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زائر الناقد ابراهي مشارة - ال

 تبق ف صراء الياةكلسسام لغة شفيفة ومعان صقيل 

حث عن برابس" ليل الوييي:- نصة "الب١
دخلتس إل العبد، وكن الكهن قد بدأ للتوة عظته، وسعته يقول إنة
برابس جاء لتام رسال، وليس ل يد ف إطلق ساحه... من أجل

ماكة الصلوب. 

غضبتس من حديث الكهن، ووقفت معتضا،، وقلت: أنت مطئ ف ما
تزعه، فقد مض عل إطلق  برابس أكث من ألفي سينة، لكنة ذل ل

رون للخطأة ر ماكته، أم لعلة من الين يبة ةه بريء، بل تدس يعن أن
فعلتم، ويسامون ولو ل تتحقةق العدال!

هش الؤمنون أيضا،، وحدثت جلبة ف ب الكهن من تطفةل، ودس تعجة
العبد... فل يسيبق أن اعتض أحد من قبل عل ما يقول الكهن، وهو
الي قرأ الكتب وفهم أصول الينة. خاطبن الكهن بنبة عصبيةة: أنت
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رجل غريب، ولست من هذه الير، فنحن ل نر  ل وجا، من قبل.
هززتس برأس موافقا،، وأجبته: نعم أن غريب، وكنت بلمس قاضيا، ف
مكة، وقد تقاعدتس من عل... ولست أشعر بلندم عل الحكم الت
لفظت با وأدةت بكثيين إل السجن، بيد أنة هناك شيئا، واحدا، ما زال
قن، وهو كيف أنة برابس نا من العقاب ف ذل اليوم السود من يؤرة
ةه موجود ةة. وقد جئت أبث عنه لك أحاكه، وقيل ل إن تري البشي

عندك.

التفت الناس بعضهم إل بعض، وثرثروا بأصوات خفيضة. وعند ذل رفع
ةه موجود هنا، فاسأل هؤلء الصلةي عنه. الكهن صوته وقال: نعم إن
ل الي يلس بانب، فقال ل إنة اسه برابس، سألت الرجل الوة
واقتب من أذن ليقول إنة جيع الاضين هنا يملون اس نفسه.
تغية لون وجيي، وانقبضت أساريري، والتفتة إل الكهن الي كن
يبتسم ابتسامة صفراء، ويقول: هل رأيت؟... كة الرجال هنا يملون

اس برابس.

صخت: ل يكن... ل يكن... ففي كة الدن الت مررت با، يمل
وا با، فكيف حدث أنة جيع البء الناس أسمء متلفة، لك يتية
هات ف هذه الناحية قد اختاروا اسم، واحدا، ليع أبنائم؟ والمة

فهمت عندئذ أنة هناك مؤامرة لخفاء برابس عن مواجة الك العادل...
ن هو بريء... وهذا ما ل يريده وأنة ماكة الرم سيتؤدةي حت، إل تبئة م 
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الناس... فشققت ثياب، وخرجت بطوات غاضبة من العبد، والؤمنون
من حول يتغامزون ويتضاحكون. وبين كنت خارجا، من الباب عل غي
ا القاض، فقد هدى، سعت الكهن يضحك عاليا،، ويقول: احتس أية

يكون اسك أنت أيضا، برابس، ولست تعل بذل.

- مطالعة الناقد ابراهي مشارة:٢

ةة الطيئة نة أكةل ش ي أهة من شة الي والشةوثنائيةة والسؤوليةة والرة
يت مشكت  الفكةرين مشكت قصمت ظهور نة الفكر النساوتدة

 با الصلحون وكنت ف صي رسالت النبياء... العدل؟تةوالفلسفة واه
ن النسانيةة ل يتوق إل تقق سلطانه وبسط نفوذه؟ تقوم الياة منةا وم 
 والعالالنورانيةة (الناسوت واللهوت) الفكر التسامية جدليةةعل 
 ومن هذا الدل تنصهر النفوس، بلنس والنقص والطيئةالتةسم الادةية

ر أمام الصاع الروحة والاديةف أتون   ولكن هناك، التاريتطوة
في يندغ النسان ف الموع وتنطل عليه قواني الاعةإشكليةة، 

 منقةوتقاليدها يصبح من الصعب تيي الصحيح من الفاسد وال
 فل شء غي الهامش أو الغربة كم اصطلح عل تسميتا،الباطل

فة، ". صيحالتوحةد عنا فيلسوف الندلس "تدبي عبة أو كم التصوة
 وتعنالدنيةةحي أك الرء من الشجرة نزل إل الرض والرض تعن 

،والي بالقة بلباطل اختل ط  ةة وصناعة التاري لشة ي والسؤوليةة بلرة
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، عليه أن قة يتوق إل العدل والم نف ذات الوقت. ولكن   أنيتية
- لحقاقودمه - التضحية  وأن يسعى ولو بهده يتوحةد، أن ،يراقب

 النسان أشكنةالعدل ونصة القي الفاضل الت قامت النيا عليا. غي أ
ي ومن قبل ، التوحيديحيةان عن ذل أبو عبةعليه النسان كم   فالعرة

بيته الشهي:

سبت     وإن ف النيا ظل الامة   ف الصالات كظل الصقر والبازي.حس

 عب، صديقي الباذخ الكتور جيل ميلد الويييصةلقد دخلت إل ن
يةة، العتبة متنبا، إل سة الواكفةةاستنفار   وه العنوان... وتاهالنصة
 وتداعى إل، أديب العزل، مع عنوان لرواية شهية لكفكميةلتذل ف 
، الي وا، يدور حول معان الوجودصة الننةذهن أ  والطيئةلشة
ةة. والغرائز ،والعدل ةه  البشي  بلنقصالتةسم نة مشكة الوجود النساإن

ن ،والرغبة ف الكمل  ومغالبة العوائق، منهالتطهةر وماول ، بلمثوالتدرة
 مزروعة ف البلإلهيةة حةةالت تول دون الوصول إل الراد لول 

ةة  ولو كن دون ذل خر ط القتاد! ، من ضورة السعي للالبشي

 عل جوهر الشكةدالة لفظيةة الوييي متتاليات صةتتوال ف ن
ةة،  عل ذل من هذهلة ول أد، منذ فر الليقةالخلقيةة والوجودي

لفظة "الصلب" التمثة  العبد، الوعظة، العدال، السجن... :اللفاظ
لتعن  ةة النقص ف البل تأصة هذهمثة  ، منا بلفداءوالتطهةر البشي

ا عل احتجاج:  اللبة، يثثرون، يتغامزون... الالةاللفاظ   مشكةإنة
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صلح بة نكة   ازدراء بيانه ومنطقه ومغالبة دعوته، أمام الاهيومس
 اللفظة الت تنطوي عل جوهر الشكة ه لفظةنة لك،بلسخرية
، فهم النرأي مفتاح وه ف ،"غريب"  أندة فلك تبص البل ل بصة

ةة  النفس تتأمةل ولك ،ترج من نطاقه  عنتتية أن دةوسلوكها ل بالبشي
 الوضع والاتبتأمةل ل بلقدر الي يسمح هامشييةا، أن تكون ،الموع

 الناس هكة و،ومع ذل ل تسل من أن تكون أنت بربس، عا،م
".ن عليه النساككذل. وهذا ما عناه التوحيدي بقول : "النسان أش

سالقاض الي  ةم ، حياته لتنفيذ أحكمكرة دقةة ل تنطوي عل كثي من رب
ا هنا عل مدلول لفظة "التقاعد") (وأركزز سعى بعدتقاعده ،العدل  تعنإنة

 واحد فينا ينبجسكة ولو بعد أمد. وهكذا ،الرص عل تقيق العدل 
 باء العدل والرغبة ف تقيقه فالاخليةة تنة من البئ خلةمنه صوت دا

ة:؟ أل يقل سارتر يةالنيا أو ف اللكوت... هل هو قاض وجود مرة
ةه وما دام ل يندم "؟"أجب القتل من شعر بلندم أنة هذا ا، يعرف سلفلن

هو قدر النسان: النقص والطأ والسعي إل العدال والفضيل ف ذات
"النسان ياك نفسه".نة  وتل ه أنشوطة الوجود النسا،الوقت

 قصي لصديقي الكتور الوييي ينطوي عل لغة شفيفة ومعانصةن
تةواليافة  العرالبسعد أن كةصقيل كلسام تبق ف صراء الياة. ول ش

.صة الدلول ف هذا النعةقت عند الكتب قد الينيةة والنسانة والتجربة
ا  والكة.منا كثي من ماء التجربة ينة  لتجربة وإنة
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السيتاذ ألبي وهبه - سييدن

صورة وطن حيث التكذب "ملح الرض"

اض" ليل الوييي:- نصة "الق١

ط القاض ليته بأصابع يده الين، وسحت قطرات عرق من جبينه مشة
ل ف رائعة . فالرارة مرتفعة ف مبن الكة، ومكيةف الهواء تعطة الغضة

النار. 

وكن عل القاض أن يسيتعجل ف أحكم الصلح قبل أن ينتيي وقت
الوام، ول يبق  إل خسة متخاصي واقفي ف الفناء الارج ينتظرون

، ، وصيدلة دوره. وهؤلء ه فيلسوف، ومزارع، وطبيب بيطرية
وساعي بريد.

أشار القاض عل التخاصي بأن يدخلوا، فدخل الرجال السة عل
عل وه يتدافعون.
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عي؟ سأل القاض: من هو الدع

صخوا جيعا، وبصوت واحد: أن.

عى عليه؟ ن ادةعى، فن الدة قال القاض: إذا كنت جيعا، م 

صاحوا جيعا،: أن...

قال القاض: اسعوا ي رجال. لسينا هنا لنلعب، بل للحك ف قضيةة، ف ن
يبدأ بلكم؟

ةنا ف بل الكذب، فالصدق خطيئة ميتة، رفع الفيلسوف يده، وقال: با أن
ن يكذبون لم الصدارة ف الالس... وم 

عا،: هل تلقي علينا ماضة؟ صخ القاض مقاطع

قال الفيلسوف: ل ي سييةدي، بل المر كم ترى، فالي ينتحل صفة هو
ر منصبا، أو شهادة أو مكن ة يكون هو م عل الخرين، والي يزوة القدة

ية كتبا، يبة الكتب، وادةعى الاهلون ةم،، والع  الرئيس، والاهل بت معل
م مندسون ومامون وأطبةاء... أنة

ضب القاض بطرقته وقال بصوت مزع: إبدأ من الخر ي رجل.

قال الفيلسوف: حسينا،. لقد اشتيت ثورا، من هذا الزارع الي يقف إل
ل، ويكنه حراثة حقل بكمل قبل أن جانب، وأقسم  ل أنه ثور مؤصة
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ينتصف النار، وبعد أن دفعت ل ثن اليوان وأخذته إل بيت اكتشفتس
ةه عنة شاميةة هزيل ل تقوى عل جرة قوائها، فكيف أحرث حقل؟ أن

ةك كذبت عل هذا خاطب القاض الزارع قائل،: هل صيح أن
الفيلسوف؟

ةن أعطيته ثورا، ضم، قال الزارع: أقسم ل بل ي حضة القاض أن
ل إل عنة. كلبل، لكنةه بعد أن أخذه إل بيته توة

نتف القاض شاربه وخرج عن طوره، وصاح:

ا الBزارع الكذب؟ كيBف  BBلهل تأك عقل أية  ثBور كلبBBل إل عنةيتحBوة
جربء بي ساعة وساعة؟

قال الزارع وهو يلتفت إل الرجل الواقف إل جانبه: القة عل هذا
الطبيب البيطرية الي وصف لثوري حبةة دواء جعلته يزمة وينقبض

ليصي كم شحتس ل.

عى عليه ف عي والدع ا الدة : هل صيح، أية سأل القاض الطبيب البيطرية
؟ غر ويضمحلة ةك أعطيت  الثور حبةة دواء جعلته يص  وقت واحد، أن

، بل عل هذا أجاب الطبيب: نعم ي حضة القاض، لكنة الق ليس علة
الرجل الرابع الي يقف إل جانب، وهو صيدلة متال، طلبت منه أن
، كلصان، سيعا، مثل الغزال، وعنيدا، يعطين حبةة دواء تعل الثور قوية
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مثل الفيل، لكنةه كذب علة ليوفةر الال ويسقن، فأعطان حبةة
ث ما حدث. مغشوشة... وحد 

ق ي حضة القاض، فلست مسؤول، : ل تصدة عند ذل قال الصيدلة
عن الطامة الكبى، بل الذنب هو ساعي البيد هذا، فقد أوكتس إليه
أن يوصل إل حانوت علب الواء، فسق بعضها، واستبدل بعضها

ة من الهند، فوقع ما وقع من خلف بيننا، وكد التع الخر بأنواع مقلع
ينار.

عند ذل اسيتأذن ساعي البيد ف الكم، وهتف مذعورا،: 

ل ي سييةدي القاض، لستس أن السؤول عن انيار الصدق، وسقو ط
، بل هذا الفيلسوف، فقد كنت ف الاض أمينا، ومسيتقي،، ولا القي 

علمتس با ف العال من كذب، شكوتس إليه أمري، فقال ل القول الأثور:
اع الرؤوس". "ضع رأسك بي الرؤوس، وقل ي قطة

وقف القاض ك ن كن يلس عل حطب مشيتعل، وهتف بأعل عقيته:
ي أبناء الفاعي... لقد جعلت الداع ملك، عل حياتك، واحتقرت العدال
ف وض النار، ول يرفة لك جفن وأنت تتخايلون كلطواويس، فالجدى

أن أنزل بك أشدة العقاب لتكونوا عبة لن يعتب.

ف تل اللحظة، حدثت جلبة ف الكة، ودخل وزير العدل ومعه جنود
مسلعحون. وأشار وزير العدل إل نحية القاض قائل،: هيةا ي جنود،
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ةا أقبضوا عل هذا الادع الي كن يشيتغل ف تصليح بوابي الكز، ول
رأى ما رأى من التوير والتحايل بي البش، ركب  الوجة، وعية نفسه

قاضيا، ف الكة.

سيتاذ ألبي وهبه:- مطالعة ال٢

ة  ةط الكتور جيل الوييي الضوء عل آفة" القاض"ف قصة يسل
.اجتعيةة غزت العال منذ بدء التكوين، أل وه آفة الكذب

ة :ف بداية دراستنا نعرض لعناص القصة

ل، :الشخصيةات: أوة

، الصيدلة وساعي البيد .القاض، الفيلسوف، الزارع، الطبيب البيطرية

هذه الشخصيات ه رموز إل واقع تعيشه التعات النسانيةة منذ
ا، عل سطح تكوينا حتة يومنا هذا، وقد تسيترة ما دام النسان مسيترة

.هذه البسييطة
، :عنصا الزمان والكن: ثنيا

دت  منذ بدء جع د الديب زماما، أو مكن، معيةني، لنة هذه الفة وس ل يدة
ةة، يوم سأل الربة قايي، بعد أن قتل أخاه هابيل قائل، قايي،: "البشي
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"أين أخوك هابيل؟

"أحارس  أن لخ؟. ل أعرف: "فأجابه

وقد. فآفة الريء انطلقت من ذل الزمن البعيد، لتشمل النسانيةة جعاء
.يكون هذا هو السبب الي ينطلق منه الكتب، عابرا، الزمنة والمكنة

ما، ومكومي فهذه الال قد شلت النسانيةة جعاء، .حكة

ة  ، نرى ف قصة صورة وطن، وصورة" القاض"من منظارن الشخصة
؛ صورة وطن حيث التكذب  ".ملح الرض"الوطان ف الشق العربة

يسي التكذب ف شايي" الزارع"إل قاعدته " القاض"من قةة الهرم 
ة، والي نرى ل مثيل، ف الكثي من التعات الشقيةة متع هذه القصة

.والغربيةة عل حدة سواء

ة؟ إل م  ترمز شصيةات القصة

يرمز إل السلطة الول الت ف يدها ميان العدال، ومسؤوليةة: القاض
ةح بوابي"فإذا به ف القيقة يعمل . الفاظ عل الوطن أرضا، وشعبا، مصل

".الكز

م الين فإذا ما نظرن إل متعاتنا، ند الكثي من هذه النوعيةة من الكة
ةةسلطتم توارثوا السلطة، أو فرضوا عل الناس  ة العسكري .بلقوة
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الي يسفتض به أن يكشف عن الرض ويصف العلج: الطبيب البيطرية
الشاف، هو رمز للسلطة الثانية الت تشةع القواني، وتسهر عل تطبيقها

ته، ويوك المر إل الصيدلة .بصدق وأمانة، فإذا به يتغاض عن ممة

ت عل بلدن، وتغاضت عن أمور الناس وهوما، فك من حكومات مرة
لقية ة، متناسيية رسالتا النسانيةة، مس وانشغلت فقط بصالها الاصة

!السؤوليةة عل أكتاف غيها

سلقى تبعات إياد الواء الناجع لكة : الصيدلة علة وتضيه،الي عليه ت
ويرمز إل السلطة الثالثة الت، من أهة" الهند"فإذا به تجر يتعامل مع 

واجباتا تشيع القواني والسهر عل تطبيقها، فإذا بأعضائا زمر تتعامل
ة، وليس أبناء الوطن .مع جات خارجيةة من أجل منفعتا الاصة

فإذا به يتخلة عن أهة. القضاء يرمز إل السلطة الرابعة، ه : الفيلسوف
اع:"واجباته ليقول لساعي البيد حطة راسك بي هالروس وقول ي قطة

ةه أساس الل؛ وهو الي يسفتض به أن "الروس .يكون نزيا، لن

ة الشعب الي يسرتن أمره بأمر السؤولي الكبار،: الزارع ويرمز إل عامة
ة ل إلة انصياع لمر غيه من السؤولي .والي ل حول ول قوة

حيث يقوم دوره" العلم"وهو يرمز إل السلطة الامسة : ساعي البيد
ر عل إيصال المور إل أصابا، بصدق وأمانة وشفافيةة؛ ل أن يزوة

.المور طمعا، بال أو منصب
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ة  وخرافيةات لفونتي، حيث" كيل ودمنة"نقلتن إل " القاض"قصة
مشاك طرح كة من عبد ا ابن القفةع والشاعر الفرنسة لفونتي

ا أديبنا الوييي فنقل هذه الفة عل ألسينة. النسان عل ألسينة البائ أمة
، عل، بقول الشاعر:  ".وداون بلت كنت ه الاء"بش سوية
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البوفسورة أمية عيس - سييدن

يدعو إل تغيي القواني والنظمة بشك حضارية

- نصة "أنت كة عاصفة" ليل الوييي:١

وا أفكر الناس الين يلتصقون بلاض ويأسون أنفسهم ف القشور، غية
. هل تسيتطيعون أن تسيوا ف الطريق نفسها كة مرة؟ فكة شء يتغية

وهل تملك السفينة إل الرفإ ذاته كةم أردت السفر؟

وا ف النظام، ليصبح أكث ملءمة لياتك، ل تثيوا الفوض، ولكن غية
فليس كة ما صنعه آبؤك وأجدادك يليق بأبنائك. والتعالي الت حفظتوها
رتوها من غي أن تدركوا، ل يكنك أن تعلكوها إل البد، فلكة يوم وكرة

شس جديدة، ولكة أمس جنازة.

إنة ما كن ينفعك ف الاض قد يصبح أذى لك في تدور عل الزمان،
فاخلعوا التعالي الت تدة من طموحك، وتعيدك إل الكهوف والغاور،
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ر، وإذا ر العقول وتنعها من التطوة وارفضوا الضوع للشائع الت تدة
سألوك: لاذا تثورون؟ فقولوا: إنة الثورة ولت معنا، وتعيش معنا. ولو
أرادن ا أن نكون جمدا، لكنةا جمدا،... كهذه الجارة الت ل تنطق،

وهذه البال الت ل تنتقل من مكنا... وه ليست إلة كتل من السأم
ر. والتضجة

ونك بلعتة، إنة التبعيةة للجاهلي أسوأ من الهل نفسه، فاطردوا من يبشة
ا أنت فقد خرجت من الظلمة إل وما العتة إلة ف قلوبم وأفكره، أمة
النور، ولن تعودوا إل الوراء. وشيتةان بي إل يطلب منك أن تكونوا

رك ويعلك أنقياء مثل العطر الي ف الوردة. عبيدا،، وإل يرة

أنظروا إل فوق، ولو كنت من التاب، فالنسور ليس لها أمكنة عل
الرض، وليس لها حدود وعناوين... لنة أوطانا السمء.

أنت كة عاصفة تقتلع الشار اليابسة، وكة كوكب يدور، وكة حب يصي
معجزة. وأنت كة رجل وامرأة يقولن للشء: كن فيكون. 

- مطالعة البوفسورة أمية عيس:٢

جيل. ف مداخلت سأحاول أن أظهر وجة نظر الديب الفكر د
ةه فسطر عل التجديد والثورة ةة النسان، وكيف أن .الوييي ف كينونة حري
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ان)٨٥.ص" (أنت ك  عاصفة"الراسة ستشمل نصة  :، وسييدعه نصة
.ص"(أدونيس والعوة إل اللاد"و) ٩٦.ص" (كون ف طليعة الثورة"

، أهيةة التجديد،"أنت ك  عاصفة"جيل ف . يظهر الفكر د). ٨٩
ا، وما لق  حرا ةة، فالنسان قد خس والتغيي، وعدم التبعيةة ف التعات البشي

ةة الختيار نان سوى تعبي عن حري ةة هبو ط آدم وحواء من الع ففي. رمزي
ا عل الرض فعل النان كنت إرادة ا ه الوحيدة السائدة، أمة

ات الياة، عليه النسان أن يعيش الواقع، يتغية ويتأقل حسب مسيتجدة
ضع  كة ما توارثه من علوم وثقافة ومعتقدات لهر العقل والنطق، أن يس

، للكة شء قابل للنقاش، سواء ف  ال وروث اجتعية أو الينة
يدعو د. جيل النسان أن يكون كلعاصفة، بعيدا، عن الود، أن يكون
ف عصف فكرية دائ، عليك أن ل تأسوا أنفسك ف القشور، أن ل
ل،، مثة تلتصقوا بلاض. هذا التغيي يب أن يكون عل صعيد فردية أوة

وا أفكر الناس (... ، "غية واخلعوا التعالي الت تدة) عل صعيد اجتعية
، ويضة الفكةر عل الثورة حتة عل الشائع والتقاليد الت"من طموحك

ا ف الاض قد ر التعات، فا كن نفع، قد تكون حر عثة أمام تطوة
.، يقول د"يسعيقهم اليوم، "فالتبعيةة للجاهلي ه أسوأ من الهل نفسه

ةي الين جيل، ويتابع تريضه عل الثورة ضدة رجال الين التقليدي
ة، وأنة يكون يريدون أن يسبقوا التعات ف عتت قشور الكتب القدسة
، يتل القدرة عل ا، قوية ا ل، بين ا يريد النسان حر، الناس عبيد،
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، ذي أبعاد،. والفكةر د. اختيار ، قية جيل الوييي، يص  الرأة بنصة
ضها عل الثورة، ففي  رة ر"كون ف طليعة الثورة"يس ، يدعوها إل التحرة

من التقاليد التوارثة الت يفرضها عليا التع التخلةف، الي يسعى إل
ع،ا أضيئ مثل: "تكبيلها وقع إبداعاتا وحتة عواطفها، فيقولس لها مشجة

أبراج السمء، ي أمية ف قصها العال (...)، ي راية مرفوعة ف سمء
ل تثيوا"والفكرة يدعو إل ثورة بنةاءة، بعيدة عن الغوغائية، ". الشق

وا النظام ، يقول د. جيل الوييي، فالفوض تقتل"الفوض، ولكن غية
ر، فهو يدعو إل تغيي القواني والنظمة بشك حضارية يتلءم مع التطوة
رات العل ومتطلةبات الياة، مةا يعطي الرخاء والسعادة للمجتعات .تطوة
كذل، عندما يدعو الكتب إل إعمل العقل بلوروث الينة للتخلص
سثقل عل الين وتعل سبب،ا ف تلةف التعات، من القشور الزائفة الت ت

أدونيس والعوة"هو ل يدعو مطلق،ا إل اللاد، عل العكس، ففي نصة 
ر"إل اللاد ةه يعتقد أنة اللاد هو ضورية للتطوة ، ينتقد أدونيس لن

، د دين ه الين. الجتعية جيل الوييي يالفه الرأي، ويؤكد أنة التشدة
ا للفكر الينة" هوا النصوص وجعلوا الناس عبيد، ، ويعطي أمثال،"شوة

ر التعات بلرغ من كونا غي ملحدة، كلتع الميكة مثل، .ترييةة لتطوة

وخلصة القول، إنة الديب جيل الوييي يضة عل ضورة الثورة،
ق النسان عن البال ويرى أنة التغيي هو ف كينونة النسان، فا يفرة

ة التغيي هذه القابعة ف أعمقه ا. الثابتة، سوى قوة ع، يقول الكتب، مشجة
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ةة، فالنسور ليس"الناس عل النعتاق،  لةقس ف سمء الري ا تس كونوا نسور،
ويت الفكةر بقول، أنت ك  عاصفة تقتلع الشار"، لها حدود وعناوين

أنت ك  رجل وامرأة يقولن"اليابسة، أنت صورة ا عل الرض، 
فال قد خلق النسان  عل صورته، هو من روح"، كنة فيكون: للشء

ة البداع وال لق والتغيي  .ا، عنده الرادة وقوة
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 الديبة أوجين عبةود الايك - أميك

نقف معه أمام مرآة القيقة ونعيشها

- نصة "الغنة الفقي" ليل الوييي:١

التقيت برجل ل أعرفه عند أطراف الدينة. وكن كئيبا،، ومعه امرأة
ةه مزمع عل الهجرة، فقد كن يمل بعض وطفلتان صغيتن. وبدا ل أن
ا الصغيتن فكنتا حزينتي، تسك المتعة عل ظهره، ومثل امرأته، أمة

ك  منم بدمية ف يدها.

أشفقت عل الرجل، وعرضت عليه أن أساعده، فابتسم بلباقة وقال: ل
تتعب نفسك، فنحن مغادرون إل مكن بعيد.

سألته: أل تعجبك مدينتنا؟

أجاب: أعبتن كثيا،، بيد أنة ساكنيا يبةون التكبرين، ويقذسون الال
ن يرتدي اللبس النيقة، ويقتن اليول الطهةمة... والظاهر، ويتمون م 
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ونن قوم بسطاء، لل وجدن أنفسينا منبوذين، ول أحد يعين اهتما،،
فإذا دخلنا إل متجر، قلبوا شفاههم غلظة، وإذا ألقينا التحية نظروا

إلينا بزدراء. وقديا، قيل: إذا اضطهدوك ف مكن، فانفضوا غبار أرجلك،
واذهبوا ول تعودوا. 

قلت للرجل: وقديا، قيل أيضا،: ضع رأسك بي الرؤوس... 

فقال: لست أفهم ما تقصده. 

قلت وأن أنظر إل الرأة الت كنت صامتة، وإل الفتاتي الصغيتي اللتي
ر: بدل، من أن تاجر وتتك هذه الرض، عندي تبدين السأم والتضجة

لها من شقاء إل نعي. حيل صغية قد تغية حياتك، وتوة

ةه متة أنزل الرجل متاعه عن ظهره، ووضعه عل الرض، ففهمت منه أن
بكم، بين كنت عيناه تلمعان ببيق غريب. قال فأة ك ن يبحث عن

: ما ه حيلتك؟  ضالة

ا، عن انتصاري، بين قالت الرأة لزوجا: هيةا بنا ي رجل... ل ضكت معبة
تضيةع وقتنا ف جدال ل طائل منه. 

ث إل امرأته بأن تتصبة قليل،، فلعلة يد لية دواء سري، أشار مدة
يشفيه من معانته، ويقلب حياته رأسا، عل عقب. 

قلت: سأعيك ثياب، أنيقة من عندي لتتديا، وسأعطيك عصا ف رأسها 
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ار الثريء، وقبةعة غالية الثن لتعترها، بة كتل الت يملها التجة كرة مذهة
ةك من النبلء، وزوج أحذية لاعا،، فاخلع عنك هذه الثياب، وتظاهر بأن

وسيتجد من يفتح ل ببه، ومن يردة عليك التحيةة بأجل منا،
وسييدعوك الناس إل الآدب، وتلس ف صدارة العبد... وتصبح كبيا،

ف العيون.

م يعرفونن، ولست أمل شوى نقي، فاذا ب الرجل وقال: لكنة تعجة
يفيدن أن أغية ملبس؟

قلت: ل عليك. إنة عندي لية اصطناعيةة، وزوجا، من النظارات
السوداء، وستشيبه المثلي عل خشيبة السح، وأمةك لن تعرفك... ضع

ح هذه السة من عناء التنقةل والسفر.  ثقتك ب، وأرع

عند ذل، نزل الوح عل الرأة من السمء، وشرتن غضبا،، وههمت:
أنت تعلة زوج الكذب والريء...

ضةحت لها فكرتا، فقلت: اعذرين أيةتا السييةدة، فقد جاء ف الكتاب أنة
ح الرء ا اليل من أجل أن يصحة الكذب خطيئة من الطاي العش، أمة

حياته، ويبعد اضطهاد عنه، فهيي من الفضائل. 

: كيف تقنعنا بذل؟ سألت 

أجبتا: هل تذكرين عندما فكة تلميذ السييةد ذل الحش الربو ط إل
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شرة، وجاؤوا به إل أورشلي، لك يتطيه سييةده؟

قالت: نعم... أذكر...

قلت: هل كن أخذ الار من صاحبه خطيئة؟

قالت: ل.

قلت: هذه مثل هذه... فاطرح عنك القلق، ونن ل نعيش ف عال
، وإن كنةا نشيتيه. مثالة

فكةر الرجل قليل، وحكة رأسه، ونظر إل زوجته الت اسيتكنت ولأت
إل الصمت... مث قال ل: أخش أن يأخذن الغرور، فل أعود إل
طبيعت، وتأسن الظاهر، فأنم وأقوم عل الوائد، ويصيبن تكري

الناس ل بتكبر ل أعرفه ف نفس. 

قلت ل: ل تفكةر بذل... يكنك أن تكون غنيةا، ومبوب، ف يوم، وفقيا،
منبوذا، ف اليوم التال. 

سألن بلهفة: كيف ذل؟ 

ضكت وقلت: ترتدي النيق من الثياب وما يلمع من الواهر يوم
اثني، وتعود إل ارتداء ثيابك البالية يوم الثلثء... وهكذا... يوم ل
مونك ف يوم، يتقرونك ف اليوم التال.  ن يكرة ويوم عليك. وسيتجد م 
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أدرت ظهري وست إل وسط الدينة، فلحقن الرجل، وقال ل: 

أحببت فكرتك، ولن أغادر هذه الدينة، فهل تعين ثيابك لرتديا،
وجواهرك لضعها ف عنقي ومعصمي، وليتك لكذب با عل الناس،

فأصبح مبوب،؟ 

ةفة، وه من قلت: ل ذل... ولكن ل تنس  أنة الواهر الت عندي مزي
ةفة تبة الديد والنحاس، ولن تعل غنيةا، حقيقة. فاعل أنة الرواح الزي

ا الرواح النقيةة فل تعشق إلة النقاء... ةفة، أمة الشيياء الزي

بعد مدة، التقيت بلرجل، وكن يتباه ف السوق، والناس حول ينون
عونه إل موائده. ار يسألونه عن حال، وعن ثروته، ويد  رؤوسهم، والتجة

ومرة به وزير، فقال ل: أين كنت أمس؟ فقد كنت ف داري حفل
ةه راقصة، وأزعنا غيابك. ومرة ف الكن رجل دين، ففة إليه، وعاتبه لن

ل يض إل العبد، وبقيت كرسييةه ف الصدارة فارغة. وعندما خلت
السوق، هرعتس إل صاحب، واختليت به سائل،: هل عرفتن؟

أجاب: عرفتك بلطبع... فأنت ولة أمري، وسبب سعادت. وها أن كم
ترى، مغرور ومتعجرف ومبوب اليوم، وفقي منبوذ ل يلقي عليه أحد

السلم غدا،.

ما،. فابتسم وقال: هذا الدة اين قلت: حسينا،... لكنة أرى وجك متورة
م لكثة ما ،، وهذا اليس تورة م لكثة ما قبةلون عندما كنت ثرية متورة
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لطمون عندما كنت فقيا،. 

- مطالعة الديبة أوجين عبةود الايك: ٢

ن منةا ل تتلطمه أمواج الياة العاتية فأة؟ يقاوما ويتةعظ ن .. م   لمنةاوم 
ق ف أداء دورهاتبره الوجوه الادعة الت أدمنت  الزيف إل درجة التفوة

عتهعل  قناها، طوة ا نسي ت حقيقتا فصدة مرس الياة، تقمةصته إل حدة أنة
قت نفسها إل حدة التعجرف ؟لرادتا وتعايشت معه... فصدة

تتية نصوص الكتور جيل الوييي بناصية البلغة، وبأسلوبه التكةن،

وحكته الت ترس بدقةة فائقة الصور البسييطة النائة بي ثناي الغموض،
فنقف معه أمام مرآة القيقة ونعيشها... بي سطوره نرى كيف أنة الوجوه

مها اها، تتقرها، تتة البرجة أضت تنافس الوجوه القيقيةة، تتحدة
بلتخلةف والرجعيةة والبساطة، إل حدة الهانة والساس بلشاعر

النسانيةة، وكأنة الوهر الطيةب أصبح جنحة، والفقر من عيوب الياة
وهل ينافس الزوان سينابل القمح الثقل؟! ف هذا النصة نعيش. الكبية

الت تقتل الوهر. ندخل عال الصورة الت تسود متعاتناحياة القشور 
ة الت تسيتنف عقول، ونفوسا، ضعيفة تعيش والت ترتكز عل وه الادة

تتعامل مع الخر بفوقيةة، تعيش ف هال الضوء.عل القشور الزائل، 
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عي العرفةتعشق اللوس ف صدارة  الالس، تتعال، تتفاص، تدة
ك تنتي إليا عليك أن تشيبها.. ووتقتنص الفرص من أصابا وتمةشها.

أو أن تتخلة عن جوهرك، عن حقيقتك، عن شارة الصفاء الت تتل
با مع ذاتك ف الساء كةم جلست مع الضمي ف مكة الات، تفلفش

ك وفتقاض ذاتك.ف زوايك عن اليابيةات والسلبيةات الت اقتفتا 
تعب امتحان الخول إل تل التعات عليك أن ترتدي الوخ والمل

..والرير وتتيةن بلهب والثي وإلة ستبقى خارج هذه الائرة.

ف هذا النص نعيش غربة يتحكة با الهل الين يبنون قصوره الباهظة
بة ون بلناس حسب مزاجم رغ أنة صناديقهم الذهة عل القشور. يتحكة

. فارغة تلمع فقط من الارج

ل بدة أنة الديب عايش هذه الفئة، وغاص ف سلبيةاتا، وشعر بغربة
ةه قاهرة وكره مفاهيها، فرس رسال اجتعيةة بتة يعان منا متعنا... إن
ر بأسلوبه السلس الناس من الوقوع ف براثن تل الفئة من البش يذة
ي لم، فعلنا نعيش الال ونرى سلبيةاتا ونشعر والتحايل عليم والتصدة
ةه أراد أن يضء لنا عل ما يسمةى بلسقم وغياب عدال النسانيةة... وكأن
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ةه دون ةط والتنةر وإشعار الخر بأن اليوم ف القانون الديث التسل
.. السيتوى.

ةم ترتقي ف عالها قلة من الناس ل تنجرف وراء هذه الفاهي الغلوطة، إن
ل أب العائل . لقد فضة البسييط الي يسبن عل العرفة والتواضع والنسانة
ةه ل يشعر بلنتء، ول يسيتطع أن يرتل مع عائلته عن تل الرض، لن

ة والظاهر أن يلةب مواصفات ذل التع الي يعيش ف ققم الادة
ةم أشيياء ترقها ةة بقية، إن اشة الت ل تضيف للمرء صفات معنوي الغشة

دها ف ثوان.  ف النصة كنت صدفة الصدف أنة ذل.. النيان وترمة
فته الياة والتجارب إل تل الوجوه، الرجل الفقي قد التقى بشخص عرة
فنصحه ووقف بانبه، وأقنعه بدهاء العارف... فعرض عليه تغيي حال،

ةفة، وجعل يدخل عال الوه والساب ليعيش وأعطاه لباسه وجواهره الزي
ةم ةه رب ةم لافع انتقام ضنةا من هؤلء لن كم يعيش هؤلء، ويدعهم رب

، وهو قهم عندما تايلوا عل صدقه، وتركوه يعيش صاع الي والشة صدة
تربة عل الرحة ف بيوت أصيل، وعل تقبةل الخر واحتامه مم كنت

بعد تفكي عيق ورفض الزوجة انتحال.. ظروفه اجتعية صعبة. 
امة بي الشخصيةة والتخلة عن البادئ، عاد واقتنع بلفكرة، وعاش ف دوة
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م وتنال قبلت يوضاس ةفة يسكرة الغن والفقر، فكن بثيابه وجواهره الزي
ه الخر بسبب التع التعال، ان ويسلطم خدة ةة يس ه، وبثيابه الرث عل خدة
ر أن يض ف والي ل يرح. عاش حياة مزدوجة غي آمنة، حت يقرة

هذا الفقي سيبقى غريب،ا مم لبس وتزيةن، ومم ادةعى الثاء.. سبيل.
ة الت تفتك وتايل عل الواقع، فهو ضيةة التعجرف والنجسييةة والادة
امة إثبات الات، مع ر النفوس، وسيبقى يعيش ف دوة بلضمئر وتدمة
أنس ل تسيتحقة ول تسيتطيع أن تضيف إل شصه سوى الزيف،

ة العيش بأمان وسلم داخلة ةته القيقيةة، ولة  .سارقة منه هوي
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السيتاذ جورج الوري - سييدن

ه با أحد نصيحة غي مكتوبة، وحكة ل يتفوة

- نصة "غبائ" ليل الوييي:١

مررتس ف شارع ضيةق لكنة فيه أنسا، كثيين. سألن أحده: 

ترتدي اليل من الثياب ونن نرتدي أسمل، مزقة؟ ذا لا

ى فعطفتس عليه وأعطيتسه ثوب، وأصبحتس أرتدي عشب القول، وأتغطة
بقمش زهيد الثن... 

وسألن رجل آخر: لاذا كمك من ذهب وأن ل أتقن الكم؟ فأعطيتسه
من كم وصت ل أعرف اللغة، فض إل أهل يبه عن أدبه

وإبداعه. 

وقال ثلث: لاذا أفكرك مضيئة وأفكري عتة دامسة؟ فاقتلعتس أفكري
ا أن فأصبحت أفكري ووهبتا ل، فراح ينش أفكره ويعظ ف الوع، أمة
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بليدة ول تنفع.

ك ف كة شء وأن أكون وقال رابع: منذ عرفتسك وأن أحاول أن أقلة
مثل، ولو عن طريق اليل والداع... ولكنةن ل أسيتطيع أن ألق بك،

ةن فا تكد تنجز عل، حتة تبدأ بآخر. ولن يدأ ل بل حتة أثبت أن
أفضل منك... 

ةه يشيتيي مقتن غيه، ويكذب من أجل الصول عليه، حزنتس عليه لن
فنحتسه إرادت وعلمي وشهادات. ول يبق عندي شء أفتخر به. 

وبعد سينة مررتس ف الشارع ذاته، فصادفتس أولئك الرجال الربعة،
ةنون بذهب، ويتفاخرون بأفكري ومعارف... وكنوا يرتدون ثياب، ويتي
وما إن وقعت  أبصاره علة حتة أخذوا يقولون عنة أمام الوع: أنظروا
يق... لقد أمض ردحا، من عره ف الهاد والتعب، وما زال إل هذا الصدة
يرتدي أطمرا، عتيقة، ويفتقر إل الواهر، وهو فوق ذل جاهل وأحق.

مضت سينوات، وما زلتس أعطي ثياب وأفكري للناس، وكةم أفتح
خزائن، ل أجد فيا سوى غبائ.
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سيتاذ جورج الوري:- مطالعة ال٢

، وأشكر التشجيع أ قلمي عل صياغة قراءت لنصة أدبة ة الول يتجرة للمرة
فقبلت الوض ف. والثقة العالية الت أولنيا الصديق الكتور جيل

التجربة، بعد تردةدي الشديد.

"غبائ"... يصدمك العنوان، فتقرأ بصدمة البداية، وتعيش معها حتة
، وتعيد القراءة خشيية أن يكون هناك لبس أو التباس بعد، ناية النصة

لنة التباس وازدواجيةة اعتدهم الكتب لغة الساس والبناء.

ة ول هو بلقال، هو نصة مزدوج ف شكه ومضمونه،  ةفل هو بلقصة م إن
ة، وحكة ف سد. وعل القعص النسيبة للنصة تتكثف مقال ف قصة

.الفكر والعب لتنبئك بنصة يضاعف حم الضمون والكمت والواقف..
فتبدأ شيئا، من الصياغة الاتيةة بإرادة الكتب وعل النحو الي يرسه

. قلب النصة

م وأنت ةه ينطلق من فكرة العطاء التغاب، وهو قةة الوعي، حيث تقدة إن
،، الثياب ية ل كن مادة تعرف لن وما سيتؤول إليه النتائ، فالعطاء الوة
اليل، مثة نزوع الكتب إل اسيتعاضة عن عطائه بأشيياء طبيعيةة

)، علم، أنة الوييي ل كتاب سابق بعنوانعشب ارض(وبسييطة 
،، الكمت رض"."رجل يرتدي عشب ال العطاء الثان كن معنوية

ا فأعطيته من كم ونسيت اللغة". "والسلوب، ويضيف الكتب: "أمة
ن العكس .. ."أفكري فأصبحت بليدة ول تنفع بعن) تورية(وهنا يضمة
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... والعطاء الثالث والهة ة أنة الكمت والفكر ليست قابل للتداول السة
،،الفكر... فأيضا، يقتلع الكتب الفكر  وفعل اقتلع مقصود(كن بنيوية

ا بذور النبات)... ة تشيبة ديب أفكره لنسان يفتقروهكذا يعطي ال بشدة
ةه اكتسب الكة.إليا، ويبدأ الوعظ... والوعظ  فيذهب الخر معتقدا، أن

ر أنة ، فهو يصوة نبع ل ينضب، وبلتال يعلن الكتب عن نضوب عكسة
 إعلن عامة ومباش للنواي متعة ف شص.. ويدثأفكره صارت بليدة.

. علن إفلس هذه الشخصيةة وإصارها عل. بل هو إالاسد القلة
، موقف ق... وهنا ينقطع الك ويعود بنا التفكي إل اسيتنتاج التية التفوة

وتكون الناية بإعلن حال. اسيتغلل والسيتغلةي ومنتزي الفرص
وإثبات موقف الكتب الي أعلن إفلسه الفلس القيقيةة لهؤلء،

الظاهري وهو إفلس معكوس، بعن الغن والثوة الت ل تنضب من
أصابا.

وبياءة تريضيةة يدفعنا الكتب إل التخمي حول الصورة الظهةرة
.الت بدت ف الن) النيجاتيف(والقيقية عن  ت قد تؤخذ..  صة ية فالادة
ا  وإنة اسيتلبالفكر فهيي علت غي قابل للتداول. ويبن عليا،أمة

الفكرية لن يرق إل الوهبة.

 وهكذا، بدفق العطاء وبأسلوبه النيق والسلس، يسي بنا الديب جيل
ةة  وذل عل)، تمل الفكر وابداع(الوييي إل عليةة تريب فكري

ه با أحد... وبذل تنكشف شك نصيحة غي مكتوبة، وحكة ل يتفوة
رة. ة الغباء الزوة قصة
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 - لبنان الكتور جوزيف يغي اليةل

ةك شرة أرز مزروعة ف العل أفكرك اغتابيةة تشهد أن

- نصة "العودة إل ا" ليل الوييي:١

ل فييء يض إل عل كة صباح، ول يعود إلة ف ساعات كن عاع
رة من الليل، فينام قليل،، مثة يستيقظ لك يتابع الرس متأخة

واكتشاف.

ب الناس إل ت علميةة، تقرة م طموح أن يضع نظرية  وكن لى ذل العالع
الكواكب البعيدة، وتصل بي أرضهم وسمئم. وقد نح ف كتابة السس

ل مركبة فضائيةة مأهول، لطلقها نو قر بعيد.  لبناء أوة

والين يدخلون إل مكتب ذل العال، كن يطالعهم شعار مثبت فوق
ن يعرفسك".  مكتبه، يقول: "إصعدوا إل فوق لتعرفوا بعضا، من حقيقة م 
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ةط حقيبته الليئة بلوراق، الت تساوي كة ل يتأب وذات يوم، كن العاع
سة الباث ب الشارع متةجها، إل مؤسة منا ثروة من الهب، وبين هو يع 

، أشعث الشعر، يرتدي جلباب، يكد ه رجل مسنة الفضائيةة، اعتض 
يلمس الرض، وتسيبقه لية غزاها الشيب. وكن الرجل السنة يصيح
ف الناس: "عودوا إل ا... عودوا إل ا”. وعل الرغ من أنة العال
سة الت يعمل فيا، فقد أثر الفييئة كن مسيتعجل، للوصول إل الؤسة
دها: "عودوا إل فضول هذا الرجل الي ل يقول إلة جل واحدة ويردة
ل من رأسه إل م من الرجل وتأمة ا... عودوا إل ا"… اقتب العالع
أخص قدميه. وك كنت دهشيته عظية عندما أمسكه العجوز من ربطة
ةه يريد أن يقتلعها من مكنا، ويقول: "عودوا عنقه، وراح يشدة با، كأن

إل ا"! 

، وفاحت رائة  بشعة  من ليته تطاير الشر من عين الرجل السنة
الطويل... وبعد لي، تكنة العال من الفلت من قبضته قبل أن ينقه،

م الي كن يتنفةس بصعوبة  ويسعل، أن يقول بصوتواسيتطاع العالع
ع:  ا متقطة ك أية الرجل؟... نن نذهب ك يوم إل ا،هل فقدت  رشد 

ن ل يعرف ا وينبغي أن فلمذا تريدن أن نعود إليه؟... إذا كن هناك م 
يعود إليه، فهو أنت. 
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ليةل:- مطالعة الكتور جوزيف يغي ال٢

ة للديب جيل الوييي، من كتاب  هكذا""العودة إل ا" عنوان قصة
ثتن الروح وعنوان الكتاب يغري بلغامرة، والقلع عكس زمن". حدة
ةة ي ة والروح لقاء أزلة. الياة الادة ة تغوص ف العمق. بي الادة الادة

د عب الوار ما حديث. والروح تبحر نو الفاق، آفاق عص متجدة
ا ف زمان اللزمان؟ أية مداد يقدر أن ينقل ما تبوح به الروح، ي مبحر،

ل الصاع إل وفاق واةتفاق ة الوييي توة انتيى الناع. الروح؟ ف قصة
ل والين ل مفهوم جديد، ف بيدر من. الطارف التليد، بي العع أصبح للعع

م الفييء يتب الين علقة حبة بي النسان وأخيه النسان. ورود .عالع

ة الوييي، إل مركب شاعية ل، ف قصة ل العع ه مفارقة غريبة أن يتحوة
ل واحد. يبحر نو ا ول خلف بي العقل والنقل،. حديث الروح والعع

ة والروح، ما دام الوهر واحدا،، والطريق إل ا واحدة،أو بي  الادة
دت الوسائل والغايت ولكنة الغرابة تزول، تتلش، حي ندرك. مم تعدة

عودة إلحديث الروح . عق رسال الديب، والعال، والفيلسوف
ةة تبدأ وتنتيي بلنسان ، ف حركة دائري النسان، ف الفلسفة. الصبة

ة الوييي،. الوييةة، عل العلل، ومنشأ الوجود، ف أفقه اللمدود وقصة
ف دللتا الول، بث عن الطلق، وانتظار انتظام فكرية جديد،
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مراحل. حدوده العشق الصوفة ف مقاماته الياتيةة، ومشوعيةة الصفاء
ةة، تبدأ بلزمان الكئة العروف الرتبط باض السد ة الس تقليدي القصة

ل عند ظهور الرجل السنة.. كن وكن. : والكية ويأرق الوضع الوة
صفتان تعكسان ف الواقع السدية حكة. مسنة وأشيب. والشيب
ا م أصبحتا ف واقع سد الوييي ماكة لواقع منون، يسود. ووقار، ولكنة

، ، وتنزم اللياقة ف السلوك، أمام قشور إيان سطحية فيه الهل الينة
.بل جذور

ة "العودة إل ا"، رواية للديب اللبنانة يوسف تذكةرت، وأن أقرأ قصة
ة". ل تنبت جذور ف السمء "حبش الشقر وعادت إل ذهن قصة

فقلت، وقد". الرضكتاب آدم أو السمء تبدأ من  "الديب إيل صليب
بلقة نطق الديب الوييي، والديبان الراحلن الشقر: ازددت يقين،ا

.جذورها بيننا ل ف مكن آخر. النةة عل الرض/تبدأ السمء: وصليب
شوحبةة الردل تغوص جذورها ف  أرض العلقات النسانيةة قبل أن تعرة

والعودة إل ا تبدأ من عودة النسان إل ذاته، ف. نو سمء ا
: القريب، عل، بقول الشاعر

. ما دمت متما، حقةي فأنت أخ           آمنت  بل أم آمنت  بلجرع
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ة الوييي وهو مقول أنة النظافة من اليان فصورة.  أمر آخر تعلنه قصة
الرجل السنة الشعث الشعر، ذي الرائة الكرية، تكشف أنة الطيئة

سقرأ. سييةدة البشاعة والسلوك السيية فيكشف الظاهر حقيقة الباطن، وت
حقيقة هذاوقد أكةد عنف السنة تاه العال . الرسال من العنوان

كيف تبة: "وانتت القصة، با ياك إنيل يوحنةا الي يقول. افتاض
فالسنة) ٢٠: ٤: يوحنا"(تراه ول تبة أخاك الي تراه؟ا الي ل 

م بعيد كة البعد عن ا، إل الي اسيتخدم العنف والشونة ضدة العالع
.والياةالقة وهو باجة لن يتوب، ويعود إل طريق . البةة والسلم

ة جيل. هذا ف اللل الول ولكنة قراءة ثنية لرى الحداث، ف قصة
.الوييي، تكشف لنا جانب،ا آخر ل تعلنه الكمت، ول تكشفه السطور

ة العودة إل الوطن ةه قصة م الفييئة هو جيل الوييي نفسه،. إن فالعالع
وهو، ف منفاه. النسان الي صقلت فكره وروحه الغربة حتة العمق

ه بملت يبحث عن معادلت تظهر حبةه وتعلةقه بلوطن، فإذا به يواج 
حلت تزيد من عق آلم الغربة. التشكيك بكة مغتب وماجر

والبعاد، فيعلن عل الل أنة البة القيقي يكن ف لباب العلقة بي
عاء الكذب ا. الوطن والنسان، ل ف القشور وادة جيل الوييي، أية

بأحرف منالامل ف قلبك حبة الوطن والنسان، رسالتك وصلتنا 
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ا السييةدعظي . نور .رائعة مبةتك الت ترفض الزيف والريء. إيانك، أية
ةك شرة أرز مزروعة ف العل، وف الفكر وأفكرك اغتابيةة تشهد أن

.اللبنانة النتش والصيل
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الناقد حسي مصطفى - سييدن

دة ف القدرة والوهبة والعطاء ةة متفرة عبقري

- نصة "مدينة الساواة" ليل الوييي:١

ما الفرق بي كم الفلسفة الي يضء العال، وكم البثاء الي ينش
الظلم؟ 

وباذا تتلف القناديل الصدئة عن الكواكب الت ل تنطفئ؟ 

ليس من فرق بي قية وأخرى ف مدينة تؤمن بلساواة... لل يتباه
الاهلون والاقدون، ويتخايلون ف التعات، بين ينكفئ أصاب العل

تيةبا،.

ما أسهل الكمة الت تقتل صاحبا قبل أن تول، وتدفنه قبل أن يرى
النور! وما أصعب الكمة الت تي صاحبا والناس جيعا،!
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أصاب العرفة يتكةمون فيتفعون بعرفتم، وأصاب الهال يثثرون
ويسقطون بهلهم. فك هو صعب ذل الزمن الي تنتقم فيه القصبة

الفارغة من الشجرة الغنيةة بلثر، ويدوس فيه قاطع طريق عل الوردة
الت تل الجواء سرا، وعبيا،! وك ه ملعونة قبيل تطلب من شعرائا أن

يصمتوا لك ترتفع أصوات الغربن ونعيق البوم!

- مطالعة الناقد حسي مصطفى:٢

ثتن الروح"، وجدت نفس أمام براءة عندما قرأت عنوان "هكذا حدة
، ل هندسات مبتكرة تقدر عل حل أحرف وكمت إناز اسيتثنائة

بعت عل أسطح صفحات نورانيةة تتوهة لعا، وبريقا،، ف وأسطر طس
دة ف القدرة والوهبة مقطوعات متةصل توي أيقونة، ةة متفرة خلف ها عبقري

..  عطاء.وال

، إإسح ل دكتور جيل بلقول: ةك علق وقامة وعل  ةك أضفت  إل ن لن
ثتن الروح"، الكتاب الي بدوري لوحك الفوظ رائعتك "هكذا حدة

ذل لحتوائه، ومن أسطره اختت منه مقطوعة "مدينة الساواة"،
ة بسية وتري، السؤال  الكث إيغال، ف القدم والغنة التصة والكتظة

ةه يتعامد مع القاصد الكبى والسامية الطالبة مادة، ومتوى، بيث أن
ةة والعدل والساواة بي أهل الكوكب، مع اسيتثناء تراعيه ف فكرك  ي بلرة
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وفلسفتك سيد ف مطالعت لحقا،.

ولهذا أقول إنة اعتبت هذا الفصل بثابة "أمة الكتاب".

اء الكرام، قبل أن أقول أكث ف "مدينة الساواة"، ل جانب الضور والقرة
ل، إل الدخل الساس الي ولت من انفعالته بدة من الرور أوة
الوجدانيةة فصول الكتاب الي بدوره احتوى واشار إل "مدينة

ثتن الساواة"... الدخل الساس هو العنوان الامع للفصول "هكذا حدة
ة التالقة ةة والنابغة الفذة الروح"، وقراءت تقول إنة الفتاح لقراءة العبقري

رها أانطقها الكتور جيل ف رائعته البالغة النفاذ للحرف الصامتة قد حرة
هذه الت يكننا التحديق ف سطوعها وبريق لعها قبل التعرف عل العان
الزدحة ف الوهر والعن المول عل كن. ولك ل أطيل بعتبار أصل
، أدخل هنا مباشة ف ماول إعطاء وجوهر العنوان متةصل ي بللنائة
ثتن الروح" الي منه اندرت التفسي الكث قرب، لعن "هكذا حدة

مدينة الساواة. السؤال: هل الروح تتكةم ولها لسان؟ هل العقل يتكةم
ها ا أن تولة ول لسان؟ الواب: اللسان هو أداة تعريف عن فكرة، إمة
ض عليا ا أن ترة ، وإمة الشاعر ويسيتقبلها العقل مث يتجم إل معان،
التجربة واللحظة عب نقل الواسة فقط، أو عب شاكة بي الواسة
لها إل فكرة والحاسيس أكث الحيان، مثة يتجها العقل أيضا،، ويوة
ا عن مسموعة أو مقروءة. إذن نسيتطيع القول إنة مولة الفكرة يتة، إمة

ا عن طريق شاكة بي الواسة طريق الشاعر والحاسيس، وإمة
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ل العقل طبعا،، وهو السؤول عن ترجة والحاسيس والسيتقبع
اسيتقبالت الوافدة إليه وإظهار معانيا أو مقاصدها... وهناك آليةة

أخرى للعقل، ليس من الضورية إقاما بعتبارها خارج الوضوع. من
هنا صاغ الشاعر الكبي والديب والفكةر اللمع الكتور جيل الوييي
ثتن الروح"... واسيتطيع الزم هنا أنة اليقونة الهبيةة الرائعة "هكذا حدة

ها حوار هادئ ومتقن وبليغ ثن الروح" ولة للكتور جيل "هكذا حدة
وهادف، اشتكت عل مصفوفته ف هذا النسق الفائق القةة ثلثيةة

تمةعت ف شص مبدع وخلةق أجاد صياغتا وإخراجا من الظلمة إل
النور... ثلثيةة الكتور جيل الوييي الت أشك با طاقة مشاعر

يةة ترصد وترى وتنظر، وعقل نقةب وانتقى، وأحاسيس عالية ونقل حواسية
مثة اجتب جوهرته الغل ف عال الرر والواهر. و"مدينة الساواة" الت
اعتبتا "أمة الكتاب" ف القيقة، قد ورد صداها ف فصول الكتاب،

لكن ما أودة لفت النظر إليه لسبب اختياري مدينة الساواة الت أسيتا
"أمة الكتاب" هو أنة مدينة الساواة أو الول العادل كنت عل مدى
أحقاب التاري هدف الفكةرين والفلسفة عل تنوةع أعراقهم وانتئم
ةة ي ثل تقةق الرة وهدف كفةة أقلم الباحثي، من أجل بلوغ حال مس

والعدل والساواة والمن والسلم واسيتقرار لكفةة أهل الرض الين
ة يتناوبون عل عمرتا والعيش عليا. والكم يطول حول هذه الادة

كثيا،...
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وللشارة هنا أنة سن الساواة الواردة ف نواميس الول الضامنة للحقوق
إذ ل يكن، ل تعن أبدا، إلغاء الفوارق بي الاهل والعارف، والواجبات

عي، ول يكن أن ية والدة أن يتساوى الفيلسوف والفكةر مثل، مع المة
ن انتحل يتساوى الشاعر والديب والعال والباحث القيقية الصيل مع م 

عاها لنفسه بغية الدح والثناء لاته العقةدة صفات العرفة والثقافة زورا، وادة
، ل عال القل ومواطن البداع الت مكنا الصحيح عيادة الطبة النفسة

 .الصبة
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الديب سلين يوسف ابراهي -  لبنان 

أراك ساكنا، بنور فكرك  ونورانيةة بصيتك 

- نصة "الشمعة" ليل الوييي:١

م ومضوا إل البعيد؟ ولاذا لاذا أهتة كثيا، إذا تركن أنس كنت أحبة
أعتب إذا حلت شعة لضء الطريق، والناس ل يبةوا النور من يدي؟ 
ةن أعرف أنة النور يبك دائا، ة واحدة شعت: لاذا تبكي؟ لن ل أسأل مرة

عل نفسه.

[] [] []

هل رأيت ك إنة هذه البئ عيقة؟ 

ادين. هذه البئ تشيبن... مرة من هنا رعاة البال... وسعت غناء الصة
والسمء كنت أصغر منة ف الليل. أن مرآة للنجوم. وك رويت العطاش،
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ونسيت أنة العطش ول معي... ويوت معي!

[] [] []

ا العصفور... فليس عدل، أن تصمت الوسييقى... ل تتوقةف عن الغناء أية
وهذه الوقة الصغية من العازفي الت دعوتا إل شيبةاك، سأغنة معها ما
تس هذه الدينه، أو سق ن الغجر من أهل... الغنية حييت. ولو خسع

تعيش أكث من السكوت... وصت هو الغنيه.

[] [] []

م، حتة يصي القمح أشقر، كم جدائل ا السهل، سأنتظرك بضعة أية وأية
م لن يعودوا... ول تعطع وأنت حزين، ففي آخر الصبيةه. ل تقل: إنة
الصيف، تلتوي أعناق السينابل تت أقدام العابرين، وتصي أنت

صراء... لكنة الوت ل يبقى موت،، والشيتاء ل يبقى شيتاء إل البد.
زة الياة. الوت عكة

[] [] []

غدا، تصبح الشمعة عنوان، لكتاب. والين تركون سييدخلون ف النسييان...
وليس من رمح أعل من شرة السيندين، ول سييف يقطع الري الت

تصخ عل البواب.
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ة الديب سلين يوسف ابراهي: مطالع- ٢

لتلقةف جع مشاهد" شعتك"للوهل الول، ومذ واجت عيناي نصة 
أنوارها بلبص والبصية معا،، أيقنتك تسكن رحاب مشاهدك بطل،. وك

وب.. يوجع البطل وخز قتاد بطول، كتبت عليه مسية أل!  الل الي بطس
سبن صوح البقاء، وتشاد بيد صاحبا لمد يطول .حارته ت

ف لوحاتك الس، أراك ساكنا، بنور فكرك ونورانيةة بصيتك، وإن
دت أوجه الضور بطول، يبقى الامع بينا، أنة بطلها بكة ما أت من تعدة
مواقف، هةه كن ويبقى أن ينحر الظلمة عند أقدام الضوء؛ وإن انتحر

عل مدى عر؛ ليني دروب إنسانيةة، وإن كنوا- ضوء الضور الضوء -
يعنون إمساك، بأهداب الظلمة، نكية بعتافهم بعظمة تضحية النور موت،

 عرفة.عل مذب تقدمة ال

أرى الكتب يقف موقف التسائل تاهل، واسيتغراب،، غي منتظر عل أية
بم، معتنيا، بم، ومن. من تساؤلته جواب،.  وهو الهتة لمر الين قرة

أجلهم، بذل، كة جد ونصح، فكن جزاؤه أن تركوه متخلةي غي مكتثي.
كم أولئك الين حل إليم بي اليدين شعة مضاءة تعينم عل اجتياز

ه روحه الشعةة بقبس من مبةة، وقره النية بوه! درب السفر الطويل
ةينه ظهوره، غي ذاكرين لا كنوا ا عنه، مول من فكر متوقةد، فطاروا بعيد،

فبعد أن نبت تت أجنحتم زغب، ونا فيا ريش،. عليه وما أضوا إليه
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ةوا مدبرين. وبلرغ من أس، ل يواجه هو العقوق من بينم بقساوة أو.. ول
ا، عل بثة أهل دنياه من إشعاعات قبسه أنوارا،؛ بصلف؛ بل بقي مصة

وهو الديب والشاعر الوقن أنة النور الي ل يبك مسية دربه ل يني
 .درب، لخرين

، وقد تقمةص دور البطول ف ةة الثانية من النصة أجد الكتب ف الشهدي
ور،آن، هو النور وآونة يعكس الن: بئ ماء، بعمقها وسطحها صفحة مرآة

فهو يتواضع للناس كم صفحة الاء الساكنة تنبسط للنور أمام الرائ؛
ف بنفسه ويعرفهم با اكتنت روحه، ويعمق حضوره عق بئ ليتعرة

،ليتكةن كذل من التعرف إل مكتونتم وسب أغواره، فهو أغواره
هو العارف دوره بينم وما يصبو إليه من علقته بم،. ومرآة إنسانيةةفهو 

هو الروي ظمأه إل كة جديد وجيل، والراوي حكيه وفصول
عيشهم معه. منم من ارتوى وشكر، وآخرون ارتووا وشكوا، منكرين

..أسيباب بسوق أغصانم.

لكنة الكتب بطل الشهد موقن أنة العطش يكون بنضوب حضوره إل
شا، ،. أنرجسييةة البدع ه؟ لست أدري! فكره تعطة لكن ما يصل لية

ر أحوا، ومشاهد تلصق عل مراي أنن ف حضة مبدع؛ بلكمة يصوة
 الات، وتقي با طويل،.

وألتقي الكتب ف ثلث الشاهد، وقد تنطق بلبوس عصفور يبثة 
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ةه الرجاء شدوا، وغناء، يفرح قلب الربة وقلوب خلقه... وأغلب ظنة أن
يسظهر نفسه بدور العصفور؛ حيث يغدو تغريده هو النور الي يطلقه من

ذاته... فهو با صار إليه؛ غدا مل الطي، داعيا، أجواق الطي إل
احتفاليةة موسييقاه وولية غنائه... منم، من بت معلةم، وآخرون ل زالوا
ر أن عل فنون الغناء يتدرةجون. ويبقى الهمة أنة العلة البة لطالبيه، قرة

ض نفسه لسان حياته، سارقه الرحيل من بي ييا معهم العمر، وإن عرة
أهل ونسه... خلصة الغن لروحه: أنة ما خلفه وراءه من غمر غناء

وشعر سيييت السكون ويقتل السكينة من حول، بعد جلء صوته عن
مرس هذه الفانية، ليحيا الصدى أشدة وقعا، عند الناس، وأعق رسوخا،
ف قراراتم والعمق... وهكذا ل تنقض سية مبدع حقة بنقضاء زمنه

وجلء حضوره عن هذه الفانية؛ ل بل ه لع وإشعاعات تتلل من بعده
مسيتصخة الجيال اسيتحضاره با ترك خلفه للنسانية من لح إبداع

تفظه من نسييان... 

وينده الكتب السهل، يسائل. والسهل ف النصة هو حقل عره الي
ل بلكد والاهدة من أرض وعر وصور  شخاريب، إل بسيتانحوة

لته! ولزراعة فكر وبثة إبداعات يصلح ةه سعى مع فع  الهمة اللفت أن
ين إل ين إل حصاد أشقر البداعات، ففرحه يكن بتحلةق الدعوة الدعوة
ل الوعر، وعر الغربة، إل حقول ولية إبداع، بعد أن كن الكتب قد حوة
غنةاء توج وتور بعطاء الواس، وكة زاده وعتاده لرحلته الغامرة إرادة
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ها من صلب جرود أرضه المة إهدن، موئل حنانه وجع عاطفته صلبة قدة
ن كة غروب حنينا، ييش بصدره الت تعاوده ظللها صبح مساء وإبة

ةتي.  اء هرة وغربة قسي إنة الرض الت أودع.. قصائد وتلحي، جرة
ن عاونه ةه سيسيتعيد وم  صدرها بذور أحلمه شيتاء؛ معلةل، النفس أن

الغرس  مواس  من ذهب العطاء ربيعات تلو ربيعات، وصيفيةات نضوج
فكة ما تسيتقبل تربة يوت بذارا، ليحيا. أفعال وإرادات تلو صيفيةات

فالبذور تتةك عل الشيتاء لتنبت عند أبواب كة ربيع. شيتول، وأنصاب،
وتطرح الواس عند أعتاب كة صيف. 

ت الكتور جيل ميلد الوييي الت أيقظها ونصل إل خامس مشهدية
، بعودة إل بدء، حيث نلقاه متامية الضور عل مرس الدب الوجودية
ا ول زالها، أضاءها ذات حل وما برح مسك، متشبةثا، تل الشمعة الت كن 
ين ةه عل دروب النسانيةة؛ مشيا، إل من أدبر عنه من الدعوة بنورها، يبث

إل ولية البداع، وه سييدخلون حت، عتة غياهب النسييان، وقد
ما أطفؤوا بعصف رفضهم وتقاعسهم عن متابعة شعل من نور قدة

ةه ما من رمح أعظم بسوقا، من الشجرة الت انقطع عنا. لروبم... لن

ا: وكأنة بلوييي يعود شعة، نورها يصخ ف وجوه أبناء الظلمة أنت، أية
!الراحلون إل دير الظلمة رافضي مسال النور، سائرين إل دير فناء
ث عنك؟ أم ماذا سيتتكون للحياة وأبنائا من بعدك؟ وما الي سييحدة

! إنةك عل مرس أيما قد جزت من غي حسيس؟
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ا الديب، ف إضاءة شعتك، إل حقل معجمية من لقد ع دت أية
الطبيعة اسيتعرته، ومن رحابا اسيتقيته، مسيتعين،ا إل ذل بباقات من

، وقد عقلت مرابطه إل  ،صفات الشعور النسانة بوتقة من الواسة
تك با يدم إيصال فكرك إل القارئ اسيتعنت با عل حوك مشهدية
ا المتنع ف آن إلة ا السهل، ليكتشف أنة بمل رشييقة؛ يظنة قارئا أنة

س بركوب صهوات الك ةفة كن،عل الي ترة فاءت العبارات مكث
Bأتت الكمت أثواب، للمعان"للمعان؛ بيث ل تتل زيدة ول نقصان،، ف"

. عل قول الرجان

ي صديقي، لقد جعلتنا نطيل القام ف رحاب أدبك، حيث قصت
فتحت  الباب عل مصاعيه ليدخل قارئك رحاب... والكم عل الفيد

ما أنت تريد الهاب إليه، وسع خيال وقدرته عل صيدفكرك؛ لن 
. العان وصونا، ماول، من جتك أن تصلح ما أفسده الهر

ار العبارات وشدو الضور أنارا، من أغادر روضك الغنةاء بنور الفكر ونوة
،؛ آمل، أن ةق عبارة، وحسن مقاصد كم دوما ة نرد ورده لنبتد تأن نث فنة
، أن أكون قد حقةقت بعض إصابة لا شئت بشمعتك الضاءة بب نية

تسعى نوه، وترم إليه من درة العان بصيف قول إل دقيق مقصد. 
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 السيتاذ عبدا الرفاعي - سوري

ا عيقة ف اللل  ة قصية من حيث الشك، لكنة قصة

نصة "جاهلن" ليل الوييي: - ١

اشيتكت زوجة أحد الفلسفة من أنة زوجا يملها، ويض ساعات النار
بس الفيلسوف ف مع امرأة أخرى تعيش ف الوار، فك  القاض بأن يس

زنزانة مع رجل يذي ويتكةم بغي طائل.

وكن اثنان يتجاوران ويتعايشان، ول يظهر أية منم نفورا، تاه الخر.
ث، وكن الرجل الي يذي ل يتوقةف عن الثثرة والكم السخيف، مدة
نفسه بصوت عال، فانزع الفيلسوف من كثة حديثه وصبه، وراح

ن العب  والعان العميقة. ن وحكي، يتضمة يسلة هو الخر نفسه بكم متة
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وحدث أن اجتع ف قص الل نفر من العلمء، وراحوا يتجادلون ف
موضوع العرفة. فقال أحده إنة جيع الناس متساوون ف نسيبة العرفة.
واعتض آخر فقال: لو كن كة الناس متساوين ف العرفة لا كن بينم

ةا طال ة. ول ار والنحةات والشاعر والمثةل ومتع الرة السكفة والنجة
جدالم وكدوا يتشاجرون، قال الل: إنة ف زنزانة عندي رجلي،

ةنا لو أحضنهم إل هنا، أحدهم فاقد لعقل والخر حكي فيلسوف، فلعل
وسألناهم عن أحوالم، تتةضح لنا الفكرة، ونعرف اليط البيض من

ض الرجلي، وما ه إلة اليط السود. وأمر الل أحد جنوده بأن يس
ث بصوت مرتفع، ويلقي عل الخر دقائق حتة جاءا، وكة منم يتحدة

ة. ماضة، واحدة بل معن، والخرى عيقة وفيا قي  وأفكر نية

قال الل للفيلسوف: لقد أمضيت  ف الزنزانة أشهرا، مع هذا الرجل الي
يبط خبط عشواء ف نطقه، وقد تكون تعلةمت شيئا، منه، فل يعقل أن

ة ول يتبادلون العرفة. يتعاش القوم كة هذه الدة

ةن ل أتعلة شيئا، من هذا قال الفيلسوف: اعذرن ي مولي إذا قلت ل إن
ةن ل أفهم كمة قالها أمام. الرجل لن

عند ذل طلب الل من الرجل الي يذي أن يتوقةف عن هذينه،
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وقال ل: لقد صاحبت  ف زنزانتك هذا الرجل الكي، وإنة الزمن كفيل
بأن يعل الناس يتبادلون العرفة، فاذا تعلةمت منه؟

قال الرجل الي يذي: كيف أتعلة ي مولي من هذا الرجل الساذج
، وأن ل أفهم جل مفيدة واحدة مةا كن يذي به عل مسمعي. والسطحية

م الي كن يادل بأنة الناس يتلفون ف معرفتم، نظر الل إل العالع
ا العال الليل، فإنة هذين الرجلي، الاهل وقال ل: أنت عل خطأ أية

والفيلسوف، يتشابان تاما،، 

م يتساوين ف الهل، كذل هم يتساوين ف العرفة. ول فضل فكم أنة
لحدهم عل الخر.

- مطالعة السيتاذ عبدا الرفاعي:٢

جدليةة العرفة والهل، جدليةة قائة منذ الزل، ل سييةم أنة الهل هو
ل. ما ه ا العرفة فهيي الش ط النسانة الوة ةة، أمة الال الطبيعيةة الغريزي
العرفة؟ أين تبدأ؟ وإل أين تنتيي؟ وما هو الهل؟ هل هو نقيض

العرفة بلضورة؟ أم إنة العرفة والهل ليسا نقيضي متخارجي ما داما
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ةة والفاعليةة النسانيةة، بعن فاعل ومنفعل، وجي متقابلي للطبيعة البشي
، ل تنفي تادلم بل وهل هم متداخلن ف علقة تناسب، عكسة

تؤكةده؟ أسيئل كبى يطرحا بقتدار، الفكةر والديب الكتور جيل
ا عيقة ف اللل ة قصية من حيث الشك، لكنة ميلد الوييي، ف قصة

اب، وبلغة ق جذة والضمون، عنوانا "جاهلن" كتبا بأسلوب مشوة
ةة سهل، وأفكر مركةزة، وخيال خصب... الفيلسوف هو الشخصيةة الوري

ره ف العل والكة عن سغنه فلسفته ول تبحة ة، والي ل ت ف هذه القصة
(إهمل زوجته)، وهو فعل لإنسانة مكروه، ل بل إنة الفيلسوف "يض
ساعات النار مع امرأة أخرى تعيش ف الوار" ف مفارقة أخلقيةة، تؤول

إل شائبة معرفيةة، مةا اسيتدعى تدخةل الهة العرفيةة الوصائيةة العليا
(القاض)، بوجب شكوى من الزوجة، ليحك عليه بلسجن ف زنزانة،

، مع "رجل يذي ويتكةم بغي ليس بفرده، ولكن مع نقيضه العرفة
طائل". وي ل من سن! ويض الكتب ف رحلته مع الفيلسوف

ةة من جة، ومب عل التعايش ي السكي، حيث هو ف سن مقيةد الرة
ة أنة هذا ا تربة قاسيية ومريرة، خاصة مع نقيضه، من جة أخرى... إنة
ث، نفسه بصوت الرجل "ل يتوقةف عن الثثرة والكم السخيف مدة
ن ه بكم متة عال". ولينفعس الفيلسوف  "أن يسلة هو الخر نفس 
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وحكي"، (عل من تقرأ مزاميك ي داود)؟ وهنا وبنقل رشييقة، يأخذن
الكتب إل مشهد آخر، إل صلب الوضوع، حيث نن ف قاعة الل،
الي جع نفرا، من العلمء "يتجادلون ف موضوع العرفة" ليدل كة منم
بدلوه، حتة أنبى أحده ليقول : "إنة جيع الناس متساوون ف نسيبة
ةل، عل رأيه، العرفة"، وسعان ما اعتضه آخر بنفي هذا القول، مدل

بتفاوت معارف البش، وتنوةع ماراتم، وأعملم واختصاصاتم. عند هذه
ة، ليطرح السؤال الكبي: النقطة، يقف الكتب من وراء شصيةات القصة
ةة والروحيةة؟ وهل ي هل نحت العرفة ف اليفاء بتطلةبات التعات الادة
رفعت منسوب الوعي النسانة للفرد بدرجة كفية؟ وهل إنة القي العرفيةة
ا مفارقة ل؟ وهل كن العل ملتحم، بشوطه، موافقة للوعي العام؟ أم إنة
أم منفصل، عنا؟ ييب آل غور ف هذا القام :"إنة بعض أسوأ الفظائع
مها وارتكبا الشار التعلةمون جيةدا،". ، نظع ةلت ف التاري البشية الت سس

ل هو نفسه، هل انغلق العل عل نفسه، واطمأنة إل منجزاته، حتة يتحوة
ةه، أي الهل قد بعن من العان، إل جل، ويصي الهل علم،، بعن أن
هل،امتل قية معاكسة (للعل الاهل)؟ هل نحت العرفة ف احتواء ال
أو التعايش معه، أو استثره كحال مفةزة؟ وهل يكن للفكر أن تتولة

٥٩



عند الفرد، إلة إذا صادفت جل،، أو وجدت - أي الفكر- عقل، خاوي،
، لتسدة الفراغ؟ هنا وللجابة عل هذه السيئل، يدفع الكتب الل 

ليأخذ البادرة قائل، للحضور: "عندي ف الزنزانة رجلن، أحدهم فاقد
لعقل، والخر فيلسوف حكي ... لو سألناهم عن أحوالم تتةضح

الفكرة"... وعندما أسحضا أمام الل، وهم ل يزان يتحدثن بصوت
مرتفع، ويلقي ك  منم عل الخر ماضة "واحدة بل معن والخرى
ة". عندها طرح الل عل كة منم السؤال عيقة وفيا قي وأفكر نية

كم من الخر، وأنت تعايشيت ف الزنزانة لفتة ليست الكبي: ماذا تعلع أحدس
ةه ل يتعلة بلقليل؟ وهنا كن الواب الصادم، حيث أجاب كة منم أن
ا،: هل تربة شيئا، من الخر... جواب مية ،يسيتدعي تساؤل، ملحة

السجن تربة مغلقة عل العرفة؟ لنة العرفة فاعليةة انسانيةة تقتض
ةة، وشك تعي نا الرئيس... أم إنة الهل ي ةة، ولنة العرفة شقيقة الرة ي الرة
حد  عل العرفة وسلطتا، بقدر ما العرفة حد  عليه وعل سلطته؟ ذل
ل العرفة إل جل عارف، والهل هو التجادل... علوة عل إمكن توة

إل معرفة جاهل. العرفة الاهل يكن أن تولة جاهليةة وكراهية وعدوانيةة،
ل ال جل فقط، بل معرفة نتة عن جل، وه ليست معرفة متحوة
والعرفة الاهل ه اغتاب العارف عن نفسه وعن عاله، وهو بلتال
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مدوع بعرفته، يقول دوسيتويفسك:"إنة هذا العص هو عص فقدان
م التسام وفقدان الساسييةة، هو عص الهل". هنا "نظر الل إل العالع
الي كن يادل بأنة الناس يتلفون ف معرفتم، وقال: أنت عل خطأ

ا العال الليل". لاذا عل خطأ؟ يقول الل: "لنة الاهل والفيلسوف أية
م يتساوين ف الهل، كذل هم يتساوين ف يتشابان تاما،، وكم أنة
العرفة، لاذا؟ لنة الهل والعرفة أخوان ف الرضاعة، فل يكن أن نتعلة

شيئا، ما ل نكن نهل، فالهل مفتاح العرفة وميان العل، والعرفة ه
ةنا نعرفه. كتب فينباخ: "ليس الناس الفجوة بي ما نعرفه وما نظنة أن

جلء بل أكث مةا يظنةون". نن جلء، لنة العرفة متاحة ف كة مكن،
لكن سهول الوصول إل العلومة تعلنا نبالغ ف الثقة بأنفسينا. إنة الهل
هو حالتنا الطبيعيةة، ول شء ف هذا يسيتحقة الجل، ما دمنا نزجه

ةه يعل. بلتواضع. وإنة أجل الهل هو الي يظنة أن

 ،، ة جيل، ذات هدف بعيد ومرام، عيقة، طرحت موضوعا، جوهرية قصة
عا، للقارئ ك يسيتنبط، كشيك ف قالب تيةل موفةق، وتركت الباب مشة

، وجعلته يصطاد ف جوف النص، وكةم غاص أكث كن وليس كتلق،
 .الصيد أوفر
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 الكتور عمد يونس فغال -  لبنان 

ه والتام به قةة  ف سلة اليان، عيشع

- نصة "مؤمن وكفر" ليل الوييي:١
خخر اككب منه سينةا، ك لراهب ا لقد اكتينا ي اكخ  إل هذا: قال راهب متنسة

نفسينا من الطيئة وال . ففي هذهالقفر، لننجو بك  الغابت البعيدة التشة
جسادن واكرواحنا عن الت  لكنةن ما زلتجربة.ل يوجد فيا بش، نناكى بك

نة الطيئة تلحقن، واكعتقد اكنة هذه الشجرة العاتية الت تشمخ اكشعر بك
، فهيي ل تقع ف تربة، ول يقرب عل كتف الوادي اككث براءة وطهارة منة

.منا الشةير

وعندما راكى الكهني خفة إليم،. وفاكة مرة ف الكن تجر من بل بعيد
.وساكلم عن ا

اكحقةا، اكنت ل تتدع إل ا، ول تعرفه؟: قال الكهن اكصغر
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ها القمر، حقةا، ي أخ،: قال التاجر فقد ولتس ف قبيل يعبد اكبناوك
ةن سعت ف بعض الدن اكنة ا موجود، ولل ويسجدون للنجوم، وإن

.اكساكلك عنه

منوا؟: قال الكهن الكب اكل تصل إليك الكتب فتقراكوها وتوك

ل ي اكبتع الليل، وإنة الناس ف قبيلت ل يعرفون القراءة: اكجاب التاجر
.ول الكتابة

ةن اكشفق: إقال الكهن اكصغر، وهو يرس ابتسامة صفراء عل شفتيه ن
م كفرون، ول يصلوا إل ا الرجل الغريب، واكحزن لنة ك اكية عل قومع

.القيقة الت وصلنا نن إليا

.ذهب التاجر حزينا،، واختفى بي اكشار الكثيفة

اخن فقط عرفت كيف اكنة هذه: عنديكذ، قال الكهن اككب لرفيقه
.الشجرة الت ترتفع فوق الوادي ه اككث براءة وطهارة منك

قفر  ف اليان: عمد يونس فغال - . مطالعة د- ٢

ات، لجل تكرةسع ل، ثرة  الراهبس رجلس اليان، ترك النيا، مباه  وملة
، يتخلة عن الياة الاعيةة، ف. إيان، وهب  ذات وان ينسك الراهبس
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ه أنظمتا ودللتا، لجلع تعبةد، أكث وأعق وهذا قةة  ف سلة اليان، عيشع
 بيب.والتام به دون له، عن ال

وف منظومةع اليان، كةم اقتب الؤمن من ا، كن عرضة، للتجربة ف
ب مبةيه. طبعا، ل، لكنة ابتعاد عن الطيئة، ، ا يرة العتقد الشعبة

سفتقد ي التجربة، تقوى الشهوةس حي ت .يقوة

ك، لآ إل القفر، ف مفهوم الراهبان ف نصة الكتور الوييية تنسة
ا من الطيئة والشة .المرس جلل، ف طبيعةع الال. الصغر بينم لينجو 

.لكن  ف نظر، متلف، أقلة بلنسيبة للراهب الصغي، راحا ف فكر، سلبة
ه ناة، من! لينجو، ولكن ل يفكةر با يفوزس إن فعل لجل هذا كن مقياسس

ا به. خطيئة، فقط ه أطهرس منه،. وقاس  وضعه بالع شرة، ف قفره، قارن 
ا، ل يزالس كه، وف تعبةده أيض، لنة الطيئة  ل تلحقها، وهو ف تنسة

، معاكس لوجةع النسك الطبيعيةة ض للتجربة. هو ف مسار، سلبة .يتعرة
ا ف وجه التجربة والطيئة، ول يعتده طريق،ا ه إيانه سلح، كأنة به يوجة

.إل العبود ومسلك، ف نج الفضيل

.رجل  يرة بلراهبي يلوذ بم. ويدخلس السيياق  عنص  مفاجئ، بن  كشف،ا
ةته أمامم ، تعرفان ا، اهدين: لرؤيتم نسكي، ارتى بضال أنت، ابوية

ا. إليه ا إرشاد، ماذا لقي؟ تلقةفه الراهب. كشف  عري ه اليانة لم، نشد،
ة كيف ل تعرف ا؟ كيف ل تتدع إليه؟ ف. الصغر ف صغره هذه الرة
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الواقع سع الرجلس عن ا، تق إل إياده، إل تلمةسه، جاء إل من
ا جال،. اعتقدهم مصدر  هدي، إليه ةك  وقومك : حصد  حك،ا مبم، أيسعقلس أن

.كفرون، من عال، دون؟ أشفق عليك أن

ه ، ل ذكر  لبادرة، تاه التاجر تقوده إل ا، ول خطوة تقودس وف النصة
، أشفق  عليك. أنت  كفر  قال ل. من ضلل" ناة،"نو  !إبق  ف كفرك 

ه أبتع حت جواب، عن مراده سعطع نعم من أين .ولكنةك  أثرت  شفقت أن. .ل ت
تأتيه بسبيل، إل ا، وأنت  له، عنه بتخبةط، ف التجربة، ل تن منا

ر !تتذمة

ا هو ل. وغفلت عنك  بصية  تسريك  كفر  التاجرع ازعاجه، يريدس منه تلةص،
ةه يده عند أهل يتلمل من حالته، بل يبحثس عن خلص، اعتقد  أن

بوا ذواتم ل من أجل تعلةقهم به، تلةوا عن كة ما ليس ل ن قرة اليان، م 
لجل إيانم الي مل حياتم فبذلوها ف سبيلع ملء عيشه،. من أجل

ا نعمة، ليست عندك  .فأعدت ه ي نسكس فارغ القلب، مفتقد،

؟ أجابك  رفيقك  بوح، الن فقط عرفت كيف: "هل أنت  مؤمن  حقاا أبتع
اكنة هذه الشجرة الت ترتفع فوق الوادي ه أكث براءة وطهارة منك".

م تعليق،ا عل موقفك  من الرجل، لكنةه القع قال أية أيان،! قاس، ما قدة
عيه ل ينعكسس قول، وموقف،ا أمام الناس؟ أية إيان، هذا ل يتجلة فيه تدة
؟ إن من تؤمن به؟ وبعدس أكث، من قال إنة عدم  معرفة الرجل ا  كفر 
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ة ف،. ظلمتسه قلتس هو مؤمن  بلقوة ا، راح يبحثس عن تعرة عرف ا موجود،
؟ حاشا القول! به يقول الرسول! وقبيلتسه، هل جلسها وجود  ا كفر 

وا،. كيف يؤمنون إن ل يسمعوا: "بولس وكيف يسمعون إن ل يسبشة
ون إن ل يسرسل إليم؟ !وكيف يبشة

ه، كيف يؤمن؟ ، جاءك  الرجل ليسمع، فل تبشة ، الليل كم دعاك  ي أبتع
، قد يفضح  السيتور .لن أغوص  ف دللت، نصيةة تسي ب إل عق،

نا الصغر إل ا ف قفره، كم: لكنةن أعود إل بدء، لقول ل يتدع نسكس
فل. تلهةيى بحاربته التجربة والطيئة، وحده، من دون ا. مفتض 

ا عاينه ف الشجرة العاتية من جة، ينتص  ف حربه من جة، ول يد  سلم،
م للتاجر ما أراده الخي،. أخرى لكن  بعدس أكث، وأكث، ل يسيتطع أن يقدة

ةه هو ل يلكه، ول يسيتطع  الصول عليه قطة .لن
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ديبة كدس القزةي - سييدن ال

الديب الوييي الساهر الي يتعب، ول يعرف السكينة

- نصة "العظة" ليل الوييي:١

كن أحد رجال الين يعظ ف العبد، فقال: إنة الين أصابتم مصيبة ه
أبناء السمء، وقد اختاره ا ليكفئم ف النةة عل صبه ومعانتم ف

الياة.

وكن ف الع رجلن، أحدهم سارق، والخر مرم خرج للتوة من
السجن، فقال السارق للمجرم: هل تعرف ي أخ أنة رجل الين يقصدن

نن أيضا،؟

ةسعت حدقتاه من الفرح: نعم... أعرف ي صديقي، قال الرم، وقد ات
، وعتت قلوبنا فنحن أيضا، أصابتنا مصيبة، فقد عيت بصائرن عن القة
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عن معرفة الي والصواب... وإنة مصيبة كهذه تسيتحقة أن ينظر ا
. إلينا نظرة شفقة، ويية لنا مكن، ف ملكوته السموية

- مطالعة الديبة كدس القزةي:٢

ثتن الروح "ف هذا النصة "العظة" من كتاب  .للديب د" هكذا حدة
 الكتب عل مبةة ا يركةزجيل ميلد الوييي، أطال ا عره،

: "إنةللنسان، فعندما كن رجل الين يعظ ف العبد  قال لبناء ا
مء، وقد اختاره ا ليكفئم ف النةةالين أصابتم مصيبة ه أبناء الس
 بتجنةب المث فالكهن ينصح الناسعل صبه ومعانتم ف الياة".

ليدخلوا النةة، حيث الفرح والهدوء والسكينة، ويكونوا أبناء السمء
لوا الصب والعانة ف وخصوصا، الين والنور ل أبناء الرض والظلمة، تمة

. هذه الياة القاسييه..

جبل... فقد ويذكةر الكهن الناس بأنة كة جسد عل هذه الرض فان،
عندما توت ي: ا النسان من ماء وطي ونفخ فيه من روحه وقال ل

ا روحك فهيي مل ل... لكنة الواعظ يلفت إنسان، تدفن ف التاب، أمة
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ن  لون الصائب والعذاب، فليس ف النيا كة شء جيل يأتيإل م  تحمة
ةإليم عل  ... وهؤلء كم يبدو من كمه لم مكن فطبق، من فضة

مء، مكفأة لم.الس

 اليل هنا، بل يضيف نوذجي إنسانيةي خالفا وصيةتيول يقف الديب
ف العبد  رجلن، من وصاي ا العش: ل تسق، ول تقتل. فقد كن

جعتم الصيبة ذاتا، فكهم دخل السجن. أحدهم سارق والخر مرم
هل تعرف ي: وبعد أن سعا العظة، قال السارق للمجرم. وخرجا معا،

أخ أنة رجل الين يقصدن نن أيضا،؟

ةه أخوه، فقد فعل المث ذاته، ولو كستب لقد خاطب السارق الرم عل أن
دت أشكلها. وقد. بأحرف أخرى ظنة الطيئة تبقى خطيئة ولو تعدة

 أنة رجل الين يقصدهم ف عظته، وهم أيضا، سييكوننارق والرمالس
 ف اللكوت، ويغفر الالق خطايهم.

ةه كن أعى فأبص، وكذل السارق... فرح الرم بكم رفيقه، وكن
قا بي الي والش:"فنحن فالصيبة أعت بصيتم، ول يسيتطيعان أن يفرة
، وعتت قلوبنا عن أيضا، أصابتنا مصيبة، فقد عيت بصائرن عن القة
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معرفة الي والصواب... وإنة مصيبة كهذه تسيتحقة أن ينظر ا إلينا
." نظرة شفقة، ويية لنا مكن، ف ملكوته السموية

هذا هو الكم الي نقل الوييية عن الرم، ترك، لنا أن نتساءل: هل
ن هو الي يسيتحقة النةةصيح أنة الكهن  ر م  يسيتطيع أن يقرة

ير ف الغفران؟ ةة؟ وهل يتساوى الصال مع الشة  السموي

ةه شفوق ورحي. نن نرى أنة ا يغفر الطاي ويحو الثم ونعرف أن
فا أجل كم ا وما أحنة هذا في قبل كة نفس تتوب لتدخل اللكوت،

ةنا من روحه ونن الل العظي! ة، ويظلة يسامنا لن نطئ، ولو سيبعي مرة
ديب الوييي يثي قضيةة جدليةة عيقة، بأسلوب ساخر... لكنة الأولده
هادف، ويبعث عل التحليل والتفكي، فعند أية حدود تقفلكن 

ر من خللها مشيئة الباري؟ النصوص الينيةة، ومن يتل أن يقرة

هذا ما يأخذن إليه الديب الوييي الساهر الي يتعب، ول يعرف
السكينة، فنقف حائرين كيف نفهم... وهل نن حقةا، نفهم كة شء، بين

 القيقة نقصة ول يعلمها إلة ا؟ 
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الديبة كود نصيف حرب - سييدن

صلة أخرى من ف كهن الروح

-  نصة “امرأتن” ليل الوييي:١

دخل جنود أعداء إل قرية بعد حصار طويل، فانتقموا من سكنا، وقتلوا
كثيين منم، وأحرقوا البيوت، وأتلفوا الزرع. 

دوا الول بلوت إذا ل ترض  وألقى نفر منم القبض عل امرأتي... فهدة
ةا رفضت أطلقوا النار عليا، ، وتسلة جسدها إليم طائعة... ول بلذلة
لت الهانة عل ا الثانية، فافت عل حياتا، وفضة ت صيعة... أمة فرة
الوت. وقبل أن يغادر النود، أفرغ أحده الرصاص ف جسدها،

ةة بانب أختا...  وإل اليوم، ما زال ف تل القرية البعيدةفسقطت جث
قبان متجاوران، واحد مكتوب عليه: هنا ترقد امرأة ماتت من الوف،

لت من الشجاعة.  والخر مكتوب عليه: هنا تيا امرأة وس
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ديبة كود نصيف حرب:- مطالعة ال٢ 

قرأت بهتم وشغف نصة "امرأتن" للديب اللبنانة الهجرية الكبي
ة جدا،، ة قصية جدا،، ومعبة الكتور جيل الوييي. والنصة كناية عن قصة
وتثبت أنة الديب ل يتاج إل كثي من الكم ليقول ما يريد، بل يكنه
بلقليل أن يعبة عن عال كبي، فيصبح النصة هو الواقع كةه، با فيه، وب ن

ةة الوييي الفكةر الي نقل فيه أيضا،. امراتن متناقضتان تؤكةدان هوي
ةة إل طبيعة جديدة تقوم عل التوازن الدب الهجري من طبيعته الشعري
بي الشعر والنث، فهو يعتب أنة أية حركة ثقافيةة ل يكن أن تلةق بناح
واحد. ويقول إنة العاطفة تاه أية نوع من الشعر ليست الفيصل الي
د مصي الدب والثقافة، وبلتال ل يكن الرضوخ لنطق العاطفة يدة

بنضة أدبيةة ف بلد اغتاب، عل الرغ من أنةعندما يتعلةق المر 
لونه عل أية نوع آخر من غالبيةة الغتبي يعشقون الشعر الكة ويفضة
ة أخرى أنواع البداع. ومن جة أخرى، فإنة القصوصة ذاتا تبية مرة
ةة ي مواقف الوييي من قضاي أساسييةة، منا دور الرأة ف التع، وحرة

ةة. ي ق بصورة غي مباشة إل هاتي القيتي، الرأة والرة النسان. فهو يتطرة
فالنود الين يدخلون إل القرية، ويقتلون الناس، ويرقون الاصيل،

اويدمون البيوت، ويلقون القبض عل الرأتي ه  ةة الت يبة ي أعداء الرة
) ياطب١٥الوييي وقد كتب عنا الكثي: ففي معبد الروح (العظة 

امرأة فيقول: "لتكن ل كرامة، فالوت عل حدة السييف أفضل من الياة
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ةة نقيض الوت. لها٢٥عل حدود الهزية". وف العظة  ي  يقول: "الرة
الكواكب الضيئة، ول عتة القبور، لها حفيف الشجر ول الريف

ةة تدعوك إل غللها،٣٥العاري". وف العظة  ي ةة: "الرة ي  دعوة إل الرة
والربيع يعطيك مراي العبي، فذوا من صباحه أثواب،، ومن السمء خب
ينعكالتقدمة، وخذوا الزهرة إل حقلها، والينبوع إل صوته... إنة الي 
ةة هو الوف، ولك تنتصوا عل هذا العدوة التبةص بك، ي عن الرة

اصنعوا سييوفا، من نر، ورماحا، من لهيب، واطعنوه ف الصمي". وك
ةة ف نثه وشعره! وها هو يرس لنا حادثة ل تنفصل ي كتب جيل عن الرة
ةة، فالقرية الت تعرةضت لعتداء من النود ه صورة ي عن موضوع الرة
لوطان كثية خضعت للحتللت من قوى خارجيةة غاشة، والرأتن
ة السلح، ة هم رمزان للشعوب القهورة الت يتة إذللها بقوة بطلتا القصة
واسيتضعافها من جانب القوى والكث فتك، وعنفا،. امرأتن ضعيفتان،

ةة الت تدفع الشة عنم. وقد نح الوييي ي ة الادة لاذا؟ لنم ل تلكن القوة
ف تصويرهم تصويرا، حيةا، وهم ف حال الضعف هذه، وف عدم قدرتم

عل الفاع عن نفسييم... ول يبقى سوى الروح الت تقاوم أو ل تقاوم،
تضعف أو ل تضعف. وكنت لكة امرأة منم روح متلفة عن الخرى،

ف اسيتجابتا لقدر مفروض. فواحدة منم ذات روح استسلميةة،
دونا بلقتل،  إذا ل تسلة نفسها لم،متخاذل، فا إن سعت النود يدة

جانب السلمة، وأعطتم كة ما ليا من جسد لك ينالواحتة أخذت 
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ا الرأة الخرى، فكنت أقوى، وكنت روحا. أويطفئوا فيه شهواتممنه  مة
يةتا تت تديد ي برة لت الوت عل أن تضحة أعظم من الوف، فقد فضة

ق القوى وتساوت الرأتن بلوت عندما خدع النود الرأة. السلح وتفوة
فديعة النود.  وقتلوها، كم قتلوا الشجاعة الرافضة لوامرهائفةال

هناك موت جبان وموت شاع،. واحدة، لكنة الوت غي واحد
واختلف ف طريقة الوت وطبيعته هو جوهر القصوصة الوييةة،

ة التخاذل،- حيث أنة الرأة الت أهرقت جسدها ودما ه المة  الم 
دة ه المة  ة الكرية، بل ه مثال رائع عن أم أحرقت- والرأة الترة المة

ة ه من ابتكر. نفسها لك ل تذوق الهانة ومرارة اسيتعباد وخاتة القصة
فك هو رهيب ومعبة أن يرة. الديب والرج السينئة ف وقت واحد
هنا ترقد امرأة ماتت من: "الرء بانب قبين، أحدهم مكتوب عليه

."!..هنا تيا امرأة ولت من الشجاعة: "، والثان مكتوب عليه"الوف
ثلث حالت متعارضة ف. ترقد وتيا، ماتت وولت، الوف والشجاعة

ه بزمن طويل،. ناية صادمة والصدمة ل تدث بلوت فقط، بل بعد 
ةة ةة والعبودي ي .حيث تكون الرأتن شاهدتي وشهيدتي ف الصاع بي الرة

وهكذا يبدو أنة القصة ليست للتفيه، بل ه لهدف أبعد، يريد أن
يضء عليه الديب الوييي، وهو معروف بحتامه للنسان، بغضة

ومعروف عنه أيضا، احتامه للمرأة، ففي. النظر عن جنسه ودينه ووطنه
ا، بعنوان " تأمةلت من صفاء الروح"كتابه الفكرية  غبة من"كتب نصة
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ا كذل ز فكر الوييي النادي بلساواة ف"يقول إنة ، والعنوان هذا يب 
وف نصة آخر ف. نظرة التع إل الرأة والرجل، فإذا أخطآ يطئان معا،

يدعو راقصة من" راقصة العبد"بعنوان " صفاء الروحتأمةلت من "
ب التلميذ يقول لم ل تسيتطيع: "الهند لتقص ف العبد، وعندما يتعجة

".الراقصة أن تقتلع جسدها وترم به ف الغياهب، فاقلعوا أنت شهواتك
هذا هو الوييي الفكةر الي يسابق ف أفكره ويسيبق، وقد أراد ف

عنا وانكفأ ذليل،أن يبهن خلود الرأة الت عز الوت " امرأتن"نصة 
تسيتطيع العاصفة أن: "أليس الوييي هو القائل. أمام جبوتا وإرادتا

ا ل تقتلع الشار من أصولها، وأن تجب الشمس وراء الغيوم، لكنة
تسيتطيع أن تقتل الرواح الت ترج من قشورها عارية وتقتحم

لقد خرجت الرأة) ٢٨ص - تأمةلت من صفاء الروح (؟ "الوجود
واقتحمت بوتا. العظية من قشور السد عندما ضبتا عاصفة الوت

وهنا تنتيي صلة أخرى من ف. الياة، وكنت ولدتا وخلودها ف موتا
ةة ! كهن الروح، وي ل من عبقرية ف معبد للعبقري
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 الكتور كوفيس كرم - أميك 

أحد أمراء إهدن الرابضة بوار الرز

- نصة "الشاعر وآلم الناس" ليل الوييي:١

. الشاعر الي ل يشعر بآلم الناس ليس شاعرا،

. الشاعر الي ل يفهم أنة الكمة حقة وعدال ليس شاعرا،

ح عل أبواب الشاعر الي يبيع ضيه من أجل حفنة من الال، ويتسة
ول هو يسيتحقة.. ل هو فارس القصور من أجل وسام أو رتبة فارس،

. أي وسام

الشاعر الي يتجاهل صخة الشعب ويصغي لصوت النظام هو خارج
. ول ينتي إل ميطه عل قواني البداع،

نن باجة إل شاعة سقرا ط، وإقدام روسو، وجرأة مونتسكيو، 
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وباجة إل أدب جبان، والريان، ونعيه، وفؤاد. وديدارو، وفولتي..
سلين، وسعيد عقل، ونزار قبةان، ومود درويش، وسيح القاس، ل

. إل هلوسات من نكري الواقع والياة

ةح بضميه الية والي يتنكةر لضميه وأخلقه، ل. النسان الشجاع يتسل
. مكن ل ف النسانيةة

ثتن الروح، وأن أصغي إل قلب وروح . هكذا حدة

- مطالعة الكتور كوفيس كرم:٢

الشاعر ل يسي بنطق البش، وهو. الشاعر مقدام وفارس ل يستسل
ى اسيتحال الردة عل الل الوجودية. ليس برفضة أعى وحاقد فهو يتخطة

ةة . بنطق العدميةة، ويرى ما بعد اللجل قيامة أبدي

الشاعر الؤمن الصادق، كم وصفه سورين كيكغارد الفيلسوف
، هو الفارس الي ل يلتفت إل الوراء، كم ابراهي قبل تربة الوجودية
ةه ارتى ف بر الرجاء اللمتناه .الضية، ول ينتظر مكفأة من أحد لن

ةم ل ياسب  ول ينتظر الكسب، فهو نبع عطاء عل كتفالشاعر التأل
ةم ل ييفه شء،. جبل، وعي عل قارعة الطريق ل ن عطش الشاعر التأل

ةه ليس ره، وأن ، وهو يدري أنة القيقة وحدها ترة ةه اعتصم بلقة لن
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بلشع والطمع والشحاذة عل أبواب القصور يكن للنسان أن يسدة
هو يعيش فرح العطاء كم الرمل الت ضةت بآخر فلس لها،. شيبعه

ارة الطحي والزيت وكأرمل صور الكنعانيةة الت سقت وأطعمت من كوة
ةيةتا النبة الياس اللعادية الهارب من غيظ الشيبه فارغة، وأوت ف عل

ةه مقابل حسن. أحاب وجيابيل ثتا الروح بأنة الت أعظم، وبأن هل حدة
ضيافتا سييخطف الوت ابنا الوحد رغ تفانيا بدمة غريب شارد؟ 

ة ارة الكونيةة الصيل الشاعر، والنبوة شاعرن الوييي من تل الكوة
ة ابنة الصفند البيةة... ل يزال دة اللةقة الت ل تنضب، كم جرة التجدة
شاعر فينيقيا وأحد أمراء إهدن الرابضة بوار الرز، يغرف ويذري

ةة ي ةساع مساكن بيادر الرة ةة حبة العطاء عل ات  .بذراته الشعري
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 سييدن ديبة مري رعيدي الوييي - ال

يهد أنس ليل، نارا، لنفي صفة البداع عنه

نصة "طائر ليس ل جناحان" ليل الوييي: -١

عبتس لمر هؤلء الناس. عبت حتة خرجت  عيناي من ماجرهم، فل
يسيبق ل أن رأيت مشهدا، كهذا: أنس يطيون ف السمء، بأجنحة
ثون بعضهم إل بعض بيضاء. ملئكة من نور. يرفرفون ببطء ويتحدة

بأصوات خفيفة كهديل اليم.

 نظرت حول، فل أجد حركة. ل أحد ف البيوت القفل... ول ف
الشوارع.

قلت ف نفس: إذا كن الناس يطيون جيعا،، فلمذا ل أطي أن؟ ولاذا
أبقى وحدي عل الرض ف هذه الدينة، ول أسيتطيع أن أرتفع عن

الضيض؟ نديت الناس الين يطيون فوق: ي عال... ي ملئكة... ي
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قديسون... ماذا جرى لك؟ وكيف نبتت لك أجنحة ول تنبت ل؟

ل يبن أحد. كنوا ف الفضاء الواسع... ويثثرون بلغة قدسييةة ل أسع
مثلها ف حيات.

بت أن أطي، فوجدتسن ملتصقا، بلتاب، وتذكرت القول: "أنت من جرة
التاب وإل التاب تعود"... ولكنة هؤلء، صب وأهل وأنس كثيين ل
أعرفهم يلةقون، فكيف يكونون ملئكة بأجنحة نصعة كلثلج، وليس ل

جناحان؟

هرعت إل منل وأخذت كيسي كبيين من القمش، وبضع أخشاب
طويل، فلففت القشة عل الخشاب، لتصبح أجنحة، ووصلتا

، فوقفت عليا وتنفةست بسدي النحيل، وست الهوينا إل أعل تلة
، لكنة جناحة ، وألقيت بنفس من فوق التلة الصعداء، مثة أغضت عينة

ت م، وسقطتس ف الوادي، فتكسة اللين صنعتم من خيال، تطة
ضلوعي، وبكيت من الل واليبة.

دا،: ي أهل، وبن قوم، هل نظرتس إل السمء الزرقاء، وصخت مدة
ينل أحدك إل الرض وينقذن من سقوطي؟

م كنوا ف عال غي عالي. ول أتكةن ف ذل اليوم من الصعود ل ييبوا لنة
ع، وأضع يدي عل جرح عيق ف ، فبقيت ف الوادي أتوجة إل التلة
. ق ي عل مسافة قريبة منة ين ومزة خاصت، بين كن جناحاي مندثر 
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وما إن حلة الساء، حتة مرة ف الوادي رجل غريب عن الدينة، فرآن
عل تل الال، وأسع لنجدت، وكن يسألن عةا حدث ل، فأخبته
نا، ول يبق  فيا عن غرابة ذل اليوم، وكيف أنة الدينة خلت من سكة

لوا إل ملئكة. أحد سواي، فاليع نبتت لم أجنحة بيضاء، وتوة

ألقى الرجل نظرة فاحصة إل السمء، وابتسم، مثة قال ل: أنت مندهش
فعل،، وتشعر بيبة أمل مريرة. لكن تأكةد ي أخ أنة هؤلء الناس الين

فوق ه بش بل خطيئة، فل أحد منم سق،أو كذب، أو شهد
بلزور، أو اشيتيى امرأة، أو قتل نفسا،، أو عبد إلها، غي إلهه... أنت

وحدك الاطئ هنا، ولل عزت  عن اللحاق بم.

ن هؤلء رجال ونساء ا الرجل الغريب، فع صختس من هلعي: كذبت  أية
أعرفهم، وقد ارتكبوا كة معصية، وأكوا مال اليتام، ونبوا العابد،

واغتصبوا... فكيف أكون أن الامل خطاي البش جيعا،؟

ساعدن الرجل الغريب لصعد من الوادي، ورافقن إل منل وهو ل
ة طويل أتسة عل يقول شيئا،. وبعدما مض ف طريقه، ظللت مدة

، وأتوب، وحدت وانفرادي... وكنت أذهب إل العبد كة صباح، فأصلة
وأضء الشموع، علةن أصبح طاهرا، ونقيةا، مثل جيع الناس الخرين...

وأصي ملك،.
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 مري رعيدي الوييي:ديبة- مطالعة ال٢

. فل شكة ف يندرج نص "طائر ليس ل جناحان" ف إطار الفكر الرمزية
أنة الطائر هو جيل نفسه، كم يظهر ف النصة الي يكن قراءته

معكوسا،، ف تركيبة فييئيةة، وهذه طريقة جيل: مرآة تظهر الغموض.
، أو يفهمونه من ولعلة العديد من الناس يدون صعوبة ف فهم النصة
ط... وهناك نوعان أساسييةان من البش ف الكية: خلل عرضه البسة

رجل عل الرض ل يسيتطيع أن يطي، وأنس ف الفضاء يلةقون
كلئكة. ويهد الوييي ف صنع جناحي ل من خشب وأقشة، مستندا،
ة معروفة ف التاري، بطلها الغامر العربة الندلسة عبةاس بن عل قصة

ةه يريد اللحاق بلناس الخرين، فرنس. ولاذا يصنع الوييي أجنحة؟ فلن
ول يبة أن يعيش وحيدا، ف مدينة فارغة. والسؤال: هل يكن أن يكون

ن ما وراءه؟ النصة عل هذه الصورة فقط؟ أم هناك معن آخر مبطة

إنة كمة "سرية" ه الفتاح السحرية لفهم القصوصة الت كتبا الوييي
ون م يتوهة تعبيا، عن إحبا ط. فل... ليس الناس قادرين عل الطيان، لكنة

ن منم بل م ملئكة، وأنة لم أرواحا، نقيةة تعلو بم فوق البش، وم  أنة
ن ارتكب الطاي وحل خطيئة؟ وهل يوز أن يكون الوييي وحده م 

جيع النوب؟

ةه الشجرة الثرة الت تسرشق بلجارة. فك تعب وسهر وضةى من جده إن

٨٢



ةة؟! وكن أجدى به، وهو الفقي ةة وفكري ومال الاص ليظهر قية حضاري
،، أن ينصف إل تارة أو صناعة فيغتن، لكنةه ترك كة شء وتبع ية مادة
الدب والفكر والثقافة، رغبة منه ف إبراز صورة نقيةة عن حضارتنا، فإذا

تي، ويهد أنس ليل، نارا، لنفي صفة البداع عنه... به يدفع الثن مرة
ي من أجل تركه عل ويصاب بلحبا ط أيضا، لنة التع الي يضحة

ضعت العمل ف اليان لا كن الرض وطار ف عليائه متخايل،. ولو وس
عوا العصمة. ن تظاهروا بلطيان وادة هناك م 

ويسارع كثيون إل الدانة وتييد النظار عن أعمل الوييي، وقد
ق، وأضى "أفكر اغتابيةة" شاعت أساطي حول إنازاته الت ل تسصدع

ض للرج والتشهي، فالشوع واجه مدرسة للدب الراق، لكنةه أيضا، تعرة
صعوبت غي متوقةعة، وغي طبيعيةة، ف بيئته تديدا،... وقاطعه كثيون،

وانصف أصدقاء عن الوييي بغي سبب... وإنة سقوطه ف الوادي
وإصابته برح بليغ وكسور، تعبي عن تل الصاعب كةها.

والرجل الي يرة ف الكن هو رمز للنسان البسييط الي يأخذ المور
كم تظهر، ولل يقول للوييي: "أنت مندهش فعل،، وتشعر بيبة أمل
مريرة. لكن تأكةد ي أخ أنة هؤلء الناس الين فوق ه بش بل خطيئة،

فل أحد منم سق، أو كذب، أو شهد بلزور، أو اشيتيى امرأة، أو
قتل نفسا،، أو عبد  إلها، غي إلهه... أنت وحدك الاطئ هنا، ولل عزت 

عن اللحاق بم".
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كيف يكون الوييي الاطئ الوحيد؟ هناك جواب واحد: لنة هناك
ه (بلع): أنسا، تظاهروا بلقداسة وهو ل يتظاهر با. ولل يكون ردة

ن هؤلء رجال ونساء أعرفهم، وقد ارتكبوا ا الرجل الغريب، فع "كذبت  أية
كة معصية، وأكوا مال اليتام، ونبوا...". وسيبقى الوييي يذهب إل
ةنا العبد ليصلة ويضء الشموع، لعلة يصي ملك، ويلحق بلخرين... وإ

سرية القدر الت ما بعدها سرية... للسف!
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الناقد نبيل عودة - فلسطي 

نصة يمل مسحة من الرؤية الفلسفيةة لديبنا الوييي

- نصة "البدعون والثثرون" ليل الوييي:١

ن يفرحون لك لنةك تنجحون، فهؤلء يؤمنون بأن العال من الناس م 
د جيعا، ول ينقص شء من السمء. يتةسع لك ولم، وهكذا العصافي تغرة

ةون لا تفعلونه إذا ل يكن لم نصيب منه، فأولئك ه ن ل يت  وهناك م 
بم فائدة أشاحوا النفعيةون الين إذا أصابتم فائدة اغتبطوا، وإذا ل تصع

بوجوههم، ومضوا ف سبيلهم... فهل رأيت الجارة تنطق بفضائلك،
ا الين يكرهون ناحك، فهؤلء ه القودون وترتقص من أجلك؟ أمة

م الفارغون، الي يتخايلون ف مبة الري، وتغيظهم الفكر العظية. وإنة
موا وجوهك، وقطعوا ألسنتك، وأحرقوا كتبك لك تفرغ لو اسيتطاعوا لهشة
ن ف قلبه بشاعة أن يرى الال الي النيا مةا هو جيل. فكيف يطيق م 
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فيك؟ وهل تنتظرون من الثثر الي ل يرج من فه إلة الكم
الرخيص أن يبة الي كمه من ذهب؟

ك أن تنصتوا إل هذا العندليب الي يل الصباح شؤما،، قال الغراب: إية
ويرتعب الناس من غنائه القبيح.

وقالت الشوكة: ما أبشع هذه الوردة! فلقد خنقن عطرها، ول أسيتطيع
ا قاتل الشواك.  أن أتنفةس. إنة

بلوا ب ن ل يقبلون ك، وأن ن يرفضون ك، وتق  لقد كتب عليك أن تعايشوا م 
متوا عندما يكث الكم الي بغي طائل، فهذه سينةة الياة، ولول تص 

ذل لكنت الرض الت نعيش عليا جنةة، أين منا النةة الت ف السمء؟

ةه بطل، وأنة البطال القيقيةي ه أشيباه ما رأيت فاشل، إلة ويزع أن
وماالرجال. وما عرفت ثرثرا، إلة ويتنة أن يقتل الفلسفة جيعا،... 

ل ف البدعي، وأنة الناس ةه الوة التقيت بعاجز عن البداع، إلة وادةعى أن
جيعا، وراءه.

- مطالعة الناقد نبيل عودة:٢

فت عل السييةدات والسادة الضور، بفظ اللقاب والصفات... منذ تعرة
جيل الوييي، وأن أعيش بأجواء متفائل. الديب الهجرية الوسوعية د
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د ذاتا، وتنطلق إل أفاق أنة الثقافة العربيةة بكة مالتا وتيةاراتا تدة
ة ما ةة القاتل الت عصفت بثقافتنا، خاصة رة من العوائق الفكري واسعة متحرة

ف، وما ارتكبه بقة الثقةفي ارتسكب تت مظلة الفكر الصولة التطرة
والبريء، وبقة التعات العربيةة بشك عامة، من جرائ يندى لها البي

. انسانة

البدعون"لفت نظري عنوان نص إنسانة لديبنا الوييي هو 
البدعون بصفتم الوجه الناصع للثقافة العربيةة، والثثرون". والثثرون

ون تيةارا، ل يسيتان به، وتعان منه ثقافتنا العربيةة د بتناول. يشكة ل أتردة
هذا النصة وطرح رؤيت، الت كةم طرحتا وجدت نفس بواجة من

 Bيم أديبنا اليل جيل الوييي ب د". الثثرون"يسمة ولو كنوا مرة
م ضدة انطلقة النسان ثرثرين، لهان المر عل الثقافة والثقةفي، لكنة

عزمت أمري عل الوض. واكتشاف عوال تثي حياته وحياة متعه
رة لكة حسة إنسانة ة للثقافة، والدمة عيقا، بذه الظاهرة الرضيةة الضادة
يعشق الال ف الياة والطبيعة والدب، وف النسان نفسه قبل كة

، ل أتوقةف عن الفرز. شء كعادت... منذ خضت ساحة البداع الثقافة
يم الوييي بB. بي الورد والزؤان والزؤان هو الصفة السائدة بي من يسمة

،"! الثثرون" من عادت أن أفلسف مواقفي، وأرى أنة هذا النص أيضا
يمل مسحة من الرؤية الفلسفيةة لديبنا الوييي الي قرأت ل بتعة

صل، إنسان بل فلسفة يفتقد للوعي بك. أبعض النصوص الفلسفيةة
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، الي يشكة قاعدة حياتيةة تشمل جيع ة امتداد الثقافة امتداده، وخاصة
لنة الثقافة ليست البداع الدبة فقط، بل النشا ط اللةق. مرافق الياة

ر أيضا، طبعا، نن ل نكره ول نتعلة الكراهية،. من أجل الرقة والتطوة
وكم يقول الفيلسوف. وننشط لنقاذ الثثرين من ضياعهم النسانة

رجون منك الشء الكث طيبة: "اللانة نيتشه م يس ".أحبة أعداءك لنة
، د ثرثرين أيضا ، ولول ذل لكنةا مرة .وهذا ما نفعل بنشاطنا الثقافة

 Bل". مبدعون وثرثرون"الفلسفة طرحت مفهومي ل الفهوم الوة
ة"والفهوم الثان "، الثقافة" والثقافة تشمل كة مالت". الثقافة الضادة

البداع من أدب وفنون ومسح ورس، وكة نشا ط يدف إل الرقة
ة ه ثقافة الثثرة، ولكن علينا هنا التيي. النسانة والتعية الثقافة الضادة

ةة ضدة سييطرة ثقافات ة يكن أن تكون أيضا، ثقافة ثوري بأنة الثقافة الضادة
رف بشعر. دخيل أو ثقافات غي إنسانيةة.. ر ما عس وهذا شهدنه بتطوة

، الي بوهره كن رفضا، لمرسات نجت عل٤٨القاومة ف فلسطي 
ةة الوطنيةة، ونفي القوق فرض سيياسة التجهيل والعزل ومصادرة الهوي

ة بكة. الشوعة للشعب الفلسطينة ر الثقافة الضادة ونشهد تطوة
السيتعمرات السابقة كردة عل ثقافة السيتعمر، والت حاولت تقي

ر . النسان وشلة نضال من أجل التحرة
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ديب جيل الويييكمة شكر من ال

ن أفكزر: أخذت حبعة أسيبيين، وقال الطبيب... "أفكةر ف كز حي دع 
؟ إذا فكعر عنز أكون من غي تفكي: لكنعن فكعرتس. عنك .كيف يفكزر عنز

أريد أن أفكزر، وعندما ل أفكزر أفكزر ف أيز شء، ف تنكة، ف قع، ف
ار زراعي، .دعون أفكزر لك أتعب، وأشب كأسا، من الكونياك... جرع

ل ف الكونياك ين. أسأل عن عره. أتأمع :أقول ل. أطلب منه أن يقوز
أفكزر وأفكزر،... جعلوه للعمدة. الاء مكن. الكحول منوع عل الشعراء
ه ليست رغوة. أنظر إل رغوة الكونياك. وأخاف أن أغرق ف التفكي
.ه قليل من فكري يعمل ف الكأس. وليست من الصابون ف شء

.حقيقة أن مثل هذه الكأس، شفعاف، تتقن الشمس من جة إل جة
ومكتوب. يريد كسي أي  مشاغب. يتكن أحده عل طاول ف حانة

... فكري مرع من هنا": عل الكأس
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اختت هذا القطع من كتاب "حاولت أن أتبع النر... النر يذهب إل
مون ف مكن"، لؤكةد أنة كة إنسان  مفكةر، وإن يكن بعض الناس يتقدة

ن ينشون ن ينشون الضياء وم  أفكره عل سواه. وشيتةان بي م 
ن ل تطي أجنحتم. ومن هذا ن يغزون الكواكب وم  الظلم، وبي م 

ختلف أؤكةد أنة هناك مدينت ي للمساواة، واحدة ترتفع أعدتا بللا
ة إل السمء، ه تل الت يتساوى فيا الناس تت قوس العدال والخوة

لت إل خرائب وأطلل  بعدوالقانون والبةة واليان بلالق، وواحدة توة
أن ضبتا الساواة الطلقة، فبات فيا الفكةرون والفلسفة والنبياء

ثثرين.والصلحون والدبء والوسييقيةون والفنةانون ف مسيتوى الث
ةة أن يبطئوا سيه، ويتخلةوا ر البشي وفسرض عل البدعي من أجل تطوة

عن طموحم لك ل يسيبقوا بأشوا ط، فتظهر الفوارق ف التعات.

اه الي ةن أنتي إل طائفة من البش الين يفكةرون ف اتة أعتقد أن
ةة، ول أدةعي الفلسفة، فأن أبعد ر البشي ة لتطوة والعطاء، ولية رؤية عامة
يت الدبيةة في لو ةي بوة ةن أصلح لها... وقد أض  الناس عنا، ول أعتقد أن
ل، وكةم اقتب الدب من العل أردت أن أكون فيلسوفا،... فالفلسفة ه عع

دب. وأن أحبة الفقد  كثيا، من جمليةته وإشاقه.

أقول هذا لك ل يسارع أحده من بب البةة أو البالغة ف وصفي با
ةة المزوجة بطابع تاب بي أيديك هو إثبات عل الشعري ليس ل، والكع
ةة . وقد أبل الساتذة الشاركون ف هذه اللسة الواري فكرية - فلسفية
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البلء السن، ف الكشف عن الفكر الت أردت إيصالها من خلل
، مع حرص الشديد عل التوازن القيق بي العقل من جة عل الدبة
ض وبء كورون السيتجدة أن والصورة البداعيةة من جة ثنية... وقد فر 

فتاضيةة، وعن طريق الراسل... فللمشاركي من قريباتكون اللسة 
وبعيد، جزيل الشكر والتقدير لبةتم، ومشاركتم لنا ف دفع النضة
اغتابيةة إل المام، وه ف هذا السعي معنا ف مشوع "أفكر

اغتابيةة" للدب الهجرية الراق، الي ل يوفةر جدا، ول سهرا،، من أجل
رفع مسيتوى الكمة الضيئة والرفيعة، منطلقا، من فكرة مفادها أنة الدب
ل يقوم عل شعر فقط، وأنة أية نوع من أنواع البداع ل يكن أن يكون

ر ... ونن نقدة وحده، خطة الناية ف السيباق نو إقامة بناء إبداعية
للجميع مبةتم ومساهتم النوعيةة ف هذه اللسة، متنةي لم دوام التوفيق

والنجاح ف حياتم.
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الكتور جيل ميلد الوييي
السية  الاتية

 
. درس ف١٩٦٠أديب وشاعر وإعلم. ول ف زغرت- لبنان عام 

ةية وآدابا، الامعة اللبنانيةة وحصل عل دبلوم دراسات عليا ف اللغة العرب
ة. هاجر إل أستاليا أواخر عام ١٩٨٨ س ف معاهد لبنانيع ،١٩٨٨. درع

 (جريدة "صوت الغتب"، لذاعة العربيةةوعل ف العلم الهجرية
سة العربيةة للرسال،  جريدة الير٢٠٠٠  إف إم، تلفزيزن الؤسة

. تبعاللبنانية، جريدة "لسيتقبل" الستاليةة - مدير تريرها حاليةا،)..
ة وآدابا دراسيته ف جامعة سييدن، وحصل عل دكتوراه ف اللغة العربيع

. عل مساعد بحث ف جامعة سييدن، وأسيتاذا، للغة العربيعة١٩٩٨عام 
عة، وقصصه ف معهد مار شبل-  سييدن. نشت أعمل الشعري

عة عة.  أقام أمسييات شعري ةة، ف الصحف الهجري القصية،ومقالته النقدي
م العديد من الناسيبات حاشدة ف أستاليا، والوليت التحدة ولبنان. قدع
اجتعيعة والوطنيعة، والهرجانت الكبى.  حائز عل العديد من الروع
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والوائز التكرييةة.
حتة عام ٢٠٠٦، وعل منذ عام ٢٠٠٤عاد إل لبنان ف أواخر عام 

ة أخرى إل أستاليا ف ٢٠١٣ دة اللويزة. هاجر مرة أسيتاذا، ف جامعة سييز
جريد "السيتقبل"تحرير ل مديرا،، ويعمل حاليةا، ٢٠١٣أواخر عام 
الستالية. 

ةفات: متارات من الواوين والؤل
عودة الطائر الزرق - شعر

تقاسيي شقيةة لرقصة الفجر- شعر
وجان لدينة واحدة - شعر

وقلت: أحبةكع - شعر
قصائد من عصور البة - شعر

ةة ل شعري ةته - مطوة إل شاعر الجيال سعيد عقل ف مئوي
أهل الظلم (قصص قصية صدرت عن دار أبعاد الديBBد - زوق مصBبح

٢٠٠٦(
من أجل الBBوردة (قصBBص قصBBية صBBدرت عBBن دار أبعBBاد الديBBد - زوق

)٢٠٠٦مصبح 
ة الئب والبحية - قصة

ة صدرت عن دار أبعاد الديد - زوق مصبح  )٢٠١٢طائر الهامة (قصة
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-٢٠١٠ثان قصص للطفال صدرت عن دار أبعاد الديد ف عام 
٢٠١١

مةد الشف ومسحه السيياسة واجتعية - أطروحة دكتوراه صدرت
سة العفيف الثقافيةة - صنعاء عام   ٢٠٠٢عن مؤسة

  Estephan Douaihy - From the Heights of Ehden to 
the Heights of Sanctity (With Rouba Douaihy), 
Published by the Association of Zagharta  - Australia 

 بللغة٢٠١٦ - صدر عام ٢٠١٥ف معبد الروح (كتاب فكرية فلسفية 
ةة)  انكيي

)٢٠١٥ل تفكةري صار الهوى ذكرى (شعر لبنانة 
 The Most Legendary Ehdenian Battles  (٢٠١٥)

)٢٠١٦ شعريةحاولت أن أتبع النر... النر ل يذهب إل مكن (نث 
)٢٠١٦أعدة الشعر السيبعة (سيبعة أنواع شعر 

- صدر ف عام٢٠١٦تأمةلت من صفاء الروح (كتاب فكرية فلسفية 
ةة) ٢٠١٧  بللغة النكيي

ك (شعر لبنان  )٢٠١٧من قلب جرح بقول حبةيتع
)٢٠١٧الافل والول مكن (قصص قصية - 

ية   ر عامة ) ٢٠١٨عندي حني البحر للشطة البعيد (شعر مدوة
)٢٠١٨كمت لعينيك الهاربتي (نث شعرية 
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)٢٠١٨عا مراية الب إنت القصيده والورده الوحيده 
ة  )٢٠١٨البار إل حافةة الزمن (قصة

)٢٠١٩هيك القمر غنة لعيونك (شعر لبنانة 
)٢٠١٩رجل يرتدي عشب الرض (

ةة  ) ٢٠٢٠نصوص فلسفيةة (بللغة النكيي

متارات من القالت الكدييةة والامعيةة:

Arabic Education in Australia -The Role of 
Governments and Lebanese Maronite Colleges  (In  
Arabic),  Palma, ٢٠١١ 

 Women’s Issues in Ameen Rihani’s Literature  
(Presented to “Ameen Rihani’s Arab American 
Legacy: From Romanticism to Postmodernism” (in 
English),  Conference-NDU-٢٠١١(

 Patriarch Nassrallah Boutros Sfeir in his Distant 
Visits  (in Arabic), Published in an academic book,  
٢٠١٢,  titled

البطريرك مار نص ا صفي أضواء منه وعليه 
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 Infiltration of English into Arabic in Lebanon- 
Necessity and Conflict  (in English), International 
Journal of Arts and Commerce, ٢٠١١ 

، نشت ف كتاب أكديالسطورة ف أدب سعيد عقل، ٢٠١٢ية
بعنوان: سعيد عقل-الرث والبتكر. 

. ٢٠١٢- جامعة الكسليك،شعر الزجل ف أستاليا 
فكرة الشييطان عند غوته وأمي الريان، نشت ف كتاب منارات

. ٢٠١٦ طرابلس لبنان، ،ثقافيةة
وكتب الوييي مئات القالت والقصائد وافتتاحيةات السيياسييةة ف
الصحف الصادرة ف لبنان وأستاليا والين والوليت التحدة، وعل

الواقع.

مشوع "أفكر اغتابية" للدب الراق

، أطلق الوييي مشوعه للدب الهجرية الراق "أفكر٢٠١٥ف  عام 
اغتابية" الي يقوم عل التنوع ف الشكل الدبيةة، من شعر ونث وفكر

ةة، وأطلق موقعا، عل ودراسات وتأري، وبللغتي العربيةة والنكيي
انتنت لنش أعمل وأعمل شعراء وأدبء من أستاليا والعال. ومن خلل

٩٦



عها ف مرجانت حاشدة مشوعه، نش الوييي العديد من الكتب، وزة
ف مدينت سييدن وملبورن، كهداي مةانيةة عل الاضين، كم أطلق

، أصدقاء الوييي ف سييدن وملبورن جائزة تمل اسه ومشوعه الدبة
لتشجيع الدبء والشعراء الدد عل النتاج والبداع.

                                                                      

٩٧



فهرس

٦ لناقد ابراهي مشارة ا

١١السيتاذ ألبي وهبه 

١٩البوفسورة أمية عيس 

٢٤الديبة أوجين عبةود الايك 

٣٣السيتاذ جورج الوري 

٣٧الكتور جوزيف يغي اليةل 

٤٣الناقد حسي مصطفى 

٤٨الديب سلين يوسف ابراهي 

٥٥السيتاذ عبدا الرفاعي 

٩٨



٦٢الكتور عمد يونس فغال 

٦٧الديبة كدس القزةي 

٧١الديبة كود نصيف حرب 

٧٦الكتور كوفيس كرم 

٧٩الديبة مري رعيدي الوييي 

٨٥الناقد نبيل عودة 

٨٩ديب جيل الوييي كمة شكر من ال

٩٢ية الاتيةة الكتور جيل ميلد الوييي - الس
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