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 أس﮴�ال﮵�ا ٕاىل العامل...
﮲

م﮳حلة "أ﮲��ر ا﮲ع﮴�ا﮳�﮵�ّة" - أدب و﮶�﮴�ا﮲�ة مں

 م﮶رسوع "أ﮲��ر ا﮲ع﮴�ا﮳�﮵�ّة" لٔالدب الرا﮴�﮵ - 
﮲

از آ﮲حر مں ٕا﮲�﮳

ال﮲�ه﮲صة اال﮲ع﮴�ا﮳�﮵�ّة ال﮶�ا﮲�﮵�ة

 

 م﮳حّلة "أ﮲��ر ا﮲ع﮴�ا﮳�﮵�ّة" - أدب و﮶�﮴�ا﮲�ة.
﮲

﮵�ظهر ٕاىل ال﮲�ور العدد أالّول مں

م﮳حّلة ﮶سهر﮵�ّة ذات ﮲�كهة أص﮵�لة، و﮴�مل م﮶سعل أالدب وال﮲�كر وال﮶�﮴�ا﮲�ة، ﮳�ؤ﮵�ة املؤّسس،

 ﮳�ٔ�ن املدارس أالد﮳�﮵�ّة والروا﮳�ط واملؤّسسات ﮵�مل وزرها أد﮳�اء ح﮴�﮵�﮴�﮵�ّون
﮲

الذي ﮵�ؤمں

 أمعاهلم، ﮲�﮵� ﮴�دّل عل﮵�هم.
﮲

وم﮳�دعون ﮲�عًال... ولو سٔ�لوا عں

 امل﮴�ا﮳�عة وإالرصار،
﮲

 م﮶رسوع أالد﮵�ب د. ﮳مح﮵�ل الدو﮵�﮵�، و﮴�ع﮳�﮵� عں
﮲

از آ﮲حر مں امل﮳حّلة ٕا﮲�﮳

 صح﮵�ح، ﮳حاد و﮲�اعل ﮲�﮵ احل﮵�اة.
ّ ﮵

وإالرادة ال﮴�﮵ ال ﮴�ل﮴�وي، ٕال﮲طهار أدب ٕا﮲ع﮴�ا﮳�

مس﮵�ة ﮳�دأت عام 1988 ﮲�﮵ أس﮴�ال﮵�ا، و﮴�ّو﮳حت ﮳�ـ 81 ك﮴�ا﮳�ًا م﮴�عددة أال﮶س�ل وأال﮲�واع

ف ﮵�ّة ٕاىل ل﮳�﮲�ان عام 2019... وال ﮴�﮴�و﮴�ّ أالد﮳�﮵�ّة، وع﮶رسات املهر﮳حا﮲�ات احلا﮶سدة، وز﮵�ارة ﮴�ار﮵�﮲

ف احل﮵�اة. وامل﮳حّلة ﮳ح﮲رء م﮲�ها. ٕاال ﮳�﮴�و﮴�ّ

 أ﮳حل
﮲

 "ال﮲�ه﮲صة اال﮲ع﮴�ا﮳�﮵�ة ال﮶�ا﮲�﮵�ة - ٔالدب مں
ّ

و﮵�س﮳�ق ٕاطالُق امل﮳حّلة املهر﮳حاَن إال﮳�دا﮵ىع

احل﮲صارة وإال﮲�سان" امل﮴�رر ﮲�﮵ س﮵�د﮲�﮵ أوا﮲حر هذا العام. و﮵�ؤكد عىل العمل الدؤوب الذي

 أس﮴�ال﮵�ا ٕاىل العامل.
﮲

ء، مں  أ﮳حل ﮴�وص﮵�ل رسالة أالدب امل﮲ىص﮵
﮲

﮲�مله مں

 حول العامل، ا﮴�ّصلوا ﮳�﮲�ا،
﮲

 أس﮴�ال﮵�ا، ومں
﮲

 أالصد﮴�اء الك﮳�ار، مں
﮲

وكم أ﮲�رح﮲�ا أّن العد﮵�د مں

 ﮲�ك﮳� هذه املح﮳�ّة، وهذا اال﮲�د﮲�اع ﮲�﮵ س﮳�﮵�ل ال﮶�﮴�ا﮲�ة
﮲

وأ﮳�دوا ر﮲ع﮳�﮴�هم ﮲�﮵ امل﮶ساركة، و﮲�ں

 ﮲�﮵ هذا العدد، وأالعداد امل﮴�﮳�لة... و﮵�د﮲�ا ممدودة ٕاىل
﮲

وأالدب. ﮲�ٔ�لف ﮶سكر ﮳حلم﮵�ع املساهم﮵�

 أ﮳حل ﮲�ه﮲صة ا﮲ع﮴�ا﮳�﮵�ّة ﮳حد﮵�دة، وح﮲صارة ٕا﮲�سا﮲�﮵�ّة ﮶ساملة.
﮲

 ﮲�﮵ ّلك م�ن، مں
﮲

امله﮴�ّم﮵�

م﮶رسوع أالد﮵�ب د. ﮳مح﮵�ل الدو﮵�﮵� "أ﮲��ر ا﮲ع﮴�ا﮳�﮵�ّة" لٔالدب الرا﮴�﮵ - س﮵�د﮲�﮵ 2021

تقديم 
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ة ل ع ﮶س ل  ﮶� م ش  ع ﮴� ﮵� ذ  ﮵� ﮳� ﮲� ه  ؤ ل م ﮵� ي  س �ٔ

ة �ٔ د ا هل ا ح  ّال مل ا ة  م ﮵� ﮲� ﮴� ىل  ٕا ا  و ﮲ع ص أ

ر م ﮴� ل ا ء  و ﮲ص ت  ﮴� ة  و س ﮲� ع  ﮳� س ل  ﮳� ا ﮴� ه  ﮲�ّ أ مع  ﮵�﮲

﮴� ح  ، ة ّد ﮴� م مل ا و ء  ا ﮲رص ﮲حل ا  
﮲ّ

ں ه ر و ع ﮶س  
﮲َ

ں ل د ﮵�﮳

.
﮲ّ

ں ه ﮳� ا ع ك

 

ة �ٔ ا د ﮲�﮵  ص  ﮴� ﮲� و  ، ﮵ ﮲�ّ ﮲ع ﮲� ل ا  و ﮲� ﮴�

ة ﮵� ﮲� ا ﮶� ة  ّر م ح  ّال مل ا ة  م ﮵� ﮲� ﮴� ع  م س ﮲� ال  ﮵ىك  ل

ت ا و ا ر ﮴� ﮶س ل ا ا  ﮵� ا ﮳� ص ل ا ّلك  ﮳�﮵  ر ﮴� ﮳� ا  و ع ﮲ص و

. ﮲�﮵ ﮶� مل ا ﮵�  ص حل ا ﮲�﮵  ة  ﮳� ﮴� ا ﮶� ل ا ة  ر ظ ﮲� ل ا ت  ﮴�

 

م و ر ك ل ا ث  ﮵� ح ل  م ﮶� ل ا  
﮲

﮵� ا ر ل ا  ،
﮲

﮵� ا ر ل ا

ة ﮳ح ﮲ص ا ﮲� ل ا

ًا ﮶س ع ﮴� ر م ﮵ىل  ا ﮵� ل ل ا ب  ه ذ ّلك  ط  ﮴� س ﮴�

. . . ه ﮴� ح ﮲� ص ىل  ع ًا  س ك ع ﮲� م و

﮵  ﮲�ّ ﮲ع ﮵� ت  و ص ل ا ل  ا ز ا  م

ة ﮵� ﮲ح ٔال ا ت  و مل ا ة  ﮳ح ﮶رس ح ه  ّن �ٔ

ء ا ﮲رص ﮲حل ا ل  �ٔ ا د ﮳حل ا ت  ا و ذ  ، ت ا ﮵�ّ ﮲� ﮳حل ا و

. ف ﮵� ص ل ا ء  ا و ﮲ع ٕال ﮲َ 
﮵� ع س ي

 

قصيدة مترجمة
G u i l l a u m e  A p o l l i n a i r e  : ﮵� ﮲� ﮵� ل و ﮳� أ م  و ﮵�ّ ﮲ع  : ر ع ا ﮶س ل ا مس  ا

ب ر ح ل ل ة  ﮵�ّ ح ﮲ص ت  ا م و  ، 1 9 1 8 و  1 8 8 0  
﮲

﮵� ﮳� ا  م ش  ا ع ﮵ىس  ﮲� ر ﮲� ر  ع ا ﮶س

﮲ر ه ا ﮲� ﮵�  
﮲

ں س  
﮲

ں ع س  ﮵� ر ا ﮳� ﮳� ه  ﮴� ﮴� ﮶س ﮲�﮵   ، ه ح ا ر ﮳�﮳ ا  ﮶�ً �ٔ ﮴� م ىل  و ٔال ا ة  ﮵� مل ا ع ل ا

. " ل و ح ك ل ا " ه  ل ا مع أ ر  ه ﮶س أ  . ًا م ا ع 3 8

﮲
ں ع ة  ﮳مح ﮴� م  ، ة د ﮵� ص ﮴� ل ا ه  ذ ه م  ك ل ر  ا ﮴� ﮲�﮲  " ل و ح ك ل ا " ن  ا و ﮵� د  

﮲
ں م

. ة ﮵� س ﮲� ر ﮲� ل ا

www.afkarightirabiah.com.au    |    02

ليل الراين



 ( 1 9 6 7 - 1 8 7 2 ) ن  و ﮳� ﮵� ﮲� و أ د  ﮵� ﮲� ﮵� ا د

ّ ﮵
﮲� ﮵� ﮳ح ر و ﮳� أ  

ّ
﮵ىل ا ﮴� س أ ب  ﮵� د أ ل  ّو أ

﮳�ون (1872-1967)، واعظ  ﮵� ﮲� و أ د  ﮵� ﮲� ﮵� دا

﮲�﮵ لول 1872  ﮵� أ ﮲�﮵ 28  ولد  ومؤلف وم﮲ح﮴�ع، 

ا، ﮵� ل ا أس﮴� ﮳ح﮲�وب   ،  Point McLeay Mission

ه لد﮵� وا  
﮲

ال مں ط﮲� أ ﮴�سعة   
﮲

﮵� ﮳�  
﮲

ع مں ﮳� را ل ا وهو 

ه ﮴� وزو﮳ح  ، ﮶رس  ﮳� مل ا و﮲�﮵  ﮴� ﮵� ا و﮲� ﮲ع ﮲� ﮳ح﮵�مس 

﮲
أول مل﮴�حق مں ﮳ح﮵�مس هو  Nymbulda. �ن 

ل﮴�حق ا ة.  ﮵� ﮲� لد﮵� ا ة  ع﮶� ﮳� ل ا ﮳�  
﮲

﮵� ﮵� ٔالصل ا الس�ن 

عة. ﮳� لسا ا  
﮲

م﮲�ذ سں ة  ﮵� ل ٕالرسا ا ﮳�مدرسة  د  ﮵� ﮲� ﮵� دا

C.B ـ ل ا  ﮲حادًم ﮵�ص﮳�ح  ل ادر  ﮲ع ﮲�﮵ عام 1885 

ة لس﮲� ﮲� ل ا ﮳� مامه  ه﮴� ا ﮶س﮳حع  لذي  ا  Young

﮲�هم، ﮳� رأ  ﮴� ﮵� ون  ﮳� ﮵� ﮲� أ ﮴�. و�ن  واملوس﮵� لعلوم  وا

ة ٔالحذ﮵� ا اعة  علم ص﮲� و﮴�  .
﮲

ر﮲عں ٔال ا ع﮲رف عىل  و﮵�

﮴�رن ل ا ات  ﮵� ﮲� سع﮵� ﮴� ﮲حر  وا أ و﮲�﮵  ة.  ﮵� ل ٕالرسا ا ﮲�﮵ 

ع ﮲� لصا  م﮲ح﮲رن 
﮲

م﮵� أ ة  ﮲� ﮵� و﮲ط وىل  ﮴� ع﮶رس  اسع  ﮴� ل ا

للمساعدة عود  ﮵� أن  ﮳�ل  ﮴� د  ال﮵� د﮵� أ ﮲�﮵  ة  أحذ﮵�

﮲�﮵  .Point McLeay ـ ﮳� ﮳حر  م﮴� ﮲�﮵  ك﮴�ب  كحا﮲�ظ 

،  �ر﮴� 
﮲

﮵�  �﮶�
﮲

وج مں ﮴�﮲ ﮲�﮵ 1902  ا ﮶� ل ا ون  4 �﮲�

﮲حادمة. و﮵ىه 

﮲صة ﮳� ﮴�  Unaipon ﮳�لول عام 1909، طور

ءة ا ﮳� ام، وحصل عىل  ﮲� ال﮲ع ا معدلة مل﮴�ص 

احلركة ﮶ساف رس  ﮴� ك ا ﮳� ا  ﮲ح﮴�اع. و�ن مهووًس ا

﮲��ره  أ  
﮲

ٕالعالن عں ا ﮴�  و﮲�﮵ عام 1914  مة.  �ٔ لدا ا
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 حول ﮴�طور ال﮲صوء، وط﮵�ان اهلل﮵�كو﮳�﮴� . ما أدى ٕاىل ﮳�﮲�اء مسع﮴�ه كـ"ع﮳�﮴�ري أسود" و

 عا﮵ىم 1909 و 1944 ، ﮴�دم أو﮲�﮵�﮳�ون طل﮳�ات ﮳�اءات
﮲

"ل﮵�و﮲�اردو أس﮴�ال﮵�ا". و﮳�﮵�

ا﮲ح﮴�اع ل﮴�سعة ا﮲ح﮴�اعات أ﮲حرى ، ﮳�ما ﮲�﮵ ذلك محرك طرد مرك﮲ري، وع﮳حلة

 ﮳�اءات اال﮲ح﮴�اع ﮲�﮶سلت. و﮳�ع أو﮲�﮵�﮳�ون
﮲

م﮴�عددة أال﮴�طار و﮳حهاز د﮲�ع م﮵��﮲�﮵�﮵ىك، لكں

﮲
ل﮵��﮲�﮵�ة، و﮴�د ﮶سارك الس�ن أالصل﮵�ون آال﮲حرون مں ﮲�﮵ محا﮲رصا﮴�ه للك﮲�﮵�سة أال﮲�﮳

س�ن ﮳�و﮵�﮲�ت مالك﮵�﮵ مهارا﮴�ه ا﮲حلطا﮳�﮵�ة. و﮲�﮵ عام 1912، ﮴�اد Unaipon و﮲�ًدا ﮵�ث

﮲�﮵ مو﮲صوع س﮵�طرة احلكومة عىل ٕارسال﮵�ة Point McLeay ؛ و﮲�﮵ العام ال﮴�ا﮵ىل ﮴�دم

، وأص﮳�ح ﮳حامًعا لال﮶س﮴�ا�ت ﮲�﮵
﮲

أدلة ٕاىل الل﮳ح﮲�ة امللك﮵�ة ﮲�﮵ ﮴�﮲صا﮵�ا الس�ن أالصل﮵�﮵�

 عاًما ٕاىل ﮳ح﮲�وب ﮶رسق أس﮴�ال﮵�ا،
﮲

. وسا﮲�ر ملدة ﮲محس﮵�
﮲

﮳محع﮵�ة أصد﮴�اء الس�ن أالصل﮵�﮵�

﮲
عت هذه ال﮲�﮴�ة مع املحا﮲رصات وا﮲حلطب ﮲�﮵ الك﮲�أ�س وال�﮴�درأ�﮵�ات مں و﮳محُ

 أساط﮵�
﮲

م﮲ح﮴�لف الطوأ�ف. و﮴�دث ﮲�﮵ ﮲حطا﮳�ا﮴�ه للمدارس وا﮳حلمع﮵�ات العلم﮵�ة عں

 مس﮴�﮴�﮳�ل ﮶سع﮳�ه. ﮲�﮵�ما ﮳�﮴�﮵�ت زو﮳ح﮴�ه (﮴�و﮲�ت
﮲

 وعادا﮴�هم وعں
﮲

الس�ن أالصل﮵�﮵�

 زوا﮳حهما سع﮵�دًا.
﮲

ل، ومل ﮵�كں 1928) ﮲�﮵ امل﮲�﮲

 و﮴�ام
﮲

، درس أو﮲�﮵�﮳�ون أساط﮵� الس�ن أالصل﮵�﮵� ﮲�﮵ أوأ�ل ع﮶رس﮵�﮲�﮵�ات ال﮴�رن املا﮲ىص﮵

 أالساط﮵�؛ ﮴�ٔ�﮶� ﮳�ال�س﮵�ك﮵�ات وأ﮳�ا﮶�ه ﮲�﮵ علم املرص﮵�ات ﮲�﮵
﮲

﮳�﮴�﮳حم﮵�ع ٕاصدارا﮴�ه مں

 2 آب 1924 ﮲�﮵ صح﮵�﮲�ة دا﮵�﮵ىل
﮲

م﮴�حف ﮳ح﮲�وب أس﮴�ال﮵�ا. وك﮴�﮳�ت م﮴�اال﮴�ه ، ﮳�دءًا مں

) ، ﮲�﮵ ﮲�﮶� أ﮲طهر ﮴�ٔ�﮶�﮵� م﮵�ل﮴�ون و﮳�و﮲�﮵�ان. ﮲�﮶رس  ال﮶سعر ﮲�﮵ ال﮶�ال﮶�﮵�﮲�﮵�ات ﮴�ل﮲عراف (س﮵�د﮲�﮵

 أالساط﮵� ﮲�﮵ ا﮲حلمس﮵�﮲�﮵�ات والس﮴�﮵�﮲�﮵�ات. ﮴� ﮳محع أالساط﮵� ﮴�﮳�ل عام
﮲

وامل﮲ر﮵�د مں

1930، و﮵ىه مو﮳حودة ﮲�﮵ م﮲حطوط﮴�ه ال﮳�ا﮴�﮵�ة ﮲�﮵ مك﮴�﮳�ة م﮵�﮴�﮶سل: و﮴� ﮴�﮴�﮵�﮴�ها و﮲�﮶رسها

 ﮴�﮳�ل و﮵�ل﮵�ام رام﮲ري مس﮵�ث، دون اع﮴�اف، ﮳�ع﮲�وان "أساط﮵� و﮲حرا﮲�ات الس�ن
﮲

مں

"My Life Story" ا " (ل﮲�دن ، 1930). وك﮴�ب Unaipon أ﮵�﮲صً
﮲

 أالس﮴�ال﮵�﮵�
﮲

أالصل﮵�﮵�

و "Leaves of Memory" (﮴�﮴�ار﮵� AFA الس﮲�و﮵�ة ، (1951 و 1953).

، أ﮶� ﮲�﮵ س﮵�اسة احلكومة ا﮲حلاصة ﮳�الس�ن و﮲�﮵ ع﮶رس﮵�﮲�﮵�ات و﮶�ال﮶�﮵�﮲�﮵�ات ال﮴�رن املا﮲ىص﮵

. ﮳�مساعدة أصد﮴�اء م﮶�ل ال﮴�س ﮳حون س﮵�كس﮴�ون، والدك﮴�ور هر﮳�ت
﮲

أالصل﮵�﮵�

﮳�ا﮵�ـدو، والس﮵� ﮳حـورج مـوراي والدكـ﮴�ـور  ﮴�﮶سارل﮲ر دو ﮳حو﮵�د.

 ال﮴�﮵�ود الرمس﮵�ة ال﮴�﮵ �﮲�ت م﮲�رو﮲صة عىل الس�ن  
﮲

ا مں ﮲طل أو﮲�ا﮵�﮳�ون حّرًا ﮲�س﮳�﮵�ً
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ّص ﮴� ﮴�﮲ ى  ر ﮲ح أ ة  ﮵� ك ل م ة  ﮲� ﮳حل م  ا م أ ر  ه ﮲ط  1 9 2 6 م  ا ع ﮲�﮵   .
﮲

﮵� ﮵� ل ص ٔال ا

ة ل و د  
﮲

ں ع ا  ﮲صً ﮵� أ ع  ﮲� ا د  ، م ا ع ل ا ك  ل ذ ﮲�﮵   .
﮲

﮵� ﮵� ل ص ٔال ا ﮲� � س ل ا ج  ال ع ﮳�

﮵� ل ﮴� ٕا ﮵�  ﮲� و ﮴� ل ة  ل و ا ح م ﮲�﮵   
﮲

﮵� ﮵� ل ص ٔال ا ن  � س ل ا  
﮲

ں م ة  ﮵� ﮳ح ذ و م ﮲�

ا م ﮳� ر ؛  ا  ﮵� ل ا ﮴� س أ ل  ا ﮶مس و ط  س و ﮲�﮵   
﮲

﮵� ﮵� ل ص ٔال ا ن  � س ل ل ل  ص ﮲� ﮲� م

﮲
﮵� ﮶رس ﮴� ﮲�﮵  ه  ل ا ﮴� ﮴� ع ا ﮲�﮵  ت  م ه ا س د  ﮴� ة  ك ر حل ا ﮲�﮵  ه  ﮴� ك ر ا ﮶س م ن  و ك ﮴�

﮵� ﮵� ل ﮳� ق  ﮵� ﮴� ﮴� ﮲�﮵  د  ع ا س  1 9 2 9 - 1 9 2 8 ﮲�﮵  و  . د ﮶رس ﮴� ل ا ة  م ه ﮴� ﮳� ﮲�﮵  ا ﮶� ل ا

مس ا ﮳� ًا  ﮵� مس ر ًا  ﮶� د ح ﮴� م ه  ل و ﮳� ﮴� ﮴�ّ  و  .
﮲

﮵� ﮵� ل ص ٔال ا ن  � س ل ا ة  ﮵� ا ع ر ن  �ٔ ﮶س ﮳�

 . ة ﮵� ﮲� ﮵� ﮳ح ر و ﮳� ٔال ا ت  ا ﮵� ص ﮲ح ﮶س ل ا م  ه أ ح  ﮳� ص أ و  . ه ﮳� ع ﮶س

ن و ؤ ﮶س ﮵ىل  و ﮴� ىل  ع ة  ﮵� ل ا ر د ﮵� ﮲� ل ا ة  م و ك حل ا ث  ح  1 9 3 4 م  ا ع ﮲�﮵  و

ن � س ل ل ة  ﮵� م ا حل ا س  ﮵� �ٔ ر ل  ا د ﮳� ﮴� س ا ح  ﮴� ﮴� ا و  ،
﮲

﮵� ﮵� ل ص ٔال ا ن  � س ل ا

ل ا ﮳ح ر ه  مع د  . ل ﮴� ﮴� س م س  ل ﮳ح م ﮳� ا  ﮵� ل ا ﮴� س أ ب  و ﮲� ﮳ح ﮲�﮵   
﮲

﮵� ﮵� ل ص ٔال ا

ت ﮲� ﮵� و ﮳� و ﮵�  ا م ت  ﮲� ﮵� و ﮳�  
﮲

ں م  
﮲

﮵� ﮵� ل ص ٔال ا ن  � س ل ا  
﮲

ں م ن  و م ل ع ﮴� م

، س ﮵� ﮳�

ع م  
﮲

﮵� ﮵� ل ص ٔال ا ن  � س ل ا ح�  م د ل  ﮵� ه س ﮴� ﮴�  ﮵� ن  أ ن  و ﮵� ﮳� ا ﮲� و أ د  ا ر أ و

ك ل ﮴�  
﮲

ں ع ﮵�  ﮳� ع ﮴� ل ا ﮴�  و  . ﮵� ل ع ﮴� ل ا ل  ال ﮲ح  
﮲

ں م ﮳�﮵  و ر و ٔال ا ع  م ﮴� ﮳ح مل ا

 . ث ل و ﮲� م و ك ل ا ﮲�﮵  ب  ا ع ﮵� ﮴� س ال ا ة  س ا ﮵� س ﮲�﮵  ا  ﮴�ً ح ال ة  ﮳� ﮲ع ر ل ا

ر ﮲� س ل ا ﮲�﮵  ر  م ﮴� س ا و  . ﮵�� و ﮴� ﮴� ل ا ة  ﮵� ل ا د ﮵� م ىل  ع ل  ص ح  ،  1 9 5 3 م  ا ع ﮲�﮵ 

ا م ا  ﮳�ً ل ا ﮲ع ث  ﮵� ح  ، ة ﮵� ﮲� ﮵� ر ل ا ﮲ر  ك ا ر مل ا و د  ﮵� ال ﮵� د أ ﮲�﮵  م  ا د ﮴� ٔال ا ىل  ع ا  ﮵�ً س

ة ع ﮳� ا س ل ا ﮲�﮵  ظ  ع ﮵� ل  ا ﮵�﮲ ال  ن  � و  ، ه ﮴� ر ع ب  ﮳� س ﮳� ة  م ا ﮴� ٕال ا ض  ﮲� ﮵�ُ ن  �

ىل ع ل  مع  ، ه ر مع  
﮲

ں م ت  ا ﮵� ﮲� ﮵� ع س ﮴� ل ا ﮲�﮵  و  . ه ر مع  
﮲

ں م  
﮲

﮵� ﮲� ا م ﮶� ل ا و

رس ف  ا ﮶س ﮴� ك ا ك  ﮶س و ىل  ع ه  ﮲� �ٔ ﮳� ا  ًع ﮲� ﮴� ﮴� م  ، ﮵� ا م ت  ﮲� ﮵� و ﮳� ﮲�﮵  ه  ﮴� ا ع ا ﮴� ﮲ح ا

ط ا ﮳� ﮶س  7 ﮲�﮵   T A I L E M  B E N D ﮲�  ﮶س ﮴� س م ﮲�﮵  ﮲�﮵  و ﮴� و  . ة م �ٔ ا د ل ا ة  ك ر حل ا

. P O I N T  M C L E A Y ة  ﮳� ﮴� م ﮲�﮵   
﮲

ں ﮲� د و  1 9 6 7

ة ﮵� ﮲� ط و ل ا  D A V I D  U N A I P O N ة  ٔ�﮲ ا ﮳ح ت  �ٔ ﮶س ﮲� ُأ  ، 1 9 8 8 م  ا ع ﮲�﮵ 

5 0 ة  ﮴� ر و ىل  ع ة  ﮴� ﮳� ﮶� م ن  ٓال ا ه  ﮴� ر و ص و  ،
﮲

﮵� ﮵� ل ص ٔال ا ن  � س ل ا ب  ا ﮴�ّ ك ل

 . ًا ر ال و د
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  ﮲�﮵�ك﮴�ور ه﮵�﮲عو رّسامًا
 

، رمس أالد﮵�ب الروم﮲�ط﮵�﮴�﮵ ﮲�﮵�ك﮴�ور ه﮵�﮲عو حوا﮵ىل 400 لوحة، أك﮶�ها ﮳�عدما ﮲�ُ﮲�﮵

 الك﮴�ا﮳�ة ل﮵ىك ﮵�﮴�عاىط الس﮵�اسة. و﮳�دا
﮲

أي ﮲�﮵ ال﮲�﮴�ة ال﮴�﮵ ﮴�رر ﮲�﮵�ها أن ﮵�﮴�و﮴�ف عں

 عا﮵ىم 1848 و 1851. و﮴�د رمس هو﮲عو
﮲

أن الرمس أص﮳�ح أك﮶� أهم﮵�ة لد﮵�ه ما ﮳�﮵�

عىل الورق ﮲�﮴�ط و﮳�ٔ�ح﮳حام ص﮲ع﮵�ة، مس﮴�﮲حدمًا ﮲�﮵ ال﮲عالب اللون ال﮳�﮲�﮵ ال﮲عامق

أو ﮳�﮴�لم واحل﮳� أالسود، وأح﮵�ا﮲�ًا ﮳�لمسات ﮳�﮵�﮲صاء. و﮲�ادرًا ما ﮴�كون رسومه ملو﮲�ة.

و﮵�الحظ أن ه﮲�اك  ملسات "حد﮵�﮶�ة" ﮲�﮵ ﮴�لك اللوحات، و﮴�﮴�﮲�﮵�ات الرس﮵�ال﮵�ة

 ا﮳حلمهور ،
﮲

 أع﮵�
﮲

وال﮴�ع﮳�﮵�﮵�ة ال﮴�﮳حر﮵�د﮵�ة. وأ﮳�﮴� ه﮵�﮲عو أمعاله ال﮲�﮲�﮵�ة ﮳�ع﮵�ًدا عں

. ومع ذلك، ﮲�﮴�د اس﮴�م﮴�ع ﮳�م﮶ساركة  أن ﮴�ل﮴�﮵ ﮳�ظالهلا عىل معله أالد﮳�﮵
﮲

ا مں ﮲حو﮲�ً

رسومه مع عأ�ل﮴�ه وأصد﮴�أ�ه، ﮲عال﮳�ًا ﮲�﮵ ﮶سلك ﮳�طا﮴�ات ا﮴�صال م﮲ر﮲حر﮲�ة ﮵�دو﮵�ًا ، ﮴�

﮴�﮴�د﮵� العد﮵�د م﮲�ها كهدا﮵�ا لل﮲روار ع﮲�دما �ن ﮲�﮵ امل﮲�﮲� الس﮵�ا﮵ىس. كما عرض

 م﮶�ل ﮲�ان ﮲عوخ ودو ال كروا، وحازت عىل
﮲

 املعارص﮵�
﮲

﮳�عض أمعاله عىل ال﮲�﮲�ا﮲�﮵�

 رأي م﮲�اده أ﮲�ه ٕاذا ﮴�رر هو﮲عو أن ﮵�ص﮳�ح رساًما
﮲

﮴�﮴�د﮵�هم ؛ أعرب أال﮲ح﮵� عں

 �﮴�ب، ل�ن ﮴�د ﮴�﮲�وق عىل ﮲�﮲�ا﮲�﮵ ذلك العرص.
﮲

﮳�دًال مں
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Ville avec le Pont de Tumbledown  

La Tour des Rats

The Dead City
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Le Gai Chateau

www.afkarightirabiah.com.au    |    08

Mon Destin

Ermitage Roche



 

ال﮲�ا﮴�د ا﮳حل﮲رأ�ي ا﮳�اه﮵� م﮶سارة: ﮶سهادة حّق ﮲�﮵ م﮶رسوع "أ﮲��ر ا﮲ع﮴�ا﮳�﮵�ّة"
 

 

 

 

1- أ﮲��ر ا﮲ع﮴�ا﮳�﮵�ّة صوت ل﮳�﮲�ان امل﮳�دع ﮲�﮵ امله﮳حر

 اك﮴�﮶س﮲�ت ﮳�الصد﮲�ة أن الدك﮴�ور
﮲

﮴�عود معر﮲�﮴�﮵ ﮳�ـ "أ﮲��ر ا﮲ع﮴�ا﮳�﮵�ة" ٕاىل س﮲�وات ﮲حلت ح﮵�

عة إال﮲�سا﮲�﮵�ة ﮲�﮵ أالدب امله﮳حري  ال﮲�﮲
﮲

﮳مح﮵�ل م﮵�الد الدو﮵�﮵� ﮵�س﮴�﮶سهد ﮳�م﮴�الة ﮲�﮴�د﮵�ة ﮵ىل عں

 ﮲�﮵ أدب ٕا﮲حوا﮲�﮲�ا مها﮳حرة ل﮳�﮲�ان وال﮶سام
﮲

 احل﮲�﮵�
﮲

﮲�﮵ ﮲ح﮲صم حد﮵�﮶�ه ﮲�﮵ ٕاحدى م﮴�اال﮴�ه عں

معوما ﮲�و﮳حلت ٕاىل املو﮴�ع ٔالك﮴�﮶سف "أ﮲��ر ا﮲ع﮴�ا﮳�﮵�ة" ٔالول مرة وط﮲�﮴�ت أ﮴�رأ امل﮴�االت

ال﮲�﮴�د﮵�ة وإال﮳�داع﮵�ة ﮲�﮲�ال املو﮴�ع اح﮴�ا﮵ىم و﮴�﮴�د﮵�ي وأدركت أ﮲�ه مو﮴�ع راق و﮳حاد ﮵�صل

 ٕا﮳�داع الرا﮳�طة ال﮴�لم﮵�ة والعص﮳�ة
﮲

احلا﮲رص امل﮳�دع لٔالدب امله﮳حري ﮳�السالف امل﮳ح﮵�د مں

أال﮲�دلس﮵�ة، مو﮴�ع ه﮳�ت ع﮵ىل م﮲�ه ﮲�سأ� ﮲�صاحة ٕال﮵�اس ﮲�رحات و﮳حورج ص﮵�دح وإال﮲حوة

 الر﮵�ا﮲�﮵
﮲

معلوف و﮴�ل﮵�﮴�ات ﮳ح﮳�ان وحكم أ﮳�﮵ ما﮲ىص﮵ وصو﮲�﮵�ة ﮲�ع﮵�مة وٕا﮶رسا﮴�﮵�ات أم﮵�

 ﮵�ومها عىل ﮴�﮴�﮳�ع مس﮴�﮳حدات ال﮶�﮴�ا﮲�ة وإال﮳�داع ال﮴�﮵ ﮴�طل عل﮵�﮲�ا ع﮳� املو﮴�ع
﮲

﮲�حرصت مں

 أس﮴�ال﮵�ا ﮲�ٕاذا الع﮴�ول م﮴�ال﮴�حة وال﮴�لوب م﮴�ٓ�ل﮲�ة وأالرواح ﮳ح﮲�ود
﮲

 أ﮴�ىص أالرض مں
﮲

مں

م﮳ح﮲�دة ﮴�عار﮲�ت ﮲�﮴�ٓ�ل﮲�ت و﮴�وادت وا﮳ح﮴�معت عىل اللكمة الرا﮴�﮵�ة وا﮲حل﮵�ال امل﮳ح﮲�ح

والو﮳حدان املل﮴�هب ﮴�ذ�را وح﮲�﮵�﮲�ا وص﮳�ا﮳�ة ٕاىل ٕا﮲ع﮲�اءة ﮴�ت العر﮵�﮶سة أو ﮲�سمة ﮳�اردة عىل

 كح﮵�لة ﮴�لهب الو﮳حدان وال﮴�لب وال﮲�كر معا
﮲

 ع﮵�
﮲

ساحل ص﮵�دا أو ﮲�ظرة م﮴�صا﮳�﮵�ة مں

﮳محاال و﮴�ه﮵�اما.

 ل﮳�﮲�ان املها﮳حر ول﮳�﮲�ان امل﮴�﮵� ،و﮲�﮵ ﮴�عر﮵�ف
﮲

ٔال﮲��ر ا﮲ع﮴�ا﮳�﮵�ة ال﮵�د الطوىل ﮲�﮵ الوصل ﮳�﮵�

ٕا﮲حوا﮲�﮲�ا ﮲�﮵ ل﮳�﮲�ان ﮲حاصة والعامل العر﮳�﮵ عامة ﮳�ذلك ال﮲ر﮲مح إال﮳�دا﮵ىع ﮲�﮵ أ﮴�ىص أالرض-

 ال﮲�﮳حح ما أصا﮳�وا مل
﮲

 ﮴�﮴�ل﮳�وا ﮲�﮵ أالرض وأصا﮳�وا مں
﮲

أس﮴�ال﮵�ا - ﮲�ٔ�ولٔ�ك املها﮳حرة الذ﮵�
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 سوادها وآلوا عىل
﮲

 الع﮵�
﮲

 الروح ﮴�رار﮴�ها ومں
﮲

لوه مں  ﮵�﮲�سوا ل﮳�﮲�ان وط﮲�هم، ﮲�﮴�د أ﮲�﮲

﮵�ل أ﮲�﮲�سهم أن ﮵�ساهموا ﮲�﮵ االر﮴�﮴�اء ﮳�ال﮶�﮴�ا﮲�ة الل﮳�﮲�ا﮲�﮵�ة ﮲حاصة والعر﮳�﮵�ة عامة ﮴�ٔ�س﮵�ا ﮳�﮳

.
﮲

 مها﮳حرة ل﮳�﮲�ان ﮲�﮵ ال﮴�رن ال﮴�اسع ع﮶رس و﮲�﮵ ال﮴�رن الع﮶رس﮵�
﮲

الرواد مں

أ﮴�امت "أ﮲��ر ا﮲ع﮴�ا﮳�﮵�ة أالمس﮵�ات ال﮶سعر﮵�ة وال﮲�دوات ال﮲�كر﮵�ة وأالد﮳�﮵�ة ﮲�﮵ أس﮴�ال﮵�ا

و﮲�ظمت ﮳حوالت ﮲�كر﮵�ة وروح﮵�ة ٕاىل ر﮳�وع ل﮳�﮲�ان الساحر ﮵�﮴�﮲�﮵�ٔ� الوا﮲�دون ﮲طالل ال﮲�كر

الل﮳�﮲�ا﮲�﮵ العرو﮳�﮵ أالص﮵�ل وإال﮳�داع السامق كما ﮳حسده ك﮳�ار ﮶سعراء وك﮴�اب ل﮳�﮲�ان وأ﮴�امت

﮲
 اح﮴�﮲�اء ﮳�الك﮴�اب وإال﮳�داع ﮲�ٔ�﮳�زت ٕاىل ال﮲�ور مں

﮲
ح﮲�الت ﮴�و﮴�﮵�ع الك﮴�ب والدواو﮵�

﮲
 ﮵�س﮴�حق ال﮴�كر﮵� مں

﮲
﮵�س﮴�حق ٕإال﮳�از وهلا ﮲�﮵ ذلك س﮳�ق و﮵�د طوىل، كما كرمت مں

امل﮳�دع﮵�﮲�اع﮴�ا﮲�ا ﮳�﮲�﮲صلهم و﮲�﮳�و﮲عهم و﮵ىه ﮳�هذا ما ﮴�كت م﮲�﮴�﮳�ة ٕاال أ﮴�﮴�ها وال محمدة ٕاال

عت ﮴�﮴�د﮵�  ص﮲�﮵�عها ﮲�﮵ العامل املها﮳حر ﮳�م﮴�ه وا﮲�﮴�﮲
﮲

﮲ح﮲�ت ٕال﮵�ها ﮲�﮴�وا﮴�ت أال﮲�﮳�اء ﮳�سں

وٕاع﮳حاب ا﮳حلم﮵�ع.

 ص﮲�﮵�عهم ل﮵�﮴�ٔ�ىس ال﮲ع﮵�
﮲

 الوا﮳حب إال﮶سادة ﮳�الر﮳حال وذكر محامدهم واحلد﮵�ث عں
﮲

ومں

 م﮳�دع ال ﮵�﮴�ر ﮳�﮲�﮲صل الدك﮴�ور ﮳مح﮵�ل م﮵�الد الدو﮵�﮵� امل﮳�دع السامق والعرو﮳�﮵
﮲

﮳�هم وما مں

 الو﮴�ت
﮲

 ع﮲�اء أالس﮲�ار وأ﮲�﮲�ق ما أ﮲�﮲�ق مں
﮲

ال﮴�ح والل﮳�﮲�ا﮲�﮵ أالص﮵�ل الذي ﮴�ك﮳�د ما ﮴�ك﮳�د مں

﮲�﮵ الع﮲�ا﮵�ة ﮳�ٔ�﮲��ر ا﮲ع﮴�ا﮳�﮵�ة ٕا﮳�داعا و﮲�﮴�دا وم﮴�ا﮳�عة ل﮲ع﮵�ه وسهرا عىل ﮴�﮲�ظ﮵� أالما﮵ىس ال﮶سعر﮵�ة

 ﮲�﮵ أس﮴�ال﮵�ا ﮲حاصة و﮲�﮵ ل﮳�﮲�ان والعامل عامة ﮲�له
﮲

وال﮲�دوات ال﮲�كر﮵�ة و﮲�﮵ اال﮴�صال ﮳�امل﮳�دع﮵�

 ص﮲�﮵�عه م﮳ح﮴�هدا ﮲ع﮵� م﮴�رص وس﮳�ا﮴�ا ﮲ع﮵� مس﮳�وق.
﮲

﮳ح﮲ر﮵�ل ال﮶سكر ووا﮲�ر ال﮴�﮴�د﮵� عىل حسں

 أ﮲��ر ا﮲ع﮴�ا﮳�﮵�ة و﮲�ادي
﮲

 م﮳�د﮵ىع العامل وال﮴�وأمة ﮳�﮵�
﮲

وح﮲�ل ال﮴�كر﮵� ال﮵�وم ﮲�﮵ ﮳�﮵�وت ل﮶�لة مں

ال﮶رسق حلوار احل﮲صارات ﮲ح﮵� دل﮵�ل عىل هذا العطاء وهذا اال﮳ح﮴�هاد و هذا الو﮲�اء.

ا ﮴�﮵�ة ٕال﮵�ه عطرة وٕاىل أ﮲��ر ا﮲ع﮴�ا﮳�﮵�ة وٕاىل لك طا﮴�مها وم﮳�دع﮵�ها وٕاىل ل﮳�﮲�ان أر﮲صا و﮴�ار﮵�﮲

و﮶�﮴�ا﮲�ة ﮲�﮵� ﮴�﮵�ة ﮲�﮵ أالوان و﮲�﮵ لك آن م﮲را﮳حها ال﮶سكر والعر﮲�ان.

 

ا و﮲�﮴�ًدا 2- “أ﮲��ر ا﮲ع﮴�ا﮳�﮵�ة” ﮲�﮵ أس﮴�ال﮵�ا… ﮲�﮶رس أالدب الرا﮴�﮵ ﮶سعًرا و﮲�﮶�ً

 ﮳ح﮲�﮲�كم           وٕاذا ﮶سدوت ﮲�صو﮴�كم ﮴�﮵�﮶�اري
﮲

أ﮲�ا ٕان ﮶سكوت ﮲�دمع﮴�﮵ مں

مرىح ﮳�﮲�﮵ أ﮵ىم ٔال﮲�﮴� م﮲�﮲ر﮵ىع                      ﮲�﮵ ال﮲�أ�﮳�ات وأ﮲�﮴� أ﮲ط﮲�اري...

                                                                             ا ل﮶ساعر امله﮳حري ز﮵ىك ﮴�﮲�صل

صدر ﮲�﮵ ﮲�﮵ س﮵�د﮲�﮵ ﮳�ٔ�س﮴�ال﮵�ا عدد ﮴�ذ�ري ل﮲�﮶ساط الرا﮳�طة أالد﮳�﮵�ة وال﮲�كر﮵�ة ال﮴�﮵ ﮴�﮳�لورت

﮲�﮵ م﮶رسوع أ﮲��ر ا﮲ع﮴�ا﮳�﮵�ة ﮵�﮴�أسه ال﮶ساعر وال�﮴�ب الل﮳�﮲�ا﮲�﮵ الدك﮴�ور ﮳مح﮵�ل م﮵�الد الدو﮵�﮵�،

 أس﮴�ال﮵�ا ﮳�ال﮶رساكة مع
﮲

وهو م﮶رسوع ﮵�هدف ٕاىل ﮲�﮶رس أالدب الرا﮴�﮵ ﮶سعرا و﮲�﮶�ا و﮲�﮴�دا مں

﮳حر﮵�دة “املس﮴�﮴�﮳�ل” الل﮳�﮲�ا﮲�﮵�ة ال﮴�﮵ ﮵�﮴�أسها ﮳حوز﮵�ف ﮲حوري، وكذا ٕا﮴�امة أالمس﮵�ات أالد﮳�﮵�ة

 عىل ﮲�﮶رس ٕا﮲�﮴�ا﮳حهم
﮲

وال﮶سعر﮵�ة وح﮲�الت ﮴�و﮴�﮵�ع الك﮴�ب ا﮳حلد﮵�دة ومساعدة امل﮳�دع﮵�

وال﮴�عر﮵�ف ﮳�ه ﮲�﮵ ل﮳�﮲�ان والعامل العر﮳�﮵ و﮲�﮵ أس﮴�ال﮵�ا. 
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ة الدك﮴�ور الدو﮵�﮵� لٔالدب الرا﮴�﮵ وكرم ﮲حالهلا ﮲�﮵  ﮳حأ�﮲
﮲

و�ن م﮶رسوع أ﮲��ر ا﮲ع﮴�ا﮳�﮵�ة ﮴�د أعلں

 رواد أالدب ﮲�﮵ ل﮳�﮲�ان وأس﮴�ال﮵�ا وا﮳حل﮲رأ� هم: أ﮳�و ﮶س﮴�را، لكود-
﮲

ح﮲�ل ﮳�﮳�﮵�وت ل﮲�﮵�﮲�ا مں

ل﮳�﮲�ان، أ﮳�﮵ ع﮳�دالله، ع﮳�دالله – ل﮳�﮲�ان، أر﮲�اؤوط، ﮲عادة- ك﮲�دا، أ﮲�طو﮲�﮵�وس، ﮳حول﮵�﮵�ت –

ل﮳�﮲�ان، د. ﮴�وما، ﮳حان – ل﮳�﮲�ان، حا﮴�، ر﮵�﮴�ا ﮴�﮲ري – أس﮴�ال﮵�ا، حا﮵�ك، أو﮳ح﮵�﮲�﮵ ع﮳�ّود –

، عصام – ل﮳�﮲�ان، رزق، طو﮲�﮵ – ، أمحد – أس﮴�ال﮵�ا، د. احلورا﮲�﮵ الوال﮵�ات امل﮴�حدة، احلس﮵�﮲�﮵

، روي – ﮵ أس﮴�ال﮵�ا، ز﮲ع﮵�ب، ﮶رس﮳�ل- حرا﮳حل – ل﮳�﮲�ان، طرا﮳�ل﮵ىس، ﮳حورج – ل﮳�﮲�ان، عر﮵�﮳

﮲
ل﮳�﮲�ان، ال﮴�﮲ري، �دس – أس﮴�ال﮵�ا، د. كرم، لكو﮲�﮵�س- الوال﮵�ات امل﮴�حدة، م﮳�ارك، م﮵�﮶سل﮵�

 ٕادمون –
﮲

، محسں
﮲

، أ﮲�طو﮲�﮵�و – ل﮳�﮲�ان، ﮵�م﮵�
﮲

– ل﮳�﮲�ان، م﮶سارة، ا﮳�اه﮵� – ا﮳حل﮲رأ�، ﮵�م﮵�

ل﮳�﮲�ان، ﮵�وسف، ﮴�و﮲�﮵�ق – ل﮳�﮲�ان، ح﮵�ث كرم لك واحد م﮲�هم ﮳�م﮵�دال﮵�ة و﮶سهادة اع﮴�اف،

 أد﮳�اء
﮲

و﮵�﮴�وي العدد ال﮴�ذ�ري الذي صدر ﮲�﮵ مارس/آذار (2020) لكمة ل﮲�﮵�ف مں

 الدور الر﮵�ادي الذي
﮲

 اللكمة ﮶سعور امل﮳�دع ﮳�ال﮴�كر﮵� وعں
﮲

و﮶سعراء ل﮳�﮲�ان وا﮳حل﮲رأ�؛ ﮴�﮴�﮲صمں

 ل﮳�﮲�ان
﮲

﮴�﮲صطلع ﮳�ه أ﮲��ر ا﮲ع﮴�ا﮳�﮵�ة، ﮲�﮵ ﮲�﮶رس أالدب و﮲�﮵ ٕا﮴�امة ﮳حرس ﮴�واصل ﮶�﮴�ا﮲�﮵ و﮲�﮲�﮵ ﮳�﮵�

وأس﮴�ال﮵�ا، وكذا ﮲�ادي ال﮶رسق حلوار احل﮲صارات الذي ﮵�سىع ٕاىل ﮴�و﮶�﮵�ق عرى ال﮴�﮶�ا﮴�ف

وال﮴�واصل احل﮲صاري ال﮴�أ� عىل ال﮴�عدد﮵�ة واالع﮴�اف ﮳�آال﮲حر و﮶�﮴�ا﮲�﮴�ه، وال ﮲عرو ﮲�﮵ ذلك

 ما زاد﮴�هم ﮴�عدد﮵�﮴�هم ال﮶�﮴�ا﮲�﮵�ة
﮲

 أ﮳�﮲�اء ﮶سع﮳�ه الذ﮵�
﮲

 ﮳�﮵�
﮲

﮲�ل﮳�﮲�ان هو ﮳�لد ال﮴�سامح وال﮴�﮲صامں

 روح
﮲

 ﮲�﮵ حب الوطں
﮲

، ح﮵�ث ﮵�سكں واملذه﮳�﮵�ة ٕاال ﮴�﮲صام﮲�ا و﮴�المحا وا﮲�س﮳حاما عىل مر ال﮴�ار﮵�﮲

: لك ل﮳�﮲�ا﮲�﮵ و﮵�ظل ﮵�صدح ﮲�﮵ و﮳حدان لك م﮲ع﮴�ب ﮴�ول ٕا﮵�ل﮵�ا أ﮳�﮵ ما﮲ىص﮵

﮲
ل﮳�﮲�ان ال ﮴�عذل ﮳�﮲�﮵�ك ٕاذا هم                رك﮳�وا ٕاىل العل﮵�اء لك ســـ﮲�﮵�

مل ﮵�ه﮳حروك ماللة لك﮲�هم                    ﮲حل﮴�وا لص﮵�د اللؤلؤ املك﮲�ـون

 العال ﮳�الدون.
﮲

لـما ولـد﮴�هم ﮲�ســــورا حل﮴�وا            ال ﮵�﮴�﮲�عون مں

الرا﮳�طة ال﮴�لم﮵�ة ال﮴�﮵ أسسها ﮳ح﮳�ان وم﮵�﮲حأ�﮵�ل ﮲�ع﮵�مة ﮲�﮵ ﮲�﮵�و﮵�ورك ﮲�﮵ ﮳�دا﮵�ة ال﮴�رن، وكذا

 م﮳�د﮵ىع ل﮳�﮲�ان �ل﮴�روي
﮲

العص﮳�ة أال﮲�دلس﮵�ة ال﮴�﮵ أسسها ﮲�﮵ أم﮵�� ا﮳حل﮲�و﮳�﮵�ة ل﮲�﮵�ف مں

وص﮵�دح و﮲�رحات؛ س﮲�ّ﮴�ا ُس﮲�ّة مح﮵�دة للك ﮶ساعر وم﮲�كر ﮵�﮲عب ﮲�﮵ مل ال﮶سمل وال﮴�واصل مع

 وال﮲�كر رسوًال ٕاىل ال﮴�لب والع﮴�ل معًا.
﮲

 أالم ﮲�ل﮵�س �ل﮲�ں
﮲

الوطں

 آال﮲�﮲�﮵
﮲

ــــرا حـ﮲�ـال ﮴�كر﮵�م﮵�ا لٔالد﮳�اء املكرم﮵� ﮵�ذكر أن م﮶رسوع أ﮲��ر ا﮲ع﮴�ا﮳�﮵�ة أ﮴�ام مــؤ﮲حّ

 وز﮵� ال﮶�﮴�ا﮲�ة الدك﮴�ور محمد داود ح﮵�ث ح﮲رص مم﮶�ال ع﮲�ه
﮲

الذكر ﮲�﮵ ﮳�﮵�وت ﮳�﮲صور مم﮶�ل عں

﮲
م﮵�﮶س﮵�ل مع﮵�﮵ىك، وكذا رٔ�﮵�س ﮲�ادي ال﮶رسق حلوار احل﮲صارات ﮲�وال ﮴�﮲�وري ع﮳�ود، ول﮲�﮵�ف مں

 أس﮳�وع ﮶�﮴�ا﮲�﮵ ص﮵�﮲�﮵ ﮳�ل﮳�﮲�ان زار ﮲�﮵�ه و﮲�د أ﮲��ر ا﮲ع﮴�ا﮳�﮵�ة ل﮳�﮲�ان،
﮲

م﮶�﮴�﮲�﮵ ل﮳�﮲�ان ور﮳حاله ﮲مصں

﮵�ارة ل﮳�﮵�ت وأ﮴�ام أمس﮵�ات ﮶سعر﮵�ة و﮲�دوات ﮲�كر﮵�ة ﮲�﮵ لك ر﮳�وع ل﮳�﮲�ان، وا﮲ح﮴�﮴� أالس﮳�وع ﮳�﮲

﮳ح﮳�ان ﮲حل﮵�ل ﮳ح﮳�ان ﮲�﮵ ﮳�﮶رسي.
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 أالم، وعىل مد ﮳حسور ال﮴�واّد
﮲

 عىل ال﮴�واصل مع الوطں
﮲

﮵�رص لك م﮶�﮴�ف ل﮳�﮲�ا﮲�﮵ ﮲طاعں

 ﮶سطت ﮳�هم د﮵�ار
﮲

 رواد أالدب امله﮳حري الذ﮵�
﮲

وال﮴�عاون وال﮴�﮶�ا﮴�ف أسوة ﮳�الك﮳�ار مں

 ك﮳ح﮳�ان و﮲�ع﮵�مة و﮲�درة حداد و﮶س﮲�﮵�ق و﮲�وزي املعلوف و﮳حورج صوا﮵�ا،
﮲

 الوطں
﮲

ال﮲عر﮳�ة عں

 ﮲طل
﮲

ور﮶س﮵�د سل﮵� ا﮲حلوري، وم﮵�﮶سال م﮲عر﮳�﮵ وٕال﮵�اس ﮲�رحات و﮳حورج ص﮵�دح و﮲ع﮵�هم ولكں

الوالء لل﮳�﮲�ان وللعامل العر﮳�﮵ ﮴�ارا ﮲�﮵ و﮳حدا﮲�هم.

 ال﮶سٓ�م د﮵�ار﮲�ا                    ﮲�﮴�لو﮳�﮲�ا للعرب ﮳�إال﮳محاِل
﮲

ٕا﮲�ا وٕان ﮴�كں

 حىص ورمال
﮲

﮲�هوى العراق ورا﮲�د﮵�ه وما عـىل       أرض ا﮳حل﮲ر﮵�ة مں

﮳�﮲�ا ومازل﮲�ا ﮲�﮶ساطر أهلـها                   مر أالىس وحالوة آالمال.

                                                                   ال﮶ساعر امله﮳حري ٕال﮵�اس ﮲�رحات
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 أ�﮲ا؟
﮲

مں
 �﮲﮲�سه ومس﮵�﮴�ه

﮲
 معروف، ل﮵�﮴�حّدث عں

ّ ﮵
ر هذه ال﮲راو﮵�ة م﮲�ّصة لو﮳حه ﮶�﮴�ا﮲� ﮴�و﮲�ّ

ورص﮵�ده...

 

و﮳حُه العدد الدك﮴�ور معاد ﮵�و�﮲س ﮲�﮲عا﮵ىل

. أ﮶سعُر﮲�﮵ ال﮲عر﮵�َب الذي ﮵�سوُح ﮲�﮵  �﮲﮲�﮵ىس، و�﮲﮲�﮵ىس ال ﮴�طال﮲�﮵
﮲

﮵�طال﮲�﮵ السؤاُل عں

معاَمل أ﮲حاُل﮲�﮵ أعر﮲�ها، وأس﮴�﮲عرُب معارَج ﮲�﮵�ها ل﮵�ست مرورا﮴�﮵ ﮳�ها ﮳حد﮵�دًة! 

ّطه الال أ�﮲ا اٌمس م﮴� ُل﮲�َظ، ﮴�﮵�ل ﮲�﮵ م�ٍن أد﮵�ٌب هو، له ﮲�﮵ اللكمة ﮳�اٌع، ﮵�ُعرُف ﮳�﮲

ه. و﮲�﮵ م�ٍن، احذروه، ال ﮵�ساوُم وال ﮵�الطف. و﮲�﮵ امل﮳حالِس ا﮲حلاّصة ما ﮵�﮶س﮳�ه ﮲ع﮵�َ

، و﮵�ا﮲�﮵ ال﮲�اُس ﮵ ، ُأل﮳�َسها عىل ﮲ع﮵� علٍم م﮲�ّ ، ﮴�د ﮴�اُك ﮵ىل أ﮶�واٌب ال ﮴�﮶س﮳�ه﮲�﮵ أدرا﮲�﮵

 ﮲ع﮵� ﮴�﮵�اس! 
﮲

م﮴�﮳حل﮳�﮳�ًا ﮳�ها مں

ا، ﮲�ما هر ال﮲ر﮵�﮴�ون ﮶رس﮳�ُت معصوَره ﮲ح﮲ص﮵�ً  ﮲�﮲عاَل ال﮴�﮵ ﮴�﮲
﮲

أ�﮲ا معاد ﮵�و�﮲س ﮲�﮲عا﮵ىل، مں

﮵ ّلك ما م﮲�ه الله ﮳�اء. أِل﮲�ُت دو�﮲َه طهًرا. أ﮴�﮵�ُت دعوًة ٕاىل ال﮴�كّرِس، ﮲�ٔ�ز﮵�َ ع﮲�ّ

ّصًصا وكه﮲�ُت هلا أد﮳�ًا… أح﮳�﮳�ُت هذا اللَه لكمًة، ﮲�ع﮶س﮴�﮴�ُها، و﮴�﮳�﮴�ّلُت ﮲�﮵ محرا﮳�ها ﮴�﮲

 ! ﮲�﮴�سّم﮵�ُت أالد﮵�َب الدك﮴�ور. هذا حس﮳�﮵

. ﮴�كّو�ُ﮲ت معهم عأ�لًة اس﮴�﮴�امت ﮲�﮵ العلم
﮲

 وأٌخ ل﮶س﮴�﮵�﮴�﮵�
﮲

 لوالَد﮵�
﮲ٌ

أ�﮲ا ﮲�﮵ احل﮵�اِة ا﮳�

 معر﮲�ٍة، وإال�﮲سا�﮵﮲�ُّة مسلً�. ٕان ﮶سا﮳�﮲�ا
َ

ح﮴� ال﮶�مالة، ﮲���﮲ت ال﮶سهاداُت ل﮲�ا ع﮲�وان

، ل﮵�س ﮳�﮲عر﮵�ٍب ع﮲�ّا.  ٌّ
�﮴﮲�ٌص، ﮲�ّلك ما هو ﮳�﮶رسي

، ﮲�رُص أن �﮲﮲�﮴�َل ٕال﮵�هما ﮴�﮵�ًَما ر﮳�﮵�﮲�ا  عُل أٌب، ﮵ىل ا﮳�﮲�ان ول﮲رو﮳ح﮴�﮵
﮲

وأ�﮲ا ﮳�﮲�عمٍة مں

عل﮵�ها… ﮵ىه أال﮳�ّوُة صورٌة ﮵�﮶س﮳�ه﮲�﮵ الله ﮳�ها… 

 ال﮴�﮳�﮵�ة. ملّا
ّ ﮵
درسُت… مصطلٌح ﮲عر﮵�ٌب ﮲�﮵ دوح﮴�ه، ﮵ىل ﮲�﮵�ه اس﮴�حدا﮶�ه. أ�﮲ا مار﮵�س﮴�

، ال﮲�ر﮵� مار﮵�ست،
﮲

، مدرسة أال﮲حوة املر﮵�م﮵�ّ﮵� ار﮴�اد أ﮳�﮵ ﮲�﮵ أر﮳�ع﮵�﮲�ات ال﮴�رن املا﮲ىص﮵

ب الروح "املار﮵�س﮴�﮵�ّة" م﮲�ذ الص﮲�وف اال﮳�﮴�دأ�﮵�ّة ح﮴� ﮲�﮵ ال﮳�﮴�ون ﮶�ّ ﮳حو�﮵﮲�ه، و﮴�﮶رسّ

 �﮲﮲�سه ح﮵�اًة
﮲

، طال﮳�ًا دا﮲حل﮵�ًّا، رسْت ﮲�﮵ عرو﮴�ه ﮶�مالًة، ﮴�مّك﮲�ت مں
ّ ﮵
الصّف ال﮲�هأ�

ا، مّررها ﮲�﮵ عأ�ل﮴�ه ع﮳� ﮶س﮲حص﮵�ّ﮴�ه و﮴�﮲�اعا﮴�ه. ال حا﮳حة ل﮴�وٍل ك﮵�ف ا﮲ح﮴�ار ﮵ىل و�﮲ه﮳حً

حت!  املؤّسسَة ذا﮴�ها أ�﮶﮲سٔ� ﮲�﮵�ها، ﮲�ال أعرف ﮲ع﮵�ها وٕان ا﮲�﮲

، ٔالكمل ﮲�﮵ ﮶سا�﮲﮲�﮵�ل ح﮴�
﮲

﮲�﮵ ﮳ح﮳�﮵�َل، مدرسة س﮵�ّدة لورد لٔال﮲حوة املر﮵�م﮵�ّ﮵�

 ه﮲�اَك ا�﮴﮲�﮴�لُت طال﮳�ًا ٕالك﮵�﮵�ك﮵�ًّا، عّل﮲�﮵ أ﮳�لغ
﮲

مارسُت ﮲�﮵�ها ال﮴�﮳�﮵�َة وال﮴�عل﮵�.  مں

 ﮲�﮵�ه حا﮲�ُظ الود﮵�عة إال﮵�ما�﮵﮲�ّة ﮳�ّب ﮲�وٍق ﮲�أ�ق.
﮲ُ

الكه﮲�وت. وأ�﮲ا ر﮳�﮵�ُب ﮳�﮵�ٍت، ال�هں

﮶�﮴�﮲�ُت الالهوت دراسًة وأ﮳�ا﮶�ًا ح﮴� إال﮳حازة ا﮳حلامع﮵�ّة، وعدُت ٕاىل احل﮵�اة

هُت ٕاىل ﮶س﮲ع﮲�﮵ آال﮲حر: الل﮲عة العر﮳�﮵�ّة وآدا﮳�ها العلما�﮵﮲�ّة ﮲�﮵ ا�﮴﮲�﮴�اٍل عا﮶�ٍ عس﮵�. و﮴�و﮳حّ

ح﮴� ﮳�لوغ ّلك امل﮲�. 

"ل﮴�اء"

ّط مداُدَك ﮳محاالٍت ﮴�ص﮳�و ٕال﮵�ها ام﮴�داد أال﮲�ق… ع﮲�دما ﮵�مٔال ﮲�كُرَك �﮳﮲�َض ال﮵�اع، ﮵�﮲

 ﮳�ه﮴�اٍن ﮳�عُد ﮵�س﮴�هو﮵�ك!
ّ
أي
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ما هو "ل﮴�اء" ال﮵�وم، ما �ن ﮵�وًما ٕاّال ل﮴�اًء، حول اللكمة وا�﮲ع�سا﮴�ها… أن أل﮴�﮴�﮵ ال﮲�اس، أمسع ﮴�دو﮵�﮲�ا﮴�هم

ّمٌع ص﮲ع﮵�، ﮴�﮶سّلك أح﮳�ٍّة ﮲�﮵ ﮶س﮲عٍف واحد، صار "ل﮴�اء". عىل م﮲�ارَق . ﮴�﮳ … هذا دأ﮳�﮵ ولّذ﮴�﮵ وأ﮴�لو عل﮵�هم أد﮳�﮵

ا ﮲�ا�﮲سح﮳�وا ٕاىل ، مل �﮲ُِصْب. ﮲حذْل﮲�ا ﮳�ع﮲صً
﮲َ

و﮴�﮴�اطعات، ال﮴�﮴�﮵�﮲�ا، ا﮳ح﮴�مع﮲�ا، ا﮴�ّ﮲�﮴�﮲�ا و﮴�﮲�اهم﮲�ا… و﮲�﮵ أماكں

 ﮴�لٍب ﮵�﮳�ّهم... 
﮲

 دو�﮲﮲�ا. ﮴�ا﮲�﮴�هم أدع﮵�﮴�ُ﮲�ا مں
﮲

ّل﮵�ا﮴�هم مں ﮴�﮳

﮲
، حل﮲�ًا وصو﮴�ًا ولوحًة… وام﮴�ٔال�﮲ا ﮲�﮵�ها مں ﮲َّ

مساحا﮴�ُ﮲�ا، مٔال�﮲اها أالدَب، ﮴�ص﮵�دًة و﮴�ّصًة وم﮴�الة… مٔال�﮲اها ال﮲�ں

﮵�﮲�ا… أعَلوا اَمس﮲�ا ﮳�﮴�كّرمهم ع﮲�د�﮲ا…  ، ازد�﮲ّا ﮳�هم وار﮴�﮴�َ
﮲

ك﮳�اٍر ط﮳�عو�﮲ا. أصحاَب �﮴﮲�اٍج وٕا�﮴﮲�اج. أٔ�ّمًة ومعّلم﮵�

﮲
"ل﮴�اء" ال﮵�وم، اٌمس ﮲�﮵ حّد ذا﮴�ه. ِمسٌة عىل ﮳�ساط اللكمة. ﮲�﮵ مٓ�﮴�﮵�ه سطوٌع ﮵�﮳�و عىل مساراٍت ﮴�﮴�ّدم﮵�ّة ﮲مصں

… ال ﮵�وُم ٕاّال املح﮳�ّة، ص﮲�َة اللكمة أالم﮶�ل…  محراب ال﮶�﮴�ا﮲�ة الواهح�

 ﮴�دراِت
﮲

 مو﮴�عها ما ُوه﮳�ْت مں
﮲

"ل﮴�اء" ﮳محاعٌة أد﮳�﮵�ّة ذاُت هو﮵�ّة ﮳�﮵�ّ﮲�ة، ﮴�أ�مٌة ﮲�﮵ الدوحة ال﮶�﮴�ا﮲�﮵�ّة، ﮴�﮴�ّدم مں

أ﮶س﮲حاٍص وأح﮳�ّة. وّلكُ ﮳محاعٍة أد﮳�﮵�ّة أ﮲حٌت هلا، ﮴�وأٌم ﮲�﮵ م﮳حاالت، ﮴�عط﮵ى ﮳�دورها حسَب م��﮲ها و﮴�كّو�﮲ها…

 ﮲�﮵ وهح�ِ ّلكٍ ح﮵�ُث هو!
َ
ا، وٕاّال، ال ﮲ص﮵� "ل﮴�اء" و"أ﮲حوا﮴�ه"، ٕان ا﮳ح﮴�معوا، أهَدوا م﮲صاَع﮲�ً

ا﮵ىع ﮵�َ

ا أمحَر، ﮴�ع﮳�﮵�اِت  عرو﮴�﮵ �﮳﮲�﮲صً
﮲

﮲�﮵ ِمداًدا ال ﮵�وي ﮳�﮵�اَض ﮴�رطاٍس ﮵�﮴�اكُم، ﮳�ل ﮵�رسي مں  ﮲�﮲
﮲

أمسك﮴�ُه ﮵�س﮵�ُل مں

﮳محاال﮴�﮵ ال﮲عال﮵�ات… وآالَم معا�﮵﮲�ا﮴�﮵ ال﮳�ارحات… ومع﮴�﮴�دا﮴�﮵ ال﮴�ا�﮲عات… 

 محّطاِت أدراِك ذا﮴�﮵ أك﮴�ب أالدب. لر﮳�ِع ﮴�رٍن ﮲حال، دأ﮳�ُت
﮲

 ال﮳�دا﮵�ات، ﮳�ل مں
﮲

، ال مں ﮳محعُت م﮲حطوطا﮴�﮵

أ﮲حّط ﮲�كًرا ﮵�دّبُ ﮲�﮵ مسال﮵ىك ال أزاُل أح﮳�و ﮲�﮵�ها م﮴�مّرًسا، أسىع أن أكون أد﮵�﮳�ًا…

. ﮴�طّر﮴�ُت ٕاىل
ّ ﮵
 والالهو﮴�

ّ ﮵
، وال﮲�كَر الد﮵�﮲�

ّ
ك﮴�﮳�ُت الس﮵�ة الذا﮴�﮵�ّة والس﮵�ة ال﮲ع﮵�﮵�ّة. ك﮴�﮳�ُت أالدَب ال﮴�ص﮵ىص

 …
ّ
هُت ٕاىل أالدب ال﮲�﮴�دي  عاّمًة، و﮴�و﮳حّ

ّ ﮵
 وإال�﮲سا﮲�

ّ
أالدب امل﮳ح﮴�م﮵ىع

﮲
﮵�اٍر واحد: ال﮲�﮶�ُ ﮳�الل﮲عة ال﮲�صىح! لں ﮵ىل الك﮴�ُب املط﮳�وعُة وامل﮴�االت امل﮲�﮶سورة، ور﮴�﮵�ًّا ور﮴�م﮵�ًّا… ُعر﮲�ُت ﮳�﮲

، وال ﮴�ل﮵�لة ٕاذا
﮲

أد﮲حَل ﮲�﮵ عدٍد وأر﮴�ام. س﮴�﮴�﮳�ّدل ما دمُت أس﮵�ُل. ل﮵�ست ك﮶�﮵�ة ﮳�ال﮲�س﮳�ِة ل﮲�﮵�ِض ال�﮴�﮳�﮵�

﮴�﮵�سْت ﮳�ذا﮴�ها… 

"أ﮲��ر ا﮲ع﮴�ا﮳�﮵�ّة"

﮵ ﮲�﮵ صواب. ٕان ﮵�﮶سهْد لَك عارٌف، ﮴�﮶�ْق أ�﮲َّك ﮲�﮵ ﮲صوء! �﮲لُت ٍ أ﮲�ً
﮲

﮴�ها العام ٢٠١٨، وأ�﮲ا ﮲�﮵ ﮵�﮴�﮵� م﮲�ذ �﮵﮲�﮵ىل ﮳حأ�﮲

هو حد﮵�﮴�﮴�ها اال﮲ع﮴�ا﮳�﮵�ّة، ﮲�ا﮲ع﮴�﮲� ﮳�َكّم!  ه﮲�اَك ه ٕاد﮳�﮵ ٕاىل ﮴�لك "أال﮲��ر"، ﮲�﮴�لّون ﮳�﮲ . و﮴�و﮳حّ ة ٕال﮳حل أد﮳�﮵ ا﮳حلأ�﮲

، ﮲�ٔ�زهر�﮲ا ﮴�وأمًة ﮳�ص﮲�ِة "حاٍل  ﮴�﮲�اعالٍت ﮲�﮵ ﮴�راءا﮴�﮵
﮲

 املّلكل ﮳�احلّب، ﮴�ار﮳�﮴�ُه ﮳�ما ُأ﮴�﮵�ُت مں
ّ ﮵
أالدُب إال�﮲سا﮲�

ا واحدة"! و﮵�﮳�﮴� لل﮶�مار امل﮴�﮴�ا﮳�عة أن ﮴�﮵ىك ﮴�ّص﮴�َ﮲�ا ال﮲�أ�ة ﮳�﮶سذا ّلك حلم﮲�ا! أ﮳�وُح ﮲�﮴�ط ﮳�ما صدر أ﮲ح﮵�ً

اِت مطٍر ﮴�س﮴�﮵ ّلك أ﮲ح﮲رصٍ ﮵�﮲�﮳�ُت  د. معاد ﮵�و�﮲س ﮲�﮲عا﮵ىل ود. ﮳مح﮵�ل الدو﮵�﮵�"، ز﮲حّ
﮲

: "ل﮴�اء أ﮲��ر، ﮳�﮵� ﮲حاّص﮲�﮵

﮳�﮵�﮲�﮲�ا… 

 ﮲�﮵ ما ك﮴�﮳�ُت ع﮳�َ
ّ

ٕان ﮴�سٔ�لوا ك﮵�ف ال ﮴�س﮴�﮲�﮵�ض ﮲�﮵ ﮴�﮴�دماٍت هه﮲�ا حوَل ما �﮴﮲�رأَك ﮲�﮵�ه، أرّدْد: عودوا ٕا﮵ىل

ْض عل﮵�كم ما ﮴�﮲ص﮵�ق ﮳�ه ع﮳حال﮴�ُ﮲�ا هذه!  املوا﮴�ع ا﮲حلاّص﮴�﮲�ا، ﮵�ُ﮲�ِ

ا… وأمّد ﮵�دي لّلك ٕارادٍة صاحلة، ّط ا﮳حلماَل ﮲�﮵ س﮵ىعٍ دؤوب ل﮲�﮶رس ا﮲حل﮵� ﮴�﮵�ًَما وأ﮲حال﮴�ً ا… مددُت ﮴�ل﮵� ﮵�﮲ أ﮲ح﮵�ً

﮲�﮲�كَب مركب ا﮲حل﮵� دعوَة ٕا�﮲ساٍن ﮲�﮵ ملٔ�ه، الدك﮴�ور احل﮳�﮵�ب ﮳مح﮵�ل الدو﮵�﮵� وم﮶رسوُعه "أ﮲��ر ا﮲ع﮴�ا﮳�﮵�ّة"

! ا… هذا ٕا﮵�ما﮲�﮵ و﮵�﮴�﮵�﮲�﮵ �﮲موذ﮳حً
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The Lost Arabs  معر ص﮴�ر ﮲�﮵

ة رٔ�﮵�س الوزراء أالد﮳�﮵�ّة  ﮵�وز عىل ﮳حأ�﮲
ّ ﮵

أّول عر﮳�
 

ّ
ة رٔ�﮵�س الوزراء أالس﮴�ا﮵ىل ﮲�﮵ م﮴�ا﮳�لة أ﮳حر﮵�ت معه مؤ﮲حرًا ، ﮴�ال معر ص﮴�ر ، احلأ�﮲ عىل ﮳حأ�﮲

 الطراز
﮲

 ال﮶سعر عىل أ﮲�ه مں
﮲

 ال﮶سعر: "لطاملا �ن لدي ﮴�صور م﮲�حرف عں
﮲

لل﮶سعر ، عں

﮳�وي، وأ﮳�﮵�ض، ومو﮲صوعا﮴�ه ال عال﮴�ة ﮵ىل ﮳�ها". ال﮴�د﮵�، و﮲�﮲

و﮵�﮳�دو أّن معر ص﮴�ر ل﮵�س وحده الذي ﮵�ملك هذا ال﮴�صّور، ﮳�﮵�﮲�ما ﮵�ه﮳حم آ﮲حرون عىل ال﮶سعر

 ّلك حدب وصوب لالس﮴�﮵�الء عل﮵�ه، ؤ�﮲�ّه رزق ل﮵�س عل﮵�ه ﮲�اطور.
﮲

مں

 ال﮴�أ�
ّ ﮵

 واالد﮳�
ّ ﮵
و﮵�م﮶�ّل ِك﮴�اب "العرب ال﮴�أ�هون" The Lost Arabs ﮴�ّد﮵�ًا للوا﮴�ع ال﮶�﮴�ا﮲�

د �﮴�﮳�ًا أو  ال﮲�ادر أن ﮲�﮳
﮲

﮲�﮵ أس﮴�ال﮵�ا، ح﮵�ث ﮴�﮳�دو احلركة أالد﮳�﮵�ّة ﮳�ط﮵�ٔ�ة �لسلح﮲�اة، ومں

﮵�ّة. وهلذا ﮴�ك﮴�ب أال�د﮵�م﮵�ة ﮲�ا﮴�ا﮵ىل كون ًا ﮵�﮴�﮴�حمان ﮲�﮲صاء إال﮳�داع ﮳�الل﮲عة إال﮲�لك﮵�﮲ أد﮵�﮳�ًا عر﮳�﮵�ّ

 اال﮲�﮴�﮴�ار ٕاىل ال﮴�﮲�وع ﮲�﮵ أالدب أالس﮴�ا﮵ىل.  و﮲�﮵ العامل ّلكه، ح﮵�ث ﮵�و﮳حد مها﮳حرون
﮲

﮵�و  عں

 ل﮲عة ﮳�الدهم، ﮲حصوصًا ﮲�﮵ ال﮶سعر الذي
﮲

﮴�لف عں  ﮵�ك﮴�﮳�ون ﮳�ل﮲عة ﮴�﮲
﮲

عرب، ه﮲�اك ﮴�ّلة ّممں

 العرب.
﮲

﮴�لف ط﮳�﮵�عة ك﮴�ا﮳�﮴�ه عں ﮴�﮲
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 ا﮳حلامعة الوط﮲�﮵�ة أالس﮴�ال﮵�ة:  ل﮴�د أ﮲طهر ص﮴�ر وس﮵�لة
﮲

 و﮵�ب، مں
﮲

و﮴�﮴�ول ال﮳�و﮲�سورة ﮳ح﮵�

﮳حد﮵�ة ﮳�ال﮶�﮲�اء ه﮲�ا. و﮴�د أدر﮳حت م﮳حموع﮴�ه أالوىل ،"هذه امل﮲�ازل ال﮳�﮵�ة " ﮲�﮵ ال﮴�أ�مة

ة "ك﮵�﮲�﮵�ث سل﮵�سور" ﮲�﮵ عام 2018. ﮴�رأ﮴�ها ﮳�﮲�هم، مس﮴�م﮴�عة ﮳�﮴�صو﮵� ح﮵�اة امل﮲ح﮴�رصة ﮳حلأ�﮲

 وال﮴�﮲�اعالت العأ�ل﮵�ة وامل�ن والس﮵�اسة.
﮲

املها﮳حر﮵�

 سا﮳�﮴�﮴�ها،
﮲

 الط﮳�﮵�﮵ىع أن ﮴�﮲�وز امل﮳حموعة ال﮶�ا﮲�﮵�ة The Lost Arabs ﮳�ّظ أو﮲�ر مں
﮲

ومں

ة رٔ�﮵�س أ�﮲ ازًا مهمًا، وهو ال﮲�وز ﮳�﮳ ﮳�اع﮴�﮳�ارها أك﮶� ﮶�اء و﮲�﮲صو﮳حًا، و﮵�﮴�اح هلا أن ﮴�﮴�ق ٕا﮲�﮳

الوزراء أالس﮴�ا﮵ىل أالد﮳�﮵�ة.  وأ﮶سارت صح﮵�﮲�ة ال﮲عارد﮵�ان أس﮴�ال﮵�ا  ٕاىل أن ص﮴�ر هو "أول

﮶ساعر عر﮳�﮵ مسلم أس﮴�ا﮵ىل ﮵�﮴� ﮴�﮶س﮵�حه - ﮶� ﮵�﮲�وز".

و﮴�صف ال﮳�و﮲�رسة و﮵�ب هذا ال﮲�وز ﮳�ٔ�﮲�ه "مس﮴�حق. ٕاذ ﮴�﮴�ٔالٔال ال﮴�صأ�د ﮲�﮵ هذه امل﮳حموعة

 ال﮴�حكم والرمحة،
﮲

ج أسلوب ص﮴�ر ا﮳حلم﮵�ل ﮳�﮵� ﮳�الطا﮴�ة، و﮴�وا﮳حهك الصور و﮴�ٔ�رسك، و﮵�م﮴�﮲

 ﮴�ع﮳�﮵�ات ال﮲ع﮲صب وال﮳�ه﮳حة".
﮲

و﮵�﮴�﮲�﮴�ل ﮳�سالسة ﮳�﮵�

عل  ك﮶�ب. ﮲�هو ﮵�صوغ ﮴�صأ�ده ﮳�طرق ﮴�﮳
﮲

مة عں و﮴�صف ك﮴�ا﮳�ات ص﮴�ر ﮳�ٔ�﮲�ها "﮲ع﮲�أ�﮵�ة ومل﮴�﮲

املعا﮲�﮵ ﮴�﮴�عش ع﮳� ا﮳حلسد. "
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عامل اال﮲ع﮴�اب: �﮴�ب وِك﮴�اب
 ح﮳حر

﮲
أ�﮲طو﮲�﮵ ﮶سد﮵�د: ﮳�﮵�ت مں

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 43 عاًما أ﮶�﮲�اء ﮴�﮲عط﮵�﮴�ه
﮲

﮴�و﮲� ال�﮴�ب الل﮳�﮲�ا﮲�﮵ - أالم﮵�﮵ىك أ�﮲طو﮲�﮵ ﮶سد﮵�د  ﮲�﮵ ﮶س﮳�اط عام 2012، عں
 ﮳�ٔ�و﮲صاع ال﮶رسق أالوسط. ﮲�﮴�د معل كمراسل

﮲
 املع﮲�﮵�﮵�

﮲
 أهّم الصح﮲�﮵�﮵�

﮲
لٔالزمة ﮲�﮵ سور﮵�ا. و�ن مں

ًا ٕاىل صح﮵�﮲�ة "�﮵﮲�و﮵�ورك ﮴�ا﮵�م﮲ر" ، ال﮴�﮵ �ن ﮵�عمل  ﮳�وست"، وا�﮴﮲�﮴�ل الح﮴�ً
﮲

لصح﮵�﮲�ة "وا﮶س﮲�طں
﮲�﮵�ها ع﮲�دما مات. وعاش ﮶سد﮵�د ﮲�﮵ العراق عّدة س﮲�وات. 

ل امله﮳حور ﮳حلّده أالك﮳� ﮲�﮵ مر﮳حع﮵�ون، ﮲�﮵ ﮳ح﮲�وب ل﮳�﮲�ان ، و﮴�﮳�ل و﮲�ا﮴�ه ﮳�س﮴�ّة أعوام زار ﮶سد﮵�د امل﮲�﮲
ل ﮴�د ﮴�عرض  للهدم وال﮴�حلل. و﮲�﮵ ز﮵�ارة ﮶�ا�﮵﮲�ة ﮳�عد ﮳�﮲صعة  احلروب، و�ن امل﮲�﮲

﮲
﮳�عد ﮴�رن مں

أ﮶سهر، عاد ٕاىل ال﮳�﮵�ت مّرة ﮶�ا�﮵﮲�ة ل﮵�﮳حد أن الطا﮳�ق العلوي ﮴�د أص﮵�ب ﮳�صاروخ ٕارسأ�﮵�﮵ىل �﮲صف
م﮲�﮲�﮳حر. و﮲�﮵ ل﮲�﮴�ة ﮴�دّل عىل ح﮳�ه للسالم، ا﮶س﮴�ى أ�﮲طو﮲�﮵ ﮶س﮳حرة ز﮵�﮴�ون ص﮲ع﮵�ة ﮳�سعر 4 دوالرات

ل املدّمر.  امل﮲�﮲
﮲

وزرعها ﮳�ال﮴�رب مں

﮲�﮵ العام ال﮴�ا﮵ىل ﮴�رر ﮶سد﮵�د الع﮵�ش ﮲�﮵ مر﮳حع﮵�ون. و�ن أ﮲�راد أرس﮴�ه ﮴�د ها﮳حروا ٕاىل أو�هوما ﮲�﮵
 أالصد﮴�اء ﮲�﮵ أم﮵�� أ�﮲طو﮲�﮵ ﮳�عدم الذهاب ٕاىل ل﮳�﮲�ان،

﮲
. و�﮲صح العد﮵�د مں

﮲
﮳�دا﮵�ة ال﮴�رن الع﮶رس﮵�

ل ال﮴�د﮵�. ﮲حو﮲�ًاً عىل ح﮵�ا﮴�ه، لك﮲�ه أرص عىل العودة، و﮳�﮲�اء امل﮲�﮲
House of "ح﮳حر 

﮲
ل مں وهذه ال﮲�كرة ﮵ىه مو﮲صوع أساس ﮲�﮵ روا﮵�ة أ�﮲طو﮲�﮵ ﮶سد﮵�د "م﮲�﮲

Stone، أو ل﮲�﮴�ل س﮵�﮴�ه وم﮶ساهدا﮴�ه ﮲�﮵ مر﮳حع﮵�ون. و﮵�﮴�دا﮲حل ﮲�﮵ الروا﮵�ة ﮴�ار﮵�﮲ أ﮳حداده، وعاملهم
 ل﮳�﮲�ان وسور﮵�ا وٕارسأ�﮵�ل، وه﮳حرة م﮲ح﮴�لف أ﮲�راد عأ�ل﮴�ه، وك﮵�ف أعادوا ﮴�ٔ�س﮵�س

﮲
امل﮴�م﮲رق ﮳�﮵�

ح﮵�ا﮴�هم ﮲�﮵ الوال﮵�ات امل﮴�حدة.
 ﮲حالل الرسد، ﮵�﮲�﮳حح ﮶سد﮵�د ﮲�﮵ ﮴�صو﮵� امل﮳ح﮴�مع املحّىل﮵ ﮲�﮵ مر﮳حع﮵�ون و﮳ح﮲�وب ل﮳�﮲�ان. 

﮲
ومں

 
﮲

ر الـ﮲�ـاس الـذ﮵�  م﮴�مّرس، ﮲�ٕان الل﮲عة الصح﮲�﮵�ة ﮴�﮲علب عىل الــروا﮵�ـــة، و﮵�ــصـّوّّ
ّ

و﮳�ما أ�﮲ّـه ٕاعال﮵ىم
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﮴�عامل معهم أ﮶�﮲�اء ﮴�م﮵� ال﮳�﮵�ت عىل �﮲هم ﮶س﮲حص﮵�ات ﮲ع﮵� م﮴�عاط﮲�ة معه: "﮵�﮶س﮴�﮳�ه ال﮳�عض ﮲�﮵
ًا، ح﮴� ﮳�﮶سلك ﮲حط﮵�... واع﮴�﮴�د أ�﮲﮲�﮵ ﮶�ي ﮳�﮶سلك مذهل... واع﮴�﮳�﮲�﮵ آال﮲حرون م﮳ح﮲�و�﮲ًًا ح﮴�ً

..." الك﮶�﮵�ون ﮳�﮳�ساطة أ�﮲﮲�﮵ ﮳حاسوس م﮴�﮲حّفّ
 م﮶رسوع ال﮴�م﮵� ل﮳�﮵�ت ا﮳حلد ﮲�﮵ مر﮳حع﮵�ون مع ا�﮲ه﮵�ار زواج ﮶سد﮵�د أالول ﮲�﮵ عام

﮲
امں و﮵�﮴�﮲

2006. ﮵�﮴�ول: "��﮲ت املعارك مع زو﮳ح﮴�﮵ ﮴�﮴�سارع ملا ﮳�دا ؤ��﮲ّه عصور". و"��﮲ت والدة ا﮳�﮲�﮴�﮵
مهووسة ﮳�ا﮳حلوا�﮲ب املم﮵�﮴�ة حل﮵�ا﮴�﮵ امله﮲�﮵�ة م﮲�ذ آذار 2002، ع﮲�دما أطلق ﮴�﮲�ّاص ٕارسأ�﮵�﮵ىل ال﮲�ار

 ﮲�﮵ رام الله".
ّ
ع﮵ىل

ل ال﮴�د﮵�، هو ﮳حد أ�﮲طو﮲�﮵ أالك﮳� ٔالمه، ٕاس﮳� مسارة، الذي ﮴�و﮲�﮵ عام  ﮳�ا﮲�﮵ امل﮲�﮲
ّ

﮳حد﮵� ﮳�الذكر أن
 ﮳�﮵�ع

﮲
1928. و﮴�د ﮳�﮲�اه ﮳�عد احلرب العامل﮵�ة أالوىل. و﮳�سب ال�﮴�ب، �ن ﮳حّده م﮵�سورًاً مں

 عا﮵ىم 1914 - 1918. و﮵�صف ﮶سد﮵�د
﮲

احل﮳�وب لٔال﮴�اك ﮲حالل امل﮳حاعة ال﮴�﮵ ﮲ع﮲رت ل﮳�﮲�ان ﮳�﮵�
طع ﮲ع﮲� ﮳حّده، ﮳�ال﮴�ول: "�ن أحد أالط﮲�ال، م﮲�ذ ﮲�﮴�ة طو﮵�لة، ﮵�﮴�ذكر ﮳�ا�﮲﮲�عال حلو ومّر. . . ﮴�ِ

الذهب مكّدسة عىل ار﮴�﮲�اع ﮴�ّلة ﮲�﮵ ﮲عر﮲�ة ﮳حلوس العأ�لة، م﮴�وّه﮳حة ﮲�﮵ ﮲صوء ال﮲عسق".
 ﮲حالله أ﮲صاء عىل ح﮵�ا﮴�ه

﮲
ل ﮳حده، ومں ﮳�﮶سلك عام، ﮵�رسد الك﮴�اب ك﮵�ف أنّ أ�﮲طو﮲�﮵ أعاد ﮴�م﮵� م﮲�﮲

﮲�﮵ ا﮳حل﮲�وب، و﮶س﮲حص﮵�ات، و﮴�﮴�ال﮵�د وعادات، وموا﮴�ع... لعّل أهمها ﮳ح﮳�ل حرمون امل﮳حاور
. ملد﮵�﮲�ة مر﮳حع﮵�ون، و�﮲هر الل﮵�طا﮲�﮵

ة العامل﮵�ة للك﮴�اب عام ط﮳�ع الك﮴�اب و�﮶﮲رس ﮳�عد ﮲�اة أ�﮲طو﮲�﮵ ﮶سد﮵�د، و﮳�لغ أالدوار ال﮲�هأ�﮵�ة لل﮳حأ�﮲
ة National Book Critics Circle Award - Autobiography ﮲�﮵ العام 2012، و﮳حأ�﮲

 ﮲علوب" ﮳�ٔ��﮲ّه ك﮴�اب رأ�ع.
﮲

�﮲﮲�سه، ووص﮲�﮴�ه صح﮵�﮲�ة "﮳�وسطں
 أ�﮲طو﮲�﮵ ﮶سد﮵�د:

﮲
�﮳﮲�ذة عں

 أصل
﮲

، أو�هوما - لوالد مں ولد أ�﮲طو﮲�﮵ ﮶سد﮵�د ﮲�﮵ 26 أ﮵�لول 1968 ﮲�﮵ أو�هوما س﮵�﮴�﮵
رج  ﮳�لدة مر﮳حع﮵�ون الل﮳�﮲�ا�﮵﮲�ة. و﮴�﮲

﮲
. ها﮳حر أ﮳�وه ﮳�ادي ﮶سد﮵�د (Buddy Shadid) مں

ّ ﮵
ل﮳�﮲�ا﮲�

-ماد﮵�سون. ﮶�ّ معل مراسًال لو�لة أسو﮶س﮵�﮴�د
﮲

أ�﮲طو﮲�﮵ ﮲�﮵ ﮳حامعة كولوم﮳�﮵�ا و﮳حامعة و﮵�سكو�﮲سں
 ﮲علوب" ﮶� أص﮳�ح مراسل

﮲
ر﮵�دة "﮳�وسطں  1995 ٕاىل 1999 ﮴�﮳�ل أن ﮵�ل﮴�حق ﮳�﮳

﮲
﮳�س مں

 ﮳�وست". وأ﮲ح﮵�ًا ا�﮴﮲�﮴�ل ٕاىل
﮲

ال﮶سؤون إالسالم﮵�ة ومد﮵� مك﮴�ب العراق لصح﮵�﮲�ة "وا﮶س﮲�طں
"�﮵﮲�و﮵�ورك ﮴�ا﮵�م﮲ر " ﮲�﮵ 2009.

-ماد﮵�سون
﮲

﮴�دث ﮶سد﮵�د العر﮳�﮵�ة ﮳�طال﮴�ة وك﮴�﮳�ها كذلك، ٕاذ ﮴�علمها ﮲�﮵ ﮳حامعة و﮵�سك﮲�سں
و﮴�صل عىل زمالة ﮳�ا﮳حلامعة أالمر﮵�ك﮵�ة ﮲�﮵ ال﮴�اهرة ﮲�﮵ 1992 - 1993 ل﮵�واصل ﮴�عّلمها.

اه ﮴�ك﮵�ا، ﮴�و﮲�ّ ﮲�﮵ 16 ﮶س﮳�اط 2012 ع﮴�ب ٕاصا﮳�﮴�ه ﮳�ٔ�زمة ر﮳�و، ع﮲�د ركو﮳�ه حلصان ﮲�﮵ سور﮵�ا ﮳�ا﮴�﮳
 ا﮲حل﮵�ول.

﮲
ح﮵�ث �ن ﮵�﮲عط﮵ى االح﮴�﮳حا﮳حات السور﮵�ة. و﮴�د ا�﮴﮲�ا﮳�﮴�ه أزمة الر﮳�و �﮴﮲�﮵�﮳حة ﮴�ّسسه مں

 الصح﮲�﮵�ة
﮲

وج ﮳�عدها مں  س﮵�ّدة أم﮵�ك﮵�ّة وطل﮴�ها وله م﮲�ها ا﮳�﮲�ة امسها ل﮵�ىل، و﮴�﮲
﮲

وج مں ﮴�﮲
.
ّ ﮵
الل﮳�﮲�ا�﮵﮲�ة ومد﮵�ة مك﮴�ب "�﮵﮲�و﮵�ورك ﮴�ا﮵�م﮲ر" ﮲�﮵ ﮳�﮵�وت �﮲دى صالح ﮳�كري، وله م﮲�ها ص﮳�
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لكمة عن الوا﮴�ع 

 ﮳مح�﮵عًا أَد�﮳اء وأصحاب مدارس؟
﮲

هل ﮲�ں

 
- ﮲حاّص "أ﮲��ر ا﮲ع﮴�ا﮳�﮵�ّة":

 

، أص﮳�ح ُملّحًا ان ﮲�ع﮵�د
ّ

 اال﮲�﮴�﮲�ت، وسهولة اال﮴�صاالت وال﮴�واصل اال﮳ح﮴�ما﮵ىع
﮲

﮲�﮵ زمں
 عاّمة، و﮲�طرح السؤال: هل ّلك ما ﮲�﮴�رأه أدب؟

ّ ﮵
، وال﮶�﮴�ا﮲�

ّ ﮵
ال﮲�ظر ﮲�﮵ الوا﮴�ع أالد﮳�

وهل ال﮶�﮴�ا﮲�ة ال﮴�﮵ �﮲�ت ﮲�﮵ ا﮲حلمس﮵�﮲�ات والس﮴�﮵�﮲�ات، وما ﮴�﮳�ل ذلك، م﮴�صورة عىل
ال﮲�﮲ح﮳�ة، ﮴�وّسعت ال﮵�وم ل﮴�ص﮵�ب ﮳مح﮵�ع  ال﮲�اس ﮴�﮴�ر﮵�﮳�ًا؟

 ﮲�﮵ الطّب،
﮲

 ال﮲�اس ٕاىل محا﮲رص﮵�
﮲

ع﮲�دما ﮲�﮶سٔ�ت أزمة كورو﮲�ا، ﮴�ّول ك﮶�﮵� مں
 ّلك

﮲
 ﮲�﮵ علم أالو﮳�ٔ�ة، ﮲�لم ﮵�مّر ﮵�وم ٕاّال ورأ﮵�﮲�ا ﮲�﮵�ه، وِمسع﮲�ا أ﮵�﮲صًا، مں

﮲
وا﮲ح﮴�صاص﮵�ّ﮵�

 ﮵�﮲�﮶رسون صوَرهم امل﮴�حّركة،
﮲

ال﮴�رى واملدن وال﮶سوارع والصحاري وال﮴�﮲�ار، َمں
 "معر﮲�﮴�هم" ﮲�﮵ مو﮲صوع الطّب، ح﮴�ّ �د أالط﮳�ّاء وا﮲حل﮳�اء أ﮲�﮲�سهم

﮲
و﮵�عل﮲�ون عں

 ﮴�ل﮴�اء ﮲�﮲�سها،
﮲

﮵�﮲�ك﮲�ٔ�ون، و﮵�﮲�سحون امل﮳حال أمام آالالف املؤّل﮲�ة، ال﮴�﮵ ﮲�ّر﮲حت مں
ومل ﮴�د﮲حل ﮳حامعات، وال مارست الطّب ﮲�﮵ ح﮵�ا﮴�ها.

ث وال حرج، ﮲�ما مع﮲�، وما ال﮲�أ�دة، أن ﮵�كون ع﮲�د﮲�ا آالن و﮲�﮵ م﮳حال ال﮶�﮴�ا﮲�ة، حّدّ
 ﮲ع﮵� حس﮵�ب وال

﮲
 ﮶ساعر، ﮵�عر﮲صون أمعاهلم عىل إال﮲�﮴�﮲�ت مں

﮲
حوا﮵ىل 10 مال﮵�﮵�

م﮵�ع الوسأ�ل  املس﮴�ح﮵�ل أن ﮴�﮴�﮲�ع واحدًا م﮲�هم، ﮳�﮳
﮲

 الصعب، ﮳�ل مں
﮲

ر﮴�﮵�ب؟... ومں
العلم﮵�ّة وال﮲�﮴�د﮵�ّة وامل﮲�طق السل﮵�، ومعا﮵�﮵� ال﮶سعر، أ﮲�ّه ﮲ع﮵� ﮶ساعر. ولو ر﮲�﮲صت

 صح﮵�ح، ٔالل﮲ىع صدا﮴�﮴�ك، وا﮲�﮲�عل،
ّ
ال﮴�عل﮵�ق عىل أمعاله، وأ﮲�ت صاحب ﮲مص﮵� ﮲�﮴�دي

﮳� ال﮲�اس أ﮲�ّك م﮴�ك﮳�ّ وم﮲عرور وط﮳�اعك س﮵�ّٔ�ة. وراح ﮵�﮲

﮲
ًا و﮴�﮴�ل﮵�دًا، ﮲�مں وك﮶�ت أ﮵�﮲صًا املؤّسسات وامل﮲�﮴�د﮵�ات ال﮴�﮵ ﮴�ع﮲� ﮳�أالدب، وأ﮲عل﮳�ها ﮴�ٔ�﮶�ّ

 الرؤوس؟"
﮲

 ﮵�﮴�ولون وهم ﮲�﮵ معر م﮴�﮴�ّدم ﮳حدًا: ملاذا ال ﮲�﮲صع رؤوس﮲�ا ﮳�﮵�
﮲

ال﮲�اس مں
 العمر... كما ك﮶� الطارٔ�ون

﮲
 مں

﮲
 وال﮶�ما﮲�﮵�

﮲
وال﮶ساعر ال ﮵�ولد ﮲�﮵ الس﮳�ع﮵�

 ﮲حارج عامل أالدب، ل﮵�ُ﮴�حموا أ﮲�و﮲�هم ﮲�﮵�ه، و﮵�﮲�ّظروا
﮲

 ﮵�ٔ�﮴�ون مں
﮲

والط﮲�﮵�ل﮵�ّون الذ﮵�
معوا و﮵�طرحوا كما عىل املسارح، و﮵�ا﮲رصوا ﮲�﮵ وسأ�ل إالعالم، و﮵�﮲�﮴�﮴�دوا ال﮲�﮴�د، و﮵�﮳

﮶ساؤوا، ؤ�ّن أالدب أرض سأ�﮳�ة ﮵�ق لّلك م﮴�ط﮲�ل و﮳حاهل ﮳�﮶سعا﮳�ها أن ﮵�﮴�د﮲حل
﮲�﮵�ها.

لو عد﮲�ا ٕاىل وا﮴�ع أالدب ال﮵�وم و﮴�رأ﮲�اه ﮳ح﮵�ّدًا، الك﮴�﮶س﮲�﮲�ا ما ﮵�﮵ىل:
، و﮲�﮵ هـــذه اللحظة ﮳�الذات، ﮵�﮲�وق ﮳�ع﮶رس   ﮶سعراء ﮲�﮵ العامل العر﮳�﮵

﮲
- ٕان م﮳حموع ما ع﮲�د﮲�ا مں
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 ﮵�ك﮴�﮳�ون ال﮵�وم ﮵�﮵�دون
﮲

مرات، عدد ال﮶سعراء ﮲�﮵ ّلك العصور أالد﮳�﮵�ّة السا﮳�﮴�ة.- أ﮲علب َمں

، ولو ﮴�لت هلم ٕان ال﮲�﮶� هو أ﮵�﮲صًا أدب، ﮲�ٔ�﮲�ك
﮲

 ﮶�مں
ّ
أن ﮴�كون هلم ص﮲�ة "﮶ساعر" ﮳�ٔ�ي

 اهل﮵�وىل، وما وراء الوراء.
﮲

﮴�د﮶�هم عں

ار ﮴�﮳�ّا﮲�﮵ ومحمود درو﮵�ش وسع﮵�د ع﮴�ل، و﮵�﮲�سون أّن ﮴�﮳�ا﮲�﮵  ﮳�﮲�﮲
﮲

﮵�  امل﮴�ٔ�﮶�ّ
﮲

- ه﮲�اك مٔ�ات مں

ودرو﮵�ش وع﮴�ل �﮲�وا ﮶سعراء ﮲�عًال.

 ﮵�ك﮴�ب مو﮲صوع ٕا﮲�﮶ساء
﮲

 ال﮳�اب عىل مرصاع﮵�ه أمام ّلك مں
ّ
- ﮲�﮴�حت مدرسة ال﮲�﮶� ال﮶سعري

ل﮵�ص﮵� ﮶ساعرًا. و﮳�﮵�﮲�ما �﮲�ت ال﮴�ص﮵�دة العمود﮵�ّة أو ﮴�ص﮵�دة ال﮴�﮲�ع﮵�لة، ﮴�رصًا م﮲عل﮴�ًا ال

﮵�س﮴�ط﮵�ع د﮲حوله ٕاّال العار﮲�ون ﮳�الوزن وال﮴�ا﮲�﮵�ة، أص﮳�حت ﮴�ص﮵�دة ال﮲�﮶� ساحة ال معّو﮴�ات

﮲�﮵�ها، وال حدود ﮴�م﮲�ع الد﮲حول. ﮲�﮴�ّلما ﮲�ع﮶� عىل ٕا﮲�سان ال﮵�وم ل﮵�س ﮶ساعرًا.

- ٕان مٔ�ات امل﮲�﮴�د﮵�ات وامل﮳حالس والروا﮳�ط واملؤّسسات ال ﮴�مل ٕاال االمس ﮲�﮴�ط، ﮲�ل﮵�س ﮲�﮵

ت ﮲�﮵  مرحلة ٕاىل مرحلة أ﮲�﮲صل، وال ﮲ع﮵�ّّ
﮲

ء، وال ﮵ىه ﮲�﮴�لت أالدب مں رص﮵�دها ٕا﮲�﮴�اج م﮲ىص﮵

أال﮲��ر وامل﮳ح﮴�معات، وال رمست ﮲حّطًا ﮳�﮵�ا﮲�﮵�ًّا ﮳حد﮵�دًا حلالة أد﮳�﮵�ّة ﮴�دُرسها أال﮳ح﮵�ال ﮲�﮵ ما

ر أهّم﮵�﮴�ها ودورها. ﮳�عد، و﮴�﮴�ّدّ

 ﮲�همهم و﮶�﮴�ا﮲�﮴�هم، ﮲�ا﮲�﮴�ل﮳�ت
﮲

 ال﮲�اس ﮲�رصًا ل﮵�عل﮲�وا عں
ّ

رت وسأ�ل ال﮴�واصل اال﮳محا﮵ىع - و﮲�ّ

امل﮴�ا﮵�﮵�س، و﮳�ات امل﮴�عّلم ﮲�﮵ ﮳حامعة، واحلاصل عىل ﮶سهادة عل﮵�ا، م﮴�ّهمًا ﮳�ٔ�﮲�ه ﮲ع﮵� م﮶�﮴�ف،

 أ﮲�ه م﮶�﮴�ف. ﮲�﮳�دا
﮲

وعر﮲صة للس﮲حر﮵�ة ﮳�س﮳�ب ﮶سهاد﮴�ه، و﮳�ات ممك﮲�ًا ل﮲ع﮵� امل﮴�عّلم أن ﮵�علں

 وا﮴�ع
﮲

 املس﮴�ح﮵�ل أن ﮵�ٔ�﮲حذ ٕا﮲�سان ﮶سهادة و﮵�﮴�﮶�﮴�ف ﮲�﮵ و﮴�ت واحد، و﮳�دا ٔ�ّن مں
﮲

ؤ�ّن مں

احلال أن ﮵�كون لك ﮲ع﮵� م﮴�علم م﮶�﮴�﮲�ًا.

 

، ﮲�﮴�د
ّ

 و﮳حوه اال﮲�طاط ال ال﮴�﮴�ّدم، عىل املس﮴�وى إال﮳�دا﮵ىع
﮲

ٕان ما ﮲�﮶سهده آالن هو و﮳حه مں

 ه﮲�اك ﮲�علة ح﮴�﮵�﮴�﮵�ّون ﮲�﮵
﮲

 أالص﮵�ل وال﮳�د﮵�ل، ولكں
﮲

﮲ ﮳�﮵� ﮲صاعت الطاسة، ومل ﮲�عد ﮲�م﮵�ّ

ح﮴�ل املعر﮲�ة والعطاء، ومؤسسات صاد﮴�ة ﮲�عًال، و﮲�عرف معلها، وهلا ﮳�صمات م﮲ص﮵�ٔ�ة.

و﮴�لك ال ﮲�﮲�كر ﮲�﮲صلها، ﮳�ل ﮲�﮶سّد عىل أ﮵�د﮵�ها، و﮲�﮵�د هلا أن ﮴�س﮴�مر ﮲�﮵ العمل، ٔالن معلها

صح﮵�ح.

 ﮳�اب ال﮴�ذك﮵�، وامل﮴�ار﮲�ة، ول﮵ىك ﮲�﮲صع ال﮲�﮴�اط عىل احلروف، ﮵�مك﮲�﮲�ا أن ﮲�س﮴�ع﮵�د املدارس
﮲

ومں

أالد﮳�﮵�ة العظ﮵�مة، والروا﮳�ط ال﮴�﮵ ﮲�﮶سٔ�ت ﮲�﮵ العام لكه، كما ﮲�س﮴�ع﮵�د أالمساء الالمعة ال﮴�﮵

، و﮳�﮵�ار كور﮲�اي، وول﮵�ام ﮶سكس﮳�﮵�،
﮲

أسس﮴�ها، ﮲�املدرسة ال�س﮵�ك﮵�ة �ن أ﮴�طا﮳�ها ﮳حان راس﮵�

 و﮳حوهها ﮳حان ﮳حاك روسو، ﮶سا﮴�و﮳�﮵�ان،
﮲

... واملدرسة الروم﮲�ط﮵�﮴�﮵�ة مں وأمحد ﮶سو﮴�﮵

، و﮲�دوى طو﮴�ان، ، و﮲�﮵�ك﮴�ور ه﮵�﮳حو، وال﮵�اس أ﮳�و ﮶س﮳�كة، وا﮳�اه﮵� ﮲�ا﮳ىح﮵
﮲

أل﮲�و﮲�س دو المر﮴�﮵�

 ﮳�و، سع﮵�د
﮲

 و﮳حوهها ﮶سارل ﮳�ودل﮵�، ٕاد﮲عار ألں
﮲

و﮲حل﮵�ل مطران... واملدرسة الرم﮲ر﮵�ة مں

 ،
﮲

 روادها ﮳�لـ﮲راك، و﮲�لو﮳�ـ﮵�، وطــه حس﮵�
﮲

ع﮴�ل، ومحمود درو﮵�ش... واملدرسة الوا﮴�ع﮵�ّة مں
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 و﮳حوهها أ﮲�در﮵�ه ﮳�﮵�﮴�ون،
﮲

 و﮵�وسف ﮲عصوب وٕام﮵ىل ﮲�رص الله... واملدرسة السور﮵�ال﮵�ة مں

 أ﮴�طا﮳�ها ﮴�﮵�س﮴�ان
﮲

س﮵�ل﮲�ادور دا﮵ىل، و﮳�﮵��سو، و﮲ع﮵�وم أ﮳�ول﮵�﮲�﮵�... واملدرسة الدادأ�﮵�ة مں

ارا، مارس﮵�ل دو ﮶سامب ولو﮵�س أرا﮲عون.  ﮴�﮲

و﮲�﮵ الروا﮳�ط، �ن أ﮴�طاب "الرا﮳�طة ال﮴�لم﮵�ة" ﮳ح﮳�ان ﮲حل﮵�ل ﮳ح﮳�ان، م﮵�﮲حأ�﮵�ل ﮲�ع﮵�مة وٕا﮵�ل﮵�ا

 أ﮴�طاب "العص﮳�ة أال﮲�دلس﮵�ة" ﮶س﮲�﮵�ق املعلوف وال﮶ساعر ال﮴�روي ر﮶س﮵�د
﮲

... ومں أ﮳�﮵ ما﮲ىص﮵

 ر﮳حاالت "أهل ال﮴�لم" صالح ل﮳�﮵ىك ، ﮲عسان ﮴�و﮵�﮲�﮵ و﮳مح﮵�ل ﮳ح﮳�...
﮲

سل﮵� ا﮲حلوري... ومں

﮲
ٕان ﮴�ٔ�س﮵�س ﮶ساعر أو ﮲�ا﮶�، أو م﮳حموعة أد﮳�﮵�ة ال ﮵�كون صح﮵�حًا ٕاذا �ن ﮲�ا﮳�عًا ﮲�﮴�ط مں

 ﮴�درة
﮲

ب أن ﮵�﮲�طلق مں ء، أو ُحب الظهور، ﮳�ل ﮵�﮳ الر﮲ع﮳�ة ا﮳حلامحة وال﮶س﮲عف لل﮴�﮵�ام ﮳�﮶ىس﮵

 ﮳�د:
﮲

ار ﮳� ة... وٕاال ا﮲�ط﮳�ق عل﮵�﮲�ا ﮴�ول ﮳�﮶سّ ومرا﮳حعة للذات، واملعر﮲�ة احل﮴�ّ

 �﮲�ت الُعم﮵�اُن ﮴�هد﮵�ه.
﮲

أعــمــى ﮵�ــ﮴�ــود ﮳�ــصــ﮵�ــــرًا ال أ﮳�ــا لــكــُم               ﮴�د ﮲صّلّ مں

﮲
 ال ﮵�﮴�﮴�ں

﮲
، ﮲�كما ال ﮵�ّق ملں

ّ
﮲�أالدب هو ص﮲�عة ﮳حاّدة، كص﮲�عة ال﮲�ّحات والرّسام وا﮳حلوهري

 ﮳�أالدب
﮲

ب أن ﮵�م﮴�﮲�ع ﮲ع﮵� العامل﮵� الرمس وال﮲�حت وص﮵�ا﮲عة الذهب العمل ﮲�﮵ م﮳حاهلا، ﮵�﮳

﮲
 العمل ﮲�﮵�ه، و﮳�ما أ﮲�ّه ل﮵�ست ه﮲�اك ﮳حلان وه﮵�ٔ�ات ﮲حاّصة ﮳�ال﮴�﮴�﮵�﮵�، وال﮴�م﮵�﮵�﮲ ﮳�﮵�

﮲
عں

 صدق ال﮲صم﮵� وال﮴�وا﮲صع ورؤ﮵�ة إال﮲�سان
﮲

ب أن ﮵�﮲�﮳�ع مں ال﮲�﮴�هاء والد﮲حالء، ﮲�ٕاّن ال﮴�﮴�﮵�﮵� ﮵�﮳

ل﮲�﮲�سه ﮲�﮵ مرآة صا﮲�﮵�ة، ال ﮲عّش ﮲�﮵�ها وال م﮳�ال﮲عة.
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﮳حورج ا﮲حلوري - س﮵�د﮲�﮵

م﮶سوار معها
 

عاري الروح... 

م﮴�ٔ�﮳�ّطًا ذراعها 

... ﮳�دأ﮲�ا م﮶سوارًا

 اال﮲ح﮴�الط والكو﮲�﮵�د... 
﮲

 ﮳�ع﮵�دًا عں

﮲�صعد ﮴�لك الرا﮳�﮵�ة ا﮲حل﮲رصاء 

﮳�ٔ�ع﮶سا﮳�ها الالمعة ﮴�ت ﮲صوء ال﮶سمس  

ء... أال﮶س﮳حار ﮴�﮵�ط ﮳�ّلك ﮶ىس﮵

و﮴�ا﮴�ب ﮳�ال ح﮶رس﮵�ة 

﮴�لك ال﮴�ادوم﮵�ّة أالمس﮲�﮴�﮵�ّة احلد﮳�اء 

ة الصعود ٔ�﮲�ىع ﮴�ل﮴�ّف عىل م﮶س﮴�ّ

و﮴�﮴�﮶�ا﮴�ل ا﮲حلطى أّوًال ﮳�اّول...

 ﮳�ع﮵�د ﮴�﮴�﮲�اىه أصوات م﮴�﮲�ا﮲معة 
﮲

  مں
﮲

لكں

و﮴�﮴�﮴�ب ّلكما ار﮴�﮴�﮵�﮲�ا صعودًا 

م﮴�اعد ﮲ح﮶س﮳�﮵�ّة...

و﮳�احة ﮳مح﮵�لة 

عّدة أ﮶س﮲حاص وآالت موس﮵�﮴�﮵�ّة 

 ﮵�﮳�دأ... 
ّ

وح﮲�ل ا﮳�﮴�ها﮵ىل

﮴�هرب اللحظة ٕاىل ﮲�﮲صاء 

﮳�ال ﮳�دا﮵�ة وال ﮲�ها﮵�ة... 

﮵�ّط الع﮴�ل رحاله

 وال﮲�﮲�س ﮴�﮵� ا﮳حلَمل وما محل  

 
ّ

ا﮲�س﮳حام رو﮵ىح

ال ﮵�﮴�طعه ﮴�لق...

و﮲�﮴�اء ال ﮵�﮶س﮲عله ح﮴�ّ ﮲�سمة عا﮳�ة... 

�﮲�ت أالحلان 

 

﮴�﮲�حدر ﮲�و أس﮲�ل ال﮴�ّلة
 ﮳�ه ح﮵�ة 

﮲
 ﮴�﮲�ادي عىل َمں

أن ﮵�هدأ ﮴�ل﮵�ًال 
ل﮵�س أمامها حا﮳ح﮲ر 

وال دور﮵�ّة 
وال مرك﮲ر ﮳ح﮳�ا﮵�ة 
﮴�لت  ل﮲�﮲�﮵ىس:

 ٕال﮵�ها ّلك ﮵�وم 
﮲

ل﮵�﮴�ك ﮴�ل﮴�﮳حٔ�﮵�
ول﮵�﮴�﮲�﮵ أهرب ﮳�ك 

ء ٕاىل ه﮲�ا...   ّلك ﮶ىس﮵
﮲

مں
سٔ�مسع الع﮲رف 

 
﮲

ح﮴�ّ ﮲�﮵ ﮲ع﮵�اب العاز﮲�﮵�
﮲�ّلك ما حو﮵ىل 
س﮵�﮳�دأ الع﮲رف 

احل﮶سأ�ش وأال﮶س﮳حار والط﮵�ور 
ح﮴�ّ ا﮲حل﮶سب آال﮲حذ ﮲�﮵ ال﮴�دم 

ق...   وامل﮴�﮶س﮴�ّ
ور﮳�ما أ﮵�﮲صًا 

﮵ ﮲�﮲�﮵ىس ﮴�ل﮵�ًال.  ﮴�﮲ع﮲�ّ
27 - 6 - 2021
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 مر﮵� رع﮵�دي الدو﮵�﮵� -

: س﮵�د﮲�﮵

ع﮲�دما ﮴�كون م﮵ىع 
 

ء ﮲�﮵ هذا العامل  ﮶ىس﮵
﮲

ل﮵�س مں

﮵�طمٔ�﮲�ُ﮲�﮵

 أن ﮴�كون م﮵ىع...
﮲

أك﮶�َ مں

...  ﮵�ٔ�ُرس﮲�﮵
ّ

عطُرك ال﮲�ر﮲�﮵ىس

لكما﮴�ُك ﮲عا﮳�ات

 ﮳ح﮲رر م﮳حهولة...
﮲

 مں

ار أالسطورة أ﮴�كون أ﮲�ت ﮳�ّ

ومعك ص﮲�اد﮵�ق احل�﮵�ات

 وذهب املواع﮵�د؟

ء رأ﮵�ُت املد﮵�﮲�ة ﮴�﮲ىص﮵

 املركب
﮲

لَت عں ﮳�عدما ﮲�﮲

و﮳حُهك ﮵�﮲عّط﮵�ه احل﮲رن والرمال

 لك﮲�ّك م﮳�﮴�سم

�ل﮳�ِحر...

...
ّ ﮵

 ﮲�﮵�﮲�﮵�﮴�
ٔ

هادئ ك﮶ساىط

 هدا﮵�ا ص﮲ع﮵�ة
ّ

محلَت ٕا﮵ىل

وأ﮴�﮲�لَت ﮳�اب املسا﮲�ة 

ال﮴�﮵ ما زالت ﮴�﮳�حث ع﮲�ّا

:
ّ ﮵

 ع﮵�﮲�
﮲

﮴�لَت ﮳�عد أن ﮶رس﮳�َت مں

د﮵ىع السهَر ﮵ىل...

﮲�ٔ�﮲�ا صد﮵�ق الل﮵�ا﮵ىل

وأعرف أّن هذه الع﮴�مة 

﮵ىه ح﮳� الك﮴�ا﮳�ة...

وأعرف أّن ال﮴�مر له ﮳�﮵�ٌت

 السطور... 
﮲

وم﮴�عٌد ﮳�﮵�

 

 

 

 

 

ء ﮲�﮵ هذا العامل ّلك ﮶ىس﮵

 ﮶س﮲ع﮲�﮵ ٕال﮵�ك...
﮲

﮵�ٔ�﮲حذ﮲�﮵ مں

معك أعرف 

ك﮵�ف أ﮶�ّدث ﮳�ل﮲عة السوا﮴�﮵

ك﮵�ف أط﮵� ك﮵�مامة ٕاىل حور

ا﮳حل﮳�ال

﮵ وال أ﮴�عب... أ﮲ع﮲�ّ

أ﮲حطف أساور ال﮶سمس

وع﮲�َب الص﮳�اح...

﮲
و﮲�ص﮵� ﮲ع﮲�﮵�ّ﮵�

ولو ك﮲�ّا ال ﮲�ملك 

سوى ﮳حّرة مكسورة

َٔ ﮴�د﮵�مة ﮲ص﮳حَرْت م﮲�ّا.
 وموا﮲�

 

﮶س﮳�ّاُ� امل﮲�﮴�وح 

مة ﮳�ع﮵�دة عىل ﮲�﮳

عامصٌة لل﮴�لق واال﮲�﮴�ظار...

وأ﮲حاُف أن أ﮳�﮴�عد ولو ﮴�ل﮵�ًال

﮲�﮴�د﮲حل العاص﮲�ة ٕال﮵�ك..

 ا﮳�﮴�سامة �﮳�﮴�سام﮴�﮵
﮲

ول﮵�س مں

﮴�﮲عّط﮵�ك.
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لكود صوما - ل﮳�﮲�ان:

 ﮴�﮴�رأ﮲�﮵
﮲

ح﮵�
 

طُر ﮲�﮵ ﮳�الَك آالن؟ ماذا ﮵�﮲

 ...  ﮴�﮴�رأ﮲�﮵
﮲

 أحّب ا﮳�﮴�سام﮴�ك ح﮵�

ّ
 رس﮵� ﮲�و﮵ىم الص﮳�ا﮵ىح

﮲
﮴�﮴�﮲�﮲ر حرو﮲�﮵ مں

﮴�مسح ع﮲�ها صدى صو﮴�َك 

...
ّ

وآ﮶�ار حد﮵�﮶�ك  الل﮵�﮵ىل

ا﮴�ٔ�ّملك .. أمسع م﮲�ك ﮲�﮵ سكو﮴�ك ...

﮵�اود﮲�﮵ حلٌم  م﮴�كّرٌر

أهرب م﮲�َك ٕال﮵�ه... 

ٌر ﮵�ُص﮵�﮳�﮲�﮵ ﮴�لٌق  مدّمِ

﮲�ٔ�﮲�ا أراك عىل و﮳ح﮵�...

ّفَ ح﮳� ﮴�ل﮵� ﮵�ومًا  أع﮴�ذُر ٕان ﮳حَ

 سحر ال﮳�وح عل﮵�ك!
﮲

ومل ﮵�﮲عدق مں

﮵ ما عاد ﮵�ع﮲�﮵�﮲�﮵ أ﮲�َّك أ﮲�َت؟...  ُق أ﮲�ّ أ﮴�صّدِ

ال ﮴�ٔ�﮲حذ الع﮴�اب عىل محمل ا﮳حلّد 

وال الوعود عىل محمل الصدق...

ال أ﮲�ا أ﮲�رح ﮳�﮶سو﮴�﮵ 

وال ﮲ص﮳ح﮵�ح� ح﮲�﮵�﮲�﮵ ﮵�صل ٕال﮵�ك...

!؟   ماذا ﮲�﮵ ﮴�ل﮳�ك... أ﮲ح﮳�﮲�﮵

سٓ�﮴�﮵�َك م﮶�ل عطٍر... 

م﮶�ل ﮲�سمة ص﮵�ٍف ﮴�﮴�وُل:

ّلك أال﮶س﮵�اء ّمملة 

وح﮲ر﮵�﮲�ة ﮵�ا س﮵�ّدي! 

ٕا﮲�ّه احللم الوهم 

وأحال﮵ىم أ﮲�ا صارت أ﮶سعارًا 

﮴�﮲�كر﮲�﮵  ح﮵�﮲�ًا...  

وأ﮲�كرها أح﮵�ا﮲�ًا!
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 ك﮴�اب ٕاىل ﮴�﮲�كة ﮳�﮵�ة
﮲

مں

"Dark Emu" ﮲�﮵ مهّب عاص﮲�ة ﮲�﮴�د﮵�ّة
 

 املؤّلِف امل﮶�﮵� لل﮳حدل لك﮴�اب "Dark Emu"، ﮳�وس ﮳�اسكو، ﮳�س﮳�ب
ّ ﮵

ا﮲�﮴�﮴�د امل﮳ح﮴�مُع أال﮳�ور﮳ح﮵�
ا﮴�﮲�ا﮴�ه مع أحد مص﮲�ّ﮵ىع ال﮳�﮵�ة ا﮳حلد﮵�دة "Dark Emu Larger" ال﮴�﮵ ﮴�س﮴�﮲حدم ﮴�ّصة ﮴�عود ٕاىل

" أال﮳�ور﮳ح﮵�﮲�﮵�ّة عىل العل﮳�ة.
﮲

ع﮶س﮵�ة "﮵�و﮵�
"، عىل الساحل ا﮳حل﮲�و﮳�﮵ لوال﮵�ة

﮲
و﮵�صّور ال﮴�صم﮵� عىل العل﮳�ة ﮴�ّصة م﮴�ّدسة ﮴�عود ٕاىل سّ�ن "﮵�و﮵�

﮲�﮵�و ساوث و﮵�ل﮲ر.
250 

﮲
و﮴�د أحدث ك﮴�اب ﮳�اسكو ﮲ص﮳حة ع﮲�دما ﮲�﮶رس للمرة أالوىل عام 2014، و﮳�﮵�عت م﮲�ه أك﮶� مں

، وص﮲�عوا أطعمة م﮲ح﮳�وزة،
﮲

 �﮲�وا م﮲رارع﮵�
﮲

ألف ﮲�س﮲حة، و﮳حادل الك﮴�اب ﮳�ٔ�ّن الس�ن أالصل﮵�﮵�
وا﮲ح﮴�عوا الد﮵�م﮴�راط﮵�ة.

 ا﮴�﮲�اق املؤلف املل﮴�﮵ىح مع ﮶رسكة "Sailors Grave Brewing" الص﮲ع﮵�ة، لص﮲�اعة ال﮳�﮵�ة،
﮲

لكں

﮲
 ال﮳�﮵�ة ﮳�امس الك﮴�اب "Dark Emu Lager" أ﮶�ار ح﮲�﮵�ظة العد﮵�د مں

﮲
 أ﮳حل ﮴�سم﮵�ة ﮲�وع مں

﮲
مں

.
﮲

الس�ن أالصل﮵�﮵�

وا﮳حلعة ال﮴�﮵ ﮴�﮴�وي عىل ﮳�ذور أع﮶ساب محل﮵�ة زرعها الس﮵�د ﮳�اسكو ﮲�﮵ م﮲ررع﮴�ه  ال﮲�﮵�ك﮴�ور﮵�ة ، ﮴�ٔ�﮴�﮵
 امل﮳�﮴�كر العمالق الذي ﮴�ك أالرض

﮲
﮲�﮵ عل﮳�ة م﮲ر﮵�﮲�ة ﮳�﮴�صة Baiame أال﮳�ور﮳ح﮵�﮲�﮵�ة، و﮵ىه ﮴�ّصة عں

 درب ال﮴�﮳�ا﮲�ة.
﮲

وار﮴�﮲�ع ٕاىل السماء ل﮵�ص﮳�ح ﮳ح﮲رًءا مں
 ﮲�﮲عاري

﮲
"، ﮳�ار﮵�

﮲
و﮲�﮵ ﮴�عل﮵�ق عىل Facebook عىل ﮲ح﮳� ٕاطالق ال﮳�﮵�ة، الحظ زع﮵� م﮳ح﮴�مع "﮵�و﮵�

 الص﮲�﮴�ة هو  املال. وك﮴�ب: "عار عل﮵�ك ﮳�وس..."
﮲

﮲�وس﮴� أّن اهلدف مں
."

﮲
و﮴�ال ال﮲رع﮵� ﮲�وس﮴� ٕان ال﮴�صة املصّورة عىل العل﮳�ة �﮲�ت م﮴�دسة لدى ﮶سعب "﮵�و﮵�

﮲
 ﮳محع ما ﮵�ك﮲�﮵ مں

﮲
و﮴�الت م﮴�حد﮶�ة ﮳�امس صا﮲�ع ا﮳حلعة ٕان ال﮳�﮵�ة الداك﮲�ة س﮴�ُص﮲�ع لكما أمكں

احل﮳�وب لص﮲�عها. 
 امل�ن وال﮲�اس وال﮲رمان".

﮲
 ال ﮲�ص﮲�ع سلعة ﮲�وي ﮲�﮵�ها ا ﮴�ّصة عں

﮲
و﮴�الت "﮲�ں

 ﮵�﮴�﮴�ا﮲ىص أ﮳حًرا م﮴�ا﮳�ل م﮶سارك﮴�ه ﮲�﮵ امل﮶رسوع. و﮴�الت ٕان ﮲�س﮳�ة
﮲

وزمعت أن الس﮵�د ﮳�اسكو مل ﮵�كں
 الس�ن

﮲
 مں

﮲
 عأ�دات م﮳�﮵�عات ا﮳حلعة س﮴�ذهب لدمع دراسات الطالب املحل﮵�﮵�

﮲
مٔ�و﮵�ة مں

 ﮲�﮵ Orbost و Mallacuta و Eden. مو﮲صحة أن صاحب ال﮶رسكة ﮴�د معل مدة س﮴�ة
﮲

أالصل﮵�﮵�
أ﮶سهر مع الس﮵�د ﮳�اسكو ل﮴�طو﮵� ا﮳حلعة.

 م﮶رسوعها وص﮲�اعة ال﮳�﮵�ة ﮲�﮵
﮲

ور﮳�طت امل﮴�حد﮶�ة ﮳�امس ﮶رسكة "Sailors Grave Brewing" ﮳�﮵�
، ﮲�﮴�الت: "ل﮴�د �ن أ﮲�راد أالمم أالوىل ﮵�ص﮲�عون امل﮶رسو﮳�ات امل﮲حّمرة

﮲
أس﮴�ال﮵�ا م﮲�ذ آالف الس﮲�﮵�

 م﮳حرد ﮴�﮲�اة هلذه ال﮴�صة
﮲

، و﮲�ں
﮲

ه﮲�ا ﮲�﮵ أس﮴�ال﮵�ا و﮲�﮵ ﮳مح﮵�ع أ﮲�اء العامل م﮲�ذ آالف وآالف الس﮲�﮵�
﮳�الذات".
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 ﮶رساؤها عىل إال﮲�﮴�﮲�ت ﮳�ـ 8 دوالرات، وص﮲�دوق
﮲

 هذا ال﮲�وع ﮵�مكں
﮲

علمًا أّن عل﮳�ة ال﮳�﮵�ة مں

4 علب ﮳�ـ 22 دوالرًا.

 ادعاءا﮴�ه ﮳�ٔ�ن الس�ن
﮲

﮵�ّة أس﮴�ال﮵�ة، لكں و﮶سّلك ك﮴�اب ﮳�اسكو لعام 2014 ﮲طاهرة ﮴�ار﮵�﮲

 ال﮴�داىم �﮲�وا ﮵�ع﮵�﮶سون دا﮲حل ﮴�رى ﮲�﮵�ها أكواخ ح﮳حر﮵�ة وم﮲رارعون، وسدود،
﮲

أالصل﮵�﮵�

.
﮲

 السّ�ن أالصل﮵�ّ﮵�
﮲

 و﮲ع﮵�هم مں
﮲

 املؤر﮲ح﮵�
﮲

، ﮴�د ﮴�و﮳�لت ﮳�﮴�حّد واسع مں
ّ
وأ﮲�ظمة ري

، عىل و﮳حه ا﮲حلصوص، اّدعاء الس﮵�د ﮳�اسكو ﮳�ٔ�ّن السّ�ن
﮲

ها﮳مح ال�﮴�ب املحا﮲�ظ ﮳�﮵�﮴� أو﮳�ا﮵�

 ﮴�﮳�ل االس﮴�﮵�طان مل ﮵�كو﮲�وا م﮳حّرد ﮳�دو رّحل.
﮲

أالصل﮵�ّ﮵�

و﮴�د وصف ﮲�﮵ ك﮴�ا﮳�ه "Bitter Harvest" عام 2019 ادعاءات ﮳�اسكو ﮳�ٔ�﮲�ها ``ٕاّما �ذ﮳�ة أو

م﮲علوطة ''.

 ذلك، أ﮲�ه ﮵�وج ٔال﮳ح﮲�دة
﮲

واع﮴�﮳� أو﮳�﮵�ان أّن ك﮴�اب "Dark Emu" ال ﮴�﮵�مة له. وأالسوأ مں

 الواحد ﮲صّد آال﮲حر.
﮲

﮲حال﮲�﮵�ة، ﮴�أ�مة عىل ال﮲صح﮵�ة، ﮴�﮲صع أالس﮴�ال﮵�﮵�

 أالوأ�ل م﮶�ل ﮴�﮶سارل﮲ر س﮴�ورت
﮲

 ﮳�اسكو ﮵�﮲�حص س﮳حالت ومذكرات املس﮴�ك﮶س﮲�﮵�
﮲ّ

لكں

 ال﮲رراعة
﮲

 أالوأ�ل ﮲�﮵ أس﮴�ال﮵�ا، و﮵�ع﮶� عىل أدلة ﮲�﮵�ها عں
﮲

و﮴�وماس م﮵�﮴�﮶سل، واملس﮴�وط﮲�﮵�

واهل﮲�دسة وال﮳�﮲�اء، ﮳�ما ﮲�﮵ ذلك ال﮳�﮵�وت احل﮳حر﮵�ة، والسدود، ومصارف امل﮵�اه، ومصأ�د

أالمساك. وهذه أالدلة - ﮳�سب ﮳�اسكو-  ﮴�﮴�حّدى آالراء ال﮴�﮴�ل﮵�د﮵�ة حول أس﮴�ال﮵�ا ﮴�﮳�ل

االس﮴�عمار، و﮴�ط﮳�﮵�ق الع﮴�﮵�دة ال﮴�ا﮲�و﮲�﮵�ة لٔالرض امل﮶ساع (أرض ال أحد). و﮵�﮴�ّدم ك﮴�اب ﮳�اسكو

 الس�ن
﮲

 ﮵�وم﮵�ات املس﮴�ك﮶سف ﮴�﮶سارل﮲ر س﮴�ورت ل﮲ر﮵�ار﮴�ه عام 1844 مٔ�ات مں
﮲

ا مں ا وص﮲�ً أ﮵�﮲صً

ال﮲�د (�﮲�ت آ﮲�ذاك  "�﮲�وا ﮵�ع﮵�﮶سون ﮲�﮵ ﮴�ر﮵�ة ﮴�أ�مة ﮲�﮵�ما ﮵�عرف آالن ﮳�كو﮵�﮲�﮲
﮲

 الذ﮵�
﮲

أالصل﮵�﮵�

، املاء ، و﮳�طة م﮶سو﮵�ة ، وكعكة
ّ ﮵

ّدم له ﮲�﮵ ح﮲�ل ﮴�ح﮵�﮳�  ﮲�﮵�و ساوث و﮵�ل﮲ر) ، ح﮵�ث ﮴�ُ
﮲

﮳ح﮲رًءا مں

وكوخ لل﮲�وم "

 ك﮴�﮳�وا ﮲�﮵ املو﮲صوع ﮲�﮲�سه. أحد هؤالء �ن ال﮳�احث
﮲

 آ﮲حر﮵�
﮲

واك﮴�﮶سف ﮳�اسكو أّن مؤر﮲ح﮵�

 ، الذي ﮲�﮶رس ﮲�﮵ عام 2008 ك﮴�اب "أس﮴�ال﮵�ا وأصول ال﮲رراعة" ،
﮲

املس﮴�﮴�ل رو﮳�ت ﮳حر﮵�﮴�سں

﮲
. و﮴�و﮲�﮵ ﮳حر﮵�س﮴�

﮲
 م﮶�لهم م﮶�ل الص﮵�اد﮵�

﮲
 �﮲�وا م﮲رارع﮵�

﮲
الذي ﮳حادل ﮳�ٔ�ن الس�ن أالصل﮵�﮵�

ا عىل معل املؤرخ ﮳�﮵�ل ﮲�﮵ عام 2013، واس﮴�﮶سهد ﮳�ه ﮳�اسكو كعامل. كما اع﮴�مد ﮳�اسكو أ﮵�﮲صً

The Biggest Estate on Earth: How Aborigines Made ﮳حاماج، مؤلف ك﮴�اب

 لل﮲�ار والسدود
﮲

Australia (2012) ، والذي ﮲�ظر ﮲�﮵ ك﮵�﮲�﮵�ة اس﮴�﮲حدام الس�ن أالصل﮵�﮵�

واملحاص﮵�ل لدمع أ﮲�﮲�سهم ﮳�﮶سلك مس﮴�دام ﮲�﮵ ﮳�﮵�ٔ�﮴�هم.

و﮵�س﮴�﮶سهد ﮳�اسكو كذلك ﮳�عمل ه﮵�ذر ﮳�و﮵�لث وزم﮵�له ﮳�﮵�﮴� ك﮵�﮶سو ، عامل احل﮲�ر﮵�ات ال﮶سه﮵�

راع املوسع لٔالح﮵�اء املأ�﮵�ة ﮲�﮵ ﮳حامعة مو﮲�اش - ﮲�﮵�ك﮴�ور﮵�ا، ﮳�إال﮶سارة ٕاىل أ﮳�ا﮶�هما ﮲�﮵ االس﮴�﮲

 السمك ﮴�ص﮵�ة ال﮲رعا﮲�ف (كو﮵�ا﮲�غ) ال﮴�﮵ �ن ﮵�مارسها ﮶سعب
﮲

راع ﮶�عا﮳�﮵� واس﮴�﮲

 .
﮲

 ﮴�﮳�ل امل﮵�الد ﮳�مٔ�ات الس﮲�﮵�
ّ ﮵

﮳حو﮲�د﮵�﮴�﮳حمارا أال﮳�ور﮳ح﮵�﮲�
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 ال﮲�ظرة
﮲

، ﮳�اع﮴�﮳�ار أ﮲�ّه ﮵�﮲ع﮵�ّ مں
﮲

 سّ�ن أصل﮵�ّ﮵�
﮲

و﮴�عّرض الك﮴�اب أ﮵�﮲صًا ال﮲�﮴�﮴�ادات مں

 ح﮴�وق
﮲

اه ﮴�﮴�ال﮵�د الس�ن أالوأ�ل وطر﮵�﮴�ة ع﮵�﮶سهم. ﮲�﮴�د ك﮴�﮳�ت املدا﮲�عة عں ال﮴�﮴�ل﮵�د﮵�ّة ﮴�﮳

  وع﮲صو
﮲

 سّ�ن "﮲�و﮲�﮲عار" أالصل﮵�ّ﮵�
﮲

إال﮲�سان لل﮶سعوب أالصل﮵�ة، ها﮲�ا ماك﮲عل﮵�د، و﮵ىه امرأة مں

The ﮲�﮵ م﮲�﮴�دى أالمم امل﮴�حدة الدأ� املع﮲�﮵ ﮳�﮴�﮲صا﮵�ا ال﮶سعوب أالصل﮵�ة، ﮲�﮵ صح﮵�﮲�ة

 لل﮶سعوب أالصل﮵�ة
﮲

Australian أن ك﮴�اب "Dark Emu" هو  "ك﮴�اب م﮲صّلل ومه﮵�

و﮶�﮴�ا﮲�﮴�ها"، وأ﮲�ه "ل﮵�ست صاد﮴�ًا أو د﮴�﮵�﮴�ًا لل﮲عا﮵�ة ". 

ا ﮲�﮵ الصح﮵�﮲�ة ذا﮴�ها، ﮴�صف كما ك﮴�﮳�ت املؤر﮲حة وار﮵�ماي ﮲�﮵�ك﮴�ور﮵�ا ﮲عر﮵�ف و﮵�ل﮵�ام﮲ر ، أ﮵�﮲صً

 م﮲حاوف مع﮵�﮴�ة ﮲�﮵ م﮳ح﮴�مع الس�ن
﮲

ك﮴�اب "Dark Emu" ﮳�ٔ�﮲�ه ﮲�﮲ص﮵�حة و﮲حدعة، و﮴�عرب عں

، لك﮲�ها
﮲

 م﮲رارع﮵�
﮲

 ﮳�﮶سٔ�ن ال﮴�صة ال﮴�﮵ ﮵�و﮵�ها ﮳�اسكو، ﮴�أ�لة ٕان عأ�ل﮴�ها مل ﮴�كں
﮲

أالصل﮵�﮵�

."
﮲

 - ﮳حامع﮵�
﮲

﮲�﮲حورة ﮳�ها كو﮲�هم �﮲�وا ص﮵�ّاد﮵�

 رٔ�﮵�س حكومة وال﮵�ة ﮲�﮵�و
﮲

﮴�ان مں ، م﮲�ها ﮳حأ�﮲  ا﮳حلوأ�﮲
﮲

 ك﮴�اب ﮳�اسكو حاز عىل العد﮵�د مں
﮲ّ

لكں

Bangarra Dance Theatre و﮵ىح الك﮴�اب، ﮴�ّ عرض مرسح 
﮲

ساوث و﮵�ل﮲ر (2016). ومں

. Dark Emu ٔالّول مّرة ﮲�﮵ عام 2018 ﮲�﮵ دار أو﮳�ا س﮵�د﮲�﮵
كما ﮲�ُ﮶رس ك﮴�اب Young Dark Emu: A Truer History ﮲�﮵ عام 2019، وهو م﮲حّصص

Dark" ﮲حطط ل﮴�﮳حس﮵�د ك﮴�اب 
﮲

.  وأعل﮲�ت ﮶رسكة Blackfella Films عں
ّ

لالس﮴�﮲حدام املدر﮵ىس

. Emu" ك﮲�﮵�لم و﮶�أ�﮴�﮵ ﮴�ل﮲�﮲ر﮵�و﮲�﮵
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 ﮲�ارو﮴�﮵ ﮴�﮲�﮲صح ﮴�ّرص﮲�ات
﮲

مهر﮵�

ع﮲�رص﮵�ّة:

*﮲حدمُت أس﮴�ال﮵�ا ملّدة ﮶�ما﮲�﮵

ال الكراه﮵�ة س﮲�وات... وال ﮴�﮲

الع﮲�رص﮵�ة وإالساءة امل﮴�﮵�﮴�ة

﮴�سح﮴�ا�﮲﮲�﮵

*ُدع﮵�ت ﮳�ال﮵�﮴�ة والرصصور

﮲
والعاهرة وال﮳�﮴�رة - لك﮲�﮲�﮵ لں

أذهب ٕاىل أي م�ن… 

 ك﮴�اب:
﮲

مں

"Too Migrant, Too

Muslim, Too Loud" 
by Mehreen Faruqi 

﮲
صدر الك﮴�اب ﮲�﮵ 2 ﮴�موز 2021 عں

Allen & Unwin دار
 أصل

﮲
﮴�﮶سكو ال﮲�ا﮶سطة أالس﮴�ال﮵�ة مں

﮲
، مما مسع﮴�ه مں  ﮲�ارو﮴�﮵

﮲
، مهر﮵� ﮳�اكس﮴�ا﮲�﮵

ع﮳�ارات إالها�﮲ة الع﮲�رص﮵�ة، م﮶�ل:

. ملاذا ال
﮲

ا ﮵�ا مهر﮵� "أ�ِ﮲ت لست أس﮴�ال﮵�ًا ح﮴�ً

 ٕاىل احل﮲�رة ال﮴�﮵ أ﮴�﮵�ت م﮲�ها؟ "
﮲

﮴�عود﮵�

"عودي ٕاىل ﮴�ذارة ﮳�اكس﮴�ان، ﮵�ا ﮵�﮴�ة."

﮶� ﮴�﮴�ول: مل أ﮴�و﮴�ع أن أمسع هذا - عىل

 أس﮴�ال﮵�اومع ذلك،
﮲

إالطالق، �﮲اه﮵�ك عں

 ح﮵�ا﮴�﮵ العامة، ﮶سعرت
﮲

م﮲�ذ ال﮵�وم أالول مں

﮳�االع﮴�داء وإالها�﮲ة لك ﮵�وم ﮴�﮴�ر﮵�﮳�ًا ﮳�س﮳�ب

 ﮳�العودة ٕاىل
﮲

هذا الطلب الذي ال ﮵�ل﮵�

ح﮵�ث أ﮴�﮵�ت (﮳�اكس﮴�ان).
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﮲
، و﮴�سحب اهلواء مں  هذه الكراه﮵�ة ال﮴�﮵ ﮴�﮶�﮴�ل �ه﮵ىل ﮳حسد﮵�ًا، و﮴�سح﮴�﮲�﮵

﮲
أ﮶سعر ﮳�ال﮲ص﮵�ق مں

رٔ�﮴�﮵ ح﮴� أ﮶سعر ﮳�اال﮲ح﮴�﮲�اق. ل﮴�د ﮴�﮲�ا﮴�م هذا مع مرور الو﮴�ت. للمرة أالوىل ، ﮳�دأت أ﮴�ساءل

. ٔالول مرة م﮲�ذ وصو﮵ىل ٕاىل س﮵�د﮲�﮵ ﮲�﮵ عام 1992،
﮲

 ا�﮴﮲�مأ�﮵ هلذا امل�ن الذي أمس﮵�ه الوطں
﮲

عں

 ٕاىل أس﮴�ال﮵�ا لك﮲�ها مل ﮴�عد مل﮵ىك. ٕا�﮲ها
﮲

 الهور.أ﮶سعر ﮳�احل﮲�﮵�
﮲

﮳�دأت أ﮶سك ﮲�﮵ ﮴�راري ﮳�اهل﮳حرة مں

﮳�لد مر﮵�ض ﮲�﮵ أزمة.

﮲
 ﮴�وا�﮵﮲�

﮲
 ما أ﮴�وله ، ﮵�﮴� ال﮴�﮶سك﮵�ك ﮲�﮵ دوا﮲�﮵ىع ﮳�اس﮴�مرار. سواء ك﮲�ت أدا﮲�ع عں

﮲
﮳�﮲عض ال﮲�ظر عں

 ال﮴�مو﮵�ل
﮲

أ﮴�وى لرعا﮵�ة احل﮵�وان ، أو ٕالل﮲عاء رسوم ال﮴�عل﮵� ا﮳حلام﮵ىع وال﮴�عل﮵�﮵� أو مل﮲ر﮵�د مں

للمدارس العامة أو ح﮴�وق املرأة ، أو أ﮴�دث عل﮲�ًا ﮲صد الع﮲�رص﮵�ة ، ﮲�ٕان إالساءة امل﮶�﮵�ة

 م﮲�﮴�﮴�دي ﮵ىه �﮲﮲�سها دأ�ًما. ﮵�﮴�دد صداها ﮲�﮵ حسا﮳�ا﮴�﮵ عىل
﮲

از ال﮴�﮵ ﮵�ل﮴�﮵�ها ع﮵ىل مں لال﮶مسٔ�﮲

. وسأ�ل ال﮴�واصل اال﮳ح﮴�ما﮵ىع و﮲�﮵ رسأ�ل ال﮳�﮵�د إاللك﮴�و﮲�﮵ وامل�ملات اهلا﮴�﮲�﮵�ة ٕاىل مك﮴�﮳�﮵

﮵�مك﮲�﮲�﮵ ٕا﮶�ارة رد ال﮲�عل هذا ﮳�م﮳حرد ﮲�﮴�ح ﮲�﮵�.

ملاذا أ�﮲ت ه﮲�ا؟ هم ﮵�سٔ�لون.

و﮵�﮴�ولون: أ�﮲ت مل ﮴�ولدي ه﮲�ا. ما هو احلق الذي لك ل﮴�﮲ح﮳�﮵�﮲�ا ماذا ﮴�﮲�عل؟… ﮳�لدك ﮴�ذرة.

ل﮳�ون هذا ال﮴�ذارة ٕاىل ﮳�الد�﮲ا؟ ملاذا ﮴�﮳

ب أن ﮵�﮴� ﮴�ح﮵�لك. عودي ٕاىل ﮳�الدك.  ٕاىل ه﮲�ا. ﮵�﮳
﮲

أ�﮲ت ال ﮴�﮲�﮴�م﮵�

 ﮲�﮵ ك﮴�ا﮳�ها: أن أكون ﮶س﮲حًصا ملو�﮲ًا ﮲حارج أس﮴�ال﮵�ا هو عالمة دأ�مة ﮴�ُس﮴�﮲حدم
﮲

﮴�﮲ص﮵�ف مهر﮵�

ل﮴�﮳حعل﮲�﮵ ، وأ﮶س﮲حاص م﮶�﮵ىل ، ﮲ع﮵� ذي صلة وال صوت هلم ﮲�﮵ ال﮳�لدان املس﮴�عمرة ال﮳�﮵�﮲صاء. ال

 ولدوا ﮲�﮵ ا﮲حلارج وها﮳حروا ه﮲�ا ، م﮶�ل
﮲

 ال﮳�﮵�ض الذ﮵�
﮲

﮴�﮲�ط﮳�ق هذه ال﮴�اعدة عىل الس﮵�اس﮵�﮵�

﮳حول﮵�اع﮵�﮵�الرد أو ﮴�و﮲�﮵ أ﮳�وت...

 ال﮲�اس ﮵�د الدمع﮵ىل ، وأ�﮲ا مم﮴�﮲�ة لذلك. ومع ذلك ، ﮲�ٕان احل﮴�﮵�﮴�ة ﮵ىه أ�﮲ه
﮲

ل﮴�د مد الك﮶�﮵� مں

مهما ��﮲ت �﮲وا﮵�اهم ﮳ح﮵�دة ، ﮲�هم ال ﮵�س﮴�ط﮵�عون ﮲�هم ا﮲حلسأ� ال﮶س﮲حص﮵�ة ال﮴�﮵ ﮴�س﮳�﮳�ها م﮶�ل

.
ّ ﮵

 وعىل عأ�ل﮴�﮵ ومو﮲ط﮲�
ّ
هذه إالساءات - ع﮵ىل

 ﮲�﮴�ط
﮲

 العمر 16 عاًما ع﮲�دما ل﮲�﮴�ت ا�﮴﮲�﮳�اه ا﮳حلمهور. ﮳�عد عام﮵�
﮲

��﮲ت ا﮳�﮲�﮴�﮵ عأ�﮶سة ﮴�﮳�لغ مں

﮲
 ا﮳حلم﮵�ل ، مس﮴�م﮴�ع﮵�

﮲
﮳�  ذلك ، ﮲�﮵ ل﮵�لة الس﮳�ت ، ك﮲�ا �﮲س﮵� عىل طول ا﮳حلرس عىل �﮲هر ﮳�﮵�﮲

﮲
مں

ا ﮳�﮳�عض الصور ا﮵�د. ﮴�مت ﮳�ال﮴�﮲عر﮵�د عر﮲صً ﮳�امل﮲�ظر وحلظة اللحاق ﮳�املراكب ال﮲�ادرة ﮳�﮶سلك م﮴�﮲

. ﮳�عد و﮴�ت ﮴�ص﮵� ، رد مس﮴�﮲حدم Twitter م﮳حهول، ﮳�ما مع﮲�اه هلذا امل﮶سهد ا﮳حلم﮵�ل مع ا﮳�﮲�﮴�﮵

أن امل﮲�ظر ﮳مح﮵�ل “﮴�﮳�ل أن ﮵�﮲�﮳حر زو﮳حك املو﮴�ع”. �ن ذلك ﮲�﮵ ٢٥ ﮴�موز ٢٠١٥.

 هذهالرسالة
﮲

اهل الرسأ�ل املعاد﮵�ة لٔال﮳حا�﮲ب، لكں  ، ك﮲�ت ﮴�د ا﮲ح﮴�ت ﮴�﮳
﮲

ح﮴� ذلك احل﮵�

ا. ﮶سعرت ﮳�ا﮲حل﮳�ث وملء الكراه﮵�ة. ﮴�ررت أن أ﮲�﮲صحها عىل ص﮲�ح﮴�﮵ عىل ألكت م﮲�﮵ ح﮴�ً

 اال﮴�صاالت الع﮲�رص﮵�ة
﮲

ا ال �﮲ها﮵�ة له مں Facebook. ما ﮴�﮳�ع ذلك �ن عىل ما ﮵�﮳�دو د﮲�﮴�ً

واملس﮵�ٔ�ة.
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﮴�﮵�ل ﮵ىل أن أس﮴�ال﮵�ا ال﮳�﮵�﮲صاء ﮵ىه ال﮲صح﮵�ة احل﮴�﮵�﮴�﮵�ة، ول﮵�ست ال﮲صح﮵�ة مسلمة "م﮴�ذمرة".

اك  ﮳�معر﮲�ة عدد مرامس ﮲حدمة ﮲�﮳حر ﮵�وم أ﮲�﮲
﮲

، مطال﮳�﮵�
ّ ﮵

ا﮴�صل ال﮲�اس ﮳�مك﮴�﮳�﮵ مل﮲صا﮵�﮴�ة مو﮲ط﮲�

ال﮴�﮵ ح﮲رص﮴�ها. ﮴� ال﮴�﮴�اط صورة لو﮳ح﮵� عىل أحد م﮴�ا﮴�﮵ىل ﮴�﮲�ظ﮵� الدولة إالسالم﮵�ة، ﮶� ا�﮴﮲�﮶رست

ل﮵�ت عىل إال�﮴﮲��﮲ت. ح﮴� أن أحد أال﮶س﮲حاص أ�﮶﮲سٔ� عر﮵�﮲صة ع﮳� إال�﮴﮲��﮲ت ﮴�طالب ﮳�دل﮵�ل أ�﮲﮲�﮵ ﮴�﮲

 ﮳ح﮲�س﮵�﮴�﮵ ال﮳�اكس﮴�ا�﮵﮲�ة.
﮲

عں

ل﮴�د ﮴�ٔ�﮶�ت ا﮳�﮲�﮴�﮵ ﮳�هذه ال﮴�﮳حر﮳�ة لدر﮳حة أ�﮲ها مل ﮴�﮲عب ﮲�﮵ م﮲�ا﮴�﮶سة الس﮵�اسة أو مع﮵ىل عىل

إالطالق لس﮲�وات ﮳�عد ذلك.

ام الصمت ﮲�﮵ موا﮳حهة ﮴�لك ﮵ىه إالها�﮲ات ا﮳حلارحة وسوء املعاملة. و﮳�ال﮲�س﮳�ة لل﮲�ص﮵�حة ﮳�ال﮴�﮲

" أو
﮲

م﮶�ل هذا ال﮲�﮴�د الالذع، ﮲�ٕا�﮲ها ﮴�﮳�دو �﮲ص﮵�حة "م﮲�﮵�دة" م﮶�ل "ٕا�﮲هم م﮳حرد م﮴�ص﮵�ّد﮵�

 أ﮶س﮲حاص مل ﮵�﮲صطروا ٕاىل ال﮴�لق
﮲

اهل﮵�هم ﮲�﮴�ط"، ﮲ع﮵� أ�﮲ها �﮲صأ� ﮳حو﮲�اء ع﮲�دما ﮴�ٔ�﮴�﮵ مں "﮴�﮳

﮳�﮶سٔ�ن سالم﮴�هم أو سالمة أرسهم. "امل﮴�ص﮵�ّدون" هم أ�﮲اس ح﮴�﮵�﮴�﮵�ون ﮵�سلون رسأ�ل مل﮵�ٔ�ة

 عل﮵�هم ﮳�عد ذلك أن ﮵�﮴�عا﮵�﮶سوا مع العوا﮴�ب. ل﮴�د
﮲

 ﮵�﮴�ع﮵�
﮲

 آ﮲حر﮵�
﮲

﮳�الكراه﮵�ة ٕاىل أ�﮲اس ح﮴�﮵�﮴�﮵�﮵�

مررت ﮳�ٔ�﮵�ام أردت ﮲�﮵�ها ال﮲رحف ﮴�ت اللحاف دون ا﮲حلروج أ﮳�دًا.

ل﮴�د اس﮴�﮲عرق أالمر م﮲�﮵ ﮳�عض الو﮴�ت ٔالدرك أن رد ال﮲�عل ال﮳�﮲ع﮵�ض وال﮳�﮲ع﮵�ض الذي أصا﮳�﮲�﮵

 أ�﮲ا، ول﮵�س ﮳�ال﮲رصورة ما أؤ﮵�ده. و﮴�﮴�ل﮲حص الكراه﮵�ة ﮵ىل دأ�ًما ﮲�﮵ هو﮵�﮴�﮵ كمرأة
﮲

هو حول مں

مسلمة مها﮳حرة.

ٕان مطال﮳�﮴�﮵ ال﮴�﮵ ال هوادة ﮲�﮵�ها ٕال﮶�﮳�ات ا�﮴﮲�مأ�﮵ أالس﮴�ا﮵ىل، ر﮲مع كو�﮲ها س﮲ح﮵�﮲�ة، ﮴�ؤذي. ل﮴�د

 ح﮵�ا﮴�﮵ ﮲حلدمة ال﮲�اس ﮲�﮵ 
﮲

كرست الس﮲�وات ال﮶�ما﮲�﮵ أال﮲ح﮵�ة مں

 ح﮴�﮵ ﮲�﮵ ﮳�لد الوالدة لل﮴�﮵�ام ﮳�ذلك. مل أعد مواط﮲�ة ﮲�﮵ ال﮳�لد
﮲

ل﮵�ت عں �﮵﮲�و ساوث و﮵�ل﮲ر. و﮴�﮲

 هذا
﮲

 أ﮳حل اس﮴�﮴�الله. مل ﮵�كں
﮲

، ﮳�لد �﮲ا﮲صل ك﮶�﮵�ون مں  عأ�ل﮴�﮵
﮲

الذي عا﮶ست ﮲�﮵�ه أ﮳ح﮵�ال مں

 ﮳ح﮲�س﮵�﮴�﮵ ال﮳�اكس﮴�ا�﮵﮲�ة، ﮳�﮴�﮵�ت أالوراق ﮲�﮵ درج مك﮴�﮳�﮵
﮲

سهًال. ﮳�عد ملء االس﮴�مارات لل﮴�﮲ح﮵ىل عں

 ﮴�﮲ص﮵� �﮲﮲�﮵ىس لل﮴�و﮴�﮵�ع عىل ا﮲حلط امل﮲�﮴�ط. أعلم أ�﮲ها ��﮲ت م﮳حرد
﮲

 مں
﮲

لعدة أ﮵�ام. مل أ﮴�مكں

 ال﮴�و﮴�﮵�ع عل﮵�ها ��﮲ت له آ﮶�ار رم﮲ر﮵�ة و﮲�عل﮵�ة.
﮲

 الورق. لكں
﮲

﮴�طعة مں

ب أن �﮲﮲صطر ٕاىل ﮴�طع العال﮴�ات مع أس﮴�ط﮵�ع أن أرى ملاذا ال ﮵�﮲�عل الك﮶�﮵�ون ذلك. ملاذا ﮵�﮳

 ﮲�﮴�ط ٕالر﮲صاء ﮶سعور ﮳�الوالء ﮲�﮵ ﮲ع﮵� محله؟ هذا ﮲ع﮵� م﮲�ط﮴�﮵ ﮲�﮵ ﮳�لد
﮲

 ﮲�ں
﮲

﮳حذور�﮲ا ، ٕال�﮲�ر مں

ولد ﮲�﮵�ه ﮶�ل﮶�﮲�ا ﮴�﮴�ر﮵�﮳�ًا ﮲�﮵ ا﮲حلارج وحوا﮵ىل �﮲ص﮲�﮲�ا ولد أهلهم ﮲�﮵ ا﮲حلارج. هذا ﮲�﮴�ط ﮵�﮳�عد ال﮲�اس

 ﮳ح﮲�س﮵�﮴�ه ﮲�﮵
﮲

راط ﮲�﮵ الد﮵�م﮴�راط﮵�ة. ك﮵�ف ﮵�ك﮲�ل ٕا﮳ح﮳�اُر ﮶س﮲حص ما عىل ال﮴�﮲ح﮵ىل عں  اال﮲�﮲
﮲

عں

اه﮴�هم ومعلهم  املؤكد أن س﮳حل أال﮶س﮲حاص احلا﮲�ل و﮲�﮲
﮲

﮳�لده أالص﮵ىل والَءه لل﮳�لد امل﮴�﮳�﮲� له؟ مں

﮲
 رأ�ع﮵�

﮲
 أن ﮵�كو�﮲وا مم﮶�ل﮵�

﮲
﮲صع لل﮴�د﮴�﮵�ق واحلكم. أعرف أ﮶س﮲حاًصا ﮵�مكں ب أن ﮵�﮲ هو ما ﮵�﮳

 ح﮴�﮵ املك﮴�سب
﮲

 أسال﮲�هم. ﮳�ال﮲�س﮳�ة ﮵ىل، لٔالسف، ح﮴� ال﮴�﮲ح﮵ىل عں
﮲

لك﮲�هم ال ﮵�﮵�دون ال﮴�﮲ح﮵ىل عں

. ما زلت أ﮴�عرض للم﮲صا﮵�﮴�ة ﮳�اس﮴�مرار ٕال﮶�﮳�ات ا�﮴﮲�مأ�﮵ أالس﮴�ا﮵ىل. ال ﮵�ك﮲�﮵

 

www.afkarightirabiah.com.au    | 30



 وعىل
ّ
 ، ﮲�ٕان ذلك ﮵�﮲�عكس ع﮵ىل

ّ
: ع﮲�دما ﮴�﮵ىسء ٕا﮵ىل  ﮵�﮶سككون ﮲�﮵ أس﮴�ال﮵�ّ﮴�﮵

﮲
وٕاىل أولٔ�ك الذ﮵�

 لس﮲�ا ه﮲�ا ل﮲�﮴�عرض لٕالها�﮲ة أو ال﮴�هم﮵�ش
﮲

 كلك. ﮲�ں
﮲

أرس﮴�﮵ وم﮳ح﮴�م﮵ىع و﮴�ا﮶�﮵ واملها﮳حر﮵�

 ﮲�﮵ امل﮲�هوم ال﮲ص﮵�ق ملا ﮴�ع﮴�﮴�د أ�﮲ه ﮵�ع﮲�﮵ أن ﮴�كون "أس﮴�ال﮵�ًا"، أو ﮵�﮴� ال﮴�سامح
﮲

ٕاذا مل �﮲كں

 ﮳�در﮳حة �﮲�﮵�ة. ال ﮵�مك﮲�ك ﮴�﮳�﮵�﮵�ض دولة ذات مؤسسات
﮲

معه ٕاذا ك﮲�ت ﮴�ع﮴�﮳��﮲ا أس﮴�ال﮵�﮵�

سوداء.

. . آالن أس﮴�ال﮵�ا ﮵ىه ﮳�﮵�﮴�﮵ ذوري. أ�﮲ا أك﮶� ﮲�﮲حًرا ﮳�﮴�ا﮶�﮵ أ�﮲ا ُص﮲�عت ﮲�﮵ ﮳�اكس﮴�ان. أ�﮲ا ﮲�﮲حورة ﮳�﮳

 أ﮳حل ال﮴�﮲ع﮵�﮵�. هذا رأ�ع،
﮲

�﮲عم، ل﮴�د م﮲�ح﮴�﮲�﮵ أس﮴�ال﮵�ا ال﮲�رصة لل﮴�﮲ع﮵�﮵� وآالن لل﮴�﮴�ال مں

،
﮲

 ال ﮴�﮴�و﮴�ع م﮲�﮵ أن أكون مم﮴�﮲�ًة ٕاىل أال﮳�د وأن أ﮳�﮴� ﮲�﮵ ال﮲راو﮵�ة ال﮴�﮵ أ�﮶﮲سٔ�﮴�ها للمها﮳حر﮵�
﮲

لكں

 ﮶س﮴�م﮲�ا،
﮲

 ماه﮵�ة أالس﮴�ا﮵ىل - ولكں
﮲

﮳�ُت عىل رأس﮲�ا ٕاذا ﮴�﮲�اس﮳�﮲�ا وم﮲�هومك عں ح﮵�ث ﮴�ّ

د  م﮲�ازل﮲�ا ٕاذا مل �﮲﮲�عل ذلك. ل﮴�د معلت أ�﮲ا وزو﮳ىح﮵ ﮳�﮳
﮲

وٕاس�﮴�﮲�ا ومحاولة مطارد﮴�﮲�ا مں

عل  مواط﮲�ون ﮲�﮲حورون وم﮲حلصون ﮲�﮵ هذا ال﮳�لد و﮲�﮳
﮲

 آالن. ﮲�ں
﮲

ل﮲�كون ح﮵�ث ﮲�ں

أس﮴�ال﮵�ا م��﮲ًا أ﮲�﮲صل.

﮵�مك﮲�ك م﮲�ادا﮴�﮵ ﮳�ٔ�مساء. ﮵�مك﮲�ك م﮲�ادا﮴�﮵ ﮳�ال﮵�﮴�ة، (...)، الرصصور، ال﮳�﮴�رة. ﮵�مك﮲�ك أن

 أذهب ٕاىل أي
﮲

. لں ﮴�طال﮳�﮲�﮵ ﮳�العودة ٕاىل ح﮵�ث أ﮴�﮵�ت. أع﮴�ذر ٔال�﮲﮲�﮵ لست آس﮲�ة. هذا ﮳�﮵�﮴�﮵

. أ�﮲ا لست ﮵�﮴�ة أو رصصوًرا أو (...) أو ﮳�﮴�رة. أ�﮲ا مها﮳حرة.  ﮴�سك﮴�﮲�﮵
﮲

. لں  ﮴�طح﮲�﮲�﮵
﮲

م�ن. لں

ا�﮲ا مسلمة. أ�﮲ا امراة. أ�﮲ا مه﮲�دسة. أ�﮲ا ه﮲�ا ٔال﮳�﮴�.

 

 ح﮵�ا﮴�ها
﮲

�﮳﮲�ذة عں

 
، مه﮲�دسة ﮳�﮲�اء، وس﮵�اس﮵�ة أس﮴�ال﮵�ة ولدت ﮲�﮵ الهور، ﮳�اكس﮴�ان، 8 ﮴�موز 1963، ��﮲ت  سع﮵�د ﮲�ارو﮴�﮵

﮲
مهر﮵�

 ح﮲رب ا﮲حل﮲رص . ﮴� ا﮲ح﮴�﮵�ارها مللء
﮲

 �﮵﮲�و ساوث و﮵�ل﮲ر م﮲�ذ 15 آب 2018 عں
﮲

ع﮲صوة ﮲�﮵ م﮳حلس ال﮶س﮵�وخ عں
ا ﮲�﮵ �﮵﮲�و ساوث و﮵�ل﮲ر م﮴�عد ﮶سا﮲عر ﮳�س﮳�ب اس﮴�﮴�الة ﮵ىل ر﮵�ا�﮲ون ، ﮴�﮳�ل ا�﮴﮲�﮲حا﮳�ها ﮲�﮵ عام 2019. و﮴�د معلت سا﮳�﮴�ً

 ح﮲ر﮵�ان 2013 وآب 2018.
﮲

امل﮳حلس ال﮴�﮶رس﮵�﮵ىع ﮳�﮵�
ا�﮴﮲�﮴�لت ﮲�ارو﮴�﮵ وزو﮳حها معر ٕاىل س﮵�د﮲�﮵ ﮲�﮵ عام 1992، ح﮵�ث ﮳�دأت ﮲�﮵ الدراسة ﮲�﮵ ﮳حامعة �﮵﮲�و ساوث و﮵�ل﮲ر

ا ﮳�مو﮳حب ﮲حطة كولوم﮳�و ﮲�﮵ ا﮲حلمس﮵�﮲�﮵�ات.  (UNSW)؛ �ن والدها ﮴�د درس ه﮲�اك سا﮳�﮴�ً
ا عىل الدك﮴�وراه ﮲�﮵ اهل﮲�دسة أكملت در﮳حة املا﮳حس﮴�﮵� ﮲�﮵ العلوم اهل﮲�دس﮵�ة ﮲�﮵ عام 1994 ، وحصلت الح﮴�ً
ال﮳�﮵�ٔ�﮵�ة ﮲�﮵ عام 2000. ا�﮴﮲�﮴�لت ﮲�ارو﮴�﮵ ٕاىل ﮳�ورت ماكواري ﮲�﮵ عام 2001، لك﮲�ها عادت ٕاىل س﮵�د﮲�﮵ ﮲�﮵ عام

. 2006. لد﮵�ها وزو﮳حها ولدان، أحدهما الصح﮲�﮵ الس﮵�ا﮵ىس ع﮶�مان ﮲�ارو﮴�﮵

﮲�﮵ الو﮴�ت الذي ﮴� ﮴�ع﮵�﮵�﮲�ها ﮲�﮵�ه ﮲�﮵ ﮳�ملان �﮵﮲�و ساوث و﮵�ل﮲ر، ��﮲ت املد﮵� أال�د﮵�﮵� ل﮳��﮲امح� املا﮳حس﮴�﮵� ﮲�﮵
أالمعال وال﮴�ك﮲�ولو﮳ح﮵�ا وأس﮴�اذ م﮶سارك ﮲�﮵ لك﮵�ة الدراسات العل﮵�ا أالس﮴�ال﮵�ة لٕالدارة لـ ﮳حامعة �﮵﮲�و ساوث و﮵�ل﮲ر.

 م﮲�ص﮳�ها ﮲�﮵ ال﮳�ملان ﮳�عد أن أل﮴�ت ﮲حطاب وداعها ﮲�﮵ 14 آب  2018.
﮲

اس﮴�﮴�الت ﮲�ارو﮴�﮵ مں
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 ﮳حورج ﮶سا﮵ىم  
﮲

لكود أ﮳�و ﮶س﮴�را ﮴�ك﮴�ب عں

 دون "ُر﮴�وش"
﮲

ال﮶�أ� وامل﮴�مّرد ﮵�ه﮲�دس الوا﮴�ع﮵�ّة مں
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"ال أرّوج ٔال﮲ح﮳�ار ٕا﮴�ل﮵�م﮵�ة، أو عىل و﮳حه ال﮴�حد﮵�د أ﮲ح﮳�ار محل﮵�ة، لك﮲�﮵ أ﮲�﮴�ض أن لل�﮴�ب مهمة عل﮵�ه
ب أن ﮴�﮴�وم  هذه املهمة، لل﮴�حرك ﮲�و أالمم﮵�ة. ﮵�﮳

﮲
أن ﮵�﮴�﮴�ها، و﮳�﮵�ٔ�﮴�ه ﮳�ا﮳حة ٕاىل االس﮴�﮲�ادة مں

عال﮴�ة م﮳�ا﮶رسة مع احل﮵�اة وإالطار ال﮲�ع﮵ىل الذي ﮵�ع﮵�ش ﮲�﮵�ه ال�﮴�ب"...
﮳�هذه الع﮳�ارة حّدد الروأ�﮵ ﮳حورج ﮶سا﮵ىم مهمة أالد﮵�ب ﮲�﮵ م﮴�ال له ﮳�ال﮲�ر�﮲س﮵�ة �﮶﮲رس ﮲�﮵ صح﮵�﮲�ة
ه احلا﮲�ل ﮳�ع﮶رسات الروا﮵�ات لو﮳حور ﮲�﮵ 3 ﮴�موز 1963، ﮵ىه  �﮲هح� مس﮵�﮴�ه أالد﮳�﮵�ة عىل مدى ﮴�ار﮵�﮲
 ال﮲�﮴�اد ٕاىل ٕاعطأ�ه ل﮴�ب مؤرخ إال�﮲سان ﮳�لك أ﮳�عاده

﮲
وم﮳حموعات ال﮴�صص، ما حدا ﮳�ك﮶�﮵� مں

اال﮳ح﮴�ماع﮵�ة والعاط﮲�﮵�ة وأال﮲حال﮴�﮵�ة، ﮲�هو ﮳�دأ مس﮵�﮴�ه، ﮳�ال﮴�وازي، ﮲�﮵ الصحا﮲�ة وأالدب ﮲�﮵ أوأ�ل
 ﮴�ٔ�﮶�﮵� هذا امل﮳ح﮴�مع ﮳�ٔ�﮳�عاده

﮲
، ﮲�﮲صًال عں ، ورصد ﮴�والت امل﮳ح﮴�مع الل﮳�﮲�ا﮲�﮵

﮲
﮲محس﮵�﮲�﮵�ات ال﮴�رن الع﮶رس﮵�

إال�﮲سا�﮵﮲�ة وال﮶�﮴�ا﮲�﮵�ة عىل امل﮳ح﮴�معات العر﮳�﮵�ة و﮴�ٔ�﮶�﮵� امل﮳ح﮴�معات العر﮳�﮵�ة عل﮵�ه، وأالصداء ال﮴�﮵
 ل﮲عا﮵�ة ال﮵�وم. 

﮲
 ال﮴�رن الع﮶رس﮵�

﮲
﮴�ددت ﮲�﮵ ل﮳�﮲�ان م﮲�ذ ال﮲�صف أالول مں

 الصحا﮲�ة وأالدب، ﮲��ن هو هو أالد﮵�ب والصحا﮲�﮵ ﮲�﮵ لك﮵�هما، ﮵�صد، ﮵�﮴�ح﮴�ق، ﮵�﮳�حث،
﮲

مل ﮵�﮲�ّرق ﮳�﮵�
 دون أن

﮲
و﮵�صوغ لك ذلك ﮲�﮵ أسلوب وا﮴�﮵ىع و﮵�مس أالحداث وال﮴�طورات ﮳�ٔ�﮲�راحها ومعا�﮲ا﮴�ها مں

 الذي ح﮲رص  ﮲�﮵ لك ﮴�صة و﮲�﮵ لك روا﮵�ة، ﮴�ارة
﮲

﮵�﮲عرق ﮲�﮵ السوداو﮵�ة، ال س﮵�ما ﮲�﮵ ما ﮵�﮴�علق ﮳�الوطں
ة ، ٔال�﮲ها  رك﮵�﮲

﮲
﮳�صورة أالرض و﮴�ارة أ﮲حرى ﮳�صورة املرأة، ﮲�هو ﮵�﮲�﮴�﮵� ٕال﮵�ها ﮴�ماًما كما ﮵�﮲�﮴�﮵� ٕاىل الوطں

امل﮳ح﮴�مع وم﮲�ها ﮵�﮲�﮳�﮶�ق ا﮲حللق وعل﮵�ها ﮵�﮴�وم املس﮴�﮴�﮳�ل...
، �ن ع﮲�دما ا�﮲طلق ﮳حورج ﮶سا﮵ىم ﮲�﮵ مس﮵�﮴�ه امله﮲�﮵�ة ﮲�﮵ الصحا﮲�ة ﮲�﮵ أوأ�ل ﮲محس﮵�﮲�﮵�ات ال﮴�رن املا﮲ىص﮵

﮲حر ﮳�﮶س﮲حص﮵�ات ﮵�﮶سهد هلا العاملان العر﮳�﮵ والعا﮵� ﮳�ال﮴�م﮵�﮲ ل﮳�﮲�ان ﮵�﮲�ل ﮳�﮲�ه﮲صة ﮲�كر﮵�ة وس﮵�اس﮵�ة، و﮵�﮲
وإال﮳�داع، عارص الك﮳�ار الك﮳�ار،  را﮲�ق ال﮲�دوة الل﮳�﮲�ا�﮵﮲�ة وامل﮲�ا﮳� ال﮶�﮴�ا﮲�﮵�ة وح﮴�ق ح﮲صوًرا ﮲�اعال ﮲�﮵�ها، كما

﮲
 ﮶�ّ ﮲�﮵ ﮳حر﮵�دة "احل﮵�اة" و﮲�﮵�ما ﮳�عد ﮴�﮲�﮴�ل ﮳�﮵�

﮲
ح﮴�ق ح﮲صوًرا ﮲�﮵ الصحا﮲�ة، ﮲�﮵ ﮳حر﮵�دة "ال﮲�هار" ومں

صحف وم﮳حالت ﮲�﮵ ل﮳�﮲�ان والعامل العر﮳�﮵ و﮳�لدن اال�﮴﮲�﮶سار الل﮳�﮲�ا﮲�﮵ ﮲حصوًصا ﮲�﮵ ﮳�ار﮵�س ول﮲�دن. 
 الذي �ن لؤلؤة ﮵�﮲�عكس ﮶سعاعها عىل 

﮲
 الوطں

﮲
ازات را﮲�﮴�ها هّم ك﮳�﮵� ﮴�وزع ﮳�﮵� مس﮵�ة حا﮲�لة ﮳�إال﮲�﮳
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 إال�﮲سان الذي
﮲

حر امل﮴�وسط وأ﮲صىح ﮳�ؤرة للمؤامرات ال﮴�﮵ أ﮶سعل﮴�ها الطأ�﮲�﮵�ة ال﮳�﮲ع﮵�﮲صة، و﮳�﮵�

 دون أن ﮴�كرسه... 
﮲

 العواصف ﮴�صمت ﮲طهره مں
﮲

ا ﮵�وا﮳حه الدهر ﮳�﮶�﮳�ات لكں �ن ﮶سام﮲حً

، ﮲�عال﮴�﮴�ه ﮳�ال﮴�لم
﮲

مل ﮴�﮴�و﮴�ف مس﮵�ة ﮳حورج ﮶سا﮵ىم، ﮴�ماًما كما مل ﮴�﮴�و﮴�ف مس﮵�ة هذا الوطں

واللكمة ال �﮲ها﮵�ة هلا و﮵ىه م﮴�﮳حددة ﮲�﮵ لك مؤلف ﮳حد﮵�د ﮵�صدره ﮳�دم ﮴�ل﮳�ه وعرق ﮴�لمه... 

 ﮲�﮵ ﮳�﮵�وت ﮲�﮵ ع﮲�وان
﮲

 دار �﮲لسں
﮲

آ﮲حر ح﮳�ّات الع﮲�﮴�ود ك﮴�اب ﮳حد﮵�د أصدره ﮳�ال﮲�ر�﮲س﮵�ة عں

﮲
Georges Chami rebelle et non conformiste (﮳حورج ﮶سا﮵ىم ال﮶�أ� وامل﮴�مّرد)، ﮵�﮴�﮲صمں

، �﮶﮲رست ﮲�﮵ صحف
﮲

م﮴�االت ودراسات حول �﮴﮲�ا﮳حه أالد﮳�﮵ ﮳�ٔ�﮴�الم ك﮳�ار أالد﮳�اء وامل﮲�كر﮵�

 ﮴�﮳محة ﮳�عض
﮲

﮵�ة وأالملا�﮵﮲�ة، ﮲�﮲صال عں  1957 و2020 ﮳�الل﮲عات ال﮲�ر�﮲س﮵�ة وإال�﮲لك﮵�﮲
﮲

وم﮳حالت ﮳�﮵�

 أطروحة دك﮴�وراه حول الس﮵�م﮵�ولو﮳ح﮵�ا ﮴�﮲�اولت
﮲

﮴�صصه ٕاىل ال﮲�ر�﮲س﮵�ة وأالملا�﮵﮲�ة وم﮴�﮴�ط﮲�ات مں

الرموز وال﮶س﮲حص﮵�ات ﮲�﮵ أد﮳�ه. 

﮲
 ال﮲عالف رمس �ر﮵��﮴�وري ﮳�﮵�﮶سة س﮴�ا﮲�رو ﮳ح﮳�ا. عىل ال﮲عالف ا﮲حلل﮲�﮵ م﮴�﮴�ط﮲�ات ﮳�العر﮳�﮵�ة مں

﮲
ز﮵�

أ﮴�وال ﮳حلورج ﮶سا﮵ىم حول ال﮴�﮲صا﮵�ا الوط﮲�﮵�ة ال﮶سأ�كة واردة ﮲�﮵ ك﮴�ا﮳�ه "املحارة ال﮳�اك﮵�ة" (2020).

مه﮲�دس الوا﮴�ع﮵�ة

﮴�ول﮵�ُت مرا﮳حعة الك﮴�اب و﮴�﮲�س﮵�﮴�ه ﮳�ال﮴�عاون مع أالد﮵�ب وال﮲�ا﮴�د

Georges Chami… :﮳�ك، وك﮴�﮳�ُت له امل﮴�دمة ﮳�ع﮲�وان أ�﮲طوان ﮵�﮲

architecte de l’existentialisme، مما ﮳حاء ﮲�﮵�ها: "﮳حورج

﮶سا﮵ىم ﮵�ع﮵�ش ﮴�لق عرصه، ﮲�هو �﮲﮲�سه ﮲�﮵ أ﮳�طاله، ﮵�صوغ معامل الذات

رأة وع﮲�و﮵�ة، و﮵�ل﮴�﮴�ط اللحظات احلر﮳حة، سواء ﮲�﮵ معر إال�﮲سان أو ﮳�﮳

، و﮵�﮲عوص ﮲�﮵ ﮴�عر ال﮳�ؤس واال﮲�دار وال﮴�عاسة،
﮲

﮲�﮵ مس﮵�ة الوطں

، ال﮳�﮶ساعة (﮳�﮶ساعة احلرب
﮲

 م﮴�واز﮵�﮵�
﮲

 ﮲حط﮵�
﮲

 محرً� ﮴�لمه ﮳�﮵�

وإال�﮲سان...) و﮳محال﮵�ات احل﮵�اة واحلب... مس﮴�﮴�﮵�ًا م﮲�هما ز﮲محه

ال﮴�ص﮵ىص. 

واله ﮲�﮵ العامل، ر﮳�﮴�ه الصحا﮲�﮵�ة وم﮶ساهدا﮴�ه ﮲حالل ﮴�﮳  ﮲حالل  ﮴�﮳
﮲

مں

﮲
ا﮲ح﮴�ق ﮲ح﮲�ا﮵�ا و﮲ح﮳�ا﮵�ا احلس إال�﮲سا﮲�﮵ املعارص وصّوره ﮳�معامل مں

الس﮲حر﮵�ة والع﮲�ف وال﮴�حدي، محّمال ٕا﮵�اه االس﮴�اطات الد﮵�﮲�﮵�ة

 ﮴�﮲�اعا﮴�ه ﮲�﮵ ال﮴�﮲صا﮵�ا الك﮳�ى،
﮲

والس﮵�اس﮵�ة واال﮳ح﮴�ماع﮵�ة ال﮴�﮵ ﮴�ع﮳�ّ عں

 دون أن ﮵�﮲عرق ﮲�﮵ السوداو﮵�ة و﮲�﮵ ال﮳�ؤس ال﮳�﮶رسي، ﮳�ل ﮵�عمد ﮲�﮵
﮲

مں

 ﮴�علق ﮳�احل﮵�اة. 
﮲

موا﮴�ف ك﮶�﮵�ة ٕاىل ﮴�طر﮵�﮲ لكما﮴�ه ﮳�﮳�﮵�ق �﮲ا﮳�ع مں

 ﮳�﮵�ٔ�﮴�ه ﮵�﮴�ٔ�﮶� ﮳�ها و﮵�س﮴�مد م﮲�ها أسلو﮳�ه الوا﮴�﮵ىع، ٕاال
﮲

صح﮵�ح أ�﮲ه ا﮳�

طاها وسار ﮳�ع﮵�ًدا  ﮲�﮵ الروح والو﮳حدان وال﮴�ٔ�مل وامل﮲�ا﮳حاة... أ�﮲ه ﮴�﮲

 حق ل﮴�ب أحد أس﮵�اد ال﮴�صة إال�﮲سا�﮵﮲�ة. 
﮲

﮲�اس﮴�حق عں

 

www.afkarightirabiah.com.au    | 33



﮲
ا﮳�﮴�كر ﮳حورج ﮶سا﮵ىم أد﮳�ًا ح﮵�ًا ﮵�﮴�حرك و﮵�واكب ال﮴�طلعات إال�﮲سا�﮵﮲�ّة مع ا﮲ع﮴�ا﮲�ه مادة مں

،
﮲

 ا﮲حلط ال﮴�﮴�ل﮵�دي ﮲�﮵ ال﮲�ظرة ٕاىل معا�﮲اة املواطں
﮲

وا﮴�ع وط﮲�ه امل﮲عموس ﮲�﮵ ال﮲�﮳ح﮵�عة، ﮲�﮲حرج عں

 حلول ﮲حارج الرساد﮵�ب ال﮴�﮵ ﮵�﮲�﮴�ش ﮲�﮵�ها ال﮳�اح﮶�ون،
﮲

، و﮲�﮴�ّش هلا عں ﮲
وعّلل أس﮳�اب املحں

﮲
 الوا﮴�ع وعامل امل﮶�ل، و﮴�عاىط مع ﮴�﮲صا﮵�ا العرص مں

﮲
 ٕا�﮲سا�﮵﮲�﮴�﮲�ا، وا﮲ح﮴�رص املسا﮲�ة ﮳�﮵�

﮲
﮲�﮴�ر﮳�﮲�ا مں

مو﮴�ع ال﮲�ا﮴�د وال﮳�احث، ﮴�وصًال ٕاىل ح﮴�أ�ق ﮵�كمها الع﮴�ل و﮵�﮴�ّر ﮳�ها العامل و﮵�ّدد آ﮲�ا﮴�ها ﮴�طّور

، ﮲�هو روأ�﮵ وصحا﮲�﮵ وس﮵�ا﮵ىس ﮲�﮵ آن... املعر﮲�ة، وداع﮵�ًا ٕاىل ل﮴�اء ﮲�كري س﮵�ا﮵ىس وط﮲�﮵

ا أن ال﮳�طل ﮲�﮵ ل﮳�﮲�ان ل﮵�س ﮲�رًدا أو ﮳محاعة أو ح﮲ر﮳�ًا أو زع﮵�ًما أو م﮲�ّكًرا... ال﮳�طل ﮲�﮵  مس﮴�﮲�﮴�﮳حً

ل﮳�﮲�ان هو ل﮳�﮲�ان ﮳�الذات وال ﮲�﮲صل ٔالحد عل﮵�ه سوى أ�﮲ه عاش ﮲�﮵�ه ودا﮲�ع ع﮲�ه ومات

ٔال﮳حله".

أ﮴�سام ﮶�ال﮶�ة

، ﮴�﮴�ّ﮳�ع ﮲حالهلا الك﮴�ّاب �﮴﮲�اج ﮳حورج ي وأملا﮲�﮵ ﮴�وزع الك﮴�اب عىل أ﮴�سام ﮶�ال﮶�ة: ﮲�ر�﮵﮲ىس وٕا�﮲لك﮵�﮲

﮶سا﮵ىم م﮲�ذ ٕاصداره أالول "ال﮲�مل أالسود" (1955) ل﮲عا﮵�ة "املحارة ال﮳�اك﮵�ة (2020)". 

﮳�ك (1957)، ﮳حورج ﮶سا﮵ىم : ا﮳�اه﮵� ﮵�وسف ﮵�﮲
﮲

 ال﮴�سم ال﮲�ر�﮵﮲ىس م﮴�االت للك مں
﮲

﮴�﮲صمں

 كر﮵� (1959)، ها﮲�﮵ أ﮳�﮵ صاحل (1959)، ﮳مح﮵�ل ﮳ح﮳� (1963)، لور ﮲عر﮵�ّب
﮲

(1965)، أم﮵�

(1963)، ﮲�﮵�ك﮴�ور حك﮵� (1964)، �﮲هاد سالمة (1979)، ع﮳�دالله عازار (1979)، ﮲علور﮵�ا عواد

(1982)، ع﮳�اس طر﮳�﮵�ه (1999)، أ�﮲طوام مرسة (1982)،  ع﮳�دالله �﮲عمان (2002)، أ�﮲طوان

﮳�ك  أطروحة دك﮴�وراه دولة حول الس﮵�م﮵�ولو﮳ح﮵�ا)، أ�﮲طوان ﮵�﮲
﮲

طعمة (م﮴�﮴�ط﮲�ات مں

 .(2020)

﮲رها املس﮴�﮶رسق م﮵�﮶سال ﮳�ار﮳�و  العر﮳�﮵�ة ٕاىل ال﮲�ر�﮲س﮵�ة أ﮲�﮳
﮲

ا﮲ح﮴�﮴� هذا ال﮴�سم ﮳�﮴�صص م﮴�﮳محة مں

و�﮶﮲رست أر﮳�ع م﮲�ها  ﮲�﮵ "م﮳حلة ال﮶رسق"  عام 1962 وأر﮳�ع أ﮲حرى �﮶﮲رست ﮲�﮵ امل﮳حلة �﮲﮲�سها عام

 .1964

 أ﮵�اس (1999). 
﮲

 ﮳�﮵�﮲�ها م﮴�ال لع﮳�د الرمحں
﮲

 م﮴�االت حول �﮴﮲�ا﮳حه مں
﮲

ي ﮴�﮲صمں ال﮴�سم إال�﮲لك﮵�﮲

 ﮴�﮳محة ﮴�صص ﮳حلورج ﮶سا﮵ىم ٕاىل أالملا�﮵﮲�ة. 
﮲

ال﮴�سم أالملا﮲�﮵ ﮴�﮲صمں

رصاع الس﮵�اسة والو﮳حود

﮴�﮴�محور امل﮴�االت حول أ﮳�ز م﮲�ا﮴�﮵�ح أدب ﮳حورج ﮶سا﮵ىم و﮵ىه الو﮳حود﮵�ة والوا﮴�ع﮵�ة وم﮲�هوم

 ﮲�﮵ ﮲طل
﮲

ا للوطں ا م﮴�ل﮴�ً  سطوره مص﮵�ً
﮲

الس﮵�اسة. م﮲�ذ ٕاصدارا﮴�ه أالوىل �ن رؤ﮵�و﮵�ًا رمس ﮳�﮵�

 ﮳�ٔ�ن ا�﮲﮲�﮳حاًرا ال ﮳�د أن ﮵�﮴�ع ﮲�﮵
ٔ
 أالحداث والظواهر ﮲�﮵ امل﮳ح﮴�مع الل﮳�﮲�ا﮲�﮵ ﮴�﮲�﮳�

﮲
رصده ﮳محلة مں

مس﮴�﮴�﮳�ل ل﮵�س ﮳�﮳�ع﮵�د، لذا ﮴�عامل مع احلرب ال﮴�﮵ عص﮲�ت ﮳�ل﮳�﮲�ان ٔ��﮲ها أمر ح﮴�﮵� ﮲�ر﮲صه

اال�﮲﮲عماس ﮲�﮵ الطأ�﮲�﮵�ة و﮲�﮵ االر﮴�هان و﮲�﮵ ﮴�﮶سو﮵�ه دور الس﮵�اسة والس﮵�ا﮵ىس، ﮲��ن ﮵�ا﮴�ب، ﮵�لل،

 ﮴�داع﮵�ات اال�﮲﮲�﮳حار و﮵�﮶�ور و﮵�﮴�مّرد و﮵�دعو
﮲

 و﮵�ذر مں
﮲

و﮵�ع﮵�ش ال﮴�لق الك﮳�﮵� عىل الوطں

 ه﮲�ا 
﮲

 عىل أسس م﮴�﮵�﮲�ة. مں
﮲

 أ﮲حطاء املا﮲ىص﮵ ٔال﮲حذ الع﮳� و﮳�﮲�اء وطں
﮲

ال﮶س﮳�اب ٕاىل االس﮴�﮲�ادة مں
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 اع﮴�﮳�ار أن ﮴�ٔ�ط﮵� أ﮳�طاله ﮳�ٕاطار م�﮲�﮵ ل﮵�س ل﮴�﮴�﮵�﮵�دهم أو س﮳ح﮲�هم، أو ﮴�صو﮵� معا�﮲ا﮴�هم ﮲�حسب،
﮲

﮵�مكں
﮳�ل حل﮶�هم عىل كرس ال﮴�﮵�ود امل﮲�رو﮲صة عل﮵�هم وال﮴�مرد وال﮴�حل﮵�ق ﮳�ع﮵�ًدا ﮲حللق وا﮴�ع ﮳حد﮵�د. 

﮲
 حق ص﮲�ة مه﮲�دس الوا﮴�ع﮵�ة مں

﮲
 أالدب واحل﮵�اة، ﮲�اك﮴�سب عں

﮲
﮲�﮵ روا﮵�ا﮴�ه و﮴�صصه مل ﮵�﮲�ّرق ﮳�﮵�

 �﮲صاد﮲�هم ﮵�وم﮵�ًا ﮲�﮵ ال﮶سارع: ﮳�أ�ع
﮲

 ال﮳�ؤساء والعامة الذ﮵�
﮲

 ﮳�﮵�
﮲

﮴�ار ﮶س﮲حص﮵�ا﮴�ه مں دون م﮲�ازع. ﮵�﮲
،
﮲

ال﮶سم﮲�در، املحرر ال﮳�أ�س لصح﮵�﮲�ة، العامل، ال﮳�﮲�ّاء... و﮵�طرح أسٔ�لة ﮴�مس أالزمة احلم﮵�مة للك �ٔ�
 هذه ال﮲�ماذج ل﮵�ست

﮲
ا ﮲�﮵ عأ�لة ك﮳�﮵�ة...  لكں ا أو ﮲�رًدا مسحو﮴�ً سواء �ن م﮲�﮳�وًذا أو عا﮶س﮴�ً

مس﮴�سلمة لوا﮴�عها ﮳�ل ﮴�عمل عىل ﮴�ٔ�ك﮵�د ح﮲صورها ﮲�﮵ امل﮳ح﮴�مع م﮳ح﮴�ازة م﮲حاض ال﮵�ٔ�س ٕاىل ال﮴�مرد...
 �﮲ار ودم.  

﮲
، ح﮵ىس، سا﮲حر، ﮴�وامه لكمة مں لك ذلك ﮳�ٔ�سلوب ع﮲�وي، عص﮳�﮵

الصمت وا﮲حل﮵�﮳�ة
 أ﮳�ز املحاور ال﮴�﮵ وردت ﮲�﮵ امل﮴�االت، م﮲�هوم الصمت الذي ﮵�ل﮴�﮵ ﮳�﮶�﮴�له ﮲�﮵ ﮴�صص ﮳حورج ﮶سا﮵ىم

﮲
مں

ال﮴�ص﮵�ة. ع﮲�دما ﮴�﮴�و﮴�ف ا﮳حلملة ﮵�س﮴�مر حوار آ﮲حر. احلب واحلرب وال﮳�طولة وال﮲�﮶سل وإال﮵�مان
 ﮲حالل الصمت وال﮴�لم﮵�ح والصور الوا﮴�ع﮵�ة، ﮲�﮵�﮴�﮲صح أن  ﮶�مة كو�﮲ًا

﮲
، ﮵�ع﮳�ّ ع﮲�ها مں

﮲
وأالمل واحل﮲�﮵�

�مًال ع﮶س﮲�اه و�﮲ع﮵�﮶سه ومل ﮵�﮴� ال﮴�ع﮳�﮵� ع﮲�ه.

﮲
ٕاىل ﮳حا�﮲ب ال﮳�عد الرو﮵ىح لل﮴�صة، ﮶�مة ﮳�عد س﮵�ا﮵ىس. ﮶�ورة و﮲ح﮵�﮳�ة أمل وا�﮲عدام ﮶�﮴�ة ﮲�﮵ احلد﮵�ث عں
ا أن ال﮳�طولة  و﮶سك ﮲�﮵ ما ﮵�س� "ال﮳�طل"، مع﮴�﮳�ً

﮲
الوط﮲�﮵�ة والوالء وامل﮴�اومة واحلر﮵�ة... عدم ﮵�﮴�﮵�

 أن اال�﮲﮲�﮳حار ال ﮳�د س﮵�﮴�ع ﮲�﮵
﮲

ا ما �﮳﮲�ه مں الس﮵�اس﮵�ة م﮳حّرد وس﮵�لة لل﮴�ع﮳�ٔ�ة مهددة ﮳�ال﮴�دهور، وك﮶�﮵�ً
 ه﮲�ا ﮴�﮶سّلك ص﮲�حات ال﮴�مرد حلظة راحة ﮲�﮵

﮲
 ﮴�الع﮳�وا ﮳�ال﮳�لد و﮶سوهوا ﮴�﮵�مهم... مں

﮲
و﮳حه أولٔ�ك الذ﮵�

 .
﮲

هذه الرحلة دا﮲حل ال﮲�﮲�س وآال﮲حر﮵�
﮲ع﮲رارة ٕا�﮴﮲�اج

﮴�و﮴�﮲�ت ﮳�عض امل﮴�االت ﮲�﮵ الك﮴�اب ع﮲�د ﮳حورج ﮶سا﮵ىم الصحا﮲�﮵ الذي ﮵�﮲عازل الصحا﮲�ة م﮲�ذ ﮲�﮴�ة
طو﮵�لة، م﮴�ول﮵�ًا رٔ�اسة ﮴�ر﮵� ك﮳�﮵�ات الصحف وامل﮳حالت ﮲�﮵ ﮳�﮵�وت والعامل العر﮳�﮵ و﮳�ار﮵�س ول﮲�دن،

 . ام أ﮵�د﮵�ولو﮳ىح﮵ ا أي ال﮴�﮲ مع ذلك حرص عىل أن ﮵�ظل ا�﮴﮲�﮴�أ�﮵�ًا ورا﮲�﮲صً
كذلك ﮴�و﮴�﮲�ت ﮳�عض امل﮴�االت ع﮲�د معل ﮳حورج ﮶سا﮵ىم أالد﮳�﮵ ال﮲ع﮲ر﮵�، ال﮲�﮴�ة ٕاىل ﮶س﮲ع﮲�ه ﮲�﮵ الك﮴�ا﮳�ة،

﮲
 دون ماك﮵�اج، أو �﮲﮲�اق، أو مراو﮲عات... مں

﮲
 ح﮵�ا﮴�ه و﮴�﮴�د﮵�مها لل﮴�ارئ مں

﮲
ه ﮳�﮴�صو﮵� و﮴�أ�ع مں و﮴�م﮵�﮲

 ﮴�﮲صا﮵�ا ﮶سأ�كة ﮴�مّس إال�﮲سان ٕاىل أي
﮲

ه﮲�ا ﮴�﮴�﮲حطى ﮴�صصه إالطار ال﮲رم﮲�﮵ وامل�﮲�﮵ ال﮲ص﮵�ّق لل﮴�ع﮳�﮵� عں
﮳�﮴�عة ا�﮴﮲�� م﮶�ل الع﮲�ف وا﮲حل﮵�ا�﮲ة وال﮴�﮴�ل...  

 �﮲وعها م﮴�ار�﮲ة ﮳�أال�﮲واع أال﮲حرى، ﮲�﮵�  ل﮵�ست م﮶�ل احل�﮵�ة، ٕاذ
﮲

الروا﮵�ة ع﮲�د ﮳حورج ﮶سا﮵ىم ﮲�ر﮵�دة مں
 احلل﮴�ات الوا﮴�ع﮵�ة أو امل﮴�﮲ح﮵�لة،  املهم الطر﮵�﮴�ة ال﮴�﮵ ﮴�دار

﮲
ال ﮵�ك﮲�﮵ و﮳حود ﮲�كرة أصل﮵�ة وسلسلة مں

 أ﮳حل
﮲

﮳�ها ال﮴�صة وا﮲ع﮴�﮲�ام اللحظة، كما ﮵ىه احلال مع ال﮴�ص﮵�دة، و﮵ىه حلظة ﮵�ددها املرء مں
ا﮲ح﮴�ا﮴�ها ﮳�﮶سلك أ﮲�﮲صل...

﮲حالصة مس﮵�ة
 ﮳�لك أ﮳�عادها

﮲
 مس﮵�ة أد﮵�ب عا﮵�ش د﮴�أ�ق الوطں

﮲
﮵�﮶سلك الك﮴�اب ﮲�﮵ م﮳حمله صورة م﮴��ملة عں

 الس﮴�وط املدّوي
﮲

الس﮵�اس﮵�ة واال﮳ح﮴�ماع﮵�ة ور﮲�ع الصوت عال﮵�ًا، م﮲�ذ س﮲�وات وس﮲�وات، محذًرا مں

﮲
وو﮴�وع "ل﮳�﮲�ان" الذي ع﮶س﮴�ه ومحله أ﮵�﮴�و�﮲ة ﮲�﮵ حله و﮴�حاله ﮲�﮵ أ﮲�اء العامل ﮲�ر﮵�سة املؤمرات... لكں
ر﮲مع لك ال﮲ع﮵�وم السود ال﮴�﮵ ﮲ح﮵�مت عىل أر﮲صه وا�﮲عسكست حكًما عىل ح﮵�ا﮴�ه، ﮵�﮲�﮳�ض ﮴�لمه ﮳�﮴�وة

 وعودة أالرض ٕاىل ر﮳�﮵�ع احل﮵�اة، مهما ا﮶س﮴�ّد الظالم.
﮲

اوز املحں إالرادة ﮲�﮵ ﮴�﮳
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 أس﮴�ال﮵�ا (1): ال﮲�ار أالوىل
﮲

﮴�صص مں

 ﮲حاّص أ﮲��ر ا﮲ع﮴�ا﮳�﮵�ّة (ال ﮵�ُسمح ﮳�ٕاعادة ال﮲�﮶رس)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

﮲ ا﮴�ّصلوا ﮳��ٔ�﮲�ات
 ��﮲وا أوأ�ل ال﮳�﮶رس الذ﮵�

﮲
﮵�مك﮲�ك أن ﮴�كون ﮲�﮲حورًا ﮵�ا طوم ٔالّن أ﮳حدادك أال﮴�دم﮵�

 ألف عام، أو أك﮶� ﮴�ل﮵�ًال.
﮲

﮲�﮲صأ�﮵�ّة. �ن ذلك ﮴�﮳�ل ﮲محسة وس﮴�﮵�

﮲�﮴�ح طوم ع﮵�﮲�﮵�ه ﮳�سعادة، ﮳�﮵�﮲�ما �ن ا﮳حلّد ﮵�﮲صع آلة د﮵�د﮳ح﮵�﮵�دو ﮴�رب ا﮲حل﮵�مة، و﮵�﮲�ظر ٕاىل أال﮲�ق ال﮳�ع﮵�د،

ٔ��﮲ّه ﮵�﮲�﮴�ظر أحدًا ﮲�﮵ ز﮵�ارة. 

از ﮳�ا�﮴﮲�مأ�ه ٕاىل أرض أال﮳حداد. ��﮲ت ع﮵�﮲�اه ﮴�علوان، و﮴�﮶سّعان ﮳�سحر ﮲عر﮵�ب، هو االع﮴�﮲

 معره، ﮵�﮴�عّلم ﮲�﮵ املدرسة الص﮲ع﮵�ة ال﮴�﮵ أ﮴�ام﮴�ها احلكومة ل﮴�در﮵�س أ﮳�﮲�اء
﮲

وطوم ﮲�﮵ ا﮲حلامسة ع﮶رسة مں

ور  رؤ﮵�ة �ٔ�﮲�ات ﮲�﮲صأ�﮵�ّة ﮴�﮲
﮲

 ال﮴�صص وامل﮲رامع عں
﮲

. و﮴�د ﮴�رأ ال﮲�﮴� الص﮲ع﮵� ك﮶�﮵�ًا مں
﮲

السّ�ن أالصل﮵�ّ﮵�

 مل
﮲

 وآال﮲حر. ومسع �﮴﮲�ا﮶سًا حول هذا املو﮲صوع عىل ﮶سا﮶سات ال﮴�ل﮲�﮲رة، و﮲�﮵ املذ﮵�اع. ولكں
﮲

 احل﮵�
﮲

أالرض ﮳�﮵�

 ال�ٔ�﮲�ات ال﮲�﮲صأ�﮵�ّة ال﮴�﮵ زارت أالرض وا﮴�ّصلت ﮳�السّ�ن
﮲

طر ﮲�﮵ ﮳�اله ﮵�ومًا ما ﮴�اله ا﮳حلّد عں ﮵�﮲

.
﮲

أالصل﮵�ّ﮵�

 أال﮳ح﮵�ال
﮲

 ذلك ﮵�ا ﮳حّدي؟ ل﮴�د أ﮶�َت ح﮶رس﮵�ّ﮴�﮵ ٔالعلم امل﮲ر﮵�د عں
﮲

﮳�﮲�﮵ عں سٔ�ل طوم ﮳حّده ﮳�﮲�رح: هل ﮴�﮲

السا﮳�﮴�ة، ومعر﮲�﮴�هم لع﮲�ارص احل﮵�اة.

 رحلة ال﮴�ٔ�ّمل ﮲�﮵ ال﮲�﮲صاء السح﮵�ق، ؤ��﮲ّه ﮶سعر ﮳�﮲ع﮳�طة
﮲

 ﮳�﮳�طء، وعاد مں
﮲

حّرك ا﮳حلّد ﮶س﮲�﮴�﮵�ه الك﮳�﮵�﮴�﮵�

ك﮳�﮵�ة ا﮳ح﮴�احت أمعا﮴�ه، ﮲�همس لل﮲�﮴�:

 ال﮳�﮶رس عا﮶سوا ﮲�﮵
﮲

 عا﮶سوا عىل الساحل ال﮶سما﮵ىل ل﮵�﮲�و ساوث و﮵�ل﮲ر، ﮵�عر﮲�ون ﮴�﮳�﮵�لة مں
﮲

�ن أ﮳حداد�﮲ا الذ﮵�

 ال﮲�﮳حوم ال﮴�ر﮵�﮳�ة
﮲

ال﮲�﮲صاء. و��﮲وا ﮵�سّمو�﮲هم "﮳�﮶رس السماء". و�ن هؤالء ﮵�س﮴�ط﮵�عون أن ﮵�ٔ�﮲حذوا ال﮲�ار مں

 أحد ﮲�﮵ ﮴�لك أال﮵�ّام ﮴�ادرًا عىل
﮲

 كوك﮳�هم، و﮵�﮲صعوها عىل ﮴�﮲ص﮳�ان ﮴�ظّل م﮶س﮴�علة مّدة طو﮵�لة. ومل ﮵�كں
﮲

مں

﮴�ع ال﮲�ار.  أهل أالرض ﮵�عرف ك﮵�ف ﮵�﮲
﮲

 أحد مں
﮲

الصعود ٕاىل ال﮲�﮳حوم، واحلصول عىل ال﮲�ار. كما مل ﮵�كں

 ﮴�ّصة م﮶�﮵�ة! وأع﮴�﮴�د أ�﮲ّها ﮳حاءت ﮲�﮵ الو﮴�ت امل﮲�اسب. ﮲�ٕاّن
﮲

ا�﮲﮲�عل ال﮲�﮴� مّرة أ﮲حرى، و﮴�ال: ﮵�ا هلا مں

هم  ﮴�ار﮵�﮲
﮲

، أو عں
﮲

 السّ�ن أالصل﮵�ّ﮵�
﮲

معّلم ا﮳حل﮲عرا﮲�﮵�ا ﮲�﮵ املدرسة، طلب م﮲�ّا أن ﮴�ك﮴�ب ﮴�ّصة ﮴�ص﮵�ة عں

ع أّن ح�﮵�ة ال﮲�ارا ٔالوىل هذه، س﮴�كون م﮲�ا﮳حٔ�ة، لو أ�﮲ّ﮲�﮵ ك﮴�﮳�﮴�ها و﮴�ّدم﮴�ها ملعّل﮵�. وعادا﮴�هم. وأ﮴�و﮴�ّ
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. و﮴�﮲�وق أ﮴�ا﮳�ك ﮲�﮵ املدرسة حكمة
ّ
- أ�﮲ا سع﮵�د ﮳حّدًا م﮲�ك ﮵�ا طوم، ٔال�﮲ّك رس﮵�ع املالحظة وذ﮵ىك

ق عالمات عال﮵�ة ﮲�﮵ ّلك املواّد ال﮴�﮵ ﮴�﮴�عّلمها. وا�﮴﮲�﮳�اهًا، و﮴�﮴�ّ

 "﮳�﮶رس السماء" ٕال﮵�﮲�ا؟ هل س﮴�طت
﮲

 ﮴�ل ﮵ىل ﮵�ا ﮳حّدي، ك﮵�ف ا�﮴﮲�﮴�لت ال﮲�ار أالوىل مں
﮲

- ولكں

 ﮲عر﮵�ب و﮴�ّدمها ٕاىل أ﮳حداد�﮲ا كهد﮵�ّة؟
ّ
 ال﮲�﮲صاء؟ أم محلها طأ� أسطوري

﮲
﮳�الصد﮲�ة مں

 "﮳�﮶رس
﮲

 مں
﮲

﮲صحك ا﮳حلّد ﮲صحكة طو﮵�لة، وأ﮳حاب: ال ﮵�ا ص﮲ع﮵�ي… ﮲�ه﮲�اك س﮳�ب مهّم ﮳حعل ا﮶�﮲�﮵�

 ﮲�عًال!
﮲

﮵�ٔ�ون ل﮲ر﮵�ار﮴�﮲�ا… ل﮴�د ��﮲ا م﮲عامَر﮵�  عل، و﮵�﮳
﮲

السماء" ﮵�ه﮳�طون مں

 السماء ٕاىل أالرض؟
﮲

ال مں - ع﮳ح﮵�ب ما ﮴�﮴�وله أ﮵�ّها ا﮳حلّد احلك﮵�. هل صح﮵�ح أ�﮲ّهما ﮲�﮲

-﮳�الط﮳�ع صح﮵�ح. و﮴�﮴�ول أالسطورة ٕا�﮲ّهما ��﮲ا ﮵�﮵�دان اصط﮵�اد ح﮵�وان "ال﮳�وسوم" ﮳�م﮶سعل﮵�هما

 .
﮲

امل﮲ص﮵�ٔ�﮵�

-وماذا حدث ﮳�عد ذلك؟

 أ﮲رصما ال﮲�ار ﮲�﮵ احل﮴�ول وال﮲عا﮳�ات، ﮴�﮳�ل أن ﮵�عودا ٕاىل موط﮲�هما ﮲�﮵
﮲

- الذي حدث أّن الر﮳حل﮵�

 حّظ أال﮳حداد، أ�﮲ّهم سارعوا ٕاىل اس﮴�﮲حدام ﮴�لك ال﮲�ار، ومحلها عىل رؤوس
﮲

 حسں
﮲

أال﮲�ق. ومں

الع﮵�دان ٕاىل ﮴�﮳�أ�لهم وامل﮲ح﮵�ّمات ال﮴�﮵ سك﮲�وا ﮲�﮵�ها، وحرصوا عىل أن ﮴�ظّل ﮴�لك ال﮲�ار م﮶س﮴�علة

 ﮳�عد ذلك.
ٔ

وال ﮴�﮲�ط﮲�

 �﮲ار ال﮴�ار﮵�﮲ ال﮴�﮵ ما
﮲

﮳�و، و﮳�﮵�  ال﮲�ار ال﮴�﮵ ال ﮴�﮲
﮲

ق ال﮲�﮴� ﮳�﮵�د﮵�ه، و﮴�ال: كم ﮵ىه ﮳مح﮵�لة امل﮴�ار�﮲ة ﮳�﮵� ص﮲�ّ

ال م﮶س﮴�علة ٕاىل زم﮲�﮲�ا هذا! ﮴�﮲

 ا﮳حلّد، ﮴�﮳�ل أن ﮵�دّون احل�﮵�ة ﮲�﮵ د﮲�﮴�ه الص﮲ع﮵�. 
﮲

﮶�ّ ﮲حرج ل﮵�﮲ح﮳� أ﮳�﮲�اء ال﮴�ر﮵�ة ﮳�ما مسعه مں

﮲
 املساكں

﮲
و﮴�﮳�ل أن ﮵�ّل الظالم عىل ال﮴�ر﮵�ة، و﮲�﮵�ما �ن أالوالد ﮵�لع﮳�ون عىل الرمال احلمراء، ﮳�﮵�

 ﮳حهة ال﮲عرب، ﮲�﮴��
﮲

 ﮳حهة ال﮶رسق، وآال﮲حر مں
﮲

 السماء، واحد مں
﮲

امل﮴�وا﮲صعة، س﮴�ط ﮶سه﮳�ان مں

وم﮵�﮲صًا ﮳مح﮵�ًال عىل ص﮲�حة السماء الرماد﮵�ّة. �﮲ظر طوم ٕاىل ال﮲�﮲صاء، و﮴�ال لر﮲�ا﮴�ه، هل صّد﮴�﮴�؟

ٕا�﮲ّهما م﮲حلو﮴�ان ﮲�﮲صأ�﮵�ّان ﮵�﮲�حدران ٕال﮵�﮲�ا. ﮲�لعّلهما ﮶سعرا ﮳�ا﮳حلوع مّرة أ﮲حرى، و﮵�﮵�دان أن

﮵�صطادا ح﮵�وا�ً﮲ا، ﮶�ّ ﮵�عودا ٕاىل كوك﮳�هما امل﮳حهول.
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لكود �﮲اص﮵�ف حرب ﮲�﮵ "﮳�س﮴�ان إال﮳�داع"

ٕاطاللة عىل د�﮵﮲�ا ا﮳حلمال ... وو﮲�اء ٔال﮲��رها اال﮲ع﮴�ا﮳�﮵�ّة

 

 

 

 

 

 م﮳حال إالعالم ٕاىل "﮳�س﮴�ان
﮲

ار﮴�َدت إالعالم﮵�ّة لكود �﮲اص﮵�ف حرب حّلة ر﮳�﮵�ع﮵�ّة، و﮲حر﮳حت مں

إال﮳�داع"، ل﮴�طّل م﮲�ه عىل عامل ﮳حد﮵�د. ولكود ما زالت ﮴�﮲�﮴�﮲حر ﮳�ٔ�﮲��رها اال﮲ع﮴�ا﮳�﮵�ّة، ال﮴�﮵ د﮲حلت ٕال﮵�ها

﮳�عد رحلة ٕاعالم﮵�ّة ﮳�دأ﮴�ها ﮲�﮵ ل﮳�﮲�ان، و﮴�ا﮳�ع﮴�ها ﮲�﮵ أس﮴�ال﮵�ا، ح﮵�ث معلت ٕ�ذاع﮵�ّة ومعّدة ﮳�امح� ﮲�﮵

ٕاذاعة "صوت املح﮳�ّة"، وأصدرت ﮲حالل ذلك CD موال الس﮲�ر للك﮳�﮵� الراحل مارون كرم.

 ﮲حالل م﮶رسوع أالد﮵�ب د. ﮳مح﮵�ل الدو﮵�﮵� لٔالدب
﮲

ر﮳�﮴�ها أالد﮳�﮵�ّة مں ﮲�﮵ عام 2015 ﮳�دأت لكود ﮴�﮳

، و�﮶﮲رست أمعاهلا عىل مو﮴�ع أ﮲��ر ا﮲ع﮴�ا﮳�﮵�ّة و﮲�﮵ ﮳حر﮵�دة املس﮴�﮴�﮳�ل أالس﮴�ال﮵�ّة.  الرا﮴�﮵
ّ
امله﮳حري

 أمعاق اُحلّب"، "ع﮵�﮲�اَك
﮲

وأصدرت لكود ﮳�عا﮵�ة امل﮶رسوع م﮳حموعة ك﮴�ب أد﮳�﮵�ّة، ﮵ىه: "لكمات مں

،"
﮲

"، "�﮲﮲عمات عىل ﮴�﮵�﮶�ارة احل﮲�﮵�  ل﮳�ق - مع﮵�د أالدب الرا﮴�﮵
ّ
"، "﮳مح﮵�ل الدو﮵�﮵� ع﮳�﮴�ري مر﮲�ٔ� حل﮲�﮵�﮲�﮵

 ﮳مح﮵�ل الدو﮵�﮵�"، "﮳�دموع الورده ك﮴�﮳�﮴�ّلك... وه﮵�ك ﮳�﮳�ّك"،
﮲

 ﮳�الدي - ك﮴�﮳�ت عں
﮲

"هذا أالد﮵�ب مں

 لكود �﮲اص﮵�ف حرب"، و﮴�ر﮵�﮳�ًا ﮵�صدر "﮴�مر ال﮳�ح﮵�ة
﮲

 س﮵�ّدة احل﮲�﮵�
﮲

"حروف ال ﮴�موت - ك﮴�﮳�وا عں

 أ﮲��ر ا﮲ع﮴�ا﮳�﮵�ّة ك﮴�﮵�ّب ﮵�﮴�وي و﮴�أ�ع ا﮳حللسة احلوار﮵�ّة
﮲

سهران... �﮲اطر مواع﮵�دي". كما صدر مں

 أمعاق احلّب".
﮲

حول ﮳�اكورة لكود "لكمات مں

 ٕاعالم﮵�ّة
﮲

 حلظة! ﮲�رح ال ﮵�وصف، أن أ�﮴﮲�﮴�ل مں
﮲

ر﮳�﮴�ها أالد﮳�﮵�ّة: ما أ﮳محلها مں ﮴�﮴�ول لكود ﮲�﮵ ﮳�دا﮵�ة ﮴�﮳

ق، وسعاد﮴�﮵ ال ﮴�وصف، ﮲حصوصًا أّن ٕاىل أد﮵�﮳�ة، و﮵�كون ﮵ىل مو﮴�ع ﮲�﮵ عامل ا﮲حل﮵�ال. حلم ح﮵�ا﮴�﮵ ﮴�﮴�ّ

 الل﮳�ق ﮲�﮴�ح ﮵ىل عاملًا ﮳حد﮵�دًا... وأسٔ�ل �﮲﮲�﮵ىس: لو ﮳�﮴�﮵ ا﮳حلم﮵�ل ﮲�﮵ ل﮳�﮲�ان ومل أل﮴�ق ﮳�ه،
ّ
ل﮴�أ�﮵ ﮳�الع﮳�﮴�ري

؟!  ء ﮲�﮵ ح﮵�ا﮴�﮵ هل �ن ﮴�﮲ع﮵�ّ ﮶ىس﮵
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و﮴�﮲ص﮵�ف: "﮳�هذه الصورة أال�﮵﮲�﮴�ة الر﮲�﮵�عة، ﮳مح﮵�ل ا﮳حلم﮵�ل م﮲�ح﮲�﮵

ة  ﮲حالل امل﮶رسوع، و﮳حأ�﮲
﮲

: أن أكون ﮲�﮵ أ﮲��ر ا﮲ع﮴�ا﮳�﮵�ّة وأ﮳�دع مں
﮲

﮴�﮵� ﮳حأ�﮲

"أ﮲��ر ا﮲ع﮴�ا﮳�﮵�ّة" ال﮴�﮵ أ﮲صعها ﮲�﮵ ع﮲�﮴�﮵ عر﮳�ون و﮲�اء و﮲�رح ﮳�ٔ�عراس

﮴�﮴�﮳حّدد".

و﮴�ؤّكد أالد﮵�﮳�ة لكود �﮲اص﮵�ف حرب عىل أهّم﮵�ّة دمع ر﮲�﮵�ق العمر الس﮵�ّد

سا﮵�مون حرب هلا وملس﮵�﮴�ها، ولوال ذلك الدمع ملا وصلت ٕاىل ما

اح و﮴�ٔ�ّلق. كما ﮴�ع﮴�﮳� أّن ﮳�س﮴�ان إال﮳�داع هو ال﮴�وأم  ﮲�﮳
﮲

﮴�﮴�ه مں ح﮴�ّ

 مل﮶رسوع أ﮲��ر ا﮲ع﮴�ا﮳�﮵�ّة، وال ﮵�﮲�﮲�صالن.
ّ

احل﮴�﮵�

 الدو﮵�﮵�، وأعط﮴�ه ال﮴�اب
﮲

 مں
﮲

لكود حصلت عىل ل﮴�ب س﮵�ّدة احل﮲�﮵�

"، و"مع﮵�د أد﮳�اء امله﮳حر"،  الل﮳�ق"، "مع﮵�د أالدب الرا﮴�﮵
ّ
"الع﮳�﮴�ري

 "﮳�س﮴�ان إال﮳�داع" رمس﮵�ًّا ﮲�﮵ مهر﮳حان
﮲

والل﮴�ب أال﮲ح﮵� س﮵�ُطلق مں

أالدب الرا﮴�﮵ ا﮲حلامس، ع﮲�دما ﮴�سمح الظروف.
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زار﮲�﮵ احللوزار﮲�﮵ احللو

و��﮲ت الص﮳�ح﮵�ّهو��﮲ت الص﮳�ح﮵�ّه

  ﮴�هوه و﮲ع﮲�ّ﮵�ه...﮴�هوه و﮲ع﮲�ّ﮵�ه...  

﮴�اري أالحالم ﮳�﮴�﮳�﮴� أحالم...﮴�اري أالحالم ﮳�﮴�﮳�﮴� أحالم...

 ﮳�﮵�﮲�ّرسها؟  
﮲

 ﮳�﮵�﮲�ّرسها؟م﮵�
﮲

  م﮵�

؟
﮲

 ﮳�﮵�﮳�ع﮴�﮵ىل ﮳ح﮲�اح﮵�
﮲

؟م﮵�
﮲

 ﮳�﮵�﮳�ع﮴�﮵ىل ﮳ح﮲�اح﮵�
﮲

م﮵�

 هون لع﮲�دو
﮲

 هون لع﮲�دو﮴�ا ط﮵� مں
﮲

  ﮴�ا ط﮵� مں

  وٕاحك﮵�لووٕاحك﮵�لو  

و﮴�ّلُو: ح﮳�﮵�﮳�﮵و﮴�ّلُو: ح﮳�﮵�﮳�﮵

و�﮲م﮶ىس﮵ سواو�﮲م﮶ىس﮵ سوا  

﮳�مدن ﮲عر﮵�﮳�ه﮳�مدن ﮲عر﮵�﮳�ه  

ما حدا ﮵�عر﮲�﮲�اما حدا ﮵�عر﮲�﮲�ا  

ٕاّال ال﮲ع﮵� وال﮴�صا﮵�دٕاّال ال﮲ع﮵� وال﮴�صا﮵�د

وال﮶سمس ال﮴�ر﮵�﮳�ه؟وال﮶سمس ال﮴�ر﮵�﮳�ه؟

وه﮵�ك ﮳�﮳�ّو .وه﮵�ك ﮳�﮳�ّو .



 رزق الله
﮲

مر﮵� ﮶ساه﮵�

 شر﮵�ط الذاكرة 
﮲

مں
 

﮴�ق امل�ن ﮲�﮵ مساحة ص﮲ع﮵�ة ﮴�م﮴�د ٕاىل ما ﮲حلف ا﮳حلدران، ﮴�﮲
 الذهول واحل﮵�ة، لك ما

﮲
وال﮲رمان، ﮳حلست ﮲�﮵ حالة مں

حو﮵ىل و﮳حوه ال ﮴�عا﮳�﮵� ﮲�﮵�ها وع﮵�ون ح﮴� الدموع ﮴�د
﮲عادر﮴�ها ﮳�عد أن داهمها الصمت واسك﮴�ها الو﮳حع. ﮴�﮴�دىل
 ﮲�﮵ اهلواء مصا﮳�﮵�ح ﮲�﮴�دت ﮳�﮵�﮴�ها، وعىل ا﮳حلدران صور

معل﮴�ة ال معامل ﮲�﮵�ها و﮴�د سك﮲�﮴�ها الده﮶سة واال﮲�﮴�ظار.

، ﮲حر﮳حت و﮲حل﮲�﮵ �ن ص﮳�احًا ال ﮵�﮶س﮳�ه أي ص﮳�اح ﮲�﮵ ح﮵�ا﮴�﮵
﮳�﮴�ا﮵�ا امل �ن ﮵�﮲�عش ال﮴�لب و﮵�﮵�﮵ الروح، حاولت أن
اع﮲رف عىل او﮴�ار احل﮵�اة ا﮲�﮶سودة ﮳�﮴�اء، ﮶�ورة ﮲�﮲�س، رص﮲حة

﮲
ف ﮳�﮵� ا﮲�﮴�صار، و﮳حواز هرو﮳�﮵ اىل رحلة م﮳حهولة ﮵�﮴�﮳
أصا﮳�﮵ىع ال﮴�﮵ اع﮴�اها الص﮴�﮵�ع ﮲�﮴�﮳�اعدت دون ر﮳حاء،
وح﮴�﮵�﮳�﮴�﮵ �﮲�ت ا﮲�ا، ﮲�عم ا﮲�ا ك﮲�ت ح﮴�﮵�﮳�﮴�﮵ املٔالى ﮳�﮶�﮵�اب
اال﮲�﮴�ظار و﮶ساالت الله﮲�ة وأوراق  الط﮲�ولة، وأ﮶رسطة ﮴�﮴�سارع

﮲
﮲�﮵�ها صور لو﮳حوه ﮲�﮴�دت ﮳حّل مالمحها... وم﮲�اد﮵�ل مں

الص﮳� واحلرمان وأالمل.
﮲حوف اس﮴�﮴�ر عىل ﮳ح﮲�﮳�ا﮴�﮵ ل﮵�﮲حدر﮲�﮵ و﮵�رسق م﮲�﮵ لك
م﮶ساعري، واع﮴�﮴�﮲�﮵ ره﮳�ة سا﮲ح﮲�ة ﮲�ر﮶ست ﮳�ساطها عىل لك
 عىل ح﮳�ال

ّ
، عّل﮴�ت ﮵�دي ... و﮴�سمرت ﮲�﮵ م�﮲�﮵ مساما﮴�﮵

اهلواء ﮲ح﮶س﮵�ة الو﮴�وع ﮲�﮵ ﮲�راغ الو﮴�ت العم﮵�ق املع﮴�، و﮵ىك ال

﮴�ل﮴�هم﮲�﮵ ألس﮲�ة الره﮳�ة اس﮴�﮲�دت عىل م﮴�اعد الرح﮵�ل ام﮶ىس﮵
اهلو﮵�﮲�ا.

﮴�﮶�ا﮴�ل الو﮴�ت  و﮴�مطت ع﮴�ارب الساعة، وال زلت ﮲�﮵ م�﮲�﮵
... رس﮴�﮴�﮲�﮵ دروب ال﮲�كر ا﮲�﮴�ظر... وأ﮴�ٔ�ّمل لك ما ﮵�﮵�ط ﮳�﮵
و﮴�﮳�عت  الر﮵� ح﮵�ث ﮴�﮶ساء... ﮲�﮵ دا﮲ح﮵ىل ﮲حا﮲�ق  ﮵�﮴�سارع م﮶�﮵ىل،
 ا﮲صل﮵ىع؟ ام ا﮲�ه ﮲�﮳�ض ﮲ح﮲�﮵ هارب

﮲
هل هو ﮴�ل﮳�﮵ الذي ﮵�سكں

ٕاىل ما وراء أال﮲�ق ﮵�﮴�سلل ﮳�﮴�ؤدة ﮲�و امل﮳حهول؟
... وعىل ، ره﮳�ة الو﮴�ت ا﮲ح﮴�﮴�﮴�﮲�﮵ ع﮳�اءة ا﮲حلوف د﮶�﮴�﮲�﮵

﮲
صل﮵�ب اال﮲�﮴�ظار ّمست ﮲�﮲�﮵ىس... وامل﮳حهول ﮵�﮲صم﮲�﮵ ال﮵�ه مں
 ص﮴�﮵�ع

﮲
﮵�ة هار﮳�ة مں لك ا﮳حلوا﮲�ب، وا﮲�ا ال زلت ك﮴�طة ﮳�ّ

 م﮳حهول ﮵�﮴�و﮵�﮲�﮵
﮲

ال﮶س﮴�اء ﮲�﮵ ل﮵�لة ماطرة... ا﮲�﮴�ظر عود﮴�﮵ مں
. ووا﮴�ع ﮵�لمس﮲�﮵ ﮳�اصا﮳�عه  السحر﮵�ة ح﮴� أعود ٕاىل ذا﮴�﮵
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د. ﮳حوز﮵�ف ﮵�ا﮲ىع﮵ ا﮳حلم﮵�ّل: 

﮲حّطان م﮴�واز﮵�ان...

                             أما زلِت ح﮵�ّة؟
 

 

 ﮴�عر﮲�ه لظ﮲�ت
﮲

سؤال أطل﮴�ه ﮳�هدوء، ٔ��﮲ه ﮵�﮳�ادرها ﮳�﮴�ح﮵�ة الص﮳�اح. آمل﮴�ها ال﮴�ور﮵�ة ﮲�﮵ �مه. لو مل ﮴�كں
 مسدس �﮴� للصوت.

﮲
 ﮳�صّح﮴�ها. ��﮲ت ﮳محل﮴�ه طل﮴�ا مں

ّ
أ�﮲ه مه﮴�

 أم ﮴�صمت؟ عّلم﮴�ها احل﮵�اة أن ﮴�﮲�﮴�﮴�م ل﮲�﮲�سها، ٕازاء أي اع﮴�داء.
﮲

﮵�﮳�ه؟ أ﮴�د له الصاع صاع﮵� ماذا ﮴�﮳
 ﮵�اول إالساءة ٕال﮵�ها. ﮴�﮲�﮴�ض عل﮵�ه و﮴�لكمه. ��﮲ت ﮴�﮳�﮲ص﮴�ها

ّ ﮵
م﮲�ذ ط﮲�ول﮴�ها، ��﮲ت ﮴�﮴�ا﮴�ل أي ص﮳�

 أ﮲ح﮵�ها أالص﮲عر... ام﮴�دت سطو﮴�ها ٕاىل الد﮲�اع
﮲

 أ﮲ح﮴�ها أالك﮳� م﮲�ها، وعں
﮲

املهددة ﮴�﮴�﮲�ع مدا﮲�عة عں
 زم﮵�ال﮴�ها.

﮲
رًا ٕاىل أ﮵�ة زم﮵�لة مں رؤ أن ﮵�﮲�ظر ﮶رس﮲  ر﮲�﮵�﮴�ا﮴�ها ﮲�﮵ الصف، ح﮴� مل ﮵�عد أي ص﮳�﮵ ﮶س﮴�﮵ ﮵�﮳

﮲
عں

أما هو، رأ�د، ﮲��ن أمرًا آ﮲حر. �ن رأ�دًا ﮲�﮵ موا﮳حه﮴�ها، ﮲�﮵ ع﮴�ر ر﮳حول﮴�ها أال�﮶﮲�و﮵�ة. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 عامل ا﮳حل﮲�س اللط﮵�ف. و�ن ﮲�﮵ ٕا﮶سار﮴�ه هذه أ﮵�﮲صًا ﮴�ور﮵�ة

﮲
 هكذا �ن ﮵�سّ�﮵ �﮲﮲صاهلا ﮶س﮳�ه ال﮵�و﮵ىم عں

 ﮲عرأ�﮲ ال ﮵�ّدها
﮲

﮲�هو �ن ﮵�﮶س﮵� ٕاىل ا﮳حل﮲�س و﮵�عط﮵ى لكم﮴�ه ﮴�﮲�﮲ع﮵�ما ﮵�و﮵ىح ما ﮵�ع﮴�مل ﮲�﮵ �﮲﮲�سه مں

﮲
 ال﮶س﮳�اب. ال ﮵�﮲�﮴�صه الذ�ء، أو حسں

﮲
ًا مں ﮴�ا�﮲ون أو عرف أو �﮲ظام مدر﮵ىس. �ن رأ�د �﮲وعًا مم﮵�﮲

 الطالب،
﮲

ال﮴�﮲حّلص ﮲�﮵ أالزمات. وما أك﮶�ها! ﮲�﮵ مدرسة احلكمة الوط﮲�﮵�ة. م﮶سادات ﮶س﮳�ه ﮵�وم﮵�ة ﮳�﮵�
 ا﮳�﮴��ر رأ�د. ﮴�ــظـــاهـــرات 

﮲
م﮶سا﮳حرات رس﮵�عة مع رم﮲ر ال﮲�ظام ال﮴�م﮵ىع، ال﮲�ا﮲طر. وهذا الل﮴�ب �ن مں
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 املوحد، رم﮲ر ال﮴�ط﮵�ع، كما ��﮲ت ﮵ىه ﮴�سم﮵�ه،
ّ
دا﮲حل حرم املدرسة للمطال﮳�ة ﮳�ر﮵�ة عدم ار﮴�داء ال﮲ري

و﮴�﮴�ود ال﮴�حر�ت الداع﮵�ة ٕاىل ال﮲عأ�ه. ﮲�ال﮳�﮲�طلون �ن ﮲�﮵ �﮲ظرها اع﮴�داء عىل أال�﮲و﮶�ة، و﮴�معا هلا.
 االس﮴�﮴�ار. ال ﮴�ط﮵�ق اال﮴�صال ﮳�ـٔ�ي امس ل﮵ىك ال

﮲
﮵ىه ورأ�د. م﮲�ا﮲صالن. ﮵ىه ﮲مص﮵� م﮲�﮲�صل ﮵�هرب مں

 امس
﮲

 دور، عں
﮲

تص﮳�ح م﮳حرورة ﮳�إال﮲صا﮲�ة. ﮲مص﮵� م﮴�صل ﮵�﮳�حث ﮲�﮵ ﮴�اموس دور ال﮶س﮲حص﮵�ات عں
 امس ﮵�﮶سمها ﮳�طأ�﮲�ة او مذهب او

﮲
﮵�عود ال﮵�ه. ر﮲�﮲صت ان ﮴�مل اي امس. ��﮲ت ﮴�﮲�﮲صل ان ﮴�س﮴�﮴�ل عں

﮴�﮳�﮵�لة. ��﮲ت ﮲�﮵ مو﮴�﮲�ها هذا ﮴�صف �﮲﮲�سها ﮳�ٔ��﮲ها عا﮳�ة للطوأ�ف. ﮴�﮴�م املر﮵�مات وال﮲�اطمات
ولك﮲�ها ﮴�ٔ�﮳� ال﮴�﮳�ع﮵�ة واالر﮴�هان ح﮴� المس ﮵�﮴�﮵�د ا�﮲طال﮴�ها إال�﮲سا﮲�﮵ الالمحدود. أما رأ�د ﮲��ن �﮲س﮲حة
 ا�﮲و﮶�﮴�ها اال ع﮴�﮵�دة ال﮲�﮲صال، و﮴�﮲ص﮵�ة ح﮴�وق

﮲
مذكرة ع﮲�ها، ٕاذا صّحت هذه امل﮶سا﮳�هة ٔال�﮲ها مل ﮴�مل مں

 ٕا�﮲سا�﮵﮲�ة إال�﮲سان. وما أك﮶�ها ﮲�﮵ مدرس﮴�ه،
﮲

املرأة. �ن رأ�د س﮵�ّد ال﮶�ّوار الذكور عىل أي ﮴�ا�﮲ون ﮵�ّط مں
 عص﮵�ا�﮲ه املد﮲�﮵ عىل ال﮶س﮲�طة املدرس﮵�ة، ﮲�هو ل﮵�س “ع﮴�اًال “،

﮲
 ﮲�﮵ العامل! �ن ﮵�علں

ّ
 ٕارادي

﮲
﮲�﮵ أك﮳� س﮳حں

 وسأ�ل ال﮲�﮴�ل احل﮵�وا�﮵﮲�ة. ر﮲�ض ا﮲حل﮲صوع مل﮳�دأ الو﮴�وف ﮲�﮵ الصف، ﮳�عد ﮴�رع ﮳حرس
﮲

ول﮵�س وس﮵�لة مں
 ﮴�﮳�دأ

﮲
“﮳�ا﮲�لوف”. ما املا�﮲ع -ولك ﮶س﮲حص ﮵�م﮴�لك ساعة- أن ﮵�﮴�و﮳حه ا﮳حلم﮵�ع ٕاىل الص﮲�وف، ح﮵�

حصة الدراسة؟ ما الدا﮵ىع ٕاىل هذا إالذالل ﮳�الو﮴�وف، ك﮳حماعة ال﮲�مل، ﮲�﮵ ﮲حط واحد، لل﮲رحف ﮲�و
﮴�اعة الصف.

﮲
﮵ىه ورأ�د م﮲�ا﮲صالن. ﮴�﮲صا﮵�اهما ال﮶�ور﮵�ة واحدة. ولك﮲�هما  ﮲حّطان م﮴�واز﮵�ان: ال ﮵�ل﮴�﮴�﮵�ان. ��﮲ا ﮲حط﮵�
﮵�﮴�مردان عىل ﮲حّط ﮶�الث ﮵�﮴�﮴�اطع معهما ل﮵�﮶سّلك ﮲حّط ا﮲ح﮴�الف ال ﮵�﮲�﮴�﮵�. هو ﮲حّط ال﮲�ظام الذي مل
﮵�ع﮴�﮲�ا ﮳�ه ﮵�ومًا ﮲�﮵ ﮴�اموس ح﮵�ا﮴�هما، ﮲�﮵ ال﮳�﮵�ت واملدرسة وامل﮳ح﮴�مع. ��﮲ت ﮵ىه ﮴�﮴�﮶سا﮳حر ﮳�﮶سلك ﮵�و﮵ىم
مع هو. ��﮲ت ﮴�عرف امسه. ولك﮲�ها مل ﮴�﮲�اده ﮳�ه ﮵�ومًا. �ن م﮶�اال للهو، املذكر، ﮲�﮵ موا﮳حهة أ�﮶﮲�اها.
﮴�﮲�اد﮵�ه ﮳�﮲صم﮵� ال﮲عأ�ب ﮲�﮵�﮳ح﮵�﮳�ها: ٕا﮲�﮵ رأ�د. ﮲مص﮵� م﮴�ّلكم، م﮴�صل ﮳�﮴�ٔ�ك﮵�د. ﮴�﮴�﮳حاهل ﮴�ٔ�ك﮵�ده ﮲�ال ﮵�د
عل﮵�ها. �ن ٕاهماله هلا أ﮴�ىس ع﮴�اب. ولك﮲�ها ��﮲ت ﮴�﮴�ول له ما ﮴�﮵�د ﮴�وله، و﮴�عود ٕاىل ﮲ح﮲�د﮴�ها

 دون أ﮵�ة موا﮳حهة.
﮲

ال﮲�﮲صا﮵ىل. هو وحده، رأ�د، �ن ﮵�ع﮵�دها ٕاىل ﮴�و﮴�ع﮴�ها أال�﮶﮲�و﮵�ة، ﮳�صمت، ومں
 ا﮳حلامعة،

﮲
ّر﮳حهما معًا، مں  وا﮳حهها ﮳�طلب ﮲عر﮵�ب، ﮲ع﮵� م﮴�و﮴�ع. ﮳�عد ﮴�﮲

﮲
و��﮲ت املوا﮳حهة الك﮳�ى ح﮵�

، ﮴�ت
ّ ﮵
﮳�ل﮴�ب دك﮴�وراة ﮲�﮵ احل﮴�وق. ﮴�ال هلا ﮵�ومذاك، و﮳�ال م﮴�دمات: ما رأ﮵�ك أن �﮴﮲�ا﮳�ع �﮲﮲صال﮲�ا احل﮵�ا﮴�

: موا﮲�﮴�ة. مل ﮵�س﮴�﮲عرب
ٔ
 دون  ٕا﮲طهار ده﮶س﮴�ها هلذا ال﮴�رار امل﮲�ا﮳ىح

﮲
س﮴�ف واحد؟ أ﮳حا﮳�﮴�ه ﮳�ال ﮴�﮲�ك﮵�، ومں

 هو
﮲

موا﮲�﮴�﮴�ها الرس﮵�عة. سا﮲�ر اال﮶�﮲�ان م﮳�ا﮶رسة ٕاىل ﮳ح﮲ر﮵�ة ﮴�ر﮵�﮳�ة. أ﮴�ما  ال﮶رساكة. وعادا ٕاىل ل﮳�﮲�ان. ولكں
﮴�معا ٕاال ﮲�﮵ الوالٔ� ال﮴�ع﮵�﮵�﮲�﮵�ة وال﮴�﮲صم﮵�﮲�﮵�ة. و﮳�عدها: ﮲حطان و﮵ىه مل ﮵�﮴�حّوال ٕاىل ﮲مص﮵� ا﮳حلماعة. ومل ﮵�﮳

م﮴�واز﮵�ان.
 مع﮲�اه ﮲ع﮵�اب احلوار. حوارهما مل ﮵�﮲�﮴�طع. ح﮴�  ﮴�رر اال﮶�﮲�ان، ﮲�﮵ و﮴�ت واحد،

﮲
 ال﮴�وازي مل ﮵�كں

﮲
ولكں

، ﮳�ال
﮲

و﮲صع حّد لل﮶رساكة. طال﮳�﮴�ه ﮳�﮴�وق املرأة. م﮲�حها ح﮴�وق إال�﮲سان. وا﮲�﮴�ق امل﮴�واز﮵�ان ح﮳�﮵�﮳�﮵�
 ﮳�ال حوار

﮲
﮲حالف، و﮴�د ا﮴�﮴�سما ﮶�وة والٔ�مهما، ﮳�ال﮴�ساوي. الص﮳�﮵ هلا وال﮳�﮲�ت له. وعادا م﮴�واز﮵�﮵�

ّرج ولد﮵�هما، ﮲�﮵  لك﮵�ة  إالعالم. و�ن أول ل﮴�اء ﮳�﮵�﮲�هما، م﮲�ذ هذه املرة، ٕاىل ان ال﮴�﮴�﮵�ا، ﮲�﮵ ح﮲�ل ﮴�﮲
 س﮲�ة. ﮲�﮳�ادرها ٕاىل السؤال: أما زلت ح﮵�ّة؟

﮲
ع﮶رس﮵�

 ﮲�﮵ سؤاله ﮴�ور﮵�ة.
﮲

وط﮳�عًا، مل ﮵�كں
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﮵ وأعداؤه الك﮶�﮵�ون أ﮳�و الط﮵�ّب امل﮴�﮲�﮳�ّ

عالمات اس﮴�﮲�هام عىل ﮳�عض ﮴�صأ�ده واح﮴�ام ل﮶سعر﮵�ّ﮴�ه ودوره
 
 
 
 
 

- ﮲حاّص: ﮲�﮵ لك عرص أد﮳�﮵ ﮶ساعر ك﮳�﮵�، ﮵�ط﮳�ع احلركة أالد﮳�﮵�ة ﮳�طا﮳�عه ا﮲حلاص، وامل﮴�﮲�﮳�﮵ �ن ﮲�﮵ زم﮲�ه
 أمعدة ال﮶سعر ال﮶�ال﮶�ة: أ﮳�و ﮴�مام، امل﮴�﮲�﮳�﮵ وال﮳�ح﮴�ي. أ﮳�و ﮴�مام وامل﮴�﮲�﮳�﮵ حك﮵�مان، وال﮶ساعر هو

﮲
معودًا مں

، ﮲�﮴�د  ﮴�﮵�مة امل﮴�﮲�﮳�﮵
﮲

ال﮳�ح﮴�ي - كما ﮵�﮴�ول أ﮳�و العالء املعري. وهذا ال ﮵�ع﮲�﮵ أن املعري ﮵�﮴�لل مں
﮲حّصه ﮳�ك﮴�اب هو "مع﮳ح﮲ر أمحد" ﮴�﮴�د﮵�ًا له عىل طا﮴�﮴�ه إال﮳�داع﮵�ة و﮶�و﮴�ه ال﮶سعر﮵�ة اهلأ�لة ال﮴�﮵ مٔالت

الد�﮵﮲�ا و﮶س﮲علت ال﮲�اس، ل﮵�س ﮲�﮵ العرص الع﮳�ا﮵ىس ﮲�﮴�ط ٕا�﮲ما ﮲�﮵ لك العصور.
وللم﮴�﮲�﮳�﮵ م﮲�﮴�﮴�دون وأعداء ما زالوا ٕاىل ال﮵�وم ﮵�ك﮵�لون له ع﮳�ارات اهل﮲رء والس﮲حر﮵�ة واال﮴�هامات
﮵ ال﮶س﮲حص﮵�ّة ال﮴�اس﮵�ة ال﮴�﮵ ﮴�صل ٕاىل حد املطال﮳�ة ﮳�ٕاعدامه. وعذر هؤالء أ�﮲ّهم رّك﮲روا عىل ح﮵�اة امل﮴�﮲�﮳�ّ
 ﮳حهة ٕاىل ﮳حهة ﮳�رسعة

﮲
له الذي ﮴�﮵�ل ع﮲�ه الك﮶�﮵�، و﮴�﮴�ّل﮳�ه ال﮲�﮲�﮵ىس مں وح﮳�ّه للمال وا﮳حلاه، و﮳�﮲

ء ﮲ع﮵�ه، كما  عىل املال وال ﮶ىس﮵
﮲

﮴�﮵�اس﮵�ّة، ﮲�﮴�دمدح �﮲�ورًأ ﮶�ّ ه﮳حاه، و�ن مدحه وه﮳حاؤه مر﮴�ك﮲ر﮵�
 ﮲عرة ﮴�ت ع﮲�وان واحد هو

﮲
مدح أ�﮲اسًا ال ﮵�س﮴�ح﮴�ون املد﮵�، وأ﮴�ام ﮲�﮵ ﮳�الطات و﮲عادرها عىل ح﮵�

كه ﮲�﮵ اهل﮳حاء واملد﮵� هو "الطموح". املال، و﮴�د أ�﮲ص﮲�ه مح﮳�ّوه ﮳�ٔ�ن ﮴�الوا ٕاّن محّرِ

 ا﮳حل﮲�ا﮵�ات ال﮴�﮵ ﮵�ى ال﮳�عض أ�﮲ه ﮵�س﮴�حّق املحاكمة عل﮵�ها، لو أ�﮲ه عاش ﮲�﮵
﮲

وار﮴�كب امل﮴�﮲�﮳�﮵ ك﮶�﮵�ًا مں
عرص�﮲ا احلا﮲رص، ﮲�﮴�د �﮲عت �﮲�ورًا ﮳�الع﮳�د ﮲�﮵ ﮴�وله:

اس م﮲�اك﮵�د. ال ﮴�﮶س﮴�ِ الع﮳�د ٕاال والعصا معه               ٕان الع﮳�﮵�د ٔال﮲�﮳
 الع﮵�ب عىل

﮲
و﮲�﮵ هذا إالطار ﮵�ظهر رأي لل﮶ساعر الل﮳�﮲�ا﮲�﮵ الك﮳�﮵� سع﮵�د ع﮴�ل الذي  ﮵�ع﮴�﮴�د أن مں

العرب اع﮴�﮳�ار امل﮴�﮲�﮳�﮵ "الذل﮵�ل وامل﮴�ملق وامل﮴�سلق" ﮶ساعر العر﮳�﮵�ة، ﮲�ٕان ﮶ساعرًا ذل﮵�ًال وسع﮵�دًا ﮳�مذل﮴�ه
اد آ﮲حرون، و﮵�هرعون ٕاىل الد﮲�اع ال ﮵�مك﮲�ه أن ﮵�﮲�﮴�ح� ﮶سعرًا ٕا�﮲سا�﮵﮲�ًا. ﮲�﮵�ما ﮵�﮲�صف امل﮴�﮲�﮳�﮵ ﮶سعراء و�﮴﮲�ّ
 احلكم عىل

﮲
ر السود و﮵�﮲�ع﮴�هم ﮳�الع﮳�﮵�د، ﮲�﮵�﮴�ولون: ال ﮵�مكں ع﮲�ه واس﮴�﮲��ر احلكم الصادر عل﮵�ه ﮳�ٔ��﮲ه ﮵�﮴�ّ

 ح﮵�اة ال﮶ساعر
﮲

وز ﮳�سب هؤالء ا﮲حللط ﮳�﮵�  السأ�دة ﮲�﮵ عرص�﮲ا. كما ال ﮵�﮳
﮲

 ﮲حالل ال﮴�وا�﮵﮲�
﮲

ال﮶ساعر مں

﮲
وز محاكمة ال﮶ساعر ال﮴�د﮵� ﮳�سب ال﮴�وا�﮵﮲�  ﮳�ٔ��﮲ه ال ﮴�﮳

﮲
 مع ال﮴�أ�ل﮵�

﮲
ال﮶س﮲حص﮵�ة و﮶سعره. و﮲�ں

العرص﮵�ّة، ﮲�ال ﮵�﮲�﮳�﮲ىع﮵ م﮶�ًال أن ﮵�كون ال﮲�رزدق ا﮶س﮴�اك﮵�ًا ل﮵ىك ﮵�ُسمح ﮳�﮴�در﮵�سه ﮲�﮵ ﮳�لد ٕا﮶س﮴�ا﮵ىك، وال ﮵�﮲�﮳�﮲ىع﮵
ا﮴�هام ع﮲�﮴�ة ﮳�ٔ��﮲ّه م﮳حرم ٔال�﮲ه �ن ﮵�﮴�ا﮴�ل ﮳�سب أعراف ال﮴�﮳�﮵�لة و﮴�﮴�ال﮵�دها. ولك﮲�﮲�ا لس﮲�ا مع ال﮴�ول 
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 ال﮶سعراء لوال ح﮵�ا﮴�هم ال﮶س﮲حص﮵�ة ملا ��﮲وا ﮴�الوا
﮲

﮳�ٔ�ّن احل﮵�اة ال﮶س﮲حص﮵�ة وأالدب ﮵�﮲�﮲�صالن، ﮲�كم مں
﮶سعرًا، �مرئ ال﮴�﮵�س وعال﮴�ا﮴�ه مع ال﮲�ساء ال﮴�﮵ ا�﮲عكست ﮲�﮵ ﮶سعره، ﮳�ل ﮵ىه ﮳مح﮵�ل ﮶سعره، وأ﮳�﮵ �﮲واس
وعال﮴�﮴�ه ال﮶س﮲حص﮵�ة ﮳�ا﮲حلمرة ال﮴�﮵ ��﮲ت ﮵ىه أ﮲�﮲صل ﮶سعره، و﮲�﮵ عرص�﮲ا احلا﮲رص ﮴�م﮵�ل ﮳�عض املدارس
 ﮲�هم �﮲صوص ﮳حل﮳�ان ٕاذا

﮲
 ال﮶سعر واحل﮵�اة، وهذا أمر مس﮴�﮲عرب، ﮲�ك﮵�ف ﮵�مكں

﮲
ال﮲�﮴�د﮵�ة ٕاىل ال﮲�صل ﮳�﮵�

 ﮲�هم �﮲صوص ﮳حل﮳�ان ٕاذا
﮲

 ا﮲حل﮵� وال﮶رس؟ وك﮵�ف ﮵�مكں
﮲

ه ﮳�ال﮴�﮴�مص واحللول﮵�ة ومو﮴�﮲�ه مں مل �﮲عرف ﮴�ٔ�﮶�ّ
 ﮲�هم ﮴�ص﮵�دة "ال﮲عراب"

﮲
 ا﮲حل﮵� وال﮶رس؟ وك﮵�ف ﮵�مكں

﮲
ه ﮳�ال﮴�﮴�مص واحللول﮵�ة ومو﮴�﮲�ه مں مل �﮲عرف ﮴�ٔ�﮶�ّ

 ﮳�و ٕاذا ك﮲�ا ال �﮲عرف أن ال﮶ساعر �ن ﮲�﮵ ط﮲�ول﮴�ه ﮵�عا﮴�ب ﮳�ٔ�ن ﮵�ؤ﮲حذ ٕاىل امل﮴�﮳�ة ح﮵�ث
﮲

ٕالد﮲عار ألں
﮵�طلب م﮲�ه أن ﮵�﮲�﮴�ل ما هو مك﮴�وب عىل ﮶سواهد ال﮴�﮳�ور، ﮲�ا�﮲ط﮳�عت صورة ال﮲عراب ا﮳حلا﮶� عىل ال﮴�﮳�
، كما أن ع﮳�ارة : Never More ال﮴�﮵ ﮴�﮴�كرر ﮳�اس﮴�مرار ﮲�﮵ ال﮴�ص﮵�دة ٕ�﮵�﮴�اع ا﮳حلرس ما

﮲
﮲�﮵ ع﮴�له ال﮳�اطں

 ال﮲صالل؟
﮲

 ﮴�و﮳�﮴�ه وعود﮴�ه عں
﮲

﮵ىه ٕاال الع﮳�ارة ال﮴�﮵ �ن ﮵�﮴�وهلا الط﮲�ل املعا﮴�ب ﮴�ع﮳�﮵�ًا عں
 ﮲�﮵ ﮴�صأ�ده.

﮲
 ا﮳حلا�﮳﮲�﮵�

﮲
﮵ و﮶سعره، و﮴�د ا�﮲عكس االر﮴�﮳�اط ﮳�﮵�  ح﮵�اة امل﮴�﮲�﮳�ّ

﮲
 ال﮴�ما﮵ىه ﮳�﮵�

﮲
ٕاذن ال م﮲�ّر مں

﮲
"،  ﮲�﮴�د ر﮳�ط طه حس﮵�  م﮲حطٔ�ًا ﮲�﮵ هذه ال﮲�اح﮵�ة ع﮲�دما و﮲صع ك﮴�ا﮳�ه "مع امل﮴�﮲�﮳�﮵

﮲
 طه حس﮵�

﮲
ومل ﮵�كں

﮵ و﮶سعره  الك﮴�اب ا�﮴﮲�﮴�ادات ﮳محة للم﮴�﮲�﮳�ّ
﮲

 سلوك امل﮴�﮲�﮳�﮵ ال﮶س﮲ح﮵ىص وٕا﮳�داعه ال﮶سعري، و﮴�﮲صمں
﮲

﮳�﮵�
،  و﮲طهر ﮲�﮵ العراق ك﮴�اب ﮳�ع﮲�وان "أرسار

﮲
 الر﮳حل﮵�

﮲
 ٕاىل عداوة مس﮴�حكمة ﮳�﮵�

﮲
ع﮲راها ﮳�عض الالح﮴�﮵�

" ﮳�﮴�لم ال﮳�احث ع﮳�د الواحد العطار. و﮲�﮵ اع﮴�﮴�اد�﮲ا امل﮴�وا﮲صع أن  وامل﮴�﮲�﮳�﮵
﮲

 طه حس﮵�
﮲

العداوة ﮳�﮵�
 ﮳�احث أ�د﮵�﮵� ﮵�﮴�ول ما ﮵�مل﮵�ه عل﮵�ه العلم

﮲
العطار ﮵�ٔ�﮲حذ ال﮴�﮲ص﮵�ة ٕاىل ﮲ع﮵� محلها، ﮲�طه حس﮵�

، و﮴�د ﮵�كون أ﮲حطٔ� أو أصاب كلك ﮳�احث، لك﮲�ه ال ول﮵�س العاط﮲�ة، وهو ﮵�﮲�﮲صل أ﮳�ا ﮴�مام عىل امل﮴�﮲�﮳�﮵
 ﮳�د أك﮶� ﮶�ورة

﮲
 ﮶س﮲حص﮵�ًا �﮲م﮵�ل ٕاىل اع﮴�﮳�ار أ﮳�﮵ �﮲واس و﮳�﮶سار ﮳�

﮲
. و﮲�ں ﮵  العداوة للم﮴�﮲�﮳�ّ

﮲
﮵�ُ﮴�ّهم ﮳�ٔ��﮲ه ﮵�كں

، ورأ﮵�ُ﮲�ا هذا ال ﮵�﮲ص﮵�، وال ﮵�﮲�سد للوّد ﮴�﮲ص﮵�ة.  امل﮴�﮲�﮳�﮵
﮲

و﮴�ررًا مں
 

اء امل﮴�ذع �﮲عود ٕاىل العرص الع﮳�ا﮵ىس، ح﮵�ث أن امل﮴�﮲�﮳�﮵ ��﮲ت له عداوات ك﮶�﮵�ة، ك﮵�ف ال وهو اهل﮳حّ

﮲
 أهّم املحطات ﮲�﮵ س﮵�ة ال﮶ساعر الك﮳�﮵�، ﮲�﮴�د �ن ا﮳�

﮲
الذي مل ﮵�سلم م﮲�ه ٕاال ال﮴�الٔ�ل؟ و﮴�ع﮴�﮳� حل﮳�مں

 معه، ﮳�﮵�د أن امل﮴�﮲�﮳�﮵ الطامح ﮲�﮵
﮲

، ﮶ساعرًا م﮳ح﮵�دًا ﮲�﮵ ﮳�الط ا﮳� مع س﮵�ف الدولة، أ﮳�و ﮲�راس احلمدا﮲�﮵

ه سهام ﮶سعره ٕاىل أ﮳�﮵ امح أالم﮵� احلل﮳�﮵ عىل مساحة ﮲ص﮵�﮴�ة ﮲�﮵ ﮳�الط س﮵�ف الدولة، و﮴�د و﮳حّ ٕامارة، ﮵�﮲
 ﮲ع﮵� أن ﮵�سم﮵�ه:

﮲
﮲�راس مں

كُم ما ﮴�ال حاسد�﮲ا                             ﮲�ما ﮳حلرٍح ٕاذا أر﮲صاكُم أمل... ٕان �ن ّرسَ
﮲�امل﮴�﮲�﮳�﮵ ﮵�ع﮴�﮳� أّن أ﮳�ا ﮲�راس حاسد، ﮳�﮵�﮲�ما احل﮴�﮵�﮴�ة أّن أ﮳�ا ﮲�راس راعه أن ﮵�ٔ�﮴�﮵ ر﮳حل ﮲عر﮵�ب ٕاىل ٕامار﮴�ه
ار﮵�ه ﮲�﮵ ﮶سعر﮵�﮴�ه، و﮵�عّطل ع﮳حه و﮵�﮳  ﮵�﮲

﮲
د ﮲�﮵ ﮳�الط س﮵�ف الدولة َمں و﮵�﮲�ا﮲�سه عل﮵�ها، وراع امل﮴�﮲�﮳�﮵ أن ﮵�﮳

 م﮴�﮴�رصًا عىل أ﮳�﮵ ﮲�راس ﮳�ل �ن ﮵�﮶سعر ﮳�ه امل﮴�﮲�﮳�﮵ أ﮵�﮲صًا.
﮲

عل﮵�ه مسعاه ﮲�﮵ ا﮳حلاه وال﮶�وة. ﮲�احلسد مل ﮵�كں

 ر﮶س﮵�ق أن أ﮳�ا ﮲�راس اع﮴�ض امل﮴�﮲�﮳�﮵ عدة مرات واس﮴�و﮴�﮲�ه ﮳�﮵�﮲�ما �ن أال﮲ح﮵� ﮵�ل﮴�﮵
﮲

و﮵�وي أ﮳�
﮴�ص﮵�د﮴�ه ال﮴�﮵ مطلعها: 

س﮵� وحا﮵ىل ع﮲�ده س﮴�ُم"، ﮲�ٔ�﮳�ز ال﮶ساعر احلمدا﮲�﮵ العاِمل  ﮳�﮳
﮲

 ﮴�ل﮳�ه ﮶س﮳�          وَمں
﮲

"واحّرَ ﮴�ل﮳�اه ّممَں
 ال﮶سعراء، ﮲�﮳�دا أ﮳�و ﮲�راس

﮲
 ﮲ع﮵�ه مں

﮲
 أ﮵�﮲صًا ما أ﮲حذه امل﮴�﮲�﮳�﮵ عں

﮲ ّ
 مساوئ ال﮴�ص﮵�دة، و﮳�﮵�

﮲
ك﮶�﮵�ًا مں

" و﮳حاء ﮳�ه ٕ�﮳�داع ﮳حد﮵�د. وا﮲ح﮴�صارًا للو﮴�ت واملساحــة  دارسًا ﮲حط﮵�ًا لل﮶سعر وعار﮲�ًا ﮳�ما "رس﮴�ه امل﮴�﮲�﮳�﮵
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﮲
س﮲�ك﮴�﮲�﮵ ﮳�ٕا﮶�﮳�ات أ﮳�﮵�ات امل﮴�﮲�﮳�﮵ وأال﮳�﮵�ات ال﮴�﮵ ﮲�ا﮳حٔ�ه ﮳�ها أ﮳�و ﮲�راس ل﮵�دّل عىل أ�﮲َّه �﮲ا﮴�ل وسارق مں

:
﮲

﮶سعر السا﮳�﮴�﮵�
امل﮴�﮲�﮳�﮵ ﮵�﮴�ول:

﮵�ا أعدل ال﮲�اس ٕاال ﮲�﮵ معامل﮴�﮵              ﮲�﮵�ك ا﮲حلصام وأ�﮲ت ا﮲حلصم و احلكم
دع﮳�ل ا﮲حل﮲را﮵ىع ﮴�ال:

﮵ دموعا و أ�﮲ت ا﮲حلصم واحلكم ولست أر﮳حو ا�﮴﮲�صا﮲�ًا م﮲�ك ما ذر﮲�ت       ع﮵�﮲�ِ
امل﮴�﮲�﮳�﮵ ﮵�﮴�ول:

 ﮳�ه مصم...
﮲

أ�﮲ا الذي �﮲ظر أال� ٕاىل أد﮳�﮵         وأمسعت لكما﮴�﮵ مں
 الع﮳�د ﮴�ال:

﮲
 عروة ﮳�

﮲
معرو ﮳�

ّمِ أ﮳�صارًا وأمساعا ح﮴� ﮲�﮴�حت ﮳�ٕاع﮳حاز ﮲حصصت ﮳�ه              للُع﮵� والّصُ
امل﮴�﮲�﮳�﮵ ﮵�﮴�ول:

ا﮲حل﮵�ل والل﮵�ل وال﮳�﮵�داء ﮴�عر﮲�﮲�﮵              والس﮵�ف والرمح وال﮴�رطاس وال﮴�لم
 العر﮵�ان ﮴�ال:

﮲
ا﮳�

﮲�ا وال﮴�وا﮲صب  وال﮲رصب والرس        و﮳حْرد املذا﮵ىك وال﮴�َ
﮲

 ال﮲�ال والطعں
﮲

أ�﮲ا ا﮳�
امل﮴�﮲�﮳�﮵ ﮵�﮴�ول:

وما ا�﮴﮲�﮲�اع أ﮲ىح﮵ الد�﮵﮲�ا ﮳�﮲�ا﮲طره       ٕاذا اس﮴�وت ع﮲�ده أال�﮲وار والظَلم؟
مع﮴�ل الع﮳ح﮵ىل ﮴�ال:

َّ ﮲�الع﮵�﮲�ان زور و﮳�اطل ﮵
 �﮲ور و﮲طلمة             ع﮵�﮲�

﮲
﮲ ﮳�﮵� ٕاذا مل أم﮵�ِّ

 مّرة املّىك﮵ ﮴�ال ﮲�﮵ املع﮲� ذا﮴�ه:
﮲

وا﮳�
 الع﮵� وال﮳�رصاء؟

﮲
ٕاذا املرء مل ﮵�درك ﮳�ع﮵�﮲�﮵�ه ما ﮵�ى      ﮲�ما ال﮲�رق ﮳�﮵�

امل﮴�﮲�﮳�﮵ ﮵�﮴�ول:
كُم ما ﮴�ال حاسد�﮲ا          ﮲�ما ﮳حلرح ٕاذا أر﮲صاكُم أمل؟ ٕان �ن ّرسَ

 ﮳�د ﮴�ال:
﮲

﮳�﮶سار ﮳�
﮲� وّرسكم            ﮴�ول الو﮶ساِة ﮲�ال ﮶سكوى وال ﮲رصر... ٕاذا ر﮲ص﮵�﮴� ﮳�ٔ�ن ﮲�﮳

اًال،  ال﮲عر﮵�ب واملدهش ﮲�عًال أن ﮵�س﮴�ط﮵�ع أ﮳�و ﮲�راس ﮴�﮲�﮲�﮵�د أ﮳�﮵�ات امل﮴�﮲�﮳�﮵ وهو ﮵�ل﮴�﮵ ال﮴�ص﮵�دة ار﮴�﮳
﮲

ومں
اًال أ﮵�﮲صًا، وهذا ﮵�دل عىل سعة علمه واطالعه وح﮲�ظه  "رس﮴�ا﮴�ها املع﮲�و﮵�ة والل﮲�ظ﮵�ة" ار﮴�﮳

﮲ ّ
و﮵�﮳�﮵�

.
﮲

ل﮴�صأ�د ال﮶سعراء السا﮳�﮴�﮵�
 ﮳�﮶سعره،

﮲
 وامل﮳حّرح﮵�

﮲
 امل﮲�﮴�﮴�د﮵�

﮲
 ﮴�لك املرة أالوىل ال﮴�﮵ ﮵�﮴�ع ﮲�﮵�ها امل﮴�﮲�﮳�﮵ ﮲صح﮵�ّة ملعارص﮵�ه مں

﮲
ومل ﮴�كں

﮲�ٕاّن �﮲ا﮴�دًا هو أ﮳�و ع﮵ىل احلا﮴�﮵� ال ﮵�﮴�رص ﮲�﮵ ا﮴�ّهام امل﮴�﮲�﮳�﮵ ﮳�ال﮴�ك﮳� والع﮳حر﮲�ة: "�ن أ﮳�و الط﮵�ب ع﮲�د
﮵�َّل له أن العلم م﮴�صور عل﮵�ه، وأّن ال﮶سعر وروده مد﮵�﮲�ة السالم، ﮴�د ال﮴�حف ﮳�داء الك﮳�َ والعظمة، ﮵�﮲
ال ﮵�﮲ع﮴�ف عذ﮳�ه ﮲ع﮵�ه، وال ﮵�﮴�طف �﮲واره سواه، وال ﮵�ى أحدًا ٕاال و﮵�ى ل﮲�﮲�سه م﮲ر﮵�ة عل﮵�ه؛ ح﮴� ٕاذا
﮵�ل أ�﮲ه �﮲س﮵�ح� وحده، وأ�﮲ه مالك رّق العلم دون ﮲ع﮵�ه، و﮶�﮴�لت وطٔ�﮴�ه عىل أهل أالدب ﮳�مد﮵�﮲�ة ﮴�﮲
السالم، وطٔ�طٔ� ك﮶�﮵� م﮲�هم رأسه، و﮲ح﮲�ض ﮳ح﮲�احه". ﮲�امل﮴�﮲�﮳�﮵ ٕاذن ك﮶�﮵� الك﮳�﮵�اء وال﮴�عا﮵ىل و﮵�ع﮴�﮴�د أن
﮲�﮲صون أ﮳ح﮲�ح﮴�هم لد﮵�ه. و﮵�صـف احلا﮴�﮵� ك﮵�ف ال﮶سعر له وحده وال﮶سعراء ﮵�طٔ�طٔ�ون له رؤوسهم و﮵�﮲
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﮵ ساعة ال ﮵�ع﮵�﮲�﮵ طر﮲�ًا، وال أ�﮲ه د﮲حل عىل امل﮴�﮲�﮳�﮵ ومل ﮵�عره أال﮲ح﮵� اه﮴�مامًا: "﮲�﮳حلس وأعرض ع﮲�ّ
ه ٕاىل ﮲ ﮲ع﮵�ظًا، وأ﮴�﮳�لت أس﮴�﮲حّف رأ﮵�﮵ ﮲�﮵ ﮴�صده، وأعا﮴�ب �﮲﮲�﮵ىس ﮲�﮵ ال﮴�و﮳حّ ﮵�ّلكم﮲�﮵ حر﮲�ًا، ﮲�كدت أ﮴�م﮵�ّ
 ﮵�د﮵�ه وّلك واحد م﮲�هم ﮵�و﮵ىم ٕال﮵�ه،

﮲
 ﮳�﮵�

﮲
ه مل﮴�﮲�ت ٕاىل ا﮳حلماعة الذ﮵� م﮶�له، وهو م﮴�﮳�ل عىل ﮴�ك﮳�ُّ

 س﮲�ة ﮳حهله و﮵�ٔ�﮳� ٕاّال ازورارًا و�﮲﮲�ارًا ﮳حر﮵�ًا عىل ﮶سالكة
﮲

، و﮵�و﮴�ظه مں و﮵�و﮵ىح ﮳�طر﮲�ه، و﮵�﮶س﮵� ٕاىل م�﮲�﮵
﮲حل﮴�ه."

ٕا�﮲ها ساعة م﮲صت وامل﮴�﮲�﮳�﮵ ﮵�ٔ�﮳� أن ﮵�ّدث ر﮳حًال ﮲�﮵ م﮳حلسه، وال﮲�اس ﮵�﮲عم﮲رو�﮲ه و﮵�﮶س﮵�ون ٕال﮵�ه ﮳�ٔ��﮲ه
مو﮳حود ﮲�﮵ ح﮲رص﮴�ه، وهو ال ﮵�ل﮴�﮲�ت ٕال﮵�ه. و﮳�عد ساعة ﮵�﮲�﮴�﮳�ه امل﮴�﮲�﮳�﮵ ٕاىل ﮲علط﮴�ه و﮵�ع﮴�ذر ّمعا ﮳�در م﮲�ه
 ﮶سعر امل﮴�﮲�﮳�﮵ ﮲�﮵�ها أ﮲حطاء وار﮴��﮳�ات ل﮲�ظ﮵�ة ومع﮲�و﮵�ة ﮲�ا﮲صحة، وم﮲�ها

﮲
﮲�﮵�عا﮳حله احلا﮴�﮵� ﮳�ٔ�﮳�﮵�ات مں

مد﮵�ه لس﮵�ف الدولة:
ٕاذا �ن ﮳�عُض ال﮲�اس س﮵�﮲�ًا لدولٍة            ﮲�﮲�﮵ ال﮲�اِس ﮳�ُو﮴�اٌت هلا وُط﮳�ول

وكذلك �م امل﮴�﮲�﮳�﮵ ﮲�﮵ ر﮶�اء امرأة ذات ﮶سٔ�ن عظ﮵�:
اُر              ﮵�كون وداُعها �﮲﮲�َض ال﮲�ّعاِل ﮳ ﮲�از﮴�ها ﮴�ِ  ﮲�﮵ ﮳حَ

﮲
وال َمں

: و﮲�﮵ مطلع ﮴�ص﮵�دة للم﮴�﮲�﮳�﮵
﮵�ُد وع﮳�ٌة ﮴�﮴�﮴�رُق  ﮵�﮲

ً
وى َ ﮵�َٔ�رق        و﮳حَ

أَرُق عىل أَرٍق وم﮶�﮵ىل
:  أل﮲�اظ �﮲ا﮲�رة للم﮴�﮲�﮳�﮵

﮲
وم﮶�له مں

﮲َّ ﮴�ال﮴�ُل...
﮲�﮴�ل﮴�ْلت ﮳�اهلّم الذي ﮴�ل﮴�ل احل﮶سا       ﮴�ال﮴�َل ع﮵�ِىس لكهں

 "رس﮴�ات" امل﮴�﮲�﮳�﮵ وأهمها:
﮲

 أ﮳�و ع﮵ىل احلا﮴�﮵� م﮳حموعة مں
﮲ ّ

و﮳�﮵�
: ﮵�﮴�ول امل﮴�﮲�﮳�﮵

 حد﮵�د لو ﮴�ذ﮲�ت ﮳�ه          رصَف ال﮲رمان ملا دارت دوأ�ه
﮲

﮲�﮵ ﮲�﮵�لق مں
و﮴�ال ال﮲�ا﮳مح:

 هلا رصوُف
َّ
مد﮵�ٌ لو مدحُت ﮳�ه الل﮵�ا﮵ىل           ملا دارْت ع﮵ىل

 رصو﮲�ه".
ّ
 ﮴�ول أرسطو وهو: "﮴�د ﮴�ّلكمت ﮳��م لو مدحت ﮳�ه الدهر ملا دارت ع﮵ىل

﮲
وال﮲�ا﮳مح �﮴﮲�له مں

: ﮵�﮴�ول امل﮴�﮲�﮳�﮵
لو ﮴�ْع﮴�ل ال﮶س﮳حر ال﮴�﮵ ﮴�ا﮳�ل﮴�ها       مّدْت ُمَح﮵�َّ﮵�ًة ٕال﮵�َك أال﮲عُص﮲�ا

 �﮲طق ﮳�ه ال﮲�رزدق ﮳�﮴�وله:
﮲

وهذا مع﮲� ك﮶�﮵� ال﮴�كرار ﮴�د ﮴�﮲�ا﮴�ل﮴�ه ال﮶سعراء، وأول مں
 احلط﮵� ٕاذا ما ﮳حاَء ﮵�َس﮴�لُم

﮲ُ
 راح﮴�ِه       ركں

َ
﮵��د ﮵�ُمسكه ِعر﮲�ان

﮶� ﮲طهر هذا املع﮲� عىل ألس﮲�ة ال﮶سعراء، ٕاىل أن ﮴�ال أ﮳�و ﮴�مام:
 ا﮳حلد﮵�ُب

ُ
لو سعْت ﮳�﮴�عٌة ٕالعظام أ﮲حرى       َلَسىع ﮲�َوها امل�ن

ذ هذا املع﮲� ال﮳�ح﮴�ي، ﮲�﮴�ال: وأ﮲حَ
... وَلَو أن م﮶س﮴�ا﮴�ًا ﮴�ّلكف ﮲�وق ما         ﮲�﮵ ُوْسعه َلسىع ٕال﮵�ك امل﮲�﮳�ُ

 أ﮳�﮵ ﮴�مام،  ﮳�ٔ��﮲ّه ﮶ساّذ:
﮲

و﮵�م﮲ىص﮵ أ﮳�و ع﮵ىل احلا﮴�﮵� ﮲�﮵ روا﮵�﮴�ه ح﮴� ﮵�﮴�ّهم امل﮴�﮲�﮳�﮵ ﮳�الرس﮴�ة عں
﮵            ﮲�﮵ ما حىك وادعاُه ما أو﮴�َح امل﮴�﮲�﮳�ّ

ُأ﮳�﮵�َح ماًال عظ﮵�مًا          ملّا أ﮳�اح ﮴�﮲�اُه
﮲�اُه  ذاك �ن ﮲عِ

﮲
﮲�اه        ِمں  ﮲عِ

﮲
﮵�ا سأ�﮵ىل عں

 
www.afkarightirabiah.com.au    | 46



ٕاْن �ن ذاك �﮳﮲�﮵�ًّا          ﮲�ا﮳حلا﮶�َل﮵�ُق ٕالُه...
﮵ ﮲�﮵ ﮴�وله: اج، وهو ﮶ساعر ﮲�حل، ﮲�﮴�د ه﮳حا امل﮴�﮲�﮳�ّ  احل﮳حّ

﮲
 ﮳�

﮲
أما احلس﮵�

﮵ ﮲�ا امل﮴ُ�﮲�﮳�ُّ ٍّ        عَىل ﮴�َ ﮵
﮲�ع ُص﮳� ﮵�َا د﮵�مَة الّصَ

... ﮵ ﮲�ْ﮳�ِ ﮳َ ْم               َح﮴�َّ ﮴�َص﮵�َ ﮳�ْ ﮲�اُه ﮴�َ﮴�ّدَ َو﮵�َا ﮴�َ
. ِّ ﮵
ِرُد ال ﮶سّكَ َر﮳� ال﮴�ِ ْن ُك﮲�ت أ�َ﮲ت �﮲َ﮳�﮵�ًّا         ﮲�َ ٕاِ

 سكرة امل﮶سهور، و�ن ﮶ساعرًا ما﮳ح﮲�ًا، ومل �﮲س﮴�طع الع﮶�ور
﮲

 ﮳�
﮲

 هو أ﮳�و حسں
ّ ﮵
وه﮳حا امل﮴�﮲�﮳�﮵ ﮶ساعٌر عرا﮴�

﮲
 ذْكرها ورد ﮲�﮵ مصادر ك﮶�﮵�ة، علمًا أن ﮶سعر ا﮳�

﮲ّ
 سكرة امل﮴�﮲�﮳�﮵ ولكں

﮲
عىل ال﮴�ص﮵�دة ال﮴�﮵ ه﮳حا ﮳�ها ا﮳�

 . مع، و﮲صاعت أ﮲علب أ﮶سعاره، ما عدا ما ُذكر ﮲�﮵ "﮵�﮴�﮵�مة الدهر" لل﮶�عال﮳�﮵ ﮳ سكره هذا ك﮶�﮵�، لك﮲�ه مل ﮵�ُ
 هو ﮴�أ�لهما:

﮲
، ال �﮲عرف مں  ال﮶سعر ﮴�﮵�ال ﮲�﮵ ه﮳حاء امل﮴�﮲�﮳�﮵

﮲
 ذلك العرص أ﮵�﮲صًا ﮳�﮵�﮴�ان مں

﮲
ووصل﮲�ا مں

 ال﮲�اس ﮳�كرًة وع﮶س﮵�ّا؟
﮲

 ﮲�﮲صل ل﮶ساعر ﮵�طلب ال﮲�﮲صـ                    ل مں
ّ
أي

عاش ح﮵�﮲�ًا ﮵�﮳�﮵�ع ﮲�﮵ الكو﮲�ة املا                  ء، وح﮵�﮲�ًا ﮵�﮳�﮵�ع ماء املح﮵�ّا.
 ال﮲�﮴�د وال﮴�﮳حر﮵�، و﮵�عود هذا ٕاىل أس﮳�اب ك﮶�﮵�ة، أهمها:

﮲
وهكذا ﮲�ى أن امل﮴�﮲�﮳�﮵ ﮴�د ﮴�عرض للك﮶�﮵� مں

اذ موا﮴�ف معاد﮵�ة له ﮲�ر﮲ص﮴�ها رّدة ﮲�علهم عىل  ٕاىل ا﮴�﮲
﮲

-﮶س﮲حص﮵�ّ﮴�ه امل﮴�عال﮵�ة ال﮴�﮵ د﮲�عت الك﮶�﮵�﮵�
﮴�رص﮲�ا﮴�ه وسلوكه.

 أسوأ ما
﮲

 ﮳حّراء ﮴�ص﮵�دة ﮵ىه مں
﮲

 عل﮵�ه وصوًال ٕاىل م﮴�﮴�له مں
﮲

-ه﮳حاؤه امل﮴�ذع الذي حّرض ك﮶�﮵�﮵�
﮴�اله:

ه الطرط﮳�ّه... ما أ�﮲صف ال﮴�وم ﮲ص﮳�ّه             وأّمَ
-﮴�﮲�ا﮴�ض امل﮴�﮲�﮳�﮵ و﮴�﮳�﮲�ّ﮵�ه أ﮲��رًا م﮴�﮲صار﮳�ة ﮲�﮵ أزم﮲�ة ﮴�﮵�اس﮵�ة وا�﮴﮲�ال﮳�ه عىل صدا﮴�ا﮴�ه.

﮲ ﮴�﮳�َل ﮶سعراء مل ﮵�﮳�ل﮲عوا ﮶سٔ�وه وال مس﮴�واه.
-احلسد مں

 ال﮶سعراء ﮲�﮵ العرص الع﮳�ا﮵ىس.
﮲

-امل﮲�ا﮲�سة احلام﮵�ة ﮳�﮵�
﮵ ﮲�﮵ ٕا﮶س�الت ل﮲�ظ﮵�ة ومع﮲�و﮵�ّة ومعان م﮲عل﮴�ة، وصور ﮲ع﮵� م﮴�﮲�اس﮴�ة. -و﮴�وع امل﮴�﮲�﮳�ّ

-ال﮶س﮳�هة عىل ال﮶ساعر ﮲�﮵ أ�﮲ّه أ﮲�رط ﮲�﮵ اس﮴�﮲حدامات ﮳حاء ﮳�ها ﮶سعراء ﮴�﮳�له، ﮲�ٔ�عاد ص﮵�ا﮲ع﮴�ها ﮲�﮵ ﮴�ال﮳�ه
ا﮲حلاّص...

 امل﮴�﮲�﮳�﮵
﮲

 ك﮶�ة أعداء امل﮴�﮲�﮳�﮵ د﮲�عت ﮳�ال﮴�ا﮲ىص﮵ ا﮳حلر﮳حا﮲�﮵ ٕاىل و﮲صع ك﮴�اب ﮳�ع﮲�وان "الوساطة ﮳�﮵�
ّ

وٕان
و﮲حصومه".

 ع﮲�ه.
﮲

 ا�﮴﮲�﮴�دوا امل﮴�﮲�﮳�﮵ ��﮲وا ﮵�﮲عارون م﮲�ه، كما هو ﮶سأ�ع لدى املدا﮲�ع﮵�
﮲

وال �﮲ع﮴�﮴�د أّن ﮳مح﮵�ع مں
 ال﮲�اس

﮲
 له مل ﮵�﮴�رأوه ﮳�ل مسعوا ع﮲�ه مں

﮲
 امل﮴�﮲�﮳�﮵ أو امل﮲�﮴�﮴�د﮵�

﮲
 عں

﮲
 املدا﮲�ع﮵�

﮲
ولٔالسف ﮲�ٕان ك﮶�﮵�ًا مں

 ﮲�ٕاّن عالمات اس﮴�﮲�هام ك﮶�﮵�ة
﮲

ذوا موا﮴�ف ﮳�﮲�اء عىل ما مسعوه (ال﮴�راءة ال﮲عأ�﮳�ة). ومهما ﮵�كں ﮲�ا﮴�﮲
 و﮲صعها عىل ﮴�صأ�د أو أ﮳�﮵�ات له. ﮲�امل﮴�﮲�﮳�﮵ كما �﮲عرف ل﮵�س ﮶ساعرًا م﮴�ّدسًا وال عص﮵�ًّا عىل

﮲
﮵�مكں

 اح﮴�ام﮲�ا ال﮲�أ�ق ل﮶سعر﮵�﮴�ه املرمو﮴�ة، ودوره الك﮳�﮵� ﮲�﮵ ﮴�ار﮵�﮲ أالدب العر﮳�﮵
﮲

ال﮲�﮴�د، عىل الر﮲مع مں
﮴�اط﮳�ة.
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ر﮶س﮲�ُة ﮴�هوة
 

ل﮴�اؤَك ر﮶س﮲�ُة ﮴�هوة
و﮴�ُع �﮳﮲�﮲صاٍت دا﮲�ٔ�ة
 ال﮲�رح

﮲
وك﮶�﮵�ٌ مں

﮴�د ﮵�صُل ال محال
﮲�﮵�ا ّلكَ الص﮳�احات

أمطري زهوَرك وا﮲عِر﮴�﮵�﮲�﮵

ِ
﮲

﮲�﮵ ﮳�ور ال﮵�اَمس﮵�
﮲�﮲�﮵ ﮳حوارَك ﮵�ا صاح
أذوُب ك﮴�طعِة سـُكر
َّ ٱلص﮳�اح ﮵

و﮵�ذوب ﮲�
أك﮶� وأك﮶� وأك﮶�...

 حر﮵�"
﮲

من م﮳حموعة "امرأة مں

 

﮴�طع﮴�ا ُسّكر

 لكود﮵�ت ع﮴�﮵�﮴�﮵
﮲

مں
 

و﮲�اء
 

 ال أ�﮲ساهم ر﮲مع أ�﮲ّهم �﮲سو﮲�﮵
﮲

ه﮲�اك َمں
 ل﮵�س ٔال﮲�﮵ ﮲�﮵ الط﮵�﮳�ة م﮶�ال

 ٕا�﮲ّما �﮳﮲�ُض ال﮴�لِب ٕال﮵�هم ﮵�دعو﮲�﮵
وّلكما الح ﮲�﮵ أال﮲�ق سوء حال
...  للس﮲�ر ٕاىل د�﮵﮲�اهم ﮵�﮳حو﮲�﮵

... هم ﮳�لَسُم ﮳حراحِه ر﮲مع أ�﮲ّهم ﮳حرحو﮲�﮵
 هم �﮴﮲�طة ﮲صع﮲�ِه ال محال

وّلكما ار﮴�﮴�اه ال﮶سوق ل﮲�عل ا﮳حل﮲�ون
 ذاع ﮲�﮵ اهلوى: هم ﮲ح﮵� وصال

. ، هم �﮲ظري، هم ﮲�رحة ع﮵�و﮲�﮵ هم مه﮳ح﮴�﮵
 م﮳حموعة "مسراء ٕان ﮴�الت"

﮲
مں
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أو﮳ح﮵�﮲�﮵ ع﮳�ّود احلا﮵�ك - أم﮵��

﮲
﮲عر﮳�ة ﮲�﮵ الوطں

 

 

 

ما هذه ال﮲�و﮲ىص العارمة؟ ما هذه احلركة ال﮲عر﮵�﮳�ة؟ ��﮲ت الطر﮴�ات ﮳�أالمس ال﮴�ر﮵�ب ﮴�﮲�عم

﮳�اهلدوء، وال﮵�وم مك﮴�ّظة.. ما الذي ﮴�﮳�ّدل؟.. رك﮲�ت س﮵�ّار﮴�ها ٕاىل ﮳حا�﮲ب الطر﮵�ق ﮴�﮵�د أن ﮴�صل

 ٕاىل
﮲

عىل ٕا﮳حا﮳�ة ل﮴�ساؤال﮴�ها ﮲�﮵ ﮴�لك اللحظات.. عادت ٕاىل ذاكر﮴�ها صور احلرب.. صور ال﮲�ازح﮵�

 ﮳حد﮵�د ﮲�﮵ ال﮴�لوب؟.. الو﮴�ود
﮲

م﮲�اطق الرمحة وال﮴�لوب الرح﮳�ة.. ما الذي ﮳حعل ا﮲حلوف ﮵�س﮴�عر مں

 س﮵�اسة االح﮴��ر واملر﮵�ض ﮵�د﮲�ع
﮲

م﮲�﮴�ودة .. واال�﮴﮲�ظار عىل املحّطات ﮵�طول.. أالدو﮵�ة ﮴�عا﮲�﮵ مں

.. ٕا�﮲ها س﮵�اسة ال﮴�عذ﮵�ب امل﮲ص﮲�﮵�ة.. ﮵�﮴�ا﮳حرون ح﮴�ّ ﮳�أالمراض املس﮴�عص﮵�ة وامل﮲رم﮲�ة ع﮲�د
﮲

ال﮶�مں

.. لطاملا ﮲ع﮲�ت عىل وسادة ﮴�لم ﮳�العودة
﮲

أالط﮲�ال.. ما هذا الو﮳حع؟..ما أ﮴�ىس ال﮲عر﮳�ة دا﮲حل الوطں

 ﮲�﮵ ح﮲�ا﮵�اها..
﮲

 ذكر﮵�ا﮴�ها، و﮴�م﮶ىس﮵ عىل أرص﮲�ة أزهرت طوال الس﮲�﮵�
﮲

ٕاىل ﮴�لك الر﮳�وع الدا﮲�ٔ�ة ﮴�﮲صں

 ماء الروح .. الو﮳حوه مل﮳�ّدة،
﮲

 مں
﮲

 ﮴�دعها ﮴�ذ﮳�ل ﮲�﮳حٔ�ة أو ﮴�موت.. ل﮴�د س﮴�﮴�ها عىل َمّر الس﮲�﮵�
﮲

لں

د ﮳�ص﮵�ص أمل ﮲�﮵ الع﮵�ون، لك﮲�ّها ﮳�اءت ﮳�ال﮲�﮶سل.. ﮳حلست ﮴�ا﮴�مة.. حاولت أن ﮴�﮴�﮴�ب عّلها ﮴�﮳

 ﮳حد﮵�د وراء م﮴�ود س﮵�ّار﮴�ها وأكملت طر﮵�﮴�ها هأ�مة ﮲�﮵ ﮴�لك ال﮲روا﮵�ا، ﮴�﮶سعر ﮳�الس﮴�م.. هل هكذا
﮲

مں

 ا﮲حلوف؟.. هل هكذا ﮲�﮳حٔ�ة ﮴�﮵�﮳�س ال﮳�﮵�ادر و﮴�عطش
﮲

 امل﮶ساعر، و﮵�س﮴�وطں
﮲

﮴�موت أالحالم و﮴�د﮲�ں

أالرض ٕاىل ﮵�﮲�ا﮳�﮵�ع السماء؟.. ﮴�ذّكرت ﮴�لك الع﮳حوز عىل مصط﮳�ة العمر ﮴�﮴�﮶سف ﮴�هو﮴�ها ع﮲�د

هلا أو ﮵ىه أال﮲حرى ﮴�صارع دّوامة العذاب .. ��﮲ت دوًما  م﮲�﮲
﮲

الص﮳�اح ال﮳�اكر؟ هل ما زالت ﮴�﮴�طں

 م﮲�ط﮴�ها و﮳�ص﮵�﮴�ها وهدؤ�ها... طر﮴�ت
﮲

﮴�﮶سعرها ﮳�أالمان، س﮴�ذهب ٕال﮵�ها عّلها ﮴�وي ﮲طمٔ�ها مں

﮲
 الطعام.. وا﮲حل﮲را�﮲ة مں

﮲
ب املؤو�﮲ة ﮲�﮵ أك﮵�اس ص﮲ع﮵�ة.. ﮴�﮲�رغ الر﮲�وف مں ﮳�ا﮳�ها، ��﮲ت ﮴�و﮲صّ

 رؤ﮵�ة ال﮲رأ�ة ٕا�﮲ما ﮴�ٔ�ّمل﮴�ها مل﮵�ًا
﮲

املال﮳�س... ﮴�كت أال﮲عراض وذه﮳�ت ﮴�﮲�﮴�ح ال﮳�اب .. مل ﮴�﮴�﮲�ا﮳حٔ� مں

 ال﮳�ع﮵�د..
﮲

﮴�أ�لة: ك﮲�ت أ�﮴﮲�ظرك، أراِك ﮲�﮵ أحال﮵ىم وأمسع صو﮴�ك ِ مں

ا ﮳�احلىل وا﮳حلواهر، ��﮲ت ﮴�عمل و﮴�﮶س﮴�﮵�ها، ﮴�ٔ�ّملت الع﮴�د ال﮲�﮵�وزي ﮲�﮵ ﮳ح﮵�دها، ل﮴�د ��﮲ت ﮶س﮲عو﮲�ً

ٔال�﮲ها كما ﮴�﮴�ول: ﮴�﮳�﮴� س﮲�ًدا ﮲�﮵ و﮴�ت ال﮲ص﮵�ق وال ﮴�﮲�﮴�د ﮴�﮵�م﮴�ها..

 ا﮲حلوا﮵ىل.
﮲

دمعة سالت عىل ﮲حّدها، مسح﮴�ها ورك﮲صت ﮴�﮲عمرها، ﮴�﮲عمر الس﮲�﮵�

 ﮳�هذه أالك﮵�اس؟
﮲

ماذا ﮵�صل ه﮲�ا؟ ماذا ﮴�﮲�عل﮵�
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ما عدت ﮳�ا﮳حة ٕاىل لك هذه أال﮲عراض، ما عدت أح﮴�اج ٕاىل الطعام واحلا﮳ح﮵�ات والدواء.. رو﮵ىح
ا ﮳حد﮵�ًدا..  ال﮴�وت أالر﮲ىص﮵ ود﮲حلت �﮲﮲�﮴�ً

﮲
سدي.. ل﮴�د اك﮴�﮲�﮵�ت مں ار﮴�وت وما عاد ا﮳حلوع ﮵�س﮴�﮳�ّد ﮳�﮳

﮴�﮲�ا ﮴�﮲عل﮳�﮲�ا، ملاذا ال أع﮵�ش ﮴�﮲�اعة امل﮶ساركة.. ٔال�﮲﮲�ا ﮲�﮵ ال﮲�ها﮵�ة ال �﮲ملك ﮲�لماذا �﮲س﮴�ٔ�﮶� و�﮴﮲�ك أ�﮲ا�﮵﮲�ّ

 ع﮳�ود﮵�ة املادة، والطمع و�﮴﮲�﮶سارك ﮲�﮵
﮲

﮲�ّطم ﮳حدران ا﮲حلوف الذا﮴�﮵ و�﮲د﮲حل ﮴�لك امل﮲عاور، �﮴﮲�حّرر مں
 والسّكر،

﮲
 الطح﮵�

﮲
ّود�﮲ا ﮳�طا﮴�ة ﮲حار﮴�ة ال �﮲س﮴�مّدها مں مٔ�د﮳�ة الروح، �﮴﮲�﮶سارك هذا ال﮲عذاء الذي ﮵�﮲

 س﮲�ا﮳�ل املح﮳�ّة ﮲�﮵ ﮳�﮵�ادر إال﮵�مان؟
﮲

ٕا�﮲ّما مں
 

 
 

ا، وع﮵�﮲�اها ملعا�﮲ًا.. ما هذه الصو﮲�﮵�ّة داد ﮳�﮵�ا﮲صً ﮳�ت معها أالك﮵�اس ولك امل﮴�﮴�﮲�﮵�ات.. �ن و﮳حهها ﮵�﮲ و﮲صّ

﮲
 ﮵�طرق ال﮵�﮴�﮵�

﮲
ال﮴�﮵ ﮴�ل﮳�س مح﮵�اها؟ ما هذه إالرادة ال﮲�ذة واالس﮴�سالم املطلق مل﮲�هوم العطاء ح﮵�

﮲�ا ك﮲ح﮵�وط الساعات امل﮴�﮳�﮴�﮵�ة، أو ال﮲�رصة أال﮲ح﮵�ة ال﮴�﮵ ال �﮴﮲�﮳حاهلها؟ ﮲�﮲�﮲�﮴�ه ال﮶رسك الذي ﮵�ل﮲�ّ

 أال�﮲ا�﮵﮲�ة و﮴�﮲�﮴�ح أال﮳�واب ال﮴�﮵
﮲

الع﮲�ك﮳�وت.. و﮴�﮳�دأ ﮶�ورة احلر﮵�ة ﮴�﮶س﮲�ّها الروح عىل ا﮳حلسد، ﮴�ّرره مں
أ﮴�﮲�لها، ﮲�﮵�د﮲حل ال﮲�ور و﮴�﮳�دأ مرحلة ال﮴�طّهر...

اف أن ساعات م﮲صت و﮵ىه ﮴�ع﮵�ش معها ﮴�لك احلالة ال﮲عر﮵�﮳�ة ﮴�دّون اللحظات ﮲�﮵ مسوّدة ﮲ح﮵�اهلا ﮴�﮲
﮴�﮲�و﮴�ها همسة أو حركة.. ﮶سعرت ؤ��﮲ّها عىل مرسح ك﮳�﮵� واملم﮶�لة ﮴�د﮵�ة ﮴�ع﮵�ش دورها ﮳�ٕا﮴�﮴�ان.. ﮲�ال
... ع﮳�ّاء﮴�ها ال﮳�﮵�﮲صاء ﮴�﮲ص﮵�ف روحا�﮵﮲�ة عىل امل﮶سهد. ﮲ الوا﮴�ع ٔال�﮲ها ﮴�﮲�﮴�لك ٕاىل عاملها االس﮴�﮶�﮲�أ�﮵ ﮴�عود ﮴�م﮵�ّ

 اهلا﮴�ف و﮲صع حًدا ل﮴�لك ال﮲ر﮵�ارة، �﮲ظرت ٕاىل ساعة ﮵�دها م﮴�﮲�ا﮳حٔ�ة.. دأ�ًما ﮴�طّوع ال﮶�وا﮲�﮵
﮲

ر�﮵﮲�
 الوّد ودرد﮶سات املعر﮲�ة ال﮶ساملة.. ﮲عادر﮴�ها و﮵ىه م﮲رّودة ﮳�طا﮴�ة

﮲
﮳�سالس﮴�ها و﮴�﮲ص﮵�ف عل﮵�ها ﮳�صمة مں

 ﮳حد﮵�د.. ملسة ما زالت ﮴�﮲�﮳�ض ﮲�﮵ ﮵�دها، وعطرها ﮵�عّطر ﮲ح﮵�اهلا
﮲

اس﮴�﮶�﮲�أ�﮵�ة، ﮶سعرت ٔ��﮲ّها ولدت مں
 ﮴�سٔ�ل الصد﮲�ة ك﮵�ف وملاذا أوصل﮴�ها ٕال﮵�ها؟ ٔال�﮲ها م﮲�ذ و﮴�ت طو﮵�ل أ﮴�﮲�لْت

﮲
.. لں ﮲  واملم﮵�ّ

ٔ
﮳�﮶سذاه الدا﮲�

﮳�اب ال﮴�ساؤل و﮴�كت امل﮲�﮴�اح ﮳�﮵�د ال﮴�َدر.
﮴�اح ة... ﮶سعرت ﮳�﮴�﮳�﮲صة ﮴�﮳ ا�﮲ب رس﮵�ها. ﮲�﮴�حت ك﮴�اب صال﮴�ها.. ﮲عّردت ال﮴�﮳�ّ ع﮲�د املساء، ركعت ﮳�﮳
 حظ﮵�ت ﮳�ؤ﮵�﮴�ها ووداعها.. ��﮲ت ﮴�﮴�ك دأ�ًما أمعق أال﮶� ﮲�﮵ �﮲﮲�سها، لك﮲�ّها

﮲
روحها، ﮳�عد ّلك ﮴�لك الس﮲�﮵�

د﮵�ّ﮴�ه الرمحة وإال�﮲سا�﮵﮲�ّة. ال﮵�وم ﮴�كت ﮲�﮵ ﮵�دها ك﮴�اب ال﮲�﮴�ه، م﮴�ّوما﮴�ه ال﮳�ص﮵�ة وأ﮳�﮳
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ر�﮲ده ر﮲�عت ﮶رسارة: ﮳�﮵�وت
 

﮲�اق ال﮳�َحْر
ِِعس ال﮳�َحْر

�﮲
ر ﮵�﮲�اْم ّلو ْل ﮳�َ ﮲حَ
صار اِحللم ﮴�ا﮳�وْت

دْر رصاِصة ﮲عَ
لب ﮵�ا ﮳�﮵�وْت. ﮳�ال﮴�َ

 
ل﮳�ها َو﮴�ت ال﮵ىل صا﮳�وا ﮴�ّ

 ﮶سو صار؟
ت ﮳�﮵�وْت ﮲حِ َّ

َرص
ت ﮳�َلَذع ال﮲�ّاْر؟ َحّسِ
ح﮴�اْر؟ ِب َع﮴�ِمة ال﮶سّْ
َْ املوْت

ت ﮳�ٕان َحّسِ
ة أَمل َمك﮳�وْت؟ رص﮲حِ
﮲حا﮲�ِت عىل والدا
َع َدمع أح﮲�ادا؟

﮲حا﮲�ِت عىل ْمواج ال﮳�ِحْر؟
﮲حا﮲�ِت عىل امل﮵�﮲�ا؟
﮲حا﮲�ِت عىل ﮳�كرا؟

طر ال﮲�ِِدي؟ ﮲حا﮲�ِت عىل ﮴�َ
ِزعِلت عىل وراق الُعمْر
ر؟ ﮳حِ ﮳�ل ال﮲�َ ِل َهرَهروا ﮴�َ

 
َدّقْ ا﮳حلََّرس

ل﮵�ْب صاح الّصَ

ْ الله أك﮳� ﮵�ا ﮳�َ﮶رسَ
صار العمْر
َطْر ملِعة ﮲حَ

م﮵� و﮵�﮲�و ال﮲صَّ
لك احل﮵ىك ما لو أ﮶�

�﮲اِمت عىل امل﮵�﮲�ا ال﮶سمس 
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َمْر وي ال﮴�َ ما عاد مع ﮵�﮲صْ

و﮵�﮲�ها ْل ﮳�﮵�وْت

و﮵�﮲�و الَسَهْر

ما ﮳�﮴�﮵

ْر  ح﮳حَ
﮲

﮲ع﮵� ال﮵ىل ﮴�ل﮳�و مں

َلْم هُوُ ْل ﮲طَ

هّوِ ل َحَكْم

هّوِ ل َرَمسْ

هّوِ اّل﮵ىل عاش

ّلَف ﮳ح﮳�ال أالْمل و﮲حَ

 

﮵�ا مه﮳ح﮴�﮵ ﮵�ا ﮲�رح﮴�﮵

، ﮵�ا َم﮵�م﮴�﮵ ﮵�ا مد﮵�﮲�﮴�﮵

﮲صاع اَحل﮵ىك

. و﮳�ا﮴�﮵ ﮳�﮴�ل﮳�﮵ َحرس﮴�﮵

 

﮲�﮵ ﮴�و﮵ىم و﮴�َ

﮴�و﮵ىم مسح﮵�﮵ىل َدمع﮴�﮵

﮴�و﮵ىم ﮲�﮴�َ﮵ىح ْل ﮳�واب

﮴�و﮵ىم ا�َ﮲د﮵ىه ْل صحاْب

﮲�﮵ ﮳�﮵�وْت  ِسّتْ الّدِ
﮲

﮴�ول﮵�لُهں

﮳�﮴�ْح﮲�﮵ ... وما ﮳�﮴�ْموْت

ْع﮶سَعة ﮳�﮴�﮳�﮴� م﮲�ارة م﮶سَ

ْ
﮳�ِْع﮲رّ  ْل َع﮴�ِ

وا ﮳�َّ مهما َعل﮵�ها ﮴�﮳َ

لم. أهل الّظُ

 

ِردي ﮶رساِعك ﮴�و﮵ىم ﮲�ْ

ذي ْل حروْف ُمّرِي عىل ﮳ح﮳�َ﮵�ل و﮲حِ

﮲�ا ﮳�ا﮴�﮵  ﮴�ار﮵�﮲
﮲

ول﮵�لُهں ﮴�ُ

﮲�﮵ ﮳�﮴�ْطوْف وأم﮳حاد�﮲ا ﮳�ِلكّ الّدِ

: ل﮳�﮲�اْن
﮲

﮴�ول﮵�لُهں

﮳�ا﮴�﮵ و﮲حالد لٔال﮳�َْد

ماْن!  ال﮲رَّ
﮲

حرصِمه... ﮳�َع﮵�
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﮵�ه: ٕاهدن آمال معّوض ﮲�ر﮲�﮳
 

ٕاهدن، ﮵�ا ﮴�﮲�ة حال عأالرض
﮵�ا ﮴�اج ا﮳حلمال

 السما ﮶مس﮲حة ﮳ح﮳�ال
﮲

﮳�﮵�﮲�ك و﮳�﮵�
أر﮲صك  مساكب ﮴�داسة معّطرة

ا الوزال وم﮲ر﮲�ّ
والس﮵�ف ﮲�﮵�ِىك﮵ دوم عا﮴�د ﮴�﮲�طرة

واالمس ﮲ح﮵�ّال
ٕاهدن ك﮲�وف ال﮶سهادة 

وم﮲�﮳�ع أال﮳�طال
 ٕا�﮴﮲�﮵ ﮳حوهرة 

﮲
... للد﮵� للد﮲�﮵

وٕا�﮴﮲�﮵ احللم ﮳�ال﮳�ال...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

﮲�﮵�ِىك﮵ ص﮳�اح ا﮲حل﮵� عامل﮵�دان
﮲�﮵�ِىك﮵ امل﮳حد وال�ن ﮵�ا ما �ن

﮲�﮵�ِىك﮵ اهلمس
 ﮲�﮵�ِك أالمس

ف ٕامس ل﮳�﮲�ان ﮶رسّ
﮲�﮵�ِىك﮵  ﮳�﮵�حىل العمر 

و﮳�﮵�﮲�﮴�﮲حر  ﮲�﮵�ِك ال﮲رمان...
ٕاهدن ﮵�ا ﮴�﮲�ة حال عأالرض 

﮵�ا ﮴�اج ا﮳حلمال. 
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 املوت ال﮲عامض ٕالد﮲عار آالن ﮳�و

�﮲ظر﮵�ّات ك﮶�﮵�ة… و﮴�﮳�﮴� سطوة إال﮳�داع

 

 

 

 
 

 أالول 1849،
﮲

�ن ﮵�وم اال�﮴﮲�﮲حا﮳�ات، و��﮲ت السحب ك﮶�﮵�﮲�ة ومظلمة مع هطول أالمطار. ﮲�﮵ 3 ﮴�﮶رس﮵�
﮴� الع﮶�ور عىل ال�﮴�ب وال﮶ساعر أالمر﮵�﮵ىك ال﮶سه﮵� ٕاد﮲عار آالن ﮳�و ﮲حارج حا�﮲ة أ﮵�ل﮲�د﮵�ة ﮲�﮵ ﮳�ال﮴�﮵�مور، وهو
أ﮶سعث و﮵�﮴�لكم ﮳�هذ﮵�ان، و﮲ع﮵� ﮴�ادر عىل ﮶رسح ما حدث له. �ن ٕاد﮲عار آالن ﮳�و ﮵�﮴�دي مال﮳�س

صه.  م﮴�س﮲حة ال ﮴�﮲

﮲
﮳حوز﮵�ف و. ووكر، هو الر﮳حل الذي و﮳حده وأ﮲حذه ٕاىل املس﮴�﮶س﮲� ح﮵�ث ﮳�﮴�﮵ ﮲�﮵  ﮶س﮳�ه ﮲ع﮵�اب عں

 أالول. 
﮲

الو﮵ىع ملدة أر﮳�عة أ﮵�ام ح﮴� و﮲�ا﮴�ه ﮲�﮵ 7 ﮴�﮶رس﮵�
 �ن ﮵�﮴�دي؟ هل ﮴�عرض لل﮲رصب؟

﮲
ماذا حدث ٔالحد أهم ع﮳�ا﮴�رة ال﮴�رن ال﮴�اسع ع﮶رس؟ مال﮳�س مں

 ﮳حراء الكحول؟
﮲

وهل مات مں
 ﮳�و ملدة س﮴�ة أ﮵�ام.

﮲
ده ﮳حوز﮵�ف و. ووكر ﮵�وم اال�﮴﮲�﮲حا﮳�ات، مل ﮵� أحد أو ﮵�سمع ﮳�ٕاد﮲عار ألں ﮴�﮳�ل أن ﮵�﮳

 ﮴�لك الرحلة امل﮲�﮴�﮲صة ٕاىل
﮲

 ﮳�و ٕاىل ﮲�﮵�الدل﮲�﮵�ا، وعاد مں
﮲

﮲�﮵ 27 أ﮵�لول 1849، ﮲عادر ٕاد﮲عار ألں
 امل﮲�﮴�ض أن ﮵�﮴�و﮴�ف ﮲�﮵ �﮵﮲�و﮵�ورك - ح﮵�ث

﮲
املس﮴�﮶س﮲�. و﮵�﮴�ال ٕا�﮲ه ﮳�عد رحل﮴�ه ٕاىل ﮲�﮵�الدل﮲�﮵�ا، �ن مں

وج سارة ٕامل﮵�ا رو﮵�س﮴�  امل﮴�رر أن ﮵�﮴�﮲
﮲

ا - ملرا﮲�﮴�ة مع﮴�ه ٕاىل ر﮵�﮴�﮶سمو�﮲د ح﮵�ث �ن مں عاش سا﮳�﮴�ً
﮶س﮵�ل﮴�ون.

ا لط﮳�﮵�﮳�ه، �﮲ادى ﮳�و مراًرا عىل ر﮳حل امسه "ر﮵�﮲�ولدز" ﮲�﮵ الل﮵�لة ال﮴�﮵ س﮳�﮴�ت و﮲�ا﮴�ه، وهو ﮶س﮲حص وو﮲�﮴�ً
ال هو﮵�﮴�ه ﮲عام﮲صة ح﮴� ﮵�وم﮲�ا هذا. ال ﮴�﮲

 الظروف ال﮴�﮵ أدت
﮲

 ﮳�و عىل أ�﮲ه مات ﮳�س﮳�ب ال﮴�هاب ﮲�﮵ الدماغ. لكں
﮲

و﮴�﮲�ص ﮶سهادة و﮲�اة ٕاد﮲عار ألں
 ﮳�الظروف املح﮵�طة ﮳�و﮲�ا﮴�ه. 

﮲
 ٕاىل ال﮴�كهں

﮲
ٕاىل هذ﮵�ا�﮲ه وحالة ﮶س﮳�ه وع﮵�ه د﮲�عت الك﮶�﮵�﮵�

 ﮳�و،  ٕاي. أوكس مس﮵�ث ﮲�﮵ عام 1867 ﮳�ٔ�ن امرأة اس﮴�دعت
﮲

 �﮴�ب الس﮵�ة الذا﮴�﮵�ة ٕالد﮲عار ألں
﮲

و﮴�كهں
رط مع امرأة ﮴�﮳�ل ﮲حطو﮳�﮴�ه "أ﮶رساًرا" ل﮲رصب ﮳�و ﮳�دا﮲�ع احل﮴�د. و﮴�ؤكد �﮲ظر﮵�ة مس﮵�ث أن ﮳�و ﮴�د ﮵�كون ا﮲�﮲

 ﮶س﮵�ل﮴�ون.
﮲

 �﮵﮲�ة ﮳�و ال﮲رواج مں
﮲

 سع﮵�دة ﮳�أال﮲ح﮳�ار عں
﮲

ٕاىل ﮶س﮵�ل﮴�ون، و﮴�لك املرأة امل﮳حهولة مل ﮴�كں
 د﮵�د﮵�﮵�ه ﮳�امل﮶�ل أن ﮳�و ﮴�د ﮴�عّرض لل﮲رصب عىل ﮵�د "أ﮶رسار". ﮲�﮲�﮵ عام 1872،

﮲
و﮵�ع﮴�﮴�د ال�﮴�ب ﮵�و﮳ح﮵�

 �﮲ظًرا
﮲

ك﮴�ب د﮵�د﮵�﮵�ه أ�﮲ه أ﮶�﮲�اء و﮳حوده ﮲�﮵ ﮳�ال﮴�﮵�مور، ال﮴�﮴� ﮳�و ﮳�ٔ�صد﮴�اء ﮴�داىم ل﮴�﮲�اول امل﮶رسو﮳�ات. ولكں

﮲
 م﮶سلكة مع الكحول، ﮲�ٕا�﮲ه عادة ما �ن ﮵�صاب ﮳�السكر ﮳�عد ﮴�﮲�اول ال﮴�ل﮵�ل مں

﮲
ٔال�﮲ه �ن ﮵�عا﮲�﮵ مں

امل﮶رسو﮳�ات. وا﮲�﮴�ض د﮵�د﮵�﮵�ه أ�﮲ه ﮳�عد م﮲عادر﮴�ه احلا�﮲ة أال﮵�ل﮲�د﮵�ة، ﮴�عرض ﮳�و امل﮲حمور ﮳�﮶سدة للرس﮴�ة
 ﮴�﮳�ل "أال﮶رسار".

﮲
وال﮲رصب مں
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 ال﮴�﮵ ��﮲ت ﮶سأ�عة ﮲�﮵ ال﮴�رن ال﮴�اسع
﮲

و﮵� ال﮲�ا﮲ح﮳�﮵� وا﮲�﮴�ض آ﮲حرون أن ﮳�و و﮴�ع ﮲صح﮵�ة ملمارسة ﮴�﮲
ع﮶رس، واملعرو﮲�ة ﮳�امس "ال﮴�عاون".

 

 ﮶� ٕا﮳ح﮳�اره عىل
﮲

و﮴�﮴�م﮶�ل ﮴�لك ال﮴�﮴�﮲�﮵�ة ال﮴�﮵ ��﮲ت ﮴�مارسها العصا﮳�ات ﮲�﮵ ا﮲ح﮴�طاف ﮶س﮲حص، ومں

 عدة مرات، علمًا أ�﮲ه ﮴� الع﮶�ور عىل ﮳�و ﮲�﮵
﮲

 أ﮳حل ال﮴�صو﮵�ت ملر﮶سح مع﮵�
﮲

ار﮴�داء ﮶�﮵�اب لل﮴�﮲�كر، مں
ا  "﮲عا﮲�ز هول"، وهو م�ن �ن ﮳�م﮶�ا﮳�ة مو﮴�ع ا﮴�﮴�اع. و�ن ﮵�﮴�دي أ﮵�﮲صً

﮲
﮵�وم اال�﮴﮲�﮲حا﮳�ات ﮳�ال﮴�رب مں

 مال﮳�سه.
﮲

مال﮳�س مل ﮴�كں
 أك﮶� ال﮲�ظر﮵�ات ﮶س﮵�وًعا ﮲�﮵ ما ﮵�﮴�علق ﮳�و﮲�اة ﮳�و. ﮳�إال﮲صا﮲�ة ٕاىل

﮲
وأص﮳�حت هذه ال﮲�ظر﮵�ة واحدة مں

 الد﮲�ع.
﮲

 املعروف أن أ﮲�راد العصا﮳�ات ��﮲وا ﮵�﮴�ّدمون الكحول ل﮲صحا﮵�اهم ك﮲�وع مں
﮲

ذلك، �ن مں
وٕاذا �ن هؤالء ﮴�د ﮳حعلوا ﮳�و ﮵�صّوت عدة مرات ﮲�﮵ اال�﮴﮲�﮲حاب، ﮲�هذا ﮵�ع﮲�﮵ أ�﮲ه �ن لد﮵�ه الك﮶�﮵�

 أن ﮵�﮲�رس هذا حال﮴�ه امل﮶سو﮶سة.
﮲

ل﮵�﮶رس﮳�ه. و﮵�مكں
ة، أص﮵�ب ﮳�مرض ﮶سد﮵�د ﮲�﮵ ر﮵�﮴�﮶سمو�﮲د، لك﮲�ه و﮵�ذكر املؤر﮲حون أ﮵�﮲صًا أن ﮳�و، و﮴�﮳�ل و﮲�ا﮴�ه ﮳�﮲�﮴�ة و﮳ح﮵�﮲
 امل﮲صاع﮲�ات. ور﮳�ما

﮲
 ﮶رسب الكحول مل﮲�ع امل﮲ر﮵�د مں

﮲
﮴�عا﮲�. و﮴�ال ط﮳�﮵�﮳�ه آ�﮲ذاك ٕان عل﮵�ه االم﮴�﮲�اع عں

 ال﮶رسب، ما ﮴�د أدى ٕاىل م﮲صاع﮲�ات صح﮵�ة ﮶�ّ و﮲�ا﮴�ه.
﮲

﮲�﮶سل ﮳�و ﮲�﮵ االم﮴�﮲�اع عں
 آم﮲�وا ﮳�هذه ال﮲�ظر﮵�ة أن ﮳�و

﮲
 الذ﮵�

﮲
 ذلك ﮴�الت �﮴�﮳�ة الس﮵�ة سوزان آر﮴�﮶رس ﮴�ا﮵ىل ﮲�ا﮵�س، و﮵ىه مں

﮲
وعں

 ﮵�﮶رسب"، م﮶س﮵�ة ٕاىل أن مر﮲صه السا﮳�ق �ن
﮲

أ﮲ح﮳� أط﮳�اءه ﮳�ٔ��﮲ه "ٕاذا مل ﮵�﮲عره ال﮲�اس ﮳�ال﮶رسب، ﮲�لں
مر﮴�﮳�ًطا ﮳�ٕادما�﮲ه عىل الكحول.

ا أن ﮳�و ﮶رسب ح﮴� املوت. و﮴�د ك﮴�ب ك﮵�﮲�﮵�دي ، ﮳ىح﮵ ﮳�﮵ ك﮵�﮲�﮵�دي، اع﮴�﮴�د أ﮵�﮲صً
﮲

وأحد أصد﮴�اء ﮳�و امل﮴�ر﮳�﮵�
ىل ع﮲�ها م﮲�ذ ﮳�عض ﮲�﮵ مذكرا﮴�ه ال﮶س﮲حص﮵�ة أن ﮳�و "و﮴�ع مع ر﮲�﮵�ق أ﮲عراه ﮳�ال﮲ر﮳حا﮳حة ال﮴�﮵ ﮴�﮵�ل ٕا�﮲ه ﮴�﮲

الو﮴�ت. و��﮲ت ال﮲�﮴�﮵�﮳حة � وهذ﮵�ا�ً﮲ا و﮳ح﮲�و�ً﮲ا، و﮲�﮵ ﮲ع﮲صون أ﮵�ام ﮴�ل﮵�لة.
 هذه

﮲
و ﮳�س﮳�ب ك﮲�اح ﮳�و مع الكحول ، رسعان ما أص﮳�حت هذه ال﮲�ظر﮵�ة ﮶سأ�عة ﮳�عد و﮲�ا﮴�ه. لكں

ال﮲�ظر﮵�ة ال ﮴�﮲�رس ﮲ع﮵�ا﮳�ه ملدة س﮴�ة أ﮵�ام، أو ملاذا �ن ﮵�﮴�دي مال﮳�س ﮶س﮲حص آ﮲حر ﮲�﮵ ال﮵�وم الذي ﮴�

﮲
عر ﮳�و ﮳�عد و﮲�ا﮴�ه ﮴�ظهر مس﮴�و﮵�ات م﮲�﮲ح﮲�﮲صة مں الع﮶�ور عل﮵�ه ﮲�﮵�ه. وال﮴�حل﮵�الت احلد﮵�﮶�ة ل﮶سَ

 م﮲حمورًا ع﮲�دما مات.
﮲

الرصاص، ما ﮵�﮶س﮵� ٕاىل أ�﮲ه مل ﮵�كں
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عر ﮳�و، وا﮲�﮴�ض ﮲�﮵ عام 1999 أ�﮲ه  ﮶سَ
﮲

وا﮲ح﮴�﮳� ال﮳�احث ﮲�﮵ الصحة العامة أل﮳�ت دو�﮲اي ع﮵�ّ﮲�ة مں
 ﮲عاز ال﮲�حم، والذي �ن ﮶سأ�ًعا ﮲�﮵ ال﮴�رن ال﮴�اسع ع﮶رس.

﮲
مات ﮳�س﮳�ب ال﮴�سمم ﮳�ٔ�وكس﮵�د الكر﮳�ون مں

 ٕاىل ال﮴�﮶سك﮵�ك ﮲�﮵
﮲

 حامسة، ما د﮲�ع مؤل﮲�﮵ الس﮵�ة الذا﮴�﮵�ة واملؤر﮲ح﮵�
﮲

 اال﮲ح﮴�﮳�ارات املعمل﮵�ة مل ﮴�كں
﮲

لكں
هذه ال﮲�ظر﮵�ة ٕاىل حد ك﮳�﮵�.

 كم﮵�ات ذات صلة ﮴�﮴�﮲�ق مع ال﮴�سمم ﮳�ٔ�وأكس﮵�د
﮲

 أن ع﮵�﮲�ات ﮶سعر ﮳�و مل ﮴�ك﮶سف عں
﮲

و﮲�﮵ ح﮵�
 املعروف أن ال﮲رٔ�﮳�ق ﮵�س﮳�ب الوهم

﮲
 ال﮲رٔ�﮳�ق. ومں

﮲
الكر﮳�ون، ٕاال أ�﮲ها أ﮲طهرت مس﮴�و﮵�ات عال﮵�ة مں

و﮲�﮴�دان الذاكرة واالر﮴�﮳�اك، وهو ما ﮵�﮲�رس سلوك ﮳�و ال﮲عر﮵�ب ﮴�﮳�ل و﮲�ا﮴�ه. ومع ذلك، ﮲�ٕان مس﮴�و﮵�ات
 املس﮴�و﮵�ات

﮲
ال أ﮴�ل ﮳�م﮴�دار 30 مرة مں ال﮲رٔ�﮳�ق املو﮳حودة ﮲�﮵ ع﮵�﮲�ات ﮶سعره - ر﮲مع ار﮴�﮲�اعها - ال ﮴�﮲

املم﮵�﮴�ة.
 وال﮵�ة مار﮵�ال�﮲د، أن و﮲�اة ﮳�و

﮲
، وهو ط﮳�﮵�ب ﮴�لب مں و﮲�﮵ عام 1996، ا﮴�﮴�ح الدك﮴�ور ر. ما﮵�لك ﮳�﮵�﮲�﮵�﮴�﮵�﮲

ا للط﮳�﮵�ب ��﮲ت �﮴﮲�﮵�﮳حة لداء اللكب، الذي �ن ﮶سأ�ًعا ٕاىل حد ما ﮲�﮵ ال﮴�رن ال﮴�اسع ع﮶رس. ﮲�و﮲�﮴�ً
امل﮶رسف عىل حالة ﮳�و، ﮴�﮲صم﮲�ت أعراض املؤلف اهلذ﮵�ان واهللوسة واال﮲ح﮴�ال﮲�ات الك﮳�﮵�ة ﮲�﮵ معدل

ال﮲�﮳�ض وال﮴�﮲�﮲�س ال﮲صحل الرس﮵�ع - ولكها ﮴�﮴�وا﮲�ق مع داء اللكب.
 املاء، و﮵�﮴�ال ٕان ﮳�و

﮲
ا﮲�ون مں  ﮳�داء اللكب ﮵�﮲

﮲
 املعروف أن املصا﮳�﮵�

﮲
وهذه ال﮲�ظر﮵�ة هلا ع﮵�و﮳�ها، ﮲�مں

�ن ﮵�﮶رسب املاء ﮲�﮵ املس﮴�﮶س﮲� ح﮴� و﮲�ا﮴�ه.
 رسطان الدماغ. و﮴� اس﮴�﮲حراج ﮳ح﮶�ة ﮳�و

﮲
وه﮲�اك �﮲ظر﮵�ة أحدث ﮴�دور حول ﮲�كرة أن ﮳�و �ن ﮵�عا﮲�﮵ مں

﮲
. والحظ أحد الر﮳حال الذ﮵�  و﮲�ا﮴�ه ح﮵�ث ﮴� د﮲�﮲�ه ﮳�﮶سلك ﮲ع﮵� ر﮵� ﮲�﮵ ﮴�﮳� ﮲ع﮵� مم﮵�﮲

﮲
﮳�عد 26 عاًما مں

أ﮲حر﮳حوا �﮲عش ﮳�و ﮶س﮵�ٔ�ًا ﮲عر﮵�﮳�ًا ﮲�﮵ ﮳مح﮳حمة ال﮶ساعر، ك﮴�لة ﮲�﮵ رأسه. و﮲�﮵ ذلك الو﮴�ت، ذكرت الصحف
أن الك﮴�لة ال﮴�﮵ و﮳حدها العمال ﮲�﮵ �﮲عش ﮳�و ��﮲ت دما﮲عه، وهذا مس﮴�ح﮵�ل ٔالن دماغ إال�﮲سان هو

أحد أول أالع﮲صاء ال﮴�﮵ ﮴�﮴�حلل.
وا﮴�صل املؤلف ما﮶�﮵�و ﮳�﮵�ل ﮳�ط﮳�﮵�ب علم أالمراض ال﮶رس﮵ىع مل﮲�ا﮴�﮶سة هذا أالمر، وذكر الط﮳�﮵�ب أن

الك﮴�لة ﮴�د ﮴�كون ورًما م﮴�لكًسا. ور﮳�ما ﮵�كون الورم ﮴�د أ﮶� عىل سلوك ﮳�و. 
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﮲
ا. وأ﮲�ادت ﮲حط﮵�﮳�﮴�ه ﮳�ٔ��﮲ه �ن ﮵�عا﮲�﮵ مں  أال�﮲﮲�لو﮲�﮲

﮲
وا﮲�﮴�ض ال﮳�عض أن ﮳�و ر﮳�ما مات ﮳�﮳�ساطة مں

 الس﮲�ر ٕاىل ﮲�﮵�الدل﮲�﮵�ا... و﮳�ما أن املطر �ن
﮲

﮲صعف ﮲�﮵ ال﮲�﮳�ض واحل�، وا﮴�﮴�حت عل﮵�ه االم﮴�﮲�اع عں
 أن ﮵�صاب ﮳�و ﮳�ال﮴�هاب رٔ�وي. واحل� ال﮶سد﮵�دة ﮴�﮲�رس

﮲
 املمكں

﮲
﮲ع﮲ر﮵�ًا ذلك ال﮵�وم ﮲�﮵ ﮳�ال﮴�﮵�مور، �ن مں

هلوسا﮴�ه.
﮴�ل  ﮳�و أن ال﮶ساعر ﮴�ُ

﮲
 ح﮵�اة ٕاد﮲عار ألں

﮲
ل﮵�ست ﮲�﮵ ك﮴�ا﮳�ه عام 2000 عں واع﮴�﮴�د املؤلف ﮳حون ٕا﮵�﮲�ا﮲�﮳

ح ﮲�﮵  ر﮲�﮲صوا زوا﮳حهما. و﮵�ع﮴�﮴�د أصحاب هذه ال﮲�ظر﮵�ة أن ﮳�و ﮲�﮳
﮲

عىل ﮵�د ٕا﮲حوة ﮲حط﮵�﮳�﮴�ه ال﮶�ال﮶�ة، الذ﮵�
ا م﮲�هم، اس﮴�﮲حدم  ﮴�﮳�ل إال﮲حوة. ؤال�﮲ه �ن ﮲حأ�﮲�ً

﮲
 مں

﮲
الوصول ٕاىل ﮲�﮵�الدل﮲�﮵�ا ، ح﮵�ث ﮴�عرض لكم﮵�

﮴�﮲�اًعا لال﮲ح﮴�﮳�اء، ما ﮵�﮲�رس مال﮳�سه ال﮲عر﮵�﮳�ة.
 ﮲رص﮳�وه

﮲
 طر﮵�ق ﮳�ال﮴�﮵�مور، ح﮵�ث اع﮴�﮲صه أال﮲حوة الذ﮵�

﮲
 امل﮴�رر أن ﮵�عود ﮳�و ٕاىل ر﮵�﮴�﮶سمو�﮲د عں

﮲
و�ن مں

 الكحول
﮲

وس﮴�وه الو﮵�س﮵ىك ﮳�ال﮴�وة. ومع ذلك، أ﮲طهرت ع﮵�﮲�ات ﮶سعره أ�﮲ه �ن عىل أالر﮳حح ﮲حال﮵�ًا مں
 مس﮴�ح﮵�لة، ٕاال أ�﮲ها مل ﮴�ك﮴�سب ز﮲محًا

﮲
ل﮵�ست مل ﮴�كں  أن �﮲ظر﮵�ة ٕا﮵�﮲�ا﮲�﮳

﮲
ع﮲�دما مات. وعىل الر﮲مع مں

﮲ وك﮴�ّاب الس﮵� الذا﮴�﮵�ة. 
ا لدى املؤر﮲ح﮵� ك﮳�﮵�ً

 امل﮲حدرات ﮲ع﮵� صح﮵�حة. وأرص ﮴�وماس دن
﮲

و﮶�﮳�ت أن االع﮴�﮴�اد ﮳�ٔ�ن ﮳�و ﮴�و﮲� �﮴﮲�﮵�﮳حة ﮴�﮲�اول ﮳حرعة مں
 م﮴�عاط﮵�ًا للم﮲حدرات، وك﮴�ب ﮴�أ�ًال: "�ن لدي عادة أال﮲�﮵�ون ع﮲�دما

﮲
ٕا�﮲﮲عل﮵�ش عىل أن ﮳�و مل ﮵�كں

 أن أكون ط﮳�﮵�﮳�ًا ور﮳حًال مرا﮴�﮳�ًا، ول﮴�د اك﮴�﮶س﮲�ت ذلك ﮲حالل
ّ
عر﮲�﮴�ه (﮴�﮳�ل عام 1846). �ن ﮵�﮲�﮳�﮲ىع﮵ ع﮵ىل

له وا﮳ح﮴�ماعا﮴�﮲�ا ﮲�﮵ م�ن آ﮲حر. مل أر أي عالمات عىل ذلك ز﮵�ارا﮴�ه امل﮴�كررة ل﮲عر﮲�﮴�﮵ وز﮵�ارا﮴�﮵ ﮲�﮵ م﮲�﮲
 الصحة."

﮲
وأع﮴�﮴�د أن ال﮴�همة ﮵ىه ﮴�﮶سو﮵�ه وال أساس هلا مں

، ﮳�ما ﮲�﮵ ذلك مرض �﮲ادر ﮲�﮵ الدماغ،
﮲

 أالس﮳�اب أال﮲حرى لو﮲�اة عىل مر الس﮲�﮵�
﮲

و﮴� طرح العد﮵�د مں
﮵�، وال﮲رهري، والسك﮴�ة الدما﮲ع﮵�ة، وه﮲رات اهلذ﮵�ان،  �﮴﮲�ص إال﮲�﮲

﮲
ومرض السكري، وأ�﮲واع م﮲ح﮴�ل﮲�ة مں

والرصع وال﮴�هاب السحا﮵�ا. و﮴�ام ط﮳�﮵�ب ﮵�ُدىع ﮳حون و. ﮲�را�﮲س﮵�س ﮳�﮲�حص ﮳�و ﮲�﮵ أ﮵�ار 1848 واع﮴�﮴�د
 ﮳حراء الكول﮵�ا.

﮲
أ�﮲ه مصاب ﮳�مرض ال﮴�لب، وهو ما أ�﮲كره ﮳�و ﮲�﮵ و﮴�ت الحق. كما ﮴�﮵�ل ٕا�﮲ه مات مں

﮲�﮴�د ��﮲ت ﮲�﮵�الدل﮲�﮵�ا ﮲�﮵ أوأ�ل عام 1849 ﮴�عا﮲�﮵ ا�﮴﮲�﮶سار و﮳�اء الكول﮵�ا. و﮴�د مرض ﮳�و ﮲حالل ﮲�﮴�ة
و﮳حوده ﮲�﮵ املد﮵�﮲�ة وك﮴�ب رسالة ٕاىل ﮲حال﮴�ه مار﮵�ا لك﮵� ﮵�﮴�ول ﮲�﮵�ها ٕا�﮲ه "ر﮳�ما ُأص﮵�ب ﮳�الكول﮵�ا، أو

﮳�﮴�﮶س﮲�﮳حات و﮴�﮴�لصات ﮶سد﮵�دة السوء".
 أمعاله

﮲ّ
، لكں

﮲
 ﮳�و، و﮴�عددت أس﮳�اب و﮲�ا﮴�ه ﮳�سب ال﮳�اح﮶�﮵�

﮲
رحل ال﮶ساعر أالسطورة ٕاد﮲عار ألں

 ا﮳حلر﮵�مة
﮲

 ك﮴�ب عں
﮲

 ﮳حاؤوا ﮳�عده، و�ن هو أول مں
﮲

إال﮳�داع﮵�ة ط﮳�عت العرص، وأص﮳�حت م﮲�ه﮳حًا ملں
ال . كما ال ﮴�﮲  الدا﮲حل، و﮴�﮳�ع﮴�ه ﮲�﮵ هذا ال﮲�هح� أ﮲عا﮶�ا كر﮵�س﮴�﮵

﮲
ال﮴�﮵ ﮴�﮴�ع ﮲�﮵ ﮲عر﮲�ة، وال﮳�اب م﮴�﮲�ل مں

﮳�و صداها. أصداء ﮴�ص﮵�د﮴�ه "ال﮲عراب" ﮴�﮴�ّدد ﮲�﮵ مساء إال﮳�داع، وال ﮵�﮲
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﮳حو﮵�ل معاد - ك﮲�دا: كوكب ال﮲�ساء
 

ح﮲صوٌر ك﮶�﮵�ف 
لكوكِب ال﮲�ساء...
أ﮲ح﮴�رصُه ﮳�امراة
لكما مّر امسها 

أو ﮶ساهدُت و﮳حهها 
﮵�﮴�حّوُل العامل 

عر  ال﮶سِ
﮲

ٕاىل كر�﮲﮲�اٍل مں
 ال﮲رهر... 

﮲
وألواٍن مں

﮵  عِر ال﮳�ُ﮲�ّ ﮵�ا ذاِت ال﮶سَ
والع﮵�وِن العسل﮵�ّة 
﮵�ا ط﮵�َف أال�﮳﮲�﮵�اء 
وعص﮵�َ املا�﮲﮲عو 
وحرارَة الرمل 

وز﮳�َد ال﮳�حِر
وموَج الر﮵�...

﮵�ا ﮲عال﮵�ًة ك﮳حوهرٍة
﮶�م﮵�﮲�ة ﮲�﮵ معق ال﮴�لب

﮵�ا ﮲حدوَد الورِد
وحالوَة ال﮶سهِد
و�﮴﮲�اوَة ال﮲�هِر
ورصا�َ﮲ة ال﮲�كِر
 املُهِر

َ
و﮳ح﮲�ون

رِس و﮲حَرص ال﮲�َ
 امل﮴�ما﮵�ِل
امل﮴�حا﮵�ِل 
امل﮶س﮴�اُق

ٕاىل رح﮵�ٍق مع﮵�ق
﮵�﮲�اُم ﮲�وَق صدِر

الع﮴�﮵�ق 
﮵�﮲�اُم ﮵�﮲�اُم 

وال 
ال ﮵�س﮴�﮲�﮵�ق...
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 ﮵�مس مٔ�ساة ﮶سع﮳�ه عىل ﮳حدار ال﮲�صل
ّ ﮵
﮲�﮲�ّان ﮲�لسط﮵�﮲�

 
 
 
 
 
 
 
 

، ﮲�ٕان ا﮳حلدار ال﮲�اصل الذي ﮳�﮲�﮴�ه ٕارسأ�﮵�ل والذي ﮵�مر ع﮳�
﮲

 س﮳�ا﮴�﮵�
﮲

﮳�ال﮲�س﮳�ة لل﮲�﮲�ان ال﮲�لسط﮵�﮲�﮵ ﮴�﮴�﮵ الد﮵�

 االح﮴�الل إالرسأ�﮵�﮵ىل.
﮲

 ﮳�﮵�ت حلم هو ﮳�م﮶�ا﮳�ة معرض ﮲�﮵ اهلواء الطلق ﮳حلدار﮵�ا﮴�ه ال﮴�﮵ ﮴�د﮵�
﮲

أ﮳ح﮲راء مں

 ا﮳حلدار الذي
﮲

﮲ آالن ﮳ح﮲رءًا مں ، ﮴�م﮵�ّ  ا﮲حلرسا�﮲ة، ﮳�سوم أ﮶س﮳�ه ٕاىل ال﮲عرا﮲�﮵�﮴�﮵
﮲

 الك﮶�﮵� مں
﮲

و﮵�مٔال معل س﮳�ا﮴�﮵�

 لوحا﮴�ه ا﮳حلدار﮵�ة صورة ﮲ص﮲حمة ﮳حلورج ﮲�لو﮵�د، أالمر﮵�﮵ىك
﮲

﮶س﮵�ّد﮴�ه ٕارسأ�﮵�ل لع﮲رل ال﮲ص﮲�ة ال﮲عر﮳�﮵�ة. و﮴�﮴�﮲صمں

.
﮲

أال﮲�ر﮵�﮴�﮵ الذي ﮴�﮴�ل عىل ﮵�د ال﮶رس﮵ىط أالمر﮵�﮵ىك السا﮳�ق د﮵�﮵�ك ﮶سو﮲�﮵�

. لد﮵�ه �﮲﮲�س امل﮶سالك ال﮴�﮵ �﮲عا﮲�﮵ م﮲�ها"، كما ﮴�ظهر  ل﮲�را�﮲س ﮳�س: "أ﮶سعر ؤ��﮲ّه ر﮳حل ﮲�لسط﮵�﮲�﮵
﮲

و﮴�ال س﮳�ا﮴�﮵�

﮲�﮵ ٕاحدى الرسوم ﮳�﮲�د﮴�﮵�ة ﮴�﮲�ص ﮴�ت مس﮳حد ﮴�﮳�ة الص﮲حرة ﮲�﮵ ال﮴�دس ال﮶رس﮴�﮵�ة.

 ٕان الر﮳�ط ال﮳�رصي للح﮵�اة ال﮲�لسط﮵�﮲�﮵�ة ﮴�ت االح﮴�الل إالرسأ�﮵�﮵ىل هو أداة مهمة للح﮲�اظ
﮲

و﮴�ال س﮳�ا﮴�﮵�

اه الرصاع املس﮴�مّر م﮲�ذ ع﮴�ود. عىل الو﮵ىع العا﮵� ح﮵�ًّا ﮴�﮳

 ٕاىل العامل". وهو ﮵�م﮲ىص﮵ حوا﮵ىل أر﮳�ع ساعات ﮲�﮵
﮲

 ٕان اللوحات ا﮳حلدار﮵�ة "﮴�﮲�﮴�ل صورة ﮲�لسط﮵�
﮲

و﮴�ال س﮳�ا﮴�﮵�

ال﮵�وم، م﮲�ك﮳�ًّا عىل رمس لوحا﮴�ه.

 

 

 

م كرة ال﮴�دم أالر﮳ح﮲�﮴�﮵�﮲�﮵ ل﮵�و�﮵﮲�ل م﮵�ّىس﮵ وهو ﮵�لك الكرة ﮳�السالسل، و﮵ىه صورة مس﮴�وحاة  ﮲�﮳
﮲

وصّور س﮳�ا﮴�﮵�

 عام 2018 ﮳�ٕال﮲عاء م﮳�اراة كرة ﮴�دم وّد﮵�ة مع ٕارسأ�﮵�ل، ﮲�﮵ ﮲حطوة ُوص﮲�ت ﮳�ٔ��﮲ّها معار﮲صة
﮲

 ﮴�رار أالر﮳ح﮲�﮴�﮵�
﮲

مں

.
﮲

للمارسات إالرسأ�﮵�ل﮵�ّة ﮳�ق ال﮲�لسط﮵�﮲�﮵�ّ﮵�

﮴�ّص ﮳�الوا﮴�ع  ﮴�ر﮵�﮳�ًا لٕال﮴�امة ﮲�﮵ ﮲�ر�﮲سا، ح﮵�ث لد﮵�ه ﮲حطط مل﮶رسوع ﮳�الرمس ﮵�﮲
﮲

ع أن ﮵�﮲�﮴�﮴�ل س﮳�ا﮴�﮵� و﮵�﮴�و﮴�ّ

 صور ال﮲عاز املس﮵�ل للدموع الذي أطل﮴�﮴�ه ال﮴�وات
﮲

 امل﮶رسوع ٕا�﮲ّه مس﮴�وىح ﮳ح﮲رٔ�﮵�ًا مں
﮲

. و﮵�﮴�ول عں
ّ ﮵
ال﮲�لسط﮵�﮲�

ة ﮲�﮵ أع﮴�اب ال﮲عارات ا﮳حلّو﮵�ّة  ﮲ع﮲رّ
﮲

إالرسأ�﮵�ل﮵�ّة ل﮴�مع االح﮴�﮳حا﮳حات، وكذلك الصور املل﮵�ٔ�ة ﮳�ال﮲ع﮳�ار مں

. إالرسأ�﮵�ل﮵�ّة ﮲�﮵ أ﮵�ّار املا﮲ىص﮵

 عىل أهّم﮵�ة اس﮴�مرار معله ﮲�﮵ الرمس عىل احلا﮳ح﮲ر ا﮲حلرسا﮲�﮵ ر﮲مع "﮴�﮳�ح" ه﮵�لك﮵�ّ﮴�ه.
﮲

و﮶سدد س﮳�ا﮴�﮵�

."
﮲

و﮴�ال: "ال﮲عرا﮲�﮵�﮴�﮵ وس﮵�لة للم﮴�اومة ﮲�﮵ ﮲�لسط﮵�
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َرت  ﮲ص﮵�ع﮴�﮵ س﮲�و�ّ﮲وٌة أوا﮲حر ﮲�صل ا﮲حلر﮵�ف. َه﮳حَ

﮵�﮴�ون ﮵�ومها �ن املطُر ﮵�﮴�سا﮴�ط ُرذاذًا ﮵�﮳�ّلل أوراق أ﮶س﮳حار ال﮲رّ
والّس﮲�د﮵�ان...

ل. وك﮲�ت أ�﮲ا أ﮴�ف ﮲�﮵ العراء، ﮲�﮵ ح﮴�﮵ىل امل﮲�﮲صّ
﮵�ا َلروعة لوحة ا﮲حلر﮵�ف ﮲�﮵ ذاك ال﮲�ّهار!

 ﮲�وق رأ﮵ىس مرارًا، و﮴�كرارًا، ؤ��﮲ّها ��﮲ت
﮲

مّرت ﮴�لك الّس﮲�و�ّ﮲وة مں
﮴�وّدع ح﮴�ول  ﮲ص﮵�ع﮴�﮲�ا.

 و ٔ��﮲ّها ﮴�﮵�د أن ﮴�﮴�ول
﮲

﮴�ٔ�ّملت ط﮵�ا�﮲ها َمل﮵�ًّا، و﮵ىه مس﮳�لة ا﮳حل﮲�اح﮵�
﮵ىل ﮶س﮵�ٔ�ًا. 

﮴�رأت ﮲�﮵ مصت دورا�﮲ها �مًا ﮳�ل﮵�﮲عًا. 
��﮲ت ﮴�﮴�ول : ”ٕا�﮲ّ﮲�﮵ آالن أوّدع هذه الّسماء الالم﮴�﮲�اه﮵�ة، ٕاىل مساء

أ﮲حرى ﮲ص﮵�ّ﮴�ة آال﮲�اق. 
ٕا�﮲ّ﮲�﮵ آالن أ﮴�ك هذه احل﮴�ول امل﮳�اركة، ٕاىل ح﮴�ول ال﮴�حط وا﮳حل﮲�اف...
 ﮲�﮵ معق أمعاق سك﮵�﮲�ة

﮲
 هذا اهلدوء الّساكں

﮲
ٕا�﮲ّ﮲�﮵ آالن أرحل عں

﮳ح﮵�ح� الّصا﮲حب ﮲�﮵ زمحة احل﮵�اة ا﮲حلا�﮴﮲�ة...  الو﮳حود، ٕاىل ح﮵�ث ال﮲صّ
.  مر﮲معًة أه﮳حر، ومكرهًة ٕا�﮲ّ﮲�﮵ آالن ﮲�﮵ ﮴�لب ال﮲عّصة وال﮲عّصة ﮲�﮵ ﮴�ل﮳�﮵

أرحل.”... 
و﮴�﮳�﮵�ل حلول ل﮵�ل ذلك ال﮲�ّهار ا﮲ح﮴�﮲�ت الّس﮲�و�ّ﮲وة.

وكّرت دورُة أال﮵�ّام، وا�﮴﮲�� ﮲حر﮵�ف... وا�﮴﮲�� ﮶س﮴�اء وعاد الّر﮳�﮵�ع
َصْدُت  ﮳�ه ال﮵�وم. وك﮲�ت �﮲س﮵�ت ﮴�مامًا، ﮴�لك الّس﮲�و�ّ﮲وة و﮴�َ

﮲
اّلذي ﮲�ں

 أالزهار
﮲

ِل ﮳�﮵� َه ﮲�﮵ ح﮴�﮵ىل امل﮲�﮲صّ ﮲�﮵ هذا ال﮲�ّهار امل﮶سمس امل﮶رسق أن أ﮴�﮲�﮲ّ
اه﮵�ة... أم﮶ىس﮵ وأ﮴�ٔ�ّمل ما حو﮵ىل احكة، و﮲�وق أالع﮶ساب ال﮲رّ ال﮲صّ
 ملٍل

﮲
ْك﮴�ُُه ﮲�﮵ م﮳ح﮴�مِع ال﮳�﮶رس مں َ وأ﮴�﮲�اىس، ولو للحظات ّلكَ ما ﮴�َ

و﮴�رف.
و﮲�﮳حٔ�ة ﮴�عود الّس﮲�و�ّ﮲وة... عادت ؤ��﮲ّها ﮴�صّىل﮵ للر﮳�﮵�ع:”ٕا�﮲ّه الّر﮳�﮵�ع ٕاله

احل﮴�ول، ومع﮳�د الّط﮳�﮵�عة، ومركع صلوات ال﮲�ّ﮳حوم والكواكب... 
ٕا�﮲ّه الّر﮳�﮵�ع ﮶سّالل ا﮳حلمال، و�﮲سغ احل﮵�اة.. ٕا�﮲ّه ع﮵�د ال﮲�صول، س﮵�ّد
 هدأة

﮲
الع﮲�ارص”. وأ�﮲ا أ�﮲صت لصوت الّط﮳�﮵�عة ﮳�ّلك ما ﮲�﮵�ه مں

الّسكون، وره﮳�ة ا﮲حل﮶سوع، عر﮲�ت أّن ر﮳حوع الّس﮲�و�ّ﮲وة ﮲�﮵ الّر﮳�﮵�ع هو
ر﮳حوع الّروح لل﮳حسد .

 ذّكر﮴�﮲�﮵
﮲

هذه الّس﮲�و�ّ﮲وة الّص﮲ع﮵�ة ﮳�﮳�﮵�ا﮲صها ال﮲�ّاصع وسوادها الّداكں
﮳�﮶�﮲�أ�﮵�ة ا﮲حللق، وهكذا احل﮵�اة ر﮳�﮵�ع و﮲حر﮵�ف و﮲حر﮵�ف ور﮳�﮵�ع.

م: عودة س﮲�و�﮲وة ول﮵�د ﮲�﮳
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﮲ع﮵�لدا ع﮵�د ﮶سعالن: أ�﮲ا والل﮵�ل

 

 

 

 

 
 

، ك﮲�ت أ﮴�ا﮳�ُله ّرسًا عىل م﮲�﮴�ِق ال﮵�وم...  ﮴�﮳�ِل ﮳�دا﮵�﮴�﮵
﮲

﮳�ُْت الل﮵�َل مں ﮴�ُه، أْح﮳�َ ﮳�ْ أْح﮳�َ

 أ﮶�واِب  ا﮲حل﮳حل.
﮲

﮵�ُت مں أم﮲ص﮵�ُت ﮲حلواٍت معه،  َرَم﮵�ُْت أ﮴�﮲�ع﮴�﮵ ع﮲�د ﮴�دوِمه. ﮴�ََعّرَ

﮲�ُت عىل �﮲﮲�﮵ىس ﮲�﮵ ح﮲صوره، ك﮲�ت أالصَل وأالصل  ك﮲�ت أط﮵�ُ ﮳�ّر﮵�ِة اهلواء ﮲�﮵ ح﮲�ا﮵�اه، ﮴�عّرَ

﮲�﮵�ه. 

صت ﮲�﮵ أمعاق ُد﮳حاه، ﮴�﮲�﮴�ََّحت حوا﮵ىس عىل ﮲معره... ﮲عُ

 ﮲�﮵ هدوء ﮲�را﮲عه.
﮲

ِمت ﮴�ر﮵�ة الع﮵�
اع﮴�اد مس﮵ىع عىل ﮲حر﮵�ِ ع﮴�م﮴�ِه. �﮲

ُت حالو﮴�َها ﮲�﮵ امل﮴�اهات، ام﮴�ط﮵�ت عىل  عرأ�ش كرمه، ُذ﮴�ْ
﮲

أحالٌم، ﮴�ط﮲�﮴�ها ع﮲�﮳�ًا أسوَد مں

صهو﮴�ِها سحاَب اال﮲�ق، عا�﮴﮲�ت عاَمل السحر، عاَمل ا﮲حل﮵�ال.

 املّراِت ﮴�كت ﮳حسدي عىل أمعدِة الرساب، و﮴�سللت ٕاىل  ُح﮲ص﮲�ه، و﮴�اهت �﮲﮲�﮵ىس ﮲�﮵
﮲

كم مں

 ال﮴�صأ�َد عىل ص﮲�حاِت  ال﮴�مر، أْرُمسُ ﮳�احل﮳�ِ
ُ

ن دي، ُأَدّوِ ُد ال﮲�﮳حوَم ﮲�﮵ ﮴�﮶رسُّ عواِمل اال﮲�ق، أ﮴�وّسَ

ُد ﮴�ا﮴�﮵�َل الرح﮵�ل ع﮲�د ه﮲ر﮵�عِه  الصمت. �﮲َ﮲�ْ﮶سُ
َ

، �﮲َْع﮲رُِف سو﮵�ًة أحلان ﮲
أالسود ٕا﮵�اءاَت ال﮲رمں

الرا﮳�ع...

ِ أالرض،
﮲

 عىل ﮳ح﮳�﮵�
﮲

و﮴�﮳�ل أن ﮵�﮴�﮳�َل ال﮲�هار و﮵�م﮵�ه ﮲�﮵ ﮲�﮳حوة ال﮵�وم، و﮵�مسُح الرماَد مں

! أملْلُم ﮳�﮴�ا﮵�ا ط﮵�ف الل﮵�ل وأ﮲ح﮳�ِّٔ�ه ﮲�﮵ أحداق ع﮵�و﮲�﮵ ٕاىل أن �﮲ل﮴�﮴�﮵
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�﮳﮲�﮵�ل عودة: هموم �﮴﮲�د﮵�ّة - "ال﮶سعر هو الذي ﮵�ع﮵�د احل﮵�اة ٕاىل الل﮲عة"
 

 

 

 

 

ا﮳حلملة أعاله ﮴�اهلا ال﮶ساعر ال﮲�لسط﮵�﮲�﮵ محمود درو﮵�ش، ﮲�﮵ حوار ﮳حرى معه ﮴�﮳�ل س﮲�وات

عد﮵�دة.

ر﮳�ما لو عاش ح﮴� ال﮵�وم ل﮵�ى ان ﮳�ر ال﮶سعر اهلأ�� ال﮵�وم، ﮳�دأ ﮵�﮴�حول اىل م﮴�﮳�ة لل﮲عة ال﮶سعر﮵�ة

و﮳حلمال امل﮳�﮲� الل﮲عوي، و﮳حلمال﮵�ة املعا﮲�﮵ واالحساس ﮳�الل﮲عة �﮲﮲�سها، ٔال�﮲كر ما ﮵�س� ﮶سعرًا.

 �﮲صوص ﮴�مل امس ال﮶سعر، ﮴�د ﮵�كون موزو�ً﮲ا عىل ﮳�ور
﮲

 ال﮲�كر وراء ما ﮵�﮲�﮶رس مں
﮲

ال أ﮴�دث عں

ا﮲حلل﮵�ل او م﮳حرد ص﮵�ا﮲عات معود﮵�ة ﮳�ال حس ل﮲عوي و﮳�ال معاٍن ﮴�﮶سد ا�﮴﮲�﮳�اه ال﮴�ارئ، لدر﮳حة أ﮲�﮵

 هذا ال﮲�وع ال ﮵�﮴�عدى أصا﮳�ع ال﮵�د
﮲

 ﮵�﮲�هون ﮴�راءة �﮲ص مں
﮲

ا�د ا﮳ح﮲رم ان عدد ال﮴�راء الذ﮵�

الواحدة.

داد عددًا اىل م﮴�﮳�ة لل﮲عة لٔالسف أ�د أ﮴�ول ﮳�ال و﮳حل أن ال﮶سعر ﮵�﮴�حول لدى أوساط ﮴�﮲

! و﮳حلمال﮵�ة املعا﮲�﮵

﮴�د﮵�ما أطلق محمود درو﮵�ش رص﮲ح﮴�ه املحذرة ﮳�م﮴�ال ا﮲�﮴�﮴�ا﮵ىح ﮲�﮵ م﮳حلة "ا﮳حلد﮵�د" ال﮶�﮴�ا﮲�﮵�ة

 هذا احلب ال﮴�ا﮴�ل" وذلك ﮴�﮲�﮳�﮵�ها
﮲

ال﮴�﮵ �ن ﮵�ررها ﮲�﮵ ح﮵�﮲�ا، ﮳�ع﮲�وان مل﮴�ال ك﮴�﮳�ه: "أ�﮴﮲�ذو�﮲ا مں

، الذي ك﮶سف ع﮲�ه أالد﮵�ب ال﮲�لسط﮵�﮲�﮵ للحب ا﮳حلارف لعامل﮲�ا العر﮳�﮵ ل﮶سعر امل﮴�اومة ال﮲�لسط﮵�﮲�﮵

ط حر﮲�ًا أد﮳�﮵�ًا  ﮵�﮲
﮲

، ٕاذ الحظ درو﮵�ش ان ال﮶سعر أص﮳�ح املع﮶سو﮴�ة للك مں ال﮶سه﮵�د ﮲عسان ك﮲�﮲�ا﮲�﮵

 أ﮳�﮲�اء ﮶سع﮳�﮲�ا ال﮲�لسط﮵�﮲�﮵ ﮳�م﮲�اطق 48، وح﮴� لو ا﮲�﮴�﮴�د ملوه﮳�ة ك﮴�ا﮳�ة ا�﮶﮲ساء صح﮵�ح، ٕاال
﮲

 ﮳�﮵�
﮲

مں

ا�﮲ه ﮵�﮵�د ان ﮵�ص﮳�ح ﮶ساعرًا!

أ﮴�ول ﮳�ال ﮴�دد ال﮵�وم ا�﮲ه لكما ازداد عدد �﮲ا﮲ط﮵� ال﮶سعر ﮲�﮵ ﮳�الد�﮲ا عىل أال﮴�ل، و﮳�﮲عض ال﮲�ظر معا

 ﮳�د﮵�ه﮵�ات ال﮲�﮴�د،
﮲

 اس﮴�عرا﮲صات ع﮲صل﮵�ة ﮳�ع﮵�دة عں
﮲

 ال﮲�﮴�د (ال﮲�﮴�د م﮳حازا) مں
﮲

﮵�م﮵�﮲ الك﮶�﮵� مں

 ﮴�راءة ال﮶سعر، ر﮲مع أ﮲�﮵ ال ا�﮲﮲�﮵ ان ﮳�عض ما ﮵�﮲�﮶رس ﮵�﮴�﮴�﮵ ﮳�﮶سلك او آ﮲حر
﮲

﮴�عمق هروب ال﮴�راء مں

 ال﮲�﮵�ض ﮳�ال ﮲صوا﮳�ط ﮶سعر﮵�ة، و﮳�﮲ع﮵�اب ال﮲�﮴�د الرص﮵� وا﮳حلاد ول﮵�س
﮲

ملس﮴�وى ال﮶سعر ا﮳حل﮵�د، لكں

 ﮶سعر، ﮵�﮴�﮴�ل ا﮳حل﮵�د أ﮵�﮲صًا، ﮲عر﮴�ًا ﮳�﮲�صوص ال ﮴�س﮴�حق امس
﮲

م﮵� للك ما ﮵�صدر مں ال﮴�ط﮳�﮵�ل وال﮴�﮲

ال﮶سعر ح﮴� لو اك﮴�مل ﮲�﮵�ها الوزن والص﮵�ا﮲عة الل﮲عو﮵�ة.

 ﮵�﮴�﮲ع﮵�
﮲

 ال﮲�ها﮵�ة لل﮳�دا﮵�ة ولں
﮲

 أن ﮵�﮴�رأ أ﮵�﮲صًا مں
﮲

ط﮳�عًا ﮳�عض ما ﮵�﮲�﮶رس م﮲ع﮴�ص﮳�ًا امس ال﮶سعر ﮵�مكں

املع﮲�، ٔال�﮲ه أصًال ال مع﮲� لل﮲�ص.
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 معظم ما ﮵�﮲�﮶رس ﮳�امس ال﮲�﮴�د، حاولت ﮴�﮳�ل
﮲

 ال﮲�و﮲ىص ال﮶�﮴�ا﮲�﮵�ة، مں
﮲

اع﮴�ف أ﮲�﮵ مس﮴�اء ﮳حًدا مں

س﮲�وات ان أ﮴�ف ﮳�املرصاد ل﮳�عض ال﮲�صوص واصحا﮳�ها، ل﮲�﮴�اد ﮵�﮴�لون ساحة ال﮲�﮴�د ﮶سلك﮵�ا ر﮲مع

﮲
 ﮵ىل ان ﮳حهودي ﮴�ذهب ﮳ح﮲�اء، ولں

﮲
 ﮴�﮳�﮵�

﮲
أالل﮴�اب العل﮵�ا ال﮴�﮵ ﮵�مهدون ﮳�ها ٔالمسأ�هم، لكں

اكسب اال العداء، وا�﮲ا لك هد﮲�﮵ ال﮴�﮲�﮳�﮵�ه ح﮴� ال ﮵�﮴�حول أالدب، وال﮶سعر ﮲حاصة، اىل مه﮲رلة

 اد﮳�﮵�ا و�﮴﮲�د﮵�ا.
﮲

وملعب ملراه﮴�﮵�

 ان ﮴�﮲�ا﮴�ش، اما الرد الع﮶سوأ�﮵ ٔال﮲�﮵
﮲

اوز ما، ﮵�مكں لٔالسف اللكمة الصاد﮴�ة، ح﮴� لو �ن ﮲�﮵�ها ﮴�﮳

. اوز للك ال﮲�كر ال﮶�﮴�ا﮲�﮵ مل أ﮳حد ﮶سعرا او �﮴﮲�دا ﮵�س﮴�حق ال﮴�سم﮵�ة، حسب رأ﮵�﮵ ال﮶س﮲ح﮵ىص، ﮲�هذا ﮴�﮳

ك﮲�ت ﮴�د ﮶ساركت ﮳�ٔ�مس﮵�ة ﮶�﮴�ا﮲�﮵�ة، ﮲�﮵ صالون ﮶�﮴�ا﮲�﮵ ﮴�د﮵�ه ال﮶ساعرة �﮲� ﮴�عوار ﮲�﮵ ال﮲�ارصة،

اس﮴�معت ﮲�﮵�ها ل﮶سعر أس﮴�اذ ﮳�دأ ﮵�ك﮴�ب ال﮶سعر ﮳�عد ﮴�﮴�اعده، واع﮴�ف ا�﮲ه ملم ﮳�﮳�حور ا﮲حلل﮵�ل

 ﮶سعره الس﮵�ا﮵ىس الذي
﮲

و﮳�﮲�حو و﮴�واعد الل﮲عة ﮳�مس﮴�وى س﮵�﮳�و﮵�ه، وا﮲ح﮴�ار ان ﮵�﮴�رأ ل﮲�ا �﮲صوصا مں

 ل﮲عو﮵�ا و﮳�ورا وصورا، لك﮲�ه
﮲

م﮵�﮲ مرحلة ﮶سعر�﮲ا ال﮴�﮵ عر﮲�ت ﮳�﮶سعر امل﮴�اومة، ال ﮶سك ا�﮲ه م﮴�مكں

 س﮲�ة ومذهال ﮳�﮴�وة ﮴�د﮵�ه للوا﮴�ع الذي ساد م﮳ح﮴�مع﮲�ا
﮲

�﮵﮲ىس ان ما �ن رأ�عا ﮴�﮳�ل ﮲محس﮵�

، ﮳�موا﮳حهة الس﮵�اسات الع﮲�رص﮵�ة واالرها﮳�﮵�ة الصه﮵�و�﮵﮲�ة، ومصادرة أالرض وال﮴�﮶رس﮵�د العر﮳�﮵

 احل﮴�وق أالول﮵�ة كم﮳ح﮴�مع ﮳�﮶رسي، ال
﮲

، واحلرمان مں و﮴�﮴�﮵�﮵�د ال﮴�﮲�﮴�ل وال﮴�حكم ح﮴� ﮳�ل﮴�مة ا﮲حل﮳�﮲

 ﮴�كراره ﮶�﮴�ا﮲�﮵�ا... ﮲�هل �﮲ام صاح﮳�﮲�ا س﮴�ة ع﮴�ود ل﮵�ك﮴�﮶سف ا�﮲ه ﮶ساعر ووط﮲�﮵ ل﮵�ك﮴�ب م﮶�ل
﮲

﮵�مكں

 الذي د﮲�ع﮲�اه ﮳�ر﮵�﮴�﮲�ا ود﮲�اعا معا
﮲

هذه ال﮴�صأ�د ﮲�﮵ وا﮴�ع ﮴�﮲ع﮵� ﮳�س﮳�ب مصود�﮲ا و�﮲﮲صال﮲�ا وال﮶�مں

 ارض، وح﮴�﮲�ا ﮳�العمل وو﮴�ف س﮵�اسات ال﮴�م﮵�﮵�﮲ الع﮲�رص﮵�ة؟ 
﮲

﮴�﮳�﮴� ل﮲�ا مں

 ﮳�ال ذلك ال﮶ساعر، ان ﮶سعر امل﮴�اومة ار﮴�﮳�ط ﮳�﮴�ار﮵�﮲ س﮵�ا﮵ىس و﮶�﮴�ا﮲�﮵ مل
﮲

والسؤال الذي ﮲عاب عں

اوزت ﮵�عد ﮴�أ�ما، و�﮲﮲�س ﮶سعراء امل﮴�اومة ا�﮴﮲�﮴�لوا اىل مراحل ﮳حد﮵�دة ٕا�﮲سا�﮵﮲�ة و﮳محال﮵�ة ﮴�﮳

﮲
الص﮳�﮲عة ال﮴�وم﮵�ة ال﮴�﮵ ط﮳�عت ﮶سعرهم ﮲�﮵ ﮲�﮴�ة زم﮲�﮵�ة محددة س﮵�اس﮵�ا واد﮳�﮵�ا وال ﮵�مكں

.
﮲

﮴�كرارها ﮳�﮲�﮲�س امل﮲صام﮵�

اهل﮴�ه. وا�﮲ا مل ا﮴�صده ك﮶س﮲حص ﮳�﮴�درا﮴�ه �﮵ىم مل ﮵�ع﮳ح﮳�ه ورد عىل مالحظا﮴�﮵ ﮳�ه﮳حوم ص﮳�﮵�ا﮲�﮵ ﮴�﮳

الل﮲عو﮵�ة والص﮵�ا﮲ع﮵�ة، ﮳�ل كك﮴�ا﮳�ة أرى �﮲ها﮵�ة مل﮲صام﮵�﮲�ها وم﮳�﮲�اها ال﮲�كري وال﮶سعري وح﮴�

الس﮵�ا﮵ىس ط﮳�عا.

مل ا﮴�عود ان أ﮲حون �﮲﮲�﮵ىس وموا﮴�﮲�﮵ ال﮲�كر﮵�ة وال﮲�﮴�د﮵�ة، ٕاذا مل ا﮴�﮴�﮲�ع ﮳�املرا﮲�عة – أي العمل

 ﮴�ول رأ﮵�﮵
﮲

 ا﮴�دد مں
﮲

، واملو﮴�ف ال﮴�حل﮵�﮵ىل لل﮲�ص أالد﮳�﮵ وعال﮴�﮴�ه ﮳�الوا﮴�ع امل﮴�﮲ع﮵�. ﮲�لں االد﮳�﮵

 ﮴�درات صاحب ال﮲�ص الل﮲عو﮵�ة والص﮵�ا﮲ع﮵�ة.
﮲

﮳�﮲عض ال﮲�ظر عں

 م﮶سلكة ال﮲�﮴�د ﮲�﮵ اد﮳�﮲�ا املحّىل﮵ و﮲�﮵ آالداب
﮲

 ال﮲�﮴�د وم��﮴﮲�ه وعں
﮲

ك﮴�﮳�ت مرات عد﮵�دة عں

العر﮳�﮵�ة عامة.

 هـــذا ال ﮵�ع﮲�﮵ ان ال﮲�﮴�د
﮲

﮴�لت مرات عد﮵�دة ان امل﮶سلكة ﮴�﮴�علق ﮳�﮲ع﮵�اب �﮲ظر﮵�ة �﮴﮲�د عر﮳�﮵�ة، لكں

. هـ﮲�ـاك مرا﮳حعات ودراسات �﮴﮲�د﮵�ة ارست الـ﮴�ـواعـد ل﮲�﮶سوء  اال﮳�ـداع أالد﮳�﮵
﮲

﮲طـل م﮲�ع﮲رال عـں
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 العامل و﮲ع﮵�هم.
﮲

، م﮶�ال امل﮲�هح� ال﮲�﮴�دي ملحمد م﮲�دور وملارون ع﮳�ود ومحمود ام﮵�  �﮴﮲�د عر﮳�﮵

﮲
ال﮳�عض ﮵�ى ﮳�هذه املدارس، ﮲حاصة �﮲هح� مارون ع﮳�ود، ك﮴�ا﮳�ة أ﮴�رب لل﮲�صوص أالد﮳�﮵�ة، لكں

. والسؤال اهلام ه﮲�ا: هل ﮲طهرت دراسات �﮴﮲�د﮵�ة ﮲�﮵  اد﮳�﮵
﮲

 ﮳�اهلم ان ال﮲�﮴�د هو ﮲�ں
﮲

﮲عاب عں

 ﮳�لك ما و﮴�ع ﮴�ت
﮲

اد﮳�﮲�ا ﮴�﮴�﮳حاوز هذه املدارس؟ ر﮳�ما لست مطلعا ك﮲�ا﮵�ة عىل ما ﮵�﮲�﮶رس، ولكں

 ك﮴�ب �﮴﮲�د﮵�ة مل أ﮳حد ما ﮵�﮴�﮳حاوز هذه املدارس ﮲�كرا و�﮴﮲�دا، ر﮲مع و﮳حود أمساء أ﮲حرى هلا
﮲

﮵�دي مں

 �﮲اح﮵�ة ر﮳�﮵�ة.
﮲

م��﮴﮲�ها ال﮲�﮴�د﮵�ة، لك﮲�ها كما ﮵�﮳�دو ال ﮴�﮶�﮵� اه﮴�مام دور ال﮲�﮶رس مں

ها ا�﮲ها مدرسة ﮴�﮲�﮴�﮵� لل﮴�﮵�ار  العامل أ﮵�﮲صا، ﮳�﮴�م﮵�﮲
﮲

وال ﮳�د ان ا�﮲وه اىل مدرسة محمود ام﮵�

ض ال﮲�ظر﮵�ة املاركس﮵�ة و﮳�﮲�اء املارك﮵ىس امل﮴�﮳حدد والذي طرح رؤ﮵�ة ﮲�لس﮲�﮵�ة أ﮵�﮲صا ﮳�لك ما ﮵�﮲

 ال﮴�داول الواسع ﮲�﮵ امل﮳ح﮴�معات
﮲

، ر﮳�ما هلذا الس﮳�ب ﮲ع﮵�ّب عں ال﮲�ظام اال﮶س﮴�ا﮵ىك، وال﮲�كر أالد﮳�﮵

العر﮳�﮵�ة.

وأود ان أ﮴�ول ٕا﮲�﮵ عادة أعود ملارون ع﮳�ود ومدرس﮴�ه ال﮲�﮴�د﮵�ة إال﮳�داع﮵�ة ال﮴�﮵ ﮴�ٔ�رس ال﮴�ارئ

عل �﮴﮲�ده مواز﮵�ًا ح﮴� لل﮲�صوص إال﮳�داع﮵�ة ﮳�ٔ�سلو﮳�ها ومع﮴�ها ال﮶�﮴�ا﮲�﮵ وصورها ال﮲�﮴�د﮵�ة ال﮴�﮵ ﮴�﮳

﮲ع﮵� ال﮲�﮴�د﮵�ة.

ا�﮲ا ﮶س﮲حص﮵�ا اعود دأ�مًا ﮳�ال لكل اىل مارون ع﮳�ود، اىل مدرس﮴�ه الع﮳�﮴�ر﮵�ة ﮲�﮵ ال﮲�﮴�د واال﮳�داع،

 ان أك﮳� مكسب لل﮶�﮴�ا﮲�ة العر﮳�﮵�ة ﮵ىه مدرسة مارون ع﮳�ود ال﮲�﮴�د﮵�ة، لٔالسف ﮲عاب
﮲

وأ﮲طں

 السهل ان ﮵�﮴�كرر مع �﮲ا﮴�د آ﮲حر
﮲

مارون ع﮳�ود، ولك﮲�ه أرىس �﮲ه﮳حا �﮴﮲�د﮵�ا واسلو﮳�﮵�ا ل﮵�س مں

﮳�م﮶�ل هذا ال﮲ر﮲مح ال﮶�﮴�ا﮲�﮵ املوسو﮵ىع. �ن مارون ع﮳�ود موسوع﮵�ا ﮲�﮵ ﮶�﮴�ا﮲�﮴�ه، و﮴�﮴�م﮵�﮲ ﮶س﮲حص﮵�﮴�ه

﮳�وح امل﮳�دع ال﮲�﮲�ان ال﮴�﮵ ط﮲عت عىل لك ك﮴�ا﮳�ا﮴�ه، ﮴�﮴�رأ �﮴﮲�ده ؤ��﮲ك ﮴�ع﮵�ش ﮳�ٔ�حداث روأ�﮵�ة.

 ال﮲�﮴�د، ﮳�ل ٕا﮳�داعا ﮳�ٔ�سلو﮳�ه ال﮲�﮴�دي، ﮳�﮵�ث
﮲

 �﮴﮲�دا ﮳�امل﮲�هوم الدارج عں
﮲

مدرسة ع﮳�ود مل ﮴�كں

 ﮳�ٔ�ر﮴� صوره أالد﮳�﮵�ة.
﮲

﮵�﮲�﮴�لك اىل عامله املسحور ﮳�ال﮶�﮴�ا﮲�ة وال﮲�ں

 ه﮲�اك
﮲

 السهل ان ﮴�﮴�كرر، لكں
﮲

 �﮲وعها، ول﮵�س مں
﮲

مدرسة ع﮳�ود ﮵ىه ﮲طاهرة ع﮳�﮴�ر﮵�ة و﮲�ر﮵�دة مں

 ال﮴�حل﮵�ل﮵�ة لل﮲�صوص وأسلوب
﮲

ٕام��﮵﮲�ة ل﮴�حو﮵�لها اىل مدرسة �﮴﮲�د﮵�ة ﮶�﮴�ا﮲�﮵�ة، ﮳�امل﮲صام﮵�

عر﮲صها و﮴�ل﮵�لها، وال أرى مس﮴�﮴�﮳�ًال لل﮲�﮴�د العر﮳�﮵ ﮳�دو�﮲ها. وه﮲�ا ﮵�ل﮲رم﮲�﮵ ال﮴�﮲�و﮵�ه اىل ﮲رصورة

 ﮲�ذل�ت املدارس ال﮲�﮴�د﮵�ة واصطالحا﮴�ها املس﮴�وردة ال﮴�﮵ ﮴�طورت ﮲�﮵ آداب
﮲

ال﮴�﮲ح﮲�﮵�ف مں

﮴�لف م﮲صام﮵�﮲�ها ال﮲�كر﮵�ة وال﮶�﮴�ا﮲�﮵�ة وال﮲�لس﮲�﮵�ة (ٔالن ال﮲�﮴�د ﮲�لس﮲�ة أ﮵�﮲صا) ﮲�ا﮴�﮲�ا ا﮳ح﮲�﮳�﮵�ة ﮴�﮲

اللحاق ﮳�ها، �﮴﮲�﮵�﮳حة االو﮲صاع الس﮵�اس﮵�ة وال﮲�كر﮵�ة ال﮴�﮵ ﮴�ع﮵�ق ﮴�طور م﮳ح﮴�معا﮴�﮲�ا، ر﮳�ما ل﮵�س

 ل﮳�﮲�ان،
﮲

 العرب ��﮲وا مں
﮲

﮳�الصد﮲�ة ان مدرسة مارون ع﮳�ود واد﮳�اء امله﮳حر وأ﮳�ز امل﮶�﮴�﮲�﮵�

 سأ� الدول العر﮳�﮵�ة... ﮲�هل ﮳�الصد﮲�ة ان
﮲

ح﮵�ث مساحة احلر﮵�ة والد﮵�مو﮴�راط﮵�ة أك﮶� ا﮴�ساعا مں

 اسسوا اهم الصحف املرص﮵�ة وان املرسح املرصي ﮳�ـــدأ ﮳�ــهم ﮲�﮵ مرص وان دور ال﮲�﮶رس
﮲

الل﮳�﮲�ا�﮵﮲�﮵�
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﮴�ق ال﮶�﮴�ا﮲�ة ، وان ال﮶سعر ﮴�طور ﮲�﮵ ل﮳�﮲�ان ﮴�﮳�ل ان ﮵�﮲
﮲

والصحا﮲�ة أ﮵�﮲صا ﮳�دأت مع الل﮳�﮲�ا�﮵﮲�﮵�

العر﮳�﮵�ة ال﮴�﮴�ل﮵�د﮵�ة ال﮲عار﮴�ة ﮳�﮲�كر م﮲علق؟

﮵�ة أ﮶س﮳�ه ﮳�ال﮳��ء عىل ﮲�ا ومل �﮴﮲�واصل معه، و﮳�﮴�﮲�ا ﮲�دد م﮴�والت ﮴�ار﮵�﮲  ﮴�ار﮵�﮲
﮲

لٔالسف ا�﮴﮲�طع﮲�ا عں

االطالل. ﮳�﮵�﮲�ما اراد﮴�﮲�ا ك﮶سعوب عر﮳�﮵�ة مسلو﮳�ة ﮳�﮲�عل أ�﮲ظمة ال﮲�ساد، ال﮴�﮵ مل �﮴﮲�﮲حلص م﮲�ها

ال ﮴�عمق ال﮲ص﮵�اع العر﮳�﮵ ﮲�﮵ عامل﮲�ا. ح﮴� ال﮵�وم وما ﮴�﮲

 ﮴�صور �﮴﮲�﮵�﮳حة ﮲ح﮲صوعها ل﮴�واعد و﮲�و و﮲صع ﮴�﮳�ل ﮴�رون. ﮳�م﮴�ار�﮲ة ا﮳حراها
﮲

ح﮴� ل﮲ع﮴�﮲�ا ﮴�عا﮲�﮵ مں

 العر﮳�﮵�ة
﮲

امعة ﮴�ل ا﮳�﮵�ب، ﮳�﮵� ﮳�و﮲�سور سل﮵�مان ﮳ح﮳�ان رٔ�﮵�س ﮴�سم الل﮲عة العر﮳�﮵�ة سا﮳�﮴�ا ﮳�﮳

 الل﮲عات أال﮳ح﮲�﮳�﮵�ة ﮳�ال م﮶سالك
﮲

د ان الع﮳�﮵�ة أص﮳�حت ل﮲عة ﮴�صلح لل﮴�﮳محات مں والع﮳�﮵�ة، ﮲�﮳

 ك﮳�ار ال
﮲

 و﮳�عض ال﮴�﮳محات ال﮴�﮵ �﮲﮲�ذها ل﮲عو﮵�﮵�
﮲

ول﮲ع﮴�﮲�ا ﮴�وا﮳حه ٕا﮶س�ل﮵�ات ﮴�صعب عىل امل﮴�﮳مح﮵�

 ﮴�﮳مح﮴�ه
﮲

، م﮶�ال ﮴�﮳محة ك﮴�اب "االس﮴�﮶رساق" الدوارد سع﮵�د، ﮴�ال عں
﮲

﮴�﮲�هم ح﮴� للم﮶�﮴�﮲�﮵�

 ل﮳�﮲�ان ﮳�و﮲صوح ان ﮴�﮳مح﮴�ه عر﮳�﮵�ة ﮴�﮴�اج اىل ﮴�﮳محة عر﮳�﮵�ة أ﮲حرى، وا�﮲ا ﮶س﮲حص﮵�ا مل
﮲

م﮶�﮴�﮲�ون مں

ح ﮳�﮴�راءة ال﮴�﮳محة العر﮳�﮵�ة املع﮴�دة واملره﮴�ة، ﮲�﮴�رأت الك﮴�اب ﮳�الل﮲عة الع﮳�﮵�ة، وزمالء ا﮲�﮳

﮵�ة لصعو﮳�ة ال﮴�﮳محة العر﮳�﮵�ة. م﮶�﮴�﮲�ون أ﮲ح﮳�و﮲�﮵ ا�﮲هم ﮴�رأوه ﮳�الل﮲عة إال�﮲لك﮵�﮲

هل ﮳�الصد﮲�ة ان ﮴�﮴�حول ل﮲عة الصحا﮲�ة اىل أك﮶� ل﮲عة م﮲�هومه ومس﮴�عملة ﮲�﮵ امل﮳ح﮴�معات

العر﮳�﮵�ة ح﮴� لو ر﮲�﮲صت م﮳حامع الل﮲عة ﮳�عض ﮴�عا﮳�﮵�ها و﮴�ك﮵�﮳�ا﮴�ها الص﮵�ا﮲ع﮵�ة؟

ه﮲�اك ﮳�ث أ﮳حر﮴�ه طال﮳�ة ﮳حامع﮵�ة ﮴�و�﮲س﮵�ة كما اذكر ل﮶سهادة الدك﮴�وراه ﮳�ٕاحدى ا﮳حلامعات

﮲
 املواط﮲�﮵�

﮲
 أن 60% - 70% مں

﮲
 وا﮴�ع الل﮲عة العر﮳�﮵�ة ﮲�﮵ العامل العر﮳�﮵�ة، ﮴�﮳�﮵�

﮲
أالمر﮵�ك﮵�ة عں

العرب ال ﮵�﮲�همون ح﮴� ل﮲عة الصحا﮲�ة املس﮴�عملة ﮳�لك وسأ�ل االعالم، وان السأ�د ﮵ىه

الله﮳حات املحل﮵�ة ال﮴�﮵ ال ﮵�ُ﮲�هم معظمها اال ﮳�م﮲�اطق اس﮴�عماهلا.

ي ال﮴�ارئ املع﮵�ار الصح﮵�ح لٔالدب ا﮳حل﮵�د. امل﮶سلكة ل﮵�ست ﮲�﮵ ﮲�هم ومالحظة أ﮲ح﮵�ة: أ�﮲ت ع﮲ر﮵�﮲

 ال﮴�واصل معك ﮶�﮴�ا﮲�﮵�ًا وا﮳ح﮴�ماع﮵�ًا ول﮲عو﮵�ًا.
﮲

ال﮲�ص أو م﮲�ردا﮴�ه، ﮳�ل ﮲�﮵ ﮲�﮶سل ال﮲�ص �﮲﮲�سه مں
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ٌة ﮲ح﮲�﮵�﮲�ٌة.. �﮲ورٌس أ� ﮲�﮵ مهّبِ ال﮳�حر ﮴�ل﮳�﮵ ﮴�﮳�َّ
وال﮲ص﮳حُر مسام﮵�ُ هواٍء ﮲حر﮴�اء عىل حواِف ا﮳حلسد 

﮲
 ك﮲�ا﮵�ٍة م﮴�لو﮳�ٍة أل﮴�﮵ ﮳�ها ﮲�﮵ �﮲هِر ال﮲رمں

﮲
 ﮴�﮲�﮳�ُع مں

ً
حىص

ِد ﮲�﮵ ﮳�اري الله ال﮲ص﮳حُر ر﮴�صُة درو﮵�ٍش م﮴�﮶رسّ
﮵�مُل ﮶مسسًا ﮲�﮵ ﮴�ل﮳�ِه و﮲�را﮶سًة ﮲�﮵ دمِه

و﮵�دوُر عىل ﮴�دٍم واحدٍة 
 حا﮳حِة عرِس الرساِب 

﮲
ال﮲ص﮳حُر م﮴�اٌس ﮲�أ�ٌض عں

 حا﮳حِة آالماِل الكس﮵�حة.
﮲

وعں
*

الص﮳�ا﮵�ا الص﮲ع﮵�ات 
 ﮲�﮵ أوِج الط﮲�ولِة 

﮲َ
﮳حں ّوَ أ﮴�صُد ال﮲�ساُء اللوا﮴�﮵ ﮴�﮲

﮲َّ للر﮵� 
 ﮴�لو﮳�هں

﮲َ
 ﮲�﮵�ما ﮳�عد وأسلمں

َ
دن ﮴�مّرَ

ِة الو﮶�﮵�ِة  أالّرسَ
﮲

 أال﮴�﮲�اِص الذه﮳�﮵�َِّة ومں
﮲

هار﮳�اٍت مں
﮳حَل ع﮲�ها أو أم﮴�ط﮵�ها وأ�﮲ا ال ر﮵�َ ﮵ىل ل﮵ىك أ﮴�َّ

ال ر﮵�َ ﮵ىل وال ﮲�رٌس 
ال �﮵﮲�َل وال ﮲�رات.. 

ء واحٌد ﮲�﮴�ط.. هو ال﮴�لق ع﮲�دي ﮶ىس﮵
 ال﮵�و﮵ىم.

َ
ي ماُء ل﮵�﮵ىل و﮲ح﮳�﮲

*
ء  أعرُف أ�﮲﮲�﮵ م﮲�رٌط ﮲�﮵ ّلكِ ﮶ىس﮵

ء ِ ٕاىل الال ﮶ىس﮵
﮲

﮲�﮵ احلّبِ واال�﮴﮲�ظار واحل﮲�﮵�
ِل والوحدِة ك﮲�﮳�ا﮴�اِت الل﮵�ِل م﮲�رٌط ﮲�﮵ ال﮴�ٔ�ّمُ

ِق ﮶رس﮲�اِت املدِن العال﮵�ِة م﮲�رٌط ﮲�﮵ ﮴�سّلُ
﮳�ِة كر﮵�ِ أ﮵�لول  م﮲�رٌط ﮲�﮵ م﮲را﮳ح﮵�﮴�﮵ امل﮴�﮴�ّلِ

أو كح﮲�﮵�ِف ال﮲�﮳حوِم ال﮳�ع﮵�دِة 
م﮲�رٌط ﮲�﮵ أ﮵� ال﮲عامض وال﮲�﮶س﮵�ط 
ك﮲�﮶ساِط ال﮲�مِل ﮲�﮵ ل﮵�ا﮵ىل الص﮵�ف.

*
 وحدي م﮶�َل رسالٍة مه﮳حورٍة 

ُ
سٔ�كون

﮲�﮵ ﮶�﮴�وِب السوِر وال﮶س﮳حِر ال﮴�د﮵�ِ
م﮶�َل الوردِة ال﮲رر﮴�اِء والدموِع الصل﮳�ة 

﮲�﮵ ﮶س﮴�وِق �﮲وا﮲�ِذ ال﮲�ع﮲�اِع
 

ة ﮲ح﮲�﮵�﮲�ة �﮲مر سعدي: ﮴�ل﮳�﮵ ﮴�﮳�ّ
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م﮶�ل ال﮲ع﮵�وِم ﮲�﮵ لوحات ﮲�ان ﮲عوخ

وحدي ﮲�﮵ ﮲�راِغ الل﮵�ِل 
و﮲�﮵ اس﮴�عاراِت ال﮲�هار

ال ﮳�﮵�َت ﮵ىل 
 ﮲�﮵ ﮳�﮵�ِت أ﮲ع﮲�﮵�ٍَّة م﮳حهولة

﮲ُ
وأسكں

 ..
َ
وط﮲�﮵ أ�﮶﮲�اي

 ..
َ

ُر ﮵ىه و﮳حح﮵�﮵� املك﮲�ّهِ
﮲َ مع﮲� املاِء ول﮲عِة ال﮲�را﮶سِة 

املسا﮲�ُة ﮳�﮵�
. ِّ ﮵
﮵�اِح ع﮳�ارِة الصو﮲� وا﮲�﮲

*
 َّ
 أ﮲محِص ﮴�د﮵ىم

﮲
مصلوٌب مں

و﮴�ل﮳�﮵ مصلوب
ِل و﮵� ح﮴�َّ آ﮲حِر أ�﮲﮲�ا﮵ىس   أّوَ

﮲
مں

 �﮲اٍر ﮴�﮲�﮳�ُع ﮲�﮵ ﮶سّقِ اللكماِت 
﮲

مں
و﮲�﮵ ﮲عا﮳�اِت د﮵ىم مصلوب

هُش ﮲�﮵ ال﮲�لواِت  ﮵ىل روٌح ﮴�﮳
و﮵ىل ﮴�لٌب ﮳�سهاِم الله﮲�ِة 

والرؤ﮵�ا م﮶�﮴�وب.
*

 
َّ
س﮵�﮲�﮴�ُرص ﮶س﮲ع﮲�﮵ ع﮵ىل

و﮶سظُف احل﮵�اِة عىل ال﮶سعر
﮲َ ﮶س﮲ع﮲�﮵ و﮶سظِف احل﮵�اِة 

﮳�﮵�
سٔ�﮴�ُك ﮴�ل﮳�﮵ و﮴�ًا ﮲�﮵ آلِة ط﮲�﮳�ور
 الل﮳�الب 

﮲
أو ح﮳حرًا ﮲�﮵ ﮳�﮵�ٍة مں

و﮴�ص﮵�ُ ال﮴�ص﮵�دُة ﮴�﮲�ًا ال أ﮴�وى عل﮵�ِه.
 *

ك﮳�ُت ﮳�﮴�لِب ط﮲�ٍل ﮵�طارُد ال﮲�را﮶ساِت
 حلٌم معطوب 

َ ﮵
ح﮵�ا﮴�

لُه مراوُد كحٍل أّوَ
 احل﮲�َّاء

﮲
وآ﮲حرُه ﮶مسٌس مں

 ﮲رص﮳�ِة ﮶مسٍس 
﮲

لك﮲�﮵ أعا﮲�﮵ مں
. و﮲رص﮳�ِة سوٍط ال مرٔ�﮵
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: حوراء ال﮶رسق  محّمد الد﮵�﮲�﮵
 

﮲عل﮳�﮲�﮵ ال﮶سوق
و﮲عال﮲�﮵ الو﮳حد
 

﮲
﮲�ك﮵�ف ﮴�﮴�ول﮵�

ال أ﮳�ا﮵ىل؟
و﮳�﮵ لوعة

﮲َ ﮳�ا﮵ىل 
لو ﮴�علِم﮵�

كما لو ا�﮲﮲�﮵
 أ﮳�ث ﮲�﮵ ﮲صوء ع﮵�﮲�﮵�ك
 ﮴�﮲�اح﮴�﮵ أالوىل...

﮲
عں

 
لك الروح والوصال 

و﮵ىل م﮲�ك �﮳﮲�﮲صة ال﮴�مر 
 ﮵�طو﮵�﮲�﮵ الظالم 

﮲
ح﮵�

س﮵�ّدة ال﮲صوء 
﮲ص﮵ىع معري ﮲�﮵ عّش ال﮲صوء

و﮲حذ﮵�﮲�﮵ اىل ﮳ح﮲�ا﮴�ه
﮲�﮵ االعا﮵ىل

 ﮵ىل الس﮳�ع الط﮳�اق
﮲

 أ﮵�
﮲

مں
مة احلوراء ﮴�﮶سد﮲�﮵ اىل ال﮶س﮲�ق و﮲�﮳

مل أ﮳�ح االمس ا﮳حلم﮵�ل 
لكما ل﮲�﮲�﮵ ﮲عسق

 أحداق الر﮳حاء
﮲

﮴�لوت عل﮵�ه مں
صور﮴�ك وسورة ال﮲�لق

﮴�﮲عط﮵�﮲�﮵ ﮳حرو﮵ىح

﮴�صهل ﮳�﮵ ﮲ح﮵�ول ال﮴�ار﮵�﮲
 ّلك االمساء

﮲
 ﮳�﮵�

﮲
ول﮵�س ﮵ىل مں

اّالِك، وكف ها﮳�﮵�ل، وراس ﮵�﮵�
و﮴�ّداس اال﮳�د

ح﮳�﮵�﮳�﮴�﮵ ﮴�﮴�ل﮴�﮲�ا املسا﮲�ات
﮵ وردة ا﮳حلمر  ﮲�﮲حذي ع﮲�ّ

ملوعد�﮲ا امل﮲�﮴�ظر ...
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 الو﮳�اء واملوت 
﮲

مارك ﮳�ا�﮲دي ﮲�﮵ The Others م﮶ساهد مرع﮳�ة عں
 

﮵�ّل ال�﮴�ب أالس﮴�ا﮵ىل مارك ﮳�ا�﮲دي، أ�﮲ّه ﮵�ع﮵�ش ﮲�﮵ ﮴�﮲
 أال﮲ع﮲�ام.

﮲
م�ن ﮳�ع﮵�د، مع والده ﮲�﮴�ط و﮴�ط﮵�ع ص﮲ع﮵� مں

، وهم مصا﮳�ون ﮳�مرض ﮴�﮲ىص 
﮲

لك﮲�ه ﮵�علم أن ه﮲�اك آ﮲حر﮵�
عىل معظم ال﮳�﮶رس﮵�ة، وٕاذا و﮳حدوه، ﮲�سوف ﮵�﮴�﮴�لو�﮲ه.

هذا هو م﮲ح﮴�رص روا﮵�ة "آال﮲حرون" The Others، و﮵ىه
 الروا﮵�ة ال﮶�ال﮶�ة ملارك ﮳�ا�﮲دي، املؤلف أالك﮶� م﮳�﮵�ًعا، 
﮳�عد روا﮵�﮴�﮵�ه Wimmera و The Rip. ٕا�﮲ها ﮳�﮳�ساطة 

 ال﮴�لق 
﮲

﮴�صة أ﮲حرى ﮳حذا﮳�ة. ﮴�﮴�و﮴�ف عىل ﮲ح﮵�ط ﮳�ارع مں
امل﮶سؤوم.

 العمر 11 عاًما ع﮲�دما ﮴�دم له والده د﮲�﮴� مذكرات كهد﮵�ة ﮲�﮵ ع﮵�د
﮲

م﮲ح﮴�رص ال﮴�صة: �ن ﮳حا﮵�كوب ﮵�﮳�لغ مں
م﮵�الده. و﮳�دأ ﮲�﮵ ﮲�هرسة ح﮵�ا﮴�ه ال﮲عر﮵�﮳�ة ال﮴�﮵ عا﮶سها ﮲�﮵ أالد﮲عال أالس﮴�ال﮵�ة، ﮲�﮵ كوخ م﮴�داع مع والده. ﮳�ص﮲�﮴�ه
ال﮶س﮲حص الوح﮵�د ﮲�﮵ ح﮵�ا﮴�ه، ﮲�ٕان والد ﮳حا﮵�كوب هو مصدر ﮲�رحه الوح﮵�د. و�ن الولد ﮵�ب ا﮳�﮴�سامة والده
 "العصا امل﮲�ح﮲�﮵�ة" و "الع﮵�ون ال﮲�امعة"

﮲
 ﮳حا﮵�كوب �ن لد﮵�ه ﮲حوف مں

﮲
العر﮵�﮲صة ال﮴�﮵ ﮴�﮳�ز أس﮲�ا�﮲ه الذه﮳�﮵�ّة. لكں

اف م﮲�هم؟  ﮴�عّلم أن ﮵�﮲
﮲

 هم "آال﮲حرون" الره﮵�﮳�ون الذ﮵�
﮲

ا سؤال م﮴�لق: َمں لوالده. و�ن لد﮵�ه أ﮵�﮲صً
﮴�﮴�ول ال﮳�اح﮶�ة زو﮵�ا ﮳�ا﮴�ل: ي﮴�م﮴�ع ﮳�ا�﮲دي ﮳�موه﮳�ة ح﮴�﮵�﮴�﮵�ة ﮲�﮵ ك﮴�ا﮳�ة و﮳حهات �﮲ظر أالط﮲�ال، و﮴�د ا﮳�﮴�كر صو﮴�ًا
مع﮴�ًدا و﮳حذا﮳�ًا وأصل﮵�ًا ﮲�﮵ ﮶س﮲حص﮵�ة ﮳حا﮵�كوب، ﮳�اس﮴�﮲حدام لكمات الط﮲�ل ا﮲حلاصة ﮲�﮵ ٕاد﮲حال ال﮵�وم﮵�ات. ومع
 ا﮲ح﮴�﮵�ار ه﮵�لك احل﮳�كة، هو أن ﮴�طّور ﮶س﮲حص﮵�ة والد ﮳حا﮵�كوب �ن ح﮴�مًا أك﮶�

﮲
ذلك، ﮲�ٕان ا﮳حلا�﮲ب آال﮲حر مں

﮴�لطان مع عدم  ﮵�﮲
﮲

سطح﮵�ة. ورأي ال﮴�ارئ م﮴�صور عىل ما ﮵�اه ﮳حا﮵�كوب. وهذا ﮵�ع﮲�﮵ أن احلّدة وعدم ال﮵�﮴�﮵�
مو﮶�و﮴�﮵�ة ﮳�﮴�صورات الط﮲�ل، ما ﮵�ؤدي ﮲�﮵ ﮳�عض أالح﮵�ان ٕاىل ﮴�وص﮵�ف ﮲ع﮵� م﮴�سق.

وه﮲�اك الك﮶�﮵� مما ﮵�دث ﮲�﮵ الروا﮵�ة، أهمها املوت الو﮶س﮵�ك ﮳حراء و﮳�اء ﮵�عصف ﮳�ال﮳�الد، وإالحساس -كما
 ﮳�اال﮲صطرا﮳�ات، ﮳ح﮲�﮳�ًا ٕاىل ﮳ح﮲�ب مع

ٔ
آالن- ﮳�ٔ�ن العامل وراء ح﮵�اة م﮲ررعة والد ﮳حا﮵�كوب الص﮲ع﮵�ة ﮵�م﮴�ىل

ال﮴�﮲�اص﮵�ل اململة لوا﮴�عه ال﮵�و﮵ىم امل﮴�م﮶�ل ﮲�﮵ ٕاطعام أال﮲ع﮲�ام، و﮴�﮴�ل ال﮲�ٔ�ان... و﮲�﮵ املحصلة ﮲�ٕان م﮲ررعة والد
 ﮲�﮵ ﮴�لب عامل آ﮲حر م﮵ىلء ﮳�ا﮲حلطر واملوات، وأي اح﮴��ك ﮳�﮵�﮲�هما س﮵�ؤدي ح﮴�مًا ٕاىل

﮲
﮳حا﮵�كوب ﮵ىه عامل آمں

 إال﮵�اءات مما ﮵�دث آالن ﮲�﮵
﮲

 املؤكد أن ﮳�ا�﮲دي أ﮲حذ الك﮶�﮵� مں
﮲

﮴�و﮵�ل امل﮲ررعة ٕاىل ﮳�ؤرة أص﮲عر للموت. ومں
العامل، و﮲�﮵ أس﮴�ال﮵�ا. والروا﮵�ة م﮳�﮲�﮵�ة عىل ا�﮴﮲�﮶سار ﮲�﮵�وس كورو�﮲ا املس﮴�﮳حد، و﮳�ٕاهلام م﮲�ه.

 هذا إال﮵�﮴�اع وأال﮳حواء امل﮲ح﮴�ل﮲�ة ﮲ع﮵� مر﮴�ب. ﮵�﮴�ٔ�ر﮳حح
﮲

و﮴�﮴�ول ﮳�ا﮴�ل: ﮲�﮵ ﮳�عض أالح﮵�ان، ﮵�كون ال﮴�وازن ﮳�﮵�
 ال﮶سعور ﮳�ال﮳�طء وال﮴�كرار، و﮳�﮲�اء ال﮴�و﮴� الذي ﮵�د﮲�ع ﮳�الرسد ٕاىل أالمام. و﮵�عّد

﮲
 الك﮴�اب ﮳�﮵�

﮲
ال﮶�ل﮶�ان أالوالن مں

ال﮴�اكم ﮲رصور﮵�ًا لرمس صورة ح﮵�ّة ملس﮴�وى الوحدة واال�﮲ع﮲رال ﮲�﮵ ح﮵�اة ﮳حا﮵�كوب، ولك﮲�ه ﮴�د ﮵�ؤدي ٕاىل ﮲�﮴�دان
﮳�عض ال﮴�راء.

﮶ىس ما ل ل﮵�ًال، و﮵�﮲  والده... و﮵�سمع أصوا﮴�ًا أ﮲حرى ﮲�﮵ امل﮲�﮲
﮲

اف مں و﮲حالل ك﮴�ا﮳�ة ﮳حا﮵�كوب ملذكرا﮴�ه، ﮵�﮳�دو أ�﮲ه ﮵�﮲
 أن ﮴�ع﮲�﮵�ه. ؤال�﮲ه ﮵�ب ﮲حرا﮲�ه، ﮵�صاب ﮳�صدمة ع﮲�دما ﮴�﮴�﮴�ل احلمالن ﮳�عدد م﮲ح﮵�ف أ﮶�﮲�اء الل﮵�ل،

﮲
﮵�مكں

 ال﮲�ٔ�ان ح﮴� املوت ﮳�ٕا﮳� الس﮵�اج ال﮶سو﮵ىك.
﮲

﮳�ه والده عىل طعں ؤالس﮳�اب ﮲ع﮵� معرو﮲�ة. و﮵�﮳
كما ه﮲�اك م﮶ساهد أ﮲حرى م﮴�﮲رزة، كم﮶سهد ال﮶�علب املصاب ﮳�مرض م﮳حهول، و﮴�د عا﮳حله الط﮲�ل ﮳حا﮵�كوب
 الرعب، عىل طر﮵�﮴�ة

﮲
﮳�﮲�﮲�سه... هذه امل﮶ساهد ﮴�﮳�﮵�حة و﮲ع﮵� مر﮵�ة، ور﮳�ّما ﮴�﮴�ّصدها ال�﮴�ب ٕال﮶ساعة ﮳حو مں

از.  أال﮲�الم السوداو﮵�ة املل﮵�ٔ�ة ﮳�الدم وامل﮶ساعد ال﮳�اع﮶�ة لال﮶مسٔ�﮲
 ﮳�طولة أالس﮴�ال﮵�ة �﮵﮲�كول

﮲
 ﮴�﮳�ل، ع﮲�وا�ً﮲ا ل﮲�﮵�لم س﮵�﮲�مأ�﮵ مں

﮲
﮵�ذكر أن ع﮲�وان The Others اس﮴�﮲حدم مں

ل مسكون، ﮴�ظهر ﮲�﮵�ه م﮶ساهد الدم، والسالمل واملمرات امل﮴�دا﮲حلة، وامل﮴�ا﮳�  م﮲�﮲
﮲

ك﮵�دمان (2001)، هو عں
ل، وأال﮳�واب امل﮴�﮲�لة. امل﮲�﮴�وحة ﮲�﮵ أس﮲�ل امل﮲�﮲

﮵�ّل أّن ال�﮴�ب ﮳�ا�﮲د﮲�﮵ أراد أن ﮵�﮲�سح� ك﮴�ا﮳�ه عىل امل﮲�وال �﮲﮲�سه.  الروا﮵�ة وال﮲�﮵�لم، ﮵�﮴�ود ٕاىل ﮴�﮲
﮲

وال﮴�﮶سا﮳�ه ﮳�﮵�
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﮵�َال ذاِكرة د: ... ولل﮲حَ ﮲عّسان محّمد م﮲�﮳حّ
 

لكمات 
﮵�﮲�ا﮳�﮵�ع 

وال﮳�عض م﮲�ها ﮳�﮵�ات آس﮲�ه 
هل ه﮲�اك ﮲�راغ دأ� 

 ٕاّال ﮳�﮲�راغ آ﮲حر؟ 
ٔ
أم هو ال﮲�راغ الذي ال ﮵�م﮴�ىل

هل ا﮲حل﮵�ال والذاكره �﮲س﮳�﮵�ّان 
أم ﮳�﮵�﮲�هما ﮴�ا﮳�ط؟ 

و﮵�﮳�﮴� السؤال م﮲�﮴�وحًا لوا﮴�ع ال﮲ع﮵�ب 
ما وراء الوا﮴�ع 

ال ح﮲صور مطلق 
﮳�ل هو ﮲ع﮵�ب ورم﮲ر ل﮴�راءة الذاكرة... 

ما ﮵�اه ﮳�م﮲ح﮵�ّل﮴�ه 
هو ما ال ﮵�اه ﮳�ع﮵�﮲�﮵�ه... 

 الذاكره وال﮲�س﮵�ان 
﮲

﮲ ﮳�﮵� هل ﮵�م﮵�ّ
 الوا﮴�ع وا﮲حل﮵�ال؟ 

﮲
و﮳�﮵�

صوره م﮴�طا﮳�﮴�ة 
ومع ذلك ﮲�هو ﮵�﮴�﮵�س الوا﮴�ع ﮳�ا﮲�﮴�ا﮲ص﮵�ّات 

و﮵�﮴�﮳�اعد ّمعا ﮵�سّ� ﮳�ال﮴�طا﮳�ق... 
هل أسا﮲�ر ٕاىل ال م�ن 
وأّمس﮵�ه امواج امل�ن؟ 

هل أ﮴�﮳�اىه ﮳�لكما﮴�﮵ ال﮴�﮵ ال معر هلا 
 االس﮴�عمال 

﮲
﮴�س﮴�﮲�﮲�د مں

؟ 
ّ
و﮴�﮴�ذف ﮳�ها ٕاىل أصداء ال﮴�﮳�اعد ال﮲�كري

أ﮴�ول ﮳�ؤ﮵�ة ﮲ح﮵�ال﮵�ّة 
ما وراء الوا﮴�ع ﮲طاهر 

 ...
ّ

والذاكرة ﮲�﮵ �﮲ص ال﮲�س﮵�ان الوا﮴�﮵ىع
هل الصوت ام﮴�داد للح﮲�﮳حرة 
أم احل﮲�﮳حرة ﮲�﮵ ﮴�﮲�ص ال�م؟ 

 وٕان �ن حا﮲رصًا
﮲

هل الظاهر ﮳�اطں
؟

ّ
 عىل ال﮴�حد﮵�د ال﮲�كري

ّ
 ع﮵ىص

﮲
أم ال﮳�اطں
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سل﮵�مان ﮵�وسف ا﮳�اه﮵� ﮵�ك﮴�ب: مرا﮵�ا م﮲ص﮵�ٔ�ة

 ذّل مع﮵�ب
﮲

 ال﮲عر﮳�ة ﮲�﮵ الوطں
 

 

َر....   ذلك أن �﮲َه﮳حَر أو �﮲ه﮳حَّ
﮲

 أالصعب مں
﮲

صعٌب َأن �﮲ُها﮳حر، لكں

 
﮲

 عں
﮲

ر﮵�  هذا وذاك وذلك، أن ﮲�﮵�ا ﮲�﮵ وط﮲�﮲�ا ُمه﮳حّ
﮲

وأالَو﮳حع مں

 أ﮳حله ره﮲�َّا َأمعار�﮲ا ﮲�﮵ مرصف 
﮲

 أمال﮲�ا، وما مں
﮲

أحالم﮲�ا، ها﮳حر﮵�

 
﮲

 ﮲ع﮵�﮳�ًة عں
﮲

 و﮴�﮳�﮵�ة عوأ�ل﮲�ا.... ل﮲�صحو م﮴�لّمس﮵�
﮲

أال﮵�َّام والوطں

ذوا﮴�﮲�ا أل﮵�مًة.... 

﮳�كم مع﮵ىل الذي َأع﮶سُق، و﮲�﮵ ﮲ح﮲ر�﮴﮲�ها اس﮴�ودعُت ُمعري؛ ك﮲�ُت 

هًرا، ع﮲�د ّلك د﮲حوٍلٍ ا و﮳حَ  دموع أالسف ّرسً
﮲

املُرا﮴�ُب العام ﮲�﮵ أحد مراك﮲ر إالم﮴�حا�﮲ات... َلَكم ذر﮲�ُت مں

 وال﮲رمالء
﮲

 س﮵�ها مّرًة، وللّسهر عىل راحة أح﮳�أ�﮵ امل﮴�عّلم﮵�
﮲

م﮴�حان ُمطمٔ�﮲�ًا ٕاىل ُحسں ٕاىل ﮴�اعات إالِ

ات...  واملُرا﮴�﮳�اِت ملّرات مّرَ
﮲

املُرا﮴�﮳�﮵�

 وط﮲�ه سوى
﮲

اب املا﮶�ل أما﮵ىم؛ َأ�﮲َّه مل ﮵�ُعد ﮵�ع﮲�﮵�ه مں آٍه كم آمل﮲�﮵ ع﮲�د ّلكِ ال﮴�﮲�ا﮴�ٍة، م﮶سهًد الع﮲�رص ال﮶سّ

 م﮲�ها
﮲

ا﮴�ه _ ﮲�و ُكرٍة أر﮲ص﮵�ٍّة، أ﮵�ًّا ﮴�ُكں احلصول عىل ﮶سهادٍة ﮲عَدت ﮳�﮲�ظره ﮴�عادل ﮳حواز س﮲�ره_ و﮶�﮵�﮴�ة ﮲�﮳

 !
﮲

﮳حں ِو﮳حه﮴�َه ﮲حارَج وط﮲�ه الّسِ

﮲
 أال﮳حداد مں

﮲
 س﮵�كون مؤ�ل كرام﮴�﮲�ا، وطں

﮲
، أ�﮲ّه ملَں ٍّ

وما دعا﮲�﮵ ٕاىل ٕاطالق ز﮲�رة أٍمل عىل وداٍع ﮴�رسي

 عد﮵�د سّ��﮲ه؟! 
﮲

 ﮳�املٔ�ة مں
﮲

 ال﮶�ما�﮵﮲�ة والع﮶رس﮵�
﮲

ا﮳�ة، ال ﮴�م﮶�ّل أك﮶� مں ﮳�عد�﮲ا، و﮴�د ﮲عدت �﮲س﮳�ة طا﮴�﮴�ه ال﮶سّ

 عَوز�﮲ا ٕاىل أط﮲�ان َمل﮳�ٍس ومٔ�ٍلك
﮲

 ﮵�ا سادة ﮲�﮵ زما�﮲﮲�ا َأحوُج ما �﮲كون لكرامٍة ﮲�﮵ وط﮲�﮲�ا، َأك﮶�َ مں
﮲

﮲�﮲�حں

 ُمؤن مو﮳حوٌد، واملح﮴�كرون ﮵�﮴�حّكمون ﮳�ها و﮳�﮲�ا ﮴�و﮲ح﮵�ًا لر﮳�
﮲

وح﮴�ّ دواء... ﮲�ّلك ما ﮲�﮴�ا﮳حه مں

َّ ﮳�عد ﮲حرسا�﮲ها ﮳حراء ﮴�﮲�ّلٍت ﮵
 حا�﮲وٍت ﮵�﮳�﮴�اعها مواط﮲�

ّ
 أي

﮲
 كرامة إال�﮲سان ﮲�﮵ وط﮲�﮲�ا، ﮲�مں

﮲
ُم﮲صاف... لكں

وٕاهمال؟!

﮴�و�﮲ها ل﮴�د ﮵ىسَء ٕاىل وط﮲�﮲�ا ﮳�﮲�هب م﮴�ّدرا﮴�ه، ﮲�﮲�ُِه﮳�َت أمعار أحالم﮲�ا ﮳�ٔ�﮳�﮲�أ�﮲�ا وأحالمهم ﮳�طموحاٍت ﮵�﮴�ّ

 ﮲�كرة م﮲عادرٍة
﮲

 َأمعاٍر هدروها ﮲�﮵ ﮳�الدهم، ومل �﮲عد �﮲ملك أس﮳�ا﮳�ًا �﮴﮲�﮲�عهم ﮳�وساط﮴�ها إال﮴�الع عں
﮲

مں

﮳�ا﮴�ت ﮴�سك﮲�هم كما ﮳حر﮵�ان الّدماء ﮲�﮵ العروق!

 ﮴�لوٍب و﮲مصأ�
﮲

�﮲سان ﮲�﮵�﮲�ا؛ مں  عىل ﮴�ارعة وط﮲�﮲�ا، اس﮴�﮳حداًء لكرامة إالِ
َ
﮲ٌ َأن �﮲س﮴�وي

﮲�كم ُمع﮵�ٌب ُمه﮵�

﮲
سوٍد ، د﮲�عت ﮳�﮲�ا ٕاىل م﮶سارف الُك﮲�ر ﮳�احل﮳�﮵�ب الذي اس﮲�ودع﮲�اه َأمعاَر�﮲ا وأما﮲�﮵ ﮳�﮲�﮵�﮲�ا، ﮲�ما ﮳�﮴�﮵ ل﮲�ا و﮲�ں

ًعا أك﮵�ًدا!  �﮴﮲�ف عىل ﮳�﮵�در احلساب، ٕاّال َأن ط﮲�ح﮲�ا ﮳�احل﮵�اة ك﮲�ًرا وَأ�﮵﮲�﮲�ًا و﮲�﮲

 أالح﮳�ة وأالهل...
﮲

 ﮲�﮵ وط﮲�﮲�ا مں
﮲

﮳�الله عل﮵�كم ع﮵�﮶سوا ح﮵�ث َأ�﮴﮲�، ل﮲�﮵ ذلك ال﮵�وم ﮲ح﮵�ٌ لكم وأمان ملں

، ال زال ُم﮴�﮵�ًما
ُ

... ﮲�﮵�و�﮲ان
﮲

﮵ ال﮴�َّ﮲�﮵�  ﮶سد﮴�َ
﮲

 ﮳�﮵�
﮲

ال ﮴�اودكم عودٌة، ﮴�﮳�ل أن ﮴�﮴�ٔ�كد لكم اس﮴�عادة وط﮲�﮲�ا مں

ه﮲�اك.

      ع﮲�ّا﮵�ا، ﮲�﮵ ٢_ ٨_ ٢٠٢١

 

www.afkarightirabiah.com.au    | 71



احلركة إال﮳�داع﮵�ة - ك﮲�دا:

﮴�﮵�ة ل﮳�﮵�وت وأ﮳�﮲�أ�ها ﮲�﮵ ذكرى ال﮲�ا﮳حعة

 
 
 
 
 
 
 

 
﮲�﮵ الذكرى أالوىل ﮳حلر﮵�مة العرص، اال�﮲﮲�﮳حار امل﮶سؤوم ﮲�﮵ مر﮲�ٕا ﮳�﮵�وت، و﮲�﮵�ما أرواح ال﮶سهداء ﮴�﮲�﮴�ظر
 ال﮶سعراء

﮲
﮳�ة مں العدالة، وال﮴�لوب احل﮲ر﮵�﮲�ة ﮴�ذرف الدموع، دعت احلركة إال﮳�داع﮵�ة ﮲�﮵ ك﮲�دا والعامل ﮲�﮲

وأالد﮳�اء، ل﮴�و﮳ح﮵�ه ﮴�﮵�ة ٕاىل ﮳�﮵�وت وأ﮳�﮲�أ�ها.

 مو�﮴﮲�﮵�ال – ك﮲�دا مرورًا ﮳�ٔ�س﮴�ال﮵�ا وأم﮵�� ول﮳�﮲�ان. وع﮳�ّ
﮲

﮶سارك ﮲�﮵ ال﮴�ح﮵�ة ﮶سعراء وأد﮳�اء وك﮴�ّاب مں
 الر�م.

﮲
 ﮳�﮵�

﮲
 ح﮲ر�﮲هم ملا ﮳حرى، وطال﮳�وا ﮳�﮴�ح﮴�﮵�ق العدالة، و﮳�﮶رسوا ﮳�﮴�﮵�امة ل﮳�﮲�ان مں

﮲
امل﮶ساركون عں

، مر﮵�
﮲

امل﮶ساركون أالد﮳�اء وال﮶سعراء: ر�﮲ده ر﮲�عت ﮶رسارة، ﮳حو﮵�ل معاد، ﮳حان كرم، سع﮵�د �﮲ارص الد﮵�
﮵�ه،  رزق الله، أو﮳ح﮵�﮲�﮵ ع﮳�ود احلا﮵�ك، أكرم ﮶رس﮵�، مر﮵� ﮲عّدار، ٕا﮵�مان الص﮳�اغ، آمال معوض ﮲�ر﮲�﮳

﮲
﮶ساه﮵�

، مس﮵�ة د. ﮳حوز﮵�ف ﮵�ا﮲ىع﮵ ا﮳حلم﮵�ّل، د. معاد ﮵�و�﮲س ﮲�﮲عا﮵ىل، سل﮵�مان ﮵�وسف ا﮳�اه﮵�، ﮲حل﮵�ل مسلما﮲�﮵
، ﮶ساد﮵�ة ﮳ح﮳�ا﮵ىع، ص﮲�ا ر﮲�عت ﮶رسارة، ﮲�اطمة ع﮳�اس، ﮲�اطمة محمد، محمد ﮳�سام، محمود ع﮵ىل ﮴�ك﮳ىح﮵

، ود. ﮳مح﮵�ل الدو﮵�﮵�.
﮲

�﮲ور الد﮵�
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﮲�ّواز مح﮲�وض: وردة أال﮶سواِق أ�ِ﮲ت
 

﮲�رٌح ﮴�لك أما�﮵﮲�ِك

ا﮳حلم﮵�له

وردُة أال﮶سواق أ�ِ﮲ت 

ل﮵�س للعا﮶سِق ح﮵�له

ِّ ر﮵�ٌ 
﮳�﮲صوا﮵ىح ا﮵�

حلظُه صاد ﮲�ؤادي 

﮵  عا﮶س﮴�ًا راح ﮵�﮲ع﮲�ّ

وزهوٌر و﮲مح﮵�له 

ِة  أ�﮲ت ﮲�﮵ ر﮲�َّ

أهدا﮳�﮵ 

ىح  عصا﮲�﮵�ُ ال﮲صُّ

﮲�﮵ دروٍب و﮶�﮲�﮵�ّاٍت

﮳مح﮵�له 

ك﮵�ف ال أع﮶سُق ع﮵�﮲�﮵�ِك 

 ورو﮵ىح 

هاَم ﮲�﮵ �﮲ا﮲طره حلُم 

الص﮳�ا

و﮴�﮳�اهْت ﮳�ِك أ�﮲﮲�ا﮵ىس 

الطو﮵�له؟

ح﮵�﮲�ما ط﮲�ِت ﮳�ٔ�﮲��ري 

﮶سعاعًا 

﮲ح﮲�َق ال﮴�لُب

 ... وع﮵�﮲�اك أالما﮲�﮵

أ�﮲ا ّلكَ احلّبِ َأح﮵�ا 

﮲�رُح احلّبِ ﮶س﮳�ا﮳�﮵

ل﮵�س للعا﮶سِق ح﮵�له.

سد﮲�﮵ - 27 -12 - 2020
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د. لكو﮲�﮵�س كرم*

﮵ىل ل﮳�﮲�ا﮲�﮵ الك﮳�﮵� ... ولكم ل﮳�﮲�اكم الص﮲ع﮵�
 

 
 

 ا﮳حل﮳�ا﮳�ة. ول﮳�﮲�اكم 
﮲

 معر الكون وموطں
﮲

ل﮳�﮲�ا﮲�﮵ الك﮳�﮵� ﮳ح﮳�ل ملهم مں
ص﮲ع﮵�  ك﮴�العة مرذولة رست عىل ﮴�ارعة الطر﮵�ق. ل﮳�﮲�ا﮲�﮵ الك﮳�﮵� ﮳�﮲�اه

 ٕا﮵�ل، ٕاله آالهة وس﮴�﮴�ه دماء أدو�﮵﮲�س ﮳�عل احلب ودمعة ع﮶س﮴�ار ﮳�علة
ا﮲حلصو﮳�ة. ل﮳�﮲�ا�﮲كم الص﮲ع﮵� ﮲طّل ٕا﮳�ل﮵�س داس﮴�ه املالٔ�كة. ل﮳�﮲�ا﮲�﮵ الك﮳�﮵� هو ال﮲�﮵�﮲�﮵�ق طأ�  ا﮳حل﮲�ة

وال﮴�﮵�امة. ل﮳�﮲�ا�﮲كم الص﮲ع﮵� ﮳ح﮲�ُدب امل﮲را﮳�ل وامل﮴�ا﮳� ال﮲�﮴�﮲�ة. ل﮳�﮲�ا﮲�﮵ الك﮳�﮵� ﮶رساع ﮴�دمو﮵ىس أر﮳حوا﮲�﮵
احلرف واللكمة. ل﮳�﮲�ا�﮲كم الص﮲ع﮵� ﮴�﮲رم أ﮳�كم عد﮵� احلركة. ل﮳�﮲�ا﮲�﮵ الك﮳�﮵� ص﮵�دون ﮳�كر ك﮲�عان وعامصة
احلىل ال﮳�ه﮵�ة. ل﮳�﮲�ا�﮲كم الص﮲ع﮵� ﮲عاو﮵�ة امل﮴�عة الر﮲ح﮵�صة. ل﮳�﮲�ا﮲�﮵ الك﮳�﮵� ﮳�﮵�وت ﮳حول﮵�ا الرومان ومدرسة
ماهلا ﮳�ار﮵�س و﮳�﮲ع﮲�اها سو﮵�رسا . ول﮳�﮲�ا�﮲كم الص﮲ع﮵� ﮳�﮵�وت وكر دعارة ﮲�﮵ �﮲اح﮵�ة اهلل﮵�﮲�﮵�ة ﮲صاهت ﮳�﮳

﮲
اج وصالة و﮳�كة. ل﮳�﮲�ا�﮲كم الص﮲ع﮵� م﮲عاور لصوص وكمأ� م﮲�س﮵�ة. ل﮳�﮲�ا﮲�﮵ الك﮳�﮵� م﮲�اسك ح﮳حّ

مظلمة. ل﮳�﮲�ا﮲�﮵ الك﮳�﮵� أرزة دهر﮵�ة م﮴�دسة. ل﮳�﮲�ا�﮲كم الص﮲ع﮵� عوس﮳حة ﮳حرداء ﮵�ا﮳�سة د�﮲سة. ل﮳�﮲�ا﮲�﮵
الك﮳�﮵� ك﮲�﮵�سة و﮳حامع وك﮲�﮵�س وحس﮵�﮲�﮵�ة و﮲حلوات ﮴�ٔ�مل وع﮳�ادة. ل﮳�﮲�ا�﮲كم  الص﮲ع﮵� وكر أ﮲�اع و﮳حرذان

ع﮴�﮵�مة. ل﮳�﮲�ا﮲�﮵ الك﮳�﮵� سوس﮲�ة و﮳حور﮵�ة ﮲�اح عطرها كعطر ال﮲�ردوس. ل﮳�﮲�ا�﮲كم الص﮲ع﮵� ﮳ح﮵�﮲�ة. ول﮳�﮲�ا﮲�﮵
الك﮳�﮵� ﮳ح﮳�ال ووهاد �﮲س﮵� وط﮵� و�﮲﮲عم. ل﮳�﮲�ا�﮲كم الص﮲ع﮵� �﮲ع﮵�ق ﮳�وم وزّلة عدم. ل﮳�﮲�ا﮲�﮵ الك﮳�﮵� ﮵�د ممدودة
للك عا﮶سق حّر﮵�ة. ل﮳�﮲�ا�﮲كم الص﮲ع﮵� ﮵�د ﮶رس﮵�ة ﮲طاملة ومر﮴�ع ٕا﮳حرام ولصوص﮵�ة. ل﮳�﮲�ا﮲�﮵ الك﮳�﮵� م﮶رسوع

﮴�ة. ل﮳�﮲�ا﮲�﮵ . ل﮳�﮲�ا�﮲كم الص﮲ع﮵� د�ن موا﮳حهة وم﮲�ا﮴�﮲�ة مرهو�﮲ة ل﮲رمرة مر﮴�﮲ ﮲�﮵�﮲�﮵�﮴�﮵ ل﮳�﮲�ا﮲�﮵ ﮶�﮴�ا﮲�﮵ كو﮲�﮵
﮵�﮲�ه أرزة الرب ال﮳�ه﮵�ة. ل﮳�﮲�ا�﮲كم الص﮲ع﮵� علم كور﮴�ة ﮲حر﮵�ف ملط﮲ح ﮳�دم الك﮳�﮵� علم أمحر وأ﮳�﮵�ض ﮴�﮲
أال﮳�﮵�اء. ل﮳�﮲�ا﮲�﮵ الك﮳�﮵� دمعة عىل لك ﮶سه﮵�د ع﮲�﮵�د وا﮳�﮴�سامة عىل و﮳حه م﮶س﮴�اق م﮲ع﮴�ب. ل﮳�﮲�اكم
الص﮲ع﮵� ﮶سهادات زور للك طارئ ﮲عر﮵�ب. ل﮳�﮲�ا﮲�﮵ الك﮳�﮵� م﮲�ارة م﮶رس﮴�﮵�ة ل﮳�﮲�ا�﮵﮲�ة عر﮳�﮵�ة أص﮵�لة. ل﮳�﮲�ا�﮲كم
الص﮲ع﮵� م﮲عارة حلر﮳�اء م﮳حهولة ومرذولة اهلو﮵�ة. ل﮳�﮲�ا﮲�﮵ الك﮳�﮵� ﮳حامعة ل﮳�﮲�ا�﮵﮲�ة ﮶�﮴�ا﮲�﮵�ة عامل﮵�ة. ل﮳�﮲�ا�﮲كم

﮲
الص﮲ع﮵� د�ن ﮲حردة و﮲ح﮳حل و﮴�﮴�ه﮴�ر. ول﮳�﮲�ا﮲�﮵ الك﮳�﮵� حلم أ﮳�دي رسمدي أر﮳حوا﮲�﮵ االلوان، ولں

﮴�﮴�وى عل﮵�ه أ﮳�واب ا﮳حلح﮵�.
 

*أس﮴�اذ علم أالد﮵�ان وال﮲�لس﮲�ة واحل﮲صارات ﮲�﮵ ﮳حامعة سا�﮴﮲�ا �را ال�﮶�ول﮵�ك﮵�ة و﮳حامعة ساكرام﮲�﮴�و ﮲�﮵ �ل﮵�﮲�ور�﮵﮲�ا.

مسؤول مرك﮲ر العال﮴�ات العامة لدى ا﮳حلامعة الل﮳�﮲�ا�﮵﮲�ّة ال﮶�﮴�ا﮲�﮵�ة.  
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 ﮲�﮵ العامل:
﮲

را﮳�طة امل﮳�دع﮵�

 أدب ﮳ح﮳�ان ول﮲ع﮴�ه
﮲

املؤ﮴�مر أالول عں
 
 
 
 

 
 ﮲�﮵ العامل  Association Mondiale des Innovateurs مؤ﮴�مرها  أالّول

﮲
أ﮴�امت را﮳�طة امل﮳�دع﮵�

ا﮲�﮴�ا﮲ص﮵�ًا ع﮳� ﮲حاّص﮵�ة زوم، والذي ﮴�﮲�اول أدب ﮳ح﮳�ان ﮲حل﮵�ل ﮳ح﮳�ان و﮲�كره ول﮲ع﮴�ه أالد﮳�﮵�ة، ﮶سارك
 ﮲�﮵ ﮲�كر ول﮲عة ﮳ح﮳�ان

﮲
 ﮲�﮵ الل﮲عة وأالدب وامل﮴�عّم﮴�﮵�

﮲
 امل﮴�﮲حصص﮵�

﮲
 أالسا﮴�ذة ا﮳حلامع﮵�﮵�

﮲
﮲�﮵�ه عدد مں

 ل﮳�﮲�ان وأس﮴�ال﮵�ا ومو�﮴﮲�﮵�ال.
﮲

﮵ أدب ﮳ح﮳�ان مں  مح﮳�ّ
﮲

وعدد ك﮳�﮵� مں
، د.

﮲
، د. رزق الله ﮴�سط﮲�ط﮵�  ل﮳�﮲�ان: د. ع﮵ىل �﮲رس، د. ه﮲�د ح﮲�ّا صع﮵�ب، د. م﮲� الدسو﮴�﮵

﮲
﮶سارك مں

 مو�﮴﮲�﮵�ال
﮲

 أس﮴�ال﮵�ا: د. ﮳مح﮵�ل م﮵�الد الدو﮵�﮵�، ومں
﮲

﮵�رسى ﮳�﮵�طار، د. سل﮵�مان ﮵�وسف ا﮳�اه﮵�، ومں
أالس﮴�اذ حّسان ع﮳�د الله.

 ﮲�﮵ العامل ﮲عادة أالر�﮲اؤوط رح﮳�ت ﮲حالهلا
﮲

 رٔ�﮵�سة را﮳�طة امل﮳�دع﮵�
﮲

ا﮲�﮴�﮴�ح املؤ﮴�مر ﮳�لكمة ﮴�ح﮵�ب مں
 ل﮳�﮲�ان أالرز، ل﮳�﮲�ان ﮳ح﮳�ان ﮲حل﮵�ل ﮳ح﮳�ان، ل﮳�﮲�ان ال﮲�كر وال﮶�﮴�ا﮲�ة

﮲
 ﮳�الكوك﮳�ة االد﮳�﮵�ة ال﮶�﮴�ا﮲�﮵�ة آال﮴�﮵�ة مں

 أس﮴�ال﮵�ا ومو�﮴﮲�﮵�ال، ﮶�ّ ﮴�ّدمت لك م﮶س﮴�ك.
﮲

واحل﮲صارة ومں
 مصادر ﮲�كر ﮳ح﮳�ان ول﮲ع﮴�ه وحرك﮵�ة الصوت واملوس﮵�﮴�، ﮲�﮵�ها كما ��﮲ت

﮲
و﮴�دث امل﮶س﮴�كون عں

﮲
 ﮵�وح﮲�ا امل﮳ح﮲�ون و﮲حل﮵�ل ال�﮲�ر وأ﮳�عاد ها﮴�﮵�

﮲
م﮴�ار﮳�ة للدك﮴�ور ع﮵ىل �﮲رس، ﮴�ارن ﮲�﮵�ها ما ﮳�﮵�

.
﮲

ال﮶س﮲حص﮵�ّ﮴�﮵�
 روحه امل﮴�مردة وموس﮵�﮴� ل﮲ع﮴�ه أالد﮳�﮵�ة. 

﮲
، ﮳�﮵� ل املؤ﮴�مر ﮲�﮵ رحاب ال﮲�كر ا﮳حل﮳�ا﮲�﮵ و﮴�﮲�﮴�ّ

و﮶سكر امل﮶ساركون وامل﮴�ا﮳�عون الرا﮳�طة، و�﮲وهوا ﮳�الدور الذي ﮴�لع﮳�ه ﮲�﮵ احل﮲�اظ عىل الل﮲عة وال﮶�﮴�ا﮲�ة
العر﮳�﮵�ة ﮲�﮵ ﮳�الد امله﮳حر.

اح هذا املؤ﮴�مر كما ﮶سكرت احل﮲صور  ساهموا ﮲�﮵ ٕا﮲�﮳
﮲

 الذ﮵�
﮲

و﮲�﮵ ا﮲حل﮴�ام ﮶سكرت أالر�﮲اؤوط لك امل﮶سارك﮵�
الكر﮵� عىل م﮴�ا﮳�ع﮴�هم و﮴�﮲�اعلهم كما وعدت ﮳�﮲�﮶ساطات ا﮳�داع﮵�ة و﮶�﮴�ا﮲�﮵�ة ك﮶�﮵�ة س﮴�﮴�وم ﮳�ها الرا﮳�طة

ا. الح﮴�ً
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 ﮲�﮵ أالرسة الواحدة
﮲

سارة الس﮵�ّد ﮲�﮵ Muddy People ال﮴�﮲صامں
 

 
 ﮲حالله عىل ما ﮵�وصف

﮲
 ال﮳�﮵�ض، وع﮶�ت مں

﮲
�﮶﮲سٔ�ت ال�﮴�﮳�ة املرص﮵�ّة سارة الس﮵�ّد ﮲�﮵ م﮳ح﮴�مع ﮲عال﮳�﮵�﮴�ه مں

 ﮳�ع﮲�وان Muddy People، ﮲�﮵
﮲

 ﮲�﮵ أالرسة الواحدة، و�﮶﮲رست ك﮴�ا﮳�ًا هلا ﮲�﮵ مو﮲صوع هذا ال﮴�﮲صامں
﮲

﮳�ال﮴�﮲صامں
.Black Inc دار 

﮲
آب ا﮳حلاري، عں

 م﮳ح﮴�معا﮴�﮲�ا ال﮶رس﮴�﮵�ّة العر﮳�﮵�ّة.
﮲

﮴�لف ك﮶�﮵�ًا عں ال�﮲د، ح﮵�ث امل﮳ح﮴�مع ﮵�﮲ و�﮶﮲سٔ�ت الس﮵�ّد ﮲�﮵ وال﮵�ة كو﮵�﮲�﮲
 ال﮴�واعد وال﮴�و﮴�عات، ﮲�﮵ ما

﮲
 الك﮶�﮵� مں

ّ
 الوا﮲صح أن لدي

﮲
، ﮴�أ�لة: "مں

﮲
 احل﮵�ا﮴�﮵�

﮲
 ال﮴�﮲�ا﮴�ض ﮳�﮵�

﮲
و﮴�﮶رسح عں

 احل﮵�اة ال﮴�﮵ ع﮶س﮴�ها ﮲�﮵ م﮳ح﮴�مع
﮲

 ذلك و﮳�﮵�
﮲

ا ال﮴�و﮲�﮵�ق ﮳�﮵�  الصعب ح﮴�ً
﮲

، و�ن مں
﮲

﮵�﮴�علق ﮳�ال﮶�﮴�ا﮲�ة والد﮵�
 ال﮳�﮵�ض". 

﮲
أ﮲عل﮳�﮵�ة مں

و﮴�د ﮳حعلت االع﮴�داءات الص﮲ع﮵�ة - ا﮳حلسد﮵�ة والعاط﮲�﮵�ة - ح﮵�اة الس﮵�ّد أك﮶� صعو﮳�ة. و﮲�﮵ ك﮴�ا﮳�ها ﮴�﮴�ذّكر
 ﮴�﮳�ل زم﮵�لة ﮲�﮵ ال﮲�صل، و﮲�﮵ املدرسة

﮲
صها، مں  حالة ﮳حسد﮵�ة ﮴�﮲

﮲
﮴�لك االع﮴�داءات، وم﮲�ها الس﮲حر﮵�ة مں

 ﮳�د﮲حول أس﮴�ال﮵�ا.
﮲

ادل ﮲�﮵�ه ﮳�ٔ��﮲ه ال ﮵�﮲�﮳�﮲ىع﮵ السماح للمسلم﮵� ال﮶�ا�﮲و﮵�ة، ع﮲�دما أل﮴� أحد زمالٔ�ها ﮲حطا﮳�ًا ﮵�﮳
ة رٔ�﮵�سة حكومة ال�﮲د، و﮴� ﮴�﮶س﮵�حها ﮳حلأ�﮲ وحصلت الس﮵�د مؤ﮲حًرا عىل زمالة الك﮴�اب ﮲�﮵ وال﮵�ة كو﮵�﮲�﮲

ال�﮲د 2020 للك﮴�ّاب ال﮶س﮳�اب.  كو﮵�﮲�﮲
 - مع

﮲
 ا﮲حلطوط املرسومة - ٔ�ط﮲�ال، و﮲�﮴�﮵�ات، ومها﮳حر﮵�

﮲
و﮵�ُعّد Muddy People ا�﮲ع�ًسا للح﮵�اة ﮳�﮵�

 �ن م﮲�ط﮴�هم مد﮲�وًعا
﮲

. و﮳�ال﮲�س﮳�ة لل�﮴�﮳�ة اس﮵�د، ﮲�﮴�د رمس هذه ا﮲حلطوط أ﮲�راد أالرسة الذ﮵�
﮲

ال﮴�﮴�دم   ﮲�﮵ السں
﮳�احلّب وال﮴�﮴�ال﮵�د، وهو م﮲�طق �ن ﮲عال﮳�ًا "موحًال".

﮲
، لكں

ّ
، ك﮶س﮲حص﮵�ات سلطة ﮲�ر﮲صت هذه ال﮴�واعد ع﮵ىل  طوال ح﮵�ا﮴�﮵

ّ
 الوا﮲صح أ�﮲ّ﮲�﮵ رأ﮵�ت والدي

﮲
و﮴�﮴�ول: "مں

، رأ﮵�ت ﮴�ا﮳�ل﮵�ّ﮴�هم لل﮲حطٔ�، وع﮵�و﮳�هم، والطرق ال﮴�﮵ ﮴�د ﮵�﮴�ولون ﮳�ها ﮶س﮵�ٔ�ًا واحًدا
﮲

مع ﮴�﮴�د﮵ىم ﮲�﮵ السں
و﮵�﮲�علون ﮶س﮵�ٔ�ًا آ﮲حر ".

ومسحت هلا املمارسة اال�﮲ع�س﮵�ة للمذكرات ﮳�ال﮴�﮲�ك﮵� ﮲�﮵ عأ�ل﮴�ها ك﮶س﮲حص﮵�ات، ﮳�﮵�﮲�ما ��﮲ت ﮴�س﮴�عد للك﮴�ا﮳�ة
 مل ﮴�﮲�﮴�ه ﮴�ص﮴�هم ﮳�عد. كما م﮲�حها الك﮴�اب طر﮵�﮴�ة أسهل لل﮲حوض ﮲�﮵ "ال﮴�﮲صا﮵�ا

﮲
 أ﮶س﮲حاص ح﮴�﮵�﮴�﮵�﮵�

﮲
عں

العأ�ل﮵�ّة احلّساسة".
 امل﮲حاوف. ﮲�﮴�د أرادت أن ﮴�﮴�ٔ�كد

﮲
 ﮲حال﮵�ة مں

﮲
و﮴�﮴�ول الس﮵�ّد لصح﮵�﮲�ة "ال﮲عارد﮵�ان"، ٕان رحلة الك﮴�اب، مل ﮴�كں

 طالق
﮲

﮲ ﮴�ُس﮴�﮲عل ﮲�﮵ امل﮳حازات العر﮳�﮵�ة وإالسالم﮵�ة ال﮶سأ�عة، ح﮴�ّ ع﮲�دما ﮴�ّد﮶�ت عں
 أن روا﮵�ة ﮴�ص﮴�ها لں

﮲
مں

 كرس ﮳�عض
﮲

والد﮵�ها، وو﮳حهة �﮲ظر والد﮴�ها ﮳�﮶سٔ�ن ال﮲رواج: "لوال املال، ملا �ن ال﮲رواج مو﮳حوًدا"، و﮲حو﮲�ها مں
ال﮴�واعد ال﮶�﮴�ا﮲�﮵�ة امل﮴�ٔ�صلة.

م﮵�ع مدا﮲ح﮵�ل الك﮴�اب لصاحل ال﮴�﮲ص﮵�ة واس﮴�﮲حدمت الس﮵�ّد ص﮲�حة ال﮶سكر ا﮲حلاّصة ﮳�ها، م﮴�عّهدة ﮳�ال﮴�﮳�ع ﮳�﮳
 ﮵�عملون ل﮴�﮲صا﮵�ا

﮲
 الذ﮵�

﮲
 العرب أالس﮴�ال﮵�﮵�

﮲
 امل﮳�دع﮵�

﮲
 ﮲طهرت ﮶س﮳�كة م﮴�﮲�ام﮵�ة مں

﮲
ال﮲�لسط﮵�﮲�﮵�ة، ﮲�﮵ ح﮵�

﮳�الدهم.
اهل أالصوات ال﮲�لسط﮵�﮲�﮵�ة وأالصوات العر﮳�﮵�ة". م﮲ص﮵�﮲�ة: "أرى ال﮲رمالء و﮴�﮴�ول: "﮲�﮵ هذا العرص، ﮵�﮴� ﮴�﮳
 الدمع واملعر﮲�ة".

﮲
... مں  ال﮴�﮲ص﮵�ة... أ�﮲ا مم﮴�﮲�ة ال﮴�ساع هذا امل﮳ح﮴�مع العر﮳�﮵

﮲
وأال﮴�ران العرب ﮵�﮴�حد﮶�ون عں

علها ال ﮴�﮶سعر ﮳�الع﮲رلة - كما ﮴�﮴�ول.  وهذا امل﮳ح﮴�مع هو الذي ﮵�﮳
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د. ﮳مح﮵�ل الدو﮵�﮵�: 

لكما طلعْت عا ﮲ح﮵�ْم﮴�﮵
 
 
 

رح ﮲صّل ٕام﮶ىس﮵ ه﮵�ك 
وْحدي ﮳�ال﮲رماْن

ال �﮲ار…
ال رع﮵�ان

ال ﮲�﮵ وْرد ال﮳�س أر﮳حوان…
ّلك املَرق

م﮴�ل املد﮵�﮲�ِه املا ﮳�ِ﮴�﮵ م﮲�ها َصَدى…
وما ﮲�﮵ َحدا

و﮶سو﮲�﮵ عاَهلدا… راحو ال﮵ىل ��﮲و ﮵�و﮶سْ
وه﮵�دا ال﮲�هر ﮴�ا ﮴�عْر﮲�و…

وْحدي ا﮲ح﮴�ع﮴�و
﮵ أالساس… و﮲�كْر﮴�﮵ ه﮵�ّ

﮶سو راح �﮲اس
و﮶سو ﮳�عد ﮳�﮵�وح �﮲اس!
﮲�﮵ ما زعلْت… ﮵�ا هالّدِ

ما ﮲�﮲�﮲رْت…
ما ﮶سارعْت…

عّطلت احلواس.
 

و﮳�﮵�ْسٔ�لو﮲�﮵ والد
��﮲و عالطر﮵�ق 

مع ﮵�ْلع﮳�و:
م﮵�﮲�َك ٕا�ْ﮲ت؟

﮴�لت: ا﮲حلطا﮵�ا…  
واحلر﮵�ق…

ما ﮳�ْ﮴�ْعر﮲�و ﮴�ّد﮵�ش رو﮵ىح ْمكّرسه
م﮴�ل ال﮴�لم 

ه ﮵�ل﮵ىل ا�﮲كرس ﮳�املح﮳�َ
 

﮵�﮲�﮵  ال﮵ىل ﮳�ّدو ﮵�﮶س﮴�ْ
﮲

وم﮵�
﮳�عد ما �ْ﮲عسو ال﮶س﮳حر عال﮴�﮲�َطره

و﮴�ْسّكر السوق الع﮴�﮵�ق؟
 

﮲
ج اَحل﮲ر﮵� اف ﮵�ا �﮲اطور هال﮳�ْ ال ﮴�﮲

ع﮲�دي املسا﮲�ه
 ﮳حس﮵� ّلكها

﮲
 رو﮵ىح و﮳�﮵�

﮲
ال﮳�َ﮵�

﮲
 ع﮳�﮵� ال﮵�امس﮵�

﮲
و﮴�﮵�اب ع﮲�دي مں

وع﮲�دي ال﮴�﮳�ا﮵�ل 
…

﮲
والرماح العال﮵�﮵�

... وال﮲�اس ﮵�لّىل﮵ وّدعو﮲�﮵

 ﮴�﮳�ل ما �ْ﮲ل﮴�﮴�﮵
﮲

مں

﮵�ّلت ٕا�﮲ّو ﮳�عد مّده ﮳�﮵�﮴�كو﮲�﮵ ﮴�﮲
وّلك ﮶ىس﮵ ﮳�﮵�﮳�﮴� صَور

.
﮲

حّد الرص﮵�ف م﮲�﮴�ّ﮲�﮵�
 

﮲ح﮳�ّ﮵�ت ّلك د﮲�ا﮴�ي
﮵�ها ﮴�صا﮵�د ُحّب… ال﮲�ِ

ل﮴�ت ال﮳�ْواب… و﮲عْ
﮵�د ٕا�﮲ّو ٕامسع ما ﮳�ْ

وال ﮶سوف كذ﮳�ه وا﮴�﮲�ه حّدي
م﮴�ل َح﮵�ْط ال﮲ص﮳�اب…

�﮲�ر أ�﮲ا ﮳�ّلك امل﮶ساعر رصت…
الزم ﮴�ْصل﮳�و﮲�﮵ عالك﮴�اب.

 
ما ﮵�ا ر﮵�﮴�﮲�﮵ عص﮲�ور ﮴�ا ﮲ص﮵�ّع طر﮵�﮴�﮵ ﮳�الّسَ

وَمع س﮲�د﮵�ان ا﮳حلْرد ٕاح﮵ىك ﮳�الَوما
وال�ن وال﮵ىل صار

وْهموم ال﮳�﮶رسْ
ما عود أ﮴�ذّكر

َوال ٕامسع ﮲ح﮳�…

ولكما طلعْت عا ﮲ح﮵�ْم﮴�﮵
… ﮵�﮴�﮵  الل﮵�ل عا م﮲�﮳حَ

﮲
ل َو﮵ىح مں ﮵�﮲�﮲

َوت هال﮴�َمر. و﮵�ص﮵� ﮳�ْد﮳�ُك م﮴�ل أ﮲حْ
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