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 إضاءة

 القارئ عزيزي
تقاسععمتها ومحاضععرات، دأراسععات مجموعععة يديك بين أضع

البحععوث جمعيععة خإطععة ضععمن بدمشق العرب الكتاب اتحادأ منابُر
العععرب الكتععاب اتحععادأ فععرع خإلت. ومنبُر سنوات في والدراسات

والصنمين. وبعععض وإزرع بدرعا الثقافية المراكز وصالت بدرعا،
الخاصة. الدأبية المسيات

ٍة نتاج بالدراسة فيها تناولت والصعديقات الصععدقاء من طاق
والروايععة، جمعيععات: القصععة فععي العرب الكتاب اتحادأ أعضاء من

وغيرهم. والدراسات، والبحوث والشعر، الطفال، وأدأب
مععن الول الجععزء يتضععمنهم لععم الععذين الصدقاء بعُض أصّر

قععد وكنععُت نتاجععاتهم، والدأب" ودأراسععة الفكععر رحاب "في كتابي
الدراسات. تلك الثاني الجزء أضمن أن على فيها، كتبُت

ً د ونعزول ك هعؤلء رغبعة عن تي وأولئ ً لقعت ال ّي. قبعول د ل
ْعُت، ّير ان دأون وقدمُت ونّسقُت جم أبدل... أو فيها أغ

لياِل وسهر طوال نهارات جهد ثمرة أمامك أنثرها ذا أنا وها
ًا أطول، ّ ُبغيععتي، فهععذه أعجبتععك إعجابَك... فإْن تنال أن راجي وإل

والصديقات. الصدقاء ويعذّرني فلتعذرني،
تثريب. ول لوم، فل أستطيع، ما وقدمت اجتهدت

 المقل جهد فهذا
 المصري علي

 درعا
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 الول الفصل
الفكرية والدراسات البحوث

والنقدية

 للسياسة عربي علم إنشاء نحو
ّية العميق إيماني شديد على وإني هععي الععتي النسععان، بحر

شععرفا فقععدها إذا يفقععد الوجععودأ، هععذا فععي شععيء، كععّل من أثمن
دأرجة إلى أشعُر شيء إلى ويستحيُل النسان، فصيلة إلى انتمائه
َيععه، الععالم نصععف النسععان. فععي يسععلب الععذي بالظلم التمزق رأ
رغيفه. الخإر النصف في ويسلبه

ًا، فل الثالث، العالم في أّما ًا ول رأي ّتة، رغيف لنععا ُأريععد لنه الب
ّذب، وأن ُنصلَب، أن َع النخاسة سوق في ُنعرَض وأْن نتع ُنبا لمن و

ُع َتهَن وأن أكثر، يدف دأيفععد" "كامب عّراب َنقبُل حين فأكثر أكثر ُنْم
ًا القدس... عن الدفاع للجنة رئيس

ّننا ورغم ّنهم ورفْضنا، وناضلنا، ُثرنا، أ دأاخإل من وللسف ولك
ّللوا الثععورة ّنضععال حلبععات خإلل إلينععا- ومععن تسعع علينععا، دأخإلععوا ال

والزوايععا والتكايا، الّزار، بأسلوب علينا وفرضوا ودأّجنونا، فهّجنونا،
ًا، ًا والععدفّا والربابععة والطبععل المزهععر وبمنطععق حين أخإععرى؛ أحيانعع
ًا ًا إيمان الغريب. وبمنطقهم الخاصة، بطريقتهم غبي

ّ ٍر رفضعنا أننعا إل الغعبي اليمعان ذلعك أخإعرى، معرة وبإصعرا
أن عليهععم والعفويععة... وكععان البسععاطة بمنتهععى الواحد بالطريق

ِد تشععنج، دأون رفضععنا يقبلععوا ّيععة وعقعع ّيععة، أو الفوق وبمنتهععى التحت
ّية البساطة ّنه والعفو ًا... ل ّددأ عندما أيض رق تتع اُر يكعون الط اخإتي
ّيته ليمععارس النسععان أمععام سععانحة وفرصة سهلً، الفضل إنسععان

ّية في وحقه ّية لّن مصيره، اخإتيار حر ومسععؤولية... اخإتيععار، الحر
ّنه عذابنا، يتولد هنا ومن العذاب. نساَم أن علينا قدٌر وكأ

ّنهم؛ ِدأ ل الرتبععاط وبحكععم الحععوال، أحسععن فععي الكفععر بعنا
ّوتععوا الظععروفا أردأأ في والعمالة فرصععة أنفسععهم وعلععى علينععا ف
المسععؤولية تحمععل في المشاركة فرصة الحرية، فرصة الخإتيار،
"لكععامب الخلفيععة البوابععة مععن الععدخإول على يرغمونا أْن وحاولوا



ثث ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع  ثث ثثثث ثثثثثثث
ثث ثث ثثثثث  ثثثثثث

والتهريج والقمع الضطهادأ من سقف تحت الناس دأيفيد" وخإنقوا
طععواحين جعجعععة لعبععُة بعضععنا علععى فرفضنا. وانطلت والتجويع،

طحنععت ما التي الفضائية القنية ومحطات الدونكيشوتية، العلم
ّ قععّط ُهععراء... فععأجهض الهععواء إل الحععراُر واصععطيد الفكععُر، وال

ُء يلحقعون زالعوا ومعا حقعوا، ولعو العصافير، ُتصطادأ كما والشرفا
ُق مكععان، كععّل فععي الجععرذان ُتصععطادأ كما ويصطادأون بهععم وتلصعع

ُء الرهاب، يرعون إرهابيون، التهم؛ شتى السععلم... فحيثمععا أعدا
ًا شععاهدت ًا مفكععر تستسععلم، أن رفضععت جماعععة أو يطععاردأ، حععر
تسعععى الععتي المععؤامرة.. المععؤامرة خإيععوط تلمععس أن تسععتطيع
علععى السععاطع دأليلكععم هو مجتمعنا... هذا في الخير قيم لجتثاث
ّبر العتي المعؤامرة تنفيذ منطقة ّد ُتعد بحععر فعي الضعائعة أمتنعا ضع

ّد ُتحععاك الععتي المتناقضععات. والمععؤامرات المكافععح، شعععبنا ضعع
ّكريه، ومطاردأة أحراره، بملحقة ُتم أو شععاهدتم فحيثمععا مف سععمع

ًا بععأّن ًا يضععطهد مفكععر ًا يلحععق، وحععر ّتهععم ومجتمععع بالرهععاب ُي
فاعرفوا بآخإر؛ أو بأسلوب بأخإرى، أو بطريقة الرهاب، أومساندة

ّفذ المؤامرة أّن ْتها كما تن ودأفاعهععا لمتنععا المعادأيععة الععدوائر رسععم
ّققها عن المشروع الحياة. في ح

الشعععب، عن والحرار المفكرين سلخ ذلك. بسبب وبسبب
ِههم وكّم ّيب إلعى وانعدفعت المععوُر، تدهورْت أفوا ّلععل التسع والتح

ّيرة، الفكر قيم كّل من والتجّردأ ّقرب وقععد  ل كيف الخ روادأهععا... ُغعع
فشععاهت والظلم، الوحععال مسععتنقعات إلععى حالنععا فتععدحرجت

ألوانهععا، عععن الصععبغة وفععّرت أشععكالها، الشياء وفقدت الوجوه،
ّهععر معانيهعا، ععن والمفعردأات رجعاء، كععّل وخإعاب شعيء، كععّل وتع

ّية، الدهماء من طبقٌة المجتمع سطح على وطفْت دأفعت والنتهاز
ْدنا فضعاعوا، بغباء، التقهقر عجلة َع أْن وكع ّيعٌة لععول معهعم، نضععي بق
ًا يتوقععد فكععر مععن حية واخإتلجة يتزعزع، ل إيمان من قليلة ضععياء
المععالكين يهععدي الله -لعل الروادأ من المقفر الطويل الدرب ُينير

الععدهماء والحكمععة. فيبعععدون التبّصععر إلى أمتنا في القرار لزمام
ّلمين وأنصافا والّميين العلم. ومنععابر معاهد عن والقّرادأين المتع
ّقععٍف جيععٍل خإلععق فععي أمععٌل هنععاك ليظّل الثقافة، بشععيء يععؤمن مث

وتطبيقاتهععا، الحريععة مبععادأئ اسععتيعاب علععى الوطن. قععادأر اسمه
رجعاء. فبغيععر كععل وضععاع شععيء كععّل -لععذهب مسؤولياتها وتحمل
الّمععة. ل هععذه فععي ُينتظر خإير ول يرجى، أمل ل الحقيقية الحرية

ٍة الجميع، لمصلحة واخإضاِعها الفكار، تلقح بغير أمل تستأثر للفئ
نفسععها وبالحريععة وحععدها، غيرهععا... بالديمقراطيععة دأون بالسلطة

الحيععاة، دأروب علععى هادأرة وتتحادأى المم، وتنهض الشعوب تحيا
ًا، تملؤها المليين... وجوه تزيُن ابتسامات وتزرعها فرح

يرة الساهرة بالعين ننظر أْن علينا ة والبص ريعاح إلعى الثاقب
أن قععدرنا مععن ليععس إذ حولنععا، مععن بالعععالم يعصععُف الذي التغيير
عوب بقية عن نتخلف ّيهعا عقعولكم ذلعك. افتحعوا معن أكعثر الش أ

ّلفون، ّق أبوابها وشرعوا المتخ ّيععة، والمحبععة والخيععر للح يععا والحر
ُدأ أمًة ان، المذبح إلى تقا اليز وإلعى كالقطع ات دأه ازل سياس التن

محععترفي دأعععوات إلععى الستماع العداء. وارفضوا مع والتفاوض
ّنا، إلععى إلينا، المفاوضات... انضّموا موائد إلى الجلوس فمععا صععف

الوان.  فوات قبل إلينا تعالوا صامدين، زلنا
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 ث ثثث ثثثث  ثث
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ثثثثثثثثثثثثثثثثثث
ٍم إنشاء نحو للسياسة عربي عل

ّول إّن الحععواُر هععو العععالم فععي السياسععية العلععوم ألفبععاء أ
العلععوم معلوماتيععة تتلشععى الحععوار هععذا الععديمقراطي... وبغيععر

ْذ المغلوطععة، الممارسععة ضععباب فععي السياسععية الععدكتور يقععول إ
الضععوء بعععض إلقاء بصددأ نحن الذي كتابه مقدمة في جبور جورج
ٍم "نحو عليه للسياسة":  عربي عل

ًا خإطيععرة ظععاهرة الديمقراطي الحوار فقدان "إّن فععي جععد
بععل أدأعععو، المعنععى وبهذا الفكرية، حياتنا ومنها عام، بشكل حياتنا
عععن لتصععوره مخالفة الكتاب خإلل من صورته بدت من كّل أرجو

ًا، يراه الذي وبالنحو نظره وجهة تقديم إلى نفسه، أن على مناسب
ًا، يكون َلني ّدأ، أخإععذ مععن يتضمنه وما الحوار بغير فليس َع ُتجلععى ور

المجتمععع أو الّمععة الجادأ" وسععبيل المفكر ضالُة هي التي الحقيقة
ّدم التوازن إلى والتحّضر. والرتقاء والتق

ّكر يملُك وهل ّنا المف  والرجاء؟ الدعوة غير م
ّو هعععذا وسعععط الجالعععدين بروائعععح الععععابق العربعععي الجععع
ًا والغوايععة، الرشععد عليهم المفروض أو والمجلودأين، لرشععد وفقعع

ّبععور الععدكتور يقععول وغععوايتهم السععلطين كتععابه: "صعععٌب فععي ج
ّية لعلوم تقاليد استقرار ّية، سياس ويحمععل رسععالة، عنها تنبثق عرب

بعععد تتّضْح لم سديمي، اجتماعي جو في مبدعون، الرسالة عبء
ّول على إجابته ْذ عنه نفسه  الحّي الكائن يسأل ما أ مععن ينضععج؛ إ

َيتي، في عمقي، في أنا من  أنا؟ ْن الغير؟" مواجهة وفي إ
ّية هذه من الرغم على السععاحة امتدادأ على الكثيفة السديم

ّية ّكر بد ل الممزق، الكبير الوطن هذا في الفكر مععن العربي للمف
فععي لمتعه خإدمععة يقولهعا صعدٍق كلمة سبيل في برأسه يقامر أْن

ٍر" وسيفه مواجهة ّد المسلول. ل "مسرو كععّل يتجاهل أْن من له ب
ّقبطات المعوقات، ّلها، والمث ّلهععا، المؤدأمععة غيععر الولدأ وخإبزات ك ك

ًا يكون وأن ًا رائد تحعت وكفنعه كتفيعه، علعى صعليبه يحمعُل فعدائي
ًة نضعععها التي هذه الدراسة عطفيه. وما أيعديكم، بيعن دأانيععة ثمععر

ّ المسية هذه أسماعكم ورهن التحععدي بمسععتوى فكععري نتععاج إل
ّدعي الععتي المسععؤولية وبمسععتوى ُنععواجهه، الععذي فععي حملهععا نعع

تحععاول التاليععة جبور: "الدراسععة الدكتور يقول الجماهير، مواجهة
بععل الفتععح، صععلُف فيهععا للسياسععة، عربععي علععم إلععى طريععق فتح

ُة وفيهععا وغععروره، ّ الطريععق، وعععور ّنععه إل ّتضععاُح فيهععا أ الهععدفا ا
ّتساقُه العربية. الّمة أهدافا مع وا

ّننععا ّدى كنععا إذا "إ عربععي علععم وإنشععاء لتكععوين اليععوم نتصعع
ً ذلك -فليس للسياسة ذا أّن رغم سهل م ه بدايعة معع يبتعدئ العل
ًا -وليععس هععذا كوكبنععا على العامة شؤونه لمعالجته النسان صعععب

ًا ّ المععر لهععذا تصععدى عالم أو حكيم من ما -لنه أيض لنععا وتععرك إل
ًا ًا." تعريف صالح

ّدم فقد ًا العربي السياسي للفكر المؤلف ق ّنععه علععى تعريف أ
لععدى النسععان بهععا يقوم التي الذهنية الفعالية لتلك العم "التعبير
الهرمععي التنظيععم عععن الناجمععة الكبرى المسائل لمعالجة تصديه

 -8- 



ثثثثثثث ثثثثثثثثث ثثثثثث ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع 
 ثثثثثثثث

البشري". للجتماع
ّدمه الذي التعريف هذا قارنا ولو ّبور الدكتور مفكرنا ق مععع ج

العلععم أو السياسععة علععم تعععبير مععع لينسععجم الخإععرى التعععاريف
(المنظمعة) هعي فقعط واحعدة كلمعة لغيعر احتجنعا لما السياسي،

لتلععك العععم التعععبير التععالي: "هععو الشععكل علععى التعريف فيصبح
تصععديه لععدى النسععان بهععا يقوم (المنظمة) التي الذهنية الفعالية
للجتمععاع الهرمععي التنظيم عن الناجمة الكبرى المسائل لمعالجة

هععي هامععة وظيفيععة فضععيلة تععرون كمععا التعريف البشري. "ولهذا
ّنها السياسة تحديده ففعاليععة العلععم؛ الكععبرى).. أّمععا (المسععائل بأ

كل به يرتبط قد الذي الفكر عن يختلف بهذا منظمة". وهو ذهنية
ّق من به العلم ارتباط على جرى ما ّن تنظيم. والح ثّمة كان إذا ه أ

ًا فهععو السياسععة، بععه تتعامععل ما صميم في وضوح شععؤون أساسعع
ّ ًا ثمة أن الحكم. إل تخومها. السياسة. أي حدودأ في غموض

ّي اعتقادأي: يظّل وفي للسياسععة متماسٍك منطقي تعريف أ
ًا أن ذلععك اليوميععة، حركتهععا فععي السياسععة مجععاراة عععن قاصععر
ّلمنا اليومية المتابعة يراهععا بمععا بل هي، بما ليست السياسة أّن تع

لم وإّن سياسة، الناس: هو عامُة الناس، به ينشغل الناس... فما
ُته تستبن بحععث أهععّم يكععون قد الولى... وبالمقابل؛ للوهلة سياس

فععي يحععظ لععم إن السياسععة إطععار خإععارج سياسععي أو دأسععتوري
الناس". باهتمام عليه يترتب وفيما جوهره،

حركتها يجاري الذي للسياسة، التعريف "هذا أّن نرى وهكذا
العلععم أو الجتماعيععة، العلععوم ِقّمععة هي؛ كما منها، يجعل اليومية،
علععوم عليهععا: اسععم يطلععق أن أفّضل والتي العلوم، لهذه الذهبي

ّنمععا المجتمع أّن حيث من السياسة التحليععل فععي هععو -كمجتمع- إ
لعلقععاتهم بععوعيهم الععذين للبشععر الخععام لععه: المععادأة المنطقععي

ًا يصبحون ًا...." مجتمع سياسي
ّلف ويكتفي ًا التعريف، بهذا المؤ بعععض خإشععية فعععل، وخإيععر

كتععب من المستخلصة المقتطفات أنواع بجميع "المدججة الردأودأ
ّياٍت الععردأودأ أصععحاب يكععون أن شععرقية- وأتوقععع أو -غربية شخص

ّكمت الذين من فكرية مدارس طويلة، زمنية فترة وعلى بهم، تح
ّينة، مععن الهععروب إليها" بغية المشار الشخصيات من أصحابها مع

تععدور أجلععه مععن الععذي الجععوهر على والتركيز العقيمة، النقاشات
العربيععة اليوميععة السياسععة صععميم مععن والمنبثععق الدراسععة هععذه

المعاشة.
هععذه دأراسععتنا موضععوع الموضععوع، بععؤرة إلععى نصععل وهكذا

ُتم -حيث شععكل على أطرحه والذي لسماعه الحضور عناء تجشم
تساؤل: صيغة

ًا نريد -لماذا العربية؟ للسياسة علم
ًا؟ السياسة علُم يكون -وكيف عربي

شععمولي، العلعم أن حيعث نقععول: معن للجابععة سععبيلنا وفي
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القععول فععإّن عليه... وهكععذا قومية صفة لضفاء مكاٌن ثمة فليس
ًا -للسياسة- يحمل عربي علم بوجودأ ّدي بيععن تناقض التعععبير... حعع
مفكرونععا فيععه بحععث فيمععا نظععائر البسععيطة الفكععرة لهععذه ولكععن

معظععم لععدى القععول انتهععى حععتى الشععتراكية، بشععأن القوميععون
ًا ثمععة أن الشععتراكيين: إلععى العععرب القععوميين ًا طريقعع عربيعع

عربية. اشتراكية ثمة وليس للشتراكية،

ًا ثّمة ولكّن ًا علم أّن قلنععاه: مععن ما بمقتضى للسياسة عربي
هنععا هععو مععا، لمجتمععع الكععبرى المسععائل علععم هععو السياسة، علم

العربععي للعلم المشخص المعنى يصبح العربي... وهكذا المجتمع
المجتمععع تشععغل الععتي الكععبرى المسععائل علععم للسياسععة: هععو
يصعععد للسياسععة العربي للعلم المشخص المعنى العربي... وهذا

العععالم فععي تطععور كما السياسة علم مصافا إلى المقترح بالعلم
فععي تطععور كمععا الشععمالية) أو وأمريكععا الغربيعة، (أوربععا الغربععي،

الشرقية).  (أوربا الشرقي العالم
ا، كثيرين بال عن تغرب التي الحقيقة أّن "ذلك ّن ن م ذين م ال

العععالم أو الغربي العالم في -سواء الجتماعية العلوم في تخصصوا
ّنما تلقوه؛ الذي السياسة علم أّن الشرقي- هي سياسععة علععم هععو إ

ًا وليس فيها، العلم ذلك دأرسوا التي المجتمعات ًا علمعع كمععا شععمولي
ّقلميهم". ليمان منهم -وذلك- مجاراة يؤمنوا أْن لهم يرادأ مع

ّية أمثلة جبور المؤلف -ويضرب1 ًا ذلك على ح لهذه توضيح
ً فيقول: "ولنأخإذ المقولة ًا مثل ًا بسيط الععدولي: القععانون مععن أولي

ات فعي معينة مصلحة لهولندا كان ة تنظيم انون خإاص ار، لق البح
هععي القعوة وكععانت العدول، بيععن المتضعاربة المصالح ترتيب وفي

ّين حضاري ُنضج فترة في المعيار... ثم النضععج هععذا من ينبثق مع
الععوعي ويحركععه بلدأه، مصععلحة (غروشععس) تحّركععه مثععل رجععل

ًا فيضععع الواسع، العلمي ًا، قانونعع ّولععة مقالععًة بععالحرى أو دأوليعع مط
البحععار قانون في هولندا لمصلحة ويكون البحار قانون في موثقة

ْذ هذا مؤسسععاتها لهععا كمععا العسععكرية قوتها لهولندا أّن نصيٌب. وإ
وهععي البحريععة، حقوقهععا تععراه عّمعا تععدافع بقوتهععا فهععي العلميععة،

ًا تكععّرس العلميععة بمؤّسسععاتها الععدولي للقععانون (غروشععس) أبعع
بععالعلم وتزيععد عليععه، يدُرسععون لععه تلميذ بالتالي- غيره -وتكرس

أن بعععد هععؤلء، غروشععس تلميععذ لععدى لهععا، بحرية لحقوق دأعمها
ّنه العلم بحيادأ ُتقنعهم -وهععو  الععدولي القععانون وحيععادأ شععمولي، ل
ًا وأكثرها الجتماعية العلوم أرسخ ًا اقترابعع الشععمولية مععن ظاهريع

هولندا بمصلحة الفعلّي إيمانه فيصبح غروشس على الدارس أّما
ًا الدولي. للقانون الفكرية مقاربته من جزء

ً غروشس أخإذنا -وإذا2 فلنععه عشر، السابع القرن من مثال
ّد ّلم كما الدولي، القانون أبو يع ّيات في الدارسون تع الحقععوق. ُكل
ثععم عشععر، السععابع القععرن فععي كععان يقول: لك أْن لحد كان فإذا

ّدم ّننععي "فلذكععر موضععوعية أكععثر وأصعبح القعانون، أو العلععم، تق أ
ًا للدكتور -والكلم المشتركة العمال بعناية قرأت ما جبور-  كثير
ّية دأوغال) و(لسويل) من (دأماك الضخمة (ييل) جامعة حقوق كل
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ًا ويعرفها المريكية، المتحدة الوليات في الشهيرة مععن كععّل حتم
ّنععا اخإتععّص أّن أمريكععا: لكتشععف فععي الجتماعيععة العلععوم فععي م

أمريكععا سياسععة بيععن المسععاواة محاولععة هععو لهععا العععام المغععزى
ذه القانون وبين الخارجية يسعاوي وهعذا ذاك تسعاوي العدولي: ه

تلك".
ّية مسألة، وبالطبع: تأخإذ ًا قوميته، أو العلم، هو أدأهععى أبعععادأ

محاكععاة فععي النائمععة، أو الناميععة، البلدأ مععن التلميععذ يغععرق حيععن
ّلم ّدم، المع ّلععم التلميععذ فهععم لععه فهُمععه فيصععبح المتق ًا للمع معيععار

ّدم، أي للحضارة ًا لععه فهمه في ويصبح التق ّلععم لفكععر متعصععب المع
ّنه حتى الحدودأ، أبعد إلى ومجتمعه ّية التعصب هذا في يرى لكأ هو

ٍو وعلعى الخإعذ، النامي مجتمعه ضمن له عجيعب كاريكعاتوري نحع
ّلم يصبح ًا، فينا المتع ّلم باسععم بلععده حقععوق مععن يهععدر ما بقدر متع

أشععبه، مععا أو الجتماعية، العلوم أو مثلً، الدولي بالقانون اللتزام
ّطي تميزه، على بذلك ليدل ّكبات كّل ويغ ويجعععل فيععه، النقص مر

ّية له ّقل مغايرة هو به". يحيط ما لك
ف لنا ويذكر الين المؤل ين مث ّية معن مشّخص ور ومصعر، س

ّيعة البلعدان طليععة فععي وهما ًا العرب ّدم ًا تقع فيقعول: "ففعي علمي
ّيام سورية النععواب مجلععس فععي ارتفعت فلسطين، تقسيم قرار أ

أسععتاذ صععوت طليعتهععا فععي فقهععاء أصوات القرار ذلك بحث لدى
ّذر الحقععوق كليععة في ّبععة مععن ُيحعع المععم بقععرار اعترافنععا عععدم مغ

لموته-. اسمه ذكر عن -نعتذر المتحدة
ّقلف حضر مصر وفي أكععثر أو سععنة عشععرة خإمععس قبل المؤ
ًا، كبير فقيه محاضرة معه. فععإذا يجلس أن يحلم المؤلف كان جد

ًا محاضرته في يشن به ًا حرب التحرر حركات مفهوم على ضروس
ًا الععدولي، القععانون قععاموس مععن المفهععوم هععذا الععوطني. نافيعع

ً ُدأ لغة مستعمل ّد معها، دأالس) بالمقارنة فوستر (جون لغة ّتكا ُتع
ّية، لغًة وكععان رأفععت، وحيععد الععدكتور فهو الكبير الفقيه فأّما تقدم

الدولي". للقانون المصرية الجمعية في يتكلم
ٌدأ العربيععة السععاحة فععي نجععد كععبير، "وبتبسيط بدء على وعو

السياسة:  لعلم
ًا1ً ّنععه إّما اتجاه وهو للسياسة، المريكي للعلم -اتجاه أتععى أ
ًا بقه لم جديد يء، يس و كمعا ش ال ه ات فعي الح الجزيعرة جامع

حسععاب على نما والسودأان. أو والردأن، العربي، والخليج العربية
ضععمن فرنسععا فععي تطععور كععان الععذي للسياسععة الفرنسععي العلم
والعراق. مصر جامعات في كما الحقوق، كليات

ّننا ثم ًا نجد إ المغععرب فععي للسياسععة الفرنسععي للعلم اتجاه
العربي.
ّ ّنمععا الراهععن الفرنسععي العلععَم أّن إل فععي هععو للسياسععة. إ

ّية ترجمٌة أساسياته القععل وهععي للسياسة، المريكي للعلم فرنس
ًا الفرنسية.  المريكية التأثيرات مع بالمقارنة شأن

ًا ّية كانت وأي الوثوقيععة قليُل فهو للسياسة، الغربي العلم هو
مسععتمر (البرغماتيععة) ومبشععر العمليععة علععى (الدونمائية) منفتح

ُيعنى وراهنة. ولهذا قديمة تاريخية ظروفا نتيجة الحرية، بمفهوم
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ِعلُم علععى ومعارضععتها السلطة تنظيم بشؤون للسياسة العربي ال
خإاص. نحو

ّية الساحة في إّن -ثم2ً ًا السياسععة لعلععم العرب للعلععم اتجاهعع
ٍدأ في أثٌر له للسياسة، الماركسي السياسعة علمععاء أعمال من عد
وثععوقٌي للسياسععة  الماركسععي الماركسععيين. والعلععُم المصععريين

ّقبشععر خإاصععة عنايععة الشععتراكية. ويعنععى أو العدالععة بمفهععوم ُم
ّور المتتابعة بالمراحل ات لتط معن يوازيهعا ومعا وصعراعها، الطبق

ّطبع الصعيد على مراحل ّية جمع فإّن السياسي. وبال جغرافيععة هو
السياسععة، لعلععم الماركسي للعلم فكرية هوية إلى الغربي للعلم

ّطي ل ّله. ففي الحقل ُيغ انحصععار شععّك ل ثّمععة الشععرقي العالم ك
ّ (قبل بالماركسية دى أّن البريسعترويكا) إل ماركسعياته الغعرب ل

ًا. أيض
ّيععة لمععدارس والمتععواقت المععتزامن الوجععودأ هذا إّن ثم فكر
-غربيععة العربيععة السععاحة علععى السياسععة علععم فععي مختلفععة

ُد عنه ينتج -لم وماركسية ِلُم ... فكععّل متبععادأل فهٌم بع ٍة عععا سياسعع
ّنا ّيال الغرب، في دأرس م ّقل نفععي إلععى م ٍة علععم كعع شععرقي سياسعع

ّلة دأوغمائية. بع
ّنا سياسة عالم وكّل ًا ميعاٌل الشعرق، فعي دأرس م إلعى قبليع

ٍة علم كّل نفي ّلة غربٍي سياس بورجوازيته. بع
المعروفععة، بتوجهاتهععا الناصععر، عبععد مصر أّن الطريف ومن

ّية كانت وأْن جامعاتهععا، في يدّرُس كان كما سياستها علم في غرب
ّهاتها البعث سورية ّيععة كععبير مدى إلى تزال ما المعروفة، بتوج غرب

ا الجتماعيعة علومهعا في ا، فعي ُتعدّرُس كم م جامعاته ة رغ هيمن
ّو علععى الكععثيرة تعععبيره بوسععائل القععومي الفكععر الكععادأيمي الجعع

ّيععة محععاولت أن أذكععر أْن مععن بد ل العام... كذلك فععي جععرت جد
العلععوم إلععى بهععا أدأخإلععت تجععري، تععزال ومععا الخإيععرة، السععنوات
ّية الجامعات في الجتماعية ّية. المفردأاَت السور الماركس
لتيععارات تبعيععة إذن ثمععة السياسة لعلم العربية الساحة في

ّقيها غربيععة علععى واضععحة بصععماتها تععترك وأمريكيععة، أوربيععة بشعع
ّياتنا. وليس الكادأيميععة دأراسععاتنا مجععال في بالفريد الوضع هذا أدأب

ّنععه كمععا عامة، ّ يمكععن ل الععذي بالوضععع ليععس أ فععي أّن فهمععه. إل
ًا خإطأ فيه الستمرار وخإطر. خإطأ بعدهما ما وخإطر

العلععوم أّن ذلك واضح؛ فيه الخطأ ووجه : فعلمّي،الخطأ فأّماأ-
ّنما السياسة، علم سيّما ول الجتماعية، مجتمعععات علععوم هي إ

ّعينععة بمجتمعععات تتععأثر علععوٌم القععّل علععى أو معينععة، هععي م
ّيععة من فيها وما عنها، انبثقت التي المجتمعات ّية، أي كل ُشععمول

ّنما ّية هي إ ِلم بموقع محدودأة كل العالم. في مجتمعه في العا
ًا) عععن اخإتصاّصععينا يصععبح : فقععومي. إذالخـطـر وأّماب- ّقربعع (ُمغ

ًا مشععاكل ٍر لطععر أمتععه. أسععير ضععمن عليععه، مفروضععة تفكيعع
عليه. مفروضة معاشية ظروفا
أحمععد جلل الععدكتور القومي الخطر هذا وصف أحسن وقد

إلععى الرجععوع والغرب) ويمكععن العربي (المشرق كتابه في أمين
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الكتاب. ذلك في الفكرة لهذه جميل تفصيل
خإطععوة نتقععدم أن أقععترح فيععه، نحععن الععذي الوضععع هذا إزاء

ًا للسياسععة العربي علمنا المام. فنضع إلى أخإرى حععول متمحععور
ّية الهوية هو واحد، موضوع ّيععة، القوم مّمععا منهععا يشععتق ومععا العرب
لععه تتعععرض الععذي الصععهيوني والسععتيطان الستعمار وهو ينفيها،
العربية". الّمة

 للسياسة العربّي العلم موضوع
ر ووحعدتها العربيعة القومية قضية م فعي السعاس حج العل

أّمععة العرب بأّن بحْت، عربي قومي منطلق من للسياسة العربي
فععي وأّن المععة، لهععذه أساسي هدفا العربية الوحدة وأّن واحدة،

ّيعة المنطقة ط معن العرب ًا الخليعج إلعى المحي الوحعدة إلعى نزوع
ّية، وسياسععي علمععي واجععٌب النععزوع هذا لتحقيق العمل وأّن العرب
ُد وإنساني؛ وقومي ًا أّن أِج ًا بحث ّيععة تحديد مسألة في جدي هععو الهو

للسياسة. العربي العلم في الساس حجر
دأععوة بيععن التععوتر يشععبه العربععّي" معا وطننعا "في أّن وأجد

وبين والقومية، والسياسية اليومية حاجاتنا من نابعة عربية قومية
ّنا بعيدة تبدو مستوردأة، اجتماعية علوم ّنععا غريبة همومها، في ع ع

ّنا واحد كّل من قريبة كانت وإْن كمجتمع، عاقل. كفردأ م
ّنه القوميععة، الععدعوة بيععن التععوتر يشععبه مععا ثّمة كان نقول: إ

ًا التوتر هذا وكان الجتماعية، العلوم وبين الموضععوع، في، ملحظ
السلوب: وفي

ّيععة، مبحععث على الجتماعية علومنا تركز لم الموضوع أ-ففي الهو
! ل أم عرٌب؟ نحن القومية: هل الدعوة في الول المبحث وهو

الشخصععيات القوميععة الععدعوة موئععل كععان السععلوب ب-وفععي
ًا لغتها وكانت السياسية، والحزاب والحركات عاطفيععة، عموم

ّيمون وكان معقلها، الجامعات فكانت الجتماعية العلوم أّما الق
السياسعة، ععن بعيععدة مسععتنيرة نخبعة الععام، بعالمفهوم عليها

ْدعى عّما مترفعة الدعوة بين النفصام هذا بأهوائها... ونتيجَة ُي
ّية، والعلوم القومية، ّبما فكرية إشكالت شهدنا الجتماع كان ر

الععذي العليععا العربيععة الدراسععات معهد في به ظهرت ما أجلى
السععتاذ المرحععوم الكععبير القععومي المفكر القاهرة في أّسسه
الحصري" ساطع

ّية كأّمة اليوم ونحُن معن كأّمعة، طعبيعي غيعر وضع "في عرب
ًا، لدينا الواضح ّننععا تتمععّزق، كأّمععة ُعرانععا أّن أظععّن، كما جميع إْن وأ

أمة، نفسه أحيائنا من حي كّل ُيعلن فقد فيه، نحن فيما استمررنا
ليعس العععرى تمععزق مععن يعترينعا معا إّن قععارة... وثععّم قريععة وكّل

ًا، للوحععدة وعععاملين كععدعاة مطلبنععا الوحععدة كععانت فععإذا عرضععي
ّيعععة، حربتهعععم ورأس أععععدائنا، مطلعععب التجزئعععة فعععأّن العرب

الصهاينة. المستوطنون
ّق ّننععا والحعع ّنععا إذا أ الععوطن أرض علععى عربيععة وحععدة نريععد ك

ّوق أهّم فإّن العربي، السياسععية الحععدودأ ليععس الوحععدة، لهععذه مع
عععام الوحععدة تجربععة فععي ثبععت -فقععد العربيععة البلدأ بيععن القائمععة
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ّنه1958 ّوق -بععل الحععدودأ هذه إلغاء الصعب من ليس  أ هععو المععع
ٍة وجودأ الوطن... ولو هذا قلب في الصهاينة المستوطنين من كتل

الععوطن هععذا قلب في قائمة المستوطنين من الكتلة هذه تكن لم
ة الّمة بأّن التقدير لمكن العربي ّي ّدها فعي العرب عرفتعه العذي م

ّيام ّي. لكععانت الغربععي الستعمار الخمسينيات. بمناهضة أ التقليععد
ًا متصععلة واحععدة نواة من وحدتها بناء مستطيعًة بلدأ مععن جغرافيعع

ومصر." الشام
ّد "فإن الشديد وللسف ولكْن ّيام العربي الم الخمسينيات، أ

خإارجيععة، ظروفا الوحدة على فيها تحالفت سنواٍت إل يستمّر لم
واستثارتها".  بل دأاخإلية، ظروفا من استفادأت

ّوه أْن بالذكر الجدير ومن ّد قبععل آخإر عربي مد إلى هنا نن معع
لنععدن ومععن الماضععي، القععرن ثلثينيععات "فععي كععان الخمسععينيات

ّد ذلك إعدام صدرَصّك ُتجّسععده الععذي المعععروفا النحععو علععى الم
ّية وثائق القليلععة الكلمععات تلععك بالتأمععل أحراهععا عديدة، دأبلوماس
ّطهععا الععتي (بونسععي) إلععى م11/8/1840 (بالمرسععتون) يععوم خإ

العثمععاني: أّن السععلطان إخإبععار فيها يأمره إستامبول، في مندوبه
ّي الشعععب السععلطان بموافقععة فلسععطين إلععى عععادأ إذا اليهععودأ
ًء وحمايته، ًا اليهودأي الشعب هذا فسيكون دأعوته، على وبنا حاجز

ّية ضد ّططات أ نعلم خإليفته... وبالطبع أو علي لمحمد شّريرة مخ
ًا كععان بالمرسععتون أّن ًا واعيعع إلععى اليهععودأ مجيععء لمغععزى جععد

ّثلععه إلى رسالته أمر يكن ولم فلسطين، ًا، مم ّنعه ذلععك ععابر منععذ أ
محمععد قيام من مخاوفه عن أعرب الن، نعرفا كما م1833 عام
ّية". المتكلمين تضّم مملكة بإنشاء علي بالعرب

"نععرى والعشععرين الحععادأي القععرن أبععواب على ونحن والن
(بالمرسععتون) قبععل بععه حلععم الععذي السياسععّي الجغرافي الشكل

ّيف- نراه ونصف قرن ًا -ون ًا واقع الواقعيععة تكوُن ما كأقوى مهيمن
الععذين أولئك أّن ذلك الحد، هذا عند وقف المر المهيمنة... وليت

ّية. مادأة تكلمهم منطلق من بأنفسهم شعروا لدولععة موّحدة العرب
ً ممالععك يبعععثرون أخإععذوا عربيععة، ويبعععثرون  ومشععيخاٍت، ودأول
ا، وسعوء شعأننا، انتهععى وقوميات. حعتى لهجات ادأة إلعى حالن الم

مصععر الععتزام تجعععل الععتي -بيغن، السادأات معاهدة من السادأسة
ًا الصهياينة المستوطنين بكيان ّدم ّيععة مععع مصععر الععتزام على متق أ
أجنبية. أو عربية دأولة

ّية بحُث ًا مرتبط إذن، الهو ًا ارتباطعع الكتلععة بمناهضععة عضععوي
هععي الساسية هويتنا أّن على مستقرين كنا إذا فيما الستيطانية،

ّننا ّننععا الساسععية هويتنععا أّن علععى متفقيععن نكن لم عرٌب؟! فإذا أ أ
ّيععات هععي بععل عععرب، ّية. فلسععطينية مصععرية، قطريععة؛ هو سععور

بالهويععات السععتيطانية الكتلة ارتباط  انتفاء ذلك وغيرها.. ومعنى
ًا مرتبطععة وصععيرورتها متبععادأل، إعععدام ارتبععاط القطريععة ارتباطعع

ًا ًا وربمععا ععادأي) بععل جغرافععي تجععاور (ولنقل: ارتبععاط حيادأي أيضعع
ًا ًا ارتباط القطرية". بالهويات تكاملي

ى بل نعلم ونحن ن وعل ًا، يقي ذه أّن جميع الفلسعفة هعي ه
لها". المنِفذة والمعاهدة دأاودأ دأيفيد) مخيم (لكامب الساسية
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ّيععة، تحديععد (عععدم الفكععار مععن النظععام هععذا وضععمن الهو
العربيععة، الععدول جامعة دأيفد) تصبح كامب ونصوص والقطريات،

ّد للعرب جامعة هي حيث من ًا الصهيونية ض الماضععي.. مععن شععيئ
ًا ويصبح علععى ميثاقهععا ينععّص العربيععة للععدول جامعة إقامة مطلوب
المسعؤولين أحعد إلعى نسعب العذي بعالنحو إسعرائيل، معع السلم

ًا كععان غععالي. يععوم بطرس الدكتور المصريين. وهو للدولععة وزيععر
سععاعة) السععبوعية (آخإر مجلة مع مقابلة في الخارجية، للشؤون
.16/5/1984 بتاريخ المصرية

ًا الفكار من النظام هذا وبمقتضى ّية ثّمععة يعععودأ ل أيضعع قضعع
فلسععطينية قضععية الموضععوع يصبح بل  إسرائيل، بمواجهة عربية

ّنها المحتمل من قضية وهي إسرائيل، بمواجهة محضة خإاسععرة، أ
معا جعّل بععل اسععتراتيجي، بتوازن ول عسكري، بنصر لها أمل ل إذ

ترامي  الستجداء" ومع تستطيعه ق، اح ديري العمي الشعديد وتق
ّكل الععذي الحجارة لجيل ّبمععا يشعع علععى الوحيععدة المععل ظععاهرة ر

قععدرة ل فٍخ في سيقع فإنه الممّزق، الكبير العربي الوطن امتدادأ
منه. الفكاك على له

وهععو المناقض، القول صّحة بالبداهة يعني "ل القول هذا إّن
ّية أّن إسععرائيل... بمواجهععة خإاسععرة ليسععت  ككععل، العربية القض

ّولون السادأاتية الفلسفة فأساطين ّية القضية بأّن يتق برهنت العرب
ّنها بنفسها ًا أربعين خإلل خإاسرة أ ًا عام العربععي الصععراع من ونيف

ّد ل زعيمهععم حسععب لذلك الصهيوني، تجزئععة إلععى اللجععوء مععن بعع
ّية، ًا القض الربح!!!. في طمع

ٍة كهوية العربية القضية أّن نقول ل إذن، "نحن أصععيلة، واحد
ّد ٍة هوية ض دأوليععة ظععروفا خإاسععرة. فثّمععة بالضرورة ليست دأخإيل

احتمععال أّن الواضععح مععن بالمنطقة. ولكْن تفعل عليها لنا لهيمنة
ًا هو خإسارتها ّية خإسععارة احتمال من أقّل دأائم الفلسععطينية القضعع
ّيععة التمّسععك إسععرائيل... ففععي بمواجهععة أمععٌل واحععدة عربيععة بهو

العععام. كمععا الحععّس الستيطانية. وفي الكتلة مناهضة في يرتجى
ّيععة إدأارة أّن هععو أساسععي؛ ثععابٌت ثّمععة العلمععّي، التحليععل فععي عمل

ّد العربية الصراع فهععي وعلععم، بمقععدرة تّمععت إْن الصععهيونية، ضعع
ٍة إسرائيل بتحجيم كفيلٌة ًا أولى كخطو تالية". لخطوات تمهيد

ّين سبق ما كّل من ّيعة القول " أّن لنا يتب ٌط عربيعة، بهو مرتب
ًا ًا ارتباط ّون الكتلععة بمناهضععة عضععوي ّية. يكعع مععن لععدينا السععتيطان
ّية بحث منطلق هما:  اتجاهين الهو
ٌه ّتجا ًا. العربية الوحدة في يرى إيجابّي أ-ا هدف

ٌه ً السععتيطانية الكتلععة مناهضععة فععي يععرى سععلبي ب-واتجا سععبيل
الهدفا". إلى للوصول

ُق النافع العلم خإل
ُده ما إّن ْلِق من نقُص أقسععام دأور تثععبيت هععو النععافع العلم خَإ

ّية العلوم السععتعمار دأراسععات فععي وكلياتنععا جامعاتنععا في السياس
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أخإععرى، وكليععات أقسام مع به تتشارك "دأوٌر المقارن الستيطاني

ّيععات ومثععل الجتمععاع، وعلععم والفلسععفة، التاريععخ، أقسععام مثل كل
السععتعمار دأراسععات وغيرها. فمجال والقتصادأ والتربية، الحقوق

واحد". أكادأيمي حقٌل يشمله أْن من أوسع الستيطاني
جبعور الدكتور يقول الستيطاني الستعمار مفهوم ولتوضيح

ّددأنا كتابه: "إذا في نسععتطيع فلععْن الكععبرى، العالمية الصراعات ع
ّ الوسععط، الشععرق من كّل في الصراعين عدادأها في نضع أّن إل

السععكان لصعالح الخإيععر الصعراع هعذا انتهى أفريقيا- وإّن وجنوب
ّنا الصليين- وإذا الصععراعين هععذين مععن كّل تكييف في النظر أمع

ٌد، تكييفها أّن لوجدنا لحععوالي الحاكم الوجودأ عن ناتجان فهما واح
بهععم، يحيععط الععذي المحيط عن الغرباء السكان من مليين ثمانية

ّية والراضي فلسطين في القل نصفهم ّلة، العرب ونصععفهم المحت
أفريقيا.  جنوب جمهورية يدعى فيما الرجح

"مجموعة بهم يحيط الذي المحيط عن غرباء بتعبير ونقصد
الراهن. ول والسياسي القتصادأي الجتماعي، الوضع تخّص أمور

الصععهاينة أتقنععُه تععاريخي بحععث فععي نخععوض أْن بالضععرورة نقصد
أم العععرُب أقدُم عّمن والفريقيون؛ العرب أتقنه مّما أكثر والبربر

وجنععوب فلسععطين مععن كٍل في البربر؟ أم الفريقيون الصهاينة؟
أفريقيا؟!

لجملععة المفتععاح التعععبير المحيععط) هععي عععن (الغربععة هععذه
فععي نشععهده السععلوك من موّحد نمط عنها ينجم متفاعلة مظاهر

بمواجهتهمعععا والبيعععض، الصعععهيوني السعععتيطانيين؛ التوّضععععين
والفريقي". العربي المحيطين

ة بعض جبور الدكتور المؤلف لنا ويضرُب ن لجملعة المثل م
التمييععز إزالععة قبععل -هععذا النظامين هذين بين المتفاعلة المظاهر
جععانب الستيطانيين- إلى التوضعين لهذين -فيقول: إّن العنصري
بالضرورة العنصرية عنها تنبثق غربة وهي محيطهما، عن غربتهما
ًا بل بها، يمارى ل ذرية -قدرة ًا وتحالفع التكامععل مرحلععة يبلععغ ذريعع
ّي، انتصععار قبععل -ذلععك الفريقععي العربععي المتدادأ كّل يغطي الذر
ّلم الوطنية الحركة ّنععه ويمكن -بل الحكم مانديل وتس مععا القول: إ

فيمععا الحععّب تتبععادألن الفريقععي العربععي المتععدادأ في دأولتين من
ًا يععك وإّن بينهمععا، رغبععة علععى بنععاء الحيععان مععن كععثير فععي سععّري

لكل مشرع عدو العنصري (البارتايد) الفصل نظام لّن إسرائيل،
الحععب فيععه يتبععادأل الععذي بالقععدر النسععانية ولمعظععم أفريقيععا

أفريقيا. وجنوب فلسطين في الستيطانيان التوضعان
جنععوب في التغيير رياح عصفت أن -بعد الشواهد من ولدينا
ًا الععدول أكععثر أّن يثبععُت أفريقيا- ما العربععي المتععدادأ فععي اهتمامعع
الفريقية الدول بعد العنصري للفصل المحتم بالمصير الفريقي،
ّنهم هم أفريقيا، بجنوب المحيطة المصععير فععي يرون الصهاينة.. إ

يحععاولون محتمل لهم مصير إلى حزينة (للبارتايد) إشارة المحتم
تسععاعدهم الععتي الموضععوعية الظععروفا خإلق في ويجدون تجنبه،
تجنبه. على

وقوميععة، هععي: علميععة، ثلثععة أهدافا النافع، العلم ولقتراح
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وإنسانية.
فععي السياسععة علععم تطععوير العلمي: فععي الهدفا أ- ويتمثل

توضع بين التفاعل ظاهرة هي هامة، ظاهرة مراقبة باتجاه العالم
ًا، مرفوض إستيطاني ًا. نقول رافض محيط بمواجهة أساس أساس

ًا) لن رغععم السععتيطاني، بالتوضععع قبععول ظععواهر ثّمععة (أساسعع
ّيتها، ّثل محدودأ وفي دأيفد، (كامب اتفاقيتي في الظواهر هذه وتتم

ُق  الععتي16/3/1984 بتاريععخ أنكوماتي معاهدة اسععم عليهععا أطلعع
ًة العلععُم هععذا الفريقيععة)... ويقععودأ دأيفععد كامب (اتفاقية إلععى عععادأ

ّيه مععا ترسععي وقععوانين وقواعععد أسععس اسععتخلص (بعلععم أسععم
المقارن). الستيطاني الستعمار

ّية، أدأبياتنا يخص القومي: فهو الهدفا ب-أّما والنظععام القوم
ّية للعلععوم العربيععة للجمعيععة الساسي علععى تنععّص الععتي السياسعع
النظعام مقولعة لترسعيخ الصعهيوني، والوجععودأ الصهيونية مناهضة

ّنه الصععهيوني العلععم وأفكععار أدأبيععات كععل فععي عنصععري نظععام بععأ
ْذ الغربععي، ّ بالعنصععرية يوصععف ل أنععه إ العععالمين قبععل مععن إل

ّبععور الععدكتور والفرو- أسيوي... ويتابع الشتراكي، لهععذا قععوله، ج
السياسععية، العلععوم فععي العععرب الخإتصاصععيين نحععن بنععا يحععدو

َذ ومعظمنا ًا تتلم ومن الشمالية، وأمريكا الغربية، أوربا في رسمي
منطلقنععا مععن للعلععم كمتحمسععين نخجععل (ولععن قععومي منطلععق
نخلق لكي الجهد مضاعفة إلى العكس، على بل العربي، القومي

ًا يرنا معركعة في ينفعنا علم ًا القعومي، مص ًا علمع )valid( مسعتحق
أفريقيععا جنععوب فععي البيععض السععتيطاني التوضععع أّن يثبت كعلم

ًا- ل بعل فلسطين، في الصهيوني التوضع عن عنصريًة يزيد -سابق
ًا عنه. ينقص حق

ّبور الدكتور يعقب ثم ّلععي النقطة هذه على ج يقيععٌن قائلً: وك
ّننا لAlienation التغريععب فسيكون ذلك نفعل لم إْن أ كععّل فينععا  فع

ّنا فأخإذ فعله، وراء نلهعث وتركنعا عقولنعا، علينعا وملععك أنفسعنا، م
ّدعيه ومععا واتجاهاتهععا، الغربيععة العلميععة الحداثة بريق حيععادأ مععن تعع

ّية، المصالح إزاء علمي، اللعبعة هعدفا لّن نصععل، ول نلهعث القوم
نصععل، ول نلهععث أْن ضمنها: هو نعمل أن اخإترنا أو اخإترناها، التي
ِة إلى الجائع ترقب حالة في نظّل وأن ْلغ وحضععاري) (حديث خإبز ُب
الغلفا بأناقععة جععوعه عن فينشغل براق، أنيق بغلفا مغلفة تأتيه

وبريقه.

مععا بيععن الوضععح هععو بععل فواضععح، النساني الهدفا جع-وأّما
ّددأنا ًا بخلقنععا أهععدافا، مععن ع علععم هععو العععرب، نحععن ينفعنععا علمعع

نوّحععد -إذ فقععط ليععس المقارن... فنسععهم الستيطاني الستعمار
المناهضععين والنسععاني الفريقععي الجهععدين مععع العربععي الجهععد

ًا كععثيرون يععراه مععا تسععريع للعنصرية- في ًا قععدر لكيععانين محتومعع
أعرض". باب من إلهية مائدة إلى سندعى بل شاذين،
ضععخمة نظرية تقديم عاتقنا على يضع فلسطين، تشهده ما

(البععودأن باسععم باللمانيععة عرفععت مععا أو اليهودأيععة، المسععألة عععن
الطابع، إنسانية متفتحة الن... نظرية وحتى التاريخ فراغي) عبر
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بععه أتععت مّمععا بريئععة والديني، الطائفي التعصب عن بعيدة عالمية

سععببته ومععا آثععام، مععن فلسطين في (هرتزل) الصهيونية مغامرة
اليهودأية).  المسألة (حّل بذريعة آلم، من

سععتكون اليهودأيععة المسععألة عععن الضععخمة النظريععة هععذه
ًا العالميععة بالضععرورة ًا ناتجعع Be( إضععافي  product(السععتعمار  لعلععم

ًا المقارن،  الستيطاني ًا ناتجعع ّنا إذا إضععافي ّودأ ُصععنعه، أحسعع فسععنز
ًا كانته ما نحو على العالم في العلم بالنور. المشعة أرضنا دأائم

ّية العربيععة للجمهوريععة كععان العملععّي المجععال وفععي السععور
جععاء السععتيطاني، السععتعمار لدراسععات مؤسسععة لنشاء السبق

1971 ينعاير20 فعي العربية الدول جامعة إلى اقتراح شكل على
ّدم ّية السفارة من مق  وس.20/6/14 رقععم تحت بالقاهرة السور

الععدول خإارجيععة وزارات علععى العربيععة الععدول جامعة عممتُه وقد
المععذكرة: هععذه قععالته ومّمععا ،531 قععم المذكرة بموجب العربية

ًا وتتشعععّرفا... المتضعععمنة دأراسعععات مؤّسسعععة بإنشععاء اقتراحععع
ًا و الستيطاني، الستعمار الموضععوع في مبدئية دأراسة بها مرفق

دأمشق. في الجمهورية رئاسة بحوث معهد بمعرفة وصنعت
ّكلت العربيععة الععدول لجامعة العاّمة المانة في ذلك إثر وتش

والثقافيععة والعلم السياسععية الدأارات مععن ممثليععن تضععّم لجنععة
إلععى اللجنععة الموضععوع... وتوّصععلت لدراسععة فلسععطين، وشؤون
ّيد توصيات الموضوع. هذا في السورية النظر وجهة تؤ

جورج الدكتور كتاب من والسبعين الثانية الصفحة في وجاء
والقععاء تحليلععه بصععددأ نحن للسياسة" الذي عربي علم (نمو جبور
 حيث عليه، الضوء بعض

ُد ّدمه الععذي المقععترح نععص المتقّصععي، البععاحث يجعع وفععد قعع
لنشععاء العربيععة الععدول لجامعععة السععورية العربيععة الجمهوريععة

الستيطاني. الستعمار لدراسة مؤسسة
ّدأدأ ل سعبق، ما كّل على وبناء فععي الجععزم ععن المؤلععف يععتر
دأراسععتنا- أساسععه -موضععوع للسياسععة العربععي العلععم القول: إّن

علمان:
العربية. الوحدة أ-علُم

الساتيطاني. الساتعمار ب-وعلُم
ً مترابطان وهما ّية... ولّن الساحة في فعل السياسععة العرب

ًا ّلق مسائل من كبيٌر هو ما هي تعريف ووجودأهععا، الّمععة بمصير تتع
ّدأدأ ل ّلعف يتر العذي للسياسعة العربعي العلعم القعول: إن فععي المؤ

ترحه، م هعو إنمعا يق ى عل م عل العذي التعريعف معع النسعجام أت
هاتين من أكبر العربية الساحة في ثّمة "فليس للسياسة وضعناه

المسألتين:
العربية. الوحدة -مسألة1
الساتيطاني. الساتعمار -ومسألة2

ّد فل وهكذا، ّدم، أردأنا إْن ب ّد التق ّيععة، الععدعوة في والج القوم
علمععاء طليعتهم وفي العربي، المجتمع علماء من جيٍل إعدادأ من
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ًا القععومّي الهععّم مععن يجعععل السياسععة... جيععل يعععرفُا أولً، همعع
ًا ل بفهمه، ويهتّم مجتمعه، ًا بل له، تثبيت ًء تغيير له. أفضَل وبنا

ُذ وينتفعععون بهععديهم، تنتفععع أجيععاٌل أيععديهم علععى فتتتلمعع
وسععلم: "إذا عليععه اللععه صععلى العربععي النععبي قال بعلمهم... وقد

ّ ذكععره انقطععع آدأم، ابن مات لععه، يععدعو صععالح ولععد ثلث؛ مععن إل
الناس". به ينتفع وعلم جارية، وصدقة

ّبععون، ويععوم تنشععئون، يععوم عليكم فسلٌم ّلمععون ويععوم تر تع
ًا ّد، الناس... اللهععم به ينتفع علم ّلغععت، نقلععت فقععد اشععه وإلععى وب

ٍد في اللقاء ٍة عزيز مشرق غ مؤزرة. عربية ووحد

ـز ـفـي كمحاـضـرة ـقـدمت ـي الثـقـافي المرـك ـدرعا العرـب ـب
ـفـي إلقاؤهـإـا أعـيـد ـثـم جـبـور ـجـورج اـلـدكتور المؤـلـف بحـضـور

والصنمين. بإزرع الثقافيين المركزين

 criticism  )1(النقد
بععه مععا لظهار الكلم انتقادأ أو نقد المصطلح: هو وفي النقد

المعععاني. والناقععد: اسععم نفيس من يحويه ما العيب... وبيان من
النقععد... والناقععد فعععل بععأدأاء يقععوم نقععد، الثلثي الفعل من فاعل

ّيد ُيميز صيرفي د من القول ج العدقيق مفهعومه فعي ردأيئه. والنق
. judgement الحكم هو

ّيز صيرفي إلى تحتاج الثمينة المعادأُن فكما مععن جوهرهععا يم
نسعبة يعبين صععيرفي إلعى بحاجعة والعذهب خإبيثهعا، عن أو خإبيثها،

ًا الدأب، كععذلك فيهععا، وعيععاره السععبيكة، فععي الععذهب فالناقععد إذ
ّين صيرفي ّ مععن الفّن أو الدأب َغّث لنا يب مععادأة بقععي سععمينه. وإل

ًا الدأب، جععوهر لنععا "النقععد" ويكشععف بععأدأاته الناقد يأتي حتى خإام
ّددأ وكععثير الدأب نععدثر ل والناقععد النقععد الفنية.. ولول قيمته لنا ويح

وغيرهععا والنحت والموسيقى والتصوير كالرسم الخإر الفنون من
-1452( دأافنشععي لليوناردأو الجوكندا لوحة في الموناليزا فرسم
ّددأ العصععور، مععّر على لتخلد كانت م) ما1511 طععول علععى وتتجعع
ّنععاٍن، ناقععد عينععا عليهععا تقععع لععم لو الزمن، أّن المل علععى فيعلععن ف
ّلم، جميلة امرأة منظر هو الدنيا في منظر أجمل ّنه  تتأ همس وكأ

الخلودأ!! ليمنحها  الوجودأ أذن في
م اذا ث ان م ير ك ك مص تراث ذل عري ال ك الش م. وتل العظي

تععأت لععم لو الجاهلي العصر لنا تركها التي الرائعة، الشعرية النماذج

نقد، مادأة المصري، منظور لبن العرب لسان معجم في جاء كما  النقد()1
والتنقادأ: النسيئة- والنقد خإلفا : النقد425/3 النون فصل الدال، باب

منها. الّزيف وإخإراج الدراهم تمييز
فترتيب النون باب البستاني لبطرس المحيط محيط معجم في وجاء

ًا ينقدها وغيرها الدراهم نقد ،911 صفحة فالثالث الثاني الحرفا نقد
ّيزها ًا: م ّيدها ليعرفا ونظرها وتنقادأ الدارج: في ردأيئها... والنقد من ج

المتداولة العملة
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ن عينا لّم اب ي، س ٍف الجمح ر وخإل ن الحم يق واب ي رش القيروان

فيها؟!... وبعد: المخبوءة الكنوز على فتطلعنا
ّق فععي  الدأبي فالنقد السععاليب دأراسععة فععّن مععانيه: هععو أدأ

ُد وتمييزها، المنشععئ "منحععى الواسععع بمعناهععا الساليب هنا أقص
والتفكيعععر، والتععععبير، التعععأليف فعععي وطريقتعععه الععععام، الدأبعععي

اللغوية" أدأائه وطرق والحساس،
يبععدأ أّن بععد ول الشخصععية، التجربععة الدأبععي النقععد وأسععاس

المباشرة. والتجربة الشخصي، والذوق بالتأثر،
مشععكلته، هععي العربيععة... فمععا في للنقد موجز تعريف هذا
وأزماته؟

العربي النقد مشكلُت
ُد ويعاني عانى، اكل معن الن حعتى العربعّي النقع أربعٍع، مش

ًا. إْن ضارة منها كّل كانت وهي: قاتلًة، نقل لْم جد
ّوم الذي  ... أيالمثالي:     النقد     الولى... مشكلة يق

َد مثاٍل وفق البداعي العمل قبلً.  ُوج
ًا هي الحكم -فمعياّرية ّيٌة" ثابتٌة إذ وخإالدة. "قبل

ٍة، لصالح المبدع ذاَت ُتلغي بالنتيجة -وهي ّيعع "إطلقععاٍت" قيم
ّثله. على المبدع وقدرة انكشافاته، حدودأ في بالواقع لها لصلة تم

ِقه وإعادأة ًا خإل ّي ِه فن المخصوصة. وبأدأوات
ـكلة ـة... مـش ـا     الثانـي ـّمى     ـم ـدينا     يـس ـد     ـل "بالنـق

ّي، تسّمى ": سواءالواقعي سواهما. أو الشتراكي، أو بالنقد
ّوم -والذي ّوم ق ّيععة وفععق البداعّي العمل ويق أحكامهععا بنععت معيار

ّية، المباشععر" لععع"الحععدثي ُمسبقين تقدير. وتصنيف على القيم
الواقع. مركُب هو "الكل" الذي أنه على العمل هذا إلى وينظر

مععن المتوارثععة، المتأّصععلة وأصععوله التاريععخ تلغععي بععذلك -فهععي
ّكب... وتراه َق المر ْف ٍدأ مثاٍل و ّد أيععديولوجيا، فععي كمقععولٍت ُمح

ّدمت "كليشععيهاتها" أو منها انتزعت ّنهععا علععى لنععا بعُضععها. وقعع أ
المعرفة. نهايُة

أن تسععتطيع -ل كتععٍب مععن "المعرفععة" المنتقععاة هععذه مثععل -ولّن
ّ تعترفا ّول يكشُف إذ بذاتها، إل ٍر أو اعترافا أ بؤسها، مدى حوا

ّكل النقد فإّن ُع ل منهععا المتش ًا يسععتطي ّيععة يعععترفا أْن بتاتعع بفردأ
ّيععة المبععدع. أو ّثلععه إسععتيعابه ذات عنععه. ول وتعععبيره للعععالم وتم

ُد هذا يستطيع ّ يعترفا أّن النق للبداع.  "بوصفته" الخاصة إل
ّيات" من ميتافيزيقيا أمام هنا -ونحُن ٍد، لون "غيب يبعدو ولكنععه جديع

ًا "النقععد السععابق اللععون مععن النقيععض الطععرفا علععى واقععع
المثالي".

ّدم -ولقععد ّنععه علععى النقععد مععن الشععكل هععذا لنععا ُقعع لععع ممارسععة أ
ّنه غير الدأب"، في "الماركسية ًا الحقيقععة في كان أ ًا بعيععد جععد

اللهوتيععة للنزعععة الهجيععن الولععد غيععر يكععْن ذلععك... ولععم عععن
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ّية تتمركس!. أْن تحاول وهي العربية المذهب
ّوم  الععذيالنفسـي"     "النـقـد     الثالثة... مـشـكلة يقعع

ْطح حال هو بما البداعّي العمل "ذاتانية" المبدع. أحوال ِمْن ش
ّية في المبدع ذاتية -إّن حيععث مععن ترى النقد من اللون هذا معيار

ّ مشروط غيُر أي مطلق وجودأ هي هذا على بلحظته... فهو إل
ُدأ ِر خإارَج يكوُن يكا ِة فععي والمكععان الزمععان ُأط ِة لحظعع ممارسعع
البداع. فعِل

لمععدارس متمكععٍن استيعاٍب على يقم لم النقد من اللون هذا -إن
حقيقته في هو وأساليبها... بل ومناهجها المختلفة النفس علم
ُتقط مّما الصوفية- أو الشراقة من ردأيء خإلط ًا منها ال التقاط

ً اٍت -ومعن مبتعذل ٍة، تراثيعة ملتقط ات ولهوتيع ٍة وملتقط ّيع غرب
ومتنافرة. حديثة

الديني"     أو     الخألقي     "النقد     الرابعة...  مشكلُة
ّوم الذي ّنه على البداعّي العمل ُيق ّيععة أخإلقي. وفععق عمٌل أ معيار
ّية ّدسة. مسبقة نفع خإدش أو مساسها يجوز ل مسكونة الصنع مق

ّيتها. قدس
ِدُمها، بععل المبععدع، ذاَت تسععِجُن بععذلك -فهي إطلقععاٍت لصععالح تععع

ٍة ّي إرهابية. قيم
ّنهععا عععن عععدا -هععذا ٌة أ ّدسععة، ثابتععة جامععد المسععاس محععّرم مق

ّيتها، ّنه بقدس انكشععافاته حععدودأ فععي ل بععالواقع، لهعا صععلة ل فععإ
المستقبلية. ول الحالية

ّنععان قععدرات بيععن الموائمة في -ول ّيععرة، الف ّونععة المتغ ًا والمتل تبععع
لمعتقداته. 

***
النقدية...     المشكلت     هإذه     أخأطاء

ً ّنه المثالي النقد خإطأ : إّنأول ًا الدأب يريد أ ًا" خإاضع ّي لروائععز "دأن
الصنع. مسبقة

ّنُه الواقعي النقد ً: وخإطيئةثانيا ًا يريد أ ًا مبحث لغععَة يستخدُم رياضي
وقمعياته. والسياسي، اليديولوجي الخطاب

ًا ّنععه النفسععي النقد : وخإطيئُةثالث ُد الصععوفاني. أ الدأب رؤيععة يريعع
ًا ًا" تلفيقي ًا "حدس المنغلقة. الفردأانية في البد إلى ُمقيم

ًا ّنها فهي الديني، أو الخإلقي النقد خإطيئة : وأّمارابع مععن تقععف أ
أن الفعّن الناصعح. ومطالبعة أو القاضي موقف الفّن مبدعات

ّلة، يغّل ًا ينتج أو غ ُبُك ريع ٍر عععن البععد وإلى يبعدَك أو يقر أو نععا
متخيلة. جهنم

***

عـلـى     المـعـروض     السادة،     أيها     الفّن     أو     الدُب     أّما
النقد:

ِدأ كآنيعة فحسعب، باذخإٌة "وتحفٌة زينة عامة بصورة فهو العور
ِة مععن أكععثر منهععا أرجععو لسععُت منضدتي، على تستريح التي صععحب
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ّطر". وصداقة الناقة الع

ّلععه، بععالوجودأ يحيععط الفععّن أو الدأُب ُق ك كععّل فععي وينطلعع
المععترفا وتتنععاول والقبيععح، المليععح ريشععته التجاهات... فترسععم

َع والمبتذل، والوضيع. والرفي
ٌد خإععٌط الفععن أّن يظنععون الععذين ويخطععئ ًا، صععاع لّن دأائمعع

مهمععُة بععل الفععّن، أو الدأب مهمععة ليسععت الفضععيلة إلععى الععدعوة
ّذة بجمععال ُأومععن الخإلق... وأنععا وعلم الدأيان اللععم، الصععبِح. ولعع

ّلها فهي الثم، وطهارة ّنان. نظر في صحيحٌة ك الف
وهععو ومعقول، الفن منطق في واردأ مومس، مخدع تصوير

ًا... أّمععا وأغزرها الفن موضوعات أسخى من مععن المععومس ألوان
ث ا حي ُنه ًء كو أ الثعم، معن إنعا ن وخإط اء م فهعذا المجتمعع، أخإط

الخإلق". وعلم الجتماعية المذاهب تعالجه آخإر موضوع
كتععابه فععي المعععروفا اليطععالي الفيلسععوفا كروتشه يقول
فععي الخإلقعي للمعذهب نقعده الفعّن" فععي فلسعفة في "المجمل

ً يكععوَن أن يمكُن ل الفنّي العمَل الفن: "إّن ًا فعل ّتجععه نفعيعع إلععى ي
ّذة بلوغ لععُه شععأن ل فععٌن هععو حيععُث من الفّن لّن ألم، استبعادأ أو ل

):)2(بالمنفعة"(
ًا ليععس الفععن أّن الزمععان قععديم مععن لععوحظ وقد عععن ناشععئ

ّيعر، النسعان قعواَم الرادأة كانت الرادأة... ولئْن ليسعت فهععي الخ
ّنان. النسان قواَم الف

الفّن:     أو     الدب
ًا نفسععه ينّصععب ل والفععن الدأب ّدين، نقيضعع أو العلععم، أو للعع

ْدس أو الفلسفة، وسععائله أّن برّمتهععا الشععراقي... والمسععألة الح
ّد، هذا إلى متباينة وأهدافه مختلفة، ّنععه أو  الحعع كحقععل ذاك... ولك

ّية حقول من ّعال ّي، الكائن ف الحقععول تلععك كععّل مععع يتجععاور البشر
ّنععه مياههععا... غيععر مععن ويشععرُب المععذكورة، ّ ينبععُت ل أ زروعععُه إل

المخصوصة. 
الدأب مجععالت -فععي المعاصععر العربععّي البععداع كععان ولقععد

ّية، مععن السععاليب لهععذه والغلععب العععّم فععي المختلفععة- ضععح
ّية. "الملحقة" النقد

ّتنا وإّن محاولٌة حقيقتها في هي المحاضرة هذه لكتابة مبادأر
ّكز أن تعّمععدنا "النقد" السععابقة... وقععد أشكال لتجاوز عـلـى نر
ٌدأ هي - وبماالمبدع ذاتاية ومشروط. مخصوٌص وجو
ّية فالفرد  ّلععه، تاريخنععا وخإلل باسععتمرار، كانععا والفرد ك

ُدهما باللغعاء مسعتهدفين ّد ل أمععراِن الَن والمصعادأرة... وتوكيع ُبع
فععي ليععس انحطععاط. فإلغاؤهمعا مععن إليععه وصلنا ما لتجاوز منهما

ّ المحّصلة ً إل ّية الحياة بتوازن إخإلل ًا الناجعة المجتمع ًا نجوع كافي
المستويات... مختلف على

ً قبععاني نعزار للشاعر نهد طفولة  -مقدمة()2 فعي المجمععل كتعاب ععن نقل
بيععروت الكتععاب دأار مطععابع كروتشععة اليطععالي للفيلسععوفا الفن فلسفة
1961.
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التالي: السؤال بطرح نقوم أْن علينا كان ربما البدء وفي
للواقع؟ بالقياس الدأب هو ما

َو تقليد؟ مماثلة... أو له.. أو محاكاة -أه
انعكاس؟! هو -أم
ٍز؟! استبدال -أم موا
مواز؟! تغايْر -أم

ً الجواب ليس ًا، سهل ّلععه بتاتعع ُء الممكععن غيععر مععن ولع إعطععا
ٍدأ جواب الدأب... بقوانين تامة معرفة يفترض وقاطع. فذلك محد
ّننا يعني ل هذا ولكّن ّي نعطي لن أ ّ كععافٍا، جواب أ الحاجععُة مععا وإل

ًا سيكوُن الجواب لكّن المقال؟ هذا تدبيج إلى امتععدادأ علععى ممتععد
ّله، المقال هذا فقرات حينئععذ أمكننععا الدأب، هذا ما عرفنا ومتى ك

؟ الدأب؟ هو فما نقده عن نتكلم أن
ّعالية الدأب أّن وهو عليه، متفق هو ما ثّمة إّن ّية... ف إبداع

ًا البداعـيـة الفّعالية أّن نععرى ونحن فععي ليسععت عمومعع
ومتعالـيـة، خأاـصـة كيفـيـٍة ذات محاولععة، مععن أقععّل جوهرهععا
ـادة ـاج لـع ـود إنـت ـه البشــري الوـج ـورة ذاتـا ـة بـص ّـي جذر

وشاملة.
أشععكال كافععة عععْن الفعاليععة، لهععذه المتعععالي التمععايز ويععبرز

اط ائط تسعتخدم كونهعا فعي الخإععرى، النسعاني النش مألوفعة وس
مععألوفا. غيعر هععو معا منهعا ملموسة- لتخرج أو مرئية أو -مسموعة

ِر حلم صيغة وفي ٍد مستم ٌء يتجاوز وفري هععذه كانت الضرورة... سوا
ّلي- أي كوني أصل من الضرورة ن ناجمة ك ة ع ّي ة العمل الديالكتيكي

ٍدأ دأاخإلععي بشععري أصععل مععن كانت المادأة- أو لحركة الهائلة ومحععدو
الشععكال مختلععف وتحت باستمرار، إنتاجها -وتعيد تنتجها التي كتلك

ّية الصيرورة والتسميات- عملية والّصيغ ّور المجتمع ّي والتطعع البشععر
التاريخ. خإلل العام

ّنا- من وإذا الوجععودأ لتراجيديا النسانية المعاناة نظر وجهة ك
"الضععرورة/ الساسععي" مفهوم نلخص أن ذاته- نستطيع البشري

ّنها:  الكوني المستوى على الموت.. حتميةبأ
ّنا وإذا أشععكالها الضرورة- بمختلععف مفهوم إيجاز نستطيع ك

ّنهععا: التاريخ وخإلل المجتمعي، المستوى وتسمياتها- على ّله.. بأ ك
وطبقععاته، وشععرائحه الواحععد المجتمع فئات بين الصراع حتمية

ى وآخإعر، مجتمعع وبين ر أّن إل ياق فعي تظه ور س ري التط البش
 مغايرة، مستجداٌت
ّنه ًا يمكننا فإ ّكععدين: إّن نقول أن أيض ًا الضععرورات مؤ جميععع

ّلى ًا ظواهر، في متراكبًة تتج ّللت ما كثير ّي العقععل ض عععن البشععر
ّكب الضرورة- أو حقيقة إدأراك الضرورات- فيها.  مر

ّعالية وإّن ّية الف ّية البداع ّية الدأب هنا- التحديد وجه على والفن
ّي بالْحدِس الحقيقة تلك تلّمست قد ّي، الفردأ يسععتثيره الععذي القو

يتحععرُض وهو النسانية بالكرامة العاُم الحّس ذلك المبدعين لدى
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ٍدأ هععؤلء فيما للبشر، والمجتمعية الكونية الحتميات إذلل على كر

ّطون ًا وجودأهم ينّم تفرضععه لمععا السععتجابة مقتضيات وفق عموم
ٍد من الظواهر اشتراطات عليهم ومواجهة. تح

ّنناملحظة. ُيبععدع- هو المبدع- فيما ذاَت أّن هنا، نلمس .. إ
ُق ماهو إلى تضرُب ًا أعم ّي من جد ُق الذي الظاهر ّعاليععة يسععتغر ف

ّية العملية جوهر لنا ينجلي الخإرين. وهنا ّنععه على البداع ًا أ أساسعع
ّية لنجاز سعٌي للكلمة. الفلسفي بالمعنى الحر

ّية الوسائط تعجُز فحيُث ِمععْن مععا، مسععتوى فععي للبشر المادأ
اوز عن وجودأهم، مستويات ات تج م، حتمي ُح واقعه البعداع يطم

بطرقععه المسععؤولية. ولكععْن، بهععذه الضععطلع إلى والفنّي الدأبّي
الخاصة. ووسائله
ّنه القععاع إلععى المفقععودأ التععوازن إعادأة في بالنتيجة يساهُم إ
ًا -علععى وينجععز يخاطبهععا، الععتي للجماعة الروحّي طريقتععه- واقععع

ّيععة انتصععار مععن يمكععن الحلععم... وهععذا في وإْن أعلى، علععى الحر
ّ هععو مععا الظاهري" الععذي الحدثي الواقعي الواقع عبودأية نتععاج إل

النهاية..... في وعلئقها الضرورات  لمركب متمظهر
تطيع ول ُيريد، ل عندناالواقعي"  "النقد إن اوز أن يس يتج

ًا ّد ًا الرياضي/ الجتمعاعي، العلم معطيات من ح ّد المنطعق معن وحع
ّدين هععذين فععإّن المخصععوص... وللسععف العقلععي محفععوظين الحعع

لهوتية!!  طبيعة من كنصوص كع"كليشيهات" لنقل ومنقولين
وجععودأ "المنطععق"! ل هععذا "العلععم"! ومثععل هععذا مثععل فععي

التجربععة بمجمععل الفععردأ علقععة فععي العظيمة "ليونغ" واكتشافاته
ّ ذاتععه في للفردأ وجودأ ل للبشر... وأصلً، التاريخية مععا بمقععدار إل

ًا" في يكون اليديولوجي. الخطاب "حرف
ّية إّن فعي يبعذُر معداها... والقصعور علعى تنكشف هنا الحادأ

ّد ًة، صوره أش ُدأ حين إساء ّي الطموح أّن موضوعة إلى نعو البشععر
ّدة لخرق ّيه ل وتجاوزها، وكسرها النسانّي، الوجودأ تراجيديا ح يلععب
ول الفلسععفي، المنطقععّي الحواُر ول القانون، مع الرياضّي الحواُر

وأسماؤها!! صيغها تكن مهما اللهوتية الستبدالت
يخترقععان لععذلك، السععتجابة محاولتهمععا فععي والفععّن والدأب

ّي ًا ويسععتخدمان والحععدثّي، الظععاهر ّدلععة صععيغ ًا منهمععا، مع سعععي
"أرض" إقامععة "الكععبرى... ونحععو التأسيسععات في الناجع للغوص
ّينا كما والمتعالية الجديدة والفّن، الدأب قبلً. ب

ُصععلِب فععي تععدخإُل مسععائل كأولويععات علينععا تطععرح وهكععذا
 الدأب؛ نظرية

ِة تحديد -كمسألة بالواقع. الدأب صل
الدأب. إنشاء في السطورة دأور -ومسألة
ِة -ومسألة وعععبره بععه الذي "الراهن" و"المباشر" الحدثّي أْسطَر

الواقع. مركب عن التعبير يتّم
المفهععومي المععوروث بيععن والتفاعععل التشععابك حععدودأ -ومسععألة

ّدات وبين /اللغوي/ القيمي/ العتقادأي، مععا فععي الراهن مستج
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ّكب أسميناه الواقع". "مر
ّله وهذا ّولنا ك ّية فععي البحث مسألة إلى يح ّون  خإصوصعع التكعع
هعو بمعا وعلقاتهعا المتأّصعلة، أصععوله وتحديد لمجتمعنا، التاريخي
ًا المبععدع بهععا الععتي الفردأيععة الكيفيععة عععام... ثععّم إنسععانّي -ووفقعع
ّثل المخصوصة تكوينه لشروط ّبعر الواقععع مركَب -يتم ًا ويع إبعداعي

ّكععب هععذا ثقل تحت ذاتها، حياته تراجيديا يعاني هو فيما عنه، المر
"الراهعععن" بمعععاهي الحديثعععة انكشعععافاته خإلل ومعععْن وععععبره،

و"المباشر"... 
ّوليات أمام أنفسنا وجدنا وهكذا تكون ل قد النقد في منهج أ

ًا، -مفردأة- جديدة كمركععب اسععتخدامها هععو فيها الجديد ولكّن بتات
ٍد، معيارٍي ّدأية لكشف ُموّح ًا، البععداعّي العمل فر هععذه بمععا أساسعع

ٍة مععن تعنيععه ما الفردأية- بكّل ٍة وثقافععة موهبعع التعععبير علععى وقععدر
"العععام/ لنكشععافا الممكن الوحيد الطار والمتاع- هي واليصال

ّكِب والشاملة. الكلية صيغة في الواقع مر
أن يريععد " عنععدمااـلـديني     أو     الخألـقـي     "النـقـد     أما

ّوم ً يق ًا عمل هععي الععتي الرادأة عععن ناشععئ غيععر الصل في هو فني
ّير، النسان قوام ّنها الخ ًا لك الفنعان، النسععان قععوام ليسععت قطععع
ّنه الفني. الثر ذلك تقويم عن يعجز فإ

ّبُر فقد ً الصورة تع الناحيععة مععن يععذّم أو يحمععد فعععٍل عن مثل
أو تحمد أن يمكن ل صورة، هي حيث من الصورة الخلقية... لكّن

ّنه الخإلقية، الناحية من تذم أن يمكععن أخإلقععي حكععم ثّمة ليس ل
ًة. موضوعه ويكون عاقل عن يصدر صور

يحععّب إنسععان أي أكععثر، ل فنان الفنان كروتشيه: "إن يقول
ّبر ًا، فنععان هععو حيععث من الفنان وليس ويع ًا، ول عالمعع ول فيلسععوف

ًا... وقد أمععا إنسععان، هو حيث من التخلق صفة عليه تنصّب أخإلقي
ًا إل إليععه نطلععب أن نسععتطيع فل خإلّق فنععان هععو حيععث مععن شععيئ

ًا:  ـبـه..." يـشـعر وـمـا ينـتـج، ما بين التام التكافؤ هإوواحد
ا نقبل أن لنا صّح "لو ه م ن... فعي الخإلقيعة المدرسعة زعمت الف

ًا الفععن لمععات كععّل نحطععم أن ولععوجب المعابععد، بععأبخرة مختنقعع
الععتي البارعععة والصععور إنجلععو، ميكيل نحتها التي العارية التماثيل
ّنها رفائيل، رسمها العين. فيه تقع ل أن يجب إثم ل
أن لععوجب يريععدون، حيععُث الخإلقيععة النقديععة المدرسععة أشععياء مع ذهبنا لو

ّيد الشعر حظيرة من نخرج فععي قالها -المتجردأة- التي الذبياني النابغة قصيدة الج
مرتعشين:  شابين، نهدين، عن مئزرها انزلق وقد النعمان، زوجة

ـيف سـاـقط ـم النـص وـل ْد إساقاطه ُتاِر  
ّتاقتنا فتناولتُه، وا باليد.

ً ونعتععبره النابغععة، نلعن أن علينا ولكان أن يسععتحق ل ضععال
وأشعاره. سيرته نقرأ

ّلقة وكذلك الباقيععة القصععائد مععن وغيرهععا القيععس امععرئ مع
الشعراء. من وغيره ربيعة أبي بن عمر دأيوان في الزمان على

مععا العربععي النقععد لمشععكلت هعذا تحليلنعا خإلل مععن ونحععن
ّنقععدة لععدى عليهععا المتعععارفا النقديععة المععذاهب تصنيف تجاوزنا ال

ّنفي ّددأها، علععى العالمّي، النقد تاريخ ومص ّنهععا تععع ضععمن تنععدرج ل
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لوائهععا، تحععت ومنضععوية السععابقة، الربعععة النقديععة المشععكلت

وأهمها:
critique subjective الذاتي النقد.1

critique objective الموضوعي النقد.2

critque dogmatic العتقادأي النقد.3

critique scientifique العلمي النقد.4

crItique historique التاريخي النقد.5

critique languestique اللغوي النقد.6

critique improssionist التأثري النقد.7

critique realism  الواقعي النقد.8

critique Morality الخإلقي النقد.9

critique inductive الستدللي النقد.10

cirtique judicial الحكمي النقد.11

التأثري..     أو     الجمالي     النقد     أّما
علععى يرتكععز الععذي النقععد هععو والتععأثري الجمععالّي النقد فإّن

ّية  الصياغة؛ جمال
ُد.1 ُع َي ًا الصياغة هذه ف ّلبهععا العمل لخلودأ أساس علععى الدأبععي. ويغ

المضمون.
الجمال. مواطن معرفة في الذاتي الذوق على ويعتمد.2
نفسها. اللفاظ في ل وهندستها، اللفاظ نظم في العبرة وأّن.3
بعض. من بعضها الدأبية العمال وغرضه... تمييز.4

بعض. عن بعضهم الدأباء وتمييز
ّية عن والكشف ّية، السمات واستخلص الدأيب، فردأ النفسعع

ّية ّلفاته خإلل من بها ينفردأ التي والجتماعية والفن الدأبية. مؤ

نشأتاه...
ًا النقد هذا ينشأ ّيععة النظععرات علععى معتمععد الجماليععة، الفردأ

وراء السعععي القائلععة: "إّن المثاليععة والفلطونيععة والنسععانية،
ًا، الخير وراء سعٌي هو الجمال والروحععّي النسانّي الحّب وإّن أيض

يختلط حيث المثل، عالم إلى يرفعنا الكمال، إلى يوصلنا الذي هو
ّق " )3(والجمال" والخير الح

ّيععة الفكععر، بكرامة النسان لشعور نتيجة وينشأ الععرأي، وحر
الخالصة. الجمالية بالقيم ذلك... يشيد أجل الفردأ. ومن وقيمة

علعى للتععّرفا الفردأييعن والحساس الذوق على ... ويعتمد
الجمال.

.102 الصفحة في الحاشية  -انظر()3
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وحده. القلب منبعهما ويجعل واللفة، البساطة ... ويمتدح
ّية إلى التواُصل النقد، مهّمة ... ويجعل ّيزه. الدأيب فردأ وتم

عقلععه. وأّن فععي ل قلبععه، فععي النسععان خإلص أن .. وإلععى
ً أهدى يكوُن قد الحساس العقل. من سبيل

أو الجمالي الدأبي النقد منهج على هذه والحالة يجب وهكذا
ّي ّد أن التأثر صععياغة الدأب أّن تقععدير علععى ذاته، الدأب من يستم

ّية، ّبرة موحية، جميلة، عبارة أي فن ّلى موقف عن مع إنساني. تتج
ّية الصياغة هذه في النععاس، من وموقفه الكاتب. وأصالته، شخص

ّتاب. ومن يتمايز الصياغة طرق والفّن. وفي والطبيعة، تحليل الك
والفنية. النفسية الكاتب خإصائص ُندرك الصياغة

طرائقه..
وجملععًة كلمععًة، كلمععًة النععص الناقععد يتنععاول النقععد هععذا فععي

ٍة كعّل جملًة... وأمام ٍة أو كلمع ّلهعا ويحعاول مشعكلة، يضعع جملع ح
ًا الشخصّي: الدأبي ذوقه على معتمد

وتلوينهععا الصععوتّي، وانسععجامها اللفععاظ، إلععى ينظععر فهععو.1
البلغية. العاطفي. وأصباغها

ّية. الفنية ودأللته اللفاظ، نظم إلى وينظر.2 والنفس
للمشاهد. وتشكيلها ووظيفتها، الصورة إلى ينظر كما.3
معععع تواؤمهعععا ومعععدى واسعععتخدامها، الصعععفات إلعععى وينظعععر.4

 موصوفاتها
فعي والحركعة النعثر، في واليقاع الشعر، في الموسيقى وإلى.5

اللون.
ّي، أو الجمععالّي الدأب ونقععد.6 مسععتمر وضععٍع نقععد هععو التععأثر

النص: في الجزئية للمشاكل
اسم. تنكير في يكون أ-فقد
جملة. نظم ب-أو
إحساس. كبت جع-أو
ٍة. خإلق دأ- أو صور

اللغة. في الموسيقية العناصر بين التأليف - أو هع

ٍر مععن الدأب يخلععو وقععد ّددأها: الععتي العناصععر مععن كععثي ُنععع
ما وهذا لصياغته، يروقنا ذلك ومع إليها، وما العاطفة، أو كالخيال،

ّللغوي، بالمنهج نسميه ّول الذي ا ّقه ابتدعه من أ ّب القععديم منععذ وط
العجاز". "دألئل كتابه في الجرجاني القاهر عبد

نتيجة...
ل التأثير. فنحععن أو الذوق هو نقد كّل في الساس أّن وأرى

ًا ننقد أن نستطيع ًا نص ّوقه، لم ما أدأبي أنفسععنا نعععّرض لععم ومععا نتذ
أعنيه:  الذي لتأثيره... والذوق
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ّكععم، علععى القععائم الغفععل الععذوق ذلععك ليععس.1 والتعّصععب، التح

والهوى.
ّنما.2 وترهعف بالثقافعة، تنمعو يشعاء، معن اللعه يهبهعا ملكعٌة هعو إ

بالممارسة. وتصفو بالمران،
مععع والشعععور، العقععل رواسععب مععن راسععٌب الععذوق، أي وهععو.3

ّثععل واللّشعععور. فهععو الحععدس تجاربنععا. ومعارفنععا خإلصععة يم
فععي وترّسععبت فينععا، تجّمعععت الععتي وإحساسععاتنا ومشععاعرنا،

ًا وأصبحت خإواطرنا، في وسكنت أعماقنا، منا. جزء

ُء النقد..     هإذا     أخأطا
يظععّل أن النقععد؛ مععن الشكل أو اللون هذا منهج في يخشى

هععذا بيععن العلقععة إلععى ينظر فل يدرسه، الذي النّص حبيس الناقد
وأعمععال الدأبععي، والععتراث والبيئة، الجتماعي، الواقع وبين النّص

الخإرى. الدأيب
دأون الشععكل علععى الناقععد اهتمععام ينصععّب أن ويخشععى كما

تعليلععه، يمكععن مععال الععذوق من هناك وأّن العكس، أو المضمون،
ّنععه الدأبععّي النععّص جمععال الناقععد يحّس فقد تحديععد يسععتطيع ل ولك

وتفسيره. الجمال
ّلل ما ومنه ّدها الععتي التععأليف أصععول إلععى بالرجوع يع نسععتم

ّتاب كبار من عادأة ّيععة (أي بالبقاء الدهر لهم حكم الذين الك بمعيار
ّية قبلية) تلغي الدأيب. شخص

ّلل حينما أّما ُع ونسوغها تأثيراتنا، نع ُنقنعع بسععلمتها الخإريععن و
ّول فقط ذلك وشرعيتها. عند وصدقها، الحسععاس أو الععذوق يتحعع

ٍة معرفة إلى .)4(الخإرين لدى مشروع

السطورة.. من موقفه وما الدأب، هو فما
ّعالية الدأب إّن ّية ذات إبداعيععة ف ،ومتعالـيـة خأاـصـة كيف

ّية بصورة البشري، الوجودأ إنتاج لعادأة ما وشعععاملة... والن جذر
النسانية؟ المعارف من الدب موقع هإو

ّية، معرفة ككل الدأب موقع ّية، أو علم ّية، أو فلسف تبحث دأين
ــاطبه، "القعععانون"، ععععن الظعععواهر فعععي ــاوره أو وتاـخ تاـح

بطرائقها.
وار العلم: يكون ففي.1 انون، معع الح ًا بمعرفتعه الق ي معن رياض

أمكن. ما الخدمة في وضعه أجل
ًا، بتعرفععه القععانون، خإطععاب الفلسفة: يكون وفي.2 دأون منطقيعع

ًا. معه التعامل عملي
عععزاءات وتقععديم بالستسععلم، تجععاهله الدين: فيجري في أّما.3
1995 دأرععا فععرع الععرب الكتعاب اتحععادأ صععالة فععي محاضرة  - قدمت()4

حزيران.
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بديلة.
ًا. مختلفة والفّن: فالمور الدأب في وأّما.4 جد

ٌدأ والـفـّن، للدب بالنسبة القانون الواقععع. فععي موجععو
حععوار إلى يهدفان ل لنهما هي، كما بذاتها الوقائع يأخإذان ل وهما

ًا فيها القانون ًا، أو -الوقائع- رياضي يتجععاهلنه ل إنهمععا كمععا منطقيعع
البديلة. العزاءات تقديم إلى يطمحان ول له، بالستسلم

 علععىالقانون" "وقع مع الحوار والفّن: يكون الدأب في
ذاتهععا فععي هععي العلقععة هععذه أّن تقععدير علععى النسععانية، الععروح

ذاته. القانون مع ... وليس)5(البشري الوجودأ "تراجيديا
مععن ينطلععق ارتسععاماته القععانون" أو "وقععع مععع الحععوار هععذا
ّي" بمععا "الحععدثّي وتجليععه. القععانون انكشععافا صععيغة هععو والظععاهر
أو الحتجععاج، أو "الواقععع": بالتوصععيف ذاك تععأثير خإععرق هو والهدفا
ٌء، هناك يكون الخ... وقد الرفض أو البدال ّنعه عععزا عععزاء ليععس ولك

ًا" متعالية يخلق التعالي. وهذا عزاء بل الستسلم، جديدة. "أرض
ًا-: لم الدأب - فيهإنا واللغة تصععبح بععل وسيلة، تعد تحديد

ًا جديد. من تكوينها وعبر ذاتها، في هدف
بععالّزمن ذاتععه مطابقععة يسععتهدفا  لهإنا: الفنّي والزمن

ّنه الواقعّي، وعليه" "منه وتعال انشقاق حالة إ
ـروح طموحات تالبية هإكذا، الدب يكونوباخإتصار:  اـل

وعبودأيععات  القععانون)6(بحتميععات محكومععٌة هي بما ل ،النسانية
حريععة باتجععاه العبودأيععات هععذه علععى خإععروج هععي بمععا بععل الواقع،

ّـنـه الخلععودأ، ل اـلـذي السـاـتحالة مطـلـب تاـعـبير بالـتـالي إ
ّنهيكون.. يتجععاهلن والفععّن الدأب أّن يعنععي ل يكون! وهععذا . ولك

ًا ّكععب هي التي النسانية فالروح المحض، العقل كلي انفعععالت مر
ّلق وجودأه، بتراجيديا الكائن ًا هي تتخ بععه، وتقععوُم العقععل فععي أيض
ًا "حعوار فععي منهمعا لكععّل أّن عليهععا... غيععر هعو ينهعض كمعا تمامع

ّلة الوجودأ" طريقه ا المستق ًا.... هن ّي ا نسب ّية تقعع أرى كم خإصوصع
ّعالية ّية. الف الدأب

الواقععع من القانون" ينطلق "وقع مع حواره في الدأب إذن
ّي، الحدثّي الواقعّي المتجاور. الفنّي واقعه يقيم كما الظاهر

ًا ترتبط العملية هذه تركيععبي نتععاج هي التي الفردأ بذاتية كلي
ّي الخععاص، في العام لفعل معقد ّنهععا أ مشععروط" دأاخإععل "وجععودأ أ

ذاتععه... الععوقت فععي إنسانية/ مجتمعية... راهنة/ تاريخيععة، كينونة
ًا ما أدأيب إبداع يكون بهذا ًا، نتاج لنععا يلععوح الععذي الوقت في جمعي
ّنه فيه الفردأية! منتهى تعبير أ

ّي، الحدثّي لكّن حسععابي كتصنيف الدأب في يؤخإذ ل الظاهر
ّقق.. أي ّنمععا غيععره، ليععس ذاتععه هععو بمععا مععد -وفععق منععه يؤخإععذ وإ

 الدأبي التجاوز هدفا مقتضيات

ومجتمعية: كالموت، ) الحتميات: كونية2( : المأساة tragedy  -تراجيديا()5
والصراع. كالتطور

اة،Tragedy  -تراجيعععديا()6 : ومجتمعيعععه كعععالموت، - الحتميعععات2  المأس
والصراع.  كالتطور

 -29- 



 ثثثثث ثثثثث 
ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث
المبدع. الفردأ نظر وجهة -ومن
الدأبععّي، الخلق لحظة في استعدادأاته كامل مع يتلءم -وبما

ّياها!  إ
ًا الدأيععب لنفعععاله مععا، لحظععة فععي اسععتجابته وفععق يبععدع إذ

ً انفعععاله عععبر البشععري الوجععودأ بتراجيععديا ًا أول بتراجيععديا وأخإيععر
الشخصي. وجودأه

ًا يكععون -ل الدأيب أو وهو-الدأب ّنععه الخإريععن مععن مفهومعع ل
ًا يكعون بععل وحسعب، مشتركة لغة يستعمل ًا مفهومع لنعه أساس

منظومععة دأاخإله في يحوي الذي الجمعّي اللّشعور قاع إلى يستند
ّية، التجربععة نتععاج خإلصععة هي والتي الكبيرة، الرموز كمععا  البشععر
ًا ذلععك أوضععح النفععس علععم مدرسععة يونععغ" صععاحب "كععارل جليعع

التحليلي.
ًا يضربان والفّن الدأب ولذلك.. فإّن ّتجاه دأائم السطورة. با

***
ّكل ل )7(فقععد السععطورة مععع كععبرى افععتراق حالة الدأب يش

ًا السطورة تبدو، ًا نمط ًا معرفي والفععّن الدأب أساليب على متعالي
ًا والفلسفة والعلوم كصععيغة أخإععرى جهععة -من وتبدو جهة، من مع

"التأسيسععات سععميناه بمععا كامععل لكشععف وفريععدة مخصوصععة
الكبرى"

ٌه وكأنهععا الصععيغة هععذه لنععا وتبععدو الوجععودأ لجععوهر اسععتكنا
ّد وإلى بدئه في ذاته، البشري بتصععور مصائره... ولكْن، في ما ح

ًا، التاريخ يقع: خإارج ًا، ودأاخإله كلي ذاته! الوقت في كلي
ّدم السععطورة ولكععّن ّيععة "نمذجععة" شععبه تقعع لرموزهعا، قطع
المعرفععّي النمععط مرحلععة انتهععاء بعععد النمععاذج هععذه واسععتعمال
ّية تعديلت مدلولتها على يدخإل لم السطوري، مهمة.  أو جوهر
. أّن)8(الحديثععة النثروبولوجيععا مكتشفات أهم من كان ولقد

متباعدة، أزمنة في كثيرة، لشعوب السطورية التعبيرات مختلف
ٍدأ ععددأ إلى إرجاعها يمكن متباعدة، وأمكنة أو البنيعات معن محعدو

ّية المفهومات ّية، الدلل ّوع في يكمن غناها أّن غير الساس غير التن
بتركيبهععا والمفععاهيم، البنيععات تلععك اسععتعمال لطرائععق المحععدودأ
ّيفة المتوالي ّيععة الشععروط مع مك للجماعععات المخصوصععة التاريخ
أهععّم إحععدى تكمععن النقطععة هععذه أنجزتهععا... وفععي التي المختلفة

طرائقه. أهّم وإحدى الدأب، استرجاعات
بالسععطورة.. الدأبععّي البداع علقة في نبحث أن قبل ولكن

العرب لسان لمعجم الرابع الجزء  من363 صفحة سطر مادأة في -جاء()7
السععاطير: السععطورة. والسععاطير: المصععري: واحععد منظععور لبععن

ّطر أبععو لها. وقعال نظام ل الباطيل. أحادأيث أتانععا فلن علينعا عبيععدة: سعع
بالباطيل. أي بالساطير،

ّطر مادأة في وجاء المحيععط محيععط قعاموس  مععن410 الصععفحة فعي َسعع
ّلف... وسطره البستاني لبطرس ّطَر: أ وقطعه. بالسيف: صرعه َس
بالساطير. فلن: أتانا علينا وسطر

ًا.  كتبوها أشياء الولين: أي وأساطير كذب
مAnthrobog  -النثربولوجيععا()8 البشععري الجنععس أصععل فععي يبحععث : عل

ومعتقداته. وتطوره
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ّكععب أي التععاريخي، بععالواقع السطورة علقة هي نتساءل: ما بمر
الواقععع فععي تتبععدى كمععا البشععرية التاريخيععة التجربععة حصععائل

الواقعي؟!
ّينة، نظر وجهة -من قلنععا، كمععا التاريععخ على السطورة تتعالى مع

حقيقة.  هذه

هعي بمعا التاريعخ فععي كائنععة السعطورة أخإععرى، نظر وجهة -ومن
حقيقععة هععذه العاّمععة، تجربته من ومنبثقة كبرى رموز منظومة

ًا. أيض
ات مععع للبشعر، البكعر المواجهة والن... هل الطبيععة حتمي

الجمعععي للوجععودأ الولععى المعطيععات (كععالموت) ومععع والكععون،
والصراع)  (التطور فالجتماعي،

"التأسععيس" هععذا ينجععز البشععري الععوعي جعلععت الععتي هععي
ّير ّننا المتفارق؟... ربما.... غ المسععألة بمتابعععة هنععا معنيين لسنا أ

الجانب. هذا من
ّثععل أمامنا، هو ما ّنععه فععي يتم ّدأ أ نّمععط الععذي التأسيسععي الععر
خإرجنععا الععتي "سععللتنا العاقلععة الّسععللة لدى الوعي عمل أشكال

النساني" الوجودأ تراجيديا منها- على
واقعععّي، واقععع كععّل محمععولت المعنععى: حامععل بهععذا فهععي

والظاهراتية.  الحديثة تمظهراته ومحور
تأسيسععات عععن تعععبير هي هذه- بما -والحالة السطورة إّن
ا تفعرض راهعن كعّل فعي القائم، الماضي ا البحعث علين خإلل عنه
ّله. ل التاريخ ًا بل فحسب الدأبية الستعمالت في ك كععّل وراء أيض

ّونات ّيين. السلوك. والفاعلية أنماط تفرض التي التك البشر
ّيعة عصععر كععّل المعنععى. يعيععد وبهععذا "أسععطرة" وعيععه. لماه

ّية ولمبادأئه الوجودأ، السععطورة تكععون ومصائره... وهكذا الساس
ًا ًا عنصر ّددأ الععتي العناصر جملة بين محوري الصععيرورة طبيعععة تحعع

ّتجاهاتها ومحصلتها. وا
المحععوري" "العنصععر هعذا بيععن العلقة، كشف فإّن عليه، وبناء
ّيته في للصيرورة أنسععاق أو رمععوز منظومععات جملععة هو -وبما تاريخ

ّيفة، رموز ّبر بها متك ذاتهععا- تجليععات عععن العامععة النسانية الفعالية تع
أسعاس يكععون أن يجعب راهنيتعه. المقصعودأة، فععي العواقعي الواقع
وشمولي. ناجع نقد تأسيس في محاولة لكّل المنهجي القصد

ذه مثل توفرت بربكم: هل لي قولوا والن ات ه دى الدراس ل
ًا؟ أنفسهم يطرحون مّمن بعضنا ّدون أو نقادأ إلى أمسية كل في يتص

 المسية؟ موضوع تمس  أول تمّس عامة إطلقات
***

ًا البشععري، الععوعي جهعة- معن بععذاته علقتععه -فععي يعمععل إذ
أخإرى. جهة والكون- من بالطبيعة وعلقته

اته فعي أّسسه ما أساس على ر، مواجه ة معن البك منظوم
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ّية رموز ّنه أسطور ّية... ول ة، صعيرورة فعي كل ًا دأائم معع انسعجام

ّنه الكعون، لمعادأة الدائمعة الحركة ّكععب فععّرع قعد فعإ ّلعد ور مععن وو
ّية، الرموز منظومة ًا منظومععات الساسعع متراكبععة دألليععة وأنسععاق

ّية... الرمععوز الرموز من ّددأة الفتراع والمحالعة باسعتمرار، المتجع
.)9(السس إلى ذاته الوقت في

ّي، الكائن الهّم الخإتراع في ّبر وهو البشر ذاته: فععي عن يع
 اللغة؛

الرمعوز وأنسعاق المنظومعات، "جهاز" حفعظ النسان خإلق
تاريخه. عبر المتراكمة الدللية

ّي لكائن أنجزه ما أهّم اللغة، قلنا: اخإتراع امتدادأ على البشر
العصر.

ًا، أوضععحه مععا  هععذاالكلم.. غير واللغة "دأي العععالم جيععد
سوسور". 
ّنهععا وفععق الكلم مجمععوع ليسععت اللغععة حالععة قواعععدها... إ

ولععون المععذكورة، والنسععاق المنظومععات في بعيد وغوص ضرب
وفععق الكلم "مجمععوع هععو مععا مستخدمة لها، التشكيل إعادأة من

أولية. القواعد" كمادأة
ًا الواحدة اللغة وجهععة مستعمليها. ومن "لغات" بعددأ هي إذ

ّنهععا فحسب. غير هذه النظر "لمعرفتهععا قابلععة أي واحععدة، تظععل أ
ّون مستخدميها... الععذين مجموع قبل المشتركة" من وعيهععم تكعع

ّله وبها. فيها ك
ًا وهعي اللغعة، يواجهععون وهعْم البشعر طمععوح معع -انسعجام

المخصوصععة، واسععتجاباتهم، إحساسععاتهم عععبر المععوت معضععلة
ّلية ّتسععم بتراجيععدياتهم والك ّنهععا -ت الزمععان خإععرق محاولععة تعععبير بأ
الخلودأ. وتحقيق

ًا حالععة الدأب يّشععكل ل والععدين، والفلسععفة للعلععم وخإلفعع
الدلليععة الرمزيععة النسععاق ومجمععل السععطورة مع كبرى افتراق

عليها. المتأّسسة
الظععواهر- -عععبر الـقـانون     ـمـع     العـلـم     ـحـوار     -ـشـكل1
النسععاق كّل مع كاملة قطعية حالة يقيم وأهدافه، الحوار وطبيعة
فيععه بمععا واضععح السععطورية... "وهععذا وأُسسععها الدللية الرمزية
ّ تقععول ل العلميععة والمصععطلحات الرياضععية، فالرموز الكفاية، إل

ُنهععا ول ذاتهععا، ّي تحمععل أن يمك منطوقهععا مععن أعلععى دأللععي بعععد أ
ًا الهععدفا يفصععح التطععبيق  وفععي)10(ذاته" القطيعععة تلععك عععن كليعع

الكلية.
حــوار     يعتمده     الذي     المعمارّي     المنطقي     -الشكل2

ًا هععو ،القـانون     مـع     الفلسفة الطععار فععي منجععزه يضععع أيضعع

والموت. الصراع حتمية  -السس: هي()9
 دأيالكتيععك14  الصععفحة1991  شععباط32 العععددأ الناقععد مجلععة  -انظععر()10

ريععا دأار عععن الصععادأرة حععاوي وخإليععل تامر زكريا أدأب في والموت الحياة
لندن. الريس ض7
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ّ تسععتهدفا مصععطلحاته مععا. إّن بمسععتوى الرياضععي ّ تقععول أل إل
هععذه إنجاز عبر تلك، المصطلحات علئق على ذاتها. "والمتأّسس

ّبمععا تلععك، أو الفلسععفية الرؤيات (العمارة) من اليحععاء، يقبععل ل ر
ّنه ّ به يسمح ل ولك المتكامعل.. العذي البنعائّي مسيره إطار في إل

ًا يستهدفا ّون أن دأائم يعاير وأن جهة، من مانعة (رؤية) جامعة يك
ًا  هنا)11(أخإرى" جهة من مرحلة كّل في بالعلم ذاته حالععة نجد أيض

الدلليععة الرمععوز أنسععاق ومجمععل السععطورة، مععع القطيعععة
المختلفة. هي الصيغة ولكّن للعلم، بالنسبة كما عليها، المتأّسسة

صععيغة فثّمععة ،للقانون     الديني     الحوار     شكل     في     -أّما    3
والتجربععة التراجيععديا، تجريععد نجععد المععذكورة.. هنععا للقطيعععة ثالثععة

ه، النسعاني للوجععودأ التراجيدية ّل هعو: بسعيط واحعد مفهععوم فععي ك
ات امتحان ة المخلوق ذا بمحن ودأ... وه الطبع الوج ودأ يحيعل ب الوج
الميتافيزيقيععا الميتافيزيقيا. "وتعنععي لحظات من واحدة إلى والكون

النطولوجيا تشمل الفلسفة من شعبة الطبيعة... وهي وراء ما علم
م الوجودأ. والكوزمولوجيا علم ل عل ا أص ون.. والنتولوجي م الك عل

لحظعات من "لحظة" أخإرى في تقع المتحان وحده". نتيجة الوجودأ
والعقاب. الثواب يكون حيث الميتافيزيقيا،

ًا هععو والستسععلم بتجريععد، تجريععد مقابلععة هو، الحوار هنا إذ
قبوله. شرط

ّنها مخصوصة هذا، على الدينية، والرموز منظومععة، وثابتة. إ
ّنها ًا "ولك مانعة" جامعة أيض

اجتهععادأ ل الععدللي ونسععقها تولععد، ول تنمععو، ل هذه فالرموز
ّنه ّ يقبل ول ووحيد، أوحد فيه.. إ "لحظععة تطععاولت مهمععا ذاتععه، إل

المتحان".
هعذه صععيغة -تقععع دأيعن فلسعفة، كلععه- علعم، هذا هنا.. وفي

المعنية. الثالثة القطيعة
قطيعععة ثّمععة فليسععت ،والـفـّن     الدب     حاـلـة     في     -أّما4
عععن الفععرع افععتراق حالععة الثلث.. هنععاك الصععيغ لحععدى مشابهة
فحسب. الصل

الدأب الولععى- إّن -الصععفحة سععابقة فقععرة فععي قلنععا ولقععد
"وقعععه" يحععاوران بععل الظععاهرات، في القانون يحاوران ل والفّن

البشري. الوجودأ "مفردأات" تراجيديا هي بما تأثيراته أي
هععذه أصععل هععو والفععّن، "لعبععة" الدأب فععي المسععتهدفا

ًا: عععبر ولكععن المععوت، التراجيععديا: معضععلة "المفععردأات" جميععع
ّية الفععل التأثيرات.. الظععواهر.. ردأودأ مظاهرهعا كععّل فععي البشعر

ومستوياتها. وأشكالها
التزّمن. إلى الزمن -العلم.. يحيل

الزمان. إلى الزمن -الفلسفة... ترفع
الميتافيزيقيا. إلى بإحالته الزمن -الدين... يلغي

اسععتخدام عععبر البععديل، زمن خإلق يحاول الدأب... فهو -أما
السابق.  -المرجع()11
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مععن وبمحمولتها، باللغة، /الذاتي، الموضوعي "مفردأات" الزمن

ّية الرموز أنساق الكععبرى الرمععوز منظومععة على المتأّسسة الدلل
السطورة. عنها تفصح كما

ّننا العلم مع هذا التاريععخ، خإارج تقع السطورة قبلً: إّن قلنا أ
ت في دأاخإله وتقع ا واحعد... أي وق ّنه ن، تحمعل أ ي فيمعا الزم ه

ّنها تتجاوز كمحاولععة طبيعتهععا صععلب وفي المعنى، بهذا الزمان.. إ
ٍة، رمععوز: فععي مفردأاتهععا بتجريد البشرية، التراجيديا لساس أنسن
"العععذاتي" و"الفعععردأي" إلعععى تتجعععاوز هعععي أو الفردأيعععة، تلغعععي

عنهععا. الدأب افععتراق أسس أهّم يقع وهنا "الشمولي" و"الكلي"،
.)12(السطورة" "أي

ّيععة" وعععبر "الفردأ" ومن من يبدأ الدأب إّن مفععردأات "الفردأ
يستكشععف كععي التراجيععديا، مفععردأات هععي القععانون" بمععا "وقععع

ًا ّيععة نحععو التجععاوز فععي محععاولته ذلععك عععبر "الكلععّي" خإالقعع الحر
ًا للكلمة- فهو الواسع -بالمعنى وتجديععد تركيععب إعععادأة فععي دأائمعع
وجععه على ذاتية نظر وجهة ومن الدللية، الرموز لنساق  وتطوير
التحديد.

املحظة ّيعة أن ... بم سعياق فعي ونعاجزة متأّسسعة الفردأ
ّديات ّكب تب ّتصععال شكل الجمعّي" فهي "المر النسععاني الخععاص ا
ًا وليست المجتمعي، بالعام ًا أو العام هذا على شذوذ عنه... نشاز

ّية نشاز عن وسانعبر  وعععن"الفردانـيـة" بمـصـطلح الفرد
"الذاتانية". بمصطلح الذاتية شذوذ

معرفي: خإطاٍب كّل يقوم الدأبّي، الخطاب باستثناء
العلمي. -الخطاب
الفلسفي. -الخطاب
الديني. -الخطاب
السطوري. -الخطاب

ّية، بإلغاء ًا، وإهمالهما بتجاوزهما، أو والذاتية، الفردأ ّلي وفععق ك
ّنعا معا اب ففعي بي أسعاس والذاتيعة الفردأيعة تكععون الدأبععي، الخط

هـإــذه أخـأــذ ودوناستكشعععافاته...  ومحعععور النعععّص تشعععكيل
تافـقـد للنـقـد؛ أّوـلـي المقاـلـة- كمـسـتند -أو الطروـحـة
ـة ّـي ـا، المعيار ـد ويســتطيع قيمتـه ـد" أن "أو النـق الناـق

الدـبـي" أو "النـقـد تاـسـميته ـعـدا ـمـا ـشـاء، بما يتسمى
الدبي". "الناقد

ّية.1 للعلم. تصلح العلم فمعيار
للفلسفة. تصلح الفلسفة معيارية.2
للدين. تصلح الدين معيارية.3
للسععطورة كععان "إذا للسععطورة تصععلح السععطورة معياريععة.4

الحيععاة دأيالكتيععك  الصفحة1991  شباط32 العربي الناقد مجلة - انظر()12
ريععاض دأار عععن الصععادأرة حععاوي وخإليععل تععامر زكريععا أدأب فععي والمععوت

السابق. ) المرجع2( لندن الريس
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معيارية".
تنبععع المعرفععي، الخطععاب ينتهجها التي الصيغ هذه كّل وفي
فحسب... بذاتها صيغة كّل دأاخإل من المعيارية

ًا. مختلف فالمر الدأب في .أّما5 تمام
ّية إن لالدأبي الخطاب تقويم معيار دأاخإله من تنبع ّ- 
فحسب. النّصي

المعرفععّي خإععارجه مععن -ول
فحسب.

بعععالجمع تتحّصعععل ل -وهعععي
هذين بين الحسابي
ّدين، ْذ الح ّد ل إ  يقع أن ب

والتلفيق.  التبسيط في الجمع هذا مثل
هعععذه تقعععوم أن يجعععب -بعععل

ّية ّكب على المعيار ًا "مر كععثيرة، حععدودأ لتفاعععل محّصععلت" نظععر
وهي:  تركيبها، على تعمل

ًا- ععععن فعععي -الفردأيعععة1 دأاخإعععل ذاتهعععا إدأراك تعبيرهعععا- انفعاليععع
هععذا أّن وبمععا /الطععبيعي/ الكععونّي، "موضععوعها" المجتمعععّي

لوقععع السععتجابة يسععتهدفا "العلععم" بععل يسععتهدفا ل الدأراك
هنا. المخصوصة الذاتية الصيغة عبر النسانية، التراجيديا

هنععا: للععذات. والنكشععافا الموضععوع ذاك انكشععافا -شععرط2
هعو "العذات" وبمعا الزمنية أطرها القانون" في "وقع مفردأات
الرمععوز أنسععاق مركبععات مععن الععذات تحصععيلت وفععق مععدرك
ّية العامة. الدلل

ّدي -صيغة3 ًا التحصيلت هذه تب لغععة.. إّن بماهي النّص خإلل فردأي
ّديها ًا" يعنعي: كيفيعة "تب ادأة فردأيع دع قبعل معن امتلكهعا إع مب
النّص.

ّنهعا كاملعة" بمعنعى "حيعاة سعمة هنعا اللغة -تتّخذ4 تععودأ ل معا.. إ
ًا، ّعدة" التركيب تواصل تعبيرات مجموع أي كلم والمعنى، "مق

كينونتهععا إّن الدللععة مععن متعععددأة -هكذا- مسععتويات تعطي بل
ّيععة الواقعيععة للحيععاة موازاتهععا قععوة مؤّشععر هععي النصععية، الحيو

تجاوزها. أجل من معها وتقاطعها
النقدية المعيارية تتأسس أن يجب التي الحدودأ كّل ليست -هذه5

نععودأه مععا حدودأ خإارج هذا -لّن التركيبية علئقها محصلت على
هنا-.

ّدأ -وما6 بالديناميكيععة تتمتع أن يجب معيارية كّل أّن هو توكيده، نو
حععدودأها بعلئععق يخععل ل بمععا ذاتهععا تعععديل وبقدرة النّص، أمام

عليها. المتأّسسة

ّية     فهم النّص...     جمال
ّيععة قععوة فععي يقعان وفائدته، النّص امتاع إّن كينععونته"، "حيو
ًا النسععاني" الععذاتي "الخععاص يسععتطيع مععا مقععدار فععي وتحديععد
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ًا، يكون أن النفعالي ًا عام يسععتطيع ما بقدر أي بالنتيجة، ومتجاوز

المبهععظ الكععثيف الثقل -عبره- من بالفلت الحساس منح النّص
مفردأاتهععا التقععاط حسععن طريععق عععن البشرية. وذلععك للتراجيديا

ّيععة يقععوم المتلقععي وجعععل الدأبّي، الفنّي البناء دأاخإل الحديثة بعمل
والتلقي. الكتابة، لفعاليتي، كمحصلة كينونته لشتراطات مواجهة
ًا تبععدر النععص جماليععة إّن مجععّردأ مععن هنععا. ل هععا مععن أساسعع
ّبات تحقيق ّية الخارجية القواعد متطل الشكل... تضبط التي والقبل
مععن واحععد هععو المتطلبععات تلععك تحقيععق أّن يعنععي ل هععذا ولكععّن

ّددأ الععتي الساسععية الشععروط ّي النظععام تحعع للجماليععة. المعيععار
الجمععي المعزاج ميعراث تععبير هعي والقبليعة الخارجية فالقواعد

موازيععة كفعاليععة التلقي ضوابط من هام ضابط بذلك وهي العام،
الكتابة. لفعالية

ًا ليس الجمعّي المزاج أن غير ّنه إلى ثابت ٌة، حععاٌل البد. إ صععائر
ّنه أي ّدل إ ًا باستمرار يتع ينقلب ل بالمقابل مقتضيات. وهو مع متكيف

ًا ع متناقض ه م ي ذات ة ف ة قطيع ذا كامل وله. وله إّن لص وير ف تط
ا منهعا أجعزاء أو بعضعها باسعتبدالت القواععد ة ممكعٌن... أّم محاول
ًا تجاوزها ّي، الستعمال في كلي ممكن. غير أمٌر فهو الفردأ

ًا، "جمالية معنى ولفهم ّد ل النص" إذ العترافا:  من ب
ً ّددأ التي النواظم من أساسي هو : بماأول نععوع كععّل خإصوصية تح

الروايععة، القصععة، القصععيدة، الدأبععي؛ الخطععاب أنععواع مععن
المقالة... الخاطرة المسرحية،

ًا ّد : ولثاني ًا العععترافا مععن بعع للسععتعمال القاعععدي بالنهععج أيضعع
الحال. بطبيعة شيء كّل ليس هذا ولكّن اللغوي،

ً هععو نععٍص كّل إّن ًا... لغععة "لغععة" أول الععذي بععالمعنى وأخإيععر
ّددأناه ً ح ّدى غير. وهنا وليس قبل ّنععه: علععى لغة كلمة معنى لنا يتب أ
وتجاوز. وتواز، وتعكس، وتشاكل، وتقاطع، تماثل، حياة،

بعين أخإذنا نّص- مع كّل "اللغة" في امتلك قوة مستوى إن
تحديععد يخععص ممععا السععابقة الفقععرات في أوردأناه ما كّل التقدير
مسععتوى المععر واقععع في "الحياة/ اللغة"- هو تلك ووظيفة ماهية

اشتراطاتها. يحددأ الذي والطار معياريتها، وحامل فيه، الجمالية
فنقول: ذلك، ونلخص

الدلليععة الرمعععوز أنسعععاق يحمعععل كلم اسعععتخدام فعععرادأة إّن.1
الكبرى. النسانية الرموز منظومة على المتأّسسة

الكععاتب، روح وقععوة يتلءم بمععا وتوليععدها النسععاق تلك وتفريغ.2
-اللغة- مفردأاتها عبر النساني، الوجودأ تراجيديا يحاور هو فيما

ًا. الخاصة تراجيدياه حوار وعبر الحديثة، أساس
يععواجه المتلقععي لجعععل المثععل، النصععي المنععاخ خإلععق وبالتالي.3

المخصوصة. كينونته اشتراطات
وأسععاس النعّص، جماليععة محور بالضبط هي الفرادأة تلك إّن
عام. بوجه الفنية الدأبية للجمالية المعياري النظام
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فععي العععام -والمشععترك الفععردأي الحسععاس هو الجمال إّن
ّون أشععبعت... وآليععة قععد نفسععية حاجععة ثّمععة -بأّن ذاته الوقت تكعع
بصععورة الجميععل للموضوع استجابتها وتحققت أرضيت قد دأاخإلي
كافية.

إلععى قليععل، قبععل اسععتخدمناها "فععرادأة" الععتي كلمععة وتشير
ينشععئ هو فيما اللغوية لمفردأاته الكاتب استخدام صيغة أو سوية

ّنهععا "الخصوصععية مععدلول الفريععدة- تحمععل -المفععردأات نصععه... إ
ّية" ومدلول ّد بالتالي ذاته. وهي الوقت "الموهبة" في السلوب حعع

شععئنا الشععكل. إذ فععي المضععمون إفراغ يجري عليه الذي الكيفية
الشائعة. النقدية المصطلحات وفق التحدث

 ملحظة
"الشععكل" المصععطلحين هععذين اسععتخدام أّن - لحظنععا1

ًا يثير كان النقد و"المضمون" في بينهمععا، التفريععق مشععكلة دأائمعع
ّيان، العنصععران هما بما فععي اخإتلفا، علععى والمتمععايزان الساسعع

النص.
ّنععه والواقععع، ّيبععة جهععودأ باسععتمرار بععذلت قععد أ لتلفععي ط
ّية"... إنمععا "وحدتها عن الحديث المشكلة. فكثر غيععر مععن العضو

ًا كبيرة فائدة الكلم بيععن افععتراق هناك يبقى كان ملموسة. فدائم
الععتي الفكععرة وبيععن الشععكل"، هععو حيععث مععن النععص في المقول
ًا هععو حيث من النصّي الكلم يحملها كععانت "المضععمون".. ودأائمعع
والفكععرة النصععّي الكلم بيععن مععا مسععافة التقععدير فععي تبقععى

هععو الغالب على كان "السلوب" قد مصطلح المقصودأة... ولعّل
ّكن الذي الجسر فوقها. بالقفز تجاوزالمشكلة، من يم
ّتسععم الفريق هذا أثارها التي المشكلة -هذه2 بالصععورية الم

ّكلت قد المنطقية، ّص. وقعد معرفة عملية في واسعة ثغرة ش الن
النععّص بتحويععل المطالبععة إلى المثالّي" منها "النقد سميناه ما نفذ
الععواقعي" إلععى "النقععد منهععا بلغععي... ونفععذ شععكلني منجععز إلى

ّد بعالتزام المطالبة "النقعد منهععا اليععديولوجي... ونفععذ الععوعظ حع
الذاتاني. الشطح في النّص بإقامة المطالبة النفسي" إلى

ًا وأرى مضععمون التعالي: هععل السععؤال نطعرح أن علينا لزام
باليجععاب  الجابععة إّن فحسب؟ أفكار مجموعة أو فكرة هو النص
ًا، إلغاء البداع مسألة تلغي ّ تام أدأبي.  كنوع المقالة يخّص فيما إل

ي النّص مهمة كانت فإذا مواجهعة فعي المتلقعي يضعع أن ه
تلععك، أو المواجهععة صيغ من السوية هذه على كينونته اشتراطات

ّنه ّلد قد يكون أن يجب فإ ً تو أو منشععئه عاناهععا مواجهععة عععن أصل
ًا كععاتبه... فهععو قععول تسععتهدفا ل "حععال" مخصوصععة، صععيغة إذ

ّي، قيععد مععن ذاتها إطلق تستهدفا بل الفكار، رحابععة إلععى الفععردأ
وملئه: المشترك العام

ّنها ّنها غير الفكار، تتضّمن بالطبع -إ تنطقها. ل أ
ّنهععا ّنهععا بهععا. وتستحضععرها، تشععي -إ ّنهععا ل ولك تقولهععا... ل
بععالفكر ل الععروح، بكليععة الكينونععة اشععتراطات تجععاوز تسععتهدفا

كلها.  وليس تلك، الحال صيغة من جزء هو وحده... فالتوصيف
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مععع المواجهععة حععال مععن المخصوصة الصيغة هذه إعلن إّن
العععام رحابععة إلععى إطلقهععا باسععتهدافا الكينونععة اشععتراطات

ّي واملئععه، النسععاني المشترك ّ ليتععم الدأبععي، النععّص إنشععاء أ إل
ّددأناه الذي بالمدلول باللغة..... اللغة مجمععوع هععي بمععا ل قبلً، حعع

وحسب. مقوعد كلم
ّددأ اللغة، امتلك قوة مستوى إّن منشععئ قععدرة مسععتوى يح

ّيععة علععى النععّص الدلليععة. وإعععادأة الرمععوز بأنسععاق التصععرفا حر
الفنععي بالمعنى خإلقها إعادأة لنقل وتفريعها.. أو وتوليدها تشكيلها
ّددأ مععا وهععو الدأبععّي، الحععال "صععيغة حضععور قععوة بالتععالي يحعع

مععا هععو أي وملتععه، النسععاني المشععترك رحابة المخصوصة" في
ُدأ ّد وتأثيره. وأهميته المضمون قيمة يح

شععكل مجععردأ هكععذا تكععون ل شكله، هي التي النّص لغة إّن
ّنها بل المضمون، لعلن ًا المضمون الحال هي تكون إ بذاته، معلن

ًا. النساني المشترك أنجزه ما أتاحها مخصوصة صيغة في تاريخي
ّثل عبر ولكنه الشععراكة إطار في ذاته توكيد يريد محض، فردأي تم

والمشاركة.
ا نحعن هعل الشعكل بيعن العضعوية الوحعدة ععن نتحعدث هن

والمضمون؟!
النقععدي التفريععق خإلقهععا الععتي الثغععرة نردأم دأمنا ليكن... ما

ّي حقيقته! في الخإر هو منهما كّل مفهومين بين المنطقّي الصور
ّننا ًا يقول الذي النّص نرى إ واضععحة باسععتقللية تتمتععع أفكار

ًا الكثر هو ّددأناه الذي الحال- بالمدلول إعلن عن عجز لكلمععة حعع
ّنععه قبععل الحال ّينععة مسعافة علععى يبقينعا النععّص، أي قليععل- إ مععن ب

ّنععه أطروحععاته، إلععى جععذبنا بقععوة المشععترك ذلععك فينععا يععثير ل ل
ًء... وليدخإلنا علينا يملى ولنه المشاركة، التجربة. في إمل
ّي يبععدو النععّص، وفععي "اللغععة" ظهععور زخإععم فععي انكسععار أ

ًا ار م فعي انكس ا / الحعال. فعالنص المضعمون حضعور زخإ يجادألن
ينععوي الععتي بالفكععار يجادألنععا ول منشععئة، لغععة هععو بمععا أي بععذاته،
النشاء. قبل لنا قولها صاحبه

ّية واقع لنا ويبدو ّنه على النّص، أسلوب ينتهجهععا التي الكيفية أ
الدلليععة الرمععوز اسععتخدام لغته- في يعلن هو النّص- فيما منشئ

المحععدودأ... النصّي الدأبّي بنيانه يقيم كما خإلقها، وإعادأة وتفريعها
ّية إّن فععي الرمععوز لقععوائم الشخصععّي التنسيق شكل هي السلوب

ّية "الحيالة الدأبية". النص
ّكعععر أن يسعععتطيع ل الكعععائن إّن ّ يف هعععو -لغتعععه باللغعععة إل

أصععبحت حقيقععة المتوارثة- هذه العمومية اللغة من المستحضرة
ًا ًا أمر كونهععا فععي إل تكععون لغععة- ل -أي اللغععة به. ولكععّن مقطوع

الصور. تنطق ترميزات مجموع
بيععن والصععورة، الكلمععة بيععن للفصععل إمكانيععة هنععاك ليست

ّية البنيععات وبنععاءات اللغععة بيععن الصععور، وأنسععاق الكلم الصععور
ّية. هذه ًا والتصوير ٌع حقيقة أيض ًا.  بها مقطو نهائي
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الصععور.. أنسععاق مععن بنععاء هععو نص كّل الساس، هذا وعلى
مواجهة تجربة هو بما ذاته إعلن إلى يهدفا تصويري تصوري بناء

سععياق فععي الععذات تثععبيت الكينونععة... بغيععة لشععتراطات منشععئة
عععن البشععري، الوجودأ لتراجيديا العامة النسانية المواجهة عملية
ّنهععا على تبدو الصورة الخإر... هنا في ذلك تحضير طريق اللبنععة أ

الكبير.  النصي المعمار في الساسية
ّيععة ّيععة حيو جععوهر هععي البنععاء، أنسععاق عععبر الصععور معمار

ّنها مضععمونة وهععي النّص، لغة هي ذاته الوقت في السلوبية. ولك
مشاركة: وكفعالية مواجهة، كحال

ّون أْن بناء ويستطيع.1 ٍد حجر من يك نضٍب. في كما واح
ّون أْن ويستطيع.2 كععّل تحمععل الععتي الحجععارة مععن أنساق من يك

معبد. في كما النساني التوق
الخاصععة، معياّريته منها لكّل ولكْن ومدلول، فائدة ذو كلهما

دأللته:  وقوة أهميته وحجم
النصب. نجد القديم العربي الشعر -في
المعبد. نجد الحديث العربي الدأبي النص -في

ً ذاته يكون النص وبالنتيجة؛ ًا. أول وآخإر
الشععطح هععذاء اليععديولوجي، القععول البلغععي، الهععدفا أّمععا

ّلها النّص!!. طبيعة على خإروٍج حالت الذاتاني... ك
ْنُت، أوصععلُت، قععد أكععون أن أرجععو اللهععّم ّي علععى وسععلم فععب

العارفين. المؤمنين

 البنيوية
ّية تعتبر ًا البنيو عععن الكشععف في وطريقة البحث، في منهج

الساس: في البنيوية وقوانينه. أّما النّص علقات
شامل. نقدي منهج هي حيث -من
ّونات في بحث طريقة -أو الواقع. مك
وتفاعلتها: المكونات هذه علئق كشف -أو

ّنها ّية إضافة تسّجل أن تطمح فإ المعععارفا مضمار في حقيق
ّية؛ مفاهيم ثلثة النسانية أساس

ّكل ام الطعار وتفاعلتها علقاتها في تش وهعي: للبنيويعة الع
الوظيفة: البنية- والنظام-و

ّولت نظعام : هي-البنية1 ّورت ثععم لغويععة، تحعع نفسععية، إلععى تطعع
ّد ومنطقية، ورياضية، مختلععف ليشمل البنية مفهوم وامت

النسانية. العلوم
صععوتية، بنععى عععن يعنينا- يتحدثون ما -وهذا اللغة وعلماء
للمفردأة.  وثالثة تركيبية، وأخإرى

ّون كٌل والبنية: هي كععّل يتوقف متماسكة ظواهر من مك
ّ هو، ما يكون أن يمكن عداه.. ول ما على منها بفضل إل

 -39- 



 ثثثثث ثثثثث 
ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث
بماعداه. علقته

عناصععر علقععات خإللععه مععن تنتظععم الععذي الطار : هو-النظام2
البنية. وبالتالي:

البنية. عناصر بين القائمة العلقات من يتشكل إذن فهو
ّدلت أّن على تععؤثر ل البنية على تطرأ أن يمكن التي التب
نظامها. على
وهععي مسععتمرة، هععذه البنيععة تحولت أّن من الرغم على
ًا تقوم البنية. تثري جديدة عناصر بتوليد دأائم

لعناصععر علقععات والتحععولت تحولت، نظام  البنية-الوظيفة:3
البنية. 
ويضبطها.  ينظمها، العلقات لهذه إطار والنظام

ّية تعني: القيمة بالتالي والوظيفة ّلغة، التصال تعمععل التي ل
بها.. مما المرتبطة الوقائع وتفسير وفهمها، اللغة، تحليل على
ّكد بالمعنى.  الوظيفة ارتباط يؤ

ّية     اللغوية     الصالة     في     البنيوية الـشـعر     ـفـي     الفن
النظم...     في     أو

ّي أصععالة إّن ّ تظهععر ل شعاعر، أ ّدالععة، الشعععاعات فععي إل ال
دأاخإععل فععي تطععوى الععتي الدقيقة الفروق وفي الموحية، والظلل

ّص فعي وتكمعن الفنعّي، الثر ابه ذاتعه. فمثلً: قعد الدأبعّي الن تتش
عنععد تبلععغ ذلععك ومع شاعرين، عند الستعارة تتماثل أو الفكرتان،

علععى الشععاعر يضععفيه لمععا الخإععر. وذلععك عنععد تبلغععه مال أحدهما
وأخإععرى وذهنيععة، ولغوية، وموسيقية، -نفسية خإصائص من تعبيره
)13(غيبية.

مهمععا آخإععر وتعععبير هععو يتسععاوى أن يمكععن تعبير هناك ليس
الفكرة.  أو المعنى في اتفقا

أخإرى. حذفا -أو كلمة فإضافة
 خإبر، عن مبتدأ تأخإير فعل- أو على اسم تقديم

تنكيرها. كلمة- أو تعريف
إضمارها. -أو كلمة إظهار

ّيععن أسععلوب استعمال أو المععر، أو النهععي، أسععاليب مععن مع
الععتي الكععثيرة اللغععة أسععاليب مععن ذلك وغير النفي أو الستفهام،

ّون أن شععأنه مععن ذلععك تعععدادأها... كععّل مجععال  المجععال ليععس يلعع
جديععدة معععاني عليهععا جديععدة. ويضععفي بععألوان الدأبيععة العبععارة
ًا المنشئ بها يكشف وحديثة، ًا- عععن أو كععان الدأبععي- شععاعر كاتبعع

ّية، معععان فيععه تسععافر مشععاعر مععن يعععانيه مععا كععّل يحّملهععا نفسعع
إلى ومّرة، حلوة تجارب من به مّر ما وكّل أعماقه، في وتضطرم

الخإرين. الناس
أول كععانون دأرعععا، في العرب الكتاب اتحادأ صالة في ألقيت -  محاضرة()13

.1996 عام
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ًا. وللسف ليس هذا إّن ًا الشديد جديد ًا، جععد ّننععا جععد نكتععب أ
نقرأ. أن قبل نقرأ.. أجل أن قبل ونتحدث

أكععثر قبععل الجرجععاني، القععاهر عبد المام الشيخ كشف لقد
-75 الصععفحة فععي العجاز "دألئل كتابه في هع471 عام ألف من
مععن كععثير عععن النظععم، عععن الحععديث بصععددأ بعععد" وهععو  ومععا77

ّيععن الصععياغة، عوامععل فععي الكافيععة البلغيععة السععرار أّن كيععف وب
ًا ًا، ولو فيها، تغيير ويرفععع المعععاني، مععن  يحمععل أن يمكنععه بسيط
ّية الجمالية القيمة أن للنظععم للكلم يكععن لععم مسععتوى إلععى والفن
التغيير. هذا لول يبلغه،

مثععال علععى نععأتي ذلععك، علععى الكثيرة المثلة لنا ضرب وقد
ٍد ّلعه مععّن الذين وعلى منها، واح ونعمععة القعراءة، بنعمععة عليهعم ال
الععذكر، النععف كتابه إلى يعودأوا أن الستزادأة يرغبون مّمن الفهم

ّنعا، المسععتغربون يعيعش كيععف البلغععة" ليععروا "أسعرار وقرينعه م
السععلمي العربععي الفكر موائد فتات على منهم، والمستشرقون

عام. ألف من أكثر منذ

ّني نفسععه يطععرح قععاص أو شععاعر، أو كععاتب، من لعجب وإ
ّلع ولم الدأبية الساحة على يوسععف يعقععوب أبععو قععاله ما على يط

بععه قععام ما العلوم".. وعلى "مفتاح كتابه -في هع626- السكاكي
د بعن محمد الدين جلل المام ي الرحمعن عب ب القزوين - الخطي
يقرؤون. ل فهم لقومي اغفر للمفتاح! اللهم تلخيص هع- من739

ذكرهععا الععتي المثلة من واحد مثال إلى  أحمد، والعودأ نعودأ
اخإتارهعا العتي المثلععة مععن وليكععن الجرجعاني، القعاهر عبد المام

ابه لشين الفتاح عبد الدكتور والنقديعة البلغيعة "الخصعومات لكت
يقول: بعد" حيث  وما213 صفحة تمام أبي صنعة في

ّيععه، ذلك دأقيق "ومن ّنععك خإف قععوله ذكععروا إذا النععاس تععرى أ
ًا، الرأس تعالى: وأشتعل السععتعارة، ذكر على فيه يزيدوا لم شيب

ّ الشرفا ينسبوا ولم ّيععة يععروا ولم إليها، إل ًا للمز سععواها... موجبعع
كلمهم. ظاهر في المر ترى هكذا

هععذه ول العظيععم، الشرفا هذا ذلك... ول على المر وليس
ّية هععذا عنععد النفععوس على تدخإل التي الروعة وهذه الجليلة، المز
ّنععه الستعارة.. ولكععن لمجردأ الكلم مععا طريععق بععالكلم يسععلك ل
بععه فيرفععع سععببه، مععن هععو لما وهو الشيء، إلى فيه الفعل يسند

المعنععى في له الفعل بالذي ويؤتى الرأس، إليه يسند ما واشتعل
ًا ًا شيب ًا منصوب ّين ذلععك إلى النسبة وتلك السنادأ، ذلك أّن بعده.. مب

ّول ّنما ال التصعال معن وبينعه بينعه ولما الثاني، هذا أجل من كان إ
والملبسة" كقولهم: 

ٌد طاب ًا زي ًنفس ٍد. نفس طابت من بدل زي
ٌو وقّر ًعينا" عمر ٍو. عين قّرت من بدل عمر

ّبب ًا محمد وتص ًعرق ّبب من بدل ُق تص ٍد. عر محم
ًا علّي وكرم ً وجه علٍي. وجه َكَرَم من بدل
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ً سعيد وحسَن ًأهل سعيد. أهل حسن من بدل
ً الفعل فيه تجد مما ذلك وأشباه مععا إلععى الشيء عن منقول

ّنعه من الشيء ذلك وتبعديل الجملعة، هندسعة فعي تععبير سببه. "إ
والثاث". الموادأ في تبديل أو تغيير الداخإلي. دأون لديكورها

هععو كععان وإْن المعنى، في للشيب اشتعل أّننعلم:  فنحن
ّبب للعيععن، وقععّر للنفععس، طاب أّن كما اللفظ، في للرأس وتصعع
)14(إليه. أسند كما أسند للهل.. وإْن وحسن للوجه، وكزَم للعرق،

ّين ّنععه للمعنعى، كععان الشعرفا لنعا. أّن ويتعب هعذا بععه سععلك ل
فكلهمععا للسععتعارة، المععذهب. وليععس هععذا بععه وتوخإى المسلك،
الداخإلي".  والديكور الهندسة "تغيير استعارة
والعديكور- وتأخإعذ الهندسعة -تغييعر الطريعق هذا تدع أن أما

ًا الشيب إلى فتسنده اللفظ فتقول:  صريح
الرأس. شيب اشتعل

الرأس. في الشيب اشتعل أو
الفخامة؟ وتلك الحسن، ذلك تجد تنظر.. هل ثم

تراها؟ كنت التي الروعة ترى وهل
اسععتعير إذا اشععتعل كععان أن فععي السععبب قلععت: فمععا فععإن

الفضل. له كان الوجه، هذا على للشيب
هععذه الععرأس اشععتعل الخإععر الععوجه مععن بالمّزيععة بععان ولععم
البينونة؟

ًا، الهندسة تغيير في السبب: ليس فإن تبديل في ول خإارجي
ًا، الديكور ًا بل دأاخإلي ّتى العذي الجديعد للمعنى أيض أ ة إلعى ت الجمل

التبديل.  وذاك التغيير لهذا نتيجة
ذلك: شرح وإليك
فععي الشععيب لمعععان وهو للجملة، الجديد المعنى في المهّم

ّنه الشمول، المعنى- على أصل هو -الذي الرأس فيععه، شاع قد وأ
ّنه نواحيه، من وأخإذه مععن يبععق لم حتى جملته، وعّم به، استقّر وأ
ّ منه يبق لم أو شيء، السوادأ ّد مال إل به.  يعت

الرأس. شيب قيل: اشتعل إذا ليكون ما وهذا
الرأس. في الشيُب أو: اشتعل

الشععيب ظهععور مععن أكععثر حينئذ اللفظان هذان يوجب ل بل
الجملة.  على فيه

ًا البيت قولك: اشتعل هذا توضيح: ووزان المعنى فيكون نار
ّنهععا الشمول، وقوع فيه وقعت قد النار أن عليععه، اسععتولت قععد وأ

فيه. ركن وكل ووسطه أطرافه في وأخإذت
فععي التعريععف لحظ   البيت في النار قلت: اشتعلت إذا أّما
 الفاعل

السيبويه. الكتاب في إليه والمسند المسند بحث  -انظر()14
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 الفاعل في التنكير لحظ  البيت نار أو: اشتعلت
أكععثر يقتضععي ل الشععمول- بععل من ذكرناه -ما ذلك يفيد فل

ًا فيععه. وإصععابتها النععار وقوع من وأن الشععمول، منععه.. فأمععا جانبعع
ّلععه الععبيت علععى قداسععتولت النار تكون مععن يعقععل فل وابععتّزته، ك
ّتة. اللفظين هذين الب

ًا المثععال هععذا فععي أن تعلموا أن أرجو جنععس مععن آخإععر شععيئ
النظم: 

الضععافة معنععى واللم... وإفادأته باللف الرأس تعريف وهو
ُد وهو الرأس شيب إضافة غير من ّيععة... ولععو أوجععب مععا أحعع المز

الحسن. ببعض لذهب بالضافة فصّرح رأسي قيل: واشتعل
ّلل هكذا اهر عبعد المام يح ورة الجرجعاني الق ة، الص البياني

اللغة. إلى ينظر الشاملة النظرة وبهذه
عععن الشعععرية الصععورة فيهععا تنفصععل ل وحععدة عنده فاللغة

ّ فضععيلتها تكتسععب ول يتجزأ، ل كّل هما بل الدأبي، التعبير مععن إل
ّد ول السياق، ّوتها تستم ّ ق النظم. من إل

ّ تحقيقععه يمكععن ل معناها، وتفسير الستعارة، ففهم بعععد إل
حقيقته... على والوقوفا بالنظم، العلم

ّيها عرفنا لقد الجرجععاني القععاهر عبععد تحليععل مععن السادأة؛ أ
مععا كععّل ليس للشيب الشتعال استعارة أّن السابق. كيف للمثال

مععن أكععثر فععي تتوافر نفسها الستعارة روعة. لّن من المثال في
ًا، معنععى حععدة، علععى تععبير كل من تكتسب ذلك ومع تعبير، خإاصع
ًا ًا، وتأثير ًا، الععرأس مععن: واشععتعل كععّل ففي مختلف واشععتعل شععيب
ومع الستعارة، تتوفر الرأس، شيب واشتعل الرأس، في الشيب

وظيفععة، نععرى الثلث، الجمععل مععن جملة كّل في الستعارة توافر
ًا ودأللة، الخإرى. جملة كّل في يخالف وتأثير

القععاهر عبععد بسععطه الععذي التحليععل هععذا ضععوء -وعلععى
الجرجاني.

عنده. النظم فكرة ضوء -وعلى
وهي: فيها، الشّك إلى سبيل ل حقيقة إلى ننتهي

الفكرة. في ليس الفّن أّن
الفلسفي. الخإلقي المعنى في ول
المضمون. هذا قيمة تكن مهما بعامة، المضمون في ول

والمضععمون للمضععمون، الشععكل تطويع في هو؛ الفّن وإنما
أوليسععت اللفظيععة، للصععورة التجربععة إخإضععاع ذلك وفي للشكل،

والمضععمون الشععكل فكععرة تععزول حيث الحديثة البنيوية هي هذه
ًا لتداخإلهما واحدة؟؟ لحمة في مع

ّدون الذين للخإوة الن كلمتي أقول: أدأبي، أثر أي لنقد  يتص
ًا، أولً... واقرؤوا اقرؤوا ًا، واقرؤوا ثاني ًا ثالثعع ًا ورابععع وخإامسعع

ّية. ونظرياتكم النقدية، بآرائكم تفضلوا ثم وووو التقويم
يكععون الدأبععي، الخلععق لمعنععى السععليم السععاس هذا وعلى
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ًا الدأبي النقد مجال دأاخإععل فععي يكععون ما على كبير حد إلى منصب
ّني الثر ّد اللغويععة، الصععياغة مععن تنشأ علقات من الف إليهععا وترتعع

ّله.  العالم لغات عن الجميلة العربية لغتنا بها تتفردأ صفة -وهذه ك
فععي تععرادأفا تشاكل. أو أو تشابه، يتم ل الساس هذا وعلى

ّييععن تعععبير أو لشععاعرين، صورتين ّ لكععاتبين أدأب إذا مختلفيععن... إل
ّول عبععارة الخإععر نقععل ً ال مصععدر إلععى يشععير أن دأون كععاملً، نقل

ٍذ ًا الخإيععر يكون فقط النقل... عندئذ. وعندئ أو الول، مععن سععارق
ً ذلك. إلى يشير أن دأون ناقل
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 الثاني الفصل
القصصية والدراسات البحوث

ّقب على جديدة إطللٌة والوحل. الح

إنسععانيًة قصععة تعالععج رومانسععية روايععة والوحععُل، الحععّب
ّيععة بطريقة اجتماعية وبراعععة أسععلوبها، جمععال فععي مغرقععة إبداع
ُغلها تصويرها، ّية، النفس سرادأيب عبر وتغل عععن والكشععف البشر

ْتها في المسالمة إنعام الدكتورة القاّصة موهبُة مكنوناتها.... أبدع
ٍة ّقكععرة فععتر دأرعععا فضععاءات فععي القععرن، هععذا خإمسععينيات مععن مب

ّقرزة السعععحيقة وودأيانهعععا وهضعععابها بسعععهولها المتراميعععة المطععع
ّقل مععن يرشععح الماء حيث بالُخضرة، أقصععى فععي هنععاَك جععانب، كعع
ّية، اللبنانيععة، للحععدودأ متاخإمععة سععورية، مععن الجنععوب الفلسععطين

ًا ممتعععة الردأنيععة.... "روايععة أن فيتمنععى النسععان يقرؤهععا جععد
َدها.. وفي ّقل يعي ٍة ك ًة.. معاني منها يستخرج أن يستطيع مر مخبوء

ّنها فععي منععا واحععد كععل بععأكمله.... قصععة البشععري الجنععس قّصة إ
ّلِق العالَم، لتغيير محاولته ِه وخإ ِه مععع المنسجم الخاص عالِم ّتعع تربي

ّنهععا حربهععا فععي والخإلق، والمبععدأ المثاليععة قّصععُة وأوهععامه.... إ
ِة ّد البائس ٍم  ض ّننععا والفسععادأ الشععّر يغمععُره عععال والتعّصععُب.... ولك

ٌع لنفسه، خإادأع منا -كل وللسف ّ بنفسه، مخدو ّبععَك رحم من إل ر
ماهم". وقليل

ّد ّقن رائدات من الكاتبُة وتع ة فع ة فعي الوائعل القّص محافظ
ّقة تحرينا ولو دأرعا، أو الفععن لهذا الولى الرائدة إنها لقلنا أكثر الد

دأولععة جععائزة الروايععة هععذه نالت وقد منطقتنا، في الدأبي الشكل
ٍة كأفضل ومصر- التقديرية الوحدة- سوريا الحين. ذلك في رواي

خإللهععا تتتععابع صععفحًة، وأربعيععن وثمععان مئة في الرواية تقع
ائج بينها فيما الملتحمة هذه الرواية أحداُث ٍة بوش ام ل متين انفص
ِر خإلل لعراها ّو خإبايا عن الكشف في وإيغاله وتساوقه الحدث تط
يسععّر ل مجتمععٍع أحضععان فععي الطويععل ليلهعا في النسانية النفس

ًا ًا، يرضي ول عدو النثى فيه تحظى ل الذكورة، من مجتمع صديق
والعععدل.... وتسععتمّر المسععاواة مععن أو الحععترام، مععن بشععيء
ًة إنعام الروائية ّلعبععة خإيععوط على مسيطر ّيععة ال روايتهععا. فععي الفن
ّقركها ٍة وتح ٍة ببراع ّق مععن الحععدَث ِزماَم تفقد أن دأون متناهيتين، ودأ

ّنها نشعر جعلنا مما يدها قبول على وترغُمهم أبطالها، ُعنق تلوي أ
ّبمععا الععتي القيععم من لهم هي ترضاه ما بهععا، آمنععت َنفُسععها هععي ر

ُد َتها أن وتري ّقب تتسععاوق حيععُث وشبابه، جيلها وبناِت مجتمعها في تث



ُعها الحداُث يري الذي للرواية، الرئيسي المجرى في لتصّب جمي
ّنها "إيناس" و كفاح قّصة لنا ّيين.... إ إنسانيٌة قصٌة "أحمد" الجامع

ّنها الشامل بالمعنى ًا "ولك ّنها بمعنى اجتماعيٌة أيض ٍم تتعّرض أ لقيعع
ٍة ّينععة، اجتماعي ُتهاجمهععا.... ولعععّل مع ّد الععذي الخيععط و خإيععوط يشعع

بيععن التنععاقض علععى القائمُة العلقة - هو بعض إلى بعضها الرواية
ّية". الحياة وتجربة المثالي، الوهم اليوم

ُة الفتعاة أ- إيناس... تلععك ّقردأ والتقاليععد الععادأات علععى المتمعع
ّقة السععقيمة والمقععولت مجتمعنا، في الفاسدتين الصععنع، المسععب

ُلها التي ُء، يتناق ً الغبيا الحائط بهاعرض فتضرب جاهل، عن جاهل
ًا لنفسععها لتختععّط ُعقععد لشععواكا وسععَط طريقعع الجتماعيععة، وال

ّية ّقط الرئيععس المحععرُك هععي كععانت الععتي والنفسعع صعععودأها لخعع
ًا كععان الذي الحدث مع المتفاعل المستمر ِدأ انعكاسعع أفعععاِل لععردأو
ْدت وأفعالها، الخإرين ّي َتها، فق وأغلل بأصفادأ مصيرها وربطْت حيا
ٍر دأاخإل قاسية، ٍة أسوا ْتهععا المريضععة، الوهععام مععن عالي عععن أخإرج
َق فععي وأوقعتهععا الطبيعّي، مجراها ّكععْرت ومزالععق مععأز ُوق ع تسععا

ّية، حياتهععا تسلسععل ّقب فععي وذرتهععا وبعثرتهععا النفسعع الريععح، مهعع
ْتها ٍم في وأغرق ّد جديدة نفسية وعقد أوها ْتهعا هععولً، أشع فععي وزّج
ٍر أسوأ اجتماعية إرباكات عليععه، وتمّردأت أجله من ثارْت ّمما بكثي
ْيتهالم ُثْر، ول ْدأ ولم ت ت تتمعر ع كبقيعة وعاش و القطي ى فعرت ل عل

ِة من الكثير نفسها القلععب وَجِع (عن أغناها وماكان واللم، المعانا
ّلق الفكر، وشتات الواقععع، ساحة على لها لنصيب بمقولت والتع
ّية وجودأ. لدينا التطبيق  وأرض

َدأ يسععاوي مشععروع، إنسععاني مطلب فالحّريُة النسععان وجععو
ً كععانت الغععارب، جيلنععا نظععر في الكوكب. والحّريُة هذا على أصل

ًا ُا مشععروع عععبر مععأمون وغيععر مضععمون، غيععر وللسععف نهضععوي
ّيرات ّية المتغ ُذ بنععا عصععفت التي الجتماع هععذا مععن الثلثينععات منعع

ُذ بععل القعرن... ل والبعابليين السعومريين أيعاَم العصعور أقعدم منع
هذا...  يومنا حتى سنة آلفا خإمسة قبل العرب والكنعانيين
ّية للسلطتين أقناٌن عبيد، نحٌن ِة، الدين ُذ تتعاونععان والمدني منعع

لمصععالحهما وتسععخيرنا ركوبنععا، على الحين ذلك منذ التاريخ فجر
ٍة مبشععريننا المتعارضععة غيععر  الدنيويععة وأغراضععهما تغمُرهععا بععآخإر

ّنُة هععذه بنعيععم هم للمتقين...مكتفين لنا أعدت التي الموعودأة الج
ًا بعضهم حجَز الدنيا... وربما الممطععول... الحلععم ذلك في قصور

لنا، أتيحت لو وحتى لها مدلول فبل حياتنا في لغتنا في الحّريُة أّما
ْلنععا ولمععا بهععا، َلِحْرنععا الله، سمَح ل ّيععة لّن بهععا عِم مسععؤوليٌة  الحر

وجععودأه، مسععؤولية الحععر النسععان عععاتق علععى تضععع ضععخمة،
ّية، على اعتدنا ما ونحن خإياراته مسؤولية ُع فمععاذا الحر بهععا، نصععن

ّنها ِهلنععا يثقل عبء إ صععنعته مععا وهععذا حملععه، علععى نقععوى ول كوا
لقععد حولها، ومن نفسها وأتعست سّممتها، بحياتها، بنفسها إيناس

ّية أجل من ناضلت ّلت ضاعْت ملكتهما ولّما هي، حريتها الحر وضعع
ّق النفس سرادأيب عبر من ونثور بالحّرية  نحلَم أن المظلمة... ح

ّننععا فيها ونفكر أجلها، َها، أن نسععتطيع ل ولك ّية نمارسعع لنهامسععؤول
ل بععاهظ وثمععٍن صععلبة، وإرادأة عميععق، فهععم إلععى تحتععاج صعععبٌة،
َعععه، نستطيع ّننععا التاريععخ،  مجععرى امتععدادأ علععى نععدفعه، ولععم دأف ل
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ٌع ٌي، مجتم ُع بطريركي، أبو الرّب فهو مايشاء، أسرته في كٌل نصن
ّلت والّب... وهكععذا الحريععة، دأروب علععى وضععاعت إينععاُس، ضعع

وأعداء. أصدقاء من حولها َمْن كّل وأشقت وشقيت
ّيععة الناحية من إيناس... صحيح قصة ّنهععا النظر ٍة قّصععُة إ فتععا

ّقردأة ّبلة حياتها على مجتمعها، على متم بأظافر تثقُب بالقيودأ، المك
وتكِسععُر السقيم، الفكر مقولت  كل وتلغي السماء، وجه تمّردأها
ُحبلععى مثاليععة مقععولت لصععالح والخرافة، والخوفا الجنس قمقَم

تتكّشععُف جععوع... بععل مععن تغنععي ول تسععمن، ول تثمر، ل بمواسم
ّتها ٍة أوجه عن ثور ا َء حي وادأ ة س بر قاتم اليز ع إنسعانية نفعس دأه

ّلة... فخسرت مريضة َدها، وروَحهععا، نفسها، ومعت وحّريتهععا وجسعع
ّيععة وقيععم أوهععام لصععالح ّ توجععد ل مثال ٍة عقععول فععي إل مععن حفنعع

العتي النرفانعا وبلععوغ الفاضلة، المدينة ببناء الحالمين المهووسين
الذي الوروبية النهضة عصر قيم طريق... لصالح ول إليها، لبلوغ
متعددأة. قرون منذ تصّرم

ّبمععا ُة كععانت ر ًا إينععاس، قصععُة إينععاس، حيععا حقيقيععة أوراقعع
ًة الفععاني... أقععول جسدها وأنامل المندثر، عمرها بأحداث ممهور

ّبمععا... فالنسععان ُه، هععو ر علععى أصععابعه ورحلععُة ودأواتععُه، أفكععار
ُة َوى إيناس، الورق... وعقد ّنها هي إيناس شك ّلععف ولععم أنثى، أ يخ

ًا سمعتها غيرها، أبوها َتهععا من أكثر ومن مرار ًا، كععانت فععم: لي ولعد
َوسمْت خإفنا لما نععار، مععن بميسععم فكرهععا المقولُة، هذه عليها... 

ًا الحرائق... وليس آلفا بداخإلها وأشعلْت امععرأة تحترق أن جديد
برمععادأ معجععون صععحارينا  تراب "فنصف العجيب الشرق هذا في

ًا المطعونة... ,ليس والنحور الطويلة الضفائر منطععق فععي جديععد
ُة تذبَح أن والفأس السكين -كإينععاس- أو ولدأتهععا سرير على امرأ

الخإريات.. من زفافها- كغيرها سرير على
اَر  ندحرج كما النساء، رؤوس ندحرج فنحُن فعي النعردأ أحج

ُدأ مقاهينا.. وكما َد شهريار، روابينا.. قبَل على العصافيَر نصطا وبع
ّنثععة... نسععلخها، العصععافير نغتععاُل ونحععن شععهريار، ُلهععا، المؤ ونأك

النسانيس.. كأذيال المهتّزة شواربنا بدمائها ونمسُح
ّيععُت يرفَض أن إيناس- هو قّصة - في الجديد َته، الم وأْن مععو

أرغموهعا إينعاس، معافعلته الخنجر" وهذا  نصل على الجرُح يعّض
ّقمها ثروة من عمها، ابن من الزواج على ُتَضّم ع أبيها... ثروة إلى ل

ّنهععا كتفيهععا، علععى صععليبها تحمععَل أن ورضععيت فرفَضععّت، إحععدى إ
تمععّردأْت، والخرافععة... وهكععذا التاريععخ جععدار علععى المصععلوبات

قيععدها، مععن أكععبَر الصلب، خإشبة على وهي تبدو وثارت... ولكنها
صالبيها. جميع من وأقوى مساميرها، ومن

ُه هععو الصععامُت المععوُت َد يثقبععون الععذين وأّمععا المععوّت، وحعع
ِرهم تععوابيتهم خإشععب علععى وينقُشععون قبععورهم، رخإامععات بأظععاف

يهزَمهم" ... وهذا أن يستطيع أحد فل حياتهم، خإّط ذواتهم، سيرة
ِفره، وعلى قبرها على فثارت إيناُس، فعلته ما قععرار ورفضععت حا

ّنها تمّردأهععا، فععي ولّجععت بثورتهععا، تمععادأْت وللسف إعدامها... ولك
ّبثت عنادأها، في وأغرقت ولععم المغلععوط، منطقهععا بمقععولت وتش

ّيععة بين الفرق تدرك ًا فالنظريععة والتطععبيق، النظر هععي كععانت، أيعع
ّيُة من أفقُر ّقيتٌة جامدة الواقع... النظر فععي ُيعطععي حععّي والواقع م
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ٍة كععل ًة، احتمععالت لحظعع جديععد... لععذلك مععاهو كععّل ويفععرُز جديععد
َق ُبها، انسح ّلت عمُرها، وضاع قل من اخإتارتها قيم متاهات في وض

تلععوي أن مجتمعها... وأرادأْت غير مجتمٍع ومن عصرها، غير عصر
ُقها، ّقودأها عن ّلبتهععا حياتهععا، في وتس ّطمععْت... علععى وتغ غيرهععا.. فح

ّطمت. وتح
ّنها على ثارت ّلت أنوثتها... ولك ! أنثى ظ

َلْت ّنهععا علععى حصعع ّنتهععا نيععر تحععت رزحععت حريتهععا... ولك تع
ّية أفكارها!  وعبودأ

ّنهععا الزيععَف رفضععت َبْت والكععذَب... ولك نفِسععها علععى كععذ
ّدقت ّلفقت!  زيف وص ما

ّنها ولنفترض الفائععدة مععا وماعليها... ولكععن الدنيا اكتسبت أ
 نفسها؟ خإسرت وقد

قطععبي مععن الثععاني الشععخص أو الثععاني، المحععور ب- وأّمععا
أحععداث لنععا يععروي الععذي "أحمععد". وهععو المهنععدُس فهععو الروايععة
ّق الرواية تفاصيل الرواية، ُد وتفاصععيلها، دأقائقهععا بععأدأ رجععل وأحمعع

ٌدأ ُلععه يسععتغرقه رصععين، جععا ِة فععي حيععاته ويغععرق عم العمععل ُلّجعع
اللععتين ُغربتععه ضععياعه... مععن مععن ليهرب والمصورات والهندسة

ّلص ّقزقانه... ليتخ ّفععه الععتي القاتلة وحدته من تم غياباتهععا... فععي تل
ٍم صععديٍق عععن يبحُث ِة قلبععه، بمكنونععاِت إليععه يفضععي حميعع َدأخإيلعع و

ّقزقه نفسه، َد عععّز وقد الداخإل، من وينهشه ومايم ُق... وبععع الصععدي
ٍة ومعاناة اغتراٍب، طول ٍة، وحد ُد طال، مرير وصبر قاسي هععذا يجعع

ُده الصديق ِء على الصدوق... يج عن له يكشف سحري حّب أضوا
الشععتباك فععي الروايععة أحععداُث تبععدأ هنععا حيععاته... ومععن أسععرار

ّتر القديم، وأحمد الجديد، أحمد بين والتفاعل، ًا، فتتو ُلُس حين وتسع
ًا ُع أخإرى، أحيان ًا الروائععي الحععدُث تدف أروقععة تحعت سعحرية بعصعع

ٍذ روائي أسلوب ّقكن، ف ٍر خإلل من متم "الحمععدين" بيععن ذكّي حوا
ٍة ٍة بلغ في التفجير طاقات من عالية دأرجات تحمُل بّراقة، مصقول

تحَسععُب تفععوٍق نقطععُة وهععذه الحععدث، لمقتضععيات الموائم التعبير
تتكععاثف الععتي الروائيععة، اللغععة لناِصية امتلكها في الرواية لصالح

ِم وتتكاثُف ِد لرس ِر المشاه تخطُف التي البارعة واللوحات والصو
َبععَك ُد إعجا الفععراغ أمععواَج صععارع الععذي القععديم ببريقهععا... أحمعع
َوحدة ُد والشعتات وال عععن نفععَض الععذي الجديععد والتمعّزق... وأحمع

ِة َدأ القاتمَة، القديَمة الصوَر حياته، عباء ُغربععة أشععباَح وطععر الععتي ال
ُله كانت َء تتسرب ّقب نوُر بالضباب.. فأضا َق الحعع روحععه أعمععاق ُعْمعع

ّقطشععة ُذ والنععور، للحيععاة المتع ٍذ، ومنعع ًا انقلععَب آنئعع ًا، إنسععان جديععد
َد ويخاطُب ْد قععائلً: "لععم القععديَم أحم ًة حيععاتي تععع بالصععور مملععوء
ٌء دأخإلها بل القاتمة، َءها ُمشععرق، مّرمععري شي ّقب، نععوُر وأضععا الحعع

ُبعثُت والحركة، بالحياة تموُج أفكاري فأصبحْت ًا يومها في و إنسان
ًا". جديد

ُع ُقك "أّما ويتاب وانععدثرت اهععترأ، القععديم- فقععد - أحمععد صدي
ُه ًا الجديد- وأصععبَح -أحمد ولد يوم بقايا وأمععانيه، بمشععاكله سعععيد

واٌر بينهما وآماله..." ويدوُر بأحاسيسه ل، ذكعي ح بي جمي ن ُين ع
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َعة عميقة. وثقافة أفق س
ُد َبععه الحععّب لمععَس الععذي هععذا الجديععد وأحمعع بأصععابعه قل

ّية، َء السحر ّية... شاٌب بأقباس حياته قنادأيَل وأضا ّقدي نوران مععن ج
العلععم طلُب يؤّمهععا الععتي ُمععدننا أحيععاء من حٍي في محافظة بيئة

ّقدراسة ّقلياتهععا معاهععدها في لل ّودأ وصععوب، حععدٍب كععل مععن وك ليععتز
العيععش.. يععدرُس مصععاعب تععذليل علععى ليعينهععم المعرفة بسلح
ُد ٍة على ويحصل ويتفوق، الهندسة، أحم الخععارج، في دأراسية منح
َدأ ّدة انقضاء بعد ليعو ًا دأراسته م ًا... ويعمُل سالم ٍدونشاط، غانم بج

ُقه َيّستغر ّدُث ذا العمُل... وهاهو و ّلععك القععديم أحمععد يح قععائلً: "لع
فععي وعنفععوانه، قععوته في مراهٍق أمل إّن لك قلُت لو مني تسخر

العواصععف كععّل رغععم أعمععاقي فععي استيقظ قد وحيويته، اندفاعه
ّبْت التي أيامي... على وتهّب ه

كععان أن بعععد بالفكععار فععامتل أفكععاري، صععندوق رأسي، أّما
ًا، ّنا كما ينفجَر لن ذلك ومع خإاوي ّهم ك َي نتو مملوءتان قبلً... وعينا

وينبععض بععالحب مملععوء ُتبصععران... وقلععبي ذلععك ومععع بالععدموع،
ّنه وأحّس بالحياة، مععافي وكععّل أجمععع، العالم يحتوي أن يستطيع أ

ٍة مععن وشععقاء، تعاسععة من وألم، بؤٍس من الكبير العالم هذا ّقبعع مح
وصفاء..
ًا وا ّنععا يععوم مععّرت التي اليام صديقي! على يا أسف نعيععش ك
ٍة كقطٍع فععي الحيععاة أحّس أصبحُت الن أّما أحاسيس، دأون جليدي
ِة ّقل إيماء ُق طير، ك ّقل في عبيَرها وأستنش ٍر، ك ّلى عط َلهععا وأتم جما

ٍة أو خإجلععى، ابتسامة كل في ّيععة، نظععر ّقل فععي وحععتى َحي معنععى كعع
حزين. هادأٍئ

ُتها ومعنى! أما معنًى ألُف والدمعة للبتسامة وأصبح ابتسام
ّقي تعني -هي- فأصبحت ًا لد ُفها يعرفا ل ربيع مععازال القحط! وطي

ّد ّقل حياتي يم ٍد معنًى بك ...و... الفناء! وحديثها يعرفا ل جميل خإال
ّقب ُيجمل الفردأ شخصية تغير في أثر فللح الحياة. و

وبععدلت، أحمععد حيععاة غيععّرت الععتي -هي- هععذه َمْن ونتساءل
ّنها والتبديل؟ التغيير لها ماشاء إيناس!! والجواُب: إ

ُتها؟ وما إيناس؟ هي ومن ُدأ فهععذا ذلك؟ تّم وكيف قّص َمْسععر
الرواية.

فععي رئيسععي شععارٍع علععى تطععّل شععرفة أحمععد جععع- لمنععزل
كئيععب، أسعودأ ليععٍل الحياة... وفي حركة خإللها من يتأّمل المدينة،

ٌة الخإرى الجهة في وأمامه ماحوله، يتأمل جلس ى تطعّل نافذ عل
ّقو في ساطع ضوء وعبَرها الشارع، ّبععًة القاتم... رآها الج -هععي- ُمك

ُه، شيء على ٍة غير تقرؤ إليهععا... الظلم تخععترق التي بالعين عابئ
ُقه ليتمادأى أعماقه، في الفضول فتحّرك ورأى تطععاوله...، في عن

ّلهععا سععّره في فقال ورقًة، بيدها إليهععا ُمنصععرفة وهععي رسععالٌة، لع
ًة، تطويها ُتكععّب جديععد، مععن تضّمها ثم أخإرى، وتنشرها تار علععى و

ُد حيث منضدتها تبكي. وخإالها ترفعه، ل وغدت رأسها تسن
ّبععا إلععى بلده عن ونأى الهندسة، دأراسة أنهى لسععتكمال أور
في الياُم صورتها... ومّرت وافتقد الشرفة، وافتقدته اخإتصاصه،

ٍم ولياليها أوربا ٍة ماكان كّل منها نهل جميٍل، كحل فقععد إليععه، بحاجعع
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ًا كان ًا، جائع ًا يدع فلم ظامئ ّ شيئ بعععد لععوطنه وتععذوقه... وعععادأ إل
ّكرها كيععف يدري ول اخإتصاصه انتهاء النافععذة رأى -هععي- وقععد تععذ

َتراهاعادأت بلععدتها؟ أحضععان إلععى أهلهععا؟ إلى مغلقًة... وتساءل: أ
ٍة أي من ولكْن .. هي؟ بلد

ٍم سوى تمِض ولم ٍة أيا ّتععى قليلعع ِم فععي غععرق ح الحيعاة خإضعع
وأقبععل جائع، كوحٍش الحياة التهم فقد والمتاعب، بالعمل المفعم
ٍه َع نفسعه وجعد أن إلععى العمععل، علعى كبير بشر الرهعاق... صععري

ُيريععح هععادأٍئ، مكععاٍن فععي ويسععتريح يسععتجّم أن الطععبيُب ونصععحه
المدينة. ضوضاء من أعصابه

ٍة اتجه مععن ينتقععل وراح ثيععابه، حقيبععُة وبيععده صععغيرة بسيار
ٍة وصععَل أّن إلععى والهدوء، بالراحة ينعم لخإر، َمصيف يهععروُل قريعع
سععاقه كيععف يععدري ل وهنععاك والمعالجععة، للستجمام إليها الناس
ّنه رغم الشهير، مشفاها إلى القدر َد ذلععك، إلى بحاجة ليس أ وبععع

ًا وجههععا -هي- كان إليها أحالوه الفحص ْيه، مألوفعع ل كععان وإن لععد
صاحبته! عرفَا ومتى أين من يذكُر

ًا، تأّملته ٍء، رأسععها وهععّزت ملي ّنهععا ببطعع ًا، تتععذكر وكأ ثععم شععيئ
ا مدينعة... فأومعأ معن كعان إن سألته لعه: باليجعاب... فقعالت له
الشرفة؟! صاحب أحمد المهندس ألست

ّدأته ُتها ر ّكرها الماضي إلى عبار ُأ وهي ... وتذ وتبكععي... تقععر
ّلع ُث اليمنى يدها إلى وتط ٍم ععن يبح ات ُق خإ ّقو َعها، يط ّد إصعب وارت
ًا، بصُره مدسوسععًة كععانت الععتي الخإرى اليد إصبع عن وبحث خإائب

ًا البيض، ردأائها جيب في ّقدث ّلها مح ّوجت؟!  نفسه: لع تز
ّقد مععن بنقععاب تكتسععي ملمحهععا رأى أن مععالبث ثععم الجعع
التععالي... خإععرَج، المريععض علععى بالنداء المقابلة وأنهت والصلبة،

ّلت بينما اءل تحعوُم أفكاره ظ ا... وتس ن حوله امه سعبب ع اهتم
ّنععه نفسععه؛ أقنع متعددأة محاولت ... وبعد بها؟ غيَرهععا يعععرفا ل ل
المنطقة. هذه في

ُته وتكّررت ْتت زيارا ُللفععة لها... ونب بهععدوء، ونمععْت بينهمععا، ا
بل خإاويًة فكانت اليسرى يدها يرى أن له وأتيَح بودأاعتها، وأعجَب

الفضوُل حياتها... ودأفعه يغلف أسودأ مخملي ستاُر طوق... وظّل
ً الستار، هذا لزاحة ّنهععا إلععى يصَل أن محاول كععانت السععباب،ولك
ّده كيف تعرفا ّقول برفٍق، تص أخإرى. وجهًة الحديث مجرى وتح

آخإر... بسؤال وأردأفا تتزوجين؟ ل لم مّرة وسألها
ّبد ُهها، فار ببطععء... رأسععها هععّزت بأن واكتفت تجب، ولم وج

ّدثت لٍي وبعد ًا تح ًا حديث ًا فلسفي ًا نفسي لعم حيعث مقنع، غيُر عميق
ّنهععا نفسها، إقناع من هي تتمكن ًة بععدت ل ّقل، لخيالهععا أسععير المعتعع
اقي الوحيد الملجأ ذي الب ه، تفيعء ال ت إلي َك الت وح الشعيء وق

ًا، ًة تمتمت الكثير...وأخإير أحزانها. من له كشفته عما معتذر
مريضعة وهععي الجسعد، مريععض هو المريضان؛ التقى وهكذا

قيععودأ مععن يتحععّرر أن يسععتطيع ل الععذي النسان "وماأتعس الروح
ذاته!!" 

مععاهبطت إذا صععحته عععن بالسؤال وعدته يودأعها أن وقبيل
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َدأ إلى ُله... وهي واستغرقته مدينته... وعا غارقة... صمتها في عم
الغععامض، بسععحره يجتععذبه فالعمععل الحياة، تيار مع وانساق

ُة ُه والمغامر فععي متععوافران والعمععل والمغعامرة لقتحامها، تحِفز
إليه؟!  يقفُز ل فلم المجاور، الغني البلد ذلك

َء وانطلععق حقععائبه  حععزَم والمععال... واسععتغرقه العمععل ورا
ًا وقععع أن إلععى جديععد، مععن البلععد ذاك فععي العمععل فريسععًة متعبعع

ومععن مثلععه، المغععامرة دأفعته شاب، طبيب على للرهاق... وعثر
ّدم منزله، إلى ودأعاه ذاتها... فعالجه، بلده صععبيًة، زوجتععه، لععه وق

رشيقة. جميلًة،
الدراسععة... فععي زملءه كععانوا الععذين أقاربهععا بعععض فعرفَا

ّكر ّنهععا بهععا، الععذاكرة تععداعيات وبععدأت إيناس، طبيبته وتذ لععن وأظ
ّ تنتهي ماضععيها، مععن خإشععيتُه بينهمععا يفصُل الذي إليها...،ولكن إل

ًا يكعن لعم وإن ذلعك يحتمعل لعن فهععو الماضعي، ذلعك معن متأكعد
كان!!  لو الماضي

ُعه الطععبيب صععديقه وأقلععق أّن لععه كعععازٍٍب... فعععرض وضعع
ُق هيفاء اسمها شقيقًة لزوجته ّنها به، تلي لزيارتهما.. ستأتي وأ

تتقععاذفه... فمععاذا والصععراعات الفكععار من المواج وراحت
ًا منععه سيسععرق أن لبععد إيناس؟ كماضي ماٍض لهيفاء لوكان شععيئ
ّتى ماضيها، سلَب كما أفكارها، من منها، ذه وح هعي حاضرها... ه

ُة ّلت التي العقد ًة ظ ّلت أفكاره على مسيطر مععدى له ملزمًة وظ
ً وتقف الحياة، ِة وبين بينه حائل ّي ٍة أ منها، للزواج ُترّشُح أخإرى امرأ

ًا يستطع ولم أوربا. جامعات وخإريج المدينة، ابن وهو منها، ُبرء
صععفحات امتععدادأ علععى ومريععر طويٍل صراٍع في أحمد وبقع

ُبه الرواية، ّقذ فيه... فهععو استحكمت التي الظاهرة هذه وتشويه تع
ُد ّقذبه، روحععه، ينهععش ماضععيها ولكععّن إينععاس، غير ليري ُيضععنيه، يععع

ُبه، الحياة. طيبات كّل ويحرُمه ويصل
تجيععب... ويكععرُر وو... فل وثانيععًة، مععرة، مراسلتها، ويحاول

ُدأ أمل، فل حين، بعد المحاولة دأاره إلعى بلععده، إلعى إجازة في يعو
ٌد ولٌه وبه جنباتها في يتمّسُح والحديقُة، الشرفُة، حيُث لرؤية شدي

ّقل ٍة ك ّكرها، زواياها، من زاوي بععه ويتلعععُب ذكراها، به فتعصُف ويتذ
ُفها، ٍة عععن شععقيقته، لعععرِض إصععغائه دأون فيحععوُل طي ٍة فتععا جميلعع
ٍة ُكن رائع ًا تلك تس الذكرى. من الدار... هرب

القمععر -لبنععان المريععح اللذيععذ الععدافئ لبنععان إلععى وينطلععق
ٍم بزميععٍل يلتقععي والجمععال... وهنععاك والسععحر بيععن رآه قععدي

ُفه ٍد من حسناوتين... فيعر ً فجعاء بعي ّلعه إليععه، مهععرول ٍة ولع بحاجعع
الخإععر منهمعا كعٌل الثانيعة... واسعتقبل معن ُيريحعه آخإعر رجٍل إلى

والخإععرى خإطيبتععُه، إحععداهما كانت الصيد، واقتسما بالغة، بحرارة
البريئععة، الُمتعة عن تبحث مثله رشيقة، رائعة فتاة زميله، شقيقُة

ّ زوج، عن تبحُث تكن ولم إليهععا يطمئععن أن منهععا... وكععادأ لفر وإل
يكون أن من العاتي المزمن خإوفه لول وبراءتها، وّرقتها للطافتها

ماض... لها
جالسععًة الخلععف مععن لمحهععا توقععع، دأون إينععاس تبرز وفجأة
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ّقليعة الحعدادأ، ثيعاب ترتعدي ًا لهمعا مو ا... ورغمع َه وبععد عنعه، ظهر
معه التي فينسى لباقته، على إليها شوقُه ينتصر يائسة، محاولت

ً وتقف فتعرفُه، إليها، ويسيُر د!! أهل أحمعد... يعا بعك لتحييه: أحم
َلتها، يجلّس تععرك وكيععف لبنععان؟ إلععى مجيئععه سبب عن تسأله قبا

َد ًا؟ أم إجععازة، أفععي فيه؟ يعمل الذي البل ّنععه ... فل نهائيعع يجيععب،ل
ًا كان تتلعععُب نفسععه... والهععواجُس وبين بينه السئلة بآلفا غارق
ّقل من تعزوه والشكوُك به، ّد هذا ماضيها، عن وصوٍب حدٍب ك الس

ّق بينهما... "فالرجعُل يقُف الذي الهائل الفتعاة علعى يعيعُب ل الحع
ِرُض كما الضعف وهي ماضيها، يعيععب مععن الرجل ولكّن فيها، يفت

ًا، ويجعَل الفتاة؛ ثقة يستغّل أن نفسه، على ً لهاماضي عععن منفصل
تركها التي رفيقته إلى يهب أن ورجتُه حديثهما مستقبلها.." وأنهيا

لوحدها..
ّففععت زميله، أخإت المتحضرة، الرائعة الرقيقُة رباُب عنععه خإ

ّبمععا أو لنفجععر، ولولهععا الكععثير ِره مطععارق تحععت انسععحق ر أفكععا
عليهععا، قععرار...فأشععفق لهععا يقععّر ول ترحععم، ل الععتي السععودأاء
رأة المتععة إلى بل للزواج، تسعى ل فهي واحترمها، ّب ن الم أي ع

أفكععاره، وشوشععت حيععاته، سّممْت التي فهي إيناُس غرض... أّما
ًا ونصبت ًا حاجز ّية وبين بينه، عالي دأخإععل ،ل ل أخإععرى... ل، امرأة أ

ُه بل لها، السدودأ. تلك أقام الذي هو نحوها شعور
ُه حَزم عنيف صراع وبعد ّله فندقها إلى وذهب أمر يحصعُل ع

ًا، ازدأادأ وقععد بشععحوبها فععأقبلت منهععا، شععافٍا جععواٍب على وضععوح
مريضعة؟ أنعت هعل وسألها: إينعاس إخإفاءه، تحاول الذي وضعفها

عّزاهععا الصععمت، لفهمععا ثععم طويععل حععوار بينهمععا ... فأجابته،ودأار
هععو بلدها... أّما إلى وعادأت إيناس، إجازة والدها... وانتهت بوفاة
ًا فعادأ ّنععه بلععده، إلععى أيض ُع ماعععادأ ل لبنععان، فععي يظععّل أن يسععتطي

ُفها َعه، ويقّض يلحقه، وطي ّقخم مضج ُق أحزانه، ويض ّقي َق ويضعع ّنععا الخ
حوله.

ّد وقععد نفسه وجد مدينته... فقد في المكوث يستطع لم شعع
ّتجه الرحال عملهععا مععن لتعععودأ أهلها، بيت في ونزل قريتها إلى وا
أكععثر عينيهعا فععي ولمعَح برؤيتعه، ففوجئت بانتظارها، هناك فتجده

اليأس. من وأقتم اللم من
حياتهععا فععي وأن مريضععٌة، إيناس أن ُأّمها لي يقوُل: وأسّرت

ًا ٍد تسمح ول تجهله، شيئ ِبها، ُيشاركها أن لح ًة... وبكععت ما معتععذر
اكتسععحته كعصععفور فانتفضععت بهععا، النفععرادأ إيناس من طلب ثم

ُة ابنتهععا يد الم من لغرفتها... وطلب أّمها فأدأخإلتها الطقس، برودأ
ِر الراحل. الوالد صورة بحضو

ُق ل وهذا مريضٌة، قائلًة: إيناس الم فأجابت بك! يلي
ّد إذن ّتى النتظار من لب انتهععاء بعد بلدتها تشفى... وغادأر ح
َدأ إجععازته، َد إلععى ويسععافَر حقععائبه، ليحععزَم مععدينته، إلععى وعععا البلعع
يعمل. حيث الغريب

ّنه قلبه في وحّز وعيععوُن المععرض، فراش على إيناس ترك أ
ّقمها ماثلععًة مععازالت الراحععل زوجهععا وذكععرى البكاء، عن تنقطع ل أ

ّنععْت عينيهععا... وكععم أمععام ًا أكععوَن أن العجععوز هععذه تم لينععاس أخإعع
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 ثثثثثثث

ّني مغادأرتي، قبل ليناس َلرعاها... وقلُت ًا راحل إ إينععاس، يععا غد
أكععثر بعنايععة نفسععك تحيطععي أن منععك اطلععُب أودأعععك، أن وقبععل

ُتك لتتحسن ًا، صح لّن بععذلك، معععي... ِعععديني لخإذك فآتي سريع
ًا تهّمععك كما تهّمني، صحتك كعانت ذلععك ... ورغعم أكععثر بععل تمامع

المععرأة إينععاس كععانت وإن العيععون، مععن يصععدُر مععا كععّل تتجاهععل
اهو تحعّس أن تستطيع ق بم ال، أن معن أعم دس يق أن معن وأق
يحكى.

ِه على الفرُح وباَن وتععابعُت: لحععديثي، تسععتمع وهععي الم وج
ًا، مسععتقبلنا سععيكوُن إينععاس َء سععنحّس مليئعع َة دأفاعع ًا.. الحيععا مععع

ْلععه ل ذلععك، تقْل ل ياأحمد، ل إيناُس: ل، فتمتمْت ُق ًا... فأنععا ت ل أبععد
ّق ّلععت كّل منك أستح بععدموعها، شععرقت حععتى تحكععي ذلك... وظ
ًا فسكّت مجلسنا، من وهربت ّني، رغم وانصرفت. ع

بالهععاتف، الوسععائل، بكععل معها ِصلتي على ُأبقي أن حاولت
ٍة، ذاُت كانت إْن إلى بالذكريات، بالرسائل، القّصة لي حكْت رسال

قّصة:  من أكثر المر في كان بل بأكملها،
ٍم، مجتمععع فععي وشععبابها طفولتهععا قضععت فتععاة قّصععة ظععال

ًا ودأرست عمها، ابن من الزواج رفضْت الدراسععة لّن لهلها، عنادأ
ًا أقاربهععا فععبّزت للذكور، ًا، ذكععور ٍة، طبيبععًة وتخّرجععت وإناثعع بجععدار
ِبععت ُتث ً تععترك أنوثتهععا... ولععم وتعععزز مقععولتهم، عكععس ل مجععال

ّقدٍث، ً حسععودأ، لمتخععرٍص فرصًة أو لمتَح ًا، كمععال ًا... وخُإلقعع وسععلوك
ّنهععا وصععارحته ّ الحقيقععي الحععب مععاعرفت أ ْتععُه... منععذ إل َعَرف
ُتها ا أبععد فكعانت الولى، أماتجرب ن تكعون م ّقب ع بيره... الحع وع

ّقدم لم وهي ًا، تق ًا تخسر ولم شيئ ّ تلععك في شيئ ّنهععا التجربعة... إل أ
ّوجه أن ترفععض ذاك اقتحععم حيععاته... وتتععابع: لقععد تعكععر كيل تععتز
لععم ذلععك تجربة... مععع أية من الخالية حياتها العالية، حياتها أسواَر

ِم ولم تستسلم، ّنهععا سلحها، تر وتكععره الخديعععة تخشععى كععانت ل
ّبهععا ... ذاك الكععذب ٍة، بصععدٍق أح تلععك إلععى يلجععأ أن دأون  وحععرار

ُذ كان بل الكلمات، ّقف ُده ين َعُه منه، ماتري أن دأون عينهععا، على فتصن
ًة السعجين خإيالهعا فعي كعان يعترض... لنعه أو يتذّمر تى صعور لف

بقلبها. الفوز على حريصا وكان الحلم،
أهلهععا إلععى التقععدم فععي يستشععيُرها وجععاء دأراسععته أنهععى

ّنهععا لخطبتهععا، ّنهععا اعترضععت، لك لثلث وتحتععاُج طالبععًة، مععازالت ل
و وعليعه سنوات، ة يعذهب أن ه ه العذي الخإتصعاص لدراس أرادأت

شيء. كل سيتّم عودأته له... وبعد
ّقب، فععي الععدكتوراه على للحصول لوربا وذهب وبععدأت الطعع

ُع ُيسيء تستسيغُه، مال عنه، تسم ّكععُر وأخإععذ إليها...، وما للقيععم يتن
ْتها التي ّدع... فتجععاوزته، أن بعد عرشه عن فيه... فهوى زَرع تصعع

ُكتععاب بغيععر وجععدْت الععذئاب... فمععا أخإلق عععن وعزفععت ًا، ال ملذ
ثمععن تععدفع ذي بعملها... وهاهي ونجحت وعملت بتفوٍق، فنجحت

ِة ًا، حبهعا غلط ًا غععدر ًا وصععمت ُتسععمع... ل وأنعاٍت تنهمععر، ل ودأموعع
َدأ ًا إليهععا وعا ًا، نادأمعع ّقي تقععول: عععادأ متأسععف ًا إلعع ًا... لععم باكيعع ُمعتععذر

ْق... فقعد ّلهعا وحعّل انجلعت قعد العاصعفُة كعانت أْحنع الودأاععَة مح
ّننععي ٍر شعععرُت والصععفاء... لك ٍد باحتقععا ٍء لععه، شععدي مشععوٍب وبرثععا

ّقني ّدأتععه فقععد المأسععاة، هعذه علععى متفرجععٌة باللم... وكععأ مععن طر
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ّننععي خإععارج وأصععبح حيععاتي، ُع ل عععالمي... ل العععالم ِنفايععات أجمعع
ِفه ل بالسف أشعر ولم وذهب، توبتُه، أقبْل وأقذاَره... ولم نصععرا

ّيأت الذليِل، ْقت وتق يععوَم ماقععالوه أذكععر وأنععا طريقي فعلً... وشق
ُترى ابن من الزواج رفضّت هععذه نهايععُة عليععه ستكوُن ماذا عمي: 

ْللُت المجنونة؟ ًة، ...وظ السععاس... هعذا علعى حياتي وبنيُت وحيد
ّني ولو ًا قبلُت أ ًا أمر ّلم معظععُم تفعععُل كما الحين، ذلك في به مس

ْبُت الفتياِت ّن ُتهععا الصراع، وقساوة الطريق مشقة نفسي لج ولرح
التجربة". مرارة من

ًا، للنععاس إينععاُس غفععرت لقععد تصععفو، نفُسععها وبععدأت جميععع
ّنها ُد ولك ًا أو مستقبلً، َمّر الذي الماضي إلى تضيَف أن لتري حاضر

ًا ّوج أن لنفسها تسمَح ولن مثله، ُمّر ً تتز ا رجل ه، مهم ْت ّب ادأام أح م
ّنها حياتها، في مّر قد رجٌل نفسها. باحتقار لنفسها تسمَح لن ل

ٍة عن يبحث أن منُه وطلبت ُد ل فهععي يتزوجهععا، امرأ أن تريعع
َبه ّقذ ّنها أوتشقيه تع ّبه، ل ّقيَرها أن هو الرجل من ماتخشاه وكل تح يع
ّنها ًا شربت ل مظلومععٌة إينععاس قبلععه... مسععكينٌة كأسععه غيععر كأس

ّنها ذنبها هو... كّل وظلمها نفسها، ظلَمت وظالمٌة، فععي عاشععت أ
ٍة ٍر ذات بيئ ّدأ وكععان بهععا، وتأثرت معينة أفكا ًا فعلهععا ر عليهععا، عنيفعع

الحب عالم في الُمخفقة تجربتها عدا قاسيٌة ظروفٌا بها وأحاطت
ّقبهم بتجربة أخإفقوا من أّن الجميل... ولو أنفسععهم علععى أغلقوا ُح

شيء. والحياء الحياة مظاهر من -كإيناس- لمابقي
ُة ًا المرأ ّقيُرنععا، تملك دأائم ُيغ ًا، ثورتنععا مععايقلُب تملععُك ما هععدوء

ًا، ونزقنا ًا ِحلم ًا. تعقلنا أو وتعقلً، وطيش جنون
الحضععور منععه طالبععًة الطععبيب صععديقه زوجُة بأحمد وتتصل

ُد ويععذهُب إليهععا، ليععرى احتمععاٍل... وصععَل ألععُف رأسععه وفععي أحمعع
غيبوبععة وفي مشلول الطبيب فصديقُه الدامعتين، بعينيها الفاجعة

ِه نتيجة ّقكنات... وهي حقن ُق وتنتحب تبكي بالمس بالدموع... وتشر
ُع ُد ويضي ٍة في أحم ُه القاتلععة، والحيععرة الهوج، الفكار من لج ويتععو

ّد، ل عوالم في ُق عميععق، صععمت ويسععتغرقه تح ّ منععه ليسععتفي إل
ُدأ صععوتها علععى ّقدأ أسععتطيع.... ل وغريبععة وحععدي كالببغععاء: أنععا ُيععر

ًا،  ويستدعي ًا ويععذهب وصععفًة، ويكتععُب صديقه، يفحص طبيب باحثعع
ُدأ الدواء، عن وعلئععم المريععَض يتأّمععل مععازال والطععبيُب بععه، ويعو

ُه، على بادأيٌة والحزن السى ّيا ّق تنشُج مازالت والزوجة مح وتشه
ُدأ بالبكاء َبها... تمّزق وتكا ثيا

ُع أحمعععد وبقعععي الطعععبيب، انصعععرفا الفكعععار آلفا يصعععار
ُق ُد طفلهععا رهيب... ويععأتي صمت في والحتمالت... ويغر الوحيعع

ُله، مدرسته، من ٍم وُحزن حيرة من فيه ماهْم فيذه وأسععى... وألعع
"كومٌة أمه إلى وينظُر مايراه، احتمال على يقوى فل والده ويرى

ْد السى... لم من الفزع. كتٌل من ُه تج تبلععور بععل بسععؤال، شععفتا
الصغير... العزيز نظرات في المرتجف السؤال الخائف، السؤال

ّقشفاه على الخوفُا اخإتلج ُء الصغيرة... ومععافتئت ال العععالم صععحرا
وحشععيتها فععي السععؤال أغرقععْت أْن العععالم ووحشُة العالم، وكآبُة

ِتها وكآبتها ّقنعح السعؤال الحزيعن... وضعاع وصم حعدقتي فعي المتر
والوحشة... الكآبة صمت في الصغير
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َع وارتجاجععات الفععزع سكون في ُع كمععا الرعععب... ضععا يضععي
بالعواصععف مملععوءة واسعععة سودأاء سماء في ضعيٌف صغيٌر نجٌم

ُبُه والرعودأ... لم ٌد، يج ّثل أح ُع وتم ّقمه فز عينيهععا... وانتقلععت فععي ُأ
ّثعل الصعغير، عينعي إلعى الرععب عدوى ُع فتم فيهمعا... فعي الفعز

ْيهما َته...." يتعابع يرسعل الخعوفا ععالم بعدا البريئتين حدقت أشعرع
القديم:  لحمد الجديد أحمد

ّيها قلٌب لك كان "لو ّنععك فعلت لما اللم أ أعمععى ذلك... ولك
َع فيفقععدون بقلععوبهم، ُيبصععرون ل مععن أكععثر قلب... وما دأون أرو

َع دٌر خإلجات وأبد ُر بعدأ الحياة... خإ اقي، معن ينق يء أعم معا وش
ٍء بدبيٍب فيها... بدأ يتحّرك فتحركععت العملِق، اسععتيقَظ ثععم بطيعع

ّيتي، ُدها..." بأني أشعر وبدأت إنسان أستعي
ً لسُت ّيل - كما مشلول مشلولً!! أعد إلّي- لم خُإ
ّنني إنسععانيتي... فإنسععانيتي أملععِك وأشعععُر ُأحّس أتحّرُك، (إ

ُقععه، ألععم عينيععه فععي طفععٌل لي لي... أعادأها عادأت قد ّقز وحععزٌن يم
ُعُه... ضياٍع وغاباُت يكويه، تبتل

ّقلصي. ... حبيبي ... وطبيبي نبيي الطفل كاّن ...ومخ
المنقد... المنتظر... مسيحي مسيحي الطفل كان

للشععخص النفسععية الحالععة تغييععر في أهمية الصغير للطفل
ٍة إلى ومضطربه قلقه من متفائلة. إنساني

َنحهععا له عادأت الذي أنا... أنا ... محظوٌظ لععي إنسععانيته... م
مععدّمى... وفععي ُجععرٌح فععؤادأه وفععي دأمععوع بعينيععه طفٌل جديد من

ِه، ِن ِم ومن ُحز ّدس... وأعععادأ عشائي لي اللُه غّمس ُجرحه، دأ المق
ألمععه ودأفععع الحيععاة سععر لععي الصععغير سرق الحياة...لبل سّر لي

للنسععان... المنقععذان النععار بروميععثيوس سععرق كمععا ودأمععوعه،
وبروميثيوس". "الطفل

ّيته لحمد عادأت وهكذا ّيته إنسان ّدأع وحر صععديقه بيععَت ... فو
ّدم أن بعععد الُمسععّجى، ٍة مععن مالععديه قعع الصععبر علععى تعيععُن بضععاع
ّلد. والحتمال والتج

ّول المنعطععف إينععاس بإينععاس، للتفكيععر وعادأ... عادأ فععي ال
يفقععد أن كععادأ الععتي اللحظة عن شيء، كل عن لها حياته... وكتَب

طفععل الصغيُر، الطفُل ذلك إليه أعادأهما أن لول وقلبه، عقله فيها
ِه وتحت ألم، عينيه في َدأ جفون ٌع... أعا جععوهَر سععّرالحياة،  لععه دأمو

ٍة، بل تعيععُش هععَي بها الحياة... فكيف ٍة، بل أمومعع َء، بل أنوثعع بل أبنععا
زوج.؟! 

ِة تعتنععي أن منها وطلَب عنهععا قععال الععتي المحزونععة بالزوجعع
ًا عائععدين والععزوج والبععن الزوجععُة يانعة... ورحلت جميلة أنها يوم

ًا، لرض ِبه من الزوج الله أراح الوطن... وأخإير ُه ومرضه تع وتوفا
ًا الله قضععي الحيععاة... هكععذا أعاصيَر يواجُه الطفل هذا خإلفه تارك

المر.
ًا ٍر طول وبعد وأخإير من رسالة وصلته الجمر، من أحّر انتظا
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الخإععرى، والملك المنععزل، بععاعت قععد بأنهععا فيهععا تفعاجئه إينععاس
ى أّمها مع ورحلت ٍدأ إل دة، بل ة، أرٍض إلعى جدي الت: " مجهول وق

ّنها ِر، مععن برسععالتها تبعُث إ فيععه  سععفينتها رسععت مرفععأ مععن البحعع
ٍء إلى المسير لتستأنف ُد لنهععا اسععَمُه، تععذكر لععم آخإععر مينا أن تريعع

ّنها لوحدها"، بأحزانها ترسو ارتكبععْت أْن بعععد الجميععع، من تهرب إ
ْها... ولكن كما قتٍل جريمة قتلْت؟ من أسمت

الطععبيب.... صععديقَك قتلععُت قائلًة: "لقععد المر تشرح كتبْت
ٍد" ودأون دأوَن قتلتُه ًا... وكععدُت منه تقترب أن قص بهععا أظععّن طبععع

فتاهععا هععو... هععو كععان قولهععا: فقععد بععه فّسععرت مععا لععول الجنون،
ّنه الول.... ورغم ِة تحت يموت أن قبل لديها مات أ المععرض وطأ

ّنها ّنهاهي تعتقد فإ َدأته رفضت إذ القاتلة... قتلتُه أ !...  إليها عو
ِم الشعوُر بالذنِب، الشعوُر إيناس، " مسكينٌة يلحقانها، بالث

ِكْب لم وهي ّية ترت ًة أ ّقق فععي إساء ّقي حعع ِذ لععم إنسععان... وهععي أ تععؤ
ًا..." أحد

ستسععتقر أيععن بالععذهاب؟! سععأعرفا أّمهععا أقنعععت كيععف
ًا أبقععى لمععاذا وأنععا الععوطن؟ إلععى العععودأة علععى وسعأجبرها مشععتت

ًا، ّد ضائع ُب مععن لبععدأ ُشععرفتي إلععى أهلععي، إلععى العععودأة مععن لي ل
َجديد...

ًا وقفععل َذ مععدينته... وهنععاك إلععى عائععد بالصععمت يحععّس أخإعع
ًا... وراح لشيء لحركة، رساله، المقيت... ل ّقلععل مطلق نفَسععه ُيع

اؤه، أمله وهي المل، يقطع لم فهو بعودأتها، اءل: وأخإعذ ورج يتس
 معها؟ العجوز تلك ذهبت كيف يدريني من

 مكروه؟ أحدهما أصاب لو بهما سيحل مالذي
فععرار فععي الضعععف نقطععة وهععي عجععوز، ضعيفة امرأة أّمها

ّد إيناس، ُب ّنني ول ُذ أ ِة من سأنف لععْن الّم هععذه... لّن الضعععف نقط
ُبد أمها، تحّب الغربة... وهي في العيش تستطيع َدأ أن فل بهععا تعععو
ًا... يوم

ِكنها أمام ليقف إيناس، قرية إلى وسافر ُدبها، س ُينععاجي ينعع و
والطلل الرسععوم علععى الجععاهليون وقععف كمععا وظللهععا حديقتها
ِطقونها... ل يناجونها د يععودأ حتى  يفارقها يكادأ ويستن ا... وبع إليه

ّنه لبنان، إلى انطلق زمٍن فيععه.... لععذلك القامععة يسععتمرئ لععم لك
َدأ والضععيق... والوجععع السى من هودأٍج على أهله إلى بلده إلى عا

ممطعوٍل بأمعٍل تتعلععق المحيععرة السعئلة من بآلفا نفسه وأغرق
ٍة ّقق... وظّل لن وعودأ ُكبنا مادأام وينتظرها ينتظرها، تتح يععدور، كو

اللعه يعرث أن إلى ينتظرها نور... وسيظّل عناقيد تتدلى وشمُسنا
وماعليها. الرض

إنعععام والوحععل" للععدكتورة "الحععب روايععة مجمععل هععو هععذا
ّقط عععن فتخرج تقنيتها في تختلف التي المسالمة الكلسععيكي الخعع
َقصععص لمعظععم فاسععتلطافا، "معرفععة، العربيععة"، والروايععات ال
ّنهععا فحععّب، ٍدأ ذات اجتماعيععة مأسععاة فععزواج" ... إ ٍة أبعععا إنسععاني
ٍة ٍة، ونفسي ّقسر وفلسفي الععتي للحيععاة إنعععام الروائية رؤية شكل تف
ّقصدق، تتلخص القعديم علععى والثعورة القاتعل، والحعب والوفععاء بال

ّقث ٍم لصالح الر ٍة قي ّناها جديد لتثبيتها. وتسعى تتب
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والعرض الحدث وراء يلهُث الرواية لهذه القارئ يظل لذلك
ّوق، الروائي ٍة وبلهفة المش معهععا يرسععو مينععاء إلععى للوصول بالغ

ِة فيه، فععي الحعداث تتعابع معن اللّهثعة المضعطرمة نفسعه وإراح
ٍر ٍة وسعاخإٍن، حعٍي حوا ٍة ولغع الحركعات أبععد اسعتكناه معن متمكنع

ًا النفسية الحعدث ول تعأتي، النهايعُة فل النسعان، دأاخإعل فععي غور
ُد حيث الرواية، من الخإيرة السطور حتى يتوقف نفسعه المرء يج

ِم على ٍة تخو ّول لها واحتمالٌت بداياٌت منها تتوالد نهاي لهععا وليس أ
ٍة إلى آخإر... يصُل ٍة ل إلععى التسععميُة صععّحت إّن خإاتمعع ْبلععى نهايعع ُح

ّقعععات... وهععذه الحتمععالت بآلفا هععذه فععي التفععوق نقطععة والتو
ًا للقارئ تترك لنها الرواية، ِرُك دأور التي النهاية صنِع في فيه يشا

ُد. يري
اسُمها والوحل" وهو الحب "رواية بها توفق لم أخإرى نقطة

هععذه فععي إنعععام الروائيععة الحّظ يحالف لم إذا للرواية، اللّئق غير
ّقهععا كععان إذ التسععمية، الحععّب أو والغمععام الحععّب تسععمى أن ح

ة شخوَص والطهر... لّن الحب أو والسماء اٌت الرواي ّقين نظيفعٌة ع
ًا عععن تخرجهععم هوجعاء عواطعُف بهعم لتتلعععُب البشعر، معن جععد

البشَر تستدرج أجواء في يختلطون حين حتى ونظافتهم، وقارهم
ّلون في للوقوع َء طاهرين الثام... يظ ل والخارِج الداخإل من أنقيا
الظنون. أو الّشبهاُت إليهم تتسّرُب

ِرها إلى تدخإلهم ًا فتكسوهم الروائي مخب ًا لحم ًا، وخإلقع ّوي سعع
ًا ًا... وترسُمهم، وخُإلق الععداخإل... من ترسُمهم كما الخارج من نقي

ّنها ٍم في تكتِب إ ٍم نظيٍف عال ال م، ع ّق ّبمعا مع للروائيعة تسعّربْت ر
ّنهععا أو أسععنان، كطبيبة مهنتها من النظافُة هذه نفسععها أحععاطت ل

ِم من عاٍل بسياٍج ْتها التي القي َث الرفيعة. البيئية لتربيتها نتيجًة ور

ّ ًا أن إل ًا مأخإععذ ُذ واحععد "الحععب روايععة شععخوص علععى يؤخإعع
فتلععوي المؤلفة عليهم تفرُضها التي الحادأة الصرامُة والوحل" هو

ُتخِضعهم أعناقهم ٍم، هدفٍا لصالح و ُفهم مرسو ِظ ذلععك لخدمععة وتو
الهدفا.

ّلغة وأّما ّق جميلععٌة، فلغععٌة الروايععة، بهععا ُكتبت التي ال فععي تععر
ّققة، مواقف محاسعبة فعي وتعنُف القسوة، مواقف في وتقسو الر
ّقكنععة روايتهععا فععي الضععمير.. فإنعععاُم وأزمة الذات، ِعنععان مععن متم
ّينععٌة، يديها بين فهي اللغة، ّقيعععة، ل تشععاء، مععا منهععا تصععنع عجينععٌة ط

ّقورها، ّقوُرها، ُتك ّدها، تد ٍة، بحذٍق وتقصُرها تم كلمٌة نبْت وقلما ومهار
عربيععٌة هنععاَك... تراكيععٌب اسععتعمالها مععألوفِا عععن خإرجععت أو هنا،

ُهجنععَة سليمٌة، ٌع فنععٌي إغععراب.. وتصععوير ول ل ًا يتكععاثف رائعع أحيانعع
ٍة لوحاٍت ليشكل كثيرة ّقععة الشعععرية اللوحععات عععن تقّل ل بارع ر
ً وجمالً. وخإيال

قععد بل تلك، وقسوتها هذه، صرامتها في إنعام أشارك ل قد
ُعم ّنها أز ِعُل أ وإرهععاٍب ترحععَم، ل بقععوة أماَمها وتسوقه الحدث تفت
ّقد إلى يصُل تظععّل روايتهععا... فهععي شخوِص على تمارُسه القمع ح

ّقرك ُتتابع خإيوطهم تح ٍة وفق مصائرهم و ّط مرسومة... خإ
ُع ْتها التي المثالب بعض رغم الرواية هذه ترتف بأطرافها مّس
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ًا ًا، مّسعع ٍم، أفععٍق إلععى دأقيقعع ّنععه ل سععا مرتفعععات مسععتوى دأون أظ
ًا تسععمع ولععم مععاتت الععتي برونععتي إميلععي للقاّصة وذرنج، تقريظعع

ِتها بعد جاء حتى لروايتها، َلقهععا عنهععا الغبععار أزاح مععن مو فععي وأط
الم اء، ع ُبعع الحي ْن تط د، ِم ّقثعُل، جدي ُتم ّوُر و ُتصع ى و اِت عل شاش

كذاك.... أكون ل أن والتلفاز.. وأرجو السينما
المجتمععع هععذا مجتمعنععا، لحركة إنعام الدكتورة إدأراك ولعّل

ُق يحكمه الذي ّقنفا ليمكععن والععذي المخادأعة، والمظاهُر والجهُل ال
ّبَل أن ْبل يتق ُن ِة، ال الثرة الموهبة هذه تدفق أوقَف الذي هو والمثالي

أخإرى.. ومععن برواياٍت علينا والوحل" فتفيُض "الحب أنتجت التي
ّتضُح المأساوي العنصُر كان ُهنا ّلمعا الرواية في ي نهايتهعا قعاربت ك

ِر الحدث وطأة من التخفيف إنعام محاولت من الرغم على وكس
مأساويته.

درعــا أمسيات من أمسيٍة من أكثر في الدراساة هإذه ُقرئت
الدبية.
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دأرعا. محافظة في الطفال أدأب رائدة
الطفععال أدأب فععي قصصععية والراعععي" مجموعععة "الفعععى

،1982 عععام العععرب الكتععاب اتحععادأ مطبوعععات ضععمن صععادأرة
ّد الععتي أكععرادأ، نظميععة المبدعععة الدأيبععة ريشععة طّرزتهععا بحععق تععع
ّقص، من اللون لهذا الولى الرائدة حععوران سععهول امتدادأ على الق

ّنها القول على وأجرؤ بل وروابيها، الولععى القصصية المجموعة بأ
القصصععي الفععن هععذا هععرم بنععاء فععي السععاس حجر وضعت التي

أمععام مصععراعيه علععى البععاب وفتحت محافظتنا، في المستحدث
ّتاب من والمبدعات المبدعين الععذي النععص هععذا عععالم ليلجععوا الك

ًا غزانا فععي موغلععٌة جععذوٌر لععه كععانت وإن الغربي، الدأب من حديث
ٍد إلععى الول العباسععي العصععر صدر في التاريخ فععي حععتى مععا، حعع

انزلقععاٍت، أو عععثراٍت دأون نظميععة به وانطلقت الجاهلية العصور
ّللععت لغيرهععا، الطريععق فمهدت ّطععأت الصعععاب، وذ سععبل لهععم وو
والبداع. الكتابة

ُع ّية المجموعة تق ٍة والراعي" في "الفعى القصص وأربععٍع مئ
وصععفراء بيضععاء أوراٍق علععى الصععغير، القطع من صفحًة وأربعين

ّونة َنمنمععات الخععاطر وتسععّر النفععس تبهععُج وصقيلة، مل ّطععرت بُم أ
ٍة بأوراٍق صفحاته ّية، ملون ًء زاه ى بنا ٍة عل ّط ٍة خِإ ٍة، مدروسع ُمسعبق
ِة ِة الدأيبة لمعرف ّقلف الطفال عقول في اللوان بتأثير العميقة المؤ

ي كيعف ونفوسهم، ِه ُة ل!! و ُلسعتاذ ديرة، ا ة الق ّقبي ُة، المر بير الك
ُة، والدارسة ك، خإبرت التي الخبير ْدتها ذل ُتها فه ا الجامعيعة دأراس

ّقلية في ُلهععا العليععا، الدراسات في واجتهادأاتها الحقوق ك دأرجععة وني
ُعنععق لها لوى الذي الوظيفي، العلمي الجانب هذا في الماجستير

ًا، لها فخضع التربية أصول ُغل الباب لها وفتح طائع ُعمق في للتغل
ّية أعماق ُع خإصععبة، خإيععالٍت من فيها ومايسرُح الطفل، نفس ويرتعع

ٍم فيهععامن التدريسععي الجععانب فععي -سععواء مبدعععة ملونععة أحل
ّظفت النظري الجانب أو العملي، لبععداع وذاك هععذا العلمععي- فععو

ُع أجيععال لبنععاء الرائععع الفنععي العمععل هععذا ّتعع والصععّحة بالععذوق، تتم
ّوق البععداع مععدارج علععى مواهبهم كوى تفتح التي النفسية، والتفعع

الععزملء مععن كوكبععٌة هععذا بجهععدها تشععارُك الحيععاة، ميععادأين فععي
ّقن هععذا فععي المبععدعين مكتبتنععا فععأغنوا المسععتحدث، الجديععد الفعع

ّية، ِر قرائحهععم بفيِض العرب ذات ثقافععاتهم وزبععدة قراءاتهععم، وثمععا
ّية الطعوم النععافع، الععتربوي القصصي هذاالفّن ابتدعت التي الغرب

ُه وتربيتنا. وتقاليدنا عادأاتنا مع يتناسُب لما وأخإضعو
ْته ذلك، كّل مععع يتناسععُب مععبين، عربي بأسلوٍب الدأيبة صاغ
ّيععرت النععابهين، للطفععال اللغويععة القععدرات العربيععة اللفععاظ فتخ

ِفظًة المنتقاة، السهلة ِة على محا ّقوها اللغة نظاف ّققععد مععن وخُإل المع
ّقية مستنقع إلى بها الهبوط دأون والدخإيل، ُعجمة. العام وال

ًة سععهلًة متينععًة الععتراكيُب جععاءت كععذلك الهلهلععة عععن بعيععد
ٍو دأون المعععاني قعععدر علعععى "والنفلش" مفّصعععلًة زوائعععد أو ُنبععع

ّهلت، ّلععت بععل وتر ّيععًة، رشععيقًة، ظ لتؤلععف بينهععا فيمععا مترابطععًة ح
ًا ًا تناسق ًا للمعنى، ُموائم اللفظي. اليقاع لموسيقى وأحيان

ِفقععت وقععد ّقوقة المناسععبة العنوانععات اخإتيععار فععي ُو المشعع
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ة مثل من ورؤاها الطفولة خإيالت مع تتلءم التي لقصصها "النخل

َفهععا وكععذلك الصععغير"، المطععار الشععامخة، فععي التوفيععق حال
ِة اخإتيارالسماء ّبب قصصععها فععي البطولععَة دأوَر يشعغلون لمعن المح

ماهر والبلبُل، الغراب الحمقاء، التينُة دأودأي"، "العصفوُر مثل من
ُة الصغير، المطار قصة بطل الزرق. البحر قصة بطلة سمير

قصصععها، شخوص بين تديره كانت الذي الذكّي الحوار وأّما
ُع كان فقد الطفععال، عععن ناهيك الكبار، القّراء برضا ليحظى يرتف

ّقبر الجميل الحور هذا إلى معي انظر والبلبععل: الغععراب بيععن والمع
ّقي انظر ً ألسُت البلبل، صديق يا إل  مثلك؟ جميل

وأجعاب البلبععُل الجعواب: غعّردأ لسعتماع الغراب ألّح وعندما
قائلً:  الغراَب

ّني... لو بنفسك أعرفا أزعجك.... أنت أن أريد - ل تعرفُا كنَت م
ّنك ُتك ولغنتك سؤالي، إلى اْحتجَت لما جميٌل أ عععن بنفسك ثق

فيك!! رأيي
ّنني تعني - هل محبوب؟ وغيُر قبيٌح أ
هذا!؟ أقل - لم

َء نفسععه حععوَل الغععراُب فععدار ّون وقععد بُخيل ّيععن ريشععه لعع وز
ُه،  تراني؟ وقال: جميٌل! أل مظهر

ْنَت وقال: -إذا البلبُل ضحَك ّي عزيزي، يا الخارجي مظهَرَك ز
ّقر أن تستطيع فكيَف َتَك ُتغي َلك بداخإلَك؟! إّن وما صو من أقبُح دأاخإ

الخارجي. منظرَك
ِعظة - وأّما ّقثُل فخيُرما والنصح ال الععذي الخطععاب فععي لععه نم

ًا، يشععمخ الذي المغرور الجبل إلى النهُر وّجهه ًا عاليعع علععى ُمتعاليعع
ّيها الخإرين، ّيها العظيم، الجبُل فقال: "أ ُغ إنك المنتفُخ، الجاُر أ تبال

ًا، َتها إّن السهول تلك إلى انظر كثير تربتععك، معن خإصعوبًة أكثر ُترب
ّنها أحلععى لتنتععج يرويهععا الععذي المععاء فيهععا يوجععد ول  عطشى، ولك
والشجار. الزهار وأجمل الغلت، وأوفَر الثمار،

ّنك ّيها إ ٍر وغنععٌي عظيععٌم الكععبير الجاُر أ ل ولكععْن كععثيرة، بععأمو
ّق ممايملك. غيرك تحرَم أن لك يح

ّقل في الفضَل لنفسَك تدعَي أن ول ّنععَك وتزعععَم شععيء، ك ل أ
ّقينععك وهععي أشععجارَك، أروي سععواَك... فأنععا إلى تحتاُج ُلععك تز وتجع
َد ّقطف العصافير، لك وتجلُب الناس، مقص ّد فيععَك الجواء وتل وتشعع

ُلَك التي السحَب إليك ّقل ِء وتمععدني بالثلوج ُتك ّنععك لبقععى، بالمععا يععا إ
ّنععا وأضععخم أكبر صديقي ًا، ِم ُد وقععد جميعع جوفععك فععي النععاس يجعع
ّنععك تنسععى ل ولكن البيوت، بها يبنون التي الصخور نحععُن؛ لولنععا أ
النباتعععات، وكعععّل والسعععحاُب، والعصعععافيُر والشعععجار، النهعععر،

ُة والحيواناُت ّقوعُة، الصغير ٌد، لماقصدك المتن ٌد، بك ولمااهتَم أح أح
فامنععح قيمععًة، ُيعطيهععا مافيها كّل متكاملٌة، صديقي يا الطبيعة إن

َءَك ْم وتواضٍع، بصمٍت عطا ّل ن وتع ّقمنعا م تي الشعمس أ َنُحنعا ال تم
ٍة دأوَن الكثير، ّن حساب". ودأون ِم

أكععرادأ، نظميععة للكاتبة الولى القصصية المجموعة هي هذه
ّيععة المرحلععة مخاطبة في التربوية العتبارات فيها راعت إذ العمر

ِة القيم على حريصًة وكانت للطفال، الثانية ّقث الجتماعي ِة وب محب
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َلععْت النععاس، ِة تعزيععز علععى وعم ّبعع بععالرض والتمّسععك الهععل مح
والوطن.

ّقت على الجميلة القصصية المجموعة هذه تحتوي َة س عشر
ِقّل ل قصًة، ا واحدة كّل ت ن منه فحات، أربعع ع ُد ول ص علعى تزي
ّ ثماٍن ًة إل فععي "عصععفوٌر الثامنُة القصة الكتاب، أّّم هي منها واحد

ّقثُل التي الغربان"، مملكة هععذا فععي البشععري الوجععودأ تراجيععديا ُتم
العالم.

ِة تحت القصّصيُة المجوعة هذه تندرُج ّد تتقاسععُمها محععاور ِع
ّتععع الجديععد، النشععء، مععن جيععٍل بنععاء إلععى هادأفععة بمقععدار، كّل يتم

ّقية، بالصععّحة ّيعة، والعافيععة النفسع ّلععه ذلععك الذهنيععة، وصععفاء البدن ك
ٍر لستنبات ٍة، اجتماعيععة بععذو ّقيععر ٍة، إنسععانية وقيععم خإ ّنععاء ومنععاقب ب

َلها ُتؤتي رفيعة، أخإلقية ًا أك المسععتقبل مجتمععع لتغذية يانعة، ثمار
ِه الفضل، ُمنععاٍخ لخلععق نظيفععة، وحيععاة جديععدة، بمعععارفا وتطعيم
ِر على ُيساعده ُمتناسٍق اجتماعي ضععمَن ورعايتهععا، المواهب تفج

ّنا قيم إليها. ونسعى بها، آم
ّيرتها قيم العمليععة وتجربتهععا الدقيقة، الخبير بعين الكاتبة تخ
ّقثبتهععا البالغععة، وحكمتها الناضجة، والعلمية الطفولععة نفععِس فععي لت
ّقودأها الغّضععة، الصععالحة، القديمععة القيععم مععن غيرهععا علععى ولتسعع

ًا المستطرفة، والمستحدثة الععتي الحديثععة التربيععة لنظريععات وفق
ّقلععف لمجتمععع مناسبًة ارتأتها ّنهععا كمجتمعنععا متخ ُة -إ الخععبيرة نظععر

ّلما التي المتأنية الفاحصة المحاور:  هذه تخطُئ... وأهم ق
ّيًة تربيًة الطفل نفس تربية.1 والفات. العقد من سليمًة صح
الخصبة. أرضها في الحميدة والخإلق الفضيلة قيم غرُس.2
ّقب تنمية.3 تخريبها. وعدم البيئة نظافة على واللحاح الطبيعة ح
إليها. مايسيء كل عن والبتعادأ البدنية بالصّحة الهتماُم.4
ّقب تثوير.5 وثرواته. دأفاعه وسائل وعن عنه، والدفاع الوطن ح

والراعي": : "الفعى الولى القصة * أما
إبراهيععم أبععي قصععة فهععي باسععمها، المجموعة وسمت التي

ٍة مععن مععاحوله يسععحر الذي ونايه الراعي بأنغععامه وحيععواٍن طبيععع
ّية تطععرب كععانت الععتي - والفعععى بعععد فيمععا إبراهيععم وابنه الشج
ِة تحت من فتخرُج نايه، لصوت عليهععا يجلععس كععان الععتي الصععخر
ٍر لترقص ٍة، بسرو ٍة العزفا انتهاء عند تنقده ثم وغبط ذهبيععة بقطع
ّقل تفعل كانت ألحانه.. هكذا لُحسن ٍم ك ٍد يو ُه بعه .  بينهما عقدا

ّقج فريضععة لدأاء السععفر إبراهيععم أبو قرر أصععبح أن بعععد الحعع
ّقر الحال، ميسَر الذهبيععة، والقطعة الفعى قّصة إبراهيم لبنه وأس
ه أغناِمه، برعاء وأوكله ّل ى ودأ خرة عل عليهعا سعيجلُس العتي الص
ِزفَا ًا، تتلوى  الفعى فتخرُج ألحانه، ليع الععزفا انتهعاء وعنعد طربع
ُده وتمضي. ذهبية قطعة تنق

ّ وأوصاه ّ الفعى هذه ُيزعج أل ًا يغضععبها وأل تكععن مهمععا أبععد
الظروفا...
عقععل الطمععع دأاخإل أن إلى اليومية، الحالة استمرت وهكذا



 ثثثثثث ثثثثث 
ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث

ثثثثثثثثثثثثثثثثثثث
ّلُة إبراهيم، ِق علععى للحصععول وقتلهععا الفعععى علععى للتآمر صبره و

ْنز َك َدأ دأفعًة ال قتلهععا، أخإطععأ أنععه لععول يتععّم أن المععُر واحععدة... وكععا
الحصععول ل بإمكانه ماعادأ الذي إبراهيم أبو فمات... وعادأ فلدغته

ِة على لبنه. الثأر ول النقدية، القطع
ُذ الشععوب، تعراِث في قديمٌة القصة هذه دأبشععليم عهعد منع

العصععر فععي الععذبياني للنابغععة الصععفا ذات قصيدة إلى الهند، ملك
هذا.... الناس يوم وحتى السلم، سبق الذي الجاهلي

ّنما القديمععة أهععدافها إلى -بالضافة القصة هذه في الجديد إ
ّقض بالطمع التنديد في المتمثلة ِدأ بالوعد، الوفاء على والح والبتعععا

ّظفتهععا أْن - هععو والخديعععة الغععدر عععن لخدمععة القاصععة الدأيبععُة و
ٍة أغععراٍض ّقل فععي لتحتويهععا ماكععانت جديععدة، تربويعع صععياغاتها كعع

هي:  أغراضها، من ول القديمة، وترجماتها
ُة تجربععًة أكععثر فهععم أوليععائهم، لتوصععيات الطفال إطاعة - ضرور

منهم. ومعرفًة
ُعهم الوصايا لتلك مخالفتهم - إن بحيععواتهم تععودأي قد أخإطاء في توق

لبراهيَم. حصل كما
ّقدأ، على - المحافظُة ِء خإععدِش وعععدم الععو ل كسععرها لّن الثقععة، بنععا

َبُر. يج

العطوفا" : "التينة الثانية *القّصُة
الطفععل علععى  الععتين شععجرة حععدِب في القّصة هذه تتلخص

ّدة لععه وهدهععدتها الرضيع، ُلهععا، اسععتغرقها الععتي أمععه غيععاب معع عم
َع كععي الم وتنعبيه بالغعذاء، إمعدادأه ومحاولتها عنُه، والترويح تسعم

َء الحيُل. أعيتها أن بعد لنجدته، فتهّب ابنها بكا
ّلت لقد هذه:  قّصتها القاصة الدأبية استغ
واحترامها. الطفولة تقديس القلوب في - لتزرع

ِهر ِء واستجابتها النسان، مع الطبيعة تعاطف - ولتظ الطفولة لندا
ومساعدتها.

ة تحبيب على - للتركيز ال، الطبيع ة للطف ا، للمحافظ دم عليه وع
بها. الذى إلحاق

الشامخة":  "النخلة الثالثة * القصة
إليهععا قصععدْت اجتماعيععة، مضععمونات ذات رمزيععٌة قصٌة هي

ًا شععائق، جميععٍل قصصععي بأسععلوٍب الدأيبععُة المباشععرة عععن بعيععد
ترجععم الععذي المقفععع ابععن هععذا بأسععلوبها حععاكت الُمِمل، والوعظ

الحععوار جعععل فععي ودأمنععة"، "كليلة بيدبا الهندي الفيلسوفا رائعة
ًة والنبععات، والحيععوان الطيععر  ألسععنة على فيها عععن بععذلك مبتعععد

ّية لخدمععة وظفتهععا وقععد المباشععرة، مسععتنقع فععي والركودأ السردأ
مقدمتها: في مرسومة أغراٍض

ّبتها وغرس الطبيعة مع -التعاطف الطفال. نفوس في مح
ِزها بالرض - الهتمام الدفينة. الطبيعية وكنو

والسطحي. المرئي من أعمق ماهو على الطفال بصائر - فتح
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الشياء. وتعّمق لماحولنا، العجلى بالنظرة الكتفاء - عدم

"الكنز": الرابعة * القصة
ْد ولععم والععديه، فقععد الذي أحمد، اليتيم الطفل قّصة هي يجعع

ًا الشععوارع يجععوب فأخإععذ يؤويه، َمْن مععن والعععذاب للذى متعرضعع
ُنه أترابه.... ثم ًا يعيععُش السععن فععي طاعن شيٌخ يحتض فععي وحيععد

ُع بيٍت كثيرة. علىغرفا يشتمل القرية، بأكنافِا يق
ّقلمه ُغرفا مفاتيح يس ّ جميعها، عليها ليتعّرفَا ال منها واحدة إل

ّد يكبر حتى فتحها عن ينهاه ُدأه، ويشت مععن يأكععل أن لععه وسمَح عو
َع أن على يريد، التي الثمار عندما سيحتاجه كيس في بذورها يجم
فأجععابه الغرفة؟ هذه في عّم سأله قد وكان الخإيرة، الغرفة يفتُح

ًا فيها لك إن ًا. كنز عظيم
ًا الغرفا يفتح أخإذ ُع يععوم بعععد يومعع لععٍب مععن فيهععا بمععا يتمتعع
ّقليات ًا إحداها في ووجد كثيرة، ومس ًا بععه نعععم مسبح طععويلً، زمنعع

الحديقععة إلععى الزمععن... فانصععرفا مععرور مع اللعب من مّل حتى
جارها يعتني تى ونباتاتهعا، بأش ّلت ح رت تبعد ت وأزه ًا وأينع ار ثم
ًا. العمل واستغرقه دأانية، زمن

ّد الفتى كبر وماَت... ثم  الشيُخ  مرض وأحععّس عودأه، واشت
ُدأهش الغرفَة، ففتح القوة بنفسه ْد لم حين و حصععاٍن غيععر فيها يج

ّنه الحصان مربوٍط... خإاطبه ًا يحمله بأن ٌل موك بأ الكنز إلى بعيد
َده الذي كيععس أمامه ووضع الحصان، ظهر الشيخ... اعتلى به وع

ٍد.. وعند مكاٍن إلى به وانطلق البذور، ٍر،ل أرٍض بعي فيهععا شععجر بو
ٍء جععدوِل وعنععد نبات، ول كيععس وأنععزل الحصععان أنزلععه عععذٍب مععا

ُهنا وقال البذور، ُده، له:  معَك. وأنا كنُزَك... ستج
ًًا صنع ّق الخشععب مععن محراث البععذور، ونععثر التربععة، بععه وشعع

ًا، وبنى بها، الرض يسقي سواٍق في الماء وجعل م كوخإ ِض ول تم
ُة، ّد حعتى جناها، وشغله المحاصيل ونمت الرض، اخإضّرت حتى م

ّدست غمرتُه، عنده. وتك
ًا: رافقني للحصاِن قال ّقمة إلى يوم عن لبحَث الجبل، ذلك ق

ِز الشيُخ. به وعدني الذي الكن
ِغلل! مععن يععديَك بيععن مععاتراه هععو الكنز : إّن الحصان فقال

 هذا؟ من أكبر كنٌز هناك وهل
ّله، الشاب - فحمد ا ال ِة ودأع يِخ نفعس لراحع ذي الش ه ال ّلم قيمعة ع

ِة في العمل الحياة. صياغ
ّلمه ينضب. ول ليفني الذي الكنز هو العمل أّن - وع
عليهععا وزادأت القّصععُة، إليهععا رمععت الععتي المعععاني أهععم - وهععذه

القاصة: 
ّقب - تنمية ّنهعا الطفععال، لعدى بععالرض التعلق ح العرزق مصععدر وأ

والخيرات.
َة ُيعطي الذي العمل قيمة - ولتثبت ُد ونكهتهععا، طعمتهععا، الحيععا ُيعيعع و

بركتها. للرض
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والذبابة": "النحلُة الخامسة * القصة

َهٌه إرشادأية قصة ّثهم الطفال، إلى موّج المحافظععة على تح
ًا نظيفًة، لتظّل البيئة على بصععورة والقععاذورات، التلععوث عن بعيد
ّقرة، غير ّنهعا خإطابية، غير منف ٍة بمقارنعة الفكعرة تعديُر ل بيعن بارعع

ّ تحععّط ل الععتي والذبابععة.. النحلععة النحلععة بيععن ونقيضه، الشيء إل
ُله الرحيععق منهععا تجتني الزهار على ّقو ٍذ عسععل إلععى فتحعع فيععه مغعع

ُع ُع ل التي الذبابة للناس... وبين مناف ّ تقعع َلععِب علععى إل ّقمامععة ُع ال
والمععراَض، الجراثيععم، وأطرافهععا بخرطومها فتحمل والقاذروات

ّقلُب الناس يضّر الذي الزعافا والسّم ُتغ ّتهم... و ُيمي ِر نتيجُة و الحوا
ِة، على النحلَة ّقكد الذباب ًا وتؤ ّددأ :  على مج

والحععدائق والمتنزهات البيئة، نظافة على المحافظة - ضرورة
العامة.

التلوث. وأماكن القاذورات عن - البتعادأ
ّقتقععاء - ضععرورة ّنععه ومكععافحته الععذباب ا للمععراض الناقععل ل

والسموم.

أقبُح": "مابداخإلك السادأسة * القصة
الخإرين... جرت وتقليد بالنقص، والشعور الغرور قصة إنها
ّية في حوادأثها ٍر... وبيعن قبيعٍح غعراب بيعن ذكية حوار بلبعٍل مغعرو
ل ا وجميعل، عاق ُدأه راب أّن مفا ال البلبعل ُيقلعد أن أرادأ الغ بجم

البلبععل خِإععداع فععي فععأخإفق صععوتها، وعذوبععة وألوانهععا شععكلها
و حعتى  ومظهعره،  بمخعبره والحمائم، اول ول ة ح ر الَخديع بتغيي

ّ ولونه، شكله بقععوله: البلبععُل واجهه حين انكشفت الحقيقة أِّن إل
َلَك إّن الخارجي. منظرَك من أقبح دأاخإ

العمععاق فععي الطفععل نفععس تهععذيب إلى القصة هذه تهدفُا
:  على فتعمل والعقد، والمناقص الشوائب من وتنقيتها الجوانية،
ّدأعاء الغرور عن البتعادأ كل  - البتعادأ بالتواضع والتّزين والُخيلء، وال

ُللفة. وا
ُيغنععي المظهععَر أّن علععى - اللحاح ّد الزمععن، تطععاول مهمععا ل ُبعع فل

تظهر. أن للحقيقة
والخداع والِمكر والنميمة الرذيلة عن والبتعادأ بالفضيلة - التحلي

والسعايات.

الصغير": "المطاُر السابعة * القّصة
ّنها دارج على الطفولة مواهب فتح قّصة إ داع م ّوق، الب والتف

ِر ُألهيُة طريق عن ّولت التي ماه ًا البيت قاعة ح ًا مطار زاهععي صغير
ّينهععا بنفسه صنعها التي الطائرات لسراب النوار ساطع اللوان، وّز
ب الوطنية، بالعلم ى وكت اب عل ة ب وع القاع دخإول "ممن ر ال لغي

ّيين" وعلى التدخإين". "خإطر... ممنوع أخإرى لفتة الفن
ّنها ّقر بوقت الطفولة إيقاظ قصة - إ والبععداع الخلق عملية لدعم مبك

ذلك. إلى يضافا
ّتععح "ممنععوع الدقيقععة، الملحظععات علععى للطفولععة المبكععر - التف
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التدخإين". ممنوع خإطر المختصين، لغير الدخإول
ًا الطفعال - توجيه ًا توجيه ًا، وطنيع اظ رصعين ى للحف مؤّسسعاته عل

ِره ّية. وأسرا العسكر
ّقنها ُع - إ الطفولععة ُتربة في الزاهي المستقبل وصورة الطموَح تزر

سععماء لحمايععة الريععح صععهوات امتطعاء الطفال وتحبب البكر،
الوطن.

الغربان": مملكة في "عصفوٌر الثامنة * القصة
عرضععها بصععددأ نحععُن الععتي المجموعععة قصععص أطععوُل هععي

ّنها الوجععودأ.. هععذا فععي البشرية الحياة تراجيديا قصُة ودأراستها.. إ
ّقريته على للحصول الفردأ نضاِل قصُة اخإتياره. واستقلل ح

ّنها وبالتالي تضععاعيفها بين تنتظُم اجتماعيٌة سياسيٌة قصٌة فإ
ّيعة الوجهععة وتععوجيهه والملععتزم المععوجه السياسععي الِخطعاب عمل

ٍر تحت السليمة، الديمقراطية ّيععة" لن مععن شععفيف سععتا ِع ّف َق "الُم
ُعصفور ِلسان على وتجري القصة ْتععُه الذي "دأيدي" العاشق ال دأفع
ّقبه عاطفة ِء إلى ح ِة الخإععر، الِجنععس حقوق وتجاهِل العما َدأر ومصععا
ّيععة ّنهععا الععرأي سععماع قبععول ورفععض اخإتيععاره، حر أّم الخإععر... إ

والحمامة. كالغراب أخإرى طيور الكتاب.... وبين
ِء، تشخيص على المجموعة هذه قصص أقدُر برأيي هي الدا

ّيععة، وهو أل الكافي الشافي الناِجع الدواء على إصبعها ووضع الحر
ّية باحترام الخإععر، الصععوت لسععماع الحوار مبدأ وقبول الرأي، حر

ًا ورصين هادأئ خإياره... بأسلوٍب مصادأرة وعدم جلجلععة عععن بعيد
والمقععولت الجوفععاء، السياسععيين ومقامععات السياسي، الخطاب
بالعصا الديمقراطية تطبيق حد إلى  الغباء فيها يصل التي العمياء

للحرية. الكاتب تقديس ويقصد والعتداء،
ة تعرض ذه القّص ب ه ة لمطل ّي ة، الحر ن والديمقراطي َهمي ال

ّل يشغلن اللذين الوحيدين ان ك ى إنس ذا عل وكب ه لوب الك بأس
ق ّفافا رقي ي ش َء يختف ة ورا ٍب ِغلل ّفافة ح فور ش دي" للعص "دأي

ّية ُيصادأر الذي الناني، فورة حر ُد عص ا" ويري ا أن "ماي ّق يحرَمه ح
ِرها حياتها، لشريك اخإتيارها ّقبه على إرادأتها رغم وقس منه. والزواج ح

ّنها صحيٌح ًا الموضوع تمّس أ ًا، مس ا رقيق ت ولكنه ًة ليس خإافي
ّكلنا أحد على فورة صعف في نقف ف ديُن العص َن ا" و فوَر "ماي العص

الشر... المستبد "دأيدي" وتصّرفه
ّيعُة ازع فالحر ذه فعي عليهعا المتن ت القصعة، ه ًا ليس عار ش

ًا ول ُيرفع، ًا مطلب ًا طوباوي ّنها لن غائم ِفعععٌل ممارسععٌة يتحقق... إ و
ا ُيعيد خإلّق ا ومشعروعية حريتهعا، الجميلعة لماي بنفسعها، اخإتياره

ولنسانيتها. لنفسها احترامها وبالتالي
ًا يجِن ساري" لم "العصفور إن هععذا كل إليه يوّجه حتى شيئ

ّقه مارَس قد فهو والكراهية، الحقد ولم ُيحب، أن في الطبيعي ح
ِد ّقق على يعت دفعه العصعفور الخإعر... وأّمعا حع دي" فت ُتعه "دأي نزوا

فععي الرغبععة إلععى وألععوانه، وأنععاقته بجمععاله وغععروره الشخصععية
ِتصاب ّنته اغ ّقبععه... علععى إجبارها "مايا" الجميلة العصفورة مواط ح
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ّنها ّقية ساري اخإتارت ولك ّبثت بحر ّيتها وتش ّققها بحر ِم فععي وح احععترا

ّلقها وإّن الحياة، هذه في وجودأها يساوي الذي اخإتيارها بحبيبهععا تع
وعنععدها لمسععتقبلها، النهضععوي مشععروعها قمععة "سععاري" يمثععل

ً تناضععل لن السععتعدادأ ًا نضععال العععرافا كععل وفععق مشععروع
ّققق حتى والتصميم بالصبر كذلك والشرائع... وستظّل ُتريد. ُتح ما

َدأ "دأيعععدي" فتمثعععل مواقعععف وأّمعععا المريضعععة الفععععِل ردأو
الحقيقععة أضععواء أمععام وخإيلئهععم عجرفتهععم وانهيععار للمهزوميععن،

والسقوط والخيبة، والفشل اليأس إلى الستسلم وما الساطعة،
ّ القاتلة، السودأاوية هوة في آرائهععم فععرض علععى اعتادأوا لنهم إل
ّقل في إرادأتهم وتنفيذ فقط، هم م الظروفا ك م وظنه يقولعون أنه

َدأ أن فيكون.... أّما ُكْن للشيء ٌد يتمّر ُيصّر أح إلى الوصول على و
ّققععه فععي مشععروع وغيععر لرغبتهععم مخععالف فهععذا المشععروع، ح

ّ ليسععوا عرفهم... فالخإرون ّقركونهععا ُدأمععى إل يشععاؤون، كيفمععا يح
ّدمى وهل المصير؟! تقرير في حق لل

ُء لحظ َقهععم حيععاته، فععي النقلب "دأودأي" هععذا أصععدقا وأقل
ُطه يأُسه كعان وتنعبيهه.. وللسعف ُنصعحه فحعاولوا وعزلتعه، وقنو
َنَة ويطلق ويغضب، يثوُر ِه فععي ثورته ألس "مايععا" تصععّرفاِت تسععفي

ً ُيسععاويه ل "ساري" الذي وحبيبها جععاَم ويصععّب مكانععًة، ول جمععال
ًاعن "سععاري" عليععه، فّضععلْت "مايا" التي على غضبه حقهععا تعععبير

كععّل عليععه حياتهععا... يظهععُر وشععريك مصيرها واخإتيار الحرية، في
ٍة بصورة ذلك م لعه الخإريعن احترام تفقده مقنعة غير فّج وتحمله
لها. لزوم ل التي ثورته من السخرية على

ّول "دأودأي" عند انهزم ٍة تجربة أ حصععول هععي لديه، مستهجن
ّية على الخإرين ّد حر أنععثى، الخإععر أّن يععؤلمه مععا اخإتيععارهم. وأشعع

ّققهععا مععن فليس ًا ابتعععد ترفضععه... لععذلك أن ح أمععره علععى مغلوبعع
ًا ويزهقهععا... نفَسععه يحععرق أو ينتحععر أن ويودأ الرم، يحرق مقهور

ُء الطبيعععُة، منععه سععخرت والصععدقاء... المعععارفا وجمععع والشععيا
ٍم أوهام تحت يرزُح وراح ٍة دأامس، ظل ّد ل وكآب َهَن، لبؤسها، ح فو

"مايععا" أّن المزعومععة ُحججه كّل الحياة، في الرغبة وفقد وضعَف
تطيع ل آخإر... أمعٌر عليه فّضلت ّب العذي احتمعاله... فهعو يس يح
ُه، يقهرهععم، مايريععد، العصععافير ببقيععة ويفعل ويرسُم، يحكم ويكر

ُدأهم حرياتهم، من ويحرمهم يمعسهم، حقععوقهم أبسععط من ويجر
ُتهم ُيمي ُيحييهم، و ّقب و مايشععاء.... بالعبععادأ يفعععل السععماء فععي كالر
ّقول لمن الويل كّل والويُل أو طععاعته علععى الخععروج نفسععه لععه تس
ِته على التمّردأ ّ ونزواته رغبا ّق فل ومشععيئته!... وإل الحيععاة تسععتح

ّتعاش!! أن
كععّل ويرفععض الحيععاة، يريععد ل المععدلل "دأودأي" العصععفوُر

ّق الحياة أّن إقناعه في الوساطات علععى ُتعععاش... ويصععر أن تستح
ائبه.... لنزواتعه تخضععع ل الحيعاة هذه مادأامت وعنجهيته، عنادأه ورغ

ِء دأعواُت وتتكّرُر ه الصدقا ن لتثني ّرُر ع ادأه... ويتك ا عن فه معه تعّس
ًا لنفسه وقسوته ر ره... وأخإي واجهه ولغي ُد ي دقائه أح دامى أص الق

ْنه ُيقنعه وغطرسته، وخإيبته ُبجب ًا للحياة بأّن و ثيرة وجوه ر ك تي غي ال
ّتى يراها، ٍد على منه حصل ح الحياة... وليفعل قيد على يظّل أن وع
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ُد. بعدها مايري
ً المنفععى يختععار أن وفضل "دأودأي" أمره حزم لقععامته محل

ومفاوضععات، مععداولٍت السععودأاء.. وبعععد مملكتها في الغربة بين
ًا قبلته ًا، يكون عليه: كأن أملتها بشروط لجئ ًا، رصعين َدأ حزينع أسععو

ل الوجه، ًا... دأخإ امت ا، ص ذ مملكته ُذ وأخإ ّقف ايطلب كعّل ين ه، م من
العصععافير مجتمععع ... ونسععي والتأّمععل بععالقراءة الععوقَت ويقتععُل

ّلفته الذي جرحه من "مايا" وشفي وصديقته له. خإ
ًا ًا ورويد العابسعة، والوجعوه الغربععان، عيشعَة يمّل أخإذ رويد

ّقل في تصادأفه التي السععودأ... واللعون الهزيلعة، والجسام حين، ك
ًا وأحّس ًا شيئ ّنه فشيئ ُد أ منهععا يحععرم أن حععاول الععتي حّريتععه يفقعع

ّنععه كععذلك وأحععّس الخإريععن، ًا وعععادأ اخإتيععاره فقععد أ أرادأه كمععا ِقنعع
القععدرة المصععير... وفقععد واخإتيععار الحريععة قيمععة للخإر... وأحّس

ِرم الجميلععة، والحيععاة والمتعععة البسععمة، علععى العندلععة مععن وُحعع
أس الحزن فتسرب الجميلة، والصوات وتمنعى نفسعه، إلعى والي

ّلص أن ّية الرتيبة المقيتة الحياة هذه من يتخ ٍة، بأ يعععودأ وأْن وسععيل
ّ ليحتععاج وهععو الحقيقععي، عععالمه هععو الععذي العصافير عالم إلى إل
ُعه يشّجعه لمن وغطرسععته أثرتععه الطريععق... لّن هععذا فععي ويععدف

المريضة. نفسه زوايا في عالقتين مازالتا
ّيُض َق ُي ٍم ذات الفععرج لععه و ّيتععه رائععق، ربيعععي يععو حمامععًة برؤ

الغربععان، مملكععة بأجواء ماّرة مسرعًة السماء تعبُر رشيقة بيضاء
أوصععاله، فععي يجععري الحيععاة بععدبيب ويحععّس لهععا، صدره فينشرح

وبسععط إليها، غربته وشكا عليها، دأمه.. نادأى في يسري والشباب
معي.. وقالت: هيا عليه، فأشفقت يديها، بين تعاسته

ًا وصععل حععتى وطععارا بيععدها أمسك مععائه صععفحُة تتلل غععدير
عععّم سععألته ثععم المععاء، إلى ينظَر أن الحمامة منه طلبت كالمرآة،

ّنها نفسي، رأيُت فأجاب رأى، قطفت تغمره، الفرحة لحظت وكأ
ًة ّينت وردأ فنظععر، المععاء، في ينظر أن منه طلبت ثم رأسُه، بها وز
ُء والبسععمُة متوج كملٍك نفسه فوجد مععا لععه فقععالت وجهععه، تضععي

ّ تعكعععُس ل فالحيعععاة جميلً، الوجعععودأ تعععر جميل معنعععاه: كعععن إل
ُلهععا الحيعاة تععرى الذي صورتك... فأنت الععذي وأنععت مرحععًة، وتجع

ًا. قتامًة تملؤها وحزن
ّقل مععن الحمامععة "دأودأي" صععديقته العصععفور شكر قلبععه، كعع

ادأ بنصعيحتها، يعمعل أن ووعدها مملكععة العصعفور"دأودأي" إلعى ع
ًا الغربان ًا فرح ّقزيععه مسععرور ِذَر ب ْنعع ُأ إلععى بععالعودأة إّمععا الجديععد... ف

ٍم صبيحة بالمغادأرة... وفي أو السابقة شروطهم أنيععق ربيعععي يو
وأخإععذ الخضععراء، الحقععول فععي الزهععور مععدارج علععى عينيععه فتععح

ُته فانتقلت الجميل، بصوته يزقزق الغربععان بعض إلى ومرُحه بهج
َله "واجتمعت ُده، بعضععها وبدأ ومرحه، بغنائه معجبًة حو ّقلعع فيععثير ُيق

منه. ويضحكون الخإرين ُسخرية
ّد وقلق الغربان، ملك ُذعر العصععفور مععن وطلب القلق، أش

ِرح الشاب ًا، مملكته مغادأرة الم وجهععه تعلو والبتسامُة فغادأر فور
ُء ُه، وتضي ّيا ّدأع أن بعد مح ًا، ومملكتهم... وانطلععق الغربان و بعيععد

ِته وأطلق جميلًة، خإميلًة وصل حتى اجتمعععت حععتى العنععان، لصععو
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ّيه مرحه في ماجرى... وظّل لتنظر الغابة عصافير ّقوض وعندل ُيععع ل
ًا مافاته، ّقبر صععحبه بيععن عهععده سععابِق إلععى بعودأته سعادأته عن مع
ّفه وذويه، ُة تل والهناء:  السعادأ

ُء تّم كيف معي - أرأيت ذه بنا ة، ه دفها حعول فتمحعورْت القص ه
ّقدفاع الحرية، مطلب وهو الرئيسي، متاح. ماهو بكل عنه وال

ّتاحة الخإر، الرأي احترام - ضرورة ّية الفرصة وإ التعبير. لحر
ّقية - احتراُم وشععكل الحيععاة، شععريك اخإتيععار فععي الخإر الجنِس حر

الحياة.
ِر، مبدأ وقبول العنادأ عن - الكّف الفعععال إلععى اللجععوء دأون الحوا
المشروعة. غير
الخطأ. في الوقوع خإشية القرارات، اتخاذ في التسرع - عدم

َع ل كي السائدة هي الحياة في التفاؤل روح تظّل - أن فععي المرء يق
والحزن. التعاسة وهدة

جنسه. وأفرادأ والطبيعي الجتماعي المحيط مع التلؤم - ضرورة
"ساري". "دأودأي" مع فعل كما الخإرين على التعالي - عدُم

الزرق": التاسعة: "البحُر * القصة
اُل لعَب رمزيٌة قّصٌة الزرق"، "البحُر ِة خإي ميرة" الطفل "س

ًا ًا دأور ٍة تتلّخص التي العامة، ملمحها رسم في رئيسي ٍة برحل بحري
الععتي السععاحلية مععدننا مععن مدينة شاطئ على فيها ترسو خإيالية،

وزرع الععدمار، نشعر العذي البغيعض، الحتلل كعابوس تحععت ترزح
ُة" منععذ مكان.... أحّست كل في الموت الولععى اللحظععة "سععمير
ْثععت مععدينتها، أطفععال فععي حععّل لمععا والسععى بالحزن لثععوابهم ور
شعععوٌر القاتمععة.... وخإالطهععا المغععبّرة ووجععوههم اللوان، الحائلة

ُلععو بععالثورة، ُينععذُر بالضععيق ُع الرصععاص، أزيععُز فيع أغععاني وترتفعع
َثُث وتنتشُر الفدائيين، ّقل في القتلى ج ّقوُن مكان، ك ُء وتل رماَل الدما
ُد الشاطئ، ِف ِنها البحَر وتر اسععتيقظت القععاني... وهنععا الحمععر بلو

قمععاش قطعععة فأخإذت زرقاء، بطبشورة رسمته الذي ُحلمها من
فععي الزرق... وقععالت والبحععر الحلععم سفينة بها ومسحت مبلولة
ُدأ... سنجعُل اليقظة ُق، الشمُس وبإصرار: "سنعو والسععماء تشععر
ًة، البسمَة هنا.... سنجعُل هي كما صافية ّطر ُع مع َءنا سنجم شععهدا

الجديععدة الثيععاب نلبععْس الطفععاَل نحععن وسععنكوُن مكععان، كل من
ً وننصُب الجميلَة، ًا تمثال ِة السععاحة في كبير البحععر علععى الواسععع
ً بلدي لشهداء ًء يرسُل التوهج، دأائم تمثال اتجاه". كّل إلى ضيا

ّنها لتحريععر المععل وزرع الوطنية، الروح تربية إلى تسعى قّصُة - إ
الطفال. قلوب في الرض

ّقب ترسععيخ على - تعمُل ِلهععا الطفولععة ضععمير فععي الععوطن حعع وعق
الباليععة الثيععاب تبععديُل وهو ذكي رائٍع بخيٍط ذلك وربط الباطن،
الجديدة. بالثياب

ُع ًا - ترف ة، دأوَر عالي هداء، ومكانعة البطول ا الش ّيته تحريعر فعي وأهم
الرض. واستعادأة الوطن
ِد. رجاُل هم الذين اليوم، الطفال دأور أهمية على - التركيُز الغ
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ٍة هيئة على - تبّشُر ِة نبوء بفلسععطين، أرضععهم إلععى اللجئين بعودأ
فععي راسععخًة العععودأة فكععرة بالسععم.... لتظععّل تععذكر لععم وإن

الباطن. العقل من متمكنًة الضمير،

الشوك": وغصُن "البومُة العاشرة * القصة
ُتها ُعععه لما بيضاء، حمامة ملحظاُت خإلص ًا البومععة تزر يوميعع

ِو تعكير من ِة صف ّثععه بمععا الغابععة، فععي الطيععور مجتمععع حيععا مععن تب
ٍة، ٍة، فرقعع ٍر ونميمعع فععي الشععّر فيسععتفحُل والمععوِت، للععذعر، ونشعع
ّقفذ الغابة، مجتمع ِربها، لتن ّقرق مبدأ على مآ ْد. ف تُس

َء ْتُه، الحمامة سا َف ّية فاستفرت مااكتش ِلحَن الحمائم بق ُيصعع ل
ْتُه ما ْقَن البومُة، أفسد ُت َق وير ْتُه الذي الفت َث المجتمع، حياة في أحد

َدأ الزيتععون شععجرة أغصععان فحملععَن عهدها، سابق إلى الموُر لتعو
ًا ّبة رمز ُع أدأرك أن والسلم.... إلععى للمح ِة دأوَر الجميعع فععي البومعع
ِدأ نشر والشرور. الفسا

ْتها أن بعد ُبعْزلتها البومُة شعَرْت ّيُة تحام ِه الطيور، بق ُكر وبال
ّقل من بها يحيُط ّكرْت ريَشها، جانب... فخلعت ك ٍة بريش وتن حمام

ّنهععا ِبَزعععم الغابة، طيور بين تطوفُا وأخإذت بيضاء، المععن تنشععُر أ
ٍة والوئام، ُد كععانت بطريق اشععتعالً.... وأحّسععت الشععحناء نععاَر تزيعع
َنها الجديدة، الحمامة هذه بسلوِك الحمائم ْع المراقبععة تحععت فوَض

ًا ًا وشيئ ّكرت الذي ريُشها بدأ فشيئ ظهَرْت أن إلى يتساقُط، به، تن
َنها، على ْدأ ًة عاشت يومها ومن حقيقتها... فطر ًة وحيد فععي منبععوذ

َغدْت الخرائب، ًا و للدمار. تنعُب للتشاؤم، رمز
ّقث لتمييععز اجتماعيععة دأللت ذاُت - فالقّصععُة السععمين، مععن الغعع
الفسادأ. من والصلح
ّكنه. المرض استفحال قبل الدواء، ومعرفُة الداء، - تشخيُص وتم

الفرقععة ينشععرون الذين إلى المجتمع يقظة ضرورة على - التنبيه
والفسادأ.

ّقص التعععاون، ضععرورة عععن مبكععّر وقععٍت، في للطفال - وتكشف ور
ّقي الشعور لدى الصفوفا اة، وسيرة المجتمع بناء في خإلل بأ الحي

المعافى. السليم المجتمع لبناء

الصغيرة": : "الغيمة عشرة الحادأية * القصة
بيععن بعارع ذكععي حعوار خإلل مععن أحععداثها تجري طريفٌة قصٌة

اء والغيمة سامر الصغير تي الزرق ّرت ال وق م ة ف ه.... حديق منزل
ّظفتها ٍة العظيمععة الكاتبععة الدأيبة و ٍة ببراععع َع محكمعع أرض فععي لععتزر

ًا ماتراه الغّضة الطفولة يكون:  كأن القيم، من صالح
ًة، وأكثر سهلًة تجعلها هوأن الحياة هذه من - الهدفا لععترى سعععادأ

والرضععا الوجععوه، كل يضيء والفرح الشفاه، كل على البسمة
الجميع. يلف

ًا يخلقعان قععوة، والتععاون منععٌة، - التحادأ ًة أفضععل، مجتمععع وحيعا
أمتع.
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أرض فععي أخإلقيععة، قيمععة العطععاء علععى القععدرة بععذور - غععرس

البكر. الطفولة
قيمععة مايعمععل، إجادأة على قدرته خإلل من النسان قيمة - إبراز
ُينتج. ما

والثقععة وجععودأه، بقيمععة الشعور النسان يمنُح العمل أن - التوكيد
الناس. بين بنفسه

ُدأ عشرة الثانية * القصة والمدينة البحر : "مار
المترفة": 

ّنها ّدأدأاٍت من حكايٌة إ ّية مر ّية، شعب ّظفتهععا أسععطور القاصععة و
ًا لتخعدم بسعيٍط تحعوير بعد ًة أغراض ًة.... وإنسعانيًة اجتماعي خإيعر

ْتها ْلتهععا وأبرَز خإللهعا مععن تفضععُح والموعظععة، للععبرة الجديععدة بح
اللبنعة وضعع بعذلك وإثرتهعم.... وتحعاول المترفين بعض غطرَسة

ٍة بنععاء في الولى ٍة طفولعع ٍة صععحيح نظيععٍف بمجتمععٍع تععؤمن معافععا
ينتمععي الععتي والنسععانية الفسععيح العععالم تجععاه بمسؤوليته ُمدرٍك
إليها.

بيععن الععثروة توزيع في التواُزن خإلق إلى بالتالي تهدفا وهي
والبلدأ الغنيععة البلدأ بيععن للتوفيععق وتسعععى والغنيععاء، الفقععراء
والوئام. المحبة وتسودأ والسلم، المن ليعّم الفقيرة

والعمُل":  "الصغيرة عشرة الثالثة * القّصة
ّنها ًا إ ٌة أيضعع ّدأدأ ّيٌة مععر ْتها الععتراث مععن شعععب القاّصعُة، اسععتثمر
ْتها ٍة وأخإضع ًا لتحملهععا ببراع ًا مضععمون الجهععد قيمععة يععبين اجتماعيع
ّنه والعمل، مضععمونات إلععى إضععافة ثمععن، ولععه إل شععيء مامن وأ

ّطته الذي المنهج مع تتواءم أخإرى هععذه القصصععية لمجموعتها اخإت
والخإلق السععليمة، الطريععق علععى ودأفعهععا الطفولععة تربيععة فععي

القويمة. والسيرة الحميدة،،
ذلععك صادأفا وقد لمستقبلهن، فتيات ثلث تمنيات وخإلصته

كععل أمنياتهن، يعلمن أن دأون لهن فحقق لرعيته، البلدأ ملك تفقد
طلبت. كما

أن يمكععُن المععاني أّن مععن القصة لهذه الرئيسُة الوظيفة - وتأتي
ّقق ًا، تتح د ولكعن أحيان ن لب ل السععي م ى لبلعوغ والعم الُمن

ُدأ وإل والمرادأ، ُيسيطر والتواكل، الكسل روح ستسو الخمول و
العبادأ. على
ُد ْذل إل معناها تكتسُب ل الحياة أن - وتفي المثمععر، والعمل الجهد، بب

التعععب، بعععد إل اللععذة تنععال فل ويكععدح، يسعى أن الفردأ على إذ
أمنيتهععا لهععا حقععق أن بعععد الصغيرة، بالطفلة الملك مافعله وهذا
العمل. فأجادأت والرتقاء، التعلم إلى يدفعها فراح

َنسُر":  عشرة الرابعة * القصة "ال
ٍر ِقصععة القصة هذه لنا تروي السععماء، قمععة فععي عععاش نسعع

ًا وودأيععاٍن سععهوٍل مععن وماتحته به يحيط وما أجوائه على مسيطر
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ِرَم اليام مرور وأرضين.... ومع جسععمه، فضعععَف وشاخ، النسر َه
ًا يعد ولم قواه، وخإارت الصيد. على قادأر

ًة الطيععور تنععاثرت جميععل، ربيعععي يوم وفي كععل فععي مغععردأ
ِزقهععا، عععن باحثععًة تتراكض الصغيرة الحيوانات وانتشرت مكان، ر

ِه النسر خإرج ًا، وكان عشه، من بدور بجناحيه، الهواء فضرب جائع
ًا، الطيعران على يقو فلم قليلً، وارتفع ى فسعقط بعيعد الرض عل

ًا. منهوك
التعععس، لمصيره وحزنت لحاله، ورثت الطيوُر، منه اقتربت

ٍم الطيعور إلععى بالهوان.... نظر وأحس نفسه في ذلك فحز بشعم
ُع فتراجعت وكبرياء، واسععتجمع نفسه على وتحاَمل الطيور، جمو

ٍة مععن مععايمكن بأقصى بجناحيه الهواء وضرب قواه، أو إلععى طاقعع
هامععدة.... فعععاش جثععة ُعّشه على وسقط الشاهقة الذروة وصل
ًا ًا. ومات نسر نسر

علععى والحفععاظ بععالنفس، العتععدادأ إلععى ترمععُز قصععة - إنهععا
أن إلععى المععر أدأى ولععو والهععوان، الععذل مواقف ورفض الكبرياء،

كبريائه. عظام على المرء يقف

حمار":  "غباء عشرة الخامسة * القصة
اليقين، العلعم أخإعذ إلعى تعدعو موجهعة هادأفعة قصة هي ل ب

ببععاله، مععايخطر استنتاج في الفردأ يتأنى والتخمين.... وأن بالظن
إلععى تععدعو إليها... كععذلك والوصول الحقيقة تحري بإمكانه مادأام
قبععل الكاذبععة، القاويععل ونشععر الشععاعة، نقععل فععي التسرع عدم

منها. التأكد
الكبش انشغال حالة فسر الذي الحمار قصة لنا تروي فهي

ِرفُا وراح يفسععر، أن لععُه حل بمععا البيععض حععتى ليعععرفا بمععا يهعع
ّلهععا الدواب اجتمعت معععه والعقععاقير الربطععة الحصععان وجلععب ك

الجرحععى لرى الطريععق لععي قععال: أفسععحوا الوليععة، للسعععافات
عمله. إلى كّل هيا وأسعفهم،
ّي له قال الحصان؟  أيها تقصد جرحى الكبش: أ

ًا ولدت النعجة زوجته أن من الحمار نقله بما فأخإبره خإروفعع
الععذئب... فقععال كععذنب جميل طويل وذنب الكلب، كعيني بعينين
كر ماقاله علي قّصوا فقد تكمل، ل الكبش الجميعع الحمار... وش

ّقسر بما الحيوانات ومبادأرتهم... واحتارت ولهفتهم نخوتهم على تف
ّنه قالت أن إلى الحمار به ماقام يعععرفا ل فقععط، غععبي العنزة: "إ
فلماجععاء، ليكرمععوه، الحمععار ومايفعل... واسععتدعوا مايقول نتائج

ًا وأوسععوه عليعه، هجمعوا ًا ضعرب ًا... وقعال ورفسع َعضع الكبعش و
ٌء له ليس الذي للحمار: "يالغبائك أعذرك". إني حٌل، أو دأوا

ٍم "كل للجميع ذلك بعد كلمه ووّجه ًا بخير، وأنتم عا عيععد غد
ٍدأ على أنا الله، أستودأعكم الضحى أهععون فالذبععح للذبععح، اسععتعدا

ة من يجعل الذي المفتري، الحمار هذا مع العيش من وأكرم ّب الح
ّبة". ُق
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ًا، ّلت إن فإنها وأخإير ٍء على دأ ِء الغبععاء، علععى تععدّل شي وسععو

ّتصف اللذين التقدير الحمار. بهما ا

ُة عشرة السادأسة * القصة والجبل": "الجوز
ّنها ًا، يشععمخ الععذي المغععرور الجبل بين لطيفٌة حواريٌة إ ّياهعع ت

ُة فتأخإذه بقععدرته ويتبجععح الخإرين، على بفضله ويغتر بالثم، العز
الخإريععن علععى ويععدّل فضٍل، كل لنفسه وينسُب بالرفعة، وادأعائه
ِزالضعععيفة شععجرة وخإيره... وبيععن بفضله ِطع لععم الععتي الجو تسععت

وجععّردأه الجميععع، أمام عّراه الذي النهر له تصدى أن إلى ُمحاَجته،
ّلها، مزاعمه من ّدأعاءاته ك ّنععك "تزععم لها محّل ل التي الباطلة وا أ

وتجعلععك تزينععك وهععي أشععجارك، أروي فأنععا سواك، إلى تحتاج ل
َد ّقطف العصافير، لك وتجلُب الناس، مقص ّد فيك، الجواء وتل وتشعع
ياصععديقي الطبيعععة بععالثلوج... إّن تكلععك الععتي السععحب إليععك

وتواضٍع، بصمت عطاءك فامنح قيمة، يعطيها مافيها كّل متكاملٌة،
ّلم ّقمنا من وتع ِة دأون تمنحنا التي الشمس أ ّن حساب. ودأون م

ُع الجوز شجرة راحت والصععخوُر، رأسها... والعصععافيُر، ترف
ّلها والتلُل ُع ك ًة رؤوسها وترفع النهر كلم إلى تستم بععدورها، معتّز

ه معن الجبعل خإجل وبمكانتها، ه وطأطعأ نفس وانفجعر خإجلً، رأس
ّفق بالبكععاء، ُعععه فتععد َع دأم ٍء نبعع ًا، مععا الصععخور بيععن ركععض رقراقعع

ًا والشععجار ًا واتحعدا فععانقَه الععذب، النهعر إلعى منحعدر فععي معع
ٍء مسيرة ُع... فسكن له فصفق تنتهي، ل للحياة عطا الجبععُل الجمي

ًا يومها من ًا مطمئن ًا متواضع القّصععُة هذه  بمايقدمه" ترمي راضي
:  إلى

ّقث الجميع. بين المؤاخإاة قيم ونشر التواضع، روح - ب
الخإرين. على والتعالي الغرور، روح - كبح

ٍدأ لكّل أّن - تبيان ُه فر الحياة. هذه في دأوَر
ّلى - أن الخإرين. وخإدمة العطاء،  بروح المرء يتح
الطبيعة. ويحترم والحيوان، للناس قلبه يفتح - أن

تضععمنت الععتي المجموعة هذه دأراسة أخإر على نأتي وهكذا
ًا العمرية المرحلة مخاطبة في التربوية العتبارات ُتراعي "قصص

ّبة القيم، على للحرص وتدعو للطفال، الثانية وعععدم الناس، ومح
مبسط بأسلوب والوطن، بالهل والتمّسك العمل وإلى خإداعهم،

)*.(وينميه"  الطفولة خإيال مع ينسجم

الكبير المل
ٍء بنععي مععن الهععل مضععارب بيععن حععوران سععهول فععي طيعع
ٍر بعد لستريح، خإيمتي نصبُت الفسيح، أربعيععن ُقرابععة طععاْل، سععف

ًا، قععارٍت ثلث امتععدادأ علععى وكلمععاتي أجزائععي خإللهععا تناثرت عام
ودأفاععء اللقيععا، بحععرارة لنعععَم وأفريقيععا- وعععدُت وأوربععا، -آسععيا،

الودأادأ. وصدق العلقات،

بدرعا. المؤلف محترف في أمسية من أكثر في  قرئت (*) *
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ّننععي صععحيح ِة، فععي وأسععرفُت اغععتربت، أ ُغربعع ْلععُت ال ّث وتم
ّلت الخيمة أوتادأ ولكن كلها، "بروتوكولت" الحضارة مغروسععًة ظ

الردأينيععة كالرمععاح المشععّرعة القبيلععة بنععات وقامععات صدري، في
كنني ظلت اطري، فعي وتتحعرُك تس يات خإ تسعتبي الربعع وأمس
رئتي. في تشرُش والقيصوم الشيح ورائحة ُلبي، وتخلُب خإيالي

الطويلععة رحلععتي بقايععا مععن يلزمنععي ظععل واحععد شععيء
ُيطاردأني الذي الحساُس بالزمن" هذا "الحساُس هو والغتراب،

ُيقلقنععي وثععوانيه، دأقععائقه لهتبععال ويدعوني الساعة، عقارب مع ف
ُعه به، راٍض ولكنني الجععادأة، الكتابععة فععي اليععومي عملععي بين أوّز

ُلني قراءة وبين ونتعاجهم والصععدقاء الخإععوان رسعائل معن مايصعع
ّد والعلمععي، والفكععري الدأبععي مجععال فععي كتععب مععن ومايسععتج

الخإتصاص.
ُد حمل وبالمس الكععبير الكبير" ... والمل "المل إلي البري

ُفها المخبر، وربما المظهر أنيقُة قصٌة ٌق، ِغل الخطعوط، سعاحُر بّرا
ُأ نجيب "محمودأ اسُم جبهته يعلو فيشععرق السععم، الفلح" ... أقر
ُتها حكايعا، قبععُس قلععبي فععي ويسطع تاريخ، فكري في ُذ سععمع منعع

ٍد زمٍن ًا كنُت - عندما بعي ثانويععة فععي العربيععة اللغععة لمععادأة مدرس
ًا خإمسين  ُبعد على الصنمين، تاريععخ - عن دأمشق جنوب كيلومتر

وم منذ السرة، هذه ذي الي افت ال ه استض ً الملعك ب فعي فيصعل
دأمشععق إلععى طريقععه فععي وهععو القرن هذا من العشرينات مطلع
ِد مضععافة كععانت حيععث عرشععها، لعتلء ًة الفلح ُأسععرة عميعع نععدو

ِة ًا والرأي، للمشور ّوار ومآب ّبععان العععرب للث السععتعمار، مقارعععة إ
ّدمت وكععم أعصععر، مععن ومععاتله الزمن، ذلك في ُشهداء من وماق

ٍر ظلم من أفرادأها بعض عانى مختلععف فععي وتشعريد وسجن وجو
العهودأ.

علعى اللذيعذ الديوك طعم أنسى ولم وذاك، هذا كّل تذكرُت
ْدأعى كنُت يوم ذاك إذ السرة هذه مائدة الزمععن ذلععك فععي إليهععا ُأ

السحيق.
ٍة الكبيُر" عنوان "والمل ٍة قص ٍة فععي تقع الحجم متوسط مئعع

نظععري ولفععت صععقيل، أبيععض ورٍق علععى صععفحًة ثلثين و واثنتين
ه فعتربطني المؤلف،  وأما)15(ناشره ائج ب انفصعام ل صعداقة وش
ُعراها، ٍر وقرابُة ل إليها. للوصول سبلنا ومهدْت أهدافنا، وّحدْت فك

ُة الكتععاب، صععفحات ألتهم بدأت محمععودأ بشععار أبععي وصععور
ِد على تتكُئ ُُة كلمععاته، حععروفا مععن حععرفٍا كععّل مسن ِته ونععبر صععو

ُق ِر ُة القلععب، إلى لتصل الذَن تخت كععل مععع لععي تلععوُح يععده وإشععار
ٍة، َء فاصل ِة كل وورا ًا إشار ًا  استفهام... ورويععد أنععي نسععيت رويععد

ًا، أقرأ ٍر في ُمشتبٌك أنا وإنما كتاب مععافي بكععل بشععار، أبععي مع حوا
التجربة... يرتفع في وعمق الدأاء، في وصدق حرارة، من الحوار
ُته ًا، صو ِفُت حين ًا ويخ وأمععا هنععاك، ويعبس ُهنا، يبتسم أخإرى، أحيان
ُع قهقتُه علععى فتنعكععس صععدري، أنحععاء في يتجاوُب صداها فأسم

شفتّي. وامتدادأ وجهي قسمات

معروفععععُة دأاٌر بدمشععععق" وهععععي والتوزيععععع للنشععععر الهععععالي  "دأار()15
ّقديتهاواتزانهامن الن. حتى منشورات من ماقدمته خإلل بج
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الفلح، محمودأ حياة ِقّصة فيها الكبيَر" فقرأُت "المُل قرأت
الهزيععع فععي الحيععاة، بنععور عينععاه اكتحلععت أن منذ ولحمه بشحمه
ً عرفتععه حتى الثلثينات، من الخإير ُتععه كععّل ول رجل الرجععال... رأي
ّة يرسم الكونيععة الحععرب شععبوب قبيععل ولد الذي الطفل ذلك حيا
ٍة، قرية "في الثانية ٍة ضععمن بسععيط ًا، الحععال متوسععطة عائلعع مادأيعع
ّنها ّونها... ول وكرِمها" كما بشهامتها معروفًة لك أدأِق ذكععَر ينسى دأ

ّنه التفاصيل، ّكب وكأ ٍر، آلععة قلمععه سنان على ر كععّل تلتقععُط تصععوي
ُيعرض ّقوُر أمامها، ما ُتص ِء و أخإععرى أحياٍن وفي العين، ل القلب بضو

ُه ّقلط ترا ّقسععُمها القضععايا، بعض على الكاشفة الضواء ُيس لععك فيج
ّنك ِة أمام وكأ ِر عرض شاش "البانورامععا" فععترى المجّسععمة للصععو

ًا وتتّصبُب الزمن، واتساع الشاشة بحجم الحدث، ً عرق مع انفعال
ِهّم الحدث، وقع ُت ِه، تتحّرك أن و ًا، لنصرت ًا عنععه للدفاِع أو حين أحيانعع

ٌدأ أخإرى.... وينجععح ّيمععا محمععو حععتى التوصععيل عمليععة فععي نجععاٍح أ
ُلَك ِبُك َليجع أم الفاعععُل، أأنععت لتععدري، الحععدث، دأفقعاِت مععع تشععت

الُمنفعل!!..
ِعَك تحت ذلك كّل يجَري ِرَك سم ٍة وبص ّيععة ببساط دأون وعفو

تقنيععة فععي الغععراق أو الفنيععة، وشععروطها القصععة، لعناصععر تصيد
ُعععب أو والحععوار، السععردأ ّلعبععة، أحجععار تغييععر فععي التل ومهععارة ال
ًا، الخطف بين تنقيلها، ًا، وتحريكه الحدث اصطناع أو خإلف أو قسععر
ّيم افتعال َلفِت التأز ّقد النظر ل لععم إن ُلغًة، النتباه... ويستعمُل وش

ة، الدارجعة هي تكن ّي ّنهعا اليوم ت فإ ة ليس ّي ال، أي علعى العام ح
ّنها ًا، المقعععرة المعجمية ليسْت ولك ُو ول أيضعع ٍر فععي تخلعع مععن كععثي

ِة لمساٍت من الحيان ٍة وإشراقياٍت ُهنا، فني ُهناك. بياني
ٌدأ، ّ اللغُة لتهّمه محمو ِر إل تعبيريععة طاقاٍت من تحمُل ما بقد

ٍة بها يموُر التي والعاطفية الفكرية الشحنات كّل تفريغ على قادأر
هناك، رشيقٌة جملٌة أو ُهنا، أنيقٌة كلمٌة وجدت وإن الرشيق، خإياله
ًا  فلن الثانية. الدرجة من وكاتٌب الولى، بالدرجة شاعٌر محمودأ

ُء الشععتاء عععن ُتميععزه ل محمودأ، عند دأرعا المدينة في الشتا
ٌة. الصنمين قريته في نبو

ٌدأ غزيٌر، فالمطٌر ُع قارٌص، والبر الخاويععة المعدة يعّض والجو
محمععودأ!! وهععو جععوع معععي تقععرأ لععو الفارغة... آه المعاء ويلتهم
َدأ الشععاب يصععف الغريععب. فععي المدينععة ليععل فععي وزميلععُه محمععو

ُع عّضععهما وقععد الشععتاء، زمهريععر ُعصععل بأنيععابه الجععو خإل وقععد ِ ال
ّقي من وفاُضهما ٍد أ ٍد... "أمطععاٌر علععى عق ٌة، نقعع وثلععٌج وبععردأ شععديد

ٍر الطفاُل ويشعر ٍر، بدوا ٍة العرؤوس، فعي وألعم وخإعو و فعي وعش
ّ المشعي علعى يقعدرون ل العيون... وأصبحوا قليلً... غعذاؤهم إل

الماضية". الثلثة أيامهم في فقط الماء
ّنه أرأيت؟! إنه ٌع الجوع... ولك يحرُسه بالكبرياء، مغمس جو

ُء، ُء، ويصونُه الحيا َبععه وتنيععُر البععا ّقي أخإلق دأرو الععبيِت، وتربيععُة الحعع
ّنه والعشيرة، الهل سمعُة أمامه وتقُف المتمنع، اليجابي الجوع إ

ّبي الععذي المععذل، السععلبي الجععوع وليععس الستسععلم، علععى المتأ
ِدُم ّوِل مهاوي في القدم به وتزّل القيُم، معه تنه ِة التس مععاء وإراقعع
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ُغ الوجه، ّقو ُبعررات له وتس قيمععة مععن يحععّط وماقععد للنحععرافا، الم
المعافى. القويم والمجتمع السوي، النسان

ذا ِفعل أمعام محمععودأ، معن الرائعع اليجعابي الموقعف ه جحا
فععي الوحيععد اليجابي الموقف ليس البطون، على الزاحف الجوع
ُدأ الكبير" بل "المل قصته هععذه في كلها المواقف على يندرُج يكا

ّننععي قصًة، نسميها أن لنا جاز إن القصة، تحععت تنععدرُج أنهععا أرى ل
ُيسمى عنوان البوح. أو الذاتية، بالسيرة ما

ُد ل محمودأ، بشععروطها يتقيععد أن أو فنيًة، قصًة يكتب أن يري
ًة ُيسععجل أن يريعد إنمعا المعروفععة، الكلسعيكية ّيعًة حيعا ِبضععًة، ح نا

ّقركععه أو فيهععا، يتحععرك ولزال عاشععها، الكععبيرة اللعبععة خإيععوط تح
ًة، ُيسجل فيها... أجل بسعخام الملطخععة الحيعاة ليست ولكنها حيا

ّنما المتردأي، الواقع ُة إ ُدها التي الجميلُة الحيا ُدأ يري المناضععُل الفععر
ن ولغيره لنفسه، الشريف اس، م ّنعه الن ُد إ اة يريع تكعون أن للحي

ًا هكذا ًا، سمو ًا بسيٌط والمر تكن، لم وإن حتى وارتفاع لععدى جععد
ٍة، كبير إلى يحتاج ل محمودأ، أكون التالي: "أن قوله يوجُزه فلسف
ً ًا يصععنع أن يريععد أكععون" هععو ل أو فاضععل ًا، عاشععُه مجتمععع ُلمعع ح

ًا ومارسععه ِهم يعيععش أن ويرفععُض وعملً، فكععر ظلل فععي كبعضعع
ِة، مطلوٍل التاريخ ٍد بالفجيع ّقل بالهول، ُمرع ُذ ُة -فهذه وال ّقل مسير ك
يصععنعون الععذين النسععانية تاريععخ فععي النابهين المتفوقين الفرادأ
ًا ّبما تاريخ ّبه لشعوبهم... فلر ُبلهم. وانتهج بهم، محمودأ تش س

اليجععابي التحععدي قمععة وفععي والععبردأ، الجععوع معمعة وسط
الععذي السععوري ريفنععا لنسععان الشععامخ والبععاء الجععوع، لشكالية

ُغ ِعزة وتكسو الحياة، جوهر يصو ٌدأ ُيسئ لم أخإلقه، ال إلععى محمععو
الخيععر دأوافععع معععه نحععّس جعلنععا بل المدينة، لنسان ول المدينة،
َدها، ًا الريف، في هي كما حالها وعلى عن الصععراع َزنخععة عععن بعيد

البروليتاريا. حقد وهرتقة الطبقي
ُد وهكذا ّدها المدينة، خإاِصرة وطننا في القرية قيم تسن وتمعع

ًا لتشكلن وجميل، خإير ماهو بكل َة مع دأروب على صادأقًة، مسير
الحنيف. الدين وسنن الصيلة، العربية الشيم

و "المعل في النفس ُيبهج الذي الجميل والشيء الكعبير" ه
المععل قصة أبطال عند الحدث، امتدادأ على المتنامي الوعي ذلك

ًا الكععبير، ًا البتدائيععة، المدرسععة مععن بععدء المراحععل بكععل ومععرور
ُء الععذي الععواعي التنععامي هذا المتعاقبة، الجوانيععة الجععوانب ُيضععي

الكععون هذا دأاخإل بالبطل، يحيُط ما كل على بالتالي تنعكس التي
ُه، الفسيح، ّقسر ُفه، فيف ُيفلس ُه وينشُر و معا كعل علعى ومنعاقبه خإير

ُيحددأ وإخإلص، وأمانة بصدق، معه يتعامل ومن به، يحيط شععكل و
عليه. تكون أن ومايتوّجب للحياة، رؤيته

بععل أبطاله، سلوكيات في الخلل جوانب َرتق في يتوانى ول
ُد الصعلح وذاك الرتععق هعذا في كان إذا وإصلحها، شخوصعه يزيع

ًا ًا، وعي ًا وكأن وتنامي ثلثيععة أبطال عينيه ونصب يكتب كان محمودأ
الععوعي تنععامي يميزهععم، مععا أهععم مععن كان الذين محفوظ، نجيب

الروائي. والسردأ الحدث امتدادأ على عندهم
المسععتحيل يصععنعون الذين بالعمالقة ليسوا محمودأ وأبطال
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يلععوون ل الععذين الخععائبون القععزام ُهُم ول المدركات، ويتجاوزون

ٍء على ًا، شي من وفلحين، عمال أبناء الشعب، عامة من إنهم أبد
ُع الذين مععن ومنهم ينجح، من فمنهم مواكبهم، مسيرة الحياة تدف

إخإفاقهمععا، وفي نجاحهما في أسوياء، يظلن الثنين ولكن يخفق،
البيععاني فععالخّط الريععاح، هوج بهما تقذفُا ول الحداُث،  ل.تتعتهما

ٍدأ عند للحياة ّي الخّط هذا هو محمو ُد، السو للهبععوط وليععس الصاع
َده نصيب. ول حٌظ عن

ٍدأ أبطاُل ارتقععت الععتي المتوسععطة، الطبقععة أبنععاء من محمو
ِرمة، الخإلق رقابععة تحععت بالعمععل، ولععم والعععادأة، والعععرفا الصععا

أنصععافا شععطحات عليععه وتسععطو الفّجععة الثقافععة سععموُم تغزهم
ّنععون الععذين المتعلميععن الجتماعيععة القيععم علععى ثععورة العلععم يظ

ًا الجيععدة، لععديهم العلععم المسععتوردأة، المبععادأئ سععوق فععي وتعهععّر
الحيععاة قيععم مععع وانسجاٌم تطبيق ولكنه تدرس، معلومات ليست
ُلها ُيضيئها، الخيرة ٍم ذات ويجع ٍة، طعو ُيثريهععا، الحياة ُيغني ُمميز و

ُلها ّق ويجع تعاش. أن تستح
ُلها بل ذاك، على ول هذا على أبطاله يقِسُر ل ومحمودأ، يجع

ُقهعم، ل وهعو سععجاياهم، معن سجيًة تنععامي مععع يتلءم بمععا إل ُينط
م ِرفهم وعيه ا ِربهم وتراكعم  ومع حيعواتهم وخإعبرات اليوميعة تجعا

عانععدتهم الذين أولئك بذلك وأخإص القص، امتدادأ على المتساحبة
ارتقععاؤهم كان الذين أولئك أو وسننها، الحياة في الحظوظ عجلة

ًا ِم على عسير ّقل ّتى الحياة، س ّدى كععانت الععذي الحارُس ذلك ح تتبعع
ّقمنها التي أحادأيثه خإلل من تجاربه، إيجابيات لنا فكره. عصارة ُيض

الكععبير" "المععل قصععة شععخوص طبيعععة تغيععر ل الحععداث
ًا، ُدها المععام، إلععى تدفعها بل تراجع ًا وتزيعع مواصععلة علععى تصععميم

مفتعلععة بهععم تحععّل الععتي الكععوارث أن يعنععي وهععذال الرتقععاء،
ّيٌة، ًا، أوسطح ًا أسوياء البطال هؤلء لن بل أبد معقدين، وغير حق

ُهم َة ليعرفون و ّ الحيا ًا إل ًء... فالبطُل أو صعودأ ُيفَصُل الذي ارتقا
مععن الرغععم علععى هععو ، العدادأي الثالث الصف من المدرسة من

إلى وهبط بصدٍق، ُيكافح ظّل بل ييأس لم يده، ذات وضيق فقره
ول لععه، تنكرت الحياة أّن وماشعَر دأراسته، وتابع وعمل العاصمة،

ّنععه وجهععه، في متجهمة سودأاء كانت ًا كععان ل ّقل ُمقتنععع ٍة بكعع خإطععو
يخطوها.

ّول ُهها ثم فيها، الله وتسبيُح المدينة مآذُن قلبه غزا ما وأ ميا
ُعك التي الباردأة العذبة ه بنععم تقن ة، الل ة ثعم العميم ا رائح خإبزه

ّنة، بريح تذكرك التي ا الج ار جعرس صعوت وأم ائي، القط الكهرب
ًا كان الذي ُيشععجيه... ويمعععن فكان الدمشقي، الفلكلور من جزء

ٌدأ اليععوم دأمشععق شععوارع عععن غععابت جزئيععاٍت رسععم فععي محمععو
طاسععاتهم، ورنيععن المتجولين السوس عرق باعة يذكُر وحواريها،

شععوارع يرشععون أكتععافهم، علععى المعلقععة بقربهععم والسععقائين
وأصععواتهم، بزركشععاتهم الرصععفة علععى الصععبار وباعععة المدينععة،

فععي الّصععور نمنمععات مععن و"الحبععوب" وغيرهععا الشععوندر وباعععة
هععذه مكععان، كععل فععي المتجععولين ظهععور علععى الععدنيا صععنادأيق
وتزيعد الحيعاة، فععي ُتغريععك الععتي اللوحعات معن الرائعة التشكيلة
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ّبها منها وتقربك وعذوبًة، بهجًة المدينة وتحبَك. فتح
حععدائقك العاصععمة!! ماأجمععل أيتهععا أجملععك يقععول: "مععا

ًا وأورادأِك!!" وليععس وأزاهيععرك وأشجارك ٍدأ مععن عجيبعع أن محمععو
وأنهرهععا الندية الطربة العاصمة في الصاخإبة الحية الطبيعة يحب

الظمععئ الهععادأئ الريععف ابععن فهو وعطاء، حياة شرايين المنسابة
ًا لن بععل فحسععب ذلععك ليععس المسععتكين، ل وأبطععاله محمععودأ

الخيععر لغيععر ُمتسععع قلععوبهم فععي يوجععد ول الحععب، إل ُيضععمرون
ذلععك، بعععد محمععودأ حيععاة علععى انعكععس ذلك أن والجمال... حتى

ّببوا الذين حتى يحّب عمره، سني فأفنى وناصععبوه المتاعب له س
النسععاني الهععاب هذا يتسع كيف هو يؤرقه، ماكان العداء... وكل

ّقب لغيععر تقععويم، أحسععن فععي اللععه خإلقععه الععذي الخيععر وقيععم الحعع
والجمال!؟
ٌدأ ذلك ومع ّففه ول الحيععاة، شععروَر يستنكر ل محمو ِمنهععا، تععأ

ًء يعتبُرها لنه ًا  قضا ّد مقدر ُب ِدأه، مععن ل ّ المععرء ومععاعلى نفععا أن إل
ٍر الله قضاء يتلقى يسععتلهم وإنمععا يععتزعزع، ل وإيمان ينفذ، ل بصب

فيه. اللطف
ُدأمنا قصععته تضععاعيف القععاص يحملععه الععذي الحب بصددأ وما

ً يععواجُه الععذي  المظلععوُم، المجععردأ المعنى -هذا ربيععع فععي منععا كل
ٍة حيِن على شبابه كنهععه، عععن أنفسععنا نسععتبطُن ول لنفهمععُه، غععّر
ٍر في دأروبه على ونتعثر طريقه، فنضّل ِدُر الحيععان، مععن كثي فينحعع

ًا منُه، الخإر البعُض يشفى وقد منا، بالكثيرين ُه تارك َء جراحاٍت ورا
ٍة بين تظّل ٍة، دأامي ًا ونازف مسععيرة امتععدادأ علععى وربمععا طويلً، أمد
ٌع -وحين حياته ٌدأ يق ًة الحععب بععؤرة فععي أبطععاله أحععد أو محمو فجععأ

ٍة فيتعلق ُفها كانت وإن فهي الدراسة، مقعد على له بزميل كمايصعع
ًا فأحبهععا ذكيععة، لطيفععة "جميلععة ًا حبعع ًا عععذري ًا عميقعع ًا نقيعع طععاهر

ّنه ًا..." فإ ًا، يظل صافي ُعععه ول الحععّب، بععه يعصف ل عاقلً، متزن ِت ُيتع
ُيبععاركه مطمئنععة، بنفععٍس يتلقععاه بل الهوى، به يهوُن ول العشق، و

ًا  منيٍب، بقلٍب طعبيعي أمععٌر وكععأنه والنرجسععيات، العقعد عن بعيد
ًا ُأ والواقع، الحقيقة في هوكذلك فيه، ريَب ل جد ّ والخط يحععّب أل

ٍة ُيحبب لم إن النسان، ّل ٍة أو لمرٍض أو فلع أحعّب معا... وقعد لعقد
ٌدأ يرتقععي الععذي المعععافى، الصععحيح الحععب محمععودأ بطل أو محمو
ُعه القويم، السوي الخلق مستوى إلى بصاحبه ّطهععر إلععى فيععدف ال

ّفف ّبععان منععه الزواج فتاته عليه تعرض حين وحتى والنجاح، والتع إ
ًا أهلهععا على حّل حين الثانوية، الشهادأة فحص تقديمها لععدى ضععيف

ُفه يأبى الريف، من نزوله ّقرر أو يخدعها أن ومروءته شر ا... يغع به
ًا ولكنععه يقععول: بعواطفهععا، يسععتهين أو كبرياءهععا، يجععرح لععم أيضعع
ًا، الععزواج عععن اعتذر الشاب "ولكن وواجبععاٍت مهععام لوجععودأ حاليعع
بعععد لمععا الموضععوع بحععث تأجيععل وطلععب صعبٌة، فظروفه أمامه،
طريقععه، فععي منهمععا كّل ويمضي الجامعية"، الدراسة من النتهاء
السياسععي انتمععائه بين الموّزعة مسيرته هو ويتابع الفتاة، فتتزوج

ّتى ودأراسته، اتجاهاتهععا فرضععت الععتي الجامعيععة، دأراسععته ُينهي ح
ُبه، التجارة كليُة فكانت المادأية، ظروفه عليه، ُيقاسي نصي ُلععه و بط
ًا ِه، لقمعة لكتسعاب جسيمًة آلم الجامععة، مسعاعدة وينعال عيشعع
ّقدثنا الموقف هذا يستغّل وهنا أثناء منطقته في معه جرى عّما ليح



 ثثثثثث ثثثثث 
ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث

ثثثثثثثثثثثثثثثثثثث
ُيبين الحال، فقر معاملة إجراءات إنجاز وفسععادأ الدأارة، سوء لنا ل

الزمن. ذلك في الحاكمة الطبقة أخإلق وتفّسخ القضاء،
ًا "المل بطُل ويظّل الوطنيععة التحععّرر لحركععة الكبير" ملزم

ُع القععومي، وللعمععل ًا الثمععن ويععدف ٍة كععل فععي غاليعع مععن مناسععب
ّنهععا والقوميععة، الوطنيععة المناسععبات ُفععّت ل ولك ول عضععده، فععي ت

ًا، تذهب ًا تضيف بل هدر ًا شيئ ُق النضالي، مخزونه إلى جديد وتعم
ُتشكل التي تجربته الععذي البطععل لشخصععية المستقبلي الهيكل س

الفكري والفلس أجلها، من ضحى التي الشعارات زيَف يكتشُف
ِره نصععف وضععيع لوائها، تحت انضوى التي السياسية للحركة عمعع

ّلوها له ويتبين  الهواء، طواحين ُيعانق نضععالي، مضمون أي من خإ
الزمععة وتصععل القومي، المستوى وعلى الوطني، المستوى على
ليععذوق حينععذاك، السععجن غيابععة فععي بععه ُيلقععى حيععن ذروتها، إلى

خإلل مععن ذلععك لنععا ويكشععف والهععوان، العععذاب دأرجععات أقسععى
ٍة ًا، صديقته، إلى بها بعث رسال عنععدها الناقد يقف أن تستحق سر
ّلى طويلً، ٍة ملمح فيها يتم ٍة مرحل ًا أشد مراحّل تلتها ُمظلم ظلمعع

ًا، وأقسى المععة هععذه أبنععاء مععن الععواعين نفععوس في رّسخت عنت
الهزيمععة تلو الهزيمة إلى قادأت التي السقيمة المقولت كل ُعقَم

ّققت، الوحدة فل ، بت، الجتماعيعة العدالعة ول تح ر ول انتص الفق
ّدم، العلم ول زال، ُأطلقت. الحريّة ول ترّسخْت، المساواة ول تق

ا المرحلعة هذه في البطل وينكّب ا وم ى تله ة عل المطالع
ٍة وسلوكه، البطل تفكير على الثقافة آثار لتظهر الغزيرة، وبخاصعع

ّيته أفلطععون محععاورات فععي جععرى فيما ومععن الخالععدة، وجمهععور
وغيرهمععا وأرسععطو كسععقراط اليونععاني الفكععر عمالقة من سبقه

أنبياء من بعدهم جاء ومن والعربية الفرعونية الحضارة علماء من
ّقديسين، ًا وق آراء مععن فيه انتشر وما الحديث، العصر بثقافة مرور
وغيرهم. والبرغماتيين والوجودأيين والمادأيين المثاليين الفلسفة

الجععذور حععول التربيععة موضوع في البطل مطالعات وتتركز
ُدها والصالة، ٍد، العظيم العربي النبي في مجّسمًة فيج ودأينه محم

بن عمر شخصية أمام بإجلٍل ويقُف المرضيين، وصحابته القويم،
المسععلم، العربععي للحععاكم السععامية المثاليععة الصععورة الخطععاب،

ًا لنععا فيقععول ًا واصععف ابععن فععي يععرى كععان الشععاب إن إيععاه: "حقعع
الصععورة هععذه وكععانت العربععي، للحاكم المثالية الصورة الخطاب
وإن رفععاقه، مععع الذكر آنف ولحديثه التاريخ، في لماقرأه مطابقة

وا وأن المدينة، خإارج الخيام يسكنوا أن الحكام على عيعش يعيش
ٍة كلب ليكونوا والتقتير، العوز ًا ل حراس فاتكًة". ذئاب

ُيتابع ّور لنا و ِه تص ّنه للواقع ونقده للحياة بطل كان قائلً: "ولك
ًا يشعر ًة، تناقضات هناك أن دأائم التقععدميين، صععفوفا دأاخإععل كثير

ًا يجب التنظيمات هذه بأن يقتنع وكادأ منها، التخلص يجُب وأمراض
َدأ أن فيها". النظر يعا

القضععايا بعععض مععن ومععوقفه بطلععه، سععيرة علينا يعرُض ثم
ّقدثنا القومية، ٍم، من وماأصابها الجزائرية، الثورة عن فيح ُذ ثم تشر

ِة مع تنادأى البطل أن وكيف الفلسطينية، الثورة عن معن مجموعع
ًا شععكلوا وكيععف المحتلععة، الرض دأاخإععل للكفععاِح الشععباب تنظيمعع
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ًا، ّفععذوا القيععادأات متععدرج سري ّدة خإللععه مععن ن فدائيععة عمليععات ِععع
ٍة، ّي ٍة فععي التنظيمععات جميع توحيد إلى َسعوا ثم ميدان ٍة جبهعع وطنيعع

ٍة المثععل... وفععي الععوجه على الكبير الهدفا خإدمة أجل من واحد
البعععض، ُيقتععل المحتلععة الرض دأاخإععل الفدائيععة العمليععات إحععدى
لنا يروي السر... ثم في الوقوع حسن صديقه نصيب من ويكوُن
ًة تفاصيل البطُل ّقو، زنزانععات دأاخإععل أسععره عععن ورائعععًة كثير العععد
ُد كانت التي الصورية المحاكمات وعن ًا،ويذكُر لدأانتهم ُتعق ُمسبق

ًا لنا المحععاكم، تلععك قاعععات فععي يععدور كان الذي الحوار من طرف
أرادأ. والسرى.... كما القضاة بيَن

ِة وفي ُبها كان التي الوظيفية حياته من غمر ِه مصدَر رات رزق
ُق الوحيد، ّل ّقب يتع ٍة بح والفاقععة، الفقععر تشاركه العمل في له زميل
ّنها منها، الزواج ويطلب ّده ولك رفضععها، أسععباب معللععة برفٍق، تص

ٍة تحلُم وهي الطرفين، فقر ٍة بحيا الثراء... ويفترقان، وتحّب رافه
ّ  أن على فععي محمععودأ بطععل قلععب فععي  صديقين.... وينفتح يظل

ٌد الكبير" جرٌح "المل هععذا ليصععبح صدره، مساحة من أعمق جدي
ًا بعد فيما الجرح ٍة مصدر ٍة لنبع ّي ٍة شعر ِة، حزين فععي سععتورِق النأمعع

ًا لتنعقد اليام مقيلت دأانيات. ثمار
فععي فيرسععب الكبير"، "المل بطل على النكبات تتوالى ثم

ويقضععي أبععوه يمععرُض الثالثة... ثععم الجامعية السنة امتحان نهاية
ًا نحبه َءه "تارك ًا"... ليصععبح عشر وأحد زوجًة ورا المعيععل هععو ولععد

ّيع الععذي التنظيُم ينقسُم ... ثم لهم الوحيد أجلععه.. مععن عمععره ضعع
ٍر، يميٍن إلى فشله في السبب كان الذي وهو وأفكار، وشيٍع ويسا
كلععه ذلك ويلْت... إزاء من أصابه وما الثالثة، الدراسية سنته في

ُه ويكععّرس السياسععي، العمععل اعععتزال البطل يقّرُر َد لطعععام جهعع
ناصععبته ذلك، أجل وأخإواله.... ومن أمه بمساعدة وتربيتهم إخإوته

ولكنه والرهاب، الضغوط، عليه ومارست العداء، تنظيمه عناصر
المساعدة من حرمانه بعد دأراسته ويتابع يستسلم، ولم يرضخ لم

ّية مؤسسععات فععي ليعمععل الجامعععة، من ويتخّرج لرسوبه، الجامع
ُله وتتحسععُن الدولععة، ً حععا ّقبععه صععفاته علععى ويظععّل قليل ّقل وح لكعع
َء... ثم ومن منهم أحسن من أصدقائه ِة ينهُج أسا اللعه خإلععق كبقيعع
ُتسعده، لبيه، عم ابنة من فيتزوج َدأ القدر وكأّن ف له يبتسم أن أرا

ّقوَضُه ّقل عن ويع وأخإفاقات.... نكباٍت من أصابه ما ك
ًا له الزوجة هذه فتغدو ًا، أم ًا، وأخإت ًا، وأب ُع وصديق أخإلقها تتس
ًة لفععُه، لععّف ومععن البطل لتستوعب الجسععام، لمسععؤولياته مقععدر
َو فتشاركه ٍة بنفٍس ومرها، الحياة حل ٍة، مطمئن ٍر وقلععٍب راضععي كععبي

ّقب يتسع الجميع. لح
يتخععرُج جامعععًة أصععبح الععذي وبيتها نفسها عن تغفّل أن دأون

ُد منُه َد الواح ّتعى الخإعر، بع ّبعْت، أنجبعت، ح ومعازالت وعلمعْت، ور
ُع، تستقبُل ّقدأ ّددأ ملل، أو كلل دأوُن وتو مععع وتشععّب الّزمععن مععع تتج
والشباب. الطفال
ّقوعة، الحداث تلك كّل إثر ُه المر َء البطععل علععى اللععه وماأفععا

القععاص وكععأن لععديه، الدينيععة المشاعر تتعمق لمحمودأ، القصصي
ُه، آراءه خإللهععا مععن ينقُل وسيلًة اتخذها ًة فيحيععا ورؤا نظيفععًة حيععا
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ِر ُيعيدنا المظه ِر... و ٍة والمخب ٍة بلمس ِة إلى ناعم الععذي بطلععه سععير
ً ُيصادأق ّقُب رجل الحععديث، حلععو المعشععر، لطيععف الهععول، بأبي يل

بسععبب تتصععل أرمضععته، رؤيًة مسامعه على يروي السريرة، نقّي
للمعععري، الغفععران برسععالة أو لدانتي، اللهية، بالكوميديا بآخإر أو

ينهجععُه الععذي الدسععتور سععيكون الصععدق أن إلععى منععه يخلععُص
ُع مناقشععاٍت، فععي البطل مع ويخوُض الصديقان، ّلعع علععى منهععا نط

ِةالمؤلف ِة البطل، أو ثقاف الععديني المنهععُج اطلِعه... ويصععبُح وسع
ِره الرئيُس هوالناظم ِكه، لفكا ّنععى ومسععل لععو أصععدقائه علععى ويتم

َون طريقُه، ُيتابعونه ِمنواله. على وينسج
ّقدثنا ذلععك بعععد ينتقُل عععن الكععبير" بأسععًى "المععل بطععل ليحعع
ُه حزيععران مععن الخععامس ٍة َفشععٍل مععن المععة علععى ومععاجّر وخإيبعع
ويشععترُك تشععرين مععن السادأس بحرب ذلك يردأفا ثم وخُإسران،

ًا أصععبح وقععد فيها البطل ًا، ضععابط ّنععد عععن الععدفاع فععي ُيسععهم مج
ًا عملععه إلععى ويعععودأ الحععرب وتنتهععي الععوطن، حياض ًا مععدير عامعع
بلدأ مععن كثير زيارة خإللها له يتاُح حيُث الدولة، مؤّسسات لحدى
الم وبلدأ للربعح، جشٍع من مافيه على والتعّرفا الغربي العالم الع

ٍر ظلم من ومافيه الشرقي علععى والتعععّرفَا للحرية، وانتهاٍك وجو
ًا ولمععس والجنعوب، الشععمال في البشر طباع من كثير مععن كععثير

ّيععُة واسععتهوته الشعععوب، بيععن المشععتركة الجوانب ُق الحر والصععد
ّثلن اللتعان وزادأ البشععرية، المجتمععات لعدى الخيععر قيععم ذروة تم
ًا إيمانه َدها الراشدة السلمية الخلفة بأن ُعمق ُة وح علععى القععادأر

الكوكب. هذا على النسان قضايا كل تحّل أن
ًا غععدت الععتي المكنة أحد البائس الحارس بيت وأما مسععرح

يلتهععم الععذي البععؤس صععور من قاتمة بصورة فيخّصه القصة، في
ّدخإل ذوي ِقضات... فهععو مجتمِع في المحدودأ ال عععن عبععارة المتنا
ٍر عشر مساحتهاستة تتجاوُز "البطل" ل العام المديُر استأجرها دأا

ًا ًا، متر غرفععتين علععى غرفتععاه أمتععار" ركبععت سععتة بارتفععاع مربععع
ّنهما ِة من بدرج للعلويتين ُيصعد الكبريت، من علٌب كأ العدار فسح

ِتمُل التي الصغيرة، والحمام.... وكعانت كالمطبِخ المنافع على تش
ًا مضععى فيمععا تسععتخدم ِة لحععارس بيتعع الخععط حديععد سععكة محطعع
ُألغيت العثمانيين، أيام الحجازي في عامة مرافق من ألغي فيما و

قععام أن الكععبير" بعععد المععل "بطععل فاسععتأجرها الجديععد، العهععد
ًا وكععان بإصععلحها، ِة البععال وهععدوء بالرضععا ينعععُم بهععا حفيعع وضععآل

ِة.. ولم ِه صفو عليه يعكر الجر ِت ّيه إل هذه حيا ٍة تلب أحععد مععن لدعو
ٍة بيععن امتلكععوا الععذين النعمععة، حععديثي  القععدامى أصععدقائه عشععي
السععودأاء والحشم- بملبسععهم والخدَم الفخمة، القصور وُضحاها،

ّلععى العرضانية العنق وأربطة البيضاء وقمصانهم "بعابيون"... وتتج
ُة هنا الععذي وهععو الزيععف هععذا يحتمل أن يستطع لم إذ البطل، ثور

ّقط دأون كانت التي وأسرته صديقه ماضي يعرفا فيخرُج الفقر، خإ
ِه، عن ُق طور قّمععة يمثععل الذي القذر، الصديق هذا وجه في ويبص

ُدأ المبععادأئ، فععي والعهر الفكر، في والزنا التقدمية، زوجتععه، ويقععو
ٍة أيععة ويقطععع والبهتععان، الزيععف، قصر ويغادأر بصععاحبه تصععله صععل
ًا نفسه، عن الرضى كل البد... وهوراٍض وإلى بتصرفه. مقتنع

ًا الكبير المل قصة أحداُث تتّجه ثم ًا اتجاه نهايععة حتى مغاير
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ِه، وفي حولَه البطل أصدقاء يجتمع حيث الكتاِب، هعذه وتتكععّرر بيت
والفينة. الفينة بين الجلسات

والخإععر أوربععا، أكادأيميععات مععن تخرج الذي القتصادأي منهم
ٌذ وثععالٌث الجيععش، مععن ضععابٌط ٌع الفلسععفة، كليععة فععي أسععتا ورابعع

والسععابع ُمععرٍب، والسععادأس يسععاري، أدأيععب والخععامس صععحفٌي،
ٍم، ٌذ طبيٌب والثامن محا في عامٌل والتاسع الطب، كلية في وأستا

إلى ونزح القحط نتيجة الزراعة هجر فلٌح والعاشُر المصانع، أحد
ًا المدينة ًا فاشتغل للرزق طلب ِلكععبر المسععتودأعات أحد في حارس

ًا سنه، ذا فععي النسعائي العنصعر تمثعل التي البطل زوجة وأخإير ه
الغريب. المزيج

ٍة أبحاث في منساقين أنفسهم يجدون المجتمعون هؤلء وطني
ٍة، ث وقومي اع تبح ذه أوض ة ه دهورة، الم ّل المت دلي وك ه، ُي برأي
ٍر وفق ووعيه، ثقافته، دأرجة حسب ِة منظو ِه... اخإتصاِصه،ووجه نظر

ٍة ٍة بطريق ّية حواّري ّقصصة، تقرير ٍة ففي متخ ً جلسع ّدثون مثل ععن يتحع
ِنها... وعن ووجوب الشيخوخإة ا الجماعي الضمان ضما ن لحمايته م

ٍة في يتناولون والعوز... ثم الفقر ّكلها، المم نشوء أخإرى جلس وتش
َهها الدولة العربية... ومسؤولية المة وهموم وإسععهاٍب... بعمععٍق تجا

ّقصلون ثالثة، جلسة وفي ة، والعدالة الحرية، مفهوم في ُيف الجتماعي
ُع بمعا والديمقراطيعة، ّت تسعتمّر وهكعذا العقعل، ويرضعي النفعَس ُيم

ُتهم فتسععتغرق  والمعداولت، الجلسععاُت ثلعَث حععوالي هعذه محععاورا
صفحًة". وأربعين خإمٍس "زهاء القصة

ّلُل ٌق رومانسّي وصٌف القسم هذا يتخ بسععمائها للطبيعة رقي
ِدأهععا وغيومها، صفائها ونجومها، ِرهععا، بأورا ُلععَك ممععا وثما تنعععُم يجع

ِة الياسمين، وعبِق القمر بظلِل افتقععدناه ِمّمععا العليل، الهواء ورق
ِقِسم. هذا قبل القصة في ال

ُد:  أما بع
َد أن العرض هذا بعد باستطاعتي فهل  الكتاب؟ أنق

ًا أكوَن أن أو الحععّب هععذا قلععبي وفععي نقععدي، فععي موضععوعي
 لمحمودأ؟ الكبير

 الكتاب؟ صاحِب مصلحة إلى النحياز من نفسي أبرئ وهل
أدأري! لست

غايتي فهذه أصبُت فإن كتبت لقد
ّ ٍدأ حب من فحسبي وإل . يكفيني ما محمو

القصصية للمجموعة تحليلٌة دأراسٌة
"الغتيال":

ٍة أبواب على نحن ٍة، مجموععع ميلدأ السععتاذ للقععاص قصصععي
ّول اسععُم "الغتيععال" وهععو اسععم عليهععا أطلععق  وقععد)16(قنععدلفت أ
ٍة فيها. أقصوص

ومعاهدها. دأرعا ثانويات في لنكليزية اللغة مادأة في  مدرس()16
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َبها، نفتح أولء نحن وها ًة طلِسععمها لنفّك أبوا ًة، واحععد واحععد

ّول ونلج ّقسر في ِرحابها،ونتج ُنف على الضواء ونلقي هذه، رياضها: 
نتحععدث ثم ووظائفها، بمعانيهاومقاِصدها واضحًة تصبح حتى تلك،
ولغته. وأسلوبه، القاص، فِن عن ذلك بعد

الشوط:  آخإر إلى فالثانية، الولى، بالقصة نبدأ

- الغتيال: 1
ٌد ّبى الغتيعال، قصععة بطعُل أبوالليععل محم المعوت، علعى يتعأ

ّنه الغتيال، ويقهُر ٍة، صععاحب فهععو والحععّب، بالوطُن يؤمُن ل ّي قضعع
فيععه، يكععبُر والععوطُن بععالوطن، يكععبُر يموتون، ل القضايا وأصحاب
ِزجان ِدهما. لرتباطهما لفكاك ويشتبكاِن، يمت وتوّح

والواقعععع بعععالحلم، القصعععة هعععذه فعععي الحقيقعععُة وتختلعععُط
ًة المأمول، بالمستقبل ِر بيععن الوثيقععة الصععلة عععن بذلك معبر ثععوا
النسععان انتصععار عععن مفصععحًة الفلسععطينية، والرض فلسععطين،

علععى فلسطين يجدوا لم حين الفناء... ولكن زعازع على القضية
عنععدها اليسععر، سععاعده علععى ليععس الحب وقلب اليمن، ساعده

ّلل بالموت شعر فقط نفسه. إلى يتس

الزواج: - عقد2
ً ّنهعا العزواج، عقعد ورقععُة إل بعه يربطها يكن لم فعل ُء، إ حعوا

ُء الشععقاء.... مسععتنقع إلععى بععه وهبطت قبله، آدأم أغوت التي حوا
ّنععه يععتزوج عندما حياته تبدأ هو تنتهععي وهععي السععرة، ببنععاء يبععدأ ل

ّوج، عندما حياتها الرجععل  علععى القبععض ألقععت قععد تكععون لنها تتز
فيه، سمومها وتنفث عيشه، في وتعبث حياته، صفو ستعكر الذي
ِة قصععة هععي وهععذه سقوطها، منذ حواء سيرة هي هذه عقععد بطلعع

آخإر. شأن فهذا ذلك، ُيخالف ماقد الواقع في كان فإن الزواج،

منطفئ:  أمٍل -  بصيُص3
ً دأمشععق، بجامعععة الهندسععة بكليعة باسعٌم الطالب يمثُل جيل

ُعهم الذين المعاصر، الشاب من ُة تصف ُتخيب أمانيهم، بأعز الحيا و
ُلهم وتبعثر آمالهم، َدأهم.. فآما يحتملهععا أن من أكبر الطموحة جهو
ويستسععلمون للخإفععاق، فيستكينون لهم، أويحققها السن الواقع
ت العتي السعيئة والحالة المتردأي، الواقع للعنة ا آل ات إليه تطبيق

لحياتهم. الناظمة القوانين
ً ّقهل العمععل، عقبعات لهععم تحععّل أن معن فبعدل أمعامهم وتسع

ُدأها الحياة، ّقو ُتشعرهم وجوههم، في تس اللععذين والحيععف بالظلم و
َله... حقععوقهم ويحطمان النسان كرامة يسحقان فععي تهضععم آما

َع النهار وضح ٌد بهعا ليتمتع ن زي اس، م بب، بل الن أو مؤهعل، أو س
ّوق، ّنما تف ّنه فقط إ ٍد ابن ل القيععم، تنهععار الذوات... وهكذا من عبي

الظلععم ويععتراكم النفععوذ، ذوي نعععال تحت القانون ُحرمة وتسقُط
ُد الجيال، نفوس في الععوطن ويصععبُح بالمععل، الشعور حتى فتفق

ًا ًا سجن ًا ويصععبُح النفععوس، فععي نورالحياة ُيطفئ كبير ً عبئعع ل ثقيل
ّد ُيحتمُل، ّية يُس ُق محتملة، أمٍل بارقة أ فععي الخير بوابات كل ويغل
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حيواتهم.
ّثل هاشم أم أّما ّوه، الحديث المجتمع ُحثالة فتم نما الذي المش

ِته، وتععأثر أخإلقه، وفقد قيمُه، فتفسخت الثورة، هامش على بساسعع
وم تنهُش ذئاٍب إلى وطمعهم بجشعهم فتحول اس، لح بون الن ُينش

الربُح. الكسُب، هو والمهّم أجسادأهم، في أظافرهم
ّلععون الععذين الراسععبون وأّما ّقليععن يظ الجععامعي، للسععكن محت
كععل على تدوس التي المستهترة الظالمة الشريحة تلك فيمثلون
ونزواتهععم لرغبععاتهم ويخضعونها والنظمة، والتشريعات القوانين

ُتمثععل ومصععالحهم، الععتي الفسععادأ شععرائح مععن ظالمععًة شععريحًة ف
ّولتهعا البائسعة، الّمة هذه صفوفا في استشرت ى فح قطععان إل

ٍة ول حاضععر، ول لهععا، ماضععي ل لهععا، راعععي ل حععائرة تائهععة بشري
والععذل غيرالقهععر السععجن الععوطن هععذا فععي لها شيء ل مستقبل
والجور. والعسف

- الهاجس: 4
ً المعلميععن نقابععة مسععؤول غععالب السععتاذ يمثععل ّققععَف جيل ُث

ُع، ل يفهععُم، ل الرسععمي، المنهج حسب ّ يععرى ل يسععم ماتدّسععه إل
السععلطة، رغبععات وفععق مبرمععج فهععو معلومععات، من له السلطة
ٌق ِتها، وُمسو ًا لبضاع ّقل عنها ُيدافع البضاعة، هذه كانت أي مععافي بك
غععٍش مععن نفسععه فععي مععاتراكم يععدفعه هواء، من سيارته دأواليب
ٍة ومكتسباته. المنصب على وتهالٍك وخإس

ِدأ في أخإرى نقابة أي أو المعلمين نقابة أما ِم بل الثالث العال
ٍة مخفععر فهععي الصععنع، المسععبقة الشعبية والديمقراطيات شععرط

ّد للسلطة ًا أعضائها، ض ّوُح وعص كععّل بهععا وتضععرُب السلطُة بها تل
توليفها. ُيخالف بشكٍل يفكر أن ُيحاول من

ّطل: المصعد - انتبه5 ُمع
ُلها تحدُث قصة ًا وأمثا ّيَب وتفضععُح المععرات، آلفا يومي التسعع

ّقلُط العامة، المور إليه آلت الذي خإلععل من أكثر على الضواء وتس
ّولها العامة، الحياة إليه انحدرت اجتماعي، ٍم إلى فح يصطلى جحي

ِره، الناس ُه، ويحترقون بنا ّبما بل بلظا ًا حيواتهم الناس دأفع ور ثمن
ّيب لهذا علي. للدكتور حصل كما التس

خإديجة: أجل من - تظاهرة6
معنععى النععاس تعلععم رمزيععٌة قصععٌة خإديجة أجل من التظاهُر

القصععة هععذه بطُل النوري الذات. وجميل تحقيق أجل من النضال
ًا رفيع مثٌل انتصععروا الععذين الشععرفاء، المناضععلين من لنموذج جد
ّلبوا خإوفهم، على جلدّأيهعم، وقهععروا وضعععفهم، فقرهععم علعى وتغ

الصالحون... أّمععا بهم يأتّم منائر أصبحوا حتى وتعملقوا فتطاولوا،
والمختععبئون خإععوفهم، دأاخإل المسجونون القطيع، بقية من الناس
ُد يرعبهعم، جميعل (انتصعار فعإّن قعوقعتهم، دأاخإل فععي العدم يجمع

ُبهم بعروقهععم مععا كععان إن عروقهععم، فل بالكسععاح، دأٌم؟! ويصععي
بطونهم. على فيزحفون المسير، على يقدرون
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الضيقة:  - الدائرة7

حقععائق ترفععض التي المرأة حال الضيقة الدائرة قصة تعالج
ًا، الحياة أوهامهععا، دأاخإععل تعيش أن تريد لنها الصدق، ترفُض دأائم

ّقللك، أن وأمكنهععا السععتة، أولدأهععا عن سألتها لو علععى لقععالت تضعع
زوجها. أبناء إنهم القل

فقععط بذهنها المرتسمة العلقة رومانسية في تغرق باسمة
والمحسعوس... المععاش بععالواقع تعععترفا أن وترفععُض كمال، مع
ًا، أكععثر سععها أن حيععن في ًا وأعمععق وعيعع فععرأت وواقعيععة، نضععوج

تغليععب بعععد والوحيععد، الصععحيح الحّل وأولدأها زوجها إلى بالعودأة
والعذاب. السهد ليالي طوال النظر ووجهات الرأي

حب:  - قصاصة8
ّقل فععي تحعدُث صعادأقة، طبيعيعة إنسانية مشاعر إنها ام كع ع

والجامعععات... والثانويععة العدادأيععة المععدارس فععي المرات مئات
ٍة كأيععة وفاطمة ولسععباٍب الحلم، فععارس عععن تبحععُث بلغععت فتععا

ٍة ٍة شخصععي أحلمهععا فععارَس عليععا وجععدت واجتماعيععة، ونفسععي
ًا يعلم أن دأون فأحبته أستاذها إنه المنشودأ، الحب. هذا عن شيئ

ُذ عرفا وحين تا الجه الموضعوع، بهعذا علعي الس بصعورة ع
ميلدأ القععاص السععيد أرادأ كما السليمة، التربوية الصول مع تتفق

علععى الخإلق ونصععر العاطفععة، علععى العقععل غلب الذي قندلفت،
أن حععاول بععل حبها، الفتاة على ينكر لم علٌي النحلل... فالستاذ

الجسععد... وحيععن أغععراض مععن أسععمى أخإععوي حععٍب إلى به يرتفع
ًا وطلبت فاطمُة تمادأت ًا، وظععل مععوقفه، يغير لم منه، تذكار صععلب
ًا ً أن شعععر ذلععك أجععل ومععن والخإلق، التربيععة بأصول مدرع حمل
ً لفتعاة أمععامه المعارة الجنععازة أن علم حين كاهله، عن انزاح ثقيل

ُبععد التي فاطمته ليست هي الله، العبد فاطمة اسمها تكععون أن ل
فراقها. على أسبوع مضي بعد اندملت قد جراُحها

والمدفأة: - المعلمة9
أن فاسععتحقت بععالرمز، الحقيقععُة فيهععا اخإتلطت رائعة قصة

الرفيععع الدأب مععن فععذ نععوع من فهي الختام، مسك بجدارة تكون
ّقلل الذي بها، ويسمو بالحياة ويرتقي النسانية، المشاعر أعمق يح

ُلها ًة أكثر ويجع عادأ اطًة س اش، أن وتسعتحق وبس ر رغعم تع الفق
اليسععاُر ول اليميععن ل يسععتطع ولم الحياة، هذه ُيلون الذي المدقع

رج حين وذلك غلوائه، من يخفف أن ُله أخإ اَش أطفعا جيبيعة... قم
أن أو الزوجيععة، الحيععاة صععفو ُيعكععر أن يسععتطع لععم ذلععك ورغععم
عليها. القاتمة ظلله يعكس

ُع فالسعادأة الصععافية والرواح النقيععة، النفوس دأاخإل من تتب
الغنية. الجيوب دأاخإل من ل الهنية،

***
المنابر على مألوفا أدأبي صوٌت قندلفت، ميلدأ القاص الستاذ
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أتحفنععا قصصععية أمسععيات لععه حضععرنا فلكععم دأرعععا، فععي الثقافيععة
وفععك تحليلهععا فععي وأغرقنععا الحلععوة، بمعانيهععا ومتعنععا بمضععموناتها

ى قصصه خإلل من رموزها... وأطلعنا افته طععوم عل ددأة ثق المتع
تخدامه فعي العالية الفنية ُقدرته وعلى الجوانب، ه اس ة لدأوات الفني

القصصية.
مععن وغيرهععا القصصععية المجموعععة هععذه تقععرأ وأنععت تحّس

ٍة يريد عّما ُيعبر رصين، علمي أسلوب أمام أنك الدأبي، نتاجه بلغعع
ٍة ٍة بسيط ْبس ل واضح التي للمعاني الكلمات فيه تستعمل فيها، ُل
بلغية. ترهلت أي أو زخإرفا دأون الصل، في أجلها من وجدت

القصععص هذه به ُكتبت الذي السلوب أصف أن أستطيع ول
ّنه ُيعجععزه، أظنععه ول هععذا، ليريععد رفيع... فالقاص أدأبي أسلوب بأ
ومععتى تعععبير، وأدأق عبععارة بأوضععح الفكععرة عن يعبر أن يريد إنما

مهمععة تنتهععي الوضععوح، بمنتهععى ُيريععد مععا لععك يوصل أن استطاع
ّنها اللغة، يسععتعملها ول بها، يتلعُب ل يريد، التي للمعاني أوعية ل

ول يقسرها ول أجله، من وضعت عما يخرجها مجازية استعمالت
الععتراكيب اسععتعمالتها... وأمععا من ليس لما ليخضعها عنقها يلوي
علععى تخرج ول قاعدة، تخالف ل سليمة بعربية سوية متينة فكلها

العرب. أساليب

وظفهععا محععددأة، دأقيقٌة واضحٌة جميعها القصص في الفكار
هادأفععة فمعانيها لها، اخإتاره الذي دأورها كامل لتؤدأي ميلدأ الستاذ
ّددأها. رغم ملتزمٌة تع

ًة ّيب قضععايا بعععض علععى الكاشفة الضواء يسلط فمر التسعع
ُيعريها فيفضُحها المجتمع، في المنتشرة ُة الخإرون، ليعتبر و ومععر

أصععحاُب يتععأبى حيعث الغتيعال قصععة فععي كمععا الرمز منحى ينحو
بقضاياهم.. ومععرة مؤمنين مادأاموا والغتيال الموت على القضايا

بأنهععا ويحكععم الععداخإل، مععن ويحللهععا المرأة أعماق يستبطن ثالثة
كععع اللععه رحمهععا مععن إل حولهععا من ومصلحة مصلحتها حتى تجهل

(سها).
للخيال؟ حاجته فما الخيال، استعمال إلى القاص يلجأ وقلما

انتهينا وعاهاته!! فهل وأوحاله أوجاعه بكل يديه بين الواقع مادأام
شعيء يبععق ولعم الحيعاة، ومشعاكل الواقععع قضايا كل معالجة من

ً الخيال جاء الخيال؟! ربما إلى نلجأ حتى نعالجه، بععالرمز مسععربل
للقععاص فما ذلك عدا وفيما الغتيال، قصة في كما قصد، غير عن
ٍة من الخيال. إلى حاج

إلععى يلجععأ ل قصصععه، خإلل مععن المطروحععة حلوله في وهو
ٍة المور ُيعالج بل التلفيقية، الحلول ٍة بصور ول فيها، ُلبس ل جذري
ذته، من علي الستاذ كموقف غموض فععل كمعا أو فاطمعة، تلمي

الزواج. عقد قصة بطل
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الثالث الفصل
الشعرية والدراسات البحوث
ومواسمه السودأ الربيع دأيوان مياسم

ُتغريععك الععتي سععهولها امتدادأ وعلى ، الفيح دأرعا بطاح على
ّقبها ُتُه فيها؛ والقامة بح القععرن هععذا مععن السععحيق الّزمن في التقي

ُدأ الشعععر، يقرُض الكسيح، ّدأ ًا ويععر َء المعععاني ضععخمة أبياتعع لشعععرا
ُه وما الجاهلية زمِن في فحول ّنُم عصور، من تل إنشادأها في ويتر

ّنه حروفها؛ وتفخيم الحوراني؟ الرحمن عبد الشاعر الدأيُب إ
ْبنا، ، شّب َب ْتنععا وش َف َذ ًا ُهععوج ريععاُح وتقا ِلععغ عععن بحثعع العيععش ُب
َغععُة فل الكبعار، بالمعال  المغّمعس ْل َدمْت، العيعِش ُب َتعع ْئ المعال ول ا

ّققْت، الكباُر ْدنا تح ٍر تخّب أنفسنا ووج ْوزا ٍم ِثقال، بأ ْفناها، وآثا َتر َق ا
ّنا الععبين  ولكّن َرضينا، ذلك ومع لنا، تغتفرها لن الجياَل أّن نظّن ك
بنا! يرَض لم

ُتُه ًا قععرن، ربع من أكثر بعد التقي ًا ضععابط قععوى مععن متقاعععد
بيععن دأرعععا أعمععال "طفس" من النائية قريته في الداخإلي، المن
ِبه ُت بُسععخريته عليهععا ويجيععُب كثيرة، أسئلة عليه ودأفاتره. أطرُح ك

ٍء  عْن ُتنبيَك التي المعهودأة ّققد، ذكا ٍة متو والزمععان، بالنععاس وخإععبر
ّيععَم آفاقه، من اخإتفى المشرق الماضي وكأن والقتععاُم الشععؤُم وخإ
ُه مستقبل على ّكر َذ ُأ ّطعععاته اليام.. زالععت مععا الععتي الشعععرية بمق
ِرّن ًا فيجيععب بععذاكرتي، تعع ّقهفعع ُه، أشععرق وقععد ُمتل ّللععْت فكععُر وته

ٍة بجمٍل أساريره، يده ومد الذرب، لسانه من تتدفق راحْت سحري
ًا ليفتح مكتبته، إلى ًا دأفتر ًا ُينشدني راح أنيق الععتي روحععه من ِمَزق

ُلُه الورق، صفحات على نثرها أ جاني...أس َد فأش ِزي فيقعوُل: ، الم
ْيَك َل ْئَت. ما به السودأ" فأقرأ "الربيع ِدأيواني ِإ ِش
ِلَم تنشْره؟ لم -

ّقني أفكاري! بنات بفضيحة ضنيُن -ل
ّنَك يوما خإلدي في دأاًر -ما ٍء تبخُل أ َأيهم؟ أبا يا بعطا

َلى أفكععاري علي: بناُت - أخإي ّيععام مععن بالّسععوادأ ُمَسععْربلُت ثكععا أ
َبلَء! كر

مععا ينشععر ل َمععْن إّن هكععذا؟ هععي كععانْت إذا ذلععك في العيُب - وَما
ِدأ ينتحُر َكَمْن كتب، َدأواته. بمدا

ُتععْب بأس، - ل ُه. واك ْنععُه، اقرأ ْعجبنععي فععإْن َع ُتععُب مععا َأ ّبمععا ، تك َفلُر
للنشر. وأدأفعه أتحّمس
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ورحععت محععترفي، إلععى وعععدُت الععديوان مخطوطععة حملُت

ّوُل ّ أشععواكه مععن شععوكًة أتععرْك فلععم السععودأ الربيععع َعععبَر أتجعع إل
ُتها، ْق ًة أو واستنط ُتها إل ذاويًة وردأ وعند ُذبولها، سبب عن استفَسْر

ّققي ُبركاِن على استويُت ما ّتل الحورانيععة الفنيععة للتجربععة المبدع ال
ّقوَن ريشتي ،تناولُت ٍة بصورة لدأ ٍة الحععوراني عاشه ما واعي بصععور

ُع أنععزفُا ووجععدتني واعيععة، غير ُدأ فععأقول: الربيعع مععن ؛باقععة السععو
ُة الشععتاِت حقول وسط الذاوية، الحزينة الورادأ والضععياع. وصععور

ِر من ا النسعاني التمعّزِق صعو ِء تعصعُف حينم ُغربعة ريعاُح بعالمر ال
ِء، والمعانععاة البشععري الوجععع لععبراثِن فريسععًة لتقععذفُه والشععقا
السرمدية.

فععي البشععري للضععياع ملحمععًة السععودأ؛ الربيععع في ووجدُت
ِدأ ُد حينمععا القاسععية، المسععؤولية أشععواك علععى النسععحاق وها يجعع

ّنُه النسان ًا يمتلُك أ ًا شيئ ّ هو واحد تععدهورت زمععن فععي ، يملك أل
ُئ وتحطمْت القيُم، فيه ّقزيف صواري وانتصبْت ، المبادأ والبهتععان ال

ًا ّقمر ماردأ أرضععه علععى النسععان فععي والكرامة الخير دأوافع كّل ُيد
َذويه. أهله بين وطنه وفي و

ًة السععودأ الربيععع فععي ورأيععُت النسععحاق صععور مععن صععور
ِة عجلِت تحَت البشري ُغرب ْتهععم الذين والصدقاء الهِل بين ال أعم

ُة ّكعم الّسعلطة شهو ُقهععم وتفسععخت العبعادأ، فععي والتح تحععَت أخإل
ِدأ، والسععلطان الجععاه سععياط لهيععب وطععأه ّقل والفسععا أتعععاب وكعع

والشارة. التعجب أسماء وجميع والمارة، والسيادأة المشيخة
ّثلْت ّي أماَم وتم ِد خإلل نععاظر معركععُة السععودأ؛ الربيععع قصععائ

ِء ّنقععا ْكععر، النسععاني ال َب ِذفُا حينمععا ال ّقق حععال أو إلععى بععه، تقعع الععر
ّفسُه فتجعَل ، شرسة عمياء قوى والعبودأية، وتحرُمععه ُمستحيلً، تن

ِر الرصعفة عفععِن علععى وتطرحععُه أحلمعه، َصعفاء مععن حتى وأقععذا
ّقرم السععلطان، ِكلب لحذية وممسحًة باليًة، خإرقًة الساحات وتحعع

ُه حتى عليه ّ ، ومهانته بتفاهته  شعور بسلطان. إل
ُة السودأ الربيع في  وتتفجر ِر العربّي النسان مأسا المعاص

ّلذي ِقها بين فتلوكُه الشرسة، الخلفة إعلم أجهزة تطحنه ا أشععدا
ُقُه ِد فععي تنقُضععه مععا اليوم عليها تكتُب مسطحة، علقًة وتبص ، الغعع

ُه ، بالمس مسحتُه قد تكون وما ِه وحواسه عقله من فتجردأ وقيم
َع بالماضععي، الكفععر فيععه لععتزرع المشععروعة، البشععرية َلعع مععن واله
ّتفجععُر مستقبل بقي إذا المستقبل، من والخوفا الحاضر، فيععه ! و

َد ُذُر والقعرفَا، الحق اقه فعي وتب َه أعم ر ُك وله ولمعن لنفسعه ال ح
ّقلُط وللعالم الولععد أبععي (الجبنة الدعاية جرافاِت عليه أجمع...وتس

ّيبعة) و(معجعون ّط ال الحلقعة ال ّي اعم) (وخإ دام) الن ْق مارلبوروالِم
ُعه ُف َق الصباح َصُحُف وتص ِه في لتبص َعُه وجه وسذاجته، بغبائه وتقن

والهجعاء العهعر مفعردأات القديمعة، كالحذيعة المثقوبععة بمفردأاتها
والغربععة، التفّسععخ روائح منه تنبعُث نتنًة، جيفًة فينبطُح والشتيمة،
والفلس.  والشقاء والنحلل

ُدأ والربيع ْكسة بجيل "منشيت" عريض السو ْكسة بعد الن الن
َبِث لجيال الهزيمة، بعد والهزيمة ، َع ًا ، والّضياع والغتراب ال تنفيذ

وقلبععه، فكره، بإقالة السامي؛ والبلط العالي الباب من لمرسوم
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ٍم السْت،. وتوظيفه وحواسه مععن النبععاح جوقععة فععي آخإر بمرسو
وتعبويععة فنيععة مواصععفات فيه تتوفر أن على الصباح حتى المساء
أهمها:

ّ ّق يرى -أل بمنظارها. إل
ّق َع - وأل ّ يسم ِكذبها. إل
زكامها. من إل يتنفس -وأل
ّ يقتاَت -وأل علفها. على إل

ّ ّ يشرَب - وأل أوحالها. من إل
ّ ّ يحّس - وأل استشعارها. بقرون إل
ّ يحلَم - وأل بأضغاثها. إل
ّ يعبد - وأل ًا صععنمها، إل ًا واحععد ُه ول قبلععه ل أحععد َد ْععع وإلععى َب

ّقضُل بالحياة، عليه َتُمّن التي البد. والبلطاُت ُتف ُكه حين عليه و تععتُر
ِكلب يعيعععُش ُده ل وأردأأ، كعععال ّ تريععع ً إل ْوهامهعععا، ظل وصعععدى ل

ْنرجسععيتها، ًا لتصععوراتها، وشععبحا  ِل ُق ومشععجب ّلعع خإيبتهععا عليععه تع
ٍر وشععاهد وهزائمهععا، وفشععلها ُد وهععي ُزو ُمعاهععداِت أوسععمَة تتقلعع

ِتْسععلمها، الدراماتيكيععة الدونكيشععوتية انتصععاراتها وأوشععحة اس
الجديد". "العالم أسموه هباء، عالم في المزعومة

العربععي للنسععان التاريععخ قصععة السععودأ الربيععع في وقرأت
أمععامه تهععتّز حينمععا المعاصععرة، الحضععارة معطيات أمام المهزوم

ُد وهععو الظععالم، العععالم صورة محافععل الهزائععم تصععبح أن لععه يريعع
ًا والشتات الفرقة مذبح على والنتحاُر انتصار، ْهو ، َغععار وأكاليل َز

ُيظّن القزاَم يتطاوُل حين ُة أنهم َف الصعععاليك ويصبح وأبطال مردأ
ُعهر حرائر والمومساُت عمالقًة، ًا وال ِء وأقبيُة ، مبادأئ احاِت البغا س
ْدأح وقاعععاُت بطولععة، المنتجعععاِت ومععؤتمراُت نضععال، ميععادأين الععّر

وليلة. ليلة ألف قصور واستبسال.. في شريعًة للستسلم
ًا الُمسععتباح العربي للنسان صورة السودأ الربيع وفي أرضعع

ًا، ُع، منه جفت وقد وعرض الجفععان، مسععاحة مععن أكبر لنها الدمو
ُتنزفت ُع الجراحاِت لن الدماء، منه واس الطعنععاِت حجععم من أوس

ًا الرض ينكععش وجهععه علععى فانكفععأ وهولهععا، الديععدان عععن بحثعع
الععوطن سععاحات امتععدادأ علععى الحريععُة واغتصععبْت والطحععالب،

الرحععام، وجفععِت النسععاء، فأجهضِت سودأاء مشانق إلى وتحولت
ّقرجال، وخُإصَي ومععات الّسععماء، ..وسععقطت الشععجار واحترقِت ال

ِة في والنسان الله والستسلم. والمفاوضات التنازلت موج
البشععر، النسععان مععوت السودأ الربيع دأيوان في واكتشفت

ُدأ رقم الرقم، الدأمّي وبعث ّقو ّقسععجلت، بياَض ُيَس علععى ويتهالععُك ال
والجمعيات.... المؤسسات أرصفة

ُيصلُب والشعمس القعارس العبردأ فعي الفران أبواب على و
وتجّف المقدسة، والجوازات الهجرة عتبات على وينبطُح القاتلة،
المستشفيات. بلط على جسمه من الحياة أوصال

ُع ُدأ، والربي ٍر دأيواُن السو ٍر لدأيعب أبيعض شع و ُفعُه ل مغم تعر
ضععمير أعمععاق فععي ضععاربة جععذوره ،لكععّن والمجلت الصععحف
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ِة، أرضععه علععى كععان اينمععا العربععي النسععان وفروعععه المسععتباح
تحععَت الُمبعععثر المععواطِن وجععدان فععي مأسععاوي بشععكل تنتصععُب
الّسععنية، الطلعععة ذي السععلطان لجنععون الحديدية الكعوب أعقاب
ٍة تسحقه ٍء فظعة، بوحشعي ا أقبيعة فععي حعتى النظيعر، منقطعع وغب
والحلم المنععام فععي حععتى وتحاُصععره بابععل، في المعلقة الحدائق

الخلص، إلععى سععبيل ُكععّل أمععامه وتقطععع ، اليقظععة في ،وتسحقه
ّد ِزُمه وتهرُسه للنجاة، طريق كّل عليه وتُس لععه تععترك أْن دأون وته
خإيععوط بهععا يسععتجمع لحظة ولو ، أمل ببصيص ولو للتفكير فرصة
ُكه الصبر حتى الصبر، ويبصقه. يلو

نقيععة وزنبقععة كالصععبح، بيضععاء وردأة السععودأ، الربيع ودأيوان
ٍة في كالطل ّقسعخة، بععالجثِث تغععّص قديمععة مقععبر والنقععاض المتف

ولكععّن الوقععوفَا وتحاوُل ، تقوى فل للنتصاِب تتطاوُل المتراكمة،
ُدأ إنها الرياح، أدأراَج تذهُب محاولتها َدأ ربيععع فععي ِعَجععافُا أورا أسععو

ّفها أغبَر، وزمٍن ّوامة تل ِق من دأ ّقي القل ُنحاسع ى ال اع عل اعة إيق س
(الكامب). في تبدأ أن قبل بعيد زمن منذ توقفْت زمن

ِدأ للشاعر السودأ الربيع دأيوان هو هذا ّقد الرحمععن عبععد الُمجعع
ُد الديوان هذا تعتوُر الحوراني، ٍة، إنسانية لنفوٍس ملحمية قصائ حي

ٍة غير ظروفٍا في الماء، تحِت من حتى التنفس لها ُتتيُح ل ، إنساني
ِر بين النقاص تحِت من ّعبُر الهزائم، ُغبا ُد هععذه وت بصععدٍق  القصععائ

ٍء النظير، منقطع َتّل ووفا تصععل العتيععد، الجيععل لهععذا العجععاب يس
ّقد إلى ِدأ عن الفجيعة ح ّتتار. جحافِل أماَم اللم صمو ال

قصععائد يكسععو أْن الحععوراني الرحمععن عبععد الشاعر ويحاوُل
ٍة دأيوانه ٍة بغلل ِء من سديمي ّيععة، وانفعععالته العربي النسان نقا الح

ّقنَسُه أْن قبل َد ولكنهععا المععؤمنين، أميععر ْسياُط أو السلطة، بهارُج ُت
ًة تبدو منه الرغم على ِء، بخيوِط وُمطرز ًة الشعقا َوشعا داب وُم بأه

َيتلمُح النسحاق َو ْبَر والغربة.  ِة انفعالتهععا جْرِس َع ُع المبحوحعع ْقعع َو
ُغزاة أقدام َء من الطامعين ال وسععلجقة ، وسععلطين وأمععراء خُإلفا
ِة وطوابير وعثمانيين، وتتار وصليبيين. صهاينة بغا

ُد وتتوزع الشاعُر، أرادأها كما أبواب ثلثة على الديوان قصائ
ّقكُل القصعائد مععن مجموعععًة يتضععمُن باٍب وكّل ًا ُتَشعع ًا اتجاهعع واحععد

ًا. وتتصدُر ُد قصيدة الديوان تقريب مععن له ميلدأي" ويا بعنوان: "عي
كلمععات تنسععاب والحرمععان! حيععُث بالسععى ُمفعععم ، ميلدأ عيععد

ّقق من القصيدة ٍة ش الضععنى، وألععوان المرارة، أصباغ اعتادأْت ريش
ُطها فغرقْت ٍر في خُإطو الُمقيععم. والشععقاء البععدي الحععزن من بح
ّوُل والمعبععد الععبيت بيععن القصععيدة تضععاعيِف فععي الشععاعُر يتجعع

ُبسععطاء كععألوفا ُيسععميها، أن لععه شععاء كمععا القيععد أو والوظيفععة ال
ِه  وكل ويعودأ التاعسين، اة، وجه بها يصفع لعنُة زادأ ومولعده، الحي

ُعْمُر يصبُح وهكذا  ، والّزمن ّله ال الشععقية المصععائر ُتطاردأه لعنًة، ك
التعيسة:

ًا عيدي غد
ميلدي عيد

وأولدي.. فيه، زوجتي ساتفرُح
أْعوامي َشْمَع وأطفئ
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شمعْه.. شمعًة،
عميْق قهر وجدانه في ..ويجيُش

الحريْق طْعَم طعُمُه، ُيشابُه قهُر
السماء نحو وجهه فيرتافُع
الصفيْق الكوَن ويلعُن
)17.(الرقيق.. ميلِد ويوَم َمْولده، يوَم ويلعُن

تتععوالى الرفععض" حيععث بعنععوان" جيععُل أخإععرى قصيدة وفي
ا ٍة إيقاعته ٍة بنعبر اوي ُع ، مأس ط ُة منهعا تْس ّقدي، رائح والبعاء، التحع
ِر ُيصعر الظالمة، المتحدة المم شرائع بكل والكف اعُر و علعى الش

ّق أّن ُق هعو إنمعا ُيستجدى، ل العربي الح السعيوفا بعأطرافا معلعع
الحععّل لّن كلها، الستسلمية الحلول الحوراني اليعربية. ويرفُض

َع أْن يجُب برايه ِة ضمير من ينب ن وإرادأتها العربية الم أرضعها، وم
ِه تصميم ويؤكد جحافل َهَزَم الذي النقي شعبه النضال، على شعب
ِر الروم يستشععرفُا وكععأنه العصععر، تعععاقِب على والصليبين والتتا

القتال: إرادأة تمتلك وهي العربية المة مستقبل
الكثيرة ..القرارات
الحقيرة والقرارات

تاعني؟ ماذا
القضيْه... تاسويِف غير

الحّق!! تامنُح
ّنما ّيْه... السيوِف بأطراِف الحّق إ العرب

الموَت، نخاُف ل
ّيْه.. المنيْه... في َنْخشى َأْو القض

الراعف الفشِل زمن ِعْشنا فلقد
ّدمويْه.. المآساي نجتّر ال

ِر إشعال  إلى الشاعُر يدعو ثم ِد العربيععة، الثععورة نععا بسععواع
ّقي أبنائهععا، ّقل بالحجععارة، بالنشععاب بالقصعع التفجيععر طاقععاِت  بكعع
ُد والمستقبُل ، ُيذكي التاريخ والثارة، أعينهم: نْصَب الواع

ُذ البشريْه... فجر ..من
أّمتنا تااريُخ
نديْه... بأمجاٍد  يزهإو
ُبشرى يحمُل ِء ال البريْه.. لبنا

والتحرِر الثورة مشيئُة
ْه والنّشاب القسّي .... نحمل والحجار

بربريْه.. قبائل نمسي
" تنسععاب1967  حزيععران10بعنععوان"  ثالثععة قصععيدة وفي

ِة مععن حزينععة موجععة ْنجععر الجععرح أوجععاع كععل تحمععُل الحععوراني َح
الحسععرات من ملحمية تنويعات فيها الهزيمة، ومرارة الحزيراني

ّنواح القلوَب، تكوي التي ُع الذي وال ّقط ْع القلععوب، نياَط يق ْلنسععتم ف

العبودأية أي الرق  الرقيق: من()17
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ُعنا وهو إليه ّقر ِة كؤوَس ُيج ِة الهزيم ممععا الرغععم علععى مترعععًة المّر
ٍة من فيها وعذاب: مرار

ْنُت ْيفي، الحانة في رهإ سا
وجوادي..

ّنهاُر..ودّب غاَب عندما الَغَسْق الكون في ال
ُدنياي. لّن ُدنياَي...و

بلدي..
ّتهريج قصّة ْد المقهى في ال البلي

والثرثاُر ؛الموتاوُر، ينسجها
ْد.. والحاكي العتي

الخأباَر ُتادْرِوُز التي والذاعاُت
النهاْر وضح وفي خأجٍل، بل

والعاْر...
َقععِف مععع ولكْن وحصاُن، للشاعر: سيُف أرأيت!؟ التنفيععذ! و

ِهنهما ألم ة فعي َير ة فعي الحان ار؟ نهاي ت النه أة تح ابوس وط ك
ُع حيث ،  المقاهي في التهريج الهزيمْه، أحزاَن تجتّر الدهماء جمو
ُفه يسععحقه الععذي ولكععن الذاعععات ُنبععاُح هععو الععداخإل مععن وينسعع

ِة، عور ُق العتي المس ّقو ُبه الهزيمعة، ُتَس بلعذة الشععور حعتى وتسعل
ِة على الستسلم أو النتحار ً فيستكيُن الندم، شفر ّلل بالعار. ُمَج

ُيجرجععر هععو وهععا للشععاعر، بالنسععبة انتهععى فقععد الزمان أما
ُة وتتععداعى الزمععن، محطات خإارج بالقيودأ المثقلتين قدميه ذاكععر

السععحيق الماضععي أعمععاق إلععى الزمععن خإععارَج متدحرجًة الشاعر
ُع حيث البعيد، والبيععض بالسععودأ بصور العتيقة مخيلته كهوفُا تلتم

أو تهويمععاٍت شععكل وعلععى ، لمحتوياته ترابط ل باهر شريط على
ٍة ومضععاٍت ًا مععذبوح ذاكععرة تمععر! علععى كععالتي خإاطفعع ِه ،ثمنعع لععدم

ٍة آخإر وقبل المسفوح، ن نبض ه نبضعات م ى توقعف العذي قلب عل
عجععائُز حكتهععا لسععاطير وأصععداء المقهععور... صععور الزمععن برزخ
مععع الععذاكرة حبععال علععى تتأرجععح ظلععت ولكنها ، زمان من ماتْت
ُع الشتاء. إنهععا كهف في المواقد نيران  ظلل اهتزاز أصععواِت رجعع
ومذبععح الخإلص شععفير علععى المبحوحععة المؤمنععة نععبراتُه معلععم،
النقي الشعب صور من صغار. صور أطفال عيون تصافح العطاء

المشععاعل يضيئون ، النبياء من أرتاُل أفرادأه بين من تخرُج الذي
الزدأهار: لعصور

ْء.. مدفأة  العجائز... حول واسااطير الشتا
ْء... المعلم.... للصغار وتاعاليُم البريا

ّننا ّنا وتاقٌي.... كان نقٌي شعُب إ ْء... ِم النبيا
صاف... َدُمنا

واللْق، الحضارة وأعطينا
ْق... والبقاء بعد قبَل... أو الغر

ُع َتم ِم ضباُب ويل َع خإععاطف، بشععكٍل الحلعع مععن الشععاعَر ليقتلعع
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ِه جذوره، ُيلقي ُعه والمعاناة، اليأس، َوهدة في و الهزيمععة رياُح تصف
ُفُه فإذا المفجعة، قصٍب من هيكل وحصانه خإشٍب، من قطعة سي

َء التحدي، معركة بهما ُيجابُه ، ْنوا َأ ِر و الّضعفاء: ترحُم ل التي القد
خأشْب.. من قطعة سايفي كاَن

ً وحصاني القصْب.. من هإيكل
ُد بهما التتار.. وجِه في أصم

والغضْب... والتحدي
َبُه  الضعفاء يرحُم ل الذي القدر َأْج

ُأخأوُض ّلهْب... في و ال
يرفضععان ، الععواعي الباطن وعقلُه اليقظة، الشاعر روَح إّن
ُد به فإذا الموجع، النهيار بعد ويتمردأان الهزيمة، معركععة في يصم
َة يستشرفا بذلك التتار. وكأنه مواجهة في التحدي ُبوء ُمسععتقبٍل ُن
ُة به تنتصُر ُته أّمته، إرادأ ّوَض ولو حتى إرادأ ّلهب.  في خإ ال

يفقععد ل ، والمواجد اللم من الجارفا السيل هذا خإضم في
فععي شععامخًة ُصععلبًة اليمععان قواعععد  تظععّل يععل إيمععانه، الشععاعر
ّد ل وثقععة شععفافة، ُصععوفية ِمسحة تكسوها ضميره، بالصععوِل تحعع
ُغها يجري التي العريقة العربية فتجععري الشععاعر، عععروق فععي ُنس

ْوِمه الله ِكتاِب آياُت َلسانه على َق ًا والعالميَن، ل َتجير مععن بهععا ُمْسعع
أميععر تخععاذل المععؤمنين، أميععر خإيانععة المععؤمنين، أميععر َحَماقععة

ُدأ له بقيْت إذا بغدادأ تكفيه الذي الُمؤمنين ُه ول ، بغدا تسععليم ُيضير
ًا الوطن أجزاء التتار: لجحافِل نهب

تامائْم، ُجعبتي في
الكرساّْي آية لساني وعلى

َأْقواُل النبّْي.. َو
َأبي!... ُلّمي!... و َا ي

أبي... قهٍر من مات
ّندوني ًا، ّج َنا جيش في َرقم الغبّْي.. َمْول

ُه اللُه، َعّز
َلِهنّْي... والتْخَت القْصَر وأداَم ا
ُد تاكفيه، بغدا
الُقدِس ضياُع يضير ماذا

ْبِر َأْو النبّْي.. َق
َيتي! ِمْن ِمْن واخأجلتي ْب َتي!... ِص َزوج

 مدينتي من المنهوب، وطني من
َغّمُس !حيُث القصيدة هذه ُرؤى عجيبة َت بععالواقع الحلُم فيها ي

ٍة في ِدأواجي ٍة. اْز رائع
ّقتبُر ومسععاحاتها والصديد، القيح تنز التي الجراح ُعمق عْن ُتع
حزيععران. هزيمععة خإلفتهععا الععتي العربععْي، الوجععدان فععي الشاسعة
ُة وتحمععُل وضععراوة التحععدي، جسععامة انفعالتهععا فععي القصععيد
جععراء مععن الحععوراني، الرحمن عبد الشاعر ُيعانيها التي المقاومة

ن دأاخإلعه، فعي المكسور الشيء ْوِل وم ة َه ْت العتي الهزيم ْلَزل َز
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ْتُه، أعماقُه َق ٍة فعي فانعدفع ، ومّز ِد معن موجع ارح العذاتي النق الج
والقهر: والمعاناة الطعنة وحجَم الفجيعة مساحة ُيساوي

المدينة... أطراَف المهزوُم وشاَرَف
َباَع ّدفاع، أسْالحَة َف ال

الهزيمْه... آثاِر لطْمِس
ًا واشترى العرق من قدح

السنين، آلِف قهر من نفسُه، ُيحّرر  حتى
الجريمْه... وأوزاِر

ُيْشبع ْبَة ُو َطاِن، هإي ْل َحريمْه... ِليسترضي الّس
ِء ْوِت وبمل ِر، الشاعر ص ِه صوته~ المهععزوم المكسو ،صععوت

والمجععذومين، المهزوميععن، في السماء، وجه في يصرُخ المذبوح
ِة والمرضى ُعقد ُعععوا أصععناَمكم، َحطمعوا أْن الثعم؛ ب ِل ُعقعوَل واقت ال

،فيقول: ضمائركم خإربْت التي المزيفة
والصناَم. الْزلَم حطموا

ًا صنم... إثر َصنم
الُمزيفْه... العقلية حطموا

َنْم... َذبُحوكم َمْن كالَغ
ْد التي العقلية على ُدوسُاوا خأربْت، ق

الشعِب. ضمائَر
ْنَفُه ومّرغْت َدْم... تاحَت أ الَق

ّقما الشعاعر ذاتيعُة بعنععوان"أنعا" فتتجلععى أخإععرى قصيدة في أ
جلععٍي واضععٍح بشععكٍل وتعبرُز وبالسعهر، بععالخمر المعجونععة وحيعاتُه

ن البلط جوقعُة له أعدتها التي التصفويُة المخططاُت ُط وم يَخط
النسععان فععي الخيععر قيم وكل والقومية، الوطنية قيم لنسف لها،

ِركُه العربععي، ّتفععب ُء كمععا ل ُعهععا تشععا احتلِل فععي ل التوسعععية، أطما
ِه ُتبيحْت قد فهذه ، فحسُب وعرضه أرض ُذ اس بععل ، بعيععد زمععن من

ٍه لستلب ِه روح ِه ودأينه وقيم ِه وأخإلق مكانهععا له ولترسم ، وآدأميت
بكلمعاٍت الحعوراني الشعاعر المعادأيععة. ويصععرُخ القععوى تريعده ما

ٍة َد مكشوف ْع فععي التععذرع وسععنواُت الكبععت مراجععل تفجععرت أن َب
ْبقي ل شواٍظ من َكَمارٍج صدره، ًا ول  ُي النععا هععذه عععن يذر. معععبر

ِة بتفعيلٍت ل بمععا التعبير مكشوفة القهر، أسطورية الوجع، ملحمي
ُغوص ُمدى إلى فيها الحروفا تتحول حيث فيه، ُلبس اللحععم فععي ت
النفعس فععي النهايععة. وتثقععُب حععتى الضعمير وتحفععر العظم، حتى

ذه لصعورة سعحيقة هاوية ث المفجوععة، النعا ه انق حي فيهعا يتع
ِة مععن مزيععج فععي  بالضععياع  النسععحاق حينمععا والتلشععي، العدميعع

َلنا النسان يتحول ّقي التدفق مطرقة تحَت ، ا ٍدأ إلى الجنائر مطععُرو
ٍم إلى ُملََحٍق، ، ّقلطين سجلت َيُمّرعبَر َرق َتَسعع ّنحاسععين الُم .دأون ال

ٍة أية يشغل ان الثمععن، ويقبععض يععبيع مععن حسععابات في ما مساح
أي يععثير أن ودأون عععرق، ينبععض أو شعععور فيهععم يتحععرك أن دأون

الرقام من المسُحوقين ومليين آلفا مثُل انتباه. مثلُه أو اهتمام
ِه الرقيق الهزيلة، ُع لمن النخاسة أرصفة على التائ . أكثر يدف
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ٍة ٍة وبواقعي ِة صادأق المبصععرة الدأيععب وبعيععِن النظير، منقطع
ًة الشاعر لنا يفتُح الثاقبة ُه- على من ثغر َنا َأ العربععي الواقع خإلل- 

ُه والمخععزي، والموحل الضحِل ُقععد ِة موجعععة بلكمععاٍت لين ٍكالحقيقعع
، المععة هعذه فععي المعععذبين كععل حععال إليهعا آلععت الععتي الُمشععينة
ًا يعتنقونها ًا لهم، قدر َلُب َوصليب فمعن ببشععاعة، نفوسعهم عليه ُتْص

ِذه هي َلنا-: َه -ا
َنا....أنا الطيبين.. كألوِف تاافه َأ

حزين... مليوٍن ألف أنا...مثل
ّنفوْس. دفاتاِر في الحلم مثل ..أُمّر ال

ُبوْس....  ساجلت في َأْو الح
َوالّسهْر.. الُخمور َتاعلكني
بالبشر.. يتاجر نخاِس َوكّل
َنا َرْقُم للبغاء، أِعدوا ..كأمثالي َأ

الِحذاء. رّب يهرساهم ، يدوساهم
يشاء. ما فيهم يصنع

ْء... يبرمجُهُم بغبا
الرقام! أكثر آِه...ما

تاضطرْم، تاغلوا
العرْم... السيل تاشوه زبد لكنها
السععجون سععجلت فععي -النععا- المبعععثرة هععذه معععي أرأيت
وقعذى الحلعق فعي شجى السيول تتقاذفها تافهة قشة والنفوس،

ِة النععا هععذه ِمْن أخإرى شريحة العين؟! إليك في علععى المطروحعع
ْوحاِل َهشها الحياة مسرح أ ّي. تتنا وأنيععاُب الّضععياع براثععُن المأساو

ِم على النساني التمزق النععا، غيابععات فععي المتوغلععة الغربة تخو
والنكسار: الهزيمة شواطئ على

َأنا؟! أنا!...َمْن

ُق أنا َد ْي ْطرنج ُرقعة في ...ب الّش
َنا...لْم هإزيمْة... َأْعِرْف َأ
ًا، خُألْقُت قالوا كما ِمقدام
ْدفع؛ َعزيمة.. في ل
ِلمليِك، ِفداء نفسي ل

َأنا الوليمْه.. َف
َدمي حريمْه أثداء بين للمتوِج ُمباُح و

ُة تتععدحرج هكذا الشععاعر أصععابع بيععن مععن وتتسععرُب ، الحيععا
ِة الملععوك لصععولجان خإدمًة ِء بيععن والمتوجعع الحريععم. والكلُم أثععدا
إحساسععاُت تععوقفْت هععل ولكععْن محسععوس، واقعععي الن حععتى

-النععا- ضععمير شععق فععي الحععادأة المنشععارية الحععوراني الشععاعر
َكرّسة ِة في التلشي حتى للخدمة الُم َع ْق الشاه؟ ُر
ْكِمُل ل، ُي ْوَط َس ًا الّش فععي المرعب الشرخ أمامنا ليفتح بيدق

ِم عند -النا- المصلوبة هذه جدار قععدره، حكععُم فهععذا الشععاه، أقدا
َع المتوج، أقدام تحَت يكنَس أْن َيداف بععد ل خإاسععرة، معركععة في و
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الهزيمععة، رياُح تذروه رمادأ إلى ويستحيل وينهزم، فيها يتلشى أن

ٍم إلى ُه ل حطا ُدأ ّقد معالم. ُتَح
ُلني ُك ُأ َتا والقلْع والفيال، الفراُس، ...

 كبيرة حاكمة فكلها
ّلها ُك قديرة.. آمرة َف

الملْك حاشية هإذه
السمْك كحكاية ، حكايتها

ُه ُه... يأكُل كبير صغير
جياع... وهإم ويُخرجون، ُيؤكلون، والصغار،

َنععاه-؟ ذلععك بعععد عرفنا فهل َأ أنععاه ملمععح تلمسععنا هععل َمععْن-
تتوضععح! لععم ربمععا الكععبير؟ وطننععا في اللعبة ُرقعة على المبعثرة

ارب عبر أخإرى مرة نجوس معي فتعال ا القصعيدة مس ودأهاليزه
- أناه-: على نتعرفا التعب، قيح النازفة

والتجنيد... الضريبة دوائر ..تاعرفني
 المتاريس كل تاعرفني

التدريس ومعاهإد
حقولنا. تاعرفني
الدريس وبيادر

والحديد... والسامنت والزفُت
العديدة المدينة شوارع تاعرفني
الشديدة والحاجة الفْقر أقبيُة تاعرفني
الخميْس ليلة فقْط ُأسْاَرتاي تاعرفني
الكبيس وُصّرِة الخبز بربطِة

ُد العبيد... أمثالي زا
قد نكن لم إذا المصلوب؟ إنسان أناه؟ عرفنا عرفناه؟ فهل

الممععزوَج واقعُه نستقرئ معي فتفضلوا ، الكفاية فيه بما عرفناه
الواقع: بسخام الملطخة القصيدة أرضية على والغثيان بالقيء

ّنواِب محافُل تاعرفني والنيابْه ال
ًا الُمهابْه للقائمة يصّب َرقم

 المفجوعة واللهة
ًا ً صوتا المطبوعْه للقائمْه هإزيل
َءة، أْعرف ل فأنا القرا

ّتى َ َو ح المسموعْه ل
َدهَإا َبع َناُم، َو َأ

محسوبْه َدْورة
الخمس، ، سانيها عفِن في

الخمسيْن أو
المْسكيْن شعبنا يهّم..يا ل

السنين تالك مسكينُة
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ْكُم بالشعب، الشعِب ُح
المسكين.. شعبنا يا

علععى ، آٍت هععو ومععا فات، ما الحوراني الشاعر ينعي وهكذا
ْوحاِل ًا الُمْخزي، الواقع أ ًا َوَجع َعار العيععون، تْسععُمُل أمععٍل، وخإيبة َو

ّذباِب موانئ وتجعلها شعيء ل ممسعحًة، النا فتستحيُل والعفن، لل
ًا. ول ،حتى رقم

َنا هذه إفلُس يصُل وحين ِم بععرزخ إلععى ال َد َععع ّتلشععي.. ال وال
ُق الشععاعر، نفععس غيابات في الثاوي اللُه يستيقُظ ُيشععر المععُل و

ٍد، مععن ُع جديعع الجمععاهير ثععورة المرتقبععة، الثععورة أعلُم وترتفعع
ٍة، ِة فعي المسُحوق ُبعوء ان معا َن مِس بوسعِع ك َهعا أْن الش معن تمنع

ِزُج ، النا وتشمُخ الشراِق، للجميع: وته
َنا ّأ - وثورتاي َأّما- 
للجميْع فالبيُت
للجميْع والخبْز

للجميع والّشغل
ْد؛ َنا وَواح ْيف والربيع.. َص

ْتعَك فهععل ، وكتبعُت أيهعم، أبعا يعا قعرأُت فقعد بععد؛ أمعا أعجب
كتابتي؟

دأيوانععَك ودأفععع بوعععدك، الععبر فعليععَك كتبععُت، ما أعجبَك فإْن
ِر، للنش

14/2/1991

اللوز ِعطر دأيوان في فاحصة نظرة
ِز..دأيواٌن ِعطُر خإصوصععيته، لععه ، متميععز قشععيب شعري اللو

ُعه، َب ُته، وطا فععي وتجعلععه الدهر، على تبلى ل التي وطعوُمه، ونكه
ًى ّثر عن منأ ٍة بأية التأ أخإرى. شعرية تجرب

ّقي شعرٍي صوٍت أمام نحن واسععع الخطععوة، واثِق النبرة، قو
ّق ٍة المعععاني، بكععر ليغتصععب الكلمععات، أبععواَب العارضة. يد بُجععرأ

ٍة بععوطن، يععؤمن لنععه الرقيععب، ِمقععّص يهععاُب عظيمععتين. ل وقععو
ُب ام. ل يعؤمن والرقي ى بنظ ق الكلم، بيعاطرة يخش فعي والنقي
الظلم. 

وجرسععُه الخاصععة، طرافتععه لععه شعععري إبععداٍع أمععام نحععن
ّقيز، أي عععن يميععزه ممععا القلععَب، تأُسر التي العذبُة وإيقاعاتُه المتم

المغمسععة بالنععدى، الطافحععة دأرعععا روابي على آخإر شعري إبداٍع
البلبععل وشععدو الحمععائم، وترجيععع العنععادأل، كععثرة رغم ، بالرغاب

والحساسين.

ِر دأيععوان يتميععُز ِه اللععوز عطعع ِوحععام، بمفردأاتعع ّقبععرة: ال المع
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الفيض".  المريدون، بشمنا، مرقى، دأبيب، التشهي،

المليحععات، دأبيععب عععودأ، بال كقوله:"في المبتكرة، وتراكيبه
ُتقرئ الذوَب، تفترش ْيهععا و َت النسععام، رعشععة نعععبُر السععلم، غّماَز
ُي وأورق الُرعيان، ترويدة الفاتحُة". وأمطرْت الكتاب، آ

قععال من كقوله: "مخطٌئ المبتدعة، البكر ولوحاته وبصوره
ُة السؤال، فحوى مدرك إني ُعقععم عععن السععتر تزيععُح البععدء سطو

ّد الجععواُب المحععال، صععيحة سععؤال، العقععل فععي ُيخصععب مععا الفعع
عشعق للمقتععول القتععِل كانتمعاء انتمععاء، للبحععر للشاطئ النورس
اليقيععن ببحععر نتععوه مععزار، تبقععى لكنهععا تنتهععي السععنديانُة وانتهاء،
مثععل الغيععب مععن أتانععا حععرفٍا بطلسم ُنباع العنعنات، في المعلب

السحاب".
الععديوان هععذا قصععائد تقععرأ وأنععت العزيز، القارئ أيها تحس

هععذه بوجععدان الملععتزم الحصععيف، الواعي القومي الفكر ،مياسم
ّيععاره صياصععنة يوسععُف الشععاعر يععدفع حيععث وطموحاتهععا، المععة ت

ّي ّق ليمّس الشعر فععي الوجع مفاصل أخإطَر ويلمَس التفاصيل أدأ
الّمععة بأهععدافا الوعي مكامِن أعمِق إلى الشاعر أساها. ويتغلغُل

ّية ّية في العرب َوحدة...وتنفتُح الحر ُد وال لتلحَظ بشغٍف فكرَك نواف
وتلمععس معارفه،  الشاعر منها استقى التي المعرفة مناهٍل سعة

ِتها، يععرودأ التي الثقافة غزارة المعرفععّي المخععزون وكثافععة باسععقا
منهععا شععكَل حيععث بهععا، عصفْت التي والحداث المة، هذه بتاريخ

ّدأته الشاعُر الشعرية. ما
ُق البلغععة، معارض من باذُخ فني اللوز.. معرض وعطُر ّل تتععأ

ُق التي اللغة سماء في الشعرية صياصنة يوسف موهبُة فيه ِر ُتشعع
ُق الضمائر في ُعر . ويتأن بععاللون الغارقععة الصور اقتناص في الشا

ُع والحركععة الفنيععة اللوحععات أجمععل اصععطيادأ فععي والظلل. ويبععد
ًا جنباتهععا فععي فينععثُر ، المزركشععة ّدسععًة أغمععار الفكععار، مععن مك
دأيععوان فععي َمثلها قراءة لنا يتاُح قلما التي والعواطف والمشاعر،

آخإر. شعري
ُؤَك ُذ المعنى يفج ِة من ، تععأملته كلما ويزدأهيَك الولى، الصدم

ُق فيععه، أنت وتكبُر بداخإلك، ويكبر فينمو ، فيَك يسافُر وهو فيتعععان
ً كما كبرا السععاحرة، الصععور حععوافي علععى ينضفر الغار من إكليل

فععي المعتععِق النبيععذ دأنععان علععى الغافيعات الحععروفا شععفاه وعلى
ُعها فتسكر معانيها، ، مفاصععلها فععي الصادأقة المشاعر ِعطر ويتعت
النقععاط، لوعععة وتسععتبيها ، مجاليها في الساجية العواصف وروعة
ًا الحافيات الفواصل ولهفة تفقد في المشاركة إلى للوصول سعي

بحععار فععي الراعفات والمشاعر والفكار المعاني مواكب شللت
القصائد.

ٍر ذاُت حصععينة قلعععٌة اللععوز عطععر دأيوان في القصيدة أسععوا
ٍة ُع ل ، منيع َذ أن تستطي إلععى تنفذ بسلطان... ل إل كنوزها إلى تنف
ِر مقالع ِدأ قدَح أعملت إذا إل معانيها، في والمرجان العنب الفكر زنا

والياقوت الزمّردأ مسارب عبر وأسريت بنائها، بأساطين للحاطة
ّ المحيععرة، رموزهعا مغاور في ْلععت إذا إل ّث فععي والفيععاء الظلل تم

اللوحعععات أرضعععية فسيفسعععاء زخإعععارفا واسعععتوعبت صعععورها،
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الرمععوز وحللععت بنيانهععا، أسععاطين ِسععّر أدأركععَت المنمقععة...إذا
َءها، وفككت مغاورها في القابعات الصععور، ظلل أضععأت إذا أجزا

ٍذ مسععاحة مععدى علععى اللوحاِت ُكنوَز ونثرت فقععط الرؤيععا..فعندئعع
ُق ْنعت َك المعاني َت ن أمام ارها م ُر إس ًا اصعابعَك علعى وتنهم ر خإي
ْغِمُزأنفَك ، وبركًة َقلبَك فت ُقععَك وخإيالك، و ُتغر ٍة و النغععام مععن بديمعع

ٍذ لك عاصم ول الدافئة، والعواطِف الهائمة، والموسيقى من يومئ
ّ طوفانها إلعى تنقلععك العتي حروفهعا. فهععي زوارق إلى اللتجاء إل

والنعيم. والضياء الشمس موانئ
ًا ليسععت اللععوز عطععر دأيععوان فععي القصععيدة ًا هرمعع موسععيقي

ًا، ُعععَك الحلقععات، متماسععَك البنيععان، عععالي صععاخإب موسععيقاه تقر
ّيات مععن بسععياِط الخارجيععة وقععوافيه الداخإليععة، الربابععة، نحاسعع
ًا الوتر نقرة وعذابات ًا؛ ، الواحد... أبد قصعيدة فعي الموسيقى أبد

اك، هنعا تتشعكُل سواٍق مجموعة اللوز ِعطر ًا لتنسعاَب وهن أنغام
ًا هادأئععًة، ًا رقراقععًة، وأنسععام ّفاقععًة، وروحعع ٍدأ أوراِق وحفيععَف خإ ور

ّدّل وتختععاُل الحععروفا، ِشععفاه علععى تععتراقُص ُشععرفات علععى بعع
الكلمات.

نشععطة، دأاخإليععة روح اليوسععفية القصععيدة فععي الموسععيقى
ِد، الّصبا وتوّجع الرصد، سحبات على تتمايل مقاصععير بيععن والنهون

ات الحروفا اِت ، العائم ات وغاب اجية، الكلم ة حيعُث الس التفعيل
ُد ّيه، بشوٍق الخإرى التفعيلة خإاصرة تسن ُقَك وحن ّيهععا ُتغر ُئ أ القععار

ٍة في العزيز ْق َف ِم من دأ ِر والظلِل والضياء النغا والرطوبععة والصو
الربيعية.

***
القصععيدة فععي تتشععابُك ومقاصده،     الديوان      أغراُض

ِة الواحدة، فععي وكأنععك ،فتحععّس الععديوان قصععائد مععن قصععيدة أيعع
ّد الثمر، يانع القطوفا دأاني بستان ُء مععا لتجنععي يععدَك تم مععن تشععا
الصور. ولطيِف المعاني، رخإِص

بأبعادأهمعععا والقومية، الوطنية القضايا -  فتتداخأُل1ً
مععن العديععد فععي والثقافيععة والجتماعيععة والقتصععادأية السياسععية

ًا لععك لتقععدم بلحمتهععا، سععداها ويتماسععك الععديوان، قصععائد نسععيج
ًا ُة، روُح تسكنُه متجانس واحععدة، وطموحععاُت آمععال وتععدفعه واحععد
أحبهععا" أّمععة "يععا قصععيدة فععي كمععا شععتى، مقععادأيُر فيععه وتتلعععُب
النفط". زمان في بالمجان" و"مهلهل و"الموت

الَمْحِل. زماُن ُيحاصرنا
الفعاُل اجفانِه على واساترخأْت

والكلماْت..
المسكون فنجانِه من الرّي ..نعاُف
ِم والنكباْت... بالل

ّد ُنداري نرتا بالوجاِع الجرَح ؛
المِس هإموم نستدعي
ُلها الدراِن من َنْغس

ِلُقها خَأفافا... ُنط
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َق ُنحِضُر  أوراقه من المعشو

َء الصفرا
َكما ُه-  ّنا نجلو ّيام.. على ُك ال

ًا وأنعطافا.. َتاوق
***

البريق في السّر ُيذيُب ...َمن
َوالكاسااْت؟

ُد للكلماْت؟... المجد ُيعي
ُبرنا للحزاِن آهإاْت... بل تاع

الذكرى، مرارة ورغم
ُبنا، المحل ورغم ُيخص

ًا ّيَن ُحضور القسماْت.. َب
للغاباْت... الِعطر يرّش

ّديْن، والّشاماْت للخ
ْنَح ْين، الليِل ُج َن للجَف

للناياْت.. واللحان
***

ُه ُيذّوُب فينا عطَر
َلؤنا، فيم

الجرداء- صحرائنا صاَر- في بماٍض
ًا أمانينا.... من بعض
القداَر نصاِرُع وحيَن
فينا... عشَقُه يزرع
خأضراء. واحًة فينمو
مآقينا... في ينمو

القدار نجبُه فنصُحو
المهاَر ُنسِرُج نصحو
القماَر ُنْشِعُل نصحو
ُكُم نصحو الظلماْت... َنْش
***

يسععكنانه، الشععاعر، هاجسععا القومي، والشعور ، الوطني الشعور
ِرهما، من له خإلص ول ّقني وإليهما ، يبدأ منهما إسا ُد. ُيغ وينش

َد والععوطُن َفععُة الشععاعر عنعع الرض إلععى وانتمععاء النععاس، ُأل
ُعهععا ولءات مجموعععة ل فيهععا، وذوبععاُن ّقز ٍد بيععن يو ٍد زيعع مععن وعبيعع
البشر.

ْق منها دأرعا، من تبدأ يوسف عند الرُض ِرها وإلى ينطل صععد
ُق َق إلى يعودأ. الطري ُق دأرعا، من يبدأ دأمش يبدأ مصَر إلى والطري

مععن يبععدأ العععالم وبقيععة العربععي المغرب إلى والطريق دأرعا، من
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ْونعععد" و"إلعععزا "بعععابلو إلعععى َدأرععععا..الطريعععق نيعععرودأا" و"ِعْزرابا
ياأمعًة قصعيدة فععي دأرععا. كمعا من حكمت" يبدأ أراغون"و"ناظم

منجى. الشك وفي اللوز، وعطر أحبها،
وعشاقي ، ...أهإلي

ُكم- اللوِز- في وعطُر ِن أردا
ُبْرئي...

الطيِب بُقمِع يأتاي فمْن
ذرعاَت- - من

ُيشْفيني؟
َء فأعيطه الللي

،والصبّْي والعقيَقَة
***

البصاُر. حارِْت ما
الطيِب لغيِر انكشفْت ما

"الزيدي" في
"الخمان" في القمح وموج

في" الشلبي" والطلل
ّية" ابتردت وفي "المنش
والزيتون، الغرب، بريح

والعنب، والرمان،
السلطان" "تالِة في مشت
بها الطواف فامتد

إلىالردّن
مارتااحْت

ُنّساُك حولها من ول ال
ّتعب من وهإنوا، قد )18(ِال

***
ّدأ يوسععف الشاعر هو وها انتسععابه يلومععون الععذين علععى يععر
ولوعععًة، بععأًس عليهم ويردأ هذا، نقدهم من ويعجب لدرعا للرض،

ًا ّكَرهُم مستهجن أغني. لمن قصيدة في كما رؤوسهم لمسقط تن
انتسابي يلوموَن
ْلحمى، ل

ِء، للتربِة ّنا الح
للنساِن
ُطني الغصاُت به َتاْرب

ُنعمى. وال
الفلِّح معَوَل فأِمِسُك

شوٍق من

دأرعا في ومواقع أرضين أسماء كلها قوسين بين  ما()18
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ُيلقيني.

تاصحو أْن قبل فنخرُج
الحي ديوُك

والقطعان.
ُيواسايني أواسايه،
ُيغويني ، فأغويه و
ّة  فنفتح الدنيا سار
البستان- بكارة -نزيُل
َدهإا نلَمُس عشِق في نه

للتفاح. بستانّي
ّلمها- كجرِح الورِد- ُنث

للريح، خأصَرهإا نفتُح
المشلوَح شعرهإا نمشط

ًا. أغمار
رحمها ونخصُب
َد تاستعجُل الميل

ْء. جنًة تانهًض خأضرا
البْوِح حديَث تاسمعنا

تاسُحرنا
ُلنثى مفاتان بكّل ا
العذراء نضارِة بكل

بالمشقوِق..بالمفلوِق
 للعشاق بالريان

تااه- فسيح حقٍل - في
واللوان الطياب في

***
ٍر وبأسععلوب ذلععك بعععد الشاعر يتصدى ٍر، مريعع لقضععايا سععاخإ

ِر َعت، الععتي القومّي، الفك ّطْت مععا ْعِضععها واخإتلطععْت وشعع فمععا ، بب
ْدَت ْؤيا، ُتّميُز ُع ِة القضايا الصواِب. ..تلَك ما تعرفُا ول الر الضروري

ّقعه ُيمكعُن ل فيما وللسِف تتركُز والتي والملحة، أرض علععى تحقي
ًا، الحاضر الّزمن في العرب ُة الحريُة أنها أبد ّقل مؤّرقتا ، والوحد كعع
ٍم ِة من نظا . النائمْه أو القائمة، العربية النظم

غنية؛
التخمُة، تاميتها

ُتها مثلمات السَغْب.. ُيمي
قويُة؛

صدرهإا. باتاجاه الصاروخ تاطيُر
الركْب.. في السكين وتاغرز
والهجوم الدفاع وفي

خأشْب... سايُفها
ُلها تاجّزأْت أوصا
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ُأ كما البطيُخ ُيجّز
َطْب... ُيفرُط أو الّر

تاشرنقْت
الموت- حوافي -على

للتجاِر سابيل ضرُعها
الحيتاِن- موانئ - في

َلْب.. قمُحها َج
َلْب وُرْمُحها ج

ُكحُل ِتاها العين- في حوِر و ّنا َج
َلْب.. َج

ّلَب َدجاجُة الرماَل ُتاق
 والشمال لليمين

ُلها ل تاَعْب.. يطا
ُتها يكوَن ..بأن ُنها زي وقط

والذهإُب... الدولِر معادَل
الُسمّو وصاحُب

القرار صاحب مثُل
ِنه -من العشرين- أقرا
البسوِس ناقة مثُل
َلْب.. اليهوِد مصاِرِف في َت ُتاْح

ويأكل"الكافياَر"
ُه نومِه، قبل وبعد

يومِه- طوَل الزلوَع -ويلحُس
الديباًج...والحرير..والقصْب ويلبُس

الَحبب... ويشُفط
***
ُة وتلععك ، الحريُة هذه حتى مععن الشععاعُر بهمععا يبععدأ ، الوحععد
ُء دأرعا.. هذا للنسععان، الععرأس، لمسععقِط للرِض، الصععيُل النتمععا

ًا صياصععنة يوسععَف الشععاعر ُيعطععي ْعععد ًا ُب ًا وطنيعع قععّل وإنسععاني
َة الحقععة، النسععانية التجععارب لّن نظيرهمععا، النسععانية والمعانععا
ّلما الكوكب، هذا على واحدة الصادأقة، الشععاعر أو الدأيُب كان وك

ًا ًا صادأق ِة، تجربته نقل في أمين النسعانية إلعى أقععرَب كعان المحلي
ٍذ ّية من آنئ ٍة أ ْد أخإرى لحظ ُع طافحععة تجععدها القصائد معظم إلى .

قوله: مثل المشاعر. من هذه بمثل
وقولي :وقولي، فقولي
أرٍض فعاشق
العشيات.. يزور

ُيوافي دوما..
َأسْارَج َذ"  ً فيه "نبوخأ فتيل

للخلِق ليشرَح
الّرعاِة... سِاَفر
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البوادي

ًا أضاؤوا الذين شموسا
َء وأعلو ِم الهدايِة بنا والعل

الشعوب. بيَن
طويلً...

ووادي ظليٍل سَافح كّل وفي
ً للرفِض وأسْاَرج خأيل
ُد ّي الطيور. ُكّل تاق

الفتح إلى وتامضي
الشهادة قباب ُتاعلي
السماء عنان حتى

وتامضي
َء ول الجهاِد سابيل عن يوقُفها شي

النصِر ساوى
السبايا البلد كّل إرجاع

الحبالى الجهات كّل وتاوحيد
 يعود بمجد

ِء مَن ِء.. الما للما
،السواليِل السجوِن ُكّل ويفتح
القيوِد كّل ُيخرُج

المنافي.. الحدوِد
***

ُيخفععي ، إلىالرمز الحياِن أغلب في الشاعُر - يلجأ2ً
ُه ُء مععا وراء الصععوفي الفكععر حلبععاِت إلععى ذلععك فيقععودأه ، يشععا

ِه..فتعال َطلي ومجالي ًا نْص ِة عععن البحععِث جحيععم فععي مععع الحقيقيعع
َغلْت الععتي المطلقععة، ُذ النسععاَن شعع هععذا دأروب علععى دأرَج أْن منعع

"العععوُم قصععيدة فععي الفكععر مجععالي ندخإُل الحائر...تعاَل الكوكب
ِر في البحععث، أبععواب علععى السععؤاُل يععذوُب كيععَف ليلى"لععترى بح

ُبُر كيف ولترى "النرفانا" حيث إلى ليصَل الحقيقة كبد الشاعر يس
ُة ُع كيف وانظر البدية، السعادأ ُق ينب ِر ِصد ِه، في الشاع لنععه حدس

ُع ُه، فيمعا إيمعانه عمِق من ينب ًا يقعوله ومعا يعتقعد هعذا ععن معتعبر
ِدأ... تعال َق للوصععول، الحيععرة نلَمُس العتقا ِر، قلععَب تمععّز الشععاع

ِة في وعقله ّق " وهي "كيف قصيد ِم علععى الذاكرة أبواَب تد ُتخععو
الضياع:

ُيرينا؟ من
َيطوينا، كيَف

ْد؟ الوجو
ُيرينا؟ َمّن

الطيُن صاَر كيَف
ْد؟ دو
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ُيرينا؟ مْن
َد كيَف الموِت َبع
نبقى؟

لحٍن، ِمثَل
خأالٍد،

باِل في
ْد؟ ُعو

صععوفيُة نأمععُة العزيععز، قععارئي يععا سععترى كمععا الععديوان فععي
إلععى الوصععوِل مقامعات عععن المضععني البحعث دأروب فععي مغرقة

ِة المتشععحَة الضععبابية الصععوفيَة ليسععْت البديععة.. ولكنهععا  المحجعع
والرض..بععل السماوات أقطار بين ما واللوعي،التائهة بالهلوسة

ُة الصوفيُة هَي ْعي، على تقوم ،التي المعافا ِذهني، والنشاِط الو ال
ِة ععن البحعث في ُق فإليعَك المطلقععة، الكونيععة الحقيقعع هعذا نسععو

َد ِة من الشاه صوفية" غير "تراتيل قصيد
ِبّرَك رّب!! يا ِب
إليَك؟ الوصوُل كيَف

لنمضي..
بالناِر. ونلعَب

النواقيِس... كّل نقرُع
النواميس.. جميَع َنعفي

والنظاْم... وزرهإا من
ُنشعُل بالذكِر المآذِن كّل و

جديٍد عرِش إبداَع نرقُب
و"كرساّي" آخأر

 أكبَر
أجمَل
للسّر أكمَل
َيق ْل إليَك!! بالواصلين َأ

نتلوا، وللعشِق
َد آدَم مواجي

ًا ًا سار وجهر
فيَك؟ أليُق المواجيِد فأّي

فهععو صياصععنة، يوسععف الشععاعر دأيععوان في الغزُل - أما3ً
ُع ومشتبُك الوصف، غرض مع متداخإُل أّن نحكَم أن فيه...ونستيط

َق الغزَل ذلك ليس الشاعر غَزَل الععذي المتشععهى الرطععب الرقيعع
ًا عاطفًة يرشُح ّي الغععزل ذلععك هععو وصبابًة... ول وري ُعععذر الععذي ال
ِد أوصافا عن يترفع تفاصيلها..ول نقِل في واليغال المادأية، الجس

ّي الغزل ذلك هو ُعمَر وأغراضععه، الجسععد تفاصععيل في المسافر ال
المقمرات. الليالي في اللقاءات جمر ووصف
ّقل من متجانُس مزيج ذاك..إنه ول ، هذا ل وأهّم وذاَك، هذا ك

ًا الععذهُن فيععه يظععّل الععذي العقلععي، المنحععى ذاك يميععُزه مععا رقيبعع
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قععد ذلععك جراء الفؤادأ. ومن وراتعاشات القلِب، لخفقات وضابطا
افا اليبعس بععَض نحعّس اعر عاطفعة فععي والجف بععض فعي الش

ُه ما عكس على الحيان، والقععومّي الععوطنّي ِشعععره فععي  شاهدنا
ُق حيععث والجتمععاعّي، وتنثععاُل لهبععًة، مشععتعلَة العواطععُف تتععدف

ًة، جياشعععًة المشعععاعر ُق ويتفجعععُر حعععار ِه علعععى الصعععد شعععفا
ُع ل فإننععا ذلععك، الحععروفا...ومععع وصععفنا فععي نجععوَر أن نسععتطي

ّقل في وحرارتها ومصداقيتها الشاعر لعواطف الحيان. ك
ِعُل ل يوسف والشاعر ّقب، يفت ّقطُط ول الح إنمععا للمواعيد، يُخ

ُد شفُه قلٍب سوانُح هي ًا، الوج مذبععح إلععى العواطععف وساقتُه يوم
ّقب. الح

ترفععُل مترفععًة، بدويععة ليسععْت الشععاعر دأيععوان في المحبوبُة
زغععَب الشمس أشعُة حصدْت قروية هي مبذلها..ول فوق بعباءتها
ًا، من الُمْخَمِل ُث متمدنة، غادأة إنها وجنتيها..أبد يف يله ى الص عل
ٍة ُمعععبرة الثقافات عنها وتنفلُت الرجواني، قميصها خإيطاِن بجملعع
ٍة ِة النامععل بععأطرافا رشععيقة وإيمععاءة هنععا، مؤنقعع هنععاَك، الصععبيغ

ِة ٍر وخإصععل فععي العطععر وتهمععس جبينهععا، هلِل علععى تتنععاوُس شععع
كقوله: ُأذنيها،

رأي!! مْن يا
طيٍب شلَّل
الِمْسِك ذْوَب َصّب

ًا الكتاف.. على - ُمرتااح
اللواِن مَن يختاُر

أْحلهإا-
مكان؟... َوسَاّمُر
َد الحّب ويظّل ًا الشاعر عن ْد كما عقلي . ويعفععو يزول ُقلنا. ق

ّ الزمععن، عليععه ّظععى يظععّل الجمععَر أّن إل ِدأ، تحععَت يتل ويبقععى الرمععا
ًا الصدى ِة،كقوله: صفحاِت على ُمرتسم الذاكر

الولى القبلُة وساتبقى
المقعِد- -على
َد الَفّل َعق
التاين إلى تاهديه

-للذكرى-
النساِك إلى وتارويه

الحضرة- -في
النجوم... آلُف
***
ِر دأيععوان بريععاِض مععرْرُت هكععذا والخ للشععاعر اللععوز، ِعطعع
وتعلقععْت هنععا، وردأة صياصععنة...أسععتوقفتني يوسععف والصععديق

ّلة بأثوابي أن وحاولُت وظلله، أفيائه في ِسْرُت هناك...تعمقتُه، ُف
أدأرسُه..

ًا شأوا ذلك وبين بيني ولكْن ُته ..ومععا بعيععد ٍر مععن نععثْر سععطو
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الديوان. هذا دأروِب على ُصوى سوى ليس سابقات
ّن َمْن يخطُئ ُه يظ ّن ادأر أ ى ق ِة عل ٍة بمععاني الحاطع يد قص

ٍة ّق يوسف... فكيَف قصائد من واحد ُعَم أْن لي يح أني لنفسي أز
ْطر بديوان الحاطة على قادأُر مععن صععاغُه الذي وهو كله؟ اللوز ِع
ِد حباِل على ونشَرها روحه، وآهاِت قلبه، ِمَزِق ًء والضنى، الوج غنا
ًا المدى. على ُحلو

ْدُت لقد ْأُت وإْن ليوسععف، ُحبي فهذا أصبُت فإْن ، اجته أخإطعع
ُغفران. الصفَح الكبير قلبه من فلي وال

ِء من الخالصُة والصداقُة القصد. ورا

الزعبي منصور لديواني تقويمية دأراسة

ا محافظعة في القراء جمهور استقبل منصععور دأيعوان ، دأرع
الزعبي. 

ٍء ٍة الستغراب من بشي : بعضهم وتساءل ، والدهش
الخاطرة؟! يكتُب أو الشعَر، ينظم منصور كان -متى
مععن عبيععد أو زيععد علععى وقععف الشعر نظم أو الكتابة، وكأن
ًا معينة. وسععألُت سٍن على مقصورة أنها الناس. او رأيععُه منصععور

ًا والدي أّن يتناسون فأجاَب: "كيَف ُع شاعر الزعبي محمودأ مطبو
ّقق من ِء أر ًا؟ وستين نيٍف منذ حوران في الغزِل شعرا عام

ٍر دأيوان وله ُع شعع فعي ُمهعم دأور معن للوراثعة ومعا ، مطبعو
ابنععًة الن لععي أن عععن ناهيععك جيل، إلى جيٍل من المواهِب انتقال
ُد يافعًة ِر نظععم تجي ًا الشععع ّقدها فععي ، أيضعع وعشععيرتها.." وأبيهععا جعع

الكلم... وقلت: هذا فأعجبني
ْء انقسَم ٍد: وقادأٍح، مادأح، إلى القرا ومحاي

ُق1 َنى - فالصدي ّقديوان علععى أث علععى صععاحبُه وشععّجع وقرضععه، العع
ِة ِه متابععع والسععتمرار ، عنهععا والتعععبير ، تلععَك الولععى تجربتعع
بالكتابة.

ِر الحسودأ. أزرى لنقْل أو الشانئ، أو الصديِق، - وغيُر2 أو بالشاع
ًا، إَما الدأيب؛ ًا، أو جهلً، أو حسد التجربععَة يمععّس أن دأون تعالمعع
ْدَحُه لّن بعيد، من ل و قريب من ل الدأبية ًا كععاَن ق علععى منصععب

ِر، صاحب نفسه. الثر على ل الث
ِء من ثالث صنف - وهناك3 ِدأيين، القرا َد تنععاولوا الحيععا الكتععاِب نقعع

ٍد كلمععة أّن هنععا -وأظن ّقرمععُة نقعع ٍة، المعنععى- بمقععولٍت متو عامعع
ٍة، ٍة غير فضفاض ٍة، أو مسععؤول َق أرضععْت مختصعع ُمطلقيهععا. أذوا

ِرفيتهم، عن وعبرت ًا ُمظهريعن مععا ِة معن شعيئ ْهَشع ّد ِة ال لجععرأ
بيعن العورق، على مرسومًة ومعاناته، تجربته طرح في منصور
ْيععدي أن تقععدير علععى وأبصععارهم، أسععماعهم وتحععت النععاس، أ

َكععَك تظّل الكلمة ُتجععازفُا حيععن أمعا ، صععدرك فععي مععادأامت مل
ِز من تخرج فإنها بنشرها، ًا وتصععبُح ملكيتععَك، حيع ، للنعاِس ُملكع

ٍذ للخإريَن. وهم ِء في أحرار عندئ َقداٍت ِمْن يشاؤون ما إبدا أو َن
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ُه كان . وما تقريظات ًا ُيصععبَح ل كععي ، هععذا مثععل عن أغنا هععدف

المنصفين. غير الخإرين لسهام
ْعت العتي مقعدمته الكتعاب. وفععي في ُيقال ما بطبيعتي - تاب

ُته ّدر ْدُت بهععا، صعع ٍة ورصعع ٍة بدقعع أو تلععك"القععواِل ُمعظععم وعنايعع
ِء ألسععنة القاويععل". ونععالتني بععالخير. وغيرهععم المنصععفين القععرا

لذاك: صدري واتسع بهذا، بالشر. ورحبُت
فع"
ْدِر على ِم أهـْإـل ـَقـ الـَعـْز العزائُم تاأتاي  

ِم قدر على وتاأتاي ِكرا ال المكاِرُم".

ُنِقل لهععا تقععويمي وكععان اللسنة، علىتلك دأار مما كثير إلّي و
ًا، ُمجملها في ًا دأفع مما مشجع ِه متابعة إلى منصور ِة تجربتعع الفنيعع

ِة. بوسائله عنها والتعبير المتاح
الرأي. منصوُر -وساألني

ذاتاَك. تاتجاوز أْن -فقلُت: عليَك
نفسَك. تاكرَر  وألّ
أبدعَت. ما تاعيد ول
والجتراْر. الطوباوية ُصمغ في تاقَع ل كي

ودأواتععه، أفكععاُره، كلععُه: هععو وتععاريخه الحقيقععّي، فالنسععاُن
ِه ورحلععُة َد تخععَش الععورق. ول علععى أصععابع ّ والتجريععَح، ، النقعع وأل
ْد ُيضيَرَك ًا ليععس فهععذا فكععرِي، إرهاِب من ُتواجهه ماق فععي جديععد

ِه، علععى المععذبوُح يثوَر أْن الجديد إرهابنا"ولكّن تاريخ والقععبُر ذابحعع
ُد على ِره..الجدي ِف ُفععَض أْن حا َتُه، الميععُت ير الجععرُح يعععّض وأْن مععو
ْنجر...فالموُت َنْصِل على ُه هو الصامُت الخ الذين أما الموت، وحد

ًا ويكتبون ُقبورهُم رخإاماِت بأظافرهم يثقبون خإشععب علععى ِشعععر
َد توابيتهم..فل ُع أح ُهْم أْن يستطي ". يهزَم

ِة، الثلثععة القععوال - النقدات- أو - ومجمُل منطقععي السععابق
ِة النظريععة النظععر وجهة من ومقبول ٍد ِمععْن :مععا القائلعع يمتلععك أحعع
كلها. الحقيقة
كلم فمجملهععا والواقعيععة، والعمليععة، الفنية، الناحية ِمَن أما
ًا يملععك ل مسؤول، غير الحوال أحسن في انطباعي ً قععدر ضععئيل

أْن يسععتحق النقديععة. أومععا المصععطلحات معجععم مصععداقية مععن
النقععدي القععوِل حععتى ول ، الموضععوعي أو المنهجي بالنقد يوصف

والتقععويم، الدراسععة من حقه الكتاب ينِل وبالتالي: فلْم والوصفي
َء. نحن علينا وواجب له، حق وتقويمه القرا

دأيوان في قيل ما لكل الشديد احترامي هذا- مع كان وربما
ُربما: أقول ، وأولئك هؤلء ذنب يقال- ليس وما منصور

مدرسععة هععذا، يومنععا حتى سوريا في لدينا تتشكل لم أ- لنه
ُنهاوأسسعععها لهعععا متكاملعععة نقديعععة النقديعععة ومصعععطلحاتها قواني

فععي نعيمععة ميخائيععل ومدرسععة عبععودأ، مارون كمدرسة المؤّصلة،
ِة أبو  لبنان، منععدور محمد ومدرسة الديوان أبولو،ومدرسة مدرس
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وجمععاعتهم زيععد أبععو وحامد النيهوم الصادأق مدرسة أو مصر، في
الناقد. مجلة في

لنشععاء جععادأة محععاولت عندنا يوجد ل أنُه يعني ل هذا ولكّن
ُدأها سوريا في نقدية حركة ٌء يقو الللقاب الحترام نابهون- مع أدأبا

والحصععاء- حسععام والحصععر العد ل التمثيل سبيل على والسماء
روحععي اليععافي. وسععمر ونعيععم صععبحي، الععدين ومحيي الخطيب،
الععذي الحععد إلععى ليس وغيرهم. ولكن اليوسف ويوسف الفيصل،
َدأ نقعععرُر يجعلنعععا ٍة وجعععو ٍة مدرسععع ٍة نقديععع أسسعععها لهعععا متكاملععع

ّي. إنما ومعجمها ومصطلحاتها جععادأة شخصية محاولُت هي النقد
الدأبيععة الععدوائر مععن والتشععجيع الرعايععة مععن تستحقه ما تلق ،لم

ّوج أْن لها لنرجو وإننا ، المسؤولة بالنجاح. تت
َدأ أّن وهو قاتل إجرائي خإطأ ب- وهناك مععن العظععم السععوا

ّقلقي ِة ُمتَسعع ِة الععدوريات فععي النقععد أعمععد والسععبوعية اليوميعع
الدأبيععة والجلسععات الوقععات أكععثر فععي والمتنطعععون والشععهرية،

ول كتبوا إن -هذا ويكتبون يقرؤوا، أْن قبل يتكلمون أنهم للتقويم؛
ِعلععم بععه لهععم ليس ما مرتجلين، وينتقدون يفهموا، أن أظن- قبل

بصٌر. أو
يبقععى منصععور دأيععوان إلععى المععوّجه النقعد : إّن أقوُل ولذلك

ًا ًا مهما سطحي ْوه مهمععا عمق. واعتباطيعع المنهجيععة  بألفععاظ َحَشعع
ِه مععن ويجعععُل للنقععد، يتصدى من والموضوعية. لّن ًا نفسعع قاضععي

ً ّد ل ، عادأل َدأ أْن ُب ّو ً يتز العلمية. والمنهجية بالموضوعية أول
ٍة يتسععلح أن مععن ثععم ِم فععي عميقععة بمعرفعع ّوليععَن ُعلععو ال
ِم البلغة، في والخإريَن ِم المعاني، كعل البعديع، وعلععم البيان، وعل

ِم ِة، وعل النقدية المناهج على واسٍع اطلع على يكوَن وأن الصياغ
ً التي النقدية للمدارس َع العالم هذا تمل وطرائقها: حولنا، الواس

المثالي. النقد مدرسة وطرائق كمناهج.1
الواقعي. النقد مدرسة وطرائق كمناهج.2
النفسععي التحليل أو النفسي النقد مدرسة وطرائق كمناهج.3

أنواعها. مختلف على
أو الععديني أو الخإلقععي النقععد مدرسععة وطرائععق كمناهععج.4

البطريركي.
الذاتي. النقد مدرسة وطرائق كمناهج.5
الموضوعي. النقد مدرسة وطرائق كمناهج.6
أو العقيععدي أو العقائععدي النقععد مدرسععة وطرائععق كمناهععج.7

العتقادأي.
وفروعها. العلمي النقد مدرسة وطرائق كمناهج.8
التاريخي. النقد مدرسة وطرائق كمناهج.9

اللغوي. النقد مدرسة وطرائق كمناهج.10
التأثري. النقد مدرسة وطرائق كمناهج.11
النطباعي. أو الجمالي النقد مدرسة وطرائق كمناهج.12
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الحديث. البنيوي النقد مدرسة وطرائق كمناهج.13

ٍم ومناهج بهععا. فهععي التوسععع مجععال ُهنععا ليععس كععثيرة وعلو
ُتِب أمهاِت بطون في مبثوثُة فحسععْب،بععل ذلععك ليععس وغيرها، الك

ٍة ٍة وبمعرفعع ِد للمثلععة دأقيقعع ّقل والشععواه ٍة لكعع هععذه مععن مدرسعع
ِة والحععواجز الدقيقيععة، والفععروق النقديععة، المدارس الععتي الواهيعع

بينها. تفصُل
وأولئك؟ هؤلء، من هذا، -فأيَن

النقد: أّن عن النظر بصرفِا هذا
ًة. قوالَب ليس)1 جامد
َقععولٍت ول)2 ّقل تصععلح الصععنع، مسععبقة م زمععاِن لكعع

ومكان.
ً ول)3 لسان. وذرابة القوِل فن على تحايل

ًا..النقد ًا...أبد ِه،بل قائم فُن أبد ،ولنععُه الفنون أجل ومن بذات
ُد وبه. يعرفُا والدأاب، للفنوِن الحقيقّي المحّك ِر أو النظم َجي النععث

ُد ومععا ردأيئه، من ، الفّن أو ّ الحقيقععي الناقعع يعيععُش آخإععر، فنععان إل
ٍة ٍة بصور المنشععئ أو الفنععان عاشععه ما فذة، بطريقة ويتمثل واعي
المبدع. التلقين ساعة واعية غير بصورة وتمثله

ٍر فعلى وذاَك، هذا كّل ورغم قيععل، مععا كععل يحتمل أن منصو
ُه يتسع وأن يقال، قد وما ِة للسعاِت صدر ونصععب الخإريععن، ألسععن

ً المرؤ العصور:"كفى شاعر قول عينيه ّد أْن نبل َع معائبه" ُت
ًا بالمِس كان ما والن..فبعد الن أصععبح ، منصور على وقف

ْيدينا، متناوِل في ُع أ ُء، مععا بععه نصععن ّقرُحه، ننقععده، نشععا ّقرحععه، ُنشعع ُنج
ّقوُمه، ُفُه، َنْخِسفه، نق ّقس َن ُنُه، ُن َيسُر فكّل ُنعدُمُه، نسج له. خإلق لما ُم

ٍر شعُر ٍر نثر ، منصو ٍر ،خإاطرة منصو َدأ ولدت..وما ، منصو عا
ْعنينا ِو المخاُض، أو الَحْمل َي ُدأ أ َع ونما شّب الرضاعُة. فالمولو وأيفعع
حيالُه: اليوم ونحن وبصرنا، سمعنا تحت

ُه، أْن فإّما.1 ِدأَر ّقط ُنصا َتَس َن ُه، و َء َدأ أخإطععا ِه، ونعععد ِتعع زل
ِم. عليه ونحكم بالعدا
ُه، أْن وإّما.2 َد ّهعع َتع ، الحيععاة علععى ونشععجعه ونرعععاه، َن

ُننقيععُه ، البقععاء علععى ونسععاعده ِه شععوائبه مععن و إْن وأخإطععائ
ّقل َدْت...ولك ٍد ُوج ّق واح ُيريد. فيما الح

وعيععونه جانبنععا، وإلععى معنععا، يقععف نفسععه، منصععور وحععتى
ًا :أْحَسْسُت ويقول مصغيُة، وآذانه ، مفتوحة ُد شععيئ ّولعع بععداخإلي، يت
ُبني، بخاطري، يتحرك ْدُت فمععا ويغال أتغلععب أو كبتععُه، أسععتطيع ُععع
ودأخإانهععا، بنارهععا حرارتهععا، بكععل إنسععانيًة تجربععًة فعععانيُت عليععه،

ّقي وكهنوتها. فتشكلّْت بطقوسها مضععامينها بكععل عنهععا، صععورة ّلد
علععّى، نفسععها فرضععْت الععتي بالطريقععة عنهععا فعععبرُت وتفاصيلها،
ِة َنّزلععْت الععتي والصععيغ ّتْسععمياُت ذلععك بعععد ُتهّمنععي ول بهععا، ت أو ال
ْد الشكليات ٍء، كّل أنتهى ،فق اذاعتهععا  بعععد حقععي مععن وصععار شي

َء أساَل أن ونشرها َء: أو العزاء القرا العدقا
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خإاطري؟ في ما لهم أنقَل أْن استطعُت َهِل
َهععْل ْنععُت و ّك دأاخإلععي فععي عمععا ُأطلعهععم أْن ِمععْن تم

ّوانية؟ وأعماقي الج
َهْل ُتهْم و وخإيبتي؟ وجعي ُيشاركونني َجعل
ْنععُت العذي اللهيعِب أواُر إليهععم َوَصَل َهْل أْصعطلي ُك

به؟
الوطنية؟ همومي وحركتهم إليهم صوتي وصَل َهْل
ًا حققُت إذا ْدأُت، ما فهذا ذلك من شيئ ّدأعععي ول أر الكمععاَل، أ
ُه.فهل ُلله فالكمال إن أرشععدوني ذلععك؟ من بأكثر أناُمطالُب وحد

!!   تعلمون كنتم
ٍر لتسععاؤلِت اصععغيُت لقععد وتنععاولت مفتععوح، بقلععٍب منصععو
ّي، بيععن الن وهععي الثانيععة مجموعته ُغبارهععا يععد ونارهععا، ودأخإانهععا ب

ُد أقلبها َد فيها فأج َد، الجدي ُنها والفري ِر ِه أقا الععتي الولععى بمجموعت
ْتنا ِدأها، وثورتها، بغضبها، فاجأ ِرها وتمر ِة، ونا ُدها المشبوب هعذه فأجعع
ْد المرة ٍر على نضجْت ق ٍة نا المجموعععة نيععران جمععر علععى ، هادأئعع
ٍر تجربععُة بععدأْت فيها. فقد الغضِب ألسنُة خإبْت التي الولى منصععو
ُأ ًا ،ُمشععكلًة وتتععوازن، وتععتزُن تهععد ًا، تيععار التجربععة مععن فيععه جديععد

مععن ،وفيهععا طريقتهععا الولععى المجموعععة طعومها،ومععن السابقة
بلغة أفضل الفن لدأواِت وامتلٌك ، أكثُر التعبير على قدرة الجديد
ٍة بسيطة اللفععَظ لّن وتأثيرهععا، سععحرها سععّر يكمععُن ؛وهنععا مألوفعع

ّنععه ، التععداعي إلععى مشاعرنا يدفع الذي هو الدأِب، في المألوفا ل
ْد ّوَن ق َلوِن تل نفوسنا. ِب

ًا ّقد الشعععرية الكتابععة أن علمع المجهعوِل فعي سعفُر مغععامرة..إنهععا ذاتهععا بحعع
ّقد هععي  الشعععرية للتجربععة بالنسبة خإاٍص بوجه الشعرية والغرابة. واللغة ذاتهععا بحعع

التجربععة مععن بكثير اصغر هي الورق، إلى انتقالها بعد الشعرية التجربة خإيانُة..لن
ُق التي الداخإلية َد قبععَل، القصععيدة بيععن يعيشهاالشاعُر.. والفععر إلععى إنتقالهععا ، وبععع
ُق هععو الورقععة، ِة بيععن الفععر ُقبلعع ِة بيععَن والشععفة، ال ِر، الطعنعع ِر بيععن والخنجعع السععك

ِذ...وناُر ِر والنبي ّقشع َع، أْن يمكُن ل ال ُء فما تضي ِه من ُيضي ُء تجربتعع يبقععى ،ومععا ُيضععي
ٍدأ، بشكِل ُكمععاٍت بشكِل يبقى رما أخإععرى فرصععًة ينتظععُر النفععِس، ُجععدراِن خإلععَف ترا
َء ّقن يتعبيُن بدروه... وهكعذا ليضي ٍة الشععَر أ ٍة، كمعادأ ًة تبقععى متفجعر تحعت مطمعور

َتُه، ما ندري ل ، ما شيء يحدَث حتى والعصاِب، الجلد ّي ّي التفجيُر ويكوُن ه الشعر
ّقي التفجير كما بعدها، ً النوو ًا. هععذا هائل يفهمععه ل قععد ، وعميععق خإطيععر كلم وُمرعب

ّول وسائد على المتكئين من الكثيرون ّ والراحة التق ًا العلععم مععن أوتَي َمْن إل شععيئ
ًا، ّ معناه يدرك ل كثير التلقيععن سععاعة والبععداع الخلععِق عمليععة بنععار اصطلى من إل

ْون فععي اللععُه جحيمها..فكاَن في واشتوى المبدع، ِء، َععع ّنععَب هععؤل َأ ُأولئععَك وَج الخطعع
فع" والضلل

ـِرُف ل ـوق َيـع ّ الـش إل ّ الصبابَة وليكابده من ـْن إل ـم ُيعانيها"

ِة في نقداٍت بضع سمعت الغضععب" "أزهععار منصور مجموع
المنهععج حسععب الثقافععة مععدعي أو المثقفيععن بعععض لسععان علععى

أن وحزنُت كالشوكة، مؤلمة قاسية حلقي في فوقفْت الرسمي،
َلى َت ٍة، بصورة والفن الدأُب ُيب ٍة والشعععر عامعع ٍة بصععور بمثععٍل خإاصعع

ًا، والشعععر والفععّن الدأَب ُيريععدوَن فهععم هععؤلء، ممسععحة خإادأمعع
ْو ِر يكععون.. وفجيعععُة ل لعتابهم. أ ِة فععي الساسععية الشععع ُمواجهعع

ِة ذوي من هؤلء ِة الثقاف ِنطعاِق فععي دأخإعل أنعه الّصنع"هي المسبق
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ِة، ِة،أو البرمج أو الخمععِس، السععنوات ومشاريع- الخطط- السععنوي

ِر، ّي الحكم وتخطيطاِت العش ِة..فأصععبَح الحادأ ّطععُط النظععر لععه ُيَخ
ِة، الغرفِا في والمؤسسععاِت التعاونية، للمزارع يخطط كما الضيق

ِد الستهلكية، ِات، وتعبي ِء الطرق ِد معامععل وبنععا والصععلِب... الحديعع
ْلَك ٍة حالععة فععي يعيععش الذي الشعر كارثُة هي ِت ٍة"فععي إقامعع جبريعع

ِر، بلِط ْو الميعع حركتععه ممارسععة مععن ويمنععع الميععر، اسععطبِل أ
ِه الطبيعية، ِة. وحريت النساني
ًا ، هإاهإنا نفسي، ُأنّصَب لن وأنا للنقِد. ُمعلم
ًا ول عنهم. النيابَة أو الخأرين، على وصي
ً ول أو يقوـلـوا أْن يرـيـدون ـمـا وبـيـَن بينـهـم ـحـائل
يْفعلوا.
ًا ول فالبقاء ، منصور عند الغضِب أزهإار عن مدافع

للفضل.
ّ ّقل دأون والحيلولة الخإرين، مثاقفة حقي من أنُه إل هععو ما ك

ِة إطلقاٍت أو ، الدأب في ونظيٍف صحيح غير ٍة نقدي وغير فضفاض
ٍة، ّنععه" مععَن الموقععع هذا من مسؤول يكععوَن أْن الطععبيعي ،أقععوُل: إ

ُق ِء بدايُة هو الغامُض الشخصّي التذو ّقص، مععع اللقا يكععون وأْن النعع
ُع ًا الوُل، النطبا ُع التي الفنية المتعة من مزيج ًا ترج نوع إلى دأائم

ِة من أخإرى مشاعُر تتخللُه بالحرية، الشعور من ِة الدهشعع والحيععر
والفتتان.
والتفسععير، للفهععم، الضععرورية المقدمععُة هععو التععذوق هععذا
والتقييم.
ُة هذه دأ "البداعية"التي القراء ِة تب ة بالمتع التردأدأ، المختلط ب
ْد ، والنجذاب والعجاب، والحيرة، فععي نفسععه الععوقِت فععي تبععدأ قعع
ٍة في الدخإول ٍة علقع ًا نشععر العذي النعص مععع حميميع ًا شععور أوليع
ّقرَب أْن لحظععة الفنيععة بقيمتععه "اللحظععة نسععميُه أن يمكععُن مععا ُنجعع

،او القععارئ بععدورها ُتطععالُب الجماليععة اللحظععة الجماليععة"...وهععذه
ّقص، أعمععاِق في والنصهار الندماج من بالمزيد الحائر، المستمع النعع

ِه أعماِق وفي ْي آٍن في ذات ٍد،. أ ا ُتطالبه واح ُفه بم ُد يص ِة أح ف فلس
الفععاِق، م" بتععداخإل1900 ولععد "جععادأامر المعاصععرين التفسععير

النص". أفِق ،مع القارىء "أفِق وانصهارها واندماجها،
ِد- الذي ومهمة ًا، يبدأ الناق ِة اخإتبععار إلععى ينتقععل ثم قارئ قيمعع

ّقص قراءته تفسير الدأبي- هي العمِل ٍة إلى وترجمتها ، للن لهععا خإبر
ادأ محمعد شععكري الععدكتور ُيقععرره مععا هذا ، قيمُة ّي دأائععرة فععي ، ع

 طبعععة154 صفحة النقد أصول في للكتاب مقدمته في ، البداع
1986.

ّقص، فقراءة تتّم تجربة إبداعي. وهي فعل أو نشاط إذْن، الن
ْي في ّقص، القارئ بين علقُة هي الزمان. أ علععى ينفتح ولذلك والن

ٍة إمكاناٍت ٍة معنويعع ٍة..ول غيععر ووجودأيعع ُد محععدودأ ضععرورة الًن أجعع
ٍة تفصيلٍت في للدخإول النقععد مععدارٍس بعععُض تسععميه عمععا مرهق
ِد أو الحديثة، ٍة نق ِد- وبخاصعع مثععل" مععن التفكيكييععَن مععدارُس النقعع

ّقص، وبععارت"- تععداخإَل ، دأريععدا ِه النعع ِت تنتهععي.. ول ل الععتي وسععياقا
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َة او التقليعديين عنعد النص قراءة لمشكلِت للتعرض كذلَك ضرور
ُدأ شععرٍح "من المجددأين ّقص، الحرفععّي الفهععُم بععه ُيععرا ومعرفععُة للنعع

ِه معاني ِه، كلمات ُد وتفسير ببعض، بعضها وارتباُط وجمل منععُه يقصعع
ّقص، دأللة معرفة ًء، جملة الن ٍر على ،واجزا عنععه، خإارجة اخإرى أمو
للقائل". النفسية الحالة أو أوالسياسية، الجتماعية، كالحالة

ّقل "وفي ُة... وفععي تواصععٍل أو اتصععال تجربععة كعع كععل مغععامر
ِر أونجاُح فشل مغامرة متقععد الفكعر متوهععج الناقد يكون ما ،وبقد
ُد الفشِل احتمالت من ،يقلُل الذكاء النجاح". فرِص في ويزي

ٍة في اليوَم ونحن وقععد ، الجديععدة منصععور تجربععة مع مواجه
ّقل فيها، كلمتي قلُت ٍة بك ٍر، ِحيط ًا وحذ ِة صعيغ من منتقي ّدللع ال ال م

ًا البععاَب وسععأترُك الفهععم، أوسععوء التأويععَل، يحتمععُل علععى مفتوحعع
الفكرية إمكاناته حسب كل ونقداتهم، الخإرين لقواِل مصراعيه،

ّقص، قععراءة طريقععة بينععُت للجميع. وقععد حق فهذا والمعارفية، النعع
حيالُه. النقد ُمهمَة وبالتالي

ْفر فإليكم، ُذوه منصور ِس ُه "خُإ ّلو ُغ ُه". الحجيَم ثم َف ّلو ص
انقدوه. ثم وأفهموه، ، اقرؤوه أو

ْوُت "... إني اللهّم ً قومي دأع ًا ليل ْدأهْم فلْم ، ونهار ُدأعائي يز
ًا. وإني إل فععي أصععابعهم جعلععوا لهععم، لتغفععر دأعععوتهم كلمععا فرار

اسععتكبارا." واسععتكبروا ، وأصععروا ثيععابهُم، واستغشععوا آذانهععم،
علععى السععلم عليععه نععوح سععيدنا دأعععا كما عليهم أدأعو لن ولكنني

سععأقول دأيارا" بل الكافرين من الرض على تذر ل قومه: "..رب
حينمعا أجمعيعن وصحبه الصلة عليه المين العربي النبي قال كما

الكعععبين... قععال" " دأامععي الجنععاح مهيععُض وهو الطائِف من خإرج
يعلمون". ل فهم لقومي اغفر رب

الخطائين من تجعلنا ول خُإطانا، الحق دأرب على سددأ اللهم
ُة تأخإذهم الذين ا نستعين. وأتمم . وبك نعتز فبك بالثم، العز علين

العالمين. رب لله نعمتك. والحمد

الغابات ملك

.... والزوابع. الغابات ملك
تااجُه يتشهى
ُء، كالريح يجي

والقبل. المفازات بضباب مثقلً
ًا ًا ووداع محرق

ًا الغروِب كتيِه عابر
ًة للرؤى..والبنفسج. نافذ

ًا المعتِق، بالرخأام مفعم
ًة، قصيد
نصولً، مداراتاها
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الجريحُة. الكلماُت أثخنتها

هإلمي، طحلب ُنسَغها غزا
أحوال للخليفة ليُزّف

الحزن. ُبحيراِت
الحلُم؟! ُتاسكُب وكيف
الّريحان.. ُجَمم في
***

العصور أصداء ...تاجتاحَك كالطوفان
جراُحك، تاصير ل كي

بجع. مواكَب
ُتاُك مقاصل، وفضاءا

َدِمَك. براياِت تاغتسُل
ًا!! أيا والزوابع! الغابات ملك ِرْفق

المفزع؟ السؤال جمَر كنت لَم
الجّب أنزلوَك يوَم
السجَن أو
القبَر...ساياْن. أو

عيناَك، طوَقْت فقد
َق الدامي. ُمستقبلَك أعنا

الحراس أعين عن وغابت
الواعدة. أماسايَك خُأطى
ًا حاولوا؛ وعبث

ميلدك. إساقاط
الحلم... دفاتار من
***

مناٍف. رساائلَك
ُتاَك ظلل. أنا
دِمَك. لوُن وارُف
السياط. تاجتّرَك

اللم. وتامضغَك
يتسُع والسرادق

الّردِه، في وتاتراكم
أنين- من -المنسوجة

قزح قوس ...وبقايا بقاياَك
***

المسافر كالصباح نيلجية
 أغانيَك تاأتاينا

ُتاَك ّنا وأ
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ًة العاريه. بالجراح مملوء
والمواساَم اليراَع فينا فتشعل
ًا ًا حصاد لخطاك راعف

ًا ًا تااج ًا متأّحج لجوج
والزوابع الغابات لملِك

الرجواُن يومها...تالبّسَك
َدَك وكنَت ًا وح وحشي

والسؤاَل نعشَك تاحتضُن
والغبار. الحقيقة معنى عن

***
أقداُره..أقداْر يالذي

لنكساراتاَك مدًى ذاكرتاي
ًء ًالقداَرَك ردا عاوي

متاهإة جناحاهإا
رؤاَك. تاتقّرى
والسنابِل للسماء فاتاحًة

ُدَك ًا تاراو عاري
والتراب. كالشمس

ًا تاجيء كالريح متوج
مثقلً:
والُقبل المفازات بضباب

معنى؛ عن والسؤال
والغبار الحقيقه

***

 عياش ساليم الشاعر

حول " همس الغابات "ملِك فضاءت
القصيدة

ٍز أدأبي نص أمام نحُن عمععق إلععى يتغلغل الغور، ،عميق متمي
المهمازيععة ُكعععوِب تحععت انسععحاقها فععي النسانية النفس أعماق

ِة، السلطوية صععراعاٍت مععن فيهععا يتلطم عما لنا ليكشَف الغاشم
ٍة ٍر لقلق نفسي ُد ُمساف َدأ أن ُيري كلععُه ذلععك السماء، على حتى يتمر

ٍم خإلِل من ُلُه علععُه الغيِب، ُحجِب لخإتراِق يطمُح بشرٍي، ُحل يوصعع
ِه إلى َت إليها. وصول ل التي َمحّج

ِه عياٍش. في سليُم والشاعر ِم فععي لنقععل - أو هععذا ُحلم ُحلعع
ِة القصيدة ٌة بين المحددأ اغتععالته الععذي النسععان لقلِق أيدينا- جناز
ُة، ُكعععوُب وافترسته الحير ّوابعاِت علعى الحديديعُة ال العذي القلعق َب
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ّقمُر َد ِر اندفاعاِت من فيٍض في الباطن، العقل ُمرتكزاِت كّل ُي الفك

ّقي إذا هععذا هوائيععة، غيععر فقاعععات شععكل علععى الُمتسععامي النسان
ُة أبقِت ًا البقُة الحيا ِة العمععاِق في المتأيِن العقِل مَن شيئ القصععي

ًا. منُه- يظل مستيقظ
ًا، منحًى ُنعالجُه الغابات" الذي "ملُك النّص وينحو بععل رمزيعع

ًا ُربما إلى المنشأ المادأية أبجديتنا افتقار بسبب رمزيته، في ُمغرق
أن يمكععُن مععا فععي الموغلععة النفسية العمليات عن تتحدُث أبجدية
ِم، حافة نسميُه ْلَم أو الُحل كععل للتهععام الشععدقيِن الفاغر الهاوية ُح

ِفَر أْن يمكن ما ّذات تراكمععاِت في ُيسا ِة العع ِه النسععاني مععن الععواعي
إلععى الوصععول مقامعاِت ُدأروب فععي المتكعاثِف اللوعععي جععزازاِت

ِة اللوصول أشواِق ِز. الكون هذا لحقيق ِغ ْل الُم
ْد لعْم ًا سععليُم يجعع ّلم َقععى ُسع َليععه َيْر ِه أو ، َع ُشعرفاِت إلععى ، بع
ْو جحيمععه ّللععتين أ ليبععدأ إل إليهمععا يرقععي أن يريععد ل "نرفععانته" ا

ّول فصلها مْن القلِق مسرحية ِء لحظة ، ال الغاربة الكواكِب انطفا
ِة رفع ُقبيَل ِء عععن الستار ّول الفصععِل بععد ِة مععن ال فععي القلععق لعبعع

ْو الحياة، ِة ِلنقْل أ ُد . وهل وإشكالتها الحياة، عبثي كهععذا سععليم يجعع
ِم غيَر السلم ْل ْو بهععا َيرقي مطيًة الُح ْو عليهععا، أ َق أْن أ ِلعع ْنَز فيععه؟! ي
يقول:

ِلُك ِبِع َم الغابات...َوالّزوا
تااَجُه. يتشّهى
ُء كالريح يجي
َبِل. المفازات بضباب ُمثقلً والُق

ًا ًا َووداع ، ُمْحِرق
ًا.,.. كتيِه الغروِب، عابر

ًة ّلُرؤى...والبنفسج. نافذ ل
ًا ّتق، بالّرخأام ُمفعم المَع

ًة: قصيد
ُتاها، ُنصولً، َمدارا

َنتها ْثَخ الجريحة. الكلماُت َأ
هُإلمي طحلُب ُنْسغها غزا

َيُزّف أحوال للخليفة ل
الحزن. ُبحيراِت
الحلُم ّتاسكُب وكيف

الريحان.. ُجمم في

ًا ًا أبد ُق هو الحلُم ..أبد ُع الزور ُقلنه اللذان والشرا مععن سععين
ٍة إلىواحة وُحمياها، القلق بؤرة ُد التي السؤالِت بأوجاع ُمثقل تتوالعع

ِر في ُتفكَر أن دأون ، بعض من بعضها جواب. عن الجابات دأفات
الرؤيععة انعععدام آفعاق فجععاج فععي تععاه العذي الغابعات فملععك

ًة ينزفا ، والزوابع ُه يبلغ أن رغبة ويتقطُر ، شهو ً ُمرتقا على حامل
ِة والمفازاِت القبل أعباء كل كتفيه السععافية الرياح بضباب المغلف
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ْو التواقة الخلئق لمال َع أْن للخلص...أ ّقدأ علععى وحيرتععُه قلقععُه ُيععو
ِعِل غععروٍب شرفاِت ِة الطععرافِا ُمشععت َلعع ِه...لتنفتععح فععي الموِغ الععتي

الوصععول، غايات إمكانات أقصى في احتمالت البنفسجية للرؤى
ٍة بنوافععد لنغلقه مستحيل، الوصول إذ المتععداعي بالرخإععام معتقعع

ٍة مطارِق تحت تتجععاوُز التي المعذبة، النفس جراحات تفتح قصيد
ِء الطعنة حدودأ ِم فععي النجل تنهععاُل الععتي الجريحععة، الكلمععاِت َرحعع
ًا الحروفا ُنْسغ على ُق المآسي، لهوال ارتشاف ّقز ُتم التععوِق غللَة و
ِم لبلوغ ّهى الُحل ًا الُمشت ًا طحلب ُغبار ُمضمخ الععذي الُحزِن بحيراِت ب
ينتظععُر القلععق، مععوانئ فععي الكعانع العقيم بطوفانه الخلئق أغرق

الريحععان عبععِق في الخلِص ُبشرى المل، رصيف على كالخإرين،
الحلم:

ُء كالطوفان...تاجتاحَك الُعصوْر اصدا
َجراُحَك، تاصيَر ل كْي

بجع. َمواكَب
مقاصَل، وفضاءاتاك

َدِمَك... براياِت تاغتسُل
ًا...أيا والّزوابع! الغابات ملَك رفق

ْنَت لَم المفزع؟ الّسؤاِل جمر ُك
ُلوك ُيْوَم ْنز الُجّب أ

 السجَن أو
القبَر...ساياَن. أو

ْد عيناَك طّوقْت فق
َق الدامي. مستقبلك أعنا

الحراِس أعيِن عن وغابْت
ْه، أماسايَك خُأطى الواعد
ًا حاَولوا؛ وعبث

ميلدك... إساقاط
الحلْم... دفاتار من

ليم يبقى ولكي ًا س ة- بععد بخيعوط ممسعك دَل أن اللعب ُأْس
ْلمه من الول الفصل نهاية على الستاُر ًة النازفِا ُح ْقر بلقع في ُش

َة العلِق- يمتطي ًا  الرؤى صهو َد الحلَم مخاطب الذي ، نفسه الواع
نععذُر؛ ول ُتبقععي ل كالطوفععان انععدلقت أحلم أشععتات عليععه همععى

ُه ُيبشر ْلععم مععْن انتهى الذي الول الفصل بنهاية و عععن قصععيدته؛ ُح
ِة الهزيمة ِنيْت التي الساحق للتجسس الغازية الجرادأ أسراُب بها ُم
ّقريبة مععدارات فععي البنفسجية للرؤى الباردأ الرخإام نوافد عبر ، وال
ٍة ُهلمي الطحلب بنصال المطعونة الكلمات أثخنتها قصيد الععذي ال
ً شرايينها خإلل من تسرب الطععافي النهععائي الععدمار رسالة حامل

ِة إلععى الحزانععى، نفععوس فععي الحععزن ُبحيععرات سطوح على جللعع
ِر ْه ُع ْلطاني، ال ِة عن الّس ّقومععاِت وتحطيععم الوردأيععة، أحلمْه سرق ُمق

قصععيدته أشععباح علععى المطلععة ذاتهععا، الحلم فععي حععتى ُحلمهععا
ُحلمه. في الحالمة

مععن يحععذره مأسععاته مْن الثاني الفصل مطلع في ذا هو وها
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ِه ِء بطوفاِن اجتياح ٍر، أصدا ْظّن أعما نفاذ قبل باقيًة، زالْت ما أنها ي
ْو الجراحات، ضفافا على الغافي الزمن مواكب ، الرؤى أهداِب أ
َفرح ْلمه ُمؤِق في الراقِص لل إلععى أهععدابه اسععتحالت ُربمععا الذي ُح

المسععفوح دأمععه بحععر فععي وتغتسععل الفععرح، نسمة تغتاُل مقاصل
ُق ، جنعععائري بمهرجعععاٍن التشعععفي رايعععاُت  فضعععاءاته فعععي تخفععع
ًا. والنسحاق مع

ًا...ايهععا ُق النزيععُف فرفق ملععِك مأسععاة ُشععرفاِت مععن المتععدف
والزوابع... الغابات

ًا ، العععذاِب رحم في المزروع الحالم الحلم أيها بنفسك رفق
اليام.. ذاكرة في المفزع المقلِق السؤال خإاصرة في

ِر المتأجج القلق َأتون في بقاياَك ، أمانيَك أسراَب ُتلِق ل  بنا
ّقسععجن على السؤال. وتمّردأ في الحيرة ِر علععى ، ال . وسععطْر القععب
بأقععّل تقبعل الععذات. ول على الذات انتصار محلمة ، البقاء ملحمَة

الولمْب. آلهة على سيزيَف انتصار من
َق ًا ولتب ًا عالي بخضعاب المطععرزة الحلم آمال آفاق في ُمحلق
ُعيِن الجواسيس غابة في الدامي المستقبل النواميس...وخُإْض وأ

َة ِ النتصار ُلّجَة ٍة بانتصاراِت الواعد العقيمععة المحععاولت رغم ، آتي
معالمك.... وطمِس لمحوَك

مععن فرسععانه ول إيقافهععا، الزمععان يسععتطيع لععن ، ولكععن
ْيَك لّن اقتحامها، أيامعَك مسعتقبِل أسعدافا اخإترقتا الباصرتين عين
ُه كما المتداعي الزمن خإصر وطوقتا ، القادأماِت وأرادأوه ، صععاغو

ًا الععزوال، علععى تأبيععا عزمَك زمنك لن ، ويحاولون حاولوا ...وعبث
ارِق تحعت علعى المتعاقبعة وغعاراتهم المتواليعة، ُمطعاردأاتهم مط
ِة قصائدَك عقائدَك، ميلدأ تخوم ِم دأفععاتر علععى الممطر فععي الحلعع
النضال. سفر

مناٍف. رساائلَك
ّناتاك ظلٌل أ
َدِمَك. لوُن وارُف
السياُط. تاجترَك

اللُم. وتامضغَك
ُق يتسُع، والّسراِد

الّردِه، في وتاتراكُم
أنين- ِمْن -المنسوجِة

بقاياَك
ُقَزْح... قوس وبقايا

ُجععدراِن على جلدأيه صلَب !! الذي المهاجر المسيح أيها فيا
الدأعيععاء ضععمير فععي ُرؤى واغتراب منافي رسائلُه وظلْت الزمن،

ُقصععون برسععالتك، ُيتاجرون الذين المنافقين، علععى كععالقرودأ وير
ِتَك... ويستحمون إيقاعات ّنا بوهجهععا أنارْت التي دأمائك برك في أ

ِة، دأروَب ،للمخلصيَن، ُد ينتصععُر كيععف وعلمتهععم الحيا علععى الَجسعع
ُد . وكيف السوِط ًا الجرُح يتعم الصععليب. وكيععف مسامير على نبي
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قهععر علععى المتطاولععة اللم نهععر فععي الجراحععات ضععفافُا تنفتععح
ِة مواقيِت َق الزمان، البشرومفكر ّقل يتسع ُسرادأ فععي المعذبين لك
ّقل علععى وينتصروا السياَط، يقهروا أْن استطاعوا الذين الرض، كعع

الحياة سيرة توابيتهم خإشب على ويكتبوا الموِت، على الجلدأين،
ْء... وتتحدى ،بل تفنى ل التي الحياة قصة ، الباقية الفنا

ُدأ الحلععُم أيهععا !! ويععا   والزوابع الغابات ملَك فيا علععى الُمتمععر
اِت فعي اليقظة ُدأه دَك ُر وجة مج ن المنس وط م ياء خإي فعي الض

ْد...يقول: ُقَزٍح؛ قوِس ألوان أطيافِا على المتشظية شمسَك ُع
المسافر نيلجية...كالصباح

أغانيك تاأتاينا
ُتاَك ّنا َأ و

ًة العارية.. بالجراح مملوء
والمواسام  اليراع فينا فتشعل
ًا ًا حصاد لخطاَك، راعف

ًا ًا تااج ًا، متأجج لجوج
والزوابع... الغابات لملِك

يومها:
ّبسَك َل الرجواُن. َتا
ًا وحدَك وكنَت وحشي

نعشَك.. تاحتضُن
والسؤاَل

والغباِر... الحقيقة معنى عْن
باح دأغشة في ادأم. معن الص فر الق ضعباب معع متهعارب س
ِء ُة أغانيععَك الحلععم: تأتينععا شواطئ على المنطفئة الضوا المعطععر

ُق عاريععًة، والصلصععال الطين على المتمردأة الجراحات بنزفا تلععع
ِه، على المصلوب الجديد، السامرِي دأم ِه خإشبات فوق ظهر صليب

حقععوِل مجاهعل رغعَم والمل الحياة ليمنحنا قدميه تحت المتهاوي
ًا والتخويف، الخوفا ًا حصادأ تحت القاسية اليام مسيرة عبر راعف
ً ، الحديديععة العقاب ضغوط َى فيععه تتأجععج بتععاٍج ُمكلل لجوجععة رؤ

ُد ٍو تنش ِة أغععاني بزه ّقي ُحلمععَك فععي الّرعععا الغابععات ملععَك يععا الَممعع
والزوابع.

حععد علععى والجععرُح ، اليقظة على الحلُم انتصر ؛ فقط يومها
ًا السكين، ِه على والميُت حافره، على القبُر انتصر كما تمام ، موت
ُد صانعه، على والكفُن ان على والقي ِه...فك ُم واضع ًة الحل ، حقيق

ًا النصر وكان َو السععؤاِل صععحراء يجتععاُح وحش َبععددأ السععؤاِل، تلعع ُي و
جععوهر أو الحقيقععة، معنععى تحتضععُن الععتي القاتلععة الوحععدة عتمععة

، الّسععؤال نعععِش علععى المستثار الغبار بسربال المجللة الحقيقة،
ُة الحقيقُة حيث ...يقول الّسؤاْل فحوى في ، فقط القائمُة الوحيد

:
ُه يالذي ..أقداْر!! أقداُر

 ذاكرتاي
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 لنكساراتاك مدى
ًء ًا ردا لْقدارَك. عاوي

 متاهإُة جناحاهإا
ُرؤاَك، تاتقرى
والسنابِل للمساء فاتاحًة

ُدَك ُتاراِو ًا، .. عاري
والتراِب كالشمس

ًا.... كالريح  ُء. متوج تاجي
ُمثَقلً:
َبِل المفازات بضباب والُق

معنى؛ عن ، والسؤال
والغبار... الحقيقة

ات ملك مأساة من الخإير المقطع هذه في ، والزوابعع الغاب
والزوابععع، الغابععات ملععِك تراجيديا من الخإير المشهد في لنقْل أو

يتععوَج أْن يتشععهى الذي الحلم ِ ملحمة على الستارة إسداِل وقبل
ًا ِر، مععدارج علععى للنععواميس ملكعع ًا النضععاْل؛ دأروب القععدا ناقوسعع

ْدأ، فضاءات في يتشظى ًا الوجو الععذاكرة شطآن على يتكسر قدر
ًا العاريععة وانكسععاراته تشععظيه بصععدى المثقلة خإيمععة يفضععُح توقعع
ِر أبجديععة تتهجععى التي الهمجية، القدار خإيمة تحت والعسِف الجو

رؤى ة  ال اح فعي التائه ان انفت ى الغضعة السعنابل أجف زرقعة عل
ِء نسععغ في الصاعد التراب وغربة السماء، حيععث والحيععاة، العطععا

ُدأ لمععدارج والخلفععة النجععاب فععي والشععمس الععتراِب رغبععة يععراو
ٍة بوضوح الجيال، وجلْل.  وبراء

ِاه ملععِك ضععمير فععي المتنععامي الحلععم نيلععج يا والبنين فبالرف
والزوابع.  الغاباِت

ْقبْل ُلّم... أ َه ُلّم...  ّوُج الملععُك أيهععا ، كالعصععار كالريح َه المتعع
ْق ّقز َبِل ُحُجَب بالعذاب... وم ُق ِة ال المفععازات ضععباِب فععي الَمْزروععع

ًة حقيقًة الّسؤاُل ينتصُب حيث مجعد معن بععدها ول قبلهعا ل واحعد
َدأ السععؤال، ّقد الحقيقععة سععر الحيععاة، معنععى الّسععؤاِل، فحععوى لتجعع
ُغبار... وال
ّننا ِهععثين عياش، سليم قصيدة خإواتيم عند مبهورين نقُف إ ل

ًا، ًا تعب ِة وتوقعع ِه أسععرار لمعرفعع ْعبتعع بوعينععا عبثععت الععتي الشعععرية ُل
النععبرة، عععالي بنفععس المتسععاوقة معانيهععا امتععدادأ على وإدأراكاتنا
...."لّن صععدورنا فععي الحزينععة الجلجلععة عععن يتوقععُف ل وجععرٍس

َد الشعَر ُدأ معرفية قيمة - الشاعرالواعي، - سليم عن بالوعي تتزو
ًا لكونهععا القصععيدة. فتمارسععها لشكاِل التاريخي ًا، مفهومعع تغييريعع
لكنهععا ، عليععه تخععرج وقععد الععوعي، مع تتمازج، الخيال من وشحنة

ٍة ، فوضى ُدأونما بشكلها، منضبطًة تظّل ِه وبعععثر وتفععتيٍت ، ،لحلمعع
ِه. لمعرفت

ُد فإيَن النضباط؟ هذا نج
ًا يتوازُن وكيف الُمخيلة؟" جموح مع دأقيق
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ُهما، سؤالن ّد ول نطرُح ٍة من ُب عنهما. إجاب
ِة، موسععيقى فععي يكمععُن "والجععواُب ًا، الراسععمة اللغعع ُصععور

ًا، صاخإبة . مشاهد هيئاٍت ًا وخإافتَة حين آخإَر. حين
ْذ تصععخب قائععد كععذارع ، وتعلععو فتعلععو ، التفعيلععة تلهبهععا إ

ُه المتععوتر. المؤشععر الوركسععترا ، يهععدأ أن يلبععُث مععا ..ثععم بعصععا
فرقععة أرواح ومععن روحععه، مععن نابعععة ، هادأئععًة الموسقى لتنساَب
ين ، الععزفِا ِة...لتععزفَا آلتهعْم الناس موسعيقى أوراُحهعُم العازفع

ٍر يتخيلونها. ُصو
الموسععيقى هععُم وصععاروا ، دأواخإلهععْم فععي آلتهم صارْت لقد

ًا وآلٍت.  جسد
ِكْسععترالي القائد عصا وتحولت ٍة موجععاٍت  الوْر مثععل ، أثيريعع

ُق طيٍف، ْغنععي الحيععاة، يرقعع َع الكععوَن"...هكععذا ُي أْن سععليُم اسععتطا
، سععديمٍي ضباٍب في بها وترتفع أخإيلتنا في لترتسَم ألحانُه يعزفَا

الحيان. من كثير في صعبًة جعلها لكنه الرؤية، يحجِب لم وإْن
يدي: بين التي قصائده ومجموعة

ُدأ الهذياِن. -رما
متزمتُة. -طقوُس
-النقيُض.
ُد. - الشري

ِرفُا كلها ْغ ٍر ِمْن ت ُفها بئ ّقن ُنصع ٍة...و ِر َكعععع واحد ع ٍة "ش ل ُملقحع
ٍة ...صععخُب ونععثْر َوْزُن، ملحقععْة؛ قععاع...تقععارُب ،وسععكون ُذرو

ُد....من عاصععٍف غضععٍب عارم...مْن فرح إلى ، شفيٍف ُحزٍن وتباع
ُد وإحبععاٍط يععأٍس إلى ً المختععارة اللفععاظ ...تتجسعع ُتحركنععا، أفعععال

تفعَل. أْن لها مرسوُم هو ما بقدر فينا معها" وتفعُل ننفعل
ًا ًا، وليس ، وأخإير هععذا علععى تعقيٍب من لي بد ل كان إذا آخإر

عيععاش، سععليم للشععاعر إليهععا المشععار النصوص من وغيره النص
ُق الفععن علععى كععان "إذا أنه إلى أشير فإني وبععث المجععازات، خإلعع

ُع النقد عاتق فعلى الرموز، ُء يق ّقك عب ِز، وحل الشفرات، ف الرمو
السطور. بين ما وقراءة

أيمععا النقد مهمة تختّل الثقافي، الحظر ظروفا في أنه على
اخإتلل،
ْذ ًا الرمز إلى يلجا البداعي الكاتُب كان إذا إنه إ بععذلك ضارب

ُعصفوري:
ِة. -الجادأة الفني

ِة...بحجر والسلمة واحد. الشخصي
َد رفيقه يترك - فإنه ّد وضع في الناق ٍء.. ج سي

ْذ ِه- أي يتعيععُن إ ِد- أْن عليعع ُفععّك الناقعع ًا الرمععوز ي عععن ُمفصععح
المحظور:

ِء، العجععاب سععياق فععي ذلععك فعععل إْن أ-وهععو ّد والطععرا ُععع
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ًا ِر، الفكر في الكاتِب مع ُمتواطئ وعلععى نفسه، على وجّر المحظو
ُه كشف الذي الشاعر أو الكاتب جمًة. متاعب أسرار

ٍد سياِق في فعلُه - وإْن ب ْد ، محاي ْذ فق ُد يؤخإ بالشبهات. بع
لععدى لسععلمته غععانُم فهععو التنديععد، سياق في فعلُه جع- وإْن

ِة خإععائُن عميععُل (الحععاظرين)،ولكنععه لععدى للضععمير بععائع ، للقضععي
ِة أجل من الكفاح في المثابرين القول، ُحري
ُكل ُبل َأ إذن؟ خإاسره الّس

ًا!! ليس تمام
ُد آخإران سبيلن فثمَة ِد لدى ، بع المحاصر: الناق

ُد يكتععَب أل الصععمِت...بمعنععى سععبيل.1 العمععال عععن الناقعع
بالمحظور. الملغومة

ْو ًا عنها يكتب أْن أ ِم، حول آمنة مسالك لنفسه شاق فيتنععاوُل اللغا
ٍء كّل ّقي، العمل في شي ًا منه كان ما خإل الفن للمهالك. موردأ

التقليديععة المهمععة عععن التخلععي في الثاني..فيتمثل السبيل أما.2
وتسععميُة المسععتور عععن قلنععا: الفصععاُح كمععا هععي والتي للنقد،

ٍة إلععى واللجععوء بأسععمائها، الشياء ٍة صععيغ أسععاليب مععن مخففعع
انب إلعى ، الواقعع وبعدائل التعمية تسميات باستخدام الفن، ج

ِه الموضوع، حول بالتحويم الكتفاء ًا ومس ًا مس يتحاشععى رفيقعع
اللغام. وتفجير النظار، لفت

ُبِل أي وبعد؛...ترى ِء الحيطة س نقععدي فععي اتخذُت والتقا
ّقص؟ للن

السؤال!! هذا عن الجابُة شأني مْن ليس
ي أعصُم ل لكنني ُم ،ول نفس ري أعص ن غي ون مم ّقدس يق

اللغععام حقوِل في الخوض ويحاولون القول، وحرية الفكر، حرية
اط، شبهة من ، رِض الحتي ة وف ى الرقاب ذات عل ُا ال ور ن ط ع

ًا ، وعي وعٍي. غير عن وطور
ًا يمشععي مععْن الظلم، عصععر فععي يلُم وهععل متحسسعع

الجدران؟!".
للحتمال!! متسع العمر في زال فما ، سليم يا اكتب

حوران في النبطي الشعر
َع، المععاء - نبععط النبطععي الشعععر حفرهععا إذا الععبئَر ونبععَط نبعع

أو العععامي، الشعععر  - او)19(السععتخراج والسععتنباط ، وابتععدعها
ّبداوي ّلهععا  ُيسععميه، أن لبعضععهم يحلععو كمععا البدواة، إلى نسبة ال ك
ٍد لمسمى أسماء ْذ واح ُد يوجد ل . إ ّنععا أحعع الريععف فععي يعرفععُه ل م

ُقرى فععي العربععي الععوطن امتععدادأ علععى والصععحاري والبععوادأي وال
ً والناضول طوروس جبال من آسيا، وعمععان اليمععن إلععى ، شمال

الععرازي للمععام . والصععحاح410/ ص7جععع ب العر لسان في نبط  مادأة()19
.641ص نبط  مادأة
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ًا، ًا الحمر والبحر البيض البحر ساحل ومن جنوب شععرقي إلى غرب
ًا.  وكردأستان زاغروس وجبال العربي الخليج شرق

ٍة موجودأ الشعر من اللوُن هذا ْينععا، أم ِشئنا ، واقعة كحقيق أب
ِه ونعرفه يعرفنا وأغراضه، ومعانيه ومقاصده وبحوره ولغته بلهجت

َدأ يهدُم الذي الحد إلى بيننا.؟ ما الكلفة حدو
ُده ِه وحركاتنا، جلساتنا في ُننش ُنغني فععي الربابة إيقاع على و

ًا . نحمله وسهراتنا مجالسنا وحاجاتنععا، ومقاصدنا همومنا من شيئ
ُنه ّقم وكععّل وهوانا، ِعشقنا وأمجادأنا، مفاخإرنا وَصبانا، فروسيتنا ونض

ورغاب. آمال من أعماقنا ُيثقُل ما
ِر من اللوُن هذا ظّل ِه، كثرته على ، الشع حععاله على وغزارت

الدأبيععةالخإرى. منععذ الشكال من كغيره العناية يد تمسه أن دأوَن
ّ حتى الجاهلية العصور أقدم الخععاطر. ظععّل عفو جاء ما اليوم. إل

ًا ًا مستوحش ًا الناس بعض نفوس على جافي ى محافظ داوته عل ب
علععى بعضععهم حععدا مععا ،وهععذا والوصععافُا والصوُر اللغُة حيُث من

ّداوي. بالشعر تسميته الب
ًا ُننكر أْن ُ نستطيع ول ًا شيئ لحععق الععذي التطععور مععن بسيط

ِر نتيجَة الشعر بهذا الحواضععر، فععي وُسكناهم ُشعرائه، بعِض تحّض
ِه، فأسلس َدأ ُتععه، واستؤنسععْت حواشععيه، ورقععت قيععا واخإضععّرْت لغ
ًا الحضععارة ريععح من فأخإذ ، جوانحه وابتلْت صوره، سععاعدته روحعع

الجتماعية. الحياة ومواكبة الستمرار، على
ٍة لعقد للتنادأي دأعتنا وغيرها السباب هذه ُع نععدو بعععض تجمعع
ّقين ِه علععى اللععوِن وبهععذا خإاصععًة، وبالشعر عامًة بالدأب المهتم وجعع
وتنهيجععه، ، الشعععر بهععذا للنهععوض أسععباب عن ،للبحث الخصوص

ِه وَم ليحمل واستئناس ر هم ِه، العص كلت ام ويحظعى وُمش بالهتم
النععدوة لهععذه اللععه قيععض الخإرى. وقد الدأبية الشكال من كغيره

الشععاعرالرقيق منزول في م1995 عام آذار مطلع في تنعقد أن
ّ ضععمت دأرعععا، غربي اليادأودأة في الزعبي محمودأ الدأبععاء مععن كل

ويوسععف بشععارة، غنيععم وعععازر الزعبي، مفلح والشعراء: محمودأ
عيععاش، إبراهيععم ومحمد الحمصي، الكريم وعبد الصياصنة، عويد

ومنصععور مفعلنععي، اللععه وعبععد عيععازره، وهععاجم قععداح، وأحمععد
علي الندوة راعي برعاية وآخإرين ، محاميد السلم وعبد الزعبي،
نقطعة بحثهعا تععم عمعل ورقععة الندوة هذه في قدم الذي المصري

، القععول فنععون مععن الفععن بهععذا للنهوض توصيات واتخذت نقطة،
، بدمشععق العععرب الكتععاب اتحععادأ رئاسة إلى التداول بعد أرسلْت

أن لنععا قدر إذا الكتاب، هذا من الثاني الجزء في ننشرها أن نرجو
الثاني. الجزء إصدار ننجز

ْتنا فقععد الموضععوع، هععذا فععي الريادأة لنفسنا نزعم ول سععبق
عليهععا القععائمين لّن والخععذلن،  بالخإفاق للسف باءت محاولُت

حوران في الشعر أكثر فجمعوا المختصين، الدأب أهل من ليسوا
ً دأيععوانين، فععي اللععون هععذا مععن لصععحابهما توثيقهمععا مععن وبععدل

لنفسععهم نحلوهععا أن بعد الخليج لمشايخ ببيعهما قاموا ونشرهما،
ًا ثمنهععا وقبضوا ذلععك نقععوُل جععوع، مععن ُيغنععي ول ُيسععمن ل بخسعع
بععاعوا الععذين  والدأباء الدأب على العواسج هؤلء مثل إلى للنتباه
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الثمععان. وبأبخس النخاسة أسواق في وتراثها المة هذه ويبيعون

البغيضععة، المحاولععة بتلععك شععبيهة محاولت علمي وبحدودأ فهناك
السعاحة علعى مهزلتها فصوُل تجري ، مغايرة بأساليب كانت وإْن
اليام. هذه

ُمقننًة.. تكون وتكادأ معروفة وأساليبه طرائقه،
علععى والسععلم بالتحيععة الشعععر فنععون مععن الفععن هععذا ) يبععدأ1

ُيدون قيل ما لنه الحاضرين، ُينشععد ليقععال بل ، ويكتب ل . ثععم و
تخلععو قلمععا الععذي النععديم أو الصععديق أو للرفيق الخطاُب يتجه

ًا، المخاطُب النديُم هذا يكون منه. وقد قصيدة ًا، أو إنسان حيوان
ًا أو ُيسععري للبععث ، التشععخيص أساليب على جمادأ والنجععوى،ول

النصععَب إليععه فيشععكو خإععاطره، فععي يعتلععُج وما نفسه عن بهذا
ّقب مععن قلبععُه ويعنععي بعاله يشعغُل وما والنوى، والهجر ومعا ، حع
أحلم. مععن فكععره في يدور وما ، أشجان من نفسه في يعتمُل
ًا ذلك يكون وربما وغيرها. الحكمة إلى عليه ينتقُل جسر

ِة الحكمععة بععاب يقتحععم ) ثععم2 ّقخععُص ، والموعظعع ُيل لنععا الشععاعُر ف
ومععا الععداخإلي، عععالمه عععن صععورة لنا ويرسم الحياتية، تجربته

الحياة. ومععا لمجريات وتلوين صور من الخصُب خإياله به يموُر
ٍر من يحملُه ّناها، بها يؤمُن لقيم تصو ثابتععًة تظل أْن ويتمنى ويتب

الجيال. تتعاوُرها للعيان، ماثلًة حوله، المجتمع في
ّقرُج ) ثم3 - بعععد القصععيدة معن الصععلي موضوعه على الشاعر ُيع

ّهدلععة يكععون أن عليهمععا- ينتقععل الشعععر مععن بيععتين أو بععبيٍت م
الفنععون مععن وغيرهععا والغععزل والهجاء والرثاء والفخر كالمديح

ًا الشععاعر هعاجس ُتشععكُل الععتي والغععراِض ُيطيععُل مععا ..وكععثير
ذا فععي الحعديث ُبعه الموضعوع، ه ّقل ُيق ًا الشعاعُر ف وشعمالً، يمينع

ُق ّقت ُيف َو يوضحُه حتى ، حوله القول أبواَب و ِه، ويجل ويزيععل معاني
ّلبَس ًا الموضععوع كععان إذا هذا عنه، ال ُمواتيععًة... والريععُح ُمناسععب
ْد ًا، الكلَم ويختصععر القععول يقتصععُر وقعع ّقمععي أحيانعع ُيع طريقععة و

ّقنععي، ويععوّري، العععرِض ُيك أو العععرُض كععان إذا ويهمععُز ويغمععُز، و
ًا يتناول الموضوع ًا أو عيب ُد ل مسععتحبة غيععر خإصععلًة أو مثلب ُيريعع

ْذ استارها، ويفّض يفتضحها أن الشاعُر أن بنفسه الشاعُر يربأ إ
َق ّقجَل كيل بها، ّقح يصر أن أو بها ينط ًا نفسه على ُيس ْين ًا أو َم شيئ

ُده ل ُع يري عنه. ويترف
ًا القول من الباب هذا لنا حفظ وقد ًة صور ه تاريخ من خإالد أهل

ًا لنا حفظ كما وحروبهم، وغزواتهم أفئععدتهم، خإفععق مععن صععور
ّقدأي ومععا ، الحّب فيهم "أبتعثها التي قلوبهم وذوب مععن إليععه يععؤ
ٍر أو وصٍل ٍة ومععن ، هجعع ٍء، أو سعععادأ ٍة ومععن شععقا غصععة". او لععذ
ِه، لحيععاة ِسععجل الشاعَر وكأن ُع قععبيلت ولسععاُن لمآثرهععا، ومجمعع

محامععدها وينشععر عنهععا، ويععذب باسععمها، ُيعععبُر الععذي حالهععا
ومواقعها أيامها ويجلو الناس، على وممادأحها وقيمها وفضائلها

المل. على وانتصاراتها
ارتععاب - إذا ذلععك بعععد همععومه عععن نفسه الشاعر سلى )وربما4

ٍة تحقِق بعدم ُع ذمععوٍل مسعاه- بجسععر وتختصععُر الفيععافي تقطعع
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ُبه ، البوادأي تطععوي وهي الكثباِن رمال على مناسمها وقع ُيطر
ًا.. وربما المسافات ُد باله على َعّن طي فيعععرُض والقنُص، الصي

ٍذ علينا ًا آنئ ِء لقطعاِن صور فععي الحععديث ُيطيععُل السوانح، الظبا
َدأ ويخّص وصفها ُد ما وكثيرا ، منها العنو وبين بينها ما الصلة يعق

الجعععوى...وربمعععا نعععار علعععى بععععده خإلفهعععا العععتي محبعععوبته
...وربما..وربما...

ُيضععمنها موضوعُه، تخّص الحكمة من بأبيات قصيدته ينهي ) ثم5
ِه ُعصارة كععّل فععي بععد فيهععا.. ول الفصععل القول وخإلصة تجربت
يختععُم الشعععر مععن أخإيريععن بيععتين أو بيٍت من ذلك بعد الحوال

ًا بهما يترُك قصيدته بهما ًا انطباععع سعامعيه، نفععوس فععي حسععن
ًا ً ينمحي ل وأثر ّقرُج غرضه، إلى وصول ِد علععى بهما ُيع اللععه حمعع

ِه ُة ثم ومن الحياة، ومدبر الكوان خإالِق وشكر والسععلُم الصععل
ّ العدنان المصطفى نبيه على دأونهمععا القصععيدة اعتععبرِت . وإل

وعقيدته. ومذهبه القائل دأين يكن . مهما مرذولة ناقصة
ّقن هذا لعمودأ العام المخطط ذا هو هذا القععول، فنوِن من الف

ٍة بين التفاوت بعض مع ُد بعض في وأخإرى قصيد أو الحيععان. تزيعع
ًا تنقُص ّقي للنفِس تبع ِة الشعر الشاعر. ورغب

ّقشعر لغُة هذا ال
ِة ُنحّس الشعر هذا قرأنا إذا وقسععوته بجسععوته الولى للوهل

ُدأ ل أننا نألفها..غير ل التي ألفاظه بعض منه ننكر "وقد نجععاوز نكععا
ُدأ ول هذا، اللِف عدم فيه، نعيش الذي حاضرنا وبين بيننا ُنخلي نكا

ُدأ ول َءه نخالُط نكا ُدأ ومعانيهم.. ل ألفاظهم إلى ونتعرفُا شعرا نكععا
ً الشعُر هذا لنا يبدو حتى ذلك نفعل ُبنا جميل كنععا أْن بعععد إليه يجتذ
ُد كنععا أْن بعععد إليععه ونقععترُب منععه، ننفععُر أّن عنععه... ونحععّس نبتععع

ًا تمتلععك ، دأقيقععة رقيقة نفوُس عنها صدر التي النفوَس غيععر قععدر
ٍر ِة من يسي ِلععُك كما ، الطبع وجماِل الحساس رهاف هععذه مثععَل تمت

ِة ُقدر  )20(الدأاء" وجمال البيان ُحسن في ال
ْت طيععة لينعة هينة الشعر من اللون هذا ولغة ًة ليس قصعيد

ُد تحكمها ل مقننة، ول الحععوال. كععل في صرفُا يضبطها ول قواع
يقععارُب ومععا العاميععة، والععتراكيب اللفععاظ مععن الشععاعُر ويختععاُر

ًا الفصحى ُفها يجافيها وما حين ِن ٍر فعي ويجا ن كعثي دأوَن ، الحيعان م
ّقلَف أن َء نفسه ُيك ا ِب البحعِث عن اءلة والتنقي ة. مععاجم ومس اللغ

العجيععن أو كالصلصععال يععديه بيععن مطواعععة اللغُة- لينععة فهي- أي
ال، معن بعاله علعى يخطُر ما كّل بها ويصوغ يشاء، ما منها يصنع ب
َق أْن دأوَن ٍو ذاكرته يعني أو نفسُه يره أوصرفا. بنح

ُذ هععو يععراه مععا الععتراكيب مععن ويسععتعمل الصععيغ، مععن ويأخإعع
ًا ٍو  دأون ويريععده، فيععه يفكععُر ومععا ، مناسععب ْذ ٍة أو يحععذوه حعع قاعععد

ًا ُع مععا يتقفاهععا... وكععثير والععتراكيب واللفععاظ المعععاني مععن يبتععد
المعنعى ععن ععبر وربمعا بععل ، ُمبتغعاه حسعب الجدة كل الجديدة
ٍة ٍة بلفظ ِء معع ، بعيعد أو قريعٍب بطعرفٍا الصلية باللفظة شبيه ا بق

الحيععاة دأار  مطبعععة19 صععفحة فيصل للدكتور الغزل تطور كتاب  انظر()20
1965.
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ٍة الصلي. المعنى على تدّل قرين

الخإرى الدأبية الفنون أقدَر الشعر من اللوُن هذا كان وربما
ا ععن التعبير على ار معن ويعتمعُل النفعوس فعي يختلعُج م ، الفك

ٍة مسائل من ويواجه ٍم لسععبب ، حياتيعع ًا مهعع ُيكتععُب أنععُه ،وهععو جععد
تسّجُل تفوٍق نقطة وهذه بها، ونتخاطُب ذاتها، نتكلمها التي باللغة

له.
ّتاُب ُك ُء فال ِم مععن ُيعععانوَن العععرُب والشعععرا شخصععية انفصععا

ٍة، يكتبون فهم يستعملونها، التي اللغة ويخععاطبون ويفكععرون بلغعع
الزدأواجية . هذه أخإرى بلغة وحبيباتهم وأبناءهم ونساءهم  أباءهم

بهععا، يكتبععون العتي واللغعة اليوميععة، المحكيعة الدارجععة اللغععة بين
ُه نصفين، إلى تشطرهم ًا وتشو تتحععرك الععتي المعععاني مععن كععثير

علععى لتدوينها محاولتهم عند أخإيلتهم في وتتماوُج خإواطرهم في
الورق.

وتدوينه..  إملؤه
ّقن هذا في الرئيسة المشكلة تكمُن هنا الدأِب فنععون مععن الف

ُع وإليها ، بالذات ِفه سبب يرج ِه تخل ِره وعدم وجمودأ ّو ولحاقه ، تط
ُة وهي الخإرى. أل الدأبية الشكال بمختلف في الصعوبُة أو الحير

وتدوينه. القوِل الواِن من اللون هذا كتابة
الزمععن فععي نشععأ الشعععر هذا أّن في يكمُن القضية ومجمُل

كععانت حيععث التععدوين، عصععور قبععل الولى الجاهلية من السحيق
ُة الوسيلة هي المشافهُة وتدوالها النسانية المعارفِا لنقِل الوحيد

ًا، بعد فيما تدوينه ماجعل وهذا ، إلععى يحتععاج التدوين هذا لن صعب
تدوين في عليها المتعارفا تلك وغير متيسرة، غير وأصول قواعد

ُفصحى، مععع صععقلها طرائععق اللغععة علمععاء يععد لهاعلى أتيح التي ال
ّونعت لمعا الكريعُم القعرآُن الزمن... ولول نفسعها العربيعة اللغعة ُدأ

َلَما بالصل، ُتنبط َو هعو ما الملء والصرفا النحو قواعد من لها اس
ُة اللهجاُت ولظلت بل ومتداوُل، اليوم عليه متعارفُا ًسائدة الكثير

هذا... ولكععن الناس يوم حتى الناس بين اخإتلفٍا من فيها ما على
مععن ليحفظهععا بهععا، الكريععم القرآن ينزل ان اللغة لهذه قيَض الله

ًة وليمنحها العبِث، لهععا وسععخر والنمععاء الستمرار على فائقًة قدر
اليوم. حتى ويرعاها يخدمها من

ّقوَل الشعر هذا َ وجد َد ما أ ويسععجَل النععاس همععوَم ليحمَل ُوِج
المععوزون الكلم حفععظ لسععهولة وذلععك وشععرها، بخيرهععا حيععاتهم

ِه... وكل ِة سابقة الشعر لغة أّن على مجمعون الباحثين وتناقل للغ
ٍة بعصور النثر ًا متطاول ِة نظر ِه لسهول حععدا ما مشافهًة. وهذا تنقل

لغععة أمععام مبهععوتين يقفععوا أن على العرب وأعيان قريش  بسادأة
ّهعاِن. فمععا بسععجع هو ول بالنثر، هو ول بالشعر، هو فل القرآن، الك

؟ إذن هو
ّقوُن فكيَف ُنمليه؟ الشعر هذا اليوم ُند و
عنعدما ذاتهععا، المشعلكَة ،واجععَه الفراهيعدي أحمد بن الخليُل

ّقوَن ان حاوَل ُه. فقد العربي الشعر ُيد َد وبحور ًا هنععاَك أّن وج فرقعع
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ًا َع الذي الملء بين كبير للغتهععم قبلععه اللغععة هععذه اهُل عليه تواض
التععدوين قبععل حالهععا علععى زالععْت مععا التي أصواتها أو لفظها وبين

ُه، أْن عليععه فمععاذا ، الصععوات هعذا رسععم إلععى بحاجععًة وهععو وبعععد
يفعل؟

ِر بفهععم بععدأ الصفر. وبالعفل من يبدأ أن عليه أن رأى أسععرا
أّن اكتشععف لنععه العيععن، معجععم فععألف اللغععة، هذه في الصوات

ٍة أصواٍت مجموعُة اللغة ّقلععُف ، الخإتلفا تمام مختلف باجتماعهععا تؤ
ًا أصواتها بترابط أو ًا مدرج وينتهععي الحلععِق بحععروفا يبععدأ موسيقي

الحععروفا، أو الصععوات هععذه بتصععنيف فبععدأ الهوائيععة، بععالحروفِا
التالي: الشكل على فكانت

والغين، الخاء، ، والهاء،والحاء الحلقية..العين -الحروفا
والكافا.  اللهوية... القافا، - الحروفا
مفععرُج والشين. والضادأ(والشجر ، الشجريُة.... الجيم - الحروفا
الفم).
مععن مبععدأها والععزاي(لّن ، والسععين السععليُة... الصععادأ، -الحروفا
ِة ّق). طرفُه وهي اللسان أسل المستد

ُع مبععدأها التاء(لن ،والذال، ..الطاء النطعيُة - الحروفا ِر نطعع الغععا
العلى).
اللثة). من مبدأها والثاء(لن اللثويُة...الظاء،والدال، - الحروفا
واللم،والنون. الذلقيُة...الراء - الحروفا
والباء،والميم. الشفوية...الفاء، - الحروفا
،والياء. واللف الهوائية..الواو، - الحروفا
أبعععدها وهععو بععالعين الصععواِت أو الحروفِا مدرج ابتدأ ولنه

العين. معجم كتابُه سمى الحلق دأاخإل

ْق .فلععم السععاس علىهععذا ورتبععه َق ول ، ذلععَك إلععى ُيسععب لحعع
َق .فظّل والمصلي. الساب

ِر، من يبدأ لم فهو إذْن، َد لنُه ، دأونُه مما بل الصف أمععامُه وج
َد بل فحسب، هذا ليس مدونًة، مكملًة كاملًة لغًة ًا أمامَه وج جدار

ًا المقدسععة، والقواعععد القععوانين من وتجاوزه اجتيازه يصعُب عالي
أبجديععًة يجععد أن الصععفر، دأون ممععا يبععدأ أْن هععذه والحالععُة عليععه

ّقكُل الععتي الصععوتية الموسععيقى مععع ُ تتناسب الفقععري العمععودأ ُتشعع
ٍة من حناجرنا وبحجم جهة، من الوزِن لساِس للنغم، أخإرى. جه

ْد أطيل لْن َع البحث...فق الغراهيععدي أحمععد بععُن الخليُل اخإتر
ُتها تتناسُب البجدية دأاخإل أبجديًة َب ًا وإملؤها كتا ُبها لمععا وفق يصععاح

البجديععة. لهععذه رسمه الذي الموسيقي المدرج على أصواٍت من
ّ يكتععَب ل أن ذلععَك، وخإلصة المنطععوق تشععكُل الععتي الصععواَت إل

ُنسععميه مععا ،وهععو الملء قواعععد عععن النظععر بصرفا ، والمسموع
ِة ًا نقطع أن نحاول حينما العروضية بالكتاب لمعرفععة الشعر من بيت

وبحره. وزنه
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طريقععة علععى برسععم أو بلغععة الشعععر هععذا ندوُن والن..هل

الخليل؟ الفراهيدي
ُنه أم ّقو !  معنا؟ يستقيم ل أمر وهو الفصحى، اللغة برسم ُند

ًة ًا أخإرى ومر هععذين عن الجابة عن عاجزين نقف لن ، أيض
ُد ُق فهذا أصبنا فإْن ، السؤالين. وسنجته القدير... العزيز من توفي

ّقل حاولنا أننا فعذُرنا أخإطأنا وإْن ٍة، الوسائل بك هي هذه وأّن المتاح
ّقل. جهد وهذا المعارفية، مقدرتنا المق

ّقون ُند ِر مععن اللععوَن هععذا س بيععن وسععط هععي بطريقععة، الشععع
السابقتين. الطريقتين

الشعر هذا لدأاء الصوتية علىاللهجة تحافظ بحروفٍا سنكتبه
مععا الفصععحى اللغععة رسععم طريقععة عععن البتعادأ عدم مراعاة مع ،

ًء على كثيرة شواهد بَك وستمر ، ذلَك أمكَن رأينععا عليععه ذلك. وبنا
َء ، أعيننا على الديواُن ُيرسَم أن ِد... هععذا بخط فجا اسععتقر مععا الي

ا عليه د رأين ا أن بع ُث كلفن ًا البح س وقتع اس ول باليسعير، لي يق
بالسنين. بل بالشهور

المختلفععة- بععأنواعه الشعععر مععن اللععوِن لهععذا أرجععو وهكععذا
ّداوي، النبطي الهجينععي،الحععدادأي، الفععّن، المربععع، . الشروقي،الب

طريقععه الن بعععد يجععد الربععابه.... أن شعععر العععامي، الجوفيععة،
إلىالتدوين.
ّقن أشعر لنني هذا أقوُل َدأ أ ينامون مازالوا ِمنا العظم السوا

ِر دأاخإععَل الجليععد علععى التخلععِف حقععول فععي والكهععوفِا المغععاو
جععّف وبالتععالي ألسععنتهم، ويبسْت عقولهم فتجمدت والستسلم،

ُقهم، ًا وماتوا لغتهم، وتحجرت ُنط ْد قهر ًا... فقعع لْن الواُن آَن وغم
بنارها. يتدفأون الشمس أشعة إلى يخرجوا

ِه الدأبععي الشععكل بهععذا اهتمامنععا ان إلععى أنبععه أن أرجو بلغتعع
باللغععة للشعععر الحععوال مععن حععاٍل بأيععة البععديل ليععس العاميععة،
ُع ول أبدأ، حسابه على وليس الفصحى، ول ، سععيرورته على ُنشج

ُد َدأ أن نري ّو ُفصحى. فنحُن اللغة على العامية ُنس ّد ال ّي نععع شععكٍل أ
ُفصععحى، باللغة يكتُب ل الدأبية الشكاِل من ً ال ًا شععكل عععن خإارجعع

فععي ول مدارسنا في ل ندرسه فل واخإتصاصاتنا،  اهتماماتنا نطاِق
ٌدأ الشعععَر هععذا أن موقع من انطلقنا  جامعاتنا.. وإنما علععى موجععو

وربمععا قاطبععًة، السععيوية بلدأنععا فععي القععدم، منععذ الواقععع أرض
ّ هذه محاولتنا وما حاله، على ظل وأنه الفريقية، مععن لتقريبععه إل

ُفصحى، اللغة ِه ال وُمعاناتنا. وبعد: زمننا هموَم ليحمل وتوظيف
ٍدأ كععل بلععوغ عععن قاصُر أنا ٍء مععن فععر فععي والفنعانين الشعععرا

ُد المسععى بطيعء لنني مواقعهم، إلعى أتعوجه لعذا الخطعى، وئيع
ِء حاملي بقضععية والمهتميععن الحععرة، المعععبرة الصادأقة الكلمة لوا
لعم ممعن الضعياع، معن عليعه والمحافظة والتراث والدأب الشعر
ُلّموا ونقول إلينا ُيبادأروا أن إلى إليهم، صوتنا يصْل َه نتحععاوْر، لهم: 

ًا. ونخرج ننهض ، بعضنا من بعضنا ْ نتعلم ، نتشاوْر أصدافنا من مع
ْد الشموس ملعِب إلى ّلست والرياح. فق مععاء وجّف مفاصلنا، تك

بأيدينا. مستقبلنا نصنع هلموا عروقنا، في الحياة
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القصعععائد معععن الكعععم هعععذا لعععدي اجتمعععع أن أقعععول: بععععد
ٍة ِء من المختارة،لكوكب عكفععُت بهععم، التقيعُت ممععْن حععوران شعرا

ًا دأراستها على وأكععثرت ، اصععطفيُت مععا منهععا واصطفيت ، مجددأ
َناها التي الحوارياِت تلك من َدأْر ِء بين أ ِمنا. زمانها ،لقرِب الشعرا

طريقتين: أمامي وجدُت بتدوينها، البدء وقبل
الصعععبة المعععاني ذاِت الكلمععاِت بشععرح أقدَم ... أْن الولى

ً ، حدة على قصيدة كل في للفهم.  تسهيل
ّدم أْن الثانية:...أو ًا أق ّقل لُمع ٍة لك القصععائد، هععذه مععن قصععيد

معانيها. على الضوء بعض ُتلقي
ِة التععداوِل، وبعععد الثانيععة، الطريقععة اخإععترُت الععرأي، ومجادألعع

ًا تقصُر أو تطوُل بإضاءات القصائد لهذه فقدمُت ّقو تبع القصيدة لج
فعلععت؛وربمععا مععا  النفععس. وهععذا في لواعَج من تثيره وما العام،
الكلمات. بعض بشرح ثنيت

ّدأ ،أحداهما اثنتين قصيدتين واخإترت لنهمععا ، الخإععرى على ر
ًا ُتمثلن ًا نموذج الفععن مععن اللععون هععذا فععي القصععيد لعمودأ واضح

عنهععا تحععدثُت التي الفنية الشروط لمعظم ،مستوفيتين الشعري
للحتذاء  مدرسية كلسيكية فنية دأراسة المقدمه. ودأرستهما في

فععي بعععدي. ركععزت مععن للدارسععين بطرائقهععا والسععتئناس بهععا،
ٍة على الولى القصيدة وهععي الغصععين الشاعر عند أسلوبية ظاهر
ّقق برسم اهتمامه حين  في موصوفاته، لدى الجمالية التفاصيل أدأ
ٍة على محمودأ الزعبي قصيدة في ركزُت ُمغععايرة، أسلوبية ظاهر
، الصععياغة فععي العربيععة البلغة بأساليب التحكم على قدرتُه وهي

ُد إنمععا السععبِق، قصععَب أحرزت أنني أدأعي ول وخإدمعة بععذلته، جهع
قدمتها.

فيهعا ووجعدَت رضععاك، ونعالْت الدراسعة، هعذه شعاقتَك فإْن
ًا،وأنهععا منفعة ًا أضععاءْت وجديععد الثقافيععة حياتنععا جععوانب مععن جانبعع

غايتي. فهذه المهملتين، والفكرية
أنني ،وحسبي ومقدرتي طاقتي فهذه ، الخإرى كانت وإْن
حاولُت. 

الله ورحمُة عليكم والسلم
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العربي. الكتاب دأار ،1994 دأمشق المراهقة، - أخإطار9

1994 العربي الكتاب - دأار دأمشق ونوادأره، نواس أبي - طرائف10
1994 -دأمشق العربي الكتاب دأار الزمن، أسفار عبر - الخطوبة11
-دأمشععق العربععي الكتععاب دأار ، أجععزاء خإمسععة الشعععراء العععرب - ملوك12

1995
الكتععاب اتحععادأ عععن صععادأر نقديععة، دأراسععات والدأب، الفكعر رحعاب - في13

.1996 العرب
1996 دأمشق حوران دأار ونماذج، وشعراء حوران في النبطي - الشعر14
العربي- بيروت. الكتاب دأار شعره، في معمقة دأراسة  الذبياني - النابغة15
العربي- بيروت. الكتاب دأار وحياته، العتاهية أبي - دأيوان16
العربي- بيروت. الكتاب دأار دأيوانه، خإلل من بثينة جميل عن - دأراسة17
وشعره. حياته الحلي، الدين - صفي18
وشعره. حياته العبد، بن - طرفة19
شعره. من ومختارت حياته إبراهيم، - حافظ20
والمجتمععع الحيععاة إلععى ونظرتععه فلسععفته، حيععاته، المعععري العلء - أبععو21

والدين.
ومسرحه. الشعرية فنونه في شوقي - أحمد22
وشعره. وحياته الفني، ومذهبه تمام - أبو23

المسرح:     مجال     ب- في
1976 بيروت الرسالة - مؤسسة أفاميا غادأة لمسرحية - تحليل1
1978 بيروت الرسالة - مؤسسة ياسين دأير لمسرحية - تحليل2
1979 بيروت الرسالة - مؤسسة الحلج مأساة لمسرحية - تحليل3
1980- دأمشق القنعة لمسرحية - تحليل4
التحقيق:     مجال     جـ- في
هععي: آماسععي دأواويععن لثلثععة وشععرح تحقيععق العععوادأ دأيععوان في - ومضات1

محمععد جديععد" للشععاعر كيععان -نحععو المععاس بقايا أو - البراعم وأطلس
.1979 -دأمشق عوادأ حسن

- العقيلي أحمد محمد الشاعر لديوان وشرح -تحقيق المضيئة النغام - مع2
.1980 دأمشق

العلمي:     المجال     د- في
وتغععذيتها حضععانتها والبيععاض، الفععروج تربيععة طرق أحدث الدواجن، - تربية1

.1981 ببيروت الرسالة مؤسسة دأار عن الصادأر التغذية، وأمراض
الصادأر منها، والوقاية ومعالجتها تشخيصها الدواجن، أمراض في - المرجع2

.1982 ببيروت الرسالة مؤسسة دأار عن
والوقايععة ومعالجتهععا تشخيصععها المزرعة، حيونات عند الباطنية - المراض3

طبعتان. ،1983 بدمشق العربي الكتاب دأار عن الصادأر منها،
ومعالجتهععا، تشخيصععها النحععل وأمععراض ومنتجاتهععا، العسععل نحل - مملكة4

.1984 طبعات ثلث والقاهرة، دأمشق العربي الكتاب دأار عن الصادأر



تشخيصعععها والحيعععوان، النسعععان بيعععن السعععارية المشعععتركة - المعععراض5
-دأمشععق العربععي الكتععاب دأار عععن الصععادأر منهععا، والوقايععة ومعالجتهععا
.1995 و1988 والقاهرة،

الطباعة:      - تاحت     هإـ
الودأاع. بعد بعنوان شعرية - رواية1
الجمان. قلئد أجزاء - بقية2
المتنبي. الطيب أبي شعر في العربية - القومية3
الترجمة:      و- تاحت
المثالي. - الزواج1
الجنسية. - حياتنا2





   - الوطنية     السد     مكتبة     في     اليداع     رقم

- المصععري :دأراسععة/ علععي والدب الفـكـر رـحـاب ـفـي
الععععرب، الكتعععاب دأمشعععق: اتحعععادأ

. سعععععععععععععععم24 ص؛1998-159

 فا ر ص  م810.99- 1

- العنوان2

 - المصري3

الساد       مكتبة1854/10/98- ع





 الكتاب هذا

فععي تععأملت عععن عبععارة الكتععاب هععذا
والقدماء. المعاصرين لبعض الدأبي النتاج

دأراسععات عععن عبععارة التععأملت وهععذه
الفعععن لنقعععد يععععرض معععا منهعععا منوععععة

الشعععري الفععن مايعرض ومنها القصصي،
مايعالج ومنها الدأبي، للنقد مايعرض ومنها
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