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 لٌحة الغالف للفنان

Alois Arnegger 

 ( 1879-1967) 

  

 فنان منشاًِ أَسرتى 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 النمشاًٍة، ًلكن منذ  ششذرٍنَات النذرن    

 .صّب تركَزي شلى الشٌاحل اإلٍطالَة، مثل نابٌلُ ًكابرِ ًسانرميٌاملاضُ، 

 ًرث ابنى جٌتفرٍد شنى مٌهبة الرسم، فكان فنانًا مشوٌرًا.

، تاركذذًا املئذذات مذذن اللٌحذذات الزٍأَذذة الذذن أظوذذرت رًمانشذذَة شالَذذة يف     7691تذذٌيف يف فََنذذا شذذا   

 تصٌٍر املشود الطبَعُ.

  

 أًغالنَان مرينا ًترمجة: إشداد
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الهىية الىطنّية.. 

  الىعي والتاريخ
 

 .محمد الحىرانيد 

 

 

يف بيانه  ألول  بهالن ا ألوره ضد اهف ألوي نملهت ألرملهأكّ   نانهف   ههان         

ُبكههفع نههّ اههب  وههص ي نل نعههاي ة  وكة ههاا ألورهه ضد بكاههاضد  وههّ ألوكهه ي         

ألوكهه ي   يف  ههشأل  ذههاضد لألاههمة    مل وي ههة ألرك اههة  األنيههاا      هها     

جه ا ألجلّيع يف دايب ألوره ضد   لبكهف نا  اهي ّ نا  ألوره ضد  أهاه    هها       

ألوخهه،د  انهها   ههان     نرههف وههبح  نههاض وةامهه  يف ن  ههب ألو هه          

ألو ألجب أل  اانها  لن فوا ألمل ح جنيب ن يف ألوةج ء    ألوضألات ألو اي ة 

ألرأامخة ضا    ان  بر و : "لألهلل و  ُخي  ُت نةى نا ناه ا وملهةّاا   اي هاا نل    

ومليمي اا ن بي اا الخ ت ألورانية  لوشأل  الن ت ن   ب ألجأيهاه ألوعهم ألء ألو ألدهكة    

 .(1)"   ذ   ألوضاا ونيش يف ا ف حك وة ن بي ة

 

ٌٍ إبرأٍه ٍياىْ املْلْد سي٘  يف كفر ختارٓه مً أظْل كردٍٓة٘   9681ظحٌٔح أ

        ِ ٛ  ّ ٌٍ ًٍ ٍةاا   ٓينةيف يف لةال مةً اللةْال أ ّأىُ أمطٙ سيْات يف تركٍٔا، لك

ٍٕ ضابطًا؛ ّدخل للة  مةا اذتلفةاٛ     ٓكً للينرّب٘، فقد اىطٍه إىل دٔض فٔعل الينرب

ٍٔ٘ القْمٍٔةة٘، فاىطةةٍه إىل فينٍٔةة٘ الفتةةاٗ القْمٍٔةة٘ ال ةةرٍٓ٘،   9196سةةي٘  ، ّاعتيةةا القطةة

                                                 
ٍٔ٘ يف سةةْرٍٓ٘ القةةرٌ الينصةةرًٓ  (،8102، )ليةةا، ع ةةد اه (1) ظةةفحات مةةً تةةارٓا اللةةااي ال ٔاسةة

ٍٕ لألحباخ ّدراس٘ ال ٔاسات، ص  بريّت، ّأدْاَٜا ا دتناعٔ٘،  .18-10املركا الينرب
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ٌٍ        9191ّاىتخ  يف ظٔف عاو  ٍٖ يف دمصةا، كنةا أ ًً ذتةارو يف املة ار ال ةْر ممةٍج

ًك  الر،،   ٍٔ٘ أّ طاٜفٍٔ٘، ما كْىُ مً فٝات ُمة ٍياىْ   ٓكً ظال  عع ٍٔ٘ ق ل

ٌ  علٙ اطكًع ّاسةا علةٙ    ًٍٔا بكٍل ما للكلن٘ مً مينيٙ، ّكا ٌ  ثْرًٍٓا عرّب ّإٍىنا كا

 املٍٔ٘. بينض دْاى  اذتركات الجْرٍٓ٘ الين

ٍٔةة٘ ٍّةةْ مةةا ُٓج ةة  أٌ         ٍٖ للَْٓةة٘ الْطي مةةً كةةًو ٍيةةاىْ ى تصةةٍف املينيةةٙ الينقٔةةد

الينرّب٘ ٍْٓ٘ ّطئ٘ ّقْمٔ٘ يف الْق  ىف ُ، ٍاِ اهلْٓ٘ اليت   تينيف الصةْفٔئٍ٘، بةل   

تينةةيف أٌ فٔةةا مةةً علةةٙ ٍةةاِ الر،، ّإٌ اختلفةة  اىتنةةاٛاتَه الينرقٔةة٘ ّالطاٜفٔةة٘       

طئٍ٘ ادتامين٘ ضنً ّطً ّالد م تقٍل، ّحت  رآ٘ علةه   ّال ٔاسٔ٘، ٓينتٍا بَْٓتُ الْ

 ٓ ال ادتنٔا دمُ مً أدل بقاُٜ مرفرفًا يف مساٛ ا ستقًل ّاليناٗ ّالكرام٘.

يف كلنةةات ٍيةةاىْ اختعةةارات ملْاقةةف نلةةذ الةةامً الةةاٖ لةةاّل فٔةةُ التةةرا         

   ٕ  معةةادرٗ اهلْٓةة٘ الجقافٔةة٘ للصةةينْي الةةيت كاىةة  راحلةة٘ حتةة  ىةةري ا لةةتًل الينجنةةاى

ال غٔض، ّميَا اهلْٓ٘ الجقافٔ٘ الينربٍٔ٘، فكاٌ الةرٍد الط ٔينةٕ علةٙ نلةذ ٍةْ اٍ ةذ       

ٍاِ الصينْي بَْٓاتَا الجقافٔ٘، ّميَا اهلْٓة٘ الينربٔة٘. ّر ةه اىطةًض بينةض الظةْات       

للفعل بني اإلسةًو ّالينرّبة٘ فٔنةا بينةد؛ فقةد تيٍ ةو ٍيةاىْ بتلةذ الاّلة٘، فلةه ٓكةً            

ًً بٔيَنا "ّاه لْ ٍٔةًا       قْلُ فع ُخٍٔرُت علٙ أٌ أكةٌْ م ةلنًا تركٍٔةًا أّ م ةٔحًٍٔا عرب

ٍّاد      خةة ت الجاىٔةةة٘"، ّ  سةةةٔنا أٌ امل ةةٔحٔني كةةةاىْا مةةةا أخةةْتَه امل ةةةلنني مةةةً ر

اذتركةة٘ الينرّبٔةة٘ ضةةد ا لةةتًلني الينجنةةاىٕ ّالغربةةٕ، ّإٌةةا دلٔةةل دامةةٌ  علةةٙ أٌ        

رآٌ الكةرٓه، ّ   الترا  ٍه مةً لةاّل معةادرٗ اإلسةًو مةً خةًل ت ٓةذ لغة٘ القة         

سٔنا إٍباٌ حتككه لاي تركٔا الفتاٗ بال لطي٘ الينجناىٔ٘، ٍّْ ما حياّلُ "أردّ اٌ" 

 الْٔو مً خًل بينح الينجناىٔ٘ ادتدٓدٗ... 

لةةاا فنحاّلةة٘ الفعةةل بةةني الينرّبةة٘ ّاإلسةةًو ٍةةٕ ستاّلةة٘ للفعةةل بةةني الةةرّ           

تيناىل: )ّما أرسليا   ّادت د، فاإلسًو   ٓينَط أٍاًا للينري علٙ  ريٍه، يف قْلُ

       ّ ٍٕ ٍٕ علةٙ أعذنة إ  رمح٘ لليناملني(، ّقْل الرسْل الكةرٓه )ص(: )  فطةل لينربة

لبٔض علٙ أسةْد إ  بةالتقْٚ ّاليننةل العةاف(، فنةً ٍيةا كةاٌ اإلسةًو ّالينرّبة٘          

   لاضيتني ل ينطَنا.
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ٍٕ علٙ التنٍ ذ باهلْٓ٘ الْطئ٘، ّالمجل٘  ٌٍ مْقف ٍياىْ ٍْ م جٌل لقٔق كجريٗ، إ

ٌٍْٔ ىلاٜةة٘ سةةْرٓ٘ إىل دّٓةةًت تقةةْو علةةٙ   فينلةةٙ ظةةينٔد الصةةاو، ّلةةني لةةاّل الفرى ةة

ُأسس طاٜفٔ٘ ّعرقٔ٘؛ ٍٍ  ادتنٔا متيناضدًٓ مً فٔا الطْاٜف ّّقفْا ّقف٘ ردةل  

ٍٔةًا بةالْطً،      ّالد ضٍد ٍاِ الاّل٘ اليت باٛت باإلخفاض ّاقينًٍٔا، فةادتنٔا كةاٌ ميني

ٌٍ عةةددًا مةةً ردةةا ت الجةةْرٗ ّ  ٓكةةً يف نٍيةةُ ٍةةاِ التق ةةٔنا ت، علةةٙ الةةر ه مةةً أ

ٍٕ لتةٙ دًٜةُ(، كةاٌ هلةه فطةٌل علةٙ الاعامة٘           ال ْرٓ٘ )ميا دخْل التةٍل الفرى ة

ٍٔ٘ مكاى٘ دٓئ٘ م ٍثرٗ، كالصٔا ظاف الينلٕ ّسلطاٌ باشا الطرط، ّ ريٍه  الل

تةارٓا،  ممكً محل ال ً  أّ القلةه، ّمةيَه مةً محةل ال ةً  ّالقلةه مينةًا، لٔصةَد ال        

ّميا بْاكري الجْرٗ ضٍد امل ةتيننر، علةٙ التينةاٌّ الْثٔةا بةني ّحٓةر اذتربٔة٘ الصةَٔد         

ْٓسف الينظن٘، ٍّياىْ ّظاف الينلٕ، ثه بيند نلذ يف الجْرٗ ال ةْرٓ٘ الكة ٚ الةيت    

 أعليَا سلطاٌ باشا الطرط.

ٍٖ برٍمةةتُ يف ثةْرٗ شةين ٍٔ٘ ب ةً         ّ  ميكً أٌ ىي ٙ كٔف ٍٍ  الصةين  ال ةْر

ٍٕ علةٙ م يةٙ ال ملةاٌ     ّبً  سً ، ّكٔف اٍتحد ادتنٔا إثر عدّاٌ امل تيننر الفرى ة

ًٍٔا ّخاردًٍٔا  ال ْرٖ، ممكا أسفر عً ٍاِ الجْرٗ اليت ادتال  ال لد كلكُ ضغطًا داخل

ًٛ تامًا، بدماٛ ال ْرٍٓني فٔينَه...  آل  اليَآ٘ فَٔنا إىل دًٛ امل تيننر دً

ٍٔة٘، الةيت ٓيعةَر    مً ٍيا؛ ىدر  باذتقٔق٘ التام٘ ال تينرٓف اذتقٔقٕ للَْٓ٘ الْطي

ادتنٔا يف بْتقتَا، ّٓلٍ ٕ ىداٛ الْاد  للاّد عيَةا ضةٍد كةٍل مينتةُد، ٍّةاا   ٓةدعْ       

ٍٖ لٔس  ري نلذ، متصٍ ح بَْٓتُ تصٍ جُ برّلةُ، ّ    إىل ا ستغراي، فالصين  ال ْر

    ّ ٍٔتَةةا،  ٍٔةة٘ ال ةةْرٍٓ٘ رينةةال  عةةً عرّب ٍٖ اهلٍْٓةة٘ الْطي ٌٍ اهلٍْٓةة٘  أعةةيف بال ةةْر   ٓينةةيف أ

الينرّبٍٔ٘ أكجر أٍنٔ٘، فاهلْٓ٘ القْطرٍٓ٘   تينةيف تلةذ الةيت فرضةَا امل ةتيننر بْضةينُ       

للحدّد بني ٍاِ القطار، م تغلكًا نلذ لٔنحْ العف٘ الْطئٍ٘ اذتقٔقٔ٘ الةيت كاىة    

ًٍٔا، فاهلْٓ٘ القْطرٓ٘ ٍٍْٓ٘ ستلكٔ٘، كةوٌ   ق ل ٍاِ التذاٜ٘، ّكاٌ ادتنٔا فَٔا عرّب

ٍٕ أّ   تقةة ٍٖ رقةةدار مةةا ٍةةْ للةةٍ  أّ شةةام ٍٖ فةةادتنٔا سةةْر ٍٕ أّ محةةْ ْل للةةٍ  أّ شةةام

ٍٕ أّ        ٍٕ أّ عراقةة ٍٖ أّ ل يةةاى ٍٕ رقةةدار مةةا ٍةةْ سةةْر ٍٖ، ّكةةالذ فةةادتنٔا عرّبةة محةةْ

ٍٔة٘ الةيت ٍةٕ           ٍٕ اٍجةل تلةذ اهلٍْٓة٘ الْطي ٍٕ، لاا فكلنة٘ الةْطً الينربة ٍٖ أّ إمارات دااٜر

فٔا العراض ّاإلثئات ّالطْاٜف، الآً عاشْا  حبٍد ناتَا قْمٍٔ٘ تصنل الُكِل مً

علةةٙ ٍةةاِ الر، ّدافينةةْا عيَةةا، فةةالكًو عةةً شةةْفٔئٍ٘ الينرّبةة٘ ٓدلطةةُ ٍيةةاىْ        

 كنجل  ّالد عً كٍل مً عاط علٙ ٍاِ الر،... 



 2022/ كانون الثاني/909العدد  

 

8  

 

ثٍه تتْاىل المجال علٙ نلذ مً خًل اش ا  ادتنٔةا علةٙ امل ةتْٚ الصةينٍ  يف     

ٍٕ، ميةا اليك ةتني   لرّي الينةري ضةٍد الكٔةاٌ العةَٔ     ، ّبٔيَنةا يف  9181ّ 9196ْى

ٍٕ رينرك٘ 9198 ، ثٍه يف لري تصرًٓ التحرٓرٓ٘، اليت   ٓفا بيندٍا اليندّ العَْٔى

ٍٔة٘، ّلكةً علةةٙ الةر ه مةً نلةةذ فةاح بةالكجري مةةً املينةار  ال ٔاسةٔ٘، ىتٔذةة٘          مٔداى

ٍٔ٘ الةةيت مةةً املُ  ٍٔ٘ لةة ينض الةةدّل ّاذتةةال الصةةين  فةة ، أٌ الت ةةآً بةةني املْاقةةف ال ٔاسةة

ُتنٍجلةَا تلةةذ املْاقةةف، ٍّةاا ممكةةا ٓينةةيف عةدو تطْٓةةا اهلْٓةة٘ الْطئة٘ أّ تت ٔينَةةا ّاقينٍٔةةًا     

 باملْقف ال ٔاسٕ.

ٌٍ كةةٍل الةةاّ ت      إٌ ىظةةرٗ متفٍحعةة٘ للْضةةا يف امليطقةة٘ ٓ ةةتي ط ميَةةا املةةرٛ أ

ٍّل أ  ٍّةْ اسةتَدا  اهلٍْٓة٘       ٍٔ٘ ليَ  ثرّاتيا كاف٘، كاى  اٍر عة  ٍةدُ  أ اليندّاى

ٍٔةة٘، ٍّةةاا مةةا لاّلةةُ التةةرا  مةةً خةةًل الت ٓةةذ، ّالفرى ةةٌْٔ ّال ٓطةةاىٌْٔ،  ا لْطي

فإنا سل ْا اهلْٓ٘ الْطئ٘ ك  ْا ع ٔدًا هلةه ّملعةاذتَه... ٍّةاا مةا   ٓفلحةْا فٔةُ؛       

ّ  سٔنا يف مصارٓينَه املتًلق٘ اليت لاّل  ضري ال ئ٘ ا دتناعٔ٘ الينربٔة٘ ضةنً   

 ىتناٛ الةْطيٍف، ّخلخلة٘ بئةاٌ الجقة٘ بةني املةرٛ       كل قطر علٙ لدٗ، بَد  حعاع٘ ا

ٍٕ بادتدٓةةد علةةٙ نلةةذ،      ٍٕ ٍّْٓتةةُ، ّلةةٔس مةةا ٓ ةةٍنٙ بةةالربٔا الينربةة يف الصةةارع الينربةة

ٍٔة٘ بينيةْاٌ ّالةد ٍّةْ       ّلكيُ يف ٍاِ املرٗ كاٌ متااميًا يف اليندٓد مً القطةار الينرب

ْاٌ ّسةةٔل٘ إسةةقاا اليظةةاو القةةاٜه ّإلةةًل بةةدٓل دميقراطةةٕ عيةةُ، ّكةةاٌ ٍةةاا الينيةة   

لتحقٔا الكةجري مةً الغآةات ّأٍنَنةا ال ئة٘ ا دتناعٔة٘ الجقافٔة٘ الةيت ٍةٕ اذتامةل           

 الساس للَْٓ٘ الْطئ٘.

مً دَ٘ أخرٚ، توتٕ حتٍدٓات الينْمل٘ رينياٍةا الةاٖ   َةف  علةٙ ألةد، لةني       

ٓرفةةةا دعاُتَةةةا شةةةينار لكْمةةة٘ عاملٔةةة٘ دتنٔةةةا الصةةةينْي مةةةً بةةةاي الةةةتًقح ّالةةة او   

ْٓةات الْطئة٘ هلةا، ّٓكةٌْ ٍةدفَا اذتقٔقةٕ كاميةًا يف معةادرٗ         ارتعْظٔات ّاهل

ٍةةةاِ اهلْٓةةةات ّاىتَةةةا  ارتعْظةةةٔات ّاسةةةتًي اإلرادات ٍّةةةاا كلةةةُ تقةةةف ّراِٛ    

اإلم ٓالٔ٘ اليناملٔ٘، ّليا باليظر إىل ما ألدثتُ مً لرّي خةًل القةرٌ امليعةرو مجةٌل     

ح الينةاُ  كلهةُ ع ةارٗ    علٙ نلذ، فقد بدا ّاضحًا ٍدفَا يف التفتٔ  ّالتذاٖٛ لٔعة  

عً كاىتْىات مً ال َل ٍطنَا رّٓدًا رّٓدًا بالتكيْلْدٔا امليناظرٗ، رٍبنةا ماحليةا   

بينٔدًٓ عً نلذ الْٔو، ّلكً ٍاا املخطكط لقٔقٕ ّد  التي ُٔ إىل خطْرتُ، ٍّْ 
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لةةٔس شتطةةطم ٓةةْو ّلٔلةة٘، فَةةه ٓةةدركٌْ عق ةة٘ ارت ةةاا الصةةينْي بَْٓاتَةةا، لةةاا فَةةه   

دٔال ّم تنرٌّ لدٔال قادم٘ يف اليننةل، ّمةً بةاي آخةر   ٓةاال      ٓيننلٌْ علٙ مدٚ أ

ٍٕ الةاٖ ٓصةككل حباضةيتُ الينرّبٔة٘            لدٚ الصةينْي نلةذ الةْعٕ، ّميَةا الصةين  الينربة

القْمٔ٘ اليت ضٍن  ع  التارٓا قْمٔات كجريٗ مً دٌّ أٌ تعادرٍا تلذ الينرّب٘ بةل  

ًً رعادرٗ تلذ القْمٔات، ّ كاٌ نلذ يف متياّهله ّ  ال متَا، ّلْ قاو الينري فين

ٍٕ، ّلكةةً   تكةةً تلةةذ  سةةٔنا باسةةتجنار اإلسةةًو، لكٍيةةا الٔةةْو يف عةةا  ثلجةةُ عربةة

الرسةةال٘ الةةيت محلةةَا الينةةري الةةآً لٍعةةيَه اإلسةةًو، ّلةةْ كةةاىْا كنةةا أسةةلفيا          

نكرِ، ملا دفينَه اإلسًو إىل التقدو اذتطارٖ الاٖ كاٌ يف ععر الينري الاٍٍ  

الةيت اعتيقتةُ، ّأستحطةر ٍيةا الرمآة٘ الةيت محكلةَا الصةاعر         عْمل٘ لقٔقٔة٘ للصةينْي   

 الك ري ىاار ق اىٕ لقعٔدتُ ) رىاط٘( ّ  سٔنا يف ٍاِ البٔات:

ُْ دةةدَّدىا  ٍ ةة ُٛ" ح  قالمةة  : ٍيةةا "اذتنةةرا

  
  ٖ  فةةةةةاقرْأ علةةةةةٙ ُدةةةةةدراَىَا أزتمةةةةةاد

   

 أزتادٍةةةام ّم ةةةح ُ  درلةةةًا ىاحفةةةاً  

  
 ٖ  ّم ةةةةةح ُ  درلةةةةةًا ثاىٔةةةةةًا بفةةةةة اد

   

 ّارثةةةيت ادتنٔلةةة٘ أدركةةة  ٓةةةا لٔةةة  

  
 ٖ َُُه أدةةةةةةةةةةداد ٌٍ الةةةةةةةةةةآً ع ي ةةةةةةةةةةت   أ

   

 عاىْقةةةةةةُ  فَٔةةةةةةا عيةةةةةةدما ٍّدعتَةةةةةةا   

  
ًً ُٓ ةةةةٍنٙ "طةةةةارض بةةةةً حٓةةةةاد"      ردةةةة

   

ٌّ مً مكْىات اهلْٓ٘ ادتنينٔ٘، كنا أىُ  إٌ التارٓا املص  ، ٍْ عيعر أساس

ٔ ة  َُٓينطٕ للحاضر د  َتة  ّا عتةااح  ا الصةينْر بالقٔنة٘ ّالجقة٘ بةاليفس،     ، ّٓينٍنة ُُّميناى

ا ى ةذاو   با ىتناٛ، ّٓقْد بالتالٕ إىل ّلدٗ الااكرٗ ادتنينٔ٘ ّااسةكَا، مينةاحاً  

 اليناطفٕ للذناع٘، ّا ستنرارٓ٘ ّالدميْم٘ الامئ٘ دٌّ اىقطاع أّ تْقف. 

ٌ اهلْٓ٘ الْطئ٘، م ول٘ أساسٔ٘ للنصرّع امل تق لٕ للدّل٘، ّمً دّىَةا  كنا أ

، دامةداً  ًااهلْٓة٘ لٔ ة  ّدةْد   فْظل٘ مً بني ٓدُٓ، ٓفقد اجملتنا دٍْرِ، ّتطٔا ال 

ر باسةةتنرار عةةً عًقةة٘ م ةةار إى ةةاىٕ، لةةُ طرقةةُ يف    ّإٌةةا تتصةةكل ّتعةةري، ّتين  ةة 

ّ ريٍةةا، ّتكنةةً   الةةتفكري ّالعةةفات ّالقةةٔه ّال ةةلْ ، ّالصةةينْر املتناثةةل ى ةة ٔاً   

ر علٔةُ حتدٓةد مينةا     أٍنٔ٘ الااكرٗ املص ك٘، يف كٌْ مةً ٓفقةدٍا، فإىةُ ٓتينةاٍ    

ًً  عً ّدْدِ يف الاماٌ ّاملكاٌ. ٍْٓتُ، فط
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ّمً أبرح مكْىةات ٍةاِ الةااكرٗ، التطةْر التةارَٕ، ّإدرا  تةارٓا الةْطً،        

بينذةةرِ ّهةةرِ ّم ةةار اذتٔةةاٗ اإلى ةةاىٔ٘ يف شتتلةةف دْاى َةةا ال ٔاسةةٔ٘ ّا دتناعٔةة٘   

 ّالجقافٔ٘ ّاملينٔصٔ٘ ّ ريٍا.

ٍٔةةًا يف شةة ابيا    ٍٕ أعادىةةا لةةالذ الةةامً  يف اليَآةة٘؛ إٌ الةةاخه الةةاٖ يَةةر دل الينربةة

الاٍٍ ، فله ُت ٍثر فُٔ ستاّل٘ تينْٓه ا ىتناٛات ادتاى ٍٔ٘ علٙ اهلْٓ٘ الجقافٔة٘ ال اثٔة٘   

ادتامين٘ ق ل أٌ تكٌْ ٍْٓةات سٔاسةٔ٘، ّأىةا متفاٜةل بةوٌ شة ابيا   حينةل يف ّعٔةُ         

 الااتٕ إ  تلذ اهلْٓ٘.
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نظرات عبد المعين الملوحً 

  إلى األدب
 

.ممدوح أبوالويد. أ 

 ةسورومن أدوب         

 

 

( أنَّ عألدب فددن سددال     -رأى عبددا عني ددل عنيلددو   

وقدو    كاالهد" ألعألدب     جيوز أْن نسم  كدََّّ مدن  دَّ المداًل أدوبداًل       

( نفسد  أدوبداًلو  مدال أندال هالألدودبأل       ألإْن صح أن أمس ِّ خامة عجملامعأل:

 عنيقبوس عنيذكور وا  علد  أمدنون: عأل   عقاقودول عقسدالم  قداى عبدا       

عني ل عنيلو   قألدبو  عقثالن  صفة عقاوعضدع عندا أدوبندالو علد  عقدن ل      

أي منددذ أن هلدد    مددن أندد"  ددالعن عمددبنو هدداأ هنعددن ا ددال ا  عددال       

عق عنون من عمن   فق ال ا  م ن فة عل  سدال ة عقدو ن عق نهد     سدومال     

( عقددر ر دد  ههددال ز ريادد" ههدد " عقددر  وفوددت      ا ددوا" ألههدد "أل 

 : هالعق عنون من عمنهال   وقو  فو

 أهه  دددددددددد  اددددددددددالقوع قنددددددددددال مددددددددددال هكددددددددددذع عقن ددددددددددال     

  

 اددددددوق  هددددددل هددددددَّ هدددددد  نددددددالر ههددددددال ع دددددد ن عقبكددددددال     

   

 

( ايييير ٜ خيييٞ 0971ٚقؼيييٝ"٠ "ٚ"ٚ " 

بٗا ابٓث٘ اير تٛفٝج يف ايدايدي١ شظي ٠ َئ    

ايٛقج ذاتي٘ شئ   يف شُ ٖا. ايطف١ً ٜٚعثذ" 

قؼٝ"٠ " بٗن٠" بع" َي ٚ" ٚاضي" ٚشظي ٜٔ    

 ٜكٍٛ يف قؼٝ"٠ "ٚ"ٚ ":  شاًَا ش٢ً ْظُٗا.

َٛيي ٜا "ةِّ! شفٛى  ِٕ أطكَج ايعف شٔ تًو يي  إ

  .ايكؼٝ"٠

َّ َأسا٠ٌ ز"ٜ"٠ ُ٘ ِتٖذا اشثذا"ٟ سِط   ايٝٛ

ٚأطيييعا"ٙ أندييي  َييئ ز ٦ٜييي١ ي""زييي١ 

أْييال أ أزيي ى شًيي٢ قيي ا٠٤ بعيي  أبٝاتٗييا.      

ٚنييييييإ ايكيييييي ا٤ ٜٓشيييييي ْٛٗا بييييييأق َِٗ  

 ٚحيفظْٛٗا. 
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ٖٚييٛ َمزييِ نييان  فهييإ نثيياة 

"ذن ٜيييييياح ضٝيييييياتٞ ا  بٝيييييي١  هشييييييِٝ  

  أٍٚ 0944غيييٛ"نٞ" اييييذٟ ػييي"" شييياّ 

نثيياة قيياّ بم ثيي٘. فًكيي" تيي زِ  يياذص   

 َيييئ ا  ة ايؼييييٝال  إذ نييييإ ٜعُييييٌ يف

ٚضؼٌ ا  ٜب  .بهني َ""سًا يًغ١ ايع ب١ٝ

شا" ا عني ا ًٛضٞ ش٢ً زٛا٥ز يف بهيني.  

ٚا  ة ايؼييٝال َيئ أغٓيي٢ ال اة ايعا ٝيي١  

ٚأند ٖيييا ش اقييي١  َٚييي  ذييييو فٗيييٛ غييين   

َع ٚف يف َعظيِ بًي"إ ايعياو. ٚنيذيو     

ت زِ أ"بع١ صبًي"اح بعٓيٛإ "تيا"ٜأل ا  ة    

ايفٝثٓييياَٞ". ٚ ا" ايكا٥ييي" اشبايييي" ضييياف      

س"  اييذٟ نيإ أضي" ت َذتي٘ شٓي"َا      ا 

نييإ ٜيي""ض يف َ"ٜٓيي١ اي ذقٝيي١  ٚايييذٟ   

سييييياش"ٙ يف ْظييييي  ت  اتييييي٘ شييييئ ا  ة   

ايفٝثٓيياَٞ. ٚضؼييٌ شًيي٢ زييا٥ز٠ ايؼيي"اق١   

ايفٝثٓاَٝييي١. ٚأ  هييئ تكييي"ٜ  يفثييي١ شاييي" 

ا عيييييني ا ًيييييٛضٞ إف ا  بيييييني ايفٝثٓييييياَٞ 

ِّ تكيي"ٜ     ٚايؼييٝال   ْاٗييا أنييل َيئ نيي

عي ف ا هثاي١ ايع بٝي١    فُٔ ايـ ٚ"ٟ إٔ ت

 خ ا٤ ال اة ايظ ق١ٝ ايع ٜك١.

ٚشايي" ا عييني ا ًييٛضٞ باضييذ َثُٝييز     

أػيييي"" ايهييييدن ايهييييدن َيييئ ايهثييييب    

ْيييذن  َٓٗيييا نثييياة "أطيييعا" ايًؼيييٛؾ    

ٚأخايييا"ِٖ" يف خ خييي١ صبًييي"اح. ٚنثييياة    

  "ا  ة يف خ"١َ اجملثُ " ٚغنٖا.

ِّ ٖييذا ااْثيياص ايغزٜيي  فًكيي"    َٚيي  نيي

ضًييييي١ اأبث"ا٥ٝييييي١  قييييياّ بايثييييي""ٜص يف ا   

ٚايداْٜٛييي١ يف وييييؽ ٚويييا٠ ٚاي ذقٝيييي١    

يف ٚشُييٌ َيي"ٜ ًا يًُ نييز ايدكييايف ايع بييٞ 

وييؽ ٚ َظييل  َٚيي"ٜ ًا يًييمار  ٚطييغٌ   

َٓؼيييب ا ييي"ٜ  ايعييياّ يًُ انيييز ايدكافٝييي١  

ايع بٝيييي١ يف ٚ ا"٠ ايدكافيييي١  ٚشُييييٌ قاييييٌ    

إضايث٘ يًثكاش" َشثظا"ًا خكافًٝا يف "٥اسي١  

    ٛ َيئ   ازبُٗٛ"ٜيي١ َيي"٠ سييج سييٓٛاح  ٖٚيي

َؤسشيييٞ "ابطييي١ ا  بيييا٤ ايشيييٛ"ٜني شييياّ    

يف   ٚشـيييٛ صبُييي  ايًغييي١ ايع بٝييي١   0950

 َظيييل ٚشـيييٛ اذبيييا  ايهثييياة ايعييي ة   

    ع١ٝ اياطٛر.

ٜٚكّ"ّ تع ٜفًا يأل ٜب: "ٖيٛ ذٚ ايكًيب   

اي قٝييييل ٚااضشيييياض ا  ٖيييي   ٚايظييييعٛ" 

ِٕ ٜاكيييييٞ يٓفشييييي٘  ا ثييييي"فل  أ ٜشيييييثطٝ  أ

 َٛشيي٘  فٗييٛ قيي" ٜ ٜكٗييا يٝظييا"ى يف  أّ  

خييي ٜٔ  ٚأ ٜشيييثطٝ  إٔ ٜاكيييٞ يٓفشييي٘    ال

أف اضييي٘ فٗيييٛ قييي" ٜع ؿيييٗا يٝييي"شٛ إيٝٗيييا    

الخيييي ٜٔ ... بييييٌ إْايييي٘ أ ٜهثييييب شٓيييي"َا    

ٜهثب إأ يٝطٌُ إف ايٓاض "ساي١ً ف  ٜي١ً  

أٚ ازثُاش١ًٝ "سياي١ أُو أٚ في ُ  أٚ خيٛ"٠و أٚ    

 (2نلٜا٤" 

"ٚأٍٚ َييا ٜايي"ٚ يٓييا يف ا  ة أْايي٘ فيئ   

٘ َظٗي  َئ   َٔ ايفٓيٕٛ ازبًُٝي١  ٜعيال أْاي    

ا ظاٖ  اأزثُاش١ٝ  ٜعيل بي٘ ا في ا  شئ     

( ٜٚكييّٛ ا  ٜييب بٍٛٝفيي١و  3ضيياِٗ يًسُيياٍ" 

ازثُاشٝيي١ و  فٗييٛ ٜظييمى يف بٓييا٤ اجملثُيي   

ايذٟ ٜعٝع فٝ٘. ٜٚشثظيٗ" ا ًيٛضٞ باٝيج    

   (:0157ّ 973طع  يًُع ٟ  

 ٞ ٞا ٚأ بأ"ؿييييييييي  فييييييييي  ٖطًيييييييييج شًييييييييي

  اسيييييييييطا٥ب ييييييييييٝص تٓيييييييييثظِ اييييييييييا    
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ٕا  "غاٜييي١ ايفييئ ٖيييٞ   ٜٚييي ٣ ا ًيييٛضٞ أ

ازبُيييياٍ  ٚيهيييئ ٖييييذا ايعؼيييي  أػييييٝب   

بايث ُيي١ ا ا ٜييي١ ٚايٓفعٝييي١ اسبشييي١ٝ ٚػيييا"  

ايٓييياض أ ٜؤَٓيييٕٛ بظييي٤ٞ إأ إذا ويييٌ يف   

 (4طٝات٘ ْفعًا ضبشٛسًا."  

ٜٚك"ّ ا ًٛضٞ تع ٜف٘ يأل ة فٝكٍٛ: 

"ا  ة تعان فال شٔ َٛق و إْشاْٞ تعانًا 

ٌِّ طيي٤ٞ   ٌا أ ة ٖييٛ قاييٌ نيي َٛضٝييًا. إٕ نيي

ٕا بييني ا َيي ٜٔ ػييٝا غ١  ٛقيي و إْشيياْٞ  ٚإ

"ابطيييي١ ٚخٝكيييي١ .....ٜٚـييييٝ  إف َٛؿييييٛ      

 (5َظاٖ"ت٘ شٓؼ ًا َٔ ْفش٘" 

    ٜٚذن  ا ًٛضٞ سج ٍٚا٥  يأل ة:

ٜؼييييييٛ" ا  ة َييييييا يف ايييييييٓفص  -0

ااْشا١ْٝ َٔ فه  ٚشاطف١ خِ ٜٓكيٌ ذييو   

إف ْفٛض ايك ا٤. فٝعِٝٓٗ ش٢ً فِٗ اسبٝا٠ 

ٜٚيييييٛق  َظييييياش ِٖ ايشيييييا١َٝ ايكٜٛييييي١     

ٚا  ٜيييب بيييذيو ٖيييٛ ذييييو اي سيييٍٛ اييييذٟ   

ٜثًكييييي٢ بعاك ٜثييييي٘ َييييئ اسبٝيييييا٠  ا يييييا    

ٚفًشفثٗا فٝٓكًيٗا إف ايٓياض شًي٢ طيهٌ     

ؼييي١ أٚ زيييٓص أ بيييٞ َديييٌ ايكؼيييٝ"٠ أٚ ايك

  ا ش ض١ٝ أٚ اي ٚا١ٜ.

ٜيييييٓٗ  ا  ة بعيييييب٤ ايدكافييييي١    – 2

ايعاَيييي١ ٚا  بييييا٤ بييييذيو َعًُييييٛ ايظييييعٛة 

ٚ بيياىِٖ اي ٚضٝييٕٛ ٜ طيي"ِْٚٗ إف اسبييل    

ٜٚٗيييي"ِْٚٗ إف اي طييييا . ٚبييييذيو تهُييييٌ   

"سيياي١ ا  ٜييب "سيياي١ "زيياٍ اييي"ٜٔ ايييذٜٔ   

ٜييي"شٕٛ ايٓييياض إف ايفـييي١ًٝ ٜٚٓٗيييٕٛ شييئ  

خييي م  ا ٓهييي . ٜكيييّٛ ا  ة بثٗيييذٜب ا  

 ٜٚ"شٛ إف ايكِٝ ايعًٝا ٚا اا ئ ايشا١َٝ.

ٚا  ة بيييييي أٟ شايييييي" ا عييييييني   -3

ا ًيييييٛضٞ "نييييئ أسييييياض َييييئ أ"نيييييإ    

اسب نييييييياح ايشٝاسييييييي١ٝ ٚاأزثُاشٝييييييي١   

ٚايفه ٜييي١  ٚييييذيو ٜهدييي  ايظيييع ا٤ يف   

ٚ"أٟ  .شؼيي  ايدييٛ"اح ٚا  اضييٌ اأْثكايٝيي١  

ا  ٜييييب ايهييييان ا ًييييٛضٞ ػييييطٝ   أو   

تشيييياِٖ نثابيييياح تٛيشييييثٟٛ ٚغييييٛ"نٞ   

غنُٖا يف قٝياّ خيٛ"٠ أنثيٛب  يف "ٚسيٝا     ٚ

ٚأطا" ا ًيٛضٞ إف  ٚ" ا  ة   ؟0907شاّ 

يف قٝيييييياّ خييييييٛ"٠ أنثييييييٛب  .أو تشيييييياش"   

-0915  نثابيياح َٝ ا٥ٝييٌ طييٛيٛخٛف

( ٜٚيييييٛ"ٟ بْٛييييي"ا"ٜ  ٚغنُٖيييييا يف 0984

خِ  ؟جنا  ايثطٛأح اأطمان١ٝ يف "ٚسٝا

ِّ أو ّ ٗييي"  ِّ ايديييٛ"اح يف نييي ا  ة يهييي

  ؟ا بع" قٝاَٗاشاش"ٖٜايعاو ٚ

ٕا ا  ة ٚسي١ًٝ   -4 ٜٚ ٣ ا ًٛضٞ أ

ي سيييثُثا  لُييياٍ ايطاٝعييي١ ٚاسبٝيييا٠  إذ  

جي" فٝ٘ ايكا"ئ َا بطئ َئ ازبُياٍ َٚيا     

. ٍٗ  
ٚيكييي" أػيييا  ا  ة ٚأ سيييُٝا  -5

ايكؼيييييييي١   ٚسيييييييي١ًٝ ي""اسيييييييي١ اسبٝييييييييا٠  

اأزثُاشٝيي١ ٚايٓفشيي١ٝ  ٚيكيي" أػيياة شايي" 

 ٞ   أأ جني" يف "ٚاٜياح   بيذيو  ا عني ا ًيٛض

فشييهٞ بعيي"ًا ْفشييًٝا  ٚدبشيييٝ"ًا     ٚسثٜٛ

  ٘ أو  ؟يعيياو اي ٚشييٞ يف بعيي  ط ؼييٝات

ٜهثب شٓ٘ شاو ايٓفص ايُٓشاٟٚ ف ٜٚ" 

حبدًا بعٓٛإ " ٚسثٜٛفشهٞ ٚز  ١ قثيٌ  

يف نثابيي٘  ف ٜٚيي"أو ٜهثيب شٓيي٘   ؟ا ة"

أو ٜهثييييييب شٓيييييي٘  ؟"تفشيييييين ا ضيييييي ّ"
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ٌ إشيز ايي"ٜٔ   اي"نثٛ"  يف نثابي٘   هاشٝي

" ايذٟ ػ"" شياّ  ايثفشن ايٓفشٞ يأل ة"

أو ٜمى يٓا جنٝب ضبفٍٛ ػٛ"٠  ؟0963

اجملثُ  ا ؼ ٟ يف خ خٝث٘ اير فٝٗا خيٛ"٠  

يف َؼييييي  ؿييييي" اأسيييييثا"ا   0909شييييياّ 

 ؟ااْهًٝزٟ
ٜٚكٍٛ شا" ا عني ا ًيٛضٞ يف نثابي٘   

"  ايييذٟ ػيي""  ا  ة يف خ"َيي١ اجملثُيي  "

شيئ اذبييا  ايهثيياة ايعيي ة ب"َظييل شيياّ    

ا  ة مبعٓيياٙ ٕا إ"ٚخ ػيي١ ايكييٍٛ   :0981

ايعيييياّ ٚسيييي١ًٝ اسبٝييييا٠ ااْشييييا١ْٝ ا ٗذبيييي١  

ٚاسبٝييا٠ اأزثُاشٝيي١ اي اقٝيي١  ٜؼييٌ بيييني     

ا ف ا  ٚازبُاشاح َٔ ْاض١ٝ  ٜٚؼٌ بني 

ايعؼييٛ" ايشيييابك١ ٚا زٝيياٍ اي ضكييي١ َييئ   

ْاض١ٝ خا١ْٝ  ٜٚؼٌ بني ايظعٛة َٔ ْاض١ٝ 

خايديي١. ٜٚشييُٛ بييازبٓص اياظيي ٟ نً يي٘ إف  

 َشيييييييث٣ٛ فهييييييي ٟ ٚطيييييييعٛ"ٟ ٚخًكيييييييٞ

ِٕ ٜهٕٛ 6زًٌٝ."  ٕا ا  ة جيب أ ( ٜٚ ٣ أ

  ٚ ِٕ  يف بعٝيي"ًا شيئ ا ااطيي ٠   ايٛقييج ذاتيي٘ أ

ٜهييييٕٛ يؼييييٝكًا بييييايٛاق . ٖٚٓييييا تثسًيييي٢     

شاك ٜيي١ ا  ٜييب أٟ ٜكييّٛ ا  ٜييب بثسشييٝ"  

  ٚ ايٛقييج ذاتيي٘  يف ايٛاقيي  دبشييٝ"ًا ػييا قًا 

بعٝ"ًا شٔ ا ااط ٠  ٖٚذا أض" ايف ٚم بني 

ٓفص أٚ ا  ٜب ٚشاو اأزثُا  أٚ شاو ايي 

ا  يييثؽ بايفًشيييف١. فكييي" ٜثٓييياٍٚ ا  ٜيييب   

ا ٛؿيييييٛ  ذاتييييي٘ اييييييذٟ ٜثٓاٚيييييي٘ ا ؼيييييً    

    ّٟ اأزثُاشٞ ٚيهٔ بعٝي"ًا شئ ا ااطي ٠ أ

شيييئ ط ٜييييل ايؼييييٛ" شيييئ ط ٜييييل "هيييي٘    

 يظ ؼٝاح "ٚاٜث٘ أٚ قؼث٘. 

ٚبايٓشيييييا١ يع قييييي١ ا  ة بييييياجملثُ   

فيييين٣ ا ًييييٛضٞ إٔ ا  بييييا٤ ٜٓكشييييُٕٛ إف 

 ٍ ٕا ا  ة  فيييييي ٜكني: ٜيييييي ٣ ايف ٜييييييل ا ٚ أ

َشيييثكٌ شييئ اجملثُييي  اييييذٟ ٜٓظيييأ فٝييي٘.      

ٜٚذن  ا ًٛضٞ بع  ممدًٞ ٖيذا ايف ٜيل   

َدٌ ايظاش  ايف ْشٞ تٝٛفٌٝ غٛتٝٝ٘ ايذٟ 

 ّ يألْغييييياّ   ٜكيييييٍٛ: دييييئ ٚيييييي"ْا ي  يييييا

ا شثطا١. ٜٚثاب : إْال أضيب ايٓياض بٓشيا١و    

َعانش١و يً "َاح اير ٜكّ"َْٛٗا. َٚع٢ٓ 

ٛتٝٝيي٘ نيي ّ ايظيياش  ايف ْشييٞ تٝٛفٝييٌ غ  

ّٟ أْايييي٘ ٜ ٜيييي" إبعييييا  ا  ة شيييئ غاٜاتيييي٘     أ

ايٓفع١ٝ. َٚٔ بني أْؼا" ايفٔ يًفٔ ايظاش  

 اي ٚسٞ تٝٛتظٝ . 

ٚدبيياٚ  بعييي  أْؼييا" ٖيييذا ا يييذٖب   

ٚطيييياياٛا بايفؼييييٌ ايهاَييييٌ بييييني ا  ة    

ٚاجملثُ  ٚشزٍ ا  ة شٔ ضبٝط٘. ٚطايب 

بعـييِٗ اشبيي ٚص شيئ ايكٛاشيي" ا خ قٝيي١     

   ٛ أ ة فٝي٘   ٚطاياٛا بيا  ة ا هظيٛف ٖٚي

َيئ ايؼيي اض١ َييا أ ٜكاًيي٘ ايييذٚم ايع بييٞ     

 ايشًِٝ.

ًٜٚ ؽ ا ًيٛضٞ َٛقي  ٖيذا ايف ٜيل     

ٕافٝهثب: "يك" قاٍ أْؼا" ٖذا ا يذٖب    إ

ايظع  فئ  ٝيٌ ٚييذيو جييب إٔ ٜهيٕٛ      

غاٜييي١ً يف ذاتييي٘  فييي  ٜشيييث "ّ نٛسييي١ًٝو    

يًثعيييان شييئ ا ظييياش  اشباػييي١ بيييٌ ٜعُيييٌ   

شبًل ػٛ" ٚأخًٝي١ ٚإضشاسياح  ًٝي١ يف    

اتٗا ٖٚذا ٖٛ َا ٜكؼ"ٕٚ إيٝ٘ َٔ شايا"٠  ذ

  (7ايفٔ يًفٔ." 

ٕا بعيييي  ايٍٓكييييا  اتُٗيييييٛا     ٜٚييييذن  أ

ا  ٜب زلإ خًٌٝ زلإ بأْا٘ َٔ أْؼيا"  
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ٕا زيلإ خًٝيٌ     ايفٔ يًفٔ  ٜٚ ٣ ا ًيٛضٞ أ

( و ٜهيييئ َيييئ  0930-0883زييييلإ 

ِٕ ٜؼييي    أْؼيييا" ايفييئ يًفييئ إذ اسيييثطا  أ

شًٝٗييا َآسييٞ صبثُعيي٘  ٜٚيي"شٛ إف ايدييٛ"٠ 

يف "ٚاٜثيي٘ ايظييٗن٠ " ا زٓطيي١ ا ثهشيي ٠    

(  إذ ٜؼيييييي  يف ٖييييييذٙ اي ٚاٜيييييي١  0904" 

َأسا٠ ايفثا٠ س٢ًُ ن ا١َ ايير  ٚزٖٛيا   

َيئ إْشييإ أ ذبايي٘   ّْيي٘ غييال. ٜٚهثييب    

زييلإ شيئ اجملاشيي١ اييير شؼييفج بييا        

  ايظاّ يف أخٓا٤ اسب ة ايعا ١ٝ ا ٚف.

ٚ دييٌ ايف ٜييل ايديياْٞ زيي"اْٛف ٖٚييٛ   

اسبييييزة ايظييييٝٛشٞ يف َ"ٜٓيييي١ أَييييني سيييي  

-0879يٝٓٝٓغيييييي ا  يف  َيييييئ سييييييثايني   

( ٜٚثطيي"ر شٓيي٘ ا ًييٛضٞ فٝكييٍٛ: إٕ  0953

أْ""ٜ٘ ز"اْٛف قيّ"ّ تك ٜي ٜٔ شئ ٍٚٝفي١     

ا  ة  ا ٍٚ يف َؤمت  اسبزة ٚايداْٞ يف 

َؤمت  اذبا  ايهثاة يف َ"١ٜٓ يٝٓٝٓغ ا . 

ٜٚكٍٛ فُٝٗا: "ا اي"أ ايشيٛفٝٝر يف ا  ة   

ٕا َييئ ضيييل اجمل ثُييي  إٔ حياسيييب ا  ٜيييب أ

شًيي٢ َييا ٜكيي"ّ إيٝيي٘.... ٚاييي"ش٠ٛ إف ض ٜيي١     

اي أٟ ٚايفه  َكاٛي١ ؿُٔ ضي"ٚ  ايكيِٝ   

َايييا يف  ااْشيييا١ْٝ ٚاشب"َييي١ اأزثُاشٝييي١  أ

غن ٖيذٙ اسبي"ٚ  فٗيٞ ٚايي"ش٠ٛ إف ض ٜي١      

  (8ااز اّ ٚايث  ٜب سٛا٤ بشٛا٤." 

ٚيك" اسثطا  أْ""ٜ٘ زي"اْٛف فؼيٌ   

اتٛفيا ٚايهاتيب   ايظاش ٠ ايظٗن٠  ّْيا أ  

 ٚتظٝٓهٛ َٔ اذبا  ايهثاة ايشٛفٝٝج 

  نُييا أغًييل بعيي  ازب ا٥يي"   0946شيياّ 

َديييٌ ز ٜييي"٠ يٝٓٝٓغييي ا  ا  بٝييي١. ٚناْيييج   

ايذ"ٜع١ يف فؼٌ ايظاش ٠  ّْا أ اتٛفا يف 

أّْٗيييا اَييي أ٠ أ"سيييثك اط١ٝ َ"يعييي١  ٚمتديييٌ   

  ايٓزش١ ايف  ١ٜ ا ثط ف١ يف ا  ة.

 ٚنإ ايٓظاّ يف اأذبا  ايشيٛفٝٝر 

قيي" ْفييذ ضهييِ ااشيي"اّ بيياع  ا ييدكفني     

َيييِٓٗ "٥يييٝص اذبيييا  نثييياة    0937شييياّ 

"ٚسييييٝا  ْييييذاى اي ٚا٥ييييٞ بييييٛ"ٜص بًٓٝيييياى 

( ٚيييذيو ناْييج "ٚاٜاتيي٘  0894-0937 

ممٓٛش١ َٓعًا باتًا يف ايزَٔ ايشيٛفٝٝر ٚأ  

أض" ٜشُ  ب٘. ٚنذيو يف ايعاّ ذات٘ ْفيذ  

ضهيييِ ااشييي"اّ بٛايييي" ايهاتيييب ايظيييٗن  

(  2118 -0928زٓهٝيييييز  ٜثُييييياتٛف  

ٕا ٚاييي" زٓهٝييز  ٜثُيياتٛف نييإ   شًُييا بييأ

سه تن اسبزة ايظٝٛشٞ ايشيٛفٝٝر يف  

 ٗٛ"ٜيي١ ننغٝزٜييا شٓيي"َا ضهييِ شًٝيي٘  

 بااش"اّ. 

ٚبعيييي" إٔ ٜهثييييب ا ًييييٛضٞ نثابيييي١   

ضباٜييي"٠ شييئ ٖيييذٜٔ ا يييذٖاني يف ا  ة    

ٜا"ٟ "أٜي٘ ٜٚثشيا٤ٍ َيا ٖيٛ َٛقفٓيا  دئ       

ايع ة. َٔ ٖيذٜٔ ا يذٖاني؟ ٖيٌ ْكي  َي       

َذٖب ا  ة ييأل ة ْٚث ًي٢ شئ أٖي"اف     

أَثٓيييا  ٚشييئ َعاْيييا٠ طيييعآا اييييذٟ َيييا اٍ  

ٜعييياْٞ َييئ اأضيييث ٍ تيييا"٠ َييئ اأضيييث ٍ   

ايمنييييٞ ٚتييييا"٠ َيييئ اأضييييث ٍ ايغ بييييٞ.   

ٜٚعييياْٞ َييئ ايفكييي  ٚا َٝييي١ ٚازبٗيييٌ َٚييئ 

نيييييدن٠ ٜيييييأتٞ ايث ًييييي  يف   حَظيييييه 

طًٝعثٗييييييا. بايثأنٝيييييي" تظييييييهٌ قـيييييي١ٝ  

فًشيييييطني ايكـييييي١ٝ ا سييييياض يًهاتيييييب   

ٕا ٖييذٙ ايكـييي١ٝ سيييااج   ا يع بييٞ  ٚذييييو  
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ت ازعيييييًا يف ض نيييييي١ ايثُٓٝيييييي١ ٚايثطييييييٛ"  

ٕا ايؼيييٓاش١ ايع بٝييي١ َث ًفييي١   ٚايثؼيييٓٝ   

   ندنًا.

ٕا ا  بيا٤ ٖييِ زييز٤    ٜٚكيٍٛ ا ًييٛضٞ: "إ

١َّو ٚأشـا٤ يف صبثُ  ٚبٛػفِٗ ٖيذا   َٔ أ

أ َٓيياؾ  ييِ َيئ َظييا"ن١ طيييعٛبِٗ يف     

َٛازٗييي١ َيييا ٜعييي ش  يييِ َييئ َظيييه ح  

ٕا ا  بييا٤ ٖييِ يشييإ طييعاِٗ ا عييل شيئ  ...ٚأ

خيييييٛاط  ايفهييييي  َٚهْٓٛييييياح اييييييٓفص   

  (9ٚيٛاشش ايكًب." 

ٕا   با٤ْيييييا أٜٚثييييياب  ا ًيييييٛضٞ ٜٚييييي ٣ أ

ٜٓكشُٕٛ إف ف ٜكني: ٜشّ   ايف ٜل ا ٍٚ 

قًُيي٘ شب"َيي١ ايطاكيياح ا ظًَٛيي١ ٚايفكيين٠  

ٚا ـيييطٗ"٠  ٜٚييي"شٛ إف صبثُييي  ٜشيييٛ ٙ  

 ايع"ٍ ٚا شاٚا٠ ٚاسب ١ٜ. 

َاييا ايف  ٜييل ايديياْٞ َيئ ا  بييا٤ ايييذٜٔ أ

ٜشييّ  ٕٚ أق َٗييِ شب"َيي١ أ"بيياة ايشييًط١ 

ٚايٓفييٛذ  ٜٚٓظُييٕٛ قؼييا٥"ِٖ يف اييي"فا    

شييئ ا شيييؤٚيني اييييذٜٔ بييياشٛا ؿيييُا٥ ِٖ    

 ٚطعٛبِٗ. 

ٜٚثشا٤ٍ ا ًٛضٞ شئ َٛقي  ايظيعب    

َٔ ا  با٤. ٚجيٝب: إْاي٘ يف أغًاٝثي٘ ٜهي ٙ    

اأْثٗييا ٜني ٚايٛػييٛيٝني ٚايييذٜٔ ٜث ييذٕٚ    

َٗيييِ أ ا٠ ي سيييم ام  ٚييييٛ شًييي٢ َييئ أق 

ضشاة قٓاشياتِٗ  ٚبٛزي٘ شياّ ٚيف َعظيِ     

بًيي"إ ايعيياو ايف٦ييي١ ا دكفيي١ ف٦يي١  ٥اكٝييي١      

تيييييثغن بيييييثغن َؼييييياسبٗا. ٖيييييؤأ٤ يف ٚا و   

ٚايظيييييعب يف ٚا و  خييييي . ٜٚكيييييّ"" ايظيييييعب   

ايهّثيياة ايييذٜٔ بييذيٛا شؼييا"٠ فهيي ِٖ     

ْٚٛ" شِْٝٛٗ اْكاذ طعاِٗ  ايذٜٔ ٜاطدٕٛ 

   ٕٚ شٓٗا بأ بِٗ.شٔ اسبكٝك١ ٜٚعّا

ٚجيييب شًيي٢ ا  ٜييب سييٛا٤ نييإ َيي   

ِٕ حيييياف  شًييي٢    ايف ٜيييل ا ٍٚ أٚ ايدييياْٞ أ

 ِّ ٕا ا  ة قاٌ ن ا شث٣ٛ ايفال اي فٝ .  

طييي٤ٞ فييئ  ٝيييٌ ٚجييييب ا افظييي١ شًييي٢   

 اي٘. ٚازبُاٍ ٚض"ٙ غين نيافو فٝسيب    

 إٔ ٜٗ"ف شبن اياظ  ٚذبكٝل سعا تِٗ. 

 بيا٤  "ٚدٔ ا  ٜٚثاب  ا ًٛضٞ فٝكٍٛ:

إذا نٓا َٓؼفني فأخيذْا بي أٟ ا عثي"يني    

َيييييئ ايفيييييي ٜكني  ٚت نٓييييييا "أٟ ايغيييييي ٠  

ٚا ثطييييييي فني .... ٚت نٓيييييييا "أٟ أْ""ٜييييييي٘ 

( يف تط فيييييي٘ 0948-0896زيييييي"اْٛف  

ِّ ا  ة ايغ بيييٞ"      ( 01ٚوًثييي٘ شًييي٢ نييي

ٜٚثيياب : "إْآييا ضييني ْييمى ٖييؤأ٤ ايغيي ٠ َيئ 

ا ذٖاني  ْٚأخيذ بي أٟ ا عثي"يني َُٓٗيا      

ب أٟ ا عث"يني َئ أػيطاة َيذٖب    ْأخذ 

ٕا ٖذا ا ذٖب أ  ايفٔ يًفٔ ضني ٜكٛيٕٛ: "إ

    ِٕ ٜعيا"ش ايي"ش٠ٛ إف ا خي م ...طيي ٜط١ أ

( 00تهٕٛ ٖذٙ اي"ش٠ٛ ذاح ػاغ١ ف١ٝٓ." 

ِٕ ْأخذ ب أٟ  َٔ ايف ٜيل   ا عث"ينيٚجيب أ

ِٕ ٜثطيييٍٛ   ايدييياْٞ  ٚيهييئ ٖيييذا أ ٜعيييال أ

ٍُ سٝاسيييٞ أٚ اقثؼيييا ٟ أٚ   أ بٓيييا إف َكيييا

زثُييييييييياشٞ. ٜعيييييييييا  ا  ة ايكـيييييييييياٜا   ا

اأزثُاشٝيي١ ٚيهيئ بظييهٌ أ بييٞ أٟ شيئ 

ط ٜييييل ا زٓييييياض ا  بٝييييي١ َديييييٌ ايكؼييييي١  

  ٚاي ٚا١ٜ ٚايكؼٝ"٠ ٚا ش ض١ٝ.

ٚبع" ذيو حياٍٚ شا" ا عني ا ًيٛضٞ  

تطاٝيييل  "ا٥ييي٘ ايٓظ ٜييي١ شًييي٢ َظيييه ح    

ٚاقعٓا ايع بٞ فٝأخيذ َيدً  قـي١ٝ ايي"ش٠ٛ     
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يكَٛٝيي١ إف ايٛضيي"٠ ايع بٝيي١ ٚاييي"ش٠ٛ إف ا  

ٕا نييييدنًا َيييئ "زيييياٍ      ايع بٝيييي١  ٜٚيييي ٣ أ

ايكـاٜا   ٙايشٝاس١ٝ ٚايفه  شازبٛا ٖذ

َاا ا  ٜب فٝعازبٗا َٔ  ٚاٜا خ ر:   أ

ِٕ ٜعيييل شييئ طيييعٛ"ٙ تعيييانًا فٓٝيييًا      "أ

ِٕ ٜك  َئ ٖيذا ا ٛؿيٛ  َٛقفيًا      ٚخاُْٝٗا أ

ُٕ حييص    إْشاًْٝا  َٚٛقف٘ ٖٓا َٛق  إْشيا

دُٗا مبظاش  قَٛ٘ ٚضازاح صبثُع٘  ٚخاي

إٔ ٜهييييٕٛ يف تعييييانٙ ٖييييذا قيييي٠ٛ إحيييييا٤  

فٝٓكييٌ طييعٛ"ٙ إف ايٓيياض َيئ ضٛييي٘  ٚإف  

  اجملثُ  فٝطص اجملثُ  مبا أضص ا  ٜب.

ٜٚييذن  ا ًييٛضٞ شًيي٢ سيياٌٝ ا ديياٍ     

"طيييٝ" سيييًِٝ  قؼيييٝ"٠ أْظييي"ٖا ايظييياش    

( 0884-0887 اشبٛ"ٟ ا ًكب بايك ٟٚ 

 مبٓاسا١ شٝ" ايفط : 

 أنييييي ّ ٖيييييذا ايعٝييييي" تهييييي ِٜ طييييياش   

ِ   ٘ٝيييييييييييٜث   بآٜييييييييييياح اييييييييييييٓ  ا عظييييييييييي
 

 ٖايييييْٛٞ  ٜٓيييييًا جيعيييييٌ ايعييييي ة ٚاضييييي"اً    

   ِ   ٚسييييينٚا لدُييييياْٞ شًييييي٢  ٜييييئ بييييي ٖ
 

 سييييييي ّ شًييييييي٢ نفييييييي  ٜٛضييييييي" بٝٓٓيييييييا  

  َِ   ٚأٖييييييييييً  ٚسييييييييييًٗ  بعيييييييييي"ٙ لٗييييييييييٓ
 

ٚناْييييج َعظييييِ أَدًثيييي٘ َيييئ ا  ة  

ا ٗس ٟ فٝيذن  أبٝاتيًا يًظياش  ا ٗسي ٟ     

  إًٜٝا أبٞ َاؿٞ:

 أٜٗيييييييييذا ايظيييييييييانٞ َٚيييييييييا بيييييييييو  ا٤   

 نيييييئ  ييييييًٝ  تيييييي  ايٛزييييييٛ   ييييييٝ     
 

  ٌ  ٖييييييييٛ شييييييييب٤ شًيييييييي٢ اسبٝييييييييا٠ خكٝيييييييي

   َيييييييئ ٜظيييييييئ اسبٝييييييييا٠ شا٦ييييييييا خكييييييييٝ  
 

ٕا ا  ٜييب   ٚنييذيو أ ٜيي ٣ ا ًييٛضٞ أ

ٜٓثُيٞ  ْؼيا" ايفئ يًفئ      َٝ ا٥ٌٝ ْعُٝي١ 

ٚإ ا أ بي٘ أ ة تيأًَٞ إْشياْٞ ٖٚيٛ ٜثيأو      

ُع٘ ٚلأّ نٌ إْشيإ. ٜٚيذن    ثلأّ صب

 ا ًييٛضٞ بعيي  ا بٝيياح اييير ٚػيي  فٝٗييا   

  أٚؿاشٓا يف أخٓا٤ اسب ة ايعا ١ٝ ا ٚف:

 أخٞ َٔ دٔ أ ٚطٔ ٚأ أٌٖ ٚأ زا"   

 إذا  ٓا إذا قُٓا " اْا اشبزٟ ٚايعا"  

  يك" ِ ج بٓا اي"ْٝا نُا ِ ج مبٛتاْا   

 فٗاح اي فع ٚا عٍٛ يٓطف  خٓ"قًا  خ  

  ْٛا"ٟ فٝ٘ أضٝاْا

ِٕ ْأخذ َٔ َ""س١  ٖٚهذا  هٔ أ

فٝٗا َا فٝٗا يف تًُشٗا سبكا٥ل ايفٔ يًفٔ 

ايٓفص ٚخًساح اشباط  ْٚاـاح ايطاٝع١ 

   ٚ اٍ ا سًٛة ٚ"ْٚل ايثعان.

ْٚأخذ َئ ا ""سي١ اأزثُاشٝي١ خين     

تكايٝي"ٖا يف قٝاَٗييا بٛازااتٗييا ااْشييا١ْٝ   

  ٚ ايٛقييج يف ٚطييعٛ"ٖا حبكٛقٗييا ايكَٛٝيي١  

ِٕ ْثطشييص ز اضٓييا شًيي٢ أأ     ذاتيي٘ جيييب أ

  ْٓش٢ ز ا  اجملثُ .

ٚديييئ إذا نٓييييا َيييئ أْؼييييا" ٖييييذا   

ا ييذٖب أٚ ذاى ْؼييطا  ايفهيي ٠ ا ًُٗيي١    

ٚدًييل يف هييا٤ اشبٝيياٍ ْٚشييهب يف أذٕ 

اي"ْٝا أسبآْا ايشُط١ اشباي"٠  ٖٚهيذا  

جنعٌ ا  ة يف خ"١َ اجملثُي  ا ؤيي  َئ    

ِّ يف أفييي ا  َثظيييابٗني ٚ ايٛقيييج ذاتييي٘ يهييي

فيييي  و خؼٛػييييٝث٘  نُييييا نييييإ ٜكييييٍٛ   

 "ٚسٛ. ا فه  ايف ْشٞ زإ زاى 
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ٚخيثيييثِ شاييي" ا عيييني ا ًيييٛضٞ حبدييي٘   

ٕا ايٛاقعٝييييي١  :التٝييييي١بيييييايفه ٠  "أشثكييييي" أ

اأطمان١ٝ ازب"ٜ"٠ ٖيٞ ا يذٖب ا  بيٞ    

ِٕ خييي"ّ ٚطٓيي٘   ايييذٟ ًٜٝييل بأ بٓييا إذا أ"ا  أ

   (02ايع بٞ."  

ٜٚهثيييب حبديييًا َُٗيييًا شييئ ايظييياش      

اسبُؼٞ  ٜو ازبٔ ايذٟ شياغ يف ب"اٜي١   

ٚاهييييي٘ ايعؼييييي  ايعااسيييييٞ  ٖٚيييييٛ يكيييييب 

اسبكٝكيييٞ شاييي" ايشييي ّ  ٚٚزييي" ا ًيييٛضٞ  

طاًٗا نانًا بني ط ؼ١ٝ  ٜو ازبٔ ٚبني 

ط ؼيييي١ٝ شطٝييييٌ بطييييٌ َأسييييا٠ ايظيييياش   

-0564ااْهًٝييييزٟ ٚيييييِٝ طهشييييان  

(. إذ تييييثً ؽ َأسييييا٠ نًُٝٗييييا يف  0606

ايغن٠ ايكاتًي١ شًي٢  ٚزثُٝٗيا  ٚن ُٖيا     

اتٗييِ  ٚزثيي٘ باشبٝاْيي١ ٖٚييٞ ب ٦ٜيي١ متاَييًا    

ٔا ط ؼًا اسيثطا    إقٓيا   ٜيو ازبئ    ٚيه

خبٝاْييي١  ٚزثييي٘ ٚ"   فٝكثًيييٗا ٜٚهثظييي   

بع" ذيو أْاٗا طياٖ ٠ ٚطي ٜف١. ٚيف َأسيا٠    

( اسييييثطا  ٜيييياغٛ إقٓييييا    0614  "شطٝييييٌ"

شطٌٝ خبٝا١ْ  ٚزثي٘  ٜ"َْٛي٘ َي  طي ؽ     

 ٞاهيي٘ ناسييٝٛ فٝكيي"ّ شًيي٢ خٓكٗييا ٖٚيي    

طاٖ ٠ ٚط ٜف١. ٚبع" ذيو ٜهثظ  غي""  

ا ان ٜٔ ٚيهئ بعي" فيٛاح ا ٚإ ٜٚٓي"ّ     

٢ فعًث٘ ٜٚٓثط . ايظا٘ بني ايظ ؼٝثني شً

ٕا      نييييان زيييي"ًا  يهيييئ ٖييييذا أ ٜعييييال أ

طهشان اسثفا  َٔ سن٠  ٜو ازبئ. إذ  

خااتيياح شًيي٢ إطيي   طهشييان    إأ تٛزيي" 

  ش٢ً سن٠ ضٝا٠ ايظاش  ايع بٞ.

ٜٚهثييييييب شايييييي" ا عييييييني ا ًييييييٛضٞ    

حبدييًا شيئ طييياشُ   خيي  َيئ ويييؽ     0963

ٚيهٓيييي٘ َعاػيييي  ٖييييٛ ايظيييياش  ا ٗسيييي ٟ 

( اييييذٟ 0946-0887ش ٜـييي١  ْشيييٝب 

طييييا"ى يف أَ ٜهييييا يف َ"ٜٓيييي١ ْٜٝٛييييٛ"ى 

-0921بثأسييييييٝص اي ابطيييييي١ ايكًُٝيييييي١  

ٕا    0930 ( ٚايذٟ غيا " زشي"ٙ ويؽ إأ أ

  قًا٘ بكٞ يف َشكط "أس٘.

ٕا ايظيييياش  ْشييييٝب  ٚجييييي" ا ًييييٛضٞ أ

ش ٜـ١ غا " وؽ إف أَ ٜها ٚيهٓي٘  

بكيييٞ إف  خييي  سبظييي١ ٜفـيييٌ اسبٝيييا٠ يف     

َ ٜهيييا  شًييي٢  ويييؽ شًييي٢ اسبٝيييا٠ يف أ 

ٕا ا شث٣ٛ ا عٝظٞ يف أَ ٜها  اي غِ َٔ أ

أ"فيي  َيئ وييؽ. ٜٚظييّا٘ ا ًييٛضٞ ٚؿييع٘     

بٛؿيي  َٝشييٕٛ  ٚزيي١ َعاٜٚيي١ اييير فـييًج  

ايعييييٝع يف بٝييييج يف اياا ٜيييي١ شًيييي٢ قؼيييي    

 َعا١ٜٚ ٚاير ػ خج يف ٚزٗ٘: 

  ٘  ياٝييييييييييييييج ربفيييييييييييييييل ا "ٚا  فٝييييييييييييييي

ٞاإأضييييييييب    َيييييييئ قؼييييييييُ  َٓٝيييييييي    ييييييييي
 

 ٚيييييييييييياص شاييييييييييييا٠٤ ٚتكييييييييييي  شييييييييييييٝال  

ٞا     َييييييئ يييييييياص ايظيييييييفٛف. أضيييييييب إيييييييي
 

ٚنييإ ْشييٝب ش ٜـيي١ ٜهيي " قييٍٛ    

 ايظاش  أبٞ متاّ: 

 ٌ فييييؤا ى ضٝييييذ طيييي٦ج َيييئ ا يييي٣ٛ  ْك يييي

 َيييييييييييييا اسبيييييييييييييب إأ يًطاٝيييييييييييييب ا ٍٚ 
 

ٍُ يف ا "ش ٜأيفييييي٘ ايفثييييي٢     نيييييِ َٓيييييز

 ٚضٓٝٓيييييييييييييييي٘ أبيييييييييييييييي"ًا  ٍٚ َٓييييييييييييييييزٍ 
 

ٚنييييإ ايظيييياش  ٜهيييي " يف  ٜٛاْيييي٘ 

 "ا "ٚا  اسبا٥ ٠" ْ"ا٤ٙ سبُؽ: 

  ايشٛ ٜا وؽ! ٜا أّ اسبسا"٠ 

   ِٕ ٚيف اشبثييياّ أقيييٍٛ حييييل سبُيييؽ أ

تعثييز بأ با٥ٗييا َيئ أَديياٍ ْشييٝب ش ٜـيي١      



 نظرات عبد املعني امللوحي إىل األدب
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ٚايييييي"نثٛ" سييييياَٞ ايييييي""ٚبٞ ٚممييييي"ٚ    

سييهاف ٚخيينًا فعًييج ٚ ا"٠ ايمبٝيي١ ضييني   

زعًيج إضيي"٣ خاْٜٛيياح وييؽ ذبُييٌ اسييِ  

 ا  ٜب شا" ا عني ا ًٛضٞ.

  

 

 

 املصادر: 

 عيني ا ًييٛضٞ  ا  ة يف خ"َي١ اجملثُي    َظييل  اذبيا  ايهثياة ايعيي ة        شاي" ا  -0

  5  ؾ  0981

  7ؾ  ’ا ؼ"" ايشابل  -2
  6ا ؼ"" ايشابل  ؾ   -3
  01ا ؼ"" ايشابل  ؾ   -4
  03ا ؼ"" ايشابل  ؾ   -5
  02ا ؼ"" ايشابل  ؾ  -6
  07ا ؼ"" ايشابل  ؾ  -7
 09ا ؼ"" ايشابل  ؾ -8
  23ا ؼ"" ايشابل  ؾ-9

 25ايشابل  ؾا ؼ"" -01
 ا ؼ"" ايشابل.-00 

   39ا ؼ"" ايشابل  ؾ-02



 نوافذ

   

22 

 

 

« العْبر مناهجية»
وعْبر االختصاصية 

  عنَدنا )بدايات(
 

 .معن النقريد 

 وكاتب دوريباحث 

 
 

إن وحدددال للعودددر ولبعألعدددة بددداس رتف هدددي تددددا  ل  ا ددد  ل خ  ا دددا  

دد ف ولنشوء مناٍح وتوجُّهاٍ  جاوال حالوًا يف  ِبأل ل خ  ا وةف ويف بني وتىُثأللِتها

ل خ  ا ددوة مللبوددا ِوِلخ  ا ددوةل ويف لل عاُّخوددة ل خ  ا ددوةو ودير ددا توثو ددًا  

هنا هذه لبسائ  ل  ماخًل  وى جهوخ وت مال منشورل لنا منذ بالودة للممانوندا    

للعِبدأل  »ددد  للعألبوة   تألةمة  ا  تي قب  ك اب وبوان َبَسأللب نوكولِسكو يفدد 

مللنظدأل نهاودة لادولمبل بعشدألوم  امدًا ملومدم لبن بديربعني  امدًالف ولدم          « مناهجوتة

ت وخ إىل مدا قبد  هدذل لل داروذ وهدذه للبالودةف ودد جا تنت مدا ت وندك نوكول سدكو           

مبمابة بوان ملتارخيي لنعطايفووول وثورل عك ألوة غري مسبوقة لوس تكمأل مدم مدال ر   

توهددا ف وتنا لبًوددال  وللددا ائر للددولرخل يف وألوحاتددك وتعكددارهف ولب دديخألل   و

ععووددًا يف لي و ددةف هددي دددا ددد جاه لدداونا لبن وتوثو ددًا قبدد    ددوخ مددم قنبو ددك  

 لل كألوة للطنانة وب شابهاٍ  مألوبة وبائسة مع ما لاوناف ويف لل كأل للعابي إةماً و

 

 ــ 1ــ 

)يف غـاا(  ٌػـس     1981بداٖٛ عاً 

ــٛ  ٛ »دلم ــ ــٕاُ   « دزاضــا  عسبٗ دزاضــاٍا بوٍ

/غـــاا( 4)ع « الفكـــس الومىـــ٘ ٔالا ـــٕز»

ٔفّٗــا يغــٗاٞ  ــفريٚ ٔٔفــريٚ      1) 1981

عدٖــــــــدٚ ٔوإٍعــــــــٛ   ــــــــا ي ــــــــٜ بــــــــْ 

ــ مل  أِ  بّا » ٌٗكٕلطكٕ )ٔ أٌّا  ا

فسٌطـٗا    1996عاً «  األٔاٟنــ ئ  طا وْ 

عسبٗا  برتمجٛ عّسفـ  بـْ ألٔه    0222ٔعاً 

وــسٚ ٔطلــ مس لغــكال٘  ســمٗم٘ ضــاِي 

يف عىمٗـــا  يضـــس المػـــٛ الوسبٗـــٛ ٔذ ا طـــّا  

ــ مرٗٛ     ــٜ ولـــ ــازٚ فٕ ـــ ــّّٕٖا ٔلفـــ ٔ ػـــ
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ل ـــــافٗٛ يف فاافاٍـــــا  ٔضـــــأ اف٘ ا ُ   

باوض املاا فا  ٔالػرزا  الامٗمـٛ فاـ    

ألُ الافلٗن غري وااح داٟىا . اقسي ل٘ وفال  

ِـــ٘ فلـــن وــــَ    يف ِـــرٓ الدزاضـــٛ الــــ   

 (  ٛ ــ ــابة  اابـ ــاا ضـ ـــ  1978 اـ   1979ــ

  وـا ٖمـ٘    0كــ  1980ٔالذة ٌػسا  )بداٖٛ 

قاـــن  ــــن غــــ٘ٞ عــــ  الاأ ٗــــد عمــــٜ  

يُ الومي ٔاذد ــ وطألاني ِاواني  ئالِىا 

ال ٖاحــصي.. ٔالفاٌٗــٛ يُ الومــي ٖا ــٕز داٟىــا .  

ٔالومي ٔاذد ال ٖاحصي طوٍٜ ٔجـٕد  فاعـن   

ــاز ال   ــ  األفكــ ــٛ وػــــرتك بــــني مجٗــ ومىٗــ

« ٔذــدٚ الومــي»املوس ــٛ لاللااــاٞ  ٔوفّــًٕ 

   0)ٖػـــىن جاٌاــــا  يفاٗـــا  ٔجاٌاــــا  زيضــــٗا   

اجلاٌـ  األفاـ٘ ٖاىفـن يف الوالقـٛ الااٟىـٛ      

بـــــــني األفكـــــــاز الومىٗـــــــٛ املاصاوٍـــــــٛ ئ  

املاواصسٚ يٙ املٕجـٕدٚ يف وسذمـٛ  ازةٗـٛ    

عمىٗٛ ٔاذدٚ ٔوا حيدث بٍّٗا وَ  ـأفريا   

 وااادلٛ..

ــًٕ  ــي »لُ وفّــ ــدٚ الومــ ــىَ « ٔذــ ٖاســ

 ـفريا  وــَ املوـاٌ٘ املاوــددٚ الـ   وكــظ    

يف دلىمــــّا جــــِٕس الوىمٗــــٛ الضــــٗىا ٔاُ  

ــس    ــن الفكـ ــا  داكـ ــاوا  ٔاخلالفـ االٌاطـ

الومىــ٘  ــإدٙ لق  واــد الوالقــا  الااٟىــٛ 

بني رلامف االجتاِا  حبٗث  ااس٘ ذن 

اخلالفا  بأضـالٗ  رلامفـٛ  الرت ٗـ     

ــا بٍّٗـــــا ئ الإذٗـــــ   د اإلدوـــــاج٘ ئ فٗىـــ

الإفٗة ئ اللساع الٕا س.. اخل ِٔكـرا  

فـــوُ ٔذـــدٚ الومـــي  ػـــىن ِـــرٓ الوالقـــا   

املإٍعـــٛ بـــني االجتاِـــا  امل امفـــٛ ٔقــــد     

ٔجد  فرتا  وَ ذٗاٚ الفكس الومى٘ منا 

فّٗـــــا الفكـــــس الارمٗمـــــ٘ ئ الرت ـــــٗ   

باٍاض  رلامف وـَ ذـني  كـس  اوـا  لـدٔز      

اىــد ٔيِىٗــٛ الفــسٔع االكالاصــٗٛ الــ   و

ــا      ــ  ٔذطـــ  وـ ــن ئ الرت ٗـ ــٜ الارمٗـ عمـ

ــٛ    اٌـــــــ   ااســـــــ٘ الســـــــسٔزٚ الومىٗـــــ

ٔاحلاجا  الٍظسٖٛ الومىٗٛ الاراٛ.. شبداٖـٛ  

ــٛ    ــٛ  ٔبداٖــ ــر ٕزٚ يف اامــ ــٛ املــ الدزاضــ

 ز.104الفلن لٖآ يف الكااا ص 

ٔ الٗـــــا  جتـــــد الػـــــرزا  اإل ـــــافٗٛ 

ــن لق الا لـــــ    ــي خٗـــ ــٛ  لُ الومـــ ا  ٗـــ

ـــ   ا الػـــــدٖد يف دلـــــسٝ  ادوـــــْ ِٔـــــرا وــ

ٖساعف احلاجٛ لق فسٔع ذا  طـاب  عـاً   

فسٔع ذا  صـفٛ  س ٗاٗـٛ.. اقـسي    ــ ٔغاون 

يٖســــــا  يف الدزاضــــــٛ الذاــــــا  ٔيف فلــــــن 

ز وــا ٖمــ٘  لُ الافكــ  108الكاــاا شص 

يف ئصاه الوْمي و    ٕزٓ ٖصٖد وَ لحلـاح  

 احلاجٛ لق الاكاون فْٗ.

يف الكاـاا  الوــا    138ٔزلـد ص  

ــٛ ٔئلٕٖــــــــٛ الكمٗاٌٗــــــــ    ــٕه يِىٗــــــ ٛ ذــــــ

ٔالاكاومٗـٛ.. ٔاألبوــاد اجلدٖـدٚ يف عالقــٛ   

الفكـــــس الكمـــــ٘ بـــــالفكس اجلصٟـــــ٘      

ٔيُ »الفكــس املاكاوــن بــالفكس األٔلــ٘.. 

الفكـس املاكاوـن ِـٕ الـرٙ ٖفـسه قٕ ــْ      

ٔوااٌاــــــــْ عمـــــــــٜ وٍظٕوــــــــٛ األٔلٗـــــــــا    

؛  ىا جتـد ص  «)الادّٖٗا   املطمىا .. 

ــفٍا     146 ــاة يُ  كػـ ــا   ضـ ــ٘ يٖسـ ــا ٖمـ وـ

ٔلكٍّىــــا  وٗــــص ني واٍاقســــاني  اِسٖــــا 

واكاومااُ فومٗا  يف الومي املواصـس ِٔىـا    
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اشدٖاد الاوىٗي ٔالاحسٖد ٔالسٔح الرت ٗ  

ـــ  وـــــــَ جّـــــــٛ  ٔاشدٖـــــــاد الػـــــــٕص يف  ــــــ

اخللٕصٗا  ٔالافاصٗن ٔالسٔح الارمٗم٘ 

وَ جّـٛ يكـسٝ  ٔبٍٗـا يُ قـدزا  الواـن      ــ 

 اإلٌطاٌ٘  ا ٕز يف ِرَٖ االجتاِني ووا ...

 ــ 2ــ 

ــاً   ٛم عــ ــ ــٛ  1980بداٖــ   1981)ٌّٔاٖــ

ي دٌا دلددا  ِـرٓ ا زاٞ ٔالالـٕزا  يف   

دزاضــــــٛ  ااٍاِــــــا بالسٔضــــــٗٛ )جاووــــــٛ  

  وـــَ M.g.u = Mryوٕضـــكٕ الس ٗـــٛ 

 غ سَٖ ِىا 

ـــ آ  ــٗي  ــــــ ــاده املومـــــــٕو٘ ٔ ٍظـــــ الااـــــ

 املومٕوا ؛ 

ـــ ا  ــٛ  ــــــ ــا  ٔالوىمٗـــــ ــٕ املومٕوـــــ منـــــ

ـــ الاكاومٗــٛ  ــٛ  ٌػــس ّىا باوــسٖ   ـ الومىٗ

ــا   ــرا ٘ الذاــا  يف دٔزٖا ٍ ــٛ ال   1986)بداٖ

فـــــي يف  اـــــاا... ٔضأكالـــــس ٔي ـــــػ   

ــا يف   ــا  ب سٔذا ٍــ ــفريا  لماوسٖــــف  ٕفٗاــ  ــ

وطألٛ ذلٕزٌا الساَِ ٔال  ادعٜ آكسُٔ 

ــد عاــدَٖ ئ      ــسُ الوػــسَٖ بو ــٛ الا يف ٌّاٖ

ِكرا يٌّي ب سح وفٗال ّا ٔاضاٍطـاكا   

لػاّٗا ّا يف الفكس الوامل٘ لمنا ي ـٕا طـا   

ــصٔا فك   ــن  ٔيزلـ ــا وْ األٔاٟـ ــا  )مل  طـ سٖـ

ــاز الكـــــــــاري»  Big Bang« االٌفحـــــــ

 )بإصٗفا ّي ٔ واريا ّي ِي ذا ّا !!

ــَ آ    ــا  وـ ــا  ٔواا فـ ــا ذل ـ ـــ ٍِٔـ ــ

با   املومٕوا   اسـاعف  ـن يقـن    »ئال   

عإد ...  4)ذٍّٗا وٍر « وَ مخظ ضٍٕا 

ــا     » ــٗن املومٕوــ ــاركي يف ضــ ــسٔزٚ الــ  ــ

اجلــازو ٔ ٍظٗىــْ ِــ٘ لذــدٝ وػــكال   

الولس املمرٛ ٔجصٞ وَ دلىـٕع وـا ٖطـىٜ    

«    ٛ  .. «وػــكال  الولــس الواملٗــٛ الػــاوم

ــًٕ   » لُ منــٕ املومٕوــا  يف ٌ ــا    ــٕز الوم

ــة اجتـــاِني      ــسٝ اغـــاداد ٔ وىـ ــر دلـ ٖأكـ

واٍاقسني يذدِىا ٖاحطد يف  فسع الومًٕ 

ــاد خ ــد يف  ٔاشدٖـ ــس ٖاحطـ ــّا  ٔا كـ للـ

 اازبّا ٌٔػٕٞ دلىٕعٛ وَ فلاٟن الومـًٕ  

الاىاضـــٗٛ الـــ   اكـــُٕ وـــَ     ـــــ  احلدٖـــٛ  

ــاٞ      ــي وــفال   الفٗصٖ ــَ عم ــس و ــ  ي ف  س ٗ

الكٗىٗاٟٗـــــــٛ  اجلٕٗفٗصٖـــــــاٞ  اجلٗــــــــٕ   

ِـــرا املاـــاه ِـــٕ «.. » ٗىٗـــاٞ.. اخل.. اخل..

جّد  س ٗ  ال اػاو وـا ِـٕ وػـرتك    

ــاٟن واوم  ــا  وـــــَ وطـــ ــٛ ٔوـــــس ا  داكمٗـــ اـــ

باملومٕوـــا  لكٍّـــا  وـــاش عـــادٚ  بػـــكن 

 وٍفلن ٔووصٔه 

ـــ  1 ــٛ    ـ ـــ  0 ىطــألٛ فمطــفٗٛ عمىٗ ـ

ــٛ    ــألٛ ووسفٗــــ ــا   ىطــــ ــس املومٕوــــ  فحــــ

الافا ـــن ٔالاكاوـــن يف ـــــ  3اجاىاعٗـــٛ  

منــٕ املومٕوــا  الومىٗــٛ  إٌٍــٛ يف   ــٕز   

حلـن وػـكمٛ الافاعـن املومـٕو٘     «... »الومي

  ً ــص ذــن  بــني اااىــ  ٔال اٗوــٛ عاالٌٗــا  ٖم

ــا    ــا  يف جاٌاّـــ ــس املومٕوـــ وػـــــكمٛ  فحـــ

قاـن  ــ االجاىاع٘ يضاضا  ٔال   طا  ِ٘ 

اشدٖاد اذاىاه الفٕ ـٜ  ــ يٙ غ٘ٞ طاٗو٘ 

ــ     ــن اااىـ ــٕاٟٗٛ يف  فاعـ ــٗاع ٔالوػـ ٔالسـ

 . 3)«ٔال اٗوٛ ) صاٖد االٌرتٔبٗا 

)منـٕ املومٕوـا     فاٌٗـا  ـــ  ٔيف ٔوـَ ا  ــ 

ٔاجاىوا   4)ىٗٛ الوْمــ ٔالوىمٗٛ الاكاومٗٛ 
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جتــد يغــٗاٞ  ــفريٚ    5)يف  اــاا الذاــا  

ٔغصٖسٚ يف ِرا احملٕز ِٔرٓ املطاٟن يٖسا  

وٕ ــٕع  فا ــن »عــسٙ اضــاّالعا بواــازٚ 

«.. ٔ كاوــــن الومــــًٕ ٖارــــث ا ُ حبــــسازٚ

ــٛ   » ــ  املػــــكال  الواملٗــ ــٗىا ٔيُ مجٗــ ضــ

الػـــاومٛ )ئ الاػـــسٖٛ الواوـــٛ ئ املمرـــٛ ئ 

  ٔ ـــــ   ىـــا ٌفســـن  طـــىٗاّاـــــ الكٌٕٗـــٛ ي

ـــــ الكٕ اٗـــٛ  ِـــ٘ وػـــكال  طاٗوٗـــٛ 

ِٔرٓ اللفٛ املىٗصٚ «.. »اجاىاعٗٛ..ــ  اٍٗٛ 

لمىػــكال  الواملٗــٛ )الكٕ اٗــٛ    واــ  

قاعدٚ وٕ ٕعٗٛ لااازا دلىٕعا  الومـي  

ــٛ   ــٛ )الومـــــًٕ االجاىاعٗـــ الكـــــاريٚ الفالفـــ

ــ    ــٛ  بػــــــكن ٔاضــــ ــٛ ٔال اٗوٗــــ ٔالااٍٗــــ

ٔطاٗاع ِاٟن ضوٗا  لالوٗد املػـكال   

ــٛ لق  الكٕ اٗــــــــــٛ الاػــــــــــسٖٛ الواوــــــــ

وػـكال  عمىٗــٛ عاوـٛ لاطــّٗن دزاضــاّا   

 اــازا الومــًٕ   »  ٔ«ٔبالاــال٘ لٍحــاح ذمــّا  

لٗظ ي فس وَ  اِسٚ صرٗٛ ذلـدٔدٚ يف  

املٕاقــــف وــــَ  فحــــس املومٕوــــا  ٔالٕ ــــ  

عىمٗٛ  كاوـن الومـًٕ جتـسٙ    »ٔ«.. املومٕو٘

جٍاا  لق جٍ  و  عىمٗٛ  فا مّا  ذطـ   

ألضـف  فـوُ   بوسّي  يوـا يف زيٍٖـا  ٖٔـا ل   

ِا ني الوىمٗـاني جتسٖـاُ يف ٌّاٖـٛ امل ـاو     

ــا     ــٛ الافا ــن يف وٕقفٍ ــٛ عىمٗ باجتــآ  إٖ

الـــساَِ وـــَ الٕ ـــ  املومـــٕو٘  ئ باوـــاري  

آكس فوُ  فا ن ٔ كاون الومًٕ ٔاملوازو 

بػكن يعي بٕ وّا احلـال٘ عسٖـاُ ووـا     

باجتآ  وىٗة عىمٗٛ الافا ن  ِٔرا ٖوـ   

ٗٛ ٔالفٕ ٜ يف الٕقٕع يف قاسٛ الالعاالٌ

ــَ     ــٛ وــ ــسٙ املوسفٗــ ــ  الاػــ ــٛ اااىــ عالقــ

ــا      ــ  يٖسـ ــٛ ٖٔوـ ــامل املاكاومـ ــٛ الوـ كازطـ

ــاركي..   ــداُ الـــ ــٗاع ٔفاـــ ــد الســـ «..  صاٖـــ

ــٛ   » ــاال  ال اٗوٗــ ــني ااــ ــٕٚ بــ ــد اعــ  اصاٖــ

امل امفـــٛ الـــ   واـــ  وٕ ـــٕعا  لمىوسفـــٛ  

ٔ ــــرل   اصاٖــــد اعــــٕٚ بــــني ااــــاال       

امل امفـــٛ لٍػـــا( اااىــــ  الـــرٙ ٖلــــاس    

ــس ــا  ي فــ ــ   «.. » فككــ ــرا ٔ ــ يف ِكــ

ــساٞ     ــوٕبا  لجـــ ــد صـــ ُد ٔاذـــ ــد يف آ  اصاٖـــ

وــَ ــــ عىمٗــا   كاومٗــٛ ِادفــٛ واكاومــٛ 

جّــــٛ؛ ٔالســــسٔزٚ املمرــــٛ إل جــــساٞ ِــــرٓ      

ٝ   ــــ  الوىمٗــا    لـــرل  ال «.. »وــَ جّــٛ يكــس

عٕش اال افاٞ بػـواز  كاوـن الومـًٕ ٔال    

ــماٗٛ    ــاِسٚ ضــ ــن  ــ ــٛ الاكاوــ ــاٞ عىمٗــ لباــ

ـــ   ــ  بٍ ــن.. ٖإجـ ــٛ  بـ ــٛ عفٕٖـ ــرا ووصٔلـ اٞ ِـ

ٖفســن «.. »الاكاوــن ٔياٗاــْ عــَ ٔعــ٘.. 

ــي     ــٕاع٘ املىس ــص لموم لٌػــاٞ الاكاوــن ال

ٔلٍػا( اااى  الا اٗا٘ باالعاىاد عمـٜ  

املاادزٚ... ِرا الاكاون املىس ـص الـٕاع٘   

املاادز.. ٖٕاجْ  اِسٚ الافا ن ٔالاكاون 

ــازو الاػــــسٖٛ ٔيف     ــي ٔاملوــ يف   ــــٕز الومــ

ٕاِس الا اٗــة االجاىــاع٘..  وذــدٝ الظــ 

   ٛ ــ ــٛ  فاٖـ ــٛ ٔاحملاىـ ــٛ «اجلدٖـ   ٔيف الٍّاٖـ

كازطـــٛ لجساٟٗـــٛ لمفوـــن ٔالاـــدبري الومىـــ٘  

وـَ  « بأِي ٔضاٟن  ٍظـٗي املومٕوـا   »ٔبٗاُ 

مخطــــٛ بٍــــٕد. وٍــــر الاطــــحٗن بالسٔضــــٗٛ 

ــاً   ــد  عــ ــداٖا   فــــاعال    1980زصــ بــ

ٔاضــــاحابا  ومىٕضــــٛ ضــــٕفٗٗاٗا  ٔ ــــحٛ 

يف » ــاريٚ عٍــدٌا  اصــٛ ذٗــث  ٍــ      
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ٛ  قطي الفمطفٛ لكمٗا   «  الومـًٕ ال اٗوٗـ

ــَ    ــاري عـ ــداكمُٕ لماوـ ــأا املـ ذٗـــث ٔلذ  ٍـ

األِىٗــٛ ٔلقــساز قــٕٚ املٍ ــة ٔالســسٔزٚ يف  

ــٛ لق   املاـــــدي املس ـــــصٙ ٔالوـــــاً ٔاحلاجـــ

ــد     ــة ٔالاىدٖـ ــاٟن لماراٗـ ــَ ٔضـ ــث عـ الارـ

ـــ  )ياٗة األفكاز ٔاملادي وادٖا  باملمىٕع 

ورتٖالٗص ا لٗا = متدٖد الفكسٚ    ىـا  

ضــسٖوا  يٖســا  يف  جــاٞ احلىــاع ٔالاحــأا 

ــاً   ــة عـــ ــس الاوسٖـــــ    1986دوػـــ يف ٌػـــ

الرا ٘  لذ اطم  عمْٗ د. عاده الوٕا وادٖا  

لعحابْ بدٔزٓ؛ يوا بود عاـٕد فىـا  اٌـ     

ــٛ» ــٗدا  « الوـــ  وٍاِحٗـ لالَّ  أ ٗـــدا  ٔجتطـ

 «.ا بٗاٌّٗ»عرا  مْ ٔ

 ــ 3ــ 

ي ــــدٌا دلــــددا   1980ٌّاٖــــٛ عــــاً 

ٔز صٌا عمٜ طسٔذا  ٔواازبـا   ّـرٓ   

ــ     ــَ  ساع/ اٗـ ــصٞ وـ ــا  يف جـ كلٕصـ

غــــــــدٖد املواصــــــــسٚ ٔالساٍِٗــــــــٛ ذــــــــٕه 

املػــــــــكال  الكٕ اٗــــــــٛ ٔبالوسبٗــــــــٛ 

ــٛ وٕضــكٕ     وااغــسٚ  ٔلُ ٖكــَ يف جاوو

ـــ  1980) دٔز »  ٔبالاردٖـــــد عـــــَ M.g.uــــ

الفمطـــــــــفٛ يف دزاضـــــــــٛ ٔذـــــــــن ِـــــــــرٓ    

  لذ ٌػس ْ الذاا  يف الفكـس  «املػكال 

دٔز »  بوٍــــــــــٕاُ 57/1989لوسبــــــــــ٘ )ع ا

ــن وػـــــكال     ــٛ ٔذـــ ــفٛ يف دزاضـــ الفمطـــ

 . 6)«الولس الك ٝ

ٌٔظسا  ألٌْ وٕجٕد ذاٜ ا ُ غاكٗا  

ــٜ    ــن عمـ ــالع ٔلمارىٗـ ــ  لالطـ ــٜ االٌرتٌـ عمـ

غاكٗا  فٗىكَ السجـٕع  « ذكىٛ»وٕق  

للٗـــْ  ـــاوال   ٖٔكفـــ٘ اصـــ فاٞ بوـــض  

ــا    ــازا  ٍِـــــ ــكال   »الواـــــ ــرٓ املػـــــ ِـــــ

وواـــــــــدٚ  )الك ٝ/الكٕ اٗـــــــــٛ ً. ُ 

ٔوس اٛ بلٕزٚ كاصـٛ.. وٕاٌـ  طاٗوٗـٛ    

ــٛ ــٛ ٔاجاىاعٗــ ــد «... »ٔ اٍٗــ ِٔــــ٘ بالاردٖــ

الرتبـــٛ األ فـــس صـــالذٗٛ لٍىـــٕ اجتاِـــا  

  ً ــٕ ــن بــــني الومــ ــازا ٔالاكاوــ لُ «... »الااــ

الطــــو٘ لإذٗــــد ٔ س ٗــــ  الومــــًٕ يوــــس  

 سٔزٙ ٔصـرٗس إلٌاـاذ الفكـس الاػـسٙ     

ــسع      ــ  الػـــدٖد ٔالافـ ــسافَ الا لـ ــَ بـ وـ

الفمطفٛ ِـ٘ الومـي   »  ٔ«املطاىس ٔالاػسذً

الرت ـــــٗ  ـــــــ ئ الفـــــسع املوـــــسيف بواوـــــٛ 

ــاٟن  «.. »ٔاألمشـــــن ٔ طـــــا ٗ   اـــــدٖي ٔضـــ

ٔطساٟة لمدزاضٛ ٔ اـدز عمـٜ ٔ ـ  املـٍّخ     

ــني  ــٛ املالٟىــ ــ   «.. »ئ املٍّحٗــ ــرٓ لٗطــ ِٔــ

ــٛ   ــوٛ ٔالسا وـ ــفٛ الا لـــ  اخلا ـ فمطـ

ــًٕ ٔ وىــة     يوــاً غــٗ اُ قــٕاٌني  فــسع الوم

ــا بٍّٗـــا يـــ     ــمّا فٗىـ ــّا ٔ فا ـ   خللـ

 ــػ  اٌفحــاز املوــازو الاػــسٖٛ ٔ ٍاضــمّا 

اعٍدضـــ٘ ٔ ػـــااّا  بـــن فمطـــفٛ املٕاقــــ      

 «.الػىٕلٗٛ ٔالكمٗٛ ٔاملاكاومٛ

 ــ 4ــ 

ــاً   ــف عـــ ــساُ  1986وٍالـــ يف ذصٖـــ

صدز وٍػٕزٌا يف دلمـٛ ال اقـٛ ٔالاٍىٗـٛ     

ال ــاب  الرت ــٗ  »بوٍــٕاُ  19دوػــة  ع 

ــٛ ٔاضـــــاٗواا     ــكم  ال اقـــ ــد ملػـــ املوّاـــ

  7)«الفســاٞ ٔدٔز الومــي ٔالااٍٗــٛ يف ذمــّا 
ــْ      ــا لــ ــٜ  ااباٍــ ــٜ عمــ ــد وســ ــاُ قــ ٔ ــ

ــٗٛ    1983ضـــــــٍٕا  )بداٖـــــــٛ   3بالسٔضـــــ
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ــٕه    ــاا ذــــ ــة لكاــــ ــدكن ئ وٍ مــــ  ىــــ

ال اقٛ  ٔقد صدز الذاا  يف  ااا ٖسي 

ــاً   ــا  عـ ــاٞ ووـ ــٛ ٔالفسـ ــ   0222ال اقـ يـ

٘   ال »عٍٕاُ  ؛ «اقٛ ٔالفسـاٞ ٔالوـامل الٍـاو

  ٔجـاٞ وـا    8)داز الػاً الادخـٛ  دوػـة  

« طـاب   ـس ٗ  وواـد   »ة  ال اقٛ وـَ  

 .11- 9يف اللفرا  

ـــ  ـــ آ ـ فٗىــا ةــّ  الفســاٞ وــَ ِــرا   ـ

 113ال اب  يف الكااا.. فف٘ اللفرا  

  ٔوَ ِـرا األكـري ضـأبدي  يٙ وـَ     115ــ 

ــكمٛ     ــد ملػــــ ــٗ  املواَّــــ ــاب  الرت ــــ ال ــــ

اضاٗواا الفساٞ.. ٍِٔـا بوـض الإفٗاـا      

ــاٞ وسذمـــــٛ     ــاُ.. لق الفســـ ــسٔد اإلٌطـــ كـــ

ــٛ األوــــــد     ــريا  طٕٖمــــ اكاااوٗــــــٛ لارســــ

ــٛ   ٔلا ـــــٕٖسا   كىٗمٗـــــٛ رلامفـــــٛ عمىٗـــ

ٔ اٍٗٛ  يٙ ٌاٗحٛ حملأال  ووادٚ واوددٚ 

  ً ــال ــٕش الكـ ــ .. ٔال عـ ــٜ  اجلٕاٌـ ا ُ عمـ

غصٔ الفسـاٞ وـ  جتاِـن دلىٕعـٛ  ـاريٚ      

ـــ وــــَ الوٕاوــــن الومىٗــــٛ   الااٍٗــــٛ ٔذاــــٜ ـــ

ــٛ    ــٕٖس  اٍٗــــ ــاُ لا ــــ ــٛ.. ٔ ــــ االجاىاعٗــــ

ــٗ ٌٗاٗ     ــاا  االلكرتٌٔٗــــٛ ٔالطــ احلاضــ

ٔالطــٗ ٌٗاٗ   بلــٕزٚ يمشــن دٔز  ــاري... 

ٔذــــدٓ ٖ واــــ  عمىــــا  واوــــدد االكالــــاص 

ــْ      ــّي فوٌــ ــ  بوســ ــا عــ ــا  ئ  ىــ ٔوس اــ

. .. ٖٔطــارٗن  9)«اًعمىــ٘ عــ »اكالــاص 

جتاِــــن وػــــاز ٛ اكالاصــــا  يكــــسٝ  

  فريٚ  الفٗصٖاٞ الفمكٗٛ  عمي الفم ... 

ٔقد ٌػأ  دلىٕعـٛ وـَ االواـدادا     

ــاٟٗٛ» ــٗٛ املوسٔفــــٛ    « الفســ ــًٕ األز ــ لمومــ

ــاٞ    ــا ٔالفٗصٖـــــــ ــاٞ ٔالإٗلٕجٗـــــــ الكٗىٗـــــــ

  ٔال ــ  ٔعمــي «الفســاٟٗٛ»ٔاجلٕٗدٖصٖــا.. 

ــٍفظ..  ــاٟ٘»الــــ ــصٔ « .. الفســــ اخل  لُ غــــ

ــ ــدٚ   الفســــ ــألٛ وواــــ ــاٗوابْ.. وطــــ اٞ ٔاضــــ

وس اــــٛ.. ٔباعااــــازٓ لذــــدٝ وػــــكال  

ــٛ   ـــ الولــس الواملٗ ــٛ   ـ الػــاومٛ )الكٕ اٗ

ضٗادٔ ذٍّٗا يعي وَ ذل  ٔي فس  ػواا .. 

ٔيغــاز  الٕقــاٟ  لق وــدٝ  واٗــد ٔ وــدد     

ــاٟٗٛ     ــسذال  الفســ ــداد لمــ ــ  اإلعــ جٕاٌــ

 اعإ( عمٜ ضـ س  ٕ ـ  الصِـسٚ     

  ٛ لمرــن  ٔ ــرل   واٗــد املطــاٟن امل سٔذــ

  13فٗــــٍريا )ــــــ يوــــاً وــــس ا  الصِــــسٚ 

ــاب  الومىـــ٘  14ٔفٗـــٍريا )   ٔا طـــاوّا بال ـ

ــٛ يف    ــس ٔاملاابوـ ــٜ الٍظـ ــادا  عمـ ــاً )اعاىـ الوـ

ــدا يف   ــدٚ ال افـ ـــ  1980آذاز  10ٔ 6جسٖـ ــ

ياٗاـــا  وفلـــمٛ  ٔقـــد بـــدا وـــدٝ  ٍـــٕع  

ٔ وــــدد جٕاٌــــ  الاٗاضــــا  الومىٗــــٛ.. ٔيُ  

ــ٘    ــاوخ عمىـ ــٛ بسٌـ ــاوخ طفابـ ـــ ال ٌـ ــ  ــ  اـ

 وواد.

فٗىــا ةــ  ال اقــٛ وــَ ال ــاب  ــــ ا 

وَ الكاـاا    11 -9الرت ٗ  املواد )

خكــَ اكاٗــاز ِــرٓ الإفٗاــا   .. الـــرٙ     

ّٖىٍـــا وـــَ ِـــرا الـــرٙ ذ سٌـــآ آٌفـــا  ِـــٕ 

لٖســاح ال ــاب  املواــد لمىػــكمٛ ال اقٗــٛ  

ٔ وــدد اكالــاص الومــًٕ ٔالفوالٗــا  الــ  

 ػازك يف دزاضاّا ٔذمّا.. ٖٔلو   وداد 

الٍظسٖـٛ ٔالا اٗاٗـٛ.. املس ا ـٛ بّـا      الومًٕ 

ِٗدزٔلٗ   بٕٗلٕجٗا   ٗىٗـاٞ عسـٕٖٛ    

بٕٗ ٗىٗـــــــــــاٞ ) ٗىٗـــــــــــاٞ ذٕٖٗـــــــــــٛ   
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 ٗىٗاٟٗـا  بواوـٛ  عمـًٕ وٗكاٌٗكٗــٛ     

ــ       ــٛ ) ٗامٕ ٗكٍٗــــــــ ــٛ ذسازٖــــــــ  اٍٗــــــــ

 سوٕدٍٖاوٗــ  ِٔكــرا.. ٔالااٟىــٛ   ــٕه..   

الااٍٗـٛ  ــ ٔالبد وَ وساعاٚ الوٕاون الومىٗٛ 

كـــــَ لِىـــــاه ٔاالقالـــــادٖٛ  ىـــــا ال خ

ــٛ   ــا الدخػسافٗـ ــٛ ٔوٍّـ ــن االجاىاعٗـ الوٕاوـ

)الطكاٌٗٛ  ٔاضرتا ٗحٗا  ٔطـس  اإلدازٚ  

ــن الطٗاضــــٛ      ــدا عٕاوــ ــٛ.. ِــــرا عــ املالٟىــ

ٔالوالقــا  الدٔلٗــٛ.. ٔالــٍف  وفــاه ضــاط   

عمــــــٜ اجلاٌــــــ  االقالــــــادٙ الطٗاضــــــ٘ 

ــدا     ــ  يدٖــ ــس  األٔضــ ــٛ.. ٔيف الػــ لم اقــ

ذٗــث ٖالذــا ٌػــا( عطــكسٙ ٔضٗاضــٛ 

ــاومٛ  ــٛ غــــ ) ٕ اٗــــــٛ  واىٗــــــصٚ   عاملٗــــ

ــا     ــٛ شِــرا  ٕفٗا  1986  ئ 1983يوسٖكٗ

 يصالز.

ٔقــــد يع ٗــــ  ال ٔفٗطــــٕز و. ع.   

ــْ      ــاب٘ ٔفٗ ــ٘ / ا ــاوني ٌطــ ٛ وــَ عىم لٗ

ِرا املدكن/ املٍ مة املٍّح٘  ٘ ٍٖااـ٘  

وا غاٞ لمٍػس الومىـ٘  ٔذلـن ِـرا فوـال      

يف الوـاً ذا ـْ وااغـسٚ بوـد الكاابـٛ )عــاً      

بالسٔضــٗٛ  ِٔكــرا ملــن املٍػــٕز    1983

األضــــظ »وٍّحــــٗ  ٔ لــــٕزا ٘ ٔبوٍــــٕاُ 

املٗاــٕ دٔلٕجٗٛ/املٍّحٗــٛ لدزاضــٛ الاٍاضــ  

  ٛ ــني اااىــــ  ٔال اٗوــــ   وٕضــــكٕ  «..بــ

1983(12 . 

ٌٔظــــــسا  ألٌــــــ   ٍــــــ  وػــــــرت ا  

غ لٗا  بودد  اري وـَ ااـال  الومىٗـٛ    

األ ادخٗــٛ املا للــٛ يف طٗــف غاضــ    

اـد  ٍـ  يزصـد    وَ الومًٕ بالوػـسا   ف 

ٔي ــاب   ــن غــ٘ٞ ِــاً ٔزاِــَ ٔذلــٕزٙ      

ــا  ٔبمػـــــــا ا عدٖـــــــدٚ يف قـــــــساٞا ا     عاملٗـــــ

 1990وا للٛ  ٔذلـم  وفاجـأٚ عـاً    

بوــد عػــس  ــــ  بوــد عاــدا وــَ ذاك الاــازٖ     

ــ٘ بالسٔضــٗٛ     ـــ ضــٍٕا  وــَ عىم الكاــاا ـ

ٔالدزاضٛ املٍّحٗٛ املٍػٕزٚ دٔزٖا ٗـا   ٔوـا   

ــأٚ    ــرٓ املفاجـ ــٗػٛ ِـ ـــ غـــكن ٔصـ ــسٚ ــ لمىـ

ــسا    األٔق  ــني عػـــــ ــَ بـــــ ــد ٔوـــــ يف عاـــــ

االكالاصــا  ٔو٠ــا  ٔفــريٚ وــَ األعــداد   

ــا ٘   ــ٠ٗا  ٖػـــاْ وٍّحٗـ املإٍعـــٛ مل يجـــد غـ

ٔوٍ ماا ٘ ٔواازب  ٔيف كلٕص ال اقٛ 

يدٖــدا  ٔدٔز الومــي ٔالااٍٗــٛ يٖســا   اقــسي   

 ِرا الوٍٕاُ 

ــني  اـــــــــٕٖي  ّىـــــــــ٘ لماٍـــــــــٜ  » بـــــــ

يف الومــــي ٔالاكٍٕلٕجٗــــا   االكالاصــــٗٛ

زاضـــا  يف  يمٗـــن وس ـــ   لـــٍٗف٘ لمد   

 ٛ ــإُٔ ال اقـــ ِٔـــٕ وٍػـــٕز يف دٔزٖـــٛ   «. غـ

... ٔٔجـد  1990ضٗاضٛ الارث  او طرتداً 

 ػ ٗــٛ لـــْ يف الوـــاً ذا ـــْ يف وٕضـــكٕ يف  

ــٛ  ــي»دٔزٖـــ ــُٕ « عمـــــي الومـــ يف ووّـــــد لٍٖٗـــ

 . 11)األ ادخ٘

ــرٓ    ــا  بّــ ــا  بالػــ ــدٖ  اِاىاوــ ــد يبــ ٔقــ

الٕاقوٛ الٍادزٚ االضـافٍاٟٗٛ ٔذا  الـدالال    

فـــأفسد  عـــرا الكـــ ٝ الوىٗاـــٛ يٖســـا   

 مــــْ وٍػــــٕزا  وا للــــا  وفٗــــدا  جــــدا   

حملٕزٌا ِـرا ٔوطـاٟمٍا ِـرٓ  ملـن عٍـٕاُ      

ــٛ    » ــٛ  وددٖ ــي ٔالدزاضــا  املس ا ــي الوم عم

ــافٍاٟٗٛ   ــٛ اضــ ــٛ )ذالــ االكالــــاص ٔال اقــ

ــدٚ  ــ  « األدا الومىــ٘»  يف دلمــٛ «فسٖ ال
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ـــ   1كـــ    42 لدز عَ جاووٛ دوػـة )ع ) 

ٔفْٗ اضاٍفاز .  10) 48ــ  43  ص 0216

ألبوـــاد  ـــفريٚ يف املطـــألٛ ٔمللـــ مرا ٍا 

 وددٖـــٛ ـــــ ٔوفاِٗىٍـــا يٖســـا   املس اـــٛ   

ـــ االكالـــــاص  ــا  ــــ ــا  ٔطٍٍٗٗـــ جتأبٗـــ

ـــ ٔ لــادٖا   يضــساز الاالقــ٘ ٔالالــادٙ  ـ

ــا  ٔوٍّحٗــــــا    الــــــسٔاب  بــــــني  ــــــــ عمىٗــــ

بٍٗٗـٛ  ـــ  االكالاصٗٛ )املٗصٔاكالاصٗٛ  

ــاص     ــٛ االكالـ ــاص ) داكمٗـ ـــــ االكالـ

وطـإٝ بٍٗٗـٛ   ـــ  ملٗـصٔ اكالاصـٗٛ   الاٍٗٛ ا

/ داكمٗٛ االكالاص )املٗصٔ اكالاصٗٛ  

يف )ٔلن   complexityوطإٝ الرت ُّاٗٛ ــ 

الارف٘  ودكن وٍّح٘ ــ الٍػا( الومى٘ 

ذٔ طــــــاب   ــــــس ٗ / وس ــــــ  شاألدا 

   2416  1ك 44الومىــــــــــــــــــــــــــــــ٘  ع 

 ز.48ــ  43ص 

 ــ 5ــ 

صـدز وٍػــٕزٌا   1986آا ــــ يف متـٕش  

ال ـاب   »بوٍـٕاُ  « دزاضا  عسبٗٛ»يف دلمٛ 

املاٍاقض لمىػكال  الواملٗـٛ الػـاومٛ يف   

ـــ  الامداُ الٍاوٗٛ يف  سٔو الاادً الومى٘ 

ٔفٗــــــْ   13)1986ـــــــ   9/12  ع«الـــــاا  

 ػ ٗــٛ لطــٍٕا  كمــ  قامــْ وــَ ٌػــاطا ٍا    

ٔاملٍّحٗــٛ  ــىٍا  يف ــــ الفكسٖــٛ الفمطــفّٗٛ 

لــ  وٍّحٗـــا   ذالاٍــا ِــرٓ ـ  ٔقــد خل        

ــٜ احلٕاغــ٘ باعااازِــا  وــاش     املٍػــٕز عم

بوــــــض وــــــا ٖمــــــ٘  الاكاومٗــــــٛ الومىٗــــــٛ 

الافا ن ٔالاكاون عمىٗا  ــ ٔاملػكال ٗٛ 

ــا    ــا  ٔ  اٗاٗــ ــا  ٔ ٍىٕٖــ ـــ ٔوٍّحٗــ ــدكن ـــ املــ

ــ    ــٕو٘ املس ـ ـــ املٍظـ ــددٙ  ــ ــٕز الاوـ املٍظـ

ــٛ  ــاون لماٍىٗــ ـــ الػــ ــٛ  ـــ ــرتا ٗحٗٛ  ٍىٕٖــ اضــ

ـــ  ملس ـ   املٍظٕوٗا  ٔاملٍ مة اــ وسّ اٛ 

ـــ وــا بوــد االبطــاىٕلٕجٗا    الذــي املٍّحــ٘ ـ

ذػد ودكم٘ وٍ اـ٘  ــ الٍظسٙ الا اٗا٘ 

الكمٗاٌٗـــٛ ٔالالـــٕز اجلـــاو .. ـــــ وٍّحـــ٘ 

يغس  لق ذل  متّٗدا  الضاٗواا  ٕفٗاا  

 رلاازٚ  َّا ٖم٘ 

يف الوٍـــــــــٕاُ ال ـــــــــاب  املاٍـــــــــاقض 

ــد   ــ  املواـــ ــاب  املس ـــ ــٗر سك بال ـــ ضـــ

ــ٘ لما   ــْ  اضــــاىساز طاٗوــ ٍــــاقض ٔيوفالــ

ٔاجلده بواوٛ.. بٗاُ املػـكال  اجلرزٖـٛ   

لولــسٌا الــساَِ.. ٔلمااــدً الومىــ٘ الــاا   

وـــَ وٍظـــٕز غـــاون واوـــدد اجلٕاٌـــ ... لُ  

األضــاع املٍّحــ٘ )املٗإدٔلــٕج٘  لمارــث   

ــي الومىــ٘..  ٔوــَ ال ــس       ــة وــَ الفّ ٍٖ م

احلدٖفـــٛ يف املوسفـــٛ   ىـــا ٖواىـــد عمـــٜ  

 املٕقف ئ املٍ مة املس   املطـا دً ٍِـا  

ب سٖاـــٛ ٌٕعٗـــٛ جدٖـــدٚ  اســـىَ  اـــاط       

ــة    ــا املٍ مـ ــا .. ٔوٍّـ ــدٚ وٍ ماـ ــ٘ عـ ٔ القـ

ـــ املػـــــكم٘  الٍػـــــاط٘ )ئ املػـــــكم٘ ــــ

الطمٕ ٘  ٔاملٍ مة الافا ـم٘  ٔاملٍ مـة   

املٍظٕو٘..  ىا يُ طاٗوٛ وٕ ٕع الارث 

اقاســ  غــري قمٗــن وــَ االباكــاز املٍّحــ٘ 

 اإل ايف.

يلفــ  اٌاااِــ  ا ُ لق قســٗٛ ِاوــٛ  

ـــ  ــٛ ِٔـــ ــة  ٌٕٔعٗــــ ــف ئ املٍ مــــ ٘ يُ املٕقــــ

املس   بّرٓ املواٌ٘ املوسٔ ٛ ِـٕ طفابـٛ   

ــٕ    اـــاط  ٔ القـــ٘ وٍ ماـــا  عدٖـــدٚ  ِٔـ
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عــابس لمىٍ ماــا  )ئ املــداكن ٔاملاازبــا   

وٍ ما٘ /ودكم٘/ واازبا ٘  ئ ــ يٙ ع  

عــ  وٍ اــ٘ ٔعــ  وٍّحــ٘ طلــ مرا ٍا    

الدٔازٚ ال  با   ي فس للفٛ  ِٔرا الفّي 

ــاع ٔامل  ــٕ األضــ ــرٙ   ِــ ــس الــ ــة األبكــ ٍ مــ

ٖا ابة فومٗا وـ  وفّـًٕ ٔوـدلٕه ولـ مس     

ٛ »عــ  املٍّحٗــٛ )ئ   ــ  وٍاِحٗــ ألٌــْ «  الو

ٖػري لق  داكن ٔ فاعـن ال ـس  ٔاملـداكن    

الودٖـدٚ امل امفــٛ يٙ املٍّحٗـا  ٔيغــكاه   

املٍ ـــة املإٍعـــٛ  ٔلـــٗظ االكالاصـــا     

ٔالفسٔع الومىٗٛ املوسفٗٛ فاـ   فّـٕ عـابس    

 كىمــٛ )» ّىــ٘  ٔفاعــن  ٗفــ٘ ٌــٕع٘ ال

  لكَ ِرا املٍظـٕز اعـاً ال ٖٕجـد    « عدد

زغـــــــي « الوـــــــ  وٍاِحٗـــــــٛ»يف  لألضـــــــف

اإلحياٞا  اخلادعٛ  ألٌّا مل  اأضظ عمٜ 

ــا      ــداكن ٔاملٍ ماـ ــة ٔاملـ ــَ املٍ ـ ــٕاع وـ يٌـ

الودٖــدٚ املإٍعــٛ ٔال عمــٜ طــس  ٔطساٟــة     

ــٛٔوٍّحٗــا   ــٜ   عابسٖ  فاعمٗــٛ  بــن ٔال عم

يٙ وٍّحٗــــــا  يف األضــــــاع  بــــــن عمــــــٜ 

االكالاصـــــــا  ٔالفـــــــسٔع الا للـــــــٗٛ 

discipline  ــٗظ   methodٔلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــص  methodologyٔال  يف قاعـــــــــدٚ ٔوس ـــــــ

ــا     ــي لػـ ــٍ  املػـــرتك ألِـ امللـــ مس األجـ

ــٜ     ــ  يُ ووٍـ ــرا يطى٠ٍـ ــٛ  لـ ــا الواملٗـ ئزٔبـ

ٛ »ٔداللـٛ   غــري وٕجـٕد فّٗــا  « الوــ  وٍاِحٗـ

ا   بـــــن ٍِـــــا يف عـــــ  ٔال يف غريِـــــا ذاـــــ

املٍ اٗــٛ/ عــ  املدكمٗــٛ/ عــ  املٍ ماٗــٛ/   

ع  املاازبا ٗٛ/ ع  ال سٖاٗٛ شئ ال سقٗٛ 

ئ ال ساٟاٗــٛز/ع  املٍّحٗــٛ ئ املٍاِحٗــٛ   

ِـرا اجلاٌـ  ِـٕ املٕجـٕد عٍـدٌا فوـال  وـَ        

ــا      ــا  ٕفٗاـ ــاني ٍِـ ــا  ٔاملـ ــداٖا  الفىاٌٍٗٗـ بـ

ــٛ كاصــٛ جــدا  وــَ عــ       ـــ آٌفــا   ِٔــٕ ذال ـ

الوـــــ  »الاصــــٗٛ )الـــــ   وكطـــــّا  االك

الفسٌطـــٗٛ عٍـــد ٌٗكٕلطـــكٕ « وٍاِحٗـــٛ

الوـ   »ـــ  ٔال  ال  سقٜ فومٗا  لق  وسٖاا ٍـا  

  بن ٔال  وٍّٗـا يف األصـن المػـٕٙ    «وٍّحٗٛ

ــرز    ــَ جـ ــا  اػـــكن وـ ٔامللـــ مر٘  ألٌّـ

 االكالاص بواوٛ ٔلٗظ املٍّخ  اصٛ   

 ٔ وــابس ٔبالفوــن فــوُ  ــداكن ٔ فاعــن  

ــٕز ا زاٞ  االكالاصــا  ٖاســى  َ ٌاــن ٔعا

ٔاألفكاز ٔاملفاِٗي ٔاملإال  ٔالٍظسٖـا   

ٔالالــــٕزا  ٔاملوــــازو.. اخل ل ــــافٛ لق   

عٍلــس ٔوكــُٕ ٌــٕع٘  ٗفــ٘ يٖســا  ِــٕ  

ال ـــس  ٔال ساٟـــة/ املٍّحٗـــا  ٔاملٍـــاِخ  

 ٔ أفريا ْ  اريٚ ٔعىٗاٛ.

 ــاب  ووــ٘ بوــض الإفٗاــا  األكــسٝ   

مت يف ِــرا الوىــن اخــاذ وٕقــف ٔوٍ مــة     

ـــفمطــــف٘  ــدد   ـــ ــاع٘ وس ــــ  ٔواوــ اجاىــ

ــظ    ــٛ األضـ ــا  دو  بفوالٗـ ــ .. ٔاضـ اجلٕاٌـ

ــٕآ    ــا طراــ ــٛ لمارــــث وــــ  لغٍاّٟــ املٍّحٗــ

ٔقـــد طتسذـــ  عـــدٚ ٔ ـــوٗا     ـــــ  املاىٗـــص 

جدٖدٚ ذٕه  سٔزٚ وكاومٛ املػـكال   

الواوٛ  وـ  املػـكال  الاػـسٖٛ    ــ الومىٗٛ 

ـــ  الواوــٛ )الكٕ اٗــٛ  لٍحــاح ذــن  ــال  ـ

  ٔجـٕد  ااىٕعاني..  ىـا مت بٗـاُ ٔلفاـا   

زاب ــــٛ داكمٗــــٛ ٔاغــــرتا( وااــــاده بــــني     

اجتــاِ٘ الاكاوــن ٔالافا ــن لــٗظ فاــ   

يف   ــــٕز الومــــي )ذٗــــث عــــسٙ  وىٗــــة     

ُد ٔاذـد ووـا      ـــ  خل  الومي ٔ اازبـْ يف آ
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ِٔرا األوس با  ووسٔفا    بن ٔيف الا اٗة 

ــٕزا    يٖســـــا  )ِٔـــــرا اجلاٌـــــ  ٖااـــــٜ وػىـــ

يٙ يف اإلٌاـــــاد املـــــادٙ ٔيف  ـــــــ ٔوّىـــــال   

ٔاإلدازٚ ٔيف الارـــــــــــــٕال   الا  ـــــــــــــٗ 

االجاىاعٗــٛ.. ٔ تػــف عــَ ال ــاب  املواــد 

ــوف الٍىـــٕ      ــٕٓ ملػـــكمٛ  ـ ــدد الٕجـ ٔواوـ

ــٛ ..     ــاومٛ )الكٕ اٗـ ــٛ الػـ ــّٕٚ الواملٗـ ٔلمـ

ٔ  ــــــو  اخل ــــــٕ( الواوــــــٛ يف      ىــــــا 

اضـــــرتا ٗحٗٛ وس اـــــٛ لما ـــــٕز املطـــــاان 

ـــ شالاٍىٗــٛ ً.ُز.. ٔوــَ ٔجّــٛ ٌظــس فمطــفٗٛ    ـ

 ...اجاىاعٗٛ وٍّحٗٛ ٌٔظسٖٛ ٔ  اٗاٗٛ

ــٛ    ــْ يف دلم دزاضــا  »جتــد ِــرا  م

 ٛ آٌفـــٛ الـــر س   ىـــا  طــــا ٗ     « عسبٗـــ

لعــــــادٓ ا ُ وااغــــــسٚ عمــــــٜ الػــــــاكٛ  

الدٔلٗــــــٛ/االٌرتٌ   ــــــىَ دلىٕعــــــٛ ئ   

 ساع و  يوٕز يكسٝ ي فس  فلـٗال  يف  

الا للــ٘  ــــ   ع ِــرا الػــأُ الرتّ ــ

ــــــــــــ ٔعــــــــــ  املٍّحــــــــــ٘  ٔوــــــــــا بــــــــــني 

الا للــــ٘/املٍّح٘ صــــدز يف ضـــــٍٕا ا   

الكٕ اٛ )الوٕملٛ  ٔالوامل »اُ   الٗٛ بوٍٕ

ــ٘   ــدً الومىـــ ــسٔو الااـــ ــاو٘ يف  ـــ ـــ الٍـــ ــــ
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ٔيف ِـــــرٓ ااىٕعـــــٛ عـــــَ يعىـــــال٘ 

ٌٔػاطا ٘ الومىٗٛ كاله الٍلف األٔه وَ 

الفىاٌٍٗٗــا  جتــد عمــٜ الػــالو اخلــازج٘   

ــٛ     ــالٛ /يطسٔذـ ــازٚ لق يُ زضـ ــ٘ لغـ اخلمفـ

 ّــــرٓ واوــــددٚ االكالــــاص ٔواداكمــــٛ 

املطــإٖا  ٔيُ احلــدٖث عــَ الاٍــاقض يف   

الوٍٕاُ ٖوـ   ٕجـ  االٌ ـال  وـَ اجلـده      

)ئ  وسفٗا    وسٔزا   وٍ اا  ٔوٍّحا  ووسفٗا 

ــا      ــٍّخ اٌفااذـ ــة ٔاملـ ــكاه املٍ ـ ــأِي اغـ بـ

ــٕال  لق    ــوٛ صـــدز ٔيفـــة  ٔصـ ٛ  ٔضـ ــ ٔوسٌٔـ

األغـــــكاه اجلدٖــــــدٚ ٔغـــــري الاامٗدٖــــــٛ   

ــٛ عـــ   ـــ ٔالسٖادٖـ ــٛ  ــ ــٗٛ ٔاملس اـ الا للـ

complex   َــ ــا وـــ ــٛ.. لخل ٔغريِـــ ٔاملٍظٕوٗـــ

ــا   ــٛ املـــر ٕزٚ بوٍأٍّٖـ ــا  الفسعٗـ املٍّحٗـ

ـــ   ــ   ٕ ٗفّــــ ــٍ  وـــــ ــٗمٗٛ يف الـــــ ا الافلـــــ

ٔ س ٗاّا ٌٕعٗا   كن. ِٔكـرا فـٍرَ   

ــاً     ــٛ يوـــ ــَ األطسٔذـــ ــصٞ وـــ ــرا اجلـــ يف ِـــ

اكالـاص املٍ ــة ٔاملــٍّخ )املٗإدٔلٕجٗــا   

ٔاالٖاطــــاىٕلٕجٗا.. وــــ  اضــــافىاز يذــــدث 

وٍحــصا  الومـــًٕ الفمطــفٗٛ ِٔـــ٘ املاطـــىٛ   

ب اٗواّا لمجاال  بال اب  الرت ٗ  ٔالواً 

 . 15)وسىٌٕا  ٔوٍّحا 

 ــ 7ــ 

ــرتٚ    ــٕه  مـــ  الفـ ــس ذـ ــٕز آكـ ٔيف وٍػـ

سلـــــَ ٔاالجتاِـــــا    »ٔيعىاعـــــا بوٍـــــٕاُ   

يف د. الاوـــث  « احملٕزٖـــٛ املىٗـــصٚ لولـــسٌا  

جتد  ٕفٗاا ٍا الاالٗـٛ ذا    12/10/0229

الطىا  املٍّحٗٛ  وٍر بـداٖا  الفىاٌٍٗـا    

 ـــاُ ٖاػـــكن علـــس جدٖـــد ذاـــا  عمـــٜ 

ــادَٖ    ــ  املٗـــــ ــود ٔيف مجٗـــــ ــ  اللـــــ مجٗـــــ

ـــ االجاىاعٗــٛ  الاكٍٕلٕجٗــٛ الطٗاضــٗٛ  ٔـ

ــٛ  ـــ ٔالفكسٖـــــــٛ  ٔاملٍ اٗـــــ ــٛ ــــــ املٍّحٗـــــ

ٔالومىٗـــٛ  ٔقـــد اضـــاحىوٍا ِـــرٓ املٍـــاذ٘ 

ــا  يف    ــدٚ مجٗوـ ــٛ اجلدٖـ ــا  الااشغـ ٔالإجّـ

اِاىـــاً ٔاذـــد  بـــن ٔيف دزاضـــٛ ٔاذـــدٚ...  
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ٔفّٗــا وٍّحٗــا   لجــالٞ احلاجــٛ لق   ــٕٖس  

املٍ ــة/املٍّخ اجلــدل٘ ٔعلــسٌاْ   ىــا  

فارـــــ  الوٗـــــُٕ ٔالامـــــٕا ي فـــــس عمـــــٜ  

ٗـ  ا  ٔيغـكاه وٍ اٗـٛ غـري  امٗدٖــٛ    وٍّح

باشغٛ ٌٔاوٗٛ بطـسعٛ جتطـد  بـاملمٕع يف    

ــدكن    ــا  ٔيف املـــــ ــٛ ٔاملٍظٕوٗـــــ املٍظٕوٗـــــ

املس ـــــــــ   املاازبـــــــــٛ املس اـــــــــٛ  ٔيف 

املٍّحٗــا  ٔالدزاضــا  عــ  االكالاصــٗٛ  

يف وٗادَٖ عدٖدٚ »ٔ وددٖٛ االكالاص... ٔ

 فريٚ جدا  ٔوإٍعٛ.. ٔوَ بٍّٗـا غمٕبالٗـٛ   

ــٛ  ٔغمٕب ــٛ / عٕملٗـــــٛ   /  ٕ اٗـــ الٗصٖـــ

ٔوٍظٕوٗٛ  ٔوس اٛ  ٔع  اكالاصٗٛ... 

 ٍــــا حباجــــٛ لق احلــــدٖث عــــَ جتــــأش  

ــد   ــسٔزا  الاحدٖــــ ــاٞ  ــــ ــد ٔلزضــــ الاامٗــــ

 . 16)«ٔالا ٕٖس مشٕلٗا ..

 ــ 8ــ 

ــٕه  ـــ يف يٖمــ ـــ  1 ـــ ــدز   1988ـــ صــ

 1984دزاضـــاٍا املكإبـــٛ بالسٔضـــٗٛ عـــاً 

 فاعـــن الا ـــٕز الومىـــ٘ الـــاا      »بوٍـــٕاُ  

ٔاالجاىـــــــاع٘ االقالـــــــادٙ يف الامـــــــداُ 

  311ـــ   312يف الودد املػرتك « املارسزٚ

  يف دلمــٛ املوسفــٛ بدوػــة  63ــــ  40ص 

ٔوٍــر الطــ ٕز األٔق جتــد ِــرٓ الفاــسا    

ـــ املٕفاــٛ  لُ الفــٕزٚ الومىٗــٛ   الااٍٗــٛ.. ِــ٘ ـ

 ازةٗــــٛ وواــــدٚ... ــــــ  ــــاِسٚ اجاىاعٗــــٛ 

 اىفــن كلاٟلــّا.. يف الا ــٕز املػــرتك    ٔ

ــاز ٔاذــد..     ــا يف  ٗ ــٛ ٔالاراوّ ــي ٔالااٍٗ لموم

ــادٚ   ــًٕ بـــــدٔز السٖـــ ــاٞ  اـــ  اٌـــــ  الفٗصٖـــ

ــًٕ     ــٛ ضــاباا  ٔا ُ  ا ــادٚ ً. ُز الومىٗ شٔالاٗ

بّــرا الــدٔز دلىٕعــٛ عمــًٕ وسّ اــٛ.. ٔيف   

الومـــي   ىـــا يف الااٍٗـــٛ ٔيف اإلٌاـــاد ٔيف  

ــا      ــض الإجّـــ ــٍاعٛ   الذـــــا بوـــ اللـــ

 ٛ  الاٗمحـــــٛ )وـــــَ بٕٗلٕجٗـــــا   املػـــــرت

ٔالطــ ٌٛ )وــَ ضــٗ ٍٖٗاٗ ..   ٔالافســ١   

)وـــَ فســـاٞ   ٔالااٗٗـــ١ )وـــَ ب٠ٗـــٛ .. ٔيف  

الاسٖ  الواجـن وـَ احملاىـن يٖسـا  باجتـآ      

  17)األٌطٍٛ  ٔالومىأٌطٍٛ..

ٔاحلاٗاــٛ ئ ــس ا ُ يُ الإجّــا     

الومىٗٛ الواوٛ  ٔاملػـرت ٛ الكالاصـا    

ــدٚ ئ لفــسٔع اكالاصــٗٛ ب   ــّا  عدٖ أ ىم

 وَ األوٕز غدٖدٚ الساٍِٗٛ ا ُ.

 ــ 9ــ 

ــاا( 0ٔيف ك ــدز   1989/غــــــ صــــــ

ــٕاُ   ــاٍا بوٍــ ــٕال  يف الــــٕطَ  »دزاضــ الارــ

الوسب٘ بني الافا ن ٔالاكاون بني الإٍع 

ــٛ الفكــــس الوسبــــ٘ يف  « ٔالٕذــــدٚ يف دلمــ

  000 – 018  ص 55بـــــرئ   الوـــــدد  

ــدٝ    ــا   لــ ــاّاله ٔ ٕفٗاٗــ ــر االضــ ــا وٍــ ٔفّٗــ

احلدٖث عـَ وٍـاذ٘ الافا ـن ٔالاكاوـن     

ــَ      ــا  ٔو ــٛ خكــَ وٍّحٗ يف املٍ اــٛ الوسبٗ

ذٗــث املاــدي الا ــس  لق جٕاٌــ   ــفريٚ     

وٍّـــــــــــا الطٗاضـــــــــــ٘  ٔاالقالـــــــــــادٙ  

الـــــــاا   ـــــــــ ٔاالجاىـــــــاع٘  ٔالومىـــــــ٘ 

ٔالفاـــــــايف  ٔالسٔذـــــــ٘.. اخل.. ٔخكـــــــَ 

ٚ.. بٍٕٖٗـا   اضا الص عالٟي الاٍـٕع ٔالٕذـد  

ــرٓ     ــٕز ِـ ــٕ ٔ  ـ ــاذ٘ منـ ــا  يف وٍـ ئ  ازةٗـ

املٍ اـــٛ.. ِٔـــرٓ اخلٗـــازا  ٔاإلغـــكاال  

املٍّحٗــٛ يــدث فومٗــا  لــدٝ دزاضــٛ الوــامل 
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الفالث  كن يٖسا .. ٔ واش املطـألٛ وـَ   

ـــ وٍظـــٕز  ـــازة٘   ـــٕزٙ   ...  18)بٍٗـــٕٙــ

ٔ ىـــــــا ٌالذـــــــا يســـــــس املٍّحٗـــــــا  

 ٔيكٕا ّا ٔغوابّا يف  ن«!!  املٍاِحٗٛ)»

 وكاُ.

 ــ 14ــ 

ٔيف فلـــمٗٛ  1989ـــــ  1كـــــ  1ٔيف  

« ٘ ــ ــ  ص 58يف بــرئ  )ع « الفكــس الوسب ـ

ـــ  040 ــٛ   049ـ   صــدز  دزاضــاٍا املكإب

وّىــــا   ٕاجــــْ »يف الوــــاً ذا ــــْ بوٍــــٕاُ  

  ٘   «املػــاػمني بالفمطـــفٛ يف الــٕطَ الوسبـــ

 ٍِٔا واا فا   ٕفٗاٗٛ 

لُ املٗــــــــــن لق الافــــــــــسع ٔ ػــــــــــا  

ــا   ـــ االكالاصـ ــفٛ   ــ ــىن الفمطـ ــرٙ ٖػـ الـ

ٖوـ   ـىٍا  ٖٔرتافـة وـ  وٗـن آكـس       ــ يٖسا  

سلــٕ الاكاوـــن ٔاملكاومـــٛ ٔاملاازبـــٛ.. ٔال  

ــ     ــد ئ  اسٖـــ ــس  ٕذٗـــ ــَ يُ ٖاالـــ خكـــ

ــاٗا  عمـــٜ كـــ ٚ   ــٛ ٌطـ الا للـــا  املاااٍٖـ

ــفا      ــَ الفمطـ ــٗٛ شوـ ــٕد املا ـ ــساث الوّـ ٔ ـ

ــن     ــسٔزٙ الاواوــ ــَ الســ ــن وــ ــ ٝ.. بــ الكــ

ــسيف    ــٗد املوـ ــ  السصـ ــدٚ وـ ــا  جدٖـ بكٗفٗـ

املواصـــس بكـــن غٍـــآ ٔ ٍٕعـــْ  وـــ  يكـــر  

ِْ امل ٗف بوني االعاااز... لُ يغـكاه    مىِّ

املٍ ـــة الاامٗـــدٙ األزضـــ ٕٙ ٔالاحـــسٖ   

ٔالٕ و٘ بن ٔالسٖا ٘ ٔاجلدل٘.. حباجـٛ  

ــاٞ طٍ ـــة غـــري  امٗـــدٙ  يكـــر    لق لغٍـ

يغــــكالْ  افــــسع ٔ صدِــــس باــــأفري ٌػــــٕٞ  

ــازو    ــًٕ ٔاملوــ ــَ الومــ ــٛ وــ ــٕز دلىٕعــ ٔ  ــ

الضـــٗكٗٛ  ٔال  ـــصاه اجلدٖـــدٚ غـــري الك

ــا   ــا ٔطسقٍـ ــا  طساٟاٍـ ــا ٔوٍّحٗا ٍـ وٍاِحٍـ

املوسفٗــــٛ  يقــــسا لق الاامٗــــد وٍّــــا لق    

اجلدٖـــد ٔالاحدٖـــد  ٌٔكـــاد ال ٌطـــا دً 

املٍ ماــا  الرت ٗاٗــٛ املواــدٚ ٔاملٍ ماــا   

ــٛ.. لخل    ــاص ٔاملٍظٕوٗــ ــددٚ االكالــ واوــ

ــا ال ٌػــــــــازك يف ٔ ــــــــوّا    ىــــــــا يٌٍــــــ

.. ٔيف الدزاضــٛ ضــفس و ــٕه   19)ٌٔػــسِا

ــكال ْ     ــْ ٔوػـــ ــاُ ٔيِىٗاـــ ذـــــٕه اإلٌطـــ

« الوــ  وٍاِحٗــٛ»احملٕزٖــٛ ٔالــرٙ جّــد   

 إلعادٚ االعاااز لْ.

 هوامش : 

ٛ  »الفكس الومىـ٘ ٔالا ـٕز؛ دلمـٛ    ــ 1    ص 1981  غـاا( ف اٖـس    4بـرئ   ع « دزاضـا  عسبٗـ

   ٔ رل  يف  اابٍا  35 -00

يف الفكس الومى٘ املواصس ؛ داز احلاـاٟة  بـرئ   بداٖـٛ     الٍطاٗٛ ٔالفمطفٛ ) أوال ــ الفٗصٖاٞ 

   الفلن لٖآ.0ك 1980
واٌاّٗـا   « وطـإٖا  الٕاقـ   »ِرٓ األفكاز الطااقٛ  اابمّا متاوا   ٍظريا  ٌٗكٕلطكٕ يف ــ 0

 املطإٝ األفا٘ ٔاملطإٝ السيض٘.

 .08/1/1986  دوػة «املطريٚ»ٔ ٍظٗي املومٕوا ؛ يضإعٗٛ  الاااده املومٕو٘ــ 3

ـــ 4 ـــ الومىٗــٛ؛ يضــإعٗٛ    ـ   11/0/1986  دوػــة «املطــريٚ»منــٕ املومٕوــا  ٔالوىمٗــٛ الاكاومٗــٛ ـ

 ٔاجاى  املااالُ يف  ااا 
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الااــاده  ».. يــ  عٍــٕاُ وػــرتك    0223؛ دوػــة  «فمطــفٛ ٔضٕضــٕٗلٕجٗا الاااٌــٛ اجلدٖــدٚ    »ــــ 5

  ٔخكـَ يلـٗن وومٕوـا  عٍـْ عمـٜ الػـاكٛ       90ــ  84ص « املومٕوا  املومٕو٘ ٔ ٍظٗي

الدٔلٗٛ و   ػ ٗا  ٔقساٞا   ىا ٖٕجد عمٜ وٕاق  الكا  غاكٗا  ٔوٍّا األواشُٔ ٌٔٗن 

 ٔفسا  ٔغريِا..
  بـرئ   ع  «الفكس الوسب٘»دٔز الفمطفٛ يف دزاضٛ ٔذن وػكال  الولس الك ٝ؛ دلمٛ ــ 6

 .  167-158  ص 1989  يٖاز ــ آا 57

ــ وَ املالٟي السجٕع لق  ااا بطـساا ٌٗكٕلطـكٕ  الوـ  وٍاِحٗـٛ  بٗـاُ   سمجـٛ  دخـرتٙ        

ــٕع  آفــا     ــصٖظ     0يفــٗري ٍٖ ــٛ لٖ ــدُٔ   0222  دوػــة  داز وكاا ــْ قــساٞا  ٔو سٖ    ٔل

 غاكٗا  عمٜ االٌرتٌ .

ااٍٗـٛ يف ذمـّا؛   ال اب  الرت ٗ  املواـد ملػـكم  ال اقـٛ ٔاضـاٗواا الفسـاٞ ٔدٔز الومـي ٔال      ــ 7

 .1986  ذصٖساُ  19دلمٛ ال اقٛ ٔالاٍىٗٛ  دوػة  ع 

 .0222ال اقٛ ٔالفساٞ ٔالوامل الٍاو٘؛ داز الػاً الادخٛ  دوػة  ــ 8

  1981« داز الومـي »ئزضٕه آ. د. الفمطفٛ ٔالوىمٗا  الاكاومٗٛ ــ الومىٗٛ الواوٛ  وٕضكٕ  ــ 9

 ...177ص 
ملإٗدٔلٕجٗـٛ /املٍّحٗـٛ لدزاضـٛ الاٍاضـ  بـني اااىـ  ٔال اٗوـٛ         الٍاسٙ ووَ ش...ز األضـظ ا ــ 12

  يف دلىٕعـٛ  ـــ   M.g.u  1983وٕضكٕ داز ٌػس جاووـٛ وٕضـكٕ الس ٗـٛ احلكٕوٗـٛ     

 ذمٕه املػكال  الػمٕبالٗٛ/الكٕ اٗٛ لمولس )قساٞا   ػسٍٖٗٛ . ش...ز ٌاسٙ ً.

ـــ 11 ــصٔ        ه. لٙ. فٍٗٗالٕفطــك٘  ز.  ٗططــني ـ ـــ االكالاصــٗٛ )املٗ ــني ـ ــٜ ب ــٕٖي  ىــ٘ لماٍ ـــ  ا ـ

اكالاصٗٛ  يف الومي ٔالاكٍٕلٕجا  يمٗن وس ـ  ) ـٕوامٗكظ   لـٍٗف٘ لمدزاضـا      

ُ »  «عمـي الومـي  »يف غإُٔ ال اقـٛ؛ دٔزٖـٛ    املـصدٔد  عـاً    5/6  األ ـادخ٘  الوـدد   «لٍٖٗـٕ

  50ــ  46  ص 1990
TIGSSEN R. A quantitive assessment of interdisciplinary structures in science and 
technology: co – classification analysis of energy research// research policy – 
Amsterdam. 1992 –Vol. 21,N1. – P 27-44. 

ـــ 10 ــإٌُ األٔه/    ــ ـــ  ـ ــُٕ ــ ــدد األزبوـ ــ٘ /الوـ ــي ال 0216األدا الومىـ ــسٙ  عمـ ــَ الٍاـ ــي   د. ووـ ومـ

 .48ــ  43ٔالدزاضا  املس اٛ  وددٖٛ االكالاص ٔال اقٛ )ذالٛ اضافٍاٟٗٛ فسٖدٚ   ص 

ال اب  املاٍاقض لمىػكال  الواملٗٛ الػاومٛ يف الامداُ الٍاوٗٛ يف  سٔو الاادً الومى٘ ـــ  ــ 13

 .108ــ  104  متٕش ــ آا  ص 9/12  ع«دزاضا  عسبٗٛ»الاا   دلمٛ 
ـــ 14 ٛ »ـــ ــ ــا  عسبٗــ ــساع    1986  9/12ع « دزاضــ ــىٍا  يف  ــ ــرل   ــ ــسٙ  ٔ ــ ــَ الٍاــ   د. ووــ

  0225الكٕ اٛ )الوٕملٛ  ٔالوامل الٍاو٘ يف  ـسٔو الااـدً الومىـ٘ ـــ الـاا   دوػـة        

ــن         ــدٚ ٔ ــفريٚ  ٔقاب ــٜ الػــاكٛ /االٌرتٌــ  ٔيف وٕاقــ  عدٖ ٔالكــساع وٕجــٕد داٟىــا  عم

 لالطالع ٔالارٕٖن ٔالارىٗن يٖسا .

 سج  الطابة.املــ 15

سلــــَ ٔاالجتاِــــا  احملٕزٖــــٛ املىٗــــصٚ لولــــسٌا  صــــفرٛ دزاضــــا  يف د. الاوــــث )ٔزقٗــــا  ـــــ  16

   ٔيٖسا  يف  اابٍا 12/10/0229ٔغاكٗا    
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ٛ  لػـالو اجلـصٞ     0212ـــ الاطـي الفـاٌ٘ عـاً     « يفكـاز ٔزىٝ ٔوػـسٔعا   أصـٗمٗٛ جدٖـدٚ    » واابوـ

وٕق  اع٠ٗٛ الواوٛ الطـٕزٖٛ لمكاـاا   )ٔزقٗا  ٔغاكٗا    ٔخكَ لعادٓ عمٜ  0229األٔه 

 شد. ووَ الٍاسٙز.
 فاعن الا ٕز الومى٘ ــ الاا  ٔاالجاىاع٘ االقالادٙ يف الامداُ املارسزٚ  دلمـٛ املوسفـٛ    ــ 17

 .63ــ  40ـ  ص 1988ــ  1  يٖمٕه ــ  311ــ  312دوػة  ع 
الارــٕال  يف الــٕطَ الوسبــ٘ بــني الافا ــن ٔالاكاوــن بــني الاٍــٕع ٔالٕذــدٚ؛ دلمــٛ الفكــس  ــــ 18

 .000ــ  018  ص 1989/غاا( 0  ك55الوسب٘  برئ   الودد 

ـــ 19 وّىــا   ٕاجــْ املػــاػمني بالفمطــفٗٛ يف الــٕطَ الوسبــ٘؛ فلــمٗٛ الفكــس الوسبــ٘  بــرئ       ـ

الدزاضٛ وٕجـٕدٚ ا ُ عمـٜ االٌرتٌـ       ِرٓ 049ــ  040ص  1989ــ  1ــ ك 1   58الودد 

 «.ذكىٛ»يٖسا  ــ وٕق  



 نوافذ
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َجَدلّيُة األنا واآلخُر 

 العربّيِة في التربيِة
 

.ذسام عمارد. أ

ذمنذدوروةدوبذأذذذذذذذذ

 
 

ذمؼدمة:ذ-ذ

لعلذمنذبنيذماذروَّجتذلهذالعوملةذيفذاجملالنيذاإلندانيذوالرتبوي،ذ

عـوانذوادعذجدًّاذميؽنذأنذتـضويذحتتههذمػهاهق ذذذذحؼوَقذاإلندان.ذوهذا

مشبوهة،ذمغؾػةذبإطارذإندانيذمجقل،ذولؽـفاذحتؿلذيفذطقاتفاذَتَبعّقةذُمروبة.ذ

غرَيذأنذمنذبنيذهذهذاملػاهق ذماذبداذلـا،ذبعدذالتؿحقصذوالتأمل،ذموضوّعاذ

ؾطووةذمطوِّّراذومِغـِّقاذلرتبقتـاذالعربقةذاليتذُعرَػهتذعهتذتارافهاذالطووهلذبالدهذذذذذ

واإللؼائقةذلؽيذالذنؼول:ذالتؾؼقـقهة،ذأعـهىذبهذلسذمدهألةذالتعهبريذعهنذالهرأيذذذذذذذذ

واحرتامذالرأيذاآلخر،ذاليتذهيذجوهرذالدميوؼراطقة،ذبصػتفاذحؼًاذرادخًاذ

ذمنذحؼوقذاإلندان،ذوعالمةذرؼيٍّذوعاػقةذيفذأيذجمتؿعذإنداني.

 

إن قاااااادب  لرتبو لالعاااااا   لا  عاااااا   

لإلسااي   لاليديااَ  َحٞدَ ااٝغ ضااا  ع  اا      

فااا بو لا اادٔات للمااال ديت  ل  بحااا   شااَحَ   

لاصبيدن  لعيقة لاٛدا  لافلى ع سلدضه 

لاشيخ  لغري ضا   ن لا ندلحن لايت متٓجَ 

يف   لثنااد لالعاا   ساادٛة لم داات ملل لم عاا   

 دزلاااااا  فاااادييَت   ديااااٟة عد ااااَ لا اااادع  

ادم داااات  َحٔ اااآن إاي ااااد لم عاااا  لم د اااا      

لح َساااُ رٝتفااا   ظبم اااد علااا ثري لااااَع ل     

لم د اا ا لملاا ث ا ع حااد  لالج عااة لا  عيااة     

لايت عَمل    صاُ عداشا ا لا  عا   عداى     

حَ لملن بحن لزبَب لاذحن لعُل ثا ل ادَبلساة   

لا ديااااد  اااان طبلدااااُ لااااابيب لا  عيااااة إ    

طبلداااُ عااايب لا ااا و  لعااادبلل ؼبمدااا ن     

ملفكاادب لال اايري للالٛاا ح   لح مداا ن عدااى   

 ٛبيي ااد ع ااَ ملن  ااادم ل  يدايااَ لاااادٛة    

ََ إاي ت عدان  ض ل الع حة يف عدَلن ت  لُع ٢

عدالعيااة يف صبلم ااد  ت لااايت ل وااا ادلااٚ    
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 ن إ٢سدب دب عة لسل مدبحة قدساية   ادزل    

ع ض آثدب٢يد لا نئَا ػٞبٔدَ طبيدَلند لايت  د 

فكيااااُ  .زلاااااا َ ِ ٝدااااُت عن مااااة لانااااايدن   

ح ف١ي ن عني  يدايَ لاللث لالع   لايدئمة 

يت محد ياد   ان بلن ملن   لبحاد  لال ايري لاا   

حااثريلل ملز ااة ثيااة عااني لرتويااد  لمل دقبااة     

ساالل  رياابري رياادن عدااي ت ملن حفكاا لل    

إن لالٛ ح  مل ا    ريثرّيل اَى لإلودعة عنه 

ال  ندَص  نه   د ب ند  ضٛ حن ادل ادح   

للالفدعل  ع لآلل حن يف عدٜات س حع لال ري 

َٖ إضن  ن لالعالل  لملبادب    للالٛ ب.  ال ُع

ند للآلل   ن ملول   دح   ثما  يف  عني لرت

لعني ل لم د   ل لمع لا لدَ  ن و ة 

لمخلدفة  ن و ة ملل ى. يذه ي  لايدعَا 

لاذيبيااة ادل اايري للالٛاا ح  لاااَ  ق ل    

لااااذ  ؼبٜفاااغ لصااادئحي لااااذل  لؼبيااا  

 لانيدة لم و ا يف لا قا ضل ه.

  :مبادئ أساسَْ يف معاجلْ املٌضٌع - 2

  دزبلند هلذل لم  ا    ان   يف نٛد  ن

 لآل ية: بدب لم

لال بري عن لا مل  د  ملسدس   ن  .1

د رياادن ل لمااع لاااذ    دياا ا لإلنااادن مل٘حاا  

 حنلم  إايه.

لداااااللر لآللااااا حن هلاااااذل لسبااااا    .2

 ااااا لبا حلٛدب اااااد لا اااااي  لمشااااال  يف    

لال ااااادلن  ريماااااد حلٛدب اااااد  ل لماااااع لرتر

 للالبدب  لمثم لن عني لرت ت للاش  و.

عد اااة ال   لآللااا  ٔبلداااللر لاااا مل  .3

غنى عن د  ن ملول عندء شخصية  لكد دة 

دء  اع  فدعدة  نلجة قدببا عدى لالفدعل لابٓنا 

 د ؼبيط ع د  لعدى لإلسا در لاف اد    ريل 

 يف عندء صبلم  د ل ٛ ح ه.

ال ػباا ز ملن حكاا ن لااا مل  لآللاا    .4

 ااان قاااَب  اااددبه  ملل     د اد اااط١    ااا عّ 

ملل   ملل لإلسدءا إاياه   د اينليدص  نهصبدٟا

  إاياه  نٜعا   عل ػبا  ملن حُ ملل إحذلئهل  د ه  

يف لبقااآ  عداااى ملناااه بايااال عدفياااة لنضااا    

 .اهل لمع  ل صَب إغندء لفدئَا 

ى ل لمااااع عااااا لعَ ملعندئااااه  َنااااِبُح .5

 ب عإس د د  ت لمخلدفة: ريالٙ د  لحٖٛ مجيّ 

يف صبداه لعدى قَب لسلٛدعله  لآبلؤيات  

 لداااللر د ػبااا  ملن  كااا ن    اااع مجيّ ااا

ل اد حنٛبا  عداى لا يقاد       .تل فٓ ا   يَح ل

يف ل لمااااااع لرتر قدعاااااال ادل ماااااايت عدااااااى   

لا يقد  لملبدباة  ع ل لم د  لإلنادنية 

 لرتل ى.

  َبحة لآلبلء ل ن ع اد لللليف اد    .6

ظاااادي ا دضاااادبحة  إػبدعيااااة  حنب اااا  ملن    

 يااااَح  لااااانعت لالع حااااة     ااااع كاااا ن  

لبعدحل ااد ل  وي  اااد ل ٛ ح ياااد  اااد ح ااا ب  

ل ل لمع لرتر  لحان ك  لاريّ   عدانفع عدى

دءا  اع لرت ات للاشا  و    عدى عيقد  اد لابٓنا  

 لرتل ى. 

 



 2022/ كانٌن الثانُ/306العدد  

 

63  

 

3 -    ِ ًاحوورتاا  مفوووٌا البعووب  لووي الووسأ

   :السأِ اآلخس

ريياااُ ناااالٛيع إضن ملن غبف١اااُ إ   

ملع ااَ دااَ  اان َسااٛ ا لاااادٛ حة للإلايدئيااة 

يف   ديمنااااد  اننيدااااه ع ااااَ ضااااا  إ  دداااااة  

عاني لرتناد    لالعلل  لملبدب حا بيد  باَمل  

: للآللاا   مل   ينااد  عااني لم داات للماال دت   

لعللُ  لم دت عدمل دت عصفله ريدئّند قدعٟي 

ادلنشاا ة للال ويااه  اان بلن شاا   لاكنااه  

يف لا قااا ضل اااه ريااادئْن داااٙ   ااااليل  ااااه  

لسباااٗ  رياااٗل لسبااا  يف ملن حفكااا  لؼبدااال    

لح رب عان ضل اه عٛ حيلاه لع ساد عه. إن  ان      

عصاافله يااذه  ملن ديااه عدااى لآللاا (لم دت  

ح ااٚ َء اااه طبلدااُ لآااابل للاعاا ل  لااايت      

متك١نه  ان لال ابري عان ضل اه عكال د حاة       

ليااااذل يااااا  بلب لالعياااااة ملل  للسااااليي    

. حيدعااال ضاااا   لالنشااا ة لسبييياااٗ  للمباااَ ُ 

عدال رييااَ لعاالل  لماال دت عاادم دت   ٚوّ ااد   

َّل ل  ع٘ياااد لندقااال    فاااة مل ااايٟدد      ل  شااا

َّل ل يٓااا   ٟٛد لقدئا ّ ل  لمٝل ث ااٟة لقااَلٟا  ل نٓشا

 دانٟة. 

 فمااد لاااابيل لرتظبااع ال يياا  ضااا   

إنه يف بملحند نش  قيماة لال ابري عان لاا مل      

للدللر لا مل  لآلل  ل  ميي د يف   عيلناد  

الصاب    ادبا ديد ياة لساد رٟيد     لا  عية  

فدممااادب   بلساااّخد  ل  اااٟدد يف ملويداناااد.  

لالع      دّمد ريدن ملل  َحّ ل ملل   ٚوّ د  

ح لٔوُه   نذ لابَلحة  لسبيييٜة لاايت ساب    

ملن ضري نديااااد لعااااَبنديد ٔساااامٟة  ياااا ٟا   

العيلنااد لا  عيااة لاليديَحااة  ملعاا  عااذا    

لااااااااادٛ حة للإلايدئياااااااة  لحيداااااااغ ملن 

 دبسااااااد ند لالع حااااااة قااااااَ ملقصااااااا ملل  

لسلب َ  ملل  إن شا ند ملن نكا ن ملريثا     

بعد  دسية قدند: مليمدا عن عمَ ملل عل ثري 

ع   لاادئَ   فدييَت  ن  ثل: لاُ ِ   لال

لال بري جب ملا لد حة عن لا مل   للداللر  

لآلل  لبمل  لآلل   للالعلل  حب  لآلل  

يف لاللااااالي   ل ف ااااات ملسااااابدو ياااااذل    

َٚ ضا  ريده  صََب  اد  ٣  لالللي   لع

لدي حااااااة لغنااااااى لعدفيااااااة لنضاااااا   يف   

مللٟااااد  ليف ل لماااع   لملسااااد  لالع حاااة 

 .ثدنّيد

  نيصااَه عدااى لوااه لاكااِن  ااد لاااذ 

للدااللر   ف اا ر لال اابري عاان لااا مل لاَقااة 

يف  لال ااابري عااان لاااا مل لاااا مل  لآللااا   إن 

  عنه لرتفا لب   د  كن ملن ح ٓبنع ند ي : 

 ااااان ملفكااااادب ملل قندعاااااد  ملل   لقاااااُ ملل  

 صااااا بل   ل دااااا   خلداااااُ لماااااادئل ملل    

لايضااااادحد لالولمدعياااااة ملل لالقلصااااادبحة ملل 

لرتبعياااااااة ملل لاايدسااااااية ملل لافك حاااااااة ملل  

لافنيااة  إ. ... لااايت متاا  دياادا لافاا ب ملل   

عاددللر  لن ا   . ل لمع  ن ق ح  ملل ع يَ

َٗملال لا مل  لآلل :     ذبا ملٚ يذل لا ملُ  ُح 

د إلحاذلء  اددبه   جة ليف مل  ظ    ساببّ ُد

ملل ل  د ااااه ملل لالضاااايي  عديااااه  عاااال عدااااى  

إايه عدى  َ ٜعِنلا ك   ن ضا  حنب   ملن ُح
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 عدسباااابدن َذلَلااا  لملن ُ ملناااه دااا   شااا ل 

لايت ملنلجله  لملن  كا ن    اع    لرتسبدُو

َٖب    لملن ت لٜق فٗ  لالللي  يف لاا مل    ُح 

لإغناااادء ل ٛاااا ح  (عماااادب     لعاااا عي ااااة 

0202 . 

البعووب  لووي كَووجن لعوو  مووي مفوووٌا   - 4

ًْ؟ًاحرتاا السأِ اآلخس  السأِ ًّ حَاتَ  مواز

يذل لمف  ر لسبضدبٓ    حيلض  ذبٗ 

للعّيد عديه  دّع َٗب ديد يةإ    دبا لزبميل 

ؼبي  ش لط لريلاادو لم ادبا    ل ن ج٘يد 

 ل كاا لب٣ ضبدرياادٕاإ      د١اات نعاا   اان 

ػب داااه  فدسااالبٛدن٣  فإدكااادر٣  ت٣ نااالٜع

د  ّحاااد عٞفحنبثااا  عااان لافااا ب لمااال دت ساااد رٟي

 .د بي ٘ي

ل عباان لآلن يف ددوااة  دسااة إ  متٗثاا   

د يف ديد نااد ل لسااد رٟيلمف اا ر فكاا ّ يااذل 

فياَ  ضاى لا  اادن      لال ديمية ل لساد ند

  فياه إ  لال ديت عدى ملناه نٜعلااذ  ريدن ُح

عمدية نياال ادم د  اد  ملل ل ديانيل حيا ر عاه      

للم دااتل ااايما ع ااد ملضياادن     :دد اال لم  فااة 

 يعااه. يااذل لماان ي للآلااا ل ملل للمصاا يفل     

ريمااد حااااميه لافيدااا   لاربلزحداا  عاادلا    

    لاذ  ػب ال لال دايتَ  0995ف ح  (عد   

عاادٜات د يف لاإلحااَل ل ي ح ااَ  يئّماا  لساايدٟة

  ع َ لالٛ بل  لهلدئدة لايت   مل  لا  ٜامة

 عدى فدافد  لالعية ل  لئي اد ل نديج اد  

 د. ليذه عَلبيد ال  كان فصاد د   يدٔ ٔنٞيلٔ 

عااان لالٛااا بل  لمذيداااة لاااايت دصااادا يف  

ة  يدَناااااااااااااااٖل يااااااااااااااادبحن لا دااااااااااااااا ر  للا 

 .إ. ...للال صدال  

لمليَ اة  ان بلن    ايَ سبيلند لاَلُ  

 ا  ن يذه ش  يف لإلفدبا لاا ح ة للمبدَش

لالٛااا بل  لاااايت داااَثا يف صبلم د  اااد     

لال دااايت   د  يف ديااالللن كااااا إػبدع٘يااا 

يد اه لملساداي    ٔنٞيعدى  نديجاه ل  لئياه ل ٔ  

يااااد ال يف ا  عديُ لال د اااال فيااااه  لدبد١اااا 

ف اااا   عااال    يااادن ٓ للاٚل لالٛااا ح  لمااادب ٓ  

ريااااذا  يف صبااااد  لا يقااااد  لإلنااااادنية  

حااا ب  لااايتللالع حااة عااني لم داات للماال دت   

لسباااا لب لاااااَ ي ل    للالدااااللر  في ااااد 

 كااااا نلملبااااادب  ااشاااااخدص للآلبلء  لح 

لالفدعدياااة عداااى لاٛ لئااا  في اااد لالرييااا  

  لساااليياية نٚمااالاااايت ُ  كلشااادفيةسللال

د حلاااه يف لال ااابري عااان     ااآ ز لاٛداااا   ل

 ظاا ل   إعااَلء آبلئااه  ل اا ف١ يف ملفكاادبه ل

 لشبد  للإلعَل  اَحه.

اياااَ  ااانُ إبلحااان فينلااا ن   لئااا      

لااط  ىثيثااة ملناا ل  ل اا  د عداا  يفلال داايت 

حبااااَمل عااااداٛ لئ     continuum(  لصاااال

ريمااد  ةلالديينٓياا(ملل  ةة ملل لإلايدئٓياآئ ااِ لاَ 

لإن ريناد عبان     ؼبد  اب ض ت ملن حامي د

ال عببذ يذل لمصاٛد  لااذ  ُحفٔياَ لمال د١ت     

مل  شكل  ان ملشاكد  لمبادببا  لنفٓضال     

ملن نٛديااه فيااط عدااى  ااد رياادن ػباا   يف   
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لاكلد يااااااا   ديااااااا  ريااااااادن لاااااااالدينُي   

 لاايت   ديمياة  للالك لُب َعمدَب   حيله لال 

لانشااادط يف  ضبااا َبفي اااد حكااا ن لم دااات  

يف د د ساادب٘يلماال دت  لديّياا لاااَب  لحكاا ن

لحنل اااااا  عااااااداٛ لئ      عاااااات لرتدياااااادن

لماال د١ت  دب اال  اان  لااايت  شاادفيةسلكلال

للا نصَ  لافدعل  لانشدط يف لاَب  ضب َب

ل يف   لحكاا ن  ااَلل لم داات  ن صاا ّ  فيااه

  ااادعَا لماال دت عدااى دباادلز  اا  عة  ملل    

ع ع اَه  دل  شكدة  ملل    ي  مل    حلادعٔ 

 َِٕم. لن مل يند عن َعلمل دت نشد ه لاذل ٖ 

د يف لسباادال  لااايت حاال دت في ااد لماال دت ضل ٘ياا 

 َ ِ  اااآ غياااادو لم داااات. لعااااني لايٛاااابني لا 

لالفدعديااة لااايت  لاٛ لئااُ ع  ل ٖ اا للاااذل ٓ 

د ل ل لفدعٟدا د  الم٘ ٟاد  لبدَب يلض  نشدٟ 

مل دت  حك ن فيه ريل  ن مد عني لم دت لل

ليذل لانمط  ن لاٛ لئ  يا    د ف داٟل.ٟٛٔشَن

 لاذ  حفل  عدو لسب لب للالفدعل لإلػبادع ٓ 

  دء عني لم دت للمل دت  ليا  لااذ  حنٓما   لابٓن

 ه    اادبٜاخ  إضل  ااد مٝلدٔااان لساالثمدبُ لح ٓساا

لدااللر لااا مل  لآللاا   الصااب  عدااى لمااَى  

لساالك ن ٜة. َبة  كلَااالاٛ حاال   اادبا دٓياا 

يااذه لاٛ لئاا  لالفدعديااة شااَحَا لافدعديااة   

يد  لال ديمياة لملٛا با   ٔنٞيعداٚل َاَمٔعإضل  د ُب

 . 0229(عمدب   للميئمة

  ن ملن ناالبَ   يف   عيلناد   لعَ إّض ال

  لإلحاَلع ٓ    ع ذل لال ديت لمصا يفٓ لا  عية

جاااده د ح ااال  عإدااااد  لإلناااادن  ُ    ديّمااا

  ن لساايدٟةت لاااذ  ح ااي  فيااه  لحكاا لا اادٜا

الااديط لاضا ء عداى طبلداُ لمشاكي       

ملريدناااا  لاااايت ح لو  اااد ل لماااع  سااا لءْ  

ديد ااه  بدشاا ا ملر لدبويااة     متاا ٗ  بللديااٟة

 ع لا دي جب لنب د لمخلدفة.  ٔهعيقدٔ  متٗ 

إن ياااااذل لال دااااايت لااااااذ  حلنااااادل  قضااااادحد 

لإلنااااااادن لزب ي حااااااة لحاااااا فض ملسااااااد و  

لابيدناااااد  ولم د  اااااد ع لحاااااال يض عن اااااد 

عاادلا  عدااى دااَ   اابري     سااد و لسباا لبل ع 

  .0995ف ح  (عد   

إ    دٓسة يف ددوة ال ش  إّضل يف ملنند

ياا  حياا ر لاااذ   لسباا لب  داايت قاادئت عدااى   

لملبقديااااااد  يف ملفضاااااال  اااااا به ل  لآللاااااا 

  مل  عداى  ةٖحا َٚلاٚن  عدى لملريث يد شفدفية

: لداااللر لااااذل  اااا مل   لالداااللر لملبااادب 

لآللاااا   لآللاااا   للدااااللر لآللاااا  ااااا مل   

لعل بري ملريثا   ينياة  لداللر لم دات اا مل       

لاٛداااا  للداااللر لاٛداااا  اااا مل  لم دااات     

ل عداى لماَى لالعا      لاذ  حنب   ملن حلٚ ا 

لا لئ ااة يف لا يقااد   لاٛ حاال يااذه لاييمااةٜ 

  اادبا للصااب  قيمااة بلسااخة   الإلنااادنية  

 كلااابة اااَى بواال لا ااَ لاااذ      ديد يااة 

 لاي ر.  ريدن  دميَذ

ط ناالٛيع ملن نل اَث   لعنَ ضل  في

  في اااد عااان  لسااااة   ع حاااة ع عياااة  لااا ف١  

شاااااااا لط د حااااااااة لااااااااالفكري للال اااااااابري  

لب ي ل ياااة لسبااا لب. لياااذل لاااانمط  ااان     

دخ لميئاات َناا  لٝململساااد  ياا  لاااذ  حاا ف١   
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إن   فري طبلداُ  النٛيقة لافك  لمبَ . 

سبل لانجد  مثل ياذه لملسااة حنب ا  ملن    

ََ ملياَل  لالعياة لا  عياة     ملياتٚ  حك ن ملد

 لم د  ا للماليبدية.

كَوجن نسسخوه هوري الةَاوْ األخ  َووْ      - 5

يف مؤسساتنا الرتبٌٍْ مفوًٌما نظسًٍّوا يف البود     

ثووس سوواًٌكا مببس ووًبا ٍبمووٌع َُاووا بعوود     موووازّ    

حَاتَووْ رازسوووا األجَوواع اجلدٍوودّ  بٌ ووفوا     

حةًّا مي حةٌ وا ًًاجًبوا موي ًاجباتووا يف الٌ و      

 ذاتى؟

إن ذبييااا  ياااذل لهلاااَ  حلٛدااا   ااان 

عبا    لرتوياد     واه  ملن لملساد  لالع حة

دااااى يااااذه لاييمااااة لرتليقيااااة    و علالاااآَب

يف لا مديااة لال ديميااة ل دبساال د لا لئ ااة  

َُ   لال د١مية  للق يإة   ديد ياةٕ   ان لاي    لقا

   يااا ر عداااى لسبااا لب  رتن لسبااا لب حلٛد١ااا    

لواااا ب ملشااااخدص حل اااادلبلن لحلندقشاااا ن   

با ن لا مل  للو د  لانع  خبص ص لحلبد

   اا     ااني ملل قضااية   ينااة ملل   قااُ     

لميئمة للمبَعاة يناد   ضبَب. لملبلا لسب لب 

ََِ  لاكدمٜة ػب  ملن  ك ن  لمش  نٜة ٔعُب 

  مل  لشبدفياة  (مل  لافك   للا مل٢ لا ؤحٔة

لانع حااة لم ٚو ااة  للالٛبياا  لا مداا  هلااد.     

لدني  ك ن لاكدمة ريذا  نالٛيع ملن 

صااااف د عداصاااادبقة لمشاااا  نة عاااادافك   ن

لا ماال لاااذ  لياا  لدااَيد لااايت  ياا ب إ   

ف حااا   عااادلا  ريماااد حيااا     ت  لا ااادٜاح ٓيااا

   .0995(عد   

دء حيلضاااا  ملن للسباااا لب لمفيااااَ لابٓناااا 

د  ادمل ااااادلبحن مجيّ ااااا ى لاكدماااااٝةٜٛاااااِ ُ 

 لل عاان آبلئ اات   ايي ااا ل  ااد عنااَيت لح ٚباا  

  لسبا لبَ ه   ني  ح ٚو  نعيم ٍّ  من إ دب٣

يف لاااااالفكري  ادجمياااااع ل ااااان  لاف  اااااةٜ 

. إناااااه ع اااااذل لاشاااااكل حيلضااااا  للال اااابري 

ت لماااااانع٤له لم ٖواااااا لملباااااادبَ  لالساااااالمدَ 

  لاذ  حي ب إ  لاف ات للال ديال    للم ري٤

 .للالفاري فدالي حت

لحناااب  عداااى  اااد ساااب  ملن لاكدماااة    

 ٟل عداى ملداَ ملل عداى    ٞكلاصدبقة اياا ٔد

  داا ٠لانااد   عاال ياا     مجدعااة   ينااة  اان  

 ااد عدااى   . لإ اا لب شااخحي٣ ادنااد  مجي اادٟ 

  ََ  يد ح اااا  د  اااادنَ إمسااااد  ريدملااااه لداااا

لآللااااا حن  اااااان ف  ااااال ت يف ملن حي ااااااا ل   

د. لاي  يذل  ان ق لعاَ    ت يت ملحّضريدمَل

 لسب لب لابٓندء يف ش ء.

ه يف  ثل يذه لمن جية ػب  ملن   ٖو 

  بلسبا لب ل ٛا ٖ    لساد ند لالع حة عمدياةٝ 

إ    سااايخ قيماااة لداااللر لاااا مل      لااالبَ ا

ه عداااى ملناااه دااا   ااان ديااا ا  ٔدااالآللااا  ل يٗب

للآلل ل وَح  عداليَح    ثدمد ي  د   ن 

ديااا ا لاااااذل . ليااااذل حلٛداااا  بلن شاااا   

د من حي بلن لسب لب لح و  نه د   لزّح َبحّب

ل لاااااا مل  لآللااااا   (لم دماااااني  عداااااى  يٗبااااا  

د  لعدااى ق لعااَه للالعاالل  عشاا عيله مللٟااا

 د. عه ثدنّيلمل  اه لآبل
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 ي ياااذند لاكااا  نااانج  يف  اااَبح    

دء لاااذ   يعنااد عدااى   حيااة لسباا لب لابٓناا ل

لآلل  يف لال بري عن  مة د  اد٤حي ر عدى 

يف طبلداُ لماادئل    ملفكدبه لإعاَلء آبلئاه  

ديد ااه عاان قاا و ملل عاان ع ااَ    ٗ َماالااايت َ 

   ااااَىن لياااَ ملن  ااان لاضااا لب  ملن ننٚمااا   

 يعناااااد  (لملن نكااااا ن قاااااَ   ل  ي ياااااذند

نااااده   ٞفٔاضااااا  قبداااا ت لمٜلعباااان لساااال عبند 

لااايت حاا ى بحاا    لااالفكري لا دماا    حياةٜ 

  بل  ملن د   حية لالعية لااديمة لايت  نٓم

لالعلكاااادب اااااَى لاٛاااايو ل ضاااا ء هلاااات    

ااااي   ااا آا  لاااا لٔعُ   لاٛ حااا . للاااالفكريُ 

  كاا  ملداا ل  لا لقااع لم واا ب  لاكنااه   

 ن ليهلاد إعادباٝ   ا  جا   َ  ريٕةعمدية  شادبَ 

لا لقاااع لدبَحااااَيد  ياااذل   نعااايت ظااا ل    

الصااب  ملريثاا   يء ااة لملريثاا  لساالجدعة     

 اااان  ال ييااا  بغباااد  لإلناااادن لمليَلفاااه    

 ااان و اااة   لاداااايٛ ا عداااى لابي اااة  و اااة 

. ليف يااااذل لااااانمط  اااان لااااالفكري مللاااا ى

بحا   يف:  ية: (   لشبصدئحي لآللا دم  منٚي

  0995عد   

. إناه    و  ن لااد  لالفكري  .0

 .صل لسبديد   ددة  ن سد    ٓل
 عمديااة٠ اان دياا  ياا     اداالفكري .0

حااال مد د  ليااذه لرتبلل    ملبللْ   ٝةعيدياا

 ي  لم دن  للرتافدظ لايت  يدعد د.
 إب اااااادّءدب لااااااالفكري إال َثااااااال ُح .3

لالللل      لإضل ريدنا لسبدوة ملٖرسبدوة

إن  :بلن   اادالا اان فماان لممكاان لاياا    

   ي  للدَالاذلسبدوة ي  ملر لالفكري  

  ن مليت لسدئل دل لمشكي  لملس ع د.
د د٘يااااكااا  حكااا ن لاااالفكري    ٓ  .4

عاااان   لّ ػباااا  ملن حكاااا ن لافكاااا   ٖياااا   

 ان  ضبل حد ه لعن    ا عد  لاالفكري    

 ا د اداااذل  لمفكيااا لسااالييٟا َ بلن ملن ح ٔنااا

  رتن لميصا ب يناد علمٓيا     ل      لافك 

 صاُ عاه  ٖللافك  عن    ا عد ه يا   اد حُ   

 ن لب  حاةل. ل  ماد عدال لافكا      (لافك   

  ااان لا   حاااة فاااإن ضاااا  ال حناااايند مل ااالَ    

 .ي  لشبربا للا لقعنش  ه لاذ  
ال حنشا  إال  لحبني بحا   ملن لاالفكري   

ريدناا    لةٜيضبي٤ غرَي إضل ريدنا لرتشيدُء

يف    ااع لاشاا   فمااد حااالثري لااالفكري    

دينماااد ن لواااه   ااان شااا ١  يااا   اااد حنلدعناااد   

َُ ب للا ماا ض للااالٓبريا عاادسٔب ُتٔااا ٖل   لقاا

عد    بح   يف:( لاذ  حكلنُ عند  يد

0995 .  

للااااالفكري ع ااااذل لاشااااكل حصااااب     

ل. فمن لشبٛ  ملن  يلص  يذه ٕ لحب عمديٜة

  ريمد حي   بح    عدى لا دمادء.  لاكدمٝة

ينااد لااالفكري ع اااذل لم نااى  فإننااد     لإضل  بٓن

 ْ دف  ااآيساااننع  إ  نلدئجااه عداااى ملن ااد    

 للسباااا لبُث لا قاااادئُع َاثٔبااااُ  إ  ملن ة٠َلاااا لق٤

  .0995عد    بح   يف:(  د َٜق

ليااذل لاااذ  قااَ نده ػباا  ملال حي بنااد  

ى عدااااى بَنااااإ  لالعلياااادب عاااا ن لااااالفكري ُح
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ََ يد. إن  دبساالند لاااَللفع لاشخصااية لداا

ادااالفكري لا دمااا  ػباااا  ملن  ب اااَند عاااان    

   لعان لالظباا لب لبلء  و ملل لال ٓصاالال ا ٓ 

  ٍُّمُساااااملي لئناااااد. ل اااااد ن  ااااا  إاياااااه  ااااان   

اشخصاايد ند ال حكاا ن إال عيااَب  ااد نبذاااه  

 اان و ااَ زب اال  فكرينااد حلجاادلز دااَلب    

نااااااد  صاااااادسبند  فلااااااام  عااااااذا  ع ل ٝف

لالولمدعياااة. لليناااد حاااربز لااااَلب لشبٛاااري    

 لاذ  حنب   عدى لالعية ملن  يا ر عاه  ليا    

اكا   اادعَ لافا ب     يذه لا  ل ُ  نمية

عدااى  نميااة قَب ااه عدااى لال اا ب  إ  دااَ   

ريااابري   ااان ع ل فاااه لاشخصاااية ريدماااد  

د حااااالَع   نااااه لااااالفكريل للوااااه   قٟفاااا

  . 0995عد   بح   يف: (

ليااذه لالنميااة اد  ل ااُ لالولمدعيااة   

 ند لالع حاة لايت حنب   ملن  ي ر ع د  لسادُ 

ب  ن   الادعَ لاٛيو عدى لال ٓ لا  عية

لاشخصاية  يف   لو اة   لقاُ    لا  ل ُ 

د  د فشاي ّ لسبيدا لمخلدفاة  سالي بيت شاي ّ   

لمل ل اال  إ  ملن  لمن جاا  لالااَبح  َ ِبا لَع

  ة حاااااة ل   ااااا عٓيِيملريثااااا  ٜغحك نااااا ل 

د ايلالي  لااذ  حباَل عدياه     لملريث   يبٟدا 

  ل فٗ ّمااد ااسااابدو  بمل  لآللاا  ل فكااريه  

 ياا لل ريااذا  لااايت و دلااه طبلدٟفااد  لملن 

 ااااد ياااا  ضل اااا  ل ااااد ياااا    ع  اااا   عااااني  

  لملن حلص ف ل لف   د حيلضايه      ع 

لم قُ  في ح ديب ل لاذل ٖ  عدى لم   ع  

دينمد حك ن لمٛدا و دكّماد    ا ع٘يد    

صباا ّبل عاان لا  ل ااُ لاذل يااة للرتندنيااد     

  لاضيية.

لايت حنب    لايدعَا لاذيبيةيذه ي  

دء  لاااااذ   ملن حياااا ر عدي ااااد لسباااا لب لابٓناااا   

ملن حبدااال ملياات غدحد اااه دينماااد  فاالض فياااه  ُح

إ   رياااٙلمجيّ اااد نعااا  فياااه لمل ااادلبلن   َح

بملحه    اع  ياَح  للداللر     لآلل  عدى ملٓن

  لمل٘حااد ريدنااا لاناا لز    هد رياادن لدبدُياا مل٘حاا

 .لايت   ٚو ه

ُ  أبنا نوا مووازّ البعوب        - 6 كَجن ن ْبِسو

لي السأِ ًاحورتاا الوسأِ اآلخوس بٌ وفواا جوٌهس       

   الدميٌ ساطَْ؟

د قباال قدياال إ  ملن لانجااد  يف   ملشاا ن 

دء لاااذ   ااَبح   يعنااد عدااى لسباا لب لابٓناا   

حل ال قيماة   ل اَح ت ح ٓسخ ض فيه ملنفَلُح

لداااللر لاااا مل  لآللااا   حيلضااا  لعلمااادب     

. ل ن لمادت عه ملن   حية لالفكري لا دم 

نشري إ  ملن يذل لالَبح  لاندو  ػب  ملن 

لال داايت لااايت  حكاا ن يااَٟفد ضب ب٘حااد م مااة 

ند لالع حااة عدااى  ع عبدئ ااد  لساااد ُ   اان ض

  لملن ُحنفاذ  ن ج٘ياد يف   لللي   ال حد  د

إ دب لا مدية لال ديمية لال دمية لايت دب ى 

بللل لاصُ. عدى ملن   ٖمات لالج عاة فيماد    

ع َ لادب  لاصاُ  يف لملسااة لال ديمياة     

 للدبو د  امن إ ادب ملنشاٛل د لاي افية    

(زحاااااادبل  لبدااااااي   لملنشااااااٛة   ع حااااااة 

. فمااد لرتساا  لااايت حياا ر عدي اااد     طبلدفااة  
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  حيااااة لااااالفكري   ىلبٓنااااذ  حلال داااايت لااااا 

لا دم   يف لإلودعة عن يذل لااالل  حياَر   

عدااا    بحااا   يف:ياااة: (لآل بحااا   لرتسااا  

0995  

ل ااع ملن ػباَ لاٛداا  نفاااه يف     .1

 شكل   نب    نه  شكدة لربا دييي 

   نش  لمشكي  ل ادلفكري. لاكددفّ 

لايت ذبف  عدى لالفكري  ػبا  ملن  الب    

 ياَلن وَحاَ   لا مال يف  لشبربا لملددة إ  

  .ي ح افه لاٛدا   ن قبل
ملال  كااااا ن لمشاااااكدة شاااااَحَا  .2

للااااابيل  .شاااَحَا لااااا  اة لاللاصااا  عة 

 ملن حكا ن  صاَبيد لاربل     اذا لااديت 

لمد ية للسبداياة  لاايت ح ظفا ن     لمل دمني

ل ان  لاادعية فاا    دزبل اد.    كلابد  ت 

َ٘ل ملن حنلفااااع لاٛدااااا  خبااااربل   لمفيااااَ واااا

غاااااريه  رتن ضاااااا  ح ساااااع نٛااااادا لرب اااااه  

عاااَ  ااان  ملناااه ال لاشخصاااية لح مي اااد. غااارَي

لإلشدبا إ  ملن إف لط لاٛدا  يف لالعلمدب 

عدااى لشبااربل  غااري لاشخصااية حاالب  إ      

 إ  د  قَب ه عدى لالفكري للالسالَال . 

 ن لاربل  لآللا حن    حنب   اه إضن ملن حفيَ

َّل شبرب ااااه    لااااايت ُحنلٜعاااا  ملن  كاااا ن بلفاااا

لاشخصية لاايت ػبا  ملن  كا ن لرتساد      

للمنٛداا  يف ساا ية إ  داال لمشااكدة لااايت 

 ح لو  د.
د ليااد  لاٛداا  ياَفٟ    ملن حكا ن .3

. فدشبياااااد  سبفااااا  ل نشااااايط  اااااالم حن 

  لب  ادبدد  لا دم  ل  لب  اد مدياة  

ع لاايت  لالع حة. فن ن نيف  فيه  ان لا قادئ  

 مل د ند إ  ع لي وَحاَا  ديا  لاللالل ُ   

للالعلكاادب. لحنب اا  ملال حلباادبب إ  لاااذين   

  ايدبااده لا دماا   ف ااذل   ينااد ملننااد نلنك١اا  

غااري  لالنليااد   ااد ياا    واا ب إ   ااد ياا   

لااذل  ػبا      عمدياة لسالَال     و ب ح َ 

َٗه ملن  ل  ااد بلر ل  بلكااّ لالعيااة  فكاارّي  اا

د العلبااادبل  ي  كااان  ف   اااة قبااال  ف ّمااا

ضااااا . ليااااذل حيلضاااا  ملن ن ماااال عدااااى ملن  

 كاا ن لاعاا ل  لمَبسااية  شااج ة عدااى     

  ال لالريلشاد  للالعلكادب   لال دت   نى

 . لرب حن د   نى  كَح  لم د  د 
لمَبسية عكاثري    نى لسبيدٝاملن ُ  .4

 ااٟد الج حاا  َ  ااد  كاان ملن حشااكل فٝ 

د  لرتفكاادب للم د  ااد  للللباادب  اا ل    

  ريا ن  لإابدس د اباد  لسبييياة للا لقاع   

  لماااااااَلب  عدمخااااااادع  للم د ااااااال   جٖ اااااااُ 

للا بشاااد   لملن حيااادر في اااد لاكاااثري  ااان  

 للحااد  لفناا ن  لالسبفااي   ااد في ااد  اان    

 لالمثيل للرتا دو.
لاك  حنج  يذل لال ديت ح ى بحا     

ااَى   خ  ل  ٓسا  نٓمعَ ادلعية  ان ملن   ملنه ال

 لا يدياأة لصاادئحي فك حااة  ثاال  لالي يااذ

 لمل  با  ن لال ص  للالعبيدز  للمنفل ٔة

 ان    لزبَحَ  ن لمشكي  للآلبلء عدى

نيااَ ملل   اان غااريداا د بلن ملن ح اا  ضااا   يٓب

  مل  لالنصااااا ل  للإللااااايص٢  مت ااااايحي
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  لاكداااا  ادمشااااكدة    اااا   لاَبلسااااة   

  مل  لا ع  عنلدئي لا مل لااذ   لماللائةل

ل لذبٓماار عديااه لالي يااذ  َٔٞياا كاان ملن ُح

 بحاااا   يف:( ياااذه لانلاااادئي عنااااَ دصاااا هلد 

  .0995عد   

ل اااد  ااان شااا  يف ملن لال دااايت لااااذ  

ح لمااَ   حيااة لااالفكري لا دماا  لح سااخ    

للإللاايص  للالنفلااد  لصاادئحي لال اا ب 

للماااااااللاية يف لااااااالفكري للالٛبياااااا    

ساااايك ن قدعااااَا  لينااااة ابناااادء ملويااااد     

ند جة   نفل ة عدى لزبَحَ ع ع  ندقَ 

ي لرت اا ب  ل َبريااة اد نااى    عنلاادئ لبٚصاا

لاااااذ   كاااان ملن  ضاااايفه إ  لااااااللث    

لآلبلء ل ن ع د   لافك   للاثيديف   َبحٝة

ل لو ة نع  لآلل  للدللر ل ال َا اليٓب

 بملحه لديه يف لالفكري للال بري.

 . لدمتة7   
لرتمسااااى ادلعيااااة   دحااااةلا اريدناااا إضل

لا  عاا  يف إعااَلب لماا ل ن   مثاالللا  عيااة  

َّ اادسٟب   ل ّناادرتن حكاا ن  ل انفاااه د  فياا

لملس  ه لصبلم ه  حاَب  دي قاه فياا ى    

 ثال   إاي د  لح    للوبد ه فيلبح اد  فاإن  

عبناادء ااان حل ياا  إال  يااذل لهلااَ  لا لقاا    

شخصااااية  لمدسااااكة ند ااااجة  ل لزنااااة 

للعية قدببا عدى لالفدعال لملا لزن لمثما     

ماد فياه لاري لافا ب للزبمدعاة        ع ضبيٛ د

 د. ّ 

إن ملدااااااَ ملياااااات ساااااابل عناااااادء يااااااذه  

ياا  لسباا لب لابٓناادء لاااذ  حياا ر  لاشخصااية 

  لحد اااا  لاي اااا  عدااااى لوبااااة للالاااااد  

خ قيماااة لداااللر لاااا مل   للالاااادط  لح ٓسااا 

    ٜٛ نة لآللااااا  دلاااااى   اااااََل   ااااادبا  اااااالب

داا  لآللاا  يف لالناا    ؼباالر ة  ل كلاااَب

َٓبه للالللي   َٗهؼبدفغ عدل لحي  يه  لُح 

 للساايدةلمااع  لعاا  لنضاا   يف ل  عد اال 

 يااَر ل ٛاا ب ال  كاان اد ياادا لاك  ااة   

 بلنه. ن ملن  الم  

لدااااني  لاااا ف  يف لسباااا لب لد اااايلد    

لوبااااة للالاااااد    لحااااال ٔمل لاكدمااااة    

لمش  نة عدافك  للا مل ملبلا اه ناالٛيع  

ملن نصفه عدابٓندء للاند ي للايدبب عدى دل 

 شكي  ل لمع ل ٛ ح ه ايادح   ٛا ب  

 ياااَ  د  لحلفدعااال  ل لم اااد  لرتلااا ى ل 

   ااد إػبدع٘يااد  فدعٟدااد حضاامن اااه  كدنلااه    

 عني لرت ت.
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 مساجع الدزاسْ - 7

 إلريااادو لالي يااذ لم اادبل     . لباياال عماال 0220عماادب  ساادر  عشاادبا  وربلئياال (   -

للدللر لاثيدفد  لرتلا ى  للا مال   مفدييت: لسب لب  للدللر لا مل  لآلل    لسبيد ية

ََٓ  علكدياُ  ان إبلبا لالعياة عدمنعماة لا  عياة ادلعياة         ن لي  ف ح  ل. ببلسة مٝلعا

ََٚ ا يف للمدلياى لا  عا  لرتل  دا   بلب لإلعاير يف     : للاثيدفة للا د ر يف   ن   لٝق

لرتاكااا    ٛاا ح  لا مديااة لالع حااة ل   حاا  لاياايت لا  عيااة لرت اايدةل  لاااذ  نعملااه   

 . 02/0220/ 02ل 04عَ ش  يف لافلا  د عني 
 . لإب ااد  ع ااض لم اادبل  لسبيد يااة لم د اا ا يف  نااديي لال داايت    0202عماادب  ساادر (  -

لا اَب   .بساداة لالعياة  دل. لرتسدس : لال ابري عان لاا مل  للداللر لاا مل  لآللا  ملمن ضّوا       

 لزلبا لالعية للال ديت. :سدٛنة عمدن .لالدسع للا ش لن. سبلمرب

عنصاا ٟل ف ااداٟل ال يياا   ه  . لرييااُ ػب اال لم داات   حيااة  َبحااا  0229عماادب  ساادر ( -

 :. لا َب لاثدا  للشبماا ن. سادٛنة ُعمادن   صبدة لالٛ ح  لالع  لرتيَل  لال ديميةل. 

 لزلبا لالعية للال ديت.

 .سداادة عادي لم  فاة    .فداافد    ع حاة   د ا ا    . 0995سا يَ إمسدعيال (   عدا    -
 .لاك حا: ل د  لا    ادثيدفة للافن ن للآلبلو .091لا َب 
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أو  ــ كوف خنًار مّما كًينا للقراءة علـى املنـأ أو للنشـر يف الصـ ف    

 الكًب األدبوة... وملاذا؟! 

وبعودًا عن فلسفة األشواء، أو الًمـاد  تًاهـة الرؤوـا أجـدني الوـو       

 أما  صف ات وجد إنساني.. 

 

ٖتدّزج وا بني الططٕز قمقًا زمبا.. أٔ 

زمبااا ٖتاا زوج وٕوااًا وااَ عرااس ٔوػااا س  

تٍدعع غاٟٗٛ  َ الٕ ٘ غالباًا.. ٔتطاعوع   

ذاتّا بعض ذتظات لترتا  فةاٛ الاسٔ     

 ٌٔرّٛ اإلٌطاُ يف أزق غةٗف. 

". بؿااااسا ٛ.. امساااا٘قاتاااان الظ ااااَ "

ٔلمِٕمااٛ ا٧ٔمل أ أٌطااعي وااع العٍاإاُ     

ّ٘ أُ أوااد الةرااسٚ  ٔأ ٖرااَ ضاا٦ًّ  ماا

املسادعااااٛ الٕالاااااٛ لااااْ   اوااااًا  ىااااا   

اٌطااا  ِاارا ا٥ٌطباااك  مااٜ  ااج  وااَ    

ّٔه    الؿةاات اليت قسأااّا يف الرتااأل ٧

َّ.. ِن ٖعين ِارا   وّسٚ )إذا ا٥ضي قتن الظ

 الٕؾٕه لمٗقني؟؟(

 ٔأودٌ٘ أتطاٞه: 

أ اااااُ ٖقؿااااد الػااااا س امسااااْ اااااا 

 اذتقٗق٘ بّرا العٍٕاُ..؟ 
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أٔ ٖقؿاااد ذاتاااْ  ػاااا س.. أً ِااإ   

اإلٌطااااُ برااان واااا تعٍٗاااْ الرمىاااٛ واااَ  

 وعٍٜ: الةرس.. املبدأ.. أضمٕأل اذتٗاٚ..!؟ 

ٔوااَ ٍِااا باادأت.. ٔاٌتااابين الطاا٤اه    

 اآلخس: 

ِاان بالوااسٔزٚ أُ ٖ قااسأ الرتاااأل  اااا 

 وَ  ٍٕاٌْ...!؟ 

الط٤اه ٔد إٚ   أً العٍٕاُ ِٕ عاحتٛ 

لمباح ٔالرػف  اَ املعٍاٜ  ٔالتعاّس     

  مٜ وا ٔزاٞ الططٕز..! 

د ٌٕا ٌعع  أُ لمػعس خؿٕؾاٗتْ  

 يف ِرا اجملاه..  

ًٛ وااا... وتاِااٛ زمبااا... أٔ  اا٦ه     د٥لاا

ُّ الػغَف بالقساٞٚ  املعٍٜ... إمنا ا٧ ٗد أ

ٖبدأ وَ العٍٕاُ ِٕٔ ٖاد ٌٕا إلٗاْ لٍقم ا     

ٍتٕغ اان دُٔ الؿااةاات ٖٔةااتج لٍااا قمبااْ ل  

اضاات٠راُ بػااسٖاُ املعاااٌ٘.. لرػااف زٔ  

 اذتسٔ  الٍابوٛ لماٗاٚ.. 

 ٖقٕه الػا س ست٘ الدَٖ ستىد: 

َّ امس٘   "أٌا قاتن الظ

 ِٔرٙ الوةا  بسٖدٙ 

   ٌ٘ أزٝ وا أزٖد 

 ٧ٌطٜ بقاٖا...!" 

 ِن ضتَ ٌتىي ادتىمٛ؟ 

ٍِٔااااااا ٖتٕقااااااف املقطااااااع ٍٖٔقطااااااع 

 الر٦ً.. إمل أُ ٖقٕه: 

ّّْن ؾدٖق٘..   " 

َُ تػبْ ضّسٙ   ب٦غت َك اآل

 ٔودٔه  واَٟك ٌبٌع أؾٌٗن... 

ًٌ    مْٗ". ض٦

٧ٌٔاااااا٘ و٠ااااااه  أ ااااااح  يف ِاااااارٓ    

الؿةاات  َ غ٘ٞ ودٖد  ٍاد الػاا س   

ٌّااإٓ أ جاااس واااَ واااّسٚ واااا باااني   ٔوااادتين أو

غااةاعٗٛ العبااازٚ ٔ ىااى املعٍااٜ  ٔأ تاااج     

إل ادٚ القساٞٚ ٔاضعواك الٍَّةظ الػعسٙ 

ٕؾان واا باني الظااِس ٔامليفةا٘ يف      لٗتّي ال

 لى  القؿاٟد. 

٧ٌٔاين أ اس  ا٧ضاتاذ ستا٘ الادَٖ      

 َ قسأل  ٔقد قسأت  لْ  اج ًا ضاابقًا    

ٔواادتين أملااظ عسقااًا ٍِااا  تطاإزًا زمبااا     

لرااَ  اا ُ ِاارا التطاإز  واااٞ  اارزًا     

 وتٕوطًا.. وٕازبًا.. 

 تاْٟ الدزأل أ ٗاًٌا... 

 ؾسعتًا قًٕٖا أ ٗاًٌا أخسٝ... 

 اوااااااًا  ىااااااا ٔزد يف قؿااااااٗدتْ:  

 "وسثٗٛ لمػّٗد  ّد ستىد": 

ِْ اا   "ٖا  ّد .. ٔالبٗه  ٌبٌن يف وطالع

ِْ اٌتؿبٕا   أغعمه بسقًا  مٜ إبدا 

 أقٕٝ وَ املٕت وا قاله ٖداَك في 

 أودََّك اهلل ٔؾ٦ً وا لْ  ع   ". 

ُّ  ّااااد ِاااإ ابااااَ أ      ٔإذا  سعٍااااا أ

الػااا س  ٔقااد قواااٜ غااّٗدًا يف ضااابٗن    
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  أدز ٍاااا دزواااٛ ا٧أ  ٔ ىاااى   الااإ َ

 ادتس ... 

ٖعااااين ٍِااااا صتااااد  اااااا ٔب ْعااااَد التاااا ثس 

العا ةاٛ ا٧قاإٝ ٔاإل طاااع بااالةيفس وااَ  

وّٛ.. ٔا٧أ العىٗى وَ وّٛ أخاسٝ  واع   

ُّ الػاااااعس العىااااإدٙ زمباااااا    و٦ ظاااااٛ. أ

ٞ  ضا٦ًّ    اععض ٔاضتد ٜ ٔلٕ ًا ٔإعتاا

ٔوٍاضااابًا وااادًا لمىٕلااإك... ٍِٔاااا ٖااا ش     

 الط٤اه اآلخس: 

ِاااان ٖااااا تااااسٝ لمػااااعس العىاااإدٙ اااااا 

)التقمٗاااادٙ(  بٗعااااٛ الٕلاااإ  ٔالد٥لااااٛ   

ا٧ جس قسبًا؟ أً ِٕ اٌطعاً الػا س وع 

املٕلٕك ٔ ىاى العا ةاٛ ٔؾادقّا  ااُ     

 ضببًا أقٕٝ لرن ِرا الٕلٕ ؟! 

 راااظ واااا زأٍٖاااآ يف  اااج  واااَ    

القؿاٟد الطابقٛ أٔ التالٗاٛ يف اجملىٕ اٛ   

ٌةطااااّا؟!.. ٍِٔااااا أوااااد ادتاااإاأل  ٍااااد     

يف قؿااٗدٚ تالٗااٛ بعٍاإاُ: "بعااد    الػااا س 

 الطىاٞ الجاٌٗٛ": 

ًّ ٥ تقمق٘.. اا   "ٖا أ

  نُّ الػِّٗد ضة   اهلل عَٕق الرُّزا 

ٍٛ  الٗٛ".   َبْعَد الطىاٞ..  مٜ أزوٕ 

ٍِا ظت٘ٞ ادتٕاأل  عمٗظ الطاّس يف  

غرن القؿاٗدٚ العىإدٙ أٔ التةعٗماٛ أٔ    

 تااٜ الٍجااس  إمنااا الٕلاإ  ٍِااا يف ذِااَ   

ٔ ىقااًا ٔ ا ةااٛ ٔالتاا ثس  الػااا س عرااسًٚ

ؾاااادقًا ظتااا٘ٞ واااا باااني الطاااطٕز ٔ ةااإ   

ارتا س  ٔقاد وااٞ أضامٕأل الػاا س  ا       

الؿةاات غةٗةًا وسِةًا غالبًا  ٔ ج ًا 

وا  غه غٗبٕبٛ الس٣ٖا  مٜ  دٔد الٕاقع 

 احملٗط عّٕ ٖقٕه يف قؿٗدتْ: )وٍاواٚ(: 

)أ أ د أٌطٜ ٌػٗدًا زّتمتْ السٔ  اا 

 ضّسًا 

 عازتدٖين.. 

 ٔا  ٙ يف ال ِّ دٌٗا تدلف الؿإ 

 عٗبر٘ املطتاٗن..". 

عااااملةسدات ٍِاااا غاااةٗةٛ  طاضاااٛ    

 وٕ ٗٛ.. بقٕلْ: 

 "زّتمتْ ضسًا..  ٖبر٘ املطتاٗن. 

ٔاملعٍاااٜ بعٗاااد.. قاااد طتتماااف بدقاااٛ     

ت ٖٔمااااْ لرااااَ ٥ طتتمااااف أباااادًا ببعاااادٓ    

 اإلٌطاٌ٘ العىٗى.  

* 

"إذ ٌتةقد الؿٕز  ٍد الػا س تت لى 

ععا ٚ أواوٍاا بس طااع وادِؼ. عّاا ِإ       

 ٖقٕه يف قؿٗدٚ بعٍٕاُ: 

 "يف امليفب ": اا 

 "إٌّا ب اَّٛ ؾٍٕت 

  امٍت لماصُ.. يف ٌؿف الر٦ً". 

عّرٓ الباٛ لمؿٕت حتر٘ اختٍاق 

 الٍبض يف ٔتس اذتٍني.. 
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ٔٔؾااةْ بااا: " اااامت لماااصُ" تعاااب     

عاٌااااٚ ٔالبعاااد وسِاااف وااادًا  اااَ  ىاااى امل

 اإلٌطاٌ٘ املٕوٕك. 

ٔ ٍاادوا ٖتااابع يف القؿااٗدٚ ٌةطااّا    

 وعددًا: 

ٛو اهلل  مااٜ لااةٛ   "ِان ضااتبقٜ واضاا

 ٌّسٙ 

ًَ دٔزت ّا وَ  تىتني..!؟".   تغطن  ا٧ٖا

ثاااي ٖغمااا   مٗاااْ التطاااا٣ه ا٧قاااسأل    

 لموٗاك. عٗقٕه: 

 "إٌّا ذتظٛ غٍٕق يف غعاب٘ 

ِن أٌا يف شتب ... أً  ن وا  ٕل٘ 

 ضساأٌل 

 .. يف ارتٗاً.!؟ .

ٔ  ٌ٘ بْ وا شاه تاْٟ السٔ  ٖباح 

 ااااَ الاااارات الغازقااااٛ يف غااااعاأل ِاااارٙ   

 اذتٗاٚ.. ع٦ ظتدِا. 

ُّ  بٗعاااٛ الػاااا س   ٌٔعاااع  ٍِاااا... أ

   ْ ّٙ غا س" أُ ٖرُٕ قمقًا ٥ تّدأ زٔ ا "أ

 يف الباح  َ الرات ٍِا ٍِٔاك. 

* 

٥ٔ ٍٖتظسٌا الػا س /ستا٘ الادَٖ/   

لٍباااح  ااَ الاإ َ  اا  الؿااةاات عّاإ 

ٖطّن ومًٗا وتعرزًا يف ثٍاٖا زٔ ْ ٔوا باني  

ِدبٗاااْ..  ٗاااح ظتااا٘ٞ ا٥ٌتىااااٞ ٔالاااج     

العىى غدٖد التعم اى باذتادٔد ادتغساعٗاٛ    

ٔالتازغتٗااٛ إذ ٖقااإه يف قؿااٗدتْ: "ألاااف   

 ز٣ٖا ٥ ختُٕ": 

 "ِاٍِا الػاً.. اا 

 ا تستدٙ ثٕأَل بٍّٗا  مٜ َبّس الوااٖ

ًّٕا  ٞ   مٜ أ تابّا بّسًا ٔو  ٖٕلد  الوٕ

ّٖطن  الؿإ دثازًا غازبًا  َ  ّن 

 ِيٍّ... 

 ألف   ؿس يف ثساِا ٥ ميٕت.. 

  ألف ز٣ٖا.. ٥ ختُٕ..".

 *** 

ٌٔسٝ الػاا س ٖتىااِٜ  ا  ضاطٕزٓ     

وااع اذتالااٛ الػااا سٖٛ ِٔاا٘ تةااسض ذاتّااا 

ععاا ٚ ٔباا٦ اضاات٠راُ عٍٗطاااأل الباإ  يف     

 قؿٗدتْ: "اضتغساق" وٕوصًا ومتّبًا: 

 "ذٌ  القؿٗدٚ أٌّا واٞت... اا 

 لتمق٘ غا سًا عٕق المّْ ". 

ِرٓ الؿٕزٚ الساٟعٛ لمقؿاٗدٚ ِٔا٘   

تمق٘ غا سًا عإق الماّ  تٕؾاٗف غادٖد     

ىااى ملعاٌاااٚ خاإض ألسبااٛ ا٧أ املباادك  الع

 ب٦  دٔد. 

 *** 

ٔ  ٌ٘ بالػا س ميتصج وع الطبٗعٛ 

وااا بااني قؿااٗدٚ ٔأخااسٝ ِٔاارٙ مسااات       

الػعس الٕوداٌ٘ بسٔ ْ الػةاعٛ ٔالَّةظ 

التٕاقااٛ ل٦ٌعتاااق وااَ قٗاإد ِاارا الراإُ  

 عّٕ ٖقٕه يف قؿٗدتْ "ضسٖس وَ قؿ ": 
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"واذا أقٕه لػا ١ يف وةَ لٗماٜ  اا 

 إُ ضسٝ

 الػىظ أو٘  اتبْ 

 ٔالظّن بٗيت يف الٍعاِع 

  مٜ ضسٖس وَ قؿ " 

ٍِااا ٖتىاااِٜ الػااا س وااع تةاؾااٗن     

الطبٗعٛ ع ٝ ذاتْ عّٗا  ىا املاسةٚ. ٔيف  

ضااطٕز غااا سٖٛ أخااسٝ تااٍّض املػااا س     

اإلٌطاااٌٗٛ ٔتطغااٜ الااسٔ  ا٥وتىا ٗااٛ يف   

ستبٛ اآلخس ٔاإل طاع بْ عتٍتبْ املعاٌ٘ 

 ٧ٔواك اآلخسَٖ إذ ٖقٕه: 

 يف قؿٗدتْ "ؾٗاً العظٗي": 

 ض  ت  امس٘  مٜ  ّن باأل اا 

 ٔيف وععي العده ألق٘ دثازٙ.. 

 أٌادٙ وٗا ًا غةٕا تاّٟني 

ٔأوو٘ شواًٌا عتاؾسٌ٘ عإق ِارا   

 ا٧دٖي". 

 ٔيف القؿٗدٚ ٌةطّا ٖقٕه: 

ّ٘ ٔد ين أبازْك اا   "تعاه إل

 لوٕٞ الطساج  مٜ  ّف لٍٗن  ٕٖن 

 الجٕاٌ٘  إلَٗك بتازٖخ اغتٗاق٘ ٔبٕ 

ٞ  الطسْٖى".   ٔزع ٛ ِدأٍل تو٘

 ي ِ٘ محٗىٗٛ ٔزاٟعٛ زعٛ افادأل  

ِاارٓ الاايت تواا٘ٞ لطخااسَٖ  سٖقااْ  إٌااْ  

وٍتّااااٜ التىاااااِ٘ وااااع ا٧  اإلٌطاااااُ يف    

 الك الظسٔ   ِٔارا لاٗظ غسٖباًا  ماٜ     

 بااااع غااااا سٌا  ااااسٖي الااااٍةظ  ااااج    

 العطاٞ. 

* 

ٔ ىا مجٗع الػعساٞ صتد غاا سٌا  

"ستاا٘ الاادَٖ ستىااد" ٍِااا تاّٟااًا وتعبااًا..     

غتٕض ألسبٛ الٕوإد  ا  وتاِاٛ املعٍاٜ     

ٔوٕأٖاان الطااةس  عّااا ِاإ يف قؿااٗدتْ:    

 "غقاٞ المق ".. ٖقٕه: 

" ااان الااادزٔأل تعاعاااْه عااااقبم٘  ااااا 

 ضةسٙ 

 ٥ ٍٛ بٗه  الٍعًٕ ؾدٖى  المِٗن يف ز م

 تٍتّ٘ 

ٗاك  ماٜ  لرٍّا... زمبا ختػٜ الو

 ذاك الٍةْى 

٥ تط ل٘  َ وراٌ٘ إُ زوٜ بعدٓ 

  َ وس يب 

 .. إُ غراِّي التعْ .." 

ٔأزٝ الػا س ٖعّسج  مٜ أٔواك ِارا  

الصوَ ٔتٍاقوات اذتٗااٚ واا باني  اا ي     

ٔسترًٕ.. وا بني  ااأ ٔوظمإً عٗقإه    

 يف قؿٗدتْ "تٗعاُ با ٗٛ": 

ٖا أّٖا افأٙ مثازك  ٘ تعاون اا 

 قطةّا 

٥ تٍتظس خ ًا ٖسٖج الػاعس يف ِارا   

 الصوَ 
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  نُّ املمٕك تٍادوٕا حته العسٔؽ.. 

 ... ٔ ّتىٕا تٗعاٌّا... 

 إمل أُ ٖتطاٞه: 

"ِن  ط مٕا زٖع الةوااٞ إمل ٌبإٍ    اا 

 ٖستدٙ 

 ... ثٕأل اذتٗاٚ الباقٗٛ..!؟". 

ِاارٓ العبااازٚ أزبرااتين  ٔأدخمااتين   

يف وتاِااااٛ املعٍااااٜ  ىااااا الرااااج  وااااَ   

ملتٍاااااثسٚ يف عواااااٞ قؿاااااٟد   العبااااازات ا

أخسٝ وَ اجملىٕ ٛ ٌةطاّا. ٔبالتاال٘ قاد    

 أتطاٞه )ٔعتّى لٍا التطا٣ه(: 

غاا٘ٞ وااَ الغىاإض لااسٔزٙ إلثااازٚ  

اٌتباااآ القااااز٢ ٔتغرٖاااٛ الراٟقاااٛ ا٧دبٗاااٛ.. 

لرَ أُ ٖدخن الغىإض  ّاف اإلبّااً    

 عتمك وط لٛ أدبٗٛ حتتىن اذتٕاز.. 

 ٔتعدد اآلزاٞ..! 

خاااس يف ٖقااإه الػاااا س يف وٕلاااع ة 

 قؿٗدٚ بعٍٕاُ: 

 "إغةاٞٚ ثاٌٗٛ لمعمٗد": 

ٖا ؾا يب.. وا دوَه تعس   بعاَض  اا 

 ِىَك ؾادقًا 

٥ تط ِه الغاباِت  َ ٔوٍع تّادٝ يف 

 الؿىٗي" 

ٔيف وٕلاااااع ةخاااااس واااااَ القؿاااااٗدٚ 

 ٌةطّا: 

 ٖا ؾا يب.. ٥ تغعأْل أٔ تٍاين..اا 

 ِرا أٔاُ الػٗ  يف واٞ ادتمٗد.. 

 ٔالجمج يف إغةاٞٚ ميإ ادتمٗد 

عة٘ ِرا الٍداٞ /ٖا ؾا يب/ ٌمىاج  

الػعس ٍِا ٔقد ؾاز إٌطاًٌٗا  اّوًا عتىان  

ٖػاااازك اآلخاااس ة٥ً اذتٗااااٚ.   ِاااّي العاااالٕ

ٔبقٕلاااْ: "٥ تغاااعأل أٔ تاااٍاين" عّااإ ٍِاااا 

ٖقؿد املٕقاف ٔالاسأٙ ألاآ الٕاقاع املاس..      

يف وبدأ ثابه عتةظ الرساواٛ ٔإٌطااٌٗٛ   

 اإلٌطاُ. 

را.. ٔتسعس  أوٍاٛ الػاعس بعٗادًا   ِ

يف عواااٞ الاارات ٔاإل طاااع الٕوااداٌ٘    

 ّٙ عٗقاااإه يف قؿااااٗدٚ بعٍاااإاُ:  اااااا الٍااااد

 "ٌؿف ال ج ا٧خ ": 

أغّد  مٜ أذزك الّدزأل  م ٘ ٔأض ه اا 

  ٍّا 

 ٔقد وّف لٗم٘.. 

عّن تةتج  الباأَل ضمىٜ ٔتػدٔ  مٜ 

 ..َِ  زعٛ ادتة

 ... ذ سٝ تو٘ٞ الر٦ً.!؟ 

ٍِٔا ٖمةتٍا ِرا التىاِ٘ بالػا سٖٛ 

زغااي ا تىاااد اضااي ا٧ٌجااٜ )ضاامىٜ( ِٔاإ    

اضي تقمٗدٙ يف الػاعس العسبا٘... إذُ ِإ    

لااٗظ بالوااسٔزٚ اضااي اذتبٗبااٛ اذتقٗقاا٘   

ِّ  بٗبااٛ ) تااٜ لاإ  اٌااه       إمنااا زوااص ٧

ّٙ غا س.   الب٦د(... ٧ٔ
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ٌّٔاادأ قماا٦ًٗ وااع  الااٛ ت واان تعااعٙ   

 ّا: الػا س ةُ ٖقٕه يف القؿٗدٚ ٌةط

 ٔواذا أقٕه أٌا  َ خٗاٍه.. اا 

     ّ٘ عتدق يف البااأل  اين.. ٖٔمقا٘  ما

 امل٦ ..!؟

ِاارا ارتٗاااه الاارٙ عتااّدق يف الباااأل 

ٖد ٌٕا لٍرإُ  الاسَٖ ذتظاٛ الت وان     

ِااارٓ غااادٖدٚ اذتطاضاااٗٛ  ٗاااح ٌرااااد   

ٌعٗػااّا وعااْ ٌٔااسآ عّٗااا ٌٔطااىع املاا٦ً      

 ٖ مقٜ  مْٗ بده الط٦ً... 

 ِٕٔ ؾدٝ السٔ  ٔالٕوداُ.. 

* 

ٔوااا بااني ؾااةاٛ ٔؾااةاٛ ٖعاإد بٍااا   

الػااا س إمل زٔ  الػااعس العىاإدٙ لرااَ  

بقااااإٚ اذتوااااإز ٔ ىاااااى الػاااااعٕز  ااااا  

 قؿٗدتْ: "ِاٞ الدِس" عٗقٕه: 

  ةاااست  باااافّي  ااا٦ٗ ٖػاااتر٘ ا٧أ   

ْ  الاااااتُّّي      غةاااااست  لمػاااااعس ذٌباااااًا بعو ااااا

 

 يف غاااابْ ٌاااإً: دٌااااا اإلٖقااااا  ٖػااااعمين   

  ٖقااإه: ٥ تقاااعأل.. قاااد ٖؿااادق  اذتماااي     

 

ٖٔ خااارٌا ِااارا ا٥ٌطاااعاً السٔ ااا٘   

املٕضاااٗق٘ وااااع القاعٗااااٛ القٕٖااااٛ ٔ ااااس   

السٔٙ "املٗي املواىٕوٛ" لٗطاسق أمسا ٍاا    

     ٍُ ّٙ وإشٔ ٖٔطسأل ا٧ع٠دٚ بسٖقااك  ا  قإ

 وتٍاغي ٔ قٗق٘. 

ٔ اااج ًا واااا مياااسُّ يف البااااه ٔ اااا      

ذا ااسٚ الػااعٕز ذلااك الطةاان القااابع يف     

لااى  الػااا س عٗطاان  مٍٗااا مبػااّد وااا   

الدزٔأل  اَ ٔوإدٓ  عىاَ     شاه ٖباح يف

 قؿٗدٚ بعٍٕاُ: / ةن الرا سٚ/: 

 ٌقتطف ِرٙ الططٕز: 

 َودَّ  ة ْٗ ٌٔادٝ: 

٘م  اانُّ وااا عٗااْ      ِاٍِااا العىااس غااق

 ضعني 

 ثي ٖتابع: 

أّٖا الٍااٟي يف ٌعاؼ الجإاٌ٘ أٌاه     اا 

 قسةٌ٘ 

 ٔواٟ٘ ٔالدلٗن.. 

 لطه أدزٙ  ٗف أختاز  سٖق٘ 

عّٕ ٍِا تاْٟ الٕود  غاٟي الادزأل   

 اوااًا  ىااا  ااّن الػااعساٞ  اا  تااازٖخ      

الػعس ٖػغمّي الباح  َ الرات التاّٟاٛ  

يف عواااااٞ ِاااارا الراااإُ املتعاااا  ٖبقااااٜ 

 الط٤اه وةتٕ ًا.. وعم قًا ب٦ وٕاأل: 

.. ٔتتىأج القؿااٟد باني ٖدٖاْ و٠ٗاٛ     

ٔذِابااااًا.. دعقااااًا  ٍٗةااااًا وااااسٚ ثااااي ِادٟااااًا  

.. عاٍمىج ألسباٛ العىاس    اٌطٗابًٗا  ًٍٗا ةخس

 يف قؿٗدتْ /أٖٕأل/: 

واااااذا تقاااإه املسا اااا٘؟ إُ ضاااا٦ِا 

 ٍٛ  العػ  يف غةم
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ٔاغتاه ثٕأل الةؿإه واِاٌن ٖاسٔٙ    

  دٖجًا يف افٕاٞ..؟

ٔبّااارا التطاااا٣ه غتتؿاااس الػاااا س    

/ِاااّي اذتٗااااٚ/ اجملٌٍٕاااٛ  ٕلٍاااا.. ٖٕٔغااان  

 با تىا٥ت الوٗاك الرج ٚ القادوٛ!.. 

 ماٜ غسباٛ    عّن ٌعدُِّا ز٣ٖا وةتٕ ٛ

 ا٧زٔا  ب٦  دٔد...؟

* 

إُ ِاارٓ اجملىٕ ااٛ الػااعسٖٛ /قاتاان    

َّ امساا٘/ تةااتج إغاارالٗٛ الةرااس      الظاا

ٔاملعٍااٜ وااَ وّااٛ ٔلغااٛ التعااب  ٔأضاامٕأل     

 إٖؿالْ وَ وّٛ أخسٝ. 

ع٦ زتاومٛ ٍِا لإ أوبٍاا  اَ  ان     

أضاااا٠متٍا الطااااابقٛ ب ٌّااااا تطااااتاى  ٍاااااٞ 

القااساٞٚ ٔالباااح وااا أورااَ ٥ تػااا   

اإلٌطاااٌ٘ ٔالٕوااد املتغمغاان إٖقاااك الٍاابض 

 ىٗقاااًا واااا باااني الطاااطٕز /قاتااان الظاااَ    

امس٘/ زتىٕ ٛ غعسٖٛ و ْتَعَباٛ.. ٔو تِعباٛ..   

 لرٍّا.. تطتاى القساٞٚ..
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محمد حسن العلي  

 من سورية شاعر           

 

 رجلللللللل ا راللللللللقعد      لللللللل ق    را لللللللل     

   للللللليا  اقعللللللل ع       عللللللل   رر للللللل       

   

  شللللليا  وللللله لِللللل ل    للللل   ل   د  وللللليا   

  
 ُ لللللت   لللللق د ب جِلللللدل    للللل ق ل   للللل      

   

 لللللللللللرا ُهلللللللللل  عد ر ُ للللللللللُ       للللللللللع   

  
 ُللللل      للللل د  َ  ملللللله   للللل  د    ملللللل    

   

   مللللللللللهمل رحلللللللللق د    لللللللللمل   د    ملوللللللللل 

 علللللللل       قُ للللللللع       للللللللق ل  لللللللل د       

   

  لللد رشللل اب ب او  للل     للل َ    للل ه  

  
  و لللللللللق  ظد    لللللللللُ   وللللللللليل  للللللللل د      

   

 خملللللللل  ً  للللللللق  أد للللللللُ  ب ر     للللللللق  د   

  
   َ   للللللُظ  نللللللض    للللللاقُحُ   لللللل د     لللللل 

   

 إ     جللللللل د   ِق لللللللق د را للللللل د  لللللللق ر ً    

 كق  د لللللل  ل إ   ُد لللللللدل    للللللِ ُ  ُدألللللل د       

   

 ب ثللللللللل ر       للللللللل        ألللللللللع    لللللللللع 

  
  إذ  ُوللللللللل  د ُولللللللللل  د ثدلللللللللليد   أد لللللللللل   

   

  للللل  ر لللللب ُللللل رُه ب  لللللِ رل   قُللللل     

  
  هلللللل ر د ب  ل للللللفل       للللللع    الللللل     

   

     ُ لللللللُ  ب      لللللللويل  هِلللللللُ  ر ألللللللقً 

  ُلللللللللل  ُن  لللللللللل عد   اق  للللللللللق     ا لللللللللل        

   

   لللللل     د لللللل  ُ   رلللللل ُ   للللللق    ِلللللل نُ  

  
   أللللللل ُن  قع للللللل  عل  لللللللق د     للللللل   

   

  للللللللللد   لللللللللل ن    و لللللللللل ن  ب  لللللللللل  ن  

  لللللللل  ا شللللللللر  ُ     للللللللق ل ُد لللللللل د      

   

  ُدمل لللللللُ     للللللل   هلللللللق    للللللل    قا ُ لللللللق    

ُدللل  لدُع    قعللل   علللا ُ        ر للل    ِللل      للل  

   

   للللللل ا  اللللللل ر   كلللللللق    اللللللل   لللللللو   ُ    

  
  هلُل   لللللللت  اللللللل  شلللللللقلد ر     ُ قأللللللل    
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    ق لللللللللُ    ِللللللللل ُ    مللللللللللُ   ق  للللللللل  

  
   ألرُض    لللللللل ريُد    لللللللل ُ  ُ  لللللللل د د 

   

     لللللل د إ      للللللُ   أللللللُ  ُر  لللللل    

    لللللللل     أل ِللللللللق ل   لللللللل ا  همللللللللل َ  

   

  ُ  )  قللللللل  لل ي )   وللللللل ل ي   عللللللل مُل ي

  
  لللللد    للللل    للللل   ُ   ِللللل ً    للللل      

   

 ر لللللللل  كي إرثللللللللًق   لللللللل ً   للللللللق   ً   

  
  ك لللقكي   لللد  ري لللض  ذكللل    للل    

   

  للللللللق   ركللللللللب رعا   لتُللللللللُ  رج  للللللللعً   

    للللللل  د ب كللللللل ل      اللللللل    للللللل      

   

ُدو هللللللللللللللُ  ب  لللللللللللللل ا      قق للللللللللللللعس ن 

  
 اق للللللللللللب ا ُلللللللللللل ُ     رر ُن ُ ه  لللللللللللل  

   

  للللللل    و د  للللللل    ِلللللللً  كألللللللق ر  مُلللللللل ُ   

 ر   و دُألللللللللب  حلللللللللترً    للللللللل ر ق   للللللللل       

   

 ن  للللاحد ) ق ُ اللللقي     لللل ُ     اِللللًق

     ألللللللللعس    لللللللللق  ع لللللللللقُل    للللللللل       

   

    لللللللله     للللللللقُ   قق للللللللعس ا  لللللللل عس  

  
  هوللللللللل   ي ر لللللللللُف   ا لللللللللق ل ُ ا  للللللللل     

   

  لللللت  ) للللللو أق اي   )   للللللهي   للللللا ي 

ُِ    ِلللللللللق ل ُ   للللللللل            شللللللللل ي  ر

   

  لللللق      للللل ا  وللللله  هللللل ل     لللللاق  ل    

  
 ر لللللل ا  ولللللله  لللللللض     لللللل عل ُلللللل       

   

   للللقُر ركألللل   للللق  الللله ر للللُ    لللل له 

  
    لللله  ولللله   لللليل  هلل    لللل د     لللل      

   

 ر ه حلللللللُع  أل لللللللق     للللللل حد كأاو للللللل     

ُدلللللللللل  ُ          الللللللللل    ي للللللللللقُ   هومل لللللللللل   

   

ُُللللللل ُ    لللللللد  لللللللق د  اِلللللللًق  و د لللللللرعل   ق

  
  رالللللللللقعد  لللللللللظد   قللللللللل ريملظل     للللللللل     

   

    لللللللللق ظل  هو  للللللللل    ِللللللللل    لللللللللقُض 

  
  َ      ح للللللل      للللللل  ل    لللللللأوُع   للللللل 

   

  للد  كللق د  قاللع    ا للق ل  ولله    لل      

 

     َ    لللُا   مللللقعل  للل    وللل  ُل  ر للل    اللل 

 
   

 

 



 سحر البيان

   

16 

 

 

 
 بشير دحدوحمحمد  

 من سورية شاعر           

 

فَاَض انلَّاُس ﴿
َ
فِيُضوا ِمْن َحيُْث أ

َ
 ُثمَّ أ

َ َغُفوٌر رَِحيمٌ  َ  إِنَّ اَّللَّ   ﴾َواْسَتْغفُِروا اَّللَّ
 

 قاٍ األبُٝض:

ُ٘ باحَلري٠ِ  ٖٚٛ ُُٜسُِّؽ حلَٝت

 ٖرٟ املسآ٠ ُتساٚدْٞ..

 ُأغُِّجٗاترتَُّْح حنَي 

ََخاقٞ.. ٍُ ع٢ً ٚتٔس   ختتا

 تٓؿُح يف صؿخاِت اأُلْٔظ

 شؾرَي ُشهٛنٞ

 َتطبُكين.. 

 تطتبُل األضساَز 

 ٚتسَٞ بايشٗٛاِت 

 إىل خطٛاِت صباٜا املعبِد..

َٝٓبُٛع ُّ اي  ؾِٝص

 ع٢ً شٗكاِت َحصاُٙ

 ٚتضسُع يآلٖاِت 

ِٕ اْطهيب ؾَٛم ُيجنٕي   أ

٢ّٗ عبَح املٛٔج..  ٜتش

 ؾكد حاِْت ضهساُت ايؿجٔس 

 ٚأ٢َٚ خؿُس ايض٤ِٛ 

ِٕ أؾصَع يًُهبِٛت   بأ

 ُ٘  ُأٚازٟ زغبَت

 ِ٘ َِ شِٗٛت َّ متا٥  ٚأُح

ٌَ ايجًَج   ُٚأٖٝ

..ِ٘ ََخازِت  ع٢ً ُشّباِى 

 ٜؿرتُّ نُا ايًؤئؤ َٚضّا

ُ٘ ايعطش٢   ؾتُُٛٙ شسٜعُت

ّٟٚ حاض١َٓ تّسِت..  يرت
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ِٗٔو حني   عترُز.. أنٛج

 قاٍ األشزم:

ِٕ نأْٞ ح  بٌٝظ أْاغٞ ايشجٛ

ُـّ بايٛاضٔع ايشاضٔع..  ٚأيت

 ُأحًٓٞ مسا٥ٞ بؿريٚشتنٔي

 ع٢ً خصًيت غ١ٍُٝ عابس٠..

ُُٖا ُخطٛتٞ ُِ إحدا  ؾرتض

 ٚ تعصُف أخس٣ ْشَٝد ايصد٣ 

ٕٔ ُٖٚأأأٔظ   ؾأأأأغؿٛ عًأأأ٢ ٖدٖأأأداِت ايؿتأأأٛ

 ايبٓؿطٔج يف خاطسٟ..

ٌُ أٖداَب أَٛاجٗا..  ُأنّخ

ٍٔ عٛزاِتٗا ..  ٚأضرُت باخلا

 حًُاُت غُٝاِتٗا ؾتهتٖظ 

َّ بربٕم ٚزعِد  ٚتُٗٞ عً

 ٚٚجٍد ٜؿصُّ إىل ٖٚٔج ٚجِد 

 تًُٛب.. تًُٛذ..

 جبُسٟ ٚمخسٟ..

ٍٔ ايَٓدا٢َ عتابّا   ٚقٛ

َّ.!؟  عال

َٞ ايؿاغُاِت ٌُّ أْات  ؾتدض

ِٕ َٔ حسٜٔس ايتُّٓٞ..  ع٢ً بسع

ُٕ ٚعدّا ٜٚٓطُج عٗدّا..  ٜدْد

 ع٢ً ذ١َ املا٤ِ ٚاألتكٝا٤ِ..

 ايبخاُز ٚتصؿٛ ايطُا٤ِ ؾتٗدا

 نُطِو زضاِى..

 إذا َا اعترزُت.. 

 قاٍ األصؿس:

 ٜػاُز ايشُُع َٔ شٍٗد 

 ِٙ  ٚميضٞ يف َتكاطٔس

ِ٘ ٕٔ أدَِع  ع٢ً حٝطا

َٕ َّ ايطٖهَس املهٓٛ  يع

 ِ٘  يف أضسأز زحًِت

ٌَ أقداحّا َٔ اخِلصِب   ٜبُٝع ايسَ

ُ٘ أّبّا   ؾُٝسُج حكًُ

 ع٢ً ٚعٍد ٚأٜعاٍد..

ٕٔ  ..ٚيف ايٛجدا

 ضاق١ْٝ َٔ ايكُٔح 

 ٚغا١ْْٝ ترزُّ احلبَّ جرالّْا.. 

 تطازُح أزَضٗا ٚجعّا 

ِٙ  ٚمتضٞ يف تآشٔز

ِٙ األزق٢   إىل َٝعاِد

 حصٝدّا..

 ُٙ  تطتبُٝح ايسُٜح بٝدَز

 ٚمتضٞ يف َتػاُِٜدٖا 

 ع٢ً طنٔي املد٣ األزحِب

َ٘ اخلج٢ً.. ٍُ مشَط  ٜػاش

َّ ُشعاَعٗا َُٜٗٞ  يع

 ؾٝٓعَش غاؾٝاِت ايٛعِد

ـٍ  َهتٛبّا ع٢ً شػ

 ٜساقصٗا دبُٝب ايٓطٔؼ



 ُمزدَلِف األلوان..اعتذاٌر عند 
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 يف أعطاِف ضٓب١ًٍ 

 ٌِ  ع٢ً َس٢َ َٔ املٓج

 إذا َا اشتدَّ ضاُم ايعِٛد 

 ٚانتٓظِت..

 ب٘ أعطاُؾِو احُلب٢ً 

ـِ َبتطُّا   مبا٤ِ ايصٝ

 إذا َا ج٦ُت َعترزا.. 

 قاٍ األمحُس:

 قاْٝاٌت ضّٝدٟ

 زاعؿاٌت تشتٗٝٗا 

..ِٕ  حٝجُا ناِْت ٚنا

 ٕٕ ٌَ َسجا َّٗد َج  تٓ

 ِٕ  ؾاضتؿاَم األزجٛا

 ٚاْرب٣ ٜبتاُع َدّْا 

 َٔ ْبٍٝر

ُّ ُضِهسّا   غاؾّٝا ٜطت

 ِٕ  َٔ ضسادِٜب ايصَا

 حُٝح..

 تؿاٌح ٜصًٓٞ 

 ٌِ  يف حمازِٜب ايُكَب

 ٚايشؿاُٙ ايساعشاِت.. 

ّٝٗا   تصطؿٞ َٔ َغ

ِٕ  بضَع مجساٍت حطا

 َتختبٝٗا يًطجِٛد.. 

َّ متضٞ..  ُث

 ٌٖ ُتساٖا..!؟

 ِٕ ّٕٞ َدهل  تبتػٞ َٔ بعِد غ

 زشَدٖا..

 ثِ تسق٢ 

 زٚاُح ضسّاتعكُد األ

 يف ايًٝايٞ ُضَٗدٖا

 نٝؿُا شا٤ت تدْدٕ 

 يف خشٛع عَٗدٖا..

 شاٖكات ضّٝدٟ.. 

ّٟ تصََّس بايدَا٤ِ ٌَ جٛد  َج

 ؾازتك٢ نايعطٔس ٜطُٛ 

 حنٛ أبٛاِب ايطُا٤ِ..

 ٖهرا حيبٛ قتًُِٝو 

 ثِ ٜشُٗل نايدعا٤ِ..

 كٝا٤ِ..ناعتراز األت

 ناعتراز األشكٝا٤ِ..

 َجًُا ِش٦ِت ٜشا٤ِ.. 

 قاٍ األضُٛد:

 ٚحيٞ..

ـَ ِٕ.. ٚحَيو َصدي  األيٛا

 ٖاِت اجلُس٠َ

ِٕ ..  ال عرَز  اآل

 ٖاِت اجلُس٠َ..

 حاِْت َا٥د٠ُ ايٓدَإ..
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ريناز بشار جحواني  

 من سورية شاعر           

 

 

 وكسزَتين

 يف فأس غدرَن

ٍّ قوَت: أأوجَعِم؟!  ث

واهقوببببنز فِببببحوىز ًببببو ابببب    صببببقّو و ان 

 هي ِقَعِم..

ٌٍ سيزحربز يف كس ر اهّزوحو ََ ال  ظ  فوهي 

 أو صدٌر سيحٌىز ً ضَعِم..

 ال ص َت يف  ان احلطوَ هريدَ ِم..

ٍز    ٕز.. ال فببزا اهّضببّيود جزببزح  إُّببأل منًببّ أُبب

 فزفسٍة

 هلٌِّو..

ٕز! وا كبْز    ٓذي جزاح اهقون أبضْز ج فب

ِٕ قد أودَ ِم.. ٍْ يف ِاضِ  هَل

ٍْ فبب ادّا     وا كببْز دًبب  أل.. اببح ْ تببزا

 مّجَعِم..

 وسو َت  ّ اّبأل..

 فٔى مجزز اخليوُة ْ فز ّرْق ًضحَعِم؟!

 

 إُّأل حبجتز وْ أجدَن..

ََ  زش قوٍن رّبَعِم  و دتز أدراجأل مٓد

ِٕ ًو أسزَ ِم!  فبِيَت هأل ُعصّو ويف بِيوُ

اّتببو وأدتز ًصببو زيق وسببقيتزٔو كببأَس  

 اهّزايى بدًعٍة..  ِ اُزٔو: ًو أفظَعِم!

ًّزَتٔو..  د

 ورقضَت  ِد رفوِتٔو..

ًزستِقَعِم..  وأدرَت ظٔزَن قوصدّا 

 

    َّ أُسبببيَت ابببح ُبببذرتز أُنوسبببأل هتحضببب

 أضوَعِم؟

 



 ما أوجعك!
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 وتو تز ًّ تزُيٍ اّبأل ًو فغّذي ًسٌَعِم

وانظببببتز أّي قضببببيدٍش يف اهعصبببب  اّتببببو 

 ُأشبَعِم

ْو تزفض جِِّتأل  فٌضيَت كوهّصيطو

 ًستلربّا.. ًو أوضَعِم!

 ٓى جّى  ن ي اح خبجَم ًّتَعِم؟!

 أتز  اوٌَت بأُّين

 ًّ جِّيت هّ أدفَعِم؟

 

 وأتيتين..

 بوهّدًع تسأي ٓى تز  قويب ًَعِم؟

 وأُو سزاٌب يف خيوهَم

ٕز!.. هّ فتبَعِم!  فوُس

ّْ قوببببيب قببببد غببببدا هببببَم وحيببببأل  أتببببدري أ

 ًضزَ ِم؟!

ْو  فحج َت كوجملِ 

ٍّ سأهتز: ًو ا أرجَعِم؟  ث

 أوتزِصز امجداثز كأل تزحيأل رًيٌّو

 أو رًودّا يف ف اٍد وّدَ م؟!

ٍْ دً  َم.. ال تلّذْب!  ملو

 هّ أصّدَق ًدًَعِم..

 واسحْن  راَ َم! سْى بٔو:

ّز ّز فيبَم     أوتأً ّّ سبتطع َْ ًّ كب احلونو

 اّتو تضنَعِم؟

 توهلل جّى الوفيت..

ًَْزجَعِم.. ْْ كوْ ضعنأل يف ضالِهَم   أ

 

 إُّأل ُكسزتز بنأس غدرَن

ٍّ قوَت: أأوجَعِم؟!  ث
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حنين واصل الحسن  

 من سورية ةشاعر           

 

 ِ َ َلب اراااااا   َااااااب ل   ااااااب َت قلاااااا  نااااااب

َُ ِ  بِ اااا ِ     ُيكااااال  ُج ُيااااارُ بِذاااا ب

   

 يل ثياااِم ُتقااافبابص  بااار ِّلااا  ل بِر باااب  

 ُبِالجاااااُر يالِمااااار ت تلااااار    بِ ااااا      

   

َه  اااااار   قاااااا ب ل ب  ُل تت ااااااا   ي ااااااب

  فساااااايُا ًتتاااااابَبص  راااااا  جل لَبِ اااااا     

   

 دتااااامت ُيُاااااب  ُف دسااااا     ذبيااااار    

َمي ًدفُااا   اااا ِ        ً جااا  بِاباااَب ل

   

َه     ااابدل بِقءااافبُا ُت بِبراااالِ  دكبيااا

  ااااا ال  برااااِ  بِرنيااااا  تاااام نسلااااُبِ     

   

 ت شاااا    نيساااابدل بَِ يااااِر  ذف  ااااب   

  هاااُ  بِااا بِ ض  تاااف ُاااا   نلذ بِ ااا     

   

     َ  ًُ ااااا  بِب ياااااُ   اااااارنَب ِ ِسااااافب

َُ ت ِّلااارل  اااا كبِ         ًُخاااُ ُ راااالء

   

َ  قااا ُبُد يااا  ُه  شُ اااب  ق      بقااا

 ُبآلُ  ُ ز مااااااااُ  تااااااااف ً   هلالُبِ اااااااا   

   

 ِّلااا  ل بِاااربُبُا َُيااارهب  فساااباتب   

 خااا   ًخااُ تااف ِمشاا  امتم ب اا       

   

 ًُ اا  بي يااُأ  تُذاات   يااِ  بِ ااالب   

 ِّاااُأ  ااامل ُ ُااا س ت ِِّاااَب قااا البِ    

   

َ نااااااب َلدلرااااااب ِ اااااا   ديب  يااااااب  هاااااا ريص 

  َكياااااِم دبَُ ُبِذاااااا   ااااااابِ     

   

   ُ َءُ  ُتبرااا  ًغذاااال  رااا   رااا    ااا 

 ُرتنب اااااااب بِفبااااااابَيُ  ت ِّاااااااذ بِ    

   

 اااااب ب  ااااتَني  بِ ااااب   ج اااابُ  ض 

 ًُ ريااااأل ًقااااف رُ ًنااااب   بِ ااااا      

   

   َ َُ بِ ياااااابِ  ِشُُفااااااُ  ِ   قاااااابِ  جاااااا 

 ُبهلل يقاااااا ُر تااااااف ُ اااااا   البِ اااااا    

   

  ُ  ه  ااااااتُ  ااااااا بص  فذاااااا   َيااااااَ

  شاااا   ااااراا  ت دقااااب ُ ُرُبِ اااا      

   

 ياااات   ِ اااا ِ  ًد  كااااالدل  ااااتَ     

 شااااابب  فُبِ ااااا  ناااااالَبص يبي اااااب تاااااف     

   

    ُ  ًُااااااالُل ااااااالِ  ُبِسبااااا    اااااي 

َُ  ِ ااااا         تلاااااف اااااابل َ  ااااا   بِس ااااا ت
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محمد الدسوقي  

 من مصروناقد ديب أ     

 

 ٓاَىُٖ
 بًِيف أقص٢ ايَك

 ١ََفال أسِص
 اسَعَٛٚال َػ
 فكط
 ٚاحذ٠ْ ْبض١ْ

ّٔ  ِ.َػغشق٢ ايَّ حتتفٞ بكذٚ
- - - - 

 اَتطُٝت قصٝذتٞ َُٓز
َٛ طكَط   ػ١ِذ ايًَٗظُِ ع٢ً َجِٖاي

ََ ٚمل ٜبَل  اْٝٗاَعَٔ 
 اجلشٜح. اإلٜكأع غرُي
 

- - - - - 

َٕ  َظاحَٝل دٚ
 ٚال أيٛإ

 ِوطأنتفٞ ِب
 ؤٜاحت٢ تتذٖي٢ تفاح١ُ ايشُّ

 ..يت عاس١ًٜٖيف َط ٚتظكَط
- - - - 
 ٌشَُٖا َقنًُا اطتضا٤َ

 بابٝوايؼَّ ٔحِشُج يف تضُِٝذ تبذُأ
 اإلٜكاع قذَٝٗا ٜبذُأ ٚعَٓذ

 َٔ َْٛٗا حت٢ تَٓٗض
ُُٕٓٚحيتِض  ٝا٤.ايضِّ ٗا َٗشجا

- - - - - 

 باحيف ايصَّ
 ٤ُٛف ايضَّالِطُت ايٛسد٠ُ
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 ِٛفُفتبدددذٚ طدددان١َٓ ا حاطدددٝع َددد  ُػددد 

 ذ٣ايَّ
ِٙ  يف املظا٤ ايٛداع١َ تًَو يٛ متُٓح آ

 يكصٝذ٠ٍ جذٜذ٠.
- - - - 

ُٖ  ب١َِّّٝط ِويتهٔ ػفا
ُِ  ٛاٟٖا ِطشََِّط ال ٜفٗ

 اخلفا٤ ا يفَٗإٜكاَع ٧َُُِّٝٗت
َٗ ََجَّ ت  ٢ٌَٕٗ ع٢ً 
 ٚاحذ٠ّ يج١ُّ

 تهفٞ
 ٝا٤ايضِّ الَتالِى

- - - - 

  نٔ َته٦ّا
 كٞ ظاليٞفتظًٓ
 ٖٓاى

 املظاف١ِ يف َٓتصِف
 حاجٌض
 ب٘ َشإٔ تتعجَّ ُبٜرتٖق
 افش٠.ايَّ فاُٙايؼِّ

- - - - 

 وٖا أْا َجًُ
 ايهبري٠َ ال أحبُّ ايهًُاِت

َُ  َٔ َعٓاٖا ، ٚأنرَب١ًّاِتَدتبذٚ 

َٔ   عد ٕ  إغُاض١ُفكط   تهفدٞ  ٕ أطده

 قًبِو
ٌُ ملظ١ُ  طٌٜٛ سغبيت يف عٓإم ٍٜذ تؼع

 يف صذسٟ ِوسأِط ٚاختبا٤ُ
 ٗاٜعين إٔ املٛج١ بًػت ػاط٦َ

 ٚال ٜبك٢ ط٣ٛ
 ُٖظ١ٍ َتدٓف١ٍٝ َِٓو

 م.َشيًَػ املػاََش ت٧ُٝٗ
- - - - 

 عكًٞ جيفُّ
 َِػٚقًيب ٜٗفٛ يًَّ

 ُٕٛهٚايظُّ ب  احلشن١ِ ٜرتدَُّد
 ُ٘غشبَت ٕٛ ٜتُٓٗذُٓٚاجُل
 ِخَٚح تصُشٞ ايشُِّعفَذ

 فال َع٢ٓ يؼ٤ٍٞ
 ْاِذإٕ مل ُٜك

 إىل ايشغب١ اخلايص١.
- - - - - 

 ال عًِٝو
 ٛعُٞج ِوإٕ أدسَن
ٌٍ اجلظُذ ٌٌ خجٛ  طف
ُ٘ ٌُ يهٓ  ِِ٘تََُِٝد َٔ َػاصي١ِ ال خيج
 ثٛبٗا هلا حشَٜش ًٜفُل

 ذسعٓذ ايصَّ املؼكٛٔم



  مَغالنَّ حكاياِت ُدُرِسَي َقِفَط، َفٍةجَّيف ُل َطَقَس ِنَمَك
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ُٕ ٍُفتتٗذَّ  ُِٛػايًٖ  ُِّٜٚؼ اجلفٛ
 ثِ َا ٜفتأ ًٜكٝٗا بعٝذّا

 ٖا صّٖٛاجظَذ ُوٜفهِّ
ِٔ َٚ فٛم أدٜ  ِِ٘تػكا
 هٝٗاِبَٜ ِ٘ٚبربا٤ِت

 ٗا، ٜٚٓاّ.ُٓثِ حيتِض
- - - - - 

 اَشأ٠ّ مج١ًٝ ناْت
 ٗاَُاِط ْظُٝت
َّٔ  ا َّ انش٠ُايزَّ  فُِّجَت ا

 ينيهَّ
ٍَ مل أَْع َّٚ  ١ًٍَِبُق أ

 ين بٗا ٚأْاِتباغَت
 أسجتف.

- - - - 

 ًٌََُِٕب أػعُش
َّ فًَٝع  َ٘ا أقُٛي يذ
 ٢ يف سأطٜٞتفؼَّ ُُتايصَّ

 يف قًيب اييت اختبأِت ٚاملشأ٠ُ
 أَُايٖظ َجس٠ٍ تعاْٞ يٛاِعِزنِب متهُح

 ُبيٓافز٠ٍ تتجا٤َ ُ أتطًٖ ٚأْا َاصيُت
ٕٕ ََُُ ٚجذسا  ٗاالَيِظ ِتَعابتًَ ١ٍكٝ

َِ  بكُٝٔص ٜتعًُٖل ٍبَجِؼٚ

 بَّ: ٜا َسَٔ ناْت تضشُع
 ايًكا٤؟. شََّٔخبعادْا ِب بشَد َت٢ ْكاُٜض

- - - - 

 ال بأغ إٔ تعتزَس
َٕ ٌَٚتؤجِّ  وراِت احتضا
ٕٔ احلُُٝات فاملشأ٠ُ  ٌُٛاِصد ُت ،طٝذ٠ُ ا يٛا

 تٓا٥ٝٗا
 ُٜحٗدددددا ايدددددشُِّبتالِع ايعصدددددُا٤ُ ٚايكصدددددٝذ٠ُ

 شَٗاُد ايظَََّٗا َسًُػاِفُٜٚ
ايدديت نٓددت تًتكٝٗددا مل   شٜددٔلايٖط ٚأػددزا٤ُ

ّٔ  افَفاجَل تكاٚ
- - - - - - 

ٍُ  ُ٘أٜبَظد  ّاج ػدٛق جََّؤبٛنٝ٘ ايدٛسد امُلد    طدٛ

 االْتظاس
ّٕ ٚمل ٜبل َٓو ط٣ٛ بعٔض  غشا

 يف ايزانش٠. ٚحٝذّا ًُٜٗح
- - - - 

 قايت:
َّ ِٔ ّاػ٦ٝ نأ  مل ٜه
 كًِٞيف َح ايهًُاُت ِتفاختَٓك
 قايت:

 أْا ِذأْا مل أُع
 فاْهُؼت ٚتبعجشت أٚساُم دَٞ

  قايت:
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َٕ  بو إٔ أتٛحََّذ آ
َِ فًِ  انش٠.ايزَّ سَاَد أطتط  إٔ أملً

- - - - - 

ٌُ  حذٜك١ٍ َٗجٛس٠ ٖا أْا َج
 تضاٚسٖا ايٓظا٤ ايال٥ٞ

ّٕ َٔتشِن   رات ٜٛ
 ٚسد٠ّ محشا٤
ُُ  ٛس٠ُّٚقب١ًّ خم

ٌَ ٚصٛس٠ َكاعَذ  ف٤ايذِّ تؼتٗٞ أْاَ
 يف َظا٤ٍ باٍى ع٢ً ايػصٕٛ ايعاس١ٜ.

- - - - - - 

 ػيت ايػابش٠ابتٓتٗا ُي َذ١ْٜٓ ١َََُّث
 صفخاتٞ املتٓاثش٠ َٔافرتِػ ْظا٤ٌ ١َََُّٚث
 ين ع٢ً أعتابٗٔ َّٜٛآَِكعًٖ

 يكا٤ ُقب١ًٍ عابش٠
 ْافش٠ ٚمث١ ػفاٌٙ
 أباحت دَٞ

 ٚاطتبكتين يف ايبها٤.

- - - - 

 أغًكُت ا بٛاَب نًٗا
 نٞ أخشَج إىل ٖزا ايعشا٤

 ٕٚؤاخَل ٥ُبايزِّ ُٙبكُٝصٞ ايزٟ قذَّ
 ٌَٕٛ اييت ساٚدت بٛحٞ املؤجَُّٓفاملشأ٠ اجُل

 إٔ أعٛد خبط١٦ٝ أخش٣. مل تهتِف

- - - - - - - 

 ٗافتخت ا بٛاَب نًٖ
َّ  نٞ أسفشَف جبٓاح

 آلخش َذ٣
َٛ ٚأمسَ   طا٥ٕش يػ

ٍ٘ ٚتٝ٘  َا ب  تٝ
 أ فٝ٘بََّدٜبخُح عٔ ايػٓا٤ امُل

 فأباسٜ٘...
 ش٣َِٝح ٞ أٖتذٟ يٓج١ٍُيعِّ

 ا.َٓري اّ قُشّاَُايَػ خًَف أٚ أجَذ

- - - - 

 أٜٔ أْت؟
 ايبخَش فكذ طأيُت

 قًيب ملارا غفا عٔ صخشا٤ِ
ٔٔ ٍٔايشِّ ٚع  يزانشتٞ ِتاييت اَتذَّ َا

 قٗٛتٞ ُفايزٟ ٜشُػ ٚعٔ ايٝبأغ
 َا بكٞ َين ُعٚعٔ طشا٠ٍٚ تتٖٓف

َٛ  ٌٍّع٢ً ِظ ِتَٚا اطت
َّ ََ ُمٜتز  ٌَٕٗع٢ً 
 احلٝا٠. َا٤َ

- - - - 

ََ  ينٗيُذَٜ ِٜٔا 
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ََ  اَشأ٠ٍ ٔعَذِدع٢ً 
 ّابِعُس ُمتتُضَّ

ٍَ ٚتٗتُف  بٞ إٔ تعا
 ٔؽاملشتِع ُِتخزْٞ َٔ ٖزا ايصَّ

 ؽِّا َج شٜٔلٚايٖط
 ٔؽَطايَع ١ًُِٚايٗظ

 بايكصٝذ٠ احلض١ٜٓ جيُٗؽ حَ  ٚاخلِٛف
 َا٥ٞ احرتأم ين حلظاِتُظٜٚتًبَّ
 مل ميت٧ً ؽَُّايُع
 ُب بال قُٕٝصؼَجٚامِل

 ٗا بٞٚعَٝ اييت فكذِت ِوٚصٛسُت
 ٚحًُو ايزٟ جي٤ٞ عاسّٜا

 ٜٗزٟٚصٛتو ايزٟ نإ بايعؼل 
 ٜتكًٖب يف مجش املشاٜا

ُّ  اهلذاٜا اييت أٖذٜتٓٝٗا ٚن
 مل تعؽ
 ٜا َٔ
 ٜا....!.

- - - - - 

 عٔ اػتعاٍ دَٞ ٗا ايػاف١ُٝأُٜت
 نِ نإ ٖا٥اّل احلشُٜل

 ايبعٝذ٠ عرب املظافاِت
ٌُ قشٜبّا  ٚنِ نإ اجلب

 ينُِِصٚمل ِٜع
 ايكصٝذ٠. َٔ َا٤ِ

- - - - - 

َّ  ؟كَتًُِخ َ
 دافٕل َٔ َا٤ٍ

 ٛت؟َُُص أّ َٔ طٕ 
 ب .. ب  ُٗشفايَّ
 ب  ْٗذٜٔ ٌُّٚايظِّ
 ذ٣امَل آلخٔش ٜتُذَُّد
 ١ََٓجَدامُل َُ٘تحلَظ ٜٓتظُش
 فٝ٘ ُٛس، ٜزُٚبايُّ ُُ٘تفٝباِغ
 ايكًل ب  أسٜأح ٚحٝذّا
 ل ٖٓايوَبٚايؼَّ

 ثا١ٍَٓ يف مسا٤ٍ
َّ  ١ِا٢ََٜٛ ػجَش ايَػٜتؼ

 ثِ حيرتم.

- - - - - - 

َّ  َلا ُف ٌُح  أتأ
 ٚاسبايذُّ أػعُش

َُّجٚأس٣ ايُّ  َض١ّ٦ٝ طٝٛسّا ٛ
 ْٞ طفاّلفأتزنُش

 ١ِٛ بطا٥شتٞ ايٛسقَّأهُل
 إىل ايفضا٤ ُذاَعٖٞ تصَّ
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 ْٖٞا ٚتؼذُّذُّأُػ
 حت٢ تػين املال٥ه١ُ

 جت٤ُٞ ٝاطُ ٚايؼَّ
 ْافزتٞ َٜح صَٛبايشِّ تذفُ 

 ين أبٞأَٞ أٚ ٜٓتؼًَ َعنٝال تتضشَّ
 َٔ ايػشم.

- - - - - - 

 جّٛا٤َ َأٖٛي١ْ بايَُُّسغِ إٔ ايظَّ
 ٚاحلذا٥َل تظشُح فٝٗا املٛطٝكا

 ٗشايَّ َٔ ضف١ِ ّاقشٌٜب جذ ٚايكًَب
 أػعُش بايٛحذ٠

 َض٤ٍٞ ٚأتُٛم إىل ضجٕٝج
ٌُ ُح  شق١ّٚاَشأ٠ٍ تؼتع

 ٗا ْاس.ِظَظُِٚيٛ مل َت
- - - - 

 

 دَع١ٍ فكط طأفهُش يف ػفِٛف
ُ٘  ايؼِّعش بَٝت بأْين أػب

 ٍُٖٛبايزُّ ٖٚزا قذ ٜصُٝب
ُ٘  ٗاُا٤ راَتايظَّ فايكصٝذ٠ُ تؼب

ٍُ  ٗا َتٓا١ٖٝأيٛاُْ ٚاحلكٛ
ٌُ فاُتُشٚايؼُّددد   يعصددددافرَي صقضقدددداٍت حتتُدددد

 ٢ػتَّ
 لُّصايددددت تُؼدددد   َددددا  ايكذميدددد١ُ  ٚايطشقدددداتُ 

 انش٠ايزَّ
َّ ُٗشٚايَّ ّٕ ن  مجٝاّل ّاقُش ُٔطٝختِض ٜٛ
ِّبايشُّ  َّأٖزا ايظَّ غِ َٔ ن

 بأْين ُشمل أعذ أفهِّ
 قادسّا َاصيُت
 ٚايػٓا٤. ِدايتُشُّع٢ً 

- - - - 
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عبد اللطيف األرناؤوط  

 ةسوري نمأديب      

 

حياْٟ اٲد١ب  اُلِطبين٢ا اُبوً ٠     

أٚ ١رّسذ حطب٠ ٞ اٲديب٣   « غاُ  خٱ٣ِ١»

ٓٙ خٱْ أعٔاُبٝ اٲدي٢ب٦ ان ٠٘عب٦د يبوأٛا     

يٌ ايبب٦ انواُببب٦ اُطببباخر٥ّّ إبببٕ ذبببب٠ّْ     

عببو٥د ً ايبب٦ اُو بب٦ ر جمببو  صب٠ٔعببا  

(ّّّ  ضبار٦  أجمباي  ضبقهب٦  آخرٛا يع٠٘اٚ )

٤ ت٘اْٟ ر٢ٝ هطا١ا ذ   ٗ اجٝ اإليواع٣ اُ

ت  ّ ياخ  اجمٝ طب٢ببا،د ًٟ ب  أخبر٨    

دبٔبب  يببد اٲدل ٟاُينبب ّّ نيببا ١ بببد ُ٘ببا    

أٗ٘ببببا أٓبببباٖ ًاتبببب  غج١ببببر اإلٗ ببببا  ٟجبببباد 

ٟٗاشببببببب د احبببببببقن أٌُِببببببب٦ سبببببببب٢ٱ،  

ُ شببببببببد٢ا أدٟا٩ اد ٔبببببببب  ازبطببببببببو٦١ 

ّٕ اإلٗطا٣ٗ ٓٙ خٱْ ٟاُ٘لط٦٢د ٟ جمو ا هل

اُ ٠  اُطِب٦٢ يف صب ٔعٝ اُب  سّطبوٛا   

يف ٓواٰتبببٝ ٟه  بببٝد يببب٘ٔ  ٓبببٙ اُ٘وبببو   

اُطبباخرد ٟيِبب٠ٚ ٓببٙ ا٠ُاهع٢بب٦ اُ طبب ٦٢ِ٢    

ٟاٰٗينباع٦٢ ٟا٠ُاهع٦٢ ازبو١و٥ اُب  ثّّبّ   

أديببٝ آ ببوادا، هلببا يعببو أٚ  ّسببدٜا ًّ ببال    

ٟاهع٢ببببب٠ٚ يف اُعبببببباح اُعريببببب٣ راح ببببببذ٨   

يف أعٔاُٝ ياُواص حذٟٕٛد ر٠ٜ ١ذًرٗا 

ٟاُرٟا٪بب٣ اُراحببّ اُببوً ٠  عبببو اُطببٱٖ   

اُع ٢ِببب٣د اُبببذ٤ ًببباٚ طب٢ببببا، ٟاحبببقن    

اٲدلد ٟاُببوً ٠  جمببل٤ اُوبببا٣ٗ اُببذ٤   

سببّدر هِٔببٝ ُ ٠ع٢بب٦ أي٘ببا٩ صب ٔعببٝ طب٢بببا،د 

يٌّ بببال  تببب ّإرٞ ِّٓٔبببا ٗببب ِٔا يف ٗ اجبببٝ   

عج١بج  »ا٢ُطا  ٟخباجم٦ اٌُات  اُقًب٣  

حطببببب٢   »ٟاٌُاتببببب  اُطببببب٠ ٤   « ٗطبببببد

١وبببب٠ْ يف ٓووٓبببب٦ صب٠ٔع ببببٝ  «ّّّ ٢ً٣بببباُ

حاُٟببيف يف ]اُو  بب٦٢ )أجمبباي  ضبقهبب٦(  

صب٠ٔع  أٚ أخر  ٓٙ عبا٥٩ اُينب٢  دٟٚ 
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أٚ أرب٧ِّ عٙ ده٦ اُ شد٢ا ع٧ِ أٓبّ أٚ  

أجو ٟ ١بإً اُعبٱ د ٟاي عبو  ٓطب ل٢وا،     

ُعبببببب٦ »ٓبببببٙ اٴ ا٩ اُ٘وو١ببببب٦ اُبّ٘بببببا٥٩ عبببببٙ  

اُبببب  ٗطبببب يف ع٢ِٜببببا ه  ببببا،  « اٲمسببببا٩

ٖ ت٘بببا٣ُٟ ُِة٢بببا٥  ًبببّيف٥ يف اناضببب٣ أٓبببا  

ي سبببب٠ِل سبببباخر    اٲدي٢بببب٦د روببببو جببببا٩ 

 ّ[٢ُطل٣ ج٠ا، ٓٙ انرح ع٧ِ اُو ا

غاُبب  »ٟا٠ُاهبب  أٚ سببدر٦١ اٌُاتبب   

ح متبب٘ق ه  ببٝ جبب٠ا، ٓببٙ انببرح  « خٱ١ِبب٣

رةط د ٟ منا ًاٚ اهلون ر٢ٜا تطبد٢ٕ  

اُظ٠اٛر اُطِب٦٢ اُ  ١٘وبوٛاد ٓبٙ خبٱْ    

اُرسبببٕ اٌُا ١ٌبببات٠ ٤ هلبببذٞ اُظببب٠اٛر   

ُبببب  متِّببببٜا ٟانباُ بببب٦ يف  ٟاُشد بببب٢ا  ا

 ظٜبببا  اُع٢ببب٠ل ٢ٌُببب٠ٚ أإرٛبببا أٟهببب  يف    

ٗلبببببب٠ا اُوببببببرا٩د ٟأدعبببببب٧    اُ  ببببببب٢يف    

 انين٠ِلّّّ

يف « اشبٱ١ِببببببب٣»ٟاُطبببببببدر٦١ ُبببببببو٨ 

ٰ، ٓ ٠٘ع٦د أجماي  ضبرٟه٦) ( ت دذ أشٌا

رٜبببب٣ يف ه  ببببٝ انطبببب ٔو٥ ٓببببٙ ا٠ُاهبببب   

ضببوٟد٥ ٰ ت  باٟم ٓبا ١ينبرح عِب٧ اُينعبباٖ      

اُ ع٢ِوبببا  ٓبببٙ ِٓبببقد ٟت٘ة بببر يف يعببب  

اُٱذعبببب٦ عِبببب٧ ا٠ُاهعبببب٦ ًطببببدر١ ٝ ٓببببٙ 

اٗ شببببا  ا ينببببا  اُلطببببا٪٦٢ يف اُبببب٠طٙ    

(  ذ ازبّببت تبب ٌِٕاُعريبب٣د رلبب٣ ه بب٦ )

ٓبب  اُ ٌبباإر اُينةِببط ُِٔةينببا  ]١وبب٠ْ  

اُلطبببا٪٦٢ تٌببباإر ا ِِّببب٠ٚ اُط٢اسببب٠٢ٚ    

ٟاُعطببٌر٠١ٚ ٟغيفٛببٕ ٓببٙ اُواعببو١ٙ يف   

ي٢ببب٠تٜٕ سببباً٘دد ٟجمبببا  ُجآبببا، عِببب٢ٜٕ    

ا خاجمبببب٦ أٚ ا٠ُضبببب٦ٔ٢  ا٢ُبببب٠ٖ أٚ ١٘شببببين٠ 

دمسبببب٦ ٟاُ ٌببببا٢ُم ادج١بببب٦ ٓور٠عبببب٦د    

٢ُةِبببّ اسببببول ٓبببٙ ًبببّ ج٠اٗببببٝ أٟ ٓبببٙ  

ازبٜبا  اُطبيف ٟٓببا ي٢ٜ٘باّّّ هطب٦٢ اغ ٢بباْ     

 جبببّ ٜٓبببٕد أٟ  سبببواد طبببا٪ر٥ ٓو٢ٗببب٦ أٟ   

تل يف س٢ا ٥ أٟ ي٘ا٦١ نيا شبا  أٓبرٞد غبيف    

ٗلِبب٠ٗجا اُين٢بب٠  أٟ ج٘بب٠ٚ    أهطبب٦٢ اٗ شببا   

ي اٲ ض اُبورد غيف درٙ اُ٘لا١ا  أٟ  غرا

يو٘ايبببّ ٓشبببّع٦د غبببيف اٰٗ دايبببا  يف يِبببو    

 عري٣ أٟ أج٘طّّّ 

تٜ٘ٔببر أٌُِببا  ًاُرجمبباص عِبب٧   

 ٮٟا انشبببببباٛو١ٙد ٟح٢٘ٔببببببا سبببببب  أٚ  

١ط ٔ  اُ ري٠٢ّٚ    شٜادا  ض٢م أج٘ط 

ٓبببٜٕ٘ ١ررببب  انقجبببٕ اُلببب٠ ٤ جمببب٠تٝ ٓبببا      

أٌٓٙد ح ٧ ١ين ب٧ عِب٧ جمب٠  اُطب٢م     

٢ُدر  انر٩ ٓٙ ٛبذٞ اُ ةا٢ُبّ انط ل٢طب٦    

 ّ [ وا  ٗ ل٣ أٟ ح ٧ يشِّ ًآّي

تظبّ ٛبذٞ اُ ع٢ِوبا  ٓوب٠ُب٦ يف  سببٕ     

ا٠ُاهبببببب د ٟٛبببببب٣ تطببببببا١ر ُو١ببببببٝ اُطببببببرد  

اُو  بب٣ ٟتوينعببٝ ٓببٙ غببيف أٚ تطبب٩٣    

ي٦٢٘ اُو ٦ ٲٜٗا ربوٖ ٛورٜاد ٣ٟٛ تبلم  

انلا هببا  ٟٓ٘ينببى اُعبببت ٟاُٱٓعوبب٠ْ يف    

ح٢ببببببا٥ اد ٔبببببب د ١ٟبببببببوٟ أٚ اٌُاتبببببب    

ٌاٛب٦د  ٓلين٠  عِب٧ حبّا اُل  « اشبٱ٣ِ١»

ٌّٙ ٓببٙ رببٙ اإلضببةاَ ١ بببٜٔا يف      ٓبب ٔ

عرضببٝ اهلٔبب٠ٖ اإلٗطببا٦٢ٗ اُبب  ١ ٘اٟهلببا يف  

وبببا، ٠ُٗبببا، ٓبببٙ اُ طببباد يبببد صب٠ٔع بببٝ ضبّو

سبببب٠اد ا٠ُاهبببب  ٟٓرا تببببٝ ٟاٗلببببرا  اُبببب٘لا 

م ٛبون  ُِطدر٦١ اُ  تعّبر ع٘ٝد نيبا ١عبجّ  



  الكاتب غالب اخلاليليأصابع حمرتقة عند 

 

 55 

 

يف اُوطبببٕ « اشبٱ١ِببب٣»اُو ببب٦د غبببيف أٚ  

اٲخبببيف ٓبببٙ ه بببا اد٠ٔعببب٦ ١٘ببب ٨ عبببٙ 

١ٟ ةلظ ٓٙ  مسٝ حببوٟد انٌباٚ   ا٠ُاه  

ٟاُجٓبباٚد ر٢عٔببو    اُ د٢٢ببّد  ذ ١رسببٕ    

ٰ، ٠ُِاهببب  ان٠ضببب٠ع٣د ٌُ٘بببٝ   عانبببا، ٓعببباد

١ظّ ٟاهعا، ٓ د٢ٱ، ًٔا يف ه ٦ )ٓا ٟ ا٩ 

شد٠جمبببٜا ٓبببٙ  خبببٱْانبببر ( اُببب  ١رٓبببج 

اسب٢بببب٠اٚ    شد بببب٢ا   ٗطببببا٦٢ٗ ح٢ّبببب٦     

اح ِيف ٠ٓاه  يف اسب٢ا٥ ٢ُطيف جو١ر٥ يٜاد 

٧ٓ يببا اد٥ ٓطبب٢ّرٛاد  رٜبب٣ ت ةببرَ ًاُببو 

ٟيف ٛببببببذٞ اُو ببببببا اُ د٢ِ٢٢بببببب٦ تين بببببب٧ 

اُطببدر٦١ ٟاإلضببةاَ عِبب٧ اُعٔببّ اُلّ٘بب٣     

اٲديببب٣د ١ٟع بببج اُرٓبببج عبببٙ اح ببب٠ا٩ ٓبببا     

١٘بباظرٞ يف اسب٢ببا٥د ١ٟطببعم تبب إيف اُو بب٦ 

ر٢٘ببا،د ١ٟ ببوٟ اإلضببةاَ غا١بب٦ حبببو ذاتببٝ      

ٓباُغ ر٢ٝد ٢ُٟا ٟس٦ِ٢ ُ عج١ج اهلون ٓٙ 

اُو ببببب٦د ُ طبببببينةٝ ٟٓعا ضببببب ٝ ٓ٘ينبببببى  

 ا٥ّاسب٢

« اشبٱ١ِب٣ »( ١ب عبو  ي٘ج١ٙرل٣ ه ٦ )

عٙ ا٠ُاهع٢ب٦ حبد ١ِ ب     اُرٓبج ر٢ عبّ      

س٢و اُو ر ٠ُٓعا، حبوٙ جطوٞ ياُب٘ج١ٙد 

ٟٛببب٠ أٓبببر ٰ ١وببب  يف اسب٢بببا٥د ٟٛببب٠ ١بببرغٕ 

اُينب٢بب  عِبب٧ حو٘ببٝ ٌُببٙ اُينب٢بب  ١٘بب وٕ  

ٌُرآ ٝ انٜوٟ ٥ ر٢ةري اُو ر ٟحيقي 

يط٢ ا ٥ ١شعِٜا ٣ٛ ًبّ ٓبا تبوب٧ ُبٝ يف     

 ٜاّٚعاح ٓ

ٓبببا ١ِلبببيف اُ٘ظبببر أٚ أًّبببر ه بببا   

اد٠ٔع٦ ت ٘اْٟ ظاٛر٥ اٰغقال ٟاُ  رل 

ٟاهل ر٥ يف اُب٠طٙ اُعريب٣د ٟٓبٙ ا٠ُاضبق     

أٚ اٌُاتبب  زببب     اُ ع٢ٔبب٦د رِببٕ ثبب٘ق   

ه  ببٝ ١٠ٛبب٦ اُجٓبباٚ ٟانٌبباٚ خشبب٦٢ أٚ  

١و٠ٖ اُوا ٭ غيف ا٠ُاع٣ يع٦٢ِٔ اإلسوادد 

أٟ « اشبٱ١ِبب٣ »رببيف٨ ر٢ٜببا ًيعببوا، ٰ ١ر١ببوٞ    

٠ٕٛ أٚ ٟها٪عٜبا ٗوبو ُعباح اُب٘ل  ٟدْٟ     ١ 

اشب٢ِج ياُذا  حبٌٕ أٚ ٛذٞ اُبوْٟ ٛب٣   

اسباضببب٦٘ اٌُبببل٨ ُِٜٔببباجر١ٙ اُعبببرلد   

٠ٟٛ  سواد ٓررب٠ض ٲٚ اٌُاتب  ا با     

ٟها٪عببببٝ اُو  بببب٦٢ ٓببببٙ اُبببب٠طٙ اُعريبببب٣  

ًِببٝد ١ٟ ٠ّجببٝ ياُ٘وببو إلٗطبباٗٝ ٟصب ٔعببٝ   

ٚ يف طب ِم اٲهينا د رلب٣ ه ب٦ )   ( خبذٰ

انٜ٘ببوا اُببذ٤  «ٓببرٟاٚ»١ٌ شببم يينِببٜا 

ّٙ    ٟط٘بببٝ ٟهينببب  جمبببِ ٝ يبببانٜ ر أٚ     حببب

ٟط٘بٝ أهطبب٧ ع٢ِبٝ ٓببٙ ان بقل يطببب  هِّبب٦    

ررص اُعّٔ ٟا تلبا  اٲسبعا ّ ١ٌٟ شبم    

أٚ ع٠دتببببٝ  ٢ُببببٝ ًاٗببببيف غِينبببب٦ ًبببببيف٥    

١ٌّلببر عٜ٘بباد ر٢عبب٠د    انٜ ببرد ٌُ٘ببٝ   

١ببببوْ ٌٓببباٚ عِٔبببٝ يطبببب  غينرسببب٦  ل  

اُعٔببّ اُببذ٤ ١ببرر  أٚ ١ع٢ببوٞد ١ٟبب٘ ق يف 

ر٢ببٝ ًببّ  ]   ٌٓ بب  ٛ٘وسبب٣  اٰٗ وبباْ 

ش٩٣ طب ِمد ٟاُعّٔ جّو٤ يٱ ٓطباخرد  

د ٟ ل [ٰٟ صببباْ ر٢ببٝ ُِج١ببا ا  اشباجمبب٦   

اُعّٔ  ٗطاٚ ٓط و٢ٕد ٰٟ ١ب٠رر اٌُاتب    

ٗوبببوٞ ُببببع  انٜببباجر١ٙ أٗلطبببٜٕ اُبببذ١ٙ     

سببب٠ٌِا سببب٠ًِا، ٟجمببب٢ُ٠ا، يف ٓ قيٜبببٕد   

ٟعرر٠ا ٓٙ أ١ٙ تٯًّ اٌُ مّّّ ٟمجعب٠ا  

ا نٜباجرٕٛ  إرٟا  طا٪٦ِ ٓٙ غيف أٚ ١وو٠ٓ
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جٜببوا، ١عببوْ ٓببا هوٓببٝ ان قيبب٠ٚ اُشببررا٩    

اُبببببذ١ٙ عِٔببببب٠ا ي٠جبببببواٜٕٗ اُ٘وببببب٣د ٟح    

ٰ، اُو٢ِببّد      حيّ بب٠ِا ٓببٙ ٓ ببآر٥ اهل ببر٥  

ٟ مببببا ١عبببّجم ٛبببذا اُ ببب٠ٕٛ ُبببو٨ اُوبببا ٭      

تطبب٢ِ  اٌُاتبب  اشبٱ١ِبب٣ اُطبب٩٠ عِبب٧     

سببِب٢ا  ٠ِٔٓسبب٦ يف ٓعآِبب٦ يعبب   جبباْ     

اٲعٔبباْ اشب٢ِ بب٢د ُِٔ قيببدد ٟٛبب٠ ٗوببو 

٠ّجٝ ُٳرراد ٲٚ اٌُاتب  انِ بجٖ ١ِ لبيف    ٓ

   اٲ٠ٓ  اُطِب٦٢ ُو٨ اُ٘اا إلجمٱحٜاد 

ًاُينب٢  اُذ٤ ١بةت عٙ اُبوا٩د ٌُبٙ   

اٌُاتببببب  ٰ ثِبببببٍ ًاُينب٢ببببب  اُعبببببٱ   

اُ٘بباجق ُِٔببرضد ٟ منببا ١شببيف  ٢ُببٝ ١ٟببوع٠ 

   ٓعازب ٝ يٜون خِبى ٟعب٣ ُبو٨ هرا٪بٝ     

اُبذ١ٙ ١عبب٠ّْ عِبب٢ٜٕ آٓاُببٝ يف تببر٢ٕٓ اشبِببّ  

٨٠ اُطببب٠َِ اُلبببرد٤ اُبببذ٤ ٰ   عِببب٧ ٓطببب  

١ ق تع٢ٔٔٝ حبباْد ٟٓبآٙ عاهبّ ١ٌ٘بر     

ٓا هوٓ ٝ دْٟ اشب٢ِج ٓٙ ٓطاعوا د ٟٓا 

أٗوذ  ٓٙ أسبر عري٢ب٦د ًباٚ ثٌبٙ أٚ     

تلقسبببٜا اُبيناُببب٦ ٟاُعببب٠مد ح ببب٧ اُينبوببب٦  

انّول٦ اُ  ًاٚ ٓٙ ان ٠ه  أٚ ١شبل  هلبا   

تعِّٜٔببببببا يف اه ٘بببببباص رببببببرص ُِعٔببببببّ يف  

ر٥    ٠ٓاطٜ٘ببباد ر٠جبببو  ٗلطبببٜا ٓطبببين  

اهل بببببر٥د ٟاٰغبببببقال يينب٢ع بببببٝ ٓ بببببو    

ّّ ٟاُقحباْد يطبب  حب٘د      ُِٔعاٗا٥ يف اسبب

انٜببببببباجر    ي٫٢ بببببببٝد ٟشبببببببع٠ ٞ يعبببببببوٖ   

اٰسببببب ورا  ٟاٗ واُبببببٝ    ظبببببرٟن ي٢٫٢ببببب٦  

ٟ ٗطا٦٢ٗ ٓ ا١ر٥د سو ر٢ٜا اإلٗطاٚ ٗلطٝ 

ٓ ٠حوا، يف ٠ٓاج٦ٜ غريبا٩ ع٘بٝ ٰ تبريينٜٕ    

يبببببٝ سببببب٨٠ جمببببب٦ِ اٰٗ ٔبببببا٩ اإلٗطبببببا٣ٗ أٟ   

د ٟٜٓٔببا ١ٌببٙ ٓببٙ أٓببر ربباٚ ٓببا     اُوبب٣ٓ٠

١لرمٞ اٲدل ٰ ١ بق اسب دٱص أحٌباٖ    

اج ٔاع٢بببببب٦ عآبببببب٦ ٓ٘ببببببٝد ٲٗببببببٝ ١ ٘بببببباْٟ 

شد بببب٢ا  أٟجببببوٛا انبببببو  أٟ عببببّوْ يف  

جمبب٠ تٜاد ربعببو  عببٙ ا٠ُاهبب  ٲٜٗببا متّببّ   

منبباذ  ُظبب٠اٛر سببِب٦٢ أٟ  ساي٢بب٦ ررد١بب٦د   

ٰ، مبعازببب٦ ج٠اٗبب    ٟٲٚ اٲدل ٰ حي لبب٣  

جمببر عببٙ تعٔبب٢ٕ اُطبب٠َِ اُطببِب٦٢د رٜبب٠ ها

مناذجببببٝ عِبببب٧ جمبببب٠ ٥ اد ٔبببب  ًِببببٜاد   

راُطبببببب٠َِ اُطببببببِط ٓاإببببببّ يف اٲٟطبببببباٚ  

 ٟانٜاجرد ٟأ١٘ٔا ًاٚ اُبشرّّّ

* 
يف سب  عشر٥ ه ٦ تطٜٔا صب٠ٔع٦ 

 ايبب  سٔب  ي٢ٜ٘ببا ٠١ّٟحببوٛاد  « اشبٱ١ِب٣ »

أًّرٛا ١   يف ٠ٓضب٠  اهلبٕ اإلٗطبا٣ٗ    

يف اُبببببب٠طٙ اُعريبببببب٣د ٟٓعاٗببببببا٥ اُينبوبببببب٦  

ٟخباجمببببب٦ انٜببببباجر١ٙ  انطبببببة٠ه٦ ر٢بببببٝد  

ٟأجمةال اٲهٱٖ ٟانّولد اُذ١ٙ ح ٠١رر 

هلٕ اد ٔ  اُط٢ّى ررص اسب٢با٥د ٟت عبّجم   

ٟحببو٥ اد٠ٔعبب٦ مبة٢ينٜببا اُعريبب٣ اُعبباٖد 

ّٕ اإلٗطببببا٣ٗ خا جببببٝد    ذ ح ت عببببرض ُِببببٜ

ِّٓٔبببا ت عبببّجم ي بببِ ٜا ا٠ُاضبببة٦ يف ح٢بببا٥  

اٌُاتبببب  ٗلطببببٝ ٟسببببيفتٝد رٜببببّ ًبببباٚ    

ري  يبد  ١ط ٜون ٓبٙ ٛبذا اُب   « اشبٱ٣ِ١»

اُو ببا ً ايبب٦ ٗبب٠  ٓببٙ اُرٟا١بب٦ ١ع ٔببو     

عِببب٧ سبببيفتٝ اُذات٢بببب٦ ٟدبري بببٝ اسب٢ات٢بببب٦    

 اشباجم٦؟
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ٓببٙ انببرجق أٚ اد٠ٔعبب٦ ٛبب٣ أهببرل    

   اُطبببيف٥ اُذات٢ببب٦ ٟاُ عببببيف عبببٙ دبا يبببٝ 

اسب٢ات٢ببب٦ ٟٓشببباٛواتٝ ٟتينِعاتبببٝد ٟيٜبببذا    

سا ٤ يع  ًّ ال اُ رل اُذ١ٙ جمباغ٠ا  

سببيف ح٢بباتٜٕ ي سبب٠ِل ه  بب٣ ٟ ٟا٪بب٣د     

اٟما، اسبببوٟد ٟاُل٠اجمببّ يببد اُو بب٦    ٓ  بب

ٟاُرٟا٦١ ٟاُطيف٥د ١ّبيف ذُبٍ متاإبّ ٟهبا٪     

ٛذٞ اُو با ٓب  ح٢اتبٝ اشباجمب٦د ٟ يب       

ه بببا اد٠ٔعببب٦ يو ببب٦ يبببو  ًٟ ٜٗبببا  

 أجمبباي مت٢ٜببو ُعٔببّ  ٟا٪بب٣د ٟٛبب٣ ه بب٦ ) 

( اُ  اخ ا ٛا ع٠٘اٗا، ُِٔ ٠ٔع٦د ضبقه٦

( اُببب  عّببببر ٓبببٙ   ي٘بببج١ٟٙخ ٜٔبببا يو ببب٦ ) 

هبب  ح٢ببت أ اد أٚ   خٱهلببا عببٙ  رطببٝ ٠ُِا   

ّٓر عانبببببٝ اُعريببببب٣ يشبببببرا ٥ ٓعاٗاتبببببٝ   ١بببببو

 ر٢ةقها ٓعا،ّّ

ٟاٌُاتبب  اُببوً ٠  غاُبب  اشب٢ِِبب٣   

ايببٙ رِطببيند انّٜ ببر عٜ٘بباد متاإببّ سببيفتٝ  

سيف شد ٢ا  ه  بٝ أٟ تبرتب  حب٢اتبٝ    

ٟدبا يٝد ر٠ٜ ايٙ رِطبيند انّٜ بر ٜٓ٘باد    

د ٟٛببببب٠ 0691ٖٟان٠ُببببب٠د يف سببببب٠ ٦١ عببببباٖ  

انٜبباجر ٓبب  ًببّ  ١ببق ١ورعببٝ تشببردٞ        

اهل ر٥ ُوْٟ اشب٢ِجد ر٢ط ور ر٢ٜا عآٱ، 

ًبو٢ببب٦ اُشبببرا٪ق اٌُادحببب٦ يف اد ٔببب    

اُعريبب٣د ٟٓببٙ خببٱْ ٓهسبب٣ ٛببذٞ اُينبوبب٦   

انطببب  ٦ِّ تِببب٠ح ُبببٝ ٓ سبببا٥ ٟط٘بببٝ ًٟ ٜٗبببا 

دبطبببب٢و ٟٗ ٢ بببب٦ طب٢ع٢بببب٦ ن٘ينببببى اُعبببببت  

ٟاُٱٓعو٠ْ اُذ٤ حيٌٕ اسب٢ا٥ اُعري٢ب٦د  

سبببِب٢اتٜا يرٮ١ببب٦ اُينب٢ببب  اُ٘اهبببو  ر٢شبببرح 

ده٢بببى انٱحظببب٦د ٰٟ ١بببقَ جاٗببببا، ٓبببٙ     ٟ

ٰ، ١عّر١بببٝ ٓببب   حطاسبببٝ   ج٠اٗبٜببا اُطبببِب٦٢  

يو بب٠ ٞ أدي٢ببا، عببٙ ٟجمببم اُعببٱ  اُشببايف   

ّٕ اإلٗطببببا٣ٗ اُببببذ٤ ١عا٢ٗببببٝ اد ٔببببب       ُِببببٜ

 أجمباي  اُعري٣د ش ٚ يينّ ه ب ٝ يع٘ب٠اٚ )  

(  ذ ١طِّٔٝ انرض يف ٜٗا٦١ ٓطيفتٝ ضبقه٦

   ا٢ُبببب اد ١ٌٟٜ٘ببببٝ اُ ببببوخد ازببببباّد٥ 

اُذ٤ أُلٝ ت٘ل٢طا، عٙ ٓعاٗاتٝ    ا٢ٰٜٗبا   

ٛبببببذٞ ه ببببب٦ ٓبببببوّخٙ ع٢٘بببببو يف اُبببببجٓٙ   ]

اُببببرد٩٤د أح ١ع  ببببر ٜٓ بببب د ٟحيببببري 

أجمببايع٣ يف ٢ُبببّ ط١٠بببّ ١بببوٟ يبببٱ ٜٗا١ببب٦د   

أً    ٢ٌُٕ أ١ٜا اُورا٩ اٲعبجا٩ مبٜ ب٦   

 ّ[ت  ح ٟأجماي  ذبقي يف مٓٙ ٓٙ دخاٚ

٢ٜا ه  ٝ    ١ٟٜو٤  ٟا١ ٝ ٰٟ ١طٔ

شبببرًا  اُ ببببغ ًٟبببّ اُشبببرًا  اُببب  

ت هٓر ع٧ِ  ٗطبا٦٢ٗ اإلٗطباٚ ًٟرآ بٝ يف    

 عاح ضب٠ٌٖ ٓٙ أياطر٥ هذ ١ّّّٙ

رانبو  يف صب ٔب  ١رذُبٝ ٰٟ ١ب٠رر ُبٝ     

اٌُرا٦ٓ اإلٗطا٦٢ٗ مشع٦ ذبقيد ٟٓشعّ 

 ٟانقّيعبب١ٚ٠طبب ٘جن ٗبب٠ ٞ أٓببرا٩ اٰه  بباد 

 ع٧ِ عرٟش اناّْ

( ٟا انلوب٠د اُلبرد ٟيف ه ٦ يع٠٘اٚ )

تبببوٟ ُببٝ ٗاطةببا  اُطببةال اُبب  شبب٢ّوٛا    

مساسببر٥ انبباْ ٟأجمببةال اُرسببا٢ّٓ عانببا،   

ٓبببٙ ازبٔببباْ ُببب٢ا ُِعٔببباْ اُبا٪طبببد ٓ٘بببٝ 

ٰ، اُ٘ظببر     اُببذ١ٙ تشبب١٠ٜٕ حببرا ٥ اُشببٔا  

ٟاُ ةّطببرد ٟٛببٕ ٓ٘ ببرر٠ٚ    ًببوحٜٕ  

اُبببذ٤ ١٘طببب٢ٜٕ ح ببب٧ ان٘اسببببا  انلرحببب٦    

ًاٲع٢ببادد إببٕ ١عبب٠دٟٚ    أٟطبباٜٕٗ يعببو  

ذا اٌُببوح يبب٠رر م٢ٛببو ٰ ١عببوْ ٓببرا ٥    ٛبب

 ح٢اتٜٕ يف انٜاجر ٟهط٠تٜاّ
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(ّ ١عببببببببّر٤ اهلل غاُبببببببب ٟيف ه بببببببب٦ )

يعببببب   جببببباْ اٲعٔببببباْ يف  « اشبٱ١ِببببب٣»

انٜاجرد اُذ١ٙ ث  ب٠ٚ عبرض انّٜ بر١ٙ    

ٟدٜٓبببٕد إبببٕ ١ ببباد ٟٚ أجبببرٕٛ يف آخبببر     

انينبباند ٟثا سبب٠ٚ اُطٔطببر٥ عِبب٧ تعبب   

اُعآببببّ ٓ٘ببببذ أٚ ١ بببباد  ٟط٘ببببٝد يببببّ هبببببّ 

د ٥ حد ١ب٢ع٠ٗٝ ييناهب٦ اإلهآب٦د رباذا    ان ا

إبببا  انٜببباجر ٌُرآ بببٝ ادعببب٧  ّل اُعٔبببّ  

سببب٩٠ ظبببرٟن اُعٔببببّد ١ٟبببرددٟٚ اُعبببببا ٥    

( ضبب٢ِد ٓبا   اهلل غاُب  اُو٦٢٘١ اُ و٢ِو١ب٦ ) 

سبى ياُعآّ ٓٙ اسب  ٱْ    هبو   هلب٣د    

 ٚ ٟيف ه ببببب٦  ّٟاهلل يبببببر٩٤ نيبببببا ١ببببب ر٠ٌ

( ١طينر اُبينبّ    اُعب٠د   خذٰٚع٠٘اٜٗا )

عببو أٚ ترًببٝد ٲٚ ٟط٘ببٝ ًبباٚ    نٜ ببرٞ ي

أهط٧ ع٢ِٝ ٓٙ انٜ رد يطبب  هِب٦ ربرص    

اُعٔببببّ ٟاٗ شببببا  اُبيناُبببب٦د ريفربببب   ل    

اُعٔببببّ اُطببببايى  عادتببببٝ ُعِٔببببٝ اسبببب و٠ا٩    

ٟتعا٢ُا،د ٌُ٘ٝ ١٘ ق يف اُ ٔاا  ل عٔبّ  

 آخرّّ

( ١٘وّ ٓشاعر يينِبٜا  جموأٟيف ه ٦ )

اُعا٪و ٓٙ انٜ ر ٟأسبرتٝ    ٟط٘بٝ ررحبا،    

١ بدر ٓٙ أْٟ ١ب٠ٖد   ياإل١الد ٌُٙ ررحٝ

راي٘ ٝ اُ  ح تعش يف  ي٠  اُب٠طٙ تشبعر   

ياُ ريبب٦ ٟاُ  ببرلد رٜبب٣ ح ت٠ُببو ر٢ببٝد ٰٟ 

مآِبيف أطلاُبٝ أٟ تعِٔبيف يف ٓوا سبٝد ٰٟ     

تعببرن أحببوا، ٓببٙ أها يٜبباد رٌبباٚ ٟطٜ٘ببا   

ان ببببببقل هببببببو ٟطببببببو  ر٢ببببببٝ عٱهاتٜببببببا  

اإلٗطببا٦٢ٗد ١ٟ بب٠ا  سببلرٞ ًببّ عبباٖ ٓببٙ     

   ا٠ُطٙد  ٟط٘ٝ ٟ   انٜ ر ٟٓٙ انٜ ر

ٟت ٌببببر  مسل٢ٗ٠بببب٦ اُعببببذال يف ح٢ببببا٥ ٰ   

تعبببببرن اٰسببببب ورا د ٓعبببببآٱ  ٓطببببب٦٢٘  

ُ طبببببب ٢ّ اٲٰٟد يف انببببببوا اد ٟي٢ بببببباٚ  

١ٜ راٚ س١٠٘ا، يد اُعّٔ ٟاُعين٦ِّّّ اُ ببا   

ثٳٛٔبببا ٟٗب اتٜٔبببا تبببذيّ ٟاُعا٪ِببب٦ ٓعِوببب٦ 

عِبببب٧ ج٘بببباح طببببا٪ر ٰ تعببببرن اٰسبببب ورا    

د ٟٛ٘ا٥٩ اُع٢شد ٟاُ جآبا  اُعب٢ش ترتلب    

ٟاُببببجٓٙ ثببببر ١ ًِببببٝ اُقهبببب  ان٠ٛبببب٠ٖ     

 نط وبّ ٓشري ٰ ١ينّ ر رّٞ 

( ١طببببِّ   دعبببب٥٠  رينببببا  ٟيف ه بببب٦ )

اٌُاتببببب  اُطببببب٩٠ عِببببب٧ ح٢بببببا٥ انٜببببباجر 

اُو٦٢٘١د ح٢ت ت وٟ ٓ٘اسببا  اإلرينبا  يف   

 ٓطبباٚ ٰٟ٪ببٕ تو٢ٜٔببا اُشببرًا  يٜببون   

اُببوعا٥ٟ هلببا ًٟطبب  اُجيببا٪ٙد ٟهببو سبب٫ٕ  

 يينِببٜا انشببا ٦ً يف ّٓببّ ٛببذٞ ان٘اسبببا   

اُببب  ُببب٢ا هلبببا أ٤ طببباي  د١بببا ١بببذًرٞ     

يببببباُلورا٩د ١ٟلطبببببّ أٚ ١ ٘ببببباْٟ  رينبببببا ٞ  

ان ٠اض  ٓ  أسرتٝ ع٧ِ أٚ ١ٌب٠ٚ جمب٢وا،   

ُشبببببب٦ٌ ٓبببببٙ اُعٱهبببببا  تطبببببع٧  ٢ُٜبببببا  

 مببببا ذب بببّ ]اُشبببر٦ً ُ ٌبببل ٟت طببب   

اُشببر٦ً يعببو حلببّ اإلرينببا  عِبب٧ عوبببو      

خببباص ُ ٠ ١بببو أجٜبببج٥ نشبببل٧ ًببببيفد أٟ 

آ ٢بببببام ُعبببببٱ  أربببببراد شبببببر٦ً عببببباير٥    

وا ا د أٟ ٓ ايع٦ أطلاْ ٓو سب٦ د٢ُٟب٦د   ُِ

أٟ عرض خاص ُرعا٦١ ٓبا ا٥ ًر٥ هوٖد 

أٟ ٓطايو٦ ٰخ ٢ا  شباعر اسبب٣د أٟ ح ب٧    

ه اص انو٦٘١د أٟ ذب ّ ع٧ِ تط٢ٜٱ  

ُشبببببرا٩ سببببب٢ا ٥ أٟ أ ض ُب٘بببببا٩ ٓ٘شبببببه    

أضببدٕد اُطببٯاْ ا٠ُح٢ببو اُببذ٤ ٰ ١طبب ُٝ   

 ّ[أحو  اُ ٌا٢ُمّ
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أدٟا  « اشبٱ١ِبببب٣»١ٟعببببر٤ اٌُاتبببب  

ّ اإلعٱٖ اسبو٦ّ١ يف ا٠ُطٙ اُعري٣د ٟسا٪

ر عببببببرض ُِ ٜٔبببببب٠  ٠ٓادٛببببببا اُّوار٢بببببب٦   

ٟاُع٢ِٔبببببببببببب٦د ٟتببببببببببببوع٠    اسبر١بببببببببببب٦    

ٟاُوثوراط٢ببب٦د ي٢٘ٔبببا توبببوٖ هلبببٕ إوارببب٦     

   ح٢باتٜٕ ي ب٦ِد    تار٦ٜ ٓطيّنة٦ ٰ متيفُّ

ٟ منبببا تٜبببون     دٛاشبببٜٕ ٟتعببب٠ّْ عِببب٧    

جّببببب٦ اسب٢بببببّ ٟاٲُعبببببال اُل٢٘ببببب٦د ٛبببببذٞ )

 ٕ ٢بببب٦ حيِببببّ ( ًتعببببرض يف ٗببببو٥ٟ عِٔتببب ٌِ

انشببا ٠ًٚ ر٢ٜببا ٛببذٞ اُظبباٛر٥د ١شببا َ 

ّٙ يرتبب٦       ر٢ٜا طبب ا ياُينب  ٟضباي  ٓطب

٠ُا٩ ١ ةبرَ طوبٕ أسب٘اٗٝ ٓب  ًبّ حبرن       

١ِّٟبغ يبباُرا٩د ربباذا ًبباٚ اُلٗببآج د٢٘١ببا،د  

ٟجبببو انشببباٛو ٗلطبببٝ أٓببباٖ ٓعبببرض ٓبببٙ    

اُِةبببب٧ تينبببب٠ْ ٟتو ببببرد ًٟببببرٟش ٓببببٙ  

ذب ٜاد ٟحو١ت عٙ اشبِى ٟان٠  ٟعبذال  

 ٟاح اُببببببذ٤ أإببببببا   اُوببببببلد ٟذبطببببببيف اٲ 

٠ٓضبببببب٠عٝ أحببببببو ان  ببببببِدد ٟت ٌببببببر  

انشبباٛو ًببّ ١بب٠ٖد ١٘بباٖ يعببوٛا انبب٠اطٙ     

 ١ٟط ل٢ى ع٧ِ ًٱٖ ١ ٠ِٞ ًٱّٖ

ٟيف اُوطبببٕ اٲخبببيف ٓبببٙ اد٠ٔعببب٦د    

ت ر١ب   « غاُب  اشبٱ١ِب٣  »حياْٟ اٌُات  

ه  ببببٝ يِبببب٠ٚ ٓبببببٙ اُ د٢٢ببببّد ر٢ ببببب٠     

ٟها٪عٜببا ت بب١٠را، ًا ١ٌات٠ ١ببا، سبباخرا،د 

ا٩ تشب٣ يطبٔاتٜاد   ٟا ا  ُشد ٢اتٝ أمس

ٟث٢بببّ    اُ شبببد٢ا ٟادبببامد رببب٢وقل 

ر٢ٜا ٓٙ أسب٠ِل ٓوآبا  اهلٔبذا٣ٗد رلب٣     

( ١ينِبى عِب٧ انينعبٕ    ت ين٦٢ه ٦ ع٠٘اٜٗا  )

اُبببذ٤ أعِبببٙ عبببٙ ٓطبببايو٦ أدي٢ببب٦ ٓينعببببٕ      

ٟحيطبر اسبلبّ   « أٗظبر١ا »( أ٤ ش٠ر٢ا)

ٗطا٩ أُٟعٙ ي وخد اُش٢ش٦ ر٢ٝد ١ٟ ةِبى  

انببوع٠ٟٚ حبب٠ْ جمبباح  انينعببٕد ٟحيطببر  

ْ »اسبلببّ ٗاهببو ١طبب٢ٔٝ   د أٓببا «يببو١  اُلبب٠ّا

ٗشبر  « يبو١  ا ٔ با٣ٗ  »اٌُات  اُ ا٪ب   

ٰ، طبب١٠ٱ، يف جر١ببو٥  أٓببا «ّ هٔببر ا٢ُِببّ»ٓوببا

روبو أغلِبيف   « إبا٪ر »ا اضر اُذ٤ ١ط٢ٔٝ 

أجٜبببج٥ اإلعبببٱٖ ت ببب١٠رٞ يٜبببون اُ  ين٢ببب٦ 

عِببب٧ إ٠ تبببٝ ٟٗ اجبببٝ اٲديببب٣ّّّ ٟٟاضبببق أٚ  

١طببببدر ٓببببٙ ذببببب٠ّْ اُلٌببببر « اشبٱ١ِببب٣ »

ٟٛجاُببببببٝ ح بببببب٧ أٓطبببببب٧ ٟسبببببب٦ِ٢   ٟاٲدل 

ُِبببببوعا٥ٟد ٟي٠هبببببا،د ٟسبببببدر٥ ُِٔشبببببا ١     

انا٢ُببببب٦د ٟاي بببببذْ ح ببببب٧  عببببباٞ أجمبببببةال 

 انيناعٕ ٟانوا٣ٛ اُع ر٦١ّ

 عوببببو١ٟعبببباك اٌُاتبببب  يف ه بببب٦ )  

( ظببببباٛر٥ اسببببب دواٖ اشببببببوٖ يف    ذعببببباٚ

اُب٠٢ د ١ٟطٜ  يف ذب٢ِّ ٛذٞ اُظباٛر٥د  

ح٢ت ربِّبيف انبرأ٥ اُعري٢ب٦ عبٙ طايعٜبا يف      

اُعّٔ ٟاٌُبوحد ٟدٟ ٛبا يف  عا١ب٦ اُب٢بيف     

ٟاٲٰٟدد حب ببب٦ تينببب٠  اسب٢بببا٥د ٟتشبببع    

أعٔاْ اُب٢يفد ١ٟط عرض أ٠ٗا  اشبادٓا  

انطببب ٠ دا د ٟطب٢عببب٦ ًبببّ ٓبببٜ٘ٙد ٓبببٙ    

٠اٚد ١ٟعبببا ض طب ِبببم ازب٘طببب٢ا  ٟاٲُببب  

يينبّ اُو ب٦ رٌبر٥ مٟج بٝ يف اس ةطبا       

خاد٦ٓد ١ٟبد هلبا ي سب٠ِل ٓ ٢ٔبج ٓ اعب      

اشبادٓبببب٦ ٟطببببباطر  شببببراًٜا يف ح٢ببببا٥   

اُببببجٟجد ٟ عا١بببب٦ اٲٰٟد ٌُ٘ببببٝ ١ببببذعٙ    

أخيفا،د ٠١ّٟه  عوبو اسب دوآٜا ُِشبر٦ً    

 ان٠ّ د٥ّّ 

( ١٘ببود  اُرسببا٦ُ اُطببا٦٢ٓ  ٟيف ه بب٦ ) 

اٌُاتببببب  يببببباإلذْٰ اُبببببذ٤ ١ عبببببرض ُبببببٝ  
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بوع٠ٚ ٟ جاْ اُلٌر يف ا٠ُطٙ اُعري٣ ان

ٓٙ أجمةال دٟ  اُ٘شر اُذ١ٙ ١ط  ٠ِٜٕٗد 

١ٟٯنبببٝ أٚ ١بببر٨ يعبببب  ٛبببٯ٩ٰ ٓبببٙ دبببببا      

اُلٌبببر هبببو أإبببرٟا عِببب٧ حطبببال اُعوببب٠ْ  

 اُرٓاد٦١ يعو أٚ ًا٠ٗا يف اسبط٢ ّّ

( ضبببال١ٟعبباك اٌُاتبب  يف ه بب٦ )  

ٓ سبببا٥ ان٠اجمبببٱ د ٟٓعاٗبببا٥ ان٠ظبببم  ذا 

آ ببٝد ٰٟ ًبباٚ عِٔببٝ يع٢ببوا، عببٙ ٓوببر  ه   

تطٔق ٠ٓا دٞ ياه ٘ا٩ ٟسب٦ِ٢ ٗوبّ ٓٱ٪ٔب٦د    

رٜبب٠ يف هِببى دا٪ببٕد ٟتبب٠ّجا ٓببٙ خ٠رببٝ أٚ  

١ل٠تببٝ اُببوٟاٖد ر٢طببو  عِبب٧ ٓينرهبب٦  ّل   

اُعّٔد أٟ ١ط ٘لو يف اُطلر أٟها   اح ٝ 

 اُطرٟ ٦١ ُٱس ٔرا ّ 

( جبا٪ج٥ أيب٠ عببوٞ اٲدي٢ب٦    ٟيف ه ب٦ ) 

١طدر ٓٙ ظباٛر٥ انطبايوا  اٲدي٢ب٦ اُب      

ٙس ُبب٢ا أٛببّ   رشببيف يف ع ببر  ْٓبب ٗا ٟ عاٛببا 

ٙس ٰ ثِبببٍ   ْٓببب اُلٌبببر ٟاٲدلد يبببّ دببببرأ 

٠ٓٛببب٦ اٌُ ايبب٦ عِبب٧ اُ  ببّو٤ هلببا يٜببون 

 شببٜا  امسببٝ اُببذ٤ ١لرضببٝ عِبب٧ صب ٔبب      

اٲدل ٟاُلٌر مباُٝ ٟٛباتٝ اُ  ١طّو يٜا 

 أر٠اٞ اُ٘واد ان ج٠ ١ٙ ١ٟشق٤ ٓوحيّّٜٕ

( ١٘ببببببود ع٢ببببببو اسببببببب  ٟيف ه بببببب٦ )

مبراهط اُو٦ُٟ ٟٓل ش٢ٜا اُبذ١ٙ   اشبٱ٣ِ١

١و ة٠ٔٚ دًاٚ حٱي يف ٠١ٖ ع٢بو اسبب    

ي سب٠ِل عطبٌر٤د ١ِٟ ٔطب٠ٚ ٓ بذ عد     

ياُو٠اٗد أ٤ ح ٦ نعاهب ٝ أٟ  غٱي ضبِٝ 

ٲٗبببببببٝ اببببببباُم اُشبببببببرٟد انين٠ِيببببببب٦ يف  

 اُقخ٢اّ 

١ٟبببببببوٟ أٚ اضببببببينٜاد انبببببببوعد يف   

صب ٔعٝ ٠ٟٛ أحوٕٛ ١ٯ ي هِببٝد ر٢طبدر   

ن( ١ٟو ببو يببٝ يف ه بب٦ )ً ٗببٝ تشبب٠ٌ٢ 

ر٢و٢ٕ ر٢ٜا حلٱ، ٲد١  ًاٚ « تش٢د٠ن»

    ّّ ٟهببو ] ضببايينا، إببٕ أجمبببق ًاتبب  ه بب٦ّ

اسبب لاد ٓببٙ اسب٢ببا٥ اُعطببٌر٦١ يف ضببب   

هطببا١ا اُّواربب٦ ٟاُ عِبب٢ٕد ح بب٧ يف انشبب٣   

د ٟ اح اُ٘بباا عِبب٧ عببادتٜٕ  [عِبب٧ اُع ببد

٢ٌ١ِببب٠ٚ ُبببٝ انبببو١ق ٟعِببب٧  أسبببٜٕ ٓبببو١ر  

انرًبببببجد ٟاٗ ةببببب٧ يف اُجا١ٟببببب٦ ٗاهبببببواٚ  

اٚ عٔببا ١ر١بباٚد ٟهببو عّر١ببا اُطبب٢م  ١ ةببوإ

إوارب٦  ]ٟأّٓاُٝ ٓٙ انب ينلِد عِب٧ اُّوارب٦    

أجمبببةال اُ٘لببب٠ذ اُبببذ١ٙ  ذا ً بببب٠ا ٗ بببا،  

ٛببببج١ٱ، أ شببببب  د اسبببب٦ ٟٓببببوحيا،د ٟإواربببب٦ 

أجمبببببةال اُ ٔاإ٢بببببّ ا ٘ينببببب٦ ٟادبببببٱ  

انين١٠بب٦ ياسببٕ عببود ٓببٙ  اجّمبب٣ أٌُِببا   

ٟ اجمبببببل٣ اُ بببببلةا  ٟشبببببعرا٩ اُببببب٘ل    

ّ غببيف أٚ [ بب ؟ٟعٱٓببا  اٰسبب لٜاٖ ٟاُ ع 

ٛبببببذ١ٙ اُ٘اهبببببو١ٙ انببببب ينلِد ح ٠ٌ١ٗبببببا 

أرطّ ٓٙ ٗظرا٪ٜٔا يف عاح اٲدلد روبو  

أٌٗر أحوٛٔا ع٧ِ جماح  اُ ٌبر١ٕ أٚ  

١ٌ لبببب٣ ي وببببو١ٕ ًبببب٠ل ٓببببٙ اُع ببببيفد  

ًٟببباٚ ١ًلبببقض أٚ ١وبببوٖ ٓبببا ١ببب ٱ٩ٖ ٓببب    

مسع ٝ ًبشا، ذا هرٗد ٌٓ ٠ربا، ٟٓشب١٠ا،   

ّٔببباّّّ  يف  رببب٠ي اٲ م انلِلبببّ ٟاُِببب٠م ا 

أٗٝ يف يوا١ب٦ اٰح لباْ  رب  ٓبٙ شب ٚ      حد 

اُطببببب٢م انٌببببببّرٖد ح بببببب٧ أٗجُببببببٝ ٓببببببٙ  

اُطٔا٩ّّّ  ٠ٟٛ ١ل  امدٟاج٢ ٝ ي ٗٝ ١بوا ٤  

 ظرٟن ح٢اتٝد ١ٟر١و أٚ ١ع٢شّّّ

*** 
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« غاُبب  اشبٱ١ِبب٣»١بببوٟ أٚ اٌُاتبب  

ّٔببب ًاتبببٌ  يف اُوبببّاد يف حبٌببب٦   رٌآ 

اُو ببب٦ ُو١بببٝ دخببب٠ْ ٓباشبببر ٠ُِاهعببب٦ يبببٱ  

٤ٟ أٟ يِطبباٚ ٓوببوٓا  ١ر١ٟٜببا يِطبباٚ اُببرا  

يينِببٜاد إببٕ ١٘لببذ ٓببٙ عببرض ا٠ُاهعبب٦         

 سببٕ ٓٱٓببق يينِببٜا ٟاُشد بب٢ا  اُّا١٠ٗبب٦ 

ياسام ّٓلما، جملاتٜا ازبطو٦١ ٟاُ٘لط٦٢د 

١ٟعٔو    أس٠ِل اشبينم حد ١٘ينِى ٓٙ 

ٗوينبب٦ ٓ بب خر٥ مٓ٘ببا، يف اسببٌبب٦د ر٢ةِببّ  

ا٠ُاهعببب٦ ١ٟطبببرد اٲحببب٠اْ ا ٢ينببب٦ يٜببباد    

 ٟحيود عوو٥ اُ را ّّّ

( ١ع ٔببو أجمبباي  ضبقهبب٦رلبب٣ ه بب٦ )

اٌُاتببب  اُطبببرد اُ  بببايع٣ ١ٟببببوأ ي وبببو١ٕ 

ًاٚ ايبٙ سطبد ٢ٟٗبمد    ]يينِٜا انوخٙ 

ٌُ٘بببببٝ ١ببببببوٟ أًبببببل يٌبببببّيف  ذ غبببببجاٞ  

اُشبب٢ د ٟداٛٔ ببٝ اُشبب٢د٠خ٦ انبٌببر٥د    

ر  طٙ ٟجٜٝ انوٟ  اُذ٤ ١٘ب٬ عٙ ٟسا٦ٓ 

 ّ[اخ ليف ٓعانٜاّّ

ي٢٘ٔا ١ع ٔو أس٠ِل اشبينم خِلبا، يف  

( ر٢٘ينِى ٓٙ هوٟٖ انلو٠داُلردٟا ه ٦ )

اُع٢ببو عِبب٧ ان ببقل يف ٜٓ ببرٞد إببٕ ١عبب٠د     

خِلبببا،    عبببرض ذًر١بببا  ٛبببذا اُع٢بببو     

اسب٢ٔٔبببب٦ يف ٟط٘ببببّّّٝ ٟغاُبببببا، ٓببببا ١ع ٔببببو  

عِبببب٧  سببببٕ ٟذب٢ِببببّ عوببببو٥   « اشبٱ١ِبببب٣»

  ّّ اُ را  يف ٗلا اُبينّد إٕ ا  ر اسبب

أٟ ١ببقَ اُبينببّ ٓعِوببا، يف أمٓ ببٝ اُ٘لطبب٦٢د 

ٓ ٠هبب  ٟسببِّب٣  أٟ ١ورعببٝ    ت ببّرن غببيف  

نبباذا ]١ببلم ع ببجٞ عببٙ اُ  ِبب  عِبب٧ أمٓ ببٝ  

أع٢ش أٗا ٟأّٓا٣ُّّّ ٓا أٗبا ١برها اُطباد٥    

 ّ [ع٧ِ آٰٓ٘اّّ

أٓبببا يف ه  بببٝ اُ د٢ِ٢٢ببب٦ ٟاُرٓج١ببب٦ 

اُبببب  ١بببببوٟ ر٢ٜببببا اُبببب٘ا اُِ بببب٤٠ ٟسبببب٦ِ٢ 

   ،ٰ ُِبببرر  ٟاُ ٔبببرد عِببب٧ ا٠ُاهببب د ٟٓعببباد

٠ٓضبببب٠ع٢ا، ُببببٝد ر  بببب٠  اُِ بببب٦ اُطبببباخر٥ 

ع٢ِٔبببب٦ اُ بببب إيفد  ٟانلا هببببا  انطببببة٦ٌ

ٟدبببو  اإلشببا ٥    ُ  ببٝد رٜبب٠ ٓبب ٌٔٙ     

ٜٓ٘ببببا ا ببببا  اُِ بببب٦ اُل بببب٢ة٦ يبٱغ ٜببببا   

ٟترا٢ًبٜا ان ٦٘٢د رٱ ١وبا ل ُ ب٦ اسب٢با٥    

ٰ، يف ٠ٓاهم اسبب٠ا د ٌُبٙ ٛبذا اُب٘ٔ        

ٓٙ اٌُ اي٦ ان ره٦ يف اُل اح٦ ٟاسبار٦ِ 

يقا٢ًببب  ٠ٓ ٟإببب٦ جآبببو٥ دبعبببّ اُببب٘ا    

ٟت٘بب ٨ يببٝ  أهببرل    اُّبببا  ٟاُطبب٠ٌٚد   

 عٙ ُ ٦ اسب٢ا٥ّ

ُشببعر٦١ « اشبٱ١ِبب٣»١ٟبب٠رر اٌُاتبب  

اُبببببب٘ا ٟمجا٢ُ ببببببٝ أ٠ُاٗببببببا، ٓببببببٙ ادببببببام  

ٟاُ ٘بباصد ر٢ط شببٜو ٓببّٱ، ي غ٢٘بب٦ رببيفٟم   

( يعبو أٚ خريبيف   ضببال يِطاٚ يينّ ه ٦ )

 س٢ا تٝ ان ٜا٦ٌُ 

 ٛاُط٢ا ٥ ٓش عٕ متش٣

 يوا حوا ١ورشٜا درش٣

ٟهو ١ع ٔو ٓبٙ ادبام اُ شبب٢ٝ ًٔبا     

رتيف٥ انبببببو١ر يف ه ببببب٦ يف ٟجمبببببلٝ سبببببٌ

ٟجببببٝ ًاُبببببو د  ](ّ اُرسببببا٦ُ اُطببببا٦٢ٓ )

ٟع٢٘اٚ ًة٢ِ اٚ س٠داٟاٚ ًع٢ا انٜباد  

ٟشل اٚ غط اٚ ٌٓ ٘جتاّّٚ ٟ هب٦ ي٢طا٩ 

 ّ [ٗاع٦ّّٔ

ٟهببو ١عٔببو    اُ ٠ ١ببا  ٟاٌُ٘ا١ببا   

عوببببو يف اسببببب٠ا  ًٔببببا ٛبببب٣ يف ه بببب٦ ) 

( اُب  أًّبر ر٢ٜبا ٓبٙ اُ ٠ ١با  يف       ذعاٚ
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٘طبببب٦٢ يببببد  اسببببب٠ا  حبببب٠ْ اُعٱهببببا  ازب 

اشبادٓا  ٟأ يال اُعّٔد ٟٗاد ا، ٓا ١رتو٣ 

 يشبببعر٦١ اُببب٘ا    آرببباي جو١بببو٥ يطبببب   

ٗجع ببٝ ا٠ُاهع٢بب٦د غببيف أٗببٝ ١ع ٔببو ًببّيفا،     

عِبب٧  يببرام انشبباعر اُذات٢بب٦ ٟاٰٗينباعببا    

اُ  ت٠رر ُ٘ ٝ اُو  ب٣ آراهبا، عاطل٢ب٦    

 ٓٯإر٥ يّ ياُ ٦ اُ  إيفّّ

أٓببا ٓببٙ اُ٘اح٢ببب٦ اُل٢٘بب٦ّّ ح ١  ببباٟم    

هاُبببببب  اُو بببببب٦ ا٠ُاهع٢بببببب٦   « ١ِبببببب٣اشبٱ»

اُ و٢ِبببببو٤د ٟح ابببببق ٲديبببببٝ اُببببب٠اهع٣     

ازبو١و ه٠اُ  ر٦٢٘ ٓطب ةوإ٦د خشب٦٢ أٚ   

توب٠دٞ اسبواإب٦    ضبرٟل ٓبٙ اُ ٢ٌّببم     

ٟاُ ٠ٔض ٟاإليٜاٖد ر٢وين  جمِ ٝ ياُوا ٭ 

اُعري٣ اُذ٤ أُم اٲدل ا٠ُاضقد ر٢دطر 

 ساُ ٝ اٲدي٦٢ يف اُبوع٥٠    اُ ٔبرد عِب٧    

  ت بب٢يفٞد ربباُلٙ ًٔببا  ا٠ُاهبب  ٟاُطببع٣   

١بببببوٟ يف  ٮ١ ببببٝ  سببببا٦ُ ٟاُ ببببجاٖ شبوٓبببب٦   

اد ٔ د ُٟب٢ا ترربا، رٌر١با، ١  بذ٨ نيبا      

ٟ ا٩ ا٠ُاهبببب  ٟت٠ٜثاتببببٝد ٟت بببب٢ّو ت ذ١بببب٦  

اُببرٟح ياُطلاسببم اهلآشبب٦٢ اُبب  ت ببرن 

اإلٗطببباٚ عببببٙ ٟع٢بببٝ ُرسبببباُ ٝ يف اسب٢ببببا٥   

 ٟٓطٯ٢ُٟ ٝ ح٢اهلاّّّ 
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  "ثالثون ثاوية فوق حيفا"

 للكاتبة فلك حصرية 
تىشغل بالمكان كبطل وترّكز على الواقع 

 اإلوساوي

 
رجاء كامل شاهيه  

 أديبة وناقدة من سورية           

 

هةةةةٌ ا مةةةةنت  ةةةة   ن ةةةة    الروايةةةةُ

الروايةةةُال وٙ  مةةة  لرةةةى  الروايةةةُ  ةةةٚ    

ٚ   ططقاةن      منت، لم  ا منت لًض  طة

يةةكَّم يف م  رةةنٓر ظترةةًنا الروايةةُ،    

 ةةةن ه ةةةنا الس ةةةنت والىعةةة  اٙ ك ةةةةن ٌ     

   َ والصًنشٌ والىع  العترٌ. وقد  فة

 عةةَ الةةروآًع العةةرن ا مةةنت ا ًةةنلٌ    

  و ةةسْا   ةة  ا نعةةٌ الكةةن لٌ الةة ٍ لع ةة 

فًةةي يةةد السيةةت و  قةة   قةةِ  را ةةي،  ةةن     

ظةةر ىا م م  ةةنبيف ل  ةةنْ  صةةكا ن مف ةةن  

 كف ةةةةةًقميف اٛ م ةةةةةُ الىاقعًةةةةةُ  ةةةةة  َ 

اٛحةةةةةدا ،  ةةةةة   ةةةةةٚ   ديةةةةةد ال  ةةةةةِ  

والكا ًةةةنا واٛشةةةقىن  ةةةلو ا ميف الىاقةةة    

إو ا ةةةةةن    ًاةةةةةن  بىيكةةةةةي، والكَّةةةةةى   إ  

ُت لفصةة   الىاقةة  ويقًقةةي وو اشةةكي    ه رحقةة

فًمن،  رب وشنٓن ف ًةُ   ووت لفنصًن   نلؼ

ي كةةد من لًةةكَّميف م  رةةنٓر ظترةةًنا  

الروايةةةةُ لقىصةةةةى  إ   ػةةةةسّ  ةةةةن لك  ًةةةة  

ا عرفةةُ ااًنلًةةُ، وفةةك  هريةة  شةةمن ا      

 ققب الان ٖ.

ففةةةٌ  وايةةةُ صفقةةةث حرةةةريُ   ٚ ةةةىت 

 ن ًُ فىق حًفن،  نت اٙهك ةن   ن مةنت   

والرت ًةةةس  قةةةِ الىاقةةة  اا صةةةن ٌ وواقةةة   

ٚ ،  اٛظةةةًنْ م  ت، و عقةةة  ا مةةةنت  طةةة

لم ةةي ٙ يةةكَّميف م  رةةنٓر ظترةةًنا   

الروايةةةةُ إٙ يم ةةةةن   صةةةة ًن ، وم  عةةةةَ 

 راحةةةةن اامنيةةةةُ،  ةةةةرّ العترةةةةًنا    

لكَّميف  ن منت يّم ن   طقان   كعنو ةُ  

 ةةة  الس ةةةنت والىعةةةة  العترةةةٌ لةةةة عَ    

ظتىص الروايةُ،  ق ةن  مت الس ةنت يةكػ ،     

فككػ   عي العترةًُ لكعًةد إ كةني حًنلمةن     

ٍُ ٍُ قةةةنو ٍَ  قةةةِ اٙشةةةكًعنن    طرياةةة خمكقفةةة

والكتطٌ   َّنولُ لإلفٚا    ا مةنت  

وا روي   ي إ  حمطٍُ م ةرّ يقعةب فًمةن    

الس ةةةةةنت لع كةةةةةي المةةةةة  َ لمةةةةةىت فًمةةةةةن 

العترًُ مش ََ مفمن هن احمل ىلةُ  قةِ   



 2022/ /كانون الثاني>90العدد  

 

;9  

 

ٍْ  فكىحٍ  يصكطً  فًي  اٛ ن لقص  م ف ن

إهةةةةٚق  وحةةةةي و صةةةةده إ  الػنيةةةةُ الةةةة  

و غ كةةةةي الع ًاةةةةُ م  ي قةةةةمن تا رلةةةةي،  

اشةةةةكعنوَ ال اةةةةُ  ةةةةنل فض ول  ًةةةةد تالةةةةي  

والةةة اا المةةة  َ صالىه ًةةةُ ،  قةةةِ م مةةةن  

قةةةنو َ  قةةةِ ا ةةةرتاق ا صةةةكًَّن ويطةةةًيف    

حن س الر ةب الةىه ٌ الة ٍ م ك كةي قةىّ      

العر: " عةن ر  نلػ طةُ والصةعنوَ والفةرح     

شةةةًطرا  قةةةِ  فةةةض حصيةةةنت، وهةةةى يةةةرّ  

ويق ةةةةةةةةض ويعةةةةةةةةًغ ا ةةةةةةةةنا الك هةةةةةةةةب 

افن الكتري م متن  الصةن ُ  واٙشكعداو 

اانويةةةُ  عةةةرَ. فمةةةر حصةةةنت: محاةةةن  ...  

اهلل  شىيعنا ققًقُ ... و ػنو  المقًةُ ... يةن  

ُمصةةدق ..  ةةن لمةة  ٌ محقةةيف ...  ةةيف      إ ةةٌ ٙ

قفةةةةةن  نٓةةةةةدا ، وال م ةةةةةُ لمةةةةةس  ًن ةةةةةي،  

ولرتاقةةيف م قق ةةي فك كعةةٌ بةةن م رةةن ي،   

ويصمر  من ش ِ حق ي احملقِّ   قِ   ةنح  

...".  م ه المق نا والكعن    اٛف  الىاش 

وفعةة  الروآًةةُ صفقةةث حرةةريُ   ن مةةنت    

والس ةةةةةةنت والعترةةةةةةًنا ومحٚ مةةةةةةن إ   

وا مُ ااد  ا  ك ر متمًدا  لكفعًن  ن 

  نصةةةةةر الروايةةةةةُ واٙهك ةةةةةن   نٛفمةةةةةن  

ًعيف  قةِ      احمل ىلُ  قِ اٛ م ةُ، الة  ِّة

  ُ ، و صةةةةكا قمن حًةةةةنَ ظترةةةةًنا الروايةةةة

ن مت يطْتَقاةةةةىا لم  مةةةةن  رشةةةةى ُ  بةةةةيف ق ةةةة

 نلاد . حنول  الروآًُ فقث ودمَّ  م 

    ُ ُ  انلًة مت  عن لق منت والس نت وظًفة

إعةةةةنفُ لىظًفكةةةةي اٙ ك ن ًةةةةُ ووظًفكةةةةي   

الىه ًةةةةُ، و عقةةةة    م ةةةةن  ةةةة ا   طقاةةةةن   

 يصةةةن د  وح ظترةةةًنا الروايةةةُ الرًٓصةةةُ

، ويفةةك  بةةيف  ةةنن ااقةةيف لًرةة   و صةةدهن

  ةةنٌٓ يةةن م _واقعةن  ..." ...  ةة لث  قةةًميف  

ٙ  وق ةةةةةةةةةن مٍ ظةةةةةةةةةٌْ   _ مت ل اةةةةةةةةةىا  _مو

 صةةٚحميف وقةةىلميف و ل من ًةةةنلميف،   

وم ن  قِ ياع    ميف لك كعىت  نلعة ن ُ  

وااقدا  واٙ دفنع، إٙ مت  رًَّ  لميف 

هةةٌ مت ٙ لرةةن العةة ن ُ مو ااقةةدا  إ     

 رحقةةُ الكمةةى  واٙ كَّةةن ، لمةةٌ  ىا ةةب 

 ةةةن يكطق ةةةي الطةةة ات اار ةةةٌ  ةةة  إقةةةدا    

، وظ ن ُ ياًدهن الفمةر  ي  طي اا  

...... و قةةًميف ققةة   وح الكعةةنوت واحمل ةةُ   

ُٛلفُ     د  ميف ...". " ن   الرٗيُ   _وا

شةةةًُٔ، م حةةةع ظةةةرع ال ةةة نن   _يى مةةةن 

الم ًةةت يقةةت  الط ًعةةُ، ور ةةب اٛ    

 صةكن  ظةف نم  ك ةىي  ة  ااريةر الةربياق،       

حًةةةةن  ةةةةنت يصةةةةًطر  قةةةةِ الطةةةةنٓراا     

 صةةر ُ و اةةىَ  الرةةدياُ الةة   ةةن مت لاقةة 

   َ  ػنو َ ا د ي، و رةنفَُّ الصة نْ   

ا كق ةةةةةدَ  ةةةةةنلػًى  حكةةةةةِ ِّكفةةةةةٌ وشةةةةة   

 ال  نن ا رتا يف، ...". 

  ةةةدا الروآًةةةُ صفقةةةث  إ  إظمةةةن    

ا مةةةنت   طةةةن يكاةةةد   قةةةِ الس ةةةنت م  

م  ةةةر  ةةة  حمطةةةُ، قنصةةةُ م الان ةةةدَ 

اجلىيةةةُ، و احةةة  لرةةةت ا مةةةنت  صةةةرو   

، يرفَ اٙ ػٚق  قِ  فصي،  كً ُ ظنٓ 

الرٗيُ وال  نا الفمرٍ ال ٍ حنفظ  قِ 

اشك را يكي  قة  واقة   ديةد ي كمةٌ   ةد      

الىقفةةةةةُ الصةةةةةعًدَ الةةةةة  ياةةةةة  اٝ ةةةةةن   

والط ىحةةةنا لةةةىه  َ ك ةةةب  الكةةةن ي   ةةة      

 ديةةد  قةةِ يةةد م طنلةةي قةةنهرٍ ا صةةكًَّن. 

واشةةكطن   صفقةةث  مت يةةىع  اا صةةنت إ   

مةةةةةةنت وفةةةةةة   ٗاه إ صةةةةةةنت يةةةةةةكَّميف  ن 



 لللاتبة فلم حصرية "ثالثون ثانية فوق حيفا"

 

 ;: 

 

وشةةةقى ي ا   ةةة   ا عةةةدوو إ  مولىيةةةُ   

 قًةةن  ا ةةًُ  ًٓصةةُ هةةٌ صةةراع الى ةةىو 

وإ  ةةنا ابىيةةُ. م لقةةث احملطةةنا  ن ةة      

ظتىص الروايُ لرصد الس    رب اٛ ةن،  

الةرغيف   قةِ  ولصكعد لقتروي    ا مةنت،  

   ال ا رَ احملنصةرَ  ةنلاق  والفمةر،    

هةةة ا ا مةةةنت الةةة ٍ صةةة    ةةة ميف توالةةةن  ٙ  

عةةرم  ع ةةِ ا ةةىم وابس ةةُ والةة ٚوَ،    ل

و   تةةن   قةةِ  قةة  فةةريٍ  لٜحةةٚ  والةةرّٗ،  

والمعةةةت  ةةة  ل   هةةةن م لةةة     ع ةةةِ   

ااًةةةنَ ااةةةريَ المر ةةةُ م وهةةة  ا ةةةد  

 والعسَ والمرا ُ.  

وم حمطةةنٍا م ةةرّ دمةةد متي الس ةةنت  

 كيّف ا منت ، وي فك   قةِ  ةن ج  ديةٍد    

 حةةةةةٍب،   قةةةةة  الروآًةةةةةُ  قةةةةةِ لىلًةةةةةده  

واشةةةةةكطنلكي لًَّكةةةةةىٍ ظةةةةةتىص  الروايةةةةةُ  

 ةةرٗاهيف اٙشةةرت ن ًُ  ىاقةةت إيديىلى ًةةُ  

ووه ًُ تاا وٙٙا  نصُ لعمصمن  قةِ  

الىاقةةةة   لظةةةةن اا  ةةةة   ةةةةٚ  لةةةةدا ًنا    

 فعنٙا حةديو ْا  ال ا رَ و ن ل ص ي    ا

 ىاقةةةت  و مةةة   صةةةن اٍا لقكىاصةةةن  ةةة    

اانعةةةر احمل ةةةى   قةةةِ الةةةى ٌ واا اوَ.   

وقةةةةد قةةةةدي ْ  ا مةةةةنت  طرياةةةةُ خمكقفةةةةُ   

   عةةنوه و  نصةةره، وشةةن دا الاةةن ٖ م    

ًِّّةن تلةث و   ةي  ن ةن م ن ةي  ر كةةي      

ولىع عي ومصىالي ومظًنٓي،  ن م  ةر  ة    

 تلث، لًععر الان ٖ و   ةي م ا مةنت،  

وظتيف    ظتىص الروايُ. لاد محص ْ  

 رةةةةةةةىغمن ا مةةةةةةةنت  عةةةةةةةفنفًُ اًقةةةةةةةُ 

و طَفّرةةةةةةةةةةةقُ، واشكعرعةةةةةةةةةةةكي  تصتةةةةةةةةةةة نلي 

و رنٓرةةةةةي، ومشةةةةة ػ   قًةةةةةي الرو ةةةةةُ    

  منت معَِّ ه ًعًن   عد مت ش َم ْكيط 

ويرَ ةةةْ  عةةةة  ي و ن  ةةةةي ظترةةةةًنا  

 تادا ةةةةةةةُ  نشةةةةةةةقُ  ل اولمةةةةةةةن ومحٚ مةةةةةةةن  

اٛشطى يُ، ممةن  عةن لق مةنت والعصةن ي     

ًّةةةُ م طكةةةي وٍٙٙا  ةةة  َ    ا كةةةد اواٍا ز  

 لكادييف ا عنهد ااًيُ.

وم ةةةنو م ةةةس  مت صفقةةةث  هةةةٌ  ةةة      

اٛوآةةةن الةةة  مو قةةة  لقةةةث اٛ م ةةةُ إ    

 ةةةن  الروايةةةُ العر ًةةةُ، الةةة  ا كعةةةف   

فًمن ا   والاق  والفرح واٛشرا  اُ ت  ي َ 

عةة   لقةةث اٛ م ةةُ الةة  لكَّةةرا فًمةةن      

ًةةةةةنَ  العترةةةةةًنا ا كةةةةة  رَ  طاةةةةةض اا  

والةةةىه ، والكعةةةن منا ا ن  ًةةةُ الةةة   

يفةةةةث ظةةةةفرلمن م طةةةةن  الروايةةةةُ، و ةةةةن    

ظترةةًُ لكَّةةةد   ةةة   ر كمةةةن ا نصةةةُ  

وهىا صةةةةمن ومهةةةةدافمن  عةةةةعى ج يطَّةةةةن ٌ 

 ىهر  الا ًُ و ن لعمصي    صةرا نا  

ٍُ، لم من  قًُٔ  نٛ ن واا اوَ.   ن  تالً

مو ةةةةةدا صفقةةةةةث    نًٓةةةةةنٍا لكاةةةةةنه ط  ةةةةة   

ز  ةةةةةةةُ  ةةةةةةةع اٛحةةةةةةةدا  واٛ م ةةةةةةةُ واٛ

"الان ةةدَ" و" ةة ع الطةةنٓرَ" و ةةع اٛ    

والصةةةة نْ لكعطةةةةٌ وٙٙلمةةةةن، وا ك قةةةة     

الرو ةةُ حةةع مفصةةَّ  لقكاةةنه  مت يك  ةةن    

 ع اار ةُ واار ةُ، و ةع اار ةُ     

وابةةةةدوْ، حكةةةةِ م ااةةةةىا اا ال الًةةةةُ،   

و م ه اٙ كداواا م وٙٙا ا منت، و ن 

شةةةةةةً ك    ةةةةةةي، ىلقةةةةةة  العةةةةةةتىص إ   

وشةةةةةةةُ  ع نيةةةةةةةُ وُ رعييةةةةةةةُ   ػةةةةةةةن راا  د 

لٚ طةةٚق  ةة  ا مةةنت إ   ةةن  الس ةةنت     

 من  ن رةد  ويةدو  فًةي، لقىصةى  إ      
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م م ةةةةةُ  ديةةةةةدَ حم ىلةةةةةُ  قةةةةةِ صةةةةةى   

وتوا ةةةةر يعك ةةةةن فًمةةةةن الرةةةةراعال صةةةةراع 

الى ىو و انو ُ الػنصب، ولكَّةريق ظةىقن    

ٚ  م هروه وف نٓي    م   العرن.  وم 

 دَ. "ا كم   م ك ن ... ش عىو إ  الان

وا لفعةةةةة  الطةةةةةنٓراا الرةةةةةدياُ اٛ  ةةةةة    

ا لفن ن    ىوين ، واشكدا ا الىاحدَ   م  

 عةةد اٛ ةةرّ و نلككةةن   قنصةةداا اجل ةةىن   

الػر ٌ، وه  ي عاا   هريام  ظةان  يمكةث   

 عةةةة  الػًةةةةى  و سقمةةةةن متسياةةةةن  قىيةةةةن      

 ط ن تةةةدا   ةةةع م  ةةةنٓمن، و ةةةنلرا    ىوهةةةن  

الفارٍ، ومولنوهن ا قكراُ ف    لص   

م الص نْ  قِ غ  هدّ ظنح ُ ال  راا 

وا ٚ    ا نوين ال َّر ا ة  ى َ ي ةد من   

وا ن   ًت    ا طر العنصت". ه ا وقد 

اهك يةةةةةةة  الروآًةةةةةةةُ اهك ن ةةةةةةةن   ةةةةةةة  ا     

 نلعترةةةًُ وهرياةةةُ لعةةةمًن  ٚحممةةةن  

ومفعنبةةةن وه ًعةةةُ   قةةةمن  ةةةنلس   ا عةةةرم   

والى ٌ والك ر ُ، حكِ غدْا واقعن  ف ًن ، 

تالًةةُ، ا طقاةةْ  م ف ةةنْ ااريةةُ      رغ ةةُ

     ٍُ ٍُ  وآًة وقدي ْ   ٗاهن ومفمن هةن  ةرب لػة

اشك ديا  فنهً من الىاقعًُ واجل نلًُ    

ٌج لي إرنْالةيط ا نصةُ     فمى ج  نصج وظًف

ال ن عةةُ  ةة  اا صةةن ًُ.  مةةْ  العترةةًُ    

   وحٌ الىاق  اُ منفٕ لقك ر ُ الىاقعًُ 

ُ، و احةةْ  ا صةةك ديَ  ةة  الك ر ةةُ ا عرفًةة   

 صعد  ٚقكمن  نلس  ، فمٌ صالعترًُ  

لعًغ اانعر ولكرن  ن نعٌ    هرية   

شةةة ٚا الةةة ا رَ، ولر ةةةى إ  ز ةةة   ْا   

شكعًعةةي م ا صةةكا ن، لةة لث لكعن ةةن  ةة    

اانعةةر   عةةةٍد ز ةةلج  كيرةةةنج  ةةةناو اا   

ااًةةةنلٌ ال فصةةةٌ الةةة ٍ يكىيةةةي ول ك ةةةي   

ُ الةةة ا رَ ا كىاز ةةةةُ  ةةةة  الةةةةس   واُ مك يةةةة 

مبصةةةةةةن دَ الرٗيةةةةةةُ الىا ًةةةةةةُ لٚهك ةةةةةةن   

 ن صةةةةكا ن  عةةةةرٍا  ٚصةةةةُ الك ر ةةةةُ  

ااًنلًُ ا كفنٓقُ. وقد  ريَفْك ن  قِ م طنبن 

و ٚقكميف  ن منت والس نت، و قِ  ٗاهيف 

ولعن قةةةةميف الةةةةىا ٌ م  فةةةةنقميف، و ًةةةةت  

يعًعةةىت   صةةىالميف اُ صةةكاّقُ حةةع يطعّ ةةروت  

ز ةُ     توالميف، و ًت     َّ ْ  الروآًةُ م 

إ ةةةةداع  ةةةةن ظترةةةةًُ، م العةةةةًغ، م    

الرّٗ، م ا عن نَ، م الةى ٌ والٚو ةٌ،   

م لةةةدا ًنا الكتًًةةةن، م ا عةةةنغ ُ، م   

الصةةةةةةةعنوَ، م  ةةةةةةةن  ةةةةةةةىاحٌ ااًةةةةةةةنَ   

واا صةةن ًُ، والعٚقةةنا  ةةع العترةةًنا   

وه ًعكمن، والع ا نا وااح نهنا واٝ ن  

ال  ىلق   تٚصُ لك ر ُ ز من ًُ، 

ًي  ةةْ  ل ةةن مت  و ٚقةةنلميف  ةة   احملةةً . وقةةد  

العترًنا   نش ُ لٜحدا  م الروايُ، 

وموع ةةةةةةَّ ْ  ل ةةةةةةن الكفنصةةةةةةًن والصةةةةةة نا   

اٛشنشةةًُ  ةة   ةةٚ  ثةةى ااةةد ، و شةةيف 

العترًنا، ول َّ دعيمن لق روم الانشًُ، 

و صًد  ن جيب مت يمىت، ولَا  ن ا ةىا  

والك ةةةًَُّ  ةةة  م ةةةن ق ةةةًُ ي٘  ةةةىت  مةةةن  

ل ىقةةةةن    ةةةةد  ةةةةن لكرةةةة   وبةةةةن  وظةةةةىقن  و

ظترًُ  ة  ظترةًنا الروايةُ الرًٓصةُ.     

ص ٚ ةةةىت  ن ًةةةُ فةةةىق حًفةةةن   وايةةةُ  ةةة يف      

شةةروٍ  هىيةةنج لكَّةةدي   ةة  حةةرن لعةةري      

واٙشةةكعداو لكقةةث ااةةرن ول   هةةن  قةةِ     

     ، ُ ظترةةةًنا الةةة يّف الةةة    ةةةد ْا  كفنٓقةةة

 اغ ةةُ يف م ال رةةر  قةةِ العةةدو الرةةمًى ٌ     
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واشةةةةةكعنوَ العةةةةةسَ والمرا ةةةةةُ لإل صةةةةةنت   

لعر ٌ، وإ  نا مت العر ٌ قنوٌ   قِ ص   ا

ا صةةةةةكًَّن لمةةةةةٌ ي اةةةةةِ الةةةةةىه  شةةةةةن ن  

 عةةةةةةنفِ، والرغ ةةةةةةُ م حًةةةةةةنَ  ر ةةةةةةُ   

 و صكا ن     لي.

وم ن    العترًنا فمةٌ لعةرم  ةن    

لريةةد، و ةةنتا هةةٌ م هةة ا ا مةةنت، وإ     

ميةةة  هةةةٌ تاه ةةةُ، ظترةةةًنا ل  ةةةى  ةةةع     

واقعمن وه ىحمن لر   حًنَ  ديدَ  ىاق ج 

ًنا  ر ُ لم مةن قىيةُ مبةن     ديد، ظتر

لصك ط     إ اوَ ولر ًيف لكمىي  و ىٍو 

 قةةةّةٌ الاةةةد َ  مةةةدٍم   ًةةةن، ظترةةةًنا  

يقةةيف  نلم ةةن  ول ك ةةةر ا ةةنا الع ةةةى     

بةة ا الم ةةن ، لصةةعِ  صةةكا نج  عةةرق،    

الرغيف    متي ا مةنت الة ٍ ركةىيميف     قِ 

حمةةةةديو وصةةةةعب، والةةةة ٍ ي  ةةةةى ويمةةةةرب   

ُ و ةن  لكَّاً  ابدم، والعفنْ  ة  ابس ة  

 ةةة   إلًمةةةن  رتةةةقُ،  ةةة  اُ فةةةن رَ  ةةة عَ   

الاةةدييف اُ عةةرق ا  ةةى   نانعةةر اٛ ةةن.   

هةةة ا  ةةةن يرةةةّى ه الةةة يّف الصةةةروٍ  مةةةن    

 عن نَ لقث ا رحقُ، وه ا  ن  ةراه و ق َّةي   

 ع العترًنا ولقث اٛ م ةُ صالاىا ةد   

اجلّىيُ، ا دت ، و عةت الط ةىح لةديميف    

نا     ٚ  الصرو،    العقةيف متي ظترةً  

الروايُ  كرةناُ  ة   فصةمن لم مةن عةد      

.  كةةةةّد الصةةةةرو الروآةةةةٌ   ا عةةةةًغالىاقةةةة  

  شةةةقىن اًةةةنج، لطىا  ةةةي العترةةةًنا    

ا كىاز ُ ووت مٍ  قنج م ول َ الصةرو،  ة    

العقةةةيف متي الروآًةةةُ و عةةةمنج  آةةة ج و طةةةكا ج  

محةةد ْ   عةةَ الافةةساا الصةةرويُ اُ َّ ي ةةُ    

ر  ا ةن َ الدهعةُ لةةدّ ا كقاةٌ، وقةد  ص ةة    

حن س ا ىم م الع ن الصروٍ ظترةًُ  

حصينت، ووت غ ى ج م الكررفنا. ومّمةن  

ُت العةةتىص مو م ا ةةنا    ظةة    ةة  ملصةة 

الك ّ ةةةةةن مو م الىصةةةةةت لقةةةةةث ا ةةةةةدلىٙا  

اُ ْصةةةك  َط ُ احمل ىلةةةُ  قةةةِ ال  ًةةةُ القػىيةةةُ   

لع قًةةةُ الصةةةرو الروآةةةٌ. م هةةة ه الروايةةةُ   

ل فةةةك  ف ةةةنْاا الصةةةرو  قةةةِ احك ةةةنٍٙا    

ٍُ  ةة٘ رٍَ م  صةةكىّ الكةة ّوق وا كعةةُ    فكىحةة

اجل نلًُ،  فعن حر ًُ الرى َ الصرويُ 

ً كىّقةةةد لعةةةمًقمن الرٗيةةةىٍ     وصةةة و لمن ل

ُت الةةَٜٛت واا فةةنْ   ًي غةةن ترا   راينهةةن قنصعةة

لكمةةةىت محةةةد العىا ةةةن ا فًيةةةُ وا  ةةة و َ 

لقىقىم و اْ مشرا  اٛلفُ واٛلة  اٛو ةٌ،   

ح  ةةرَ اجل نلًةةنا  ف ةةنْا القػةةُ لك  طةةةي ط   

ا  لىفُ وغ  ا  لىفُ لةىحٌ  صةعًتمن  قة      

 ةةةةةننت الػًةةةةةننت وإدمةةةةةنز اا ةةةةةى     ةةةةةنع    

اٛفمن  ت وا عن ٌ م القػةُ ٙشةكع نبن م   

إ داع اٛفمن  اٛو ًُ والدٙٙا اجل نلًُ 

لكاى   دو هن  د ُ الاى  الروآٌ الف عةٌ  

 كىازيةةُ و كىاز ةةُ  ةة  اٛحةةدا  وحر ةةُ     

ن  قةةة  فعنلًةةةنا غةةة  حمصىشةةةُ يفًسهةة 

لكعةةةةةنوت  ةةةةة   عةةةةةنا الرةةةةةى َ الصةةةةةرويُ  

لك فةةةةك  القػةةةةُ  قةةةةِ تالمةةةةن،    وحر كمةةةةن 

 ولك كع العٚقُ    ا عن ٌ.

 ًعس القػُ م  وايُ ص ٚ ىت  ن ًُ فىق 

حًفةةةةن  واقعًكمةةةةن، ف ةةةة   ةةةةٚ  الصةةةةرو    

اُ َّ يةةةب والع نيةةةُ  نلكفنصةةةًن الدا ًةةةُ إ   

ُ، شك ةةفٌ الك ةةد و م ا كمةةن اٙحك نلًةة

 قةةِ ا عةةمد الروآةةٌ ا سيةةد  ةة  الىاقعًةةُ   

  شةةٔقُ  ةة  َ لفةةك   ةةنن الةة ا رَ  قةةِ   

م ىاتج   حدا من ا من ًةُ ول   هةن  قةِ    
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ظترةةةةةًنا الروايةةةةةُ لكعةةةةةًغ م م ةةةةةىاْ   

الرةةراع اٙغرتا ةةٌ  ةةدّ الةةرّٗ، و صةةد     

صةةةفنا العترةةةًنا وحر نلمةةةن  رشةةةيف   

 ٚحممةةةن  رةةةفنلمن ا ن  ًةةةُ والدا قًةةةُ  

 ة   ةٚ  ا  ن شةنا وااةىا      ال  لك   

والكرةةةرفنا والكةةة  ٚا الةةة  لاةةةى   مةةةن     

العترًنا، ويك ّ د ا عمد الروآةٌ م  

ٌّ اُ كيمةةةةٕ  قةةةةِ الةةةةدٙٙا       طعةةةةدتهت ا فةةةة

اُ صك  ط ُ م   ًةُ الة يّف الروآةٌ قد كةي     

صةة ن ُ اٛحةةدا  اجلسًٓةةُ الةة  لاةةى   مةةن   

العترةةةةةًنا امتةةةةةن  صةةةةة ن ُ ااةةةةةد     

الصةةةةرو اجل ةةةةنلٌ  اٛشةةةةنط لةةةةد  لع ةةةةُ  

ًيةةةن لك ةةك  شةةة و لمن     وا فكنحمةةن  قةةِ اُ ك ت 

اٛو ًةةةةُ  قَّ كتمةةةةن الىا ًةةةةُ الصيةةةةنٓرَ إ     

ًيةةُ والىصةةى  إ  م عنوهةةن   وظًفكمةةن اارنٓ

ا كَّر ةةُ ققفًةةُ مصةةىالمن  كى ًممةةن إ  

 حدٍ   ًٓضج وح مُ  طََّْم  ُ.

: "لصك ط  المنل ُ وٙٙا اتشكتطراو

ًيُ م   ىات الر وايةُ وم   ة  الصةرو      تفت

احمل ى   قِ القػُ، وا كىا ٍ  قةت ال عةد   

ال فصٌ لػريسَ ااًةنَ وا كعقاةُ  اةىيَ حةّب     

الةةةىه  واٛ   عةةةد   ةةةْ  ي كمةةةث و ةةةىو     

ااًةةنَ، و ةةن اجُل  ةةن والكعةةن  ،  ةة قىا    

مو ًُ، اُ  صن ُ م شًنق الصرو إٙ حر ُ 

اًقةةةُ وفن قةةةُ لاةةةى   ىظًفكمةةةن لكرةةةًب     

قىلىي إ  حمطنا  م ةُ  م  ر    هدم ل

م م عنوهن الدٙلًُ  د ُ لقَّد  اٛشنط 

والصةةرو الروآةةٌ لك  ًةةد  ةةنَليف ا عةةن ر     

والكفةةةةنٗ  م حر ةةةةُ ااًةةةةنَ والى ةةةةىو، 

وإظمن  ا ى و  اٙ كاةنوٍ لًاةى   ق كةي    

الفرن: "العمنوَ    م ن  را ةُ الةىه    

 و ّسلي".

متكنز  وايُ ص ٚ ىت  ن ًُ فةىق حًفةن    

ى َ الصةةرويُ الاةةنو َ  قةةِ    ر ًةةُ الرةة 

الصةة    ةةن ذمةةى  عةةنٍا   ةةر لاةةى   ةةي القػةةُ 

لكىظًةةت  طعةةٍد   ةةر ا ةةُ حةةدٍ   ةةن لقةة  

حةةنفسا  لرٗيةةُ م ةةن م   ةة راٍا شةةرويُ   

ًيقةةةةةُ  فعةةةةةن    شةةةةةكاىو إ   منيةةةةةُ غةةةةة   طك ت 

 اا ى  جل نلًنا غ    لىفُ.

الروآًةةُ صفقةةث   ةة  الاٚٓةةن الةةة ي      

م الروايةةُ، مو قةةىا  ةةنَليف الةةس   الةةىاقعٌ  

واشةةكطن    ر كتةةيت الارةة َت وو  ةةكيت   

ا كصةةةن  ُ مت لفةةةّث   ةةةىزه و  ةةةىز ااًةةةنَ 

ا كىا ةدَ فًةةي،   ةةن اشةةكطن   مت لاةةرم  

صةة كي وعةة ً ي مبةةن مو ةةده  قةةِ اٛ   

م اٛ م ةةُ  مةةدير الطةةنٓراا ومصةةىاا 

الرةةةىا ي  والاةةة آت، وقةةةرما الطًةةةن ي  

وحمنيةةةةةةةةنلميف  عترةةةةةةةةًنٍا  وآًةةةةةةةةُ  

 ةةن ن لعقةةةي ْكمن ومْلَا  كمةةن  ومشةةاط  فةةًميف 

رٓةٌ  قةِ   ا لكَّد  ن    تلث اا صنت غ  

م   الىاق   كفنصًقي وهىا صي، ول اقمن 

إلً ةةةن  منيةةةُ وصةةةى   كعةةةدوَ  طرياةةةُ     

خمكقفُ وال  ر إ  م عنوه    زوايةن م ةرّ   

ٙ لطرّ  نلعع ا ريوَ لكاد ي َ   عةنهد  

    ٍُ ًيُ ل  ة  ن  عمةن وذمة  م وهعة  و ا ًُ ح 

وظةةةةةػٍت  مةةةةة ه ا عةةةةةنهد ا ن قةةةةةُ م ن  ةةةةةن  

 ر كمةةةةةن، فمن ةةةةة  الصعةةةةةّر م دمةةةةةنح  

 ر كمةةةن م المكن ةةةُ اٛو ًةةةُ. إتي العمةةةنْ  

الروآًُ صفقث   قِ القػُ و ن   س   كيط فًمةن  

 ةةة    نصةةةر الروايةةةُ  كا ًةةةنا إعةةةنفًُ   

 عقةةةْ    مةةةن  طقةةةُ وا ةةةن ا   ةةةِ القػةةةىٍ    

ًُّ لمك ةس   والدٙلٌ، ومص َّ   نّوَ إرنٓ
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ًين  لكعن ةن  ة  حةدط ا كقاةٌ      يف مو ًن  وف ع غت 

  رةة لي الةة  لىا ةةب الةةدٙٙا ا كىلةةةعدَ  

م  طعديمن اُ تًين والىاقعٌ، والة  مفةرزْا   

ظةةعريُ  وآًةةُ مييةةد ْا اٛحةةدا  ووا  ْكمةةن  

لك اِ  طكياتدَ  ةد ا ن  نصيةُ لطفًةد  ع ةِ     

الصةةرويُ. و  ةةن ققةة ط متي الٚفةة   م هةة ا  

الروآةٌ هةى القػةُ العةعريُ اجل ًقةُ       ال يّف

واُ  كاةةةةنَ  ع نيةةةةُ لةةةةد    قةةةةِ متي المنل ةةةةُ 

 طك ّم ُ    لػكمن و ر كمةن وال ةنهرَ م   

  ن المةةن اُ م يفةةُ وشةةروهن اُ َّ  يةةب الةة ٍ  

  د    الفمرَ والىصت وااىا . و   ه ةن  

 ةةنت ل  ًةةدٍ  قةةِ القػةةُ العةةعريُ الةة   

 صةً   الة يف   ظم قة ْ   ر ن   ر سيةن  م  

الروآةةٌ، و  ر َفةة  ا  د ةةُ فقةةث متي القػةةُ     

ٍّ   نج  ن  ج،  ا طّى َ هٌ مهيف الىشنٓن ٛ

َف    َّ   المق ُ  من ن   فًعةن ، و  َف  ة    

الكاقًةةةةةد والرةةةةةى  ا ًنلًةةةةةُ، واهك يةةةةة     

 نلمق ةةةةةةةُ م  صةةةةةةةًد قةةةةةةةى  الروايةةةةةةةُ  

و شةةةةنلكمن، ولطقةةةةةيع  إ  اا ةةةةداع  عةةةةع     

لارةةُ  رةةفكمن  الةةى ٌ الرظةةً   عةةمقُ ا 

ًير ا مشقى ن   نصن   مةن م   ٚ  ف ًن ، ول ت    

 صالقػُ   رٗيُ   ًاُ لقىاق .

إتي   ْ  يارم " ٚ ىت  ن ًةُ فةىق حًفةن"    

شةةةةةًد ا مّت المنل ةةةةةُ   ّافةةةةةُ و طةةةةةةيقعُ  

وقن ٓةةُ لةةٜون اٛ ريمةةٌ والعةةن ٌ، فاةةد 

 ةةةةنْا لػكمةةةةن الروآًةةةةُ وقًاةةةةُ لرةةةةىيريُ 

عج  نص مشيص   لي لكعديو فًمن اٛلىات  ليان

  شةةقىٍن  ديةةد يةةدّ   قةةِ اّلصةةنع  فنقمةةن      

وا فكنحمن  قِ  ةن ا مّى ةنا و ةن يةدو      

حىبةةةن، واشةةةكطن   قربلمةةةن الرةةةَّفًُ    

وقةةد لمن الف ًةةُ الكعةة     ةة  موق اااةةنٓ    

الفمريةةةُ واقك ةةةنص اجل ةةةنلٌ وإ  ةةةنع     

اٛشةةقىن الاةةنٓيف  قةةِ لا ًةةنا  ديةةدَ  ةةّد   

كقاةةةةٌ اجلصةةةةى   ةةةةع الةةةة يف الروآةةةةٌ وا   

او اا  ع ةةةةةِ اٛو ًةةةةةُ  ًىيةةةةةُ و اةةةةةنْ،  

لعةةةرتا فًمةةةن الةةة اا واٛ ةةةر و مّى نلةةةي     

ٍُ ل ةك    ًةُ  فكىحةُ لكعن ةن  كة لت        اردّي

 ةة  اٛو ًةةُ الروآًةةُ. فاةةد ح ا َاةة   طرياةةُ  

ومشةقىن  آعةةع  اقةةمن ا طةةنن الرةةَّفٌ  

وا اةةنلٌ إ  الروايةةُ فمن ةة   ةة  اٛوآةةن  

ع ةمن  ال ي  اشكطن ىا و ة  ا طن ةنا     

ادمةةةةنز حاًاةةةةُ  وآًةةةةُ إ دا ًةةةةُ  صةةةةَّر  

القفةةةةةظ وا ع ةةةةةِ والع نيةةةةةُ  نجل ةةةةةن  وم  

الكة لًت والكىلًةت  ةع العةمن واحملكةةىّ     

ٙ  لقةةّةػُ العةةعريُ  كا ًةةُ  ديةةدَ م   وصةةى

الع ن الروآةٌ لًطفرة   ة   ىاقةت  عةن      

الارةةُ حًيةةُ  كَّر ةةُ  كةةىالٌ اٛحةةدا ،  

لكر   المق ُ صاايانع  هٌ ا ص٘ولُ    

لىاقةة  مبةةن ي قةةي  ةة  صةةى  قةةنو َ  قةةِ      ا

اار ُ والكَّىين لكعّمن وٙلةُ انلًةُ   

لطػل لػُ الصرو  طنقُ حًىيةُ، وبة ا  ةنْ    

الةةةةة يف الروآةةةةةٌ لقمنل ةةةةةُ فقةةةةةث    ةةةةةي     

 كمن ةةةةن  ةةةة  اًةةةة  ال ةةةةىاحٌ و ك ًّةةةةس  

 اد الي و مّى نلي   ةن ياةى  م ةى حًّةنت     

الكىحًةةةةةدٍ فةةةةةنل يف ال ةةةةةدي  هةةةةةى الةةةةة ٍ  

صةةةةةةي اٝتات، صيك ةةةةةة ي الرةةةةةةدو  وِّكق

ول كم ةةي ا ةةنلض ويك ةةنفض فًةةي ا ك ةةنفض    

 عةةةةد ا ك ةةةةنفض، وا كفنعةةةةن الىاقةةةة   ةةةةع 

ال قػنْ م ال  يف وال  ر إثن هة ا ا ر ةب   

ال ٍ يصّ ِ ل لًفن  و صفن ، وقةد جيةىز مت   

لمىت صى َ العان م ال ةدْ موعة ، ومت   

يُ ملىح إٙ مت المىت صى َ ااض م الرو
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فض و ةىاو  مفعةن    تلث    غرآب   ن  الة  

 وايُ ص ٚ ةىت  ن ًةُ فةىق حًفةن        الط ًعُ .

  قمتكةةنز    نٓمةةن الفةةل واجل ةةنلٌ وظةةم    

القػةةةُ العةةةعريُ  ر سيةةةُ الةةة يف الروآةةةٌ  

ويك ةةةةة  هةةةةة ا م اٙقكرةةةةةنو القػةةةةةىٍ م  

ا فةرواا والرتا ًةةب وا فن قةةنا القف ًةةُ  

والرت ًةةةةةةةةةس والكم ًةةةةةةةةةت والر ةةةةةةةةةىز،   

وٍ وم   ةةةةةع كمن اًعةةةةةن  ٛشةةةةةقى من الصةةةةةر

ا صةةةًطر  قةةةِ الػةةةسا َ الىصةةةفًُ و  ةةة     

ا ىعةةى نا،   ةةن م مةةن م طةة  لع نصةةر   

الروايةةُ اٛ ةةرّ حّامةةن واشةةكتد   فًمةةن     

وشنٓن لا ًُ حدي ُ    م ن   قًُ الصةرو  

لًكيّف الك     قِ اشك ن ُ ا كقاٌ والكفن ن 

    الىاق .

   ٚ ةةةىت  ن ًةةةُ فةةةىق حًفةةةن     وايةةةُ ص 

 لقمنل ُ فقث حرريُ:

م   ةة ٌ  العنٓقًةةُ م ةةرٌ  ةةنت لقًَّةةنَ  

لمةةةىي  ظترةةةًكمن ول شةةةًض  انفكمةةةن،    

 ن   و ن لةسا  ظةػىفُ يف  ن عرفةُ والك ةىع     

ال انم، وهٌ اٛوي ُ الرةَّفًُ ا ك مِّ ةُ   

   ياًانلمن، وال ٍ شن دهن  قِ  شةيف  

العترةةًنا الروآًةةُ  كفنصةةًقمن الدقًاةةُ  

وهرياُ الةكفم ، وقةد لمن  قةِ اٙ كاةنْ     

وغةةةة  عةةةةرو ٍ  وحةةةة م  ةةةةن هةةةةى زآةةةةد    

لككمن ةةن المق ةةنا  ةة  ال  ةةنْ ظةةمٚ يف     

 و  ةةة ى ن ، و ةةةنت لرٗيكمةةةن ال اديةةةُ م ةةةرٌ 

م اشةةك را   كن نلمةةن والكطةةّى  م    ةة ٌ 

 صةةةةةة لتمن الف ًةةةةةةُ، ومتًيةةةةةةسا المنل ةةةةةةُ 

 اراْالمةةن الىا ًةةُ لمةةن اٛ  ةةن  اٛو ًةةُ   

َفس ويو ْلمن  فميفٍ    ًة ٍ  لكقةث اٛ  ةن  حةع     

َ ا  ات َف    َّةْ   قرما  عع ال نقدَ و رب

م الكَّاةة   ةة  ا عقى ةةنا وإ ةةنوَ الك اةةً    

ل ن ااًنَ م ال يف ا ن ي  ة  م  نقمةن   

ٛ مةةةن يةةةض  مبصةةة٘ولًُ المق ةةةُ قنصةةةُ 

حةةع لمةةىت المكن ةةُ  ةة  ابىيةةُ والةة اا  

 المربّ  رييُ و ٗيُ  نق ُ.

 مةةة ا اٙلكةةةسا  والك نشةةةث الةةةدا قٌ    

والةةةةى ٌ الفمةةةةرٍ واجل ةةةةنلٌ وا كًةةةةن     

نح المكن ةةةةةةُ، اشةةةةةةكطن   صفقةةةةةةث   فكةةةةةة

حرريُ    عنهمن العاقٌ و ًنبن و ربلمن 

لطةةىير  ٗيكمةةن اا دا ًةةُ م  وايةةُ  ٚ ةةع    

 ن ًُ فىق حًفن، فمك ْ   روحج  اديُ  ة   

العترةةةًنا والىصةةةت وااةةةىا  ول ك  يع ةةةْ    

َف عًنا الارُ  ل نوَ الك اً  ل  د شروهن 

ا نل    شقىن  ظً  واًن    ي  دشةُ  

  حمةةرتم، مم ةةن  عةةن الارةةُ قةةنو َ   رةةىع

 قِ اار ُ  كىالٌ اٛفعن  ولػُ الرى َ 

ًيةةةةةةُ الاةةةةةةًيف    م الصعةةةةةةًنق وااةةةةةةىا  و  ه ع

 اجل نلًُ فًمن.

فقةةةث حرةةةريُ: شةةة ٍ ذمةةةى صةةةىلتث  

ا  ةة و  لقةةىه   االةةي .. والر ةةٌ الا ةةر  ..    

 ًةةةةديثت لةةةةن ي  ال مةةةةن  .. وال ةةةةى  ظةةةةًتي     

ي ْصةةك ْ س  ط  ا عرةةى  .. فنْ عةةرييت  قةةِ  كةةنٍن

 يةةةُ يف لمةةةىت ٛويلت ةةةن لػةةةُ ل ك   طةةةةي ط الةةةد ًن ..  

وٝ ر  ةةن حم ةةُ ل  ةةد   ٗاهةةن إ  العاةةى       

ُت .. لتك ةةةةْ ل م  ةةةةدا  اٛيةةةةن   َ ْى ةةةةن    اُ اَفقةةةة

  ديدا  .. ي٘ا ٌ ح ن َ الع ض.
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 من سورية ديبةأ             

 

 على سبيل احلقيقة:

 ٖ قهههِ   لعّلهههٍ ب هههها مهههّْٛ   هههى    ْ ههه

 لك تههها  لسيهصهههٓ وههه أا هِهههه    ه  ّهههٍ 

بْههههه ما" ا  لو  تلاهههههم هوههههه   ههههه لِ ْ     

 تاهههوب  هٌ،وههه   وههه ْن  هٌههه    .. هسِسهههسِ َ

 لكى هإذ ه،و .."

 :مشص املشتحيل

 ّى هب ث اهى  لعهعيو ُ ْهد  ه َ     

 إي مل ّكى ًِ  لععِ  ُمشس  ملص، ْ و

  ٖ تلههههغ  ملةهههه  يٕ   أههههر ههههه    أ ْ هههه

 ُهلههِ   جليّٛههٖ ُ لصهه ْٖٓ ملعيحملههٖ    ههِ     

ٖي  لك، هههٖ اههى   ههه     مشههس  ملصهه، ْ   

  لعهههه اي  لصههههِ ٔ  لهههه  ،ِ  ههههه    هيّههههغ  

اّكههه ل  لهههيّن ُِّقهههب  ّكٔصهههُي ًوْههه ٔ حملهههْ 

حملثٖ هههههٖ  هصهههههٌِلٖ  ه ههههه  ٕ  ل ههههه       هْهههههٖ

  ههب  يلْهه ج  ،  خلههٖ اوهه َ االقهه ج ب لْههٖ

ُ لعو وههي  لكههثطٕ األههد   هسهه     خهه  

  ا  لٍ  لك  لٖ  ليت ّ ِ  حملٌْ ا

ًهههِ  لعهههعيا ّاهههعُم قلههه  /ُّ  هههٍ   

ٖص/ ّ،اههههه ا   وههههه   ل خ ُي/ُ طهههههٓ     غ هههههه

ِٙ. /ص  798 - صٌٍم  طٓ

 نفري اإلبادة

ّههه ّلو  الهههٗ   ه ّٓهههٖ "حملهههى  لعهههعي"   قههه 

 لسهى    لذٔ تِ أه  الٍْ  ٓ هعه  ا وهسٖ  

ُحي لوه   سهيَ     ملصكِي ه لذ تْٖ  لع لْهٖ  

هكهه   ل،عهه لْم لل،صههل  هههر خس ّهه   لِبههِ    

لكى  ْد لو  ابِ  ًهذ    هْا  مل ْهد    

ٖٔ  ملصههههه، ْ  ُ لو ههههه ٕ  هههههى هسهههههط   إىل ضهههههسمل

  إله  ٕ..!و

 ًُِ  ل  ٚ ا

مهههيُم  هههى هههه    ةئ / هههٖ  خس ّههه        

 لِبِ /ُ  ضههُب  ههى هٌهه ّٔغ/ سئ هكههٓ   

 ل،ع لْم../ هههههههة   ْهههههه ٕر هأًِ  هههههه /ُهي ٕٙ  

 مهههههْ ٌٚ / هة سهههههٗي  لهههههِ  ٕٔ/  ههههههٔة هسهههههُط  

 ;>6 - إله  َ..!ص
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مههه اْي ّ غههه   مهههٌِٕ  لهههيُ   ّي هههٓ   

بههذُٕ قل ههٍ الههٗ سهه   ٕ   ّهه ن  ّل لههم اههى  

 ههٓ   ل لههٓ  ُم غبهه    سههٛل،ٍ ُّ،هه ٓ ي ه  هه  

 َّ ٖي  لٖ  ٌيّي.

 طاقة احلب

خيهههه    ههههى  لصهههه أي  مل ،سههههٓ هههههر    

 ضهههلِاٍ  ّل، هههد      هههٖ أهههٓ   لٓعهههةد    

ّص، طهههيَ  هههى ا  ٚههها  ذلهههغ  ههه  ُّ، ثههه 

 ى ط قٖ   ها    ِّلْصْسم..  ُ     ،لكٍ

  ل حملْوٖ يف  ي  بٍ  ى قيُي ..

جتهههه   لوهههه   أبهههه  َ   ل،ْههههٍ   ههههِ      

 سههههٍآلْههههٖ ه هههه  إأص  ُتطههههعو  يف  مل،ْ  ههههٖ

ِٓ هههٖ  لكهه  ى يف او قْهه   لع ههعي أل ههٍ  إىل ه

  ملص، ْ .

ٍُ  ههى هصه    ّههن      َُّعههيُ   ًهِ َّعههيُ   ٖهه

 ْهههد ّاهههِي  ملبههه     لكههه ٘  لهههيت  هههى 

ًُههههٓ خالوههههٖ  مههههأهٌ   ي تاههههوب  لعههههعي 

أصها   ٔ    ملع ّط   ُىل لكه    ٕم ا هْم  

  لو ق  ِّسد س  ٓ ِّسد.

ِٓي   ه مهههْ   لهههيت  ب،ههه لج  هههِ٘   ّلههه

حيهههْا هههه لسكيٕ  تلِّّوههه  أْ٘ههه  ه هّطههه  للْههه  

 ُّه، ى تِوهْ    ُِّٓسب  هى طْهد إحي ٙ تٌه     

ههههيأل   ل   إىل  لاهههِج  هههى    ت  ملهههِ ج  

ٖ  ُ ل، ْٓهه  .. تلههغ  ُ"ّههِ يف يف قاههْ تٍ  لل  هه

 لكث حملهههٖ  لهههيت ّ، هههِ   عٌههه   لس هههم   ّسههه  

"أصا تعبط  لع اي  لعي قهٓ  لكهبط ابه     

  ليل ق اب   لِ أ . ُّب ُ لل ،ل ٓا

ٖٕ توٖالِة  هى  ملِج/ُاه  ج   "  ث  حملي م

ت، ٖ ٘  لهيّن ُ   أله  /  هٓ تيسهمَ   هال      

ٌِْ /الٗ  لكْوِهٍ"/ ص  5:-جلو َأ

 :هواجص األبدية

ّؤ مد "حملهى  لعهعي" ُحملهم  لي ّه   لهيت      

ُهلةهههٖ  ّههه ّى هٌههه   ههههر  لهههِآ ُ لالُاهههٓ  

ا لْٖ  إلأص   ّاوب لوسصٍ هوْ ج خأل ههٍ  

ملوهه،     اهه ص  لههيت تهه ّم تل ْههٍ  ملطهه اد 

لل عهههه هٓ  ُِّلهههه   وههههٍ   ْهههه ٕ  مل  ُبههههٖ     

 هٌِ بس   ه ّٖ  اطي ٙ.

ْٓهه    ُحي،طههى  هس هه   ج  ُّعهه  س  ل،

لْس  ،ْصّي    لكِ  ا ًُذ   ً ي خألط

 سهه،   بٍ لرسههي   خهه  أل    للكرههٓ   لكههى 

 لكٌهههِ  ُأطهههِ َ  لعهههعئ  لبههه ًي  وهههذ 

 ل يي  لععيّى   ْٓ  معيَ سبعْوْ ج  أللب 

ْلٍ  ع ّ هه   ه اّْهه   ههى خههال  تعههك مج لْهه ص

 هههه   لهههذٔ  خ ّوههه  ههههٍ ُأههه َ.. أْهههث ّ هههِ ا

َُ  ملههههألِ     ه اههههُة اههههى لهههها   لِبههههِ  قعههههَي

ٖٔ   ههِ أل   ههيُ ِ /  ههه     ِ/حمل ههه حملعة ه ل ًعهه

َٔ  لصهه ي  / ههٓ      سهه،  أَل   لههذٔ هس ههُة ههه 

 9:9-  سي َ  خ  أل  لكٌِِ /ص

 :ملكوت الوجد

 لع اي ًوْ ٔ يف  ا  قٍ  ٌْي مجِ ْ  

 مجهه  ٍ  ٌْ  ..إٓهههٍ وهه هبُ   ّكههٗد اههى  لٖاهه  

 لهههذٔ ّ،عهههّك   هههى  ا ْهههم  ذلهههغ  جل ههه  

ت عههط إىل طب هه ج   لههم  مل  ههِيف   ،هه أل    

  عوهههٗ   ه ّهههٖ  ُ  صهههٍن حملْ ِّلهههِبٓ ل،صههه 

 يف  لكِج  لِب .    غ  هٍ    ٚ ٖ

ٍُ   ههيُُ   لههذلغ       ِٖب،هه الههٗ  لههٕد ت

ختلههِ طبْع،ههٍ  لاهه  ،ٖ  ههى  لعوسههِ ي ُ هههى      

ٖ   بك ٙ أ  ج تعبٍ   ا   الٗ  لأل ُله

الههٗ  يف خ متههٖ  لِبهه .."   هه   لهه   ُّ 

ٖر  لعوسِ ي /تطهههههٓٙ  جلٌههههه ج  َبهههههبٌيت   ةههههه

-حملأ عهههٓ /ُ  عهههٓ/ ُقلههه   لههه لْ /"ص

95> 
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ّبههه ُ  ليأْههه   هههِ    ُيف غهههط  ِضهههب 

 ث هههههٖ طههههِ    ِسههههِآ يف حملههههى    لاههههسي

  لععي ُهِا ص  ى  ل،عه،ة ملهى   ّ هي   .هه       

ٍ ل اْ ٕ يف  لْل هٌ ُٙ ا ْم       مل،أ  

  ٘ ِٓ   ع هم     ْهد  "هِ خْس" حملإههٍ سهط حيه

ٓٓ ُأٓي ...   للةٖ  ملْة إىل  ع م لةِٔ أ

ه اهههههْ تٍ  ُّههههه حملعو  إىل  هههههها ذلهههههغ

ٖٔ     ذ   قِلٍا / ه ي ّب هث    " وهُذ  لب  ّه

لْ ههَِ   هه  َّ ْهه  /َُّ ْهه   هه       اههى سههبْ / 

 <=8 -َّ ِ /.ص

 :دم املعهى

ّع، هه  الههٗ خلههم  لهه   ج   ًكههذ  

 هههب أي هههٖ   لل، ههه ًٓ ٓ لهههيت ت هههِ   مل،ل ههه  

 لههو   حملوههي َ  هه ق  ههِم  لههيّن    ّهه       

ُقلبههٍ    هذ    اْوهه َ الهٗ   حملههم  لبعْه     

ُتعكهههس لة،هههٍ  ملع ِههههٖ  ّ،اهههْ    ق ههه   

ه ن  ملعوٗ هعك  أ سٓ ل،أ ْ      ه يف 

 يف  ه ّ أ تٍ  للةِّٖ.

هٌههههههذَ  لأليّ ههههههٖ  إله  اْههههههٖ ُتلههههههغ    

ُ لاهههههِ   لعهههههعيّٖ  لي  ّهههههٖ     ه ّ أههههه ج

ّكههههِي  ُّكهههه   ّكهههِي سههههْ   لباهههطٕ   

هلصههه ي  ي هههٖ..  ُ   ههه     لاههه  ة  لوههه طم

 ا"ّع ى  للةٖ هأل قهٖ ب ّه ٕ    ّ ِ    ُهْس

لهْس  ه   سهم يف     ُ هٍ ُّطسٓ  مس ٙ ُُقه ٚب 

لههى  بْٛههٔغ أهه  الص    إذ ّ ههِ ا .ٖ للةههٖ  لع  ّهه 

 سهه تَْن  ُ هه /ُ   ُمسههٖ  لبصههِ ..!/ ُلههى    

 8=6 - ل ْاي..!/ص  اَ ٔ  هي  

 :التهاص

تةيّوهههه  تس وههههْ    ه ّههههٖ  اطههههي ٙ    

 ملعهههبعٖ هعواهههي  ل،وههه ص  لهههذٔ  هههون "حملهههى     

 لعههعي" ا  صهه  ُمجهه  ص  حملههال  كوههغ قلهها   

ًهذ     ُي  ي تاه     وس ٖ  ى  لاس  ج

لكرهٓ     جل ها اإهٍ أ ضهي ه سه، ي   ُاه هيْ   

 لواههِص ُ عهه  اههى تههأ ي  لعهه اي   وْهه ٔ 

ُهي َ حي   و يٕ   ّل أل   ال  ٍْ ُهطُ  

ُ هأي   الهٗ قلهم    ملث لٖ ه لكعهد ُ لهْ ر  

 ،ههٍ   ههه   وههٍ ُإلْهههٍ  هههوٌ      ّههن  مل،هههو  

  هِ خْسم  لذٔ مك  خلسْ،ٍ  إله  اْٖ.

 ٙ  ًههه  تلهههبس     هههٖ   ه ّهههٖ  اطهههي 

 لعههههعِ    هههه  تعهههه،ٌٍْ أ ْ ههههٖ    ٙ   هههه ل

ذ تهههٍ   هههى أْهههث  إل ههه ي هوهههب     لعهههعئ

 هِوهههسٍ ْ هههٍ  لعهههعِ  ه لعهههعي ُلهههْس ه،عل  

 إ   ٕ  ُأ هْٖ بب  ٕو

 ليت  خ،ه    لْلهٌ  توعه      إي  ل اْ ٕ

لبلهِ    ُهالغهٖ ُإّ  اه ص   لةٖ   ِم  ملص، ْ 

  يتب آ ى.

ُيف أو ّهههه  ًههههذَ   ه ّههههٖ  اطههههي ٙ     

  ٗ   لهذٔ ّ هْم يف     هي    مل  ُأٖ ههر  صهع

 سههههٛل،ٍ  لِبِ ّههههٖ ُهههههر ُبههههِ َ يف ًههههذ      

  لكِي   كِن ه ِ هْوٍ  لة  طهٖ  توبثهم  

 ِٖ يف قْ   قه  تٌ  ُهلهِ     وِ  معيّٖ   ُّع

   يً   لسين الٗ حملٌم هالغٓ منألٓ."

" الحمهههٓ  لال يْٚهههٖ مهههع يْف خههه طد/  

هيّهههههم  هههههى مهههههعي   ْههههه  إىل     ّاهههههلين 

 لبْ ت/هعطههههههٍ هلههههههِي  لههههههذًاو/إهين مل  

 خصهههههي   ثهههههي / هههههى  لصهههههألِ   ل ْ هههههٖ     

 >65-لرمْ ٙ."ص

 :اخليط الهاظم

ٖ   يف  ل ن آخهي     ه ه    ه   ت،صهب  ل  له

ُت،كعهههد أ ْ هههٖ  ملهههي    تطهههْم  لعبههه  ٕ 

حبصا  لصْ ق ج  لهيت تسصهي  غبهٖ  لعه اي     

 لههيت   هه   عههٌ ّٖ   يف  وههألْ    لل ألهه ج 
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ا لْههههههٖ  ل،اههههههِّي ليأصهههههه    إلهصهههههه هٓ  

 هههى "حملهههى  لعههعي" أْهههث ّكهههِي   ُ  قهه  م 

هْوهههٍ ُههههر ههههِ خْس ًهههِ      لعهههٓٙ  جلههه  ب 

 لب هههث اهههى  اهههْا  لوههه  م  لهههذٔ ّعألهههٓ   

 ٖ   مج لْهههه ص ُحمل ٚهههه ٕ     ههههيّ  لليسهههه لٖ  لعههههعيّ

  وٌ ْٖ.

يف ًهههذ   اهههْا  لوههه  م   ثهههي  هههى     

 وِج  أِ    هب  لهوسس ُأهِ    هب  يخهي      

ُّكعههد لصهه ي أهه    لعهه اي اههى  سٌههِن     

 لسههههههى  يف  ْوِه،ههههههٍ  لوِاْههههههٖ ُ ْ تههههههٍ    

 لث  حملْههٖ  ُ ُ حملعههٍ اههِت ًههذَ  ل، يهههٖ     

     ٖ ههر  ه     لهذ    ههة ًوه    ههِ م  س،ِأه

 "ًُههذ   هه   حملعههين  ًههذَ  لعو وههي  إذ ّ ههِ ا 

هههأي  حملطهه   هه  هسعلههٍ للِقههِ     إىل   ا، هه  

الٗ حملى  لعهعي اوه  ههِ خْس  ُحملهم  ملهوٌ       

هسصههههٍ  ًههههِ  ل ْهههه ن ه ههههي ٕٙ      لبِ خْصههههٓ

 68- ل اْ ٕ ُ لْلٌ ." ص

 سههه،أل يف حبصهههٍ  لو ههه ٔ ُ لث ههه يف  ي   

ّي ُ   لِأٓ ُ إل  ن لْكعد  لكهثط  هى   

  ٖ يف تعهههههْْ    طهههه ي تٌ  ُ هع  ًههههه   اسْهههه

خلسْهههٖ  عيحملْهههٖ  خألههه م  لْلهههٓ  ك هههٍ   

ُ سه  تْ ْٖ مهعيّٖ خ وهٖ  أه   سهٌم يف      

إه، بْٖ ه  ّٖ  ة ّيٕ لل هألِ  يف قهي ٕٙ حملهى    

 لهذٔ  حملعهٍ     لععي  ُّكعد  لِبٍ  يخهي 

 ٙ إىل " حملههههه ق   ههههذَ  ل   سهههههٖ اههههه   إلًههههه  

 ههههه ل لِ    ِّلْصهههههْسم  ملع وهههههيّى  لهههههذّى 

 ِّٓبٌِي  ميا،ٌم  ِ   ه ّٖ  اطي ٙ."

 :إذابة الرات

،اههههسن لو، بههههٍ  لعههههعئ   إذ ّل ههههن  مل

ت   ّه   ب ْٚ ص ههر جتيه،هٍ ُجتيههٖ ههِ خْس     

 هههى ه أْهههٖ إذ ههههٖ  لهههذ ج يف هِتهههه ٖ  لعهههعي    

ًُههذ   هه  بعهه   لعهه اي ّصهه،عْ    ُوههٌيً  

  ههى هعهه   هاههٌ  َ حملٌْهه     ُ ْوِه،ههٍ هسصههٍ

"ُ هكببههة الههٗ   ُّثبههة ذلههغ قِلههٍ  يتههٓا   

ذلههغ   يخههيم     لأل ُلههٖ  حملّكههيا ًهه   هه ي   

ٍُ  ههه    ٍُ   ن    لههذٔ  وُ،هه  يخههيم  لههذٔ   َههه

 659 -هِ خْس..و!ص

ُ هى ًوه   قهه  هصه،و  إىل هعهه   ي  ٙ    

ههههه     ُه هههه    .ُ  حملكهههه    لههههيت قهههه  ٌ     

آخههيُي  يف سههْ ق آخههي   ههى  بهه  تع ْههم      

 لههِآ هسٌ ههٍ  لسههى ُ   سهه،ٍ لههٍ  ُ لْلههٍ     

 "حملى  لععي" هاسٖ ا  ٖ.

إي  و   لل  ٖ  لععيّٖ او   لع اي 

ذُق  هِ طى    وْ ٔ ق  تِو   ل     إىل ته 

مج لْٖ ًو   ُ ًو    ى معيَ   ّأ  ُغه  ص  

حملسههههههٓ قاههههههْ ٕ  ُتصهههههه   ج ُ و و هههههه ج 

   ْ هههٖ  ّ هههِ   لعههه اي هلةهههٖ ُ ضههه ٖا    

حيههههٗا  ملي ّههههه   / ي طيّ َتهههههٍ ًهههههٓ َاهههههُر  

ٖٔ/   وِ ٕ  ُ خْ   ./ص   ْ   -9;> 

يف   هههٖ    ا ههه    لعهههعيّٖ تِ بٌوههه 

  ل،ل ههٓ   ُىل هعههٓٙ  ههى  ل،ههِٓبس  ّصههعسو  

ًذ   لسٌم إض ٕٙ ا     ّصه،ٌ ي ههٍ  هى     يف

يف     ههههٖ  ق  هههه ج    م ُ لعههههعي  لعيهههههٓ

 ا  لههٍ  لعههعيّٖ  لاهه   ٕ اههى   ْٛههٖ  لع  ههٖ 

  لصِ ّٖ للك، م..

 :األسئلة طيوز

 لكهبط   يف ًذ   إلط   تص ٙ   لع اي

"ًهذ  ًهِ    يف تايحيٍ  ملعلىا مِقٓ هة   ٔ

 هههه    هيّهههغ ًوْههه ٔم  حملٌههه  ًهههِ     بهههِم    

 يف معيه   لِْنو ب ّ 

 ل هه    للصههؤ  ا  هه   ااْاههٖ    ّ،ههِق

 تٔصُم  ل اْ ٕ   ّ ٖو  مل ْ ٕ  ليت

 ًذ  تص    ّوألِٔ الٗ  ً ْٖ ا ْ ٖ

ُحي ههه  قههه ّ    هههى  ملعهههيُاْٖ ُ  ً، ههه ن   
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ّ الي اى  ً ْٖ  ٔ سؤ   ّ ب  هة اوهِ ي   

ِٓ        سٛلٖ  لك ٘م تلغ  لهيت  تب هث ُتاه

 ٌ ه  تبهٓ لة     كوِه ج  جلًِي  إلهصه هٓ  

ُ ٌ   تو ٙج  ملص حمل ج ُ  ه  ًهذ      لعاِ  

أر ُوهد  ٌ هٖ       او َ  لع اي   ّلكٍم

"تو اهههي يف  هههها  مل ضهههٓ    لعههه اي هأهٌههه ا

  لص ْم ه ملص، ب   لبعْ ".

ًههه  ّصههه،ألْب  مثهههٖ تصههه     هههه   وهههٍا

  إلهص ي  ي ّ،علم  ْد ّكِي اب يّ٘  ..و

ًهه  ّصهه،ألْب  ي ّهه،علم  ْههد ّكههِي   

 م اّي و

ٍ  ههى   إلهصهه ي  ي ّعههي    ًوهه    كوهه

 ل ِ ا   ليت  ه، ،ٌه  اب يّهٖ  ملبه يف لكوهٍ     

 لى ّو،    ى  ملعيحملٖ ًذَ إىل  إله  يف..

أهههههر هسٌهههههم ًهههههذَ    هههههى  ُي مهههههغ 

   ْ هههٖ  لهههى هصههه،ِ    ل ِ اههه   ملعيحملْهههٖ   

  -ُقي ٕٙ  لعهعي الهٗ  ه  أه   " ،ه أل      

  هصههه ٍْ يف ا هههم ّأههه إىل   ُ ج  –حم لهههٖ 

 م6ُ ل، وْ ج  ا وٖ". ه سم  لو     لع  ٕ

 ٓتصهه يف  سٌههِن  لع ههعيّٖٓ  ُ ِلههٍ  ههِ   

  ٖ ْٓم  ملصهه أٖ  لس وههل   لو / لع هه   قهه  ضهه

هر هِيف ُآخي     ي  لهذٔ بعه  ه قهّ    ثه      

"إي  ل، ْه  ههر    ّعط ه ل ِ  إىلا  ّوٍْ ُّلغ

  هِ يف    هْٖ مل ّع  ذ   ً ْهٖ يف  ، هه ج   

حمل  ه ُ  هْوٌه  تعه       ع م  ٓ، م اايه  

ُ ل ه ّم   ه س، ي   ُ  هِ يف ُت َلا  ُ ُت هَ أل  

ِٓ   ُُت َلم  هِ يف ب ّ ٕ".   م7ّ، ي   ُ َُّ 

 :املشالك املتشعبة

 ب  ذلغ  . ه    ًوْه ٔ  ههذ  ا هَيَ    

ٖٕ ل،صههههلم ببهههه     ه ّههههٖ   لههههٍ  يف حم ُلهههه

هكههه   ههه   و ،هههٍ  لألبْعهههٖ  هههى      اطهههي ٙ

ُقههه   تههه   لهههٍ ذلهههغ  ي ّ، ههه ُل     َ َلَكههه ج 

ُ ألهههٖ    هههِ    لألبْعْهههٖحب سهههٍ أههه ُ  

يف  ، ًهٖ   حبثٍ   ه ّٖ اى  ملص لغ  مل،ععبٖ

 ًذ   لع مل  لععئ.

 املسايا الباطهية

 ٖ  لهههيت قههه ن   حملٌهههٓ  لي ههه ٚ    س سهههْ

ِ    م هِ خْس ُحملكهيَ   الٌْ  يف  ه    ًُه

خلههههد   هههه ي ّصههههعٗ  هههه   ههههه يف يف  لْلههههٍ

 ٖ لسههغ لةهه   لعههعي     سههٛلٖ  لكهه ٘  مليً هه

 إي    أللٍ  .هه    ُ ليت ّ، وبٌ   يخيُي  ُ

مههعيّ٘  لرأهالن يف ألههم   ّعهك   هعك ّسه   

 ملي ّ   لب طوْٖ ه،عبط   ٔ  ِّوصٓم أْهث  

ّ ِ ا "إي  ق    مْ ٙ يف  لكِي ًٓ  ي ّه   

 م8ه طوْٖ لر    وٌ ". 

  ا هههههه    إي جم ِاههههههٖ يف    ههههه   

    ٖ ٗ   لك  لههٖ  مههٌ  ٕ مههعيّٖ هلْةهه قلههم   الهه

 ج ُ ههه     لعههه اي ُتيتْبهههٍ  هههِم   ه ّهههٖ  

سهألِ ٕ   ُ ص  َ  ل قْم  ِ ت ُّى  ُولٍ 

ُ عهد ط هعٌه      لب ه ٙ الهٗ   ت  لعهعي    

  لث  يف  اهالق  ملس،هِ  الهٗ   ه،الٙ   لهٓ      

يف  ّ،أللههها بٌهههّ    عيحملْههه ص  ،عههه    لهههٓ   ج

   سٖ  لسى الٗ  ب    ل، ْه   لوهِآ  حملإههٍ    

ّصههههههٌم يف   ْههههههم  لههههههِآ ه إلهصهههههه ي يف  

  ْوِه،ٍ  ملي بٖ.

حملإٖي  ل ُ   لث  يف  ًذ  ُتأسّْص  الٗ 

للسى  ٌم بّ    هٍ ّثط  له،سكط يف قطه ّ    

 ٘  ،وِاهههٖ ُ ،عههه  ٕ  ضههه ى    ب لْهههٖ  ههه 

 ص   ت  خيٓ  سطُ ٕم  س،ِ  الهٗ  ل، هِ    

  ملص، ي ُ ل  ٚم   لاطُ ٕم.
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 ُ و ههٗ حم ّههث ّههي٘ غِتههٍ  ي  لسههىا  

 ٖ   ل، ِضهههب يف  لع ههه   لسهههين    "ًهههِ  ْسْههه

 ُلْس  لع    لسين هسصٍ".

 لعهههعي  إٖي    هههذ   ملسٌهههِن ههههي٘  ُتبّعههه

  وْه ٔ   يف أْه  ٕ  لعه اي    مل       س  

ا ً  طعم   لسوْٖ  ه  ًِ  ليٖٚ  ليت ّ،وسس

ُمجهِ    ه ل ُ لْ هٍ     ُه ق  اْ     ْ ٕ

 يف مس ٙ   ه ّ  .

ُٓ  ههٖ  لهه  ى   ُّهه    مل،ل ههٓ ّهه ُ  يف    

ّْ  أكّْ ه  يف قطه ّ        لِبِ ٔ ُّب هٗ ق ضه

 ِ ًُهِ ّ  حملهب هٌه        ُ لهِطى   إلهص ي ُ لِبه

  هه ن حمك ههٖ  ل لههم  لِبههِ ٔ ًُههِ ِّ بههٍ   

  ا  ٙ  لكل ٖ  اطي ٙ".

 ي  لععي ّ،ه  خ  إ لْس ب ّّ    ل ِ  

ًُذ   كملَى  لعه اي    ب  لع ّ   ى  لسوِي 

يف وِ َ  لعهعيّٖ    ى  س،   ن اا   ملعوٗ

 هر  لع ه   ُتي سالص  ص ُاوٌ   ي ًو       

 ذ ج  لع اي   وْ ٔ يف ُ لع طسٖ ُ  ِ  

 ل،أ لْٖ ُ إلهص هْٖ   لبعْ ٕ اهى   ُأ  س تٍ

لكههٓ   ههم  ل،ههأ ط    ملب مههيٕ ُ  سهه،ٌال  

  ملأللِم يف  مل،ل ٓ.

 ي  ا ههه    .  ُتبههه ُ خالوهههٖ  ملعوهههٗا  

  تب ههٗ خطههي ٙ ُ    لعهه اي ههه     لعههعيّٖ

 هههههب لهههههه ٕ  ههههه    تسوهههههٗ  تاهههههط ُبهههههِّ   

 لعهعي  ت،ِٖبهٍ جتهِ  حمل،وهٖ      إله  ا ج  أَُْث ه  

تكعههههد يف  أهههه   صهههه،ِّ تٌ  اههههى "ًهههه ن  

 لكالن ُه   ُ ْسٖ  ل،ِ و   لذٔ ّهؤٓ ى  

 تعهه لم  لههذُ ج"   هه  ّ ههِ  بهه ي  ههًِر  

ُّب هههههههٗ "حملهههههههى  لعهههههههعي"/ س،     ه ّهههههههٖ    

  اطي ٙ  ُ ل،ِبس ه هٌ .

 هوامش:

 ;;57ص   للةٖ ُ ل،سصط ُ ل،ِ و   ه ود   م6 

/ لكِّة  665 ّوٍْ  ّلغا  س ًْم ه  ّٖ  تيمجٖ / . حم   ااسِ /سلصلٖ ا مل  ملعيحملٖ /  م 7 

 >;58ص >=<6

 6>-ه ّٖ  اطي ٙ/ص يإٓ      لصئ /    م8 

 /  ه ّٖ  اطي ٙ  .ه    ًوْ 68ٔ-ص

 /   ه ّٖ  اطي ٙ  .ه    ًوْ 659ٔ -ص

 /   ه ّٖ  اطي ٙ  .ه    ًوْ ٔ>65-ص

   ه ّٖ  اطي ٙ  .ه    ًوْ ٔ/ ;>6 -ص

 /   ا     لععيّٖ  .ه    ًوْ 5ٔ:-ص

 /   ا     لععيّٖ  .ه    ًوْ ٔ<95-ص

 /   ا     لععيّٖ  .ه    ًوْ 8ٔ=6 -ص

 /  ا     لععيّٖ  .ه    ًوْ 798ٔ -ص

 /   ا     لععيّٖ  .ه    ًوْ ٔ<;9-ص 

 /   ا     لععيّٖ  .ه    ًوْ ٔ<=8 -ص

 /   ا     لععيّٖ  .ه    ًوْ 9:9ٔ-ص
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 تشارلي شابلن العرب

  3152 ـ 5691    
 

فلك حصرية 

 من سورية أديبة             

 

  "وطني مجروح وأنا أنزف، خانتني حنجرتي

 فاقتلعتها. أرجىكم ال تخىنىا وطنكم" 

 

بهذذذال لمات ذذذاد لم ذذذانة،  لعميقذذذ،  لمط  اذذذ،  لمَّعذذذ ن، ل  ذذذ     ن    ا قذذذا    

تشذذايمش بذذابتع لمطذذال سيجذذا  مذذ .ا س  اجذذال    داذذال  بذذث ا  ذذ  تا قذذا ل   ذذ        

ل  د ل   لمشال ل َّ     لمفقان ل ت لضع لم ن ن  لمتن ف   لما ا    لمرتلج     

إليعاي ، ب مع لما ن  لمايفش لمن ب صاحب لمشخ  ، ذلد ل فق بث ح  ن  ل طا ل

جذذذذذذذذ لو   لمطفذذذذذذذذذ   جذذذذذذذذذ لو  

 لمطَّاا  جذ لو   يمذأ رطذا    

بخ ذذ ، سرمذذط   ابذذ  س  

لميت اا تمل  تأمايا  جتطتقذا  

اشذذذذذذ  نيع صي تفاصذذذذذذ تها  

 حا اتهذذذذذذذذذا    ف يتهذذذذذذذذذا  

لمناغ ،  لبع لمَّ ئذ، لبذب    

ل ختذذ   لمذذا  يميذذ يا حَّذذاو   

مذذذل  ت ذذذا ّهذذذا  ذذذ  نلو      

ط،س حتاذذذذذاد سضذذذذذ ط، ضذذذذذاي  

فتطذذذذذان لمذذذذذا ا    تت اذذذذذ    

لمتفاصذذذذذذ     ياذذذذذذرتل اقذذذذذذا 
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ر  ا فأ  ا مق.  ريفعقا يامأ باعمن  لمفا لن م ح، لمغا ل  لم نل  ماح   رمذط   

 اب   تشايمش بابتع لمطال     ف  ذا   ضذ ع  نذ   تن   ذ، بذَّاب ،  رذ  تاذايأ        

بخ ذذذ اد مذذذ يي،  تا ذذذت ب ذذذ ،   تذذذايير بتذذذ دا  رطتذذذق فايذذذق سةنذذذالد ات  يذذذ،س  

لمتن  ش   حمافظ، لمثذة ، اشا   س ج لس لما  جع   تتك لمشخ ذ اد اذع  ذث     

يمسها  تال ج يلن ب لي ها فح   ل شا   لمَّاا ص ي  متالح  ل َّ   يجا  م .ا  

     3159 تال لعائط ل ااب   اهال ة     ي ا  ام  3152ذ  5691

اذا تطق ذل لمات ذاد  اذا      مط  ل تذابع ذذال لمفقذان ل  دذ ل  ل ختذ   لمذ   باذ         

حت تذذل   ذذائع لمذذقفك  لمفاذذا  لمفذذع  ل جتهذذان  شذذ  عذذق ري ذذل يشذذتغ   تذذال ربطذذان      

لمشخ  ، لميت م ؤنيها عاف ،  ام ،  بشا   أي   اا مياذع ل نل،   يطاذك   

اذذع  ثذذذا ا دَّذذ، ةذذ   يظ دذذا    اتقذذاو صشذذا يتذذ فق اذذع بذذث  ةذذاني  تذذال رن يفذذ          

ةذذال ة مذذ  ر  رنيذذال اذذع يشذذ   فق ذذ، ااقطذذ،   ام ذذ، رميذذا     ل شذذاد   يأمذذال   شطتذذل 

صفا،  ات ا ج،   ا بث  ل عا، ي ل ب ريغام محا حذ لئق بابذ     ب بذاد اذا       

 لمطشق  ل غايش لمع ا  ة ائ  لمماع لجل      حاايا رمف م ت،  م ت،    

د  ذل يجا  م .ا  يتتَّ ك لمشخ  ،  

ك  يتَّق ادذذذذا فت ذذذذَّو اذذذذع عذذذذأ  نم  تتحذذذذا    

بابذذذذذاة،   تذذذذذؤن  ن يدذذذذذا عاف ذذذذذ،  فق ذذذذذ،    

 ذذذذذذذام ت     تفذذذذذذذا  بذذذذذذذ  لما ا ذذذذذذذ يا رم 

لمرتلج  يا حتذال  دذش تذ    اطذرتك ل جذ اي      

 لمتايخيش ر  لمَّ ئش  

 ت  اع   ل َّ   يجا  م .ا  اا ب  

م حذذذ   3152ي م ذذذ   55ذ       5691اذذذاي   32

 ااذاوس  دذ   ذاي      82 د      ا لمشذَّال س 

ن ل عاح ، ب اشق اتم   اع لمااتَّ،سمق س باد مس  م يل  م لن ل طه  لمطامش متفق 

 رصَّو  ج لو   يااب، لمفقاي    يغذأ ريذل  مذ   نفذع   ا يقذ، لمثذة ذ، ص  رن جذا يل        

 تط ن صي ةاي، سم .اس بايف صنمب لمغابش 

 مط  لمثفت متقظذا   لمذا  شطذ  لم لحذ  اقذا بامذتغالل نلئذأ   ندشذ، اذا تذمل            

صثاي   امل اع لمعحا ل ت لص   ل ت.ذ ن  اَّط ذل ذمذك لمطذاذ لمذا  يا اذل       تَّطث  تال 

لمتتفذذاح ح ذذث ياتشذذف ل شذذاد  لجل يذذ    بخ ذذ ، سرمذذط   ابذذ  س  ينتتذذع  تذذال    

ل مي  اع بخ  ، ذمك لمايفش لجل     لمن ب  لمعذاذ    لمذ طا لمعذاحا  ل غتذ ل     
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 ، بذذطَّ ، باات ذذاح    تذذال راذذال  دذذ  يذذؤن  لمذذ  ي بشذذا  يلّ  جذذ لو  ياام ذذل بخ ذذ        

فتعذاع    جذ لن لجل هذ ي   ي ذَّو ذ عذق ذ يانذ،  تتذام   تذايير لمذ يلاا لمعذ يي،               

 لعا ا ،  

   ا   يقعال رن ليل ذلد ل عت   لميت رنلدا   ل عاح ا  :

  ام غ   ذ ا  يا  ج ع ن ذ لمعفا بامك ذ ي ي لمط  ن  

 دقذذا   مياذذع رن يقعذذال اذذا ةذذام بذذل تشذذايمش بذذابتع لمطذذال  قذذ اا   ذذ  ع ساذذ يالو     

مت عذذاح لماذذ اش ب اشذذقس فخذذطت لمذذتاامتل اقذذا لمتحظذذ، ل  ي   ر ن هذذا ني  ااتَّذذل   

اغفثو ف ها لمتايير فاط   ةا   ةتها: صيا مأة اها مت طق    ق  ر   صذ لم   ذان ذ    

 اذرتن ن   تاذ يأ لمذتاامتل   بهذال  ذان ل ذ يا       بامفط  ذ ذمك لم  لم  لمذا  جطتذل غذ     

لم ح ذذ  لمذذا  يا ذذ  فذذرت  لمطذذام   دذذال ل ق ذذب لمذذا  مل يغذذال   مل يغذذ ل ر  يفتقذذل    

  يغ  ةقا اتل   رفاايل   ا لةفل  

يمحذذك لي يذذا يجذذا   ةذذ  غ َّ ذذك ل ذذ د  ريذذت   ر ي  ن لتذذك لمفق ذذ،  تذذال مذذتأ    

 أ  يمبا جتا حد تشايمش بابتع   َّذاي لمق.ذ م   لمن  ح   ة   قت اشا   مم    ظ

لمطال  لمطا     يمحك لي  ة   ايت ط  حاتك   ح  ن ذا   يمبا  ايت حتتذا   

صي ر  ا اع   ا  لح   ف  ذا   جطَّتذك ف   ل ثيذ  لمذيت يحتذت اطذك  غابذت اذع         
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  سرمط   اب  س  اع اع   فق ، لات د ر   شايع  ااذاو  ر  ذا اذع عذك  شذا     

اعاح ، مت عاح لما اش   اعاح لمنفذ     شذا  رفذثم مذ ق ائ ، سي لئ ذ،  ة ذ  س       

  ر  ا اع ائ،    ت ،   اعتع  تتفمي يش    

يمحك لي ريها ل َّ     ة  رب ذت ص  رن تتذابع ن يك   لجلذم، لم ذايش اذع سضذ ط،       

يك ضذايط،س يغذذأ اطاياتذذك اذذع اذذاذ مذذاطان لعق.ذذا  س لمذذيت نلاذذت  ذذاا   ةذذ  حذذا 

 ل طَّا، اع  ن ي  ذمك    

حت ذذ،    رمذذف حت ذذ، اذذع  ذذ  اشذذاد  اذذا ليفذذك يت تذذع بيبذذ ل ك لمالةذذش لمَّعذذ ط       

لجل       يمحذك  لي  ط  ذب ثذالك يذا    تشذايمش بذابتع لمطذال  ريذت لماائذ  م ذ ياتك           

 حا تتك ل   ت، سباالن ااجتالس سطَّطاو  حم يج   أ ياا م   يذ   حم  تقذا يشذتغ     

 ا لمَّت   ريا  .ثن ا د  ي  ب   ة م ر  بش متَّت    دتهاس مقاجع يط 

ما  ة  ات ر  ا اع يلئع   رحََّّت لمَّت   م يي، ف   لمت  ي ريها لمالح  لخلام  

  لمَّاةش ل عت ا 
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 تاجر فلَّس واْنَكسر!...

  
 

راتب سكر 

 من سوريةأديب              
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 دٖالكتٗك!

ٛا ٔيساعٛ  ميماٜ دال يلامان يلظاىال٘ لمشإي "يلٍ إ ٙ            ٍٗا ُْ تبيب ترتبُع سااسٛ  طاُ

"إٌّا كاٌِت ٖٕوًا حتىُن وٍُٜ "محَّاً يحلمق""، ٖٔتابعُٕ بتأثري  يلطٕٖن"، ٖقٕه يلٍاض:

    َ يلتميمي٘ يلعفٕٙ يحلب: "كاُ يلٕقت يل ُاس٘ رل  ا لمٍشاٞ ٔأطفاهلَ ستاٜ سا

وعٍٗٛ، تقم  ِا يلشؤٔالت مياَ يددي ٚ ٔتاأول تامياع يلٗاآ ر دلا ّٖاا، بٍٗىاا كااُ        

ٌٕيميّي، ستٜ إذي  غب ٔيل٘ يلمٍٖاٛ  يلٕقت يلىتم بعم يلظّب، وفتٕسا أواً يلبداه بأ

ر يالساااتشىاً يقت اااب يلشاااىاحل بااامإه يحلىااااً ٔيخلااابٔز وٍاااْ ميماااٜ ذلاااك يلااإيل٘    

 ٔوبياقْٗ وَ ساطٗتْ...

قُن أُ ٖتابَع وشعٕد كالوْ، سألتْ أاتْ مسٗشٛ، ِٔ٘ تمٔ  ميمٜ يحلاضبيت 

ٛم يلٕساا : "   ٛم وٍشٍٗاا َُاا ٍِ وااا ةاامٛ ٔيحلاضاابَٖ ر دي  مياٟمتمّىااا، بكااؤٔض يلظاااٙ يلم

َّاا واَ باالدم        يلشٕي "يلٍ ٕ ٙ يلطٕٖن" ٔمحَّاً "يحلمق" ببساالٛ يلامكتٕ يٓ يلال محمهَت

 يألداٌب، ٔبمأَت سمٖجك تعب اٍا بّا؟". 

ََ يلعاٟاامَٖ ساااومَل      ََ واا ًٛ، ميمااٜ ميااادٚم كااجريٖ ًٛ وتتابعاا ضااشك ضااشكاتا ميالٗاا

ُِ ٖمتفاَت إلّٗاا: "    ًَ ر   طّاديتم يلعمي وَ بالد يألداٌب، ٔقاَه واَ دُٔ أ زي  ِامي يحلٍىاا
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      َ ٌّ وّيٌّ، تبياقْ زٔدتْ يلال تظاا ك ْ يِتىاَواْ بتامٖٔ ٛ  ألاٌ يلقبُ يلجاوَ ميظب  ٍسال

ْم وَ ظإيَِب ٔأسإيهيف ر باالدم يلظابي، ٌَٔقىلاال إا أةاشابّىا ر بالدِىاا واا          وا ٖبٖاٌم

َُّىا بااْ يلشااؤٔلُٕ ٔيلشااؤٔالُت ر يحلٍىاااً ميااَ داااع يلٗااآ يلشااااٍ     ٛم ٔيلُااا دٚم ر سااٍمَث

ٛ  سَل ضَبَب ٔيسم وَ وشاتىعّٗىا كفَّاْ    دلا ّٖا ٔةٍابري ِا، اكاٌِت وفادأٚ  الات

َّا: يلاامٖالكتٗك!"، ٔيٌطمااَق بشاابميٛم   َّا، ٔدااِمُت ٛا هىم ّااا، ةاااٟشًا: "ٔدااِمُت ميمااٜ طاساا

 : "سأارب يلشٗم ِٗػن إ ًي"".يلبٖح، قاٟاًل

ٍُ وعظاي   أ يد د.وشعٕد وتابعٛ يلكالً ميمٜ طّادتمْ يلع ٛم ٔيات اةمّا، غاري أ الٗ

ٛا تٍتظااُب      ْم ر يلػاااد ٚم، لٕداإد ٔظاااَٟك ٔأطااػاهيف ورتيكىاا يحلاضاابَٖ ميٍُااَب ميااَ  غُتاا

َُ وا يستم كىل رلت مابًي، ِٔإ ٖظامل ميماٜ ٖامم كان         يجلىٗع، اأ سقم ىل ر ٖممٓم، َٔسِبميا

 ُْ ُْ: "يلمٖالكتٗك... ِٕ وٕضٕع د يسل... يلمٖالكتٗك طبُس  ٖطٕه...". وَ ٖٕد مُي

-2- 

 تادب امص ٔيٌكشب!

ٛم         "ٖااا مياااا، ٖااا ِاإ، تااادب امااص ٔيٌكشااب!"، تعاااا يلٍااميٞ، ٔتكااب  بطبٖقاا

ٛم يلظاااّريٚ ر وٍاساااُات يألميااابيض  ٔيستفاالتّاااا ٔواااا       ِتاااااات "يلعبيضاااات" يلظاااعُٗ

إا تاامياع يلٍاااض ساإه "بشااطٛ" كااُريٚ، يميتمااٜ وٍادّٖااا  طاابّّا، إداامتن وٍااماعاً 

كبسٗ ًا ميالًٗا، و فقًا بٗمْٖ ت فٗقا وٍٍػىًا ذي إٖقاع ااص، ِٕٔ ٍٖادٙ بتٍػٗي ميااهيف  

ُٖااَبد ُد ةاااسب  لااْ،    ٖظاُْ يهل تااا": "ٖااا مياااا، ٖااا ِاإ، تاادب امااص ٔيٌكشااب!"، بٍٗىااا 

ٛم جلّٛ ةاسُْ، بتٍػٗ ي وٍاسب لتشٕٖن وظّم يهلتا" يميتمٜ كبسٗ ًا ر يجلّٛ يلقابم

 ٍٙ ٛا ة٠ااٛ لااريٚ، أٙ غااب يف ة٠ااٛ  إا وااا ٖظااُْ قاابي ي ٔدٕيبااا، ب اإت وُشاإحل: "أ قطعاا

لريٚ، يغتٍىٕي يلفبةىٛل ٖا ٌاض، ٖا ميااا، ٖاا ِإ"، ثاي ٍٖتقان دٔ  يهلتاا" إا ةااسُْ        

 اٗعٗم الز وَتْ: "ٖا مياا، ٖا ِٕ، تادب امص ٔيٌكشب!"...

-3- 

بّٛ، وٍطمقٛ وَ وكاُ دلاأ  ر يلشااسٛ، ااماعن    ميمت أةٕيت ٌميٞيت وظا

ٛم واا وابٙ، ُٔسا        ٛم وعباا َُ واا  اطٕه ٖالزون وٍم يل اػب، إا يالقارتيب ٔذلألا ِبميا

ٍُ ةااسُا محٗىاًا واَ أةاشاب٘ يلقاٍببل يلّاتىل بالكتاب ٔيلكتُاات،          يكتظفىلُت أ
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ٛم   ٗ ًا ميالٗااا قاابب بشااطٛ كااُريٚا لمكتااب، وكااب  ًي بطبٖقاا ِتاااااتم  قاام يميتمااٜ كبساا

"يلعبيضاتم" يلظعُٗٛ يلظّريٚ ر وٍاسُات يألميبيض ٔيستفاالتّا ٔوا طابّّا، و فقًا 

بٗمْٖ ت فٗقا وٍػىا ذي إٖقاع ااص، ِٕٔ ٍٖادٙ بتٍػٗي مياهيف ٖظُْ يهل تا": "ٖا ميااا،  

ُْ ميٍااَمَوا  يٌاا٘، ٌٔاااديٌ٘ بااامس٘ يل ااػري   ٖااا ِاإ، تااادب امااص ٔيٌكشااب!"... طاااَ  ميقهم اا

بت ااػري ذلُااب: "و ااطفٜ، ةااطٗك، ساااميمٌ٘"، ٔوااٍم ٖااَمُٓ إا     كعادتااْ، ومشقااًا

كتف٘ ٔ اعن بطبٖقٛ ميظٕيٟٗٛ إا كبس٘ دلأ  لكبساْٗ، ٔقااه لا٘: "أ دإك     

ةطٗك، وشاميمٙ وبٖض، ساميمٌ٘، وا ميمٗك سٕٝ يلقٕه ب ٕت مياهيف بعم قإل٘:  

ٙل كتااب ة٠اٛ لاريٚ"... ٔدامُت ٌفشا٘ ر وٕقاكا ال أسشاُم ميم         ٗاْ،  "ٖا مياا، ٖا ِإ، أ

اشألُت يلتّبلَب ٔيلتىمَُّص، لكٍْ طٍمٌ٘ وَ كتف٘ ٔثٍَُتن ميماٜ يلكبسا٘ ٔقٕااًا،    

اعااال ةاإت٘ وقم اامًي وااع ةاااسل يلٕيقااك ميمااٜ كبسااْٗ يةااأ ، ةاااسل يلُشااطٛ     

يألٔا يلممَٖ ٔقفت قببّىا أٔال، ٔ سٍا ٌزٖم تٍػٗي ةابياٍا وابٚ بعام وابٚ، دااذبل      

ب وٍاساب، أمياميدي واَ يلتشاكعل ر يلشااسٛ بال       إا كتٍُا يلُعجبٚ وَ دُٔ تبتٗ

 بشطاتّا، تتذاذبّي ٌميٞيت وتميامٛ سٕه ميٍٕيُ مياً: "تادب امَّص ٔيٌكشب!".
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ميمي ةامٖق قامٖي بٕقااٟع ٖإو٘ ر بٗاع يلكتاب واع ةامٖقٍا يلظارتك، اات ان           

وشاٞ باهلاتك يحملىٕه، وشتفشبي، ميَ ٔسمٚ يلشعب بل يلكتب، بػض يلٍظاب مياَ   

ٛم يلؤلكم ٔيلٕضإع،  أِىٗٛ  وؤلفّٗا، ٔوٕضٕمياتّا، ٔيقرتحل ابز يلكتب حبشب أِىٍٗ

ٍُ وااَ دمٖاام،      إميمتااْ ةمي سااٛ ااةااٛ لٍاقظااٛ يقرتيسااْ، ٔأغمقاات يهلاااتك يلاامٙ  

ّ َىاااِت، زٔ ي     لٍٗطماااق وٍاااْ ةااإت يل ااامٖق يلبيباااع ر دلىٕميتٍاااا يلبباميٗاااٛ، يلااال يُت

ٛ  وعادٖااٛ لاام   ٔ ُز لٍظااب  ٔبّتاٌااا، أٖاااً يلجااإٌٙ بأٌّااا امٗاا  ض يلفٗزٖاااٞ ر يلم سااٛ، تااب

 يخلبياات...

وا يلمٙ ذكَّاَبكىل با٘، اىٍام زواَ بعٗام ا تت ان، ٔقام قٗان لا٘ إٌاك ااا ز             -

 يلُالد....
ال لشت اا ز يلُالد، وا زلت ميمٜ سال٘، وٍام زٔيدا٘ واَ زوٗمتٍاا "إٌعااً"،       -

ًَ دي ِت ب٘، ٔقم ميمىُت أٌك تعىان  ٍَ يألٍٖا ر بٗاع يلكتاب واع     ٔا ٌبزِي بأٔالد... ٔلك

ًٛ لمعىن وعكىا ...   ةمٖقٍا االُ، اقمت لعم ٘ أدم ابة
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َِ أواااو٘ ساإٝ يلرتسٗااب بااْ، ِٔااا رااَ ٌقااك ميمااٜ كبيسااٍٗا يلجالثااٛ،    ا ٖكاا

تتتاا ةٗشاتٍا ِٔتاااتٍا، جلمب يلتشكعل إا طألاٛ كتٍُاا، يلال ٌبتُّاا كان      

موا خياااابب ةاااُاحل حبشااااب أِىٗاااٛ وؤلفّٗااااا، ٔوٕضااإمياتّا، ٌٔػطااااب قماااٗال ميٍاااا    

يلتشكعُٕ تبتٍُٗا، وؤدمل إميادٚ يٌتظاوْ إا ةُاحل يلًٕٗ يلتال٘، بٍٗىا ٖجابب  يباع  

، لٗعطٍٗااا إ طاااديت ساإه يألدب دلىٕميتٍااا يلقمدااٛ ميمااٜ يالت اااه بكاان وٍااا ٖٕوٗاااً 

ٔيلجقاااااٛ ٔيلكتااااب، ٖٔاااامكبٌا بتّىااااٛ وعااااديٚ واااام ض يلفٗزٖاااااٞ ٔيلرتٖٔاااار لٍظااااب   

: ٛ ٌطقمْ يلكمىات، وشااٞ أواص، اأاطاأ قااٟالً    يخلبياات، ٔقم يلتُشِت ميمٜ سالو

"ٌظب يلخم يت!"، ٔوَ يلبيدح أُ اطأٓ يلمفظ٘ غري يلق ٕد، كاُ يلشُب يخلف٘ 

لااا باابز ر سٕي يتٍااا يلتالسقااٛ ساإه يلجقااااٛ ٔيلكتااب وااَ االاااات أدت إا يٌقطاااع  

ٍ٘ يلُااقٗل: "ةاا ت دلىٕميُتٍاا ثالثٗاٛ"، اأوطاٗا        يلشاّبٚ  ةالتٍا وعْ، اقمُت لباٗقا

ٖظبساُ أِىٗٛ يلبقي ثالثٛ ر يلفكاب ٔيحلٗااٚ واَ أٖااً اٗجااغٕ خ يلامٙ د ساٍآ ر        

يلجالح يدميميدٙ، اتظااِبت باقتٍاامي٘، ٔقمات هلىاا يلعُاا ىٚل يألثاريىٚل لامٝ قمال: "واَ          

 سشَ يلبياقٛ يلٕياقٛ!". 

 



 في رحاب القصة
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ملك حاج عبيد 

 من سوريةأديبة              

 

 

نٓت قد َٗدد  َدز شٚ دو وٛ دٛر ضدىلسٟ وت وداٚ  ٚزلي يٝدعيٞ ٜطد  س          

هلي بدع وٝددٟ      عز ٚض بدٚ ظصٛز٠ يكع٥ٓع, ضأنٕٛ يف قعع١ لالْ  يٞ ْعدٜع َدٔ و ٝدد لدأي

ْ صدعل  ردسلز٠ ٚنىٓد٢ يدٛ نْدط نضد اٝز عٓعقٗدع         تكبٌ َب ط١ُ ٖٚٞ تدلز عسو ٗدع, 

لال نحد ٜ سلٓع يٝط ٓهس ٖرل لي ٓعم ٚضٓرٖب وت دَػل ْ كد قسلْٓع ْٚ صٚج و ٝدًل 

عٔ عٕٝٛ لألٌٖ ٚلو عزف ْٚ ٝؼ نح٢ً نٜعّ لي ُس لأمجدٌ لألٜدعّ نُدع نعْدت تكدٍٛ      

"ٖٞ ليو مل تأ  و د" لأقٍٛ بع "وٌ نمجٌ لألٜعّ ٖدٞ ليدو  دع٤  ي خكدل ليٛعدد"      يٞ 

عػددت لمًددِ ٚ سقددت يف تىلعصددًٝ٘ يهددٔ ٖٛلتىلٗددع لأليددا٠ شزعددت ليكًددل يف ْىلطددٞ       

نيربتط وإٔ غسن١ لياالٕ ٚ   ِٗ نَعّ لح ُعٍ ويغع٤ ليسح١ً تٛقًٝع َٔ ليهٛزْٚدع  

 واٚ  َد٠ نزو ١ عػس ًَٜٛع قبدٌ  ٚوٕ قعَت ليسح١ً لإْٗع ض خضز يًخجس ليصخٞ يف

, ودن ليكًل ٜطعٚزْٞ ٚدليً ط يٝب١ َٔ ظدٔ نْد٘ قدد ٚصدٌ     ١ليطُعي بع وديٍٛ ضٛزٜ

وت ليٛلحدد١ لوػدد ٗع٠ لددسلي لياسٜددل ًٜ ددٟٛ ٜٚاددٍٛ نَعَدد٘, ٚعٓدددَع نعًُدد ط وإيغددع٤         

زحال  لياالٕ يف نوعْٝع ٚوع اسلزٖع يًبكع٤ ٖٓعى ح ٢ لْ ٗدع٤ لألشَد١ نٓدت ٦َٝٗدًع     

 ًخٝب١ لعض كبًت لخلرب وٗد٤ٚ.ي
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ندٌ ليددال٥ٌ تػدا وت     ٜبدٚ نٕ يًظسٚف َىلع آتٗع ليو تط ب د وٗع َع ْ ُٓعٙ, 

نْٓع قعدَٕٛ ع٢ً َسحًد١  دٜدد٠ لُدع عدعد  ْػدسل  لأليبدعز يف لي ًىلصٜدٕٛ ت دس  وال         

نعدددلد  ,نيبددعز ليهٛزْٚددع, نزقددعّ ل صددعوع  لددٜددد٠ نعدددلد ليددرٜٔ ديًددٛل لوػددعيف    

ٍ  ,وقىلعٍ ليػسنع  ,سٜك١ دلِٓٗط ,لو ٛلني لي خدرٜسل  لي ٛصدٝع ...    ,واعي١ لي ُدع

ت َٛلقز لي ٛلصٌ لال  ُععٞ وأيبعز لألٚالد ليرٜٔ زلضدٛل نٕ ٜدأتٛل يدٛدلر نودِٝٗ      جهل

لحمل ضددس ٚلَدد ص  وصددٛز لألطبددع٤ ٚلوُس ددني ليددرٜٔ قضددٛل غددٗدل٤  يًٛل ددب... زعددب   

ٕ ٚعرب ليكعزل  ل  عي لي عمل ٚضهٔ قًدٛ  ليٓدعع, نٓدع ْظدٔ نْٓدع و ٝدد       ليهٛزْٚع

عٔ وؤزتٗع ٚيهٔ ٖع ٖٞ لْدٜعحعتٗع تصدٌ ويٝٓدع, وددن لألَدس وعي هٗٓدع  ردِ صددز         

ن ًكدت لوكدعٖٞ ٚليٓدٛلدٟ ٚتٛقىلدت لألعُدعٍ       ليكسلزل  و  اٝدٌ لوددلزع ٚلدعَ دع ,   

١ ٖرٙ لألشَد١ ٚعًد٢ ليدس ِ َدٔ     َٚٓ ت لي جُ ع  ٜٚكٛيٕٛ ال نحد ٜط اٝز لي ٓبؤ وٓٗعٜ

 نٌ لحملعٚال  لدعد٠  جيعد لي الج لكد وع٤  مجٝ ٗع وع يىلعم.

ال يكع٤ َز لألصدقع٤ ال نحد ٜصٚزْدع وال   ,حمجٛز يف ليبٝت ال ذٖع  وت لوه ب

لألٚالد ح دد٢ شٜددعزلتِٗ ويٝٓددع تبععددد  لعيهددٌ ًَ ددصّ وٛصدد١ٝ لي بععددد ٚليهددٌ نصددب     

  ليالَس٥ٞ ليسٖٝب ليرٟ لس  ضًاعْ٘ ع٢ً لدُٝز.ٜ ٝؼ حعي١ زعب َٔ ٖرل 

       ٞ  ٤نيسج وت ليػسل١ ... ليػُظ ت طًٌ وٗدد٤ٚ ودني ليغٝدّٛ ٚلبدٛل٤ ودعزد ز دِ  د

ليسوٝز .. ليػٛلزر ضعن١ٓ ال نطىلعٍ لٝٗع ال َعز٠ ٜ ربْٚٗع ال صٛ  وال شقصق١ عصدعلا  

نضدسي ْظدسٟ    ,تاا يف ليطُع٤ ٚقا١ ت رب لياسٜل وٗد٤ٚ آ١َٓ َٔ َىلع دأ٠ ليطدٝعزل   

لُٝع حدٛيٞ ليػدسلع  يعيٝد١ وال َدٔ ضدٝد٠ حًدظ ٚحٝدد٠ يف غدسل١ و ٝدد٠ نز٣ طىلداًل           

ٜسنددب دزل  دد٘ ٜٚدددٚز وٗددد٤ٚ يف حدٜكدد١ وٝ دد٘, ن ًددظ ل كددعوًط غددجس٠ ليصْصخلددت     

هل ,نتأًَٗع ٚقد ععٚدتٗع لخلضس٠ ٚلَ ص  لسٚعٗع وعألشٖعز ليبٓىلطج١ٝ ُٖظ  ٜصٌ وي

   ٕ ع لٝد٘  , نعدٛد ودرٖط يًٝدّٛ لألٍٚ ليدرٟ ضدههل     عاس ْععِ لأغد س وعيطده١ٓٝ ٚلألَدع

نرب  ,ٖرل لمٞ, نعٕ لألٚالد َعشليٛل صغعزًل ٚنعْت ليػجس٠ َعتصلٍ  سض١  ض١

لألٚالد ٚنددرب  َ ٗددِ َددد  ظالبددع ٚ ددد  يُٝدد١ َددٔ يضددس٠ ٚوٓىلطدد  ٜ صدد  وٗددع    

لخلسٜ  ل  طعقط نٚزلقٗع ٚتغدٚ  سدل٤ ععز١ٜ ٜ عٚدٖدع ليسوٝدز لع دز ويٝٗدع لمٝدع٠,      

حٝع٠ َ جدد٠ يًػجس ٚيهٔ يإلْطعٕ دٚز٠ ٚلحد٠ رِ تهٕٛ ليٓٗع١ٜ نتس٣ ليٓٗع١ٜ دٚز٠ 

قد دْت ... يهإٔ ليٓعع نعْٛل  دعلًني ردِ تٓبٗدٛل لدأهزهلقِٗ لخلدٛف َدٔ غدب  قدعدّ ال         

نَدددع لهدددس٠ لودددٛ  ليدددو  .ٜ سلدددٕٛ َ ددد٢ ٜددددلُِٖٗ ٜٚطدددًبِٗ حٝدددعتِٗ ٚحٝدددع٠ نحبددد ِٗ
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ٛقددع   دد ٝىل١ َٗدددد٠ َددٔ عدددٚ  ْطدد ب دٖع عددٔ نذٖعْٓددع لكددد  ددد  قسٜبدد١ لددٓخٔ  ً 

 ٍٗٛ ال ْدزٟ َٔ نٜٔ ضٝأتٞ, ْ سف نْٓع ضُٓٛ  ألٕ لوٛ  قدزْع ليرٟ ْطدا ويٝد٘   

يًٓكعٙ يف ْٗع١ٜ لياسٜل نَع نٕ ٜبع  ٓع ٜٚبدد نحالَٓع ٚحيسلٓع عٔ لياسٜل ليدرٟ ْٗىلدٛ   

ويٝ٘ لٗرل مل ٜهدٔ وعمطدبعٕ ٚيهدٔ دل٥ُدًع ٖدٞ لوىلع دآ  ٚلوصدعدلع  َٚدع نعجدب          

 ع !لوصعدل

شٜددعزل  َٗٓدضددني  ,دٚلّ يف لوه ددب ,نعْددت حٝددعتٞ تطددا وسٚتٝٓٗددع لو ددسٚف  

ذٖددع  وت لوكددعٖٞ ل  ُددعر    َٚٓعقػدد١ َػددسٚعع , شوددع٥ٔ ٚعُددعٍ, شٜددعزل  عع٥ًٝدد١,   

ظٓٓت نٕ لمٝدع٠ قدد لتدر      لألٚالد يدٜٓع ّٜٛ لدُ ١, زحال  قصا٠ نٜعّ ليصٝ ,

  حكدل نحالَد٘ ٚٚصدٌ و ع٥ً د٘ وت     َطعزٖع ليٓٗع٥ٞ لأْع يف عسف لدُٝز وْطعٕ ْدع  

ٖددٌ نعْددت َصددعدل١ نٕ تددأتٞ وت لوكٗدد٢  لألَددعٕ وت نٕ عددعد  ْعدٜددع وت حٝددعتٞ, وددسِّ

 عَض ٚز ِ نٌ لْػغعالتٓع ْٓ ظدسٙ   ٤ليبخسٟ ٚنْع لٝ٘؟ نّ ٖٞ نزٚلحٓع لو ًٗىل١ يػٞ

آًَني ردٚر٘ يع٥ىلني َٔ لٛ  ليٛقت ع٢ً ودزلن٘ ٚوذل مبٛعدد ندعٕ قدعواًل يإليغدع٤     

 ز نحد نصدقع٥و ٜضز قدَٝو ع٢ً طسٜل ليٛصٍٛ وت َع نٓت تٗىلٛ ويٝ٘؟َ

نَ كٍٛ نٕ تهٕٛ ٖدٞ؟ نزو دٕٛ ععَدًع َدسهل  ضدسلعًع ٚلإ نزلٖدع نَدعَٞ وكعَ ٗدع         

ليا١ًٜٛ وػ سٖع ليرٖيب و ٝٓٝٗع لي طًٝ ني وبكدز ليدُٓؼ عًد٢ نْىلٗدع ليددقٝل مبػدٝ ٗع       

عٝٓعٖع َطسع ني نَع نْع لسحت لو أ١ْٝ ٖٚٞ حٍٛ وعحث١ عٔ طعٚي١ َٓعضب١, عربتط 

نت ب ٗددع وت نٕ  ًطددت َددز صدددٜك ٗع  ددا و ٝددد عٓددع, وٓصدد  ذٖددط نٓددت نصددغٞ       

يصدٜكٞ ٚوعيٓص  ليثدعْٞ نٓدت نحدعٍٚ نٕ نيد كط تدسددل  صدٛتٗع ٚعٓددَع ْٗضدت         

ي ٓصسف ت جهلًت لوغعدز٠ ٚيهٔ وع يس ٓع نعْت ضٝعز٠ لي عنطٞ ليو نيدرتٗع َدز   

 صدٜك ٗع قد لْاًكت. 

 ليبٝددت غددعٖد  لي ًىلصٜددٕٛ َددز شٚ ددو ٚوددع آٜٚددت وت ضددسٜسٟ نددعٕ      عددد  وت

هلّ حٛبددع, عددعد  وددٞ ليددرلنس٠ يًددٛزل٤ وت حعزتٓددع ليكد دد١, نز٣ نطىلددعاًل     يٝددعيٞ حيدد

ًٜ بددٕٛ ْٚعدٜددع وٝددِٓٗ نت ٗددع ت ػددع س َددز نحددد ليصددبٝعٕ لٝصددىل ٗع تددسنض  ددعٍٚ   

كدت وعيصديب    سو٘ يهٓ٘ ٜٓج  يف لبدسٚ  َٓٗدع ل بهدٞ  ٝظدًع نز٣ ْىلطدٞ ٚقدد م      

ٚنٚض  ٘  سوًع لػ ُط ٚقعٍ يٞ "نْت  ب ْعدٜع" نٓت يف ليثعيث١ عػس٠ َدٔ عُدسٟ   

نْ٘ لتُٗٓع وأَس َ ٝدب   حطبٓعٚنعْت يف ضٓ ٗع لمعد١ٜ عػس٠ ٚز ِ صغس ضٓٓع لكد 
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لسحت نتبععد عٓٗع ٚيهٔ ألقع  َٓٗع يهإٔ عبعز٠ ليصيب نٜكظت وحطعضًع ندعٕ  

   ٘  ٚلإ ٜ ضدد  يف ذٖددط لددسلي ُٜٓددٛ يف قًدديب,    نعَٓددًع عٓدددٟ ٚنْددع ال نعددسف َعٖٝ دد

نض  ٝد صٛز٠ طىلًد١ مجًٝد١ ٚقدد ل دسهل ٚ ٗٗدع َدٔ لالْىل دعٍ .... ٚنزلٖدع صدب١ٝ مجًٝد١           

لأقٍٛ وْٗع ل عتٞ ٚشٚ د١ لوطد كبٌ ... ت القد٢ ْظسلتٓدع ل ٓىلد   نَدعَٞ ضدٍٗٛ يضدسل٤         

ٞ وٓدٛزٙ  ت أيل لٝٗع نشٖعز ضعحس٠ لأليٛلٕ, نَس َٔ  دت غدسل ٗع لأزلٖدع قُدسًل ٜغُسْد     

ٚتاا وٞ لألحالّ وت دْٝع َٔ حب ٚيكع٤ل  ٚنز٣ َط كباًل مجٝاًل ٜٓىلط  نَعّ غعوني 

تز نٌٖ لمٞ قص١ لخلاب١ ليغسٜب١ يٓعدٜع  يهٔ ليصععك١ ٚق ت, ىًؤُٖع لاَعٍ,

وت تع س غدعَٞ, نعْدت يف ليسلو د١ عػدس٠ َدٔ عُسٖدع ٚندعٕ قدد  دعٚش لخلُطدني           

س لدُٝدز ٖدرٙ لخلابد١ ردِ لتضدخت لمكٝكد١       َ صٚج ٚيهٔ يٝظ يدٜد٘ نٚالد لضد ٓه  

نعْت حعز٠ لأل  قد لْهطس  ٚلض خكت عًٝ٘ ليدٜٕٛ ٚمل ٜ دد قدعدزًل عًد٢ ليكٝدعّ     

وأعبع٤ عع٥ً ٘ ليهبا٠ ٚودع  دع٤ لي دع س ليػدعَٞ يٝاعيبد٘ ودٜٓد٘ تصدعدف َدسٚز ْعدٜدع          

دٙ وهدٌ  ودنعٕ نوٝٗع لىُلنت وٗع ٚلعت  نوعٖع وعخلاب١ لٛزًل ٚت ٗد وطدلد دْٜٛ٘ ٚتصٜٚد 

 َع   عج حعزت٘ ٚىت ليصىلك١ وني لي ع سٜٔ. 

ل  عحط لمصٕ لهس  نٕ نن ب بع زضعي١ نحرزٖع لٝٗع َٔ ٖرل ليدصٚلج  دا   

ٚنقٍٛ بع وْط نحبٗع ٚوْط ضأدزع يٌٝ ْٗعز ٚضأ دٚ يف لوطد كبٌ وْطدعًْع    ٧لو هعل

ت عددٔ قضددٝت ليًٝددٌ نن ددب ليسضددعي١ ٚيهددٓط يف ليصددبعي  بٓدد     ,عظُٝددًع ًٜٝددل وٗددع 

وزضددعبع ٚمل تطدد از ْظسلتددٞ لي عتبدد١ نٕ تٓكددٌ ويٝٗددع َددع نععْٝدد٘, ٜددّٛ شلعلٗددع وهٝددت   

 عز٠ يف حٝعتٞ.جٓت نٍٚ ضٝٚنذنس نْط ديهل

زحًت ْعدٜع وت دَػل ٚيهٓٗع ععد  و د ردال  ضدٓٛل  نزًَد١ ٚلزرد١ ٚمل نندد      

ْىلطددٞ وصددعزح ٗع ردديب ليكدددِٜ ح دد٢ تكدددّ بددع لحملددعَٞ ليددرٟ نغددسف عًدد٢       ٤نٖددٞ

وز  شٚ ٗع ل صٚ ت َٓد٘ ٚزحًدت رعْٝد١ وت دَػدل, َدع عدد  نزلٖدع وال ْدعدزًل          تصىل١ٝ

عددد  نتددز عٓٗددع ضدد٣ٛ غددرزل  نيبددعز َ ىلسقدد١ ٜٓكًددٗع   نرٓددع٤ تٛل دددٖع يف ليبًددد َٚددع

لضد غسق ط لمٝدع٠ لٓطدٝت ْعدٜدع ٚيف      َ عزف َػعنٕٛ وٝٓٓع رِ لْكا ت نيبعزٖدع, 

ٜدت يدَد١ لي ًدِ تصٚ ٓدع     نعدٛلّ ندهل لدعَ ١  سقت ردب ضد٣ًٛ تس دت قبًدٗع وثالرد١      

ٚ ع٤ْع زلَٞ رِ ضٛضٔ رِ ضالف لشدٖس  نعُعيٞ لعض كعيت َٔ عًُٗع ٚعػٓع حٝدع٠  

َِ تػدغٌ  لُدعذل نزٜدد ننثدس حدع حككدت ٚي د       نقس  يًسلعٙ ... حٝعتٞ تطا ٖعد١٥ زل د١ٝ 

 َِ ت ٛلت عًٞ َصعدلع  يكع٥ٗع؟ وعيٞ زؤ١ٜ ْعدٜع ٚي 
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وت َهدد يب لضدد ا ت وصدد ٛو١ نٕ نتىلددعد٣  عٓدددَع ن ًكددت وددع  ضددٝعزتٞ َ جٗددًع  

ت ددت صددسي١  ٢َسلٖكددًع ٜكددٛد دزل  دد٘ وطددسع١ َددع نددد  نياددٛ وضددز ياددٛل  ح دد

وت َصدزٖع لسنٜدت ضدٝد٠ ًَكدع٠ عًد٢ لألز  ٚنحدد ليػدبعٕ ٜطدععدٖع         ٚزل٥ٞ لي ىلتُّ

عًدد٢ ليٓٗددٛ ,  ع٤ٖددع صددعحب نحددد ليدددنعنني وهسضددٞ ن ًطددٗع عًٝدد٘ ٚعٓدددَع   

 ت ت ليػع  ٜكٍٛ بع: دْٛ 

 .لأللضٌ نٕ ترٖيب وت لوػىل٢, ضأٚق  يو ضٝعز٠ ٚنذٖب َ و -

 .ال غهسًل ضأتصٌ وكسٜيب -

يىلضت زنضٗع تبخث يف حكٝب ٗع ٚعٓدَع زل  ٘ نٓت قد ٚصدًت ويٝٗدع لسنٜدت    

ٚ ٗددًع تبدددٚ عًٝدد٘ لخلٝبدد١, نددعٕ ليٛ دد٘ يٓعدٜددع ...نَ كددٍٛ َددع حيددد ؟ َصددعدل عٕ يف    

 نضبٛر ٚلحد؟ ىعيهت دٖػو ٚقًت:

 ٝعزتٞ ع٢ً و د ياٛل  تىلضًٞ ألٚصًوضٝدتٞ ض -

ْظس  ويٞ ٚيهٓٗع َعشليت  ا قعدز٠ ع٢ً ليعنٝص نتسلٖع عسلت َدٔ ٜ خدد     

 لكعيت َ  رز٠: ويٝٗع؟ ضععدٖع ليػع  يف ليديٍٛ وت ليطٝعز٠

آضددىل١ عًدد٢ وشعع ددو نٓددت نزٜددد نٕ نتصددٌ وكددسٜيب ٚيهددٔ ٜبدددٚ نْددط قددد    -

هللٍ يف ليبٝت  .ْطٝت ٖعتىلٞ لد

 .ل ٚل يب حعٙ  عز٠ قد ١نودًل ٖر - 

ودددل نْٗددع  ددعٍٚ نٕ ت ددرنس ٚيهٓٗددع مل   ندز  ٚ ٗددٞ ويٝٗددع ل القددت ْظسلتٓددع... 

ٓددع تىلًدد  ٚعٓدددَع ذنهستٗددع وٓىلطددٞ ضددا ت لو طددعَ ٗع, زحٓددع ْطدد  ٝد ذنسٜددع  حِّ    

ٌ   ليكدِٜ ليرٟ تبدهلٍ ْعض٘ ٚتغا  َ عو٘ ٚزحٓع ْ درنس نتدع٤ زلدعم لياىلٛيد١ َٚدع       حد

ٔ لوػدىل٢ َا٦ُدٓني وت عددّ ٚ دٛد نطدٛز قصدد  نٕ نىٗدٌ        وِٗ ٚعٓدَع يس ٓع َ

 ,وعيكٝعد٠ يف لياسٜل وت وٝ ٗع لسٚ  يٞ َع  ع  عط َٔ نيبعزٖع ونُعبدع ي  ًُٝٗدع  

صدَ ٗع مبٛ  شٚ ٗع لوىلع ١٦, وكعؤٖع َدز وٓدت ٚصديب عًد٢ نع دع        ,عًُٗع َدزض١

هل   نٚالدُٖدع و دد    ٓدت َطد كبًُٗع.. شٚل ُٗدع ... ٖجستُٗدع َدز     لوسلٖك١ نىلعحٗدع ح د٢ ن

لألحدددل  تٓكًددٗع وددني وٝددت لوٓٗددع يف نوعْٝددع ٚوٝددت لوٓ ٗددع يف ليطددٜٛد حٓٝٓٗددع يالذقٝدد١         

ٚغسلؤٖع َٓر غٗسٜٔ يبٝت تكضدٞ لٝد٘ لصدًٞ ليسوٝدز ٚليصدٝ , حمعٚي ٗدع لضد  عد٠        

 ليكسلوع  ٚليصدلقع  ليكد ١ لكًت بع:
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هعْو ٖٚع نْت قد لض  د  صدلق١  عز قدِٜ ٚوذل لح جت ألٟ يد١َ لبإَ -

 .ٗع َط ٚضأنٕٛ ض ٝدًل و كد ٗعٝنٕ تاًب

قدَت بع ليباعق١ ليو  ٌُ ٖٛلتىلٞ لعو طُت ٚمظت ز ِ ليطٓٛل  لياًٜٛد١  

نِ ٖٞ مج١ًٝ لو طعَ ٗع ٚعٓدَع نْصي ٗع نَعّ وٓعٜ ٗع ىًٗت وعيٛقٛف ٚزحت نتعو ٗع 

 و ٝط ح ٢ قا ت لوديٌ ٚ عوت دليٌ ليبٛلو١ .

ل ديٌٝ ع٢ً نٕ طسٜكًع  دٜدًل ضدٝىل   نَعَدو ٚنْدو    عٓدَع ت هسز ل غعزل  لٗر

يف نعُعقدو نٓدت  ددعٍٚ نٕ تد ًُظ َالحمد٘ ليغع٥بدد١ ٚتسضدِ صدٛز٠ َغددعٜس٠ ودع نْددت        

صٛز٠ لٝٗع  ُٛ  ٚلٝٗع ضدخس ٚلٝٗدع نَدٌ ودإٔ لمٝدع٠ قعوًد١ يً جددد يف ندٌ          عًٝ٘,

٘ ْٚطد أْ  زٚتدني حٝعتٓدع َػددٚدٜٔ ويٝد      ّٜٛ ٚيهٓٓع ْغُض عْٝٛٓع عٔ ٖرٙ لمكٝكد١ 

 رهِ لي عد٠ ْٚ دهل حمعٚي١ لالْ  عم َٓ٘  سوًع َٔ غاط لخلٝعٍ. 

هلي يطدٝعز٠       و د نٜعّ نٓت نعرب ليػعزر وطٝعزتٞ عٓدَع زنٜ ٗدع عًد٢ ليسصدٝ  تًد

 ن س٠ يهٔ ليطٝعز٠ مل ت ٛق  ل ٛقىلت نَعَٗع: 

 .تىلضًٞ ضأٚصًو وت لوهعٕ ليرٟ تسٜدٜٔ -

 ٚ ٗٗع:لَ ص ت ليدٖػ١ وعو طعَ ٗع ٚوعْت لما٠ يف 

يف لمكٝك١ نزٜد ليرٖع  وت نٟ َك٢ٗ ع٢ً ليبخدس نزٜدد نٕ نح طدٞ لٓجدعٕ      -

 ق٠ٛٗ وت  ٛلزٙ 

 ٚحدى؟  -

نٓت ع٢ً َٛعد َز صددٜك١ يهٓٗدع لع درز  ٚمل نغدأ حسَدعٕ ْىلطدٞ َدٔ         -

 .َ  ١ لدًٛع ويٝ٘ ٚقسل٠٤ ن ع  وت  ٛلزٙ

 لْ بٗت وت ن ع  قد لض كس ع٢ً حضٓٗع ضأي ٗع:

 ؟ بني ليكسل٠٤ -

 .ال تٛ د َ  ١ ت عدبع -

ْظددس  ويٝٗددع وددٛد لًددٝظ نحددب يًددٓىلظ َددٔ نٕ تً كددٞ مبددٔ ٜػددعزنو ٖددرٙ لو  دد١  

ليب ٝد٠ عٔ لٖ ُعّ ليٓعع, َ  ُدًل نطًدت لياسٜدل وت لوكٗد٢ ٚعٓددَع ٚصدًٓع ويٝد٘ ال       

 ندزٟ نٝ  قًت:
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 ٌٖ تطُخني يٞ ودعٛتو وت لٓجعٕ ق٠ٛٗ؟ -

َٔ نٜٔ تٓبدز لألحعدٜدث نٝد  ت ٛليدد     ٚي ًٗع َٚٔ دٕٚ نٕ تىلهس قبًت ليدع٠ٛ, 

يجًت عٓدَع ْظس  وت ضععو لُٛعدٟ َز نحد لوٗٓدضدني قدد لدع  ...     لأللهعز,

 عددٔ وحطعضددٗع وعيٛحددد٠ يف دَػددل و ددد  طحدددر  تٛليددت يكع٤لتٓددع ٚتػدد بت نحعدٜثٓددع, 

تٓكًٗع ودني لوٓٗدع ٚلوٓ ٗدع يف     ,تبععد ليٓعع ٚتكاهز لي القع  تكععدٖع ٚود٤ لألحدل ,

غ ٛزٖع ز ِ نٌ لمىلع٠ٚ ليو تًكعٖع يف ليبٝ ني وأْٗدع نٝدعٕ شل٥دد عدٔ      ,ُٝٗعَغعو

َدٔ لالْ ُدع٤ ٚيهدٔ     ٤لْطجعّ لي ع٥ً ني ليصغاتني,  ٦ٝٗع وت ليالذق١ٝ ي ػ س وػٞ

ل يدد٠ٛ قددد زحًددٛل ٚمل ٜبددل وال نٚالدٖددِ ٚليهددٌ َػددغٍٛ وٓىلطدد٘ ٚعع٥ً دد٘, ت ُٓدد٢ نٕ    

 ٗع ٚتًجأ ويٝ٘ عٓدَع  ظ وعيضٝل ... ٜهٕٛ بع صدٜل ت بعدٍ َ ٘ لأللهعز ٜ ىلُٗ

ْعدٜع ليو لْكا ت صًو وٗع َسلٖك١ يف لخلعَط١ عػس٠ َٔ عُسٖع عدعد  وت   

هلكددت لهسٖددع ليكددسل٠٤      لددإذل وٗددع تصددب     حٝددعتٞ لَددسن٠ نْضددج ٗع حددعز  لمٝددع٠ ٚع

ليصدٜك١ لألردا٠ ٜٚكٛيدٕٛ ودني لمدب ٚليصددلق١ يدٝط زلٝدز  عٖددْع ندثاًل يإلوكدع٤           

لْكادددز ٚ ددددٚ  ٚنْدددع نقدددع  َدددٔ ليطدددب ني ععغدددكًع نٖعتىلٗدددع ٚنْ ظدددس   عًٝددد٘ ٚيهٓددد٘

ندلزٟ حيب عٔ لدُٝز نتِٖٛ نْدط قدد تخدت ٚيهدٔ ْظدسل  ضد٣ًٛ ويدٞ         ٖٛلتىلٗع,

ٖدٌ تادٛر و ضدِٗ وٓكدٌ      ز ِ حمعٚيو نٕ ننٕٛ طبٝ ًٝع تٓبد٦ط وأْٗدع تػدو ودعألَس,    

د٠ نضدىلعزٟ وت دَػدل   نيبعز يكع٤لتٓع نّ تسلٖع تبخث يف  ٛليٞ عُع ٜسٜبٗع؟ نّ نٕ شٜع

  ً ٗع  ظ نٕ يف لألَس غ٦ًٝع َدع, ضد٣ًٛ نعْدت نذند٢ َدٔ نٕ تدٛل ٗط ٚيهٓٗدع        

واسٜك ٗددع نعْددت ت ًُددط نٕ نٚلٕ ليػددكع٠ٚ قددد لددع  ٚنٕ لألحىلددعد قددد نصددبخٛل عًدد٢   

نع ع  ليصبع َٚع نعٕ وعض اععو نٕ نلُٗٗع وإٔ َدع نعٝػد٘ يدٝظ َسلٖكد١ ٚيهٓد٘      

ط وٓعدٜع ٖٛ تٛم ليسٚي, ٚنٕ ٖرل ليػٛم لخلىلدٞ ليدرٟ   يكع٤ تأ ٌ طٜٛاًل ٚنٕ َع جيُ 

لح جب وعْػغعال  لمٝع٠ ٜبك٢ يف ليكًدب ٜٓ ظدس لسصد١ يٝٓبثدل نُدع ليٓدٛز نعغدىلًع        

لياسٜل وت ق١ُ ت ٛم ليٓىلظ و عْك ٗع, َز ْعدٜع نٓت نضًو لياسٜل وت ٖدرٙ ليكُد١   

ٕ نداًل َٓدع   حٝث صىلع٤ ليىلهدس َٚ  د١ لو سلد١ ٚمجدعٍ لمٝدع٠, زلقٓدع لياسٜدل يهدأ        

نضد دتٓع   نعٕ ٜبخدث عدٔ لايدس َٚدع لمٝدع٠ ليدو عػدٓعٖع وال لْ ظدعزًل بدرل ليًكدع٤,          

ليًكددع٤ل  نصددبخت وك دد١ لدددر  يف حٝعتٓددع يهددٔ ٖددرٙ ليصددٛل١ٝ ليددو زللك ٓددع يف          

ودددلٜعتٗع لْكًبددت غددغىلًع, زلحددت ْعدٜددع   ددٌ يٝددعيٞ نصددبخت ععغددكًع َؤزقددًع  ٝددعال  
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ٚيهٓٗع نرو ط, زحدت نحًدِ ودأْط نعدٝؼ     َسلٖل, حعٚيت نٕ ننر  نحعضٝطٞ 

َ ٗددع آنددٌ َ ٗددع نْددعّ َ ٗددع, حعٚيددت نٕ نيىلددٞ عٓٗددع  ددٛالتٞ ٚيهددٔ  ٛالتٗددع َددع   

ععد  تىل٢ عًٞ ٚدٕٚ نٕ ْ عف زحٓع ْطا يف طسٜل لمب ظعْني نال نحد قد لأ 

وت لالْكال  ليرٟ طسن ع٢ً عٛلطىلٓع ٚيهٔ لمدب نضد٤ٛ ليػدُظ ال خيىلد٢ عًد٢      

لٍ ليص ب نٝ  ضٓٛل ٘   ُ ٓع؟ قًت بع "يٝظ ألحد نٕ ٜ ديٌ نحد لهعٕ ليطؤ

يف حٝعتٓددع  ددٔ ندٜٓددع نعَددٌ ٚل بعتٓددع نعًَدد١  ددٛ عع٥ً ٝٓددع َٚددٔ حكٓددع نٕ ْ ددٝؼ        

وعياسٜك١ ليو  ب" نعٕ ٖرل قسلزْدع ليدرٟ عصَٓدع يف قُد١  عضد ٓع نٕ ْددللز عٓد٘        

ًع تعلٗددًع يهددٔ ٜبدددٚ نٕ يادد١ ليدددلعر لكددد  َطددٛ عتٗع, َددٔ نددعٕ ٜظددٔ نٕ لاٚضدد     

 ؟ضٝج عي لي عمل ٜهدهلز حٝع٠ ليٓعع ٜٚبدٍ منط َ ٝػ ِٗ ٜٚبكِٝٗ ع٢ً حعل١ ليسعب

 ع٤  ض٣ًٛ ٚوٝدٖع ص١ٝٓٝ ليك٠ٛٗ, نعا ط لٓجدعْٞ ٚ ًطدت َكدعوًٞ, تًٝدت     

نٕ ْعدٜع ٖٞ َٔ حًظ نَعَٞ, يط٣ًٛ لدُعٍ ٚليرنع٤ ٚليػخصد١ٝ لي ًُٝد١ ٚيٓعدٜدع    

ليػخصٝ عٕ يف غخص١ٝ ٚلحد٠ يهعْت لودسن٠  لدُعٍ ٚليسٖعل١ ٚليثكعل١ يٛ ل  ُ ت 

ليهع١ًَ ٚيهٔ ليطؤلٍ لع أْٞ ٌٖٚ نْدع ليس دٌ ليهعَدٌ؟ نتطدع٤ٍ َدعذل عدٔ ضد٣ًٛ        

مل ٜ خكل؟ ٖدٌ لْػدغعال  ليبٝدت َدص  لسل ٗدع       ٤نتسلٖع  ظ يف نعُعقٗع و ٛم يػٞ

مل نض از نٕ نَٓخ٘ بع؟ نّ نْٗع َعشليت تبخث عدٔ   نّ نٕ بع صدٜكًع ٚ د  عٓدٙ َع

رل ليصدددٜل؟ ىٓٝددت نٕ نضدد دز ٗع عًهددٞ نصددٌ وت  ددٛل  ٚيهددٔ عٓدددَع لي كددت        ٖدد

 ْظسلتٓع َٓ  ط نسلَو لًر  وعيصُت. 

 تغس  ليػُظ ت ٛغ  ليطُع٤ وعمُس٠ تكٍٛ ض٣ًٛ: 

 .َٓر رالر١ نٜعّ مل ْس نحدًل َٔ لألٚالد ٜبدٚ نِْٗ ْطْٛع -

 غعز٠ ٚقًت:لي كت ْظسلتٓع نعسف نْط نْع لوكصٛد وعي بعز٠ حعًٖت ل 

 .لعرزِٜٗ بِ ظسٚلِٗ -

-  ٞ  .دل٥ًُع نٕ ني ُظ لألعرلز ٜبدٚ نٕ عً

قرٜىل١ نيس٣ تسَٝٗع وعحعٖٞ, نعسف نْٗع ت سف ٚيهدٓط ال نضد اٝز لوٛل ٗد١    

دلعععتٞ   ٝىل١, َٔ ٜط اٝز ليدلعر عٔ بىل١ مًدِ عدٔ ضد ٞ يغدعَض َدأٍَٛ ٜبددٚ       

يف ْظس لايسٜٔ  سوًع َٔ لدٕٓٛ, ٜٓكرْٞ َٔ َأشقٞ صٛ   سع وع  ليبٝت ٜسٕ, 

لألٚالد ٚنشٚل ٗدددِ  تدددٓٗض ضددد٣ًٛ لدددأتز يغادددًع ٚ دددج١, نيدددسج وت ليصدددعيٕٛ نز٣    
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ندبا  سضدت    ٛٚلألحىلعد ٚنطبعم ط عّ تٓصٍ عًد٢ لياعٚيد١ ٚيف ٜدد زلَدٞ قعيدب ندعت      

زلي ندٌ َدِٓٗ ٜكبددٌ ودعطٔ نصدعو ٘ ٜٚسضددٌ ليكدبال  وعحعٖٓدع نْددع        لٝد٘ نزودز عددٛر,  

 دليً ط ليدٖػ١ ضأيت: ٚض٣ًٛ,

 يا؟ َع لوٓعضب١؟ -

  خهت لوٓو ليصغس٣ ٚقعيت:

هٟل لي صٜصٜٔلي ٝد لألزو ٕٛ يصٚلج ٚ -  .ليد

طًبٛل َٓع نٕ ْغهلس رٝعوٓع َٔ ن ٌ تصٜٛس لٝدٜٛ, ديًٓدع  سلد١ ليٓدّٛ وددهليت رٝدعوٞ      

وطسع١ ٚضدبكت ضد٣ًٛ وت ليصدعيٕٛ ٚيهدٔ عٓددَع يس دت ضد٣ًٛ ضدخستٓع  ُعبدع          

ٚنْعق ٗع ترنس  نْٓع َٔ نٜعّ لمجس مل نزٖع وال وثٝع  ليبٝت لعْٗعيت عًٝٗع عبعزل  

ٞ   ليثٓع٤ ٚل عجع  ٚزلي  نتدسلِٖ ٜ سلدٕٛ ٚحيدعٚيٕٛ وادسٜك ِٗ      :ليطؤلٍ لودؤزم ًٜد  عًد

لوٗرو١ نٕ ٜكٛيٛل يٞ  بهِ نْ ُع لالردٓني ٚ دب ليبٝدت ليدرٟ تسوٝٓدع ود٘ لدال تػدا          

 وو لألٖٚعّ؟

ٌٖ : ننًٓع ٚتصٛزْع ٚ درٓع ٚ خهٓع ٚوع حعٕ َٛعد ٖعتىلٞ َز ْعدٜع ٚمجت

 ؟نتسى ٖرل لدُز ٚنْىلسد وغسل١ ليضٝٛف أل د  َ ٗع

عع١ً٥ مج١ًٝ ٚٚ دٛٙ حًد٠ٛ ٚقًدٛ  حمبد١  دٝط ودٞ, نن دخٞ وٗدع ٚنتدعوز صد ٛد           

ليك١ُ نّ نوك٢ َ ِٗ ٚنت٢ً عٔ حًِ ليٛصٍٛ؟ ٌٖ نيرٍ ض٣ًٛ ٚنتسنٗع ٚحٝد٠؟ َٔ 

ن دددٌ َدددعذل؟ َدددٔ ن دددٌ قُددد١ نحًدددِ وعي طدددعَٞ ويٝٗدددع ألز٣ لي دددعمل لألزحدددب ٚلألمجدددٌ     

د٠ٚ ٚلوثدعٍ؟ ٖدرل ليهدٕٛ    ليكد  ت ددُّْٚط ٌٖ وعض اععو نٕ نيٝدب ظدٔ َدٔ     .ٚلألنٌُ

لدُٝددٌ ليددرٟ وٓٝ ددد٘ َددز ضددد٣ًٛ, ٖددرٙ لمٝددع٠ لياًٜٛددد١ ليددو عػددد ٗع َ ٗددع وآَعبدددع        

ٖدؤال٤ ليدرٜٔ حيٝادٕٛ ودٞ     ؟ س بدع ٚ عٚلٗع وىلسحٗع ٚحصْٗع ٌٖ نْع قدعدز عًد٢ لي ٓههد   

ِٖ نٌ َع يدٟ يف ٖرٙ لمٝع٠ نتٌٝ يٛ نٕ َهسٖٚدًع حدد  ألحددِٖ نتصدٛز يدٛ نٕ      

ِٓٗ يددٛ نٕ نحدددِٖ لددعزم لمٝددع٠ تًٝددت ٚتًٝددت ٚتًٝددت ..   عددد٣ٚ لْ كًددت يٛلحددد َدد 

دليًط ليسعب ٚزحت نتىلسع يف ٚ ِٖٛٗ ... لطا ت يف ذٖدط ليىلهدس٠ نْدت تٓ ُدٞ     

برل ليبٝت بؤال٤ ليرٜٔ  بِٗ ٚتعف عًدِٝٗ تكد  َ ٗدِ حٝدث ٜكىلدٕٛ ٚتبكد٢ ليكُد١        

 .حًًُع مجٝاًل ن سلى ذل  ّٜٛ قبٌ  ٤ٞ زعب لت٘ ليهٛزْٚع
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سليمان السلمان 

 من سورية ديب أ             

 

 وٍر الصباح جسح٘ ٖثريٌ٘، لقد أخر ٖػتد، فىا أغعس إال بْ.. 

فىٍذر اذذا زي لٗمذذٛ البازحذذٛ ضذذاحٛ فازاذذٛ إال وذذأ.. ٔشٍذذ  أ  ٗذذ   ذذن غذذ سٚ ال  

 ثىس ٔال أعسف ٌٕعّا. ف ٌا وا اعتدي أُ أض ه عَ ٌٕع األغ از اليت ال  ثىس. شمذّا  

 عٍدٙ أغ از شٍٖٛ ال  صٖد لعّٗأ وٍظسًا مجٗاًل يف غٕازع ورتفٛ. 

شٍ  أغعس أٌأ  شاٌ   زجٛ حساز ٘ أعمٜ وَ  زجٛ حسازٚ اجلٕ، ٔوع ذلك،

وطذتثاز اابذ.... ٔأاذداو٘ اعٕلعذذٛ بذاخلرٕ الطذسٖع  ذذسشه يف شذن اجلّذاي. لقذذد        

شٍ  أٌتظس، ٔحني ميس ٔاذ .. أغذعس كسشذٛ زاج ذٛ عمذٜ بذالر الػذازع الٍظٗذ .         

فٍساص حسشاي ابٗذٛ يف ٌعمذ٘. ف و ذ٘ بعذدِا شىذا  زجذ  عصذافري الذدٔزٙ يف         

طسٖذ   ّذدأ حسشذاي أاذداو٘     ضاحٛ  از ٔاضذعٛ. ٔحذني أعذسف ِٕٖذٛ زجذٕع٘ ٔ خذر       

 ٔ طتقس اخلرٕٚ عمٜ السصٗ .. 

شذذاُ ِذذرا بذذاألوظ. أوذذا الٗذذًٕ فىٍذذر الصذذباح جسحذذ٘ ٖثريٌذذ٘..   أٌّذذه وذذَ        

فساغ٘ اعىدٔ  عمٜ أزض الغسفٛ الٕاطئٛ. الدفء ٔافس ٍِا، ف ٌذا أحذت م وٍذر جئذ      

اعدٍٖذذٛ ببطذذار صذذٕيف وساذذًٕ ٔاذذظ براٌٗذذاي اٗذذن بسوا ٖتّذذا إ  الطذذٕا . ٔفسغذذٛ  

األبٗاف القمٗمُٕ وَ أبٍذاء  صٕفٗٛ وص ٔجٛ  صمح لمًٍٕ ٔلم مٕع ٔلال كاء إذا جاء 

اسٖيت. ٔلكٍأ وٍر الصباح ال أضترٗع الٍّٕض، اضتٍدي إ  وسفق٘ ٔوا شل  عمٜ 

جمطيت اعمتٕٖٛ، أغد بك ٘ عمٜ ٌاحٗٛ وَ جطدٙ وا شال  ااضذٗٛ وعصذٕبٛ بسبذار    
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أمحس. ف ٘ احل٘ الذرٙ أارٍذْ خذازل الطذٕز القذدٖي  عذٕ ي أُ أذِذ. واغذًٗا، وّىذا          

 مىتذذْ. فىطذذريٚ سمذذ  ضذذاعٛ وذذَ شوذذَ ال ٖذذ سس عمذذٜ اذذدوني        ذذ خس المٗذذن ٔاغذذتدي

      ُّ ٖتٕا ا عَ الطري إال يف ضاعاي الًٍٕ القمٗمٛ اعطذّدٚ. ٔال أعمذي حتذٜ ِذرا العىذس، أ

أو٘ أخربي أحدًا أٌأ أوػ٘ يف ٌٕو٘، لكٍّا   شد أٌْ ال ٖتكمي ٔال ٖتحسك فّٕ 

ريٌ٘، أحأه الٍّذٕض  ٍٖاً عمٜ شت  ٔاحدٚ حتٜ الصبح. ٔالًٕٗ أحظ أُ جسح٘ ٖث

         ّ٘ ّّذدي، حّسشذ  اذدو فال أضترٗع أغذعس أُ عصذابٛ محذساء  ػذدٌ٘ إ  فساغذ٘.  ٍ

فتحسشتذذا. أ زي ٔجّذذ٘ زأٖذذ  الٍافذذرٚ وغمقذذٛ. أحططذذ  أٌذذأ وػذذدٔ  ٔال  تحذذسك       

عٍٗاٙ، ف خري أزوؼ ب ِداب٘ عطذٜ أُ  تحذسك وقمتذاٙ. شم ىذ  ٌ طذ٘. أشثذسي       

عصذذ . اضذذتدزي، زأٖذذ  البذذا    وذذَ أضذذئميت..  ُٔ أجٕبذذٛ دسشذذ  ٖذذداٙ بػذذكن    

و تٕحًا ٌظسي خػبْ الس ٙء   ٖمح  بْ الدِاُ الرٙ ٖتٍاسس عٍْ شمىا طسق البذا   

أحذذد، ٔعسفذذ  أحذذدام الٗذذًٕ اعابذذ٘. فقذذد اذذا زي الػذذ سٚ الذذيت أحططذذ  بظمذذّا      

الثقٗذذذن شىذذذا   أعتذذذد يف اٌتظذذذازا ٘ الرٕٖمذذذٛ يف ِذذذرا الػذذذازع الذذذرٙ   أشمذذذ       

  ٕه اضتىس وع٘ وٍر أُ مسع  أو٘  قٕه: كساضتْ. ٔعٍدٙ االٌتظاز ف

 يف بٗ  جاز ٍا ضازق   خيسل، زاي أٌْ   ٖػاِد  خٕلْ أحد. 

أِن القسٖٛ ٖرشسُٔ أُ فْٗ ضس ا  وطقٕف وطذترٗن عمذٜ غذكن ارذاز بذال      

عسبذذاي،  خمذذْ أحذذدِي لٗكتػذذ ْ خذذسل ممىذذن شٗطذذًا امذذٕءًا فتذذصاحي احلابذذسُٔ   

 ٔبُٕ االٌتظاز. عمْٗ عا  وطسعًا ٔ  ٖظّس ٔالٍاع ٖتٍا

ٔعٍدوا ٌصلذ  اعدٍٖذٛ  خذس وذسٚ، غذاِدي زجذاًل شىذا ٔصذ تْ أوذ٘..   ٖكذَ           

 ممىن شٗطًا، ٔلكَ حٍ س ْ  ػبْ شٗطًا صغريًا شالرٙ ٔص تْ أو٘. 

زاابتْ عػس وساي. ٔشٍ  أغعس أُ شٗظ زابتْ ميتذد، ٔبرٍذْ ٖكذرب ٔ ٍذت       

 عٍٗآ. حتٜ أصبح  أزآ يف أحالو٘. 

ُ أٌذذصع الكذذٗظ وذذَ زابتذذْ، أحططذذ  بصذذٗاح ٔاعقعذذٛ  ٔأوذذظ عٍذذدوا حألذذ  أ

 ضالح، ٔشثرئُ أواو٘ ٔٔزائ٘، ِٔىظ عاٍه ٖط ه عَ بٗيت... ٔ خم  يف الغٗا ...

 ٔعٍد الصباح حني ٌّ  ... شاُ جسح٘ ٖثريٌ٘.
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أوس أحمد أسعد 

 من سورية ديبأ            

 

حببت  يًاههمتا، وضتب       الّشاٍ الّلذيذ مستثهييا   وُيطضِّرسًسبقهما إىل البًج، 

ضظراتهما اليافُٔ، تنعكس يف مترةَ للبت ، هعتي ضهتاوي ٍىيتبي مشتبقي هتالقل ي،  كتّب         

 ضهاواح الىٍن املكلىم.

الّطفلتتُ يف ميوستتثها امل ملتتقُ ملكتتاو لمتتب الىالتتيَ، ااّم يف ويًفثهتتا ا  اوّيتتُ   

لغتتُ خّرجيتتُ  هىملتتفهاالبتتاو َ التتد ملتتا وِح ضلمهتتا اجمتتاا رتتتى   تتا  ال  تتُ، 

ًّتُ ا  اويتُ يف ماّسستاتنا الىٍنًتُ. سً ت         ُ  خبتاح العقل  وأزنبًُّ. مىالًُي الباا خاهثت

لبب  لآ  من ا ثما  هسًس  الراهعُ هعي الّظهر، الىلج املثتاخ  دتيو  املستاْ يف    

هتتى يف تاتلثتت  للتتيمن، ستتًغرز منتت  التتّيا  الكتتايف     مفّكتترَ الّشتتثاْ اليمشتتقٌ. 

ُ.. لثطضري مشروه  الفاخر. خ  ُِ أميزت اامحتر املشتا س للّ تغريَ،     خُ فنازني لد خ
الّشتتفاز املثتتيو لتتلّم، الّدقًتتب التتّيا ن لتتلة، لستتمُ لا لتتُ، لكتتب  متتن ملتتفات           

 ض ًب..!!

ٌّ، ستتًيّخن    ُد يّلتت ، ولتتي هايثتت  لتتيومهما الّرختت ًّ   خّفتت ُح فتترخي، مثختت اضثاهثتتُ  لىختت

ال ٓت  هت  مبتامَ مثقنتُ، تلت       الىلج املثبّقتٌ  مكافت،َ،  لطتاْ هًٔثت  الّشتكب      

ًّيَ     ٍريقثت  يف إختاوَ الفضتى ، لكتّن الرآطتُ، سثفضتُر اامتر.        ةه. متن الرآطتُ، ست
ُِ ستًعّ             املذالاح والّثترز العتالٌ، متن يستثطًق إخفتاْ اتباة التروخ.ا!!. فتىاُخ القرفت

أوزتتاْ البًتتج البتتاو ،  هشتتث  امل تتطنعُ،  تتّر  لشتترَ ستتططًُّ لتتن  تتي ٍفلثتت            

ملعىهُ يف اضثيالها، لناُع امل مر املثفّكرَ لتي تنطلتٌ ضًلثت  للتِ الكبتاو      الّ غريَ 
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 وضسب، لكن أمام الّ غاو ت ل ىا اليهشُ ت م ريه الّسقىط ضثما ..!.

خ ختتُ ضتتاملني واوستتىو ٍقستته  املبتتاو ، هاضثستتاْ الّشتتاٍ املخثمتتر، مثتتيّخرين    

كتّب ام اهتاح لًستِج    هآماهل  املاّزلُ، ضًذ اضثمامح تشتّظٌ ااوواخ واازستا  ه  

 ضا وَ اديور.

لرٍ الّشاوع وملقًع ، ضّفيا ليي  ت ّىوا  ياضعا  مضبدتا  الّيهترَ، رهترَ الّشتاٍ،     

ٌّ للرآطُ ينضتش ادتنني ه،ّتّي     تثفّثر أضىخثها للِ مرأّ مباهس ، ذا  امض ا  البه

ُ. ةكنتتتُ، يتتتا للههتتتُ الّشتتتاهقُ، يتتتا للكًنىضتتتُ املتتتاٍرَ..!! لتتتيماه ا آ     عثتتتاو ألفتتت

للمستتافُ، تلثهمتتاو الطريتت  ضهبتتا ، أوتتتاُ  املثستتّىلني، هنظتتراته  املستتغبُ، الثآهتتُ،   

ًّ،ِح          ت،ختتذ منتت  الكتتدري متتن امضثبتتاه. اللعنتتُ للتتِ ادتترة... يتتا أْ أهلتتذا ادتتّي تشتت

 أوواضناا!.

وهتاهى انو، يثلّقتِ     او منظر ٍفبي ّريي.، يدري ليي   ّب اخثنالاح الىزتى . 

وضًا ّيُ  آني وخى الّنظراح، ولساو ضالت  يترّ   لبتاوَ مارالتج ترستى       املشهي ههو 

يف لتتاع ذا رتتت ، لبتتاوَ لاهلتتا يىمتتا  متتا ملتتييق  العثًتت  "لًستتِ" ملتتاضب البياهتتُ         

اداارَ  وما ، وهما يعهاو مشهيا  مشاهها : "لىم ّىّيُ  رامُ هنكتىو للكت ".   

ضًتذ يتيح ولعتُ      تّب ّتٌْ.   دافُ فراغ التروخ أولبثت ، العنتا والتّيم ٍغًتا للتِ       

الىٍن مسرضا  ل راع لبدٌ  مرير، واخ اطًّث  االتىز املاّلفتُ متن أهنآت . إِذ ةنتىع      

للِ البلياو الّ غريَ ت خامّلُ تل  الىالعُ يف زغرافًُ القل  الّثتىواتٌ إّلتا التيوواو يف     

ُ. للِ أوات د، أ  و أو فلِ  االطاة الكهّ، ةنىع للً  أو حتثفظ هسًا َ. ضقًقًّ

ُ  ه،لستنثها ا نىضتُ ااخضتر         ُ  خقافًُّ خامّلُ.  آترَ الّنتاو تّثستق ملثهمت يكىو ل د هىي

ٌّ. إذ ما  والًاهس، وأضج أّيها الكآن املسثلب املقهىو،  ّر  ّاهي للِ مىت د الًىم

الذٍ تسثطًق فعل ا! سىّ لاولُ الّدباح أمام وياخ املث ع العاتًُ، تهّب للًت  متن   

او ، وأو تبقتتِ يف ضالثتت  ال تتفرّيُ وضستتب، للتتِ أمتتب أّلتتا تتت ّ ّ     تتّب زهتتاح ا

أ در فت، در إىل ادضتً . ض تا ستالُ وي تب البًتج،  ت  هتى متيين لقيمًت            

هىازباح  دريَ، سًسثلقٌ ضا  وملىل ، مسنيا  إّياهما إىل ادآط، لّب  ووَ اليم 

ْ. مرير وأخلَا ول ومق ذلت  هقًثتا    يه..تسثعًي خقثها هنفسها، إِذ لطاملا وليهما حبذا

ُ   اضتتج أم    ًّتت ُ.. إتتتاارواه يف ازثًتتار أّتتّي الطتتر  ولتتىوَ، ستتهىم ، زبتتام ، تراه ًّ ستتفلث

ٍّ يعشتتتُ  املستتتافاح ومراياهتتتا املخا لتتتُ، مثمّثعتتتا  هالّضتتتًاع يف اتتتباِة          تتتآنر هتتتّر
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ٌّ ااهعتتا ..! منتتذ    هنيستتثها، ضثتتِ  تتا  يظتتّن ه،ّضتت  ولتتَي ماّتتًا  يف تًتت .  تتىضٌ  مضهتتآ

ُ. يف القيم، خّ  مق اليمن تعّل  أو ُيخلص للهعتا  القريبتُ امللمىستُ التد      ذا رَ مىيل

تثناسب ووضلُ ادًاَ الق ريَ، يثطايُب للِ الفراغ، ي هُره يف تًّلثت ، يعًتي وست     

الطري  ه،ّكا  تثلفُ تثناسب ولىس ليخ ووض ، حيمب هًث  للِ يهره  رّضالُ 

ُ  وٍالتتُ  ُ  لالًتت مبثكتترَ للتتِ الّثطّمتتب، وشتتٌ منهمكتتا  هقتتراَْ لثًتت ، مستتباُوه هّمتت

ًّتتاح، من تتثا  اضتتني ااو ، لتتاذوا  أو يضتتغطد للتتِ زستتيها أ دتتر،      وزًتتِب املرٓ

اض اما  لىملًُّ زتّيه "املعترٍ" التذٍ وةهتا ملل تام  معسىضتا  ه،زستا  البشتر. ٍرلتاح          

ُِ البعًتيَ،  ًتَا       ستاو  العاملمُ خاضقُ  طًاتها وهىآها، يثذّ ر متن تلت د الطفىلت

ُح "لًلًتج"   وضًيا ، للِ هيٍ هىمللُ يامضُ امىمُ.  ىضًُّ، سّي ِح خطاه. لعّلها الّره

الّستري، م يلتىٍ للتِ     ذَّيت  الطفىلُ هٌ من  اضج ترافق   وو أو يتيوٍ!.  ضامًُ مهي

ٌّْ ههّمُ ٍفبي يف الراهعتُ متن لمتره، أمامت  امثتّي ستهبر ٍىيتبر، يطلت  للًت  تستمًُ           

خًىط ٍفىلث  وذا رت ، للِ ضبا  الضتباة والغبتاو. متن     "تشى ". هنا  ضًذ لّلَ 

زغرافًُ الّثً  الّسىوٍ "القامشلٌ". هًيه خ لُ لنب. اضفترطد أيلتُب ضبًباتهتا، م تّرا      

للِ مثاهعُ وضلث  يف ا هى  ضثِ إجنار مهّمثت  ا لًلتُ، هصي تا  خ تلُ العنتب إىل      

ووّهمتتا أيتتراه هشتتكبي  رواتتُ".أخثتت  التتد تكتتهه هعتتام أو أ دتتر. وّهمتتا  ًّلتتها يف "ال 

ُ  يف       يام  الّشبِ  ا مالٌ هني "الّثشى " والّرواتُ، فتاخثي  املستافُ الّلغىيتُ مكّدفت

مولً ، واضطل  مفّثشا  لن معنِ ٍفىلث  يف فراياح الّستهب الشاستق، هتٌ ضكايتُ     

ّفىّيُ ُسر ح للِ مسامع   دريا ، فثقّم ها ضني  ه وييا أضي وواتها، مقسما  

يثتتّذ رها حبتتتذافريها. أِو ُتقِستت  يف الّشتتر ، تلتتت  وستتًلُ التتذاح يف امضثفتتتاْ      أّضتت   

هىزعها هطريقُ مٓقُ، ف،ضج م تدبج ًّٔا  اضي، هب  ّرة امثطاضا  يف الّ تي  أمتام   

ٌّ للِ ت   اامس هتب تتذ ر    مرةت  املثشّككُ وضسب. ولكن أّيها الطفب املنس

ًّتتُ الطالتتُل ادلتت .. ضّقتتا ..ا!!. للقتتيمني ذا تترَ تعتترز  ًتتا تستت   ها ثنتتار  ثغّب زيل

ٌّ ذا الدقافتُ البكتر،         املخًّلُ للكدري من الّسر  الشتفاهٌ التذٍ وًّتي الىستط الّريفت

ضفتتر يف تضاويستتها الكتتدري متتن     ضًتتذ ترّمتتيح ّتتهقاح ٍفىلثتت  ااوىل، ه تتمج..    

نتاو  الّرواياح. اجمًالًُ. ليماو حتّيلاو يف زبهُ املسافُ ملتعى ا  وهبىٍتا ، تطلقتاو الع   

للمساماح ل ّر لرلّها الغيير، هكذا يثفّنُن حبستاة التيمن  طالتُ فًييىلىزًتُ     

تقاس هنب  ا سي العاّ  للّثً  والّرّر املثىاتر للعر ، فثق ُر املسافُ أو تطتى ،  

ًّتتتاح يف اّتتتثغامح اهلنيستتتُ والفتتتراغ لثتتتذوة   اتنهمتتتُر اجمطتتت ، تستتتًُب، تثتتتياخُب املرٓ
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رهترَ الّشتاٍ. ألتب متن وهتق ستالُ وي تب، وآطتُ          الفىاملب يف أهعا هتا ويشتر  فتىاخ   

القرفُ املخثيضُ يف الّنب ، تفىغ مىلظُ  ذا رت  الّشمًُّ، هرآطثها احملّببتُ الّشتهًُّ.   

ُضلًماُت  الّذولًُّ تشثعُب مبذا  الّطع  الّرآق، يعلى ضشتًيه لًثتيّلِ متن ستقا ادلت ،      

هنكهُ القرفُل هنكهُ ااضىخُ، ساويا  هبهسث  يف  امب خ يا ا سي، أّيها الّشاٍ 

     ٍّ متتن أهتتيل  وستتّىا د، هعطتتر  النبًتتب، هبختتاو  ال هتتذ املثمتتاوص، هلىضتت  اجممتتر

متتن العشتت  ، اوتشتتف   رلتتاح    ا تتي لتت د! أضثظتتر د للتتِ أضتترِّ    املتتثعّطل للمتتنرا 

 تتبريَ، ُتشتتِبُق التتّنه  .. هتتب س،ضثستتً د للتتِ مهتتبي يلًتت  هاضثباهثتت  النالستتُ.  تتٌ        

َْ مخرَ الّشاٍ يف يمىاها الكري ، اضثفظ ههتا ٍتىي   يف فِمت د،    تثمّكن من لرا

ُ.، وأضتَج تلتى  الّرآطتُ        ازّ ها  كآن لشيب  هلًي، يرضى إىل البعًتي هنظتراح. رآغت

ٍّ ملتت َ. ستتثثلىها الّشتتفاه، ولتتَج اضتتييام  الّستتآب اللذيتتذ يف ههسثتت           متتا الّطعتت . أ

وهبثتت ، ستت،مل  هشتتث د متتاْ، وألقمتت   إهريتت  الشتتاٍ املثتتىاوٍ يف  الق تتىّ!. مهتت  ..

الّسكر إىل أو تهيأ ووخ املاْ ولًخّا ّعىوها هالىضيَ، فذّواح السكر سرلاو متا  

سثّثطي مق تفاملًب لشقها ا ييي ذآبُ يف خ ياه، يا للّطريقُ التد حيلتى للّستكر    

وَ أو ُيمثتتَيخ ههتتا، فاملتتاْ التتذٍ م لتتىو لتت  وم وآطتتُ وم ٍعتت ، والتتذٍ م تكثمتتب  و    

 وض ، هى انو  ر  سآب وضستب. ينثظتر أو ُيمتنر هىّيتُ..!!.ضًنها يثقتّيم      من ادًاَ 

ُد الّطع  احملّلِ.  الّسكر العاّ  هكامب و الُ املاضر وسخآ  لًهب  ملف

ًّيَ اللطظتتتاح الفاوهتتتُ، تتتترز الّنكهتتتُ مقروضتتتا  ه تتت فُ ااضىختتتُ،    القرفتتتُ ستتت

ختّ    ّلتِ، ضثتِ تعلتى مبتاهش الكًمًتاْ.     وضضىوها العالٌ. متا إو تضتًفها إىل املتاْ احمل   

ي،تٌ  وو الّشاٍ الّناّا لًضفٌ للً  هبُ الّلىو، مضرما  يف اجملًط السطرٍ رهتىا   

 ُيلًُ  ههىيث  ا يييَل الشاٍ املنّك  هالقرفُ. 

  يعرز سّر ضّب  الشييي للشاٍ وتعّلقت  هت . متا يستثطًق تتذ ره  صّترالاح       

ا رَ هعًيَ، ي،خذه إىل ملىوَ تل  ا يَ البًضتاْ،  ملغريَ تنيُّ ّطًطُ ، من روايا ذ

أًلُ ادست " تقمتطح وأستها هتت"لرلًُّ" ومنتييب أهتً  "تافتُ رآتر يريتب  تاله            

مد  " ليّو الشًخىخُ امليمن. تل  الّسًيَ الد تعّسلج الرضًب مبكرا ، لّلها حتظتِ  

ُ. افثقتتيتها  تتدريا  هتيضًاها..    ُ. متتا، أو هتبع  ليالتت يتتا زتتّيتاه يف للًآتت   ةه حبنتاو ةهلتت

الّساميٍ،     نج أمتنِ لتى  تهُح فست،َ  استقٌ ّتًخىخث  املبكترَ هتبع         

 ولكن..!!. لطراح البقاْ..
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تلتت  ا تتّيَ، ضتتا وَ الكتت م، ليوزتتُ أّضتت  تظّنهتتا ولتتيِح هكتتذا هتت  ملتتىح،       

هشتٌْ متن ّتايها املعّثت ، احملّلتِ هطريقتُ         اضج  ّ   هتى واهنهتا ااملتغر، خالت ..    

ملخثمر ضّي اليهشُ، زّيتت  الغآبتُ خلتا الضتباة، هتٌ ستبب لشتق  للشتاٍ         فّذَ، ا

الشتتاٍ التتذٍ   وتتبِّ متتن اوتشتتاف  منتتذ ذا  البختتاو     املثتتبّسر هلىضتت ، للتتِ ااوزتتر..  

ُ  هالعثًت ،   ستًنثظر يلًتاو املتاْ،  وخثت ، ضرآقت  ال تغريَ،        .ضفستها  الّلتذَ الّطارزت

ومن خ  سًهًب للً  ضدتراح القرفتُ،   اهثهامت ، لًث، ي من همى  الكلس فً  متاما  

لًبيأ هعيها الّسطر املرهي هامضثشتاْ مطلقتا  فقالتاح يضتب  الّ تغريَ أّتب  هكتآن        

ضي ، سً ّيذ للً   لبب إاافُ الشاٍ الّناّا للماْ احملّلِ. الغلًتاو العتذة ستًطل     

العنتتاو لثتتيالًاح زييتتيَ ستترلاو متتا تستتًب للتتِ  امتتب املشتتهي، لتتن يىلتتا تتتيف       

ضها سىّ ارووَ ت، يه من إٍفاْ الشعلُ اليولاْ حتج لفا ا هري . يتا للفتىواو   زريا

ا مًب، هب وأيج إىل الّسآب  املخثمر، هيّي  ا ييي ياولا  يف فرضُ. م تنثهٌا!..إّضها 

ُح الشاٍ ا ًيَ، وزُيه املثعالٌ إىل ألاملٌ الّيهي. سًنّىس الناو حتج ا هري    ًنىض

تقتاْ الّلهبتُ ال هدتُ إىل للًآهتا، هتب ستًطفٕ النتاو هشتكبي مفتازٕ          للً   متهًيا  مو

مغتتتاف   ضظتتتراح الّستتتآب الّلاذلتتتُ، لتتتريّ وّ َ فعتتتب اجملتتتًط، وهتتتى ُيضتتترم ّتتتروه يف  

سثطمرُّ  هافضاْاح املخًلُ،  ًا سثسثىلب ذا رَ الشاٍ ضالُ املفاز،َ، مهي أضَّ

ُ. متتاٍرَ وهتتى املطلتتىة ضقًقتتُ أو يرلتتي الّشتتاٍ،  متتن الّيهشتتُ هتتب سثستتقط يف يًبىهتت

مسثسلما  ملباهس  اليفًنُ، منييما  يف ووض  ولىض  ا ييتيين، ضًنهتا متاوس ٍقتس     

ّتتاي  املقتتّيس أّيهتتا الشتتالر، اوتشتتا لطتتراح اجملتت  هثتتا َ  متتا يلًتت  هكتتآن           

مبثهتتب.!!. لكتتن مهتت   ..  تنثتتِ  لعبتتُ الكمتتا  هعتتي، ستتًغّطٌ املتتييش الغتتايف هقطعتتُ     

متاما   ما  اضتج تفعتب زيتت ، ملتاضبُ أًٍتب متذا  ّتاٍ        لماش، لًطلَ  أ در، 

لرف  حبًات . فللغطاْ فلسفُ وارووَ تنبق من تعتاٍا الّشتاوة التّذوا  متق للت  ووخ      

 الّسآب املخّضب هرآطُ القرفُ، وهٌ تقاوم الث ٌّ.

البتتاة ادييتتيٍ أمامتت ، يستتثّب املفثتتاخ متتن زًتتب ا ا ًتتج التتّياخلٌ،      هتتاهى

ييّووه يف القفب يستمق هلاخت  املمتاضق هالبيايتُ خت  الّراات  أمتام إوا َ املفثتاخ القتاهرَ،          

يلُش سريعا  ضًذ ا هري  املثظاهر هادًا ، يشّيه من تداؤه ، مثستاه   خبتذ املعتيو    

ًّ   ذوهاضتت     الفطتتني، وتتل اضثباهثتت  اجماويتتُ هاملتت    اْ، يضتتق الستتكر يف الستتآب مثختت

الستتتريق، ضًتتتذ مبستتتّر   يييثتتت  ه،ضامتتتب املتتتاْ، ستتتًذوة و ،ّضتتت    يكتتتن، ضتتتّي  
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الّثماهٌ،  ،للِ ما وكن أو ت ل  ضالُ ضكراو الّذاح. يثما ّ يف  اهب ضرلُ 

و  ا هري ، هلع ، يثمّعن يف ضفاوَ املاْ، املاْ ادكً  الذٍ هيا ل  مطمٔنتا  ملتا ستثا   

 إلً  ضالث  املقبلُ يف ادضىو املثىّهش للقرفُ، والّشاٍ الّناّا، ماضر الّلىو الباهٌ. 

يفثر زّرَ الغتار حبتذو، ختّ  مفثتاخ الغتار، يفتر  يييت  املدلستثني اهثهازتا . ينثظتر           

ّهقُ الّلتىو اليولتاْ، اضتيمع فطتًر النتاو، الّشتعلُ الّ تاليَ يف تتيّوزها البطتٌْ. يف          

أو أوواجنًّا ، فالىلج املثبقٌ  ٌْ روزثت  واهنثت     إو  او الّلىو أروَ  الىالق م يهّم 

لي ت ِّ تقريبا ، الّشعلُ  ّر  وسًلُ  ضضاص الفكرَ يف لثمثها، فكترَ الّستآب   

الّلذيتذ الباضتذ لتن هىّيتتُ، ملتطًر أّو هلتا التيوو اا تته يف إجنتار اتطكُ الشتتاٍ         

 م للّسبب..!!. اجماليَ ولكن ااولىّيُ فًما هعي للنثًسُ

ينثظر وينثظر، لكّن  م يسمِق ملىح سرياو الّنسغ الغارٍ يف ااضبىة. وم أضف  

َّ وآطتتُ ضريفتتُ، وهتتى املتتيّوة للتتِ الثنتتاا أ ّ  التتروآر، منتتذ ولتتِ ادًتتاَ      ّتتّ  أ

و الًاتها، ولرز أّو الكآن خلًط من الذ رياح واامكنتُ والتروآر وااستٔلُ    

ُ. ملعرفُ الىزى .  املادُ. وأّض  وكن  من خ   ذا رَ الشّ  ليي  اخ اع ٍريقُ هييل

يقّلب ا ّرَ ونُ ويسرَ، ضفًا  مضثما   ى  الغتار  اخلتها، فست،َ يثتذّ ر أّو للغتار      

ملفاح فًييآًُّ متنق  ّميه هسهىلُ، يكا  ير ب ا تّرَ متن ّتّيَ الغتًظ، لكّنت       

 هُ املعيو. املعا لُ يري مثكافٔتُ أهتيا .   يثذّ ر وازبات  يري امللّباَ  اه ليمً ، ومل

 لذل  ليز لن فعلث ، مسثبيم  إّياهتا هشتثًمُ  تبريَ، أٍلقهتا ميّويتُ يف الفضتاْ...      

الّلعنُ للِ  تّب ّتٌْ. است زق ّتريط ذا رتت  للتً   ويت  اجمتذمو، مثتذّ را  أو          

  ا ّرَ املسكًنُ  اضج لي ألطج الكدري متن ا ّتاواح جمبّىهتا الىّتً ، لكّنت     

 تتاو يطّنشتتها هتتيافق متتن مولتتٌ يريتتب الث تت  حبًاتتت ، ه،ّضتت  لتتى أهمتتب التتثفكري       

هااًّاْ، فقي  ي ٍريقها إلً ، مكملُ فراياح النستًاو. أو أّو ااّتًاْ دكمتُ    

يف تكىينها املخا ع   ع امث َْها املىاىلٌ يف الّلطظُ املناسبُ لثبهش الكآن. يا 

ُ هّي ِح  ّب هذا الىه ، خذلث  هت  ّتفقُ، وهكامتب    لباس املقاوضُ..! ا ّرَ الفاوي

الّثشّفٌ. جيلس للِ ااويكُ، يشعب سًساوَ ادمراْ الطىيلُ، ملتييقث  العاّتقُ،   

ُ  م يعرز من  او يلثه  ضتب  انختر، هتى أم هتٌ، للتِ       ُ.. ضقًق يلثه  ضبضها حبرل

متتق  ااوزتر ومتتن مبتيأ للمتتٌ حبتتج هتٌ متتن تلتتثه  ضبضت ، لكّنتت  لستتبب. متا تعتتاٍا     

 تضطًثها هفناْ سريق، وهقآ  ضًّا .
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ًّتُ        يبعدر الّيخاو الكدًا من فمت  هتيفعاح لىيتُ، ضتايرا  إىل تقاٍعاتت  اافعىاض

ًُّ لبخاو الّشاٍ احملّلِ هالّسكر، املنّك  هرآطُِ القرفُ،  تثعاض  وي   أخًلُ م مرٓ

دّرَ أوملتلث   تشر  ضظرات  إىل الّسقا لًنسطب من زييي إىل لا  من الّثيالًاح ا

إىل زّيت  البعًيَ لّل  يق ز من ههآها املعّث  ًّٔا  من اليلُ وااماو.  ا  يغفتى يف  

زلسث ، لىم ولق خطا لريب، تذّ ر أّض  تر  الباة مفثىضا ، هكذا و تا ه تمج.   

و يق واهثساماح مثعبُ تيّين خغريهما، ومّثُ تستاؤ    تنطت  هت  الّشتفاه، هقتٌ ملتياه       

هقسىَ. ها وت  ضظراح روزث  اهلامسُ: "أ ًي الّشاٍ زتاهي، لكتّنمل      جيلُي أذضً 

أّّ  وآطتُ القرفتُا!. اوتتّي ا تىاة وزىمتا ، سترلاو متا متل الفتراغ القلًتب هًنهمتا،            

واوتطتتَ  هادتتآط، ختتّ  منكستترا  للتتِ العثبتتُ، لثثلّقفتت  فضتتاْاُح امليينتتُ الغاولتتُ يف    

 الىضشُ والضًاع.
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د. وجيه فانوس 

 من سورية أديب            

 

َِ صور ظويت ركؽويت ر،  ون ٍ         حتوالن  رتالٍمعوّيت    ثٍمِ ظويتان  ثريتاون ركةثو

ٌٍمِ رآل  وِ   ٌٍمِ رتنٍمنِس  عر رألدًبِ رتعةب ٍِّ  عند غنتب  "صوٍ يًوندُ  "رتعنم تلحؽيت رتِصخع

ٌٍمووِ لنبالوووِ؛ أل ت ووب    أل  ألِ   ٌوووب     6611-6496) (؛ ىاقووب بٌنا وون ظووويتُ فيايغةرف

القنتَب فٌ ن هؤألٓ رتنٍمنِس  الير صر صننهج اعلٌ ٌِِ ىثالَ  ادتًٍس ثريتُ رتالٍمصنبَه أى رت

ؼوو ر أملووة هووُّو رتّعوويمت  صوور دى  اوويرهنة أِصوون رتعوويتُ     "صووٍ"بٌناوون  ملن وون ىؼووع   

َِ رتط  يِح رفالمالمحم رألىىل  فالبدأ حبةثُِ تصنِب   يف رتعن ني رتريقنيف 6461انِ  ُِ ىراع

عنظوو ِ صعووة   "رتقوونهةُ"يف  "ظوونتي  رترّينلوونٓ" ىرألدبووٍ  صوون عووةن يف بٌنووه  بناوو   

ٌٍمووِ ةنملبووِ يف عتوو. رتعاوودةة ىًالوووت  إ رتِعوونتي    ع ًناوود  تٌووه  ىصلالقووّ أ روونت  أدبوونٓ رتعةب

رألدبوونٓ ىر روووةى   علووّ اعوودد صصوونتبا  ىانوويم صووةرابا  ىمل يبووناا ؛ ىا هووي فٌووه    

 .ظنبباله  ىةد تر ان ىجد يىرتهن رتوبنت بان

 يف القاهرة "صالون الثُّالثاء األدبي"، مؤسِّسة "مي زيادة"األديبة اآلنسة 

ِّد ًإحوووٌ     حبنن وووه ىعطروووه  يف تقووونٓر  هوووُّر "صوووٍ يًوووندُ"ثووون م تطروووٍ رت ووو

؛ فٌ ن ثن  صعطرّ ظندق رتةرفعٍ ًصوا  ب فوةر  ىمتهاوه ركونٔة باون؛ يف      "رتِعنتي "

بني أ ٍم ىتٍ رتدًر ًور ثن  ًةجي  بوريت صر جوةأُ ر عبو  رتط  ويح  توي اعو ن      

رتِصونب ملوه    بٌن ون ثون    تبٌ ًو ؛  "ثونتصر "علّ رتبٌن ي صقطيعِ صر أىبةً   "صٍ"ته 

اإْنَصوودإ صوور  "صووٍ"ب ووني ً ووالوةق ىجوويدو يف عوون  تبوو  صوور ر بووِ ىهووي ًعوووٍ  ىل    
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ٌِّنمووِ"رتريتولوويت رتِصوونصٍ أغنٌووِ   ىاةرفوو    صووندهن هووُّر بنقووةرُ  تةًصووالان علووّ    "ًوون بن

رتعيدة ىانالاٍ بةثن  رتعيتُ  ع عِبنس حم يد رتعق ند أل ًوند ًإطٌ إ جوار  للٌو    

أى خياللرون علوّ رهونو أدبوٍ أى صيةوس اٌناوٍ        ار   ى     ًلالقٌن ىجاًن تيجه أبدًرج

علووّ ر،ملوونق؛ ثووّ  صوون يف رألصووة ًو وور يف أ  رتعق ووند ثوون  ًووةْ يف جووار  غة ووًن  

 .ًننف ه علّ ةل  ال. رتِصنبِ

 تطرٍ رت ِّد

 مله ب ني  يف صطلب شبنبه

ٍ "ابدأ بةثن إ رتعويتُ رترين ٌوِ  صور ظويت      باللو. رأل ريوّ رتةرةٌوِ ر بدعوِ        "صو

ىةد رّاِا م  بنجلني  ىبعدم رتقودتُ علوّ  درتُ أبير ون ىأصيتهون رتصخعوٌِ؛  ع ًإْحبموةإ       

ًْ تلخإبِ  ى نةعٍ رتعق   ىحتةم بالّ صر أة  بقيةان ر،  ون ٌِة فالريويت    علٌان يف صوى

حيون ٍ  اوعًٌن   ىعلّ تأاوا  رألاوالنع أصوني رتةمٍ    لنٔةُ رألدبنٓ ىر روةًر ىأه  ر ةىُٓ 

 ىل   قنعهوون َصِ وون أىَةعموو  فٌووهة ىابوودأ بةثووِ هووُّو رتعوويتُ رأل وو ىرٓ  بو بووِ جلٌلووِ     

ًِ بٌوونُ الوو. رأل ريووّ ىاطوووّ علٌاوون ىجوويدم اوونٍط      ىىبوودُ صالعنة ووِ رت وووي    صوطٌوو

 .ب ًر

 صٍ يًندُ يف صطلب صةبلِ راانم بعض أهلان  ن بنجلني 

  فاووٍ هووُّو ر ووةُ ظوويتُ لنبالووِ  ىتووي ثن وو  اراووة     "صووٍ"أِصوون رترينتريووِ صوور ظوويت  

بوشوووووووند صالعووووووددُ  يف ثالوووووونب   

صدتاووٍ أى حبووا أثووند ٍ  أى يف   

جملوووِ صووون أى ظوووحٌرِ  أى بالٍموووّ يف    

درت "تيبوووِ يًالٌوووِ ثن ووو  صعلٍهقوووِ يف    

يف بووتى ة توناوون  "رتوالوو  رتيملنٌووِ

  اووووور أبووووودًر  أل  ظوووويتًُ ألصوووووةأُ   

رثالحل  عٌننهن بانتِ ب   ىىبودُة  

 ُّو رتيبودُ ىتوُّت. ركو      ل  ثن  

أ  ًالع لقوووون أى ًالواووووطةر   ع ثريووووة 

رتوووةب ي بٌنا ووون ىبوووني بونًوووِ بووو     

ثن   بني ظنببالا ن ىجار  للٌو   

جار ة ىهٍ بونًِ  ث ون ًإوةىْ    
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رصالد  ت نني مليًلِ  ريدرد فٌان أىرت جيْ عنشقٌان  تونا ن   ًلالقٌن ىجاًن تيجوه  

 .ك    ىاند  رتيبدُ؛ ىعِ  ر"صٍ"ة صن  جار   ىرتالنع  أبدًر

 ظيتُ صٍ يًندُ  رتيت ملن ن ألبال  يف رجملن  ىرتوال  ىر والبن  رتعنصٍمِ

ىًووووا ركووو   ىرتيبووودُ صووور هوووُّو رتعووويتُ رترِينبالوووِ  ًالعنة ووون  يف رتوووُّر         

أبوودًر ب ًنووِ  ىبٌوودُ    "صووٍ"ىًوووندر  ًطوٌوون  علووّ ثوو  ظوويتُ ألووةْ  ووٍة اطلووب    

ٌِوِ رتصوو ة      ثٌٕبِ  صعن دُ تقاةهنة االحِيد صٍ صر بةثٌِ بٌيًوِ ركٌونُ   ىل لبنا

هُّر رتِصو إ رتَُّ ًإطب إ علٌه  ملنت ًعّة علّ  دلنته صرينتٌِ صعٌنوِ ةود اووي  صنوه      

 .تونان أل  ور أ  اوي ه بولٌاله

أبدًر ب وي  رتقاوة  هوٍ    هُّو رتعيتُ رأللتُ  هُّو رترينبالِ رتوٌٕبِ  ر اِلصحُِ

رتوويت ملووو   ىت وونني مليًلووِ  علووّ ثوو  ظوويتُ ألووةْ  ووٍ يف عرثووةُ صعروو  رتنٍموونس  

ىىجدر ا ة ىتور أًعقه  أ  صٍ ثن   ثُّت.؟ أًعق  أ  هُّو رأل ريّ رتةرةٌِ ر ريقروِ  

رتةرٔدُ عنش  يف هُّو ر نتِ صر رجل يد  ىيف هُّر رجللبنب ر رتصِّد بناوال ةرت؟ أهوُّو   

  به صور دى  أ  اوةرو  ىهوُّو رتويت شوول  رتعق وند بالوّ ثوند         جار  ىاي   رتيت أبِب 

ٓإ يف بؽيتهن  ًؽٌب  ىهُّو رتيت تِيع  رتةرفعٍ بالّ بوّ  ىهُّو رتيت أفنّ رتصعةر

 ر اوو  ىرألدبوونٓ  ريووةه   ىأهوو  رتروووة ىرتريقنفووِ عل اوو ؟ أهووُّو رتوويت ثن وو  حتووة   

و رتيت  دتس ى ةْ يف رتعيت صور  رتعن  رتعةبٍ بيهج بؽيتهن رتريقنيف ىرألدبٍ؟ أهُّ

   هٍ بقًن صٍ رأل ريّ؟"صٍ"

ىرةب ركند  تقود ثن و  صوٍ أ ريوّ ترٔودُ يف جمونأل  رتريقنفوِ ىرألدب ىركٌونُ          

ىتوناوون ثن وو  ترٔوودُ يف يصوون  ىصووون    ًةببوون ثووريتًر أى بع وو  بةًووندُ رأل ريووّ   

ر رالوونح  ىثن وو   عنوويُ عوور ثووريتر  صوور يصٌنااوون رتةرٔوودر  رتعةبٌوون   ترٔوودُ عووا  

رجال نعٍ ثبتة ىصوب هوُّر  ىبرنةوًن علوّ ص وؤىتٌِ رتةًوندُ ىشوةفان ىاو  صرونهٌ           

الوو. ركقبووِ  ثوون  علووّ صووٍ أ  اق ووب ثووريتًر صوور ظوويتهن رأل رييًووِ  أ  ا ووعّ  ىل    

ة ىةلو  ظويتُ رأل ريوّ ر ريقروِ ثوريتُ      اوٌٌبان  بو   ىل  غةرةاون يف أع ونق بعٌودُ جودرً     

عدرهن صر ظيت صوٍ  بالوّ ًووند ًبودى ىثوو       ركٌند ىركُّت هٍ رتط نغٌِ علّ صن 

هووُّو رأل ريووّ   اووور ناللووس عوور يصنٔاوون رتووُّثيت صوور أتبوونب رتريقنفووِ ىرألدب  أل       

 .بةدرٔان ر خٌ  علّ ةٌنفِ أ رييًِ ىشعةهن ر عرس  هي رآللة  علّ ةٌنفِ أ رييًِِ

نوِ  تأل ريّ أأل  اوي  أ ريوّ بق وًن؟ أ وور تأل ريوّ أأل  اووي م رب      رإوىتور  أ 

غوونج ىدتووب ىدألد؟ ىهووُّو  ٌعاوون جير وو  أه لوو  أى اوووند صوور دتراووِ شخعووٌِ صووٍ  
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ىفا ان  ب  هٍ جير   ة  أ  اطِةق  تٌان أبد جبدًِوِ ىصيؼويعٌِة  ِ اون جير و  غوت      

       ٌِِ صعةىفِ صر صٍ  ىجير     ً تهن صن ًوروٍ صور رتؽويٓ  توناون جير و  أاناو

 .ٌِ ىأدبانصر شخعٌِِ ظنببالان ىصرالنح ترا  هُّو رتصخع

هُّو بعض رتن نعج صر غنج صٍ  ىرتونج ىربد صر صرناٌح رتصخعٌِ رأل رييًِ ى   

 .  ًور ث  صرناٌحان

 :مي زيادة، يف عمر الّصبا

 ع   تقد ثن   صٍ صوننجًن  ىثن   صوننجًن بةةٍٍّ  ىتةِ  ىملريتِة هٍ أ ريوّ  

اون  أل  صور لوند    حت  رتونج ىرتدألد  بو    اون أل ا والطٌب أ  االحوِدف بعورنٓ عور عرا      

 :اونٌبان  ُّو رتُّر ة هن هٍ اعس  ر ان  ىل جيتٌن ملع ِ دصصقٌِ  فالقيد

راالمْحؽةَ فالنُ مسوةرٓ ثونتبإرِّ أى ثونتاِل ة َهنودَ  ث ون ًقويد رتصوعةرٓ أى        “ 

فلٌ وو ح تووٍ  –ثن  وو. ث وون ًقوويد صالووٌ  رتعنصةًِووِ  ىؼووٌرٍ  تٌاوون ملنبعووًن اوود ٌن 

صوور ىمْجووُد ىشمووْيٍق  ىعهوويٍد  ىجوويم فوووةَ أل      –نَةض رتبنغٌووي  باووُّر رتاِلعووبت رُ النوو  

ًوالرووٍ ىعطووض تىبووٍ أل ًةاوويَ  ًةرفوو  أىتٕوو.  ٌعووًن راووالعدرد ثووبت َتلط ووةَب        

ىأمللقٍ علّ هُّر  –ىهُّر هي رتونت  دىصن  –ىرت ةىت ىراالعدرٌد أثا َتلصمبمِر ىرأل  

 (6)”رجمل يم را  صٍ

 :مي زيادة، يف عمر املراهقة

بنآللةًر  رآللةى  رتُّثيت  فعنةِ فٌان ثريت صر رتوونج  بو    أِصن عنةِ صٍ 

تعل ان أل اال   أل  صر لند غنج   يَ بنتي ىةنهة ىصالعِ ودة ىهوُّر رتوونج صور صوٍ   صون       

هوٍ اوالو     ةعد اطلبه صر رآللةًر ًقدصيو  تٌان  أى هي صناون ا وعّ باو   تٌوهة هون     

مموون ًةبطا وون صعووًن ىًةبطاوون     ىل عِبوونس رتعق ووند شوونتبًِ تووبعض جير وو       6411اوونِ 

جبووار   ىهوون هووٍ رأل ريووّ ر ونوونج أل ا ووالطٌب  أل  أ  ا ووٌطة علووّ ثوو  فل وورِ رألصووة  

 :بةِصاله

أل حت   أ ٍ أِاا . بنتوتُ صر جار   فإ ه يف  ٌيًيت    ًة وٍ  ىتعلوه تور    " 

ًةر ووٍ  ث وون أ ووٍ   أتو  أل  يف الوو. رتعوويت رتوويت انصووةهن رتعووحسة ىتووور ملبٌعووِ   

 … ريّ ًلُّ  ن أ  ًالونًة فٌان رتةجند ىاصعة بنيدهنٓ بني اةره  ًالننف وي  علٌاون   رأل

 (1)"أتٌس ثُّت.؟
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 :عباس حممود العقاد، زمن ارتياده لصالون مي

  تٌس مللبًن تلونج صنوه  بو  اوعًٌن    6419ىهن هٍ  ثُّت.  ننمل  جار  انِ 

 : ىل اونٌبه هي  ىتور بونج   يَ تًُُّّ

يتُ ملر    ي ي  ي ي  االحِة  ًدرو رتعوتان  يف ر يرٓ ىثن م صنلًن أصنصٍ بع"

شنتُ رتبنبا عر أدىر  ةدِّت ته أ  حي لان ىًعنجلانة ىاٌِ ة توٍ أ  أاروِةل تلالرو وة    إب

ىرتالوّص  يف ر يتيد رتني ي  أل ٍ ثنو إ صعونبِ بن توِ ملرٌروِ عل و إ صور تاونتال. أ اون         

.ه رجالوو   ث وون اقوويد  ص وونفِ جوونٓام صنوو. )ثٌووس عتوو.؟( ا ووالرا  أ وو ؟ عتوو. أِ وو

مليًلِ تًٌن يف اٌنتُ صوصويفِ  فونو  صعةِّؼوًن  ر و. تلواد فراوة   الٌبوِ عتو.         

ٍِ يف ر  ووالقب   ٌووب ظوونين رتنوو أل  ىرتيرفوودر  ىصوون      رتوواد يٍفة صراوويم؟ فلالوويفَّة علوو

شنثلار  أل اعةِّض  ر . تلاد ىرا  ث  صن ًؤعً.ة صرايم؟ ىه  ًيرفو  صعوطرّ   

 (3)"رح؟علّ هُّر رألةرت

 :جربان خليل جربان، زمن مراسالته مع مي

ىاعة صٍ علّ رتونج  بالّ صر لند رخلعونم؛ ىصون أبونو لعونم أل  لويو  أل       

  ثٌوس  6419راال ةرتو صعان  فالحٌله بونبان  ىل ىٔونمة هون هوٍ اعلَّو  جوار   اونِ       

 :علٌا ن أ  ًالخنظ ن  عر صن ثن    ن أ  ًالخنظ ن

ننظ نن يف ر  القب  فٌب  أ  أل  ررتق صريل ن ثنن  رع  يف ر نؼٍ ب  أ    عر"

 (9)" بقّ حت  اقس بٌ  ىربد بالّ من  رخلعنم

ىاطل  صوٍ  حتو  أ  اطلو   فونأل ريّ صصوايد  ون بنتط لو ؛ توور مللو  صوٍ أل           

ًال ووةب   أل  بووونج ًالبلبوو  بةثٌِووِ اعبتًِووِ ىاعوويًةًِ ترٔعووِة   اوون اطلوو   يف اوونِ       

  صر جوار  أ  ًوالو   تٌاون  بو  أ  ًوريوة صور صةراولالان  ىأأل  انقطوب عناون          6411

 .تانٔله

اوويِيم يف هووُّر ر  وونٓ بةًوود أىتىبوون ىأصتثوون  ىهووي رتريوون ٍ صوور  يعووه يف هووُّر         "

رألابيم  ىةد فص  أصلٍ بو  اعولم ثل وِ صنو.ة  عو    وٍ القٌو  صنو. يف رألاوبيم         

   ىتور ه  اورٍ رتول ِ رتيربدُ ر نؼٍ بطنةِ علٌان ىجه رتقدً ِ بنِ رجل ٌ

أ ور أ  أتْ رتطيربب رتاًدًِ صور  …علّ ظيتُ اقيم صقنم اوي  شاة ثنص ؟

خماللووس رتبلوودر  علووّ رتةاوونٔ   بالووّ مليربووب رتيألًوون  ر الحوودُ ىعلووّ بعؽووان راوو        
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 ٌيًووويت  ىرؼوووح  فووون أعثوووة ظووودًقٍ ىأل أظوووبي  ىل صصووونهدُ لووو  ًووودو ى وووس      

 (1)"ةةملناه؟

أصن  عر صن رتالا  أىرت رك   ىثن  أل بد ته صور أ  ًإق وب يف هراوةو ر بنشوة      

فإِ ه  د يف عبُا بةَٓ ًال ةب  غنج صٍ صالنرِ ًن ته  ب   د يف غنبان أ   اعوبت  

 :  ادرع  جار 6411ته عر عراهة هن هٍ  يف انِ 

نفِ أل حت و  أ وٍ اولنظوو . ألجو  رتلحٌوِ رتوويت ااودد ٍ باونة بوو  بوو  بعوو       "

ىهدىٓ أاصةن بوو  أبوٌ  صيأل ون عل وًن بوو  صور رتصوؤى  صون أل شوو  فٌوه  يأل ونة ىأ             

 –بوون صؤرلووُُّ  –عةوور صيأل وون صوور رتصووؤى  رتوويت أل شووو  فٌاوون  يأل وونة فلٌالرِؽوو   ع     

  ٍ أل أتًد  بلحٌِة ى عر أبٌ   آل  أ  ًوي  ت. كٌِ ايتٌ إ أ ن  …فٌقس عند بدِّوة 

ةق كٌال. ؼنبوِ ث ون أؼوح. رآل و ىأل أبالونج تلقٌونم     اوب …أصة بةةانة هن  

بُّت. لت ةٌنم  ىل أثرية صر اٌبنتُ أةدصان ت.  ىعيد ثاً  )أالهط سإ( بإشعنتهة 

 "ةىهنن  ًوي  صن أتًد

ىأل ًقس غنج صٍ عند هُّو رألجيرٓ رتصخعٌِِ ىب و   بو  هون هوي ًال ول   ى        

ربال ونصن   "ملرة اقيد صٍ  يف ثالنبان بنبالصنم   ىل اعةًران أل ال نٔان رتُّراٍ  ىل رتي

 :عر ر ال نٔان  ىل ىملر صإحمِدد "ىدصيم

صور بلود ]شوحاليد     (  ىأبٍ ]رتٌنس يليت يًندُ(فل طني –ىإَتد إ يف بلد]رتننظةُ "

  (فل ووطني –صوور بلوود ]رجللٌوو   (  ىأصووٍ ]  هووِ صع ووة (ةؽوونٓ ث ووةىر  يف تبنوون  –

ٍَ هووُّو   …بلووُد  ىل بلوود   ىأشووبنح  ر ووٍ انالقوو  صوور   (ىاوووم يف بلوود ]رتقوونهةُ  فووأل

 (1)"(رتبلدر  أ ال ٍ ىعر أَ هُّو رتبلدر  ُأدرَفب]؟  

 ووٍ أ  االوووِنج أصوونم رتِنوونس ةنملبووِ  فالنالاوو  فةظووِ رشووالعند بووةب تويًووِ         ىًعووّر

ؼةىس بني بعض رألدبنٓ  تالاي علٌا   ٌعًن بدتراِ تويًِ ص الرٌؽِ أل ان بان  ىل 

ناو  تجو   ىاةفودهن   صعن وًن يف رتودألد      ايرهن بنا  ص والعنت ىب و   بو  هعلوان ب    

يف ظووحٌرِ  6464ىرتووونج علووّ رتقووةرٓ  بووو   ووُّر رتةجوو  يىجووِ  فالوالوو  يف اوونِ      

؛ ىانربوة عوا رتعوحنفِ دعنبوِ     "لنتد تأفو  "ر،جٌبصني صٌ  عددًر صر ر قنأل  بنا  

 .رت ٌد لنتد تأف  ىبةصه

ددُ عند صٍ  بو   اقس غةً ُ رتونج رتٍن يَ عند ع ة صعني أى عند بنتِ حم ىأل

هن هٍ ا الوةق صًٌِن باِلّ يف أظوع  بنألااون ىيف أاعوس صةربو  ع ةهونة هون هوٍ ًويم         

ًْحمن ٍ يف ص الصرّ تبٌ   ًيم ثن   يف أعالّ أ اون ىفبٌعالاون  فون     ً ىتهن أصني رتِة
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 د بني اؽنعٌس ايرد ب  ان  أل رأل ريّ ر وننج  ىتي ثون  رتوونج ةود رصوالأل جةربوًن      

ة تقد تفؽ  صٍ  يصنُّر   ًنٔ ًِ  ِيًمر ركٌنُ  ىصب هُّر فقد ةبل  أ  ىفنض ىجعًن

ًْحمن ٍ يف ثالنبوه ةعويت    ًوي   ىل جن   اةًةهن يف ر  الصرّ  ىث ن ًُّثة رتِة

 :صب صٍ

هنن   ىل رجلن   رألً ة صور رتِ وةًة صنٔودُ ظووتُ علٌاون َصوْ ىمٌد ظووت َت مْيَتوَد         "

 "عض رألألعٌو  رتعووتُ ىارنبوِ ىصصو  ىصوة ُ     ر  ٌح  ىبيته شبتُ عٌد ر ٌند ىب

(7) 

ىاروو  رأل ريووّ بنؼووةُ يف ؼوو ت صووٍ  ىًروو  غوونج رأل ريووّ بنؼووةًر عووا عالباوون        

ًْحموون ٍ  أل اقوودت أ  اقنبلووه  يصوور صعووٌبالان        ىغؽووبانة ىهوون هووٍ  ىث وون ًعووس رتِة

ر د  وِ   أل  بوؽو  أ ريويَ  ى أل  حبةصن ووه صور تضًوِ بعوض أ يلالاوون بالوّ ىتوي ثن وو          

 :نىجاا

انتع   ىل اوطٌوِ ي ودهن ر وصوين  لوِ  تفعو  رتوطونٓ  ىل صون فويق عنقاون           "

 (6)"ىأشنب  بيجاان عنٍِّ

هووُّو جم يعووِ صوور شوويرهد ةلٌلووِ عوور غوونج صووٍ  عوور بعووض صنصووح ب ووٌطِ صوور   

رأل ريّ رتيت ثن   يف صٍة   ان أ ريّ صن بةبو  ص والقةُ يف اؽونعٌس ثالنبنااون ىبوني      

تويت صون بةبنون  بحواإ عناون  أل أل نون  ةًود ثصوس         اطيت ثل ناانة   ان صٍ رأل ريوّ ر 

اوورتهن  بوو  توونرا  أثريووة ىبيؼوويح صنطقووٍ أفؽوو   بقٌقووِ صصوونعة رأل ريووّ رتعةبٌووِ   

رتةرةٌووِ رتةرٔوودُ رتوويت ثن وو  يف صطلووب رتقووة  رتعصووةًر  ةووندتُ علووّ رتالووولت رتِةرٔووب     

كٌونُ  دبوٍ ىرألجال ونعٍ يف ر  ىرخلن ب ىر يبٍ تووريت صور صنونبٍ رترعو  رتريقونيف ىرأل     

 .رتعةبٌِِ

 

*** 
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 اهلوامش

صر تانتِ بعري  بان صٍ يًندُ  ىل رت ٌدُ جيتٌن ملع ِ دصصقٌِة  قوًن عور حمِ ود     (1) 

ِ " عبووود رتووووم ب ووور يف ثالنبوووه    صنصووويتر  عووون  "صوووٍ أدًبوووِ رتصوووةق ىرتعةىبووو

 61-66رتوال   رتقنهةُ  ألة  ة ظغة 

   قًن 6/6411/ 33ًالنتًخ تانتِ صر صٍ يًندُ  ىل عبنس حم يد رتعقند   –ب   (2) 

  174عووور ملووونهة رتطنووونبٍ  أملٌووونن صووور بٌووونُ صوووٍ  ثالووونب ر وووند  رتعووودد    

 43-64رتقنهةُ  ظغة 

صوور تاوونتِ صوور صووٍ يًووندُ  ىل جووار  للٌوو  جووار  يف صنالعووس ثوون ي  رتريوون ٍ    (3) 

   قووًن عووور صوونتى  عبوويد  جووودد ىةوودصنٓ  درت رتريقنفووِ  بوووتى        6419)ًنوونًة(  

 .631-636  ظغة 6419

صوور تاوونتِ صوور صووٍ يًووندُ  ىل جووار  للٌوو  جووار  يف صنالعووس ثوون ي  رتريوون ٍ    (4) 

   قووًن عووور صوونتى  عبوويد  جووودد ىةوودصنٓ  درت رتريقنفووِ  بوووتى        6419)ًنوونًة(  

 .631-636  ظغة 6419

   قوًن عور   66/3/6411صر تانتِ صر صٍ يًندُ  ىل جار  للٌو  جوار  بالونتًخ     (5) 

 16-13ة  ٌ  جا  صٍ ىجار ة  ػةػ

  636رآل  ِ صٍ )صٍ يًندُ(  ربال نصن  ىدصيم ىةل ن  ىأشعِ  ثالنب ر ند  (6) 

 197  ػة6419درت ر ند  رتقنهةُ  

ر ؤا وِ رتعةبٌوِ تلدتراون  ىرتنصوة  رتطبعوِ       أصني رتِةحين ٍ  ةعويت صوب صوٍ     (7) 

 .4  ػة 6463رألىىل  بتى   

ر ؤا وِ رتعةبٌوِ تلدتراون  ىرتنصوة  رتطبعوِ       أصني رتِةحين ٍ  ةعويت صوب صوٍ     (8) 

 .4  ػة 6463رألىىل  بتى   
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لقاء مع الشاعرة 

  الفلسطينية نداء يونس  

 
وحيد تاجا        

 

ػقؿا اعترب اؾشااعر اتتكؽاط طا      ."قغاؾب طغقان اؾعاملؼال عـفا اؾشاعر أدوـقس "ان شعرفا 

اؾـاؼاا ة اؾػرـسااقة اؾػؾسااينق،"و و جأت  األدبشااعري قس ااس ت ج ااة يف قاا ة    اـفااا "تااكت 

".. اخاتف  ؽا ع عؿاا عرػتا  ؿاع اؾشاعر اؾعرناي واؾـساكي نشاؽط عاا            فا  شاعر "ؾك ي غقاك   

اؾػرـساقة و وـشارت    la Poesie اؾشااعرة اؾعرنقاة اؾكدقا ة اؾات اختاججمفاا عؾاة شاعر       وؽاـات  

ـ  شاعرقة   اؾعاامل ؿ اط ؿقشاط     "جمأوقاط اطيناأ" اج يفاـاب أفامس األااا  اؾ      فاا خمتاجات ؿاع دقكا

دوغقاا و ـاااكمس دؽؿااتو ججقـااال يفااقفجدو   

ؿااااججمع جو و ؽفقتااااكن اقشااااؾؿانو ؽؿااااال  

 .. آوزاجو ؽاجماجقـا ػرو تـسكن وغعفمس. 

  اـفا اؾشاعرة اؾػؾسينقـقة ـ ا  قكـس.

ـاا ا  قااكـس ؿااع  وقاارؽر ان اؾشاااعرة  

جمعؿط   عال  7711ؿكاؾق  طكؾؽر  عا  

.و عاؿااا 02اإلعااف  واؾة ااة يعفؿقااة ؿـاار   

حتؿااااط شاااافادة اتايفسااااتع   ا عااااف     

يفاؿعة اؾؼ س واؾ نؾك   -اؾرؼؿي وا جمصال

اؾعاااؾي   اؾة ااة واؾؾغكقااات اؾتين قؼقااةو   

يفاؿعة اؾـجاح اؾكطـقاة ونؽااؾكجقكسو اؾؾغاة    

ػرعاااي ؾغاااة ػرـساااقةو  ا جنؾقزقاااة وآدانفاااا/  

 يفاؿعة اؾـجاح اؾكطـقة. 
تاا ج  ااا دسااة دواوقااع شااعرقة "ان  

جمؽكن أؽ ر"و نروػاقط ؾؾسق  فك"و " أـائقط" 

. و "جمأوقااط اطينااأ" و"ؿراػعااة عاار  اؾعؾااة" 
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 اا عؿكعاة خمتااجات   اتا اج خااع حتات عـاكان "ؽتاناة اؾ اؿت"و وعؿكعاة            ؽؿا تا ج 

 )جمر ات(.–ؾعيناجون ؿع ـقسانكج" ناؾؾغة اؾػرـسقة خمتاجات نعـكان "جمأوقط اطينأ"و و"ا

 .واؾػـكن ؾؾشعر واألدب اؾؼ   اؾسانع ؿفريفان داتؾة عؾى دجع

 اؾتؼقـافا وؽان فرا ااكاج:

نٓتتتل ايرتتتاعس٠ ايعسوٝتتت١ ايٛ ٝتتتد٠ ايتتت       ■

 ايفسْطتت١ٝ  la Poesie  اختازتٗتتا دلًتت١  تتعس 

ْٚرتتتست رتتتتازات َتتتٔ دٜٛاْتتتو "تىلٜٚتتتٌ اخل تتتىل" ا   

جاْتتأ مٖتتِ ا اتتا٤ ايرتتعس١ٜ م ايعتتا  َثتتٌ َٝرتتٌ    

دٚغٝتتت٘  ْتتتاتِ  هُتتتل  زرٝٓتتتاٍ جتتتٝ زد  َتتتازتٔ  

اٜرتتتتًُإ  نُتتتتاٍ اٚشاز  ناتازٜٓتتتتا    زٚف  ن ٜتتتتتٕٛ

 فسٚضتٓطٕٛ ٚغريِٖ. َاذا  هٌ ٖرا احلدث يو؟

 عاوذا   72وٍذ    la Poesieتصدر  ■■

ٔتعتذذو ٔدةذذدٚ وذذَ أعذذ ا ٔأ ذذدً د ذذ٦     

دلشع ٖٛ يف دلعامل. عمىت باٌّا  اوت  بذن  

سٍٕد  بٍش  ت مجا  لمشاع  دلفمسطٗين 

دلعذذذاحم٘ ستىذذذٕش شرٖٔذذذب   ذذذ  وذذذَ بذذذ      

دلشذذع دٞ دلعذذ  . يف ذذذن ِذذ ٓ د٥ ذذاٞد    

ٖصذذبإ ر  دشِذذا ٔبشذذثن دسذذترٍاٟ٘ عشذذ   

صذذذف ا  لاومذذذٛ لٍشذذذ  ت مجذذذا   ذذذ ٓ     

خذذام وذذَ دحم  ذذي   دحمختذذارد  وذذد ت ذذدٖي   

ةذذد ا   ٖذذدد ٖاذذذٗ  ده وذذا ر ٓ أشٌٔذذذٗ     

ٔعدش وَ دلشع دٞ دلع   ٔد٧ اٌب وَ أُ 

 ِ ٓ دلتج بٛ دلشع ٖٛ شتتمفٛ ٥ٔ تٛ. 
ٖ ٝ أصد اٟ٘ ِ د دذتدث وسذت  ا  

لمفخ  ٔدع د  ا وتأخً د ٖذأت٘ وذَ درتذار      

دٌصذذا   “تصذذفْ دةذذدٝ دلصذذدٖ ا  بأٌذذْ   

لذذو ٖٔذ ٝ  خذ   أٌذذْ دٌت ذاه ده  ستذٗ  أ    

ٔحمسذذذاةا  أرةذذذب  وذذذَ دلذذذددٟ ٚ دلاذذذٗ ٛ 

دليت غالبا وا تتٍث  حمٍذابد دلاذٗاٞ ٔةتذٜ    

ل٨ٌبٗذذاٞ  ٔلثذذن صذذاةب رسذذالٛ ٔصذذاٌد    

مجاه. ٔلثَ مثذٛ يف ِذ د دلعذامل دل ةذب     

وذذَ ٍٖ ذذاف لٍفسذذْ  ٍٗ ذذاف لمجىذذاه وّىذذا      

لذذاُ صذذاةبْ ٔوذذَ دٙ وثذذاُ عمذذٜ ٔ ذذْ 

د٥رض. ٔلعن مثٛ وَ دستطاع دُ ٖ دِك وذَ  

شذذذثن دلٍذذذٕر دحمٍبرذذذ   ٗذذذ  بعٗذذذد  ذذذأشرك 

 ٔعٍ  ٔوٍ  . ٖسعدٌ٘ ِ د. 

زمت ايٓاقتتتد٠ ايفسْطتتت١ٝ يٛضتتتٞ غٝتتتٛم م    ■

 تتعسى اختتت ف نتت ري عُتتا عسفتتت٘ َتتٔ ايرتتعس ايعسوتتٞ  

ٚايٓطٟٛ ورتهٌ عتاّ  فُٝتا اعتتش ايرتاعس مدْٚتٝظ "       

نٝتتت تتتسٜٔ اْتتل   ."إ  تتعسى ٜلايتتأ نلٝتتإ ايعتتا  

م َٛقتتا اتختتت ف م  تتعسى.. ٖتتٌ ٖتتٛ م ايرتتهٌ..    

املٛضٝك٢ ٚاتدٖاش وعٝتدا عتٔ   ٚ ايرتنٝص ع٢ً املضُٕٛ

 .. اّ َاذا؟ايلٓا١ٝ٥
أرٖذذذد أُ أ ذذذٕه بذذذأٌين ٥ دعذذذ      ■■

دلشذذع و ٔبالتذذال٘  أةذذب دُ دتذذ ك لمسذذاشٚ   

دلعار   ر٣ٖٛ وٕ د دخت٦ ْ  رمبذا ٍِذاك   
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دحماذذىُٕ ٔدحمٕسذذٗ ٜ لثذذَ لذذٗ  دلػٍاٟٗذذٛ  

دحمعتذذذاشٚ يف دلشذذذع  دلفمسذذذطٗين ٔدلع بذذذ٘    

 ٗذذذن يف شذذذع ٙ    أ ذذذ أ    لىذذذا أسذذذمفت  

دل صاٟد لىا لٕ دٌين دلتّي دلثذ ف  ٔأُ  

  دلشذذع  يف عىذذن ٌذذددٞ ٖذذٌٕ   ورمذذْ ورذذن    

.  ٗذذذذذن أٖاذذذذذا دُ ِذذذذذ ٓ  " شردِذذذذذي دل ذذذذذدرٚ

دلٍصذذٕم ستىٕلذذٛ عمذذٜ دحمع  ذذٛ دلعىٗ ذذٛ     

ٔدلتج بذذذٛ دلمتذذذاُ مل ٖطىسذذذّىا دذتاذذذٕر   

دلفمسذذذذف٘ ٔدلثرا ذذذذٛ دلشذذذذفا ٛ ٔدلذذذذٍف    

سذ ب   دلٕ ٕشٙ ٔدل ٍِٗٛ  ٔبمػذٛ واٟٗذٛ ت  

ٔلذذٗ   ّٗذذا   دغذذا  أٔ وسذذاةا  عبرٗذذٛ   

ٔبأصذذالٛ ومفتذذٛ  ٔب وذذٕف غذذة وسذذتّمثٛ   

شذذذع ًٖا  ٔبمػذذذٛ مٗعذذذٛ ٔوفذذذ شد  وتفجذذذ ٚ  

حتىذذذن ش٥٥  أعىذذذ  ٔأبعذذذد وذذذَ وعٍاِذذذا    

دحمباشذذذ   وتجذذذأفٚ دلػٍاٟٗذذذٛ دلت مٗدٖذذذٛ يف  

دلشذذذذذع  دلفمسذذذذذطٗين ره تثرٗذذذذذ  غذذذذذة  

وعّٕش  ٔةٗذن مجالٗذٛ  ٔدختذ ده لمجّذا      

 .باغتذٛ لمىعٍذذٜ ٥ لم ذار٢  ٔدحمعذار   ٔمب 
أٌذين دضتذاف بشذثن     -لٍذددٞ   –دعت د 

 طذذ ٙ ده وذذا  ٗذذن ةذذٕه دلدِشذذٛ  تمذذ       

 دلدِشٛ ٔدحمباغتٛ  ٔدل درٚ عمٜ صٍعّا.
 الذذت لٕسذذ٘ أُ ِذذ د دلشذذع  شتتمذذ   

 ذذذذدد عىذذذذا ع  تذذذذْ وذذذذَ دلشذذذذع  دلع بذذذذ٘   

ٔدلٍسذذذٕٙ بشذذذثن عذذذاً  ٔدٌذذذين ألتذذذب    

لثذذن دلٍسذذاٞ بذذ ٔة دحمذذ أٚ دلعىٗ ذذٛ خذذار      

  ٔ الذذت أٖاذذا ِٔذذ د   .ٔدلر ا ذذا  دلمػذذا 

مما مل أعمٍْ ساب ا  باٌّا تفّذي د٥ُ حمذا د   

 ميثَ دُ عتبين د٩خ ُٔ.

دشٌٔٗ  ٖتىتذد لذٗ    ذ  سساسذٗٛ     

شذذذع ٖٛ عالٗذذذٛ  بذذذن ٔأٖاذذذا بعىذذذ  وعذذذ يف  

ٔمبٕ ذذ  وت ذذدً  ذذدد وذذآ دحمذذٕرٔث دلذذ ٙ 

َٖسذذَ   . ِذذ ٓ دحمٍط ذذٛ حتدٖذذدد ِذذ٘ زتذذاه    

أٚ دشذذتػاه شذذع ٙ لذذدٙ ةٗذذم دٌذذين لذذاو 

٘  دلشذع  ٔدذتذب       د أً ِذ د دلطػٗذاُ ب ذٕت

 ٔدٌتفض عمٜ لرة وَ دحمٕرٔث خطابٗا. 

بع  ٌا دٚ. ٖ ٝ أشٌٔٗ  ٍِا عمٜ وذا  

ٖبذذدٔ صذذٕتا ٥ ٍٖسذذي د٥خذذ َٖ ٥ٔ د تىذذد 

دلاٗ   صٕ  ٌذددٞ دلذ ٙ عتذأه دلذبعض     

 ذذ دٞٚ  ٕرتذذْ حتذذت وصمذذٛ دلصذذٕ ٗٛ سذذٕدٞ     

ببعدِا دحمباش  دٔ مبعٍاِا دلرٕرٙ دلعىٗذ .  

دُ و ٕلذذٛ أشٌٔذذٗ  ٥ ت ذذدً ِذذ ٓ دلتج بذذٛ     

دلشذذذذع ٖٛ يف رمذذذذار زتذذذذافٙ ٥ٔ يف رمذذذذار   

تأٖٔم٘ بذن ت دوذْ لم ذار٢ وباشذ ٚ ٔمبعٍذٜ      

٥ ٖ بذذن دلتأٖٔذذن. رمبذذا ٖاذذ٘ٞ ِذذ د ددتذذ ٞ   

وذذذَ ت دميذذذْ دلذذذ ٙ دٌشذذذ ٓ ٧ٔه وذذذ ٚ عذذذو  

عمذذٜ سذذ٤دل  عذذَ   زتمذذٛ   دحمٕ ذذ  د٧شبذذ٘  

 د٥خت٦   

ُ  ت ذذذَ أ ٍِذذذا ٖعذذذين أُ َتَت ذذذ ك    يف    أ

أ ذذاِلَٗي َت ِسذذىخّا خذذ دٟ ت ع٦ ذذاّ   دٖذذدّٚ    

ِّٟا. َت ِسذىخّا لذ ل      ب  دلثمىاِ  ٔأشذٗا

ٛت     َٕد خ درت٦  ذذذذ ٛت ٔدلُصذذذذٕرٚت  دلُصذذذذَب دحمتخِٗمذذذذ

ُ  ت ذذذذَ أ ٖعذذذذين أُ     ٔأ َ دسخذذذذّا ددتاِو ذذذذٛ. أ

ّٞ ٖتفَج خ  َٙ يف ِ ٓ درت دِٟ  لىرِن وا َتج 

َخ مذذذذذَ       ّٛ  ٔعتَتِاذذذذذ وذذذذذَ ٍٖذذذذذابَٗد  ٕ ٗذذذذذ

ٔ  َِ و اعٗذذذَد دحمةذذذاشٚ. د د  سذذذَت ٝ   دلْتثذذذٕٖ

أٌَت دل ار٢َ  لأٌ   أٌَت وَ ٖثتخب ِذ د  

دلِشذذذذعَ  دلذذذذ ٙ ت ذذذذ ٣خٓ   ٗىذذذذا تخصذذذذِػ٘ ره 

   ِٛ َِ  تعِ  خ وٕسذٗ  ٜ دلثٍٗخٌَٕذ ٍِ ِٛ دلْ و أ  

ِٛ دلشرذع .     يف تآلّ  أٔرلس دلٍّ٘ وذد أ  ٍَ ذ
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ّٞ تتفَجذذ خ      ٛت ره  اذذا ِثذذ د  تتَ ذذٕهخ دلمَػذذ

    ٚ َٖٔت ذٕهخ لذٓن شذ٘ٞ ره      ْٗ دلْ غبذٛ ةخذْ 

ّٛ لثذ٘      سّد  ٥ٔ َت تا خ دحمذاشٚت ره أ ٍ ذ

بعٗذًدد    -تطة. دحماشٚت ِ٘ ٌفسخّا ددتٍذاةخ  

٘ر دلذ ٙ      ٙر دحمتعَجىذ بعًٗدد عَ دلعذامل دلمفص ذٕ

ٙر  يف ِذذ ٓ   ْٖفَتذذِ  خ بَسذذال  دلْ وذذِن دلْسذذىأ

ِٛ دلذيت تت ذذٕهخ ره      ِٛ دحمتَى  ذ ِٛ دلع بٗذ درت  ٖطذ

جذي دلعذامِل لػس ذِن دلذَب٦ِل     سٍٕا  خىّٛ س

ِٔ وذَ لذذنر        دلذ ٙ َتعبخذ خ  ٕ  ذْ خطذٕد خ دلػذ 

ِٛ   ٌٕع. ِٛ درتم ا ذ ُخ بالط ا  ٞخ دحم ش ٕ رٌُْ دلف اا

ْخ  ِٔذ٘ وذا      دليت ِ٘ َوددرخ دلشرذعِ  َٔوس ذ ةخ

 َٖجعنخ دلشرع  ةْبا  عمٜ وخستٕٝ دلث ُٕ.

إ از٠ ا  دلُٛعاتتو ايرتعس١ٜ. مضتىلٍ      ■

ُُٜهٔ يًضتُل إ   ُٜهتتأ.. ٚوايتتايٞ إ  اٜتٔ    نٝت 

 ٜؤدٟ وٓا "تىلٌٜٚ اخل ىل"؟

دلصذذىت لذذ٦ً دلذذ د  لذذ دتّا     ■■

دٌْ لٗ  صىتا مبفًّٕ دلسذثٕ   ٔلذٗ    

دوتٍاعا عَ دلث٦ً  بن ةالٛ ٖتىرذن  ّٗذا   

أعمٜ إٌٔدع دلاذجٗ.. دلصذىت أٖاذا  ّذن     

ِذذ د دلصذذىت دٌفعذذاه د٥خذذ َٖ  ٔعج ٌذذا.. 

دلٍفسذذذ٘ بثذذذن شذذذ ٍتْ د٥ تىاعٗذذذذٛ  ٥    

ٖتأوذذذن درتذذذ د     ٌٕذذذْ دٌفعذذذا٥ شذذذ  يف ل

دلعذذذذاً  ٔلثٍذذذذْ ٥ ميمذذذذ  وِٕبذذذذٛ دلتذذذذ دً 

 دلصىت.

ٔأوذذا دذتذذدٖمخ عذذَ دلطةّذذارٚت   ٌذذْ ٥     

ُخ ر٥ بالْصىِت   ٖثٕ
ّٛ ْخ  دلصٕ ا  يف فدٖٔ  ٔأوا دلَع  خ   ٌ

 .ٌخَ  ركت وٍّا دلعامل

مل ٖتفذذذ  دلعذذذامل عمذذذٜ  خطذذذأ  سذذذٕٝ  

دذتبو ماحما لاُ ِ د دل٦و ٟذ٘ د٧عصذي   

ٔوطذذارًشد ٔستثًٕوذذا عمٗذذْو ماحمذذا   وٍبذذٕ د 

لاُ تأٖٔن ِذ د درتطذأ ٔستألذٛ تفسذةٓ     

ممارسذذٛ   شٖذذٛ ٥ ت ذذدً سذذٕٝ دحم ٖذذد وذذَ    

دل ددسذذذذٛ لمى ذذذذدا  رمبذذذذا لذذذذاُ ِذذذذ د    

دلتأٖٔذذذن  ذذذٕرٚ عمذذذٜ د٥ةثذذذاً  ٔر اذذذا      

ٛ   ِن ٖاذ٘ٞ ِذ د    حمٍط  د٩خ َٖ ٔوٕد ّ

 عمٜ  ث ت٘ دلتأٖٔن ٔدرتطأ؟ 

 د ٖثُٕ تأٖٔن درتطذأ صذٕدبا  دٌذا    

ٍِذا ٥ أةثذ٘ عذذَ درتطذأ دلذ ٙ ميثٍذذْ     

دُ ٖثُٕ صٕدًبا     لثذٍين دضتذاف ده   

تأٖٔذذن دذتذذب دلذذ ٙ صذذدر يف     -دلتأٖٔذذن 

ٔدلذذذذ ٙ ٥  - ذذذذ٦ث زتىٕعذذذذا  شذذذذع ٖٛ 

ٖعىذذذذذذن ٧ٔٔه وذذذذذذ ٚ يف شذذذذذذ  ٍا دلع بذذذذذذ٘   

لسذذذذٗ  دٖذذذذدٖٕلٕ ٘ ٖذذذذ بإ بذذذذْ ددتّمذذذذٛ  

ٔدحمٍتفعذذذذذذُٕ دلذذذذذذٍ  د٧صذذذذذذم٘ ستذذذذذذٕل     

تّي دلبش ٖٛ ده و دا. تسذاٞه بذٕه   و ٥ٕ

رٖثذذٕر  لٗذذ  ٖثذذُٕ درتطذذأ ممثٍذذا    

رً د  لذذاُ دلثذذ٦ً شدٟىذذا ٖعذذين أُ ٌ ذذٕه   

شذذ٠ٗا؟ لٗذذ  ميثٍٍذذا أُ ٌ ذذٕه وذذا لذذٗ    

وذذَ خذذ٦ه رعذذاشٚ تعذذٗ  دلتأٖٔذذن     بشذذ٘ٞ؟ .

ٔأ ّىتذذذْ  ٖذذذ٤شٙ دلشذذذذع  ٔذٗفتذذذْ  خمذذذذ     

وذذدل٥ٕ   دٖذذدٚ لذذدٔده وع ٔ ذذٛ  تذذدوة     

لمسٗا ا  ٔبٍذاٞ أخذ ٝ  ِٔثذ د دذتذب      

 عذذذذن دلصذذذذىت د٧لرذذذذ   ذذذذجٗجا   عذذذذن 

ًٞ. بّذذذ د  تصذذذبإ    دلاذذذجٗ. د٧لرذذذ  ِذذذدٔ

دلثتابذذٛ  عذذن وسذذٗد  صذذىته  سذذده لذذْ   

صذذذٕ . ٖ ذذذٕه أةذذذد دلٍ ذذذاش   لٗسذذذت ٌذذذددٞ  

يف ِ د دلسٗاا و ٖذدٚ   سذب  بذن     ٌٖٕ 
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ِذذذذ٘ يف و ذذذذاً دلٕصذذذذٕه ددتىذذذذال٘ ٔ ذذذذد     

أشرلذذذذت ٔ ٕشِذذذذا يف دومذذذذار دلثذذذذٌٕ٘   

 ........... ٔباتت ت ٝ دحمع  ٛ يف ٌصذّا 
لتابذذذٛ دلصذذذىت ِذذذٕ صذذذٕ  دلثتابذذذٛ .... 

 مذت يف ٌذ  مل    .لعار ٛ ِ٘ دلًٕٗ ع د ذٛ  

 ٍٖش  بعد 
 زتاٌٗٛ دلت دل  ورن زتاٌٗٛ دلتأٖٔن 

  ٙ ورن دٙ ش٘ٞ و ل
 ورن د ٕدوب 

 ورن دلشارع دلعاً أسفن دلبٗت 
 ورن دلط ٖ  د اوش٘ 

 عٍد  تٗٛ ٖصعدُٔ باٖد وتسخٛ
 بالش اً ٔدلف  

 ٔ مٛ دذتٗمٛ 
 ٔدل غبٛ

 ده لػٛ دلٕرش 
 

 ورن وا مل عتدث 
بذذذ   سذذذدَٖ دختذذذارد د٥شذذذتباك يف    

 وػاو ٚ أر ٍٗٗٛ 
 ورن د٥ٌ ٥ا يف دلط ٕا 

 عمّٗا  دليت ٔ د  لٍ  أِا ٥ لتعم 
ورذذذذن دل وذذذذاه دلذذذذيت تذذذذدخن دلبٗذذذذٕ    

 بارتطأ
 ورن درتطأ دل ٙ ٌثٍسْ 

 بٍٗىا ٌ شش يف دلص٦ٚ دٌٍا ٌتطّ  
 ٔأٌٍا و  ٍا د ساشٌا عمٜ دلسٗا  

 ب  ةٗات  
 دٔ رغبت 

 ل٘ ٌٕ   تد   د٥ةصٍٛ 
 ٔأٌٍا صٍعٍا متا ٗن ل٘ ضتطىّا

 ٔأٌٍا ةطب لٍار عصٗىٛ
 ٔأٌٍا ٔلدٌا ل٘ ٌبتمٜ 

 ٔأٌٍا ٌٍجٕ 
 .وَ م ٖ  دلمٕف

يتتٛ “م  تٛاز ضتتاول قًتل عتتٔ َفَٗٛتو يً تتأ     ■

عسفتتل ااجاوتت١  يتتٛ عسفٗتتا م تتدِٖ  يكًٝتتل قضتتٝد٠  

ٜت١ُٝ  َٚات ايرعس" اآلٕ َاذا تكٛيني عتٔ احلتأ وعتد    

 نٌ ٖرا ااحباز ايعُٝل ٚاي عٝد حبثا عٓ٘؟

وذذا فلذذت أسذذ  ٥ٔ أشرٙ أ ٗذذْ دً    ■■

 وٍْ أً دلْٗ  لثٍين 

٥ دتذذ ك  مذذدٙ وعم ذذا عمذذٜ دشذذجار     

 دلتٕ  ة  دشخن دلٍّ  
 ٥ٔ  ميب ة  دشخن دذتب 

٥ٔ ومذذذذإ شوعذذذذ٘ ةذذذذ  تػذذذذدٔ لذذذذن     

 دعااٞ دذتمي 
 شٔدٟ  دلث ٌٔٗٛ و فمٛ 

 عمٜ ش٘ٞ 
 .رمبا ٖثُٕ دل غبٛ

 

 دشتػن عمٜ د٥شٗاٞ دلصاوتٛ 
 دذتمي ور٦ 

 بذذن دُ ٖصذذة ددتٍذذُٕ دلذذ ٙ دعم ذذذْ     

 دلمػٛورن دحممص ا  عمٜ  دردُ 
 دليت تصمإ ش ٖطا لم ل ٖا  

 د صْ 
  ي دت لْ يف خ دٌٛ 
 .أةد دٔ درسمْ بالوٖد ل٦
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 ل٘ م ٖ يت يف دُ ٥ د ٕه 
دُ دشخذذن دلصذذىت دلعىذذٕشٙ وذذَ بذذا   

 خ ديف
 ٔدٌصّ  يف دلاجٗ.

 دل ٙ ٖتٕدصن عمٜ خ  د٥  
 .تتبعين دل ٟا 

 

 ل٘ م ٖ يت دٖاا يف دُ د ٕه 
 أ ذذذ  ورذذذن مترذذذاه  ٍذذذاٟ ٙ   ذذذاصت٘ 

  ٕا تابٕ 
 ٔدمن عمٜ دحمشّد دلسٕرٖال٘ 

 عمٜ تفسي د٥شٗاٞ
 بثن محٕلٛ دل و  

 دليت ستجعمين ةٗا ٔخ د ٗا 
 .ٔوش  ا عمٜ دحممثٕ 

زم٣ ايراعس املتٛنٌ ن٘ مٕ ايث١ُٝ ايس٥ٝطت١   ■

م ْضتتتٛت نتاوتتت١ ايضتتتُل تهتتتاد تهتتتٕٛ احلسَتتتإ مٚ 

 ايع ش؟ َا زمٜو

ٔصمين دلثرة دلثرة وَ ممذا   ■■

ِ ٓ دحمختارد   أسعدٌ٘  دد لتب ةٕه 

تٍذذٕع د٩ردٞ ٔتعذذدش دلذذ ٣ٝ.. تعمذذي دُ دلذذٍ    

دلذذ ٙ ٖ ذذ أ وذذ ٚ ٔدةذذدٚ ميذذٕ  ٔدُ دلذذٍ     

دلذذ ٙ ٖ ذذ أ عمذذٜ ٔ ّذذٛ ٔدةذذدٚ ٍٖتّذذ٘.. ٥     

ميثذذذذذٍين دُ أتفذذذذذ  دٔ دُ دختمذذذذذ  ٥ٔ دُ 

دضتذذذاف ده  ذذذ دٞٚ بعٍّٗذذذا  لذذذ٘ دُ دلتذذذب  

  ذذذذ   دوذذذذا دل ذذذذ دٞد   ّذذذذ٘ دسذذذذتطا٥  

وعذن وذَ و بذٛ    تاٗ  دبعذاشد ٔد ذاٞدّ    

دلثتابذذذذٛ وػذذذذاو ٚ تسذذذذت   ٔوذذذذَ دلشذذذذع  

سذذمطٛ واذذاشٚ لمجذذاِ  ٔدل ٕدلذذب ٔدحمع  ذذٛ 

 دليت مت دٌتا ّا ب ٗاا ستدش.
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أرٝ دُ لذذذذذذذذن و ٕلذذذذذذذذٛ يف دلذذذذذذذذٍ   

دسذذذتجابٛ لػٕدٖذذذٛ د٧سذذذ٠مٛ دلذذذيت ٖط ةّذذذا     

دلشاع  ٔلسً د لتٕةِب دحمألٕ  ٔ ب ْ  

ِٔذذ د ممذذا ٖذذرة يف دلذذٍف  وذذٍن لذذ٥ٕ دٌذذْ      

ٕه ٔبّذذذ د ٖصذذذبإ  ٖعثذذذ  أٖاذذذا وذذذَ ٖ ذذذ  

دل ذذذذٕه  عذذذذ٦ وشذذذذ لا بذذذذ  دلثاتذذذذذب     

 ٔدل ار٢ يف دلٍشٕٚ ٔدلٕصٕه. 

ع٢ً صعٝد  هٌ ايكضٝد٠. ٖتٌ كهتٔ ايكتٍٛ     ■

إ ايضتتتسا  م فًطتتت ني قتتتد  طتتتِ يضتتتا  قضتتتٝد٠   

 ايٓثس؟  
لٍذذذذذذذت أةذذذذذذذب دُ دضتذذذذذذذاف ده   ■■

 ث تذذذ٘ دلبسذذذٗطٛ بذذذاُ دل صذذذٗدٚ تذذذَٕةٜ  

لىذذذذا ِذذذذ٘  بشذذذذثمّا دلذذذذ ٙ ٖشذذذذبٍّا    

ْ ٌ اٟصذذذٍا ٔبالشذذذثن بعٕٗبّذذذا دلذذذيت تشذذذب

دلذذذذيت ضتذذذذب بذذذذْ دُ ٌٕد ذذذذْ دلعذذذذامل  ٔده  

 ٍاعيت باُ دل صذٗدٚ تذدرٖب عمذٜ ت مجذٛ     

وستى ٚ لم د  ٔتفاع٦تّا ود ستّٗ  لٗ  

صذذد ٛ دٌذذْ غذذة وسذذت   بذذاحمطم    ذذ د ٥   

ميثٍين دُ دواِن دُ دل صٗدٚ وع لذٛ  

وذذد لذذن شذذ٘ٞ  ٔدعمذذي دٌّذذا  ذذد ٥ تٍتّذذ٘   

 ُ دلصذ دع   بالٍص  شدٟىا  لثٍين دعت ذد د

يف  مسذذط   ذذد ةسذذي لصذذا  دل غبذذٛ يف  

دلرٕرٚ عمٜ دل ٕدلب ٔدلث٦سٗثٗا . مل 

ٖعد   ن ذتصتٍا دلٕ ٕشٖٛ ٥ٔ دفواتٍا بذدٞد  

وذذذَ دلذذذ دت٘ وذذذ ٔرد با٥ تىذذذاع٘ ٔدٌتّذذذاٞ    

 بالسٗاس٘ ستتىم ا.

ٔلىذذذذذا دُ دلفمسذذذذذطٗين ٥ عتتىذذذذذن   

دلثرة وَ  ٕٗشٓ  اُ  صذٗدتْ تٍ ذاف ده   

وذا ديٗتذذْ سذذاب ا وعبذد درتذذ د  دحم ذذدا.   

دُ دذت ٖٛ لٗست  ع٦ سٗاسٗا بذاحمطم  بذن   

 عذذذن ٖذذذٕو٘ ٔبأبسذذذ  د٧شٔد   لىذذذا دُ   

دذت ٖذذٛ دلتشذذذا   ذذ شٙ ٔممارسذذذٛ أٔه   

ورن تعمي دلمػٛ  دٌّذا عثذ  دذتذب دلذ ٙ     

 تأتأٚ.٥ ٖع   ة  عتا  دل

ٜ  ظ ايكتاز  يرتعسى ورتهٌ عتاّ جٓٛ تا        ■

إ  اي ٛح ا ْثتٟٛ ٚايعرتل ايضتٛم   تت٢ إ ايت ع       

ٝ ١ جدٜتتد٠ يًحطتتد"  فُتتا ضتتس      زم٣ م قضتتا٥دى ت"صٛف

ايسوط وني ٖترٙ ايثٓا٥ٝت١ ايت  قتد ت تدٚ م نتثري َتٔ        

 معُايِو؟

دلصٕ ٗٛ ٍِا ةاون ٧لر  دبعاش  ■■

د٥رتذذذذٕدٞ ٔدذتمذذذذٕه  ِٔذذذذ٘ أٖاذذذذا ةاوذذذذن   

٧عىذذ  أ عذذاه دلت ذذدٙ دلفذذ شٙ ٔدلتذذأ ة     

دٌّذذذذا دلرذذذذٕرٚ وذذذذَ خذذذذ٦ه ددتسذذذذد  ذذذذاع٦ 

ٔشذذذذذذاِدد ٔشذذذذذذّٗدد ٔٔسذذذذذذٗطا ٔٔدسذذذذذذطٛ 

ٔتٕسطا  دٌْ ددتسد ٔشٔردٌْ ةٕه لعبذٛ  

دلذٍ / دذتذب دٔ سذير وذذا شذ٠ت وذَ أ عذذاه      

دذت ٖذذذٛ ٔومٗاتّذذذا   ىذذذا وذذذَ صذذذٕيف د٥     

ٔوذذذأف ةتذذذٜ  ذذذاض ٔحتذذذدٝ ةتذذذٜ أْرَا   

ْ  بّذا ةتذٜ  ذْن     ٔدس ا  دتْ ةتٜ رْا ٔعذ 

ٔ اذذٜ يف دذتذذب ةتذذٜ ب ذذ٘. وذذا وذذَ  عذذن   

 ذذذذذٕرٚ وذذذذذا فده ٍٖذذذذذبض يف دٔرشٚ دلتذذذذذارٖي    

لالصذذذذذذٕ ٗٛ دلذذذذذذيت دٔ ذذذذذذ    شذذذذذذ ةت 

ٔلْرف ذذت  ةتذذٜ لشذذفت ٔلاٌذذت وثاٌذذا  

لم مذذٕه ٔد٥حتذذاش ٥ دل ةٗذذن ٔلفعذذٍن ٖخبذذَ ه    

لمٕصذذذٕه ٥ لمتم ذذذ٘ لىذذذا ِذذذٕ دذتذذذاه يف    

دذتب دلت مٗدٙ. دلصٕ ٗٛ ِذ٘  عذن دلرذٕرٚ    

د دلذ ٙ مل ٖصذبإ تارغتذا بذن لتذب      د٧ٔة

دلتارٖي ٔ عن دذتب د٧عصي دل ٙ د تىعت 

 ٗذذْ دلع ٕبذذا  لمذذّا وذذَ  طذذد ل٨مذذ د    

ٔ تذذذن ٔةذذذ ا ٔ ٍر لم وذذذاش يف دلذذذ ٖإ  دٌّذذذا 

 . عن دحملٕ دل ٙ لَتب
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أٙ م ذذذ  لم ذذذب ٖمٗذذذ  سذذذٕٝ تٍذذذٕرٚ   

دلعاشذذذذذ   ٔدٙ  ّذذذذذن؟ ٥ٔ د صذذذذذد  ّذذذذذن 

دلعار  عٍد متاً دحمٍ لٛ بذن  ّالذٛ دل دٟذ٘    

ددتسذد دلصذٕيف    د دلتىاه د٥ستددرٚ؟عٍ

 ذذذاٟ  ٔعاشذذذ و ِذذذن لذذذ٘ بٕسذذذٗ  أعصذذذي    

 برٍاٟٗٛ أ ْن  ل٘ حتىمين ٌٔص٘؟
 ِ د ددتسد خارمٛ

 ب٦ شٕدم١ 
 ب٦ م ا 
 ب٦ رون 

 لٗ  ألر  وَ لالٗػ ديف 
 لتابٛ بٗااٞ بٗااٞ 

 .عمٜ ةج  دسٕش
يف دذتذذذب ٔدلتصذذذٕ و وذذذَ رأٝ   ذذذد 

   ْ ٥  عمي ٔوَ عمي   د دسذتدخن  دتذْ وٍ لذ

ٖبمػّا د٥ دلشفٗ  دحمتى ا ٔوَ شخن   د 

دسذذذذتبطَ  ٔأوذذذذا ِذذذذ د دلذذذذ ٙ رأٝ   ذذذذد     

دٌثشذذ  رلٗذذْ عشذذ و لذذاُ ددتسذذد  ٗذذْ  

وسذذذ ةا لذذذتصّة دذتذذذب ٔدذّذذذارٓ  ِٔذذذ د  

دلتجسذذذٗد ِذذذٕ دحمٍ ذذذٜ دلبشذذذ ٙ دلطبٗعذذذ٘  

خذذار  دل ٗذذد ٔدلتعذذالٗي لتجسذذٗد دل٦و ٟذذ٘  

 د٧عصي  أمل ٖ ن   عج٦  سدد لْ خٕدر .

 ٕ دل٦و ٟذ٘  دذتذب    دذتب ِٕ ِ د ِذ

دل ٙ ٥ ٖخ ٝ لثٍْ عتن ٥ٔ ٖخعذْ  خ لثٍذْ   

ٖخَعذذذذ ر  ٥ٔ ٖخىَتمذذذذذ ت لثٍذذذذْ َٖى ِمذذذذذ ت  دوذذذذذا   

ٔدذتالٛ ِ ٓ   ٦ وٍن أعصي وَ دلصٕيف 

لتجسذذذذذذة ِذذذذذذ ٓ دلع٦ ذذذذذذٛ بذذذذذذ  دل غبذذذذذذٛ  

ٔحت  ّذذا  لذذٗ  يف بخعذذد  دذت وذذاُ  لثذذَ 

 يف بخعد  دلسرٕٝ  ٔد٥وت د .
تعتتسف َطتت كا    ٜتتس٣ م تتد ايٓكتتاد مٕ " املتتسم٠  ■

عٓتتدَا اتتتاز ايهتاوتت١  "مْٗتتا تتتدخٌ َعسنتت١ نتت ري٠     

ٚاضع١ َٚثري٠ قد تتسو  فٝٗتا ذاتٗتا ايهات ت١ ٚاطتس      

فٝٗا ذاتٗا اجلُاع١ٝ اي  تكت عا٥كا  َطتتُسا  مَتاّ   

ت ًعتتات ايهتاوتت١  ٚزغ اتٗتتا املتٛ رتت١"  َتتا زمٜتتو     

 وٗرٙ ايسؤ١ٜ...؟

دتف  متاوا. ضتَ دلشاع د  ٌعمي  ■■

تٗار دلػٗب عمٍٗا دٌٍا سٍثُٕ ة  ٖ د دخ

أٖاذذا دوافٌٔٗذذا   ستاربذذا  برذذدٙ ٔدةذذد   

ٔب ذذذذٕا وشذذذذدٔش شدٟىذذذذا ٔسذذذذٕد  ةذذذذاشٚ  

ٌدخن وعارك لذرةٚ  وع لذٛ    ٧ة٦وٍا 

دلذذٕع٘ ٔلسذذ  دل دٟذذ  دحمعذذ يف دحمفذذ ٔض  

باسذذي دحم ذذدا ِٔذذ ٓ ٥ ميثذذَ وأفِذذا    

شُٔ وع  ذذٛو ٔوع لذذٛ درتذذٕ  وذذَ دحمذذ أٚ    

دلذذذذذيت تعذذذذذ   ٥ُ د تىعذذذذذا  ٔحتدٖذذذذذدد  

دلع بٗذذذذٛ لىذذذذا أٌصىذذذذٛ دذتثذذذذي سذذذذٕدٞ     

لٗودلٗٛ رأيالٗٛ دٔ شلتاتٕرٖذٛ تعىذد ده   

ر ذا٥   –دلتجّٗن ٔختشٜ وع  ذٛ دلتذابع    

٥ُ لمىع  ذذٛ وتطمباتّذذا دلذذيت ٥  -ٌٔسذذاٞ 

ت بن أٙ سمطٛ سذٕدٞ دبٕٖذٛ دٔ زتتىعٗذٛ دٔ    

سٗاسذذٗٛ دٔ شٍٖٗذذٛ باسذذت  ا اتّا ٔدلٍتذذاٟ.    

دحم تبذذذذذذذٛ عمّٗذذذذذذذا  ٔبالتذذذذذذذال٘  ختذذذذذذذٕض  

دلشذذذذذاع د  وع لذذذذذٛ  ذذذذذد د٥ ذذذذذطّاش   

ٔد٥سذذذتّدد  ٔدلت مٗذذذن وذذذَ شذذذأُ دحمٍذذذت.     

دلفثذذذذذذذ ٙ ٔة ٔبذذذذذذذا  ذذذذذذذد دلتّىذذذذذذذٗب    

ٔدحملاسذبٛ ٔدلتخٕٖذ    ٔدلت  ٖض ٔدل  ابٛ 

ٔ ذذد دلذذت ثي يف دلذذدخٕه ده درتطذذا    

دلسذذمطٕٙ مبٍذذد دلشذذاع د  وذذَ دلم ذذاٞد      

ٔدحمّ  ذذذذذا  ٔد٥وسذذذذذٗا  ٔةتذذذذذٜ مباعذذذذذٛ 

وٍتٕ ذذذذاتَّ  ٔباو ذذذذا ٛ ده  لذذذذ   ٖذذذذتي 

د ذذذ دة بذذذددٟن يف دمذذذار دلشذذذممٗٛ ٔدحمع  ذذذٛ  

ٔد٧بٕٖذذٛ  ٔختذذٕض دلشذذاع د  ة بذذا  ذذد  

ه ستا٥ٔ  دذتدٖم باوٌابٛ عٍَّ وَ خ٦

خمذذذذ   ذذذذا   ٌسذذذذٕٖٛ ت ذذذذدً عمذذذذٜ دٌّذذذذَ      
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شذذاع د  لثذذٍَّ ٖعثسذذَ صذذٕرٚ سذذمبٗٛ 

عذذذَ دلشذذذع  ٔدلشذذذاع د  ٖٔصذذذب َ ةجذذذٛ 

عمذذٜ دبذذددع د٥خ ٖذذا و ٍِذذاك ةذذ    ذذد    

دلتّدٖذذذد دلذذذ ٙ ٖصذذذن أةٗاٌذذذا ده دوسذذذاٞٚ 

ددتسذدٖٛ لمشذاع ٚ دٔ وذَ ٖذدعىّا. وذ ر       

 بّ د لمْ ت  ٖبا.

يف ذن لن ِ د  دلٕصاٖٛ ٔدذتذدٔش  

دلشذذذذذاع د   ٔدتّذذذذذَ  ٔدلتىرٗذذذذذن  ختسذذذذذ 

د٥ تىاعٗٛ دليت ت   عاٟ ا دواً دحمع  ذٛ   

دوا رغبا  دلٍساٞ دحمتٕةشذٛ   ذ٦ ميثذَ    

د  دبتذذذدعت ذذذذذ  تمذذذّا ةتذذذٜ حتذذذت دلشاشٔر  

دلبشذذذذذذتٌٕٗا   –دلشذذذذذذاع د  د٥ ػاٌٗذذذذذذا  

ٔسذذذذاٟمَّ لتجٍذذذذب ِذذذذ ٓ دحمعذذذذارك بتذذذذأوٗي  

دلشذذذذع  دلذذذذ ٙ ٖ ذذذذٕه رغبذذذذاتَّ صذذذذ عتٛ    

أٙ ٌسذذذذب ومثٗتذذذذْ ده ٥   -ٔودِشذذذذٛ 

ًٜ    أةذذد   ٔد٥لفذذاٞ ب شٖذذدٓ مجاعٗذذا وػٍذذ

ِٔذذذذذ د وذذذذذا ديٗتذذذذذْ يف دةذذذذذدٝ و ذذذذذا٥ت٘ 

 بالثتابٛ وَ حتت دلشاشٔر.

يف عاحمٍذذا دلع بذذ٘  تمجذذأ دلشذذاع د     

دوا ده رعاشٚ دٌتا  د تىد سدٔشٓ ٔ ٕٗشٓ 

دٔ ٖ ىذذذَ بتشذذذفة دحمعذذذاٌ٘  ٗصذذذبإ دلشذذذع  

غاواذذذذذا ٔوسذذذذذخا ٖذذذذذ دٔ  بذذذذذ  تطمعذذذذذا  

َّ دلذيت  دلثتابٛ ٔدل ٕٗش  دٔ ٖثتػت ر٣ٖت

و ة دلٕع٘ ٔدحمٕرٔث ٔتدعٕ ده دحمسذاٞلٛ  

دٔ ت ذذذذدً دلبذذذذددٟنو دٌّذذذذَ غتذذذذ  َّ عمذذذذٜ 

 سمطٛ ددتىٗد.

تتعذذذ ض دلٍسذذذاٞ ٥سذذذتّدد ا  وعمٍذذذٛ 

ٔخفٗذذذذٛ  لعٍذذذذ  روذذذذ ٙ غالبذذذذا ٔد صذذذذاٞ.   

ميثذذَ دُ ضتذذدا  لذذ  وذذَ خذذ٦ه ةجذذي   

درتذذٕ  ٔو  ٖٔذذٛ دحمٍذذت. دلشذذع ٙ لمٕد ذذد     

لىا ميثَ دُ ٌمىسْ وَ د٥ِتىاً بتمذ   

ثاتبا  دلمٕدت٘ ٥ ٖ دوَ ش٠ٗا يف رمار دل

وفّذذذذذذًٕ دلشذذذذذذع  لسذذذذذذمطٛ دٔ وفّٕوذذذذذذْ  

لٍبذذذٕٞٚ دٔ ةتذذذٜ عمذذذٜ وسذذذتٕٝ مبٗعذذذ٘    

 دحمستٕٝ دلمػٕٙ ٔدل لٗيب.

ميثَ وساٞلٛ دلثرة وَ د٧شٗاٞ  

ٖٔب ٜ دل ىد يف رمار لن تم  دحمىارسا  

 عذذذذ٦ سذذذذمطٕٖا ميارسذذذذْ دلذذذذبعض لػذذذذ ض 

دلتسا  دلش عٗٛ د تىعٗٛ  دٔ دلسذمطٛ  

٥ُ دلتصٍٗ  ٔدلتسىٗٛ سمطتاُ دٔ رتٕ  

ة ٗ ذذ٘ وذذَ دلتػذذٗة بثذذن محٕلتذذْ عمذذٜ      

و دلذذ  د ٗىٍذذٛ دحمألٕ ذذٛ. ٖ ذذٕه صذذاوٕٟٗن  

ٍٖبػذذ٘ د٥سذذتى در  ٥ ميثذذٍين  "بٗثٗذذت 

  ُ٘ أُ أستىْ   ظِتبخ دحمتٕدصمٛ  ٔوَ َ ْي  عمذ

أُ أستِىْ   ظتذب  ذٕهخ دلثمىذاِ   ٔماحمذا     

َّا .  ِ٘ وٕ ٕشٚ ظتب  ٕلت

مب ٥ ٍٖبإ لثٍْ ٖصٗبين ل"دلٕد د 

 "بالصددع

َُضتتتت ً  "ا د       ■ َِتتتتٔ َتتتتس ٠   اْتكتتتتدِت منثتتتتّس 

ٞ ". ٚيهٔ ايكتا٥ًني وت٘ ٜتسٕٚ اْت٘ ضتٝهٛيٛجٝ ا        ايٓطا٥

ٝ تتا       َِتتٔ اجلٓطتتٜٛ ١  ٚ كاف ٝ ١ب تُٓ تتُا  يًهتاوتت١ِ خضٛصتت

ٝ ُصٖا  ُٚيلٜٛ ا  يًُتسم٠ِ   ُّسم٠ِ مضايُٝأ ُٚنُسُم تع رٍي ُتُ يً

ٞ      يل١ب مْثٜٛ ١ب ٚخ اٌ    ٌٟ زَٚاْطت ٚضتُرٌي  ٚضتسٌد مْثتٛ

َُدتًٌت عٔ ايسجٌ! َا قٛيو؟  خاتٌّ 

دتف  رمبا لٕ عٍٜ ِذ د دحمصذطمإ    ■■

  ٛ  وٕ ذذذذٕعا  دلثتابذذذذٛ  ٔلذذذذٗ   ٍسذذذذٕٖ

دلثاتب  بّ د  ميثَ دل ذٕه بذاُ ر ذ٦    

وذذذذا ٖثتذذذذب دشبذذذذا ٌسذذذذٕٖا أٖاذذذذا  ِٔذذذذ د   

ص ٘  د  ٥ أسذتطٗد دُ دختٗذن دُ ٍِذاك    

لػٛ  لٕرٖذٛ دٔ  ذىًةد  لذٕرٙ دٔ سذ ًشد     

رٔواٌسذذذذٗا  لٕرٖذذذذا وذذذذر٦  ِذذذذن ٖطذذذذاه     

د٥ٌ سذذذذاً دلمػذذذذٛ دً دٌّذذذذا ٔسذذذذٗمٛ لت ٗٗذذذذد    



 2022/ /نإْٛ ايثا609ْٞايعدد  

 

150  

 

دلثاتبذذذا  يف دمذذذ  لػٕٖذذذٛ ستذذذدشٚ ٔغذذذة   

  وذذا د لذذٕ لتذذب ٔد ذذ ٛ دحمعذذامل. أتسذذاٞه

لػذٛ  لٕرٖذٛ   ِذن ٖصذٍفَ يف     “ذذ دلٍساٞ ب

 رمار  د٥ش  دل لٕرٙ ؟

دعت ذذذذذد رمبذذذذذا دُ خصٕصذذذذذٗٛ د٥ش   

ٔدخت٦ ذذذْ ٍٖبعذذذاُ وذذذَ دلذذذٕع٘ ٔدلتج بذذذٛ  

ٔ ٗىذذا ميرذذن دلذذٕع٘ وسذذالٛ   شٖذذٛ  مترذذن     

دلتج بذذذٛ  دتّذذذا وسذذذألٛ رٌسذذذاٌٗٛ  ٔلذذذ٦   

د٥وذذذذذذذ َٖ ٥ ع٦ ذذذذذذذٛ لذذذذذذذْ بادتٍسذذذذذذذٕٖٛ  

ٛ ٔدحمع  ذذٛ ٔدلذذٕع٘  ٔبالتذذال٘  تذذ٤   دلر ا ذذ 

ٔددت أٚ ٔد٥ستعددش رتٕض دحمعارك ٔودٝ 

د ذذاوب دحمتذذاة يف رمذذار دل ٗذذٕش دلفث ٖذذٛ    

ٔد تىعٗذذٛ ٔوٕ ذذد دحمذذ أٚ وذذَ دلتػذذٗة عمذذٜ  

شذذثن درتطذذا  د٧شبذذ٘ ٔتشذذثمْ سذذٕدٞ    

 لدٝ دحم أٚ دٔ دل  ن. 

ٍِاك دشباٞ لتبٕد عمذٜ لسذاُ دحمذ أٚ    

أ اذذذن وٍّذذذا  دلثذذذرة وذذذَ دلٍسذذذاٞ ةذذذ   

ٖذذذذ شُ ٖ تذذذذدَٖ دلشذذذذاشٔر دٔ   ٖثذذذذتػت وذذذذا 

 ٖتع  َ لمى الىٛو ٥ أشبَّ. 

رمبذذا د٥وذذ  دبسذذ  وذَذ ِذذ د  بالٍسذذبٛ   

دل٘  ٥ د ث  شدخن د٧م و دلثتابٛ  اذاٞ  

لم  ٖذذٛ ٔلذذن ٌذذ  ٖسذذتدع٘ ِٕٖتذْذ دلمػٕٖذذٛ  

ٔد٧ٖدلٕ ٗذذٛ ٔت ٍٗذذا  دلسذذ ش درتاصذذٛ بذْذ     

ةد يف       د٧ِي دُ ٌثتذب ٌٍٔذت. وذا عتذدث تػٗذ

 تثم .دلبٍٜ دلر ٗمٛ ٔدلٕع٘ دحم

خي سْتتتتٞ ضتتتتؤاٍ ٖٓتتتتتا عتتتتٔ دٚز ايرتتتتتاعس    ■

ٚٚتٝف١ ايرعس.. ٌٖٚ ع٢ً ايكضٝد٠ مٕ تؤضظ يعتا   

 مجايٞ مّ اًل ٚاقعا  مّ تكرت  َٔ ٖرا ايٛاقا.؟

دل ٚ دُ ٖثُٕ د٥ش  ٔحتدٖدد  ■■

دلشذذع  وذذ  ٚ لمٕد ذذد  لذذٗ  ٧ٌذذين ٥ د٣وذذَ    

بالذذدٔر دلتذذٕ ٗ ٘ لمشذذع  ٔد٥ش  دلذذ ٙ  ذذد   

ت ٕٖذذن دلشذذاع  ٖتبٍذذآ دلذذبعض يف ستألذذٛ ل

ده و٤رخ      بن ٥ُ دلٕد د  عذ٦ أسذٕأ   

وَ دُ ٌعٗشْ و ت   أتثمي ٍِا لع بٗٛ 

ٔلذذذذاو أٚو لىذذذذا أ ذذذذٕه ِذذذذ د لذذذذٗ  ٥ُ 

دلشذذع  ٥ ميثٍذذْ محذذن دلسذذ شٖٛ بذذن ٥ُ     

دلشذذع  ٔددتٍذذُٕ م ٖ تذذاُ  ذذدميتاُ  ذذدً     

دلذذذٕع٘  دتذذذْ لت ذذذدٙ سذذذمطا  درتطذذذا      

دل اٟىٛ يف لذن عصذ و دٌذْ سذمطٛ وٕدفٖذٛ      

عمذذذذذٜ خمذذذذذ     ّذذذذذا ٔتشذذذذذ ٖعاتّا    ذذذذذاشرٚ 

ٔش٥٥تّا ددتدٖدٚ   مىا د ٍٖبػذ٘ دُ ٌ بذن   

بذذذأُ ٖفذذذ ر دلشذذذع  وذذذَ واِٗتذذذْ دلسذذذمطٕٖٛ 

ٔدل د اذذٛ ٔدُ ٖذذتي تد ٍٗذذْ لٗصذذبإ  ّذذافد 

دٖدٔلٕ ٗا لسمطا  درتطا  ٔبٕ ا  ذاو أٔ  

 شرسا يف لٗىٗاٞ درتٕدون.

دلشذذع  رٟذذٛ لم  ٖذذٛ ٔٔصذذفٛ دلعذذار   

ٖ ذذذذٛ لتجذذذذأف دذتذذذذدٔش دلذذذذيت ٔ ذذذذعت ٔم 

دلٕدصذذذم  لمخذذذ ٔ  عمذذذٜ وٍطذذذ  د٧شذذذٗاٞ    

د٥عتبذذذام٘  ٔتذذذذأرٖي شخصذذذ٘ لثٗفٗذذذذٛ   

دل ٣ٖذذذٛ دلف شٖذذذٛ لمعذذذامل ٔدٌت ذذذاشٓ ٔرعذذذاشٚ    

لتابتذذذذذْ  دُ دلشذذذذذع  ِذذذذذٕ دذتىٗىذذذذذ٘ يف 

وٕد ّذذذٛ دلٕةشذذذ٘  ٔدلذذذددخن دلذذذ ٙ  ٗذذذْ   

دلثُٕ يف وٕد ّٛ دلص ارٝ يف درتار   

ٔدلب٠  دل ٙ تػذ   وٍذْ دلسذىاٞ دوتذددشِا.     

 ذذي وذذٕ  دلفاعن/دلشذذاع  دُ دلشذذع  ٥ ٖ 

بن ٖ   بٕ ٕش  اعن وف ش  اشر عمٜ رعاشٚ 

درتم   ٔلٗ  وَ ٔسٗ  سٕٝ دلمػٛ لذ٘  

تعذذذذاش أ ّىذذذذٛ د٧شذذذذٗاٞ ٔوعةتّذذذذا  ٧ٌّذذذذا    

دلٕسذذٗ  د٧ٔه ةٗذذم ٖذذتي ممارسذذٛ سذذمطٛ   

ل٘ دلٕع٘ ٔحتدٖد زتاه د٧شذٗاٞ ٔرسذي   

دحم  عٗذذذا  ٔدذتذذذدٔش ٔغالبذذذا وذذذَ خذذذ٦ه     

ل د ٥ دلتأٖٔن ٔدلتفسة ٔ  ض دحم دا 

 ٖسىإ بتجأفٓ بٍٗىا ٔردٞ دذتدٔش دلثرة. 

تذذ ٝ د٩ُ حمذذا د دتّىذذت  ذذ ٖب دلذذٍيب     



 يكا٤ َا ايراعس٠ ايفًط ١ٝٓٝ ْدا٤ ْٜٛظ

 

 151 

 

د دش ستىد بالشع  ٔددتٍذُٕ؟ تذ ٝ د٩ُ   

حما د عتأه رأا دحماه د٥شب٘ ٔ ذد  ٕدلذب   

  دٔ وع  ٗذذذٛ ورذذذن  02د ذذذن وذذذَ   –عى ٖذذذٛ 

دلثتابٛ يف ودٖإ دةذدٝ فٔ ذا  دل سذٕه    

دٔ وٍاسذذبٛ وذذا وذذر٦ شذذ ما لم صذذٕه عمذذٜ  

أعطٗذذا  سذذمطا  درتطذذا  ٔدلذذيت حتصذذ   

ددتىذذذال٘ يف د٧ٖذذذدٖٕلٕ ٘ ٔت تذذذن دلذذذ دت٘  

ٔأٙ صذذٕ  ٤ٖسذذ  حمع  ذذٛ خذذار  دذتذذدٔش   

 لىا ٔر ٍاِا. -

َا ٖٛ  عٛز ايرتاعس امل تد  ٖٚتٛ ٜكتسم َٜٛٝتا       ■

 عٔ " َٛت ايرعس" ٚاشدٖاز ايسٚا١ٜ ٚايطسد؟ 
٥ أرٝ وذذذذٕ  دلشذذذذع  بذذذذن وذذذذٕ     ■■

د٣وذَ  دل ار٢  عم٘ ٍِا دُ د ٗ  دٌذين ٥  

مبذذا ٖ ذذاه عذذَ طتبٕٖذذٛ دلشذذع   ّذذٕ لذذأٙ    

ة ن وعذ يف عتتذا   ّىذْ ده  ذار٢ وطمذد      

ٔطتبذذٕٙ أةٗاٌذذا ةتذذٜ ميثٍذذْ  ثفثذذٛ   

دلذذذدٔده ٔوذذذدل٥ٕتّا ددتدٖذذذدٚ ٔدلع٦ ذذذا    

دليت حتٗن دلّٗا د٧شٗاٞ ٔدستدعاٞ دحمع  ذٛ  

 لفّي رعاشٚ لتابٛ دلٕد د.

دُ دلت ذذذذذذذٕه دلذذذذذذذ ٙ تٍ ذذذذذذذٜ دلٗذذذذذذذْ   

دد ذذذٛ ده زتتىعاتٍذذذا يف ذذذذن وذذذا بعذذذد دذت  

د٥سذذذذذذذذتع دض ٔدلف  ذذذذذذذذٛ ٔد٥سذذذذذذذذت٦ّك 

دلسذذذط ٘ لثذذذن شذذذ٘ٞ  ٖذذذٍعث  سذذذمبا  

عمذذذذذٜ  ذذذذذدرٚ دل ذذذذذار٢ عمذذذذذٜ دلتفثٗذذذذذ   

تفثٗذذذذذذ  دلبٍذذذذذذٜ ٔدلصذذذذذذٕر ٔد٥سذذذذذذامة  

ٔد٥ةا٥  ٔدل ف  وَ دلسط ٘ ده دحمعٍٜ 

د٥عى  ٔد٥تصاه بعٕدمل دبعذد وذَ دلٗذٕو٘    

ٔدحمتاة  لىا دٌْ ٖ تن دحمخٗاه لىا ت تن 

 ذٛ لا ذٛ دحم  عٗذا     و ةمٛ وذا بعذد دذتدد  

ٔدلذذ ٔدب  دحم٤ِسَسذذٛ  بالتذذال٘  ٖصذذبإ وذذَ   

دلطبٗعذذذذ٘ دُ ٖ تذذذذاة دل ذذذذار٢ وذذذذد دلذذذذٍ     

ٔد٧لرذ   دحمباش  د٧ ن  درٚ عمٜ دلت مٗ  

يف دلفّذذي ٔد٥سذذتعددش لمتم ذذ٘ شُٔ   تثمفذذٛ

وتطمبذذا  وع  ٗذذٛ دٔ شذذعٕرٖٛ. د٥وذذ  صذذار   

ذذذاِ ٚ ةتذذٜ يف دلسذذم  دلتعمٗىذذ٘ د  ٖمجذذأ  

لمىمخ  دل ٙ ٖتي دلطمبٛ ده دلتمخٗصا  

 ددتاِ ٚ.  ٔلإل ابا دٌت ا٣ٓ أص٦ ٔ   ْ 

دلشذذذع  متذذذ َٖ يف دلتثرٗذذذ  بٍٗىذذذا    

دلس ش مت َٖ يف دلث٦ً  ِٔ د وذا ٖ ذدً   

بذذ دِ  عمذذٜ دُ د تىعذذا  دلبشذذ ٖٛ تعذذٕش  

ده زتتىعذذا  دل باٟذذن د٧ٔه  زتتىعذذا    

دلسذذذذذىع٘ ٔدلصذذذذذٕت٘  لثٍّذذذذذا دل بٗمذذذذذٛ    

در أ ذن  دل  ىٗٛ د٥ُ وذا ٖتذددٔه دحمع  ذٛ ب ذ    

وَ دلتخٗٗن ٔ در ألو وَ د٥ ارٚ ٔدلتٕت  

ٔد٥سذذذت٦ّلٗٛ دلذذذيت ٖتىٗذذذ  بّذذذا دلسذذذ ش     

 سٕدٞ دوع٦و٘ دٔ دل ٔدٟ٘.

ََ دعتذاشٔد    ْخ وخ دشخ دلمذ ٖ ٔأوا دلف ّيخ   ٌ

 ِٛ  دلْ دةٛ  ود دلٍ  طِٛ  خَ  ددتىم
ِٔ د لَٗ  و َوٜ دلعاِشِ  ٥ٔ و صذَد  

  ِٛ ًٍ ٖ طِّ ٓخ يف شتَتَبِ  دلمُّػ  ل٦
 َٖٔتثْر خ 

  ي ٖش ر ةتٜ ٖخخِف٘ دلٕ َٕش ٖٔسٗنخ
ٙر ةجذذٍ   ذذدرٚ  عمذذٜ   ةتذذٜ ٥ ٖخصذذِبَإ ٧

  ِٛ ِٞ دلْص٦َب  دشعا
ٛت ر٥     ُخ دلْصذذذ٦ب  فذذ٘ دلعش ذذِ  ٥ تثذذٕ

ِٚ دل ٙ ٥ ٖخَ  ٔخعَٕر ِٛ وَ   ٝ  مب ددِر دلْس٦و
 ."لَٗ   ِٕ  بن  أٌا

ضتتتتؤاٍ مختتتتري. ْرتتتتس قضتتتتا٥دى م ا ًتتتت١    ■

ايفسْطتتت١ٝ  َٚتتتدٜ  ادْٚتتتٝظ يرتتتعسى ٚق ًتتت٘ نتتت ّ    

شٜتتاد٠ َطتتت٣ٛ َتتٔ ايرتتعسا٤. ٖتتٌ مد٣ ٖتترا ا   ايعدٜتتد

 ايٓسجط١ٝ عٓد ْدا٤ ْٜٛظ؟
٥ ألتذذذذب بذذذذن ألعذذذذب لعبذذذذٛ  دٌذذذذا  ■■
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و ِمٛ ٔودِشٛ. لتبت ساب ا عىا درٖذدٓ  

 وَ دلثتابٛ 

 دلِثتاَبٛ؟ وا د أرش خ وَ
 ٌا  ٚ  تخِطنخ عمٗ  و

 ٔوَ دذت  ِ ؟
ْ٘  .ٌا  ٚ  تخِطٓن عم

أتِةٓب أ غ اخ أصتتٕ أس  ت ت أعمتٕ أتِ ٘ٞخ 

 أخ بٕ أةبخٕ
َخ أشخٔرخ أ ِ  خ أ ةاخ خ أ غِٗبخ  أتْلِ دخ أت٣ ِو

َخ     ًخ أتخِمذذذذ خ أتخ م ذذذذ خ أ   ذذذذبخ أ س ذذذذجخدخ أ  ذذذذٕ

ٍِ خ   أَةاِر خ أ خَت
ِ َت خ أ  بختخ أتص ِػ  ٘ أ ةِث٘ أ ص ىختخأ 

أص ذذَعدخ ره و ل ذذبٍّ  ٍذذاِٟ ٍّٙ أتصذذم ٘   

 ْ٘  عم
َٓ أ شرذذذذ خ أ ِ ذذذذٓ   َّ خ أبِثذذذذ٘ أ ةذذذذ أش ذذذذ

 أ ر  خ خ 
لثذذذٍين ٥ أ ذذذدخ  ٕدِصذذذَن بذذذ  ِذذذ ٓ 

 ِٛ  دذت ا٥ِ /دلُّمَػ
ٛ  ٔدِةدٚ      د ٖصتٍّٓا ددتىٗدخ لمى

 .أ ص خخ
 أةٓ  بالْ ٌِب ب٦ سبّب  

 أعّد ِا فٖاشٚ  يف دلَتَشتخِت مل 
دلػذذذٗيخ و طذذذ ه يف د٧ ذذذِ  ورذذذَن رةٗذذذِ    

 دلٕرِش يف دل  ٕدرِٖ  
ّخّا   :دليت أشِب

َٕٝ ل٦ٌ ِثَساِر   ِٛ دل تص  يف دل اِبمٗ
 ِٞ َٕٝ ل٦ة ِتٕد ِٛ دل تص  لىا يف دل اِبمٗ

ِٛ َٗ  .لىا يف دلشفاِ 
 دذتٓب ٖعبخ خٌِ٘ ٥ٔ ِٖ  خ 

ِْ دهلِل   لثٍٍر٘ أت ٘ٞخ ورَن ٔ 
  لتاّ  د عمٕ ورن طتمّٛ يف

َ ٗ  .أت ٘ٞخو ٥ٔ أَرٝ ر٥ بعٍَٗ  و فمَت

 –وٍ  دُ  دوين أشٌٔذٗ  ده دلعذامل   

أٙ وٍ  عاً ت  ٖبا  لتبت ٌص    ذ    

ٌشذذ   أةذذدِىا ٔةذذاف عمذذٜ دمجذذاع ٥ ذذت   

 - ٗىا ةصن دلراٌ٘ يف شدٟ تذ٘ دلاذٗ ٛ   

عمذذذٜ بطا ذذذٛ  -شتتذذذوٙ دلشذذذع ٙ دذتذذذ٘

مح دٞ لتجأفٓ دذتدٔش ٔ ٍاٞ عمٜ مجالٗتْ 

دل٦ تٛ ٔسٗتي ٌش ٓ لىا ِٕ. ر د  ص   

دلتذذب د ذذن ٔأ ثذذ  ألرذذ  لذذٗ  بسذذ٤ده  

دلافٛ بن بّا   دحماٞ  أ ث  ٥ بثٗ  

دةا ظ عمٜ وا ٔصمت دلْٗ  بذن بالط ٖ ذٛ   

دلذذذيت دوذذذأف بّذذذا  دك دحمسذذذتٕٝ ده  ىذذذٛ   

 دٖذدٚ تذدِب ألرذ  ٔتسذتجٗب بشذثن      

ألو ذتساسٗٛ دحمع  ٛ ٔع٦ تّا بالشذع   

دلتج ٖدٙ حمذا دلتذب    سٗىا يف ذن دلتٕ ْ

ٔدلتثرٗذذذذذ  دلعذذذذذال٘ لمػذذذذذٛ. ر د  حمذذذذذا د ٥  

ٌفذ ض دُ  دحمذدٖإ   ر د وأفٌذا دلتسذذىٗٛ    

ٖذذ٤شٙ ده درتذذٕ   ٔدحم ٖذذد وٍذذْ؟ وذذا      -

  عمتْ     أٌين 

 دشعمت دلٍار
 ل٘ ختتف٘ دلص٦ه 

 مل أ ث  بال ٟا  دليت يف شو٘ 
 ...٥ٔ بالعتىٛ

دُ بمذذذٕر  ىذذذٛ وذذذا لذذذٗ  دِذذذي وذذذا يف     

دل ذذدرٚ عمذذٜ دلتسذذا  لٗا ذذٛ    د٧وذذ   بذذن  

لػٕٖٛ ٔ ث ٖٛ ٔوع  ٗٛ حتىن وذَ  ذدوين   

سذذذذاب ا ٔوذذذذَ   أٌذذذذ٘ ده أعمذذذذٜ دلدِشذذذذٛ  

 ٔد٥شِا .     

 أرٖد ألُٕ دلتفاةٛ  ٔدلسّي

 ِٔ د دلتددخن عتدث.
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 فلسفة المعري في 

 قصيدة أرمنية

أويديك إسحاقيان 

    وقصيدته )ملحمة المعري(

 
أحمد بوبس        

 ن سورقةؿأدقب              

 

اؾتالؼح اؾثقايف واألدبي بني اؾشعوو  ةعة سـنعاـوة ؼ قعة ؼع ر ت عارا        

اؾشععوو  ـهنععهاأل واألد  اؾوابععي اؾقعع قد ؽععام ؿإعع ر سبععار وس ععا  ألدبععا  األؿععد  

اللحمعة اؾوابوععة فأؾعل ؾولععة    –علععس سع ومل الثععا    –األخعاىأل وتنعع نا أم ـع ؽا   

وؾولععة ا اؾععن ؽاـععت وؿازاؾععت ال وععني اؾعع ي   قن ععبا قنهععمل ؿنعع  أدبععا  اؾوععا ا  

ذؾععم ؿععا يفهععا يف ا  ععار نوم بوععح تياقااهععا يف ؼإإععهد وأ.ععوارفدأل ؿععن  ععمِّوُق

 األدبوة ؾألدبا  فواؾرت سيو   وفاوؿاس ؿور  وفواؾلورد باقاوم  وغريفدأل

واؾشاعا اؾو اسي أبو اؾوال  الواي يف ػلنهت  اؾن ا منها .واه يف فسقط 

اؾزـ   وفاؾلزوؿوا  ا ويف ـثاه فرساؾة اؾغهاام ا ؽاـت ؿإ ر سبار وس ا  ؾلو ق  

نا أم ـع ؽا داـعن أؾوغعوريي اؾع ي أخع  ععن أبعي اؾوعال          ؿن أدبا  اؾوا ا وتنع  

الواي ػياة ؿلحمت  فاؾيوؿو قا اإلبوة  وؿ موـهاأل وؼ  ؽتعب اؾنقعاد ععن ذؾعم     

 ؽثريًاأل

 

لكننننأت صننننن عند عمل  أنننن    نننن  

ععزي كبري  ننرز بب  نب لسفضنسمل عيعنزي     

وبععنسننب بننل شتجفنند اععانن  عذت نن    و   

يجأ وهل  أح  ل ل رعصمل وعلجخف ن    فنه  ن     

عيفخ مل علغنعزيمل مبفخ نمل عيعنزيل لفغن  ز     

عألربت أوي يه إصخ ن  ل، و ذع  أععاه  

علرتمجمل علعزل نمل، أبن   أععاهن  عألؽنف       يف

 فهع مألع علعالء عيعزيل 
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 حكاييت مع امللحمة :

 عنننعك حك ينننمل  عنننزيف  فننن  مبفخ نننمل 

  فسنن  كعا علعننن    3091عيعننزيل إع  ننن    

صننبع ل لفاف فننمل عألربأ ننمل،  أأننن يف يف كبغنن   

وكنننننن ل ع فججنننننن ر يف بضننننننزر عذت ننننننزعء 

ل بغ   ويف إح ى ففزعت ع فجج ر ونسن   

ؽننننب مل حضننننأ ء،  ففنننن   ف أنننن  كف نننن ت     

فؾنن خمل لف ،نننمل،  نننذكز ف هننن  ألننن  علعنننالء  

عيعننزي، ولكأهنن  ل ضنن  بننل عننعز عيعننزي 

و  بننل ااننزب  ولعنن  عاجهنن ء حسنن  ع فججنن ر      

 لنن  صنننل  علؾننب مل   نن  نزأ ننب  ف أنن ، فف 

إاهنن  ففننزعت بننل نؾنن    لفغنن  ز عألربننت  

أويننننن يه إصنننننخ ن  ل  أععاهننننن  مبفخ نننننمل    

عيعننننننزيل  أبنننننن  علؾننننننب مل فهنننننن  صنننننن ل   

كرعكج  ل عيجخؾؾمل يف عإللف ء علغعزي 

 ل لف،جني علعزل مل وعألربأ مل 

و عط ت عيعزفنمل لن ت ولنني صن ل ،     

 زمججهننن  إع   فننننين  ت أل عيفخ نننمل   ننن

عألكينن  عألربننت  علعزل ننمل، وننن   لرتمججهنن   

عذتف  ا ظ ر اظ رين ل، وأاهن  ن ن  عل بن      

يف حفننن ، ول لسعننن     ننن  فنننرت  حجننن    

أرصنننف  لننن  اضنننخ م بنننل عيفخ نننمل ب بع نننمل 

 إلنن َّطب  ننمل أا فننمل فنن ينز ، ك نن  أرصننف    

ل يجقنن ل  ضنننج الم  CDصنن ععامل ل شرينننمل م أ

ؽنننننع   م لف فخ نننننمل لؾنننننع ه   ويف إحننننن ى  

سي رع   إع حف ، أ   ت صن ل  كجن     

جننننن رعت بنننننل علغنننننعز عألربنننننت  ننننن    مشت

علعؾننعرل، ف كج فنن  لننذله بعننزف   ننل 

علغنننعز عألربننننت، ولغننننك  يننننن ـ  ننننل  

 علغ  ز أوي يه إصخ ن  ل 

 الشاعر وملحمته :

 -3781أويننننننننن يه إصننننننننننخ ن  ل م 

ل بنننل أ نننيف علغنننعزعء عألربأننن ني يف    3018

علعؾز عذت يث  عطفن   فن  ح ن   علغن  ز     

علعب صنن  ألننن  علعنننالء عيعننزي وعنننعزب بنننل   

كج   ؽ،ري ل لف،مل عألي ا نمل، فن جن  لنب    

إ ج لننن م عننن ي عم، فنكننن  يجع ننن  يف أك  

علغ  ز علكبري ماازعم وعنعزعمل  فكن ل أل   

أل   وعح   بنل أ نيف نؾن   ب مألنع علعنالء      

عيعزيل  واظيف علغن  ز نؾن   ب يف ب فن     

علفننزل علعغننزيل، وؽنن رت ألوع بننز   نن    

  ويظهز ف هن  عطال نب علععصن   فن      3090

عيعزي وبععنسب بل شتجفد اععان    ففضسمل

عذت    معل  ز وعيزأ  وعلؾن ي  وعذتكنيف   

وعلضف  ل وعين ع وريري ن    ل  وفن ل كن      

 كله يف نؾ   ب  

أويننن يه إصنننخ ن  ل أل  و  يكجنننِد

ه ، ؾ ننل نؾنن   ب ففضننسمل عيعننزي يف َافنن َّ

ل  أرعك أل يقس   ف ه  بل علنزور علعزل نمل   

يف عنننننننكفه   أننننننن  عل ب  نننننننمل، فننننننن ف   

فؾ    إع ؽن يفب علزصن   بن ركيزوظ    ل ل

صننننن ري ل ل فزأ ننننن  ويقننننن  هلننننن  رصنننننعب     

بضننجعح   بننل علب لننمل علؾننخزعويمل علعزل ننمل    

، 3011وأصتنننننش علزصننننن   علزصنننننع   ننننن     

ولكل علفعح ت ف   ، ومت علعانعر  فن    

لعقه  لع  صبعني صأمل بنل  أس نذ  ، ويف   

لع ك   319، عيععف  لفذكزى 5991    

طب  مل عيفخ نمل يف    علغ  ز إصخ ن  ل   

أرب أ ننمل بزففننمل لزصننع  صنن ري ل، وك انن   

 كول علزصع  بل ن  طبع  نب  كله 
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ويف علعن  اسضب  فزيب م، ن   عألكين   

عذتفنن  عألربننت ا ظنن ر ا ظ رينن ل لرتمجننمل    

علفؾنننن    إع علعزل ننننمل لؾنننن  ريمل ل يعننننمل،  

طب  جه  طب  مل ف ينز ، ووف   ف    و 

صننع  عل،الفنني عألوع وعألينننري ر ن ل بننل ر  

ب ركيزوظ ص ري ل، ورصع  أينزى يف رأ ي  

 علفؾ    يف عل عين    

ولكننننل ينننن كع كنننن ل  ننننذع عإلنبنننن ع   

علكبري بنل أوين يه عصنخ ن  ل  فن  أك      

عيعنننزي  فننن  علنننزرييف  ننن  ف نننب بنننل بننن ظ   

يف  وأحشعل وصعكعويمل  ف ن  ا ن ا علففن      

عذتف فننننمل إل علغننننبب علكننننبري لننننني ح نننن     

ي، وبنن  علغنن  ز عألربننت ولننني ح نن   عيعننز 

ع رتع  نننن  بننننل عنننن ع  ، كنننن ل علنننن عف    

عألص ص  لعغ  عصخ ن  ل لف عنزي وأكلنب    

وإكع ك ا  ب صن  ألن  علعنالء عخؾن مل،     

ا مجننمل  ننل ففنن ب لبؾننزب وكب بننمل ينففجننب،  

ورف  علأ ظ لسفضسجب، إع كرانمل ع ه نعب   

ف هنننن  لنننن لكسز وعإلذتنننن ك، عألبننننز علننننذي  

عف زب إع عهلزو  بل ل،ن عك إع بضنف    

أع نننننن ل، فنننننن ل بنصنننننن    رأصننننننب بعننننننز  عل

إصنخ ن  ل ان ءت يضنن  عم ينصن   علغننع     

عألربت علذي   ا  بل علظفيف وع فن ه ك  

يف ظننن  عذتك نننني علرتكننن  وعلف ؾنننزي  

علزوصنن ، وذتنن  ل لغنن  ز اسضننب علكنناري   

بنننننل كعا علظفنننننيف وع فننننن ه ك وفعنه ننننن  

ع  جف ع، ف ف ز إع علزح    ل لالكب، 

  ب  ك   عف ز عيعزي إع علزح    ل 

ل،نن عك  لننذله فهننع يف نؾنن   ب يجخننذ بننل    

عخؾننن مل عيعنننزي نأ  ننن م لنننب، وبنننل رحفنننمل   

عيعزي بل ل، عك إع عيعنز   ان الم لزحفجنب    

 إع ين رج لالكب  

وإكع كننن ل أويننن يه إصنننخ ن  ل نننن    

رحنن  مضنن ب بننل لننالكب  زلنن م بننل علظفننيف    

وع ف ه ك، ف ل روحب نن  ثرنزت علزح ن     

إع علؾننننخ رى علأف ننننمل عل نننن  ز ، ح ننننث  

أجسنن  علظفننيف، وح ننث نععفنن  عإللنن  ري كيننمل  ي

علننن  اسضنننه  رع خنننمل ف هننن ، و ننن  علب لنننمل   

عحجعت رحفمل أل  علعنالء عيعنزي بنل ل،ن عك     

إع عيعز   لنذله صتن  أل علزوب اضن مل  ن      

عل  ري مل  ف  ؽن  ريمل علفؾن   ، بجأ صنبمل    

بننننن  روحنننننب عذتشيأنننننمل علجععننننننمل إع افننننن ء   

علؾننننخزعء وطهز نننن ،  ضننننجخيف لغ ضننننه   

ل عجملج   وكانط  الن  نب    فججأف  بل أكرع

ولننذله  فجفنن  يف اسننط علغنن  ز روح ا ننمل     

علغنننننزم عيج افنننننمل لؾنننننخزع ب وحك جنننننب   

  وففضسجب عيج افمل لغعز عيعزي

ولفنن  أرعك علغنن  ز عألربننت أل يضننب  

 فننننن  بفخ جنننننب صننننننب،مل  زل نننننمل عننننننزن مل    

إصنننننالب مل، ف ينجننننن ر لكننننن  بف ننننن  بنننننل 

نؾ   ب عصنيف مصنعر ل بضنجعح  م كلنه بنل      

علفننزثل علكننزييف، وأكاننَز بننل عصننجخ ع     

علعبننن رعت علعزل نننمل ولفسظهننن  علعزلننن  باننن     

معلععحننننمل ، علبنننن و، عدتننننل ، علضننننزع  ،   

ر  ل نؾننن   ب يف علضنننع لفننن طل  لننن  فننن َّ إ

علا ا مل ل ج م ععزي م لف عنزي رزف جنب، و نع    

 علب   علف    :

  ننذع اأنن ب ألنن   فنن َّ  

  

 
   

 وب  اأ    ف  أح  
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 بني املعري وإسحاقيان :

ك نننن  اع نننن  ثاسنننن م، فنننن ل علغنننن  ز  

ل عألربنننت أويننن يه إصنننخ ن  ل نننن  فننن َّ    

بفخ جنب علغنعزيمل علكناري بنل ففضنسمل ألن        

علعنننننالء عيعنننننزي وبععنسنننننب بنننننل عذت ننننن      

وصأجزي يف  ذب علسضخمل لع  عيف ران ت  

لنننني بفننن ط  عيفخ نننمل وبننن   قننن أجه  بنننل     

ففضننسمل علغنن  ز عألربننت، وبنن  يف لفننه  بننل 

 ففضسمل عيعزي وععزب 

لنننن أ إصننننخ ن  ل نؾنننن   ب لعؽنننند    

روب اضنن  مج نن  لف ففننمل ألنن  علعننالء علنن     

عا ففنن   خننز  بنن   علؾننخزعء، ب،نن كر    

 :ل، عك، ر كيه  وإلفه  وع  ز  ، ف فعع

ون ففنننمل ألننن  علعنننالء ك اننن   ضنننري     

 عهلعيأ  كخزيز عل أبع  عدت ري لزف 

يف ل فمل ا  ضمل علفخ ظ  ف  حفع راني 

 عألازعظ

و فه علف ففنمل عيفجعينمل  فنبط عل زين      

 خب ععت بجض ويمل

 وراني عألازعظ يض   حالو  

ويسننننن   ريننننن بزعم ؽننننن   علضنننننهعع  

 علغ صعمل

 ول، عك   اعمل  ف  مخعع ورري

 اع يف علسزكوظري رنمل يف أحال  

 وعلبفب  يف اأ ل علعرك

يغنن و لعنن عت عهل نن   أحفنن  نؾنن      

 عل،شع

لعنن  كلننه يعننزع علغنن  ز لعقنن م بننل  

بأ ا   عيعزي لف ففجنب، ل أجفن  لعن    إع    

ست كنن   عيعننزي يف بععنسننب بننل شتجفنند     

 اععح  عذت    

يف علضننعر عألوع بننل عيفخ ننمل، ي بنن ي  

عمشلننشعسب بنننل علزيننن ء   أوينن يه إصنننخ ن  ل 

علنذي  نع ألغنن  عيا لن  علبغنزيمل  فنن ي زع       

أين ننز بننل عألفنن    وعلعحننعؼ علقنن ريمل،   

ولغنننك  ينننن ـ إكع ألنننبط علزيننن ء لبنننعظ  

 علف ص مل وعل ه ر   ويف كله يفعع:

وأع  ب  أل،قب لع  ألنِد ل،ن   نع    

 علزي ء

ري ء علأسط ينشيل وانعب علبغنز له لنمل     

 علف ص مل وعل هز

اضنن ل ينن  ح انن    وأانن  ينن  لضنن ل عإل  

 اخ يف علأسعظ لنرج علض  ء ولعاه 

 رج له  علؾ يف علغس ف

  زى     ا ف  لكف مل ؽ م

 ننذع عيعننند بننل علزينن ء انن ء ؽنن ى     

يعننند عيعننزي بننل  ننذب علؾننسمل عل ب  ننمل،  

 حني يفعع : 

 أرع  نننه فف ،سنننز ع  سلننن   

  لنننذعا وكينننل علعننن يني ريننن ء 
 

لننن  إل علزينننن ء أؽنننبا طبنننن   علأنننن ظ   

 وكي اهيف :

 ننن  ح جنن  علأننعر وعلقننن  ء   

 وإمنننننننننن  كيأأننننننننن  علزيننننننننن ء 
 

وعلأس م علنذي  نع ؽنأع علزين ء، رين ع      

 صأمل لني علبغز   ميكل ي وسب:

 اسن نهيف   بل   عز علأن ظ   يعن    

 ف ننن  يسع نننعل بنننل حننن  لجؾنننزيا   
 

وعيزأ  عل   غك   ف   علعف  ألل  

علعالء عيعزي، وعل  مح  بنل علكزع  نمل   
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هل  ب    حي فب ألي ع ء يف عل ا    وف ه  

ن ع علكاري بل ععزب ن ح م وكب م هل ، لن   

يؾ  لب عألبز إع عل  ع  إع وأك علبأن ت،  

 ب  أل عإلصال  حز  كله :

 وعذتننننننننععك  ف اعنننننننن ت وكفننننننننلل 

 إلحنننننن ع لَّ إحنننننن ى عيكزبنننننن ت  
 

 ذع علكزب بل عيعزي لف نزأ  يف لفنب   

صننخ ن  ل يف إكننزب   رنن   أنن  أوينن يه   

 بفخ جب، حني يفعع يف علضعر  علا ا مل:

 وعيزأ  ب       إاه  ب كز  ين ع مل

  أكبمل  جؿ كب ءا

 ب،زور  أل عم يف  س  مل فكز  

 حت  ينبشا و  حتبه

 ع ا  صععا و   يف نبفجه  أكذولمل 

 حقأه

 نن ؼ عيعننزي يف فننرت  فننعد عل ولننمل   

علعب ص مل و سككه  إع كويالت، وظهعر 

عذتكننننن   علظننننن يني عل،ننننن مشني، علنننننذيل  

أففنننزوع علغنننع  وننن  فزفنننعع  ف نننب بنننل       

فزع  ، ف افض   عل ويالت إع حك   

أرزينننن ء، وسل ا ننننمل هلننننيف يأهبننننعل عينننن ع بننننل  

  ء بأ فمل مينزعج وبكنعظل،  نعلغع  ل

    صععك علغع  يع ا  علسفز عي ن : ل أ

 وأرى بفعكنننننن م   حتننننننعا ر  ننننننمل

 فعننننال   جينننننذ اشيننننمل وبكننننعظ  
 

 أو أل يفعع:

 فغنننننل بفننننعكهيف  ننننشف واننننشف   

 وأؽنننننخ   عألبنننننعر ابننننن   يننننننزج  
 

وفننن م عيعنننزي ل ذتكننن   علظننن يني    

علس صننن يل علنننذيل يضعصنننعل لنننن عع هيف      

 لعفعهليف :

 يضعصننننننعل عألبننننننعر ل،ننننننري  فنننننن   

 ص صننننننبويأسنننننذ أبنننننز يف ف فننننن ع  
 

 بننننننننننت لألانننننننننن      وأفُّ فننننننننننفل 

 وبننننننل سبننننننل ري صننننننجب ينض صننننننب 
 

وعيع اننننن   بنننننل علضنننننف مل وعذتننننن كيف 

علظ  ، بل أ نيف علفععصنيف عيغنرتكمل لنني     

ألننن  علعنننالء عيعنننزي وأويننن يه إصنننخ ن  ل  

بننل ظفننيف عذتكنن   يف سبننل   فنن يعزي  نن ا

 ننن ا  بنننل ظفنننيف   علننن ويالت، وإصنننخ ن  ل 

وعفنن ه ك عذتكنن   عأل ننزعا وعلف  ؽننز      

علننزوظ  لننذله كنن ل عيعننند بننل علضننف مل  

لنننني علغننن  زيل بجف رلننن م  وإكع كأننن  نننن       

ونسأ   ف  رأي عيعزي يف علضنف مل، ف ن كع   

 يفعع إصخ ن  ل يف كله    يفعع:

   إا  أل،  صبع م علضف مل   بفجه مل 

 عألا  ع

 علضف مل عيضج،فمل كول عب 

 عدت  عمل أل عم عل س ف مل

 وعلب  امل عرت ل   لفخزو 

 إاه  أك  االك وأ ظيف لؿ

 يف علعؾعر عل، لز  ويف علعؾعر عم  مل

ختفنند ورعء نن  وح ا نن   ننز اننزع يف     

 وزت سرعم

  ننزر عهلفنن  بننل رمحهنن  إاهنن  ن  نن     

 عذتف 

 إاه  برتلعمل  ف  ؽ ري ك لعحػ

 غننننننن   فننننننن  انننننننبه  لفبقنننننننجه   

 علقخ مل   
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 فن  اسضنب   وألع علعالء عيعزي فنزع  

 شلمل عينج  ريمل لعن   عك نب إع لف  نب بعنز      

علأع ننن ل، لعننن ب   ننن ا  بنننل صنننعء علأننن ظ  

 وصعء أينالنهيف:

  ف نن  لنننل علأنن ظ   ينننري  أنن  يف 

 يل ول ْخننننن  فجننننن ابجهيف بنننننل ا  نننننِ 
 

ف أذ  ب  ثك  إع عألرع س ر نْ  يف  

 اضفب عألينالم علض لمل :

 لف  ف َّ حفيف علأن ظ بنذ  هن  ثك    

 علقننالع اغنن   فهنن   ننع بننل كعا  
 

ك  ث  لنننع أل لنننذله انننزى عيعنننزي  أَّننن

   حععء و  يأج   ذع علأض  علض ء :طفَّ

 ينننن  ل نننن  ثك  كنننن ل طفنننن  أبهننننيف  

 أو كننننن ل حزبهننننن   ف نننننب ِظهننننن ر  
 

   ركنننن م ولنننن  هيف يف ريننننري طهننننز  

 ففنننننذعا  سفننننن  فننننن هيف عألطهننننن ر   
 

أوينن يه إصننخ ن  ل ويف بفخ جننب يأخننع  

يف كزع  جننب لفأنن ظ،   اسضننب بأخنن  عيعننزي 

ولكأننننننب يكننننننعل أعنننننن   أسنننننن م يف  ننننننذب  

 علكزع  مل حني يفعع يف علضعر  علض كصمل: 

 وعلأ ظ ب  علأ ظ   

إاهنننيف ن عننن ل بنننل علاع ل   أاننن ا عل   

 ف رريعل  اك رول ووع  

يبجهجننعل لغننفع ه ويفعفننعل علنن ب ء    

 با  علكععصز

اهنننيف وحنننعؼ  سجنننه ل ألطسننن ع فهنننيف إ

 االكول   االكول

بج ففعل يب ععل ك  ري ع يف ففز يف 

 ومثني   ويف لنصهيف ابأ ء وينعامل

ويف ريأنن  يف صننسه ء لجبنن ء وحفننعكول  

 بجعجزفعل

وعي ع صب  ك  عزور علع    ول ط 

أصعأ بل أل جيج   عين ع وعدتهن ،  أ  نذ    

يسفنن  عإلاضنن ل رعنن ب، ويضنن ء عصننجخ ع     

  ذع عي ع، ك   يزى عيعزي:

 أريأننن  يف ع  بنننل بننن ع وأففنننز يف   

 ف   عصج،أعع ل  عفجفزوع بل علزع ك
 

وبنل أانن  عينن ع يضنك  ا بع ننب   ننل   

 عذت  ويأ   ل طالم :

 عيننن ع ي ضنننِك    نننل حننن  ويأ ننن     

 يف ل  ننننننن   و  ج ننننننن   لنننننننب علغننننننن   
 

ويؾنننننن  علغنننننن  زعل يف علأه يننننننمل إع 

علأج جننمل اسضننه   ف لغنن  زعل كنن  بأه نن      

 أ  لنع أانب   خيفن  و  ينز  نذب عذت ن         

بنل عأل  علنذي    علغف مل  وح   ب ف ه  اأ يمل

ك ل صب  واعكب ف هن   وعيعنزي  ن   نل     

كله يف ل ن  بنل علغنعز بغنهعر، وفن أب      

 أوي يه إصخ ن  ل يف بفخ جب رزف جب:

  ننننننننننذع اأنننننننننن ب ألنننننننننن   فنننننننننن َّ  

 وبننننننننن  اأ ننننننننن    فننننننننن  أحننننننننن    
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أ.شوقي بغدادي        

 ن سوريةمأديب              

 

سا٘ا١ ككااْ اًااك يلًٙااك      ُتلتب املقدًٞ كٌادٝ ًستقّوٞ عّ اهلتاا  اها ٜ تتضاد  ٖ   

كٗ طًياٞ كديٚاٞ ٗكهُٔاا ت الف ساو اك كْ اهقااا مل  تااع ملاّ ٙقِ إ يهٌٓٚاٞ املقدًاٞ  ٗٓلاا ا           

ميلاّ اهقاا٘ي كْ املقدًاٞ ٓااٛ ُا٘س ًااّ املسااعدا  اهاال ٙتا س ئااا اهلاتاب اهاا ٜ ٙ االف كْ       

ا كااْ  عٌوٕ اإليداعٛ  تاع حقاك هوٌقد ًٞ كٛ تساعد اهلاتب سو اك عوٟ كْ عٌى ٓ ا  با 

ٔ ى عواٟ اهقااا مل ئااٍ ٓاا ا اه ٌاا٘ف كٗ ٓاا ا    غاًغااك ي اال اه.اا١ٛ   كٗ ًدٙااداك ٗكْ املقد ًااٞ تساا

 اإليداس اجلدٙد   

ًااا ٓااٛ امل٘أًااٞ اهاال  ٘عاأا  ااّ ًااا دّوااٞ  امل٘أااه ا ديااٛ      اام كْ ٓاا ٖ ا وااٞ  

   ْ  امل٘أااه  اإليداعٚااٞ أااد ه وااً دٗ اك ٓاًاااك ر طااًم ً.ااًٗعٔا ًااا ا وااٞ اه.اأًٙٞ ه  اااد ٗك

ا ديااٛ  احتاًااً ًِاا  مساات عاًاااك تقًٙواااك حاات ياتااً اهلتايااٞ اإليداعٚااٞ ر اهووااد  ا  دٗ   

ًغ١ٛ ً.ا  ٓديٕ ُقى اهًقايٞ إىل ًًحواٞ ٓاًاٞ ر ُ٘عٚتٔاا تتٌٚا  عاّ اااهاٞ املهه٘ياٞ  ُا ان         

ر اهوود املستقى عوٟ كْ ت تٌد اهوواد كيغاى  اا كااْ عوٚإ ٓا ا اهِ.ااظ اها ٜ ًاى يساٚ اك           

 ٗ دٗداك ًٗ ٚ اك هِ٘س االٍ اهسٚاسٛ امل ًٗف عوٟ اهوود ًِ  احت ي اه ًٌاُٚت ي دُا   

صحٚح كْ يداٙٞ ٓ ا اهِ.اظ مل تلّ كايٚاٞ هتحاًٙل اهوواد عواٟ ت واة ثا٘ ٝ ثقايٚاٞ        

 أً٘ٚٞ ياهو ٞ اه ًيٚٞ اهسا٢دٝ ًِ  كٙاَ اهتحًًٙ اإلس ًٛ   

كأ٘ي كى  ٓ ا  ُين ًّ اه ّٙ ًا س٘ا ٓ ٖ املقدًا  ر عادد ًاّ اهضاحهأ يهُاا ًاً ك      

ًا سااً اإل ااًاى عوااٟ  امل٘أااه ا ديااٛ  ه  اااد كاا٢ًٚب  ًٙااً كاااْ ٙلتااب املقاادًا      

كحٚاُاك هوٌووٞ كٗ ٌٙٔى  هم  عتقادٖ ٗأت٣  كْ ٓ ا اه دد ًاّ ا واٞ كٗ  ان ار اً هاٚب ًٚاداك      

 ملقدًٞ اهل تساعد عوٟ آتٌاَ اهقا مل ي  ك با ٓ٘ ًدٙد عوٕٚ   با ٙل ٛ كٛ ُغا هٕ ا

ٓ ا ٓ٘ إ ْ اهسؤاي اهلاوة اها ٜ ُ٘أًإ ًاا املقادًا م ٓاى ًاّ اهغاًٗ ٜ كْ تلاْ٘          

ا وٞ اه.ًٔٙٞ  ا   ت٠٘ ًت د د امل٘آب اهضا ةٝ ٗاهلاوةٝ ٗر ااااهتت ٙوادٗ ٗاعاحاك كْ      
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و٘ ً٘اأ ٍٔ ي.لى سو ٛ عاَ ي٘س ًاّ ااا   ٗٓاٍ    اهلت ا  اه ّٙ ُُ.ً  هلٍ كتاياتٍٔ   خت

ٙ٘أًْ٘ املقدًٞ ٗٓا٘ عاادٝك ً٘أاه أواا تسااًٖٙ املقادًا  ر إُتاأًٍ املقواى ٗٓا٘ ً٘أاه أواا            

ً ٙتاإ    ً  ٙقااد   ح عااادٝ أااد ٙااؤثً سااوواك عوااٟ اهااِط املِ.اا٘ أ ٗٓاا ا تااهثة ًاالد د ياات كاتااب حاا

لاتب ٗاثا ًاّ ُ سإ كٗ كاتاب    ٗكاتوٕ   ً ٙو ب دٗ اك   ً   خيو٘ ًّ عِاصً اهتحدٜ ك

  ً ًا ٙ اي ٙلد د ر ا    ب٘أه  د د ٗئا ا امل ِاٟ زا٘ل اهقا٘ي كْ املقدًاٞ  ا  امل٘اأاه       

اه٘اعحٞ أد تو ب دٗ اك ساووٚاك ر اه  أاا  اه لًٙاٞ ٗا ديٚاٞ اهال تِ.اه كحٚاُااك يات كاتاب          

   ٘ ل كْ ُت اًااى ً اإ عوااٟ املقدًااٞ كٌ ّوااٍ ٗكاتااب ًٙااا يضاااُ ٔا ٗٓاا٘ ً٘أااه أوااا ي اا ك   زاا

كسااا  ًواادك او ااه ٗاهضاا٘ا  ر كااى ٓاا ٖ امل٘اأااه املتوادهااٞ ياات صاااُا املقدًااٞ ٗاهلت ااا     

اهاا ّٙ ٙ٘أًااْ٘  ًيااٞ امل٘أًااٞ ا ٗىل ًااًٝك ر حٚاااتٍٔ عوااٟ كْ كتااا  املقاادًا  ً وٌااْ٘           

كك ا١ ٗياهتاهٛ كْ اهلت ا  عِاصً ثقٞ ًسوقٞ يٌٚا كتوٖ٘ ٗٓٛ ً٘اأاه هلاا ًغاا  ٓا كٌاا     

هلا ي٘ا٢دٓا ًّ   ي ًقدًٞ أايوٞ هوِقاش كٗ ب ِاٟ   اً  واا ع ًاا  ًتٌٚا ٝ ر اهِضا٘ظ       

املِ.٘ ٝأ ٗكهْ صاُا املقد ًٞ كاتب ُغاوً كيلاا ٖ ٗٓا ا ً ِااٖ كُإ ًاّ اجلاا٢  ًاداك كْ         

صاُا املقد ًٞ ميوم ي  ك ٓ ٖ امل٘ٓوٞ ٗياهتاهٛ اهقد ٝ عوٟ ًًاعاٝ اه ًٗق ااقٚقٚٞ يات صااُا   

ٗصاُ ٛ عٌوٚٞ اإليداس اه ين يٌٚا ُ.ًٖ كت ا  ٗاثقاْ٘ ًاّ كُ سأٍ ًاداكأ كٗ كت اا       املقدًٞ 

ًا لاه٘ا ر ً وا ٓ ٖ اه ًٙا اهض وٞأ ٗكْ اهلت ا  اه ّٙ ُُ.ً  إيداعاتٍٔ كلت ا  ًٔاًٝ  

ٚ ااٞ ٗٓلاا ا ياتااً اه  أااٞ ياات صاااُا املقدًااٞ       ً ٔااا  اه لًٙااٞ ٗاه ِ ي اا ك ر اكت.اااى اهت٘

 ا كًاكّ ًتقدًٞ ر ت اًؤٍ ًا  ا   اه لً ا صوٚٞ   ٗاهلت ا  اه ّٙ احتو٘

ُلتب ٓ ٖ املقدًٞ كٌا تًْٗ يهسو٘  ا تاا  ا ساو٘  املساتقى ر ُقادٖ اه ادد ا دياٛ       

 اه.ًٜٔ اه ٜ ٙ٘إًُٔ٘    

إْ اإليداس اه لًٜ ٗا ديٛ ٓا٘ ياهتهكٚاد  ًياٞ   ميلاّ اهًقاٞ يا حلااَ اهضااد ٝ        

 ارْ ًّ عٌوٚٞ ت ٘   ا يلا  ٗاه ِْ٘ عاًٞ    ر حقٔا سو اك ًًى ً٘أ ٛ اه.خضٛ

إْ ا اااد اهلت ااا  اه ااً  كٌِرٌااٞ يلًٙااٞ إيداعٚااٞ ياتااً ًِرٌااٞ  ا  عٌااً حايااى       

ب رااٍ كُاا٘اس اهتوااا   ٗكُِااا ر ً٘أ ِااا ٓاا ا ُواادٗ كلت ااا    ٙااًٍ٘ٔٔ غااًٗ ٍٓ ٗإ ااا ٓاا٘    

َ  امل ًٗمم    ً٘أه أايى هوِقاش ي  ك يقضد اإلًايٞ عوٟ اهسؤاي اهلا

ٓاا٘ اهاا ٜ ٙضااِا اهضاا٘ا م صاااُا املقدًااٞ كَ ٓااٍ اهلت ااا  ا حااًا  اهاا٘اثقت ًااّ           ًااّ

 ً٘آؤٍ   

هٚب صِا اهض٘ا  ًاّ صاِا ٓاؤ ١ كَ كٗه٣ام ٗإ اا ٓاٛ كدٗا  ًؤأتاٞ ياهتهكٚاد   تا٘ل س          

عادٝك إ  ي د  اا   ًدٙادٝ أاد ٙلاْ٘ اهلت اا  اهًاغواْ٘ يِ.اً إُتاأًٍ يٚٔااأ كٗ اهلاتاب           

 ٞ ٗٓٛ ا ُد  ٗا ص ب     امللّوه يلتايٞ املقدً

ٓا  ّ إ ْ ًا ٓ ا اه دد ُستقوى إدا ٝ ًدٙدٝ ُٗ.ٚ ٞ هلت ا  ا  ااد ٗٓاٍ ٙ٘أًاْ٘    

ر دوااٞ  امل٘أااه ا ديااٛ ٗأااد طاااي عًٌٓااا حتااٟ ٓاا ٖ املًحوااٞ اجلدٙاادٝ ٗاإل ااًاى اه٢ًاسااٛ   

ًدٙد   ًاّ  اه٘اثا ًّ ُ سٕ ر ا تٚا اتٕ هوً٘ا٢ه اهض وٞ امللّوه ئا   أوٍ ًدٙد ٗكد  يين  

 ت اْٗ صادق يت امل.ًيت ٗاهلت ا   
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د حامدومحم        

 ن سوريةمأديب              

 

ٍٜٛٚات أبٝ عبد اهلل اىصغري  خرغ    $

ٍٜٛٚغغات سْ غغل  َغغً  # ٍيغغٚو ادّغغدى  

قٖغغغغا اىٚقغغغغا٤أل ٙاد غغغغدايت سيغغغغه اىغغغغ  ى    

اىتغغاخٛع عغغٓ أبغغٝ عبغغد اهلل اىصغغري     غغُ     

سعٜغغغغد شغغغغا ٛمغغغغبٗ اه تَغغغغاٌ  غغغغٜا تٖا   

بتيه اىط ٛقغ٠  بصٚت  ا بٖا ٙأفناخ٘ 

 ٌٝ     غغا ٌل اىِ غغا ق٠ اىغغ  ٛبفٖغغا فْٜغغا خٙا٤غغ

ميتيغه  غََْٜا بُْغ ُٟ عاسبغ٠      فٌذ ٙشاعٌ 

أ ٜاّغغال ىٚ مغغ٠ ا ْغغٚٔ اىغغ  اع سغغٗ ً     

سغغٜال اد غغدايت اىغغ  عاشغغٖا  ٙبدٍعغغٗ     

 اخق٠ ىيٚ ٠ اىمذٙ  اى  دإَتغٗ أ ٜاّغال   

أرغغغغغغغ ٢   ٛ غغغغغغغتطأل ا غغغغغغغ   ٍغغغغغغغٓ  

شغغغ امٖا   ٙحٔ  غغغاٌٙ أٔ ٛق غغغ  فٚقٖغغغا    

ْٖغغا   شغغا اإغغ   حىٜغغٗ ٍغغٓ عٚا غغل   ىن

ٍُ  دٟ  سا ق٠ فقد مأ ً مً مجي٠ ٙ

ٍٙع ٛ غغعْا عيغغ١   ٙسعغغب  ٍغغدٕا أرغغا  ٍغغ 

عي٠ أٙ سبب ٍٓ سيه اىع ت أٙ ادسغبا   

اىغغ  قادسغغٗ حا ّٖاٛتغغٗ التَغغ٠ اى ا عغغ٠    

ٕٙغغٚ ٛصغغ ك ً مغغً ٍغغٓ  ٚىغغٗ   أٙى٥غغه    

اىذٛٓ اش مٚا ٍعٗ ً اىتآٍ  عي١  اسغٗ  

ّغغغدى  شغغغا ٛمغغغبٗ  ٙسغغغاخٛع اىعغغغ   ً اد 

ُشغغغتَُع عيغغغ١ $ا  افغغغ٠  أٙ ادسغغغطٚخٟ  

ِٜأْل اىَينغغ٠  ٍٙغغأل  ىغغه       ٓي ْعغغ ٍْغغ أّغغم 

ْٛمغغريً أ غغد ً اىت قٜغغك مٜغغل مْغغُع   

فع ل  ٙه ٍا ح ا مُْع قغد قاسيغُع بنغً    

ْٞ  اى  ىي قٜق٠    سنٓ مغف ٟ     قٚا

ىغٜ   غغغ    خيط  د ُد أّم خشا مْغُع غ 

ىمغغعب اىتج غغٜد ادف غغً غغغغ دّغغم ٍيغغه غ

ٍنتغغٚ  عيٜغغٗ أٔ ٛريغغادخ ا ْغغ٠   ٙاىغغ ٍٓ 

اىذٞ مُْع فٜٗ ٍأٍٚخال أمف  ٍٓ اى ٍٓ 
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اىغغذٞ مْغغع فٜغغٗ ٍينغغال   ٙاىغغ ٍٓ اىغغذٞ  

مُْع فٜٗ ٍْ ٜال أمف  ٍغٓ اىغ ٍٓ اىغذٞ    

ٍُتٚ غغال   أ  ٛنغغٓ اى خرغغٚٔ  مْغغُع فٜغغٗ 

ِٝ ىصغاهُٖ!!   سيغه  غٜري٠   #     ا٤ ٛٓ عي

ٍنف غغغغغغ٠ ٙ غغغغغغادٟ  غغغغغغدال  َغغغغغغً ا خا٣ 

اىغغ   غغإ  بٖغغا أبغغٚ عبغغد اهلل ٙادفنغغاخ 

اىصغغغغغري    ٙىنغغغغغٓ ً فٍغغغغغٓ اىّْ ٙفغغغغغات 

اىِ غغغغغغغغا ق٠  ٙاىغغغغغغغغ اٍ ات اىطا ْغغغغغغغغ٠   

ٙاهغغغٚاديت اى ا عغغغ٠ ٍغغغا مغغغأ مينغغغٓ   

د د أٔ ٛقل ً سا ٠ اىغٚت ٙاىناخ غ٠   

ٕٙٚ ٛيٖث باجتا٘ اىٚت أٙ اىْجاٟ ىٜ تَأل 

خ يا ىٜ   ذِّىصٚت أبٝ عبد اهلل ٕٙٚ ُٛ

عي١  قٜقغ٠ ٍغا    أٔ ٛقأل  أٙ ىٜقل ٍدٍْٗ ُب

جيغغغ ٞ   حه مَغغغا  مغغغ  أبغغغٚ عبغغغد اهلل   

أٙى٥غغه اى خرغغٚٔ ا غغا٤ ٙٔ اىغغذٛٓ َُٛيغغٚٔ  

اىتغغغاخٛع ىصغغغاي ادقٚٛغغغا٣   أٙ ىصغغغاهُٖ 

ُٕ   مُ خ ب  ت١ اىعُُ أبٚ عبغد اهلل  

اىصغغري  أٔ ٛنغغٚٔ عاىغغال أٙ ٍ نغغغ ال أٙ    

شاع ال   ٙىنٓ عي١ ٍا ٛبغدٙ فغ ٔ اىقغدخ    

أ غٚاٌ  خ ٍغا ٛ ٛغد  ٙٛ سغُ    قغ ِّ ٕٚ اىغذٞ ُٛ 

اىنا٤ْغغات مَغغا ٛمغغا٣ مس فٜغغ٠  اٙٛغغ٠  

عيٜغغا  غغاخ٠ٍ سعيغغُ  غغاي ا  ٤غغك أٛغغٓ    

ٛنَٓ  ٙسعيُ اىطاي ٍْٖا أٛٓ ٛنٚٔ   

    ً ُٓ فاىقدُخ ٍنتغٚ   ٙاىصغعٚب٠ سنَغ

ٍع ف٠ ق ا٣سٗ   ْٕاو ٍٓ ْٛتصبٚٔ سغادٟل  

باىصغغغادف٠  ٙبقغغغٟٚ اىصغغغ اع   بغغغد٣ال ٍغغغٓ   

قغغغغغغغغدخُٕ اىغغغغغغغغدَٕا٤ٝ  ٛت ٚىغغغغغغغغٚٔ حا  

ُ  ٙٛيعبغغغغغٚٔ  ٍْتصغغغغغبل ىغغغغغا ىغغغغغٜ   غغغغغ   

  ٍُ ل  غغغغ ِّباىمغغغغط ّس باسغغغغُ اىتغغغغاخٛع    

بنغغً شغغ٣ٝ قطعغغ٠ل قطعغغ٠ل  ِتغغ١ ٛري قغغٚا     

 # اى قأل باىِدِ   

مغغأ أبغغٚ عبغغد اهلل اىصغغري  مييغغه    

ا ٟ ً اد غغغغغدايت فنغغغغغ ال ٙبصغغغغغ ٟل ّ  غغغغغ 

ٍُتٜقْغغال يغغاِ اىغغٜقل أٔ     ٙادٛغغاِ  ٙمغغأ 

اى  غغاهت ٙاىقغغ٢ٚ مافغغ٠ اىغغ  سقغغل ً   

ّٖاٛتٖغغغا سغغغال اىصغغغ اعات ىغغغٓ خيغغغ   ً  

 اىغغب عيغغ١ ا. غغ ل   مغغأ ٛعغغٝ ياٍغغال   

مسغغغ ٔ سغغغا ك يغغغ ل بغغغأٔ ادٍغغغ٠ س سغغغُ  

بصغغغ اعاسٖا ّٖاٛتٖغغغا  ٙأٔ أفغغغٌٚ  غغغ    

اىعغغ   ً ادّغغدى  قغغادِ ه واىغغ٠  ٙأٔ  

اّن غغغاخ ادّغغغدى  قغغغادِ ٍغغغٓ اىغغغدارً     

ٙا اخ  عي١ اىِ غٚا٣   ىنغٓ اهّن غاخ    

اىغغغغذٞ ٛغغغغأسٝ ٍغغغغٓ اىغغغغِدارً ٕغغغغٚ اىطاٍغغغغ٠ 

ٛد اىع   أّ  ُٖ؛  اىنرب٢ ح  ٛأسٝ عي١

ٙىعغغغغً ٍغغغغ خٟ اد غغغغدايت سعنغغغغ  ىيَغغغغ ٟ  

اىفاّٜغغغغغ٠ ً اىتغغغغغاخٛع أٔ ٍغغغغغا  صغغغغغً ً    

خ ا ٔ ً في غغغغغطل   ادّغغغغغدى  ٛتنغغغغغ ٍ 

بنً فرُ اد دايت ٙس ا ٜيٖا ٙٙقا٤عٖا 

ٍٙ ب غغغغغاسٖا اى غغغغغ ٟ!! ٙىنغغغغغُ ٛنغغغغغٚٔ    

ٍُ ال ه عغال بق غٟٚ عْغدٍا     اىتصٚخ  اخ ال 

ٛتصغغٚخ ا.ّ غغأ أّغغٗ ٛت غغ و فغغٚل خقعغغ٠    

 ِت١ فٚل س ابٗ اىٚ م مس ٠ٛ   اىنٚٔ   

 ىنْٗ 
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ٛغغا ىيغغذع  اىغغذٞ ه خ عغغ٠ ٍْغغٗ  غغل $

ٛتأمد ا.ّ أ أر ال ٙٛنتمغل  ٕٙغٚ   

ٍُ غغت دِ!!!     ُٗ ِّغغ ٛتصغ   عيغغ١ أّغغٗ  غ   أم

دّٗ ٍا ٍٓ أ ُد ٛتجغاٙف  ِٜغال اىَٖغ٠ اىغ      

ٍُقغا      ٙ ٢ِٚ ٍُْ غ ٙىد د يٖا!!! مً شغ٣ٝ 

 ٍُ بقال!!!

ٍَُٖتغغٗ  ِتغغ١  ٛصغغ عٗ ٍٙغغا أٔ سْتٖغغٝ 

اىقٚٞ اىٚ ٜد اىٚ غٚد عيغ١ اى قعغ٠ اىغ      

قغغدخ٘ ٕغغٚ غغغغ مغغأ قغغد أر ٕغغا اىقغغدخ  غغغ 

 باى  ب٠ اىقاع٠ٜ غغ ٕذ٘ اى ٟ غغغغ

حٔ اهٜغغغغغغاٟ ٍبغغغغغغاخاٟ  غغغغغغ  قابيغغغغغغغ٠    

ى ست٥ْا   ْٛتٖٝ فٜٖا مجٜغأل اى عغبل   

  82 # حا ا  اخٟ
شغغغ٣ٝ ٛمغغغبٗ ا  افغغغ٠  أٙ اى ا غغغأٟ 

غغغ  أ  بْا غغ اىِ ا ق٠    التَي٠   أٙ ىعيْا

ٙحنغغغٓ ّتغغغابأل اى طٚ غغغ٠ اىق ٍ ٛغغغ٠ دبغغغٝ 

باىدٙاخ ٙاهّبٖاخ ٍعغال  غغ عبد اهلل اىصري  غغ

  ٍٞ  ىغغغذاو اىتٚافغغغك اىتغغغاخخيٝ بغغغل ٍصغغغ 

ادّغغدى  ٙفي غغطل!! ٛغغْٖت ٍغغٓ  غغع     

س ا  اى  ا آت ٍٙٓ  ع خماِ اىقغ ٙٔ  

ىْٜ س ٍٓ رٜطٝ دِ سغابك ٙه غك خٙاٛغ٠م    

٤ٖا اىعص !! ٙخا٠ٛل ميَا ر قع فٚل  ا

ادخ ٚا٠ّٜ أٍط ت دٍغال سغًُٜ حا ٍغا ه    

ّٖا٠ٛ ٛ ٙٞ س ا  اىعغ   ٍٙ هٖغُ سيغه    

اى  ست ديت عغُْٖ عغرب اى ٍغأ    ْٙٛ غس     

ساخخيُٖ    عي١ مً اد ٚاٌ ف ٔ اىتاخٛع 

  غغغ  مَا ٛقغٌٚ أبغٚ عبغد اهلل اىصغري  غغ    غغ غغ

ىٜ  حه سباقال هيٌٚ ٙاقأل ٍنأ خر   "

ىنْْغا  ّع   ٍٓ أٛٓ ٛأسٝ ٙأٛٓ جيغ ٞ   

ه ّعغغغ   ً اىْٖاٛغغغ٠ حا أٛغغغٓ ٛتجغغغٗ  ٙه 

أّا بدٙخٞ أ ب ع ىغدٞ  #    ٍت١ سْٜتٖٝ

قْاع٠ ساٍغ٠ بغأٔ اىتغاخٛع ٛنتبغٗ ادقٚٛغا٣      

ٙاىْتصغغغ ٙٔ ٙمغغغذىه اى خرغغغٚٔ  ٙأٍغغغا  

اى ع ا٣ ٙاىٖ ٍٙٚٔ فيٜ   ُ شغ٣ٝ ٍغٓ   

 او اىتغغغاخٛع    ٙه  ِتغغغ١ سيغغغه ا غغغٚاٍا   

اىرياٍ غغغ٠ اىَٖيغغغ٠ اىغغغ  سيغغغٚل ٍغغغٓ بعٜغغغد    

  ي٠  ٙ ٚفا٣ ٙسا  ٠ ٍٙ ط ب٠ قا

بقْٜغغا دٕغغ ال  ٍٙغغٓ ٕغغُ قبيْغغا  ٍٙغغٓ  

سٜأسٚٔ بعدّا ّعٜا بيبي٠ل ماٍي٠ ٍٚفعغ٠  

بغغغغل ادفنغغغغاخ ٙاىغغغغذام ٟ ٙاىقغغغغ ا٣ات   

اىم٠ٕٚ ىتاخٛع ادّدى  اىغداٍٝ  ٙى ٍغ    

 سقٚ ٗ اى  ٛأل أبٝ عبد اهلل اىصري !!! 

ٓي ٍا ممغ ٗ أبغٚ عبغد اهلل ً     ٙىن

ى طٚ غغغغ٠  أٙخاقغغغغٗ اىق ٍ ٛغغغغ٠ ً سيغغغغه ا  

اىنتمغغغغغ ٠ ٙالافُغغغغغ٠ عيغغغغغ١ ّقا٤ٖغغغغغا    

ٙأفناخٕغغغغغغا  عيْغغغغغغا    ٙحنغغغغغغٓ اىعغغغغغغ   

اىعغغا  ٜٚٔ  تغغ١ ادعَغغال  ٙاىبنغغا ٙٔ  

 ت١ اى ا ع٠  منٜغً حا ّ غٜأ اىنغف     

ِٚ   بغغ  سغغا   ّٙقغغل يغغا ّ غغب ىغغذىه اىتغغ

عْغغد  غغدٙد ٍ ٍ غغ٠ أفنغغاخ٘ ىمغغاع ّا   

غغ ا م٠ اىم ٜ ٠  فْ   أّْا ّري   فع ل غغ

ىيغغغغغذٞ  غغغغغاخ ْا بنغغغغغً   غ غغغغغغبعغغغغغد اهلل غغ
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اىتْاق غغغغات ٍْٖغغغغا ٍغغغغا ف عغغغغتٖا عيٜغغغغٗ   

اىُغغغغ ٙ   ٍْٖٙغغغغغا ٍغغغغغا ف عغغغغغتٗ عيٜغغغغغٗ  

اد غغغدايت  ٍْٖٙغغغا ٍغغغا شغغغاخو بصغغغْعٖا     

ٍُ تيب٠ ٍْغٗ أٙ حخادٟ  ا٤بغ٠م!!! ٕٙغٚ     ب خادٟ 

ْٕا ٛطيعْا فَٜا ٛنتب عي١  ٜفٜات ٍغا  

عْغغغدٍا ٛنتغغغب أ غغغٌد ٍغغغا دٍغغغ   $مغغغأ  

أ غد  ف ّغٗ ْٛتٖغٝ دا٤َغال حا أّغٗ ٛنتغغب      

ٞ   اىم٣ٝ  ْٕغدي ّ  ٗ    اىبم  ٛ  ٙٔ عي١ 

َٗ اىْتص ٙٔ  ٍصاي خسٜب٠  ٙاىتاخٛع ٛ ٙٛ

ٍِا أّٖغُ ه ٛعٜمغٚٔ     دا٤َال  فاىٖ ٍٙٚٔ ح

أٙ أّٖغغغغُ ٛ  غغغغيٚٔ اىْ غغغغٜأ  ٙباىتغغغغاىٝ   

  88 # فاىْتٜج٠ ٙا دٟ
ٙأبٚ عبد اهلل ه َُٛيٝ عيغ١ اد ٜغاٌ   

ٍُعاّاسٗ اىِ ا ق٠ ىتَٜغً   أفناخ٘ ٙٙ م٠ 

منغغا ٛ عغغً  ىغغه سرب٤غغ٠ ب شغغ اقٖا عيٜغغٗ  ٙح

ىذٍتٗ عْد ٍيٜه عادٌ ً ٛغد٘ أٍغ  مغً    

ٕغذ٘ اىٚ ٜقغ٠      $ش٣ٝ!! حّٗ ح  ُٛعٜد ق ا٣ٟ 

ٍُ ٍٛغغغغغغغغغ٠   ٙأٔ ُٛعٜغغغغغغغغغد  خمطٚ تغغغغغغغغغٗ اىق  ي

  ٛ ٕغغا  ف ّغغٗ ٛعغغ ت شغغٖادسٗ بغغأمرب  

س سٜغغب  ٙأمغغرب سغغأٔ   ىنغغٓ اىٚقغغع قغغد  

 سأر  ٙٛقصد اى ٍٓ 

 غغُ ٛتغغابأل م ٍغغٗ حا أٍغغل ٙأٍْٜغغ٠   

ً ٍْ غغا٘ فغغا   ٙبغغِث اىغغذٛٓ عاشغغا ٍعغغٗ 

ٌْ ٙ  ّا غغ٠م ٍغغٓ ر  َغغا أشغغجاّٗ   اد ٜغغا

ميغغٖا!! ٛتغغابأل  اىٚ ٜقغغ٠ أخسغغيٖا حىٜنَغغا  

ٍُ امَغغغغ٠ بٖغغغغذٛأ  ٙدٙٔ    مَغغغغا ٕغغغغٝ 

سْ غغغغٜك!!!  ياٍغغغغال مَغغغغا ماّغغغغع قغغغغد  

سغغدفقع!! ه ٙقغغع عْغغدٞ ٙه  قغغ٠ بغغأٔ ً  

  82 # اىعا  ٍا ٛ ت ك اىعْا٣
مغغأ  بغغٗ   مَغغا  مغغ  خّ غغال   أٔ  

ىنغُْٖ أخادُٙ٘ أٍغ ال  ٙ    ٛصبح عاىغال   

ٛ يغغغح    ذبتغغغٗ اىقغغغ ا٣ٟ ٙ غغغب اه غغغ ع    

باىقابغغً تٛتغغابألج  أ ربّٙغغٝ عيغغ١ اىْ غغاٌ  

ٍغغٓ أ غغً اىبقغغا٣ ىمغغع    ْٕغغاو َغغ ٙ     

ستٚقغغل فٜٖغغا اهٜغغاٟ    ستعطغغً ً هُغغ٠    

 # وددٟ

ِٙخ حه    ُٛغغغغ  مغغغغً شغغغغ٣ٝ مينغغغغٓ أٔ 

اىعٚا غل  ٙادفنغغاخ اهِٜغ٠  سيغغه اىغغ    

ٜغغاٟ حا اد ٜغغاٌ  ٛبفٖغغا اىعغغاب ٙٔ ٍغغٓ اه  

ا سٜغغ٠ ً هُغغ٠  غغدل ٙاعغغ ا  ٛمغغبٗ     

خٍغً أٔ  $اىصد٢ ً ّمٜد اى ٙل ا اىد  

ٛصغً ّمغٜد اىقمغغتاىٜل اىمغع  حا أٛغغُد    

أّدى ٠ٜ  ٙأٛغدٛنَا ٍغٓ بْٜٖغا ٍغا سغ اٌ      

ادُٕ ٙادقً سيط ال    ٍٙا فىتَا  َغ ٔ  

ٍٞ اىٚ ٜغغد!!!   دٍغغال ّصغغ ِٛال    اىغغِدِ اىْصغغ 

د عي١ ادخت  أس ً    اىيطع اىٚ ٚ

 ٣اأشغغادٙا   ّا غغ٠  ٙأّغغا ْرِ بيُتٖغغا!!! اقغغ   

 ٜدال ٕذَ٘ ادٙخال مٝ سع فغا مٜغل؛!    

ٙىنٓ ح ا   سأرذمَا اى  ب٠   فأىقٜا 

بٖغغغغا حا اىب غغغغ  أٙ حا اىْغغغغاخ    فغغغغادٍ     

سِٜأ    أٍا ٍا سٜنٚٔ  ف  ّع   عْٗ 

ش٥ٜال    فغاىع ٛ  اى قتغدخ سغٜقٌٚ اىنيَغ٠     

 غغل  غغل اىٍ غغاع٠    حٔ أٞ   اىغغ  ُٛ ٛغغد  

ه مينغغٓ أٔ غغغغ ه سْ غغٜا  ىغغه غغغغغغ سغغاخٛع غغ
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ُٛ ن١ قبً أٔ ْٛتٖٝ    أععُع ٍا ر غُع  

أٔ أ عغٜعٗ  ٍٙغا اّتُغ ت أٔ أفغٚف بغٗ ٍغا       

  82 # ُعدُت أّتُ ٘
ُُ اىِصغغاخِ       مغغف ال ٍغغا سغغ و اىتعيغغٜ

ٙادفنغغغاخ اىعيٜغغغا ً أبغغغٝ عبغغغد اهلل ٍغغغٓ 

شغغغغٜٚرٗ ٍٙعيَٜغغغغٗ ٍٙغغغغٓ عيَغغغغا٣ مبغغغغاخ  

بٓ خشغغد ٙخرغغ ٛٓ أس غغال ىم صغغ٠ٜ    مغغا

فن ٛغغغ٠  َغغغً اىقٚاعغغغد اىفابتغغغ٠ ىتيغغغه     

ادفنغغغغغاخ اىُعيٜغغغغغا؛ سغغغغغتربف عَٜقغغغغغال ً     

خمطٚ تغغٗ اىق ٍ ٛغغ٠ اىغغ  بغغل أٛغغدْٛا      

ٍُْعط غغال ساخخيٜغغال ى غغ سٗ    ٙاىغغ  سمغغنً 

اىرياٍ غغ٠   ٍٙغغا ُبغغِث عْٖغغا ٍغغٓ سمغغٖٚٛات    

ٙسمغغنٜنات أهقغغع بصغغا بٖا اد ٢   

ٍٝ اىِ ا ك   اىتاخخي

عبغغغد اهلل فَٜغغغا خيغغغت   ٛقغغغٌٚ أبغغغٚ  

 بعيَٗ ٙأ ُس  س ن ٘ 

ٍٓ اىقيًٜ اىذٞ سعيَتٗ ً اىدخسغ٠  $

اى  أمِسْ ٖا سغي ٝ ادٌٙ  ٍٙغٓ شغٜٚرٝ    

ْٓ  ٙاىغغ دخٛٓ ىيمغغبا  غغ   َِٜب اىبغغاخدٛ غغغغ اىُمغغ

شغغ٣ٝ ٙا غغد ٕغغٚ قاعغغدٟ ىنغغً ٍغغا عغغدا٘   

ْيغغغغُذ    ٍُ ى غغغْا أ غغغغ اخال  قغغغغدخّا ٛق غغغ  بْغغغغا 

 ٙهدسْغغا  ٛ غغيُ ىْغغا   مَغغا ُٛ غغيُ اىيغغٚل     

اىغغذٞ ّغغدخُ  عيٜغغٗ ً   ٚىتْغغا اهغغ ٙ   

ُٓ أٔ َُٛ ١ ٍغا   ادٙا ٙس مٜباسٖا  مين

ّنتبغغٗ عيٜغغٗ  ىنغغٓ اىيغغٚل ٛبقغغ١  ابتغغال  

 ُ عْدٍا ّغتعيُ اىقغ ا٣ٟ ٙاىنتابغ٠ ُٖٛغد٢     

حىْٜغغغغا مغغغغذم ٢ فْ غغغغت ِ بغغغغٗ مسْغغغغٚ    

ٙرغغغغغٜ ٣  غغغغغٚاٌ اهٜغغغغغاٟ  حنغغغغغٓ قغغغغغدخّا 

ٍنتغغٚ  ٍْغغذ اىبداٛغغ٠  اىمغغ٣ٝ اىٚ ٜغغد    

  ح ا ٍا اٍتينْغا  اىذٞ ّ تطٜأل أٔ ّ عيٗ

ُٗ بٜغغغغدّا     غغغ أٟ مافٜغغغغ٠  ٕغغغٚ أٔ ّْ غغغغ 

ٌ  اىغغذٞ       ٙرطْغغا  شعْغغ١ أٔ ّغغ دٞ ا مغغ

عيَْغغغغا حٛغغغغاُ٘ أ غغغغٌد ٍغغغغا!!! اه ٛغغغغ٠  غغغغُ     

ٍُبتغدعال ٙوغددال!!!     ٍٚ ٚدٟ  ؛ منفغً دٙخال 

اىقغغدخ ٕغغٚ اىغغذٞ ذنغغُ  ىغغذىه س اّغغٝ    

أ غغغغ ِ ٙأفٖغغغغُ اىغغغغذٛٓ ميتفيغغغغٚٔ ىغغغغٗ دٙٔ 

ُُ ادقغغ ُ  حا حدخاو اىِ غغ  ُٕغغ # عادٟيغغ د!! 

 82  
قغغغغد ّغغغغدخو  قٜقغغغغ٠ل ً اى طٚ غغغغ٠  

اىق ٍ ٛغغغغغ٠ ميغغغغغٖا  ّٙيَغغغغغح ّٚعغغغغغال ٍغغغغغٓ 

اهّٖ اٍٜغغ٠  غغادال ٛيغغّل  غغا بٖا أبغغا عبغغد   

اهلل  ٙٛيب غغٗ ىباسغغٖا ا  غغُ!! ىنْغغٗ        

يغغب  ا رغغ ٛٓ  غغٚ  ا. غغُ  خٙاٛتغغٗ ُٛ  غغٚاٌ

يٚ٘ د يغغُٖ  ٙأىب غغُٚ٘ اهاىغغه اىغغذٞ فِصغغ

ٟل  ٕٙٚ اىذٞ ُٛ ْٚ ْي ٍغٓ    بطَغٚل   ن غ حٛاُ٘ ُع

َُٙىْد عيغ١   ُْ دٙٔ أٔ ٛنٚٔ  ٛ ٛد أٔ ذن

 دخ اَت اىع ش 

حٔ ٍغغغٓ ٛقغغغ أ و غغغ٠٥َ ٙسغغغبعال ٍغغغٓ 

اىصغغ  ات سمغغنً اى طٚ غغ٠ اىق ٍ ٛغغ٠ 

بناٍيغغٖا مَغغٓ ٛقغغ أ ىغغٜ  فقغغٌ سغغاخٛع 

ادّغغغغدى  اىغغغغداٍٝ اىطٚٛغغغغً؛ بغغغغً سغغغغاخٛع  

  ٌْ اىعغغغغ   اىغغغغداٍٝ اىغغغغذٞ أٙ غغغغأْل اد ٜغغغغا
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 ًٌ بْ ٛ ٗ اهاٍد ا اخل!! ىنْٗ ساخٛع  يٜ

 ِ ً  ٜاسغغٗ بتيغغه اىٍٚ غغاَت  ُٛغغً ذغغت

ِّ اىمغغغ ق٠ اىغغغ    مغغغف ال ٍغغغٓ اىغغغ     ُس غغغ

ينٓ  ٙاى ت ًٜ ىصاي اه تَغاهت  

 اىقبٚى٠ 

ٕٙنذا فعغً أبغٚ عبغد اهلل اىصغري      

ح  ممل ً س سٗ ا  اف٠ٜ اىدٕمغ٠    

اىعقٚىغغ٠ ٙ غغ  اىعقٚىغغ٠    اهقٜقغغ٠ اى غغٍ ٟ   

ٙا ٜغغغغاٌ اىريغغغغاٍت اى غغغغٍذ!! اى  ب غغغغات    

ت ماف٠ سيه اى  سآٍ ت عي١ ٙاىتٚا  ا

ادّدى  بم صغٗ اى غط   اىريغاٍت       

ٙا.ّ غغاّٝ اى  غغا  اىْبٜغغً ىنغغٝ ٛغغ ٌٙ     

اهغغغغاٌ ْٕغغغغاو حا ٍغغغغا خٌ حىٜغغغغٗ   ٙسقغغغغل 

عا٤م٠ أِ عبد اهلل عي١ ر ا٤غب   ّا غ٠   

اىغدٍاٟ اىْٖغغاخٟ ىتصغ ك  غغ رتٖا اىدٙٛغغ٠   

 ً اىِدٕ  

   َٗ ِْ عيٜغ ٍُْينال    غاف ىقد عٜعع 

 !ٍفً اى  اٌ!!

ٓي  ٙىيَغغغغغغ َٟ ادٙا  سغغغغغغتريُ   ٙىنغغغغغغ

ٍُ ا عتْغغا اىتنغغ خٟ هّٖٜغغاخ     اىصغغٚخٟ  ً 

ادّدى   ٍٓ ر ٌ سيه اىٚ ٜق٠ اىذٕي٠  

اى طٚ ٠ اىق ٍ ٠ٛ اى  ٙ يتْا ٍٓ أبغٝ  

عبد اهلل اىصري  ٛنمل فٜٖا أّغٗ ىغٜ    

ٍٝ  ٙاىتغغٚا ٦ ُعْغغٟٚل ٙخ َغغال    َْغغ اىٚ ٜغغد اىمعي

 ٙب٠ل عٓ أّ ٗ باّٖٜاخ ادّدى    اخٟل ٙع

ِٓ سٚا غغغغغغ ال داريٜغغغغغغال    ٙساخخيغغغغغغال!! ٙىنغغغغغغ

ٙراخ ٜغال  َٙ ٙفغغال فغغٚل ا تَغغاٌ اىْطغغك  

ٍُ ب غغغغغغغغغات ٙدسغغغغغغغغغا٤   ٙاىعقغغغغغغغغغٌٚ  ٙ

ٙاّٖٜغغغغاخات ً أسغغغغ  اهٜغغغغاٟ مافغغغغ٠!!   

ميغغغٖا س غغغاف ت ىتصغغغً بادّغغغدى  حا    

 افغغ٠ اهّٖٜغغاخ ً سآم سٖغغا اىت  قغغ٠َ   

 غغغُ اهّٖٜغغغاخ اىمغغغاًٍ عيغغغ١ أٛغغغدٞ سيغغغه      

ً  اىٚخقٜغ٠َ اىغ    عغِ عي بادّغدى     ا ٜام

ٙاىتغغاخٛع ٍغغٓ أ غغً   ْغغ٠ ٍغغٓ اىغغ ا       

 غغافِ عيٜٖغغا   ْغغ٠ل ع بٜغغ٠ل ٙا غغدٟل  بغغً   

ٍُٖمغغغ٠َل    ٍُق غغغ٠َل  أخادسٖغغغا   ْغغغال ي قغغغ٠ل 

     ًْ ي ٚر٠ل ً أٛغُد ش سغ٠ُ س عغً اى  غت ٜ

ٌم  ىنغغغغٝ سصغغغغً حا َب غغغغأل  اَىغغغغْ ل  ىتب غغغغ

سغغغغغيطاّٖا عيٜٖغغغغغا  ٙىغغغغغٚ أد٢  ىغغغغغه حا  

مغغغاًٍ!!! ا غغ ا  ٙاىغغغِدٍاخ   ٙاى غغٜاع اى  

 ٕٙذا ٍا مأ!! 

ىقد  غاٌٙ أبغٚ عبغد اهلل اىصغري  ً     

َٗ اى ٙا٤ٜغغغغغ٠ ا اخقغغغغغ٠ بنفافغغغغغ٠    ٍي َتغغغغغ

ُٛغغبْل    فصغغٚ ا ٙأفناخٕغغا ٙأسغغط ٕا أٔ 

     ُٗ ُٗ اى غَُ  اىمغعّ   ٙبطيغ ِّغ ىْا ٙٛٚعْح أم

َٗ  ٙاّ  اقاسٗ  َٗ ٙفٚا ع ُِٜب ً  ٚخس اىمرْي

ْٛغٌد       ُٗ اى   ْعٖا ا رغ ٙٔ  ٙ  ٛنغٓ ىغ

خأْٛغغا أبغغا عبغغد اهلل ٛٚ غغً ً  فٜٖغغا!!! ىقغغد

ُ  ٍ ٍح اىغذٛٓ أ غبُٖ فغ  ا ٕغُ ربغ        ْخسي

    َٟ اىمغغغغعب اىغغغغذٛٓ ٍْ غغغغغٚ٘ ى قَغغغغ٠م اهٜغغغغغا

 اى ا٤ري٠َ  ٙأفناْخٕا ا َٜي٠!!!

ُٕ اىذٛٓ سعي ك بُٖ عمقال ْ ِد اىَٚت 

ٙاى غغغت ًٜ؛ ٙ  ّا غغغ٠ سغغغربف ً متغغغا    

 اىعمك ى  ى ٟم اى  دٙ   ا اىد  
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 ىٚ سقبيل ٛا   ّا ٠ 

 ٙ ُع ٍَْه   ؛ىت 

 ٕا أَّع ٙا ٝ

ْيْجاُٟ ً اهدٛق٠َ  َْ  َب

!!!ُ٘ ٓ !!! ه ْٛطاىنَا ْشّ  ٍْ  راخ ْ  اىِ 

# فغغغا $مغغغُ  غغغاٌٙ أٔ جيعغغغً ٍغغغٓ 

ٍْ غغاُ٘ ٍعمغغٚق٠ل بدٛيغغغ٠ل ىري ّا غغ٠   ىنْغغغٗ    

غغغ  ٕذ٘ اىد٠ْٛ  غغ$عج  أٔ ٛصْأل ٍفً  ىه  

َِغا     غغغ  ٙٛقصُد فا  غغ ٍَ عمغُع فٜٖغا أمفغْ  

ِّ ٍدْٛغ٠ُ أرغ ٢  ىنغٓ شغ٥ٜال      عمُع ً أم

ً داريٝ مأ ُْٛاقت ٕذا!! ىٓ سنٚٔ 

فغغغاُ  ٍغغغدْٛ  أبغغغدال  مَغغغا ىغغغٓ أمغغغٚٔ 

ُٜجاً عُغغغاٍٝ ً     ُْ ْسغغغ ِٔ اه ي غغغ  غغغا!!! د

أخعغغغٖا ياٍغغغال!!! س اّغغغٝ أمتغغغُب مغغغٝ     

ًْ اىٚداع   82 #    أ  
ً بداٛغغ٠ اى طغغٍٚ اىق ٍغغ ٞ ٙخقغغ٠   

َٗ بغغٌ أبغغٝ عبغغد اهلل ٍنتغغٚ   ٍي قغغ٠ َبغغ

 غغتطأل اى ينٜغغٚٔ أٔ ُٛ غغددٙا فٜٖغغا    ٛ

ُب  غغٝ دٙٔ رطغغأ تخشغغا مغغأ ٕغغذا ٕغغٚ    

   ِٔ َٗ باىْ ب٠َ ىيهج ٙباىتغاىٝ  فغ  اى  ُٚ  ب

      ُٗ ًُ عغغٓ قمغغْدخٞ اىغغذٞ ْرط تيغغ ًِ ٍغغا ُْٛقغغ م غغ

ُِ رٜغغاهت!!! ٙقغغد فنغغ ُت أ ٜاّغغال   اىّْجغغٚ

ِٔ ٕذا ٕٚ ٍصدخ مغً  يغٌ  حٔ اىِ غ      أ

عيغغ١  غغ  ٕغغد٢ ه ٛقغغٚد أبغغدال حا ّتغغا٤س     

ٟم غغ   غغ٠ْ! ٍغغٓ ّا ٜغغ٠  غغغغ !! خ غغُ أٔ اهٜغغا

ُٕد٢!! غغ أر ٢ غغ ىٜ ع حه  س ال عي١    

ٙ  ٛنغٓ  غغغ  ادٍٚخ ادمٜدٟ ً  ٜاسٝ غغغ

قغادسم  غغغ  فٜٖا أمف  ٍٓ ا غْل أٙ    غ٠ غغ  

٠ٍِل حا ادسٚأ   عا

ُ غغغِبا ىغغغٝ مأسغغغال أرغغغ ٟل $ٙأرغغغ ال  

ٍُقتغغغْعْل أٔ أٙسغغغُ بغغغم ّصغغغ   ٙاّ غغغ با 

ُْٕا  ىٜ  ادٙسُ  بً ٕٚ ادسع  اىٚ ٚد 

بعٜدال عٓ اىباقل  أ ٜا٣ً ٙأٍٚاسال  أعاع 

 َٗ َٗ  ٙأ يغغك عْٜٜغغ ُ  ُسغغ ىت ُٗ باسغغ  ِتغغ١ ْ ق غغ

ِٚال ىٜ  ٝ دٍٚعٗ   82 # ْس
سيغغغغغغه بداٛغغغغغغ٠ ّٖٙاٛغغغغغغ٠ ى سغغغغغغطٚخٟ 

اىرياٍ غغغ٠  أبغغغٝ عبغغغد اهلل اىصغغغري  خرغغغ     

َْٕد ُسعٜغغُد  ٍْْمغغا   ٌ ٍُيغغَٚو ادّغغدى  ٍغغٓ رغغ 

ا س مٜبتٖغغغغغغغغغغا ا سغغغغغغغغغغ ٟ ً فصغغغغغغغغغغٚ  

ٙأفناخٕغغغغا  ٙأّ غغغغاقٖا اى غغغغِذٟ اىغغغغ   ٟ  

ٔ   غغا بٖا اىغغذٞ  غغاٌٙ أٔ ٛ ٖٙٛغغا     بي غغا

رغغغغاخ  ح غغغغاخ اهعتبغغغغاخات ميغغغغٖا اىغغغغ    

عاشغغغغغٖا ممغغغغغإد عيغغغغغ١ عصغغغغغ  أدا    

َٗ!!! س ٙٛغ ال أِ    بمٖادسٗ  قٜق٠ل أِ رٜاهل بغ

 غغدقال؛ حمنغغا أدا بنغغً ٍغغا مينغغٓ أٔ    

ٔي  ُٓ أ ِّ سصغغ ٜح َُٛنغغ ٛنغغٚٔ ا تَغغاهل د

ٖ َغغغغا  ُٛعٜغغغغْد اهعتبغغغغاْخ  ًر اّس ىتغغغغاخٛعر  ْٙخُ غغغغ

َْغغغ  عغغغٓ     ْْٙ ًِّ اىٚبقغغغات   ح  افغغغال َبن غغغ

 ِٓ ِْ سيه اىٚبقاٍت!! ٙىن ْٓ ُفٙخال خ ا ا ر ٛ

ِ  ٍغٓ      َٗ بعغد!!! ٙه ُبغِد ى ٛغا اىتاخْٛع   ْٛت

ِْ أمفغغْ  عغغٓ  قٜقغغ٠َ ٍغغا        ٌم اىي فغغا أٔ ُسَغغٜ

مغغأ ً ادّغغدى   بغغد٣ال ٍغغٓ اى طٚ غغ٠  

ا٤أل اىق ٍ ٛغغغغغغ٠ اىنتمغغغغغغ ٠    ات اىٚقغغغغغغ  

 اىذٕي٠ ٍٙا ٛتيٕٚا 
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 هوامش:

 اى طٚ ٠ اىق ٍ ٠ٛ  ٍٜٛٚات أبٝ عبد اهلل اىصري  خر  ٍيٚو ادّدى  غغ غغغ 8

* ىقد  اٌٙ اىناسب ا.سباّٝ ادّدى ٝ اىمٖ  أّطّٜٚغٚ  غاه ً ٕغذ٘ اى ٙاٛغ٠ أٔ     

ع فْغغا٘  ٙ غ  اىغذٞ ٙقعغع عيٜغٗ ىعْغ٠ اىتغاخٛع  حّغغٗ       ٛ غعْا أٍغاِ شغ   خرغ   غ  اىغذٞ       

ٍُِ ٕغا  شغغ   ٛبنغٝ دّغغٗ ٛعغغ   أٔ       ْٕٚغغا ٙ شغ   خرغغ  ٍغٓ هغغُ ٙدِ ٛعغٜا اهٜغغاٟ ْ ي 

ُٗ فٜٗ  َٗ ٍا ه ُبِد ى  اىتاخٛع سٜ أل عي١ مإي

ِ ٕٙٝ ٍٓ إُٔ  ٚا٤  اى ٙاٛغ٠ ً  8991ٙقد  صيع اى ٙا٠ٛ عي١  ا٤ ٟ ب ّٜتا ىعاِ 

٠ٛ  ٙأعٜدت  باعتٖا أمف  ٍٓ عم ٛٓ ٍ ٟ  ت١ ا ٔ ٙٙ ً عغدد  حسباّٜا   بعع اى ٙا

 اىْ ع حا أمف  ٍٓ ٍيٜٚٔ ّ  ٠ تٍٓ  ٜفٜات اى مج٠ج 

 قاِ ب مج٠ اى ٙا٠ٛ ٙسع ٛبٖا خفعع عط ٠  ٙقاٍع بْم ٕا ب ا ىيطباع٠ غغ غغ 8

اىقغغغا أل مَغغغا ٙخدت دارغغغً ادقغغغٚا  فنغغغ ال ٙمنٚ  غغغال ٙاقتباسغغغال ٍغغغٓ خخا٣     غغغغغ غغغ 2

 أبٝ عبد اهلل اىصري   ٍٙ ٙٛات

 استدخاو غغ غغ 4
      ًّ ُمغغ ٍِغغ٠ل ٙساخخيغغال ٛبقغغ١ ٍمغغٚبال باهغغذخ  ْٙٛ ٍٝ جتإْغغا أ  شغغ٣ٝ ٍغغا ً اى نغغ  ادٙخٙبغغ

ٍُي قغال ً عَقغٗ بعْاٛغ٠ فا٤قغ٠!!! شغ٣ٝ ٍغا ه ٛغأسٝ ّقٜغال ٙ غافٜال             ً  عغدّا  ٙ ًْ اىتأٙٛغ ٍُ تَ

َيك  ُْٛ َ ُدُ٘  ٙجيع ُٗ ش٣ٌٝ ً اىُع ٔ   ٙاهّتبإغات      ٙ ٜادٛال  بً ٛمُٚب ٍْفغاخال ىٚ مغ٠َ اىُْغٚ  ُٗ ي غ

 اى ٍاد٠ٛ اىقاي٠!!!
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عباس حيروقة        

 ن سوريةمأديب              

 

 

ِٓ جةٓساح ا يٝةايٞ ايَٝٛٝة١    ٖٚةٛ         ايتأَةٌ  زضجُت َٚٓص غٓٛات ع٢ً مماضغة١ قكةؼ َٗة

 .ٚايصٟ عٖسٙ  ضغطٛ ا "فًػف١ األخالم"  ع٢ً قٛض٠ يًٓؿاط ايعكًٞ

ٌٓ ّٜٛ, ٚقت ايػطٚب  بٓس يٞ َٔ مماضغ١ ٖصا ايطكةؼ اهٗٝة , يسضجة١  قة        ففٞ ن

َةةٔ َفطزايةةٞ ايَٝٛٝةة١, إٔ ايتأَةةٌ ا خمًٛقةةات ايف اهػةةطٛض٠ ا أفاقةة٘   يكةةٌ  ُٖٝةة١ عةةٔ     

ٖٛٓا ذمْٛا.. ٚاإلقةػا٤ ذةصا    ايتأٌَ ا َفطزاي٘ اهػطٛض٠ ا قً ٘, فتأٌَ ؾطٚم ايؿُؼ ٚي 

ايػهٕٛ ايهْٛٞ اهٗٝ  ا ثةٛاْٞ ايػًةؼ األٚ... اإلقةػا٤ يكةٛت ايةطٜ  َٚةا ي نة٘ بة          

غابات ايػٓسٜإ.. ايتفهط ا ظاٖط٠ ايربم.. ايطعس.. اهطط.. نٌ ٖصا   ٜكةٌ  ُٖٝة١ ٚأغٓةا٤    

 ط ٚاألزب ٚايسٜٔ.يًطٚح ٚايكً  ٚايعكٌ عٔ قطا٠٤ جمًسات يطَٛظ ايفه

ايًةٛظ ٚايةسضام    –ايطَةإ   –ؾةجط٠ ايةت     –يأخصْٞ زا٥ُا ؾجطات ايةساض دزايٝة١ ايعٓة     

ٚقت ايعٖط.. اخل ٚا نجري َٔ األيٝإ نٓت  زٖـ ٚ عج  ٚ ْا  ْجط ي ة١ قُة  َةجالح..  ٚ    

بصض٠  ٟ ْٛع َٔ اهعضٚعات.. نٓت  ضق ٗا بعس  ٜاّ نٝف يٓ ت.. يُٓٛ ٚيُٓٛ.. يعٖةط.. يجُةط..   

جةط  يكفٗط  ٚضاقٗةا.. ٚيٝة ؼ.. يٝة ؼ.. يٝة ؼ.. ٜةا ايف نةِ ْؿة ٗٗا كاَةا ٚيهةٔ.. يهةٔ  ن          

ايٓةةاؽ   ٜتفهةةطٕٚ.. ٚنةةإ خيةةٝف  ٜٚةةطع     بةةٌ ٜطجةةف قًةة  يةة  يٓػةةاق  ٚضقةة١ َةةٔ  

..ٓٞ  ؾجط ٚقت خطٜف.. فأيػ  ضٚٚٚٚٚيٞ يٝ ؼ.. يػك .. ٜػؿ٢ عً

 َةةا ا ٖةةصٙ األٜةةاّ ٜةةطٚم يةةٞ ٚبهةةٌ األٚقةةات  غةةُٝا غةةاعات ايكةة اح األٚ. ٚٚقةةت      

ض..  يأًَةٗا فتؿةٗف ضٚيةٞ,  َةٓطُض     اهػطب  ٕ  قف ق اي١ ؾجط٠ ايعٜتٕٛ ايه ري٠ ا  ضض ايةسا 

 ْاًَٞ بهٌ قساغ١ ع٢ً يٓ ايٗا..  ٚضاقٗا فتػطٟ جبػسٟ قؿةعطٜط٠.. ضجفة١ يْٓٛة١  ٓخةاش٠..     

ٞٓ  ٚ ْ ٍّ َٔ  ْ ٝا٤ ايف..   ضيعـ ٚ يػ   ْ  ق اي١ ٚي

ؾجط٠ ظٜتٕٛ قافح١ بايٓٛض.. بايؿعط.. بأمسةا٤ ايف اسػة٢ٓ..  يأًَةٗا.. يػة ك   ْةاًَٞ      
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 َؿةةطٗا نعاؾةةل ن ًٔةةف بطةةفري٠ َةٔ ُٜحةة .. يطجتةةف  ْةةاًَٞ نطاٖةة  ا َع ةةس  جتاٖٗةا..  

عتٝل   ٔيَف يأٌَ ٚج٘ ٜػٛع٘ اهكًٛب فُٝػ  نٌ َػا٤  قساَ٘ بايعٜت ٚايطحيةإ ٜٚ هةٞ   

 غ ط١..  

 يأًَٗا..  حتػؼ جصعٗا فأضيٌ أ. نٛان  َٔ ْةٛض.. أ. عةٛام َةا خًةف ايػةٛض..      

ٕٖ     أ. ْؿأيٗا األٚ...  ٚ اهٓؿأ األٍٚ ايصٟ اخُتًف ب٘ ٚيٛي٘ ٚفٝ٘ فة ع  اهٛغةٛعات قايةت أ

 قٌ ؾةجط٠ ايعٜتةٕٛ َٚكةسضٖا   ٜعًةِ بسقة١ أ  اْة٘ ٖث ايعجةٛض ا أفطٜكٝةا عًة٢ َتحجةطات           

ق ةةةٌ اهةةةٝالزن أ   ٕ َععةةةِ    0033 ٚضام ايعٜتةةةٕٛ يٓتػةةة  أ. ايعكةةةط اسجةةةطٟ ايكةةةسِٜ د   

َٓٗا اْتكًت أ. يٛض األبةٝ   أغٝا ايكػط٣ ٖٞ  قٌ ٖصٙ ايؿجط٠ ٚ ٕايسضاغات يؤنس  

ٍٖٚ َا عطفت ا جعٜط٠ نطٜت ٚفًػط  ٚغٛض١ٜ َٓةص األيةف ايطابةب ق ةٌ      اهتٛغ  ٚعطفت  

ٜةةس  عًةة٢اهةةٝالز ٚبعةة  ايسضاغةةات يؿةةري أ. األيةةف ايػةةازؽ ق ةةٌ اهةةٝالز.. َٚةةٔ ثةةِ اْتكًةةت   

 ايفٝٓٝكٝ  أ. بالز اهػطب ايعطبٞ ٚأغ اْٝا ٚأٜطايٝا ٚفطْػا َٚكط.

قةةٍٛ نٝةةف    ؾةةعط بايكؿةةعطٜط٠ ٚبايطعؿةة١ ٚبطاقةة١ ضٚيٝةة١ فا٥كةة١ فةةاضت َٚةةا   عةةٛز ٚ 

قةطإٔن يعٜٓةت    -أدمٝةٌ   -يعاٍ..  ٚبٓٛض غط٣ جػسٟ.. نٝف ٚايهت  ايػةُا١ٜٚ ديةٛضا٠   

ٚيػٓت بعٛاهٗا ايٓٛضا١ْٝ, فايهتاب اهكسؽ بعٗسٜ٘ ايكسِٜ ٚاجلسٜس  نَّس ع٢ً قةسّ ؾةجط٠   

 اض ٚا اهعاَري:ايعٜتٕٛ ٚقساغتٗا فٛضز شنطٖا ا األغف

عٓسَا ٜعطٞ ايف  ٚاَةطٙ هٛغة٢ قةا٥الح ية٘: " َةط       ٤ شنطٙ  ٍٚ َط٠ ا غفط اخلطٚججاٚ

ٍٕ إلؾعاٍ ايػطاج ع٢ً ايسٚاّ ُِٜتٛ َِٜت َظ ِٝو  َظ َُٛا ِأي  ِٕ ُٜك سِّ  ."ب  أغطا٥ٌٝ بأ 

 ننٕٛ ظٜتٕٛكٕ محا١َ يطنت غف١ٓٝ ْٛح ثِ عازت حتٌُ ا فُٗا غددأ

 

 َٛضعا َٔ اإلدمٌٝ   043ٕ ا ٚشنط ايعٜت ٚايعٜتٛ

 ضز١٦ٜ نن يؿجط٠ ايعٜتٕٛ  ٕ يطعِ ٚأ   عطت مثاضا قػري٠ بٓس ْ٘  ددأ

ٚا ايكطإٔ ايهطِٜ ٚضزت ا غري َٛضب نُا ٚضزت ا غري يةسٜح عةٔ يػةإ ايةٓ      

 حمُس دصن َسي١ً ع٢ً َها١ْ ٚقسغ١ٝ ٖصٙ ايؿجط٠ اه اضن١:  

ِّيَِّٱوَ ﴿ ۡيُجِنَِّٱوَ َلت  ن1دغٛض٠ ايت   ﴾لزَّ

ۡٗلَ﴿ َن  ًٗاَو  ۡيُجِ ز  َِْدًحا﴾و  َٚ ُِٜتّْٛا   ن92غٛض٠ ع ؼ د  ََٚظ

﴿َِّ ٍِّ ۡرعَ ٱيُۢنبُِّتَم ُكهَب ۡيُجِنَ ٱوَ َلزَّ يل َٱوَ َلزَّ َٱوَ َنلَّخِّ َٰب   ۡعن 
 
ََۡۡل ِّ

ت ُُ َ ٱو وِّبيَ َٰتِّ ب   ََثلَّى   َ ِّب َٰل َذ  َِفِّ إِّنَّ ُرونَ  كَّ ج ف  ٖمَي  ِۡ ِّق   ن11غٛض٠ ايٓحٌ د ﴾ٓأَلي ٗةَمت

ُۡرجَُ﴿ ٗةََت  ر  ج  ََِّو ش  ٌ آء َث ۢنُبُتَب ۡي س  يَِّٱوِّيَُطِرَِّ َۡ ِّيَ َدلُّ ۡبٖغَمتِّٓأۡلِكِّ  ن92اهؤَٕٓٛ د  ﴾و صِّ

َُٱ۞﴿ َٰتَِّٱًُُِرََّللَّ َٰو  م  َ ٱوَ َلسَّ ۡرضِّ
 
ث ُلًَُِرِّهََِّۡۡل ٌََۖۦو  اَمِّۡصب اح   ُ ةَٖفِّي َِٰ ىِّۡشك  بةٍَۖ َلۡىِّۡصب احَُٱك  اج  َزُج  ِفِّ

ةَُٱ اج  ك   ََلزُّج  ِۡ اَك   ُ نَّ
 
أ ِّيَّبةََٖك  ۡرة

َب  َش  َِّّيَّبةَٖو  ۡ َق  ۡيُجًِ بةََٖشَّ بةَٖز   َ َٰر  ةَٖوُّ   ر  بج  ِق ُدَوِّيَش  َيُ ِّيت  ُدرت
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 َُ ۡيُج اُدَز  بدِّيََاي ك  ُۡ ي   َ ًَُبِرٖ َٰ
َى   ًُّبِر   َ ًَ بار  ٍُ ۡس َل ۡهَت ۡىس  ِۡ ل  ُءَو  ٓ َُٱيُِضِّ ُبِرِّهََِّّللَّ َ َۦنلِّ بآُء بيََ ش  و 

ي ۡۡضُِّبَ َُٱو  َٰل َٱَّللَّ ۡوث 
 
َِۗوَ َۡۡل ٌَّاسِّ ِّن َُٱل نِّيهَ َّللَّ َع  ءٍۖ ۡ ََش  ِّ

 ن53دغٛض٠ ايٓٛض ﴾بُِّكلت

 َٚا ٚضز عٔ يػإ ايٓ  حمُس دص ن 

ََُ اَضن ١ٕدد  ِٔ َؾَجَط٠ٕ  َٔ  ُ٘ َْٓ ٘ٔ, ف ِإ ُٓٛا ٔب ٖٔ َٚازَٓ َِٜت,   نن نًٛا ايعَٓ

ؾجط٠ ُيعٗس  قسّ َا عطف٘ اإلْػإ ٖٚٓاى َٔ  قًل ع٢ً بع   قٓافٗا بؿةكٝكات ْةٛح   

 ألْٗا  نرب خمًٛم يٞ ا ايعام  

بعةةس نةةٌ ٖةةصا ٚشاى.. نٝةةف يةةٞ  ٕ    يأًَةةو ٜةةا ؾةةجط٠ ظٜتةةٕٛ زاضٟ زٕٚ  ٕ يطفةةٌ       

 ضٚيٞ بٓٛضى ابتٗاجا ٚاعتعاظا ٚقسغ١ٝ.. 

غةةةٌ ٚاألْ ٝةةةا٤ ٚايكسٜػةةة    نٝةةةف ٚنٝةةةف فايتةةةاضٜذ بأظَٓتةةة٘  ْ أْةةةا بةةةإٔ نةةةٌ ايط     

ٚاهفهطٜٔ ٚاهكًح  ٚايكٛفٝ  ٚايؿعطا٤ ٚ... غريِٖ َٔ اه ةسع  ٚق ةٌ  ٕ ٜتٓةٓعٍ عًةِٝٗ     

   ايٛيٞ ايطٓباْٞ عاؾٛا يا ت يأٌَ ٚععي١ ا نٓ٘ شٚايِٗ.. قًٛبِٗ..  ضٚايِٗ فتػفُٓ ٚيطمُٓ.

ٌَ األَُطن.د    ؾفَٓ ايعجاُج ٚضاقت اخلُُط.. فتؿابٗا ٚيؿان

 ٛ ٕ ْكٛقةاح َةٔ فٝٛضةات اإلية٘, ٜٚؤغػةٕٛ ْعُةاح جمتُعٝة١ ٚغةرياح شايٝة١ ٖا٥ًةة١ح          فٝٓتجة

   ٚزٜاْات ٚعكا٥س ٚ ٜسٜٛيٛجٝات ٚ..

َٓطٚا َٚاظايٛا ميٓطٕٚ مبطايٌ يأٌَ اهٛجٛزات.. اخلًل, اهٛت, ايرباضٟ, ٚيًةو األَةسا٤   

ٕٛ ٚاألْةةسا٤.. ٖةةٍٛ اجلػةةس.. ٚاإلقةةػا٤ اسٓةةٕٛ يٛجٝةة  ايكًةة  ٚيًةةطٚح.. فٝةةأيٞ قةةٛت يٓةة         

ٚؾفٝف: اْعط.. يأٌَ.. يفّهط.. إٔ َا يفٛض ب٘ ؾجط٠ ايعٜتٕٛ َٔ ْٛض ٖٞ َا فةاضت ٚيفةٛض بة٘    

   ضٚيو ٚقً و.. قِ ٚاقِؼ يػكػك١ َا٤ قً و ٚافطح.. ابتٗج..

ٚايتأٌَ َةا ٖةٛ أ  اهٓعَٛة١ ايةس يؤغةؼ يعةام  نجةط عةس ح ٚ َٓةاح ٚاق٦ُٓاْةاح... يعةام                               

ٚايتدًف ٚايفػاز, ٜٚعٌُ ع٢ً يععٜع ايكةِٝ ٚاألخةالم, ٜعُةٌ عًة٢ يػًٝة  ايةطٚح       ٜٓ ص ايك   

ٚاهٓطةةل عًةة٢ يٓطٖةةات ايعَةةإ, ٚاهٓطةةل ٖٓةةا َةةٔ يٝةةح ٖةةٛ أيةة١ يعكةةِ ايعكةةٌ َةةٔ ايٛقةةٛع ا   

   اخلطأ حبػ  يعطٜف ابٔ غٝٓا ي٘ ا نتاب٘ ايٓجا٠.

بهٌ َفطزات ايف..  ايتأٌَ.. ضٜاض١ح مياضغٗا ايعكٌ يتٓؿٝ  ايكً , فٝفٝ  ي اح ٚ يكاح

ٜٚكعس بايطٚح ذمٛ مسٛات غ ب, يكاف  ْٛض اإلية٘.. يتةٛم ايتٛٓيةس فٝة٘, ألْٗةا ٚيةسٖا بٓةٛض        

   اإلي٘ يفُٛض.

ايتأَةةةٌ قةةةاز ٜٚكةةةٛز أ. ايهؿةةةف ٚا ْعتةةةام ا نٓةةة٘ ٚنْٝٓٛةةة١ اإلْػةةةإ.. اإلْػةةةإ    

ايةصٟ جٓػةس   ٌ ايةربظر َةا بة  ايف ٚايعةام.. اإلْػةإ      ٌ ٜٚؿةهّ اسكٝكٞ ايعاضف ايةصٟ ؾةهّ  

ٌٓ ضَل خمًٛقات ايف مجٝعٗا..    ٚجيػس َالَ  ْٗط عصب ٜ 

اإلْػةةإ   نحٝةةٛإ ْةةاقل  ٚ يٝةةٛإ َتأَةةٌ ٜفّهةةط بةةاهٛت.. بةةٌ اإلْػةةإ ايةةصٟ ٚجةةس  

   يٓفػ٘ َهاْاح عايٝاح.. عايٝاح جٓساح.. خًٝف١ ايف ع٢ً  ضض٘..
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َةا يةٛيٞ ٖةٛ    ايؿةعط يةٝؼ يًتفٗةِٝ بةٌ يشزٖةاف, فةإٕ نةٌ         ٜط٣ٚأشا نإ ابٔ غٝٓا 

ـْ باَتٝاظ.. ؾعط باَتٝاظ بةس٤اح نُةا قًٓةا َةٔ يأَةٌ يفٓة١ ايكُة  بٝةس فةاّلح ٜٗةِ بٓجطٖةا             َسٖ

ع٢ً يطب١ خك ١, ٚاْتٗا٤ّ بتأٌَ َا ٜتألأل ا بطٔ يًو ايػُا٤.. َطٚضاح بتأٌَ ايؿةُؼ سعة١   

 ؾطٚقٗا.. غطٚبٗا.. ايكُط َٚا ٜ ن٘ َٔ فط١ ع٢ً ٚج٘ َا٤.. اإلقػا٤ يكٛت ضٜ  ٚذمةٔ ا 

ٌَ ٚيعًك٘ ايفططٟ بايع ح ٚايًع  باها٤.. بةاي اب..    عايٞ اجل اٍ  ٚ ب  غابات ايكك .. ايطف

   بايط .. َٚٓاجاي٘ يسَاٙ..

 

ٌ عٓةس اإلْػةةإ ايعاقةٌ شاى ايٓةعٚع األغةةطٛضٟ ذمةٛ ايؿةةعط     نةٌ ٖةصا ؾةةّهٌ ٜٚؿةهّ   

   ٚاس  ٚاجلُاٍ..

عٓا ايةةس يٛٓغةةة  -فةةطزات  ٚعًةة٢ ايطةةف١ اهكابًةة١ ْةةط٣  ٕ ابتعةةاز اإلْػةةإ عةةٔ يًةةو اه        

يعٜسٙ اذمساضاح ذمٛ اهٛات ٚايعت١ُ ٚايعًِ ٚايهطٙ ٚمماضغ١ يطاى يٝايٞ  –باسسٜح عٓٗا 

ٜٓةةأ٣ بةة٘ بعٝةةساح جتةةاٙ َفةةطزات َػةةاٜط٠ فٝعُةةٌ عًةة٢ يأقةةٌٝ اهطةةاز.. يأقةةٌٝ ايكةة   ٚايعٓةةف     

   خل ا ٚج٘ اسٝا٠ ٚاس  ٚاجلُاٍ ٚاخلري ٚايػالّ..أٚاخلطاب ٚايؿط ٚ..

١ زضب اخلالص.. زضب ايكعٛز ذمٛ ايف بكًٛب قافح١ بايٓٛض.. ْعِ باس  ٚيسٙ فاحمل 

   حيٝا اإلْػإ..

ٗٓة       ط قًٛبٓةا ٚيٝايٓةا ٚجمتُعايٓةا    فهِ عًٝٓا  ٕ منةاضؽ ٖةصا ايفعةٌ اسطةاضٟ نةٞ ْط

خل, َةةةٔ َفةةةطزات يةةةطب  يةةةت عًةةة٢ األخطةةةط ٚايٝةةةابؼ,   أَةةةٔ  زضإ اخلةةةطاب ٚايفػةةةاز ٚ.. 

الز نٌ ؾٗكات قٗط ٚغط  َٚٛات ججِ ق اي١ نٌ باب َةٔ  فطانُت ا قًٛب ايع از ٚاي 

   بٝٛيايٓا ايطافح١ باسٓ ..

   ْعٛز يٓدتِ مبا بس ْا ب٘..

عًٝٓا  ٕ ْٓتكط مجٝعٓا يًحٝا٠ يً ٗا٤ يًجُاٍ يًدري, ألْٓا ذمٔ  بٓا٤ نٌ ٖصٙ األؾٝا٤ 

 ٌ اسة  ايةصٟ    اجل١ًُٝ. ٚ  ٜتأي٢ ٖصا ايفعٌ اجلٌُٝ أ  َٔ مماضغات جس ٖا١َ ٚعُٝك١ يفعة

   خل.أْازت ب٘ نٌ ايؿطا٥ب ٚايعكا٥س ٚاألزٜإ ٚايفًػفات ٚاهجٝٛيٛجٝات ٚ..

   ف اس  ٜتطٗط اإلْػإ َٔ ايكِٝ ايطز١٦ٜ..

   ٚباس  ْٗعّ نٌ َؿاضٜب ايهطٙ ٚاسكس ٚايعًِ ٚايفػاز ٚاإلفػاز..

   باس  دمػس َا ؾا٤ٙ ايف يٓا...

   فهٝف   ٚذمٔ خًٝف١ ايف ا  ضض٘..
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منير خلف        

 يةن سورمأديب              

 

خب نن ٚفكددشَي عٝٓٝددو   عٝخٓبٝٗددت  ٚذبددع    خبددت خٚبيو خبٗددت خبؼددٛ و عتػددَل  عٓددذَت فكددما ََت

خبْعثت٤خب اْتعدتسو َدت طدٝهًكفيَو     رافخبَو َغُٛط١ً   ِجب١ًّ راِفٗت نن ٚفٓفض عٔ نتَفٞ قًبو 

 حب  ريو االْتعتس َت ذبب  ال َت ال ذبّبن

عٓددذَت فؼددأشا َّْٗددت َْددشخب نن ٜٚؼددّهٌ جٓتحددت قًبخبٝهُددت  ددٛس٠َ سٚحخبٝهُددت َْٚتُددت  

ٕ ايٛالد٠ َٚ َت٢ فبذَ فٓعشإ إىل فض١ املت٤نن َتأّبطًت رساعخبٗت ٖٚٞ فٓتعشا نٝم فهٛ

 سح١ً ايتحًٝلن     
ّٝت ا     عٓذَت فٓعشا إىل ِطْحشو ايٓخٌٝ   عٝٓٝٗت طتع١َ ايظَّحخبشو اييت سمسخبٗدت يدو ايّظد

 ٖٚٛ ٜؤّسخا حلع١َ ايٛجذ ْتدبًت حظش٠ ايفكذ حبثًت عٔ اييت فٗٛاٙا بذٍ دٜٛاْ٘: 

  ٞ  ٜدددددددت يٝدددددددتي َ دددددددبحشا دٜدددددددٛاْ

  
ٕو    ألفددددددددشَّ َددددددددٔ  ددددددددذَس إىل  ددددددددت

   

ٍا يدددد٘:   قددددذ   بددددش  َددددٔ حظددددذ  َقددددٛ

  
    ٞ خبدددددٔ فٗدددددٛاَى فٗدددددٛاْ  ٜدددددت يٝدددددشخب 

   

خب   عٓددذَت فؼددأشا َٕ األسرخب اسففأددْش قددت خب ذبددّشِى طددتني قًبددو ٖٚددِ ال ٜ ددّذقٛ

ّٕ ايظُت٤خب اخنفضخبْش قت خب خؼٝتِٗ َٔ طكٛط َت ال  رٚبتِْٗ   طحش َت ٜأؼكٕٛ  َٚ َ

ّٛقإٔٛن  ٜت

خب قًبٗت نن ْٚبضتِت جشح ٗدت ننن ٚفهدٕٛ حتسطدًت عًد٢     عٓذَت فٗبو ايك ٝذ٠ي نشٚ

ػشٚدى عٓٗدت ٚعدٔ َأتسجٗدت احلتفًد١ دٛا٥دذخب   ربطدش عًد٢ قًدب قدتسّ  ٚ   تدّذ           

 إيٝٗت ٜذا عتبَش ٖٚٛ ٜبحث عٔ غضاٍ املأ٢ٓ   ِنٓتغو ايفهش٠ املظتٓفش٠ن
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ٍا َٕ        عٓذَت ففشش ََتَو خظتساِفو َد  احلٝدت٠ ننن ْهظدتٗت املف أد١ ايديت ذبدتٚ

  فضتسٜع األ    ٚفٗدذٟ بأدضخب ايضدتيىل إىل  َؼدتس       ففّظشخب غُٛضًت غري َك ٛد 

 اإلبذا  ٚقٛاسٜشٖت اييت َٔ خضش٠  ٚطٝٛس َت٤ ٚحٛهلت ٜٛاقٝشا َٔ حبَل ٚجًّٓتسن

عٓذَت فؼأش َْو ال ذبتس  ظًو نن ٚال فكتفٞ َْٗدتس عضيتدو نن عٓدذَت ربدش  َدٔ      

دت   فهٔ قتدسًا ْفظَو يتكم ََتَٗت َٚ يتت ّفحٗت ََتََو ننننن عٓذَت فٓبعا سٚحَو 

ِ٘ َٔ رافَو َٚ رافٗت َٚ غتفاًل عُٓٗتن ًوِب  ع٢ً جخب

عٓذَت ذبًّلا َأٗت جبٓتحٝٗت نن ٚفكبضا ع٢ً حلعِتَو املؼدشق١ِننننن ٚذبدّذدا ٚجٗتدَو    

ِّ ِّ   سبٛعٗددت غددريخب عبددل احلٝددت٠      ايدديت ال فٓتُددٞ إىل َ جٗدد١ َيفوتخبٗددت َددٔ قبددٌ  ٚ  فؼدد

 ٜٚتمسٝٓتفٗتن

يتاكّشبخبدددَو إيٝٗدددت ٚفاكّشبخبدددو َٓدددو نن ندددٞ ف دددٌ إىل َطدددٛاس    عٓدددذَت فابِأدددذاَى عٓدددوَ 

ٍا حمٓتو ن  حهُتٗت ٚفٛاج خب   دبّشبٗت بأذ خٝٛ

عٓذَت فظدحباو َدٔ حشٜدش قًبدَو ننن ٚفغطدٞ بدشدى ايأٓٝدذخب ننن َْٚدش دبّفدم  ٝدت خب           

ِّ ػدتتفو  فدذّفأ َٚ دتيو   حمدشا  حضدٛسٖت ا.طدش نن حضدٛسٖت ايدزٟ          سٚحو ٚفً

قّش ػدتت٤ ال َثٝدٌ يد٘    قظد٠ٛ غشبد١ ايؼدأش عدٔ ايؼدتعش ْٚضدتس٠          َٔ ْتَس ٖٚٓت٤ نن   

ايهًُددتت ٖٚددٞ ففددّش َددٔ فددتبٛت ايكددٛاَٝع نن   حضددشفٗت فٓظدد٢ َْددو َْددشخب ننن فكددشَ      

ّٛسى بأْفتطددٗت ننن ٚفأددت  طددكَُو     سٚحددو   عٝٓٝٗددت نننن ٚفٓعددش بٓإافٗددت إىل َفددل   ٜظدد

 دذاد  ٛفٗتن

َّ  َٚٔ غري َت سقٝب   ٜطًْل حّشاغا مسأَو طًك١ حنٛ نًُتفٗت نْٛٗت ْتبأ١  َ

َدٔ بدىل سٜدتحىل سٚحٗدت ننن فأفظدحشخب املهدتٕ يتدذخٌ ايك دٝذ٠ د ايأدشٚغا د بهتَدٌ                

ٌا    ُِد بٗت٥ٗت َْٚٛ تٗت نننن بهتٌَ ممهٓتفٗت نن جبُٝ  َفتفٓٗت اخلضشا٤ نن ٚبهٌ َدت ذب

ٌّ عًد٢ عشػد٘ ننن ندٞ ف         ظدٛدخب  َٔ جٝٓتِت االْتُدت٤ِ  يتدذخٌ إىل ممًهد١ قًبدو ننن ٚيتحد

 َْشخبن

فأػري٠ي دخٛهلت إىل بدالد قًبدو نتْدش ب دُتِت حضْٗدت نن ْٚدٛاكخب سٚحدو نن ٚدَدٛ          

قًبٗتنن نتْش  ذم حشٚفو ٚاحرتام فؤادى نن نتْش دَت٤ َأتْٝٗت َٜٚت٥ٌ فهشفٗدت  

ننن نتْددش َصاٖددري إٜكتعٗددت نن ََٚطددتس خٝبتفددو ننن ٚنتْددش خ ددٛب١ احلٝددت٠ نن ٜٚبددتغخب     

خب ٚقظت٠ٚ قًٛبٗ  ِ ننن نتْش نن ٚنتْش نننن ٚنتْش َشآفونَبٓت٥ٗت ايطٜٛ

فذخٌ ايك ٝذ٠ي إىل قًبو يتظبحخب َْشخب   فًِهٗدت ننن ألٕ  دتحبخبٗت َْدشخب ٚألْدو       

ْٔ طٛاٙن  فه
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َٕٚ ايغٝثخب ئ عٓذَت فؼأشا َٕ سؤٚغخب َ تبِأَو طتٓضفا طٝٛسًا َٔ ض٤ٛ  َخضشخب نن 

 ٔ ٌا إال يٝهٕٛ بذٜاًل عد ساطدب  فٓتعشٖدت قًدٛ ا عتػدك١ي َٜٚدتد  َدٔ غُدتّ          قطدشاتِ  ٜٗط

٘ا       ٘ا عٔ ضشٚس٠ فب ٝدٌ ٖدزا ايهدت٥ٔ ايدزٟ مّسْتد َْٚش ف غٞ إىل  ٛت قًبو ٚفظتفتٝ

ايًغدد١ي ػددىل ايؼددٗذ ٚعددىل ايأددىل ٚسا٤ حددش   َبخبددْش إال َٕ فأددرترخب بددىل حددت٤  حٓددٕٛ ٚبددت٤      

ّٕ َػٝت٤خب نثري٠ ذبّو ْفظونن ٚفش٣ رافخبَو قشٜب١ً َنثشخب غشٜب    ّٟ ٚقدش  آخدش نن   َٚ َ َٔ

 قشٜب١ً َٔ عٝخٓبٞ حمبِٛبَو غشف١ِ حتيِتَو ايّؼأش١َِّن

 عٓذٖت نن

ََِونن اْْٗض   إخال ًت يٝكع١ِ ايك ٝذ٠ِ   د

 نن ٚانتْبٗتن
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