا مكنها ناعاعر.
ي.فبن ناع بونا شبت قباطع
ظعريل رم خيتبذنإف هنهبا ن ؼبونف
ب إببالل نشببت ذنل ناعبباعر خيق لنبباف
عذيذخ شر واونر ومؾل اكائنل
با
يتذإف هنهبا ؼبوف نابرنوي،
نملقاع ن ول:
هاٌ يا ماارم نا نري.
ع ذ ا ي ف ُ ناو ُ

شرلخ ناقاطرع:

قك ا خيتؽنلذُ ذي ا ا وناا ،ر ى ّرخا،
اءل

اؽى ناءحر.

مرببف:
نف.؟!

ببرزخا غفلبب ا ،و لعمببيفْ ي كببها..

مرفْ :امكْ ا ...اكْ ا

عباطٍ ذ لى،

خيُرنو ا ؼءعل ،ظم ٌ .ظققيف مّعر ا
نهلاجرعْ)10(!!..
يءذي ناعاعر نالشتهالل ناعبعري
بؽببوف ناببرنوي ناببيي يببروي ن اببذنت
نناالم ا ناراي نشبارجنل اكحبذتن
بببببين نا بببببوهإ
ه "يءبببببذو نابببببرنوي
انا يلببب ب ا دبببببباع بببببا يرويببب ب  ،جبببببا الا
بذالالخي  ،ويتحولل نابرنوي  ...صببرل
رنمل يكت.ن بااصر "( ،)32انؤ لي
بعبببببذ ا ور نملت لبببببف نابببببيي يتحكبببببى
باسبك بببببب ب  ،هنصببببببببت كؾ ناعبببببب ب
اك تكقن ،بعذ يا يقذلل رايت ع شر
نسبذت.
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يصببتهفل ناعبباعر /ناببرنوي نؽلبب
جب ك ب ن لن ب خيعببن بثءبباف ببا يفبب.ن
عكى ناقاار ب ينلب ُ هبا ،و بين با
ي ص ل اقنل ا ع ا يتصل ب ناقاار
بب ب ناصببببري ناببببذنئل ناببببيي ال يعببببرا
ناتومببببببف ال ضبابببببباف يصببببببت نف
بعببذ ا نسبر ب ع ب ببذنرنف ز ان لن ب
ببببا يال
و كاننلببب غببببري ضبببببذو خ،
ك بب هببا خيبببوان بببببب ّكبب بببا
خيببببوان ببب ب ببببببب باالشببببتغرنق ناس ببببانن
اكع ؽر ن ل نملكاا نايي خيذور هنب
ن اذنت (ناقاار) ،وعكن هإال ناقاار
صببببببر نسبببببببذت ـببببببارب ع ببببب
ناس  ،ثري نا ابال ،وظبا ذ عكبى
ناكببثري ب ن اببذنت ييف باا ،وي ب خين
ناعببباعر بببا باالشبببتذرنا ناس بببانن:
"ع بببببذ ا ي فببب ب ُ نابببببو ُ ببب ب شببب برلخ
ناقببباطرع" اريببببط بببب نهببباا ناقابببار
باا.عف نسبر ن نابيي يعكب نناالمب
ناقاار ،و ا خيتكعلف عانن نزب ك
نا خي تقف بااقاار انلسع ناوظن.نل
ا لنببس جذيببذ يؤنصبب هن ب ناعبباعر
ماارع ،اتغذو نناالم نها مائ ب
عكببى ونب ظببا ذنا عكببى ن اببذنت ال
صرا ا هلا هحصل.
ي تؽر ناععري عكى ناصبر ي
نزب ف ناععريل  ،ويتومف ز ناقؽلب
كنلبب ا عب ب ناوؼبببف نابببيي يصبببهل
ذبريببا ناع ببف و ذبريببا ياذن بب ،
واك لبببببببب يعنبببببببب ار بببببببب شبببببببببري
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ناومبببائع( ،)33هتتونابببذ هنبب ناؽبببور،
وخي ءث ع ع نار بوز ن مائنلب  ،هنغبذو
ناقاببار ر ببسنا اكع ببر ناببيي ملفببن بببال
روب نسبنببببباخ نملواعببب ب /
بببببون خ
ناؽبببحرنه ،ونملقكبب ر عببنيم ناقبببذر نابب
خي لبببؾ باملؽببري ن نصبباننل ،ون ؼببءعُ
بفل
يذم نابذ ر ناقاشبن ناب خيصبتءن
ا و ي ري وّنف.
ي .ببت نالشببتهالل ناعببعري عكببى
نسبببببذت بعببببذ ببببارخ ناتعببببوي اببببذل
ناقببار  ،ناببيي ببازنل ي تاببر ،ات ب خين
بعذع نزب ك نا خيك لؾ نسبذت:
(( اعِ نف خي خيلى هلين نا عاط نملءاغيفِ
غنلُ نهلاولْ.؟!))()11
يعببري ناعبباعر ببا نسبببذت
نابببببببرئنض اكايتببببب ب وال يقذل ببببب ب
اكقببار هعب وناببذخ ،بببف يببثري خيعبولم
عرهت ع طرا جب ك نعبائنل
خيصببااانل ذب ببف ناكببثري ب ناذ ع ب
ونالشبببببتغرنب ،بببببا يصبببببتذعن ببب ب
نملتكقببن دب نببع إنببوب نسبكاي ب بببني
يذيبببب  ،هنتبببببذإلف ناعببببباعر /نابببببرنوي
ضبكالا تصائالا:
ؼارم ا ؼارم ،شهونا خيُرل.؟!
يل ه ورل

ناعءنِ ناعذ نِّ نعب ى:

خيار ب ا اك.فببنح صب بذم باات ب ِ ..يل
ج واُ ناصُّعارْ.؟!
يبببا مابببار نملصببباهافِ ،ينلبببى ندبهبببيف،

نخيَّ ه ا.
ي وهُ ب ا ر ا نملعرمنُّ،
وخيربار ياص م ا هل ٌ .إاشرعْ)11(!!...
خيصبببنار نزب بببف ن نعبببائنل عكبببى
نابببببب ؾ ،هتصببببببت رل ب نبببببب ناتع لببببببل
وناتصببببباال ونا بببببذنه بااتبببببذه  ،بببببا
مل حهببا نسبر ب ونسبنو لي ب  ،ـبباه
افبببور نا.عبببف نملاـبببن نا بببامؾ
كبب برلرنا (ؼببببار ببببا ؼببببار) ،ناببببيي
ي ص ب ل ببع يشببكوب نا .ب نسبكببائن
( ببباا يبببا بببا ببباا) ،تالز ب ب ا بببع
نا.عبببببببف (خيُبببببببرل) ؼبببببببنغ نملبببببببءين
اك هبول ،نابيي يؤ ببذ اااب نسبببريخ
خيكقبببن نسببببذت ،تونهقبب
ونافببنا
ؼببنغت نملاـببن
ببع يشببكوب ناصببر
ب ب إبببالل ن هعبببال (ؼبببار ببببب خيُبببرل ببببب
نعب ببى بببب ندبهبيفم بببب ندبه ببا) ،ونملعببانن
نملصبببتغرم نملاـببببن نابببيي ذب كببب
ن بببباه (شببببهونا /نابببب خيببببذلل عكببببى
ننقفببببباه ناس ببببباا ب.عبببببف نا صبببببناا،
خيار باا /ناذنا ب عكببى ببرخ نسباـببر
ؽب
انؽببء ب نملاـببن ،ر ببا /نمل ت ل
ب ب ب ن جبببذن  ،ناكه.ب ب نشباشبببرخ/
عانن نا.قبذ ونسبر باا
يا ذب ف
نملرخيءاب ب باملاـبببن) ،وي تقبببف ناصبببر
نسبكببائن بببني ـ ب ري ناغائببل ( ببو)،
نايي يذلل عكى نسبذت ،نابيي با زنل
ضبت ء ب ا ع ب ناقببار  ،ال جسئنلاخي ب
ناؽبببغريخ ،وـب ب ري نمل اطبببل (ينبببيف)
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نا رباطل ناقاار يا يوان بب ب
الالف ،وـ ري نارهع (نا) ناذنا عكى
نزب اع  ،نا لكيف ع ى نالشتالب
وهقببببببذ ن رن خ شببببببنامها نزب كببببببن
(نخيل ه بببا ببببب ر بببا ببببب ياصب ب ا) ،ونقكبببيف
انلبببس
نات ربب ب ب ب انلبببس نا.ر يلب ب
نزب اعب ب  ،نقكب ب رن نلب ب ببببرزف هنهبببا
خيعذ يل ن ؼونف وناف ائر.
يءبببببذي نملقابببببع ناثبببببانن بؽبببببوف
ناعبببببباعر /ناببببببرنوي ،ناببببببيي يهنلبببب ب
اككعف ع نسببذت ،رويبذنا رويبذنا،
ع نات هنذ ا بءعم ن ظارنف ،نا
خيعببكف إنوطباا ،نصببن نسبكاي ب
نملتقذل بءطه:
نكهبب ر ناعبببري متلاابب ٌ ببببب اعِ يبببا ربُ ببببب
وناذخٌ،
رغبببلم اعبببذِ ناكغبببافِ ،وخي يبببر اببببوا
نشبنانافِ،
رغبب بلم ((نابب ب نهنفِ)) .رغبب بلم ناببببذ و
ناغِسنرْ...
يا ماار ناؽحارل ناقؽنلافِ،
ا زنل ي ف ُ نءمُ ناكهوهنيم،
خيوم ا ا ْك ٍ خيتعهلى خي.تُّحمها ناري ُ،
ون طفُ نملر ق ْ)11(!!..
خيعببببن ناء نبب ب ناكغويلبب ب يوـببببو
ناقؽلب ب  ،وخيبببوان اكقبببار ب ابببذن ها،
ع خيبذه نملعن باف نال نلب (ناعبري ببب
متلاا بب نشبناناف بب نا نهنف بب ناذ و ببب
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ناقؽنلاف بب ناكهوهني بب اك بب ن طف ببب
نملر ق ) ،نا ُخي ءب ب ابذنت شبكء لن ،
مرل هبا ؼبرن ضب بول ،خيتبون هنب
ن بببباه نملؤنلثبب ب .ببببر خ وّعبب باا،
ونجه ع ّع ناي ور (ناكهوهني)،
ظببارخ طببر ناؽببرن  ،اتبب خين
ناتقبببببببابالف ناكغويبببببب عببببببسلزخ هابببببببا
(نشبنانببببباف ببببببب ناببب ب نهنف) ،وخي بببببذغل
ّنعها يقا غ ائنل ،عب خيكبرنر
نسبروا وناكك باف ،ننتهباهً بااقاهنب
نملقنلببببذخ ،انءببببذي ناببببرنوي بب ب جذيببببذ
نخيلكبباهع عكببى نزب ببف ن نعببائنل نا ب
خيف.ن عكى نا ؾ نسبنويل :
((ظا ل

كُّ ا  ..يا ماارْ)).

نفم خي ل بها.؟!
نف متفن ،و نفم يُونظ ُ اعذم
ناغريءنيم اءْفُ ناص.رْ.؟!
ييُّها نملو لُ نملا ئ ُّ،
خيُرناّ خي اشنيفم ياءاباّ ناالطئنيم،
عرنخا بب بافِّ نرخيقابِ نملار..؟!()11
خيعبببو (نبببا) نزب اعبب بب جذيبببذ
اتحتببب لف كانبببا هلبببا بببببني نافببب ائر،
اظبب .عب نسبببال نالجت اع لنب ناب
يصببببنار عكنهببببا ناعقل/نزبببببو ناببببيي
خيعبذل ف اببا رع ،ب إببالل ناعببري بببب
ناعبببء نزب صبببن ببببب ناعابببغ ،وخيب ب خين
نملببريخ ضببببور نسببببذت ر بببسنا اك ؽبببل
نايي ي ل ي ال يعني نمل مءني.
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ي ب خين نملقاببع ناثااببن ان.ببرإ ع ب
جبببببببسه ببببببب نسببببببببذت نابببببببرئنض
نسبكايب  ،وي.تتحب ناعبباعر بكك ب
(بغتب ) ،ناب خي تقببف بااقبار ب ا لنببس
نهلذوه ونالشتغرنق ناتب لكن ناتحكنكبن،
نسبنلس نابونمعن عب نشبت ذنل اغب
نسبناخ نانو نل متثلف نملعهذ:
بغت ا ي هرُ نملو كوام بؽوا ن انافِ،
ي فم بفائعهلْ:
(( نِّئبببببببببون ن.صمبببببببببكلْ ،ينسابببببببببون
ن تع ْ))...
عب اص ا (اريؽني ع هقذ ظنهٍ)
هكفٌّ ي.تِّغُ ع َّ وع لا ع ْ)11(!!..
يفببببببب.ن ابببببببذين ناع ؽببببب بنل
ناءصاط وناونمعنل عكى ناب ؾ ،هتب ز
مبببذرخ ناعببباعر عكبببى ناتعبببءري طبببار
ب نملعببهذ يبعببا ع ،ع ب ذبويببف اغ ب
نا ثبببر اغبب ظبببعريل  ،بببا يعبببكف
ناكغب ناعبعريل
نقك نوعنل خي تقف ب
ن مائنلبببببب  ،بء نتهبببببببا ناع نقببببب ب هنف
ناببذالالف ن شبباوريل  ،اغب نسبنباخ
نانو نل بء نتها ناصاحنل  ،ع ا خيعن
ب ب ب نببو ناعالمبباف ن نصبباننل نا ب
خيت ب لي ب ذب لببف ن ان ب  /نملصببؤوا لن ،
ا يفب.ن عكبى ناب ؾ بعبذنا رن نلباا،
عببببب ب خيعببببب بذل نملصبببببببتوياف وخيقابكبببببببها
عكبببببى صبببببتول ن ظببب ب اؿ ون ونف
نا .نل .

ي ب خين نملقاببع نارنبببع اتاهببر ع ب
ناعقببذخ نا ب يع لءببر ع هببا ناعبباعر بكغ ب
شر يل اونريل :
ببفُّ

ظكببيف ن ببريخٌ ،شببا يفْ ج .مهببا
غ.اهخٍ ،خيصتكنيُ ناقِ.ارْ!!..

ومببببب بيفم يج.كبببببببها عا ببببب بفل يكببببب ب ُضُ
ناقاطرنفِ ،وهاج ا،
اننُ هوج م :يا يإيفُ ،يا يإيفُ...
((يا شيفُّ)) يا ن ريخا اصيفُ يعراُ
يي م.؟!
عب ُ وؼك ا ،واص ا بنوفم ننتاارْ!!..
ونملصاهُ

ا واغل،

ونملؽابن ُ انصيفْ،
ا ظب َّ غبريُاِ ،مءكّبا ببب انصمبيفْ
بب
بعريم نا هارْ!!..
مرْواببببن  ..رواّبب بيفْ .نبب بفم.؟! ييبب ب م
اقنءتُهبببببببا  ..ييبببببب م.؟! .ـبببببببكيفْ بهبببببببا
ناين رعْ!!..
بببب ((نسبقنء ب ّ  ...يي ب م نسبقنء ب ر.؟! .يي ب
اقنء ع ري نمل كذِ.؟!)).
ؼاايفْ ،و ا يشع.تها ناؽُّرنإافُ.
ببف يصببعفُ ناببذ عُ نذلنب ب ا،
ق عْ..؟!()12

ببذل

خيصبببببت رل اغببب ب ناببب ب ؾ بو هبببببا
ناببونمعن ،عبب اغبب شببر يل خيفبباهرف
هنبب ب ن هعببببال نملاـببببن  ،ونملفببببارع
بذالالخيها نملاـن  ،ع ناكغ نسبونر لي ،
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عب ب ؼبببنغها ن نعبببائن " ،ومبببذ خيبببوخيلر
نابب ب ال باريقبب ب ونـببببح  ،هااقببببار
ضبتبباإ اعال بباف نا مببنل ،و ببن هنف
ه ل اكائنل ان يي ينلها خيقول ب.رز
ّبببف ناصبببر عب ب بعفبببها ،وذبذيبببذ
يز انهبببا وي ك تهببببا ،وخيببببونان يهعببببال
ناصببر "( ،)40وخي ب خين ظ ؽ بنل عا ببف
ناقاببببارنف اتعءلببببر بكغتهببببا ناتونؼببببكنل
ناءصببنا  ،و قاهتهببا ناصبباحنل  ،عبب
اببضل نمل.اجبب خ رايبب نملببريخ وانببذخ
نائ ببب ب ناقابببببار بعبببببذ يا يإبببببي ا
نا عاط ،هن خين نملعهذ نعتنا يل ا عءلرنا
عببببب رو ناع ؽبببببنل وعاط.تهبببببا
ناتعببءري ع ب نملومببف ،انتببذإف ؼببوف
نابببرنوي بب جذيبببذ هنصبببر ا بببا ونمبببع
رببءلط بر بول
ااهلا ،و ا خيعانن
نمل.اجبب خ هقببذ اقنءتهببا ،وي اقهببا
بكغتهببا نالشببت.ها نل نملتببوخيلرخ ،ووببرإ
عها نارنوي بكغ وؼ.نل خيقارب ااهلا.
خيتقببب بذلل نسبكايببب ب نملقابببببع
فببور ناصببر ع ب
نشبببا ض ويص ب لر إ ل
خيق لن ب "ناثغببرخ" نابب خيت لثببف "ناق.ببس
ع ب ه ب خ ز لن ب ضب بذل خ وا ن ظببارخ
ا اذت هنها"()41ن ه يغنل هنها
ؽري "ان ا" بعذ هقذ ا اقنءتهبا ناب
ذبببت.من هنهبببا بكببفل بببا متكبببان بببا
ؽري ا وخيغنري صريخ
يعن بتحولل
اناخيهبببا ،انبببتق لؾ إفلبببور ظ ؽب بنل
نسبكببببببنل ناببببببيي يتقبببببذلل اكفببببببحنل
بااوؼايا ،نا خي خين "اتوـن هكبرخ
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يو ي ثبببببببر ال يغنبببببببل ع هبببببببا ناءعبببببببذ
ن ؼببببالان بببببف نلبببب مك هببببا ،ه
خيتببوإلى خيءكنب صب وعب ب ن رنه خيببرل
هنهببا خيوجنهب ا ؼبباسب ا اك رشببك اببنهل،
صب شببكو هل،
خيببي ن يه ببانهل وذب ل
وخياولر عالماخيهل عبو ن هفف"(:)42
اعِ ان ا ،ننهفبن ب هبواِباِ ،يبا ور خا
ظاوبِ ناغءارْ.
اعِ ان ا ،نشت.نقن

اسنِاِ ناعيبِ.

يي ن اافُ طب وم ٌ ،وناعءورُ بها
ظائاٌ،
ال خيكو ن ماارم ناغوني ِ،
ينيفِ يـعيفِ نسبقنء ّ مءفم ناوؼولْ!!..
يرجعن
ونهتحن

عماِ ناكوايبَّ

ناعرنق !!.

ولخ نا ص نشبانق ْ.

ونمرئن ه م نار ف.
(( ا و كقىً ي ا اِ)) :ا عا م يُءه ُ
عِع م نااكولْ!!..
ونمرئن إكفم ظهراِ:
(( ال ناقابببببارنفِ ،خيوؼبببببن نا صببببباهم
ناوانذنفِ،
يال ملارشبببببببببببببببببببب ب م طقبببببببببببببببببببب بضم
ناي ولْ)11(!!.))..
خي حصر ناصبر يل  ،انبذإف ناب ؾ
عبببا ناتؽبببوير ون مببباه وناوؼبببايا،
هنوؼببن ناعبباعر "ان ببا" ناب يكعببف
عبببببب ن هببببببا ولل ببببببرلخ ؼببببببكل
نسبكاي  ،ويصت ذل ين نالشل ملا ا
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ب الا ب عكببى ناكببني ونهلببذوه ونسبكببل
وناتصبببببا  ...و بببببو بببببا ي لل بهبببببا
شببباخيهان " ه يقب بذلل نشبببل ناع ؽب بنل
الاب يولانلب  ،ملكب يا خيكبوا ه لب
ا بذل ببءري ،هن ياص ب ناكاخيببل
ننتقاهعن ه نمل ك يا يقنل نالشل
عالم ب ببع الات ب نارونئ لن ب ب إببالل
ع اع نملع ن يو خير نء ناؽبوخين يو
إالل رؼنذع ناتارون ،وملكب
االشببببل ييفبب ب ا يا يببببوان جبببببسه بب ب
ؼبببببببببب.اف ناع ؽببببببببببنل نا .صببببببببببنل
ونزبصببببببذيل "( ،)44يوؼببببببنها بعببببببذل
نا ببذل ،ومكببف نملعببهذ إارجبا ب تن ب
يال اكفل شبءل ي برنا ،ويال نارجبو
نشبكببف ال زببذي ن.ع باا ،وعكن ببا يإببي
ناع ب ون هببا خ ب دبارب ببا ناصببابق ،
ويقذلل ناعاعر قوالخيب عب نالشبتعان
بازبومبب ب  ،يو ن ؼببببونف نشب.نلبب ب  ،يو
ؼوف نارنوي ،ا مل نملعهذ بعبذنا
رن نلبباا ،ويع لقب ب عبب بب بنل ناتبببوخيلر
ايبببببا ناكغبببب ناقائ بببب عكبببببى ناتقاببببببف
(نا هوا /نابيبول ،نسببسا /ناعبيب،
نا ص  /نشبانق  ،)....ويع ذ ببنل
ناؽبببور ناع ائءنلب ب نشبارمب ب اك ب ب اوا
(يرجعبببببببببببن عمببببببببب باِ ناكبببببببببببوايبَّ
ناعببببببرنق  ،)!!.ويصتحفببببببر نابببب ب نت
عرلـببا بعببعر ن طببالل وجببذون ا
ز ان بببببببا ( بببببببا عبببببببا م يُبببببببءه ُ عِعببببب ب ُ
نااكببببولْ ،)!!..وخيءببببذي ر سيلبب ب ناقاببببار

بااتكعلبببف ،بب إبببالل ـببباهت
ناغوني ب ( ،ماببار ناغوني ب ) ،هري ببس
ناع بببببر نابببببيي مر بببببا بببببا نعبببببتهن
ونت لببببى ،انءببببذي ناعبببباعر نملقاببببع
ناصبببببا ط ون إبببببري بااكعبببببف عبببب
اقنق ان ا و ومع باا صء انها:
اعِ ان ا نمرئن ه م ناكنف .ا بن ا ؼار
ربني:
ربا
ما تن ا،
و رب ا

نملوفِ ،ال ظا ،يمؽرم ب
نملصتحنفْ)11(!!.......

خي.فبببببببن نسبكايبببببب بببببببا
نهايتها ،ناب خيرشبل نهايب "ان با" وهبا
نرخيءاب ناعباعر بهبا ،عب عوخيهبا
نات لببببف نمل.فببببن ننعببببذنل جببببذول
ن وناببذ،
ناتونئه ببا هفبباه كببان ل
ناس نملاـبن،
ونشتحاا نارجو
نايي ال يكرلر ن.ص :
رَّخا ؼذه ا ا خيُعا م نعت ق ا ،نعت ق ا.
نإتؽرنا ط وااخي ا بااعرنشافِ:
ن ل ونرخيذُّ ،نؽحو وعبتذُّ.
خيتلحذ ن رُ بازبر  ،باار ف
ونخيَّصعم نزبر ُ ،اتلى طغى وننتهن ا!!..
اعِ يا اسام ان ا.
رَّخا ،ؼذه ٌ ا خيُعا م ،نه م ا.
و نهافم ،نهافم،
هناّ ناعقاهُ نملريرُ نزب نفْ)11( ...
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خيكعف ناء ن ناكغويلب ناصبر يل
بسمخهببا نالن.عبباان ،ع ب خيببوخيلر ن.صببن
دبكى ع نشت ذنل ناتقبابالف ناكغويلب
( ن ببب ل /نرخيبببذل بببببب نؽببببحو /عبتبببذل بببببب
نملريببر /نزب نببف) ،ونملببسإ ناببس ين بببني
نملاـبببببببببببن نابببببببببببيي نشتحفبببببببببببرخي
نابببي رياف ،ويعبببن بعالمبب ناعببباعر
ع "ان با" ناب وؼبكيف ابذل نات بازإ
واببذخ نملؽببري بتقكءاخيب وننعكاشبباخي ،
نا يوؼبكيف ناقانعب  ،ونسباـبر
نايي ا ز عه با ب جذيبذ ،بصبءل
ناعرر ناعقائذي ونا فاان بن ه ا:
عب ب ُ ؼببرنا بعنببذي  ،يبع ب مذ ب شببور
ك ّ ،ع رغء نملكحذي ْ!!..
يعذ بن ا بب ن ال بب
غري يظءا

اجضٍ،

ين ناس اا ناقتنفْ.

اعِ ،يا وج م ان ا ناقتنفْ)11(.....
إامتتهبا،
خي.فن نسبكايب
وي ببذغل هنهبببا ناس بباا نملبببواغ بوجبب
ان بببا ،رؼبببذ ب ب ناعببباعر بعبببا ع
نا .صببببب بنل  ،نارنهفببببب ب اككنه بببببببا،

وننتؽببببار اينخينلببب ناعبببباعر عكببببى ببب
شونع ،وظباا ه نلب ا " نقبف صبتول
نشبابباب ناعببعري ،بب نملءاظببرخ
ناصبببر ،
نا نبببس ،و ب ب ناغ ائنلب ب
و ب نشباابنلب وناتقريبر ن مبباه،
ع نسب.اظ عكى نش نخين نل نالناالق
بببببيع ن نبببببون
ببببب ناعبببببعر ي لوالا
نسبكائنلبب ب نملت ولعبببب  ،ونشتفبببباهتها
ظبببببباز مؽبببببنذخ اذيثببب ب ال خي عبببببغف
بااوؼببف ع ب ناصببر  ،وبااغ ائ لن ب ع ب
نا نس ،وباملءاظرخ ع ن ماه"(.)48
ببا شببء يتءببنل ا ببا يال إفلببور
رباى ابذو ناقواءب ناعبعريل  ،وريل
يال نات رببببببببب ناعببببببببعريل وار بببببببب
ناقؽبببنذخ ناذنإكنلب ب بببن ناب ب ذبب بذل
ظبببككها وب اه بببا نشببببارجن ،وذببببذو
بااعاعر ان صاق إكف عربتهبا ،و بين
ا وظى ب خي ول اانلاف ناء اه نا جباه
بها ظعرعن ه ظبذ اذي ينونع ا طبتك.
ع.يف ع مذرنخي نا .نل نملت ولع .
.

ااُابش:

( )0ضبءببا ،يلببذ زيببا  :مؽببنذخ نا ثببر ،نذبببا ناكتبباب ناعببرب ،عب ،1116 ،
ؿ.22
( )1عءنذ ،ضب ذ ؼابر :عفويل ن نخ ناعِّعريل  ،ه نل ناوشبائف و الانلب ناوظبائف
ناقؽنذخ نزبذيذخ ،نر صبذالوي ،ع لاا ،ب1116 ،0ل ،ؿ.26
( )2عءببو  ،ا لببا :نا حببف نا ب لي وناعصببف نمل برل ،رنش ب ناعببعر ناصببوري نملعاؼببر،
عورنف وزنرخ ناثقاه ون رظا ناقو ن ،ع 0871 ،ل ،ؿ.157
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( )3ي وننض :ق لذ اكععر ناعربن ،نر ناعو خ ،بريوف ،ب0872 ،3ل ،ؿ- 001
.000
( )4هفف ،ؼال  :نتاإ ناذالا ن بنل  ،ؤشلصب طبتبار اك عبر وناتوزيبع ،ناقبا رخ،
ب. ( ،0ف) ،ؿ.23
( )5نملا ري ،ضب لذ :ناعكف ونشباابن ذإف اتحكنف ظا رنخين ،نملر س ناثقا
ناعربن ،بريوف ،ب0880 ،0ل ،ؿ.14
( )6يقتؽببببر اببببذيث ا ببببا عكببببى بعببببم يطبببباب ناء بببباه ببببااتومنعن وناتعببببكنكن
ونسبكببائن ،ي لببا يطبباب ناء بباه ن إببرل بباملقاعن وناغ ببائن وناببذرن ن ،ههببن
ذنر اذيث ا حبن اإر.
( )7عءنذ ،ضب ذ ؼابر :عفويل ن نخ ناعِّعريل  ،ؿ.21
( )8اعنبف ،عببس ناببذي  :نات.صبري نا .صببن اببر ب ،نر كتءب غريببل ،ناقببا رخ،
ب. ( ،3ف) ،ؿ.57
( )01ن طرم بببن ،هو نا بببوا :يطببباب ناء ببباه ناقؽبببنذخ نسبذيثب ب  ،صبكب ب ن يبببل
نملعاؼببر ،بغببذن 0874 ،ل ،)2( ،ؿ .026نق بالا ع ب  :عءنببذ ،ضب ببذ ؼببابر:
عفويل ن نخ ناعِّعريل  ،ؿ.21
( )00ظببكري ،غبباان :ظببعرنا نسبببذين ييب  ،نر ناعببروق ،ناقببا رخ0880 ،ل،
ؿ.85
( )01نا .بري ،ضب لببذ بب عءببذ نزب لءببار :نملونمبف ونمل اطءبباف ،ذبقنب  :ار ببر اربببرل،
خيقذيل :عءذ ناقا ر ضب و  ،نهلنئب نملؽبري ناعا ب اككتباب ،ؽبر0874 ،ل،
ؿ.4
( )02ناقؽببريي ،هنؽببف ؼبباة :ب ن ب ناقؽببنذخ ظببعر عببس ناببذي نمل اؼببرخ ،نر
صبذالوي ،ع لاا ،ب1115 ،0ل ،ؿ.80
( )03إفور ،هايس :يونا هبايس إفلبور ،مؽبائذ با ببني 1111- 0847ل ،نااءعب
نزبذيذخ نملتكا ك  ،وزنرخ ناثقاه  ،ع 1112 ،ل ،ؿ.4
()04إفور ،هايس :يري نا ار ،نر نن ول ،ع 1118 ،ل ،ؿ.88
( )05إفور ،هايس :يري نا ار ،ؿ.07
( )06إفور ،هايس :نملؽذر ن.ص  ،ؿ.17
( )07إفور ،هايس :يري نا ار ،ؿ.45
( )08إفور ،هايس :يري نا ار ،ؿ.51
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( )11إفور ،هايس :نملؽذر ن.ص  ،ؿ.71
( )10إفور ،هايس :يري نا ار ،ؿ.21
( )11إفور ،هايس :يونا هايس إفور ،ؿ.435
( )12إفور ،هايس :يري نا ار ،ؿ.01
( )13إفور ،هايس :نملؽذر ن.ص  ،ؿ.08
( )14ضبءا ،يلذ زيا  :مؽنذخ نا ثر ،ؿ.38
( )15عءنذ ،ضب ذ ؼابر :عفويل ن نخ ناعِّعريل  ،ؿ.026
( )16خير اننين ،إكو ضب ذ نيير :ن يقا ناكغوي ناعبعر ناعرببن نسببذين ،ظبعر
تبورنع (طباوطب )،
نات.عنك نا ؽف ناثبانن ب ناقبرا ناععبري  ،رشباا
ظرنا :يلذ زيا ن ءلا ،اكل1113 ،ل ،ؿ.233
( )17عءنببذ ،ضب ببذ ؼببابر :شببن ناه نشبابباب ناعببعري ب ناتعببكنف نات ويببف،
مرنهنف مؽائذ بال نا رجض ،عذن وخيقبذيل و عبار  :ضب بذ ؼبابر
عءنذ ،نر صبذالوي ،ع اا ،ب1101 - 1118 ،0ل ،ؿ.082
( )18إفور ،هايس :يونا هايس إفور ،ؿ.514
( )21إفور ،هايس :يونا هايس إفور ،ؿ.517
( )20إفور ،هايس :نملؽذر ن.ص  ،ؿ.518 - 517
( )21إفور ،هايس :يونا هايس إفور ،ؿ.518
( )22إفور ،هايس :يونا هايس إفور ،ؿ.518
( ) 23ناؽببائ  ،عءببذ ن ا ب  :نشبابباب ناعببعري نسبببذن وي وناؽببورخ نا .لن ب ن نسبذن ب
وذبكنبببف ناببب ؾ ،نملر بببس ناثقبببا ناعرببببن ،نابببذنر ناءنفببباه ،ببببريوف ،ب،0
0888ل ،ؿ.48
( )24عءذ نا ور ،جءور :نملع ل ن بن ،نر ناعكل اك اليبني ،ببريوف ،ب0873 ،0ل،
ؿ.86
( )25و ء  ،صبذي ،نمله ذط ،ا ف :ع ل نملؽاكحاف ناعربن ناكغ ون ب،
كتء اء اا ،بريوف ،ب0873 ،1ل ،ؿ.041
( )26ناؽبببكر ،اببباي :رنيبببا نرشبببنض ،ن طببباب نا وعنبب وناتعبببكنالف ناء ائنلبب
اقؽبببنذخ ناصبببر نسبذيثبب  ،نملؤشصب ب نزبا عنلبب اكذرنشببباف ونا عبببر وناتوزيبببع،
بريوف ،ب0888 ،0ل ،ؿ.141
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( )27ناؽكر ،ااي :رنيا نرشنض ،ؿ.141
( )28ناؽكر ،ااي :نملرجع ن.ص  ،ؿ.136
( )31نملوشببى ،إكنببف :ب ن ب ناقؽببنذخ ناعرب لن ب نملعاؼببرخ نملتكا ك ب  ،نذبببا ناك لتبباب
ناعرب ،ع 1112 ،ل ،ؿ.164
( )30إفور ،هايس :يونا هايس إفور ،ؿ.172
( )31إفور ،هايس :نملؽذر ن.ص  ،ؿ.172
ناروني ب نا.كصببان لن  ،نذبببا ناك لتبباب
( )32ااببنين ،يوشببف :كولنبباف ناصببر
ناعرب ،ع 0888 ،ل ،ؿ.116
ناروني نا.كصان نل  ،ؿ.061
( )33ننار :اانين ،يوشف :كولناف ناصر
( )34إفور ،هايس :يونا هايس إفور ،ؿ.172
( )35إفور ،هايس :يونا هايس إفور ،ؿ.172
( )36إفور ،هايس :يونا هايس إفور ،ؿ.173
( )37إفور ،هايس :نملؽذر ن.ص  ،ؿ173
( )38إفور ،هايس :يونا هايس إفور ،ؿ.173
( )41إفور ،هايس :يونا هايس إفور ،ؿ.174
( )40اؽكر ،ااي :رنيا نرشنض ،ؿ.160
ناروني نا.كصان نل  ،ؿ.057
( )41اانين ،يوشف :كولناف ناصر
الانل ناقؾ وظبعريل ناصبر  ،نر ن نب ،ببريوف ،ب،0
( ) 42شويذنا ،شا ن:
0880ل ،ؿ.212
( )43إفور ،هايس :يونا هايس إفور ،ؿ.174
ناروني نا.كصان نل  ،ؿ.04
( )44اانين ،يوشف :كولناف ناصر
( )45إفور ،هايس :يونا هايس إفور ،ؿ.175
( )46إفور ،هايس :نملؽذر ن.ص  ،ؿ.175
( )47إفور ،هايس :يونا هايس إفور ،ؿ.175
( )48ناؽكر ،ااي :رنيا نرشنض ،ؿ.137 - 136
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حوار في حوارات الشّعر
والشّاعر



دبتول دراو*

تتداخل املكوّنات الجّقافيّة والفنّيّة واملعرفيّة بشكل بارع يف حوارات الشّاارر فاا س
أااا اانعكض يف بعااا الانّ ّ ال ّشااعر ّ
ضااورو وتتااملا عا وا يف تكااو ال ارّات ال ّشااعر ّةيف ب
خّ
كلبهاااو ولاارلك شاانكوا يف راشااتنا قاارن اانالقّ ا نات ال ّشااارر النّا قااةو فاان -
را ة  -نت اور ع الشّارر ررب شعرن و خاللهو إلبا نّنا قناا شانت اور اع فاا س خضاور
–الشّارر خالل املشارر واألحاشايض واألفكاار وااراا الاس صاتايع اك صاا بهاا يف
ثناا العمليّة التّفارليّة واكنتاجيّة الس عيها حلظاة إنتااا الشّاعرو و اا ااح نلاك
رؤى شابقة وتالبعات الحقة رلى قارن التّررباة الشّاعر ّةو و ا الواتاا اتكاؤقاا رلاى
ثقافة عرفيّة قرائيّة وات ةو ونق د حتد داو قراااته فيما خي ّ األ ب والشّعرو حياح
شنرد النّقد مب ال اته حاتراو وا ا ت احبه التّصمية اخلاصّة بهو كونهاا كا ناة
يف نات الشّااارر القارئااةو ولكنّهاااا اااقرة يف ر قاااة عاكتااه للقضاااا ا كاا ا ناااتلمّض
القاارااات الواقعيّااة والنّفصاايّة واألشاالوبيّةو ونعجاار رلااى فاااقيّ االنس ااا والشّااعر ّة
واملصااتو ات ال ّن ّ ايّة واللبةو ّااةو إتااافة إم االقتمااا باألبعااا اكمال ّيااة لل انّ ّ األ ب ا ّو
وقضا ا الف ّ كاملصؤوليّة وااللتسا واحلرّ ّة ...إخل.

ًاٞهمّ من ذلك أنّ الشّاعر ااعٍ
خضّااٌحي عتااعً أن ٍعشااح راان أ اا
نظ ٍّْ للشّار اذتاثٍحو ًهاٌ ٍ ٜما ّث
يف هذي اذتٌاحيات مع لى رٝقاْ ششار ي
ًسااااثيو ًيعااااع ٍرااا ِّز رلاااآ الشّاااار إ
اآلخا ا ٍنو ًٍ ٜدعراااث ن ذاااى رااان ذا
التّرا ا ٍر أٍضا اعفو شٌحا ا ى ًاساااثاف مااان
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شااار إ ال سلاااْ أً التّذ شاااْ ً تماااع
سٌاحيا اااى اَبااااع شَ واااع ً ٜصتااااث ذلااااك
ال ا ا ل الشّع ا ا يف التّا ا ءّء شاااعآلحيإ أً
ٍعاااثً
رثٍلاااوع يلماااع ماااع ٍاااو ُ ششا ا
أكجاا ا ًًااااٌس فع يف ذه ااااىو ا ااااثحي
سَ واااع أنّاااى رااثّ أً ضَّاا أً أًاااع و
ًقااااث أًحيء سٌاحيا ااااى ماااان ءًن َاا ا

حوار يف حوارات الشّعر والشّارر

زماااهلّ اااعو ًلااااذلك  ٜمي ااان تعّااا
ا ٞااعمَّْو ل ااع مي اان أن نااتلبّ
الذّه َّاااْ الٌاًاااشْ يف م عقشاااْ هاااذي
ّ أً لك
ال
ًكبااااع شااااثأنع سااااثٍج ع ماااان أنّ
شااعر ٍتش اثّخ راان ذتظااْ ال تعشااْ
ال ّ
اٌنف انن اع ا عثأ
الشّر ٍّْ كَا
شمٌلى ينّى  ٔ ٍ ٜذا ى خعحيز شر يو ااا
شاار اااعٍ خضااٌحيو هااٌ اااعٍ خضااٌحي
كلماااىو ًلاااَ دا ا ٕفا م اااى  )1هاااذي
ال ملَّااااااااااْ يف ال ظاااااااا ا ّ ًالٌقاااااااا ا
ًاًاااااا ا يف
ششاااااا ا
اااااااات ر
سٌاحيا ااىو ا ااُ أٍّااْ قض اَّْ ٍرعدتوااعو
خت ااااُ ًحيإهااااع اٜستضااااعن ال لماا اُّ
لر عح التّذ شْ الشّر ٍّْ
كبع  ٜشثّ من اإلشعحيّ أٍضعف يىل
ماااااااع أًحيءي الشّاااااااعر ساااااااٌ ال ّماااااااث
ًاذتاااٌاحيات شمٌلاااى قعاا كاا ّ شااإُ
أكاا ا ي أن أكااااٌن نعقااااثافو ًأكاا ا ي
عَراااْ المااااعشٝت هاااذيو ًأكااا ي أن
أحتااا اثّخ رااااان الشّااااار شعلااا اذّاتو ٞنّ
عاااااااااااااَري تجّلَّاااااااااااااْو ًلَذااااااااااا ا
جتبَر َّااْ )2و ًل ّااى م ا ذلااك قااع
ًحتاااثّخ يف الشّااار ًاإلشاااثا ًال ّماااث
ًالر عحا ا ال َّاااْ ًالتّ ااااْ ًقضاااعٍع
أخ ٔ ت ّ الشّر يف هاذا ادتعنا أً
ذا و ً ت ٌن ءحيا ت ع يف الر ٌانعت
اآل َاااْ الشّااار ًالشّاااعر و الشّا ا
ًالضاااابٌنو اللماااااْو ال ّعقااااث ًال ّمااااث)

ًد َّٖاااعت أخا ا ٔ ذاااتثرُ ذك هاااع
أسَعنعفو مممع لى حلْ مبًٌٌ ءحي ع
*يف الشّعر والشّارر:

ضااٌحي هااٌ
ينّ مااع ٍوااتمّ شااى اااعٍ خ ّ
صا و ي ّمااع أن ااٌن شااعر اف أً
التّخ ّ
ضااش شااعر ك ًلااك ااااعٜت ًاٞد ااع
اٞخ ٔ لت ٌن اَواعو أمّاع أن اٌن
شاااعر اف ًقعحّاااعف يف ذنو اواااذا ماااع مل
ٍ ن اعٍ خضّاٌحي ميَا يلَاىو ٍثاراى
يف ذلااااك يخٝحااااى الربَاا ا ًستعّتااااى
ال اااعشّ للشّااار و ا اااُ سثٍجاااى ًلا ا
شاار ً عضااشّ رلَااىو م ااذ أن
خااع ّ شعل ّ
شثأ عضبى م ٌحي ُ م ٍم ًٌٍ ا و
اللااتق قااع اَوبااع ًستاآ اآلن أرتاا
اااٌحي ُ ٌٍ ا ا ًما ا ٍم مااان مصاااعءحي
اذتثاثاااااااْ اًٞىل يف ناااااااٌّحي الااااااا ّ ّ
الشّر ِّ  )3ل ذث اننٝقْ الشّاعر و
مان سع ّاْ الذّاب ًماع ٍا ع شواع ماان
لااااْ ًمٌ اااَمع ًحاااٌحيّ ً اااٌاهع مااان
ر عحا ا ّ َّااْو ًلااَ اما ماان سَااح
اللماااااْ ًينّبااااع ٍعااااثً أنّ للشّخصاااااَتق
وثشهبع يف الشّعر من سَح الراذا
صااثا م ا الٌ ا ا ااَ
ًاآلً ٜال ّ
ثمّ شثأت رٝقْ اعٍ خضٌّحي شعل تع
شاار ِّ الااذِ حااعضى ش ا ّ مااع أً ااُ
ال ّ
من ي معن ًاهتباع ًاستضاعنو لَذرا
م ى كتعشعف مت ّءاف كبع كعن ٍ م
ءاٖب اعفو ر ا اللماااْ الااي كعن ا شااالى
ا ًّٞو يذ ساااعً يف ءًاًٍ اااى الشّااار ٍّْ
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أن ظترا ا كا ا ّ سا ا اَواااع ممثّ ا اعف
ًمذًٜٛفو اشب رلٓ رع مى را ٕ ماع
عتبلااى اٞنعَااعٕ ماان مذااًٛلَّْو ًق ا ن
شق الشّعر ًال ّيبّ مان سَاح ال ّ اعلْ
ستااااآ ن ماااااذ الشّااااار و هاااااذا الااا ا ّيبّ
الصلٌ شثًن ذن ٌٔ كٌناى ششّا
شعذتَااااعّ اٞاضاا ا ً لااااك هااااُ سااااع
اٞنعَااعٕ ً )4ماان ه ااع دااعٕ شااعر نع
مذًٜٛف أمع ًاقرىو اا ال لبْ ظت
أن ٌن مذًٛلْو ًظت أن ٍ اٌن
الشّااار ااثّ ذا اااىو قضااَّْ ا َّّاااْ )5
ًذا َّْ ًزتتبرَّاْ ًارَاْ ممماع  ٜغت آ
اَبع ًحيء يف لك اذتٌاحيات
ضااٌحي يف قض اَّْ
كا اااعٍ خ ّ
ًٍ م
شاعف
اإلشاثا رلآ العرااث الاذّا ُّ اَواع مل ّ
صاُّ الااذِ مي ّجا
رلَااىو أِ اإلشااثا ال ّ ّ
اإلنتعد َّااْ الذّا َّااْ ال نلمااْ ماان ءًاا ا
ءاخل َّااْ للبعااث و ث امّ ااو ُ ال ٌّنااعت
ا َناااااْ يف م سلاااااْ علَاااااْو سَاااااح
اااتب من مااان اإلنذاااعن شَٗتاااعن اماا و
مذًٛلتعن رن مٌهعْ العث و ششاممَوع
الٌحيًخ ًال تذ  -قبرعف ًيسعع اعف
أً يسَاااعٕ ً ودَذا اعفو أً ٜهاااٌ العَٗاااْ
ادتا ااَّْ الع ّءٍّْو ًالعَْٗ اٜدتبعرَّاْ
ال ّ ذ اَّْ أً ال ًّس َّااْ )6و ًشرااث هااذا
التّبلمك ٍتذعٕ العث رن المعء الذِ
هااٌ مذااًٛلَّتىو ًهااذا مااع ٍ ااٌن يف
صُّ الاذِ اَ ٌن
اإل عحي ارتعحيز ال ّ ّ
اذتعًن اًّٞلُّ لل ّ ّ
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شاار اذتااثٍحك
أ ّمااع راان شثاٍااْ ال ّ
كبع ٍص وع ااعٍ خضاٌحي اواُ شثاٍاْ
خل ًا تب احي ًيكباع و ابان سَاح
ارتل الشّر ادتثٍث هٌ ربلَاْ خلا
ً ٜارَااْ اللمشظااْو ً ٜارَااْ اذتضااٌحي
ًماااع ءم اااع يف م نا ا ادتثٍاااثو اواااذا
ات
ٍرهل حياض ع النل دتبَ م
المثٍم ًه ع ٜش ّث من ا تج عٕ الٌ َمع
ًاللماْو هاع ق الظاعه ق اللماتق ٜشاثّ
من ًدٌءهبع يف ًًروبع المثٍمو ما
حتبَلااوبع اٞشرااعء ال ّ ذااَّْ ادتثٍااثّ
ًأنااااع أحئ أن أِّ خلاا ا موبااااع كعناا ا
دعلتااىو ٜش اثّ أن ٍ ااٌن ا ااتب احياف أً
حياٖشْ  ٜتب احي )7و اوٌ  ٜعتنمم
أً ٍلاااُ أً ميشااٌ ًيعااع ٍتبا ّء حيااضاعف
الذعش و من أد
ا ٜتب احي شعلشّ
العشح رن نظام دثٍاثّ ٖٝام الشّار
شاار مجا ال ّعاٌّّ شاار اٚي
ادتثٍااثو ًلل ّ
الترثّءًن ر ال ّمنو ًمن ه اع كاعن
شااعر لااثٔ اااعٍ خضااٌحي نع َّا فع ش ا ّ
ال ّ
مااع حتبلااى شخصااَّْ ال ا ّيبّ ماان أشرااعء
َاااااح ٍ اااااٌن الشّااااار – كتاااااع
الشّاااعر هاااٌ الرااا إ اٞرظااام لاااثٔ
الشّاااعر اذتمَماااُ  )8ا َاااى ااالٌاي
ربّع ٍرعنَى يف ً نى الا ّاا،و ً اذا
ٜشثّ للشّعر ر ث ااعٍ خضّاٌحي مان أن
ٍ اااااٌن متبااا ا ّءافو ًه اااااع ٍذاااااتٌق ع
التّبااا ّء الشّاااار ِّ لثٍااااى شٌحااا ى ماااان
أكجااا ا الصّااا ا عت الذّا َاااااْ للشّاااااعر
ال اا ءو ًماان أهبّوااع اَبااع لااٌ أحياء أن
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ٍذاااتب ّو سَاااح التّبااا ّء لاااَ امااا
شاااعرت ًز رلااآ عا ا شااار ِّ قاااثٍمو
ًينّبع ت ّء ممتثّ يىل مرظم مع ٍتشثّخ
ر ى اعٍ خضٌحيو من مج التّب ّء رلٓ
شااار إ اذت كاااْ ادتثٍاااثّ ن ذا اوعو
ًرلاآ عنَّااْ الشّاار ادتثٍااث أٍضااعفك
ً عرَّتاااى يف شرااا ،اٞسَاااعن كاااذلكو
ًالتّب ّء رلآ الثّحيا اعت ال ّمثٍّاْ الاي
أسع شعلمصَثّ ادتثٍثّو شا ستآ
رلاآ ع ا اذتَااعّ الٌَم َّااْ يذا أخااذنع
قٌلااى مبصااعسعْ التّب ا ّء لااى ماان شثاٍااْ
ًدااٌءيو كااون ٍمااٌ ابجلبااع ًدلااثت
ماااٌهعي مراااُ ًنلما ا د َ َاااْو ستااآ
أذن ع اذتَعّ شعلظموٌحيو كذلك ًلث
تا ا ّءِ مرواااع لَشبَواااع  -كشا ا
ستباا اُّ ماااان شاا ا ً شمعٖوااااعو مجلبااااع
المضااعٕ ًالمااثحي  )9ا كااعٖ ال ا ّ
الشّاار ِّ ًمااع ٍذاات ث يلَااى هااٌ هااذان

الر صااا ا ان ا َناااااعن شاااااىك الٌهعاااااْ
ًالتّباا ّء اللماااذان اااَاذٍّعن مرااعف أشراااعء
ال ّ ّ الشّر ِّ كعامْ
ًمبع أنّ اعٍ خضّاٌحي يف سٌاحيا اى
ال ّج ٍّْ ٍ ٜمَم رٌاٖ حعحيمْ شق ذا اى
شاار هااٌ
الشّخصاَّْ ًشاار يو سَااح ال ّ
م ذ ااى الذّا َّااْو ا ذااث حااثٔ هااذي يف
لكو اننّ الثّ ٖٜالي غت نع شواع مان
شاار و صتااث انر ع ااع وع يف
خااعحيز ال ّ
ال ّصاااٌ الشّااار ٍّْو كاااون ٍ اااٌن
سثٍجى رن التّ ّء ًالتّبَّ و اوذا رعمل
ااااعٍ خضاااٌحي الشّااار ِّ الاااذِ حا ا رى
ش ذىو ًسعً أن ٍ اٌن متبَّا فا مان
حااْ
اآلخ ا ٍن الااذٍن اام رااٌالوم ارتع ّ
شوم أٍضعفو ًلاذلك ٍشاش شمٌلاى ينّاهل
أرااااااُ مااااااع أحيٍااااااث ًأارااااا اشاااااار ِ
ً ااالٌكُو كَاااعن متبع اااك ٍرا ا ز
أسااثهبع يذا شااعت مبر ا راان اآلخاا
ًهااااذي اذتعلااااْ هااااُ مصااااثحي شاااامعُٖ
ًا تب احيِ ستّآ اآلن ً )11شعلمعشا
رلَااااااى أن ٍ ااااااٌن ًارَاااا اعف لتنااااااٌٍ
شخصَّْ الشّعر و هذا الشّاعر الاذِ
رلَاااااااااااى أن ٍ عًااااااااا ا يف قضااااااااا اَّتى
ال اا ٔ  -الشّااار شتناااٌٍ أ ااالشتى
ًأٍ ٜذاااإُ التّرعماا ا مروااااع  )11ينّااااى
التّباا ّء ال ّعَاا أً ارتلمااعل أً ال عراا و
أِ التّباااا ا ّء اذتَااااااٌِّ – كبااااااع أحياء
شااعر ر ااثمع در ا قصااَثّ اذتَااعّ
ال ّ
هاااُ العتااااعّ ًمااان هاااذا اٞاا ا صتاااث
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الصّلْ التَ ْ للشّار شاعلٌاق ا اَ و
ً ٜاَّبع ر ااثمع ًح ا ى الشّااعر شااونّ
الشّاااار الرظااااَم هااااٌ ااااانّ حااااشًحيّ
الذتشَ مم اعفو را ضعشاْ ادتاث
الثهش سَح  ٜشُٕ مذتشَٝف رلآ
اإلحياءّ العشاا ٍّْ كبااع ٍنَاا لاااُ أن
أقٌ  )12و ً ٜغت ٓ أ ّن مع ٍتشثّخ
ر اااى الشّاااعر هاااٌ نظاااع شااار ِّ نا ا ّ
اااعٖثاف لما ا ًن راااثّو ًلاااذلك ر اااثمع
دٗ ربّن هٌ أشر الشّر إ امع هاٌ
ال ّث و ًرن قصَثّ المصعٖث قاع هاُ
اذتَااعّ  ًٜ )13سَااعّ ماان ءًن ااث ما
لل ا ّث يف أًرَتوااعو تعم اعف كبااع سَااعّ
بن يف سٌٍَّتاى الاي ت شاى
الشر
شاار ٍ ٜو ا و ًٜ
س ا ّ ا ٜااتب احي اعل ّ
ٍ عاُ للشّعر أن ٍذب لى شذلكو مبع
أنّى ٍتخذ اذتَعّ قصاَثّو ًقاث أحاع
ماان العااثهُّ أنّ ااع لااٌ ج ااع يف شا اٍق
الشّااااار الر شااا اُّ لٌداااااثنع أنّ ال ااا انّ
اٞحااااَ رلاااآ ماا ا ّ الرصااااٌحي ٍذاااارٓ
ًظتعهث للخ ًز رلٓ الذّعٖثو ً نٌٍ
يرعءّ هَ لاْ ً شا َ الاولٌ )و
كذااا اف لل ّقعشااااْ ًيمرعنااا فع يف جتثٍااااث
شااااااااااااعع اذتَااااااااااااعّ أً شااااااااااااعٞس ٔ
اٞسَااااعٕ ً )14هااااذا  ٍ ٜااااٌن يلمااااع
ر ااثمع ٍتااث ما التّذثٍااث حااعاَعف شرَااثاف
ربع ٍر م ذلك اَى ًينّ مع صتثي من
ًحاا ا لااااثٔ خضّااااٌحي هااااُ أًحااااع
شار ٍّْ ضاش خعاَااْ رلآ التلمماُو اوااٌ
ٍتشااا اثّخ شٌحااا ا ى شاااااعر اف – كباااااع
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أ ااال ع ً -لاااذلك داااعٕت ٌحاااَ ع ى
شاار ٍّْ – شاار ٍّْ أٍض اعفو أ ّمااع
ًذحياٚي ال ّ
ضتاااان اننّ ااااع نذااااتنَ يسعلتوااااع رلاااآ
أشرعءهع التّ ظشٍّْو ًنثحي أنّى ٍتشثّخ
رااااان خصاااااعٖ اذتثاثاااااْ الشّااااار ٍّْ
المعٖباااااااْ رلااااااآ التّبَّاااااا ًاذت ٍّّاااااااْ
ًاذتٌٍَّااْ  ً )15ااذي ارتصاااعٖ أن
تذذّااااث يف شخصاا اَّْ الشّااااعر أ ًّٜفو
ستٓ ٍذتنَ أن ظتر م وع انر ع عف
صااىو ًقااث سااعً اااعٍ خضااٌحي أن
يف ن ّ
ٍتبجّ هذي ارتصعٖ زتتبراْ ش ا ّ
مع أً ُ من يشثا و ًش ّ مع ا اتنع
ماااان اشت ااااعحيو ًلااااذلك كااااعن ءاٖاااام
التّذثٍااث ًالتّذ ٍا يف ااااعٜت الااي
حيذهع اٞه ّم شعل ّذعْ يلَى
راااااعءّ ماااااع نماااااٌ يف ءحيا اااااع ع
ال ّمثٍّْ شثحيا اْ الا ّ ّ شرَاثاف ششا
نذيبّ رن الذّا َّْ الشّخصَّْ للشّعر و
ل ٌن أق يىل الًٌٌرَّْو ًل ن
ٍعاااثً شاااعر نع س ٍصااا فع رلااآ يرااإٝ
الشّاااااون الااا اذّا ُّ لَخ ناااااع أنّاااااى لاااااٌٜ
اٜهتبع الذّا ُّ الشّخصُّ لاع خ دا
شاار ٍّْ لااكو اوع َااك
ل ااع نصٌحااى ال ّ
ال ّصٌ هُ من ح ااعٍ خضّاٌحيو
اواااااٌ الاااااذِ أشاااااث اَواااااع ًكٌّنواااااع
ًشاا ملوعو ستااآ أخ دواااع شعلشّاا
الذِ نرعٍ وع اَىو ًمبع أنّى ٍربا رلآ
ِ ًلااااَ زتاا ا ّء هااااعً
مشاا ا ً شاااار ّ
للشّر ًمرذ شىك اننّى ٍا ا ،حياضاعف
ع ّم اعف أن ًٌٍ ا يف ي ااعحي رااع ّو كااون
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ٍ ٌن اا ءاف يف زتباٌ و يلماع مان شاع
ا ٞااااا الرعمّااااااْو يذ ٍشااااااش يىل أنّااااااى
اٖ اذتثاثْ ش ذىو قع
اكتش
أن ٍ تشا ا ًداااٌء اآلخا ا ٍنو ا اااُ
رلَمااااااااى رلاااااااآ اعحتااااااااْ ا ٞااااااا عحي
اًٞىل ٍ )16مااٌ ر ااثمع قل ا هااذا
ال اا ٝمل اان ممٌلااْ ال ا ّا ،يف
الشّااار اذتاااثٍح قاااث ا ّخاااذت م واااٌ
نااااعه ّ شاااار ٍّْو ًم وااااع اننلمااا يف
العشااح يف التّاا اخ الذّااٌحيِّ سصاا افو
اترعملاا ماا ا ٞااانٌحيّ المثمياااْ ثااام
انتملااا ا يىل اذت عٍاااااع ًارت اااااااعت
ادتعهل َّااْو ًم وااع يىل ال ّتااعحيٍب الر ش اُّ
اإل ااااٝمُّ ستاااآ ًحاااال يىل هبااااٌ
الم ا ن الرش ا ٍنو ٞسااعً أن أ عراا
مرى ًأ تٌرعىو انشعن هاذا الذّارُ مل
أدث ر إ ا َّّعف ًسَع َّا فع يلماع يف ستعًلاْ
أ ااااان ّ هاااااذا الٌاقااا ا ً )17هاااااُ
ستعًلاااْ ااااعٍ خضاااٌحي ارتعحّاااْ شاااىو
سَااح رب ا رلَوااع لت ااٌن كااذلكو
ماااااان ءًن أن ٍ ااااااُ ااااااوثش الٌ اااا ا
ا ااَ و ًل اان اٞه ا ّم يف ذلااك أنّوااع
اننلماا ا ماااان سعدااااْ ذا َّااااْ للاا ا ّا،
ًالتّباااا ّءو ثاااامّ كاااااعن العشاااااح رااااان
م نلمااعت أخا ٔ لااع كااعن قااث أً اارى
ا مٝرعف ًءحي عفو ًمن ثَّام كاعن حتٌّلاى
يف الشّاار – كبااع ٍمااٌ  -عَرَّااعف
ًم نمَّاااعفو يىل اذتثاثااااْ التّشااا َلَّْ
ال ّت رَلَّْ ءًن أن أءخ يف ءاٖ ّ أسثو

أً أخ ز من مرن أسث ً )18ذلاك
شرث أن ما ّ شعلمصاَثّ التّملَثٍّاْ متم اعف
يٍّعهع ش ا ّ ماع ٍلَا شعلشّار است عناعف
شوه ّبَّتى ًم عنتى التّ اثَّْ لك ًلَ
هااذا اشذ ا ش ا ي ّنااى ٍشااش يىل نش ا ي
لااا قصَث ق يف د ٍاااثّ اٞخعاااعحي رلااآ
ُ لااَ مٌدااٌءفا يف أ ا
ا ر ًًا ّ
ارتلَاا شاان ألااث ال اهَااثِّو ًهااٌ
ااااع رااااَٝت يف العَاا ا الشّاااار ِّ
ًشراااااثهع اكتشااا ا شاااااونّهل نظبااا ا
قصاااَثّ رلااآ ا ا دثٍاااث ذخا ا مااان
رااااَٝت يف العَااا الٌاسااااث
مخااا
ًه اااذا قعاا أن صااالهل جت شاااْ مااان
اااعمهل يف الرا ا ال ًلع اااعنو ًقعا ا أن
أ اذًّل شرضاعف م واع  )19ممماع ٍراهل أن
اااااعٍ خضّااااٌحي مل ٍ اااان يلمااااع خعلماا اعف
عٌذدى الشّار ِّ ارتاع ّ شاىو ٍتروّاثي
شعلر عٍْ ًالتّنٌٍ ًالتعشرْ ًاٜهتباع و
ًٍص ّ أن ٍ ٌن نذَذ فع ًسثيو سَح
الصب هٌ الذّبْ الصعسعْ إلشثارىو
كراااعءّ الشّاااع الاااي نلما ا  -كباااع
ٍماااٌ  -رباا شصاااب ًثماااْ ءًعاااع
ًلٌلْ أً لٌٍ شرلُ ال ّعح و ًأًحيخاعن
مَذّاا ا ًال ٍعاا ا ًالمعّااااعنُ ًذخاا ا ٍن
كااااذلك ارلاا ا شااااشًتو  )21رلاااآ
ر اا ماااع كاااعن قعٖباا فع يف العلاااثان
اٞخااا ٔ مااان حاااخ ً لاااٌٍ شعلعاااثٕ
ًيشعحيات أخ ٔ شعلذَّعل ن ذى
ل اان ٜشاثّ ماان اإلشااعحيّ يىل أ ّنااى
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ر ااثمع ٌدااث حت اٌّٜت ك ا ٔ اٝشااث
من ًدٌء حتٌّٜت ٌازٍوع يف اااعٜت
ًااااى عَرااااْ
كعامااااْو ًهااااٌ أماا ا
اذتَااعّ ن ذااوعو ًلااذلك ااَ ٌن ماان
شاار إ التااو ّث ك ا
شاار ًال ّ
عَرااْ ال ّ
شن ٍمتااى ًأ االٌشىو ًرلاآ هااذا اننّااى
ر اااثمع ٍمااااٌ اااااعٍ خضااااٌحي ينّااااى مل
غتا ز ماان مرنا أساثو ل ّااى خا ز
ستبعف من مرن الشّار الر شاُّ الاذِ
عاثّٔ يف ق إا ااى ًثمعاع ااى ًا مٝرااىو
كباااع أنّاااى خا ا ز مااان الاااٌرُ الر شا اُّ
البتلااا٘ شعٞساااثاخ ًالتّاَّا ا اتو ممماااع
اااااَ ٌن اااااوثشي ًاًاااااش فع يف ش اااااعٕ
الشّخصااااَّْ الرعحاااا ّو أمّاااااع قضااااَّْ
ال تعشااااْ شااااوًزان ر ًًاا اَّْ دثٍااااثّ
ابذولْ اذتثاثْ لَذ ممتصا ّ رلآ
الاااٌزن ًساااثيو اواااُ أً اا مااان ذلاااك
سَااح تت اثّ لتشااب زتااعٜت مر ا َّااْ
ءاخ ال ّ ّ الشّار ِّ ًخعحيداى يف ذنو
ل ّوع -ه اع  -قضاَّْ ااعٍ خضّاٌحي
ًساااثي ال ّعشراااْ مااان التّشاااثٍح ال ّصّااُّ
الثّاخلُّ سَح ٍص ّ رلٓ التّبذّك شى
عثً الذّا َّْ الي ٍتشاثّخ ر هاع
ضااٌحي ش ااعّٕو ًلَذ ا
شااعر اااعٍ خ ّ
ال ّ
شااا ال اٜرتاااثاء الا اذّا ُّ مااان ءًن أن
ن ُ ذلاك كلمَاعفو اواٌ ٍ ٍاث أن ٍماٌ
ينّى ا تب ّ يف الٌق الاذِ ادا اَاى
ذخااا ًن ً ٌقمااا ضشهاااامو ًينّااااى نااا ّ
شتلصاا اعف لشاا ا ً شااااثأيو ًمل ثارااااى
اٞساااااااثاخ التّعحيغتَّاااااااْ أً التّرثّءٍّاااااااْ
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اإلٍثٌٍلٌدَّاااْ أً ا ذاااٌ أً ماااع ااأٌ
ذلك يىل التّخلماُ ر اىو ًمان ه اع ظتاث
يف ن ذااى ت َّ ا اف ماان اآلخ ا ٍنو ااٌإ
أكعن ذلك يف أث عٕ سثٍجى رن شر إ
م سلْ ارتبذَ َّعتو الذٍن مل ٍ ان
مع قثّمٌي أكج مان ستعًلاْ لٝنتماع
من ً مْ الٌت يىل ً مْ اذتَعّو ااٌل
دذ ءرعي انمٝشعف شر ٍّعف ًلاَ ثاٌحيّ
ًٍذاا اٌّك ذلااااك شرااااث اإلحاا ا احي رلاااآ
شاار ٍّْ ادتثٍااثّ
ذااك شعلتّذ شااْ ال ّ
التّب ّ
لثٔ هٕٜٛو ًالرب رلٓ يععٖوعو ًمع
سثخ أن اد شرضوم ًًق ذخ ًن
ًاًن ضشهم ً ٌٔ ذلك  )21أً
س ّتاآ شاار إ الذااتَ َّعت الااذٍن ٍ تبااُ
يلَوم هٌو اوٌ ميَّ ن ذى م وم ًظتث
يف ذا ى اختٝاعف ً ٍماعف خعحّاعفو هاٌ
ًقلمْ قلَلاْ  ٜاعء علاد راثء أحاعش
الَااثٍنو رلاآ امتااثاء الااعٝء الر ش َّااْ
كلمواااع هااا ٕٜٛكاااعنٌا ً ٍ ٜالاااٌن –
رلٓ قثحي كعش من ال ن اْ ًادت ّثٍّاْو
َح ا تنعرٌا أن ٍ َثًا من جت شْ
ال ا ًّّاء ًماان الجّمعاااْ ًال ّت ا اخ المااٌمُّ
اإلنذاعنُّو شا ً ش عَّٖاْ  ٜرتبااث رلاآ
ساا ا ال عاذااااْ التّعاوااااْ ًهاااا ٕٜٛمل
غتضاااارٌا شرااااث يىل التّمااااٌٍم ال ّمااااثِّ
ادتااااعءّو يف ًقاااا ناااا ٔ اَااااى ال ّمااااث
مشااااااااااااٌٜف شاااااااااااعلٌحي ًالصّاااااااااا رعت
الضااااش ْ  )22اشااااعر نع ٍدضاا ا َّ
ءاٖ ّ الشّر إ يىل رثء ستاثًء داثّافو
أمّع اَبع ٍترمل شمضَّْ الثّحي ال ّماثِّ
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الذِ حيكم رلآ شار إ ارتبذاَ َّعت
ذااتَ َّعتو اننّ ااع
أكج ا ماان شاار إ ال ّ
اااا ا مٌ لشااااااعر نع ينّ التّمصااااااش -
ارلَّاااااا اعف  -كااااااااعن اااااا ا ّ شاااااااار إ
ذااعرَ َّعت ًالجّبعنَ َّااعت أكج ا ماان
ال ّ
مصااشي جتااعي أًلٗااكو ًأ ّمااع أنّ ال ّمااث
ا ّذى أٍضعف ضتٌ شر إ ارتبذاَ َّعتو
ان ّن ع مٌ ينّ ال ّمث ٌإ يف ٌدواى
ضتااٌ ارتبذااَ َّعت أً الذااتَ َّعت ماان
دااى ضتااٌ ال اثّحي ال ذ ا
سَااح ينّ التٌّ ّ
ٍ عء غتلٌ مان اإلشاثا و أكجا اَباع
لاااٌ كاااعن التٌّدّاااى ضتاااٌ ضاااش ال ذاا و
ًهُ حي علْ خ َّْ لل ّماث لَبتلاك دا أّ
ا ّ َّااْ يف كش ا مااع هااٌ شتعاإٌ ًضااش
مثحيً من قع ًاٞهامّ مان ذلاك هاٌ
انتمعءي للرملَّْ ًاسثٍّْ ال ّظا ّ أٍضاعفو
أِ الاااي جترا ا الٌاساااث هاااٌ الواااَبن
ً عشااااح ر ااااى لت ًااااى ءًن العمَّااااْو
ًهاااذي قضااَّْ ٍ عااااُ جتعًزهاااعو ابااان
ًدواْ نظا ي أ ّنااى يذا قل ااع شااثًِ ادتعا
ك ٝاااااَ َّعف ااااااوٍن ناااااذه شعمَّاااااْ
الشّر إ أمق طتلْ ًنثٍم ستبث ًأشٌ
حيٍشااااْ ًالعمَّااااْف) ًين قل ااااع الذّااااَّع
سثاثَّعف اوٍن نذه شعذتعًِ ًادت ثِ
ًالعَّااااع ُ ًاآلخاا ا ٍنو ًمااااع رلَ ااااع أن
نتّخاااذي م ظاااٌحياف هاااٌ ا ّعاااع مذاااعحي أن
هااااا ٕٜٛزتاااااتبرق ميجلاااااٌن س كاااااْ
شاااار ٍّْو ماااان ءًن يلاااااعٕ التّبااااعٍ ات
ًال ًقاااااعت ال ءٍّاااااْ الاااااي  ٜض ااااآ

ر وع ً )23مبع أنّ اذت كاْ الشّار ٍّْ
تّذم شع ٜتب احيٍّْ اننّ اع نذاتنَ مان
ه ع أن نثحي لعذا ٍ ا ،اعٍ خضٌّحي
مصااانل الا ا ّ ّ ال ّاااعد و ٞنّ الا ا ّ ّ
ال ّاااعد شعل ّذاااعْ يلَاااى ٍراااهل اٜنتواااعٕ
ًيتاااع حي ااااعلْ الااا ّ ّو ًهااااذا مااااع ٜ
مي ااااان أن ٍ اااااٌن اااااٌإ أكاااااعن
شااعر س َّاعف أ مَتاعفو ٜحي عااع الا ّ ّ
ال ّ
شعإلشاااااااثا و ًاإلشاااااااثا ٍظااااا ا ّ قَاااااااث
اإلصتعز  )24اعل ّ ّ يف نٌّحي ًجتاثّء
مذااااتب ٍّنو ًأِّ ناا ا ّ دثٍااااث يذا مل
عتب ا يًااعاْ هعمااْ يىل كَااعن اااعٍ
خضاااااٌحيو أً نملاااااْ ًاًاااااشْ ٛكاااااث
ا ااتب احيٍّْ نااٌحيّيو ابصااشي اإل ااٝ
شااعر اااعٍ خضااٌحي  )25هااذا
لااثٔ ال ّ
الشّعر الذِ ٍذت ث يف أس عمى رلٓ
شاار إ يىل مذااعحيات التّل ممااُو ًهااذا
ال ّ
الشّاااعر الاااذِ ًداااث ن ذاااى نعقاااثفا يف
هاااذا اااااع و اواااٌ ٍتشا اثّخ شٌحا ا ى
قعحيٖا اعف ل صاااٌ ضاااشيو ًهاااٌ م اااتم –
لااااك ال ّصااااٌ
أءشَّاا اعف  -يىل داا ا
لاااذلك هاااٌ قاااعحي ٙاعرا ا و قاااعحي ٙهاااٌ
مبشعحيً ااى لرخاا ٍن ستاااعًحي لذا اااى يف
صااى
الٌق ا ن ذااىو شوااث أن ٍن اٌّحي ن ّ
ماان ءاخلااىو ًكج ا ّ اذتااٌاحي ال ّ اُّ –
الشّااار ِّ لثٍاااى هاااُ الاااي ٍاااثحي مااان
خ ٝاااع الشّاااعر أنّااااى اااَشثء ذاااااعل
التٌّقمرااااااااعت الذااااااااتمعلَّْو ًهااااااااُ يف
ناااٌّحيات ً اَّااا ات متٝسماااْو ًضاااش
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مر ًلااْ راان الٌ ا ا ااَ و ا َوااع
من التوثّ شى ماع درا الشاعر ٍٛكماث
أنّ التّشاااٌّ الاااٌارُ ًادتاااع ّء ًالربّااا
كااعن شرااث س ٍ ا ان )1967و سَااح
كعن عءِ ذادْ التّوٌّحيو ًرع َّْ
اإلنشعٕو ً اشَّْ النباٌ  )26و مان
ءًن أن ٍتش اٌّ ال ا ّ ّ يىل أٍثٌٍلٌدَااْ
شعلتّوكَااااث ًللشّااااعر اااااعٍ خضااااٌحي
ٌحااَ ءقَا يف ذلااكو سَااح ٍمااٌ
ه ااااع ٍتااااثخ ذكااااعٕ العااااث ًرباا ا
سذع اَّتى يف ٌزٍا المااعءٍ ال در َّااْ
العوعحي ٍّااْ ًي ملااع قااعلٌا ر ااى اااٝن شااعر
شاار إ مااجٝف
ال  ٝا ْ أً اَلذااٌ ال ّ
ًهاااذا كااا ٝلاااَ يف حاااعمل العاااث
الشّاااعر  )27أِ أن الع َاااْ الر اَاااْ
شااعر رلَوااع أن تااٌزّ شن مااعن ًماان
لل ّ
ءًن ي ااا ا يف الاا ا ّ ّو يذ اٞء ٜ
ٍمااا ا م رااا ا ٜف رااااان شااا ا ً الرمااا ا
ًاٜدتبع ًالتّعحيٍبو ش ران أن ٍا و،
أ ع عف خعحيز لك المثّمعت ًالشّ ً
هاااٌ راااعد و ش ااا ٝذخااا و رااان أن
ٍ ت ااااااُ شذا ااااااى أً ٍماااا ا ر ااااااثهع
اشذ  )28شش أن ٍثحي العاث
كَ اذً لاك الجّمعااعت يف الا ّ ّ
عتااعاى رلاآ اعل َّااْ ال ا ّ ّ
شش ا
ًشااااار ٍّتىو ً ٜغت داااااى مااااان سملاااااى
الٌا الذِ هٌ الشّار و ًيلماع ماع راعء
ال ّ ّ كذلك
ًمبااااع أنّ لااااْ الشّااااعر ٍّْ ظاا ا ّ
موَب ااااااْ يف التٌّحاااااااَ ال ّماااااااثِّ أً
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الثّحي اااااُّ لشااااااعر نعو اننّااااااى يذا مااااااع
جتعًحيت شخصَّتع الشّاعر ًال ّعقاث أً
الثّاحي أً ا لم و اذتظ ّ الشخصَّْ
اًٞىل لاااااثٔ ااااااعٍ خضاااااٌحي موَب اااااْ
ًًاًشْ التّوثش يف أِ ٌحَ نماثِّ
شاار شعل ذااعْ يلَااى هااٌ
لثٍااىو ألااَ ال ّ
ااعٍ خضاٌحي ن ذااىف مان ذلااك ماع دااعٕ
يف ٌحاااَ ى اآل اااُ ينّاااهل أ لا ا مااان
الشّاعر ًأ علعااى شا ّ نعحا و نعًاار
ال ٍّٚاااااااْو ًاًااااا ا الااااا ا ورو حياَااااا ا
صااَعضْ يف أق ا ّ
ا ٞاالٌ و أً االَم ال ّ
ماااثٍ ًقتواااعو ًًقتواااع اما ا أدَا ا ي
ش ااا و ًأكااااٌن قااااث س بااا اَااااى
ًداااااااااثانُ ًيم عناااااااااع ُ  -حيضااااااااام
ٌاًااروع  ً -اأٌ ذلااك أكااٌن قااث
ضاا ٝو ً ااعهب يف
ش اذّرتى رلاآ ال ّ
خت ٍاا ا الاا اذًّل الرااااع ّ )29و شاا ا ينّ
شخص اَّْ الشااعر ال ّعقااث لثٍااى م ا ن
شعدتبعلَّااااااْو اعٜنذااااااذع ًاإل مااااااعن
ًالذّبٌّ ًا ٞالٌ و كا ّ ذلاك ًاًا
يف أِّ ٌحَ نصّاُّ لثٍاىو ًيف كا ّ
ماااااع ٍاااااذك ي عتاااااعً أن ٍتبجّلاااااى يف
شاار ٍّْو أمّااع مااع دااعٕ ماان
نصٌحااى ال ّ
ًحاا ا ى لمصااااَثّ اذتثاثااااْو ا ااااعن
شنحااااا ا احيي أنّواااااااع ًلَاااااااثّ الرصااااا ا
اذتااااثٍحو ًلَذاا ا لمَنااااْ زتوٌلااااْ
اٞشٌٍن اٌالاثهع هاٌ التّا اخ الشّار ِّ
الر شاُّ ًأمّوااع هااُ اٞحيال الااي كااعن
هاااذا التّاا اخ سصاااعءفا اااع  )31ممماااع
ظترل ع نٛكث أنّ الشّعر  ٍ ٜنا يلماع
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شاار افو ًٍ ٜتش اثّخ اَبااع غت ا ّ هااذا
الشّر يلمع مبععء ٙاعلَّْ ذت شا
ا ٞالرعمّْ ارتعحّْ شوذا الشّر ءًن
ٌاي من اٞد ع اٞءشَّْ
يف الشّكل واملضموا:

ًالضبٌن
مبع أنّ قضَّْ الشّ
ا ّخذت أشرعءاف ءحي َّْ ًنمثٍّْ متراثّءّو
اننّ اعٍ خضّاٌحي شاونى شاون اآلخا ٍن
اَبع ٍترمل شذلكو ا ٝمي ن لتذ شْ
دثٍااااثّ أن ٌدااااث ماااان ءًن مضاااابٌن
ٍدش م هااااع رلاااآ التّشاا ا م ادتثٍااااثو
ًٍ ع التّذ شْ الشّر ٍّْ ال ّاه ْو اا
ال ااا ّ هاااُ الاااي اااٌم٘ ش َ َّاااْ
شاا ا َلوع  )31كبااااع أنّ حااااثل
التّذ شاااااْ ًس احي واااااع الضااااابٌن يف
الشّااار الرظاااَم  ٜمي ااان اااع يلماااع أن
ختتااعحي ش ا لوعو الااذِ ٍ ملااوع شااورب
راااااعش ًأء ّل صاااااٌٍ ٍ ً )32صااا ا ّ
شعلتّعلُو أن نذت تر أن لاٌّ الضابٌن
ًنعااااا ضعٍع ااااااى ٍ ٜااااا ّحيان أِّ رذااااا
شاا ا لُّ ًٍ ٜشاااا مٝن شااااثٍٝف راااان
ًالنااعش ادتبااعلُّ ال ضاااٌ
الشّاا
ًالنلااااااااااٌ ًالتٌقماااااااا ا يف الرباااااااا ا
ُ )33و اعل َ َّاااااْ ًالشّااااار
اٞءشااا ا ّ
الرظَم مراعف ٍ عٗاعن شعذتعداْ يىل اعش
ااعلُّ دثٍااثو ًٍتّضا ماان دثٍااث أن
حااااٌت الشّاااااعر الٌاحاااا للتّذ شاااااْ
الشّاااار ٍّْ ٍ نلاا ا ماااان حيٚاي ادتبعلَّااااْ
الٌاًشْو كتلك اًٞحاع ال عناْ

شعلشّر الرظَم ًال َ َّاْ ًاٜنذاذع
م س احيّ الضبٌن يًاعاْ يىل الذّابٌ
ًال ّع يف ذلك كلمى
ًلر ّ مع ٍدٝسى مماع هاٌ ماولٌ
يف سااااثٍح شااااعر نع راااان التّشاا اٌّٜت
ك ا رلاآ
شاار و أ ّنااى ٍ م
النمعحيٖااْ يف ال ّ
لااااك التّشاا اٌّٜت ال ّعشرااااْ ماااان ءاخاا ا
الشّااااار و ًهاااااذا م ناااا الشّاااااعر -
ال ّاااعن الاااذِ ٍ ٍاااث امااات ٝجت شتاااى
شعلثّقماااْ ما ا ياعء اااى شتشا اٌّٜت اذتَاااعّ
ادتثٍاااااثّو لَ اااااتر جتاااااعحي دثٍاااااثّ
ٌٍَّْ ًر ٖٝمل ان مٌداٌءّ مان
قعااا ا و ًل ااااان يف الٌقااا ا ن ذاااااى ٜ
مي ن أن ن ُ التّوثّ ات شعآلخ الاي
مل ن ذات شون كعش شعل ّذعْ يىل
ااااااعٍ خضّااا اٌحي مااااان ءًن أن ٍلاَواااااعو
اعٞه ّب َّااْ شعل ّذااعْ يلَااى شتتل ااْو ًماان
ه ع دعٕ رلَمى رلٓ قصاَثّ ال ّجا مان
م نلاا ا أنّوااااع نتااااعز التّااااوث شااااعآلخ و
حيااضاعف التّذاابَْ أ ًّٜفو أ ّمااع ثعنَاعف اننّ ااع
نذتش ّ من سثٍجى ران قصاَثّ ال ّجا
أنّااااى ٍ ٍااااث لمصااااَثّ ال ّت رَلااااْ أ ًّٜف –
خعحّااْ لشااار إ م سلتااى  -أن وخاااذ
سمموااع ماان الاثّحي و ً ٜااَبع أنّوااع ماان
ًدوااْ نظاا ي تّذاااى ضتااٌ التّو اااَ أً
ا ٜاااااتم احي أً ال وذَّاااااْ الٌاًاااااشْو
شر ا ا ماااع كاااعن ٍا ا اي يف قصاااَثّ
ال ّجاا الاااي نواا ت رلااآ الذّاااعسْ يىل
دعن قصَثّ ال ّت رَلْ ممماع قاث ٍاٌسُ
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شونّوع سعًل يزاسْ اٞعاع اٞخا ٔو
ًدااعٕ حياضااى النل ا اع اننٝق اعف ماان
التّذاااابَْ كبااااع أ اااال عو قصااااَثّ
ال ّج ) قعٖٝف ل ّهل أحا ّ ستآ اآلن
رلااآ حيااااا ،التّذااابَْو ًلااااَ لااااثِّ
التّرعشِّو
ار اال رلٓ هذا الشّ
ر اااثمع تاااٌ ما لثٍاااى التّذ شاااْ ًاللمااااْ
اذت َّااْو ٞنّ قصااَثّ اإلٍمااع اذت ا ّ -
ال ّت رَلاااْو ستّااآ هاااذي اللمشظاااْو هاااُ
أمجاا ا حااااٌحيّ شاا ا رَّْ ًحاااال يلَوااااع
المصااااَثّ الر شَّااااْ  )34يف سااااق أنّ
ع ا ّعع قصَثّ ال ّجا ش أٍاى رماثّ
صا رعت ًالًٌااْ ًأدوا ّ اإلرااٝ
ال ّ
يخل ًٍ )35ذاا اٌّك أكجاا ا ماااان ماا ا ّّ
أه ّبَّاااْ ال ّت رَلاااْ رلااآ قصاااَثّ ال ّجا ا ك
امصااااَثّ ال ّت رَلااااْ كعناا ا رااااُ أن
ّ ٛاا ا يف ذتظااااْ اإلنتااااعز قٌانَ وااااع
ارتعحّْ ًالٌاًشْ مرعفو اننٝقاعف مان
حتنَم سذم التّ رَلْو ًاٜرتبعء رلٓ
اللمشظْ الشّرٌحيٍْ ًلَ رلٓ اإلٍماع
الاااٌزنُّو ًس ٍّّاااْ الٌ اااَمع الثّاخلَّاااْو
شرَاااثاف رااان التّاااو م شراااثء ستا اثّء مااان
ال ّت راااااَٝتو ًارتاااا ًز رلااااآ قعلاااا
ال ّت رَلااااْ ًنٌروااااع الااااٌزنُ ًاستٌاٖوااااع
لت ااااااٌن عشرااااااْ للمصااااااَثّ ًلااااااَ
)36و ًلرلمى يف هذا الذاَعل
الر
ٍمصث شعلٌ َمع الثّاخلَّاْ يظتاعء نظام
دثٍاااثّ للتّ راااَٝتو ٞنّاااى يف مًٌا ا
ذخ ٍ ا ،الٌ َمع الثّاخلَّْ العرَاثّ
راااان التّ رَلاااااْو يذ دااااعٕت يف اااااَعل
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سثٍجاااى رااان قصاااَثّ ال ّجا ا ماااع درلاااى
ٍمااٌ ًأ ّمااع راان ذاابَتوع شعلٌ ااَمع
الثّاخلَّاااااااْ) ااااااااننّهل أحياااااااا ،هاااااااذي
اٞكذًشاااااْو الااااااي ًًاااااروع شراااااا،
الااااااااااٌحيّاقق ماااااااااان مذتشاااااااا ا قق أً
مذاااتا شق ً )37ا ااات عءاف لاااع ما ا ّث
نذااتنَ المااٌ مبااع أ ّن شااعر نع ٍاا ٔ
التّذثٍث ذ َعف مان ءاخا الع َاْ ال ّصّاَّْ
ذا واااعو اااا ٝمي ااان ا ٜاااتا عٕ رااان
ال ّت رَلااااْو ًلاااااذلك ٍعاااااثً يف سثٍجاااااى
ًكو ّنااى ٍعشاح راان رٖٝا انذااذعمَّْ
اعلَّااااااااْ دثٍااااااااثّو شع ٜاااااااات عء يىل
ال ّت رَلااْو ًهااُ مااع مل اان مٌدااٌءّ
يف قصااَثّ ال ّج ا و شعإلًااعاْ يىل أنّوااع
داااعٕت قعاا أن ٍاااتمّ ا اااتَرع الشااار
اذتاااا ّ الاااااذِ كاااااعن يف أًز م اساااا
ش ملىو لتصنث شى قصاَثّ ال ّجا و
ًقااث ماا ّ ش ااع يف سااثٍح الشّااعر راان
جتثٍااااثي يف نظاااام اًٞزان الر ًًاا اَّْ
ذا وعو يذ اكتشا أنّاى أنشاو قصاعٖث
رلاااآ ضااااش اًٞزان الر ًاااااْ ًل ّااااى
ا اااتخ دوع مااان الا ا ّظم ن ذاااوعو أمّاااع
قصااَثّ ال ّج ا اننوااع ألا ا هااذي ال ّااٌاّ
ممااع حياضااى اااعٍ خضااٌحيو
شعل عم ا م
ًحيا ،اٜر ا شوع من ءًن أن ٍ اُ
ًدٌءهاااع كا ا ّ يشاااثارُّو ًل ّواااع
لَذ شر اف يلمع أنّى كاعن مان التٌقما
شعل ّذااعْ يىل اااعٍ خضااٌحي الوااتمّ د اثّاف
شعلر ص اللماٌِّ ال ّصّاُّ أن ٍلت ا يىل
قصااااَثّ ال ّجاااا شذااااع ذلااااكو اوااااٌ
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ٍتبذّك شعلتّ رَلاْ يلماع أنّ جتثٍاثي اَواع
كااعن لاٌ ٍّ اعف أكج ا م ااى رَل َّ اعفو ًٜ
صتث ذشاف لذلك يلمع م الْ قصَثّ
ال ّج لمصَثّ ال ّت رَلْ يف الٌق الاذِ
كاااعن عتاااعً أن ٍرباا رلااآ حتثٍاااث
نظااااام هاااااذي المصاااااَثّ ادتثٍاااااثّ -
التّ رَلْ
اللبةة:

ًمتعشرْ يف الذَّعل ن ذى لع م ّث
ااا ذث أنّ شاااعر نع ٍاااثرٌ يف قضاااَّْ
اللماااْ يىل ااات أشااٌا الرااعدم ًيخ ا از
ال ا ءات لرعٍ ااْ اذتَااعّو ماان أد ا أن
تلا اعّ شوَٗاااعت ٖٝااام هاااذي ال ّبنَّاااْ
ادتثٍثّ يف أ علَ اذتَعّ الرعح ّو
م ً ًحيّ التّذكش ه ع شوه ّبَّْ اللمااْ
شاار ممعحينااْ شعلر عح ا
شعل ّذااعْ يىل ال ّ
اٞخ ٔ ينّ قعحي ٙاعٍ خضٌّحي الشّعر
اااااَذث أنّ التراااااْ اإلشثارَّاااااْ لثٍاااااى
كاعشو ًقاث
بن يف اللماْ ششا
انتمعهااااع ماااان شااااق الر عحااا ال ّصّاااَّْ
اٞخ ا ٔو ًأ ااعد رلَوااع مااع أً ااُ ماان
اهتبااع ًر عٍااْ ًسٌَ ٍّااْو يءحياكا فع م ااى
صُّ للتّذ شْ
ٞه ّبَّْ اذتعم اللماٌِّ ال ّ ّ
الشّر ٍّْ كلموعو اضٝف رن أنّ حا ا
الشّعر م العءّّ أشثّ من ح ا ضاشي
مااااان ال ّاااااعنق مااا ا اللماااااٌن ًاذتذااا ا
ممااع ٍتنمل ا
صااٌت ًادتذااث  )38م
ًال ّ
مااااان الشّاااااعر أكجاااا مااااان ضاااااشي يف
زتااا اعٜت التّشاااااثٍح ًالتّناااااٌٍ ًيف

الٌاق ااننّ مٝمذاْ قضاَّْ اللمااْ لاثٔ
ضااٌحي عتَ ا رلاآ الرثٍااث ماان
اااعٍ خ ّ
المضااعٍع اٞخ ا ٔو اعلتّذثٍااث اللماااٌِّ
ٍذااتتعرى ان تااع ٞشااٌا اللماااْو ًضتاان
أ ع اااا اعف  ٜمي اااااان أن نرعّاااا ا راااااان
الٌَم َّااعت ًال ااٌن ًالرلااٌ ي ملااع شااعلمٌ
اللماااٌِّو ا َ ا ًقااث ءخل ا اللم ظااْ
سم الشّر و ًا ّخذت الشّاعر نع ماعف
يٍعهعف ًمبع أنّ ال لبْ ت اعضم لرَّاعف
ًحتباا ا م ااااع َ التٌّاحاا ا كعامااااْو
داااااعٕت قَباااااْ اٞء ارتعحّاااااْ شاااااىو
اننٝقااااا فع من أءا ااااااى اللم ظااااااْو اٞءاّ
اٞحيس ا حااثحيفا ًاٞكج ا ٌار َّااْ يف
اكت ااعي معه َّااعت الٌقااعٖ ً عحااَلوعو
ًاللم ظااااْ هااااُ اٞقاا ا يىل ااااعحيٍب
الاااٌرُ ًاٞكجا ا صتعسا اعف شاااق أءًات
الر اااااْ )39و ًه ااااع ظوااا اللمبشااااْ
الٌارَْ لثٔ اعٍ خضٌّحي يف تذّا ى
شعللماْ ًيح احيي رلَوع اشتاعٜف ً نٌٍ اف
ً ربَم اعفو أ ّمااع ًً ا اللماااْ شرَااثاف راان
كاا ا ّ ذلااااك اااااو ل رلاااآ شاااا لوع
الرذبُّ ذبَْ ثلمعدْ ادتجح أًالرذم
اٞش ااااامو ٞنّ اللمااااااْ هاااااُ أ ااااالٌ
الصّاااَعضْ ًالتّ اااعً الت ا ا ّء لرنَاااعت
التّذ شاااْ – اذتَاااعّ ًمبر ااآ أءلّ هاااُ
شخصااَّْ الاا ّ ّ ش عماا سٌٍَّتواااع أً
ا تٝشوع ما التّوكَاث رلآ رٝمتواع
ال عحيقْ ً )4قث حيأٍ ع أ ّن ع لٌ أحيءنع أن
عذاااااك شاااااوكج اذتماااااٌ ال ّصّااا اَّْ
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اشاااتاعٜف لاااثٔ ااااعٍ خضّاااٌحي ل عنا ا
ٜاا و اجبّاْ
اللماْ مع ٌٍادو ع شش
ال ااجش ماان ال ا ءات الرذب َّااْ الااي
سعً الشّاعر أن ظترلاوع م ذاذبْ يف
ال ّ ّ يف ستعًٜت جت ٍعَّْ مت ا ّحيّ
ض ض ا و حيأحيأو ًهااٌيو دلذ ا و ًلااٌ و
مرلماااعف رلاااآ ذلااااك شمٌلى ينّااااى ٌلَااااث
يعتعُّٖو ًلَ ص َ عف ٍ َّعفو كباع
ٍتٌهّم شرضومو ًهاٌ لاْ مان لاع ُ
ا ٞااااااالٌشَّْو ًستاااااااعًلي الذاااااااتب ّّ
لتناااٌٍ الرذااام اٞش ااامو ً ٌ اااَرى
لَظ ّ م اذتَعّو قعءحياف رلٓ ا اتَرع
المثحي اٞك م وع  )41حشَ أ ّن اع
قاااث نلبا ا لثٍاااى أنّاااى ظترا ا يدعشع اااى
ص ّ يف حعمل شر يو ًهذا من سممى
عر اعفو ااٌإ أق ر ا اللماااْ المااعحي ٙأ
ٜو ًل ّ اااع ن اااعء نماااٌ ينّ الشّااار
شعل ّذااعْ يلَااى هااٌ اللماااْ ًسااثهعو ًينّ
الشّاااعر التبَّا ا هاااٌ شلاتاااى اما ا يىل
ءحيداااْ اااعء خت ااآ رلَ اااع الر عحا ا
صَّْ اٞخ ٔو يف سق أنّ ال ّ ّ هٌ
ال ّ ّ
صاَّْ ت ااعضم اَبااع
زتباٌ م ٌّنااعت ن ّ
شَ وااع لتتش ا م ر ا ال اٌّن اللماااٌِّ
صُّ
ال ّ ّ
ل نّ أه ّبَّْ يشعحي ى اللماٌٍْ و ُ
مااان سَاااح ينّواااع  ٜما ا ر اااث ساااثًء
التّذ شاااْ الشّااار ٍّْ ال ّصّا اَّْ ًساااثهعو
ًينّباااااع اااااترب رلااااآ ناااااٌٍ اللمااااااْ
ًان تعسوع سَاح اَ ٌن الشّار شعشاعف
ماان أشااٌا هااذا اٜن تااع و ًقااث حيأٍ ااع
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شااعر اللماٌ ٍّااْ الثّاخل َّااْ يف
س كااْ ال ّ
لاااك ال ّباااعذزو ًهاااُ ظااا ّ يف ي اااعحي
ا عًلاااْ  ٜأكجا ا و ًهاااذا الا اتّ ش
اللماٌِّ ارتع ّ انر ع ل ضعاْ ذا َّاْ
لاااثٔ ااااعٍ خضّاااٌحي شاااٌرُ ذا ا اُّ ضاااش
م صااا ا رااااان الاااااّ ٛث ات الجّمعاَّاااااْو
ًل ااان لاااى شاااونى ارتاااع ّ ًالتٌّلَاااث
الذِ ٍلَا شاىو ً اذا صتاث شاعر نع –
ًهٌ الذِ رب يف حتمَ الخنٌ عت
كباااع ٍاااذك ٍ -تملماا يف م اا ءات
الراااعدم ًغت دواااع مااان شاااق ءامتَواااعو
ًعتعً أن ٍنعًرواع يف هاذا الا ّ ّ أً
ذا و حيمبع صت أسَعنعف ًحيمباع أخناوو
هاذا ٍرااٌء يىل ت ّعا ذلااك يف ال ّصااٌ
الشّر ٍّْ ن ذوعو يلماع أنّ الشّاعر الاذِ
ًاً و
شثا ضٌَحياف رلٓ الشّر شش
أكجا
ظو ضش ى رلٓ اللماْ ششا
ًًٌسعف أٍضعفو لك اللماْ الر شَّْ الاي
ختت ن عقاعت هعٖلاْ رلآ الشّاعر أن
ٍرا كَا ٍذاتخ ز لاك النمعقااعت
ًٌٍنم واااع يف جتعحيشاااى اإلشثارَّاااْ )42
ًه اااع ٍ بااان اٜشت اااعحي لثٍاااىو ًقاااث
أشااعحي يىل مااع سعًلااى يف قصااَثّ ذءاءو
من أنّى ٍرثّ هذي المصاَثّ – كماعحيٙ
شاار ٍّْ
سَااعءِّ ً -اسااثّ ماان ال اذّحيا ال ّ
يف قصَثّ اذتثاثْ من سَح الشّ
ًالضاابٌن ًاشت ااعحي اللماااْ ً )43ماان
ه ع دعٕ قٌلى ر ثمع أقٌ ماجٝف لااْ
اعٍ خضٌّحي اننُّ أرهل شاثًن ا ءّء أً
حتعٍاا ا أً يشاا ا علَّْ جت شااااْ اااااعٍ
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ضااٌحي ًشترااعش أءلّ هااُ هٌ ٍّااْ اااعٍ
خ ّ
خضّااااٌحي ال َّّااااْ ًاذتَع َّااااْ ذا هااااٌ
م وااٌمُ للماااْ ً )44هااذا هااٌ الرذاام
شااعر و سَااح ٜ
شاار ِّ ارتاع ّ شعل ّ
ال ّ
مي اااااااااان أن ٍ ااااااااااٌن لل ّااااااااااعن –
شااعر  -الااذِ عت ا ن ذااى اأٌ
ال ّ
اااً ٝاساااث هاااٌ اللم ظاااْو ًلااات ن
مذ ّث اعفو ًأ ّمااع ال اذّخشّ اوااُ اذتَااعّ
الشّع رْ الجّمعاْ ًالرعنعّو ًه ع ٍو ُ
ءًحي ال ّامُو ًقثحي ى رلآ التّرعما ما
شااعر
هااذي اٞءًات ً )45كونّ ااع شعل ّ
غتا ز اللم ظااْ ماان مرذبَّتوااع ًٍثخلااوع
أ ااااٌن اذتَااااعّ الرعحاا ا ّو ثاا امّ ٍرَااااث
كَعوااع شاار ٍّعف مبااع ظترلااوع تتلااك
خصعٖ سٌٍَّاْ دثٍاثّو اواٌ ٍ نلا
مااان اللمااااْ ًٍراااٌء يلَواااعو هاااُ العاااثأ
ًال تواااآو ًين ا ااااتنعر المصااااَثّ
اذتثٍجْ أن تبلمك اللماْ اوذا مر عي أنّى
شنم عنوااااع تلمااااك التّذ شااااْ الشّاااار ٍّْ
ادتثٍاااثّ ًاإلشاااثا اَواااع رلااآ أً ا ا
ننااعل ماان ًدوااْ نظا ي ًماان ه ااع دااعٕ
شاار و
ذااشي لمض اَّْ الابااٌال يف ال ّ
ًأنّ التّمصااش ٍرااٌء يىل التل ممااُ ًلااَ
شااعر حتب ا
شااعر و ا لبااْ ال ّ
يىل ال ّ
أًّ مع حتب الر آ الرذباُّ ارتاع ّ
شوااااعو ًهااااٌ مااااع لااااعي رااااعمل الضّاااإٌ
لًٌٌ مر عهعو ثم ٍشش وع مبثلٌٜت
ن ذَّْ دثٍثّو ًٌٍنم واع يف رعاعحياتو
ًث امّ ٍمااث قصااَثّ مت عملااْو ًشوااذا

ٍ ااااٌن قااااث ءخاااا رااااعمل
الشاا ا
الظملبااْو ا دَااتوم شااعلابٌالو اَ ااٌن
التّمصااااش ماااان التلممااااُو ًلااااَ ماااان
اللمااُ ٞ )46نّ التل ممااُ شعل ّذااعْ يلَااى
مل ٍتب من من حيحث اٞشرعء ادتثٍاثّ
الي اكتذعتوع اللماْو ًم ذلك أشاعحي
يف سااااٌاحي ذخاا ا يىل أنّ التّمصااااش قااااث
اللمُك اعلشّعر قاث
ٍ ٌن من
غتنااا٘ أسَعنااا فع شذااااع راااث نضااااٌز
التّذ شْ لثٍىو أمّع الشّر الرظاَم ااٝ
ٍدرااثّ ضعمضااعف  )47ل اان ةّااْ يشااعحيّ
هعمّْ اَباع ٍترلما شاعلابٌالو ًهاُ أنّ
حَّْ يف عَراْ
الابٌال يف الشّر خع ّ
ح اَّْ يف
شاار ِّ ًلااَ خع ّ
ال اتّ ش ال ّ
شاار ِّو ًهااُ لااذلك
عَرااْ التّرااعش ال ّ
أشثّ احي عع عف جباٌه الشّار ًشوحاٌلى
الاااي نعاا م واااع )48و ًلاااذلك انن اااع
طتشاآ رلاآ شااعر نع اااعٍ خضااٌحي أن
ٍثخ يف اإلشوع شذع حيشنى الابٌال
شعللماااْو سَااح عَرااْ اإلشوااع م عنااْ
شعل شٌ ً كَا ادتبلاْ )49و شَ باع
غتتل الابٌال ر ى يف ذلك
ًاَبع ٍترمل شعلشّر ال دَم اماث
دااعٕ حياضااى لااىو اننٝقاعف ماان أنّ ااع ما
داام لاان نذااتنَ التٌّاح ا
شاار ال َ
ال ّ
ما ا اإلعتاااعٕات الاااي حتبلاااوع اللم ظاااْ
شلاتوع اّ ٞو ًمع َصال ع هاٌ م ا ءات
ممااع
ا عشح راان مرعنَوااع مرذب َّ اعفو م
شاار كبااع هااٌ
ص ا يف يٍصااع ال ّ
َم ّ
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يف اٞحاااااا  )51و ًاٞمااااا ا شاااااااثهُّ
شعل ّذااااعْ يىل اااااعٍ خضااااٌحي مبااااع أنّااااى
أ ع اعف ٍ نلاا ماان التّشااثٍح اللماااٌِّ
الرذب اُّو ًلااذلك كعن ا ءرٌ ااى يىل
ااااات أشااااٌا الرااااعدم يسَااااعٕ ًيض ااااعٕ
ً ٌ ّااارعفو أمّاااع شمَاااْ الر عحا ا ال َّّاااْ
متبّم للتّذثٍث
اتو ُ شرث ذلك شش
اللماٌِ ال شٌء ًهذا مع كعن ر َاى
اٞحااعلْ شعل ّذااعْ يلَااىو سَااح المااثحيّ
رلٓ ا ٜتب احي ًالضَعن ًالتّرعما ما
الاااااا ّاهنو ًالتّ عراااااا شااااااىو ًااااااابن
الرنَااعت الااي ذااذم ًختااث ا ٌ ٍّااْ
اٞحلَّْو ل ا ّ أمّاْو ًلَذا الًٌاْ
ٍّااااْ ا ٜااااتوٝكَّْو الٛقمتااااْو
ال
كبع أنّوع لَذ اٜنضٌإ ارتثمُ أً
ارتااثمع ُّ شذحيٍرااْ الجعق ااْو ًالتّذاالَم
ال ملُّ للٌاااث – الناعحيٙو ًال اٝ
مب ااااااا ءات اآلخااااااا ٍنو ًال تعشااااااااْ
مبشاااااااعش همو ًشعلتاااااااعلُ الاااااااتّ ش
شرملَّااااااااااااااااااااااااااتوم ًاٜقتااااااااااااااااااااااااااثإ
مبذل َّتوم )51
النّاقد:

ةّْ رت ًاً رلٓ ال ّمماعء لاثٔ
اعٍ خضٌحيو ٌإ مان سَاح الاثّحي
ال ّمااثِّ أً ماان سَااح التعشرااْ ال ّمث ٍّااْ
لل ّصٌ و يذ ين التّمصش يف ال ّمث يف
ضَاااااع ءًحيي يف التّو اااااَ للبشاااا ً
ضااٌحي مل ظتااث
شااعر خ ّ
اذتااثاثُّو ًال ّ
ال ماااااث مٌاكعااااا فع لشااااار إ م سلتااااااى
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خعحّْو اَمٌ ًل ّهل أٚكاث لاك
أن ااع مل ندم ا أ نمااثٍّعف شرااثو شااعل ّضم ماان
مٗااااااااعت الثّحيا ااااااااعت ًاٜننععرااااااااعت
ًالمعحيشااااااااااااعت ًال تاااااااااا ا  )52يذ
اذت كااْ اٞهاام – م سلااْ الذااتَ َّعت
شعل ّذااعْ يىل ااااعٍ خضّااٌحي مل لاا ماااع
ٍلَ شوع من ءحيا عت نمثٍّْو ًنذتنَ
أن نثحي مع ٍمصثي الشّاعر مان ذلاك
مااااان ءًن أن نٌااماااااى يف حيأٍاااااى ساااااٌ
شااار إ الذّاااتَ َعتو الرل اااع نذاااتنَ
المٌ ينّ رلٓ ال ّمث أن ٍ اٌن أكجا
اشااااتاعٜف َااااح تتاا اثّ ءحيا ااااع ى يىل
ال اسا اآل َااْو ًي ملااع ااَ ٌن ال ّعقااث
ذنااااااذا ممصّاااا ا فا يف خثمااااااْ ال اااا انّ
ً الرثالااااْ) ًاذتَااااعّ لَ تظاا ا الاا ا ّ ّ
زمعنااا اعف ذخااا ا ًشاااااذعرْ مااااان شاااااوٌء
قااعءمقو متبتّر اعف صااعنتى اإلشثار َّااْ
ستاآ عتاااق ذا الٌقاا ً )53لرلمواااع
من أاا الرتعشاعت الاي اَ ،شا ً
الشّر ًالشّاعر ٍْ لاثٔ ااعٍ خضاٌحيو
ش ا ينّ م ان اااعٜت الرتعشااعت ال ّمث ٍّااْ
أٍضعف مع داعٕ يف ًحا ى قاعٖٝف شٌحيحاْ
ال ّماااث اٞءشا اُّ )54و ًاحا ا عف الًٌا ا
ال ّمااثِّ ال ا ّاهنو ًقٌلااى متش اثّثعف راان
ال ّدٌلاااْ ال َّّاااْ شونّ اااع ستتاااعدٌن -
كما ّإ  -يىل س كااْ نمث ٍّااْ مٌازٍااْ
لع يف هذي اٞمْ من س كاْ يشثارَّاْو
ً ااااعسع ع مااااع كعناا ا ًلاااان ااااٌن
رمَباااْ ًكاا ّ ماااع ننلعاااى ال ٍاااث مااان
ادتثٍّْ ااثٍْ ًال ّدٌلْ ال َّّْ ل ُ
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 ٜظا ا ّ ا ذاااٌشَّعت ًالخاااعً هاااُ
الااي ااتش مم ششااذعرت م ال ّحااَ ْ
ًشااا ا نمت م الاااااي ًاحياهاااااع الااا ا ّرم
ال ّشاا ا ً ضااااعٚ
الذّاااالرُّو ًااا ا
الذاااًٛلَّْ  )55أمّاااع ًحاا ى ش ماااثان
ال ّدٌلْ ال َّّْ اوُ يِشعحيّ ًاًشْ يىل
أنّ ااااات أشااااٌا الاا ا ّ ّ للباا ا ّّ اًٞىل
تنلما ا دا ا أّو ٞنّواااع د نا ا ماااع هاااٌ
كااااااااااعمن ً ااااااااااعكن يف الااااااااا ّ ّو
ًاٞاضلَّْ لن ٍ تش ى أ ًّٜفو يف سق
أنّ أ ٌأ التّراعمٝت ال ّمثٍّاْ الاي اث ّ
رلٓ ًار نماثِّ أٍضاعفو هاُ ر اثمع
غت نعقث مترثّء الٌاه نظ ٍّاْ ثامّ
ٍعشااااح راااان نصااااٌ يشثارَّااااْ  -أً
ٍضاااااروع هااااااٌ  -لَمرااااااثهع رلَوااااااعو
شٌشعفو
ات ٌن سعلى كبن ٍ صّ
ثم ٍ ً ٍ تّش رن حيأ ٍٖٝباى )56
ًال ّماااث شواااذا الر ااآ ضاااش قاااعءحي رلااآ
مٌادواااْ لاااك الشّاااذعرْ ال َّّاااْ الاااي
ا تنع العث أن ٍ ٌنوعو ًحيشّبع مان
أخن التّثارَعت رن ذلاك هاٌ ًداٌء
ارتاٌ ًاٜضتَااعز )57و أمّاع ارتااٌ
ا عقاااث ٞهااامّ شااا ً اإلشاااثا ًهااااُ
اذت ٍّّْو ًأمّاع اٜضتَاعز ااَرهل التّعرَّاْ
ًالشّاااا نمْ ًالعراااااث رااااان الًٌاااااٌرَّْ
النلٌشْ يف ال ّمث

مناااعلعٌن شنٍضاااع نمناااْ أ ع ا اَّْ ٜ
نمع اَوع ادتث أً البعس ْو ًهاُ
أنّ نظ ٍّااْ ال ّمااث اٞءش اُّ الر ش اُّ ظت ا
ُ ً )58لان
أن عج من الا ّ ّ الر شا ّ
تشا م هااذي ال ّظ ٍّااْ اَبااع لااٌ نملا
المنَرااْ قعٖبااْ شااق العااث ًال ّعقااثو
ًلااذلك ٍعااثأ نذاار ال ّظ ٍّااْ ماان يقعمااْ
الصّااااٝت شَ وبااااعو ًال ّت كَاا ا رلاااآ
اذتٌاحيٍّاااْ ًادت ّثٍّاااْ ًالًٌاااٌرَّْو ًأن
ٍااثحي المااعحي ٙأ ّنااى مٌدااٌء أ ع ا فع يف
ًراااُ العاااث يف أث اااعٕ اإلشاااثا )59و
سَح ينّ العث ٍذاتوثِ شا ب مراَّن
مااااان الاااااتلممق ًقاااااث ختتلاااا ءحيداااااْ
ا شااعءي شااعل ّب التخ َّ ا للبتل ممااُو
رن ءحيدْ ًرَى لى ًل انّ ا ٜشاعء
ن ذى مٌدٌء )61

ًكباااااع يف كااا ا ّ شاااااون لاااااثٔ
الشّااااعر و سَااااح رلَااااى أن ٍعااااثأ ماااان
ال ّ ّ ًٍرٌء يلَىو كذلك ٍمٌ ي ّن اع
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ًالٝا لاثٔ ااعٍ خضّاٌحي أنّاى
ٍشش يىل أ ّن ال ّمث اٞكعءميُّ ٍ عء
أن ٍ ااٌن الٌسَااث الااعهلّ رلاآ أ ا
ا اات ّوع ماان ال ا ّ ّ ال ذ ا ً )61لاان
نمٌ م الشعر ينّ ال ّمث اٞكعءميُّ
هااٌ الٌسَااثو أً اٞءلّو اعل ّمااث أً ا
ماااان أن ٍدشصااا يف سمااا ًاسااااث ماااان
اذتمٌ الثحي اَّْو ًل ان لرلم اع ن وام
ماااع ٍ ٍااااثي مااان ذلااااك ًهاااٌ أنّ ال ّمااااث
اٞكعءميُّ هٌ الذِ ٍ عاُ أن ٍ ٌن
الذ ًٛرن متعشراْ ادتواٌء اإلشثارَّاْ
ًال ّمثٍّاااْ ًالثّحي ا اَّْو اضا اٝف رااان أنّ
ال ّمااااث هااااٌ زتااااع ختصّاا ا لثٍااااىو
ًٍ عاُ أن ٌن هذي هُ موبّتىو م
الرلاااام أنّ ةّااااْ الرثٍااااث ماااان اٞلااااعٕ
ال ّمث ٍّااْ ا ع ّمااْ يف ال ّمااث خااعحيز ااااع
اٞكااااعءميُّو ًهااااذا مل مي اا ا ر وااااع
ذااع اآلخ ا يف حيأٍ ااع
اٞه ّب َّااْو أ ّمااع ال ّ
اَبااع ٍترلماا شعل ّمااث اٞكااعءميُّ اوااٌ
مَ شعر نع ضتٌ التّ ظش يذ ينّ ع صتاثي
ٍااذك يف أسااث سٌاحيا ااى ا ّذااعي ال ّمااث
لَصاااع رلبا اعفو ًال ّماااث ماااٌاز للا ا ّ ّ
ال مااااٌءو أمّااااع اًٞلٌٍّااااْ اوااااُ للاا ا ّ ّ
ال مااٌءو ّ ٞنااى هااٌ الااذِ ٍ ا ال رلاآ
ال ّعقااث ٍمااْ التّرعم ا مرااى  )62ث امّ
صتث قٌٜف ذخ لاى ًهاٌ أنّ هاذا الشّار
لااااَ أحيقعماا اعف سذااااعشَّْو ً ٜغتضاا ا
ل ن ا رمل اُّو ًينّبااع ٍضااعنى اذت ا ّ
ال ُّّ  )63اوٌ ٍ ٍث لل ّمث أن ٍ اٌن
رلباا فع ًل ّااى ٍااثحي أنّااى لاان ٍ ااٌن
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كااااذلك شذااااع عَرااااْ الااااعءّّ الااااي
ٍترعم مروعو ًلاذلك نظانّ أ ّن ماع داعٕ
ماااان ٌحااااَ ى لل ّمااااث شعلرلبَّااااْ دااااعٕ
اننٝقااع ماان الَاا اٞكااعءميُّ لثٍاااى
اَباااع ٍترلمااا شعل ّماااث ًنَ اااْف يف هاااذا
اإل عحي
ينّ ك ا ّ مااع م ا ّث – اَبااع ٍترمل ا
مبًٌٌ ال ّمث ًال ّعقث  -عتَل ع رلآ
اذتذع ا اَّْ ًالرتعشَّاااْ الٌاًاااشْ لاااثٔ
ااااعٍ خضّاااٌحيو انناااى ًين كاااعن ضاااش
موتمّ شون ٍدثحي نمثٍعف ي ٜأنّ مع ٍاٌحيءي
يف هذا ااع شثٍث اٞه ّبَّْو شذاع
التّمصاااش ال رلاااُ لل ّماااث ً ادراااى يف
متعشرااااْ اذت كااااْ اإلشثارَّااااْ ارلَّاااعفو
ل نّ أهمّ مع مي ان ل اع أن نذتشا مى
يف سٌاحيا اااااى ساااااٌ ربلَّاااااْ المااااا إّ
ًال ّمااثو أنّ ال ّمااث لااَ ام ا لا ا ال
ذلَ الضٌّٕ رلٓ الا ّ ّ ال تاٌ و
ًيعمع ةْ قضَّْ أكج أهبَّْ من ذلك
ًهُ أنّ العث عدْ لان ٍما أ نصّاىو
ًل ا ال أ ّن ال ع ا ٍ ٜذااتنَ أن
ٍم ا أ مااع ٍ تعااى  )64و اااننّ المااعحيٙ
هااااٌ الااااذِ ااااَبلُ رلَااااى مااااع كااااعن
اَ ٌن للشّاعر أن
كتعىو ًذناذا
عتثّء ذاعل كتعشع ى اآل َْ ش ر التو ّث
ًالتااااوثش شااااق ااا يف الااا ّ ّو العااااث
ًالماااعحيٙو ً اااَ ٌن أكجا ا اعرلَّاااْ
اَبع لٌ ءخ ي عحي اذتٌاحي ما الماعحيٙ
ًحااااااشَ أن ل اااا ا ّ معااااااث قعحيٖااااااى
الضّبهلّو ًل ن رٝقتى شوذا المعحيٙ
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ااااتظ ّ ًااااابن الٌنٌلااااٌزو ً اااااَظ ّ
اذتاااٌاحي كعم ا اعف ًضاااش مراااعٍَنو رلااآ
اَباع لاٌ كاعن عا اذتاٌاحي
الر
هااٌ عا الااثٍعلٌز شااق ا يف الا ّ ّو
ًن ٍث أن نشش يىل أنّ الشّاعر ٍاذك
نااااثًّ أتقَباا ا سااااٌ شاااار ي شر ااااٌان
عملَّْ ارتنع الشّار ِّ ر اث ااعٍ
خضٌّحي ً )65هُ خنٌّ نمثٍّْ هعمّاْ
لشاااعر كاااعن ماااعٍ ا ٍشا ا ّ ٍماااى
الشّاااااار ِّ ارتااااااع ّ ش اااا ا ّ التّااااااو مل
ًاإلشااااثا و ًهااااٌ مااااع درلااااى ٍذاااااتب ّ
يشااااثارَّعف -كبااااع ٍااااذك  -شرااااث
ياعء ااااى مممااااع قتاا ا ّث يف لااااك ال ّااااثًّو
ًحااٌٜف يىل م سلااْ التٌّحااَ ال مل اُّ
لش ًرى الشّر ِّ الذِ قع اَاى ه اع
ذاارعءّ
أتسا ّ شا استق عرجااعن رلاآ ال ّ
ال ّاسااْ اًٞىل هااُ ق ااعري ًحيًااعِو
يف انتبااااااااعُٖ ال اااااا ا ِّ ًالجّعنَااااااااْ

اكتشعيف ٌٍّي ال َّّْ الذاتملمْ الاي
أرتماااتهل مااان ما اٌّٜت الا ًاااق ًمل
ٍعاا ا رلاااآ ال ّمااااعء ي ٜاٜقاا ا ا ماااان
مشا ا ًرُ ًماااع ها امّ اوماااعموم الما ا ن
اذتااااعءِ ًالرشااا ًن أً مااااع ٍلَااااى ماااان
ق ًنو ينّوع يحياءّ اذتَعّ )66
ن ٌن قث أسن ع
ًشوذا الشّ
شااعر
ضااٌحي ال ّ
مبذبا مااع أحياء اااعٍ خ ّ
أن ٍمٌلااااااى يف شتتلاااا ا الًٌااااااٌرعت
ال عنْ شعلشّر و سَح مي ن الماٌ
شاااونّ الشّاااعر قاااث اننلا ا مااان الا ا ّٔٚ
ادتبعلَّاااْ الٌارَاااْ يف مرعدتاااْ قضاااعٍع
الشّر ًالشّعر و ماجشاف الرثٍاث م واعو
ًم كماا اف رلاآ ادتٌاناا ادتبعلَّااْ –
ال َّّااااْو يف ي ااااعحي التّذ شااااْ الشّاااار ٍّْ
صَّْ ال ملَّْ
ال ّ ّ

امل ا ر:
 خضٌحيو اعٍ ءٌٍان اعٍ خضٌحيو قصعٖث مع شق 2111 - 1958و م شٌحيات ًزاحيّ
الجمعاْ ءمش و 2113
 ن ٝال  ٝك شتتعحيات نج ٍْ مع شق )2111- 1965و م شٌحيات ًزاحيّ الجمعاْ
ءمش و 2113




املراجع:
يلعرَ و ر الثٍن الشر الر شُ الرعح و قضعٍعي ًنٌاه ي ال َْ ًالر ٌٍْو
المعه ّ
عحي و دعن شٌ مع اٞء فو ستبث ض َبُ ه ٝو ءاحي نوضْ مص المعه ّ
الر شُو 25و الذ ْ ال اشرْو
شَّعو ستبث اٞء ًال ن ًال لذ ْو زتلْ ال
1982
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*

أ.د .أحمد علي محمد *

فا٘ز خضٗر اَفهت يتِ اءتاا ٜانفيَبت ٚيتٗ ن يف انييز٘تٖ ٝاتاٖد رايٙت ٝخهٙتو
هتتٔ
حتتاٖ ٛمن تتل بيتتهٗي٘ ٚدتت ٚيتتٗة  ٜاننيتت ٜ ٙان ُْٙتت ٝاهتت٘ ٘ ٞتتٔ اَتت
انٗجٗ ٘ ٝية ق يعآَٙا يٙت بّ ٖجٗ ٘هتٔ وهٗ تو يٗ تاق ٖاأعت ٚبختاك ٖكنتل يتِ خت ى
اَ ياجٔ ياهلٌ انعاٍ ٖاملدرتم اإلَباَ.ٚ
فتتتا٘ز خضتتتٗر تتتااي ن ٘هقتتتو اتتتِ ٘نااٙتتت ٝاندتتتعي ا هٙهتتت ٚف ٘ تتتارٕ أيتتتٜ ٙ
انهفعٙه ٝيف جماهلا انهُٗا ٚانهج ٘  ٛاإ من اخرتاق َظايٓا انبٙاي ٚيُت خ من
وفع ٙوٓا وفع ٙتٍ ود ٚيانهًي ٖا يٖج َٓائٙا اه ٞانيوايٖ ٝانهكتيار انُمًتْٖ ٚت ا
يا جعهتٔ يتِ اندتعياا انن ئتو انت ِ٘ يضتٗا ينيت ٜ ٙانهفعٙهت ٝخيتٗ ٜجتاف ٝٙملتا جتاا يتٔ
انتتيٖا باتتس انبتتٙاا ٖبجتتيائ يف كنتتل ٖبيتتا يدتتارثهٔ ينيتت ٜ ٙانُ تتي فكاَت يدتتارثٝ
يضتتا  ٜبأي ت بّ انهخ ت ٘ل اندتتكه ٚان ت  ٛأتتاٍ يتتٔ ٖأ ت اُ ت ح ت ٖ أيتت ٜ ٙانهفعٙهتتٝ
امليٗر ٜيف حت ايتهة ي اْهًايتٔ يانهج ٘ت اهت ٞاتع ٙانءُٙت ٝانفكي٘ت ٝنهنيت ٜ ٙيتِ
ُْا حتٗى انييز ٖاألييٗر ٜيف عيٕ اُييِ٘ بياي ٙيف انءُ ٝٙانعًٙنت ٝنهنيتٖ ٜ ٙيف
كنتتل ا ٘ ت نهًضتتًّٗ اندتتعي ٛان ت  ٛفتتاق فٙتتٔ باتتخاا أيتت ٜ ٙانُ تتي ٖهل ت ا ُا ت يتتِ
يهجاٖد ٛاحل ا . ٝ

* أديب سوري.
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وو ة،اووووجت ية وو
تقوووجتر ة خوو لىوووجتغ اوووي ة،اووو ةتووو ا لغ ي اوووي ة،
ية،ومجتض ة،صف فغ يكل ذ،و نوج او ة ةن ه روح غيس ةرةواجتغل ة،،وجتغا غ قو
يا ه ن مي ز نهجح ة،صع .
ظه از لىجتغ ضمج شع ة ة ن ت ة،قو ة،عصو اجغ ينصو يا دل ن عوح
ة،صع ا ر 6611ر خعنجتة " ة،عل يح غس ةتقوةل"غ ي ةويع ن ت ة،قو ة،عصو اج
نص " ره ل ة ،ا س ةخل ة " 6691رغ ي" ناو غ ح اوا ةت انو " 6691رغ يتو مموح
مث ن ن ت ة،ق ة،عص اجغ إذ نصو نوج
دل ن ة،صع ة ،ري ن ل "مثو غ ةلا و "
نو
6692رغ ي ن آلو إرو ةغةتح
خرييت ر 0161رغ خعنوجتة "ن ةاو ة،او
ةحلووو "  .يدووو رووو غت م ،ووووح ة،صووووع ا
ة ،ناووو خووووجتقةغل ة ،ق ووو ة،،ووووجتغا ووو ر
0111ر.
تقوووجتر ة ،ج خو و ة،صوووع ا نو و و و از
لىجتغ اي ة ،م ل ة ،نز ةرةاجتغ غ إذ
او
هذاج ة،عنه اج خمزينو
يا
ينع و او ةغ حو يال نووج لغةمو رو
غؤا وووووح إا ة ،وووووجت ية،عوووو ية،جتاوووووجت غ
ية ،نووووز نوو و ب يشوو و س يوو و ووووح ةةوو و
ةلمعووووغ يانعوو نوووج لغ،وووح إا توو غاا ة ن،وو ةتوووا خوو ر يةرياوو غ يكوووذة
وو يدنوو مي نوووح نوووج هوو ياوووجت ب ةت ضوووجت ية نوووو
ةرةووواجتغل نوو ب ،يوووجتس
يةت،و قياوغ خووذ ،اعوول نووج ةرةوواجتغل نا و ا ،صو ف نووج لغةو آ و ةرقننو غ
او غ
ياهووجتع اووي ة ةووه غؤا و ن يه و ل خ حلق و ا ة ،نن و يغة ة،عووجتةه ة
يحنج إقة
شع از لىجتغ نعوج كول ة،عوج نوح ا او ة ،عويري
ذ ،ة ،م ل ةرةاجتغ
مقن ة ،و غ وغ وري ةحلق قو وري نو نعوج حوني نصوع
ج اق غةةخ
ةرةاجتغل حتجت ، ،اح إا نجتضجت ة ةو ه ح ياجت ب .
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ت ووج ةرةوواجتغل نوو وو از لىووجتغ غنوو نووج غنوو ت اق ووح ة،صووع ا
خ ،و غ خوول ك ن و نهج و شووع ا خم اف و ميه و ده و بغ ريان و ك و ا ص و ل
ة ،و غاا ية ،ق و ةرح و ةجت ة،ووا ة و ن نن و غ ا و ن و ةب ا ج و يق ة ،غةن و يتع و
ةرروجتةت نهجترووح إا نصووه ا ينن او ل ة ي و غ يهووجت ذ،و اعووة ووج ة خو
مم زلغ تي ُ ه ة،قهو ل لا خ و ي ه و ي ننةاو غ نوج اول ذ،و ت ةاعو
 ،اح ةخلا خو ت ة،جتنن و ية،قجتن و إا نهوجتي م قو ة، ،و غ ،وذة نو ةب انخوجت حنوجتة
ا نهجترح .
تأنا ذهن
اصو ل ةتووجتغيجت ة ،قو
ة،صع ا غ يدو مويف إدو
ة ن،ج ر ن ة،اةجتغ نج هن
يد تع نق تا ة،فى ةت

ة خو و از لىووجتغ
يةر خووو نهو ة اجته او آلو
حلمو خوني ةحل ةاو ية،واةجتغ ممو ي و  ،ج خ وح روف
ةنف يف شع ب اي ة،فا اجتغ ية،زة ة ،اين يةرةاجتغ غ
ن ب  ،م ز نهجح ةحل ةاو .

خو ت غحاو و از لىووجتغ ة،صووع ا خو ،نع ي ووا ة،وونهل ة،عمووجت غ او حتووجتال إا
ده ل ة ،فع ا غ يظول ي و تق ىو ته ن او ح توحغ يغ إل ة اقو سو ة ةو
،اصووع غ ،ووذة ك و ا و إل ت و ة،صووع إا ،و و ل و إل نجت و نووج ة ،خ ا و رنووح
.
ه ج نه اج ة ة ني مي زةنح يهم  :ة اق ية
اج
او سح ةو ةالا ،ف و از لىووجتغ ووج ن ه و ة،قه و ل نو بغ ق و ال  ":تجت،و ة،قه و ل
يُ ِ
ن و ن تنىوول ة ،ج خ و ةتقان و خ تع ن و لغ يت نوول  ،و إل ة،ص و ةتي و ةرر و لغ
د ه ا "(.)6
خ نل يةتح ةتع غ يد ه تجت ،ة،قه ل ي ل ني ع
حتجت ،ةحل ةا شع از لىجتغ إا نزج خني ة ،نزا ية،جتةدع نو خاغ نوج
ةشاةن ت ة،اّو ة،صع ا ة،ق مي  ،خجتال نف ةت شوع ب إا ةو ا ت ن  ،و تع مو
اووي ةتصووه ا ة،،ووجتغا  ،غ ية،ووا تص و ش ووج غؤإل تص و ؤن هووو نووي إا ة ،ووأنغت
ة،جتاجت ا اقجتال دل ي ج ةي نعمح ة،صّع  ":رنين ض نهاجتخ خغ نقوجتس"()2غ
ياقجتال ده تح ةت،م ل خوو ا ير ة اةخو:
ا ير ة اةخو
ن س ،ن ا يرْ
نهىو
يةتيع ين إا ة،

خو
يرْ
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حي يا قنيق ٌ روري ْب
ن ن عجتة ال حزاجْ
نجتاغ ةن ع تُه
نجتاغ اا ،خني ة،ا ل ية،،نني
غكين ن ،و

ن ن

حي يا ا ت إا ة،ى
ن خ نن نن قالُ ة،ص ْ
ض ْ

ا ةف ،اعم ك

ن ح اي غاجت و ن عي
تي ُ ةت،
يةةجتإل

ضاجت و

اُجّ نج

ح ِ ة،اّق ْ

از لىجتغ نج ةت م ةني ة ،ج ا ةحل ةاوغ يد ةة ا نج لغال ة،ن و ج
صووع ا ةحل ةا و نووج لووغال شووخنه خ و ر غ
ة،وزا و ة،ووذ د نووح ا تقووو خ ،اّو و ةّ ،
ة ،و غاا ة،ع خوو
ن ةحل ةا ن ب تهجتا ة ،،ا،ا ة ن  ،غةت ة،ا حو ا
ةحل اثغ يد نفث ،و ح ة،صع ا يا ةرن غ  ،خجتال ةحل ةا  ،اح تأغ و ن و
ت ةا ا خ ّل ن تعن ح ة ،ام نج نعنيغ اقجتال ده ل خعنجتة هغك ة ،قني :
مي ش خو ة ،م رُ ن لس ةاٍ
يخو غ ه ه تس
نو يحِ

اع ْ إا ة ،كجت

قِن ؟

نج دااس ةتو س ن
نج نفّ س ة ،م رس ؟
هل نا ُ ةخل ا
ره

ر ي غُبُ ؟

لُ ة،صق ِ

نج خع س ة،ف ةخس ج

ة،زِّح ر؟
ص شه

يةة ي ال ةرن خ َّ،،خ ر
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ك ة ،م ر حجت،ن
يك ن ةرقه غ

شي كن

يه ذة ت عموا ة ،ج خو ة،صوع ا نو لىوجتغ خيعو ه ة ،وأناو ة،وذهينغ ة،وذ
د ،نج لغة ةة ة،ع رغ ري ل ج ةتصاك ة ن ،نو ة،ذ ةغتقي خصع ب إا
ة،ن ج ةت م زغ اقجتال :
ح ف كج ن ةش ه
ست سم ّ س لُااٍ  ...ري ا  ...يخ
،يفَّ ة ،ؤإل نج
رةه س ح ّي تس ِ

يدو

ياعمأَ دن الُ دايب ،قا ل قا
رجتت از لىجتغ ة،صع إض ذةت شوأ إا ةتخوزي ة،صوع ة،ع خووغ
هجت نج ه ة،صع ة ة،ذاج مقجتة ة غخه ة،صع ا خ  ،نجتق ةرةاجتغا غ يحنو حنوجتة
شف إا ة،ومجتضغ ينقل ة،قه ل ةتع ر ل إا ة،فى ة ،أناو ة،ذهينغ يهذب نج
غن ت تف ب يس ت ش ا ح ةتم زل.

تتتت حانهاّ ييجعٙهاّ تتتت:
 - 6نق خا ا ا نعح ينص ت
 - 0ةتق خا نف،ه .

ا ا ل ة ،ة جتغ ة،،ي  00شي ط 0111ر.
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*

هرين خير بك *

عشزَى دُِان ًا تزكًا لها الشاعز فاِش خضُرَ ،مضٖ بعد رلةدٕ اابابدٌ اللُِةدٕ
إىل صةمّٕ ،اليت مهحتٌ كما اريٍ مو أدباًٙا َأبهاًٙا رَلاً قةقٕ ،داٙمٕ البحد عدو درَ
الهجددأ الدديت ه  ،د يا ،فعدداد مددج كددى لددُاعش ارصددٖ ل لّددأ دداعزنا ،الدديت عةتددٌ
مضكُناً بكى مفزدا احلشى َالُ ج َالفجّعٕ......
أ ى اا اعزنا ،لكهٌ ه ميتَ ،يُ الذٓ الذ بارصدلُرٔ كدْ تعلّدٌ أ ُبدٕ عدو
ألغاس الُ ُدَ ،عو تفضري ملا لَّّزٍ ،متاماً كما أعلتٌ رمدُساً َمفدزدا َ َّدٖ بًدا قهداٍ ٙ
أدو أندٌ خدزىل مهدٌ إىل نفد مضدْ٘ عداد َأِقدو أندٌ
احلشِهٕ ،كما رَلدٌ ،عةدٖ لدا لك كةمدا َّ
ماساك ل ب إِ مشُار البح عو الضُ٘ الذٓ صُّصةٌ إىل نًإِ الهف املظةم....
َيا يُ اعزنا ِب ى لّهًْ مشُارٍَِ ،ةتقْ بضةمّٕ َأبهاًٙا:
ما أُلَّةٖ ر ُعْ مُتعَباً أتب ُج املضاِ٘
َاهلُٗ ل ضةُعْ
ُوَّ مو فزلِٕ الةِّقاِ٘

ضلنٔ٘ اليت مل ٓيظَ ْٓماً بؤضَا ّاغتٔاقَا الدائه للنطس احملنَّل باخلري....
ضلنٔ٘ الْطً األصػس ،الذرٖ ٓربذو ّٓربذو ممذاو هٔئذُ لذري لَٔذا ذل ّطيذُ
احلصًٓ لربجسٗ ما تصٔبُ اآلالو:
* أديبة سورية.
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خبٔل ٌ٘ مدٓييت
دبٔيَُا جيفُّ بعد شخَّ٘ املط ِس
ما مطٔبَ الرتابَ بعدَ شخَّ٘ املطسِ
ّمىتِ ٓا مكالعَ اجلفافِ
مُْٓلدُ املطٔحُ يف ضكْطِيا؟...
ئٔبٌ٘ ٍَٕ العٌُْٔ يف مدٓييت
ذذاٌ غذذاهسىا ٓيطذذل خٔذذْ قصذذائدِ مذذً احلذذصٌ ّالكلذذل ّالفذٔعذذ٘ ،لتيطذذذَا
زّحُ املتْثبّ٘ ،امليتنٔ٘ إىل لطسٗ هاغك٘ للْطً ّ ،هكلُ امليتنذٕ إىل لربذس ضٔاضذٕ
جيطِّد اإلىتناء إلُٔ ،ممجل قصٔدٍ ،ذْ ّلٔذد ٍذرِ الجيائٔذ٘ ،الذسّع ّالعكذل ،اللذراٌ
مل ٓربْىا لَٔدآ ،إال ّقد تأدذت املػاهس  ،مفصخ٘ هً خمصٌّ ثكايف ثَذس ...مُذَذل
يف هذذامل الػذذعس هيذذدِ ،الذذرٖ ذذاٌ ةذذْز باألضذذئل٘ هذذً الكطذذآا ا امذذ٘ الذذيت تك ذ ُّ
مطذعُّ ،تدّز حْل هالَهُ إىطاىٕ ،بال إحباطاتّ ،ىربباتّ ،لذائع....
ّإذ ى َتيَ ِكذذل مذذع غذذعسِ مذذً بدآذذ٘ اخلنطذذٔئات ،إىل آخذذس مٓامذذُ ،الضذذٔنا ٍّذذْ
ٓطتكبل لظائع حذسب لاقذت ذل مذا ضذنتُ صذفخات التذازٓن مذً ضذس هذً إدذساو
ّتذدمري ،دمذد لذآص خطذْز غذاهسًا ملتصمذ ًا بكطذآا ّطيذُ ّممتذُٓ ،ذتلنَّظ التفاصذذٔل
ٕ  ٌّ ،مٌ ٔذذد
و ّّه ذ ُ
ّوع ذ ًُ ّص ذ ُ
بَذذدّءّٓ ،كذذسم قذذائل مذذا ٓذذساِ ّٓطذذنعُ بتذذأٌ ُّ
بْصلتُ ،لرلك هبَّس هً مربيْىاتُ ّآزائُ بػعس ّدد لُٔ مُيفَسَج ٍنْمذُ الذيت ذٔ
بذذُ ّبذذالْطً ،وام ذ ًا نذذا ّدذذد هيذذد مبيذذاء بلدتذذُ تطذذلٔ٘ ٓلذذٌَْ بَذذا ٍّذذه ٓيتظذذسٌّ
اخلالص:
ّذمًُ ما ىصالُ ٓا صػازَ بلدتٕ
ىعبِّئُ الطاللَ يف املياوِ
ىطابلُ السٓاعَ يف املياوِ
خْٔلُيا قصبِ
ّتسضُيا ّزحمُيا ،ال تطخربْا ،قص ِ
ب
ٍربرا اٌ لآص خطْزّ....مع مػْاز حٔاتُ اىت املػذاٍد تتبذدلّ ،تتعنذل
ىظستُ إىل لصْ ا ،لٔظلُّ الْاهّٕ ،الكازئ بْضْع ملا حيدخ حْلُ ،لرلك هبَّس هً
ل ما مس بُ مً محداخ بدقِ٘ بْصلٍ٘ مل تطِّٔعُ ،الضٔنا ٍّْ ٓس دجامني الػذَداء
يف حسب هاو  ،3122اجلجامني اليت مدَّذت مػاهسِّ ،ددَّ ت آالمُ ّمحصاىُ لكال:
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زحلْا إىل هَدَوَ الْدْ ِ
ّملِ َٓعُدِ مملُ السدْعَ مُبَػِّساً
ال الدمعُ ٓيفعُ ،ال الدهاءُ
ّال الػياءُ ّال العْٓلُّ...ال
الصِّٔاعُ!!
ّ البُ دبَّاىاتَِهِ زقدَتِّ ،مضربسٍَا اليُّباعُ
ػَْزَ ٍرا العاوَ
ّغَّتَِا ماءُ احلك ِد
لالبازّ ُ هطِسَ دٔدٍَا
ّاألُزدُْاٌُ ا َّغاعُ!!
ّلَطاملا شحفَ اجلسا ُ اليَفط ُّ
َْٖ
حيجُُّ هَبَحُ الَْٔ ِ
ّقبلََهِ هاخَ الػُصاُٗ
ّ هِ مباحْا ّاضتباحْا!!
ّتَذَلبَبْا بالدًَٓ ٓدهْ ( للذَا ِ ) ّبالػْا
ّتطلِخْا بالػدزَٓ ،طرتُ هازٍَهِ
ّالعتهُ مّغلَ يف اليفْعَّ ،ما َزَِّا
لاللٔلُ ٓفطخُُُ الصَّباعُ!!

ٍُبِّٕ دخٔناً ٓا زٓاعُ!!..

لفذذذست مٍْبذذ٘ غذذاهسىا بأمجذذل
َّ
ّمذذا بذذني حٔذذاٗ حصٓيذذ٘ َ ُج ذسَت لَٔذذا تطذذاوالتُ
الكصائد اإلىطاىٔ٘ ّالْطئّ٘ ،اىتكال للخلْ خ ٍ الصدٓل لذآص خطذْز ،الذرٖ آمليذا
غٔابُ مغعازاً ٍٕ ،ضذلُّ تازٓن ّطً ّغَّتُ ماء احلكد ّزّائح البازّ  ،لطذخب مذً
خمصٌّ ثكالتُ مفذس ات زصَّذع بَذا قصذائدِ املتفذِّذسٗ باألضذئل٘ ّاألّدذاع الذيت اىذت
حلن٘ إبداهُ ّضداٍا.....
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(مثار اجلليد) ديوان شعرز حدعد اعرعرزال اعر عار ر صعوريو ناععورب اعرززع عايش
خضور ،اعذي شرل قامو صامقو توَّعد ينا االعتشاس ،نترجرين علع تنعان حدعد دنانينع
حمانالً إعطال اعنصوص زرض دقها.

بداٙةٙ ٞصةا اهوِةة٘اْ ال غهة ٞدةا غ ٙةةٞ
أتأًوةةةةٕ أ ةةةةغٗي ،ةةةةم دٌ٘ ةةةةٕ ْ ظةةةة٘ تٕ
املركبٗ ٞاملؤهف ًّ ٞكوٌةني تويِٚةغ وٌ٘ ةٞ
احيغ١ات ُسنيصفٔغ ًّ قرا١تِغ هود٘ٙاْ اهذ ٜال
حيني٘ ٜقعةٚد ٝبٔةذا اال،ةٍ هةذا ،ةتْ اهنيسةٌٞٚ
قغٌ٢ةةة ٞوةةة ٟا ة ةاخ اهةةةدائو ٛهواعةةةغ٢د ًٗةةةغ
تير ةةٕ أٗ ًةةغ تِةة٘ ١عٌوةةٕ اةةغ ٙةةد،وِغ ال
ااتِةغ ٗهوةى
طرح أ٣،و ٞتبا ٟاجغبغتٔغ تةدٗ
ةةةىخ
ِةةة٘اْ اهد ا،ةةةٙ ٞسةةةغٍٓ ال ةةةد ًةةةغ
اشلغه ٞٚاهوِ٘اْ( .مثغ اجلوٚد) ٓ ٛمثةغ مًةّ
اجلوٚةةد اهةةد تةةؤ  ٜال اهةةشًّ املةة٘ ض ٗاهٚةةنيٍ
ٗاهةةذب٘ي ٗاُلسةةغ ا ةةبَ ٗٓربٔةةغ ٗاتةةبن ٗاملةة٘ت ٗاهةةد ٗه امل٘ظةةد .ٝكةةى ٓةةذٖ
املفةةر ات ٗدآةةغ كةةاا هةةغ تسةةغٍٓ بصةةلى أٗ بةةىلئر اه٘ظةة٘ي ال اهةةد ٗه
امل٘ظو ٞال توم اهاٌغ مًّ ال مثغ .ٕٚ،
* أديب سوري.

111

اعردد  - 303متوس 2021 /

تونيرب ٗاٗ ّٙاهصةغ ر ،ةغٙش ئضة٘ ًةر ، ٝلةغ ٖ ٗتيووغتةٕ قعةغ٢د ًصة ُ٘ٞ
بةةغه٘اق تني ةةد ةةّ ٓشاةة ٞاهةةذات اةةغ شوةةى اهلةة ٍٚحينيصةةد وةة ٟاهاو ة ٙسةةد
اهصةةراٗ ٙكأُةةٕ تةةى ًةةّ اهوربةةغت املص ة ُ٘ ٞبغتبةةغه ُب ة اهةةم قعةةٚدٝ
(مسرا .. ١هلِٔغ ًضٗ )ٞ٣ٚكأُِةغ قةَ٘ ال ٙوٚةن بِةغ اال ا ةشْ ا ،ةراح تبنيوةد ِةغ.
اهد ٗه ٗ رًٗ ٝلوا ٞعٚث ال ُاد وٗ ٟه٘ج املسنيابى ،ف ٛقعٚدٗ (ٝبغهٚنيٍ أ،نيح
املر و )ٞتأكٚد و ٟاهد ٗه امل٘ظد ٝاهد تنيلر بأشلغي ةد ٝهنيويةٗ ٛتاة٘ي اْ
ًر وةً ٞغ ةةٞٚ
مًةّ ايٚةغ ات ٗاهةةد ٗه املويةرٗ ٝه ا ة ٗاهاةة٘  ٝبغتة
غمل اهلٗ ٚاهِسٚغْ، .غآلْ اهد ه شغ٢م ٗمل ٙود بغًٙ .عف ا ٗجغع اهةد بة بةٕ
ٚ،اةة٘ي( (طفةةى أةة٘م أهةةد) ،ةةأً ٜةة٘ت ِٙنييةةرٖ ٓةةذا اهةةذٙ ٜر،ةةٍ أشةةلغهٕ مٗاٙةةغ
اهب٘ٚت ًٗ اهم ٙرتن بغ قٚ ٞغٗ ٝأًى اهاعٚد ٝااتٔغ(
" ٙغ طفو ًّ ٞبٔغ ُٗغ
ٓوًٌ ٛو..ٛ
أظدًِ ٞٙيً٘ ٞاهشٓر

أُ ِ
ج٘ ٌٞٙ
ٗأُغ

ُشاع اهذب٘ي

ٙ ٌّ،نيأصٍ

 ١اهِاٚض

مًّ جغُح هأل٘،ي؟!"
تسةةةٚير وةةة ٟاهةةةد٘ٙاْ  ٠اهصةةةغ ر املعةةة٘  ٝجلدهٚةةة ٞا ٚةةةغًٗ ٝةةةغ هة ة اهٚةةةٕ
بنيأوٚغتٔغ اغ شووةٕ حيةرتا ا ٚةغٗ ٝال ٙوٚصةٔغ قعةٚد( ٝكٚةف ا ةغي؟!) ٓةذٖ
ا ٚغ ٝاملر ٝاهد تولا ٗاقؤغ املوٚض قعغ٢دٖ ٔ،غ ٓ٘ املةشا ع ٙةش ع اصغظةٚى
ٗٙنيؤدٓغ بلىخ ِغٗ ٞٙال شنئِٚغٚ .غتٕ ،غ٢ر ٝال امل٘ت ،ف( ٛئٚب ٞاالُنييغ ) ُيغه
ٓذٖ ايٚبٗ ٞاهع٘  ٝاهد جتِح بِغ ال ا مل ا شْ امل٘ت بغهس٘ٚا اهد ال تويةٛ
نيفةةٛ
ايعة بةةى تةةدًر اصعةة٘ي ٗجتوةةى ا ٚةةغٙ ٝبغ،ةغً ترتةةدٚ ٜةةغه ا ةةدا
اهلِغ، ١ب ٙرشح ًّ اهفٍ  ٠٘،صرجغت اهبلغ(١
"هم اهعٚف دغبغت رٜ
ٗه ٛمًّ ٗا د
كفّ ٗا د
ال
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رٙح اهصنيغ١

اعثمار ر اعشمب اعصرب

ِٓغ

قراُغ

مت٘ت امل٘اٍ،
قبى ا عغ
ٗأٙغ ،غجأٓغ – بٔأ- ٞ
بغهس٘ٚي
ٗ جٍ اهرب "...
ٙبدٗ اهصغ ر ًونيشًغً باض ٞٚشوبٕ تيرح قعغ٢دٖ أ٣،وً ٞر ٝأ٣،و ٞتب ث ّ
اجغبغتُ .صٚح ب٘جِ٘ٓغ ٗأمسغ ِغ كٚب ُسٌؤغ ٔ،غ ٓ٘ اا ُٙصةصغ ٙوةرٙ ٜوةْ٘
وةة ٟاه٘اقةة
قعةةغ٢دٖ بعةة٘ ًصةة ُ٘ ٞبغهةةدًغ ظةة٘ هوٚةةى اًةةا ظةة٘ تاةةب
ٗتولسٕ كٌر  ٝظغٔ، ٞٚ،غ ٓ ٛقعغ٢دٖ حتفى بغمل٘ ٘ غت اإلُسةغُ ٞٚاهلةرب٠
ٗبغيٚغي اهذٙ ٜسٌح هواغ ئ بت غ  ٝبِغ ١ا غه ٞأٗ اهعة٘  ٝهٚلنيصةف دِة ٟاهعة٘
بغملفر ات اات اهفوغه ٞٚبلِغٓغ ا ب، ٛأ ٜغه ٞتع٘ ٓغ ٓذٖ اهع٘ ٗ ٝدآغ اهد
تورب ّ حتيٍ ا ٚغٗ ٝئ٘أ٢غ ًّ اهدائى(
"ٓ ٛاهرٙح تو٘ي ًّ ،أ٘ٝ

قرا اهر "ٞ٢ظف 54 ٞ

"ٙغ كى شرٗط ا وٍ ا ئضر
ظد ٗ" ٜقف
شغخ اهسى اهشآد
كِٕٚ
ٗبغشر ُفإ  "...ظف 03 ٞ

ًةةة ّ اهاةةةرا ٝ١ا ٗل هوةةةد٘ٙاْس اهةةةنيٌا وٌ٘ ةةةِ ٞةةةغٗ، ّٙر ٚةةة ٞاًنيةةةغمت بٔةةةغ
اهاعغ٢د ٚةث ٙؤكةد اهصةغ ر بقنيةٕ بغ شةٚغٗ ١اهيبٚوةٗ ٞبلة خى ًةغ ٘هةٕ ٓةذٖ
اهوبقةةة ٞاملني٘ ةةةدً ٝة ة ًفةةةر ات اهيبٚوةةة ٞاهب ةةةر اهعة ة را .١ا وةةةٍ ٗاالدةةةرتاه
ٗ بقنئٌةةغ بغ ٚةةغ ٝبةةغهب ر اهةةذ ٜتةةٍ٘ٓ أُةةٕ ٙصةةً ٚاوةةٕٓ .ةةذا اهيةةّ ُةةغب ًةةّ ٙا ة
غهنيةٕ ٔ،ة٘ ٙنيسةوى ال شةر ٞ،اهب ةر
حمغكغ ٝاهيبٚو ٞاهد تفرح هفر ةٕ ٗتلضة
تااى ئي٘اتٕ اهذُ٘ه ٓذا اهب ر اهلبا اهذ ٜظغ جشً١ا ًّ ااكرتٕ ًّ ٚغتٕ
ٙبإ ًغ بدائوٕ ،ف ٛقعٚد ًّ( ٝااكر ٝاهب ر)  ِٛٔٙوٌغً ئى ااتٕ ٗٙبةدأ نيغبةغً
ٗ ةة٘ا اً ائو ٚة ًغ ُب ة ظةة٘ املؤائةةغٗ ٝاهونيةةغه ٗشةةرمل اهوةة٘  ٝاملنيووةةن بغُلسةةغ
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املراٙغ ،غهو٘  ٝال اهب ر ٓ ٝ ٘ ٛال اهذات ٗا وٍ ٗاهوٌى ٙ ...يو اه ٕٚأْ ٙأئذٖ
ًاةةى مٙنيُ٘ةة ٞتضةةٌ ١ٛةة ٟاهلةةْ٘ ًبا٘ ةةُ ٞسةةٚذ اهِأةةَ٘ ًٗة اهةةم تيةةى اهلربةةٞ
ٓغجسٕ ٗٗاقوٕ ُٕ ال ٙيٚن اهنيصَ٘ ًّ .اهاعٚد ٝاملاي اهنيغه(ٛ
" رٙعغً تِغٙ١

ّ ٓب ٞاهب ر

أت٘ برًى اهع غ .٠
أ ش ٜادرتابغً جل٘جغً
٘ٙات ٛشل٘ي اهدًغ اهذٜ
أٗ نيٕ اهيف٘ه(ٞ
ٗأُٔ ٛا،نيدا ات وٍ نيٚن
تاوث

ٍ ترب

ٍ ا،نييغي".

احلبُّ ناعررق ر اعديوان:

تبةةدٗ ًفةةر ات ا ةة خ اهاعةةغ٢د هلِٔةةغ ال
جتةةد ٗاقوةغً حيضةةِٔغ ٓةةذا اه٘اقة اهةةذٙ ٜعةةف ٚ،ةةٕ
ب جغ ،ة ًغ ةٍ ِٙضة هاةد
كٚف ٙبنيةدئ ا ة ،ةً ٚ
جتسدت ظ٘ اهوصن اهد بةغْ أ رٓةغ اهوبقةً ٞة
اهيبٚو ًٗ ٞاهِغس ٓةذٖ اهوبقة ٞاهةد ًِبؤةغ ة ا اهصةغ ر هوأٌةغي ٗ صةإ هو ٚةغٝ
ٗمتر ٖ ؤٚغ إُ حيغٗي أْ ٙض مشسٕ بوٚداً ّ ايةراه ًٗة ٓةذا ال ٙبنيوةد ةّ
اهوُ٘ ا بٗ ٚا ،ة٘ ،تًةغ بة ًغ جغ ،ة ًغ أٗ ُفة٘ ًا ٗ ةشآٗ ١ة٘ ٙةر ٠أْ ا ة ٓة٘
٘ ٝهو ٚةغ ٝهو ةره .كةى
ا ٚغ ٝأًغ ش ٝاهِفا ًٚ ٛٔ،داْ هوفرح ه٘قف ٞاهوش
ٓةةذٖ اهعةة٘ اجلٌٚوةة ٞةةدٓغ قعةةٚد( ٝاهنيلةة٘ ّٙاجلدٙةةد) ظةة٘ ٓغ حتلةة ٛةةّ
اهص٘ق هونيلٚا  ٘ٔ،اهاغ٢ى(
ونئغ امل٘اٗٙى...
"بأْ ًاربت ٛدٌٞٚ
ٗٓى أقغٓ ٙذا ات٘ ٠بغيِ٘ع
ٗاي اهلِغ ٍ٢أٗ بغُنيعغ اتشا"ٍ٢
ًّ قعٚدٗ( ٝبغهٚنيٍ أ،ةنيح املر وةٙ )ٞعةف اهصةغ ر ٙنيةٕ هو ة خ ٙويِٚةغ ظة٘ ٝ
اات بقةة ٞبغ ٚةةغٗ ٝا،نيٌة ظةة٘  ٝتعةةدًِغ هلِةةٕ ٙوةة٘ هٚؤكةةد هاةةغ ١ا ٚةةغٝ
اهيبٚو ٞظ٘ اهوصن ٗا خ وسد ٝبواغ ١اهِب بغهِٔر ٗاهِٔر بةغهب ر أًةغ اجلةش
اهِغٚ٢غت ٘،ظفٔغ با٘هٕ(
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"ملس .. ٞملسُ ٞبدع اجلسد  -اهلْ٘
،أ ٜظ٘  ٝأ ٗع ًّ توم ٓذٖ اهد ٙني٘جٔغ با٘هٕ(
أُ ِ أشاٗ ٟأقسً ٟلغًرٝ
ظراع ئبٙغ ً" ٛ
اه٘اق ٙب إ هلُٕ٘ أكرب ًّ اهصغ ر أكرب ًّ اهوصن ٗا
ٗاهودٗاْ اهذٗ ٜظفٕ ظ٘ دٗ ٝتوغبا ًاى(

خ ٗاق اهانيى

" ُيف ٞاهانيى
ُبغح ئيغ ٜاهلبه
ال ئ٘ٚي اهربٙد ت٘اشذ ًغ ب قوب "
ٗظ٘  ٝاملبغ د ٝب ًِاغ  ٜطا ّٙبفوى ،ح ا ،و".ٟ
٘ٙاْ (مثغ اجلوٚد) ٙني د اهصغ ر ةّ اتٌةَ٘ اهوغًة ٞاهةد ٓة ٛجةشً ١ةّ
ًٌٓ٘ةٕ ٗ ٚغتةةٕ ِ،ةر ٠اهةةذات ٛتوةةبااً ةّ اات اجلٌغ ةة ٞال ٙوةرتا بةةغه٘اق ا،ةةشأ
،ا ٠أْ اتشا ٞاهنيأش٢ةٗ ٞاهاة٘ ٝاه٘ ةد ٝئغظة ٞبة أبِةغ ١اهصةو اه٘ا ةد
ٔ،غ ٓ٘ اا ٙووّ ً٘قفٕ ًّ ا لغَ ٗا دٗ با٘هٕ(
"ٓ ٛاهصغَ قو هباٗت
ٗاهادس ٗجٕ هبلدا
ٌغْ هٚس ً اهنيغج ...
كىا اهو٘اظٍ ًأٗان
أ ض اُنيٌغ٢م
ٗاهاغ ٌْ٘٢بأًر ايداع
ٍٓ اهيغ "ْ٘٢

***
"ٗئغ "اه " ٘ٔٚاهذ٘ ٜاهٚم
قبى اه ٘ٔٚاهلشا"!ٝ
٘ٙإُ كٌغ أجغ اجلٌو ٞاهصةغ رٞٙ
أجغ اهصغ ر  ٍ،اهع٘  ٝاهصورٞٙ
ظ٘  ٝتِضح بغمل٘ٚ،اغ ٗاهداٗ ١هغ ٓ٘ ٗجدآُ ًّ ٛذٖ اهع٘ (
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-

ااااً ئفٚف ًغ ًّ اهوَ٘
ٍ ْٗ ٘،ا ؟!
اهعبح ا ضّ ًغ أطٚبٕ
اهونيٍ شو٘ دص ٍٚا غٚ،ا ال ٙنياّ اتٌٌٔٞ
امس ٘ع اهبِفسذ ٙؤث اهفأر
تيو ترُ ٌٞٚدبصنئغ رٗا اتأغ١
 َ٘ٙر تٔغ ًّ قٌٚغ اهنياغ ه
ال أطٚن اُلسغ ات شٚص٘ئ ٞاه٘
كنيغه أُغ ٙد ٜآبٞ
تو٘ٙذ ٝتؤ اهاوذ
أ،رج٘ا ا ٗمسٞ
اهع٘ املسنيوغ  ًّ ٝاهرتا كٌغ (

ِٓغن بو

"ًغاا ٙلا اها٘ا ٙر
بود تعد ٔغ
ور ٠اهس٘ٚي؟!"
أُغ ظ٘  ٝمجٚو ٛٓٗ ٞأمجى ًّ( "ًغاا  ٍٔٙاهصغ ٝاهسو بود اهذبح"
ِٗٓغن ظ٘ ً ٝسنيوغ  ًّ ٝاهار ْ اهلر(ٛٓٗ ٍٙ
"ًاى مٙنيُ٘ ٞطٚبٞ
أظؤغ ا،

ٗاهفرٗع مثغ

تض ٌٟ ١ٛاهلْ٘
ًبا٘ ٞ

ُسٚذ اهِأَ٘" ظف 45 ٞ

اهد٘ٙاْ تسغ الت ً٘جو ٞتٍِ ةّ اُلسةغ ا ةبَ ٗ،أغ ة ٞاه٘اقة
توبااتٔغ ًويٍ اهاعغ٢د ٗئغظ ٞقعٚد( ٝاهنيلة٘ ّٙاجلدٙةد – ُ )4891ب ة
اهم ُٔغ ٞٙاملاي ايغًا ٗبدا ٞٙاملاي اهاغًّ(
"من اهسِدٙغُ ٞهوسرٗ
مشنيغُ(ٞ
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اْ ٌر اهبِفسذ
ًٗ

قعا

ٗ ٌر اهصرأًٌ – ٙغ تسغًا –
أط٘ي ًِغ ٗأدِ ٟباغ١
كِب اهلىلب "ٞظف 54 ٞ

اهةةد٘ٙاْ ةةغً ١ةةّ ُةة٘ع جدٙةةد اا ٙر ةة ٛاهصةةغ ر ٔٚ،ةةغ ااتةةٕ قعةةٚد( ٝا ِةةغْ
ٗأ بوْ٘ دٌغًٗ )ٞاهم بنيعة٘ٙرٖ كٚةف ظوة دشاهنيةٕ اهافةغ ٗتةذكر ا ظةدقغ١
اهةةذ ّٙأ ة ٘ا شةةنيغت ًغ املاةةغبر أٗ املِةةغ بٌِٚةةغ ٓةة٘ ٙاب ة ٗ ٚةةدًا اهرط٘بةةٞ
املاغبةةى ظةة٘  ٝآلئةةرٙ ّٙرقعةةْ٘ وةة ٟجاةةث أظ ة غبٔغ كةةغُ٘ا ظةةغ ق ٙ .رقعةةْ٘
ٗٙصةةربْ٘ ا بةةغه ٗٙنيوةةذاْٗ بغ ٚةةغ ٝهةةٚصوغ ال أْ ال شةةٙ ١ٛةةرًٍ اجلسةةد بوةةد
ا بو  ٠٘،اصب.ٞ

اهصةةغ ر ،ةةغٙش ئضةة٘ باةةد ًةةغ ٙبةةدع قعةةٚدٙ ٝةةبن قعةة ْ ٞقعةةغ٢دٖ اات
ًضٌْ٘ ًٗ٘ ٘ع حمد ٙسةا ٚ،ةٕ ٌٚ،ةغ الةّ تسةٌٚنيٕ " قعة ٞشةور " ٞٙاا ٙاسةٍ
اهاعةةٚد ٝال ًاةةغط كةةى ًاي ة ٙني ةةد ةةّ غهةة ٞحمةةد  ٗ ٝاملاي ة ا ئةةا
تلْ٘ اهِٔغٓٗ ٞٙذا ٗا ح قعٚد ًّ( ٝااكر ٝاهب ر) املاسٌ ٞال أ بوً ٞاغط
ال ف ٟو ٟاهاغ ئ ًغ ٙني د بٕ كى ًاي .
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ًٗاى ٓذٖ اهاعغ اهصورُ ٞٙرآغ قعٚد( ٝئٚب ٞاالُنييغ ) اهد تني ةد ةّ
ً٘ ٍ،عغ ا،ةنيٕ ،ة٘ٚي أٙةغ قبةى مجة اهلةبي ٗكغُة اهِنيٚأة ٞمل ٙبةن ةر ًغ
حيّ هش ع .كى اهذ ّٙمتِ٘ا أْ ٙصرتٗا أشٚغ ٍٓ١بود امل٘، ٍ،ادٗا ا ًى.
ا ةةغ ٞ،ال ٓةةغت اهاعةةٚدت ِٓةةغن قعةةغ٢د حتٌةةى قععةةٔغ ًاةةى( (ا ِنيةةغْ
ٗأ بوْ٘ دٌغً(ٗ )ٞكٚف ا غي) ٗدآٌغ.
أئةةااً ،ةةتْ اهصةةغ ر ،ةةغٙش ئضةة٘ ٓةة٘ أ ةةد شةةورا ١ا دا ةة ٞكنيةة قعةةٚدٝ
اهصلى ٗاملضٌْ٘ اا ا،نييغع أْ ٙصٌ غهٚغً .املب أْ كى
اهنيفوٚوٗ ٞجد
٘ٙاْ جدٙد ٙنيأةغٗم ٚ،ةٕ اهصةغ ر ،ةغٙش ئضة٘ ،ةغبإ ًونيٌةدًا وة ٟاهبِةغ ١اهةدائوٛ
هوةةِغ ًسةةنيؤٌغً ا ،ةةي٘ ٗ ٝاهةةرتا اهةةدٙن ٗاهنيةةغ  ٛكت ةةد ٠امللُ٘ةةغت اتغًةةٞ
هِعٕ اهصور.ٜ

* مثغ اجلوٚد– ٘ٙاْ شور – ،غٙش ئضة٘ – اظةدا ٗما  ٝاهااغ،ة ٞاهسة٘  – 4895 –ٞٙحينية٘ ٜوة ٟمثةغْ
ِ٘اْ " غالت " ٗ 4890قعٚد ٝط٘ٙو ٞبوِ٘اْ "اهنيل٘4895 "ّٙ
ًاي٘ غت تِد ج حت
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أوملـي للعصافري
الَبق
فاكهـ َة َْ


توفيق أحمد*

إىل َشَلمْيةَ األمرية
وإىل شاعرها اللبري فايس خضور
أال ٜا ضًََُِٖ ُ١ٝصِّ ٟقُٝطَ ايطٓني

عًىىىى ٢ضىىىىٓدٜإ انتُايِىى ىوِ ٜتَّهىى ىُ٧
ايضُ٤ٛ

عً ٢ايكادَني إيٝوِ

ت ٖرا ايصَإٔ
ٖصّ ٟظالَا ِ

ٚطٛيف بكٓدًٜوِ األشيِّٞ
ألْوِ أْت األَري ُ٠يف عسغٗا
َّ
تتٗافتُ نٌُّ ايع ٕٔٛٝعًٝوِ
فػدّ ٟخطاىِ عً ٢جطس ٖرا املد٣
اقطفَ ٞا تٝطَّسَ َٔ بًح ايضِ٤ٛ
إَّٕ اير َٔ ٜبَِٓٛىِ َٔ املسَ ٔس املسِّ
دازٚا َع األزضٔ
نِ حجساّ َٔ دّ ايفجس ًَِٜصََُُِِٗ
ض ايربمُ ثاّْ١ٝ
يٓٝتف َ
َٔ ضسٔ ٜس ٜدٜوِ !!

يهٜ ٞطكط اخلٝطُ أبٝضَ
عٔ ناٌٖ ايصَٔٔ املرتٌٖٔ
شاغت خٛٝطُ ايكُاشٔ عٔ ايجٛبِ
ال فسم ٜا حًٛتٞ
بني َدخٓ َٔ ٍ١غبازٕ غسٜلٔ
٦َٚرْ ٍ١تتصَّٜا
بتاج ايربٜلٔ
يكد صاز َسّاّ

*

دٚا ُ٤ايتٛحُّدِ يف ايٖالْكٝضٔ

* * *
*

شاعر سوري.
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ٚيهٓ٘ ايدّا ُ٤تػفْ ِ٘ٝازُ احلسٜلٔ

ٚيٛالَ ُٙا أ ِٚدَع ايػعسا ُ٤قال٥دِٖ

فك َٞٛإذٕ ٜا ضًََُُِ١ٝ

يف خصاٖ ٔ٥را ايصَإِ

َٔ فاجعاتِ ايطٓنيَ ...أفٝكٞ

فصٜىىىد ٟجْٓٛى ىاّ يٝهتُىىىٌ ايضىىى ٤ٛيف
ايػُعدإِ

املتُس َد ض٤ٛاّ
ِّ
صَ ٛتوِ

املطسٟ
ُّ
ع
ٚحيتفٌَ ايٓٛز ُ

عً ٢حبٌ أٚجِاعٓا عًٓكٞ
َٜػُلُّ ظالَ َٖ ١را ايطسٜلٔ
َٔ ايػٗٝب املسِّ ق َٞٛإذِٕ

مبٛضِ صٝد امجُِإُ

* * *

أِٚمل ٞيًعضافري فانٗ ١ايربمٔ

زَاٌٍ ٖ ٛايهُٕٛ

َدّ ٟعً ٢غسفاتِ ايتجًٓٞ

زدّ ٟعً ٘ٝحلاف ايَّٓد٣

قٓادًٜو اخلُضسَ

ب ٖرا املد٣
ٚاٖدَ ٞبٝدٜو خساَ ٥

أْت ايعساقَ ُ١ػِتكّ١

ٚاعرب ٟاآلَٕ جطس انتُايوِ

َٔ خنٖٛ ٌٔٝاىِ ايعسٜلٔ

نٌُّ املىداَٗ ٔ٥جىٛزٚ ْ٠ايطسٜىلُ إيٗٝىا
ضُد٣

و ٖرا...
جِٓ ُْ ٛ

أقِبًِٚ / ٞاقِبًَٓٝا ضٛٝفاّ
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عًٝوِ اًَ ٞ٦غٝبَٓا ايعسبَّٞ

ٚإِٕ أْظَ ال أْظَ طٝػ ٞايطفٛيَّٞ

حبوِ
بعٓرب ِّ

ت امجِٕٓٛ
هُُٓ٘ ًَِها ُ
تط ُ

ضّٝد ُ٠ايالْٗا ِ١ٜأْتِ

فُىىىىىٔ قبىىىىىٌ عكىىىىىد ٜٔأَ ٚىىىىىا ٜصٜىىى ىدُ
ازتهبت َٔ احلب

ايتفتحُ ٚاملبتد٣
ٚأْتِ ُّ
عً ٢زاحتٝوِ ايصَإُ ميسُّ اْجس ٟاآلَٕ

َا عٓ٘ قد ٜعجص ايعاغكِٕٛ
ٚال أْهس اآلٕ إَّٔ ًَٝه َ١زٚحَٞ

خيضىىىىىىٛزىِ ايعبكىىىىىىس َّٟعًىىىىىى ٢غىىىىىىسِِّ٠
املٗسجإِ

تًو اييت أضهستين خبُس ايعِٕٛٝ

تك ٍٛايعضافريَُٛ :عدُْا اآلَٕ

ملاذا إذٕ ال أح ّبوِ..

ٜا اَسأ ّ٠باملٛاعٝدِ طاعّٓ١

أْتِ اييت ال ضًََُِ ١َ ٝإالٖىِ

بايعٓاقٝدِ عابكّ١

ي ٛمل تهٜٓ ْٞٛابٝعَ يًػعس

نٝف ْٓط ٢عً ٢أزضو املٛعدا

َا طاف َٔ حٛيوِ املًَُِٕٗٛ

أْت َٝكاتٓا يًدخ ٍٛإىل
حضس ٠ايػعسٔ

ألْو أغًٚ ٢أحً ٢ايٓطاِ٤

ن ْٞٛايضال َ٠يٓا

و تَجًَٖىىى ٢إيى ىُ٘
عًىىى ٢نعبىىى ١ايٓىىىٛز فٝىى ِ
ايعٓاقٝدِ

نْ ٞه َٕ ٛيوِ املٛعدا

ٚاحتػد ايعٓبُ ايبابًُّٞ
أْا ٚاحدٌ َٔ عضافريىِ ايعاغكات

* * *

ٚنِ زفَّ قًيب حٛايٝوِ زبّاّ يعػتازَ
إٕ قاٍ يًكُح نٔ عاغكاّ ...فٝهِٕٛ
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اااااجُ

كاااااجْهُ اىااااايوُاً اااااج ٍُ
ُ
جسااااااا ا ُاسّجبااااااا ا ُاس ٌااااااا ا ٌ ُ ٌااااااا ا ُ
ُ
اااا ُ ساااا ُ
حبق ااااألٍُار اااا ج ُ
ُ
اااااااجُ
بصاااااااطااُارل اااااااج ُ ااااا ا ُ
ُ
وخق اااااا ىُخصداااااا ُاسصاااااااط ُ جباااااا ى
ُ
اااااا ا ٍُاس ىااااا اٍهُبج ل حباااااااج ُ اااااااط ُ
ُ
وناااااا ا ُ ااااااااجُمااااااااجاُ ااااااااج وُ اااااا اطٌ ىُ
ُ
ع ثااااااااجُ ااااااااج ُاسصٌااااااااط ُ وبااااااااط ُ
ُ
انث ااااااا ا ُعجّاااااااااطاُ قااااااا ا ٌُ وااااااا ا ُِ
ُ
ااااااااجُوع اااااا ا ُاس ٌااااااا ُوٌُْنصااااااااٍاُ
ُ
اااااا ا لُار اااااا ا هُبجس ٌٍ ااااااااج ُااااااا ا ى ُ
ُ
* أديب وشاعر سوري.
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اااااجُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

*

د .جهاد محمّد طاهر بكفلوني*

بجعثاااااجُُّاس ٌقااا ا ُّو ااا ا ُاس ٌااا ا ُْ
ُ
ن اااا اٍوُ اااا ا رُِ اااا ا ُاس ٌااااااٍ ُاً اااا ا ُْ
ُ
صٌااااااا ا لُاةااااااا ا ٍُ ااااااا ا لُُاس ٌ ااااااا ا ُ
ُ
عاااااا ا ُق ٌااااااااجُاسق اااااا ا ُ ا اااااا ا ُ
ُ
ُّ اءَُ اااااااااا ا ُاس ٌاااااااااا ا ج ُ اااااااااا ا ُ
ُ
اسٌٍ اسااااااااااااا ُ و ااااااااااااااجُبااااااااااااااٍن ُ
ُ
سااااا اولُاس ٌااااا ا ُُالُخت ٌااااا ايىُ ااااا ا ن ُ
ُ
اااااا ا ُُّاك هااااااااجاُسااااااااٍُ اااااا ا ُ
ُ
خ اااااااا ُ اااااااا ُ خقج ٍاااااااايٍُا ص اااااااا ْ
ُ
ُّ ط ااااااا ايٍُ ااااااا ا اوُ ااااااا ا ُُاسق ااااااا ا ُْ
ُ
كصااااااا َُ ااااااااج وُنو اااااا ا ُ اااااا ا
ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

رحَل النّايُ

ملُ اااااااٌٍشُُّا ااااااا طٍُاسصٌااااااا طٍُ الدُ
ُ
ساااااٍ ُاس اااااوّوُُّاس ااا ا ٍُ صااا اقد ىُ
ُ
لااااا اطه وُاس ٌاااااااجُّوُْ ااااا ا اُ انااااا ا ُ
ُ
و ااااااااق ىُو ِ ااااااااجُاسصد اااااااا ُ ٌاااااااا ُ
ُ
كاااااجُُّْاةااا ا ٍُ جك اااااجُ ااا ا ا ُ
ُ
ااااااااا ا ُُ اقجسااااااااا ايوُ ٍ ااااااااا ا لُناااااااااااج ُِ
ُ
صااااااااطهُاسّجباااااااا لُاس اااااااااط لُو قااااااا ا
ُ
مااا ا جُع اااااطُاسق اااااٍُ ٍسااا اَوًُ اااااجُ
ُ
اااااا ا ُسااااااااٍُ اااااا ا ُا ساااااا ايٍُع اااااا ايًُ
ُ
ااا اُُْ اىااا ايهُاً اااااج ٍُ جسااا ا ىُ ااا ا جءيُ
ُ
و اااااااٍسهُاس اااااااوّهُ جسااااا ا صج هُ اااااااج اُ
ُ
ااااازهُاًااااا ُْعااااا ُ ااااا ٍُاس ا اااااجُ
ُ
ذسااااااوُاس ٌااااااج ُ ااااااجّ وُاس ٌاااا ا ىٍُنق ااااااجُ
ُ
س ٌن ىااااااااايوُ اااااااااطوُاس ااااااااا ٌط ٍُ جع ااااااااايىُ
ُ
اا ا ًُْ اا ا ُ ااااج ٍُار ااااُُْ اا ا ُ
ُ
هاااااا ا هٍّوُاسق ااااااااٍ ٍُاةط ااااااااط لُ اااااا ايٍُ
ُ
ااااااَهُاس ٌااااااج وُ ااااااَُُل اااااايوُمهاااااااطا وُ
ُ
ك اااااااألُن اااااااجشلُ اااااااجُو ااااا ا هُب اااااااجُِْ
ُ
بااااااا ايٍُن ااااااا ا هُُّاس ااااااا ا ٍُ ج اااااااااجُ
ُ
ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

اااااااٍاُ اكاااااااطاُك و ىااااا اٍُِ هاااااااٍ ُْ

ُ
مخااااااٍ لُاًااااا ُُّْاساااااطٌنجُْاسصد اااا ا
ُ
ُّ اااااااااا ُِ اااااااااا ُ ه ىاااااااااا ْ
ُ
و سااااااااا ىُ ااااااااا ُب ىااااااااا ُِ ااااااااا ُ
ُ
ُّ ااااااااااج ُِ اااااااا ا ُاً ااااااااااجءٍُاهاااااااا ا ُ
ُ
ملُ اااا اَىُك اااا األهُ قاااا ا ُبااااااجسد ُْ
ُ
باااااااا ُو ااااااااجُْاساااااااا ٌ ُ اس ٌ اااااااا ُْ
ُ
وبطع ىااااااااااا ايوُومهاااااااااااااجب وُاس ٌ ااااااااااا ا
ُ
خي قااااااااا ا ُُّ ّاااااااااااَُاس ٌ ااااااااا ا ُْ
ُ
ااااااا ا ُعٍصااااااا اٍوُا ثااااااا ا ُ اس ىاااااااااٍ ُ
ُ
ماااااااج ليوُ ّءهُاس ٌااااا ا ىُُّْكاااااااجن ُْ
ُ
مااااج هُ اااا ُاً اا ا ُُُّكااااَُ اااا ُ
ُ
ا ا ُ وبا ا ُاس جما ا ُلاااجّهُُّ جسا ا ُْ
ُ
سقصاااااااااا ا ُاس ٌ ط اااااااااا اطٍُ اس ٌ اااااااااا ا ُ
ُ
بجس ٌااااااٍا ٍُاسصٌااااااجُّع اااا ا هُاس ااااااٍ ُْ
ُ
ا اااا ازًُساااا ا ىًَُمااااااجعطًُُّاًاااا ا و ُْ
ُ
ااااااٍاُُّاس ٌ ااااااجُْخ اااا األهُاس ااااااٍ ُْ
ُ
مااااااااّ هيُ ااااااااجُخج ااااااااجُبااااااااجرن ُ
ُ
كااااااجُْنو اااااا ُاعذاُْ ااااااَُاس اااااا ُْ
ُ

ُ
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ُ


سللللل بع َد فقلللللكم تلللللك
وقللللللللللك امعوشلللللللل ل
مللللل لرم لولللللللقهِ

للللل قللللل

سللللللل ْع نلللللللا نه للللللل

فلللللللل ل و للللللللللقه
للللل ل ه و

للللللله

ملللللللللرم ل ًلللللللللهِ ته لللللللللله وسلللللللللله
سلللللللللو ْه نولللللللللت

للللللل ل ن

للللللل ل

ومللللللا لكللللللا ل لللل ل ِ م لللل ل

ي

ح لللل ل ن اش لللل ل لقولللل لهِ سللللللوب ل
إل مللللل ل كللللل ل اهي ن للللل ل
خرب لللللللل ل

لللللللل ل ْ

نه ولل ل

خضللللهم ل
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لسللللل ل

فللللللللللك بلللللللل ل ل

و غ عللللللللللل ل م
قلللللللل

للللللللللل ل م

مخ اللللللللله م

قللللللل
ل عللللللللللل ل ِ

للللللللله

لللللللل ِ

مضللللللللل ل مال تبللللللللل ل ِ و

ووللللللللل ل ِ

وللللللل لمذي نلللللللللا لللللللللم هِ ناللللللل ل ِ
فتلللللل لكذ ِ لللللل ل
ظللللللل م

نملللللل ل لًلللللل ل

مللللللل بضللللللل

قللللللل

ن تلللللللل فهِ هقلللللللللك ِ
فلللللللل اتلللللللل ِ
كللللللل

مللللللل ل

للللللل ي ت للللللل ِ

بلل ل ي خضلللله

و اللللللللرب للللللللللك ذ ن لللللللل

ف للللللهٍ

لللللل لهم ملللللل ل غ

ظ ولللللل خ للللللللك اسلللللللك
* أديب وشاعر سوري.

حيان محمد الحسه*

*

لللللل ل ذنم

غلللللللل
ل ملللللل ل ِ

ماغوط الزمانِ

وكللل ل قلللللك حللل ل م الللللر للل ل ي حلللللهذ

علللللللل خضذلللللللل نك ملللللللل

و نلللللل لللللل ن علللللل م لتللللللكنِ للللللقه

ت ذللللللله نلللللللا ملللللللك

حهو للللل ل لللللل ل

سلللللللكي ح قللللل ل

ميلللللللل لهِ ن لللللللللل ق لللللللل ل

موللللللللللعذقع

ل

لللللللل
لوقولللللللق

لللللللللل ن ك لللللللللل وللللللللللل للللللللللك ِ

فف سللللللللللفدمخ

لللللللل لعذ نللللللللللا لهكلللللللل ل ِ
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*

عبد النىر الهنداوي*

ًا ق ٌٞٚاهطٌا ١إْ مل تلّ جباُيب//
هقد عوٌّين امل٘ت //كٚف أكْ٘ اممّٚاًً /ع أُين أعٚؼ ف٘ق قطع ٞازض تصٗجت
امللاْ ك ٛال ٙالحقٔا اجلٌس.
بعد أْ قسأتم جٚداً //تركّست اهفوطف ٞاهيت أكويتت أٗالآيتا ٗٗجِ٘ٓيتا املسؾّيتعٞ
باهدَٗٗ //جٖ٘ اآلخس ّٙاملسؾّع ٞباهِفاٙات ٗاهرٓب.
أٔٙا اهػاعس اهر ٜال ٙصاي عو ٟقٚد احلٚا///ٝ

أعيتيتسج جٚيتيتداً أُيتيتم اه٘زٙيتيتح اه٘حٚيتيتد هووط٣ٚيتيتٗ ٞهوٌال٢ليتيتً ٞيتيتع إُيتيتين فويتيت٘ز جيتيتداً
بؿيتيت٘زت ٛاهف٘ت٘غسافٚيتيتٓٗ ٞيتيت ٛت طيتيتى أًاًيتيتم باهصجيتيتا ااخيتيتى ٗجٔيتيتم  ///زأٙيتيتت
ٓٚاكى عظٌ ًّ ٞٚذٓب //
قدّ ٓٚاكيتى عظٌٚيتً ٞيتّ فوّيتاز ٗمبيتا أُيتم ٗهيتدتب بطيتسع ٞاهيت/ق  //ه اُيتا بطيتسعٞ
اه/ق ًألتب اهصًّ باألض٣و ٞه ظى اهعرٗب ٞقسٙبً ًّ ٞأٗآا ًّٗ ًأٗاٖ.
أاّع ٛأُين قسأتم جٚداًٗ /اض عٌوت اه ٘ا ٞٙجبداز// ٝ
أله قط ؾ٘ز ٝهقؿا٢دن ك ٛال جت احم اخلساف.ٞ

* أديب وشاعر سوري.
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فايش خضور الذي بشّزني باجلحيم

فاٙص خك٘زٓ //ا حنّ ُ٘اعيتم جطيتداً كيتاْ حصِٙيتاً ذات ٙيتَ٘ /ألْ املاقيت ٛكٌيتا
تعسج ال ٙؿوح ح  ٟهوبلا.١
أٔٙا اهػاعس///

يف األٙاَ //ت٘قفت قوٚالً أًاَ اهر ٜحطٍّ أضيتِإُ إكساًيتاً هويت٘ /ّ/حٚيتح اهقيتاز
اهعسب ّٛأعوّ اهج٘ز ٝعو ٟاهطٌا //١ألُم قسّزت أْ تِاَ ف٘ق اهصًّ.
ضأذكّسن بلالَ قو ٕ يف قؿا٢دن: ///

يف فٌيتيت ٛحريتيتازٙ ٝابطيتيتٗ /ٞضيتيتاخِٗ / ٞأزؾيتيتف ٞعقٌٚيتيتٗ / ٞأؾيتيتابع اً يتدّت إ ُٔاٙيتيتٞ
األزضٗ //تجاؤب ال ٙصاي  ٙطّ يف َُ٘ عٌٚق.
قيتيتد ال ٙط يت طٚع املبيتيتدك أْ ٙليتيتْ٘ ضيتيتعٚداً ٗإُطيتيتاُاً يف ملْ ًع يتاً  //املبيتيتدك احلقٚقيتيتٛ
ٙلْ٘ ق٘ٙاً كوٌّا كاْ بس٣ٙاً
اهقاز اهعسب ٛاخى يف اه ٚب٘بًِ ٞر أهف عاَ///
ٗقد ٙبق ٟألهف عاَ ملخس.
يف قؿيتا٢دن ُٔ //كيتت بقيتاز ال ٙطيت نق أْ ٙليتْ٘ ٗهيت٘ مليتسٗ ٝاحيتد ٝقيتٚفاً عويتيتٟ
احلقٚقً ..ٞع أُم اك ػفت بعد أل // ٜأْ قوبم ٓ٘ اه ازٙخ ٗ /إُم أكجس بقوٚيتى
ًّ اهصهصاي  ..أٗ كٌا قاي اهػاعس اهطً٘س ّٜاهسا٢ع ٙ -اُ٘ؽ كيتااازٗ " -هيتٚظ
ًيتيتّ اهكيتيتسٗز ٜاْ  ٙطيتيتى امبُطيتيتاْ مبيتيتا ١اهيتيت٘زا /املٔيتيتٍ أكجيتيتس أْ  ٙطيتيتى امبُطيتيتاْ
بامبُطاْ"
يف ٗؾاٙان  //أعدتِا إ ه  ٞال شاهت قابع ٞيف اهالٗعً // ٛع أُيتم تعيتسج جٚيتداً
 //أُيتم ج٣يتت ًيتّ غٌٚيت ٞبعٚيتدًٗ// ٝعيتم أغيتٚا ١تػيتبٕ اهػيتعس ٗاهفوطيتفٗ ٞاهليتج
اهلج ًّ امبُطاُ.ٞٚ
ٗبعد أْ اب عدُا قوٚالً عّ اهػعس //اً طِٚا اجملٔ٘ي حبجاً عّ قفّ ٞأخس ٠هونٚا.ٝ

ًا أمجوم ٗأُت تػبٕ اهل٘اٗ ١اهعطى ًٗ //ا أمجى
ٗؾاٙان حني ٗاات اهرٓاب ٗحدن إ اهلازث//ٞ

ه ُعؤٌِا أُم هطت ًّ ُاقس ٜاهدف٘جًٔٗ //سج ّٛاألشًِ.ٞ
يف قؿا٢دن //أقأت هِا اهيتصًّ اهيتر ٜغيتاب /يت٘ٙال ا كٌيتا هيت٘ أُيتٕ األضيتط٘ز///ٝ
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ٗٗشّعت ٗجٔم عوِٚا ٗعو ٟاألغٚا ١كؤّا ك ٛال تُونق األذ ٠بامل٘ت.
زأ ٙم ًسٗ ٝأُت تػبٕ قطع ٞتساب خبأتٔا يف عُِ٘ٚا
ٗزأ ٙم ًس ٝثاُٗ // ٞٚاُت حت كّ كٌٓ ٞٚا٢وٓ ًّ ٞيت٘ا ١فٚيتٕ كٌٚيت ٞال بيتأع بٔيتا
ًّ األُبٚا١
كٍ ًس ٝحاٗهت اه ٌسّا عو ٟعرٗب م؟ ك ٛتطوق اهسؾاف عو ٟاهلازثٗ /ٞعوٟ
األاغاي.
إٙيتيتيتان ثيتيتيتٍ إٙيتيتيتان أْ تيتيت ن ٗؾيتيتيتاٙان
ٗحدٓا  //ألْ األًاَ
فيتيتسض عوٚيتيتم أْ تط يت ودَ أضيتيتِاُم
بدالً ًّ أظافسن.
ًاذا تسٙد أْ تفعى باألغيتٚا ١اهيت ال
تصاي عاهق ٞيف ٗجِ٘ٓا ؟///
يف قؿا٢دن اك ػفِا أْ قوبم ٓ٘
اه يتازٙخٗ //أُيتم أكجيتس بقوٚيتى ًيتّ
اهصهصاي.
هقيتيتد ململيت ين اْٗ أْ تعيتيتسجٗ /جعويتيتت
ٗجٔيتيتٗ ٛضيتيتاا ٝكيتيت ٛتعيتيتسّفين عويتيتٟ
اه َ٘ٚاآلخس بِصقم اجلٍّ ////جعو ين ًصّٓ٘اً أًاَ اجلورو.ٞ
هقد كطّست أؾيتابعم مبنيتإ إزااتيتم كيت ٛال تِ ٌيت ٛهونسا٢يتق اهع ٚقيتٗ .ٞك بيتت
عّ اض اث ٞامل٘تٙ ٍٓٗ ٟبدْٗ اهسغب ٞيف اهع٘ا ٝإ احلٚاٝ
ًا أحالن اآلْ ٗأُت حتوٍ يف اهعدًَ /ا أحالن ٗاهط
"تأكى ًّ زأضم " ًا أحالن ٗأُت تسقـ ح٘ي جج ٞاؾطدتٔا حبرس
فاٙص خك٘ز //ض٘ج هّ ُ كم ٗغأُم ٗأُت يف ٓرا اهعامل اآلخس
اهػاعس اهر ٜبػّسُ ٛباجلنٍٚ
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"الطائر األخضر"
مرارة

تكٛينيَ :نإِ...
بني "نإَ ٚأَػ "٢عاضُ ايعَإِ...
بنينينينينيني "ناْنينينينينيت ٚأننينينينينيشت" بهَنينينينينيتِ
غُٝتإِ!..

ٜا ٖصا ايكًبُ ايطاعـُ ،بني نًٛع.ٞ
 ٫أشنُطُ َٜٛاّ،
ؾَ َطقَتِ ؾ ٘ٝايؿُؼُ
ٚمل تَػتأْؼِ بسَٛع!!...ٞ

حناس

ٚدُٗٗا َٔ "ُْشاؽٕ"
طلٔ
ٚيف َُعِذَِ ايٓٗ ِ
ٜعين "زُخَإِ".

قٛتٗٗا َٔ ُْعاؽٕ مح،ِٕٝ
تَبَسٖ ٣ضَقاقاّ دٗرياّ..؟!
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رحيل
 ٫تُطٖٔكنينيني ٞعٝٓٝني نيؤ بايطسٝنينينيٌ ،خًَِني نيـَ
َِٚهٔ١
ايػطاب ٜا َٖسِبا.ِ٤

عً ٢غُٛض" ٠ايٛاقع!.."ِ١
تْٗا َُ ِعَْْ١
َٔ أُداز ايػُاٚاتٔ
ني َٔسِضاضَ ُ٠ايكتٌٔ ني
يهٓٓٗا "ممتعَ!.."ِ١
آَ ٔٙا أضٚعَ "اهلا"َ٤

ٚاِغتػنينينينينينيًَ ،ٞنينينينينينئ غنينينينينينيري ٠ايعؿنينينينينينيامٔ
"ٚاملكاٚينيَ"

يف ْؿ" ٔ٠ٛا٭ُ،"ٔٙٚ

باهلٛا..ِ٤

ٜا اََِطأ َ٠ايصِّض ٠ٔ ٚاملٛدٔعَ!..ِ١

ت ني
َنينينيا َٖني نيِٖ ،بايطَنينينيا ٍٔ ني تٕ َض ٔغ ِبنينيني ٔ
ٚاَػشٞ

ٌٖ تٛاضٜت عين:
٭ْ!!...ٞ

يُعُٚدَ َ١ايبها.ِ٤

نأْ!...ٞ

ؾش ٗبؤ املؿً ُِِٖٚ" ،ٍُٛخٔسِع"ٕ١

ٚيهٓين ()....

تبدٖطتِ،

غا ََحَ ا٭ْبٝا ُ٤ظَُُ ٖطزَ عٝٓٝؤ،

نأْٗا ايػطابُ يف املػا!..ِ٤

أؾتام ،أسًُِ بايطنِع ١ايؿادعَ!...ِ١

شقراء

َٜسخٌ ايً ٌُٝيف دَعِبَ ١ايؿُؼٔ،
ٜػأٍ عٔ طؿً ١نا٥ع!..ِ١
ؾ ِٓؿَنينينيني نيًَت ي٪ينينينيني ني" َ٪ا٭ضبعنينينيني نينيَ
طؿًنينينيني نيَ ٕ١
َٖ٬ناّ"..
خؿِؿَ،ّ١
ٚملا تَ َعٍِ يف زَٔ ٞ
تكطأ ايسفَ٤
تَكِطَعُ "بَٛاب َ١ايطابع!.."ِ١
كَٓتِين َٔ ايٝأؽٔ،
طؿً ٕ١س ٖ
ضَؾٖتِ سطٚفَ ضَاز،ٟ
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ني ط ني
طاُ ٥ط ايربمٔ،
ن ِِ ضا َح ٜسع ٛضؾٛفَ ايٓذ.ّٛ
ايطب سَطٗٛا.
ِّ
ؾًََٗٗٛاٚ ،يف َأ ِٜهَ١
مل ٜهنينينيني ِٔ بٝنينينينيُِِٓٗ طاقنينينينياّ بايطؾنينينينينيأٙ
املعٖٚضٔ،
َا عافَ ٜٗؿ ٛتي،ٔ٘ٝ
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ت َٜػِطُٛا!!..
غِٓشَ ٔ١ايٛق ٔ
 ٫ٚنإَ يف َ

َ ٚأؾِعََِ ْاؾٛض َ ٠اؿُبِّ يْٛاّ.

يف عبا٤ت ٔ٘ َِٜٓعَُِ ايػاَط.َٕٚ

دُُٛعُ ضعاٜا:ُٙ

شَُتَٗا ٚغَسَاٖا.
ؾَ َِٓٝكضُ يُ ِ

سٔنينيني نيؼف ضٖٝنينيني نيـْٚ ،ؾنينينينينيهٌْ تطٜنينيني نيـْ،
َْٚكِطُ!..

غٌَ خٝطُ!!..
ػٌٖ خٝطْ ،تٓا َ
تشا ا ِْ َ
تُْٖ٘ أ ٍُ ٚاملسٔؾنيَ ايٖٓؿاَ،٢
تىل بَُ٪ضٔ ايً،ٌٔٝ
َٜشصَ ُٙٚض ِتٌْٜٚ ،كؿَ ُٙٛضِٖطُ...

مل ٜهِٔ غا ٔؾٖ ،ّ٬ا َٔ،ّ٬
عٔ َهاضٔ ٔ ٙبُطِز ايسٚادٔٔ،
تش أعطٚا شات َْ.ٕ٤ِٛ

َأبَساّ مل ٜٗازِٕ خكُٝاّ،
عً ٢ؾَطَ ٕح ٜابؼٕ،
يف َْساَا،ُٙ
َُٗا تؿاقََِ غَِٝظْ،
سؿِطَزَ َضؾِضْ ٚغُدِطُ!!..
َ َٚ
سػِطَ ْ٠يف ايكُ،ِٔٝ
سػِبُُ٘ َ
َ
تًََظٖتِ بٗا زََِعَ ْ١يف املآق،ٞ
عًَ ٢عؿطٕ داَٖطٚا بايطس،ٌٔٝ
ٚباْٛا ََعَاضاّٚ ..ؾَطٗٛا!!..
َا اؾِتهٚ َٔ ٢دٝع ايبُعازٔ،
ٚمل ٜتػ ٖ ٍِٛؾُتاتَ ايطنا.
مل ٜبازضِ تىل ايعٝب قَطٗ!!..
ش ٌٗ املطاضاتُ يف قرب ٙايسْ،ِّٟٛٝ
هَُ ٔ
َت ِ
ٜٚعزا ُز َْبِضُ ايؿ٪ازٔ اؾِتعا.ّ٫
ٚخيبٛا تشا اغِتَِٖ نَبِتاّ:
ٖ ٛايٖٓبِضُ قَبِضْ َ ٚبػِطُ!!..
عاؾلْ أبسعَ اي َََٖٛ ِٖ ٛاتٔ اؾِتَٗا،ّ٤

ؾهًٗٛا عً ٢املٛزٔ
َا أغِعَؿَتُِِِٗ َََٓاض َُٖ ٠سِ.ٕٟ
َٚا ٫حَ يف ا ُ٭ ِؾلٔ ؾَطٗ!!..

ني ؽ ني
أًُُٖ٘ دا٥ط َٕٚعً،ٔ٘ٝ
سػٖازَُُ ُٙبػٔه،َٕٛ
ُٚ
ٜػاض َٔ ٕٚزَِٚض ٔم اؿٔبِطٔ،
خُِنينينينينينيطاّ،
ـ ُٜػنينينينينيً ٣ٓٛنينينينينينيَ ٚ ّ٬ٝ
نٝنينينينيني َ
ٔبهَؿٖ..ِٔ٘ٝ؟!
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َُؿِتَطَقاتُ ض٩اَُ ُٙػًَٖك،ْ١

ساهلا.

بايٓكا٥ض ٚاي َعػِـٔٚ ،ايكَِٗطٔ:

سني تػؿًَََ ٛاناّٚ ،تكش٬َٖ ٛناّ

يف اؿكٌ ًَٜك ٢دطازّا ََُْٗٛاّ،
ح َٖتُنينينينينينينيٛىْ
ٚيف ايبٝنينينينينينيتٔ ًٜكنينينينينينينيا ُٙعُنينينينينيني ف
َٚغُٛؽُ!!..
َِٜٓطنيني ٟٛناغنينينيؿاِّٖٚ ،نيني َٛيف َٛتنينيني٘ "٫
ُٜهاٖ."ٞ
ٚأٜاَُُ٘ ؾاضقَتِٗا ايسٖ٫يُٚ ١ايطَعُ.
ؾا٭ضبعا ُ٤اسِتؿاٍْ مبٝعازٖا "ايٛادٔبٔ"ِّٞ
ت٬ؾَٚ ،٢ا بات ٜعََٖ" ٛذ."ْ٤ٞ
 ٬بنينينيايهّ٬
َٗٔٚتاؾُٗنينينيا مل ٜعني نيسِ سنينينيا ٔؾ ّ
ايعذٝبٔ

ٚتَؿتسٗ دَٖٝاؾَ ُ١ايػٝظ ؾٗٝا،
َٜٚشُِ ٢ايٛطٝؼُ!!..
ـَُاغنئ
أََِطٔطٜٔ ٟا مسا َ ٤ا َ
ضَ َِ ّ٬سطٜٔكاّ،
عً ٢ايعاؾكنيَ اـْٚ٪نيَ،
ََني ني ِٔ بَني ني ٖسيُٛا بنينينيايؿطام املعادنينينيٚ ِّٞقِني نيٌَ
أسبٖتِِٗ..
ت بايػطابٔ اهلذرئ ايٓٗؿٛؽُ..
ٚاسِتَُ ِ
نًُُٖا دا ِِٖ٤عابطْ طاض،ْ٨
ًًَٖٖٛا "باؾسٜس ايػطٜب"

َٚنينينيا ََّني نيٌٖ ٔعؿِني نيلْ هلنينينياَٜ ،كِني نيطَعُ ايبنينينيابَ
ٚايكًبَ..

ٚؾاَٖتِ قٝازاتُُِِٗ:

قس َاتَ يف َٚنِطٔ ٔٙا٭ضبعا ُ٤اؾطٜحُ..

دهُِِ
سكٔٓٛا ؾَطِ َ
أَ ِ

ٚأقعنينينينيني ٢عًنينينينيني ٢خٔٓذنينينينينيط ايٛقنينيني نيتٔ شاى
اـُٝؼُ!!..

باؿطا٥ط ٚايطِّٝبٔ.

نَذٖ َٔ ُعُِط ٙدَسِّ٫ٚ
َٔ تػطِّ ٟايًٝاي،ٞ
ٚمل ًَِٜل َٔ سايٝات ايطبٝعٔ،
غ ٣ٛبعض أبعانٗا

ََ ِٔ ٌَٖٖ "عٔ ًِ ْل ْؿٝؼُ"!..
 ٫تُطًٛٝا ايتٖٓابُصَ با٭خص ٚايطزِّ،
ٚايجطثطاتٔ ،املَكٝت،ٔ١
ُٖبٗٛا تىل َْبِع" ١ايطظمٔ".
ت املهٛخٔ،
ُتِٓ ٔتُٔ أضزا َؾهُِِ خاْعا ُ

ؾاؾُ ُ١ًٝحيً ٛيسٜٗا ايٓٗؿُ ٛض املباغٔتُ:

ُٜٚدين عًٗٝا اؾًٛؽُ!!..

هػٗط زٚضتٗا ايسَ.ٔ١ٜٛ
َٚػتاَ َٔ ْ٠َ٤ت َ

أٜنينينئ عَِٗني نيسُ اهلٓنينينيا ٔ٤ا ًٖنينينيٌ با ُ٭زِعٝنينينياتٔ
اي َػُُٛغاتٔ

نذطاَْ َِٔٔ ٚ ..َِٔٔ ْ١نٌ ؾنئَٚ ،ٕ٤ٞنئِ

أ ٜٔاملٛاثٝلُ ني ايؿاٖسُ اهللُ ني

غهب ٢تشا قبٖشَتِ أ ٚتَطاِ٤ت.
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ت ٜنينينينيسانُِِٚ ،تَنينينينيبٖ ايهنينينينيصٚبُ،
تَبٖنينينيني ِ
ايُٖٓ ،ُّٛاـػٝؼُ..؟!!
ػٌُ َُػِتَٗرت،َٜٔ
َْػًُِهُِِِ َْ ،

ٚأضخ ٢يصانط ٠ايعٔؿلٔ أطٝاضَٖا،
ٚاِْذًنينينينينينيني ٢يف ايكنينينينينينينيُ ،ِٝايكٖنينينينينينينيؿا،
ٚا٭ْٝؼُ..

يكٝطُ ايط،٣٩

ٚقِتَٗا ضاس ًٜٛٗ ٛبأعطاغ٘ٔ،

ؾا ُ٘ٔ٥ايٛس،ٞ

نٝؿُا ؾا.َ٤

ُعؿِبْ َطٜضَْٜ ،بٔٝؼُ..

 ُّ٬ُٜ ٬ايعطٜؼُ..؟!
َٖ ٖ

نًُٖا َاتَ يف س َِّٝهُِِ

ٚايَٖٓٝاض ُٜٔأَطِ َؿأَٖا املَٛقٔسُ ايطٖطِبُ،

با٥ؼُ ايطٚحٔ ٚاؾػِٔ،

ؾحٗ ايٛقٝسٔ،
ٚايػٖاؾٝاتُٔ ٚ ،

حيٝا بسٖ ،ٌْٜع ،ٌْٜبَٝٔ٦ؼُ!!..

ٚتُٖاٍُ شاتٔ ايس...ٍٔ٫

نٝنينينينينينينينينيـ َتػِنينينينينينينينينيتَشه ٕٛاؿٝنينينينينينينينينياَ٠
ايهطمي،َ١

ؾً ِِ ِ َٜبلَ س ٍَٛايطَاز ٚئٝـْ قبٝحْ،
ؾَػَلٖ ايطغٝؼُ!!..

َٚقٔٝتٔ ايٛداٖٚ ،١ايعا٬٥تٔ،

سهِنينينينيطَ٠
ٚايٖٓؿنينينينيٛضُ ايً٦نينينيني ،ُِٝتَ َطبٖنينينينيعَ يف َ
اـَ ًِلٔ

ٚتك ٣ٛاإلي٘ املٓعٖٚ ،ٔٙا٭ْبٝا..ٔ٤

ٚاَِتسٖ يف نٌ قسضٕٚ ،أََِطٕ.

ؾٜٓ ٬ط ٟٛباختِكاضٕ سسٜحْ،

ْٚاَ٤تِ بًُِؼٔ ايٓس ِٜاـُسٚزُ،

ٜ ٫ٚطع ٟٛباِْتٔٗاضٕ دًٝؼُ..؟!

ٚعَكٖتِ ٖٛاٖا ايهٚ٪ؽُ!!..

ننينينيِ َْٗنينينيا ُٙايٓٗطاغٔنينيني ٗٞعنينينئ "قَنينينيطِعَٔ١
اؿبِّ"،

نٝـ ساٍُ ايعٔبازاتٔ ٚايعابس.َٜٔ

بايػسضٚ ،ايٛادب ا٭ُغَطٔ،ِّٟ

ؾَِٗ َٞعَصابْ عُهاٍْ.
ٚأنشٜ ٢ػأَ ُط بَشِطاّٚ ،بَطٖاّٚ ،دٖٛاّ

ٚنٝـ غتَطقُل ْاضْ،

ٍّ،
َس ٣ظَ ََٕٔ غَطََِسٟ

َٚا اِٖتَِٖ بايٓٗ ٞسٔؼف سػٝؼُ!!..
باتَ َُػِتَ ِبؿٔطاّ بايطنا.
تٕ دَؿَا يَ ًَُ٘ٝغأَطْ ،ؾا ٔتْٔ.
ن ٠ٖٛايصنطٜاتٔ،
أَزخٌَ ايهُ َٔ َٕٛ

تشا َا دؿاٖا املَذُٛؽُ..؟!!

ني ف ني
يعًٖوٓ ٜا َُتًِـَ ا٭َُٓٝاتٔ،
ضَدَعِتَ تىل بٔطِنَ ٔ١ايعؿلٔ،
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شػُٖٖٝٓ :ٛاّ ،ضنٖٔٝاَّ ،عاؾ!!..٢
تَ ِ

ٜػً ٛبوَ ا٭خصُ

َُّٔ٦ٝاّ،
َّ ٗٓوَ عُسِتَ َ
أُ

دػُٛضاّ..
و َْػِطاّ َ
عَِٗس ٟبعَ ٝٓٝ

هلُِ ََُٗاتٔ،
تىل ٚاس ١ا َ

ؾَنينينينيني ٬نٓنينيني نيتَ َنينينينينئ ْنينينينينيبع  ،ننينينينينيٞ
تَدَافَ!!..

قٖٓادَ ُ١ايطقلٔ،
ٚؾاقَ ِتوَ َ
٬فَ؟!
ػ َ
ٜا ََِٔ عَبَستَ اي ٗ
أَضٔحِ دأْشَ ِٝوَ قً.ّ٬ٝ
ٔٚغَازُىَ قسض،ٟ
ٚضٜكُو خَُطٔ،ٟ
هوَ يف ايعَظِ ِٔ ٜػط.ٟ
ِ َْٚب ُ
تُطاىَ اسِتَطؾِتَ ايطٖٛافَ..؟!
طُُٛٝبُ غٛاق ٞنطَٚوَ
ب َْ ِٗ،ّ٬
تَعِصُ ُ
تُبِٗٔرُ عَبٖاّ،
ٚؼً ٛا ِضتٔؿاؾَا...
دُِط ٠اٯرٔ
ظَضَعِ ُتوَ يف َ
بَطِق ّا بَٗرياّ
ٖٗٝٚاتَ أدؿٛىَ"،
أَٜ ٚدِطٔطُ اهلَذِطُ يف ايباٍ..
يهٖٔ َزِٖ َط اـطاٜا تَذَاؾ!!..٢
ٚسَطٖنينينينينيتِ عًنينينينيني ٢ننينينينينياًٖ ٖٞننينينينينيٛٝفُ
ايػٓ،ْٛٛ
تبائ ُؼ بايٖٓتِـٔ ٚاي َعػِـٔ،
َ ٫تػِتَ ٔعزِٖا اعِتٔػاؾاّ!!..
هُٔ،
ؿ ِ
فا ٔ
سَ ٖٛ
َؾ ٌَِٓ َٔ ْكٝبوَ َا َ
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دػِطْ.
ؾَعَطِفُ نٝاْ ٞـطٛىَ ٔ
ت يوَ ايٛضزَ ٚا٭ُغٓٝاتٔ.
ؾَطَؾِ ُ
َََٖٗٚسَ قًيب ايهِّؿافَ..
ؾأ ٖٟاملعابط تؿتامُ.؟
تًوَ زٚايٝوَ ساي،ْ١ٝ
باِْتظاض ٜسٜوَ ٚثػطىَ،
َٛعٛز ْ٠بايكٔطافٔ اؿُِٔٝ
ػِٔ تيٗٝا اقِتٔطَاؾا..
ؾَأس ٔ
ٚأطٝبُ َا يف ايبػاتنئ،
ضَُٖاِْ َٚ ْ١ي َٛيَتِ،
يف ا٭ثري اخِتٔطَاؾا!!..
ن َ٠ٖٛاي َِٖٛرٔ.
َضزُ ؾًِٔكَتُٗا ُ
ُتِّ ٛ
تَبِطُمُ يف غًُِٖ ايظِٖٗطٔ غٝـَ دًٝسٕ،
ـ َٓٗا ايؿطأ٥لُ،
ؾَتَطِع ُ
تُطز ٟايؿطٜػَ َٔ َ١ز ٕٚت ِشٕٕ،
َ ٫ٚتكِطَؿٔٗٝا دُعَاؾَا!!..
ؿلٕ،
ضغٛئَ ُ١ع ِ
ٔيَٓاَُٛغنينينينينيٗا ،يف ؾنينينينينيتٝتٔ ايؿكنينينينيني،ٍٛ
سهُٛضْ..
ُ
َسزَ ُٙايٛقتُ
َأبَتِ إٔ ُٜش ِّ
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ٌَّٖ ايصَٜ ٟسٖعٔ،ٔ٘ٝ
َ
ُٜذايف ايؿتاٜٚ ،َ٤بػ ٞاقِطٔٝاؾا!!..
خ ٌُ اؿبٗ يف ايعَظِِٔ.
عً ٢ضٔغًِٔ ٔ٘ َٜسِ ُ
 ٫حيتؿ ٞبعظ،ِٕٝ
َٜ ٫ٚؿتؿٖ َٔ ٞع،ٌٕٜ
ٜ ٫ٚػتذٝبُ يطدَُ ٣ٛذ،ٕٕٛ
ٜ ٫ٚػتطٝبُ ايعَؿافَ!!..
ؾؿ ٞنٌِّ قًَِبٕ،
َ ٧تِٛمٕ،
ََٛاطٔ ُ
ٚساضاتُ َضؾِضٕ،
ٚأسٛاٍ ضٕ ٚح تُصٜبُ ايؿِّػافَ..

م -تَسٚضُ ضَس ٢ايرت ٗززٔ،
يف َهٝل ايعكٌٔ،
 ٫تطغُ ٛعًَ َٖ ٢سفٕ.
تُشاقٔطٖا اؾٗاتُ،
ُٜ ٫ٚباضٔنُٗا َٔ ايسْٝا خَ٬مُ!!..
تُهابٔطُ نٔبِطٜا َ٤ايطنئ،
يف ظَٔ ايتٓاؾُؼ،
ظازُٖا ُعؿِبْ ٖؿ،ِْٝ
غَلٖ َٔعِ َٚزُٖا مبا َٜش،ٟٛ
ٚيٝؼ هلا بس،َُ٘ٓ ٌْٜ
ُِٜٓكٔصُٖاٚ .يٝؼ هلا َََٓامُ!!
ٚتًوَ ؾُ ُٕٚ٪غِّٝس" ٔ٠ايتؿاخُط".

بعنينينينيسََا ناْنينينينيت تَبَنينينينياٖ ٢بايػٗنينينينيكُٛفٔ
ايؿاضٖاتٔ،
ٚباملطاٜا يف غطٜط اؿًُِِٔ.
ؾاِْؿذَعَتِ ظا٥ش ١ايهٛاضخٔ
ثُِٖ ٚاض ٣عُ ِطَٜٗا خُلف
ٚباغَتَٗا اي ٔككَامُ!!..
ٚمل َٜؿِنينينينينينيَُتِ بٗنينينينينينيا ايؿكنينينينينينيطاَ ،ُ٤نينينينينينينيا
انِتَطثٛا.
نصيو سايُُِِٗ يف أَِٚزٔ عٔعٖتٗا.
ٚيف أعطاغٔٗا،
مل َٜشًُٔٛا طَ ِب ٫ٚ ّ٬ظََِطاّ.
 ٫ٚضقكٛا.
 ٫ٚسَٓٝنينينينينينينيا ظغاضٜنينينينينيني َس اؿنينينينينينينيط ِٜهلنينينينينينيِِ
َضقَامُ!!..
ؾَ ٬ايؿكطا ُ٤سايَؿَُِِٗ غَسٜسُ ايطأ،ٟ
َٚسٖسَِٖ تىل أَدٌَ بعٝس٫ .
 ٫ٚايٛدٗا ُ٤خَؿٖـَ َٔ تٗاؾُتِِٔٗٔ،
دؿَعٔ ايؿُذٛضٔ،
عًَ ٢
هػِبٔ.
دً ٌُٝقَسِضٕ ،نائ ْع باي َ
ست ٢اخِ َتٌٖ يف ايكِّـ ا ِضتٔكامُ!!..
ظٌٗ ن٬بُ عائُِِٗ،
تَ َ
َتُٓٛف ايًشَِ
ست ٢تٓتٗ ٞبايعَظِِٔ،
تًَِعَكُُ٘ بتكتريٕ،
ذٌَ اؿطناتٔ
ُ ٚتُِ ٔعُٔ ؾََ ٘ٝكٖاّ َُد ٔ
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ني 0ني

تَأب ٢إٔ "تَذُٛزَ" ب٘،
ٔيَٓبٖا ٕح ُٜكامسٗا "ايٛي،"َ١ُٝ

تٝبٖػت َعاضعُ ايهطظ.

ؾنينينينينينينينينينينياغٔطَ ايؿِّنينينينينينينينينينيني ِسقَ ِ ،ٔٔٝؾَنينينينينينينينينينينيِٗٛتُُ٘
اَِتكامُ!!..

َنينينيس : ٜٓأَّنينينياؾطُ ايًكنينينيٛم عطًٖنينينيت
َػايوَ ايكطاض.

َٚطبٛطْ تىل قٔ،َِٕٝ

أَّنينياؾ ُط ايتتنينياض ني ٜنينيا ؾنينيكاْ٤ا ني أَّنينياؾط
ايتتاض!!..

نٔ ٬ايهِّسَٖ ،ٜٔٔؿه،ّْٛ
تٛاضثََٗا ،تؿ ٖطبَٗاٚ ،طٖٛضٖا،
مبا ُٜطن ٞعُٛا" َ٤ايػٛمٔ".
َِٜٗ ٫تَِٗ ،ؾايػاٜاتُ ؼُٗٝاٚ ،تَشًُُٔٗنيا
ايٛغا.ٌُ٥
ٚايػُٖاغٔط ُ٠ا٭ُبا ُ٠دٓٛزُ دٝـ ايطبِّ..
ََُ ٪ت َُُٓنينينينينينينيًَ ،َٕٛتعَٔنينينينينينيني ٕٛباؾنينينينينينينياْ،ٞ
سٔطامُ!!..
كتاضات َنئ زٜنيٛإ قكنيا٥س َنيا بنيني
 ّ8958ني ّ0222

مزارع العليق
ني8ني
تَذُٖس ايسخإ يف قادط ايهُ،٣ٛ
َٚتعَبْ ٖ ٛايكطاض يف قط ١ايػطٚب
ٚمشػُنينينينيٓا تهؿٔنينينينئ ايهنينينينيًٛعَ ،تَػنيني ني ٔعٍُ
ايعصابَ غ ١ّ ُٝػٛؽ يف غؿٛسٓا..
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ٚأْت تًعبني ،تًعبني بايسَ!!..٢
عطٚقٓا تكًٖبت دٓاظ ّ ٠تُؿٓٝع ايٓٗاض
ُْشب ي ٛتَعقٗٓا ايطٜاحُ يعَٓ ١ايكطاض..
 ٫ٚقطاضَ ٜا َس ٫ٚ ، ٜٓقطاض!!...

ني  3ني
عً ٢عطا ٤غؿشٓا ػُٖس ايٛبا.٤
ٚأَؼٔ ؾٛم دُطزْا ايػطٜل با٭مل..
تعُٖس ايكُط
ت ٖػػنينينينينينيًت ننينينينينينيًٛعُ٘ بًنينينينينيني ٬ٝاملُشَنينينيني نيطٖمٔ
ايطَٛف.
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ٚبعسَٖا َْبٔٝتُ يف ايعطا٤؟!

بٝسض اؿكازٔ ،غاضق ٞنط..َٔ٘ٔٚ

َٚحيًُُِ ايكػاضُ نايهطٜط بايهٝا..٤

ؾُنينينينينيطَ ّ٠نينينينينئ ايبعٝنينينينينيس ٫ح عنينينينينيابطْ َنينينينينيع
ايهش!!..٢

ني  4ني
غ ٖٞ ْ١ًٝاملٛاغُِ ايبَٛاضِ،
و ايطدٛعَ ٜا ظٚاضمَ ايؿؿلِ
غأيت ٔ
عُٝك ٖٞ ْ١ايبشاض،
 ٫ٚدُُإَ ٫ ،مجإَ يف املَشَاضِ!!..

ني  5ني

َّٖٓنينيُ٘ َنينئ ايهنينيني٬ب
ؾنينيأطًلَ ايعٝنينياضََ ،
ناضٜاّ..
يهٓنيني٘ بهنيني ٢غٝب ني ،ٕ١ؾنينيصيو ايكت ٝنيٌُ
نإ عُُٖ٘!!.
ؾُنينئ ٜكنيني" ٍٛينينيٝؼ ؾاضغ نياّ" ٖنيني ٛاينينيصٟ
َٜظُٔ عُٖ٘ َٔ ايه٬ب ناضٜاّ..؟!!

ني  6ني

ْػاْ٩ا ،سسٜجُ ُٖٗٔ نًٗ٘ عٔ املَداضِ.

غطٜب ٖٞ ْ١ايع ٕٛٝغاع َ١ايػٖؿَطِ

ضقٝؿُٖٗٔ عَتبَ ْ١تٓاّ قُطِبَ زاض.

نِ اؾنيتٗٝتُ يني ٛغ ٔطقِنيتُ ،يني ٛغطقنيتُ
ناؿك ٢تىل ايكطاض..

ٚنٝـ تُذٗضُ اؿط ُِٜباؿطاّ؟!
ُُٜؿٓط ايػباضُ ؾعط ُٖٖٔ
ٚب ٖٔٗٓٝأَُٓ َٞاي تُشٔبٗ غريَ ظٚدٗا.
٭ْ٘ ني نُا تك ٍٛني "خِتَريَ".
ؾهٝنينينيـ شاٚ ،أَني نيؼٔ ننينينيإَ ،أَني نيؼٔ
نإِ؟!

 ٫ٚغَؿَشتُ زَعَ َ١اْتظاض!!..

ني  7ني
غَ ْ١ًٝس. ٜٓ
ـ بعس ظخٖ ١املطط
دبُٗٓٝا َٜذٔ ٗ
"َا أطٝبَ ايرتابَ بعس ظخ ١املطط!!"

غ٬سُ٘ اؾس ٌُٜؾٛم نؿَٜ٘ٔ ،ؿني،ًُ٘ٝ
ٚزاّ ُ٥ا َٜؿ..ًُُ٘ٝ

ت ٜا َكايع اؾؿاف.
ٚأْ ٔ

"ؾطٜؿ "ْ١نصا ٜكاٍ ي:ٞ

أٜٛيس املػٝحُ يف غكٛطٓا؟!

هلا أرْ ني ٜكاٍ ني ؾاضؽْ..

نٝ٦بنينينينيٖ ١نينينيني ٞايعٝنينينيني ٕٛيف َنينينينيس، ٜٓ
نٝ٦ب.١

ُٜكٓٝس اهلٛا ،َ٤ؾايطٜاحُ عٓسَا تُسغنيسؽ
ايػكٕٛ
ٜظٓٗا ني ٚدؿتُُ٘ َعبأ سك ّ٢ني يكنيٛم

َتٓنينينينينيٛؽُ ،ؽتؿنينينينيني ٞنػُٝنينينينيني ١غطٜبنينيني نيٕ١
غطٜب٘!!.
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صافية يا عيون احلزن
ني  8ني

حملؤ ،ن ٖ ٛايعني!!
َٚطٖ ايعٝسُ ،مل أ ِ
(ٚأعًني نيُِ إٖٔ قنينينيابطٖٓ ّ٠نينينياى ٚضاَ ٤نينينيٛز
ايطٌَ ،تبهٝين).
(ملاشا ايؿُؼُ مل تُهػَـ،
ٚمل تَكطُر قنيباٜا ايؿنياّ ني يني ٛؾَطسنياّ ني
عً ٢ايػاب.ٛ؟!
غ ٣ٛضسٖاي ٕ١غُطبا.٤
قٛاؾٌُ خًٝنيِٗ عنيربت بٓاؾنيصتُ ،ٞعبنيٛضَ
ايػ ِٔٝبايٛاسات!!
ٜٛينينيني ٍُٛبامسنينينيو اؿنينينياز ،ٟننينينيإٖٔ ينينيني٘
سبٝباّ َات:
"سبٝيب آ ٔٙيٜ ٛسضٕٚ
يهاْٛا قبًٓا تابٛا"..

ْٚنينيسٖاباتُٗا ميهنينينيَ ،مل ٜنينينيصضؾٔ زَنينيعَ
اي..ٌٜٛ
ؾ نيأُع ُط ُْكط ني ّ١يف بٔطنَنيني ١املتػَ نئٛينيَ،
ٚأَضمت ٞيف ايٛسٌٔ،
عٓسَ ََؿاضم اؿاضاتِ:
أدُنينينيني نيطٗ خطنينينينينينيا ،َٟأَغنينينيني نيطَمُ يف ٚدنينينينينينيٙٛ
ايعابط ،َٜٔأيٛبُ عٔ ؾؿٕ١
تَصُضٗ املًحَ يف دُطسٚ ،ٞأٖٛاٖا!!..
أد نيطٗ خطنينيا ،َٟأيطنينيأ خٝب ني ّ١يف دنينيٛف
مخٖاض،ٙ
بطؾك ١غاَطٕ أغٝإ:
أتاْ َٔ ٞنط ّٚايٓدٌَٜ ،ش ٌُُٔ يٛعَ١
ايبكط.ٙ
سكٝبتنينيُٜ٘ ،ؿذطٖنينيا ايؿنينيكاٚ ،اؾنينيٛعُ،
ٚاؿػط!!..ٙ
ُٜتُتُِ" :مل أدس َأ٣ٚ

ٜٛٚغٌُ يف ايعِّساّ ٚتَص ُبٌُ ايػكٖات..

ٚست ٢ايػذُٔ مل َٜؿِ َتحِ ٭سعاْٚ ،ٞيٛ
ضُعِبَ٘"..

ََٚطٖ ايعٝس ،مل أمسَط َع ا٭طؿنياٍ يف
بًس.ٟ

ؾُِنيع ُض ٔزٜني٘ٔ ،تىل
ٜٚبهٜ :ٞنيا خٝني ٍَٛا َ
بَٖٝاض ٔ٠ا٭سبابِ..

ني  0ني
ٚمل أؾطح بعُطؽ ايعٓ...ٜٔ
ٚست ٢مشنيؼُ ْكنيـٔ ايًٝنئٌ ،أُغٜٗٛنيا،
َ ٚأمحًُٔٗا بأٖساب.ٞ
أغاًُٗ٥ا ٫ٚ ،تسض!!..ٟ
ٚدبٖاْنينياتُ ساضتٓنينياَُ ،ػًٖك نيْٛ ْ١اؾ نيصُٖا،
أغٛحُ بٗا ٫ٚ ،تسض!!..ٟ
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ٚخَبٔ،ٔ٘ٝ
علِّ ايؿٛم ،خب،ٔ٘ٓٝ
"نْ٬ا َٜٓسُبُ ايػُٖٝاب"..
َؾَٓؿطَبُ ني ٖات ٜا مخٖاض،
َ ٚعُٔل يف ايسّٖٔ ايػُطبَِ٘!!..
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ني  3ني
ََٚطٖ ايعٝسُٚ ،ايسْٝا دش.ُٖ٘ٝٝ
تُط ٣أيكاىٔ عا٥سَ ّ٠ع ايطٜحٔ اي تَٓ ٌَٗٗ
َٔ دُعُضٔ اؿٓني املطِّ.
عابط ّ٠بأعكاب.ٞ؟!
يعًنينيَ ،ٞنينئ ضَنينياز اي ُعُنينيط ،أضؾَنيعُ دنينياْحَ
ايًٛع٘.
ٚأقطأ يف َس ٣عٝٓٝؤ أقطأ زَعنيَ ّ١نئ
و اؾٔ".
"َٚضزٔ زٔ ٜ
أُسَذطٖٓا عً ٢قسض،ٟ
يتشه ٞيًدطا٥ب ؾك َ٠َٛايؿُع٘!!..
ٚتنينينيأت ٞاينينينيطٜحُ خا٥بنيني ،ّ١تُطؾنينينيطفُ عٓنينينيس
ؾُبان.ٞ
ؾأَٓحُ يًهٓ ٢قًيب،
ٚدُطح قطٜط أبٛاب..ٞ

خمتارات من شعا هجاجل ات هادجلة

املتحوّلون

عَطَبْ...؟! ((قٌ أعٛشُ بطبِّ ايؿًََلِ)).
عَطَبْ :عاضباتْ َٚػتعطب،َٕٛ
َقهِتِ سهُ ُ ١اؾٛعٔ
إٔ ُٜت َِ٦ايٓدٌُ ؾِٗٝ
ؾصاىَ ََػ ٌْٝتٛاض٣
ٚشيوَ عطْ زؾل!!..
بع َس ب٪ؽ عَُ ،ِٕٝسٜس،
تطاخٛا ًَٛناَُّ ٚ ،ػِتَطٔ٥ػنيَ،
ٜبٝع َٕٛأٌٖ َهاضبِِٗ
ٚؾعٛب عؿا٥طِِٖ
بَ ٝع بُدٌٕٚ ،بَدِؼٕ

ٚيهٖٔ اهلَُٜ ٣ٛه،ٞ
ٜٚبكنينيني ٢اينينينيربزُٜ ،بكنينيني ٢ايبَني ني ِطزُ َُٓٗنينينيطاّ
عً ٢قؿكايف ايبان!!..ٞ
ؾتػكطُ يف زَ ٞزَع٘:
"سبٝيب آ ٕٙيٜ ٛسضٕٚ
يهاْٛاَ ،جًٓا ،شابٛا!!"..
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ري ْ َؿلِ!!..
غَٓا َّ بع ٕ
ٜٛاظَ ٟ

تِْٗ ْا َُٕٛ٥عً ٢نُِٗٝ

عطبْ :عاضبَٚ َٕٛػتعطباتُ،
بأيـ سذابٕ نجٝـٕ
ٚأيـ تظاضٕ ؾؿٝـٕ
 ًَٕٔٛٝٚعُطِ ٕٟبكريٕ،
ٚعُطِ ٕٟنت ّٕٛنؿٝـٕ
ٚي ٕٕٛبًِّٜٗٛ ِٕ ٝخُ ٚد٘ ايٛضمِ!!..

تش تُٓاز٥٬َ ٟه ُ١ايهٕٔٛ

تِْٗ ٜكعس َٔ ٕٚايطَُ،ٞ
يف َٛنب ايطني
ؾٛمَٚ ،ؼتَ قسٜس ايطٛا٥ـ
َٜ ٫ػِأي :َٕٛتىل أ،َٜٔ
تُؿه ٞبِٗ قاؾ٬ت ايكًََلِ..؟!
دُِط ايكشاض٣
عَطَبَْ ،جٌ َ
ٜهٝعُ ايٓس ٣ؾ٘ٝ
َٔ َطًع ايؿذط
ػلِ!..
ست ٢اخِتٓامٔ اي َػ َ
سٌْ ٖا َُٕٛ٥عً ٢نَؿٌَ ايطٌَٔ
ضُ ٓ
نايٛؾِ :أغٛزَ ،أظضمَ
َجٌٔ خُٛٝطٔ ايعًََل!..
ؾا(( ٤ضظٖاقُِٗ)) َٔشّٓ١
إٔ ته ٕٛغٛاق ٞاملٝاٙ
عاضاّ َٔ ايكاضٔٚ ،ايعِّؾتٔ
غُبشإَ َٔ أزضىَ ايٓٛضَ
بعس اِْطؿا ٤ايؿٖ َؿلِ!..
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((ٖاُِٖ غعا ُ٠ايهطأَ١
نيني يف اؿ ِّٞنيني
أ ٜٔاؿُُا ٠ايٖٓؿاَ))..٢؟!
تكٝحُ بِٗ ((داٚظ ايظامل ٕٛاملس))٣
يف ؾًػطنيَٚ ،ايطاؾسٜٔٔ
ٚدْٓ٫ٛا املػتباحٔ
ٚنًٝٝهٝاٚ ،ايًٛا ٤ا٭غرئ...
تكٝحُ بِِٗ :غاقبُ ا٭ضض ٚايٓاؽٔ
ِ َٜػكٔبُ خرياتٔ يبٓإَ ،دَِٗطَاّ
ٚأغنينينينينينينيٝازُ أعطابٓنينينينينينينيا ٜٓظنينينينينينينيط٫ٚ ،ٕٚ
ُٜبكطَٕٚ
ؾُا َُِِٖٖٗ ََٔ ،طػ،٢
أ ٚبػ ٢بايعكا٥س ٚاـَ ًِلٔ
َا ِٖٖ َٔ زِّْؼَ ايعُؿبَ
أ َٔ ٚمتازَٚ ،٣اشا غطم..؟!
ٚضب اؿٝا ٠ايهطمئ١
عطبْ..؟! ِّ ٫
ٍّ
ن ُِّٛقَـ
ُقٌِ :دًُُِِٗٗ َ
تٗا ،٣ٚنَبَاٚ ،اسِتَطَمِ!!..
8002
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جبّار

خمتارات من يف البدء كان الوطن

ٖ ٞاؿٝا(( ُ٠ساي ُ١ايٛدٛزٔ))،
يف سَطَانٗاٚ ،ضَعِسٖٔاٚ ،بَ ِطقٔٗا.
ٚاملٛتُ ((ساي ُ١ايٛدٛزٔ))

املدخِل
ني  8ني

ظَ ََُٔ ايطبٝعَ ُٜ ٫ ١طزٗ!!...

يف مجازٖا املك!!..ِِٝ
هػٖنينيطُ
ٚاملػنينينيتكَ ُِٝنينينئ خطٛطٗنينينياَ َُ ،
ايػِّطاطٔ ٚايطْ!!..ِِٝ
ؾاي ُِِٖٛيف اإلخكاب ((َُتِ،))ِْٔ٦
ٚنٔؿٖتا :ُٙعاقطْ

طُٔشتَ بٗسأ ،ٕ٠حيتسٗ ضَعسُ.
ؾإشا َ
ى َِْٗسُ...
ت بِٖٛسَ٫ ،ٕ٠قا َ
ٚتشا َْعَي َ
ُضقُِْ تٗذٖاٖا نتابُ ايػَُطٔ،
ب اؿَؿطٔ،
أغؿَطَ عٔ ُٖٜٛتٖٗا تطا ُ
 ٫حيتادُٗا دًَٚ ،ْٛتجكٝـْٚ ،بَطزُ!!...

تُٛاغٔ ُس املُشطَِٖ ايعك!!...ِِٝ

َنينينينيا قَبنيني نيٌَ آزَّ قنينينينياؾ٬تْ َنينينينئ د٬ينينينيني١
دٓػ٘ٔ..

ٚعٛز ُ٠ا٭ضٚاحٔ يٮدػازٔ
ؾَطِشَ ْ١نَصُٚبَ ُ١ايط،٣٩

 ٚس سٓٛا" ٤اؾً "١ٝنٛنباتْ،

َٜع ُِٜٗٓا َُؿَعٛشُ ايػٛٝبٔ:
ثاٜٚاّ ،يف دَعِبَ ٔ١ايسدٖأٍ،

قبًٗا أ ٚبعسٖا ني َٔ ؾذط غََٛطَ ني

ٚايبٗٚ ،ِٔٝايؿٗٚ ،ِٔٝايطد!!..ِِٝ

غاسباتْ خًَؿَ ُٖٗٔ نيني ٚباؾسا ٌٔ٥نيني غنيريَ٠
ايٛضقا،ٔ٤

ٖ ٞاؿٝاَ ،ُ٠طٖٚ ّ٠اسس،ّ٠
تُبَاضىُ املدًٛمَ يف عُبُٛضٖا
ٚمتٓحُ ايَٓعٚ َِٝاؾش!!..ِِٝ
متطٗ َطٖٚ ،ّ٠ئ تُعازَ
ؾاغنينينينينينينينينيأيٛا اؿُنينينينينينينينينيٚ ،َِٝايًنينينينينينينينينيسٚزَ،
ٚاؾَُٗٚ ،ٍٛايعً:َِٝ
ٜنينينيا ٚزٚزُٜ ،نينينيا سًنينينيٜ ،ُِٝنينينيا يطٝنينيـُٜ ،نينينيا
ضس...ِِٝ
8000
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أَ ٚاضٚ ٟعٔؿتاضٕ ٚتٜٓاْا،
ٚأٚضْٓٝاٚ ،آيٝػاضَ يف تطساهلا..
ست ٢أتَتِٓا املط ُِٜايعصضاٚ ،ُ٤اينيٚ ..ايني...
ثنينينينيِ عؿنينينينيطاَٝٚ ْ٤ػنينينينيٚ ْٕٛدٝنينينينيسا...ٚ ...ْ٤
ٚضزُ!!...
ـ َْٗطٕ،
ٚئؿًُؤ "ُْٛحٕ" أي ُ
خا٥ضٕ عطاّ ؾٛداّ،
ُٜ ٫ذابُ٘ ؾٝهَُ٘ دػطْ ٚغَسٗ!!
أٜؿٝس دعِضْ َنيٛمسٞف نينيني يف اهلٝنياز نينيني تشا
متهٖٔ َٓ٘ ََسٗ..؟!
"هلل ٖصا ا٭َطُ َٔ ،قبٌُ ٚبعسُ"!!..
ت اـ٥٬ل باؾٗاتٔ،
عَبَطتِ قطاضا ُ
ؾُٜ ٬شٝط بهَُِّٗا
سكِطْٚ ،تٛقٝـْٚ ،عسٗ...
َ
َٓنينينينينيصُ اْتكنينينينينينياضٔ ايعكنينينينينينيٌ يف أَكنينينينينينياض
"غََٛطَ"،
ٚاظزٖاضٔ اؿؼِّ يف أبطاز "بابٌَ"،
ٚابتها ٔض اؿَطف يف "ؾٝٓٝكٝا"،
ٚقنينينيً ٌٔٝغنينينيٝـٔ اينينينيربم يف "آؾنينينيٛضَ" أٚ
"أنٖازَ"...
َٓصَُٓٚ ...صُٜ ٫ ...ػتطٝع أ٪َ ٟٗضِّرٕ،
قحَ ،أ ٚتٓاظَ ،َٙأ ٚؽابحَ،
َُٗا تؿا َ
إٔ ًُٜنيني ني ِٖ بهٓنينينينيع ٙاملؿتنينينينئ ٛح تؿكنينينيني،ٌْٝ
ٚتبٜٛبْٚ ،سسٗ...
ُضقُ ِْ تُػِّٝط بُٛق٬تٔ "ايعاضؾنيَ"،
ظَإَ سازٚا عٔ غٔطاطٔ اؿلِّ،
750

ٚابتََٗذٛا َع ايتعٜٚطٔ،
ٚاضتاسٛا يطُؼٔ عساي ١ايته:ٜٔٛ
غاَ ٜطُِٖ ؾطٜلْ تَٖعٞف ،داٌْٖ،
َتذاٌْٖ أخ٬مَ َػط ٣ايٓٗٛضٔ،
رب َت َُٗٛض ا٭سٛاٍ ٚا٭ظَإٔ.
عَ َ
 ٞقطاعُ أدٝإٍ،
ؾٗ َ
ٚفنيني نيسُ سهنينينينياض ٠تعٖنينينيني ،ٛتكُنيني نيسٗ ٫ٚ
تُكسٗ!!..

ني  0ني

ـ املطاننينينينينينيب،
أ ٫تػنينينينينينيُع ٕٛسؿٝنينينيني ني َ
دَٖٗاؾّ١؟!
ٜا ؾعٛبَ احملٝطاتٔ نيني
ٖنينينينينينيٌ تأْػنينينينينيني َٕٛعنينينينينينيس ٔ ٚايكٛاؾنينينينينينيٌ،
دَٖٝاؾ...ّ١؟!
عًَٖهُ ني ِِ تنينيأيؿ ٕٛاؾنينيتذاضَ ايٓدٝنينيٌ َنينيع
ا٭ضظ ٚايػط:ٚ
َٜٓؿُح يف ايعظِ ضٖعَ اؿٓنيِ!!..
ٖٚنينيا ٖ ني" َٞتٜنينيبٚ "٬داضاتُٗنينيا اينينيساثطاتُ
اؿعاْ،٢
خكني نيطَٚ ،دنينينيٛفَ،
تٛؾنينينيٛفُ َّٗنينينيطَ ٚ ،
ٚشض ٠ٚؾُك ٔط ايتٍٔ٬
ٚتَؿهحُ ي َّ٪ايكِّ ٍٔ٬نيني ا٭ؾاع،ٞ
َنينينينينينينينئ ايعنينينينينينينينياضبنيَٚ ،ػتؿنينينينينينينينيطقنيَ،
َٚػتػطبنيَ
ٚؼٝنينينينينينيَٓ ٞاضاتٔٗنينينينينينيا َنينينينينينئ سهنينينينينينيٝض
ايػُٛضٔ،
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ٚتػُ ٛبٗا يف ا٭عاي ...ٞا٭عاي،ٞ
َٓني نيٖٛض ٠باؿكٝكنينيني ،١ممٗنينينيٛض ّ٠بؿنينينيُٛر
ايٝكنيِ!!..
قَبَطْا عً ٢املٛتٔ ،زٖطاّ َٔ املٛتٔ
ست ٢ػًٖتِ هلِ ٖٝبَ ُ١ايؿشٌٔ
باشخ ،َ١يف انتُاٍ ايٓهٛزٔ،
ٚقس َٖٖٖٛٛا ب" َِٖٛاملُؿاخٔط":
أْٖنينينينينينينيا "ْٓانٔنينينينينينيٌُ" نطَنينينينينينيني" ٢ئطٔنينينينينينيطِحٕ
دٓنيِ"!!!...
ؾؿهطاّ ًََٕٛٝٚ ..ؾهطٕ.
ٯهل ١ا٭ضض،
تش أؾكَشَت عٔ خب٦ٝاتٗا،
ت باعرتاؾاتٔٗا،
ٚاْتؿ ِ
ٍّ زؾنيِ!!...
ٚاٖتَسَت يف تًؿٗظ غٔط

ني  3ني

ٜكٛي ٕٛؾت ٢املك٫ٛت
عٔ قٝػ ١ايبس.٤
قًٓا َع اؿلِّ:
"يف ايبس ٔ٤نإ ايٛطِٔ"
َٚاٖ ٖٝني ُ١اـً نيلٔ دُ ٖٛطْنينيا املتٮي ني٫ ،ُ٧
حنتؿ ٞبجٓاٜا اقطٓاعٔ اؿسٚزِ.
َٔ ا٭ضدٛإ بٝاضقُٓا ٚغتا٥طْا:
َٓ٘ قُُكآُْا...
َُٓ٘ أنؿآُْا...
َٓٚاز ٌُٜأعطاغٓاٚ ،احملِٔ...
 َٔٚقاٍ" :د٦تُ"،

ؾُا قاٍ َٔٔ :أٜٔ؟!
َا قاٍ :نٝـَ َٚا باحَ،
َا ؾهٌُ خَ ٌٔٝايعَِٔ..؟!
ُْدبِّ ُ٧دٝـَ ايػ٪ا٫ت،
يف ُقُِكُِ زانٔٔ ايكًب،
ُعط ٟايتػا ُ،ٍُ٩
نِّ ٜ ٫ ٞ
ٚايًٗؿَ ُ١ا٭ظي ،ُ١ٝظٖٓ َٛايكٓاعٔ،
ٚتُدذًٓا قُؿط ُ٠املٛتٔ ،ؾهٖاس،ّ١
ْ٫عكنينينينينياز ايًػنينينينينيإٚ ،قنينينينينيٛاّ يكنينينينينيبؼ
اـسٚزِ!!...
متنينيطٗ دٓاظا ُتٓنينينيا عاضٜنينياتٕ ،أ ٫ؼؿنينينئًَٝ
بٗا ٜا ٚضُٚزِ...؟!

ني  4ني

نٝـَ َٜ ٫ػكُطُ ايًٛظُ عٔ أَِّ٘ٔ،
قبٌ ٚقتٔ ايؿطأّ،
بطغِ ايعٛاقـ ٚايطغب ١املؿتٗا..٠؟!
نٝـ ٜ ٫كٌ ايٖٓبضُ،
َٔ ؾطٜإ ايؿ٪از،
ٚنذِّ ايٛضٜس،
تشا اْبرتت خَعِع،ْ١
َٔ تضازْ ٠بع اؿٝاِ٠؟!
نٝـ  ...٫نٝـ ..٫؟!
نًُٗٓا عاضفْ ٚعً،ِْٝ
بإٔ ايٓٛاٜا أٖـٗٚ ،أ َٔ ٢ٖٚاؿًُِِٔ
تٕ مل تهٔ "ؾعٌَ" غع" ٞزٚ٩ب"،
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ض اؾٓا ،٠ايطعا!!...٠
يسس ٔ

بصنا ٤ايطاؾضٔ،

زضبُ قَ ٕٛاؿهاضات،

عربَ عباضاتٕ ْاعُ ٔ ١املًُؼ،

يٝؼ ُٜعبٖسُ بايٝاق ١املؿط٥بٖ،ٕ١

نٓػٝر سطٜط ايطٜحٔ،

بنينينينينينينيايهٚ ِّٞايعطنينينينيني نيطٔٚ ،ايبٗطدنينينينينينينياتٔ
اـػٝػ.ٔ١

ٚداضس ٕ١نايٓكٌ املكك ٍٛايبتٖاضٔ،

يهٖٓ٘ "ُٜ ٫ططٖمْ" ت ٫بٛقع ايٖٓؿاَ٢
اؿؿا ،ٔ٠ايعطا!!...٠
تًوَ غريٚض ُ ٠اـًلٔ،
ري َْنينينينينينينيعفٔ
ٜ ٫طتكنينينينينينيني ٞؾنينينينينينينيأَٖٚا غنينينينيني ني ُ
ايؿٗٝس،َٜٔ
ٚاملبشط َٜٔقطاعاّ ني غطٜكاّ،
ني ايتؿنينيٗٝنيَ
ٜ ٫ٚطػنينيَ ٕٛنينئ اينينيسادٓ َ
طٛمَ ايٓذا!!..ِ٠

عصتار وموت انكيدو
ني  8ني

"عؿتاضُ" تطاٚزُ دًذاَٝـَ
عٔ ا٭يلٔ اؾػس،ِّٟ
يٝعضعَ ؾٗٝا بص َضتَ٘:
ؾٗٛتُٗا تتأدٖر هلباّ
 ٖٛٚا٭قٚ ٣ٛا٭مجٌُ،
بني سؿٛز ا٭سٝا ٤نيني ايٛدٗا.ٔ٤
ؾطاست تُػ ٟٛتػرتن،ٞ
بٗساٜا ٜعذع عٓٗا فتُع ا٭ضباب!!..
دًذاَـ دا ٌَََ ضبٖتُ٘،
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ٚؾٖٓس ظٖ ٛتٗتٗهٗا،
تش عٖٝطٖا بايعؿام املٓبٛشَٜٔ
ٚضا َ٤طكٛؽ اؾٓؼ،
ٚستُ ٢تُٗٛظُ ايؿتإُ ايٛايُ٘
مل َٜػًَِ َٔ فُط ٠ايػهب ني املٛتٔ
ٖٗٝٚنينينينياتَ اينينينينيسَع ُٜعٝنينينينيس َنينينينئ اهلذنينينينيط
ا٭سباب!!..
"ٜا با٥عني ١ايعؿٓنيامٚ ،زاؾٓني ١ا٭ؾنيٛام،
ْٚاغ ١ٝايٛزعا ٤ايػُٖٝابِ.
أتٛزِّ ٜٔايٚ ّٛٝيٛد ٞنُٝا أمتعٖم يف
ـ فٗ ٍٛا٭بٛاب؟!
نٗ ٕ
ؾٛظىٔ بٜ ٞا عؿتاضُ قاٍْ
ي ٛقسَٓتٔ نٓٛظ ا٭ضضٔ،
ٚأٖطقتٔ َٜ٬ني ا٭ًاب"...

ني  0ني
نذٖت نَِٝسّا إلٖاْتٗا،
ٚايتؿٗري (بػريتٗا ايعؿٝك،١
ؾايتُػت َٔ أبٜٗٛا " َثِٛضَ مسا"ٕ٤
ٜجأضُ َٔ ضاؾهٗا،
ربزَ يف زاخًٗا ْاضُ ا٭ْج،٢
نُٝا تَ ُ
ٚتُساعبَ أْػاُّ ا٭َٛاز ا٭ٖساب...

خمتارات من قناجلد الشا ا الكبري فايز خضور

يبٓنينيني ٢ا٭بنينينيٛإٔ اي ٖطٜنينينيإ ْنينينيسا َ٤ايعؿنينينيتاض
املتٛغٌَ،
ِّ
ٚاْٛدَ َس اؿٛٝإُ ايٛسؿ ٗٞاهلا٥رُ،
ٜط ٟٛا٭غٛاضَ ،جيٛبُ ايككطَ،
ٜٛؾحُ بايصعط ا٭يباب!!...
ِّ
يهِٔ تْهٝسٖ ،ٚصا ايؿتٓاى املتِّٓٛضُ،
مل َٜرتىِ يًجٛض اؾاَحٔ،
إٔ "ٜتجٖٛض" بططاّ،
٪ٜشٜٚ ،ٟعٝحَ ؾػازاّ.
ؾتعاَٚضََ ٙع دًذاَٝـ،
ٚقنينينينينياض ايجنينينينينيُ ٛض املٛتنينينينينيٛضُ غنينينينيني٪ا ّ٫زٕٚ
دٛاب!!...

ني  3ني
بعسٖا اغتػ ٬مبٝا ٙايؿطاتٔ،
ٚعَبٖا ًَٖٝا،
ٚأسٝا ا٭ٖايٞ

سُٜٗا ايعُطؽَ،

زاخت طب ٍُٛايؿَطَحِ...
آ ٫ ،ٔٙبُسٖ َٔ ععٍ ٖصا ايجٓا،ِّٞ٥
٫بُ ٖس َٔ ؾَكِ ؾٔكُٖٗٝا،
ننينيني ٞتُعٝنينيسَ ا٭يَٖٛنيني ََُُٓ ٖٝ ١نينيني" ١ايؿنينينيطزٔ"
ؾٗٝا،
يٝبك ٢ايطعاٜا ضعا،ّ٠
سػِنينينيبَ ٖٛاٖنينينيا ،تٜٚ٬ني نئَ
ينينينيتشهََُِ ،
قٛؽٔ ايكُعحِ"...

ني  4ني

غ َٔ ْ١ُٝأغ٢
سَٖٛتِ ؾٛم تْهٝسُ،
سني تطاَ ٢عً ٘ٝايٓسِّ...
ؾنينينياحنٓ ٢ؾنينينيامتاّ ننينيٌٖ َنينينئ غَنينينياقَُ٘ أٚ
ضعاُٙ
ٚعًَُُ٘ يص َ ٠اؾٓؼٔ،
ٚاؿهُ َ١ايعاقًِ٘!!...
تش أسؼٖ زبٝب ايت٬ؾ،ٞ
َتػًٌََٖ يف دٌُِّ أٚقاي٘ٔ
غا٥طاّ قٛبَ ي ٌٝايعَسَّ...
غريَ إِٔ تي٘ ايؿُٛؽ اقطؿاُٙ
 ٖٚنيسٖأ َنينئ غَ نيِٛض َ٠ايًعنينئ ٚايٝنينيأؽ ،يف
خاؾك،ٔ٘ٝ
ٚخٜ ُٙ َ٬ؿه ٛايص ٟؾ،ٔ٘ٝ
َٔ َطضٕ ٚاْٗٝاض...
ـ املًُؤ يف اؿهٔٔ،
ٚغَذٓا ٙدًذاَ ُ
خؿٖـَ َٔ غًَُٛا ٤ؾهاٜاتٔ٘ٔ:
ؾايَُ٘ ،سَطٖ٘ نيني ز ٕٚدس ٣ٚنيني
ًَّٖٚت ؾٛٝضْ َٔ اؿعٕ،
َٔ قاقُات ايهآب،ٔ١
ًَّٓنينينينيت َػًػًنينينيني ١ؾٝنينينيني٘ ستنينينيني ٢أقاقنينينينيٞ
ا٭مل!!...
تْ٘ املٛتُٚ ،ايكًبُ أَ ٍٚا حيتؿ،ٞ
ؾاعطاّ عؿٝـ خُطا ُٙايٓػ،ٔ١َٛ

ٍَّٚ ،زَِّ...
ز َٕٚاختٓامٚ ،غُِ
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ني  5ني
بعسَا قلٖ تْهٝسُ
أؾظعَ َا يف ايط ٣٩ايػٛزٔ.
دًذاَـُ اضتاعٚ ،اْٗ ٖس ٜبه ٞغعٜنيطَ
ايسَٛعٔ
ٚضاح ٜٓاؾسُ آهل َ١ايهٕٔٛ
إٔ متش" َٛاؿًَُِ" َٔ أضض أٚضٚىَ...
"َنينينينيا أقنيني نيعَبَ ايٛدنيني نيعَ اٯزَنيني ني ٖٞعًنينينيني٢
ؾاضؽٕ،
ٜٓتٗ ،ٞيٝؼ يف غاس ١يًٛغ،٢
بٌ ططٜحَ ؾطافٕ َٔ ايكـِّ،
أ ٚغُرت َٔ ٕ٠أزَِّ!!..
تاؾْ٘ َٓطلُ ايٖٓٛحٔ ٚايٖٓسب،
دٛؾا ُ٤ن ٌٗ ايتُاث،ٌٔٝ
ٜبػاَْ ْ١غاقٝاتُ ايهًَِِٔ!!...

أٚغاضٜت:

أوغاريت

َٓٝا ُ ٤اؿَطف ا٭َُٓ ،ٍٔٚطًَلُ اإلعاضِ.
َٗ ٣ٛأؾ٦س ٠ايعػهط،
أ ٚعؿا ٔم اؿهُ،ٔ١
َٚطاٚغ ٔ١ا٭غٝاز ايتذاضِ...
قٔبً" ُ١غع ٚؾعٛب ايبشطٔ"
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ٚٚاسس َٔ ْ٠أضنإ ا س ايؿٝٓٝكِّٞ
ايؿنينياتح أبنينيٛابَ ايهنيني ٕٔٛا ٗنينيَ ٍٛنينيع
املأٖ،ٍٔٛ
ٚأُْٖٜ ٢ػطٜٗا ايتٝاض...
ناْت تًعبُ باؿبًني عً ٢اؿبًنيِ:
سبٌٔ اؿجِِّّٝنيَ مشا،ّ٫
ٚاملكطِّٜني دٓٛباّ،
ٚتُ٪اخ ٞايهِّس!!...ِٜٔ
ناْت َجٌَ عطٚؽٕ
ؼ ٟٛط ٖٞخعاٗٓ٥ا
َا ٖبٖ ٚزبٖ َٔ اؿًُؿا ٤ا٭خٝاضٔ،
أ ٚا٭ؾطاض ايػاظ َٔ ٜٔايجٖكًني..
يهِٔ َُٗا طاٍ ا٭َطُ
عً ٢ععٖتٗاٚ ،تػتٗطٖا،
ؾإىل سنيَٕٜ ،كَعِ ايبنيِ..
٫بسٖ هلا ،شاتَ َػٝبٕ،
إٔ تتدً ٢عٓٗا
دََُٗط ُ٠ا٭غطاضِ
ٚتهٝعَ َع ا٭َٛاز ْٛاٜا ايٓاض!!...

نافذة للرؤيا

يف رثاء الطّائر ال ُح ّر
خضور
إىل الشاعر ال ّراحل فايز ّ



منير خلف*

يفاٜصَ

ندًَٖ ٕ١يف أقاص ٞاجلٗاتٔ،

ٜ ٖٛٚػدٓ ظال ٍَ احلٝأ٠

حتا ٍُٚإٔ تٛقفَ ايٓصفَ

إىل حازع املكرب.ِٙ

َٔ جسحٔٗا ايهًُاتُ
اييت مل ترمِ بعدُ

صُِتُ
يُ٘ اي ٖ

زَٓاَْٗا ايػف ُ١ايكبٓس.ِٙ

ٜٓخَتُ َٔ صٛتٔ٘ٔ ايًؤيؤِّٟ
دَٛعَ ايكٓاد.. ٌٜٔ

*

نأْٓ ٞأحاٍُٚ

حصَٕ ايبٓفطجٔ ..

إٔ أزف َٛايسٜٓحَ،

حمْٓ َ١ا.. ٕٟ

أدخٌ نٗفَ َطا ٕ٤غسٜبٔ

ب املطا٤اتٔ،
تُرُ ٜ

عٔ ايٓاعٔ ٚايبخس،

يٛع َٖ ١را ايرياعٔ

عٔ غجسٕ يف َٗبٓ ايٛداع األخري،

قب ٌٝايٛصٍٔٛ

أز ٣فا٥صاّ َٔ بعٝدٕ

إىل نَسََِ ٔ١املٔخِربَِٙ

جي ٤ٞدَػلَ،
تطٓٛزُ ٖايتُ٘

يظٌٓ ايػتا ٔ٤غبازْ،

ض قصا٥د،ٔٙ
يف ضًََُِ َ١َٝبع ُ

أزادَ ي٘ إٔ ٜهَٕٛ
* شاعر سوري
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ثِٓ تدخٌُ ٖاْ َٔ ّ١٦جدٜدٕ

يف خضس ٠احلب َُ ِدَٖآَ،ّ١

يتٛقظَ يف غف ١ايربدٔ

ضٛف تأخرْٞ

بٓتَ ايهالّٔ،

ملطانبَ َٔ ْبع غصالْٔ٘ٔ:
ايهًُاتٔ،

تسبٓ ٞعً ٢قًلٕ خٛفَٗا
ثِٓ متضٞ
إىل ايػدٔ حاضس َ٠ايكًبٔ
يف حطس ٕ٠خاضسَ.ِٙ
نأْ ٞأحاٍُٚ
إٔ أزبحَ ايبخسَ يف َكًت،ٔ٘ٝ
نإٔٓ مسا َٔ ّ٤ايالشٚزدٔ
حتًٓلُ يف أفل نفٓ،٘ٝ
َٔ ْٗس ع٘ٝٓٝ
تٓٗضُ نٌٗ ايكصا٥د شزقاَ٤

751

تصٝبُ َٗازتَٗا
يف خػٛع اْتظاز ايربازٟ
َٛاضَِ َا ضٛف تأت،ٞ
يٝبدأ طكظُ املكابسٔ
قبٌَ ٖط ٍٔٛاحلسا٥لٔ يف َُدُ ٕٔ املأ٤
 َٖٞٚحتحٗ ايطْٓٛٛ
إىل ٖجِسَ ٕ٠عابٔـسَ.ِٙ
نأْٓ ٞأحاٍُٚ
إٔ أزث َٞايصٛزَ املػتٗاَ٠

يف رثاء الطّائر احلُرّ

حبكٌ ايبالغ ( :١ضًُِاعَ )  ( ..آدادَ)

يف ع ٕٔٛٝايصٓكٛزٔ،

ٌٖ نإ ٜعًُِ إٔٓ (مثازَ اجلًٝدٔ)

ت ٚحدَىَ ذا َتوَ
ٚنِ نٓ َ

تٗ ٧ٓٝيف ايٓازٔ

مل توُ غريَىَ،

َعٓ ٢األزٜج،

ت تُكِسُٓ٥ا ايػٓاٖكاتٔ،
نِ نٓ َ

ٚتدزىُ إٖٔ خطازَ َ٠ا قد أصابَتِ

ٖٚا أْتَ تسحٌُ فٓٝا

قٛازٜسَ َعجُٓا ايًػٟٓٛ

صُُٛتَاّ َٗٝباّ،
َ

تضاٖ ٞحصاز اجلٗاتٔ

نإٔٓ ايكصا٥دَ

بعػس جٗاتٕ،

ملٓا تصٍِ

ٚتعًُٔ أ ٖٕ املفاشاتٔ ظٌٗ ايهالّٔ

يف عٓاقٝدٖٔا ايطٓٛاتُ األخرياتُ

ٚقد إَٓ يًفكد إٔ ُٜدبٔسَ.ِٙ

تطكطُ َٔ غَجَسٔ اي ُعُِسٔ،
ملٓا تصٍِ مجسَُ ّ٠سٓ ّ٠حُجس ُ٠األجبدٜٓاتٔ،

بدٚي ٔ١غعسٔىَ

ملٓا تصٍِ فا٥صاّ غاعساّ،

َا أٖسقَتِ نًَُِ ْ١اَٖ٤ا،

يف َٗبٓ اجلٗاتٔ

يف خض ِٓ تعايُٝو ايفا٥صٔ١ٖٜ

تعاْدُ نٌٖ ايسٜٓاحٔ،

صُٔ أبساجَ َعدْؤ اجلَبًَ،ِّٞ
نٓتَ حت ٓ

ٚتُطًٔلُ َٗس ٓتوَ ايبٔهسَ،

تعاجلُ فاجلَ َا قد تٛازثَُ٘ ايػٓعسا،ُ٤

تفتحُ يف دٚي ١ايػعس

ٚنِ نٓتَ تُكسُٔٓ٥اٚ :حدَ ُٙايػٓاعسُ
احلسٗ

ثٛز َتوَ ايطٓاحــــسَ.ِٙ

عٔ ذات٘ قادزْ إٔ ٜعبٓسَ
عٔ غاَذٕ

***
احلطه0202 / 6 / 6 ١

ٖاَؼ:
ٚزدت يف َنت ايكصٝد ٠تسانٝبُ تػري إىل بعض جمُٛعات ايػٓـاعس ايساحـٌ فـاٜص خضٓـٛز
ػــتا ،٤ضــًُاع ،آداد ،مثــاز اجلًٝــد ،أَطــاز يف حسٜــل
َجــٌ :ايظ ـ ٌٓ ٚحــازع املكــرب ،٠غبــاز اي ٓ
املد ،١ٜٓحصاز اجلٗات ايعػسٜٚ ،بدأ طكظ املكابس ،أزٜج ايٓٓازَ ،ساٜا ايطٓا٥س احلُس.
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