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لٌحة الغالف للفنان
Alois Arnegger
( )1967- 1879

فنان منشاًِ أسَرتى املناظر الطبَعَة ًًاحد من أهم من خلدًا الطبَعة األًرًبَة يف لٌحاتوم.
ًلد يف فََنا ًدرس يف أكادميَة الفنٌن اجلمَلة فَوا.
يف الشنٌات األًىل من حَاتى املونَة ،رسم مشاهدي من البَئة النمشاًٍةً ،لكن منذ ششذرٍنَات النذرن
املاضُ ،صبّ تركَزي شلى الشٌاحل اإلٍطالَة ،مثل نابٌلُ ًكابرِ ًسانرميٌ.
ًرث ابنى جٌتفرٍد شنى مٌهبة الرسم ،فكان فناناً مشوٌراً.
تذذٌيف يف فََنذذا شذذا  ،7691تارك ذ ًا املئذذات مذذن اللٌحذذات الزٍأَذذة الذذن أظوذذرت رًمانشذذَة شالَذذة يف
تصٌٍر املشود الطبَعُ.

إشداد ًترمجة :مرينا أًغالنَان

إطاللة البداية

قديم ...متجدد


أ .فلك حصرية

لَس من الضرًرة مبكان أن ٍكٌن الٌافد اجلدٍد حمطّ إعجاب أً رفض،
كذذكلال مي نكذذذن أن ٍكذذٌن النذذذدٍة اذذحن اوذذذرة ال فَذذ أً الن ذذذٌ  ،ف كذذ
ماهَّتذذذىً ،يركَ تذذذى ً ،ااواذذذى الذ ذ ينذذذدا هتمذذذوا ل همذذذان ا وذذذتة،
ًال افذً ،،الاادذذد ،تاهت ذذار ر ّة التعذ الذ يٌاكذ يذ ال علذذال التعذ أً
ينٌنى ،مع الع ة ككلال ت هى لَس من الضرًرة مبكان أن يتماًى ر ة التع
مع التع عايى أً ر ة الت ال مع فحٌى علال الت الً ،أن يكٌن هتاوجذى ،هذُ
اخلالصة ال يعا فحٌاي ًيتماًى ذ عَاوا ًعايوا ًددريوا ذ مذع زئوَذا
ال كَ ً ،عرا يكٌٍاايى.
ٚايٛاقع إٔ َا دفعٓا إىل اجلٓٛح حنَ ٛا ذنسْا ٙــ ضابكاً ــ ٖ ٛايسغب ١يف
تطًٝط ايط ٤ٛــ ٚعٝادَٛٚ ١ٜضٛعٚٚ ١ّٝاقع ١ّٝــ سَ ٍٛا مس ّٞبـ/األدب ايٛدٝص/
ايكد ِٜاجلدٜد ،أ ٚاملتذدد املتكدّ ٚغاص ١إٔ ٖرا ايٓٛع َٔ األدب اضتطاع إٔ
ٜجبت ٚدٛد ٙعً ٢ايطاس ١األدبَ ،١ٝع تػري ايصَٔٚ ،تكدّ ايطٓني ٖٛٚ ،اير ٟال
ميهٔ عدّ/ ٙابٔ اي /ّٛٝأ ٚايٛيٝد ايكادّ /فٗ ٛميتد إىل املاض ٞظرٚز ٚصً،١
نُا ٜعسب ــ متاَاً ــ اآلٕ عٔ ساي٘ َٚاٖٝت٘.
ٜك ٍٛايػاعس ايعسب ٞايهبري "أدْٝٚظ":
"عِؼ أيكاً ،ابتهس قصٝدٚ ٠اَضِ ،شد ضع ١ايه."ٕٛ
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يكد أٚدص فأبدعٚ ،اختصس فتفٛمٚ ،عرب عٔ ايتهجٝف ٚاخلًل فأصاب
اهلدفٚ ،أسطٔ ايسَ ٞفبًؼ ايكًب ٚايكصد.
أَّا ايػاعس "أَني ايرٜب" اير ٟازتبط امس٘ بــ "األدب ايٛدٝص" فٝك:ٍٛ
"ٜتُعٗس األدب ايٛدٝص باقتصاد نبري يف ايًػ ،١أ ٟنالّ قًَٚ ٌٝعٓ٢
نجري ،ال متاٖٝاً َع ايعصس اجلدٜد بكدز َا ٖ ٛسطٛز أدب ّٞػاٚش ،ّٟبدأ
بتُٛضع بٛصف٘ ْعس ٠ددٜد ٠إىل املفاٖ ِٝاألدب ١ٝاييت تعاْ ٞإعساض ايتًك،ٞ
خصٛصاً اجل ٌٝاجلدٜد ،املٓػُظ مبا طسأ َٔ ٚضا ٌ٥سدٜج ١نػبهات ايتٛاصٌ
االدتُاعٚ ٞاالْرتْت َٚا أتاست٘ َٔ فسص َعسفَ ١ٝتٛفس ٠بأٖ ٕٛايٛضا ٌ٥اييت
عُُت املعسفٚ ،١طبعت ايعصس بطابعٗاٚ ،ن ٞال متٛت ايكصٝدٚ ٠باق ٞاألْٛاع
األدب ١ٝذات املطٛالت املًُٚ ١ايعادص ٠عٔ ايتفاعٌ َع َتطًبات ايعصس".
أَا ايدنتٛز "ناٌَ فسسإ صاحل" األضتاذ يف اجلاَع ١ايًبٓاْ ١ٝفٝك ٍٛيف
ْص ي٘ بعٓٛإ "األدب ايٛدٝص ْٛع أدب:"ٞ
ٌٖ ٜصح احلدٜح عٔ طسح "األدب ايٛدٝص" بٛصف٘ ْٛعاً أدبٝاً ددٜداً؟!
ال غو بدا ،١ٜإٕ احلدٜح عٔ األْٛاع األدب ١ٝايػعسَٗٓ ١ٜا ٚايٓجس ١ٜجيد
َطٛغاً ي٘ تفسض٘ املطتذدات اييت تطسأ عًٚ ٢اقع األدب ٚإذا تأخس ايٓكاد
ٚاملؤزخ ٕٛعٔ َالسع ١ظاٖسْٛ ٠ع أدب ٞددٜد ،فٗرا ال ٜعين عدّ ٚدٛدٖا،
فاألْٛاع أغهاٍ َتشسن ١قابً ١يالخرتام ٚايتداخٌ ٚايتشٜٚ ،ٍٛربش ايتازٜذ
األدبَ ٞد ٣اتطاَٗا بٓػاط تطٛزْ ٟاتر عٔ سسن ١ٝاجملتُع ْفط٘"
ٚايٛاقع إٔ ٖرا ايٓٛع َٔ األدب ،ال ميهٔ إٔ ٜدزن٘ عً ٢سكٝكت٘ ناتب
ْاغئ سدٜجاً ،أ ٚيٝطت يد ٜ٘ػازب أ ٚقدز ٠عً ٢نتاب ١ايٓص اجلٝد ،ايرٟ
حيٌُ بالغ ١خاصٚ ١قدز ٠فا٥كَٚ ١تُهٓ ١عً ٢اإلجياش ٚايتهجٝف يف األدٓاع
األدبٖٚ ،١ٝرا ال ٜتٛافس إال يًهاتب املٖٛٛب أٚالً ٚأخرياً ٚيد ٜ٘ايجكاف ١ايٛاضع١
اييت تكدّ ي٘ ايدعِ ايكٚ ٟٛايهايف عٝح ٜطتطٝع ايتشسى َٔ خالهلا ٚاالضتٓاد
إىل قٛتٗا ٚغصازَ ٠فسداتٗا ٚتدفل َعاْٗٝآٖٚ ،ا ْرنس بعض ايػباب ايرٜ ٜٔسٕٚ
يف ٖرا ايٓٛع َٔ األدب ْٛعاً بطٝطاً ٚضٗالً َٚتاساً َٔ د ٕٚعٓاْ ،رنسِٖ :إٔ
عًٝهِ ايكسا ٠٤ايػصٜسٚ ٠ايٛاضع ١دداًٚ ،أال تطتطًٗٛا ٖرا ايُٓط ألٕ يف ذيو
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َكتٌ ايٓص األدبٚ ،ٞايدفع ب٘ إىل َجٛا ٙاألخري بعد ػسٜد َٔ ٙعٓاصس اجلرب
ٚايصٝاغ ١ايك ١ٜٛاملتُاضهٚ ١إيباض٘ (ايٓص األدب )ٞايجٛب ايػا٥لٚ ،ايعٓصس
ايٓادز يًُفادأ ٠ايطًٛبٚ ،١اإلعذاش ايٓادز.
ٜك ٍٛايدنتٛز "ذلُد ٜاضني صبٝح":
"أز ٣إٔ ايكص ١ايكصري ٠دداً َجالً ٜطتطًٗٗا ايهجري زغِ صعٛب ١نتابتٗا،
ألْٗا قادز ٠عً ٢اختصاز أفهاز نجري ٠ضُٔ مجٌ ذلدٚد ،٠يريو فٗ ٞؼتاز
إىل اخلٛض يف ْكد َا ٜكدّٚ ،إىل ؼفٝص ايهتَّاب ٚايٓكادٚ ،إىل ػاٚش املطاَني
املهسزٚ ،٠خًل ساي ١إبداع ١ّٝػاٚش ١ّٜنُا يف نٌ األدٓاع األدب."١ٝ
ٚأٜاً ناْت اآلزاَُٗٚ ،٤ا تعددت ٚدٗات ايٓعس ٚاختًفت تبك" ٢ايَٛط١
ايػعس ،١ٜايكص ١ايكصري ٠دداً ،اهلاٜه "ٛضُٔ َا ٜطُ ٢بــ "األدب ايٛدٝص" ايرٟ
ضعٓٝا َٔ خالٍ دلًتٓا ايػسا" ٤املٛقف األدب "ٞإٔ ْفسد هلا ٖرا ايعدد اخلاص
ٚاير ٟعًُٓا عً ٢إٔ تهَٛ ٕٛاد ٙاملٓػٛزْ ٠اطكٚ ١ممٗٛز ٠بأمسا ٤أصشابٗا،
عٝح تعرب عٔ آزاٚ ،ِٗ٥تجبت َٛاقفِٗ ٚدلٌُ ْعساتِٗ ٚتكٛميِٗ هلرا ايٓٛع،
ٚتًو األدٓاع األدب ،١ٝاييت عبّس عٓٗا ايطاد ٠ايدناتسٚ ٠األدباٚ ٤ايٓكاد ،نٌ
عطب َا زآٜٚ ،ٙساٚ ،ٙآَٔ ٜٚؤَٔ بَ٘ ،ع يفت االْتبا ٙإىل اعتُاد ايرتتٝب
اهلذا ٞ٥يف إدزاز املٛاد ٚتستٝبٗا تبعاً يريو ،آًَني إٔ ْه ٕٛقد ٚفكٓا يف ذيو ٚإٔ
جيٛش عددْا ٖرا عً ٢إعذاب ٚزض ٢قساْ٤ا األعصاٚ ٤املٗتُني ٚقد ضعٓٝا داٖدٜٔ
إىل اضتٓباط املالَح األٚىل ٚايٛيٝد ٠هلرا ايٓٛع َٔ األدب ،اير ٟاعترب ٙبعطِٗ فّٓاً
أدبٝاً ددٜداً ،يف سني قد ْط ٞأ ٚتٓاضَٓ ٢عس ٚايكص ١ايكصري ٠دداً ٚنُتّابٗا يف
ايٛطٔ ايعسب ٞإٔ جنٝب ذلفٛظ ،ايهاتب ايعسب ٞايعامل ٖٛ ،ٞأ ٍٚناتب عسب،ٞ
نتب ايعدٜد َٔ املُُٓٓات ايكصصٚ ،١ٝمل ٜدز جنًد ٙإٔ ٜك ٍٛأْ٘ ابتدع دٓطاً أدبٝاً
ددٜداً ،عًُاً بإٔ تًو املُُٓٓات قد تصٌ مبطتٛاٖا ايفهسٚ ٟايفين إىل َصاف
أمجٌ َا نتب يف ٖرا ايُٓط اإلبداعٚ ٞزب قا :ٌ٥إٕ دربإ خً ٌٝدربإ نإ
األضبل َٔ جنٝب ذلفٛظ يف نتاب٘ ٖرا ايٓٛع ايكصصَ ،ّٞع اختالف إٔ َا نتب٘
دربإ نإ أقسب إىل "اخلٛاطس" َٓ٘ إىل املفٗ ّٛاحلدٜح يًكص ١ايكصري ٠دداً.
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باملكابٌٚ ،احلل ٜكاٍ بإٔ "ايكص ١ايكصري ٠دداً" يد ٣ايػسب جندٖا يد ٣مجٗس٠
َٔ نتاب ايكص ١ايكصريَٓ ٠ر أنجس َٔ قسٕ َٔ ايصَإٚ ،مل ٜهٔ ألسد َٔ
ايٓكاد ايػسبٝني إٔ ٜسبطٗا بايتػريات ايطٝاض ١ٝأ ٚاالدتُاع ١ٝأ ٚاالقتصاد ١ٜاييت
غٗدتٗا دلتُعاتِٗ أ ٚبايعٛاٖس ايدٚي ١ٝأ ٚايه ،١ْٝٛبٌ ٜٓعس ٕٚإيٗٝا بٛصفٗا يْٛاً
َٔ أيٛإ األدب ايكصص ٞاملسنص ،ضاٖت غبه" ١اإلْرتْت" ٚٚضا ٌ٥ايتٛاصٌ
االدتُاع ٞيف غٛٝع٘ ٚتسضٝد٘ ٚضسع ١اْتػازٚ ،ٙيعٌ ايهاتب ايػٗري أزْطت
ُٖٓػٛا ٟنتب أقصس قص ١قصريَ ٠ؤثس ٠يف تازٜذ األدب ايعاملٚ ٞاييت تتأيف َٔ
ضت نًُات فكط:
 FORSALE: BABY SHOES, HEVER USEDيًبٝع :سرا ٤أطفاٍ ،مل ٜطتعٌُ قط
إضاف ١إىل قص ١قصري ٠دداً يــ "َْٛتريٚض "ٛؼت عٓٛإ" :ايدٜٓاصٛز" َؤيفَٔ ١
ضبع نًُات:
"عٓدَا اضتٝكغ نإ ايدٜٓاصٛز َا شاٍ ٖٓاىٚ "...قد أٚزدْا ٖٓا ٖرٜٔ
املجايني ،يٓؤند يبعطِٗ بإٔ صاسبٗٝا ناتبإ نبريإ دداًٚ ،يٝطا مبػُٛزٜٔ
نُا حيدخ يبعطِٗ اير ٟجيٌٗ أبطط ايكٛاعد اييت ٜتطًبٗا ٖرا ايٓٛعَٔ ،
ايبالغٚ ١اجلصايٚ ١اإلبداع ٚايػفاف....١ٝ
أخرياًٜ ...بك ٢األٌَ إٔ ْهَٛ ٕٛفكني فُٝـا ضـٓكدَ٘ ٚإٔ ٜهـ ٕٛايعـدد " " َـٔ
دلً ١املٛقف األدب ٞدطس تٛاصٌ ٚاتصاٍ َع ايعدد "ايسابـع" َـٔ ٖـر ٙاجملًـ ١يف ايعـاّ
َ 4791تُُاً َا ُْػِس س ٍٛايكص ١ايكصـري ٠دـداً يف ايعـسام ايػـكٝل ٖٚـَ ٛـا ميهـٔ
عدّ ٙإسد ٣سًكات األدب ايٛدٝص اير ٟناْت اجملً ١ايطـبّاق ١يف تٓاٚيـ٘ ٚايـر ٟأَـاط
ايًجاّ عٓ٘ ايصَ ٌٝايٓاقد ٚاألدٜب ْرٜس دعفسٚ ،إيٜ ٘ٝعٛد فطٌ ايتٛاصٌ ٚايتٛصٌ إىل
ٖر ٙاملعً ..١َٛفهٌ ايػهس ي٘ ٚيًُػازنني نافٚ ١يكسآ٥ا األعصا.٤
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لؼد اتبع الرتتقب /ألف باء /لؾغة العربقة يف هذاا العذدم مذا /اف ذف
األمبي /وافخصص بذ /األمب ال جقز /آمؾني أن تؽذ ن مذ امن ن ا ذا
حذذرة مػح حذذة  /حذ ه هذذاا األمب /الؼذذدود افحيذذدم/

قذ

و مذذس

اآلراء كا ذذةو وااهاهذذات الذذع َّبذذر ووعبنذذر َّـفذذا أكذذبابفا وكحابفذذا و ذ
رؤوذذحفد اصاكذذةو آمؾذذني – يف الـفاوذذة – أن وؾؼذذا ااهحؿذذال والعـاوذذة
والرضذذا ...وقذذب ك ذ ذلذذب بطا ذذة وذذؽر وامحـذذان لؽ ذ مذذا وذذار يف
اإلَّدام وافشذاركة ولؽذ مذا رذقؿرد ذ مة َّؾذا افضذامني ...شذؽرا
وألف وؽر ...نرج أن نؽ ن د و ؼـا قؿا رـؼدِّمه و دمـان...

األدب الوجيز
وثقافت الصورة
"دراست نقديت لتجربت عبد الكريم السامر
القصصيت الوامضت في بريد اإلله"



أ.د .أحمد علي محمد

أستاذ يف قسم اللغة العربية جبامعة دمشق

()1
  :بررت ا اجة ررٕ لص اة ررُذٔ ا يرر،ا اةد ررتء ة مرراَ ررت ا ررو ا ةبررةااإلشًةذِٕ أَ اإلعالنّٕ اةيت تكع علٖ ت ٖ ب ت املشةيا ا كل كرةىء َ رع ت رُذ َلرة ل
االت ةل تُلّع االي مةم بةة ُذ اةب تِٕء أ ست اةشةبكٕ اةُّم ال تكرام ط ةبرة رو َى
َلررّلٕ لشررًةذِٕ كةة ررُذ َا شرركةل اة ُضررّةّٕ َاة دلّكررةا َل ر اة ر ء َاجرلّ أىّ تل ر
اة كهّررٕ ت ر تل ررع السرريٕ اة يكّ ر اةرريت ررة بًررة ز ذِرراازء اةرريت تتكررت علررٖ أيمّررٕ
اجُاشْ َا طتاف َاةد برةا ا ا ةبرةا اة ُايرلّٕ بُيريًة دهرٖ رةاة لص املر ء
َذمبة اةقت اجةشُّٕ امل َ ا قٕ الة ًة َتتكّتية علٖ امل مُىء َكةى اة اة ُذ قا
ة بدا أى تتا دت اكتٔ املتكت ا اةيلسيٕ َاةيكت َاةثكةإء َعلٖ ير،ا ا لرةح زرة ا
اهلُا ش َاجُاشْ َاةد بةا َا طتاف اي مرةم اةبرةزثا املدةيرتِوء ار طلل علرٖ ير،ا
اة ُذ اةثكةا ب رُذ قكةارٕ اة رُذٔ اةب رتِٕ اةرِ ٓ،در ّا رو أير ّل ررةا اةيكرت املدةيرت
َا ب بُيرريٌ نشررةطة ا مةعّررة هةلمررة ررع تّررةذاا اةيكررت ألررًل ب ررُذٔ ادّةةررٕ ا
اة دب عو ي ٍ،اةهتعٕ زاملة بدا زااقّٕزء ظًتا اةكث و ا شكةل ا بّٕ امله مّرٕ لص
قكةإ اة ُذٔ َع ت اة يكّ كةةك ّأ اةُ ٕ َاةك ٕ اةك ٔ اا

 :2- 1ثمممٓ ١هٓٝممممو هِٓبمممم٘ ِممم
هيهمممما ِٜهي مممموَا دلُٔ ٛمممم٘ هيمممم
ثموٕ ٚثموْٕٛ
ْٓٗٛو ُرب ٜهإليم٘ ٚيٗٝمو مث
قصممم اٚ ١هَ ممم ١نممم تٌ  َٚممم ١ه مممٔكًٕ

ُصفٚ ١٠هي َٛمٓ ١ؤمُ ٣ ٪م٘ ٚ٬ى ٚى ُم
نًُوٖ ٚق ٓ ٫ز ٜهيطًٜٛمَٗٓ ١مو مٔ
مممٕ نًُممموٖ ٜبًممم ٛهيصمممفٓ ١٠مممٛهٕ
خبطّ اٜض ٗمِ ٓمكى هيصمف ١٠دلمو٫ا
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اةدا املت َج / 608- 607تشتِو اةثةنْ – كةنُى ا َل2021 /

يصمم ٠ ٛيٛٓٛغاهيٝممم ١ى ٚيٟٛمم ١ى ٚمممهٌ
ٓبمممِ ٔٓ ٟبمممووِ هيصممم ٠ ٛىٟٝوْمموا ٟٔتممم٢
ٓشمممممٌُ هيصمممممفًِٔٓٚ ١٠ممم م هيكصمممممَ ١ممم م
ٓٛهْٗمممممو ٚىٟٝوْمممممو لٔمممممٌ هيا ممممم ّٛىٚ
هيصممم َ ٛمممو ١ٟممممَ ١ًٝ٦مممٔ هيصمممف١٠
ئ ِح هيبِو  ٠هيٛهَ  ١يماه و م
نمٌ
ٚنذه ثتٓ ١آ ّٝيًصفَِٔ ١٠
 َٚوٖ هجملٍُ ١ ٛذ ٜطويبٓمو هيبٓمٛهٕ
ى ً ٢زه ١ٜٚهيصف ِٗ ١٠هيبِو ٚ ٠ىخ ها
هيصممٖٚ ٠ ٛممذه ٜبمما ىٕت هيبِممو ٓ ٠كٛممح
ُني هحلو مٚ ١ٝهنتم نميٕ ٓهمَٓٔ ٕٛموا
ٚهيصٟ ٠ ٛو  ١ٝىٟٝوْوا َ ٓ ٛٛٚبمويل
مم ُُٗٓٝ ٜممو َ٘مممٌ ىٕ ٓهمم ٕٛهيبِمممو ٠
 ١ًٝ ٚئ٠م زهٜٚم ١هيٓ ما ٍل هيصم٠ ٛ
 ٚمبو لٛيٕ هنت ييٍ ١ل ً ٤ٞخما َ٘مٌ
ىٕ ٓه ٕٛهيصَٓٔ ٠ ٛوا ٚهيبِو ٟ ٠و م١ٝ
ٟ ٚمممو ٖ٫ىخمممأًِٓ ٣م م هيصممم ٠ ٛنم مٌت
َ ممو ١ٟهيصممف ١٠مبممو ذيممو هيبِممو ٠
هيٛهَ ممممٚ ١هيبٓممممٛهٕ  َٚمممموٟوٖ هيفمممماه
مجٝبوا  ٚذيمو ٫يمٚ ١هممً ١٠م ٢ىٕت
هيصمممٖ ٠ ٛممم ٞى مممِ٘ ٌُيمممٓ ١اٜم م هُمممٔ٬
هيبمو ه٭ ُم ٞنًّمم٘ ٖٓٚمو ٓهُمٔ ٜ٩ممو
يا ٜم  ٠لممٛز نوَممٌ هُٖٔ٫مموّ هيٓك م ٟ
ٖذه هيِ.ٙ٠
 :3- 1هي َٛمممٓ )17( ١ه٘ٝم م
مممتطٕ هيبِممو  ٠لممت نًُمموٖ
ٍذ ؤ
ُا ٜم هإليمم٘ قمماى ِْٓٛمم٘ ئ ٪ممت َممو
ٜشِ٘ هيكو  ٠هي ٓش ت و٥ا هي َٛموٖ
هجملُ ٛممممٍ ١ل ٟٝزٖممممو َممم هَٔممم ه
ذلمممم م  ٚيًبِٔمممممم ١هيٓتصمممممم ١ٝى ٚهيبٓممممممٛهٕ
12

هنتُ ٔخًص َٔ  ِٟهيُ ١ َٛا ٜهإليم٘
؛ ىٛ ٟمو ٤نًُممٔني َم ىٕت ٓٛهْمموٖ
مو٥ا هي َٛموٖ ٛمموُ ٖ٤هًُمٚ ١هٟم ٠
ٖٚممذه ه َٔ٫م ه ًمم َ ٢ممٔ ٣ٛهي ممطح يمم٘
َ ٪ا َبٓو :ٙىٕت ثت ١طوق ١ه ٔٝبوُ ١ٝهلذه
هيبٓٛهٕ َٔ يْ٘ هٟٛٔه ٤و٥ا هيبٓٛهْموٖ
ه٭خمممماُ ٫ ٣ممممٌ غمممم ه ُويفبممممٌ ٓممممٛهٕ
هجملَُ ٚ ١ ٛزها نتٛم ٛوٓٗو.
ٖذ ٙهيٓ ١ َٛؤاى دلوٍ ٟمّ
ممممتًٕ هيك ممممِ
َٔ٫ممم ه هيصمممم ٠ ٛهيممم
ه٭نرب َٔ هيصفٍْ ١٠تٗو صم ٠ ٛطٛيٝم١
ياٛمٌ ٖمماّ ٜٔهممٖٚ ٧ممٜ ٛطًممل ْ مماٍ ٙل
ه٭ ً ٢نيمنو  ٜٔٓا ٟٝٚوا ًِٜت٘ وي١
يٝكاىٖو ًٓو هيًٓٔٓ ١ٟٛموغِ َم هيٟٛم ٠
هيًتٜٛمم ١قمماى ٚهيكمماه ٠٤يولمم ١هيِٓمم٠ٛ
َٚفٔمممٔح هيا ممموي ١يُ٘ممم ١لٜٛمممٌ ٫يمممٞ
ٖٓممو ٍذ نًُمم ١هيممٍ ٟٞٛمنممو ٖمم ٞهقمماى
ُصممٝت ١ه٭َمما ٖ ٚممذ ٙهي َٛممٛ ١مموٖ٤
ُصمممٝت ١هيفبمممٌ هنتومممم ٞقممماى ى ٟثم م١
َ وي٫ ١يُ ١ٝني هقاى  ٚقاى َٔ ١ٗٛ
هإل ممممو ٍ ٠ل لكٝممممل هيفبممممٌ ٚلككمممم٘
يب٬ا يويفبٌ قاى ٖٓو َٜٓز وُكوا يمذه
ث ١طُيْ َ ١ٓٝيي ١هإل ٗو يوياٌٛ
ههلمماّ ٜاْممُِ ٛصمماٍ ٙل ه٭ ًممَ ٢ممٔ ٕٚ
قًممل ىٓ ٚممٓٛا ٍذ ه٭ ممٝوَٜٓ ٤ممزٚ ٠هيِٓمم٠ٛ
َٔ٠ككممممٚ ١يهممممٔ ىٜممممٔ هنتشممممهًَٚ ١ممممو
دلمموٍ هياٜ٩ممو ٖٓممو َٚممو هجملمموٍ هئمميًٜٞٚ
يًكمماه ٠٤هيٓتصمم ١ٝهئفهٝهٝمم ١هي م َممٔ
يْٗو ُٝوٕ هنتتزٚ ٣ههل ف َٔ هئه٘ٝ
ى ٚهيَٝٛض هخلموط هيمذٜ ٟشمِ٘ ماه ٠

ا ب اةُ ّت َقكةإ اة ُذٔ ( ذالٕ نكإِ ة جتبٕ عبا اةكتِل اةسة ت اةك

ّٕ اةُا ٕ ا بتِا اإلةٌ)

 :4- 1هي َٛممم ١ه٭ٚلٛ :مممو ٤يٗٝمممو
نٗاُوٝ٥مممم ١ى ممممبًٕ هيصمممم ٠ ٛهنتٛهزٜمممم١
ٚخًفٕ هيه٘ َٔ ه٭  ١ً٦هحلمو٥اٍ ٠زه ٤هيبٓمممٛهٕ خبمممط ممماٜض غاُمممو ٤قٝمممو
ْممص َانممّ ٓٔممٛز ىقوُْٝمم٘ ُممني ِممو  ً٘ٔٓ ِٗ )18( ٠هيبِمو  ٠خبمط مو  ٟيٝم
قٝممممو ( :)16خممممٌ هيتاُمممموْ ٤صممممِٕ
ٚص ٠ ٛ؟
َ ه٭ٗا هيهِ هيذ ٟل ٗ٘ ٖذ ٙهنتشوْل ٪َ ٖٞٚيف َٔ ١ى ُ نًُوٖ
هي ١ َٛهيِٓو ٤هئصمٜٛا ٟهإل مٗو  ِٗ ٟهيصُ ٠ ٛط ٚ ِ 12 ٍٛا ِ 8
مب ممموَ ١ٟكمم ه ٖو  96مممِ ٚهيصمممف١٠
نمموٕ  ُ ٫م َممٔ ه ُٔ٫م هُٗ ٤ممو َبمما
نوًَ َٔ ١هيكط هنتٔ ٛط ُط 22 ٍٛمِ
لًٖ ٌٝذ ٙهجملُٚ ١ ٛذيو ي ِِني:
ه٭ :ٍٚىْٗممو ل٘ممٌ َانممز  َٚمموٖ  ٚا ٚ ِ 13دلُم َ ٛموٟٗٔو 262
تًٕ يٗٝو هيصَ ٠ ٛمو ْ مِٔ٘ 37
ِ2
هجملُٚ ١ ٛهي٘موْ :ٞىٕ ٓمٛهٕ هجملُ ٛم١
ُونت٦ممَٚ ١ممٔ هاٗمم ١هإلٟصممو ١ٝ٥هيب ٜمم١
ٓٛيمممم َٓٗمممموٚ .صممممٝ٠ح ىٕ هيهوٓممممّ
ٓتًّ هيصم ُ٠ ٛهي َٛم ١ى ما َمو ٓشمتً٘
ٓ ً ممممٌ  َٚمممموٓ٘ ٛبًممممٗو ٓآِٝمممم٘
هيصممف ٫ٍ )17( ١٠ىْٗممو ْ مماها يً ممِِني َٔ َ و ١ٟهيفاه َٛٚم ٛهيصم٠ ٛ
هنتممذنِٔٓ ٜٔ ٛممٛى هي ه مم ١هئًًٝٝ٠ممٝ ُ ١ط ٖٚمِ ٛمو  ٠مٔ ِٟمٌ َفٔم ٍٛى م
هئفهٝهٝمممم ١هنتكمممموّ ه٭ٖٚ ٍٚمممم ٛىَمممما ُٛصفٗو َشٓكَ ٬ُ ١شمٓٛم ٚيٝم٘ ٫يم١
 ٜٓممٚ ِٜهيممٓٗ ٝهنتممو ُب م  ٟم هٗ ٞهيممذٓ ٟبِ ٚ ١ٜهممً ١٠م ٢ىٕت َمٔ  ٝموم ٍل
ٜؤبُٓ ٢وحلٛه  ٞهيٓص١ٝ؛ ٭ْتٗو ىٟوٜني هنتشمممٓك ١دلٗمممَٚ ٍٛبًمممٚ ًٕ ّٛهٟم م
نمم٘  ٠زٔممزٍ هئٜاُممًٓٚ ١خممص ههل م ف ٖٓٚو ِٓ  ٚهحل  ٠هيم ٓشم ت مٔ َي مو٠
ٛٓٚمح هنتكص ئٔفٛم ًَ ٢و ى  ٜي٘ ٚيٛ٠هٖممو ىٕت نممٌ ٚه ٟم َ تٓ مو ميهممٔ ىٕ
ٜؤبًّل مبشٓك ١ى ٖ ي٘ َ ِكوا.
ىٕ ٜهَٓٔ ٕٛوا.
ذلوٚي ١إلجيو صًُ ١ني هيص٠ ٛ
هنت ٚهيبِو  ٠ههلوَش زل :
 هئشمممه ٌٝهيًّتممم ٟٛقممموً ِ٥ممم٢ٍّ :خٌ هيتاُو = ٤يبٌ َمو
ٓٛهزمث ٓانٝيب
ٚيو ممٌ َب ماتف ْصممِٕ هنتشمموْل = يبممٌ
َممو ٚيو ممٌ َب ماتف ٓٚبا ٜم هيفو ممٌ
ٖٓممو َ ٪مما هٍ ًمم ٢ىٕت غاُمموَ ٤بمماٚيني
ْؤصممِٕ هلممِ هنتشمموْل ٚهي مم٪هٍ :ن ٝم
ٜهممممم ٕٛهيتاٜمممممّ َبايممم موا ىَ ٚباٚيممم م او ؟
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ٚطٓمم٘

ٚهاممٛهْ ٚهمممح يهممٌ غاٜممّ
ٖ ٛغاَ ّٜباٚف.
 هيصمم ٠ ٛيٗٝممو ٍ ممو  ٠ممُٝٝو١ٝ٥ٍل ٖذه هنتبُٓ ٢وي ق ١هي ٜهٌُٔ يٗٝمو
هنتكصمممم ٛيٝممممٓٓ ِٜاه ممممٌ ٟٚممممٛه ُممممني
هيصٚ ٠ ٛهيبِو ٚ ٠نٌت ٚهٟم ٓ ٠هٔفمٞ
ُٓف ممممممٗو مببٓمممممم ٢ىٕ نممممممٌ ٛممممممز٤
هيصمممفٜ ١٠شم م ٍل هنتكصمممُٛ ٛممممٛ
يممممٓ ْ ٔ٠ممممٔط هٖٔ٫مممم هٍ ٤ل هنتكصمممم
ُٛه َٔ ٠ ٟهئًٝ ٛني ىقص هيبِمو  ٠ىٚ
هيص ٠ ٛيًُموذه ٍذٕ مجم هيهوٓمّ ُمني
ٖوٓني هئًٝ ٛني؟
 هيتوٜمم ٍ ١ممٗو  ١ٜغامممٗو ٓك م ِٜخطوْ مسبُ ٞصما ٟئبُٝمل هإل ٟمو
ُونتشهًِٗ َٔٚ ١ت هئٓوغِ َ َو ٜك َ٘
ًممِ هإل مم ٕ٬هيٝممَ ّٛممٔ  ٚمموٓ ٌ٥صممٜٛا١ٜ
يت ١ٜٛل ُ ٢ؤُٖ٫وّ هنتبوصا.

:5- 1هي َٛمم ١قممِ ( )5قص م ٜٗٔو
ًُٝتمممَ ١مممٗ٪ا ٠صؤمممُُٕ ُشمممهٌ َشممموُ٘
يًُ َٛمممم ١قممممِ (ٚ )1يهممممٔ َ ٪هٖممممو
 ٫مُٔوي٘ ًمَ ٢ي مو ٠هيبصما
ىٚ
هيمممِ ٬هيم م لٛيمممٕ يٗٝمممو هحلممماْ ٍل
يبِ ١يويبٓٛهٕ (َِوغٔٚ )١هيهًُم ١ى ًمل
َممو ٓهممُ ٕٛبممو هيطفممٌ هيممذٜٔ ٟفو ممٌ
َمم هنتفوٛممميٚ ٠هنتِوغٔمممُ ١صممم ٠ ٛهْفبويٝممم١
ٚهمٓٚ ١٠يٓ ٞهيُ ١ َٛم٘ ٚ٬نًُموٖ
(ه ممٔفوقٛه ُمموغِٔٔٗ هيِٓممو م ٜممو هل مٍٛ
هنتِوغٔمممٍْ ١تٗمممو يبِممم ١هنتممم ٖٛهيم م ٓتٔممموٍ
هيطفٛيمممٗ ١مممِ ٓٛممممح هيصممم ٠ ٛهيطٛيٝممم١
هنتكصمممٖٚ ٛمممُ ٞممموحل ِٜهيمممذٛ ٟممموٖ٤
يٗٝو هيً ١ٟٛه٭ٚل ٚيٗٝمو ٓبمِ َم ٖش
ُٜ٘ٔممٌ ُِمموْ َتًممل خًفمم٘ ىٟذٜمم ١ىطفمموٍ
ٜ َٔٚا ٣هيص ٠ ٛحي ّ ىٕ ه٭طفوٍ قم
ىٚص هيِوْ ً ِٗٝيِٗ َئَ يهٔ
هيبِمو ٓٓ ٠فممٖ ٞمذه هنتبٓممٓٚ ٢ماٛح َبٓمم٢
َي مممموٜٚوا َممممٔ خمممم ٍ٬هيبِٔمممم ١هيٓتصمممم١ٝ
َِوغٔ ١يٓفِٗ ىٕت هنتفو٦ٛمُ٘ٔٓ ١مٌ مبكٔمٌ
ه٭طفمموٍ ُب م ه ممٔفوقِٔٗ يونتفوٛممي ٠ىٕت
هيِٓو م ُوغِٔٔٗ ٚنوْٛه ْٝوَموا ِٜ ٚمل
 ٣ٛ ِٖ ٛٛٚ ٢ً ٍ ٜ ٤ٞىٟذ.ِٜٗٔ
 :6- 1هي ١ َٛقمِ (ٖٚ )36مٞ
ُبٓٛهٕ ذهنا٪َ ٠يف َٔ ١ى ُ نًُموٖ
هيممممذهنآ ٠ممممكى هخلطوٜممممو ًٓممممِٔٗ
هيصمممم ٠ ٛهيصممممف ١٠نًِّٗممممو  ٚهاممممز٤
هي مممفًَٗٓ ٞمممو مممخص غممموَض هنتَ٬مممح
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يهممٔ هيبِممو ٖٓ ٠ممو ذل م ٠
ُمموخل٬
ٜٚو ٥ممممٜ ١ممممكه ٣٤يٓممممو يٗٝممممو َبٓمممم ٢يممممٝت
ُويصمم ١ُ٬هي م لٛزٖممو نًُممٚ ١طممٔ
ىذٖوْٓممو ٍذ ٜصمم ٙ ٛهيهوٓممّ ُٓمموٖ ٤ش موا
ل ٛي ٘ٝهخلطوٜو  ٣ٛ ٤ٞ ٫ٚذيو .

ٖٚممم ٞصممم ٠ ٛممم ٛه ٤قولمممٓٓ ١فممما َٓٗمممو
نًُوٖ ُ ٝو ٖٞٚ ٤هيبِو  ٠هيم ٓٔميي
ٓشهْٗ ٌٝوٞ٥
َبٗو هيكص ١هي١ َٛ
ٓٓصممممٗا يٝمممم٘ هيبِممممو ُ ٠ويصمممم ٠ ٛى ٚىٕ
هيصمممًِٔٓ ٠ ٛم م نمممٌ مممٓٚ ٤ٞهٔ مممح
ممو ٜش م ٍل ٟمموٍ َممٔ هئممٓٛا
هيفمماه
هيذ ٢ً ِٜٓ ٟىٕ هي  ٛه ١ٜٚمشًمٕ نمٌ
ممٚ ٤ٞيممٝت ٖٓويمممو ىَممٌ ُربٜممل ممم٣ٛ
ُٝممو هيهًُمموٖ ه٭ ُ م ٚهيبٓممٛهٕ ٚىٟ
ذهناٖ ٠ذ ٙهي ٓطت ٢ً ٢نٌ ٤ٞ
ِمم م
ئٔ٠ممممٍ ٍٛل ٚطممممٔ َممممٔ هي ممممٛه
هيها ِٜهي وَا ٖٓو ٜف تا نمٌ م٤ٞ
 َٚمممٔ٘  ٜٛٚم م ذهنآممم٘ ئٔ٠مممٍ ٍٛل
ٚطممممممٔ ُممممممو٥ت َٚصمممم م دلٗمممممم٣٩ ٚ ٍٛ
َا ِمممممم ٚ ١مممممم ً٘ٔٝذيممممممو هَٔ٫مممم م ه
ُويصممم ٠ ٛهي ممم ٛه ٤هيممم ٓينمممٌ ه٭َمممٌ

 :7- 1هي َٛمممم َ )66( ١ممممو١ٟ
صت ٓ ٠شمتًٗو هيًٟٛمَٛٚ ١مم ٛنمِ
ٜممَٛض َممٔ خممٓٓ ٍ٬مموغِ هيبٓٛهٕ(ٝٛممو )
َ هيبِو  ٠هيٛهَ م ١ىَٗ٬ٟمِ هي ْ٦ٝم١
ٛبًمممِٔٗ ٝٛو مممو ٖٚممم َٚ ٞمممَٛٛ ١بممم١
ٟكممموا ٓٔ٠مممَ ٍٛؤ ٜممم ١خوصممماٚ ٠طمممٔ
ىطفوي٘ ٝٛمو ٗٚاٚهٓم٘ طوي٠مُ ١مويٓبِٝ
ذيمو هيٛٛم هي ممٝوُْ ٞف م٘ ْماه ٙمبًفم
َمممو ُبم م ٟم م هٜٗ ٞتًفممم٘ هي ممموَا َُطمممو
َمم م ٖش يهممممٔ هنت ممممَُٔ ٕٛهمممما
ٚهنتي ممو ٠يممٔ ٓٓٔٗمم ٚ ٞممٝه او يُممو ُممني
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ها ٛهي ٝوُ ٛٛٚ ٞهي وَا َ  ٠طًٜٛم١
 ٜمممٔط هيمممٛطٔ ىٕ  ٜم م يٗٝمممو ٛمممٛ
ىطفوي٘ .

()2
ٖ :1- 2مممممممذ ٙهئٜاُممممممم ١هيفٓٝممممممم١
 ٫ىز ممِ ىْٗممو ه ممٔٛيٕ مماٚة هي م ٠ ٚ
ٚهيمممم ٚهّ ٍ ٫ىْممممما ى  ٣يٗٝمممممو  َٝٚمممموا
َِ وا ميمٔصت نوَمٌ ٟٝكم٘ َمٔ هنتٜٓمز
هحل مممو  ٟهحلمممويٍ ٞذ ٜٔكم م ّ هي ممموَا
ات ٖمذه هيتُم ٛهيمذًٜ ٟم ت
يٝهٔش
ِْصا َمٔ
ونتٓو ُبِو ٛ ٠٤ه ٤قول١
خ٬هلممو ٖٚمم ٝهيشممُت هي م ٓشممام ًمم٢
ُكممممو ه٭ مجٝبممموا َممممٔ ُ ٕٚكو ٓممممو
ٜٓٔٚفت هيٓو ٜمو هنت ْٝتمٜ ٫ٚ ١صمِٓٝو
َٓٗممو ممْ ٣ٛفمٝمث خيمات ،ىْٛيٓممو يُ مم٢
صمما نوَمممٌ ًٓٝمممو ٚسلممٔ ْمم ٟ ٚمممٍٛ
هي وق ١ٝيٓ ٔخاَ ٞمو ٤نمٌت قطما ٠يٝم٘
ٓ ٔٓزف ٟٝل ىنِو ْو ٗمِ ٜؤصمّت هنتمو٤
ٓٚؤصّ هنتٗ ٝغم ىٚهْم ٞهيمٛطٔ ٖمذه
َو ي هي وَا ٫خمكهم ِمو ٠٤هي َٝ٬م١
ٚهي ًمممِ هيمممذ ٟيكٓٝمممو َٓممم٘ ٖكمم او ٓٚبو ممم١
ٚزًفم م او ٚهْم م ٟو ها ىَممموّ دلاٜممموٖ ٟٝمممو٠
ْ مٔت ن مٌت هي ممٔ ىْٓممو ي ممٓو َممٔ ىًٖممٗو
ٚيهٔ ى ُوا ُ ٫م ىٕ خيمكم ه٭ مٛه ٫
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يش ٫ٍ ٤ٞيم  ٣هيٓمٚ ٛهيٓمو ٜٚؤماُُٗ ٣مو
ٗممِ حيُممٌ َممٔ نمٌت ذيممو قِ موا ْمماَ ٣ممٔ
خ٬ي٘ ْٚاه ٙيٓبًِ ى ٟهي مٌِ َ مٓٝو
ًٓ ٞ ُٓ ٚو  ٠هي وَا ًٜٔ ٖٛٚك٢
هنتٜٓز هيبصماٗ ٟمِ ٜصمٗآُٛ ٙكٔم٘
ُ ٫مممٌ ٜباتمممم٘ يشمممُت هيممم ٞ ٛيٝذِٜمممم٘
ذُٚوْوا ِٖٝوا ٜٓٔو ٍٚهيكص ١يٝتُ ٗو
ىَٓ ٕٛاه ٌٛهيبصا ِٗ ٜبصاٖو صماها
ٜ ٫هو ٜؤِكَٗٓ ٞو  ٣ٛنًُوٖ قً١ًٝ
حيم تم يُٝممو يبًمم٘ يممٜ ٬بِٜمم٘ ىٕ ٓهممٕٛ
هيكص ١قزَ او َش ٖٛاو  ٫وم ي٘ ٫ٚ ٜ ٫ٚ
ىٟشمممموٖ ٤مممم ٞمممم ّٛقصممممَٓ ١صممممٗا٠
َؤذهُممممٚ ١يهٓمممم٘ ٜبًممممِ ٚزْٗممممو هي٘كٝممممٌ
 ٚوئٗو هيصبِٚ ١حيو نٜ ٝا مًٗو
ٍل ًَٔكٝمممم ١سلًٝمم م ا ١ممممموَا ا ٠ي ٝممممٜٔ
ُويص ٠ ٛهيشو ب ١يٝؤ٠هِ قِ ٔ٘ ً٢
غوٜممم ١لٔم م ٍيٗٝمممو هيكصمممُ ١مممين٘ا َمممٔ
ممو ٚىن٘مما َممٔ ٓٛمموٕ  ٜم يكُٔمم٘
هيه ٢ً ١َٝ٬غ ٝهيص ٠ ٛهيف مٝح
ئهٖٓ ٕٛويو َو ٠ ٥نُٛه٥م هي مُو٤
يٗٝو نٌت َو يذت ٚطوْ ٚيٗٝو ي ٔ ٬
ذيممممو مممم٠ا ٟٚهُممممٓ ١فٔممممل ىنُمممموّ
ىٗٔٓٛمممو هيٛهَ ممم١
هيصممم ٠ ٛئٓتممما
يمممَذه سلمممٔ ىَممموّ َٛمممم ٜٔ ٛم م يمممٛطٔ
 ٜٔٚيك َ ١ٝمٔ ى م ت هيك موٜو ؤ ما:٠
هخلممٛف ٚههلًم ٚهاممٚ ٛهيتاُممٚ ١هي ممٝو
ٚهي ًممممِ ٚهي َٝ٬ممممٚ ١هاٗممممٌ ٚهئخًمم م
ٚهخلٝوْٚ ١هٓٔ ٫زهف ٚهيًصٛص ١ٝنًّٗمو
يصمممُٝ ٍٛكمممٓٓ ١م مزت ُممم٘ ى ٚه  َٚممموٓ٘
هنتذًٖممم ٚ ١عُتبٗمممو ْممما ٣صمممٚ ٛطمممٔ
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نٝ٦ممّ يمم٘ َ٦مموٖ ه٭ ممني ٫ًٚف ه٭ي ممٓ١
ُٚونتكوُممٌ ًُٜٓمم٘ هي ممهونني ٚهنتُمم ٣
ي قممّ صممؤَوا نٝم ٓٓخً م ممٔ ىُٓو٥مم٘
َبوْ ٞهحلٝو ٠يبٚ ١ه.٠ ٟ
 :2- 2ثمموٕ ٚثمموْ َٚ ٕٛممَ ١بًكمم١
ُُ٘مموٕ ٚثمموْني صممٓ ٫ ٠ ٛبًممِ ٜك ٓٝموا ىٜممٔ
ٜهُٔ هنت ٚى ٜٔههلوَش يهٓٓمو سلمت
ُممميٕت ٓم م هخ٬ا ِٜٝم موا َٛٚوفم موا ئي مممٝت
َٛم ٛمخِ  ٔ ِٜٜٓهُٔٛو ىَاَ ٜٔو
نٓمو ْٔٛقم ىٕ حيم َ٘ ٚممٌ ذيممو هئفو ممٌ
هنتممم ٖش ُُٗٓٝممممو سلممممٔ ْ ممممُ نٝمم م
ٓٔفو ممٌ هنتممٛه هيهُٝوٜٚمم ١هنتخٔممربهٖ
ْٚبًممِ َم  ٣خطٗٓ ٛممو ٚقوًُٝمم ١هْفٜو ٖممو
ٍٕ ىُ ٜممم م هلمممممو ىٕ ٓٓفٜممممما ىَهٓممممم٫ ١
ُمٌ هي موَا يمٝت ُبٝم ها
ٓٔخًًٗو هياٜو
ٔ ذيو هيصٓٚ ٝيٝت غاِٜموا ٓفو ًم٘
هنتممممممم ٖش يويصممممممممٓ ٠ ٛممممممم  ٙى ممممممممِ٘
ُويمم ٜٓوَ ٕٝهيكوُممٌ يْ٬فٜممو ٚهي َٛمم١
ٖ ٞهيصو ل هيمذٜٛ ٟيم هيشما ٚيمو ىٕ
ٓٔخٝممٌ َمموذه حيم ٍ ٚذه ُممٌ هيصممو ل
 ٚوُ ٤ًٛ ٤وي ٜٓوَ.ٕٝ
 :3- 2مَ ٤ٛو ًيٕ ٍي ٘ٝهي٘كوي١
هحل ٜ٘مممَ ١مممٔ ْمممزٍ ٚل هنتاٝ٥ممموٖ غم م ه
هيشهٌ ه٭ ُ ٞعاُمِ ١م هيهماِٜ
هي مموَا َُٓٔ ٝموا ٍل ذيممو هيٓشمموة هيممذٟ
ؤمم ما ُٜٜٔٛمم م هيصممممٚ ٠ ٛيممممٝت ذيممممو
ي ٠ممّ ُممٌ ٍٕ هئطمم ٛهيممذ ٟهْٔٗممٕ ٍيٝمم٘
هيصٜ ٠ ٛك ٓ  ٚ ٟهنت و ١ٟهي
ٓشممتًٗو هيفمماه هي٘وُممٕ ُممٌ هْطًكممٕ

ّٕ اةُا ٕ ا بتِا اإلةٌ)

ٍل ي مممو٤هٖ ٟانٝمممٓ ١شمممِ٘ ٍل ٟم م ت
نِ هيص ٛهحل ١ٝهي ٓؤِم ٚ ٙموٌ٥
هٓ٫صوٍ هحل ٜ٘مً ١م ٢مهٌ يٝم ٜٛ
ٖٚذه َمٔ ُموْ صماْ ١هيصم ٠ ٛه٭ ُٝم١
ٚهلممذه ٛٚم ْو هي مموَا ِٜمم ٙدلُٔ ٛمم٘
ٖممممذ ٙثوْٝمم م او ٚثمممموْني صممممٖ ٠ ٛممممٞ
هحلكٝكمم ١ل٘ممٌ مماٜط او ممُٓٝوٝ٥وا َفبُ موا
مبشممممممموٖ ٟٝممممم مٓ ١امسٗمممممممو هيصممممممم٠ ٛ
هيفٛٓٛغاهيٓٚ ١ٝؤبُٓ ٢ونتطوُكم ١هيشم ٠ ٜ
َم م هنتٛممممٟ ٚ ٛمممو ٖ٫قًًٝممم ١زلممم
صمممممم ٛها ًٓممممممو هي ً ممممممًٓ ١بُمممم م ٍل
ٔ ٓكم  ِٜصمَ ٛزٜم١
ٍحيو٤هٖ ٓص
يويبٓوٜمممُ ١ويصممم ٠ ٛهيهوًَممم ١هيٛهمممم١٠
ٓ ممٔٗ ف هنتطوُكمم َ ١م هيبِممو  ٠هيٛهَ مم١
هيم م ٓٓطمممً ٟٛمممٛ ٢مممزَ ٤مممٔ هنتكصم م
ٚهئخٝٝممٌ ٖٓممو َممٔ يم ٕ هيكممو  ٜ ٫ ٨ممب٢
ٍل ىن٘مممما َمممممٔ هيمممماُط ُمممممني هيصممممم٠ ٛ
ٚهيبِممممو ٖٚ ٠مممم ٛممممهٌ ٓٔ ممممويا يٝمممم٘
هي ٛممو ٌ٥هيًّتٜٛمم َ ١م هي ممُٝٝو ١ٝ٥ئك م ِٜ
٫ي ١غ رلوًُٓ ِ ٔٓ ١ويٛم ٛهئوّ
ٓٚصممم ٛهنت مممو ١ٟهنتممماه ٓصمممٜٛاٖو َمممٔ
ىُبو ٖممممو هنتخًٔفممممٍْٗ ١ممممو ُويفبممممٌ صممممٛ
ْٔخٝممٌ ىْٗممو ي ٝم ٜ ٜٛؤِ مٙت ًمم ٢هيمم ٛم
ٚصممٝ٠ح ىٕ هيصممِٓ ٠ ٛم  ٚيٓممو ٛوَم ٫ٍ ٠
ىٕ ٟانٗٔٝممو ِٓٓبممَ ٙممٔ خممٓ ٍ٬فو ممٌ
هيكو ًٓ َ ٨و هيصمٚ ٛمبٔوُبمٓ ١كًٝمّ
هيصمممممممٜ ٛهُٔمممممممٌ ممممممما هيشممممممماٜط
هي ممُٓٝو ٞ٥يٝهُٔممٌ هنتٛممم ٛهٝ٘ٝوٓمم٘
هي قٝك ١هيهوًَ.١
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 :4- 2ثٛ ١وْمّ ٍ مٗو ٜٔ ٟشماُ٘
هخلطوْ دلُُ ١ ٛا ٜهإلي٘ َٔيٗاها
ٍل ٟمم ت ُبٝمم ُفمممٔ هي وٜمممٚ ١هإل مممٕ٬
يممموئبًل ُويصمممُٗ ٠ ٛمممذه هيشمممهٌ غًّمممّ
هنتا٥ممً ٞمم ٢هنت ممُٚ ٛنوْممٕ هنت ممو١ٟ
هي ميهٔ ىٕ ِ ٜح يٗٝو خٝوٍ هي موَ
يممم ٛنوْمممٕ هيكصمممص هيٛهَ مممَ ١بُٔمم ٠
ًمم ٢هيطاٜكمم ١هيهٔوُٝمم ١ي ٠ممّ ٖممٞ
ْف مممممٗو ذهٖ غوٜمممممٍٜ ١صممممموي ١ٝغاممممممٗو
ه٫طُٓ٦وٕ ً ٢ىٕ ٓصمٌ هي ٫يم ١هي قٝكم١
ٍل هنتا ٌ ٍيٜ ٚ ٘ٝب هيٓصت م٤ٛ
ٗكويمم ١هيصممَٓ ٠ ٛفٔ ٠موا هْفٔو ٟموا ٚه ممب او
نُو نوْٕ ٓ ٍ ٛي ٘ٝهحل هٗ ١يتٔٗو
هيفٓٝممم ١هنتتممموٜاُ ٠مممٌ ىَ مممْ ٢صمموا ىَٓٝمموا
قٝكممم او ٚذلممم ها ى ممممِ٘ ٓكاٜمممماها ٗٚو٥كٝممموا
َص ٛها ُهمٌ َمو  ٜمبٍ ٢ل هئكاٜما َمٔ
قممٚ ١ل  ٜم ًٜٚمم ١ذيممو ىٕ هي َٛمم١
ٓب هوٍ ١ٛل ٓي ٖٞ ٌُ ٌٜٚهوٍ ١ٛل
ٍ هى هنتطوُكمممَ ١م م هيصمممُٚ ٠ ٛطاٜمممل
هنتٓممو ٠ ٚهي ٫يٝمم ٜٔٗ ١م  ٟهيكممو َِ ٨و مما٠
ٍل ههلمم م ف هيممممذَ ٟممممٔ ىًٛمممم٘ ُممممط
هيصُ ٠ ٛويبِو ٖٚ ٠ذه ٓط ٛذ ٚيٕ
دلممممممموٍ هيهٔوُممممممم ١ه٭ ُٝمممممممٖ ١مممممممذه
هجملُ ٛمممم ١ى مممما ٓه٘ٝممم هيبِممممو  ٠ىٚ
ٓكًٝمممٌ هيهمممٓٚ ّ٬انٝمممز ٙنًُممموٖ
قًًٝمم ٍٚ ١طممو ٤هيصمم ٠ ٛدلممو ٫ئَ٬م ه
ٍل َو ْٗ ٫و. ١ٜ
َ :5- 2مممممم ٝهيبِممممممو ُ ٠ويصمممممم٠ ٛ
ذلوٚيممْ ١و٠ٛمم ١يًٜممِ هئيٜٚممٌ ٚذلوٚيمم١
ٗوْٝمم ١ئفاٜممط َصممطًح هْفٔممو هيممٓصت َممٔ
18

ذلٔٛهٚ ٙذلوٚيمٗ ١وي٘م ١ئي مٝت ٚهقبٝتم١
٠ا ١ٜؤٓ ٗا يًكو  ٨نٌ ى اه ٖو َٔ
ٓ ٕٚبُٝممممممممم ١ىٓ ٚزٜٝممممممم م يويصممممممممم٠ ٛ
هيفٛٓٛغاهيٝمممٖ ١ممم ٞهيًّٜممموّ ٖٚممم ٞهيمممربز
هي ٟٝٛهيذ ٟحيصا هي ٫يُ ١ني ٟم ٜٔ
ٗممممِ ٜمم م يبٗو ُكممممٍ ٠ٛل هنتًٔكممممُ ٞطاٜممممل
َ ممممٔك٥ ٓ ِٝممممذ ًِٜممممط هنتبٓممممَ ٢ممم هٙ
ٓٚصٌ هيكصٍ ١ل هيكُٚ ١ذيو ُٔصٜٛاٖو
هيٛهق م ىن٘مما غاهُممَ ١ممٔ هخلٝمموٍ ٍْٗممو
ممو َكًمم ِٜ ْٛم  ٚيٝمم٘ هخلٝمموٍ مموذٛوا
ممممٛه ٜ ٫فُٗٗممممو
ٚهيٛهقمممم مممموه او
هيبكممممٌ ىهلممممذه هحلممم ٓمممما  ٣هيٛهقمم م
ه ٔٓوم هياذ ١ًٜ؟ ٖذه ى ٜمّ َمٔ هيبٜمّ
ٚى  ٓ َ٘ٓ ّٜهي وَا ىٕ ِٜكم ٢ه٭ ْ
ْوُ٥ممممم م او  ٟمممممممٔ هيذهٓٝممممممم ١هنت مممممممًً١
ٚهياَٚوْ مم ١ٝهنتزٜفمم َ ١ممٔهٓٝوا خلٝمموٍ
ٜامسممم٘ ى ُممموٖٚ ٤مممِ ِٜٔمممو ي ٕٛنممممٚ٪
هيطٟ ٬وْوٖ َٚكؤَٓٚ ٙزٖوٖ ْٚ ٚ
ٓٓ مممح شمممك او ٖٝٚوَم م او ٚيمممذٚ ٠هْٔبو م م او
ئِكمم ٢ه٭قِٝمم ١هنت ًُممٚ ١هنتٌ مم ٞهنتِهٝمم١
ٚهنت ممممو ٚهيٓ ممممو ٤هنتصممممِٝوٖ ٚهامممم تٛ
ٚه٭ هَممٌ ٚهئٝمموَٚ ٢هي مم٠وٜو ه٭ُاٜممو٤
ٚنممٌ َممٔ ٚقبممٕ ًمم ٢صمم ٛ ِٖ ٚؤمم ؤ ؤ
هي ًِ َٔ هُٖٔوّ ِ هيها ِٜهي وَا
ه٭ ٜممّ هيممذٜ ٟطًممل صمم٠ٝوٖ هيٛٛممٛ
َٓٔ مماها مموُ ٌ٥وْٝممُ ١ب م ىٕ ٛبممٌ يٓمم٘
صٓ ٚم ُاٜم حيًمِ ىٕ ًٜٔكمَ ٢مٔ خ٬يم٘
مممويٍ ١يممم٘ ٜٓكمممذ هجملُٔم م َمممٔ َصممموّ٥
ٓاص ٓ٘ ٓ٫ٚزهٍ ٓهِٔ ىْفو ٘ ٍل َو ٫
ْٗو.١ٜ

ا ب اةُ ّت َقكةإ اة ُذٔ ( ذالٕ نكإِ ة جتبٕ عبا اةكتِل اةسة ت اةك

 :6- 2ث ١ئٓ ٢ُ ٓ ٌ١ئٓ ١هيصٛ
هيفٔ حيًِ ُٗمو نِمو صمٓو ه٭ ْ
ٓٗو ْمني ٜشمِ٘ م ٜهحلُموِ٥
ٜص
يمممممذه ٜٔصمممممٓ صممممموْب ٛه٭ ْ ُويهٌُممممم١
هنتِٜٗممٚ ١هيممذ ه ٥هيفٓٝمم ١هنت ممًٚ ١ٝهيممذٟ
حي مماَْ ٞممٔ ًٓممو هنتٌ مم ٞهنتفاٟممَ ١ممو
صمم ٚيممُ ١مما
قويمم٘ ُشممو ُممٔ ُمما
هيبِممو ٖٚممٜ ٛصممم ٛىٗمما هحلممّ هيمممذٟ
ىٟويممم٘ ٍل خٝممموٍ ٜ ٫ؤممما ٣يمممٜ ٛمممٔهًِ
يكوٍ:
نفمم ٢م ممُ ٞسلمم٫ٛا ىْمما ٛممٌ
ي ٫ٛرلوطِ ٍٜوى ٓاْٞ
ٖذه هيه ّ٬يبّ ٚقفز ًِٟ ٢وٍ
هخلٝممموٍ ٖٚممم ٛذ ٜبمممَ ١مممٔ ذ ه٥مم هيفمممٔ
إلٜٗوّ هنتًٔك ٞىٕ ٖٓويو َبٓٔ َ ٢يصم٬ا
َٔ هخلٝوٍ هيبٖٚ ّٜٝذه  ُ٘ٝ ٜهيٓكمو
ُممممونتبٓ ٢هيبممممذْ هيكُمممماه هيًذٜممممذ هيممممذٟ
 ٜم ٛى ٍل ه ُٔ٫مموَٚ ١هيِٜٗمم َ ١م ىٕ
هيشممممو ا ٜصمم م يممممو َي ممممو ٠نوًَمممم١
يهٓمممو  ٫لُمممٌ نَ٬ممم٘ ًممم ٢ذلُمممٌ
ها يٗ ٓ ٛى ْ ٓ ٚف م٘ نموذْ
ٚىْممٕ ٓبًممِ ٖٚممٜ ٛبًممِ ىْمم٘ ميممٜٔٚ ٙٛخٝممٌ
* هي وَا

ّٕ اةُا ٕ ا بتِا اإلةٌ)

ٜٚز َٚ ٜذيو ٓؤكِمٌ ًٝم٘ ٚيهمٔ ُتم
ٓبممموط ُٚمممٛٛٓ ٬مم ٖمممذه هيفمممٔ مممو
ٚيهٔ َموذه ٓكم ٍٛيمٔ ٜكم ُمو ًم٢
َ ٠ ٫ٚي ممو ٍْ ٠مموْٓ ١ٝك م لممٕ مسبممو
ُٚصمماى َٚممٔ هيٓصممٜ ٛممربز يممو مشممِٝ
هنتمممٓٚ ٖٛبًممم ٛىَوَمممو صممم٠ٝوٖ هاٝمممو
 ٓٚممُ ُيذْممو ه ممٔتوٗ ١هنت ًممَٛني ٓٚمما٣
هنتشممٓكٚ ١هيزْزهْمممٚ ١ه٭ ممم ٤٬نمممٌ ذيمممو
ِو ٚ ٠ص ٠ ٛيَٕ قًٕ:
ٜشخص يو
ٍٕ هخلٝمموٍ ممطَّ ُويهوٓممّ يٜمموُ ٤بِممو ٠
َمممٔ ُٓممموٖ خٝويممم٘ ٓكم م َٕ يمممو هيصممم٠ ٛ
ُٛمممممممممٓ ٛمممممممموّ ئكمممممممم ٍٕ :ٍٛهيصمممممممم٠ ٛ
هيفٛٓٛغاهيٝمممممٓ ٫ ١همممممذْ ٓ ٫زٜممم م ٫
زممم ٖمممذه َمممو يبًممم٘ ِممم هيهممماِٜ
هي مموَا ُا ٜم هإليمم٘ يك م ٚم م هيبممني
ىَوّ هنتخاز ٚيو ىٕ ٓٔخ ٌٝنٜ ٝهٕٛ
هيصماه ٚنٝم ٓٓبكم هنتٛهٗٛم ١ىيممٝت
ذيو ىن٘ا غاهُمَ ١مٔ هخلٝموٍ ؟ ىْمو ى
َم م هي ممموَا ىْممم٘ ٚهقبٓمممو ُهمممٌ ٚممممٛ
ٚصاه.١ٟ

ِ هيهاُ( ِٜا ٜهإلي٘) قصص ْ ١ َٚشا ه َو نٝز ة.ّ2221 1
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في األدب الوجيز بحثاً
عن هوية إبداعيّة جديدة


أ .أحمد عليّ هالل

مثة أشئلة لن تتخفف من طبيعتوا املعرفيّة ،ويف حمايجتوا ملؤشصةة التتاةةة ،انةا
االعتنال ةاحلداثة ال شينا يف نصوص تتوشل املغايرة واالختالف والتجاوز ،عبةواا لةسمن
إةةةداعآ رخةةر ،لةةن ي ةةتل –هة ا الةةسمن  -افرتاقةةا عةةن أزمبةةة شةةبكتى ةكةةدا مةةا شةةينجل يف
مبظوا التجاوز تأصيال وتطعينا حداثيا مب ودا.

يف شبيل االشتكراا االصطالحآّ

إٌ املتأملللللط ر ت لللللْزا ا ي سٓللللل٘
األدبٔ٘ اذتدٓث٘ تعا قاً جبد ّٔ٘ املص لح،
أميا مص لح أدبٕ إغاع٘ ّإطالقاً دّزٗ
حٔلللللللاٗ معسطٔللللللل٘ ّ ي للللل ل ا طللللل ل ّزٗ
ّا تيللللامٕ ،ضللللْز للللً تعللللْشِ ا ي للللسٗ
ا فاحصلل٘ عىعساضللاتَا عللل ٙاأل يللاع
اإلبداعٔللّ٘ ،مللد ٚهثللط ٍللرِ األ يللاع
 مػاكل٘ أّ اختالطلاًر ك -املي
ٓقتضلللُٔ ا ت لللٔ ر ا ساٜل ل ا ْ ٔفٔللل٘
إلبداع عنْماً.
إذ ٓلللس ٚجٌ ٔفسضلللٌْ ،أىلللُ علللللٙ
ا لسمه مللً أٌ كلنل٘ «أدب» تُطللتددو ر
األملب كنا ْ أىَا قابل٘ لتعسٓف بدقل٘
ّدٌّ إغسالٔ ،ؤكد أٌ تعلازٓف مثلط
02

ٍرا ا تعب متبآي٘ ر مداٍا ّمقلدماتَا
إىل حدّ بعٔد ،ممآصًا بني ا ي سٓا ا يت
ع تعلللتا باملضلللنٌْ ملل األدبلللٕ لل دب
ّا للليت تع لللٕ معلللا ا لللي ا ػلللسلٔ٘
مساىللللللللل٘ متفْقللللللللل٘ عللللللللللٔ ّ ٙفتلللللللللُ
ا تنثٔلٔ٘)1(.
ّإذا كيا ىتسله عً م لل ى سٓل٘
أدبٔلللل٘ ر ضللللٔاا ضلل ل ّزتَا ا تازغتٔلللل٘،
طللر ك ع مييلللا ملللً ا لللتسله علللً ضلللٔاا
معاصللس تُػللاع طٔللُ مص ل لاا ّأىللْاع،
ّأطسللللاز ّتٔللللازا  ،ب ٔلللل٘ تْطٔيَللللا ر
املنازضلل٘ اإلبداع ّٔلل٘ ا دا للّ٘ ،دٌّ لاّش
أىلللُ ر تلللازٓذ ا بالمللل٘ ا عسبٔللل٘ ّ َلللْد
ىقادٍا ا رًٓ ذٍبْا إىل ا قٔن٘ مً خالل
ملليح ا سلنلل٘ أّ تصللئفَا ر تقطللٔنا
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تساتبٔللللّ٘ ،علٔللللُ عح للللْا أٌ «ا يفللللسٖ»
ٓتادث ّأمثا ُ مً املتصْط٘ علً ا عبلازٗ
ا للليت تضلللٔ إذا اتطلللع ا س ٓلللا ،طٔنلللا
ذٍب د .طلُ حطلني إىل أٌ «األ فلا أقلط
عدداً ّأضٔ ى اقاً مً ا عْاطف ا يت ع
حتصلللّ ،»ٙملللا اىفلللك مٔدأٜلللط ىعٔنللل٘
ٓػلللسْ ملللً «ىقلل ا ل للل٘ ا بػلللسٓ٘ أداٗ
إلطصاح عً ما ظتْل ر ا يفظ».
طٔنا ٓقْل د .ابس عصلفْز « لل
ٍللرِ ا سلنللا بللؤزٗ ا ػللسْ ،ٚتُيقللط
دٌّ أٌ تلللؤجس لللرزٓاً ،حتلللاكٕ دٌّ أٌ
تطَه ر ا صيا ،مً م أٌ ختل »)2(.
ّمللا ا ت للْز ا للرٖ غللَدتُ اذتٔللاٗ
املعاصلللسٗ أٖ لللللْل ملللا ٓ للل علٔلللُ بللللل
«ا عصلللس ا سقنلللٕ» ّ لٔاتلللُ ر أ لللا
ا لللتفس ّا تعلللب ٔ ،تصلللاد ٚذ لللك ر
ص ّزٗ األ يلاع اإلبداعٔل٘ اىعساضلاً،
بللدأ معللُ تياضللط اص ل الحٕ هْضللا ر
أغسال تصئفٔ٘ بعٔيَا ،تْضالً ملعٔازٓ٘
تضللبأ أغللسال األدا ٛاإلبللداعٕ ،مثللط
غْٔع ذ ك ا يْع األدبٕ «األدب ا ْ ٔص»،
ا رٖ محط ٍا ظ كتاب٘ شتتلف٘ تت رٚ
برتاضللط األ يللاع ّحْازٍللآّ ،طللتدعٕ
د ٔللللللل٘ األ يلللللللاع اإلبداعٔللللللل٘ دٌّ أٌ
ٓتدفللف مللً إجازتللُ لعدٓللد مللً األضللٝل٘،
ا للليت حتٔلللط إىل إغلللسا ٔا مفأٍنٔللل٘
ّى سٓللل٘ ،تطلللتب ً ملللا ٍلللْ أكثلللس ملللً
ا يصْصللللٔ٘ إىل جطللللاا كتابلللل٘ ضللللتبدّ
ذتنتَلللا ّضلللداٍا متصلللل٘ أميلللا اتصلللال

بثقاطلللللل٘ ا للللللي
اعختالز.

ّمللللللد ٚقدزتللللللُ علللللللٙ

اتاةة عاةرة للجبض اإلةداعآ

ٍلللط ٓعلللا ذ لللك ر حٔلللص ا تلللداّل
ّاعضلللللتثناز ،حللللللْل أىطلللللاا كتابٔللللل٘
دٓللدٗ ،تاللط ستللط األىطللاا ا قدميلل٘،
تعا قلللاً بإٓقللللاع اذتٔللللاٗ املللللت ّاملتعللللدد
ّاألكثس جلساّ ٛإااملاً  ،طلاألدب ا لْ ٔص
ر اغتقاقُ ّضتتُ ّتْ ٔدِ ضٔنثط طعا ٔ٘
معسطٔلللللل٘ ّ سيللللللُ ضللللللٔنلٕ با بداٍلللللل٘
اضللتاقاقاً معسطٔ لاً ،ع ٓ للال دّزٗ حٔللاٗ
ٍللرا ا يللْع األدبللٕ ،بقللدز مللا ٓطللتيَ
مجل٘ مً ا قساٛا ا فاحص٘ لُ ،عيلٙ
دازٗ ٍرا ا يلْع باذتٔلاٗ ،علل ٙمطلتْٚ
ا ػللللللسط ا فللللللا ّقْاىٔيللللللُ ارتاصلللللل٘
ّخصاٜصُ ّمساتُ ،اى القلاً ملً ا لت
ا رٖ غتضا ُ ادتيظ اإلبداعٕ.
ّر مطللتْ ٚا تللازٓذ األدبللٕ كنللا
ٓعلرتز ا سللث ملً ا يقللاد ،ملً مثللط .
طاىطلللاٌ بلللأٌ «ضلطلللل٘ األغلللسال ا للليت
ٓتدلللرٍا للليظ أدبلللٕ تتالللْل إىل أىلللْاع
أخللللس ،ٚطللللرّا ا عصللللس ٓللللت ّتصللللبح
األغسال ا قدمي٘ ىْعاً مً ا بقآلا تينلْ
علَٔللا أىللْاع أخللس ،ٚطامللانلل٘ ااْم ٓلل٘
تتاللللْل إىل تللللازٓذ علللللٓ ٙللللد ٍلل ل ّدّ
ّتْضلللللٔدٓدّ ،ر عَلللللد ا فسلللللس تعلللللْد
قصصلل لاً غللللعسٓ٘ علللللٓ ٙللللد أبْ ْىٔللللْع
ا سّدٓطللٕ ر اذتضللازٗ اإلضللسيدزاىٔ٘
ا عقالىٔ٘» (.)3
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طنيللللر ستللللاّع ّ َللللْد ا ػللللاعس
ا لبياىٕ أملني ا لرٓب ّطتبل٘ ملً امللثقفني
ّاألدبلللللا ٛا لبيلللللاىٔني ّا علللللسب ّجبَلللللْد
مجاعٔللل٘ مطلللتنسٗ «تأصلللٔط أىلللْاع أدبٔللل٘
بعٔيَللللللا -ا قصلللللل٘ ا للللللْ ٔصٗ ،غللللللعس
ا ْمض٘» ّا باث عً قصلٔدٗ ع هلْ ،
اضتب اىاً اْا ظ ا ت لٔ  /ا علب ٛا لرٖ
تيسبللللللللللللُ مؤضطللللللللللللٌْ ّمي للللللللللللسٌّ
ّأكللللادمئٌْ ٓضللللازعٌْ بللللاذتله أملللالً
«بابتساز شمً أدبٕ دٓد ٓستسلص عللٙ
مي لقللا طسسٓلل٘  -طلطللفّٔ٘ ،تس لٌّْ
زاطعللل٘ اّشٓللل٘ ذتا للل٘ ا طلللاٜد» ،كنلللا
أعللللً ا ػلللاعس ا لللرٓب ر ز ٓتلللُ ل ل دب
ا ْ ٔص بْصفُ مػلسّع خلال ٓ ،قصلٕ
مأشقللللل لاً  -إبلللللللداعٔاً ّع ضلللللللٔنا راأل يلللللللللاع اإلبداعٔللللللللل٘ «ا قصللللللللل٘ -
ا سّآ٘  -املطسح  -كامط ا فيٌْ».
حبجا عن هوية جديدة؟

علللل ٙأٌ ٍلللرا االللا ظ املعلللسر ر
تسْٓيللُ ّا للرٖ تْضللط مػللسّعٔتُ علل
م ملؤهس ل دب ا لْ ٔص ،محلط ش لاً
ى سٓ لاً كثٔف ل ًا ضللب اإلبللداع ر صلليْطُ
احملتنل٘ ادتدٓدٍٗ ،را ا صخه أحا يا إىل
بٔاىلللا مياٍضللل٘ لناضلللْٓ٘ ر ا فسلللس
ّا ثقاط٘ ّاإلبداع مً أ ط اضلتيبا ذ لك
ا لللصمً ادتدٓلللد ،طا سثاطللل٘ املفأٍنٔللل٘
ا يت ا َ إىل ا باث عً ٍْٓ٘ دٓدٗ
إلبلللللداع اى القلللل ًا ملللللً دٓلللللد ا ل للللل٘
ّ«ّ ٔفتَللا ّدععتَللا ا فئلل٘ املتْا للدٗ ر
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تأّٓللللللط املعيللللللّ ٙاضللللللتيبا املسيللللللٌْ
ّاملطللللتأط» ضللللع إىل تسلل لًّْٓ ٍْٓلللل٘
ستنْ للل٘ علللل ٙا تالللاّش ّاملناىعللل٘ سلللط
قلللدٓه قلللازّ ،بلللا ي س إىل األىلللْاع األدبٔللل٘
ّ لللللد ٔتَا كنلللللا د ٔللللل٘ تصلللللئفَا،
ّإغللللللسا ٔ٘ إغللللللاعتَا تياللللللص اذتللللللله
باعختالز ّ عط ٍلرِ األىلْاع ر ادتليظ
كنا تياضط املعآ املتبد ل٘ لُ ملا شا ل
ر أط ا تاسٓب املطبْا ببٔاىا بالمٔل٘
تللركسىا ر ٍللرا ا طللٔاا بللر ك ا للصخه
ا للللرٖ صللللاحب ا قصلللل٘ ا قصللل ٗ للللداً
ّإغسا ٔاتَا ا ل ْٓ٘ ّا ثقاطٔ٘ بآٌ معلاً،
كنلللا األقصلللْدٗ أٖ ا قصلللٔدٗ ا صلللْزٗ
ّا يت ضب ّأٌ ُى ِلس الاّ ،صلْعً إىل ملا
اص لح علُٔ ا ْمضلّ٘ ،ملا اتضلتيب ملً
ملل ل مصلل ل لح كااللللآسْ مللللثالً ،ر
ضلللٔاا م لللآس ثقاطتلللُ ّبٔٝتلللُّ ،ملللا ملللً
غللللللأىُ أٌ غتلللللل احملفللللللصا ا ْاعللللللدٗ
رتصْصٔ٘ ٍرِ -اآْ٘ ا تااّشٓ٘ ،-
كلللللٕ تطلللللتا ٍلللللرِ ا اىطلللللا ّر
ا فضا ٛاملعسر ما ظتعلط ملً تْطٔيَلا ر
ا لللْعٕ أكثلللس ملللً غلللسعيتَا ليصلللْ
اإلبداعٔللل٘ املدتلللازٗ بقصلللدٓ٘ ّاضلللا٘،
طا ستاب٘ ا عابسٗ لستاب٘ ٍٕ ،ما هثط
طنْحل ل ًا بعٔيلللُ ٓتْضلللا ر قللللب د ٔللل٘
ا يللْع األدبللٕ ،عيلل ٙاعىفتللاح ّا رتاضللط
أّ ا تللللللداخط للللللا تقتضللللللُٔ ا ضللللللسّزٗ
اإلبداعّٔللللٍّ٘ ،للللٕ ضللللسّزٗ مسكبلللل٘ ر
ضلللْ ٛاضلللتاقاقا اإلبلللداع ذاتللللُ ،دٌّ
اىضْاَٜا ر « ى لاو تعلاق » بلا ي س إىل
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ا طلللٔاقا ا تازغتٔللل٘ لللنداب ا ْٔىاىٔللل٘
ّا التٔئ٘ ّضْاٍا.
طَللللط ميلللللٕ ٍللللرا ا تقعٔللللد للل دب
ا لللْ ٔص ّميلللُ إىل اىتقأٜللل٘ ضل لتُدتصل ر
املنازضلللللل لا اإلبداعٔلللللللل٘ إىل ا قصلللللللل٘
ّا ْمضللل٘ طاطلللب ،بعٔلللداً علللً مْآللل٘
ا تصلللئف ،اىتباٍلل ًا طسلللازّ ،عامليلللا
ا ْٔو ٍْ علا األطسلاز بامتٔلاش قبلط أٌ
تطلللتْٖ أّ تطلللتقٔه ر ستلللددا بعٔيَلللا
ميلَٔلللللا غلللللس ا لللللصمًّ ،بلللللا عْدٗ إىل
معضللللللل٘ ا تادٓللللللد ّضللللللااعتَا علللللللٙ
املطلللللتْٓني ا يقلللللدٖ ّاإلبلللللداعٕ ،طلللللإٌ
املطلللللتْ ٚا فسلللللسٖ ضلللللٔ ط األكثلللللس
ت لباً ،كنا ا تادٓد ر ا ل ٘ ّاضتثناز
دّااللا ر ضللْ ٛاإلبللداع ا بئْٓلل٘ ا لليت
طاّ ل ارت ابللا ا ل ْٓللّ٘ ،طتا ل ر
جطللاا ا ػللعسٓ٘ ا عسبٔلل٘ م ل أط ل اىت للاز
ّحتلد ٓي لْٖ علل ٙإجلازٗ بفعلط م للامسا
املعسط٘ ّأىْاع لَٔا ر ا ْعٕ ا ثقلار،
ّصْعً إىل اعصتاش اإلبداعٕ ّطَه ا ت
ا للللللْ ٔفٕ لللللللي ر ضللللللٔاا ا فسللللللس
ّاضتثناز مع ٔا اذتداج٘ ّا تاسٓب.
ٓقْل ا سّا ٕٜعبلد ا لسمحً مئلف
« تقتصللللللس معسكلللللل٘ ا للللللسّاد علللللللٙ
ا تي  ،أّ بتقدٓه امل زا ا ي سٓ٘ ارا
اعىتقلللالٓ ّ ،ستفلللْا برتمجللل٘ لللاذ
بلللازشٗ ملللً ا ػلللعس ا علللاملٕ ،إ لللا قلللدمْا
با دز لل٘ األّىل ا ينللْذ ا للدال ّاملقيللا،
ّ َدّا إىل أقص ٙحد ر إع ا ٛا ػلعس

مللً حٔللث ا ػللسط ّاملْضللْعا للدازٗ
تلٔل بللُ ّ علللُ قللادزاً عللل ٙخللْ ٍللرِ
املعسكللل٘ ّكطلللب املصٓلللد ملللً ا لللتفَه
ّا ترّا ّاألىصاز»)4(.
طَللط ذ للك ميلللٕ عللل ٙاملػللت لني ر
تقعٔللد ٍللرا ا يللْع األدبللٕ ّمعآستللُ تْق لاً
أل يلل لاع إبداعٔلللل٘ شتتلفلللل٘ بعٔللللداً عللللً
ا ػلللللسط ادتدٓلللللد بْصلللللفُ مضلللللنْىاً
مللللت اً ،ا بللللد ٛمللللً ا للللي ّمللللً جلللله
ا تأضلللللٔظ ملعلللللآ ِ ا الحقلللللّ٘ ،إدزا
ا للللت ا للللرٖ تياللللصِ ا ل لللل٘ ر ا تدٔللللط
ّاألداٗ ،اى القلل لاً مللللً حطاضللللٔ٘ ا ل لللل٘
ّقدزتَا عل ٙا تْ ٔد ّاإلىتلا تقلدٓه ملا
ٍْ مقيا ّدال ،ذ ك ع مفازق٘ ا بالم٘
ا تقلٔدٓلل٘ ّع ل حطاضللٔ٘ ا ْمضلل٘ لث لاً
عً أبعلاد مجا ّٔل٘ مستسلصٗ ر أكْاىَلا
ا قصٔ٘ ،كنا تفعٔط حْاطص ا طسد عل
ا قصللل٘ ا للللْ ٔصٗٓ ،قتضلللٕ اىفتاحللل ًا ر
ادتيظ ٍّرا اعىفتاح ع ٓقْو طقلأ عللٙ
مفَْو عدد ا سلنا ّا ػلسط األطقلٕ
ّتعضٔد ا فضا ٛا يصٕ ب سا ٜكتابٔ٘
تتْضللللط اصتللللاش خسٓ لللل٘ املعيلللل ٙر أطللل
ا ػعسٓ٘ ا قصْ ٚا يت هثط ب اى٘ األدب
ا للْ ٔص ،طا ػللعسٓ٘ بَللرا املعيللٔ ٙطلل
ضللْ ٚص ل ّزٗ حتسلله ضللٔاا ا تبللدع
ا يصللللٔ٘ ّمسْىاتَللللاّ ،مللللا ميسللللً أٌ
ٓللستبأ لللداجتَا عللل ٙمطللتْ ٚا س ٓللا،
تفلللاعالً ملللا ا بيلللا ٛا يصلللٕ صاٜصلللُ
ّمساتلللُ ا للليت تفٔلللد ر إىتلللا ا ػلللسط
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ادتدٓللد ،ذ للك مللً غللأىُ أٌ ٓطللنح ل لل٘
بأٌ تتدفف ملً كْىَلا مآل٘ ع ّضلٔل٘،
طفللٕ ذٍللً املتلقللٕ املعاصللس تلل٘ زٍاىللا
علٔ ّ ٙف٘ ا ل ٘ ّ طتْ ٚملا تؤدٓلُ ملً
كثاطلللللل٘ مجا ٔلللللل٘ ،عيلللللل ٙاعتطللللللاا
ّا رتتٔلللب لسلنلللا تعضلللٔداً ْحلللدتَا
ا بيأٜلللّ٘ ،بعٔلللداً علللً ا صخسطللل٘ ا ل ْٓللل٘
ا للليت تَلللدز تللللك ا سثاطلللّ٘ ،ر ّعلللٕ
ا قللازا املعاصللس أصللبح ا للي ا تفللاعلٕ
ستآللللث صميللللُ اإلبللللداعٕ ّقْطلللاً عيللللد
غللللبس٘ ا عالقلللللا ا يصللللٔ٘ ّمقلللللْع
ا يصْ ّعنلٔلا ا تآْلط ّا تسثٔلف
ر ضْ ٛاغت اع ٍلرِ ا يصلْ  ،إذٌ
كٔف ضٔعضد األدب ا ْ ٔص ر خ ابُ
ا فسللللسٖ ّاإلبللللداعٕ عالقلللل٘ ا قللللازا
بللا ي ّ ،عالقلل٘ ا للي لسكلل٘ ا ْاقلا
ّمت اتللللُّ ،بتاللللاّش ا بيللللّ ٙاألىطللللاا
ا تقلٔدٓ٘ .
طا تاسٓللب ر ٍللرا املعيللٍ ٙلللا ظ
معللللسر بامتٔللللاش دٌّ اععتللللداد بتقللللدٓه
ا عياصللس ا ي سٓلل٘ بصللْزٗ مطللبق٘ ،علللٙ
مللا ٓعئللُ شمللً اإلبللداع ،ذ للك أٌ ٍللا ظ
(ا تادٓللللدٓني) ضللللٔعسظ مْقفلل لاً مللللً
ا ْاقللللللللا ّماضللللللللٕ اإلبللللللللداع ،ر ز ٚ
اعضللللتبدال ّاملضللللآف٘ ،تبعلل لاً ملللللت ا
ا عصللللس ا للللرٖ بللللا ٓطللللتلصو ت لل ل ًا ر
األضللللْب ّارت لللاب كنلللا ر ا سٓقللل٘
ّاألدا ،ٛسللً دٌّ أٌ ظتعللط كللط ذ للك
ملللللً األدب ا لللللْ ٔص ّب بٔعللللل٘ ا عيلللللْاٌ
للللاٍسٗ طاطللللب،
ا رتكٔبٔلللل٘ ستلل ل
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طاملطللللاٍنا اإلبداعٔلللل٘ ا لللليت اىضللللْ
حتل ل مطلللن ٙا يلللْع األدبلللٕ ر ذت تلللُ
ا تاسٓبٔللل٘ قلللد تع لللٕ بعللل ا لللدعع
ادتصٜٔللللللل٘ تصلللللللئف األدب ا لللللللْ ٔص،
اى القل لاً ملللً صلللف٘ تقئللل٘ ،تقلللْو عللللٙ
لاّش ا صلفا األخلسّ ،ٚمعلُ ضلييتَٕ
إىل دل ا ػسط عل ٙا سمه مً اتطلاا
املضللنٌْ ،كنللا ٍللْ حللال ا عدٓللد ملللً
األىْاع األدبٔ٘ ا يت ع ختل لداا إع ر
ضلللللٔاا إىتا ٔللللل٘ ا يصلللللْ اإلبداعٔللللل٘
ّدٓيامٔتَا ،عيل ٙأٌ ع حتٔلط األ يلاع
اإلبداعٔ٘ املدتازٗ إىل أىلْاع ملً امل لامسٗ
تستفٕ بلا تقْٓ ّاالدو دٌّ أٌ تتعللط
بثقاط٘ اذتداجل٘ ملً حٔلث ٍلٕ اىفتلاح ر
ا س ٓلللللا علللللل ٙقلللللٔه ا عصلللللس امللللللت ٗ،
ّاى القاً مً كػْز ا ل ٘ (تفا ٍلا)،
أّ اضللللللتثنازٍا بفعللللللط صللللللْزٗ املتلقللللللٕ
ا طسٓاّ ،ا امح لت ٔ  ،صأح أىُ ع
قْٔد عل ٙادتيظ األدبٕ ،عيل ٙحسٓتلُ
ر أٌ ٓتسٌْ ّٓتنآص ر ضلٔاا ستنْ لُ
ا ثقار ّما ٓيتاُ ملً جقاطلّ٘ ،بفَله أىلُ
صلاحب زضللا ٘ مْ َل٘ إىل متلل ي حقٔقللٕ
أّ مفلللرت  ،طضل لالً علللل ٙأٌ ملللا ٓسٍل ل
ا يصْ ا يت تطلفس علً حتدٓلد مطلب
(أصلللْا مػلللتت٘ أّ كلنللل٘ مػلل ْزٗ أّ
عبازا مبعثسٗ داخط طضا)5(.)ٛ
مللا ٓعللا ر ضللٔاا ٍللرِ احملا الل٘
ٍللْ ا للرٍاب إىل ا رتاكلله امليػللْد ا للرٖ
ٓتاق ل ر ٍللرا ا فللً ،مللً أ للط اىتللصاع
للللللدازٗ ا تأضللللللٔظ تقا ٔللللللد إبداعٔلللللل٘
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شتتلفلللّ٘ ،بلللْعٕ شتتللللف ت لللط للللرا
ا فسدٓلل٘ خصْصللٔتَا ر مقابللط حْازٍللا
مللللا ذا كْىٔللللل٘ أسلللللط ،طا تأضلللللٔظ
ا ي لللللسٖ ّر بٔاىاتلللللُ املتلللللْاتسٗ خلللللالل
املؤهسا ّامللتقٔا ا عدٓدٗ ،ملً غلأىُ
أٌ عتٔليللللللا إىل ا للللللصخه املعللللللسر ّ للللللا
ٓتضنيُ مً مقازبا ّز  ٚملْضع٘ بع
األ يللاع األدبٔلل٘ ر ضللٔاا ا فعللط ّ ،عللط
ذ لللك ضلللٔركسىا علللل ٙاألقلللط بسثاطللل٘
لقصللل٘ ا قصل ل ٗ لللداً ،األملللس
ا تلللي
ا رٖ كاىل لُ اىعساضلاتُ علل ٙاألداٛ
اإلبداعٕ لسث ميَا ّ سً فازقا
أجقللل ل ا يصللللْ ّحْ تَللللا إىل قْا للللب
ّمعَا أصبح مً ا يادز أٌ صتلد ىصْصلاً
ختتصٌ ضْٔ تَا ا دع ٔ٘ ،بط أضفس عً
لللللللازب زاحلللللل تتسػلللللللف
ستلللللل
ٍػاغلللتَا ا تعب ٓللل٘ ّمفازقللل٘ تْ ٔفَلللا
ذتْاملللَا ا فسسٓلل٘ ،طارتػللٔ٘ ر ٍللرا
ا لللللال ّملللللا اىتقلللللال مفَلللللْو ا قصللللل٘
ا قصلللل ل ٗ للللللداً ر األدب ا للللللْ ٔص إىل
ا قصللللل٘ ا لللللْ ٔصٗ ا ْصلللللْل إىل ىتلللللاٜ
مماجللللللللل٘ ،مللللللللا إدزا ا فللللللللازا بللللللللني
ا تاسبتني ّ ،عي ٙجخلس ٍلٕ خػلٔ٘ ملً
ا تلللللي املطلللللب ّا لللللرٖ ضلللللٔيعسظ
بأداٛا إبداعٔل٘ متفاّتلٍّ٘ ،لرا طبٔعلٕ
ر ضلللْ ٛا تاسبللل٘ ّا رتاكللله ّملللا لللٔظ
طبٔعٔللاً أٌ تلللأتٕ أ يلللاع األدب ا لللْ ٔص
كرتمج٘ ىصٔ٘ لد ابلا ا يقدٓل٘ ا ليت
تطللتبقُ يػللسع للُ دازتللُ باعىتنللا ٛإىل

ا للللصمً اإلبللللداعٕ ادتدٓللللد ّإىل اىتللللصاع
ٍْٓ٘ إبداعٔ٘ دٓدٗ كنا ٍلٕ ٍلْا ظ
ا تادٓللدٓني ر ٍللرا املضللناز ،بػللْامط
ٍّللْا ظ ا تصللئف ّمحلللُ عللل ٙدعع
طسسٓللللل٘ ّمعسطٔللللل٘ ّ ْٓللللل٘ ،تطلللللتب ً
ق ٔع٘ بعٔيَا ما ا تصئفا ا طاٜدٗ.
طَللللط أخ للللأ بْا للللْ ّىقللللاد ا قللللسٌ
ا طللابا عػللس حٔينللا ى ىلللسّا إىل األىللْاع
األدبٔلل٘ ّكأىَللا قْا للب صلللب٘ ّ ،للاذ
جابت٘ عدمي٘ ا ت تتسلٌْ ملً زتنْعل٘
ىصلللْ  ،جللله ع ختضلللا بعلللد ذ لللك ألٖ
ت  ،كنا تطلاٛل (طاىطلاٌ) ر كتابلُ
ى سٓلللل٘ األىللللْاع األدبٔلللل٘ ر إحا تللللُ إىل
امللللليَ ا تللللازغتٕ امل بلل ل ر األدب (إٌ
كلللط ىلللْع ٓت لللْز أٖ ٓصلللط إىل غلللسلُ
املتنٔص ع األىْاع األخس ،ٚبعلد أٌ ميلس
ساحللط مللً ا تػللْٓؼ ّا تػللابك ّعللدو
ا تادٓللللدّ ،مللللً اعقللللرتاٌ ب لل ل ِ  ،جلللله
غتل إىل ا تنٔص عنا كاٌ غتا ُ مً
األ ياع))6(.
ّعلٔللُ طللإٌ دّزٗ حٔللاٗ ا يللْع األدبللٕ
ع تطللتقٔه عللصل عللً حطاضللٔ٘ ىقدٓلل٘
حتٔط إ َٔا حطاضٔ٘ إبداعٔ٘ ع تس ٚتللك
املصللاذت٘ مللا بللني ا ْمضلل٘ بيطللبتَا إىل
ا ػلللعسّ ،ا قصللل٘ ا لللْ ٔصٗ بيطلللبتَا إىل
ا يثلللس األدبلللٕ ،إع ر ضلللٔاا دّزٗ حٔلللاٗ
األ يللللاع اإلبداعٔلللل٘ اتصللللاعً بتاللللْع
ا فسس ّا ثقاط٘ ،طضالً عً ارتصاٜ
األضللللللْبٔ٘ ّاإلبداعٔللللل٘ ا للللليت تعسلللللظ
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ا فضلللا ٛا ثقللللار ا علللاو ّا تعللللسز علللللٙ
خصلللا ٜا يصلللْ ا للليت تيتاَلللا تللللك
أ يللاع األدب ا للْ ٔص بعٔللداً عللً مأٍلل٘
ا يلللللْع ّ د لللللُّ ،ر ذا ا ْقلللل طلللللإٌ
ا باث عً ا ْحدٗ ا فئل٘ ليلْع األدبلٕ،
ع ٓطلللتقٔه إع بفَللله ا تعلللدد ر ا طلللٔاا
اإلبللداعّٕ ،صللْعً عضللتدال ا ْحللدٗ
ا فئلل٘ ّخصْصللٔتَا عضللتقسا ٛا عياصللس
ّا عْامللط ا فاعللل٘ ا لليت تس لٌّْ ىطللٔاَا
مً أ ط طَنَا ر كلٔتَا.
ٍللللط ٓعللللا األدب ا للللْ ٔص ر أطلل ل
ضللل ل ّزتُ ا صمئللللل٘ ّر أطللل ل ضللل ل ّزتُ
(ا ػلللسط ّاملضلللنٌْ) طنلللْح ا ستابللل٘
ادتدٓدٗ  ،طتأضٔطاً عل ٙدّز ا سلنل٘/
ا بيللللللا ٛر حسكلللللل٘ ا ل لللللل٘ ا ساغللللللف٘
ّاضلللللللتثنازٍا ،إىل اطلللللللرتاع مصللللل ل لح
(ا رتغٔ ) بسلن٘ طاعل٘ ّقلادزٗ علل ٙأٌ
تسطللللا ر ذاتَللللا ّبللللراتَا ملل ل معياٍللللا
املباغللس إىل معللاٌ كللث ٗ ،طا سلنلل٘ ر
األدب ا ْ ٔص تتدلر عل ضلٔاقَا حلاع
مً ا سػف ا الىَا)7(.ٕٜ
فرضيات نكدية أولية

ضتتبد ٚطاعلٔ٘ ا سلنل٘ ر مي لْز
امللللداطعني علللً األدب ا لللْ ٔص ،بْصلللفَا
ا بلللرزٗ ا يامٔللل٘ ر زحللله ا ل للل٘ ،تصلللبح
صْزٗ ّٓصلبح مي ْقَلا ا طلسدٖ عطتلاً،
ر زٍاىا تلْطني األدب ا لْ ٔص تّل٘ ملا
ٓطلللتا ملللً ا لللدزع ا يقلللدٖ اضلللتااب٘
ّقللللسا ٗٛتتقللللس ٚميَألللل٘ األدب ا للللْ ٔص
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ٍّْٓتللللُ املفتْحلللل٘ ،ر اضللللتقسا ٛأطعللللال
ا تاسٓللللب ا للللرٖ ضللللٔأخر عالمتللللُ مللللً
ممسيا إبداعّٔل٘ تعلا اإلبلداع بْصلفُ
سأٗ امل امسٗ ّبػلسطَا ا فلا ،ا لرٖ ع
تي لللل ل طٔلللللُ األىطلللللاا ادتدٓلللللدٗ عللللللٙ
اإلغللللسا ٔا ا ي سٓلللل٘ ،بللللط تفللللتح ر
ا للللال تاقلل ل األدب داخللللط ضللللٔاقا
دٓللللللللدٗ ،دٌّ أٌ تتالغلللللللل ٙا فسدٓلللللللل٘
اإلبداعٔ٘ ّبا تأكٔد طلإٌ األدب ا لْ ٔص
ٔظ مطتقالً عً بقٔ٘ األ يلاع ،عيلٙ
ا تعلللآؼ أّ ا تيلللامٕ اإلبلللداعٕ (ا قصللل٘
ا قصلللللل ٗ للللللداً ،ا ْمضللللللل٘) ،حتلللللللٙ
ٓستطللب ذ للك ا تاسٓللب مػللسّعٔتُ أّ
تيتَلللٕ م امستلللُ عيلللد حلللدّد احمللللاّع
املتلللْاتسٗ تْطٔيلللُ ر ا ثقاطللل٘ ّاإلبلللداع،
ت٘ ا عدٓد مً ا تالدٓا املطلتنسٗ ا ليت
ع تيللللاٍ تلللللك احملللللاّع بقللللدز مللللا
تطلا اا ّصلْعً إىل طضللا ٛميليح أ يللاع
األدب ا للْ ٔص ا قللدزٗ عللل ٙاعضللتنساز،
ّأٌ ع تيَلللٕ بْصلللفَا لللازب ر ا ل للل٘
طاطبّ ،اضتيفاز لراٜق٘ طاطب ملا
حتللللدث ت لللل ًا ر ا للللْعٕ ٓيللللت جقاطلللل٘
شتتلفللللللل٘ تلٔلللللل بامل لللللللامسٗ اإلبداعّٔللللللل٘
ّأىْاعَا.
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هوامش

( )1ا ي سٓللل٘ األدبٔللل٘ اذتدٓثللل٘ جٌ ٔفسضلللٌْ ّدٓفٔلللد زّٖ،
ا ثقاط٘ .1992

.مسل ل ضلللعْد ّشازٗ

( )2جطاا ا عصس د .ابس عصفْز داز املد ٚا بع٘ األّىل .1997
( )3ى سٓ٘ األىْاع األدبٔ٘  .طاىطاٌ  .عبد ا سشاا األصفس ّشازٗ ا ثقاط٘ .2009
( )4ا ساتب ّامليفٍ ٙنْو ّجطاا ا سّآ٘ ا عسبٔ٘ د .عبد ا سمحً مئلف داز ا فسلس
ادتدٓد .1992
( )5دٓيامٔ٘ ا ي

تي

ّإصتاش د .ستند مفتاح داز ز ٓ٘ مصس .2017

( )6ى سٓ٘ األىْاع األدبٔ٘  .طاىطاٌ  .عبد ا سشاا األصفس ّشازٗ ا ثقاط٘ .2009
( )7ا سلنلل٘ ر األدب ا للْ ٔص خلدللل٘ ا ثاب ل ّا للرّا املتعللددٗ د .كامللط طسحللاٌ
صاحل أضتاذ ر ادتامع٘ ا لبياىٔ٘.
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) يف فو الُنضـة
ــ
نو اجلدِر بااليتهام أى ِكتب نّخائّل نعّهة (
) َلـٌ نـو العهـر شـهة بعـد أى
فقد أصـد تتابهـٌ" تـرْمٌ علـ ر ( )1عـام (
أصــد عــدرريا ق ـله نلّــل نــو ا ل ــا يف القصــة َالرَاِــة َا صــر ّة َالشــعر َاخلــا ر
َالد اشة َالهقد َالصل َبعد أى قق شًر َاشعة َند أصد نـر اانّـة عـام
تتا هبــٌ َنضــا (َ )2لــٌ نــو العهــر شــهة َلعلــٌ يف يــتا الكتــا تــاى ابشــىلق
اشــتعهام نصــالو الُنضــة َاجلــدِر بــرتى ِكــُى الملصــة العربّــة صــالو ا بّ ــرام
َِعىلِّر نعّهة يف يتا الهـُ ابربـْ يف الكتـاب ،عـو اا بـٌ َنُان ـٌ َ اٍ يف اعتهـ
َابر َاحلّا َالكُى تعـىللريا نكف اـا ـدا ُِـُ سٍ أ ّانريـا يف بضـعة أشـار َأ ّانـا يف
بض تلها ند ال تت اَز الصار َترتى ال كر نار ُ عاْ ٍر نكفَّ ة.

٘سيٛف هٔييالهلو ضيدهمّييعهٌِٙيي ٙه
٘لصيييعهٌيييْهلوِٙيييٙمثجهلوميييخ ٞهلوي ي ه
أحثرٔييثههِعٍٛييٟههيفهلتثبٛييٖ"هَلظيي عُىهمىيي٠ه
دربَ،هٌَّ٘٘ييثجَ،ه٘ٔييالهلوِٙيي ٙهٔيي"ٙه
ٌَىم٪جهلإلبعل ه٘لوتٌٛٙيَ،ه٘ألخي ه
82

لوٌّٙييثجهلوتعىفييٟهبٕييالهلوِٙيي ٙهِييٍٕثه
لومتيييييثبهل،ً٘٫ه٘ٔيييييٜهيفهميييييٙهسيييييثه
٘مىيييي ْٚهٌّ٘ييييي،ٟهيفهصييي ي ه هّٚيييييَه
لومتثبهلوخثِٜهممثهٚتعىقهبٕيالهلوِٙي ٙه
سيي١ٙهس يثضهٌّ٘ييثج،ه٘سييٛعثاهلو ضييده
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ٌعثِثٞهلو ع هيفهلإلبعل ه٘يفهلوتٙلٌيهٌي ه ّٔييثهأبعيييعهٌيييْهلوىيي له٘لوتيميي ،ه٘ٔيييٜه
لويييتىف همىييي٠هكتىي ي هٌميييتٚٙثةَٕهٌيييْه لوّفعه٘ةأٌٛيهلويم .ٞه ه
لوفييييثر٦هلوعييييثدٝهد،هلوّثتييييع،ه٘سييييٕٛتَه
ت ْر ٌم عل ر
لو ضييدهبثوّييٍ،ٓٙهأٌييثهلؾٙلِيياهلويّٛييٟه
رعييييهِعٍٛيييٟهمّيييٙلَّٓهلتثبي يٖهل"ً٘٫ه
هلالهلوّي ٙهفٍيْهلوظ عرويٙضهأٓهةوصَّيَبهب ضيده
َلظي ي عُىهمىييي٠هدرعبَ،ه٘ٔيييٙهلوعت يييٟهل،٘٫ه
آخيي َّهٌمييتفي،ه٘هتييعهأٌيي ضثهٌع ٘فيي،ٟه
لوييي ي هٚع و ؤيييييثهلوتىفييي يٜهد،هلومتيييييثب،ه
٘ٔييٜهٌتييٙلف ٞهمّييعهِع ٍٛيٟههيفهلتثبٛييٖ،ه
٘لوعّييٙلٓهةىييٟهلتٛييٟهةييعًهمىيي٠هلوخ ييثجه
ٌّٕ٘يييثهلإلهييييثثه٘لوتمخٛييي ه٘لإلدٔييييثًه
٘ل٩سيييييتف لر،ه٘ةيييييعًهمىييييي٠هلوع ٌٙيييييٟه
٘لويثرتٟه٘لومص ٟٚه٘لمي هأفيقهلوتٙتي ه
٘لوعطيييث،٢ه٘لومظييه عُهٌميييثٓهةٍّيييٙهفٛيييٖه
٘بمثطٟهلوىغٟه٘ميٚٙتٕثه٘لوتعي هلو ٌي ٝه
مٍ٠هبٖهلظ عُهلويت ه
د٘لوٜهلوعّا،ه٘تعهٚو َّ
أ٘هلو ثويييي هأ٘هلو  ٪يييييٜهأ٘هلوميييي دٝهأ٘ه
أ٘هلويمتق،ه٘ٔٙهيفهٔالهلومتثبهلي ُه
لوتّثٌض .ٜه
م ي ع وُهٚييعًهمىيي٠ه
لوييع٘لوٜهبثوتضعٚييع،ه٘لو ظ
٘سيييييي ٙهٚفييييييُٙهلو ضييييييدهبييييييعرهه لـٍاه٘لـي ه٘لوغّيث،٢ه٘مىي٠هلوميٍثله
لوىييم٪جهلوي هأحثرٔييثهِعٍٛييٟهيفهليي٪ه ٘لومظيي َُّه٘لؾييٙد،ه٘ٔييالهلوميي ُه٘لتيي ه
لومتييييثب هصييييًَّٙهلإلبييييعل ه٘لوتٌٙييييٛي،ه مىيي٠هدَّرعب،ه٘يفهٔيييالهلوٙتيي هٌيييثه٨ٚليييعه
٘سييييييييٛضثً٘هلو ضييييييييدهةأٌييييييييٛيَّهةىيييييييينه لومييييٍثله٘لؾييييٙد،هفيييييٜهلوعييييثدٞهه وَّ ٚييييثله
لوىييييييييم٪جهبىيييييي ي ٘صثجه٘ةعىٛفييييييييثجه وىٍثرضْٚهيفهلوعربهأٓهٚفط عيٙلهٌثهٚىيثٓ٘٧ه
ٌ٘ف ٙسيييثجهٌىي يثهبٕٟهومعتبي يثبهآخي ي ،ْٚه ٌْهمثثرهلومي ُهلوٙلتي همىي٠ههلويعرب،هأ٘ه
َّ٘فقَّهٌّٕسهِمٍٖٛهل٩ستعمث٢هلوخفيثيف،هد ه مىيييي٠هط فٛييييٖ،ه٘لومظيي ي عُهيفهصييييعه لةييييٖه
دٓهٍِيي يثهومثةيييياهٌييييثهٚمييييتعمٜهٍِيي يهثه لييييي َٚهيفه٘فييييي ٞهخ لةيييييٖه٘مطثٚييييييثٗ،ه
ومثةييياهآخي ي ،ههويييٛنهٌيييْهلوّي ي ٘رٞهأٓه ٘لوعّيييٙلٓهرٚييييٜه٘ميييي،ٝٙه٘ٔيييٙهلسيييتعثرٞه
ٚميييٓٙهبٍّٕٛيييثهةيييأح هأ٘هةيييأح ،ه٘وميييْه ةٍ وٟٛهلوفٍٙدهٌّٕيثهٔيالهلومتيثب،ه
بٍّٕٛثهم٪تٟهيفهلوتز بٟهلإلِمثِ،ٟٛه٘ٔٙه مبييثهفٛييٖهٌييْهلىٍييثجهٌّخييٙرٞهمىيي٠هدربه
ٌّٕسهحفثيفهٚفُٙهمى٠هل٩ستعمث٢هلوخفيثيفه لوتىف .ٜه
ص ي ٌّه
َّ٘ غف ي َّقهحفثفييٟهلوتىفيي،ٜه٘ٔييٙهلس يهتعمث٢ه و
٘رعيييييهمّييييٙلٓهلومتييييثبهلوخييييثِ"ٜه
ٌيتيييٙلهمىييي٠هآفيييثكه٩هِٕثٚيييٟههليييث،ه٘ٔيييٜه
ٌَّ٘ييييثجَه،ه٘ٔيييييٙهٚتعىييييقهبٕيييييالهلوّييييي ٙه
ط ٚفيييٟهل٫ريييعلدهيفهوييي ٘لهلوىيييع ،هد ه
ل٫دبييي،ٜه٘ٔيييٙهمّيييٙلٓهقثٚيييع،ه٘ليييأٓه
لثِثهلىٍٟهيفهبٛثهٌثهةمتعمٜهأبٛثةيهثه
ِعٍٛييٟهٚ ٚييعهويييثهلِت ييثٗهلوتىفييٜهد،هٔيياله
وىيي صٕثه٘ةأٌييٛىٕثه٘ةيميي ٔث،ه٘لوغثٚييٟه
لوّ ٙهل٫دبٜهفضما.ه ه
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بعيييعهلوعّيييٙلٓهمىييي٠هلوغييي ٪هٚفي يعضهُه
ِعٍٛييييٟهوىٍتىفييييٜهٌوه غي َّت َّتضيي يث،هٔييييٙهلوعت ييييٟه
لوخثِٛيي،ٟهفٛفيي")3(ًٙهَل عٌييٜهمىيي٠هدرب،ه
فٖٛهلوعّا،ه٘فٖٛهلؿٍ ُ،هف٪هةَّعى عٍّ،ٜه
ٚييثهمييثب َّهه لوم ي ٛي،هدٓعهأِ يثَّهألى يثَّهٌّييٖه
فّ سثََّ.ه ه
٘ٚو َّع ُّعهٔيالهلوعهيتيت ههويثرصثهوىعّيٙلٓ،ه
ِ يضثهوييٖ،ه٘فٛييٖهد٩وييٟهمىيي٠هؼٍٛيييه
ٌ٘ ٙض
لوتىفييٜهلوميي٘٨وٟٛهم بٍيثهٚرتلييٖهلومتييثبه
يفهِيمٖهٌْهةأح ،ه٘لوعّياه٘لؿٍي ُه٩ه
ٚعّٛيييييييثٓهلوّثِيييييييسهأ٘ه يييييي هلوّثِيييييييس،ه
فمٍٔ٪يييثهمثي ي ،ه٘لٍٔ٪يييثهٌيييثؿثٓه
و٬ليييي،هبييييهٚعيييكهأٓهيفهلومتيييثبهٌيييثه
ٚيي ي مسهٌ٘ييييثهٚو عٍتيي ي ،هأٝهدٓهفٛييييٖهلِتفييييثدله
وىمييييييى ٛثجه٘ةم ٚمييييييثهوإلهثبٛييييييثج،ه
٘واونهسٛمتث٢هأصيعهلويتىف ،ه٘سٛميععه
آخ ي ،ه٘لوعىييٟهوٛمييثهيفهلومتييثب،هأ٘هيفه
بعيييتهقتٚٙثةيييٖ،هبييييهلوعىيييٟهيفهلوتىفيييٜه
لواٝهس ّٛههمّعٌثهٚتّثً٘هلؿٍي ُ،ه
أٝهمّييييعٌثهٚفيي ي أهلِ٩تفييييثد،هلويييياٝهٔييييٙه
صيييثٌته٘، ٩ه٘ٔيييالهٚيييعًهمىييي٠هأٓهيفه
ِييينهلوتىفييٜهٌٙلِ ي َّههسييّٛثهلثهلومتييثبه
بثِ٩تفيييثد،ه٘دٓه هٚميييْهلوفٍيييٙدهبٕيييثه
ٌ ثو ،ٞه٘ومْهسٛزعٔثهلثؿٍي ُ،ه
ف ّٛههٌّٕث .ه

رٙدىهٌْهلوّين،هبييهٔيٙهفّيث٢ه٘ةّيض،ٟٛه
فٛفيييييي")4(ًٙهَق لحويييي ينهٌيييي يْهصعٚييييييع،ه
ٍا،ه٘صفىعنهٌْهة لب،ه
٘ق لحٜهٌْهتظ َّ
٘صفىٜهٌيْه٘رك،هفمِ٪يثهٌي لر ،هٌ٘يثه
لوي كهد٩هيفهأِنهة ارهٌْهلين،ه٘أِيثه
أبييييارهٌييييْهتىييييأ،هفتىييييتغيهوتألييييي،ه
٘أويييتغيه٧٫لييييَ،هفث٫دٚييياه ٚيييارهٌييهْه
تى ٖ،هٌْ٘هفم ٗ،هٌ٘يْهر٘صيٖ،هِ٘تثريٖه
لومىٍييي،ٟه٘ٔيييٙه٩ههيييكهوييي٤ٛث،ه٘بييياًه
لوّينهأمى٠هدررثجهلوتّض.ٟٛه ه
٘٨ٚليييعهٌيي ٞهأخيي ١هٌعّييي٠هلو ييياًه
٘لوعطييث،٢هفهٛفييًٙه(")5هَٚييثهوىعز ٛييٟه!هأثرَّ وه
ثهيفهتىييييٙبه
تىييييأهمىيييي٠هلوييييٙرك،هف ّٛوييي و
لوّثهَ،ه٘ٚعًهلٌ٪يٖهمىي٠هحفيٟهبيأٓهٌيثه
 ٚييارٗهيفهتىييٙبهلوّييثههٚخٍ ي ه٘٩هّٚيي، ٛه
فٕيييٙهٚعطيييٜهٌيييْهتى يييٖ،هٌ٘يييثهخي ي شهٌيييْه
لوفىا،ه٘ت هيفهلوفىا.ه ه

٘يفهٔيييالهلىيييٖهد٩ويييٟهمىييي٠هتٍٛيييٟه
لومىٍيييييي،ٟه٘أٍٔٛتٕييييييث،ه٘٩هسييييييٍٛثهد له
لثِييييثهٌمتٙبيييي،ٟه٘ٔييييٜهوييييثٔعهمىيييي٠ه
لثة ٕييث،ه٘ٔيييالهلوىييثٔعهبيييثكؿهمىيي٠هٌيي ه
لوعٍيييييييٙر،هبييييييييهلومىٍيييييييٟهلومتٙبيييييييٟه
ويييييثٔعلٓ،هٚفيييييًٙهِعٍٛييي يٟهه(")6هَلىٍيييييٟه
ٌمتٙبيييٟهويييثٔعهبىميييثِ هَ،هفثومىٍيييٟه
لومتٙبيييييٟه٘حٛفيييييٟهٌع٘بِييييي،ٟه٩ه ميييييْه
ة ٘ٔ ٚث،هأ٘هةمإ ٚث،ه٘سٛظيهلثة ٕثه
ٌمييي٘٨وػثهمّٕيييثهصتييي٠هبعيييعهٌٙةيييٖ،هِٕ٫يييثه
الىلتم َالعااء
ٌ ا٘وييٟهوىٍييتىف هٌييْهبعييعٗ،ه٘هلييثههةييأح ه
٘٨ٚلعهِعٍٛيٟهٌعّي٠هلويّ ه٘لوعطيث٢ه
فيي،َٕٛه٘لسييتعثرهِعٍٛييٟهلىٍييٟهومييثِ ،ه
مّعهلوع ع ،ه٘لوم ُه٘لؾيٙد،ه٘ٔيٙهّٔيثه
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َّ،هٌَّْ٘عه
ٌوىغٖ،ه٘ب لر ؿهٌوغ ؿ،ه٘بّثطقؿهأخ ه َّ
وظييينظهبىيييي٢ٜهَّٚزعٍَّييي وهوظييينظهل ظ٘٫بًَّه٘ل٭خييي ،ه
٘لوّييثتَه٘لوييٙلف ،ه٘لـيييٜبه٘لوظييثٔ ،ه
٘لو فٛي ي َّه٘لوِٙييي، ٛه٘لوغَّي يدبه٘لوميييٍ ،ه
ٌ٘تييي٠هرأٚي يثَّهِثطفػيييثهّٚطيييقهميييْهلويييٙةَّ،٠ه
٘ٚورترَوهمْهل٫صٛث.َ٢ه ه

وىع٩وٟهمى٠هتٞٙهلومىٍٟهلومتٙب،ٟهفٕٜه
مبّ وييييٟهلوىييييثٔع"ْٚهص فٕييييثهلومتييييٙبه
ويييييثٔع،ه٘ت ل٢ةٕيييييثهويييييثٔع،هغييييي ٪ه
لومىٍيييٟهلوّطٙتيييٟهلوي ي هتيييعهةيييأاهيفه
أدرلشهلو ٚثل .ه

ٌ٘ييييْهلوط ٚيي ي هبثوفثبيييييهأٓهٚىيي ي ٖه
٘د ٓهفثومىٍييٟهلومتٙبييٟهأٌثِييٟهيفه
لوىيييثم هقٍيييٙده ّيييَٛهقي ي لذهلويييي٪له
٘ٔٙهو ذهل٫رضه٘ىطهفٕٛثهلـطٙطه مّقهلثة ٕث،هٚتضٍيهٌمي٘٨وٛتٕث،هِٕ٫يثه
بثوىيييييثم ،ه٘د لهل٫رضهتيييييعهأٌييييي ضثه بثتٟٛهمى٠هٌَّ ضهلوعٍٙر،ه٘ةتيثبو هل٫رٛيثً،ه
تٍيييٛعٞهّٚظٍٕيييثهلويييي٪لهمبض لحيييٖ،ه٘يفه ٜ٘ٔهٌ٨ح ٞهف،َٕٛه٘أح ٔثهبثك .ه
ونهٚف")7(ًٙه ه
أمل الكتابة َا بدا
ىطييييطهل٫رضهيفهِظييييَه٘دةفييييثٓه
٘ٚىيييي هِعٍٛييييٟهد،هٌعثِييييثٞهلو ييييع ه
ه
لأِييييييييٖهرٚىييييييييٟهبٛييييييييعهفّييييييييثٓه لؾمعٟٚه٘لوّيمٟٛه٘لو ٘صٛيٟه٘لويم ٚيٟه
ه
ثه
يفهلومتثبييي،ٟهفٛفييي")9(ًٙهَلىـٍيييثهبَّ َّٚعي ي و
ةىيينهلومييطٙرهسييطٙرهبييثجهّٚفىييٕث
صثهٌْه
تىٍ،ٜهب لِ،َٜهفثومتثبٟهمٍىٟٛعه َّ
ه
يفهٌيضٟهل٫رضهبيثر لذهحيٙرلٓه لؾميييَ،ه٘لصيييرتلكؿ،هٌ٘ييّع ؿهٌيييْهلويييالج،ه
ه
٘وييييٛنهٌييييثهٔييييٙهأدكهٌييييْهةىيييينهلوٍييييٙرٞه
ٌثهأةيهل٫رضه٘لر لذهبّظٍٕث
ه
لو عم،ٟهفثوفىَهٚربٚيٖهلومثةياهوٛمتياه
تٍييييييييييٛعٞه لجهةفطٛيييييييي ي هه٘أ٘ثلٓ بيٖ،ه٘وميْهلوفىيَهيفهلوٙتيثهِيميٖهٚييربٝه
ه
٘تييييعهٌ٘يي ي هلؾييييثص هلومتَّييييثبه ٌييييثص ٖ،هد٩وييييٟهمىيييي٠هل ٫ه٘لوعثِييييث،ٞه
فأطثًهيفهٌ٘يٖه٘أسٕا،ه٘مميثهتثويٖهيفه ٘ة ع٘همٍىٟٛهلوربٝهٌميتٍ ،ٞهٌ٘تزيعد،ٞه
لومتييثب(")8هَِ عع يََّهلويياُّخع وه٘لوعوفييعٞهٔيي،ٙه ٘٩هةفيٙدهد،هفّيث٢هلوفىييَ،هأ٘هلِتٕث٣يٖ،هبيييه
ِ٘عيييَهلؾىيييٛنوه٘لوعويييعب،ٞهِ٘عيييَهلِ٫ييييٛنوه ةفٙدهد،هلتثبٟهرعٚيع،ٞه٘يفهٔيالهد٩ويٟه
ومثمٟهلوَّٙصع،ٞهِ٘عَهلوفي ْٚه٘لويعخٛي...ه مىي ي٠هأٓهلوفىيييَه٩هّٚيظييه وع،ه٘أٓهلإلبيييعل ه٩ه
٘لومتثبه٘ميث٢ىهٌوىيَّ٥همىٍيثػ،ه٘دِيث٢ىهوويضْه ّٚييييع،هبيييعوٛيهأٓهِعٍٛيييٟه هٚفييييهلىؽٍيييثه
ٌو َّلص يثػه٘رييعلػنه٘دٓهويي٤ثَّهَِّييضمغثَّهٌ يْعه ب ٚتٖهِفَه٘لٍِضيهأ٘هفك،هلٍيثهٔيٙه
ِيييٙلدرؾٗ،ه٘دٓهوييي٤ثَّهمَّز ي يثَّهٌيييْه ل٣ييياه ٌتٙت ،ه٘دمنثهتيثً"هب لِي،ٜهّ٘ٔيثهٚتضفيقه
لمعيي وهلوتٙتيي ،ه٘ٚتضفيييقهلوتٍيييثٜٔهبي ي ه
ظ
ف ل٣ييعٗ،ه٘دٓهويي٤ثَّهأهل عتيينهط ل٣ه عيييٖ،ه٘دٓه
رب١هٌييْهأريييه
عٖ...هٌَّْ٘عهوظنظهبَّٙلم ه لومثةيياه٘لوفىييَ،ه٘لوفىييَه وٚي َّ
و٤ثَّهأوزَّتعنهٌٙلمظ َّ
ه

ه

ه

ه

ه

ه
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رب١ه ألربَّهممثهمْهمىٖٛهٌخيوهأ ؿهل َ.ه ه
لتثبيييييييٟهرعٚيييييييع،ٞه٘لييييييياونهٚييييي ي َّه
لومثةييا،هأٝهٚتييأ ه٘ٚتع ياهب،هوٛمتيياه
٘مثيييييٟهأ هٌيييييْهِييييي ٙهآخيييي ،ه٘ٔيييييٙه
ٌثهٔٙهرعٚع،ه٘لٍٔ٪ثه٩هٚيّٛثٓ.ه ه
ٌمييييي٘٨وٟٛهلومىٍيييييٟهلوييي ي هسيييييٛمت ٕثه
ٌ٘يييْهت ييييهةمىيييَهأبيييٙه يييثُهمىييي٠ه
ليعهأِييٖه٩هّٚيييع،هِ٫ييٖهِتييثشه
لإلبييعل ،هفأ ـ
ضاىهةعف ٕيثهسيضا،ه
سيه و
لويم ،ه٘لأِٖه و
٘لوعطث٢هٚمتٍ ه٘ٚتزعد،همى٠هلو َهٌيْه
أٓهصٛثِثهلخ ٞهتعهٌوى٤ثهٌْهلوىع هيفه
لوعٍٙرهلـٙلو،ٜهٚفًٙهأبٙه ثُ(")10ه ه

َّ٘وظٙهلثَّٓهَّٚيّ٠هلوىع وهأظفّيثٗوهٌيثهتظي َّجه
ه
صٛثِونظهٌّٖوهيفهلوعوٍٙرؾهلوياَّ٘لٔاه
ه
َّ٘وظمّب يٖوهٌَّييٙبوهلوعوفييًٙؾهدؾ لهللظىظ يثه
ه
سَّييييضث٣اوهٌّيي يٖوهأعمف َّييييثهبمَّييييضث٣ا
ه
٘أويييثرهد،هل ٫هيفهسيييثمٟهلإلبيييعل ه
ليييخ هٌييييْهل٫دبييييث٢ه٘لوىييييع ل،٢هٌ٘ييييّ هَٕه
لوي ثدكهد هٚف")11(ًٙهَتعهمَّى ََّهلوّثههأِٜه
ض ويهلوىيع ل،٢ه٘رمبيثهأةيثعههمىيٜبهلوميثمٟه
ظف ع
ههٌْهأِ لسٜهأٔٓٙوهمىيٜبهٌيه عْه
ظو ظفى وهِ ع ؿ
تييًٙهبٛييثههوييع َ،هفثوىييثم هٚى ي ضهٖهِظييَه
بٛيثهٌييْهلوىيع هبييثتت ٪هلوّي ه،ه٘ٔييٜه
صثويييٟهقيييع٘د،ٞهر ٛ٣يييٟهخثٌييي،ٟهٚي ي ً٘ه
فٕٛيييثهل ٫هبمتثبيييٟهلو ٛيييث،هأ٘هلتييييت ٪ه
لوّ ه،هأٌثهمّعهِعٍٟٛهفث ٫هٌمتٍ ،ه
٘فٖٛهمطث٢هٌتزعد .ه
ه

ه

ه

ه

لو ييع ،هٚفييًٙهِع ٍٛيٟه(")13هٌَييثهأٌييعاَّهأٓه
ةمٙض َّده٘رتٟػهبمىٍيثجههصَّ ؾٚبيٟهبيأٓعهه وةفغيه َّأَ،ه
فثومىٍٟهلؿقهلؾعٞ ٚهبأٓهةف أهوٛميثه
بثومىٍٟهلوميٕى،ٟهٔيٜهٌيع ،ٟهٓ٫هفٕٛيثه
لؿفٛفيي،ٟه٘فٕٛييثهلوٙلرٕيي،ٟه٘ٔييٜهٌييع ٟه
ٓ٫هآوٛييٟهلوتعيي هلويييكه٘لؾٍيييثوٜهمّٕيييثه
ٌييييع ،ٟه٘ؼتييييثشهد،هريي ي أٞه٘ةّييييضٟٛه،ه
٘ؼتثشهد،هفْهرعٚعهٌتٍٛض هكتى همٍثه
س ق.ه ه
٘تيييعهأليييعهلوٍيييعٙبٟهليييخ هٌيييْه
لوىييييييع ل،٢هٌ٘ييييييَّٕهلؿط٤ٛييييييٟهصٛيييييييده
ٚف")14(ًٙه ه
فظثوىييييييييع وهٌَّييييييييعاىهَّ٘طظٚٙيييييي ييىهسويييييي يىـٍو هٖ ه
دؾ لهلرةَّفيييييييي٠هفٛييييييييٖهلوـيييييييياٝه٩هَّٚعىظٍوييييييييٖ ه
ثَّوـييييييييثهبييييييييٖهدؾ،هلؿظّييييييييٛتؾهتظعٌَّويييييي يٖه ه
ه

٘ ٚييييييع٘هلييييييُ٪هلؿط٤ٛييييييٟهمىيييييي٠ه
لوٍيييعٙبٟهأتي ي بَّهد،هأٓهٚميييٓٙهٌتعىفػيييثه
بثوّثصٛيييٟهلويّٛييي،ٟه٘ٔيييٙهأٌي ي ه٩هىىيييٙهيفه
لؿفٛفٟهٌْهٌعٙب،ٟه٘وعيهلوّثصٟٛهلويّٟٛه
ٔييٜهلٌ٫ييعا.ه٘أمييثدهِعٍٛييٟهلوفييًٙهمىيي٠ه
أ هلإلبييييييييييعل هيفهلتثبييييييييييٖهلوخييييييييييثِ،ٜه
ففثً(َ ")15ب هلوفىيَه٘ل ٫هٌيىٟؼهلتىينه
٘تييعهأ هلوىييع ل٢هلو ٌ٘ييثِهتٛمٓٙٛه لو هب هلوىضَؾه٘لوعَُ،ه٘ة٨لعهلوٌّٟٙه
مى٠هٌِٙي ٙهل، ٫هفهثوىيثم ه٩ه ميْه صفٛفٟهلوعثِثٞهيفهلومتثبي،ٟهفٕيٜهأه هيفه
أٓه ٚع هد٩هد لهللت١ٙهبّثرهل، ٫هٚفيًٙه لؾمَه٘لو ٘له٘لويم ه٘لوٙرعلٓ.ه ه
أوي ٚعهدٝهٌٙسيٖٛه(َ")12ه٩هوي٢ٜهٍٚيٛضه ِثه

08

نشكال ا بدا َالتلقْ عهد نّخائّل نعّهة

نلق ا بدا

أوىصوىيييييع هلٛييي ي هةييي ي دُّهلويييييا٣ثبَّه
ه
٘تيييييعهمّبيييييٕثهرٙموٕيييييثهلوميييييثف و
ه
ر٘ٚييييييعَّه،ه٩هةميييييييظضَّْبهلـٛيييييييثًَّ
ه
ب ٛييييييييعلَّ٢هوييييييييٛنهبٕييييييييثهسييييييييثٌ وه
ه
أٌييييثهٚويي ي عتََّهلومييييَّٓٙهيفهٌييييٍتٖه
ه
لٍييييثهٚويي ي عتَوه لؿٛيي يٟظهلومييييثص و ه
ه
د ؾهلؿعىغييييييََّهىيييييييقهيفهِثا ٚيييييينه
ه
فٍٙميييييييي يعوٗه يييييييي يعوهظهلومييييييييييثخ وه
ه
٘لوىثم هٚال همعٞه ثٚثجهإلبيعل ه
لوىع ،هحيَه ٚلٔيثهةٛعيهثهٔ يث،٢ه٘ٚميص ه
ٌييييييييْهلومييييييييتف ي،ه٘ٚىييييييييع هبثوع ييييييييده
٘لو٪رييييييع٘،١هيفهصييييي هٚييييييرتههِعٍٛييييييٟه
وىٍتىفييييٜهأفييييقهلوتصٛيييييهٌيتٙصيييهث،همىيييي٠ه
درثبثجه٩هِٕثٟٚههليثه،ه٘ومّيٖهتيعُهدرثبيٟه
مثٌ ي،ٟهففييثً(")18هَوييث لهألتييا هورتلِييٜه
يف،ه٘أعرلِييٜهفٛيينَ،ه٘لإلرثبييٟه لجهطييثب ه
ب
دِميييثِ،ٜهةيييعًههمىييي٠هفي ي دهلو يييٟهيفه
لوتٙلٌييييييهٌيييي هل٭خيييي ،هٌ٘ع فتيييييٖهٌيييييْه
لوييعلخي،ه٘يفهلوعٍييق.هٌ٘ي هط ي لهلوميي٨لًه
ٚظيهلو ع ه ٚيع ،ه٘ٚظييهلوتىفيٜهٚتى ـفيه،٠ه
٘٩هٚتٙتييي هلوميييي٨لً،ه٘يفهليييييهؿظييييٟه
ٚتضفييقهلؾييٙلب،ه٘يفهليييهؿظييٟهٚوهعييثده
لوم٨لً.ه ه
ه

ٚعثِٜهلو ع هدلٍ٣ثهٌْهتىقهلإلبيعل ،ه
فٕييييٙهٚمتييييا،هّ٘ٚىيي ي ،ه٘ٚرتللييييَهٌييييثه
ٚمت ٖ،ه٘ٚرتللَهٌثهّٚى ٗ،ه٘يفهؿظٟه
ٌيْهلوىضظييثجهٚمييأًهِيمييٖ"هٌييثهلوّتٛزيي ٟه
٘وعيييييهلوتىفييييَّٜهِيمَّييييٖهٚمييييأًهٌخيييييهٔيييياله
لومييييييي٨لًهأّٚيييييييث،هٚفيييييييًٙهِعٍٛييييييي")16(ٟه
ج...ه
َصيييييي ٘ ى...هفٍفييييييثطه و...هفمىٍييييييث ىه
فع ييييييييثرلج...هفيٍيييييييي...ًٙهفمعتويييييي ياى...ه
فٍمثةاوه٘...لوّتٛز،َ ٟه٘لوم٨لًهٌيتٙله
مىيييي٠هلصتٍييييث٩جهلييييخ ،ٞه٘ٔييييٙهسيييي٨لًه
وىٍ ع ه٘وىٍتىفي،ٜهٚط صيٖهلييٌّههٌٍّٕيث،ه
يفهلييييهآٓ،ه٘لوميييي٨لًهمييييْهلوّتٛزييييٟه٩ه
وٚفٍَّ ي وعهٌّييٖهلوّتٛزييٟهلوثدٚييٟه٘٩هلوعّٚٙيي،ٟه
فضما،هبيهٚو غفٍَّيه وعهٌّيٖهلوّتيث٣سههلىؽٕيثه،ه
٘وعيييييهإٍٔٔييييثهلوميييي٨لًهمييييْهلوغثٚييييٟهٌييييْه
لوٙرٙدهِيمٖ،ه٘تعهم بيه هميْهٔيالهلوفىيقه
لوىثم همٍ هأبٙهرٚى،ٟهففثً()17ه" ه
وٍَّييييْعهةعٍيييي وهلويييي ٘لَّهٚيييييثهويييييثم و
ه
أٌيييييييييثهوّيييييييييً٪هلوّييييييييي٠هآخييييييي ي و
ه
أوىضييييياض هأٚيييييَّْهلوتييييييثجوهلويتيييييٓٙؾه
ه
د لهٔتييييييييي ي َّهلٌ٫ييييييييي ييوهلوعيييييييييييثح وه
ه
أوىيييييييٕٙؾ هليييييييَهدٌٛيييييييٟهٌيييييييغتٕثه
ه
ٌ٘ بتظٕيييييييييثهايييييييي ي وههلومثسييييييي ي و
ه
أوىٍزيييييع هٌيييييث لهوييييينهلوفتٛييي ييه
ه
د لهلث٘ربهأ٘هبَّمَّيييييييييييييييََّهلوعيييييييييييييييثب وه
ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

الصخرِة نو الهقار

ه

ه

ٚعيييثِٜهلو يييع هيفهلييييهمٍي ي هٌيييْه
ةّمفييي هلوّفـيييثد،ه٘مييييعُهةفييييع ٚؾَٔهوييييٖ،ه
00

ه
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ضيَه
ٌ يع هٌ٘ٙويهعه٘ وٌ عويعهٌخىٍييثهٔيٙهٌوه ٍَّ ض
ٌ٘و َّخ ضٍْىهٌ٘و َّ ضةيها،ه٘ٔيٙهٌوه يع همّيعٌثه ٚفي ه
لوّفثبَّهيفهأظ َّح ؿه ّٚعفيه وعٗهميْهري ٔٙؿهه هٕٚتيعهه
دوٛييٖهأصيعىَ،هِ٘عٍٛييٟهيفهلتثبييٖهَلوغ بييثًَه
٩هّٚييثتتهِيمييٖ،هفٕييٙهيفهلو ييع٢هٚتضيعبذه
مْهِ ٙهٌْهلوّفثد،هأ٘هِ ٙهٌْهلوّفع،هحيَه
ٚعييٙدهفٛييعمٙهلوّفييعه٘لوّفييثدهد،هلوتٍ ٛٛي ه
ب ي هلوييَّهٌ٘ عمييٖ،ه٘أٓهٚمييٓٙهلوّفييعه
ٌٍّيي ثهمىييي٠هلويييَّه٩همىييي٠هلوىيييصَ،ه
٘أخ له ِٙٚهٌو ؾٍَّٕٟهلوّثتعهٌ٘مثِتٖ.ه ه

٘واونهوٍيهِعٍٟٛهمى،َٕٛه٘١ ٚهإَِٔه٩ه
ٚفعٌٓٙهِفيعهل،ه٘دمنيثهٚمىييٓٙهمٍيثهيفه
ميٓٙهمّييٖه
أِيمييَٕهٌييْهِييٛقه٘ةييٙة ،هّٚيه و
()19
بّفييييعهلو ييييع ،ه٘يفه ويييينهٚفييييًٙه "هَيفه
ل عبَّ يٟؼهٚي ضرٕييثهمىيي٠ه
ٌَّ ي عع ؾرهليييهِثتييعهه ع
صمييثبه ي ٗ،ه٘لوغ ٚيياهأٓهةي ي ٚسَّههٌخع ي ؾيه
ٔييياٗهلومعي ي َّبه تيييعهبىيييمهمّيييعَٔهٌ ة ي يٟظه
لويييييَْ،ه٘تييييعهرييييث٢هةعيي ي ٗهيفهلوٌّٙييييٟه
ٌ ثو ل،هصثدل،هٚعًهمى٠هلسيتٛث٢ه٘تٕي ،ه
٘تعهلستعٍيهوي هلع بي،ٟهوٛيعًهبٍيٙرٞه
هٌ ثو ٞهمى٠هٌثهتيعهٚميٓٙهيفهِيينه
٘مىيييي٠هٌيي ي ضههلوعٍييييٙرهمييييثِ٠هليييييه
لوّثتعهٌْهصمعهأ٘هبغتهأ٘هلي ٗ،ه٘ٔيٙه لو ييييعم هٌييييْهسيييي٢ٙهلوتفييييع، ٚه٘مييييثِ٠ه
ٚعٍضَ،ه٘ٚوىفٜهصومٍثهتثسٛث،ه٘٩هٚمتخكه لوم يييثرهٌيييَّٕه٘لوىيييٕٙر٘ٓهٌيييْهلهلزيييُٙه
أصعل .ه
ألخيي هممييثهمييثِ٠هلوغٍييٙر٘ٓ،ه٘أصمُّييهٙله
٘لثٓهِعٍٟٛهِيمٖهتعهٌثرههلوّفعه ةٛعيييي يثهبييييييثوفٕ ه٘لوغّيييييياه٘لوّفٍيييييي،ٟه
يفهلتثبييٖهلوغ بييثًهمييثُه،3291ه٘ؼييعذه ٘سص ٘لهممـْهّٚتفيعَٔه،هٌ٘يْه وينهتيًٙه
يفهلوفثوٟهل،٘٫هٌيْهلومتيثبهميْهلوّفيعه لوتّأ( ")23ه
٘لوّفييييثد،ه٘سييييص هٌييي
)20يْهلوّفييييثد،ه٘لفتييييت ه أرَّ١هلوعتَّىييييييثم َّْٚه ظيييي ي و٘لهبيييي ياٌَّٜه
ه
لوفثوٟهبثوخيهلوفث٣ي( "هٌََّ عْه بيَّهلوّثهه
ٌَّ٘ييييْه لهَّٚضعٍَّييييعوهلوييييعلَّ٢هلوعوّيييييث٩ه
نى،َٗٙهحَهأِث "هَد ٓ،ه٘ ٚىيهوىّثتع،ْٚه
ه
٘ٚيىههلَهٓ٫هلوغ بىيٟهدهٚيّوهَٕه٘دَّ عٚيه َّع وِ وَٕ،هفٛيثه ٌَّ٘ييي يْعهَّٚييي ينعه لهفظييي يَؿهٌوييي ي هٌَّييي ي ؾٚتؿه
ه
ظو و٨سييَٕهٚييُٙهّٚظيي ٘ٓهٌييْهخييً٪هحفييٙبه
َّٚزيييي يععهٌويييي ي لػهبييييييٖهلوظييييييثَّ٢هلويييي ي ُّ٩٩ه
ه
لبٛىَٕهفَّٛيه َّ ع٘ َّٓهأِيمَّيهَٕهِوصثويٟهٌ ةعىيٟػهه
يفهأويييي ٙهلوّثخييييي،هد ه لههٚعىٍييييٓٙهأٝبهه ٘تيييييييثوٙلهَّٔييييي ييعهٚو َّىؽغوييييي ينظهلوخ َّٚيييييييث ه
ه
ٌّفىييياهّٚهفى ييي،ٓٙهّٚيييعٌٓٙه٘٩جَّههسيييثمٟظهه
ففعىيييييثهَِّعَّييي يَعهد لهوييييي٤ثوهلسيييييتيث٩ه
ه
ٌَّ عّيه َّع ؾَُ،هحيَهٚييعمٙهد،هلوتٍٛٛي هبي هلوييَّهه
فٕٙه ٚدهمى٠هصمثدٗهٌيْهلوىيع ل،٢ه
ٌ٘ عمييييٖ،هفٛفيييي")21(ًٙهٌَو ؾٍٕبيي ي عٟهلوّثتييييع،ه
د ٓ،هٜٔه بىٟعهل٭حيثرهل٫دبٛي،ٟه٩ه بىيٟه ٘ٚي ١هِيمييٖهلييثو ضهلوعوّييثًهبثوّم ي ٟه
أٌييضثبٕثَ،هحييَهٚفييعهرهلوّثتييعهص يقبههت يعع ؾرٗه دويي،َٕٛهويياونهل ٛي هس يٛوعز ٓٙهبييٖ،هحييَه
فٛفييًٙهيفهلوفثوييٟهِيمييٕث(َ")22هلوّثتيعوهٔييٙه ٍٚييٍوَٕهبيمييثدهلوييا٘ك،ه٘أخيي لهٚمييص ه
ه

ه

ه

ه

ه
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ٌ٘ىييمىٟهلوتىفييٜه٘سيي٢ٙهلويٕييَهٌييْه
لوتىفٜهأ٘همعُهلوتفع ٚهٌىمىٟهدِميثِٟٛه
ه وٛمثهبثؾعٚع،ٞهمثِ٠هٌّٕثهل٫دبث٢همى٠ه
ٌ هلوعٍٙر،ه٘ٚو ع َّ٘١هأٓهأصعَٔهتثًه٫بيٜه
ثُ"هَ هةفًٙوهٌثه٩هٚو غي ََّٕ،هفأرثبيٖ"ه٘ ه
ٜهأبيٙه يثُهٌيه َّْه
٩هةيَٕهٌثهٚفثً َ،هبيه ظوفيه َّ
لوعََّّّي يثهٌيييثهٔيييٙهألخي ي ه،هرَّ َّ٘١هأبيييٙهبمي ي ه
سي٤يهد عم ييهمييْه
لوٍيٙوٜهيفهأخ ييثرٗه(")28هَ و
دهويييع ؾٗهسي ي ت،ٟه
أبيييٜه يييثُ،هففيييثً"هحوىعيي و
د،ه٘حىخيييٖهٌيييث َ،ه٘تيييثًهلبيييْه
٘حىخيييٖه ظي ي ٌّ
ل٫م لبٜهمْهويع هأبيٜه يثُ"ه”دٓهليثٓه
ٔالهوع لهفٍثهتثوتعٖهلوع بهبثطيىَ.ه ه

ٌَّٕ،هد هسأو"ٗٙهٔيهست ىمهلُٙهلومٍث٢ه
بىع ه هففثًههلَ"هأِثهفٙكهلوّز،ُٙه٘د له
أردجوهلوًٌٙٙهدوٕٛث،هفعىٜبهلوّ ً٘هدوٕٛث.ه
الصخرِة نو ا تلقِّ،

٘ٚمص هِعٍٟٛهٌيْهلويتىفه هلوياْٚه٩ه
ٚع فٓٙهتٍٟٛهٌثهٚف ،ٓ٘٧هفٛف")24(ًٙهٌَثه
ةيٍٕيييٖهٌي ي ْهلٌ٪يييٜهٔيييٙهوييين،هٌ٘يييثه٩ه
ةيٍٕٖهفٕٙهوغي ؾههَ،ه٘ٚيعًهليُ٪هِعٍٛيٟه
مىيييي٠هسييييص ٟٚهٌييييْهةيييييث٘جهلوييييتىف هيفه
لسييتٛعثبهٌييثهٚفي ،ٓ٘٧ه٘يفهتييعرةَٕهمىيي٠ه
لويَٕ،ه٘تع ثهتثًهلوتّأ( ")25ه
لظيييَهٌيييْه مث٣ييياهتظييي٩ٙػهٌَّيييضٛضثػه
َّ٘ ه

ه

َّ٘آفظهتوييييي يٖوهٌييييي يَّْهلويظٕييييي يَؾهلومَّيييييييفَٛؾه

ظميييييييييْهةَّأخوييييييي ياوهل٭ لٓوهٌّييييييي يٖوه
َّ٘و ه

ه

ه

َّىيييييي٠هتظيييي يععرؾهلوفظيييي ي ل ٣ؾهَّ٘لوعوىييييييُٙؾه
مه

٘ألعهِعٍٟٛهلوعّ٠هِيمٖهففثً(")26ه
َوميييهلىٍييٟهأع وٓ،ه٘وعيييهأ ِيينهوٛم يثعهه
ومىٍثة ،ٜهف٪هةيتبه ؾٕ عٍكهبيثوغٍٙضهَ،هحيَهه
سَّيص َّهٌييْهسيي٢ٙهلوتفييع، ٚه٘أوييثرهد،هأِييٖه
و ٚععىٜهٌْهتظ عع ؾرهلوتىف،ٜه٘ىثط ٖهكثط يٟه
لوّيعهوىّيع،ه٘د لهليثٓهٔيالهلوتىفيٜهويٛنه
رع ٚلهبٕالهلوتفع، ٚهفىٛنهلواِاه٘لتعثه
دوظثهمى٠هلوتىف،ٜهلواٝهٔيٙهأتييهٌميت،١ٙه
٘يفهٔييالهةع ي ٚته ي هٌ ثو ي ،هِ٘فييعه٩ه
ر ،ه٘فٖٛهأّٚيهثهلمتيعلدهبيثوّين،هٚفيًٙه
نهأليربَّهه
ِع")27(ٍٟٛهٌَثه ِأهد لهٌيثهرأٚتويه ظ
نهلٍيثهٚىٛيقه
ممثهة ١هِيمن،هفمىٍعتويه ظ
ـ
أٓهٚمى ََّهلوّض وعهِ بعَٗ.ه ه

ه

٘تعهمىـقهبًٙهفثو ٝهمىي٠هٌىيمىٟه
لوتٌٙييٛيه٘لوتىفيي،ٜهففييثً(")29هَليييهٌييثه
٥هويي٤ٛثهٌ يْه
ٚمييتطٛعٖهلويّييثٓهٔييٙهأٓه ٕٚضٛيه َّ
م ي هوييصَه ٚيياه
وييأِٖهأٓهٙٚو يعهيفهف غ
ِٙميثهٌييْهلوتييأح ،ه٘ومييْهوييْهليعَّهأبييعله
٘سيٛىٟهةميٍ هوّيثهبثوفثرِييٟهبي هٌيثهصيعَّهذه
م ؾهلييههٌٍّٕيث،هبييهّٔيثههألخي ه
يفهف غ
ٌييْه ويين،هفىييٙهأٓهٌييثهو يعوهذهيفهفمغيي ؾه
لوٙلصعهٌٍّٕيثهّٚتفييهبٍيٙرٞهٌ ثوي ٞهد،ه
لوخييثِٜهِٕ٩ييثرهلويييْهبأةعييٖ،ه٘لِعييعٌثه
ليهةأح لةَٖ.هه ه
الصخرِة نو الكُ َّتا

٘ٚمييص هِعٍٛييٟهٌييْهلومع بتيثبهلويياْٚه
 ٚييثوغٓٙهيفهٌ٨ويييثةَٕهبثسييتعٍثًهل٫ويييثاه
لوٍيييع ،ٟه٘لٌيييطّث هلوع يييثرلجهلوعفيييع،ٞه
٘٩ه ىمييييٓٙهٌييييْهلوخفثفييييٟه يي ي َّههحفثفييييٟه
لوععزييييَ،ه٘ٔييييٙهّٚييييثهلَهبفٙويي يٖه(")30هَأٌَّيي يثه
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ٚظييْهأِييٖهصييقٌّههِ٘ييثف ه٘ةٛييي،هحييَهٚيي ١ه
ْهلوميهص هأٓهٚوّيهَّ ٛهلوي ٢وهه
ُّ
رَّسعمْعهأِٖهٌيه
٘تتيييٖهيفهتيي لٞ٢هلعتويياهوٛميييثهٌيييْهٔييياله
ضميي ي َّْه
لوّيييي، ٙه٘ٚييييعمٙهلوفيي يثرَّ٦هد،هأٓهٚو ع
لختٛييييثرهلومعتبيي يثبهلوم ييييثر،ه٘أٓهٚويٛيي يعَّه
ٌَّٕ،هفٛف")36(ًٙهَهياهأٓهؼياهٔي٢٩٨ه
لوّيييييثه،هد لهأردجَّهأٓهةميييييٓٙهبٛيييييَّٕ،ه
٘ومييٜهؼي بَٕهفيي٪هبيعبهأٓهةمييٓٙهوييعٚنه
لو ٟعهلوٍثدتٟعهيفهأٓهٚعىٍٙه،ه٘أٓهةوععبه
ِيميينهوىييعخًٙهيفهأفمييثرَٔ،ه٘٩ص يه غه
أِٜهأعو هدوٛنهبثويعخًٙؾههيفهأفميثرَٔ،ه
٘٩هأتيًٙهويينهأٓهةي ١هأفمييثرههٌّطٙتيٟػهه
بىمثَِٕ،هفإٓعه هٚمع عْهلثةاوهلومتثبه
أصمظييي ي ََّهٌّييييين،هفييييي٪هصثريييييٟهبييييينهد،ه
ت ل٢ةيييٖ،ه٘دٓهليييثٓ،هفميييتزعهةيمي ي َّهٗه
ىثو وهةيم ههيفهِٙللهلخ .َٞهه ه

تعييثَّهبثويياٝهطيي قهلوفييثٌٙهَّهه٘ألىظييهٖه
وٍٛي ي هلثة ي يث هوفيييعهٌيييثجهلوميييم وهه
بعومعيه هلهلّيَه،ه ٌ٘يثهلسيتطث هأٓهٚمتيياه
صتي٠هٌ٘يٛتَٖ،هه٘٨ٚليعهِعٍٛيٟهأٓهأٌخيثًه
أ٘و٤يينه٩هومييّٓٙهلتثبييٟهٌييثهّٚي ي ،هحييَه
ٚىيي ي هد،هأِييييثههٚمت يييي،ٓٙه٘ومييييْه٩ه
وىيي،٢ٜهد٩هوّٛىي ٘لهرٕىييَٕ،هفٛفيي")31(ًٙه
َلَع هٌْهلوّثههٌ فٙلهلوعٍ َّهيفهدةفيثٓه
فْ هلومتثبيٟهوٛويهاٚعٙلهرٕىظٕيَه،ه٩ه ي َّهَ،ه
٘ٚمييص هٌييْهبعييتهلومع وتييا،هفٛفيي")32(ًٙه
َوميييهلتييثبهتييثر٦ه٘وييٙهلثة ييَٖه،هحييَه
ٚمص هٌْهبعتهلومتاهلو ه٩هفٍثصٟه
فٕٛييثهسيي١ٙهلو ٛييثض،هفٛفييًٙه(")33هَلييَعه
لتييثبه أفٍ ي هٌييثهفٛييٖهبٛثِوييَٖه.ه٘ٚعييٙده
ِعٍٛيييٟهيفهلتثبيييٖهلوخيييثِٜهد،هلوميييص ٟٚه
ممييْه٩ههٛييع٘ٓهسيي١ٙهلؿاوفييٟه٘دإييثره
لوربلمييٟهلوىغٚٙيي،ٟهفٛفييًٙه(")34هَلمييارِ،ٜه
دٓهِعٍٛيييٟهٚطٍي ي هد،هلييييهٌيييثهٔيييٙه
فأِييثَّهوييٙهصيظييثَّهلوفييثٌٙههمييْهإيي ه ةٛييييهيفهلؿٛيييث،ٞه٘يفهلومتثبييي،ٟهمىييي٠ه
تىييا،هحييَهطضّتَّييٖه٘ألىتَّيٖ،هوظٍَّييثهٌ ي عجَّه صيييييعهسيييييٙل،٢هبييييييهٚطٍيييي هد،هلؾٍيييييثًه
لثة ثَ.ه ه
لـٛثوٜهل٫سطٙر،ٝهٌتٍيخ٪هيفهأدِ٘يٛنه
ٌ٘يييثهةي يعًُّهمىٛيييٖهأتيييٙلًهِعٍٛيييٟهٔيييٙه ٘مىيييييتثر،ه٘يفهلومتثبييييي،ٟهفٛفيييييًٙه(")37ه
لومص ٟٚهيفهلؿفٛفٟهٌْهلومتاهلوتثفٕٟه َوٛنهٌْهلوعععًهيفهو٢ٜهأ٩هةَّ عَِّيه عٙلهٌيْه
لو ه٩هةفعُهرعٚيعهل،ه٘٩هٍٚيعوهكهلو٨وي ه لومع بتثبهبأتيب هٌْهل٭ٚيثجهلو ٛضهّيثج،ه٘أٓه
يفهِ٘يييييعٕث،ه٘٩هويييييرتُهتثر٣يييييٖ،ه٘تيييييعه ة َِّٙلهٌَّْهلوٙلويعْٚهب يّ َّهه٘بّيثجه،هأتييبهه
م ضهلوعلتٙرهثلٜهلٛاهقٍٙدهيفه ةثوػ يثهٌييْهأدِ٘ييٛنه٘موهىييتثرَ.ه٘ومييْ،ه
لتثبييييييٖهَتىييييييٙره٘و ييييييثبهَه()35هٌفثويييي يٟػه مىيي٠هلو ي َهٌييْهليييهٌييثهةفييعُهٌييْهِفييعه
وىمثةيييياهلإلِمىٛيي ي ٝهرييييٓٙهرسييييمْه وىمعتثب،هفإٓهِعٍٟٛهٚفًٙهيفهٌّ٘")38(ٟه
ؼعذهفٕٛثهميْهلومتياه،ه٘أويثرهد،هأٓه َليييييُّهلثةيييياهٌٙوييييهعى،هصتيييي٠هلويييياْٚه
م و ؤَهأمفَوهٌْهبغى،ٟه٘خٛثوعَٕهأِٛقوه
لوفٍٟٛهوٛمثهيفهلـىٙد،هدمنثهلوفٍٛيٟهيفه ف غ
أٓهٚمٓٙهويع١هلومثةياهٌيثهٚفٙويٖ،هٌ٘يثه ٌْهوقضهتٍي تَٕهَ،ه٘لوتّيثتته٘لِي هيفه
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ٔيياٗهلوٌّٙييٟهٌ ي هٌييثهتثوييٖهيفهلوٌّٙييثجه
لوميييييثبف،ٟه٘ ميييييْهةعىٛىيييييٖهبمتثبيييييٟه
س يٖهبثوغ بييٟهيفه
٘ٚييعف هلو ييع َّههدصمث و
لوٌّٙثجهيفهأ٘تيثجهٌت ثميع،ٞهأ٘هبّ ميٟه فتٍعييٖه٘مٍيي ٗ،ه٘وييعٙروهٗهبأٍٔٛيييٟهٌيييثه
ِعٍٛيييٟهلإلِميييثِ،ٟٛه٘لصرتلٌيييٖهلييييبهٌييييثه  ٚيييع ،هد،هلوتطىفيهي هميييٙهلـىيييٙد،ه٘تيييعه
 ٚعمٖهلإلِمثٓ.ه ه
يثثشهٔيالهتيععهرىه ي وههتىٛيييهٌيْهلوهمييص ٟٚه
مم ي عْه٩هٚف يعضر٘ٓهلوع ييع هيفهمٍ ي ٗ،ه٘تييعه
٘د لهليييييثٓهيفهلتثبيييييٖهلً٘٫هتيييييعه ـ
اه
طثواهلو عم هأ٩هٚوّز ٙلهٌثهٔٙهأتيهٌيْه م ب هِعٍٟٛهمْهٔال،هففيثًه(")41هَ٩هةعتَّيه ع
ثه ييي ي َّههلوٛييييي،َُّٙه٘ ه
ل٭ٚييثجهلو ّٛييثج،هفإِييٖهيفهلتثبييٖهلوخييثِٜه د لهٌيييييثهلىـٍعييي ي و
ن،هفمألىٍنهيفهلوف ٓهلوخ٪ح ه
ٚييأاهد،هويي٢ٜهٌييْهلوفظعَّرٚييٟه٘لوتمييى،َٛه ألى عٍ ظ
()39
فٛفيي" ًٙه َتى يَىهأسييٙدوه٘٘رتييٟهبّٛييث،٢ه أ٘هل٫ربعيي ي َ،هفٕييييٙهٚيي ي ١هأِييييٖهٚمتيييياه
ٚثهلثهدِٛثهٌَّْهلومض ،هففعهٚوّعزاهل٩حّثٓه و٬رٛثًهلوفثدٌ .ٟه
د لهة ل٘رييييييثهص ٘فػييييييثهةّيييييي٢ٙهبثو ٔ٪ييييييٟه
٘يفهلؿفٛفيييييييٟهمّيييييييعٌثهٚمتييييييياه
٘لوتيثٔ،ٟه٘تعهٚوّز ثٓهص ٘فػثهةوى ُّه ٘تػثه لومثةييياهفٕيييٙهٚتٍيييٙرهيفه ّٔيييٖهتثر٣يييهثه
ِ٘ييٙرلَ،ه٘ويياونه٩هصٛىييٟهوىمثةيياهفٍٛييثه ٚتٙرييٖهدوٛيييٖ،هأ٘هتعيي ل،٢هصتييي٠هويييٙهليييثٓه
ٚمتيييا،ه٘لٌ٫ي ي همث٣يييعهد،هسي ي هلأِيييٖه ٚمتييياهسي ي ةٖهلوالةٛيييٟهأ٘هٌال لةيييٖ،ه
لوميييض ،ه٘وعييييهلٌ٫ي ي همث٣يييعهد،هٌ ٔٙيييٟه ٘ٔيييالهلويييتيم ه٩هويييعٙر،ٝهرلسيييقهيفه
لومثةاه٘حفثفتٖه٘ػثربٖ،ه٩هد،هر ثةٖه ل٫مٍيييثك،ه٘أٝهلثةييياهٌييييْه ييي هويييينه
أ٘هتعرلةٖه٘صعٔث.ه ه
ٚتطى ي هد،هأٓهٍٚيييهد،هلوف ي ل،٢ه٘ٚمييع٠ه
الشًر َاخللُر

٘مى٠هلو َهٌْهليهٌثهةفعبُ،هفإٓه
ِعٍٟٛهٚفعرهلومتثب،هوٍَّثهفٖٛهٌْهفمغي ه
٘دبعل ،هفٕٙهٚفًٙهيفهٌّٟ٘هٌْهٌّ٘ثجه
لتثبييييٖهلوخييييثِٜه(")40هَسييييثركهلومتييييثبه
ٌغيٙرىهوٖهخط٤ٛتوٖ،هأٌيثهصيثركوهلومتيثبه
فٍىعٓٙىهيفهٔاٗهلوعِٛث،ه٘ل٭خ ،َٞه٘ ونه
ٓ٫هٌييييْهٚميي ي كهلومتييييثبهدمنييييثهٚميي ي كه
وٛفي ي أ،هأٌيييثهٌيييْهٚوضي ي كهلومتيييثبهفٕيييٙه
وييثً٘هدمييعلُهفمي ،ه٘دٓهلييثٓهصفٛفييٟه
٩هٚمتط. ٛه ه

يفهلوٙتييييثهِيمييييٖهد،هلتثبييييٟهٌييييثهٔييييٙه
رعٚع،ه٘ٔيٙهٚيعرهه٩هويعٙرٚهثهأٓهلوفي ل٢ه
لوعثٌييي ْٚهوييييْهٚف ىييييٙلهٔييييالهلؾعٚييييع،ه
فمأِٖهٚمت ٖهو٬رٛثًهلوفثدٌ.ٟه ه

ٚفًٙهبيًٙهفيثو ٝه(")42هَمّيعٌثه ٚيعأه
(ل٫دٚييابهبييثوتيم هيفهمٍ ييؿههفييكه ٚييعأه
عميييييثبهلوتيييييأح لجهلـثررٛييييي،ٟهدِٕيييييثه
ٌىييييمىٟهيفهلوتمُّٛيييه هةطيي ي لهِيمييييٕثه
مىٛييٖ،هفٕييٙهٕٚييتَُّهمييْه٘م يٜؿهأ٘ه ي ؾه٘مييٜه
بث٫وييييصثُهلويييياْٚهسييييٛتأح ٘ٓهبعٍىييييٖ،ه
٘ٚمٙضٓهوّيمٖهفمي ٞهميْهٔي٢٩٨هلوياْٚه
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ٚتزييٖهدوييي،َٕٛهلٍيييثهٚتٍييٙبرهٌيييْهِثصٛيييٟه د،هلوىيييييٕ ٞهبّىييي ي هلوغيييييد،هفىىىيييييٕ ٞه
حثِٛييٟهلوٙسييث٣يهلو ي ه و ٚعٍم وّ يٖهأٓهوٍيييه كثط ٔث .ه
مىٕٛثهوتضفٛقهٔالهلوتأح َ.ه ه
٘يفهِيييينهليييضهٌَّيييْهٚمتييياهِيي ٘ ىه

٘٩هٚيم هلومثةاهيفهلـىٙدهأ٘ه٩ه
ٚفييًٙهدِييٜهألتيياهو٬رٛييثًهلوفثدٌييٟهد٩ه
ص هٍٚطعُهمبزتٍ ه٩هٚفعضرٗ،هفٛزعىيٖه
ويينهبثوغ بيي،ٟه٘ٔييالهوييٛنه  ٚيثههصتيي٠ه
مىيي٠هلوىييع ل٢هلويياْٚهصفؽهفييٙلهيفهصٛييثةَٕه ٌ٘ييثهلوييعٔ وهد٩هٌييْهرو٘لٞهتٍييث٣عٝه
ه
لوىييٕ ،ٞه٘لييثٓهلوتييّأهتييعهمييثِ٠هٌييْه
د لهتىثوهوع لهأٌ هلوعٔ هٌوّىعل
لوىييييييمىٟهِيمييييييٕث،ه٘رأ١هأِييييييٖهسييييييٛعه
ه
لومىٍ،ٟه٘ومّٖهٌ ه ونهوينهبثوغ بيٟه فمييييثرهبييييٖهٌَّييييْه٩هٚميي ي هٌىيي يٍض له
ه
يفهت،ٌٖٙه٘يفه ونهٚف ")43(ًٙه
٘ ّبيييي٠هبييييٖهٌَّييييْعه٩هٚوغَّّضييييٜهٌغيييي ضدله
ه
أِيييييثهةييي ي بوهلوَّّيييييع١هَّ٘رَّبُّهلوفظيييييٙليفه
ه
٘أمثدهِعٍٛيٟهلوميُ٪همىي٠هلوىيٕ ٞه
َّ٘سهييييٍثُوهلوعييييعلهَّ٘ ظيييي ٛعهلؿظمييييٙده يفهلتثبييٖهلوخييثِٜهففييثًه(")47هَروببهووييٕ ٞه
رث٢جهم ٘سيثهفغىعيٙبٞػهيفهلوٍي ثل،هفيإ له
أظِيييييييثهيفهأعٌبيييييييٟه ةَّيييييييعلرَّلظٕثهلوىظيييييييٖ
ه
بٕثهمزٙثىهمشطيث٢هيفهلوميث،َ٢هه٘ٔمياله
ظ هٚييييييي ياىهلظٍيييييييييثو ؿهيفهحٍَّيييييييييٙده ففييعهةّفىيياوهلوىييٕ ٞهمىيي٠هٌيييثص ٕث،هد ه
٘بثوفثبيهٚمص هس ٌٙسثهٌيُٙههٌيْه ٚو َّ٘١هفٍٛثهٚو َّ٘١هأٓهوٕ ٞهلوتّأهلثِيثه
لـىييٙد،هفٛفيي")44(ًٙهَدٓهلـىييٙدهبثوّمي ٟه س اَّهٌفتىٖ،هففعهصثً٘هلوي لرهٌْهتثط ه
د،هلإلِتثشهل٫دبيٜه٩هٚتزيث٘ثهيفهأٚيهٟهصيثًه لوط ٚيييقهفثةييينهل٫سيييع،ٝه٘وميييْهأصيييعه
ل ي ٗهب ٛييثهوييع هلييثٓهتثوييٖ،ه
بّ َّهٌ٤يثجههٌيْهلوميّٙلجه،ه٘٩هٚ ٚيعهبعيعه ٌٙلوٛييٖه ـ
ز َّٞه فظمظ بهمث٣عل،هفمثٓهس اَّهٌفتىيٖ،ه٘ٔيٙه
ونهد٩هِثدرلهمْهلِٖٙهخىٙدلهيفهصو ع
()48
تٙوٖ " ه
لوعرهَ .ه
ميييييٙهلوىيييييٕ ٞه٘لـىيييييٙد،ه٘٩ه ميييييْه
دِمثره وين،ه٘وعييهلوتيّأهليثٓهألخي ه
لوىيييييع ل٢ههلثسيييييٟههلٍيييييثهٌعيييييثه،ه٘ٔيييييٙه
لوفث٣ي(")46ه ه
ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

٘ويييي ياضرهِعٍٛييييييٟهٌييييييْهلسييييييتعزثًه
لوىييٕ ،ٞهٓ٫هلِ٩تىييثرهلومي  ٚهوىىييٕ ،ٞه
٨ٚدٝهد،هس مٟهلوّمٛثٓ،هفٛف")45(ًٙهَ٩ه
ةمتعزيؾهلوىُّٕ ٞهدوٛين،هوي٪٤هةميتعزهظىٕثه
مّيينَ،ه٘لويياٝهٚفييٙدهد،هلسييتعزثًهث٘لًه
لوىٕ ٞهٔٙهلومميه٘لو ٪دٞه٘ل٩طٍّ٤يثٓه
02

لـٛيييييه٘لوىٛيييييه٘لو ٛييييعل٢هةعييي فك
ه
٘لوم ٛه٘لو ٌ هلوف طيثهه٘لوفىيَه
ه
٘يفهلؿفٛفييٟه٩هَّٚعٛيياهلو ييع َّهع وخييٖه
ميييْهلوىيييٕ ٞه٘لـىيييٙد،هفٕيييالهٔيييٙهدأبه
لو ى هةٛعث،هفميهلوّثهه ٚضخٓٙهميْه
ه

ه
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لوىيييييٕ ٞه٘لـىيييييٙد،هبثويييييثًهأ٘هل٩٘٫دهأ٘ه
لوعفثرلجهأ٘هلوصرتميثجه٘لومتىييثجهأ٘ه
ل٫مٍيييثًهلويييياٞهلوّيييثدر،ٞه٘وعييييهلإلبيييعل ه
لويكه٘ل٫دبٜهٌْهأت٠هأومثًهلومعٜه
د،هلوىٕ ٞه٘لـىٙد.ه ه
مت ّد الاىلّعة

ز يعهِعٍٛييٟهلوط ٛعيي،ٟه٘ ٚي ١هفٕٛييثه
ض
لوتع هلويكهلؾٍٛي،هفأةيهلوىع هٔٙه
زىٛثهيفهلوىيز ،ه
وع هلوط ٛع،ٟه٘ ٚلٗهٌو َّت َّ
فٛفيييًٙه(")49هَوييي عع وهل٫رضهأوييييزثرؤثَ،ه
٘لوع ييثرٞهٌمخيييٟهرييعهل،ه٘ٔييٜهةع ضيه همييْه
ةييييثًهلإلبييييعل هلإلهليييي.ٜهٌ٘ييييْه زٛييييعه
ثهلويييييي َّ ٚهه
لوط ٛعييييييٟهتٙوييييييٖه(")50هَ٘بخخعييييييه و
بيييأ٘رلت،ٜهفضٍىي يثعهبعَّّي يٕثهد،هلؾ ييييه
٘بعَّّٕثهد،هلوٙلدٝه٘بعّٕثهد،هلو ض ،ه
ثه و٘رٚفي يٟػهٌيييثهمىٕٛيييثه ي ي وهلىٍيييٟه
٘هلظىظي ي ع
لـٍ هد،همويهبى ييهيفهلوٛثتّٛيٟهفيٙكه
رأسيي،ٜهففىيثوهوىي " ٚهٌ صيي،٠هٌ صيي،٠ه
ِ٫ثهأصاكوهِثو ؿ،ه َّم َّ غف وتٖهصتي٠هلوٛيُٙهَ،ه
فٕييٙه ٚي ١هلوط ٛعييٟهخ ي َّههِثو ي ؿهومىٍتييٖ،ه
ِٖ٫هٚخيقهبعيٚٙتٕيثهٌ٘يعتٕث،ه٘ٓ٫هٌثدبهةيٖه
لإلبعلمٟٛهٌْهلوط ٛعٟهِيميٕث،هفهٕيهٜهخي ه
صثٌيهومىٍتٖ.ه ه
٘ ٚي ١هلوط ٛعييٟهٌتع يٟػهوىتأٌييي،ه٘ٔييٜه
يفهمّٛيييييٖهأظهرَّييييي ُّيهٌيييييْهأٓه وةٌَّٙييييي ،هٓ٫به
لوٌٙعي ي هويييْهٚي َّٕٛيييثهصفـٕيييث،هفٛفيييًٙه(")51ه
َمبث لهممثِٜهأع رٛاهلوفث٣ى هو"ٜهٌيه عه
وّييثهلو ب ٛي َ،ه٘بيياونهٚمييٓٙهِعٍٛييٟهتييعه
مربهمْهٌىمىٟهفّٟٛهمثؾٕثهلخ ىهٌيْه

لوّفيثده٘لوي٪سييٟه٘مىٍيث٢هلؾٍيثً،هٌّياه
أف٪طيييٓٙهد،هلوٛييي،ُٙهفٍيييَّٕهٌَّي يهْهٚييي ١ه
لوط ٛع يٟظهأةيييهٌييْهلويييْ،هِٕ٫ييثهميٚٙييٟه
٘ٔيييييٜهلٌ٫يييييي،ه٘أٓهلوييييييْهةفىٛييي يعىهههليييييثه
٘قثلث،ٞهمى٠همٙهٌثهٚفًٙهأف٪ط،ٓٙه
م ضٍ ييهةييثًه
ٌ٘ييَّٕهٌَّيهْه ٚي ١هأٓهلويييْهٚو ظ
لوط ٛعيي،ٟهّٕ٘ٚ ٚييث،ه٘ٚييعًهمىيي٠هم ف ٚييٟه
لإلِمثٓ .ه
٘مْه زٛيعهلوط ٛعيٟهٚفيًٙهثل ٚيثه
دبي ي لٔ")52(َٛهَ٘ربٍيييثهليييثٓهأً٘هٌيييأاه
فىميٜهصعٚدهلعهفٖٛهأمى٠هٌيٙرٞههٌيهْه
ٌٙره زٛعهلوط ٛعٟهٔٙهٌأاهر٘سُّ،َٙه
حيييَهّٚفييييهتيييًٙهدد٘ٚيييْهر٪سييز")53(ٙهَدٓه
لؾٍثًهمى٠هميٙهٌيثهةفعضهٌيٖهوّيثههلوط ٛعيٟه
ظو وٕ َّٙهأتي٠هبميخ هٌيهْهلييهٌيثهٚميتط ٛه
لويّيييثٓهأٓههٍَّعَّي يٖهأ٘هأٓه٨ٚوييييَٖ،ه٘ٚي ي ١ه
ب رمييٓٙهأٓهأٝهةع ي هفييكهةييثوٜهمييْه
لوط ٛعييييييٟهٔييييييٙهٌفٍضييييي همييييييْهلؾٍييييييثًه
لوط ٛعيييي،ٜه٘ٚع يييه همييييْهٔييييالهبإهييييثث،ه
فٛف")54(ًٙهَةأٌب عي،ه٘٩هةيت عهفٍَّنَ،ه٘دمثه
أوي ٚييعهدٝهٌٙسييٖٛهد،هلوٍييٍثهيفهص ي ُه
لوط ٛعيييييٟه٘ةأٌُّييي ييؾهةثهليييييث،هففيييييثًه(")55ه
عهمبيْعه
َأٍِيثع،هفثوميييُّهٌييثٌث،ه٘فمي َّ
ؼاَ،ه٘م ب هأبٙه ثُهمْهةثًهلو ب، ٛه
٘دمثهٌثص ٖٛهد،هةأٌُّيؾهٌىيثٔعهلؾٍيثًه
يفهلوط ٛعييي،ٟهحيييَهدميييثهلوّيييثههد،هةي ي هه
لوعٍييييهيفهلو بٛيي ه٘لوتيي ي تهوتأٌُّيييهٌّظي ي ه
لوط ٛع،ٟهففثً(")56ه ه
ه
02
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رَّتـ يثعهصََّّٙلوييٜهلو يعبٔع وهفظٕع يَّٜهةٍََّّ عٌَّ ي و
ه
٘ ظيي يعَّلهلوخبيي ي َّ١هيفهصَّىغٛييييٖهَّٚتممبيي ي و
ه
ٌَّطظي ي ىهَّٚي ياو٘بوهلوٍبي يضعٙوهٌّيييٖه٘بَّععي يعَّٗه
ه
ٌَّ يضعٙىهَّٚمييثدوهٌ يَّْهلوغََّّّييثرٞهٚوٍعط ي وه
ه
ٚييييثهٌييييثص َّٜبهةَّفٍبييييٛثهَِّظ َّٚعمعٍَّيي يثه
ه
ةَّ ََّّٚيييثه٘ورويييَّٗٙهل٫رعضهلٛيي َّهةٍََّّييٙبرو
ه
دوِعٛييييييثهٌَّعييييييثًىهوىيييي يَّٙرَّ١هصتبيييييي٠هد ل
ه
روىييييٜهلو ببٛيي ي وهفإِبٍييييثهٔيي يَّٜهٌَّّعظظيي ي وه
ه
٘خَّ ٪ه ونهلعهلوّيىٙطٜهٚيّضيه
تي ي لٞ٢هٌ٘عي ي هلو بٛي ي همىييي٠هلـي ي ٘شهد،ه
لوط ٛعيييٟه٩سيييتف ثًهلو بٛي ي ،هفٛفيييًٙه(")57ه
مم يثهأص يٖه
خ َّٛث ػو يثهألخَّ ي ه ـ
زٍييثًَّه َّ
اهلوغ َّ
َ عأص ي ُّ
ٌيه وهلوي ٘ضؾههألخي َّهه
صفٛف،ٟهفٛعز كه٘ ع
ممظييثهٚعزي ي كهٌيي آٗه...هليييأِكهأرٚيييعهأٓه
أسيييتعََّٚهوّيميييٜهةىييينهلوىييياٞظههلـٛثوٛي ي ظ،ٟه
٘أخيييييييث هأٓهةَّضوييييي يًَّٙهلؿفٛفييييي يٟعهبيييييييٛكه
٘بّٕٛث...ريييث٢هٚيييُٙوههوَّي ي ضَهلوّمييي،َٛهفصي ي شه
لوّييييثهوهدوٛييييٖهٚمييييتف ىِٖٙه٘ ٚص ييييٓٙهبييييٖه
ثهيفهلمعيي ي ؾه
ة صٛيي ياَّهلوعىييييثكه...ففظ َّععيي ي و
خَّٛيهثًؿهأريه وعهفٕٛيثه
ب، ٛهأفتيهميْهِيثوـهٟه َّ
ٌييْهلومييعثدٞه٘لهلّييثٞ٢هٌييثهَّٚهز ي وعٗهلهلييثٍٓٙ٣ه
ب هحغع ؾهلؿمّث٢ه٘حغ هلوٍٕ ث،٢هفىظٍَّضعثوه
ظييثِأهلتييثبَّهَب ٪ييٟهلوع ي بَ،هففى يثوه
صمأهٌْهلو ٚثضهٔاٗهلو ٔي لجو،هٌ٘يْه
لوّميثَ٣هةىينهلوّيضيثجوَ.ه٘وىىيثم هأهليعه
وٙتٜه وٌطظٙبوٟؼهمّٙلِٕيث"هَةَّضعىَّٛيٟعهلتيثبَ،ه

ٚع ضي ي هيفهبيييعلٚتٕثهميييْهلؽيييث ٗهلومتيييثبه
بعٚىػثهٌْهلٌ٫ضثب،هٌْ٘ه ونهتٙوٖ(")58ه ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه
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أظِيييثهٌيييْهبي يعبًهبثومعتعييياهلوٍضيييضثبَّثه
ه
هأظرييييعهوييييٜه٘لفٛيي يثػهد٩هلومتثبيي يثه
ه
ٌييييييثصاىههدٓهم عتَّييييييٖهأظ٘ه عهةعيييي ياعه
ه
وييييٛنَّهبثوٙلرييييعهوىٍييييثصاهمثبييييثه
ه
ٌوييييييض ٟؼه عهأظوعيييي ينعهٌّٕييييييثهرؾ ٚيييي يٟػه
ه
٘٘ؾدلدىه هٚومىييييييييييييييكهمتثبيييييييييييييثه
ه
٘د لهلييييييثٓهوىييييييٙتٜه٘لوّيىييييييٙطٜه
أس ثبهِيمٟٛه٘لرتٍثمٟٛهوٛع ض لهمْهٔاله
لوٙت ،هأ٘هوعىٍٕثهم ب لهمّٖهيفهٌّثس ،ٟه
فإِٖهوٛنهٌيْهلوغ ٚياهبعيعه وينهأٓهليعه
ّيهيه
ٌْهلوي٪سيٟه٘مىٍث٢هلؾٍيثًهٌيه عْهٚي ض
َّ
ةييثًهلويييْهمىيي٠هةييثًهلوط ٛعيي،ٟهِٕ٫ييَه
ٚي َّه ع٘ َّٓهفٛييٖهدبييعل هلإلِمييثٓ،هِ٘٫ييٖهٚمٍيييه
ةييثًهلوط ٛعيي،ٟهِ٘٫ييٖهةع ي همييْهص ٚييٟه
لويّثٓ،ه٘مْهرٚ٧تٖهلـثٌٟهوىزٍثً.ه ه
ه

ه

ففييييعهرأ١هأرسييييطٙهأٓهلويييييْهوييييٛنه
ف بدهقثلثٞهوىٙلت ،هأ٘هةفىٛيع،ه٘دمنيثه
ٔييييٙهقثلييييثٞهوٍَّييييثه مييييْهأٓهٚفيييي ،ه
ممييثهٔييَه
فثومي صٟٛهةٍ يٙضرهلوّييثههأسييٙأظه ـ
مىٛييٖهيفهلوٙلت ي ،هأ٘هأفّييي،ه٘ٔييٙهبيياونه
ٚفييي ي ضرهمٍّييي ي هلـٛيييييثً،ه٘ٚييي ي ١هوىييييييْه
خٌٍٙييييييييييٛتٖه٘لسييييييييييتف٪وٖ،هٚفييييييييييًٙه
أرسييط")59(ٙهَدٓهلوىييع ل٢هوييثلعٓٙهد بٌييثه
ٌَّْهَٔهأفّيوهٌّبث،هأ٘هأسٙأ،هأ٘هٌومث٘٘ٓه
وّييثَ،هحييَهّٚيي ٛه(")60هَدٓهٌوٕؾ بٍ يٟظهلوىييثم ه

ه

نشكال ا بدا َالتلقْ عهد نّخائّل نعّهة

لؿفٛف ٛيٟظهوٛمييثهيفهر٘لٚييٟهلٌ٫ييٙرؾهلٍييثه
٘تعي يثعهفعىػيييث،هبييييهر٘لٚيييٟهٌيييثهٚوٍميييْهأٓه
ظييثهٌييْه
ٚف ٘...هلييالهلييثٓهلوىييع وهأ٘في َّهص ق
لويىميٟه٘أتي٠هٌفثٌيثهٌيْهلوتيثرٚق،هٓ٫ه
لوىيييع هبيييث٫ص ١هَّٚيي ٘ٝهلومعىييي،ٜهبٍّٛيييثه
لوتثرٚقوهٝ٘ ٚهلؾ ،َٜ٣هحيَهريث٢هلو ٌ٘يثٓه
بعيييييعه وييييينهفييي ي َّه ظأ٘لهأٓهل٫دبهقثليييييثٞؼه
و٬دبهلوِٙٛثِ،ٜهٚفًٙهٔٙرله(َ")61لتتَّ ه
ظأ َّح َّهلومبى ،هأ٘هفىت تَّم عهوي٤ٛهثهٌتزيثِنَّهه
ل٫ريي لٌْ٘...٢هلوعميي هٌعثؾييٟعهٌِٙييي ٙؿه
ٌط ي ٘كؿهمىيي٠هم يٙؿههرعٚييع،ه٘ ِ٫يثَّههأدِيي٠ه
جهتٍٟهطع ٘لدٞهد،ه
ط ع َّ
د،هلوٍٙلبهوٙهوَّ ظ
فٍيييي،ًٙهممييييثهوييييٙهأِتزيي يثَّههتٍييييٟه يي ي َّه
ٌع ٘ف،ٟه٩همٕعَّهوىّثههبٕثهوىٍ ٞهل.َ،٘٫ه

ةعىَٛهثٔ ؿهلبَّّٖهلع ثهِظ ََّهلوىع ،هففيعه
ت ي هثٔ ي هأٓهلبّييٖ،ه٘ٔييٙه ييُ٪هٌييغ ،ه
ليييثٓهٚفييي ضهلوىيييع ،هف رييي ٗ،هميييعٞه
ٌ ي لج،هخ ٙػف يثهٌييْهأٓهٚييأةٜهمبييثهٔييٙه ي ه
رٛيييع،هحيييَهبيييعأهىييه شهبيييٖهد،هلو ثدٚييي،ٟه
ف ػ هثٔ هبٛتث،ه٘ٚطىاهٌْهلعياهأهٓه
وٚز ٛي ٗ،هأٝهأٓهٚييأةٜهب ٛييثهآخيي ه و ٚيهت َُّهبييٖه
ٌعّ يثٗ،ه٘ايييهٔييالهدأبييٖ،هد،هأٓهلطٍييأٓهه
د،هوع هلبّٖ،هفمٍ هوٖهبّظَهلوىع .ه ه
٘د لهدًهٔييالهمىيي٠هويي٢ٜهفإِييٖهٚييعًه
أِٖه٩هبعبهوىٍ ع هٌْهحفثف،ٟه٘٩هةو عغّٜهميْه
لوخفثفٟهػثربوهلؿٛثٞه٘٩هلو،ٟ ٔٙه٘وٛنه
لإلبييييعل هِتييييثشَّههةٍيييي ٚٙهلوٙلتيييي ،هٚفييييًٙه
هثل ٚثهدب لٔ")64(َٛهَِّ٫يثهد لهِظ ِيثهد،ه
ِفطٟهلو علٚيٟهيفهصٛيثٞهلييهفّيثٓ،هفإِّيثه
وْهلعهفّثِثه٘لصعلهتعهبعأهصٛثةٖهلويّٛيٟه
بثوّفيهمْهلوط ٛعيٟهٌ ثوي ،ٞهلٍيثه٘تي ه
يفهاييْهلومييخ ،َْٚه٘لٍييثهتييثًهأِييعرٝه
ٌثو ٘(")65هَدٓهصٛثٞهلييهفّيثٓهدمنيثهة يعأه
بثوّفيييهمييْهوٙصييثجهل ييثرهلوٍييٙرْٚهأ٘ه
قثليييييثٞهأسيييييىٙبه ييي ي ٗهٌيييييْهل يييييثره
لويّييثِ ،ه٘٩هويينهيفهأٓهٔييالهلوّفيييهٔييٙه
يفهٌيييييٍٍٖٛهَِّييييه عبىهٌيييييْهلوىيييييثرل،ٟه
٘ومّٕثهوٛمثهٌىثرلٟهيفهلؿٛيث،ٞهبييه
ٌىثرلٟهيفهلويْ،ه٘٩ه ٍٚهلو ٢هفّثِيهثه
أٌييثُهأةييهيهلٌيي أٞهيفهلوعييث ،هبيييهأٌييثُه
أةيهوٙصٟهفّ.َٟٛه ه

ٌ٘ىييييييمىٟهلإلبييييييعل هيفهلؿفٛفييييييٟه
ويييث٣مٟهريييعهلهٌ٘عفيييع،ٞه٘وييياونهويييٛنه
 ٚثهٌيثهٚفٙويٖهٔيٙرله،هأ٘هلوّيىيٙط،ٜه
فثإلبييييعل هٚفييييُٙهمىيييي٠هح٪حييييٟهمّثٌيي ي ،ه
لو،ٟ ٔٙه٘ػيثربهلؿٛيث،ٞه٘لوخفثفي،ٟه٘٩ه
بعهٌْهةي٪ثُهلوعّثٌي هلوخ٪حي،ٟه٘٩هٚوهغيكه
أصعوهلوعّثٌ همْهأٝضهمٍّي هآخي ،ه٘تيعه
وٚظظيي ُّْهأٓهلوىيييع ل٢هلوفيييعلٌ٠ه هٚمِٙيييٙله
ٌيييخفي ،هفٕييياله ي ي هٌيييض، ٛهد هِعيييكه
بثوخفثفييييٟهٌعّثٔييييثهلوعييييثُ،هففييييعهلييييثٓه
لوىيييثم هٚأخييياهلوىيييع همٍبييهْهصٙويييٖهٌيييْه
لوىع ل،٢ه٘ويظٖ،ه٘ٚتعىؽٍيٖ،هٌ٘يْه وينه
مى٠هس ٛيهلوخيثًهلعياهبيْهثٔي ،هففيعه
()66
ِىأهيفهأسي ٞهلييُّههأف لدٔيثهويع ل٢ه(،)62ه
٘تعهِ٘ب هٔالهوثرًه٩وٙهففثً "ه
()63
٘يفهدٙٚلٓهثٔ
هخ َّ ىهٌطٙبًهٝ٘ ٚهمْه َدٓهٌو ؾٍَّٕ ظٟهلوعٍيهلويكهٜٔهمى٠هلوع٘لُهأٓه
32
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لؿم ٞه٩هِمتط ٛهأٓهِتّيثًَّ٘هٌّيٖه ي َّه
ثلٟ٘ٚهِٛ٤ىٟهرعل،هفّضْه٩هِّينفهِّتفعوه
لو س يََّه٘لو سبييثُه٘مييثً٘هأٓهِوٍعييى َّهٌييثه
 ٚع٘هوّثهِفٍثهيفهلو سَه٘يفهلوتٍٍ،َٛه
فمأِّثهِ ٍضض هِٙرَّهلوىٍنؾهِ٘ثرَّٔثهبّٙره
موٙدهحفثبهِ٘ٙرَٗ.ه ه

ىىيييقهمثوػييهثهخٛثوٛي يث،ه٘اٛيتوي يٖهل،٘٫هأٓه
ىتىي هعمييَهٔعفييٖهمييْهمثوّييثهٔييال،ه
لخت٪فػيي يثهّٚفىّييييثهد،همييييث ه٩هٚعييييع٘هأٓه
ٚمٓٙهخو لفٟهخىفٕثهلوفىيَهأ٘هلوي ويث..ٞه.ه
٘تيييعهٚميييٓٙهلؾٍٛييييهأصٛثِييثهيفهٌٛيييعلٓه
لوييييْهٔيييٙهر٘ميييٟهلوميييابه،ه٘ٔيييٙهمىييي٠ه
لويييع٘لُهر٘ميييٟهلو٘٪لتي ي َ،ه٘تيييع هثهتيييثًه
قاِة الغاِا
ل٫ريييعلد(")67هَأميييابهلوىيييع هألابيييَٖ،ه
ٚع ضيي ي هِعٍٛييييٟهمييييْهأتيييي٠ه ثٚييييثجه
٘ٔييييييَهٚفٍييييييع٘ٓهلومييييييابهلويييييييكه٩ه
لإلبعل ه٘ٔ"ٜهلهلل،هِ٫يٖهلوغثٚيٟهلوّٕثٛ٣ي،ٟه
ل٫خ٪تيييي،ٜهأٝهٚ ٚييييع٘ٓهلـٛييييثًهلويييياٝه
ِٖ٘٫هلوٍيعرهلً٘٫هوىزٍيثً،ه٘صي هٚعيٜه
 ٚتم هٌثهىتى ه٘لوٙلت .هه ه
لوييي ي ٢هٔييييياٗهلوغثٚييييي،ٟهةطٍيييييْ٤هِيميييييٖ،ه
٘لـٌ٪ييي،ٟهلٍيييثهٚفيييًٙهثل ٚيييثه ٘ة ِيي،٠هٚفييًٙهِعٍٛييٟه(")70هَوفييعهلييثٓه
()68
ثهفٖٛه
دبيي لٔ" َٛهَدٓهم٪تيييٟهلوط ٛعيييٟهبيييثويْه أٌمٜهِٕثرلهٌوخٍ لهصفقث،هفٍثهِطظ غف و
جه َّهلىٍٟه٘لصع،ٞه
وٛمثهم٪تيٟهلوميٛعهبثوميٙد،هأ٘هم٪تيٟه بمىٍ،ٟه٘٩هسطـ ع و
لوٍٙرٞهبثو آ،ٞه٘دمنيثهٔيٜهم٪تيٟهلوعيث ظهو ؾَه ٘ٔييييييٜهلهللَ،هفثوعىـيييي يٟهل،٘٫ه٘ل٫خيييي ي ٞه
لوط ٛعٜهلو ل٣ي،هبياونهلوعيث هلإلِميثِٜه وىٙرييٙدهٔييهٜهلهلل،ه٘ٔيييٙهلوغثٚيي،ٟه٘وييياونه
لوييييياٝهٚىيييييتٍنهلـىيييييٙدهميييييربهلوٍيييييٙرٞه ةطٍيييْ٤هِيييينهِعٍٛييي،ٟه٘ة ةيييثل،ه٘ويييٙه ه
طهسط لهسضثبٟهٌٙٚيٖ،ه٘ٚميٛيٖهأِيٖه
ى ـ
لوصىٙتيي....ٟدٓهمييث هلويييْهٔييٙهأ٘ ػو يهثه٘تغ َّ ييه ع
ليضهو٢ٜهمث هدِمثِٜهٚيىيثهٌيْهطث٣ىيٟه ِطييقهبمىٍييٟه٘لصييعٞهٔييٜهلهلل،هِ٫ييٖهٔييٙه
لوط ٛعيٟه٘٩هىّي هيفهٌعيثٗ ٚه٫صميثُه لوميييهيفهلومييي،ه٘ليييهٌييثهمييعلٗهٌتييث ه
لوٙلت َ .ه
ثل٣يييييي،هٚفيييييًٙهو ٛيييييعهبيييييْهأبيييييٜهربٛعيييييٟه
٘ٚظيهِعٍٟٛهمى٠ه زٛعٗهلوط ٛعي،ٟه لوعثٌ ")71(ٝه ه
فٕٙه ٚلٔثهلوخيهل٫مى٠هوىزٍثًه٘لإلبعل ،ه
أ٩هلعيييُّهويي٢ٜهٌييثهخَّيي٪هلوىؽ يٖوهبثط ييوه
ه
٩هوىيي،٢ٜهد٩هِٕ٫ييثهٌييْهدبييعل هلـييثوق،ه
٘ليييييييُّهَِّعييييييَٛؿه٩هٌَّضَّثوظيييي يٟظهثل٣يييي ييوه
فٕٙهلوٍعرهلً٘٫هوىزٍثً،ه٘ٔالهٌثهٚع ه
ه
مّييييٖهِعٍٛييييٟهيفهلتثبييييٖهلوخييييثِٜهصٛييييده
٘ٚفيييييييًٙهليييييييثِطه(َ")72ههييييييياهأٓه
()69
ٚفييييييئَ " ًٙيييييييالهلوميييييييٓٙهبأبعيييييييثدٗه ِيرتضَّهس ثهأخ٪تٛيهثهوىعيثوظهَ،هٔيٙهٌوه عيهع ه
لوٌ٪تّثٔٛييٟهٔييٙهوٙصييٟؼهرل٣عيي،ٟهرتتٕييثه لوعييثوظَ،هومييٜهِّ ي هأِيمييّثهأٌييثُه ثٚييٟه
رٚىيييٟهفّيييثٓه٩هِي ي لٗ،هِّ٘٫يييثهبأبٍيييثرِثه ِٕثٛ٣ييي،ٟهةتييييقهٌي ي هلوفيييثِٓٙهل٫خ٪تييي،ٜه
ه
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٘بفيييعرهٌيييثهةميييٓٙهٔييياٗهلوغثٚيييٟهلوّٕثٛ٣يييٟه
ِ ي ٘ر،ٟٚههليياله٘وىم ي اهِيم يٖه،هةمييٓٙه
ِ ٘رٟٚهأّٚثه٩فيرتلضهل،ً٘٫هأميكهأٓه
لهللهٌٙريييٙدَ،ه٘وييياونهٌَّييهْهرِيييٜهبيييثهلله
لطٍأِييثهر٘صييٖه٘لسييتغّ٠همييْهلوعييٙلرضه
٘لورتٔثج.ه ه
٘ٚيييعًهِعٍٛيييٟهمىييي٠هد يييثٓهويييي، ٛه
ِ٘يييينهٌطٍّ٤ييي،ٟهتثٍ٣يييٟهمىييي٠هلوتميييىَٛه
٘لو ِث،ه٘ٔٙهِ ٙهٌْهلوتٍ ٙهلوع فثِٜه
٩هلوربٔثِ،ٜهفٛف")73(ًٙهَلم جوهتىٍيٜه
ٌي ي ة ،ه ٌي ي ٞهمّيييعٌثهصث٘ويييثهأٓهأصىي ي َّيه
د ييثِٜهبييثهلله،ه٘أخيي ١هٚييُٙهصث٘وييثوههأٓه
أصى ي َّيهد ييثِٜهبّيم يٜه،هأٌييثهلوٛييُٙهففييعه
ةع يثوهلمَّ ي َّهتىٍيي،ٜه٘رَّ َّ عةو يٖ،هفعييثده
تىٍٜهأت١ٙهممـثهلثٓ،ه٘ٔٙهيفهوو عغ ؿيهمْه
لوتضىٛيؾ هبثوتمزٛيَ،هوفعهأتى هِعٍٟٛهمْه
ؼىٛيهِيمٖه٘ؼىٛيهد ثِٖ،ه٘لطٍأٓهد،ه
لوتمييييييى،َٛه٘أخيييييياهبتمييييييزٛيهٌٙلرييييييعٗه
٘ةأٌ٪ةييٖ،ه٘ٔيياٗهلوٌّٙييٟهةتمثٌيييهٌ ي ه
لوٌّٟٙهلومثبف،ٟه٘ٚى هِعٍٛيٟهيفهلييه
ٌييييثهٚمتيييياهمييييْهر٘لهد ثِٛيييي،ٟهِ٘ييييينه
رلِٟٛهٌطٍ.ّٟ٤ه ه

لىٍيييثجىه٘لىٍيييثجى،هرثويييثهيفهخيييثط ه
لو٨وييي ،ه٘ومّيييٖه هٚميييزىٕث،ه٘ٔييياٗه ه
٩هٚمتط ٛهصتي٠هلو٨وي هأٓهٚعطيٜهمّهٕيثه
رٙلبييثَه،ه٘ٔميييال،هفثإلبييعل هٌخييييهٔييياله
لوميييٓٙهيفهمظٍتيييٖ،هويييٖهأً٘ه٘ويييٛنهويييٖه
آخ ،ه٘ليهلتثبٟهٜٔهري ٢هبميٛطهٌيْه
مييث هلومىٍييثجهلويياٝهٔييٙه٘لسيي هسييعٟه
لوم.ٓٙه ه
اخلصائص ال كرِة"

 ٚييييع٘هِعٍٛييييٟهيفهَّ٘ ٌَّّييييثةٖهلوتعىفييييٟه
مبىيييم٪جهلإلبيييعل ه٘لوتىفيييٜهٌٛبهثوػي يثهد،ه
لومييييص ٟٚه٘لِ٩تفييييثدهوىٍييييتىف ه٘لوُّّهفـيي يثده
٘لومعتبييي يثب،ه٘لومىييي ي هميييييْهلوخثوييييياه
٘لومى ٛثج،ه٘بثوفثبيه٨ٚلعهأِٖه ٚر هيفه
لوفىٙب،ه٘أٓهٌثه ٚرميٖهٚخٍي ،هفٕيٙه٘لحيقه
ل يه عُىهمىيي٠ه
ٌييْهأدبييٖ،ه٘ويياونهٚمييٍ"ٖٛهَ ظ
دربَ،ه٘ومّٖهوٛنه٘لحفػثهٌْهلوفثر٦ه٘٩ه
ٌْهلوّثتع،ه٘وٛنهٔالهٌْهلوتّثتت،هبييه
ٔيييٙهٌيييْهط ٛعيييٟهلو يييع هلديييعد،هد هٚخي يقه
ل٫دٚاهمبثهٚمتا،ه٘ٚعزاهبٖ،ه٘ومّيٖه
ٚىيييينهيفهلوييييتىف ،ه٘ويييياونهٚعىييييْهأِييييٖه
ٚمتييياهوىفي ي ٘ٓهلوفثدٌييي،ٟه٘وييينههبيييأٓه
٘بٕيياٗهلو ي ٘لهلوٍييٙفٟٛهلو ي ه ىيينه لوّييثههيفهمٍي ٗه٩هٚفعضرِ٘ييٖ،هٌٍٕييثهِييثًه
ِظييييي ٞهلىٛييييييٟهد،هلوميييييي،ٓٙه٘ةييييييعرهه ٌيييْهةفيييع، ٚه٘ٔييياٗهٌيييْهٌييييثجهٌعظيييَه
مظٍتييييييٖ،ه٘ةييييييٌْ٨همبييييييثه٘رل٢هلوط ٛعييييييٟه لو عم .ه ه
٘لوثد،ٞهىتَهِعٍٛيٟهلتثبيٖهلوخيثِٜهبٕياٗه
ٌْ٘هخٍثَ٣هلوتيم همّعهِعٍٛيٟه
()74
لوٌَ " ٌّٟٙثهٌْهلتيثبه ٚتيع٦هبيأً٘ؾه لوتّ ٙه٘لوتعيعده٘ل٩خيت، ٪هفٕيٙهٚيخ ههيفه
لي عُهمىيي٠هدربَهٌِٙييٙمثجهلرتٍثمٛييٟه
لىٍييٟهفٛييٖ،هّ٘ٚتٕييٜهبيي،خ هلىٍيي،ٟهبيييه َ ظ
ة ف٠هت يهلومىٍيٟهل،٘٫ه٘بعيعَّهل٫خي ٞه ٘حفثفٟٛه٘صّثرٟٚهلخ ،ٞهبثإلِثفٟهد،ه
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ِٖهلو ضدهٌْهٌىم٪جهلإلبعل ه
ٌثهمَّ َّ و
٘لوتى ؽف،ٜهٜ٘ٔهععه لةٕثهٌتععد،ٞهةتعؽىيهقه
بثوتىف ه٘لومع بتثبه٘لو يعم ه٘بثومعهتياه
٘بثوىييٕ ٞه٘لوط ٛعيي،ٟه٘٩هؽىييٙهأفمييثرٗه
ٌييْهلخييت، ٪هفٕييٙهٚمييأًهيفهٌّ٘ييٟهٌييثه
لوّتٛزٟهٌْهلو٨وـيثج،هحيَهٚي ١هيفه٘هٌّيٟه
أخ ي ١هأٓهلوّتٛزييٟهٔييٜهيفهلوتٙلٌيييهب ي ه
لو ييع ه٘لوتىفيي،ٜه٘ٔييالهل٩خييت ٪هدو ٛييوه
ةمثٌيييي،ه٘وميييْهمثيييٟهٌّ٘يييثجهٚظٕي ي ه
لوتّثتتهفٍٛيثهبّٕٛيثه٘لِيضهث،هٌ٘يْه وينه
سص ٚتوٖهٌْهلومعتبثب،هحيَهةٍي وعهٖهبيأٓه
لييييييهلثةييييياهٌٙوؽيييييع،هٌ٘ رييي ي هٔييييياله
لوتّييثتتهد،هأٓهلوٌّٙييثجهٌمتٙبييٟهيفه
أ٘تثجهٌت ثمع،ٞه٘ هةمتاهلىٕثهدفعٟه
٘لصييع،ٞه٘وعىييٖهٌييْهلوط ٛعييٜهأٓهٚمييٓٙه
ب هٌّ٘يٟههٌّ٘٘يٟههة يثٚوهْىه٘لخيت، ٪هبييه
ت،هفىىيييّينهلو ىي ي ٟٚهأصيييٙل ىهًهٌيييْه
ةّيييثت ى
لوتفىاه٘لخت ٪هلو لشهب هُٙٚه٘.ُٙٚه ه
٘لوٌّٙييثجهيفهلومتييثب هٌتّييثح ،ٞه
٩هؼٍيهمّثَّْ٘ٚه٘٩هأرتثٌيهث،هٓ٫هلوعّيٙلٓه
ويييعضهدهٌّييييٍٓٙهلوٌّٙيييي،ٟه٘ٚوّٕٛييييٖ،هيفه
صي ي هليييعهأٓهةَّي ي عههلوٌّٙيييٟهٌيييْه ي ي ه
مّييٙلٓههعىييٕثهتثبىييٟهوىيٕييَهبطي كهمييع،ٞه
٘لوٌّٙثجه هٌٍّبيٟهيفهٌِٙٙمثجهأ٘ه
فٍيي،ًٙه٘ٔييالهٔييٙهلوط ٛعييٜه٘لؾٍٛييي،ه
ِٕ٫ثهخيٙلط ه٘لِط ثميثج،ه٘وٛميثهعخيهثه
مىٍٛيث،ه٘٩هدرلسييٟهِفعٚيي،ٟه٘ويياونهأّٚييثه
ٔيييٜه ييي هٌخفىيييٟهبيييأتٙلًهلوي٪سييييٟه٘٩ه
لؿمٍيييث٢ه٘٩هلوىيييع ل،٢ه٘دٓهليييثٓهيفه
مٍفٕثهرٌٛعىهلي هٌيْهلوخفثفي،ٟهٌخىٍيثه
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يفهمٍفٕيييثهرٌيييٛعهلي ي هٌيييْهلِ٩يعيييثًه
٘لوتأٌييه٘ ّي٠هلوتز بيي،ٟهه٘ٚعيربهِعٍٛييٟهيفه
ٌّ٘ثةٖهيفهلومتثب هميْهٌعيثٓهدِميثِٟٛه
ٌىرتلٟهوع١هٌعظَهلو يعم ،هٍ٘ٚيعره
فٕٛييثهمييْهصيينهط ٛعيي،ٜه٘وييعٙرهدِمييثِٜه
مييييٝٙهٌيييثدك،ه٘ويييٛنهفٕٛيييثهٌيييثهٚتعىيييقه
بىصٍيٖهسيي١ٙهٌييثهأويثرهدوٛييٖهٌييْهد ثِييٖه
بييثهلل،ه٘صمييٖهلؾٍييثوٜهٔييٙهوييميهٌييْه
أومثًهٔالهلإل ثٓ .ه
٘لثِييييييثهٌّ٘ييييييثةٖهيفهلومتييييييثبه
لوخثِٜهألخ هدهثثله٘ةمخٛيػث،ه٘ومّٕيثه
ةيييخ هلوِٙيييٙمثجه٘لوىيييم٪جهِيميييٕثه
لو هأحثرٔيثهيفهلتثبيٖهل،ً٘٫ه٘٩هٚوىغضَّي عه
د٩هتى ٛييىهٌييْهلوتعٍييقهيفهلويم ي ،ه٘ٚظيييه
طييييثب هلومييييصه ٟٚه٘صيييينهلِ٩تفييييثدهٔييييٙه
لوغثوا،هٌ هإٙرهلو ٘لهلإل ثِ.ٟٛه ه
٘ ٚفيي٠همثييٟهسيي٨لً"هوييث لهؾييأهِعٍٛييٟه
د،هٔالهلوّ ٙهل٫دبي ٜه٘ٔيٙهلوياٝهلتياه
يفهلِ٫ييٙل هل٫دبٛييٟهلىٕييث،ه٘صفييقهوّيمييٖه
لوىييٕ ٞه٘لومثِييٟهل٫دبٛييٟهلو ٌٙتيي ٟهبيييه
وييث لهؾييأهد،هلومتثبييٟهفٛييٖهٌي ة ،هبي ه
ل،٘٫ه٘لوخثِٟٛهٌثهٚف بهٌْهح٪ح همثٌث ه
٘ مْهأٓهةتعيعدهلإلرثبيثج،هفىعىـيٖهأرهلده
أٓهٚوٌٙيهأفمثرٗه٘خٙلط ٗهٌ ثوي ٞهٌيْه
أٚم ي هلوط ي كه٘أت بٕييثه٘أبمييطٕث،ه٘وعـىييٖه
أرلدهأٓهٚييي ي تهٌييييثهبّيمييييٖهٌييييْهخييييربلجه
٘ػثربهبٕالهل٫سيىٙبهلومخي هلو ثوي ه
لوٙلِ هو ةثلهٌيْهٌعثِثةيٖ،همىي٠هلوي َه
ٌييييْهأِييييٖهم بيي ي همييييْهلييييخ هٌييييْهٔيييياٗه
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لوىيييم٪جهبأسيييثوٛاه٘طي ي كهكتىيييي،ٟه مىيي٠هلوييتيم ،ه٘فٕٛييثهليييهخٍييثَ٣ه
٘يفهأِٙل هأدبٛيٟهٌتعيعدٞه،هأ٘هوعىيٖهأرلدهأٓه ل٫دبهلوييييٙر، ٛهأ٘هلإلبٛز لٌييييث،ه٘ةظيييييه
ةمٓٙهوٖهٌمثٍٟٔهيفهٔالهلوّ ٙهل٫دب.ٜه ه رعٞ ٚهبعرلسثجهرعٚع.ٞه ه
دٓهٌّ٘ييثجهِعٍٛييٟهق ضهِييٟهوىعفيييه














ا را
دب لٔ،َٛهثل ٚث،هٌىمىٟهلويْ،هٌمت ٟهٌٍ ،هلوفثٔ ،ٞه٩ةث .ه
،ٜهةي .هد.هخىي هرويٛعهِعٍيثٓ،ه٘ثلرٞهلإلمي،ُ٪ه
أبٙه ثُ،ه لوعٙٚلٓهبى لهلوٍيٙو ه
بغعلد،ه٩ةث.
أبٙهرٚى،ٟهمٍ ،هٌْهمٍ هأبٙهرٚى،ٟهدلرهفىٟهل٫دٚا،هب ٘ج،ه .3291ه
أرسط،ٙهفْهلوىع ،هة .هم عهلوي هلْهبيع٘،ٝهدلرهلوخفثفي،ٟهبي ٘ج،هط.هحثِٛي،ٟه
 .3211ه
لٌ٫يٕثِ،ٜهأبٙهلوي ش،هل ٫ثِ،ٜهة .هم عهلوم َٚهلوع بث٘،ٝه٘قٍيٙدهقٍيعه
ّي،َٛهبإوي ل هقٍيعهأبيٙهلويّيييهدبي لٔ،َٛهلهل٤ٛيٟهلوٍي ٟٚهلوعثٌيٟهوىمتييثب،ه
لوفثٔ ،ٞه،3211هش .93ه
بٙهوع ل٘،ٝهد.هكتثر،هٌيُٕٙهلوٍعكهيفهلوّفعهلوع بٜهلوفع،َٚهٌمت ٟهل٭دلب،ه
لوفثٔ ،ٞه .9002ه
لؾثص ،هلؿٙٛلٓ،هلومت ٟهلوعٍ ،ٟٚهٌٛعله–هب ٘ج،ه،9032هفىعه3هشه.3ه ه
لؿط،ٟ٤ٛهلوعٙٚلٓ،هة هد.هقٍعهٌيٛعهتٍٛض،ٟهدلرهلومتاهلوعىٍ،ٟٛهب ٘ج،ه
 .3221ه

ثٔ هبْهأبٜهسيىٍ،٠هلويعٙٚلٓه،هلويعلرهلوفٌٛٙيٟهوىّىي ،هلوفيثٔ ،ٞه،3299هِميصٟه
ٌٍٙرٞهمْهط عٟهدلرهلومتا،هلوفثٔ ،ٞه.3299ه
وٙت،ٜهأهلع،هلوىيٙتٛثجه،هدلرهلوعيٙد،ٞهبي ٘ج،ه،3211هلدىيعهل،ً٘٫هلؾي ٢ه
لوخثِ.ٜ
لوٍيٙو،ٜهأبييٙهبمي ،هأخ ييثرهأبييٜه يثُ،ههةي .هخىٛيييهقٍيٙدهممييثل ه٘ثٌٛىٛييٖ،ه
ؾّٟهلوتأو ٛه٘لورتةٟه٘لوّى ،هلوفثٔ ،ٞه .3211ه
ّ،َٛهقٍٙد،هٌ خٟهيفه٘لد،هٌط.هل٩متٍثد،هلوفثٔ ،ٞه.3291ه ه

 فثو ،ٝهب،ًٙه لـىيقهلوييكه٘ةيأٌ٪جهيفهلهوييْه،هةي .هبيع ٚهلومميَ،هٌّىيٙرلجه
لو ٘لد،هدٌىق٩،ةث.ه ه ه
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 لييثِط،هد ثِٚٙييي،هِفييعهٌىمييٟهلؿم يَههلوغييثمنٜه،هة ي .هسييعٛعه،هٌّىييٙرلجه
لؾٍي،هلىٍ،ٟهأبٙهاأهييهب ٘ج،ه .9002ه
 لعاهبْهثٔ ،ه لوعٙٚلٓهبىي لهلوميم ٝه،هدلرهلومتيا،هلوفيثٔ ،ٞهط.حثوخي،ٟه
.9009ه ه
٩ و،ٙهوثرً،هٌ ثد٦همىَهلؾٍثً،هة .هٌٍطي٠هٌثٔ ،هٌ .هٙٚس هٌ لد،هلهلٟ٤ٛه
لٌٟ٩هوىمتثب،هلوفثٔ ،ٞه.9030
 و ٛييعهبييْهأبييٜهربٛعيي،ٟهلوييعٙٚلٓ،هةي .هد.هدصمييثٓهم ييثه،ه٘ثلرٞهلإلروييثده٘ل ِ٫ييث،٢ه
لومٚٙث،ه .3299ه
 قٍٙد،هد.هثلٜهلٛا،هتىٙره٘و ثب،هدلرهلوى ٘ك،هب ٘جهييهلوفثٔ ،ٞه.3213
 لوّيىٙط،ٜهٌٍطي٠هوطي،ٜهلو٨ويثجهلومثٌى"ٟهلوّظ لج،هدلرهلؾٛي،هب ٘ج،ه
 .3219ه
،ٌُٙ هس ٌٙسث،همٍثرٞهلٚ٫ثُ،هة .هد.هصمثُهلـطٛا،هدلرهلويم ،هدٌىيق،ه
 .3219ه
ِ ع،ٍٟٛهٌٛصثٛ٣ي،هل ُهمى٠هدرب،هٌ٨سمٟهِٙفي،هب ٘ج،هط.هةثسع،ٟه .3212ه
ِ عٍٛيي،ٟهٌٛصثٛ٣ييي،هٌّ٘ييثج،هلختٛييثره٘ةفييعَٚهسييٕٛيهلوىييعثر،هلؼييثدهلومتييثبه
لوع ي ب،هدٌىييق،هلتييثبههلؾٛييا،هٌىضييقهمبزىييٟهلوٙت ي هل٫دبيي،ٜهلوعييعده،399ه
آ لر،ه .9093ه
ٔ يي،ً٪هد.هقٍيييعه ٍّٛيي،ٜهلو ٌ٘ثِتٛمٛييي،ٟهدلرهلوعييٙد،ٞهبيي ٘ج،هدلرهلوخفثفيييٟه
.ُ3211ه ه
ٙٔ رله،هفْهلوىع ،هة .هوٚٙنهمٙض،هلهلٟ٤ٛهلوٍ ٟٚهلوعثٌيٟهوىتيأو ٛه٘لوّىي ،ه
لوفثٔ ،ٞهط.هحثِ،ٟٛه.3210ه ه
ٚٙٔ مييٍثٓ،هدِييٛن،همىييَهلؾٍييثً،هةي .هأٌي ٞهصىٍييٜهٌطي ،هٌي .هد.هأهلييعهفيي٨لده
لٙٔ٫لِ،ٜهدلرهدصٛث٢هلومتاهلوع ب،ٟٛهلوفثٔ ،ٞه٩ةث.
 لوٛثثر،ٜهِثٌ، ٛه لوع
ب ٘ج،هب ٘ج،ه .3299ه
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احلُاشْ

()1هِع،ٍٟٛهٌٛصثٛ٣ي،هل ُهمى٠هدرب،هٌ٨سمٟهِٙفي،هب ٘ج،هط.هةثسع،ٟه .3212ه
()2هِعٍٛيي،ٟهٌٛصثٛ٣ييي،هٌّ٘ييثج،هلختٛييثره٘ةفييعَٚهسييٕٛيهلوىييعثر،هلؼييثدهلومتييثبه
لوع ب،هدٌىق،هلتثبهلؾٛا،هٌىضقهمبزىٟهلوٙت هل٫دب،ٜهلوععده،399هآ لر،ه
 .9093ه
()3هِع،ٍٟٛهٌٛصثٛ٣ي،هل ُهمى٠هدرب،هُه 2ه
()4هلوٍعرهلومثبق،هُه 33ه
()5هلوٍعرهلومثبق،هُه33ه ه
()6هلوٍعرهلومثبق،هُه19ه ه
()7ه ّ،َٛهقٍٙد،هٌ خٟهيفه٘لد،هٌط.هل٩متٍثد،هلوفثٔ ،ٞه،7491هُه791ه
()8هلؾثص ،هلؿٙٛلٓ،هلومت يٟهلوعٍي ،ٟٚهٌيٛعله–هبي ٘ج،ه،9032هفىيعه3هشه3ه
ُه.21ه ه
()9هِع،ٍٟٛهٌٛصثٛ٣ي،هل ُهمى٠هدرب،هُه2ه ه
()10هأبٙه ثُ،ه لوعٙٚلٓهبى لهلوٍٙو،ٜهة .هد.هخىي هرويٛعهِعٍيثٓ،ه٘ثلرٞهلإلمي،ُ٪ه
بغعلد،ه٩ةث،هُه919
()11هلٌ٫يٕثِ،ٜهأبٙهلوي ش،هل ٫ثِ،ٜهة .هم عهلوم َٚهلوع بث٘،ٝه٘قٍٙدهقٍيعه
ّيي،َٛهبإو ي ل هقٍييعهأبييٙهلويّيييهدب ي لٔ،َٛهلهل٤ٛييٟهلوٍ ي ٟٚهلوعثٌييٟهوىمتييثب،ه
لوفثٔ ،ٞه،3211هش،93هُه 192ه
()12هٔٚٙمٍثٓ،هدِيٛن،همىيَهلؾٍيثًه،هةيه .هأٌي ٞهصىٍيٜهٌطي ،هٌي .هد.هأهليعهفي٨لده
لٙٔ٫لِ،ٜهدلرهدصٛث٢هلومتاهلوع ب،ٟٛهلوفثٔ ،ٞه٩ةث،هُه 20ه
()13هِع،ٍٟٛهٌٛصثٛ٣ي،هل ُهمى٠هدرب،هُه21ه ه
()14هلؿط،ٟ٤ٛهلوعٙٚلٓ،هة هد.هقٍعهٌيٛعهتٍٛض،ٟهدلرهلومتاهلوعىٍ،ٟٛهب ٘ج،ه
،3221هُه312ه ه
()15هِع،ٍٟٛهٌٛصثٛ٣ي،هٌّ٘ثج،هُه 32ه
()16هِع،ٍٟٛهٌٛصثٛ٣ي،هل ُهمى٠هدرب،هُه 301ه
()17هأبييٙهرٚىيي،ٟهمٍ ي ،هٌييْهمٍ ي هأبييٙهرٚى يٟه،هدلرهفىييٟهل٫دٚييا،هب ي ٘ج،ه،3291ه ه
ُه33هيه 39ه
()18هِع،ٍٟٛهٌٛصثٛ٣ي،هل ُهمى٠هدرب،هُه 32ه
()19هلوٍعرهلومثبق،هُه302ه ه
()20هلوٍعرهلومثبق،هُه31ه ه
()21هلوٍعرهلومثبق،هُه31ه ه
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()22هلوٍعرهلومثبق،هُه31ه ه
()23هلوٛثثر،ٜهِثٌ، ٛهلوعَّ ع هلوطٛاهيفهو لهدٙٚلٓهأبٜهلوطٛياه،هدلرهٌثدرييهدلره
ب ٘ج،هب ٘ج،ه،3299هُه 399ه
()24هِع،ٍٟٛهٌٛصث٣ي،هل ُهمى٠هدرب،هُه 29ه
()25هلوٛثثر،ٜهِثٌ، ٛهلوعَّ ع هلوطٛاهيفهو لهدٙٚلٓهأبٜهلوطٛا،هُه 912ه
()26هِع،ٍٟٛهٌٛصثٛ٣ي،هل ُهمى٠هدرب،هُه 2ه
()27هلوٍعرهلومثبق،هُه 29ه
()28هلوٍٙو،ٜهأبٙهبمي ،هأخ يثرهأبيٜه يثُ،ههةي .هخىٛييهقٍيٙدهمميثل ه٘ثٌٛىٛيٖ،ه
ؾّٟهلوتأو ٛه٘لورتةٟه٘لوّى ،هلوفثٔ ،ٞه،3211هُه 999ه
()29هفثو ،ٝهب،ًٙه لـىقهلويكه٘ةيأٌ٪جهيفهلوييْه،هةي .هبيع ٚهلومميَ،هٌّىيٙرلجه
لو ٘لد،هدٌىق،ه٩ةث،هُه20ه ه
()30هِع،ٍٟٛهٌٛصثٛ٣ي،هل ُهمى٠هدرب،ه21
()31هلوٍعرهلومثبق،هُه 19ه
()32هلوٍعرهلومثبق،هُه90ه ه
()33هلوٍعرهلومثبق،هُه.339ه ه
()34هِع،ٍٟٛهٌٛصثٛ٣ي،هٌّ٘ثج،هُه 90ه
()35هقٍييٙد،هد.هثلييٜهلٛييا،ههتىييٙره٘و ييثبه،هدلرهلوى ي ٘ك،هب ي ٘ج هيهلوفييثٔ ،ٞه
،3213هُه 311ه
()36هلوٍعرهلومثبق،هُه393ه ه
()37هِع،ٍٟٛهٌٛصثٛ٣ي،هل ُهمى٠هدرب،هُه .39ه
()38هلوٍعرهلومثبق،هُه32هيه39ه ه
()39هِع،ٍٟٛهٌٛصثٛ٣ي،هٌّ٘ثج،هُه 10ه
()40هِع،ٍٟٛهٌٛصثٛ٣ي،هل ُهمى٠هدرب،هُه 90ه
()41هلوٍعرهلومثبق،هُه 29ه
()42هفثو ،ٝهب،ًٙه لـىقهلويكه٘ةأٌ٪جهيفهلويْ،هُه32هيه90هه ه
()43هلوٛثثر،ٜهِثٌ، ٛه لوع هلوطٛاهيفهو لهدٙٚلٓهأبٜهلوطٛا،هُه31ه ه
()44هٌ،ُٙهس ٌٙسث،همٍثرٞهلٚ٫ثُ،هة .هد.هصمثُهلـطٛا،هدلرهلويم ،هدٌىق،ه
،3219هُه 93ه
()45هِع،ٍٟٛهٌٛصثٛ٣ي،هل ُهمى٠هدرب،هُه.32ه ه
()46هلوٛثثر،ٜهِثٌ، ٛه لوع هلوطٛاهيفهو لهدٙٚلٓهأبٜهلوطٛا،هُه 111ه
()47هِع،ٍٟٛهٌٛصثٛ٣ي،هٌّ٘ثج،هُه 23ه
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()48هلوٛثثر،ٜهِثٌ، ٛه لوع هلوطٛاهيفهو لهدٙٚلٓهأبٜهلوطٛا،هُه 191ه
()49هِع،ٍٟٛهٌٛصثٛ٣ي،هل ُهمى٠هدرب،هُه90ه ه
()50هلوٍعرهلومثبق،هُه12ه ه
()51هلوٍعرهلومثبق،هُه93ه ه
()52هدب لٔ،َٛهثل ٚث،هٌىمىٟهلويْ،هٌمت ٟهٌٍ ،هلوفثٔ ،ٞه٩ةث،هُه 21ه
()53هلوٍعرهلومثبق،هُه 22ه
()54هلوٍعرهلومثبق،هُه 329ه
()55هٔيي،ً٪هد.هقٍييعه ٍّٛيي،ٜهلو ٌ٘ثِتٛمٛيي،ٟهدلرهلوعييٙد،ٞهب ي ٘ج،هدلرهلوخفثفييٟه
،ُ3211هُه .310ه
()56هأب ٙثُ،ه لوعٙٚلٓهبى لهلوٍٙو،ٜهُه219هيه211ه ه
()57هلوّيىيييٙط،ٜهٌٍيييطي٠هوطيييي،ٜه لو٨وييييثجهلومثٌىييي"ٟهلوّظي ي لجه،هدلرهلؾٛيييي،ه
ب ٘ج،ه،3219هُه 922ه
()58هوٙت،ٜهأهلع،هلوىٙتٛثج،هدلرهلوعٙد،ٞهبي ٘ج،ه،3211هلدىيعهل،ً٘٫هلؾي ٢ه
لوخثِ،ٜهُه31ه
()59هأرسط،ٙهفْهلوىع ،هة .هم عهلو هلْهبع٘،ٝهدلرهلوخفثفي،ٟهبي ٘ج،هط.هحثِٛي،ٟه
،3211هُه 1ه
()60هلوٍعرهلومثبق،هُه99هيه91ه
()61هٔٙرله،هفْهلوىع ،هة .هوٚٙنهمٙض،هلهلٟ٤ٛهلوٍ ٟٚهلوعثٌٟهوىتأو ٛه٘لوّىي ،ه
لوفثٔ ،ٞهط.هحثِ،ٟٛه،3210هُه339هيه331ه ه
()62هّٚظ "هلعاهبْهثٔ ،ه لوعٙٚلٓهبى لهلومم ،ٝهدلرهلومتا،هلوفيثٔ ،ٞهط.ه
حثوخ،ٟه،9009هلوفعٌ،ٟهُهُ.ه ه
()63هّٚظ ي "هثٔ ي هبييْهأبييٜهسييىٍ،٠ه لوييعٙٚلٓهبى ي لهحعى ياه،هلوييعلرهلوفٌٛٙييٟهوىّى ي ،ه
لوفييثٔ ،ٞه،3299هِمييصٟهٌٍييٙرٞهمييْهط عييٟهدلرهلومتييا،هلوفييثٔ ،ٞه،3299هُه
929هٌ٘ثبععٔث.ه
()64هدب لٔ،َٛهثل ٚث،هٌىمىٟهلويْ،هُه19
()65هلوٍعرهلومثبق،هُه11
()66ه٩و،ٙهوثرً،هٌ ثد٦همىَهلؾٍثً،هة .هٌٍطي٠هٌثٔ ،هٌ .هٙٚس هٌ لد،هلهلٟ٤ٛه
لٌٟ٩هوىمتثب،هلوفثٔ ،ٞه،9030هُه20
()67هّٚظ "هبٙهوع ل٘،ٝهد.هكتثر،ه ٌيُٕٙهلوٍعكهيفهلوّفعهلوع بٜهلوفع،َٚهٌمت ٟه
ل٭دلب،هلوفيييثٔ ،ٞه،9002ه٘٩سيييٍٛثهُه192هٌ٘يييثهبعيييعٔثهصٛيييدهّٚيييثتيهٌيٕيييُٙه
لوٍعكهمّعهم عهلوفثٔ هلؾ رثِ .ٜه
()68هدب لٔ،َٛهثل ٚث،هٌىمىٟهلويْ،هُه10هيه 19ه
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()69هِع،ٍٟٛهٌٛصثٛ٣ي،هٌّ٘ثج،هُه 21ه
()70هِع،ٍٟٛهٌٛصثٛ٣ي،هدربهمى٠هل ُ،هُه 99ه
()71هو ٛعهبيْهأبيٜهربٛعي،ٟهلويعٙٚلٓه،هةي .هد.هدصميثٓهم يثه،ه٘ثلرٞهلإلرويثده٘ل ِ٫يث،٢ه
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()73هِع،ٍٟٛهٌٛصثٛ٣ي،هل ُهمى٠هدرب،هُه 10ه
()74هِع،ٍٟٛهٌٛصثٛ٣ي،هٌّ٘ثج،هُه303ه ه
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اإليجاز واإلطناب
تين المشرق والمغرب



د .الحثية الدائم رتي

أديب وكاتب من املغرب

ا
مبا ن كرا " ألدب ا دجاز" تأل ح افس ا كاار جتاا ي ،ما يأنه حتاي ا ا
حتت د حتي دبسئلة دمل براة وازا دجا كاة يدب ا يدة ا "ه ك اا حتاي دمل اده يدةا ا ،ار ه
إع " دجنظ يف بعض نس سا ،ارد دملاا ي،ه حتاي متايا حماا ا "ما حتىاجت " علا
صع د دملصطلا يدبط دجنظ ة يدملنرم ة دجيت نرض عل ر
يسنرت ي ،ن ب جتزقف عند دجكؤدجني دآلح ني
،ل زأ حت زجة ألدإلجي أأل ق جتة يف ود ذدحر ؟
ي،ل ألدإلجي أأل مسة حتغ ب ة و ؟

أل
ددد د
ال أحدددددل يفددددداألد
ل جيش يصلر عن رؤية ختالفية( باملعنى
لليزيلي) ،وهي رؤية الجمداد فيادا ي
ندددددشوع صدددددتعالئي أو داصدددددائي ،ددددداأل
الاتصددددداأل ليددددد د لددددديط شيددددددة وال
إلطندددددا فيددددده نهدددددة فا دددددا نا دددددا
خمتنفددا  ،وال فطددد حددل نا ددا عنددى
صد د ال دال دددا حت ددده مليدددا أو دددا أ احددده
ال تيدداس لتددارني ددن د لانيددة لتيددلي

بددددل ئد بعدددد .حيددددا و ل ادد د أ
ليدددددل
لضددددديام هدددد دددددا يدددددت ل
للال أو ينيصه ن ألو أ ِ يدت نفدي
مليصدددددلية و ال دددددتػاد لددد د يفي دددددن
حلضددا  ،ودذ ددا عت ددلنا صد ن ا
جلدداحق اننددا :أنده ال فاضددنة بددد أأل
ددددددهد دال ب ألبيتدددددده ال
صددددددػد و أأل
حب ه ،بداملز أل نده ال دا هد وحضد
ولنا خدُ اد حلاية ل زثار وحم
15

دجعد دملت يج / 706- 706حا ي دجا اي – از دبيا0005 /

الختصددددددار (وهي حلايددددددة طدددد د نتاا
للر صددددددددية وىل
تددددددد لصددددددددف
ددزي.
بدداملػز ) ،حيددص ي صددي د
أحل أصدلاائه بتهنيدؼ أهنده ،فاصديد
ممندددة ،دددا حدددام بددده دددن دددز أاعدددلال
لفدددز ق واصددد ادددزال وو فدددزأل عنيددده
لصليق :ص ا د هل  :ا و لضال و
حلاية حللي لذي نفده لضدن ا
بلتابة ثالثة جمندل علدط فنضدفته
حليددداو وحدددد طند د نددده ن يصددداا
ختشهلددددددا ثددددددالد ن ددددددا  ،وُلددددددل،
وعاق ،و ا .
لذلك صيل ن عدل إلنصدا
لتصدددددليق عندددددى وجادددددة ن دددددز فيدددددق
حللددي لددع ددشع أ بيتددا ددن ل ددعز
ندق حد د ،بندا
أه دن رو يدة،
عنى عيار لني حم .دذ ال حيدلد
أ يرتهددد لهيددش ل ددعزي في ددا تل د
لزو ية مما ال ييز بع .لزو يا ن
أل ل د جيش أو ين د ع بددهع .ل ددذر
و لنص ص ليصدو جل عنده عن دا بد
ليِصَددددز و ل دد د د عنصددددز ا ددددا
لتفزيدق بدد إلطندا و إليفداس دال أنا دا

دددددن ألو أ يعدددددحل ذلدددددك أ حلدددددلوأل،
دداهي خصددائ ن عيددة لنص د ص،
نتفيدددة ا ددددا و ددد ذلددددك فددد ذ ددددا
لتفصيد لي د يناا .إليفداس ،فد
هدددذ خدددد ال حميدددل لددده عدددن إلطندددا
د ديفداس البدل أ
ا ا فعد عنى أ
يت نندددده اددددلر ددددن لتلددددزق و حل ددد
وحددلها ألرجددة لصددفز مل نددق ادل نشهدده
عدددن لرتهدددد ،وهدددي نشلدددة ت نعدددة ،بدددد
و فرت ضية ن ث َّ ف َّ حل و لتلز ر
و لتطددد د د و لتنددددداص ،وهدددددي دددددا
دطنابيددة ،اددل ػددلو عناصددز بانيددة لنفعددد
إليفاسي لنص ص حتى أ إلرصاأل
لهالغدددي أو لتضددداي (وهددد أ يلددد
للال أل ال عنى عنى لدذي بعدلال) ود
دددا يهدددلو صددديعاً لنلدددال ف نددده
مليابدد لليدة دن لليدا لتل يد دا أل
ميددنا لي د د أ ددز ددن ضددت ع وأ ددز
ن طهية.

و ددا ي ددلالد ال ددتػاد لهنددائي
ر يددددددشو فاراددددددة دنتددددددا لنصدددد د ص
ل د جيشو ى ددى لنػددة بددلورها بيي ددة ال
يفد د دغفاهلدددا ذلدددك أ لنػدددة ل صدددفة
غد افيد لذلك.
ختتند عددن لنػددة مل صد فة ،ولػددة لعند
د حلددلوأل بددد إلطنددا و إليفدداس
ليضدددش هدددي لػدددة لفدددن ،ولػدددة ل هدددا
ليضدش بل هددة حتددى للد لصدديػتد ال
ختال لػة لهيا فا وىل خمتشلدة ضدد
ت ييا دال ن خارجا ا أي ن إلطار
ٍّ ضدددتيي  ،في دددا تفدددزم ل انيدددة
خدد
ملزجعددي لددذي ددت عد ال ع نيددة لتنيددي،
طز ئق الأل  ،بالن ز دىل اابنيتاا لن
10

دإلجي أ يدإلطن ا بني دملا ق يدملغ ا

و إلطندددا و ل دددزو و لت ضددديا وأل خدددد
دددد لػدددة دددن الثندددتد ضدددت يا دددن
إلض ار و إل اار خت أو

تُّل.

أ دددا وأ يلد د إليفددداس ػزبيدددا
ا يياد.
فتنك هي ملض لة
لددددلن صددددن نا بالتصددددني ملنا ددددي
لذي ر آال حم ل عابل جلابزي لنتفزيق
بددد ددزم بيدداني و ػددز بزهدداني ف ننددا
صدددنل أ دددا يدددرت يدددزجا فزضدددية
د د إليفددداس دددة ػزبيدددة باللرجدددة
وىل و دددا ال ميدددنا إليفددداس  -أي
ديفدداس ددا  -لنفضدده ددزفا ال يلعيدده
دال بذهابدددددددده لفنيدددددددددة لفائيدددددددددة دىل
د د ملػاربدددة
نتااهدددا ،دددذلك فد د
جشين ال يزف هلد د نا دال دا حييد ال
هدددذ إليفددداس دددن حدددذم ود يدددا وال
نفددى أ ملػاربددة (بددد ملػددزبيد) عزف د
ندددددددذ ليدددددددلي  ،بامليدددددددد دىل لتدددددددن د
و لتيعيدددل ،لفيددده و لنػدددة و لصدددنائ ،
أ ددددز ممدددددا عزفدددد باإلبدددددل ع عنددددداال
ل ص  ،و نده إلبدل ع عنداال ألبدي ،ال
نا مل يهلع ودمنا العتهار نادا -
في ددا ن ددن  -أ نددت ا إلبددل عي مل
د مل داراة بيدل
يلت له لدذي ع
أ هذ ملن ى بض ض لة للتابة
و إليفددداس  ،دددا مل يدددت لتدددلايق فيدددده،
ابددة صدداألرو د بة بع د ر
صدديل

يدددل ا اا دددنا .عندددى غدددد
دددهد
انيددد ددن لتضددزع و ليفددش عنددى ل اددائ
ذلددددك أندد ده ددددن لضدددداد ح ددددز لددددلف ع
ل لنية ملعارِضدة ،وىزيد لنيداق،
لييدداد ،ل دددز مليابدددد ،أ مل دددزم
أ ز ديفداس دن ملػدز و حلداد أنده ال
شية ذلك مل زم أو ملػز صدي ا حدد
نددلرأ أ هددذ لت د ي ال يي د عنددى
فاضنة بنه جمزأل صني دجز ئدي لديط
دال.
ددن ث د َّ وج د لتضدداؤد ددن جليددل
ع ن يل هؤال ملػاربة و مل داراة
أصال؟
ورفعددا ي صد فاد غددد يصد أل
جتدددلر إل دددارو دىل أ مل دددزم و ملػدددز
مليص د ألين ،لددلع جلددابزي ،و ددن اهندده
بددن صددينا ،ال يعنيددا بالطددزورو مل ددزم
و ملػدز جلػددز فيد ،ودمنالدا ه ددا يددار
لن ددز ختنددال لعددامل لعزبددي ددزاا
و ػزبا عنى لض حبيص ُصِد ُنِا عندى
ناطيددة خز صددا وبػددل أل و صددز ،و ددن
صدددار فنلاد د  ،بلد د نا ػدددزبيد،
ش فلددزو خز صددا ونيضدداب ر
في ددا نُ ِع د َ
وغده بامل زايد ف ين يا زع يت اد
يدددار نتيددددى أل لددد جد هنددددا و
وبعدددددددددددددددددددل ؟!.
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إنه األدب الوجيز..



أ .إيلين كركو

بات من الواضح أن األدب الوجيض قذ ثبّت مااتهتا اصا تل ختر ةاسألتل األج تا
األدبيل شبي ًا و املي ًا لقذستتا ختر تقتحل ائقتاامل وامل تا ش ايت تاتيل بننتمل ضتنن تذد
حمذود جذاً من الفقشات أو الاخنات ،وبات من األكجش وضوحاً أن هزا اجلت األدبت ّ التز
يرتاءى ل ا جذيذًا أو ألاسااً قادس  -إرا ما كُهب بإتقان  -خر حتقيمل توا حل أ نمل ممتا
تهخيحل مع القاسئ أو املهخق .
وقذ ياون األدب التوجيض ال تاحل األكجتش إاتاصاً لخ تشد األدبت ّ ال جتش ّ أو ال تنش ّ،
مبا حينخا من تاجيف الرع لخخيال وتضنني اسخ لخ خشيّل املُذه ل..

ْنع أيِّ ازدَر بأببُ ٚلللأِ ز زنأٌ
(االيرتيت) إال أٍ البالث بعهق ز تأائ
األدب جيأأأ أيأأِ ٔعأأٓد لأأسنٌ أقأأأى ،نً أ
أشأاري إإٔصأأٓبإ( )1الأ كٓيأأت ال ِعأ
ْاألخالقٕات املختسل ٙفُٕا أٔقٓي ٙلفّست
خمّٕلأأأأ ٙأ ٕأأأأام كانلأأأأ ٙنأأأأٌ اللُتأأأأاب
ْالفًأأأأايذ الأأ أ ٌٔ اشأأأأتعهلٓا للأاتأأأأِ
بٓصفُا ْشٕل ٙلتعلٕو الأيْط األخالقٕٙ
لألريفأأأأأأأأام نأأأأأأأأٌ كافأأأأأأأأ ٙال قافأأأأأأأأات
ْاجلًصٕات.
45

ْقأأ شأاَهت وهٓ أ ٙكأب ٘ نأأٌ
اللُتاب ز إيشأا ٜد أاٝو األدب الأٓ ٕس
شأأأٓا ٜأأأٌ قمبأأأأ أْ فةأ أ املمبأأأادفٙ
كصأأعأٗ العأ ازّٗ الأ ٗ وأأاْز تأأب ّ
لأأأأْد بأأأالدّ نأأأٌ خأأأالم كتاباتأأأِ الأأ
متٕأست ببشألٓبُا اجلأسم الٓاوأل ْالقإٔو
األخالقٕأأأ ٙالرفٕعأأأ ،ٙهأأأا علأأأِ أك أأأر
كتّاب الفرط ظعبٕ.ٙ
ْظُأأرت ذأأااض ْاوأأة ٙنأأٌ األدب
الأأأٓ ٕس خأأأالم القأأأرٍ التاشأأأع عأأأر ز
كتابأات إْالأت ْٔتهأاٍإ( )2الأ ٗ للأأت

إتّا األدب الوجيض

يمبٓصِ ٌ العلل اجلهالٖ التقلٕأأٗ
للعأأعر نعتهأأأاى لأأ ٚالتلهأإٔل ْالتجصأإٔأ
الفين املركّب املل ف.
ْقأأأ شأأاي ز يكأأب األدب الأأٓ ٕس
أد ال ٔصتُاٍ بِ نٌ اللتاب ز العامل
ن ل إلٕأٔا دٔفٕضإ(ْ )3غ َا.
ْإاا لاْلًأأأأأأأأا لمبأأأأأأأأر ْ أٔأأأأأأأأأ
خمبأأاٝا األدب الأأٓ ٕس ،يغأأو صأأعٓبٙ
َ ّ املُه ،ٙجنأ أٍ َ ا الًٓع نٌ األدب
ٔتّصو بمبفات نعرتك ٙأبرزَا اإلجياز،
فُأأأٓ قأأادي لأأأ ٚوأأأػ فاأأأا ٜيْأأأأ ٙأْ
قمبأأ ٙأْ قمبأإٔأ٘ أْ نصأأرلٕ ٙكانلأأ ٙز
أأأأأأأد قلٕأأأأأأل أأأأأأأاى نأأأأأأٌ الفقأأأأأأرات أْ
الللهات.
ْنأأأأع أٍَّ أأأأأد كلهأأأأات الأأأأًا ز
األدب الٓ ٕس غ ابأت ،شأٓا ٜز ا أأ
األدي ٚأْ األ ل ،ٚإىل أيّأِ ٔأرتاْ هٓنأاى
نا بذ  6إىل  1111كله.ٙ
ْنٌ مساتأِ أٔاأاى املفا أب٘ ،فػالبأ ىا
نأأا ٔتاأأهٌ ي أاّ األدب الأأٓ ٕس نفا أأب٘
ياٝع ٙنبُأر٘ غأ نتٓقعأ ،ٙأثّ القأاي
ل ٚااليتقام إىل املصتٓ ٛاألك أر هقأاى
نأأأٌ الأأأتفل الأ أ ٗ ٔفاأأأٖ إىل املعًأأأٚ
ا قٕقأأأأأٖ الأأأ أ ٗ أياد الأأأأأًا إظُأأأأأايّ
ْتصلٕ الآ ٜلِٕ.
ٔصأأأأأأتعهل األدب الأأأأأأٓ ٕس المبأأأأأأٓي
القٓٔأأأ ،ٙأأأا الى للأأأل كلهأأأ ٙقٕهأأأ،ٙ
نعأأ أرّ اى األفأأأأق أنأأأأاى القأأأأاي للخٕأأأأام
ْالتمبّٓي.

ْال ٔقتمبر االختسام فِٕ لأ ٚأأد
الللهأأات بأأل ًٔابأأق األنأأر لأأ ٚاملصأأاي
الأأأأسنين بأأأأذ بأأأأأأ ٙاللقاأأأأ ٙالصأأأأردٔٙ
ْيُأتُا ْ ل ٚاملعاَأ اخلٕالّٕ ٙالاهًٕٙ
الأأأأأ تًب أأأأأق ًُأأأأأا لتمبأأأأأل إىل أأأأأأد
العخمبٕات الفا ل ٙفُٕأا ،فُأ ّ اللقاأٙ
باختمبأأأاي ْناأأأ ٙخفٕفأأأ ٙفلٓياتُأأأا،
ْازيأأأأ ٙفأأأأا تاأأأأهِ نأأأأٌ خٕأأأأام خأأأأاريف
ْلبل ٙاشت ًا.ٕٙٝ
ْلعأأل األدب الأأٓ ٕس تمبأأر يفصأأِ
بعبأأاي٘ إالتعأأب أك أأر بللهأأات أقأألإ،
دٍْ ايتقأأام نأأٌ أيكأأاٍ الأأًاّ األدب أّٖ
الأأأ ال ٔاأأأ َا االختأأأأسامٔ ْ ،تّٓ ُأأأأا
هأأل بأأذ ريٕاتُأأا
ًمبأأر املفا أأب٘ الأ
نأأ أأّاى اريفٕأأ أاى غأأ أ ا تٕأأأأادٗ ٔمبأأأأةب
القأأأاي ز يللأأأ ٙهتعأأأ ٙنُهأأأا كايأأأت
قمب ٘.
ٔعأأأأألل ًأأأأأٓاٍ الأأأأأًا ز األدب
الأأٓ ٕس هأأٓداى فقرٔ أاى ٔأأأ و التل ٕأأف
ْجيًّبأأأأِ االيُٕأأأأاي ز َأْأأأأ ٙالالنعًأأأأ،ٚ
ْبالتالٖ رض نٌ دْيّ التقلٕأٗ بٓصفِ
تبأأأ ٙنأأأٌ تبأأأات الأأأًاّ ْنفتأأأا لصأ أ
أغأأأٓايّ ،لٕأأأسالو الأأأًا ز أَهٕتأأأِ ،ال
لٕلأأٍٓ أأسٜىا نًأأِ بأأل لٕأأأأأأألٍٓ يمبأأاى
نٓازٔ ىا لِ.
ْإاا كاٍ التاأٓي ْااليتقأام إىل نأا
َٓ أٔأ قَأَي اإليصاٍ ل ٚنرّ العمبٓي،
ٔبأأأْ أٍَّ األلأأأا ال أ يعأإٔغ وأأػٓريُا
الٕٓى إيصايٕاى نا أادت تهأل املاأٓالت
44

النذد املضدوج / 706- 706ت شين الجات – كاتون األول0002 /

ْاجمللأأأأات ْاملالفأأأات الأ أ متتأأأأ لأأأٚ
أ أسا ،ٜاألنأر الأ ٗ اأًل األدب الأأٓ ٕس
فرصأأأأ ٙلٕتلأأأأرط ْٔرتشأأأ بقأأأأٓ٘ أأأ
أيٓا أأِ املختلفأأ ٙال أ باتأأت قأأادي٘ لأأٚ
واْز ف ّ التلراي ْاال أرتاي املاأهٓيّٖ
ْاألشلٓبّٖ.
ْقأأأأ بأأأأأ األدب الأأأٓ ٕس بتبشأأإٔض
نٓقعأأِ وأأهٌ األ ًأأأ٘ ال قاف ّٕ أ ٙالصأأٓئّٙ
أ أأأد نأٌ الفعالٕأأات ْامللتقٕأات الأ
تُعقأأأ ومبٓصأأِ ْوهأأع املعأأتػلذ لأأٚ
لٕ ٕاتِ شٓا ٜتبلٕفاى أى ترمجٙى أى يقأاى.
تتًان ٚالٕٓى اجلُٓد لٓوع وٓاب
لأأأأألدب الأأأأٓ ٕس وًّبأأأأِ الٓقأأأأٓع ز فأأأ ّ

االشتصأأُام الأأ ٗ ٔقاأأٖ لأأ ٚال اٝقأأٙ
األدبٕأأأأ ْ ٙأأأأّٓم َأأ أ ا املعأأأأُأ األدبأأأأٖ
اجلأٔأ أأ إىل فٓوأأأٔ ٚصأأأتةٕل فٓ بُأأأا
نعرف ٙالػث نٌ الصهذ.
األدب الأأأأأأأٓ ٕس ،يغأأأأأأأو ظأأأأأأأعبٕتِ
املتًانٕأأْ ٙتلأأا ر أأأد املًاأأٌٓٔ أأت
لٓا ،ِٝال الأم مبأا شأةرٔ ٙتًصأف نأا
شبقِ نٌ أ ًأاط أدبّٕأْ ٙوّٕأر االَتهأاى
لمبأأأا ِ ،فأأأااليتٓا ٜنأأأٌ غأأأأياٍ األدب
بالًُأ ٙإااٝقٙإ لتلف اخأتال بمبأهات
اإليصاٍ ،إٍ مل يقأل تاأإَُا ز التًأٓع
ْالتعقٕأ.

هوامش:

1أأأأ إٔصأأٓب ( 621ق.ى 564 - .ق.ى ،).كاتأأب إغرٔقأأٖ اظأأتُر بلاتبأأ ٙا لأأأات
ْاألشاري الفلصفٕ ٙاملع ٘.
2أأأ ْالأت ْأتهأاٍ ( ،)1892- 1819ألأأ أَأأو ظأعرا ٜأنرٔلأا ْأك أرَو تأأب ىا ز
القرٍ التاشع عر.
3أأ لٕأٔا دٔفٕض ( ،)- 1947كاتبْ ٙيْاْ ّٕٙٝنرتمج ٙأنرٔلٕ.ٙ
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د .باسل بديع الزين

عضو ملتقى األدب الوجيز

يُعدُّ الفًلشىف الفرنشٌّ أندريه كىنت سبوىنفً اإلنشبننًُّ الًبىق بد بدا أانا بن
ومل تعد خلف ن ،بًد أنّ القًم اإلنشننًُّ والثّقنفًّبُ تعبإ دابدار خيىةبًُّ اات عبنا
فكرًا وثقنفُ واعًظًبن ققًقبُ ارابر ،د ّن اختًبنرٍ فًلشبىفنن فرنشبًلن م البيت ابداخل لبه
اشىّ ه ارسنسٌّ لدٍّ وافنده أنّ تو ٌّ امبدارض الرربًّبُ اردبًّبُ وال ّقديّبُ لبِ ىاا بن
لًص جمديًن يف ان يتعلّبيت جتت عبنا بن خيىةبًّت ن الثّقنفًّبُ والتّنروًّبُ واة بنريُّ
(ان خال الفلشفُ ال أرّ أنّ ن كىنًُّ بنماليت واٌ جعزل ن خيىةًّنا امكبنن والزابنن
بعن ّاببُف ف بالن ببن اظببكالت ن واعى نت ببن واا ببن ب ب ا امع ببِ ،مل يببِاا ال ّتب شع لظببعر
الىا ببُ لًكببىن ةنكببنَ متببُ ل ببنوغ رب ًّببُ و ببع رب ًّببُ ،بقببدر اببن انوثببيت اببن قن ببُ
جمت عًُّ الحُّ افرتضت ن مجلُ ىاا س حنول توًنن ن يف ا ه امداخلُ

مع وأل وهتمّقواانضوهنةوورةضكتعو
بداهةٌ ومنةةاوبةةومومةةالميونةةوو وه ةةالي و
هنبغىوامتّأكودوع ٍوا خةتف وادتةيّيّو نت ةةةةةةةةون تع ويضكةةةةةةةةٌواسةةةةةةة وعوٌّو
بةةةعو ةةةمضوامننيةةةٌوميكةةةودًوا ةةةوه نو ميضكٌوجتومزهٌّ .و
سناُونةاويوةاوامكّة ووامواويةأن وامو
نمينوبوذتضكةٌوا سة وعوٌّوعةديو
اإلهقةةو.و...ومك ةةاون ةةوِوواما ة وو ةةوو امتّن ّضوم تّضاثوامكّةمضيّواممضبةىّواموّنهةوو
ه فىونؤسّة واو تقةٍومِّو ةألوااسةتو و –وم ةةمضوامننيةةٌوروهوةةض ونف ةةألوهننةةوو
انعواميّهب .و
يضكةةةٌوكدنةهّةةةٌوبقةةةدّونةةةوو ةةةض ونف ةةةألو
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يضكٌوجتدهدهٌّوكقبوواآلخضوم وكنفوألو_و
ممفويًووم أقنمٌوامكّ ةً و"نووناونُبد.وإ ّو
مميفوع ةوٍواكتةو وريةةلومةةَواعأةق" و
اكةةهوهةةياواذتضكةةٌوم ة َوابمةةدوماعأةةق.و
مبتمةةةةبةو خةةةةض وإ ّو ةةةةمضوامننيةةةةٌوهةةةةنو
يكةةةةو ٌونتةةةةونو نهةةةةوونةةةةاوامتّفةةةةوعف و
امتّوّخيوّةةةةةةةةٌومامكّةةةةةةةةضاعو وامتّن ةهّةةةةةةةةٌو
مستةةوم وامتّيدهةةد.وهةةنوبوختكةةوّونق ةةٌو
ننعوٌّو دهدًواسةتفوت ونةاوكةوّواونيةالو
كةةمضاُومامنّقةةوت و
اذتيةةوّيومام ّتةةوّخيىّوم ّ
مانو قةةةهواوستوممةةةٌوجتةةةومزوام ّةةةوِدوامو
منقةةةووع ةةةٍوم ةةةألوامتّ دهةةةدوانو قةةةهواو
ستوممٌوجتومزوامناعوام ّ ننىّوادتوندو
امّييوانت ٍوإموألوامكّةمضواممضبةىّونةاوا ةوو
كقةةدهاوكك ةنّّونغةةوهضومك ةةضه ونفةةوهواو
دهدًوبومتّأويوناوتم وا وكدّعىومنف ة وو
إن و وكقةدهاوككةنّّون ةوِىّووةوونةبوا و
ه ة ةن وع وةةةألوامكّةةةمضوم مة ة وانةةةضون ةةةاو
هدخوواوبنوت ووامتّن ةهٌّوماعينوحتدهةداو
ا نفتةةةو وع ةةةٍوكةةةوّوستوممةةةٌوجتدهدهّةةةٌو
مهةةياونةةووهقتيةةىوبةةدمّلوعةةديوامضّسةةن و
عندوككنّّونغ قومن وِىّ .و
مع ٍواوق بواآلخض وهأكىوتمّو ةمضو
امننيٌوبنصفألويضكةٌوجتومزهّةٌو ةمضهٌّو
كأخيوبمعوا عتبوّواومنيو وماوزآز وامّيو
حت ةةةةةاوزتتأموكنةةةةةوومك ةةةةةف وإبةةةةةداعنوو
محت ةةةةاوككةة ةنّّاكنو ومهنةةةةووبومتّ دهةةةةدو
ه أاوننوطوامتّيدهد.وم اوكوف؟ و
و
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يقوقةةٌواانةةض وا ّوككةةدواوامةةدّاُو
اهة ةاّونةةةاوامة ةدّماُ.وم ةةةمضوامننيةةةٌوهةةةضميو
ككةةةدواوامةةةدّاُومكفموةةةووعأةةةووامةةةدّماُ.و
مبمةةةد وإ ّوككةةةدواوامةةدّاُوهتوّةةةبويبةةةوو
كةةوّو ةةىُو ةةةضاًواوامةةتّف ةووكقتيةةةىو
بةةةدمّهووعةةةديواوناّبةةةٌومك ةةةأوٌواا ةةةووُو
بأمسوِ ةةو وم م ةةاونةةوون ةةمٍو وهةةدهاو
متبوونأل .و
امنايةةةع وا ّواومنيةةةو وامّةةةيوحتةةةن و
تم وإيداثوكغةوةو ةيّيّواوبنوةٌوامكّةمضو
اممضبةةة ةىّوكةةةةةعةًومنتننّعةةةةةٌوسةةةةةأكتفىو
بمضضوثفثٌونن و و
1و–والو ًبببببببُ ال ّا ًّبببببببُ وإ ّوامبنوةةةةةةةٌو
اميّهنوٌّوم كّوعضواممضبىّو(امق ةاوااكة و
كةةىو ونقةةعواوفةةذوامتّمأةةواةوهةةىوبنوةةٌو
كقده وٌّوناوتم وا وكمينوبوميّضمًّوبنوةٌو
إميونوّةةةٌ.ومبتمةةةبةواماةة ونةةةضيوكمونةةةوو
امكّوعضواممضبىّونعوامّغةٌومامتّةضاثوام غةنيو
كمونفًوريوبوًّةووكقده ةوًّووممةيم و عتبةوّهاو
اسوسوّع واامّ ومهنوامّييوهضَواوام غةٌو
اممضب ّوةةٌومغةةٌوامقةةض ومبوم ّتةةومىوهُ ةةب ونةةاو
يوةةةاوهةةةدّيوامو وهةةةدّيويدسة ةوٌّوع ةةةٍو
يضكوّت ةةوومهةةةضَوا وايّون ةةةواوببنوت ةةةوو
هةةةنون ةةةواولةةةنهضوام تةةةومواوقةةدّا.و
مبمبةةوًّواما ة ونت ةةوُ و تمةةاوروكتو ةنّّو
ام غةةٌواممضب ّوةةٌوك ةةوِضوام غةةو وايو تمةةاو و
هُتمةةةو ٍونم ةةةووك ةةةوِاوعيةةةنيّوهنأةةةنو
مهتغوّض؟واإل وبٌوبب و ٌوك أاواوامتّوبنو
ةةةاوبنوت ةةةوومهةةةضَوإمو ةةةووثوبتةةةوو
امّةةةييو
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ن تأفًو وهقبووامتّغوة.وامعّةونى واّكبةوطو
امةةنز وارت و ةىّوبوابمةةوتوامقنن ّوةةٌوروةةاو
هُكةةةب وارتةةةضمنوع ةةةٍورةةةنّوامفضاهوةةةديّو
خضم ةةووع ةةٍوامقنن ّوةةٌواممضب ّوةةٌومننوهيةةٌو
م اثوهتاّوكقده ألوبنصةفألويكةنوونةضيو
امتّ وةةةىوخ فةةةألواواةةةضمونةةةاوا نالماِوّةةةٌو
معةةديوامقةةدًّوع ةةٍوزتوب ةةٌواآلخةةض.وماو
هياوام ّوو ونيكضوكوةفويونةهوامةدنووو
مروكقمدويعوايديو ة ا وخ وةوو ة ا و
ع ةةةٍواسةةةةتددايوفمةةةووحتأّةةةةاوبةةةد ًونةةةةاو
است اّومروندوناوهنوصضلوإبّو واذتأ ٌو
امكةةةةةمناُوامةةةةةيوانو قةةةةةهواةةةةدّلوسةةةةةنَو
نودوِووونموأأل .و
كةةوعضو
2و–واخليىةبًّنا اات ع ًّببُ وام ّ
ابةةةاوبوّتةةةألومزتتأمةةةأل.ومب ةةةياواومنةةةٍ و و
هُأ ةةاوجتةةومزواوك ة ف وا تأوع ّوةةٌو
ما يتكوتهٌّوارتوصٌّوبموونوواممضبىّوحتهو
موّوام ةوّواوكة .ومقةدو ةضَوجتةومزو
ن ةةةةةةوِوواذتضهةةةةةةٌوماممدامةةةةةةٌوماو ةةةةةةوماًو
مك ةةةوفؤوامفةةةضدوماممدامةةةٌوا تأوعوّةةةٌو
مسةةةة ة وٌوامقةةةةةةونن واواممةةةةةةوروامغضبةةةة ةىّو
ماصةةب هوهةةيلواوبةةوتموعنةةدهاور ةةاو
امبداهٌ وانّووحناوفأووزمنوونمةونىوكبمةو و
احمل ةةةةنبوّو ومسةةةة وٌوامةةةةده توكنّهو و
مريوةةةةةومواممدامةةةةةٌوا تأوعوّةةةةةٌومكغووةةةةةبو
اب ةةةةةةئونبةةةةةةوتمواذتضهةةةةةةٌوا تأوعوةةةةةةٌو

مامفضتهةةةةةةٌ.وإ ا وحنةةةةةةاوانةةةةةةويوسةةةةةةوويعو
شتةةت فع وم وهُأ ةةاوم كةةمضواممضبةىّوا و
هم ةةة ونيةةةونعوهيونةةةةٌوعةةةاومايمةةةةألو
مزتتأعومإ وريد وكمبةاكةألوستةهوهةيّو
ف ضيّومإسقو ًووريةهًّوو و وِووتمنأل .و
هبقةةةةةةةةٍوا ّونكةةةةةةةةةوإ وا ّو ةةةةةةةةوبعو
ا خةةةةةةتف و وهنفةةةةةةىوع ةةةةةةٍواإل ةةةةةةف و
إن ونوةةٌوا ِةةتف ومنمةةينوحتدهةةداوا ّو
اوضنٍواإلن ةونىّومايةدومعنةدوهةياواذتةدو
هُأ ةاوا وكتفيةةٍوامفنةن ومكالهةةوواابمةةوتو
ماو وفو  .و
هقةةن ونودوِوةةوونموأةةأل وإ ّونةةوونةةضالو
عندويأٌّوادتبووهنواون ضوعونةأل وبوةدوا ّو
اموةةةةةةض واونتهةةةةةةٌوإ وادتبةةةةةةووختت ةةةةةةفو
ن ةةةوم ووم ةةةموب و.ومحنةةةاواويضكةةةٌو
ااتموامن وال ونمتقدومتونةووا ّوارتوةومو
اإلن ونىّومايدوماوضنٍوااخفيةىومايةدو
ما ةةد وامتيدهةةديومايةةد وم ةاوومةةو و
بنسةةمنووا ونكةةووإ ويأةةٌو بةةوواإلبةةدا.و
منةةضَونةةعواآلخةةضهاونةةووهضمنةةألونةةاوتم وا و
ن ةةة و ضهقنةةةووارتةةةودونةةةعوكةةةوونةةةوو
هنوةةةنيوع وةةةألونةةةاو ةةةمومومخكنصةةةوو و
مابمةةةوتومي ةةةوبو ومكبوهنةةةو ومننمض ةةةو و
مإ ومضسةةةةفنووعنةةةةدوستوةةةةٌوا نوةةةةف وامو
هنهنوواويمضوكغضهبومموه .و
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أستاذ علم االجتماع جبامعة دمشق

خالصة( :حياول هذا البخث توصيف خصائص األدب الوجيز ،بوصفه نوع ًا خاص ًا
م ا األدب ميني ز ب الييفيف وااز اإل وااحي ا وتن اما األال ال وعن ر الص وع ومو
آا اا األدب ال وجيز ا ر مليص ق ع ق اللص ة اللص د ج ماً واللص يم الوم ة و ا
م ه :احليه واألمفال والطقائف والبيت الشلقي الواحم واألجوب ة واا اةق واحل ممث
الش قمف والل قآك الي قمه وص ورً ك ن ص ب ماعا م وجز وميين ه و م ا األدب
الوجيز )

ا٧دب بٕخهْ اه ً  Literatureفىهن
اٌ٫تهه ر الي مههه٘ وهههتٌٔ و د تهه ٖٔهههته
المفههب بهه يٍ ٜاـ ه ؾا امهه ٜال ههً٦
اؾٗهت اله  ٙثههتح وتيههٍٗ ٛهه ٛد ٌفههص
وتم ْٗ الظير ٔا شرزٗٔ ٛال ؼ)1( ٛ
ا٧سههمٕب ا٧دبهه٘ ِههٕ الهه ٖ ٙيتىههت
ام ٜاـٗ ه ٔا٫بتاع ٔؼهر ٙا تظه بّ
بني احملشٕض ٔاجملردا ٖٔتي ون وع المغٛ
بطرٖ  ٛوبت رٚ
ا٧دب الٕخٗز ِٕ :رع وَ ا٧دب لْ
خؼهههههه ٟؽ ٗهههههههزٓ وهههههههَ ا٧دب ِههههههه٘:
الت ثٗههها ٔا ٫ههه ء ٔا٫قههه ٔ ٞال ههههت ٚ
06

التأثريٖ ٛلم مىٛا ٔتٍ و٘ ا ٧يه ه ٔ هت
آ ه ا التيٗٗههنا ٔاىههر الؼههٕ  ٔ ٚشههر
أٔؿ ع التم ٘ا ى ٖهر ٝالٍ دهت أ هت
ام٘ قىت
ٔوههَ زٗههج اؿدههي ِههٕ ههن ٌههؽ
إبههتاا٘ و تىههن ٖ ٥تد ه ٔء ا ٠هه ٛمىههٛ
طههٕ٥وا ٔ ٥زههتٔد ل ؼههرٓا  ُ٧ال مىههٛ
الٕازت ٚدت ت ُٕ ٌؼ و أدبٗ و إبتااٗ و د
وتلٕ٥تّ ٔأبي دِ وثن مى ٛمسه  ٞأٔ
دويهههه ٛأٔ عههههر هههه ليٍٕاُ د ا٧اىهههه ه
هههثري ٚتهههته امهههٜ
ا٧دبٗههه ٛلهههْ وهههتلٕ٥
دههت  ٚال ت ه د اختٗ ه اليٍههٕاُ ا ي ه
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ا ٍ سههههههه ه ل ؼهههههههههٗتتْ أٔ ل ؼهههههههههتْ أٔ
شرزٗتْ ٔدت تبت اظرا الرس ٟن
اؾ ويٗههههههههه ٛد ا٧دب اليربههههههههه٘ ٔا٧دب
اليهه ٘ اهههَ اختٗهه اليٍهههٕاُ ٔوشهههٕ
ا٥ختٗ وَ ادٔبٗص إىل بني ال ؼرَٖ
إىل دؼهههر الظهههٕا ٔالشه ه رٖ ٛإىل أٔ٥د
ز تٍهه ٖتىٗهههز ازتفه ه  ٞلٗهه قفهههٕ
ُ إٍاٌ و ث بت و لرٔاٖ تْ ٔأدبْ
ب
ٖ تؼر ال  ً٦ام ٜا٧دب الهٕخٗز
اٍههت الٍ ه د امهه ٜال ؼهه ٛال ؼههري ٚخههتاو
(ا ا ر) ٔامهه ٜال ؼههٗت ٚالٕوـههٛا ِ ه ٓ
ا ل ٛؼ ٔه ؿهي فىٕاه أخهر ٝإىل
ا٧دب الههٕخٗزيف د ق ٔلهه ٛلتٕسههٗع ِهه ا
ا فًّٕ وَ تيرٖا ا٧دب الهٕخٗز الشه بر
بأُ الهٕخٗز ِهٕ هن ٌهؽ أدبه٘ إبهتاا٘
و تىن ٔوٍفؼن اى زٕلْ ؿىَ ِ ا
ا فّههًٕ ق ههَ تيههتاد ا٫بههتاا ا٩تٗههٛ
ؿىَ ا٧دب الٕخٗز ِٔ٘:
 - 1اللصة اللصد جماً:

تتىٗهههههههز بههههه ه لت ثٗا ال ؼؼههههههه٘
الظههتٖت ٔال ؼههر الظههتٖتا ِٔ ه ا ويٗ ه
ىهه٘ا أوهه ا يٗهه الفهها وههَ ا٫ثهه ٞ
ٔال هههت  ٚالتأثريٖههه ٔ ٛهههت آ ه ه ا التيٗٗهههن
ٔاىر التيٗٗنا تظرتك ّٗه ا ا ر وهع
ال ؼههههه ٛال ؼهههههري ٚاىٕوههه ه وا ٔتظهههههرتك
ب ٗزا الفٍٗ ٛلم ؽ وع اؾت( ٚال ؼ)ٛ
اىٕوهههه و ىههههَ اؾههههت ٚال ؼهههه ٛإىل اً٧
ال ؼ ٛال ؼري ٚإىل اؿفٗت ٚا ا ر :ب ٘
اؿهههتح ٔالظيؼهههٗٔ ٛاؿهههٕا ٔالزوه ه ُ

ٔا ههه ه ُ وٕخهههههٕد ٚد ّهههههي ال ؼهههههٛ
ٔتٍ ٔهله ا ٖٔههر ٝمسههر ٔزهه٘ الفٗؼههن أُ
(ال ؼههري ٥ )ٚتيهها الطههٕه ٔزههتٓيف إ هه
ٌههت تظههىن الطههٕه ٔاـؼه ٟؽ ويه و:
بهههه لطٕه ويٗهههه او ىٗهههه و ٔاـؼهههه ٟؽ
ويٗه او ٗفٗه و ٍٗه و إُ ال ؼه ٛال ؼهريٚ
ب ٗت تٍىٕ ٔتتطٕ اٍت ٔادِ وَ أوث ه
ٖٕسا اد ٖص ٔء رٖ ت ور ٔقىت ا ر
ٔت٦وٗهههه ِي قىههههت ا يزلهههه٘ ٔلٗمههههٜ
اثى ُ ٔقىت ء هزا ٔ ريِهي ٔده دِي
ِه ا التطههٕ إىل ابتههتاع ال ؼهه ٛال ؼههريٚ
خههتاوا زتهه ٜإُ دؼهه( ٛاؿى ه احملههرتً)
لز رٖ ته ور تتده ٔء اثٍهتني ٔسهبيني
مى)2(ٛ
ٖيتد ٌـ ه الؼ حل اٍ ػر ا ا ر:
(التـهه ه د ٔاٌ٧شههههٍٛا ٔددهههه ٛا ٦ز ههههٛا
ٔالتٍههههههه ؾا ٔا٧سهههههههطرٚا ٔالرتوٗهههههههزا
ٔالت ثٗههههههاا ٔاٌ٥زٖهههه ه ا ٔا٫دِهههه ه غ
ٔال فمههه ٛا تىٗهههزٔ ٚاؾهههتٔ ٚالطرا ههه ٛد
ا ٕؿهههههٕعا ٔاـؼٕػهههههٗ ٛد التم ههههه٘ا
ٔاليىهههههر د الرٖ٣ههه ه )( )3زهههههني ٍٖههه ه دع
الؼ حل فىٕاِ ٛىّه  ٧هت خ سهي
اؿشههني ل ههَ ِ ه ٓ اليٍ ػههر ِهه٘ و ه
قٗز اليىن ا٫بتاا٘ اىٕو و ٔا ا ر ِهٕ
طه ه ن وهههَ أطه ه ه ال ت بهههٖ ٛتطمه ه
وِٕب ٛاسهتثٍ ٔ ٟٛٗكزٌٔه و وير ٗه و ا لٗه و
ب ؾهه ه وههههَ خّههههٛا ٔبهه ه ٍدز اليربهههه٘
ٔاليهه ه ٘ وههههَ خّهههه ٛأخههههر( ٝالؼهه ه حل
ػفس)77 ٛ
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ٔاىٕوهه و لههت "الؼهه حل" ٖ ٥يههرت
ب ٫بتااٗ ٛاٍت أ ت خ سي اؿشهني أٔ
ابتش ً ط ٕغ د ا ا ر ٖٔيرتض امٜ
ال ؼ ٛال ؼري ٚختاو د فىٕا ٛاهتٌ ُ
قىههت ٔإٍاٌّ ه ال فههؽ (ػههٍع اؿههتاد
دفؼهه ه و .ههههٗ٦و ٔؿههههع خهه ه  ٚاىههههرٓ د
تٍٗهههْ ٔتزٍٖٗهههْا دخهههن إلٗهههْا أز هههي
إ ٦ا الب ب خمفْ ت ر أٌهْ ٖؼهٍع
وفت ز ه و لميههرٔر ديههن ٖتغٍهه ٜب ؿرٖهه)ٛ
ّٕ ٌؽ ٖ ٥شمي وهَ أى ٝا ب طهر ٚبهرأٙ
الؼ حل ال ٖ ٙيٗ ام ٜأ مه ال ته ب
ٕب وٕخ ٛا ا ر (الؼه حلا ػهفسٛ
)78
ٔدههت ا تبطههت ا ا ر ب ؿههتٖج اههَ
اؿٕٗاٌههه ههه ؼىمههههْ اؿٕٗاٌههه وههههَ
طٗهههه ٛاٍههههت الٍهه ه ضا ٔدههههت ٚ
ػههههف
ا٫ثهههههه ه  ٞد اؿههههههههٕا امهههههههه ٜألشههههههههٍٛ
اؿٕٗاٌهههههه ا الهههههه ٖ ههههههُٕ اهلههههههت
ا٧س سهه٘ وٍّ ه ِههٕ اٌ٫ش ه ُ لٍٍ ههر د
ِههه ه ٓ ا ا ر ٫سههه ه ٍت ٌيىههههه( :ٛدههه ه ه
اـههرٔ الؼههغري لر ٗ ههْ :تي ه ه ٌّههرب
الشهه ه ني تٍت رٌهه ه ؿههههس اـههههرٔ
الث ٌ٘ ِٔز أسْ س خراو ٔده ه :تّهرب!!!
إىل أٖهههَ  -إىل و ه ه ُ آوهههَ تٕدههها
اـههههرٔ الثهه ه ٌ٘ اههههَ الـههههس ٔدهه ه ه
بؼهههٕ وتسظهههررِٔ :هههن ٍِهه ك و ه ه ُ
آوَ ! ثي ِىص د أىُ ٗ ْ :اؾزا ُٔ
د ن و ُ) ()4

00

 - 2اللصيم الوم ة:

ِههه٘ ال ؼهههٗت ٚالظهههيرٖ ٛال ؼهههريٚ
ختاو ػىع الت ثٗا إىل اليىرا ٔػىع
الرط د ٛإىل ا٫دِ غ
ٔدههت ت ههُٕ ال ؼههٗت ٚالٕوـهه ٛوههَ
الظههههير ال ههههتٖي أٔ الظههههير اؿههههتٖج أٔ
دؼٗت ٚالٍثريف  ٌٍ٧تيٕدٌ ازتٕا ٞالتٖٕاُ
ام ٜدؼٗت ٚدؼري ٚخهتاوا ىه اطهتّر
ب ل ؼهههههٗت ٚالٕوـههههه ٛالظههه ه ار قىهههههت
بٕزٕغ لٍؽ ى البٗت وَ الظهيرا
ٖ ٥ت ُٕ وَ ألف ىا ويٍٜا ٔاٌفت
الههٍؽ امهه ٜازتى ٥تههْ الت٥لٗهه ٛثههرا ٞلههْ
ٖ هههٕه بٕزهههٕغ :ا هههييف طهههٍني أسههه٦ديف
طٍٗههههٍّي الهه ه  ٙد ال ؼههههٗتيف أوتؼههههْيف
إسهفٍدٛيف أسهمر ا فهردا يف تمه اله
 ٥تبٗض! ()5
ٔدهههت ٖ هههُٕ وهههَ ِههه ٓ ال ؼهههٗتٚ
الٕوـهههه ٛا٧بٗههه الههه أ سههههمّ أ ههههت
طهههٕد٘ ِٔهههٕ د وٍفه ه ٓ د إسهههب ٌٗ اه ه ً
 1917إىل ز ب إبراِٗي ِٔ٘:
ٖهه ه سهه ه ا وؼههههر إٌهه ه ٌ ٥ههههزاه
ام=ٜاّت الٕ ٔ – ٞإُ بٍ – و ٗىٍٗ
ِ ٦بيثتي لٍ وَ و ٌّ ٞر ي=طٗ ٠و
ٌبن بْ أزظ  ٞػ دٍٖ
ههن ا ٍ ِههن بيههت الٍٗههن آسههٍ=ٛو ه
أبيت الٍٗن إ ٥اَ أو ٌٍٗ (6ا ؾ)142
ِهههه٘ ث٦ثهههه ٛأبٗههه ّٗههه طههه ٕٝ
طٕد٘ وَ البيت اهَ الهٕطَ ٔ ّٗه زهٍني
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لٍّر وؼر ٔأِهن وؼهر ٔ ه ل
خ
ػههت ِ ه ٓ ال ؼههٗت ٚالٕوـهه ٛد الظههير
ال هههتٖي (ث٦ثههه ٛأبٗه ه ) د طهههير ا٫وه ه ً
الظ ي٘ (ِ151ه – ِ214ه):
ٌيٗهه ه ءو ٌٍهه ه ٔاليٗهه ه

ٍٗهه ه

ٔوهههه ه لزو ٌٍهههه ه اٗهههه ه سههههههٕاٌ
ٌّٔدهههٕ ىا الزوه ه ُ بغهههري ىٌه ه
ٔلهههٕ ٌطهههر الزوههه ُ لٍه ه ِد ٌههه
ٔلٗص ال ٖ ٟأ ن ؿي ىٟ
ٖٔأ هههن بيـههههٍ بيـههه و اٗ ٌههه و
(7ا ؾ)71
ِه ه ٓ ا٧بٗه ه ّٗه ه هههن ػهههف
ال ؼٗت ٚالٕوـ ٛوَ أ ٫دٕ ٚا يه ٌ٘
ٔاؿ ىهههٔ ٛوهههتلٕ ٥ال مىه ه اله ه
تتد ٔء المفب
ت ّر ال ؼهٗت ٚالٕوـه ٛد دٔأٖهَ
ا٧دب  ٞاحملتثني د دؼٗت ٚوي  ٚدؼريٚ
ٗن ل٬ث ٔ ٞػ ٔء المفهبا ىه ِه٘
دؼههٗت ٚاؿدههر ليبههت ال ه د اؿؼهها:
(ز ُ ِٕ المٗهن لهٕ ٥الهرٖ ٔالشهطر امهٜ
مٍٗ يف وش  ٞاـري ٖه زدهريف أطهبّتا
ٌ٦هههه هههه ُ وٍت ههههراويف أطههههبّتايف
ٔ  ٌ٦لٗص ٍٖت ر (8ا ؾ)75
ٔ بههههه ٛد تٕسهههههٗع وفّههههههًٕ ا٧دب
ثريٚ
الٕخٗز ق َ إؿ  ٛفىٕا
وَ اٌ٫ت ر ا٫بهتاا٘ اله تمتهزً بتيرٖها
ا٧دب الههههههههههٕخٗز ا ههههههههههرتب ب ل ؼههههههههههر
ٔالت ثٗا ٔا٫ث  ٞى لت د:

 - 3احليه:

اؿ ي  ٥تط بر ا٧وثه ها ل ٍّه
خههز ٞوههَ اٌ٫ت ه ر ا٫بههتاا٘ ال ه ٖ ٙتٍ ه ٔه
دـ ٖ اؿٗ  ٚالي وٛا ٖٔتشي ب ٥ختزاها
هههر ٚقهههتد ٚإىل ال هه  ٢د
ٔإٖؼهه ه
بـع مى :
لٍتأوههههن ز ىهههه( ٛاليههههته أسهه ه ض
ا م ) ز ى ٛوٕزٗ ٛت هٕه ال هثري اهَ
ههَ ز ههي الههتٔها ٔ ّههي ٗهها ت ههًٕ
هن دٔله ٛد ٟىه ٛامه ٜال٦اهته
التٔهيف
ِهههه٘ طههههبْ دٔلهههه ٛأٔ ِهههه٘ أدههههرب فّههههًٕ
اليؼ بٛ
ل ز ىه( ٛالهت اِي وهراِي)
ز ىههه ٛكتزلههه ٛدؼهههري ٚوهههَ مىهههتني
ت ههٕد إىل و ٕلهه( ٛوههَ اٍههتٓ ا ه ه ٖؼههٍع
ن ط٘ٞيف دت ٖؼٍع ن ط٘ ٞوَ أخن
ا ه)
تيه ه اؿ ىههه ٛالشه ه ٟر( ٚا را هههر
وٕا ههههر) ب مىههههتني وههههٕزٗتني ٔظٍههه ض
وههتِع امهه ٜخ٦ػهه ٛػ ه ب الٍ ه ض د
ّي الؼتادٗ ٔ ٛفٗ ٛإل الي٦د ٛوع
ا٧ػتد ٞا ٔدت ت هٕد أٖـه و إىل ز ىهٛ
(دههن لهه٘ وههَ تي طههر) لٍؼههن إىل ظهها
الظيؽ وَ خ٦ه درٍْٖ
ل ت دتً أبٕ الطٗ ا تهٍ - 313
 ٓ354د طيرٓ ال ثري وَ اؿ ي ال
خمتِ ا٧دب بهني الٍه ض وثهن( :وؼه ٟ
دههًٕ اٍهههت دهههًٕ ٕاٟهههتا امههه ٜدهههت أِهههن
اليهههزً تهههأت٘ اليهههزاٟيا هههن الهه  ٙهههٕا
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الهههرتاب تهههرابا ٔوهههَ اليهههتأ ٚوهه ٍٖ لهه
ٌفيْا ٔوَ الؼتاد ٛو ٖـر ٖٔ ٤ا وَ
ّٖههَ ٖشههّن اهلههٕاُ امٗههْا وه ؾر ٗههت
إٖ) ً٦
ل وَ الٍـ ه الشٗ س٘ ٖ تً
ٌٗمشههههُٕ و ٌههههتِٖ ٦ههه ٓ اؿ ىهههه ٛاههههَ
ت ههرٖي اٌ٫شهه ُ (لهههٗص زههراو وههَ ّٖهه ُ
أو وههههههْ إٌشهههه ه ُ ٖٔ ٥ظههههههير ب ٌ ِ٫هههههه)ٛ
ليبٕدٖ ٛإِ ٌ ٛلمدٍص البظرٗ. ٙيه وا
ٔلٗشههت إِ ٌهه ٛلمشههٕد د إ رٖ ٗ ه ه
ٔوٍّههههه إُ إِ ٌهههههه ٛمشههههههطٗا د ههههههزٚ
عؼههه ٓ ٔػٕٖيههههْيف ِهههه٘ إِ ٌهههه ٛل ههههن
إٌش ُ امٔ ٜخْ ال ر ٚا ٧ؿٗٛا ىه
ِههههٕ زؼهه ه سههههٕ ٖٔ ٛزروهه ه ُ ا ههههٕاطَ
الشهههٕ  ٙا٥سهههتف د ٚوهههَ خهههريا بههه٦دٓ
ٔسردتّ وهَ دبهن ا٥سهتيى ا٧وري ه٘
ِٕ إِ ٌ ٛل ن إٌش ُ امٔ ٜخهْ ال هرٚ
ا ٧ؿٗٛ
 - 4األمفال:

ه ه ِر ٚأدبٗههه ٛدتقه ه ٛاٍهههت ٗ.هههع
طهههيٕب اليه ه ا ِٔههه٘ خهههز ٞوهههَ ا٧دب
الهههههٕخٗز  ُ٧ا٧وثههه ه ه د سهههههت د ا٧دب
اليربهههه٘ ٔد ا٩داب الي ٗهههه ٛامهههه ٜأٌّهه ه
خ٦ػهه ٛػهه ب الٍهه ض وؼهه  ٛب لهه
ا لتشهري امه ٜألشهٍ ٛالٍه ضا امه ٜوهر
الزوَ ِ٘ ا٧وث ه الفؼٗس ٛال زٕتّه
تههههه ا٧دب وثههههههن (فىههههههع ا٧وثههههه ه
لمىٗهههتاٌ٘) وثهههن (ٔا هههر طهههَ طب هههْ) أٔ
(امههٌ ٜفشههّ خٍههت بههرادع) ٔدههت ز ههر
06

ا ٗهههتاٌ٘ خّهههتوا وٕسهههٕاٗ و د تؼهههٍٗفّ
ٔطر وفرداتّ ٔبٗ ُ دؼ ٛا ثن ٔوغزآ
ٖ ههٕه أبههٕ الٍ ه ( )ٓ1195( ٞإُ ا ثههن
ٌهٕع وهَ اجمله ء ا رسهن لتيرٖها اؿ ه ٟر
تٕؿههههههع هلهههه ه د ا٧ػههههههنا
بألفهههه ه
ٔاسههههههتيىمت لمتيههههههبري اٍّهههه ه د وههههههٕا د
اؿ خ9( )ٛا ؾ)24
ٔوهههَ طهههرٔ ا ثهههن إ ه ه ء المفهههب
ٔزشَ التظبْٗ ٔإػ ب ٛا ئٍ ٜخين هله
ا هه ه ٔ د )ٓ451( ٙأ بيهههه ٛطههههرٔ ِٔهههه٘
(ػههههس ٛالتظههههبْٗ ٔاليمههههي بّهه ه سهه ه ب وا
ٔسههرأ ٛػههٕهل إىل الفّههيا ٔوٍ سههبتّ
ز ه الش وع) (9ا ؾ)25
أٔ ا٧وثه ه ه الظهههيبٗ ٛاله ه تٍ دمتّه ه
ا٧لشَ وثن ت لٗت الظهيٕبا ٔدخمهت د
تههراح أ ٙفىٕاهه ٛبظههرٖٛا ِٔهه٘ أوث ه ه
ق ههَ وٍّ ه وير هه ٛو ٌهه ٛا ههرأ ٚاٍههت
الي وٛيف ى لهت ا ثهن (ػهٕ زٗه٥ٔ ٛ
ػٕ بٍٗ ِٕٔ )ٛوثن وه ٤ل٪به  ٞاله َٖ
ٖ رِهههُٕ ٔ٥د ٚالفته ه ٥ ٚات ه ه د خه ه ط١
بههأُ الفته ( ٚإىا وه خ بههت اليه ا بتدٗه
اليهههتٔ لمهههتا ) ِٔهههٕ خهههٕ ورؿههه٘ وهههَ
امهههتا الفتههه  ٚمه هٕ الغٕاٖههه ٛأٔ الهههزٔار
الظههههرا٘ الهه ه  ٙمهه ه ػههههّراو رٖبهه ه و
ل٨سههههههرٚا ٖظهههههه ك ا٧سههههههر ٚأ ؿههههههّ
ٔورياثّ
ل ت دتً اليرب ال ثري وَ ا٧وث ه
ب مىههه ه وهههههٕخز ٚويههه ه  ٚد وي ٌّٗههه ه
ٔوههههههتلٕ٥تّ وثههههههن (إُ الطٗههههههٕ امههههههٜ
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أطه هل ت ههع) أٔ (ا٧وههٕ غٕا ّه ) أٔ
(ٖ ٥فههههن اؿتٖههههت إ ٥اؿتٖههههت) ٔ مههههّ
ؼتهههههه ر إىل و هههههه  ٥وطٕلهههههه ٛلظهههههههر
وتلٕ٥تّ ٔأبي دِ
 - 5الطقائف:

د سهههههههت الطراٟههههههها د فههههه ه ٥
وتيتد ٚير  ٛوغزاِه ٔوهتلٕ٥تّ الفٍٗهٛ
ا٥ختى اٗ( ٛتي ص ٔخّ ٌ ر الٍ ض
د ا ٕدههههها وهههههَ ا هههههرأّ ٔ ٚهههههي ا٧سهههههرٚ
ٌٕهه ا٧دٔا ا٧سهههرٖٔ ٛا٦د تّهه )
ٔالشٗ سههٗ( ٛاسههتيىمت د ػههراع الههتٔه
ٔد زؼهه ه الههههتٔه ٌٔظههههر الظهه ه ٟي )
ٔا٥دتؼه ه دٖ( ٛتي هههص الطر ههه ٛاؿٗه ه ٚ
ا٥دتؼههههه دٖ ٛلمٍههههه ض ٔوي ٌههههه  ٚالٕؿهههههع
ا يٗظه٘) له ل خهر ٝؼمٗمههّ ٔد اسههتّ
امىٗ ه و د اليتٖههت وههَ س ه ٟن ا خشههتري
ٔالت تٕ آ ا الي
ٔالطر هه ٛدرٖبهه ٛوههَ ا٧دب الههٕخٗز
ٌّ٧هه ه دههههت تفشههههر ال مىهه ه بطرٖ ههههٛ
ٖ ٛأٔ تشتيتً ال مىه د هري
ابت
وٕؿههههيّ ( )play wordsىهه ه ِهههه٘
وٕخٕد ٚد ا٧دب الي ٘:
(س٠ن الظه ار ا ٌ٫مٗهز ٙوٗمتهُٕ:
ىا ٖشىسُٕ لٕل٘ اليّت أُ ٖتٕىل ا مه
د الرابيهههههه ٛاظههههههر ٚوههههههَ اىههههههرٓا ٔ٥
ٖشىسُٕ لْ أُ ٖتزٔر دبن الث وٍ ٛاظرٚ
ه ُ٧ :سٗ س ٛالب٦د ام ٜو ّٗ وَ
الرا ٖههه ه أسهههههّن وراسههه ه و وهههههَ سٗ سهههههٛ
الزٔخ) ٛ

ٔ ههي اهه الطر هه ٛد فتىيٍهه
اَ زٗ  ٚالٍ ض ا٥ختى اٗٔ ٛا٥دتؼه دٖٛ
ٌههت ػههٕ  ٚاؿٗ ه  ٚى ه ِههٕ ا٧دب
ػٕ  ٚاؿٗ  ٚوثن:
د ٔادع ه ٞ٦ا٧سهي (ِه ٓ الشهٍٛ
ا ههههتٔض وتههههن ا ٧ومهههه ٛبهههه ٦خههههٕء)
الٍ تههه ٛتيه ه اهههَ ٔادهههع زه ه ه ا هههٕاطَ
الي د ٙد سٕ ٖ ٛالًٕٗ إىل خ ٌ ا ي ٌه ٚ
وهههههَ الغهههههٞ٦ا ب سهههههتيى ه ال مىههههه ٛد
وتلٕ ٥طرٖف ٛقببٛ
ٔوهههَ ٔادهههع ٌهههت  ٚوؼه ه د الط دهههٛ
( ت وٕاطَ ؼ٘ :و قريٌه٘ هري
وهههتاخَ ا ؼهههف  ٚطهههغ ل24 ٛيفٔ 24وهه د
بٍههزَٖ ٔ ٥و ه ءٔ ّٔ ٥رب ه  ٞوي ٕلههٛ
ٖ ُٕ ا ٕ فني اي ٖأ مٕا !)
ِٔ ٓ طر  ٛاهَ وظه  ٦الهزٔار
امهههه ٜطههه ن وشههههرزٗ ٛدؼههههري ٚخههههتاو:
(ال ؿهههههِ٘ :هههههن أٌهههههت وؼهههههىى ٛامهههههٜ
الطهههه٦ا الزٔخههههٌ ٛيههههي ال ؿهههه٘ :وهه ه
الشههههههب الزٔخهههههه :ٛاخههههههت ٦أدٖهههه ه ُ
ال ؿِ٘ :هن أٌهت وشهٗسِٗٔ ٛهٕ وشهمي
الزٔخههه ٥ :ٛأٌههه أابهههت اد ِٔهههٕ ٖيبهههت
الٍشٕاُ) ٔد سٗ ا ا ظ  ٦الزٔخٗٛ
لههههت( :د وشهههه ب  ٛلم ت بههههٛا طمبههههت
المدٍههه ٛثههه٦ح مىه ه ؼتهههٕ ٙا يه ه ٌ٘
ا٩تٗههِ :ٛههتٔٞا ػههىتا سههً٦ا ازههٛا
سههههي دٚا اطىٍ٠هههه ُا سهههه ٍٗٛا ؿهههه
تهه أزهههت ا ظهه ني (ءٔخهه اٍهههت
أِمهّ ) ٔ ه ء به ر ز أ٧ه ) ِه٘ طر هٛ
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ق ههههَ أُ تههههتخن د ا ا ر ب مىهه ه
وٕزٗٔ ٛكتؼرٔ ٚوتِظٛ

(وّى ت َ اٍت اور ٢وَ خمٗ =ٛ
ٔإُ خ هل ؽف ٜام ٜالٍ ض تيمي)

إُ د اسهههه ٛالطراٟهههها ؼههههت بهههه ب
ا٧دب الههٕخٗز دههت ٖيطّٗ ه اِ٧ىٗهه ٛال ه
تشتس ّ د التيبري اهَ دـه ٖ الظهيٕب
ٔوظ ٦تّ يف ل ل ِ٘ ع خ ٛلتؼٍٗا
ٔتبٕٖه ه يف لتيه ه اهههَ ا هههن اؾى اههه ٛد
ورزم ٛقتد ٚوَ الزو ُ ّ٘ ءو ٌٗهٛ
ب وتٗ ء د اجملتىع

ِههههه٘ ٔزهههههت ٚوشهههههت م ٛد ويٍ ِههه ه
ٔوتلٕهل اَ ب د٘ أبٗه دؼهٗت ٚءِهريا
ٔتشهههتطٗع التي وهههن وهههع البٗهههت ب لظهههر
بٕػههفْ ػههٕ  ٚأدبٗهه ٛوههٕخز ٚاههَ ّههٕ
أخهه٦ا الرخ ه ه وّى ه ز ه ٔلٕا إخف  ِٞه يف
 ُ٧أخ٦دّهههههي ت ّهههههر بفمتههه ه المشههه ه ُ
ىهه ٔػههن إىل ىلهه اهه
ٔالٍشههٗ ُ
الٍفص رٖٔت

ٖتي وههههن أدبهه ه  ٞالٍ ههههت ال ههههتٖي وههههع
ال ؼ ٟت الظيرٖٔ :ٛزت ٚوت وم ٛلفّهي
وٍ سهههبتّ ٔأ راؿهههّ الظهههيرٖ ٛل هههَ
ٔزت ٚا يٍ ٜد دؼٗت ٚالظير اليه وٕدٙ
ههري وٕخههٕد ٚل وههن ال ؼههٗتٚا ٔإ ه
ِهه٘ د ٔزههت ٚالبٗههتا ل ؼههٗت ٚؼههٕٙ
الٕدههٕ امهه ٜا٧طهه٦ه ٔت ه ر ا ؿهه٘
ٔأزهههههٕاه الطرٖههههههر ٔالتغهههههزه ب ؿبٗبههههههٛ
ٔاؿ ىهه ٛل ههَ ههن بٗههت ِههٕ ٔزههتٚ
ٍٗٔ ٛأدبٗ ٛد ٟى ٛبه اتّ ٔق هَ ؼهمْ
اههَ وههن ال ؼههٗتٔ ٚد اسههتْ ٔزههتٓا
أػ٦و ِ ا و قٗز الظير الي وٕد ٙإىل
خ ٌهه أُ الظههير ال ههتٖيا ٖت ههر ٗههْ
ٔخههٕد البٗههت الظههير ٙالٕازههت أٔ البٗههتني
دُٔ ا تب ىل ب ون ال ؼٗتٚ

ههههه ل لههههههت د بٗههههههت ا يههههههرٙ
ال هههثري وهههَ ا ثهههن الشههه ٟر ٔاؿ ىهههٛ
ٔالظير زني ٖ ٕه:

 - 6البيت الشلقي الواحم:

ّه ٓ ويم هه ٛءِههري بههَ أبهه٘ سههمىٜا
دؼهههٗت ٚطٕٖمهههٛا إىا أخه ه وٍّه ه بٗته ه و
ٔازتاو ٔ ؼمتْ اى زٕلْ وثن
00

تثهه ٞب اىهههرٔ إُ تثهه ٞب خ لهههت
بيههههتٔ ٝىههه أاههههتتا الثٕبههه ٞ
أٔ:
أ اٌهه٘ د الث٦ثهه ٛوههَ سههدٌٕ٘
ههه ٦تشهههأه اهههَ اـههه الٍبٗهههج
لف ههههتٌ ٙهه ه رٔ ٙلههههزًٔ بههههٗ
ٔ ُٕ الهٍفص د اؾشهت اـبٗهج
ٖتد ٔب وع اب ر ٙا ير ٚط ار وَ
دوظهههر ِهههٕ ٌه ه ٖر الي ىهههٛا لٗ هههتً بٗته ه و
ٔازتاو إاد ب و ب ير:ٙ
ِ ا التوظ ٘ اليرٖر أته ٜإىل أ ض ا يهرٚ
ٖهههزٔ ٔ اجملهههت ث ٖٔهههٖٔ ٛشهههىٕ لمىدهههرٚ
ٔ

ل :
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إٌههههههه٘ اسهههههههتير وهههههههَ ا يهههههههر ٙثٕبهههههههْ
ٔلبشهههههههههههههتْ ظههههههههههه ه ٟر الٍيىههههههههههه ه ُ
ٌٔ٧ههههههههها أبؼهههههههههر ؿهههههههههٕ ٞسههههههه ه طي و
د ال مهههههه ه ا دءٌٔهههههههه٘ وههههههههع اليىٗهههههه ه ُ
(11ا ؾ)125
 - 7األجوبة املسيية:

ٌهههٕع وهههَ ا٧دب ٖطه ه بر وٕاػهههف
ا٧دب الههههٕخٗز د الت ثٗهههها ٔا ٫هه ه ء
ٔا٫دِهه غ د أدههن اههتد وههَ ال مىهه
ٔد إادهه ء ب ٦ههه٘ ا٧خٕبههه ٛا شه ه تٛ
زفمت بّ ت ا٧دبا ٔلٍه أُ ٌتخمهّ
دُٔ اٍ  ٞد ب ب ا٧دب الٕخٗز
تيههر (ِهه٘ فىٕاهه ٛوههَ ا٧خٕبههٛ
اؿ ىد ٛال ٗٛا ٖرد بّ ا شهٔ٤ه امهٜ
وههَ سههألْ لٗفسىههْ ب ه ؾٕاب ا ش ه ت
ِٕٔ دٕه بمٗغ ورػهنا خمفتهْ ا ٍ سهب
الط  ٟٛاـ ػٛا ٖيتىهت امه ٜا ظه ّ)ٛ
(11ا ؾ)17
ِٔ٘ وشتسشٍ ٛوطمٕب ّٗ ٛوهَ
ارض ٗ.هن ؾٕاٌه اؿٗه ٚا ٔ ه ّٗه
وهههَ اوته ه ع د اختٗه ه ا٧لفه ه ٔاؾىهههن
ا ٍ سب ٛلمىيٍٜ
تههتخن ا٧خٕبهه ٛا ش ه ت ٛد ا٧دب
الهههههههههٕخٗز ـ ػهههههههههٗتّ ا٧س سهههههههههٗ ٛد
إ ءِ ا ٔدد ٛالتيبريا ٔ ٌّٕ تتطمه
ت ثٗف و لمىي ٌ٘ ا طمٕبٛ
د ه اؿد ر ٧اراب٘ :أخطٗ أٌه
ده هٌ :يههيا لههٕ ٥أٌه ت ثههر الههرد ٔتظههري

ب لٗتا ٔت ٕه أو بيت) (11ا ؾ)216
ّ ا اؾٕاب الهٕخٗز بمهغ الغ ٖه ٛد
الفؼ ز ٛب ستيى ه أدن ال ه( ً٦ثه٦ح
.ههن إخب ٖهه ٛوتي طفهه. )ٛههن أ سىههت
اؿدههه ر ٔأسههه تتْا لههه ل دخمهههت د
ا٧خٕب ٛا ش تٔ ٛد ا٧دب الٕخٗز
سهه٠ن أل ه آٍٖظههت َٖ اههَ اٌ٫ش ه ُ
ه ه( :طههٗ ٥ ُ ٠زههتٔد هلى ه ا ال ههُٕ
ٔ ب  ٞاٌ٫شه ُا وهع أٌه٘ لشهت وتأ هتاو
غؼهههٕؾ ال هههُٕ) ٔسههه٠ن أٖـه ه و اهههَ
أسمس ٛاؿرب الي ٗ ٛالث لثه ٛه ه( :أٌه
 ٥أاههههههر وهههه ه ٌههههههٕع ا٧سههههههمس ٛالهههه ه
سٗشههتيىمّ اٌ٫ش ه ُ د اؿههرب الي ٗههٛ
الث لثهه هٛا ل ههههٍا وتأ ههههت أُ اؿههههرب
الي ٗهههههه ٛالرابيهههههه ٛسههههههتي ض ب ليؼهههه ه
ٔاؿد ِٔ ) ٚه٘ إخ به ٛبمٗغهٔ ٛو ٤هُ٧ ٛ
اؿرٔب تيها ٌّ ٖه ٛاؿـه  ٚالبظهرٖٛا
ٌّٔ ٖههه ٛاٌ٫شه ه ُا ِٔههه٘ دلٗهههن أُ أخٕبهههٛ
اليب در ِ٘ ٚأخٕب ٛاب رٖ ٛأٖـ و
 - 8اااةق :

ٌههٕع وههَ ا لههِٔ ٛهه٘ و لهه ٛػههغريٚ
خههتوا هل ه د ل ه إٌظ ه  ٟ٘وشههت ن تيتىههت
أسههمٕب اـطهها د وي ؾهه ٛا ٕؿههٕا
ٔتتىٗههز ب لط ه بع ال ه ات٘ ٔبيـههّ ثىههن
إٍاٌههه ه و ث بتههه ه و د اجملهههههٔ ٦الؼهههههسا
اليربٗٔ ٛالي ٗٛ
دهههتً ا٧دٖهه ٔالٍ دهههت أ هههت أوهههني
فىٕاهههههه ٛههههههبري ٚوههههههَ اـههههههٕاطر د
الؼهههسا ٔاجملههه ٦ا ؼهههرٖ ٛتٍهههت ي د
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ا ههت ٔازهههتيف لتٕخٗههْ ٔلهههتٓ مههٕ اؿٗهه ٚ
الؼههههسٗس ٛالٍ يهههه ٛىهه ه ٖراِهه ه ا٧ب
اجملرب
 - 9احلممث الشقمف:

ِٕ  ً٦الرسٕه ال رٖي ٔأ ي لْ
هلتاٖ ٛا شمىني وهَ  ً571إىل ِ ً663ه٘
زٗ  ٚالرسٕه ال رٖيا ٔدت .يت بيهت
زٗ ه  ٚالرسههٕه ال ههرٖي ٌ٧ههْ طم ه اههتً
تتَٖٔ اؿتٖج ل ٘  ٥خيهتم به ل رآُ
ال هههرٖي ّهههن اؿهههتٖج الظهههرٖا وهههَ
ا٧دب الههٕخٗز إُ ههن زههتٖجا ى ه
ٔ د د تههههه اؿههههههتٖجا ٔاٍههههههت ٔاٚ
اؿههتٖج لبي ه ٔ ٙوشههمي ٔالرتو ه ٙ
ٔ ريِههي زههتٖج وشههت ن ٖٔيه دـههٗٛ
وٍفؼم ٛاَ اؿتٖج ال  ٙدبمْا ٔاله ٙ
بيتٓ
ٖتىٗههز اؿههتٖج الٍبههٕ ٙبمغهه ٛاربٗههٛ
ِ٘ وت س ٛل ن أدٖ أ ٖ هن أ هت
طٕد٘
( ىه ه اهههر الب ٦ههه ٛىٔ بٗه ه ُ
إىا

ٖتيههه ه ك لهههههْ

ت بههههه )

ٔد دشي المغ ٛاليربٗه ٛوه د ٚخ ػهٛ
لت اسهه ٛاؿههتٖج الٍبههٕ ٙالظههرٖا أدبٗ ه و
ٔاستي٦ؾ الي وَ اب تْ ا ٛ ٌ٤
ٖتدمهههِ ٜه ه ا ا٧دب الر ٗهههع بتىٗٗهههز
الرسههٕه ال ههرٖي بههني الغٗبههٔ ٛالبّتهه ُ:
اَ أب٘ ِرٖر ٚؿ٘ اد اٍْا أُ سٕه
اد ػههم ٜاد امٗههْ ٔػههمي ده ه :أتههت ُٔ
و الغٗب ٛد لٕا :اد ٔ سٕلْ أاميا د ه:
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ى رك أخ ك ٖ رٓا دٗن :أ رأٖهت
إُ ههه ُ د أخهههه٘ وههه أدههههٕه دههه ه :إُ
ُ ْٗ وه ت هٕه هت ا تبتهْا ٔإُ
ٖ َ ت بّتْ ) زتٖج ِهٕ د ض لغهٕٙ
ٔأدب٘ د التٕخْٗ ٔا٧خ٦ا
ٔ ه ل لههت الب ٦هه ٛد ا ٫ه ء
د اؿتٖج الظرٖا :اَ ابَ اىر ؿ٘
اد اٍْ د ه( :د ه سهٕه اد ػهم ٜاد
امْٗ ٔسمي :ال مهي مىه ٖهًٕ ال ٗ وه) ٛ
ٔلهههههٍفص الهههههرأ( :ٙا شهههههمي وهههههَ سهههههمي
ا شمىُٕ وهَ لشه ٌْ ٖٔهتٓا ٔا ّه خر وهَ
ِدر و ٌّ ٜاد اٍْ )
٧دب  ٞأو ً ٌؼهٕؾ وهَ اؿهتٖج
الظههههرٖا تيههههت وت سهههه ٛلههههتيمي الب ٦ههههٛ
ٔا ٫ء ٔدد ٛالتيبري د ا٧دب الٕخٗز
 - 11اللقآك اليقمه:

ِٕ  ً٦اد از ٔخنا ل ٍْ وَ
ٔخّههه ٌ ٛهههر ا٧دبهه ٌ ٞهههؽ إبهههتاا٘ أدبههه٘
ٗع ا شتٕٝا ِٕٔ أوه ً البمغه  ٞد ّهي
المغهههه ٛاليربٗههههٔ ٛا تظههه خٕاِرِههه ا
ٔ ٗههْ أخٗه ه ال ؼهه ٛب ههن تطٕ اتّه وههَ
اؾههت( ٚال ؼهه ٛالطٕٖمهه ٛىه ثمههت د
دؼهه ٛالههٍ ٖٕسهها امٗههْ الشهه ً٦ب ههن
وهههتلٕ٥تّ ٔؼمٗ٦تّههه لمسٗههه  ٚا٧سهههرٖٛ
ٔاٗهههههٕب الهههههٍفص البظهههههرٖٛا ٔ ههه ه ل
تظههٕٖر ال ههؽ ٔ ٌٍٕههْ) إىل ال ؼهه" ٛا"ً٧
(دؼه ٛالهٍ إبههراِٗي ٔا٦دتهْ ه ٖيبههت
دٕوهْ ٔ ٗها زه ٔ ِيا ٔوٕاخّه ٛالهٍ
إبههراِٗي لٍ ه أاههت ٫زرادههْا ٔزههتِ
دؼهه ٛوٍفؼههم )ٛإىل اؿفٗههت ٚا ا ر د

هذا هو األدب الوجيز

سٕ  ٚال هٕثر (إٌه أاطٍٗه ك ال هٕثرا
دؼههههن لربهه ه ٔامههههرا إُ طهه ه ٌِ ٠ههههٕ
ا٧بههرت) :إزههت ٝاظههر ٚمىههّٗ ٛه ههن
اـهههههههري الههههه ه  ٙأاطههههه ه ٓ اد لمرسهههههههٕه
ال ههرٖيا ط لب ه و وههَ الرسههٕه ال ههرٖي
ا٫خ٦ؾ د ػ٦تْ مهّ ٔاله ب امهٜ
اسهههي اد ٔزهههتٓ ثهههي ٖ هههتً اد لرسهههٕلْ
ّى و وغ ٖراو ل٦ستىرا ٖٛا ٖٔهرد د ِه ٓ
الشههٕ  ٚأٖـ ه و امهه ٜوههَ ٖ ههرٓ الرسههٕه
ال هرٖي بهأُ دطههع اله ر لهٗص بٕخههٕد
ا٥ٔ٧ديف ٔإ هه ه اهلههههت ٙا٫قهه ه ٌ٘ ٔالٍههههٕ
بّتاٖههه ٛالرسهههٕه ِهههٕ الههه  ٍٖ ٥ ٙطهههعا
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ٗ هههتً تفشهههريوا وغه ه ٖروا ٔويدهههزاو فّهههًٕ
"ا٧بههرت" ا ٍتّهه٘ ى ههرٓ بغههض الٍ ههر اههَ
اتد أٔ٥دٓ
أخرياو :وٕؿٕع ا٧دب الٕخٗز ثت ر
إىل فمههتا بتٕسههٗع وفّٕوههْ :إىل ههن
بٗهه ه ُ ب مىهه ه قههههتد ٚو٤دٖهههه ٛيٍههههٜ
قهههههههتدا ٔومتزوههههههه ٛبظهههههههرٔ اليىهههههههن
ا٫بتاا٘ا ٔدت ٖ ُٕ ىل وتا  ٚل ٗ ً
وبسج خ ؾ د ا٧دبا ٔد دشهي المغهٛ
اليربٗ ٍ ٛدظ ٛب ب ا٧دب الٕخٗز ب هن
رٔاْ

املصادع واملقاج :
 ال رآُ ال رٖي ٖفرقٕ ا سهمًٕا ويدهي اليمهًٕ ا٥ختى اٗهٛا دا الت هتًا وٕسه ٕا 1992ا ػهفسٛ263

 - 2مسههر ٔزهه٘ الفٗؼههنا ال ؼهه ٛال ؼههري ٚخههتاوا ا٧سههبٕع ا٧دبهه٘ا اليههتد 1437ا اؼه د
ال ت ب اليربا دوظرا 2115
ٌ - 3ـ ه ه الؼهه حلا ال ؼهه ٛال ؼههري ٚد سههٕ ٖ – ٛدؼهه ٛالتشههيٍٗٗ ا اؼهه د ال تهه ب
اليربا دوظرا 2115
 - 4اسهه ٍت ٌيىهههٛا دؼههه ٛدؼهههري ٚخهههتاو – اـهههرٔ ا ا٧سهههبٕع ا٧دبههه٘ا اليهههتد 1524ا
دوظرا2117
 - 5أزهه ً٦ه نا اٍ دٗههت التِظههٔ ٛػمٗ ه الٕوـههٛا ا٧سههبٕع ا٧دبهه٘ا اليههتد 1524ا
دوظرا2117
 - 6سيٗت البسهرأٙا كته ا الظهير اليربه٘ اؿهتٖج د وؼهرا دا ال ٍهت ٙلمٍظهرا
اى ُا 2112
 - 7امس اٗن الٕٗساا دٖٕاُ ا٫و ً الظ ي٘ا وٍظٕ ا دا رًا دوظرا د
 - 8ابت ال د اؿؼاا و  ٞالٗ دٕ ا وٍظٕ ا اؼ د ال ت ب اليربا اى ُا 1994
ٌ - 9شرَٖ ابٗتا وٍ ِذ البسج د ا٧وث ه اليربٗٛا س ل ٛد تٕ آ ري وٍظٕ ٚا خ ويٛ
دوظرا مٗ ٛا٩دابا 2118
ٖ ٌ - 11ر الي ىٛا الطرٖر إىل دوظرا اهلٗ ٛ٠الي و ٛالشٕ ٖ ٛلم ت با دوظرا 2119
 - 11وٍري ٚإ ا ا٧خٕب ٛا ش تٛا وٍظٕ ا اؼ د ال ت ب اليربا دوظرا 2114
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أ .تمارا أمين الذيب

ةر
يف زمً املعلومة الرقنية ،واحلركةة الصةرةعة ،والئاةنةة ،ويف ةا مةى ةصةن
العوملة ،بىت اإلىصىٌ ىجساً ً حتئةئ مىٍية املفىٍيه واملبىدئ الة حتمةه تق ةُ مة
ىملُ الئاخلي و ىملُ اخلىرجي ،فأصبح ة دبط يف داةرة مص ئةرة قينة اجلئوى.
مً ٍيى ،وجئىى أىُ ال بئ مً طرح شؤال ً مىٍية املبىدئ واملفىٍيه اليقئةة الة
تر اليوو األدب العربي ،وحتئةئ دور األدب الوجيس يف إرشىء مفَوو اليقئ القةىةه لة
مرتمةةةسات صةةةلبة قوامَةةةى الفمةةةر العربةةةي البخةةةد ،أم مرتمةةةسات مصة ة نئة مةةةً قينيةةةى،
وحضةةىرتيى وتراايةةى ودورىةةى يف رشةةه ةةىو ةكةةبَيى ،وةعمةةض ى رتيةةى إ احليةةىة واحلة
واملرأة والطبيعة والفً واألدب واحلق واخلري واجلنىل.

ٗإذا غصِا يف طاقً ٞفسد" ٝاألدب"
ضِجد أُٔا غاًوٙٗ ،ٞصعب حددهٓا ددده
ٗاحِد.
ٗاضدنِادا ا أقد٘اي أٓدى اهعودٍ د ْه
األدب ٙستلص عو ٟاهوفد ٗاععِدِٓٗ .ٟدا
ٙطددسا اهطددااي اهلد قي ًددا قٌٚدد ٞاهوفد
إذا كاْ ٙفنقس إ اععِٟ؟
أًا إذا عدُا إ أصى كوٌ ٞاألدب
ُسآدددا ًنةتٚدددً ٞدددّ كوٌدددً ٞةد ددد ،ٞقدددد
كدداْ اهعددسب يف ايآوٚددٙ ٞطوقددْ٘ عوددٟ
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اهطعاَ اهرٙ ٜددعْ٘ إهٚدٕ اهِداع ًةد د،ٞ
ٗ عددد دعدد٘ ٝاهسضدد٘ي ٌددد إ ا ض د َ
حتددددد د٘هي اعقصددددددد٘د لوٌددددددد ٞاألدب إ
ًلازَ األخ ق ،حٚث جا ١يف احلدٙث
اهِ ددٜ٘ي "أدين ددّ ز هدد ٛةحطددّ تددةد،" ٙ
ٗ عد ذهم تط٘هز ًفٔدَ٘ األدب يف اهعصدس
األًدد٘ ٜإ اهنعودد ٍٚلدداْ اعددادِهب ٙقددَ٘
نعودد ٍٚاهػهددعس ٗاخلطددب ٗأخ دداز اهعددسب
ٗأُطددا ٍٔٗ ،يف اهعصددس اهع اضدد ٛضدددط
اضددددددٍ ا ددددددّ اعقفددددد يف زضدددددداه األدب

زمً اليقئ

اهل د ق ٗاألدب اهصددلق اهقدداٌ٢ن عوددٟ
احللددٍ ٗاهِصددا٢بٔ ٗ ،ددرا د هْ ًفٔددَ٘
األدب أص ب غاً .
ٗكٌددددددددا قٚددددددددىي اآلدب ٙدددددددددع٘ن
هطعاًددٕٗ ،األدٙددب ٙدددع٘ن إ أ لددازٖ
ٗع٘اطفٕ.
ِٗٓا ال د ًدّ تطدو ٚاهضد٘ ١عودٟ
اعدددددازع اهِقدٙدددد ٞيف ٗطِِددددا اهعس دددد،ٛ
ًٗددددددد ٠أٌٓٚنٔددددددا يف ازضددددددا ١اهفلددددددس
ٗا ددداا اهددر ٜدداك ٛاهعقددى ٗاهقوددب
ٗاهددددسٗاًٗ .عس ددددً ٞددددا إذا كاُدد د ٓددددرٖ
اعددددددازع حتددددداك ٛاألدب ٗاألد دددددا ١يف
كا  ٞأشًأٍُ ٗعص٘زٍٓ؟
ٗهددددددددد ٠اهددددددددنٌعّ يف اهدزاضددددددددا
ٗاالجتآا اهِقدٙد ٞاهطدا٢د ٝيف اه٘ضد
اهعس  ٛجند أز ع ٞاجتآا ضا٢دٝي
أٗالي االجتدداٖ اهددرٙ ٜعنٌددد اه قا ددٞ
اهعس هٚدد ٞاهِق هٚدد ،ٞاه د تددةزس ًٗددا شاه د
تنةزهس اهقسآْ اهلسٗ ٍٙاحلدٙث اهِ ٜ٘ه.
زاُٚدددداي االجتدددداٖ اهددددرٙ ٜددددس دد د
اه قا ددددد ٞاهعس ٚهددددد ٞا ضدددد ًٚهٗ ٞاه قا دددددٞ
اهلس ٚهدٗ ،ٞيف اه٘قد ُفطددٕ دا عوددٟ
األصاه ٞاهعس ٚه.ٞ
زاه اي االجتاٖ اهر ٜتربش  ٕٚاه قا ٞ
اهلس ٚهدددٞي ٚط يندددُ ًدددُِٔ ،قعدددادٖٙٗ ،عٌدددى
مب ادٔ٢ا ًٗقاٚٙطٔا.
زا عدداي االجتدداٖ اهِقدددٜه ا ض د ًٛه،
اهرٔٙ ٜدنٍ ود٘ٓس اهعٌدى اهفدّه ٗقٌٚدٕ،

ٗٙطددددد دوع اهضددددددد٘ ١عوددددددد ٟاهػ صددددد دٚهٞ
ا ض ًٚهٗ ٞتسازٔا اهعس.ُٙ
ٗيف عصس ضس ٙاحلسكد ،ٞازتةِٙدا
يف ًونقددد ٟاألدب اهددد٘جٚص هدددصَٗ حتدٙددددد
ًفآُ ٍٚقدٗ ٞٙاضدة ٞاألضدظ حتداكٛ
ذٗقِا ٗحطِا ٗزقا نِا اهعس ٗ ٞٚاعطدنٌدٝ
ًددّ زتٙنِددا إ احلٚدداٗ ٝاهلددْ٘ كدد ٛال
ُنٌآ ً ٟاهطا٢د.
ٗاُط قا ًدّ اع ددأ اهقا٢دى دة هْ ًدّ
ال دددد أضددظ عٌوددٕ ضدد٘ل ٙعٌددى عوددٟ
أضددظ ّ هددى لددس غددقٖ ً ،د اهعِوددٍ أْه
ذهددم اهفلددس قددد ٙنقدداط ًعددٕ يف ُقددا
صدددددد٘ز ٗ ٝدددددددد ،ٝآزسُددددددا حتدٙددددددد
ًِطوقاتِا اهفلسٙهٗ ٞاهِقدٙه.ٞ
طددٌ إ
غاه ددا ًددا ك هِددا ُطددعق اه ه
اعطنػددددسق اهددددرٙ ّٙلسضددددْ٘ ٗقددددنٍٔ
هدزاضددد ٞاهفلدددس اهػدددسقٗ ٛاحلضدددازا
اهلا سٗ ٝاألدٙاْ اه زد ٞاهد اُ قد ًدّ
أزضددِا .أًددا اهٚددَ٘ هقددد أص د ةِا ُن ددآٟ
ةُِا "ًطدنلس ْ٘" ٗٓدرا اعصدطوب جددٙس
ددداهنه٘قعن عِددددٖ ُ دددسا عدددا ٙنضدددٌّ ًدددّ
تضاد.
ددد د اهػددددسق اهصاخددددس ٝدددداهفلس
ٗاهفوطدددف ٞاهد د ٗضدددع أضدددظ احلٚددداٝ
اعطدددددنٌدً ٝدددددّ األدٙددددداْ ٗاحلضدددددازا
اع نوف ٞاه تعاق د عودٓ ٟدرٖ األز ،
ٗص٘ال إ االض َ ،أص ة اهٚدَ٘ تقد
يف عنٌدددددً ٞدقعددددددٗ ،ٞكدددددةْ اهػددددددٌظ
أغدسق عؤٚدا يف أٗا اهدصًّ ةاصدستٔا
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يف قٌقٍ شجاج .ٞأًدا األًدٍ اه عٚدد ٝقدد
ا ندع ً٣ا اهػدٌ٘ع اهد تقد ٍٔٚغدس
غ.ًٍٔ٘ٚ
ِٗٓا ال د ًّ االضنػٔاد خبطا ا
أدُٗٚظ ٗإُناجٕ اهفلدسٗ ٜاضنػدٔاداتٕ
ددةق٘اي ك دداز اعفلددسٗ ّٙاهِ عقددادٌ .ددّ
اععوددددَ٘ أْه أدُٗددددٚظ ًفلعددددس حددددداز،ٛ
ٗتقدًُِّٙ ،ٛفس مما ٓ٘ ضوفًٗ ٛاض٘،ٜ
أٗ ًددا ٙطددٌ ٕٚع ددد اا اهلددراً" ٛغددٔ٘ٝ
األصدددددى" .احلدازددددد ٞاهدددد ِٙدددددادٔ ٜدددددا
أدُٗٚظ حدازّ ٞند جرٗزٓا إ أعٌداق
اهددعاا اهعس دد ،ٛذهددم أْه جددرٗز احلدازددٞ
اهػعس ٞٙاهِهط  ٞإه ،ٕٚتلٌدّ يف اهدِ
اهقسآُ.ٛ
ِٗٓددا ال ددده ًدددّ اهعكٚددص عوددد ٟأْه
اهنطددد٘ز ٓددد٘ ًٚدددص ٝا ُطددداْٗ ،ا ُطددداْ
اهر ٜال ٙقن عو ٟأزض ٞٚصدو ً ٞدّ عودٍ
ٗ لدددس ٗأضدددظ ٗاضدددة ٞال لِدددٕ اْ
ِٙدددن ،لدددسا جدٙددددا جددددٙسا ددداهن٘قعن
عِدٖ.
األصددد٘ي ً٘جددد٘د ٝهندددِق عق٘هِدددا،
ٗعق٘هِدددا ً٘جددد٘د ٝهن ددددا ٗتنطددد٘زٔ .دددرا
اععِددد ،ٟاحلدازددد ٞهٚطددد اُق دددا عودددٟ
األصدددد٘ي ،ددددى ٓدددد ٛتلددددٚق يف اهعددددادا
ٗاهنقاهٚددد اهقد دد ٞاهد أ ددً ٟددّ أ ددٟ
تعد حتاك ٛعصسُا ،أ ٜعصدس ا دداا

00

اهػاًى ٗغق احمللَ٘ ق٘ٚد.
هرهم ال دد أْ ٙلدْ٘ عقدى اهِاقدد
ًطدددنِدا إ جدددرٗز صدددو ٗ ٞذٗا زتٙدددٞ
ٗاضدة ٞودد٘ ًطددنق ى دداك ٛاألجٚدداي
اهقادً.ٞ
جتدز ا غاز ٝإ أُِا ال ُِنقدٗ ،ال
ُس ض غعس اهنفعٚو ٞأٗ اهػعس اع٘شْٗ ى
ُقدد٘ي ددةْه هل دىه عصددس أضددو٘ اٗ ،هلددى
شًددّ أد دٛه ٓ٘اجطددٕ ًٌٗٓ٘ددٕ ٗتطوعاتددٕ.
ًٗددّ ٙطددع ٟإ اهلٌدداي اددب أ عهددا ٙعددد
اهطط٘ز ٗأهعا ٙقن عو ٟاه ة٘ز.
ٗاه٘اقدد أْه ًاضهدددظ األدب اهددد٘جٚص
اهسهاحددى األضددناذ أً د اه درهٙب قددد أٗجددص
كىه ًدا قٚدى أعد ًٖٗ ،دا دا ٗٙفدٚض
عِٔا يف ًٗضٗ ٞاحد ٝخطعٔا ق ى زحٚوٕي
"اهوٚودد ٞتطددا ُ اهطددا٢د د اهػدداعس
ٗاعنوق"ٛ
ػدداعس يف دٓػدد،ٞ
ُعددٍ ،تسكِددا اه ه
أ ٜيف حل ددددد ٞتطدددددا ُ ًدددددا ددد د غدددددعاا
اهػددٌظ ٗاهقٌددس .اكنٌددى اه دددز اُدددزس
ُ٘زٖ يف اهفضاًٗ ،١ا أزٗا ُػ٘ ٝاهنطدا ُ
ٗاالكنٌددددداي ،إذ تنةددددد٘ي اهً٘ضددددد ٞا
غددرزا تِنػددس يف اهفضدداٗ ١ت٘ تهددد ً٣ددا
اهً٘ضا  ،أ ٜحل  ٞاُ عداا احلٚداً ٝدّ
جدٙد.

براءة األدب الوجيز
من أقالم األقزام



أ.توفيقت خضور
أديبت وكاتبت سوريت

تعدّدت اآلراء وتشعّبت يف حتديد حسبِ ونسبِ وأهمية األدب الوجيز ،وقدد توواقد
تلك اآلراء حين ًا وتوناقر أحياناً ..حوى بدات هد ا الندوأل األدبدأ ةسدلل ًة للوباحدذ واأل د
والرد ،قمن ةوخمّسٍ له وناقخ قيه روح اخللدود باتوبدار تندرنا تندر السدرتة ،قالندا
ال وقت لديهم لقراءة املطوالت ،وةن راقضٍ له مجلدة وتصندي ً وةيدزيلٍ لده تدن اددم األدب،
ليكددوب بنهددري لقيطداً ،أو مددرد يلمددات ال يبلددو بدده رقابهددا وقلوبهددا ددم وال د  ،نسددب
وال قرابة ،تنصثها أق الهية يف هة انوشداء اافدو ،واتودداد أ درق بثقاقدة دخلة،
يهن صاحبها أنه للمجد قد حاا ،ولأللسن والصكر واملعرقة قد وصل..

ة ر
ِمثةةٗريقْ ة رلةةير وىلةةرسرِ و
ٌتمةةةّ ردةةةروسير وةةةّوٓ مرِلى ةةةُّرلةةةير
وٍ ٌنرِِقةتٍنرِمياةروٍنمريلة ر وتة ُِر
أسدة ةرارقرًمة ةراردن ّةةةَريى وةةةقِ روةةةَمرِأو ةةةّ ر
كتبةرارّحةةقارلبرسًةةَرِأقةةّوَرِقّ وة ُمر
ِْأّٔرول٘ر أسرٌةالء رلةيرِوٍةٗرو ةقٕر
و ة كتّ رّْ ةةير اةةٓ ر وةةنٕرأق ة ر
كتردةرارأللة رولٓةَدراس ةر رريفر ولصةةٗر
ولصريٖرو ا)رِْعرجلر وكتريرجممّوٗر
لةةةير ولاةةةرْرر تعللةةةٗردٍةةةن ر و ةةةيرلىٍةةةردر

لاللةةةلر وحةصةةةٓٗريفر ولصةةةٗر ولصةةةريٖر
و ة امرِ كبكةةٗرِأ ةةكرير ككرْةةٗمر
ِقةةةةىروٗر ر قةةةةٗريفر ولصةةةةٗر ولصةةةةريٖر
وة ة امرِاريٌةةةررلةةةير اةةةرً مرِأوةةةررلة ة ر
وة ة كتّ ر كاةةةٓ ريٓمةةةرر ٌة ة رميوٓةةةَمر
ِأوة رر ولصةةٗر ولصةريٖروة اريىةرار لٓلٓةرار
ْىتا روةدسيردة ٖر ةقنرأًرّكةًّر
لتلىةةةٗمرلاةةةبّكٗرد وةةةٗرلةةةيراتلةةة ر
أسِ ّةةةَر و ىٓةةةٗمرِشللةةةٗروحةةةقنر وسير
وٌنرأءرٌِّر إلسٌرشمرٌِن رويرْتاىّ٘ر
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وّٕرلير ووىرسر وسدٓٗرميًرملرْرتدّ رول٘ر
ّٖر جلة ّٖرِ إللتةر مرِْةّ هردة ر بىة٘ر
ِ عى٘ردإدٍر رءيت..رِممررءرخي ٘رولة٘ر
أ ة ة رأًر وكرّة ة ر وةةةنٕروةةةَردةةةر رلّْة ة ر
قةةةلٓ ريفركتردةةةةٗر ولصةةةٗر ولصةةةةريٖرأِر
وقِ ْةٗراكىةَرأًرْبة رأ قة٘ر ولصة ر
ولصةةريٖروةة امرِ وحةةروقر و ةةنّراكةةير
ولقحيتَرِءسٖرلررْب ّر ال نرِ عللةر مر
ِكنو راكىَرميد ر لةرل ر وحةعقْٗر
ولصةةةريٖرأِر وّلاةةةر ر وةةةنرّعبّةةةقروةةةير
سيلٗر عّ ْٗركثٓ ٗرِ قْعٗ..روكةيرأًر
ْاتاٍ ر وغرسٕرِ وصرسٕرسخّيرشق ير
وسيرليردريٍرْ ىّوَرجلٍلٍنرِ لئرامرأءر
ٌِةةّردةةرير وسير وةةّوٓ ريٍةةن ر ةةةتٍتر ر
دةروسيرِأٌلةَمرِ ةتٍروٗردن ًلةٗر ولةر ر
ونرجي رأًرّكًّرألروٗريفرأوىةر رلةير
ْل ة ّ ر ولروةةٗرِْصةةّوٍر..رِأًرْص ة ر ةةنر
ِْح ّرول٘رأْ ٍْنر وكةثريرلةير وكتةرير
ِ وحةةةعق رِ وىلةةةرسركمةةةررحيةةة رولةةة٘ر
قةة ر ر وتّ قةة ر ءوتمةةرؤمرِ ةةّير
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دعةةةةةار ىةةةةةردقر وثلريٓةةةةةٗمريٍةةةةةن رٌةةةةةّر
ءحنارنردعٓىَر ونٕروقدةأرولة٘رالريتىةرر
ِوصةةةقورردروّقةةةّيرميوٓةةةَمروةةةئالرْاة ة ر
وتةةةر ْأردةةةأ قيرلةةةير ٓةةةر رِخة ة ٕدرميًّر
وصةةةقر حنة ة راةةةرًرقة ة ر ة ة لَر ولةةةقًر
كرسٕرِ وعحقًِ ..ر
يةةةالرجية ة ررةةةيرْغةةةر رولةةة٘ر وسير
ِ جلمةةةةةريرأًرْقذةةةةة٘ردٍةةةةةن ر ء ةةةةةتٍتر ر
ِ ء ةةةةةتٍروٗمرِولٓةةةةةَرأًرْلاةةةة رلقْةةة ة ر
خلق يرِِقنِر وسيررررءرْلٓ ردَرولة٘ر
ٌةةةةةةالء ر وعةةةةةةردث مرأقةةةة ة رير وثلريةةةةةةٗر
ء تٍالكٓٗر ْلٗمرِ ّ ٌ ر وا لٗر
ميًرِوة ة مرِ وة ة ردإواةةةر رلةةةررْى ثّوةةةَر
ول٘ر وحردكٗمرِول٘رق ر ر وص ير
لةةَرمرل ةرامر تةة٘رْبلةة٘روةةدسيرِوٓ ة ار
كةةةرًرأهراةةةريرِوٓةةة رٌٓبتةةةَرِلكروتةةةَر
ِسِ ُريفرقةةةةةةةىروٗر كٓةةةةةةةرٖرِ جلمةةةةةةةرير
ِ ق تٍمر .ر

ما يُسَمَّى تا َألدَب الوَجِيْز!!

(إشكاليات وأوهام)



أ.د .حسين جمعة
أدية وكاتة سوري

مل ٘عددخ فيا ٙديى أهدد ٞفْددو لثقا د ٖلثب ياددٖ ٝلن ع ٖلثُ ددخ فّ أددخ لى د هٙددو يددِ
لن بيٖ ٠لثاتيع لثع ع يتعهق مبي فَتجٔ لثغ ع يِ اُدّٗ ٖد لع ٖاهشدقيو َٖي ٘ديو أهدٞ
خمتهف لثصعخ ٖ .خ ته قْٗي ٖلحخ ٜتهٗ لنف  ٟيف لث ّ لثعشد ِ٘ ٖيدي للثدٗلل ٖثدٗ فدو
ٍّ ثخفهٕٗ.
حُجِ ضَب
ٖكيَدد لثُي ٘ددديو لن بٙدددٖ ٝلثُ خ٘ددد ٝتُتشد د بدددا ٓ لَُٙدددي لَتشدددي لثُدددي يف
لهلشدددٌٙل نق َ هدددٗل لثقهشدددق ٝلثٗملٗ ٘يدددٖ ٝلرتبيثٙيدددٖ ٝلبندددةلكٙيٖ ...ٝلث ُ٘ٗٙدددٝل ٖلرتدددُٓ
لنسددددٛ ٗ،ل ٖلثُي ٘دددد ٝلثشددددًٙٙيَٖ ٝٙ١ي ٘دددد ٝلثتُدددديي ٖلثتشدد د ٖ ٝٙلثتقاٙاٙددددٝ
ٖلثةكٙ ٙددٝف اً دنى أددِ ة ٟكددب  ٜيبددو يددٗو لرت ثددفف ٖلثددُا لرتقتددٖٗ .....كدديّ لثع د ع
ُ٘ ْهعّٗ أِ كو َي ٘ ٝف هع أُٓي لثغ عف ثٙت ُٗل يي ٘ لٕ جمخ لى.) (...

ٔلطت أغال٘ إذا قمت :إُ مجم ٛوَ
الكتاب ٔاملجقفني ٔالٍقاد العسب كإٌا
أغد محاض ٛلمٍعسٖات الغسبٗة ٛوةَ أبٍةاٞ
الغةةةسب ٌفطةةةْو ٔقةةةد ٔش ةةةٕا الةةةتّي ٍةةةٛ
ٖٔطةةةةس ٚمةةةة ٜأبٍةةةةا ٞدمةةةةد ّي الةةةةرَٖ
ٖٕافقِٕي السأ.ٙ
ٔلعةةةن وةةةَ بةةةني الةةةسٔ ٝ٣ا٧فكةةةاز
الٍقدٖةةةٔ ٛا٧دبٗةةة ٛالةةةد ضةةةاز ةةةدد وةةةَ
ا٧دبا ٞالعسب إىل بٍّٗا يف العُػس الجاٌ٘
وةةةةَ ا٧لفٗةةةة ٛالجالجةةةة ٛوةةةةا ٖطةةةةى ٜا٧دب

الةةةةٕدٗصقٔ .قةةةةد قةةةةدٔا لةةةةْ أٔه ومتقةةةةٜ
أضٗطةةةةةةة٘ ةةةةةةةاً ً7107ق يف داوعةةةةةةةٛ
ؾةةفاقظق بتةةٌٕظٔ .اوتازِٔةةا لتكةةُٕ
هلي غطا ٞمىٗا ٔأكاد ٗا.
ٌٔةةةس ٝأُ فكةةةس ٚوؿةةةطم ا٧دب
الٕدٗصق لٗطةت وةَ بٍةات أفكةاز الٍقةاد
العسب الرَٖ قدٔا ومتقاِي أ٧ه ٔإمنةا
ِةةةة٘ وطةةةةتٕسا ٚوةةةةَ الكا ةةة ٔالٍاقةةةةد
الفسٌط٘ آ ُ٥وٌٕتادُٔقو إذ طسسّةا يف
كتابْ الؿةادز ةَ داز ِاغةٗت ضةٕب
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ٖٕز /اً ً0997ق ببةازٖظ ِٔةٕ كتةاب
أكاد ٘ اجل ا٧غكاه الٕدٗصٚق يف
ا٧دب فقةةةةةاه :ا٧غةةةةةكاه الةةةةةٕدٗص٥ ٚ
ؽـ ٌٕ ا أدبٗةا وةَ دُٔ آوةس بةن ِة٘
عين كن إٌ٧ا ا٧دبٗة /ٛقسٖبةا غةعسا
ٌٔجةةةةةةةساو وطةةةةةةةسسٗٛو ٔقؿةةةةةةةٔ ٛزٔاٖةةةةةةةٛ
ٔوركسات ٔ ...ثي غدد الٍاقد الفسٌطة٘
مةة ٜالػةةكن الةةٕدٗص املاتؿةةسق الةةرٙ
ٖتؿةةةةن بأٌةةةةْ غةةةةرزٚق كتابٗةةةة ٛبمٗغةةةةٛ
طةةةةةتذٗ لمشةةةةةاه ٔاملٕقةةةةةن ٔاملػةةةةةا س
ٔا٧فكةةاز 7قِٔ ...ةة٘ قابةةن لةةدٍٖا د٥لةةٛ
اؿِكْىٛق 3ق ٔزٔسّا الفٍٗ ٔ ٛقٍٗا ّا
البٍاٟٗةةةةةةةةة ٛأٔ د٥لةةةةةةةةةة ٛاملجةةةةةةةةةةنق 4ق أٔ
اـةةاطسٚق 5ق ٔكةةن وٍّةةا ٖطةةتٍد إىل
اإلجياش يف التعب ٔزٔح الٕوك /ٛالمَّقْطٛ
الد٥ل ٛوا دعن الٍاقد الفسٌطة٘ ٖةرِ
إىل القٕه بأٌّةا وةَ ودادفا ّةا يف ا٧دب
الفسٌط٘ ٌفطْ.
ٔلةةةةةةةٕ اعةةةةةةةَ الباسةةةةةةةح يف ِةةةةةةةرٓ
ا٧غكاه الةٕدٗص ٚلتةبني لةْ أؾةالتّا يف
ا٧دب العسبةةة٘ القةةةدٖي بةةةن ألفةةةت فّٗةةةا
الكتةة ٔالسضةةةاٟن فكةةة ٦ةةةَ ٔدةةةٕد
ا٧وبةةةاز ٔالقؿةةةـ ٔالطوةةةٗس ٔا٧غةةةعاز
الةةد طةةتذٗ لةةرلا زدةةصا ٔقؿةةٗدا
غطسا ٔأغةطازا بٗتةا ٔأبٗا ةا وقطعةٛ
ٔقؿٗدٔ ٚقةد قةاه الةبشد ٙوةا ٖ٤كةد
ك٦وٍا6 :ق
ٔالػوةةةةةةةةةعسُ لىةةةةةةة ة ه كْفةةةةةةةةة٘ إغةةةةةةةةةاز ُُْ
ٔلةةةةةةةةةةٗظ باهلةةةةةةةةةةرز طٕلةةةةةةةةةةت وُطبُةةةةةةةةةةْ
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ٔقةةةد ٍألةةةت أقةةة ً٦الٍقةةةاد العةةةسب
ومتق ٜا٧دب الٕدٗص أ٧ه بتٌٕظ بالٍقةد
اؿادو ٖ ٌْ٧طتطع ٔقع ؿٕز دقٗة
ملةةةا ٖطىةةة إلٗةةةْ أ كةةةآ٣و ٌعةةةسا لعةةةدً
إفةةةةاد ّي اإلفةةةةاد ٚاملتٕوةةةةا ٚوةةةةَ أ٧زا
البشجٗةةة ٛاملقدوةةة ٛلمىمتقةةةٜو فعمةةةت زٖ٣ةةةٛ
املؿةةطم قةةبابٍٗ ٛفةةسد غؿٕؾةةٗٛ
قدد ٚم ٜعةدد وػةازب مةا أ٧زا
ٔ ٖكَ املمتق ٜوتٕافقا م ٜاضتاساز
العٍاؾةةةةس الٍقدٖةةةةٔ ٛاؾىالٗةةةة ٛلمىفّةةةةًٕ
ٔإدساٞا ّةةا التطبٗقٗةة ٛبٗةةد أٌّةةي ا فقةةٕا
مةةةةٍ ٜؿةةةةس ٙا٥وتؿةةةةاز /الٕوكةةةةٛق
ٔالتعب بمغ ٛأدبٗ ٛزاقٗ َ ٛاملٕقٕ .
ٍِٔا ٖتطاٞه أُ ٙوطّمةع مة ٜاٌ٧ةٕا
ا٧دبٗ ٛاملٕزٔث ٛبن املطتشدثٔ ٛاملةٕدص:ٚ
أ ٖتؿةةةن املجةةةنق بةةةرلا ٔأكجةةةس .
ِٔةةةن كاٌةةةت اؿِكْىةةةٛق أٔ اـةةةاطسٚ
ا٧دبٗة ٛأٔ اؿكاٖة ٛبعٗةد ٚةَ ذلةةا .
ثةةةي إُ الػةةةعس ٌفطةةةْو غةةةطسا ٔأغةةةطازا
ؾشٗشٔ ٛوٍّٕكٛو بٗتا ٔأبٗا ةاو وقطعةٛ
ٔقؿةةةةاٟدو يف غةةةةعس الغةةةةصٔات ٔالفتةةةةٕح
ٔغةةةةعس ةةةةسقٗـ ا٧طفةةةةاه ٔ ٥ضةةةةٗىا يف
أغةةعاز الٍطةةا ...ٔ ٞإمنةةا ٖتؿةةن بةةرلا
كمْ...
ٖٔبدٔ لة٘ أُ ؾةس  ٛالتطةىٗٛق قةد
أِٔىةةت بعةةك الكتةةاب ٔالٍقةةاد العةةسب
الةةرَٖ سكةةسٔا إىل ب ة ٔت وةةَ ض ةتو دٔه
ِةةة٘ لبٍةةةاُ ٔضةةةٕزٖٔ ٛا٧زدُ ٔاؾصاٟةةةس
ٔاملغةةةةسبق فكةةةة ٦ةةةةَ ةةةةٌٕظ الدا ىةةةةٛ
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لمىمتقةةةة ٜأ٧ه إذ ز ةةةةت ٔشاز ٚالجقافةةةةٛ
المبٍاٌٗةةة ٛومتقةةة ٜا٧دب الةةةٕدٗصق الجةةةاٌ٘
الةةر ٙسأضةةْ الكا ة المبٍةةاٌ٘ املسسةةًٕ
أوةني الةةرٖ ق ٖةةًٕ ً7109/6/77ق ٔ ُةةد
املمتقةةةة ٜالتأضٗطةةةة٘ الجةةةةاٌ٘ ٔ قةةةةد يف
كمٗةةةةةةةة ٛا٩داب إلكطةةةةةةةةابْ الؿةةةةةةةةبغٛ
ا٧كاد ٗ ٛكىا ضع ٜالةرٖ ق ٔبعةك
أ كةةةةةا ٞاملمتقةةةةة ٜإىل إقٍةةةةةا الػةةةةةا س
أدٌٔةةةةةةٗظق باملػةةةةةةازكٛو د ىةةةةةةا وةةةةةةٍّي
ملمتقةةاِئ .لكةةَ أدٌٔةةٗظ الةةر ٙسكةةس
ٔألقةة ٜكمىةة ٛوُعبةةسٍ ٚألةةت إغةةكالٗٛ
اٌ٧ةةةةٕا ا٧دبٗةةةةٛق ٖقةةةةدً هلةةةةي ؾةةةةا
املٕافق.ٛ
ٔظمةت كمىة ٛزٟةٗظ املمتقة ٜالجةاٌ٘
ل٨دب الٕدٗص الكا ة املسسةًٕ /أوةني
الةةرٖ ق مبٍصلةة ٛالبٗةةاُ لةةْٔ ...فّٗةةا غةةدد
مةة ٜالتفا ةةن اؿكةةاز ٙبٕؾةةفْ ٌٕ ةةا
ددٖدا وَ ا٧دبق .فافٗا بّرا الكً٦
اؿةة ة ٔاؿقٗقةةةةٛو سةةةةني دعمةةةةْ كأٌةةةةْ
وػةةسٔ إمنةةا ٟ٘ضٗاضةة٘ ادتىةةا ٘ بةةن
زآٓ سسكةةة ٛػأشٖةةة ٛددٖةةةدٍ ٚعةةةس إىل
املطةةتقبن اوفةةٕال با٥لتبةةاع بعةةني زأت
املةةةةا ٞالساكةةةةد فاضتشكةةةةست سذسِةةةةا
لدوٗةةةةةةةْ يف بسكةةةةةةة ٛالٕاقةةةةةةةع الةةةةةةةساَِ
مبٍطمقةةةةةةات فكسٖةةةةةة٤ ٛضةةةةةةظ لٕاقةةةةةةع
عب . ...ٙ
لَ ؼسال المغ ٛاإلٌػا ٟٛٗبؿ ٘
ٔلةةةَ أضةةة٘ ٞالعةةةةَ بفكةةةس ٚالتذدٖةةةةد
ٔمحاض ٛاملسسًٕ الرٖ ٔأوجالةْ لفكةسٚ

ا٧دب الةةٕدٗص الةةد تةةٕو ٜا٥ضةةتٍاد إىل
طةةةةةةةٕز اؿٗةةةةةةةا ٚفطفقةةةةةةةٕا ٖتطمعةةةةةةةُٕ
بةةةأس٦وّي إىل ومة ة منةةةاذز أدبٗةةة ٛمة ة
وقةةةةداز اؿادةةةة ٛإلّٗةةةةا ٔ تؿةةةةن مبصٖةةةةٛ
ا٧دبٗةةٛو ٔآوةةر ٚبةةسٔح اؿٕٖٗةة ٛالٕاقعٗةةٛ
عرب َ أِداال وتٕوأ ٚزغبات مجٕح
بعٗد ٚاملّأِٔ .ٙرا ٖ ٥عين ةة أبدا ةة أٌين
أقةةةةن وٕقةةةةن املعةةةةاد ٙلةةةة٨دب الةةةةٕدٗص
ٔأؾةةةشابْ ٔإمنةةةا أقةةةع ٌفطةةة٘ وٕقةةةع
الٍةةةاظس إلٗةةةْ بةةةس ٝ٣وٕقةةةٕ ٗ ٔ ٛمىٗةةةٛ
عطةة٘ وةةا لقٗؿةةس لقٗؿةةس ٔوةةا ِ ِ...
ٔكٍةةت قةةد التقٗةةت املسسةةًٕ الةةرٖ غ ة
وةةس ٚيف ب ة ٔت /عكةةٕز ا٧دٖ ة والةةا
ؾقٕزق ثي يف دوػ سٗح دُ ٘ إىل ٌدٔٚ
وةَ قبةن دّة ٛوةا ٔاضتكةٗن يف وقابمةةٛ
وةع القٍةةا ٚالطةةٕزٖ ٛأ٧ىل ٔأسةةد الةةصوٞ٦
وةةَ أ كةةا ٞا٥ؼةةاد لبٗةةاُ وفّةةًٕ ا٧دب
الةةٕدٗص ٔتا ةةْو ٔقةةد غةةدد مةة ٜقٍٗةةٛ
غةةةعس الٕوكةةةٔ /ٛقؿةةة ٛالٕوكةةةٛق وةةةع
اإلجيةةةاش يف القالة ة الفةةةينٔ ...كِ٦ىةةةا
ٍٖطمة ة لدٖةةةْ وةةةَ وٍطمقةةةات فكسٖةةة ٛةةةةة
فمطةةفٗ ٛىٗقةة ٛيف الػةةكن ٔاوتةةٕ...ٝ
ٔبّرا ٖأتِ ظدٖد فٍّاك غ وةا ٌاقةد
ٖس ٝأُ الػعس وعسف ٛفٗىا ٔزا ٞاملعسفةٛ
يف املقطعةةات ٔغ ِةةا مىةةا أُ اإلجيةةاش
ٖقتةةةن ا٧فكةةةاز ٔالةةةس ٝ٣الفمطةةةفٗ ٛالةةةد
ٕوِٕا لتطٕٖس وػسٔ ّي ا٥دتىا ٘.
ٍِٔةةا وةةسبف الفةةسع فّةةٕ وٕقةةٕ
ٌقاغةةةة٘ وةةةةع املسسةةةةًٕ الةةةةرٖ ٔ ...كةةةةاُ
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ودكةةةةةةةةصا يف التطةةةةةةةةىٗٔ ٛاملٍطمقةةةةةةةةات
الفكسٖةةةةةةةةةٔ ٛالٍقدٖةةةةةةةةةٔ ٛإدساٞا ّةةةةةةةةةا
التطبٗقٗ ٥ٔ ٛضٗىا أُ املمتقٖ ٜطتطع
أُ خيسز َ وفاِٗي التٍع الد ٌٍقمةّا
ىا لد ٝبعةك الغةسبٗنيو أٔ ىةا ِةٕ يف
وٕزٔثٍةةا ثةةي إُ أ كةةا ٞاملمتقةةٔ ٜقةةعٕا
العسبةةة ٛأوةةةاً اؿؿةةةاُو ٔسةةةألٕا إجيةةةاد
وبةةةةةةادٍ ٢ع ٖةةةةةة ٛلمتةةةةةةٍع و ٌّ٧ةةةةةةي ٥
مكُٕ أ ٙغكن فينو ٔ ٖطتٍطقٕا
أ ٙػسب ٛأدبٗ ٛسدٖج ٛيف فاهلي.
ٔأز ٝأُ السغبةةةةات الؿةةةةادق ٛلةةةةدٝ
املتشىطةةةةني لمتطةةةةىٗٔ ٛوةةةةا تعةةةةٕٓ وةةةةَ
الةةةةرٖ ق  ٥ؼقةة ة ؾةةةةف ٛالتذدٖةةةةد يف
القٕال الفٍٗ ٥ٔ ٛكٍّةا إثةسا ٞأدبٍةا
بػةة٘ ٞوةةا جيعمٍةةا ٌتطةةاٞه :وةةا تةةات
التعسٖةةةن ذا ةةةْ ٔوةةةا أزكاٌةةةْ ٔ ٍاؾةةةسٓ
اؾىالٗٛو ٔوا قٍٗا ّا الد ؼق ل٨دب
الةةةةٕدٗص وؿٕؾةةةةٗتْ ٔ .وةةةةا الػةةةةكن
الفين الرٗ ٙص ٌٕ ا أدبٗا وَ آوسو ٔوا
ٌطب ٛاؿداث ٛفْٗ ٔٔظاٟن كن طبٗعٛ
فٍٗةةِٔ ٛةةن ٍِةةاك فةةس بةةني الٕوكةة ٛيف
الػةةعس ٔأدٍاضةةْ ٔبةةني بقٗةة ٛاٌ٧ةةٕا ثةةي
ملاذا سُدد إجياش السٔاٖ ٛبجىاٌني ؾفشٛ
ٖعةةد أسةةد جيّةةن عسٖةةن ا٧دب
فّٕ التعب اؾىال٘ َ املػا س ٔالسٝ٣
ٔ ٖكةةةَ ا٥وتؿةةةاز سةةةدا وةةةَ سةةةدٔد
عسٖفْو ست ٜلد ٝالٍاقد الفسٌطة٘ الةرٙ
ؼةةدخ ةةَ ا٧غةةكاه الةةٕدٗصٔ ٚغةةدد
م ٜالػرزٚق أٔ الٕوكةٛق يف املعٍة... ٜ
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ٔحنَ إذ ٌٖ٤د وفًّٕ الٕوكة ٛيف اإلبةدا
ٌّ٧ةةا ةةده مةة ٜاؾةةدٔ ٚا٥بتكةةاز ف ٌٍةةا
ٌةةس ٝأُ غةةا سٌا الةةةبشد ٙضةةبقْ إلّٗةةةاو
ٔأٌّةةا لٗطةةت وعصٔلةة ٛةةَ بقٗةة ٛالعٍاؾةةس
الفٍٗ ٛالد ؼق ل٨دب مجالٗتْ ٔ عةرب
عظ ضمٗي ؾاد َ فشٕآ أٖا كةاُ
الٍىف ا٧دب٘ ٔسذىْ غعسا ٌٔجسا...
ٔأٌةةةا  ٥أزٖةةةد لمكتةةةاب ٔالبةةةاسجني
اضتقسا ٞالػعس العسب٘ القدٖي ٔاؿةدٖح
ٔ ٥الٍجةةةس ا٧دبةةة٘ بأمناطةةةْ املةةةٕدص ٚبةةةن
أطم إلّٗي أُ ٖقسٔ٣ا كتابا ٔاسةدا وةَ
و٤لفةةةةات العةةةةسب سةةةةٕه الطةةةةسش الفٍٗةةةةٛ
اؾىالٗةةة ٛلمذىمةةة ٛا٧دبٗةةة ٛاملةةةٕدص ٚالةةةد
مةةةةةتقف أضةةةةةمٕب الٕوكةةةةة /ٛالػةةةةةرز/ٚ
المقطةةةةة /ٛالمىشةةةةة...ٛق ككتةةةةةاب أبةةةةة٘
وٍؿٕز الجعال اإل ذاش ٔاإلجياشق 7ق.
ٖٔبدٔ ل٘ أُ ددا وَ أٌؿاز ا٧دب
الٕدٗص ٖطمع مْٗ  ٌْ٧دٔ لمداخ
فالباب أ٧ه ةة وج ٦ةة فْٗ سٕه بعك وا
ٌطة ة بةةةْ القةةةسآُ وةةةَ الكةةة ً٦املةةةٕدصق
ٔالجةةةةةةاٌ٘ يف دٕاوةةةةةةع كمةةةةةةي السضةةةةةةٕه
الكةةةسٖيق ٔالجالةةةح يف كةةة ً٦اـمفةةةاٞ
الساغدَٖ ٔالؿشابٛو ٔالسابع يف وا قالةْ
ومةةةٕك اؾاِمٗةةةٛو ٔاـةةةاوظ فٗىةةةا قالةةةْ
أوةةةةسا ٞاإلضةةةةٔ ...ً٦البةةةةاب العاغةةةةس يف
ٔضةةاٟف قٟ٦ةةد الػةةعس /ف  036ةةةة 781ق
ِٕٔ أ عي أبٕاب الكتاب...
ٔملّةةةا كاٌةةةت فكةةةس ٚاإلجيةةةاش غة ة
املاةةن ٔاإلطٍةةاب غ ة املىةةن 8ق ٔدّةةا
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وَ ٔدٕٓ الب٦غ ٛالعسبٗٔ ٛددٌا أؾشاب
ا٧دب الةةةةةٕدٗصق ٖعىةةةةةدُٔ ةةةةةَ ضةةةةةاب
إؾساز ٔ سؾد إىل بين غسط ا٥وتؿاز
املمصً 9ق م ٜالةسغي وةَ وقٕلة ٛأدٌٔةٗظ
لمىمتق ٜيف غأُ اإلجياش ٔاإلطالٛو وَ أُ
اإلجيةةاش /ا٥وتؿةةاز  ٥ةدد ٌةةٕ ا٧دب
ٔدٕد ةةةةْ ...و٤كةةةةةدَٖ أُ اإلجيةةةةاش قةةةةةد
ساف وع ابتكةاز الٕوكةٔ ٛالفكةس ٚيف
أ ٙمنةةف أدبةة٘ وةةٕدص وٍةةر القةةدٖئ ...وةةا
املٕغةةةشات ٔاملػةةةطَّسات ٔاملػةةةذسات إ٥
عةةب ةةَ ذلةةا فكةةا ٥ةةَ بقٗةة ٛاٌ٧ةةٕا
ا٧دبٗةة .ٛفاؾىمةة ٛا٧دبٗةة ٛغةةعسا أٔ ضةةسدا
عتىةةد التكاوةةن بةةني وطةةتٕٖني ىةةٕدٙ
ٔأفق٘ يف وفّةًٕ اؾىةاه الفةين لت٤كةد
ٔظٗفتّةةا الد٥لٗةةٔ ٛاؾىالٗةة ٛوعةةا ِٔةة٘
تػةةسب زٔح املبةةد ٔ ٕاطفةةْ ٔبٗ٠تةةْ يف
ؾةةةىٗي ضةةةٗا ا أوةةةاذ مبةةةا ٖعةةةرب بةةةْ ةةةَ
ٔظاٟفْ.
ٔلعةن ِةرا كمةْ ٖةدفعين إىل ذكةس
الػةةا س اٌ٧دلطةة٘ ٗةة ٜبةةَ ِةةرٖن بةةَ
بةةد املمةةا بةةَ ِةةرٖن 315 /ةةةة ِ389ةةةة ةةةة
 938ةةةةةةةة ً973ق ٔ ةةةةةةةسال بةةةةةةةابَ ُِةةةةةةةرٖن
اٌ٧دلط٘ 01ق.
ِٔةةةٕ غةةةا س ٔقتةةةْ ٔشوٍةةةْ بطةةةّٕلٛ
ألفاظْ ٔدصال ٛباز ْ ٔإ قاُ ؾٕزٓ الد
ؼكسٓ بدّٖٔ ٛػطد الٕوك ٛيف كن
املٕقةةٕ ات الةةد طةةس إلّٗةةا يف إطةةةاز
البٗةةةةت ٔالبٗةةةةتني ستةةةة ٜالطةةةةتٖ ٔ ٛةةةةصد
مّٗا فىَ البٗت قٕلْ00 :ق

ٍُ ٥كِةةةةسٔا غةةةةةصز الةةةةدوُٕ فكةةةةةن وةةةةةا
ٍٖشةةةةةةن وِةةةةةةَ دِطةةةةةةى٘ ٖؿةةةةةةٗسُ دُوٕ ةةةةةةا
ٔلعةةةةن المقطةةةة ٛالػةةةةعسٖ ٛالبؿةةةةسٖٛ
املةةج ٍ ٚبج ة وةةَ إبةةدا غةةا س ٖ ٥بؿةةس
ما الد زكص فّٗةا مة ٜؿةٕٖس أسبتةْ
ٖسسمةةُٕ ٔقةةد بمةةّي الةةسذاذ ٔالٍةةد ٝفمىةةا
ؼسكةةةت مجةةةاهلي طةةةاقطت القطةةةسات
م ٜا٧زض ٔبك ِٕ ٜفاوتمطت دوٕ ْ
بتمةةةةةا القطةةةةةسات فىةةةةةا ةةةةةاد اٗصِةةةةةا
وٗطٕزا 07ق إذ قاه03 :ق
لةةةةةةةةي ٖسسمةةةةةةةةٕا إلَّةةةةةةةةا ٔفةةةةةةةةٕ زسةةةةةةةةالِّي
غةةةةةٗيه سكةةةةة ٜغةةةةةبؼ العَّةةةةة ً٦امل ْقبِةةةةةن
ٔ مةةةةةةت وطةةةةةةازفّي وُذادةةةةةةاتُ الٍةةةةةةدٝ
فكأٌىةةةةةةةةةا ُوطِةةةةةةةةةست بةةةةةةة ةدُز وُساضةةةةةةةةةن
ملَّةةةةةةةةةا شسكةةةةةةةةتِ اؿىةةةةةةةةةٕ ُه ٍةةةةةةةةةاثست
وِةةةةةَ فةةةةةٕقِّي يف ا٧زض شةةةةةت ا٧زدُةةةةةن
فبكٗةةة ةتُ لةةةةةٕ سفةةةةةٕا ُدوُةةةةةٕ ٘ بٍّٗةةةةةا
لكٍّةةةةةا اوتمطةةةةةت بػةةة ةكْ ان وُػةةة ةكِن
ِةةرا وةةج ُ٦وةةَ غةةعس غةةا س قطةةن
املعٍةة ٜاملبتكةةس بٕوكةة ٛبدٖعةة ٛيف طةةساش
فين وٕدص أسالٍا إىل التذسبٔ ٛا٧منٕذزو
وةةةةا جيعمٍةةةةا ٌتطةةةةاٞه :وةةةةا الةةةةر ٙقدوةةةةْ
أؾشاب الفٕز ٚاؾدٖد ٚل٨دب الٕدٗص
بن وا الر ٙقدوْ أؾشاب الس ػةٛ
املتمفشةة ٛبأفكةةاز وسٖبةة ٛفٗىةةا لةةٕ قةةسٔ٣ا
غةةةةةعس أبةةةةة٘ قذةةةةةَ الجقفةةةةة٘ الػةةةةةا س
املاكسً الر ٙأبد ث٦ثني قطعةٍ ٛتىة٘
إىل البٗةةةت ٔا٧بٗةةةات ةةةدا ثةةة٦خ قطةةةع
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ٔاسد ٚيف  00بٗتا ٔالجاٌٗ ٛيف  01أبٗات
ٔالجالج ٛيف  9أبٗاتق
كٍةةةا ٌبكةةة٘ سعٍةةةا وةةةَ اؿداثةةةٛ
ا٧دبٗةةة ٛالعسبٗةةة ٛيف القةةةسُ العػةةةسَٖ ُ٧
بعةةةك وبةةةد ّٗا أوجةةةاه دةةةرباُ ومٗةةةن
دةةرباُو ٔوٗااٟٗةةن ٌُعٗىةةٛو ٔأوةةني مةةٛ
ٔأٌطةة٘ اؿةةاز ٔأدٌٔةةٗظق ٔغ ِةةي قةةد
ضةةةةاز ٕا إىل ٌطةةةةآل ػةةةةازب ا٩وةةةةسَٖ
ٔا تىةةةاد أغةةةكاه ددٖةةةد ٚوةةةَ الػةةةعسو
ٔزمبةةةةا قةةةةازبٕا يف ػةةةةازبّي وةة ةا ٖعةةةةسال
بقؿٗد ٚاهلاٖكٕق الةد ٔلةدت مةٖ ٜةد
الػا س الٗاباٌ٘ وا طٕٗٔ باغٕ – 0644
ً0694قو ٔ مةةةةةة ٜقِةةةةةةدً ٌػةةةةةةأ ّا لةةةةةةدٝ
الٗابةةاٌٗني ف ٌّةةا اٌتّةةةت إىل ثقافتٍةةا وةةةَ
الػعس الٗاباٌ٘ بٕؾفّا غك ٦وةٕدصا
وةةةَ التٕقٗعةةةات القاٟىةةة ٛمةةة ٜالٕوكةةةٛ
املدِػٔ ...ٛلعن ددا غ قمٗةن وةَ زٔاد
اؿداث ٛقد أداد ملةا مكةْ وةَ قةدزات
ثقافٗٔ ٛفٍٗ ٛفك َ ٦اؿاض ٛالترٔقٗٛ
السفٗع04 ٛق ...فّةا حنةَ ةةة الٗةًٕ ةةة ٌٍةدب
سٗا ٍةةا مةة ٜالةةسغي وةةَ القمةة ٛوةةٍّي قةةد
اٌفةةك ٍّةةا ٔإُ أغةةسً بّةةا وةةَ العةةسب
مكةةةةٕا القةةةةدز ٚمةةةة ٜالبةةةةٕح
ممةةةةَ
ا٧ؾةةةٗنو ٔا٥ز قةةةا ٞإىل وؿةةةاال اإلبةةةدا
الساقةةة٘ٔ ...لةةةرا أؾةةةب لػةةةعس اهلةةةاٖكٕ
العسبةةةةة٘ أوةةةةةةاكَ لمٍػةةةةةس يف دٔزٖةةةةةةات
فؿمٗ05 ٛق ٔؾاز لْ وٖ٤دُٔ يف ضٕزٖٛ
ٔغ ِا ٔأ مٍٕا َ ػازبّي الد ضٍػ
إىل منةةاذز وٍّةةا بٍٗىةةا ٌةةس أ ٙأمنةةٕذزا
٧ؾةةشاب ا٧دب الةةٕدٗصٖٔ .عةةد الػةةا س
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ةةةص الةةةدَٖ املٍاؾةةةس ٚوةةةَ الةةةسٔاد الةةةرَٖ
كتبةةٕا قؿةةٗدِ ٚةةاٖكٕ اٌكةةاق ةةاً
ً0964ق وةةةَ بةةةاب التٕاؾةةةن وةةةع الػةةةعس
العامل٘ٔ ...وَ بعدُ ؾدز يف فم ٛزضاٟن
الػةةعسق منةةاذز غةةةعسٖ ٛلػةةعسا ٞقؿةةةٗدٚ
اهلةةاٖكٕق 06ق وةةَ ضةةٕزٖ ٛوجةةن إٍٖةةاع
أؾفسٔ ٙغةدٖس سٍةا ٔ مة٘ دٖةٕب ٔباضةي
القاضةةي ٔأمحةةد قطةةٗي السفةةا ٘ ٔقاضةةي
أمحد سبابٔ ٛمما قالتْ إٍٖاع أؾفسٙق
بعٍٕاُ الكفٗنق :أؾةابعْ /ةسٔ ٝدةْ
سبٗبتةةةةةْ /الكفٗةةةةةنقٔ .قالةةةةةت بعٍةةةةةٕاُ
مشظ ٔدزادةٛق :مة ٜدزادةد /أضةما
الدزب املٕؾن /لمػىظ ٔ .قالةت بعٍةٕاُ
كطاز الصبادٙق:
0ةةةةة يف اهلةةةٕا /ٞشغة ة كطةةةاز الصبةةةادٙ
ا٧بٗكٖ /صٖدٌ٘ بٗاقا
7ةةةةةة كطةةةةاز الصبةةةةاد /ٙوفٗفةةةةا ُٖشمّةة ة ُ/
ٌٔبكُ قم ةة اٌتّ.ٜ
ٔممةةةا قالةةةْ مةةة٘ دٖةةةٕبِ :طةةةن
املطس /وَ قم  /فٕح زاٟش ٛالداب
 املقؿم ٛالؿد /ٟٛصٍّٖا طشال
محسا.ٞ
ٍ دوا ٔلدت /شز ت أو٘ غذس/ٚ
الًٕٗ أز ٝمّٗا ا٥ؾفساز.
 وَ الداب ٔإىل الداب ٌعٕد /دٔدٚ
ا٧زض /فّىت اؿكى ٛدٗد.
 الصلصاه املدوس اٌتّ /ٜغاِدٚ
القرب /وا صاه ٔاقف.ٛ

يي ُ٘شً ٞبين ع لثٗملٙز!! (ننايثٙيو ٖفْٖيٍ)

 م ٜدطس الٍّس /العاٟمٍ /ٛتعس
اؾجىاُ.
 غسٖ أوس السٖاح /أحنٍ ٜهلا/
فتٍشين ل٘  .اٌتّٜ
ِراُ أمنٕذداُ وَ غعس اهلاٖكٕ
العسبةةة٘ق الةةةرُٖ ٙقمّةةةد اهلةةةاٖكٕ الٗابةةةاٌ٘
مةةةة ٜحنةةةةٕ ومىةةةةٕع يف ةةةةدد املقةةةةاطع
ٔطبٗعتّا الد بمة ةاد 07 ٚضةطساق يف
ةةد ٚوقةةاطع ٖ ٥صٖةةد املقطةةع مةة ٜث٦ثةةٛ
أضةةطسو ٔقةةد ةةٍقـ ا٧ضةةطس يف املقطةةع
الٕاسد ِ٘ٔ...ةٕس٘ باإلجيةاش ٔقألةٛ
البشح َ اؾدٖد يف القال الفةين إذ
ؾةةأ أؾةةشابّا إىل التذسٖ ة يف التقةةاط
الٕوكةة ٛالػةةعسٖ ٛكىةةا ٌةةسآ يف ٔوكةةٛ
لمكا ب ٛوٍ ٜطْو إذ قةٕه :بةني غةٕكٛ
ٔغٕكٍ ٛبت ٔزدٖٔ ٚتبع ُطسا ُٖطسه...
ٔكةةةةرا كةةةةاُ أؾةةةةشاب القؿةةةةٛ
القؿةةةةة  ٚدةةةةةةدا. . :/زق قةةةةةةد فعمةةةةةةٕا
ٔا تىدٔا اإلوطاك باؿادث ٛأٔ الفكةسٚ
الفٍٗ ٛاؾدٖدٔ ٚاملتىاضك ٛبمغ ٛوةٕدصٚ
طةةةةتٍد إىل اؿةةةةرال ٔاٌ٥صٖةةةةاح ٔ ةةةةدً
الغةةةٕف يف الطةةةسد القؿؿةةة٘ املعةةةسٔال
لكةةةةةةَ غالبٗةةةةةة ٛكتابّةةةةةةا املتشىطةةةةةةني
لمتذسٖ ضقطٕا لعدً اوت٦كّي القدزٚ
الفٍٗة ٛمة ٜإجيةةاش الطةسد ٔبٍةا ٞالمقطةةٛ
فقؿةةسٔا ةةةة كىةةا ِةةي أؾةةشاب قؿةةٗدٚ
اهلاٖكٕ ةة وج ٦ةة َ بمٕغ املطتٕ ٝالفين
لقٕلةةةةْ عةةةةةاىلٔ :لكةةةةةي يف القِؿةةةةةاف
سٗةةةةةا ٌٚضةةةةةٕز ٚالبقةةةةةس079 ٚق أٔ بمةةةةةٕغ

وطةةتٕ ٝالفةةَ املةةدِؼ يف وقٕلةة ٛالعةةسب
القتن أٌف ٜلمقتن 07ق أٔ وا ٕشٓ املجن
ا ٩ةةة٘ قمة ة لة ةُْ ظّةةةس اوِةةةَ 08ق وةةةَ
ٍاؾةةس مجالٗةةٔ ٛفٍٗةة ٛكةةىَ الٕوكةةٛ
ٔاؿكأٖ ٛالقؿٔ ٛاإلجياش ٔ م ٜدّٛ
املػابّ.ٛ
ٔأٖةةا كةةاُ الةةسأ ٙيف ا٧دب الةةٕدٗص
الةةرٖ ٙقٍةةع غالبٗةة ٛالٍقةةاد يف وبادٟةةْو
ٔ ٖسٔا مناذدْو ٔأٖا كاُ املٕقةن وٍةْ
ٔوَ غعس اهلاٖكٕ العسب٘ق الةرٖ ٙقةدً
ٌفطْ يف مناذدْو ٔأٖا كةاُ املٕقةن وةَ
. .زق ف ٌٍةةةا ٌةةة٤وَ بقٗىةةة ٛالطةةةع٘ إىل
التذدٖد الرٖ ٙتذأش القٕالة القد ةٛو
لكَ بػسط أُ ٌبتكس و ا وٍّاو ٔوةَ
أ ٙأمنةةةٕذز ٔافةةةد إلٍٗةةةا ...فالمغةةة ٛا٧دبٗةةةٛ
لدٍٖا داوع ٛلكن أغكاه القةدز ٚمةٜ
التذدٖةةةةةدو ٔلكٍٍةةةةةا لطةةةةةٍا عادةةةةة ٛإىل
ؼطٗي ذٔا ٍا بأٖدٍٖا ٌٔ ٥سٖةد لمةدباب
أُ جةةٕز ثةةٕزِٕ ٚدةةا ٔ ٞطةةىي وةةا تمقفةةْ
قٕلٍةةةةةةا ٔوػةةةةةةا سٌا وةةةةةةَ ٔوةةةةةةصات ٥
ٔوكةةةةةاتٔ .القكةةةةةٗ ٥ ٛتعمّةةةة مبفّةةةةةًٕ
اؾةةده سةةٕه وفّةةًٕ أدبةة٘ وةةاو ٔ فكةةٗن
ٔاسد مة ٜآوةسو ٔ ٥ةس بف بةأ ٙغةكن
فين قؿُس أً طاهو ٔ ٥بةأ ٙودزضة ٛفٍٗةٛ
وةةَ وةةدازع الػةةعس ٔالٍجةةسو ٔإمنةةا تعم ة
باٌ٥قٗاد ملفًّٕ ا٧دبٗٔ ٛاؾٕد ٚوةَ دّةٛ
ٔالتذدٖد اؿقٗق٘ الرٖ ٙجس ٙأدبٍةا وةَ
دّ ٛأوس.ٝ
حنةةَ وةةا شلٍةةا ٌقةةسأ يف ساثٍةةا أوبةةاز
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اؿىقةٔ ٜاملغفمةني ٔلكٍٍةا ٌةتعمي وةةٍّي
كج ا وَ املةٕا غ ٔالتذةازب الةد ةج
الةةةراكسٕ ٚقةةةدا يف إطةةةاز أدب طسٖةةةن
وةةٕدص ٔبةةدٖع ٔبةةسا و ٔكةةرلا ِةةٕ أدب
الةةبا09 ٞ٦ق .فمكةةن وٍّىةةا وؿاٟؿةةْ
املىٗص ٚبٍأ ٞضةسدا ٔسةٕازأٖ ...عتىةد فةَ
اإلجيةةةاش ٔالفكةةةس ٚاملدِػةةة ٛالقابكةةةٛ
م ٜالد ابٔ ٛالطةاسٖٛو ٔزٔح ا٥بتكةاز
يف المقطات الد ج القم ٔالعقةن وعةا.
ٔقن وجن ذلا يف دد غ قمٗن وَ إٌٔا
ا٧دب العسبةةة٘ القةةةدٖي ٔاؿةةةدٖح غةةةعسا
ٖكَ ٖعتىد اإلطالةٛ
ٌٔجسأ .كن ٌٕ
لإلطالةةةةة ٥ٔ ٛاإلجيةةةةةاش لإلجيةةةةةاش ٔ
ٖكةةةةةَ أ ٙوٍّىةةةةةا أٔ أ ٙأضةةةةةمٕب فةةةةةين
ٔب٦غةة٘ غةةسطا لةة٨دب اؾٗةةد فةةا٧دب
الساق٘ ٖتذدد داٟىا بأضبابْ اـاؾ ٛبْو
ٔقدز ٚوبد ْٗ م ٜالتذدٖةد ٔا٥بتكةاز
يف بٍٗتةةْ ٔ ٍاؾةةسٓ اؾىالٗةةٔ ٛاز باطّةةا
بالعاطفةةٔ ٛاملاٗمةة ٛالفةةر ٚكىةةا ٌةةسآ يف
غةة ة وةةةةا ٌةةةةٕ وةةةةَ الػةةةةعس وجةةةةن غةةةةعس
الفتةةةةةٕح 71ق أٔ أغةةةةةعاز الٍطةةةةةا70 ٞق أٔ
املٕغشات 77ق.
ٌٔةةةس ٝأُ ضة ة ٔز ٚا٧دب اؿقٗقةةة٘
ٔالطاو٘ ط بقدز ٚبٍٗة ٛالةٍـ مجالٗةا
ٔد٥لٗةةةةا ٔاةةةةد دطةةةةٕزِا إىل املتمقةةةة٘
لٗتأوةةن أبعادِةةا ٔفمطةةفا ّا لكةة٘ ٖفةةا
أضسازِأ .لكَ الر ٙسؿن وَ فمطةفٛ
أؾةةةشاب ا٧دب الةةةٕدٗص اد ةةةا ٞالتفا ةةةن
اؿكاز ٙأ ٙاملجاقفة ٛوةع ا٧دب ا٩وةس
ٔف قإٌُ اإل ةازٔ ٚا٥قةداض بٍٗىةا زاح
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بعكةةّي ٖةةص ي الٕؾةةٕه إىل قٕال ة فٍٗةةٛ
وبتكسٌ ٔ ٚس غٗ٠ا إ ٥وا ِةٕ قةدٖي
بٍٗىةةةا قةةةًٕ آزا ٓ٣مةةة ٜإقؿةةةا ٞوةةةا لةةةدٝ
أوتةةْ وةةَ أٌةةٕا أدبٗةة ٛمىةةا أٌةةْ قؿةةس
غأٌْ م ٜؾةفد ا٥وتؿةاز ٔالٕوكة...ٛ
فّةةةةٕ ٖطةةةةتطع أُ ٖقةةةةبك مةةةة ٜلعبةةةةٛ
الكتابةة ٛالػةةعسٖ ٛالةةد ؽم ة ا٥ضةةتٍازٚ
ٔا٥ضةةتجاز ٚوةةَ دُٔ الطةةقٕط يف اإللغةةاٞ
ٔاإلقؿةةةأ ٞكةةةرا كةةةاُ غةةةأُ غةةةعس
اهلةةاٖكٕ العسبةة٘و ٔفةةَ القؿةة ٛالقؿ ة ٚ
دةةدا الةةر ٙأزاد بعةةك أؾةةشابْ إقؿةةاٞ
القؿ ٛأٔ السٔاٖٛة
حنةةَ حنتةةاز داٟىةةا إىل أدب ددٖةةد
ٔأؾةةةٗن ُٖػةةةكن سالةةةٗ ٌٕ ٛةةة ٛيف ا٧دب
ٔالٍقةةةةةدو فٗتقةةةةةدً وطةةةةةٕات إىل ا٧وةةةةةاً
ٖٔتىطا ظةرٔز ا٧ؾةالٔ ٛاؿداثة ٛالةد
اٗةةةةصٓ وةةةةَ غةةة ٓ .أوةةةةا ا٧دب الةةةةٕدٗص
ٔغعس اهلاٖكٕ العسب٘ فمي مكا ضةٕٝ
اؿة القةةٕ ٙإىل ا٧غةةكاه الٕافةةد ٚإىل
ا٧دب العسبةةة٘ يف الٕقةةةت الةةةرٖ ٙةةةد ٘
كن وٍّىةا اؿكىةٔ ٛالعةده ِٔةٕ أبعةد
غةةٍّ٘ ٞىةةا ...حنةةَ ٌسٖةةد ٌ ٙ٧ةةٕ أدبةة٘
تةةةات واؾةةة ٛبةةةْ ػىةةةع بةةةني العاملٗةةةٛ
ٔا٧ؾال ٛأٖا كاُ القال الفين ...لكةَ
وةةةةةا سةةةةةدخ كةةةةةاُ قمٗةةةةةدا ممذٕدةةةةةا
ٔوازدةةةا ةةةَ أظدٖةةة ٛا٥بتكةةةاز ...فمىةةةا
ذص ةَ وكةاِا ٚأمنةاط ا٧دب العسبة٘
املعسٔفةة ٛكاملجةةن ٔاـةةاطسٔ ٚاؿكاٖةةٛو
ٔاملقطعةةٛو ٔاملٕغةةشات ٔاملػةةذسات بةةن
غةةةةةعس التفعٗمةةةةة ٛاؿةةةةةدٖح زاح ٖتىطةةةةةا
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با٧منةةةاط الٕافةةةد ...ٚإُ اد ةةةا ٞالتفا ةةةن
اؿكازٔ ٙػدٖد القٕال الفٍٗ ٛتةاز
إىل دلٗةةةةن ٔضةةةةس  ٛاؿٗةةةةا ٚسغةةةة يف
اإلبةةةدا ٔا٥بتةةةدا ٔ ٍفةةةس وةةةَ ادةةةداز
املةةةٕزٔخ أٔ التذةةةازب الٕافةةةد ٚاؿٗةةةةاٚ
ؼتاز وٍا إىل ابتدا آداب ٍاض ِٕٖتٍا
ٔغاؿٗتٍا بب٦غة ٛوػةسق ٛة٤د ٙزضةالٛ
فٍٗةة ٛومَّاقةة ٥ٔ ٛػعمٍةةا ةةابعني ٌصٖةةد وةةا
لدٍٖا وةَ غجةاٞغ غجةا ٔ ٞبجةا  ُ٧ا٥د ةاٞ
ٖ ٥عةين ضةٕ ٝأٌةْ ِةٕع ةاطف٘ وةسٖك
ٔفر.
ٖٔ ٥طةةةةعين ٔأٌةةةةا أؾةةةةن إىل وتةةةةاً
زٖ٣ةةةةةةد يف ا٧دب الةةةةةةٕدٗصق أٔ غةةةةةةعس
اهلةةةةاٖكٕ العسبةةةة٘ق أٔ وةةةةا واثمةةةةّىا وةةةةَ
أمناط اد ا ٞالتذدٖد يف القٕالة الفٍٗةٛ
الةةةةد قةةةةبك مةةةة ٜاملتعةةةةٔ ٛالفاٟةةةةد ٚيف
ؾةةةىٗي ضةةةٗا ودابةةةف ٍٖػةةة ١فكةةةاٞات
اإلغةةسا ٞلتٕلٗةةد ا٧فكةةاز ٔالؿةةٕز لةةدٝ
املتمقةةة٘ ....أقةةةٕهٖ ٥ :طةةةعين إ ٥أُ أثبةةةت
ا ٩ةةةة٘ :لقةةةةد اٌطةةةةن ا٧دب الةةةةٕدٗص وةةةةَ
ق
اـٗاه ٔقبع يف ِٔاد السغبٔ ٛ
التفا ةةةن اؿكةةةازٍٖ ٔ ٙذةةةص سسكةةةٛ
ػدٖدٖةةةةة ٛػأشٖةةةةةٛو ٔوةةةةةا شاه أٌؿةةةةةازٓ
ٖمعبُٕ لعب ٛالغىٗكٛق بتقدٖي آزا ٞتطي
بةةالغىٕض ٔا٥لتبةةاع ٌٔ ٥طةةىع وةةٍّي إ٥
آزا ٞةةةدومٍا يف ػةةةٕا ٟٛٗددٖةةةد ٚطبةة
مة ٜكةةن وةا منمكةةْ وةَ طىأٌٍٗةة ٛحنةةٕ
أدبٍا بٍٗىا طف غةعس اهلةاٖكٕ العسبة٘
ٖطةةّي يف ةةدو العٍاؾةةس اؾىالٗةة ٛالةد

أسدثّا الػعس العسبة٘ يف ذٔا ٍةا مبةا فٗةْ
غعس التفعٗم ٛالر ٙطةاز بأدٍشة ٛاـٗةاه
يف بعك مناذدْ.
ٔممةا قةةدً فأٌةةا أغةةعس بةةاؿصُ ُ٧
فمطةةةةفات الةةةةس ٝ٣الٕافةةةةد ٚأزادت إلغةةةةاٞ
ذاكس ٍةةةا ٔوةةةا ظّةةةس وةةةَ منةةةاذز أدبٗةةةٛ
بشح ةَ ٌةبك الٕدةٕد قةد أوفقةت يف
إقٍا ٍةةةا بأٌّةةةا ٍتىةةة٘ إىل زٔح اؿداثةةةٛ
القادز ٚم ٜطٕٖس وا منمكةْ وةَ أٌةٕا
أدبٗةةةةة ٛمةةةةة ٜالةةةةةسغي وةةةةةَ أُ د ٕا ّةةةةةا
ٔؾةةبٕا ّا لبطةةت سُمةة ٦بساقةةٔ ٛقةةدوّا
تأل ٛا٧دب ٔالفكسو بط٦ضةن ذِبٗةٛو
ٔؾبغِٕا بأؾباغ مجٗمٔ ٛأِٔىٌٕا أٌّا
ضةةتام ز ٝ٣ومّاقةةٔ ٛقٕال ة فٍٗةة ٛس فةةع
ببٍٗةةة ٛالٍؿةةةٕف لةةةدٍٖا لتعةةةاٌ ؾةةةباسٛ
الصوَ الفين املتاٗن املىصٔز ببعد زٖ٣ةٕٙ
سداث٘ ٔمجال٘.
ٔلٗطةةةةةةى لةةةةةة٘ أٌؿةةةةةةاز ػةةةةةةةازب
التذدٖةةد ٔأٌةةا أضةةتبطَ وةةا لةةدّٖي وةةَ
زغبات ٔز ٝ٣قذٕبٔ ٛظةاِس ٚأُ أقةٕه:
وا ظّس ست ٜاٖ ُ٩صد م ٜأُ ٖكُٕ
فىٕ  ٛأِٔاً ٔ ّٕ ات شادت وا لةدٍٖا
وةةةةةةةَ إغةةةةةةةكالٗات ٔغةةةةةةةابت سٗا ٍةةةةةةةا
بالتػةةةةةةٕٖؼ ٔا٥قةةةةةةطساب ٔاٌ٥فةةةةةة٦ؽ
ٔ ...بةةةن ا٥حنةةةساال ةةةَ دةةةاد ٚا٥بتكةةةاز
اؿةةة ة ٔلٗةةةةةتّي سققةةةةةٕا لٍةةةةةا وقٕلةةةةة:ٛ
كذال التىس إىل ِذس.
ٔوةةا شلةةت وةةدفٕ ا إىل ا٧وةةن بةةسٔح
التذدٖةةةةد فا٧وةةةة ٛالةةةةد عةةةةٗؼ سٗةةةةاٚ
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زاكةةةدٔ ٚكةةةرا أدبّةةةا أقةةةسب إىل املةةةٕت
بٍٗىةةةا أٌةةةا وةةةا بسسةةةت أعةةةح ةةةَ وعٍةةةٜ
الٕدةةٕد الفا ةةن الةةرٖ ٙكةةر باؿٕٖٗةةٛ
ٖٔتؿن بطىٕ اإلغسا و يف الٕقةت الةرٙ
ٖةةدور بةةني اإلزخ ا٧ؾةةٗن الةةر ٙوةةٍشين
٦وةةا ٘ الفازقةةٔ ٛبةةني املطةةتقبن الصاِةةس
الةةةةرّٖٗ ٙةةةة ١لةةةة٘ املكاٌةةةة ٛاؿكةةةةازٖٛ
اؾِٕسٖةة ٛيف ؾةةىٗي ا ٥ؿةةاه الكةةٌٕ٘
بعٗةةدا ةةَ التبعٗةة ٛأٔ التقمٗةةد الةةرٔ ٙقةةع
فٗةةةةةةْ أٌؿةةةةةةاز ا٧دب الةةةةةةٕدٗص /غةةةةةةعس
اهلاٖكٕ العسب٘...ٔ /ق
ٔلعةةةن وةةةٕقف٘ ِةةةرا  ٥خيتمةةةن ةةةَ
وٕاقن غالبٗ ٛا٧دبةأ ٞالٍقةاد ٔاملبةد ني
العسب الرَٖ ابتعدٔا ةَ ٌقةد الفمطةفات
اؾدٖةةةدٚو أٔ التذةةةازب الةةةد غةةةاِدِٔا
ٔ ٖعبةةٔ٤ا بّةةا ٌّ٧ةةةا كةةُٕ لةةةدّٖي
إقةةةةةةاف ٛددٖةةةةةةد ...ٚفّةةةةةةي خيةةةةةةد ٕا
عىاضةة ٛأٌؿةةاز القٕال ة الفٍٗةة ٛا٧دبٗةةٛ
اؾدٖةةةد ٚبةةةن أدزكةةةٕا ز ٝ٣اواكةةةاٚ
املطمقةة ٛلكةةن وةةا ِةةٕ ٔافةةدو يف ممازضةةٛ
فذٛو ٔممطٕو ...ٛفاملبد ُٕ اؿقٗقٗةُٕ
الةةةرَٖ ٖعػةةةقُٕ قةةةٗي الػةةةعسِٖٔ ٛةةةادظ
اؿمةةةةي الةةةةدد لغةةةةٔ ٛبٍٗةةةةٖ ٛطةةةةعُٕ إىل
ا تٍةةةةةةا اؿةةةةةةسال املبةةةةةةد إلط٦قّةةةةةةا
ٖٔتمرذُٔ يف قساٞات القٗجاز ٚاؾدٖد...ٚ
لةةرا كةةاُ وةةٕقف٘ وصدٔدةةا ِٔةةٕ
جةةن وةةٕيف مةة ٜو٤ضطةة ٛثقافٗةة ٛأدبٗةةٛ
سٖقةة ٛغةةس ت طةةقف يف بةةساثَ الةةِٕي
ٔفةةست الغطةةا ٞلةةبعك د ةةا ٚا٧دب
سةةني َّ
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الةةٕدٗص ٔسةةني دمبةةت بعةةك الكتابةةات
إىل سعة ة  ٚدٔزٖا ّةةةا وةةةَ ػةةةازب غةةةعس
اهلاٖكٕ العسب٘...
ٔوةةا ٖةةد ٌٕ٘ إىل التفةةا٣ه أُ كةةن
قالةةة ة فةةةةةين ددٖةةةةةد  ٥مةةةةةا الةةةةةسٝ٣
الفكسٖ ٛالٍاقذٔ ٛالعٍاؾس اؾىالٗةٛ
املبتكسٔ ٚأظدٖات التذم٘ الفٍٗ ٛغة
قةةادز مةة ٜالؿةةىٕد ٔالبقةةا ...ٞفةةالفٕزات
العاطفٗٔ ٛالٍفعٗ ٥ ٛؿٍع أدبا بةن ةج
بالسٖبٔ ٛضس اُ وا إت.
ٔأٌا أكت ذلا كمةْ كٍةت أقةسأ
الٕدةةةْ اإلٌطةةةاٌ٘ لمى٤ضطةةةات الجقافٗةةةٛ
الةةد ٍط ة ب ٖقا ةةات الةةٍفظ ا٧ؾةةٗمٛ
زادٗا أ ٥طةقف يف املفازقةات ال٦ذ ةٛ
بةةن مّٗةةا أُ ةةساكي الةةس ٝ٣العىٗقةة ٛيف
ػسبتّةةا ٔؽم ة وٍّةةا فٕٗقةةات قةةادزٚ
مةة ٜطةةٕٖس وط ة ّا الجقافٗةةٔ ٛا٧دبٗةةٛ
ٔالٍقدٖةةةة ...ٛثةةةةي مّٗةةةةا أُ صٖةةةةد ٔسةةةةدٚ
التىاضا بني أ كاّٟا ملا مكُٕ وةَ
زِاف ٛاؿظ ٔزق ٛاٌ٥فعاه ٔاضتػساال
آفا اؿٗإ ٔ ٚظٗةن وةا لةدّٖي لمطةىٕ
ب بةةدا ا ّي ...هلةةرا زأٍٖةةاِي ٖبتعةةدُٔ ةةَ
القٕالة ة الفٍٗةةة ٛالةةةد أغةةةسٌا إىل منةةةاذز
وٍّةةاو ٔ ٖبّةةس ٗةةٌّٕي ملعةةاُ الكمىةةات
املتِٕذةٔ ٛبسٖة الفمطةفات اـاد ةة ٛإذ
لٗظ كن وا ٖمىع ذِبا.
ٔأوةةة ا أز ٝأُ العقةةةةن اإلدزاكةةةة٘
اؿس قةادز مة ٜإشالة ٛأٍ ٙةاقك ٖؿةدز
يف ٔدٕدٓ َ الِٕي ٔاإلّٖاً ٔقةادز مةٜ

يي ُ٘شً ٞبين ع لثٗملٙز!! (ننايثٙيو ٖفْٖيٍ)

ؼٕٖةةن الؿةةٕز املكةةطسب ٛإىل زٖ٣ةة ٛثابتةةٛ
طةةتمّي الٕاقةةع ٔػازبةةْ ٔأسداثةةْ ـم ة
ػسبةةةة ٛإبدا ٗةةةة ٛددٖةةةةد ٚتكةةةةافس وةةةةع
التىةع اإلٌطةاٌ٘ ٔ تفا ةن وعةْ وةَ دُٔ
أُ فقد سكٕزِا اؾِٕس ٙالجابت...
ٔوَ ثي فة ذا كٍةا ٌةس ٧ؾةشاب
ا٧دب الةةٕدٗص أٌ ٙةةـ إبةةدا ٘ ٖعةةرب ةةَ
فمطةفتّي فة ُ غةعس اهلةاٖكٕ العسبة٘ق
ٔوا ٍٖاظسٓ يف الٍجةس ٖطةتطع أُ ٖسقةٜ
بأؾال ٛا٧دب ٔسداثتْ إىل وا كَ أُ

ٖسدةةةٕٓ كةةةن سبةةة٘ أؾةةةٗن ..بةةةن إُ وةةةا
قسأٌآ وَ ٌؿٕف لْ قتمةت وةا لةدٍٖا وةَ
ؾبٕات الطىةٕح ٌّ٧ةا ةس إ ٥الٍطةآل
ٔالتقمٗد بأضمٕب قعٗن ِؼ غالبا.
لقةةد ؾةةد يف ِةةٔ ٞ٥٤أٔل٠ةةا قةةٕه
القاٟةةن :أتةةع دعذعةة ٥ٔ ٛأز ٝطشٍةةا ...
ٌٔسدٕ هلي أُ خيسدٕا وَ أِٔةاوّي الةد
أضةةةةةةةقطتّي يف إغةةةةةةةكالٗات الطىةةةةةةةٕح
اـاد .

ْٗليش:

0ةة فؿمٍا مجم ٛوَ الٍعسٖات الٍقدٖ ٛالد بٍاِا بعك العسب يف كتابٍا املطباز يف
الٍقد ا٧دب٘ق ةة ف  77ةة  73ةة ٔغ ِىاو طبع ٛداز زض ُ٦ةة دوػ ةة ً7100
7ةة الػرز :ٚاضتع لة٨دب ٔوعٍةآ ا٧ؾةٗن الم٤لة ٚ٤الؿةغ ٚق ٔكةن وةا ِةٕ وتفةسدو
اٌعس لطاُ العسب /غرز ةة ابَ وٍعٕز ةة داز ؾادز ةة ب ٔت...ق
3ةة اؿكى :ٛاـربٔ ٚالدق ٛالتذسبٔ ٛالعمي ٔالعده ٔلرا فاؿكىةِ ٛة٘ الكةً٦
القاٟي م ٜالعمي ٔاملٕدْ إىل الؿٕاب ٔالطداد يف القٕه ٔالعىةن بعبةاز ٚوةٕدصٚ
بمٗغ .ٛاٌعس اؿكي ٔا٧وجاه /فىٕ  ٛوةَ البةاسجني ةةة داز املعةازال بالقةاِس ٚةةة
ضمطم ٛالفَ التعمٗى٘/زقي3ق ف ٔ 8لطاُ العسب ةة سكيق.
4ةة املجن :الػبْ ٔالعِةده ٔالؿةفِ ٛةٕ اضةي لٍةٕ وةَ الكة ً٦لتعسٖةن الػة٘ ٞبغة وةا
ٔقةةع لةةْ وةةَ المفةةغ ُٖطةةتعىن يف الطةةسأ ٞالكةةسأِ ٞةةٕ أبم ة وةةَ اؿكىةةٛ
اؿكي ٔا٧وجاه ةة ف8ق.
5ةة اـاطسٚو وٌ٤ح اـاطس ِ٘ٔ :وا ؽطس يف الباه وةَ ِةٕادظ ٔأفكةاز ٔ ؿةاغ
بأضمٕب بمٗ وٕدص ةة غالبا ةة لطاُ العسب ةة وطسق.
6ةة دٖةٕاُ الةبشد 99/0 ٙةةة غةسح ٔ عمٗة د .قىةد التةٕ ٘ ةةة داز الكتةاب العسبة٘ ةةة
ب ٔت.
7ةة كتاب اإل ذاش ٔاإلجياشق ةة داز الساٟد العسب٘ ةة ب ٔت ةة ط 7ةة .ً0983
8ةةةة اٌعةةس الب٦غةة ٛطةةٕز ٔ ةةازٖآل775/ق ةةةة د .غةةٕق٘ قةةٗن ةةةة داز املعةةازال مبؿةةس ةةةة
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ٔ وفتاح العمًٕ لمطكاك٘ /ف  387ةة 389ق ةة ؼقٗ د .بد اؿىٗد ٌةدأ ٙةةة
داز الكت العمىٗ ٛةة ب ٔت.
9ةة ؾف ٛالٕدٗصق يف املؿطم إمنا ِ٘ ؾف ٛوػبّ ٛبٕشُ فعٗنق ِٔ٘ ثابت ٛالد٥لٛ
ٔ فسض ا٥وتؿاز لرلا دعمٕا السٔاٖ ٛالٕدٗص 81 ٚؾفشٛق.
01ةة اٌعس ازٖآل ا٧دب اٌ٧دلط٘  /704د .إسطاُ باع ةة داز ا٩فا ةة ب ٔت ةةة ط 3ةةة
 ً0973ةةةة ٔا ٧ةة 075/8 ً٦ةةةة الصزكمةة٘ ةةةة داز العمةةي لمىٖ٦ةةني ةةةة ب ة ٔت ةةةة ط 7ةةةة
.ً0976
 00ةة  07ةة 03ةة ازٖآل ا٧دب اٌ٧دلط٘  707ةة وسدع ضاب

ِٕٔ ؿس ضٗاد ٚقسطب.ٛ

04ةة اٌعس الفٗظق ِاٖكٕ ةة غعس ٖاباٌ٘ ةة سمج ٛؾ٦ح ؾ٦ح.
05ةة اٌعس فمة ٛزضةاٟن الػةعس /العةدد  3ةةة اةٕش ً7103ق ٔفٗةْ غةعسا ٞوةَ فمطةطني
ٔاملغسب ٔالعسا ٔ ٌٕظ وجن سطَ أبٕ دٖ /ٛقىد أوةني إدزٖةظ /بةد الطةتاز
البةةةدزاٌ٘ /بػةةةس ٝالبطةةةتاٌ٘ /وؿةةةطف ٜلغةةةت ٙق ٔ ؿةةةدز المةةة ٛيف بسٖطاٌٗةةةا
ٖٔسأضّا زاو٘ شكسٖا.
06ةة الطاب ٌفطْ ِ٘ٔ /فم ٛفؿمٗ ٛإلكدٌٔٗ.ٛ
07ةة وفتاح العمًٕ .388
08ةةةة اٌعةةس كاوةةن قؿةة ٛاملجةةن يف فىةةع ا٧وجةةاه  010/7ةةةة لمىٗةةداٌ٘ ةةةة داز املعسفةةٛ
لمطبا  ٛةة ب ٔت ةة د /اق.
09ةة اٌعس ةة وج ٦ةة كتاب البا ٞ٦لمذةاسغ 44ٔ 79ٔ 07ق ةةة ؼقٗة طةْ اؿةادس ٙةةة
داز املعازال ةة وؿس ةة ط.6
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قراءة في كتاب
(قصيدة الومضت)
للمؤلفيه
(هايل محمد الطالة و أدية حسه محمد)



د .خلدون صبح
أدية وكاتة سوري

إن مننأ كانناألد الو زننٌيتَظ زن لوننات ا زةننصٌ ت ا ن ّ ننَ ّ ( زٌمضننْ
حننألي ا ه ن
ًهننٌ لس ننْ يص ٍننْ ي حَلَننْ ةننٌد ننَ ّ زٌمضننْ ًكًد مننأل ٍا ن
زا ألو ي مَم زغالف كً زٌةْ زغالف ز حتمل صنٌسّ ألذن ّ ٍ نل مصونأل زضنٌأ ً نى
ًمضننْ ا ن اٍْ ي ن يُ بةننا ْ ًهننٌ مننأل ٍصأل ننع ه ن ز ننا ز ن ِ ننأل إ زةننا ْ ا
زلا أّ ً زٌ ٌف كمألم الو.

َقد جا٘ يف مقدمةٕ ية ا اتابةا
ا ةةةٕ منةة
ًِةةةدذ يةة ا اتابةةةا
ِبا ة يف يف اترةةحل ا ةةدِو ا ابةةُ
باتحل بّةةٕو َيةةُ من ة اتُمدةةٕ َِ ةةدَ ى
تةثري ريةةُ ٔ اتحلُ ةةٕ َاتتقةةات قةةد رية
كث ا يف انبرةا ية ا اتةه و ت ةّ ا
ى عقةة نا بةةةد ِبُجةةٌ حنةةةُ اتباثّةة
َاتخبةةلايف يف كةةء وةةْ٘ َ اا عةةدنا
األ اتةةُجّل ةةهند ى اتققةةّدٔ ات ة
متثلةةةًا اتُمدةةةٕ ترةة ٌ اتققةةةٕ اتققةة ٔ
جةةةةةةداو َ اا تثملهةةةةةةا اتةةةة ة يف ا رةةةةةةًد
اترةةحل ٓ اترةةُ ٓ حرةةهلور اتةةدَ ا ً ة

اتة ة ٓ خ تةةةٌ ققةةةّدٔ اترةةةاع ِةةةا
اتقاحل ا رني (ات تهب ْ اتجتاٍ
ا اغُطْ) مع بحلض مو جياِلٌ باتحل .
حاتُمدةةةٕ اترةةةحل ِٕ َاتهث ِةةةٕ جًةةةد
تةةةةثملْ حلةةةةيا ةةةةةٕ ةّاتّةةةةٕ مثتُحةةةةٕ
مرةةةةبحل اإةرةةةةايف اترةةةةحل ٓ اتحلةةةةاتْ
باتاُى.
َتلحلهةةةُاى يف ققةةةّدٔ اتُمدةةةٕ رية ة
ّٙرةةةةْ َ َ يف تق ِةةةة قّ ةةةةٕ اتةةةةةه
اإبةةداعْ اا نة نةةا اتةةه علةةٖ نةةٌ
مجلةةٕ مبااملةةٕ َمبهاغ ةةٕ َتلحلهةةاَِو يف
ققةةةةّدٔ اتُمدةةةةٕ نةةةةُاا مهًةةةةا اتحلهةةةةُاى
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ا هنل َ اتبفر ٓ اتة ٓ ُِحةا اتدتتةٕ
تلقا ئ.
َمهًةةا اتحلهةةُاى اتنلِةةاةْ (ا ب هةةع)
كقةةةةةةةُيف اترةةةةةةةاع ا قةةةةة ة ٓ ةةةةةةةد
اترُا كٕ
ت ةس برحلا ٔ َت ةس بثمء
مُجُ مام نفرْ نبة خط ا
َمةةةو اتحلهةةةاَِو اتحلهةةةُاى اترةةة ِاتْ
(اتغةة ة اٙو)و َيةةةةُ عهةةةةُاى جيةةةةها حنةةةةُ
ات يهّٕ كقُيف اترةاع اتحل اقةْ د ةد
مةلُم يف َمدٕ (ينا٘ ا ُتٖ)
ماتُا مجّحلاو َتّس تْ ُٗ مُتْ
تّس تْ بحلدي ُٗ انبةا ي
تةةةةّس تةةةةْ ةةةةُٗ قةة ة ِو جي ِةةةةاى
مهحللتني َِق اى يف ةّاتْ
َيهاك عهُاى با ة (ا قبطةع) َيةُ
عهةةُاى وةةاٙع ِقبطةةع مةةو جرةةد اتُمدةةٕ
تقةةُيف اترةةاع ٔ اتاُِبّةةٕ ةةحلا اتقة ا
يف َمدٕ بحلهُاى (حليا ن ّاٍ٘)
كةةء اتةةدِانا تهبقةةء تّهةةا باتُ اريةةٕ ت
ا ب
ح ًُ اتدِو اتُةّد ات حليا ن ّاٍ٘
َيهةةةةاك اتحلهةةةةُاى األبةةةةّض َ تةة ة
عهةةُاى حبُحةةع ماانةةٌ نقةةار َ وةةا ٔ
ا بفًام َ تحلنب
ى اإجيةةةاا َاتباثّةة اترةةةدِدِو
مياهةةاى اتُمدةةٕ مةةو تفنة ا ايهّةةٕو
تبرةٖ َاٙة ةٚلٕ تبرةعو َتب اعةد يف
ملاُ ات ؤِٕ ات ت مسًةا اتُمدةٕ َ
اتق سَ .تحلء َمدٕ َنّس اآلتّٕ
عةةةةةا تقةةةةةاو َابباةةة ة ققةةةةةّدٔ
َ/امض /ا حلٕ األ
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َيف َمدةةةٕ ( ةة تلرةةةاع اتل هةةةانْ
جُاِ ة )
عطانْ اهلل
عّهني َما ترت اٍ
َنقةة ة يف َمدةةةةٕ خةة ة ٗ تلرةةةةاع
اترُ ٓ ك ايف مجايف ب
كء ات ِو ع حبً
قاتُا ا ّأ مجّلٕ
كء ات ِو ع حبً
حواُا علٖ اتدنّا َماتُا
َمةةةو خقةةةا ٙققةةةّدٔ اتُمدةةةٕ
ا رةةةةةًدِٕ َاتةبفةةةةةا٘ باتط ّحلةةةةةٕ ِقةةةةةُيف
جُاِ ة
ات ِا نآ
َات و ًء
ا او صف
َنُا يف بّدا٘
ظهت ى ي ا اتغّ
بةةدَ يف اتغ ة َ ت بحلةةُاو َاتر ة س
بني كفً
ب ِق وآ
م ا اا
مدَ و
قطحلا مو اترا
َمةةةو خقةةةا ٙمُاحةةةّع اتُمدةةةٕ
األنُريةةةٕ َا ةةةُ َاةةةد مةةةو ا قةةةاٙ
ا فا قٕ َم كلِٕ اتقاحّٕ َاتدتتّٕ.
َا قّقةةٕ ى ققةةّدٔ اتُمدةةٕ يةةْ
وةةةةةاء مةةةةةو وةةةةةاايف األ اتةةةةةُجّل
َاتا ة م عهًةةا ِبرةةع يف ي ة ا اتابةةا
كث ا ت ت ةاَتها ى نلقْ َمدٕ علةٖ
ي ا اتابا براء َجّل.

يي
القصّةةةةةجيالةةةةة
ي
(ق.يق.يج)يب ة هيالأّ ة
هي
وتحةةةةةة ّنّيال ةةةةةة ّ
القصصيّيي ي



أ.د.يدريّجيكماليف حاّ ي

يييييييرئ سجيملأقىياألدبيال

يفييلبنان ي

الكصّة هي موعةية يأل ااثيياو ها هليا الهاقيص الكيات هي قدثيا و ثا ية
ةيّة ثعا و ،قدعلّل بشخصياا نساياساّة لدل،ية ،قدنياهأل بيالاص ةاشيلا قصي ّا لا
احلااة ،ةلي رياام يا قدنياهأل ثاياة الثّياو ةلي .يو اام ن ههيعيف سصيانلا الكصّية
د،ا قيا ييأل ثاييّ ال ّدييل ّا ال ّدييل ن ال ّايا الكصصي هعدوييي ةلي هي ني ّ شييخم ييأل
حتعه قضاهاه الاع اّية ثيا شيامندلا يآل اينياهأل نىل قصية ية ة ل سدنياهن قيي
ا الثّكا قعاهي الكصّية ي ّأل الاّيا  ،اليا ا ال،يام بي سيعا الاّيا الكيمن
ص ي ننييام ال ّثيياو
صيية ه ي قد ّنييآل قك ّ
صيية ،اكييعو تالك ّ
هع ياّف ييإا ن يياات الناييداس الك ّ
ثا ية بعيي ثا يةتن هكيعو .نيعم ةنيي الثّيعم نسّليا ت ثي ية
عاهلم شيااا بعيي شي
شائكة ،ا هّة هدعبة ،هُكصي بلا اإلقثا اإل ا ةتن

وقد عسفت القصّة ،خالل ارزهاالر
الطويل ،أنواعرً من القصّ عديالد ،،فيال
ك ال ّل مسة الالة مالالن ال ّالالرزيق كالالر القالالر
جيطّد جتسب ه ويسغح بسؤي اله ىل عرهاله،
ويالالضاب ب ال مام ما ّالالر اامر ل اهسة الالة
ال ّرزهيّالالالالالة الالالالالالس ي الالال ال ل ل ضالالالالاليرقار،

ال
فكرنالالت ل القالالديك اذتكريالالة
أغالالالالالالالكرطر وااضالالالالالالالطوز ،واذتكريالالالالالالالالة
ارتسافيالالالالالالالالالة وااماالالالالالالالالالر وةكريرااالالالالالالالالالر
طالالالالالال ،.واهقرمالالالالالالة  ،ول
واامسالالالالالالرز ،وال ّ
العصالالالالالس اذتالالالالالديا القصّالالالالالة والقصالالالالال،.
والسّواية
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و ر أ ّ واال ،.اذتيالر ،ماا ال ًر ل ا ال.
واقّب فإ ّ اامر ي ال ّّس باالرا اه ّيالسا ،
مر يطاك ل اب كرزا أمبيّة ،ول ظاوز
أجضرع أمبيّالة اضط الم مالن اهوجالوم ل صالض
جديالالالداً و الالالرا ادتديالالالد ق الالالر ىل نقالالالد
ي يي ح آفرقه ع ى أبعرم شت ية
جتروش ّ
من ضر فقد ظاس ل العالر العسبال ّ
صالالالالة
مضالالالالر مض صالالال القالالالالس اهر الالال الق ّ
القصالالالال ،.جالالالالداً بواالالالاليار جضطالال الرً أمب ّيالال الرً
وعالالالالالالة مالالالالالالن
مطالالالال ال دّرً ،م الالالال ال ّساً
ظالالالالالالالالالالسوة الاقرف ّيالالالالالالالالالالة وا ج رع ّيالالالالالالالالالالة
ال ّ
والطيرضيّة وا ق صرميّة وكالل جديالد
بدّ أ يواجه مواق نقديّة م عدّم ،،فاالو
يبدأ ةيير خ و ً ىل أ يابت مكرن اله،
وقالالد أغالالرز الضّرقالالد ،نالالرش اهلاكالالة ل
ك ربار "قضرير الػّعس اهعراس" ،ىل أ ّ
اجمل عالالر اقال مالالن ستالالرو ال ّ ديالالد
موقالال ال السّيبالالالالة والالال ال ّ ّي  ،فالالالالل اقبالالالالل
ادتديالالالد ىل ّلالالالر بعالالالد زفالالالب لويالالالل ،ومالالالن
اهلة ال أ ّ ضالالر ّلّالالة مواق ال نقد ّيالالة
اواجالاله أي جديالالد ،ااوّ موقال مالالداف ،
وال ّاالالرن موق ال ض ال لّ ،والاّرلالالا موق ال
مرتمّم وةرز
صالالالة القصالالال،.
و يطالال ك ظاالالالوز الق ّ
جالالالالداً بواالالالاليار جضطالالالرً أمب ّيالالالرً مالالالالن الالالالرا
ا اّ ر ر الالّة ،وبدأ احملالرو ل
حتديالالد الالرا ادتالالضظ اامب ال ّ ،ومالالن ضالالر
فالالإ ّ م قالالى اامر الالالوجيص ييالال ح ا فالالر
ع الالالالى الالالالرا اهياالالالالوئ وابيالالالالر خصراصالالالاله
وو ااضظ الضقديّة له
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والالالالالالوجيص ،ل و ّيالالالالال ًر اعالالالالال اهالالالالالالوجص
واه صس ،والوجيص و الكلئ القص.
الطسي الواو ىل الياك فاالرا اهياالوئ
جديالالالد قالالالالديك ،قالالالالديك بضطالالالالب ه ىل ع الالالالك
اهعرن الالري ياال ّك بدزاضالة لبيعالةأ أليالرظ
ال الالالة العسبيالالالة الالالالس ا طالالالربم مال ال اذتالالالر
اهسابطالالالة بالالاله ،وبرل الالالرل خت ال ال لبيعالالالة
ال ي م اخ لة اذتر يا كّ را الع ك
بالالرل ي مالالن ةيالالا فرادااله ل اهعضالالى ،أي
مالال ال الالالس الالالالري يالالالد ّ ع يالالاله ل ضالالالير
الالالضص وقالالد قالالرئ ب ضالاليظ ع الالك اهعالالرن
الػالاليق عبالالد القالالر س ادتسجالالرن  ،واي ال ّس
ع الالالك اهعالالالالرن ىل أقطالالالالرئ م عالالالدّم ،مضاالالالالر
اإلجيرش واإللضالرر وال طالروي ،فرإللضالرر
الالالو شيالالالرم ،ال يالالال ع الالالى اهعضالالالى ليراالالالد،
ويكالالالو بالالالرلرتامة ،واهطالالالروا ،اطالالالروي
ال يالالال ال واهعضالالالالالى ،في الالالالالر يكالالالالالن ما
لإلجيالالرش وا لضالالرر وع يالاله فرإلجيالالرش الالو
االالير ة كالاللئ قصالال .يالالد ّ ع الالى معضالالى
ة برهقصوم
كا .وا ٍ
ىل ّ الالالدخو ل عالالوا اهصالالط ر
يقومنالالالر ىل قضالالالية الػالالالكل واحمل الالالو ،
و قضية غ ت أمم ة البرةاني قدميرً
وةالالالديارً ،ومفعالالالت ب.اعاالالالك ىل اإلبالالالدا
وال عب .وقد كوّنت را القضية عرملً
ما ّ ال ًر ل ا ال ل .ادتالالضظ اامب ال وحتديالالد
مسر الضو اامب ّ الري يقالوم ة الرً ىل
ا ع قرم بوجوم معيالرز ل ّصالضي لاله قالدز
مالالن الاّبالالر وال ّ الالدّم ،وي الالدّم ادتالالضظ

الكصّة الع.ازة (منمنج) ب الدلط

اامبالالال ال بوجالالالالالوم قواضالالالالالك مػالالالالالرتكة أو
شت ية بني زت وعة من الضصو
الالالالل
واإلغالالالالكرليّة اهطسوةالالالالة ا
صالالة القصالال ،.جالالدا جالالضظ أمب ال ّ ومالالر
الق ّ
و اهصالط ح الالدقيم اهطالسوو ةالو الرا
ادتضظ اامب
ادتالالالضظ اامبال ال ّ الالالو زت وعالالالة مالالالن
ال ّضصالالالو اهصال الضّية ع الالالى أضالالالرع بعالالالب
طال ال ر اهػالالالرتكة ،و الالالو قالالالد هضال ال
ال ّ
لض رذ نصل من خلطر ىل و قالوانني
ل ضظ ،حتدّم من قبل أذوا ادت االوز،
وقد ا طوّز را ااجضرع اامبيّة ع ى مسّ
اذتقالالالب ال رزه ّيالالالة ،ف ضاالالالر مالالالر يبقالالالى أو
ميكن ىلبدا أجضرع جديالد ،،أو اطالويس
ااجضالالرع القدميالالة ،وميكالالن لسجضالالرع
الالال .اهض الالالة أ اظالالالل الالالر أ ّ الضصالالالو
اذتيّة الس متاّ ار مر شالت موجوم،
صالة
وع يه فإ ّ ا زام اعدّم ةالو الق ّ
القص ،.جداً ف الضاك مالن زأ أنّاالر نالو مالن
أنالالالوا القالالصّ ،ولالالالديار أمواااالالالر ارتراالالالة،
ومالالضاك مالالن زأ أنّاالالر جالالضظ أمبال ّ شت ال ،
صالالالة
وما الالالر كالالالر اامال الس فالالالإ ظاالالالوز الق ّ
القص ،.جداً اضال دع ه الظالسوة ادتديالد،
وأابح الرو العالرئ ي طّباله مال زحل اذتيالر،
ادتديالالد ،الطالالسيعة ،وقالالد اع الدّم اامسالالرم
الس أل قت ع ى را الينّ
وال ّطال يّة ال أوّ مالالر نقال عضالالدا،
ف ال ال ظاالالالوز الالالرا ال ّضالالالو اامبال ال ّ ،أل الالالم
الدّازضالالو ع يالاله عالالد ،مصالالط ر ومالالن
صالالة القصالال،.
بالالني الالرا ال ّط ال ير  :الق ّ

حتعّال ال،ألّ الكصص ّ

جالال الدّ ًا ،ولوةالالالالر قصصالال اليّة ،وومضالالالالر
قصصالالالالالالال اليّة ،ومقطوعالالالالالالالالالر قصالالالالالالالالال،،.
وبوزاسياالالر  ،وقصالالالص قصالالال ،،.مقالالالرل
قصص اليّة ،ومػالالر د قصص اليّة ،وفقالالسا
قصصالاليّة ،وملمالالالح قصصالاليّة ،وخالالالوالس
صالالة القصالال،.
قصص اليّة ،وىلقالالرما  ،والق ّ
ػ الرعسيّة،
صالالة القصالال ،.ال ّ
ارتالالرلس ،،والق ّ
والقصّة القصال ،.الّوةالة وال ّطال يّة بالدّ
أ اطالال الوّ الالالالرا اهض الالالالو اامبالال ال االالالالضظً.ا
وك ربالالة واإلةرلالالة باالالرا اهولالالوم ادتديالالد
من كلّ جوانبه اليضية والدّ ليّة ،وأوّ مر
ي يالالالت ل الالالرا ال ّطال ال يّر أنّاالالالر اع الالالد
اإلجيرش الري و مسة أضرضيّة مالن مسالر
البضية ل را الضو  ،من ضر ازا م قالى
اامر الوجيص اط يّة القصّة الوجيص،
فالالالالالالرلوجيص ل و ّيالالالال الرً يعالالالال ال اهالالالالالالوجص
واه صس ،والوجيص و الكلئ القص.
الطالالالالالسي الواالالالالالو ىل الياالالالالالك ،وع يالالالالاله
فالالالرلوجيص يع ّبالالالس بق يالالالل مالالالن االيالالالرظ عالالالن
كالالا .مالالن اهعالالرن ف الالن ضالالر ،مالالن اهاالالك
ال ّعالالب .عالالن اهعالالرن الكالالا ،.بق يالالل مالالن
االيرظ ،فكي نض اط ية لوي ة مال
قالدزاضر ع الى اإلجيالرش وىلذا كالر العضالالوا
صالالالالة
يطالال ال ضد ىل اإلجيالالالالرش فالالالالإ ّ بضيالالالالة الق ّ
الوجيص ،اع د ال ّكاي الري بر ميص،
طالالالسميّ ،و الالالو يعالال ىلذابالالالة
الالالرا ال ّضالالالو ال ّ
شت ال العضراالالس واهكوّنالالر اه ضرقضالالة
واه بريضالالالالة واه ػالالالالرباة وجع الالالالار ل كالال اللّ
واةالالالد ،أو بال ال ز ،واةالالالد ،ا ال ال كالالالرل
ارترل  ،وال ّكايال ييالرت وضالوزا
عالالدم ًا ست الدّم ًا مالالن العضراالالس ،وال ّقضيالالر
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ع ى مط و الّ ة ل ال ّسكيالب واهيالسم،
وادت الالالة ،وع الالالى اهو الالالو القصصال ال ّ،
ولسيقالالة ال ضالالرو  ،ع ال اخ يالالرز اليكالالس،
واحملرفظالالالالالالة ع الالالالالالى ةالالالالالالساز ،اهو الالالالالالو ،
وجدّاه ،والقبب ع ى نبب الضّص
جيال الوّش ك ربالالالة نال الصّ
وال ّكايال ال
ضالالالالسميّ ّالالالالك اخ صالالالالرزا أو اق يالالالالل عالالالالدم
ك راالاله و الالرا ال ّكايال أيضال ًر ي طّالالب
ا ل صائ بعدّم من الك ر  ،وقد ازا يضر
ل م قالالالالى اامر الالالالالوجيص ك ربالالالالة نالالالالص
ودوم الواةد والعػسين ك ة مالن مو
أموا الالالسّبو واك طالالالب الالالرا اهطال ال لة
أ ي االالر خصوا الرً مالالر نالالساا ل االالي ر
ال ّواال ا ج رع ّ من نصو يضطالبار
مض و الالر ىل اليالالنّ القصصالال ّ الالالوجيص،
وقالالد اصالالل بعضالالار ىل نص ال االالي ة أو
أكاس ،و يع ذلك أنّضر حنكك بسمام،
را الضّصو  ،أنّ ر ىلعل خسوجار مالن
صالالة الالالوجيص ،،انّاالالر قالالد فقالالد
بالالرر الق ّ
عضصالالالالالساً أضرضالالالاليّرً أ و الالالالالو ال ّكايالالالال
واإلجيالالالالرش ،ولعالالالالل بعضالالالالاك يالالالالس أ ّنالالالاله ل
حتديد عدم الك ر اقييالد ل كراالب،
وال السّم ع الالى ذلالالك الالو ل معسفالالة اقض ّيالالر
كالالالد
صالالالة الالالالوجيص ،وأضطالالالار ،مالالالر ي ّ
الق ّ
ا ايل الضّو ل ّضصّ
صالالة الالالوجيص ،ل بضرااالالر
كالالص الق ّ
واس ّ
ع الالى الالو اذتالالدي وةسك ّيالالة اافعالالر ل
طالالالسميّ ويال ال مّي الال الصّمن موزا ل
بضرااالالالر ال ّ
الالالالضّص ،وقالالالد أّالالالرز زو بالالالرز قضالالالية
الصّمن الطّسميّ وأع ن ب أشمضالة اافعالر
ل اال مّي
ي وال ّ سي ّ
ل غك ار الوجوم ّ
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ص وىلنّ الالر
معضالالى ال الصّمن اهع ّبالالس عضالاله ل الال ّض ّ
ري ار اكاي الواق وجت يعه بواضالطة
صالالة الالالوجيص،
ال السّبو اهضطق ال ّ واقالالوئ الق ّ
ع الالى زت وعالالة مالالن ااةالالداي ،واافعالالر
ػالال الد ر زبالالالالر شمالال ال ّ،
طالال السميّة الالالالالس ي ّ
ال ّ
ومضطقالالال الال ّ معالالالالالني ولقالالالالالد أّالالالالالرز عضصالالالالالس
اذتدي ،ونطم بضراه و وّا ا رئ الضّقرم
مضر القالدئ ،فعالدَّ أزضالالطو أوّ مالن أغالالرز
ىلليالاله ل نقالالد اهطالالسةية ،ىلذ اع الالد ع الالى
اها ا الري اغ اس برمسه في ر بعالدّ ،الك
قالرئ نقالد السّوايالة ع الى لبضالر الالرا البضالالرم
اازض الالط  ،مع الالداً ما الالا ال ّط الالوّز م الالن
(بداية ،وق ة ،ونارية)
و اب عد القصّة الوجيص ،عن اب ّضال
العضراالالالالالالس الالّالالالالالالة :العالالالالالالس والضّ الالالالالالو
والعضصالالالس الالالالدّزام  ،لكضّاالالالر ل أ الالالب
ااةيالالالر حت الالالر ىل ىلل الالالرم ال ّيصالالاليل ،
وقد اك ي بعضصس أو عضصالسين ةطالب
مر حت ر ىلليه ،فا فكس ،أو ةرلة متاّل
ومضالالة مالالن اذتيالالر ،،ف ةالالداّار رلب الرً مالالر
اكو مق طعة من اذتير ،اليوميالة ولعاللّ
غالالالالالك ار ةالالالال ّك ع ياالالالالالر ا ل الالالالالصائ ب الالالالالك
القرعالالالد - ،بطالالالرلة اذتالالالدي – ل كالالالو
م رنطة م نيطار
صالالالة الالالالوجيص ،نالالالو أمبال ال ّ يػالالالمّ
الق ّ
لسيقه ىل م ضيظ اامر ،ويض لضيطاله
أضطالال الرً حتالال الدّم وي الالالاله ،واسضالالالالك ىللالالالالرزا
العالالالالالرئ ،وم قالالالالالى اامر الالالالالالوجيص يالالالال من
برل ّ الالالروز وال ّضقالالالرو ل الالالسو مالالالن قوقعالالالة
اه عرزة ع يه ،وبضرم الو جديالد يطالريس
اذتير ،ب دّم ر واطوّز ر

األدب الوجيز ..
حداثة االتداع السائلة



أ .دية علي حسن
أدية وكاتة سوري

يزوى أٌ كاتباً غزبياً مشَوراً كاٌ قد أرصل نيارلزك كبابلاً وبعلد أٌ تلا انابا ل
وانبوسيع أرص بزقي اجل نيط فيَا كلن واحدة إمنا فكط حزف اصبفَاو (؟) وكلاٌ أٌ
تلكى اجلواب بانازيك ىفضَا حزف تعجب واحد
مل يذٍب بعيداً املؤنف يف انضؤال بزقي اكبنلا بانضؤال مً خالل اإلرلارة ..وكلاٌ
اجلواب حمنالً باإلجياب واندٍش واإل جاب مً اىبشار انكباب
ٍ ميكً احلديح ٍيا ً أدب املزاصالت انوجيشة جداً أىَا تكاد ال تكوٌ إال بياضلاً
ومً ثه ٍ ميكييا أٌ ىذٍب بعيداً يف تأوي رصان املؤنف ورد انيارز؟

بالتأكِد ميكه ذلك ٍميكه مله
ُسُد أو ُػَص أو حيلل الكثري ٍلكثه
ىثثل السزثثَش ٍ ثثدىا لػثثٔ اليتتثثصا ال ث
حتلمثثثثل بنطثثثثا زثثثثه تلل ٍضثثثثِلماِ٘ا
اإلبداع فِلما تبطنً؟
زثثثاذا اثثثثه الزريثثثثا الػثثثثنبِٔ الثثث
ابتكسىثثثثثا اإلمطثثثثثاو زنثثثثثر أو ٍاثثثثثٕ أو
البالغٔ يف اإلجياش..
ٍيف أتبنثثا النسبثثّ تثثساه ئثثس ٍىا٘ثثل
زثثه الزريثثا ال ث كتثثص كاُثثٔ زثثا أٍ
تقثثثدال يتالجتثثثٔ يسبثثثٔ ِاتِثثثٔ يتث ث ا أال
غسا..

الزريا ال تطَز لتكثَو يتثصاو
اليتتصا الفكسْ ضَاٗ كامت فصِحٔ
أال ل  ..زافقيثثا الثثٕ التثثَالّ لثثَو يتثثس ل
ُقث ثل طثثثَزا ٍ ..حنثثثه مقثثثَ ملثثثه ُقثثثدال
اجلثثَاف فثثَزا أمثثً ضثثسُب البدُيثثٔ ٍمن ث
ىنا الجَبٔ املطكتٔ ال تبدٍ كلما لَ
أميثثا بسةِثثٔ سٍفيثثا زثثه مثثاز ٍةثثد تزضثثت
ىرٌ الظاىسٓ الدكتَزٓ زثن ٓ فثااَز يف
كتابيثثثا امليثثثب الجَبثثثٔ املطثثثكتٔ ٍ ..يف
كتثاف أيتبثثاز النطثثاٗ لبثثه ةثثِب اجلَشُثثٔ
تقثثثب الثثثٕ النػثثثسا زثثثه ىثثثرٌ الزريلثثثٔ..
ٍزنيا زريال أو ازسأٓ لِطت مجِلثٔ ٍةفثت
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ببثثثثاف اطثثثثاز فنظثثثثس الِيثثثثا ٍةثثثثا ٍ :اذا
الَ ثثثَش ػثثثس  ..فثثثست الثثثٕ الفثثثَز
ٍالطثثِان مفطثثً :ضثثسف لنثثا زثثريال ٍمطثثّ
يتلقً...
ٍةظ الثٕ ذلثك الكثري الكثري ..
ٍيف تسائنثثا النسبثثّ بثثاف الطسفثثٔ ٍالنثثَاتز
ٍامللثثو ٍةثثد ٍضثثنت أُطثثا كتبثثا كثثري ٓ
يلمثثثب امللثثثو ٍالنكثثثت ٍالنثثثَاتز ٍزنيثثثا
كتاف املطتطسف لألبػِيّ..

ٍةد تطثَز ىثرا اللثَو ٍامتػثس تثٕ
أجتبو فنثا ُبثدع فِثً ابثد القثاتز املثاشمّ

ٍكري ٍو..

ٍالنكتثثثثٔ أٍ الطسفثثثثٔ فثثثثه ضثثثثسُب
اإلُقثثثثاع زثثثثَجص ُنتلمثثثثد الثثثثٕ املفاجثثثثأٓ
املدىػثثثٔ الث ث ل تتَةنيثثثا ٍبالتثثثالّ ىثثثَ
ايتتصا ضسُب لكنً ئس الدلل ..

ٍيف الػثثنس النسبثثّ أُطثثا مقثثب الثثٕ
أبِا زفستٓ ل تكات يد هلا أيتَٓ ٍاذا
زثثا كامثثت فيثثّ غث اضثثسٓ لو البِثثت
الثثرْ مثثستتٌ ةثثد الَاِفثثٔ ازثثا ٍ..زريثثل
ذلك ةَ الػااس:

تدع اىل النطاز ضلنٔ أىليا
ٍىل ُصلو النطاز زا أفطد الدىس
ٍبالَةثثت مفطثثً ةثثد مقتطث بِتثثا أٍ
اثثدٓ أبِثثا زثثه ةصثثِدٓ َُلثثٔ لػثثااس
زػثثيَز ٍتكثثَو القصثثِدٓ أُطثثا مجِلثثٔ
لكه الطا٘س الٕ الطنٔ الناع زنيا بِت
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أٍ اثثدٓ أبِثثا زريثثل ةصثثِدٓ أبثثّ القاضثثب
الػابّ ازاتٓ احلِآ..

زه زنا ل ُستت ةَلً:
اذا الػنب َُزا أزات احلِآ
فال بدَّ أو ُطتجِب القدز
ٍله منطثٕ أُطثا أو بنث الػثنساٗ
طب زقتطثٕ احلثا
أجاتٍا التكريِ
ٍىرا كري يف الػثنس النسبثّ  ..تفسضثً
ضسٍزا املَضَع زريل زثا ةالثً بػثاز بثه
بست جبازتً زباف:
زباف زبٔ البِت تصب اخلل بالصُت
هلا اػس تجاجا ٍتُك طه الصَ
يتالجتٔ ىرا كلً:
أوَّ التف الَجِص لِظ بدأ جدُدٓ
ٍل ميكثثثه أو ُكثثثَو كثثثرلك ٍلطثثثت
ممه ُسٍو أو التطلمِٔ ةد تكَو زناضبٔ
از ثاّ  ..فسضثثتيا ٍةثثا٘ب التحلِثثل ٍالنقثثد
ٍلكه ل ُن أميا بيرا املصطلو ينثل
ىثث ثرا اللثثثثَو زثثثثه التف زنبثثثثت اجلثثثثرٍز
كأمً ٍلد بني لِلٔ ٍضحاىا..
التف أٍ اإلبثثثثداع الثثثثَجِص فسضثثثثتً
احلاجٔ بالطسٍزٓ زنثر أو كثاو اإلبثداع
فيَ يف الػنس ٍالقصٔ ٍالسٍأُ  ..اسٍف
ٍزثثثثتػ ا الَاةثثثثب الجتلمثثثثااّ أت اىل
فثثثثَزٓ زثثثثا فِلمثثثثا تثثثثَىب الكثثثثري ٍو أمثثثثً
ابداع..
ٍلضثثثثثِلما زثثثثثب امتػثثثثثاز التقنِثثثثثا
احلدُريثثثٔ ٍٍضثثثا٘ل التَاجتثثثل الجتلمثثثااّ

األدب انوجيش  ..حداث اإلبداع انضائل

ٍ..ىنثثا مػث اىل أو لَمثثا ابثثدااِا ٍلثثد يف
الِابثثثاو رثثثّ زٍاُثثثٔ ا لمثثثَ  ٍ ،بنثثثا
الزثثثس غثثث النػثثثثس اإللك ٍمثثثثّ زٍاُثثثثٔ
ا لمَ هلثا غثسٍ يا ٍةَااثدىا ٍتسضثل
فصثثَهلا كيةِثثا لللمػ ث كني طثثب
الفث ٓ ا ثثدتٓ ٍ..كثثَو الػثثّٗ بالػثثّٗ
ُثثركس جيثثب أو مػث اىل أو الكثثري ُه
زثثثه ىثثثَآ النبثثثو بثثثالتف تَىلمثثثَا أميثثثب
ةاتزٍو الٕ تقلِد فثه اهلثاُكَ الِابثامّ
ٍبثثثثرلك ااتقثثثثدٍا أميثثثثب ُكتبثثثثَو أتبثثثثا
جدُثثثدا ُصثثثب أُطثثثا فِلمثثثا رثثّ التف
الَجِص.
تيظري ..

كثثري ٓ ىثثّ الدزاضثثا الث زثثأل
جتثثثفحا ا ثثثال ٍالصثثثح ٍاملَاةثثثب
اإللك ٍمِثثثٔ تقثثثدال ٍتنظثثثس هلثثثرا اللثثثَو
ٍامطلقثثثت زلتقِثثثا حتثثثت اضثثثب زلتقثثثٕ
التف الثثَجِص أٍ تفسااتثثً زريثثل( :ن .ن .ج
) ٍالمل امليتلمَو بيرا اللَو الٕ تأضِظ
مثثَات ٍزٍابثثم تطثثب امليثثتلمني بيثثرا اللثثَو
ٍفاتيب أو املبدع ل ميكه أو ُصل ىثرا
اللَو مبريل ىرٌ الطثيَلٔ ٍلثِظ جتثحِحا
أمً لَو ةا٘ب حبد ذاتً ..
بكل ال َا زه الدزاضا امليلمثٔ
الثثث تلفثثثثت المتبثثثثاٌ تزاضثثثثٔ الثثثثدكتَز
كازثثل فس ثثاو جتثثا  ،أضثثتاذ جثثازنّ
لبنثثامّ مػثثسىا يف جسُثثدٓ البنثثاٗ اللبنامِثثٔ
حتت انَاو:

األدب انوجيش ىوع أدبيّ ...

ٍيف تقدُب حتلِلً للظاىسٓ ُسٖ:
(أو اليتثثثثثر مبفيثثثثثَال التطثثثثثَز ىثثثثثَ
المطثثب لبحثثو سكِثثٔ المثثَاع التبِثثٔ
ٍزنيا بثسٍش االتف الثَجِصا اثي زطثازًُ
احلالِني :الَزطٔ (ٍىّ زه مثاز غثجسٓ
الػنس)ٍ ،القصٔ الَجِصٓ (ٍىّ زه مثاز
غجسٓ النريس التبّ) ،حبطثباو أمثً حتثت
كللمثثٔ أتف ،كامثثت تنثثدزج باضثثتلمساز،
أمَاع أتبِٔ زتنَاثٔ (الػثنس ،املطثس ِٔ،
القصثثٔ ،السٍاُثثٔ ..او)ٍ ،كثثل مثثَع زثثه
ىثثثرٌ المثثثَاع كامثثثت تنطثثثل زنثثثً أمثثثَاع
أيتثثثسٖ ٍىكثثثرا ،فِلمثثثا كامثثثت ىنثثثا
أمَاع تنقسض أٍ تتحَ ٍ ،أيتثسٖ تظيثس،
اذ ُلحثثثثل زريلثثثثا ،أو ىنثثثثا جتثثثثلٔ بثثثثني
ال اجِدُا ٍالدزازا بَجتفيا فنا جدُدا،
ٍبني امللحلمٔ ٍالسٍاُثٔ .كثرلك ،تطثَز
املطس ِٔ زثه الػثنس ةثدميا اىل النريثس يف
النصس احلدُو)
ٍزه ئب خيلص اىل النتِجٔ اآلتِٔ :
(يف اخلالجتٔ ،ميكه تػبًِ النَع
التبثثثثّ بثثثثثااملسضطٔا ،حبطثثثثب كتثثثثاف
امظسُثثٔ التفا (لَُلِثثك ٍازُثثه)ٍُ ،تلمتثثب
ىرا النَع بقَالب اازٔ فنِٔ ،كتلث يف
زثثثثثثا بِنيثثثثثثا ،لثثثثثثِظ حبطثثثثثثب زسلفِيثثثثثثا
ٍاصثثثثثثثثثَزىا أٍ زكاميثثثثثثثثثا أٍ لػاتيثثثثثثثثثا
فحطثثثب ،بثثثل كثثثرلك ،حبطثثثب بنِتيثثثا
الفنِثثثٍٔ ،زثثثا تطثثثتلصزً زثثثه ثثثابب اثثثاال،
ٍزثثثثه جتَز تتنلق بالػخصثِا التبِثٔ،
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أٍ بالصثثثثِاغٔ التنب ُثثثثٔ اجلصِ٘ثثثثٔ الثث ث
ُنبػّ أل تقثَال ال يف اثل الَ ثدٓ الفنِثٔ
للنَع التبٍّ .ىثثرا ميكه ملطً بَضثَ
يف التف الثثثَجِص ،بَجتثثثفً مَاث ثا أتبِث ثا
بثثثثثثا يف اإلزكثثثثثثاو أو تتَ ثثثثثثد فِثثثثثثً
يتصثثا٘ص اازثثٔ ،زيلمثثا ايتتلفثثت اللػثثا
ٍاآلتاف املناجتسٓ).
ٍىنثثثا تبثثثدٍ أجتثثثالٔ الدزاضثثثٔ الث ث
ُقدزيا اذ أميا تبحس يف َجثا أضثباف
ايَز ىرا اللَو ٍضلمه ضثِان اجتلمثااّ
ٍتثازخيّ ٍحلظثٔ ٍا ثدٓ كثاو ل بثد هلثا
أو تتثثَفس لتكثثَو الظثثاىسٓ بػث النظثثس
اثثه هلثثيا الطَُثثل ٍأميثثا زطثثتلمسٓ لثثِظ
كظثثاىسٓ ا ثثا كتلثثَُه ابثثدااّ ضثثلمه
ضثثِان اإلبثثداع النثثاال أْ جثثصٗ زثثه كثثل
زتكازل ٍلِطت ااىسٓ حبد ذاتيا لميا
ببطثثثثا ٔ ل لثثثثك جطثثثثدا ٍل جنثثثثا ني
ةَُني ميكناىا زه التحلِق بػ أجنحٔ
اجلطثثثثد اآليتثثثثس زتكثثثثازال زنيثثثثا زثثثثه
امللحلمٔ اىل الَزطٔ..
زثثه الدزاضثثا امليلمثثٔ الث جتثثدز
يف ضثثثثثثَزُٔ كتثثثثثثاف الثثثثثثدكتَز شىثثثثث
ابثثثساىِب ضثثثنَت ٍىثثثَ ماغثثثم يف دلثثثا
التف الثثثَجِص ٍلثثثً طثثثَزٌ امليثثثب جثثثاٗ
كتابثثثً حتثثثت انثثثَاو :فثثثه القصثثثٔ زثثثه
امللحلمثثٔ اىل الَزطثثٔ ..جتثثدز اثثه تاز ع
يف بامِثثاع الطثثا ل اثثاال 8102ال أْ زثثب
ذزٍٓ النقاش َ التف الثَجِص ٍكثَو
الثثدكتَز زننِثثا بالقصثثٔ القص ث ٓ جثثدا
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زثثثه الطبِنثثثّ أو ُسكثثثص جيثثثدٌ البحريثثثّ
َهلثثثثثا تٍو الَزطثثثثثٔ الػثثثثثنسُُٔ ..قثثثثثب
الكتثثثاف بثثثأكريس زثثثه  041جتثثثفحٔ زثثثه
القطثثب املتَضثثم ُتنثثاٍ فِثثً الندُثثد ز ثه
الننَاما ال تننٕ بيرا اللَو.
يف الفصثثثل اخلثثثثازظ الثثثرْ هثثثثل
انَاو :يف أزكاو القصثٔ القصث ٓ جثدا
ُقث ث انثثثد زثثثا أرثثثاٌ أزكثثثاو القصثثثٔ
القصثث ٓ جثثدا ٍزنيثثا :اإلحيثثاٗ ٍزثثه ئثثب
التكريِث الثثرْ ُن ث تكريِ ث ٍضثثػم
احلده السٍاّ٘ الثرْ زاىثه الثٕ الثَاّ
ٍالمثثثق اخلِثثثا ٍالطثثثسٍزٓ الثث أ لقيثثثا
اصثثثثثس الطثثثثثسأ (صٍ )271الةتصثثثثثات
ٍاإلاجاش باإلجياش ٍ..ىّ طثب زثا ُثسٖ
بااتلماتىا كل أمثَاع الةتصثات النحَُثٔ
ٍالبالغِٔ ٍاملػاىد التخِلِٔ ٍاخلسٍةثا
تطنٕ لبنثاٗ املػثيد غث املثألَف ٍتصثنب
السزثثثص الطثثثِاةّ الثثثرْ قثثثق اإل ا ثثثٔ
بث ثاحلَاجص ٍاضتحطثثثس زلكثثثٔ التخِِثثثل
لإلفياال ٍالتَزٍُٔ ،زثه ئثب راتيثا أُطثا
الريناِ٘ٔ اللػَُٔ ٍاملفازةثٔ ٍكثرلك ٍ ثدٓ
النصٍُ ..قدال البا و زاٗ كتاف ٍمقات
اثثاملِني يف ىثثرا اللثثَو زثثه اإلبثثداع ٍزنثثً
ةثثَ الناةثثد الزجنتثثِ زاؤٍ بساضثثكا
الرْ صس زِصا القصٔ القص ٓ جثدا
بثثثرياله ىثثثّ :الريناِ٘ثثثٔ املسجنِثثثٔ ،امصُثثثا
املننٕ.
ببطا ٔ ميكه أو مال ل التقا ب
يف رثثثثا القصثثثثٔ القصثث ث ٓ جثثثثدا زثثثثب

األدب انوجيش  ..حداث اإلبداع انضائل

رثثا الطسفثثٔ أٍ النكتثثٔ الثث أغثثسما
الِيا ضابقا ٍأىلميثا التكريِث ٍاملفازةثٔ
ٍالدىػٔ.
ريادة روقي بػدادي

الػثثثااس الطث ثَزْ غثثثَةّ بػثثثداتْ
ٍا ثثد زثثه زٍات اإلبثثداع الػثثنسْ الكلثثّ
ٍزه الالفثت أمثً كتثب القصثٔ الػثنسُٔ
القص ٓ جدا زنر شزه َُثل ..فلمثه ُنثد
اىل دللثثٔ املنسفثثٔ الطثثَزُٔ اثثاال ١٧٩٩ال
اثثدت  ١٩٧جيثثد الننثثَاو اآلتثثّ :ةصثثص
غثثنسُٔ ةص ث ٓ جثثداٍ .ىثثّ تطثثب ةصثثص
غنسُٔ ةص ٓ جدا مريبتيا مظثسا لسُاتتيثا
ٍضثثثسٍزٓ التثثثرك بثثثأو اإلبثثثداع ابثثثداع
ضَاٗ كاو ٍجِصا أال مل ُكه:
ةصص غنسُٔ ةص ٓ جدا
غَةّ بػداتْ
املطسا امللمنَأ
اللَ ٔ :مشظ ٍ سُق ٍغباز
ٍالنياز الطحل زلّٗ بالةراز
لكه الفقساٗ اةتحلمٌَ اسآ ُيتٍو
الػس ٔ تطستىب
ٍالناع تال قيب
ٍُنَتٍو الطبا َو
مل ُبق ضَٖ الرا امل ٍكٔ
جتاتزىا القامَو
تزػق ال يف الكتب
كامت تزػق جنٔ

كلما تقَ الكتب
يتسجت زه كتابيا اآلو.
الرْ أةلب
جتاتفت ُارِنٔ
جفت الٕ جدازما
كامت تدىل فَةً
كأميا تنتحب
سئتيا
ضقِتيا
ٍمل أش ازتقب
أ لب أو الزض كالتازُخ
لِطت تكرف
ضس املاٗ
هلتيا امشيا
ازفنيا اىل اَِمّ
فلٔ زدللٔ
كاو الػرٖ ز با
ٍكامت ٍجن زبللٔ
زا ضس ىرا املاٗ؟؟؟؟
يف اِ
أال القسمفلٔ
لنبٔ الػتاٗ
زه غ أو مػنس
أةبلت زه يتس الفق
ضحابٔ كريِفٔ ضَتاٗ
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ٍةبل أو أمجب أغِاّ٘

زا أجتنب اذ سزت

ال مػستيا

ُا زف تٕ منلمٔ البكاٗ

بنريسىا اهلَاٗ

دلست ِآ

ٍازتنػت ُدْ ال زدتتيا

ل غكّ أم أةدز أو أ ِا

ايتتي الطلماٗ

زه تٍو زَضِقا

مثٔ ةطسٓ جتػ ٓ زه زاٗ

ٍل ٍزٍت

ٍ ا٘س فس زه الفطاٗ

اذ لِظ ئابتا أو الدُناجتَزا

ٍمػَٓ اللنبٔ تنطلّ

ةد ايتتفت زه الَجَت

فاجأما كنيدٌ الػتاٗ

بطبب الصلمت الرْ زاو الٕ الطَِز

يف زكاو زا

أٍ ذلك النقص الرْ اامتً

كاو الػناٗ بنِدا

يف كلمِٔ الصىَز

يف اللِل لِظ ُفطس

القلمس ا نَو

كاو الكالال صُنا ل بد

البنت احللَٓ تنصف

ٍالصَ أكريسٌ

ٍتػ للِل املطكَو

ٍكنت فَن ضسُسْ

البنت احللَٓ تبكّ فس ا

غصنا ىَٖ ٍتكطس

ٍتصفق ضسا
الٕ أ ساف امازليا

ىل كاو جتَتّ ىرا

ٍتن

أال كاو

ٍالسجل ُساةبيا زه تٍو زبالٓ

ل أتركس

ُترياٗف ئب خيس جتسُب النَال

أةصٕ احلسزاو

ٍُنفتو الػبا

كامَا مجِنيب

الٕ القلمس ا نَو....

ُبكَو يف ضخاٗ

املطس ِٔ زطتلمسٓ

ال أما املفجَع

ةليب حيدئ

كنت جازدا

بأو املَ ُبحو اه ضحِٔ

كالصخسٓ الصلماٗ

ٍأما الرْ أتزكت ضس الزس

أٍ ٌ

ل أةَٖ الٕ زت التحِٔ
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كاو ارّ املفسٍض أو ميطّ
لس لتً القصِٔ
لك غ

ا٘ستّ

ٍغافلت املنِٔ
زا شا لّ تٍز جتػ
يف يتتاال املطس ِٔ.
ىثثرٌ ةصثثص غثثنسُٔ ةصثث ٓ جثثدا
بسُػثثثٔ املبثثثدع غثثثَةّ بػثثثداتْ الثثثرْ مل
ُثثدع أمثثً ابتكثثس لَمثثا أتبِثثا جدُثثدا ..بثثل
الِنثثثا حنثثثه أو مقثثثَ أمثثثً البثثثداع بنِنثثثً
تفسضثثثثثً ٍكلقثثثثثً الطثثثثثسٍزٓ الػثثثثثس ِٔ

ٍاللحظثثثٔ الثثث تتكازثثثل فِيثثثا اَازثثثل
الَلتٓ الطبِنِٔ ل اجلسا ِٔ.
زثثثه ىنثثثا ميكثثثه القثثثَ ببطثثثا ٔ:
اإلبثثداع ةثثد ُكثثَو زلحلمثثٔ ٍةثثد ُكثثَو
زنلقٔ أٍ بِتا أٍ بِتني أٍ ُكَو أزبنثٔ أٍ
مخطثثثٔ أضثثثطس حلكاُثثثٔ ٍ..ةثثثد ُكثثثَو
بكللمثثتني كلمثثا يف ةثثَ السٍاِ٘ثثٔ رثثس
شلِخثثٔ يف مياُثثٔ زٍاُتيثثا يتثثس املنثثاش اثثه
الػيِد(ىَٖ فازتقٕ) ..أزا زا تبقثٕ فيثَ
زا أراٌ ابثد الَىثاف املطث ْ احلدائثٔ
الطثثثا٘لٔ ل غثثثكل ٍل لثثثَو هلثثثا ىالزِثثثٔ
املنػأ اذا مل تكه الَلتٓ بنت اإلبداع.

إحاالت:

ثث فه القصٔ زه امللحلمٔ اىل الَزطٔ.
ثث ت .شى ابساىِب ضنَت .تاز اع بامِاع 2870ال.
ثث دللٔ املنسفٔ الطَزُٔ ادت  717ضنٔ  7717ال.
ثث زَةب جسُدٓ البناٗ اللبنامِٔ .تكتَز كازل جتا

كامَو ئامّ 2828ال.
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قديم يتجدد



أ .رياض طبرة

أدية وكاتة سوري

يل مو تعرِف جامع مانع هلذا اجلهس األدبْ املتجدّد؟ أم أنٌ كسوُاٍ موو األجهوا
األدبّو ااشعوعر وووو اشــو وووو اشرَاِو وووو املسورلّ ي مووا باشعدِود مووو اشتعرِ وا َكوول
تعرِف فّوٌ موو اشـوُاا موا فّوٌ َفّوٌ كوذشر موو ارورَا موو أٓ اجلثًوُ َ وا ول
َجً نمر صالبٌ.
َمهدٓ أى يذا اشتهوُ اشهمور ا املُعوُ ِووث َِ ورٓ املعهوا َِيوّف جدِودا
َمجّال َال ِـلل مو شأى امل ًُم اشعام شألدا اشُجّز.

َُٗٚا تعددت اآلراٚ ٤أضافت فإْٗا
مبجًُٗا تٗدف إىل ايتٛافقل لًق ٢تعفٜق
حمددٚ ،االتفام لًَ ٢ا جيب إٔ ٜتقٛافف
يف ايققٓم َققٔ طققفٚس يٝهتشققب ا ققدٕٚ
صف ١األدب ايٛجٝز.
فايَٛضقققققق ١ايظققققققعف ،١ٜأ ٚايك قققققق١
ايك ري ٠جداً َا ُٖا إال جتدٜد يألَثقاٍ
ٚصققٝا  ١ادايٜٛقق ١تتفققل َققع ر ٚايع ققف
َٚتطًبات٘.
ٚأزلققِ إٔ ا ٝققٌ ي جيققاز اتقق ٢يققد٣
ايهققثريَ ٜٔققٔ طققعفا ٤ايعففٝققٜ ١تفققل َققع
ر ٚايظققققالف ٚتطًعقققق٘ ايققققدا ِ٥ال تٝققققار
011

ايظقققهٌ ايق ق  ٟهقققٔ يققق٘ إٔ ٜهقققٕٛ
األقققفب إىل قًققب ٚلكققٌ ا تًكققَ .ٞققا ٜٗققِ
األدٜب أٚالً ٚقبٌ نٌ أَف آ ف ٖ ٛجٛد٠
ْ ٘ ي يو ٜظكٜٚ ٢تعقب ٜٚشقٗف ايًٝقايٞ
يٝأت ٞإفدال٘ لًق ٢ققدر وُٛاقُٜ٘ٗٚ ،ق٘
فا ٓشققققٛب ْفشقققق٘ ٚصققققٖ ٍٛققق  ٙايدفكقققق١
ايظققعف ،١ٜأ ٖ ٚق  ٙايقققق م.م.ج إىل ا تًكققٞ
فأٜشقققف ايشقققبٚ ٌٝأنثفٖقققا ققققدر ٠لًققق٢
ااقققققتاٍ َهاْٗقققققا يف لكقققققٌ  ٚانقققققف٠
اجلُٗٛر.
ايظققققالف ايهققققبري ْققققزار قبققققاْ ٞيف
نتققاب ا ققب ألطقق ٢ايظققاٖد األنثققف

األدا اشُجّز قدِم ِتجدد

سققققطٛلاً يًَٛضققققق ١ايظققققعفٚ ،١ٜايقققققفٚاد
األٚا٥قققٌ يًك ققق ١ايك قققري ٠فعًقققٛا ايفعقققٌ
ْفشقق٘ اٚاقوفققٛاا ٖ ق ا الفققدا يتهققٕٛ
م.م.ج اجلقققٓص األدفققق ٞا عاصقققف ،فعقققدَا
جنحقققققت ايك ققققق ١ايك قققققري ٠يف ااقققققتاٍ
َٛقعٗا فني األجٓاض األدف .١ٝيهقٔ يقو
مل ًٜغ ايفٚاٚ ١ٜمل ٜكًٌ َٔ اضقٛرٖا يف
صدر ا هتب ١ايعفف ٚ ١ٝري ايعفف.١ٝ
ٚأزلققققققِ أٜضقققققاً إٔ األدب ايققققققٛجٝز
ضفٚر ٠ففضت ْفشٗا حتت تأيري لٛاٌَ
لققدَٗٓ ،٠ققا ٚرمبققا أُٖٗققا لققدّ اسققتعداد
ا تًك ٞالستٝعاب ا طٛالت سٛا ٤ناْقت
طققققعفاً أّ ْثققققفاًٚ ،لزٚفقققق٘ لققققٔ الوايقققق١
ٚاألوٓاب ٚا ظٚ ،ٛايًغ.ٛ
يكقققققققققد أيكقققققققققٌ ايع قققققققققفٖٚ ،قققققققققٛ
اسققققتٗان ،ٞيف نققققٌ طقققق ٤ٞايققققٓفص
الْشاْ ،١ٝاتق ٢فاتقت تتطًقع إىل حتكٝقل
َكٛي :١ري ايهاّ َا قٌَّ ٚدٍ.
ٖققق ق  ٙا كٛيققققق ١جنقققققد تف
ايَٛض ١ايظعف١ٜ

تٗقققققا يف

َققا دَقققت ٜقققا ل قققفٛرت ٞا ضقققفا٤
ابٝبيت إ اً فإٕ اهلل يف ايشُا.٤
ٚيف ايعففٝقققق ١ا تداٚيققققَ ١ققققا ٜعٓٓٝققققا
ٝعاً لً ٢الجياز ٚسأضفب َقثاً اقا
ْتداٚي٘ ٚتتبادي٘ نًُ :١اافتكدتوا ٖق ٙ
ايهًُققً ١قق ١فعًٝقق ١فعًققٗا ا اضققَ ٞققع
فالً٘ َقع َفعٛيق٘ تفيق ْ قاً يف أ ٟيغق١
أ ققققفٚ ٣قققققد حتتققققاج إىل أسققققطف ٚيققققٝص
سطفًا ٚااداً.

يف ايعففٝقق ١أٜض قاً اققفٚف تفققق ٢إىل
َ اف ايفعٌ فِ قق مِ قق ر ِ قق إخل...
ٚيٓا إٔ ْفخف فايعفف ١ٝألٕ فٗٝا ٖ ا
ايهِ اهلا ٌ٥يًُففدات ٚاييت حتٌُ نٌ
َففدَٗٓ ٠ا ا عٓق ٢ا قفاد ققق وقار ققق اًّقل ققق
جٓح قق إخل ..يًتعبري لقٔ افنق ١ايطقريإ
قق ١ايتحققفى األٚىل إىل تًققو ايققيت
َققٔ
حيتٌ فٗٝا ايطا٥ف نبد ايشُا.٤
ٚققققد أضققق ٝإىل أْٓقققا ايٝققق ّٛفقققأَص
ا اجققق ١يقققألدب يف نقققٌ أجٓقققاض ٚتعقققدد
أطقققهاي٘ ،ضقققُٚ ْ٘ٛيظقققهً٘ ،يكد ققق٘
ٚجدٜد ٙا ٜٓتُ ٞإىل َ ٖب أدف ٞااتبالٞ
قق ق رَٚاْشقق ٞقق ق رَققز ٟقق ق سققفٜاي ٞقق ق ٚاقعققٞا
ٚيغقققري ٙاقققٔ ثقققٌ ايتقققدا ٌ يف األجٓقققاض
األدفٝققق ١أ ٟايقققٓم ايعقققافف يألجٓقققاض ا ٗقققِ
داُ٥اً إٔ ٜه ٕٛاألدب أدفاً.
ٚيًقق ق نف ٣فكققققد سققققأيت ايظققققالف
ايفااٌ ايهبري اشٔ ايبحريَٜٛ ٟقاً لقٔ
َٛقفققق٘ َقققٔ ايظقققعف ا قققد ٜاايتفعًٝققق١
ٚق ققٝد ٠ايٓثققفا ٚناْققت ق ققٝد ٠ايٓثققف
ادٜث ١لٗقد َٛٚضقع اسقتٓهار ٜٚظقجب
َٔ نثري ٜٔااي٘ نحاٍ طعف ايتفع،١ًٝ
اي  ٟصار اكٝكقٚ ١اقعق ١ففعقٌ ايٝاتق٘
ا تٓٛلقققق ١فهققققإ رداً َققققٛجزاً :ا ٗققققِ إٔ
ٜه ٕٛايظعف طعفاً.
 ٖٚق ا َققا أَٝققٌ إيٝقق٘ يف ا ٛق ق َققٔ
األدب ايقققٛجٝز فقققإٕ حتكقققل الجيقققاز فًقققغ
األدب َبتغققاٚٚ ،ٙصققٌ ايٓٗققف إىل َققٔ فقق٘
ظُأ.
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أديبة وكاتبة سوري

ال شكككن احل اة كككطو ستك ك و تلكككعطيا اعيكككع تات كككط اة كككطو ك ك ا ا ك ك وا
اجملعطاط سعأثي بط عت و ا عقكم،ا ناكط قكأعع اكم يطك ستك و ششكإ أ احل ستك و
اجملعطككم تككيسال بككط عتإ ا عاككمحا ام عا ك ح تكك ،يفككطح أ يفككطحا يف ك ك حل ا عقككم،
تيساتطً بطالنعقطح أ اشتط،ا ت ،ناط ال حل ا عت و دائططً جيطب طً ب اطط ا عقكم ،اك
ا عال ،امللعطي حن اشتط ،ام ا لإ خل س كط مما اكط احل اشدل لكطحل ا ا كي كطحل
ال بمّ ت ،ادل جم م عططشى تم ايفماث ا ا يا سعلم يط ادل عشطل ل ان اع املايفك ا
اشدل ن ف ،ا يط ا يت ا بهط املامع  ،نفلكو ا ت عفكو تك ،اة كطوا جتركل يبك
ا ططف شا و ا يصم ف يو يفق ق ا ق  ،يى اخل طحا

ٚقددددتازَ ددددةساازيًػدددد١ازي ز ٝدددد١ا ددددٔا
غريٖددةاَددٔازيًػددةاا ا،ددةي ٗة ا ٚددز اا
خبصددة٥أابتت ددهابْٗددةايػدد١اةٝدد١ا ةيددت٠ا
ةةفظها ً٢ارٝ،تٖةازيضخِأَازيكد٠ٛا
زيذز ٝدد١ازيددلاه ً ٗددةاقددة ر٠ا ًدد٢ازي ددٛرا
ٚزي كتّايفانٌازيظزٚفاٚزألةٛزٍ اٚملا
كفازيًػ١ازي ز ٝد١اًَٗٛ ٚدةاٚا ز ٗدةا ٓدتا
ةت ٚازيكتِٜا ٌا ٛراا ٚكتَهاٚيهٔا
ٛرٖةانةٕاَز ت ةا ةيرتزثافًدِا د ػريا
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ب،دد،ٛة اٚبٖددِاَددةازَ ددةساا دد٘اازإلجيدددةسا
فةي تةر٠ازيكصري٠احتُدٌاَ دةْٞاند،ري ٠ا
ٖٚذزازيٓٛعاٖدٛاجيجيدةسازيكصدزابَدةاجيجيدةسا
زحلددذفاٜهددٕٛاكددذفانًُدد١ابٚا ًدد١ا
َعاقزٜٓد١ا داازودذٚف اٚزإلجيدةساب ز٤ا
زمل ٓدد٢ازيهدد،ريا ددةيً يازيكًٝددٌاٖٚددٛاْددٛعا
َٔازيتالغ ١اٜٚكةٍازيتالغ١ازإلجيةساألْٗةا
ددتٍا ًدد٢افصددةة١ازملد هًِا ٚدد،ريازي كددٌا
ٚزيدددذٖٔ اٚةةفظددد١ازيًػددد١ازي ز ٝددد١ا ًددد٢ا

اشدل ا ج ز

َزٗ ْٚددددة افهددددٌانًُدددد١اقددددة ر٠ا ًدددد٢ا
زي ُٝٝشا اازألْٛزعاٚزألةدٛزٍازملخ ً د١ايفا
زألَٛرازحلض١ٝاٚزمل ٓ ١ٜٛاٚمت ةسا ه،دز٠ا
زملرتز فدددددددةا اٚحتُدددددددٌا ةقددددددد١اٖةً٥ددددددد١ا
َٚدددددمٖالااَ ًكددددد١ا،ددددد١ٝ ٛا،ٚدددددزف١ٝا
 َٚجُٝددد١ا ٚالغٝددد١ا ٚويٝددد ١اٖٚدددٞايػددد١ا
زإلعةرزااٚزيزَٛس اٛٓ ٚعازيتوي ١ا ٚتينا
ًددددد٢ازي ًُدددددٝرا ٕٚازي صدددددزٜر انُدددددةا
زَ ددةساازيًػدد١ازي ز ٝدد١ا ةو ضددةعازيددتز ًٞا
مل ةْٞازيهًُةاامبدةاحت ٜٛد٘ازمل دز ٠اَدٔا
ةقدددةا اٚز ضددددُها ةيتالغدددد١ابٟا ٚددددعا
زيهددالّاَ ٛد ٘اَددعاةضددٔازي تددةر٠اَددعا
زي اترياٚزإلقٓةع ا كدتَهازيًػد١اَدعا دٛرا
زيدددشَٔ افٗدددٞايػددد١افصددد١ ٝا ةيٝددد١اَدددٔا
زي ٓةفزاٚزي كٝدتازيً ظد ٞاٚندٌانًُد١ا
تٍا ً٢اَ ٓ ٢اٖٞٚايػ١اَ ٛة١ابتت دها
قددتر ٗةا ًدد٢ازي ٛز،ددٌازيددتزِ٥ا ًدد٢اَددت٣ا
زي صٛر ا ٚزفها ةي ت١ ٝازحل١ٝازيكة ر٠ا
ً٢ازو هةرازيتز.ِ٥ا ا
ٚيفاظٌاٖدذٙازمل ٝدةااظٗدزازأل ا
زيدد دٛهٝش اجيذاجيٕازأل اٜضدد د جٝقاي كددددتّا
زحلٝددددة ٠اْٚغددددٗتازيٝددددّٛا صددددزازْ ددددة ا
زي هزا ٚصزازيٓٗض١ا ٚصزازملد ػريزاا
زيدددددلا ًدددددقاَدددددٔازإلْضدددددةٕازيدددد هريا
ٚزو هددددةر اٚزي هددددزازإلْضددددةْٞاَددددٔا
زمل دددددزٚيابٕاٜهدددددٕٛايفاةةيددددد١ا كدددددتّا
ٚزر كددددددة ٤اٚزو ددددددة ا ددددددٔازي هددددددززرا
ٚزو هدددةراٚزمل ةهدددا٠اٚزإل دددتزع اٚزأل ا
مي،دٌازايٛزقدعازوه ُدة ٞامبدةافٝد٘ افت دتا

بٕاملضددٓةاتددةاا ددت ٠ايددب ازي ز ددٞا
مبةاف٘ٝازيغ زاٚزيزٚزٜد١اٚزيكصد١اٚغريٖدةا
َدددٔازألهٓدددةظازأل ٝددد١ازمل زٚفددد١اجيوابْٓدددةا
زيّٛٝاعةٖتْةاب ةاَػةٜزز احيُدٌاتدةاا
هتٜددت٠ا ددز ا دداازيٛزقددعاٚز ٝددةٍا د ا
هٝ،دددفازيًػددد ١آٖٚدددةاٜدددا ٞا ٚرازأل ا
زيددٛهٝشازيددذٟا ُددتاجيىلاجيْغددة٤ا القددةاا
هتٜدددت٠ا ددداازيهًُددد١اٚزيهًُددد ١ا ٚددداا
زيهًُددددد١اٚزإلْضدددددةٕ ا ٚددددداازيهًُددددد١ا
ٚزي ددةمل اجيذاجيٕازيهًُددد١احتُدددٌا ةقدددةاا
ةرقدد١ارغددِا ضددة ٗة اٚقددتاظٗددزازأل ا
زيدددٛهٝشافٗدددٛا ٓٝددد١اقصدددري٠ازحلجدددِاتزٜددد١ا
ةيددددتووا اٖددددذزازأل ازيددددذٟاٚهددددتاا
ددذٚرٙايفازأل ازي ز ددٞازيكددتِٜاٚز ز ا
زألهٓتٝد ١افٗداٛايدٝطاَددٔاَ ٝددةاازأل ا
زحلدددتٜو اٚوا ددددز٠اَدددٔا ددددةرازي صددددزا
زيزقُدددددد ٞاٚيهددددددٔا تًددددددٛرايفازي صددددددزا
زحلددددتٜوا صددددزازي كٓٝددددةااز تٜددددت ٠ا
صددزاهٝددٌازوْرتْددهاٚٚصددةٌ٥ازي ٛز،ددٌا
زوه ُدددة  ٞافظٗدددزازأل ازيدددذٟاًٜددد ا
ُ ٛازيكةرئ اٚزأل ازيٛهٝشاب امشٌا
بمنة ةاب ١ٝا ت٠انةٕاَدٔابُٖٗدةاعد زا
زيَٛضدددددد ١ازيكصدددد د١اازيكصددددددري٠اهددددددتزا ا
زي ٛق .١ ٝا
ٚزيٛهٝشايػ:١اٜكةٍانالّاٚهٝدشابٟا
قصرياصزٜعازي،ٛدٍٛاجيىلازي ٗدِا–ا ًٝدؼ ا
ٚبصً ٛاٚهٝشا ٜا كًٌٝأَازألي ةظا ٔا
ندد،رياَددٔازمل ددةْ ٞا ٚددذيوامتٝددشازأل ا
زيددٛهٝشاخبة،ددد١ٝازأل ازمله،ددف افٗدددٛا
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ب ازيهًُ١ازيلاةةفظها ً٢اَضري ٗةا
د ازي صددٛر اٚمت ددةسازيهًُدد١ايفازأل ا
زيدددددٛهٝشامبشٜددددد١ازوْشٜدددددة ا دددددٔازمل ٓددددد٢ا
زملددددددايٛف اٚزو ددددددة ا ددددددٔازملتةعددددددز ٠ا
ٚزي هٝ،دددددفاٚزيدددددذٖة اجيىلازن غدددددةفا
ةقددد١ازمل دددز  ٠اٚوا د دتإابٕاْغدددرياجيىلابٕا
ق١ُٝازي ٌُازأل دٞاواٜكدّٛا ًد٢ازإلجيدةسا
بٚازإل ةيدددد١اف ضددددق اجيذاجيٕازيهًُدددد١ابٚا
القدد١ازمل ددز زااوا ه ضددقاقٗ ُٝددةاجيوا
َددٔا ددالٍافزز ٗداةازإل تز ٝدد ١اٚزي ةقدد١ا
زمل ٓ ٛدد١ايفازيهغددفاٚزمل زفدد ١اٚزأل ا
ٜكةظا زز ٘اٚجي تز ٘اُ ٚك٘ .ا
فدددةأل ازيدددٛهٝشاٖدددٛازأل ازيضدددٌٗا
زملُ ٓددعازيددذٟاٜددت ٛاجيىلازإل ددتزعاٜٚددٓٗ ا
ً٢ارؤ١ٜا الق.١ا ا

غددهًٗٝةا،ٚددٛرٖةاٚيػ ٗددة اٚزيَٛضدد١ا
يػ١ا َٚازي ماملدعامل ةْدةاا  ٝدةااٚظٗدز ا
بَٚدددد ابعدددددةراجيعدددددةر٠ا ٝددددد١ارَدددددشزابٚا
غُشز(.)1ا ا
بَٚد د افدددالٕارب٣اَٚددد ٝا دددزمابٚا
ْةر ابَٚضهازملزب٠ا ٗٓٝةاصةرقهازيٓظدزا
 ٚتضُه( )2ا٢ً ٚاٖذزاجنتابٕاَ ٓةٖدةا
زيًػدددددٟٛازاضدددددزا ةيضددددد٤ٛاٚز ُدددددةٍ ا
زيًُ دددةٕازيالفدددهايًٓظدددزا–األٕازيَٛضددد١ا
صز١ ٜا ة ١اقً١ًٝازيهًُةاا تٍا وي١ا
ُٝك١ا رتىابتزز.ا ا
بَددةاز ،د الةةاٖددٞازيكصددٝت٠ازيددلا
مت ددةسا ةيه،ةفدد ١ا ٚكددّٛا ًدد٢ازوق صددة ا
زيًػددددٟٛاٚازو ددددشزٍاٚزيرتنٝددددش افٗددددٞا
نًُةااقًًٝد١احتٝدٌا ًد٢اَ دةٕاٚزصد  ١ا
ٚتٝدددددها ةيًُ ددددد١از ة ددددد ١اٚنُدددددةا
 ،ٚد ٗةاْ ددزاَددِٓٗازيَٛضدد١اٖددٞا ك ددريا
زيغ ز( .)3ا

أَٚابِٖازألهٓةظازأل ٝد١ازيدلاظٗزااحتهاَضُ٢ازأل ازيٛهٝش اع زا
زيَٛضدد ١اٚوا ددتابٕاْغددرياجيىلابٕازيغ د زا
زي صددلا ددةُ ،ع اٚزشددذابعددهةي٘ا ٓددة٤ا
 ٚجًدد٢ازيَٛضدد١ازيغ د ز١ٜايفاقددٍٛا
ًدددد٢ازيكددددترزااز ُةيٝدددد١ازيهةَٓدددد١ايفا بَاازيذٜق(:)4ا ا
زيًػددددد ١اف دددددٛراَدددددٔاةٝدددددوازيغدددددهٌا
زملة ٞاةة زاَض رت ا
ٚزملضدددُ ٕٛافت دددتابٕانةْدددهازيكصدددٝت٠ا
نٝفابقٓعازي ة ابٕاغتزا ا
زي ز ٝدد١ا ضددِا ددةي ٍٛاٚزيددٛسٕاٚزيكةفٝدد١ا
ص ُ زارذزذز ا
 ٚددت ازألغددززي اْززٖددةازيٝددّٛا ددز اا
ٚقفازيغة زافُٝةاصتلا ً٢اَغٗتا
َٔا كةيٝتٖة ا ٚةي دهاٖٝهًدٗةازيكدتِٜا
ي ػددتٚا ددت زاقًددٝالاَددٔازيهًُددةااحتُددٌا هتٜتاز شٍاف٘ٝازيشَٔ اٚز هزاحلظ١ا
ها اازملة دٞاٚزحلة دزاٚزملضد كتٌا
فهدز٠اٚزةدت٠ا ٚداٜٚالاا دت ٠اٖٚدٞاَددةا
ٚتددها ةيَٛضدد١ازيغدد ز١ٜابٚازيًك دد١ابٚا زيدددذٟا د د ا ٓددد٘ا ةملضد د رتاألْددد٘ا ٗدددٍٛا
زيًُ ددددددد١ابٚازمل ةرقددددددد١ازيدددددددلازَ دددددددةساا ةيٓضددت١ايٓددة آٖٚددةاَٚضدد١اب ٝدد١از هددزا
َتددت ٗةاسَٓددةااب ٝددةاهتٜددتزا ٕٚاجيةددتزثا
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ق  ٝدد١ا ةَدد١ا ددٔازملة دد ٞا ددٌا ُددتاجيىلا
جيةٝددة٤ازيكددتِٜاٚجي ددة ٠از هددةر ٙاف جًدد٢ا
زيت تازي خًٞٝازيذٟاٌَ،از هةرافهدز٠ا
َٛهش٠ا ضُٔاَ ةْٞاب  ١ٝاٜٚهُٔايفا
ٖذٙازيَٛض١ازيتٖغ ١افارز ابٕاخي صزا
َ ةْددة٠ازيغد قا ٓددتَةاْظددزاجيىلازحلة ددزا
َددٔاسزٜٚدد١ازملة ددٞافددزب٣ازملض د كتٌازيددذٟا
 ،ٚد ٘ا ةملض د رتاٖٚددذزاٜغددٞا ددتّاقددتر٠ا
زي ز ا ً٢ازي كتّاٚزي ػٝريازي ة دٌ اٚيفا
ٖذٙازيَٛض١اجيحية٤ا ٚتا ٔازملتةعز٠ايذزا
َٔازيص قابٕاٞ ٜازمل ًكٞازمل ٓد٢اجيواَدٔا
ددددددالٍاجيهٗددددددة ازي كددددددٌ افٗددددددٛاَ ٓدددددد٢ا
هتٜت غةَ اَٚه،ف اٖٚذزاَدةا ُدتا
جييٝدددد٘ازيغددددة زابَدددداازيددددذٜقايفا ٜٛزْدددد٘ا
زملٛصدّٛا اددددا(َٚضدد )١افة ُددتايفا اي ٝدد٘ا
زيتٜٛزٕا ً٢امن اهتٜتأَازيغ زاٜكدّٛا
ًدد٢ازيغ د ز١ٜاٚزإلجيددةس اٗ ٚددذزا هددٕٛا
زيَٛضدد١امن ددةااع د زٜةاةددت،ٜةاحتكددلاَددةا
ٜزٜتٙازيغة زا هًُةااقً ١ًٝا ٚا ٔا
حلظدددددد١اعدددد د ٛر١ٜاَه ،دددددد ١ابٚارؤٜدددددد١ا
زصد ٛةةٖةازيهة ددقاَددٔازيٛزقددعافز ٗددةا
ة ٝدددةٍا ٚد د ا ٓٗدددةا اي دددةظا ًدددهايفا
ٝة ٗدددةازيدددتوواازي ُٝكددد١اٚزإلحيدددة٤زاا
ٚزيكزز٤زاازمل ٛة ١افٗٛاع زاٜكّٛا ً٢ا
زْشٜدددددة ازيدددددٓأ ا ٚهٝ،دددددفازي تدددددةر ٠ا
ٚزيػُدددددٛي ازو دددددة ا دددددٔازملتةعدددددز ٠ا
ي ٝخًّ٢ازيغة زا ٔازيتٓدة٤ازي،ة ده آٖٚدةا
و دددتابٕاْغدددرياجيىلابٕازيدددٓأازيهٝ،دددفا
حي ددةإاجيىلاهٗددتاٚٚقددهاي هٝددوازيًػدد١ا

ٚجي رزىاَهةَٓٗةاي ِٗازملضدُ ٕٛاٖٚدذزا
ً ٜقأَازمل ًكٞازيٞ ٛاٚفِٗازملكص ٛا
ً ٜٚددددقاتكةفدددد١اٚزفٝدددد ١اجيذاٜكددددّٛا ًدددد٢ا
زي خٝدددٌاُ ٚدددلازيصدددٛر ٠اٚخةي ددد١ابفدددلا
زي ٛقع اٖٛٚاهٓطاب دٞاَت هدزاٜهدة ا
 ٜاٌ،ايفاْ ٛظإٛٝ ٚاز ٌٝاز تٜدت ا
ٚممةاصتلاجنتابٕاعد زازيَٛضد١اَدةاٖدٛا
جيواٚص١ًٝأَاٚصدةٌ٥ازي جتٜدتازيغد ز ٟا
ٖٚددٛاعددهٌاَددٔازحلتزتدد ١اٚقددتاتٝددها
ةيَٛض١اْضت١اجيىلافهز ٗةازيلا ًُعايفا
زيٓٗة١ٜان ٜلازي م()5ا .ا
ٚمت ةسازيَٛض١ا كصزازحلجِا–اقً١ا
زألي ةظا -ازإلجيدةسا–ازيزَدشا–ازيتٖغد١ا
زي ددز ا -از ص،ٛددد١ٝا -ازيٛةدددت٠ازي ض .١ٜٛا
ازيكص١ازيكصدري٠اهدتزااٖٚدٞاَدٔابمنددةاازأل ازيددٛهٝشا ُ،ددٌا ةإلجيددةسايفا
زيضددز اٚحت ددةإاجيىلاقددتر٠افٓٝدد١ا ةيٝدد١ايفا
ٓة٤ازيًك ١اٚمت ةسا ز ١ايػ١ٜٛاعدتٜت ٠ا
ٚزيكصدد١ازيكصددري٠اٚهددتاايفازيددرتزثاجيواا
بْٗةا تًٛراايفازي صزازحلتٜوا فهًٓدةا
ْ ًِابٕاٚرز٤انٌاٌَ،اع ا ز ٞاقص١ا
بٚا زف ١اٚة د٢ازحلهدِا صدٌاردذٚرا
ز ١ٝا غدٞا دةرٜاازيًػد١ازي ز ٝد١ازي ُٝدلا
ٚزمل ددز ا ضددُة ٘ اٖٚددذزازيددُٓ از تٜددتا
َٔازيكص١ازيكصري٠اهدتزا ازيدلاز شيدها
زيشَدددةٕاٚزملهدددةٕاٚزيغخصدددٝةاا ٚدددتباا
خددذاعددهالااهتٜددتزاٚبصددً ٛةاةددت،ٜة ا
خً٢ا ٔا ٓة،زازيكص١ازيدلا زفٓةٖدةا
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َٓددذابقددتّازي صددٛراي ٓةصددقاَددعاجيٜكددةعا
زي صددزازيددذٟازَ ددةسا ةيضددز ١ايفاجيجنددةسا
زألَٛراٚزحلصدٍٛا ًد٢ازمل ًَٛد ١افدةقرتٕا
زإل تزعازأل ٞا ،دٛر٠ازمل ًَٛة ٝد١اٚمتةعد٢ا
َدددعاَ ًتة ٗدددةازيدددلافز دددهابعدددهةواا
ب ١ٝاهتٜت٠ا ةي ها زمازيضز ازيكدتِٜا
زيكةِ٥ا ًد٢ازي دٍٛاٚز ٗدهاادٛازيضدز ا
زيكةِ٥ا ً٢ازإلجيدةساٚزيه،ةفد١ايفازمل ٓد٢ا
ٚزوق صة ايفازيً ظ ١اٚذيوامتةعدٝةااَدعا
زمل ًكددٞازيددذٟااتددزابٜضددزازي ددزماإل رزىا
زملكصت( .)6ا

 ّ1964ا ٚزإفٗدددةابْٗدددةاقصدددٝت٠اقصدددري٠ا
هتزاَٛهش٠اَه١ ،ا،ٚةا دةّاَ د ٛابٚا
قددددة عاةةصددددِ اٚقددددتا دددد،رياز ضددددةَ١ابٚا
َ ةهدددددا٠ا ً ٚدددددشّا ةيه،ةفددددد١ازمل ددددد ٛز ٠ا
ٚزيك ًدددددد١ازمل كٓدددددد١ا غددددددهٌا ددددددٟٛابٚا
َكصدددددد ٛااٖٚدددددددٞآَ،دددددددٛر٠ايفاَ ظدددددددِا
ٚزٜٓٚددددد٘( )7اٚزْ غدددددزاا ًددددد٢ابيضدددددٓ١ا
زيغ زز٤ايفازي صزازحلتٜو ا١ ٚا غة ٘ا
ددااب ازي ٛق ٝددةااٚع د زازي ٛق ٝدد١اَددٔا
هٗ١ازي هٝ،فاٚزي ة ١اٚزيػٓ٢ازيدتويٞا
يًُ ٓ ٢اٚقتا ُتا شازيتٜٔآَة،ز)8(٠ا
جيىلازي ٛق ٝدددددةااو كدددددة ٙابْٗدددددةا غدددددت٘ا
زي ٛقٝدددددعايفا دددددٞ ٛازإلجيدددددةس اٚزمل ٓددددد٢ا
زي ُٝل اٚزن ٓةسازي تةر٠ازملٛهش .٠ا

زَ دددددةساازيكصددددد١ازيكصدددددري٠اهدددددتزاا
ضُةاا ة١،ا كّٛا ً٢از دشزٍازيشَدةٕا
ٚزيًػ١ازيكصص١ٝازيز ١ٓٝ،اٚزي هٝ،ف ا
ٚزمل ةرق ١اٚزإلحية٤اٚزي ًُٝراٚزإلٜٗةّ ابٚا
زيضدددددخز ١ٜاٚزو ُدددددة ا ًددددد٢از ةمتددددد١ا
زمل ٖٛجدد ١اٚواعددوابٕا ٓصددزازيتٖغدد١ا
بِٖا ٓة،زٖة اٚمت دةسازيكصد١ازيكصدري٠ا
هتزا رازيٓأا ًد٢ازي اٜٚدٌاٚزيكدزز٤زاا
زمل ٛةددد ١اٚز دددشزٍازألصدددً ٛايًدددتوواا
زملدددددزز اْكًدددددٗةاجيىلازملددددد هًِ اٚزْشٜدددددة ا
زألصً ٛا ٔازحلت ٚازيُٓ  .١ٝا

عازيٓكة ا ً٢ابْ٘ابٍٚاَدٔان دقا
قصددٝت٠ازي ٛق ٝدد١اَٝٚددشا ٗٓٝددةا ٚداااع د زا
زيَٛضدد١ا كٛيدد٘اقصددٝت٠ازي ٛق ٝدد١ازيددلاوا
هٕٛاْٗة١ٜاَك دعافٗدٞاقصدٝت٠اَٚضد١ا
َه١ ،ا ةمت ٗةاَ ٛة١ا ً٢ا داٜٚالا ا
مت،ددٌاَ ةرقدد١اعدد ز ١ٜاٚشًددلا القدددةاا
هتٜددددت٠ا دددداازمل ددددز ٠اٚزمل ددددز  ٠اً ٚددددلا
زمل ةْٞازيتهز.ا ا

ازي ٛق ٝددد:١اواعدددوابْٓدددةات ٓدددةأازي ٛق ٝدةاازيدلازس ٖدزاايفازي صدزا
زي تةصٞاُٞ ٓ ٚاي ٔازيزصةٌ٥ازيكصدري ٠ا
زيلانةْها تةر٠ا ًٝػ١اَٛهش٠اَكٓ ١ايفا
ةااظٗزااقصة٥تاب ًلا ًٗٝةا،ةةتٗةا
زي ٛق ٝددةااٖٚددٛازيغددة زازي ًضد ٝينا ددشا
زيددددتٜٔآَة،ددددز٠ازيدددددذٟاز ددددت ٗةا دددددةّا

زي ٛق ٝدددد١اقةُ٥دددد١ا ًدددد٢ازي هٝ،ددددفا
ددزمازمل ةرقدد١ابٟاهزٜددةٕاةددتثا صددٛر٠ا
ٜٛدددد١ا ًددد٢اةضددددة اةددددتثاا ددددزاٖددددٛا
زملكص ٛايفازيٓٗةٜد ١ا ك صدتازمل ةرقد١ايفا
زيً ددياَددٔا ددالٍازي كة ددٌاٚزي ضددة ا دداا
ي ظ د ا ا ٚك صددتايفازيضددز اَددٔا ددالٍا
ٖذزازي ٓةق ا دااَٛقدفاظدةٖزاَٛٚقدفا
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ا دددزا ٜدددةهسا ًددد٢اصدددتٌٝازيضدددخز١ٜابٚا صٝةقٗةاةةواأَازيهغدفازيالْٗدة ٞ٥ا
زي ٗهِ( .)9ا
ٚزيكتر٠ا ً٢ازي خٌٝايفا ٚز٥زاواَ ٓةٖٝد١ا
 ٚهُدددٔابُٖٝددد١ازمل ةرقددد١ايفا ًدددلا َدددٔازيدددتووا اف هدددٕٛا وواازيدددٓأا
ةةيدد١ا ٓددةق اظددةٖزٟاٜددِٖٛازمل ًكددٞابْ د٘اا َ ٛة .١ا
زيهًُ١اٖٞار ٚازأل ازيٛهٝشامبدةا
ٜٛزه٘اَٛق دةاغدرياَ ضدلاممدةاٜدت ٙٛاجيىلا
زيٓظددددزافٝددددد٘ايفا ةٚيدددد١اصدددد ابغدددددٛزرٙا حتًُ٘أَافضة٤زاا ٚدٛزملايفاصدٝةقة ٗةا
يٓٝهغددفايدد٘ا ددةملازمل ةرقدد١اٚزيػزز دد ١ا زيدددلا د د رابَةَٓدددةا ةملدددةاَدددٔازيدددتوواا
ٚزيتٖغ١ا( .)11ا
ٚزي القةااٚزملض ٜٛةا اٚميهدٔايًُتدتعا
ٗ ٚدددذزا غدددرتاازي ٛق ٝددد١از ةمتددد١ا بٕاٜٛظفازيهًُ١ازيلامت،دٌار ٚازيدٓأا
زملتٓ١ٝا ً٢ازمل ةرق١ابٚازمل ةها٠ابٚانضدزا كٝددوا ٜكتًددٗةازمل ًك داٞآ ٚكًدد٘اجيىلا ددةملا
بفددددلازي ٛقددددعا ٗددددتفاحتكٝددددلازإل ٖددددة ا زيتٖغددد١ابٚازحلدددشٕابٚازي غدددلابٚازيكًدددلا
زمل ًددد ٛا ٚد د رايًُ ًكدددٞا دددة ازي ًٝدددٌا فٗددددٞا دددد َٛانددددةي ماي خ ددددفاقًددددقا
زيكددةرئاٝ ٚةيدد٘ا ٚكًدد٘اي ضددريازيددتوواا
ٚزي ا.ٌٜٚا ا
ٓ ٚة٤ا ً٢اَةاصدتلاميهٓٓدةازيكد:ٍٛا زيلا ٛيتاَعانٌاقةرئاَٚعانٌاقزز٠٤ا
جيٕازأل ازيددٛهٝشاٖددٛاب ازيهًُدد١اٜكددّٛا جيذاٜكّٛاٖدذزازأل ا ًد٢ا كٓٝد١ا هٝ ٝ،د١ا
ً٢ازوْشٜدة ايٝخدزإا القدةااهتٜدت٠ايفا فة ًد١ا ًدلا ةيت دتازيدتوي ٞا ٚدٓ هطا
زيًػدددد١ا هضددددزازي القدددد١ا دددداازمل ددددز زاا ًدد٢اَددت٣ازوق صددة ازيًػددٟٛازيٓددة عاَددٔا
زملغ ١ْٛا دةي  ٛزابٚازمل ةرقد١ابٚازيزَدشابٚا زص د  ٝة ازيزَددشا ددةي ًُٝراٚزإلعددةر٠ا ٕٚا
زإلحيدددة٤ازملدددتِٗ اجيذا خدددذازيهًُددد١ا دد ا زي صزٜر .ا
امل طدو املياجم:

1ددازمل جِازيٛهٝشا–ا ُعازيًػ١ازي ز ١ٝا–اَ ة عاعزن١ازإل الْةاازيغزق١ٝا -ا زرا
زي زٜزايً تعاٚزيٓغزا–ا ٗٛر١ٜاَصزازي ز ١ٝا–اص682
- 2ازمل جِازيٛص ٝا–اَة ٠ا َٚا–ا ُعازيًػ١ازي ز ١ٝا–اَه ت١ازيغدزٚمازيتٚيٝد١ا
–ا ٗٛر١ٜاَصزازي ز ١ٝا–اا4ا–اّ2114ا–اصا1158
3ددازيغٗز ٟا تتازيز ٔ:اقصٝت٠ازيَٛض١ا ك زازيغ ز ا ً١اقٛزفٌا–اًَفازي ت ا
- 31اعٛزٍاٖ1434ددا -اّ2113ا–اصا217ا.
4ددازيذٜق ابَا:ا ٜٛزٕاَٚض١ا–ا زرازأل ازيٛهٝشايً تة ١اٚزيٓغزاٚزي ٛسٜعا ا
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5ددددا تددو اب ددتاسٜددة ا:اقصددٝت٠ازيٓ،ددزا رزصدد١ا–اَ ت دد١ازحتددة ازيه ددة ازي ددز ا–ا
َغلاّ2117ا–اص16
- 6ا غجدددة  ٞا،دددٛر:١ٜاايٝدددةاازعددد ػةٍازمل ةرقددد١اٚاتةرٖدددةاز ُةيٝددد١ايفاز ُٛ،دددد١ا
زيكصص١ٝا ٜٛذ٠اعٗزسز ايًخضزازيٛرٜةع- ٞا ً١ازي ًّٛازإلْضةْ١ٝا–ازً،دتا
1ا–ازي ت ا47ا–اةشٜززٕاّ2117ا–اهةَ ١ازإل ٠ٛآَ دٛرٟاقضدٓ ١ٓٝا–از شز٥دزا
–اص 181ا
- 7ازملٓة،ددز٠ا–ا ددشازيددت:ٜٔازأل ُددةٍازيغدد ز١ٜا–ا زرا ددتوٟٚا–ا ُإددةٕا–اا6ا–ا
ّ2116ا.
8ددددازملٓة،ددز٠ا–ا ددشازيددت:ٜٔاجيعددهةيٝةااقصددٝت٠ازيٓ،ددزا–ا ددريٚاا–ازملمصضدد١ازي ز ٝدد١ا
يًترزصةااٚزيٓغزا–ا - 2112ا
- 9اجييٝددةظ اهةصددِا ًددف:اع د ز١ٜازيكصدد١ازيكصددري٠اهددتزاا–ا زرآْٝدد٣ٛا–اّ2111ا–ا
ص .154ا
- 11ازحلضدددا اب دددتاهةصدددِ:ازيكصددد١ازيكصدددري٠اهدددتزاا–اَكةر ددد١احتًًٝٝددد١ا–ا زرا
زي هٜٔٛايً تة ١اٚزيٓغزاٚزي ٛسٜعا–اّ2111ا -اص .43ا
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د .سلمان گاصد

أديب وكفتب من لعر ق

اإلجياز يف أٌ ٙص أدب٘ لٗض وعٗاراً لتصٍٗفْ أجٍاشيٗ ًا إذ عرفي أِىٗي ٛالٍصيٕ
األدبٗي ٛقكي ار وييا مييٕ ٘ وييَ رؤٔ ٝأفكييار حييٍت ايتمكيي٘ بعي اً مجالٗي ًا يف مييمٔ وييا ٖرٖي
الٍص قٕلْ وٕجساً كاُ أً وصّباً.
اإلجياز يف المغٖ ٛعين ((مكمٗن الكالً ٔاختصارٓ لكي٘ ٖييد ٙايعٍي ٜاألكيل ٔاألبعي
ايراد مٕصٗمْ)) ِٕٔ .أدا ٞايكصٕد وكابن االطٍاب ٔاالشّاب ٔلكيَ ِين فعيالً أُ البالغيٛ
إجياز؟ ٔأٌّا متجم ٜيف (الصيى ) كىيا ٖكيٕه العيرب بعكيض ويا مكيٕه الٌٕٗياُ (شيكرا )
"مكمي ت ٜأراك" ٔوا جيىع بني ايتضادَٖ الصى ٔالكالً أٌْ قٗن أل عمىيا ٞالعربٗيٛ
أمعرف الرجن قاهٌ - :عي .أعرفيْ ويَ قفيآ فصيلن ٔإذا رأٖتيْ ويَ ٔجّيْ :قياه "إٌيْ
كتاب وفتٕح" ٔكأٌْ ٖكٕه الكفا صى ٔالٕجْ قٕه يف كتاب.

ملِٟد ه ًا٘قعدكٌ دتِاقىد ألهف ظدًدّد
ًملِ ٓدددد د هو دددددٜ٘د العملدددددٛدإ دًملِ ٓدددد د
هل ًٛد( هاح ٗهٛدحبسد د ٜددس٘سدريدد
دكا ثٕد"عوٍد هو ٞد همل َ").

هقددحددددح د ددن د بدث د ِالجيد دن د بد
دٗكدددد د
ث هقِصَددددالدٗ دندددد بدث حلدد د
ٓدد ّٙد هددد٘عٔالدٙاملودددادثدد ِٟد هو ددد٘ ٜد
ٗرمب دُق٘يدحندّد دإدند بد هديدٙلٌدىد
دن بد ه ال ٢يبّدشلىد هيدٙاملوّاد
ٓد ّٙد ددِالدًملد دٗٓد٘د ددند بدث هوٌحددٞد
أٗد هً٘ضٞدأٗد هص رٝدأٗد هري عدٞددٗٓد٘دًد د ث هاصد٘ٙالدٗث ملد ُٛدٗثد همدميدِتد اوقدٛد
ميلّدإْدُطوادعوٕٚد" دن بد ه ال ٢يبّ" .رؤ٠دختٚوٞٚدأثملحدًدّدختٚدىد هفلدال ددًد د
ُقصدددحدث دندد بد ه دددال ٢يبد ر دد يد َدأٜدُدد د ّدإثددددح عّٛدٗهِفرتضددددٕدُصدد د د
هص٘رٝدًّدًملِ ٓ د ادح ٗيد هودسد ُٛدإ د شدددملال ٙدٙلدددْ٘دذ دثملدددحّٙدإًدد دأْدٙمل ًدددىد
901

الع د ايسدٔج / 706- 706مشرَٖ الثاٌ٘ – كإٌُ األٔه0009 /

عوددٟدأُددٕد ٙد ريدد هفلددالدأٗدعوددٟدأُددٕد ٙد ريد
هادٚٚىدٗ هاص٘ٙال.
ٗهلددددّدهِسددددنيجيدٓددددىدِٙافددددٛد ٗرد
هصدددلىدث٘ دددفٕدع ًدددٞدعِدددحد حٙدددحد
هِددد٘ألد أل ثددد ٛددٗٓدددىدٙصد د تد ملِدددٟدٓددد٘د
مل ٚرد ه ٜدٙصدا ىدعوٚدٕد دحألددٗ اوقدٛد
دتصِٚفد هِ٘ألد أل ثد ٛدٗٓدىد هل دٞد
عِددحً دتص د تدكاوددٞد دٗعددٕد د دإ دًددّد
ًِطددداد هوٌحدددٞدأٗد هصد د رٝدٗٓدددٛدًِطددداد
ألشدد١ ٚد دعد ند هِدد٘ألد أل ثدد ٛدذهددمدًد د
سِج ٚدعِٕد دٓ ٖد ه٘رق.ٞ

ًٗضددددددٞد ِجٚددددد دأْد دددددد٘يد اددددددح ٗيد
هوسدد ُٛدًدددّدًملِدد ٖد هددد٘ قملٛد /هملد د /ٜد
هًٛ٘ٚدإ دً دٓ٘دغال ٢يبدٓ٘د ه ٜدعملدىد
هددددِ دمياوددددمد ب داددددٕدمبفٔددددَ٘د(عدد د ْد
كّ٘ٓ)دإذد حثد ب دٞد دث ه ٙد ٝدأٗد
هِقص ْدثىدث هرتك ٚد ه دال ٢يبدهوٌملِدٟد
ح دًّدتملح د هق٘يجي د
ٙا وددددىد دد د ١دث دد د ١د(ِٓدد د د ٘هدددداد
هص٘رٝدإ دجتالٙحد دًملِٟدهٕ).
أٗ

أًطالاد هسٌ ١د ا ودىدٗعدٕد ه حدالد
حلقٚقٞدٓٛدرؤٞٙدًل فٞدً ىدثؤرٝد (ِٓ د ٘هاد د
تصددعدعسدد ٌٚاد د هضدد٘١دًٗ٘ع د ادًددّد
هصدد٘رٝدإ د سددامل رٝدغددريدً٘ظفددٞد
هصددمل د صددؤ دث هاص د ٕٚد هملوٌدد.ٛدٗٓ د د شملال.) ٙ
ًالد هملقوٛدِٙط ادمت ً دعوٟد هقصدٚحٝد
ك د ْد هددِ د أل ُٗٚسددٛدذنٌددىدً د د
ل فدددٞددادددٟدهددد٘دك ُدددادثٚاد د دٗ ددددح د
ٓدد٘دأثملددحدختٚوٚدد د دهفدددٞد"كدد "د هدد د
مياوددددمددددددحٗ ٖدٗثددد همدٙمل ًددددىدًمل ًوددددٞد
ٙضددطالعدعِددحٓ د هاصدد٘ردثددالد حلقٚقددٞد
هقصٚحٝدعِحٓ دُسنيجي -
ٗ خل ٚي.
ٓدددىدِٓد د ندشدددملالٞٙدأَد د د دٓد د د
إذ د هاحدددد٘يدودد د دٓدددد٘دٗ قملددددٛدإ د
جل د ١د هدد ٜدٙق ثوددٕدكددىتدقددحد دمياوددمد
غددددال ٢يبّدٙصددددريدإ د ْد هدددد٘ قملٛدمياوددددمد
شددددملالٙإدٗكنُِددد دخناصددددالدكددددىدذهددددمد
غال ٚ ٢إدعِحً د٘ٙضعد دُسادغال ٢يب .د
ثد هق٘يدث هصددملالّٞٙدٗٓددٛد خلصد  ٢د هد د
ًٗ ددددىدذهددددمد دقصددددٚحٝدأ ُٗدددد ٚد
جتملىد هِ دمياومدأ ث.ٞٚ
أٙض جي
هِنخد د دُص٘ د د دث٘ دددفٔ دقصدددٚحٝد
قىدقصٚحٝدٗأًضِ
ًٗض.ٞ
ب دسملٞد ألرضِ د
ه ثده ٚيٍدٗ هسٌ ١دمتطال
ِٓ دجنحدُص دخماوفد ددٚديدذنٚوِد د
داٟدك دٗعٕد ه حالدأْدٙا وى
إ درؤٙددٞد لالٙددٞدٗهِقددىد" لددال"دأك ددالد
ُٗسددنيدً د د ه د ٜدعملددىدٓ د د هددِ د
وددد دذنددددٚوخدإ د هادٚوددددٛدٗ ه ددددال ٢يبّ د
مياومدشملالٙإدهٚجدِ دعودٟدأُدٕدقصدٚحٝد
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ٗهوٌق رُٞدجندحدأْدسدطالٖد ألٗيدث٘ قملٚادٕد
ٙق ثىجيد
ه ثده ٚيٍدٗ هسٌ ١دمتطال

" سامل ر"ٝ
- 2د عددددددددد د ٜد........د دٗعددددددددددد٘ د
ه سامل رٝد....دًٗضٞد لال.ٞٙ

- 3دٗٙملخدٓ دأْدكىدش١ٛدق ثىد
ث ٌِٚدجندحد دسدطالٖد ه د ُٛد هالؤٙدٞد
هفلالٞٙدعِحً دتامل هادًعدًملِدٟد ضدٛد أْدٙلدددددْ٘دشدددددملال دعِدددددحً دُملٌدددددحدإ د
ه ٙددددد ٝدسددددددملٞد ألرضدأٜدأْد هقصددددددٚحٝد ه ال  .ّٞٚ ٢د
هً٘ضٞدتملوقداديٚملٔد دثدددددد"ب "دث٘ دفٔ د
ثصح ٞدشالطٛدًقٚحد هٚحّٙ
الك د صعد ه ٜدميِتد هدِ دشدملالٙإد
أًٗندهٛجي
إذد ْدر ملٕدهّدٙص تدهوِ دًملِ.ٟ
هق ؤُ د د حل ُٞد هقحمي ٞد
أ ُٗ ٚدِٓ دأقدالعدإ د هفلدالدًدّد
ٗتاحقادِٓ د ه ال ٞٚ ٢د د"أًٗدندهد"ٛد
ق٘ٝد سامل ر ٝددٚديد هً٘ضدٞدندتلدّد
د هٚدحّٙدٗٓدٛدًد د ددتِط دادمت ًد دعوددٟد
ًف عددنٝدمب د د د هقصددٚحٝد ألٗ د"ه د ثد
ٗضددعد ٘ دد٘ د"ًقٚددحد هٚددح"ّٙدٗثدد همد
ه ٚي"دجنحدِٓ د ْد هص عالد ٌٍد هً٘ضدٞد
ك ُدداد هصددملالٞٙدث ف رقددٞدٗ هاضدد .دأ د
عوٟدأس سد هاجالٙدحد"سدملٞد ألرض"د هد د
إُٔ دت حدإ د هالأس.
متدددِتد اوقدددٛدثملدددح دتنٗٙوٚدد دٙددد٘ بٜدسدددملٞد
أعاقحدأْد ُفمل يدٓ٘د جل ١د ألٓدٍد
ألرض.
دقصٚحٝد هً٘ضٞدكٌ دأْدكسدالد داد
ميلدددددّدتودددددد ٚدثِددد د ١دقصدددددٚحٝد
ت٘قعد اوقٛدٙ ٙحد ه٘ قدعدغال ثدٞدإذدذند٘يد
هً٘ضٞدمبمل هٞدثسٚطٞدٗٓٛجي
ٓ د ها٘قعد هفلالٝدإ دًٗض.ٞ
ُاقدد ١د"ه دد"ٞد ددٍد.......د هرتكٚدد د
ًٗضٞجيد -د هسٔ َدث دط ثعدثالٙح
"س ٚق ".
ٗد....دًاصى
ٗثددد د همدُسددددداِا دأْد خلددددد٘ تٍٚد د
ًٗضٞجيد -دث ٢عد هفال ر ادٙدحٗرد د
همل رٝد هصملالٞٙدٓٛدً٘طّد هً٘ضدٞدًٗدّد
هِددد د ردأْدجندددددحدًٗضدددددٞد د قدددددحً اد ألبقٞدٗ حل ر ا
ٗ ال ر تٕدتحٗرد د ٘ ١
ٗ سددددأ ادِٗٓدددد دميلددددّدت٘ضددددٚتد
ً٘طّد ه ال ّٞٚ ٢د دُ دقصٚحٝد هً٘ضدٞد
ٓىدُقد٘يدإْد هقصدٚحٝد هً٘ضدٞدقدحد
ث هصلىد آلتٛجي
ه دداد ه ال ددالٝددعِددحً دتسدداحقد هقصددٚحٝد
- 1د ع ٜد..........غال ثٞد................د ٗتص د تدسددٌٔ ددٚدديدُوح د دأْد ددن د بد
ِٓ د دهدد ٚد د هصددلىدٗ د د ٘ضدد٘عٞد
ًٗضٞدختٚو.ٞٚ
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ثددددىد د ف رقددددٞدٗ هاضدد د دثددددالدًقحًددددٞد
هقصدددددٚحٝدٗخ متأددد د د ألقصدددددالدمبملِدددددٟد
" ذن "١دداٟدأْدأٜدبٝ ٙدًقطملٞٚدت دحٗد
ًالٓقددٞدهوٌحددٞد ه د د فددىدثٔ د د هً٘ضددٞد
ٗٓٛدثٔ د ملِٟد دتساطٚعدٓ ٖد هً٘ضٞد
أْدتال عدًملٔ دس٘٠دعسحٓ د هطالٜدإذد د
اٌىد ق دًض دٙؤتٟدثٕدٗثٔ د ٙاملدحد
عّد ساطال .

حلٝ ٚدكٌ دأْد ف رقٞدٓٛد هوقطٞد هد د
ادددددٜ٘دعودددددٟد هً٘ضدددددٞدٗ هدددد دتفسدددددالد
ه ٌ٘ض.
أُدالدتومد ٘عٞ
إُٔ د ًملٞد هِٔال

ٗكٌددد دٓدددد٘دددد د يدثِددد ١د هقصددددٚحٝد
هً٘ضددٞدت قددٟد سددأ اد" ُدددالدتوددمد
٘ع"ٞد ٌىدع ٙأ دث ٌِٚدٙاجوٟد ه٘ٓ د
دقصدٚحٝدجيدد هسٔ َدث دط ثعدثالٙحد
دخ٘ تٌٔٚد د د" ًملدددٞد هِٔدددال"د د هاصد د ٕٚد
.......دٗد.......دتصى د
ه وٚددددذد هدد د ٜدذنٌددددىد سددددامل رٙإدكددددٛد
ًمللددد٘سد ساصدددٔ اد ألخدددال٠د تاحقادًٗضٞد هص عال.
هددد د دأٗر ُ ٓددد د دمت ًددد د .دإذد سدددددأ يد
ٗ سنيدً دٓٛد حلدحٗ دثدالدقصدٚحٝد
ث هسدددٍٔدٗ خل متدددٞدثدددددددتصدددى د دشدددملالٞٙد هً٘ضٞدٗقصٚحٝد ٙل٘ دٗٓىدقصٚحٝد
 ٔٚد دٗهلددّددددالدُ د رقدحبس د د ٗسدداد هً٘ضددددٞدتملدد دحتدثِدد د ١ددًصدد د ال دهقصددددٚحٝد
ٗ رّٙدٗرِٚٙدٕدٗٙودمد د"ُدالٙدٞد ألد ع"دًد د
ٙل٘ دأق٘يد د ٙل٘د( خل٘ تٍٚد د
ٙدد٘دٛدثدد خا دٗٓدد٘دِٓدد د"ثدد دطدد ثعد تاملوددادث قددحً ا)دٗ دقصددٚحٝد هً٘ضددٞد
ثالٙدددح"دِٙاقددددىد ملِدددٟدًددددّد هاددددح ٗهّٛددإ د ( قحً ادتنخ دثالق عد خل٘ ت .)ٍٚد
ه ال ٢يبّ.
ٗسطد ه عٞددنو د
د هقصددٚحٝد ه ُٚددٞدجنددحد ص د ثٔٞد
أً ًددٕدٗرقددٞدخالٙددفد ددفال ١دعوددٟد
ثددالدث د ٢عد هفددال ر ادٗ ال ر تددٕدٗك ٌٓ د د
ألرضد
ٙدددحٗردثد د خا د ه ٙدددٞد دتق ثد دىدد هدددٛد
ظِِإدث ٢مل د د
ٙملدددخد ه عدددحٗ٠دٗٓددد دًددد دميلدددّدأْد
ً د خا دثالدٓ د هِ دٗ هِ د
ُسددٌٕٚدث هاص د ٕٚد الك د د هدد ٜدذنٌددىد
لال دأك دالدود دٓد٘دختٚودٛد/دغدال ٢يبد ألسدد ادًِدددٕد"أُددددالدتودددمد ٘عددد."ٞد ٙدددحٗد
ٗٓددد د ٖد دددددٞدًدددددّد ددد د اد هاصددد د ٕٚد د ضدد ٚ٣دثدد هالغٍدًدددّدأُِدد دُصددِفد هدددِ د
ألٗيدث٘ ددفٕدقصددٚحٝدًٗضددٞدث ٌِٚد دُددال٠د
سامل ر.ٝ
د ه ُٛد"رعىددنو "دقصٚحٝدٓ ٙل٘.
ِٓ د دثحَّدإذ دأْدُطوادعودٟدقصدٚحٝد
ٗكواد د د هقصدددٚحتالد ٌدددىدغال ثدددٞد
هً٘ضٞدثقصٚحٝد ف رق ٞدداٟده٘دك ْد
ً مل ٔدد د د هفلددددال دكددددْ٘د ف رقددددٞدرٗحد ِٓ ند ه ل  ١دِٗٓ د ه ث٘يدٗ هالعىدِٓ د
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إذدُوح دأْدٓ د ه ِ ١دأعاٌدحدعودٟد
هدد ٚدث ٢ملددددٗ صدد ثٔٞدِٓدد دثدددؤرٝدٙاجٌدددعد
عِحٓ د ملِٟدٗ هرتك. ٚ
عِصددالٜد هاقددحٍٙدٗ هاددنخريد دتصددلٚىد
ًٗددّدع ُ د ديخددالدٙاجوددٟد خددا د هقصددٚحٝددٚدديد هاقددحٍٙدشددلىدقصددٚحٝد
ٗ ضدددح ددٌِٚدد دُقدددالأدهددددددد"كٚلدد ك٘"د "كٚل د ك٘"دٗ هاددنخريدشددلىدقصددٚحٝدد
"ث شدد٘"دٗث د همدجنددتد ألخددريدٗ ددادًِطدداد
توٌ ٚد"ث ش٘"جيد .د
حل ٚد ٝدٗ صددىد ألٗيدٗ ددادًِطدداد دد٘ا د
قاوعدبٗع دًّدأعِحٞدٙملس٘ع
ٗألْد هصملالدأسو٘عددٚد ..ٝد..دكد ْدث شد٘د
ٗساحصىدعوٟدقالْد وفى د
ٓ٘د رٗأل.
ٗتملحٙىد"ث ش٘"د هص عالد ألسا ذجيد د
ًٗدددددّدِٓددد د دُقددددد٘يدأْد هً٘ضدددددٞدأٗد
أضفدبٗع دًّد عِحٞد
د ٙل٘دٙملاٌددح ْد هرتك ٚد د ٗ دسدد٘ ١د
إ دقددددالْد وفددددىدٗساحصددددىدعوددددٟد ط د يدأَدقصددالد هددِ د هص د عالدٙالك د د
ٙملس٘عد د
هملد د ند دٙفللدددٕدٗٓددد٘دثد د همدٙفددداتد
هقصٚحٝدعوٟد هانٗٙىدث ح٠د ٗسع.
ثح دًّد" قاوع" .د
ٗكنُِدددددد دجندددددددحد د هدددددددِ د ألٗيد
" دددد٘ا"دثٌِٚدد د دجنددددحد د هددددِ د ه دد د ُٛد
" حلٚدد "ٝدثح هددٞد قاوددعدٗ"أضددف"دٗكوادد د
هقصٚحتالدًّد ٙل٘دأٜدثِ ١دٓ ٙل٘د
عوٟدٓ ٙل٘.
أٙددّدجنددحد مل ٚد رد ه د ٜدٙسدداحادأْد
ٙق د يدعِددٕدإُددٕدًالك د د هقصددٚح ٝدأقدد٘يد
ميلددددّدأْدجنددددحٖد د ِ ٚ٢ددددٞد ه ثدددداد/د
اح٘ي.
ه ثددادِٓ د د/دبٗ د–دٗ احدد٘يدِٓ د د
( قاوع دأضف).
ٗت حٗدأعِحٞد هٚملس٘عد د سأ يد
ُدد د"كٚلدد ك٘"دقدددحد قاوملدددادًدددّد د
سأ يد هدِ د ألٗيدٗأعِحدٞد هٚملسد٘عد
ُفسددددٔ دقددددحدأضددددٚفادهقددددالْد هفوفددددىد د
خ متٞد هِ د ه ُٛد"ث ش٘".

ٗكنُِدد د دُقدددد٘يدإْد دد د ٙل٘دٓددددٛد
قصددددٚحٝد ه٘ قددددعدثٌِٚدددد دثددددحادقصددددٚحٝد
هً٘ضددددٞددلدد د ب د د دددد٘رٝدًالك ددددٞدإذد
هرتكٚد د دقصددٚحٝد هً٘ضددٞدٓدد٘د هد ٜد
 ٙريد ٓ ش.
ًس الد ٗمن ددال ن
 ٙدمش دًّد ّٙدهٛدخط ن
ٌ دثالد ُملح َد حلالكٞد د هسطالد
ألٗيدٗ خلطدددد٘ اد هسددددالٙملٞد د هسددددطالد
ه د ُٛدت٘هددحاد ف رقددٞدٗهلددّدثطالٙقددٞد
هاس د ؤيد ه د ٜدظددىد د ض د ٕ٢د ألد ددريد د
خا د َد هقصددٚحٝد هً٘ضددٞدكُ٘ددٕدًل ُ د د
ميالدعوٕٚد اوقٛد ديخالدحلدٞدًّدقال ٝ١د
هقصدددٚحٝدٗعوٚدددٕد ددثد دحّدأْدٙلدددْ٘د ٚدددٕد
هوٌحٞدأٗد هص ر .ٝد
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أ.د.تسمرتالديوب ت
تتتتتتتتتأديبتتوكاتبتتسوريت ت

القصة القصرية جداً نوع أدبيّ جديد ظهز على الضاحةة اددب ّاة ،لكنا لا ط بنّا ّ
اجلذور عن الرتاث العزبي والعاحيي ،ويجحعاا النقاحد أال وهد هاح عزب ا ًح عزاو اة ،وعحي ا ًح
أول بن كتب وصة وصارية جاداً ،وهايل بللّ اا،
يعدّ إرنض هعنغواي
ةذاء طفل ،مل يولد بعدب( )
وميكن أال نزدّ هذا النوع اددبي إىل جذور يف زاثنح العزبيّ ،فللقصة القصرية جداً
عالوة بحلنحدرة ،وادةح اة ،وا ثيجلال ،والقّضاة الصاوف ة ،والكزاباة ،وقاح عالواة با د
ا ايواحد ،ويا ي التوو اا ةلاة بكجفاة بوة اة
ا والان ّ
التوو عحت الاذي يقاوع علاى الان ّ
بعربة ود كوال ب ً شاعزيحً ،أو باجالً ،أو ةكعاة ،أو ةلاة بان إنملاحء ايووضاا ،تواعن بعاداً
رؤيحويحً بديالً بن الزؤية ايوجودة يف النا ادول.

تقوووَ٘قصهقاوووٞقصهقاووولٝق و و صق ووووٟق
صهبِ و ١قصهاب و ،وٛفيقا  ٔٚو قصٮع و يقٗ ٌ و ق
صملعِٟيقٗصذتووٍيقٗصه٘صعو يقٗ قٗحوِل ٗيق
أْقُرصووو قموووووٞقًووووّقصهاقووو  ٩،قصهوو و ق
ِٔٙضق و ٔٚقاّفقصهقاٞقصهقالٝق ص ق ق
 -الجحب  /ايتغ ِّز

حنيقُال ثق ّقع٘ص قُ ظٌٞقه وّق
صهقاووٞقصهقاوولٝق و صقاووِلّقُق و قأً و َق
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ًاقووووو  ٩،قضووووو ٞٙيقالٚووووو قتٱ ٌووووو ق
صهق٘ص قصهِ ظٌوٞيقٗصه وّقمقًقو َقٗصحو ق
ٗٙبقٟقكىفق ِارقست اظ ق وٟقٗ و٘هٖ ق
مقع ُْ٘قصهبِ  ٚ٢قصهضو ٞٙق٨قعاٌعو ْ ق
ْ٪ق ٘ٓرقصهبِ  ٚ٢قصها٘ص ٜيق٨قصدتٌ يق
ا ٚووأقأْقملووٍقصهاوو٘ص ْقٓوو صقصهعوو ق
صملاضووووووووو و هفيقا هق٘ص ووووووووو و قضووووووووو و ٞ ،يق
ًٗاللٌّووٞيقًٗ ٨ووٞيقٗست و اهٝيقٗصقه ووّق
صُعا قيقٗصُ ٩قيقٗاض ١قً ا٘ح ق ق

الّنحء التقحبل ّي يف القصة القصرية جداً

ٗمقصهقاوووٞقصهقاووولٝق و و صقتووور ق
ك ٞقصهبِ ٞٚ٢قذتس بقصه ّق ووٟقحسو بق
صهق٘ص يقٗحتٌىقًسوٗ٧هٞٚقكوبلٝقٗٓوٛق
توور ف قك ووٞقصذترٙووٞقٗصه ووّق وووٟقك ووٞق
صهق ٝق،ع قأْقصُألتقصهق و ٝيقٗعو ق
أثباتقأْقصهق٘ص قع ،وٞقهوال٘فيق١ ِ،ق ووٟق
صهاغوووووٚلص قصه ف٢وووووٞيقابقٌوووووٞقٗاووووورٝقمق
ضووووورٗبقصهلا ،وووووٞقمقًٚووو و صْقصهقاوووووٞق
صهقالٝق و صيقٗٓوٛقتِ وا ق ووٟقصُ٪و٘ص ق
ص٪هٞٚ،يقٗغولقص٪هٚ،وٞيقٗٓو صقًو قععوؤ ق
ُا ق ،رصقهوِو٘ يقابٌوٞقصُ او حقأ ِ حوٛق
تبِٟق وٕٚقصهقاٞقصهقالٝق ص ق ق

ٙرتووأقصهقو نقحسووّق،رطو يقووووق وووٟق
حبٚىقصملب يقووقزتٌ٘ إقصهقااوٞٚقأ،ورص ق
ترتٚبووووو و قاولٚووووو و يقاٚسووووووواققر٥قه ٨٨ق
صهقاوو قمقضووو٘١قً٘صصوو قص،٪ووورص يق
ٗطب ٢عٔووووو قٗٓووووو٘قتب٘ٙوووووأقٗص قعاووووو ٜق
هِاووو٘نقختضو و قهتتٚوووأقحتوووتقستووو٘فق
خ نق،لىق،ر ق ٨ ،اٌ هق وٟق ِ٘صُ ق
ار ٚووووووووٞقتوووووووورتب ق،ووووووو هعٌ٘هقصه قوووووووورٜق
هوٌ ٌ٘ ٞيقالاأق،قا قًعنيقشت ه ق
صهبب قمقكا ٞ،قصهقاٞقصهقالٝق ص ق ق
ٙق٘يقمقصهقاٞقفعٍق(:)4ق ق

"حوّووووتق شوووو٘فص ١قاوووووتقصَ٪قمق
إْقثِ ٚ٢ووووووٞقثبوووو و قحتوووو و٘فيقتعوووو و ق أثِ ١ق ٘هتٔ قًّقصهس٘ق قعِ ،ى قِ،و هق ق
ًسووٗ٧هٞٚقاِٚوو ٞقهوو صق لووّقأْقُووالوٍّق ً رعع قٗع هوتقهاوغلٓ :قٓو ٖقهعوأق
ووووٟقضووو٘ص ،يقًٗعوووق ٙليقأكبووورق ووو ق ص٨ٗ٪ه قأًوو و قصهوو و ًٟقاوووواد قصهبِوو و ق
ُالوٍق وٟقع٘ص قتِاظٌٔ ق ق
اق "()2ق ق
إْقمثووٞقًوواغلصقًاعوقو ق ،ها رٙووأقمق
ٙركووولقصهوووِ ق ووووٟقثِ ٚ٢وووٞقترٚ،وووٞق
صهقاٞقصهقاولٝق و صيقٗترتلولقصهقاوٞق صه ك٘ف قترٞٚ،قصٮُو ثيقصرتول قصهشوريق
صها رٙبٚوووووٞق ووووووٟقصها ٙووو و قمقصهوغوووووٞيق اِٚاق قتعوٍٚقصهعِو قهوو كرقًِو قصوغرٖق
ٗصهاقِٞٚيقٗفٞٙ٦قصه ص قٗصهعو يقاٚسوومق حنيقتٱلٌىقهٕقأهع بقتِ فق ،رت ريقٗٓو٘ق
صهل تأقطرع قغلقًأه٘ا ٞق ق
ًو و قٙوووئ قثِ ٚ٢وووٞقضو و ٞٙقمقصهتٚ،وووٞقحووونيق

ٗ٨ق لوّقضووب قصهقاووٞقصهقاوولٝق
وو صقاقوو ٚٙبقصهبِوو ١يقأووٛقتادوو قًووّق
صٮم و ١قٗصهرًوولقحووب٩ٚقهوبوو٘حيقااوو٘حٛيق
ٗ٨قتقووورففيقٗت وووا قأًووو َقصملاوقوووٛقُ٘صاووو ق
ص٪ح٣وٞقٗصذت٘صفيقٗحتٌوىقةوٞقصها و هيق
ٗتاد قًّقًشل ٩قصٮُسو ْقً٘ضو٘ ق
ٙق فَق ،رٙقٞقشتاو  ٞق ق
ق

ٙٱغووراقصهشوورقمقُ ٘حوؤٍيقاٚٱوعٰووأق وووٟق
صملعِووٟق،بِ و ١قًركووأيقٗكوٌ و قًِاق و ٝق
،عِ ٙووووٞيقٗتركوووولق وووووٟقث٘ص،ووووتقٙسووووعٟق
صهل تووووووووأقإ،قتغٚلٓوووووو و يقٗصٮُسوووووو و ْق
ً٘ضوو٘ ٔ يقٗمثووٞقث٘ص،ووتقتاعوو ق ،هعو هص ق
ٗصهاق ه ٚو قٙسووعٟقإ،قخودوأ و يقٗٙا وووٟق
صملالو و٘فيقمقصهاقو و ٍٙقصه ووو قًوووّق ٔوووٞيق
ٗ ٩ع قصهاض هق،ونيقًلُ٘و قصهوِ يق
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ٗ ٩عوووٞقصهشداوووٞٚق ،ذتو و ثقًوووّق ٔوووٞق
أخووور٠يقابٌوووٞقحركٚوووٞقث٘ص،وووتق ٙو و ٝق
ست هٝقه٨ه ٚيقٗاِ ٚق ق
ٗتِ ا قصهقاوٞق ووٟقصهاأٗٙوىق ٘،و٘هق
صهب ٚضوو و قصهِاووووٞٚيقٗصهِقوو و يقابٌووووٞق
٩،غٞقصٌتقتق ،ىق٩،غوٞقصهبو٘ح قٗتسوعٟق
صهقاووووووٞقصهقاوووووولٝق وووووو صقإ،قصمل ووووووو ق
 ،ذت ٙثق ّقالرٝقًركل ٝق ق
 -النا /النا ايواسي

ٙع فقصهعِ٘صْيقأٗقصهعابٞقصهِاٞٚقُاو ق
ً٘ص  ٙقهوِ قص٪هٛ،يقٗٓو٘قهصيفقحوٛ٢ ٌٚٚق
ٙووورتب ق،و و هِ ق،ع٩عوووٞيقٗ ِٙوووٜ٘ق ووووٟق
ه ٨٨قإ٘ٙ ٙه٘ ٚووووٞقٗص اٌ ٚووووٞيقٗٓوووو٘ق
،اا فٖقصهقاٞقصهقالٝق صقٙع فقفحو هٞق
هغ٘ٙووووٞقتعوووورفلقٙ٘ٔ،ووووٞقصهوووووِ يقٗحتوووو فقهق
ًضٌُٕ٘يقٗجت بقصهقو ف٥قإهٚوٕيقٗصٓ٪وٍق
مقصهعابووٞقصهِاووٞٚقعو فتٔ ق وووٟقصٮمو ١يق
ٗصهاوٌ ٚق،تصكٚأقهغ٘ٞٙق،س ٞ ٚق
ٙع فٌ قصهعِ٘صْقصهو  ٨٨قًوّقصهِ حٚوٞق
صهاأٗٙوٚوووٞقًوووّقغووولقأْق ٙاو و ق ِٔو و يقأٗق
٧ٙطرٓ و يقٗحوونيقتلووْ٘قًس و حٞقصهووِ ق
صووووغلٝقٙاووووب قهوعابووووٞقصهِاووووٞٚقٗظ ٚووووٞق
أكئ ق ق
ٙقوووو٘يقحسووووونيقصملِ صوووورٝققمقُوووو فق
حُِ٘:ٞق ق
"أشوو٘صنقكووبلٝقتٌِوو٘قمقصهس و حٞق
صهع ًووٞقصملق ،وووٞقهوٌ وووبقصهبووو  ٜقٗفهٝق
ارص١قصوغلٝقحو ًقٞقتو صاعتقًوّق،ونيق
ص٪ش٘صن قأ ض ١قصجملوبقصهبو ٜقتع ب٘صق
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ًوووّقًغو و ًرٝقٓو و ٖقصهووو٘فهٝقصهو و قغو و ق
حل ٙوو ٞق قعوور٦قأح و قًوؤٍِق وووٟقأْق
ٙق ٔ قخ٘ا ق وٟقُ سٕقًوّقص٪شو٘صن ق
ٓووٍق ف وو٘صق ص٪شوو٘صنقه ٚو اع٘صقصهبس و ١ق
إهٔٚوو و قصُاق ًوو و قعوو و يقصهِوو و ا:قصهوووو٘فهٝق
صذتٌوورص١قُباووتقمقصملل و ْقصه و ٜقٗععووتق
اٚووٕقصملوورأٝقصذت ًووى قصملوورأٝقصهوو قً تووتق
تبلووثق ووّق ٗ ٔ و ق،وونيقص٪شوو٘صن قً و ق
ِِٔٚو قٗهو قصهوو٘فهٝقصذتٌوورص ١قت و ١يق
صهِووووو ايقٗصفتعووووووأقأ ضووووو ١قصجملوووووووبق
صهبو )3("ٜق ق
مثٞقثِ ٞٚ٢قض ٞٙق،نيقصهعابوٞقصهِاوٞٚق
"حُِ٘وو"ٞقٗصملوونيقثِ ٚ٢ووٞقصهوو٘فهٝقصذتٌوورص١ق
ٗصهش٘نقصحمل ٚق ٔ،يقهقو قشوغوتقصهِو اق
،وُ٘ٔ يقٗفعأ يقاا ١ه٘صق ٔ،ق ووٟقصهورغٍق
ًووّقٗ ٘هٓ و ق،وونيقص٪شوو٘صنيقإُٔ و قصوو٘ ق
صهراضقمقٗصع قًساسوٍقٙقٚف قص٪ارصه ق ق
ت خىقصهعابٞقصهِاٞٚقحُِ٘ٞقمقحو يق
تض و هقً و قصهووِ يقاق و قُباووتقصهوو٘فهٝققمق
ًلو و ْقًووو٘ قصملووورأٝقصذت ًوووىقٗ ِِٔٚو و يق
ٗصهعابووٞقهٚسووتقً٘ضوو٘ قهود وو بيق،وووىق
ٓٛقأح قصهاعبلص قصملٌلِٞق ّقً٘ضو٘ ق
صرت و و بيقٗحووونيقٙاوقوووٟقصملاوقوووٛقصهعابوووٞق
صهِاٞٚقٙا٘ع قصذتِ ْقصه ٜقحوٚقرأق ِوٕيق
هلووووّق وووووٟقصملاوقووووٛقأْقموو و فقإغوووو٘ص١ق
صهعِووووو٘صْقهووووو٩٣قٙقووو و قمقاوووووذقصهقووو و نفيق
ًٗضٌرصتٕقصهبق اٞٚيقا هعابٞقُ قًو٘ص يق
ٙوورتب ق ،و هِ يقٗٙسووا لقصهق و ف٥يقٗٙووبلق
صٓاٌ ًٕيقٗع قٙا ًٕيقٗٙبلقه ٕٙقفغبوٞق
مقصهاأٗٙى ق ق
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تقووووو٘يقشوووووٌٞٚقصهشووو وٌفرٜقمقُووو و فق ضوووو و ٞٙقتووووووئ قصمل فعووووووٞق،وووووونيقصهقووووووٍٚيق
ٗصُٔ ٚفٓ ق ق
"حرن":ق ق
ٗحتوو ٗيقصهقاوووٞقصهقاووولٝق و و صقأْق
تِظووورقإ،قص٪شووو١ ٚقًوووّق صٗٙوووٞقًغووو ٙرٝيق
تض ٛقكبلصقًّقصملب هغوٞق ووٟقصذتو ثيق
ٗتو أقإ،قصهسودرٞٙيقاا عوىقصهوِ قِ،و ١ق
تق ،و ٚقض  ٙق،نيقحوٞقٗض فٓ ق ق

"ت و ح قصهو قأ ووا قإٓ ٙو قأًِو ق
ح٘ص١يقٗٓٛقحت فُٛقٗضعأ قمقصِ ٗقق
أًوونييقهلووِ ق قأحووا قإُق ٓ و قًووّق
صه ٗهقصه ٜق قٙٱب قًِٔ قإ٨قصهب ٗف"( )4ق
مثٞق ٩عٞقض ٞٙق،نيقصهِ قٗصهوِ ق
صملووووو٘ص ٜيقا وووووٛقصهوووووِ قحووو و ٙثق وووووّق
ٙق٘يقحسّق،رط يقمقصهِ فقصهرص: ،ق ق
صها حووووٞيقٗصهع٩عووووٞقصٮُسوووو ُٞٚقص،ٗ٪يق
"صحوواق يقًووّقٗظ ٚاووٕ قٗصُاقووىقإ،ق
ٗثِ ٞٚ٢قصًا٩ن قض ٚيقحع ه ٝقشرقأًو ق زت يقصهب ٚقٗصهشرص١يقٗ ،أق،ضٌلٖ"()6ق ق
صهوووِ قصملووو٘ص ٜقاٚوووالوٍق ووووٟقصذتووورنق
مٚووووىقصهووووِ ق وووووٟقثِ ٚ٢ووووٞقصهبٚوو و ق
اق ق ق
ٗصهشرص١يقٗثِ ٞٚ٢قصذت٩يقٗصذترصَيقابٚو ق
 جضد النا /القفلةصهضٌلقأٗيق ٌوٞٚق ٚ،يقٗمق همقح ٙثق
تقووووَ٘قصمل فعووووٞق وووووٟقكسوووورقأاووو ق ووّقٓش شووٞقصهقووٍٚقص ٨اٌ ٚووٞيقٗتضو هق
صها٘ع و يقٗإهٓ و تقصملاوقووٛيقٗإع و هقح و يق ،نيق ،صٞٙقصهقاٞقصهقالٝق صقُٗٔ ٙأ ق ق
تضوو هق،وونيقًوو قعٚوووىقعبووىقصمل فعووٞيقًٗوو ق
 روية /رؤيحتشوووووواٌىق وٚووووووٕيقأووووووٛقتووووووبلقشووووووع٘فصق
ٙقووووو َقصهل توووووأق ووووووٟقصملسوووووا٘٠ق
 ،هسدرٞٙيقٗتظٔرقصهسدرٞٙقصٮضل نيق
هلِٔو قتٔو لق وووٟقصملسووا٘٠قصهعٌٚو قإ،ق صهظوو ٓرقمقُافوووٕقفٙ٦اوووٕيقهلوووّقصهوووِ ق
ٙشوواٌىقمقصملسووا٘٠قصهعٌ ٚو ق وووٟقف ٙ٦و ٖيق
صهِق ق ٔ،لقصهاغٚليقأٗقصهاع ٙى ق ق
ٙقوووو٘يقًاوو و ٟقهغووووالٜقمقُوو و فق ٗٓٛقتق فَقصهب ٙىقًوّقصهرٙ٦و قهو صقتو خىق
ًعٔ قمق ٩عٞقتض ه ق ق
"ٗثٚق :"ٞق
ٙقوووو٘يقًاوو و ٟقهغووووالقٜقمقُوو و فق
"ُ٪ووٕقمووأقصهوو٘طّقحبوو ق ُِ٘ٚوو يق
ص اقواوووٕقصهسوووو يقٗصحا ظوووتق،وووٕقمق "ُل  :"ٞٙق
"ًوووِل قصهظٔوووريقًِشوووغىقصهبو و ييق
ُلصُوٞقًِ ورهٝقخ٘او ق وٚوٕقًوّقصهضوو ٚق
إُٔووو ق -صهولظوووو- ٞقت لوووورق ووو  ٙقمق كوو ْقحوو فترق ضووٛقحبٚبوو يقشوو ،ل ق
ٙ ٙووٕقٗفصٖ١يقٗٓوو٘قٙوورههق،وو٩قًوووىقً ٨اووٕق
رضٕقمقصملال قصه٘ط "ق( )5ق
تقوووووَ٘قصهسووووودرٞٙق ووووووٟقصهتكٚووووولق ص٪ثوووول ٝقصه٘ وووو٘هقأٗ ٨قصه٘ وووو٘هقأٗ ٨ق
صهاقوو و ،وٛيقٗصهاضوو و هيقابٌووووٞقًاقوو و  ٩،ق ُل ٞٙقإٚقك ُوتقحوٌْ٘ٚقهٗق٘،او٘صفيق
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ووّقكبووأيقتقا ووٛقخ ٘صتووٕيق،عبوو٘اق هًوووٕقاوو ص١ق٪ف،قٗطِوووٕيقٗصهووو٘طّقًِبوو ق
ٗحت و فقظ و ٓرّٙيقٗٓووٛقتوورهفهق ،صوورصف ق صهشٔ ص١قصملق ًٗني ق ق
صملرأٝقأٗ ٨قصملرأٝقأٗ )7(" ٨ق
ٙقووووو٘يق٘ٙحووو و قح ووووو ٚقمقُووو و ق

ٙاِ ٗيقصهل توأقإصورصفقصملورأٝق ووٟق "اوس ني" :ق
صهالوورفقصه٘ وو٘هٜيقاعوووٟقًسووا٘٠قصهرٙ٦ووٞق
" ٙقتب قٚ،ا يقتلف قحق٩قأخضريق
ٙقو فَقإصوورصفقصملوورأٝق وووٟقصهالوورفيقٗ وووٟق تو و٘فحقهوٌسوواقبىيقت و اعٔ ق ٙو ق مثووٞقضتوو٘ق
ًسوووووا٘٠قصهرٙ٦وووو قٙقوووو فَقأٌوووو قشتاو وووو ق غر،أ ق ٙو قكوبلٝيقثمسومقنِو ْقٙو صق
هو وسووو و ٞقصهسووو و فترٞٙيقصهووو و قتعووو و قأْق غضووووٞيقثموو و قأً ًٔوو و قمقً٘ص ٔووووٞقٙوو و ق
صه٘ ٘هقحرٞٙيقاعِوٟقأْقصٮُسو ْقٙعو ٚق تضووغ ق وووٟقصهلُ و ه:قً و قصه٘صه و يق ٙو ق
هصٌ٢و و قمقً٘عو و قٗ ووو٘هٜيقٗٓووو٘قصهو و ٜق تع ُ قصهتصبيقٗ ٙقترا قش فٝقصهِار"( )8ق
مووو هقً٘ع ووووٕق٨ ،خاٚووو فقصذتووووريقاقوو و ق
 ،قصهوِ ق ووٟقصهاق ،وىق،ونيقصهرٙ٦وٞق
أ تقصه وس ٞقصهس فترٞٙقصٮُس ْقحرٙوٞق ٗصهرٙ٦وو و قًووووّق ٔووووٞيقاوو و ه٘صع قصحووووا٩يق
ص٨خاٚو و فقمقخت ووو ٚقح ٚتوووٕيقٗصخاٚو و فق ٗ ِ يقٗصه ٌ٘حقً٘ص ٔٞقُٗض ييقكٌ ق
ًشرٗ ٕيقٗصه٘ح قصهبقو مقٗص ٨اٌو ٛق  ،ق وٟقتق ،ىق،نيقطراني:قصه وس  ٚيق
صهووو ٜق ٙضفووووىقأْقٙلووووْ٘قاٚووووٕيقهلووووّق ٗصحملاووىقصٮحوورصٚ٢و:ٛق ٙو قتووب قٚ،ا و ق ٙو ق
صهل تأقٙر٠قأْقًّق ٙب قٓو ٖقصه وسو ٞق تٔو َيقٙو قتوولف قحقوو ٩قٙو قتوولف قصهو ً ١ق
ٓوو٘قصه و كريق٨قصُ٪بوو ٟقه و صقٙق و فَقف ٙ٦و ق صذتٌووريق ٙو قتو و٘فحقهوٌسوواقبى ق ٙو قتٔ و َق
ٙ ،وووٞقتقووَ٘ق وووٟقصهتكٚوولق وووٟقا وٚووٞق صذت ضووووريقٙوو و قتاشووووبثق،وو و ٪ف ،قٙوو و ق
صهعِارقصُ٪بٜ٘يقٗحقٕقمقثمبٚىقصمل ٔوَ٘ق تقووواوعٍٔقًوووّقص٪ف ،قٙوو قتوو ا قصهغر،وو ١ق
صهس فترٜقهو٘ ٘ه ٞٙق ق
ِٔ ق،و قماؤ قصهغر ١ ،ق ق
ٗمقص٘فٝقتقَ٘ق وٟقصهبعو قصهرًولٜق
تظٔرقص٘فٝقصهو٘طّقصملغااٰوأقاوسو نييق
ٗٙظٔووورقصهرصو و قهوٌ٘ص ٔوووٞقمقٗ وووٕقًوووّق
ٙرْٗ ٙقطٌبقًع ملٕيقٗإ ،هٝقشعبٕيقًٗ ق
ٓ صقصهرص ق وٟقصملسا٘٠قصهرٜ٘ٙ٦قٙظٔورق
صهبعوو قصهرٙ٦وو ٜٗقصملضوو هيقأوو صقصهشووعأق
ووووٟقصهو ورقغٍقًوووّقصهعِو و قصملسو ووّ ق وٚوووٕق
م اظق وٟقٓ٘ٙإقٗأفضٕيقا ٚقصهشٔ ٚق
ترا قصٮ ْق ،هِار ق همقأُوٕقًوًّ٧قأْق
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ٗمقُ ق"حر"ٞٙقٙق٘ي:ق ق
"حنيقأخ ٖٗقإ،قصهس ّيقع يقًٕ٪ق
صهع ووووووو٘ :ق أخر وووووووٛقصهعاوووووو ٘فقًوووووووّق
صهق "( )9ق
صهرٙ٦ووٞقع ٚو يقٗصهر ٙ٦و قحرٙووٞيقابٌووٞق
ثِ ٚ٢و :قص ٨اقو ي قص٨حووا٩ييقصدتوورأ ٝق
صهق ٚيقالتللقصهِ ق وٟقثِ ٞٚ٢قفٙ٦و ٞق
ف ٙ٦قجبٌىقعالٝقفشٚقٞيقتا٘ص،قٙ ،قو ق
حر ٙق ق
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توووبلقصهقاوووٞقصهقاووولٝق وو صقثق اوووٞق ٗهغٞقصمل فعوٞقصهو قتر،ومقصملاوقوٛيقٗتلٙو ق
صهسووو٧صي قُٔ٪و و قثمبفوووىقأهبقصهرٙ٦و و يقاووو٩ق شعرٞٙقصهوِ قٙقو٘يق بو قصملقصملاقو:ٛقمق
تقوووو٘ييق،ووووىقتووووً٘٤يققٗتووووتنقًسوو و ح ق ُ ق"صهسل٘ قًّق ٓأ":ق ق
صووٌتيقٗارصغ و قحت ّوولق وووٟقصهاأٗٙووىيق
"هلٛقٙاب قصهر ىقثر ٙقعورففقأْق
ٗتسوووووا  ٚقأْقتوووووواق قًووو و ق٨قتسوووووا  ٚق ٙاٌتقإ،قص )00(" ،٪ق
ص٪شووول يقصهسووورهٞٙقصه ٘ٙووووٞقصهاق طوووٕ ق
ٙساعٌىقصهل توأقصرتٚو ي قٮٙضو حق
ًٗس حٞقصهر ٙ٦قا ٔٚقٗصحع ٞقُٔ٪و قحتٌوىق صملوووووبٍٔيقاووو و كا ٟق ،ذتووو و ثقصهبووو و ف يق
صهلٌوووَ٘قصٮُسو و ُٞٚقٗصه٘طِٚوووٞقٗصهقً٘ٚوووٞيق ٗصحووووواغِٟق وووووّقصهشووووق فص قصهقااوووووٞٚق
ٗتع فبوورق ووّقف٠٦قاوس و ٞٚقًاِ٘ ووٞيقٗتووبلق صملاٌفٌوووووٞيقٗمقٓوووو صقصهالبٚوووو قإموووو ١ق
أحو٣وٞقحتٌووىقًغوول٠قأ ٌو قًووّقصدتوو٘صبيق ش  ٙيقٗٓ٘قأ،ر قً ً٩قصهشعر ٞٙق ق
ٗتال ٠ق ك ١قصملاوقٛقصه ٜقٗ٧ٙفيقصهوِ ق
صهقاووٞقصهقاوولٝق وو صقُوو فقح اووىق
وٟقٗا قًر عٚإقصهبق ا ٞٚق ق
،عِ صووورقصهشوووعرٞٙيقالوٌ تٔووو قعوٚوووووٞيق
ٙق٘يقحسّق،رط ي:ق ق
ٗ ً ُٔووو و قًقووو وِفّيقًٗل ُٔووو و قستووو و فهيق
"أ ر قإح ٠قصمل٧حسو قصها فٙوٞق ٗٓ٦ ِ،وو و قصملعٌوو و فٜقمٚووووىق وووووٟقصهبِوو و ١ق
ًبو فصٝقها٘ظ ٚو ق"صًوورأٝقك تبوو"ٞقا و ق صهشووووعرٜيقأٗقصهلِ حووووٞقصهباوووورٞٙيقأًوو و ق
" هووو"ٞقك تبوووٞقًوووّق،ووونيق شووورّٙقأهووو ق تركٚبأووو و قصذتل ٚ٢ووو وٞققاالٚوووووىق ووووووٟق
ًرشفل )01("ٞق
صهسرهيقٗتركٚبأو قصه ٨هٚوٞقحتٚوىق ووٟق
مثٞقح ٚققتق ،وٛق،ونيقصملورأٝقٗص٬هوٞيق
هلٌ قصها ٞقُ سٔ يقٗصه عىقُ سوٕيقٗٓو٘ق
صهلا ،ووٞيقٗكٌٓ٩و ق هووٞيقٗحتٌووىقٓو ٖق
صهبِ ٞٚ٢قصهرٞٙ٦قٗصهر ٙ٦يقابٌٞقح ٙثق وّق
تشوو١ٛٚقصملوورأٝيقٗحت٘ٙووؤ قإ،ق هووٞيقٗمثووٞق
صحاشورصليقاو ه ٘ قه٭هووٞيق٨قهٯُسو ْيق
اق قنبوتقصمل٧حسوٞق وّقصملورأٝقص٬هوٞيق٨ق
صملرأٝقصهل تب ٞق ق
-ثنحئ ة شعزية /صزدية

صهقاٞقصهقالٝق و صقُو قحورهٜيق
هلِووووووووٕقح اووووووووىق،عِ صوووووووورقصهشوووووووعرٞٙق
ك ٮضووووٌ فيقٗصذتووو ليقٗصه رصغووو يق

صهاووووو٘فٝقصه٘صًضووووو ٞقكٌووووو قتسوووووا٘ أق
زتٌ٘ وووووٞقًوووووّقصُ٪ووووو٘ص قص٪هٚ،وووووٞقٗغووووولق
ص٪هٞٚ،يقٗتِ ا ق وٟقصهوق ٞقصهسٞٚ٢ ٌِٚيق
ٗصهِووووووو و هفٝيقٗصرتووووووو و طرٝيقٗصهاووووووووو٘فٝق
صهاشلٚوٞٚيقٗصحمللٛفقصه فصً ٛق ق

ٙق٘يق ب قصملقصملاقٛقمقُ فق"أفق:ق ق
" وّ قًع ٕق وٟقصملش أ ق
قخو قعبعإ ق
قٗهببقًِ ًإ ق
قحتتقصه رصت ق
قشعر قصملِ ًٞق ،ه ل ١ق
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ق صارف ق  ٓ ِٚقٗ قُ ًت ق
ق اٌٚو و قظووووتق ِٚو و ٖق و و حظانيقمق
ظَ٩قك  )02(" ٚق
مثووووٞقحووووب قمووووىقًقاضووووبٞقًوووو ٫ق
، ٚ،قصهس ٘فيقاقو قصكا وٟق ،هعِ صورق
ص٪ح حٞٚقهو ٌوٞقًّقغلقًاٌٌ يقٗمثٞق
تلبٚو قزتو ٜيقٗتاوو٘ٙرقذتو يقص٪فق ق
ٗتاللٍقمقصهع٘هٝقإ،قصهس رقمقصهِ ق
صهسووو  ،قًقاضوووو ٚقهلووو قأ،عووو هقه٨هٚووووٞيق
اٚلا ووووٛقجبٌوووووٞقًقاضووووبٞيقثووووٍقٙبوو و أق
جبٌوووٞقأخوور٠قمقصهس و رقصها و هٛيقاٚوو٘ ف ق
صدتٌوووىقمقصه ضووو ١قصهِاوووٛق ووووٟقٗاووو ق
ت٘  ٙقشعرٜيقٗهو ٌىقتأٗ ٩ٙقًاع هٝيق
أِ همقخرققهصٍ٢قهق٘ص قصهوغٞقصملع ٚف ٞٙق
ْ٪قصهوووو و  ٨٨قًشووووووبعٞق ،عووووووٞقصهبووووووثق
صٮم  ٛ٢ق ق
ٗتاق ،ووووووىقصهغِ ٚ٢ووووووٞقٗصه فصًٚووووووٞقمق
صهقاٞقصهقالٝق صيقصهغِ ٞٚ٢قصه قتش ق
صهِ قإ،ق قصهشعرٞٙيقٗصه فصًٞٚقصه ق
تشوووو فقٖقإ،ق وووو قصهسوووورهٞٙيقاٚعوووووو٘قمق
صهغِ ٚ٢ووووووٞقصوووووو٘ قصهبوووووو٘حقصه٘ وووو و صُٛيق
ٗصملِ و ٝيقٗصهاو ص  ٚيقٗمثوٞقهفصًٚووٞقمق
صذتوو ثيقٗصهوو فٗٝيقٗصذتووو٘صفقصهوو فصًٛيق
ٗمثووٞقثِ ٚ٢ووٞقض و ٞٙق،وونيقصهوغووٞقصملع ٚفٙووٞيق
ٗصٮم ٞٚ٢يقٌِٗٓٞٚقهوبعو قص٨حواع فٜقمق
صهلا ،وووٞيقاب هلِ حوووٞقصهباووورٞٙقٙالووو٘يق
صهِ قإ،قً قٙشبٕقعاٝ ٚقصهً٘ض ٞق ق
ٙق٘يق٘ٙح قح : ٚق ق

فأ٠ق ٙةِٞٚقٚ،ض ١قتاسو قأح)03("ًٕ٩ق ق
إُٕقُ فقً ا٘حق وٟقصهاأٗٙىيقتظٔورق
اٚووٕقموووٞقثِ ٚ٢و :قصهلل وو ٞقصُ٨ااو فيق
صه٘صع قصذتوٍيقصهق ٚقصذتر ٞٙقإُٕقتعبلق
وووّقصدتِووو٘حقصذتبٚو وثققإ،قصذترٙوووٞق،وغوووٞق
شووعرٞٙق هٚووٞقصهالبٚو قٗصٮمو ١يقاقو ق
فكووولق ووووٟقثِ ٚ٢وووٞقست٘فٙوووٞقٓووو:ٛقعووو٘ٝق
صهضع  ١قضع قص٪ع٘ ١ ٙق ق
ٗمقُ ق خرقهشوٌٞٚقصهشوٌرٜقتعوو٘ق
ط عٞقصٮم ١يقتق٘ي:ق ق
"ٙوووببقصهقٌوورقصهسوو٘صهقحلُوو ق وووٟق
حق٘ قصتٌٞقصحابِ  )04("ٞٚ٢ق
إُٔووو قُقٌووووٞقٗحوووود ق وووووٟقصه٘صعووو ق
صذت ه ٛقإ قتظٔورقثِ ٚ٢وقٞقصه ورحقٗصذتولْيق
ا٩قتقا قصرتسو٘لقصه بٚعوٛيق،وىقتعوئق
وووّقحو و يقحلِٙوووٞقعوقوووٞقًوووّقصهووواغلقإ،ق
ص٪حوو٘أيقٗحت و٘فيقصهشووع٘فقًووّقصه وورحقإ،ق
صذتلْ ق ق
ٗٙووأتٛقصهب ٚو ،قمقصهقاووٞقصهقاوولٝق
وو و صقهٚلٙوو و قًووووّقشووووعرٙأ يقا هبٚوو و ،ق
صوٌتيقٙقو فَقكً٩و قمقٓ٣ٚوٞقصو ًاٞيق
ا هاٌتق ل١ق٨ق ِٙاىق ّقصهل َ٩ق ق

ٗٙووتنقصهل تووأقارصغ و يقُٗق ط و ق
مقُافٕيقاٚغ ٗق ،همقُا قهصخوىقُو يق
ِٙاظوووورقًووووّقصملاوقووووٛقًوووو٫قصه رصغوووو يق
ٗتلّ٘ٙقأا قت٘عّ يقهلّفقصهق ووٞقختٚوأق
أاو و قت٘ععوووٕقٓو و صيقاووبٚو و ،يقٗصهِقو و ق
"أصوو و فقارً ُوو و ق ِوو و قصحوووواِب ق ٩عوٞق ،هسو٘صهيقٗٓووٛق ٩عوٞقضو  ٞٙقإ ق
صهوو٘فٗهيقٗ ص قهٚوووٞقأا و ققً و ٘فصقحوونيق ٙضلٛقصهب، ٚقُا قً٘ص  ٙق٘ٙهّ قًعِوٟيق
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صق

ٙشو و فقصهوووِ قإ،قهص٢ووورٝقصهاوووٌتيقٗٓو وٛقق ُ فقً٘ص يقٗ٨قت٘ه قصهقاٞقصهقالٝق
هص٢رٝقصهشعرٞٙيقأ ٖقصهِق قإ وْ٩ق وّق ًلاٌوٞيقٗتلاٌىق ،عىقصهقرص ٝ١ق ق
صها ووىق،وونيقصهاووٌتقٗصهلووَ٩يقت ووىق
 اهوتصحد اللغوي /العع ايعنويصملقوووورٗ١قٗصهباوووورٜيقصهاووووٌتقكووووَ٩يق
صهووووِ قص٪ه،ووووٛقُووو فقًِ ووووا ق وووووٟق
ٗصهغ ٙوووٞقًوووّقصهِقوو قإهغوو ١قصذتوو ٗهق،ووونيق
صهاأٗٙووىيقٗتاٌاوو قصهقاووٞقصهقاوولٝق وو صق
صملِ وو٘ققٗغوولقصملِ وو٘قيقٗه وو٘ٝقصهق و ف٥ق
،قووو و فٝقأكوووووئق ووووووٟقصهاأٗٙوووووىقُا ٚوووووٞق
هٚش فنقمقضب قِٞٚ،قصهِ يقا هاوٌتق
ص٨عااوو و هقصهوغووووٜ٘يقٗصهعٌوو و قصملعِووووٜ٘يق
ًاعووو و ق،رٙ٦وو و قصملبوووو قإ ق اوو و فقأشوووو ق
ٗ ِ٘حٔو و قإ،قصهتًٚووول قتقووو٘يقصهل تبوووٞق
صهلوٌ قت٘ٓ ق ق
شٌٞٚقصهشٌرٜقمقُ ق"صُق٩ب" :ق
ٙق٘يقحسّق،رط يقمقصهِ قفعٍق :6ق
"شٔر صهق قتاٌتقٓ ٖقصملرٝق ِو ق
"تلٗ ق ،ه٘ صفٝقص ،ٗ٪قثٍقًو قطو بق ص ٚحقصه ٙم ق
هٕقًّقصه٘ صفص قًبِٟقٗث٩ثقٗف ،قٗملو ق
،وووىقصحووواٌر قمقصهلوووَ٩قصملبو و ح ق
خ لقأْقٙع يقارص صٞقٗصح ٝقأفصحاوٕق
ٗصه٩قًب ح ق
ٗصحتصح"()05ق ق
صًا فقهسو ُٔ قٗصحوا يقحاوٟقصهاو فق
مثٞقتِ نفقعر ُٛيقٗثم ثىقمقح ه ق
ح٘يق ِ قصه ٙم!! ق
صهعو يقٗ و َقصٮُاو ليقا ذتو يقٗصحو ٝق
ٗصًا قحاٟق و قصهسٚف ل ق
مقتع هقصهلٗ يقٗتع هقصهو٘ صفص يقٗ٨ق
شٔر ٙفقُ َقًوال قف بٕ ق
،و قأْقثمٚووىقصهل ووٞقهاو ىقطوورلق وووٟق
شوووؤر صهقصحوووواٌر قمقصهلوووو َ٩ق
حس و بقطوورلق خوورقًووّقغوولقأْقٙلووْ٘ق
صملوور١قعوو هفصق وووٟقصٮُاوو ليقاوو٩قتووو٘ ق ٗصهل َ٩قٗصهل )06(" َ٩ق
صملشو ر قإْقمثووٞقحو يقا٘ضووٟقصحووا٘ بتق
صووٞق ووّقثوو٘فٝقشوؤر صهق
تال و ثقصهق ف
حوو٩يقٗك و ْقصذتووىق ،عتصا وٕقق ر ووٞقمق مقٗ وووٕقشووؤر ٙفقٗصجملاٌو و قصهو و ٜقعٔووورق
حو و قُ سوووٕيقٗٓووو٘قعاوووىقزتو و ٜقمل ٔوووَ٘ق صُ٘٪ثووووٞقصملغووووو٘بق وووووٟقأًرٓوو و يقٗشوووور ق
جتٌٚو و قصهسوووو ٞقمقٙو و قٗصحو و ٝيقٗٓو و ٖق ،قاووووؤ يقاشوووؤر ٙفقٗصدتوووو٩هقٗصهسوووو ٚلق
٩،غٞقتاع ٠قصمل َٔ٘قصهض ٚقهولوٌ ق ق طوورلقثِ ٚ٢ووٞقهلووّقشوؤر صهقتبوو٘فقثوو٘فٝق
ٗ هٞٚقصهب، ٚقٗصهس٘صهقأًرق ٙخىق صُ٘٪ثٞقمقٗ ٕقصه ك٘فٝقصملسواب ف ٝقابٌوٞق
مقصحووتصتٞٚ ٚقصهل تووأيقٗٓو ٖقصهِقو ق ثِ ٚ٢وو :قشوؤر صه قشوؤر ٙفيقشوؤر صه ق
ل١قًّقشعرٞٙقصهِ يقااالو ٠قصهِقو ق صهوو و ٙميقشوووؤر صه قصهسوووو ٚليقصملوو ورقأ ٝق
صملاوق ٛق ُٔ٪قتقَ٘ق ووٟقصهغٚو بيقاٚا٘هو ق صهر ووووووىيقصملوووووورأ ٝقصجملاٌووووو يقصهظوووووووٍ ق
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صذترٙووٞيقصهلووَ٩قصملب و ح قصهلووَ٩قغوولق
صملب ح ق ق
ٗمقصعااو و هقهغوووٜ٘قٗ ٌو و قًعِوووٜ٘ق
ٗصضلنيقتق٘يقمقُ ق" لَ" :ق
" ِ و ً ق فوو٘صق،ووٛقمقصهق وو قًوو ق
فاقووو ١قصهالوٚووو ق قأشوووغىقُ سووووٛقإ٨ق
،رحوووٍق ِو و حنيق،ووووْ٘قصذترٙووو ٞقٗ٘،ص،وووٞق
 ،جت ٖقصهسٌ  )07("! ١ق
إُووووووٕقتعووووووبلق ووووووّقثِ ٚ٢ووووووٞقصذتوووووووٍق
ٗإ ٔ ضوووووٕيقصهقٚووو و قٗصذترٙوووووٞيقصذتووووووٍق
ٗصه٘صعو و يقص٪ف،قٗصهسوووٌ  ١قٗ لوووّقأْق
ُِظووورقإ،قصه رصغوو قصهِاوووٞٚق ووووٟقأُٔوو ق
ٌوٞٚق٨قحت  ٙقًق ،وىقحت ٙو قصملعِوٟقمق
صدتووول١قصمللاووو٘ب قاو و ه٩قحت ٙو و قً٘هّو و ق
هو ٨ه ٞق ق
ٗتقووَ٘قصهقاووٞقصهقاوولٝق و صق وووٟق
صوووو٘فٝقٗصًضووووٞقت٘هّوو و قمق ٓووووّقصملاوقووووٛق
او و ٢ضقًعِوووٟقٙٱو و فٰنق ،هاأٗٙوووىيقاٚعٚو و ق
تشلٚىقصه٘صعو ق ووٟقٗاو قفٙ٦اوٕقٗفٙ٦و ٖ ق
ٗتغ ٗقصهوغٞقأٙقُ٘ٞٚيقت٘هّ قهٓش ٞقه٘ و٘هق
ا ٢ضقصملعِ ٟق ق
ٗمثووٞقاوورقق،وونيقصملعِووٟقصه و ٜقِٙقوووٕق
صرت و و بيقٗصملعِوووٟقصملاشو ولّىقمق ٓوووّق
صملاوقووووٛيقا هقوو و ف٥قًِووووا ق خوووورقهوووووِ ق
ص٪ه،وٛيقٙغو قصهوِ ق،قرص١تووٕيقٗمقكووىق
ُوو قأه،وووٛقًسوووا٘:ْ ٙقًسوووا٘٠ق٩ٙحظوووٕق
صهقووو ف٥قصهعووو هٜيقٗٓوووو٘قصملعِووووٟيقٗ خوووورق
ما قإ،قتأٗٙىيقٗٓ٘قا ٢ضقصملعِ ٟق ق
ٙق٘يق شٛقصدت٩ٚهٛقمقُ ق"ٓ٘ص١ق
صهع " :ق
122

"أحووبق٨ ،خاِ و ق قثمِووٟقهوو٘قك و ْق
ومقكىقٓ٘ص١قصهعو قهو٫ٌٚق،وٕقف٢اٚوٕ ق
حققوووتقأًِٚاوووٕقعاوووٞقعاووولٝق و و صق ق
ٙلّقٙعوٍقأُٔ قت ٜ٘قكىق هومقصهلو٘ص ١ق
اعأقًِٕقً قٙشو ١ق،غولقحسو بيقهلِوٕق
صُ ووووورقإ،قأشووووو١٩قًاِوووو ثرٝقغ ٙوووووٞقمق
صهاغر"( )08ق
هقوو و قتشوو وظّتقصهوو و ص قصٮُسوو و ُٞٚيق
ٗترههقصهاو ٠قمقكوىفققًلو ْيقٗكو ْق
هو عووووىق"صُ وووور"قص٪ثوووورقمقصه٘صوووو٘يقإ،ق
صملعِوووٟقصمل اووو٘حقمقصهوووِ يقاووو٩قحت ٙو و ق
هوٌعِووٟيقٗ لووّقصكاش و إقًووّقه٨هووٞق
صه عىقصُ ر ق ق
ٗمثووووٞقتق ،ووووىقضوو و ٜق،وووونيقصهرغبووووٞق
ٗحتقٚقٔوووووووووووو يقٗصهلووووووووووووو٘ص١قصذت ًوووووووووووووىق
صٗ٪كسو نييقٗصهلوو٘ص١قصهق تووى قهقو ق وأفق
ًّق همقصهل٘ص١قً قصحا يقٗثملوّقًوّق
حتق ٚقحوٌٕيقاق قٗ قٓو٘ص١قصهعو قمق
عاووٞقعاوولٝق و صيق وأفقًِٔو قًو قشو ١يق
فا و قحوونيقتوق ٓ و يقأٗقكابٔ و يقال و ثق
صهاشووووظٛيقٗتاوو و فقٓوو و ٖقصدتٌوووووٞق ووووّق
ً٘عو و قاوسو و ٛق ٌٚو و قجتو و ٖقصهلوووْ٘يق
ٗتشووظٛقصهو ص قصٮُسو ُٞٚيقٗفاو قصخاو فق
صهقاٞقصهقالٝق ص قٮ ُوٕقأُٔو قصهِو٘ ق
ص٪ه،ووووٛقصهقوووو هفق وووووٟقاووووىقصهوووو  ٨٨ق
صمل ا٘حووٞقمقُ و فقًق ف ٚو يقٗ وووٟقجتسوو ٚق
ٌٓوَ٘قصجملاٌو ق،و ها٘صفٜقخوو قص٨عااو هق
صهوغ٘ ٜقا  ُ٨فقص٘فٝقهو٘صعو قصملأحوٜ٘ق
صهوو ٜقٙشووؤ ٖقٗصععوووٕيقٗه قوو صْقصذترٙوووٞق
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صه قحت ثق ِٔ ق ،هل٘ص ١قا  ُ٨فقةوٞق لووّقأْقُقوو٘يقإْفقصرت و بقصهع و  ٢ق
ًِووٕيقٗٗصععووٕيقٗاووىقصهبع و قصهع و  ٢ق ٗصععٛق ،رٙقإ ق ق
ع فٝق وٟقصهاعبلق وّقٌٓوَ٘قصه٘صعو قهو صق
اإلةحهت
ٙ- 1ٱ كرقأْقٌِٓغ٘صٜقكاوأقٓو ٖقصهقاوٞقصهقاولٝق و صق و َقَ1947قمقأحو قهق ١صتوٕقًو ق
أص ع ٕ٢يقاق قهخىقمقفٓ ْقًعٍٔق وٟقكا ٞ،قعاٞق٨قتا ٗ قحتقكوٌ يقٗٓ:ٛق
" "For sage: baby shoes, never wornق
ٗصهقاٞقً قصرتئقصملاعو ق ٔ،قً٘ ٘هصْق وٟقصهرص: ،ق
 http://etrethecow.hcibooks.com/2011/...ds-never-saidق
- 2حسّق،رط ي:ق2006يقأ،رص -قعا قعالٝق صيقًِش٘فص قٗ صفٝقصهبق اوٞيقصملغوربيق
حوسوٞقصهلا بقصٗ٪ييقفعٍق46يقن23
- 3حسوونيقصملِ صوور:ٝق2009يق فعوو ١قصهً ٌٚووٞقٗصهاووِ بقحوٌوو يقعاوو قعاوولٝيق ق1يقهصفق
اض ١ص يق ٌ ْيقن 156ق
- 4شٌٞٚقصهشٌر:ٜق2014يق رصاٞقصملس ١يق 1يقً٧حسٞقصُ٨اش فقصهعرٛ،يق،لٗ يقن85
ً- 5ا ٟقهغال:ٜق2013يق خ قح فعٞيقعا قعالٝق صيق 1يقن26
- 6أ،رص يقن31
ً- 7ا ٟقهغال:ٜق2008يقتسُ٘ ًٛيق 1يقهصفقأ رصايقصه صفقصهبٚض ١يقن23
٘ٙ- 8ح و قح وو: ٚق2001يقزتٌ٘ ووٞق ً و ١يق ق1يقً بعووٞقصه ٚو ٛيقهًش و يقنق13قٗمق
ُ ق خرق،عِ٘صْق" ا ٘ف"قمٌىقف ٙ٦قتش ًٞٚ٦قذت يقاوس نيقٗصهعربقٙقو٘ي:ق"أخر وٖ٘ق
ًّقصهق يقٗهلِٕق هقإهٕٚق،ع قأْقفأ٠قُ سٕقًض رصقإ،قصحاد صَقزتٔورٖقهوبلوثق
ّقة ١قٙق يقإُٔ قثما قًّقصحمل ٚقإ،قصرتو" ٚ
- 9صملا فقصهس  ،يقن10
- 10أ،رص يقن 48ق
 - 11بو قصملقصملاقوو:ٛق2011يقً عووٍقٓ هووٞق"عاو قعاوولٝق و ص"يق ق1يقًِشوو٘فص قصحت و هق
كا بقصملغربيقصهر ،يقن29
- 12صملا فقصهس  ،يقن54
- 13زتٌ٘ ٞق ً ١يقن19
 - 14رفصاٞقصملس ١يقن149
- 15أ،رص يقن74
 - 16رصاٞقصملس ١يقن51
- 17صملا فقصهس  ،يقن 27ق
 - 18شووٛقصدت٩ٚهوو:ٛق2009يق ا و قً٘حووٟيقعا و يقشووركٞقً و  ،قصُ٪وو٘صفقصملغ فٚ،ووٞيق
ن83
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سهيل الشعار
أُ .

أدية وكاتة سىري

((كل األجناس األدتية جيدة ..عدا الممل منها))
خمق اإلٌشاُ لغة السوز ٔاإلحياء زمبا لّٗسب وَ اآلخسَٖ يف قٕه وا ٖشااء ٔهّارٓ
الطسٖقة زمبا أٖضاً ٖلُٕ قد اقرتب أكجس وَ ٌفشْ ٔوٍّي..
إُ السوز ٔاإلحياء لغة املبدعني املتىّٗزَٖ الرَٖ ِضىٕا ثقافات عدٖدة ٔعجٍا
عقٕهلي كمىات ٔكمىات قبن أُ خيسج خبزِي إىل الٕجٕد.
ٔزمبا وَ أعظي وا ميّٗز لغتٍا العسهٗة ِٕ ِرا التٍّٕع يف املفسدات ٔذاك االٌشقاق
ٔالتّشظ٘ ٔاالوتداد يف خمق كمىات جدٖدة وَ كمىات قدمية إٌّا لغة حّٗاة لغاة حضاازة
األلف عاً ٔعأً ..لٕال ِرٓ األصالة يف المغة ملا هقٗ صاودة ٔزاسخة حتى الًٕٗ.

ة
تتمَّزززززغة العزززززْة االالتَزززززْةت اززز ز
ً ملفزززززززال ة ازززززززعةتٌازززززز ةت تم وززززز ز ة
ً حت هز ز ةغزززَ ف ةًجديز ز ة ٍز ز ّ ة
ًكلم ز ةك ززلة اززْة ايلمززْةً ملززْة
ةجخزالٔة
مَقْ,ةكلم ة صقّة نو ة
ة
ًجضٌ ٕةًإش

ص ًةقصصَ ً,ةجًةشالالٍ ً,ةجًة ً َٖز ً,ةجِة
جنةكلمزززْةً ز ز ّة ةأينوز ز ةجنةتٌاز ز ة
ص ز ً,ةق ز ةتٌازز ةأالن زٓةةجًة اززْةأالَنززْ,ة
اينو ز ةتىقززٓة ز غّة ززنةتيززٌٍنة ص ز ًة
ج تَ ً ة

ًأثلمز ز ة انزززنٌ ٌة ةتصزززن ة تَالززز ً,ة
ً حت ز ةً م ز ةتززمة ايلم ز ,ة ً اززززٌ ّة اٌ زززز ّة ةتيززززٌّنة ٍقززززْ,ة
هٌة ازيِةللزقة ازنّألة ي تزُ,ةإنةكز نة ً اثلزززززٌلة اقلَلزززززْة ةتيززز زٌّنة غزززززفْ,ة
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هيي ةهُة انصٌصة ي تَزْ,ةٍنىعزُةجنة اأ ز ّت ً,ةً ن ز ٍّ ًةشززمي ًةأتل ز ة
جيتم ةدَو ة ايثريةأنة ايلم ةاتدلقة ً اٌ ُةً افومة انلَم ة
انألّة ملن سب ة
***

ززالجّة

ًكلمز ةك ززلة ايلمز ةأال ّىززالّ,ة
ًكثَفززززْ,ةًأٌ َززززْةًأاصزز ز فْةغززززَ فْة
ت زززززْ,ة ق تنززززة ةجكثزززززالةأزززززنة ازززززنألة
ملطلززٌ ,ةًق ز ةٍيززٌنةهززي ة اززنألةهززٌة
ازززنّألة ازززٌ َغ,ةجًةأززز ةٍنزززمٓةتززز ي ة
اٌ َغ ة

ًالمٌهىْة ً ةكىرية ةتٌاَز ةكزلة
أ ةهٌةأ هضةًس الةً َل ةًٍى ًةاُة
جنة ملٌهىززْةقز ةتيززٌنة ةج َز نٍةكززثريّة
ملنززاًاْة ززنةً ززٌ ة ي ن ز سةً مل ز سة
ي تَزْةً افنَّزْةً ملٌسزَقَْةًفريهز ةهزُة
ملنزززاًاْة زززنة فميز ز ةتزززال كمة العزززْ,ة
ً ززنةكززلةتززال ةً ز ةء ز ة ة ز ٕة
ي ةً افن ة

إمنزززز ة ةج تقزززز ةجنة ي ة ازززززٌ َغة
أينىةجنةٍقٌمة لٓةتط ةكلم ةقلَلْة
مَقززززْةً اززززْةًأٌ َززززْة ًنةجنةٍيززززٌنة
الي تززززبةأٌهىززززْةدزز زيّّةتالززززال ةًتزز ز ة
ت اىصززريّةً افطززالّة انززلَمْةجٍززنةستط ز ة
تلزززز ز ة ايلمزززز ز ة االمَقززززززْ,ة ملٌ َززززززْة
ً ملالّززززززززربّ,ةً اقزززززز ز ّة لززززززززٓة اىقزززززز ز ٕة
ة
ً ستمال

ملثمالّ ة

إنة ي ة اٌ َغةازَ ة ٍز ًة لزٓة
ي ةدقز ز ةكز ز نةأٌ زززٌ ًة ة صزززٌ ة
أطززززل,ةًكتززززبةكتّزز ز ةكثززززالةهززززي ة
ًتىقززٓة ملٌهىززْة صززَّْة لززٓة افوززمة
ي ,ةأثزززلة انّفزززالِ,ةً ز ز
ةً تزززنة ً اتّفنززري,ةف أطززْ,ةًأىومززْ,ةًسززالٍّْ,ة
التززُ,ةً ززلدة ا ز ٍنة االًأززُ,ةًغززٌ ًة ًفريةأالالًدْةتصيلةك أل,ةأثلو ةأثلة
إىلة رب نةخلَلة رب ن ة
االًح ة
كتززززبةهززززا ٕة صٌغززز ًةكززززثريّ,ة
إنة ي ة اززٌ َغة تَميززْ,ةًخلغززْة
ة
ختغازززلةً ختصززززال ةتيلمززز ةً ززززلة ملالزز ُةً ءءزز ٕ ةً االأزززٌ ةً ازز
قلَلْةجدي ًةكثريّةًأال نٍةجكثال ة أثلمز ز ة اثّمزززالّة تَميزززْة تمَزززْةا شزززمي ة
إنة يشززززمي ةتمخززززيةأززززنة اصززززم ة
اطززٌٕةً از ٕ,ةًأززنة انززم ٕةأطالهز ,ة
ًأنة ي ضةكلةأ ةٍافَز ه ,ةكزةلةًاز ة
اتالطَن ة ة و ٍْة ملط ةخلغزْة َ توز ة
ًهُة اثمالّ ة

جخي ة ن غالةخمتلفْةأنة اصزم ة
ً ملطالةً ي ض,ةًكثّفلة َ توز ةكلزو ة
إنة انزززَهةأومززز ةك زززلةشزززفالتىة
ةج ه ه ةًمث ه ة
ّ,ةًأقىطىة َلً,ة ةأينةي ة
ًهيي ة ي ة اٌ َغ ة
سززززتف ّةأنززززىةإازز ز ةإً ةكزز ز نةد سزز ز ًة
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إ ىةتقنَْة اتّيثَهةً اىلفْة ة

إ ززززىةأنززززريّةيٌٍلززززْةًاززززَ ةخطززززٌّة
ّ ة

ً
ً اتّالززززززىرية ززززززنة ملالززززز ُة االمَقززززززْة
إ ىة اتّ ٍبة ايِةٍقٌمةتىة اي تزبة تيلم ةقلَلْ ة
اٌَغلن ةًٍصلةأالن ةإىلةغفٌّة اصزفٌةّ,ة
ًإً ة ةإىلةأالنٓة ي ة اٌ َغ,ة
ً ت ّة اغت ّ,ة ًنةجنةٍطَّ ةًقتىةًًقتنز ة ًأ ً ةٍاقص ةتوي ة ايلمةاقلن  :ة
ةكت تْةًقال ّٕة حلصٌةً اغً ٖ ة
وعٍى كمىة ٔجٗز:
أززز ً ةتالطَنززز ة انّسلززززْةأززززنةأنززززريّة
أَززززنةٍاالىّززززالة ززززنةجديزززز ةكزززززثريّة
َ تو ؟ ة
تيلمةخمتصالةًقصزري,ةقلَزلة ايزلمة
تالززززززَضة َ توزززز ز ة ة مززززززلة ٖززززززمة
تىلفْ ة
ًأنززززتمال,ةً ةٍصززززعلو ة ززززنة زز ز ةجِة
ًٍاق د :ة
شُٕةآخزال ةً ز ةهزٌة االنزلة مزٌ ة
كلمٌةً َغ,ةكلمةقصري,ةسالٍ ة
أنةآ ة ي ه ةً اٌ ً ة
ً ي ٍبة انّىَزىةهيزي ةٍنىعزُة لَزةىة اٌغٌدةإىلة افوم ة
ًجسلٌ ةً َغ :ة

جنةٍيززٌن,ةةلززْة صززطْةرم ز ة اال َززقة
اتسٌّاىةدَم ةتال ةإىلة نزل ةً االنزلةإىلة
جسلٌ ةأاالىّالةتقلَلةأنة يافز ظة زنة
يال مةً ً ٕ ة
كثريةأنة ملال ُ ة

***

إنة ي ة اززززٌ َغةهززززٌةً ة ازز زنّألة
اززززيِةٍتّيززززمةًٍمخززززيةي قتززززىةًًقززززٌ ية
ًشزززسنتىةأزززنةكلمزز ة ىلزززٓةت ملالزز ُ,ة
خ اَززْةأززنة اغً ٖ ز ةً حلصززٌةً اصززٌ ٖب,ة
كلمز ةتطززُٕةً تو ز ةًأز ة ٌ ز ةتطززٌٕة
ٍصزززززىىة ازززززٌأَ ,ةًأزززززَ ة ٖزززززمةفزززززرية
أتقط ,ةٍالأُةإىلةإظو ة ٌهالةًٍز ة
اقصٌ ة ة االتمْ,ةحمالّض ًةًهنة اق ئة
ة
لٓة اتّفيري,ةً مب ة لٓة ءت
ي ة اٌ َغةللٌةمت أ ًةأنة مللل,ة
ًٍمخية اق ئةإىلة ٌ ملةسسالٍْ,ةأ و ة
ايلم ,ةًسي و ة ملال ُ ة
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ًجً غة ة يأال :ة
جسال ةدَىةًملة اٍطِلْ ة
ًجً غة ةكلأى :ة
قللىاةً ختصالي ة
ًجً غةديالّة اي تب :ة
جِةخلصو
ً

م :ةًِ

ة
ة

ً ملا ث:ةً َغّ ة
ة
ة

الوجيز االبن
المدلل للشعر
والقصة



صالح محمود السودة

متس الرائقة الػعسية والقصصية العسبية يف حتوالت كثرية ،ألى القصيدة والقصة
تغري لونًا وجلديا مبا يهاضب عصسيا ،فتطسح نفطًا بأغلال خمتلفةة عةا العصةس الةر
نعيػٌ يف وقتها السايو املتقدم ،وألنٌ أصةح عصةس الطةسعة ارتصةس عةد لةيظ بالقلية
عةةو اللتةةاك اللةةثري عةةو اللةةلم بعةةدعا علةةوا عةةو الثسيةةسة علةةع عةةداز تةةازي األ ك العسب ة
الطوية  ،ثيةةء جةةاا يف يةةرا العصةةس عةةو يحتلةةس دطةةا كتابيةةا جديةةدا للػةةعس والقصةةة كة
خيتصس ك عا كملو أى يقال يف فقة واثدة ،فقة تػةحٌ ااءةااة الطةسيعة لعةي كةاعرية
التصوّيس ،فعي اللاتب عي القطة قا زة علع إجياش ك احلةاالت الػةعوزية يف حلهتًةا،
واللاتب احلاذق ك ّ عا حيتاج إليٌ يو اقتهاص فلسة كمسزيا بلغةة عاليةة ادةو ة عفصةلة
علع عقاع تلم اللقطة،

ًألن الكالم العربُ أصبح ٍرتب
كثرياً من االختضار يف الععر ًالرتضْ،
حَث تكٌن قضَدّ الٌمغْ ًشبَةْ مبن
ًشاٖل التحدٍد جملاراّ العضبر ادبدٍث
مببأ أاوببا تحرتببٓ اشببتحابْ صببا قْ لضببٌ
العاعر البداخةُ الب ِ وباًن أن ٍرشبل

من خالهلا رشالْ ظعرٍْ ٍغمن أن تضبل
إىل قارٖى بأشرع ًقت ممكن ،مؤكدّ
لبببى أاوبببا تت اشبب يف ظبببكةوا مبببأ محبببدأ
االقتضا ً ،الترتطري ال ِ حكم حَات با
العضرٍْ املتحغرّ ،من أجل ه ا كبان
لسام باً عةببٓ العبباعر أن ٍحتكببر ظببكالً
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ظببعرٍاً جدٍببداًً ،ممببا رببدر كببري أن
الرتضْ الرتضريّ جداً تتٌافق مأ متطةحا
العضببر ادببدٍث أٍغ باً ،عضببر الصببرعْ
فوببببُ تٌصببببل األحبببداث بصببببرعْ ًخ ببببْ
ًتكثَببببمج يف وةببببْ ًاحببببدّ ،إ بببببدأ
تعبببود رًاجبب ًا الفتبباً يف ال بب ّ األخبببريّ،
ًتحةٌر مالم هب ا انب ض عربَباً م ب
تصعَ َا الرترن املاعُ ،فٌجد اهتماماً
كحريًا يف الٌطن العربُ.
إن حغبببٌر ابببٌع أ ببببُ جدٍبببد عةبببٓ
شبببباحْ األج بببباط األ بَببببْ لببببَض ببببباألمر
الحصَط أً ال ِ ميكبن أن وضبل ًن
رفض أً ااترتا أً حتبٓ اارببْ ،إال أابى
يف هب ا العضببر جببإ مببن رمببأ بب تةب
األج بببباط األ بَببببْ مببببن ظببببعر الٌمغببببْ
ًالرتضْ الرتضريّ جداً ،حتٓ أجنب هب ا
التببساًط ط بالً مببدلالً ع ببد بعببض األ بببإ
العببببر أال ًهببببٌ واأل الببببٌجَسو الببب ِ
ااتعبببببر يف البببببٌطن العرببببببُ كبببببامل ر
ًتبببببٌاض ًانساٖبببببر ًشبببببٌرٍْ ًالعبببببرا
ًاألر ن ًفةصببط التةببْ باةعببافْ إىل
لح ببببان البب ب خببببرط مببببن ببب ب أحغببببااوا
العبباعر ًال اقببد وأم ب ال ب ٍ و مؤشببض
مةترتببببٓ األ الببببٌجَس يف بببببريً عببببام
7102مً ،ال ب ِ قببان يف ل ب وعك ببت
مبا ٍرتار الص ٌا اخلمض عةٓ ااًلْ
اشببت حام مكببامن جدٍببدّ تتببَ لة كببر
التمببببببر عةببببببٓ الصبببببباٖد الببببب ِ أمعببببببن
االشببتكااْ يف اببريا املع ببٓ املكببرر
املعبببببببا بأشبببببببالَ إعبببببببا ّ الضبببببببَا ْ
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ًالتببألَمج ،ك ببت أرصببد شببرعْ ادَبباّ
يف املرتابل ًأاث عما ٍثري اة هاش عبن
االبتكبببببار الببب ب ِ هبببببٌ ظببب ب مج ادَببببباّ
ًرمسٍتوبببا مبع ببباي التحببباًزِ ،املرتكبببس
عةببببٓ ألببببق ال كببببر اةاصببببااُ ادببببا
بكَ ٌاتبببى يف مصبببار االرترتبببإ ًالترتبببدم،
كااببت ال اٍببْ إ راو انببٌهرً ،الححببث
عببن ال ببٌاّ الثبباٖرّ ،فببالكٌن ال وتمببل
زٍا ّ يف التكرار ،إمنا مبا ٍغبَمج إلَبى
ال كبببر ًاملدَةبببْ مبببن ع اصبببر امل اجبببأّ
ًاالبببداع ،إ نببأ إىل مرتٌلببْ الكببالم
الرتةَل ًاملع ٓ الكثري ًتابأ الب ٍ قٌلبى
وعببببد مببببن الةطافببببْ إىل الكثافببببْ أِ
األ البٌجَس الب ِ أشصبت لببى يف لح ببان
مبببا صبببار ٍعبببرا ومةترتبببٓ األ البببٌجَسو
ال ِ ت امٓ لَتأشبض يف تبٌاض مبأ حبْ
من األ بإ ًالععرإ ًال رتا العر و.
لرتببببد أطةببببق مةترتببببٓ األ الببببٌجَس
مببببؤاري الثببببااُ يف بببببريً عببببام 7102م
حتت ع ٌان واأل الٌجَس هٌٍْ جتاًزٍْ
جدٍببببدّو ًكببببان برعاٍببببْ ًزارّ الثرتافببببْ
الةح ااًَْ ،بالعبراكْ مبأ كةَبْ اب ا
ًالعةبببببٌم اةاصبببببااَْ يف جامعبببببْ لح بببببان،
ًحغر املؤار عبد كبحري مبن العبعرإ
ًاأل بإ العر  ،فكاات كةمْ العباعر
الكحري أ ًاَض مبثابْ اعم هل ا املةترتٓ
مبببأ املؤشصب ب لبببى حَبببث جبببإ فَوبببا وال
وتاط األشتا أم الب ٍ صباح هب ي
املحا رّ ال جتمع ا ابن إىل املدح ،فوبٌ
ٍرتببٌم بوببا كمببا أقببن حترتَرت باً ل ببٌع مببن
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الٌاج الثرتايف لَض من الثرتافبْ ،إ اً أن
اصببارع أً ٍصببارع بعغ ب ا إىل رفببض ه ب ي
املحا رّ ،أً التعكَ فَوا أً هحٌهبا،
هكب ب ا ٍ ح بببُ عةبببٓ املعب ب بالكتاببببْ
ظعراً أً اثراً ...أن ٍصاادًا ه ي املحا رّ،
خضٌصبباً أاوبببا جتبببُٕ يف جصبببٌر ًاه بببْ
جداًً ،مةتحصْ جداًو.
ٍعببدا األشببتا إبببراهَم أاببَض الة ببْ
ت مبببٌ ًتتصبببأ أبعا هبببا باتصببباع ادٌٍَبببْ
ادغببببببارًٍْ ،قببببببدرتوا عةببببببٓ تطببببببٌٍر
مببدلٌالتوا يف ال ب ط العببعرًٍِ ،تحببدث
تعٌمصببكُ عببن طاقببْ الة ببْ التٌلَدٍببْ
قبباٖالً" وكببل زمببن أ بببُ ااهَببى أزمببان
ل ٌٍبببْ قبببا رّ عةبببٓ إطبببال املع بببٓ ملبببداي
األقضببببٓوً .األ الببببٌجَس أقببببَم عةببببٓ
عببببباٖم ل ٌٍبببببْ متحبببببررّ مبببببن ادعبببببٌ
ًاةكثار ًالدًران اجملااُ حٌن املع ٓ،
فببااطةق مببن االتصبباع الببداخةُ يف الة ببْ،
ًطاقْ امل ر ّ ًاةٍرتاع الداخةُ عةٓ حد
قببٌن ال ب ٍ  ،فببالٌَم جنببد مةترتببٓ األ
الببٌجَس حركبببْ جدٍببدّ معاصبببرّ تبببر
صببببداها يف الٌشببببط الثرتببببايف الةح ببببااُ
ًالبببببٌطن العرببببببُ بعبببببدما ًلبببببد وبببببٌ
ظدضَْ من العاعر ًال اقد أم ال ٍ
ال ِ قبان" واشبتطع ا حتبت هب ا الع بٌان
األ الٌجَس هٌٍْ جتاًزٍبْ جدٍبدّ ،أن
اطببرح تأصببَل ابببٌع أ بببُ جدٍببد ،ظبببعر
الٌمغببْ ًتأصببَل الرتضببْ الرتضببريّ جببداً
حتبببت مصبببمٓ الرتضبببْ البببٌجَسًّ ،هب ب ا

اددث العظَم هٌ األًن يف تبارٍذ األ
العربُو.
الببببدكتٌر امببببد ٍاشبب ب صببببحَ
أًعب أن مضببطة األ الببٌجَس ٍعببمل
عدّ أج اط أ بًَْ ،هُ الرتضْ الرتضريّ
جبببدًا ًظبببعر الٌمغبببْ ًظبببعر اهلببباٍكٌ،
ًقبببان أٍغب باً واالختضبببار ًالتكثَبببمج يف
األج بباط األ بَببْ عمةَببْ صببعحْ ال ٍترت وببا
ري الكات املٌهٌ أًالًً ،الب ِ لدٍبى
ثرتافْ ًاشعْ ٍصتطَأ التحرو من خالهلا
لَعطبببُ إىل الٌاجوبببْ أفكببباري كمبببا أن
االشتصببوان يف الكتابببْ ،فكببل جبب ض
أ بببببُ مببببن هبب ب ي األج بببباط وتبببباط إىل
صببببَا ْ م اشببببحْ ًإىل حترتَببببق ع اصببببر
الدهعْ ًامل اجأّ ًالتحدٍدو.
أمبببا ال اقبببدّ راًٍبببْ زاهبببر فرتالبببت"
وحاجت ا لةدةبق ًاالبتكبار جعةت با اترتحبل
ًبعببببدّ األ الببببٌجَسِ ًاتمصبب ب بببببى
بصبببببح قضبببببري ًبعبببببدي عبببببن ادعبببببٌ،
ًمالٖمتببببى ل بببب با ادَبببباّ ًحتٌالتوببببا
املتصببارعْ اخلطببا ،أعببمج إىل قربببى مببن
ال اٖرتببْ انمعَببْ ًإحببداث صببدمْ ت ب و
ل ّ لدٔ املتةرتُ ال ار تةرتاَٖاً يف همٌمى
ًمأشاتى.
يف حببدٍث خبباظ مببأ ظببحا مضببر
قببببان أمبببب البببب ٍ عببببن رمسٍبببببْ األ
البببٌجَس ،مبببا كبببان ٍة بببت اٖمب باً هبببٌ
تراجبببأ ال رتبببد األ ببببُ ،لبببَض مبدارشبببى
ال رتدٍْ فرتط إمنا برتضبٌري عبن التطبٌر،
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ًخةٌ الصاحْ ال رتدٍْ من إرا ّ التحدٍد،
ًلكٌا ا حركْ فكرٍْ جتاًزٍْ ارتدٍْ
كاابببببببت معبببببببكةت ا األًىل ابتكبببببببار
مبببدارط ارتدٍبببْ ادثببببْ ،لكبببٌن أهببببم
مآخ ب اا عةببٓ املببدارط ال رتدٍببْ أكااببت
ب ٌٍَببببببْ أم ًاقعَببببببْ ،أاوببببببا تصببببببتطأ
ااكبباّ الظببٌاهر ال َببْ ًاالجتماعَببْ
فٌقعت يف مطابرتبْ الب ط مبأ الٌاقبأ مبن
ًن أن تصببت حط االشببتحالْ ب ب اةبببداع
املت حر من الٌاقأ ًالٌاقأ ا صبى ،كمبا
أاوبببا مبببن ااحَبببْ اشبببتتحابوا بال مطَبببْ
تةحبب ب ً تعببببن بت حببببر األظببببكان أً
بالداللْ لظاهرّ جتد العكلو.
ٍب كر أن أمب الب ٍ مببن مٌالَببد
عام 0291م .بةدّ ك ر متبٓ ،فرتبد عمبل
مبب ٍعاً ًم بب اً عامبباً مل ٍبببْ ال بببر يف
مثااَ َبببا الرتبببرن املاعبببُ ،كمبببا عب ب
ًكَالً لعمَد الثرتافْ ًال بٌن انمَةبْ،
ااتمبببببٓ إىل ادبببببس الصبببببٌرِ الرتبببببٌمُ
االجتمبباعُ عببام 0292مً ،كببان عغببٌاً
يف احتا الكتا الةح ااَ  ،حَث اَس
بع ى الثرتايف ًاةبداعُ ،ف عر العدٍد
مبببببن املرتببببباال ًالدراشبببببا عبببببدا عبببببن
املؤل ا العبعرًٍْ ،كبان أًن املحبا رٍن
يف تأشَض مةترتٓ األ الٌجَس يف لح ان
ال ِ ٍوتم بعؤًن الثرتافْ ًاةبداع.
رحببل العبباعر ًال اقببد أمب ال ب ٍ
بوبدًٕ كمببا قَبل حَببث ظبَأ جثمااببى يف
مبببأه موَببب ٍبببٌم الثالثبببإ  11حسٍبببران
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7171مً ،حغر التعََأ عد كحري مبن
املصببببببؤًل ًاملببببببثرت فألرتَببببببت عببببببدّ
كةمببا مببأثٌرّ عببن العبباعر ًمصببريتى
الثرتافَْ ًاةبداعَْ.
الضببح َْ راببا امببد صببا رثتببى
بو ي الكةما " وأم الب ٍ شبَ ترتدو
زمببببببببالقو يف مةترتببببببببٓ األ الببببببببٌجَس
ًشت ترتدو الضب حْ الثرتافَبْ يف جرٍبدّ
(الح بببإل الب ب ك بببت ترفبببدها أشبببحٌعاً
بإعبببإّ ًازابببْ مبببن قةمبب أً مبببن أقبببالم
زمالٖ ب يف املةترتببًٓ ،يف ال ب ّ األخببريّ
ك ببت ت ببَض عةَ ببا بببأكثر مببن إعببإّ
أشحٌعَْ ،زمَةُ العسٍس خاا قةح إثبر
لَل قاه لكن رحةت بودًٕ ر م صبد
املٌ ًأملى ،يف تة الةَةبْ الترتبٓ الصباٖد
باملتةرتُ كما كتحت قحَل رحَة ًقحَل
أن ت رتببد الرتببدرّ عةببٓ الكتابببْ فَصببرتط
مببن ٍببدو قةببم أتعحتببى كببثرياً ،أر يف
ه ا ال َا شٌٔ فرتدان زمَل كبان قبد
زٍن الض حْ مان قةمى ًبعثبر املكبان
اغٌري الحوُ من حَث ال ٍدرِ ،شعٓ
اٖماً لألفغل ًثابر بعسم عةٓ ال حاح يف
طرٍرتىو.
ال ظب ب أن الراحبببل أمب ب الب ب ٍ ،
كبببان مبببن األ ببببإ املعبببرًف يف لح بببان
ًالٌطن العربُ بععري ًأااثبى حتبٓ أابى
وأ ب ظعر الٌمغْ ًالرتضْ الرتضبريّ
جبداً فببابتكر بببل أجنب واأل الببٌجَسو
ال ٍةترتببببُ بببببى
الببب ِ أصببببح ط بببالً مببببدل ً
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مثرت بببببٌن ًأ ببببببإ عبببببر يف مورجاابببببا
متعبببببد ّ حتبببببت مصبببببمٓ ومةترتبببببٓ األ
الببٌجَسوً ،ال ى ببٓ عةببٓ أحببد أن هبب ا
األ القبببٓ ترحَحب ب ًا ًاشبببع ًا يف الحةبببدان
العربَببْ ،حَببث تببدٍري حببْ مببن األ بببإ
ًالعبببعرإ ًأشبببات ّ جامعبببا  ،..فكبببان
العاعر ًال اقد أم ال ٍ صاح ه ي
ال محببدعاً طمٌحباً ومببل مببن
املحببا رّ رجب ً
امل طةرتبببببا ال كرٍبببببْ مبببببا ٍمك بببببى يف

تأشبببَض املةترتبببٓ ،إ كبببان خبببري اعبببم
ًمتببابأ لببىً ،كببان مؤم ب ًا بوب ا املعببرًع
إىل حد ال حاحً ،بال عل جن قحل رحَةى
يف خةبببق رًح العمبببل انمببباعُ ًتظبببافر
انوبٌ بب كبل املوبتم  ،حَبث شببعٓ
جاهببداً إىل الت صببَق ب ب لتةببمج ال بباط
ظبببرقاً ً رببباًً ،هبب ا مبببا ببببٌأي املكاابببْ
الرمسٍْ يف العا العربُ.
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قاص ومترجم من العراق

يُعد مُصطلح النيّ النيز م منً الصنطلاجلد اةديند النر اىخرينًد ورنحا ا ن
مفجلٍ نننُ ولننجلل ُ معجلى ننُ عريننث وفأننً ن فأً بننكلأ وح ن ح زييننجل يُكننجلا لل خجلبننجلد
األدب ة الطييلة (القص د القجللة القصة القصح )
لقد حجل ٍكا الييع مً ال خجلبة مق يال لُ مؤيديُ (فخجلبجل قًاءً) بعند منجل حنجل لنُ
عن احا قييننجل م جل ننًا رننجل وفأننً مننً ال خجلبننجلد األدب ننة الطييلننة الننر بنندود ععجننم ننً
الخ اح يف القجل ئ دااة احل جل عيجل ع عح الخطي الخقدو َجل

ٔلصههّٕلٛلقميهه٘لالٍت ا ه ولا تٕ ههٛل
حتههههالِههههحالا ؽهههههم لؼههه ل فههههٕ ِ ل
ٔاشع ًلٔكبرياً .ل

ويبٕالًلاٍص ًلٌٕٔى ًلٔ فٕ اًلٔالصببل ل
ذلههحل صههبلوه ل ىتيههيفلِههٕلشههّٕلٛلقميٗههْل
ٔاشتعههل الا لهه ِٗيلالههٕا اٚلفٗههْل.فّههٕل
ٖهههٕاسلكت ه ه ولك ٌهههالقصهههت ر لٔقته ه ًل
ٔوصههه ًٛلكههههبريٚل لكمىههه ولقمٗمههههٛلالل
قتعيفٝلىيفال ؼ علالٗيفل ٗ ٌ ً .ل

ف ليهه ه لهههههيفلشههههّٕلٛل لقيبمههههّ ل
هههَلٔؼه ه ل
ٔقراٞقّه ه ل ل قهههنلٔقهههال
ق ه ا اًلىمههٜلقراٞقّ ه ل لالب ه ؿلٔاله ه ٟرٚل
لكمىههههٛل اٟعههههٛلٔوهههه ريٚل لي ِهههه ل
ٔغريِ لشٕاٞل لاألٔق ول ٔلاألوه كَل ٔل
العههههه ىرلال ههههههبريل أٌههههههٗض ل ههههه هل
الٕش ٟن .ل
الههٍؾلالههٕاٗسالِههحالا لّههًٕلالههحٙل فههٕ ٓلومتيههٜلاألاولالههٕاٗسلالت شههٗضل
منهههه لٔكهههههصلٔقصهههه ل ؽهههههٕ ٚلشهههههرٖعٛل األٔهلٔالههحٙلىيههيفل ل ههرئولوههَل00-02ل
لتٕازٙلوعلقهٕ لالعه لالرقىه٘ل ؼهب ل سٖراُل/ل0202ل ٗثلق هل :ل
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إُلظعراٞلقؽٗيفٚلالٍ رلىجسٔالىَل
حتيٗهههشلوعهههرٔىّيلٔ ٌه ه لجوهههنل ُلٖهههٍج ل
األاولالهههههٕاٗسل لحتيٗههههههشلوههههه لىجههههههسل
الععراٞلىَلحتيٗيْ ل .ل

قؽهههه آلك وريقههههْلٖٔصههههجمّ ل هرٖيههههٛل
شهههههّمٛلاللحتتههه ه ملإىللوصههه ه ٛلكهههههبريٚل
احلجههههيل صههههببلالتهههههٕ لا ٟههههنللمعههه ل
الصهههصاٌ٘لا ُتصه ه لفت هههُٕل عهههيفلذلهههحل
ٔب ٟيْلق ا ٚلىمٜلكعهضلاحلليه ٟشللاله ل
حيت اّهههللٔقهههالوههه لٖعههه .ٞللفهههإُللالهههٍؾلل
الههٕاٗسللههْلاليههيف ٚلىمههٜلقٕبٗههشلاأل ههيفا لل
ٌلصههههّ لىههههصلكمىههه ولقمٗمههههٛلٔو لههههٛل
ٔمبع ٌ٘لٔاالالولل ٕٖٛلولّٕوٛلٔمبص ٛل
قمٗمٛلكحلح .ل

ٔمبههههه ل ُلاألاولوهههههرقب لا قب طههههه ًل
وب ظراًل حلٗ ٚاللحلحلشهٗ ُٕلٍِ لهحل
قهههه بريلوب ظههههرلأل ههههيفِى لىمههههٜلا ههههرل
ٔ لع ض.ل ل

إُلال قههههبلٖصههههتهٗعلوههههَل ههه هل
ٌؽْلالهٕاٗسل ُلٖفهعل هيفب ًلكه و ًلقهيفل
ٖصههت ر لٔقههال يفٔبههْلشههٍٕاول ل مههٛل
ٔا يفٚلاالٛلىمٜلكنلِحالاحليف .ل ٗثل
ُلكههنلكمىههٛل لالههٍؾلالههٕاٗسلقعبههرل
ىههَل ههيف لٔقههٕ ٘ل لالٕقههالٌلصههْل هه ل
شٗحيف ل عيفٓ .ل

احلٗ ٚل لقص لٔقييفًلوصتىرلٔلَل
قتٕقههههضلو ـههههٗ ًلٔ ـههههراً.لٔوههههعلِههههحال
التص ه لٍِ لههحلق ٗههراولحتههيف ل لِههحٓل
احلٗهه ه ٚالٔ هه ه لتٕازٙلوههههعلق ٗههههرلاحلٗهه ه ٚل
احل ؼنلِحالف ُلطبٗعٛل ٗ قٍه ل ٕؼهلٍ ل
فراااًلٔجمتىع ولقت ٗرلقبع ًللحلح.ل ل

لييفلاشهته لالهٍؾلالهٕاٗسلٔ هنل
ؼههل قْل و و ه لٔل ههٛلٔاالالو ل ُلٖههٕاسل
ال ه ريلوههَلاألفعه هلٔالؽههل ولاحلٗ قٗههٛل
الٕٗوٗٛلٖٔصجمّ ل ؽٕ ٚلٔاـحٛلٔامٗ.ٛل ل
ٔمبههه ه ل ُلاألاولىىٕوههه ه ًلِهههههٕلل هههههٛل
التعبريلىَلاإلٌص ٌٗٛلِٔىٕوّ لفإُلالٍؾل
الٕاٗسل ؼب لقبع ًللحلحلطرٖيٛللإلهه زل
ا ُههتيَلٔا ت وههنل م ههٛلٔاٗههسٚلوتلحؽههٛل
ق ىَل نيلبٍ ٖ ِ لا ع ىرلٔاأل شهٗضل
ٔاألِههيفاالىههصلكمىهه ولقمٗمههٛلٔاـههحٛل
قٕ ٘لإىللو ل يف ل ٔلشٗحيف ل .ل

ق لههالالعههرو:ل ههريلال ه ًلوه لقههنل
ٔاهالِٔهههحالوهه لا هههالىمٗهههْلالب غهههٛل ل
قرقٗههبلال مى ه ولٔقرؼههٗلّ للتؽههنلإىلل
اليههه ه لٔا ُتميههههه٘ل هرٖيهههههٛل بٕكهههههٛل
ٔورؼٕؼههههٛلٔمبٕشههههٗيٗٛل ا ٗههههٛل غٗهههٛل
ٔاىٗههه.ٛلٔىمهههٜلِهههحالاألشه ه طلا تؽهههرول
العههرولال ه ريلوههَلاأل ههيفا لٔا صه اول
احلٗ قٗٛل مىه ولوٕ ٗهٛلِٔهٕلوهللٖعىهنل
ىمْٗل ل ٖ وٍ لاحل لٗٛلالٍؾلالٕاٗس .ل

ٔاٌه قه ه ًلوهههَل َُّلال قهههبلٖعه ه ْل
ٔ ه هلالههٍؾلالههٕاٗسلكحه هل ه ق٘ل
ا ؽهههٕ ل لىىمٗهههٛلالتٕبٗهههشلوهههعلا هههت ال
األأاولا صههتعىمٛلل ِٔههحال ٙلظيؽهه٘لل األاٍ طلاألا ٗٛلوَلوؤٖيفَٖلٔوع ـهني.ل
ملو ه ال ٗههثل ُلا ُؽههٕ لٖٕبههشلو هلل ف لعههعرلىٍههيفو لق ههريول ش ه لٗبلكت تههْل
إىلل هيف
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ٍِٔ لالل يفلوهَلاليهٕهل ُلل هٛلالهٍؾل
الههههٕاٗسلهههههبل ُلق ههههُٕلقهه ه ا ٚلىمههههٜل
التع وههنلٔالتل ىههنلوههعل ُقههيف ٚلا ُتميهه٘لىمههٜل
ق هههههَٕٖلف هههههرٚلإاِههههه ػلٔا هههههحاول
ٔا قب طلوعلالٍؾ.

تههههٜلٔؼههههنلاىللوهه ه لِهه هلٕلىمٗههههْلالٗههههًٕل
ٔ قؽيفل ْلقؽهٗيفٚلالٍ هر لٔالهحٙلالللزاهل
عفههّيلٖرففههْل ؽٕؼ ه ًل عههالالٍي ه ال
ٔاللٖعرتفههُٕل ههْلوههٍهمينيلوههَلاليههٕهل ُل
العرٔضلِٕلوٗساُلالعهعر لٔفهشلوهللشه ل
ىمٗههْلالٍيه الٔ ؼههح ولالل ههرلاليههيفاوٜل
إُلالهههٍؾلالهههٕاٗسلااٗهههيفلٔا يبهههٕهل
كههل ا ٕاُلالؽل الل َلِحالالتههٕ ل ٖعتىههههيفل ؽههههٕ ٚلكههههبريٚلىمههههٜلاوههههت كل
اشتىرللٕٗوٍ لِحا .ل
ال قهههبلشهه ااًلكهه ُل ًلظهه ىراًلىمهههٜل
كهههحلحلالهههٍؾلالهههٕاٗسلالهههحٙلِهههٕل ا ق٘:
ههيفٖثلالعّههيفلفههإُللههْلوع ـههُٕلٖعيفٌٔههْل - 1لال ي فٛلٔا عرفٛلال بريقني.
ا ه ًلىههَلا ه لٕاللههَلٖصههتىرلطههٕٖ ًلال
- 2لالم .ٛ
ل هههٍينلٔ ؽهههل للٔا هههيفاًلوهههَلكتههه ول
الهههههههٍؾلالهههههههٕاٗسل ٝل ٌهههههههْلشٗصهههههههتىرل - 3لالع طلهههٛلالههه ل عهههنلوهههَلالهههٍؾل
ورتا ه ً.
ٔشههٗ ُٕللههْلظ ه ٌ ًل كههصل ه هلاللههرتٚل
الي او .ٛل
- 4لالبؽريٚلالٕق ا.ٚ
ٔميتهههه زلالههههٍؾلالههههٕاٗسل ؽهههههلتنيل - 5لالتجر .ٛ
وّىههتنيل ٔ ىه لشههرىٛلالههٍؾالمبه لٖلٗههيفل - 6لاإل يفا .ل
لقيمٗنل ٔلاقتف ول لالٕقهال ٔلاللهرتٚل
السوٍٗٛلال لٖصت رقّ لقركٗبلٔكت هٛل - 7لا ٗ ه.
ِحالالٍؾلك٘لٖ ُٕلا ِساللمىتمي٘ل- 8 .لشرىٛلااللتيه طللمحهيف لٔجمرٖ قهْل
ٔقبع قْ.
ٔب ٌّٗى ه لالههص ل ٔلو ه لٖعههبْلالههص ال
ٔ ؽٕ ٚل ا ل الهِٕ) ل لكمىه ولالهٍؾل
حبٗثلٖ هُٕلالهٍؾلالهٕاٗسلقه ا الىمهٜل
احولالي ل صرىٛلبيلقركْلوٍيفِع ً.

مبعٍهههٜلج هههرالالهههٍؾلالهههٕاٗسلِهههٕل
ال ت هٛلا ُيتفههبٛل ٔلالل ههرٚلا طلههٛل
ال لقرتكلليفٝلالي ل ٔلا ُتمي٘لإاِ ظ ًل
ٔقؽٕ اًلاللوٍ ؿلوَلالتعمهشل هْلٔ ٔلهٛل
إا اكْ.
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ليههيفلشهه ِىالوجرٖهه ولٔوتهمبهه ول
التهٕ لاحل ؼنل لاحلٗه ٚلٔقصه ىّ ل ل
ق َٕٖلٔكت ٛلٌؾلوٕاَسلاللخيرملىهَل
ههههههيفٔالٔؼههههههل ولٔقيٍٗهههه ه ولال ت ههههههٛل
اإل يفاىٗههههٛلل ٍههههْل ٙلالههههٍؾللا ههههٕاس ل
ٖصتهٗعلإٖؽ هلو لكٍ لٌلّىْلوَلالٍؾل
الهٕٖهههنل مىه ه ول قؽهههرلٔ ك هههرلاقه هٛلل
ٔاشتّيفااللمىتمي٘.
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ٔلعههنلوههَلاألوههٕ لا ّىههٛلال ه لهههبل وصهههه ه ٛلك فٗههههههٛللمت ٖٔههههههنلٔالتلصههههههريل
احلههيفٖثلىٍّه ل لكت ههٛلالههٍؾلالههٕاٗسل ا تى شحلوعلكنلكمىٛلفْٗ.
ِٕلالت ٗضلالحٙلٖتهمبلوهَلال قهبل
مبعٍههٜلج ههرلالههٍؾللالههٕاٗسل لٖعههيفل
اليف اٖههههٛلٔا عرفههههٛلاليفقٗيههههٛل لكٗلٗههههٛل
لهههههٛلط ٟهههههٛلوهههههَل ههه ه الولال ت هههههٛل
ق هههَٕٖلٔكت هههٛلٌهههؾل مىهه ولقمٗمهههٛل اإل يفاىٗههٛال ههنل ؼههب لٌٕى ه ًللإ ههيفاىٗ ًللههْل
كٍ ه لٌتمي ِ ه ل صههرالوهههٕهلقههيفلٖ ههُٕل ٕاؼههههْلٔول ِٗىههههْلالهه ه لٖروههههسلإلّٗهه ه ل
وىمه ه ًل ل عهههالاأل ٗه ه ُال إلـه ه فٛلإىلل وعتىيفاًلىمهٜلقمهٛلكمى قهْلٔىىهشلالروهٕزل
وههههٍ لاليهه ه لفرؼههههٛلليههههراٚٞل ف هه ه ل ٔا عه ٌ٘لاله لّٖههيفالإلّٗه .لفؽه ل ههحلحل
وتعيفاٚلٔخمتملٛل لٔقالقؽريلاهيفاًللقهيفل ٌ فهههحٚلاهههٕلالهههٕى٘لا ُتجهههيفاالٔالؽهههٕ ٚل
ٖ ُٕل ل ؿل ٔلورتٔالٔ مب ل لويّٜل ا ت ومههٛالٔالرؤٖه لالٕاـههحٛل إلـه فٛل
ىٍيفلقٍ ٔهلفٍج ُلشرٖعلوَلاليّٕ.ٚل ل
إىلل لههٛلالتجيفٖههيفلا صههتىرٚل ٗههثل ٌههحل
يفلوعًٍٜلكبرياًلٔٔاـح ًلل مى ولقيفل
اللقتج ٔزلالصالكمى ول ٔل قنلوَلذلحل
ه لقههيفلهعههنلا تميه٘لٖبحههثلكه رياًل ل
وعهه ٌ٘لقمهههحلال مىهه والٔىٍهههيفو لٖؽهههنل
إلّٗهه لشهههٗجيفلفرقهه ًلكهههبرياًل هههنيلالٕقهههال
الحٙلك ُلٖصت رقْل لقراٚٞلٌؾلطٕٖنل
ٖعه٘لا عٍٜلٌلصْلٖٔيفٔ ل ٕهلاحل ٖٛل
ٌلصهّ لاله لٖتٍ ٔ ه لالهٍؾلالهٕاٗسلٔ ههنيل
الٕقالا ُصت ر ل لقراٚٞلٌؾلوٕاس.

إُلىىمٗههٛلاإل ههيفا ل لالههٍؾلا ههٕاسل
ظههعراًلٔشههرااً لقتهمههبلوههَلال قههبل ُل
ٖ هههههُٕل رٖؽهههه لىمهههههٜلوهههههٍ لكمىتهههههْل
وص ه قّ لالٕاشههعٛلٔق برياقّ ه لالصههرٖعٛل.ل
فّهههههه٘لقعىههههههنل ٙلال مىههههههٛل لالههههههٍؾل
الٕاٗس لىىهنلا ُبفهعل ٗهيفلاهرااهلوه ِرال
ٗثلالعىنل ؽٕ قنيلىمٜلاألقنال ٔ ى ل
ههسَٖلال قههبلال يه لا هرقب ل ش ش ه ًل
وههعلٔىٗههْ.لٔب ٌّٗى ه لقههيف ٚلال قههبلىمههٜل
قهٕٖهههعلكمى قهههْلٔفهههشلوصه ه ٛلقؽهههريٚل
الٍؾلالهٕاٗسلقعىهنل رٔفهْلاليمٗمهٛل
حبجىّهههه ه لل ٍّهههه ه لكههههههبريٚلمبع ٌّٗهههه ه ل ىمٜلاهحولاليه لاحلهح لٔغهريلاحلهح ل
ا تيفا مٛلوعلٔاقعلال ت ٛلٔفّيلا ُتمي٘ .اههٕلوله ِٗيلقههيفلق هُٕلغرٖبههٛلىمٗههْل ل
إُلو ه لٖلٗههيفلالههٍؾللالههٕاٗسلٔهعمههْل البيفاٖهههٛال ؽٕؼهه ًلىٍهههيفلاليهههراٚٞلاألٔىلل
ى ًلق ٟى ًل حاقْلِٕل رٔاْلىَلا لٕال لمههههٍؾلل ٍهههْلشههههٗيف كلاللههههر لشههههرٖع ًل
لال ت ههههههٛلاإل يفاىٗههههههٛالٔإو ٌٗههههههٛل ىٍههههيفو لق ههههحلقمههههحلال مىههه ولاليمٗمههههٛل
قلصريٓلقل شريلىيفٚلٔوع ُهلىيف.ٚ
ت ٗبلذٍِْلٔ عنلوٍْلوٍجىهًللكهبرياًلل
كىهههه ل ُلالتٕاؼههههنلالههههيفقٗشل ههههنيل لميسُلٔالت ٖٔنل ٕقالقؽري.
كمىهه ولالهههٍؾلالهههٕاٗسلاليمٗمهههٛلميٍحهههْل

ل
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ذاكال نلِ٘لشتجعنلوٍْل ٖيٌٕهٛلقٕاؼهنل
ٔاِتىه ه ًلوهههعلالٍؽهههٕؿلال يهههٛلفههه ٙل
كتهههه ه ول لالههههههٍؾلا ههههههٕاسلشههههههٗحٕٙل
ٌؽٕؼ ه ًلك ه ريٚلٔاللّٖههتيل ىههيفاالقمٗمههٛل
وههَلالٍؽههٕؿلالهٕٖمههٛلكى ه ل لكتههبل
اليؽهههٛلاليؽهههريٚلٔالعهههعرلالههههٕاهلالهه ل
اىتيفٌ لىمّٗ  .ل

إُلطرٔ هه ه ولٔ شهه ه لٗبلالعىههههنل ل
كت ههٛلالههٍؾلا ُههٕاسل لقعههيفلغرٖبههٛلٔالل
ىؽٗٛلىمهٜلاللّهيلٔإمنه ل ؼهبحالقه ا ٚل
ىمههٜلٔلههٕملذِههَلالي ه لٔاعمههْلٖتع ه ٖغل
وعّ ه لٖٔصتص هٗ ّ .لكى ه لؼ ه ل إو ه ُل
اليهه ه ل احلههههح لٔاحلؽههههٗض ل ؼههههٛل
وعرفهههٛلوهه لٖيؽهههيفٓلال قهههبل ٍؽٕؼهههْل
ا هههٕاسٚلٔالههه لقعتىهههيفل ل غمبّههه لىمهههٜل
ٔلعمْلوَلا لٗيفلٍِ لاليٕهل ُلالٍؾل
االٌلع ه الولالٍلصههٗٛلٔو ه لقههؤٔهلإلٗههْلقمههحل الههههٕاٗسل ههه ولـههههرٔ ٚل تىٗههههٛللإل ههههيفا ل
الٍؽٕؿ .ل
الي ا لٔا ُتى َلوَلإؼ ٛلا يفالالحٙل
ظيؽٗ ًل ٝل ُلالٍؾلالٕاٗسلق ا ل ٖؽههههبٕلإلٗهههلْلال قههههبلٔفههههشلوفهه ه ونيل
ىمههٜلوصههحلالي ه لٔاعمههْلٖتى ه ِٜلوههعل ٔا ِ ؼ ولف رٖٛلوعىيٛلٔو ل .ٛل
هههيف بلكهههبريل لكمىه ه ولقمٗمهههٛلط ه ه ل
رياًلمب ل ُلال مىٛل لالٍؾل ٙل
كه ه ُلك قبهههْلوتعىيه هًلل لاالالولٌؽهههْل كمىههه ٛلقهههٕ ٘لمبهه لشهههٗحيف ل لالهههٍؾل
ٔول ِٗىهههْلٔاٌسٖ قهههْلا ُيتؽهههرٚل تمهههحل عهههيفِ لٖى ٍٍههه لاليهههٕهل ُلال مىهههٛل ل
ال مى ه ولاليمٗمههٛالٔ ههحالفههإُلال قههبل الههٍؾلا ُههٕاسلؼ ه ولولت ه ل لعمٕو ه ول
ا ُههتى َلوههَل أاقههْلال ت ٗ هلٛل لِههحال ٔولهه ِٗيلكهههبريٚلٖتمي ِهه لقهه لالهههٍؾل
اجمله ه هلٔاله ه لقىصهههحلاليه ه ل يهههٕٚلٔالل ا ُٕاس .ل
قههرتكللههْلجمه الللمعههحل لِههحالالههٍؾل ٔل
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د .عبد اهلل الشاهر

أدية وكاتة سوري

شئنا أم أبينا فإن عصراً ديدريً فري ال عاينرا اًادرا أ بيرا دنافرل صر ً ً،صرا
وإذً كرران ً صررا ه صرر،ي ً دررام د ررال ب صررا ً نرراعي ه د ًاررل ً يررا كار ا فارريم ر
ًمل ق ل أن ال د كم ً ب مسات عصاي وإال كان ًخا ا ف صااا ً ي م ص عصا ًالارتات
ووفائل ًالتصال مب نى أاّه عصا ً ناعي وًإلجياز ً نادع حًى وصرل ًإلجيراز إط قرا
ً كل ً نادع وً شاب ً نادع وً نمع ً نرادع فرإنّ ً ب قري عكرم صر ً ً،نرا و ًملر د
وً كا باغي تً ق وفاعي ً صا فما صي ً داز غي وًصطالحا:

تظري َاد .ٚ( ٠د .ز) يف َعاجِ ايًغة١
إىل َعةةةةاْ ٞايكؼةةةةة ٚايشةةةةة ٚ ١اشب ةةةة١
ٚا٫قتؼادٚ ،ايٛجز ٖة ٛايةجةٌ اتكتؼة
َةةٔ ايهةةٚ ّ٬ا٭َةةةٚ ،جةةا ٤يف اسب ة ٜ
ايظةٜف (إذا ذ ثت فأٚجز).
أَا اتعٓ ٢ا٫ػط٬ذ :ٞفك ُةف
اإلجيةةةاز بتعة ٜةةةاد ة ة  ٠تة ة  ٚمجٝعٗةةةا
ذ ٍٛايكؼة ٚايشة ٚ ١ا٫ختؼا  ،فُةٔ
اي ا سةةةن َةةةٔ ةفٗةةةا بأْٗةةةا( :اْةةة اد
اتعةةاْ ٞاتتهةةاثة ٠ذبةةت ايً ةة) ايكًٝةةٌ).

ٚتظةةةري نتةةةةة اي ٬نةةةة ١إىل إٔ اإلجيةةةةاز
ْ ٛإ :إجياز ذذف ٚإجياز قؼة.
ٚأَا إجياز اسبذف :فٗ ٛإٔ حيةذف
َٔ ايه ّ٬ط ُ٘ٗ ٜ ٤ٞايشةاَ ايةٛا ٞ
ٜٚك ٖ َٔٚ ،ٙذا اإلجيا ق ٍٛايظا ة:
قايت بٓاد ايعِ ٜا سًُٚ ٢إٕ
نإ فكةريا َعة َا قايةتٚ :إٕ
ٚأَا إجياز ايكؼة :فٗةَ ٛةا ناْةت
أي اظ ناًَ ١نةري ضبذٚفةَٓ ٫ٚ ١كٛػة١
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ٚاتعاْ ٞاتٛذ ١ٝف ٘ٝأنثة َةٔ ا٭ي ةاظ،
ٖ َٔٚذا قٛي٘ تعاىل{ :خةذ ايع ة }ٛفٗةٞ
مجًةة ١بً ٝةة ١بة أد ب عةةٌ ا٭َةةة ٚناْةةت
َةَةةز ٠باية ٫٫د ايهةةثريٖٚ ٠ةةذا ٜكٛدْةةا
إىل ايكةةةة :ٍٛبةةةةإٔ يًٛجةةةةازٚ ٠اإلجيةةةةاز يف
ايتةةا ٜا اي ع ٝة يًذٖٓٝةة ١ايعةبٝةةَ ١هاْةة١
ٚذـةةةةةةٚ ، ٛف تهةةةةةةٔ فهةةةةةةة ٠ا٭د
ايٛجٝز فهة ٠با  ،١٥بٌ جةا٤د يتشةً
ايـ ٢ً ٤ٛذحِ ايةنةٛد ايةذ ٟتظةٗ ٙ
ايشاذ ١ا٭دب ١ٝاَٚ ،١ايظعة ١ٜخاػ،١
نِ ايتة فل ايغزٜةة يٓتاجةاد ة د ن ةري
َةةةٔ ايهتةةةا ٚايظةةةعةا ٤يتطةةةة بة ة ٬ٜ
ج  ٜة ا تأػةةًٝٝا ٚدباٚزٜةةا ٖٓٚةةا تهُةةٔ
أُٖٝةة ١ا٭د ايةةٛجٝز يف اج اذةة٘ فاقةةا
ٜٜٛ٩ةةةة ١ج ٜةة ة  ٠بةةةةايتزأَ َةة ة طةةةةهٌ
تع ري ٟج  ٜحية ث قطٝعة ١إجيابٝةَ ١ة
َا س ل.
باختؼةةةةةا  ،تهُةةةةةٔ قُٝةةةةة ١ا٭د
ايةةةٛجٝز يف نْٛةةة٘ بةذةةةا ج ٜة ة ا ،إْة ة٘
أسً ٛتع ري ٟج  ٜميٝةز ٙة ّ ايٛقةٛ
يف فةةةا ايتهةةةةا  ،٭ٕ نةةةٌ َٚـةةة ١أٚ
قؼ ١قؼري ٠ج ا متًو بٓٝتٗا ايته١ٜٝٓٛ
حبٜ ٝتعذ اج ا ٖا َـُْٛا ٚأسًٛبا.
فُا ٖ ٞايَٛـ ١أ:٫ٚ
ايَٛـةةة ١يغةةةَ ١ةةةٔ َٚةةة َٚ ،ةةة
ايربم ت ٚ ،أَٚـت اتةأ ٠بعٗٓٝا سا قت
ايٓظةٚ ،ايَٛـ ١يف ا٭د ٖ ٞسبظة ١أٚ
َظةةةةٗ أَٛ ٚقةةةةف أ ٚإذشةةةةاض طةةةةعةٟ
خابف مية يف اتخ ١ًٝأ ٚايذٖٔ ٜؼةٛن٘
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ايظةةةا ة بأي ةةةاظ قًًٝةةة ١فٗٝةةةا طةةةَ ٤ٞةةةٔ
ايتةةةةٖٛخ ٚاإلطةةةةةامٚ ،فٗٝةةةةا طةةةةَ ٤ٞةةةةٔ
اإلدٖةةاغ ٚايتظةةٜٛل ٚفٗٝةةا َةةٔ ايظة اف١ٝ
ٚايغُةةةٛآل اٯسةةةة أ ٚةةةا ةة ّ إٜـةةةا
ط.٤ٞ
إذا ايَٛـةةْ ١ةةؽ أط ة ٘ َةةا ٜهةةٕٛ
بةةربم خةةابف ٜتشةةِ بايع ٜٛةةٚ ١اي شةةاب١
ايةةةك متهٓةةة٘ َةةةٔ ايٓ ةةةاذ إىل ايةةةذانة٠
َعتُةة ة ا ًةةةة ٢تةنٝةةةةز ةةةةاٍ ٚنثافةةةة١
ط ة  ٠ ٜب عةةٌ ذايةة ١طةةع ١ٜ ٛأ ٚتأًَ ٝة ١أٚ
َعةفُٝ ١ٝك.١
ٚتعة ة ايَٛـةةةٚ ١سةةةَ ١ًٝةةةٔ ٚسةةةاٌ٥
ايتح ٜةة ايظةةعة ،ٟأٖ ٚةة ٞأسةةًَ ٛةةٔ
أسةةةايٝة اسب اثةةة ١ايةةةك ذبةةةا ٍٚصبةةةا ا٠
ايعؼةةةة اسبة ة َ ، ٜعةةةرب ٠يف ذيةةةو ةةةٔ
ُٖةة ّٛايظةةا ة َ٫ ٚةة٘ٚ ،ق ة اتشةةُت يف
طهًٗا َ َ أ ا٫قتؼاد ايًغة ٟٛايةذٟ
حيهِ ذٝا ٠ايعؼة اتعاػة.
ٚق ة اجةةت ايَٛـةة ١يف س ة عٝٓٝاد
ايكةٕ ايعظةٚ ،ٜٔأخذد تشتكٌ بٓ شةٗا
ةةةةٔ بةةةةاق ٞا٭طةةةةهاٍ ايظةةةةعة ١ٜذتةةةة٢
أػةة رت طةةه ٬طةةعةٜا خاػةةاَٚ ،ةةٔ
أٖةةةةِ ايعٛاَةةةةٌ ايةةةةك أدد د ٚا ٖاَةةةةا يف
ْظأتٗا ٖ ٛذيو ايتر ٍٛاي هةٚ ٟاي ين
ايةةةذ ٟبةةةةأ ًةةة ٢اتتُعةةةاد َٚتطً ةةةاد
اسبٝا ٠ازب ٚ ٠ ٜاتة٪ثةاد ا٭جٓ ٝة ١ايةك
أدد د ٚا بةةا زا بةةذيوٚ ،ق ة نةةإ يعةةز
اية  ٜٔاتٓاػةةة ٠ايةٜةةاد ٠يف تأسةةٝص ٖةةذا
ايةةةةُٓ ايظةةةةعةَٚ ،ٟةةةةٔ ٚاد ايَٛـةةةة١

ه ً ب ً دي

أمحةة ة َطةةةةةَ ،ظ ةةةةة ايٓةةةةٛا  ،أَةةةةن
اي ٜة ...تتشةِ ايَٛـة ١بايشةُاد ايعاَة١
يًكؼ ٠ ٝاسب ٜثٚ ١ايك َٓٗا:
ايت ةةةةةد ٚاشبؼٛػةةةةٚ ١ٝاي نٝةةةةة
ٚايٛذةةةة  ٠ايعـةةةةةٚ ،١ٜٛاإلحيةةةةةا ٚ ٤ةةةة ّ
ات اطةٚ ،٠تت ةد با٫قتؼةاد ٚايتهثٝةف
ٚا٫ختزاٍ ٚتٗتِ باإلٜكا ٚايؼٚ ٠ ٛايًغة١
ٚاي هة ٠ايك ذبٌُ اإلدٖاغ.
َٚةةة ة ذيةةةةةو  ٜ ٫ةةة ة  ٚإٔ ايَٛـةةةةة١
تهةة ٕٛجٓشةةا أدب ٝةا ٚإمنةةا تٓ ة د ذبةةت
َشةةةُ ٢ايظةةةعة أ ٟأْٗةةةا طةةةهٌ طةةةعةٟ
ْاسةةةةةةة َتطً ةةةةةةاد اسبٝةةةةةةا ٠اتعاػةةةةةةة٠
ٚإ ٖاػاتٗا اتادٜةٚ ١اي هةٜةٚ ١ايٓ شة١ٝ
يهةةٔ َةةا ًٜرةة) يف ايٓتاجةةاد ا٭دبٝةة ١إٔ
ايَٛـةة ١ايظةةعة ١ٜتتشة دا٥ةةة ٠ذـةةٖ ٛا
ٚبة ة أد تٓةةةافص قؼةةة ٠ ٝايعُةةةٛد ٚطةةةعة
ايت عٚ ١ًٝذيو َ٫ت٬نٗا أدٚاد تشةتًزّ
ذٝاتٓا اتعاػة.٠
ٖٓٚا جية إٔ ْكةَّ بهٌ ا٭طةهاٍ
ايظعة ١ٜذيو ٭ٕ ايظعة طع ٛذب ٍٛإىل
يغةة ١قةةاد ً ٠ةة ٢ايٛػةة ٍٛإىل اٯخةةة َٚةةا
داَةةةةةت ايَٛـةةةةةٚ ١ػةةةةةًت يف طةةةةةهًٗا
َٚـةةُْٗٛا إىل اتتًكةة ٞفك ة ذحةةزد ةةا
َهاْا يف ايٓتةاد اإلبة ا  ٫ٚ ،ٞميهةٔ
اسبهِ ً ٢أْ ٟتةاد َةٔ خة ٍ٬طةهً٘
ٚإمنا َٔ خَ ٍ٬ا ق ٪ٜثة أٜ ٚة ى أثةةا
يف ذاد اتتًكَ ٢ً ٚ ٞا  ٚ ٜإٔ ايَٛـ١
أٜكظةةت َظةةا ةا ٚذةنةةت ٛاب ةةا يف
اسبٝةةا ٠ا٭دبٝةةٚ ١ا٫جتُا ٝةةٚ ١اي هةٜةة١

ًةة ٢ايشةةٛاٚ ٤إٕ اختً ةةت يف طةةهًٗا أٚ
اقتؼةةة د يف َ ةداتٗةةةةا يهٓٗةةةةا أث تةةةةت
فعًةةةٗا ٚذحةةةزد ةةةا مجٗةةة ٛا ٚاسةةةعا يف
اسبٝا ٠ا٭دب.١ٝ
فإذا ناْت ٖةذٖ ٙة ٞايَٛـة ١فُةا
ٖ ٞايكؼ ١ايكؼري ٠ج ا:
ميهٔ إٔ ْة ٣يف ايكؼة ١ايكؼةري٠
ج ة ا ايظةةهٌ ا٭نثةةة َٓاس ة  ١يًعؼةةة
ايةةةةأٖ ،ذيةةةو أْٗةةةا تترة ة ث ةةةٔ ذٝةةةا٠
سةٜعَ ١ت٬ذكة ٚ ١ةٔ طب ةاد َتتايٝة١
أٚجزٖا ايعؼة بتشا  ٫حيتٌُ اإلْظا٤
بك ة َةةا حيتُةةٌ اإلدٖةةاغًٝ ٚ ،ةة٘ فةةإٕ
ايكؼةة ١ايكؼةةري ٠ج ة ا ناْةةت اسةةتحاب١
ٚا ٝةةة ١يعؼةةةةٖا إذ إْٗةةةا اْ ترةةةت ًةةة٢
اي ٓٝةةةةةاد ٚاْ حةةةةةا ا٭طةةةةةهاًٍ ٚ ،ةةةةة٢
اإلجيةةةاز ٚايتهثٝةةةف ،سةةةٛاَ ٤ةةةٔ خةةةٍ٬
ايؼةةةة ٛأَ ٚةةةةٔ خةةةة ٍ٬اي نٝةةةةز ًةةةة٢
اسةةةةةتعُا ا يٝةةةةةاد ايترٜٛةةةةةٌ ٚاي َٝةةةةةز
بؼةةة ٠ ٛتةةة٪د ٟإىل اْتٗةةةاى اسبة ة ٚد بةةةن
ايٛاق ٚاتتخ.ٌٝ
ٖٚذا ٜعين ةة ذشة تع ري اية نتٛ
جابة ؼ  ٛأْٗا اي ٔ ايؼةعة ايةذ٫ ٟ
ٜةةةرب فٝةةة٘ إ ٫ا٭ن ةةةاَ ٤ةةةٔ ايهتةةةا ،
ايكاد  ٢ً ٜٔاقتٓةاؾ ايًرظةاد ايعةابة٠
ق ةةةٌ اْز٫قٗةةةا ًةةة ٢أسةةةط ايةةةذانة،٠
ٚتث ٝتٗةةةةا يًتأَةةةةٌ ايةةةةذٜ ٟهظةةةةف ةةةةٔ
نثافتٗةةا ايٛاَـةة ،١بك ة َةةا ٜهظةةف
ٔ د٫يتٗا اتظةع ١يف أنثةة َةٔ ادبةا،ٙ
ٖٓٚةةةةا ميهةةةةٔ اإلطةةةةا  ٠إىل إٔ ايكؼةةةة١
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ايكؼةري ٠جة ا تتُتة باسبشاسة ١ٝايعايٝةة١
ج ا يًغٚ ١ايتُهٔ َٔ أدٚاتٗةا اي ٬نٝة١
َةةةٔ خةةة ٍ٬ايةةةٛذٚ ٞايتًُةةةٚ ٝاإلطةةةا ،٠
ٚاتكةة ة  ٠اي ٓٝةة ةً ١ةةةة ٢تةةةةأيٝف ذةةةةا٫د
ايتهثٝةةف ٚاإلجيةةازٚ ،اإلذايةةً ١ةةَ ٢ةةا
ٜك يف َشت ٣ٛايةَز خا د ايٓؽ حبٝة
ربًةةل اْزٜاذةةا  ٜة  ٛإىل اْ٫ظةةغاٍ بٗةةذٙ
ايؼٚ ٠ ٛتًو ايةَٛز فٝتٛاي ايةٓؽ بٓةٛ
َةةٔ ايهةة ٞاتـةةاد َةةٔ خةة ٍ٬ايك ة ٠
ً ٢استثُا َهْٛاد اتكابًٚ ١ات ا قة١
يف ايكؼ ١ايكؼري ٠ج ا.
ٖٓٚا ت  ٚايًغ ١يف ايكؼة ١ايكؼةري٠
ج ا يٝشت خا جٗةا ٚيٝشةت أدا ٠اتؼةاٍ
ٚإمنةةةةا أدا ٠إْتةةةةاد إذ إٕ ايًغةةةة ١با٭سةةةةاض
ذاي ١تةَٝز بة ٫٫د َ تٛذةٚ ١اْزٜاذةاد
متةةةةٓ ايكؼةةةة ١ايكؼةةةةري ٠جةةة ا انت ةةةةا٤
خيتةةةا ادباٖةةة٘ ب ا ًٝةةة ١ايتًكةةةٚ ،ٞبٗةةةذا
ايتٛػةٝف ميهةٔ يًكؼة ١ايكؼةري ٠جة ا
إٔ رب ة م أزَٓتٗةةا بةةزخِ د٫يةةٚ ٞفـةةا٤
خؼةةةة ،حبٝة ة أْٗةةةا متتًةةةو خط ٛتٗةةةا
بذاتٗا ٚتأطةري ٠دخ ٛةا إىل دا٥ةة ٠ايكةؽ
جب ا ...٠
ٚيف ٖةةةةةةذا اتكةةةةةةاّ  ٜةةةة ة  ٚإٔ ا٭د
ايةةةٛجٝز ٚبةٜ٩ةةة٪َ ١سشةةة٘ ا٭دٜةةةة أَةةةن
اي ة ٜة اسةةتطا إٔ ٜـ ة َ َ٬ة تهةةٕٛ
َعاف بةٜل يف ايكؼ ١ايكؼري ٠ج ا َٔ
ذٝةة ة نْٗٛةةةةا ذايةةةة ١تهثٝةةةةف ايٝةةةة١
ٚتظةةةةةةه ٌٝبؼةةةةةةةٚ ،ٟدفةةةةةةل ةةةةةةاب ٞ
ٚدٖظةة ،١أَ ٚةةا ٜةة  ٢بةةأفل اْ٫تظةةةا ،
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ٚاْزٜةةا ٚصبةةاز ٚإٜكةةا داخًةة ٞأذٝاْةةا ٫
ْ  ٞإٔ ا٭د ايٛجٝز اخ ٗا ،يهٓ٘
اسةةةتطا انتظةةةافٗا ٚاإلذابةةة ١بعٛاَةةةٌ
تةابطٗةةةةا َةة ة َعطٝةةةةاد ؼةةةةةْا ايةةةةذٟ
ْعٝعٚ ،استطا أٜـا إٔ ٜشةٛم أسةًٛبا
َٓتحةةةا سبٝاتٓةةةا اتعاػةةةة ٠ايةةةك ف تعة ة
ذبتُةةٌ ايًغةة ١اإلْظةةا ١ٝ٥ايةةك ٜعًةة ٛفٗٝةةا
اشبطةةا ٚتؼةةةل ايًغةة ١يف َٓةةرب ايةة) ٛ
ٚاإل طاد ٚاإلخ ا ٚنأْٗا أدا ٠تٛاػةً١ٝ
 ٫إْتاج.١ٝ
َٚا داَت ايكؼ ١ايكؼري ٠ج ا ٖٞ
ايٓة ٛا٭دبةة ٞا٭قةة تعة ريا ةٔ ؼةةةْا
فعًٓٝةةةا إذا إٔ ْشةةةة يف تطةةةٜٛة أْ شةةةٓا
ٚتغةةةٝري أٚؿةةةا ٓا إٕ أ دْةةةا إٔ ْٛانةةةة
حًةة ١ايزَةةإ ٚإٜكا ةة٘ ايشةةة ٜذتةة٫ ٢
ٛ ٜتٓا قطا ايتك ّ ٚا٫زدٖا ٖ َٚ ،ةذا
نً٘ فةإٕ ا٭د بؼة ٠ ٛاَة ١نةري قابةٌ
٭ٕ حيةةة ة د حبةةة ة ٚد ػةةةةةا َ ٫ ١ت ابةةةةة٘
هْٓٛةةاد ايةةٓ صٚ ،ايكؼةة ١ايكؼةةةري٠
ج ا منٛذد ٜشع ٢إىل اي ر ٔ َٓابل
تهشةةة ايةةُٓ ٚ ،تتُةةةد ًةة ٢ايشةةٝاد،٠
َةةٔ خةة ٍ٬تٛظٝةةف فةةين َ تهةةةٚ ،نةةري
َةةةةأيٛف يًشةةةةاَ ٥ةةةةٔ ايتكٓٝةةةة ،١فاذبةةةة١
ايطةٜل أَةاّ اْ ةةاد اتعةاْٚ ٞاْ ثةام يةذ٠
ايكةاٚ ٠٤قًكٗا.
ثةةِ َةةا ٖةة ٞاسب ة ٚد اي اػةةً ١بةةن
ايكؼ ١ايكؼري ٠ج ا ٚايَٛـ:١
إذا جةةةةاز يٓةةةةا ايكةةةة ٍٛبةةةةإٔ ايعُةةةةٌ
اإلب ة ا  ٞإذا ذك ةل طةةةٚإ إب ا ةة٘ فإْةة٘
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جيعةةٌ َٓةة٘ ُةةَ ٬ةة٪ثةا ٚأثةةةا خاي ة ا إٕ
نةةةإ قؼةةة ١قؼةةةري ٠جة ة ا أٚ ٚاٜةةة ،١أٚ
قؼةةةْ ٠ ٝثةةةةا ناْةةةت أّ ْظُةةةا ،يةةةذيو
ميهةةٔ إٔ ْةةة ٣يف اطةةتغا٫د ايهتَّةةا
ٚايةةةةذ ٜٔخيتةةةةربَٗ ٕٚةةةةا اتِٗ اإلب ا ٝةةةة١
ٚايثكاف ١ٝاستحابٚ ١اؿر ١يً خ ٍٛذبت
ظةةة ٍ٬اشبُٝةةةة ١ايظةةةةعة ١ٜإٕ ناْةةةةت يف
ايكؼ ١ايكؼري ٠جة ا أ ٚايَٛـة ،١ذٝة
ٜأت ٞإىل نتاب ١ايٓؽ سباج ١ايتع ري ٔ
ذايةةة ١أ ٚن ةةة ١يف ايتظةةةه ،ٌٝفاتعةفةةة١
اسباذقةةةة ١بةةةةايُٓٛذد اي ةةةةين تعةةةةن ًةةةة٢
اْ٫ط٬م بايتحةبةَٚ ،١ةٔ ثةِ ُ ٜرة ةٔ
يغةةةة ١ج ٜةة ة  ٚ ،٠ةةةةٔ نتابةةةة ١بازجةةةة،١
ٚطبتً ةة ،١تعٓٝةة٘ باسةةتُةا ًةة ٢دبةةاٚز
منطٝةةة ١ايُٓةةةٛذد ايشةةةاً ٚ ، ٥ةةة ٢دبةةةاٚز
منطةةة٘ ايظخؼةةةة ٞنةةةذيوٚ ،ا٫فةةة ام
ُٓٗا أٜـا ،سةٛا ٤يف اي عة اية ٫ي ٞأٚ
ايتع ريٚ ،ٟيف ٖذا ازباْة تهة ٕٛايًغة١
اي ٛا ٤اتةاد ٟايةذٜ ٟهتشةة َٓة٘ اي ٓةا٤
ايكؼؼةةة ٞأ ٚايظةةةعةٚ ٟجةةةٛدا ٚاقعٝةةةا،
فًغةةةةة ١ايكؼةةةةة ١ايكؼةةةةةري ٠جةةة ة ا يٝشةةةةةت
خا جٗاٚ ،يٝشةت أدا ٠اتؼةاٍ ٚإمنةا أدا٠
إْتةةةةادٚ ،ايًغةةةة ١ايظةةةةعة ١ٜأ ٚايَٛـةةةة ١يف
ايكؼةةةةة ١ايكؼةةةةةري ٠جةةة ة ا ٖةةةةة ٞأخطةةةةةة
ٓاػةةةٖا ،ف ك ة َةةا تهةة ٕٛفا ًٝتٗةةا
َشةةةاُٖ ١يف إذشاسةةة ١ٝايٝةةة ١بةطةةةاق١
ٚسةةة  ١إٜؼةةاٍ ٚبةَزٜتٗةةا ايةةك خيًكٗةةا
ايكةةاؾ٬ ٚ ،قتٗةةا اتازٜةةٚ ١اْزٜاذاتٗةةا
ايًغٜٛةةٚ ١اي ٫يٝةة ١متةةٓ ايكؼةة ١ايكؼةةري٠

جة ة ا انت ةةةا ٤طةةةا ةٜا خيتةةةا ادباٖةةة٘
فا ًٝةةة ١ايتًكةةة ،ٞيف ذةةةن تتًهةةةأ ٖةةةذٙ
اي ا ًٝةة ٓ ١ة َا ت ك ة ايكؼةة ١ايكؼةةري٠
جةة ة ا تًةةةةو ايٛػةة ة اد ايًغٜٛةةةة ،١فٝعًةةةةٛ
خطابٗا ايتكةٜةٚ ،ٟتتخً ٔ ٢اخ اقٗا
٭زَٓتٗاٚ ،تتهظف د٫٫تٗةا يف اية) ٛ
ٚاإل طةةةةاد ٚاإلخ ةةةةا فتغةةةةاد إطةةةةةاقاتٗا
ٚإطةةةا اتٗا ايةةةك متٓرٗةةةةا ز ةةةا د٫يٝةةةةا
ٚفـا ٤خؼ ا يًكةا.٠٤
ٚيف اسبكٝك ١ت  ٚاسب ٚد اي اػةً١
بن ايكؼة ١ايكؼةري ٠جة ا ٚايَٛـة ١نةري
ٚاؿر ١اتعاف ي  ٣ايهةثري ،ٜٔذيةو إٔ
ايع٬قةة ١بُٗٓٝةةا ذاد َٓظةة ٛإطةةهاي،ٞ
فايت ة اخٌ فُٝةةا بةةن ازبٓشةةن ٜؼةةٌ إىل
ذة ايتُةةاٖٚ ،ٞجيعةةٌ اسب ة ٚد اي اػةةً١
بُٗٓٝا ذاد َ َ٬باٖتة ،١أ ٚقة تهةٕٛ
نا.١ ٥
ٚايشةةة٪اٍ ا٭ساسةةة ٞايةةةذ ٟميهةةةٔ
بةذةةةةة٘ يف خؼةةةةةٛؾ ٖةةةةةذ ٜٔايًةةةةةْٛن
اإلبة ا ٝنٖ ،ةة ٛأْٓةةا نٝةةف ميهةةٔ يٓةةا
إٔ ْ ةةةةم بةةةن يةةةْٛن َتةة اخًن تةة اخ٬
ٚطٝحا ،سُٝا ٚأْٓا أَاّ جٓشةن أدبةٝن
طبتً ن ،ا٭ ٖٛ ٍٚايكؼ ١ايكؼري ٠ج ا
ٚايثاْ ٖٛ ٞايَٛـ.١
ٚباختؼةةةةةا ٚاسةةةةةتٓادا إىل َ ٗةةةةةّٛ
ا٭د ايةةةةةٛجٝز فإْةةةةة٘ ميهةةةةةٔ إذةةة ة اث
َكا ْةةةة ١بشةةةةٝطٚ ١سةةةةةٜع ١بةةةةن ايكؼةةةة١
ايكؼري ٠ج ا ٚايَٛـَ ،١ةٔ خة ٍ٬بٝةإ
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أٚجةةةة٘ ايظةة ة ٘ ٚا٫خةةةةت٬فَ ،ةةةةٔ أجةةةةٌ
ايٛػةةة ٍٛإىل متٝٝةةةز اسبةة اي اػةةةٌ بةةةن
ازبٓشن ا٭دبٝن.

بٝاْا جا ٤ف ٫ ..٘ٝيًعا ٫ ..١ًٝ٥يًعظةا٥ة..١ٜ
 ٫يًطاٝ ٥ةةةةةْ ..١عةةةةةةِ يً ٚيةةةةةة ١ايعًُاْٝةةةةةة١
اي ميكةاب ١ٝبكٝاد ٠طٝخٓا».

أوال رررر أوده ً ًشابه بني ً قصي ً قصري
ديً وً ضي:

يف ايَٛـٜ ١ك ٍٛذبت ٓٛإ ( ًة٢
ايةػةةٝف) « :ةةةآل ْ شةة٘ يً  ٝة بةةايطٍٛ
ٚايعةآلَٓ ،عت٘ اي ً  َٔ ١ٜب ٝبٛي٘».

 1ةة نٌ َةٔ ايكؼة ١ايكؼةري ٠جة ا
ٚايَٛـةةةةةةً ١ةةةةةة ٢أسةةةةةةً ٛا٫ختؼةةةةةةا
ٚتظةة ة نإ يف َعظةةةةِ ايظةةةةةٚإ َثةةةةٌ
«ايتهثٝةةةةةةةةف ،اإلحيةةةةةةةةا ،٤ات ا قةةةةةةةة،١
اي ٖظة ،١ات انتة ،»١إذٕ فع٬قة ١ايكؼة١
ايكؼةةري ٠جةة ا دبعًةةٗا أنثةةة قةبةةا َةةٔ
ايظةةعة ،فُ ٗةة ّٛايكؼةة ١ايكؼةةري ٠ج ة ا
ٜتحشةةة َةةةةٔ خةةة ٍ٬اتةةةةزد بةةةن ايظةةةةعة
ايه ٞايكؼؼة ٞايةذٜ ٟشةتعري بعة
خاػٝاد ايكؼ ٝنا٫ستعا ٚ ٠ايتظ ٘ٝ
ٚاتةةةاز ٚايتظةةةه ٌٝاي ؼةةةةٚ ٟتة ة ا ٞ
ايؼةةةٚ ٛاْ٫زٜةةةا ٖٓٚةةةا ٜظةةةري اي اذة ة
«ذشٔ اتٛدٕ» إىل طةعة ١ٜاإلجيةاز ذٝة
ٜةةةة ٣إٔ «ايكؼةةة ١ايكؼةةةري ٠جة ة ا تتُٝةةةز
خبؼا٥ؽ نُ ،١ٝ ْٛٚ ١ٝفٓؼٛػٗا ٫
تتأيف إ َٔ ٫د قًٝةٌ َةٔ ايهًُةاد،
ٚيهٓٗةةةةا تٓكةةةةٌ اطةةةةتغا ا َةةةٔ اتشةةةةت٣ٛ
ايهُةةةة ٞإىل اتشةةةةت ٣ٛايٓةةةةَٛ ٞ ٛظ ةةةة١
طةةعة ١ٜاإلجيةةاز ٚايتهثٝةةف»ٚ ،نُثةةاٍ
ً ٢ذيو ْ ٛد قؼ ١قؼري ٠ج ا بعٓٛإ:
« ًُةةةةةةاَْٚٚ »ٕٛٝـةةةةةة ١بعٓةةةةةةٛإ ( ًةةةةةة٢
ايةػٝف) يًكاؾ َ  ٝايع :ٕٚ
( ًُةةةاْ« :)ٕٛٝأٚف ايظةةةٝا ٭ ٝةةةإ
ايعظريٚ ،٠بع َا ػًٛا مجا  ،١أػ ٚا
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 2ةةةةةة نُٖ٬ةةا ٜٛظ ةةإ اتظةةٗ ،١ٜ
َ ايتكًَ ٌٝةٔ ذـة ٛاي ـةا ٤اتهةاْٞ
يف َكابةةةةةةٌ اي نٝةةةةةةةز ًةةةةةة ٢اإلحيةةةةةةةا٤
اي هةةةٚ ،ٟميا سةةإ ْك ة ا ذةةادا يً ٓٝةة١
ا٭ٜٛ ٜيٛجٝةةٚ ١اتتُعٝةة ١يف ظةةٌ ايٛؿ ة
ايعةب ٞات دٚ ،ٟبًغَ ١تكا بةَ ١عحُٝةا،
ك نة ري،
ٚب ٓ ١ٝأسًٛبَ ١ٝتظةابٗ ١إىل ذة
ذٝةةةةةةة ة تٓعةةةةةةة ة ّ اتَ٬ةةةةةةة ة اي ةدٜةةةةةةةةة١
يًظخؼةةةةةةةةٝادٚ ،بشةةةةةة ة ة ايتهثٝةةةةةةةةف
ايظة ة  ، ٜتتخًةةة ٢ةةةٔ ٚجٛدٖةةةا بةةةاتعٓ٢
اتةةةةأيٛفٚ ،حيةةةةٌ ضبًةةةةٗا بٓٝتٗةةةةا ةةةةاف
(َظٗ ) ٜتُظٗة يف فـا٤اد تكةبٗا َةٔ
قؼ ٠ ٝايٓثة ،حب ٝتكةً ّٛة ٢ا٭ْشةٓ١
َٚظةةةةةٗ  ١ٜايط ٝعةةةةة ،١ذٝةةة ة تتأْشةةةةةٔ
اتٛجٛدادٚ ،تتهًِ ا٭طةٝاٚ ..٤نُثةاٍ
ً ٢ذيو ٜك ٍٛأَري مسا:ٟٚ
 ٫قرب ٭َإ قً و اتشتر ٌٝن ا ا
اي َ ٛناػت إىل سٛاد ايًر٢
ٚايشةةةةتا  ٠اْشةةةة يت ًةةةة ٢ذةةةةا٥
ايربام
فٝأت ٞاتعزٕٚ
يذ ِّ أيشٓتِٗ يف دجٌ اسب اد
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أَةةةا أدْٚةةةٝص يف َٚـةةةت٘ (ات٦ذْةةة)١
ٜك:ٍٛ
بهت ات٦ذْ١
ذن جا ٤ايغةٜة اط اٖا
ٚبين فٛقٗا َ خٓ١
يف ٖةةةةذ ٜٔايظةةةةاٖ ْ ٜٔكةةةةف ًةةةة٢
اف خٝايٚ ،ٞػَ ٠ ٛظٗ  ،١ٜبٛػة ٗا
بةةةةة  ٬ٜيؼةةةةة ٠ ٛاي ٬نٝةةةةة ،١إذ تةةةةةٓٗ
ايَٛـةةةةً ١ةةةة ٢سةةةةٝام سةةةةةد ٟخيةةةةت م
ؼةةةُ ١ايظةةةعةٜٚ ،تٛاطةةةخ َة ة ايكؼةةة١
ايكؼةةةري ٠جة ة ا يف ايتهثٝةةةف ٚايةَزٜةةة١
ٚات ا قٚ ١اإلدٖاط.١ٝ
 3ةةةة نُٖ٬ةةا ٜظ ة نإ بات ا قةة١
ٚاإلدٖةةةةةاغ ،إذ ٜعتُةةةة إ ًةةةةة ٢ت ةٜةةةة
ايذ ٚ ،٠ٚخةم اتتٛقة  ،إذ ٜكة ّٛذيةو يف
ايغاية ًة ٢تٓةافة ايظةٛاٖة ٚا٭طةٝا ٤يف
ثٓاٝ٥ةةةةاد َتعانشةةةةً ٚ ،١ةةةة ٢ايشةةةةخة١ٜ
ٚات اجةةةأٖٚ ،٠ةةةذا ٜة ة  ٛاتتًكةةة ٞإلْعةةةاّ
ايٓظةٜٚ ،أت ٞذيو بؼة ٠ ٛسةايَ ١زٜة١
ةةةرب َ٬ةةة ١دبُة ة بةةةن
ٜةسةةةًٗا ات ة ة
اتتٓاقـةةاد ،تكةة« ٍٛفةجٝٓٝةةا ٚٚيةةف» إٕ
َشةةةتك ٌ ايكؼةةة ١سةةةا٥ةإ  ٫ضبايةةة ١إىل إٔ
ٜؼ طعةاٚ ،س ٝخٌ يف ايٓثة ايهةثري
َةةٔ خؼةةا٥ؽ ايظةةعة ،فشةةتت ٓ ٢ايكؼةة١
طةةة٦ٝا َةةةٔ مسةةة ٛايظةةةعةٚ ،نةةةثريا َةةةٔ
ب ٝع ١ايٓثة ايعادٖٚ ،ٟذا فعةَ ٬ةا بةةأ
ًةة ٢نةةثري َةةٔ ايكؼةةؽ ايكؼةةري ٠جة ا
ايةةةك ي شةةةت ي ةةةٛض ايؼةةةٝان ١ايظةةةعة١ٜ
ا قاتٗا ٚادٖاطٗا ،تك :ٍٛمجاْة ١بة٘

يف قؼتٗا (ت اػَ ٫ ٌٝعٓ ٢ا)« :أذ ٗا
ذة اي ٓةاٚ ،٤دباًٖتةة٘ ذة ايعة ّٚ ،بةةن
ٖةةةةذا اسبةةةةة ٖٚةةةةذا ايتحاٖةةةةٌ ذؼةةةةًت
ت اػةةةةَ ٫ ٌٝعٓةةةة ٢ةةةةا ،اْتٗةةةةت بةةةة٘ إىل
َشتظ  ٢ا٭َةاآل ايٓ شٚ ،١ٝاْتٗت بٗا
إىل بٝةةةت ايزٚجٝةةةَ ١ة ة جةةةٌ ذب ةةة٘ ذة ة
اي ٓاٜٚ ،٤تحاًٖٗا ذ ايع ّ.»...
ٚيف ٚؿةةةةُتٗا ايةةةةك جةةةةا٤د ذبةةةةت
ٓٛإ (َ اجأ:)٠
«َةةةٮد ن ٗةةةا حب ٓةةةَ ١ةةةٔ تةةةةا
ايةةةٛبٔ ،ذة ة قت فٝةةة٘ٚ ،ج تةةة٘ دبابةةةاد
ٚأس٬ى طا٥ه »١فات ا قة ١اتٛجةٛد ٠يف
ايٓؼن تعتُ ً ٢اشبتاّ ات ٖع ايذٟ
ُُٜثِّةةةةٌ ق ةةةةز ٠داخةةةةٌ ايةةةةٓؽ اتتر ةةةةز إىل
خا ج٘ ا٫ست زاز ،ٟايذ ٜ ٟة ايذ ،٠ٚ
ٚخيةم اتتٛق ٖٓٚ ،ا ات ا ق ١ايك تعتُ
ًةةةة ٢اشبتةةةةاّ اتةة ة ٖع ،ايةةةةذ ٟجيعةةةةٌ
ايكا  َٔ ٨خ ٍ٬دباٚز ا٭ؿة اد ٖ ٫ة٠ٛ
بُٗٓٝةةاٚ ،ذحةةةِ ايتٓةةةاق اتاثةةةٌ يف أدم
ت اػ ٌٝاسبٝا.٠
 4ةةةةةةة تظةة ة ى نةةةةٌ َةةةةٔ ايكؼةةةة١
ايكؼةةةةةةري ٠جةةةة ة ا ٚايَٛـةةةةةة ١يف ايةَةةةةةةز
ٚاإلحيةةاٚ ،٤ذيةةو َةةٔ خةة ٍ٬يغةة ١اْ٫زٜةةا
ٚاشبةم ٚايةَزٚ ،ايكة ً ٠ة ٢ايتعُٝة،١
ٚإخ ا ٤اي اٍ ...فهثري َٔ ايٓؼةٛؾ إٕ
ناْةةةةةت يف ايكؼةةةةة ١ايكؼةةةةةري ٠جةةةة ا أٚ
ايَٛـةةةة ٫ ١متةةةةٓ ْ شةةةةٗا يًكةةةةا َ ٨ةةةةٔ
ايكةا ٠٤ا٭ٚىل.
743

ً ي ًمل وج / 608- 607تشاد ً جااي – كاا ن ً ول0007 /

ٚنةةثريا َةةا تًحةةأ ايكؼةة ١ايكؼةةري٠
جة ا إىل ايةٜ٩ةةا يتحةةاٚز ايٛاقة ايكُعةة،ٞ
فةةاسبًِ بٓٝةةَ ١هث ةة ١تعةةرب ةةٔ ايعطةةة
ايٓ شةة ٞايةةذًٜ ٟرةةل بايظخؼةة ،١ٝفتًةةٛذ
بايةٜ٩ةةا بٛػ ة ٗا بةة َ ٬ٜزٜةةا ٜعةةرب ةةٔ
ايةةةةذات ٞايَ٬ة٥ةةةةٚ ٞايٚ٬اقعةةةةٜ ،ٞكةةةةٍٛ
ذشةةةةةةٔ اي كةةةةةةاي ٞيف قؼةةةةةة( ٠ ٝذكةةةةةةٍٛ
اتُهةةٔ) َةةٔ صبُ ٛتةة٘ (ايةةةقؽ ذبةةت
اتطة):
يف اسبة ٜغ  ٚنٌَّ ط ٤ٞممهٓا
نإٔ تؼري ٟساق١ٝ
ٚأػري مسه١
أ ٚتؼةةةةري ٟذةةةةةَّ َةةةةإٚ ،أنةةةةٕٛ
دٜها
أ ٚته ْٞٛسُٗاٚ ،أن ٕٛايت اذ١
يف اسبًِ ٜغ  ٚنٌَّ ط ٤ٞممهٓةا..
ذت ٢اسبة
بُٓٝةةا ْةةة َٓٗ ٣ة
ٜك:ٍٛ

ةةز يف َٚـةةت٘

«َةةةةاد ذ٥ةة ةةإٚ ..يف َهةةةةإ قؼةةةةٞ
به ٢نزاٍ طٝخٛخت٘ ايكادَ.»..١
ً ٚةةٖ ٢ةةذا فةةإٕ ايةَةةز ٚاإلحيةةا ٤يف
ًةةة ٢سبظةةةاد
نًُٗٝةةةا حيةةةا ٍٚايكةة
َثكً ١ط  ٠ ٜايتعك َ ٝا٫خت ا اسبذ
يًت اػةةةةةة ،ٌٝتتُٝةةةةةةز بكؼةةةةةةة اسبحةةةةةةِ
ٚايتؼةةةةٜٛة ايةةةةٛاَ ٚاي َٝةةةةز ٚايٓةةةةزٚ
ايظعةٚ ٟايك ً ١اسبامس.١
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 5ةةةة تتهةة ٧ايكؼةة ١ايكؼةةري ٠ج ة ا
ٚنةةذيو ايَٛـةة ١ب جةة ١جٖٛةٜةةً ١ةة٢
ايعٓةةةةٛإ ،فةةةةايعٓٛإ يف نًُٗٝةةةةا ْظةةةةاّ
إ طاد ٟذ ٚأبعاد د٫يَ ٚ ١ٝزَٔ ٜٓ ،١ٜ
نْٛةةةة٘ جيشةة ة أ ًةةةة ٢اقتؼةةةةاد يغةةةةٟٛ
ممهةةةةٜٔ ،ةةةةٛاز ٟأ ًةةةة ٢فعايٝةةةة ١تًكةةةةٞ
ممهٓ.١
 6ةة ايكؼ ١ايكؼري ٠جة ا ٚايَٛـة١
تظة ة نإ بطةٜكةةة ١نتابةةة ١متةةةزد بةةةن
ايشةد ٚايظعة ..بن ايٛؿٚ ٛايغُةٛآل،
ٚنةةةةذيو ا ْ٫تةةةةا ًةةةة ٢يغةةةةاد ايظةةةةعة
ٚاتٛسٝكا ٚاسبًِ ٚايً ،ٕٛفاذب ١ايطةٜةل
أَةةاّ اْ ةةةاد اتعةةاْٚ ٞتعةة دٖاٚ ،اْ ثةةام
يذ ٠ايكةاٚ ٠٤قًكٗا...
ثاايرررا ررررر أودررره ًالفرررًالل برررني ً قصررري
ً قصري ديً وً ضي:

 1ةةةة يف ايكؼةة ١ايكؼةةري ٠ج ة ا دب ة
ٚػةة ة ا يًُهةةةةإٚ ،ذب ٜةة ة ا يًزَةةةةإ،
ٚتع دا يًظخؼٝاد ً ٢خ٬ف ايَٛـة١
ايةةةك تترة ة ث بعَُٝٛةةة ١إْشةةةاْ ،١ٝفٗةةةٞ
تك ّ فهةٚ ٠نظ ا إْشاْٝا ٚفًش ٝا.
 2ةةةة ايكؼ ١ايَٛـ ٫ ١تشت ٛة إ٫
بطةةةٚ ٬اذةةة ا أ ٚطخؼةةةٚ ١ٝاذةةة ٫ٚ ،٠
ذب ذ تع د ايظخؼٝاد ٚا٭بطةاٍ ،ذيةو
٭ْٗا أػغة جٓص أدب ٞسةد ،ٟبُٓٝا يف
ايكؼةةةةة ١ايكؼةةةةةري ٠جةةةة ا ٖٓةةةةةاى تعةةة ة د
يًظخؼٝاد.

ه ً ب ً دي

 3ةةةةة اتهةةةإ ٚايزَةةةإ يف ايَٛـةةة١
ط ٘ نا ٥ن ذٜ ٝهة ٕٛاسبة ث َ٪دٜةا
د ٚاي طٛيةة ،١بُٓٝةةا يف ايكؼةة ١ايكؼةةري٠
ج ا ميهٔ ذب  ٜايزَإ ٚاتهإ.

ٚيًتأنٝةةة ة ًةةةةة ٢ذيةةةةةو فشةةةةةٓ ٛد
طةةاٖ ا ةةٔ ايكؼةة ١ايكؼةةري ٠جة ا  ٚخةةة
ٔ ايَٛـ ١تكة ٍٛمجاْة٘ بة٘ يف قؼةتٗا
ايكؼري ٠ج ا «ت اػَ ٫ ٌٝعٓ ٢ا».

 4ةةةةةة ايَٛـةة ١طةة  ٠ ٜا٫ختؼةةا ،
حب ٝة  ٫تتحةةاٚز ناي ةةا ايشةةطة ٜٔفُٝةةا
ميهٔ إٔ تتحةاٚز ايكؼة ١ايكؼةري ٠جة ا
ايش ع ١أسطةٖٚ ،ذا ْاتخ ٔ ا٫خت٬ف
يف د جةة ١ايتهثٝةةف فايكؼةة ١ايَٛـةة،١
قؼة ١ازبًُة ١ايٛاذة  ،٠أً ٚة ٢ا٭نثةة
ازبًُتن أ ٚايث٬ث ،١إْٗا قؼ ١ايربم ،أٚ
ايطًك ١ايٛاذ ٚ ،٠يٝشت قؼ ١ايربم.

«أذ ٗةةا ذ ة اي ٓةةاٚ ،٤دباًٖت ة٘ ذ ة
ايع ّٚ ،بن ٖذا اسبة ٖٚةذا ايتحاٖةٌ،
ذؼًت ت اػةَ ٫ ٌٝعٓة ٢ةا ،اْتٗةت بة٘
إىل َشتظةةةةة ة  ٢ا٭َةةةةةةةةاآل ايٓ شةةةةةةة،١ٝ
ٚاْتٗةةت بٗةةا إىل بٝةةت ايزٚجٝةة َ ١ة جةةٌ
ذب ةةةة٘ ذتةةةة ٢اي ٓةةةةاٜٚ ،٤تحاًٖةةةةٗا ذةةةة
ايع ّ».

 5ةةةةةةة ايَٛـةةة ١ايكؼؼةةة ١ٝيف جةةةٌ
مناذجٗا  ٫تتحاٚز ايًكط ١ايٛاذ  ٠أَ ٚةا
ٜة  ٢بةةاي ٬غ ٖٚةة ٞتعتُ ة ًةة ٢تكٓٝةة١
ت ة ٜايؼٚ ٠ ٛذبًٜٗٛا إىل بٓةا ٤فهةةٟ
ٚذٖين ،بُٓٝةا ميهةٔ إٔ تتةأيف ايكؼة١
ايكؼةةري ٠ج ة ا َةةٔ أنثةةة َةةٔ ػةة ٠ ٛأٟ
يكطةةةةاد َتتايٝةةةةٖٚ ،١ةةةةً ٞةةةة ٢هةةةةص
ا٭ٚىل تةنةةةز ًةةة ٢اإلحيةةةا ٤بةةةةاي هة٠
ناي ا  ٢ً ٫اإلحيا ٤بايؼ.٠ ٛ
 6ةةةة اي ٓٝةة ١ايعاَةة ١يًكؼةة ١ايكؼةةري٠
ج ا تظ ى يف نثري َةٔ ٓاػةةٖا َة
ايكؼةةة ١ايكؼةةةري ٠٭ُْٗةةةا يف سةةةٝام فةةةين
َتكةةا  ،أَةةا ايَٛـةة ١ايكؼؼةة ١ٝفٗةةٞ
َةةةةٔ ذٝةة ة اي ٓٝةةةة ١أقةةةةة إىل أسةةةةًٛب١ٝ
ايكؼةةةةة ٠ ٝاسب اثٝةةةةةَُٛ ١ةةةةةا ،خاػةةةةة١
قؼةةة ٠ ٝايٓثةةةة يف إطةةةا ٜتٗا ٚتكابٝعٗةةةا
اإلحيا...١ٝ٥

يف ايكؼةة ١ايَٛـةةٚ ١يةةذاد ايكاػةة١
ٚاتعٓ ١ْٛبةةةة «َ اجأْ »٠ك:ٍٛ
«َةةةٮد ن ٗةةةا حب ٓةةةَ ١ةةةٔ تةةةةا
ايةةةٛبٔ ،ذة ة قت فٝةةة٘ٚ ،ج تةةة٘ ممًةةة٤ٛا
دباباد ٚأس٬ى طا٥ه.»١
إٕ ايٓظةةةةةةةةةة يف أٚجةةةةةةةةة٘ ايتظةةةةةةةةةاب٘
ٚا٫خةةةةت٬ف ٜعطةةةة ٞػةةةة ٠ ٛجًٝةةةة ١ةةةةٔ
اسبةة ٚد اي اػةةةً ١بةةةن ايكؼةةة ١ايكؼةةةري٠
جة ا ٚايَٛـةةَ ١ة ا٭خةةذ بعةةن ا ٫ت ةةا
بع ة اتةتهةةزاد ايةةك تٛؿ ة اسب ة ٚد
اي اػً ١بن ايٓ ٛن  َٔٚأُٖٗا:
 1ةةةةةة إٕ اي عةةة اإلحيةةةةا ٞ٥يف ايًغةةةة١
ٜشُ ٛأنثة َٔ ازباْة ايتٛاػً ٞايةذٟ
ٖ ٛذاي ١سةد ١ٜيف ايكؼ ١ايكؼةري ٠جة ا
ٚذيو َٔ خ ٍ٬تغًٝة ا٭بعاد ا٫ستعا ١ٜ
ًةةةة ٢ايهٓاٝ٥ةةةةة ،١يف ذةةةةن إٔ ايكؼةةةةة١
ايَٛـ ١تًُ  ٫ٚتؼة .
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 2ةةةةةةةةةةة إٕ ممهٓةةةةةةةةةاد اسبةةةةةةةةةذف
ٚاإلؿةةةةُا ٚ ،تٛظٝةةةةف تهةةةةةا َطةةةةاي
بعةة ازبُةةةٌ يتأنٝةة اي ٫يةةةٚ ١ايعُةةةٌ
ًةةة ٢تٛظٗ ٝةةةا بٛػة ة ٗا بعة ة ا تأًٜٝٚةةةا،
ٜه ٕٛب ك ١أخة ٣تعٓ ٢اتعٓ ٢اتشةةٚد
يف ةةةا اد ايةةةٓؽ يف ايكؼةةة ١ايكؼةةةري٠
ج ا ٖٚذا َا  ٫ظب  ٙيف ايَٛـ.١
 3ةةةة تشةةتثُة ايكؼةة ١ايكؼةةري ٠ج ة ا
يع ةةةةةة ١اي ؼةةةةةةٌ ٚايٛػةةةةةةٌٚ ،اْ٫تكةةةةةةاٍ
اإلجياب َٔ ٞمجً ١إىل أخة َٔٚ ،٣فٓٝة١
اي ع ة ايتحةةا ٟ ٚبةةن َهْٛةةاد ايةةٓؽ،
ًةةة ٢تعةة د
يتظةةةَ ٝٝعُةةةا فةةةين ٜةةةٓٗ
زٚاٜا ايتكاإ ايؼ« ٠ ٛنعن ت ؼة نٌ
ازبٗةةةةاد» ً ٚةةةة ٢ايكةةةة ً ٠ةةةة ٢إدَةةةةاد
َهْٛاتٗةةا اتتحةةا ٠ ٚيف طةةهٌ َٓشةةحِ
ٜةسةةِ اي ٫يةة ١ايهٝةةٜ٩ ١ةةٚ ١تعةة ريا،
بُٓٝةةةا ايَٛـةةةَ ١ثةةةٌ اسبهُةةةَٚ ،١ثةةةٌ
ا اد ايؼٛف.١ٝ
 4ةةةةةةةة يف ايَٛـةةةة ١تٓ ةةةةت اي ٓٝةةةةاد
ٚتٓ حةةةةةةةة ا٭طةةةةةةةهاٍ ًةةةةةةة ٢اإلجيةةةةةةةاز
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ٚايتهثٝةةف ،سةةٛاَ ٤ةةٔ خةة ٍ٬ايؼةة ٛأٚ
َةةٔ خةة ٍ٬اي نٝةةز ٚبُٗٓٝةةا ميهةةٔ إٔ
تٓتٗو بن ايٛاق ٚاتتخ.ٌٝ
ٚيف اشبتاّ فإٕ ا٭د بؼ ٠ ٛاَ١
نةةةري قابةةةٌ ٭ٕ حية ة د حبة ة ٚد ػةةةا َ،١
 ٫ت ابةة٘ هْٓٛةةاد ايةةٓ صٚ ،ايكؼةة١
ايكؼةةةةةري ٠جةةةة ا ٚايَٛـةةةةة ،١منٛذجةةةةةإ
ةةابةإ يًٓؼةةٛؾٜ ،شةةعٝإ إىل اي ر ة
ٔ َٓابل تهشة ايُٓ ٚ ،تتُةةد ًة٢
ايشةةٝاد ٠اإلجٓاسةة ،١ٝفةة ٬نةابةة ١إٔ ٜك ة
بُٗٓٝةةةا ايتة ة اخٌٚ ،إٕ َةةةا حية ة د جةةةٓص
ايةةٓؽ ايعكة اتةةربّ بةةن ات ة ٚاتتًكةة،ٞ
فٗ ٛا ٫اف اسبكٝك ٞبإٔ َةا ٜكةاٍ ٖةٛ
َٚـةة ١أ ٚقؼةة ١قؼةةري ٠ج ة اٚ ،ايكةةاؾ
اتة ى يتكابعةاد ايكؼة ١ايكؼةري ٠جة ا
َةةةة ة ايَٛـةةةةةةٜ ١تحةةةةةةاٚز ذةةةة ة ٚدٖا إىل
ٚجٛدٖةةةةا ،فاتظةةةةهً ٫ ١تتعًةةةةل بةةةةايٓٛ
ا٭دبةةةٚ ٞيهٓٗةةةا تةةةةت بكةة  ٠ايكةةةاؾ
ً ٢اإلب ا .

في مصطلح "األدب
الوجيز":
مقدمة ونماذج



أ.د .عبد النبي اصطيف
أدية وكاتة سوري

"األدب الوويز" " طلوومؤل ط لنوود طووأ ّووا"أ دب" ،ووك "األدب" لوو ال وو "أ اجل "وو
بثكن"ه ك ص ة "اليز" " طُحاِّداً له ّتى ال خيوتؤ غريو م طوأ دلوأك دب دزاوكب األدب و
اليز" .
بلااظر غاا"ة يف احلا األب بهي األدب.
"األدب" فأ مج"و غو هوي دّوا داوان ال اويل اجل "ؤوة الروتة اأوربفوة دب الرو وة
عاوواطك افووكي ال"هووك الروو"ا ك دب الج كن"ووة عاوواطك افووكي ،ووك الراووين اأتحردووة .بددا
األدب هي الؤرية الم "و"ة دي الؤرية اإلنركن"ة مت"" اً ،ك طأ الؤريكت االصماكع"ة الو
ارتو ؤهك ال ايل األخرى.

ٔالمغةةةةةةةةةٛكحكا ٧يف ك خ ةةةةةةةة كحك
طبتمةةةةةشكااٌ ةةة ة ٞاؤكا ٧ةةة ة  ٝك ةةةةةٙ ٤ك
ٔظةةةة ٟشكطبتمريةةةةة ٛكيةةة ة ك ُكوةةةة ك ٗةةة ة ك
ٔظٗريتّ ة كحكا ٧يفك ةةَكٔظ ٟريّ ة كحكِ ة ٓك
ااٌ ٞاؤ كِٕكِٗىٍٛكالٕظٗريٛكازبى لٗةٛك
حكااٌ ة ٞكا ٧ةة٘ك مةةٜكل ة  ٟكالٕظ ة ٟشك
ا ٧ةة  ٝك ةةنكذباىّةة ك ّةة هك لةة ك ٌّةة ك
ةةةةانكوةةةةذكصبىةةةةٕفكِةة ة ٓكالٕظةة ة ٟشك

ِ وٗHierarchyٛك تسٍّيكفّٗ كال رٔ ٚكحك
حةةةُك ي اةةة٘كالسةةةريٕ كلمٕظةة ٟشكا ٧ةة ٝهك
ٔوعٍٜكِة اك ُكااٌ ة ٞكالمغةٕٙكااٌسة ٌ٘ك
٥كٖص حك ة كال٥ك ٍةاو ك سةٕ ٓكالٕظٗريةٛك
ازبى لٗٛهكٔلاَك ٗشك ٓكالٕظٗريٛك ُك
سةةٕ كالٕظ ة ٟشكا ٧ة ٝك ُٔك ُكٖاةةُٕك
الا ةةةتكوتىاٍة ة كوةةةَكا ٧اٚكالمغٕٖةةة ٛك
ٔقة راك مةةٜكالةةتخايكالةةٕظكٗري٘ك ّ ة إكالُك
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فاو كي كالٕٚ ٗ،كفت ىن ك ك

مْٗك ُك تم كالاارٚكcompetenceكاليتك
ذب ةاّعك ٍّ ة كٌعةةًٕك ٕوسةةا٘ كٔالةةيتك 1ه ا مخىةةةٛكEpicكالةةةةيتك عةةةةاكوةةةةَك قةةةةاًك
متاٍةةْكوةةَك ُكٖ اةة٘ك ا اٟةةْكااٌ ة ٟ٘ك
ا ٍ،٧دكاٛٗ ٧كالطٕٖمٛكٖٔغمتك مّٗ ك
 performanceك ٙك ٍصةةْكال ة ٙكٍٖت ةةْ ك
ال ع ه
الىلكالا ٕهكالىلكممماٛكا ٧يفهك ك
2ه ا سةةةةة حٗٛكDramaكٔرمبةةةةة ك ٌةةةةة ك
ٔالةةةةةةتىااَكوةةةةةةَكالمغةةةةةةٛكٖعةةةةة كحك
ا س حٗٛكالٌٕٗ ٌٗٛك قةاوّ كٔ ٌة ك
اسباٗاةةةٛكالريّةةةيكالعىٗةةةاكلمٍية ة ًكالمغةةةٕٙك
اتتكشع اكحتةٜك ّةاكق ٖةت كٔ ك
langueكاشب ة بك مغ ةٛككالا ةةت كٔال ة ٙك
يٍتةجكٌ كال٥كحكالعص كاسباٖثه
جيعمةةْكقةة راك مةةٜكالتٕظٗةةشكا٧و ةةنك ةة ك
3ه ٔال ٔاٖةةٛكThe Novelكالةةيتك عةةاكوةةَك
ٍٖطٕٙك مْٗكِ اكالٍي ًكوَكقاراؤك مةٜك
قةةاًكاٍ،٧ة دكالٍ ٖةةٛكٖٔة ك ع ةةّيك
طبتمةةةةةةةةةةشكا سةةةةةةةةةةتٕٖ ؤ كا ع ىٗةةةةةةةةةة ٛك
ٌ ةةةةةةةةا ةّ كالىلكالعصةةةةةةةة كال ٔوةةةةةةةة ٌ٘ك
ٔالصةةةٕ ٗ ٛكٔالريٌٕٕلٕٗ،ةةة ٛكٔالصةة فٗ ٛك
( ازبخةةةةةةبكالةةةة ة ِ كك–كٕ ٧لٗةةةةةةٕدك
ٔالرت ٗ ٗةةةة ٛكٔالا٥لٗةةةة ٛكٔااٌ ةة ة  ٟٛٗك
لٕشٕٗد) كحكحُكٖة كخ ة ُٔكِة ٓك
ٔالتاألٗةةٛهكٔلةةٗنكوعٍةةٜكِ ة اك ُكٖاةةُٕك
الٍ ةةةةةاٚكالىلكوةةة ة كق ةةةةةنك لةةة ة ك -كالىلك
ةة ة ك لمسةة ة ٌٗ ؤكاسباٖ ةةةة ٛكٔال ةة ة ك ُك
ال قُٗه
ٖاةةةةُٕك مةةةةٜك ةةةةهٚك ّةة ة ٓكا سةةةةتٕٖ ؤك
ٔالٕ،ةةةةٕٓكالمغٕٖةة ةٛك  -ةةةةهٚكٖاتسةة ة ّ ك 4ه ٔالاصةةةةةٗاٚكOdeك(ا احٗةةةةةٛك صةةةةةٕرٚك
ص )ٛكٔالغ لتك مّٗة كالطةٕهكحتةٜك
ى رلةةٛك ٔكا ااارةلةة ٛكٔال٥كف ة ُك ةةا ٓك
حكا ٩ايفكأ٧ر ٗٛه
 ٧ا ْكلٗإُك ا كا ٔٙكي كاشب ك
ال ٙكٖتخ طكحكالةتعى لْكلمغةٛكٔبسةتك 5ه ٔالٍةةٕفٗ٦كٔ (The Novellaكال ٔاٖةةةٛك
الاص )ٚكٔاليتك اذك ٚك ُك َٖك
ٌْكبسَكصٍع ه ك
صريخٛكٔوٛ٠كصريخ ٛكفتٍتىة٘ك ٍةاو ك
ٔلٍىضكالىلكاسباكال ٌ٘كِٔةٕكصةريٛك
اةةُٕكقص ة ٚكالىلكالاصةةٛكالاص ة ٚك
"الةةٕ " ٗ،كٔلٍٍي ة كفٗى ة كٖااوةةْكوٍي ة ٔك
الطٕٖمةة ٛكٔ ٍةةاو ك طةةٕهكالىلكال ٔاٖةةٛك
ا ٧يفكوة ةَك صةةةٍٗري ؤك ٍ،٧لةةةْكالةةةتٍ اك
الاص ٚه
الىلكِ ة ٓكالصةةريٛكا تصةةمٛك طةةٕهكااٌ ة ٞك
ا ٘ ٧ك ٔكحب ىْ ك ٔك ا ك مى ْه ك
ٖٔاةةذك ة ل ك مةةٜك ٍ،ة دكقصة ٚك
ٖاةةةذكالٍة ة ظ كالىلك صةةةٍٗشكويٍية ة ٙك ٔكٔٚ ٗ،كوَكو ن ك
ا ٧يفكلٍ،٨ةةة دكاٗ ٧ةةةةٛك مةةةةٜك ٍ،ةةة دك
1ه الاصٛكالاص ٚكِٔ٘كوَك حاعك
طٕٖم ٛك ٔكي كٔ ٚ ٗ،كٔ ٝكقص ٚك ٔك ا ٍ،٧ة دكاٗ ٧ةةٛكالاص ة ٚو ٔكالةةٕٚ ٗ،وك
ٔٚ ٗ،ه ك
ّاا كال ك عٕ كٌ ةا ّ كالىلك ٔا ة كالاة ُك
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 ط ٗعةةةٛكاسبٗة ة ٚكا ع صة ة ٚكالةةةيتك
ٖغمتك مّٗ كالس ٛه
 ط ٗعةةٛكااٌس ة ُكا ع ص ة كال ة ٙك
ٗةةنكالىلكا تصةة رك ةةةنكشةة٘ٞكضبريةةةٕزاك
مب راٚكالٖا فكالس ٛكحكحٗ ْه
 التسةةةةّ هكالات ةةةةٛكاٗ ٧ةةةة ٛك
ٔخب صٛكلاٝكال يفكالٍ شُ٠ه
 ال ي ةةٛكلةةاٝك عةةضكالاتة يفكحك
لري كاٌ٥ت ٓ كٔالتىٗ ك مٜكو ا ك" لشك
ع "ه

ك صٛك ُكِة ٓكالٍ ةاكٚكقةاك
ال وَك
اوٍةة كوةةةذكظّةةةٕركالصةةةخ ف ٛكحكحةةةُك
ٖ ِ ك عضكالاارلُكالع يفكالىلكا ا وٛه
2ه ٔالاطعةةٛكِٔةة٘ك٥ك عةةأكا ٗ ٧ة ؤك
ا عأ  ٚكِٔ٘كل ل كقا ةٛكقةاًكال ةع ك
الغٍ ة ٟ٘كٌريسةةْ كٔال ةةع كازبةة ِم٘كلةةاٝك
الع يفهك
3ه ٔا ةةنكِٔةةٕك،ةةٍنك ةة٘ك ة ٘ ك
ٔالغ لتكفْٗكاقتص رٓك مٜكمجمٛكٔاحةا ٚك
ٔقاكٖت ٔزِ كحك عضكا٧حٗ ُ كٖمخصك
ٔالٕاقةذك ٌّةكْك مةٜكالة ييكوةَكافتتة ُك
دب ٛكحٗ ٗٛك أك ٕ ٛٗ،ك لٍس ٛكالىلك
ٗ،ةةة ة هك اٖةةةةةاٚكوةةةةةَك اتّةةة ة يفكالاصةةةةةٛك
شعتكو ك ٔكصبىٕ ٛك ٖٛكو ؛
4ه اا ٗغةةة ا ك Epigraphكالةةةٍابك الاصة ٚكحك ةة ٦كال ة ًكٔالةةٕطَكالع ةة٘ك
مٜك ىم ٛك ٔك رٚكويستىةاّٚكوَك ىة هك مب كقاوْكرّٔا ِ كوَكالظب زكوتىٗة كوتةالاك
ٗٛكٔي ك ٗٛكل ا ٛكٖيستمّةيكوغ اِة ك حكِةة اكازبةةةٍنكالصةةةعتكوةةةَكاٍ،٧ةة دك
اٛٗ ٧كا ستمّىٛكوَك"ا " ٩كف ٌْك ُك
حك ىنك ٘ك٥حا كٖٔيصاةّرك ّ ه
5ه ٔالاصٛكالاص ٚك،ااكِٔة٘كوةَك لةةتى اركٖ ةةأك ة ٓكاٗ،٧ةة هك مةةٜك ٌةةْك
اك،ةةة ك ةةةٕاِ ّي ك ةةةٍخّيكف صةةةٛك
حةةةةاعكالٕافةةةةاَٖكالىلك اٟةة ة ٚكاٍ،٧ةة ة دك ذبةةةا
اٛٗ ٧كالٕ ٚ ٗ،كِٔ٘كٍ،نكطبتمَشكفْٗك الت ةة ٔزكٖٔتٕ ةةةاِيكحكخُكوعةة ك ح ةة ك
وٍةةة كٌ ةةةا ْكحكالعاةةةاَٖكاٖ ٧ةةةَ كال ك الع هكٔوصاركِة اكالتخةاٙكِةٕكدبة ٔزك
ٖ ف ْك ع ّيكمجمٛكٔ ريصةٗ٦؛كحكحةُك ِٞ٥٤كال ّٔا كا ستى كٌ٧ريسةّيكحب ة ك ةَك
ٖةةةاافذك ع ةةةّيك ٍةةةْك ف ة ة كوسةةةتىٗت ك الصٕؤكاشب بك انكوةٍّيكالة ٙكقمةاك
وتالةةةةةٗ كرمبةةة ة ك ةةةةةع كا ةةة ة ٖإك()1ك وَكالظب زٓكالسة و٘كوعٗة راكٖاماةنكوة كِةٕك
Haikuكالٗ ةةة ة ٌ٘هكٔ٥كٖةةة ة اهكحب ،ةةةةةٛكالىلك لةة ٟاكٔوا ةةٕه كٔبةةةنكضبمةةْ ك ةة ت ازك
ك ري ٚٞكوَك عضكوٍي ْٖك الص ٌذكا٧وّ كٔثاتْكحبسَكصٍعْه ك
ضب وُك
ٔا ع ة ٔ ك ُّك عةةضك ّت ة يفكالاصةةٛك
ٔمم رِلْٗه
ٔثّةة ةٛك ٕاوةةةةنك اىةةةةَكٔراٞكٌ ةةةةاٚك الاصةة ة ٚكقةةةةاك ةةةةأ٣ا كحكر ةةةةذكالاةة ة ُك
ٔشٕٗفكا ٍ،٧دكالٕٚ ٗ،كرمبة ك ة ُكوةَك ا ٧ة ة ك ٌتة ة جكقصةةةصك،ةةةاكقصةةة  ٚك
ٔلاٍّةةةةةة كحكالٕقةةةةةة كٌريسةةةةةةةْكورت ةةةةةةةٛك
زِ ك ك
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ٔالٕاقةةةذك ُكالاصةةةٛكالاصة ة ٚك،ةةةااك
لٗسةةةة كيةةةة ك" لاطةةةةةٛكذبىةةةةةنكفاةةة ة "ٚك
ذبةةة ٘كلاطةةةٛكا صةةةٕلركاشبةةة كالةةة ٙك
قتةةة ركوٕقعةةةةْك اقةةةةٛكشةةةةاٖا ٚكٖٔةةةة٤ط ك
صةةٕر ْك مةةٜكعبةةٕكٖا ةاًّكفٗةةْكو ة كٖا ةاًّ ك
لٗاةةةُٕك و وٗةةةٛكforegroundكالصةةةٕر ٚك
ٖٔةةةةةافذكالىلك مريٗتّةةة ة كbackgroundكوةةة ة ك
ٖ ٖةةةآك ُكٖاةةةُٕك ركةةةٗٛك ةةةهزك و وّة ة ك
ال ل لٛكالةيتكٖةٕ كٌامةّ كالىلكق رٟةْك اةنك
يٍٜكالةا٥٥ؤكٔاابة ٞاؤكٔكا عة ٌ٘كالةيتك
ٍطٕٙك مّٗ ه ك

لةةةا٥٥ؤ كوريعىةةةٛك ابة ة ٞاؤ كيٍٗةةةٛك
لت ة ةىٍّ ؤكالةةةيتك ٍطةةةٕٙك مّٗة ة كممة ة ك
ٖريسةةةةةحكااةةة ة هكٔالةةةةةع ك وةةة ة ًكق رّٟةةة ة ك
لمى ر ٛكحك ٕلٗاكِ ٓكالا٥٥ؤكٔ مة ك
ااب ٞاؤكٔالٌت  ّ،كٔفا كلٍي ًكالةا٥٥ؤك
Coherent Signifying
ا تى لةة ة ك
Systemكال ٙكٖت ساكحك نكقصةٛكوةَك
ِة ة ٓكالاصةةةصكالاصة ة ٚك،ةةةاا كٔالةةةيتك
إُك نكوٍّ ك رٚكثٍٗٛكوتالاٛكلط ك
فتٍ كالا ر٢كمب ك تىنك مٗةْكوةَكلةخ ك
ٔيٍ ٜكٔمب ك ريتحك ٍٗٗةْك مٗةْكوةَكٔاقعةْك
ال ة ٙكح ةةتك ٍةةْك الٕفٗةةٛكFamiliarityك
لة ك ُكالاصةةٛكالاص ة ٚك،ةةااكِةة٘ك
الةةةةةةةيتك ماةةةةةةةاكاسبةةةةةةةٕادكٔا٧ح لةةةةةةةٗنك ِ ٓكالاصٛوالصٕر ٚكا خٌٕٛك ط قة ؤك
ه ك
ٔا
ع ٖةةةةٛكِ ٟمةةةةٛك طمةةةةاكالعٍةةةة ُكلا رّٟةةةة ك
ّةة كحك فةةذكخفةة ك ّ ٥٥ةة ك
ٔقاكر ٝكازبٗنكا٧حاعكوَك ت يفك لٗ ةة كك
الاصٛكالاص ٚكحكلٕرٖٛك صٕرٚك صٛك طةةةةةٕ٥كٔ كةةة ة خكٔقمةةةةةاكوةةةةةَك ةةةةة٦هك
حكِ ٓكالاصٛكالاصة ٚك،ةااكالةيتك ة جك و ة ر تْكِ ة ٓك ة كرح ة كفسةةٗخ كوةةَك
ّةة كِةةةٞ٥٤كالةة ٔا ك مةةةٜكقةة اّٟيكف صةةةٛك الت ة ريفكااٌسة ٌٗٛكالةيتكقةاك٥ك سةتٕقشك
ٕاّ،ةةةةةٛكالتخةةةةةا ٙكفةةة ة ٌطمإا ك اةةةةةٛك الٕاحةةاكوٍ ة كٔلاٍّ ة كحكالٕق ة كٌريسةةْك
ة ة لٍرينكو ة ة ل،كفّٗة ة كٍٖت ةةةُٕكقصصة ة ك ست كالا تك اكالعُكال ق ٛكٔال ٖ٣ةٛك
قصة ة ٚ؛كٍٖ ة ة ٌّٔ كحكصبىٕ ة ة ؤك مةةةٜك الٍريةة ٚكٔاسبس لةةةٛكا ِريةةةٛكفٗتة ة ُكوة ة ك
ٌرياةةةةةةةةتّيكاشب صةةةةةةةة ٛكٍٖٔ ق ةةةةةةةةٌّٕ كحك ٍطٕٙك مْٗكوَكوع ُكٔ ٥٥ؤكٖسعٜكالىلك
وةةةةة٤مت ا ّيكاشب صةةةةةٛك ّةةةةةيكٔ ا ةةة ة ٞك لة ة ِ ك ٍصةةةْكا ةةةٕ ،كا ع ة ة كالسةةةّنك
ٌ ة ّٖي كال ة ٙكلةةعٕاكالىلكمتٗٗ ة ك ٌريسةةّيك ا ىتذ كال ٙكٖ ْكالىلكحاك عٗاكال ق قةٛك
وةةَك ٦لةةْ كمم ة ك ّكةةّيكلما ة كوةةَك االارتٌٔٗةةةٛكالةةةيتكٍٖطةةةٕٙكفّٗة ة ك ة ة لَيك
الٍااكحٍٗ كٔلريٍُٕكوَكالسةخ ٖٛكٔا ة ٞك فسٗحكوَكا عمٕو ؤكٔا ع فٛه ك
الم َٖك٥كٖمٗا ُك عىمٗٛكااٌتة جكا ٧ة٘كحك
ٔا حةةةًٕك ةة هك ةةةٕكشةةةٍت كالةة ٙك
ٙكصبتىةةةةذكٖةة ة يكاٌ٥تىةة ة ٞكالىلكا٧لةةةةشك اوتةةةاك طة ة ٓ٣ك ة ة كوةةةَكٌصةةةشكقة ة ُ ك
ال ل  ٛك حٗ ٌ ك ٝه ك
قصصةةةةةة كقصةةةةةة ٚكٔرٔاٖةةةةةة ؤكٔحبٕثةةةةةة ك
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ٔ رالةة ؤ كف ةة٦ك ةةَكٌاةةآكالصةةةخري٘ك
ٔزٔاٖةة ٓكالهقٗةةةٛكا ريعىةةةٛك ةة لي كٔ قةةةٛك
ا ٦حيةةةةٛكٔالٍاةةةةاكا ةة ة طَكٔالصةةةة ٖح ك
الةةةتري ْكفٗىة ة كٖ ةةةأكضبة ة ٔ٥ؤكازبٗةةةنك
ا٧حةةةةاعكوةةةةَك تّةةة يفكوةةة ك ةةة ؤكٖيعةةة ك
لاصةةةٛكالاصة ة ٚك،ةةةااك ٔكمبختصة ة اؤك
وسع ٓك( ه هج) كٔال ٙك كٖةتىخض كحك
ر ٙك عضكٌا ٓ ك َكمسةُكٍٖريةذكالة  ٦ك
ٔالع كفارا ك ُكٖاةاًكلاص صةْك رلة ك
ىمٗ ة كحكالٌتةة جكالاصةةٛكالاصةة ٚك،ةةاا ك
فاةةة ُكلٍةةة كوةةةَكِةةة اكالةةةاردكالعىمةةة٘ك
ك
صبىٕ تْك"ا تري لج()2كاليتكطا ع ك
وةةةَكوة ة ٚكوٍةةة كصةةةأرِ ك ةةة ًك ً2007ك
ٔالةةةيتك سةةةتخاكٔقريةةةٛكوتاٌٗةةةٛكحكوعةة ك
اسباٖثك َك"ا ٧يفكالٕ" ٗ،ه
ٖ ةٗلَك ة هك ةةٕكشةةٍتكحك صةةاٖ ٓك
اىٕ تةةْك(بكبك)13- 11كوسةةٕلي ْك
شبةةٕ كدب ةةٛك ت ةةٛكالاصةةٛكالاص ة ٚك
،اا كفٗ َ ك ة وةْك اطَٕةّ٥ؤكوستاٌس ك
اكق رٟةةْك ةةاُك
غ ة ٓكوةةَكالا ة ّا ٞككٔو ة
العص ك ؤك ص كالس  ٛكٔ ٌْك ؤكوَك
ا ستخسةَك ٥ك سةةتغ كالاة اٚٞكفٗةةْكٖ٧ةةٛك
و ٚكالاق ٟاةكا عأ  ٚكي ك ٌْكوَكٌ حٗٛك
ة ٝكٖيٍ لةةْكالا ة ر ٢كٔرمب ة كزوةةٓٞ٦كوةةَك
تةةة ة يفكالاصةةةةةٛكالاصةةة ة ٚك وةةةةة ٛك ُك
ت ٛكالاصٛكالاص ٚك،ااكلٗس كوّىٛك
لةةّم ٛك ٌّ٧ة ك مةةٜكا ت ا ةك كٍٖ غةة٘ك ُك
ٍطةةةٕٙك مةةةٜكفاة ة ٚك يصة ة ك امىة ة ؤك
قمٗمةةةة ٛك ٙك ٌّةة ة كالٌ ةة ة ٞكوا ّةةةةشك،ةةةةااك

ٖٕظشك ٍ ق ٛكِ ٓكالريا ٚكالةيتكٍٖ غة٘ك
ُك عطةةٜكحاّ ة كوةةَكاا ا ة ُهكُ٧كالاصةةٛك
الاصة ة ٚك،ةةةااكٍٖ غةةة٘ك ُك اةةةُٕكقصةةةٛك
ٌ ك ٛكوتا وم ٛكٔال اكو كٞ ،ؤكقص ٚك
،ةةااكٔطبت ةلةةٛكفةة ُك لةة كا را ّةة كرٔ ك
العص -ك ص كالس ٛهك ك
ٔلٍٗي كالا ر٢ك مٜكل ٗنكا هكالىلك
قصةةةةةٛك"ال ةةة ة "ٛك()1ك(بك)36كالةةةةةيتك
تٍ ة ٔهكحةةاث كٖٕوٗةة ك سةةٗط ك كٖةةٍجكوةةَك
سةةٛكط لةةتك
شةةّٕ ٓك ٙكوٍ ة كِٔةةٕكو
سٕهك ةاردكحكسبيةٛكيريمةٛكوٍةْكٔوة ك
ٖتمِٕ ة ك ة ٚكوةةَك إ ةةٛكمج ٗةةٛكٖع ة ٌ٘ك
وٍّ كالصشك مْ كُ٧ك ٖ كوَك فة ا ٓك ك
جيةةةة ٣ك مةةةةةٜك ُكٖ ةةةة٘ك صةةةة حتكِةةةة ٓك
سةةٛكلةةأافذكوتٍٕ ةةٛك ةةرتأ ك ةةُك
ا
الت وَكا ٕ،٧كوذكازبى ٛ
كٔ ةةةةةةةُكاشبةةةةةةةٕ كوةةةةةةةَكر ٚكفعةةةةةةةنك
و ا ّ هكلاةاكالةتط فك ة هك ةٕكشةٍتك
وَك ٦هكطب لريٛك ٕقع ؤكالا ر ٢كالة ٙك
لشكا ٕقش كٔاٌ٥عط ك ّ ك افذك مىٗ ك
صةةغ كالىلكافتةةااٞك ا ةةْك ة رتا كومريةةاك
طغةةٜكش ة تْكفٗةةْك مةةٜك،ةةاكالط لةةتك
ا ة نكال ة ٙك ة ُك ةةهكالطةة٦يفك
ٔ يميّةةي كلٗ ةةذكالا ة ر٢ك و ة ًكا ري رقةةٛك
ال٦فتةةةةٛكلٌ٦ت ةةة ٓكالةةةةيتكدبىةةةةذكشةةة ٛك
ال عٗشكٔ،اكالإ ٙكٔدب ِةنكالعة ر ك
ٔوع فٛكازبّم ٛكٔو كٖٕلاآك ل ك مْكوَك
و ةةة كٔ ح لةةةةٗنكوت ٍٖةةةةٛكحكٌريةةةةٕدك
شخصٗ ؤكالاصٛكٔق ا ّٟكحكخُكوع ه ك
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ٔ و كقصٛك"الع ةاك"ك(بكبك- 20
)21كف ٌّة ة ك عة ة كفاة ة ٚكالغٗة ة ٚكالةةةيتك
ٍت ة يفكالريت ة ٚكا اِاةةٛكا ٍةةٛكال ل ةةٛك ة ك
وةةَكقطتّ ة كالةةيتكارب ة ّ كصةةاٖاٛك ث ة ٚك
لةةاّٖ كو ةال ٚكاسبةةٕا ،كالةةيتكٖصةةطٍعّ ك
الا ركو ك ُك ٘كااٌس ُكٔاسبٕٗاُ ك
حتةةٜك ٌّة ك تٍة ٔهكطع وّة كوعّة هكٔ تٍة ٔهك
ةة ل كر ٚكفعمةةةّ ك مةةةٜك ةةةٕ ٚكقطتّةة ك
ٖ افاّ ة ك شةةاّ ك عةةاكيٗ ّ ة كا ري ة  ١،ك
ة ة ّ كلماطبةةةٛك ةةةاٚكلمىةةة ٚكأ٧ىلكحك
حٗ ّ كٔر ٚكفعنكالاِطكالع شاكال ٙك ك
ٖاَك مة كالزاٞك،ةهٔؤكالريتة ٚكالغ كة ٛك
ي كا ةٕاٞكالغ كةتكٔا،٧ةب كفٗاترية٘ك
اكةةةعشكاا ة ة ُكحكالٌاة ة رٓكلمىيٍاة ة ك
ال ة ٙك تةةْكالريت ة  ٚكالةةيتك ا ّ ة ك ةةٕ ٚاك
قطتّ كوذكرفٗاّ كمب كٍٖاصةّ كٔ ٖاية ك
حكٌريسةةةةّ كاسبةةةةٍُكالىلك"ا ٩ةةةة "كالةةةة ٙك
افطِ ؤك مْٗك ٕصريّ ك اكلٕٖ ه ك
ٔ وة ة كقصةةةٛكاٌ٥تاةةة ًك(ك)2ك(بك)27ك
ف ٌّة ك مرية كالٍية كالىلكظة ِ ٚك"السةةمط"ٛك
حكااتىةةذكالع ةة٘كٔخب صةةٛكحكالةةأا ٟك
ال مسٗ ٛكحٗثك ّٗىَكالط اٗٛاكالٕظٗريٗٛك
مةةٜكالع٦ق ة ؤكااٌس ةكٌٗٛكٔ ريسةةاِ كمب ة ك
ٍطٕٙك مٗةْكوةَكوية ِ كالٍرية كٔالعٍةشك
الة ة ٙكٖتماة ة ٓكاٌ ٧ةةةٜكحكلية ةماىِّ ك لصةةةهك
ٔاٞخك ٥ةةاكوٍةةْكلتى ٖ ة كلةةٍٕاؤكاشباوةة ٛك
س تكاسب ٛ،كالىلكرا تكالٕظٗريٛكال ٙك٥ك
اٍةةةةْكالعةةةةٗبك ٌٔةةةةْهكيةة ة ك ُكلةة ة ٛك
اسباٗاةةٛك ةةا ٘ك ٍةةاو كٖيخة هكِة اكا ٧ة ك
مةةةةٜكالتا ةةةةا كٔوةةةةَكثةةةةةيكٖةة ة ٔهك ةةةكاث ك
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السمطٛكفْٗ كٍٖٔعةاًكٌريةٕ كا ةاٖ كلاٖةْ ك
فٗةةةا نك مةةةٜكوةةةاٖ ٓكٖٔيٕ،لةةةْكلةةةْكلاىةةةٛك
ربتةة هك ةةةنكوة ة كا ت ٌةةةْكحكٌريسةةةْكوةةةَك
ي ةةتكٔحاةةاكدب ة ٓكوةةاٖ ٓ كال ة ٙكٖ ة ٝك
ٌريسةةةْك ة ة  ،اك وة ة ًكاُ ٩كالة ة ٙك ة ة ُك
ٖعٍلريْك لتى اركحكالسٍٕاؤكاشب لٗة ٛكال ك
ؤك رجك اٚ ٟكٌريٕ ٓ كٔ٥كلة ٗنكالىلكر ك
لِاْىةتْ كٔو كرافاّ كوةَككةخ كٔقّاّةٛك
ال٥ك تخّٕلةةةْكالىلك لة ة كلمخة ة ٚكٔالاِ ةةةٛك
ٔالغ ةةتكطب فةةٛك ا ة اركالماىةةٛهكفاةةاك
الةةةةتع كاُ ٩كح ٖتةةةةْ كٔقةة ة ر كٌٔرياةة ة ك
اٌ٥تا ًكً ٖ٧ك لْه ك
ٔ"اسبٗ ة "ٚك(بك )43كقصةةٛكقص ة ٚك
،ةةااك ة ٝكذبىةةنكالا ة كوةةَكا ع ة ٌ٘ك
ٔالةةا٥٥ؤكالةةيتكٖٕلةةاِ كحكٌريةةنكالاة ر٢ك
و ةةةّاكا ةةة ٚكٔا كٍّةةة كالةةة ٙكحّٗةةة كاً٧ك
س٤الْكا ري ١،ك َكاسبٗ ٚك–ِ اكالس٤اهك
ال ٙك كدباكلْكٕ،ا كال٥كحكااش رٚكالىلك
و ة كفعمتةةْكا ٕ،ةةٛكالع ٗةةٛك ل ٗ ة كال ومةة٘ك
ال ٙك ٌريا كلةخ ٛكٌ ِتّة كوةذكا ٍّة كحك
صٍعْه ك
ٔ ة اكال ةةاُكحكقصةةٛك"كالاِ ةة"ٛك
(بك )105كالاص ٚك،ااك ة ل كٔوة ك
ٍطةةةٕٙك مٗةةةْكوةةةَكري ةةةٛكحك ٍة ة ٞك لة ة ٚك
،اٖةةةاٚكِةةة٘كاوتةةةاا كل٨لة ة ٚكالا ٟىةةة ٛك
ٍتّةةةةةةةةةة٘ك تخطةةةةةةةةةةٗيكِةةةةةةةةة ٓكا٧لةةةةةةةةة ٚك
ٔ رياٗاّة ك سة تكٌة ٔٚك ومتّة ك ٌ ٌٗةةٛك
يفكيريم ك ةَكحاةٕ كحتةٜك قة يفكالٍة دك
الىلكصة ة ح ّ ك–كا ٥ةةةَكالة ة ٙك ة ة جكوةةةَك
صم ْ كٔال ٙكق رك ُكٖرتكك ٗ ك ٗةْكالىلك
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ا ٧اك عاك ُكطة كوةَكفسةخٛك ٌة كلةْك
حكقمتكِ اكا٧يف كال ٙكفنتكجبى هكوةَك
را ِةة كزٔ،ةةةٛكٍ ٥ةةةْ كفخط ّةة كلٍريسةةةْ ك
ي ف٦ك َكري ٛكرفٗاْكال ٙكلٗرياآكالىلك
ا ٧اه ك
وةةةة ة كقصةةةةةةٛك"كالٍةةةةةةًٕ"ك(بك )118ك
فتٍطةةٕٙك مةةٜكوري رقةةٛكوةة ٚكفّٗ ة كحةةُك
دبىةذك ةُكالسةّ كٔالةتريا كحكاسب ٗةةتك
ٔالتخ رٓكوَكٌ ،ت كٔ ُكا٥لتسً٦ك
لسمط ُكالًٍٕكحكح ة ٚكالريتة ٚك -اسبمةيك
وَكٌ ،ةتكخ ة هكٔمباةااركوة كذبىةنكِة ٓك
ا ري رقٛكوَك ال ةعٕرك اشةري كك مةٜكِة اك
اسب ٗتكالسٗ١كاسبة ،كذبىةنكحكالٕقة ك
ٌريسةةْك ٕف ة كوةةَك ُكبةةاعكلما ة ر٢كو ة ك
حةةةةاعكلةةةةْك كٖتمةةةةٕٓكار ٗةةةة ك ٔك طّةةةة ك

 catharsisك عٍٜكا٧رلةط٘كلمىصةطمح ك
وة ة ٓك ُكا ٕقةةةشك مةةةْك٥كٖعةةةأك ٌٕةةةْك
قصةةة ٛكربٗةةةٗ٦ك Fictionك ةة ك اةةةَك ُك
باعكحكِ ٓكاسبٗ ٚكالغ ٖ ٛكالع ٗ ٛه ك
ٔاسباٗاةةةةةةةةٛك ُكمجٗةةةةةةةةذكقصةةةةةةةةصك
صبىٕ ٛك"ا تري ج"كاليتك ىّ كااىٕ ٛك
لٗس كي كلاط ؤكالتاطّة كوصةٕلرك ة ك
لٍرينكااٌس ٌّٗٛكٔوة ك عٗ ةْكوةَكحٗة  ٚك
غة ة كحك ري صةةةٗمّ كٔ ٍسةةةٜكوة ة ك ٍطةةةٕٙك
مْٗكوَكوع ُكحكي ٖٛكالغٍٜكٔازبى هه ك
الٌّْكالريَّك الة ٙك٥كٖيخسةَكصةٍعْكال٥ك
الا ةةةةت -ك ا عماةةةةيكالةة ة ٙك اةةةةَكفٍةةةةْك
لٗتخاٝك ْكال وَ كٖٔيسعاك ْكالا ر٢هك
ك

هياطش:

1ةةك ا ٖإكقصٗاٚكٖ ٌٗةٛكو٤لريةٛكوةَكلة عٛك ة كواطعة كوٕز ةٛك مةٜكث٦ثةٛك ٗة ؤ ك
أ٧هكوٍّ ة كو٤لةةشكوةةَكاسةةٛكوا ة طذ كٔال ة ٌ٘كوةةَكل ة عٛكوا ة طذ كٔال لةةثكوةةَك
اسٛكوا طذ كِٔ٘كشانكشع ٙكي كواريا ٜكاٌريصةم كحكالاة ُكالسة ذك ة ك
َكقصٗاٚك طٕهك يع ك ةةت ٌا ك Tankaكٔياؤكوع ٔفٛكحكالا ُكالت لذك ة هك
وَك و متّ كا ّٕر ٚك
وَكخُك ُ٩ك ك
متٍحكالغًٕٗكراح ٛك ك
الىلكويخ ّ٘كالاى ه ك
2ةةك

هك ٕكشٍت كا تري لجك(ا ٗٛ٠كالع وٛكالسٕرٖٛكلمات يف ك و ا ك)2007ه ك
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د .عدنان عويّد

أدية وكاتة سوري

مدخل:
مبااأ ّ ا رواير اال يروكااال يروااارحي يروشااا رال يرواااب رو ا رح ا اال ّنورعهااأ ييف
سرأقأتهأ روعأمل ه م ايع ف ايا إنشأن ا ,هدف إىل نأء يع رإلنشأ يإعأدة ت و نا
درئمأ مباأ دادا رإلنشاأ هرتا يقهاأ أري رواال ال ,والوه سارملل هالر رو اايع ما كراال
رو أر روورز ال يف رواحشال يعحي رالج مأع ,ؤثا أوهايرة عحا عكاوا روناأم يمشالة
رااأتهي يتعحعاأتهي ,يساارملل ّ هااأ ا رسا عمأا مااب ق اال مااب نااأدي عااور رإلنشااأ
يتنمر ا ّ ,ي مااب ق اال مااب عماال عح ا وحا ا يت اارذ يتاالر اري ...يهاالر يف ر كركاال مااأ
اادفعنأ وح أ اال عااب هاالر رو ااايع ل ا نؤملهااا تحااه رواااات يريتف ااأر يرونملا ااأ رواا
ش عمحهأ روانأنو يريتد أء يرواالسال يعحمأء رالج مأع ,يف ّعمأهلي حتا هررئا لأو اأ
ماأ ت ذاال ماب مشاادول روادفأع عااب ا اال رإلنشااأ يفادرنر ا يقهااأ أري روأد اال يرواي اراال
يسرحل ّي هر عل ,ولوه تدت قهرال "ريتدب رووجرز" ضمب رات هلر رو ايع أوهايرة.

يكدددد الندددددعاريكدددد ٕاري دددد ٜٔا ا
رٖتُاَاتدد٘ارييٓٝدد١اٚرّة ٝدد١ادًدد٢ار ر دد١ا
ريتك َ١ٝا -اأٟاَاا ار ر د١ا -اإىلا
ر اريذٟاناةتاإٔاتٌُُٗاف٘ٝار ر ١ا
رحملافظدد١أاأٟار ر دد١اري د ا د تا ٗدداا
ر ن١ارّْس١ٝاأٚالًأا ِادصد اريتٓد ٜٛا
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اقٝاّاريثٛل٠اريصدٓاد١ٝا اْٝداًأاٚوٗدٛلا
ريطبكددددد١اريربجٛرزٜددددد١أا ٛصددددديٗااطبكددددد١ا
محًدداارر د ٚناريٓٗ ددٟٛابد ار ددتب رةا
ريهٓٝسددد١اٚريٓدددبل٤اٚررًدددوااٚدًددد٢اٖدددذرا
رّ دددااالرلارييٓدددإْٛاٚرّة دددا٤اٚريٓكددداةا
ريددددذٜٔاروددددتتًٛرا ٜٚددددتتًٕٛادًدددد٢اٖددددذٙا
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ريك ددددددداٜاا اٖدددددددذراريكددددد د ٕأآً ٜدددددددٕٛا
خ ٜتِٗاجتاٙاأ١ٜاصٝت١افٓ١ٝاأٚاأة ١ٝاأٚا
فًسدددي١ٝاأ د د ٣ايدددااريصدددٝت١ارارددداا د د ا
ح ر ١ٝاا ا
إٕاَددااأطًددلادًددِٗٝار ددِانرييٓددإْٛا
رّنددددداة  ٕٛٝادًددددد٢ا دددددبٌٝاررثددددداٍاالا
ر ص ا اريك ٕاريتا عاد أاردتك ٚرا
إٔاَااٜكَٕٛٛا ٘أَاأدُاٍافٓٝد١ا دٌُ ٝا
دً٢احتسنياري دا اددربادد عاأدُدا ِا
رييٓ١ٝاري اتت ُٔاأٚات هساتًواريكِٝا
رّ لق١ٝارحملافظد١اٚريٓبًٝد١اَ د ًاأاٖٚدذرا
َاات ٍادً٘ٝاتًوارّدُاٍارييٓ١ٝارييابً١ا
ٚررب ددددد١اريدد د اناْددددااتًددددِٗاري اطيدددد١ا
ري ٜٝٓدد١اٚت د ف ٗاايً ُددٌاريصددالاٚريٓبٝددٌا
ريدددذٟاٜطُدددعارىلُٝدددعاإىلا اناتددد٘اأٚا
ريت ب٘ا ٘ا اٖذٙار ٝا٠ا ا
أَدددددااري دددددا ار دددد  ٜاريدددددذٟالرلا
 ٜٓهسا ارّدُاٍارّناة ٝد١ارر درب٠ا
دٓدد٘أا ٚاحدداالتاتك اَدد٘اررتددٛريٞأافًددِا
تهدددٔاٖدددذٙارّدُددداٍا احكٝكددد١اأَ ٖددداا
أنث أَاجتس ٝايًٛرقدعاريد رٖٔاٚةرددِا
يددد٘اٚددددالعارسدددتكبً٘ا ط ٜكددد١االاُٜٗٗددداا
ندددثارًار يددداوادًددد٢اقُٝددد٘ار ا ٝددد١ا
ٚتُٓٝتٗدددااا ُٓٝدددااندد ارييٓددداْنياٚرّة دددا٤ا
رحملددافظنياقدد اليبددٛرا ار يدداوادًدد٢ا
ٚرق ٗددددِاَٚت سددددات٘أاٚف ددددًٛراريتتددددٝاا
ريتد د ل ٞاريتكد د َٞا دددذراريٛرقدددعادًددد٢ا
ريتتااري رةٜهايٞااٖذرا اريٛقدااريدذٟا
ن اف٘ٝاأ ٜاًاإٔاٖذٙارّدُاٍارر اص ٠ا

نرردداا دد اح ر ٜٛدد ١انددثاراَددااناْددداا
تُٓتكددد اَدددٔاقبدددٌاررت سددداتاريسٝا ددد١ٝا
ٚري ٜٝٓدد١اَ دداأانْٗٛددااٚب د اا كتٗدداا ا
ْطاماررٓي ١اريي ةرْ١ٝأاٖذٙاررٓي ١اري ا
ردتكدددددا ٚراإٔارْطلقتٗدددددااناْدددددااَددددددعا
فل ددي١ادص د اريتٓدد ٜٛا اريك د ٕاريثددأَا
د دددد أاٚقدددد اٚصدددددًاار ٕاإىلاَ حًددددد١ا
ريتيسخارالجتُادٞا سبباق اٜاانثا٠ا
اٖدددذراري صد د أاأُٖٗددداأا دددٛاررد د ٕأا
ٚرْت دددددالارييسددددداةارالجتُدددددادٞا سدددددببا
َيدددد زرتاريثدددددٛل٠اريصدددددٓاد١ٝأا ٚدددددٝاة٠ا
ريٓظاّاري أمسايٞاررتٛحشأاريذٟاودععا
دً٢اريي ة١ٜأاٚج ٌأَاريي ةاريذٟاأ ذا
ٝددٌاإىلاري د ا ادددا اررٓافسدد١اٖددذرأا
حٛٝرْد داًاَتٛح د داًاايدددذيوافهدددٌاٖدددذرأا
ندددددددإاٚلر٤اوعٝدددددد انل ٚددددددد ٛاَدددددددثلًا
يًطب ٝددد١أاٚت دددعٝعاري دد ةاريهدددبااَدددٔا
ر د د ر ٝنياي ٝطدددٛراحٝدددا٠اري ٜد د اصدددي١ا
ررثاي١ٝأاٖٚدذراٖدٛاترتد٘اأ ٜد ًااريدذٟاةفدعا
نتَٛاااجي  ٕٛايً ٝشا ا ًد ٙاق ٜبداا
َٔاريطب١ ٝأاٚإددلٕاليبتد٘ا ديٕاٜهدٕٛا
رقتصاةاريٛالٜاتاررتخ ٠ارقتصاةرًازلردٝاًا
هاًَ٘اا ا
دٓدددد ارركالْددددد١اَددددداا دددددنيار ر ددددد١ا
رحملافظدد١اٚر ر دد١اريتك َٝدد١ا -اأٟاَدداا
ددددد ار ر ددددد١ا -انددددد اإٔار ر ددددد١ا
رحملافظ١ا كٝااَك٠ ٝا اّفهالاريك ١ا
ررٝايددددد١اإىلاةددددددِاريكدددددِٝارال ا ٝددددد١ا ا
رجملتُددددددعارر اصدددد د أا ُٓٝدددددداار ر دددددد١ا
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ريتك َٝدد١أاأٚاَدداا دد ار ر دد١أالرحدداا
تتبٓددددددد٢اررٛرقددددد د ارر اةٜددددددد١ايًُعتُدددددددعا
َٚت سدددددات٘اريكاُ٥ددددد١أا دددددِا ط ٜكددددد١اأٚا
دددددي ٣اأ دددددذتاتٓابدددددٌاجتددد دااٙاندددددٌا
ريسددًطاتاريكاُ٥دد١احتدداار ددِار ٜدد١أا
 ٚددددددذيواتهددددددٕٛاقدددد د اأ ددددددا٤تايكددددددِٝا
ريربجٛرز١ٜاريًٝربري١ٝارحملافظ١اددٔاقصد ا
أٚا ْ٘ٚاا ا
دً٢اري ُّٛاٚيهٞاالاْظًِاتٝالاَداا
د د ار ر ددد١ا َتددد٘أا دددٔاالاْ د د ّا ا
ر كٝكدددددد١ا ددددددناررٛرقدددد د اريتٜٓ ٜٛدددددد١ا
ري كلْٝدد١اترتاريتٛجدد٘اريٝسددالٟاإىلاح د ا
َددداارر دددب ١ا ايب د د ار ْسددداْٞأا ظدددِا
أْسددددداق٘ارر فٝددددد١ا ٚاَكددد د َتٗاارّة ا
ٚرييددٔاٚرييًسددي١اٚدًددِارالجتُددانأاٚتيددوا
َٔا لٍارٖتُداّاأصدخا اٖدذٙاررٛرقد ا
ريتك َٝددددددددددد١ا ايك ددددددددددداٜااريسٝا ددددددددددد١ٝا
ٚرالجتُاد١ٝأاأٚا عٌُاَااٜت ًلا ُٗدّٛا
رجملتُدددعارر اصد د ا ٚصٛصد د ًاا اُٖدددّٛا
حًكات٘اري ْٝااأٚارييكا٠أاٚإىلاح اَاا ا
حًكاتددد٘اري ٛدددط٢اري ربددد١ٝاددددٔاْيسدددٗاا
صدددٛل٠اَتعرٜد د ٠ااافُدددٔا دددلٍاأدُدددا ِا
رييٓ١ٝاٚرّة ١ٝالرحٛراٜبثدٕٛاُٖدّٛاريكد٣ٛا
رالجتُادٝدد١ارييكددا٠ا ارجملتُددعارر اصد ا
صددددددٛل٠اَباودددد د ٠اأٚايددددددااَباودددددد ا٠أا
َ د لننياب د ٚل٠ادْٓٛتٗددااٚري ُددٌادًدد٢ا
تصدددخٝخٗاأاَثدددٌأاَ اْدددا٠ارييلحدددنيأا
ٚر تتلٍارييك ر٤أاٚريبتا٤اااإخلااإبداف١ا
إىلاتيوأايك الرلاٖذرارييصدٌٝاررداا د ا
حدد ر ٞاريتكدد َٞا ٚصددٛل٠اَتط فدد١ااَددٔا
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ددلٍاأفهددالاريتٓدد ٜٛاري ردٝدد١ايًخ ٜددد١ا
ٚررساٚر٠أاٌُ ٜادً٢اتثك ٝاري اَد١ا تٝد١ا
َٛرجٗدددد١اريكدددد٣ٛارالجتُادٝدددد١ارحملافظدددد١ا
صددْٛاايًخٝددا٠اً ٚددلاَهددإاأف ددٌافٝدد٘ا
ي ٝشار ْسإااٖٚذراررٛقد اررتاخدذآٖداا
َددٔاقبددٌاٖددذرارييصددٌٝاريتك د َٞأاٚأَدداّا
َٛقدددد ار دددد ر ٝنيارحملددددافظنياريددددذٜٔا
وسددهٛرا ارابددٞاٚريتكً ٝد اَ د ًاأافددإا
رييصٌٝاريتك َٞاٖذرالفناريتكًٝد اددٔا
قص ااٚيهٔا اي يِأَاإٔار ابد ا ا
د اح نتدد٘اٚتطددٛلٙار تُددٞاٚر لرةٟا
ٜهٕٛا ا ٝاق٘اري اّاأنث اح ر ً١أاإالا
إٔاريتكً ٝاٜستُ ا اح ٛلٙاممتد اةرًا ا
ْسٝجار اب ا ا
إٕالفدددددناررابدددددٞاأصدددددبعاأَددد د رًاا
ب ٚلٜاً ا ايٓسب١اييٓاْٞاٚأة دا٤اٚفل دي١ا
َددداا د د ار ر ددد١أاٚداصددد١اَدددعاقد د ّٚا
ر ددد د اريهْٝٛددددد١ارّٚىلاريددد د ادٓددددداا
ايٓسددددب١ا ددددِاريي ددددٌاريددددذلٜعايًتكًٝدد د ا
ٚقُٝددد٘أا دددِاإٔاريهدددٛرلهاريد د اٚيد د ٖاا
ريتصددددٓٝعاٚريددد اجتًدددداا اْتددددا٥جاٖددددذٙا
ر د أا ٓٝدداا صددٛل٠اَددااإٔاتًددواريثكدد١ا
ري ظُٝدددد١اريدد د آَخدددداايً ًددددِاٚريتكدد د ّا
ريتهٓٛيددٛجٞاَددٔاح ٝد اقدد لتُٗاادًدد٢ا
ًلادا اأف دٌأاأا بتدااف دًٗاا صدٛل٠ا
ٚربدددخ١اأاَثًُدددداا ٓٝدددااأ ٜدددًااإٔا ددد ٚزا
رر رلاارراا اح ر ٜٛد١أانايسد ٜاي١ٝا
ٚري َعٜددددددددددد١اٚريٛجٛةٜددددددددددد١اٚريا بثٝددددددددددد١ا
ٚريتيهٝهٝددد١اٚياٖددداا ارييدددٔاٚرّة ا
ٚرييًسي١أاٖٞادلَاتا الز٠ادً٢ارْبثاما
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َاامسدٞا ددانَداا د ار ر د ١اَدٔاريبٓٝد١ا
ريذٖٓٝددد١اٚري كًٝدددد١ايًيٓدددإاأٚارّةٜددددباأٚا
رييًٝسٛفاأٚادا ارالجتُاناا ا
ةدْٛااْ ُدٌآٖداادًد٢اتٛصد ٝانَداا
د ار ر دد ١ايٓكددٍٛااإٕاردتكدداةاطل٥ددعا
رالجتاٙار ر ٞاريتك َٞاٚريًٝربريٞآَذا
ريكد د ٕاريثدددأَاد د د ا د د الرتار ٜددد١ا
ٚررسدددداٚر٠أايايبدد دًااَددددااجتًدددد٢ا ارييددددٔا
ٚرّة اٚرييًسي١ا صٛل٠اٚربخ١االاتكبدٌاا
ري د حنأافٗددذرارالجتدداٙاريددذٟاأصددبخاا
ر ٜدددددددددد١ا اأ اةٖدددددددددداارالجتُادٝدددددددددد١ا
ٚريسٝا دد١ٝاٚرالقتصدداة١ٜاٚريثكافٝدد١اأح د ا
َٛربدد٘ ٝاررُٗدد١أاَثًُددااجتًدداار ٜدد١ا
أ ٜدد داًا ٛصدددديٗااأ ددددً ٛاًافٓٝدد داًاوثددددٌا ا
ر تٝددددالاْددددٛنا َٚددددُٕٛاري ُددددٌارييدددد ا
ٚرّة دددٞأاٚتيدددوانًددد٘اجدددا٤ات دددبارًاددددٔا
ممال ١احكٛمارييٓإاٚرّةٜباريذٟاآَٔا
تٝالاَداا د ار ر د١أاٚدُدٌادًد٢اييداا
ْظ ار ٜٔاجتاٖٗااا ا
اَ حًددددد١اَتك َددددد١اَدددددٔاريكددد د ٕا
ري دد د ٜٔأاأصددددبخااممال دد د١ار ٜدددد١ا
رييٓٝددددد١اٚرّة ٝددددد١اٚرييه ٜددددد١ادَُٛددد داًأا
َتط فدددد١ا ايٓسددددب١ارتددددب اٖددددذراريتٝددددالا
رييهد ٟاأٚارر ددتتًنيادًٝدد٘أافاييٓددإْٛا
ٚرّة ددا٤اأ ددذٚراٜبخثددٕٛآٖدداادددٔار ٜدد١ا
اصدددٝتتٗااررتط فددد١أايدددٝسا ا ددداٍا
ريكٛردددد اٚريكددددٛرْنيارّناة ٝدددد١ايًيددددٔا
ٚرّة افخسددبأا ددٌا ٚاْطدداماحاجدداتا
ري باأ ٜاًأافُسيي١اريتط فارربه ٠ا

اري د د٠ٛايًخ ٜدد١ا ايٓسددب١ا ددِاناْدداا
ٚلر٤ارييه ٠اري الرحدااتكدٍٛااإٕاارييدٔاا
أٚارّة اريذٟا ٓٝتجأَاريٝدّٛأا ا ٜد ا
احكٝكت٘أَاأجٌاري د بأا دٌاٖدٛاَدٔا
أجٌاريئااأٟاريئاٚرّة ارجملد ةٜٔاَدٔا
صددددًتُٗااري دددد١ٜٛا دددداجملتُعاٚق دددداٜاٙا
ررصا١ٜاا ا
َعاَلحظ١اَ ٗ اَ طٝاتاَاا ا
ر ر ١ا ارّة اٚريئاٚرييًسي١أاٜيتٞا
و د الانرييددٔاَددٔاأجددٌارييددٔ أاٚنددذيوا
رّة ا أٟأَابُٓ٘ادً٢اد ٙاْٛداًأَا
أْددٛرنارال د رناريي د اريددذٟا ث دٌااأ ددااا
ريدد د٠ٛايًتخدد لاَدددٔاأٟاقٝدددٛةاحتدد ُّاَدددٔا
ح ٜددد١ار ْسدددإاٚف ةرْٝتددد٘اافيدددٞاريٛقددداا
ريذٟان اف٘ٝاممال ١اود الارييدٔايًيدٔاا
ت بارًاددٔار ٜد١أاند ٙا اأ داةٙايداا
رر ًٓددددد١ايدددددٝساأنثددد د اَدددددٔان دددددد ١أا
ٚنإٖاْ ١اَ ل١ ٚاجتاٙاإحسداااأٚاٚددٞا
ريربجٛرزٟا اَ حًت٘اريًٝربري١ٝاريتك َ١ٝا
رٚاريهل ٝه١ٝأاريد األرةافٗٝداارييدٔا
ٚرّة اإٔاحيُددلاَ ددإهاٚأٖ د رفاًاٚق ُٝداًا
تسددداد ادًددد٢اتآددد ٜٛاٚت ًدددِٝارّ دددلمأا
نفل ددي١اٚأة دددا٤اٚفٓددداْٞادصدد اريتٓددد ٜٛا
أ ٛتجداً ااٖٚددذرا ا ٜد ا ككدداا اٖددذٙا
رّدُاٍارييٓٝد١اررداا د اح ر ٜٛد١أاحٝد ا
ند ارييٓددإارردداا د احد ر ٞادًدد٢ا ددبٌٝا
ررثددداٍاٜكدددٍٛا د د لاايقد د لتاإٔاٜهدددٕٛا
يد عافد ايددٝسايتًددوايرّوددٝا٤اريٓبًٝدد١يا
أٟاْ اقِٝاريت ًِٝاٚريتثك ٝاٚريرت ١ٝاا ا
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Oscar
 ٚاَكدددداٍايًهاتددددبانا
 Wildeا ٓدٛرٕاانا (The Soul of Man

Under Socialisاْ د ادداّا1981اجدا٤ا
فٝددددد٘اانإٕاري ُدددددٌارييدددد اٖدددددٛاريٓتٝعددددد١ا
يًُعرجٝددد١اريي ٜد د ٠أافعُايددد٘اٜددديتٞاَدددٔا
حكٝكدددد١اَددددااٜهددددٕٛادًٝدددد٘اريهاتددددباأٚا
رييٓدددإأاٖٚدددٛا احكٝكددد١اأَد د ٙاالا ًدددوا
و٦ٝاًا ادًُ٘اراا ٜ ٜار د ٕٚاحتكٝكد٘اا
إٕارييٓدددإا اريًخظددد١اريد د اٜي دددذافٗٝددداا
إودددال٠اأٚاَلحظددد١اَدددااٜ ٜد د ٙار د د ٕٚا
احتكٝك٘ا اأدُاي٘االاٛ ٜةافٓاْ ًاأا
ٚ
ٜٚتخدددٍٛاإىلاي بددد١أاأٚاحدد اٖعيدددٞأاأٚا
ل ددااتدداج او د  ٜاأٚايددااو د  ٜأا ٚا
ْٗاٜدد١اررطددافأاٖددٛايددٔا ًددواأنثد اَددٔا
رالةددددا٤ا يْددد٘افٓاْددداافخسدددباا اانلرجدددعا
ةلر تٓااريئأَاأجدٌارييدٔاارر دالاإيٗٝداا
ْٗا١ٜاري لر  ١ا ا
دً٢اأ١ٜاحاٍأاإٕاو الاريئايًئأا
أٚارّة ايألة ارر ربادٔاطُٛحاتاتٝدالا
َداا د ار ر دد١أاٜٚدديتٞايرّة اريددٛجٝعيا
أ ٛتجددددد داًاتطبٝكٝددددد داًا دددددددذراري ددددد د الأا
ٚيتٛجٗاتاتٝالاَاا ار ر د١ا اْسدك٘ا
ريسًيباَ اًأاٖٛٚان ١ ٜاأٚا ِٖٚانُاا
أودد ْاا اَٛقدددعا دددا لأاوخ ددداادٓددد٘ا
ْتا٥جادهس١ٝاا ا
إٕايرّة اريدددٛجٝعيا ٛصدددي٘اْسدددكاًا
عأا ٜدددتتٌادًددد٢ا
أة ٝد داًاَددداا د د احد د ر ٟٛ
حتطددِٝاريس د ةٜاتاريهددرب٣ا اررلحددِا
ري ددد ١ٜاأٚاري ٚرٜددداتااٖٚدددذراريتخطدددِٝا
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ٓٝاٍا اي د ٚل٠اريهدثااَدٔاريتهٓٝدوا
ريي ا اريس ةاَٚااٜتطًب٘اري ٌُارّة ٞا
َٔازَدإاَٚهدإاٚوخصدٝاتاٚحدٛرةها
ٚتٓاق اتاٚآالّاٚأف رلارجملتُدعأاٚندٌا
َااٜت ًدلا يٖد رفارّة ا ٛصديٗاا ٚد١ًٝا
َُٗ١ايتتٝااريي ةاٚرجملتُعا ا
إٕايرّة اريدددددٛجٝعيا ٜندددددعادًددددد٢ا
رييه ٠اري١ َٛاري ات ااإىلاق ١ٝاَاا
َٔاريك داٜاارراةٜد١اأٚاري ٚحٝد١أاَ عٚيد١ا
ددددٔا ٝطٗدددااارالجتُدددادٞاٚريتدددال ٞااا
يذيواٖٞاأق ا -اأٟارييه ٠ا -اإىلا
َٛقدددد اترتدددددٞايًهاتدددددبا ٜتُدددد ادًددددد٢ا
١ٝاٚر ةلرىاريسطخٞاريب ٝد اددٔا
ر
دُددددلاأٚاجدددد ٖٛارييهدد د ٠اأٚاريظدددداٖ ٠ا
ررط ٚحدد١أاَددٔاح ٝد اتهْٗٛددااٚأ ددبا ا
وٗٛلٖددددددااٚأٖدددد د رفٗاااأٟا ٝدددد د رًاادددددددٔا
اٚلتٗااٚصاٚلتٗااريتال ٝتنيا ا
إٕارّة اري دٛجٝعا اْٗاٜدد١اررطددافا
ٖٛاأة اٌ ٜا اَ ُالاْظ ٜداتاٚلى٣ا
َدداا د ار ر دد١أاري د احطُدداافه د ٠ا
ري ٚي١اٚريد ٜٔاٚرّ دلماٚريتدالٜخاٚندٌا
ريكِٝاريٓب١ًٝاريد اتٗد فايبٓدا٤ار ْسدإااا
أٟا ت بااآ أاٖٞاْظ ٜاتات تتٌادً٢ا
ْطاماريتيهٝواَٛٚتاريكِٝاريٓب١ًٝااَٚداا
ْظ ٜددددد١ارّة اريدددددٛجٝعا اجٖ ٖٛدددددااإالا
جتددددٌاَددددٔاجتًٝدددداتاَدددداا ددد ار ر دددد١أا
فٗد فٗااتيهٝددواريددٓيارّة ددٞاٚرقصددا٤ا
ريهددددثااَددددٔاَهْٛاتدددد٘ارييٓٝدددد١اٚحتدددد٢ا
رييه ٜدددددد١اررًتعَدددددد١ا ك دددددداٜااريٓددددددااا

ريتدب رووجرز – مب روشاد أ إىل روومهل

 َٚددانًِٗار ٝاتٝدد١أايت د فعا دداييه ٠ا
ترتٗااإىلا اٍاررٛرق اريذٖٓٝد١أاٚيدٝسا
إىلاررٛرق اري كلْ١ٝاريٓك ٜد١اريد اتٗدتِا
ا ْسد دإاٚقُٝددد٘اريٓبًٝددد١اا ٚايتدددايٞاٖدددٞا
تسدداِٖا احتطددِٝارّة اٚأ سدد٘اٚنددٌا
مجايٝات٘اٚتهٓٝه٘اريس ةٟاٚوخٛص٘ا
ٚيتت٘اٚأفهالٙاري كلْ١ٝاا ا
إٕاريربجٛرزٟاْيسد٘اريدذٟايد٘اتٚقد٘ا
ٚأفهددالٙار ر ٝدد١اري د اَثًددٗاافل ددي١ا
دص اريتٓ ٜٛأالرلادرباود الارييدٔايًيدٔا
ترتدددد٘أاٜٛرجدددد٘ا سدد د د١ار دد د رفارييددددٔا
ٚرّة اددددددٔاَسددددددالُٖااٚحتُ ٛددددددااإىلا
 ٚددد١ًٝات ددددعزاإٜكدددافاأٚاإ طدددداٍاَي ددددٍٛا
رردددت رتار كٝكٝددد١ايًيدددٔاٚرّة اجتددداٙا
نددٌاَددااٖددٛابددالاأٚاَيٝد ا ارجملتُددعأا
أٟاحتًٜٛددددد٘اإىلافدددددٔاأٚاأة ا دددد ةٜٔأا
ٖٚدددددذراَددددداالرمايددددد٘ا دددد اإٔاحتدددددٍٛاإىلا
لأمسددايٞاَتددٛحشاُٜٗدد٘اري د عأاٚري د عا
فكدددد أاحتدددددااَظًددددد١اريٓظددددداّاري دددددارٞاا
رىل  ٜاا ا
اْٗاٜدددد١اريكدددد ٕاريتا دددددعاد دددد أا
ٚجد تار لٖاصدداتارّٚيٝدد١ايًٓكد ارييد ا
َُٛددد٘اَدددٔاقبدددٌاْكددداةاَٚدددتل ٞارييدددٔاا
ٚرّة أاح ٝاناْدااٖدذٙاراللٖاصداتا
ريٓك ١ٜاترتاَيداِٖٝاودهلْ١ٝأاَُب د ٠ا
صدٛل٠اف ايد١ااَسديي١انرر ٓد٢اأٚاريكصد ا
ددددٔاَهاْتٗدددااأٚاردتبالرتٗدددااريٓك ٜدددد١أا
يددددددددذيوالرلاراييددددددددٔاٚرّة آٜاق دددددددددإا
ق ددداٜاُٖاارْطلقدددااَدددٔاٖدددذٙارييدددرت٠ا–ا

ْٗاٜدد١اريك د ٕاريتا ددعاد د اٚصدداد را -ا
اْطاماَياِٖٝاأ ٛتجٝد١اآ دذٜٔا دنيا
رالدتبدددددالاريًدددددٕٛأار ددد د أاري دددددهٌأا
ريي رغأاريرتنٝبأاَٛتاررتي أاريكطعا
َددددعاررابددددٞأاحتطددددِٝافهددد ٠اريعَددددإا
ٚررهإأاحتطدِٝاريسد ةٜاتاٚريرتنٝدعا
دًدددددد٢اري َٛددددداتارييه ٜدددددد١ارر ددددددب ١ا
ايذرتٝدددددد١ااارخلاآَدددددلًاٖددددددذرارييٓددددددإاأٚا
رّةٜبأاٚحتااأٟاردتبدالارجتُدادٞأاأٚا
ٝا ٞأاأٚا ٝاْاتاتك َ١ٝاَ ًٓ١اااارخلأا
إٔآٜععادًُ٘اريي اأٚارّة ٞاافيٞاَثدٌا
ٖدددذرارركال ددد١ارييٓٝددد١اأٚارّة ٝددد١أاجتددد ا
رييٓدددداْنياٚرّة ددددا٤ا ار كٝكدددد١أار ددددٛر٠ا
َددددِٓٗأاٚإىلاحددد اَدددداا ددددنارحملرتفددددنيا
أ ٜاًأاَدعاحتكٝدلاحد فٝتِٗاٚر دتك رِٖا
رييد أالرحددٛراٜيكد ٕٚاأٖد رفار ر دد١ا
ر كٝكٝددد١ا اصدددٝتتٗااريًٝربريٝددد١اررُثًددد١ا
ي ص اريتٓ ٜٛأاواىراأّاأ ٛرأايٝستت قٛرا
ارّ ددددً ٛاري ددددهًٞاَددددٔاريددددتيهاا
ريي اأٚارّة ٞااٚةفاداًادٔاٖدذراررٛقد ا
رييددد اأٚارّة ددددٞأاأ ددددذارىلددد ٍاٜددد ٚلا
حٍٛأاإٔاٖذرارّ ً ٛاررتبدعآٖداأا ٜدربا
واَدداادددٔاٚوٝيدد١ارييددٔاأٚارّة أاٖٚددذٙا
ريٛوٝيدد١اتكددّٛادًدد٢ات عٜددعاٚحيدد اقددِٝا
ٚأحا دددٝسار ٝدددا٠ار ْسددداْ١ٝاررتُ ْددد١أا
 ٚاٚيدددد١اريبكددددا٤ا ٝددد رًادددددٔاريتددددي ارتا
ررتتٜدد١ا صددٛل٠اداَ د١اأاٚإىلاأقصدد٢احدا ا
ممهٔاريثكاف١اريتهٓٛيٛجٝد١ا ا د ٖاا
ريلإْساْٞاا ا
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أ ددارًاْكددٍٛا اٖددذرارالجتدداٙاايك د ا
وٗ د تآٖدداىافه د ٠اإٔارييددٔاأٚارّة ا
ر دد ٜثنياَٛل ددداانًٝد داًاةر دددٌا ددد ٝا
عاَتًددد دلهأا دددددِاالرحددددداآٜيصدددددلٕا
صدددددٝتٞ
اي ددد ٚل٠ادددددٔا ٝطُٗدددداارالجتُددددادٞا
نٞاالاٜتً ٛاا اي ا ار الجٞاايك ارسا
ريهثاأَانتا اٚأة دا٤اْٚكداةاَداا د ا
ر ر دددددد١ايإٔار ر دددددد١اقدددد د اأنددددددعتا
ر ددتكل ااريددذرتٞا اَ ج ٝتٗدداأارَّدد ا
ريذٟاج ٌارّدُداٍارييٓٝد١اٚرّة ٝد١اتبد ٚا
ٚنيْٗااوداٖ ٠اَ عٚيد١اواَد ًاا ٚاود٤ٞا
َٔاريٓكا٤ارييهد ٟارجملد ةاددٔاريٛرقدعأا
أٟاأْدد٘ا ا ٜدد ارييدددٔاٚرّة احيهُدددإا
َددددٔاقبددددٌاةٚرفددددعاإْسدد داْ١ٝأا ددددٌاأ ددددذرا
حيهُدددإا اريٛرقدددعاَدددٔاقبدددٌاقدددٛرْنيا
ياَ ١انًٝاًا ٚي ايٝباَتطٛل٠اا ٚت باا
آ ا هٔاريكٍٛاأ ٜاا اٖذرارالجتاٙاا
إٕارييددٔاٚرّة اق د ارْيصددلادددٔاريددعَٔا
ررددداةٟاٚددددٔاندددٌاَدددااٜت ًدددلا اّحدد رها
ري اة١ٜايًٓاااري اةٜنياا ا
إٕارال ددتكلٍاريددذرتٞايطب ٝدد١ارييددٔا
ٚرّة أا ٜد د ار جا ددد١اريصدددخٝاخ١اددددٔا
تًددوارّ دد١ً٦اررط ٚحدد١احددٍٛاَياُٖٗٝددااا
فتددددالٜخاَدددداا دد د ار ر دددد١اٚفددددلاٖددددذرا
ريتصدددٛلأا دد افكدد ايًتدددي اا اْيسددد٘أا
ٚتهٕٛاَ ج ٝت٘أَاترت٘انًٝاًاا ا
إٕاَتل ٞارييدٔاٚرّة اريتكًٝد ٜنيا
ْٚكاةُٖااليبدٛرا تعرٜد ارقدرتر ارييٓداْنيا
ر ٜٔأَافدٔاٚأة اَداا د ار را د١أا
َثًُددددااليبددددٛراأ ٜدد داًا ددددذرىاريٓددددٛناَددددٔا
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ر د  ٜاريدذٟاأ دذاٜد ٚلاحدٍٛارييددرترتا
ري الرحااتتعر ٜافٗٝااق١ُٝاريِٖٛأادٔا
إَهاْٝدد١اإٔاتددالٜخانتا دد١ارييددٔاٚرّة ا
هددٔاإٔاتددتِاٚفكدداا د ادظددِٝاٚرحد ا
َٔاريرتر اررٓٗعٞارردٓظِأا داي يِاَدٔا
إ ددداِْٗا ددديٕاريتٓظدددِٝاأٚاريٓظددداّاٜسدددُعا
يًُ ٤اإٔا ٜاريئاٚرّة ارري دًنيا ا
رييدددددرت٠ارر ٛٝوددددد١ا يدددددٔااٚأة اررابدددددٞا
رّصددٌٝأاٚتيدددواَددٔا دددلٍاإَهاْٝددداتا
ر ددت اة٠اررلحظدداتاررٓطكٝدد١ايًتك د ّا ا
ريدددددددددعَٔاررابدددددددددٞأاٚيهدددددددددٔاٖدددددددددذٙا
ر َهاْٝدداتادًدد٢اَدداا ُ ٜتك د أاٖددٞالأٟا
يااَِٗآٖاأاٚأل ٜاتسٜٛكٗاا اَياِٖٝا
دًددد٢اَدددااٜبدد ٚاأْٗدددااترتاَٝدددٍٛاتال ٝددد١ا
داطي١ٝأا اتصُ اأَاّاحتُ١ٝاريتطٛلأا
 ٚاص١ا احكدٌاريٓظداّاري دارٞارىل ٜد ا
ريددذٟاف بددت٘اطب ٝدد١اري أمسايٝدد١ا د اإٔا
أصبخااَتٛح د١أاٚجتداٚزتاٖدٞاترتٗداا
قُٗٝددااريًٝربريٝدد١اريتٜٓ ٜٛدد١اري كلْٝدد١اَددعا
ر١ٜاص ٛةٖاااا ا
أَددددداا ايٓسدددددب١اىلٗددددد١اررت سددددددنيا
رحملددافظنيأافك د افك د ٚراق د لرتِٗادًدد٢ا
ريصُٛةاحكٝك١أاأَاّاريتٝالاري دهلْٞا
ٛصي٘اأةر٠اأٚاَٛقي ًاآَٗعً ٝااف داالًااجد رًاا
اتٛجٝدددد٘ارييددددٔاٚرّة اررٓيًددددتنياَددددٔا
دكا ُددداأاٚرر ٛودددنياإىلاحددد اندددبااا
فاي ٜد د اَدددٔاريتٝدددالرتارييٓٝددد١اٚرّة ٝددد١ا
ٚرييًسي١ٝاٚدًدِارالجتُدانأالرحدااتيد ا
اريٓصدد ارٍّٚاَددٔاريكدد ٕاري دد ٜٔأا
رَّ اريذٟاحاٍاَاا نياليباتاررت سنيا

ريتدب رووجرز – مب روشاد أ إىل روومهل

رحملددافظنيأاٚريسددٌٝارىلددالفايتٝددالاَدداا
د د ار ر ددد١ا هدددٌاأْسددداق٘ارر فٝددد١أا
ريدد الرلانتا ٗددااٚفل دديتٗااٚأة اىٖدداا
ٚفٓاْٖٛاا ٜتتًٕٛا ٜرًا  ٝاَعا ٛمارييدٔا
ٚرّة اٚرييه اريذٟانإاَٗتُاافك ا
ايٓكٛةاٚيٝسا ار ٓ٢ااٖدذراريسدٛماريدذٟا
ر دددددتٛدباٚحٜٛٝددددد١اندددددٌارحملددددداٚالتا
ريتخ ٜب١ٝاٚر رَ١أاأٚانٌاَدااٖدٛا دا ٥ا
دً٢اريطب١ ٝاٚرجملتُعاٚقُ٘ٝار ْساْ١ٝااااا
ْ دددددِاااإٕاحتٝٝدددد ارييدددددٔاٚرّة ا ا
ددددا اَددداا دد ار ر ددد١أاترتددد٘اقدد اْددداٍا
َسددديي١اتٓظدددِٝارّدُددداٍارييٓٝددد١اٚرّة ٝددد١ا
ري د اناْددااتسددت ٌُاَددٔا ددلٍاري ُددٌا
ر دد ردٞايتدددالٜخارييددٔااأٚارّة أافٗدددذٙا
ريًٛحددد١اقد د اأصدددبخااٚإىلاحددد اندددباا
دد ة٠اأ ٜدداًاَدددٔاأٟاَ ٓددد٢احكٝكدددٞاأٚا
أصددٌٝا ايٓسددب١ايً ُددٌاريي د اأٚارّة ددٞاا
فهددٌاتيددوأانددإاٜتن د ا ٚصددٛل٠االا
تكبددددٌاري ددددوأا دددديٕاريصددددٝت١ارىلُايٝدددد١ا
ري دددهلْ١ٝات ٜد د ارَدددتلىارّٚيٜٛددد١ا ا
تك ٜد د اٚوٝيددد١ارييدددٔاٚرّة أا د د الًاَدددٔا
ريرتنٝددددددعادًدددد د٢اَ ددددددُٕٛاري لقدددددداتا
رالجتُادٝدددددددد١اٚريسٝا دددددددد١ٝايًُخدددددددد ٝا
رالجتُدددادٞاريد د اٜٛجد د افٝددد٘ارييٓدددإاأٚا
رّةٜددبأا ٚاٚيدد١اتتددٝااٖددذرارر ددُٕٛا
ٛالقٞار ْسإاٚتك َ٘اا ا

ٜهْٛدددااقدددا ًنيايًيٗدددِاَدددٔاقبدددٌامجٗدددٛلا
ررٗددددتُنياَددددٔاريٓدددداااقددد لار َهددددإأا
ٚيهٕٛاريئاٚرّة ا اتهٔاأُٖٝتُٗاا
تهُددددٔا انُْٗٛدددداا دد د ةاصددددٛل٠اأٚا
نًُ١اأٚافه ٠ا ة٠ا الجاريسٝاقاتا
ريتال ٝددد١أا دددٌاإٕاأُٖٝتُٗددداار كٝكٝددد١ا
ٚريصدداةق١اتهُددٔاٚلر٤اٖددذٙاريصددٛل٠اأٚا
ريهًُدددد١اأٚارييهدددد ٠ارر ددددب ١ا ددددايكِٝا
را ْسددددداْ١ٝأاةر دددددٌار كدددددٌاريتدددددال ٞا
يٓ دددداناريٓددددااارردددداةٟاٚري ٚحددددٞاَ ددداًاا
فدددايئاٚرّة ايٝسدددااصدددٝتً١اٚرحد د ً٠اَدددٔا
جٗدد١أاٚريصددٝت١اريٛرحد ٠اترتٗددااقا ًدد١إّا
ت طددددٞاةالالتاددد د ٠اَددددٔاجٗدددد١ا اْٝدددد١أا
ٚيهٔآٖاىاو٦ٝاًاٚرحد رًاٜد د٢انفٓد ًااأٚا
أة اً أاٖٚدٛادٓصد اَ درتىاَدعاريهدٌأا
َُٗٚددددااٜهددددٔاٖددددذراري دددد٤ٞارييدد د اأٚا
رّة دددددٞأافٗدددددٛاوددددد٤ٞاندددددْٞٛأا ٜدددددب٘ا
ر كٝكدددد١اري ًُٝدددد١ا ارييٗددددِاريتٓددددٟ ٜٛأا
ٚريئاٚرّة ا َُُٗٛااق ارَتًهااٖذٙا
ري ٤ٞاأٚاٖذٙاريسُ١ا هٌاٚبٛلاا ا

َلىاريكٍٛااإٕاأٍٚا ط٠ٛاناْداا
اجتاٙاط ٜلاريتع ٜد ار تد أتاَدعاري ُدٌا
دًدد٢اإ دداةانددٌاري ٓاص د اري د اتسدداد ا
دًددد٢اإ يدددا٤اأٚاإ ددداةارّٖد د رافاررُٝدددع٠ا
يً ُدددٌارييد د اأٚارّة دددٞاريد د اوٝدددٌاإىلا
حتكٝلاٚوا٥يُٗداارالجتُادٝد١ااٖدذراٚقد ا
دً٢اري ُدّٛأا ايٓسدب١ايًيدٔاٚرّة ا نإاريئاٚرّة ا ارر ل ١اريتع ١ٜ ٜا
يهدددٞاٜهْٛددداا ٚدددً١ًٝافادًد دً١اَدددٔاأجدددٌا أٚاريسدددٛلٜايٞاأٚاري َعٜددد١اأٚاريبٜٓٛٝددد١اأٚا
تطدد ٜٛارجملتُددعأافُٗددااحيتاجددإاإىلاإٔا ريتيهٝهٝددد١اأٚاريت باٜددد١اأٚاريٛجٛةٜددد١ا
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ٚياٖدداأاٜٚدديتٞايرّة اريددٛجٝعيا ايٓسددب١ا
يب دددِٗاممد د راأ ٜد داًايتخكٝدددلاأٖد د رفا
أ ٣اتت ًلا اىلاْباري ٚحٞاأنثد اَدٔا
رىلاْددددبارردددداةٟأا ٚادتكدددداةٟاإٔاةدددددا٠ا
رّة ٞاريٛجٝعاريٝدّٛاٖدِاٜ ٜد ٕٚا ًُٗدِا
أٚا ْ٘ٚأادًد٢اإٔاٜهدٕٛارّة اريدٛجٝعا
َصد لاإ دداّالٚحددٞاآ د اأَدداّابددٝاداتا
ر ْسددددددإا اٚجددددددٛةٙارالجتُددددددادٞأاأٟا
بددٝاد٘ا ادددا اإْتاجدد٘ا ارتدد٘ارراةٜدا١ا
ٚري ٚح١ٝاا ا

إٕاريتع ١ٜ ٜاٚنٌاَ رلااَاا ا
ر ر ددددد١ارييٓٝددددد١اٚرّة ٝددددد١اٚرييًسدددددي١ٝا
ٚياٖدداأات ُددٌادًدد٢ار ددت ُاٍاْددٛناَددٔا
ريتخطددد ٝاريب ٝد د اددددٔاري دددا اررددداةٟأا
ددددددا ار ْسدددددإا ادلقاتددددد٘اريَٝٛٝددددد١ا
ررباو ٠أايك ارَتًهااَد رلااَداا د ا
ر ر ١اإَهاْٝداتاندباً٠ا ار حيدا٤أا
أٚاريٛصدد اأٚار دددا٤ارجملدد ةاإىلاددددا ا
ري ٚلاا ا

روارج :

إٕاٖذٙاري لر ١اقاَاادً٢اَ ج نياأ ا ٝنياُٖاا ا
- 1انريئأَاأجٌاريئا–اق ر٠٤ا ارريّٗٛا اٖٞٚاةلر د١اقُداا رتمجتٗداايًهاتدبا
Sake- Christopher L. C. E Witcombe
ٚ ,witcombe.sbc.edu/modernism/roots.htmlق اُْ

راليهرت١ْٝٚاري ١ٝا هٔاري جٛناإيٗٝاا ا

Art's

for

Art

-

تا اري  ٜأَاررٛرقدعا

2ا -انتبٓدددااق ددداٜااريتٓددد ٜٛا–اإصد د رلاةرلاريتهدددٜٔٛا–اةَ دددلا–ا2212االرجدددعا
ري لر اتاررت ًك١ا ا ر ١اَٚاا ار ر ١ا ا
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األدب الوجيز في
اإلعالم
تجربتي في األدب
الوجيز عبر اإلعالم



أ .عماد نداف

مقرر جمعية القصة والرواية في
اتحاد الكتاب العرب
فيٌْ الكتابة يف األدب الْجٔز يف ميطقتياا ّالااا لٔسا اااٍ ح يثٓ،اة فقاث
ع ف األدب الااملٕ ازدٍار ٍااا الياْم ماً الكتاباة يف الواا ّالق اة عا م ايا ا ،ح
ّبالتاالٕ فا ٌ رااارٓا ٍااا األدب الانٔااي ّالشزٓا يف ماْاٍثِ ّماطٔارااُ ال مييا مااً ٌ
ٓيكفئ ّٓرتاج ئاىاً ثه ٓاْد ّٓظَ يف م اي خ ى.
ٍّاا ماا ماَثرُ التب باة الساْرٓة الاش ماَث يف ىَآاا القا ٌ املااإ ز ا ًا
ااا اً ٓياشاإ الْعااْف عيااثِ ىظا اً ملوااار ة عطااام ّاا ا مااً األدبااا ّالوااا ا يف ر ا
الظاٍ ح الش رتس ْٓما باث ْٓو.

ْٚعررررررميت اُٖٝشٗرررر ر  َٚرررر ر ن
ييفع يرر ١ه ٗٝر ٜٓ ،بغرر ٕ ٞنشرره  ٗٓ،ر ،
ٚهرررررل َ أرررررميس ُٖٗررر ر ي ررر ر ُٖ١
ٛ،دتٗررر ر سا يي ررر ر  ١ياد ٝررر رٚ .١تعرررررٛد
ييشجم رر ١سا ت ررع ٝٓٝس ييكررمٕ ي عرر،ٞ
ٚن ر ٕ نهررٔ ٕ ررم َررم ٚييهررميّ،
يررررٛن ْٓرر ر ٛصررررفٓ زتُ،ٛرررر )١خرر ر ْ

يشجم  ١سا ْٗ  ٜتٗر  ،ه ْش رمس يْش ر
ي رررررٚ ،ِٝن رررررمس ررر ر
ييٓررر ر
يرتجرررررٌ يشكفررررر سا هج ررررر ١ي ٓررررر م،
 ٚررت خ خررلٍ كيررو نررٛي نر ٠
جت ر غ ر ْ عررج ١ييكررط ٚييًغرر،١
ٚن ررفخ ْ ٝر ت ْٛ،رر ١عر ييهشر غ
ْٝ ْ ٚشِٗ ،ه تفعخ ت ٠ييٓكت ْٚ ،مس
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ي كر نس ٚنر يو صررت س نشرره ،ررت،٠
هأهر ر د كيرررو ييشجم ررر ٚ ١عًرررٗ دي٥رررم٠
يذتٛي ٚييٓ ط يي ك يي.َٞٛٝ
هفررر ٞييضررررل هٚ ١ييشًف ٜرررر ٕٛجتررررت
ٜرررررٜ َٞٛشعًرررررل
ْف رررررو َررررر ّ ٖررررر
نسرررشٗلى ييهرررب يًُر ر د ٠ييضرررلف١ٝ
رررررت٤ي َرررررٔ يرترررررة ٚصرررررٛنت سا ي ررررر د٠
يي ك هٝررٚ ،١تعررتُّ ٖ ر  ٙيذت يرر ُٖ ١ر ت  َٜٝٛر
ٜميهل يإل،لّ ييٚ ،َٞٛٝمث ١خٛف  ٜٓرأ
ٓ،ررت ستررم  ٟييضررل هٚ ١ي ر ٚي ،ررٔ
سصررتي ٖ َررٔ ٕ ٜر دٖ ٟر ي ينسررشٗلى
ييهررب سا تمي ررا ييٓٝ،ٛررٚ ،١ي ر يو
 ٚتسُ ْف رٛ ٞصرف ٞصرلف ٝت ٚن تره
قضرررَ ١غرررىلميت سا ينسرررشج  ١يم بر ر س
ييهش  ١ياد ٓ، ١ٝرت ،ٟهأدخًرخ ييرٓط
ياد رر ٞييةْ ر َل ييشًف ٜررٚ ،ْٞٛن ر ٕ
ْضرر ت قضرر يت سرررٛيَ ٤رررٔ ْررر ٞ،ٛييَٛغررر١
يي ررعم ٚ ١ٜييكضرر ١ييكضر  ٠ررتيٚ ،قررت
ق ٍ يي ،م ييًبٓ َْ " ٞر يير ٜه"، ،رٔ
ٖ ي ييٓط ،عت ن م َٔ ا قمٕ ٢ً،
جتم شٓر ر سْررر٘ "ييهرررلّ ييكًٝرررٌ  ٚي عٓررر٢
ييهرر "ٚ ،قرر ٍ ٓ،ررر٘ يي رر ،م ييًبٓرر ْٞ
"َهمّ ضٛغ" "ٖ ٕ ٛتك ٍٛن م َٔ
ييه  ،أقٌ َٔ ييكًٝرٌ"ٚ ،نر ٕ ٖر ي
ييشجم ررررررر١
حترررررررت ٜت ،يهٓررررررر٘ رررررر
يإل،لَ ١ٝيي يأشغًخُ . ًٗٝ،
قبٌ ظٗ ٛييبث ييفغر  ،ٞ٥ن ْرخ
ييكٓرر ر  ٠يي ْٝرررر )١ييشًف ٜرررر ٕٛييعم ررررٞ
يي  ٟ ٛينش بخ أرعب ١ٝنرب ْ ٠شٝجر١
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يةيزتٗ ييمأٝكٚ ١يدتتٜتَٚ ،٠رٔ ٗٓٝر
مْ ر زت ٞرخررم ي ررٛي ) يي ر ٜ ٟبررث
رخم ييًٜٚ ،ٌٝعشُرت ٖٜٛشر٘ ً،ر ٢ل ر١
 ٓ،صررررم  ٝ٥رررر ١ٝر ييعبررر  ،٠يا ٓٝرررر،١
ي رررٗت)ٖٚ ،رررَ ٞع ديرررَٝٓٗ ١ررر ١يغررر١
ييض ،٠ ٛحتش ج سا جتتٜت  ٚأ قٖٞ ،١
صرررعبٚ ١سرررًٗ ١يغررر ١يإل،رررلّ ي م٥ررر،ٞ
هإَرر ٕ تٓلرررت ٚتضرررب زترررمد يكىلرر س
َٛصٛي ١أ ٓ ٝس  ٚع يذتهرِٚ ،سَر
ٕ ٜر ربين ًٗٝ،ر ر ي عرررت ييشًف ٜررر ْٞٛىلر ر ت
تٜتيت  ٜينْشب !ٙ
ً،ررررررٖ ٢رررر ر ي ياسرررر ر  ،جتررررررم س
 ٚعررررررفخ هكررررررم ٠تٜررررررت ٠سا هكررررررميس
ييةْ ر َل ييٝررٖ ،َٞٛرر ٞييكضرر ١ييكض ر ٠
تيُٚ ،ييَٛغ ،١هرإكي ٗر هكرم ٠سرلم١ٜ
حتٛيخ سا  ٚب ١َٜٝٛ ١لخ ي ٜع١
تكررررتنٗ  ٚ ،رر ر ي تررررمج ييشٛيٝرر ر
ًٗٝ،ر  ،هلقررخ ٚي ر م ًَلٛظر تٓ ٚ ،ررخ
ييةْ ر َل ييٝرر َٞٛي ر ن ٛيي ر  ْ ٟر ه
مْ َل تي ًْشك ٢ً، ٞييكٓ  ٠ياٚا.
ٓ،ٚررتَ ي شفًٓرر يذتًكرر ١يايرر
َٔ ًك س مْ َل رخرم ي رٛي  ْ ،رمس
عررر ييٓضررررٛظ زتُ،ٛرررر ١نهررررٔ
ت ررُٝشٗ ييكضرر ١ييكضر  ٠ررتيٚ ،نر ٕ
ٓ،ررٛيٕ يوُ،ٛرر١ر خجررٌ ييه ررشٓ . )٤
ٗ ش ٢ً، ٢صعٝت
 ٚبشخ ييشجم ١
ييٓ م.
كنرررررم ٕ ييكضررررر ١ياٚا ًرررررخ
ٛٓ،يٕ ييٓ ٛييع أرل)ٚ ،نر ٕ ْضرٗ

األدب الْجٔز يف اإلعالو

سً رر تٚ ،صرررٌ سا ي رر ٖتٜٔ
ٚتك ٍٛييكض ١ر

رررم،١،

ييبلررررم،
" َررررم ٠ررررمم ييٓررررٛ
نرر ر ٕ ييبلررررم ُٝ،كرر ر ت َ ررررٌ يوٗرررر،ٍٛ
هشجُعخ ييٓٛي ُ ت أٍ  ٘ٓ،ر
ررر ن ٜعمف ييىل يٕ ؟
ررر َ يي ٙ َ ٟ

ييبلم؟

ٚمسعررٛي ييبلررم ٜغررلو ٜٚغررلو.
ٜٓعم سا ط ٛٝييٓرٜٚ ٛغرلو .نر ٕ
ٜعمف ٕ ييع أل ن يت َر ٜمَرْ ٞف ر٘
َٔ ٌ يذتبٝه ُ،ر م ييبلرم ،هٗرٌ
َْ ٢ف ٘ ييبلم َرٔ رٌ ْ ر  ٙيير
حيبٗ ؟
ٚهجأ ٠خمج ييَٓ ٛرٔ دتر ١ي رٛج.
أر ٖتت٘ ييٓررٛي ُ ٜعًررٜٚ ٛعًرر ،ٛررِ ٜٗررب
َ م ،ت حنر ْ ٛر ٜٚ ٙكرتّ ر صرتهَ ١رٔ
 ُ،م ييبلم! )1
ٚتش يررررخ ييكضررررطَٗٓٚ ،رر ر قضرررر١
خجٌ)ْٚ ،كم ه ٗٝر
خررررمج ،ضررررف ٛهررررم ٝ ٚررررٌ َررررٔ
 ،ر٘ .تأَررٌ ييىلبٝعرر ١ييبٝغر َ ٤ررٔ ٛيرر٘.
ِ ق ٍ يً ًل ر  ٜٗيي ًل يكت ،ىل خ !
ه يغ يي ًل خجل ! )2
 ٚقض ١ه ْكم ر
ن ْررررخ تهشرررره ييمسرر ر ي ١رر ر ذتة
يا ررررمٚ ،ن ْررررخ تغررررا ييمسرررر ي١
ظمف ًَٚ ،ٕٛن ْخ تعىلم ييمس ي ١قبٌ
سيضر قٗ ٚ ،يهٓٗر ٓ،ٚ ،ررتَ تٓشٗررَ ٞررٔ

نرررٌ ٖرر ي ،ن ْرررخ ختفررر ٞييمسرر ي١
صت ٖ ٚ ،ن تمسًٗ سي ٘ٝتي .)3
ٚن ْرررخ ييكضرررط ييكضر ر  ٠رررتي
تٓ ررررم َٜٝٛرر ر ت ييةْرر ر َلٚ ،سٕ نرر ر ٕ
عغررٗ ٜعر د ر هرر ٚ ٠،خررم ،٣اْر٘ َررٔ
ييضعه نش  ١قض ١نٌ ٚ ،ّٜٛن ْرخ
ييكضررر ١تشر ر ي َرررا يا ٓٝررر ١ييش يٝرررٚ ،١
ي ٗت ييت يَٚ ،ٞنر ٕ سيكر  ٤ي ر ٜع س
ٚتٓ ه رٗٔ ً،ر ٢ررٌ طمٜكر ١يإليكر ٤
 ٖ ِٖ ٜي ييٓج .
عرررت يذتًكررر ١يايرر َٚ ،رررا ي م ًررر١
يي ْ َٔ ١ٝييةْ َل ،ن ٕ ً،ر ٕ ٞدهرا
ييةْ ر َل خىلرر ٠ٛسا ياَ ر ّ ،هأًٓ،ررخ ٕ
إَه ٕ  َ ٟر ٖت ي ر ن ١هٝر٘ َرٔ
خلٍ ْط قض تيْ ،ك ّٛحنٔ يبٓ ٤
ٚ .ً٘ٝ،تٛيهتس ييمس ٚ ،ٌ٥قتّ ي ٞع
ياصرررتق  ٤كيرررو ييٛقرررخ ررر كج َرررٔ
قضط تًٝرل ر يفهمٚ ،٠ن ْرخ خىلر٠ٛ
نهش ١سرعتتِٗ  ٚسرعتتين َعر  ٚ ،عًرخ
ييةْ َل ن م تف ،ل .١ٜٛٝ ٚ
َ ٚم ًررر ١ت يٝرررْ ،١كًرررخ ييةْرر َل
سا ي منررر يي كررر  ،هجررر ٤س ي ٜعرررر١
يي َٜ ١ًٝر يد ٚنمٜهٜ ٛر ٕ)ٚ ،قرم س
ْضرررٛظ ييكضررررط ييررر ررررخ رخررررم
ي ررٛي ً،رر ٢يذتغررٚ ، ٛن ْررخ تكًٝررتيت
تٜتيت.
رر ر ٤تين ييفهررررم ٠ييش يٝررررٖٚ ،١ررررٞ
تفعٝرررررٌ ييٓ ررر ر ط يي كررر ر َرررررٔ خرررررلٍ
يإل،ررلّٚ ،ن ر ٕ طم رر ٞة رر ٖ ١ر ٕ،
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ررإٔ َ ررٌ ٖر ي ييٓررَ ٛررٔ ييٓ ر ط حيررمى
ييٓكت  ٜٚيٖشُ َ ت فٔ كي ٌ نشره هٝر٘
نش غ نب ٚمل ٜعت ْ ىل ت.

ٚن ٕ ن ته ييضفل ١ياخ  ٠يي ٠ ٛ
ٚطًبخ َٓ٘ َ ر ،تتٓ ٚ ،نر يو طًبرخ
َٔ ييضرلفْ ٞر ياق م ٕ ٜفعرٌ كيرو
ييشًف ٜرررررر ،ٕٛه نشًُررررررخ ييررررررتي٥م،٠
 ٚلررررررخ ييفهررررررمٚ ،٠قُٓرررر ر شكررررررتِٜ
 ،ميس ياَ  ٝس ي ٓر طل يي ر،١ٜ ٛ
ٚٚصرررًٓ سا ييبٛنُر ر ٍ ٚي رررتَ ٠رررٔ
َ  ٝتٓ  ٚ ،يهكٓ هٗٝر ٚييرت ييرتنش٠ ٛ
ييرررم ٖٚ ،ررر ٛد ً َٛسررر، ٞمٜرررل َٓررر
ررر ٝٓٝس ييكرررمٕ ي عررر ٞتررر ٛعرررت
سٓٛيس).

ٓ،ٚتَ تعُكخ ييعلقَ ١ع٘ خةْٞ
ْ ر٘ ٜعُررٌ ً،رر ٢تكررت ِٜس ر يش٘ يدت َعٝرر١
ررش ) رر ٍٛجتررم ييكضضررر،١ٝ
ي
هم برررخ َرررا ْرررين خةتررر٘ ٕ جتررررم
نت ررشلل ٖرر  ٙي ُٗرر ٚ ،١شعرر  ٕٚصرر دم
،ىلٝشرر٘ نررٌ َ ر يررتَ ٟررٔ نشرره تشعًررل
يكض ١ييكض ٚ ٠ييٓكت ي هشه ، ٛ
سا ييت رر ١ييرر ٚصررًخ ييهشرره ييرر
رر
يسرررشع ٖ َرررٔ َهشرررب حنرررٛ
نش ت.

ٚتٛييررررخ يوُ،ٛرر ر س ييكضضرررر،١ٝ
هأصررت س ْ ر زتُ،ٛرر ١ررمي ِ٥أررش)١ٜٛ
،رررٔ دي ييهٓرررٛق يند ٝررر ١حترررخ ٓ،رررٛيٕ
نهررررخ ٖرررر ٛر قضررررط  ْ ،2222ررررب ١سا
ييعر ر ّ يير ر  ْ ٟرررمس يوُ،ٛررر ١هٝررر٘ رررِ
زتُ،ٛرررَ ١عررر ٖميس ر ر َمخضررر،)١
رت سرِ زتُ،ٛر س صرٌٗٝ
 ٚصت
يير ر نم ٜس ُُٖٗٚ ،1995ر ر س كينرررم٠
 ٤ ِ ،1996نش ر٘ ر دَ رل ييكضر١
ييكضرر  ٠رررتي) ،رر ّ ٚ ،1997زتُ،ٛررر١
َٚغ ر س)  ،ر ّ ٚ ،1999ن ر يو هعًررخ
ييتنش ١َٝ ٠ ٛيي ن ْرخ قرت صرت س
ٚيٜشٗ هميس)  ٚع ييهشه ييعًُ.١ٝ

ررررٔ
ٚقشٗرر ر  ،نرر ر ٕ ييررررتنشٛ
ٚأٗ قت ترٛا
ٝت ٖٛٚ ،ن ته
عٝرر ١ييكضررٚ ١ييمٚيٜرر١
َُٗرر ١ي كررم
يحتر ر د ييهشر ر غ ييعرررمغ ،هكرررتّ يٓر ر
أ ت َكبٌ ييعُرم يمسر٘ رت سرِ
َعرر ١دَ ررلً، ،رر٢
يذت ر ٜررت
ٕ ٜكررٖ ّٛرر ي يي ر غ جلغرر ٛيدتُعٝرر١
ٚتغىل ١ٝخب ٖ يضلٝف ١ييبعث.

ٚقررررررت سرررر ر ٖرررر ر ي ييشعرررر ر  ٕٚسا
يْىللقررر ١هع يررر ١يًُ رررم ٚيير ر  ٟنٓرررخ
ههرررم هٝررر٘ ،هكرررت يتفكرررخ َر را رررت
ٚييرتنشَٝ ٠ ٛر ١ييرم
سِ يذت
ً،ررر ٢تهررر ٜٔٛعٝررر ١صرررتق  ٤ييكضررر١
ييكضر ر  ٠رررتيتٚ ،تهفًرررخ ْر ر شرررأَ
ييشغىلٝرر ١ييه ًَرر ١يإل،ررلّ ٚ ،يفعررٌ
كٖبخ سا ييضلف ٞييضتٜل خ يرت زترم
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ٚصررٌ ياَررم سا َّٕ ررت َ ر ٖتٟ
رخرررم ي رررٛي  ،يير ر  ْ ٟرررم قضضررر٘
ييةْرر َل ،صرررت زتُ،ٛررر ١عرررت أرررٗم
،ررررتَ ٠ررررٔ أررررم ٘،ٚييٓ ررررم رخررررم
ي ٛي .

األدب الْجٔز يف اإلعالو

يْغررِ سي ٓٝر ن ر  ٕٚيرتىلررٛيس
ياٚا ٍٚ ٚ ،ي ٓغررُ ن ر ٕ ييررتنشٛ
ٜٛس ىلٝينٚ ،ييه تبٚ ١ص ٍ مس ،
ٚييه تبررْ ١رر ١طرر٘ٚ ،ي ٗٓررت نررٔ
ت ٝرٌ رٔ،
يذت ٔٚ ،ي ٗٓت
 ٚقُٓرر َ ررر َ ١ٝررر،نَ ١رررا ييهشرر غ
َبٓرر ٢ي ٗٓرت ييعم رر ٞسا
ي ٗٓتسر
ٕ هٓرررر َررررٔ سطررررلم ي ًشكررررر ٢ياٍٚ
يًكضرر ١ييكضرر  ٠سررٚ ١ٜ ٛنرر ٕ َرررٔ
ن ييرتنش ٠ ٛيب ْر َ ١رٛ
مق ي
ٚقٜم ٠يي ك ه ١يذت يٝرٚ ١ييرتنش ٠ ٛأرٗل
ييعجًٝررررررٚ ٞييه ترررررره ييهررررررب ٚيٝررررررت
َعُررر ر ٚ ،ٟي ش رررررتس هٝررررر٘  ،رررررميس
يامس  َٔ ٤نٌ يحمل هع س يي .١ٜ ٛ
 ٚكيو ي ًشك ٢يخشًفرخ َرا رت
سِ يي  ٟن ٕ قت صت نش ٘ ،رٔ
ييكضرررر ١ييكضرر ر  ٠ررررتيتْٚ ،رر ر ٍ أررررٗ د٠
ييرررتنش ٛيْ ٙشٝجررر ١سسر ر ٤ت٘ ً،ررر ٢ي ٓرررة
يًه ترره قنمٜرر ترر َم ٓ،رررتَ طم ررخُ
ههرررررم ٠دٛ،تررررر٘ يًًُشكرررررٚ ،٢نررر ر ٕ
سررررر ،١ٜ ٛه ْهفرررررأسُ ،رررررٔ ييٓ ررررر ط،
هشضت ٖ ٛييعًُ.١ٝ
يسرررررشُمس ي ًشكٝرررر س حترررررخ ٓ،رررررٛيٕ
ييكض ١ييكض  ٠رتيتٚ ،يَشرتس سا ن رم
َٔ ًت ،م  ٌ ،ٞسٕ ٚي ن  ْ ٠رأس
هُٝرر ر عررررتٚ ،نرر ر ٕ رر ر ررررم نررررب
يسشُمي ييهش  ٖ ١ي ييفٔ.
ىلررررٝين
أررررل ييررررتنشٜٛ ٛسرررر
طمٜكررر٘ رررت غ ،هٓ رررم نش ررر٘ ييٓكرررتٟ
ييكضرررر ١ييكضرر ر  ٠ررررتيت رر ر ييٓعمٜرررر١
ٚييشىلبٝل) ٚزتُ،ٛش٘ كَ )٤

ٓ،ٚررتَ ر د سرر ١ٜ ٛسا يإلَ ر يس
ييعم ٝرر ١ي شلررت ْ ٠ررم د يسررْ ١كتٜرر، ١ررٔ
ييكضررر ١ييكضر ر  ٠رررتي َرررٔ
جتر رم
خرررلٍ زتُ،ٛررر " ١رررمي ِ٥أرررش ،"١ٜٛقر ر ٍ
عررر
هٗٝررر سٕ ُ،ررر د ْررررتيف ٜررررٓج
قضضررر٘ ييكضرر  ٠رررتيت ،ي،شُرر ديت ً،ررر٢
ييٓعرر ّ ييًغررر ٟٛيي رررمد ٟيي رررمٜا يير ر ٟ
تشٝلرررر٘ يدتًُرررر ١ييفعًٝرررر ،١ته ٝرررر
يذتررت سا قض ر ٝ ،ٙررث تضرره نررٌ
ييررتهك س يذتت ٝرر ١ييضررغم ،٣يي ٛررت٠
يي تعت نٓ ت نقَ ت ي ييٓ َٔ ٛييٓ م
يذته ر ٜٚ .ٞ٥كررٍٛر "ٜٚفٝررت ييك ر ظ َررٔ
ٝا ْضٛص٘ ييٓ ل ١يير
ي ف ق١
ت ررشلل ينْشُر  ٤سا ٖر ي ييٓرر ٛياد رر،ٞ
ً،ررر ٢نّ ٜفٗرررِ َرررٔ ي ف قرررْٗ ١رر زترررمد
ٓ ٝ٥رررر ١عررررت ١ٜررر ررر يش  ٚ ،طمهرررر١
ر  ًٗٝ، ٚر  ٚ ،هررٔ
ٜغررلو ييك ر
يإلأ  ٖٓ ٠سا قضرٝ " ١رخ يدترت "٠يير
تٓرررر ٛرر ر ي عررررَ ٚ ٞررررٛق ٙييعتٜررررت٠
ن يفٛيْٚ ٝييكش ي ًرٚ ٕٛيي رج د َرٔ
ٗرررررٚ ،١يذت عرررررم  ٚرررررت يٕ يإلمسٓرررررخ
ٚييشًف ٜرر ٕٛي ًررٚ ٕٛي ر ت يي ر  ٟن ٜررمٕ
َٔ ٗ ١خم٣ر
" ٝخ تت ٌٝ ٞتيت!
مهررررر ١يدتًررررر ٛسرررر َٓ ١،بررررر٘
نررررررررررب  ٚ ،٠يي ررررررررررك هررررررررررٛيْٝ
حن س…١ٝ
 ٢ً،يدتتي ي ٛرَ ١رٔ ييكرش ي ًرٕٛ
ٚسرررج د ٠صرررلْ ٠ك رررخ ًٗٝ،رر ييهعبررر١
يي رررمٜفً،ٚ ..١ررر ٢يدترررتي يي رر ًْ، ٞكرررخ
صرر ٠ ٛررت ٟييهررب ٖٚ ،٠ررٜٓ ٛعررم سا
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طرمد

ياهل ع ٚ ٠نميَ ١اْ٘ أر ى
ي شعُم..ٜٔ
ٖٓ ى صرٓتٚم َ خرمف يضرتف..
ٖٓ ى هر ق قرتٚ ِٜمسر  ٚأر  ٟحن سر..ٞ
 ٢ً،ييٓٛيهر أٓ أرٓ، ..ٌٝرت ي رتخٌ..
يي ك ..
يدترررتي يي يرررث ..ييمي رررا ..ييبررر غ..
ض ييغمه..١
ٜر ر ي َ ..شلر ر ! َر ر مهررر ١ررر.. ٝ
رررت يٕ َرررٔ يإلمسٓرررخٚ ،تًف ٜرررًَ ٕٛررررٕٛ
َم ٛط تش ٖٚ ،ت ن ٜمٕ تيت" ظ.39
ٚسعرر ه ١سا ييًغررر ١يي رر ،م ١ٜييرر
 ٝسمد ُ،ر د ييٓرتيف ،هإْر٘  ٜرشعٌُ
تكٓ ٝس خم ٣يمها س ١ٜٛيغش٘ ن إلهر د٠
َررررٔ ياْ ررررٓ ،١سك  ٜررررشتتّ يذتٛٝيْرر ر س
ٚييىلٝرررٚ ٛييىلبٝعرررٚ ١يدتُر ر ديس ٛيَرررٌ
َ ٜررر ١يًفهرررم ،٠نر ر يكةٚ ٠ييعضرررفٛ
ٚييت ٚ ٛييًٚ ٌٝي تٚ ١ٜٓيذتجم ، ٖ ٚ
ٚنهرررٔ ٖٓر ر ٕ ْ ر ر سا قضررر" ١ياّ"
يي تكٍٛر
"جلررررث يذتجررررم َٜٛرر ر ت ،ررررٔ َرررر٘..
تت مج نٌ ينجت ٖ س ،هًِ دجتٖ .
هَ ..!٢أل يا ض يتَٚ ، ٛيْ ٣ٚ
فم ٠صغ ٜٓ ٠تغ ع٘ ييع م..
أرررعمس يا ض رررْ٘ ..رررخ ًٝ،ررر٘..
ه شغٓش٘!!

 َٓٚكيو يي ،ّٛٝصر يهرٌ أر٤ٞ
ّ ..ش ٢يذتجم!" ظ.27
يت ا ْ ط ييكض ١ييكض  ٠رتي،
،ٚررررر ر دس سا َ رررررررشكمٖ ييىلبٝعرررررررٞ
يادغ ،عرررت ٕ ٝشٗررر جتم ررر ١تعررر طٞ
يإل،لّ َعٗ ٚ ،ن ٕ  ًٓٝ،تًُر عر
ييٓش ٥ل يي ٚصًٓ سي ٗٝعت سرٓٛيس َرٔ
ْ ط َشش ا ٚدؤٚغ ر
 ٍٚتًرررو ييٓشر ر ٥لٖ ،ررر ٕ ٞييكضررر١
ييكضر  ٠ررتيت ررت ييفٓرر ٕٛييكر د ً، ٠رر٢
تكررتْ ِٜف ررٗ َٓ ه ر يًكضرر ١ييكض ر ٠
ٚييمٚي.١ٜ
َ ييٓشٝج ١يي ْٝر ،١هٗر، ٕ ٞضرم
يي ٛب س يي مٜع )١حيش ج سا ٖ ي ييٓرٛ
َررٔ ييهش رر ،١يهررٔ أررمٚط ييهش ررر١
ٖٓ ر صررعه ه ر َررٔ أررمٚط يي ررمد
ييع د ،١ٜإ ييشه  ٝحيشر ج سا ل ر١
ٚجتم ٚ ١يسرع ١ييهش رٖٝ ْ ،١رو ،رٔ
ي ٖٛب.١
 ٚر ٤س ييٓشٝجرر ١يي ي ررٖٚ ١رر ٞيي ر
ٓٝرررخ ًٗٝ،رر ٖٚ ،ررر ٕ ٛإلَهرر ٕ س رر ٠
ميى ك ،ة يسشعُ ٍ يإل،لّ ي ٓرشل
يي كررر ر  ،هغضرررررخ ي ٓررر ر م يكضرررررط
ييكض  ٠رتي ٚ ،ضرخ د ٚييٓ رم ٗر ي
ييٓ َٔ ٛييهش .١

احلْامٕ
 ْ )1مس زتُ ١،ٛخجٌ ييه شٓ  ٤ررر ظ 41
 )2ي م ا يي ل ررر ظ17
 )3ي م ا يي ٜل ررر ظ19
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د .عيسى الشماس

أدية وكاتة سوري

مثُّ كتب كثريَ معروفُ ملؤلفني معرروفني وكتّر ب رر ن،يحت عرو ن رى " لرىيً وو
ملختصر يف "..م ه  :لىيً يف لطرب لرىيً يف لففةرفُ لرىيً يف نفرىل لففر ..
وغريه  .و إلجير  ،نلرم مورروم ومفًرا ما مر و ةرحت سرتعل ل وتىظًفر  .ير يف يف مع ر
(لة لعرب) وي َ لكالل وووي َه
ق ّم يف رالغرُ وووير َه صتصررَه :و إلجير  ،هرى وكرالل ويًر  :وٍ صفًر مُكتصَرر
) .و إلجي  ،هى ود يف ملع ِ لكثري ر لففظ لكفًم وهرى ورىم مرحت
(لة لعرب ج
لبالغررُ فكررا قر ا ل كر د ( :لبالغررُ إلجير  )،ألوّهر تررااّ نفررِ فصر ُ ملررتكف وتررثري
صررر :وٍ ولفر ظ قفًفرُ تررؤدٍّ معر وٌ
لعكرم وعررّل لرروهحت .ومرحت ووررى م إلجير  :،مجير  ،ق َ
كثريَ محت غري وف ومجي  ،ر حلوف :يكى حبوف كفلُ وو مجفُ وو وكثرر مرق قري رُ تعرني
وتااّ نفِ حملووف (معها إلم ن ت لتعفًلٌ).

ظتذذذذذذذذذ ذ ش
ًبذذذذذذذذذذذرإلجي ٍ كذذذذذذذذذذ
الق كَذ ذ وا ً الصَ ؿَذ ذ زا اذ ذ ذت ذ ذ
علٓ إلدقَّذْ ِيذُ إل ْبَذ أَ َِ عَذدَُ َ إلذْ
إليت ال ِ ٖدّ انو ً .هر ٍبين ن ظتذ ش
عتذذذذذ ِ علذذذذذذٓ ملبذذذذذ اُ ض ضذذذذذذَْ
ملٌقذذذذذٌا ً إلذذذذذنـا ًإلذذذذذَظ ل َؿذذذ ذ
عػذذذذٌ َٖ دت ذذ ذ ختذذ ذ بذذ ذ ملبنٓ ً ذذذذد
ملٌقذذذذذٌا  /إلذذذذذنـ ِنَ ذذذذذى ًاكذذذذذ ٌاى
ً أثأي.

ذذس

نًاذذْ صذذأّا ِ ذذد
اذ
ذتذذدٍع ع ذ ٍط ذ ٓ ا جو إلذذٌ َص
"ًٍرتجج اؿذلل ا إل ؿذَْ إل ؿذأّ ذد
ذذذ ٍذذذذرتجج
اًبساذذذذص ـذذذ بذذذذذذذا  . .جا
اؿذذلل ا إلٌاكذذْ إلػذذبسٍْا ًبساذذص ـذ
بذذذذا ً ؽاا ًذإلجي ب ك ز إلنٌا دٍد ا
إل ؿذذْ ً إلػذذبسا ٍ غذذٓ اذ إل لذذٌز
انذ يُ ذتَذ ّ
مل ط زعْ إليت حتذد
مل ل ذذذذْا ًاذذ ذ الص ذذذذص ً إل ك َذذ ذ
947
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إلذذرِ ٍ لل ذذى إلبذ م إلسق ذذُا ًال ضذذَ
انذ ذ ابذذذَؼ عؿذذذس إلطذذذسعْ ًعؿذذذس
إلذذذدِل إلبل ذذذُ ً ملبذذذس ا ب بذذ ا ػذذ ز
ًضذذ ٖ إل كنٌإلٌ َذذ ذتدٍ ذذذْ ًًضذذ ٖ
ال ؿ مل ل ْ.
ٍبذذذذذذٌج أضذذذذذذَظ اؿذذذذذذلل ا جو
إلذذذذذٌ َصا دي جٍذذذذ إلل نذذذذ اُ  /اذذذ ذ
إلذذذدٍ ً /قذذذد ع ذذذد اذذذتصس ال َذ ذ
ًاذذدً إلل ذذع َ َبذذْ هذذر ا جوا
ًاَص ذذذذذذذى ًؾذذذذذذذل ى جبَذذذذذذذْ ب مل قذذذذذذذُ
ً ذت قذذذذذذذس ً .بسشهذذذذذ ذ ال ذذذذذذذٓ جو
إلذذذٌ َص  -إلل نذذذ اُ إل ٌاطذذذُ /إلذذذدًزّ
ًي 03- 82آذ ز 8302ا ال ذذذذذذذذذذذذذذذذٓ
جو إلٌ َص  /هٌٍذْ جت ًشٍذْ دٍذدّ /
بذذأً  80- 83يصٍذذس ن 8302ا ًاذذدًّ
ال ٓ جو إلٌ َصا.8380/0/8
اللذذذذل اال ذذذذٓ جو إلذذذذٌ َصا
ذذذٌاظ ًبذذذأً ا اسيلذذذْ ٍبذذ اُ َِوذذ
جو إل ذ ٖع علذذٓ غذذك إلذذٌ َصّا
غذذبس ًا ذذس ا شاذذْ ً ق ذ ْ ملب ذ ما
جو إلبذذذ ذ ملُ ً جو إلبسبذذذذذًٍُ .ػذذذذذأ
إلن قذذد إل ساطذذُ /اٌا اذذدًن /دي هذذري
شاذذْ اس اذذص علذذٓ ن ببذذب إلك ذ و
ظتدًن ا طذوع ريذأ قذ جزٍ ً عذ صٍ
عذذذ ذ إلك بذذذذذْ ا وٌاوذذذ ذ إلػذذذ ذ ٖ ا
َِلجذذذأًن دي هذذذري غذذذك إلذذذٌ َصّ
إليت ظتدًن َِو اوسب ا شا وع ًيال
انػٌج ً .ا ج هتالٕ ٍنبكظ ضل علذٓ
هري إلك بْ إلٌ َصّ إلذيت ؿذ ابوذع
ذذذذْ
علذذذذٓ ا ذذذذد ز اذذ ذ رت ذذذذْ ً إلس
950

ً إلن ؿذذذ ذ نً ...قذذذذذد كذذذذذٌن إلك بذذذذذْ
إلذذٌ َصّ ؾذذب ا ذ إلك بذذْ مل ب ذ ز
علَو ا ِ ظت ش ِ ٍ رتض إلكذ أ اذ
ذتر قذذذْ ً إلسه ِذذذْ ً إلدزبذذذْ .هذذذر ِذذذ
الص ؿ ذ زا ِ ذ قذذٌ إلك ذ أ ع ذ قذذٌ
إل لَذ ذ ازً شنا  88متذذذٌشا ِ .) 8302وذ ذ
ضت ذ ا ذ ُ اٌ ذذْ دبد عَ ذْ جبَ ذْ ن ذ قب
مت اذذذ اذذذ ٍبذذذس عذذذ غذذذسً إل ؿذذذْ
ًا ٌا وذذ ذ ًعن ؾذذذذسه ا ًعذذ ذ َ َبذذذذْ
إلػذذذذذذبس ؾذذذذذذَ ًِنَ ذذذذذذى إل ؿذذذذذذٌٍسٍْ
ً إل ب أٍْ؟.
ًهذ ِبذذال ن هذذر إلن ذذٌذج جبذذُ
دتدٍذذذد كذذذ ن ٍللذذذل علَذذذذى جوا
ب ذ ملبنٓ ذت َ ذذُ إلذذوجو؟ي ًه ذ ك ذ
ذتذذدٍع عذ اذذٌا جبذذُ دٍذذد إلَذذٌُ اذ
صذذذذذ زج اذذذذذذٌ ا ز نذذذذذ ع) ملبسًِذذذذذذْ
بذذْ عنذذى
ً مل ٌ زثذذْ؟ي هذذر اذ ضتذ ً
ً ٌقَ ى حمل ًز ن َْ.
""2

بذذذذذذس إلػذذذذذذ عسّ إلل ن اَذذذذذذْ/الز
اذذال  /إل ؿذذْ إل ؿذذأّ ذذد بأاو ذ ال
ختسج ع عن ؾس إل ـا إلكنوذ ذٌ ص
َ اذ
إل ب أا ً س اص علٓ اٌق
يَذذذع إلدالإلذذذْ إلطذذذسجٍْا ًٍ للاذ ذ هذذذر
ملٌقذذ بذذذسًش إلػ ؿذذذَ إلذذذيت ذذذدٔ
االستوذ بٌقذذٌع علذذٓ إلذذسريع اذ قؿذذس
إلذذذذنـا ًذإلذذذذجي ب بذذذ إلساصٍذذذذْ ً ملبنذذذذٓ
إلب َذذل إلك ذ ؿذذَ غتذذدُ إل كذذسّا
ذ ٍكذذٌن إلك ذ ِب ذ ًزج ِب ذ ب ذ
إلػ ؿَ جالإل ى إلب َْ إليت ال حت ج

ألدب لىيً  ..م ل وم نفً

إل ؿذَ ً إل ٌضذذَ
إلسً ٍ ً إل ؿـ.

ذ هذذُ ذتذ

اذذذ إلٌاكذذذْ إلهٌٍذذذ هذذذُ إلل بذذذْا
ًا وع ا إلل بْ مس ض ضَ ا ه
إلطذذسعْ ِ الق ك ذ و ملذذدّ إلصانَذذْ
إلذذيت عت و ذ إلرت َ ذ إللهذذٌِ إل أجٍذذْ
ابنذ يا ً إلكذذٌٕا ِكذذأن إلٌاكذذْ قذذٌٕ
ٍ ذذذٌهش بػذذذدّ ًضذذذسعْ ًغت ذذذُ ببذذذده
ز إللن س اده غى ً .ذتدٍع هنذ ا
ع اٌز ِكسِ مل ا يَع ختلذل إلؿذٌزّ
إلػذذذذذبسٍْ إلذذذذذره قذذذذذٌٕ ذذذذذد دي
إل كذذذذس إلذذذذرِ عتلالذذذذو ًعتذذ ذ ً دجز
س َ و ًا هَ و ا ًؾٌال دي إلب َ ذْ
إلذذيت ذذد ً ن بذذ اذذ ُ قؿذذَدّ قذذذد ال
جذذذ ًش ضذذذذلس إل لَلذذذذْ ً إلكل ذذذ
عذذذرت
ملبذذذدًجّ ً هذذذرٍ إل بذ ذسٍ
ً ق ب جو إلٌ َص بٌؾ ى اٌعذ جبَذ
يذذذذذدٍ ا ال كذذذ ذ الضذذذ ذ هن ٕ عنذذذذذىا
ًدغذذ ذ جّ ً قذذ ذ ْ ينذذ ذ يُ هذذذذر جو
ز إل ؿذذذذذذْ إل ؿذذذذذذأّ ذذذذذذد ا ً إلٌاكذذذذذذْ
ذ انو ذ ا
إلػبسٍْ) ا صال ًؾذ
اذذذ يَذذذذع إلرت َذذذ ً إلدالإلذذذذْ إل نَذذذذْ
ً ملبنٌٍْ.
دن رتذذذسًج عذ ذ إلطذ ذ ٖد ٍ ذذذٌج دي
إلٌاكْا ًهُ إلهْ ا ًَاَب إل َا ًـ
ظتذ ش
أّ ل ُ لاوذ
بسٍ
ً إل ك َذذذ ذ ا ًٍبسِوذذذ ذ إلن ذذذ ذ ج بأاوذذذ ذ
قؿَدّ قؿأّا اك ْا اٌيَْا رت
ثذذذذس ٍػذذذ ى إلذذذذٌاَب مل ل ذذذذُا ًاذذذ

إلٌاكذذْ د اإل ذ ع ذ م صَ ذ إلُ اس ا ذ علذذٓ
ضتذذٌ ص ذ فا ب ذذد إللا اذذْ ً ملػذذود
شتَلذذْ إلػ ذ عسا
إلطذذسٍ إلذذرِ ٍ ذ
َِؿذذذٌريى بأقذ ذ إلكل ذ ذ ملب ذذذسّ عذ ذ
إلذذذدالال إلكذ ذ أّا ًهذذذُ ًدنَ اذ ذ
ب س ع عؿس َِذى إلطذسعْ ً الص ذص ا
دإلاذذذ اوذذذ م ذذذ َ عذذذ ع ذذذ ّٕ رتَذذذ
مل ٌقاذذذد ً ذتط ضذذذَْ ملسه ذذذْ ً إلٌيذذذدّ
ملٌقٌعَْ ً إلؿٌزّ إلػبسٍْ ِسيذ -
سٍذذذدّ إل نذ ذ ٕا 82آذ ز  ً 8380إلٌاكذذذْ
ب طذذ َْ غذذذدٍدّ هذذذُ ملبذذ ج إلػذذذبسِ
إلل زقذذذذْ بوذذذذٓ جتلَ وذذذذ إلٌ صٍذذذذْ
ذذ اوذذ مت ذذ إلطذذذبُ
ً إل ك َ َذذْا
ذت َذذع دي كذذسٍظ جهذ ؽ مل ذذسًن
ب إلب ذذذذذذذذذ إل كذذذذذذذذذسِا ً رتَذذذذذذذذذ إلُا
ً إل لطذذذذ ُا ً إلٌ ذذذذذٌجِا ً اطذذذذ اُا
ببَذذد اذ إل طذذلَ ا ًببَذذد اذ دِطذ ج
إلر ٖ ْ إلػبسٍْ إليت نط زًٍد زًٍد
ًز ٕ إلؿذذذذذذذس ّ ملنذذذذذذ ِا ً ذذذذذذ اال
سٍذذدّ إل ن ذ ٕ 03 -
إلص ٖ ذذْ ز إلذذصٍ –
آذ ز .)8380
ًهذذذذري إلٌاكذذذذْ إلذذذذيت ب ذذذذس عذذذذ
إلل اْ الا ب إلَْ مل صإلذْ عنذد إلػذ عس
طذ ذ دعُ انذذذى إلذذذر ٕ ً إل د هذذذْا ً
مل بذ ذ حت ذ ذ ج هذذذري إلٌاكذذذْ دي دجز
مل ل ذذُ ًبؿذذأ ى ال ػذذ َ َب وذذ ا
ًبذرإلجي ٍك ذ إلذذنـ إلػذذبسِ إلذذٌ َص.
ًهذذذذر ٍ كذذذذُ ز ذذ ذ ٕ اطذذ ذ ٌٔ إللهذذذذْ
إل ب أٍذذْ عنذذد إلػذ عسا إلأ ذ ملطذ ٌٔ
959
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إلذذذذدالإلُ إللٌاكذذذذْا ِ اذذذذل َ َب وذذذذ
إلػبسٍْ ا صال دَ زه إل نَذٌِ إلذرِ
ٍطو ملبنٓ علٓ إل زٕٔ /مل ل اُ.
ٍ ذذذذٌ ج .اذذ ذ ِسيذذ ذ ن ؾذذ ذ
ضذذذ ذ ذ دت ابذذذذذْ إلل ن اَذذذذذْ يذذذذذٌ
داك اَْْ ذتدٍع عذ اذٌا جبذُ دٍذد
ذ
ن َذذسع هذذر إلطذذت اػذذسًاا
ؾبٌبْ إل بور ملٌقٌاا ااس إلرت
يس ذذذْ إلن ذذذد جبذذذُ ع ملَذذذ ملؿذذذذل ْ
يس َْ « إل ٌقذٓ» إلذيت ضذ و إلبٌملذْ
علٓ ريذأ ؾذبَدً .إلبذ ملذسٕ ال ٍهذ إلُ دذ
ق دن إل إلنو ُٖ بأاٌ ا جبَذْ دٍذدّ
قد ب غ ى ا ٌقا انر ذتسو إلب ملَذْ
ا ٍؿ دي إل ذ ز إلَذٌُ
إل اَْا ً
عند إل ذدقَل
ا بسًش إلنٌا جبُا ٍل
ً مل ببذذذْا ً ذذذٌج ختذذذ ريذذذأ قلَذذذ
حتدٍد مس هر إلنٌا ًصؿ ٖؿى.
ا ُ هر ملػود
ًٍ ط ٕ ج.ؾ
إلكذ بُا هذ ٍؿذ ذتذدٍع عذ َذذسع
ا جو إلذذذذذٌ َصا بٌؾذذذ ذ ى اٌعدذذذ ذ جبَدذذذ ذ
دٍد ؟
ًظتَذذذذ ذ ال غذذذذذذجي بد ٍذذذذذذْا ن
ذتدٍع ع اٌ ا جبَْ إلػبسٍْ انو
ً إلن سٍذذذذْا ظتذذذذد اطذذذذذٌري إلذذذذى سقذذذذذى
ملط جد إليت لس علٓ ً قذ جوا
ًدذ أصس إلن ا ج ً ملتزصٌن ع االياْ
ذ هسّ اذذٌا جبذذُ دٍذذدا ِوذذر ال ٍبذذين
عذذذذذذدُ ً ٌجهذذذذ ذ َ ِذذذذ ذ اٌ ا غذذذذذذك
ا س ذذذْا ق بلذذذْ إلالصذذذرت ً إل ذذذد ص
950

ً إل ذذٌ ا ًٍ ذ ش إل ذ زٍي جبذذُا اذذدٔ
طذذذ ذ او بنػذذذ ذ لذذذذذٌزِ اذذذ ذ ش اذذذ ذ
ذ ذ ا طذذذىا هكذذذر بذذذد
يس َذذذْ
ملػذذود إلب ذ ُ اطذذأّ جو إلذذٌ َصا
يَع ٍب د جٍ علٓ إلكل ْ ملٌيَْ
ً ملب سّ ٍؿ ا ٍسٍدا ِ اذل ع لَذْ
بد ا ا وذْا ً إل عذ ً ا ذ ا اذ
وذذذذْ صذذذذسٔ ً .بذذذذرإلجي عت كذذذذ جو
إلذذٌ َص ملهذذصٔ ملذذس ج ا ذ صذذال بالريذذْ
إلكل ْ ملٌ ا ْ.
""3

ال غذجيا ن إل هذذَأ مسذذْ ض ضذذَْ
اطأّ ذتَ ّا هر إل هَأ إلرِ ن و
إل جذذذذدج ملطذذذ سَ ًال ضذذذذَ دذ ذذذ ن
إل هذذذَأ دظت بَذ ذ ضتذذذٌ ِكذ ذ ا ًإلذذذَظ
ضل َ ضتذٌ اذ هذٌ ضذٌ اذ إلٌ قذ ً .دذ
ن ال ك إلبٌجّ دي مل قُ بك
اذ ذ ٍبنَذذذىا ِكذذذرإلجي ال كذ ذ صذذذر
ب ذت قذذذذس دتدٍذذذذد بكذذ ذ اذذ ذ ٍبنَذذذذى َ
ؾ ذ َ ن اٌ ذذْ ذتد ثذذْ اذذس ال بذذد
انذذذذىا ًدالا يذذ ذ إل لاذذ ذ ً ملس ًيذذذذْ
مل بذذ ذ ال ظتذذذذٌش
ملكذذ ذ نا ًإلكذذ ذ
إل طذذذجي ب مل قذذذُ بكذ ذ اذ ذ َِذذذىا بذ ذ
ٍتصذذر انذذى ا ذ هذذٌ ؾذذَ ًث ب ذ ٍن ض ذ
الالذذذال ضتذذذٌ ذتد ثذذذْ ً إل ذذذدُا مبذ ذ
ٍهين ذت قذس ً ملطذ ا ًهذر س ذْ
مل وذذٌُ ا ؾذ إلْ ً ملب ؾذذسّا .اذ قلذ
ذ
ؾذذلْ ذت قذذس ب مل قذذُا ِكأاذذى
ٍ ل ذ ذذرًزي إلذذيت ذ علَو ذ ً ِسع ذ
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ريؿذ ا ً علَذ مثذ ز  ِ .إلػذذبسا علذذٓ
ض ذ َ مل ذ م ٍ ذذسز ا ذ قَذذٌج إلذذٌشن
إلؿ زاْ د اال شا ذتسٍ إلرِ ا ل
ا ذ عؿذذس إلنوكذذْ ي ذذٓ ط ذ زع ً ذذأّ
إل لذذٌز ال ذذ عُ ًؾذذٌال دي عؿذذسا
ذت ذ إلًُ .مسبن ذ ببذذب إلن ا ذ ج ٍسِكذذٌن
هر إل لٌز ًال ٍبرتٌِن بىا ا طذك
بذذ إلس ِ إل ٖذذ "دن إلبَذذذسًض هذذذٌ اَذذذص ن
كذذسًن ً إلن ا ذ ج
إلػذذبس ا ذ يذذدجي مل ا
إل د آً .ببب إلن ا ج ٍسًن هر إل سز
لا ذ ًعذذٌجّ دي إل د َٖذذْ قذذٌ إلػذذبس
ً ب ك زيا ِ إل ٌ علذٓ إلطذجَْ يذ
ؿذذذذذدز ملٌضذذذذذَ اذذذذ إلذذذذذسًعا ال اذذذذ
إل عدّ ملط ٌ ْ ًريأ إل بلذْ إلل عذ
ً إل هَذذذس ذذذ ز ّ إلب َ ذذذْ إلك انذذذذْا
ِ ؿأ إلب َ ْ ذتسّ حمللا ذْ ا طذو
ضأّ إلصا مل قُ إلذرِ ص ذ زي إلب ذ
إل دٍعِ .أجو إلَذٌُا اذس ي ٍػذ ى ملسيلذْ
ذت قذذسّا ًذإلذذجي ان ذ ابذذَؼ شانن ذ ا ال
شا ضٌ ا ً .ا مل هَع ض ضذَْ إلذيت
سضذذَو ملسيلذذْ إلس هنذذْا جو إلذذٌ َص
إلذذرِ ٍنذذدزج حت ذ إلٌ ٖذذى ذ ا اغذذبس
إلٌاكْ ً إل ؿْ إل ؿأّ د ا.
ًطتلـ دي إل ٌ دذ دن هر إلنٌا
ا جو إلَظ جصَال علٓ جبن ا ب ٓ
َذذذْ
اذذ صذذذال إل جسبذذذْ جبَذذذْ إلرت
إلذذيت اوذذد إلذذىزاالا ) ًهذذر ٍبذذين ن
ع لَْ وٌز اٌ ا جبَْ دٍدّا اط سّ
ًا لذذٌزّ اذذ لذذٌز ذتَذذ ّا دذ اذذ

اذذٌ ا جبَذذْ طذ جَ ـذذري إل لذذٌز
ً إل هأ ا ً هَذس عذ إلاذسً ملس ِ ذْ
إللٌ ق ذ ا مب ذ ٍ ن ض ذ ًَ َبذذْ مل ذ ل /
إل س ٕ إلرٍ ٍبَػٌن هري إلاذسً  .دن
ل ذذذذذذذْ ا إلػذذذذذذذبسٍْا ا ذذذذذذذسجّ يدٍ ذذذذذذذْ
ملبذذذذذ ذ ع
الضذذذذذ ذ ب ا ال صتذذذذذذذده
ذ ذ ال كذ ذ نو إل ذذذٌ اَظ
إلبسبَذذذْا
ن َذذذْا ًقذذذد ز لذذذ هذذذري مل ذذذسجّ
ب ريل ا ا سج صسٔ االؾ ْ ـ ا
ًانو ذ إلؿذذٌزّ إلػذذبسٍْ ً .ذتذذدٍع ع ذ
إلؿٌزّ إلػبسٍْ ٍ ػب إلَ ٌِ انذ يُ
عذدّا انوذ اوذ اس لذْ ب رتَذ ا ِوذُ
جٍذذ ً ِكذذ زيا ًع هذذ
ا ذذ ج صَذذ
ٍطذذذذ ذ لَ إلػذذذذ ذ عس ن ٍهذذذذذذٌف صلذذذذ ذ
غَ ٕا ًٍؿذل ج ببذ ج ملبذ اُا ًبوذري
إللسٍ ذذذْ ٍب ذذذس ع ذذ قل ذذذى إلَؿذ ذ دي
مل ل ًُ .هر ٍ للاذ ن ٍكذٌن إلػذ عس
ؾ ذ ي صَ ذ ً ض ذ  ِ .إلطذذت مللذذسًع
ج ٖ ذذ هذذٌ اذذ إلذذرِ ظتبذذ اذذ ملسضذذذلْ
إلكالاَْ ع ل ِنَ ؟ ًضت ادز اذى ال
بد إلل سضلْ اذ َذسِ ملسضيذ ً ملسضَذ
دإلَذذذذىا ً ٍسضذذ ذ ً إل ذذ ذ اُ ٍ ل ذذذذٓ
اك ن ًشا ن ابَن ً .ا ض و صتذ ع
هذذر إل ٌ ؾذ قذذدزّ ملسضذ علذذٓ جذذأ
رتَ ًدٍؿ إلى ملذس ج دي مل ل ذُا ًاذ
ل َبذذُ اذذذى ٍ ؿذذذد َسقذذ عذذذدّ انوذذ
إل ا
إل ػذ ذ َى ً الضذ ذ ب زّ ً ذ ذ ش ً إلكن ٍذذذْ
ًقذذد عت ذ ج دي إلساذذص ِ .ؿ ذ إلؿذذٌزّ
ا َ ضذ ٍ ذ ع بذذى اٌه ذذْ إلػذ عسا ـذذر
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بد إلؿٌزّ إلػذبسٍْ عنؿذس بن َٖذ بذ إل
ه َذذذذذذْ بنَذذذذذذْ إلذذذذذذنـ إلػذذذذذذبسِ(
ِسيذذذذذ ذ  -سٍذذذذذذذدّ إل نذذذذذ ذ ٕا 82آذ ز
ً).8380دذ ذذذذذذ ذ ن اذذذذذذ ذ إلكذذذذذذذذسًزِ
إل أ َذذدا اذذى عتذذل إلكذذ ع ذ جبذذُ
دبذد عُ دٍذذدا ن ٍػذذسا إلذذى اٌعذ جبَذ
ٍن ذذُ دإلَذذىا كذذع إل لذذٌز ً إل ذذدُا
ِ ذ ذ مل َذذذد هنذ ذ ا إل ٌقذذذَ ن ا وذذذٌُ
إل لذٌز غت لذ عذ ا وذذٌُ إل ذدُ إلذذرِ
ٍبذذين إل ذ هأ ضتذذٌ ِك ذ ا ا ذ إل لذذٌز
ن هر إل هَس
ِإاى ٍبين إل هَس ضٌ ٕ
ضذذذذل َد ُ دظت بَدذذذ َ ـذذذذر ِ إل ذذذذدُ َِذذذذى
يكع قَ ُ علٓ إل طذ ا اذ إل لذٌز
ِوذذٌ دقذذس ز ذت َ ذذْ .اذذ غذذ زّ دي ن
ا وذذذذٌُ إل لذذذذٌز ٍ هَذذذذس ب هَذذذذس ملنذذذذ هش
إل لطذذ َْا ِونذذ اذذ ٍذذذسٔ ن إل لذذذٌز
ذ عت ذ ابنذذٓ
عت ذ ابنذذٓ إلن ذذٌا
إل ذذذدزا ًهنذذذ اذ ذ ٍذذذسٔ ن إل لذذذٌز
ض ضذذذى إلؿذذذس ا ً إل نذ ذ قب ً ذتس ذذذْ
إلد ٖ ًْ .بن ٕد علَىا ِذإن صذر مب وذٌُ
إل لذذذذٌز هذذذذٌ اطذذذ إل ذذذذع يس َذذذذْ
اذذذذذذٌ ا جبَذذذذذذْ ًانوذذذذذ بذذذذذذسًش « جو
إلٌ َص» ع اطذ زٍى ذتذ إلَ إلٌاكذْ
زًهُ ا مثذ ز غذجسّ إلػذبس)ا ً إل ؿذْ
إلذذذٌ َصّ زًهذذذُ اذ ذ مثذ ذ ز غذذذجسّ إلن ذذذس
ل ْ جوا
جبُ)ا ط ن اى حت
اذ ذ نذذذدزج ب ضذ ذ س زا اذذذٌ ا جبَذذذْ
ا نٌعذذذْ ز إلػذذذبسا ملطذذذسيَْا إل ؿذذذْا
إلسً ٍذذذذْ ..و)ا ً ذذ ذ اذذذذٌا اذذ ذ هذذذذري
اٌ ا ا نط انذى اذٌ ا صذسٔ ً
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اذ
غذذك صذذسٔ ًهكذذر ا َِ ذ
هنذ اذذٌ ا ن ذذسض ً ذذٌ ا ً صذذسٔ
اوذذسا دذ ٍل ذذ ا لذذ ا ن هنذذ ؾذذلْ
بذذذ إلرت َذذذدٍ ً إلذذذدز ا بٌؾذذذ ى ِنذذذ
دٍد ا ًب ملل ْ ً إلسً ٍْ .ذرإلجيا
لذذٌز ملطذذسيَْ اذ إلػذذبس قذذد دي
إلن س إلبؿس ذتدٍعزؾ ) ا هن
ظتذذ ذ ن وذذذذع ًالجّ " جو إلذذذذٌ َصاا
إليت محل ابو اٌعذ دٍذد اذ جو
اطذذأّ ذتد ثذذْ ً إل لذذٌزا ب الع ذ ج
علذذذذذٓ إلكل ذذذذذْ ملصصسِذذذذذْا ملب ذذذذذسّ
دٍؿذ ملبنذذٓ دي مل ل اذذُا إلذذرِ ٌٍ ذ
علَى ن ٍدز ملك ٌن ملط ٌز إلنـ
علذذى ابذذى ًقدز ذذى علذذٓ
الالقذذ اذذ
ِو ى ً ض َب بى.
""4
دن جو إلذذذذذٌ َص بنٌعَذذذذذى زغذذذذذبس
إلٌاكذذْ ً إل ؿذذْ إل ؿذذأّ ذذد ) ٍب ذذد
إل ك َ ا ًهر ا قد عت إلنـ دي
اٌا ا إله ٌضا إلذر حت ذ ج قذس ّٕ هذر
ا ِ ن ٍدص إل ز
جو ب
اذ ذ بنَذذذْ إلذذذنـ رت ز َذذذْ ًؾذذذٌال دي
إلب ل إل كَذجي إلكذالُ ًدجز قدز ذى
إل ب أٍذذذذْا ن إلل ذذذذسجّ َ قذذذذْ ب أٍذذذذْ
لاذذذٓ ملنلذذذٌ دي إلالانلذذذٌ قذذ
إلكذذذالُ جبذذذُ بذذذد عُ إل ذذ ٖع علذذذٓ
إل كذذ ذ ً .هذذذذر ٍبذذذذين ن هذذذذر جو
إلذذذٌ َص عت ذ ذ ج دي طت ذذذْ اذ ذ ملذ ذ ا
ً إل ذذس ٕ مللالبذ إلةي َذذْ بأببذ جيً .قذذد

ألدب لىيً  ..م ل وم نفً

عت ذذذ ببذذذب إلن اذذذ ج علذذذذٓ هذذذذر جو
ري ٌقىا ااس دي جًز جو لذٌٍس
بذ ا ًحت َذذص إلنذ ع ِذذْ علذذٓ
ا ببْ ا ج جبُ بدال ا إل ٌ ذى دي
ص ؾْ إلن ع ِ ًهر عذرت ً قذ
بذذذذأن جو إلذذذذٌ َصا ال عت اذذذذل غذذذذب َْ
جو ً هأٍ ذذذذىا ًال ضذذذذَ إلػذذذذبس
ذذس ا ػذ ز بذ
ً إل ؿذذْ بٌؾذ و
ذذ هأ إل ذذذس ٕا بذذ ٍ ؿذذذس علذذذٓ ِٗذذذْ
طت ٌٍْ ص ؾْ طذ لَ إل ب اذ اذ هذر
نجوً .دذ ذ ن اذس هكذر ا ِذأٍ
ً َ ذذذذذذذْ جو إلرتبٌٍذذذذذذذْ ً صالقَذذذذذذذْ
ذ اذ
ً إلب َ َذذْا جت ذ ي إلػذذسعتْ
.
ًاذ هنذ َسيذ ضذذٗلْ دغذذك إلَْ
بلاذذذل بإاك اَذذذْ ختؿذذذَـ اذذذٌا جبذذذُ
إلك غك غبسِ دٍد ً .اس ا طى
كذذ ذ ا زب ذذذذى علذذذذٓ اطذذ ذ ٌٔ إلن ذذذذس
جبُا دذ مثْ غ ى ذ علذٓ ن إلنذٌا
جبُ هٌ اؾ ًصؿ ٖـ ٍ َص بوذ
جبُا ًهري دذ ذٌ ِس حمل ذٌٔ
إلب
جبُا جتبلى َ دا اط الًّ ع عذد يا.
ًهذذذذر اذذ ذ ٍل اذذذذى جو إلذذذذٌ َص عذذ ذ
دا ذذذذذى إلػذذذذذبسِ ز إلٌاكذذذذذْ) ً إلن ذذذذذسِ
ز إل ؿْ إلٌ َصّ) دذ ٍطبٓ ؾ و هر
إل ٌ ذذذذذى ضتذذذذذٌ إل ٌؾذذذ ذ دي صؿذذذ ذ ٖـ
اػرت ْ ٍ ذ بوذ ا ذ ج إلذٌ َصا ًال
ضذذَ ا ذ ا يَذذْ إلك ِذذْا ً ظت ذ شا
ً عت ٕا ًَ قْ مل سجّا ً ٌ ِب ا

ًِذ آِذ إل َذ ا ًع ذل إلؿذٌزّ عذ
طذذذس ذذ ذتذذذٌ ع ًإلبذذ بذذذسش اذذ
ٍل ذذذ ذ إلك بذذذذذْ بد عَذذذذذْ إلس هنذذذذذْا
إل بَذذذذدّ اذذذذ ٍػذذذذ ا يٌـذذذذ اذذذذ وَذذذذع
الض طو ا هٌ رتسًج ا ج ٖسّ إلذنـ
ز إلن ذذذسِ ً إلػذذذبسِ) إلالضتطذ ذ ز قذ ذ
دَذذ ذ ز دت لذذذذْ ملس اذذذذصّا مل ك الذذذذْا
ملك َْ بر و دعتذ ٕد ً ساَذص ًجهػذَْ
دت لذذْ إلك َلذذْ ب ؿذذٌٍس اػذذود قذذ ٖع
علذذذذذذذٓ ًاكذذذذذ ذ ص َ ذذذذذذذْا اك ذذذذذذذْ
ًشت صإلذذذْا ذذذل اذ ذ إلناذذذسّ دتدٍذذذدّ
اط ذ ن إلبؿذذس إلذذرِ حتكُ ذذى إلطذذسعْ
غذًُٕ .علذٓ هذر ا ال بذد اذ ن
ٍن ذ ب إلن ذذد ًٍ أه ذ ملد ع ذذْ دت ذ /
إلٌاك  /ملػ هدا علٓ ضتٌ ٍ الُٕ ا
كٌٍنوذ إل نذُ دتدٍذذد .زاؿذ زا ًهذذر
ٍ ذذذرتض اذذ ا اذذ ج جو دظتذذ ج غذذذسً
دٍذذذدّ ص ؾذذذْ بب لَذذذْ
الع ذ ذ ج آإلَذ ذ
إلن ذذد ملن ضذ ْ ـذ إلنذذٌا جبذذُا ٌقذ
َ َب ذذذذذى ا زبذذذذذْ اذذذ ذ ضذذذذذلٌو إلن ذذذذذد
ملب ؾس.
جو إلذذٌ َص اذذى
ًاذذ ٍاليذذ
ٍب ذذذد علذذذٓ إلكل ذذذْ ٍؿذ ذ ملبنذذذٓا
ذذذذس اذذ ذ الع ذذ ذ ج علذذذذٓ دت لذذذذْ ً
إلطذذذَ إلبذذذ ُا ِلذذذع ٍبذذذد ص َِذ ذ علذذذٓ
ب إلػذذأن بذذد عُ جبذذُ غذذبس
ملوذ
ًا ذذذس ا دجز ًقذذذ ِكذذذ ٕ إلكل ذذذذْ
ًعٌ ملو ضذَ ق و عذ صسً وذ علذٓ
ريذذذأ طذذذأ ًابنذذذٓا ً ذذذأن إلكل ذذذْ
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ؿذ ا ِذذرّ لذ علذذٓ اطذ ي زي ذذْ
اذ ذ إلبالقذ ذ ً إلذذذدالال ً ملطذ ذ ٌٍ ا
ِ دً يسًِو إل لَلْ مل ؿذلْا قذ جزّ
علذذٓ صذذر ا ل َوذذ ا دي يَذذع ٍسٍذذد
الًعَذذذىا ًاذ ذ غت صاذذذى اذ ذ ث ِذذذْا ًاذ ذ
ع غى ا جت زو.
ًدن ذذذذ ن مثذذذذْ ه ذذذذ ُ ذذذذ زغتُ
ب إلكل ذذذذذْا إلكٌاوذذذ ذ مل ذذذ ذ ع بذذذذذٌ و
إل ٌال إلكذ ٔا ِذإن ٌ َ وذ إلَذٌُ
قذذذذ اذذذذ بذذذذ ٍبذذذذذس ب ضذذذذذع ا جو
إلذذذذٌ َصا ٍذذذذأ ُ هذذذذر إلطذذذذَ ا دذ دن
إلكل ْ م بد ٍ ٌاْ هر إلنذٌا جبذُ
ِ طذ ذ ا بذذذ هذذذُ ااذذذ ٕ إلذذذنـا إلذذذرِ
ٍبكظ ا متٌز بى زًع مل ذدا ً مل ل ذُا
ذ انو ذ ا شتصًاذذى ملبذذس ا
َِ ذ
ً ا ب ال ى اط اَْ مل دّ انر صلل آجُ
اذ َذ دي ٍذذٌُ عٌج ذذى دي إللذ ِ .ذذال
جو إلذذذذٌ َص ن
كذذ ذ إللكل ذذذذْ
كذذذذٌنا دالا اصٍ يوذذ ذ عذذ ذ ابن هذذ ذ
إل ن ذذذذذذذذٌ ان ذذذذذذذذٓ إلذذذذذذذذدالال  /ذت ال
مل بدجّا دذ ك إللكل ْ إلٌ يذدّ ن
حت ق زٖو دي ي إلْ اذ إلنذٌزا ًي إلذْ
صسٔ ا إلب ْا ي إلْ اذ إل لذل ًي إلذْ
ا الض س زا ي إلذْ اذ إلبػذل ً صذسٔ
ا ذ إلكذذسي…ا ًهكذذر هذذُ ٌإلَذذد
قز  .ا
اط س إللدالال ا ي إلْ
دن ض س ًث ا ِ د ا وٓ ز َوذ
بذذذ ذ جو إلذذذذذٌ َص عذذذ ذ اٌعَذذذذذى غذذذذذبس
إلٌاكذذذذذذْا ً إل ؿذذذذذذْ إل ؿذذذذذذأّ ذذذذذذد
زؾ ).
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ًإلكذ ذ ا دذ ذ ذ ن ع ذذذ ج جو
إلٌ َص علذٓ إلكل ذْا ب إلدز ذْ ًيا
ِوذذ إلكل ذذْ ج ٖ ذذ كنوذذ ن ذذتجِ
إللهْ إلبسبَْا
ملبنٓ إلب ُ ؟ ًال ضَ
يَذذع إلكل ذذْ حت ذ اب ذ اُ عذذدّا ًال
عتذذدج ملبنذذٓا يَذ ن ذ أّا دالا
ضذذذذَ دت لذذذذْ ً إلب ذذذ زّ إلذذذذيت بلذذذذُ
إلكل ذذذْ ملبنذذذٓ إلذذذدقَل ً إلدالإلذذذْ إلذذذيت
ػذذأ دي ملكذ ٌن مل ؿذذٌج دٍؿذ إلى دي
مل ل اُ.
""5
دن غذذذب ز ِ علَذذذْ إلكل ذذذْ هذذذر
جوا هٌ إل ذسجا ً إل ربذروا ً إل هَذس
ب ضذ ذ س زا ِرتِذذذب إلكل ذذذْ إل نطذذذَل
ً إلسقذذذذذٌّ إللطذذذذذَ ا ً ذذذذذسِب ـٌٍذذذذذْ
ي جٍذذذذذْا ً ذذذذذسِب إل بذذذذذَ ملبنذذذذذٌِ
ً إلٌ ذذذٌجِ ً إل ذذ ُا ًدن اذذ متذذ زع
ذإلجيا إلك ًِ جتلَ و رت ز ْ علٓ
ذ ا هَذذْ ً ز ذ او ذ ًُٖ .دن بذذد ن
ابنذذٓ إلكل ذذْ ٍػذ بى إلكذ ٖ ذتذذُ
ًالج ذذذى ً ذذذٌي ًهساذذذىا دالا اذذذى ٍذذذأبٓ ن
ٍط طلع ً ذٌ ا بذ داذى عٌج ذى دي
ا إلرت واا هٌ زع ِب ًالج بذأزً ع
دٍدّ.زؾ ذ ) ً .ذتذذدٍع ع ذ ِ علَذذْ
جو إلذذذذٌ َصا ٍ ذذذذذٌج دي
إلكل ذذذذْ
إل ع ع إلؿٌزّ إلػذبسٍْ إلٌاكذْ
اذذ صذذال إلن ذذ ذج ن َذذْ إل ٖ ذذْ علذذٓ
غذذبسٍْ إل ب ذ ً إل ك ذ جا ً ملب ذذسّ علذذٓ
ذت إلذذذْ إلن طذذذَْ إلذذذدٔ إلػذ ذ عسً .اكذ ذ
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إلَذذذْ
ا انذ ذ دغذذذك إلَْ إل ذذذع عذ ذ
غبسٍْ صَْٖ ً إلَْ ضذَ ا ك اذ
ً .اذذسج َِ ذ ٍذذأ ُ ذ ذج ا ذ إلٌاك ذ
 سٍذذدّ إل ن ذ ٕا82إلػذذبسٍْ ِسي ذ
آذ ز ِ 8380إذ قس اذ ًاكذْ إلػذ عس
إل ٌاطُ /إلل ُ َ هُ :إلطكس…
قذذذذذجَش إل وذذذذذٌّ
ؾس ّ…

ذذذذذُ ال اطذذذ ذ

ب ال ٌن
داو ٌُ علذٓ إلَذْ إل كذ ج بذ
إلكجَش /ال اط ا ً ذتالًّ /إللا ا
ض ضُ هري
إلطكس حملس
ً
إلٌاكذذْا ً إلالِ ذ ن إلؿذذٌزّ إلػذذبسٍْ
هن ذ يطذذَْ ن عن ؾذذسه اط ذ دّ ا ذ
ذتذذذٌ ع ًصؿٌؾذ ذ إلؿذذذٌز إلطذ ذ بَْا
ب إلكجَش ً إلؿس ّا ً هري دت ذ
ٍ كذذذٌن ملػذذذود ا انذ ذ ً ذذذأن هنذ ذ
ل ذذْ ذذدًز بذذ اكٌاذذ إل وذذٌّ إلذذيت
ن اس إللا  .هري إلٌاكذْ اذ ٍػذأ
دي ذتَذذ ّ إلذذذيت ل ننذذ مبذذ َِوذذ اذذ
اذذذس زّا ً إلٌقذ ذ عَنذذذى ا ذذذع ع ذ ذ
ٍكذذذذَ اكوذذذذْ يلذذذذًٌّ .دذ ااساذذ ذ دي
اذل َ ملذ
ؾٌزّ إلػت ِإن يالً ذى إلذ
م اػذذذبس بكذذذجَش ذتَذ ذ ّ .هذذذُ ؾذذذٌزّ
م ً الب وذ ذ ج إلنذ ذ ش عذ ذ
جت ذ ذ بذ ذ
يالًّ إلطكسً .دذ ا لنذ دي ًاكذ ى
صسٔ:
شقاْ إلكَ ْ…

س ع ِ و ملػسجًن…
ً ى ملدٍنْ.

اذذ ذ ل ظ هذذذذري إلٌاكذذذذْ ؾذذذذٌزّ
يطذذَْ بؿذذسٍْ ع ذ زكٍذذْ ملك ذ ن إلذذرِ
ن ذذذذ علَذذذذذى إلٌاكذذذذذْا ًهذذذذذٌ إلصقذذذذ
إلكذذَلا ًاذذدز اذ هذذر إلصقذ ا ذ
ؾذذذذبٌبْ إل ذذذذس ذتج ذذذذى إلؿذذذذهأ
ً ا إلن ع َِى ً .إلسكٍْ ك ا
صذذذذال اذذذذن ملدٍنذذذذْ ً وذذذ ا ًم ٍ ذذذذدُ
إلػذ ذ عس هذذذري إلٌاكذذذْ ًؾذ ذ ـذذذر
إلٌ ذذذذىا إلكذذذذ اذذذذ صذذذذال ػذذذذكَ
إلؿٌزّ إلػذبسٍْ ً ذ بن ٖوذ ٍاوذس إلنذ
هذر دتذسع إلهذ ٖس ً ذى ملدٍنذْا ًاذ
هذذر دتذذسع د اإل ذ ملػذذسجًن إل ذ َنٌن
هذذذذري شقاذذذذًْ .اكذذذذْ سضذذذذع إل ذذ ذ ً
ب ا ً إلبالقْ إل ٖ ذْ
ل ُ
إل ا
بَنو ذ ذ ا ِ شقذذذْ أاوذ ذ دتذذذسع إلذذذرِ
ٍػذ ذكا علاذذذْ دتطذذذع إلطذذذلَع .اذذذ
ًاكْ إلػ عس /ع ج ِ ع  /ا س :
ق اصصس إلٌِ ّي إلصهس
ب ل انى ز ٖ ُْ ملٌ
اصهسٍْ
دن إلؿذذذذٌزّ إلػذذذذبسٍْ هنذذ ذ ؾذذذذٌزّ
يطَْ مشَْا ًٍ كػ إلن ضن ج ريأ
ملالٖع إلل ب ب ل .هر إل ب إلد علٓ
ع ذذذذل ملكذذذذ ن ب إللَذذذذ ا ِ ا ػذذذذذس
ز ٖ ْ إللاَ َِىا إلك إلالِ هن اى
ضند هذر إل بذ دي ز ٖ ذْ ملذٌ ً .هنذ
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ذ ش ؾذذٌزّ إلدهػذذْ ً إل كذ جا ِكَ ذ
َ ذذذ َ بذذذ ا َكذذذ ؟ ً زمبذذذ إلطذذذذت
ذذذ ن دت ذذذ بذذذ
ذذذذس جقذذذذْ ٍذذذ
إلن َكذذ ؟ داذذى قذذ اصصذذس ا هذذري
إلؿذذٌزّ إلذذيت ط ذ إلل ل ذذُ ن ٍ ذذع
عذ هٌٍذْ ملذدٌِنا هذٌ إلصهذس إلذرِ قذذد
ٍػذذأ دي زًقذذْ اذذ زٍ ذ ض دتنذذْ ًاذذ
ذإلجي دإلا دذ ذ ن غذوَدد ً َ ذالا ِذال
ٍكذذذٌن دإلاذ ذ إللَذ ذ إلبذ ذ بل اذ ذ شهذذذٌزي.
ً أ اذذذذذد قَ ذذذذذْ إلؿذذذذذٌزّ إلٌاكذذذذذْ
بٌؾ و اٌع ا الص ص .
هذذذذري إلٌاكذذذ ؾذذذذٌز غذذذذبسٍْ
ذذذٌُ علذذذٓ إلؿذذذٌزّ
ا بذذذدجّ َذذذس
ذتطذذَْا ً ذتس َذذْا َِو ذ ا ذ صَ ذ
ان جَو إلك أا ً ػأ هذري إلٌاكذ
دي ن إلل ذذذ ذ ًيذذذذذدي ال عتذذذذذدج قَ ذذذذذْ
إلنـا ب ك هري إل َ ْ ا صال
إلؿذذٌزّ إلػذذبسٍْا مبذ حت لذذى اذ ببذ ج
ستطٌضْ ًاذ ٍوذع َِوذ هذٌ إل ذع عذ
ملطكٌ ً ذإلذجي اطذ يْ إلل ل ذُ ن
ٍكػذ اذ َِوذ ِ .ذ إلنـ إلذذٌ َص ٍ ذذٌُ
علذذذذٓ إلب ذذ ذ إل ػذذ ذ ز ُ بذذ ذ ملتإلاذذ ذ
ً مل ل ُ.
جو إلٌ َصا ن
دن ا ٍالي
غبس إلٌاكْ هٌ إلنٌا جبُ إلرِ ٍ ٌُ
علذذذذٓ إل ك َذذذ ا إلذذذذرِ ٍبذذذذد غذذذذكال
ا لذذٌز ا ذ غذذك إلساصٍذذْا ًإلك ذ
هذذذذر إل ك َذذذ إلساذذذذصِ قذذذذد ٍ لاذذذذٓ
ذذذس
إلكذذذالُ دي ببذذذ ج
إل بذذذدٍ
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مشٌإلَْ ًعدج ا ا قد ٍصٍد الإل ذ ع
إلذذنـ إلكنذذى ٍصٍذذد ٍك ذ إلب ذذلً .هذذر
جو إلذٌ َص
جإلَ علذٓ ن إلك ِذْ
إلَطذذ ذ عذذ ذ اال ُضذذ ذ ي دضذذ ذ َ علذذذذٓ
جوا بذ ذ هذذذٌ ا َجذذذْ َ َبَذذذْ إلل هذذذَأ
إلذذرِ ٍػذذودي رتل ذ و إلػذذبسِ إلبسبذذُ
ا ذ اذذسًز إلذذصا ً ذذد مس ذ إلبؿذذس.
س ا ٍاوس
زاالا ) ًهر إل ك َ
إلٌاكْ إلػبسٍْ ملس ا ْ ا عن ؾس
يَذذص
عذذدّا رت ذذع إل كذذٌن جالال
غكلُ اٌ صا ظتب دت لْ قؿذأّ
عذذذدج ل وذذ ا ًعسٍكذذذْ اب اَوذذ .
ًهذذر ا ذ ٍ ذ دغذذك إلَْ جو إلذذٌ َص
إلػك ً ملك ٌن.
إل د صر جو إلٌ َص علذٓ ع ذى
إل ََذذذذذذصا ي ذذذذذذٓ ننا بذذذذذ إلٌاكذذذذذذْ
ً إلذذذذذٌ َصّا ِ بذذذ ذ ملن ذذذذذٓ إلػذذذذذبسِ
ً ملن ٓ إل ؿؿُ .إلك مل زقْ حتد
يَ اد عندا انبع إلناس دي ا لٌعْ ً
انصإلذذذذْ بذذ ذ انذذذذصإل ا
غذذذذرزّ نذذذذص
ِ ك ذذس إل ذذأًٍال ا ً باذذع إلن غ ذ ا
ً بذدج نز ٕ .إلذر ً ذذد اذ ملن ضذ ا
اؿذلل ا إلذنـ إلذذٌ َص".
هنذ ا غذ
ًق ذ ذذَ االا ذ هذذر ملؿذذلل ا ا ذ
إلكسًزِ دٍك ع اسٍ ثن ز إلذصٍ -
سٍدّ إل ن ٕ  03 -آذ ز .)8380
ذ
 اذذس ً دن ذذد صإل ٌ إلَط يكس علٓ جو إلٌ َصا
ب ذ هذذُ قكذذَْ ضذذ أثس ب ه ذذ ُ ا اذذ ج
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أٍ ا بذدٕ اذ إل ؿذَدّ إلب ٌجٍذْا
ًإلذذذَظ ا وذ ذ ٕد ب ؿذذذَدّ إلن ذذذس ً إلػذذذبس
ملن ٌز…

 اذذذذذذذس إل ذذذذذذذ اُ دن كذذذذذذذسٍظاؿلل ااـا إلَظ هجَنذ علذٓ ث ِ نذ
إلبسبَذذذذْا غذذ ذ هدا ذإلذذذذجي ن غذذذذبس ٕ
أٍ ا ً ب اساذٌق ا م ٍ ٌ اذٌ
ابذذسض
ع ذ ض ذ ب هذذر ملؿذذلل
َ ذ ع وع زت ٌعذذْ ا ذ إلك ذ إلذذيت ال
أصر غكال جبَ ابَن ا ً نٓ ق إل
ستذذذذذدج  .اذذذذذر س علذذذذذٓ ضذذذذ َ مل ذذذذ
ا ذذذذ و يكذذذذذسّ إلهَذذذذ وا إللس يذذذذ
ست ذذذذذٌج جزًٍذذذذذؼ ا إلذذذذذرِ جًن ضذذذذذ
إلبنذذذذٌ ن ملذذذذر ٌز ل ذذذذْ اذذذذـا قذذ ذ
ذ ذ مل كاذذذس ً إلػذ ذ عس
ذذذرإلجي عذذ
جًاَظ – ًدن م ٍط ب هر ملؿلل
شز .
ؾس يْ – ا اٌضَ ذتذٌ
ًإلنذذذذ هذذذذذر إلطذذذذَ ا ن اط كذذذذذس
ذذ ذ ن اًاذذ ذ ض كذذذذس ى
ات اإل ذذذ
ذه ذ ن ا ذ اػذذكلْ بالذذل ب إل ؿذذنَ
بذ ذ إلػذذذبس ً إلن ذذذسً .علذذذٓ ذإلذذذجيا ٍذذذأ ُ
إلذذنـ إلذذٌ َص إلَكذذٌن مسذذْ اػذذرت ْ
جت ببب صؿ ٖـ إلٌاكْا انك ِْ
دي صؿذذ ٖـ إلذذذٌ َصّ .بب ذذ زّ ًقذذ ا
قذذذذد عت ذذ ذ إلذذذذنـ إلذذذذٌ َص صؿذذ ذ ٖـ
إلٌاكذذذذذذذذذْ إل ك َ َذذذذذذذذذْ ً ظت شٍذذذذذذذذذْ
ً ٍ عَذذْ ً إل جذذ ًز مل سج ذذُ ً إل َذذد
طس
ِكال ع
ببدج إلكل
ذتذذذٌ عا ً نَذذذْ إلؿذذذدُ ً جهذ ذ ؽا

ف ببَدّ ًان َل
ً إلدِ ب رتَ دي ق ٍ
ا َٖذذذذذْا ًهذذذذذٌ ٍطذذذذ لوع ببذذذذذب عن ؾذذذذس
إلذذذذذذذذٌ َصّ ا إلػ ؿذذذذذذذذَ ا ذتذذذذذذذذد
ً ن اَىا ًإلٌ بؿٌزّ ريأ اك لْ.
ًهنذذذذ ابذذذذذٌج دي َ َبذذذذْ إلكل ذذذذذْ
ًجالال وذ ذ ا يَذذذع ظتذذذُٕ جو إلذذذٌ َص
إلَبَذذذد ا ذذذي إلذذذسًع /زً ع إلكل ذذذْ
بد ٍْا ًا ثع إلنـا َِذدص مل ذدا
إلب ذذذذذْ إلطذذذذذبُ ذت َذذذذذع دي ا إلرتغذذذذذَلا
بكل ذذْ ِ علذذْ ًق ذ جزّ علذذٓ ن سِ ذ
ذ وذذ ًبذذذر و ريذذذأ ابن هذذ مل غذذذس دي
اب ذ نٍ ذ أّا ً ؾ ذ علَذذى ن ٍبذذُ
الًعَذذى ذتاذذْ إلك بذذْا ن إلكل ذذْ
جو إلذذذذٌ َصا ذذذذر عذذذذ ضذذذذَ قو ا
يذذذ ال اذذذ إلكػذذذ إلالاوذذذ ُٖا ًدذ
غتذذذذذذ ذ «هذذذذذذذذٌ» بٌؾذذذذذذ ذ ى ملسضيذذذذذذ ذ ً
ا إل ذذ ز  /مل ل ُا بٌؾذذ ى ملسضَذذ دإلَذذىا
او ذ ذ ٍذذذداٌ ن اذ ذ زِذ ذ ذتجذ ذ و عذذذ
ملبنٓا ظتد ن او اذ ُ يجذ و آصذسا
ضذذ س ذذ ٍ لالذذذى ا ذذ ن اطذذ س
إل ذذذذدز و علذذذذٓ إل َذذ ذ ا ً إل كاذذذذسا
يذ
ً إل وعا ً ذت س /إلهٌف ع َ
إلذذذدالال ا ً إلذذذدً ٖس إلالا ن هَذذذْ ًبنذ ذ ٕ
إللػذذذذذبس إلذذذذذٌ َص
علذذذذذٓ هذذذذذري إلطذذذ ذ
ز إلٌاكْ) ِ رتلأ ن الل ا
قؿذذذذَدّ ن ٍكذذذذٌن ـذذ ذ ابنذذذذٓ ً قبذذذذُ
ًيَذذذذدا ن إلػذذذ عس إلذذذذٌ اذذذ إلدٍذذذذى
ِكذذذسّ ستذذذدجّ ً قذ ذ ْ ملبذذذ م ٍسٍذذذد
دٍؿ ـ دي إل ذ ز ا ملذ دتذأ دي إلػذبس
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ضلٌب إلن لو ا ًنثس علَى إلن س إلرِ هذٌ
ذذذذذس قذذذذذدزّ علذذذذذٓ حتدٍذذذذذد ملبذذذ ذ اُ
ً ِكذذذ ذ ز ً ٌقذذذذذَ و ًٍ .كذذذذذٌن جًز
مل ل اذذذُ ِذذجيا غذذ س ذإلذذذجي ً .لذذذجي اَذذذصّ
جو إلٌ َصً .ي إلػ عس إلٌ اب
ذذ ذ اذذ ذ عتذذ ذ ً
بذذذذْ إلٌاكذذذذْ
دصذذس ج غذذا ٍ ذ أّ اذ ث ذ ؾذذهأا
داو ذ ع لَذذْ لصاو ذ اسًاذذْ ً ذذدبس ًؾ ذ
ذذ ذ أزؾذذ ذ ا زّا سٍذذذذدّ إل نذذ ذ ٕ 7 -
اَط ن ز بسٍذ ) ً .)8380هذر اذ ٍت اذد
ن إل ؿذذَدّ ذتدٍ ْز إلػذذبس إلذذٌ َص) ال
ب ذس بذ أ ا غذذس عذ اكذ ٌن ستذذدج
ً ق ذ ا ًدا ذ ذذدُ اك ذ ٌاو إلػذذبسِ
بلسٍ ذذذذذذْ دعت َٖذذذذذذذْ ذذذذذذٌيُ ب ملػذذذذذذ عس
ً ي ضذذذَظ ً ِكذ ذ ز ًال حتذذذدجه ً
ط َو ا ِ دن هري إل ؿَدّ ذتدٍ ْ ال
حت ابنٓ ً يد ا علَىا ب رت
إلك ا مل ل ا ن ٍك ػ ملبنٓ ا
صال ِو ى ملك ٌن ا ٍ س .
""6
دذ اذ ذ عذذذدا دي قؿذذذَدّ إل بَلذذذْ
ذذذٌز
إلذذذيت حتذذذسز بؿذذذٌزّ ع اذذذْ اذ ذ
ًش ن إلػذذذذذذذذبس ملبسًِذذذذذذذذْ بأغذذذذذذذذلسه
مل بلذذْا ًا ذ إلذذسًِ ً إل َِذذْ يَ ا ذ ا
ِإاى ك إلل سٕ االياْ ببب مسذ
قؿذذذذَدّ إل بَلذذذذْ ًقؿذذذذَدّ إلٌاكذذذذْا
ً إل ذ ٍص بَنو ذ ا ع ذ ن ذذُ :ض ذ ب ل
إل بَلذذذذذذْ بٌؾذذذذ ذ و ًيذذذذذذدّ اٌضذذذذذذَ َْ
ٍكسزه غ عس قؿَدّ إل بَلْ سٍذْا
960

ِال ٍ َذد بلذٌ إلػذلس إلػذبسِا د ذ
إلذذذْ الاذذذدا ج إلػذذذبٌزِ إلذذذرِ ٍسٍذذذد
ذذٌز رتلَذذ
طذذجَلىا ِلذذع ٍ ذذر ا ذ
اذذدّ ٍؿ ذ َِو ذ غذذبسيا دا ذ
قٌ إل ذ
ذذذٌز
ذذذس إلن طذذذى يسٍذذذْ الص َذذ ز اذذ
اط ب لْا إل كٌن ََنْ ؾلَْ ََبْ ب
ٍدٍىا ٍػكلو ػذكَال ن ضذ اذ
قدز ذى ًي إل ذذى ً .مل بذ  :صلذ غذ عس
قؿذذَدّ إلٌاكذذْ صلذذٌّ ا داذذْ هذذر
ملطذذذ زا ببذذذد ن ختلذذذٓ عذذذ ا إل بَلذذذْا
إلهذذْ
ًا إل َِذذْا ًا إلذذسًِاا إلَك ػ ذ
إلن ذذس قَ دذ غذذبسٍْا ٍطذ هلو رتلذذل انذ ّ
ٍب س ع جتسب ى ًاب ا ىا ًقد ض دُ
قؿذذَد ى ؾذذٌز غذذبسٍْ ذذٌ ِس َِو ذ
إلػذذذذ ذ َِْ ً إلك ِذذذذذذْ آن ً يذذذذذذد...
ِ ؿذذذذَدّ إلٌاكذذذذْ ًدن غذذذذسع إل ذذ ذ و
إلل لللا ًإللس بٌ و إلهذٌف ابنذٓ
ْ دي اػودٍْ
ملبنٓا دالا او ٓ
نذ ريع عن ؾذس عتذ ٕا ً إل بذد إل َلذذُ
إل ػ ذ ز ُا ًَ قذذْ مل ذذسجّا ً ال ط ذ ا
إلذذذذذذد صلُ إللهذذذذذذْا ً إلسكٍذذذذذ ا ً إلذذذذذذد ٖسّ
مل ػذذذاَْا اذ ذ جًن اطذذذَ ن اكٌا وذ ذ
ملس كذذذصّ علذذذٓ جو إلذذذٌ َص ع ٌاذذ ا
ًهذذُ :إل ك َ ذ ا ً ظت ذ شا ً ال ط ذ ا
إلذذد صلُ إللل قذذْ إلػذذبٌزٍْا ًِ ذذل آِ ذ
إل َذذذذ ا ً طذذذذذس ذذذذ ذتذذذذذٌ عا
ً ملبنذذذذذٓ ٍ ذذذ ذدوج غذذذذذكلىا ً إلدهػذذذذذْا
ً مل زقْ ًعلَىا م ٍ بد جو إلٌ َص
ؾذذل
ع ذ هذذري ملطذذأإلْا ب ذ جصل ذ
ه ا ذذذذذى انذذذذذر ن ضذذذذذبٓ دي بَذذذذذد
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ؿذذذٌز ى إلناسٍذذذْ مل سًاذذذْ ب غذذذك
إل ب أٍْ.
دن إل ال ذ ا ذ ٍ ذ ا إلبسًقذذُا
اذذذس زضذ ذ ى قؿذذذَدّ إل بَلذذذْ ًقؿذذذَدّ
إلن ذذذس اذذذ ببذذذده ً .إلبذذذ إل ك َذذذ
ملبنذذٓ ذذٓ بٌؾ ذ ى ديذذدٔ ا ذ ٖش إل ال ذ
ؾ ملبنٓ ًدعل كي
هر ا ِ إلٌ
إلَذذذذْ ِنَذذذذْ ً ب كذذ ذ ز ا ن جتسٍذذذذد
إلذذنـ اذذ ٍ ذذ ا إلبسًقذذُ ٍطذذ ٌ
ذتذذسف علذذٓ عذذدُ سٍهذذى ا ذ ابن ذ يا
ضذذ ع إلذذرِ ٍ ذذٌُ
ِذذ إل كسّ ؾذذ ز
علَذذذذى إلذذذذنـ ًاَص اذذذذى .دذ ا ذذذذٓ ذذ ذ ن
إلكذذذذذالُ ا غذذذذذس ًاكذذذذذسز ضذذذ ذ ل
قَ ذذىا ًاذذ هنذذ متطذذجي ببذذب إلن اذذ ج
بذ ملٌ شٍ إل د ذذْ صٌِذ علذذٓ إلذذنـ اذ
كذذس ق ذ
إلطذ ٌ ا ريذذأ ن إلػذ عس مل ا
إلن ع ٍط لَ بن ٕ اذـ يذُ قذ جز علذٓ
ديذذذذد إلدهػذذذذْ ملللٌبذذذذْ دذ م بذذذذد
ذ إل بذ أ ً غذك إلى
اطذأإلْ ذد ص
اطذذذأإلْ دغذذذك إلَْا كذذ إلذذذسِب ً
اطذذذأإلْ دبد عَذذذْ
إل ذذذٌ ا بذ ذ ؾذ ذ
ب د علٓ إلَذْ رتلذ و إلػذبسِ ً
إلن سِا ًقد ٍ ك ا إل َع إل كسٍْ
ً صالقَذذذْ ً اطذ ذ اًَْ .بوذذذر ملبنذذذٓا
ٍؿ ذ إلذذنـ اب ذ ب ذ ؾذذس ا جٍ ذ
إلذذذر ُا ًاذذذذدٔ قدز ذذذذى علذذذذٓ ق نذذذ ف
إلكل ذذذ ذ إلػذذذذذبسٍْ ً
ذذذ ذ اذذذ ذ
إل ؿؿذذَْا بلذذُ إلذذنـ زًع إلػذذك
ً ملك ٌن.

""7
هر ع إلٌاكْ إلػذبسٍْ ز ً  .ؽ)
جو إلذذذذذٌ َصا اذذذ ذ عذذذ ذ إل ؿذذذ ذْا
إل ؿذذذأّ ذذذد ز  . .ج )اِ ذذذْ شاذذذْ
ذذذدٔ شاذذذْ ا غذذذك إلذذذٌ َصّا
إلن لَْا َِ هُ حت ذ ج
إليت ًقب
دي قذذدزّ ِنَذذْ ع إلَذذْ ِ .ظتذذ ش هنذذ
إلطسج ً بنذ ٕ إلل لذْا ٍ للذ بس عذْ
إلهٌٍْ غدٍدّ .ي ٓ إل ؿْ إل ؿأّ ذد
إلَط دٍدّ ً يدٍ ْ علٓ ريس ز ا جو
ذذذذ ٍ و ذذذذذى اذذذذ إلذذذذذرٍ
إلذذذذذٌ َصا
ً عذذْ ملل ذذٓ زً شنا متذذٌشا .) 8302
ًمثذذذْ ا لذذذْ ًآز ٕ ابسقذذذو اذ ذ اطذذذَْ
إل ؿذذْ إلذذٌ َصّ ا  . .ج ا إلذذيت ق اوذذ
ال ذذذٓ جو إلذذذٌ َص بذذذأً ا إلذذذرِ
يكذذذسي إلبدٍذذذد اذ ذ إلػذذذبس ٕ ً ملذ ذ
ً إلن ذ ذ ج اذ ذ دتص ٖذذذس ً ملهذذذسو ً ذذذٌاظ
ًضذذذذذذٌزٍ ً إلبذذذذذذس ً إلطذذذذذذبٌجٍْ ً زجن
ًاؿس ًإل ن ن ًِلطل .
هذري إلنذدًّ ذ ذج
ًقد عسقذ
اذ إل ؿذْ إل ؿذأّ ذد ا اذر س انوذ
إل ف /يطذ إل لذس ن
ٌذج إللك
/اذذذ ذ إلطذذذذذبٌجٍْ اً إلك ذذذ ذ إل ذذذ ذ ف
/ست د دق يسو  /ا إل ن نا ٍإظتذ ش
ً ك َ ٍلَل ب جو إلٌ َص.
ٍ ذذٌ  /إل ذ ف يطذ بلذذس ن /
قؿ ْ ببنٌ ن اِسغ ّ اذ اذ ِٕ" ".سغذ
ضذذ ذ س ُ ًجعذذذذٌ ا ضدذذ ذ … م عتكذذذذس
يذد.ا م ذذراسا إلكذنين م ب طذذع…
969
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ا زضذذ ذ َ ٌضذذذذُ مب ذذذذسجِا طذذذذسب
قذذ ّٕ ي ؾذذٌابيتا ذذسٔ ملذذ ٕ اذذ
حتذذ ذ قذذذذداُ ًم كطذذذذس إل ذذذذٌ زٍس.
ً ذذٌي قسٍ ذذْ انذذُا إلكذ مثذذْ
ااذذس
دَ ز ٍ بدهعا غسق إلػ ظ ًم ٌَ
ضذذذذ ذ س ًُ .اذذذذ ذ ش إلااذذذذذذالُ ٍكطذذذذذذٌ
إلطذ ذ ٕا حتططذ ذ االبطذذذُ ٌِ ذذذد و
حت ذ زٌَبذذْ ًٍ ".ذذٌ إل ذ ف  /ست ذذد
دق ذ  /قؿذذْ ً َذذصّ ببنذذٌ ن اضذذند":
" ذذ ن شعذذذَع يذذذد إلبػذذ ٖس غتلذذ
إلن ذ ع ً أاذذى عالااذذْ شا اذذىا ي ذذٓ اذذى
قذ ذ يذذذدٍ قدضذذذُ ريسٍذ ذ ا قذ ذ ُ يذذذد
ذتكذذذذذٌز ًقذذذ ذ ضذذذذذَدِا هذذذ ذ هذذذذذر
ذتدٍع اطنٌج؟ زج إلصعَع اذ ضذندي".
إلكل ْ مبب اَوذ مل ل ذْ
ًهن ؾ
قذذ جزّ علذذذٓ ال طذذ ا ببذذ ج ا نٌعذذذْا
ًهذذر ا ذ ٍبلذذُ إلؿذذٌزّ بنَذذْ إلذذنـ
عنؿذذس بن َٖ ذ ب ذ إل ه َذذْ .ا ذ صذذال
إللاهْ
إل
قدزّ إلك علٓ ض ب
بؿذذٌزّ دٍذذدّا َِ لذذل ؾذذٌز ملٌ قذذ
بدالال شت ل ْ ع هٌ اأإلٌ ..
""8

رتالؾذذْا ال غذذجي ن بذذد ا هذذٌ
جو إلذٌ َصا
مسْ إل جدٍذد إل ذ زشّ
إلذذذذرإلجي ذذذذسع هذذذذري ملؿذذذذلل اذذذذٌع
او ا جو ه ا إلػبس ً إل ؿذْ
"ا َع ؾ العرت ً قب ال ٌضذ
ب جبذذذ ذ ٕ ملٌضذذذذذٌا بذذذذذذذذا إلٌ َصٍ ا ًال
ضذذذذذذذَ إلػذذذذذذذبس ٕ ً إل ؾذذذذذ ذ إلذذذذذذذرٍ
960

ٍطذذذذ ذ ب لٌن هذذذذذذر ملذذذذذذنوش دتدٍذذذذذذد
دبد ع وع جبَْ.
ًبنذذ ٕ علذذذٓ اذذ ذذذدُا اذذ ا وذذذٌُ
جو إلذذذذذذذذٌ َصا ًاػذذذذذذذذأ ى ً ببذذذذذذ ذ جيا
ً ٌ َ ذذى إلٌاكذذْ إلػذذبسٍْ ً إل ؿذذْ
إل ؿذذذأّ ذذذد ا ب ع ذ ذ جي علذذذٓ ِ علَذذذْ
إلكل ذذذذذْا بل َب وذذذ ذ ًجالال وذذذ ذ ا هذذذ ذ
كذذ ذ قذذذذس ز ً إل طذذذذلَع بذذذذأن جو
إلٌ َص ًإلَد هر إلبؿس ا وٌز إل ٌزّ
إلسق َذذْ ؟ قذذد ٍكذذٌن دتذذٌ و بذذذا ابذذع ا
ريذذأ ذ ا ن ثذذٌزّ ذتد ثذذْ ِذذسش ا
ذذ ذ
غذذذذبس إل بَلذذذذْ ً إلػذذذذبس ذتذذذذسا
ِذذذذذسش إل ؿذذذذذْ إل ؿذذذذذأّ ا ً .إلكذذذ ذ
جتلَ ذ إل ذذٌزّ إلسق َذذْ قذذد ضذذو
بصٍص اك اذْ جو إلذٌ َصا اذ يَذع
الص ذص ً إل ك َذ إلل بذ أ عذ إلذذر
ً إل ٌ ؾ ا نصس.
ؾذ ذ َ ن جو إلذذذٌ َص ٌٍؾذ ذ
جبُ ا ذٌعا ال ٍبذس يذدًج
بأاى
او َْٖا ً غك ال ستدجّ ً اهل ذِْ .
ن جو إلذذٌ َصا ٍبلذذُ يسٍذذْ إلوجٍ ذ
جطد قٌ إلذ إلهٌٍذْ ب أٍذْ ا ٌيذْ
علذذذذٓ ي ذذ ذ ال شت ل ذذذذْا ٍك ػذذ ذ و
مل ل اذذًُ .ا ذ هذذر ملناذذٌزا ال ظتذذٌش ن
اذ ُ
ط ذ ٓ ٍذذْ ا لٌعذذْ ز غذذبس
قؿذْ ) اؿذ ً َذص ا اذ م ذٌ ِس َِوذ
هري إلطذ ا اذ صذر ذتطذ نا
إل ٌ عذذذد رت ؾذذذْ ب وذذذع مل ل اذذذُ ـذ ذ م
د ـ ابنٓ.
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ً صأ ا ا ط ٕ ا ا ب و ذتَ جٍْ
ً ملٌقذذٌعَْا ه ذ ختال ذ قؿذذَدّ جو
إلٌ َص ع حملطن إل دٍبَْ اذ ؾذٌز
ً ػذ ذ َو ا ً نذ ذ ع ًَ ذ ذ ا ًريأهذ ذ
اذ ذ ٍبلذذذُ إلٌيذذذدّ إلػذذذبسٍْ هَكلَذ ذْ
ص ؾْ جتبلو الًّ ا ك اال ا صال
إلكل ذ ؟ ً َ ذ ط ذ لَ ا إلٌاكذذْا
إلػذذبسٍْ ن بذذٌض ع ذ هذذري حملطذذن
لاوذ ذ ؟ ًهذ ذ ختلاذ ذ إل ؿذذذْ إل ؿذذذأّ
ذذذد ا عذ ذ عن ؾذذذس إل ؿذذذْ ض ضذذذَْ

مل لذذذذذذذذْ إلػ ؿذذذذذذذذَ ً ذتذذذذذذذذٌ ز
ً ذت كْا ً ملػ هد مل بذدجّا دَذ ز
إل ؿذذذْ؟
ك اذذ ملٌقذذذٌا مل كذذ
ً ض ب ق ع هذري إلبن ؾذس ب إلكل ذْ
ً ذتذذذد ملس اذ ذ ؟ دتذذذٌ و عذ ذ هذذذري
إل طذذذ كال عت ذذذ ج دي جز ضذذذ ا دٍذذذْ
اب ذذذذذذْا ً ذذذذ ذ عل َذذذذذذْ ا نٌعذذذذذذْا
إلةي َذذذذذْ مبذذذذذدٔ غذذذذذسعَْ هذذذذذر جو
إلٌإلَدا ًقدز ى علٓ إلن ٌ ً إل ٕ!!..

ملص دن و ملر يق:

 ب اناٌز ز  ) 0222إلط ن إلبسو اج0ا ج ز ؾ جزا بأً . إلصٍ اب ض ز مل زقْ ب إلؿدُ ً جه ؽ)ا سٍدّ إل ن ٕ  83 -ذ اٌن إل ذ اُزٍن ٍس) 8380
ؾذ ا اذ ِسيذ ن زبذ قؿذذَد ُ إل بَلذذْ ً إلٌاكذذْ  -مسذ إل ذ ًَ إل ٍ )  -سٍدّ إل ن ٕ  07آذ ز زا زع) 8380
ؾ ذ ا ا ذ ِسي ذ ن ا إلكل ذذْ « جو إلذذٌ َص » صل لذذْ إل ب ذ ً إلذذرًمل بدجّ
ذج ا قؿذَدّ إلٌاكذْ) سٍدّ إل نذ ٕ
ؾ ا زّا دـ ُ اطٌريْ زاالا إلػبسٍْ  7اَط ن ز بسٍ ) 8380زتلاْ گ زجٍنَ زال ٓ جو إلٌ َص)إلٌاكْ) سٍدّ إل ن ٕ  82آذ ز 8380
ِسي ا جزٍْ ز إلؿٌزّ إلػبسٍْابود ا ز إل بلَ ُ زاٌقٌا ع ظت ش )اال ا الز ز جو إلٌ َص اٌا جبُ؟ )– سٍدّ إل ن ٕ/جو) ال ٓ جو إلٌ َصا سٍدّ إل ن ٕ
االا ا الز زا وٌُ إلك ِْاؿ ز اوٓ رتٌزِ ز جو إلٌ َص ًآإلَ إلن د ملب ؾسّ)...ضذذذٌٕ ِوذذذع
ً شنا ع ذذذدي ز ) 8302ال ذذذٓ جو إلذذذٌ َصا بذذ ذذذٌاظ ًبذذذأًإلل ؿلل  /88متٌشا دادٍ َدا عسبَْ
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األدب الوجيز :يوية أدبية جتاوزية جديدة ,جاء نتيجة طبيعية ومهطقيةة االةة
الصةةعاو والتهةةاالج ااجت ةةاجو الوجةةود افعةةيحل ,وباعةةئ ااعلةةة الدا بةةة ال ة أفةةث
بالواالع انطالالاً مو مشوغاج فكعية وفلشاية ونقدية .فكةاى فة او القةوك لكة مةو الةع
جرب الليةئ مةو الكل ةاج .والةد جةرب بواى بةابج جهةٌ فقةاك جهةٌ :الشةربة ,د ومةة ية ة
ممتلئةةة مام ةاً ,والةةاك بةةوك فةةال س ا طةةاب ناشةةٌ :بةةك لل ةةتك نةةا انتقةةاء األالةةئ.
ماييا مع مقولة :خ الكالم ماالئ ودك.
اشك س أى التجعيا لاى سةبيئ الوجةازة ,الة خلللةث بعةج افاةاييث ال ابتةة س
األدب ,وطعالث أبواب الشؤاك نايضة جلى ب يةة خالالةة ,وطةعع ةعةب مبهيةة ,وجالالةاج
جديةةدة بةةك الكل ةةاج والا لةةًا مةةو جًةةة ,وبةةك الكل ةةاج والاب ًةةا مةةو جًةةة أخةةع  .ةةةيةو
الي تًا األدبية مو فعادةًا ا بداجية ,ومو طاالاةًا افتهوجة س مجالياج افععفة.

َٚننٔجنآننألدج الوج يننٛا ٝج\قصنن١ج
قصنننن ن ٠جانننن ن جج–جشننننننمضج ي َٛنننن ن١جج -ج
هلألٜه .\ٛج
ي َٛننن:١جَمٓألٖنننألجيػننن:١جَنننٔجَٚنن ج
يربم,جنٟجملعجملمألجخفٝنأل,ج ٚجٜمن يفج ج
ْننٞ ٛج يػنن,ِٝج ٚينن َٛج ٚينن َٝٛجَننٔج
ملمننألٕج يننربم,جٚنننٌجشنن٤ٞجنننأل ج يًنن,ٕٛجج
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 ٚيننننن َٝٛجنٕجٜننننن َٛج ينننننربمج أل ننننن١ج
مٝف,١جٍِجخيف٢جٍنِجٜن, َٛججٚنَٚن :جج
ملننع,جٚن َٚننًج ملننضن٠ج:مٗٓٝننأل:ج ج:ضقننً:ج
ٚنَٚنن ج:نن ٕ:جنٟجنشنننألشج شنننألش٠جخفٝننن.١ج
 ٚٚحجَٔجَفّٗٛجٖذٙج يًفظ١جنْٗألجىيُ ٝج
مبًُننننننحجلميننننننٞج ننننننألّ,ججٖننننننٛج يًُمننننننألٕج
 ٚيهشفج ٚإلحينأل,٤جج ٚخلفنأل٤ج ٚيرنض ١ج
 ٚإلجيألز .ج
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ٚيً١ َٛجٝٓ:يألٕ,جشمض١ٜجٚقصص١ٝ؛ج
نَنننننألج يشنننننمض١ٜجَٓٗنننننألجٗ:ننننن:ٞجج يكصننننن٠ ٝج
ي َٛننننن:١جنٚج ي :يننننن١ج يشنننننمض:١ٜج يننن ن ج
ٖ ٝألج ييهَٝفج مل ٖشج مليهن ج ًن٢ج
خٝألٍج ٚسعجَٚفألشق١جىؤلٟج ىلج إللٖألش .ج

ي َٛنن١ج يشننمض١ٜجَفي ٛنن١ج :ننألم,ج
غنن ن ج نن ن ل٠جُٓ:اٝنننن١ج ٚنن ن ج,٠جىميُنن ن ج
مجألي١ٝج ي نٝن ججَنٔجنانٌج ْنألش٠ج إلحينأل٤ج
 ٚي َ ٝج ي ٍج ج١ َٚجخألعف١جسضٜم .١ج

نننألٕج ٗننٛشج ي َٛنن١ج جسننيٝٓٝألٌج
ىكيصضج ً٢ج :م١جنٝ:ألٌجنٚجَكنألععج يكنننضٕج يمشنننضٜٔج ن ن جنينننهج يشنننأل ضج
جنألًْجَٔجْٛعجشمضج ييفم .١ًٝج
يفًراٝينج( ج ي ٜٔج ملٓألنض)٠جقص٠ ٝج
ىضىنن ٟج ملمنننألْٞجٗٝ:نننألجنقنننٌج اٍننن ٛوج مسألٖألجىٛقٝم,١جٜك :ٍٛج
ٚنًًُج ىلج ملٓف ٢ج
ل جٚننَضٖألجشنفأل,١ٝ:جٚيمنٌمجَنٔجنٖنِج
نسننننظألوج ٗننننٛشج ي َٛنننن١ج يشننننمض١ٜجٖنن نٛجج
جنفِّٞجخُفّج ٓ َٔٝج
يرننض ,١جَٚماٝننألٌج يمصننضج ي ن جن مٍننضٌج
جٚنًًُج ىلج ملَِٓف٢ج يَمألْٞج ج
ج يذ ٥ك١ج جلُم١ٝجي ٣ج يشمض ٤ج ٚيكضم ٤ج
سضق ٛجَينج خلُفَّ ج
جإٓجَمأل,ج:أليشأل ضج يذٟجىَكً٘ج هلُ,ّٛج
ٜظ عج يشأل ضج ج ْ ٜأل نألٌج يصنٛش٠ج
ٚى نننننننِج جمٝ ٚنننننن٘جىنننننن ىٞج ظنننننن١ج
يهشفج ٓٗألج ججتنٌجنرنٌٝج نألشجّجمج ي مي,١ٝجشنأل ٓألج ٜألٖنألج:نألييٛىضج ٚملفألشقن١ج
 ٚيضَ .ج:ك ج سيمٌُج ملَنٌج ينذٟج ٜنضوج
سظٌٝجي٘جس٣ٛج يا:ٛألٕ.ج ج
ٓ ج يٓألدج ج ألمٌج ي ٝدجَٔج ألان١ج
ٜػننننألَضجشننننأل ضج ي َٛنننن١ج جش ًنننن١ج
 ٚيضانننٛعج:ألخلٝظننن,١ج ٚإلخفنننألمج ج ملُٗننن١ج
ٜصاأللجٗٝ:ألج ملفضل ٌ,جمجيٖ ٝنلجشٗ ٚنألج
\ ن ٌُجيفننٞج ننٓ ج\ج جنننٛش٠جَهَفنن١ج
:نننٌجيٝمٝن ن جخًكٗنننألج:يتٝنننألج جلممىٗنننألج ج
ملمٓنن.٢ج:ك ن جنننألٕج اق ن شج ًنن٢ج ينن٤ ٛج
مليًكٞجٚحيٝألجٗ:أل.ج ْٗنألجدن يفج ج مليًكنٞج
ٖننننذ ج ي ٛقننننعج:كصنننن١جنيفأل نننن٘جٚنَأل:نننن١ج
نٍض ج:فمٌجَهِّْٛألىٗنألج ين جىياًنهجَٗنألش٠ج
َمألْ.٘ٝج ج
شمضٜم١ج ج يصِّٝألغ١ج ٚييه,ٜٔٛج ٚيٓ ن ج
ٚيًشنننأل ض٠جآَنننألٍج يكألسنننِج َٚنننيٗألج
يشننمض,ٟج ٚيًػنن,ٟٛجٖٚننٞجىرنني ٞجَننٔج
يكنننننألشأج يي َلنننننٌج ٚينننننيفه ج ٚينننننيُمٔج يشمض,١ٜج جقٛهلأل:ج ج
َٚألجشفمجَٔجشٛمِج يمِٕٛٝجٚسٗ ٖأل ج
 ٚييفر ج ٚيي ٌٜٚ؛جمبألجدٌُجَٔجن:هألشج
شٝ ٚنن١ج:ٚهضٜنن١جً:ٚرننف,١ٝججٚمبننألجدُننٌج
س٣ٛج ِشِلٍجَٔج :ج ي لًٛعِجعًٝلُ ج
جىكٓٝألىٗألجَٔجشٚحج ييفأل نٌج مليظنأللٍج:ن ج
ينننًٓتلج يضَننن ججٚىهنننٜٔٛج يصنننٛش٠جج
يشأل ضج ٚيكألشأج جلممىٗألج إلحيأل.١ٝ٥ج ج يشننننمض١ٜج:اضٜكنننن١جغنن ن جَ ي:ٛنن ن,١ج:كنن ن ج
ج

ن اًج يشأل ض٠جيًصٛش٠جٖٚجألج:يهَٝنفج
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ٖٚننٛج ًُٝنن١جنننمظ١جٚمججٜيكٓٗننألجغنن ج
يهألىهج ملٖٛٛو,ج ملُيًوجٍكأل:ن١ج ٚسنم١ج
ىكننٛلج: :هننألشٙج ىلج ي ٛاٗنن,١ج:مٝن ج ننٔج
ييهننننض ش,ج يننننذٟجمججٜمننننينجنٜنننن١جقُٝنننن١ج
 .١ٝ :ج

ٚىضن ٝج :قٌج ملفضل ٌ,ج(َٔج يشٛمج ىلج
يمشل)جَٚألجُٗٓٝ:نألجَنٔج سنيَٓأل٤جٚع قن.١ج
غنننننألَضٌج يشنننننأل ض٠ج جش ًننننن١ج ملمٓننننن,٢ج
ٚشمسنننننًج:أليهًُنننننألٌجننننننٛش٠جَ ٖشننننن١ج
يًتننننه,ج ج يمٝننننٕٛج ملرننننٗ ,٠جٜم ٜٗننننألج
يشننٛمجٜٚننضفلجَٓٗننألج يمشننلج ياًٝننل.جيك ن ج
القصة القص ة جداً :ع .ع .جشننننتًٓج يصننننٛش٠ج:ظمنن ن جشَنن ن ٟجًٝ:ننننؼج ج
يكصننن١ج ج يًػننن١جٖنننٛج قيفنننأل٤ج اٍنننضج
خًفٝألٌج ُٝك١جَٔجَشنألٖ ٌجَضٝ٥ن١جٚمجج ٚىيظم٘,جٚننذيوجٖنٛج يضٜ ٚن١ج ٚإلخظنألش,ج
َضٝ٥ننن.١جخألشاننن١ج نننٔج ملن ن يٛفج جىٓنننألغِج ٚن ج ملمٓ ٝجٚع ٝج يصً١ج:أل خضجٚقألٍج
ٚمتننألٙج :ن جْننألقٛدج يهيأل:نن١جٚن ألسنن ٝج هللج ن ن جٚانننٌج ج يكنننضإٓج يهنننضِٜج نننٔج
يشٛم .ج
سٛش٠جٜٛسفجنْٗألجن رٔج يكصص .ج
ج هٓٓننألج ن ّجشننمضج ي َٛنن١ج:ض ننألج
نَّننن نألج يكصصننننن١ٝجَٓٗنننننأل؛ج:هننن ن ّج
َُٗمألجَٔج:ضٚعج يشمضج يَٓض,ّٟج ٚهٓٓنألج ََٓننٛش,ج:يهَٝننفجيػننٟٛجقنن,ٟٛجٚىضنٝن ج
ّٙججمألمجش ظألجَُٗٚمألجيًيمنظ ج ملديصنضج لميننننٞجٚنننننٛمج ىلج ملمٓنننن٢ج ملننننض لجً:ػنننن١ج
ٔجن١ٜج:هض٠جنٚجنٛش٠جشمض .١ٜج
َٝ ٛننن,١جَفألشقننن,١جَظألغيننن١ج جْٗألٜيٗنننأل,ج
سيشننفًَّج ي َٛننن١جَنننٔج يهًُنننألٌج ٜهُننننٔج ٖيُألَٗننننألج ججتًِّٗٝننننألج ج كننننٌج
شٚحَج ملمننننننألْ,ٞج:أل يُنننننن ٌج ييهَٝننننننفَج ٚٚا ن ٕج يكننألشأ؛جن خنن١جَاننضجنَٝننفج
 ٚإلحيألَ٤ج ٚإلجينألزجارنٛشج ظنٛشج ىلجخًنلج ن ننألٌ٤جٜظأل:ننألجَظًُننأل,ج ٚيكصنن١ج ي َٛنن١ج
عألقنننن١جا ٜنن ن ٠جيًُفننننضل٠جىٓكننننٌج يكننننألشأج ٚيٝنن ن ٠ج يكصنننج١ج يكصنن ن ٠؛ج:ننننٔجسننننضلٟج
ملنننيُمٔج ىلج ننن ٛجٚآ:نننألمج ٚسنننم١جَننننٔج هنننألٞ٥جٜٓننني ج نننٔجىهَٝنننفج يمٓألننننضج
ييدٝنننٌج ٚيمُنننل.جينننذ جْكننن:ٍٛججىن ن ىٞجقننن٠ٛج يظٓألٝ٥نن,١جمجىرنني ٛهج مج:ا ن ج ٚن ,ج
ي١ َٛجَٔجاٛلىٗنألج ٚرنٔجٓ:ألٗ٥نأل؛جٗ:نٞج ٜػٝنننهج ي َنننألٕجَٓٗنننألج ٚملهنننألٕ؛جٜٚرنننٛلج
ن ن يفجَؤلّٜنننألجلٚشج يظاٛيننن١ج ملاًكننن١ج ج
ملنتج اق شج ً٢ج ظٛشج يمكٍٛج ٚيكًٛو .ج
ٖذ ج جلٓ ج الٞ:ج يٛي . ٝج
هننننننٔج لش كج هلننننننألٜهٛج ننننننُٔج
شننننٗ ج يمكنن ن ج اخنن ن جَننننٔج يكننننضٕج
ي َٛننننألٌج يشننننمض١ٜجشمبننننأل,ج:ألهلننننألٜهٛج
يمشننضٜٔجىٝننألش ٌجْك ٜنن١جييتن ٟجنشنننألٕج
رألدجا جملر ي١ج يي ٌٜٚجََ جٚملرن ي١ج
يكصنن١ج يكصن ٠جان ج ًنن٢جٜن ج(ل.ن ن ج
ملشنننٗ ١ٜجٚغ ٖنننألجَنننٔج يمٓألننننض,جٗ:نننٛج
األسننننِج رنن ن )ج(لٜٛ.سننننفج اننننٝين)ج
يكا١جٛ:ىٛغض ١ٝ:جىمربج ٔجَشٗ جَٓٚظضج
سننيٓألل ج ىلجْصننٛدجسننضل١ٜجىظًننؼجغألٜننن١ج
َأل,جمجحيكلجن١ٜجخًفٝألٌج:هض١ٜج ُٝك .١ج
يكصننضجٚمتيًننوجَكَٛننألٌج يكننص,ججً ٚنن٢ج
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ينننضغِجَنننٔجٚانننٛلجخ :نننألٌج جد ٜن ن ج
اشنألٕج اسألس١ٝجيًكص١ج يكص ٠جا ُج
:ننننلٕج ييهَٝننننفج ٚهألٝ٥نننن١ج ٚي ٛننن ٠ج
يٓص١ٝج ٚيظٓأل٤ج يفمًٞجيًجًُن,١ج ٚملفألشقن١ج
نسألسننٝألٌجمجغٓنن٢ج ٓنن٘ججتٝن جهلننذ ج يٓننٛعج
َٔج يهيأل١:ج ْيُألٙ٤ج ىلجٕٛٓ:ج يرضل .ج
جمثنن١جَننٔجٜمن لٖألجْ ٛننألجنلٝ:ننأل,جٚآخننضج
ٜض ٙجآرألجنلٝ:أل,ج ٚخلن فجُٗٓٝ:نألجٜمنٛلج
ىلجلمينننننن١ج ملصنننننناًح,ج ٚج كٝكنننننن:١ج
ىش ىجٕٛٓ:ج يَٓضج هألٞ٥ججنننجمبديًفج
نْٗ ٛننننألجننننننج:أل هألٝ٥نننن١ج يكألُ٥نننن١ج ًنننن٢ج
ظهننن١جىانننٛشج يظن ن ٜألٌج ىلجج يٓٗألٜنننألٌ,ج
ٚىمربجٛ:سألع١ج يًػ١ج ٔجن يفجىكنّٛجٗ:نألج
يشدصننٝألٌ,ججتننضٟج جزَننألٕجَٚهننألٕج
لج:صٛش٠جَظألشض٠جنٚجغ جَظألشض.٠ج ج
ي ٝجٖٓألىج:ضمجاٖٛضٟج:ن ج ٍ(جمج
مجك)ج ٚيكصننن١ج ي َٛننن,١جج:م نننِٗجٜنننض٣ج
ي َٛنننن١جنقصننننضجَننننٔج ٍ(مجمجك)جيهننننٔج
اخ ن ٠ج:لَهألْٗننألجنٕجىكصننضجننننجن ٜننألجننننج
ن ج يٗ٥ ٛننألج ظننألشى ججسننضلٜي جُٗٓٝ:ننألج
ْفصألٍجزَين.ج ج
 ٚييهَٝنننننفجشننننننٔجش٥ننننن ٝجَنننننٔج
نشنننننننألٕج يكصنننننن١ج يكصنننن ن ٠جٜٚرننننننُ٢ج
ي ن ٝن ,جٖٚننٛجخييًننفج ننٔج ييهَٝننفج
يًػٟٛج ٚيشمٛشٟج يذٟججنن ٙج ج يكصن١ج
يكص ٠؛جاْن٘جٝٓ:نٟٛجمبمٓن٢جنْن٘جٜفن يفج
ْمهألسألٌجىيجرن ج ًن٢جَرني٣ٛج يظٓٝن١ج
هألٝ٥نن,١جَٚننٔجآٍننألشٙج :يمننأللج ٍ(مجمجكج
) ننننٔجىرننننُ١ٝج يشدصننننٝألٌج يننن جىكننننّٛج
:ألي ٛننننننأل٥فج اسألسنننننن١ٝج ج هنننننن,ٞج

ٚىكن ِٜج يشدصنن١ٝج يُٓنن ٛكج ين جىننضىظ ج
ج ٖنننٔج يكنننألشأجمبجُ ٛننن١جَنننٔجمسنننألٌج
خييصضٖألج يرضل,ج ٚم يُأللج ً٢ج يظٓٝن١ج
ي زَٓ١ٝجيًرضل .ج
ٚيٓألج ج يكص١ج يكص ٠جا ج(قٝن ج)ج
يًهألىنننهج يفًرننناٝينج(ننننكضج ظنننٛو),ج
ََألم :ج
( ي ٖننننض٠ج ينن ن ج هُنننن ٛج ٗجًننننٗألج
ييكيألٌَجَٔج يٛنضِ,ج ًَّكًج :آت١ج:ظػأل٤ج
يٝمًُٗألج(نجٍجحجشجٟج ))٠ج
ٜي ننُٔج يننٓصجن:مننألل جشَ ٜنن١جلميٝنن١ج
ٜض ٜج يهألىهجَٔجخ هلألج ٜصنألٍج:هنض٠ج
مشٛيٝننن١ج:ٚنننلجيػننن١جسنننً١ُٝجَٓرنننجُ١جَنننعج
يذٚمج يضٝ:عج ٚملظأللأج يمألَ.١ج ج
جٚيٛآنننألجٍٓألٜنننألج ينننٓصجىنننظ جيٓننننألج
ىنن: ٛضجشننضٚرجٚنشنننألٕج يرننضلج يكص ن ج
ان ,جٚىنن: ٛضجنأل:نن١ج اسن ج ٚييكٓٝننألٌج
َٔج ميي ّج:ألييهَٝفج ٚجِ,ج ٚملمٝألشج
يي ٚيٞج يٓألش جَٔجىصٜٛضج يفج:ٚلج
سيمألش ٌ,ج ٚييٓكٌجَٔجشَ ج ىلجآخنضجَنعج
ىضىج ملفألىٝحجيًُيًكنٞج ينذٟجٜرنياٝعجَنٔج
خ هلألج يٛنٍٛج ىلج يي .ٌٜٚجٚممنألججمشنوج
ٝ:ننن٘جٖٓنننألجنٕجَُٗننن١ج يكنننألشأجىينن ىم٢ج:فمنننٌج
ننننناٝأللج نن ن ٍج ملمٓنننن٢ج ينن ن جخيفٗٝننننألج
يٓص,جٗ ٚألشٖألج  ٝج يٓٛشج ٚيٛاٛل.ج ج
يك: ٝج ظنٌ,ج هن ج ضٜن١ج ين ج
نألْننًجخألمتنن١جشَ ٜنن١ج ٌجَمننألٕجًٝ:ػننن.١ج
:أل ضٜنننن:١جٖننننٞج ٚننننم١ٝج إلْرننننألٕجغنن ن ج
ملًُٛى,جنَنألجقألْْٝٛنألجٗ:نٞجقن ش٠ج ا:نض لج
ً٢جممألشس١ج اْشا١ج ي جٜضْٗٚ ٜألجلٕٚج
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نننض ٙج ًنن٢جنٕجخي ننم ٛجيًكنن ْ ٛج ي ن ج
ىٓظِج جمليُع .ج
 ٚضٜنن١ج ج يًػنن١ج:ٚننلجَننألجاننأل٤ج ج
يرألٕج يمضو:ج ضجَٔجنٌجش:٤ٞجن يك٘ج
ٚن رنننٓ٘جٚننننن,٘:ٛج ٚيشننن٤ٞج نننضجٖنننٛج
نننٌجشنن٤ٞج:ننألخض.جيننذيوجنننألٕج خيٝننألشٙج
يًدألمت١ج ي جاألٌ٤جَظألغين١جٚشَ ٜن١ج ًن٢ج
شننهٌج ننضٚفجهلننألجَمننألٕ,ج:أليكفًنن١ج ش٠ٚج
ملض لج ٚملظيػ .٢ج
َننننننٔج ي ٛننننننحجٖٓننننننألج ييهَٝننننننفج
 ٚإلحيننننأل,٤ج:أليًػنننن١جَشننننم١ج:ألإلحينننننألٌ ٤ج
 ٚي ن ممٌج ٚملفألشقنن,١ج جاننألٌ٤ج ملفألشقنن١ج
ٖٓننألجلش َ ّٝنج١جاضٜننألٕج ن يفج ًنن٢ج رننألوج
نن ن يفجآخننننض,ج ٚملفألشقنننن١جٖٓننننألجخ ننننن١ج
َكألشْننن١ج:ن ن ج نننأليي ج جَماننن٢جيػننن,ٟٛج
ٌجلممٌج ج ملٛقفج ٚمل ُ .ٕٛج
ز لٌج ملفألشقننن١ج إل رنننألدج:نننألاَض,ج
ٚنسننًُٗج جىمُٝننلجٗ:ننِج يكننألشأجي َ نٛجشج
ٜ ٚصننننألهلألج:اضٜكنننن١ج حيألّٝ٥نننج١جنانن ن ّجَننننٔج
ياضٜك١ج ملظألشض.٠ج ج
ٕجنٖننِجَهننألَٔج ي ننمفج ج ٍ(م.ج
م.جك)جٖٞج رألسٝيٗألجيإلعألمٌج يٓصنّٝج١؛ج
إج ييهَٝننفجٜميننربج اسننًٛوج اٖننِج ج
يٓصننننننٛدج يكصنننن ن ٠ج,ج ينننن ن جىيُٝنننن ن ج
:ألهلشألشننن١ج ٚرألسننن١ٝجاٜننن١ج نننػٛعألٌج
ٓ:أل,١ٝ٥جٚن١ٜج ألي١جىضٌٖجىظٗضج:ينٓمه ج
ً٢جاٛل٠ج يٓص,جٚن١ٜج ألي١جىضٌٖجختًنلج
:جنن٠ٛجنننظ ٠ج جنننٝػ١ج يننٓصج يٓٗألٝ٥نن,١ج
ٚىي ى٢ج ألي١ج ي ٖلٌج–جن ٜألج -جَٔج ّج
ٚاننٛلج ألينن١جلٖشنن١جٚىشننٜٛلجٜظم ن ج يننٓصج
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ننٔجمت ٛننم٘ج يرننضلٟجنٚج يشننمض,ٟجنَننألج
قٛىٗنننألج:نننيهُٔج جنْٗٛنننألجقنننأللش٠ج نننٌج
ييمننظ ج ننٔجنٟج:هننض,٠جُ ٚننٌجقص ن ٠ج
ا  .ج
خلألمتننننن١ج مل ٖشننننن١جٖنننننٞج ألَنننننٌج
اقنن٣ٛجيمٓألنننضج يكصنن١ج يكص ن ٠جا ن ,ج
ٖننٞجقف ن ٠جَننٔجل خننٌج يننٓصج مليتف ن ج ىلج
خألشا٘ج إللٖألشٞج ٚمسيف ز .ٟج
ٕجقص١ج ي١ َٛجمجُٜٗٗألج مْشنػألٍج
نننننَ ج:أل ننن يفج ٚا ننن يفج:كننن شجَننننألج
ُٜٗٗننألجنٕجىننؤلٟجغض ننٗألج يفننين,ج يكننألِ٥ج
ً٢ج إلٗ:ألشجل خٌج يٓصج يكصصٞجنٚم,ج
ٍننننِج جٚاننن ٕج مليًكننننٞجٍألْٝننننأل,ج ٚجَننننألج
ىننننن: ٛضٌج ًننننن٢جٖنننننذٙج يشنننننضٚرجٖٚننننن:ٞج
ي نٝننننن ج ٚييهَٝنننننفج ٚمقيصنننننأللج ج
يهًُننألٌ,ج ٚملٝ ٛننألٌج:صننٛش٠جَهَف ن١ج
َعج ٓألنضجَفألشق١جىهٕٛجق جنلٌج ملمٓ٢ج
:رب نن١جيػٜٛنن١جش ن .٠ ٜج ج جٜم ن جخأل ّٝ :نجألج
ًننن٢جنيمنننألوج الوج ملنننٛا ج لش ىجٚقنننعج
 :نننننننننألٌ ٤ج يهًُننننننننن,١جج ٛ ٚملٗنننننننننألج ج
سٝألقألىٗأل,ج ربجخضٚاٗألج ً٢جغنج جىفرن ج
َٚمٓنن,٢جٚننن ٕج يهًُنن١جىصننظحجْأل:ننذ٠ج
ىاٌج ًن٢جَرنأل ألٌجش ظن١جَنٔج يم قنألٌج
 ٚينننن ن ممٌج ٚملرننننننيٜٛألٌج:مٝنننننن ج ننننننٔج
مس سألٍج ٚمل ٞج ج ييمظ ج ٔج ملض ل .ج
ٕجٖننننذٙج اآننننألدج الٝ:نننن١جنٍظيننننًج
ٚاٛلٖننألج ًنن٢ج يرننأل ١ج الٝ:نن١ج يمضٝ:نن,١ج
ٚدينننألكج ىلج ٖيُنننألّجننَنننض,ج ٚي نننألٕج
جلٗنننألٌج يَكألٝ:ننن١جٗ:ن نألججٚل نننِج ملًيكٝنننألٌج
ال١ٝ:ج خلألن١جٗ:أل .ج

األدب الوجيز
عباءة فضفاضت
لجسد نحيل



أ .فؤاد عبد الكريم محمد
أدية وكاتة سوري

قال حداا فالسفةاسُيي يىالاا فن حمالً للا ال ال فايفاَ بياٌ فالحمالًف ا ف يباُ فالا
حيلرب بيل فجمليى ييي
وقل آخي يىالا فن حملً بلالسطيَ ،شلعيفا حو حديللا ،بالوو يغنىاِ بلالال فالا ٍ
ييفهيي وفالثل ٌ يكغب مل مت ًه ع ًه ف شلعي وفخلًل ومل تصلى الًه فومل ٌي
*وفودب حي الا كاالً اااا ك لااُ تيتاالف ،اال فالااىسإ ،بيااى غاالن باااف و االرب م ااىًُ
وم ل لَيي وهى ب الك يثري فاليغلُ ،عىا حصحلب فالسكييي بلاليدًاف ا حكاىفً قاا تغزالو
داود فومل ٌ وجيىب بيا عاىفال ع عياا ،ا بيال ،ب اي يلفاِ ع اِ فال اسل وف اىف
خىبلا من غار فومىفن وفو ىفا وب ي يحملبي ا ب لافت ويلحييي غري آباه بل اال.ييي
وع خلئف من فالفعىدَيي

امسخٞا ٍ( ١مبنارٍٕ ٤غ ٤ٟٞبضي٠ة٤
 ١ٙاملدخُ هلذا املناِ:
ييييي اٰدب اٍييي٠ ٞش ٟايييص املد يييز
ٝبييييييياٍة ا ديضييييييي ٛاٰدب اٍياّييييييييُ
ٝاخ اراً ٍَجدِ ددٕٞيا ٕ قيه دَيٙ ٥يذا
اٍٞصك ٝرمبا اٍ ازٟك

أدشا٨يي ١اٰدب حاٍيي ٤سٕضييإ٠ا ٤رام٠يي٤
ٝخم٠قيييي ٤باٍٞمييييو واخمييييٙٝ ٛيييي ٞخمييييا
فيز٢ا ٝرٝحي١ا ٍي ٛياٟيار ٝرصيا ُ٨ميد
حتَْٚا رٟاح اٰٟأ سىل ىُ اٮجتاٙيار
ٍييييٗ عييين ديييدٔ ٕضييي٠ا٘ أدغاعيييٚا
ٝاٰدب يف جتٞاٍييييييٟ ٛي غييييييك خ اٟييييييا
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اٍة ٠اٝ ٤اٍ ةز ٝأح٠إاً ٟندٔ اٍٞصيك
ملييٗ ٟزٟييد ًإيياً ٙٝييٟ ٞييزب ا غزاف٠ييا
باٍٖيييياظ ٝعييييط ٕيي ي ا ا ٟييييد٠ ٍٟٞٞار
 ٖٟٝخيييُ (صيييق ٤اٍ يييا٨ا ا يييٞاِ أح٠إي ياً
ىٟ ١ازل أىثز ّٗ اٍاادار ٝاٍ ناٍ٠يد
ٝخمارتضيييي ٛخمٖامحييييار حيييياد ٣خم ٖيييياٝب
بة ييييا٨ا اٍ غييييز ىاٍا نزٟييييٝ ٤ا ٖيييي٘ٞ
ٝاٍاةيياٝ ٧اٍغييد ٝمييد ٟييٞمىل ا ييٖ سىل
املاض ١ثٓا  ٟغز بأ٘ اٍنادٔ أحَٞٙ( ٥
بييذًٍ عييدز اٍشّييا٘ ٝامليييا٘ ٝاٍٖيياظ
ٍيٖييي ٟ ٛنيييٞ ٥بي ي ًا ٝأّي يٯً ّٖغيييٞدًا
(ٙيييييذا ٖٟة يييييه دَييييي ٥اٰدب اٍياّيييييُ
ٖٟٝادٔ دٖد (اٍ٠ ٞش متاّاً
ٝأ يييد ٕقضيييّ ١حيييةزاً ٍٯصي ي اإ٤
/بغاٙدٍ ٞٙ ًَّ /اٰدٟن اٍزاحُ جن٠ين
قيييٞحت ٝحتدٟيييداً ّيييٗ را٨ا ييي/ ٛاٍَي ي
ٝاٍيييييٯبٝ /أم يييي ط ّييييا ماٍيييي ٛبةييييُ
اٍن ييٟ ٤نيي ِٞاٍ ةييُ (ّييٗ ٟن ي َص فإٕييٛ
ٟن ييُ املٯ ٟي ٰٕييص إٔييا ا َييٓ ٝاّٰييُ
ٝفدٟيييي ٤اٍقنييييزاٍَ ٧ج ٖيييياٝ ٧إٔييييا اٍاييييشا٧
ٝاٍيييدّا اٍيييذٟ ٢قحيييد صييياح ٝ ٛاٍنيييِٞ
بيييإٔص ًٖييي ٖٟ ٘ٞغييي ١أ٘ ٟغيييُْ ىافييي٤
اٍايييياعَ دييييٗ اٍاْييييُ فادرصييييٞا ٙييييذٜ
اٍظيييياٙزٝ ٣احيْييييٞا مبييييا عييييٝ ٓ ٩يف
ّغيييٚدٍ خيييز ٟنييي( :ِٞٮ خمشٟيييدٕ ١ديييذاباً
ٰٕييييص يف ياٟيييي ٤اٍٖيييييد ثييييٓ خم ييييْو
ّ ييأثز ً٣بأ ٝاديي ٛاٍييع خمغيياز بٚييا ّييٗ
م يُ ٝماٍيو نيش أ٘ ٝأ أعياز بيأ٘ أدييش
ّا يف ح٠اخم ١حي حز ٝصاد اٍ ْو ّيٗ
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دٟد فْاِ حنٙٞا  ٝيذبٚا ثيٓ أٍ يه
ٖ٠ييي ٛن ٖٚ٠يييا ح ييي ٥اّيي ٱر إٔقاصيييٛ
بزا٨خ ٤اٍغٞو احملرتو
اٍضييي٭اِ ٙيييُ اييييٗ سعييياس ٙيييذٜ
اٍزٝدي ٤باٍٞصيك ٝا يٞار ٙٝيذا ييي٠ا
ّييٗ فيي٠ا ٙييذ ٜاٍن يي ٤اٍشاخييز ٣باملاييإ١
ٝا يْيي ٤أىييزار ٙييُ ٟييٖجد ا عيياس
بٖنُ ٙذ ٜاٍ ٞر٣؟
ٍإلضييييا ٣٧أىثييييز اٰدب اٍياّييييُ
ٟييييشرز ٝحي ييييد ّييييٗ خمزابييييار حنٍٞييييٛ
ٝىثرياً ّا ٟض خحز مةٞفاً ّيٗ ّغياخمُ
با٠يييد٠ٍ ٣غزصييييٚا يف حييييٞاىري ٜف حييييٞز
عيييذا ٮ ٟٞصيييك ٝخمثْيييز أصيييٖافاً أعييي٥ٚ
ٝأع٠ييين ٝبييياٍة ا ٮ ٟقايييُ وٍيييً سٮ ّيييٗ
ٟيابييد اٍغييغك ٍَْٖٚييٝ ٤اَييً اٍاشايي٤
ٝاٍ در اٍزحن ٝاخل٠اِ اخل ن ٝاملٖ ا
اٍايييذب ف٠ضيييين ىيييُ وٍيييً ٟٝزصيييٓ
صٞراً ٟاياد خمأعريٙيا ف يشداد رٝديٙٝ ً٤يذٜ
املشاٟييا ٟق نييز سٍٚ٠ييا اٰدب اٍيي٠ ٞش ٰ إيي ٛٮ
اًَ اٍ رب ٝع ِٞإٰا ٣ب اخماً؟
ّٝيييييز ٣ثإ٠ييييي ٤أضيييييةز ٍٯصييي ي اإ٤
باٍغيياٙد اٍي ي ري (جن٠يين قييٞحت ّييٗ
م ييي( ٤ا ييييزاف٠ػ ف٠نييي ِٞاٍ ةييييُ :يف
حتَْيي ٤اٍقجييز امل ْٚييٝ ٤يف املْييز اٍٞاصييُ
ب املٞر ٝاٍ نا ٧خمدب ا ٠ا ٣دب٠ين أٙيُ
اٍ نٝ ٦ٞاٍقجٞر ٝإٔقاظ اٍَ ُ٠املضيزبَ٤
باٍضٞاد خم اي ّيا اٍٖضيا ٓ٨أع٠يال ٕيٞر
خمييييٞمىل ا َييييٓ ف غييييدٕ ٝغْيييي ٛباٍنَيييين

فودب فالىجًز عللاَ ب سلضُ احما حنًف

ٟٝحيي٠ك يف
ٝجتايُ ا ضيزار خمرتامي
ّنةييييا خييييز (يف حتييييُ اٍاداٍيييي ٤ا ٖيييي٘ٞ
خمةيييي ٦ٞٮٔ ىييييثري ٣يف سٝاٟييييا اٍٖضيييي٠ا٘
ٝخمشٙيييز اٍنَيييٞب باٍثنيييٝ ٤مت َييي ٪بزح٠يييه
اٍغقزا٘ ٟٝضاد بإٰغأ اٍداف ٤٩ح ّٗ ٥
ٮ ٟقنيي ٛهلييا ّاٖييٍ ٥يييٗ اٍةييزب عييٯ٧
م ري اٰ ُ فٞو ّٞاِ اٍقزاو اى ق١
بٚذا
ييييي ٝأصيييأِ ٙيييُ  ٟٞيييد ٙيييذا اٍضيييزد
املرتاب ٝاٍزام ١باٰدب اٍ٠ ٞش؟!
ٝباملنارٕ ٤أٟحاً
 ٟدأ اٍاْيُ اٰدبي ١بإعٯٍي ٤ياٍ٠ي٤
خمغد اٍنار ٫سىل ّنت اٍن  ٤حٟ ٠دخُ
ّدا ٗ٨داّزٝ ٣ع ٠ا ٤ساخز ٣باٍضخز ثٓا
ٟةَييه ييياح اخل٠يياِ ّا ْييداً اٮٕضييجأ
بي ي ٍغييي ٤ا يييٞار ٝاٍ يييٞرٝ ٣حيييياى١
ّغييادز اٍنييزا ٧دَيي ٥اخ ي ٯل ّغ ياربٓٚ
اٍثناف٠ييٝ ٤اخم يياز ا حييياٝ ٧اٍزّشٟييّ ٤ييٗ
باييا ّزاحييُ اٍاْييُ اٰدبيي ٍ ١يي رّييد
اٍ غيٟٞه ٝم يُ اخلامتيٟ ٤ايٞد سىل سبةيا٧
ٝخمييييري ٣اٰحييييدا ٝسدةيييياٍ ٧غيييي ٤ا ييييٞار
 ٝدإٝ ٤٠سٟحاح  ٟاِ اٍزصاٍٝ ٤بَٞغ
اهلييييدل املييييزاد ٝباحمل ييييَ ٤سرز بييييذٝر
ٍَْازفٝ ٤ا دراٌ
اٍييييييع خمٖاصيييييين اٍنييييييارٝ ٫اٍ ٩٠يييييي٤
ٝاحمل ٠اٰباد ٖٙٝا اد اٰدب ضٞراً
ٍَ نارب ٝخَيه مٞاصيٓ ّغيرتى ٤جتْيا
أع٠ال ّ ا ٤ٖٟيف (ّشاج ثنيايف حت حيز

ب ٛأفييار اٍ ا ين ٝخمٖيدحز اٮٕاشاٍ٠ي٤
ٙٝذا ّٗ أٍٟٞٝار اٰدب اٍذٟ ٢غيار سٍ٠يٛ
يف ىيييييُ سّيييييا٘ ّٝييييييا٘ ىْييييي٭ثز يف
اٍٞص اٍذ ٟ ٢ااٟػ ّا ٛأ ١ْ ٖٟ ٝسٍٛ٠
ّٝز ٣ثاٍثٝ ٤أخري ٣أص ا باٍغاٙد املًَ
(جن٠ييين قيييٞحت ٝأم ي ي ط (ّيييٗ م ييي٤
ّرياّار اٲخم( ١ا ين ٙي دَي ٥اٍيدٕ٠ا
ٝاٍ غييييز م ييييُ ٕييييش ِٝاٰدٟييييا٘ اٍضييييْا٤ٟٝ
ٝىييُ إٰ ٠يياٝ ٧يف حٞارٟيي ٤را٨اييٟ ٤نيي:ِٞ
(أمتٖ ٥أ٘ ا د بً اٍاْز ح  ٥ٮ أضةز
ٍَ خيي دييٗ ّييأ ٦ٝدٟييد ٝأحيين اّييزأ٣
يريٌ (ححارّ ٣اضٚ٠ا صيٞل خمزٝضيٚا
دَ ٥حتُْ محامٕ ٤شٝاخمٝ ١ص جد ا ٠ا٣
ٖٙا ّن ٍٞيّ ٤يا ٝديٞدٍ باملضيزار ٝدٖيدٙا
صيييرت ٦ا حييي٠ا ياٚ ٟيييا اٍيييع خم خي ي
دٖٚا ٙذا ّنةا ّ ٞش ٝخم ز فٚيُ
ايييٗ س ٟيياِ اٍ ييٞر ٣ا ٞارٟيي ٤بأمييُ
ّٗ وًٍ؟
باٍة ا ٮ ايٗ ٮ بياٰدب اٍي٠ ٞش
ٝٮ بغريٜ؟!
إ نُ مليا٘ خز يي ٝىْيا أصيَقو
يييي اٰدب رصييياٍٟٞٙٝ ٤ييٝ ٤عييياٙد خميييارع١ا
حيييييييياى ١ىيييييييُ حتيييييييٞاٙز اٍة ٠اييييييي٤
ٝاجمل ْايييار ٟٝيييزب اٍ ٩٠ييي ٤باٍزٝحإ٠ييي٤
ٝبا غزاف٠يييييا ٝبيييييأفزاد خميييييأثزٝا ٝأثيييييزٝا
ٝرحَيييٞا ٍييييٗ ٮ اييييٗ سٍغييياّ ٧زاحيييُ
ٙييي٭ٮّ ٧يييٗ واىيييز ٣اٍ يييام ٝاٰ ٠ييياِ
ٝح  ٥اٰدداّْٚٝ ٧يا اخم يا اٰدب اٍي٠ ٞش
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ّٗ أصاٍ٠ن ص ٠ن ٥دا شاً ديٗ ا حيٞر
بٚيذا ثناف ٍَٝ ٤أى٠د أص ا بن ٤
( ٖزاِ ا ٠ػ امل٠و ٍَياخمين اٍٰ يإ١
(ىييييادارا  ٟٝخييييد بٚييييا دييييٗ صييييْٞد
أصييييةٞر ٢ملنيييياخمَ أٍ ييييا٘ دافاييييٞا دييييٗ
اٍااصْ ٤خمريإار ٝأ نيٞا خضيا٨ز فادحي٤
بييا ٠ػ اٰملييإ ١فييأّز (َ ٙييز بإرصيياِ
(مييّ ٣ٞييٗ اٍٖد يي ٤سىل خمَييً ا ٚييٝ ٤باييد
ّازىيييي ٤ضييييار ٤ٟجنييييد اٰملييييا٘ بييييدحز
املييدافا ٝحضييٓ املازىييٝ ٤باييد ٕٚاٟيي٤
ا زب (أرصَو اٍن٠اد ٣اٰملإ٠ي ٤ضي ا
ٝدٖاصييز عييارىٞا باٍاَْ٠ييار ٝم ييذاٌ
(ٝخمٖييييزٝا بيييش ٢ر ييياِ دٟيييٗ ييييي ر ٙيييا٘
ٝمضاٝصييٝ ٤أخييذٝا ّاٚييٓ خييزا ٨خمييدِ
دَيييي ٥أّيييياىٗ ( ٝييييٞد اٍن َيييي ٥اٰملييييا٘
ٝىإو امل ٤ْٚاملٞىَي( ٤حتدٟيد ّييا٘
ٯ ٕٝنييُ ا ث ي
اٍن ييٞر ٕٚييارًا  ٕٝغييٚا ٍييً ٠
صيييزاً ٝخمٚزٚ ٟيييا سىل ا يييدٝد ٝاصي ي غزو
وًٍ اٍاُْ أعٚز دداٝ ٣باد ٜيز ٦خمنَ٠يد
ا ثييياّ باٰٝمسيييٝ ٤أمييي ٓ٠هليييٓ ديييز
دضيز٠ّٚ ٢ن
ٙييذا خم ييز فيييز ٣اٍن يي ٤اٍييع
ىإو ساخز ٣باملاإ١ا ٝا يٓ ٝاٍايرب
فٚييُ ايييٗ سعيياس وٍييً بييأدب ٠ ٝييش ٮ
 ٟادّ ٦ٯى( ٛاٍضةزٝ ٟٗرمبا أمُ
ٙٝذا عاٙدٌ خز
حي ي ييييشا ٕيييابَ ٘ٞ٠رٝصييي٠ا ى ييين
اٰدٟييييين اٍزٝصييييي( ١سٟقيييييا٘ ىزَٟيييييٞل
( 8671يي  8111م  ٤باٖٞا٘ (و٨ين يف
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حظييري ٣اٍيييٯب خم خييد دييٗ ضيياب
فزٕضيي ١أخةييأ اٍ نييدٟزار  ٝييا ٧فٚ٠ييا
اٲخميييي :١خمضييييَُ و٨يييين سىل حظييييري ٣أيٖييييأ
ٍيٖيييي ٛضييييُ اٍةزٟييييه ٝدخييييُ حظييييري٣
اٍيٯب ٖٙٝا أصيٖد حتٚيز ٜسىل ا يدار
ٝىغييز دييٗ إٔ٠ابييّٚ ٛييدداً ٍاَييٟ ٛيضييز
ييييار ٟٚٝييييزب ٍيييييٗ وٍييييً اصيي ي قش
ا
اٍييييٯب ٝميييزرٝا ّٚاي ييي ٛفَجيييأ سىل
ّقاٝض ّ ٓٚنضْاً بغيزف ٛبإٔي ٛصي٠خْ١
مة٠ا اٰيٖأ ّاٚيٓ ٝىيادٝا أ٘  ٟنقيٞا
ّايييي ٛسٮ أ٘ دخييييُ صيييياحن ا ظييييري٣
فييأّز اٍييييٯب باٍنحيييا ٧دَييي ٥اٍيييذ٨ن؟
(ٙييذا ٠ ٝييش اٍيي٠ ٞش باٍن يي ٤اٍييع فٚ٠ييا
اٍيييييثري ّييييٗ املييييٞادىل ٝاٍزّشٟييييٝ ٤مييييد
فغييييَو (رييييط ّييييزار يف اخ ييييارٙا
بأمييييُ ّييييٗ ٙييييذ ٜاٍضييييةٞر ىيييي ١أضييييا
اٍقيز ٣أّاّيٓ!
أخييرياً ٍييٱدب دْ ّٞياً خ٠يياِ ٝرٟ٬ييا
حييي ٟقةَيييه هلْيييا اٍاٖيييا٘ ٟضيييْا ديييٖ
ٕييٞادري اٍااصيي ١دٖييدّا ٖٚ ٟييد اٍغييٞو يف
صق ال بزدٟٝ ٦ز ٦ىربٟا ٧أٝيارٟو
دٖدّا حتد ٝصيٖابُ حيٞرا٘ ٟٝغيٓ ٠ٙيُ
ا ْدإ ٤٠يف م ٣ٞٚب زٝ ٦ح ي ٥أىي٘ٞ
ّٖ ييق ًا اٰدٟيين اٍييي٠ ٞش ٮ اَييً ٙيييذٜ
ا يييييٞاظ ٙٝييييي ٟ ٞيييييَد بٞصيييييق ٛأدب
خييييياعز ٣أ ٝخةابييييي٠ ٝ ٤يييييشٝ ٣رمبيييييا
م ا٨د ًش ٣٧ٝاٍ خز ٮ خم اد ٦اٰعيةز
اٰربايييٝ ٤أد نيييد أ٘ اٍرتٟٝي ي هلييييذا
من أدب ٍ ٞٙ ١جٖن ّ اٙار اٍَغ ٤حنٞاً
ٝصزفاً ٝخماْ ٓ٠اٍثنافي ٤اٍاا َي ٝ ٤اٍٝي٤

فودب فالىجًز عللاَ ب سلضُ احما حنًف

اٍ ٞأّييييي ٤بييي ي اٰدب ٝاٍاٞمليييييٝ ٤أر ٦أ٘ا
اٰدٟييين اٍييي٠ ٞش ٍيييٗ ٟضي ي ة٠ا اٍ نيييا ٧يف
اٍييذاىزٝ ٣ٮ ا حييٞر بٚييا ٰ إييٟ ٛا ْييد
أصيييَٞب اٍّٞحييي ٤اٍيييع ميييد خم يييد ٝخاف ييي٤
ٝرمبا حيج ٚا اٍح اب أ ٝيري ٝ ٜدةا٧
فزص٠ ٍَٞ( ٤ش أمرتح سٟياد ٣صيةٞرّ ٜيٗ
(رضييييي ٤سىل صييي ي ا ٤أصيييييةز ٝدٖيييييدٙا
صٖجد إٔ ٛمد ٟز ٦اٍٖٞر ٝا يد بي ٛاٍاْيز
أىثز

باخلامتييييي :٤أر ٦أ٘ا اٰدب اٍييييي٠ ٞش
ٟغ  ٛاٍ ٞار اٍضزٟا ٤اٍع خم يّ ٘ٞيٗ
ى ضٞٮر حت ي ٢ٞصيازار حزارٟي ٤متيدا
ا ضييٓ باٍةامييٍ ٤يٖٚييا خم يي٠ن اٍقيييز
باٍحيييْٞر ٝٮ خمغيييص اٍيييزٝح ٝٮ اٍقييييز
ٝحتزّٖ يا ّييٗ اخل ييش اٰمسييز اٍييذٕ ٢غييٓ
ٝخمقةٓ عيقاٖٙا
ّٗ خٯٍ ٛخمزاب اٰر
ّييييييٗ راح اٍاٖام٠ييييييد املا نيييييي ٤يف دٕييييييا٘
اٍيييذىزٟار ٝخم يييٓ وإٖيييا ديييٗ مسييياز
اٍٖجيييي ٦ٞاٍييييع خمغْزٕييييا باٍييييدل ٧يف دييييش
اٍغ ا٧

911

أسرار في إبداع
القصت القصيرة



د .ماجدة حمود

أديبت وكاتبت سوريت

ةةلْ ظ ة ِ م ل ةةُ
مثةةُ بالةةلي م ًةةىإ داةةِ بنةةلمص م اةةي م ل ةةاء م ةة(ٍ قص ة
م ل ةةاَء م ل ةةُ م ل ةةاَ اةةلمةء م ىخل)ةةُءةةةب ت اليةةُ خل ة ةةلخلٌ مش ة اصلي وشةةلٓ
م ىمي محلليثُء خل نهل يف فرتَ شلنلُء نلهلل مإلهصلي لحل مإلاللي داِ م روميُ!
يالحظ ممل ل منلفلص م عللب م ًىإ داِ خلث ه(م م ىصء ُرّ كىنه ي لشب د ةرمة
خلأزوخلةلة نةةلحلروب ومةونٔةةُ وم ااةةلٓ ومةحةةسمأ ا ةةرنلل ل ياةةلاه ة ة بحصلشةةهه
نل ى ر وم لاة وبحصةلط م ىحةلَ وم ةرنةُا هلة(م رةل مملةرْ ناصةه خلةلإ هة(م اةهء وهةى
ياةةًغ هةة(م ملخل خةةلأ م ًةةىخلٌ م ةابء خل ةةلفالة يف م اةةلا نأشةةرص بيلةةلصا ً ةةى زخل ةلةء
ل يأنةه نةهء يكًة م ةةاالم ةحالخلةهء ونة( لةلو م ك لنةةُ م ل ةاَ اةا خل ة اض ةةهء
طهره خلي ى ره وضةط بحللطل ه! وهى يا هةل يف خل ةلوي يةله وترن ةه يف محلًةلَء و
نلةحرّ لشب خل ناصه م ل اء م (ٍ نلم رل خلال مة ه يف وومم م ىمي محلليثةُء
ح ةةِ ي ةةل م ًةةىإ ةةثام خلةةي م عةةللبء ياةةًغ داةةِ وااهةةلء وي شةةض واةةىوه ملا صةةلدٌ
وم ثلةةليف داةةِ خل ةةل هل! اليةةُ خل ة رما ة م طللدةةُ م ى اًةةُ م ك ةةلبء وم ةةلو يلم
وم خفت

فكذ ٚجدذ ٖدز ٙفيوٓد ٕٛفيكـد ٠
َٓافز إبذفعٝد ،١تشحيد٘ َدٔ مصَاتد٘ٚ ،يدٛ
بـٛسَ ٠ؤقت !١إٕ ٖزف فيك ٍٛال ٜعين بدنٕ
فألدباَ ٤شحًد ١فيٓلدال ال ًٜودؤ ٕٚدٌ
ٖددز ٙفيوٓدد ،ٕٛفكددذ الحعددد مٕ فعتددذفٍ
سففدديف مٚف ددش إؿددذفسفتٗا ،قددذ نت ددد
491

فيكـدددد ١فيكـدد د  ٠جددددذف ،بددددٌ مؿددددذس
زتُٛعدددد ١قــدددد ،١ٝبددددذ مقددددش إ
فيؼددددعش ،اتٗددددا "حدددداال " ٚقددددذ  ٚددددل،
باعتكادٖ ٌ َ ،ٟزف فيٓٛع َٔ فيهتابد،١
ذتعدددا َشكدددٗا ٚقٗدددش سٚحٗدددا بظد د
ٚطن ٠فيضَٔ ٚفيٛحذٖٚ !٠هزف َٔ فرتًٌ

شرم يف بنلمص م ل ُ م ل اَ

مٕ ْددشبه ٖددزف فيٓددٛع َددٔ فيهتابدد ١بعُددش
َعدددخ ،اؿددد ١مْدددٔ فيهتابددد ١فيشٚفٝ٥ددد١
حتتاج إ إعدذفد ٚؿدخ ،١نهدِٓٗ َدٔ
فيكعدددٛد يٛقدددد طٜٛدددٌ يًهتابددد ،١قدددذ ال
ٜظتطٝيف ريو ن َٔ فيهتا  ،فيزٜٔ
تكذَٛف بايعُش! فذتكٝك ١يٝع مث ١قاعدذ٠
عاَدد ،١فكددذ نت د فيشٚف٥دد ٞفألَشٜهددٞ
"ف ًٝٝد س " ٚن د ف َددٔ سٚفٜاتدد٘ٚ ،قددذ
جتاٚص فيظ عخ! ٚيهٔ ٖدٌ ٜـد يٓدا مٕ
ْكٝع عً ٢ظشٚف نتا غشبٝخ؟
ال مدس ٟإٕ نددإ حيددل يدد ٞفيكٝدداغ
عًَ ٢الحعيت فرتاؿٚ ،١مْا مؿػ ٞإ
بعض إبذفعا طالب ٞفدتاَع ،١فكدذ
يوددد فْت دداٖ ٞفْددذفاعِٗ ددٖ ٛددزف فيوددٔ
فيكـد د ذ دددزف طدددنحا ٍٚفأل دددز بٝدددذِٖ
ٚبٝذ غ ِٖ َٔ ف دذعخ ،فيدز ٜٔدتدؤٚف
إ َ ددٌ ٖدددزف فيودددٔ ،فنقدددذّ دددِ بعدددض
ف الحعدددا ٚال مقددد ٍٛبعدددض فيٓـددددا ٥ذ
فيددديت قدددذ تظدددتوض بعلدددِٗٚ ،تظدددت
فيًػدددد ١فيتعًُٝٝدددد ،١فيدددديت ٜعتادٖددددا ف ددددش٤
حبهدِ َٗٓتدد٘ذ يددا ٜدؤد ٟإ ًددل ٖدد٠ٛ
بدددخ ف شطددٌ ٚف تًكدددٞذ فُٝظَدددا ُ٤إ تًكدددٞ
فيشطاي!١
ددددزف عًٓٝددددا مٕ ُْٓدددد ٞف حظدددداغ
بايعددداإل ف بدددذفع ٞفيدددز ْ ٟتهدددشَٓ ٙدددز
إعدددالٕ ف ؤيدددج عدددٔ ٚجٛدٖدددا فيعٓدددٛفٕ
ٚفيوكدددددددش ٠فأل ٚفالفتتاحٝددددددد ١حتدددددددد٢
فرتان!١
نُدددددددا مٕ فيهتابددددددد ١حتتددددددداج إ
فرتددٛيف غُدداس فيتودداس  ،فيدديت تعددين

ف عاْاٚ ٠ف خايودٚ ١فقتخداّ فألَدٛفج ،إْٗدا
لددِ فذتٝددا ،٠يددا طددٝؤدٟ
فيعددٝؽ
بايهاتد د إ فٗدددِ مْلدددالٚ ،إحظددداغ
معُددددددل ،يهددددددٔ فيتوشبددددددٚ ١حددددددذٖا ال
تهوددد ،ٞسمٜددد٘ ،ال بدددذَّ َدددٔ تهدددٜٔٛ
كددا  ،إر إٕ فيوكددش فيددزٖين ٚفيشٚحدد،ٞ
ٜددددٓعهع فكددددشف حـددددًٝت٘ فيًػٜٛدددد،١
فٓوذ قاَٛط٘ ،فيز ٟميت َٓ٘ إبذفعد٘،
ٖضٜالَ!
يعدددٌ مٖدددِ َالحعددد ١عًددد ٞفيتٛقدددج
عٓدددذٖاٖ ،دددد ٞفيًػدددد ١فيكــدددد ،١ٝفكددددذ
فطتظددٌٗ َ ددٌ ٖددزف فيٓددٛع َددٔ فيهتابدد،١
ن َٔ فيؼد ا  ،د ٕٚمٕ ٜتكٓدٛف فألدف٠
فأل ٚأل ٟإبددددذفع مدبدددد ،ٞد ٕٚمٕ ميًددددو
م ٚمدٚفتددد٘! عًددد ٞمٕ معد د ف بدددنٕ مثد د١
كددعوا يػٜٛدداٜ ،هدداد ٜؼددٌُ ٝدديف ٖددزٙ
فألجٝدداٍ ،يهددٔ فيػش ٜد ٖدد ٛفْددذفاعِٗ
يًهتابددٚ ،١عددذّ َ دداالَ ٠ععُٗددِ ددذ٣
َكددددددذستِٗ فيًػٜٛدددددد !١ال مدس ٟإٕ نددددددإ
با َهإ فيتع عٔ رٚفتٓدا م ٟعدٔ مدم
َؼدداعشْا ٚمفهاسْددا ٚ ،ددٔ ْوتكددذ مدف٠
ف فـدددداه عٓٗددددا! فايًػدددد ١يددددٝع قٛفعددددذ
ٚمحهاّ ؿشف ،١ٝإْٗا سٚه ،فٗٝا تتوً٢
حٝا ٠فألفهاسٚ ،تتل َعا ٗاٚ ،نًُا
فتلخد معُاقٓدا مَهٓٓدا جتظدٝذٖا
عددددل فيًػددددٜٚ !١الحددددغ مٕ فيتعدد د عددددٔ
ف ؼدددددداعش ،حيتدددددداج إ َكددددددذس ٠يػٜٛدددددد١
فطت ٓاٖٚ ،١ٝ٥زف فيكد ٍٛال ٜعدين فْتكاؿدا
َدددٔ قدددذس فيًػددد ١فيعشبٝد د ،١فكدددذ عُ ِشفَد دد
بػٓاٖدداَٚ ،دددا صفيدددٖٓ ،دددا ْتظددا ٍ٤مٜدددٔ
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ف ؼهً١؟ َٔ ف ظؤ ٍٚعٔ ٖزف فيتدذٖٛس
فيًػٟٛ؟
ميك ٞفيًد ّٛعًد ٢مْوظدٓا ،فدال محدذ
بإَهاْدد٘ مٕ ميٓعٓددا َددٔ فطددتعُاٍ يػتٓددا
ٚفالستكدددا ٤بٗدددا! إر ال ميهدددٓين مٕ مُيكٝددد٘
عًدددد ٢فا ددددش فيػشبددددٚ ،ٞميددددٛر بٓعشٜدددد١
ف ددؤفَشٚ ،٠إٕ نٓددد ال مْهشٖددا فكددذ
فشيف ف ظتعُش يػتد٘  ٚكافتد٘ فا ظدؤٍٚ
ددددٔ ،اؿدددد ١بعددددذ مٕ
فألٚ ٍٚفأل دددد
ختًّـددددٓآَ ،ددددز صَددددٔ طٜٛددددٌ َددددٔ غددددضٚ
جٛٝػ٘ ،فييت شجد َٔ في ا  ،فدذ ٌ
غددض ٙٚفي كددا َددٔ فيٓافددز !٠مال تالحعددٕٛ
مٕ ػددٛٝع ٚطددا ٌ٥فيتٛفؿددٌ فالجتُدداع،ٞ
فيددديت َدددٔ ف ودددشٚيف مٕ تكددد ٟٛفيتٛفؿدددٌ
فيًػددٚ ،ٟٛتشتكدد ٞبدد٘ ،قددذ مد ٣إ ػددٛٝع
فيعاَٝددددددد ،١إر قًُدددددددا دددددددذ فيتٛفؿدددددددٌ
بايوـدددٝخ ١بدددخ مبٓدددا ٤فألَددد ١فيٛفحدددذ!!!٠
يهدددٔ ميدددٝع إُٖايٓدددا يًػتٓدددا فْعهاطدددا
يلعوٓا ٚختًوٓا عً ٢نٌ فألؿعذ٠؟
محددع ،محٝاْددا ،مْددين مْدداقؽ مَددشف
بدددذٜٝٗا ،إر َدددٔ ف عٝد د مال ٜدددتكٔ ف دددذع
يػت٘!  ٖٞٚمدفت٘ ٜـاٍ سؤٜت٘.
إرف يددددٔ ْظددددتػش مٕ تعدددداْٖ ٞددددزٙ
فيوٓدددد ٕٛفيكـددد  ٠تددددشٖال يػٜٛددددا ،حتدددد٢
يتهاد ته ٕٛفي ش ش ٠ا ١مطاط ١ٝفٗٝا
إ فيٝدددددد ،ّٛإر ٜوتكددددددذ فيهدددد د َددددددٔ
فيهتددا فذتظاطدد ١ٝفيًػٜٛدد ،١عًدد ِٗٝمٕ
 ٜكدددٛف عًددد ٢ؿدددًٝ ٚ ١كددد ١بًػددد ١فذتٝدددا،٠
عٓذ٥ددز ال ٜعشفدد ٕٛفدتُددٛد ،إر ميددٓخِٗ
َٛفن  ١فذتٝا ٠إٜكاعا َتوذدف.
497

ٜالحددغ مٕ مغً د قـددف فيؼ د ا
حتا ٍٚفالبتعداد عدٔ فألطدً ٛفيتكشٜدش،ٟ
ؿدددخ ٝمْٗدددِ حتدددشسٚف َدددٔ مطدددش قٛفعدددذ
في الغدددد ١فيكذميددددٚ ،١سفلددددٛف فرتلددددٛع
يظخش سْخ فأليواظ ٚص شفٗاٚ ،قدذ بدا
فالٖتُدداّ بددايٓعش ٠فدتُايٝدد ،١فيدديت ٖددٞ
عُددداد فألد ٚبكٝددد ١فيوٓددد ،ٕٛدددزف عًددد٢
فيكدداق مٕ ٜد ى عًدد ٢نددٌ يوددغ طابعدد٘
فرتددددداق ،مَ ٟظدددددتٛحَ ٢دددددٔ جتشبتددددد٘
فيشٚحٝدددٚ ١فيوهشٜددد ١فرتاؿدددٚ ،١بدددزيو
ٜعتُدددذ ف دددضفج فيودددينٖ ،ددد ٛفيدددز ٟخيتددداس
فيًوغ ف ٓاط !
مثددَ ١ددٔ  ٜددايؼ َددٔ مجددٌ ايٝددا
فيًػ ،١فٝه ش َٔ فيتؼ  ،٘ٝيٝع يػشيف
دددداي ٞم ٚبالغدددد ،ٞم ٚعًدددد ٢فيٓكددددٝض
ٜظددتعًُ ٕٛيػدد ١زتددشدَ ،٠دديف مٕ فيتـددٜٛش
من ددش تددن ف ف تًكدد ،ٞنُددا مْدد٘ َددٔ
ف ُتدددديف حتٜٛددددٌ عدددداإل ف دددداد ٠إ عدددداإل
فيدددشٚهٚ ،فالْتكددداٍ َدددٔ دف٥دددش ٠فيعددداّ إ
فرتاق ِ ،فأل ف ،يزيو فدإٕ فيـدو١
فلددشد ،٠نُدددا ٜكددد ٍٛحيٝددد ٢حكددد ،ٞال
تهوددد ٞإْٗدددا ال تٗددد ْددد ض فذتٝدددا ٠إال
ْتٝودد ١يكددا ٤فيؼدد ٤ٞبؼدد ٤ٞم ٚفؿددطذفَ٘
بددد٘ٚ ،فيتوظددد ِٝفدددٔ فيشطدددِ ٜهدددٕٛ
باطتعُاٍ فيعالٍٚ ،نزيو فيتـٜٛش
بدددايكًِ تددداج إ ٖدددز ٙفيعدددالٍٚ ،يدددٔ
ذٖا إال فْعهاغ ظٌ ػٖٚ ،٤ٞزف
ٖ ٛدٚس فيتؼ " 4 ٘ٝحي ٢ٝحك" ٞمْؼدٛد٠
يً ظدددداط "١ف ٦ٝدددد ١ف ـددددش ١ٜيًهتددددا ،
فيكاٖش ،7891 ، ،٠ق ،98بتـشف

شرم يف بنلمص م ل ُ م ل اَ

إٕ َ ددددددٌ ٖددددددز ٙفيعددددددالٍ ،تددددددٛحٞ
يًُتًكددد ٞبدددايتضفّ فيعُدددل ٚفالبتعددداد عدددٔ
فيظددددط ذ ددددزف حيتدددداج فيوددددٔ إ غٓدددد٢
فددداحؽ فألحاطدددٝع ٚفيعٛفطدددج ،مٟ
إ كافدد ١سٚحٝددٜ ،١لددٝج إيٗٝددا ف ددذع
فٝلددددا َددددٔ فيعًددددِ ٚفيددددزناٚ ٤فيوٗددددِ،
فتوتُدديف يذٜدد٘ في كافدد ١فيشٚحٝددٚ ١فيعكًٝدد١
َعا ،يٝخكل فتضفْا بخ فيشٚه ٚفيعكٌ ،إر
إٕ "فيوددٔ فْوعدداٍ َٓلد ه" فايؼددل فألٍٚ
َٔ ٖزف فيتعشٜج فالْوعاٍ ٖ َٔ ٛعُدٌ
فيشٚه ،مَا فيؼل في اْ ٞفالْل اط فٗٛ
عُدددددٌ فيعكدددددٌٖٚ ،دددددزف ال ٜعدددددين تكٝٝدددددذ
فيعٛفطدددج ،بدددٌ فيدددزٖا بٗدددا إ حدددذٖا
فألقـ ،٢طٛف ٤منإ ح ا مّ نشفٖ،١ٝ
يهددٔ ٖددزف يددٔ ٜٓودد ٞحلددٛس ٚجٗددْ ١عددش
م دددشٜ ،٣دددتخهِ بٗدددا فيعكدددٌٚ ،بدددزيو
حيتدداج فيوددٔ مٜددا نددإ إ تعددذد فيددشؤ٣
ٚفيولدددددا٤ف ٚ ،إٕ ندددددإ بٓظدددد مقدددددٌ
فيكـ ١فيكـ  ... ٠م ٚمن ش فيشٚف. ١ٜ
حدددذ ٓا مَدد تددداج فيظدددش ف ؼدددشف
عًددد ٢فيٛسػددد ١ف بذفعٝدددد ١فيددديت ْعُّتٗددددا
فدتا٥ض ٠فيعا  ١ٝيًشٚف ١ٜفيعشبٝد ١ف عشٚفد١
مبددد ٛظدد
جبدددا٥ض ٠بدددٛنش فيعشبٝددد١
َ ٓٝا $فألفخاخ #فيعاَ ١فييت ٜالحغ ٚقٛع
فيهدد د َددددٔ فيهُتددددا فدتددددذد فٗٝددددا،
نادتُددٌ فدتدداٖضٚ ،٠ف ؼدداٖذ ٚفيـددٛس
ف هددشس ،٠يددزيو ْـ د ف ؼدداسنخ َددٔ
فيهتددددا يٝوددددذٚف ؿددددٛسِٖ فرتاؿدددد،١
فٝتُهٓددٛف َددٔ ػددذ فيكدداس َ ،ددٔ َوتددت

فيدددددددددٓف إ ْٗاٜتددددددددد٘  77فيهتابددددددددد١
ف بذفعٝدددد ...١تُضٖددددش فيـددددخشف "٤سػددددا
فألطدددشؾ ،جشٜدددذ ٠فذتٝددداْ 59 ،٠دددٛفُل
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إرف تت دددذٖ ٣دددز ٙفيتعذدٜددد ١فيودددٔ
عددددل ؿددددشفع فيٓددددٛفصع في ؼددددش ١ٜفرتدد د
ٚفيؼدددددش ،فذتددد د ٚفيهشفٖٝددددد... ،١إ
فٝهدد ٕٛفيكـددذ َددٔ نددٌ ريددو إػدداع١
ف ددٌ فيعًٝددا فدتُدداٍ ،فرت د  ،فذت د ...
ٚسفدديف فذتٝدداَ ٠ددٔ فذتلددٝض إ فيعددال،
ٖٚزف ْكٝض َا بذمْا ْالحعد٘ َدٔ ػدٛٝع
فهددش ٠حٝادٜدد ١فيوددٔٚ ،مْدد٘ ال عالقدد ١يدد٘
ب ٓاٚ ٤جذفٕ ف ْظإ ،إر مث ١َُٗ ١تًكد٢
عًدد ٢عدداتل فيوٓددإٖ ،دد ٞإحهدداّ بٓا٥دد٘
فدتُددددايٚ ،ٞفي نٝددددض عًدددد ٢ايٝددددا
فيًػٖٓ ،١ا ْتظا ٌٖ ٍ٤ميهٓٓا مٕ ْظًخ
فيًػدد ١عددٔ دالالتٗددا فيوهشٜددٚ ١فيٛجذفْٝدد١
حبوددددد ١تٓضٜٗٗدددددا عُدددددا ٖددددد ٛمسكددددد ٞمٚ
اددا ،ٟٚفٗددَ ٞعٓٝدد ١بتخددذٜا فيؼددهٌ
فدتُاي !ٞحيدشى فٝد٘ د فلداٚ ،ً٘٥مٕ
ٜكددذّ نددٌ ريددو عددل مطددً ٛفددين مْٝددل
َٗز َ ،تكٔ فيـٓع ٜ ،١تعدذ عدٔ ًًٖٗد١
فيددددزٚم فيعدددداَٚ ٞإطددددوافٖ٘ٚ ،ددددزف يددددٔ
ٜتخكددددددل ،إال إرف فنتظدددد د فيهاتدددد د
فيكدددذس ٠عًددد ٢ف الحعددد ١فيعُٝكددد ،١فيددديت
تظل غٛس فيٓوع في ؼش.١ٜ
إٕ يػدددد ١فيكًدددد تـددددٌ طددددشٜعا إ
فيكًدد ٜ ،وددت َػددايٝل فألطددًٜٚ ، ٛتددٝ
يًوهدددددش ٚفيعاطودددددٚ ١فأل ًٝددددد ١فشؿددددد١
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فالْطددددالم ْابلدددد ١بددددشٚه ٚفحددددذ ،٠يددددا
ميهّدددددددٔ ف تًكدددددددَ ٞتابعددددددد ١فرتطدددددددا
فيكــ ٞبظالطٚ ١حٚ ١ٜٛٝؿذم.

ٚف هاْٝددددددد ،١م ٟبدددددددا تالف فيًخعددددددد١
فيتاسخي ١ٝم ٚفذتلداسٚ ١ٜفذتٝاتٝد ،١فيديت
ٜعٝؼددٗا ف تًكدد َٚ ،ٞددٌ ٖددزف فيتواعددٌ َدديف
فيٓف ئ ٜتخكل إال باَتالى ف دذع يػتد٘
فرتاؿدددد ،١فيدددديت تعًددددٔ عددددٔ ـٛؿدددد١ٝ
إبذفع٘!

غد َظددتكشٜ ،ـددع تعًًٝدد٘ٚ ،توظد ،ٙ
بددٌ حتدد ٢ف باْدد ١عددٔ عظ د ٖٚ ،ٙدد ٛقددذ
ٜتعددذد بتعددذد فألػددخاق فيددٛفقوخ مَدداّ
فيًٛحددددٚ ،١خيتًددددج بددددا تالف طددددٝاقِٗ
فيتدددددداسخيٚ ٞفالجتُدددددداعٚ ٞفذتلدددددداس!ٟ
ٚبدددزيو تتعدددذد قدددشف٤ف فيدددٓف فألدبددد،ٞ
ٚختتًدددج بدددا تالف ف البظدددا فيضَاْٝددد١

ٚبددزيو ٜددذع ِٖٛإ فيـددذمٚ ،إ
فٗددددِ مسقدددد ٢يًٛفقعٝدددد ١فألد  ،م ٟإ
فيعُدددل ٚفيذقدددٚ ،١ستاٚيددد ١فالستكددداَ ٤دددٔ
ف ظتٜٛا فيظوً ٢إ ف ظتٜٛا فيعًٝدا،
فيدديت نددع جددٖٛش ف ْظددإ م ٟصَددإ
َٚهإ.

مثدددَ ١الحعدددًَ ١وتددد ١عًددد ٢ف بدددذفع
فيعشب ٖٛ ،ٞمٕ ْل ٠فيٝنغ ،تهداد ند
فلدددا ٤فيكـدددٚ ١غ ٖدددآُٖٝ ،ددد ١فيدددشٚه
أ ه دددش مَددداّ ف دددذع ٖٚدددٛ
مثددد ١حتددذ
فيظٛدف ١ٜٚعً ٢فيًد ٕٛفيكداع عًد ٢فيًػد،١
يدا خي ّوددج ػدٗ ١ٝف تًكدد ٞيًخٝدا ،٠فٗددزف نٝددددج  ٜددددذم َددددٔ فيوددددشد ،يٝـددددٌ إ
ديٝددٌ عًدد ٢فيوكددش فيددزٖين ٚفيشٚحدد ،ٞإر فيددُٓه؟ يددزيو عًٝدد٘ مٕ ٜهددًَ ٕٛتخُددا
 ٜذ ٚفألدبداٚ ٤ندنِْٗ ٜعٝؼدْٗٛا غـد ا ،بددددددالتُيفَ ،ت ٓٝددددددا يكلدددددداٜاًَُ ،ٙددددددا
دددزف حيًددددِ بوٓددددإ دددش ٟفيددددشٚهٜ ،ددددضسع بكٛفْ ،٘ٓٝطٛف ٤مناْد م الق ١ٝاا١ٜٚ
فيضٖددٛس بددخ فيـددخٛس! فٝلدد ٤ٞحًهدد ١مّ عشفٝدد ،١ددزف عًٝدد٘ مٕ ٜت دد" ٔٝفيوددشٚم
فألٜاّ حبشٚف٘!
فيطوٝودد "١فيدديت نٝددض إْظدداْا عددٔ ه ددش،
فتُٓخ٘ بـدُٚ ١جٛدٜد ١اؿد ١بد٘ ،دزف
ٚقذ ْ ٘ حي ٢ٝحك ٞفيهاتد إ
طش ف غشفم فيزفتٝد ،١فٝخدٝه ْـد٘ فٗددد ٛحباجددد ١إ فالْت دددا ٙإ فيتواؿدددٌٝ
بؼدددددخٓا كددد د ابٚ ١ٝمطٝددددداف ٚسَدددددٛص ،ف ٛحٝددد ،١فيددديت ال ٜٓت ددد٘ إيٗٝدددا ف ْظدددإ
فيعاد ،ٟإر إٕ فيهتاب ١ف بذفعٝد ١يٝظدد
ٜٓٚـددددخ٘ مٕ حيددددا ٍٚفيٛيددددٛج إ تددددشف
َؼ ى بٚ ٘ٓٝبخ ف تًك ،ٞم ٟإ َذ ٌ نتابددَٓ ١طكٝدد ،١تعتُددذ فيعدداٖش فكدده،
ٜعخ عً ٢إدسفى فألطدشفس ،إٕ ٖدزف فأل دش بددٌ ال بددذَّ َددٔ فيػددٛق إ معُددام فيددٓوع
يددددٝع حتشٜهددددا يًددددزٖٔ فخظدد د  ،بددددٌ في ؼددددشٚ ،١ٜتشقدد د فْعهاطدددداتٗا عًدددد٢
تع ف فيٛج٘ٚ ،حشن ١فيٝدذ ،م ٟعًد٢
حتشٜهدددا يودددٝض َدددٔ فيؼدددعٛسٖ ،دددٛ
مغًد فألحٝددإ ،غداَضَ ،د ِٗ ،عددا ،ِ٥يػ ١فدتظذ!
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ٜالحغ تظشع فيؼد ا يًٛؿد ٍٛإ
فيكُ ،١زف البذ مٕ ٜتُتعٛف إ ػَٔ ٤ٞ
فيتٛفكدددديفٚ ،مٕ ميٓخددددٛف مْوظددددِٗ ٚقتددددا
يًتنَددددددٌ حًدددددد ٛفذتٝددددددا ٠فيعالقددددددا
ف ْظددداْ ،١ٝفيط ٝعدددَٚ ...١شٖدددا بؼددداع١
بعض في ؼش ،فذتش... ٚ
ٜالحغ َيف فْتؼاس ٚطدا ٌ٥فيتٛفؿدٌ
فذتذ ٜدد ١ػددٛٝع ف عشفدد ١فيظددطخ ،١ٝسغددِ
طٗٛي ١فذتـد ٍٛعًد ٢فيهتدا به ظد١
صس ،فكذ طػَ ،٢يف فألطج إٜكاع فيعـدش
فيظددشٜيفذ ددزف ْؼددن جٝددٌ بددا غش ٜددا عددٔ
في كاف ١فيعُٝك !١نُا مٕ مثَ ١ؼهً ١ال
ختددددف فيؼدد د ا ٚحددددذِٖ ،بددددٌ تهدددداد
تهدددد ٕٛظدددداٖش ٠عاَددددٖٚ ،١دددد ٞسفددددض
في د ف  ،د ٕٚمٕ ٜطًعددٛف عًٝدد٘ مٚالَ ،ددٔ
ف ِٗ مٕ ًْود فيٓعدش ٚجدٛد عالقدٝ ٚ ١كد١
بخ ف ٛسٚ ٚف عاؿش ف تهش ،دزف يدٔ
ٜظددتطٝيف ف ددذع فالبتهدداس ،حددخ ٜٓهددش
عالقتدد٘ بددا ٛس ، ٚعًدد ٢فألقددٌ زتدداٍ
فيًػ ،١إر يدٝع فطدتطاع ١م ٟمدٜد مٕ
 ٜدددذم َدددٔ فيـدددوش فٗٝدددا ،عًددد ٢فيٓكدددٝض
نًُددددا فتظدددديف سؿددددٝذ ٙفيًػدددد ،ٟٛنددددإ
بإَهاْددد٘ مٕ  ٜتهدددش مدبدددا جذٜدددذف ،ألٕ
فيًػددد ١يٝظدددد ميواظدددا فكدددهٚ ،إ دددا ٖدددٞ
فهش ٚػعٛس مَ ١بننًُٗا.
َدددٔ ف ٗدددِ فيتننٝدددذ عًددد ٢مُٖٝددد١
ف عشفدددد ١ف ٛطددددٛع ،١ٝفيدددديت جتُدددديف بددددخ
في كافدد ١فيعشبٝددٚ ١في كافدد ١فيػشبٝددٚ ،١قددذ

الحدددددغ مٕ َععدددددِ فألدبدددددا ٤فيؼددد د ا ال
ٜكشؤ ٕٚإال بايعشب.١ٝ
إٕ ف ددذع فذتكٝكددٜ ٞظددتطٝيف إغٓددا٤
فيًػ ١فيعشب ١ٝمن ش َٔ ف عداجِ فيًػٜٛد،١
ألْددددد٘ ٜعددددداٜؽ ْددد د ض فذتٝدددددا ٠بهافددددد١
مػددها ا ٚتواؿددًٗٝا فيشٚحٝددٚ ١ف ادٜدد،١
ددددزف ميهٓدددد٘ مٕ خيًّددددف فيتعدد د َددددٔ
ف ـددددطًخا ف ٛس ٚددددٚ ،١فبتهدددداس يػدددد١
جذٜذ ،٠تٛفن عـشْا!
يعددددٌ فيٓـددددٝخ ١فألٖددددِ ٖدددد ٞدعدددد٠ٛ
ف ذع إ فيطُدٛه ي حظدٔ إبذفعد٘،
م ٟفي خث عُا ٖ ٛمن ش إدٖاػا ،عًد٢
ف ظت ٣ٛفيوينٖٚ ،زف ئ ٜه ٕٛإال حخ
جتتُدددددديف فيعًُٝدددددد ١ف بذفعٝدددددد ١قُدددددد١
ف ددالق فدتٗددذ َدديف فيـددٓع ١فيوٓٝدد١
فحملهُ ،١فيديت جتعدٌ فيعُدٌ مقدش إ
فيعوٜٛددد ،١سغدددِ فدتٗدددذ ف دددز !ٍٚيدددزيو
ٜٓـدددد ف دددددذع مٕ ٜعتُدددددذ عًددددد ٢عكًددددد٘
َٓٚطكدد٘ فيالٚفعدد ،ٞيددا ٜوظ د فلدداٍ
يتوددت فألحاطددٝع  ٚضْٗددا بددال تعُددذ مٚ
إسفد.٠
مَددا ط د ختًددج مدبٓددا ،سمٜدد٘،
فٗدد ٛريددو فيوـددٌ فيددزٜ ٟهدداد ٜهددٕٛ
تاَددا بدددخ فيوًظدددوٚ ١فألد ٚ ،بٓٝددد٘ ٚبدددخ
ف ؼانٌ فيشٚح ،١ٝدزف َدٔ َُٗد ١فيودٔ
مٕ جيُيف ق لت٘ عاإل فيؼدعٛس ٚعداإل
فيوهددددددش َعددددددا ،م ٟفدتُدددددداٍ ٚفيعُددددددل
ف ْظاْٚ ٞفيوًظو!ٞ
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األدب الوجيز
تين الماضي والحاضر
 أ .محمد الحفري

أدية وكاتة سوري

يكاد األدب الوجيش يطغى على أمكنة كثرية يف وقتنا احلاضرز وللرأل ألصر اب كرثرية
أهنها وجود وصائل التواصل االجتناعي ،ومر مره ق رز مادارب اة ضرملة واةكثأرة يف أقرل
عدد ممك م الكلنات ،وهذا ما يتيح للقارئ متابعترب مر دوأ أأ يهردر الكرثري مر الوقر
وهلذا الض ب بالذات جتزأ على األدب الوجيش كل م هب ودب واختلط فيرب الغر بالضرن
ومع للأل بزست أمساء مهنة واالش أخزى وبقي قضه آخرز مثرل الروالت ا روى علرى هرذا
الأ .

األدب اهوووووو٘ذٚص اهوووووور ٌ ٙ ٜووووووى
قصٚد ٝاهِ س ٗاهقص ٞاهقصري ٝذداً أٗ ًا
ٙطوق عوً ٕٚصطوح " ق ق ج'" ًّٗ بعدٓا
قصووووو ٞاهً٘موووووٞل ًٗوووووّ وووووٍ اهقصوووووٚدٝ
اهقصووووري ٝذوووودًا ٗااوووواٙل٘ شاي ووووٟ
اهوحظ ٞبني قب٘ي ٗزفض ٗاهل ري ًِوا
جئوووى أْ اهِ وووس قووود بقووو ٛه٘قو و ٘ٙوووى
ك ابوو ٞس و ًووا دىل٘اووا ا ع و ن
األدبووو ٛاهلوو ري ًوووّ ا غووولاهٚا ل ٗ
شاي بعمووؤٍ ووو ٟاهوحظوووً ٞصوووساً عووووٟ
اهفصووووى بووووني اهػووووعس ٗاهِ ووووسل ٗٓوووورا
 ٙعوووواز ًووووا اع افِووووا أْ أ وووو ٓوووورٖ
األُو٘ا اهووي ٙع آووا بعموؤٍ ذدٙوود ٝاووا
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ذوورٗز ٗأضاضووا ب وود بعٚووداً ٗ ٘ ووى
قوووووودًٔال فاهقصووووووٚد ٝاهقصووووووري ٝذووووووداً
ً٘ذوو٘د ٝاه ووازٙع اهعسبوو ٛكٌووا ٗذوود
ريٓوا عووسل اهعووسب اهقوودًا ١اهل ابووا
اهػرز ٞٙاهقصري ٝذداً اهوي سطود
أغوووووولاي ً عوووووودد ٝكطووووووسد األىلبوووووواز
ٗاه لاذٗ ٙاحللاٙوا ٗ ريٓوال ٗقود
عاجلووو و ا قطعوووووا اهػوووووعس ٞٙاهعسبٚوووووٞ
عػووسا األ ووسا ا عووا ٝعووّ ا ٘اق و
اه اب وووٗ ٞاهطاز٢ووو ٞاهوووي ٗاذٔوو اهػووواعس
اهعسب ٛعوً ٟد ٠اهعص٘ز األدب ٞٚا اضٞٚ
ٗ 1قد محو ٓرٖ اهػعس ٞٙكٌا ؤكد
ا صووووادز اووووف ٞاه ل ٚوو و اهوووورٙ ٜعوووود
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غس اً أضاضٚاً ًّ غسٗط األدب اهو٘ذٚص
ضوواف ٞاهصوو٘ز ٝاهػووعس ٞٙاهووي ب ووى
زافعاً ًٌٔاً ًّ زٗافا وم ا قوا ال ٗقود
زلو ود ًوووا ىلطوووٕ فٚل ووو٘ز ٓ ٚووو٘ ًوووا
 ٙقا ا ًا ٓرا اهلالَ ٗٙدهى عو ٕٚني
قاي :ض٘ا ١ك اهػاعس غعساً أَ ُ وساًل
ٗضوو٘ا ١سلو ا سًووس أَ او با ٚوووٕ ًووّ
اهاُٗص فٔرا زا٢ا ٗاهػاعس وسٗ .هعوى
اهلوٌ ٞاألىلريً ٝوّ ق٘هوٕ ُٗقصود سٙوٞ
اهل ابووووٓ ٞوووو٘ ًووووا دفووووا بوووواهل ري ًووووّ
األذِووواع ٗاألُووو٘ا كووو ٛووودفق ٗ عووو٘د
عص٘ز ضاهف.ٞ
كٌا كاُ
ًا  ٙالقً ٟا ًا ضبق ٓ٘ ًا ك و
قوووود ٍٙك وووواب "ُػوووو٘از ا اضوووووسٝ
ٗأىلباز ا وراكسٚ "ٝوي ٙقو٘ي اهلا و
ًقدً وووٕ " :عصوووسُا ٓووورال عصوووس
ا ُ صاز هوطوسدل ُطو طٚا أْ ُع وس عووٟ
ٓرا اه الق ٛبوني ُ سُوا اهعسبو ٛاهقود ٍٙل
ٗاهطووووووسد احلوووووودٙي أزقوووووو ٟاوووووو٘زٖ
ٗسوٚا ووٕ ٗ "2اهل وواب منوو٘ذج عووّ ٓوورا
اه فاعىل ٗ ٙحدث عّ األضبق ٞٚاهسفٚعوٞ
ا خٚاي اهعسب.ٛ
ًا ٙعِِٚا األًس ٓ٘ اهقص اهعسبٛ
اهوور ٜقوود ُع ووس عوٚووٕ ًطوواز عدٙوودٝ
ًِٗٔوووا ك ووواب اه ِووو٘ىل ٛاهووورٙ ٜقووو٘ي
ًقدً ٞاجلص ١األٗي ًِوٕٓ" :ورٖ األىلبوازل
ذوووِظ س ٙطوووبق ك بوووٕل ٗأُو وا منوووا
وقط ٔووا ًووّ األفوو٘اٖ دْٗ األٗزاق" ٗٓوورا
اهٌِوو٘ذج ًووّ اهقووص فٚووٕ بساعووٗ ٞفووسادٝ

ٗ ِا ٍ بني أىلبازٖل ٗىلصا٢ص  ٙفسد بٔا
عووّ ووريٖل ٗاع ٌوواداً عووو ٟىلووا اهقصووٞ
كٌووووا ٙؤكوووود األزذِ وووو" ٚبوووو٘زىلٚظ"
ٗا ٙطاه" "ٛأًا ٘ ٙلو٘ز" فقود أعواد
اهقصووو" ٞاحلدا ٚووو "ٞهوووٕل ُٗقصووود اخلوووا
اهقصصوووً ٛلاُووو ٞاهصووودازٝل فاهقصوووٞ
ووووسٗ ٜىلووووااً أٗ لاٙووووٞل أٗ دلٌ٘عووووٞ
أىلباز اا ٗ دً ٝسكصٞٙل أٗ ٙسبط بِٔٚا
زابط ًال ُفط ٛأٗ ص٘ٙس ٜأٗ ًعِ٘.ٜ
ٗٙوووس" ٠فوػِٚطووول "ٛأْ اه ِووو٘ىلٛ
قوودَ ُ٘عواً ىلااواً ًووّ احللاٙوو ٞاهعسبٚووٞ
ً ٌٚوووصًا هوةاٙوووً ٞوووّ ٚوووي ابعوووٕل ٗ
ً٘ضا آىلوس ٙوساٖ قود دىلوى األدب اهعسبوٛ
باهدزذوو ٞاألٗ مبخ ازا ووٕ األاووٚو ٞاهووي
مووٌّ أ اد ٙو ًا ً٘اضووٚا غ و ٟل ٗ
ًطوووس اهوووي ٙقووو٘ي " :وووني ُطووواها ٓووورٖ
اهقصووص ٗاحللاٙووا ٗاألىلبووازل ُػووعس
كأُِا اضوسْٗ الووظ اهور ٜودٗز
ف ٕٚاأل ادٙي" ًّٗ ذهم اهل واب ُأىلور
ً ووا ً ٗا ووداً فٚووٕ لاٙوو ٞقصووري ٝذووداً
قوووو٘يً" :ووووس أغووووع ل ف عووووى اهصووووبٚاْ
ٙعب ْ٘ بٕ  ٟآذٖٗل فقاي اٍٗ :حيلٍ
ضاس بوّ عبود اي ٙقطوٍ بوساً .فصودقٕ
اهصوووبٚاْ ًٗوووسٗا ٙعووودْٗ داز ضووواسل
فعوودا أغووع ًعٔووٍل ٗقووايً :ووا ٙوودز ٙل
ٗاي هعوووٕ ووق ٗ "2هووو٘ ذٓبِووا أ ووو
ُصوو٘ا اهل وواب ضووِ د أُفطووِا أًوواَ
قووص كالضووٚل ٛزفٚووا ا طو ٘ٚ ٠ووي
اهبداٗ ٞٙاه٘ضط ٗاخلاب ٞاهي ػوري
022

العدد اةشدوج / 726- 726ا زي الثاني – كانوأ األول0202 /

أُِا قود عسفِوا ٓورا اهفوّ ًِور ٗقو وري
قوٚووىل ٗهلووّ ف ِ ِووا ٗاُبٔازُووا مبووا هوود٠
اآلىلووس سعوِووا ُةفووى عٌووا ٓوو٘ ً٘ذوو٘د
سا ِوووواٚ .ووووي زلوووودٓا ِوووو٘ ٗ ػووووٌى
لاٙا "اه ِ٘ىل "ٛمجٚا ف٣ا ال ٌا
اهعسب ٛا ضوالًٛل ًوّ اهػوسٙد اهفقوريل
ًّٗ اهصعاهٚمل ٗمم و ٛكافوً ٞو٘يفٛ
ا دِٙووٗ ٞأزبوواب احلووسلل وو ٟاخلوٚفووٞ
ُفطٕ "2
ُسٙد فٌٚا أضوفِا أكٚد ًوا ٓو٘
ً بو و ًٗ٘ذووو٘دل ٗ ٌُوووا ُسٙووود اهقووو٘ي ْ
احلدا وووًٗ ٞوووا بعووودٓا قووود ووو ًعظوووٍ
اهل ابا األدب٘ ٗ ٞٚز ٔوا ه ِاضو ًوا
اهوصًّ ٗا لوواْل ٗاهلوٌو ٞاهبلووس ٓووٛ
اهووووي ُطقٔووووا آدَ كٌووووا ٙؤكوووود "زٗ ْ
بووواز " ك ابوووٕ اهووور ٜحيٌوووى عِووو٘اْ
"ً٘ ا ؤه "
ٗ اهع٘د ٝأ دث ًوا قودَ عووٟ
اووووعٚد األدب اهوووو٘ذٚص ُٗقصوووود بوووورهم
"اااٙل٘" فٌّ  ٙابعٔا ضو ٚد أْ اجلٚود
ًِٔوووووا ٓووووو٘ قوٚوووووى ذوووووداً لألْ اهػووووولى
اهٚابوو واُٙ ٛوووودفا مبووووا ضوووو٘ل  ِٙووووص
ال ًٗموووٌُ٘اً
اه قوٚووود ٗذلاكا وووٕ غووول ً
ٗ اهق٘ي اآل  ٛرلا ب ّ ٞعاًو٘ا ًعوٕ
ٗك بٖ٘ عو ٟووم اهطسٙقو" :ٞاع فو٘ا أْ
ًووا ِ صُٗووٕ ٓوو٘ ُووص ُ ووس ٜقصووري ذووداً
أْ مي ووووواش باجلووووودٝ
مي ووووواشل أٗ ٙفووو و
ٗاهطسافووووو ٗ ٞطوووووّ ا ه قووووواط ٗمجووووواي
اه صوووو٘ٙسل ٗقوووو٘ ٝاأل ووووس دْٗ أْ وووودع٘ا
020

اُ ٌوووواٙ٘ٓ ٖ١وووو ٞاهػووووعسل ألْ اهػووووعس
ٙقووووا ل ٗألُلووووٍ ووووني ُقووو و ٍ غوووولوٕ
اهٚابوواُ ٛس فٌٔوو٘ا ٙقاعووٕل ٗهلووِلٍ
مسٓ/ ٌٖ٘ ٚلٚد /ٝعوٗ ٟشْ قصوٚد"1ٝ
ٗسلووّ ُع قوود أْ ٓوورا اهلووالَ عٌووٍٚ
وود ًووا ألُووٕ ٘ٙذووٕ هو ٌٚووال هلِِووا
زلوود هووٕ اهل و ري ًووّ ا ووازا فقصووٚدٝ
ااوووواٙل٘ اهٚاباُٚوووو ٞكٌووووا ٙقوووو٘ي ٓوووورا
ا سذا" :غوعس هوٕ اغو ا ا ٕ اهفِٚو ٞعووٟ
اعٚد اهفلوسٗ ٝا ٘ضو٘ ٗقود افظو
بص٘ز ٝعاً ٞعوٓ ٟورٖ ا غو ا ا ًِور
ُػوو٘ٔ٢ا قبووى سلوو٘ ال وو ٞقووسْٗ ه عووا ًووّ
ىلالي ضبع ٞعػس ًقطعاً ا٘ ٚاً ال ٞ
أضووطس عووّ أعٌووق ا ػوواعس ا ُطوواُ"1ٞٚ
أٙووّ ا ػوولو ٞذاً عاًوِووا ًووا ك ابووٞ
ِووواٗي اهطبٚعووو ٞبلوووى بطوووا ٞل ٗٓووووى
لٌووّ ٓوورٖ اهبطووا  ٞباهوورا أٗ
ًق٘ه ٔووووا اهفوطووووف ٗ ٞٚلٌ ٔووووا ٗٓووووى
حت وواج ك اب ٔووا قو و فووى عسك ووٕ
اهطوووِني هٚحصوووى بعووود ذهوووم عوووو ٟىلووواٝ
٘ٙوووٗ ٞسلووّ ُع قوود ٓوورا ا ِحوو ٟأْ
اخلووووا ٝاهط٘ٙوووووٗ ٞاهعٌٚقوووو ٞأٙموو واً ٓووووٛ
األضوواع ًووا ا ٘ٓبوو ٞقوود ُ ٍٙاذووا
ًٌٔٗ ٞكى ك ابو ٞضو٘ا ١كاُو ٘ٙووٞ
أَ قصري ٝحت اج ووم اخلوا ٗ ٝميلوّ
هلا و اهسٗاٙوو ٞأْ ٙقوودَ عٌ والً ُاض و اً
ًوووّ دْٗ ساكٌوووا اخلووواٗ ٝا عسفووووٞل
ٗاهلا و ا طووس  ٛميلووّ هووٕ فعووى
ذهم ًّ دْٗ دزاكٕ ألًٌٓ٘ ٞٚقا كوى
مجوٗ ٞكوٌ ٞضاف ٞبصري ٕ اهِافدٝ
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ًٗعسف ووٕ بأاوو٘ي ٓوورٖ اخلوطوو ٞاهع ٚبووٞ
اهوووي حي ٘ٔٙوووا ا طوووس كٌوووا جيووو أْ
ٙلْ٘ هدٗ ٕٙه٘ ص٘ز ًبد ٛ٢عّ بٚعٞ
ا ىلساج ًٗا ٓ ٛاهطسٙقو ٞاألً وى ه قودٍٙ
ًا ك بٕ عوو ٟاخلػوبٞل ٗهورهم ميلوّ
هووٕ صوو٘ز اهوودٙل٘ز ٗا ضوواٗ ٝ١ا ٘ضووٚقا
ا ِاضووبٞل ٗضوو ِ٘ٚسافٚا اهعووس بصوو٘زٝ
كاًو.ٞ
ُسٙوود ا ب عوواد ك و رياً عووّ األدب
اهووو٘ذٚص هلِِوووا ُع قووود أُوووٕ ًوووّ أاوووع
أُووو٘ا اهل ابووو ٞباهِطوووب ٞهلا و و ذووواد
ٙطٌووووح أْ حيٌووووى ُصووووٕ اهلوووو ري ًوووووّ
ٗٙطٌح أْ حيقوق ًوّ
اهسضا٢ى ٗاهد
ىلووووالي ٓوووورٖ اهل ابووووً ٞووووا ٓوووو٘ ًةوووواٙس
ٗرل و عّ ريٖ.
اهقصوو ٞاهقصووري ٝذووداً أٗ اه وو ق ق ج
ًّٗ بعدٓا اهً٘م ٛٓ ٞاألك س م٘زاً
ًػٔد األدب اه٘ذٚص ٗعو ٟاهس ٍ ًوّ
ذهووم ًوواشاي بعموؤٍ ٙع آووا أًووساً از٢واً
ٗ وووووري ًطووو و ح عوووووو ٟاألدبل أٗ هعوووووى
بعمٍٔ قود عودٓا ؤهو٘ ً قبٚحواً ل بٌِٚوا
عدٓا آىلوسْٗ غواً ٞشِٙو اوفح ٞاألدب
ًٗووّ ىلووالي ك وواب ٛاهصووادز ٓوورا اهعوواَ
ٗاهر ٜحيٌى عِ٘اْ "اهِص ا ػظٗ ٛأ س
ا لاْ اي ق ق ج  "3وبني هو ٛأْ دٗ ً
دلووووووواٗز ٝكووووووواهعساق قووووووود أاووووووودز
دلٌ٘عوووا قصصووو ٞٚكو و ري ٝدلووواي
اهقووص اهقصووري ذووداًل ٗقوود عوود بعموؤٍ
اهقصوو ٞاهعساقٚوو ٞاهقصووريٝل أٗ ًووا ٙطوووق

عؤٚا ااطال اً "ق .ق .ج" قد بدأ عوٟ
ٙوود "زضوواَ ُ٘ٚ٢ووى عِوودًا ك و قص و ني
قصووري ني ٌٓووا "اه ٚوو"ٗ "ٍٚاهفقووري" هلووّ
آىلس ّٙميٚوْ٘ أْ اهبدا ٞٙكاُ عووٟ
ٙد بوسآ ٍٚأمحود وني ك و "عػوسْٗ
قص ٞقصوري "ٝعواَ ٗ َ1794ىلاهود بٚو
اهر ٜك دلٌ٘عً ٞوّ اهقصوص اهوي
ًوواشج فٔٚووا بووني اهقووص اهقصووري ٗاهقصووري
ذداًل ٗاهالف أْ ٓرا اهعواَ باهورا قود
غوووووؤد أك ووووووس ًووووووّ ٗ د ٝلٌ٘عووووووا
قصصوو ٞٚقصوورئًِ ٝووا دلٌ٘عوو ٞأمحووود
ىلووووووو "ُصٓووووووو ٞغووووووو٘از ًٔ ووووووو٘ز"ٝ
ٗدلٌ٘ع ٞط اي حيٚو" ٟاهقٚود و٘ي
عِق اهصٓسٗ "ٝقد ضبق ذهم اه ازٙع عبود
اهوووسمحّ دلٚووود اهسبٚعووو ٛدلٌ٘ع وووٕ
اهقصصووو ٞٚاهقصوووري ٝذوووداً اهوووي محوو و
عِ٘اْ " ا ٘اضٍ األىلس "٠عاَ َ1791
ٗ وووركس ا صوووادز أْ اهلو و ري ًوووّ
ك وواب اهعووساق اووٍ أك ووس ًووّ ُ وواج
ٓووورا الووواي ًٗووؤٍِ فوووس ٙاضوووني اهووورٜ
اووودز هوووٕ دلٌووو٘عي "ٗاذٔوووا بساقووو"ٞ
ٗ"زًوواد األقاٗٙووى" ٗكوورهم فووؤاد ًٚووصزا
اهر ٜادز هٕ الث دلٌ٘عا قصصوٞٚ
ًووّ ٓوورا اهِوو٘ ٓوو ٛعووو ٟاه وو٘اهً" ٛوودْ
اهدٓػوووو ٞوووووو اهِبوووو٘ ٝ١وووووو سسٙوووود" ٗاوووودز
هصال شُلِٕ "كاِ٢ا اةري ٝوو ا٘ب
ض اد األ الَ" كٌا ادز جلٌاي ُ٘زٜ
"يالي ُا ٞٚ٢وو قصص قصري ٝذوداً ووو أفوق
آىلس" .
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ٗعووووو ٟاهووووس ٍ ًووووّ اووووع٘بٓ ٞوووورٖ
ا اوودازا بطووب اه ل  ٚو ٗ اذ ٔووا
عٌى ٘ٙى فقود سواٗش بعمؤٍ ٓورٖ
األزقاَ ٚي ادز هولا و ٓٚو ٍ بِٔواَ
بسد ٜأزبا دلٌ٘عا قصص " ٛٓ ٞٚو
ًوووا ٗقوو اه ِفٚووور ووووو اهوٚوووو ٞاه اُٚووو ٞبعووود
األه وو عصه ٞأُلٚدٗ وو اه ٌآٗ "ٛادز
هولا محد ٜرلوو احلود ٛ ٙسوظ
دلٌ٘عووا قصصووٓ ٞٚوو " ٛطٚطووا وووو
قموواٙا وووو قموواٙا اُٚوو ٞوووو قموواٙا اه وو ٞوووو
وووا بسضوووٍ اهسبٚوووا" كٌوووا لُ٘و و
بعوووض اجلٌاعوووا عووووٓ ٟووورا اهصوووعٚدل
ًِٗٔووووا مجاعووووو ٞاهبصووووسٗ ٝقووووود ضوووووٌ
اهلووووو ري ًوووووّ األمسوووووأًِ ١وووووا قصوووووٛ
اخلفاذ ٛوو كايٍ احلالق وو ذلٌد عبد
ا طووّ وووو كووس ٍٙعبوواع شاًووى وووو زلووا
اجلبٚو ٛوو عبد اهلس ٍٙاهطاًس.
سكوووووو ٞاهقووووووص
ٗ اهعوووووو٘دٝ
اهقصووري ذوودًا ضوو٘ز ٞٙضووِ د أْ ووٞ
فازقووو واً شًِٚووو واًل فقووووود اُعقووووود اذ ٌوووووا
دلٌ٘عو ٞأاودقا ١اهقصو ٞاهقصوري ٝذوداً
عووواَ ٗ َ1779بعووودٓا اسٔو و الٌ٘عوووٞ
ا افظوا اهطو٘زٞٙ
ه قدُ ٍٙػا ا
ٍ ا طع ٗ و اهعػسا ًوّ األمسوا١
ُٗووركس ِٓووا بعووض اهوور ّٙأضطوو٘ا اوورٖ
الٌ٘ع ًٍِٔٗ ٞأمحد ذاضوٍ احلطونيل
عٌووواد ُووودالل ًووو ٛاهوووس ل ُٗوووركس
بعوووض اهووور ّٙاُموووٌ٘ا هٔٚوووا فٌٚوووا بعووود
طوو ٚل
ًٗوؤٍِ أميووّ احلطووّل ٘ٙض و
022

أمحووود مجٚوووى احلطوووّ ٗ ٓووورا اهػوووأْ
ٙقووو٘ي ا عالًووو ٛعٌووواد ُووودال" :ذوووا١
اهفلسً ٝوّ ىلوالي بسُوادل ٛاه وفصٙوُ٘ٛ
اهوور ٜكوواْ حيٌووى عِوو٘اْ آىلووس ا ػوو٘از
ٗقووود كووواْ ٙبوووي بعووود ًِ صووو اهوٚوووى
كى  َ٘ٙقص ٞقصريٝ
ٗكِ أك
ذوووداً ٗبِوووا ١عوٚوووٕ دُعٚو و هوٌطوووآٌٞ
ا و قووو ٟاألٗي" ُٗوووركس ِٓوووا أْ ا و قوووٟ
اهطوو٘ز ٜاألٗي هوقصوو ٞاهقصووري ٝذووداً قوود
عقوووود عوووواَ  َ2111ا سكووووص اه قووووا
اهسٗضوو ٛبدًػووق ٗقوود مووسٖ اهلا و
ٗهٚد ًعٌازٜل ٗ اآلُٗو ٞاألىلوري ٝبوسش
بعووض األمسووا ١اهووي ك بوو ٓوورا اهفووّ
ُركس ًِٔا عو ٟضبٚى ا واي :حيٚو ٟأبو٘
فووووازع وووووٚظل فٔوووود ووووالٗٝل ىلمووووس
ا وووووا ٘طل كٌوووووا لُ٘ووو و اهوووووسٗابط
ا هل ُٗٚووو ٞاهوووي ٗذووود بعمووؤا عووووٟ
أز اه٘اقا.
ٗجيدز اهق٘ي عوٓ ٟورا اهصوعٚد أْ
اهقص ٞاهقصري ٝذداً قد ٗقا عؤٚا بعض
احل ٚو ًووّ اهِا ٚوو ٞاهِقدٙوو ٞعووو ٟاألقووى
ٚي عاًوى ًعٔوا بعمؤٍ ًوّ ًِظو٘ز أٗ
ًعٚووواز اهقصووو ٞاهقصوووريٗ ٝقووود فوووو٘ا أٗ
ةووافو٘ا بووأْ اووا غووسٗ اً ىلااوو ٞو و
كوو رياً عوووّ ريٓوووال ًوووّ ُا ٚووو ٞأىلوووس٠
عوِٚوووووا ا عووو و ال أْ ُ ووووواج ك ووووواب أٗ
دلٌ٘ع ٞقصص ٞٚط قٚاضوا احتواد
اهل وواب اهعووسب ٗغووسٗ ٕ فٚووٕ اهل و ري
ًووّ اهصووع٘بٗ ٞهوو٘ اف ضووِا أُِووا ٗضووعِا
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قصوو ٞكووى اووفح ٞفٔوورا ٙعوو أُِووا
سل اج ً ٞ٣فلسٝل هٚلْ٘ اهل اب
ذلققاً عٚاز ا حتاد.
ٗ اهع٘د ٝاألدب اه٘ذٚص عًٌ٘ ًا
ٗبةض اهِظس عّ أُ٘اعٕ عوِٚا أْ ُقس أْ
ٗضا٢ى اه ٘ااى ا ذ ٌاع ٛقود ضوآٌ
ُػسٖ بص٘ز ٝكبري ٛٓٗ ٝبا قابى قود
ضاٗ بوني اجلٚود ٗاهوسد١ٜل ًٗوّ ىلوالي
ب ٔووووا اهوٚوووووٗ ٛاهِٔوووواز ٜوووودث ػوووو٘ٙؼ
كوووووبري عوووووو ٟاألدب اهووووو٘ذٚصل ٗ وووووٟ
اهوحظووو ٞزلووود أْ ا ِوو اهل ووواب ٛعووووٟ
أز اه٘اقوا قوٚوى ذووداً ًقازُو ٞمبوا ٙبووي
عا اهػابلُٗ ٞط طٚا ٗب٘ق قصري أْ
ُعدد الٌ٘عا اهصادزٓ ٝرا الاي
بص٘ز ٝك اب ٗزق.ٛ

ِٙف و ح احلوودٙي عووّ األدب اهوو٘ذٚص
عوووووو ٟأًووووودا ١كووو و ري ٗ ٝعووووودد اآلزا١ل
ٗ ل ووس ًووّ ٘هووٕ ا ٘اق و هلووّ جي و
عوِٚا اهق٘ي ُٕ أًوس ٗاقوا ٗضو٘ا ١قبووٕ أٗ
زفموووٕ بعمووؤٍل فٔووو٘ ضٚع ضوووِا عووووٟ
افحا ِا ا هل ُٗ ٞٚكى ٗ َ٘ٙعوٟ
اجلٔووووا ا عِٚوووو ٞأْ بِوووو ٟبعووووض ٓوووورٖ
اهسٗابطل ٗأْ ػ ا ا ٌٚص ًّ كُ ابٔال
ٗعوِٚوووا اه عاًوووى ًوووا اجلٚووود بعٚوووداً عوووّ
اه ِوووٚظل ٗعوووّ اهِووو٘ ل ٗا عٚووواز هوووٚظ
بطووو٘ي اهوووِص أٗ قصوووسٖ منوووا بفلس وووٕ
ٗفِٗ ٕ ٚذلطِا ٕ ٗأٓدافوٕ ًٗوا ٙب وٕ ًوّ
زضوووا٢ى ٗ ٓووورا اهػوووأْ حتدٙوووداً ُوووسدد
داٌ٢وواً  :أعطوو ُصوو ًا مجوووٚالً ٗضأغووؤد
عو ٟك اب م.

هوامش:

1وو اهقصٚد ٝاهقصري ٝذداً .ذرٗزٓا .داىلال ٔاً .الذلٔا .اهدك ٘ز ٘ٙضو
داز ٘ ٘ي وو دًػق عاَ َ2121

طو. ٚ

2وو "ُػ٘از ا اضسٗ ٝأىلباز ا راكس "ٝاا ٞ٣ٚاهط٘ز ٞٙهول اب ووو قودٗ ٍٙمجوا ُوايٍ
ًِٔا وو دًػق َ2121
3وو اهِص ا ػظٗ ٛأ س ا لاْ
َ2121

اي ق ق ج ووو داز ٘ و٘ي ووو ذلٌود احلفوس ٜووو دًػوق
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األدب الوجيز تين
الزيف والحقيقح
قراءج تطثيقيح



أ .محمذ خالذ الخضر
أدية وكاتة سوري

عبارة أدب وجيز ظَرت على الساحة ميذ نذيتات يرةبذة جذ,او ا واالبذ وا ل مرحلذة
احلرب اإلرٍابية على نترةة بع ,أٌ تَافذ مذا ٍذد ودبا ومذ مذً ل,ةذُ الرابذة أٌ ة ذ
إىل ميرب إىل دورةة ثقافية أو صخيفة ةتمية واري ذلكا مجريوٌ ٍه ال ةً أصذبختا أدبذا ا
وعلى نبي املجال ميكً أٌ ةضه أي ىشذا ددب وجيذز منذا ةسذنى مذا ةقذارب أربعذً أدةبذ وا
وأالبَه مً اليسا ا وعي,ما ةب,أ املتلقي باالنتناع تتشت ذٍييتُ بً ما ةقتلذُ اددةذد
ال ي احت امليرب مً (نفسطائية) لغتةة ترفذ ارذرور وتي ذد ارذزوو وبذً مذا ا تذزل
مً عبارات ل ملنات متجزة لي بح ٍ ا اددب أدباو وجيزاو.

ٔأكجس وا ٖسِق ٖٔقمق ٖٔسعب تمك
التطىٗات اليت صاز ٖفسح بّا الطالع إىل
وٍرب غالباً وجن (اهلاٖكٕ) لٗقمد فقط يف
التطىٗ ٛدٔل ٛأدٍبٗ ٛأٔ وتطفالً وا.
ٔ(اهلاااااٖكٕ) لااااٗظ كىااااا ٖتٕ ااااع
أصااااهاا ِاااارا الكاااااز ا دٖااااد فقااااط
كمىاااات وااإدصٔ ٚعباااازات هاااٗق ..ٛإٌاااْ
ال ٔميتمااك
ميتمااك وقٕوااات يف الٗاباااُ وااج ً
أضطا ااً ٌٔ ىااا ٛوٕضاااٗقٗ ٔ ٛاااد ٖ ااان إىل
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ز اا٘ و اا ،فاملقماادُٔ تٍاضاإا ِاارا ا وااس
ٔأخرٔا الػاكن دُٔ املماىُٕ باسغي أُ
بٗااش غااسس ٖطااأ ٙكتااب وااَ (اهلاٖااك)
ِٔ٘ يف وٕطٍّا.
لٗظ مبقدٔزٌا أبداً أُ ٌطى٘ أغمب
وا ٖدٔز ٔوا ٖسِق الطاح ٛالجقافٗ ٛبأدا
إال إذا عااااااد إىل أصااااامْ ٔفّاااااي أُ ا دا
الااإدٗص ِااإ غاااكن ٔداااٍظ أدبااا٘ واااَ
املفرتض أُ ٖكإُ ضاّالً ٔنتٍسااً حتاٜ
ٖطتطٗع اإلٌطاُ املتمق٘ أُ ٖتساون وساْ،
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ٔال ٖسااسص صاااحبٍا أُ ِاارا ا دا لااٗظ
ابااَ الٗاإًِٔ ..اإ اب اَ لتااازٖذ عسٖااق ٔأٔه
وااَ كٌٕااْ ٔدطاادٓ ِاإ ا اااح ٔذلااك
وجن ٕلْ:
(وا أخذمين أحاد إال اوسأتااُ زأٖاش
احااداِىا يف السطااكسٔ ،كاٌااش طٕٖمااٛ
القاوااأ ٛكٍاااش عمااا ٜطسااااً فاااأزدت أُ
أواشحّاااا فقماااش هلاااا اٌصلااا٘ كمااا٘ وسٍاااا
فقالش اصسد أٌش حت ٜتس ٝالدٌٗأ ،أوا
ا خس ٝفإٌّاا أتاتين ٔأٌاا عما ٜبااا دازٙ
فقالااش لاا٘ إلٗااك حاداأ ٛأزٖااد أُ ػاا٘
وسااا٘ فقىاااش وسّاااا إىل أُ أتاااش بااا٘ إىل
صاااااٟو ّٖاااإد ٔ ٙالااااش لااااْ :وجاااان ِاااارا
ٔاٌ سفش..
فطألش عَ ٕهلا فقاه:
إٌّااا أتااش إلاا٘ بق ا ٔأوااستين بااأُ
أٌقااؼ عمٗااْ صاإز ٚغااٗطاُ فقمااش هلااا ٖااا
ضيت وا زأٖش الػٗطاُ فأتش باك ٔ الاش
وا مسسش).
ٔميكااَ أُ زلااد أكجااس وااَ ذلااك
عٍااااد ا اااااح ٔال ضااااٗىا أُ وٍاِٗذااااْ
الٍقدٖ ٛكجرئ ٚكاُ أدبْ زفٗسااً ميتماك
القدز ٚعم ٜا ثس باآلخس.
ٔعمٍٗااا أُ ٌطااتركس املاهاا٘ أٖمااً
فٍذااااد كااااجريًا نااااا الااااْ القاااادوا ٞيف
الس اااااااس اإلضاااااااالو٘ ٔواااااااا بماااااااْ ٔإذا
اضتركسٌا كالً اإلواً عم٘ كسً اهلل
ٔدّاااْ زلاااد أٌاااْ ٖس ااا ٜإىل ىااا ٛا دا
الٕدٗص كقٕلْ وجالً:

( ال ٖاااادفع الػااااس إال بالػااااس  ..زد
احلذس وَ حٗح أت.)ٜ
ِاااراُ نطااااُ واااَ أِاااي واااا ٗااان
ٔكتب يف ا دا الٕدٗص ٔإذا اضتسسهٍا
الػسس زلد ٕه عٍرت ٚبَ غداد:
دعٌٕ٘ أٔيف الطٗف يف احلسا حقْ
ٔأغسا وَ كأع املٍٗ ٛصافٗا
ٔوَ اه إٌ٘ ضٗد ٔابَ ضٗد
فطٗف٘ ِٔرا السوح عى٘ ٔخالٗا.
زلد أُ عاٍرت ٚتت اس كاجرياً ناا
جيااب أُ ٖقاااه يف الاادفال عااَ الكساوااٛ
ٔالػااسص ٔأُ ا خااالت ال تااأت٘ ٔزاثاا ٛأٔ
تػابْ بن ِ٘ تسبٍٗ ٔ ٛاع ٛذاتٗٔ ٛأحٗاٌاا
وؤثسات ٖق د أُ ٖتىطك بّا املس.ٞ
ٔعمٍٗا أُ ٌدزك اواً أُ بن عٍرتٚ
اه الػٍفس:ٝ
ٔإُ ودت ا ٖد ٙإىل الصاد مل أكَ
بأعذمّي إذ أدػع القًٕ أعذن
ٕلْ:

ٔا بٗات اليت ضبقش ِرا البٗاش يف

أ ٗىٕا بين أو٘ صدٔز وطٗكي
فإٌ٘ إىل ًٕ ضٕاكي وٗن
يف ِرَٖ البٗات تت اس الػاٍفسٝ
كماٗي الاٍفظ أُ ٖساٗؼ يف ٕوااْ إىل إذا
كااإٌا كسواااأٖ ٞفماان أُ ٖساااٗؼ باا
احلٕٗاٌات يف ال اب ٛعم ٜالسٗؼ مبكاُ
ال كساو ٛفْٗ.
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ثي تت اس كان وسااٌ٘ الكاسً يف
الااار ٙأزادٓ  :الكاااسٖي إذا ٔهاااع الاااصاد
ٍٖتظس وَ حٕلْ ثي ميد ٖدٓ يف الٍّاٖ.ٛ
ِاارٓ ماااٖا أدبٗاا ٛرلت ااس ٚدااداً
حتكااي التااازٖذ ٔال ميكااَ أُ ٖااؤثس بّااا
غ٘.ٞ
ٔلااااااٗظ بإوكاٌٍااااااا أُ ٌٍكااااااس أُ
ٍِاااك عاادد ميكااَ أُ ٌستااص بااْ ٖٔستاارب
ِااؤال ٞنااَ دعىاإا ا دا الاإدٗص ِٔاارا
يف الس س احلدٖحٔ ،عم ٜصسٗد الق ٛ
الق ري ٚدداً اليت تسترب وَ ِرا ال ٍف
كااااااُ ذلىااااإد عمااااا٘ ضاااااسٗد ا دٖاااااب
ٔالػاااعس الفمطااطٗين الالوااع ااد كتااب
كجرياً يف ِرا اجملاه ٔوَ أِي وا كتبْ
دلىٕعتاااْ اااس ٚالاااسٔح الااايت تتماااىَ
عدداُ لاٗظ ماٗالً واَ الق ا الق اريٚ
دداً يف عٍأَٖ رلتمفٔ ٛوٕاهٗع رلتمفٛ
أِىّاااا الااار ٙميمااا٘ بفمطاااط كسباااٛ
الٍٗبااااإل الفمطاااااطٗين ٔضااااااع ٛالسػاااااق
ٔالػاااااذسٔ ٚاجملاااااصزٔ ٚغاااااري ِااااارا واااااَ
اليت بم ش ومىُٕ الكتاا.
الق
ٔعماا ٜصااسٗد الٕوماا ٛالاايت تستقاا٘
إىل وطتٕ ٝالػسس ٕه لٗصا خمس:
الااادوع غطااان وساااامل الطسٖاااق ٔالاااسٖح
كطست دّاتّا
تأخس الٕصٕه أٔ إٌ٘ ال أوػ٘
أٔ إُ الٕ ش مل ٖطست
ب بٗيت ٔوسبد ال ٗي ا شزت.
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ٔكقٕه ِادس السىاز:
إُ فٍٗا كن غ٘ٞ
اه غٗد٘
ود ٙصدز التجين
يف صهُٕ املطك غسساً
ِااارٓ ٔوماااات ميكاااَ أُ ٌطاااىّٗا
أدبااا ٔلكااَ أٖااَ ِااؤال ٞال أعتقااد أُ هلااي
أ ٙذكس ،فتٕ ٗع الكتاب ٔاملّسداٌاات
إىل الاارَٖ وٍاإُ هّاإزِي ِٔااي يف ضااَ
الػااباا ٔالاارَٖ ٖتساااطُٕ كاان غاا٘ ٞإال
ا دا.
ٔإذا ضااألش أصااهاا ا دا الاإدٗص
اآلُ واذا ضٗقٕلُٕ عٍادوا ٖطاىسُٕ إه
أمحد ال ايف الٍذف٘:
اٌظس خل ى٘ تسرتص مبكاٌيت
فرت ٝعال ٟ٘وَ ٔهٗع وقاوْ
املس ٞإُ جتّمْ تسسص دزٓ
وَ صهبْ حٍٗاً ٔوَ أخ اوْ.
ٌبٕغ ذلىد أضسد
ٔيف الٕا ع البد وَ ألقا ٞالمًٕ عماٜ
أ ٙوؤضط ٛأٔ ٔضٗم ٛال تدزك أُ االضظ
الاااااايت ٖتكاااااإُ وٍّااااااا أ ٙأدا تستىااااااد
بالبداٖ ٛعم ٜاملِٕبٔ ٛعما ٜالجقافأ ٛأِاي
وَ كن ِرٓ االوٕز ِٕ التقٗد ٔالتىطك
بالم ااٌّ ٛااا وااَ وقٕوااات االدا ٔاحاارتاً
الرات املِٕٕب.ٛ
ٔعمااا ٜوااادٖس املؤضطااا ٛأ ا ٙااااٟي
عم ٜعىن ثقايف أُ ٖطأه ٌفطْ ِان ِارا
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ا دٖب ٖقسأ يف الساً كتاباا ٔاحادا ِٔان
ٖسااسص ٌتٗذاا ٛوااا ميكااَ أُ واادخ وااَ
تػااإْٖ لطاااىستٍا ٔمسسااا ٛثقافتٍاااا أوااااً
الساادٔ عٍاادوا ٖتسااسص اىل ِااؤال ٞا دباااٞ
ٖٔطدس وَ غد ٗاتّي.
ٔال ميكَ أُ أٌط ٜأبدا تمك املسأٚ
الاااايت خاااادوتّا وٕا ااااف القاااااٟى عمااااٜ
وفاصن وتسدد ٚفطبسش كتابأ ...عٍدوا
سأت الكتاا ٔكتبش عٍاْ ِٔإ هاىَ
إطاااز وااا ٖطااى٘ بااا دا الاإدٗص ٔداادت
أخطاااا ٞال حت ااأ ٜعباااازات أدٌااا ٜواااَ
وطتٕ ٝالسادٖ ٛمباسات ..ثاي كتباش واادٚ
ٌٔػاستّا مبكاااُ عىما٘ ..الااركٕز الاايت
اخرتعااش الاإدٗص بااالتفكري  ٌ ..ااهتّا
بالػااكٕٔ ٝدلتّااا عماا ٜطسٖااق وٍاضااب
حطااب الاارٖ ٙفكااسُٔ باأِْ ..اإ إشاحااٛ
ِىاإً وااَ طااسٖقّئ ..كاااُ وااا كاااُ..
زاحااش تػااتك٘ ميٍٗ ااً ٖٔطااازاً  ...إىل أُ
ٔصاامش إىل وطااؤٔه ٖسااسص وسٍاا ٜعىمااْ
فقاااسأ املااااد ٔ ..ٚااااه هلاااا :غسٖاااب أٌا اْ مل
ٖكااَ اضاااٗا كسادتااْ أوااااً ال ماااط ..ال
ذٌب عٍدٓ ( اهلل وسك )..

ٔلاااااٗظ ِااااارا فهطاااااب أصااااابح يف
الٕدٗص ٔضٕآ نَ أدخن اهلي ٔالبال ٞواا
ٖٕادّك بٕ اح ٛعٍدوا تدلْ عم ٜغمط ..
فٗق دُٔ السٗؼ ٔاحلٗاأٖ ٚتاروسُ عماٜ
الكساوااأِ ٛااارا أصااابح كاااجرياً ..فىاااَ
املفرتض أُ ٌ م٘ وجال لكن أٌج ٜت ان
إىل وٍاااااااارب ٌٔ ..اااااااادٖس هّسٌااااااااا لكاااااااان
وكتػف.
ٔيف الٍتٗذ ٛسلَ ال ٌقاف هاد أدا
ميتماااك وقٕواااات الجقافااأ ٛأضاااظ ا دا
ٔبٍاٟأْ ..لكاَ وااا ِإ وٕدإد مل ٖكااَ
خباااري ٔال ضاااتكُٕ ٌتاٟذاااْ خباااري ٔ ..ال
أعماااااي ٔاهاااااح أُ ٍِااااااك واااااا ِااااإ ٔزاٞ
ا كى...... ٛ
لاارلك أ فماإا ٖااا أصااد ا ٟ٘أباإاا
اجملاومٔ ٛالٍفات  ..فىاذا ٖسٖد السدٔ غاري
أُ ٌمااٗع ٖٔ اابح ا دا ٔدٗااصاً حتاا ٜيف
أخال ااااْ أٔ رلت اااااساً عماااا ٜالطاااااّسات
االٌكػااااازٖ .. ٛحااااافظٕا عماااا ٜحقٗقااااٛ
اٌتىاٟكي ٔ ..احلاهس دزع.
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قراءة في واقع
القصة القصيرة جد ًا



أ .محمود علي السعيد

أديب وشاعر من فلسطين

ــ القصة القصرية جداً بني جنّة القبوه وجحيي السفض:
القصـة القصــرية جـداً ــسئّ جـني ّس جني ـ عمـ دــد زكـي ي ــنبس رئوـس عسبــس اليــد
والقمب والم نن ولي جم مبنً غسبينً يىن دسوق لبعض ونظسي ومفنتهن وبساجمهن تطـلم
مبهىة تجقيفية ونعشة ب سعة بسق خنطف ،تعمس ون شأن املعىـنز ال ـسئّ امل ـداوه بشـ
أن نكه بإضنفة لبنة ذات وراق طعىس ،وخصوصية تشجيمية ،وفـسائة بننييـة ،مبظهسدـة
ثـــوا خنلـــب ،ووجنـــون جـــوسسي وججـــف و ن ـــه و ـــدة عطـــودة بشـــلسدهن املوضـــوعس
واملطىونس ،وتواتس تصعيدي سسوونس ،وتننوس ئزاوس ئاللس ،ونربات وو ـيقيّة ففونيّـة
اللنل  ،دعطدسن اخ صنز وفسئاتسّ دسفض اإلطنلة املىحوجة والرتسن الجيـننس والجسثـسة
اجملننية ،تبوز حلظس مل نفة الز ون ،وتقمـ أفقـس وطـ وس مل ـن ة املجـنن ،وبقعـة ضـو
وقسو ة األبعنئ ون يينونة احلدث ،وشرزات طيفية ون شخوص فسائى،

إقاااااىل ٝملإاملقاتىلزحملاااااىل ملق س اااااٝمل
اٗندملقنكخملقؾًاىلن ٚملٖقنفتهاٝملقنؿاىل يٝململ
قادْػااااااٝملفؿاااااايةمل ت اااا ا ٛملحملؿااااااد٘ٝململ
قضااااًسقز٘ٝملق٩واااسملٖزضاااٗأ ملٖقَا ىلفاااىل مل
حملٙفٝملمبططسٜملقنرق١فاٝملقادزفاٝملنهيُىلؾاسململ
فكىليااااااوملقًٗيااااااىلملقَٙ٩ااااااةملٖقنسقيااااااصململ
012

ٖقاٗظاااو ملٖػُااا ٙملؾاااٗزٛمل٘اااٛ ٦ململ ٙااأمل
قَ٧ص٘ىلحمل(قجملىلشٛملااملقإل٘فاىليٚململاااململقنهغاٗٛململاااململ
قناااااد٧نٚأملياااااامليضاااااطٗقَٝملقـٙاااااىلىمل ٖزململ
قنبطٗناا ٝملٖقإل ااىل ٜمليااِملق٩ألُااىلعملق ٩فٙااٝململ
 ًُٙاىلبملفهااىلْسٜملقٖ٩قَااٚملقاطاااطسحملٝملقن ا مل
وٙاااوملقنٗقجااادملألااااص٠قبملياااِملكصَٖاااأملإاململ

كسا ة يف واك القصة القصرية جداً

يغاافىلٔ١ملتمل ُىلضاةيملز٘٥ااٗٛمليفُا ملإامل اااسمل
حملىلً١اااااٝملقنيُىلؾااااااسملقؾًس٘ااااااٝململتمليٗحملاااااادمل
جكاٗزْىلملقنيؿاسٛملقااا ألاملٖقنا مليألاصٍململ
فااااا ّملفيااااااملق ٩سياااااٝملٖقاكَٗاااااىل ملتململ
يؾااااا٨فٓىلملقنػااا ا س٘ٝملدمل ا طااااادملفيااااادململ
فافيٙدمليُٓ ٚمليٖمل طىلٖقملحملاىلََٗٚملفاديٟٗململ
يايااٝملقنفااسقز ملٖإّمل ُااًمليؿااسقبمليهااٞململ
يًةملقنا رزملقنكىلزبملتملفىلطِملقنُاىلألىل مل
قنكاىلفٙااٝملقنطااس ٘ٝملٖياادَٖىل ٓىلملقاطسٖجااٝململ
تمليضاااٗققملقنيدقناااٝملقناحكًٙٙاااٝملقاةفتاااٝمل
فاًاادِ٘مليٗق اانملٖيُؿااو ملقاكٓااسبململ
ٖقؾىلذبملنتىلحملدملقنرٖقملقنبؿسٛملفاىلناهًظململ
ٖقؿاادعمل ًااىلملفىلناالملفىلاىلناالملني ا ملشزحملااىل٠ململ
قنًٙىليااا ٝملٖ طىلَاااٝملقنيبفاااس ٛملٖقَػااافًململ
قنفبىل١ااوملقابااااٜ٨ملفهٗواااٝملقنكاىلفاااٝملٖغاااغوململ
قاظملقنك٨يٚملقنيىلفةملف ز٘املقإلفادق ملإاململ
سحملىل٠ملو٨وٝمل٧ملزقفا ملياىل ملحملىلفاوملٖيُىلملؾاس مل
زق ااااااملٖيػاااااىل ظ ملحملىلفاااااوملٖزق ااااااململ
ف زألحٝمليسضمل ؿىليٚمل٘اُفوملياِملاُادقململ
(قااا ا أملإامل(قنكاااادأملٖيااااِملقنطااااىل ٘ٝملإاململ
قاىلشٖاٝٙملظسٜملحملهاٌملٖطس اٝملَهاسٜملجطانململ
فهبىل ملياصق ملقنطفاظملٖيس اصملقؾىلذفٙاٝململ
ٖييطٞملق َٝٙ٫مليزأليٓاىلملقنكاه ملقٖ٩ىملياِململ
يةهاااملقنتااسقملقايىلقاادملإاملف٢ااسملقناارق سٜململ
قنكاىلفٙاااااااااٝملٖقنػاااااااااتٗ٘ٝملقاابهاااااااااٗملزٜملتمل
يطااسٖ ق مليباطااسٜملحملدوااٝمل ّٖمليّمل٘ااٗنٚململ
حملااٝملقاؿااطه مل(ق)ق) أململ very short
storyملقنُؿٙنملق ٖ٩سملٖحملؿنملقنطبةملتمل
ييىل ناااٝملقنافٙاااٌٙملٖقناًحاااٙـملٖفس٘اااىل مل

قؿكٌملقنؿىل١نمل قفىلبملفيػاٗقٝٙ١مليفٙااٝململ
ف مل(قؿكىل٘ٝملااملق٩حملؿٗؾٝملاااململقؿكًاٝململ
ااملقـىلطسٜملااملقنفٗىملقاا وٗزململاااململقنطس اٝأملإاململ
اسملقاطًٙىل ملقنُةس٘ٝملقاكغٗطٝملقاايىلحملبٝمل
تمل ىلزىُىلملق ٩فٚملمباٗقنٝٙمليد ٘ٝمليزفىلبمليّمل
يحملاااااٗىملُْدضاااااٝٙملياااااىلمليقاااااىل ملجفٙفاااااٝململ
قإليطاااااىلمملفىلناااا ا ز٘خملقاياًااااادملنٗٓ ٧اااااىلململ
ناهفٙتااااأملن٪ألٙاااااىلىملقنفىل ياااااٝملمبُطفٙاااااٝململ
قؿُٝملمبُىليٝملقنٗوىل١ةملنهط مليهاٞملقاٗ٠ململ
يػااااكىل ٓىلمليُااااديىلملماااااىل ملإاملفؿااااًٝململ
قنااادنٙوملتمل ٙااادملقنٗحملاااىل ١ملنهبُاااىل٠مليهاااٞمل
طهطااهٓىلملتملقنافااٌٗ٘ملقناادْسٛملنهًُ ااصق مل
ُااداوملتمل ٖقيااٝمليااِملقنؿاايٗفٝملمبكااىلّململ
قإل اا ٨مليااِملزففااٝمليػٗغااىل ٓىلملٖقاااا ٨مل
ييٗزْااىل ملٖقااٙىل ملفٗؾااهٝمل ٗألٓٓااىل مل ًٙااىلململ
يجىلياااىلملقنكاااه ملقنةاااىلَٚملقآاااٖٗعملفيفااادٜململ
قنتسلااااٝملٖحملاااادمل فاااادملألٓااااىلزقبملاؿٙؿااااٝململ
سٖضٝٙملقنكادملقنػاسحملٝٙملمبس انملَفاـململ
ٖقااةنٝملحملااٗقٍملإاملقٙ ٩ااىلزملٖغىلؾااٝملفيااامل
ياُطيٚملقناُه مليىلملياِملقاُىلطفاٝملقاغىلزفاٝململ
زق يٚملفٙىلزقملقناُىلؾٝٙملفىلناؿتٙةملقنُفادٛململ
نهً اهبااااااااىل ملقنٗق اااااااادٜمل ىلاًُٙٙىلنٙااااااااٝململ
قنفؿ ٜملقنتسَطٝٙمليٖمل)(microrelatosمل
ييس٘كاااىلملقنُٙٙ ٨اااٝملٖييُاااٞملقاؿاااطهح مل
(قؿكىل٘ٝمليٖملقنفؿٝملقنفؿ ٜأملٖإضُىل ْىلمل
إنًٓٙىلملفًُٙاىلملٖحملاوملقنكاه ملقنةىلنااململيٗحملاوململ
قااتس ملقنطاه ملُ٘ىلؾاسملٖ٧ملهٓاس مل٘ياُاةململ
ٖ٧ملوااىلزع ملفىلافاادٖزملإ زقألاأملتملألاادٖىململ
قٖٝ٘ ٩ملقنطبٝٙملذق ملقنؿاُوملقنباىلز ملقنارٛململ
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ي اااوملقنااادْسمليهاااٞملؾااا٨جٙأملٖغاااسب مل
ٖيياااىلملغؿااااٗفملقنتس٘اااةملقجملااااىلتمل فاااادململ
قياػةمل ومليضهحٝملقنديىلزملقنػاىليومليهاٞململ
جاااادمل يااااب مل(قنيٗاااااٝملقااٗجػااااٝأملٖيااااارململ
هُدىمل وملياِملاياًململفٗقزحملأملياِمليػاىلقململ
ْااارقملقؾاااُظملقنتااااىلّمل٘اٗضاااطًٓىلمل س٘اااةململ
زألااسق مل٧مل٘يااٗىمليهااٞملقألآىل ق اأملقنرٖحملٙااٝململ
ٖيُطفاأملقنطتطااطىلٚ١ملٖج اأملقاافهباا)ٝململ
يز فملقنفااااااٗىملي٘كاااااىلبملتملَفطااااااٝمليااااااٍ٨مل
قياااٗز ملقـااٗضملتملؾ ٓااىلملحملٗق ااومليااِململ
سضاااااىلّملقاطاااااسٖ ملقنكااااااىلفٚملفػااااافٓٙىلململ
قااادزأل )ملقٖ٩ىملٖحملاادملحملاادحملشَااىل مل كااسٕململ
جااااٞملق٧ؾاااط٠٨مل هاااـململإاملقجملاااىلْسٜمل
قنؿىلابٝملفىلإلحملسقزملظًىلىملقاٗنٗ ملقؾد٘ادململ
(قنفؿٝملقنفؿ ٜملألدقبأملفىليابىلزٕمل سيىلبمليِمل
يفٜٗملقنفؿٝملقنفؿ ٜمليطهفاىلبمليهٙأمل طاًٝٙململ
(َاااٗ أملفًُٙاااىلملقنػاااةملق٫ااااسملياااِملييىل ناااٝململ
قايىلقااادٜملييهاااٞملز ياااأملفىلياباااىلزٕملألُطا اىلبململ
ي فٙىلبملاىلنؿاىلبملجا٧٨بملنأمل سق أملٖيغىل٘س أململ
ٖقضاف٨نٙأملٖنكومليًُٓاىلمليسق يىل أملٖإّململ
ُااًمليااِمليُطااةملحملااىلََٗٚملذٖحملااٚملاااىلنـململ
يزأل ملقؾُطٝٙمليهٞملقنُٗيٝٙمليحملٗىملٖفكومل
يىلملىاصّملقنفٗىمليِملزضٗخملٖػرزملقنفؿٝمل
قنفؿاا ٜملألااادقبملvery short storyمل
ألااُظملي فااٚمل٘اؿااوملفىلؾاادٜملقؿكااىلز٘ٝململ
ٖقإلياااااىل ملقنيؿااااسٛمليزعملألااااوملييًد اااأململ
قنبُىلٝٙ١ملإزفىلبمليّمليؾاسحمل هآىلمليكاطاحىلبململ
ق٩يكُااااٝملٖق٩شيُاا اٝملٖقنػاا ا ٗفملي فٙاا اىلبمل
ٖغااىلحملٗنٙىلبملٖحملاادمليقااحٞملحملٗنااٝملجااةملألهٙااٝململ
أل٠٨ملحملسفملقنػًظملتملزقفيٝملقنُٓىلزمل هٓامل
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مبيُىلٕملٖيُٙىلٕملألٗحملٝملياِملقاا ؿؿا ملياِململ
قنفااىل ملٖقنطااتٗحملٖقنفًااٌمل٘ي ااصملقؿىلضااٗبمل
يِملقإلجىلطٝملفايدق ْىلمليِمل ىلؼٝملضا ٖزٜململ
قنفس٘اااااٝملقنكاااااَٗٚملإاملاىل اااااٝمليطاااااىلفململ
ق٩ضاااا٢هٝملٖحملاااادملي ااااس ملناااأملق٩طسٖجااااىل مل
ٖقنسضاااااىل١و ملق٧جاتىلنٙاااااىل ملٖقااهفٙاااااىل مل
قاُىلفسملٖقاُؿىل ملضٗق٠مليؾتفًملق٢ ٩ادٜململ
قنفىلفهٝملعسقزٜملقنهفاىل٠مليٍملق تٓاس ملٖألإٗململ
قنفهٝملقنسق كٝملف حملُيٝملقنههً)ٝمل مل
2ــ القصة القصرية جـداً جـوسسة املس ـن ـــ
بهحة املم قس:

ٗضاااد ملقنفؿاااٝملقنفؿا ا ٜملألااادقبململااااامل
يهٗقبملٖجكٗزقبملااملقافيادملق٩ياىليٚملتملحملىلياٝململ
ق٩ألُااىلعملق ٩فٙااٝملقاٗؾااٗ ٝمليؿااس٘ىلبملفياادململ
ضااا ىل ٧ملطىلجُاااٝملفااا مل س٘فاااٚملقإلحملاااسقزململ
ٖقإلنغاااىل ٠ملق٩حملااادقٍملٖق٩ج اااىلٍ ملضااافطًململ
يكااااسألٝمل ٓٙااااىلملقنكااااة مليااااِملقاتااااىلٌْٙململ
ٖقاُطهفااااااىل ملق٧قااااااطٓىل ٘ ٝملٖغااااااسيًململ
اػااااااابنملغؿاااااااىليىلملحملٗق اااااااومل٘ؿاااااااينململ
إجؿىلْ٠ىلملياِملقا تملقنيطاىل٠ملقإلفادقيٚململ
ْٖٗق اااأ ملٖيااااديةملقنفااااسقٜ٠ملفػااااطس٘ٓىلململ
قنطااطحٝٙملٖقايًفااٝملتمليػااىلزقملقـس٘طااٝمل
ق ٫يٙااٝملٖيغىلزفٓااىلملفاىلجااٝملفسحملااٝملٖيٓىلفااٝململ
ٖنطاااوملفًاااوملي ٖق ملق ٧ؿاااىلىملٖٖضاااىل١ومل
قناٗؾاااٙوملقنااادقَٚمليُٓاااىلملٖقنفىلؾاااٚملياااىلململ
وهااااٚملف ؿااااىلحملطااااىلقمليّملَفاااادٍملنهفااااىلز٤ململ
قنُ باااااٗٛمليٖ٧بملنهاااااٝملياااااِملقاسيٗحملاااااىل مل
قؿٝ٘ٗٙمل ملقنفىلفهٝملن٨قاًح٨ىمل طاىلٌْململ
فدزألااااٝملحملٙىلضااااٝٙملتمل تيٙااااوملفهطااااٌملَااااـململ

كسا ة يف واك القصة القصرية جداً

قاسضااااوملإَكااااىلألىلبملنتىل ٓااااٝملقنػااااتىل٠ملتململ
جد٘فٝمليطاػتٞملقااهف)ٚمل مل
1ــ املسو الشجالنس (الجوا):

يااااِمليظااااد٘ىل ملنىلنٙااااىل ملقنفؿااااٝململ
قنفؿا ٜملألاادقبملفؿااًٝمليضااهٗبملقنػ ؿااٝٙمل
قنكاىلفٝٙملٖ سق ٔمليِملا٨ىمليي ٌملينتىلظمل
اىلفملطىل ملفىلنغ٨ىملإلغىل ٜمليَطىلقملنغٗ٘ٝمل
ٖيُهٗياااااىل ملنهٙاااااٝملمبااااادقيٙلمليُافاااااىلٜمل
ٖ ٗظٙتٓاااااىلملفىلَبةاااااىلقململ هفاااااىلٚ١ملاااااااملٖألباااااٝمل
ٖيفااب ٨ملااااملمبٓااىلزٜمليؾااىلف ملٖزْىل ااٝملذٖقململ
ٖجااارقملقَا اااىلبملٖ اااسشملياا ملعبٗجاااٝملياااِمل
قند ةملقنٗألادقَٚملٖقنطاٗٙنٝملقنسٖجٙاٝملياىلململ
٘تكااٚمليهااٞملقناػااكٙوملقنبُااىلٚ١ملحملطااًىل مل
قنطصقألااااااٝملٖزَٖااااااةملق٧اكااااااسقزملٖٖحملااااااىلزململ
قنسؾااىلَٝملقجملبٗنااٝملفسجٙااةملقنطااسقٖٜملفغٙااٝململ
ق٧ضا٢ةىلزملمب ىلي ملقْٗ٩ق٠ملٖيُىلشىملقنفهٗبمل
نهٗؾاااٗىملإاملجاااىلىملياااِمل ااا ألاملناااسق مل
قاٗقحملدملٖقَد ٧ملفسٖحملٓىل)مل مل
2ــ املسو املطىونس (احمل وى):

ُااٗعمليكااىلي ملٖيٗققاا ٙملقنٗألااٗ مل
قؿٙااااااىل ٚملفكااااااوملييطٙىل ٓااااااىلملٖيفااااااٗقبململ
جكاااٗزْىلملفااا ملحملطاااب مل٧ملوىلناااامليًاااىل مل
حملطنمل٘س ملف قملقإلهىلبملفكاوملقًٗنأململ
يِملقنفٌٙملٖقاُىلحملنملقن مل ا مليِملق٩ؾىلنٝمل
َطااصملؾ ا ٖز ٓىلملٖ حاملٟٗمل نفٓااىلملٖ ٗزقَاأململ
ٖق٫اااااسملفاا ا قملقنطااااهنملفكااااومليااااىلمل٘ياااااململ
يطاٗ ئمليِملفكاىل ١ملقناساـملٖق ٧كاىل مل
ٖقؿطااٝملق٩ا٨حملٙااٝملناارقمل ااْٗسملقنفؿااٝململ
قنفؿاا ا ٜملألاااادقبملٖاؿٙؿااااأمليااااِملْاااارقململ

قاُطهااااةملقنيااااىل ىمليٙااااىلىملفطبٙيااااٝمل طااااسٜململ
ؾىلَئملقاؿٗ ٝمليِملطٓسملقنيتٗ٘ٝملقنبدٙ١اٝململ
ٖقنطٙااانملقنؿاااًًٚٙملإاملقنكاااتٝملقـا ا ٜململ
ّٖملقنػااس٘سٜملْٖااٚملقن ا ملؼهااٞملف نااىل مل
يياُفٚمل ٘دّملقإلفادق ملٖضاهٗ ٔملنٙكاّٗململ
(قنفىلياااادٜأملٖ ااااومليااااىلملااااا٨ملذناااالمليااااِململ
ؾااااسيىل ملْٖسطفااااىل ملٖ فهٙيااااىل مل َٖٙااااٝململ
قاغاصٟمل٘ايهااةملفٓااىلملفيااامليسٖألااٚملضااه مليااىلململ
فيااااادملقؿدقواااااٝملقاطااااااٗز ٜملٖيُطٗ٘ىل ٓاااااىلململ
قات اااٝملغاااٙتملحملًىلغاااآىلملقنُػاااىلشملياااِململ
ٗحملٙياااىل ملٖيَطا ا ٝملنتَٗٙاُاااىلملقنػاااسحملٝٙململ
غاااغتىلبملعااانملقنهٓاااٗزململٖقنبٓسألاااٝمل اااا ٞململ
فىل٩يٌملقنؿسفمليِملقغتملضفىلٍمل ؿىليٚمل
يٖحملا ملقنكَُٗٙااٝملقنبػااس٘ ٝملطُٙٙااٝملقؾبهااٝمل
ٖقاُاااااص ملتمليطااااانملقنػاااااسٖخملٖقنػااااافٗقململ
ٖقَ٧ػااااااطىلزق ملٖقناحهٙااااااةملق٧يابااااااىلطٚململ
ْهٗضٝملٖ ٓٗوىلبملاىلز ملألدقزملقؾىلذف)ٝٙمل مل
3ــ الوجدنة والعقمنة:

يِملقنؿيٗفٝملمبكاىلّملإجؿاىل٠مل اوململ
ااااٗقزقملق٩ياااااٗزملفاااا مل(قنفهااااانملٖقنيملفاااااوأمل
(قنٗألاادقّملٖقنتكااسأملتملييهااٌملقجملااىل ٧مل
ٖفًوملقنٗظىل١ومل(قجملىلش٘ٝملقايُٗ٘اٝأمل ّٖململ
(قاىل ٘اااٝملقنيكاااٗ٘ٝأملفدق٘اااٝملٖقنا ا ملؽاااـململ
اااااوملٖقجااااادمليًُٓاااااىلمليٖمل ؿااااادزمليُااااأ مل
ىلضاااااا وسملقنيفاااااومل(فاااااىلاُطةملٖقنتهطاااااتٝململ
ٖقنيهاٍٗملٖقنس٘ىلقاٙىل ملٖياىلملحملىلزفٓاىلملضاا٨نٝأململ
فًُٙااااىلمل ااااىلّملنُؿااااٙنملقنفهاااانمل(قإلفاااادق مل
قنكاىلفٚملفكومل ػيبىل ٔملٖيطاىلنلملطسحملأململ
ٖقاٗضااااٙفىلملٖقناػااااكٙوملٖيااااىلمل تااااس مليااااِمل
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يزٖيٝمليىل١هآىلأملٖإّمل ُاىلمل٧ملَُتاٚملإط٨ناٝململ
قنيفوملفٗؾتٓىلملزحملىلفٝملطتٙتاٝملقنػا ّمليهاٞململ
يُ ااااصق ملقنفهاااانملقنيىلطتٙااااٝملٖيراسق اااأململ
قؾٗقَٝٙملقااٗقز٘اٝملتملقنيًاةمل ّٖملقنااداوململ
قنتااااااىلحمل ملتملغاااااآَٖ٦ىلمل كااااااىلّملنهفؿااااااٝململ
قنفؿاااا ٜملألااااادقبملجهاااااٜٗمليهحٗظاااااٝملياااااِمل
قنٗألدَٝملقن ملإذقملألاوملؾابٙبٓىلملتملؾاهنململ
قناااااُـملقضاػاااااس ملألسوٗياااااٝملقنا ػااااانململ
ٖقنٗيااٗزٜملتمليٖؾااىلنٔملٖقَافااوملإاملج ااسٜململ
قناتكسملقنا س٘دٛملقنرٛمل٘فؿٓٙىلملإحملؿىل٠مل
يسيباىلبملإاملاُاادقملقنيفااوملناا سملمبُطفاأململ
قجملااااىلتمل ااااوملقؾتااااىل٠ملاُطااااةملقإلفاااادق مل
قايىل ٞملٖػهٙىل ٔملقنكٗ)ٝٙ١مل مل
4ــ حموزدة اهلدف:

قناااسحملٌملقَ٩ؿا ا ملتملييىل ناااٝملقنفؿاااٝململ
قنفؿا ا ٜملألااادقبملقؿطاااىلفٝٙملقاػااادٖ ٜملإاململ
َفطااٝملإغاايىل ملٖفاااملف٦ز٘ااٝملػطاادملقنسيااصململ
قاس اااااصٛملٖقنسَاااااٗملقاااااااٗاٞملنؿاااااهٙىل مل
قنسيىل٘اااٝملقإلفدقيٙاااٝملتملؾاااحِمل قزملقاُاااااململ
جٙاملىاؿسمل ةىل ٝملقنغىلفىل ملٖجكٗزْىلمل
ااااامل ًيطاااٞمليكاااىلَٚملاااااملفف٨ياااٝمل ؿاااِمل
ٖ حملىل ملحملهنملقنٗحملًملٖيُتٗقَٓىلملاامل ًيطٞمل
شيااىلَٚملااااملفطهفااٝملَبكاا ٝملىىلطاانملففطااىلزململ
قؿىلقاسملقافها ملقطاىل ملقاطاافبوملفاصاٌململ
َااااٗيٚملَٖهااااسٜملؾاااافس٘ٝملٖضااااٙىلقملفُٙااااٗٛململ
يطاااااكّٗملفاااااىلـطوملٖقإلفٓاااااىلزملٖيٗنااا ا مل
فااااااىلؿتسملتملغااااااغىلفملطبفااااااىل ملقنااااااسٖحململ
ٖيٓىل ْىل)مل مل
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5ــ وهسجنن الفنون اجلىيمة:

نهفؿااٝملقنفؿا ٜملألاادقملٖحملا ملألهااٚملتمل
يٓسألاااىلّملقنتُاااّٗملقؾًٙهاااٝملألااا٠٨ملحملاااسفململ
قنػًظملتمليدز ملقنكاحٞمليااملفًٗياٝململ
يااااِملحملُااااٗق ملقنافااااىلط ملقؿًًٙااااٚملييٓااااىلململ
٘ؿاااينملؽطٓٙاااىلملناااٙظمل فاااتملياااِملحملباااوململ
قااهفٚملق٩ايٚملقنتطِملفوملٖيِملحملبوملقااهفٚمل
قاا ٌملفىلنبطاىلطٝملٖحملهاٝملق ؿاٗىملقنةفاىلتململ
ْٖػىلغاااااأملي٘كاااا بىل مل اًاااااىلْٞملغىلؾاااااٝٙمل
(قنػاايس٘ٝأمليا مل ااِملقنػاايسمل(ٖقؿكىلٙ١ااٝأمل
ي ملضس ٘ىل ملقنفـملٖ(قاٗضاٙفٝملٖملقإل٘فاىل أململ
ياا ا ملقاٗضااااٙفىلمل(ٖقناَٗااااىل ملقنهَٗٙااااٝأملياا ا مل
قناػاااااكٙومل(ٖقنااااااٗ سملٖقاػااااآد٘ٝأمليااا ا مل
قنااااادزقيىلمل(ٖقناؿااااااًٗ٘أمليااااا ملقـطىلفااااااٝململ
(ٖ يب ٘ٝملقؿس ٝأملي ملقنسحملـملٖقناًةٙومل
(ٖقنهفطٝملقاس صٜأملي ملقناؿٗ٘سملقنكٗٚ١مل
يُٙىل مليىل١هٝملمنٗذألىلبمل يطٓٙىلملفكاوملياىلململ
ؼًااوملنتهااٝملقنيطااىل٠مليااِمل ؿااوملإهااىلفٚململ
ٖيااااٛ ٦ملنااااىلنٚمل ملياا اىلبملفىلػااااىلٕملقنفااااىل ٍململ
قاطاااافبهٚملٖقنفىلفاااوملياااِملق٘٩اااىلٍ ملنافاااٌٙململ
ؾاسجٓىلملقنسااىليٚملقنػاىلْةمل بطاٝملقنفهانململ
ٖق ىلبملنهيفوملٖ ٘ٝملنهُهس)مل مل
6ــ جدلية الرتابط:

ياااِمليْاااٌمليٗقياااوملقألاااارقبمليطاااسٖ مل
قنفؿااٝملقنفؿاا ٜملألاادقبملٖقااًااىلزٕملؼفاااةململ
ألدنٙااٝملقن قفااتملقنيكااٗٛملف ا مليكَٗااىل مل
قنكاااىلِ١ملقإلفااادقيٚملقادزألاااٝملتملقنطاااٙىلقململ
يااااامل ااااسقفتمليهحًااااٚمل٘ااااٗ ٛملإامل هفااااوململ
قؾًىلنٙاىل ملفكاومليٖؾاىل ٓىلمل ياٝملٖقجادٜململ

كسا ة يف واك القصة القصرية جداً

يِملا٨ىملقَؿٓىلزمل اهٝملقؾص٠ملتملقنكومل
ٖقجاكاااىلّمل اهاااٝملقنكاااوملنه اااص٠ملجٙااااململ
٘فاااٍٗمل اااوملغاااس ملٖألاااٗ ٛمل اااةملفااادٖزٕململ
قاُػٗ ملٖٖظٙتأملقاٗ هاٝملإنٙأملتملإغاىل ٜململ
قايًاااىلزملقناػاااكٙهٚملٖ ٗطٙااادمليضىلضاااىل ٔململ
فاااٗقشّملتملقنااادزألىل ملقنهتهٙااٝملٖقؾًهملٙااٝمل
يهاااٞملؾااايٙدٛملقنهاااّٗملٖقإل٘فاااىل ملقنهغاااٗ٘ مل
ٖ ىلضاااالملألاااادزقّملقنطٗقفااااةملقا ق بااااٝململ
فطسشمليدقيٙلملقؾدٜملقاٗقاٗيٝٙملٖنبُاىل مل
ق٩ؾااااىلنٝمليهااااٞملؾاااايٙدملقناػاااا٦ٙمل ٗقغاااااململ
ؾاا ا سٛملفاا ا ملَؿااااتٚملقنفااااٗقٍملقنُؿااااٚململ
قـاااااىلز ملٖقنااااادقاو ملقنكاااااٌملقاتس ق اااااٚمل
ٖقنكٙاااوملقنااااٗظٙتٚمل ٙااادقبمليٙكهاااٝململ
جكااااااٗزملقاُ ااااااصملٖٖجاااااادٜمليطاااااااهصيىل ٔململ
ٖقَطااا ا ىليٓىلملٖإييىلَااا اىلبملظااااادٖٟملييىل ناااااٝململ
ألدنٙااٝملقن قفااتملٖيطااٗ ىل ٓىلملفغٙااٝملإغاابىل مل
غااآٜٗملقنفاااسقٜ٠ملقضااااًاىليىلبملٖ هااارذقبملنااادٟململ
قااهف )ٚمل
3ــــ القصــة القصــرية جــداً بــني املساو ــة
واالنلالق:

مل
ادحملٙةمل
٘تكاااٚملقاطا ا ملقنباااىلَٗزقيٚملقناا
ٖقاٗقاااٗيٚملنهاااىلْسٜملقنفؿاااٝملقنفؿااا ٜململ
ألاادقبملقن ا مل سفيااًمليهااٞمليااسؽملقنكاىلفااٝململ
يُاااارملعطااااٝمليفاااملٗ ملَٖٙااااوملفىل٧ضااااايىلَٝمل
مب ٓاااااسملقنرق١فاااااٝملقؾًىلنٙاااااٝملقنطااااابىلحمل ٝمل
ٖقنٗحملٗفملتملييهاٌملقطىل ٓاىل ملإاملنهاٝململ
ياااِملَفااااىل ملقنياااٍ٨ملقياااااٗز ملؾااا ٖز ٓىلململ
ٖضاااا ا ٖز ٓىلمليياااا اىلبملفػاااااافٓٙىلمل(قنكااااااٗٚ١ململ
ٖقنه٨يٚأمليٖملألصْىلمليهٞملي ىلن:ٝمل مل

1اااامل كااىل٠ملقنااٗ:ٜ ٧ململدمل٘كااِملييا مل
اىلٍمل
ؾااساٝملقنااٜٗ ٧ملقٖ٩املنكَُٗٙااٝملقنفؿااٝململ
قنفؿاا ا ٜملألاااادقبملتململ(قنصيااااىلّملٖقاكااااىلّأململ
كاااااىل٠ملَؿااااااٚملٖ ٧نااااااٚمليتاااااااٗحمليهااااااٞململ
يؿسقئٙمل٘ا ٙملنهًٗنٗ ملقؾد٘دملفا هٙاىل مل
ٖألاإٗمليٗغااٗزٕمليّملوفااةملجكااٗزقبمل ٧اااىلبململ
واااسضملغهااانملؾااااىليةملغااآٝٙملقنفااااسقٜ٠ململ
قادزفٝمليُٓىلملٖقنيىل ٘ ٝملٖ٘طافطنملمبغُطٝمل
ٖ ٓسفااااٝملٖغاااادملحملٗق ااااوملقؿ ااااٙا ملٖإّململ
ُااًمليألااصٍملفاااٗ سملقنتكااىل٠ملقؾغااسقت مل
فااااٗق سمل٘طاااهًٔملقاٗضاااٙفٚملتملق٧نتاااىلضمل
ٖقنيهااااٗ ملقنافس٘اااانملٖقنابيٙااااد ملق ٧طااااىل مل
ٖقنكٙة مليط ٜملجفبٝمل٧مل٘طآىلّملفطٗياىلململ
َاٝ ٙمل ٗ بٝمليِملقنهاسٖفملقاٗقاٗيٝٙململ
ٖقنرق ٝٙملقنكىل طٝمل٘ ٚملتملقافدياٝمليُٓاىلململ
قـاااسٖ مليهااااٞمليمنااااىل ملقنفااااـملقاااااادقٖىململ
ٖيطااسٖ ٕملقناادقز ملتملق٧ياةااىلىملإامل س٘ااصٜململ
قنفط ٙملتملقناٗألٔ ملٖقؾ زملقنػكىل٠ملياِململ
زضاااىل١وملقنٗق ااادملقؾد٘ااادملقاكاااً ٝملفاا ز مل
قناحد٘املٖقنا س٘نملٖقاغىل٘س)ٜمل مل
0ااااامل كاااىل٠ملقؿكاااٗز:ململياااىلملإّمل فاا مل
اًمل
قنتاٜٗملٖضسٟمل ٙىلزملقنيىل ٝٙملتمليٖز ٜملقنٗنٙدمل
(قنفؿاٝملقنفؿا ٜملألادقبأململ very short
storyملٖييكااااااىلٔ١ملقاكاُااااااص ٜملٖ هااااااٚململ
يسألوملقَ٧ياىلقملقنديٗٛملتملفا٦زٜمليطافطٔململ
قنفه ملفدحملىل ملٖألدقَٙا ٝملَٖاباملزقياؼ مل
جااااٞملطتفاااًملقاطاا ٜمل ػااانمليهاااٞملطاااٗقمل
قؾدزقّملٖق٩ض ٝ ٙملٖق٩ياٗق مليهاٞملظٓاسململ
قنػٗقط ٣ملْىلألسٜمل كىلْ٠ىلملقاغهةمل ؿنمل
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قاُاااااىلخملقإلي٨ياااااٚملٖقاياااااستملقنكاااااىل تململ
ففؿس٘ٝمليفٙاٝملحملؿد٘ٝملقإلففىل٠مليهاٞملٖقحملا ململ
قؿىلىملٖي نٗفملي ُٙىل مليؿتٗزٜملقنؿٙومل
قنطااااابي ملقناااا مل اًحاااااٗزملنٙيٓاااااىلمل ّٖمل
قضااةُىل٠ملجااٗىملطفاظملقؿؿااىل ملٖقجاتىلنٙااٝململ
قنٗقضٌ)مل مل
2اااامل كااىل٠ملقنا ا نة:ململجٙاااملق اًا مل
اىلىمل
قايًىلزملقناػكٙهٚملففىليأملقنتىلزياٝملٖينفأململ
قؾًاااىلن ٚملفاطاااىلفةملُ٘حاااٗملػاااىلٕملقنُطاا مل
يزفا مليّمليحملااٗى:ملقاطهااة ملقج قياىلبملنهُهس٘ااٝمل
قَ٩ػااىلُ٘ٝٙململتمل هطااتٝملقنُطاان ملٖغااسيًمل
ي ٗق ملقآُ ٢ملٖق اات ملفىلنافاىلطسملنهاٝململ
ٖ تؿاااا٨ٙب ملٖييااااسقعملقنكاىلفااااٝملفايهٙااااةململ
حملًؿاااىلّملقنتسجاااٝمليهاااٞمليػاااىلألنملقنفاااـململ
قاباطاااااس ملٖق٢ ٩ااااادٜملٖق٩نطاااااِملفىلنهااااآاململ
مبُهٗيااااااٝمل(قنفؿااااااٝملقنفؿاااا ا ٜملألاااااادقبأململ
فاتسيىل ٓىلملقناُه ٘ٝملٖقناطبٙفٝٙمليىلملجدقمل
ظًٓاااسٜملياااِملقهاااٝملق٩حملااا ٍ٨ملٖيُىلطفاااٝململ
قنكىل ملفىلإلضسق ملإاملٖنٗ ملحملىلياٝملقناااٗ٘اململ
نافىلضٌملٖألباٝملقـطاىلبملي زألٓاىلملتملوا ٨مل
طبفىل :مل مل
ااااامل قنطبفاااٝملقـ٨حملااا:ٝملػطااادملقنفهاااٝمل
قاْٗٗفااااٝملٖقاابؿااااسٜملقاًطااااكٝملفٗوااااٗقململ
مب ًوملياطهباىل ملقنهيباٝملقنتُٙاٝمل(فاىلاتٍٓٗململ
قإلهىلفٚملنهًؿطه أملٖقإلجىلطاٝملقؾًىلنٙاٝململ
يااااِملااااا٨ىملي ٖق مل ااااافِملقنايىليااااوملياااا مل
ُْدضااآىلملقناػااكٙه ٝٙملٖي ااٗقفملألصزْااىلململ
قاسألىلَٙاااااا ٝملٖيُ ًٓااااااىلملقنتااااااةملعاااااارقمل
ٖيٓىلز ٜملحملٗقيٓىلملٖي٨ممليًفٓىل:مل مل
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يااااااملاااااصقّملوفااااىلتملٖييااااستملجىل ااااوململ مل
بملااااملحملااىليٗعمليتس ق ااٚمليكااايملفؿااُتٔٙململ
قناااادقزأل مل(قنصزقيااااٚملٖقنؿااااُىليٚأمل ملاااااامل
زؾاااٙدملياااِملقنطىلحملاااٝملقاا هٙاااٝملٖقنكىليُاااٝململ
هًااظملق٩غااظملفػااغومل اؿا ٕملق ٩ااِ مل
ٖقيىليػااٚمل يٙاادٕملإاململقؾااْٗسمل ااااملػسفااٝمل
قج ققمل٘ػاٌمليبفٓىلمليِمليط ٜمل سضخملٍملاامل
ؾاااااادحملٝٙملقنطااااااهٗمملقؿٙااااااىل ٚملقناااااادقيٌململ
ٖقاطىلَد)مل مل
اااامل قنطبفااٝملقااطتهاا:ٝمل ةااوملقنكةااسٜمل
قن ا ملجبىلْااىلملقاطهااةملفتسقضااٝملق٧ضاػاايىلزململ
يااِملفيااد ملٖضااسيٝملق٧حملاُااىلف ملٖ ٓهٗ٘ااٝململ
قناطااهةملٖقؿكااٗزملق٧يابااىلط ٚمل ّٖمليٖ مل
ياِمليْٗباا ٝمليٖملغاارزٜملياِملوفىل ااٝملٖٖملياا ٚمل
يٖملنطااايٝملناااسٜملياااِمليٗحملااادملػسفااا ٝمليٖململ
اٙتملنفطٝمليُهس٘ٝمليِملإقًىليٝملحملسَتاو مل
قضاااااُتس مل ااااومليطاااااهصيىل ملقؿكااااٗزململ
قنػاااكهٚملياااِملفٓسألاااٝملإي٨يٙاااٝملٖياااسٖقململ
ضهٗ  ٚملٖيَىلٜملياٗزيٝمليس٘كا ٝملٖإ فاىلّململ
فسٖ ٗ اااٗىمل اااِملقني٨حملاااىل ملق٧ألاًىليٙاااٝململ
ٖيهٓسْااااىلملقـااااىل مل يكاااادْىلملٖظٙتااااٝململ
زق يااا ٝمليٖملػًا ا ملي٘ااادنٗألٚمليطباااو مليٖململ
يزؾ ادٜمليااِملقؾااىلٕملٖقؿااٗزملقني ا ملٖزَ ا مل
ق٩ؾاااتسملقنااارْ مل(فاااىلاتٓٗي ملقناااٗقحمليٚململ
ٖقجملىلشٛأ)مليار ملػاٗىملٖ ؿاٗىمل اىلفاٝململ
ٖ اااااُه قبملٖيهٓاااااسقبملتمليكاااااًىلزمليناااااوململ
قااااادقِ١مل(قنفؿااااٝملقنفؿاا ا ٜملألاااادقبأمل ّٖململ
ٗقف مليِملقً مليٖمليؿادق ملياِملحملا ٌٙمل
يٖمليطااحٝمليااِملا ااوملَٖؿاانملييُٓٙااىلمل ز مل
قنٗألىلْٝملقاطافبه)ٝٙمل مل

كسا ة يف واك القصة القصرية جداً

ااملطبفٝمل(قنب ملف أمليٖملحملو:مل(قنطبفٝمل
قاُىل فٝأملقنا مل هٓاسمليكاظملياىلمل ابطِ مل
ٖققيٝملزأل٨بملتملقنُىلزملٖيااسٟملتملقؾُا ٝمل
ػااًظملإذقملستطااًملٖ ياااٌملإذقمليياًااً مل
ياُاااةمليفٗناااٝمل(هاااٗشملقنٗألٓاااىلّأمليناااوململ
٘ااادّمليؿاااس ٛمليُاااديىلمل اااسٖ ملفكاااىليٝململ
قنفؿااٝملقنفؿا ٜملألاادقبملتملضااٗقملقنكاىلفااٝمل
طااًيلملييهااٞمليؾااٗق ملقاُااىل قٜملٖيجسْااىلململ
ٖيُديىلمل كطدملَاٝ ٙمل كاىلزفىل ملفٗزؾاٝململ
يىل ٙااا اىلملقنةفىل اااااٝملٖيسقفاااااٚملقنؿاااااتفىل مل
ٖحملُىلؾاااااٚمل اااااسفملق٧ضاااااا٢ةىلزملٖقابىلْاااااىلٜململ
ٖقناػااااٗف مل ؿاااااىلفملفىلااُاااااىلقملقنطبفاااااٝململ
قنؿٗ ٝٙملٖعٝملقناٗؾٙو)مل مل
٘فىلفهٓىلمليهٞملقنكتٝملق٩ااسٟمليػا ٜململ
يِملػتىلزملقايطٙىل ملقنكاىلفٝٙملؽُدحملًملتمل
ييطاااكسمل(قنكااادأمليؾاااُتٓىلملتملمنطاا :مل
قٖ٩ى:ملَىلؾاااااسْىلملندزألاااااٝملقنااااااط ملحملاااااٗ٧بململ
ٖيىلزضااٝمل ّٖمليّملوفااةملػاارزقبمليٖمليهااٗقبململ
ىلَفهااانمليهٓٙاااىلملزيضااىلبمليهاااٞمليفااان ملٖزقحململ
٘طهنملضآىلٍملقنكاغُٝٙمليهاٞمل اومليفاىلزبململ
ٖيػااااىل٘ ملنػااااس٘يآىلملٖ وٗيآااااىلملٖغااااسزململ
قؿفاادمل٘فاادحمليااِملؾااٗقّملطٗ٘ااأ:ملقنةااىلَ:ٚململ
دمل٘طاطصملفيدمليّملزققملنٔملطفظملقاسقٖجٝمل
تملقا نٗفملٖقنُىلألصملٖإ يىلّملييىلحملسٜملعسٜمل
قنهغاااااااتملقـاااااااىلطسٛملٖجٙااااااادملقـطاااااااٜٗململ
ٖقافؿااااااااد ملٖقنس ااااااااّٗملإامل اااااا ا ٖعمل
ق٧ضااااااكىلَٝملٖقنا ػااااانملقنااااارٛملقاااااسبمل
يؾااااا٨بمل(قاٗنااااادملٖقنطاااااهلملٖقاؿااااابىلحأململ
حملتومل وملقنتكىل٠ق مليِملزحمليٝمليزقأ مل

ٖيُطسفىل ملقنؿحٝمليِملألطىلزملَؿٗؾأ مل
ػااس مل٘ؿااًٚمليفااٗىملقنُهااىلزٜمليااِملؾااٗزململ
قنكٙد٘اااٝملٖجبىل١هااآىلملفسغااافىل مليٗأليااا ٝمل
ٖ٘طٙااااااسملتمليزفيااااااٝمليحملطااااااىلبملقايًااااااٗزٜململ
ؾساىل ملقناػكٙلملقاس بتملففب ملي هاٝململ
قنيٗاااٝملٖحملىلََٗٓااىلملقنغااىلف ٚمل٘س اادْىلملظًهااٝمل
يااِملقنُيااٗ مل ا ملقنسؾااُٝٙمليفطااطٓىل:مليَٓااىلمل
ٖغفٙفآىلملقناٗيٍمل(حملؿاٙدٜملقنُةاسأملفاهانململ
سفٚمل٘س دٛملنبٗعملقنيسفٙا ٝملْٖاٚملَهاسٜململ
يجىل ٘اااٝملقاُطاااةملٖقناطاااد٘د مل بؿاااسملياااِململ
قنكاااا عملَؿااااتٓىلملقنتىلز ااااٝمل ّٖملإ٘اااا٠٨ململ
ق٩ااااسٟملي َاااٞملَؿاااٙنملٖإّمل ُاااًمليحملاااسمل
فؿًىلبملمبػاملتملق٩ؾاىلف ملإّمليؾاحىلبملْارٕململ
قافٗناااٝملواهكاااّٗملألاااص٠قبملياااِملقؿفٙفاااٝململ
ٖنٙظمل هٓىل)مل مل
سنوش:

قنفؿاااٝملقنفؿا ا ٜملألااادقبملياااِمليناا مل
اومل
قنطسٖجااىل ملقنكاىلفٙااٝملقنيؿااس٘ٝمل( ُااًململ
حملاااادمليسألااااًمليهااااٞمليضاااابىلفٓىلملتمليفىلنااااٝململ
ُه ٘اااٝملضاااىلففٝملَػاااس ملتملي ةاااسملياااِململ
يٗحمل أملجطًملزجىليىلملفىلطًُ٢ىلّملفيدمليػفٝمل
تمليكىلزبملييهاٌملٖضاىل١وملقنبااملٖقنملابهٙاصململ
قإلي٨ياٚملٖتملٖألاادقَىل ملٖيٓااملٖ ااسٜمليااِململ
يػاااااااىلقمليضاااااااىلنٙنملقنفاااااااـمليبااااااااد ١مل
ٖككااسي ملجاااٞمليَٓااىلملي ااٗ ملفسٖيآااىلململ
اىلفٝملٖقي ق ىلبملٖيػسٖيٝٙملفياملييًدٜمل
ق ٩بملقنيسفٚملٖيُؿىل ٓىلملق٩يىليٝٙمل(لٙانململ
قتااٗظملااااململجُااىلمليُٙااٝململاااامل )مليباادملقنطااٍ٨ململ
قني ٙهاااٚملاااااملياااىل ىمليفاااٗملغاااُنململااااامل٘ىلضا ا مل
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ز ىليٙاااٝأمليهاااٞملضااابٙوملقملاةاااىلىمل٧ملقؿؿاا مل
اسمل
فغااااملقنُهاااسملياااِملقنت٢اااٝملقنُفىلحملاااٝملقنااا مل
س كااآىلملظاااىلْسقبملٖ ىلزضااآىلملتملقـتاااىل٠ململ
ٖق٩اااااسٟملقناا ا ملقفاهٙااااًملفػاا ا ملقاُىلحملاااانململ
ٖ كىلقاااااٝملقاطاااااهلملٖزااااااـملقاسيااااا ٞمل
ٖ ْااىلملقن ا ملق غااًملقناادألوملٖقناحتااًململ
قنصيففااااااٝملقنااااااٗقز ملتملضااااااٙىلقملقافىلنااااااٝمل
َٖطٓ ٙىل ملٖحملباومل اوملذنالملٖفيادٕملوسواسٜململ
قاسقاااٞملقجملىلَٙاااٝمليااملِملؾاااغىلزملقنكابااا ٝمل
ٖيجباااااىلزملقنطتطاااااط ٝملٖضااااادَٝملقنفاااااـململ
قـه )مل مل
4ــ القصة القصرية جداً كسنفمة احلطوز:

قنفؿااٝملقنفؿ ا ٜملألاادقبملألااُظملي فااٚململ
ألد٘دمليطوملفىلضاحٙىل٠ملٖاتسمليهٞمل٘ادملَتاسململ
حملهٙاااوملألااادقبملتملقنةهااااملق٩اا ا ملياااِمليفااادململ
قنطاااُٙىل ملتملزجااىلبملفاا ٨ملقنػااىلٍملياااـمل
حملهنمل ُياىلّمليُٓاىلمليٖ٧بملواٌملق طايًمل احاٝململ
سألىلزٕملناػًوملقنفطسملقنطٗزٛملٖؿفآًىلمل
بىليىلبمليزضملقنسق دِ٘ملٖقنكُىلَاٝملٖييؿاىلزململ
قاغسبملقنيسفٚمليػ قبملفاٗقق ملألٌملٖ بطٝمل
يىلزيااااٝملإاملػسفاُااااىلملقنس٘ىل ٘ااااٝملقنطاااابىلحملٝململ
 (Technicalityفُٙاااٝملٖيؿاااطهحىلبأملتململ
ْرقملقاكًىلزملٖقن ملقضاٗحملتًملقنيد٘دملياِململ
ق٩حملااااٍ٨ملقنُفد٘ااااٝملقاٗياااا ملإنٓٙااااىلملفااااىلآاململ
( )ملَيٌٙملقنٙىلتملاامل )ملنسملزٖجٚملقنتٙؿوملاامل
)مليهٚملجىل يملاامل )ملقًٗ ملضىلدملقًدملاامل
٘ٗضاااوملضاااىليٚملقنٗٙضاااوملاااااملقًااادمليهاااٚمل
ساااظملقنااادِ٘ململااااامل )ملنٙاااوملقااادقٖٛململااااامل
)مليطهلمليًّٗٙملااملقًدمل ىلشٛملقنااديسٛململ
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ااملض٨يٝمليبدملقنسقِملاااململطهياًملضاف قململ مل
ااامل
)ملضاايدملقنيااااىلفٚململااااململ )ملقًااادملقنسقغاادململااااامل
ضتٗقّملؾتسملااملفىلضٌمليبدٖملااملقٚٙملقندِ٘مل
يُٙاااٗملااااامليهاااٞملضااابٙوملقاةاااىلىأملٖقضااااًس مل
قـطاااٗق مليهاااٞملقإل٘فاااىل ملقنبطااا٠ٚملإامليّململ
فاااصقمليفااادملقناطااايُٙىل ملفؿاااهٙىل ملسطااأململ
اااىلَت س مليطااااٗ يىل ملقنفاااـملقاباطاااسململ
ٖحملىليًملقنطاىلجٝملق ٩فٙاٝملٖدمل فيادملٖطتاةململ
ضااابٙوملياااىلزٍملياااِمل ااااىلبملْااارقملقؾاااُظململ
ٖيػاااااىل٘ئٙمل٘غاااااصٖملييًاااااةملقنُفاااااىل ملٖي قمل
قاسقيٚملٖ د فًملقجملًٗيىل ملقَٙ٩فٝملٖحملادململ
طسش ملي هتآىلمليؿطه مل(حملؿـملحملؿا ٜململ
ألاادقبأمل)(very short storyملٖيااار مل
قايااىلزمملقنُفد٘ااٝمل اؿاادزملٖقألٓااٝملٖضااىل١وململ
قناٗؾاااااٙوملٖحملُاااااٗق ملقنبااااااملفااا ا ملي٘٦ااااادململ
ٖيياااىلزض ملغاااىلألنملٖيباااىلزمملٖياااىلملشقناااًململ
جسقزٜملٖطٙطٓىلملتملقز تىل ملٖضيٝملحملتصق ٓىلمل
تمل ااااىلف ملٖ اااٗق س ملٖ اااىلّملادُ٘اااٝملجهااانململ
قنبٙكىل٠ملقنفدحملقايهٚملتملز دملفسٟملْرقمل
قؾُظملقنيبةملظادقٖىملواس ٜمل اىلّملفاٗ ٛململ
قناياااس٘امليهاااٞملذ اااسملق٩ناااىل٠ملٖنكاااِ)))ململ
يحملااااااااٗىمل ّٖمليؿااااااااىل زٜملحملُىليااااااااٝمليجاااااااادمل
ٖق٧ضا٠٨ٙمليهٞمل ززمليؿسفمليفاُٙىل أمليٖململ
قنُٙاااوملٖناااٗملفا ا ْٖٞملاٙاااٗ ملقإلغاااىلزٜملياااِململ
مل
يس كصملاٗقطسٕ ملٖيهاٗمليُؿاأ ملٖ تااةململ
حملسوأ:ملإّملقنفؿٝملقنفؿ ٜملألدقبمليقحًمل
ألُطىلبملي فٙىلبملياتس ملفىلضاف٨نٝٙملطىل  ٝٙملنٔمل
حملٗقيااأملقـاااىلفملٖاؿٗؾاااٙأملقاسيٗحملاااٝململ
مل
ٖيرقحملاأملقؾهااٚملْٖٖ اأملقناادق ٣ملق٩نٙااو مل
مبُىلزٜمليسٝٙ١ملنهفىلؾٚملٖقنادقَ ٚملق٩يػاٞململ

كسا ة يف واك القصة القصرية جداً

ٖقنهًاااااا ملقنكُااااااىلٚ١ملٖملقناػاااااابٚٓٙمليااااااِململ
ػااهٙىل ملٖألاإٗمليٗغااٗزملقنبٙااىلّملٖقايطااٞململ
قنطباااىلحملٚملٖعاااىل١سملقناٗز٘اااٝملياااِملؾاااهٙىل مل
قنباااد٘ ملقؾًىلنٙاااٝملٖناااٙظملقَآاااىل٠ملفىلجملاااىلشململ
قنيفه)ٚمل مل

ٖقابؿس مليِملقااىلفي ملقؾاىل ِ٘مليؾاحىلبململ
قنرق١فٝملقادزفٝملٖقاُطاةملقنؿاىل١نمليزفا مليّململ
يحملااااٗى:ملقنطااااىلفهٝملٖإّملدمل٘افياااادمليُٓ اااأململ
ٖ سضاااٗملحملاااٗقزبملَهس٘اااأملفػاااكومليطهاااةمل
َٖٓااىل ٚ١ملييااس مليهااٞملفياااملَفااىل ملقنيااٍ٨ململ
قنااا ا مل٘ػااا ا مل ٗقألااااادْىلملتمليؾااااا٨بململ
5اااااملقؿ اااٌ:مل اااٗاٚملقؿ اااٍٗملقنا ا مل مل
قنُؿاااٗفملقاُدزألاااٝملؼاااًملضااافٙتأملياااِململ ٧مل ا ىلٖشملضطٗزْىلمليطىلجٝملزقجٝملقنكومل
يُهٗزملاىلف)مل مل
ٖإّمل ااِمل ُااًمليألااصٍمليَااةمل ا ملييااةململ
- 1قناكةٙاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو:مل قّ٫ملفاحد٘اااادْىلمل ز٠قبملنغىل١هااااٝملقنٗحملااااٗ ملتململ
)(intensificationملٖذناااااااالملفاااااااااٗاٚمل يطاانملقنااسألٌملفىلنغٙاانملٖقناطها ملقاطااافبهٚمل
ق٧ااؿىلزملٖقناه ٙـملقن ٨ا ملٖقَ٧افىل٠مل قنسألسق ملحملؿد٘ٝملإ٘ؿىلىملقنػاحُٝملٖقاخململ
قاتس ق ااٚملقؿااىلذق ملٖقناٗظٙااوملقؾًااىلنٚململ قايهٗيااٝملٖ ٗحملٙا ملقنسضااىلنٝملف حملؿااسملقنطااسقململ
تمليًهٙاااٝملزؾاااوملقنهبُاااىل ملٖقاااادقيٙلملتمل ٖيليااىلمل ّٖملق ٧ا ق ملفىلن ْااوملقجملااىلَٚمل
ييًىلزملقنطسحملقناػكٙه)ٚمل مل
ٖقإلطىلنااٝملقاًهااٝملٖقنةسوااسٜملقنهتهٙااٝملٖذناالململ
2ااااااململقنصياااااىلّ:مل)(timeملياااااِمليااااادق مل فابةمل(يعملقنكاىلفٝملٖيضُظملقنفٗىأ)مل مل
قنطا ٖزٜملٖقنؿا ٖزٜملقنكااَٗٙا مليٖملحملااو:مل
حملبهٝمليِملغتٝملؿه)ٝمل مل

3ااااااااملقاكااااااىلّ:مل)(placeمليطااااااىلجٝمل
ٗهاااٝملحملسَتهاااٝمليٖملحملطياااٝملقاااٗ٠ملغاااساآىلمل
يؾىلف ملزقحملٝٙمليِملحملسفملقنػًظمليٖملقسفٝمل
سغىلٜمليؿاٗزملياا نةمليٖملؾادزملجباٝمليطاسململ
ؾاااٙت ٚملي ملزحملياااٝملألااادقزملياٙاااةملٖيطاااُدمل
كدٜمليػةمليٖ)))مل مل
4اااااملغااايس٘ٝملقناااُـ:ملقياطاااىل٠ملؾاا مل
آٜٗمل
ٖضااااىل١وملقنابهٙااااصملقاااااٗقزبملقنايب ٘ااااٝمليااااِململ
يمنااىل ملقنؿااٗزٜملقنتُٙااٝملفىلياًااىل ملق٩حملُيااٝململ
ٖقجملطاااىل ملقَ٧ص٘اااىلحملفكاااسٖفٝملقاادقٖنااااٝململ
(قجملااىلشٛملااااملقإل٘فااىليٚملقنهغااٗٛملااااملقنااد٧نٚأمل
فاااد٠قبملفاطاااٌُملحملًاااٌملقـطاااوملق٧ضاااايىلزٛململ

6اااااملقنفتهاااٝملقؿاااىل :ٜملياااِمليظاااد٘ىل مل
نىلنٙاااىل ملقنفاااـملقنفؿا ا ملألااادقبملٖاهااانململ
يطاااسٖ ٕملقنفتهاااٝملقؿاااىل ٜملقنؿاااىل يٝمل ا ا مل
قااٗحمليااااٝملٖقنكااااسفٝملقادْػااااٝملقنفىلقااااٝٙململ
(فااااىلاتٍٓٗملقإلهااااىلفٚأملفغٙااااٝملقضاااااًسقز٘ٝململ
قناااْٗاملتملحملااسقزٜملقااهفااٚملٖ ُىلضااةمل ٖق١ااسململ
قنفسق٠ق ملقند٧نٝٙملٖنط ملجسقزٜملق٩وسمل مل

7اااااااااملقؿاااااااد :مل)(actionملناااااااٙظمل
فىلنكااسٖزٜملقنفؿااٟٗملٖقاطهاانملقاته ا مل باا٦زململ
قؿد مل زقيٙاىلبملفاٗ ٜمليا أل اٝملٖ ؿاىليدململ
فُااىلٚ١ملْسيااَٗٚملغااىلْةملٖ ٗقغاااملنتااَٗٚململ
ؾااىليةملفااومل كتااٚملقاتىلزحملااٝملقنػااكَٝٙ٨مل
ٖقاكًَٗٝٙملٖقنيصفمليهٞملٖ سملقناؿىل يىل مل
قاتس ق ٙااااٝملٖقَ٩طااااىلقملقنهغٗ٘ااااٝملٖقاٗضاااافٝمل
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قندقاهٙاااااٝملٖقـىلزألٙاااااٝملمبٓاااااىلزٜمليَىلياااااوململ
ٖزألىلجٝمليفوملَٖؿىليٝملٖيُتٗقّمليْٗب)ٝمل مل
والك القوه:

قنفؿاااٝملقنفؿا ا ٜملألااادقبملٖغااافٙفآىلململ
قناااااٍٗملحملؿااااٙدٜملقنُةااااسمل(غااااس٘طٝملقناًٙااااصململ
ٖقنطاااطٗحملٖقنا ااارزأملحملااادزمل ااااىلفٚملااااِململ
٘اطه ا ملإاملألُااٝملقنفااـملقنفااىل ٍملٖ ااس ٖعململ
قنػاااايس٘ٝملقاكااااايملفىلنٙااااىلحملٗ ملٖقنهحااااىلقململ
ففطىلزملقنيؿاسَٝملقافها ملمباٗقنٙاٝملُْدضاٝٙململ
ياػاااٞمليّمليحملاااٗىمليد ٘اااٝملؾاااٗبملقيااادملفمل
قاسػٞملٖقنسَٗملقافؿٗ مل ىلنكغتملقؾٗٛمل
قؿٙاااىل ٚملٖياطهباااىل مليؿاااسملق٧ضاااآ٨مململ
ٖ طاااااه ٙملقاُىلحملااااانملٖقؿٙاااااٗق ملقنفاااااىلفاململ
فطىل ٘ٝمليهاٞمليتىلؾاوملقؾبٓاىل ملٖناسق مل
-
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يٗقحملدملقنتؿٗىملدمل٘باةمل سؾاىلبملضاىلمٝمليٖململ
عبٗجٝمليفيدملألهطىل ملاطٗ ٧ملقنٗألبىل مل
قنيفهٝٙملٖقنٗألدقَ ٝٙملقنسٖجٝٙملٖقؾطد٘ٝأمل
جملااااس ٜملٖقاػ ؿااااٝمل(قافااااسٖٜ٠ملٖقاسٙ١ااااٝمل
ٖقاطًٗيٝأملٖإّمل ًُمليحملسملفؿًىلبملمبػتمل
ق٩ؾىلف ملإَٔملنٙظملقنفدزملقنٗجٙادملٖفىلنااىلنٚململ
نااٙظمل ااومليااىلمل٘هًا مليااِملضااس ٘ىل ملقنفااـململ
قنفؿ ملألدقبملقنرٛملقألاىلحملقنػاىلز ملقنيسفاٚململ
ّٖمليؿاادق مليٖمل ااٗقف ملألااْٗسقبمل غىلنب اىلبململ
يااااىلمل ؿااااًٚمل اااا٦ق ممليٖمل ػاااادملذق١فااااالململ
قنبؿس٘ٝملحملطياٝملشألاىل ملي تاىل٠مليٖمل طاسٜململ
ييدّملزاٙـملي س ٓاىلملي هاٝملقنيطىلناٝملتململ
ز ِمليٓ ٗز) مل

الومضة الشّعزيّة
تجزبة شخصية
وآراء نقاد



أ .منذر يحيى عيسى
أديب وكاتب سوري

ِن ميكٍٍا القوله نُ الكااةوه ِوم يىم وه نو ةاولوه لو وه نو الح و ،ا و ً
واليت ِم وَ امللاد اخلاً وحلظه الدخله يف املغاورة الكااة ه قد افصومٍا يوَ الوو ل
املباشوور واقوولد ال الووه د و ةوودودة والصووااه ِوون وكوولُ الووواير نو القووا واملبوود
ةوووكن يوواً ن وود نة وواه وووا وكا وب ووأ نُ ا و ً وىووا وأووفّا ون وو لووروًو ِووم امب ووه
خ ال ه لمردبات ال و قلله واملراب ه ةٍا ةا أن وٍذ ال فلله ا ول.
ووَ جترةيت الوخص ه يف الكااةه وٍتُ ن ى نُ ةإوكاُ وفّم نُ متاود ال نووه د ىوه
جين وا نشاء وَ واء نشكبْ يف أحراء اللقت لاٍبت ن ن نزِا الدٌ ا نو ن شي وجّوا
ملَ نِلى ووأُ القمب واىاون يف يرشْ وىم اٌاوى خبىر ِة االٌاصا يٍودوا واٌوت
ال ني امىح وجّا نو يٍدوا حترك الروح خص ت ش رٍ وحقنِ قى ٍح اوواّ ووَ أوفرة الووىض
وا شاء نو شرق وَ الم ن ون الصلاد.

كِتُ أظعر عِد تنِّسض هلون٘هل١يف
بد ١قٚاً ٞهل٪رضيف بعد ظناا ١كِنت أرهلٖ
دٓنننرهلأيف أظنننعر أْ زبصننند ٜأك نننر ًنننّ
جِننننااليف ٗ ٨جا بٚنننن ٞهنننن٫رضيف ٗتانننن٘ٓ
هلهرغبننننٗ ٞكِنننتُ بننن هل ٨ َ٩هلنننندٗد وننننا

أربطننً ٟننرهلر ٝهله٘قننتيف أًننِء ًننّ أظننا١
ً ٩نننننّ عؽننن ن هلهلوٌنننننا هلهننن ن
عصننن ن أ
أٗشدٓا بٚناضُ أٗرهلقن ٛهلبناأ  ٨هلندٗد هنٕ
ٗ ٨هلُأا.١
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ضبننناٗ ٨هلهلاابننن ٞهل ٗ٪كاُنننت
ًعاغبا ضبندٗدً ٝفنٌار هلهيؽنٚدٝ
هلهعٌ٘دٙنننننُٗ ٞؽننننن٘ؿ هلهعنننننعر هلسبنننننر
ٗكاْ هم با ثر باهيرهل١هل هلٗٗ ٗ٪فق
ًننا ٓنن٘ شننا٢د هلننا تّنناء هلهنن٘عٗ ٛبا ن ثر
هله٘شط هل٪شر.ٜ
ٗقد ٗجد ُ قؽٚد ٝهلهِ ر هلجملناي
هل٪رهلنن ٪عبننر عننّ ًعنناعر ٜكاابننٞأيف
فخفننننن نتُ غٌنننننننار ٓننننن ن ٖ هلها ربنننننننٞ
صبٌ٘عنننننا ترهلٗهلنننننت ُؽ٘ؼنننننٔا بنننننا
هلهط٘ٙو ٞهل هلهِّض هلملوحٌنٗ ٛهلهيؽن ٝيف
هلهً٘ف ٞهلهِ ر ٞٙهلهطرٙق
إ أْ ٗجد
هل٪ك ننر ًٌ٢٩نن ٞعٙيننار هلهعؽننريف ف ونن
عونننً ٟنننا أكانن ،ننن ٞهلهً٘فنننٞيف أٗ ًنننا
،ننً ٛننق هلهيؽنن ٞهلهيؽ ن  ٝجنندهلأ "هل٪د
هله٘جٚس".
له قص دة الٍثر وا دب اللج س:

ٙفننننٍ هل٪د هلهنننن٘جٚس ؼننننِّا ًننننّ
هل٨بننندهلريف ٌٓنننا هلهيؽننن ٞهلهيؽن ن  ٝجننندهلأيف
ٗهلهً٘ف ٞهلهععرٞٙيف ِٗٓا ميلِِنا هلهين٘ي
إُننننٕ إ هل كاُننننت هلهيؽنننن ٞهلهيؽنن ن  ٝقنننند
هلهلااجننننت ه ٩ثنننن ٞعينننن٘د هاؽننننى إ ًننننا
ٗؼنننوت إهٚنننٕيف ميلِِنننا أْ ُيننن٘ي أْ هلي
هلهاصنننعِٚا ًنننّ
ق.ق.ج ٗهلهنن تٔنننر
هلهيرْ هلملاـٛيف هلشناطاعت أْ ذب نس ونا
ً٘قع ناأ بننا فِننْ٘ هل٪د ٗبعننلى شننرٙق
دْٗ جننندييف ٙاِاشن ن ًنننق إٙينننار هلهعؽنننر
هلهصننرٙقيف ًٗننق هلُاعننار ٗشننا٢ى هلها٘هلؼننى
هل٨جاٌاعٛيف هله  ٜظنلسى ففنا١م ًرؼبناأ
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ٗرهلبننن ناأ ُ٨اعنننننارٓايف ٗتٔننننن٘ر أؼننننن٘هل
جدٙننند ٝبننندأ ت بنننت هلفننن٘رٓا ٓن ن هل
هلهٌِط ًّ هلهلااب ٞهل٨بدهلع.ٞٚ
ٗميلّ هلعظنار ٝإ أْ هلشناٌرهلرٞٙ
هلهِؽنننننننن٘ؿ هل٨بدهلعٚننننننننٞيف ٗبيآ١ننننننننا
هلهن هلكرً ٝننرتبطري كن هلأ ياربنن ٞهلهِينند
وا ٗصبارهلتٔا ٗإعدهلد هلهدرهلشا عِٔا.
ٗٓ هل ًا ٙاؽد ٠هٕ عندد غن قوٚنى
ًنننّ هلهِيننناد هلهعنننر "ًٌٚنننْ٘ ًصننننوم -
مجٚى محدهلٗ "ٜعو ٟشنبٚى هلمل ناييف ًٗنّ
ش٘ر ُ ٞٙكر "د .أمحد زٙاد ضببم".
إْ هلهيؽنن ٞهلهيؽ ن  ٝجنندهلأ ٗقؽننٚدٝ
هلهِ ر ٓ ٛتآر ٝأدب ٞٚجدٙد ٝهله٘شط
هل٨بننندهلعٛيف ٗونننا ًٙ٧ننند ًٗعنننارضيف بنننى
ميلنننّ هلهيننن٘ي رهلفنننل ونننايف ٗهعنننى هنننم
ًرتبط باه٘عٗ ٛمنط هلهاّل فبعفنٍٔ
ٙنننرفل كنننى جدٙنننديف ٗمننننط نننر قننند
ٙننرفل إ هلننايف ٗمنننط ٙإ ٙن ب ن عْ٩
ً٘قفيف ِٗٓان مننط ٙايبنى هلزبدٙند إًنا
بدرهلشإ أٗ بدْٗ درهلش.ٞ
هلها دٙننند هلاهننن ٞةبٚعٚنننٓٗ ٞنننً ٛنننّ
قنننن٘هلُا هلهطبٚعننننٞيف ًننننق هلعظننننار ٝإ أْ
هلُاعنننار ٓنن هل هلهنننٌِط ًنننّ هل٪د ٙ ٨عنن
ب ُٕ جٚد كوٕيف فٌِٕ هلزبٚد ًِٕٗ هله .
بننننناملطوق قؽنننننٚد ٝهلهِ نننننر  ٨تعننن ن
هل٨شاصننٔاييف ٗ ٨تعنن هلهفنننعف ٗغٚنننا
هله يافننٞيف ٗٓنن ٛهلاهننن ٞاؼنن ٞذباننناج إ
ثيافنن ٞعاهٚنن ٞكاابأننا ٗ تويسٔٚننا ًننّ
قبى هلهيار.٥

اللوضه الو روه جترةه شخص ه وآ اء ٌقاد

ٙ ٨ؽنننننء ًطويننننناأ هلتٔننننناَ كانننننا
قؽنننننٚد ٝهلهِ نننننر بننننن ٍُٔ ـننننند هلهانننننرهل
ٗؼبننناٗهْ٘ ٓننندَ ًنننا كان ن ذبنننت ٓن ن هل
هلهعِنننن٘هلْيف كٌننننا  ٨بنننند عِنننند هلهاؽنننندٜ
هيؽٚد ٝهلهِ نر ًنّ هلهِيناد أٗ سنّ ٙيّنْ٘
ـدٓا ًّ هلهاصوء باه يافٞيف ٗعدَ إجرهل١
نر
هلمليارًُ ٞق هلهعنعرهل ١هلهلبنار باعنب
 ٨دب٘ز هلمليارًُ ٞطوياأ با قؽنٚد ٝهلهِ نر
ٗظعر هلملاِيب أٗ غ ٖ ًّ هلهلبار.
إْ هلها دٙننند ٙ ٨عن ن ًطوين ناأ ًننن٘
هلهيدٗ ٍٙهلُندثارٖيف عون ٟهلهعلنض ميلنّ
أْ ٙعلسى تلاً٩أ ًعٕيف أٗ إـاف ٞإهٕٚ
ًٗصنننناٙر ٝسبركنننن ٞهلسبدهلثننننٗ ٞهلهاطنننن٘ر
هلهطبٚع ٛملص  ٝهلسبٚا.ٝ
أًنننننر ةبٚعننننن ٛأْ تلنننننْ٘ ِٓنننننان
ً٘هلقف طباوّ ًّ ٞكنى جدٙنديف ًنا بنا
رهلفننننل ٗضباٙنننند ًٗايبننننى هننننٕيف ٓننن هل
هله٘شننط هل٨بنندهلعٗ ٛك ن هم ُننر ٠هلً٪ننر
هلتٕ با هلملاويا.
إْ هلعرٓاؼنننننننا هل ٗ٪هيؽنننننننٚدٝ
هلهِ ننر كاُننت باُط٩قنن ٞهلهعننعر هلسبننر
هلهعننرهلق عوننٙ ٟنند "ُننازن هلمل٢٩لنن – ٞبنندر
ظاكر هلهصٚا  -عبد هله٘ٓا هلهبٚات"ٛ
ٗ هنننم ًنننّ ننن٩ي هلهس ننن٘ر ٝعوننن ٟهلهعنننلى
هلهايوٚننند ٜهوعنننعر "ؼننندر  -ع نننس" ًنننق
هلحملافظنن ٞعونن ٟهلٗ٪زهلْ هلشبوٚوٚننٞيف ٗ هننم
بعد هلسبر هلهعامل ٞٚهله اُ.ٞٚ
ٗ شننننٚاق هلسبدهلثنننن ٞهلهننن رهلفيننننت
هله نننن٘ر ٝهلهؽننننِاعًٗ ٞٚننننا بعنننندٓايف بننننرز

قؽننٚد ٝهلهِ ننر ٗ هنم عننجت دبربنن" ٞبنن٘ده "
ٗهله ن بنندأ بِعننرٓا عنناَ 1861يف ٗهلننّ
هلُ٨عطافننن ٞهلملٌٔنننٗ ٞهلزب رٙنننٓ ٞننن٘ تٔننن٘ر
كاننا "شنن٘زهلْ برُننار" َ2007 - 1932
ٗهلملعِننْ٘ " قؽننٚد ٝهلهِ ننر ًننّ "بنن٘ده "
هلانننن ٟهله٘قننننت هلهننننرهلّٓ"  814ؼننننّحٞ
ً٘زعنن ٞعونن ٟثنن ٩فؽنن٘ييف ٗٓنن٘ ٙعاننجت
هلملرجنننننق هل٪شاشننننن ٛهوٌانننننابعا هيفنننننٞٚ
هلهععر هلهعرب.ٛ
هلهاحدٙ
ٗ شننن٘ر ٨ ٞٙبننند ًنننّ هل٨ظنننارٝ
ًاابعننننن ٞإرٓاؼنننننا قؽنننننٚد ٝهلهِ نننننر إ
هلهعنناعر "أٗر نناْ ًٚصننر" ٗقنند ؼنندر هننٕ
دٙنننن٘هلْ ظننننعر ٜبعِنننن٘هلْ "شنننن٘رٙاي" عنننناَ
َ1948يف ٗقننند أكسننند هلهبننناهل ْ٘ عوننن ٟأْ
ٓن ٖ هلها ربننً ٞننق ؼنندٙيٕ هلهعنناعر "عوننٛ
هلهِاؼننر" ٓنن ٛرهل٢نند ٝهوحدهلثنن ٞهلهعننعرٞٙيف
ٗ هننم هلُط٩قنناأ ًننّ هلها نن ٚهلزبنن رٜ
هلملننن٘رٗ هلهعنننعرٜيف هلنننِ ًنننّ ننن٩ي
ًاننابع ٗرؼنند ٜهننبعل هلملنن٘هلد هلملِعنن٘رٝ
صبسونن " ٞهلهعرفنناْ" عنناَ َ1946يف ٗهله ن
كاُنننننت تؽننننندر "ؼنننننٚدهل  -هبِننننناْ"
هؽنناهلبٔا هلهعننٚمح "أمحنند عننار" هلهننس"ّٙ
ٗجد ُ ُؽا ًّ هلهععر هلهِ ر ٜهوٌحاًٛ
"هلبنننرهلٓ ٍٚصبآننند هلزبسهل٢نننر"ٜيف أهلننندٓا
بعِنننن٘هلْ "هلهعنننناًوْ٘ هلهؽنننناًاْ٘" ٗهله نننناُٛ
بع٘هلْ "قدر" ٗقد هلؽوت عون ٟترمجن ٞهنٕ
صاعد ٝهلهؽندٙق هلهعناعر "فن٘هلز هل ن٘"
ٗتبنن ّٚأُننٕ ٗهنند هلشننطِب٘ي عنناَ 1883
ٗأكٌى درهلشنإ هلزباًعٚنٗ ٞعن ّٚقاـنٚاأ
ٗؼنننر" ًنننّ هلشبدًننن٪ ٞشنننبا شٚاشنننٞٚ
1968يف ٗؼدر هٕ:
ٗ 1938ت٘
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 - 1عو ٟـّا" هلهصرهل
 - 2ث٘ر ٝهلٚا.1958 ٝ

1955

ٗباهاناهٙ ٛلننْ٘ هل٪شننبق كاابننٞ
قؽنننٚد ٝهلهِ نننر ًنننّ "أٗر ننناْ ًٚصنننر" ٗ٨
أدرً ٜننا ٓنن ٛأشننبا إٌٓنناي كننر ٓ ن هل
هلهعننناعر هلهنن  ٜتوٌانننٕ هلهصٚاشنننٗ ٞتوٌنننٕ
هلهِيد هل٪دب.ٛ
إْ هلملانننابق هوحدهلثنننًٗ ٞنننا بعننندٓا
هلهنن٘ةّ هلهعربننٛيف ٙننر ٠ب٘ـنن٘ال أْ هلهيؽننٞ
هلهيؽ ن  ٝجنندهلأ ةار٢نن ٞعونن ٟفننّ هلهيؽننٞيف
فٔنننن ٛه تظٔننننر ب٘ـنننن٘ال إهسننننا أٗهل ننننر
هلهينننرْ هلهععنننرّٙيف ٗرغنننٍ زمحننن ٞهلهرٗهلٙنننٞ
ٗهلهيؽ ٞهلهيؽ  ٝهلشناطاعت أْ دبند ونا
ًلاُاأ ـٌّ شٚاق هل٪د يف كٌنا ٨قنت
ًع نننبا ًٗرٙننند ّٙعارـننن ٞقوٚونننً ٞنننّ
أتبنننار هل٪د هلهل٩شنننٚلٛيف ٗباهبحن ن
عننّ هل٪شننبا ظبنند أْ هلهصننب هلهرٚ٢صننٛ
ٓنننن٘ ٗ٨دتٔننننا هلمللاٌوننننٞيف ٗقنننند تلننننْ٘
هلًاننندهلدهلأ هنننبعل كاابنننا هلهصنننرد هلهن ن
أظبسٓنننننا "ظبٚننن ن ضبّننننن٘ت" ٗكننن ن هم
كاابننا " ًٚخاٚ٢ننى ُعٌٚنن ٗ "ٞكاابننٞ
هلجملِْ٘ "ججتهلْ وٚى ججتهلْ" .
متاننننناز هلي ق.ق.ج كّنننننّ بننننناهاوٌٚء
ٗهلها رٙنننن ن ٗهل٨قافننننننا يف ٗهلسبنننن ن "يف
ٗهلعـننننننننٌاريف ٗهل ٨اننننننننسهلي ٗهلهاؽنننننننن٘ٙر
هلهب٩غنننننننٛيف ٗهلهال ٚنننننننفيف ٗهلزبنننننننرأٝيف
ٗهلُ٨سٙااليف ٗهلهرًسيف ٗهلهاِاؿيف ٗهلهبدهلٙنٞيف
ٗهلهيّو.ٞ
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ٗرغننٍ أْ هلهال ٚننف أٓننٍ هلهعِاؼننر
هلهرٚ٢صنن ٞٚهويؽنن ٞهلهيؽ ن  ٝجنندهلأيف إ ٨أْ
ِٓنننننان رهل ً ١ننننناٙر ٝهلّٚٚننننن ٞت٘تٚنننننف
هلهال ٚنننننف هلسببلننننن ٞهلهيؽؽنننننٞٚيف
حبٙ ٨ ٚفر هم باهِصي ٞٚهلهصرد ٞٙهى
ق.ق.ج.
فيد رأ ٠هل٪د " ٙضبٌد هلملٚاه "ٛأْ
هلهصنننرد هنننٚض قؽننن ٞهلاننن ٟتننند ى عوٚنننٕ
أركنننننناْ ٗعِاؼننننننر هلهيننننننؾ ٗأبرزٓننننننا
هلسببلننننٞيف ٗٓنننن ٛهلهننننركّ هلٗ٪ي ٗأٓننننٍ
عِؽننريف ٗفٔٚننا ٙننجتز هلهؽننرهلر ٗهننٕ أٌٓٚننٞ
ًصننار هلهصننرد ٗٓنن٘ مي ننى رٗال هلهيننؾيف
ٗبدُٕٗ ٙاح٘ي هلهِؾ إ جتيف ٗقد ٙيدَ
هلهؽنننرهلر بننناهال ٚف هلشبننناُقيف ٗباهاننناهٛ
ػبن ن هلهاعاًنننى ًعنننٕ بعنننلى ًِطينننٛيف
ُٗإن هٕ هلجملاي قو٩ٚأ.
إْ هلشنننناع اي هلهدٓعننننٓ ٞنننن٘ ؼننننّق
هوؽرهلريف ٗقاى هٕ حب  ٞهلهال ٚفيف ٗقد
تنجتز أشنن٣و ٞعدٙندٝيف ٓننى ٓن ٖ قؽننؾ أَ
ًاآا ٗأ بار ًعاٌ ٨ ٞـٚا ١فٔٚا؟!
ِٗٓننا ٙننجتز شنن٧هلي ٓننى هلملعٚننار هلي
ق.ق.ج ٓننن٘ هل نننٍ هلهنننِؾ؟ أقننن٘ي ٗبلنننى
بصنننناة ٞأُننننٕ ٘ٙ ٨جنننند ذبدٙنننند ٗهلـننننء
ٗضبنننندد سب ننننٍ هلهننننِؾ هلهنن ن  ٜميلننننّ
هلعابارٖ قؽ ٞقؽ  ٝجدهلأ.
عِد هل٪دبنا ١هلُ٨لوٚنس ؼبندد هل نٍ
هلهنِؾ بننا " 300إ  "1500كوٌننٞيف أًننا
هل٪د هلهرٗش ٛفامليٚاط ٓن٘ هل٪هلنر"
أٗ هلهؽنننّحا يف فننناهِؾ هلهنن ٙ ٜينننى عنننّ
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أعننننننننن٘د إ هلشنننننننننادعا ١هلهنننننننننإهل
 2000هلننننر" أٗ ثنننن ٩ؼننننّحا ق.ق.ج
ٗقد ٙصٌُٕ٘ "ًٌٌِِ"ٞيف كٌا ٙطنرال بِنا١م ٗهلسبلاٙننا ٗهل ً٪ونن ٞهلهعربٚنن ٞهلهيدميننٞيف
ٓنّ هلهينار ٥ميلنّ أْ
عونننن ٟهننننم تصننننا٦ي ٗٓنننن٘ دٗر ظننننبل ٛٓ ٞهلملإشنبٞ
هلُ٨إُنننتيف هلُاعنننار ٓن ن هل هلهنننٌِط ًنننّ ربدَ فلر ٝهلهِؾ ٗتعطٚنٕ ثنرهل١ميف أقن٘ي
ٍّ ه:ٛ
ُ ٩ؾ
هل٪د ٗكن ن هم مننننط هلسبٚنننا ٝهلملاصنننارر ً أ
ٗإهللاَ هله٘قت قبفإ عو ٟهلُ٨صاْ؟!
" ً٪ر ًايف جدر قؽ إُّٔ؟
ميلِ هلهي٘ي أْ ظبل ٞهلُ٨إُت
ٗتصننارر هلهعؽننريف شننآٍ بعننلى كننب
باُاعنننار ٓنن هل هلزبنننِض هل٪دبنننٛيف ٗهلملانننابق
هوّفاٗ ١هل٪زرق ٩ٙهلظ شرع ٞهلُاعنارٓا
ٗك افننً ٞننا ٙعننرضيف كٌننا ميلننّ أْ
ٙطرال شن٧هلي ًنا ٓن ٛهلهع٩قن ٞبنا هلهعنعر
ٗهلي ق.ق.ج؟ ًّ ٩ي ًاابع ٞهلهل ًنّ
كاننا ٓ ن هل هلهّننّيف ُننر ٠أُٔننٍ ٙلابننْ٘
بِلٔ ٞظعرٚ ٞٙسٝيف ِٗٓا ٙاندهل ى فنّ
هلهيؾ ًق هلهً٘ف ٞهلهععر.ٞٙ
أْ ٓن ن هل هلهاننندهل ى مينننِء هلهِؽننن٘ؿ
هل نٌ ٙٗ ٝٗ٩صننٔا بننرٗال هلهعننعر ٗهلهصننرديف
ٗٙلصنننننننننبٔا جسهلهننننننننن ٞهلهو نننننننننٗ ٞثنننننننننرهل١
هلهارهلك ٚن يف كٌننا ٙصننآٍ هلهاِنناؿ ًننّ
هلمليننندط أٗ هل٪شنننط٘ر ٝإثنننرهل ١هلهنننِؾيف
ٗأُننا أرٗ ٠فننق هل٢ي ن أْ تطعنن ٍٚهلهيننؾ
باهعنننعر ٙلصنننبٕ برٙيننناأ اؼن ناأيف ٗقننند
مئنند هلهعننعر هننٕ هلهطرٙننق إ هلهال ٚننف
ٗإبنننننرهلز هلهّلنننننرٝيف ٗباهاننننناه ٛإهلننننندهل
هلهدٓعنٓٗ ٞن ٛةرٙين ٞقند تلنْ٘ ج هلبننٞ
ٚاهننٕيف ٗأْ هل اٚننار
هويننار٥يف كٌننا ت ن
هلهلوٌا ًٗ٘قعٔا هلزبٌو ًٍٔ ٞجدهلأيف
ِٗٓا تنجتز هل هلقن ٞهلهيناؿ إبندهلر ُؽنٕ
أٗ قؽإ.

ه٘ فعوت عوً ٟد ٠مخصا عاًاأ
كٍ أُّاأ كِتُ ش هلااج؟"
ٗ ٓ ن هل هلهننٌِط ذبانناج قار ٢ناأ غ ن
عادٜيف هّم هلهدٗ ٨٨هلهع٘د ٝإ هلهإهل
ٗغننسهلر ٝهله يافننٗ ٞهل٨ةسنن٩ريف ًٗ نناي ننر
أقدًنننٕ ًنننّ صبٌ٘عننن ٞقؽؽننن ٞٚهويننناؿ
هلهوٚيب "مجع ٞهلهّا ر "ٜبعِ٘هلْ "تيارٙر":
" ٗأكسد تينارٙر ؼنحًّ ٞٚنا ٙون:ٛ
أْ كوٚباأ ه ٙيانى هلهِاقنٞيف ٗأْ هلهبصن٘ط
 ٨متاوننم ُاقننٞيف ٗجصاش ناأ  ٨ق٘ش ناأ هدٙننٕ
ٗ ٨شنننٍٔيف فٌنننا ًنننجترن أٔٙنننا هلملٔونننٔى
ٓ نننر هلهِصننناٗ ١تنننرن هلهطسٔنننارًٗ ٝعننناقرٝ
هلشبٌر ٗإدًناْ هلسبنرٗ ؟ إُٔنا ؼنّعً ٞنق
هلهننننننرٗهل ٝهلملّوصننننننا ٗ،اشننننننر ٝهلهاننننننارٙمح
ًٗرتسق ٞهلهدرهلًا"..
هلشننادعا ١مجٚننى هواننارٙمح ٗهوحننرٗ
هلشباشر.ٝ
ٗباُ٨اينننننناي إ رهلننننننا هلهً٘فننننننٞ
هلهععر ٞٙهله  ٜكٌا ت٘هل ٛهلهاصنٌ ٞٚب ُنٕ
غ ن فصننٚء شِلاعننف علننض هننميف
فبؽننر" هلهِظننر عننّ إظننلاه ٞٚهلهاصننٌٞٚ
هلهن ن هلشنننا رقت شن ن اً ٨ن ن ٝيف ٓنننٛ
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هلهيؽننننننٚد ٝهلمل يسّننننننٗ ٞهل٪ك ننننننر مت نننننن٩ٚأ
هعؽنننننننرٓايف دبرٙبٔنننننننا ٗهل إهلعٔنننننننا
هوٌخاونننننننف ٗهلزبٌٚنننننننى ٗ ًعاؼنننننننرتٔا
هله٘هلعٗ ٞٚبيدر ٝهلشا ابأا هلزبٌاهٞٚيف ف٩
ظنر عون ٟهلعبنندهلر شن٘ ٠هلعبندهلر ٗ ٨بنند
ًننّ هل٨عبٚنناز دهل ٌ٢ناأ إ هلزبنن٘ٓريف ب ننل
هلهِظر عّ هلهعلى.
ٗميلِِنننننننا هلهيننننننن٘ي :أْ هلهً٘فنننننننٞ
هلهععر ٞٙقؽٚد ٝهلهِ ر شنبيت تارؽبٚناأ
تٔنن٘ر هلهيؽنن ٞهلهيؽ ن  ٝجنندهلأيف ٗ هننم أْ
هلهعننعر هلهعربننٛ
هلهل ن ًننّ هل٪دبٚننا
هلهيد ٍٙقد تعبٕ هلهً٘ف ٞت ث ٓا عوٟ
هلملاويٛيف كُ٘ٔا ٗهلندً ٝالاًونٗ ٞتنإن
هلهدٓع ٞعِد هلملاويسٛيف ٗك هم هلهيؽا٢د
هلهيؽ  ٝعِد عدد ًّ هلهععرهل ١هلهيدميا
ٗهلحملنننندثايف ٗباهانننناه ٛفننن ْ هلهً٘فنننن ٞأٗ
هلهِ  ٝكٌا ٚ،تيف أثبات ٗج٘دٓا ًِ
هلهيدَيف ٗٓ ٛمتااز كٌا هلهيؽ ٞهلهيؽ ٝ
جنندأهل باعػبنناز ٗهلهال ٚننفيف ٗهصننِا ِٓننا
بؽنندد عنندد هلهلوٌننا ٗهلزبٌننىيف ٗإٌُننا
هلملاوي.ٛ
هلها ث
كننننى هننننم متاظننننٚاأ ًننننق هلٙ٨يننننار
هلهصنننرٙق هوعؽنننر ٗتلننناثف هلملعنننل٩
ٗتعاهئننايف دفننق باهعننعر هٚلننْ٘ ًصنناٙرهلأ
هن ن هم فو ن ن إ هلهال ٚنننف ٗهلعػبنننازيف
ٗبنننرز هلهً٘فننن ٞكعنننلى هويؽنننٚدٝيف
ًٗنننّ هلمل٧كننند أْ هلهيفننناٙا هلهلنننب ٝ
ٓننن هل هلهعؽننننر ذباننناج إ قؽننننا٢د رغننننٍ
ة٘وننا إ ٨أُٔننا متانناز بنناهال ٚفيف كٌننا
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ٙي٘ي د" .أمحد زٙاد ضببم" :
" هٚض ٓ هل ًنّ هلهاِناقل ظن١ٛيف
بنننى ٓننن٘ هلهاِننن٘ر ٗهلهالاًنننىيف فاهيؽنننٚدٝ
هلهط٘ٙوننننٗ ٞتّٚأننننا ًٗلاُأننننا ٗقٌٔٚننننا
هلزبٌاهٞٚيف ٗك هم هويؽنٚد ٝهلهيؽن ٝيف
ٗتّٚأننا ًٗلاُأننا ٗقٌٚأننا هلزبٌاهٚننٞيف
ًٗننننا تي٘هننننٕ ٓنن ن ٖ قنننند  ٨تي٘هننننٕ توننننميف
ٗك هم هلهعلض".
ٗ ٨بنند ًننّ هل٨ظننار ٝإ أْ قؽننٚدٝ
هلهً٘فنن ٞهٚصننت قؽ ن  ٝبعنندد كوٌاتٔننا
ٗأظطرٓايف ًٗٓٗ ٛف ٨ ٞبامل٘قف هلهن ٜ
تعبنننر عِنننٕيف أٗ باسباهننن ٞهلهنن تؽننن٘رٓايف
ٗإمنننننا ٓنننن ٛقؽننننٚدًٗ ٝفنننن ٞبنننناهّلرٝ
ٗبنننناملخسْٗيف ٗهل٪ثننننر هلهننن  ٜتإكننننٕيف أٗ
باهاِننناقل هلهنن تينننَ٘ عوٚنننٕيف ٗقننند تنننجتز
تِاقف أا با هلاهاا ٗجدهلُٚاايف أق٘ي:
" أه أكّ ً٘ٙاأ هلطاباأ
هلدٙي

فيد زرعت
ق٘هلفى فرٝ

ٗعو ٟؼّحا ٗق أغِٚا هلهّرال
ملا هل ذبؽدُ ٛهل ْ٬هلهرٙء؟!
ٗكنن هم قننند تنننجتز ُٔاٙننن ٞبلاًنننى
هلها ن هقيف ٗقنند ظبنند ُٔاٙننا غ ن ًا٘قعننٞ
هوً٘فٞيف أق٘ي ًٗف:ٞ
" ٓا قويب

أبٔا٢مِ

ةّى هلظأا..١
بٚدٙم هلهِاعٌاا
هلًِح ٕٚدف٣اأ ًِصٚاأ

اللوضه الو روه جترةه شخص ه وآ اء ٌقاد

ٗأعٚدٙنننٕ إ
هله٘قت

هلكرتنننٕ

هلننندهل٢ق

ٓ٘ هم
هلا ر ٜأْ ٙاح٘ي عؽّ٘ر ظ٘ن"...
ٗقد ذبٌنى هلهً٘فن ٞفلنر ٝةرّٙنٞ
تفّ ٛمجا٨أ عؤٚايف أق٘ي:

كٌا ٙوعن هلهاِناؿ ٗ ؽ٘ؼناأ ًنق
هلملينندط هلهً٘فنن ٞدٗرهلأ ٙعطٔٚننا ةرهلفننٞ
كٌ ى:
" ُادٙتُ ٗقد ـاقت عو ٟرٗهلٛ
قٌٚؾ هلزبصد
ٓى دب ١ٛأعٚاد هلها وٛ

" ت٘ـ ُ

ٗٙلاٌى هلهلعف؟!

ُ٘ٙت عو ٟهلهؽٝ٩

ًاٟ؟

كاْ ةّٚم ٙعاكص

أ ا"

ٗهلنننِ
ٙعا"..١

أدرن إْ هلغ ّ ٙنننر ملنننّ

ِٗٓا ٗٓن ٛتعاٌند عون ٟفلنر دٙن
٧ٙكد إُٔ بعند هلهِٚن ٞعون ٟهلهؽن ٨ ٝ٩بند
ًنننّ هلها٘جنننٕ كننناً٩أ إ هلغ شنننبحإُيف
ٗهلّ ةٚنف ًنّ عبن ٙينف باملرؼناديف
ٗتبنننندٗ هلهّلننننر ٝمجٚونننن ٞرغننننٍ بصنننناةٞ
هلهلًٗ َ٩باظرتٕ.
كٌنننا تظٔنننر قؽنننا٢د هلهً٘فنننٞ
ةرهلفنننننن ٞهلهؽنننننن٘رٗ ٝمجاهٚأننننننا كٔننننن ٖ
هلهً٘ف:ٞ
" هلهجتتياه ٞهله

تركت ٗهلٚدٝ

عو ٟظ ر ٝهله٘قت
أؼابٔا هلسْ ظدٙد
فٔ٘ ْ هاِعٍ ؼاًاٞأ
بد" ١هلهإهل "..
ٗٓن هل هلًاننسهلج ٗتنندهل ى بننا هلسبصننٛ
هلملادٗ ٜهلملعِ٘ ٜهلجملرد.

هلهوٚى

فرهلر هلهرٗال عب٘ هلملد٠
هلِٔٚا ش بيٗ ٟهلٚدهلأ
ٗهل٘ه ٨ ٛأهلد
فلّ ب ٛهلّٚاأ ٙا ٗهلهلدهلأ
أهصت أُت هل٪هلد؟!"
ٗقنند هلييننت هلهً٘فنن ٞهلفنن٘رٓا
هلهصاهل ٞهل٪دبٞٚيف ٗ٧ٙكد د " .أمحد زٙناد
ضببم"  :هٚصت كى قؽٚد ُ ٝر قؽن ٝ
ٓن ٛقؽننٚدًٗ ٝفننٞيف عون ٟهلننا أْ كننى
قؽٚدًٗ ٝف ٛٓ ٞقؽٚد ُ ٝر قؽ .ٝ
ٗعّ هلهً٘ف ٞهلهااه ٞٚه:ٛ
" ٓى ٓ هل هلسْ هلهظ٩ي
أَ فرالُ هلهجتتياي!
أرهلُٛ
أًفغُ ًرهلرٝأ كاشبدٙعٞ
 ٛٓ ٨تد ى هلزب٘" فإٙء
ٗ ٛٓ ٨متل

هلهٍّ
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٪بؽئا

ٗجٕ هلهظَ٩

هل ْ٬ش مجق بياٙا جصدٜ
ٗؼر ًّ ٝأهلٗ َ٩ر٠٦
ٗبٔدٗ ١أُاَ"...
ٙلا هلهعاعر "عؽاَ ترظحاُ:"ٛ
" كٍ أُت ً ٌيف ٗكٍ أُت شناةق
هلا تي٘ي :ش مجق بياٙنا جصندٗ ٜؼنرٝ
ًنّ أهلننٗ َ٩رٗ "..٠٦هلملّنناج ٤أُننم شنناِاَ
بٔننندٗ١يف إُنننم ٙنننا ؼننندٙي ٛقبفنننت عونننٟ
هلسبونننٍ قبنننى أْ تِننناَ ٗؼنننار هلهنننر٠٦
جٚبمً ..دٓغ"..
ٗهلصن رأ ٜهلهعنناعر فٔن ٖ قؽننٚدٝ
ًٗفننٞيف ُٔ٪ننا قنندًت هلشبانناَ ًننا ٓنن٘
ًنندٓغ ًّٗنناج٤يف رغننٍ أْ هلهننِؾ ٙبنندٗ
ةنننن٘٩ٙأيف عونننن ٟننننً "٩ننننا هلعانننندُا
هلهً٘فنننٞيف ٗقننند هلينننق بِٔاٙانننٕ هلملّاج٣نننٞ
ٗغ هلملا٘قعً ٞعِ ٟهلهً٘ف.ٞ
ٗعننننّ ٓننن هل هلهننننِؾ هلهانننناه ٛبعِنننن٘هلْ
"ب هلكر ٝهلهبحر" :
" ًواي ٟعدد ًّ هلُٔ٪ار
غارقٞ
ري
شّ ٌّ
أ،ان قرػ فاجرٝ
أ،ان ؼ ريً ٝوُ٘ٞري خبدٙعأا
ري
ُ٘هلرط ًعاكصُٞ
تِعر بٚاـٔا
كاشبجت هلهٚيا
قاُْ٘ هلهبحر هل٪زهٛ
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هلهفحاٙا ًّ هلهؽ ار...
قؽ ٞهلشبوق هلٗ٪ي
رهلٍِ هلهبدهلٙا ..
ٗأمجى هله كرٙا هلملخب ٝ
قؽ ٞعاظيا
أظعؤٌا هله٘جدُ
عو ٟظاة ٕ٣كٌِارتا
تٔدٙاْ أظرع ٞهلهاأ٢اْ...
عاظياْ ٗهلواْ
ٗقد ةاي بٌٔا هلملياَُ
ف هلبا وّٞأ ٗهلظأاْ١
ٗكصٌلاا
تدثرهل حبفِّ ً٘جاا
ٗشلرهل ًّ هلهظٌ
بدًعاا"....
ٙي٘ي هلهعاعر "عؽاَ ترظحاُ:"ٛ
"أُت ٓ هل هلهِؾيف بناررٌ ٗطباونفٌ
تي٘دُ هلهيؽٚد ٝب ؼ٘هلتٔا هلملايطع ٞهاخونق
ًّارقننننننا ع بننننننٞيف ٗإدٓنننننناػ ةننننننازجيف
ٗهلهاّاتا غِ ٞٚباها ٗٙى ٗهلعظنارهل هلهن
تع ٨ٗ ٛذبدديف بى تلْ٘ ؼادًٞيف فِٞٚ
عاه".ٞٚ
ٗعونن ٟهلهننرغٍ ًننّ ةنن٘ي هلهننِؾ فينند
هليننق هلعدٓنناػ ٗهلهؽنندًٞيف ٗفٚننٕ كٌننا
ٙبدٗ إٙيارٌ ضبب يف ٗف ٕٚجرأ ٝباشاخدهلَ
قننن٘هلُا هلهطبٚعنننٗ ٞتط٘ٙعٔنننا ظنننعرهلأ ٗبو نننٞ
ًبصطٞيف فٔى ميلُّ تصٌٓ ٞٚن هل هلهنِؾ
ًٗفٞ؟ أترن هويار ٥تيدٙر هم.

اللوضه الو روه جترةه شخص ه وآ اء ٌقاد

ٗ ًٗف ٞأ رُ ٠ؽٔا:
"ٙعاعى هله٘جدُ
ٙاٌآٟ

تل٘ ِّٙهلسبوٍ هله٘هلشقيف

كبدهلٙا ِ هلهدٓعٞ
ف كاه٘رد
ٙا٘ٓ ةٌ ٚ
ًًٗ٩ءُ جصد شاهلر
ٙاصننننوسقُ كننننناه ٗ ٍِٚجنننننٕ هلهصنننننٌا١
هلهعطعٟ
ٙدهلُٖ ً رٗشااْ

هلهرًى

تِي ُ عّ ج ٗر هله ٍٚ
ٗتلاثر هل،٪ا"..١
كانن ن عِٔننننا هل٪شنننناا هلهنننندكا٘ر
"أأمحد عو ٛضبٌد" :
" ةٚفٌ كاه٘رديف تعلٚىٌ عٌن٘دٜ
ًيونن٘ يف  ْ٪هلهطٚننف أثنن ٗفٚننٕ ًٗننٚل
هلهرغب ٛٓٗ ٞتاِّض ًاحيسي ٞهلشبٚناييف
ٗهله٘رد كْ٘ أرـ ٛهلركإ هلهِّضيف
ٗهلهايننا ١هلهعِؽننر ّٙهل٪رـننٗ ٛهلهعوننٜ٘
ؼننن٘ر ٝدبعنننى هلهعوننن٘ ٜشنننّو ٚأا ٗهلهصنننّوٛ
عو٘ٙاأيف ٓن٘ ً٧ظنر شنٌٚٚاً ٛ٢ن فحن٘هلٖ
ذب٘ٙى هلهد٨ه ٞه ٚدٗ هله٘رد شٚدهلأ ًٗعنبٔاأ
بٕيف ٗهلهطٚنف تابعناأ ُ٪نٕ ًعنبٕ ٗهلهلنا"
ِٓنننا هل ًصنننناف ٞمتِنننق هل٨هاؽنننناق بننننا
هلملعبٕ ٗهلملعبٕ بنٕيف فوصنّ ٞتبعندٖ عنّ
أْ ٙلننننننْ٘ بو ٚنننن ناأيف فاهب٩غنننننن ٞذبنننننن٘ي
ً٘ـنننعٔا ِٓنننا ه ٚن ن هلهاعنننبً ٕٚننندهلٖ
ـننن٘ ١ترهلجنننق هل٪ظنننٚا ١هلهٚيِٚٚنننٞيف فلنننى
ظنننننٙ ١ٛايننننندَ إ هل ٬نننننر بِصنننننبً ٞنننننق

إًلاُٚننن ٞتبنننادي هل٪دٗهلر ً نننى أْ ٔٙنننبط
هلهعو٘ ٜإ هلهصّوٗ ٛهلهصّو ٛإ هل٪عوٟيف
ٗٓل ن هل ِٙب نتُ جننديٌ ً ن ٌ بننا هل٪ظننٚا١
فٌٚصننن ٛكنننى ظننن ١ٛتنننى هلهؽن ن ٗرٝ
ًاحنن٘٨أ ًاحركناأ هلانن ٟباِننا هلٚننار ٠بننا
هلملننننننننٗ ،هلونننننننناًغيف ٗبننننننننا هلملركننننننننس
ٗهل٪ةنرهل"يف ٗهعٌننر ٜأُننم ت ننسي هلهاعننبٕٚ
بؽِارً ٝا بعد هلسبدهلث ٞأع هلهاّلٚم.
ٗقننرأ هلهِاقنند ٝهلهنندكا٘ر " ٝرمينناْ
عاظ٘ر" هلهً٘ف ٞهلهااه:ٞٚ
" قويب
فرهلظٞري ًعاغبٞ
شااع ًٚ٘ٙاأ"...
فلابت:
" كوسٌننا ٗقّ نتُ عِنند ُننؾ هوعنناعر
ًِن ن ر ؼبٚننن ٟعٚصننن ٟعنننٚتُ هل٨قنننإهل
بفننع ٛكنن ٩ٚأ نندػ رٓافنن ٞكوٌننٕ
ٗرق ٞتؽ٘ٙرٖيف أ اهٕ ٙلا برًغ عا
رـننننٚق ...بِعً٘نننن ٞبعننننرتِا هلننننا كِننننا
ً٘هلهٚد"...
ٗرأ ٠هلهعنناعر هلهِاقنند "هلصننا عوننٛ
هلسبٌ٘:"ٜ
"هلهّرهلظننن ٞرًن نسٌ شننناةقٌ هوعنننّافٞٚيف
ٗهوع٩قننن ٞهلسبٌٌٚننن ٞبِٔٚنننا ٗبنننا هلهطبٚعنننٞ
ٗهلزبٌاييف فحا ِٙاي ًِٔا هلهاع يف ًعِنٟ
هننم أُٔننا ه تعنند قننادر ٝعونن ٟهلهاؽننّٚق
جبِاهلٔٚا ٗهلُ٨اياي با هلهن٘رٗديف ٗٓن٘ ًنا
ِٙصننح عوننن ٟرٗال هلهعننناعر هلملاعبننن ٞنننا
ػبننر ٜعونن ٟرٗال هلهعنناعر هلملاعبنن ٞتننى
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ٓن هل هله٘هلقننقيف ِٗٓننا تا ونن ٟرٗعنن ٞهلملخٚنناي
ٗهلهرًس ٗهل ٨اسهلي.
أًنا هلهِاقنند ٗهلععً٩نن" ٛأمحنند عوننٛ
ٓ٩ي" فيد قرأ هلهً٘ف ٞهلهااه:ٞٚ
"

رهلا ِ هلف٘رن

تِ ر هلهيؽٚدٗ ٝردٓا
ٗعوً ٟعار"ِ ٓ هل هلهبٔا١
ٙربل

هلهبٚاض

أربّ ٟبا ظ ر

ق٘شٔا هلهيسهلٛ
هلملو ١ٛبّرهل...ٞ
جاُ٘ٚ ١تّ
ٗبيرؼ ٞهلجملِْ٘
أهلاي مجٚق هل٪ه٘هلْ
إ بٚاض ٙا٪٫
عو ٟأب٘هل هلملرهلٙا"...

ميف ٛإ ٗقإ هلهِد..ٜ

ٙينن٘ي هلهِاقنند هل٪شنناا "أمحنند عوننٛ
ضبٌد":

ٓى تلّ ٛدٓعإ هلسبف٘ر؟!"

" مجٚىٌ ه تعد هلهً٘ف ٞعونٙ ٟندٙم
صبرد ف٩ػيف هيد أًصت رهلوٞأ إ قو ِ
هلملعِٗ ٟهلكاعا"ِ هلهد٨ه ًّ ٞهلهدهل ى".

٪عبر عّ فرالِ هلهرٗال
ٗكا :
" ٓننننن ٛهلهدٓعننننن ٞق٢٩ننننند هلهِننننن٘ر
ٗهلملعِننن :ٟتِ نننر هلهيؽنننٚدٗ ٝردٓنننا ٗهلهننن٘رد
قؽنننننا٢د هلغ هلكنننننر ٝعطنننننر ،ننننناٜٗ
هلٙ٨ينناريف ٗكننٍ هوبٚنناضِ ًننّ بنن٘ال تصننرٜ
فٚننٕ هلٖ٬يف ًانندثر ٝب ًٔ٘ٚننا كنن ٛمتفننٛ
ًننق ً٘هلعٚنند هلهِنند٠يف ٗكننٍ ؽبننؾ هلهننرٗال
هلفنن٘رٓا ب ؼننابق هلهرٙ٦ننا تعننس" ق ٚننارٝ
هلهننرٗال أعننناهٗ ٛجننندٓايف دٓعننٞأ سبفننن٘ر
ميننننآ ٛبِٔٚننننا ٗهلهيؽننننٚدٝيف فلٌٓ٩ننننا
ؼبفرهلْ ةيض هلهِبل هِٚاظٍ جصند
هلهو ٗ ٞتص إه ٕٚدرٗ هلهبٔا".١
ٗهلنننننن٘ي هلهً٘فنننننن ٞهلهااهٚنننننن ٞهلهنننننن
هلشاّاد ًّ ق٘هلُا هلهّٚسٙا:١
" ة٘٩ٙأ ...ة٘٩ٙأ
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هلا ٟهلبالر هلهطبٚعُٞ

أًا

هلهً٘ف ٞهلهااه:ٞٚ

" ٙدهلنِ ٗهلهلااْ
زهلف إهٌٔٚا هلهٚباط
أزررُ فٌٔٚا عٚ

غب٩أ

ٗهلد ٜإهٚم هلهطرٙق"...
فننننإ ٠هلهنننندكا٘ر " ٝشننننٚا ٘ٙشننننف"
هلهنننننِؾ ًّا٘هلننن ناأيف ِّٙننننناءُ عوننننن ٟد٨٨
عٌٚينن ٞذبٚوِننا إ هلملعنناُ ٛهلهرٗهلٚننٞيف إ هل
هلشنناحاهت ٙنندهل هلملننرأٗ ٝهلهلنناايف ٗهلرب ن
ًِحٟم تؽاعدٙاأيف فبعند أْ زهلنف إهٌٔٚنا
هلهٚباط جدد فٌٔٚنا ًعناُ ٛهلسبٚناٗ ٝهلن٘ي
هلهرًننننس إ ًعِنننن ٟهلشبفننننرٗ ٝهلهعطننننا١يف
ٗهل٘ي هلملعِ٘ ٜإ ًاد ٜفرهلتاأ هاظى هلملرأٝ
هلهرًس هلهعٌض هلهدهلي عو ٟهلهطسرٙق".

اللوضه الو روه جترةه شخص ه وآ اء ٌقاد

أًا
" ٙبح

ٓ ٖ هلهً٘ف:ٞ
أرظّٕٚ

عّ ٗجٕ عجت
ففاً ٖ١ر...ٝ
ٗت٩ظ ٟكعٔا ْ..
ٔٙطىُ ف ً ٝطرٌ أش٘د"...
فيد رأ ٠هلهِاقد "أمحد عو٩ٓ ٛي":
" ؼننن٘رً ٝركسبنننٞيف ًٗننندٗر ٝشننناّٛ
بننند١هلأ هلًلاُٚننن ٞت ٗٙونننٔايف عونننً ٟصنننا٘٠
ظعرٙأا ًٗا ذبٚوٕ ًنّ ظنعرًّ ٞٙارقأنا
ًننننّ أجننننى هلُاظنننناَ تلُ٘ٔننننا هلهنننند٨هٛيف
باٙننا هله ن هلكرٝيف عننّ ٗجننٕ
ٗهلهبح ن
عننننابر ٙا٘شننننط ٓنننن هل هلهاانننناه ٛهلهنننند٨هٛ
كعنننٔا ٗهيننن ٍٚكصنننر هل٪هّننن ٞبننناملطر
هل٪ش٘ديف كصرهلأ ٪فق هلها٘ققيف ٗتعفنٚدهلأ
هد٨هنننن ٞشنننناحبً ٞننننٓ ،ننن ٖ هلهً٘فننننٞ
هلهبارقٞيف حبٌ٘هأا هلها ٗٙوٞٚيف فاهصن٘هلد ٨
ٙعطنننى هلهرٙ٦نننايف بنننى ٗ ٨ؼبصنننٍ هلهبحننن
ه ٚن ن جدهٚننن ٞتِاقفنننٕ ً٘ظننن ٟبد٨هنننٞ
ًِاظننننننر – ٝهله ٚننننننا  -هلهلاٌا٨تننننننٕ
هلهععر.ٞٙ
ٗتنننر ٠هلهننندكا٘ر " ٝشنننٚا ٘ٙشنننف"
ًٗفننن ٞبو نننً ٞل ّنننًٗ ٞدٓعنننٓ ٞنن هل
هلً٪نننى هلملباننن٘ر حبولننن ٞهلهونننْ٘ ٗهلُبعنننا
هلملطر كؽد ٠هل ًِٞٚ٪هله قد متطنر أٗ
ٙؽٚبٔا هلهص٘هلد زًّ رد.١ٜ
فلرتٔننا
كن
ٗعننّ ًٗفنن ٞت٘ س
عننننى هلهعوننننٍ دباربننننٕ ٗأبرزٓننننا زرهلعننننٞ
هلهِص أق٘ي:

"ه٘ تاح٘ي هلهلر ٝهل٪رـٞٚ
إ تّاهلٞ

ٙدٜ

٪ـّتُ إهٔٚا ُص ٚاأ جدٙدهلأ
ٗأٚ،أا

ول ٞهلسب "

ٗهيوت :ه هلن هلهطّى
هله ٙ ٜصبء

حبر عِٔٚٚا

ٓا أُا أقاحٍ هلحملاي"...
ٙي٘ي هلهِاقد "أمحد عو٩ٓ ٛي":
" ٓننن ٛتّاهلنننٞري هلِٔنننا شنننيطت ًنننّ
عننىيف ٗبنناسبوٍ ُعٚنندٓا هاظننى ظنن رٝ
أعٌارُننا ٗهلرفننٞيف ٗهاظننى ولنن ٞهلسب ن
ةّ٘هنن ٞقو٘بِننا هلهن  ٨تعننٚمح أبنندهلأيف /هنن٘/
ٓنننن ٖ ربطنننننف هلهاحننننن٘ي هٚؽنننننبء رٙ٦نننننا
ٗٓاجصننننناأيف ٙلاِننننننف ً نننننناًر ٝعيوِننننننا
ُٗسٗعننننٕ هاعننننلٚى هلسبٚنننناً ٝننننّ جدٙنننند
هٌٚف ٛهلهعٌر كيؽنٚدٝيف ٗأك نر عبن٘
أبدٙإ هلهبٚفا١يف ٗكٍ هطّ٘هاِا ًّ دٙنّ
رقب ٞهلهععر!"
ٗقننننناي هلهعننننناعر ٗهلهِاقننننند هلهرهلهلنننننى
"فٚؽى وٚى" رهلٚ٢اأ هلا كاابأا:
"  ٨ظن نمس أبننندهلأ أْ ذبننن٘ ٨هلهيون ن
تعن بينن٘ ٝإ ظنناعر هليٚيننٙ ٛيننف ٗرهل١
كوٌاتٔننايف ظنناعرٌ ٙنندرن ًعِنن ٟقؽننٚدٝ
هلهِ نر بِننا١م ٗإٙياعناأيف ٗأجنن٘هل١يف ٗ ٨بنند ًننّ
هلهي٘ي :إْ عو ٕٚأْ ٙر ٠أك نر نا ٙعينى
أٗ ّٙصننريف فن ْ جعواِننا رٙ٦نناٖ ُعيننى ظنن٣ٚاأ
فٔ هل هلصّيف ٗإْ رجت بِا عو ٟعي٘هِا
فٔ هل أهلصّْيف عوً ٟنا ميلنِ ق٘هنٕ
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ٓ ن ٖ هل٪شننطر هلهيوٚونن :ٞأْ قؽننٚد ٝهلهِ ننر
تننرٙء ظنناعرهلأ ننريف شننٚلْ٘ هننٕ ظنن ْ
هم ٓ٘ ًِ ر عٚص"..ٟ
ٗهلنن٘ي ع٩قننً ٞننا أكابننٕ باسبدهلثننٞ
ًٗا بعد هلسبدهلثٞيف صباي قؽٚد ٝهلهِ ر
ٗهلهً٘فننن ٞهلهعنننعرٞٙيف ِٓنننان رأٗ ٜقنننرهلٝ١
هِؾ قؽٚدًٗ" ٝفن "ٞهوندكا٘ر " أمحند
عونن ٛضبٌنند" أشننناا هلهِينند هلسبننندٙ
جاًع ٞدًعق بي٘هٕ:
" هلةوعنننت عوننن ٟصبٌ٘عنننُ ٞؽننن٘ؿ
"ًِنن ن ر ؼبٚنننن ٟعٚصننننٓٗ "ٟننننُ ٛؽنننن٘ؿ
تاِاغٍ ًق هلركً ٞنا بعند هلسبدهلثنٞيف ًنّ
هلٚننننن هلهعننننننلى ٗهلمل٘ـنننننن٘ر ٗهلونننننند"
ٗهلهالِٚم هلهععرٜيف ٗهٚض هم فحص
بى ميلّ أْ أعد تونم هلهِؽن٘ؿ مننا ج
دهلهننن٧ًٗ ٞظنننرهل ًٌٔننن ٞعوننن ٟأْ ًنننا بعننند
هلسبدهلثنننن ٞهلملعننننٔد هلهعننننعر ٜهلهصنننن٘رٜ
هلملعاؼريف قد ت و وت عو ٟعب٘ ؼبااج إ
درهلشٗ ٞتؽِٚفيف ٗ ٨شنٌٚا أْ ًنا قرأتنٕ
هوعاعر ًِ ر عٚصٙ ٟصٍٔ فعوٚاأ بو٘رٝ
ُؾ ًا بعد هلسبدهلثنٞيف ب٘ـن٘ال ًنّ زهلٗٙنٞ
هلهاطننن٘ر هلهّن ن يف ٗأُاينننى إ تلِٚلنننٕ
هلملابعد هلدهلثُ ٛؾ ٙي٘ي ف:ٕٚ
" ةاُ ةّ٘ه

هلملعبقُ

باهو ٗ ٝهلهوسٗجٞ
ملا ٙسي عاهياأ
حب٘هل"ِ هلهرٗال
أمجقُ أظٛ٢٩
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ٗأثر هلهيبو ٞهلملصاحٚوٗ ٞأعدٗ
فاهعٌضُ تِٔلُ ًّ شرٙرِ هلهِٔر
هاخوق هلهِٔار"..
ٓنن ن هل هلهننننِؾ تا٩ظنننن ٟفلننننرٝ
هلهاٌركننس هلملِطينن ٛمتاًناأيف هاحننى ضبوسٔننا
أظننٚا ١بصننٚط ٞأٗ هِيننى ٓاًعننٞٚيف أقؽنند
صبٌ٘عننٗٗ ٞهلنندهل ه ٘ٙنن ٞتعننلى هنندُٚا
إهلصاشنن أا بلننناٙ ّ٢بننندأ خبوننق هلتنننٕ ًنننّ
هلهطنننايف ٗهلنننّ ٓننن هل هلهاعنننلٚى غننن
ًِطيننٛيف  ْ٪هلهبدهلٙنن ٞهلهطِٚٚنن ٞبنندأ ًننق
أٗي هلشبوقيف ٓ ٖ ٓ ٛهلهّلر ٝهلملركسٙنٞ
هلملِطي ٞٚفاشبوق هلهطبٚعن ٛهنٚض ةِٚناأ بنى
تسهلٗج ُٗطا" ٗب٘ٚض ًٗا إ هميف ٓ هل
ٙعننن أْ هلهننننِؾ هلُننننسهلال إ هلونننناًغ أٜ
هلهاننسهلٗج غ ن هلهعٌوننٛيف بٚنند أْ هلًلاُٚننٞ
هلهاحنن٘ي هلهِؽنن ٛهلُنندهلهلت وننا هلملصنناهلا
هلهّلرٙنن ٞهلهعاشننعٞيف هاصننافر هلهننسًّ
ٚاه ٚناأ فاف ن ط هلهسًنناْ كوننٕ سبظننٞ
ُٚنٞيف هاعٚند تعننلٚى هلهعينى ٗهلعهلصنناط
ًٔننند ةّ٘هننن ٞةِٚٚنننٞيف ٗهإشنننٚمح ٓن ن هل
هلملِحننننن ٟكنننننر هلهوننننن ٗ ٝهلهوسٗجنننننٞيف أٜ
هل٨هاؽننناق بننناهالّ٘ٙيف ثنننٍ ربنننط بٌِٔٚنننا
ٗبننا هلهننرٗال بننى حب٘هلفٔننايف ِٗٓننا تننِٔل
فلننننر ٝهل٪ةننننرهل" ٗهلونننن٘هلًغيف أقؽنننند
هلهاّلٚنننم كٌنننا عنننجت عِنننٕ "درٙننندهل"
فوصّإيف هل٘هل" هلهرٗال عِد "ًِن ر ؼبٚنٟ
عٚصننٓ "ٟننً ٛننا ذبنن٘ز كاًننى هلهفنن٘١يف
ٗٓننننً ٛننننّ هلٌٚٓ٪ننننً ٞننننا ٙيونن ن هلهعٌننننق
ٗهلملركس.

اللوضه الو روه جترةه شخص ه وآ اء ٌقاد

ًٗنننّ ننن٩ي هلجاٌنننار تونننم هل٪ظننن١٩
عونننن ٟهلنننن٘هل" هلهننننرٗال ِٙب ننننق هل٨هلصنننناط
باه٘ج٘د ٗهلهعٚاُٛيف فعون ٟأشناط هلهعنع٘ر
حبٚننناز ٝقبونننً ٞصننناحٚو ٞتِننناظٍ قننن٘هلُا
هلهلننْ٘يف سبظنن ٞهلهظّننر ٓنن ٖ تعننرق
ض ٗٙبدأ ُٔار.
مش ٌ
إ أْ ٙيننن٘يٓ" :ن ن هل هلهنننِؾ ٙاّننن٘ق
عوننً ٟننا كابننٕ هلهل ن ْٗ ٗفننق ظننلى
هلهً٘فننننن ٞأٗ هلوننننناٙل٘يف ًنننننق أْ ٓنننن ّٙ
هلهٌِنن٘ جا هلملابعنند هلننندهلثٚا قاًننا عونننٟ
ٗع ٛباهاط٘ر هلهعنعرٜيف هن هل أر ٠أْ ٓن هل
هلهننِؾ ٙاحنن٘ي من٘ جناأ ٙصننا  ٚهّوصننّٞ
هلهاّلٚننم أٗ ًننا بعنند هلسبدهلثننٞيف ٗٓنن٘ ًننا
أعِٚنننننٕ بننننناهاط٘ر هله٩قؽننننندٓ ٜننن ن هل
هلجملاي".
ٗٙفنننٚفًِ" :ن ن ر ؼبٚننن ٟعٚصنننٟ
أتننننننْ٘
ُؽننننننٕ هلهصننننننابق ه ِٙخننننننر
هل٪فلار هلهرهلشخٞيف بى ٙرٙد أْ ٙصناِبت
أفلنننارأهل ؼن ن ٓ ٝاًعننن ٞٚربونننق هننندُٚا
هلاه ًّ ٞهلها اٗ هلهّ ".
ٗؽبنناٍ بننناهي٘يٓ" :نن هل هلهنننِؾ ٙبننندٗ
ً رٙننناأ هوننندهلرط ملنننا فٚنننٕ ًنننّ هلؼبننننا١هل
ًدٓع ٞفيٌٚإ كٌا ُ٩هلظ كاًِٞ
ه انننٕ هلهن ن ذب٘هنننت ٗهلننندهلتٔا إ ؼننن٘ر
ًااابعننً ٞإهلبطنن ٞدً ن فٔٚننا هلهنندهل ى ًننق
هلشبارجيف هلا ٟباِنا ُينرأ ًنّ ن٩ي ُّنض
ًِنن ر ؼنننّحً ٞنننّ تنننارٙمح هلُ٨صننناْ ٗٓننن٘
فنٍ
ٙبح عّ شعاد ٝغ ًاحيينٞ
عننناه ًنننإر باملآلشنننٗ ٛهل٬فنننا يف ٗهلنننّ

كٌا ٙي٘يِٓ :ان إًلاُ ٞٚهوحٚا ٝهلانٟ
ٗه٘ قّؾ عؽّ٘ر غ فصٚء".
ااًاأ ٓى ميلِِا هلهين٘ي إْ عٌوٚنٞ
هلعبنننننندهلر  ٨تننننننرتبط بعننننننلى ضبنننننندد
ٗ ؽ٘ؼن أا كاابنن ٞهلهعننعر تيوٚدٙنن- ٞ
تّعٚو ُ - ٞٚر ٗإمنا ِٓان جٚد ٗرد.١ٜ
كٌننننننا  ٨بنننننند ًننننننّ هلعظننننننار ٝإ
هلشاصنننٔاي هلهلاابنننٗ ٞهلهِعنننر ٗ ؽ٘ؼنناأ
عونن ٟؼننّحا هلها٘هلؼننى هل٨جاٌنناعٛيف أٗ
باعؼنننندهلرهل هله٘رقٚنننن ٞهلشباؼنننن ٞذبننننت
ًصننٌ ٟقؽننٚد ُ ٝننر هننٚض بيؽننٚد ُ ٝننر
ٗ ؽ٘ؼن ناأ هننندً ٠نننّ ؼبننناٗهْ٘ كاابنننٞ
قؽنننٚد ٝهلهِ نننر بنننِّض قؽنننٚد ٝهلهاّعٚونننٞ
فاخننرج  ُ ٨ننرهلأ ٗ ٨تّعٚوننٞيف كٌننا أكنند
هلهعنناعر ٗهلهِاقنند هلهنندكا٘ر "ُننسهلر برٙننم
ِٓٚنننند "ٜكاابننننٕ " ؼنننن٘ هلزبنننن٘ٓر"
ٗأ،آننا قؽننٚد ٝتّعٚونن ٞبنندْٗ تّعٚوننٞيف
ٗأ اٍ بي٘ي "ك٘هدرج":
"ٗ كى عٌى ف ٙاحيق هلها٘فٚنق
بننا هلشبننارجٗ ٛهلهبنناة يف ٗٙصننٍ هلهنن٘عٛ
هلهٗ٩عنننٚ ٛصنننٌٕيف فٚظٔنننر هلهنننن٘عٛ
هلهٗ٩عنننٛيف ٗهلهرجنننى هلهعبينننرٓ ٜننن٘ هلهن ن ٜ
ػبٌننق بننا هل٨ثننِايف ٗو ن هل هلهصننب ػب ن
عو ٕٚأْ ٙعارن فٌٔٚا ًعاأ".
ٗهلهصنن٧هلي أٙننّ إبنندهلعِا ًٗننا ُلا ن
ًّ ٓ هل ؟!
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وراجع:

-

-

صبو ٞهلهعرفاْ ؼٚدهل
د٘ٙهلْ ش٘رٙاي أٗر اْ ًصر
قؽٚد ٝهلهِ ر  /أمحد زٙاد ضببم/
ً٘قق ًً ٌْ٘ٚصوم هل٨هلإُٗٛ
ًيا ٨هودكا٘ر أمحد عو ٛضبٌد
رهل ١هوِاقد ٗهل٨ع ًٛ٩أمحد عو٩ٓ ٛي
رهل ١هوعاعر هلصا محٜ٘
رهل ١هوعاعر عؽاَ ترظحاُٛ
أةرٗهل ٞدكا٘رهلٖ هوعاعر ٝشٚا ٘ٙشف
رهل ١هوعاعر ٗهلهِاقد هلهرهلهلى فٚؽى وٚى
صبٌ٘ع ٞقؽؽ ٞٚهوياؿ هلهوٚيب مجع ٞهلهّا رٜ
صبٌ٘عات ٛهلهععر ٞٙهلملخاوّٞ
هلهِاقد ٝهلهدكا٘ر ٝرمياْ عاظ٘ر.
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 -هبِاْ 1946

األدبُ الوجيسُ
حركةٌ تجاوزية



أ .نجاح إبراهيم

أديبة وكاتبة سوري

حني نقول األدبُ الوويزُُ حكةوجت وزية وجت ،فونَّ ذو ا واوواَّت رُ وكُ ةَوزفجتّ الوُة
األدبي اإلبداوي العكبي احلد ث ،ببَطِ يتفجوِ األئوةِجتِ يالَُوزِ وِ ياإلالوِز وِ الو
يلدوْ ة رحم احلززةِ يالواقع بوائطجتِ الاص بد تهِ يخطزب ِه الشعكي يالَكدي بَوِطجتِ
الُِزبجتِ يمحولجتِ اخلطزبِ الشفويِّ املطوكيِ الواصِّ ،يرموما اخوُ مِ ةُوالزوزوِ اخلطوزبِ
الاص الشعكي لِق زدة الاثك جت ،يالواص الكيايوي
الَكدي يصززمُهِ األدبزجت يالفازجت بني ِّ
يالق ووي ذوهيووه الق ووجت الق ووِة ،ا د ََّ األدبا ب ووورة وزةووجت ياألدبُ الووويزُُ ب ووورة
خزصجت ،ظل بخثُ و يد دهِ مبز َنه تعوبِت فو و يلوزليو وو صوِيرةِ احلزوزة يتوو و
اجملُمووع ،تعووبِت و و احلزل وجتِ الويدانز وجتِ يالشووعور جتِ لننَووزَّ يلِِووزي األدبوويَ ،دبت ظوول
واص ينَووقهِ
بخوثُ وو رِاه اةد وودة الِ وجتِ ةو داخوول الوواصِّ ،حزوثُ الِ ووجت ذووي ةعمووزرُ الو ِّ
بزةُززة،

ٖٔتبدّٖٔ ٝتـحُ أَُّ العالق ٛبني المغِٛ
ٕوننننننٛ
ٔالننننننٍؽ ضالقنننننن ٛضـننننننٕٖٛ
مبٗ ٍزوننناحل اة ،نننٛع قّننن٘ ضالقنننٛ
ٗاٍُ وفعنيٍ باةٗناٚع بؼنرلٔ  ِٚة ،نٛ
تطٕ ٖ ٛجتأزٖن ٛتٍفن٘ ٌضٗـنّا لٗت نُّٕ

يف لغتِْ ٗاٌ ًا وتدمضناً ددٖندًا وتدند،اًع
ٗاٌاً آخ َ،خؼب ًا وٍتداًع قاة ُٛ ،يف
األ،بِ النننننٕدٗزم شلنننننا وٍطضُّنننننا النننننداخم٘
دٍٖاوٗنننٌ ٛظنننٗط ٛةٗننن، ٛاخن ننَ النننٍؽّ
وتِٕدنننننن ٛبدطلنننننن ٛاِّطننننننابِ الظننننننعٙ،
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ٔالش ٙ،،بشمط ِٛال تابٔ ٛضٍفٕاُم المغنٛ
ب ننن ػننٕ ِا ايىالٗ نٔ ِٛالفٍٗن ِ ٛتتدننأزُ
اِّطابَ الظفٕ َّٙبتفاػٗمِْ املٟٗ،نٔ ِٛرينرل
ث تعنننننننبرلم الباةننننن ن
املٟٗ،نننننننٛع ٔبشننننن ن ِ
ايزاٟنن ٙ،طنناةطٕ ضمنن٘ الننٍؽ ٗنناُ
لغنننننٕٙا وتدنننننأز ةننننندٔ ،ايىمننننن)1( ٛ
ننن
ٖٔع ن ّ ُ ،بننٕه ٖ ننٕ الننٍؽَّ ب ٌننْ
خطننننناب تابتنننننْ ال تابننننن ٛتبعننن ناً شلننن ن ا
التعٖ،نننننن ٖ نننننُُٕ التابٗننن ن ُ بال تابننن نِٛ
ؽ ٌفشننْع ةٗنن ُ ٖ ظنننُ
وؤسش ن ًا لمننٍ ّ
ٖ ننننننٕ خلننننننٕهَ اِّطننننننابِ الظننننننفٕٙ
ٌؽ واب بال تابٛ
ٍّ
بال الًم إىل
يف ٌفصم الشٗاق اُ ٍِاك تنٍريرل
ٔاسع ِٔناً لمٍضنا ،العن،ب يف ِّ،ني ضمنٜ
ٌريننننننننن،اّٟي األٔ ٔبنننننننننٗني باطتفننننننننناق أٔ
بننناطختال ةنننٕه ةٗ ،ن ن ِٛاأل،ب ضمنننٜ
وشتٕ ٝالٍؽّع ٔاِّطابِ ٔالدطلٔ ِٛالمغِٛ
يف الظننع،م ٔالٍاننٔ ،الٍضنندع ِٔنن ا وؤطنن،
إجينناب٘ا ٖنن ًُٔ،اسننتٗعابَ وعنناٖرلم اةدا ننٛ
ٔونننا بعننند اةدا نننٛع ٖؼنننث يف وؼنننم ٛ
األ،بِ الننٕدٗزم ال ن ِ ٙننٕ ضٍننٕاُ امل،ةمننٛ
اةدا ٗنن ٛب ننن تطمعاتّننا يف جتننأز بٍٗننٛ
التضمٗدِ ٔاحملا احلِ الٍؼٗٛع جتأز بٍٗنِٛ
الظننع،م الغٍننا ٟ٘ال ن  ٙضىنن ،ىلننٕٖالًع إىل
طنننع،م الٕوـن ن ِٛمبنننا لنننْ ونننَ ضىن ن قٍّننن٘
إبننننننداض٘ ٖشننننننتدضْٗ ت اٗنننننننُ المغنننن نِٛ
ايىالٗنننن ِٛاملتدنننننأز ٚبتىٗننننن ٛطنننننٔ،ىلِْ
ى،ا،قاحلِ اةظنٕ ٔاطىلٍناب ٔيطنٗ
الؼٕ  ٚالظعٖٛ،
536

ٔضمنن ٜوشننتٕ ٝال تابنن ٛالضؼؼننٗٛ
اٌ الضؼ ٛالضؼنرل ٚتعنبرلاً بالغناً ضنَ
،قننن ن ٔ ِٛااقننننن ٛاِّطننننناب الشننننن ّٙ،،يف
ت،ابطِْ ٔتشمشمْ
إٌّنننننا ،طلننننن ٛالنننننٍؽ بشنننننٗىٗاٟٗاتْ
اةاؿنننن ٚ،البا قننننٔ ٛمبـننننىُٕ ٔهٗفتننننْ
المغٕٖ ٛطع،اً ٔس،،اً
ٖٕؿنننننح الباةننن ن سنننننعٗد بنننننرلٙ
تعٖ،ننن ِا ينناُ لمننٍؽ ب ٌننْ أ ٙقطعننٛ
وننناع احل ،طلننن ٔ ٛاحل ٔهٗفنننٛع ٔبالتنننال٘
ِ٘ قطع ٛواى ٚ،وَ ال الً ()2
ٔالشؤاهُ ال  ٙجيثُ أُ ُٖط،ح بضّٕٚ
ِنننننن ىلىنننننٕح األ،ب النننننٕدٗز يف النننننٕىلَ
الع،بنننن٘ لننننْ وننننَ املضّٕونننناحل وننننا جيعنن ننُ
وشننننتٕٖاحل الننننٍؽّ الضؼننننٗد ٚالٍاٖ،ننننٛع
ٔاملٍريٕونننن ٛالشنننن ٖٛ،،امل افنننن ٛلمضؼننننٛ
الضؼرلٔ ٚالضؼ ٛالضؼرل ٚدداً قابمن ٛألُ
ٖظننتدَّ ضننٕٖٔ ٓ،تدؼننث يف هننن وٍاخنناحل
ال تابنننن ٛاطبداضٗنننن ٛالظننننعٔ ٖٛ،الٍاٖ،ننننٛ
املتعدمننننٛع ٔاٌ فننننا ٞالٍضنننند املف نننن
لبٍٗنننناحل اطٌتادنننناحل الظننننعٔ ٖٛ،الشننننٖٛ،،
لننب،ب الننٕدٗزه ونناِ٘ اولٗنناحل ٔاألٔ،احل
املعتىد ٚلتفعٗنم وضتـٗاحلِ األ،ب النٕدٗز
ٔتٕسننننٗعم ،اٟنننن ٚ،تفاػننننٗمْ ضمننننٌ ٜطنننناق
طنناونه ننيَّ أط ٖعت ندلُ األ،بُ الننٕدٗز ننٚ،
جمّنٕ ،تننا خي٘ ٔاسنتداب ٛوٕؿننٕضٗ ٛملننا
ىل،ةنننننْ الشنننننمن ونننننَ األ،بنننننأ ٞالٍضنننننا،
ٔالظع،ا ٞضم ٜأِىٗ ٛاطجياز ٔاطختؼا
ٔاطبا يف الت اٗن طٖؼاه ؿن ٔ،احل
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املعٍننن ٜال نننارل بضمٗنننٍ ونننَ المفنن ِ ضمنننٜ
إٖضاع قَ التؼٕٖ،م ٔإطاض ٛمجالٗتْه ةضاً
ط تشنننعفٍا وضا بننن ٛاألدٕبننن ٛالظننناقٗ ٛإط
بتٕؿنننننٗ مح وفّنننننًٕم اة ،ننننن ٛبٕػنننننفّا
وفتاةننناً لؼننننرلٔ  ِٚاأل،بِ الننننٕدٗز ٖعننندّٓ
وعٗننا اً ةنندا ٗ ًا يف التدننأزع أٔ ِننٕ أ،ب
التدننأز باوتٗننازع ل ن ا ق ن  ّٙضىننن وٍننٕ
نننَ أُ ٖظنننّد ةٗ ،تنننْ
باةٗنننا ٚط
ٔقعمنننْ إط بدٍٖاوٗننن ٛاة ،ننن ٛاملشنننتىٚ،
املتطنننٕ ٚع إ اً قاة ،ننن ٛالتدأزٖننن ٛيف
األ،ب ضىٕواًع ٔاأل،ب النٕدٗز خؼٕػناً
ِنن٘ قعننن تننا خي٘ تؤس نصُ لمددٖنند ضمننٜ
أٌضاضم الضدٖيع ٔاٌعطاق ٛوع،قٗ، ٛطلٗنٛ
ٔمجالٗنننن ٛت نن نُّٕ بننننؤ  ٚالننننٍؽّ الضننننا،
بال تاب ٛاطبداضٗٔ ٛاِّطاب الفين ضمٜ
ػننند ٔ ظن ننِ الٕاقن ن مع ب نننن جتمٗاتنننْ
ٔتٍاقـنناتْع ٔاست ظننا ٔحم ايىنناهم
ٔالف،حم ٔاألونم ٌٔبض املىاٌعٔ ٛاطستى،ا
ٌٔظننننننداُ اةٖ،نننننن ٛلمنننن ن احل اطٌشنننننناٌٗٛ
ٔوضأوتّا ل ن أسالٗث الضّ،م ٔالتظاؤًم
رل وعبّ ٍ،ضنَ ِن ا املٍ نٜ
ٔالضٗدع ِٔ٘ خ ُ
ةٗ ،نننن ٛالتدننننأزع قننننٕط ٚ،الظنننن،ا ٚ
تننا الٕ ٗنننع
الٔ،واٌشننٗ ٛيف أطننعا
ٔضمنننن٘ ىننننٕ ،ىلننننْع ٔأ نننند ز نننن٘ع
ٔػاحل دٕ،حلع ٔريرلِي بٕػفّا جتأز ًا
لٍريناً الظننع ٖٛ،الع،بٗن ٛالضد ننٔ ٛلمظننع،
الغٍنناٟ٘ع بٔ،اقنند ٔأط ن اه ددٖنند ٚوننَ
الظننع ،الغ،بنن٘ اةنندٖ ٔونند ٝتنن ِ،ي
بتٕوننننناض إلٗنننننٕحلع ٔلٕ ننننناع ٌٔننننناهي

ة ىننن ع تٕؿننننح مبننننا ط ٖنننندع جمنننناطً
لمظنن ن أَُّ األ،ب الننننٕدٗز ِننننٕ ة ،ننننٛ
جتأزٖننننن ٛأٌتدتنننننْ هننننن ٔ،ادتىاضٗنننننٛ
ٔ ضاقٗنننننٔ ٛسٗاسنننننٗ ٛدننننناٞحل يف سنننننٗاق
خلضٗنننث تنننا خي٘ حملألننن ٛاينننٕاب ضمنننٜ
ط ٔ،العؼ ،اةدٖ املتٍاقض ةدا نٛ
ٔاستعىا اً تضدواً ٔختمفاًع ضامل املع،قنٛ
ٔضننامل األسنناىلرلع خلٖ،ننٔ ،قٗننٕ ،التبعٗننٛ
اطقتؼاٖٛ،ع أةالً مجٗمٔ ٛخٗباحل أونع
تضمٗد ٔخل ّ،ع ةث ػا،ق ٔون،ا  ٚضنٗع
و،ةمنننن ٛةاقمنننن ٛباملتٍاقـنننناحل ٕ دّننننا
الشنننننٗاب ٌٔنننننازك املال ٟنننننٔ ٛالبٗنننننات٘
ٔػنننالح ضبننند الؼنننبٕ ٔريرلِننني ِٔننن٘
ننن ل تعننننبرل ضننننَ وفا قنننناحل امل،ةمننننٛ
ال،اٍِ ٛاملظن ٌٕ ٛباألزوناحل ٔالٍ شناحل
ٔاطةننتاله ٔاةننٔ،ب ٔاةت ننا الشننٕق
ِٔٗىٍ ٛاطضالً املٕدْع ٔ ضاقن ٛالتشنٕٖ
ٔتٖٗ،ن املدُ ٔتع ٖٛ،الضٔ ٝ،األ ٖا وَ
ضىضّننا ايىننال٘ الطبٗعنن٘ وننَ خـننٚ،
ٌٔـننننننا ٔ ٚقالةننننننٛع نننن ن ل تٍنننننناو٘
اي ،نننٛع ٔاشلدنننٔ ٚ،اي ،ننن ٛاملٍريىنننٛ
ٔتظغٗن األىلفاه ٔالضاػن،احل ٔرينرل لن
وَ وريناِ ،املدٌٗن ٛاملغظٕطنٔ ٛاملضّنٕ ٚع
ٔوننَ ِٗىٍنن ٛلمعٕملننٔ ٛالشننٕق املتٕةظننٛع
النننن تٍأشلنننا األ،ب النننٕدٗز مبشنننٕرياحل
ةدا ٗ ٛأطً اطداب ٛقٍّٗاً ٔمجالٗاً ضنَ
احل
ةرياحلِ ِ ا الٕؿع ريرل املشتض،
إٌشاٌٗ ٛةاومن ٛملؤطن ،اةٖ،نٔ ٛالطىنٕحع
ٔةننناوالً يف اوُ ٌفشنننْ وؤطننن ،اطةبنننا
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ٔاٍِّنننٕعع ٔالغ،بنننٔ ٛاطرينننذلابع ٔٔاقنننع
وـننط،بع ريٍنن ٜقنناةع ٔقضنن ،ونندقعع
اسننننتبدأ ،قشننننا،ع تضنننندً ت ٍٕلننننٕد٘
ٔػنننننٍاض٘ ٔونننننٕحل مجننننناض٘ بننننناةٔ،ب
األِمٗنننٔ ٛالشنننٗدا ٔاألوننن،اض ٔاألٔب٠نننٛع
نننٕ  ٚضمىٗنننٔ ٛز اضٗنننِٔ ٛنننالك ٔ شنننا،
ٔدٕع ٔضطعع ٌاىل احل الش اب ٔوندُ
اقٗننننٔ ٛضىنننن،اُ متنننندع ٔتنننندورل ملنننندُ
ةـننا ٖ ٛتا خيٗننٔ ٛإٌشنناٌٗ ٛطنناِد ٚضنندل
قنٔ ُٔ،قنُٔ،ع نٕ  ٚىلبٗنٔ ٛرينزٔ لمفـنناٞ
ٔتدورل لمظباب باملدد احل ٔالبطالٛ
إَُّ ةـٕ َ األ،بِ الٕدٗز يف الشاةٛ
الاضاقٗننن ٛالع،بٗنننٔ ٛيامنننْ يف أ اننن ،ونننَ
دٍص أ،ب٘ع ٖشتدض٘ الضٕه أَُّ بنا ٕ ٚ
ت رلٓ يف الٍؽّ األ،ب٘ اٌد د يف سٗاق
التنن ن ٔ ،التنن ن رل لماضاقنننن ٛالغ،بٗننننٔ ٛوننننا
ٔا بّننا وننَ اسننت دات أٔ،احل ٔتضٍٗنناحل
اطبننداعع ٔالٍضنند األ،بنن٘ ٔبننٔ،ز ودا سننّا
املتعدّ ٚ،املد س ٛالٔ،واٌشٗٔ ٛالٕاقعٗٛ
ٔالتا خيٗنننننننننٔ ٛالبٍٕٖٗنننننننننٔ ٛاألسنننننننننمٕبٗٛ
ٔالتدٖ،بٗٛع ٔلعنَّ ة ٛ ،الظع ،الع،بٗنٛ
قننننند تطنننننٕ حل جت،بتّنننننا الظنننننع ٖٛ،ونننننَ
وٍطمضننننناحل اتٗننننن ٛيف ضالقتّنننننا املتنننن ٚ،
باملدا ض الغ،بٗٛع وتدنأز ٚةالن ٛالظنع،
الغٍننننأ ٟ٘طننننع ،التفعٗمنننن ٛإىل الضؼننننٗدٚ
الٍاٖ،ننٛع ِٔ ن ا ٖنندلزُ َّننال ٞأَُّ األ ؿننٗٛ
الظنننننع ٖٛ،يف النننننٕىلَ الع،بننننن٘ خؼنننننبٛ
تا خيٗننناً يف إٌتننناد ٔإضنننا ٚ،إٌتننناد الضنننٕه
الظننع ٙ،ضمنن ٜأسنناض تطننٕ  ٙتؼنناضدٙ
بفع ننٍ نننن ىننا أسننمفٍا نننن ىلبٗعنن ٛاألٔؿنناع
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اةٗاتٗننننننٔ ٛيّٕدنننننناحل الٕاقننننننع الع،بنننننن٘
نننناُ
اطدتىنننناض٘ ٔالشٗاسنننن٘ع ةٗننن
البعد الاضايف ٔاأل،ب٘ الٍضدٔ ٙاطبنداض٘
ضا شنننننن ناً قٍّٗنننننن ناً شلنننننن ن ٓ التىٕدنننننننناحل
ٔاط ،اِاحل الٕىلٍٗٔ ٛالطبضٗٛع ق اُ
النننننٍؽ الظنننننع ٙ،اةننننندٖ ٔاملعاػننننن،
ػنننننا خاً وٍتفـنننناً لم  ،ننننن ٛالظنننننعٖٛ،
الع،بٗ ٛاةدٖأ ٛاملعاػ ٕ ٚ،دّا ضمٜ
سننبٗن املانناه ط اةؼنن ،منندٔح ضنندٔاُع
وعننني بشٗشننٕع ىننٕٖٔ ، ،ننعع خمٗننن
ةننننأٙع ٌننننزا قبنننناٌ٘ع سننننعدٕٖ ٙسننننن
وريف ،الٍٕابع أ د وط،ع أونن ٌ،ضننع
ضبد املعطن٘ ةدنازٙع أ ند ايناىل٘ع
ضبداهلل ادعع ٔريرلِي ارلُٔع ٔ ريي
الت ننٕطحل الطا ٟنن ٛضمنن ٜوشننتٕ ٝتضٍٗنناحل
ال تابننن ٛالظنننعٔ ٖٛ،التننند د يف اطٌتضننناه
وَ طنع ،التفعٗمن ٛإىل الضؼنٗد ٚالٍاٖ،نٛع
قنن َُّ الضـننناٖا امل ،زٖننن ٛالنننن ىل،ةتّنننا
اة ،نن ٛالظننع ٖٛ،بض نّٕٚع هم ن ةاؿننٚ،
وتِٕدنننننن ٛيف الضؼننننننٗد ٚالٍاٖ،نننننن ٛبمغننننننٛ
الت اٗن ٔاطِ،اغ ٔالتٕهٗنن الّ،ونزٙ
ٔاألسننننننطٕ ٔ ٙالؼننننننٕيف ٔالٔ،واٌشنننننن٘
ٔالٕاقع٘ ٔالشٗاسن٘ ٔالتدٗٗنن التنا خي٘
ٔاطحيننا ٞالفننين لتبمٗننر الؼننٕ  ٚايىٗمننٛ
املفاد٠نننن ٛالننننٕدٗز ٚلمىتمضنننن٘ع ٔ ألننننٛ
إطننننن،ا ْ يف العىمٗننننن ٛالفٍٗنننننٛع ِٔننن ن ا
الذلا ننني الفنننين ٖؤطننن ،ضمننن ٔ، ٜاأل،ب
النننننٕدٗز يف أخننن ن وشننننناةٔ ٛاسنننننع ٛيف
الشاة ٛالاضاقٗ ٛاأل،بٗ ٛالفٍٗٔ ٛالٍضدٖٛع
ةٗ ضجَّ املظّد الع،بن٘ األ،بن٘ بظنع،اٞ
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ّ،سننٕا دّننَِٕ،ي اطبداضٗنن ٛيف جتشننرل
ؿننٕاب األ،ب الننٕدٗز بٕػننفّا ة ،ننٛ
جتأزٖننننٛع وشننننتضم ٛبنن ن اتّا وعمٍنننن ٛضننننَ
أسشنننّا ٔوعاٖرلِنننا الفٍٗنننٔ ٛاطبداضٗنننٛع
الٍضدٖنننٔ ٛاملع،قٗنننٛع يننناالحل ٔوضا بننناحل
ِ ٓ الـنٕاب ٔاملعناٖرل ملشنٍاِا بٕؿنٕحٍ
ٔدنننال ٞيف قنننَ الضؼننن ٛالضؼنننرل ٚدنننداًع
رل وع ّبنن ،ضننَ خمفٗنناحل
ٍّ خن َ
ٔالننن تعنند بن
األ،ب الننننٕدٗز النن ن ٖ ٙنننن ًُٔ،الت اٗننننن
ٔالدقننٔ ٛاطحيننأ ٞبالرينن ٛالتؼننٕٖ ،املبّنن،
ٔمجالٗ ٛال تابن ٛاملنٕدزٚع إجيناز بضمٗننٍ
وَ ال نالً ٔ نارلٍ ونَ املعٍن ٜبؼنٗاريٛ
بدٖعنن ٛضالٗ ن ِٛالتدٕٖنند وننَ قبننم ضنند ،وننَ
الضؼاػني ٔالظع،ا ٞالع،ب الن َٖ أ ٍنٕا
بعىمنّي اطبنداض٘ إؿناقٌٕ ًٛضٗن ٛيف ةضنن
األ،بع ِٔننٕ وننا ٌشننىْٗ بنناأل،ب الننٕدٗز
بٕػنننننفّا ة ،ننننن ٛجتأزٖننننن ٛبنننننالف ،
ٔاطبداعع إىل داٌث أ،ب الٕٗوٗاحل ٔأ،ب
الشنننننننننننندُٕ ٔأ،ب املنننننننننن ن ،احل ٔأ،ب
اِّنننننٕاىلٔ ،األ،ب ال،قىننننن٘ع ِٔ ننن ن ا
اٌن الضؼنن ٛالضؼنرل ٚدنندًا ِن٘ ٖ،نندُُ
األ،ب النننٕدٗز ٔو،تعُننننْ ملننننا خلىمننننْ وننننَ
وٕاػنننننفاحل ضبّننننن ،ضٍّنننننا األ،ب النننننٕدٗز
ٔضنننندَِّا طنننن،ىلاً وننننَ طننننٔ،ىلْع ٔالننننن
ٌ،ا بعـّا أضنالٓ اطجيناز ٔالدقنٛ
ٔاطحيننننأ ٞبالرينننن ٛالؼننننٕ ٔ ٚمجالٗتّننننا
إخل بن إَُّ الضؼ ٛالضؼرل ٚدداً قت
بنناب الٍضنند األ،بننن٘ ٔالد اسنناحل الٍضدٖنننٛ
ضم ٜأسنص وٍّدٗن ٛتشنتضٗيُ ضمن ٜوعناٖرل

األ،ب الٕدٗز بٕػنفّا ة ،ن ٛجتأزٖنٛ
وننَ ِننؤط ٞالٍضننا ،ال ن َٖ أريٍننٕا الشنناةٛ
الاضاقٗ ٛبالضؼ ٛالضؼنرل ٚدنداً ب تنبّي
ٔ ،اسننننناتّي ٍنننننٕع ونننننَ أٌنننننٕاع األ،ب
الٕدٗز ٗ٘ الدَٖ وٍٕٗ يف تابْ قَّ
الضؼننن ٛالضؼنننرل ٚدنننداًع وضا بننناحل أٔىل
ٔ تننناب أ ننند داسننني اةشنننني قن نَّ
الضؼننننن ٛالضؼنننننرل ٚدنننننداً سنننننٍ1991 ٛع
ٔ ،اسن ٛحملىنند ضمنن٘ سننعٗد ةننٕه الضؼننٛ
الضؼننننرل ٚدننننداًع ٔضنننندٌاُ ٍفنننناٌ٘ يف
الضؼنننن ٛالضؼننننرلٚع ٔالنننند تٕ ةشننننَ
املٕ ُ،يف طنع ٖٛ،الضؼن ٛالضؼنرل ٚدندًا
ٔالننننند تٕ مجٗنننننن ننننندأ ٙيف قننن نَّ
الضؼ ٛالضؼرل ٚددا ٔالند تٕ ٖٕسنن
ةطٗين يف الضؼ ٛالضؼرل ٚضٍد ز ٖ،ا
تنناو ،أوننا ّتنناب الضؼنن ٛالضؼننرل ٚدننداً
وننننَ األقننننالً الع،بٗننننٛع ق ننننإٌا بنن ن
وٍننا احل وظننع ًٔ ٛوـننٗ ًٛ٠يف زلننا ٞالتعننبرل
ضَ تِٕج األ،ب النٕدٗز بٕػنفْ ة ،نٛ
جتأزٖٛع ضم ٜسبٗن املااه ط اةؼ ،وَ
سٕ ٖا األٖضٌٕ ٛز ٖ،ا تاو،ع ٌٕٔ الدَٖ
اشلننناسل٘ع ٔونننَ املغننن،ب ةشنننَ ب،ىلننناه
ٔضبد اهلل املتض٘ ٔسعٗد وٍتشث ٔقاىلىٛ
وٍتشننثع ٔوننَ تننٌٕص إبنن،اِٗي  ،ريننٕ ٘ع
ٔوَ قمشطني قا ٔق وٕاس٘ ٔريرلِي
أست ـننٍِ ،ننا ػننٗاري ٛقٍٗنن ٛبدٖعننٛ
ص وشننننتٕ ٝالتننن ل يف سنننني قننننَ
تع ننن ُ
األ،ب الننٕدٗز بٕػننفْ ة ،نن ٛجتأزٖننٛ
يف الضؼ ٛالضؼرل ٚدداًع ِٔ٘ ضبا  ٚضَ
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بشننٕل ٛػنننغرل ٚوننَ ايىنننن امل ،نننز ٚاملٕا بنننن ٛالٍضدٖنننن ٛلبضىنننناه اينننندٖٚ،
املٕةٗنننننٔ ٛالبا قننننن ٛاملدِظننننن ٛيف ةننن نث بالت مٗنننننن ٔالٍضننننندع ملنننننا ت ٌّٕنننننْ ِنننن ٓ
تعشننف٘ لمضنناؾ املغ،بنن٘ ةشننَ ب،ىلنناهع األضىاه وَ ىلف ٚ،ودِظ ٛيف بمٕ  ٚإبداع
ةضٗضننننن٘ ٌننننناِضٍ سنننننٕا ٞيف الضؼنننننٗدٚ
ٍّ
اُ ٍٖتري ،اضتضاشلىا وعاً لتـنع
ٖضٕه
ٖدِا يف ٖدٓ ٔلٕ ؤ ّٚ،اةدٔ ٚيف ضٕمل ٛالٍاٖ،نننٛع أٔ يف جمننناه الضؼنننٔ ٛالضؼنننٛ
تضٕه الضاػ ٛاملغ،بٗ ٛقاىلى ٛبٕزٖناُ بمغن ٛالضؼنننرلٔ ٚالضؼنننرل ٚدنننداًع أٔ يف جمننناه
طاضٖٛ،
الّٔ،اٖنننٔ ٛالٍضننند ايتّننندع ق اٌنن ونننَ
ؼم ٓ ِ ٛالطف ٚ،املبّٚ،ع بٔ،ز الٍضند
ِننننننيَّ األسننننننتا بال تابنننننن ٛضمننننننٜ
ال ٌ ٙرئٍٖ ،ري ُ،إىل األ،ب الٕدٗز بعندّٓ
الشبٕ ٚع ت ش ،الطبظٕ
ةأه ال تابن ٛمبنا تبضن ٜيف ٖندٓع ة ،ننننن ٛجتأزٖنننننٛع ٔأؿننن ن  ٜىلٖ،ضننن ناً
سّٗا اًع وٕاٟىاً ةاداحل العؼ ،املشنتٍدٚ
خ،بع الطبظٕ ضمٜ
ضم ٜضدّتْ املٍّدٗٔ ٛاملع،قٗٔ ٛالفٍٗن ٛونَ
الشبٕ ٚع قالؼٕحل وزضج
خاله أٔ،احل التدقٗ ٔاطجياز ٔالذل ٗز
اريتاه ٔالتف إىل ٍْٗ قاٟالً
ٔاطحيننأ ٞالٍضنند الشنناخ ،املظن ُٕ بفن
اتفٕع ضم ٜالتدمن يف زوَ العٕمل ٛطننٗف ِٚ،التبنناض الٕاقننع ٔاةٗنناٚع ٔجتٍننث
ٔأخنننرلًا ٔلنننٗص آخننن،اً ٌشنننتٍتجُ ونننَ
خنناله وننا ػنندٌآ بؼننٕ  ٚضاونن ٛملضا بننٛ
وشن ن ل ٛاأل،ب النننٕدٗز بٕػنننفْ ة ،نننٛ
جتأزٖننننننننٛع أَُّ ةضننننننننن األ،ب الع،بنننننننن٘
النن نّ،اَِع طننننّد خلننننٕطحل ٌٕضٗنننن ٛضمننننٜ
وشننننتٕ ٝاطٌتادنننناحل اطبداضٗنننن ٛملدتمننننن
األدٍننناض األ،بٗنننٛع ٔاطٌتادننناحل الٍضدٖنننٛ
يىننننن التطمعنننناحل األ،بٗننننٛع رينننيَ تعانننن،

اةظٕ ٔاملبالغ ٛيف الٕػن ٔاطرين،اق يف
تعضٗننند الٕقننناٟع ٔيطٗطّننناع ٔبا ٗازٌنننا
لب،ب الٕدٗز بٕػفْ ة ،ن ٛجتأزٖنٛع
ٌ ُٕ قد اٌدقعٍا طضنا ٚ،جتدٖند ٔتبن٠رل
ىلننن،ح التشننناؤطحل ٔاططن ن اطحل بضؼن ندِ
خلضٗن وضا بننٌٕ ٛضٗنن ٛيف خلؼننٗنم أدٕبننٛ
قاضمٔ ٛةازل ٛيف تطٕٖ ِ ،ا املد الٕاضد
أل،بٍا الٕدٗز بٕػفْ ة ٛ ،جتأزٖٛ

اهلواةش:
( )1الٍاقد ايزا ٙ،ٟضم٘ طاةطٕ – أ  ،املشتٕ ٝالذل ٗيب يف بٍا ٞالدططحل الٍؼٗٛ
– ػد ضاً  - 2112ؾ7
(ٌ )2فص امل،دع –ؾ11
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أ .نذيز جعفز

أديب وكاتب سوري

ـــــ خماض الوالدة العسرية:
يف البدء ال بُدَّ من التنويه إىل أن جملة املوقف األدبـ الاـاد ة ـن احتـاد التتـا
العر يف دمشق كان هلا السـبق يف ششـر أ م ملـف ـن «القاـة القاـرية اـدا يف العـرا »
م .تضـََّّن :مُقدممــةس الـ،االس ـ
أ َّـد رـراد التبيسـ يف العـدد الرابـ /
إااباتس سـة شاـوق قااـية لتـ :مـن :إبـرادي( أبـد تالباـَّاتا تاش ـا اتاس
أبد خلف :تشـ رة يف شـا رر ـ ا ا ـد خاـباا :تامل ـعتا بـد السـتا شا ـر
تيف املتخفا.

ٚأشار َُعدُّ املًف يف املكدَ ١إىل إٔ
$ايكص ١ايكصري ٠دداً #ظاٖر ٠سدٜج ١مل
ٜتذاااٚع رُرٖااا اي اآتا رًاا ٢ا٭نجاار
ٚإٔ ايصااااشال ١ايَٝٛٝاااا ١راَااااٌ َٗااااِ يف
تطًّبٗا ٚاْتشارٖا .ثِ ٚدّ٘ اي ٪اٍ اٯتاٞ
َ :اااأا لا ااااٌ ثاااااَر ٜا ااااا
إىل ناا اٌ
ايٓصاري إباراٖ ِٝأداد أداد ً،اف
را٥د ،صاباى ٖٚاٛا "ايكصا ١ايكصاري٠

دااااااداً ظاااااااٖر ٠لٓٝاااااا ١أ ٚااااااشال ١ٝأٚ
سضاااار ١ٜأٖ ٚااا ٞظااااٖر ٠يهاااٌ ٖا ا ٙ
مجٝعاً؟".
ٚتبآٜت اإلدابات با احلُا ا ١ااا
ٚاحلاا ا ر َٓٗااااا لٗٓاااااى َاااأ  ٜٓاااا ٞإٔ
ته ٕٛايكص ١ايكصري ٠دداً دٓ ا أدبٝاا
َ ااتك ٬ب اتاا٘ َٚاأ ٜاار ٣لٗٝااا ظاااٖر٠
ٚيٝاد ٠رٛاَااٌ ياتٝاا َٛٚ ١ااٛر ١ٝتٛانا
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ايعصر ٚاا َجًٗٝا يف ا٭دب ايعاامل ٞياد٣
ْاتااااي ٞاااارٚت لريدٝٓٝاااا ٚٚياااف أ.ٚ
ٖٓااااااارٚ .ٟأمجعااااااات اإلداباااااااات رًااااااا٢
،صا٥صااااااااٗا املتُجًاااااااا ١يفا اي نٝاااااا ا
ٚا٫قتصاااااد ٚايشاااااررٚ ١ٜا٫نت ااااا٤
بايًكطااا ١اي ااارٜع ١املٛسٝاااٚ ١ا٫قتصاااار
رًاا ٢شيصااَ ١ٝرن ٜااٚ ١اساادَٛٚ ٠قااف
ذلدد أ ٚداْ َٔ ٛر ٠شاًَ.١
يكد َارّ رًا ٢املًاف املا نٛر ابع١
ٚأربعاا ٕٛراَ ااً ستاا ٢ايٝااَٚ ّٛاارت َٝاااٙ
نااجري ٠اات ا ،ااٛر  ٚاادرت َ٦ااات
اجملُٛرااات ايكصصااا ١ٝايكصاااري ٠دااادًا
ٚرشااارات ايهتا ا ايٓكدٜااا ١ا ااا ١يف
َصااار  ٚاااٛرٚ ١ٜاملاااارب ٚايعااارام
ٚتْٛس ٚا٭ردٕ اييت تتٓاٖ ٍٚا ا اي أ
َٚراسااٌ كٝباا٘ عَٓٝااً بااد٤اً َاأ د ا ٚرٙ
املُتااد ٠يف اي ا اخ ايعرباا ٞايكااد ِٜاياايت
ٜااار ٣لٗٝاااا بعاااأ ايٓكااااد أ اااٌ ْشااا ت٘
َتُجً ١يف ايٓادرٚ ٠اخلرب ٚاحلدٜح ٚاملجٌ
ٚايش ا رٚ ٠ايهراَاا ١ايصااٛلَٚ ١ٝاارٚراً
بُٓايد٘ ا٭ٚىل قباٌ نٓ ٝا٘ َصاطًشٝاً
ت َ ُ$ ٢ايكص ١ايكصري ٠دداً #اييت
ْراٖاااا يف بعاااأ قصاااو دٝاااٌ ايااارٚاد
 ٚٚااااااااا ً٫ٛإىل َشااااااااارٚر ١ٝنٓ ٝااااااااا٘
َصااااطًشٝاً يتااااٛاتر ٙايهُااااٚ ٞايٓااااٛرٞ
ٚتعدد نتاّب٘ ٚنارب٘  ٚاسات اْتشاارٙ
ٚتًكٝااا٘  ٫اااُٝا بعاااد إٔ ُ،صصااات يااا٘
َٛاقاااد راااد ٠رًااا ٢ايشاااابه ٚ ١اا شات
ايتٛا ٌ ٚأقُٝت ي٘ ًَتكٝاات دٚرٜاَ ١جاٌ
ًَتكااا ٢سًا ا اي ااآ ٟٛيًكصااا ١ايكصاااري٠
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دااداً اياا  ٟا ااتُر ستاا ٢دٚرتاا٘ ايجآَاا١
ٚتٛقااااف ب ااااب احلاااارب ٚشااااارى لٝاااا٘
نُتَّااااب َااأ َعطاااِ ا٭قطاااار ايعربٝاااا١
نُا أُلارددتت يا٘ َ اابكات أدبٝا، ١ا ا١
باا٘ ٚساادَ ٙجااٌ َ ااابك ١ايكصاا ١ايكصااري٠
دادّاً اياايت شاارى لٗٝااا  )787قا اا َاأ
رلتًف اياد ٍٚايعربٝاْٚ ١شارت دلُٛرا١
قصصااااِٗ ت اا ا ترتٝبٗااااا َاااأ ٓ،اااا١
احلهااااِ يف ايكاااااٖر ٠بعٓااااٛإا $دٓاااإٛ
املياااا  #يف ايعااااّ ٚ .)7105يعاااٌ أبااارع
ايهتا ا ايٓكدٜااا ١ايااايت تٓاٚيااات ايكصااا١
ايكصااري ٠دااداً ت اا تااار ٜااادٚرٖا
نتاااب ايٓاقااد اي ااٛر ٟد .أدااد دا ااِ
احل اااا ايكصاا ١ايكصااري ٠دااداً َكارباا١
بهاار ٚ )0نتاااب ايٓاقااد اي ً ااطٝ
د ٜٛ .ف سط ٝا ايكصا ١ايكصاري ٠داداً
بااااا ايٓطرٜااااٚ ١ايتطبٝاااال ٚ )7نتاااااب
ايٓاقاااد ايعراقااا ٞدا اااِ ً،اااف ايٝاااا ا
شااااااعر ١ٜايكصاااااا ١ايكصااااااري ٠دااااااداً )3
ٚنتاااااب ايٓاقااااد املارباااا ٞذلُااااد ٜااااٛب
َ$ضااُرات ايكصاا ١ايكصااري ٠دااداً)4 #
ٚنتااااب ايٓاقاااد املاربااا ٞااااس ايباااا
ايط ٌٜٛيف درا ات٘ ٚنتبا٘ املتعادد ٠رأ
ٖ ا اي ٔ د .مج ٌٝدداٟٚا درا ات يف
ايكصاااا ١ايكصااااري ٠دااااداً ٚ )5نتاااااب
ا٭د ٜايعراقٖٝ ٞجِ بٗٓاّ برد٣ا ايكص١
ايكصااري ٠داادًّا اااااا ايرٜاااد ٠ايعراقٝاا)6 ١
ايا ا  ٟتضااأُ رر اااا يتذاااارب ايكصااا١
ايكصري ٠دداً ٚأ ٚ ١ً٦إدابات تتعًال بٗاا
ٚمناااااايز ٭باااااارع نتابٗااااااا يف ايعاااااارام
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ٚنتاااااااب ايٓاقااااااد املارباااااا ٞد .دٝااااااد
حلُااداْٞا سلااْ ٛطرٜاا َٓ ١تشاا ١يًكصاا١
ايكصري ٠دداً قضاٜا ٚمنايز ً.)7 ١ًٝٝ
ٚغريٖا نجري َٔ ايهت ايايت  ٫دلااٍ
ي نرٖا نًٗا.
يهٔ رً ٢ايرغِ َٔ ييو نًا٘ َاا
عاٍ احلٛار ٜادٚر سا$ ٍٛايكصا ١ايكصاري٠
داادّاًَٚ #اااا عايااات تًاااو ا٭ اااٚ ١ً٦اٯرا٤
املتبآٜاااٚ ١املٛاقاااف ايرالضااا ١أ ٚاملتكبًّااا١
ٚاملتشُ اا ١ا ا ا اي اأ تطاارا رًااْ ٢طااام
ٚا د ٜٚتِ تداٚاا يف ايصاشال ١ايجكالٝا١
ٚاإلرٚ ّ٬ايٓدٚات ٚاملٛاقد اإليه .١ْٝٚ
نُا استًت َ ي ١ايرٜاد ٠يف ٖ ا اي أ
سِّٝاا اً َااأ ا٭،اا ٚايااارد باااا ايدار اااا
ٚايٓكااااد لٗٓااااى َااأ  ٜٓااابٗا إىل بجٓٝااا١
ايااااالر ٟيف ايعااارام َٚااأ  ٜٓااابٗا إىل
ايهات ا ٚايشااارر اي ً ااط ٝذلُااٛد
رًاا ٞاي ااعٝد املكاا ِٝيف سً ا  /ااٛر١ٜ
ٚناااجري َااأ ايٓكّااااد ٜااار ٕٚدااا ٚرٖا يف
نت اي اخ رٓد ا،ااس ٚأبا ٞاي ارز
ا٭ ٗاْٚ ٞبداٜاتٗا ا٭ٚىل ناْات َاد
داااااااربإ ًٝ،اااااااٌ داااااااربإ يف $ايتا٥ااااااا٘#
$ٚاجملٓااا #ٕٛثاااِ رٓاااد زلٝاا ذل اااٛظ يف
$أسااا ّ٬لاا  ٠ايٓكاٖاااٚ #١رٓاااد عنرٜاااا
تااااَر ٚٚيٝاااد إ ٬،ااا ٞيف ناااجري َااأ
قصصااُٗا ايكصااري ٠نُااا ٜشااري مجٝااٌ
دااااداٚ )8 ٟٚإٕ مل ُٜطًاااال رًاااا ٢تًااااو
ايكصو سٗٓٝا َصطًح ايكص ١ايكصري٠
دااداًٚ .تعااددت أاااا ٤ايهتاااب ا٭ٚا٥ااٌ

اي  ٜٔتٓ إي ِٗٝايرٜاد ٠يف لأ ايكصا١
ايكصاااري ٠داااداً َااأ د ٕٚتااادقٝل يف ٖاا ا
املصااااطًح ٚيف َ َٗٛاااا٘ ٚد٫يتاااا٘ ٚبٓٝتاااا٘
ٚرٓا اااارٚ ٙتكٓٝاتااااٖ٘ٓٚ .ااااا  ٫باااادَّ َاااأ
ايتُ ٝٝا بااا قصاا ١ايرٜاااد ٠اي َٓٝاا ١ا ا ا
اي أ ٚقصا ١ايرٜااد ٠اي َٓٝاٚ ١اي ٓٝاَ ١عااً
ايااااايت ُْشااااارت َ ااااارد ٠أ ٚيف دلُٛرااااا١
َ تكً ١ت َصطًحا $ايكص ١ايكصري٠
داااداًَُٗٚ .#اااا ٜهااأ ا٭َااار ياااٝس َااأ
ت يف َ ا ي ١ايرٜاااد ٠٭ٕ ييااو
اي ااٌٗ ايبا ّ
 ٜتدر ٞتجاً َ ت ٝضاً ٚتكصّٝاً ٚا اعاً
يًكصااااا ١ايكصاااااري ٠داااااداً ٚنتّابٗاااااا يف
رلتًف ايبًدإ ايعربَ ٖٛٚ ١ٝا  ٫ميهٔ
يٓاقااد لاارد ايكٝاااّ باا٘ ل ا يو  ٜااتدرٞ
رُ ً٬مجارٝاً َ ٪اتٝاً ٜك ّٛب٘ باسجٕٛ
ْٚكاد َشٗٛد اِ يف ٖ ا املٝدإ.
ٚبٓااا ٤رًااَ ٢ااا تكاادّ لُاأ ايطًااِ إٔ
ْ ااتٗذٔ ايكصاا ١ايكصااري ٠دااداً لٓطًاال
رًٗٝااا ت ااُٝات َاأ باااب اي اايرَ ١ٜجااٌا
ااااااارر ١تكًٝعاااااااْ ١هتاااااااَٛ ١دااااااا١
رااابر…٠إخل .لٗا ا اي اأ اأاادخ أ اابح
يااا٘ ر اااٝد ٙايهُاااٚ ٞايٓاااٛر ٞيف ا٭دب
ايعرب ٞرًَ ٢دْ ٣صاف قارٕ َأ ْشا ت٘
ست ٢ايٚ ّٛٝإٓ ا٭ٚإ يٝتشرر َٔ تبعٝت٘
يًكصاااا ١ايكصااااريٜٚ ٠هت اا ا شااااررّٝت٘
ب ٛااا ٘ دٓ ااااً أدبٝااا ًا َ اااتك ً٬بعاااد إٔ
أ اااابح ياااا٘ نتّاباااا٘ ْٚكّااااادَٓٚ ٙشااااٛرات٘
ًَٚتكٝاتااا٘ رًااا ٢اَتاااداد املشاااٗد ايجكاااايف
ٚا٭دب ٞايعربٚ ٞايعاامل ٞأٜضاآٖٚ .اا َأ
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امل ٝااد ايتٜٓٛاا٘ إىل إٔ نااجرياً بااا  ٜٓا
إىل ايكصااا ١ايكصاااري ٠دااادًا  ٫ر٬قااا ١يااا٘
بٗاااا ٚناااجريا باااا ٜٓشااار ااات ٖااا ا
املصااطًح غااح  ٫ٚقُٝاا ١تعبريٜاا ١أ ٚلٓٝاا١
ياا٘ ٚقًُااا ٜعجاار ايٓاقااد املٓصااف ايبعٝااد
راااأ ْكااااد ايت نٝااااٚ ١ايٓكااااد ا٭،ااااٛاْٞ
ٚايٓكد املدا٥ش ٞاجملااْ ٞايت اٜٛك ٞرًا٢
ْصااااٛق ترقاااا ٢إىل امل اااات ٣ٛاُ،ااااايٞ
اياا ًٜٝ ٟااال بٗاا ا ا،ااآس ا٭دبااا ٞاياا ٟ
أ ااااشت ياااا٘ تكٓٝاتاااا٘ اي ٓٝااااٚ ١ايتعبريٜاااا١
 َٛٚاٛرات٘ اخلا ا ١با٘ ايايت  ٜٓارد بٗاا
رٔ باق ٞا٭دٓا ا٭دب.١ٝ
ــــ ان أدب احد تسَّيات متعددة:

ٖٓااااى ٚياااد ياااد ٣بعاااأ ايٓكااااد يف
إطااا٬م املصاااطًشات ٚايت اااُٝات رًاااا٢
رٛآٖٗااا ٚيف ايتصاآٝف ٚايتُٓااٝم َاأ
باب ا٫دتٗاد سً ٓٝا ٚباب ا،٫ت٬ف ٚي ت
اْ٫تباا ٙسٓٝااً آ،ار .لًاِ ٜٓتا٘حل احلاٛار بعااد
راأ ايكصاا ١ايكصااري ٠دااداً ستاا ٢ظٗاارت
َصطًشات ٚت اُٝات ددٜاد ٠٭شاهاٍ
َٔ ٖ ا اي ٔ َجٌا ايكص ١ايكصاري ٠داداً
داااااادًا ٚايكصاااااا ١ايَٛضااااااٚ ١ايكصاااااا١
ايربقٝا$ٚ ١املٝهار ٚقصاا #١ايايت ٜكابًااٗا
 microأٟ
يف اإلْهًٜ ٝااااfiction ١
َتٓاٖٝااااا ١ايكصااااار  ٚااااا ٣ٛيياااااو َااااأ
ايت ُٝات ٚاملصطًشات ايايت  ٫تعاد ٚإٔ
تهااا ٕٛت ٛااا ٝاً يًكصااا ١ايكصاااري ٠داااداً
ا ااتٓاداً إىل راادد ايهًُااات أ ٟايطااٍٛ
ٚايكصااار  ٫غاااري َٚاااد إٔ ٖا ا ا املعٝاااار
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شااهً ٞيهٓاا٘ َٗااِ يًت رٜاال بااا ٖاا ٙ
ايت اااااُٝات رًااااا َ ٢ااااات ٣ٛايت ٛاااااٝف
 ٫ايتذٓٝس .لاملعٝار ا٭ ا يف ايت رٜال
باااا ايكصااا ١ايه ٬اااٝهٚ ١ٝايكصااا١
ايكصااااااااري ٠ا٭قص ٛااااااااٚ )١ايكصاااااااا١
ايكصري ٠دداً ٚت رٜعاتٗا ايت ١ٝ ٝ ٛيٝس
رااادد ايهًُاااات أ ٚايطاااٚ ٍٛايكصااار باااٌ
ايبٓٝااا .١ل ااا ٞايٛقااات ايا ا  ٟاااٌ لٝااا٘
صاا ١ايه ٬ااٝه ١ٝبايشيصاا ١ٝراارب
ايك ّ
شااابه ١ر٬قاتٗاااا اإلْ ااااْٚ ١ٝاي َاااإ
ٚاملهاااإ ٚاحلااادخ ٚايعكااادٚ ٠اي ااارد
ْٚكطاا ١ايتٓااٜٛر ل ا ٕ ايكصاا١
ٚايعاار
ايكصاااري ٠أ ٚا٭قص ٛااا ١نُاااا  ٜاااُٗٝا
بعضِٗ ترنّ رً ٢حلطَ ٍّٛ ١صريٟ
يف سٝااااااا ٠ايشيصاااااا ١ٝبعٝااااااداً راااااأ أٟ
ت صااا٬ٝت ْالًااا ١لُٝاااا تُعٓااا ٢ايكصاااا١
ايكصري ٠داداً بر اد امل ارقاات ايٓ ا١ٝ
ٚا٫دتُارٝاااااٚ ١اي ٝا ااااا ١ٝاملتّٓٛرااااا ١يف
سٝاتٓااا ايَٝٛٝاا ١ع ا ٍ رُااا قبًااٗا ٚرُااا
بعدٖا بًاَ ١هّج اَٛٚ ١سٝا ١ستا ٢يتاادٚ
ٖ  ٙامل ارقاات اا دثا٘ َأ دٖشا ١أٚ
ااادَ ١أ ٚبٝٝا ا ألااال املتًكااا ٞايبااا٪ر٠
اير ١ ٝ٥يف اي ارد .أَاا ايكصا ١ايكصاري٠
داااااداً أَ ٚتٓاٖٝااااا ١ايكصااااار $املٝهااااارٚ
قصااااٚ #١ايكصااااا ١ايَٛضاااااٚ ١ايكصااااا١
ايربق ١ٝلكد تٓشَٓ ٛش ٢ايعارب ٠أ ٚاملجاٌ
أ ٚاي نٝااا رًااااَٛ ٢قااااف أ ٚحلطاااا ١أٚ
شعٛر رابر بعٝداً رأ أ ٟتا طري عَااْٞ
أَ ٚهاااااْ ٞبااااار إٜصاااااٍ َعٓاااا ٢أٚ
ر ااااي ١برقٝااا ١يًكاااارٚ .٨تٓ ااارد ايكصّااا١

القاة القارية ادا من التبعية إىل الت ني

ايَٛضاا ١بهجالاا ١شااعرٜتٗا ٚباٖتُاَٗااا
بايًشطاااا ١اخلاط ااااٚ ١امل اد٦ااااٚ ١بٓكااااٌ
اإلس ا  ٫املعٓاٚ ٢ب ساداخ ايصادَ١
أ ٚايدٖش ١رارب ايع٬قا ١ايد٫يٝا ١اخل ّٝا١
بااااااا ايعٓااااااٛإ ٚايك ًااااااٚ .١يف ايٓااااااٛرا
ا٭،ريٜاأ َاأ ايكصاا ١أ ٟايكصااري ٠دااداً
دااداً ٚايَٛضاا ٫ ١تعااد ٚايشيصاا ١ٝإٔ
تهاا ٕٛدلاارد رَ٬اا ١ياٜٛاا ١داياا ٫ ١غااري.
ٚتهاااد ضاار ٖ ا  ٙا٭ْااٛا ايكصصاا١ٝ
املتعدد ٠ياد ٣ايهاتا يف دلُٛرتا٘ إَّاا
بصاااٛر ٠ارتباطّٝااا ١أ ٚبا اٛرٚ ٞمتٝٝا ا ملاااا
بٗٓٝا َٔ لرٚم.
مراعيات القاة القارية ادا:

ميهٔ دٜاد املردعٝاات ايٛاقعٝا١
ٚايتي ١ًٝٝٝيًكص ١ايكصري ٠دداً يف ث٬ثا١
َ تٜٛاتا
املستوى األ م:

َ اااااات ٣ٛايتٓاااااااق َااااااد املااااااٛرٚخ
احلهاٚ ٞ٥اي ردٚ ٟايتااريٚ ٞايادٜ
ايعرباا ٞسٝااح ضاار أاااا ٤ا٭َااانٔ
ٚايشيصاااٝات اي اثٝاااَ ١جاااٌا ا٭ْاااديس
ٚطارم بٔ عٜااد ٚأشابًٝٝا ٚاملعتُاد بأ
رباااد ٚاإلَاااّ احل ااا ) ٚاملااااري٠
 ٜٛٚااف باأ تاش ا اٜٚ .تهاا ٧ايهات ا
ٖٓااااا رًاااا ٢ساااادخ تاااااري ٞلريّٖٓاااا٘ يف
احلا ر َاسلااً إٜاا ٙسٝااٚ ٠د٫يا ١ددٜاد٠
تااجري أ اا ١ً٦املتًكااٚ ٞدٖشاات٘ يف إٓ َع ا ًا
ٚغايباااا َاااا ٜت ا اّٝد اااُري اياا٥ا ا دلااا١
اي ااارد ٖٓاااا تارناااً َ اااال ١باااا اااٛت

ايهات ٛ ٚت ايرا.ٟٚ
تبد ٚقصو ٖ ا امل ت ٣ٛاملتٓااق
َااد املااٛرٚخ أقاارب إىل ايكصّاا ١ا٭َجٛياا١
اييت  ٫تتاّٝا اإلبٗار ٚاإلدٖاش بٌ إٜصاٍ
لهاارٚ ٠رااربٚ ٠إثااار ٠اا٪اٍ لايهات ا
ٖٓا ٜعرف َا ٜرٜد بد٤اً َٔ ايعٓٛإ اي ٟ
ميجااٌ ْكطاا ١ا ااتٓاد أٚىل ٚرتباا ١اإلغااٛا٤
يًكااارٚ ٨اْتٗااا ٤بايك ًاا ١اياايت تع ا ّع د٫ياا١
ايعٓٛإ ٚلهر ٠ايكصّٚ .١غايبا َاا ا
ايعٓٛاْااااات اياااايت تاا ا ت ٞبصااااٝا ١امل اااارد
ايٓهر ٠امليٚ ١ًٝتٓ تح رً ٢ايت  ٌٜٚأَا
ايعٓٛاْاااات ايااايت تاا ت ٞيف اااٝا ١املعرلااا١
امل ٛااٛل ١لاا ٬تتذاااٚع د٫يتٗااا املباشاار٠
لتاًاال باااب ايت َااٌ ٚا٫دتٗاااد يف ت ًٜٚااٗا
رٓد املتًك.ٞ
املستوى الثاش :

َ اااااااات ٣ٛايع٬قااااااااات ايعاط ٝاااااااا١
ٚاإلْ اْٚ ١ٝا٭ ار ١ٜاحلا ٚاخلٝاْا١
ٚايعكٛمٚ )..غايبا َا تًتكم قصاو ٖا ا
امل اااااات ٣ٛحلطااااااات َاااااا٪ثّر ٚ ٠ااااااادَ١
ت اااتدر ٞت اراااٌ ايكاااراَ ٤عٗاااا ٝ ٚا ا
رلًٝااتِٗ رًاا ٢ر ااِ ْٗاٜاتٗااا امل تٛساا١
ٚقااراَ ٠٤ااا بااا اي ااطٛرٜٚ .اآٗأ اي اارد
يف َجااٌ ٖ ا  ٙايكصااو بايتٓاااٚب َااا بااا
ٝاُ ١ري املتهًِ اييت تا ِٖٛبتطاابل
ااٛت ايهات ا َااد ااٛت شيصااٝت٘
 ٚااااُري اياا٥اا ا اياااايت ٜبااااد ٚايهاتاا ا
سٝادٜا َٔ ٬،اا.
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املستوى الثالث:

َ اااات ٣ٛايع٬قاااا ١باي ااااًط ١ااااٛا٤
أناْاااات ااااًط ١ا٭ب أّ اجملتُااااد أّ
ايدٚياا ٫ٚ ١بًاا ٖ ٛا  ٙايكصااو َاأ ْاارب٠
إٜدٜٛيٛدٝااا ١سااااد ٠سٓٝاااا ٖٚاد٥ااا ١سٓٝاااا
آ،اار ٖٚاا ٞتعا ٍّٛرًاا ٢ا ااتذاب ١ايكااار٨
املتاااا َّر باااااا وااااادخ يشاااااعب٘ ٚأَتااااا٘.
ٚتتٓاااٚب لٗٝااا ااٝاتا اياا ٥ا ٚاملااتهًِ
رًااا ٢اي ااارد أٜضاااا .لُٝاااا تباااد ٚاااٝا١
ااُري املياطا غا٥باا ١غايبااا راأ َعطااِ
نارب ٖ ا امل ت!٣ٛ
ـــــ تقنيات القاة القارية ادا:
1ــــــ العنوشة:

ايعٓااااااٛإ رَ٬اااااا ١ااااااُٛٝٝيٛد١ٝ
ا تباق ١ٝتٛا ً ١ٝيات أبعاد مجاي١ٝ
ٚأٜكْٝٛااٚ ١بصاار ١ٜتاا٪دٚ ٟظااا٥ف رادّ٠
َٓٗاااااا ايتعااااٝا ٚاإلواااااٚ ٤اإلغااااٛا٤
ٚايتبااا٦ريٜٚ )9 .focalizationهت ا ا
أُٖٝااا ١باياااا ١يف ايكصااا ١ايكصاااري ٠داااداً
ٜه ّٕٛايعتب ١ا٭ٚىل ْٚكط ١ا ٫تٓاد اييت
تً ت اْتبا ٙايكارٚ ٨تٛدٗ٘ سل ٛاي هر٠
اياايت ٜبتااا ٞإٜصااااا ايهات ا ٚ .نات ا
ايكصااا ١ايكصاااري ٠دااادًا َعااا بايعْٓٛاااا١
اُ،ايٝااا ١املٓ تشااا ١رًااا ٢ايت ٜٚاااٌ ايااايت
ت تجري رل ١ًّٝاملتًكّٙ ّ ٚ receiver ٞ
رًااااَ ٢عرلاااااَ ١اااااا تضااااُرَ ٙااااأ َعاااااإ
ٚد٫٫ت بعٝداً رأ املباشارٚ ٠ايعٓٛاْاات
امل اااتًٗهٚ .١بكااادر َاااا ٜااارتبم ايعٓاااٛإ
بايك ً ١وكل ٚظ ٝتا٘ يف تر ا ٝلهار٠
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ايهات ا َاأ دٗااَٚ ١ااا
د٫٫ت َٔ دٗ ١ثاْ.١ٝ

ٝااٌ رًٝاا٘ َاأ

 2ـــــ السرد:

ايكص ١ايكصري ٠دداً رًا ٢ا،ات٬ف
تٜٓٛعاتٗا دٓس أدبا ٞارد ٟيهٓٗاا ٫
تُااااٌ اي اااارد ايكصصاااا ٞاملعٗااااٛد يف
ايكصاا ١ايكصااري ٠أ ٚايرٚاٜاا ١لٗاا ٞرااد٠ٚ
ا ٫ااااتطراد ٚاإل ااااٗاب ًًٝ،ٚاااا ١اي اااارد
املهجاااف املاااٛد املاااٛس ٞاملشاااشٕٛ
بطاق ١تعبريٚ ١ٜد٫ي ١ٝررب اٜ ْ٫اا بايًاا١
راااأ ترانٝبٗااااا امل يٛلاااا ١إىل ترانٝاا ا
مجايَ ١ٝبتهر ٠كل ايشااررٚ ١ٜتعُال
ا ْ٫عاٍ ايٛدداْ ّ ٚ ٞاملي.١ًٝ
 3ـــــ امل ا قة:

تكااا ّٛامل ارقااا ١رًااا ٢ايتٓااااقأ باااا
لهاااااااااارتا أَ ٚااااااااااٛق ا يف حلطاااااااااا١
تصادَُٗا ٚت ثريُٖا يف املتًكاٖٚ ٞاٞ
تكٓٝاا ١دٖٛرٜاا ١يف بٓٝاا ١ايكصاا ١ايكصااري٠
دااداً ملاااا تٛيااادَ ٙااأ دٖشاااَٚ ١تعااا ١سٓٝاااً
 ٚدَٚ ١تٛتراً  ٚير ١ٜسٓٝاا آ،ارٚ .تاتِ
رًااا َ ٢ااات ٣ٛي طاااٚ ٞتااارنٚ ٝرًااا٢
َ ااات ٣ٛاي اااًٛى ٚاملٛقاااف ٚغايباااا َاااا
ترتبم بٗا ٚتهشف رٓٗا ايك ً.١
 4ــــ الق لة:

يًك ًاااْٛ ١راااإا املاًكاااٚ ١املٓ تشااا.١
ٚايكصاا ١ايكصااري ٠داادًا تٛظااف ايٓااٛرا
اااا ٜتٓا ا ا َاااد اااٝام اي ااارد ٚرتبااا١
ايعٓاااااٛإ ٚغايباااااا َاااااا تهااااا ٕٛايك ًااااا١
املٓ تشاا ١أ ٚااد إوااا ٤ااا  ٜٛااد دا٥اار٠

القاة القارية ادا من التبعية إىل الت ني

ايت ا ثري ايٛدااداْٚ ٞايتيًٝٝااٚ ٞاي هاارٟ
يف املتًكااٜٚ .ٞتٛقااف رًاا ٢ايك ًاا ١كٝاال
ايدٖشااا ١أ ٚايصااادَ َٚ ١ادا ا  ٠ايكاااار٨
ٚب ٝٝألل تٛقعات٘.
تًو ٖ ٞب جياع شدٜد أبارع تكٓٝاات
ايكصاا ١ايكصااري ٠دااداً اياايت ٜتٛقااف رًاا٢
تٛظٗ ٝا تٛظ ٝاً مجايٝااً تا ثري ايكصا ١يف
ايكراٚ ٤يف ايٓكّاد أٜضاً.
ـــــ القاــــة القاـــرية اــــدا لـــ مواقـــ
التوا  :االاتَّا :

 ٫أدرَ ٟبعااااااح ايشااااااعٛر اخل ااااااٞ
ايار ٜا اياا ٜ ٟااتًُه نًُااا لتشاات
تصا شت َٛاقااد ايتٛا ااٌ ا٫دتُااار٫ ٞ
اااُٝا $اي اااٝس باااٛى$ٚ #تااا # ٜٛشاااعٛر
نُا ي ٛأْ ٞيف ٛ $م اُ،ع !#١إي تتٓٛ
املعر ٚاااات إىل ساااد ياااٝس ب ٛاااد أساااد
املارٚر بٗااا نًااٗا لهٝاف بايت َااٌ لٗٝااا!
يهااأ يف ل ٛاااٖ ٢اا ا اي اااٛم ايعذٝبااا١
ٚبا رناّ ايبضاا٥د ايبايٝاٚ ١ايها اد٠
نٓت أرجر أسٝاْاً رً ٢طبعات ْادرَٔ ٠
أَٗاااااات ايهتاااا ٚايااااادٚا ٜٔٚايشاااااعر١ٜ
ٚايرٚاٜاااات ٚستااا ٢ايًٛساااات ايتشاااه١ًٝٝ
ايجُ ١ٓٝاييت ٜ ٫عرف ايبا٥د قُٝتٗا! سااٍ
ايكصااااا ١ايكصاااااري ٠داااااداً رًاااااَٛ ٢اقاااااد
ايتٛا اٌ ٖاا ٛساااٍ ااٛم اُ،عاا ١متاَا ًا
سرٜاا ١يف ايعاار ،ااارز رٝاا ٕٛايرقاباا١
ر٬قاااَ ١باشااار ٠باااا ايعاااار َٚتًكاااٞ
ايعاار  ٫بًااَ ٛاأ سااٛار رااابر ٜتعًاال
بايكٚ ١ُٝا٭ُٖٚ ١ٝاملارٜات ٚاأبطات.

ٚي يو نً٘ ٚياري َٔ ٙا٭ اباب مل
ٜهتاافحل نتااااب ايكصااا ١ايكصاااري ٠داااداً
بايٓشااار رًااا ٢اا شاتِٗ ايشيصااا ١ٝباااٌ
شاا اهًّٛا َٛاقااااد تضااااِ آ٫ف ا٭رضااااا٤
املٓتشر ٜٔرً ٢ناٌَ ا،ارالٝا ايٓاطك١
بايعربٝااااااَٗٓ ١ااااااا رًاااااا ٢ااااااب ٌٝاملجاااااااٍ
 ٫احلصارا رابطا ١ايكصا ١ايكصاري ٠داداً
يف اااااٛرًَ .١ٜتكااااا ٢ايكصااااا ١ايكصاااااري٠
يف ايعاااااارامَٛ .قااااااد نتاااااااب ايكصاااااا١
ايكصري ٠دداً .املًتك ٢اي ٛر ٟيًٓصاٛق
ايكصري.٠
 ٫ٚبًااا ٛا ا شات ٖا ا  ٙايااارٚابم
ٚاملًتكٝااات ٚاملٛاقااد َاأ قصااو قصااري٠
داااااداً يات أُٖٝااااا ١باياااااا ١لكاااااد أدرى
نتابٗااا إٔ ٖ ا  ٙايص ا شات ٖاا ٞب ااا
اياارٜح اي ا ٜ ٟصااٌ بٓتااادِٗ إىل أقا ااٞ
ا٭ر بًُاااااح ايبصااااار! ٚيهااااأ غٝااااااب
املعاٜري ايٓكدٚ ١ٜاملتابع ١ا،ااد ٠ملاا ٜٓشار
َٓٚاااا اجملاااَ٬ت اي ااا٥د راارب $ايٜ٬ااو#
 ٜح اجملاٍ أَاّ اُٝ،د يعر ْتادِٗ
َُٗااا نااإ ٖ ا َ ٬ٜااا ٜاادلد بٗااِ ي ٛااد
ايٛرد ٚايشٛى أ ٚا٭ملا ٚايتٓاو يف اً١
ٚاسد!٠
ايٓشاار رًاا ٢اي ااٝس ٜهاا ٕٛتًكا ٝ٥ا ًا
ٚاباأ حلطتاا٘ ٜٚتًكاا ٢ردٚد لعااٌ تًكاٝ٥اا١
َباشرٚ ٠ابٓ ١حلطتٗا أٜضاً رً َ ٢ات٣ٛ
املعُٛر ٠نًٗا! ٚتًاو إجيابٝا ٫ ١ككٗاا
أ ٚ ٟااْ ١ًٝشاار أ،اارٚ ٣ايكضاا ١ٝي ٝاات
ُشُااٌ باا٘
َتعًكاا ١باي ٛاا ١ًٝياتٗااا بااٌ ااا ت َّ
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أسٝاْااً َاأ غااح  ٚااكم َتااا  ٜ ٫ااتشل
ايٛقٛف رٓد!ٙ

اإلرذاااااب أ ٚتااااد ٜٔٚربااااارات اجملاًَاااا١
ٚاإلطرا.٤

ايشاش ١اي رقا ٤تار ٟبايهتاب ١٭ٕ
آ٫ف املتًكا غري املٓطاٛر ٜٔميهأ ااِ
إٔ ٜكاارٚ٩ا َااا ٜٓشاار رًاا ٢ا شاتِٗ يف
حلط ١ايٓشر ياتٗا  ٖٚا َا ورر ايٓو
َٔ ًط ١اخلصْ َٔ ١ٝ ٛاسٝاٚ ١جيعاٌ
َٓ٘ ْصّاً راُ٥اً ٚرابراً يًكارات َٔ ْاس١ٝ
ثاْ ٙ ٖ .١ٝايع٬ق ١املباشرٚ ٠ايًشط ١ٝبا
املباااد ٚاملتًكااا ٞقاااد ترتكااا ٞبتذربتُٗاااا
ا٭دبٚ ١ٝايجكالَ ١ٝعا رٓادَا ت اتح أباٛاب
احلااااٛار ٚيااااٝس ايضااااام رًاااا ٢أٜكْٛاااا١

َعطاااِ َاااا ٜٓشاااار رًااا ٢شاااابهات
ايتٛا ااٌ َاأ ْصااٛق ايكصاا ١ايكصااري٠
داااااداً  ٜتكاااااد إىل احلرلٝاااااٚ ١املٛثٛقٝااااا١
ٚتتٛعرااااا٘ َ ااااااٖ ِٝايتٓااااااق ٚايااااات٬ق
ٚاأاناااا ٠احلرلٝااا ١يٓصاااٛق اااابك١
ٚقًُاااا ناااد ْصّا ااً ٫لتا ااً َٚاااجرياً يًشاااٛار
ٚاإلرذاااابَٚ .اااد يياااو تبكااا ٢ا ا شات
ايتٛا ٌ اخلا  ١بايكص ١ايكصاري ٠داداً
َٝدإ بام يٮلضٌ ٚا٭مجٌ رً ٢قًتا٘
يف عد ١ايرناّ اي ٜ ٟهاد ٜاط!٘ٝ

اهلوامش:
 0ااا احل ا د .أداد دا اِا ايكصا ١ايكصاري ٠دادًا ااااا َكاربا ١بهار دار رهرَا ١ااا
دَشل .)ّ0997
 7ااااا سط ٝد ٜٛ .افا ايكصا ١ايكصاري ٠دادًا باا ايٓطرٜاٚ ١ايتطبٝال َ 0طبعا١
ايٝاعد ٞدَشل .)ّ7114
 3ااااااااا ايٝاااا دا اااِ ً،ااافا شاااعر ١ٜايكصااا ١ايكصاااري ٠داااداً دار ْٓٝااا ٣ٛدَشااال
.)ّ7101
 4ااااااااااا ٜااااٛب ذلُااااد َ$ضااااُرات ايكصاااا ١ايكصااااري ٠دااااداً #دلاااااتر ا،٫اااات٬ف
َهٓا .)ّ7107
 5اا ددا ٟٚد .مجٌٝا درا ات يف ايكص ١ايكصري ٠ددًا .)7103 0
7107 0
 6ااا بردٖٝ ٣جِ بٗٓاّا ايكص ١ايكصري ٠ددّاً اااا ايرٜااد ٠ايعراقٝا ١ز0
ّ).
 7اااا حلُااداْ ٞد .دٝاادا سلااْ ٛطرٜاا َٓ ١تشاا ١يًكصاا ١ايكصااري ٠داادا قضاااٜا ٚمنااايز
ًَ 0 ١ًٝٝطبع ١أْ  - ٛبراْت .)ّ7171
 8ااااا ددا ٟٚد .مجٌٝا درا ات يف ايكص ١ايكصري ٠داداً َرداد اابل َا نٛر
ق.8
 9ااااااا داادا ٟٚد .مجٝااٌا اي ااُٛٝٝطٝكٝا ٚايعْٓٛاا ١دلًاا ١رااامل اي هاار َاار75
ايعدد 3ايهٜٛت .0997
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د .يوسف جاد الحق

أديب وكاتب من فلسطين
وع ععث ب ععنا

يقععيف ر ع ا كثريععن تععط تحر ع ال تابععت كثريح رععت وا كث ععرا رنونك
كثقنل ،وا كث نا ودوث ت تاتبت و ل ت زثت.
ثقد ر ت هذك كملفهنم ر وي ت هعذ ثن رعت كملمع ات كثعج ا عدكل باهع كثبدهاعت
كثج ا خالف اه  ،تحث وا كث قع د ووفمعها كومع نك عك  .بااع هعن و عال مي كثحاااعز
كثر صععاب رععج كس ع ي كسدراععت د ا وا يري فععنك ووفمععها ع كث ي ع ععاال ث ب ع ر
تقاقت هذك كثحص اف كثمط ل كثحرمفل ر كآلا وفم .

ٗألْ ٓذذذذمس ًصذذذذً ٟائدذذذ س شذذذ  ٢س
ر  ِٙيف كى  َ٘ٙعٌ ال دب ٞٚمبصئ٘ ٙت
ًئف ٗتذذذذذذذٙ ٞهوذذذذذذذا عؤٚذذذذذ ذ ًِعذذذذذ ذ ٗٓ
ذذ ٞدة ذذ ٝ ٚسهِيذذرد ٗٓذذ ٛيف
َٗبإصذذرسر
حدٚدئٔ ذ ال تِئٌذذ ٛوع ُذذ٘ر سهعذذار سهذذمٜ
تِ ذذرإ وهٚذذٕ ٗتود  ٚ٢ذ كوٌذذ ٞة ذذٝ ٚ
واليف طرٙدذذذذذذذذذ ٞكئ بئذذذذذذذذذٕ سهعذذذذذذذذذلوٞٚ
سملصذذئث  ٞهٚد ذ ي ُٔ سسب س ذذ . ٞكوٌذذٞ
ٗ كيذذذذذر يف شذذذذذهر تئو٘ٓذذذ ذ ُدذذذ ذ ٗ
عالًذ ت تذذرة ٍٚذذٍ سهاذذ٘د ٝوع ٗي شذذهر
حيئ٘ ٜع دس آخر ًّ سهلوٌ ت ٗسهِد

ٗٓلذذذذذمسٗ .هذذذذذ٘ ُذذذذذم شذذذذذول ٓذذذذذمٖ
سهلوٌذذ ذ ت ال تِفذذذذ ٛعِٔذذ ذ عوذذذذ ٟسهفذذذذ٘ر
ظلى سهد ٗ ٝ ٚرمب ًضٌُ٘ٔ ٙضذ
وذ ٓذذذ٘ ًضذذذٌْ٘ يذذذا ظذذذار ٜيف سألصذذذى
ٗي هب .
وْ كئ بذذ ٞسهذذِى عوذذ٣ٚٓ ٟذ ٞسهعذذار
ٗترتٚب سهصه٘ر عوٓ ٟمس سهِثذ٘ سشبذ در
ال  ٙذذذذذِا ظذذذذذارس و ذذذ ذ ٙلعذذذ ذ عذذذذذّ
كيذذذر ًذذذّ  ٜظذذذ ١ٛآخذذذر
سهئلوذذ
ٗذهذذم سهئلو ذ وْ دي عوذذ ٟظذذ ١ٛإ ذ
 ٙي عو ٟسهِ ٞٚسملبً ِٞٚصبد هوئضوٚى عّ
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طرٙذذذا سهعذذذلى .وْ سلشذ ذ َ سهعذذذارٗ ٜ
سهذذ٘ح ٛسهذذمٙ ٜالًذذض ٗلذ سْ سهعذ عر ال
ٙصٌح ب هئلو ٗسالصهِ ر مبإُِ ٟ
ال ٙذذذذ ر هوعذذذذ عر رصذذذذذ ٞسالهئفذذذذ ت وع
ظلى كئ بئٕ سألًر سهمٙ ٜار ٕ كذى
ظ عر حذا .ملذ ذس سُئثذ ي  ٞسهد ذٝ ٚ
وذْ ملذذ ذ ٓذذذذ٘ هذذذذٚض بد ذذذذٗ ..ٝ ٚكٚذذ ذ
ٙلْ٘ ٓمس سهِى ة ذٗ ٝ ٚةذ خذال ًذّ
 ًّ ٜخ ٢ى سهعذار ٗ ذا ً٘سصذف ت
ٗت ِٚف ت سهعار ٗعوٌ ٗ ٕ٢يف ًدذ ًئٍٔ
سشبوٚذذى بذذّ ل ذ سهفرسٓٚذذ  ٜعذذرٗ
سهعار ٗة سً ٞبّ لافر ٗسبذّ طب طبذٞ
ع ٚذ ر سهعذذار ٗيآذذٍ .وْ باضذذٍٔ_ يف
سهغذذذرا خ صذذذٙ _ٞائدذ ذ ْ سهعذذذار دهغذذذٞ
سآلشذذذذٞد كٌذذ ذ ٙدذذذذ٘ي ِٓرٙذذذذم وبصذذذذّ
سهِرٗجيذذذٗ ٛهلذذذّ دٙبذ ذ ع ملٚذ ذ ًئٌٚذذذسس
ٙضذذ ذ ًيذذذذى برُذذ ذ رد ظذذذذ٘ ٙذذذذرْ - ٠
كئ ب ٞظار رد ٘ٓ ١ٜكيذر شذٔ٘هً ٞذّ
كئ بُ ٞير ل. 1 ٚ
ٗبصبب ًذّ شذ ٚدٓ ٝذمس سهذٍ٘ٓ ٜ
تف٘ق سهعار عو ٟسهِير ك  ً ِ٢كذ ْ
ٗ ٙ ً َّٙلذْ٘ سهِيذر ُذر ٠باضذٍٔ حذ
ٙرًذذذذ ٛوع سلطِذذ ذ ا باٌذذذذى ُيذذذذرً ٜذذ ذ
ك هد ً ٞيال ٙب در وع سهئِ٘ ٕٙبذنْ هغذٞ
سهدذ ذ ر ترة ٟوع ًصذذذئ٘ ٠سهعذذذار ًذ ذ
ح ٙر ٙحذ ٍٓ سههاذّ يف ة ذً ٝ ٚذ
ٗ سسبط ًّ ة رٓ ٗ _ةذ ر صذ حبٔ _
إُذذٕ ٙذذمٓب وع ٗصذذفٔ بذذذذ سهئذ ُ ٛوع
ًصذذئ٘ ٠سهِيذذر..ن ٗهِضذذرا ًذذيال بعذذ عر
كذذذبا ًيذذذى ُذذذسسر ةبذذ ُ ٛوذ ٙدذذذ٘ي ٓذذذمس
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زً ْ سهِيذر ٙذ حبٚذبم ٌذ بذٕ ظذار ٗال
بٕ حب ٗال يٗ ٍٚال ًه ر.
سهِيذذذذذر وذْ ٓذذذذذ٘ سزبذذذ ذ ا باِٚذذذذذٕ يف
ُظرٖ ًا ُِ ُدذر هذٕ ُيذرس بذ ٙا ٙفذ٘ق
باض ظذارٖ حُ ٚذ ُٗدذر هذٕ ظذارس ةذى
لذذ٘دً ٝذذّ باذذض ُيذذرٖ يف ح ذ  ٙخذذر٠
ٗسهغرٙذذذب ُِذ ذ أذ ذ بذ ذ صذذذث ا ٓذذذمٖ
سهئ ُُ ٚد دس ًعٔ٘دس شٍ به٘ي سهبذ ر
ٗشذذذا ٞسالطذذذالر ٗب هدذذ رٗ ٝسزبذذذر ً ٝاذذ
عوذذذ ٟسهئ ذ ذ  ٜهوثذ ذ  ٙيف ِذذذْ٘ سألدا
ك ٗ ً ٞبال سشئيِ  ١حب ٍٓ ٚيف كى
ٗسد ٌٚٔٙذذذذْ٘ ك هعذذذذارس ١ؤ ًذذذ ٓذذذ ال١
ٙض ٙئثٚذسْٗ شذوف هوعذار عوذ ٟحصذ ا
سهِيذذذر دْٗ وبذ ذ س ١سألشذذذب اًٗ .ذذذّ ٙذ ذ رٜ
ورمب ٍُٔ مل ٙفلرٗس يف سألًر صال.
ال ًع ذ ح ٞيف ْ هلذذى ًذذّ سهعذذار
ٗسهِير ًذّ سشب ذ ٢ى ٗسمل٘سصذف ت سهذم
دباى هٕ ظخ ٚئٕ سحمل د ٝذست سملا مل
ٗسهصذذذذذذٌ ت سه٘سنذذذذذذثً .ٞذذذذذذّ ذذذذذذٍ ذذذذذذإْ
ٗسح ٌٓ وْ صح سهئاذبا ال ٙئٌٚذس عوذٟ
سآلخر وال بد ر ً ؤئ ز  ٜكئ بُ ٞيرٙذٞ
عو ٟكئ بُ ٞير ٞٙخرٗ ٠بد ر ً تئفذ٘ق
ة ذذً ٝ ٚذذّ سهعذذار عوذذ ٟة ذذ ٝ ٚيآ ذ
ذهم سهئٌذ ٙس سهذم ٜنلذّ ْ حيذ يف
سزبذذِض سألدبذذ ٛسه٘سح ذ تبا ذ هول تذذب
ٗسمل٘ن٘ر مباِذ ْ ٟدرلذ ٞسللذ دًٗ ٝذ
ٙئضذذذذذٌِٕ سهاٌذذذذذى ًذذذذذّ ةٌٚذذذذذ ٞلرٙذذذذذٞ
ٗوب سعٚذذٓ ٞذذ ٛسهذذم تئف ذ ٗت صذذا٘دس ٗ
ٓب٘ط ذ ب ذذرإ سهِظذذر عذذّ سُئٌ ذ  ١توذذم
سهلئ ب ٞزبِض دبً ٛا .

تنل صادة كث نا

ٗهد تر ٠يف كئ ب ت ُيرٙذ ٞحُ ٚذ
ً٘شذذذٚد ٗٗزُذ ذ ٗع طفذذذً ٞذ ذ ال ُذذذرسٖ يف
باذذذض ًذذ ٙهودذذذْ٘ عو ٕٚة ذذذ ٝ ٚسهِيذذذر
سهذذم نلذذّ ْ تلذذْ٘  ٜظذذ ١ٛوال ْ
تلذذْ٘ ة ذذ ٗ ٝ ٚظذذارس  .وْ ٓذذ ال١
ٙدثٌذذذْ٘ كوٌ ٞة ذذذ ٝ ٚوةث ًذذ عوذذذٟ
ٓذذذمٖ سهلئ بذ ذ ت سهذذذم هذذذٚض ٔٚذ ذ ًذذذّ
ذذذ ت سهد ذذذذ ٝ ٚشذذذذ٘ ٠ذهذذذذم سهاِذذذذ٘سْ
سهدصرٗ .ٜي هب ً ٙلْ٘ ٓ ال ١ممّ ال
جيٚذذذذذ ْٗ سلبذذذذذ سر ظذذذذذذارس ٗال ُيذذذذذذرس
ٚوجذذذ ذ ْٗ وع ٓذذذذذمٖ سهئاٌٚذذذذذ ٞذب ظذذذذذٚ
ٗ تذذذ ُ ٛسملصذذذذئ٘٠
هلعذذذ سهضذذذذا
سألدب ٛيف عٌ شٍ ًائٌ  ّٙعو ٟدع٘٠
ٗ سدعذ ذ  ١سسب س ذذذٗ ٞكذذذنْ سسب س ذذذٞ
تاين سشب٘ حٗ ُ ِٚسلبٔذ َ حِٚذ ٗكذى
ً ٓ٘ ٓج ٙض .
ُٗئصذذ ١ي ًذذذّ ل ٙذذ ِٓذ ذ عٌذ ذ وذس
ك ْ ِٓ ن تف ٗت ب سهعار ٗسألدا يف
سهد ٌٞٚسألدب.ٞٚ
سه٘سةا ْ ِٓ ن بذ ًذ ٙهوذا عوٚذٕ
ة ذذذ ٝ ٚسهِيذذذر ُيذذذر لٚذذ اذذذال هلِذذذٕ
هٚض ظارس عو ٞٙ ٟحذ ي .وُذٕ يف حدٚدئذٕ
ُيذذذذر لٚذذذ ٗكفذذذذٗ ٟحصذذذذب صذذذذث بٕ
سعئسسزس بدٌٚئٕ سألدب ُٕ ٞٚكمهم ٗٓذ٘
هٚض يف ح ل ٞوع توم سحمل ٗه ٞسهدصذرٞٙ
هالرتفذذذ ر بذذذذٕ ًرتبذذذذ ٞخذذذذر ٠كٌذذذ ةذذذ
حيصذذب صذذث بٕ عِ ذ ً ذ ٙهودذذْ٘ عوٚذذٕ
صذذف ٞسهد ذذ ْ .ٝ ٚسهوغذذ ٞسهِيرٙذذ ٞسسبٚذذٞ
سملئصذذٌ ٞاٌ ذ ي سه ذذ ٚيٗ ٞسهد ذ ر ٝعوذذٟ

سهئاذذذذبا ٗبذذ ذ هئفرد سهذذذذمست ٛسملئٌٚذذذذس ال
نلذذذذّ ْ ت٘صذذ ذ بنُٔذذ ذ دْٗ سهعذذذذار
ًِسه ٞجملرد كُ٘ٔ ُيرس.
ٙئصذذذذذذذذ ١ي ت ط وهٚذذذذذذذذذ٘ت يف
ًضذذذٌ ر سملد رُذذذ ٞبذ ذ سهذذذِى سملصذذذرحٛ
سهعذذذارٗ ٜسهذذذِى سملصذذذرح ٛسهِيذذذرٜ
ة ٢ال
د هٚصذ ًصذذنه ٞسملصذذرح ٞٚسهعذذارٞٙ
ب ملد رًُ ٞا سملصرح ٞٚسهِيرً ٛٓ ٞٙصذنهٞ
درلذذً ٞذذّ درل ذ ت سهعذذلىد  2بذذى وْ
وه٘ٚت ٙد٘ي عّ برُ رد ظ٘ ُذٕ ٗنذا
ًصذذذذرح ٞٚب شذذذذلر ٚذذذذى سملذذذ ٓغ يف
ظذذار ًرشذذى ألُذذٕ مل جيذذ ًئصذذا ًذذّ
سه٘ة هٚلئبٔ بوغ ٞسهِير .
ًٗذذذذذذّ ترس ِذذذذ ذ ْ شذذذذذذ ٚسه ٗهذذذذذذٞ
سسبٌذذ سُ ٛةذذ ي ألحذذ ًذذ دحٚذذذٕ حٌِٚذذ
ة َّذذر عذذّ ْ ٙرةذذ ٟبعذذارٖ وع ًصذذئ٘٠
ُيرٖ دٗٙوم ًّ ٙلْ٘ هٕ ًيى ٓمس سهِير
كٙ ٚلْ٘ هٕ ذهم سهعار.؟د
كٌ ذ ُِ ذ أ ذ سألح د ٙذ سهِب٘ٙذذٞ
ُٗٔج سهباليٗ ٞيآٌ ًّ سملن ٘رست و
ل ١ت ُيرس ً سهدذرآْ سهلذر َٚ ٍٙذاب
ُصذذبئٕ وع  ًٌِٔ ٜذ ٗ .هذذ٘ ك ذ ْ هوعذذار
سالًئ ٚز عو ٟسهِيذر زبذ ١ت ٓذمٖ سألشذف ر
ب ه ٚغ ٞسهعار ٞٙدْٗ يآ ٗٓ ٛسهذم
ؤيذذذى ة عذ ذ  ٝش شذذذ ٞٚيف بِٚذ ذ ْ ترس ِذ ذ
سهاربذذذذ ٛبرًئذذذذٕ ًٗذذ ذ حصذذذذب ْ حذذ ذ س
ٙصئهٚا سهسعٍ بنْ خبذال ١سزبذ حأ ٗ
بٗ ُٕ ٚتب ِٕٚٚدًُ ٟرتبً ٞذّ ل شذٞ
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ب ٛؤذ َ ٗ ْ نذ ر ٜبذنْ عٌذ ي دطذٕ
حصذذ ٗأٚذذذب ضبفذذذ٘ةد سهِيرٙذذذ ٞةذذذى
مج ال ٗ ٌٓٚذً ٞذّ عٌذ ي ُذسسر ةبذ ُٗ ٛ
ضبٌذذذذذذ٘د درٗٙذذذذذذغ ٗ ذذذذذذٚح سهد شذذذذذذٍ
سهعار.ٞٙ
ٗمم ذ دب ذ ر سلظ ذ ر ٝوهٚذذٕ ْ دبِ ذ
سهارب ٛظٔ يف سهدذرْ سمل نذً ٛذ عذرإ
ب هعار سملِي٘ر ٗ ظذار سهئفاٚوذ .ٞسشذئبدٟ
ٓذذمس سهِذذ٘ر ًذذّ ذذ ت سهعذذذار سهئفاٚوٞ
حف ة عو ٟسهذ٘زْ ٗسلٙدذ ر ٗصذ٘ال وع
ً٘شٚد ا ٞٚه  ٠سهدذ٘ي ٗب ذر ٞٙهذ ٠
سهدرس .ٝ١ربو ًّ ٓمس كوٕ ٙئثفِ ًّ
ٙاجذذذذس عذذذذّ سلذذذذلسع بٚذذ ذ ًذذذذّ سهعذذذذار
سهاٌ٘د ٜسهلالشٚلٓٗ _ٛذمٖ سألخذاٝ
هٚصذذذذ ًصذذذذذب _ٞحبل ٙذذذذذ ٞسسب س ذذذذذٞ
ٗكذنْ سسب س ذ ٞتاذذين سهف٘نذٗ ٟسهئٔذذٍ٘ٙ
ٗسلبٔ َ ٗسلبئمسي ٗسهئِلر هلى ً ٓذ٘
ًئا رإ عو ٕٚد ٗ ٚسلئٌ عٙ ٚ . ٚئٔ

سسب س ذذذذذ ٞكذذذذذٍ ًذذذذذّ سملٔذذذ ذ زي ُدذذذذذلإ
ب م..ن
سسب س ذذ ٞال توغذذ ٛسهذذلس ٗ تئِلذذر
هدٌٚذذذٕ ٗةٌٚئذذذٕ و ذ ذ تضذذذإ يف شذ ذ ط
بُِٔ ٚذذ ذذذٍ تعذذذ ٚٚسزب ٙذذ ٗسسبذذ ٙ
٘ةٕٗ .سزب ٗ ِٓ ٝسسب س ذ ٞال تاذين يذا
ًصنه ٞزًِ ٜ ٞٚزًِٔ سهرسّٓ ٗ سهد دَ.
صف٘ ٝسهد٘ي
هد آْ هِ وذْ ْ ُِظر وع عٌ٘دٜ
دبِذ ذ سهاربذذذ ٛسهاظذذذ ٍٚسهعذذذار ٗسهِيذذذر
ُظذذذذرً ٝئصذذذ ُٗ ْ ٗ ٞٙدذذذذر بذذذذنْ هلذذذذى
ًٌِٔذ ً ٚسُذذٕ ٗٗةٚفئذذٕ ٗمج هٚئذذٕ ٗةذ
ٙئ سخالْ يف وب سع ت كياٚ ٝصذاسْ
ًا يف ون  ٞسزب  ٙسهرس٢ا ه رع ٓمس
سهلس سهاظذ ٍٚسشب هذ ًذ دسَ عوذ ٟةٔذر
ٓمس سهل٘كب ح ٝ ٚبعر.ٞٙ

هنكتش:

 _ 1سملصرح ًّ ٞٚوٙصّ وع وه٘ٚت ر  - 22رنُ٘ ٗهً ٚس
 _2صبو ٞسهِ ة ع
 _3سمل

959

د آذسر 1991

ر سهص با رنُ٘ ٗهً ٚس

رسالة موجزة

فجراً


أ .منير خلف

أديب وشاعر سوري

حتدّ ُم يف ٜدٜٗا،

أذشإَ ايبٓفضخَ

ن ٞتزاْٚ ٞقتَ ضرهتٗا

ٚاْتبا َٙايضبت

حتا ٤ٌَ ٍُ ٚنفٍٗٝا اختصاراً يًٍكا٤
حبضز ٠املعٓ،٢
ٚشَ ٤ٌ ٞا نٗذا ايٛقتِ
ٜٓتظزُ ايهالَّ احلًَٛ
دف َٜ ٤د .. َٜٔضَُُّٗا
ٚصٛر ََ ٠ا ٜالَطُ ذاي َ١ايتردٜلَ،
ف امل ِٝحمتفٝاً بفٗٝا
نٝفَ ميزُّ ذز ُ
َٔ يغات األرضَ،
خمتصزاً مجاٍ ايهٛنبِ املدب٤ٛ
يف ٜدٖا احلٓ،َٕٛ
جتٝبُ عٔ عٝينَّ
َا ال أصتطٝعُ،
فٌٗ أد ّ ُٕٚيف ٜدٜٗا

يألذد ايذٜ ٟغد َٔ ٚاملاض،ٞ
ارتباىَ قصٝدٍ٠
مل ُٜٓحشَ ايعشّامُ صٛتَ قًٛبِٗ
يف غا ١ٜاإليغاس
مل تكطفِ قصٝدتَٗا اجلدٜد َ٠بعدُ
ن ٞتزق ٢هل٦ٝتٗا ايٝدإ.
ٖ ٞال تُردّثُ عٔ فزاشاتٍ
حي ّ ََِٔٛاملضاَ َ٤ضا َ٤ض ٤ٍ ٛباٖتٍ
ذ ٍٛاْتُا ٤ايًرظ ١األٚىل
يٓٗ َز ٜد َٔ َٔ ٜصبح
ٜتّٛدُ نٌَّ َا يف ايًٌَٝ
َٔ أيلَ املهإِ.

فحزَ ٖذا ايَّٛٝ
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ٌٖ قًتُ ش٦ٝاً

ٚخذِ ايكصٝد َٜ َٔ ٠دٜٗا،

عٔ يكا ٍَ ٤ا

ن ٞتظٌَّ جمدّداً فٗٝا

صُٝهثُ يف تٛرُّدِ ِٙايشَّإُ،

تفوٍ بشٝفز ٠األيٛإَ

ٚتٓحً ٞنٌّ احلزٚبِ

َبتدأ املضافِ١

أَا َّ ٖذا ايبٛحَ،

بني قًبِوَ ٚايشَّإِ.

يضتُ َضافزًا يف تِ٘ٗٝ
يهٔ ْظز َ٠عاشلُ
َّ

ٖ َٞال جتُ٤ٞ

عزف ايٛص ٍَٛإىل ايعَٕٛٝ

فهِٔ قز َٜٔايصّٛتِ صٛتِو

جدٜز ٌ٠بايعشلَ

يف ْدا ٤احلبّ،

ن ٞتصٌَ املدا َٔ٥نًِٗا،

ذاص َد ثٛر ٠ايٓظزاتِ،

ٚحتٝط بايذنز ٣اجلدٜد،ِ٠

ال بذاتِوَ
َهتُ ً

حتتف ٞبايٛردِ يف أيل ايًغاتِ

يف صفاتِو

ٚن ٞتهَٕٛ

ذاضزًا يف األَطَ،

ٚن ٞأنَٕٛ

غاً ّٝ٥ا ي ُّٛٝآخزُ

ٚن ٞته َٕٛبالدُ قًبو

تبين ذضار َ٠ذزفو اآلتٞ

شاخماتِ ايضِ٤ٛ

بالغ ١أقرٛإُ

يف َكٌ اجلُُإِ.

تُٛجشُ ايغاٜاتِ
َٔ رّٜا ايهٛاعب

ٖ ٞفزص ٌ١

يف قٛارٜز ايبٝإِ.

قد ال جت،ُ٤ٞ

***

فهٔ هلا،

527

دَشل ـ احلضه0204/9/41 ١

