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 أس﮴�ال﮵�ا ٕاىل العامل...
﮲

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

﮶سكرًا وأك﮶� مں
 

 م﮳حّلة "أ﮲��ر ا﮲ع﮴�ا﮳�﮵�ّة" - أدب و﮶�﮴�ا﮲�ة، ٕاىل ّلك م﮶سارك، وم﮳�دع،
﮲

﮶سكرًا... وأك﮶� مں
... ﮲�لوال ح﮲صوركم ﮲�﮵ ّلك ص﮲�حة، ملا أ﮲صاء احل﮳�، و﮶سّعت الص﮲�حات.

ّ
ومه﮴�

 ﮲�﮳�ّك، وس﮲�﮳�﮴�
﮲

﮲�﮵ عرص مؤمل، و﮲طروف عص﮵�﮳�ة، محل﮴� م﮶سعل أالمل، و﮴�ل﮴�ُ للح﮵�اة: ﮲�ں

 كواكب عىل هذا
﮲

 رسل احلرف واحل﮲صارة. ﮲�ں
﮲

﮲�﮳�ّك، وال م�ن لل﮵�ٔ�س ﮲�﮵ ﮴�لو﮳�﮲�ا... ﮲�ں

الكوكب، وس﮲�ع﮵�ده كما �ن أ﮲ح﮲رص و﮳مح﮵�ًال...

ّ
 أ﮲�﮲�س﮲�ا، و﮲�عرف ٕاىل أي

﮲
ر﮵�﮳�﮵�ًّا، حاول﮲�ا ﮲�﮵�ه أن ﮲�م﮴�حں

 امل﮳حّلة ﮴�﮳
﮲

�ن العدد أالّول مں

 س﮵�﮲صعون ح﮳حرًا مع﮲�ا
﮲

 هم الذ﮵�
﮲

مدى ﮲�س﮴�ط﮵�ع أن ﮲�﮳�عث روحًا ط﮵�ّ﮳�ة ﮲�﮵ الو﮳حود، وَمں

 ّلك صوب وأوب، و﮵�مٔالون
﮲

، ﮵�طّلون عل﮵�﮲�ا مں
﮲

 امل﮳�دع﮵�
﮲

﮲�﮵ ال﮳�﮲�اء، ﮲�ٕاذا ﮳�﮲�ا ﮲�﮵ ﮳حوق مں

...
﮲

حد﮵�﮴�﮴�﮲�ا ﮳�ٔ�﮲�واع الورود، وعطر ال﮵�امس﮵�

ازات "أ﮲��ر ا﮲ع﮴�ا﮳�﮵�ّة" معكم، أهل احًا ﮵�ُ﮲صاف ٕاىل ٕا﮲�﮳ و�ن العدد أالّول ٕاطاللة رأ�عة، و﮲�﮳

املح﮳�ّة والو﮲�اء... و﮴�رأ﮲�ا ما ك﮴�﮳�﮴�موه ﮳�﮳� املعا﮲�اة، واحلّب، وال﮶س﮲عف ﮳�والدة ﮳حد﮵�دة،

 درب ا﮳حلل﮳حلة. وما ﮵ىه
﮲

 الظالم، و﮴�﮲�﮴�ذه مں
﮲

و﮶مسس ﮴�﮶رسق عىل العامل... ﮲�﮴�﮲حر﮳حه مں

 ّلك أص﮴�اع أالرض، ﮴�﮴�حاورون، و﮴�﮴�ّدمون
﮲

 مں
﮲

ال﮶سمس ﮲ع﮵� أ﮲�﮴�، ﮶سعراء وأد﮳�اء و﮲�﮲�ّا﮲�﮵�

 أ﮲حذ ﮳�هم ا﮳حل﮶سع ّلك مٔ�﮲حذ، ﮲�دّمروا
﮲

 ﮵�مع﮲�ون ﮲حرا﮳�ًا ﮲�﮵ العامل، وَمں
﮲

م﮶�ًال و﮴�دوة ملں

أوطا﮲�﮲�ا، و﮳حعلوها ﮴�اعًا ص﮲�ص﮲�ًا؟ أّما أ﮲�﮴� ﮲�﮶�وا﮴�كم الر﮲ىص، وإال﮵�مان ﮳�الله، واملح﮳�ّة

 و﮳ح﮲�س ولون. ﮲�ما أعظمكم رسًال، وما أ﮳محلكم ﮴�ملون
﮲

 د﮵�
ّ
 أي

﮲
امل﮴�﮳حّردة ٔال﮳�﮲�اء الله، مں

م﮶سعل أالدب وال﮲�كر وال﮶�﮴�ا﮲�ة، و﮴�﮲�﮶رسون أطا﮵�ب إال﮳�داع ﮲�﮵ ا﮳حلهات أالر﮳�ع!

 امل﮴�ا﮳�عة وإالرصار، وإالرادة ال﮴�﮵ ال ﮴�ل﮴�وي، ٕال﮲طهار
﮲

از آ﮲حر، ﮳�﮲�﮲صلكم... و﮴�ع﮳�﮵� عں امل﮳حّلة ٕا﮲�﮳

 صح﮵�ح، ﮳حاّد و﮲�اعل ﮲�﮵ احل﮵�اة... ﮳�﮲�﮲صلكم أ﮵�﮲صًا.
ّ ﮵

أدب ٕا﮲ع﮴�ا﮳�

﮶سكرًا... وأك﮶� ﮳�ك﮶�﮵�. ومح﮳�ّ﮴�﮵ لكم ﮲حالدة، ٔال﮲�ّكم عّلم﮴�مو﮲�﮵ أّن احل﮵�اة ﮴�﮲علب املوت. وال

مع﮲� للح﮵�اة ٕاّال ع﮲�دما أكون معكم... و﮴�كو﮲�ون م﮵ىع.

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

﮴�﮴�د﮵� 
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امس ال﮶ساعر: أر﮶� كرا﮲�ان

ولد ﮲�ا﮳�﮵�ان لو﮵�د (أر﮶� كرا﮲�ان) ﮲�﮵ لوزان سو﮵�رسا عام 1887. ﮲ع﮵�ّ امسه عام 1912، ﮴�كر﮵�مًا

﮲حلط﮵�﮳�﮴�ه أالوىل ر﮵�﮲�﮵�ه ﮳�و﮶س﮵�ه ال﮴�﮵ ُولدت ﮲�﮵ ﮳�لدة امسها كرا﮲�ان، ﮲عرب ﮲�ر﮲�سا. 

ه ٕاىل أم﮵�� وك﮲�دأ ﮲�ٔ�م﮵�� الال﮴�﮵�﮲�﮵�ة، ﮲حالل احلرب العامل﮵�ة أالوىل ﮴�﮲�﮴�ل ﮲�﮵ أ﮲�اء أورو﮳�ا، ﮶� ﮴�و﮳حّ

مس﮴�﮲حدمًا ﮳حوزات س﮲�ر م﮲رورة، و﮴�﮵�ل ٕا﮲�ه �ن ﮵�مل 20 ﮳ح﮲�س﮵�ة م﮲رورة. ﮲�﮶رس أمعاله أالوىل

.Maintenant عا﮵ىم 1911-1915 ﮲�﮵ م﮳حلة 
﮲

﮳�﮵�

اّدىع اح﮴�اف املالكمة، و﮲�ازل ﮳�طل العامل آ﮲�ذاك ﮳حاك ﮳حو﮲�سون الذي ﮲�از عل﮵�ه. و�ن

 وراء امل﮳�اراة ٕاىل ﮳�عض املال. ا﮲�﮲صّم كرا﮲�ان ٕاىل املدرسة الدادأ�﮵�ة السا﮲حرة
﮲

كرا﮲�ان ﮵�سىع مں

ه ٕاىل أم﮵��، ﮶� ٕاىل ك﮲�دا ﮳�﮲�﮴�ة ر﮳حل ﮵�دىع ، ﮴�﮳�ل أن ﮵�﮴�و﮳حّ
﮲ّ

ء ﮲�﮵ الك﮴�ا﮳�ة وال﮲�ں  ّلك ﮶ىس﮵
﮲

مں

﮲
ّوج مں  ﮲�روست مرض، ﮲�﮴�ا﮳�ع كرا﮲�ان رحل﮴�ه ﮳�رًا ٕاىل املكس﮵�ك، وه﮲�اك ﮴�﮲

﮲ّ
﮲�روست. لكں

 ﮴�ارب،
﮲

، و﮴�﮳�عها كرا﮲�ان عىل م﮴�
﮲

صد﮵�﮴�﮴�ه ال﮶ساعرة م﮵�﮲�ا لوي، ال﮴�﮵ س﮳�﮴�﮴�ه ٕاىل أالر﮳ح﮲�﮴�﮵�

لك﮲�ّه ا﮲ح﮴�﮲� ﮲�﮵ املح﮵�ط، وال ﮵�عرف أحد مص﮵�ه ح﮴� آالن. و﮳�عد و﮲�ا﮴�ه، و﮲صعت م﮵�﮲�ا ط﮲�ل﮴�ها

﮳ح﮵�م﮵�﮲�ا ﮲�ا﮳�﮵�ان كرا﮲�ان لو﮵�د، ﮲�﮵ ﮲�﮵�سان 1919. 
 أمعال أر﮶� كرا﮲�ان:

﮲
م﮲ح﮴�ارات مں

 معري، �ن
﮲

-لو ك﮲�ت أعرف الال﮴�﮵�﮲�﮵�ة ﮲�﮵ ال﮶�ام﮲�ة ع﮶رسة مں
ممك﮲�ًا أن أكون ٕام﮳�اطوًرا.

- ما هو أك﮶� ﮳�﮶ساعة: م﮲�اخ الكو﮲�﮲عو أم أن ﮵�كون املرء
ع﮳�﮴�ر﮵�ًّا؟

، وأ﮲�ا ألّون مٔ�ة مد﮵�﮲�ة ﮲�﮵  ﮳�لدًا ﮲�﮵ ذاكر﮴�﮵
﮲

 ع﮶رس﮵�
ّ
- لدي
رو﮵ىح.

- ل﮴�د ك﮲�ت أ﮵�﮲صًا ﮶ساعر أال﮴�دار.
ء - ر﮳�ّما أكون ملك ال﮲�﮶سل ٔال﮲�ّ﮲�﮵ ﮳�ال﮴�ٔ�ك﮵�د ملك عىل ﮶ىس﮵

ما.
 ع﮳�﮴�ر﮵�ّة ﮲�﮵� حرص﮵�ّة ﮲�﮵ روح الدعا﮳�ة، وأ﮲�ا

ّ
- ٕاذا �ن لدي

ّ
. وأؤّكد أّن املرء ﮵�ى ﮲عال﮳�ًا أن الع﮳�﮴�ري

ّ
﮳�ال م﮲�ازع ع﮳�﮴�ري

 أن ﮵�صل عل﮵�ها املرء، ﮳�سب املع﮳حم)
﮲

(أعىل مر﮴�﮳�ة ﮵�مكں
 ﮴�صّوره... ﮵�ا ٕا﮵�... كم ٕان ذلك أ﮳�له!

﮲
ال ﮵�مكں
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 أال�ذ﮵�ب...
﮲

 ﮳حد﮵�د ﮲�﮵ ح﮵�اة مں
﮲

_ أ﮴�صّور أ﮲�ّ﮲�﮵ ولدت مں
 أو مر﮲عوب ﮲�﮵�ه، أ﮶سعر ﮳�الع﮲راء الذي ﮵�﮶سعر ﮳�ه

﮲
- علمًا أ﮲�ّه ال ﮵�و﮳حد مس﮴�﮴�﮳�ل ممكں

املرء ع﮲�د العودة ٕاىل ال﮲�وم ﮳�عد أن ﮵�ّن امل﮲�﮳�ّه.
ء الوح﮵�د الذي ﮵�مك﮲�﮲�﮵ أن أحصل -ع﮴�﮵ىل ﮵�س﮴�ط﮵�ع ٕادارة ﮴�صح﮵�ح ا﮲حلسأ�، وال﮶ىس﮵

عل﮵�ه هو أ﮲�ّ﮲�﮵ ﮲صأ�ع.
- امل﮳حد هو ﮲�﮲ص﮵�حة. دعو﮲�﮵ أؤّكد لكم هذه املّرة، ودأ�مًا، ال أ﮴�م﮲�ّ أن أكون

ًا. م﮴�ح﮲رصّ
- ّلك ﮲�﮲�ّان عظ﮵�، لد﮵�ه حاّسة االس﮴�﮲�﮲راز.

 
الصور: أر﮶� كرا﮲�ان ﮵�﮲�ازل ﮳�طل املالكمة ﮳حاك ﮳حو﮲�سون، زو﮳حة كرا﮲�ان م﮵�﮲�ا لوي، و﮴�ول ﮶سه﮵�

لكرا﮲�ان.



اس﮴�مرت 20  ﮴�﮵  ل ا احلرب  هاء  ﮴� ﮲� ا ًا مع  م﮲� ا ﮴�﮲
ل﮲صوء ا د  ﮳حد﮵� اب  ك﮴� ل﮴�﮵  ﮵� ان،  ﮳� ل ﮲صد طا ا  ًم عا

﮲�﮵ ة  ﮵� ل ا ٔالس﮴� ا ة  لعسكر﮵� ا اركة  مل﮶س ا عىل 
مل﮴�حدة ا ات  لوال﮵� ا ﮳حا﮲�ب  ىل  ٕا ان  س﮴� ﮲� ا ﮲ع ﮲� أ
﮵�  ﮲ع ﮲�اص﮵�ل  و﮴�  ،

﮲
﮲حر﮵� آ  

﮲
﮵� ﮵� ر﮳� ﮲ع ء  ا ﮲� وحل

ٔ� حرب م﮲رعومة ﮳حرا  
﮲

ٓالن عں ا ة ح﮴�  معرو﮲�
﮵ىل. ٔالس﮴�ا ا ﮳حل﮵�ش  ا ﮲�﮵  ة  ﮳� ﮲ح ﮲� ل ا ود  ﮲� ﮳ح ها  ك﮳� ﮴� ر ا

 Rogue Forces وان ع﮲� ﮳� اب  ك﮴� ل ا عّد  أ
ة،  ﮵� ل ا ٔالس﮴� ا ﮳�﮵ ﮵ىس  أي  كة  ﮳� ﮶س ﮲�﮵  الصح﮲�﮵ 

و﮵�ال﮵ىس. مارك 
ات  �﮳� االر﮴�  

﮲
لك﮴�اب م﮳حموعة مں ا ق  و﮶� و﮵�

﮲�﮵  ة  ﮵� ل ا االس﮴� ﮴�وات  ل ا ها  ﮳� امت  ﮴� ﮴�﮵  ل ا

مل﮳�ر عىل مد﮲�﮵ ا ﮵�  ﮲ع ر  ا ﮲� ل ا ٕاطالق  ﮲�ظعها �ن هو  أ لعّل  ان،  س﮴� ﮲� ا ﮲ع ﮲� أ
الصحف ود. و�﮲�ت  ﮲� ﮳حل ا  

﮲
﮳�ل م﮳حموعة مں ﮴�  

﮲
﮲�﮵ معّوق مں ا ﮲ع ﮲� أ

، ﮳� ﮲حل ا هذا  ﮳� ت  ﮲ص﮳حّ د  ﮴� ﮳�الد،  ل ا ﮲�﮵  ٔال﮲حرى  ا ٕالعالم  ا ل  �ٔ ة ووسا ﮵� ل ا ٔالس﮴� ا
﮵�ق ر﮵� ﮴� ﮴�  ﮲حالل 

﮲
، مں اعًا ﮳� ﮴� ها  ع﮲� ُك﮶سف  لة،  ﮶� مما ﮲حرى  أ ر  ا ﮳� ﮲ح وأ

ان. س﮴� ﮲� ا ﮲ع ﮲� أ ﮲�﮵  ة  ﮵� ل ا ٔالس﮴� ا ﮴�وات  ل ا حول ممارسات 
ل﮴�طات ﮲�﮵  ٔالع﮲رل،  وا ملعّوق،  ا ﮲�﮵  ا ﮲ع ال﮲� ا ﮴�ل  ﮴� ة  ﮵� ﮴�صو﮵� معل ﮴�  د  و﮴�
و د﮵� ﮵� ﮲� ل ا ﮲�﮵  و﮵�ظهر   . ﮵ىل ا أس﮴� ﮳ح﮲�دي  ﮲حوذة  ﮲�﮵  ا   �م﮵�

﮲
و مں د﮵� ﮵� ﮲�

لذي ا ﮲�﮵  ا ﮲ع ﮲� ٔال ا لر﮳حل  ا ىل  ٕا ه  ﮴� ﮵� د﮴� ﮲� ﮳� ﮵�صوب  ، وهو  ﮵ىل ا ٔالس﮴� ا ﮳حل﮲�دي  ا
ٔالرض.  ا ا ﮳�عب عىل  ﮵�ً ﮴� ل �ن مس﮴�

ة: ﮵� ﮲� ا ﮶� ﮴�ة 30  ﮲� ﮶�الث مرات ﮲حالل  ﮵ىل زمالءه  ٔالس﮴�ا ا ﮳حل﮲�دي  ا ل  سٔ�
عم"، ﮲� " أحدهم  ال  ﮴� أن  عد  و﮳� )؟"  . . . ) أس﮴�ط هذا  أن  ﮲�﮵  ﮲� دو ﮵� ﮴� "هل 
و﮴�س﮳�ب عرض هذا له.  ﮴� ﮴� ﮲� لر﮳حل  ا ﮶�الث رصاصات عىل  أطلق 
 

﮲
ر عں وأس﮲� لعامل،  ا ء  ﮲�ا أ ع  ﮳مح﮵� ﮲�﮵  ة  ـ ـ الصدمـ  

﮲
ـات مں ـ ـ مو﮳ح ﮳� احلادث 
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ال﮴�ّوات املار﮴�ة: ك﮴�اب ﮵�سّلط ال﮲صوء

عىل ﮳حرأ� احلرب ﮲�﮵ أ﮲�﮲عا﮲�س﮴�ان
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﮴�﮴�﮵�ق ال﮶رسطة ال﮲�﮵�درال﮵�ة أالس﮴�ال﮵�ة ﮲�﮵ ﮳حرأ� احلرب. كما أّدى ٕاىل ٕا﮳حراء "﮴�﮴�﮵�ق

صوص ﮳حرأ� احلرب ﮳�﮵�﮵�﮴�ون"، وهو ﮴�﮴�﮵�ق مس﮴�﮴�ل ل﮴�وات الد﮲�اع االس﮴�ال﮵�ة، ﮳�﮲

﮲�﮵ أ﮲�﮲عا﮲�س﮴�ان.

﮴�لوا عىل أ﮵�دي ال﮴�وات وو﮳حدت ال﮴�ح﮴�﮵�﮴�ات أن ما م﮳حموعه 39 أ﮲�﮲عا﮲�﮵�ًا ﮴�ُ

 عومال ﮳�﮴�سوة. و﮳�عد ﮳�ث
﮲

 آ﮲حر﮵�
﮲

ا﮲حلاصة أالس﮴�ال﮵�ة ﮲�﮵ 23 حاد﮶�ة، وأن ا﮶�﮲�﮵�

 امل﮲حال﮲�ات االس﮴�ال﮵�ة ال﮶س﮲�﮵�عة، ﮴�﮴�دم امل﮲ر﮵�د
﮲

﮳�﮲�امح� عىل ﮶س﮳�كة "أي ﮳�﮵ ﮵ىس" عں

 ا﮳حل﮲�ود لٕالدالء ﮳�﮶سهادا﮴�هم، وهم ﮶سهود ع﮵�ان عىل معل﮵�ات ﮴�﮴�ل ﮲ع﮵� ﮴�ا﮲�و﮲�﮵�ة
﮲

مں

أ﮲حرى.

﮲
، ومں  ودّون و﮵�ال﮵ىس ﮴�﮲�اص﮵�ل ﮴�لك ا﮳حلرأ� ﮲�﮵ ك﮴�ا﮳�ه الذي صدر ﮵�وم 18 آب املا﮲ىص﮵

 ﮲�﮵�هم أالط﮲�ال. وذكر الك﮴�اب أن ا﮳حل﮲�ود
﮲

 الع﮲رل، ﮳�مں
﮲

﮳�﮵�﮲�ها ﮴�﮴�ل املد﮲�﮵�﮵�

 �﮲�وا ﮵�﮲صعون مسدسًا أو ﮳حهاز السل﮵ىك عىل ﮳حسم ال﮲صح﮵�ة، لل﮴�ظاهر
﮲

أالس﮴�ال﮵�﮵�

 . ﮳�ٔ�﮲�ه �ن مسّلحًا، و﮳�ال﮴�ا﮵ىل ﮲�هو هدف ﮴�ا﮲�و﮲�﮵

 ﮲�﮵ املعسكر أالس﮴�ا﮵ىل، �﮲�وا ﮵�مارسون ال﮲ص﮲عط
﮲

مع الك﮴�اب أّن ال﮴�ادة العسكر﮵�﮵� و﮵�﮲

عىل مو﮲ط﮲�﮵ إالدارة حلذف أالدلة ال﮲�و﮴�و﮲عرا﮲�﮵�ة عىل امل﮲حال﮲�ات، وطمس

ال﮲�﮲ص﮵�حة.

 "أي
﮲

و﮴�د اع﮴�ذر رٔ�﮵�س ﮴�وة الد﮲�اع أالس﮴�ال﮵�ة، ا﮳حل﮲�ال أ﮲�﮲عوس �م﮳�ل، عں

 ﮲�وج
﮲

 أن الرسب ال﮶�ا﮲�﮵ مں
﮲

". وأعلں
﮲

 ﮴�﮳�ل ا﮳حل﮲�ود أالس﮴�ال﮵�﮵�
﮲

م﮲حال﮲�ات مں

ا ٕاىل "﮶�﮴�ا﮲�ة ا﮲حلدمات ا﮳حلو﮵�ة ا﮲حلاصة (SASR) س﮵�﮴� حله ﮲�﮴�﮵�﮳حة لل﮴�ح﮴�﮵�ق، م﮶س﮵�ً

م﮶سوهة" ﮴�ّو﮲صت السلطة أال﮲حال﮴�﮵�ة ل﮴�وات الد﮲�اع أالس﮴�ال﮵�ة، وأو﮲صح ا﮳حل﮲�ال

﮲
ا أ﮲�ه و﮴�أ�د ا﮳حل﮵�ش، الل﮲�﮴�﮲�ا﮲�ت ﮳ح﮲�ال ر﮵�ك ﮳�ور، س﮵�﮴�﮲حذان م﮲ر﮵�ًدا مں �م﮳�ل أ﮵�﮲صً

إال﮳حراءات ﮲�﮵ ما ﮵�﮴�علق ﮳�﮴�ادة الوحدات امل﮴�ورطة عىل ما ﮵�﮳�دو ﮲�﮵ ﮳حرأ� حرب.

﮲
 واملواط﮲�﮵�

﮲
 ا﮳حل﮲�ود أالس﮴�ال﮵�﮵�

﮲
﮴�دث املؤلف و﮵�ال﮵ىس ﮲�﮲�سه ٕاىل العد﮵�د مں

 ﮶سهدوا ا﮳حلرأ� امل﮲رعومة. و﮵�﮴�﮴�﮳�س �م ر﮳حل ﮵�دىع ع﮳�د
﮲

أال﮲�﮲عان أ﮵�﮲صًا الذ﮵�

 ال﮴�﮴�ل ﮲ع﮵� امل﮶رسوع لوالده، مهما طال الو﮴�ت.
﮲

الوا﮵ىل، ﮵�﮴�ول ٕا﮲�ه ﮵�﮵�د اال﮲�﮴�﮴�ام مں

 احلرب، وم﮲�هم رو﮳حر
﮲

كما أ﮳حرى ال�﮴�ب م﮴�ا﮳�الت مع ﮲ح﮳�اء ﮲�﮵ امل﮲حال﮲�ات زمں

هر﮳�ت، ا﮲حل﮳�﮵� أالمر﮵�﮵ىك ﮲�﮵ سلوك﮵�ات احلــرب، ﮲�﮵ محاولة ل﮲�هم الدوا﮲�ع ال﮲�﮲�س﮵�ّة 



﮲
امں ﮴� ﮲�﮶رس Rogue Force ﮳�واسطة Simon & Schuster ﮵�وم أالر﮳�عاء 18 آب 2021، ﮳�ال﮴�﮲

مع س﮵�طرة حركة طال﮳�ان عىل معظم أالرا﮲ىص﮵ أال﮲�﮲عا﮲�﮵�ة.

أو أال﮲حال﮴�﮵�ة وراء ﮴�لك املمارسات الدمو﮵�ة. 

، ﮳�ل ﮵�﮶س﮵� ٕال﮵�هم
﮲

 أالساس﮵�﮵�
﮲

و﮵�الحظ ﮲�﮵ الك﮴�اب أّن املؤّلف ال ﮵�ذكر أمساء املر﮴�ك﮳�﮵�

﮳�موز حر﮲�﮵�ّة. 

ري م﮴�ا﮳�لة مع زو﮳حة ا﮳حل﮲�دي "ب"، ال﮴�﮵ �دت أن ﮴�﮴�﮴�ل عىل و﮲�﮵ أحد ال﮲�صول ﮵�﮳

هلما ﮲�﮵ ﮳�﮵�ث. و﮳�عد أن ا﮴�همت ال﮶رسطة ﮵�ده وهو ﮲�﮵ حالة سكر و﮲ع﮲صب ﮲�﮵ م﮲�﮲

ا﮳حل﮲�دي املذكور ﮳�االع﮴�داء ا﮳حلس﮵�، أ﮴�﮲�عها أ﮲�راد ال﮴�وات ا﮲حلاصة ﮳�ٕاس﮴�اط ال﮴�هم -

 ٕان ذلك س﮵�﮲�﮵� مس﮵�﮴�ه العسكر﮵�ة. و﮴�مت ٕاعادة ٕارسال
﮲

﮳�سب ال�﮴�ب- ﮴�أ�ل﮵�

 ا﮳حل﮲�دي عىل ال﮲�ور ﮲�﮵ أ﮲�﮲عا﮲�س﮴�ان، ح﮵�ث ار﮴�كب أمعال ع﮲�ف وح﮶س﮵�ة ﮲صد الس�ن

 .
﮲

املحل﮵�﮵�

و﮵�ل﮴�﮵ و﮵�ال﮵ىس اللوم ﮲�﮵ ﮲�ها﮵�ة املطاف عىل هذه ال﮶�﮴�ا﮲�ة ﮲ع﮵� أال﮲حال﮴�﮵�ة، و﮵�﮴�ول:

"ل﮴�د ا﮲�﮴�﮲ح﮳�ْ﮲�ا احلكومات امل﮴�عا﮴�﮳�ة ال﮴�﮵ أعادت هؤالء مّرة ﮳�عد مّرة ﮳�عد مّرة ٕاىل

أ﮲�﮲عا﮲�س﮴�ان... ل﮴�د و﮲صع﮲�ا امل﮵�دال﮵�ات عىل صدورهم وأعد﮲�اهم مّرة أ﮲حرى. ل﮴�د

كرس﮴�هم احلرب، وأعد﮲�اهم مّرة أ﮲حرى. ﮴�لك احلكومات أالس﮴�ال﮵�ة، كما ﮵ىه احلال

 ا﮲حلسأ� املد﮲�﮵�ة،
﮲

 رصاعات م﮶�ل أ﮲�﮲عا﮲�س﮴�ان، وعں
﮲

 اللوم عں
﮲

دأ�ًما، ﮴�﮴�هرب مں

."
﮲

 أالرواح املحطمة لٔال﮲�﮲عان وأالس﮴�ال﮵�﮵�
﮲

وعں
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ال حا﮲رصًا؟" ﮴�د ﮴�ع﮴�مد عىل ﮲�ظر﮴�ك العامة  السؤال: "ملاذا أدولف ه﮴�لر، ال ﮵�﮲
﮲

ٕا﮳حا﮳�﮴�ك عں

للعامل، وما ٕاذا ك﮲�ت ﮴�ع﮴�﮴�د أن إال﮲�سا﮲�﮵�ة ﮳ح﮵�دة ﮳�ط﮳�﮵�ع﮴�ها أو س﮵�ٔ�ة ﮳�ط﮳�﮵�ع﮴�ها، وٕاذا ك﮲�ت

 أن ﮵�﮲�﮴�ذه؟ هل
﮲

ء الوح﮵�د الذي ﮵�مكں ﮴�ع﮴�﮳� امل﮳ح﮴�مع احلد﮵�ث ﮳�الًء عىل أالرض، أو ما ال﮶ىس﮵

 ٕاصالحه؟ هل حر﮵�ة ال�م
﮲

�ن إال﮲�﮴�﮲�ت عامل ﮴�وازن ك﮳�﮵�ًا أو ﮳�الوعة مع﮵�﮳�ة ﮳�﮶سلك ال ﮵�مكں

 ﮳�در﮳حة
﮲

﮴�﮲عّط﮵ى ا﮲حلطاب الذي ﮵�ّض عىل الكراه﮵�ة؟ هل ك﮲�ا، كم﮳حموعة دول﮵�ة، ﮲�ّعال﮵�

�﮲�﮵�ة ﮲�﮵ ﮴�وع﮵�ة ال﮲�اس ﮳�﮶سٔ�ن ما ﮲�عله ه﮴�لر، وحول ال﮴�ٔ�﮶�﮵� املدّمر ٔال﮲�عال أملا﮲�﮵�ا ال﮲�از﮵�ة؟ أم

 اال﮲�﮳�هار (وح﮴� إالهلام) لٔال﮳ح﮵�ال ال﮴�ادمة، ح﮴� ع﮲�دما ﮵�ٔ�﮲حذ﮲�ا
﮲

ٕان ه﮴�لر س﮵�﮳�﮴� ك﮶س﮳�ح مں

 ﮲�ظأ�ع احلرب العامل﮵�ة ال﮶�ا﮲�﮵�ة؟
﮲

الو﮴�ت ﮳�ع﮵�ًدا عں
 ك﮴�اب ﮲ع﮵�

﮲
هذه أالسٔ�لة ﮴�طرحها ال﮲�ا﮴�دة روكسا﮲�ا حداد، و﮵ىه ﮴�﮲�ا﮴�ش ﮲�﮵�لمًا مس﮴�وىح مں

ل (الذي ﮵�ك﮴�ب ﮴�ت ﮲ح﮵�ا﮵ىل صدر عام 1978 "مع﮲� ه﮴�لر" للصح﮲�﮵ أالملا﮲�﮵ را﮵�مو﮲�د ﮳�﮵�﮴�﮲
االمس املس﮴�عار س﮵�﮳�اس﮴�﮵�ان ها﮲�﮲�).

 مولودة
﮲

 وما﮵�لك ﮴�اكر ﮳�ٕا﮲�﮴�اج ﮲�﮵�لم و﮶�أ�﮴�﮵ ﮵�مل االمس ﮲�﮲�سه. وٕا﮵�﮳�ل﮵�
﮲

و﮴�امت ﮳�﮴�ا ٕا﮵�﮳�﮵�ل﮵�
 Gunner Palace :﮲�﮵ أملا﮲�﮵�ا، و﮴�اكر أمر﮵�﮵ىك املولد، وهما زو﮳حان، وهلما أمعال سا﮳�﮴�ة

 The Prisoner or: How I Planned to Kill Tony Blair و
.Karl Marx City و

،The Meaning of Hitler  ال﮴�﮵ ﮴�ظهر عىل ال﮶سا﮶سة و﮵ىه ﮴�﮴�رأ ك﮴�اب ها﮲�﮲� ،
﮲

و﮴�﮴�ر ٕا﮳�﮵�ل﮵�

﮲
﮳�ٔ�ن و﮳حود هذا ال﮲�﮵�لم الو﮶�أ�﮴�﮵ ﮴�د ﮵�ساعد ﮲�﮵ ﮴�﮲عذ﮵�ة الظاهرة ال﮴�﮵ ﮵�اول ا﮲�﮴�﮴�ادها. لكں
 مو﮲صوع ٕاىل آ﮲حر ل﮲�هم ك﮵�ف

﮲
 ال﮴�﮲صا﮵�ا، و﮵�﮴�﮲�﮲ر مں

﮲
ال﮲�﮵�لم ﮵�ل﮴�﮵ ال﮲صوء عىل ﮶س﮳�كة واسعة مں

أّن مسوم ه﮴�لر واصلت اال﮲�﮴�﮶سار ﮳�عد و﮲�ا﮴�ه. 
، وعلماء ﮲�﮲�س، و﮲حــ﮳�اء آ﮶�ــار، وعلماء 

﮲
وأ﮳حــرى مـعّدو ال﮲�﮵�لم م﮴�ــا﮳�الت مــع مــؤّر﮲حــ﮵�

 

ّ ﮵
 أدولف ه﮴�لر ﮵�﮴�حّول ٕاىل ﮲�﮵�لم و﮶�أ�﮴�

﮲
  ك﮴�اب عں
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ا﮳ح﮴�ماع، ﮲�﮵ محاولة ملعر﮲�ة ك﮵�ف أص﮳�ح ه﮴�لر الر﮳حل الذي �ن عل﮵�ه. ﮲�﮴�د ﮲طّل هذا ال﮲رع﮵�

، و﮲�﮵ الذي ﮴�اد أورو﮳�ا والعامل ٕاىل ٕاحدى أع﮲�ف احلروب وأك﮶�ها دمو﮵�ّة، حا﮲رصًا ﮲�﮵ ال﮴�ار﮵�﮲
، الس﮵�اسة املعارصة، وأح﮲راب ص﮲ع﮵�ة ما زالت

﮲
وسأ�ل إالعالم اال﮳ح﮴�ماع﮵�ة، هول﮵�وود، ال﮲�ں

﮴�﮲�ع علم ال﮲�از﮵�ّة ح﮴�ّ آالن.
ل، ﮵�﮲�﮴�سم ال﮲�﮵�لم الو﮶�أ�﮴�﮵ ٕاىل أ﮳ح﮲راء م﮲ح﮴�ل﮲�ة ﮴�﮳�حث ﮲�﮵ ا﮳حلوا﮲�ب ا﮲حلاّصة وم﮶�ل ك﮴�اب ﮳�﮵�﮴�﮲
ل﮳�ا﮲�ها ٕاىل  ﮴�﮶س﮵� ٕاىل ال﮲��هة ا﮳حلا﮲�ة لل﮲عا﮵�ة ال﮴�﮵ ﮵�﮳

﮲
 الع﮲�او﮵�

﮲
﮳�هالة ه﮴�لر وصور﮴�ه و﮲عروره. لكں

هذا امل﮶رسوع: "معاداة السام﮵�ة"، "ه﮴�لر ل﮵�س له أصد﮴�اء" و"س﮲�وات ال﮲�از﮵�ة الط﮵�﮳�ة". كما أن
صا﮲�﮵ىع ال﮲�﮵�لم ﮵�﮳�ال﮲عون ﮲�﮵ اس﮴�﮲حدام ال﮳�رص﮵�ات امل﮴�طر﮲�ة، �لك﮴�ا﮳�ة ﮳�ٔ�حرف محراء دمو﮵�ة.

ف الذي ال ﮵�ُم﮲�ح أ﮳�ًدا  املوت امل﮶رسّ
﮲

 و﮵�سٔ�ل ال﮲�﮵�لم:  "ملاذا ﮴�م﮲�ح هول﮵�وود ه﮴�لر ﮲�وًعا مں
ل﮲صحا﮵�اه؟" 

، عىل
﮲

ور﮳�ّما ﮵�كون هذا السؤال له عال﮴�ة ﮳�أال﮲�الم السا﮳�﮴�ة ال﮴�﮵ صّورت ا﮲�﮴�حار ه﮴�لر ﮲�﮵ ﮳�ل﮵�

 أالرس وإالذالل، ك﮲�﮵�لم The Bunker  عام 1981، الذي حصل ﮲�﮵�ه أ﮲�﮴�و﮲�﮵
﮲

أ﮲�ّه هروب مں
ة ٕا﮵�﮵�. هو﮳�ك﮲�﮲ عىل ﮳حأ�﮲

 ال﮲رمان عىل ا﮲�﮴�حار ه﮴�لر، ﮲�﮵ مو﮴�ع أص﮳�ح آالن مو﮴�﮲�ًا للس﮵�ارات ﮲�﮵
﮲

﮵��د ﮵�﮲�﮴�﮲ىص﮵ ع﮴�د مں
 ال

﮲
 الذ﮵�

﮲
 ال﮲�اس، و﮲حصوصًا أالم﮵�ك﮵�﮵�

﮲
ال الر﮳حل ها﮳حسًا لدى آالالف مں ، وال ﮵�﮲

﮲
﮳�ل﮵�

 س﮴�وري ﮳�ا﮲�كر"،
﮲

 م﮴�حف "﮳�ل﮵�
﮲

﮵�صدق ﮳�ع﮲صهم أّن زع﮵� ال﮲�از﮵�ة ﮴�د مات ﮲�عًال. و﮵�﮴�ول أم﮵�
 هل

﮲
 للم﮴�حف ﮵�سٔ�لو﮲�ه ﮲حالل ا﮳حلولة: "لكں

﮲
 ال﮲روار أالمر﮵�ك﮵�﮵�

﮲
ي، ٕان العد﮵�د مں ٕا﮵�﮲�و ل﮵�﮲�﮲
 أ﮲�ه مات؟"

﮲
أ﮲�ت م﮴�ٔ�كد مں

ور﮳�ّما هلذا الس﮳�ب، ﮵�﮴�﮳حاوز ال﮲�﮲�ا﮲�ون والك﮴�اب وامل﮲حر﮳حون ﮶س﮲حص﮵�ّة أدولف ه﮴�لر الدمو﮵�ة،
ومعادا﮴�ه للسام﮵�ة، و﮴�س﮳�﮳�ه ﮲�﮵ حرب ﮲رصوس أعادت العامل لكه س﮲�وات ٕاىل الوراء... وأ﮶�ارت
الدمار والرعب ﮲�﮵ أر﮳حاء املعمورة، ل﮵�س﮴�مروا ﮲�﮵ ﮴�صو﮵�ه وال﮳�حث ﮲�﮵ ﮶س﮲حص﮵�ّ﮴�ه. و﮲حالل

 . ج أالسطورة ﮳�الوا﮴�ع، وأال﮲ح﮳�ار ال�ذ﮳�ة ﮳�﮴�﮵�﮴�ة ال﮴�ار﮵�﮲ أمعاهلم ﮴�م﮴�﮲
والال﮲�ت أن ﮲�﮵�لم "مع﮲� ه﮴�لر" ﮵�﮴�ارن ه﮴�لر مراًرا و﮴�كراًرا ﮳�الرٔ�﮵�س أالم﮵�﮵ىك السا﮳�ق دو﮲�الد
﮴�امب، ؤ�ن أصحاب ال﮲�﮵�لم ﮵�رصون عىل هذه امل﮴�ار﮲�ة، أو لد﮵�هم عداء مس﮴�حكم مع
﮴�امب. و﮴�امب ﮲�﮲�سه �ن ﮵�ع﮴�﮴�د أّن أمورًا ﮳ح﮵�ّدة حد﮶�ت ﮲�﮵ عهد أدولف ه﮴�لر، ﮲�﮴�د  أ﮲ح﮳�

 أال﮶س﮵�اء ا﮳حل﮵�دة."
﮲

رٔ�﮵�س أر�﮲�ه ﮳حون ك﮵�﮵ىل ذات مّرة: "حس﮲�ًا، ﮲�عل ه﮴�لر الك﮶�﮵� مں
 أحد ﮲حطا﮳�ات ﮴�امب.

﮲
وع﮲�د ﮴�﮴�د﮵� ﮲�صل "Hitler Cult" ﮲�﮵ ال﮲�﮵�لم، ﮵�ظهر صوت مں

 االس﮴�﮳�داد
﮲

و﮵�ساعد هذا الر﮳�ط ﮲�﮵ ﮴�و﮲ص﮵�ح ﮲�كرة أ﮲�﮲�ا ما زل﮲�ا ﮲�ع﮵�ش ﮲�﮵ ﮲طل هذا ال﮲�وع مں
والكراه﮵�ة الذي دا﮲�ع ع﮲�ه ه﮴�لر. 

وم وسأ�ل ال﮴�واصل  ﮲�﮳
﮲

 م﮲�كري اهلولوكوست، مں
﮲

ا ٕادراج العد﮵�د مں كما ﮵�ل﮲�ت أ﮵�﮲صً
ي د﮵�﮲�﮵�د ٕا﮵�﮲�﮵�﮲�غ. ل﮵�﮲ اال﮳ح﮴�ما﮵ىع ع﮳� إال﮲�﮴�﮲�ت و﮶س﮲حص﮵�ات م﮶�ل PewDiePie، واملؤرخ إال﮲�﮳
ولة ﮲�﮵ املوا﮴�ع ال﮴�كو﮵�﮲�﮵�ة هل﮴�لر ﮲�﮵ ال﮲�مسا وأملا﮲�﮵�ا واالع﮴�ماد عىل و﮴�ـــد ﮴�ـــام معدو ال﮲�﮵�لم ﮳�﮳
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معا﮴�ه. علمًا أن ه﮴�لر ولـد ﮲�﮵ ال﮲�مسا ول﮵�س ﮲�﮵ أملا﮲�﮵�ا. و�﮲�ـت لـ﮴�ـطـات أر﮶س﮵�﮲�﮵�ة ﮲حلط﮳�ه و﮴�﮳

ال﮲�مسا وه﮲�﮲عار﮵�ا ﮴�﮶س�ن دولة واحدة، و﮲�﮶سٔ� ه﮴�لر ﮲�﮵ ﮳�لدة ل﮵�﮲�﮲ ال﮲�مساو﮵�ة، وا﮲�﮴�﮴�ل ٕاىل أملا﮲�﮵�ا

﮲�﮵ عام 1913، ع﮲�دما �ن معره 24 س﮲�ة.

 مؤ﮵�دي ﮴�امب ومعار﮲ص﮵�ه، و﮵�ع﮴�﮳�ه ﮳�عض ال﮲�﮴�اد
﮲

 ال﮲�﮴�اد، و﮳�﮵�
﮲

﮵�﮶�﮵� ال﮲�﮵�لم اال﮲�﮴�سام ﮳�﮵�

 ﮲�﮵ National Revie Institute ٕا﮲�ه ﮲�﮵�لم ﮲ع﮳�﮵
﮲

﮲ع﮳�﮵�ًا، كما ك﮴�ب �﮵�ل مس﮵�ث ك﮳�﮵� املحلل﮵�

 ه﮴�لر و﮴�امب س﮴�﮲�﮴�﮵� آالن ﮳�عد
﮲

، وٕان امل﮴�ار﮲�ة الس﮲ح﮵�﮲�ة واملس﮵�ٔ�ة ﮴�ماًما ﮳�﮵� ﮳�﮶سلك م﮴�وهح�

 أي حروب. ومع ذلك، ﮵�ك﮶سف ال﮲�﮵�لم
﮲

أن ﮳حاء ﮴�امب وذهب دون ﮴�ص﮲�﮵�ة أي ﮶سعب أو ﮶سں

 ﮲�ع﮵�ش ﮲�﮵ الع﮴�د
﮲

 م﮵�ل ﮲�﮳ح﮵ىس ﮳حلعل لك ما حدث ﮵�﮲�ط﮳�ق عىل أ﮲�﮲�س﮲�ا. ﮲�﮳�﮵�﮲�ما ﮲�ں
﮲

عں

 ﮲�﮴�﮵�س ﮶سكوا﮲�ا ﮳�﮴�لك املو﮳حودة ﮲�﮵ أورو﮳�ا ﮲�﮵ ال﮶�ال﮶�﮵�﮲�﮵�ات
﮲

 ال﮴�رن احلادي والع﮶رس﮵�
﮲

ال﮶�الث مں

...  ال﮴�رن املا﮲ىص﮵
﮲

وأالر﮳�ع﮵�﮲�﮵�ات مں

 عاًما عىل و﮲�ا﮴�ه، ود﮲�﮲�ت أ﮲��ره
﮲

و﮵�﮳�﮴� السؤال: هل مات أدولف ه﮴�لر ﮳�عد س﮴�ة وس﮳�ع﮵�

امل﮴�طّر﮲�ة والدمو﮵�ّة معه؟ 

ال أحد أك﮶� الر﮳حال ﮶سهرة ﮲�﮵ العامل، وو﮳حوًدا ﮲�﮵ لك م�ن ﮲�﮵ ال﮶�﮴�ا﮲�ة ال﮲عر﮳�﮵�ة. وهو ٕا﮲�ّه ال ﮵�﮲

"، "م﮳حمع ه﮴�لر مو﮲صوع للك﮴�ب وأال﮲�الم الو﮶�أ�﮴�﮵�ة ال﮴�ل﮵�﮲�﮲ر﮵�و﮲�﮵�ة: "﮳ح﮵�ش ه﮴�لر ال﮲روم﮳�﮵

امل﮲�﮴�ذ"، "الس﮴�وط وٕا﮲�د﮵�ا﮲�ا ﮳حو﮲�﮲ واحلملة الصل﮵�﮳�﮵�ة أال﮲ح﮵�ة"... و﮲ع﮵�ها.

 امل﮴�﮶سّدد. و﮲�﮵
﮲

 أ﮲�صار ال﮵�م﮵�
﮲

ال أ﮲��ر ال﮲رع﮵� ال﮲�ازي حا﮲رصة ﮲�﮵ أذهان العد﮵�د مں كما ال ﮴�﮲

 م﮲�كري و﮳حود كو﮲�﮵�د 19،
﮲

، �ن ه﮲�اك 5000 مں
﮲

هذا ﮵�﮴�ول ما﮵�لك ﮴�اكر: "ه﮲�ا ﮲�﮵ ﮳�ل﮵�

... ﮵�﮳�دو أالمر ؤ�﮲�هم
﮲

 ا﮳حلدد امل﮴�﮶سدد﮵�
﮲

 ﮳�عض ال﮲�از﮵�﮵�
﮲

﮵�س﮵�ون ﮲�﮵ ال﮶سوارع، ﮳�دمع مں

﮵�﮴�رص﮲�ون كما لو �﮲�وا ﮵�ع﮵�﮶سون ﮲�﮵ ﮲طل دك﮴�ا﮴�ور﮵�ة ﮲�ا﮶س﮵�ة. ٕان ﮴�كرار ذلك مع﮳�ّ لل﮲عا﮵�ة ".

و﮵�ع﮴�﮴�د م﮲�﮴�﮳حو ال﮲�﮵�لم أن دو﮲�الد ﮴�امب ذّكر ال﮲�اس ﮳�م﮲�اه﮵� �﮲�ت سأ�دة ﮲�﮵ عرص أملا﮲�﮵�ا

 ﮲حالل ٕا﮲ح﮳�ار
﮲

ا س﮵�اس﮵�ًا مں ال﮲�از﮵�ة، ﮲�﮴�امب ﮵�صور ﮲�﮲�سه دأ�مًا أ﮲�ه ال﮲صح﮵�ة، و﮴�د اك﮴�سب ز﮲محً

احل﮶سود ﮳�ٔ�﮲�هم ﮲صحا﮵�ا ال﮲�﮲حب ال﮶�﮴�ا﮲�﮵�ة واال﮴�﮴�صاد﮵�ة والس﮵�اس﮵�ة و﮴�واعد ال﮴�﮳حارة ﮲ع﮵�

. و﮵�﮴�ظاهر ﮴�امب أ﮵�﮲صًا ﮳�ٔ�﮲�ّه ﮵�﮴�عرض لل﮴�ح﮵�﮲
﮲

 الع﮲�﮵�﮲�﮵�
﮲

 ﮲ع﮵� ال﮶رسع﮵�﮵�
﮲

العادلة واملها﮳حر﮵�

إالعال﮵ىم ومؤامرات دول ﮲حار﮳ح﮵�ّة، م﮶�ل روس﮵�ا. وع﮲�دما ﮲حرس اال﮲�﮴�﮲حا﮳�ات ع﮲را ﮲حسار﮴�ه ٕاىل

﮲
و﮵�"... وما زال أ﮲�صاره ﮵�ع﮴�﮴�دون أّن س﮴�وطه ﮲�﮵ ﮴�لك اال﮲�﮴�﮲حا﮳�ات �﮲�ت ﮲رص﮳�ًا مں "ال﮴�﮲

أال�ذ﮵�ب واملؤامرة.
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. طرح ﮲�﮵�لم The Meaning of Hitler ﮲�﮵ دور س﮵�﮲�ما أمر﮵�ك﮵�ة م﮲ح﮴�ارة ﮲�﮵ 13 آب املا﮲ىص﮵

 

 

 

 



 أ﮲�ا؟
﮲

مں
 معروف، ل﮵�﮴�حّدث

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

 ﮲�﮲�سه ومس﮵�﮴�ه ورص﮵�ده...
﮲

عں
 

و﮳حُه العدد الدك﮴�ور ﮳حوز﮵�ف ﮵�ا﮲ىع﮵ ا﮳حلم﮵�ّل
 ﮲ع﮵� ﮳حواب.

﮲
 أ﮲�ا؟ عالمة اس﮴�﮲�هام ﮴�﮳�حث عں

﮲
مں

وا﮳حلواب ﮵�﮲عوص ﮲�﮵ ماض ﮲عارق ﮲�﮵ ٕا﮶سعاعات أالمس، وما
﮴�﮳�ل أالمس.

، ﮳ح﮳�ل ال﮴�اج، ولدت، ﮴�﮵�ط ﮳�﮵ أر﮳�عة ﮳ح﮳�ال، ﮲�﮵ ٕا﮶سعاع ﮴�﮴��
﮵�لكلها ال﮶�لح� ﮲�﮴�اء حب، ول﮴�اء ح﮵�اة.

 ﮴�﮴��
﮲

ط﮲�ول﮴�﮵ عاد﮵�ة، ﮲�﮵ ك﮲�ف مدارس و﮳حامعات، ﮳�﮵�
و﮳ح﮳�﮵�ل و﮳�﮵�وت، ح﮵�ث ﮲�لت ﮶سهادة الدك﮴�وراه الل﮳�﮲�ا﮲�﮵�ة،
 ال﮶سهادة الك﮳�ى

﮲
. ولكں

﮲
و﮳�دأت ال﮴�عل﮵� ﮲�﮵ ﮳حامعة الوطں

 ﮴�عر﮲�ت ٕاىل ال﮲�ا﮵�س﮳�وك، ﮲�﮳�دأت مرحلة
﮲

﮳�دأت ح﮵�
 الك﮴�ا﮳�ة أالد﮳�﮵�ة، ﮶سعرًا، و﮴�صة، وم﮴�االت

﮲
﮳حد﮵�دة مں

﮲�﮴�د﮵�ة.
 ذا﮴�ها، ﮲�﮵ ﮲ح﮲صم اك﮴�﮶ساف

﮲
 الذات ﮴�﮳�حث عں

﮲
﮵ىه صورة عں

أال﮲�ا وآال﮲حر.
 ا﮳حلواب، ال ح﮲ر﮲�ًا وال

﮲
 أ﮲�ا؟ وأع﮳ح﮲ر عں

﮲
ّدد السؤال: مں و﮴�﮳

﮲�رحًا. 
 اهلو﮵�ة واال﮲�﮴�ماء؟

﮲
 ال﮳�حث عں

﮲
هل أ﮲�رح ٔال﮲�﮵ أ﮲�ا، ﮲�﮵ زمں

هل أح﮲رن ٔالن امل﮶س﮴�� ﮳�ع﮵�د امل﮲�ال، و﮲�﮵ ال﮴�لب ﮲عّصات
ودموع؟

، وال عام ٢٠١٠، �ن ﮳�دا﮵�ة ال﮴�حول الذي ﮴�لب مسار ح﮵�ا﮴�﮵
ال.  ﮵�﮲

﮴�عر﮲�ت ٕاىل ﮳حوزاف ﮵�ا﮲ىع﮵ ا﮳حلم﮵�ل الذي ﮵�﮲عوص ﮲�﮵ أمعاق
 ص﮲�حات ﮳�﮵�﮲صاء ﮵�سّودها احل﮳� ﮳�ٔ�حالم

﮲
ال﮴�لب ﮳�﮶�ًا عں
السكون ال﮶�﮶�ار.

وكّرت س﮳�حة الك﮴�ا﮳�ة، أحالم ذات رسال﮴�ها ﮲�﮶رس ال﮲�رح، ﮲�﮵
 الدموع ا﮲حلرساء.

﮲
زمں

 ﮵ىل ال﮴�در؟
ٔ

﮳� وك﮲�ت أسٔ�ل: ماذا ﮵�﮲
 ﮴�ـ﮲رو﮳حت. و�﮲�ت ال﮶�مار ﮲محسة  

﮲
عـدت ٕاىل عـام ١٩٨٨، ح﮵�
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﮲

 اهلو﮵�ة، واحل﮵�اة احلرة الكر﮵�مة، ﮲�﮵ ﮲حدمة الوطں
﮲

 أوالد در﮳حوا ﮲�﮵ احل﮵�اة، ﮳�﮶�ًا عں
، ﮲�﮵ مع﮶س﮵�ت، ملدة

﮲
﮵�وم والدة ا﮳�﮲�﮵ أالك﮳�، ﮳�دأت ال﮴�عل﮵�، ﮲�﮵ معهد إال﮲حوة املر﮵�م﮵�﮵�

 س﮲�ة ﮴�﮴�ر﮵�﮳�ا. و�﮲�ت الروح املر﮵�م﮵�ة "املار﮵�س﮴�﮵�ة" ﮴�عا﮲�ق ال﮲�كر والروح
﮲

ع﮶رس﮵�
وال﮲صم﮵�.

ت ﮲�﮵ مدارج احل﮵�اة. أ﮳ح﮵�ال ﮴�ل﮴�ت العلم عىل ﮵�دي، و﮴�﮴�ّ
﮵ىه احل﮵�اة �لر﮵�، ﮴�هّب ح﮵�﮶�ما ﮴�﮶ساء، ﮴�﮴�ود﮲�ا ٕاىل معارج ال﮴�در، ﮴�لهو ﮳�ٔ�معار ل﮲�ا

ٔ�وراق ﮲حر﮵�ف، عىل ﮲ص﮲�اف ر﮳�﮵�ع الذكر﮵�ات.
﮴�ـها أورا﮴�﮲�ا امل﮴�﮲�ا﮶�ة محل﮴�ها ر﮵�ـــاح احلروب، م﮲�ذ م﮲�﮴�صف الس﮳�ع﮵�﮲�﮵�ات. م﮲رّ

ال﮲حوف عىل الذات، وأوهام اللذات.
﮵ىه احل﮵�اة ص﮲�حات ﮴�طوى، وال ﮴�عود. دروب لّو﮲�﮴�ها ﮴�﮳�ا﮶س﮵� الر﮵�اح الرماد﮵�ة. 

 س﮲�ة و﮲�﮵�ف، م﮶سار�ت ﮲�﮵ احل﮴�ول ال﮶�﮴�ا﮲�﮵�ة، ٕاذ ك﮲�ت ع﮲صوًا ﮲�﮵
﮲

�﮲�ت ﮵ىل، ملدة ع﮶رس﮵�
، الذي ﮴�أسه أس﮴�اذي وصد﮵�﮴�﮵ ال﮳�و﮲�سور

﮲
املل﮴�﮴� ال﮶�﮴�ا﮲�﮵ ﮲�﮵ ﮳ح﮳�﮵�ل و﮴�﮲�ور﮵�

الراحل، ﮳حر﮳ىح﮵ أ﮲�طو﮲�﮵�وس طر﮳�﮵�ه. و�ن املل﮴�﮴� عالمة ﮲�ار﮴�ة ﮲�﮵ احلركة ال﮶�﮴�ا﮲�﮵�ة

. و﮴�د ﮴�و﮶�ّ﮴�ت حل﮴�ات ﮲�دوا﮴�ها، ﮲�﮵ الل﮳�﮲�ا﮲�﮵�ة والعر﮳�﮵�ة، ﮵�﮶سهد هلا ال﮴�ا﮵ىص والدا﮲�﮵
م﮳حلدات م﮶رس﮴�ة، �ن ﮵ىل ال﮶رسف، ﮲�﮵ ﮴�د﮳�﮵�ح� ﮴�سم م﮲�ها، ٕاىل ﮳حا﮲�ب الصد﮵�ق
اة س﮲�﮳حب مطر، أم﮵�﮲�ة رس أالد﮵�ب سل﮵�مان ﮵�وسف ا﮳�اه﮵�، والصد﮵�﮴�ة ال﮶ساعرة ﮲�﮳

املل﮴�﮴�، والصد﮵�ق الدك﮴�ور أ﮲�طوان دا﮲عر، ﮲�أ�ب الرٔ�﮵�س.
ْل، ﮳�عدما ﮴�ّولت ﮵ىه احل﮵�اة ٕا﮶رسا﮴�ات معر، ﮲�﮵ ﮲طلمات حرب ﮶سهد﮲�ا و﮵�ال﮴�ها، وملّا ﮲�﮲
 أالول ٢٠١٩،

﮲
 ﮴�﮶رس﮵�

﮲
ٕاىل حرب ا﮴�﮴�صاد﮵�ة وا﮳ح﮴�ماع﮵�ة، ﮳�عد ﮶�ورة السا﮳�ع ع﮶رس مں

و﮲طهور مو﮳حات و﮳�اء الكورو﮲�ا، ﮲�﮵ مطلع ٢٠٢٠.
 ال﮴�در.

﮲
ّدد ﮴�لق املوت، ﮲�﮵ معق أمعاق أال﮲�ا املهددة ﮳�ال﮲روال، ﮲�﮵ ﮲ع﮲�لة مں و﮴�﮳

 ا﮳حلواب. و﮴�ك﮶� أالم﮲�﮵�ات. و�﮲�ت أم﮲�﮵�﮴�﮵ الك﮳�ى،
﮲

 أ﮲�ا؟ أ﮴�ف عا﮳ح﮲رًا أح﮵�ا﮲�ا عں
﮲

مں
ذات ح﮵�اة، أن أ﮴�ّول ٕاىل س﮲�﮳�لة ﮴�مح، عىل ﮳�﮵�در احل﮵�اة، ﮴�﮶س﮳�ع ا﮳حل﮵�اع، ﮲�﮵ ﮲ح﮲صّم

أزمات الو﮳حود.
كم ﮴�م﮲�ّ﮵�ت و﮴�م﮲�ّ﮵�ت! 

، ﮲�﮵ ال﮶سعر وال﮴�صة وال﮲�﮴�د، محـاوالت ل﮴�﮲حّطــ﮵ى ذلك ال﮴�لق الذي و�﮲�ت ك﮴�ا﮳�ا﮴�﮵
 ذا﮴�﮵ الص﮲عرى املّلكلة

﮲
﮲�س﮳ح﮴�ه ع﮲�اكب ا﮲حلطر. وك﮲�ت �لسأ� ﮴�ت املطر، ﮳�﮶�ا عں

﮳�الرماد.
﮲�﮵ ح﮵�ا﮴�﮵ ص﮲�حات م﮲ص﮵�ٔ�ة ﮳�صدا﮴�ات أع﮴�﮲ ﮳�ها وأ﮲�﮴�﮲حر، ام﮴�دت ٕاىل ما ﮴�﮳�ل
ال أموا﮳حها ، ال ﮴�﮲ املرحلة ا﮳حلامع﮵�ة. صدا﮴�ات ﮶سّلكت م﮲�عط﮲�ات ﮳�ارزة ﮲�﮵ ح﮵�ا﮴�﮵
﮴�صط﮲حب ﮳�ارًا ومحارًا ٕاىل آالن. أذكر م﮲�ها، مع ح﮲�ظ أاللـ﮴�ـاب سل﮵�مان ﮵�وسف

﮲
 أ﮲ص﮵�ف ٕال﮵�ـهـا كوك﮳�ة مـں

﮲
 أال﮲ح﮵�﮴�﮵�

﮲
ٕا﮳�اه﮵�، ﮳�ولس م﮲حا﮵�ل أ﮳�﮵ رم﮵�ا، و﮲�﮵ الس﮲�﮴�﮵�

 



 أد﮳�اء و﮶سعراء، أذكر م﮲�هم عىل س﮳�﮵�ل امل﮶�ل ال
﮲

أالصد﮴�اء، ﮴�وّسعت مروح﮴�ها ﮳�﮵�
احلرص، الدك﮴�ور أالد﮵�ب معاد ﮵�و﮲�س ﮲�﮲عا﮵ىل، مؤسس م﮲�﮴�دى ل﮴�اء، والدك﮴�ور أالد﮵�ب

﮲عازي ﮴�﮵�س، وال﮶سعراء الك﮳�ار سل﮵� ﮶سلهوب، وع﮲�﮴� رزق الله، وال﮶ساعر الصحا﮲�﮵
، ا﮲�﮵ وى ال﮶سد﮵�اق حر﮵�ق، و﮲�دى ﮲�عمة ﮳�﮳ ﮶رس﮳�ل ز﮲ع﮵�ب، وال﮶ساعرات الصد﮵�﮴�ات ﮲�﮳

وأو﮲ع﮵�ت ﮲ح﮵�الله. 
 امل﮴�﮲�ّور أالس﮴�اذ ﮳حورج طرا﮳�ل﮵ىس، الذي �ن له

ّ
 أ﮲�ىس الصد﮵�ق أال﮲�واري

﮲
ولں

﮲�ها، م﮲�ذ س﮲�وات، ال﮲�﮲صل الك﮳�﮵�، ﮲�﮵ ﮲�﮶رس م﮴�اال﮴�﮵ ﮲�﮵ ﮳حر﮵�دة أال﮲�وار، ﮴�﮳�ل ﮴�و﮴�ّ
والصد﮵�ق ال﮶ساعر رو﮳�﮵� ﮲حوري، صاحب امل﮳حلة الرأ�دة "صوت ال﮶ساعر".

 الذات، ﮳�هم ﮴�﮴�طور، ﮴�﮴�ساىم
﮲

أذكر هؤالء أالصد﮴�اء والصد﮵�﮴�ات، ٔال﮲�هم ﮳ح﮲رء مں

﮲
، ﮳ح﮲رءًا مں

﮲
لں ، وال ﮵�﮲

﮲ّ
 ﮳حهة أ﮲حرى، ﮵�ط﮵�ب ﮵ىل أن أذكر صد﮵�﮴�ات كں

﮲
و﮴�﮴�سامق... مں

 ﮳�﮲�ا﮴�﮵ الروح﮵�ات أالد﮵�﮳�ات ﮲عراز﮵�﮵�ال ﮵�وسف عواد، و﮶ساد﮵�ة م﮵�الد مسعان،
﮲ّ

، هں ذا﮴�﮵

، عىل ﮳�﮵�ادر اللكمة وأالدب، أ﮶� ك﮳�﮵�، ﮲�﮵
﮲ّ

ومسر ﮵�وسف ا﮲حلوري. و�ن لل﮴�أ�﮵ ﮳�هں
 حا﮲�﮲رًا ك﮳�﮵�ًا عىل إال﮳�داع ال﮲�كري

﮲ّ
ال﮴�ٔ�﮶� وال﮴�ٔ�﮶�﮵�، و�﮲�ت ل﮴�اءا﮴�﮵ ال﮲�ا﮵�س﮳�وك﮵�ة ﮳�هں

 �ن هلم دور ك﮳�﮵� ﮲�﮵ ﮶س﮲حص﮵�﮴�﮵ أالد﮳�﮵�ة
﮲

امل﮶س﮴�ك... و﮲�﮵ ﮲ح﮴�ام أالصد﮴�اء الذ﮵�
 أ﮲�ىس ﮲�﮲صله الك﮳�﮵� ﮲�﮵ ﮲�﮶رس

﮲
الصد﮵�ق الك﮳�﮵� الدك﮴�ور ﮳مح﮵�ل م﮵�الد الدو﮵�﮵� الذي لں

﮴�ه أ�﮲ ﮲�﮲�﮵ ﮳�﮳  العام ا﮳حلاري، ﮳�عدما ﮶رسّ
﮲

 صدرا، ﮲�﮵ م﮲�﮴�صف آب، مں
﮲

م﮴�اال﮴�﮵ ﮲�﮵ ك﮴�ا﮳�﮵�
أالد﮳�﮵�ة.

 

 
 
 

، ﮲�﮵  أصد﮴�أ�﮵
﮲

 أصف أ﮲�اي ال ﮵�مك﮲�﮲�﮵ ﮲�صلها عں
﮲

 الذات. وح﮵�
﮲

أالصد﮴�اء ﮳ح﮲رء مں
ل﮳�﮲�ان و﮳�الد اال﮲�﮴�﮶سار. 

 أ﮲�ا؟ أ﮲�ا وم﮲صة ص﮲ع﮵�ة، ﮲�﮵ عوامل أد﮳�﮵�ّة ﮲�س﮵�حة، رمست احل﮵�اة ﮲حطوطها الك﮳�ى،
﮲

مں
﮲ ﮴�ُسٗدل الس﮴�أ�، و﮵�﮴�﮲�ّرق

وأ﮲ع﮲�لت ال﮴�﮲�اص﮵�ل، ﮳�ا﮲�﮴�ظار ﮲�ها﮵�ة املرسح﮵�ة، ح﮵�
امل﮶ساهدون.
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ل م﮵�﮲حأ�﮵�ل ﮲�ع﮵�مة أ﮲��ر ا﮲ع﮴�ا﮳�﮵�ّة ﮲�﮵ ﮲ص﮵�ا﮲�ة م﮲�﮲

 ﮵�﮶سّع ﮳�﮲�لس﮲�ة "﮲�ورا﮲�﮵�ّة"
ّ
 و﮲�كري

ّ ﮵
ذكر﮵�ات وصَور وح﮲صور ٕا﮲�سا﮲�
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﮳�﮴�لم لكود أ﮳�و ﮶س﮴�را - ﮳�﮵�وت:

 أحد
﮲

﮳�اكًرا ذلك الص﮳�اح مں

أ﮵�ام عام 2018، ﮴�رع ﮳حرس

ل ال﮲�﮵�لسوف ال﮳�اب ﮲�﮵ م﮲�﮲

الل﮳�﮲�ا﮲�﮵ م﮵�﮲حأ�﮵�ل ﮲�ع﮵�مة ﮲�﮵

م﮲�ط﮴�ة ال﮲رل﮴�ا ٕاحدى ﮲صوا﮵ىح

﮶رسق ﮳�﮵�وت، ﮲�﮴�حت س�

﮲�ع﮵�مة وٕاذا ﮳�ها ﮴�﮲�ا﮳حٔ� ﮳�﮶س﮲حص 
﮵�﮳�ل﮲عها ﮳�﮲رصورة ٕا﮲حالء ال﮶س﮴�ة ٔالن امل﮳�﮲� عىل و﮶سك اال﮲�ه﮵�ار. 

 ال﮳�﮵�ت ال﮴�﮵
﮲

أ﮲عل﮴�ت س� ال﮳�اب وو﮴�﮲�ت حلظة ﮴�﮴�ٔ�مل ا﮳حلدران ولك زاو﮵�ة مں

وله  عاًما، ﮳�عد ﮲�﮲
﮲

اح﮴�﮲ص﮲�ت ذ﮳�ذ﮳�ات وح﮵�اة م﮵�﮲حأ�﮵�ل ﮲�ع﮵�مة عىل مدى ع﮶رس﮵�

 ال﮶س﮲حروب ﮲�﮵ ﮳�سك﮲�﮴�ا و﮴�﮲صأ�ه ﮲�صل ال﮶س﮴�اء ﮲�﮵�ه، و﮴�﮴�ساءل: ك﮵�ف س﮴�﮴�ك لك
﮲

مں

ل آ﮲حر؟  هذه الذكر﮵�ات و﮴�﮲�﮴�﮴�ل ٕاىل م﮲�﮲

﮲
 ﮲�﮵ احلس﮳�ان، ﮲�﮴�ررت س� اال﮲�﮴�﮴�ال مں

﮲
 هذا الوا﮴�ع الذي مل ﮵�كں

﮲
ال م﮲�ّر مں

دفء هذا امل�ن الذي ﮶سهد ط﮲�ول﮴�ها وردد صدى ﮲صح�﮴�ها و﮶س﮵�ط﮲�ا﮴�ها والكم

ل آ﮲حر حاملة  ﮳حّدو م﮲حا﮵�ل وماما ﮵ىم واال﮳�﮲�ة س�، ٕاىل م﮲�﮲
﮲

 احلب ﮳�﮵�
﮲

اهلأ�ل مں

 أ﮲عراض ومح﮴�و﮵�ات
﮲

معها لك ما ﮳ح﮲�﮴�ه ﮵�دا ال﮲�﮵�لسوف م﮵�﮲حأ�﮵�ل ﮲�ع﮵�مة مں

وم﮲حطوطات وك﮴�ب.



ل ال﮲رل﮴�ا؟ ما ﮴�صة م﮲�﮲

 ﮴�ك ﮲�اسك ال﮶س﮲حروب أرض ص﮲�ّ﮵�﮲�ه ﮳�عدما أر﮲ىح ال﮳�د ال﮴�ارس
﮲

 ال﮶�ما﮲�﮵�
﮲

﮲�﮵ سں

ًال ﮲�﮵ م﮲�ط﮴�ة ﮳�﮶�﮴�له عىل ﮳حسمه احلامل وطٔ�ة العمر، و﮴�صد ﮳�﮵�وت واس﮴�ٔ�﮳حر م﮲�﮲

 معره مع
﮲

 أال﮲ح﮵�ة مں
﮲

ال﮲رل﮴�ا ل﮴�﮲صاء ﮲�صل ال﮶س﮴�اء، وأم﮲ىص ﮲�﮵�ه الس﮲�وات الع﮶رس﮵�

 مٔال﮴�ا ح﮵�ا﮴�ه ح﮳�ًا وح﮲�ا﮲�ًا. و﮳�عد و﮲�ا﮴�ه،
﮲

ا﮳�﮲�ة ﮶س﮴�﮵�﮴�ه ﮵ىم وا﮳�﮲�﮴�ها س� الل﮴�﮵�

معدت عأ�ل﮴�ه ٕاىل ﮲�﮴�ح ﮳�﮵�﮴�ه ال﮶س﮴�وي ﮲�﮵ ذكرى م﮵�الده و﮲�﮵ ذكرى رح﮵�له ل﮵�لح�

ال﮲�اس عامله ال﮲�ا﮳�ض ﮳�أالدب وال﮲�كر والذكر﮵�ات... 

 ﮲�ع﮵�مة أالد﮵�ب وال﮲�﮵�لسوف وإال﮲�سان والعم وا﮳حلّد، مل ﮴�﮴�كه
﮲

هذا ال﮳�﮵�ت احلا﮲صں

س�، ﮳�ل محل﮴�ه ﮳�لك مح﮴�و﮵�ا﮴�ه املاد﮵�ة والروح﮵�ة والعاط﮲�﮵�ة ا﮲حلاصة ﮳�ال﮶�ال﮶�﮵

م﮲حا﮵�ل و﮵ىم وس� ٕاىل م﮲�ط﮴�ة املط﮵�لب.     

 امل﮶س﮴�ات ﮲�﮵ الس﮲�وات أال﮲ح﮵�ة؟ سؤال ﮳�ادرت "أ﮲��ر ا﮲ع﮴�ا﮳�﮵�ة" ﮳�ه
﮲

كم ﮴�ملت مں

ل م﮵�﮲حأ�﮵�ل ﮲�ع﮵�مة ﮲�﮵ املط﮵�لب، ﮲�﮴�﮳ح﮵�ب:  س� لدى ز﮵�ار﮴�ها هلا ﮲�﮵ م﮲�﮲

﮲
، ال هو﮵�ة ﮵ىل وال و﮳حود مں مل أمحل أ﮲�ا ال﮳�﮵�ت ٕا﮲�ما هو و﮳حدي ووالد﮴�﮵ ﮵�ملو﮲�﮲�﮵

. أ﮲�ا س� ﮲�وزي حداد، ع﮲�دما دون م﮵�﮲حأ�﮵�ل ﮲�ع﮵�مة و﮵ىم ﮲�ع﮵�مة ﮲�﮵ ح﮵�ا﮴�﮵

ل م﮵�﮲حأ�﮵�ل ﮲�ع﮵�مة ﮲�﮵ ال﮲رل﮴�ا وو﮲صع﮴�﮲�﮵  املس﮴�﮶س﮲� ٕاىل م﮲�﮲
﮲

ولد﮴�﮲�﮵ أ﮵ىم محل﮴�﮲�﮵ مں

. ﮲�اس﮴�لم﮲�﮵ ﮳حدي  والدي و�﮲�ت حامًال ﮳�﮵
﮲

 ﮵�د﮵�ه، ٔال﮲�ها ا﮲�﮲�صلت عں
﮲

﮳�﮵�

، أطعم﮲�﮵ ا﮲حل﮳�﮲ وما ﮳�عد م﮵�﮲حأ�﮵�ل وما زال ٕاىل ال﮵�وم. ٕا﮲�ه صورة أالب ﮲�﮵ ح﮵�ا﮴�﮵

ا﮲حل﮳�﮲ واملح﮳�ة، وما ﮳�عد املح﮳�ة واال﮲�﮴�ماء، وما ﮳�عد اال﮲�﮴�ماء وال﮳�﮵�ت، وما ﮳�عد

 روحه و﮴�ل﮳�ه و﮴�ع﮳�ه و﮴�﮲صح﮵�ا﮴�ه. لك ﮶ىس﮵
﮲

 مردود ﮲�كره ومں
﮲

ال﮳�﮵�ت. ﮴�﮳�﮵�ت مں

 ﮴�عب ﮳حدي. أما أ﮵ىم ﮵ىم، ﮲�﮵� حا﮲ص﮲�﮴�﮵ و﮵ىه أالم واال﮳�﮲�ة مل﮵�﮲حأ�﮵�ل
﮲

 مں
ّ

حوا﮵ىل

﮲�ع﮵�مة واه﮴�مامها الالمحدود ﮳�ه ساهم ﮲�﮵ ٕاطالة معره ح﮴� ﮳�لو﮲عه ال﮴�اسعة

 رمح هذا ال﮳�﮵�ت أ﮲�ا ر﮳�﮵�ت، ﮲�﮵�ه أك﮳� وأك﮳� ٕاىل أن
﮲

 وأر﮳�عة أ﮶سهر. ﮲مصں
﮲

وال﮴�سع﮵�

 و﮴�ت ال﮲�﮲صوج وأ﮲حلق ﮲�﮵ د﮲�﮵�ا احلق وأ﮲�﮲صم ٕال﮵�هما.
﮲

﮵�﮵�

ل ال﮲�ا﮳�ض ﮳�الذكر﮵�ات؟   امل﮲�﮲
﮲

ك﮵�ف عا﮶ست س� حلظات اال﮲�سالخ عں

�﮲�ت حلظات صع﮳�ة و﮴�اس﮵�ة، ﮴�﮴�ول س�، ﮳�دا﮵�ة وصل﮲�ا ﮴�هد﮵�د أن ال﮳�﮲�ا﮵�ة ﮲ع﮵�

﮲
 ﮲�﮵ ما ﮳�عد أن ا﮲حل﮳� �ذب ﮲�ا﮳مح عں

﮲ ّ
 ﮴�﮳�﮵�

﮲
ب ﮴�كها، لكں  و﮵�﮳

﮲
صاحلة للسكں

م﮲ح﮵�لة ﮵�ّركها الطمع، ﮲�ال﮳�﮲�ا﮵�ة مــا زالت مسكو﮲�ة ﮳�عدمــا حـــوهلا مالكوها ٕاىل 
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 املالك ر﮲�ض
﮲

ل ﮳حدي لكں ار. �ن ﮳�م﮴�دوري ال﮳�﮴�اء ﮲�﮵ م﮲�﮲ ﮶س﮴�ق ص﮲ع﮵�ة لٕال﮵�﮳

 ام﮴�الك ﮶س﮴�ة للح﮲�اظ عىل ٕارث ﮳حدي. 
ّ

﮲�رز ال﮶س﮴�ق، ﮳�ال﮴�ا﮵ىل ع﮵ىل

 هذه
﮲

 هذا امل�ن ومں
﮲

 ﮴�وة و﮶س﮳حاعة لل﮲حروج مں
﮲

اس﮴�﮳حمعت لك ما لدي مں

ا﮳حلدران ال﮴�﮵ ام﮴�ّصت ذ﮳�ذ﮳�ات ﮳حدي ووالد﮴�﮵ وأ﮲�ا، و﮶سهدت ط﮲�ول﮴�﮵ و﮲�مو﮲�ا

 ال﮶�ال﮶�ة ومع أالح﮳�ة أالهل وأالصحاب وا﮳حل﮵�ان وع﮶ساق ﮲�ع﮵�مة و﮲�كره
﮲

سو﮵�ًا ﮲�ں

 ا﮲حلارج. 
﮲

 ل﮳�﮲�ان أو مں
﮲

و﮲�لس﮲�﮴�ه سواء مں

معًال ﮳�﮴�ول الو﮴�سو: "ل﮵�ست ا﮳حلدران ﮵ىه ال﮴�﮵ ﮴�دد ال﮳�﮵�ت ٕا﮲�ما املدى

ل م﮵�﮲حأ�﮵�ل ﮲�ع﮵�مة ٕاىل م﮲�ط﮴�ة املط﮵�لب، وده﮲�ت الالم﮴�﮲�ا﮵ىه"، ﮲�﮴�لت م﮲�﮲

 حلظا﮴�﮲�ا. 
﮲

ا﮳حلدران ﮳�صور  ﮵ىه ﮶ساهدة عىل لك حلظة مں

له ﮲�﮵ املط﮵�لب؟ ل م﮵�﮲حأ�﮵�ل ﮲�ع﮵�مة ﮲�﮵ ال﮲رل﮴�ا  وم﮲�﮲  م﮲�﮲
﮲

ما الذي ﮴�﮲ع﮵�ّ ﮳�﮵�

، ﮴�﮴�ول س�، الذكر﮵�ات والذ﮳�ذ﮳�ات والس﮲�وات العال﮴�ة عىل ﮳حدران ء ﮴�﮲ع﮵�ّ ال ﮶ىس﮵

ل ﮲�﮵ املط﮵�لب. أ﮶سعر ل م﮵�﮲حأ�﮵�ل ﮲�ع﮵�مة ﮲�﮵ ال﮲رل﮴�ا ا﮲�﮴�﮴�لت م﮵ىع ٕاىل امل﮲�﮲ م﮲�﮲

﮳�و﮳حود ﮳حدي ووالد﮴�﮵ ه﮲�ا ﮲�﮵ هذا ال﮳�﮵�ت، امسع سعال ﮳حدي وح﮲�﮵�ف حذاء

﮲�ومه عىل أالرض، وأمسع ﮴�﮲�ه﮵�دة والد﮴�﮵ وط﮵�﮳�﮴�ها ﮴�ا﮲�﮴�﮲�﮵ أ﮵�﮲�ما ك﮲�ت... لك هذه

﮲
طت ال﮲رمان وامل�ن، و﮵ىه حا﮲رصة ه﮲�ا ﮲�﮵ املط﮵�لب، ٔال﮲�ها أ﮳�عد مں أالمور ﮴�﮲

ال﮲رمان وامل�ن. ٕا﮲�ها ﮲�﮵ مصاف ا﮲حللود. 

 ﮳�﮵�ت م﮵�﮲حأ�﮵�ل ﮲�ع﮵�مة ﮲�﮵ ال﮲رل﮴�ا؟
﮲

ما الذ﮳�ذ﮳�ات ال﮴�﮵ محل﮴�ها معك مں

�ن ﮳حدي م﮵�﮲حأ�﮵�ل ﮲�ع﮵�مة ﮵�﮲�ادي ﮳�املح﮳�ة ال﮶ساملة والسالم ال﮶سامل و﮳�الله

﮲
 ﮲�﮵�ه، و﮴�د ﮴�ٔ�﮶�ْت ﮳�ه والد﮴�﮵ م﮲�ذ ط﮲�ول﮴�ها، ﮲�ع﮲�دما عاد مں

﮲
 ﮲�﮵�﮲�ا و﮲�ں

﮲
الساكں

﮵�ب و﮳حد﮴�﮵  زك﮵�ة  مع عأ�لة ﮶س﮴�﮵�﮴�ه ﮳حدي ﮲�﮳
﮲

ه﮳حر﮴�ه ﮲�﮵ أم﮵�� س﮲�ة 1932، سكں

وأوالدهما ال﮶�ال﮶�ة أ﮵ىم و﮲حا﮵ىل ﮵�وسف و﮲حا﮵ىل ﮲�د﮵�، ﮲�﮶سارك ﮲�﮵ ﮴�﮳�﮵�﮴�ها و﮴�﮳�﮵�ة ﮲حا﮵ىل

 الص﮲عأ�
﮲

، روح ال﮴�عا﮵ىل عں ﮲�د﮵� و﮲حا﮵ىل ﮵�وسف، وزرع ﮲�﮵�هم، ﮲حصوصًا والد﮴�﮵

وص﮴�ل الذات لصاحل الذات الك﮳�ى وٕازاحة  الذات الص﮲عرى وذات ال﮶سهوات.

هذه الذات الك﮳�ى ال﮴�﮵ ﮴�﮳�ّت عل﮵�ها والد﮴�﮵ مس﮴�مّرة ﮲�﮵ هذا ال﮳�﮵�ت. ذ﮳�ذ﮳�ات

 ﮵ىم.
﮲

 م﮵�﮲حأ�﮵�ل ومں
﮲

ال﮳�﮵�ت ه﮵�﮵ ذ﮳�ذ﮳�ات الذات الك﮳�ى مں

﮴�مل س� ﮲�ع﮵�مة ٕا﮳حازة ﮲�﮵ إالعالم املرٔ�﮵ واملسموع والس﮵�﮲�ما وإال﮲حراج. ﮳�عد

ـــاه ﮲�ـــو  رح﮵�ل ﮳حدها ﮲�﮵ 28 ﮶س﮳�اط 1988 العا﮶رسة وال﮶�لث مساء، ﮴�ــررت اال﮴�﮳
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ال﮲�لس﮲�ة علها ﮴�ل﮴�﮴�﮵ و﮳حهه، وحاولت ال﮳�حث ع﮲�ه ﮲�﮵ ﮴�سم ال﮲�لس﮲�ة ﮲�﮵ ا﮳حلامعة

ه ﮲�﮲حاب أملها، ومل ﮴�﮲�ِه د﮳�لوم دراسات عل﮵�ا ﮲�﮵ ال﮲�لس﮲�ة أالم﮵�ك﮵�ة لك﮲�ها مل ﮴�ل﮴�َ

الذي ا﮲�﮴�س﮳�ت ٕال﮵�ه ﮲�﮵ ا﮳حلامعة، ﮲�ا﮲�﮴�﮴�لت ٕاىل ﮳حامعة ال﮳�لم﮲�د ح﮵�ث ﮲�الت د﮳�لوم

دراسات عل﮵�ا ﮲�﮵ وسأ�ل اال﮴�صال ا﮳حلماه﮵�ي، و﮵ىه آالن ﮴�عط﮵ى دروًسا ﮲�﮵ الدأ�ة

﮵�ة ﮲�﮵ ﮳حامعة ها﮵��ز﮵�ان ﮲�﮵ ﮳�﮵�وت، و﮲�﮵ دأ�ة دراسات ﮶�﮴�ا﮲�﮵�ة ح﮵�ث إال﮲�لك﮵�﮲

﮴�ا﮲رص ﮲�﮵ أول صف ﮲�﮵ ﮲�لس﮲�ة احل﮲صارات ال﮴�د﮵�مة و﮲�﮵ آ﮲حر صف ﮲�﮵ ﮲�كر ال﮴�رن

ل م﮵�﮲حأ�﮵�ل ﮲�ع﮵�مة ل املط﮵�لب ﮳�ـ م﮲�﮲ ... ر﮲مع اع﮴�اض ك﮶� عىل ﮴�سم﮵�ة م﮲�﮲
﮲

الع﮶رس﮵�

واع﮴�﮳�اره ﮳�﮵�ت س� ﮲�ع﮵�مة، ٕاال أن س� ﮴�﮴�﮳حاوز هذا االع﮴�اض و﮴�دد ﮴�وًال

مل﮵�﮲حأ�﮵�ل ﮲�ع﮵�مة ﮲�﮵ ك﮴�ا﮳�ه "مذكرات أالر﮴�ش": ا﮴�كوا س﮳حالت ال﮲�اس لل﮲�اس"،

و﮴�﮴�ول: "﮵�﮲�﮳�ض هذا املدى ﮳�﮴�عب م﮵�﮲حأ�﮵�ل ﮲�ع﮵�مة ولك مح﮴�و﮵�ا﮴�ه ﮶�مرة ﮴�لمه

 أ﮵ىم و﮳حدي، ٕا﮲�هما صالة ﮴�﮴�﮳حسد ﮲�﮵ ح﮵�ا﮴�﮵
﮲

ومردود ك﮴�﮳�ه. ﮶�مة ا﮲�س﮳حام ﮳�﮵�﮲�﮵ و﮳�﮵�

و﮲�﮵ هذا ال﮳�﮵�ت"...

 وإال﮲�سان ﮶�مة ﮴�عطش ل﮲�كر
﮲

ال﮵�وم، ﮲�﮵ ﮲طل الظروف ال﮴�﮵ ﮵�ع﮵�﮶سها ل﮳�﮲�ان الوطں

م﮵�﮲حأ�﮵�ل ﮲�ع﮵�مة ولروحا﮲�﮵�﮴�ه...

ل وال﮲عوص ﮲�﮵ عامله. ﮲�﮵  صح﮵�ح، ﮴�﮴�ول س�، والدل﮵�ل إال﮴�﮳�ال عىل ز﮵�ارة امل﮲�﮲

ل﮴�اء صحا﮲�﮵ أ﮳حر﮴�ه معه  صح﮵�﮲�ة "مو﮲�داي مور﮲�﮲�غ" ﮴�ال م﮵�﮲حأ�﮵�ل ﮲�ع﮵�مة:

مال ل﮳�﮲�ان".  "﮳محلوا أ﮲�﮲�سكم ل﮴�كو﮲�وا أهًال ﮳حلمال ل﮳�﮲�ان، وكو﮲�وا ﮳�﮳

﮲
إال﮲�سان ﮳�ال﮲�س﮳�ة ٕاىل ﮲�ع﮵�مة ذات ك﮳�ى وذات ص﮲عرى. الذات الك﮳�ى ﮴�ٔ�﮴�﮵ مں

 ال﮳�حر و﮴�﮴�﮳�﮲حر و﮴�ص﮳�ح
﮲

رج مں الله وٕال﮵�ه ﮴�عود، و﮵ىه ﮴�﮶س﮳�ه ﮲�﮴�طة املاء ال﮴�﮵ ﮴�﮲

 الله
﮲

 ﮲�﮲�﮳�﮶�ق مں
﮲

ري سا﮴�﮵�ة و﮴�عود ٕاىل مصدرها ال﮳�حر. ﮲�ں ل مطًرا و﮴�﮳ ﮲ع﮵�مة و﮴�﮲�﮲

﮲
 أدرا﮲�﮲�ا ومں

﮲
 ل﮴�ح﮴�﮵�ق هذه العودة عل﮵�﮲�ا أن ﮲�﮴�﮲حلص مں

﮲
وٕال﮵�ه ﮲�عود، لكں

 ر﮲ع﮳�ا﮴�﮲�ا الد﮲�﮵�و﮵�ة. أما الذات الص﮲عرى ﮲�﮴�ٔ�لك و﮴�﮶رسب و﮴�﮴��﮶� و﮴�ه﮴� ﮳�لك ما هو

ٕاىل زوال.

 م﮵�﮲حأ�﮵�ل ﮲�ع﮵�مة ﮵�و﮴�ظ الذات الك﮳�ى ﮲�﮵ إال﮲�سان، ذات ال﮲�رح أالعظم وال﮲�ور

 أالزل وٕاىل أال﮳�د.  لذلك، ﮲�عم، ﮶�مة ﮴�عطش ٕاىل هذه
﮲

أالعظم واال﮲�﮴�ماء مں

الروحا﮲�﮵�ة ﮳�عدما ار﮴�� ال﮲�اس ﮲�﮵ الذات الص﮲عرى وا﮲�﮲عمسوا ﮲�﮵ ال﮳�﮶ساعة

واال﮲�الل ووحول الوا﮴�ع...  
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...﮲�﮵ ﮲ص﮵�ا﮲�ة م﮵�﮲حأ�﮵�ل ﮲�ع﮵�مة

ل م﮵�﮲حأ�﮵�ل ﮲�ع﮵�مة الذي مل ﮵�﮴�﮲ع﮵� معا �ن عل﮵�ه ﮲�﮵ ال﮲رل﮴�ا، ﮳حالت ﮲�﮵ أر﮳حاء م﮲�﮲

ل ﮲�﮵ "أ﮲��ر ا﮲ع﮴�ا﮳�﮵�ّة"، أمام املد﮲حل صورة ٕاللك﮵�ل ال﮲عار الذي �ن ﮵�علو ﮳�اب امل﮲�﮲

ال﮲رل﮴�ا و﮵�م﮲ر ٕاىل أن ﮵ىم وم﮵�﮲حأ�﮵�ل هما ٕالك﮵�ل ال﮲عار هلذا ال﮳�﮵�ت، عىل ال﮶سمال

 ﮵� ﮳حاء ﮲�﮵�ها:
﮲

 ﮴�ص﮵�دة ك﮴�﮳�ها ﮲�ع﮵�مة ﮲�﮵ ع﮵�د م﮵�الده ا﮲حلامس وال﮴�سع﮵�
﮲

ع﮳�ارة مں

 صـــــورة ﮳حلــرس ﮳�﮵�ت ال﮲رل﮴�ا وم﮲�﮴�اح
﮲

"﮵�ا ﮵ىم ﮵�ا ﮶مس﮵ىس و﮵�ا ﮴�مري" وعىل ال﮵�م﮵�

 ك﮴�اب "كرم عىل درب" ﮵�س﮴�﮴�﮳�ل ﮲�﮵�ها ﮲�ع﮵�مة ال﮲رأ�:
﮲

﮳�﮵�ت ال﮲رل﮴�ا، وع﮳�ارة مں

"كر﮵ىم عىل درب ﮲�﮵�ه احلرصم و﮲�﮵�ه الع﮲�ب، ﮲�ال ﮴�لم﮲�﮵ ﮵�ا عا﮳� الس﮳�﮵�ل ٕان أ﮲�ت

ألكت م﮲�ه ﮲�﮲رصست".  

 "كرم عىل درب": "ال ﮴�﮲عرب
﮲

﮴�﮴�صدر الصالون صورة ل﮲�ع﮵�مة ﮳�ع﮳�اء﮴�ه وع﮳�ار﮴�ه مں

 ﮵�﮲عر﮳�ون ع﮲�ها"، ولوحة للرسام ال﮴�﮶سك﮵�﮵ىل سا﮵ىم أ﮳�و ا﮲حل﮵�
﮲

 الذ﮵�
﮲

ال﮶سمس ٕاال عں

﮲رها عام  1978. سد و﮳حه ﮲�ع﮵�مه وهو ﮵�﮴�طلع ٕاىل الال﮲�ها﮵�ة أ﮲�﮳ ﮴�﮳

 أمساء
﮲

﮴�رص أالحرف أالوىل مں ﮲�وق ال﮳�اب ع﮳�ارة MIMASUNA م﮵�ماسو﮲�ا، ﮴�﮲

 أ﮴�ا﮲�﮵� ﮶�ال﮶�ة لللكمة الواحدة وال﮲�﮳�ض
﮲

م﮵�﮲حأ�﮵�ل و﮵ىم وس�. ﮴�﮴�ول س�: "﮲�ں

 الرمح أالوسع ﮳�﮴�﮵�ة
﮲

 ه﮲�ا ﮲�﮵ ﮳�اب الرمح ﮵�د﮲حل ال﮲رأ� و﮵�﮴�﮲�اعل ﮲مصں
﮲

الواحد. و﮲�ں

رج و﮲�﮵�ه ومعه ٕارادة ال﮴�﮳حد﮵�د".   أن ﮵�﮲
﮲

ال﮳�﮵�ت وال ﮳�د مں

ك﮴�ب ﮲�ع﮵�مة، ك﮴�ا﮳�ا﮴�ه، صوره، أ﮲عرا﮲صه، م﮴�﮴�﮲�﮵�ا﮴�ه، لك ﮴�صاصة ورق ك﮴�ب عل﮵�ها

مرك﮲رة ﮳�ب وع﮲�ا﮵�ة. ﮲�﮵ الدا﮲حل لوحة ﮵� ٔ�﮲�ها ﮴�س﮴�﮴�﮳�ل ال﮲رأ� ﮲�﮵ ﮳�﮵�ت اللكمة

ا﮲حلالدة ال﮴�﮵ ﮴�﮴�رأها ﮲�﮵ ك﮴�ا﮳�ها، ٕاىل ﮳حا﮲�﮳�ها ﮴�اموس ﮵�عود ٕاىل عام 1800 �ن

 ﮲ح﮶سب أالرز ﮵�م﮲ر ٕاىل ا﮲حللود.
﮲

﮲�ع﮵�مة ﮵�س﮴�عمله ﮲�﮵ أم﮵�� مح﮲�وظ ﮳�﮳�﮵�ت مں

﮳�ال﮴�رب م﮲�ه س﮳حادة ﮳حدار﮵�ة ﮴�م﮲ر ٕاىل ح﮳�كة الو﮳حود ﮴�علوها ﮲�كرة ل﮲�ع﮵�مة

 أ﮲�ت"؟
﮲

هل مں  أ﮲�ا وأ﮲�ت ﮴�﮳
﮲

مو﮳حهة ٕاىل ال﮲رأ� ﮴�﮴�ول له: "ك﮵�ف ﮴�سٔ�ل﮲�﮵ مں

﮲�﮵ م�ن آ﮲حر ﮴�﮳�عة ﮲�ع﮵�مة وعصاه وٕاىل ﮳حا﮲�﮳�هما صورة له مع ﮵ىم، ﮳�ما أ﮲�ه ح﮲ص﮲�ها

ط  زو﮳حها. صار هو ﮴�﮳�ع﮴�ها و﮵ىه عصاه. و﮲�﮵ الصالون ع﮳�ارة ﮳�﮲
﮲

﮳�عد ا﮲�﮲�صاهلا عں

﮵�د ﮲�ع﮵�مة: "ط﮲�لك أ﮲�ا ﮵�ا ر﮳�﮵ وهذه أالرض ال﮳�د﮵�عة، الكر﮵�مة، احل﮲�ون ال﮴�﮵

و﮲صع﮴�﮲�﮵ ﮲�﮵ ح﮲ص﮲�ها ل﮵�ست سوى املهد َأدُرج م﮲�ه ٕال﮵�ك"، و﮵ىه مو﮲صــــــوعة عىل  

www.afkarightirabiah.com.au    |   20



﮲رص﮵�ه ﮲�﮵ ال﮶س﮲حروب الذي أ﮴�امه د. ﮲�د﮵� ﮲�ع﮵�مة. 

 ك﮴�﮳�ه،
﮲

 ﮲ح﮶سب وم﮴�اطع مں
﮲

عىل ا﮳حلدران ك﮴�ا﮳�ات ل﮲�ع﮵�مة مح﮲�و﮲طة ﮳�ٕاطارات مں

وى ال﮲عروب" الذي ﮵�﮲�ا﮳ىح﮵ ﮲�﮵�ه  "﮲�﮳
﮲

 ﮳�﮵�﮲�ها م﮴�اطع مں
﮲

ل ال﮲رل﮴�ا، مں ال﮴�﮵ ك﮴�﮳�ها م﮲�﮲

ر﮳�ه ﮲�﮵ ﮲عروب معره و﮵�صف ﮲�﮵ أحد ﮲�صوله د﮵�﮲�ام﮵�ك﮵�ة احل﮵�اة ﮲�﮵ هذا ال﮳�﮵�ت. 

لس عل﮵�ها و﮵�س﮴�﮴�﮳�ل ال﮲�اس وعىل ا﮳حلدران صور ﮲�﮵ الصالون أالر﮵�كة ال﮴�﮵ �ن ﮵�﮳

﮲ ّ
مص﮲�و﮲�ة عىل ﮶سلك ﮲�﮳�﮲صات ال﮴�لب ٔالن "م﮵�﮶سا" هو ﮲�﮳�ض ﮴�لب ﮵ىم وس�، و﮴�﮳�﮵�

 ﮳�﮵�ده ال﮶سمال ل﮵�ك﮴�ب ٔال﮲�ها �﮲�ت
﮲

ٕاحدى الصور ك﮵�ف �ن ﮵�س﮲�د ﮵�ده ال﮵�م﮵�

﮴�﮳حف. و﮴�ظهر صور أ﮲حرى عال﮴�﮴�ه مع ﮵ىم وس� ﮲�﮵ ط﮲�ول﮴�ها وص﮳�اها ومع ﮳�ا﮴�﮵

ة مع الس﮵��رة، ح﮴� أن آ﮲حر لكما﮴�ه ﮴�﮳�ل أن ﮵�ل﮲�ظ أ﮲�راد العأ�لة وعال﮴�﮴�ه املم﮵�﮲

أ﮲�﮲�اسه أال﮲ح﮵�ة "﮵ىم ولع﮵�﮵ىل س﮵��رة".

﮲�وق ﮳�اب الصالون م﮳حموعة ٕاطارات ﮲ح﮶س﮳�﮵�ة، ﮲�﮵ أالول آ﮲حــر ﮶�الث س�ٔ� طل﮳�ها

 11 الص﮳�ح ل﮲عا﮵�ة العا﮶رسة وال﮶�لث مساء، ع﮲�دما ﮲عادر
﮲

 ﮵ىم ﮴�﮳�ل أن ﮵�﮲ع﮲�و مں
﮲

مں

العامل، و﮲�﮵ ال﮶�ا﮲�﮵ آ﮲حر ﮶�الث محارم ورق مسحت ﮲�﮵�ها ﮵ىم ﮳ح﮳�﮵�﮲�ه، و﮲�﮵ ال﮶�الث

آ﮲حر ﮳�﮵�﮳حاما ار﮴�داها، و﮲�﮵ الرا﮳�ع آ﮲حر ﮳�دلة ار﮴�داها، و﮲�﮵ ا﮲حلامس آ﮲حر مس﮳�حة

را﮲�﮴�﮴�ه، و﮲�﮵ السادس آ﮲حر ﮴�لم أمسكه، و﮲�﮵ السا﮳�ع آ﮲حر ورق اللعب الذي �ن

 لك ﮳حولة و﮳حولة �ن ﮵�﮲�ا﮳ىح﮵ ر﮳�ه ﮳�ال﮴�ول: ﮵�ا مس﮵�﮵ىح ﮵�ا
﮲

﮵�﮴�سىل ﮳�ال﮴�﮳�ص﮵� ﮲�﮵�ه. و﮳�﮵�

الله.

﮲�﮵ الصالون آ﮲حر حذاء ﮲�وم ا﮲�﮴�عله و﮴�ر﮳�ه آ﮲حر حذاء ﮲�وم ﮵�، ﮲�و﮴�هما عل﮳�ة

ط ﮵ىم، ٕاذ �ن ﮲�ع﮵�مة ﮵�م﮵ىل عل﮵�ها ز﮳حا﮳ح﮵�ة ﮲�﮵�ها مسودة ك﮴�اب "وم﮲صات" ﮳�﮲

 ."
﮲

أ﮲��ره ٕاىل ﮳حا﮲�﮳�ها ﮴�ص﮵�دة "ص﮲�ّ﮵�

﮲�﮵ عل﮳�ة ز﮳حا﮳ح﮵�ة أ﮲حرى لوح ﮲ح﮶سب ص﮲�عه م﮵�﮲حأ�﮵�ل ﮲�ع﮵�مة �ن ﮵�﮲صعه عىل

﮲
حر﮳حه ع﮲�دما �ن ﮵�ك﮴�ب ﮲�﮵ كهف ال﮶س﮲حروب ﮲�﮵ ﮳�سك﮲�﮴�ا. و﮲�﮵ م�ن آ﮲حر مں

 ﮴�م﮲ران ٕاىل ا﮲حل﮲صار أي
﮲

 ال﮲�حاس ﮴�﮴�و﮵�ان عىل ﮲�﮳�﮴�﮴�﮵�
﮲

الصالون م﮲رهر﮵�﮴�ان مں

﮴�رصان ﮲�لس﮲�ة ﮲�ع﮵�مة، و﮴�ر﮳�هما م﮲�حو﮴�ة ا﮲حللود، وال﮵�﮳�اس أي ال﮲روال، وهما ﮴�﮲

 ﮲�﮴�وا
﮲

 إال﮲حوة عساف وم﮲�صور وعارف عساف الذ﮵�
﮲

 الر﮲حام ﮴�﮴�دمة مں
﮲

مں

 م﮵�﮲حأ�﮵�ل
ّ
﮴�م﮶�ال ﮲�ع﮵�مة ال﮲ص﮲حم، ٕاىل ﮳حا﮲�﮳�ها صور﮴�ان مع﮳�﮴�ان، أالوىل ل﮵�دي

﮲�ع﮵�مة ﮶س﮳�كهما عىل ﮶سلك هرم، ﮴�ل﮲حصان ﮲�لس﮲�﮴�ه حول هرم﮵�ـــة الو﮳حود: ال﮲�اس 
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﮲�﮵ أالس﮲�ل والله أالوحد ﮲�﮵ أالعىل وهدف ال﮳�﮶رس﮵�ة الوصول ٕاىل الله أالوحد،

 ﮴�صو﮵� امل﮲حرج الراحل مارون ﮳�﮲عدادي لٕال﮶سارة
﮲

 ا﮲حللف مں
﮲

وال﮶�ا﮲�﮵�ة لرأسه مں

ٕاىل أال﮲��ر العم﮵�﮴�ة ال﮴�﮵ ﮵�﮴�و﮵�ها.  و﮲�﮵ ﮲عر﮲�ة الطعام طاولة ك﮳�﮵�ة �ن م﮵�﮲حأ�﮵�ل

 رسومه و﮵ىه ﮴�ع﮳�﮵�
﮲

 م﮳حموعة مں
﮲

﮲�ع﮵�مة ﮵�ك﮴�ب عل﮵�ها، وعىل احلأ�ط ٕاطار ﮵�﮴�﮲صمں

 إال﮲�سان وم﮲�ه اال﮲�طالق ٕاىل ا﮲حلارج،
﮲

ذا﮴�﮵ ﮴�﮴�كرر ﮲�﮵�ها ﮲�كرة الرمح الذي ﮵�﮲صں

 ﮶س﮲عل ﮵ىم ﮲�﮵ ص﮳�اها. عىل الدروسوار وراء
﮲

 أالو﮳�وسون مں
﮲

 مں
﮲

محاطة ﮳�﮴�طع﮴�﮵�

الطاولة آاللة ال�﮴�﮳�ة ال﮵ىل �ن ﮵�ط﮳�ع عل﮵�ها رسأ�له و﮴�﮳محات ك﮴�﮳�ه. و﮲�﮵ م�ن آ﮲حر

معه ﮳�صد﮵�﮴�ه ﮳ح﮳�ان  أم﮵��، و﮲�و﮴�ها صورة ﮴�﮳
﮲

 ا﮳حللد ﮳حل﮳�ها معه مں
﮲

ح﮴�﮵�﮳�ة مں

﮲حل﮵�ل ﮳ح﮳�ان ﮲�﮵ ﮲�﮵�و﮵�ورك.

﮲�﮵ املط﮳�﮲ح، امل﮶سهد مل ﮵�﮴�﮲ع﮵�، طاولة الطعام وامل﮴�اعد ال﮶�ال﮶�ة واململحة وامل﮳�هرة

ا ﮳�ا﮳حلسد. أما ﮲عر﮲�ة ولك أالدوات ال﮴�﮵ �﮲�ت ﮴�س﮴�عمل ع﮲�دما �ن م﮵�﮲حأ�﮵�ل حا﮲رصً

ا﮳حللوس ﮲�﮴�﮴�صدرها أالر﮵�كة ال﮴�﮵ ل﮲�ظ ﮲�ع﮵�مة عل﮵�ها أ﮲�﮲�اسه أال﮲ح﮵�ة ﮴�علوها صور

﮲
 ال﮴�راءة و﮴�﮳�ص﮵� الورق و﮶رسب "دمعة" مں

﮲
﮴�ك﮶سف ﮵�وم﮵�ا﮴�ه ﮲�﮵ هذا امل�ن، مں

 ا﮲حلامسة والسادسة مساء لك ﮵�وم، و﮲�﮵ زاو﮵�ة م﮲�ها أول
﮲

ٔ�س الو﮵�س﮵ىك ﮳�﮵�

 الصور ال﮴�﮵ ﮴�و﮶�ق أ﮳محل الذكر﮵�ات مع
﮲

﮴�ل﮲�﮲ر﮵�ون ا﮶س﮴�اه ﮲�ع﮵�مة، وم﮳حموعة مں

العأ�لة... 

الدا﮲حل ٕاىل ﮲عر﮲�ة ﮲�وم ﮲�ع﮵�مة ﮵�﮶سعر ﮳�ه﮳�ة ح﮲صوره، ﮲�رس﮵�ه مح﮲�وظ و﮲�را﮶سه

ومك﮴�﮳�ه الذي �ن ﮵�﮲�ظ ﮲�﮵�ه أورا﮴�ه ورسأ�له، وأدوات احلال﮴�ة وأ﮲عرا﮲صه ا﮲حلاصة

 هذه ال﮲عر﮲�ة مل ﮵�﮴�كها. 
﮲

 ﮳�ٔ�ن ساكں
ٔ

ء ﮵�﮲�﮳� ال﮵�وم﮵�ة، لك ﮶ىس﮵

أما ﮲عر﮲�ة ﮵ىم وس�، ﮲�﮴�ح﮴�وي رس﮵� ﮵ىم الذي ﮲عط﮴�ه س� ﮳�الدا﮲�﮴�﮵�ل ﮳�عد رح﮵�لها

 ال﮲رل﮴�ا ٔال﮲�ها ﮴�مل ﮳�صمة
﮲

ورس﮵� س�. و﮲�﮵ ال﮲عر﮲�ة س﮴�أ� ﮲�﮴�ل﮴�ها س� مں

والد﮴�ها ال﮴�﮵ رمم﮴�ها ﮳�عد ﮴�عر﮲صها لل﮴�م﮲ر﮵�ق ﮳�س﮳�ب ٕاصا﮳�﮴�ها ﮳�﮶سظا﮵�ا ﮲حالل احلرب

ال﮴�﮵ عص﮲�ت ﮳�ل﮳�﮲�ان...

ل م﮵�﮲حأ�﮵�ل ﮲�ع﮵�مة صورة وح�﮵�ة وذكرى ﮴�م﮲ر ٕاىل احل﮲صور  ﮲�﮵ م﮲�﮲
﮲

﮲�﮵ لك ركں

الالم﮴�﮲�ا﮵ىه ﮳حلمال﮵�ات ال﮲�كر وال﮲�لس﮲�ة وإال﮲�سا﮲�﮵�ة احل﮴�ة وأالص﮵�لة ال﮴�﮵ ﮴�ع﮳�ق ﮳�ها

هذه الواحة ال﮴�﮵ ﮵ىه... واحة احل﮵�اة.
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عامل اال﮲ع﮴�اب: �﮴�ب وِك﮴�اب

﮲
 الط﮵�

﮲
﮳�ك: كوكب مں مسر ﮵�﮲

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

﮳�ك ﮲�﮵ 18 آب 1970، ﮲�﮵ ﮳ح﮳�لة - سور﮵�ا. ﮵ىه �﮴�﮳�ة، روأ�﮵�ة وصحا﮲�﮵�ة سور﮵�ة. ولدت مسر ﮵�﮲
 الروا﮵�ات

﮲
، وك﮴�﮳�ت العد﮵�د مں

﮲
 ﮳حامعة ﮴�﮶رس﮵�

﮲
﮴�مل ﮶سهادة ل﮵�سا﮲�س ﮲�﮵ أالدب العر﮳�﮵ مں

وال﮴�صص واحلل﮴�ات ال﮴�ل﮲�﮲ر﮵�و﮲�﮵�ة وأال﮲�الم الو﮶�أ�﮴�﮵�ة.
 ﮲صد ال﮲�ظام السوري، ﮲�ك﮴�﮳�ت

﮲
﮵� ﮲�﮵ عام 2011 ا﮲ح﮴�ارت مسر الو﮴�وف ٕاىل ﮳حا﮲�ب حركة املح﮴�﮳حّ

م﮴�االت و﮶ساركت ﮲�﮵ ال﮴�ظاهرات، ﮶� ا﮲صطرت ل﮴�ك ﮳�لدها، و﮵ىه ﮴�﮴�﮵� آالن ﮲�﮵ م﮲�﮲�اها ﮲�﮵
 املرأة ا﮴�﮴�صاد﮵�ًا

﮲
﮳�ار﮵�س، وأسست س﮲�ة 2012 م﮲�ظمة "ال﮲�ساء آالن"، ال﮴�﮵ ﮴�ع﮲� ﮳�دمع و﮴�مك﮵�

وس﮵�اس﮵�ًا و﮶�﮴�ا﮲�﮵�ًا.

﮲
 ع﮳�اءة العأ�لة والطأ�﮲�ة وال﮴�﮳�ل﮵�َّة، وك﮴�﮳�ت عں

﮲
﮳�ك روأ�﮵�ة ُم﮴�حّررة، ﮲حر﮳حت مں ﮴�ع﮴�﮳� مسر ﮵�﮲

 احلرب ا﮲حلراب والوح﮶س﮵�ة. 
﮲

أحوال م﮳ح﮴�معها، وعں
أ﮶سهر أمعاهلا الروأ�﮵�ة "الصلصال" الذي ﮵�﮲�﮴�﮴�د املؤّسسة العسكر﮵�ّة ﮲�﮵ امل﮳ح﮴�مع ال﮶سمو﮵ىل...
 ال﮲�﮴�ر املد﮴�ع وال﮲ع﮲� ال﮲�احش... وروا﮵�ة

﮲
 املرعب ﮳�﮵�

﮲
و"رأ�ة ال﮴�ر﮲�ة" الذي ﮵�ظهر ال﮴�﮳�ا﮵�

"الع﮳�ور".

﮲
" Planet of Clay، ل﮵�ي ﮳�ا﮵�س، و﮵ىه ﮴�ّصة ﮲�﮴�اة مں

﮲
 الط﮵�

﮲
و﮴�د ﮴�﮳محَ روا﮵�﮴�ها "كوكب مں

 معرها، لد﮵�ها ر﮲ع﮳�ة ﮲�﮵ امل﮶ىس﮵ ٕاىل ح﮵�ث
﮲

دم﮶سق ﮴�دىع ر﮵�ما، ﮲حرساء، ﮲�﮵ ا﮲حلامسة ع﮶رسة مں
﮴�ٔ�﮲حذها ﮴�دماها، و﮴�ظّل م﮴�مّسكة ﮳�معصم أمها. 

ور﮵�ما هذه، ﮴�صّورها ال�﮴�﮳�ة عىل أ﮲�ّها م﮶س﮲عولة ﮳�الك﮴�ُب والرمس، و"الكواكب الّرس﮵�ّة ﮲�﮵ رأسها".
﮴�لت والدة ر﮵�ما ﮳�صاصة ع﮲�د ﮲�﮴�طة ﮴�﮲�﮴�﮵�ش. وأص﮵�﮳�ت ال﮲�﮴�اة ﮲حالل اال﮲صطرا﮳�ات امل﮳�كرة، ﮴�ُ

 .
ّ
أ﮵�﮲صًا، و﮴�ّ ﮲�﮴�لها ٕاىل مس﮴�﮶س﮲� عسكري
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﮵�ة ل﮵�ي ﮳�ا﮵�س، و﮲�﮶رس﮴�ها World Editions ﮲�﮵ ﮳�﮵�طا﮲�﮵�ا. "، ﮴�﮳محها ٕاىل اال﮲�لك﮵�﮲
﮲

 الط﮵�
﮲

روا﮵�ة "كوكب مں

، و﮴�صف ﮳�﮶سلك صارخ املر﮲ىص ﮲�﮵
ّ

 هذه ال﮲�﮴�طة، ﮴�﮳�دأ ال�﮴�﮳�ة، ﮳�ٕا﮲طهار مو﮴�﮲�ها الس﮵�ا﮵ىس
﮲

ومں

 ﮳حا﮲�ب الدولة. و﮵�﮴�وم
﮲

 ﮴�﮴�ول ع﮲�هم ٕا﮲�هم ﮲صحا﮵�ا لوح﮶س﮵�ّة ال﮴�عذ﮵�ب مں
﮲

املس﮴�﮶س﮲�، الذ﮵�

 مع ا﮲�﮴�﮶سار الرصاع ﮵�﮴�﮴�ّلص عامل أالرسة،
﮲

 املس﮴�﮶س﮲�، ولكں
﮲

﮶س﮴�﮵�ق ر﮵�ما ﮳�ٕا﮲�﮴�اذها وٕا﮲حرا﮳حها مں

 أالمان، ح﮵�ث ﮵�سلمها ﮶س﮴�﮵�﮴�ها ل﮵�عاها م﮴�ا﮴�ل آ﮲حر. 
﮲

﮲�﮵�ذه﮳�ان ٕاىل ال﮲عوطة ﮳�﮶�ًا عں

ومع س﮴�وط ال﮴�﮲�ا﮳�ل عىل ال﮲عوطة، ﮴�ص﮳�ح رحال﮴�ها ا﮲حل﮵�ال﮵�ة وس﮵�لة لل﮳�﮴�اء. و﮲�﮵ م﮴�طع واحد

 ﮲�﮵
ّ

 ال﮲�ظام الس﮵�ا﮵ىس
﮲

 ﮲ع﮵� ﮶سّك ٕاىل مو﮴�ف ال�﮴�﮳�ة ال﮶سا﮳�ّة مں
﮲

 ال﮴�ّصة، و﮵�ؤ﮶رسّ مں
﮲

ال ﮵�ُ﮲�ىس مں

، ل﮴�﮳حد ﮲�﮲�سها محاطة ﮳�لدها، ٕاذ ﮴�صّور ر﮵�ما، و﮵ىه ﮴�س﮴�﮵�﮴�ظ ﮳�عد ه﮳حوم ﮳�السالح الك﮵�م﮵�أ�﮵

 ﮳�املاء. و﮴�ُظهر
﮲ّ

 أح﮳ح﮳�ة، واملسع﮲�ون ﮵�﮶سو﮲�هں
﮲

 ﮵�﮴�د﮵�
﮲ّ

 احل﮵�اة وهں
﮲

﮳�ٔ�ط﮲�ال ﮴�﮲صوا، و﮲�ساء ﮲�ار﮴�ں

لع ، ور﮲�ض الر﮳حال أن ﮴�﮲
﮲ّ

ال�﮴�﮳�ة أّن موت ال﮲�ساء حدث ٔالن ال﮲عازات ا﮲ح﮴�﮴�ت مال﮳�سهں

ال﮲�ساء املال﮳�س، ٔالّن ذلك حرام.

﮳�ك ﮲�﮲�سها، أ﮶�﮲�اء ال﮴�﮴�ال الدا﮵ىم ﮲�﮵ سور﮵�ا، �﮲�ت ال﮲�ظأ�ع وم﮶ساهد الدمار ال﮴�﮵ رأ﮴�ها ﮵�﮲

محّرً� لرؤ﮵�﮴�ها الرسد﮵�ّة، و�﮲�ت ﮴�لك امل﮶ساهد م﮲ح﮵�﮲�ة، لدر﮳حة وص﮲�ها ﮳�ٔ�﮲�ها "أ﮴�رب ٕاىل

ا﮲حل﮵�ال م﮲�ها ٕاىل الوا﮴�ع". و﮵ىه ﮲�﮲�سها، عا﮶ست احلرب، ﮴�﮳�ل أن ﮵�﮴�س﮲�ّ هلا الل﮳حوء ٕاىل ﮲�ر﮲�سا،

 أ﮲�ظع ﮲�صول ال﮴�﮴�ل
﮲

وا، م﮶�ل ر﮵�ما، مں  ﮲�﮳
﮲

 ال﮲�ساء وأالط﮲�ال الذ﮵�
﮲

وال﮴�﮴�ت ﮳�العد﮵�د مں

والدمار. 

 املوا﮴�ف
﮲

، لك﮲�ّها اس﮴�طاعت ﮲�﮵ العد﮵�د مں
ّ

لذلك ﮳�﮴�﮵�ت ال﮴�ّصة ﮲�﮵ ٕاطار ال﮴�﮲�ص﮵�ل الوا﮴�﮵ىع

،
ّ
 ﮳ح﮲�اف الرسد ال﮴�﮴�ر﮵�ي

﮲
ٕامعال ا﮲حل﮵�ال، وال﮴�صو﮵�، واس﮴�﮲حدمت ل﮲عة أد﮳�﮵�ّة، ل﮴�﮳�عد ال﮲�ّص عں

 ﮳حهة
﮲

 ﮳حهة، وا﮲حل﮵�ال امل﮳�دع مں
﮲

، و﮲�داحة أالحداث مں
ّ

 الرعب ال﮵�و﮵ىم
﮲

﮲�م﮲ر﮳حت ﮳�ذلك ﮳�﮵�

﮶�ا﮲�﮵�ة.

 الذي ﮴�د ال ﮵�﮲ىص﮵ ﮳مح﮵�ع ال﮴�ّراء، ﮳�ل ﮵�﮶�﮵� اال﮲�﮴�سام،
ّ
ل عىل ال﮴�ّصة أسلو﮳�ها الرسدي و﮵�س﮳حّ

﮳�س﮳�ب ٕاعال﮲�ها مو﮴�﮲�ًا ﮲حاّصًا، وم﮵�ًال ٕاىل ﮳حهة دون أ﮲حرى... و﮵�﮳�دو أ﮲�ّها، ك�﮴�﮳�ة ﮶سا﮳�ّة، ﮴�﮲�﮴�﮴�ر

ٕاىل احلر﮲�﮵�ّة الروأ�﮵�ّة أالد﮳�﮵�ّة أالص﮵�لة، ﮲�﮳حاءت ﮳�عض ص﮵�ا﮲عا﮴�ها ﮳�س﮵�طة وساذ﮳حة، و�﮲�ت ﮴�دور

 أن ﮴�كون أك﮶�
﮲

حول املوا﮲ص﮵�ع، وال ﮴�﮲�﮵� ال﮴�صص ﮴�﮳�ل ال﮳�دء ﮳�رسد ﮴�صص أ﮲حرى. و�ن ﮵�مكں

ًا عىل ال﮴�صص ال﮴�ص﮵�ة ﮲�﮵ ﮴�لب الروا﮵�ة، ل﮴�﮲�﮴�ح� معًال م﮴��مًال. وع﮵�ًا و﮴�ك﮵�﮲

رأة أو﮲صاع احلرب ﮲�﮵ سور﮵�ا، ومعا﮲�اة ال﮶سعب، و﮴�د " ﮴�﮴�﮲�اول ﮳�﮳
﮲

 الط﮵�
﮲

ٕاّن ﮴�ّصة "كوكب مں

 رأ﮵�ها ﮳�﮶سلك صارخ.
﮲

 احلّر﮵�ّة ل﮴�ع﮳�ّ عں
﮲

﮳�ك ٕاىل ﮲�ر﮲�سا، ك﮶�﮵�ًا مں أ﮴�اح ﮳حلوء ال�﮴�﮳�ة مسر ﮵�﮲

 



 

 الوا﮴�ع 
﮲

لكمة عں

ري ﮲�﮵ أع﮲�ّ﮴�ها دعوا ﮲ح�﮵ول ال﮶سعر ﮴�﮳

 

- ﮲حاّص "أ﮲��ر ا﮲ع﮴�ا﮳�﮵�ّة":

، ﮲�﮵ ٕاطار ال﮴�﮳حد﮵�د...
ّ ﮵

، طرأت ﮴�ّوالت عىل ال﮶سعر العر﮳�
﮲

م﮲�ذ أواسط ال﮴�رن الع﮶رس﮵�

 مسار ال﮳�ال﮲عة، وأد﮲حل﮴�ه ﮲�﮵ ع﮴�مة املعا﮲�﮵ ال﮲عام﮲صة... و﮳�دا أّن ال﮶سعر﮵�ّة
﮲

حر﮲�ت ال﮶سعر عں

 الالم﮲�هوم.
﮲

ف عىل م﮴�دار ما ﮵�ٔ�﮴�﮵ ﮳�ه ال﮶ساعر مں أص﮳�حت ﮴�﮴�و﮴�ّ

 الوا﮲صح أّن الرم﮲ر﮵�ّة، ال﮴�﮵ �﮲�ت ع﮲�د﮲�ا ﮲�﮵ ال﮴�د﮵�، ﮶�ّ أعاد اك﮴�﮶سا﮲�ها أالورو﮳�﮵�ّون،
﮲

ومں

 ال﮳�اب ال﮲ص﮵�ّق، ﮲�ٔ�﮲حذ﮲�اها، واح﮴�﮲ص﮲�ّاها، و﮳حعل﮲�اها ﮶س﮵�ٔ�ًا م﮴�ّدسًا ﮲�﮵ أد﮳�﮲�ا،
﮲

ر﮳حعت ٕال﮵�﮲�ا مں

ومل ﮵�﮴�﮴�رص ﮴�ٔ�﮶�﮵�ها عىل ال﮶سعر، وهو أالك﮶� ا﮲�﮲�﮴�احًا عىل املذاهب، ﮳�ل ﮴�عّد﮴�ه ٕاىل ال﮴�ّصة،

ري، وال ﮵�علم أحد ما هو امل﮴�صود م﮲�ها. ري و﮴�﮳ ﮲�﮴�حّولت هذه ٕاىل طالمس، و﮲�صوص ﮴�﮳

﮵ ل﮵ىك  "ال﮴�ّص" أي الرسد. و﮳�املع﮲� امل﮳�ّسط روا﮵�ة حدث ٕاىل امل﮴�ل﮴�ّ
﮲

وال﮴�ّصة ﮲�﮵ أالصل مں

﮵�﮲�همه.

 ال﮲�﮴�ص ﮲�﮵
﮲

 ال ﮵�عر﮲�ون العروض، ٕاىل ال﮴�عم﮵�ة وإال﮳�هام، ك﮴�عو﮵�ض عں
﮲

و﮳حلٔ� الك﮶�﮵�ون ّممں

 ٕاىل "﮶سعر" ﮳�سحر ساحر، و﮲�عمة
ّ ﮵ ّ

اهل﮵�لك الذي ﮳�﮲�﮵�ت عل﮵�ه ال﮴�ص﮵�دة، ﮲�﮴�حّول ال﮲�﮶� ال﮲�﮲�

﮲
، و﮴�سحر، و﮴�ُسكر... ٕاىل ك﮴�لة مں ﮲�ّ ﮴�ادر... و﮴�ّولت ال﮴�ص﮵�دة ال﮴�﮵ �﮲�ت ﮲�﮵ املا﮲ىص﮵ ﮴�ُ﮲عَ

ا﮳حلل﮵�د، ال حرارة ﮲�﮵�ها، وال عاط﮲�ة، وال مع﮲� ﮵�صل ٕال﮵�ه املرء ﮳�سهولة. ا﮲حل﮵�ال ﮲�﮴�ط هو

 ﮵�ذهب ﮲�ذهب وراءه، ولو ٕاىل ﮳�ر الظلمات. 
﮲

، ﮲�ٕاىل أ﮵�
﮲ّ

 لل﮲�ں
ّ
العمود ال﮲�﮴�ري

�﮲�ت ال﮴�ص﮵�دة ﮲�﮵ املا﮲ىص﮵ ﮳�س﮵�طة، ﮴�﮴�وم عىل ﮴�وص﮵�ل املع﮲�، ما عدا ﮴�لك ال﮴�﮵ ﮴�وصف

أل﮲�ا﮲طها ﮳�احلو﮶س﮵�ّة، أي ال﮴�﮵ ك﮴�﮳�ها ﮶سعراء ﮳�دو، عا﮶سوا ﮲�﮵ الصحراء، ﮲�ا﮲�عكست الل﮲عة

 ال﮶سعر ك﮲�﮵�﮲�ًا،
﮲

 ﮲�﮵ ال﮲عالب، مل ﮵�كں
﮲

الصع﮳�ة ال﮴�﮵ �﮲�وا ﮵�﮴�ّلكمو﮲�ها عىل ﮶سعرهم. لكں

﮲حصوصًا ﮳�عد إالسالم، ح﮵�ث ﮲�﮴�ع عىل ﮴�صأ�د ﮳مح﮵�لة، م﮴�﮲�اس﮴�ة، ﮴�صلح لل﮲ع﮲�اء، ﮴�ع﮶س﮴�ها

 ﮳�د:
﮲

ار ﮳� أالذن، ك﮴�ول ﮳�﮶سّ

لو ك﮲�ُت أعرُف أّن احلّب ﮵�﮴�﮴�ل﮲�﮵         أعددُت ﮵ىل ﮴�﮳�ل أن أل﮴�اك أك﮲�ا﮲�ا...

و﮴�ول ال﮳�ح﮴�ي ﮲�﮵ صف ﮳�كة امل﮴�وّلك:

ٕاذا ال﮲�﮳حوم ﮴�اءت ﮲�﮵ ﮳حوا﮲�﮳�ها           ل﮵�ًال، حس﮳�َت مساء ُرّك﮳�ت ﮲�﮵�ها...
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﮲
، الذ﮵�

﮲
 احلدا﮶�﮵�﮵�

﮲
 ال﮶سعر السهل املم﮴�﮲�ع، مل ﮵�عـد م﮴�﮳�وًال لـدى ﮳محاعة مـں

﮲
هذا ال﮲�وع مں

أرادوا أن ﮵�عل﮲�وا العص﮵�ان عىل املٔ�لوف، واللحاق ﮳�كب الرم﮲ر﮵�ّة، ؤ�ّن الرم﮲ر﮵�ّة ﮵ىه ّلك

ء.  ء، وما عداها ال ﮶ىس﮵ ﮶ىس﮵

 العود، ٕاىل ﮲عر﮳�﮵�ّها الذي
﮲

 ﮶رس﮴�﮵�ّة ال﮴�ص﮵�دة، ال﮴�﮵ ﮴�﮶س﮳�ع ر﮲�﮵�
﮲

وا﮲�عكس هذا الرح﮵�ل مں

﮵�﮶س﮳�ه ع﮲رف ال﮲ع﮵�﮴�ار، و﮴�ّولت ه﮵�ٔ�ات ﮳�عض ال﮶سعراء، ﮲�ٕاذا ﮳�هم ﮵�ل﮳�سون ﮲ع﮵� ما ﮵�﮴�دي

 الصوف
﮲

وا أع﮲�ا﮴�هم ﮳�﮶ساالت مں ال﮲�اس، أي مال﮳�س ﮲ع﮵� م﮴�﮲�اس﮴�ة، و﮲ع﮵� م﮲�ط﮴�﮵�ّة، ٔ�ن ﮵�ل﮲�ّ

، وطالت اللىح، وملعت
ّ

 أ﮲ح﮲رص وأمحر و﮳�﮴�﮴�ا﮵ىل
﮲

﮲�﮵ حّر ﮴�ّموز، و﮶ساعت أاللوان ال﮲عر﮵�﮳�ة مں

ال﮲�ّّظارات ال﮶سمس﮵�ّة ﮲�﮵ م﮲�﮴�صف الل﮵�ل، وُر﮳�طت ال﮶سعور ٕاىل الوراء... 

 ﮴�وماس س﮴�﮲�﮲ ٕال﮵�وت، ﮴�ص﮵�دة
ّ

 أالم﮵�﮵ىك
ّ
ي  ﮳�ّلة، ك﮴�ب ال﮶ساعر إال﮲�لك﮵�﮲

﮲
﮵�د الط﮵� ول﮵ىك ﮵�﮲

دمح ﮲�﮵�ها أالساط﮵� ال﮶رس﮴�﮵�ّة، ﮲�سارع ﮶سعراءؤ﮲�ا ٕاىل اال﮴�﮴�داء ﮳�هذه "أالرض ا﮲حلراب"، ال﮴�﮵ ﮴�﮲

، ﮲�س﮳�ة ٕاىل ﮴�ّموز - أدو﮲�﮵�س ٕاله
﮲

ال﮴�ص﮵�دة امل﮲�ـ﮲رلة. وّمسوا أ﮲�﮲�سهم ﮳�ال﮶سعراء ال﮴�ّموز﮵�ّ﮵�

 هؤالء ال﮶سعراء، و﮳�عده أسعد رزوق ﮲�﮵ ك﮴�ا﮳�ه
﮲

. وك﮴�ب ﮳ح﮳�ا ا﮳�اه﮵� ﮳ح﮳�ا عں
ّ ﮵

﮲�﮵�﮲�﮵�﮴�

 املعارص". وال﮶سعراء ال﮴�ّموز﮵�ّون هم ﮳ح﮳�ا ﮲�﮲�سه، و﮵�وسف
ّ ﮵

"االسطورة ﮲�﮵ ال﮶سعر العر﮳�

 ك﮴�﮳�وا ﮲�﮵ م﮳حّلة
﮲

ا﮲حلال، و﮳�در ﮶ساكر الس﮵�اب، و﮲حل﮵�ل حاوي، وأدو﮲�﮵�س، و﮳�﮲صعة آ﮲حرون ّممں

ون "﮶سعر" الل﮳�﮲�ا﮲�﮵�ّة. وال﮶سعراء ا﮲حلمسة -وأك﮶�هم ﮶س﮲ع﮲�ًا ﮳�أالسطورة، �ن الس﮵�اب- ﮵�ع﮴�﮳�َ

 املوت ٕاىل
﮲

 أال﮴�طاب ال﮶سعر احلد﮵�ث الذي ﮵�﮲�صّب ﮲�﮵ ال﮲عالب عىل ﮲�كرة العودة مں
﮲

مں

﮲
احل﮵�اة، ا﮲�س﮳حامًا مع ﮴�ص﮵�دة ٕال﮵�وت. ﮲�ل﮲�س﮴�مع ٕاىل الس﮵�اب ﮲�﮵ ﮴�ص﮵�د﮴�ه "رسالة مں

م﮴�﮳�ة"، ﮵�﮴�ول:

وع﮲�د ﮳�ا﮳�﮵ ﮵�رصخ امل﮲ح﮳�ون: 

"وعٌر هو املر﮴� ٕاىل ا﮳حلل﮳حلْه 

﮵�ف، ما أ﮶�﮴�لْه  والص﮲حر، ﮵�ا س﮵�﮲

﮵�ف... ٕاّن الص﮲حرة آال﮲حرون". س﮵�﮲

و﮵�﮴�ول ﮲حل﮵�ل حاوي ﮲�﮵ ﮴�ص﮵�د﮴�ه "﮳�عد ا﮳حلل﮵�د":

﮵�ا ٕالَه ا﮲حلصِب، 

َر  ﮵�ا ﮳�عًال ﮵�﮲�ّض ال﮴�﮳�َة العا﮴�ِ

﮵�ا ﮶مسَس احلص﮵�ْد 
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 ﮵�ا ٕاًهلا ﮵�﮲�﮲�ُض ال﮴�﮳�َ 
ْصًحا م﮳ح﮵�د  و﮵�ا ﮲�ِ

أ﮲�َت ﮵�ا ﮴�موُز، 
﮲�ا،  ﮳ِّ ﮵�ا ﮶مسَس احلص﮵�ْد ﮲�َ

ٍم   ُع﮴�ْ
﮲

ِّ عروَق أالرِض مں ﮲��
َدهاها ودها﮲�ا 

ِٔ املَو﮴�َ احل﮲را﮲� وا﮳حلالم﮵�َد الَع﮳�﮵�د...
َأْد﮲�

 

﮲
 س﮲�ة، م﮲�ذ اس﮴�لهام "أالرض ال﮵�﮳�اب" ل﮴�وماس ٕال﮵�وت، و﮲�ں

﮲
 ﮶�ما﮲�﮵�

﮲
وم﮲صت أك﮶� مں

 ﮴�ت ال﮴�اب، و﮲�﮲�﮲�﮲صه، و﮲�﮳�عث
﮲

ما زل﮲�ا ﮲�﮲�حت ﮲�﮵ أالساط﮵�، ﮲�﮲�﮲حرج أدو﮲�﮵�س مں
﮵�ّات ﮲�﮵ دروب أ﮶�﮵�﮲�ا ال﮴�د﮵�مة... وال ﮲�﮴�عب. ﮲�هل  و﮴�﮲�د﮵�له ح﮵�ًّا، و﮲�الحق ا﮳حل﮲�ّ

﮲
د﮵�و﮳ح﮵�

؟
ّ
هذا ّلكه ﮲رصوري

دة، وك﮶�﮵�ة الرموز، وال﮶س﮲حص﮵�ّات، ل﮵ىك هل أص﮳�حت مواص﮲�ات ال﮴�ص﮵�دة أن ﮴�كون مع﮴�ّ
 املطلوب؟

ّ ﮵ ّ
﮴�﮳�لغ املس﮴�وى ال﮲�﮲�

، أو هو "مود﮵�ل" أع﮳حب
﮲ ّ

ال. ل﮵�س صح﮵�حًا أّن لل﮶سعر ﮴�والب و﮶رسوطًا ﮵�﮲�ر﮲صها ﮳حّو مع﮵�
، ، وسع﮵�د ع﮴�ل، وٕا﮵�ل﮵�ّا أ﮳�﮵ ما﮲ىص﮵ ار ﮴�﮳�ّا﮲�﮵ ﮳�ه أ﮲�اس ور﮲�﮲صه أ﮲�اس آ﮲حرون. ول﮲�ا ﮲�﮵ ﮶سعر ﮲�﮲
، ﮲ح﮵� دل﮵�ل عىل ّأّن ال﮴�ص﮵�دة امل﮲�هومة ﮵ىه ال﮴�﮵ ﮴�ع﮵�ش. ول﮵�س  رح﮳�ا﮲�﮵

﮲
وأال﮲حو﮵�

م﮲�ط﮴�﮵�ًّا وال م﮴�﮳�وًال ٕا﮲��ر ﮳�ال﮲عة ال�م، و﮴�﮲�﮲ص﮵�ل ال�م املظلم، ﮳�اع﮴�﮳�اره ﮴�ّمة ال﮴�ع﮳�﮵�.
﮵ مع الرحا﮳�﮲�ة: ... وس﮲�﮳�﮴� ﮲�﮲ع﮲�ّ

أ﮲�ا حل﮳�﮵�﮳�﮵ وح﮳�﮵�﮳�﮵ ٕا﮵ىل
﮵�ا عص﮲�ورة ﮳�﮵�﮲صا

ال ﮳�﮴�ا ﮴�سٔ�﮵ىل
ال ﮵�ع﮴�ب حدا

عل حدا  وال ﮵�﮲

 أ﮲�ا حل﮳�﮵�﮳�﮵
 وح﮳�﮵�﮳�﮵ ٕا﮵ىل...

﮵ مع سع﮵�د ع﮴�ل "﮵�ارا ا﮳حلدا﮵�لها ال﮶س﮴�ر"...  كما س﮲�﮲ع﮲�ّ
 آهلة ﮲�﮵�﮲�﮵�﮴�﮵�ا

﮲
 ﮴�وماس س﮴�﮵�﮲�﮲ ٕال﮵�وت، وال عطٍف مں

﮲
 ٕاىل حس﮲�ات مں

﮲
ولس﮲�ا مح﮴�ا﮳ح﮵�

وأالوملب، ل﮵ىك ﮵�كون ع﮲�د﮲�ا ﮶سعر ﮳مح﮵�ل.
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معّلمو ال﮲�كر - ﮳�﮴�لم د. معاد ﮵�و﮲�س ﮲�﮲عا﮵ىل

م﮴�ّدمة
 

 ﮵�ط﮳�ع ﮲�﮵ طّال﮳�ه ﮲�كًرا… وطاملا آم﮲�ّا أّن
﮲

طاملا ﮴�﮵�ل ٕاّن املعّلَم مں
ا ﮲�﮵ ﮴�لم﮵�ذه، ﮴�د ال ﮵�ُمىح… ﮲�﮵ م�ٍن ﮵�﮲ع﮵�ّ مساره ُك أ﮶�ً املعّلَم ﮵�﮴�ُ

ً ح﮵�ا﮴�ه. أو ﮵�ّدد له ﮲�هح�
 ﮵�صل أن ﮵�وا﮳حهوا حاالٍت ﮲حاّصة ﮵�﮲صطّرون 

﮲
﮳�عُض املعّلم﮵�

 ﮴�﮴�﮴�ّب 
﮲

وا ﮲�﮵ أصحا﮳�ها، وم﮲�هم َمں ٕاىل معا﮳حل﮴�ها ﮲�رد﮵�ًّا ﮲�﮵�ؤ﮶�ّ
عل  طالٍب عال﮴�ة ﮲�كر﮵�ّة أو علم﮵�ّة وأح﮵�ا﮲�ًا ا﮳ح﮴�ماع﮵�ّة أو عأ�ل﮵�ّة. ما ﮵�﮳

﮲
﮳�﮵�﮲�هم و﮳�﮵�

﮴�ٔ�﮶�﮵� املعّلم ﮲�﮵ الطالب م﮳�ا﮶رسة و﮶س﮲حص﮵�ّة.
 ﮲�ٔ�ة العاّم. هلم ﮴�﮲�اعا﮴�هم وم﮳�ادٔ�هم، ﮵�﮴�واصلون

﮲
﮲�﮵ م�ٍن آ﮲حر، ﮵�﮴�﮳حّىل معّلمون مں

ها. ﮲�﮵ معرض ﮴�﮴�د﮵�مهم  و﮲�﮴�َ
ّ

 ﮲حالهلا، و﮵�ؤّدون دورهم املعّل﮵�
﮲

مع طّال﮳�هم مں
ماّدَة ا﮲ح﮴�صاصهم ﮵�ُطل﮴�ون ﮴�والٍت ﮴�د ﮴�مّر ﮲�﮵ الس﮵�اق م﮲�اس﮳�ا﮴�﮵�ًّا، أو ﮵�ع﮴�مدون

مسلك﮵�ّاٍت وموا﮴�ف ﮴�الٔ� احلالة ال﮴�﮵ ﮴�ع﮴�﮲صهم ﮲�﮵ ﮵�وم﮵�ّا﮴�هم الص﮲�﮵�ّة… 
 مس﮴�و﮵�ا﮴�هم م﮲ح﮴�ل﮲�ة، و﮴�د ﮴�كون م﮴�﮲�او﮴�ة.

﮲
﮲�﮵ مس﮵�﮴�﮵ ال﮴�عّلم﮵�ّة، مررُت ﮳�معّلم﮵�

لك﮲�ّهم ﮲�﮵ ﮲�ظري ال﮴�﮴�وا عىل محّطاٍت ٕا﮲�سا﮲�﮵�ّة صدرت ع﮲�هم، ع﮳�اراٍت أو مسلً�
. ﮵ىه ع﮲�دي ال﮵�وم أسٌس ﮴�﮲�ك﮵�﮵�ّة عىل

ّ
وموا﮴�ف، ال ﮴�﮲�﮵ ﮴�﮶سّلك ماّدَة ﮴�﮲�ك﮵�ٍ مع﮵�ٍق لدي

أالصعدِة إال﮲�سا﮲�﮵�ّة وال﮶�﮴�ا﮲�﮵�ّة واال﮳ح﮴�ماع﮵�ّة… ولكو﮲�﮵ معّلم، كم أهد﮴�﮲�﮵ ﮴�صو﮵�﮳�ات
 ﮳�﮶سٍلك عاّم.

ّ
ا والعامل ال﮴�﮳�وي ﮲�﮵ عال﮴�ا﮴�﮵ ﮳�الطّالب ﮲حصوًصا وال﮲رمالء أ﮵�﮲صً

. أ﮶سارككم ع﮳� هذه هو﮲�﮵ ﮲�﮵ مساراٍت ﮴�﮲�ع﮲�﮵  ال﮲�كر، ﮲�و﮳حّ
ّ ﮵
هم معّلمو﮲�ا… أصا﮳�وا ﮲�

ء عىل ﮶س﮲حصه و﮴�عّل﮵� عل﮵�ه، ٔال﮴�َف عىل رؤ﮵�و﮵�ّ﮴�ه ال﮲�كر﮵�ّة ال﮲راو﮵�ة ّلك مّرٍة اًمسا، أ﮲ىص﮵
 .

ّ
ال﮴�﮵ ا﮲�سح﮳�ْت ٕا﮵ىل

 ﮲�﮵ م﮲�ارِق
﮲

ه وٌمس ﮲�﮵ ذاكرِة طّال﮳�ه. ﮴�د ﮴�ُهدُر س﮲�وٌن، لكں ، ّلك معّلٍم ح﮴�ُّ ﮲�﮵ ﮴�﮲�اع﮴�﮵
ل﮴�اٍء ما، عودٌة ٕاىل أصاالٍت رس﮲حْت. ﮳حد﮵�ٌ أن ﮲�طّل ﮳�ها ٕاىل ﮳حع﮳�ِة أال﮳ح﮵�ال،

﮲�﮴�طّو﮳�ها، "ٔالّن ال﮴�د﮵�َ ص﮲�ع (﮳�هم) العظأ�"… 
﮵ أو﮲صحُت آ﮴�﮵�اِت زاو﮵�﮴�﮵ ﮲�﮵ "م﮳حّلة أ﮲��ر ا﮲ع﮴�ا﮳�﮵�ّة"، ﮲�ال ﮲�﮵ ع﮳حال﮴�﮵ هذه، أر﮳حو أ﮲�ّ
 م﮶�االٍت ﮳�ا﮲�وا ﮵ىل. حس﮳�ُ﮲�ا ﮲�﮴�ُك مساحاٍت ﮲صؤ�﮵�ّة،

﮲
أكون ه﮳ح﮵�﮲�ًا ﮲�﮵ ما سٔ�دّون عں

ا، ح﮵�ث ﮲�مّر!  أ﮵�﮲صً
﮲

﮲�ں
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﮲

﮲�﮳�﮵�ل عودة: لك﮶�وم عودة ا﮳�﮲�ة ال﮲�ارصة اع﮴�﮴�لت ﮲�﮵ عهد س﮴�ال﮵�

 أر�ن ﮴�ٔ�س﮵�س دراسات الل﮲عة وأالدب العر﮳�﮵ ﮲�﮵ روس﮵�ا 
﮲

 مں
﮲

ركں

وأّول امرأة عر﮳�﮵�ة حازت عىل ر﮴�﮳�ة ﮳�و﮲�سور
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ا  ال﮲�ارصة لك﮶�وم عودة (1892-1965) أص﮳�حت ﮲�موذ﮳حً
﮲

﮴�صة ح﮵�اة املرأة العر﮳�﮵�ة مں

﮵�﮴�ذى للمرأة املصممة عىل ال﮴�﮴�دم. وه﮲�ا أ﮴�دم مس﮵�ة ح﮵�اة المرأة ﮲�ا﮲صلت و﮴�دت

املس﮴�ح﮵�ل ووصلت ٕاىل أر﮴� مس﮴�وى عل﮵�، ل﮴�كون أول امرأة عر﮳�﮵�ة ﮴�صل عىل ل﮴�ب

(  ال﮲�ارصة (﮵ىه ﮳�الص﮲�ة أ﮵�﮲صا عأ�ل﮴�﮵
﮲

﮳�و﮲�سور. لك﮶�وم عودة ﮵ىه ا﮳�﮲�ة لعأ�لة معرو﮲�ة مں

ولدت ﮲�﮵ 2 ﮲�﮵�سان عام 1892 ﮲�﮵ دار “﮲�رص عودة” ﮲�﮵ حارة الروم، �﮲�ت ال﮳�﮲�ت ا﮲حلامسة

 ال﮳�﮲�ت ﮳مح﮵�لة.
﮲

لد امسه و﮲�وق لك ذلك مل ﮴�كں لوالدها ﮲�رص عوده الذي �ن ﮵�ٔ�مل ﮳�ولد ﮵�﮲

 ك﮴�﮳�ت لك﮶�وم عودة س﮵�ة ح﮵�ا﮴�ها ﮲�﮲�سها ﮳�﮴�وهلا: "ل﮴�د اس﮴�﮴�﮳�ل ﮲طهوري ﮲�﮵ هذا العامل

 العرب، ﮲حصوصا ٕاذا �﮲�ت
﮲

﮳�الدموع. واللك ﮵�علم ك﮵�ف ﮴�ُس﮴�َ﮴�﮳�َل والدة ال﮳�﮲�ت ع﮲�د﮲�ا ﮲�ں

هذه ال﮴�عسة ﮲حامسة أ﮲حوا﮴�ها، و﮲�﮵ عأ�لة مل ﮵�ز﮴�ها الله ص﮳�﮵�ًا. وهذه الكراهة را﮲�﮴�﮴�﮲�﮵

، وزاد ﮲�﮵ كراهة والد﮴�﮵ ﮵ىل زمعها أ﮲�﮵ َّ
َّ عط﮲�ا مرة ع﮵ىل

م﮲�ذ ص﮲عري. ﮲�لم أذكر أن والدي

﮲�ُب ال﮲�اس، وال هّمَ ﮵ىل سوى ال﮴�علم، وال ﮴�﮳�﮵�حة الصورة. ﮲�﮲�﮶سٔ�ت ﮴�ل﮵�لة ال�م ك﮴�وما أ﮴�﮳

أذكر أن أحًدا ﮲�﮵ ﮳�﮵�﮴�﮲�ا دعا﮲�﮵ ﮲�﮵ ص﮲عري سوى "﮵�ا س﮴�﮵ سكوت" أو "﮵�ا سلولة"، وا﮲�ك﮳�ا﮳�﮵

 ﮵�ا﮲حدك ﮵�ا
﮲

 والد﮴�﮵ "م﮵�
﮲

 ك﮶�ة ما ك﮲�ت أمسع مں
﮲

عىل العلم ﮲�﮵ ﮳�ادئ أالمر ﮲�﮶سٔ� مں

امة". سودة؟ ﮳�﮴�﮳�﮴�﮵ طول معرك ع﮲�د امرأة أ﮲ح﮵�ك ﮲حّدَ



وج، و�﮲�ت ع﮲�د﮲�ا ﮲�﮵ ال﮳�﮵�ت و�ن ﮶�مة ﮶س﮳�ٌح مهوٌل هلذا ال﮴�هد﮵�د، ٕان مع﮴�﮵ مل ﮴�﮴�﮲

 هذا
﮲

لص مں ﮳�م﮶�ا﮳�ة ﮲حادم. ﮲�هال ع﮴�﮵ىل الص﮲ع﮵� هذا أالمر، ورصت أ﮲�كر ك﮵�ف أ﮴�﮲

 سوى مه﮲�ة ال﮴�عل﮵� ﮲�﮵ ذلك الو﮴�ت
﮲

املس﮴�﮴�﮳�ل ال﮴�عس، مل أر ﮳�ا﮳�ا ٕاّال ﮳�العلم ومل ﮵�كں

 ﮵�كون أول ﮴�لم﮵�ذ ﮲�﮵ املدارس
﮲

﮴�ُ﮳�اح للمرأة. و﮴�د �﮲�ت العادة ﮴�﮳�ل احلرب أن مں

الروس﮵�ة اال﮳�﮴�دأ�﮵�ة ﮵�﮴�علم ﮲�﮵ ال﮴�سم الدا﮲ح﮵ىل م﮳حا﮲�ًا و﮳�عدها ﮵�صل عىل ر﮴�﮳�ة معلم.

﮲�عك﮲�ت عىل العمل و﮳�ل﮲عت ُمرادي. وال﮲�﮲صل ﮲�﮵ هذا لوالدي، ٕاذ ٕان والد﮴�﮵

 وسأ�ل د﮲حو﮵ىل املدرسة. ﮲�هل ك﮲�ت سع﮵�دة ﮲�﮵
﮲

املرحومة ﮴�اومت ﮳�لك ما لد﮵�ها مں

:  أهم العوامل ﮲�﮵ ه﮲�اء ع﮵�﮶ىس﮵
﮲

 هما مں
﮲

صل﮴�﮵� ؟ ﮲�عم. ٕا﮲�﮵ و﮳حدت ﮲�﮵ ﮲�﮲�﮵ىس ﮲حُ ح﮵�ا﮴�﮵

ء، ال﮲�اس والط﮳�﮵�عة إال﮴�دام عىل العمل مع ال﮶�﮳�ات ﮲�﮵�ه، واملح﮳�ة، مح﮳�ة لك ﮶ىس﮵

. ٕان والعمل. هذه ا﮲حلصلة ال﮶�ا﮲�﮵�ة ﮵ىه ال﮴�﮵ ﮴�ساعد﮲�﮵ دأ�مًا ﮲�﮵ أحرج موا﮴�ف ح﮵�ا﮴�﮵

﮴�ذل﮵�ل املصاعب ل﮳�لوغ املراد هو أك﮳� عوامل السعادة.

 ﮵�﮵�ط ﮳�﮲�ا أ﮵�﮲صًا، ﮲�ه﮲�اك ه﮲�اء الع﮵�ش ح﮴�ًا. ﮴�﮲ص﮵�ت
﮲

 ﮲�ٕاذا ا﮴�﮴�﮲�ْت هذه ﮳�سعادة مں

 ح﮳�ًا ساعد﮲�﮵
﮲

. و﮴�د أح﮳�﮳�﮴�هں
﮲ّ

 أولٔ�ك ال﮳�﮲�ات اللوا﮴�﮵ ك﮲�ت أعلمهں
﮲

﮲محس س﮲�وات ﮳�﮵�

 عىل ﮴�در
﮲

 ﮳�ع﮵�﮶س﮴�ها الص﮲ع﮵�ة، وأن أساعدهں
﮲

عىل أن أع﮵�ش مع لك واحدة م﮲�هں

 ﮵�ا﮲�﮴�﮲�﮲�﮵ ﮲�﮵
﮲ّ

. و﮴�د ﮴�ا﮳�ل﮲�﮲�﮵ ﮳�امل﮶�ل، ﮲�ك﮲�ت دأ�مًا أرى و﮳حوهًا ﮳�امسة ﮲صاحكة، وكں طا﮴�﮴�﮵

ة ٕاحدى صد﮵�﮴�ا﮴�﮵ و�﮲�ت ا﮳�﮲�﮴�ها ﮴�﮴�علم ع﮲�دي . وأذكر أ﮲�﮵ زرت مّرَ ها﮴�﮵  ﮲�﮲
﮲

ك﮶�﮵� مں

 العمر. وو﮳حدت صد﮵�﮴�﮴�﮵ ﮲�﮵ ال﮲�راش. ﮲�ٔ�﮲ح﮳�﮴�﮲�﮵ ﮲�﮵ أ﮶�﮲�اء
﮲

وهلا ا﮶�﮲�﮴�ا ع﮶رسة س﮲�ة مں

وج احلد﮵�ث ﮳�ٔ�﮲�ها ﮲ع﮲ص﮳�ت أمس عىل ا﮳�﮲�﮴�ها ٕاذ ﮴�الت ٔال﮳�﮵�ها: "ٕاذا ما﮴�ت أ﮵ىم ﮲�﮴�﮲

، ٕاذ  ﮴�﮳�ل مٔالت ﮴�ل﮳�﮵
﮲

، ﮲�﮵� ﮴�كون ﮵ىل أّمًا". ﮶سعرت ﮳�سعادة مل أ﮶سعر ﮳�م﮶�لها مں معلم﮴�﮵

. و﮲�﮵ و﮴�ت ﮲�را﮲ىع﮵ ك﮲�ت أزور أطراف
﮲

ٕان أولٔ�ك الص﮲ع﮵�ات ﮵�﮳�﮳�﮲�﮲�﮵ كما أح﮳�هں

 و﮴�ت احلصاد،
﮲

املد﮵�﮲�ة، ح﮵�ث ﮵�ع﮵�ش ال﮲�الحون، وأ﮴�﮲�﮴�د أط﮲�اهلم الص﮲عار املهمل﮵�

و�ن ﮴�ل﮳�﮵ ﮵�﮴�﮴�طع أملًا ع﮲�دما أرى ﮴�لك الع﮵�ون املل﮴�ه﮳�ة ﮳�الرمد، ﮲�ٔ�﮲عسلها ﮳�محلول

 أن ﮳�عض أالط﮳�اء
﮲

حامض ال﮳�ور﮵�ك، و﮳�عد ﮴�﮲�ظ﮵�﮲�ها أ﮲�﮴�ط محلول ال﮲ر﮲�ك عل﮵�ها. أ﮲طں

 آهلة ﮳�ل ﮲طّلَوا ﮳�﮶رسًا، ﮵�دركون ﮴�لك السعادة ال﮴�﮵ ك﮲�ت أ﮶سعر
﮲

علهم ال﮲رمں  مل ﮵�﮳
﮲

الذ﮵�

﮳�ها. ع﮲�دما ك﮲�ت أرى ﮳�عد أ﮵�ام ﮴�لك الع﮵�ون سل﮵�مة صا﮲�﮵�ة، و﮴�لك أال﮵�دي الص﮲ع﮵�ة

، ع﮲�دما ك﮲�ت ﮲�﮵ ساحة احلرب ﮲�﮵ . هذا ال﮶سعور ك﮶�﮵�ا ًما �ن ﮵�﮲�س﮵�﮲�﮵ ﮴�ع﮳�﮵ ﮴�طوق ع﮲�﮴�﮵

 سع﮵�دة ل﮴�عا﮲�﮵ لك ﮳ح﮲�دي، أو ل﮴�﮲ح﮲�﮵�ف آالمه؟!
﮲

ال﮳�ل﮴�ان و﮲�﮵ روس﮵�ا. أمل أكں
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أمل ﮵�﮴�ص ﮴�ل﮳�﮵ طر﮳�ًا ع﮲�دما ك﮲�ت أزور املر﮵�ض وأراه م﮴�﮳حها ٕاىل الصحة، وأرى عأ�ل﮴�ه

سع﮵�دة ل﮶س﮲�أ�ه؟ ﮳�ىل ٕا﮲�﮵ ك﮲�ت أحب ا﮳حلم﮵�ع ﮲�ٔ�﮴�ٔ�مل ٓالالم لك ﮲�رد وأ﮲�رح ل﮲�رحه، وهلذا مل

، وأهم﮵�﮴�ه ال ﮴�﮶سعر ﮲�﮲�﮵ىس أ﮲�ها ﮲عر﮵�﮳�ة، مع أن ﮵ىل مدة طو﮵�لة ﮲�﮵ ال﮲عر﮳�ة. وأالمر ال﮶�ا﮲�﮵

 أي معل �ن، ما
﮲

 أالول، وهو حس﮳�ا﮲�﮵ أن لك معل ﮶رس﮵�ف، ﮲�لست أ﮲ح﮳حل مں
﮲

﮴�﮴�ل عں

: ﮵�﮲�﮳�وع احل﮵�اة ﮲�﮵
﮲

 الروس﮵�﮵�
﮲

 ﮴�ال مں
﮲

دام ﮲ع﮵� ماّسِ ﮳�﮶رس﮲�﮵ وال ﮳�﮶رسف ﮲ع﮵�ي. وال أذكر مں

 حكمة ﮳�ال﮲عة. ﮲�عم، ٕان ﮵�﮲�﮳�وع احل﮵�اة ﮲�﮵�﮲�ا، ﮲�ٕاذا ﮴�در﮲�ا أن ﮲�وي ﮳مح﮵�ع
﮲

دا﮲حل﮲�ا. ﮲�﮵�ا هلا مں

مظاهر ح﮵�ا﮴�﮲�ا ﮳�ه، صارت ح﮵�ا﮴�﮲�ا وردة زاهرة ﮴�﮴�﮲علب ﮳�أ�﮴�ها العطرة و﮳محاهلا عىل

أال﮶سواك ال﮴�﮵ ﮵ىه ك﮶�﮵�ة ﮳حدًا ﮲�﮵ طر﮵�﮴�﮲�ا. ﮲�ال ﮴�ؤمل﮲�ا هذه أال﮶سواك كما لو �﮲�ت وحدها.

 أن ﮵�﮴�ف �لعط﮶سان ﮲�﮴�﮳حف ح﮵�ا﮴�ه و﮴�ص﮵� صحراء،
﮲

 ال ﮵�﮴�وي ال ﮳�ُّدَ له مں
﮲

وَمں

.
﮲

والسعادة �لرساب ﮲�﮵�ها ﮵�كض وراءه ﮲�ال ﮵�صل ٕال﮵�ه ولو �﮲�ت لد﮵�ه املال﮵�﮵�

 ص﮲�ع ال﮳�﮶رس، ﮲�﮳حمال
﮲

، ط﮳�﮵�ع﮵�ًا �ن أو مں  ﮴�علمت أن أ﮳حد ا﮳حلمال ﮲�﮵ لك ما ﮵�﮵�ط ﮳�﮵

 ا﮲صطراب ﮲�﮲�﮵ىس، ٔال﮲�ه رم﮲ر ا﮲حللود، أما ص﮲�ع ال﮳�﮶رس ﮲�ٕا﮲�ه �ن
﮲

ں الط﮳�﮵�عة �ن دأ�مًا ﮵�َسّكِ

دد ﮴�واي و﮵�كس﮳�﮲�﮵ ٕاع﮳حا﮳�ًا ﮳�ع﮴�ل إال﮲�سان، ﮲�ٔ�﮲�كب عىل العمل �ل﮲�ملة. ﮲�ٔ�﮲�ا، وال ﮵�﮳

َمة. م﮳�ال﮲عة، ك﮲�ت ﮲�﮵ ﮳مح﮵�ع أطوار ح﮵�ا﮴�﮵ سع﮵�دة أ﮶س﮴�﮲عل را﮲ع﮳�ة ال ُمل﮲رَ

 أ﮲�هت لك﮶�وم عودة املدرسة اال﮳�﮴�دأ�﮵�ة ﮶� ا﮲�﮴�﮴�لت ٕاىل “السم﮵�﮲�ار الرو﮵ىس” ﮲�﮵ ﮴�ر﮵�ة

 أسا﮴�ذ﮴�ها
﮲

(ال﮵�وم مد﮵�﮲�ة) ﮳�﮵�ت ﮳حاال ﮲�﮵ ال﮲ص﮲�ة ال﮲عر﮳�﮵�ة و�﮲�ت دارًا للمعلمات، ومں

املرحوم ﮲حل﮵�ل الس�ك﮵�﮲�﮵ أحد أعالم أالدب العر﮳�﮵ ال﮲�لسط﮵�﮲�﮵ الذي أ﮶�ّ ﮲�﮵ ﮴�و﮳ح﮵�هها.

 أ﮲�هت دراس﮴�ها، وعادت ٕاىل ال﮲�ارصة ل﮴�﮳�دأ
﮲

 معرها ح﮵�
﮲

�﮲�ت ﮲�﮵ السادسة ع﮶رسة مں

ور مدارس ال﮴�در﮵�س ﮲�﮵ مدارس ا﮳حلمع﮵�ة الروس﮵�ة ﮲�﮵ ال﮲�ارصة (املسكو﮳�﮵�ة) و�ن ﮵�﮲

 ﮴�﮳�ل ا﮳حلمع﮵�ة الروس﮵�ة. ال﮴�﮴�ت أ﮶�﮲�اء
﮲

ا﮳حلمع﮵�ة ﮲�﮵ ذلك الو﮴�ت م﮲�﮴�﮶سون م﮳�عو﮶�ون مں

 أعوام
﮲

 ﮳�﮵�
﮲

معلها ﮳�ال﮴�عل﮵� املس﮴�﮶رسق الرو﮵ىس امل﮶سهور كرا﮴�﮶سكو﮲�س﮵ىك الذي زار ﮲�لسط﮵�

(1908-1910) وذكر ذلك ﮲�﮵ ك﮴�ا﮳�ه "مع امل﮲حطوطات العر﮳�﮵�ة"، ح﮵�ث ك﮴�ب: "﮴�ا﮳�لت

لك﮶�وم عودة ﮲�﮵ ال﮲�ارصة ذا﮴�ها، و�﮲�ت آ﮲�ذاك معلمة ﮲�ا﮶سٔ�ة ٕاىل ﮳حا﮲�ب معلها ﮲�﮵

امل﮳حالت العر﮳�﮵�ة".

 ز﮵�ارة زو﮳حها ٕاىل ال﮲�ارصة ﮳�ٔ�﮲�ه
﮲

 أما ﮲�﮵�ا كرا﮴�﮶سو﮲�س�﮵�ا ع﮴�﮵�لة املس﮴�﮶رسق، ﮲�﮴�د ك﮴�﮳�ت عں

 مدارس ا﮳حلمع﮵�ة ال﮲�لسط﮵�﮲�﮵�ة أ﮲�ه﮴�ا ﮴�عل﮵�مهما ﮲�﮵ مدرسة
﮲

 مں
﮲

﮴�عرف عىل معلم﮴�﮵�

الس﮵�م﮲�ار ﮲�﮵ ﮳�﮵�ت ﮳حاال، و﮴�د ﮶سارك﮴�ا ﮲�﮵ ﮳حوال﮴�ه ﮲�﮵ ﮲صوا﮵ىح ال﮲�ارصة وأحداهما ﮵ىه لك﮶�وم 
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 الط﮳�﮵�ب الرو﮵ىس الذي معل ﮲�﮵ مس﮴�﮶س﮲� ا﮳حلمع﮵�ة
﮲

و﮳حت عام 1913 مں عودة وال﮴�﮵ ﮴�﮲

﮲�﮵ ال﮲�ارصة ٕا﮵�﮲�ان ﮲�اس﮵�ل﮵�ف. ﮴�عر﮲�ت لك﮶�وم عودة أ﮶�﮲�اء معلها ﮳�ال﮴�عل﮵� عىل الط﮳�﮵�ب

الرو﮵ىس ٕا﮵�﮲�ان ﮲�اس﮵�ل﮵�ف وأح﮳�ا ﮳�ع﮲صهما وا﮴�﮲�﮴�ا عىل ال﮲رواج، عار﮲صت العأ�لة م﮶رسوع

ال﮲رواج ﮳�﮶سدة. وروت لك﮶�وم عودة لل﮶ساعر ال﮲�لسط﮵�﮲�﮵ ع﮳�د الكر﮵� الكر﮵ىم (أ﮳�و سل�)

 أحد
﮲

ع﮲�دما ال﮴�﮴� ﮳�ها ﮲�﮵ موسكو س﮲�ة 1957، ﮳�ٔ�ن ﮳�عض أ﮲�راد أرس﮴�ها الع﮴�اة طلب مں

 عارها، و﮲�﮴�ط
﮲

 أعىل سطح ال﮳�﮵�ت ل﮴�س﮴�﮵� العأ�لة م﮲�ها ومں
﮲

ال﮶س﮳�ان أن ﮵�د﮲�عها مں

﮵�ب عوده الذي و﮴�ف ٕاىل ﮳حا﮲�﮳�ها، وذهب هو وٕا﮵�اها والدك﮴�ور  مع والدها ﮲�﮳
﮲

﮳�﮲�﮲صل ا﮳�

و﮳حا ﮲�﮵ الك﮲�﮵�سة الروس﮵�ة ﮲�﮵ مسكو﮳�﮵�ة ال﮴�دس، ٕا﮵�﮲�ان ﮲�اس﮵�ل﮵�ف ٕاىل ال﮴�دس، ح﮵�ث ﮴�﮲

و﮳حها ٕاىل ال﮲�ارصة وا﮲صعًا والدها وأرس﮴�ها أمام أالمر الوا﮴�ع. وعاد ﮳�ها و﮳�﮲

سا﮲�رت لك﮶�وم مع زو﮳حها الرو﮵ىس ٕاىل روس﮵�ا، و﮳�عد ﮶�ورة أك﮴�و﮳� و﮲�﮶سوب احلرب

أالهل﮵�ة ﮲�﮵ روس﮵�ا السو﮲�﮵�ا﮴�﮵�ة، ﮴�طوع الدك﮴�ور ٕا﮵�﮲�ان، زوج لك﮶�وم عودة، كط﮳�﮵�ب مع

ا﮳حل﮵�ش أالمحر وأص﮵�ب عام 1919 ﮳�مرض ال﮴�﮵�﮲�ؤ�﮵�د ومات ﮴�ارً� زو﮳ح﮴�ه و﮶�الث ﮳�﮲�ات

، وواصلت دراس﮴�ها
﮲ّ

 أ﮳حل ٕاعال﮴�هں
﮲

ص﮲ع﮵�ات. ﮲�عملت لك﮶�وم ﮳�﮲�الحة أالرض مں

 الروس، وعىل رأسهم كرا﮴�﮶سكو﮲�س﮵ىك الذي
﮲

 املس﮴�﮶رس﮴�﮵�
﮲

أال�د﮵�م﮵�ة ﮳�مساعدة ل﮲�﮵�ف مں

. ﮲�لك﮶�وم مل ﮴�س﮴�سلم، ﮳�ل واصلت دراس﮴�ها ومعلها، وأص﮳�حت
﮲

﮴�عرف عل﮵�ها ﮲�﮵ ﮲�لسط﮵�

محا﮲رصة لل﮲عة العر﮳�﮵�ة ﮲�﮵ ﮳حامعة ل﮵�﮲�﮵�﮲�﮲عراد (﮳�طرس﮳�ورغ ال﮵�وم)، ﮶� أسست معهدًا

لله﮳حات العر﮳�﮵�ة ﮲�﮵ ﮳حامعة موسكو، و�﮲�ت أول امرأة عر﮳�﮵�ة ﮴�صل عىل ل﮴�ب

﮳�و﮲�سور.

 ﮶سع﮳�ها، وع﮲�دما اع﮴�ف اال﮴�اد السو﮲�﮵�ا﮴�﮵
﮲

 لك﮶�وم عودة �﮲�ت ﮳حر﮵�ٔ�ة ﮲�﮵ الد﮲�اع عں

 الذي رد
﮲

عام 1948 ﮳�دولة ٕارسأ�﮵�ل أرسلت رسالة حادة الله﮳حة للر﮲�﮵�ق س﮴�ال﮵�

 ﮳�ا﮳�ًا ٕالرسال امل﮲ع﮲صوب عل﮵�هم ﮳�﮴�هم
﮲

 ﮲�﮵ ﮲�﮴�ة س﮴�ال﮵�
﮲

عل﮵�ها ﮳�س﮳ح﮲�ها. �ن الس﮳حں

﮳�أ�سة ومحاكمات صور﮵�ة ٕاىل امل﮲�﮲� الس﮵�﮳�﮵�ي الره﮵�ب امل﮶سهور ﮳�امس "ال﮲عوالك"

.
ٔ

 وال﮳�د ال﮴�ارس والطعام الس﮵�
﮲

ح﮵�ث أن ال﮴�الٔ�ل ﮵�﮳�﮴�ون أح﮵�اء ﮲�﮵ ﮲طروف الس﮳حں

 الروس، وعىل رأسهم املس﮴�﮶رسق امل﮶سهور
﮲

 املس﮴�﮶رس﮴�﮵�
﮲

﮲�﮴�د﮲حل أصد﮴�اؤها مں

 رسال﮴�ها ﮳�كو﮲�ها ا﮳�﮲�ة لل﮶سعب ال﮲�لسط﮵�﮲�﮵ الذي
﮲

كرا﮴�﮶سكو﮲�س﮵ىك، ٕالطالق رساحها م﮳�ر﮵�

﮴�﮶رسد و﮲حرس وط﮲�ه. وحسب معلومات ﮴�عر﮲�ها العأ�لة، اع﮴�﮴�لت لك﮶�وم مرة أ﮲حرى عىل

 اع﮴�﮴�ال ﮶�الث لك﮲�ها ﮲ع﮵� مؤكدة.
﮲

، و﮶�مة معلومات ﮴�﮴�حدث عں
﮲

 س﮴�ال﮵�
﮲

أال﮴�ل ﮲�﮵ زمں
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 لك﮶�وم عودة معرو﮲�ة ﮲�﮵ أالوساط أال�د﮵�م﮵�ة ﮲�﮵ روس﮵�ا وهلا عدة ك﮴�ب ل﮴�عل﮵� العر﮳�﮵�ة،

 الل﮲عة العر﮳�﮵�ة ٕاىل الروس﮵�ة، و﮲�﮶رست سلسلة م﮴�االت ﮲�﮵
﮲

و﮴�امت ﮳�﮴�﮳محات عدة مں

م﮳حالت عر﮳�﮵�ة أ﮳�زها م﮳حلة "اهلالل املرص﮵�ة". وأسست ﮳�و﮲�سور لك﮶�وم عودة ﮲�﮵ موسكو

معهدًا ﮲حاصًا لله﮳حات العر﮳�﮵�ة.

 عىل أهلها وزارها
﮲

 ل﮴�طمٔ�
﮲

و﮲�﮵ أوأ�ل س﮲�وات االر﮳�ع﮵�﮲�ات، زارت لك﮶�وم عودة ﮲�لسط﮵�

 احلس﮵�﮲�﮵
﮲

ك﮳�ار ال﮶س﮲حص﮵�ات ال﮲�لسط﮵�﮲�﮵�ة ﮲�﮵ و﮴�﮴�ه، وعىل رأسهم املرحوم احلاج أم﮵�

الذي أرادها أن ﮴�﮳�﮴� و﮴�عمل ﮲�﮵ وزارة املعارف ال﮲�لسط﮵�﮲�﮵�ة. وسٔ�ل﮴�ه لك﮶�وم: "ما

 م﮳حرد ز﮵�ار﮴�﮵
﮲

ال﮲صما﮲�ة ٕاذا ﮳�﮴�﮵�ت ﮳�ٔ�ن ﮵�﮴�﮳�ل ﮳�﮵ اال﮲�﮴�داب ال﮳�﮵�طا﮲�﮵ املرعوب مں

 احلس﮵�﮲�﮵ وهو ﮵�﮲صع ﮵�ده عىل ذ﮴�﮲�ه: "﮵�ا
﮲

و﮵�الح﮴�﮲�﮵ ٔ�﮲�﮲�﮵ ﮳حاسوسة؟" ﮲�ٔ�﮳حا﮳�ها احلاج أم﮵�

". ﮲�﮴�﮲�لت عأ�دة ٕاىل روس﮵�ا.
﮲

ا﮳�﮲�﮴�﮵ ال ﮲مصان معهم ح﮴� عىل هذه الذ﮴�ں

 احلرب العامل﮵�ة أالوىل، ﮶� ال﮶�ورة الروس﮵�ة، وا﮲�﮴�﮴�لت
﮲

﮴�﮲صت لك﮶�وم أ﮵�امًا صع﮳�ة ﮲�﮵ زمں

مع زو﮳حها ﮴�﮳�ل و﮲�ا﮴�ه ٕاىل ل﮵�﮲�﮲�﮲عراد (﮳�طرس﮳�ورغ)، وه﮲�اك ا﮳ح﮴�معت ﮳�املس﮴�﮶رسق الك﮳�﮵�

كرا﮴�﮶سو﮲�س﮵ىك ﮶�ا﮲�﮵�ة، وأص﮳�حت مساعدة له ﮲�﮵ معله. 

 ا﮲�﮴�� أالمر ﮳�لك﮶�وم عودة ﮲�اس﮵�ل﮵�﮲�ا ٕاىل احلصول عىل ﮶سهاد﮴�﮵ املا﮳حس﮴�﮵� والدك﮴�وراه،

﮲
وع﮵�ِّ﮲�ت ﮳�و﮲�سورة ﮲�﮵ ﮳حامعة ل﮵�﮲�﮲�﮲عراد، و�﮲�ت ﮲حدم﮴�ها لالس﮴�﮶رساق الرو﮵ىس ك﮳�﮵�ة مں

 ﮳�أالدب العر﮳�﮵ احلد﮵�ث، ٕاذ ٕان ك﮴�ا﮳�ها "﮲�صوص ﮲�﮵ أالدب
﮲

ح﮵�ث ﮴�عر﮵�ف املس﮴�﮶رس﮴�﮵�

 ﮲�﮵ روس﮵�ا وأورو﮳�ا.
﮲

العر﮳�﮵ احلد﮵�ث" رسعان ما أص﮳�ح مر﮳حعًا للطالب املحا﮲رص﮵�
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 مر﮵� رع﮵�دي الدو﮵�﮵�:

ك﮵�ف ﮲�عود؟ 

 

﮳�و﮲�﮲�ا ﮴�صص الساحرات �﮲�وا ﮵�﮲

 ال﮶�لح�
﮲

وعں

وال﮲عا﮳�ات ال﮴�﮵ ﮴�ع﮵�ش وح﮵�دة 

﮲�﮵ الل﮵�ل

 أّن اهلواء
﮲

وعىل الر﮲مع مں

 ﮶س﮴�وق ال﮳�اب
﮲

�ن ﮵�د﮲حل مں

و�﮲�ت رع﮶سة ال﮴�﮲�د﮵�ل

 ط﮲�لة ﮲حأ�﮲�ة

 أالسطورة
﮲

ار مں أن ﮵�ٔ�﮴�﮵ ﮳�ّ

و﮵�ٔ�﮲حذها ٕاىل ﮳ح﮲ر﮵�ة ﮳�ع﮵�دة...

﮲�﮴�د ك﮲�ّا ﮲�﮲�رح

ٔالّن ﮳مح﮵�ع ال﮴�صص

ال﮴�﮵ ﮴�﮳�دأ ﮳�العذاب

 ﮴�﮲�﮴�﮵� ﮳�ا﮳�﮴�سامة

 ور﮲ع﮳�ة ﮲�﮵ ال﮲�وم... 

و�ن الع﮳حأ�﮲ ﮵�﮴�ولون ل﮲�ا

 احل�﮵�ات
﮲

ٕاّن ﮲�﮵ ال﮲عد ك﮶�﮵�ًا مں

ال﮴�﮵ ﮴�﮲�﮴�رص ﮲�﮵�ها احل﮵�اة عىل املوت

 ال﮳�َحار
﮲

 ﮲�عرف ﮶س﮵�ٔ�ًا عں
﮲

ومل ﮲�كں

ال﮴�﮵ ﮴�﮴�ّسع ك﮲�م ال﮲عول

و﮴�﮳�﮴�لع املدن وال﮲�اس... 

 
ٔ

 املوا﮲�
﮲

﮳�﮲�ا أحد عں ومل ﮵�﮲

 

 

 
ال﮴�﮵ ﮴�دور ﮲�﮵�ها الر﮵�اح

...
﮲ّ

 ا﮳حلں
﮲

كما ﮴�دور را﮴�صات مں
م﮲�ذ ﮴�لك املواع﮵�د احل﮲ر﮵�﮲�ة

ح﮵�ث عرص﮲�ا م﮲�اد﮵�ل الوداع
 ﮳�دأت رحلة م﮳حهولة...
وأدرك﮲�ا أّن احل﮵�اة أ�ذ﮵�ب
وأّن الك﮲�وز ال﮴�﮵ ﮲�﮵ أ﮵�د﮵�﮲�ا

 ال﮲�راغ
﮲

أكواٌم مں
وص﮲�اد﮵�ق ا﮲�﮴�ظار...

 
﮲حدع﮴�﮲�ا الك﮴�ُب...

د﮴�﮲�ا املسا﮲�ات... و﮶رسّ
وكم ك﮲�ّا ﮴�ع﮴�﮴�د أ﮲�ّ﮲�ا ملوك

وأّن صور﮲�ا ﮲�﮵ الد﮲�ا﮴� 
 ﮴�﮴�﮲ع﮵�ّ ألوا﮲�ها!

﮲
لں

﮲
﮲�ا ﮲�ں ... ﮴�﮲ع﮵�ّ

﮲ْ
ولكں

وذ﮳�لت رسوم﮲�ا...
وام﮴�لك﮲�ا ﮲�﮵ ﮳�الد ﮳�ع﮵�دة

﮳�﮵�و﮴�ًا وحدأ�ق
لك﮲�ّ﮲�ا مل ﮲�ملك الّرس

الذي ﮵�ع﮵�د﮲�ا 
ولو ساعة واحدة ٕاىل الوراء.
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لكود ﮲�اص﮵�ف حرب: 

﮳�السكت مع حاك﮵�ك
 

لكما ﮳�﮶سو﮲�ك 

﮳�﮵�كون ﮳�ّلش ص﮳�ا﮵ىح

ٔال﮲�ّك ٕا﮲�ت ﮶مس﮵ىس و﮲�هاري.

 

﮵�ْسلم هاحللو... 

ال﮵ىل ْسكو﮴�و ﮳�﮵�ْح﮵ىك

وسواد ع﮵�و﮲�و 

ح�﮵�ة حّب ﮲مع﮵�﮴�ه ﮲مع﮵�﮴�ه... 

ما ٕاهلا ﮳�دا﮵�ه وال ﮲�ها﮵�ه... 

﮵ ّلك احل﮴�﮵�﮴�ه. وه﮵�ّ

 

ل﮲�﮴�ات ع﮵�ون أو ﮲�﮲عم ح﮲�ون؟ 

ه﮵�ك ﮳�﮲�ّكر ﮲�﮵�ك

و﮳�السكت مع حاك﮵�ك... 

وه﮵�ك ﮳�﮳�ّك... 

﮲ ٕا﮵�ّا﮵ىم
ٔال﮲�ّك ﮳�ع﮵�د عں

 ﮳�ٔ�حال﮵ىم... 
﮲

وساكں

و﮳�﮲عّمض ع﮵�و﮲�﮵ 

﮴�ا ٕال﮴�﮴�﮵ ﮲�﮵�ك.

 

ك﮵�ف احللو ال﮵ىل ﮲�اس﮵�﮲�ا؟... 

و﮲�ا ا﮳حل﮵�ان  ﮲ح﮳�ّ

ٕا﮲�ّو ما ﮳�﮴�ا ﮵�عرف أسام﮵�﮲�ا... 

﮲
و﮲�ا أسام﮵�﮲�ا حلو﮵�

 
www.afkarightirabiah.com.au    | 35

 

 دهب
﮲

 مں
﮲

م﮶س﮲عول﮵�

 ...
﮲

وح﮲�﮵�

و﮴�ّد﮵�ش ﮴�ل﮲�ا: ك﮴�﮵�

 ...!
﮲

م﮶س﮴�ا﮴�﮵�

﮴�اري هّوي 

عا حدا ما ﮳�﮵�﮶س﮴�اق... 

وال ﮳�﮵�﮲�ّكر ﮲�﮵�﮲�ا...

 ه﮵�ك ْزِعل﮲�ا...
﮲

مں

و﮳�ك﮵�﮲�ا…

 
أحىل ص﮳�اح

سحر الع﮵�ون 

والصوت احل﮲�ون...

وك﮴�اب ﮶سعر مك﮴�وب 

﮳�﮳� ال﮶سوق

...
﮲

 وال﮵�امس﮵�

وأ﮳محل حروف لكمة

"﮳�﮳�ّك"

.
﮲

﮵�ا أحىل العا﮶س﮴�﮵�



www.afkarightirabiah.com.au    |   36

 ا﮲حل﮵�ال
﮲

﮴�ّصة أ﮲عرب مں

م﮵�﮶سا ل﮵�ست م﮵�﮶سا... وع﮳�ورها حدود ﮳�ل﮳ح﮵�� مع الذٔ�اب

﮲ع﮵� صح﮵�ح
 

ل م﮵�﮶سا د﮵�﮲�و﮲�س﮵�� مل﮵�ٔ�ًا ﮳�ال﮴�طط أالل﮵�﮲�ة. وعل﮴�ت عىل  �ن م﮲�﮲

 الساعات ال﮴�﮵ ﮴�مل صورًا وأ﮶س�ًال لذٔ�اب. 
﮲

ا﮳حلدران العد﮵�د مں

وع﮲�دما صعدت عىل ﮲ح﮶س﮳�ة املرسح ﮲�﮵ هول﮵�س﮴�ون، ﮲�﮵ وال﮵�ة

ماسا﮴�﮶سوس﮴�س أالم﮵�ك﮵�ة، ﮲�﮵ ﮵�وم ذكرى املحر﮴�ة ال﮲�از﮵�ة، وأ﮲ح﮳�ت 

 ال﮳�﮴�اء، مل ﮵�﮶سّك أحد ﮲�﮵ صد﮴�ها، مع أ﮲�ّها 
﮲

﮴�ص﮴�ها ﮲ع﮵� العاد﮵�ة عں

 ا﮲حل﮵�ال.
﮲

�﮲�ت ح�﮵�ة أ﮲عرب مں

 معرها 
﮲

 أ﮲ح﮳�ت م﮵�﮶سا احل﮶سد ﮲�﮵ املرسح أ﮲�ها �﮲�ت ﮲�﮵ السا﮳�عة مں

 ﮲�﮵ عام
﮲

﮲�﮴�ط، ع﮲�دما أرس ال﮲�از﮵�ون ﮲�﮵ ﮳�ل﮳ح﮵�� والد﮵�ها امل﮴�اوم﮵�

 "أالط﮲�ال 
﮲

1940، و﮴� ﮴�ح﮵�لهما ٕاىل أملا﮲�﮵�ا. وم﮶�ل العد﮵�د مں

" ﮲�﮵ ذلك الو﮴�ت، اس﮴�﮴�﮳�لت عأ�لة �﮶�ول﮵�ك﮵�ة ﮳�ل﮳ح﮵�ك﮵�ة 
﮲

امل﮲ح﮴�﮳�ٔ�﮵�

الط﮲�لة م﮵�﮶سا، ال﮴�﮵ ﮲ع﮵�ت امسها ٕاىل مو﮲�﮵�ك دي وا﮵�ل.

وذات ﮵�وم، أ﮲طهر هلا ﮳حدها ﮳�ال﮴�﮳�﮲�﮵ ﮲حر﮵�طة، وأ﮲ح﮳�ها ﮳�ٔ�ن والد﮵�ها

ل والد﮵�ها مو﮳حودان ﮲�﮵ أملا﮲�﮵�ا. و﮳�عد أ﮵�ام ﮴�ل﮵�لة، ﮲عادرت م﮵�﮶سا م﮲�﮲

 و﮳�عض الطعام وم﮵�اه
﮲

﮵ ﮲�﮵ ﮳�وكسل، ومعها ﮳�وصلة وسك﮵� ﮳�ال﮴�﮳�﮲�ّ

اد والد﮵�ها. ال﮶رسب، و﮳�دأت ﮳�الس﮵� ﮶رس﮴�ًا ﮲�و أملا﮲�﮵�ا، وهد﮲�ها ٕا﮵�﮳

وأم﮲صت م﮵�﮶سا س﮲�وات ﮴�م﮶ىس﮵ ﮲�﮵ ال﮲عا﮳�ة، ﮳�م﮲�ردها، مع احل﮵�وا﮲�ات

﮲�﮴�ط. وذات ﮵�وم، �﮲�ت م﮵�﮶سا ﮳حالسة عىل أرض ال﮲عا﮳�ة، ﮴�ٔ�لك ﮳�عض الطعام، ع﮲�دما ﮶سعرت

ا، عىل ﮳�عد مسا﮲�ة ﮴�ص﮵�ة، وهو ﮵�﮲�ظر ٕال﮵�ها أّن أحدهم ﮵�ا﮴�﮳�ها. اس﮴�دارت ل﮴�ى ذٔ�﮳�ًا ك﮳�﮵�ً

﮳�هدوء. ا﮴�﮴�ب الذٔ�ب م﮲�ها، وأعط﮴�ه ﮳�عض الطعام. وع﮲�دما واصلت مس﮵�﮴�ها، سار الذٔ�ب

 الذٔ�اب، ﮴�﮳�ع﮴�ها ﮳�هدوء ﮲�﮵ رحل﮴�ها ال﮶سا﮴�ة.
﮲

معها. ورسعان ما ا﮲�﮲صمت ٕال﮵�ها م﮳حموعة مں

ا ﮲�﮵ عام 1945، عادت م﮵�﮶سا ٕاىل ﮳�ل﮳ح﮵�� ﮳�م﮲�ردها. ﮳�عد أن وع﮲�دما ا﮲�﮴�هت احلرب أ﮲ح﮵�ً

ا ٕاىل الوال﮵�ات امل﮴�حدة و﮳�دأت ح﮵�اة ﮳حد﮵�دة. ر﮳�﮴�ها، وا﮲�﮴�﮴�لت الح﮴�ً  ﮴�﮳
﮲

أص﮵�﮳�ت ﮳�صدمة مں



﮵�﮴� ﮳�ث Misha and The Wolves عىل ﮴�﮲�اة Netflix ﮲�﮵ أس﮴�ال﮵�ا

 دا﮲�﮵�ال، لد﮵�ها دار ﮲�﮶رس
﮲

 احل﮲صور امرأة ﮴�دىع ﮳ح﮵�
﮲

﮳� ﮴�ّص﮴�ها، �﮲�ت ﮳�﮵� و﮳�﮵�﮲�ما �﮲�ت م﮵�﮶سا ﮴�﮲
 أك﮶�

﮲
 عىل ال﮲�ور ال﮴�﮵�مة ﮲�﮵ ﮴�صة م﮵�﮶سا، وعر﮲�ت أ﮲�ها ﮴�د ﮴�كون مں

﮲
ص﮲ع﮵�ة. وأدركت ﮳ح﮵�

 مذكرا﮴�ها
﮲

 معرها، ﮲�﮲�﮶رست ﮳ح﮵�
﮲

 مں
﮲

الك﮴�ب م﮳�﮵�ًعا. و﮲�﮵ عام 1997، �﮲�ت م﮵�﮶سا ﮲�﮵ الس﮴�﮵�
 س﮲�وات اهلولوكوست"، أي ﮴�صة رحلة م﮵�﮶سا املذهلة ع﮳� ال﮲عا﮳�ة،

﮲
﮳�ع﮲�وان: "م﮵�﮶سا: مذكرات مں

وما حدث ﮳�عد ذلك ع﮲�دما وصلت ٕاىل وارسو عامصة ﮳�ول﮲�دا. و﮲�﮵ أحد ال﮲�صول، وص﮲�ت
م﮵�﮶سا ك﮵�ف طع﮲�ت ر﮳حًال أملا﮲�﮵�ًّا ح﮴� املوت ﮳�عد أن ﮶ساهد﮴�ه ﮵�﮲ع﮴�صب ﮲�﮴�اة ص﮲ع﮵�ة.

 امل﮳�﮵�عات �﮲�ت ﮳�ط﮵�ٔ�ة ﮲�﮵ ال﮳�دا﮵�ة.
﮲ّ

 الر﮲�وف، لكں
﮲

 امل﮲�﮴�ض أن ﮵�ط﮵� الك﮴�اب عں
﮲

و�ن مں
" و﮳�﮲�امح� "أو﮳�ا و﮵�﮲�﮲�ري" لل﮴�و﮵�� له. ﮲�﮵  دا﮲�﮵�ال الك﮴�اب ٕاىل "د﮵�﮲

﮲
وأ﮲حذت ال﮲�ا﮶رسة ﮳ح﮵�

 الك﮴�اب. ور﮲�عت ال﮴�﮲ص﮵�ة ٕاىل املحكمة
﮲

 مل ﮴�د﮲�ع هلا أي حّصة مال﮵�ّة مں
﮲

واّدعت م﮵�﮶سا أّن ﮳ح﮵�
ال﮴�﮵ حكمت لصاحل م﮵�﮶سا ﮳�م﮳�لغ 7.5 مل﮵�ون دوالر، و�ن الك﮴�اب ﮴�د ﮳�اع  5000 ﮲�س﮲حة ﮲�﮴�ط.
 مد﮵�﮲�ة مل﮵�﮶سا ﮳�م﮳�لغ 22.5 مل﮵�ون دوالر. وهكذا ﮴�عّر﮲صت

﮲
﮶�ّ حكم ال﮴�ا﮲ىص﮵ ﮳�عد ذلك أن ﮳ح﮵�

 وح﮵�ا﮴�ها للدمار. وذه﮳�ت م﮵�﮶سا لل﮴�و﮴�﮵�ع مع ﮲�ا﮶رس ﮲�ر﮲�﮵ىس ﮳�اع ك﮴�ا﮳�ها ﮲�﮵ ﮳مح﮵�ع أ﮲�اء
﮲

أمعال ﮳ح﮵�
 دا﮲�﮵�ال مل ﮴�س﮴�سلم، ﮲�ال﮴�﮳حٔ�ت ٕاىل عامل أ﮲�ساب ل﮵ىك ﮵�ك﮶سف ح﮴�﮵�﮴�ة م﮵�﮶سا...

﮲
 ﮳ح﮵�

﮲ّ
أورو﮳�ا. لكں

 الط﮳�عات أالمر﮵�ك﮵�ة
﮲

ا ﮲�﮵ االمس ﮳�﮵�  ﮲�﮵ روا﮵�ة م﮵�﮶سا، ع﮲�دما و﮳حدت ﮴�﮲�ا﮴�﮲صً
﮲

و﮶سّكت ﮳ح﮵�

﮲
 الك﮴�اب. ﮲�﮲�﮵ ال﮲�س﮲حة أالمر﮵�ك﮵�ة، أدر﮳حت م﮵�﮶سا ل﮴�﮳�ها ﮳�امس De Wael، ولكں

﮲
وال﮲�ر﮲�س﮵�ة مں

.Valle ا ﮲�﮵ ﮳�ل﮳ح﮵��، ﮲ع﮵�ّت م﮵�﮶سا ل﮴�﮳�ها ٕاىل ﮲�﮵ ال﮲�س﮲حة ال﮲�ر﮲�س﮵�ة، ال﮴�﮵ ﮴� ﮳�﮵�عها أ﮵�﮲صً
 ﮵�هود﮵�ة، وال

﮲
وأ﮲طهرت ال﮴�ح﮴�﮵�﮴�ات أّن االمس احل﮴�﮵�﮴�﮵ مل﮵�﮶سا هو مو﮲�﮵�ك دي وا﮵�ل، ومل ﮴�كں

 ﮴�﮳�ل أالملان، وال سارت ﮲�﮵ ال﮲عا﮳�ة مع الذٔ�اب، ﮳�ل �﮲�ت �﮶�ول﮵�ك﮵�ة،
﮲

اع﮴�ُ﮴�ل والداها مں
وال﮴�ح﮴�ت ﮳�املدرسة ال�﮶�ول﮵�ك﮵�ة ﮲�﮵ ﮳�وكس﮵�ل - ﮳�ل﮳ح﮵��. وأم﮲صت ط﮲�ول﮴�ها ﮲�﮵ رعا﮵�ة أ﮳حدادها.

ا. ومل ﮵�ُطلق عل﮵�ها امس م﮵�﮶سا مطل﮴�ً
 ط﮲�لة ﮵�هود﮵�ة

﮲
 ال﮴�ّصة ا﮲حل﮵�ال﮵�ّة: "مل ﮴�كں

﮲
 دا﮲�﮵�ال ﮲�﮵ ال﮲�﮵�لم الو﮶�أ�﮴�﮵ الذي أِعّد عں

﮲
﮴�﮴�ول ﮳ح﮵�

، ﮳�ل �﮲�ت ط﮲�لة �﮶�ول﮵�ك﮵�ة مس﮳حلة ﮳�ٔ�مان ﮲�﮵ املدرسة".
﮲

 ال﮲�از﮵�﮵�
﮲

م﮲ح﮴�﮳�ٔ�ة ﮲�﮵ ال﮲عا﮳�ة مں
 الذٔ�اب ﮲�﮵ أي م�ن. �﮲�ت ﮴�لعب أمام ﮳محهور. و﮴�الت ٕا﮲�ها

﮲
 ﮴�ر﮵�﮳�ة مں

﮲
و﮴�﮲ص﮵�ف: "مل ﮴�كں

﮴�عرف ﮳�ال﮲ص﮳�ط ما �﮲�ت ﮴�﮲�عله."

 أن والدي "م﮵�﮶سا" أو مو﮲�﮵�ك، مل ﮵�﮴� ﮴�ح﮵�لهما ٕاىل أملا﮲�﮵�ا، ومل ﮵�﮴�﮴�ال ﮲�﮵
﮲

و﮵�ك﮶سف ال﮲�﮵�لم أ﮵�﮲صًا عں
معسكر اع﮴�﮴�ال. واحل﮴�﮵�﮴�ة أّن والدها رو﮳�ت ﮴�د حارب مع امل﮴�اومة ال﮳�ل﮳ح﮵�ك﮵�ة، وع﮲�دما ﮴�
. و﮳�س﮳�ب هذا، ُعر﮲�ت

﮲
 ل﮴�سل﮵� م﮴�ا﮴�﮵ىل امل﮴�اومة آال﮲حر﮵�

﮲
أرسه و﮴�عذ﮵�﮳�ه، أ﮳�م ص﮲�﮴�ة مع ال﮲�از﮵�﮵�

"... واع﮴�﮲�ت م﮵�﮶سا ﮳�ٔ��ذ﮵�﮳�ها. و﮴�الت ﮲�﮵ ﮳�﮵�ان ٕا﮲�ه
﮲

ال﮲�﮴�اة ﮲�﮵ مس﮴�ط رأسها ﮳�امس "ا﮳�﮲�ة ا﮲حلأ�
 ح﮴�﮵�﮴�ة، ٕاال أ﮲�ها �﮲�ت ح﮴�﮵�﮴�ة وا﮴�عة، َم﮶�ّلت

﮲
 أن ﮴�ص﮴�ها ﮲ع﮵� العاد﮵�ة مل ﮴�كں

﮲
عىل الر﮲مع مں

 ﮵�﮶سعرون ﮳�ٔ�﮲�﮲�﮵
﮲

 لك الذ﮵�
﮲

طر﮵�﮴�﮴�ها ﮲�﮵ ال﮳�﮴�اء عىل ﮴�﮵�د احل﮵�اة. و﮴�الت: "أطلب امل﮲ع﮲�رة مں
 العمر أر﮳�ع س﮲�وات...

﮲
كذ﮳�ت عل﮵�هم، لك﮲�﮲�﮵ أ﮴�وسل أن ﮵�﮲صعوا أ﮲�﮲�سهم ﮲�﮵ م�ن ﮲�﮴�اة ﮴�﮳�لغ مں

ء". و﮲�﮴�دت لك ﮶ىس﮵
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ك﮴�اب "ال﮴�﮲�﮳�ؤات" ل﮲�وس﮴�اداموس

﮲
 ال﮵�﮴�﮵�

﮲
 ال﮶سّك و﮴�ل﮵�ل مں

﮲
 ك﮶�﮵� مں

﮲
﮳�﮵�
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ًما ﮲�ر﮲�س﮵�ًا. �ن ﮲�وس﮴�اداموس (1503-1566) م﮲�﮳حّ

معل كط﮳�﮵�ب، لك﮲�ّه ا﮶س﮴�هر ﮳�﮴�در﮴�ه امل﮲�﮴�﮲صة عىل ال﮴�﮲�﮳�ؤ

﮲
﮳�املس﮴�﮴�﮳�ل. و﮵�ُ﮲�سب ٕال﮵�ه ال﮲�﮲صل ﮲�﮵ ﮴�و﮴�ع العد﮵�د مں

أالحداث العامل﮵�ة الك﮳�ى.

﮲
و﮴�ُ﮴�ا﮳�ل ادعاءات ﮲�وس﮴�اداموس ﮳�﮴�در ك﮳�﮵� مں

 ﮴�﮲�﮳�ؤا﮴�ه ﮴�﮴�وي عىل ﮴�﮲�اص﮵�ل
﮲

 العد﮵�د مں
﮲ّ

ال﮶سّك، لكں

﮴�ت، محددة لل﮲عا﮵�ة، و﮵�ع﮴�﮴�د الك﮶�﮵�ون أ﮲�ّها ﮴�﮴�ّ

و﮵�﮳�طو﮲�ها ﮳�ٔ�حداث و﮴�عت م﮲�ذ و﮲�ا﮴�ه.

ا و﮶ساعًرا وروأ�﮵�ًا وط﮳�﮵�﮳�ًا. �ن ﮲�وس﮴�ادموس مؤل﮲�ً

وس﮳حل ﮴�﮲�﮳�ؤات ال حرص هلا ﮲حالل ح﮵�ا﮴�ه، العد﮵�د م﮲�ها

﮲�﮵ ك﮴�ا﮳�ه ال﮶سه﮵� "ال﮲�﮳�ّوءات" ، الذي ﮲�ُ﮶رس عام 1555.

و﮴�لك ال﮲�﮳�وءات امل﮲�﮶سورة ﮲�﮵ ك﮴�ا﮳�ه مك﮴�و﮳�ة عىل ه﮵�ٔ�ة

 أر﮳�عة أسطر. 
﮲

﮴�صأ�د، ﮴�﮴�كون ّلك واحدة م﮲�ها عادًة مں

 أّن ﮴�ٔ�مال﮴�ه ال﮲�﮲�﮵�ة، أو ﮴�و﮴�عا﮴�ه، أ﮶�ارت
﮲

وعىل الر﮲مع مں

 اس﮴�ه﮳ح﮲�وها ﮲�﮵ ال﮲عالب،
﮲

 الذ﮵�
﮲

ح﮲�﮵�ظة املؤر﮲ح﮵�

عات  ﮳�ال﮴�و﮴�ّ
﮲

واع﮴�﮳�وها سطح﮵�ّة، ﮲�ٕاّن املهووس﮵�

ومعر﮲�ة ال﮲ع﮵�ب، و﮴�راءة ال﮲عد، و﮳حدوا أ﮲�ّها ﮴�﮲�ط﮳�ق عىل

 أالحداث، ﮳�ل ﮴�﮲ىص﮵ ﮶س﮲ع﮲�هم  وم﮵�وهلم ٕاىل
﮲

عدد مں

 احلا﮲رص واملس﮴�﮴�﮳�ل.
﮲

 اال﮴�صال ﮳�﮵�
﮲

هذا ال﮲�وع مں

 1000 ﮴�﮲�﮳�ؤ،
﮲

واح﮴�وت "ال﮲�﮳�وءات" عىل ما ﮵�﮴�رب مں

﮵ىه ﮲�﮵ أالصل ﮲حواطر و﮶سطحات ﮶سعر﮵�ّة. ومع ذلك،

﮲ ﮴�﮲�﮳�ّؤات
ال ه﮲�اك حد﮵�ث م﮴�واصل عں ما ﮵�﮲

 أالساط﮵� وا﮲حلوارق
﮲

﮲�وس﮴�اداموس، ﮲�ٔ�ص﮳�ح امسه مں

﮲�﮵ ﮲�ظر العاّمة.



امللك ه﮲�ي ال﮶�ا﮲�﮵
ا للملك ه﮲�ي ال﮶�ا﮲�﮵ ملك ٕا﮲�لك﮴�ا. و﮲�﮵ رسالة ٕاىل امللك، وص﮲�ه �ن ﮲�وس﮴�اداموس صد﮵�﮴�ً

﮳�ٔ�﮲�ه "امللك الذي ال ﮵�﮴�هر." لك﮲�ّه ﮲�﮵ الك﮴�اب ﮵�﮴�ول ﮲ع﮵� ذلك،  ٕاذ ك﮴�ب أّن امللك س﮵�ُس﮴�ط ﮲�﮵
،  ﮲حالل ﮴�﮲�ص ذه﮳�﮵

﮲
﮴�ق ع﮵�﮲�اه مں ﮲ معركة عىل ﮵�د "أسد" أص﮲عر. و﮴�ال ﮳��م رص﮵�: "سوف ﮴�ُ

روح ، ﮶� ﮵�موت مو﮴�ًا ﮴�اس﮵�ًا." و﮵�صاب ﮳�﮳
و﮳�ال﮲�عل مات امللك ه﮲�ي ال﮶�ا﮲�﮵ مو﮴�ًا ﮴�اس﮵�ًا، ٕاذ �ن ﮵�﮶سارك ﮲�﮵ م﮳�ارزة ع﮲�دما علق رمح
، و﮶�﮴�ب ا﮲حل﮶سب ع﮵�﮲�ه، ما أدى ٕاىل ٕاصا﮳�﮴�ه

﮲
وذ﮴�ه، ﮲�ا﮲�كرس الرمح ٕاىل ﮴�سم﮵� ﮲حصمه أالص﮲عر ﮳�﮲

راحه. ا ﮳�﮳ روح ﮳�ال﮲عة. وعا﮲� امللك ملدة 10 أ﮵�ام ﮴�﮳�ل أن ﮵�موت م﮴�ٔ�﮶�ً ﮳�﮳
حر﮵�ق ل﮲�دن

﮴�و﮲�ّ ﮲�وس﮴�اداموس عام 1566، لك﮲�ه ﮴�و﮴�ع حدوث حر﮵�ق مروع ﮲�﮵ ال﮴�رن ال﮴�ا﮵ىل، و﮳�عد مٔ�ة
عام ﮴�د﮵�دًا... ﮲�﮲�﮵ عام 1666، ا﮲�دلع حر﮵�ق ص﮲ع﮵� ﮲�﮵ أحد م﮲حا﮳�﮲ ل﮲�دن و﮴�ول ٕاىل حر﮵�ق
ال﮴�هم املد﮵�﮲�ة ملدة ﮶�ال﮶�ة أ﮵�ام. و﮴�﮴�ل عّدة أ﮶س﮲حاص ﮲�﮵ احلر﮵�ق، ودّمرت مٔ�ات امل﮲�ازل

وال﮶رس�ت.
ال﮶�ورة ال﮲�ر﮲�س﮵�ّة

يع﮴�﮴�د الك﮶�﮵�ون أّن ﮲�وس﮴�اداموس ﮴�﮲�﮳�ٔ� ﮳�ال﮶�ورة ال﮲�ر﮲�س﮵�ة ﮲�﮵ ﮴�ص﮵�دة ﮴�﮴�ول: "أال﮲عا﮲�﮵
 لدى ال﮲�﮳�الء ﮲�﮵ س﮳حو﮲�هم".

﮲
  املح﮴�﮳ح﮲ر﮵�

﮲
 املس﮴�ع﮳�َد﮵�

﮲
وأال﮲�ا﮶س﮵�د واملطالب س﮴�ٔ�﮴�﮵ مں

 ﮳�هذه اللكمات ال﮶سعر﮵�ّة، ﮵�عرف ﮴�ّوًا أ﮲�ّها ال ﮴�ع﮲�﮵ ﮳�ال﮲رصورة ﮴�﮲�﮳�ّؤًا ما، ﮳�﮴�در ما
﮲

والذي ﮵�﮴�مّعں
 ﮶ساعر.

ّ
 أي

﮲
 أن ﮴�صدر عں

﮲
 ﮲ح﮵�ال، أو رؤ﮵�ة ﮵�مكں

﮲
﮵ىه صادرة عں

امللك ﮲�﮵�ل﮵�ب ال﮶�ا﮲�﮵

﮲
ك﮴�ب ﮲�وس﮴�اداموس ﮴�ص﮵�دة ﮴�و﮲صح صعود امللك ﮲�﮵�ل﮵�ب ال﮶�ا﮲�﮵ عاهل أس﮳�ا﮲�﮵�ا، وس﮴�وطه عں

دهر ﮲�﮵  ال﮴�ص﮵�دة ﮳�ٔ�ّن امللك ﮲�﮵�ل﮵�ب سوف ﮵�﮲
﮲

العرش. ﮲�﮴�د ﮴�﮴�﮲�﮳�ٔ� ﮲�﮵ أالسطر أالوىل مں
 ."

ّ ﮵
ال﮳�دا﮵�ة. و�ن هذا صح﮵�حا! كما زمع أ﮲�ّه "س﮵�ه﮲رم ا﮳حل﮵�ش العر﮳�

واع﮴�﮴�د ال﮳�عض أن هذا ﮵�﮶س﮵� ٕاىل معركة "ل﮵�﮳�ا﮲�﮴�و"، ح﮵�ث ا﮶س﮴�﮳�ك أالسطول أالس﮳�ا﮲�﮵ مع

 ال﮴�﮵ أرسل﮴�ها إالم﮳�اطور﮵�ة الع﮶�ما﮲�﮵�ة، وه﮲رم ﮲�﮵ ﮴�لك املعركة االسطول أالس﮳�ا﮲�﮵
﮲

الس﮲�ں
﮲�ظ﮵�ه ال﮴�﮵ىك ﮳�وح﮶س﮵�ّة. ﮲ع﮵� أّن ال﮴�﮲�س﮵� ل﮲�﮳�ؤة ﮲�وس﮴�اداموس ﮲ع﮵� صح﮵�ح ٕاطال﮴�ًا، ﮳�اع﮴�﮳�ار أّن
،

﮲
معهم ﮳�العرب هو الد﮵�  ما ﮵�﮳

﮲ّ
، لكں

ّ ﮵
أال﮴�اك ل﮵�سوا عر﮳�ًا، وال عال﮴�ة هلم ﮳�العرق العر﮳�

 ه﮲ر﮵�مة
﮲

و﮳�عض ال﮴�﮴�ال﮵�د امل﮴�﮶سا﮳�هة، ل﮵�س أك﮶�. لذلك ال ﮵�﮴�وا﮲�ق �م ﮲�وس﮴�اداموس عں
ا﮳حل﮵�ش العر﮳�﮵ مع الوا﮴�عة ال﮳�حر﮵�ّة... 

ر ﮳�س﮳�ب "﮳�صلة ص﮲ع﮵�ة". واع﮴�﮳� و﮵�﮴�ول ﮲�وس﮴�اداموس ٕان ﮶�وة امللك ﮲�﮵�ل﮵�ب س﮴�دّمَ
، ه﮲�ي الرا﮳�ع الذي امل﮲�ّرسون املهووسون ﮳�الرؤى أّن ال﮳�صلة ﮵ىه ملك ﮲�ر﮲�سا ال﮳�و﮴�س﮴�ا﮲�﮴�﮵

، و﮲حا﮲صا حرو﮳�ًا مر﮵�ة.
﮲

﮵� ا﮲ح﮴�لف مع ﮲�﮵�ل﮵�ب ﮳�س﮳�ب الّدِ
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لو﮵�س ﮳�اس﮴�ور
 ال﮴�رن ال﮴�اسع ع﮶رس،

﮲
�ن لو﮵�س ﮳�اس﮴�ور عاملًا ك﮵�م﮵�أ�﮵�ًا، و﮲ح﮳�﮵�ًا م﮵�كرو﮳�﮵�ولو﮳ح﮵�ًا ﮲�ر﮲�س﮵�ًا مں

و﮴�ام ﮳�اك﮴�﮶سا﮲�ات علم﮵�ة عظ﮵�مة، أهّمها معر﮲�﮴�ه أن ال�ٔ�﮲�ات احل﮵�ة الد﮴�﮵�﮴�ة ﮴�س﮳�ّب ال﮴�﮲حمر،
ا ﮲�﮵ ٕا﮲�﮴�اج الل﮴�احات ) ال﮴�﮵ مس﮵�ت ﮳�امسه. وساهم معله أ﮵�﮲صً

﮲
وا﮲ح﮴�ع معل﮵�ة ال﮳�س﮴�ة (ال﮳�﮲�سل﮵�

أالوىل لداء الَلكب وا﮳حلمرة ا﮲حل﮳�﮵�﮶�ة.
و﮴�﮲�﮳�ٔ� ﮲�وس﮴�اداموس ﮳�ٔ�ن ﮶س﮲حًصا ما ﮵�ُدىع ﮳�اس﮴�ور س﮵�ك﮶سف أ﮶س﮵�اء �﮲�ت م﮲ح﮳�ٔ�ة ل﮴�رون،

ا. وس﮵�﮴� االح﮴�﮲�ال ﮳�ه ك﮶س﮲حص﮵�ة ﮶س﮳�﮵�هة ﮳�إالله. كما ﮴�﮲�﮳�ٔ� ﮳�ٔ�ن ﮳�اس﮴�ور س﮵�﮴�عّرض لٕالها﮲�ة الح﮴�ً
، وحدث أ﮵�﮲صًا أن ﮲�﮶رس مؤر﮲حون علم﮵�ون أن

﮲
و﮴�د حدث ﮲�عًال أّن ﮳�اس﮴�ور ا﮲ح﮴�ع ال﮳�﮲�سل﮵�

﮳�اس﮴�ور كذب ﮳�﮶سٔ�ن اس﮴�﮲حدامه طر﮵�﮴�ة ا﮳�﮴�كرها عامل م﮲�ا﮲�س ٕال﮲�﮴�اج ل﮴�اح ا﮳حلمرة ا﮲حل﮳�﮵�﮶�ة.
 ﮳حامعة ﮳�﮵�﮲�س﮴�ون - أم﮵�� ٕان العامل ال﮲�ر﮲�﮵ىس

﮲
ون، مں هذا عار عل﮵�ه. و﮵�﮴�ول ﮳ح﮵�الد ﮳ح﮵�﮲

﮳�اس﮴�ور ﮴�د ﮴�رصف ﮳�طر﮵�﮴�ة ﮲ع﮵� أ﮲حال﮴�﮵�ة، ح﮵�ث ﮳حّرب ل﮴�احًا ﮲صد الَلكب عىل ط﮲�ل، ﮳�عد أن
 ال�ب.

﮲
﮳حّر﮳�ه عىل املٔ�ات مں
زعامة ﮶سارل د﮵�﮲عول

 "ر﮳حل ﮵�دىع د﮵�﮲عول هو ﮴�أ�د ﮶�الث مّرات...
﮲

﮲�﮵ ﮴�ص﮵�دة أ﮲حرى، ﮵�﮴�حّدث ﮲�وس﮴�اداموس عں
. و﮳�عد ﮴�ر﮵� ﮲�ر﮲�سا،

﮲
س﮵�﮶س﮴�هر ﮲�وق لك امللوك." و﮳�ال﮲�عل، ﮴�اد د﮵�﮲عول احلرب ﮲صد ال﮲�از﮵�﮵�

 ال﮲رمان، أص﮳�ح رٔ�﮵�ًسا ل﮲�ر﮲�سا.
﮲

. و﮳�عد ع﮴�د مں
﮲

أص﮳�ح رٔ�﮵�ًسا للوزراء ملدة عام﮵�
ال﮴�﮲�﮳�لة الذّر﮵�ّة

﮲
 و﮵�الت ره﮵�﮳�ة مل ﮵�﮶سهد العامل م﮶�لها مں

﮲
 س﮴�عا﮲�﮵�ان مں

﮲
﮴�﮲�﮳�ٔ� ﮲�وس﮴�اداموس ﮳�ٔ�ن مد﮵�﮲�﮴�﮵�

﮴�﮳�ل. و﮵�صف "أّمة ﮲�﮲حمة أصا﮳�ها ح﮳حر عىل ال﮶س﮳حرة." وه﮲�اك ﮴�كه﮲�ات ﮳�ٔ�ن احل﮳حر عىل

 ال﮴�﮲�﮳�لة الذر﮵�ة ال﮴�﮵ أل﮴�﮵�ت عىل مد﮵�﮲�﮴�﮵
﮲

ة عں ال﮶س﮳حرة ﮵�﮶س﮵� ٕاىل سحا﮳�ة ال﮲�طر ال﮲�ا﮴�﮳
 لد﮵�هم ﮶س﮲عف

﮲
، ال ﮵�﮳�دو م﮴�﮲�عًا ٕاّال ملں

﮲
 ال﮲�كر﮴�﮵�

﮲
ه﮵�و﮶س﮵�ما و﮲�ا﮲عازا﮵ىك. وهذا ال﮴�﮴�ر﮵�ب ﮳�﮵�

﮳�الرؤى ا﮲حل﮵�ال﮵�ّة.
﮳حون ك﮵�﮲�﮵�دي

.
﮲

�ن ا﮲ع﮴�﮵�ال الرٔ�﮵�س ﮳حون ف. ك﮵�﮲�﮵�دي ٕاحدى اللحظات املص﮵�﮵�ة ﮲�﮵ ال﮴�رن الع﮶رس﮵�
 العالء

﮲
و﮵�ع﮴�﮴�د الك﮶�﮵�ون أن ﮲�وس﮴�اداموس ﮴�﮲�﮳�ٔ� ﮳�هذه ا﮳حلر﮵�مة ال﮶سه﮵�ة ع﮲�دما ك﮴�ب "مں

س﮵�﮴�ع ال﮶رس عىل الر﮳حل العظ﮵�". ﮴�د ﮵�﮶س﮵� هذا ٕاىل ح﮴�﮵�﮴�ة أن ر﮳حًال عظ﮵�مًا أص﮵�ب ﮳�صاص
 عىل سطح أحد امل﮲�ازل.

﮲
﮴�﮲�ّاص مں

و﮵�﮶س﮵� ﮲�وس﮴�اداموس ﮲�﮵ ال﮴�ص﮵�دة ﮲�﮲�سها ٕاىل "الر﮳حل ال﮳�يء" الـذي س﮵�﮴�حّمـل املسؤولـ﮵�ـّة
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﮴�ل ﮳�طر﮵�﮴�ة  أوزوالد ﮴�ُ
﮲ّ

 ا﮳حلر﮵�مة. و﮴�د ﮴� ال﮴�﮳�ض عىل ﮵ىل هار﮲�﮵ أوزوالد ﮳�﮴�همة ال﮴�﮴�ل، لكں
﮲

عں
 مرك﮲ر ﮶رسطة داالس ٕاىل س﮵�ارة مص﮲�حة،

﮲
﮲عر﮵�﮳�ة. ﮲�﮳�﮵�﮲�ما �ن املح﮴�﮴�ون ﮵�صطح﮳�و﮲�ه مں

، وأطلق عل﮵�ه رصاصة، ﮲�﮲�﮴�ل ﮳�س﮵�ارة ٕاسعاف ٕاىل ا﮴�﮴�ب م﮲�ه ر﮳حل ﮵�دىع ﮳حاك رو﮳�﮵
،

﮲
مس﮴�﮶س﮲� ﮳�ار�﮲�د، وهو املس﮴�﮶س﮲� ﮲�﮲�سه الذي ﮲�﮴�ل ٕال﮵�ه الرٔ�﮵�س ك﮵�﮲�﮵�دي ﮴�﮳�ل ﮵�وم﮵�
و﮲�ارق أوزوالد احل﮵�اة... و﮵�ع﮴�﮴�د الك﮶�﮵�ون أن أوزوالد �ن م﮳حرد وا﮳حهة، وأن ال﮴�ا﮴�ل

 ال﮲�رار. و﮵�ذكر ﮲�وس﮴�اداموس أن املذ﮲�ب س﮵�﮳�﮴� "﮲�﮵ ال﮲ص﮳�اب".
﮲

 مں
﮲

احل﮴�﮵�﮴�﮵ ﮴�مكں
م﮳�ال﮲عات أ﮲حرى

وصلت امل﮳�ال﮲عات ﮲�﮵ ﮴�﮲�س﮵� "﮲�﮳�وءات" ﮲�وس﮴�اداموس ٕاىل حّد ر﮳�طها ﮳�ه﮳حمات 11 أ﮵�لول

(س﮳�﮴�م﮳�) إالرها﮳�﮵�ة، ح﮵�ث ﮵�﮴�ول ﮲�﮵ ﮴�ص﮵�دة ٕان السماء س﮴�﮶س﮴�عل ع﮲�د 45 در﮳حة. و﮵�س﮴�﮲�﮴�ح�
 ﮲حط العرض 45.

﮲
ال﮳�عض أن هذا ﮵�﮶س﮵� ٕاىل ﮴�رب ﮲�﮵�و﮵�ورك مں

 "املد﮵�﮲�ة ا﮳حلد﮵�دة العظ﮵�مة" ال﮴�﮵ دمر﮴�ها ال﮲�﮵�ان. ﮴�د
﮲

ا عں و﮵�﮴�حدث ﮲�وس﮴�اداموس أ﮵�﮲صً
 ح﮴�﮵�﮴�ة أن رماد

﮲
﮵�﮶س﮵� هذا مرة أ﮲حرى ٕاىل ﮲�﮵�و﮵�ورك وك﮵�ف ﮴�ٔ�﮶�ت ﮳�اهل﮳حوم، ﮲�اه﮵�ك عں

أال﮳�اج املح﮴�﮴�ة ا﮲�﮴�﮶رس عىل ﮲�طاق واسع.

ء" ٕاىل ا﮲حلسارة املٔ�ساو﮵�ة ﮲�﮵ و﮴�د ﮴�﮶س﮵� السطور "الدم سوف ﮵�﮴�د﮲�ق / الرمحة ٕاىل ال ﮶ىس﮵
 3000 ﮶س﮲حص ﮲�﮴�﮵�﮳حة اهل﮳حمات ﮲�﮵ ذلك ال﮵�وم.

﮲
أالرواح. ﮲�﮴�د ﮴�﮴�ل ما ﮵�﮴�رب مں

 هذه
﮲

ا ﮴�﮲�﮶ىس﮵ ﮲�﮵�وس كورو﮲�ا، لكں و�﮲�ت ه﮲�اك ﮴�كه﮲�ات ﮳�ٔ�ن ﮲�وس﮴�اداموس ﮴�و﮴�ع أ﮵�﮲صً
االدعاءات سطح﮵�ة وس﮲ح﮵�﮲�ة، و﮴�د عاش ﮲�وس﮴�اداموس ﮲�﮵ و﮴�ت �﮲�ت ﮲�﮵�ه أالو﮳�ٔ�ة ﮶سأ�عة،

و﮴�دم 35 ﮴�﮲�﮳�ًؤا ﮴�﮴�علق ﮳�﮴�﮲�﮶ىس﮵ و﮳�اء الطاعون.
 الت﮲�﮳�ؤات للس﮲�وات امل﮴�﮳�لة، ﮴�﮶سمل الكو﮵�ك﮳�ات ال﮴�﮵ ﮴�د ﮴�دمر أالرض،

﮲
وه﮲�اك العد﮵�د مں

وامل﮳حاعة العامل﮵�ة، و﮲�ها﮵�ة العامل... ولس﮲�ا ﮲�دري ٕاذا �ن ﮳�عض ال﮲�اس س﮵�عمدون ﮲�ورًا ٕاىل
﮲رع﮳�الت ﮲�وس﮴�اداموس، و﮲ع﮵�﮳�و﮳�ا﮴�ه ر﮳�ط م﮶�ل ﮴�لك أالحداث، ٕاذا و﮴�عت، ال مسح الله، ﮳�﮲

ال﮶سعر﮵�ّة. 
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﮲
أو﮳ح﮵�﮲�﮵ ع﮳�ّود احلا﮵�ك: مع الس﮲�﮵�

﮴�طا﮵� م﮲�د﮵�﮵ىل مع ال﮲�سمات

والرمال ار﮴�ع﮶ست

 ﮳�ودة أالمواج
﮲

مں

وهسهسا﮴�ها...

ال﮳�حر مالذي 

﮵�ا﮵ىل زورق ﮵�موج ﮳�﮲

أالزرق لون رو﮵ىح

و﮴�﮲�د﮵�ل ﮲ح﮶سو﮵ىع...

م﮲�ذ ص﮲عري

ك﮲�ت أ﮴�ف

ّ
أعا﮲�﮴�ه عىل مداد ذرا﮵ىع

أحاك﮵�ه 

أ﮶سعر ﮳�ٔ�﮲�ّه ﮵�سمع﮲�﮵

صلة روح﮵�ّة 

﮳�ه ﮴�﮳�ط﮲�﮵ 

ا﮶س﮴�ّدت أوارصها 

﮲
مع الس﮲�﮵�

﮲
ع﮲�دما ﮳�دأ احل﮲�﮵�

﮵�طرق ﮲�ا﮲�ذة ﮲عر﮳�﮴�﮵

و﮳�دأت أ﮲�﮴�ظر أالط﮵�اف 

عىل محّطات أال﮶�﮵�

وال﮶�وا﮲�﮵ ال﮲�همة 

مس﮴�﮳�ّدة

...
ّ
ال ﮴�ه﮴�

 

 

 
www.afkarightirabiah.com.au    | 42

﮴�ل﮴�هم العمر

دون ال﮲�ظر ٕاىل الوراء

وامل﮶ساعر 

﮵�وط رسمّد﮵�ّة م﮶س﮳�وكة ﮳�﮲

﮴�﮶س﮳�ه املّد وا﮳حل﮲رر.

 

أرسى الو﮳حوه وأالمك﮲�ة

أرسى الك﮵�﮲�و﮲�ة ﮲�﮳�﮴�

﮲
ع﮲�دما ﮵�ع﮲رف احل﮲�﮵�

﮲�و﮴�ا﮴�ه ال﮲عام﮲صة

﮲�﮲�﮴�ح كهف الذكر﮵�ات

﮲�﮶رسب ﮲محرة ﮴�ع﮴�ّ﮴�ت

﮲�﮵ ﮲حوا﮳�﮵ الروح...

﮵�﮴�لّون الصمت

﮴�﮴�عا﮲�ق أالوراق وال﮵�اع

و﮴�﮴�ص احلروف ر﮴�ص﮴�ها أال﮲ح﮵�ة.



﮲�مر سعدي: صعود ال﮴�ّل
 

﮲َ عامًا
أصعُد ال﮴�ّلَ م﮲�ُذ ﮶�ال﮶�﮵�

أحاوُل أن أ﮴�ه﮳ىحَّ الدروَب ال﮴�﮵ ﮴�﮴�﮶سا﮳�ُه 
﮲�﮵ االس﮴�عارِة وال﮳�عِد وال﮴�رِب

َّ ﮵
﮳�﮵ ر﮲ع﮳�ٌة ﮲�﮵ الظه﮵�ة أن أصعد ال﮴�ّلَ واملر﮴�﮴� اللول﮳�

ٍ آ﮲حَر ال﮵�وِم 
﮲

وأن أ﮴�﮴�اَمس ﮲ح﮳�﮲َ السعادِة مع �ٔ�
﮲َ 
َّ مع العا﮳�﮵�

وأالَمل الدا﮲ح﮵ىل
و﮳�﮵ ر﮲ع﮳�ٌة أن ﮴�﮲ص﮵�ِّع﮲�﮵ ﮲عا﮳�ٌة 

 مطْر
﮲

راَح ﮵�﮶سعلها ﮶س﮳حُر احلوِر ﮲�﮵ امرأٍة مں
 ح﮵�اٍة م﮲صْت

﮲
أطّلُ عىل زم﮲�﮵ مں

ى وأرى ّلكَ ما ال ﮵�ُ
 طر﮵�ِق احلر﮵�ِ و﮲صوِء ال﮵�﮲�ا﮳�﮵�ِع 

﮲
مں

 ح﮳�ِق املاِء أو ر﮲عوِة ال﮲ر﮳�ِد املس﮴�عْر
﮲

مں
 ُرسى ال﮲�حِل ﮲�﮵ الل﮵�ِل 

﮲
ِ ال﮲�وا﮲�﮵�ِ أو مں

﮲
 أ﮲�﮵�

﮲
مں

 ر﮳�وِة الورِد 
﮲

مں
 لسعِة ال﮲�هِد

﮲
مں

 ع﮳�ِق ال﮲�ِد 
﮲

مں
 د﮲حاِن ال﮲ع﮵�وِم ا﮲حل﮲�﮵�﮲صِة أو ذكر﮵�اِت ال﮴�رى

﮲
أو مں

ِة املهمالِت ل﮴�س﮴�َط ّلكُ ال﮴�صأ�ِد ﮲�﮵ سّلَ
﮲َ ﮳�﮲�﮲�س﮳حِة ا﮲حلِرص

﮲َ الرو﮳�وِت و﮳�﮵�
و﮲�ك﮴�﮶سَف ال﮲�رَق ﮳�﮵�

﮲َ الك﮵�﮳�ورِد و﮲�﮴�ِر ال﮲�را﮶سِة ﮲�وَق أصا﮳�ِع ٕاحدى ال﮲�ساِء
﮳�﮵�

﮴�﮲�﮵ ﮲�﮵ ال﮲ص﮳�اِب   لوحِة املاِء أو ﮴�﮲
﮲

﮳حّلُ مں ال﮴�﮵ ﮴�﮴�َّ
ٔال﮲�﮵ ك﮳�ُت ومل أ﮲�﮴�ظرها 

ٔالّنَ أال﮲�و﮶�َة ﮲�﮵ ﮳حسمها أ﮳�طٔ�ْت س﮵�ها
ْد ح﮲�﮵�﮲�﮵ هلا ل﮵�﮴�﮲�﮵ مل أ﮳�ّدِ

كهد﮵�ِل احلماِم الذي سك﮳�﮴�ُه الصحارى 
ل﮵�﮴�ها �﮲�ت امرأًة ﮲ع﮵�ها.
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"ال ﮵�مك﮲�﮲�ا أن ﮲�﮲ع﮵�ّ ﮶س﮵�ٔ�ًا ﮲�﮵ ال﮴�ّصة..."

ملعت م﮴�ل﮴�ا امل﮲حرج ال﮶ساّب، وهو ﮵�﮲�ظر ٕاىل �﮴�ب الروا﮵�ة. و﮴�ا﮳�َع ﮵�﮴�ول له: 

 كذلك... ل﮴�د حارب
﮲

 املوا﮳حهة. وٕا﮲�ّه مل ﮵�كں
﮲

ل﮴�د ﮳حعلَت ال﮳�طل ﮵�﮳�دو ﮳ح﮳�ا﮲�ًا، و﮲حأ�﮲�ًا مں

 ﮴�﮳�﮵�لة م﮲�اؤ�ة، �ن ﮳�م﮶�ل
﮲

كر﮳حل ع﮲�﮵�د ومات كم﮴�اوم، ومل ﮵�س﮴�سلم. ولوال أّن م﮴�﮴�﮲�﮵ آ﮶�ار مں

 هذا امل﮴�ا﮴�ل، كم
﮲

مهار﮴�ه، ملا �ن ا﮳حل﮲�ود ﮴�﮳�﮲صوا عل﮵�ه، وما �﮲�ت ﮲�ها﮵�﮴�ه ﮲�ظ﮵�عة... مسك﮵�

 م�ن ٕاىل آ﮲حر، ح﮴�ّ و﮴�ع ﮲�﮵ املص﮵�دة ال﮴�﮵
﮲

 املصاعب، و﮳�﮴�﮵ ﮶�ال﮶�ة أعوام ﮵�هرب مں
﮲

وا﮳حه مں

 أ﮵�﮲صًا!
ّ ﮵

أعّدها له ر﮳حل آ﮲حر ا﮳�ور﮳ح﮵�﮲�

. و﮴�د أردُت أن أ﮲طهر ﮳حا﮲�داماّرا، كما أ﮲طهر﮴�ُه، ٔال﮲ص﮵�ف - ﮲�عًال... أ﮲�ت مّطلع ﮳حّدًا عىل ال﮴�ار﮵�﮲

 إال﮶�ارة عىل ال﮲�﮵�لم...
﮲

﮳�ع﮲صًا مں

، ﮲�﮴�د ﮵�﮲�﮴�د ال﮲�﮵�لم رو﮲�﮴�ه، و﮵�﮳�﮴�عد ا﮳حلمهور ع﮲�ه
ّ ﮵ ﮲

م الس﮵�اق ال﮴�ار﮵� - أع﮴�﮴�د أّن عل﮵�﮲�ا أن ﮲�ل﮴�﮲

 احل﮴�﮵�﮴�ة.
﮲

ٕاذا حاول﮲�ا أن ﮲�﮲صع إال﮶�ارة ﮲�﮵ م�ن أعىل مں

 العرض.
﮲

﮵ مں ، وطلب م﮲�هم أن ﮵�س﮴�عّدوا ل﮴�صو﮵� ا﮳حل﮲رء امل﮴�﮳�﮴�ّ
﮲

ال﮴�﮲�ت امل﮲حرج ٕاىل املم﮶�ّل﮵�

ق أر﮳�احًا طأ�لة. ومل ﮵�مِض أس﮳�وعان، ح﮴�ّ �ن ﮲�﮵�لم ﮳حا﮲�داماّرا ﮵�عرض ﮲�﮵ دور الس﮵�﮲�ما، و﮵�﮴�ّ

 دون ﮴�عد﮵�ل.
﮲

﮵�ّة مں امه احلر﮲�﮵�ّة ال﮴�ار﮵�﮲ وك﮴�﮳�ت الصحف ع﮲�ه، وأ﮶سادت ﮳�صد﮴�ه وال﮴�﮲

وعاد ال﮲�اس ٕاىل ﮳�﮵�و﮴�هم، وهم ﮵�سٔ�لون: هل ال﮴�ّصة وا﮴�ع﮵�ّة، أم ﮵ىه ﮲�﮴�اج ﮲ح﮵�ال و﮲�كرة ﮲حّال﮴�ة؟

ال. ﮵ىه ﮴�ّصـة حـد﮶�ت ﮲�عًال ﮲�﮵ أوا﮲حر الـ﮴�ـرن ال﮴�اسع ع﮶رس، و﮴�د﮵�ـدًا ﮲�﮵ الس﮲�وات الع﮶رس

 ﮵�دىع ﮳حا﮲�داماّرا. و�ن ﮵�ع﮵�ش
﮲

 السّ�ن أالصل﮵�ّ﮵�
﮲

 ذلك ال﮴�رن، و﮳�طلها ر﮳حل مں
﮲

أال﮲ح﮵�ة مں

 ك﮵�م﮳�﮵ىل.
﮲

﮲�﮵ ﮴�﮳�﮵�لة "﮳�و﮲�و﮳�ا" ٕاىل ا﮳حل﮲�وب مں

 

 أس﮴�ال﮵�ا (2): ﮳حا﮲�داماّرا
﮲

﮴�صص مں

 ﮲حاّص أ﮲��ر ا﮲ع﮴�ا﮳�﮵�ّة (ال ﮵�ُسمح ﮳�ٕاعادة ال﮲�﮶رس)
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﮲
 ال﮶سك﮵�مة، حاّد ال﮲�ظرات، ﮵�﮴�م﮴�ّع ﮳�﮳�﮲�﮵�ة صل﮳�ة. و﮴�د معل مع ال﮶رسطة مں

ّ
 �ن ﮳حا﮲�داماّرا ﮴�وي

ع ذات ﮵�وم أن ﮵�صل ﮳�ه أالمر ٕاىل حّد ال﮴�﮲�ك﮵�ل ﮳�ٔ�﮳�﮲�اء ﮳حلد﮴�ه.  ﮵�﮴�و﮴�ّ
﮲

أ﮳حل املال. ومل ﮵�كں

﮲
 الر﮳حال الذ﮵�

﮲
وذات ﮵�وم طلب م﮲�ه ﮴�أ�د ال﮶رسطة أن ﮵�ساعد ﮲�﮵ ٕال﮴�اء ال﮴�﮳�ض عىل ح﮲�﮲�ة مں

 ال﮴�لق، وعذاب ال﮲صم﮵�، ومل ﮵�﮲عف
﮲

 ﮴�﮳�﮵�ل﮴�ه، ﮲�﮶سّق أالمر عل﮵�ه، وأم﮲ىص ل﮵�لة مں
﮲

﮵�﮴�حّدرون مں
ح﮴�ّ أ﮶رس﮴�ت ال﮶سمس... وأم﮲ىص ﮲�هاره ﮴�أ�هًا، ﮵�﮲�ّكر ﮲�﮵ طر﮵�﮴�ة للهرب ّمما أو﮴�ع ﮲�﮲�سه ﮲�﮵�ه.

 ح﮳�ّه ال﮶سد﮵�د ٔالهل ﮴�﮳�﮵�ل﮴�ه.
﮲

 معله مع ال﮶رسطة، و﮳�﮵�
﮲

و�ن حأ�ًا ﮳�﮵�
وا﮲�﮴�رص وا﮳حب العمل عىل وا﮳حب اال﮲�﮴�ماء.

 ح﮵�﮴�ه و﮴�ٔ�ّمله، ع﮲�دما ﮲�هره ال﮴�أ�د، وسٔ�له:
﮲

عاد ﮳حا﮲�داماّرا مں
؟

﮲
هل أ﮲�َت مس﮴�عّد ملالح﮴�ة أولٔ�ك ال﮲�اّر﮵�

 ﮲ع﮵� ﮴�﮲�ك﮵�: ﮲�عم... ﮲�عم... ﮵�ا س﮵�ّدي ال﮴�أ�د... أ﮲�ا مس﮴�عّد.
﮲

أ﮳حاب مں
�﮲�ت املهّمة صع﮳�ة، ومح﮲�و﮲�ة ﮳�أال﮲حطار. و﮲حلف الرمال احلمراء، �﮲�ت ﮴�م﮴�ّد رمال محراء
أ﮲حرى. والسّ�ن أالصل﮵�ّون ﮵�عر﮲�ون ﮶سعاب ﮴�لك الصحاري، و﮲ح﮲�ا﮵�اها، وأماك﮲�ها املح﮳حو﮳�ة
 حد﮵�د،

﮲
 ّلك هذه املصاعب، وم﮴�سّلحًا ﮳�ٕارادة مں

﮲
﮲�ًا مں  أال﮲�ظار. و�ن ﮳حا﮲�دماّرا، م﮴�﮵�﮴�ّ

﮲
عں

 ﮴�﮳�﮵�ل﮴�ه، و﮴�سل﮵�مهم لل﮶رسطة.
﮲

للوصول ٕاىل هد﮲�ه: اع﮴�﮴�ال ﮳محاعة مں
ح ﮲�﮵ ﮲ع﮲صون أ﮵�ّام ﮴�ل﮵�لة ﮲�﮵ االه﮴�داء ٕاىل م﮲ح﮳�ٕا �ن ﮲�﮵�ه الر﮳حال املطلو﮳�ون. ﮲�ا﮴�﮴�اد﮴�هم و﮲�﮳
 الطعام

﮲
ال﮶رسطة ٕاىل مرك﮲ر اع﮴�﮴�ال. وه﮲�اك، ﮴�عّر﮲صوا لٔالذى، وال﮲رصب، وإالها﮲�ة، وحرموا مں

 صدره،
﮲

رج مں واملاء، ورأى ﮳حا﮲�داماّرا، ّلك ذلك، ﮲�اس﮴�﮶ساط ﮲ع﮲ص﮳�ًا، وا﮲�﮴�﮲�ض ﮴�ل﮳�ه ﮲��د ﮵�﮲
، و﮲�﮵ ﮵�ده مسّدس، ﮲�ٔ�طلق ال﮲�ار عل﮵�ه وأرداه،

﮲
وو﮴�ف ﮳�﮴�ام﮴�ه املد﮵�دة أمام حارس الس﮳حں

 ﮲�﮲�ّر أالرسى ٕاىل ال﮳�اري ال﮶ساسعة، و﮲�ّر هو حامًال أسلحة ﮲�ار﮵�ّة اس﮴�وىل
﮲

و﮲�﮴�ح ﮳�اب الس﮳حں
 ﮲�﮵ م﮲�ط﮴�ة ك﮵�م﮳�﮵ىل.

﮲
، ﮳�ل أهّم املطلو﮳�﮵�

﮲
 ا﮲حلطر﮵�

﮲
 اهلار﮳�﮵�

﮲
عل﮵�ها. وأص﮳�ح ﮳حا﮲�داماّرا مں

﮵�ّة، ومعه ر﮳حال ﮲حار﮳حون عىل م﮲صت ﮶�الث س﮲�وات، و﮳حا﮲�داماّرا ﮴�أ�ه ﮲�﮵ أ﮴�ا﮵ىص ال﮳�ّ
 م﮴�ص﮵�ّدي الرؤوس، ﮵�﮲�امون ﮲�﮵ العراء، و﮵�صطادون

﮲
 ال﮶رسطة ومں

﮲
ال﮴�ا﮲�ون، وهار﮳�ون مں

﮴�﮲�ون ﮳�سحر ساحر، ّلكما مسعوا صو﮴�ًا، أو ﮲ط﮲�ّوا أ﮲�ّهم ﮲�﮵ دأ�ة ا﮲حلطر. ﮵�ّة، و﮵�﮲ احل﮵�وا﮲�ات ال﮳�ّ
ح﮴�ّ ﮲رصب امل﮶�ل ﮳�عصا﮳�ة ﮳حا﮲�داماّرا، و﮴�﮲�ا﮴�ل ال﮲�اس ﮲�﮵ أر﮳حاء ك﮵�م﮳�﮵ىل ك﮵�ف أّن ﮴�لك

العصا﮳�ة �﮲�ت ﮴�﮲رصب و﮴�هرب، و﮴�﮴�ا﮴�ل ﮳�السالح.
 ﮴�﮴�ا﮴�ل

﮲
 السّ�ن أالصل﮵�ّ﮵�

﮲
وللمّرة أالوىل م﮲�ذ ﮳�دء االس﮴�﮵�طان أال﮳�﮵�ض، �﮲�ت م﮳حموعة مں

 ال﮲�ّد وال﮲�ّد. و﮲�همت السلطة أّن
﮲

﮳�أالسلحة ال﮲�ار﮵�ّة، ال ﮳�الرماح. ﮲�املعركة أص﮳�حت ﮳�﮵�
 أر﮲صهم 

﮲
 ٕا﮲�هاؤها ﮳�سهولة... ل﮴�د ﮴�ّرر ﮳حا﮲�داماّرا ور﮲�ا﮴�ه الد﮲�اع عں

﮲
احلرب س﮴�طول، وال ﮵�مكں
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 ال﮴�﮲صاء عل﮵�هم، وهم م﮶�ل أ﮶س﮳�اح ﮵�ظهرون
﮲

ح﮴�ّ آ﮲حر ﮲�﮴�طة دم ﮲�﮵ عرو﮴�هم. وك﮵�ف ﮵�مكں
 أال﮲�ظار ﮲�﮵ حلظات ﮴�ل﮵�لة؟

﮲
﮴�﮲�ون عں ﮲�﮳حٔ�ة ﮶�ّ ﮵�﮲

﮲
لس م﮴�﮲�ّكرًا، و﮵�﮲صع رأسه ﮳�﮵� ﮲�﮵ معسكر ص﮲ع﮵� ﮴�ت أ﮶س﮳حار الك﮵�﮲�ا، �ن ﮴�أ�د ال﮶رسطة ﮵�﮳

﮵�د﮵�ه.
مسع طر﮴�ًا عىل ال﮳�اب، ﮲�﮲رصب ﮳�﮵�ده عىل طاولة ﮲ح﮶س﮳�﮵�ّة أمامه، و﮴�ال: أد﮲حل.

�ن رٔ�﮵�س ال﮲�ر﮴�ة املّلك﮲�ة ﮳�مالح﮴�ة العصا﮳�ة، ﮴�د عاد مع ر﮳حاله لل﮴�ّو، و﮴�د أصا﮳�هم ال﮴�عب
وأ﮲حذ احلّر م﮲�هم ّلك مٔ�﮲حذ. ﮲�﮲�ض الرٔ�﮵�س ﮴�﮳�ّع﮴�ه ال﮴�﮵ ﮴�طا﮵� م﮲�ها ال﮲ع﮳�ار، ﮴�﮳�ل أن ﮵�د﮲حل

و﮵�﮳�لغ ﮴�أ�ده ﮳�ما حدث ﮲�﮵ ذلك ال﮲�هار الطو﮵�ل. و﮴�﮳�ل أن ﮵�﮴�ّلكم، ﮴�ال ال﮴�أ�د:
، ؤ�﮲�ّكم

﮲
 الس﮳حں

﮲
لـ﮴�ـد ﮲�﮶سل﮴� مـّرة أ﮲حـرى. وم﮲صـت ﮶�ـالث س﮲�وات عىل حـاد﮶�ـة ال﮲�رار مـں

﮴�الح﮴�ون 
 عامل آ﮲حر. 

﮲
أط﮵�ا﮲�ًا مں

 ﮲�﮲�عل ّلك ما ﮳�وسع﮲�ا ﮵�ا س﮵�ّدي...
﮲

- ﮲�ں
 هذه الروا﮵�ة ال﮴�﮵ ال ﮴�﮲�﮴�﮵�... وأ﮶سعر ﮳�ا﮲حل﮵�﮳�ة

﮲
﮴�ون ﮶س﮵�ٔ�ًا... ل﮴�د ﮵�ٔ�ست مں - وال ﮴�﮴�ّ

 أ﮲�﮲�سكم؟
﮲

﮳حلون مں واملرض... أال ﮴�﮲
﮳حل... ﮳�الط﮳�ع... و﮲�﮴�م﮲�ّ لو أ﮲�ّ﮲�ا ﮲�ل﮴�﮵ ال﮴�﮳�ض عل﮵�هم ال﮵�وم ﮴�﮳�ل ال﮲عد... - ﮲�﮲

 أالىس، و﮴�ال: ه﮲�اك ٕا﮶ساعات ﮲�﮵ طول ال﮳�الد وعر﮲صها،
﮲

﮲صحك ال﮴�أ�د، وه﮲رّ رأسه، ﮴�ع﮳�﮵�ًا عں
 ال﮳�﮶رس... ٕامسع ما أ﮴�وله لك... ه﮲�اك ر﮳حل امسه

﮲
 ﮴�لك العصا﮳�ة ال﮴�﮵ ﮵�﮴�ال ٕا﮲�ّها ل﮵�ست مں

﮲
عں

... علمُت أ﮲�ّه ﮵�﮲صا﮵ىه ﮳حا﮲�داماّرا ح﮲�كة ودهاء، ومعر﮲�ة
﮲

 السّ�ن أالصل﮵�ّ﮵�
﮲

م﮵�﮵ىك... مں
﮳�ال﮴�﮲صار﮵�س الوعرة... ﮵�مك﮲�﮲�ا االع﮴�ماد عل﮵�ه. ٕاد﮲�عوا له ما ﮵�﮵�د. ﮲�﮴�د ﮵�ساعدكم أ﮵�ّها

الكساىل.
ح ال﮲�ظام ﮲�﮵ اس﮴�﮲عالل  ﮴�﮳�﮵�لة أ﮲حرى، ﮴�﮲�اصب ﮴�﮳�﮵�لة ﮳حا﮲�داماّرا العداء. و﮲�﮳

﮲
�ن م﮵�﮵ىك مں

ق ما . وم﮵�﮵ىك ر﮳حل ماهر ﮲�﮵ ا﮴�﮴�﮲�اء آال﮶�ار، و�ن ﮵�س﮴�ط﮵�ع أن ﮵�﮴�ّ
﮲

 ال﮴�﮳�﮵�ل﮴�﮵�
﮲

ذلك ا﮲حلالف ﮳�﮵�
 ال﮲رمان، و﮲�﮵ ﮴�لك ال﮲�اح﮵�ة

﮲
 ﮴�﮴�﮵�﮴�ه عىل ﮵�د ر﮳حل أ﮳�﮵�ض، ﮲�﮵ ﮴�لك ال﮲�﮴�ة مں

﮲
ال ﮵�مكں

العص﮵�ّة عىل ﮲ع﮵� أهلها... ومل ﮴�مض أ﮵�ّام، ح﮴�ّ اس﮴�طاع م﮵�﮵ىك أن ﮵�﮲�ّك الل﮲ع﮲ر الذي ﮵�﮵�ط

ّ ﮵
. و﮴�د ﮳حعل أال﮳�ور﮳ح﮵�﮲� ﮵ دة ﮲�﮵ اهلرب وال﮴�﮲ح﮲�ّ ّرب طُر﮴�ه املع﮴�ّ ﮳�ا﮲ح﮴�﮲�اء ﮳حا﮲�داماّرا، و﮵�﮲
اهلارب م﮲ح﮳�ٔ� له ﮴�رب ﮳حدول ماء، هو أ﮶س﮳�ه ﮳�ال﮲�﮲�ق الذي ﮴�علوه أال﮶س﮳حار، و﮴�﮶سّلك ﮲�و﮴�ه
 م﮲�ار﮴�ات ال﮴�در أّن م﮵�﮵ىك أطلق ال﮲�ار ﮳�﮲�﮲�سه عىل

﮲
 أال﮲عصان الك﮶�﮵�﮲�ة. ومں

﮲
﮴�﮲�طرة مں

 أن ﮵�سّ� آ﮲�ذاك "م﮴�اومة أ﮳�ور﮳ح﮵�﮲�﮵�ّة". 
﮲

﮳حا﮲�داماّرا، ﮲�﮴�﮴�له، و﮴�﮴�ل ما ﮵�مكں
وا﮲�﮴�﮴�امًا، ﮴�عّر﮲صت ﮳ح﮶�ّة ﮳حا﮲�داماّرا لل﮴�م﮶�﮵�ل، وأرَسل املس﮴�وط﮲�ون رأسه ٕاىل ٕا﮲�لك﮴�ا، كذكرى

.  ال﮴�ار﮵�﮲
﮲

أل﮵�مة ملا حدث ﮲�﮵ ﮴�لك احل﮴�﮳�ة مں
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لكود صوما: 

أعرف ر﮳حًال
 

َب عل﮵�ه  أعرف ر﮳حًال ّصُ

ماء الع﮶سق وا﮳حل﮲�ون

د و﮴�َ احلروِف  ﮶سّ

ل﮵�كون ا﮵�﮴�اعه م﮲ح﮴�ل﮲�ًا...

﮲
﮴�ه أو﮴�اُر ال﮲�﮴�د واحل﮲�﮵� ﮲�َ َع﮲رَ

 ﮲�﮳�ض ا﮶س﮴�﮵�ا﮴�ه 
﮲

ومں

ار﮴�﮴� ﮲صوٌء...

﮴�ا﮴�َص ﮲�﮵ أر﮳حاء ذاكر﮴�﮵

ما هدأ حلظة...

... َق مص﮴�﮵ وسكو﮲�﮵ أّرَ

﮳محع أ﮲��ره امل﮶س﮴�ّ﮴�ة 

عىل رص﮵�ف ال﮲�راغ

رماها ﮲�﮵ رساد﮵�ب ال﮲ع﮵�اب...!

أعرف ر﮳حًال ﮴�مّرمغ 

﮳�مسٍك وع﮲�﮳�

﮲�﮴�ّمدد ﮲�﮵ أ﮲�﮵�اء الروح...

عرص �مه ﮲�﮳�﮵�ذًا مع﮴�﮴�ًا

ُع ا﮲حلدر ح﮴� ال﮶�مالة... ﮲��ن حلد﮵�﮶�ه َو﮴�ْ

عىل عا﮴�﮴�ه ألف حلم وحلم...

﮲ع﮲�ا واس﮴�﮲�اق عىل صدارة أح﮲ران

حّوهلا ﮳�م﮲را﮳حه ٕاىل ﮲�لس﮲�ة احل﮵�اة!

أعرف ر﮳حًال ذات ع﮲�اق...

ذات ل﮴�اء... ذات ﮲�راق!
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 سل﮵�مان ﮵�وسف ا﮳�اه﮵� ﮵�ك﮴�ب مرا﮵�ا ُم﮲ص﮵�ٔ�ة
 

ِمعَل ﮲حلمسة أعواٍم ﮲�﮵ س﮳�﮵�ل ﮲�﮵�له ﮶سهادًة ﮲�﮵ اهل﮲�دسة 
 

﮲
املعمار﮵�ّة ، وٕاىل ﮳حا﮲�﮳�ه والد ما ﮴�وا﮲� للحظة عں

َق ِ ُم﮶�ا﮳�ٍة وك﮲�اٍح، ُمسا﮲�دًة لولده ﮵ىك ﮵�﮴�ّ
 

﮲
ّرج إال﮳� هادة؛ و﮴�﮲ حلمه، و�ن هلما أن ﮲�ازا ﮳�ال﮶سّ

 ك﮲�اٍح و﮲معار 
﮲

ُمه﮲�دًسا معمار﮵�ّا مد﮲�﮵�ًّا ﮳حراء ُمعر مں
﮴�﮲صح﮵�ات...

ُ ال﮲�﮴� م﮶سوار إال﮲ح﮴�صاص، و﮳�دأت رحل﮴�ه  أ﮲�� ا﮲حلّر﮵��
از ُأُذو﮲�ات م﮲راولة العمل ﮳�مس﮴�َحّق  ﮲�﮳ اه ٕاِ ﮳ ﮳�ا﮴�ّ

، ح﮴�ّ ﮴�﮴�﮵�ق ﮲ٌ
﮶سهاد﮴�ه، والوالد ﮵�واكب ك﮲�اح ولده دون أن ﮴�﮲ع﮲�َل له ع﮵�

: اس﮴��ن
﮲

املٌراد املر﮳حو. ﮲ع﮵�َ أ﮲�ّه و﮳حر﮵�ًا عىل مص﮵� م﮴�﮲حّر﮳ح﮵�﮲�ا ﮲�﮵ هذا الوطں
، ﮳�ا﮲�﮴�ظار ال﮲�رصة

﮲
له الوالدي لس﮲�﮴�﮵� امله﮲�دس ال﮲�﮴� مع حلمه ﮲�﮵ م﮲�﮲

 ا﮲�﮴�ظار، ٔال﮲�ه ُك﮴�َِب عل﮵�ه
﮲

 ال ﮲�أ�دة مں
﮲

السا﮲�ة للمساهمة ﮲�﮵ ﮳�﮲�اء وط﮲�ه؛ لكں
ٍ ﮵�ُه﮵�ٌض ﮳ح﮲�اَىح﮵ أحالم ﮳�﮲�﮵�ه، ﮲�﮵�﮴�كها هلم ها﮳حعًة ﮲�﮵ أدارج

﮲
 وطں

﮲
أن ﮵�كوَن مں

 ا﮲حلاطر املكسور!
ّ

ال﮴�هر و﮵ىط
 أ﮵�امه، ه﮳�اَء ُحُلٍم مل ﮵�ُ﮲�رج له ﮲�﮲صاٌء ل﮵�﮲�رَد ﮲�﮵�ه

﮲
﮵ معًرا مں ﮳�عد أن عاش ال﮲�﮴�ّ

 امل﮵�الد؛ ﮲�لم
﮲

ٍّ ﮲ع﮵� وطں ﮵
﮳ح﮲�اَح﮵�ه؛ صّح له ﮲�رصة ال﮴�ّحل﮵�ق ﮳�ه ﮲�﮵ مساِء ﮳�لٍد عر﮳�

 أ﮲عصان ﮳�لٍد ﮵�ّمم و﮳حهه
﮲

 وسهر الل﮵�ا﮵ىل عں
﮲

 ﮳ح﮲�﮵ ﮶�مار ﮴�عب الّس﮲�﮵�
﮲

﮵�﮴�واَن عں
ّططوا ب أن ﮵�﮲  ﮵�﮳

﮲
﮴�﮳�ل﮴�ه ل﮵�﮳�﮲�﮵�ه، م﮲حّل﮵�ًا وط﮲�ه أس﮵� ﮲حراب ع﮴�ول َمں

ملس﮴�﮴�﮳�الت ﮶س﮳�ا﮳�ه ال﮵�ا﮲�ع!
 �ن... ٔالّن وط﮲�َه مل ﮵�﮴�ّسع ُحللمه �لعد﮵�د الوا﮲�ر

﮲
ُمح﮲ر﮲�ًا ﮵�وم م﮲عادر﮴�ه الوطں

﮳�وا عىل ٍ ﮴�ّ
﮲

 أحالمهم ﮳�وطں
﮲

 ُك﮴�َِب عل﮵�هم د﮲�ں
﮲

﮳�اب أم﮶�اله اّلذ﮵�  ال﮶سّ
﮲

مں
﮵ أما﮲�﮵�هم ٔالوطان سواه، ﮲�ر﮳�﮴�هم ه، وأل﮲رموا أن ﮵�ه﮳�وا ﮴�لو﮳�هم و﮲�﮴�ّ ع﮶س﮴�ِ
 رصف العمر ﮲�﮵ ٕاعدادهم ملوا﮳حهة معٍر ﮳حد﮵�ٍد

﮲
املسكو﮲�ة و﮲حرس﮴�هم ﮳�الدهم وَمں

 أالمل مل ﮵�صّح هلم أن ﮵�﮴�﮳�وه ﮲�﮵ ع﮵�و﮲�هم ال﮴�﮵ مٔالها الّدمع حرسًة عىل
﮲

مں
ز﮴�ون!  ر﮳�ّوا وهم ال زالوا ﮲�﮴�﮵�ا﮲�ًا أح﮵�اًء ﮵�ّ

﮲
﮲�﮴�د َمں

م ا﮳�ة ﮲�﮵ ﮳�﮲�اء كوٍن ﮳�ٔ�رسه، و﮵�﮶سهدوا ﮳�ٔ�ُ  املع﮵�ب أن ﮴�ساهم طا﮴�ا﮴�﮲�ا ال﮶سّ
﮲

َأل﮵�َس مں
 ﮵�ّف

﮲
 الّدامعة عىل ﮲حراب ودمار وٕاذالل ﮶سعب وط﮲�هم ﮳�ٔ�رسه، وما َمں

﮲
الع﮵�

 أو ﮵�ّرِك ساك﮲�ًا؟!
﮲ٌ

له ﮳ح﮲�ں
 وٕا﮲حوٍة

﮲
اب ﮲�رحة عرسه ال﮴�﮵ ﮳حاء وط﮲�َه ل﮵�﮳�﮶�ّها ﮴�لوب والد﮵� ...و﮵�﮴�ٔ�﮳�ّط ال﮶سّ

رع ﮲�﮵ ح﮵�ا﮴�هم ذكرى ﮳�ه﮳حة ال﮲�رحة ال﮳�كر ﮲�﮵  ، عّله ﮵�﮲ وأهل عاش ﮳�﮵�﮲�هم و﮴�﮳�ّ
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عاب معله ﮲�﮵ ال﮲عر﮳�ّة ال﮴�رس﮵�ّة، ﮳�عد أن ّف ِرساًعا ﮲�و ﮶سِ له أال﮳�وي، ﮴�﮳�ل أن ﮵�﮲ م﮲�﮲

 ﮳حراء أ﮲�ا﮲�﮵�ّاٍت ُمس﮴�حكمٍة ُمس﮴�﮲�حلٍة ﮲�﮵
ّ

ِهَد عىل ٕاد﮳�ار وط﮲�ه الذي وّىل ﮶سَ

 س﮳ح﮲�ًا
﮲

﮴�ُ﮲�َت، و﮲عدت أس﮵�ة ﮲�س﮵�ح� ﮳�﮵�وت ع﮲�اكب ساّمٍة، حّولت الوطں ﮲�﮲�وٍس ﮲�َ

 معره، ل﮴�د د﮲�ا مومس
﮲

﮳�ِال ﮴�﮲ص﮳�اٍن! أ﮵�ّها احل﮳�﮵�ب العارف ﮲�﮲�َسه وما ﮵�﮵�د مں

 ر﮲ىص
﮲

 طموًحا ﮳�ٕارادٍة صل﮳�ٍة مں
﮲

َد﮵� ﮴�طوف أحالِمَك، ﮳�﮴�لٍب و﮲�كٍر ُم﮴�و﮴�ّ

 ﮴�﮶سامع
﮲

 هم أم﮶�الَك مں
﮲

 أح﮳�اك ح﮴�ّ امل﮲�﮴��، ﮲�ر﮵ىح ﮳�َك ولَك و﮳�َمں
﮲

والَد﮵�

 ﮴�ل﮵�ٍق وال ﮴�ل﮴�﮲�ت ٕاىل ﮲حلف.
﮲

، ﮲�ال ﮴�﮴�واَن عں وط﮲�﮵

 عىل ﮲�راق أح﮳�ٍّّة، أ﮲عوا﮲�﮵ ح﮲صورهم ﮳�﮵�﮲�﮲�ا
ً

َن ﮴�ل﮳�﮵ ح﮴�ّ ا﮲�﮲�طر أىس ﮲�ٕان ح﮲رِ

 ان ﮵�﮳�﮴�وا طالٔ�ع د﮵�مومة
﮲

لعمٍر، وها ٕا﮲�﮵ أ﮶سهُد مواكَب رح﮵�لهم؛ ﮳�دًال مں

 سؤدٍد ل﮵�س
﮲

اس﮴�مرار﮲�ا وال﮳�﮴�اء: ﮲�﮲�كري وو﮳حدا﮲�﮵ ﮵�﮳�﮲�﮵�ان لَك وهلم ﮴�صوًرا مں

ٍ أزل!
﮲

 الّل﮳�﮲�ا﮲�﮵ م﮲�ذ زمں
﮲

﮳�﮲عر﮵�ب عں

﮲�ٕان �ن ُم﮲ح﮲ر﮵�ًا س﮲�ُركم، ﮴�ا﮴�لٌة ه﮳حر﮴�ُّكم ﮵�ا َمحلِة أال﮴�الم وأالحالم، سٔ�زهو واع﮴�﮲ّ

_ ال﮴�﮵ وِلَدت م﮵�﮴�ًة_ ان ﮴�وَن، وٕان �﮲�ت أم﮲�﮵�﮴�﮵ ﮳�كم الُعمَر ِملا ﮴�﮲�﮳ح﮲رون و﮴�﮴�ّ

... ﮲�ما ذ﮲�ُب
﮲

ازا﮴�كم ﮲�ص﮵�ٌب، وع﮶س﮲�ا م﮲�ها َص﮲�ري ال﮵�د﮵� ﮵�كون ل﮲�ا ولوط﮲�﮲�ا ﮳�ٕا﮲�﮳

؟!
﮲

طموِحكم ل﮵�﮲�﮴�حر َمّر﮴�﮵�
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مصادر ﮳ح﮳�ان ال﮲�كر﮵�ّة... مصاد﮲�ات أم ا﮴�﮴�﮳�اسات؟
- ﮲حاّص أ﮲��ر ا﮲ع﮴�ا﮳�﮵�ّة (﮴�م﮲�ع ٕاعادة ال﮲�﮶رس)

 

رًا عر﮳�﮵�ًّا وصل ٕاىل ما وصل ٕال﮵�ه ﮳ح﮳�ان ﮲حل﮵�ل د �﮴�﮳�ًا أو م﮲�ّكِ  ال﮲�ادر أن ﮴�﮳
﮲

مں

 امل﮳حد وال﮶سهرة. ﮲�﮳ح﮳�ان عاش ح﮵�اة أد﮳�﮵�َّة وا﮳ح﮴�ماع﮵�َّة وروح﮵�َّة
﮲

﮳ح﮳�ان مں

صا﮲ح﮳�ة، و﮴�ك آ﮶�ارًا ال ﮴�ُمىح ﮲�﮵ س﮳حّلِ ال﮶�﮴�ا﮲�ة إال﮲�سا﮲�﮵�َّة ﮴�دّلُ عىل معق

 عالمات
﮲

﮲َّ العد﮵�د مں
ٕا﮳�داعه و﮲�ظر﮴�ه ال﮶�ا﮴�﮳�ة ٕاىل الو﮳حود واملو﮳حودات. ولكں

 عالمة اس﮴�﮲�هام،
﮲

 ﮴�طرح أك﮶� مں
﮲

 آ﮲حر﮵�
﮲

ر﮵�  ﮳ح﮳�ان وم﮲�ّكِ
﮲

ال﮴�﮶سا﮳�ه ﮳�﮵�

عل﮲�ا ﮲�﮴�ساءل: هل ٕاّنَ ﮴�لك امل﮴�﮶سا﮳�هات ﮵ىه مصاد﮲�ات م﮴�﮴�ال﮵�ة أم ﮵ىه و﮴�﮳

 ك﮳�ار س﮳�﮴�وه أو عارصوه؟
﮲

 ٕاع﮳حاب و﮴�ٔ�﮶�ُّ ﮳�م﮳�دع﮵�
﮲

ة عں ا﮴�﮴�﮳�اسات ﮲�ا﮴�﮳

وض ﮲�﮵ ﮲�كر و﮴�﮳�ل أن ﮲�اول ٕال﮴�اء ال﮲صوء عىل ﮴�لك امل﮴�﮶سا﮳�هات عل﮵�﮲�ا أن ﮲�﮲

﮵�َّة، احل﮴�وق إال﮲�سا﮲�﮵�َّة، العال﮴�ة ها احلّرِ دة، أهّمُ ﮳ح﮳�ان ال﮴�أ� عىل أمعدة م﮴�عّدِ

. و﮴�د ار﮴�﮲�عت هذه أالمعدة ﮲�﮵ العد﮵�د مع الله، احل﮵�اة واملوت، ا﮲حل﮵� وال﮶رسّ

دة، وامل﮳ح﮲�ون، والسا﮳�ق، وال﮴�أ�ه،  ك﮴�﮳�ه: �لعواصف، وأالرواح امل﮴�مّرِ
﮲

مں

،  املعروف عىل ﮲�طاق واسع أّنَ ﮳ح﮳�ان ﮴�ٔ�﮶�َّ
﮲

... ومں
ّ ﮵

، وحد﮵�﮴�ة ال﮲�﮳�
ّ ﮵

وال﮲�﮳�

 و﮵�ل﮵�ام ﮳�ال﮵�ك،
ّ
ي ام إال﮲�لك﮵�﮲ ﮲َّ ﮲�﮵ أورو﮳�َّا، ﮳�ال﮶ساعر والرّسَ

 �ن ﮵�درس ال﮲�ں
﮲

ح﮵�

 اللوحات ال﮴�﮵ رمسها ﮳ح﮳�ان و﮲�﮵�ها مظاهر
﮲

و﮵�﮳�دو هذا ال﮴�ٔ�﮶�ُّ ﮲�﮵ العد﮵�د مں

﮲
 ا﮲حلالق وامل﮲حلوق. وَمں

﮲
، واحل﮵�اة ﮲�﮵ عامل آ﮲حر، وال﮴�واصل ﮳�﮵�

ّ
العري ال﮳�﮶رسي

ل رسوم ﮳�ال﮵�ك ذات اهلو﮵�َّة الد﮵�﮲�﮵�َّة ولوحات ﮳ح﮳�ان ﮵�ع﮶� عىل ﮴�﮶سا﮳�ه ﮵�﮴�ٔ�ّمَ

﮵�َّة. 
ِ صارخ، عىل أّنَ لوحات ﮳�ال﮵�ك أك﮶� ﮲�﮲ص﮳حًا و﮴�﮵�مة ﮲�﮲�ّ
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ف ﮴�در ِ ﮲�ّ  مظاهر العري ﮲�﮵ لوحا﮴�ه، ﮳�﮵�﮲�ما ﮳�ال﮵�ك ﮵�﮲
﮲

كما أّنَ ﮳ح﮳�ان ﮵�ُك﮶� مں

. وه﮲�اك دالٔ�ل ك﮶�﮵�ة عىل معر﮲�ة ﮳ح﮳�ان ِّ ﮵
 ط﮳�﮵�عة ا﮳حلسد إال﮲�سا﮲�

﮲
إالم�ن مں

،
﮲

 ه﮳حر﮴�ه ٕاىل ﮳�وسطں
﮲

ل﮳�عض ﮴�صأ�د ﮳�ال﮵�ك ورسومه ﮲�﮵ الس﮲�وات أالوىل مں

لع ﮳ح﮳�ان أك﮶� ﮲�ٔ�ك﮶� عىل أمعال  مع﮵�﮴�ة و�ملة. و﮴�د اّطَ
﮲

و﮴�لك املعر﮲�ة مل ﮴�كں

و﮵�ل﮵�ام ﮳�ال﮵�ك ﮲�﮵ ﮳�ار﮵�س، ور﮳�َّما ﮲�﮵ م﮶س﮲عل ال﮲�حّات رودان.

 أن ﮲�ذكر أّنَ ﮳�ال﮵�ك �ن ﮵�مل أل﮴�ا﮳�ًا ﮴�﮴�ما﮶ىس
﮲

ٕا﮲صا﮲�ة ٕاىل ما س﮳�ق، ال ﮳�ّدَ ل﮲�ا مں

 الك﮴�ُب ﮴�ت ع﮲�وان:
﮲

". و﮴�د ﮲�﮶رس العد﮵�د مں
ّ ﮵

و﮶سهر﮴�ه الواسعة، وم﮲�ها ل﮴�ب "ال﮲�﮳�

ٌّ ﮵
﮲�ها ﮴�صأ�د ﮵�ى ﮲�﮵�ها أّنَ ال﮶ساعر ﮲�﮳� Prophetic Books أي الك﮴�ب ال﮲�﮳�و﮵�َّة ﮲مصّ

ر ﮴�د ﮲طهر له رأس الله و﮵�س﮴�و﮵ىح رسأ�ل رؤ﮵�و﮵�َّة. وزمع ﮳�ال﮵�ك أ﮲�َّه ﮲�﮵ معر م﮳�ّكِ

َّ ح﮲ر﮴�﮵�ال ﮴�ت ﮶س﮳حرة. و﮳ح﮳�ان ﮵
 معره ال﮲�﮳�

﮲
دا﮲حل ﮲�ا﮲�ذة، كما رأى ﮲�﮵ الرا﮳�عة مں

ات ﮲�﮵ ال﮶رسق، و�ن ﮵�صف هلا ﮲�﮲�سه أ﮲ح﮳� ماري هاسلك أ﮲�َّه ال﮴�﮴� ﮳�﮵�سوع مّرَ

مالمحه وه﮵�ٔ�﮴�ه و﮶�﮵�ا﮳�ه.

س، و﮶�ور﮴�ه عىل الك﮲�﮵�سة، ﮵�ل امل﮴�ّدَ و﮵�ُ﮶س﮳�ه ﮳ح﮳�ان ﮳�ال﮵�ك ﮲�﮵ اع﮴�ماده عىل إال﮲�﮳

 اال﮳ح﮴�ماع﮵�َّة الصارمة ال﮴�﮵ و﮲صع﮴�ها أال﮲�ظمة. وكما اس﮴�﮲حدم
﮲

وعىل ال﮴�وا﮲�﮵�

﮳�ال﮵�ك مد﮵�﮲�ة ﮲عول﮲عو﮲�وزا Golgonooza ل﮵�﮳�ّثَ ﮲�﮵�ها ﮴�عال﮵�مه، اس﮴�﮲حدم ﮳ح﮳�ان

 أور﮶سل﮵� ا﮳حلد﮵�دة). و﮵�ُع﮴�﮴�د
﮲

ان عں مد﮵�﮲�ة أور﮲�ل﮵�س (واملد﮵�﮲�﮴�ان امل﮲رعوم﮴�ان ﮴�ع﮳�ِّ

 ﮶سعر
﮲

عىل ﮲�طاق واسع أّنَ ﮳ح﮳�ان اس﮴�وىح ع﮲�وان ك﮴�ا﮳�ه "دمعة وا﮳�﮴�سامة" مں

﮲ص﮲�﮵ عىل لو﮵�ل﮵�ام ﮳�ال﮵�ك ﮵�﮴�ول ﮲�﮵�ه: "ٕاّنَ ما �ن ﮴�ا﮲�هًا ﮲�﮵ ع﮵�ون ال﮳�﮶رس ﮴�د ﮵�ّرِ

الدمع واال﮳�﮴�سام."

 ﮳�ار﮵�س عام 1910، ك﮴�ب ﮴�ص﮵�دة "املواكب" ال﮴�﮵ ﮴�َظهر
﮲

و﮳�عد عودة ﮳ح﮳�ان مں

دة، ﮲�﮲�﮵ ال﮳�﮵�ت الذي ﮵�﮴�ول: "ٕا﮲�َّما ال﮲�اس ﮲�﮵�ها ﮴�ٔ�﮶�﮵�ات أورو﮳�ِّ﮵�َّة و﮶رس﮴�﮵�َّة م﮴�عدّدِ

 ﮳حان
ّ
ي  ﮳�ماء" ﮵�ع﮵�د ﮳ح﮳�ان ص﮵�ا﮲عة ما ﮴�اله ال﮶ساعر إال﮲�لك﮵�﮲

﮲
سطور ُك﮴�﮳�ت لكں

ك﮵�﮴�س ﮴�﮳�ل أن ﮵�موت: "أح﮲�روا عىل لوح ﮴�﮳�ي: ه﮲�ا ﮵�﮴�د ﮶ساعر ك﮴�ب امسه

﮳�ماء." و�ن ﮳ح﮳�ان مع﮳ح﮳�ًا ﮳�ك﮵�﮴�س ﮲�امسعه ﮵�﮴�ول: " ولو علم ك﮵�﮴�س، ذلك ال﮳�ل﮳�ل

ل ﮴�﮳�ّثُ روح مح﮳�َّة ا﮳حلمال ﮲�﮵ ﮴�لوب ال﮳�﮶رس ل﮴�ال: اح، ﮳�ٔ�ّنَ أ﮲�ا﮶س﮵�ده مل ﮴�﮲ الصّدَ

﮲
 ُك﮴�ب امسه عىل أد﮵� السماء ﮳�ٔ�حرف مں

﮲
أح﮲�روا عىل لوح ﮴�﮳�ي: ه﮲�ا ﮳�﮴�ا﮵�ا َمں

﮲�ار."
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      ماري هاسلك: امل﮵�﮶�ا

 

 

 

 

كما ﮴�ظهر ﮲�﮵ "املواكب" دعوة ﮳ح﮳�ان للعودة ٕاىل ال﮲عا﮳�ة، و﮵ىه عودة س﮳�﮴�ه ٕال﮵�ها

﮳حان ﮳حاك روسو ﮶�َّ الروم﮲�س﮵�ُّون ﮲�﮵ ﮲�ر﮲�سا ﮴�د﮵�دًا، ﮲�امسع ﮳ح﮳�ان:

ًال دون ال﮴�صور؟" ؤ�﮲�َّه ﮴�ك املد﮵�﮲�ة وذهب ل﮵�ع﮵�ش ذَت ال﮲عاب م﮶�﮵ىل م﮲�﮲ "هل ﮴�﮲

﮲�﮵ ال﮲عا﮳�ة، مع أ﮲�َّه مل ﮵�﮲عادر املد﮵�﮲�ة ٕاّالَ ملامًا. وهذه الدعوة ﮲ع﮵� امل﮲�س﮳حمة مع

و ٕاىل ال﮲عا﮳�ة ح﮵�ث ال﮳�اءة والسالم واُحلّب، ﮲�روّسو  روّسُ
﮲

الذات ﮴�﮴�وازى مع ح﮲�﮵�

ل أال� ﮲َّ ال﮴�حّوُ
﮵�ع﮴�﮴�د أّنَ إال﮲�سان �ن ﮳�﮵�ٔ�ًا ع﮲�دما �ن ﮵�ع﮵�ش ﮲�﮵ ال﮲عا﮳�ة، ولكں

 أ﮲�واع اُحلّبِ والوالء. و﮴�د دأب الروم﮲�ط﮵�﮴�﮵�ُّون ﮲�﮵�ما
﮲

ٕاىل املد﮵�﮲�ة أل﮲ىع ّلكَ ﮲�وع مں

 ﮲�﮵ ﮴�ص﮵�دة "الع﮲رلة"، وأ﮳�و ال﮴�امس
﮲

﮳�عد عىل ﮴�﮴�د﮵�س ال﮲عا﮳�ة، كما ﮲�عل المر﮴�﮵�

 ﮲�﮵ ﮴�ص﮵�دة "ال﮲عاب"، عىل أّنَ هذه الدعوات للعودة ٕاىل أح﮲صان الط﮳�﮵�عة
ّ ﮵ ِّ

ال﮶سا﮳�

ه ٕاىل ال﮲عا﮳�ة  مل ﮵�﮴�ك املد﮵�﮲�ة و﮵�﮴�و﮳حَّ
﮲

 الروم﮲�ط﮵�﮴�﮵�ِّ﮵�
﮲

﮵�َّة، ٕاذ أّنَ أحدًا مں  ﮳حّدِ
﮲

مل ﮴�كں

دة، وطل﮳�ًا للراحة. ٕاّالَ ﮲�﮵ أو﮴�ات ﮴�ص﮵�ة ومحّدَ

ة،  احل﮵�اة املس﮴�مّرَ
﮲

ر ﮲�﮵ ﮴�ص﮵�دة "املواكب"، ﮲�هو ﮴�ع﮳�﮵� عں ا رم﮲ر ال﮲�اي الذي ﮵�﮴�كّرَ أّمَ

﮲�ال﮲�﮲عمة امل﮴�واصلة لل﮲�اي ﮴�و﮵ىح ﮳�اس﮴�مرار احل﮵�اة وا﮲حللود، ﮳�﮵�﮲�ما ﮴�م﮲ر آالالت

عة ال﮴�﮵ ﮵�ك﮴�﮲�﮲�ها احل﮲رن واملرض ال﮴�لق عة �ل﮳�﮵�ا﮲�و ٕاىل احل﮵�اة امل﮴�﮴�ّطِ امل﮴�﮴�ّطِ

واملوت. ولعّلَ ﮴�ول ﮳ح﮳�ان:

﮲ِّ ﮲�ال﮲ع﮲�ا ّرس ا﮲حللود
"أعِط﮲�﮵ ال﮲�اي و﮲عں

 ال﮲�اي ﮵�﮳�﮴� ﮳�عد أن ﮵�﮲�﮲� الو﮳حود"
﮲

وأ﮲�﮵�

 أالل﮲�اظ - ﮵�﮴�﮳�ط
﮲

ة ما ﮲�﮴�ول، ﮲�ال﮲�اي - كما ﮵�ظهر مں هو ﮲ح﮵� دل﮵�ل عىل صّحَ

﮳�ا﮲حللود، وال﮳�﮴�اء وعدم ال﮲�﮲�اء. و﮴�د س﮳�ق ﮳ح﮳�ان ٕاىل اس﮴�﮲حدام ال﮲�اي ﮳حالل

﮲ُّ ل﮳�عده
﮲َّ ال﮲�اي ع﮲�د الرو﮵ىم ﮵�دّلُ عىل الرو﮵ىم ﮲�﮲�سه الذي ﮵�ٔ�

 الرو﮵ىم، لكں
﮲

الد﮵�

 مح﮳�و﮳�ه:
﮲

عں
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"اس﮴�مع ٕاىل ال﮲�اي ك﮵�ف ﮵�﮴�ّص ح�﮵�﮴�ه

ٕا﮲�َّه ﮵�﮶سكو آالم ال﮲�راق...

 ﮶سكواه
﮲

امسع ال﮲�اي معر﮳�ًا عں

﮳�عد أن ﮳�ات ﮲�أ�﮵�ًا:

 م﮲�﮳�ت ال﮲عاب
﮲

طعُت مں "ُمذ ﮴�ُ

... وال﮲�اس ر﮳حاًال و﮲�ساء ﮵�﮳�كون ل﮳��ٔ�﮵

﮳�عد صح﮳�﮵ ما ﮲ص﮴�ت طعم الر﮴�اد..."

. و﮴�ُو﮵ىح
﮲

ُّ احل﮲ر﮵� ﮵
﮲�ال﮲�اي ع﮲�د ﮳ح﮳�ان هو ا﮲حللود، وال﮲�اي ع﮲�د الرو﮵ىم هو الصو﮲�

 ال﮲�اي" ﮳�ٔ�ّنَ ﮳ح﮳�ان اس﮴�وىح ﮴�وله:
﮲

ال﮴�﮳محة العر﮳�﮵�َّة لع﮲�وان ﮴�ص﮵�دة الرو﮵ىم : "أ﮲�﮵�

 ﮶سعر الرو﮵ىم، وهذا ال﮴�﮶سا﮳�ه ﮴�د ﮵�كون ﮴�وردًا ﮲�﮵ أال﮲��ر.
﮲

 ال﮲�اي ﮵�﮳�﮴�" مں
﮲

"وأ﮲�﮵�

، ٕاذ ﮵�ع﮴�﮳� أّنَ  أ﮵�﮲صًا اس﮴�وىح ﮳ح﮳�ان ﮲�ظر﮴�ه ٕاىل ا﮲حل﮵� وال﮶رسّ
﮲

 الروم﮲�ط﮵�﮴�﮵�ِّ﮵�
﮲

ومں

إال﮲�سان ﮲ح﮵�ِّ وال ﮵�﮲�عل ال﮶رسّ ٕاّالَ ٕاذا ﮳حاع أو عطش: "ٕاّنَ ا﮲حل﮵� ٕاذا ﮳حاع ﮵�سىع ٕاىل

 امل﮵�اه امل﮲�﮴�﮲�ة
﮲

الطعام ولو ﮲�﮵ الكهوف املظلمة وٕاذا عطش ﮲�ٕا﮲�َّه ﮵�﮶رسب مں

 و﮵�ُدا﮲�عون ع﮲�هم معًال
﮲

الراكدة". ﮲�الروم﮲�ط﮵�﮴�﮵�ُّون ﮵�سامحون ا﮲حلطٔ�ة وامل﮳حرم﮵�

ا املرأة ال﮲را﮲�﮵�ة (مر﮴�ا ال﮳�ا﮲�﮵�َّة) ﮳�﮴�ول الس﮵�ِّد املس﮵�ح: "ال ﮴�د﮵�﮲�وا لٔ�ّالَ ﮴�ُدا﮲�وا". أّمَ

﮴�لق هلا أالعذار اال﮳ح﮴�ماع﮵�َّة كما ﮲�عل ﮲�﮵�ك﮴�ور ه﮵�﮳حو ﮲�﮵ ﮲�﮵�دا﮲�ع ع﮲�ها ﮳ح﮳�ان و﮵�﮲

(
﮲

مرسح﮵�َّ﮴�ه "مار﮵�ون دي لورم"، و﮲�﮵ "ال﮳�ؤساء" ح﮵�ث اع﮴�﮳� أّنَ املرأة (﮲�ا﮲�﮴�﮵�

ت ل﮳�﮵�ع ﮳حسدها ﮳�س﮳�ب ا﮳حلوع واحلا﮳حة وا﮲صطرارها لل﮳�﮴�اء عىل ﮴�﮵�د احل﮵�اة ا﮲صطّرَ

 ﮲�ظرة ﮳ح﮳�ان ﮲�﮵ م﮴�ال﮴�ه ال﮶سه﮵�ة "ا﮲حل﮵�
﮲

﮴�لف عں مع أوالدها. وهذه ال﮲�ظرة ال ﮴�﮲

" ٕاىل احلا﮳حة " ٕاىل "﮲ح﮵�ِّ م﮴�ٔ�ّملِ  "﮲ح﮵�ِّ
﮲

ل إال﮲�سان مں " ح﮵�ث ﮵�ع﮲رو ﮴�ّوُ وال﮶رسّ

والظروف اال﮳ح﮴�ماع﮵�َّة ال﮴�﮵ ﮴�﮲ص﮲عط عل﮵�ه.

 ﮲�ر﮵�در﮵�ك ﮲�﮵�﮴�﮶سه ﮳حل﮵�ًّا،
ّ ﮵

" ﮵�ظهر ﮴�ٔ�﮶�﮵� ال﮲�﮵�لسوف أالملا﮲�
ّ ﮵

و﮲�﮵ ك﮴�ا﮳�ه ال﮶سه﮵� "ال﮲�﮳�

و﮲�﮵ موا﮲صع ك﮶�﮵�ة، ح﮵�ث ﮵�﮴�﮴�ر ﮳ح﮳�ان ال﮲صع﮲�اء، ﮲�﮵�﮴�ول: "ال﮵�وم رصت أرى

﮵ ٔالَّ﮲�َّكم ازًا و﮴�﮲�﮴�﮳�ض ازدراء... أ﮲�ا أكرهكم ﮵�ا ﮳�﮲�﮵ أّىمِ ﮲صع﮲�كم ﮲�﮴�﮴�عش ﮲�﮲�﮵ىس ا﮶مسٔ�﮲

عاء ﮳ح﮳�ان ال﮲�﮳�وءة ما هو ٕاّالَ ﮴�عظ﮵� للذات ال﮴�﮵ ﮴�كرهون امل﮳حد والعظمة." واّدِ

 أن ﮴�ص﮵� ذا﮴�ًا ﮲�﮳�﮵�َّة ﮴�عظ ال﮲�اس ﮶�َّ ﮴�عود ٕاىل "ا﮳حل﮲ر﮵�ة"، ﮴�مامًا كما ﮲�عل
﮲

﮵�مكں

ع ﮲�﮵�﮴�﮶سه  ره السع﮵�دة". وكما ﮵�ـوّدِ ﮲�﮵�﮴�﮶سه ﮲�﮵ "هكذا ﮴�ّلكَم زراد﮶ست" ﮶�َّ عاد ٕاىل "﮳حـ﮲رُ
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ة ﮶�ا﮲�﮵�ة". وهذا ﮵ عأ�د ٕال﮵�كم مّرَ ع ﮳ح﮳�ان أهل أور﮲�ل﮵�س ﮴�أ�ًال: "ٕا﮲�ِّ ﮴�الم﮵�ذه ﮵�وّدِ

": "سٔ�ح﮵�ا وراء املوت،
ّ ﮵

ر ﮲�﮵ "حد﮵�﮴�ة ال﮲�﮳� ال﮶س﮲عف ﮳�العودة أي الالموت ﮵�﮴�كّرَ

 ﮴�ٔ�﮲حذ﮲�﮵ أمواج ال﮳�حر عأ�دًا ٕاىل أمعاق ا﮲حل﮲صّم أالعظم.
﮲

﮵ ﮲�﮵ أمساعكم، ح﮵� وسٔ�﮲ع﮲�ِّ

 ﮲ع﮵� ﮳حسد، وسٔ�ذهب معكم ٕاىل ح﮴�ولكم روحًا ﮲ح﮲�﮵�َّة،
﮲

سٔ�﮳حلس ٕاىل موأ�دكم مں

وسٓ�﮴�﮵ ٕال﮵�كم وأ﮲�﮴� حول موا﮴�دكم ﮲ص﮵�﮲�ًا ال ﮴�و﮲�ه. ٕاّنَ املوت ال ﮵�﮲ع﮵�ِّ ﮶س﮵�ٔ�ًا سوى

﮵ى و﮳حوه﮲�ا." أال﮴�﮲�عة ال﮴�﮵ ﮴�﮲عّطِ

 إال﮲�سان"- ﮴�ٔ�﮶�﮵�ات مس﮵�ح﮵�َّة
﮲

" و"﮵�سوع ا﮳�
ّ ﮵

" - كما ﮲�﮵ "ال﮲�﮳�
ّ ﮵

و﮲�﮵ "حد﮵�﮴�ة ال﮲�﮳�

اط﮳�هم ة، ح﮵�ث ﮵�﮴�َّ﮲حذ "املصط﮲�" أي ﮳ح﮳�ان ﮲�﮲�سه ﮴�الم﮵�ذ ﮵�ِعظهم و﮵�﮲ مهّمَ

اه، كما ﮲�عل املس﮵�ح ﮴�﮳�ل الصلب، وهؤالء ال﮴�الم﮵�ذ ﮵�﮳�كون ﮳ ِ و﮵�سلهم ﮲�﮵ ّلكِ ا﮴�ّ

عىل املصط﮲� كما ﮳�ىك ﮴�الم﮵�ذ املس﮵�ح. ﮲�امسع ﮳ح﮳�ان ﮵�و﮵ىص ﮴�الم﮵�ذه ﮴�أ�ًال: "ٕاذا

رس﮴�وكم، وكِذ﮳�وا عل﮵�كم، و﮲حا﮲�وكم، وعاملوكم ﮳�﮴�سوة، وس﮳ح﮲�وكم ﮶�َّ س﮲حروا م﮲�كم،

 أعىل ذوا﮴�كم الك﮳�ى وا﮳�﮴�سموا، ٔال﮲�َّكم ﮴�علمون أّنَ الر﮳�﮵�ع س﮵�ٔ�﮴�﮵ ٕاىل
﮲

﮲�ا﮲�ظروا مں

ر﮲�ا ﮳�﮴�ول املس﮵�ح: "طو﮳�  أورا﮴�ها..." وهذا ال�م ﮵�ذّكِ
﮲

حد﮵�﮴�﮴�كم ل﮵ىك ﮵�﮴�ص ﮳�﮵�

. ا﮲�رحوا
﮲

 أ﮳ح﮵ىل �ذ﮳�﮵�
﮲

ِ﮵�ة مں وكم وطردوكم و﮴�الوا ع﮲�كم ّلكَ لكمة ﮶رسّ لكم ٕاذا ع﮵�َّ

و﮴�هّلَلوا ٔالّنَ أ﮳حركم عظ﮵� ﮲�﮵ السموات..."

 عدم اك﮴�ا﮶�ه
﮲

 ﮲�عرف أّنَ ﮳ح﮳�ان �ن ﮶س﮲عو﮲�ًا ﮳�املس﮵�ح عىل الر﮲مع مں
﮲

و﮲�ں

اطب ﮳�الط﮴�وس املس﮵�ح﮵�َّة، و�ن ﮵�﮴�م﮶�َّل ﮲�﮲�سه مصلو﮳�ًا �لس﮵�ِّد املس﮵�ح. وهو ﮵�﮲

" مّرات ك﮶�﮵�ة ﮴�أ�ًال: "احلّق أ﮴�ول لكم". و﮵ىه ا﮳حلملة
ّ ﮵

﮴�الم﮵�ذه ﮲�﮵ "حد﮵�﮴�ة ال﮲�﮳�

" ﮴�م﮶�ِّل ﮴�ص﮵�دة
ّ ﮵

ال﮴�﮵ �ن ﮵�س﮴�﮲حدمها الس﮵�ِّد املس﮵�ح مل﮲حاط﮳�ة ال﮲�اس. و﮲�﮵ "ال﮲�﮳�

﮵�س ﮵�وح﮲�َّا. ﮵�ل ال﮴�ّدِ "املح﮳�َّة" ﮴�﮳محة ذا﮴�﮵�َّة ل﮲�ّص املح﮳�َّة ﮲�﮵ ٕا﮲�﮳

 الد﮵�ا﮲�ة ال﮲رراد﮶س﮴�﮵�َّة (ال﮲�ارس﮵�َّة ال﮴�د﮵�مة) ﮵�ٔ�﮲حذ ﮳ح﮳�ان ل﮲�ظة "املطرة"،
﮲

ومں

ر﮵�دًا " ﮵ىه املرأة ال﮴�﮵ ﮴�سٔ�له ﮲�﮵�﮳ح﮵�ب، ﮳�ل ﮵ىه ﮴�﮳
ّ ﮵

واملطرة أو امل﮴�ا ﮲�﮵ ك﮴�اب "ال﮲�﮳�

د أّنَ امل﮵�﮶�ا Mithra ٕاله ذو ماري هاسلك. وٕاذا عد﮲�ا ٕاىل الد﮵�ا﮲�ة ال﮲رراد﮶س﮴�﮵�َّة ﮴�﮳

ط﮳�﮵�عة عادلة، ﮲�هو الذي ﮵�ا﮲�ظ عىل احل﮴�﮵�﮴�ة، و﮵�﮵� ال﮴�طعان واحلصاد ومصادر

﮵�َّة " ﮲�ك﮴�﮳�ها ﮳�إال﮲�لك﮵�﮲ امل﮵�اه. و﮴�د ﮲حاطب ﮳ح﮳�ان املطرة أ﮵�﮲صًا ﮲�﮵ "حد﮵�﮴�ة ال﮲�﮳�﮵

:Mist

أ﮵�َّ﮴�ها املطرة، ﮵�ا أ﮲ح﮴�﮵ املطرة،
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أ﮲�ا وأ﮲�ِت آالن واحد

﮲�ٔ�﮲�ا مل أعد ﮲�﮲�﮵ىس

ٕاّنَ ا﮳حلدران س﮴�طت

عت والسالسل ﮴�﮴�ّطَ

و﮴�د ار﮴�﮲�عُت ٕال﮵�ك مطرة

ومعًا س﮲�ط﮲�و ﮲�﮵ ال﮳�حر...

اطب ﮴�طرة املاء،  الوا﮲صح أّنَ ﮳ح﮳�ان ه﮲�ا ال ﮵�﮲
﮲

مں

اطب امرأة س﮵�﮴�َّحد معها وس﮵�﮴�َّ﮳حهان معًا  ﮳�ل ﮵�﮲

 ٕاىل الله-ال﮳�حر أالعظم. ٕا﮲�َّها امل﮵�﮶�ا – ماري هاسلك.

 ﮳�ٔ�ّنَ
﮲

ص، ﮲�هو ﮵�ؤمں  اهل﮲�دوس﮵�َّة وال﮳�وذ﮵�َّة ﮵�ٔ�﮲حذ ﮳ح﮳�ان ع﮴�﮵�دة ال﮴�﮴�ّمُ
﮲

ومں

 ك﮴�اب
﮲

ل مں ات ح﮴�َّ ﮵�صل ٕاىل الله. و﮲�﮵ ال﮲�ّص أالّوَ إال﮲�سان ﮵�ولد س﮳�ع مّرَ

 ﮲�وم
﮲

﮳� ﮳ح﮳�ان أ﮲�َّه أ﮲�اق مں "امل﮳ح﮲�ون" وع﮲�وا﮲�ه: "ك﮵�ف أص﮳�حت م﮳ح﮲�و﮲�ًا" ﮵�﮲

طو﮵�ل ﮲�و﮳حد أّنَ أ﮴�﮲�ع﮴�ه الس﮳�عة ال﮴�﮵ ﮴�﮴�﮲�َّع ﮳�ها ﮲�﮵ ح﮵�وا﮴�ه السا﮳�﮴�ة ﮴�د ُرس﮴�ت،

، ﮲�ٔ�﮲حذ ال﮲�اس  رس﮴�وا أ﮴�﮲�ع﮴�﮵
﮲

﮲�ٔ�﮲حذ ﮵�كض ﮲�﮵ ال﮶سوارع و﮵�ص﮵�ح: اللصوص املالع﮵�

له ﮲�ٔ�ص﮳�ح ﮵�﮴�ول: أ﮲�ظروا ﮵�هر﮳�ون م﮲�ه. و�ن ه﮲�اك ﮶ساّبٌ وا﮴�﮲�ًا عىل سطح م﮲�﮲

أ﮵�ّها ال﮲�اس، ٕاّنَ هذا الر﮳حل (﮳ح﮳�ان) م﮳ح﮲�ون، ﮲�﮲�ظر ﮳ح﮳�ان ٕاىل ال﮶ساّب ﮲�رأى

ال﮶سمس، ومل ﮵�عد ﮲�﮵ حا﮳حة ٕاىل أ﮴�﮲�ع﮴�ه.

ات د رؤ﮵�ة ﮳ح﮳�ان للح﮵�اة س﮳�ع مّرَ  ال﮴�ص﮵� ﮵�ؤّكِ
ّ
ٕاّنَ ﮶رسح هذا ال﮲�ّص الرم﮲ري

وصوًال ٕاىل ال﮶سمس أي الله. و﮴�د أ﮲ح﮳� ﮳ح﮳�ان ماري هاسلك عام 1911 أ﮲�َّه ُولد

عّدة مّرات ﮲�﮵ سور﮵�ة، و﮲�﮵ ٕا﮵�طال﮵�ا، وال﮵�و﮲�ان، ومرص، والعراق واهل﮲�د وٕا﮵�ان. كما

 لوحا﮴�ه وك﮴�ب ﮴�ص﮵�دة م﮶سهورة وهو ط﮲�ل ص﮲ع﮵�،
﮲

﮲ر واحدة مں أ﮲ح﮳�ها أ﮲�َّه أ﮲�﮳

 ح﮵�وات سا﮳�﮴�ة. 
﮲

 الرمس وال﮶سعر مں
﮲

﮳�مع﮲� أ﮲�َّه �ن ﮵�﮴�﮴�ں

 ك﮴�ا﮳�ات ﮳ح﮳�ان، وأ﮶سهرها ك﮴�اب "السا﮳�ق"
﮲

ص ﮲�﮵ العد﮵�د مں ووردت ﮲�كرة ال﮴�﮴�ّمُ

﮲ر ﮲�﮵ م﮳حمله عىل هذا املع﮴�﮴�د، ﮲�﮵�﮳�دو ﮳ح﮳�ان �ٔ�﮲�ًا ﮲حالدًا ال ﮵�موت الذي ﮵�ّكِ

ص ﮳�ا﮲�﮴�هاء معره. ولس﮲�ا ﮲�دري ملاذا ا﮲ح﮴�ار ﮳ح﮳�ان أن ﮵�كون عدد حاالت ال﮴�﮴�ّمُ

ف ﮳�﮲�كرة ال﮴�﮴�ّمص، أي ﮴�﮲�اس﮲ح أالرواح ع﮲�دما سك﮲�ت   س﮳�عًا، ولك﮲�َّ﮲�ا ﮲�علم أ﮲�َّه ﮴�عّرَ
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 ﮳�مد﮵�﮲�ة
ّ ﮵

ِّ الص﮵�﮲�
ل وصوهلا ٕاىل الوال﮵�ات امل﮴�َّحدة، ﮲�﮵ ا﮵� أرس﮴�ه ال﮲�﮴�﮵�ة، أّوَ

 واهل﮲�ود. و﮴�د س﮳�ق ﮳ح﮳�ان
﮲

 أ﮴�ا﮳�ه الص﮵�﮲�﮵�ِّ﮵�
﮲

ص مں ، ح﮵�ث مسع ﮳�ال﮴�﮴�ّمُ
﮲

﮳�وسطں

 والت و﮵�﮴�مان (﮲�لس﮲�ة ا﮲حللود﮵�َّة) الذي
ّ

ص أ﮳�و ال﮶سعر أالم﮵�﮵ىك ٕاىل ﮲�كرة ال﮴�﮴�ّمُ

 ﮳�ٔ�ّنَ ع﮳حلة الكون
﮲

ص ٕاىل ما ال ﮲�ها﮵�ة. كما أّنَ ﮲�﮵�﮴�﮶سه آمں ﮵�ع﮴�﮴�د أّنَ إال﮲�سان ﮵�﮴�﮴�ّمَ

﮴�دور ٕاىل أال﮳�د، وح﮵�اة إال﮲�سان ﮴�عود ٕاىل ر﮳�﮵�عها كما ﮲�﮵ الط﮳�﮵�عة ح﮵�ث ال ا﮲�﮴�هاء.

لع ﮳ح﮳�ان عىل ﮳�عض أ﮲��ره، ص ع﮲�د م﮵�ل﮴�ون الذي اّطَ ووردت ﮲�كرة ال﮴�﮴�ّمُ

وكذلك ع﮲�د أمرسون ﮴�ت ع﮲�وان The Over-Soul أي ما ﮲�وق الروح.

د إال﮲�سان مع الله ﮲�﮵ ﮲�ها﮵�ة رحل﮴�ه الكو﮲�﮵�َّة، ﮲�ل﮵�س ﮳حد﮵�دًا ﮲�﮵ ال﮶�﮴�ا﮲�ات ا ﮴�وّحُ أّمَ

﮲
 الرو﮵ىم والسهروردي و﮲ع﮵�هم مں

﮲
د احلّالج و﮳حالل الد﮵� ال﮶رس﮴�﮵�َّة، ح﮵�ث ﮲�﮳

اد ا﮲حلالق مع امل﮲حلوق: احللول﮵�َّة Pantheism. وا﮲�﮴�﮴�لت  ﮵�ؤم﮲�ون ﮳�ا﮴�ِّ
﮲

الصو﮲�﮵�ِّ﮵�

ار ال﮴�﮳�ور" اد ﮵�ع﮳�ِّ ﮳ح﮳�ان ﮲�﮵ "ح﮲�َّ  هذا اال﮴�ِّ
﮲

هذه ال﮲�كرة ٕاىل س﮳�﮵�﮲�وزا و﮲عو﮴�ه. وعں

(العواصف) ﮳�﮴�وله:

"أ﮲�ا رّبُ ﮲�﮲�﮵ىس، ولدت ﮲�﮵ ّلك م�ن، و﮲�﮵ ّلكِ زمان."

 ال
﮲

ار ال﮴�﮳�ور" أ﮵�﮲صًا ﮵�ى ﮳ح﮳�ان "أّنَ ﮳�ل﮵�َّة أال﮳�﮲�اء ﮲�﮵ ه﮳�ات آال﮳�اء، وَمں و﮲�﮵ "ح﮲�َّ

﮲
 عطا﮵�ا آ﮳�أ�ه وأ﮳حداده ﮵�ظّلُ ع﮳�د أالموات ح﮴�َّ ﮵�ص﮵� مں

﮲
﮵�رم ﮲�﮲�سه مں

ي ﮲�﮵ ﮴�وله: "هذا ﮳ح﮲�اُه أ﮳�﮵ أالموات". وهذه ال﮲�ظرة ﮴�﮶س﮳�ه ﮲�ظرة أ﮳�﮵ العالء املعّرِ

َّ وما ﮳ح﮲�﮵�ت عىل أحد". ﮲�ٔ�﮳�و العالء ﮵�لوم والده ٔال﮲�َّه أعطاه احل﮵�اة و﮵ىه ﮳�ل﮵�َّة
ع﮵ىل

َّ ﮲حط﮵�ٔ�ة ل﮵ىك ﮵�ُعا﮴�ب ﮳�ها. و�ن ﮳ح﮳�ان مع﮳ح﮳�ًا ﮳�ٔ�﮳�﮵
وصلت ٕال﮵�ه ومل ﮵�﮴�كب أي

العالء املعّرِي، و﮴�د ﮳�﮲� ﮳ح﮳�ان أ﮴�صوصة عىل ﮴�ول أ﮳�﮵ العالء:

﮵ ﮳حاهُل." اهلُت ح﮴�َّ ﮴�﮵�ل ٕا﮲�ِ "وملَّا رأ﮵�ت ا﮳حلهل ﮲�﮵ ال﮲�اس ﮲�ا﮶س﮵�ًا ﮴�﮳

﮲
ث عں وأال﮴�صوصة ال﮴�﮵ ﮳حاءت ﮲�﮵ ك﮴�اب "امل﮳ح﮲�ون" ﮳�ع﮲�وان "امللك احلك﮵�" ﮴�﮴�حّدَ

 سأ�ل
﮲

ساحرة ﮳حاءت ٕاىل ٕاحدى املدن وأل﮴�ت ﮲�﮵ ﮳�ٔ� املد﮵�﮲�ة ﮴�طرات مں

ا ملك املد﮵�﮲�ة ﮲�لم ﮵�﮶رسب و﮲طّلَ عا﮴�ًال، ﮲�ّوا . أّمَ  املاء و﮳حُ
﮲

ع﮳ح﮵�ب، ﮲�﮶رسب ال﮲�اس مں

 ال﮳�ٔ� ل﮵�ص﮵�
﮲

ّ ال﮲�اس و﮴�ظاهروا، وا﮴�َّهموه ﮳�ا﮳حل﮲�ون، ﮲�ا﮲صطّر أن ﮵�﮶رسب مں ﮲�اح﮴�ح�

م﮶�لهم، ﮲�سك﮲�وا واع﮴�﮳�وه عا﮴�ًال. ال﮴�صة ﮲�﮲�سها ﮵ىه أسطورة ﮴�د﮵�مة ﮴�د ﮵�كون

م﮲�﮶سؤها ال﮴�﮵�﮳�ت. وأعـاد ﮴�و﮲�﮵�ق احلك﮵� ص﮵�ا﮲ع﮴�ها ﮲�﮵ مرسح﮵�﮴�ه "﮲�هـر ا﮳حل﮲�ون" كما 
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ك﮴�﮳�ها ﮳�ـاولـو كو﮵�لو ﮲�﮵ روا﮵�﮴�ه "﮲�﮵�و﮲�﮵�� ﮴�﮴�رر أن ﮴�موت". 

Public ًا عاّمًا  ال﮴�اث ال﮴�د﮵�، الع﮳�اره ح﮴�ّ
﮲

 حق ﮳ح﮳�ان أن ﮵�ٔ�﮲حذ مں
﮲

ومں

 أد﮵�ب، الذي أ﮲حذ م﮲�ه م﮲�عًا
ّ
 أال﮲�﮲صل أن ﮵�ذكر  أالد﮵�ب، أي

﮲
 مں

﮲
Domain. ولكں

لالل﮴�﮳�اس.

ار ال﮴�﮳�ور" و"﮳محال املوت" دعوة أ﮳�﮵ و﮴�﮶س﮳�ه دعوة ﮳ح﮳�ان ٕاىل العدم﮵�َّة ﮲�﮵ "ح﮲�َّ

ون احل﮵�اة، ﮲�امسع ﮳ح﮳�ان ال﮶س﮳�ح ﮵�﮴�ول العالء الذي ﮵�ع﮴�﮳� أّنَ ال﮲�اس ال ﮵�س﮴�ح﮴�ُّ

﮳حل﮳�ان ال﮶�ا﮲�﮵ (ا﮲�﮲�صام ال﮶س﮲حص﮵�ّة):

﮶�ث أالموات املكردسة حول  ﮳حُ
﮲

ْذ ح﮲�ر ال﮴�﮳�ور ص﮲�اعة ﮴�﮵� أالح﮵�اء مں ﮲ "ا﮴�َّ

م﮲�ازهلم ومحاكمهم ومعا﮳�دهم."

 ﮵�د﮲�﮲�هم.
﮲

﮲�ال﮲�اس ﮲�﮵ ﮲�ظر ﮳ح﮳�ان أموات م﮲�ذ الوالدة و﮵�﮲�﮴�ظرون مں

 ﮳ح﮳�ان أن
﮲

، ٕاذ ﮵�طلب ال﮶س﮳�ح مں
ّ
 ﮲�و﮲صوي

ّ ﮵
اه دادأ� ﮳ ار ال﮴�﮳�ور" ﮲�﮲�سها ا﮴�ّ و﮲�﮵ "ح﮲�َّ

ى وال ﮴�ُلمس، ﮵ىك ﮴�﮲�﮴�رض إال﮲�سا﮲�﮵�َّة،  ال ﮴�ُ
﮲ّ

 ا﮳حلں
﮲

ج ص﮳�﮵�َّة مں ّوَ ق زو﮳ح﮴�ه و﮵�﮴�﮲ ﮵�طّلِ

 ال﮴�﮵�َ ال﮴�﮵ ﮴�كم امل﮳ح﮴�مع. ﮶�ّ
﮲

﮳�﮵�﮲�ما ﮵�كون دور ﮳ح﮳�ان ﮲�﮵ ال﮲�ّص أن ﮵�دا﮲�ع عں

 ﮳�الله و﮵�كرم أال﮲�﮳�﮵�اء و﮵�ّب
﮲

 د﮵�﮲�ه، ﮲�﮵�﮳ح﮵�ب ﮳ح﮳�ان ﮳�ٔ�﮲�َّه ﮵�ؤمں
﮲

﮵�سٔ�له ال﮶س﮳�ح عں

ال﮲�﮲ص﮵�لة وله ر﮳حاء ﮳�آال﮲حرة، ﮲�﮵�﮲�﮴�﮲�ض ال﮶س﮳�ح ﮴�أ�ًال: "هذه أل﮲�اظ ر﮴�َّ﮳�﮴�ها أال﮳ح﮵�ال

 ﮶س﮲�﮴�﮵�ك." 
﮲

ال﮲عا﮳�ة وو﮲صعها اال﮴�﮴�﮳�اس ﮳�﮵�

ارا زع﮵� املدرسة الدادأ�﮵�َّة الذي ﮵�ع﮴�﮳� أّنَ ال﮴�﮵�َ وهذا ال�م ﮵�﮶س﮳�ه �م ﮴�﮵�س﮴�ان ﮴�﮲

 هدمها
﮲

ا آالن ﮲�ال ﮳�ّد مں ﮳مح﮵�عًا �﮲�ت ﮲�﮵ أزم﮲�ة سا﮳�﮴�ة حا﮳حات ٕا﮲�سا﮲�﮵�َّة، أّمَ

 ﮲�عرف أّنَ املدرسة الدادأ�﮵�َّة ﮲�ر﮲صت ﮲�﮲�سها ﮲�﮵ أورو﮳�ّا وأم﮵��
﮲

و﮴�ك﮲�﮵�سها. و﮲�ں

 عا﮵ىم 1916 و 1921. وال ر﮵�ب ﮲�﮵ أّنَ ﮶سظا﮵�ا ﮴�عال﮵�مها وصلت ٕاىل ﮳ح﮳�ان
﮲

﮳�﮵�

الذي ك﮴�ب العواصف عام 1920، أي ﮲�﮵ ذروة ا﮲�﮴�﮶سار الدادأ�﮵�ّة. 

 ك﮴�ا﮳�ات ﮳ح﮳�ان ﮴�ت مسّ�َ
﮲

و﮵�مك﮲�﮲�ا ٕادراج ﮴�﮲صا﮵�ا ا﮳حل﮲�ون ال﮴�﮵ دم﮲عت ك﮶�﮵�ًا مں

 �﮲�وا ﮵�﮴�ومون ﮳�﮴�ّرص﮲�ات م﮳ح﮲�و﮲�ة (أر﮶�
﮲

 الدادأ�﮵�ِّ﮵�
﮲

الدادأ�﮵�ّة، ﮲�ٕاّنَ ك﮶�﮵�ًا مں

كرا﮲�ان و﮳حاك ﮲�ا﮶س﮵�ه وسل﮲�ادور دا﮵ىل...)، كما أّنَ الدادأ�﮵�َّة ﮲�﮲�سها ُدع﮵�ت

﮳�املدرسة امل﮳ح﮲�و﮲�ة، ح﮵�ث أّنَ امل﮲�طق ﮲�﮵ م﮲�هومها هو ﮴�ع﮴�﮵�د و﮲حطٔ�. ﮲�﮲�﮵ ا﮳حل﮲�ون

 و﮴�ط﮵� احلوا﮳ح﮲ر رّدٌ م﮲�اسب عىل
﮲

طر﮵�﮴�ة لٕال﮳�داع، و﮲�﮵ ر﮲�ض ﮳مح﮵�ع ال﮴�وا﮲�﮵�

ارا ﮲�﮵ مو﮲صوع ا﮳حل﮲�ون: احلرب (احلرب العامل﮵�َّة أالوىل). ﮵�﮴�ول ﮴�﮵�س﮴�ان ﮴�﮲

ب ـــازه... ﮵�﮳ ب ٕا﮲�﮳ ، ﮳ح﮳�ّار ﮵�﮳
ّ ﮵

، سل﮳�
ّ

"﮲�ل﮵�رصخ كـّل ٕا﮲�سان: هـ﮲�ـاك عـمل ﮴�هد﮵�﮵�

www.afkarightirabiah.com.au    |   57



،
ّ ﮵

غ ﮳�عد حالة ا﮳حل﮲�ون، ا﮳حل﮲�ون العدوا﮲� الك﮲�س، وال﮴�﮲�ظ﮵�ف. ٕاّن طهارة ال﮲�رد ﮴�﮳�﮲

رون ﮴�ون و﮵�دّمِ ِ اع طرق ﮵�م﮲رّ  أ﮵�دي ﮴�ّطَ
﮲

ك ﮳�﮵� ال﮶سامل، الذي ﮵�ص﮵�ب عاملًا ﮴�ُ

ال﮴�رون" (﮳�﮵�ان دادا 1918).

﮲
 ال﮴�﮵ ﮴�د﮵�

﮲
و﮳ح﮳�ان ع﮲�دما ﮵�﮴�ول: "أ﮳�﮲�اؤكم ل﮵�سوا لكم"، وع﮲�دما ﮵�﮲�ض ال﮴�وا﮲�﮵�

، و﮵�سامح املرأة ال﮲را﮲�﮵�ة، و﮵�دعو ٕاىل ال﮶�ورة عىل
﮲

 ﮵�﮲�﮴�﮴�د الد﮵�
﮲

امل﮳حرم، وح﮵�

ال﮴�﮴�ال﮵�د ا﮳حلامدة، ٕا﮲�َّما ﮵�﮲�ا﮴�ض امل﮲�طق املعروف لدى ال﮲�اس م﮲�ذ ﮴�د﮵� العصور.

ار ال﮴�﮳�ور" ﮴�ُ﮶سا﮳�ه ﮴�لك ولعّلَ ﮶س﮲حص﮵�َّة ال﮶س﮳�ح ال﮴�﮵ ﮵�اها ﮳ح﮳�ان ﮲�﮵ "ح﮲�َّ

 هوارد ﮲�﮵�ل﮵�ب الف كرا﮲�ت
ّ

ُّ أالم﮵�﮵ىك ﮵
ال﮶س﮲حص﮵�َّات ال﮴�﮵ ا﮲ح﮴�عها ال�﮴�ب الدادأ�

﮴�ع ﮶س﮲حص﮵�َّات مرع﮳�ة ﮴�﮶�﮵� ال﮲�﮲رع ﮴�س﮴�و﮵ىل عىل H. P. Lovecraft الذي �ن ﮵�﮲

أالرض و﮴�﮴�﮴�ل ال﮲�اس واحل﮲صارة. و﮴�د عارص ﮳ح﮳�ان هذا ال�﮴�ب و﮴�رأ له عىل

أالر﮳حح.

دة،  مصادر م﮴�عّدِ
﮲

وهكذا ﮲�ى أّنَ ﮳ح﮳�ان ﮲حل﮵�ل ﮳ح﮳�ان ﮴�د اس﮴�وىح وا﮴�﮴�﮳�س مں

﮲َّ ذلك ﮲�﮵ ﮲�ظر﮲�ا ال ﮵�ٔ�﮴�﮵ ﮲�﮵ ٕاطار الرس﮴�ات أالد﮳�﮵�َّة كما ﮵�لو لل﮳�عض أن
ولكں

، ﮲�﮵ أ﮳حواء ه﮵�م﮲�ت عل﮵�ها املذاهب أالد﮳�﮵�َّة،
ّ ﮵

﮵�﮴�َّهمه، ﮳�ل ﮲�﮵ ٕاطار ال﮴�ٔ�﮶�ُّ امل﮲�ط﮴�

واحلر�ت اال﮳ح﮴�ماع﮵�َّة والس﮵�اس﮵�َّة. ﮲�﮴�د عاش ﮳ح﮳�ان ﮲�﮵ الوال﮵�ات امل﮴�ّحدة ﮲�﮵

 والك﮲�ر،
﮲

 م﮵ىلء ﮳�ال﮴�﮲�ا﮴�﮲صات: الرأمسال﮵�َّة وال﮶س﮵�وع﮵�َّة، ال﮴�د﮵� وا﮳حلد﮵�د، الد﮵�
﮲

زمں

ات ال﮲�عل ال﮴�﮴�ل﮵�د وال﮶�ورة. و﮶سهَد احلرب العامل﮵�َّة أالوىل و﮴�داع﮵�ا﮴�ها، و﮲ح﮳�َ رّدَ

امل﮲ح﮴�ل﮲�ة. و�﮲�ت أال﮳حواء ال﮶�﮴�ا﮲�﮵�َّة م﮶سحو﮲�ة ﮲�﮵ ﮴�لك ال﮲�﮴�ة، و﮳�زت م﮲�اه﮵� ﮲ع﮵�

﮲
 ممك﮲�ًا أن ﮵�ع﮲رل ﮲�﮲�سه عں

﮲
مٔ�لو﮲�ة و﮶�ورات د﮵�﮲�﮵�َّة وا﮴�﮴�صاد﮵�َّة وروح﮵�َّة، ﮲�لم ﮵�كں

﮴�لك الظروف. 

 عىل ﮲�كر
﮲

و﮲�﮵ اع﮴�﮴�اد﮲�ا امل﮴�وا﮲صع أّنَ ﮴�لك ال﮴�ٔ�﮶�﮵�ات عىل ﮲ص﮲حام﮴�ها مل ﮴�ه﮵�مں

﮲
ت عں مة ال﮴�﮵ ع﮳�َّ  أالمعال املح﮴�َ

﮲
م كّمًا هأ�ًال مں ، و﮴�ّدَ ال�﮴�ب، ﮲�﮳�دا مس﮴�﮴�ّالً

﮲
مه ﮳ح﮳�ان مں ان ما ﮴�ّدَ دت ﮲�راد﮴�ه و﮲�﮳�و﮲عه. وٕاذا و﮲صع﮲�ا ﮲�﮵ امل﮵�﮲ ﮶س﮲حص﮵�َّ﮴�ه وأّكَ

ة ا﮳حلد﮵�د وامل﮳�﮴�كر ﮳�ك﮶�﮵� ك﮶�﮵� عىل امل﮴�﮴�﮳�َس... لب ك﮲�َّ أ﮲��ر ﮳حد﮵�دة وما ا﮴�﮴�﮳�سه، ﮴�﮲عْ

د أ﮲�َّه ال ﮵�ّبُ ﮳ح﮳�ان  املؤّكَ
﮲

 ﮵�ّرصُ عىل رؤ﮵�ة العكس، ﮲�مں
﮲

وٕاذا �ن ﮲�﮵ ال﮲�اس َمں

 واحدة.
﮲

، أو أ﮲�َّه ﮵�﮲�ظر ٕاىل أمعاله ﮳�ع﮵�
﮲

ِّ ﮶�مں
و﮵�﮵�د ا﮲�﮴�﮴�اده ﮳�ٔ�ي
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﮵�ه: آمال معّوض ﮲�ر﮲�﮳

 ﮳�﮵�وت
﮲

 ﮴�﮲�الوا مں
﮲

لں
 

ماذا حّل ﮳�ك 
﮵�ا ﮳�﮵�وت احل﮳�﮵�﮳�ة؟

ا﮲ع﮴�الوك مّرات ومّرات... 
ال﮲عدر ﮶س﮵�م﮴�هم

دّمروا ال﮳�﮵�ٔ�ة واحل﮳حر 
﮳حّوعوا ال﮳�﮶رس ومل ﮵�﮶س﮳�عوا

حّ�مك ﮳حّهال أّم﮵�ّون م﮳حرمون 
طامعون ﮳�املراك﮲ر ال﮲�ار﮲عة 

﮵ىك ﮵�﮴�﮴�امسوا ر﮲ع﮵�ف ال﮲�﮴�﮵�...
ال﮴�مع م﮳�دأهم 

... وسوف ﮵�اكمهم ال﮴�ار﮵�﮲
 

سح﮳�ًا سوداء ﮲�﮶رسوا ﮲�﮵ مسأ�ك
ّمسموا اهلواء  

 ال﮳�﮶رس
﮲

﮴�طعوا ال﮲�﮲�س عں
﮳�﮵�وت ﮵�ا ﮳�﮵�وت 

...
﮲

﮴�ل﮳�﮵ ح﮲ر﮵�
مد﮵�﮲�﮴�﮵ ال﮲عّراء 

﮶سّح ز﮵�ت ﮴�﮲�اد﮵�لك 
ودموع العذارى 

 هل﮵�ب ﮲�ارك...
ٔ

﮴�ط﮲�
 

ك﮲�اكم ٕا﮳حرامًا وا﮲�﮴�هاً�
 ﮳�﮵�وت...

﮲
 ﮴�﮲�الوا مں

﮲
﮲�لں

 ﮴�ت الر�م 
﮲

مں
س... و﮴�﮲�﮴�﮲�ض...  ﮳�﮵�وت ﮴�﮴�﮲�﮲�ّ

و﮴�عود (سّت الد﮲�﮵�ا).
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ال﮲�﮵�وس والكّمامة وإال﮳�ار 

" ٕال﮵�مان ﮶رس﮳�ا﮴�﮵
﮲

﮲�﮵ ﮴�ّصة "�رول﮵�
 

، " لٔالد﮵�﮳�ة السور﮵�ّة ٕا﮵�مان ﮶رس﮳�ا﮴�﮵
﮲

﮲�ازت روا﮵�ة "�رول﮵�

﮲
ة أالوىل ﮲�﮵ مسا﮳�﮴�ة ال﮴��﮲�ل اال﮳ح﮴�ما﮵ىع ﮲�﮵ زمں ﮳�ا﮳حلأ�﮲

 ع﮲�ها و﮴�ك﮲�ل ﮳�ها
﮲

، ال﮴�﮵ أعلں كورو﮲�ا لٕال﮳�داع الروأ�﮵
 .  الدك﮴�ور محمد احلورا﮲�﮵

 ال﮴�طع الوسط، و﮲�﮶رس﮴�ها
﮲

﮴�﮴�ع ال﮴�صة ﮲�﮵ 150 ص﮲�حة مں
 دار "﮳�عل" للط﮳�اعة وال﮲�﮶رس.

 ح�﮵�ة 
﮲

" مں
﮲

واس﮴�وحت أالد﮵�﮳�ة ﮶رس﮳�ا﮴�﮵ ﮴�ّصة "�رول﮵�
الس﮲�﮵�﮲�ة الس﮵�اح﮵�ة ال﮳�﮵�طا﮲�﮵�ة "دا﮵�مو﮲�د ﮳�﮵�﮲�سس"، ٕا﮶� 

ٕا﮳�ارها ﮲�﮵ ﮲عرب املح﮵�ط اهلادئ ﮲�﮵ �﮲�ون أالول 2019، 
ووصوهلا ٕاىل مر﮲�ٔ� ﮵�وكوهاما ﮲�﮵ ال﮵�ا﮳�ان، ح﮵�ث ﮴� ح﮳حر

الر�ب وٕا﮳حراء معل﮵�ة ﮴�﮲�ظ﮵�ف. و﮳�ما أّن الس﮲�﮵�﮲�ة 
 ا﮳حل﮲�س﮵�ات،  ﮲�ٕاّن

﮲
س﮵�اح﮵�ّة، و﮴�﮲صم م﮳حموعة ك﮳�﮵�ة مں

" ﮴�ا﮵ىك ﮴�﮲�ّوع احلاالت اال﮳ح﮴�ماع﮵�ة
﮲

﮴�ّصة "�رول﮵�
 س﮲�﮵�﮲�ة س﮵�اح﮵�ة مما﮶�لة. 

﮲
 امل﮲ح﮴�ل﮲�ة للر�ب، عىل م﮴�

، ٕاىل ﮳حا﮲�ب و﮳حوه
ّ

، ﮵ىه ال﮳�طلة، والرم﮲ر أالسا﮵ىس
﮲

�رول﮵�

﮲
. وهؤالء ﮳مح﮵�عًا مں ﮵ ا﮳�﮵�ل، ال﮴�﮳�طان، را�ن، ٕا﮲�﮳ أ﮲حرى: ٕا﮵�﮲

﮲حل﮲�﮵�ات ﮲ع﮵� م﮴�﮶سا﮳�هة... و﮴�﮵�د أالد﮵�﮳�ة أن ﮴�ل﮲ىع﮵ ال﮲�وارق
الد﮵�﮲�﮵�ة والعر﮴�﮵�ة ﮳�﮵�﮲�هم، ل﮴�ٔ�س﮵�س عامل ﮵�﮴�وم عىل احلوار.

 ﮲�الس﮲�﮵�﮲�ة "امللكة أملاس"، ﮵ىه العامل ﮳�ٔ�رسه، واملو﮲صوع 
 الذي ﮴�س﮴�﮲عّله ال�﮴�﮳�ة ل﮵ىك ﮴�﮵�﮵ و﮳حود ا﮲حل﮵� وال﮴�واصل إال﮲�سا﮲�﮵ ال﮳�﮲�ّاء. و﮴�لك

ّ
املحوري

ا﮳حل﮲�س﮵�ات امل﮲ح﮴�ل﮲�ة، و﮳حدت أن املح﮳�ّة ﮵ىه ال﮴�﮵ ﮴�ل﮲ىع﮵ ال﮲�وارق، و﮴�﮲صع ال﮲�اس ﮳مح﮵�عًا
عىل سّكة أالمان.

 ﮲ع﮵� أن ﮴�ل﮲ىع﮵ م﮴�ار﮳�ة
﮲

﮴�﮴�﮶سّعب أحداث الروا﮵�ة، و﮴�﮴�ك﮶�ّف الل﮲عة الرسد﮵�ة ال﮴�﮲ح﮵�﮵�ل﮵�ة، مں
 موا﮳حهة العامل

﮲
الوا﮴�ع، واهلدف الذي ﮴�سىع ٕال﮵�ه ال�﮴�﮳�ة. ﮲�ٔ�و﮳حدت ﮴�واز﮲�ًا ﮳�﮵�

 ٕام�﮲�﮵�ة املوا﮳حهة ال﮳�﮶رس﮵�ّة
﮲

ل﮲�﮵�وس كورو﮲�ا، و﮳حلم﮵�ع ال﮲�﮵�وسات ال﮴�﮵ ﮴�﮴�ٔ�لكه، و﮳�﮵�
للظروف ال﮴�﮵ ﮴�﮲�ّر﮴�ها، واال﮲�﮴�صار عل﮵�ها.
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 رزق الله
﮲

مر﮵� ﮶ساه﮵�
ذات ﮲ع﮲�وة

 

﮲�وق ذاَك امل﮴�عِد
أح﮴�﮵ىس ﮲�﮲�﮳حان ﮴�هوة 

 ﮲�﮲�﮳حا﮲�﮵ ﮵�ّدي
﮲

صحں
 دون ر﮲عوة 

﮲
﮴�هو﮴�﮵ مں

﮳�ِد! ﮳�رها مل ﮵�﮲
و﮴�واٌم أ﮲ع﮵�ِد 

ملس الروح ﮳�﮲�﮶سوة 
﮲�﮴�سمرُت ﮳�﮴�وة 

﮲�﮵ ح﮲�ا﮵�ا مع﮳�دي 
ك﮲�ت أهواَك و﮴�هوى

ل مولدي  ﮵�ا س﮳حّ
﮳�﮵�﮲�﮲�ا مل﮵�ون ﮲حطوة 

ل﮵�﮴�﮲�ا مل ﮲�﮳�ُعِد 
ل﮵�﮴�﮲�ا مل ﮲�﮳�﮴�ِد!

�ن حلم الل﮵�ل ﮲ع﮲�وة 
﮵�ومها كم ك﮲�ت أ﮴�وى

ر﮲مع و﮴�ٍت أسوِد 
مِد  ر﮲مع ﮲�اٍر ﮳محرها مل ﮵�﮲
�ن و﮳حهك م﮴�صدي 

ومالذي أالوحِد
رص﮲حة ه﮴�﮲�ت ﮳�﮴�سوة: 
 ﮲عدي؟

﮲
 أم﮵ىس مں

﮲
أ﮵�

 در﮳�﮵ ٔاله﮴�دي 
﮲

أ﮵�
ِد  ﮵�ا ر﮲�﮵�ق ال﮲�ر﮴�َ

�ن ذاك ال﮲�﮳حم ﮵�ومًا 
﮲�ور و﮳حهك ﮵�﮴�دي...
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وحد﮴�﮵ ﮲�﮵ ال﮲علب سلوى

 أال﮳�عِد!
َ
﮵�ا مداي

لك ما أ﮳�﮲ع﮵�ه... أهوى!

ورحا﮳�ك م﮴�صدي 

وح�﮵�اًت س﮴�وى

 ح﮳�﮵�ب أ﮳�دي
﮲

عں

أ﮲�ت ع﮶سٌق رسمدي...

﮲�وق ذاك امل﮴�عد 

هطلت دمع﮴�﮵ سهوة!



َلْت؛ ها َس﮲�َواِت ﮲حَ      ُعّدَ

 سطور أال﮵�ّام...
﮲

      ا﮲مصحّلت ح﮴�ّ مں

     َطَلَعْت ِم﮲�ْها.

 ماٍض ﮳�ع﮵�د.
﮲ْ

     َطَلَعْت ِم﮲�ْها وأطّلت ِمں

ٌْس و﮶�ال﮶�ون َس﮲�ًَة.      َلّوَحْت ِل﮲رماٍن معُرُه ﮲محَ

    �َن زما﮲�ًا عاص﮲�ًا.

. ِق ما ﮴�﮲ع﮵�ّ     و﮳حه ذِلَك ال﮵�وِم امل﮶ُرسْ

َمُر ﮴�ِْلَك الل﮵�لِة "ال﮳�لهاء" ما زال عىل َوعِدِه.    ﮴�َ

   ﮳�َعَده ذلك ا﮲حلر﮵�ف، و﮳�َعَدها ﮳�ذوُره ﮴�﮲�﮴�َظُر؛ ﮳�َعَده ذلك

﮲َ أورا﮴�﮵ الع﮴�﮵�﮴�ة؛ ﮳�َعَدُه ذلك
﮴�اُء و﮳�َعدها ﮴�ص﮵�د﮴�ُه ﮳�﮵� ال﮶سّ

ِة احلم﮴�اء؛ الّر﮳�﮵�ع و﮳�َعَدها ص﮲�راء وروده ﮴�﮲�وح ﮳�ََع﮳�َق ال﮲ع﮵�َ

رساء ٓ�﮳�َ﮴�ِه مح﮲�ورًة ﮳�﮳� ﮳�َعَدُه َذِلَك الّص﮵�ْف و﮳�َعَدها ﮲حَ

ة. رسالٍة ُمرَه﮴�َ

  �ن احللُم ﮲�امعًا... �ن احللم صا﮲ح﮳�ًا...

  ﮴�ال﮶ىس...

  أزَهَرْت ﮳�َعَده أحالٌم. أحالٌم ك﮶�﮵�ة.

﮴�َْت ﮳�َعَدها أم﮲�﮵�اٌت ﮳�َ  أم﮲�﮵�اٌت ا﮲مصحّلت واّمحْت، و﮲�َ

 َع﮳�َِق الّذكر﮵�ات.
﮲

َلْت، أطّلت مں ك﮶�﮵�ة. ُعّدها س﮲�واٍت ﮲حَ

 ع﮵�﮲�اها ﮴�ص﮵�د﮴�ان م﮴�﮲�ا﮴�﮲ص﮴�ان.

عُرها زم﮲�ان م﮴�ّحدان.  ﮶سَ

﮵�َُة. ﮴�﮵ امل﮴ُ�ال﮶سَ  و﮳حُهها ك﮴�اب اس﮴�ظَهَر﮴�ُْه ُمه﮳حَ

﮴�ْت أو﮴�اُرُه. ْلٍب ﮴�م﮲رّ ٕا﮳�﮴�سام﮴�ها موس﮵�﮴� ﮴�َ

ران م﮴�صارعان. صور﮴�ُها ُمعْ

...
﮲

 ُمر﮵�﮳�﮵�
﮲

َصو﮴�ُها ﮲�هد﮴�ا َمص﮴�﮵�

؛ ﮳�َعَدها و﮳�َعَدُه ذلَك ال﮲�﮴� ﮲�﮵ ﮵�َوِم ﮲
مں ﮳�َعَدها، و﮳�َعَده ال﮲رّ

﮳ح﮲�اَزٍة هادٔ�ة هادٔ�ة هادٔ�ة... ح﮴�ّ الّرَمِق أال﮲ح﮵� .

 

م: عّدها س﮲�وات ول﮵�د ﮲�﮳
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روا﮵�ة "ك﮲�دا"

 لل�﮴�ب أالم﮵�﮵ىك ر﮵�﮴�﮶سارد ﮲�ورد

م﮴�﮳محة ٕاىل العر﮳�﮵�ة

 
حصلت روا﮵�ة “ك﮲�دا” لل�﮴�ب أالم﮵�﮵ىك ر﮵�﮴�﮶سارد

ة  ﮲�ورد، عىل ﮶�الث ﮳حوأ�﮲ عامل﮵�ة، أهّمها ﮳حأ�﮲

ر املرمو﮴�ة. ﮳�ل﮵�﮴�﮲

﮲
 أالم﮵�ك﮵�﮵�

﮲
 أهم الروأ�﮵�﮵�

﮲
و﮵�ع﮴�﮳� ﮲�ورد واحدًا مں

﮲�﮵ عرص﮲�ا. و﮵�ع﮴�﮳�ه ال﮳�عض ور﮵�ث امل﮳�دع ٕار﮲�ست 

هم﮲�﮲عواي.

﮳محت  ا﮳حلوأ�﮲ العامل﮵�ة، و﮴�ُ
﮲

ال�﮴�ب ر﮵�﮴�﮶سارد ﮲�ورد ولد عام 1944، ﮲�ال العد﮵�د مں

 ﮳حامعة م﮵�﮶س﮵�﮲عان. و﮳�عد
﮲

ك﮴�﮳�ه ٕاىل م﮲ح﮴�لف الل﮲عات. حصل عىل ٕا﮳حازة ﮳حامع﮵�ة مں

ح ﮳�عد ﮲�﮴�ة، ٕا﮶� ٕاصا﮳�﮴�ه ، ولك﮲�ه ُرسّ ر﮳حه مارس ال﮴�عل﮵�، ﮶�ّ ا﮲�﮲صم ٕاىل املار﮵�﮲�﮲ ﮴�﮲

﮳�ال﮴�هاب ﮲�﮵ الك﮳�د. 

 ﮲صعف ﮲�﮵ ال﮲�ظر، لك﮲�ّه �﮴�ب حذق ﮲�﮵ م﮳حال ال﮴�ّصة، ال﮴�﮵ ﮴�﮴�طّلب
﮲

و﮵�عا﮲�﮵ ﮲�ورد مں

﮴�﮴�﮲�﮵�ّات ال ﮵�ملكها ٕاّال املوهو﮳�ون الك﮳�ار.

﮴�﮳مح الروا﮵�ة ﮴�﮳�ل أ﮵�ّام ال﮶ساعر أسامة ٕاس﮳�، و﮴�دور أحدا﮶�ها ﮲�﮵ العام 1960، و﮴�ّك﮲ر

. وأالرسة
﮲

 وولد﮵�
﮲

 م﮲ح﮴�ل﮲�﮵�
﮲

 زو﮳ح﮵�
﮲

عىل حدث س﮵�﮲ع﮵� ح﮵�اة أرسة مكو﮲�ة مں

ص﮲ع﮵�ة ﮲�س﮳�﮵�ًا، ﮴�وامها أب ﮳�ٔ�وصاف ﮳حسد﮵�ّة و﮲حل﮴�﮵�ة، ومسات ﮶س﮲حص﮵�ة م﮲عا﮵�ة

و﮳حا... ﮲�أالب معل مع ا﮳حل﮵�ش أالم﮵�﮵ىك، ﮴�مامًا ملا ﮴�﮴�م﮴�ع ﮳�ه أالم، ومع ذلك ال﮴�﮴�﮵�ا و﮴�﮲

 وا﮴�عها، ور﮲ع﮳�ة
﮲

وورث ال﮴�سوة، واملرأة ﮶ساعرة ره﮵�﮲�ة إالحساس، و﮴�عا﮲�﮵ ا﮲ع﮴�ا﮳�ًا عں

ل﮴�ا ل﮵�كو﮲�ا معًا. ﮲�﮵ الع﮲رلة وعدم ال﮴�ك﮵�ف مع أحد، ﮲�الر﮳حل واملرأة مل ﮵�﮲

 الل﮲عة ال﮴�﮵
﮲

 معره، لكں
﮲

، ﮲�﮵ ا﮲حلامسة ع﮶رسة مں
﮲

 ال﮲رو﮳ح﮵�
﮲

والذي ﮵�رسد ال﮴�ّصة هو ا﮳�

﮵�س﮴�﮲حدمها ال�﮴�ب ﮴�﮶سّد ح﮴�ّ الرمـق أال﮲ح﮵�. 

وهــذا الولد الـذي ﮵�ــدىع د﮵�ـل، ﮵�﮳�دو محطمًا ﮳حراء الو﮲صـع أالرسي، و﮵�﮲�ا﮲صـل ﮲�﮵ 
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 ،

 

 

 

 

 

 

 ﮳حد﮵�د. 
﮲

سهول ك﮲�دا ال﮶ساسعة ل﮵�ع﮵�د ﮳�﮲�اء ﮲�﮲�سه مں

 ذلك، ﮲�ٕاّن د﮵�ل ﮵�صطدم ﮳�وا﮴�ع ٕا﮳حرا﮵ىم ﮳حد﮵�د مع ر﮳حل ﮵�دىع
﮲

وعىل الر﮲مع مں

رمل﮲�﮲عر. 

 احل﮵�اة ﮲�﮵ الس﮴�﮵�﮲�ات ﮳�لك د﮴�ة، و﮴�مهد للرصاع
﮲

و﮴�مس الروا﮵�ة ال﮴�﮲�اص﮵�ل عں

، ﮳�﮴�صو﮵� ﮴�﮲�ا﮴�﮲صهما ﮲�﮵ ال﮶س﮲حص﮵�ة وال﮴�﮲�ك﮵�… ﮲�﮴�د
﮲

 امل﮲ح﮴�ل﮲�﮵�
﮲

 ال﮲رو﮳ح﮵�
﮲

﮳�﮵�

 سالح ا﮳حلو ﮳�عد معل﮵�ة اح﮴�﮵�ال، وزو﮳ح﮴�ه ﮴�ك﮴�ب ﮲�﮵ د﮲�﮴�
﮲

ح أالب مں ُرسّ

 "﮳حر﮵�مة ار﮴�ك﮳�ها ر﮳حل ﮲صع﮵�ف"، و﮴�﮴�صد ه﮲�ا زو﮳حها، الذي
﮲

مذكرا﮴�ها عں

 ﮲طروف مال﮵�ة صع﮳�ة، و﮵�﮲صطر ٕاىل أالس﮴�دا﮲�ة ل﮵ىك ﮵�طعم أرس﮴�ه،
﮲

﮵�عا﮲�﮵ مں

 ﮴�وّرط معهم ﮲�﮵ ص﮲�﮴�ات م﮶س﮳�وهة.
﮲

 اهل﮲�ود الذ﮵�
﮲

و﮴�هّدده م﮳حموعة مں

و﮴�د ساعدت ﮲ح﮳�ة ال�﮴�ب، ول﮲ع﮴�ه ال﮶سعر﮵�ة ال﮳�ل﮵�﮲عة، ﮲�﮵ ص﮵�ا﮲عة ﮲�ص مع﮵�ق

 عال﮴�ة
﮲

 عں
ٔ

ومدهش، ﮵�دور حول العال﮴�ات أالرس﮵�ة، وا﮲حلال﮲�ات، وال﮴�و﮴� ال﮲�ا﮶ىس

زو﮳ح﮵�ة ﮲ع﮵� م﮴��﮲�ٔ�ة ﮴�﮲�عكس عىل أالرسة ﮳�ٔ�كملها. وع﮲�د ﮴�راءة العمل، ﮵�﮶سعر

 احل﮳�كة، و﮵�﮶سارك ﮲�﮵ ص﮲�ع احلدث. وهذا أهم ع﮲�رص ﮲�﮵
﮲

ال﮴�ارئ ؤ�﮲�ه ﮳ح﮲رء مں

الروا﮵�ة، ال﮴�﮵ ﮴�د ﮵�ع﮴�﮳� ال﮳�عض أ﮲�ها ﮴�﮲�﮴�﮵� ٕاىل ما ﮵�سّ� "الو﮴�ع﮵�ة ال﮴�ذرة"،

رأة.   أالحداث أالل﮵�مة والصادمة ﮳�﮳
﮲

ال﮴�﮵ ﮴�ك﮶سف عں

 دار "﮲حطوط و﮲طالل" ﮲�﮵ أالردن،
﮲

روا﮵�ة “ك﮲�دا”، ﮳�﮴�﮳مح﮴�ها العر﮳�﮵�ة، صدرت عں

 حال﮵�ًّا.
﮲

 ٔالحد أك﮳� الك﮴�اب أالم﮵�ك﮵�﮵�
﮲

و﮵ىه ﮴�س﮴�حق ال﮴�﮳محة، كعمل م﮴�﮴�ں
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﮴�ص﮵�د﮴�ان لع﮲�﮴� رزق الله

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- ﮲معرة د﮲�ا 
﮴�الوا ما ع﮲�َدك ٕام َت ﮴�﮳�ك﮵�ك
ك  ِكّمَ

﮲
﮳�ر ال﮶س﮴�﮵ ﮲حل﮴�ان مں

 ﮲�﮵�ك
﮲

مع ﮵�﮶سم﮴�و ﮳�ٔ�﮵�لول ّلكں
أ﮲ح﮳�ار حك﮵�و و﮲�﮶س﮲�و دَمك.

 
﮳�هالعمر مش رح ﮲�﮴�در ﮲��﮲�﮵�ك 
﮳�﮵�ك﮲�﮵ ال﮴�مر مع ﮵�﮲�حسد م﮲�َك
مح﮴�ار ك﮵�ف ﮳�﮵�﮴�در ﮵�ا﮲ص﮵�ك

 ﮲صحك﮴�و ل س﮲�َك.
﮲

﮵�﮴�طف حال مں
 

ِكحل الص﮳�ا﮵�ا وعطرها عاط﮵�ك 
﮴�لح� أالرز ﮶سو داب َع ﮴�َمك 

 ﮶سوق رو﮵ىح ك﮴�َ﮳�ت َت َه﮲�﮵�ك 
﮲

مں
ك.   م﮴�﮶سَوق عىل ﮲مصَ

﮲
و﮴�﮶رس﮵�

 
﮴�الو ما ع﮲�َدك ٕام َت ﮴�﮳�ك﮵�ك 

﮲�س﮵�وا دموع أالم ﮳�﮴�لمك 
صد﮲�ه اهلوا لوال ٕا﮳حا ﮵�﮵�ّ﮵�ك
﮵�ك سها ﮴�َد﮲�ّ ٕاَمك ﮳�﮴�﮳�َعت ﮶مسَ
﮳�﮴�ْد﮲� الد﮲�﮵ ﮳�﮲عمرة د﮲�ا ٕاّمك.

 
 

 
 

و﮴�﮵  2- ﮳�﮳�ِك ﮴�كو﮲�﮵ ساك﮲�ه ﮲�َ
 

و﮴�﮵  َت ﮴�عر﮲�﮵ ك﮳� الو﮲�ا ْب ﮶سَ
و﮴�﮵  ﮳�﮳�ِك ﮴�كو﮲�﮵ ساك﮲�ه ﮲�َ

ٕاَمسع الدعسة ك﮵�﮲�ما م﮶س﮵�﮴�﮵ 
حس ﮳�﮲صوِرك لكما وع﮵�﮴�﮵ 

. ع﮵�ش الـعـمـر ﮳�الع﮶سق َع َذو﮴�﮵
 

 ع﮵�د الد﮲�﮵ مع ﮵�﮲�حسب ع﮵�ِدك

﮲
وصار ال﮲�َرح ﮲�س﮴�ان للحلو﮵�
وك﮴�ة ما ط﮵�ِّب ﮳�احلال ﮲�﮳�﮵�ِدك
 .

﮲
﮲�﮵�﮵ىك ع﮵�و﮲�﮵ ال﮲�اس سكرا﮲�﮵�

 
 
 
 
 
 
 
 

ك ٕا﮲�﮴�﮵ رّب السما ك﮵�ف ﮲حال﮴�ِ
مر اُحلّب م﮳�لوله ﮳�َوسه ﮳�﮲َ

 َع صورة ﮲�رح﮴�و ﮲حل﮴�﮴�﮵
﮲

﮵�مكں
 الورد م﮳ح﮳�وله.

ّ ﮵
 ﮳�َ�

﮲
و﮵�مكں

 
عطر ل عا ﮳حسِمك ﮴�﮵�م﮴�و أملاس 
﮵�﮴�و  وصدِرك َع ﮴�ل﮳�﮵ الص﮳�ح ﮲مصّ

 ما ك﮲�ت أعرف طعمة إالحساس  
﮵�﮴�و. ٕاال َع ﮳حسِمك ﮳�س ﮶مسَ
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: لكود﮵�ت ع﮴�﮵�﮴�﮵
 

حرسة ﮴�لم
 
 

ال ﮵�ا ﮴�لم...
 

ال ﮴�ك﮴�ب ح�﮵�ة أمل
 

 ﮴�ع﮳�ان 
﮲

﮲ ﮳�ْـ زمں
﮲�ں

 

﮲
 ك﮴� اِملحں

﮲
مں

 
ال ﮵�ا ﮴�لم...

 
ال ﮴�عمال َحرسه

 
ال ﮴�ك﮴�ب وال ﮴�ع﮵�د

 
﮳�َّطل حدا ﮵�ِ﮴�را...

 
 

د﮵�ّه صارت الذكرى أال﮳�﮳
 

وامل﮶سهد﮵�ّه ع﮳ح﮴�ة مواع﮵�د
 

وع﮵�ون م﮶س﮴�ا﮴�ه ﮳�ِل﮵�لة ع﮵�د
 

﮴�لمح ِل �ن ﮳�ْـ ﮵�﮲�َهما ﮳�ْـ ﮲�ظره
 

﮵ حرو﮲�ك ﮵�ا ﮴�لم... ﮲ح﮳�ّ
 

ل حدا ﮵�ِ﮴�را... ﮳�َّطَ



 ا﮳�اه﮵� مسعون: ر﮲ع﮵�ف أ﮵�وب 
﮲

حسں
 

 

 

 

 

 

 

 

 

﮲�﮵ ﮲ص﮵�ع﮴�﮵ 

ُه  لُع ص﮳�َ أ﮵�وُب ﮵�﮲

﮲�وَق الرص﮵�ْف

﮲�﮵ ﮲ص﮵�ع﮴�﮵ 

﮴�﮳�َض اللصوُص عىل الر﮲ع﮵�ْف...

﮲�﮵ ﮲ص﮵�ع﮴�﮵ 

رس﮴�وا ﮲ح﮵�وَط ال﮲�﮳حر 

 كّفِ الص﮳�اْح...
﮲

مں

﮲�﮵ ﮲ص﮵�ع﮴�﮵

وه﮳�وا ل﮲�ا ملَح املٓ�﮴�ِ 

وا﮳حلراْح

ومالَمح ال﮶سهداِء 

﮵�ْف ِ ال﮲�﮲
﮲

والوطں

 ... ﮲�﮵ ﮲ص﮵�ع﮴�﮵

ال﮴�مُح صاَر معّل﮳�ًا 

و﮵�﮴�وُق للموِت ال﮶رس﮵�ْف.
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ا ﮳�﮳حم احللم الك﮳�﮵� أردُت أن ﮴�كون العالـم﮵�ّة اسـًما ك﮳�﮵�ً

، ﮶�ّ دّمروه وأحر﮴�وه...
﮲

زمعاء ل﮳�﮲�ان ال﮲�اسدون رس﮴�وا الوطں

َه الك﮶�﮵�ون ٕاىل الك﮴�اب ﮳�س﮳�ب أالو﮲صاع اال﮴�﮴�صاد﮵�ة وعدم ٕام�﮲�﮵�ة الط﮳�ع، ﮴�و﮳حّ

إاللك﮴�و﮲�﮵

م﮴�ا﮳�لة مع دك﮴�ور ﮲�وزي عساكر 

عىل ص﮲�حات َم﮳حلة أ﮲��ر ٕا﮲ع﮴�ا﮳�﮵�ّة - س﮵�د﮲�﮵

 

 

 

ك﮴�ب سل﮵�مان ﮵�وسف ا﮳�اه﮵� - ع﮲�ّا﮵�ا: ﮴�﮳�طاٌن ﮶سّق ُع﮳�اب ﮳�ر احل﮵�اة رأ�ًدا ما أراد م﮲�ها،

 ﮳حامعة الّروح
﮲

ّرج ﮳�﮶سهادٍة ﮳حامع﮵�ٍّة ﮲�﮵ ٕادارة أالمعال مں ﮲ ُممسً� ﮳�دوالب الّس﮲�ر؛ ﮳�عد أن ﮴�َ

ًال س﮲�﮲�ه ﮳�﮲عالل مه﮲�﮴�ه  ا﮲ح﮴�صاصه، ُمحّمِ
ٔ

 ﮶ساىط
﮲

َر ﮳�ع﮵�ًدا عں ال﮴�دس _ الكسل﮵�ك. لك﮲�ّه أ﮳�ْ

، ٍ
﮲

الّرسالة ُمعّلًما، وُأ﮲حرى أمسك ﮳�ِم﮲حذا﮲�﮵�ها ُح﮳�ًّا و﮲عوا﮵�ًة وٕارادًة ﮳�مساهمٍة ﮲�﮵ ﮳�﮲�اء وطں

حا﮲�ة َم﮳حّلًة ﮶�﮴�ا﮲�﮵�ّة، ٕا﮳ح﮴�ماع﮵�ًّة، ﮶س﮳�ا﮳�﮵�ًّة  ﮲حالل مه﮲�ة امل﮴�اعب، مؤّسًسا ﮲�﮵ عامل الّصِ
﮲

مں

ف ﮳�﮳�ها م﮴�الًة  ساهم ﮳�موادها امل﮲�﮶سورة أن ﮵�﮶�﮴�ّ
﮲

﮳حامعة. ؤال﮲�َّه أراد ل﮲�كره و﮲�كر مں

وب العامل ع﮳� مح﮲�ظة وزارة ا﮲حلار﮳ح﮵�ّة اها "العامل﮵�ّة"، و﮴�كها ﮴�﮳ وأ﮲ح﮳�اًرا كو﮲�ًا ﮳�ٔ�رسه؛ َمسّ

ا، ﮵�وم �﮲�ت ﮴�صدر ﮳�﮲�س﮲ح﮴�ها املط﮳�وعة و﮵�سلها الك﮴�و﮲�﮵�ًّا ع﮳� وسأ�ل ال﮴�واصل ﮳حّوً

وص﮲�ح﮴�ها ا﮲حلاّصة. و﮵ىه آالن، م﮲�ذ ٢٠٢٠، ﮴�ُ﮲�﮶رسُ و﮴�صل ال﮴�ّراء الك﮴�و﮲�﮵�ًّا ﮳�س﮳�ب أالو﮲صاع

الّراه﮲�ة واملصاعب ال﮴�﮵ ﮴�وا﮳حهه ﮲�﮵ ﮶سؤون الّط﮳�اعة الور﮴�﮵�ّة. ٕا﮲صا﮲�ًة ٕاىل هوا﮵�﮴�ه ال﮴�﮵

ا و﮲ع﮲�اًء، ﮲�﮴�﮲حّصص ﮳�ِم﮲صمارها وأ﮲�﮴�ح� وأ﮲حـرج وم﮶�ّل ألـّحت عل﮵�ه ﮴�م﮶�﮵�ًال وٕا﮲حرا﮳حً

 ﮲�﮶ساطات "﮲�ـر﮴�ـة ل﮳�﮲�ان أال﮲حـ﮲صـر ال﮲�﮲�ّ﮵�ة" ال﮴�﮵ أّسسها ﮲�﮵
﮲

 ﮲مصں
﮲

مرسحـ﮵�ّـات عد﮵�دة مں
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 ال﮴�رن الـما﮲ىص﮵ وأو﮴�ف ﮲�﮶ساطها ﮲�﮵ العام ٢٠٠٥ ٕا﮳�ّان ﮴�ٔ�س﮵�سه
﮲

مطلع ال﮶�ما﮲�﮵�﮲�ات مں

العالـم﮵�ّة. ﮲�اه﮵�ك ٕاىل موه﮳�﮴�ه ﮲�﮵ الك﮴�ا﮳�ة ال﮲�﮲�ّ﮵�ة ال﮴�﮵ سهر عل﮵�ها، ﮲�ٔ�ورث مك﮴�﮳�﮴�﮲�ا

 امل﮴�الة وال﮴�ّصة وال﮲�صوص
﮲

الوط﮲�﮵�ّة والعر﮳�﮵�ّة مؤّل﮲�ات ﮶�َما﮲�﮵�ة، ك﮴�﮳�ًا مط﮳�وعة ﮲�﮵ ﮲�ں

﮳�و﮵�ة وامل﮴�ال الّس﮵�ا﮵ىس وال﮲�ص ال﮲�لس﮲�﮵ وال﮲�ّ﮴�د إال﮳ح﮴�ما﮵ىع وال﮶سعر. ال﮴�ّ

ا لو﮶سأ�� ف َم﮳حّلة "أ﮲��ر ا﮲ع﮴�ا﮳�﮵�ّة"﮳�اس﮴�﮴�﮳�ال الدك﮴�ور ﮲�وزي عساكر عىل ص﮲�حا﮴�ِها، ﮲مصًّ ﮴�﮶رسّ

 امل﮲ع﮴�ب.
﮲

 امل﮴�﮵� والوطں
﮲

 الوطں
﮲

 ﮳�﮵�
﮲

احل﮲�﮵�

أعّد امل﮴�ا﮳�لة وحاور ﮲ص﮵�﮲�ها، سكر﮴�﮵� ﮴�ر﮵� م﮳حّلة "العامل﮵�ّة"، أالد﮵�ب ال﮲�ّا﮴�د سل﮵�مان

﮵�وسف ٕا﮳�اه﮵�.

1ـ د. ﮲�ــوزي الــ﮵�ــاس عساكر، هـل لكم أن ﮴�عّر﮲�وا ُم﮳ح﮴�مع﮲�ا الوط﮲�﮵ والعر﮳�﮵ ﮲�﮵ أس﮴�ال﮵�ا،

﮳�﮶س﮲حصكم الكر﮵�؟

 والع﮲رف
﮲

 ٕاىل ﮳حا﮲�ب الصحا﮲�ة والك﮴�ا﮳�ة ال﮶سعر وال﮴�لح﮵�
﮲

، أ﮴�﮴�ں - أ﮲�ا �﮴�ب وصحا﮲�﮵ ل﮳�﮲�ا﮲�﮵

 أال﮲ع﮲�﮵�ات، و﮴�ّدمُت عدًدا
﮲

 الك﮴�ب، والعد﮵�د مں
﮲

وال﮲ع﮲�اء واملرسح. أصدرُت العد﮵�د مں

 الـمرسح﮵�ات وم﮶�ّلُت ﮳�طول﮴�ها. و﮴�د أسسُت ﮲�﮵ العام 2005 َم﮳حلة "العالـم﮵�ة"،
﮲

ا مں ك﮳�﮵�ً

ة الصحا﮲�ة ال﮴�﮵ ا﮲�﮴�﮶رست ﮲�﮵ ل﮳�﮲�ان و﮳�الد اال﮲ع﮴�اب. وحصلُت ﮲�﮵ العام 2008 عىل ﮳حأ�﮲

، وكّرم﮴�﮲�﮵ ال﮶س﮵�﮲حة ر﮶سا الص﮳�اح ﮲�﮵  أ﮲�﮲صل م﮴�ال صح﮲�﮵
﮲

 22 دولة عں
﮲

العر﮳�﮵�ة ﮳�﮵�

الكو﮵�ت، ورٔ�﮵�س ا﮳حلمهور﮵�ة الل﮳�﮲�ا﮲�﮵�ة السا﮳�ق العماد م﮵�﮶سال سل﮵�مان ﮲�﮵ ﮴�رص ﮳�ع﮳�دا-

 ال﮳�امح� إالذاع﮵�ة، و﮶ساركُت ﮲�﮵ مسلسالت
﮲

ل﮳�﮲�ان. كما أعددُت و﮴�ّدمُت العد﮵�د مں

﮴�ل﮲�﮲ر﮵�و﮲�﮵�ة.

2 ـ م﮲�ذ العام ٢٠٠٥؛ أّسس﮴�ُ َم﮳حلة "العامل﮵�ّة" ال﮴�﮵ ﮴�﮶س﮲علون م﮲�صب مد﮵�ها العام ورٔ�﮵�س

ر﮵�ها، و﮴�صدرو﮲�َها ﮲�﮵ ل﮳�﮲�ان، و﮴�وّزعو﮲�َها عىل دول العامل. هل لكم أن ﮴�﮲صعو﮲�ا ﮲�﮵ س﮵�ة ﮴�َ

 مس﮵�ة ﮲�﮲صاٍل، ح﮴�ّ ﮲عدت مؤّسسة صحا﮲�﮵�ّة معرو﮲�ة ﮲�﮵ ل﮳�﮲�ان
﮲

ال﮴�َّٔ�س﮵�س وما ﮴�﮳�عها مں

والعامل؟

﮴�ق احللم - احللم الذي راود﮲�﮵ م﮲�ذ الط﮲�ولة، هو ﮴�ٔ�س﮵�س َم﮳حلة. و﮲�﮵ العام 2005، ﮴�َ

﮴�﮵�ق  ﮲حالهلا ﮴�َ
﮲

وأسسُت َم﮳حلة "العالـم﮵�ة". و﮲�﮵ ﮲ع﮲صون ﮶�الث س﮲�وات اس﮴�طعُت مں

﮳حوأ�﮲ عالـم﮵�ة.

، ح﮴�  ا ﮳�﮳حم احللم الك﮳�﮵�. و﮳�ـدأت ﮴�ك﮳� كــرة ال﮶�لح� أردُت أن ﮴�كون العالـم﮵�ّة اسـًما ك﮳�﮵�ً
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 ﮲�﮵�ها، وأ﮳حر﮵�ُت معهم م﮴�ا﮳�الت،
﮲

 دولة، و﮴�واصلُت مع الل﮳�﮲�ا﮲�﮵�﮵�
﮲

أ﮲�ّ﮲�﮵ زرت حوال الع﮶رس﮵�
و﮲�﮶رس﮴�ُها ﮲�﮵ ل﮳�﮲�ان وا﮲حلارج، ﮵ىك أساهم ﮲�﮵ ر﮳�ط الـم﮲ع﮴�ب الل﮳�﮲�ا﮲�﮵ ﮳�وط﮲�ه أالّم. 

﮲ع﮴�ا﮳�﮵�ّة" إاللك﮴�و﮲�﮵�ّة، ﮲�هل لكم أن ا عىل ص﮲�حات َم﮳حّلة "أ﮲��ر ٕاِ 3ـ ال﮵�وم، ﮴�ّلون ﮲ص﮵�﮲�ً
معكم ﮳�مؤّسس مو﮴�ع "أ﮲��ر ا﮲ع﮴�ا﮳�﮵�ّة" د. ﮳مح﮵�ل ﮴�﮲صعو﮲�ا وال﮴�راء، ﮳�صورة العال﮴�ة ال﮴�﮵ ﮴�﮳

؟ م﮵�الد الدو﮵�﮵� وم﮶رسوعه لٔالدب الّرا﮴�﮵
 للحلـم الك﮳�﮵�، ﮲�كما كـان حل﮵� عىل 

﮲
-﮴�ـد ﮲�ـكـون مـع الدك﮴�ور ﮳مح﮵�ل الدو﮵�ـهـ﮵ى ﮴�ـوأمـ﮵�

 ﮲حالل م﮶رسوعه لٔالدب
﮲

ام﮴�داد العامل ع﮳� َم﮳حلة العالـم﮵�ّة، �ن حلم الدك﮴�ور الدو﮵�﮵� مں
ًا ٕاذ ﮲�﮳�ارك له ﮲�﮵ حلمه ا﮳حلد﮵�د َم﮳حلة "أ﮲��ر ا﮲ع﮴�ا﮳�﮵�ة" الرا﮴�﮵ ﮲�﮵ أس﮴�ال﮵�ا، وحال﮵�ّ
ة الدك﮴�ور ﮳مح﮵�ل الدو﮵�﮵� ال﮴�﮵ كّرم﮲�﮵ ﮳�ِها إاللك﮴�و﮲�﮵�ة. �ن ﮵ىل ﮶رسف احلصول عىل ﮳حأ�﮲
م﮶سكوًرا، وال﮴�﮴�﮵�ُت ﮳�ه ؤ�﮲�﮲�﮵ أعر﮲�ه م﮲�ذ أن زرَع﮲�ا الله ﮲�﮵ هذه أالرض، ر﮳حل ﮲�كر وطموح،
﮳حل ﮳�ِهم ﮲ واس﮴�طاع أن ﮵�﮲�ع امس ل﮳�﮲�ان ﮲�﮵ أوس﮴�ال﮵�ا، ﮲�﮵�ما الس﮵�اس﮵�ون ﮲�﮵ ل﮳�﮲�ان ﮳حعلو﮲�ا ﮲�َ

و﮳�ٔ�معاهلم الس﮵�ٔ�ة.
4 ـ ك﮵�ف ﮴�﮲�ظرون ٕاىل احلركة ال﮶�﮴�ا﮲�﮵�ّة ال﮴�﮵ ﮳�﮲�اها و﮲�سح� ﮲ح﮵�وطها د.﮳مح﮵�ل م﮵�الد الدو﮵�﮵�

﮲
 أ﮳�﮲�أ�ه والعرب عىل مساحة الكرة أالر﮲ص﮵�ّة، مں

﮲
 مں

﮲
 وأولٔ�َك امل﮲�﮴�﮶رس﮵�

﮲
﮲�﮵ الوطں  م﮶�﮴�ّ

﮲
﮳�﮵�

﮲حالل م﮶رسوعه الّرأ�د؟
﮵�ل الدو﮵�﮵� ذا﮴�ه ﮲�﮵ العامل، ومل ﮵�﮲�َس أصله ﮳�﮲�﮲صل أصال﮴�ه، ﮲�﮴�د ﮴�َمّسَك ﮳�ٔ�صله ق د. ﮳محَ - ح﮴�ّ
 ل﮵�كّرمهم حول

﮲
 الل﮳�﮲�ا﮲�﮵�﮵�

﮲
 والـم﮳�دع﮵�

﮲
 الـم﮲�كر﮵�

﮲
، وراح ﮵�﮲�﮴�ّش ﮳�﮴�﮲�د﮵�له عں الل﮳�﮲�ا﮲�﮵

ّد ذا﮴�ِها. م﮶رسوعه م﮶رسوع رأ�د، ﮵�ذّكر﮲�ا ﮳�الرا﮳�طة ال﮴�لم﮵�ة ﮲�﮵ العامل. هذه ﮵ىه أالصالة ﮳�ِ
 أسسوا الصحف ﮲�﮵ مرص و﮲ع﮵�ها. ﮳مح﮵�ل الدو﮵�﮵�

﮲
 الذ﮵�

﮲
 الل﮳�﮲�ا﮲�﮵�﮵�

﮲
أم﮵��، و﮳�الـم﮳�دع﮵�

،
﮲

 الل﮳�﮲�ا﮲�﮵�﮵�
﮲

﮲طاهرة ﮴�س﮴�حق ال﮴�﮴�د﮵�. ﮲�﮴�د حا﮲�ظ عىل الل﮲عة العر﮳�﮵�ة وعىل الـم﮶�﮴�﮲�﮵�
ا ل هد﮲�ً وا﮲�﮴�﮲حَر ﮳�ِهم وساهَم ﮲�﮵ ٕا﮵�صال أسـمأ�هم ٕاىل اس﮴�ال﮵�ا والعامل. كما اس﮴�طاع أن ﮵�س﮳حّ

﮲�﮵ مرىم مدرسة الطموحات، ﮲�﮵�﮲حلَد ﮲�﮵ ذاكرة ال﮴�ار﮵�﮲ وال ﮵�ُمىح ٕاىل أال﮳�د.
 الك﮲�اح عىل

﮲
 زمں

﮲
، الّصحا﮲�ة املط﮳�وعة لردٍح مں

﮲
5 ـ د. ﮲�وزي عساكر، ل﮴�د عا﮵�﮶س﮴� كما ﮲�ں

دروب اللكمة. وها ال﮵�وم، ﮴�واك﮳�و﮲�َها ع﮳� ال﮲�ظام إاللك﮴�و﮲�﮵ ٕالصدار املط﮳�وعات: ما رأ﮵�كم

﮲
زة أالر�ن ﮳�ال﮴�ّراء امل﮴�﮳�ل﮵� دو﮲�َها ُمع﮲رّ ﮳�ِهذه ال﮲�ّ﮴�لة عىل دروب العرص﮲�ة ال﮶�﮴�ا﮲�﮵�ّة؟ وهل ﮴�﮳

عل﮵�ها وما ﮴�﮴�ّدمه هلم؟
ور الورق واحل﮳�، ﮲�﮴�ّلب أالوراق و﮲�﮶سّم رأ�َة ح﮳�ها. ﮲�﮲عازل  رأ�ة ﮳�﮲

﮲
 أ﮳�﮲�اء زمں

﮲
ں - ﮲�َ

﮴�﮲�﮵ ﮲�﮵ ذاكر﮴�﮲�ا ﮵ىك ﮴�ع﮵�ش مع﮲�ا ﮲  ﮲�ظرا﮴�﮲�ا و﮴�َ
﮲

 ﮲�﮴�رأها عىل الورق، ﮲�﮴�﮲ح﮳حل مں
﮲

ں اللكمات و﮲�َ
ما ح﮵�﮵�﮲�ا. وَم﮳حلة العالـم﮵�ة ع﮶س﮴�ت احل﮳� والورق ِملدة 16 س﮲�ة. أّما ال﮵�وم، و﮳�س﮳�ب عرص
 ع﮶�ة، ٕا﮲�ّما ﮴�ررت أن ﮴�﮴�حّول كما ﮴�﮴�حّول دودة

ّ
ف ع﮲�د أي  ﮴�﮴�و﮴�ّ

﮲
ال﮲�ك﮳�ة ﮲�﮵ ل﮳�﮲�ان، ﮲�لں

 ك﮳�﮵�اض أ﮳ح﮲�حـة  
﮲

﮲�اح﮵� ﮳ احلـر﮵�ـر ﮲�﮵ دا﮲حــل ال﮶رس﮲�ــ﮴�ــة ٕاىل ﮲�ــرا﮶سة، ﮴�﮶�﮴�ب ال﮶رس﮲�﮴�ة و﮴�ط﮵� ﮳�ِ
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Al-aalamyya وأّسست هلا ص﮲�حة عىل اال﮲�﮴�﮲�ت ، الـمالٔ�كة. لذلك د﮲حلت العرص االلك﮴�و﮲�﮵

﮲
ں Magazine، وزاد ﮴�ـّراؤهـا ﮳�ـ﮲�ـ﮲صـل ا﮲�﮴�﮶سار اال﮲�﮴�ـر﮲�ـت عىل صـعـ﮵�ـد العامل. ﮲�﮵ الـوا﮴�ـع، ﮲�َ

﮶سعٌب ال ﮵�َموت، ﮳�ل ﮵�﮶سّق ال﮶رس﮲�ـ﮴�ـة و﮵�ـط﮵�ـر ﮳�ٔ�﮳ح﮲�حٍة وا﮶�﮴�ة.
ا،  س﮵�﮴�كم ال﮶�﮴�ا﮲�﮵�ّة �﮴�﮳�ًا، ُم﮲حر﮳حً

﮲
 ﮲مصں

﮲
 ﮴�رب وواكب مس﮵�﮴�كم ال﮲�﮲�ّ﮵�ة مں

﮲
 عر﮲�َك عں

﮲
6 ـ لك َمں

 مرسح﮵�ات ﮴�ّدم﮴�ها عىل ا﮲حل﮶س﮳�ة، �﮲�ت ﮲�﮴�ًدا ملساؤ�﮲�ا إال﮳ح﮴�ماع﮵�ّة
﮲

ُمم﮶�ًّال ﮲�﮵ م﮳حموعٍة مں
ول ﮲�﮵ ﮲حاطركم، ﮳�عد لك ﮳�ذٍل  ﮵�﮴�م﮲�اه أهله و﮵�لمون ﮳�ه. هل �ن ﮵�﮳

﮲
 وطں

﮲
والوط﮲�﮵�ّة، ﮳�﮶�ًا عں

ٍ طعمًة لرماٍل م﮴�حّركٍة ﮲ح﮲�﮴�ت أر﮲صه و﮶سع﮳�ه، عىل ما آلت ٕال﮵�ه
﮲

و﮴�﮲صح﮵�اٍت، أن ﮲�صحَو عىل وطں
أحوال﮲�ا الّراه﮲�ة؟

كمون ل﮳�﮲�ان ﮲�اسدون ٕاىل هذا احلّد، لُك﮲�ّا ه﮳حر﮲�ا ل﮳�﮲�ان م﮲�ذ  ﮵�َ
﮲

- لو مّرَ ﮲�﮵ ﮲حاطري ﮵�وًما أّن َمں
﮳�دا﮵�ة ﮶س﮳�ا﮳�﮲�ا، وَملا ك﮲�ّا َمسح﮲�ا هلم أن ﮵�رس﮴�وا أمعار﮲�ا و﮵�﮶س﮴�وا ﮳�ِها ال﮴�صور وال﮵�﮲حوت وا﮳حل﮲رر. �ن
 ﮲�﮲�﮵�س؟

ّ
 أ﮳حل أي

﮲
 هد﮵�ّة الله مں

﮲
وز أن ﮲�﮴�﮲حّىل عں ﮳  أ﮳محل أالوطان، ﮲�هل ﮵�َ

﮲
 مں

﮲
ا ﮳�وطں أم﮵ىل ك﮳�﮵�ً

﮲
 ﮳�﮴�اب َمں

﮲
، ﮶�ّ دّمروه وأحر﮴�وه، وما زالوا م﮴�مّسك﮵�

﮲
 رس﮴�وا الوطں

﮲
 زمعاء ل﮳�﮲�ان ال﮲�اسد﮵�

﮲ّ
ولكں

 الـه﮳حرة أو مؤم﮲�ًا م﮶�ل﮲�ا ﮳�ٔ�هم﮵�ة ال﮳�﮴�اء. ﮴�د ﮵�كون ُمّرًا عل﮵�﮲�ا أّن
﮲

ا عں  ﮳�﮲�﮵�ه عا﮳ح﮲رً
﮲

﮴�﮳�﮴�ّ مں
ّد﮵�﮲�ا الظروف اال﮴�﮴�صاد﮵�ة الصع﮳�ة وأصدر﮲�ا  ال ﮵�َموت، وِهلذا الس﮳�ب ﮴�َ

﮲
ٕا﮵�ـما﮲�﮲�ا ﮲�﮵ هذا الوطں

 حول العامل، ٕاىل أن
﮲

ا ﮲�﮵ ﮴�لوب الل﮳�﮲�ا﮲�﮵�﮵� ّب راس﮲حً  الذي ﮲�ُ
﮲

ع﮳� اال﮲�﮴�﮲�ت ل﮵�﮳�﮴� امس الوطں
 أصحاب أال﮵�ادي آال﮶�ِمة.

﮲
 ح�م﮲�ا الـم﮳حرم﮵�

﮲
ّلص﮲�ا الله مں ﮲ ﮵�ُ

7 ـ لكم مع الك﮴�ا﮳�ة أالد﮳�﮵�ّة ال﮲�﮲�ّ﮵�ة ﮲�﮵ م﮲صمار امل﮴�الة وال﮴�صة ك﮴�ُب، ﮳�ا﮴�ت لكم وللمك﮴�﮳�ة
 ال﮴�ّراء؟

﮲
ا ﮵�مل امسكم. ك﮵�ف ﮴�﮲�ظرون ال﮵�وم ٕاىل رواج الك﮴�اب املط﮳�وع ﮳�﮵� الوط﮲�﮵�ّة ٕار﮶�ًا ُم﮶سّعً

ا أ﮲�﮲صَل، ل﮵�ٔ�﮲حذ الك﮴�اب إاللك﮴�و﮲�﮵ دون أن إالصدارات إاللك﮴�و﮲�﮵�ّة للك﮴�اب، ﮴�ل﮴� روا﮳حً وهل ﮴�﮳
م�ن وم�﮲�ة املط﮳�وع؟

 ٕاصدارا﮴�﮵ لك﮴�ّاب
﮲

 الك﮴�ب مں
﮲

- أصدرُت ﮶�َما﮲�﮵ ك﮴�ب وموسوعة الـمدن الل﮳�﮲�ا﮲�﮵�ة وعدًدا مں
ا. وال﮵�وم ﮳�س﮳�ب ا وم﮳�﮵�ًعا َملحو﮲طً ، وع﮶س﮴�ُت أ﮲�ا﮴�ة الك﮴�اب. و﮳�ٕاذن الله ال﮴�ت ك﮴�﮳�﮵ روا﮳حً

﮲
آ﮲حر﮵�

. و﮳�ِما أ﮲�ه ﮳�ات َه الك﮶�﮵�ون ٕاىل الك﮴�اب االلك﮴�و﮲�﮵ أالو﮲صاع اال﮴�﮴�صاد﮵�ة وعدم ٕام�﮲�﮵�ة الط﮳�ع، ﮴�و﮳حّ
www.e- ح﮲صارة ﮳حد﮵�دة، ﮴�مُت ﮳�﮲�﮶رس ك﮴�﮳�﮵ الـمط﮳�وعة عىل موا﮴�ع الك﮴�و﮲�﮵�ة م﮶�ل مو﮴�ع

.poetssociety.com
 مواك﮳�ة

﮲
 ﮲�﮵ العرص إاللك﮴�و﮲�﮵ ال ﮳�ّد مں

﮲
ال ﮶سّك أّن للك﮴�اب الـمط﮳�وع ﮲�كهة ُم﮲ح﮴�ل﮲�ة، ولكں

ال﮴�﮴�﮲�﮵�ة ا﮳حلد﮵�دة وعدم ا﮲�﮴�ظار اصطالح أالو﮲صاع ال﮴�﮵ ﮴�د ﮴�طول لس﮲�وات.
 لكمة أ﮲ح﮵�ة ﮴�وّدون ال﮴�ّو﮳حه ﮳�ِها ٕاىل أصد﮴�اء "أ﮲��ر

﮲
8 ـ د. ﮲�وزي عساكر، ﮲ح﮴�اًما، هل مں

، و﮲ع﮲�لُت أ﮲�ا ال﮴�طّرق ٕال﮵�ه ﮲حالل ا﮲ع﮴�ا﮳�﮵�ّة" امل﮳حّلة، وم﮶رسوع د.﮳مح﮵�ل م﮵�الد الدو﮵�﮵� لٔالدب الّرا﮴�﮵
حد﮵�﮶�﮵ معكم؟

ه ﮶سكري لك دك﮴�ور سل﮵�مان ا﮳�اه﮵�، وأ﮲حّص ﮳�﮶سكري أالد﮵�ب الك﮳�﮵� الدك﮴�ور - ﮲�﮵ ا﮲حل﮴�ام، أو﮳حّ
، وأ﮳�ارك له ﮳�ِم﮳حل﮴�ه االلك﮴�و﮲�﮵�ة "أ﮲��ر ا﮲ع﮴�ا﮳�﮵�ة" ﮳مح﮵�ل م﮵�الد الدو﮵�﮵� وم﮶رسوعه لٔالدب الرا﮴�﮵
﮵�ًا هلا ا عىل ص﮲�حا﮴�ِها ﮲�﮵ ﮳�دا﮵�ة ا﮲�طال﮴�﮴�ها، م﮴�م﮲�ّ  ﮲�ظر﮴�ه ا﮲ح﮴�﮵�اري ﮲ص﮵�﮲�ً

﮲
﮲�﮵ أس﮴�ال﮵�ا. وُأ﮶�َّمں

 اال﮲ع﮴�اب.
﮲

ا﮲�طال﮴�ة ﮳ح﮵�دة عىل ام﮴�داد وطں
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﮳حورج ا﮲حلوري: ﮴�عو﮵�ذة لل﮲�﮳حر

آ﮲حر املساء 

م﮶�ل أ﮲�اٍع مذعورة 

لك ال﮴�طارات املسأ�﮵�ة ﮴�﮳�ع﮶�ت 

ح﮴� ذلك أال﮲ح﮵� ...

﮳�عد م﮲�﮴�صف الل﮵�ل 

الد﮲حان �ن ﮵�﮴�﮳�ّدد

﮲�﮵ ال﮲�﮲صاءات الواسعة واملع﮴�مة 

وصوت الصا﮲�رات أ﮵�﮲صًا 

ء؟  ك﮵�ف مصَت لك ﮶ىس﮵

ح﮴� ال﮴�﮲ص﮳�ان ال﮳�اردة 

ال﮴�﮵ �﮲�ت ﮴�طلق أصوا﮴�ها 

لكما أط﮳�﮴�ت ال﮲�رامل... 

ء ﮵�﮴�حرك ﮲�﮵ الع﮴�مة  ال ﮶ىس﮵

ٕاال ﮳�عض ﮲ح﮲�ا﮲�﮵�ش.

﮴�صّورت ذلك ال﮴�طار 

وهو ﮵�صعد ال﮴�لة ال﮳�ع﮵�دة 

ذات ﮲�هار ﮶سد﮵�د الوهح� 

ارة ﮶س﮳�ه م﮳�حوحة  ص﮲�ّ

ود﮲حان الهث م﮶�ل ا﮳حلح﮵� 

﮳حالت دمعة ﮲�﮵ ع﮵�﮲�﮵ 

﮴�ذكرت لك املعارك الع﮳�﮶�﮵�ة 

عىل ﮶سح﮲�ة ال﮴�﮳� 

﮴�﮴�ا﮴�َل اللصوص ﮲�﮵�ما ﮳�﮵�﮲�هم 
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 ا﮴�﮴�سامها 
﮲

ح﮵�

ومل ﮵�﮲�ح� أحد م﮲�هم 

احلصان ال﮲�ا﮳ىح﮵ الوح﮵�د 

هرب ﮳�الرسج املحّمل 

وهو ال ﮵�دري ﮴�﮵�مة ما ﮲�وق ﮲طهره... 

لست أدري وأ﮲�ا ال﮳�ع﮵�د 

ملاذا ﮵�﮴�ّو﮳حس﮲�﮵ ا﮲حلوف و﮴�﮴�﮲ص﮲�﮲�﮵ الظلمة 

لكما مسعت ﮲ص﮳ح﮵�ح� الرصاع 

وأز﮵�﮲ الرصاص 

أ﮲�ا أكره الظالم 

وهو ﮵�﮳�ادل﮲�﮵ ﮲�﮲�س ال﮶سعور. 

 

عدت ٔال﮴�ذّكر لك ال﮴�﮲�اص﮵�ل 

﮲�﮵ ﮴�لك الرحلة ال﮴�ع﮵�سة...

ل﮳�و﮲�ه  ال﮲�حم الذي �﮲�وا ﮵�﮳

﮲ر﮲�و﮲�ه ﮲�﮵ ﮲عر﮲�ة املر﮳حل  ﮶� ﮵�﮲

وامل﮳حرود الك﮳�﮵� 

والعامل امل﮴�﮲�ّكر ﮳�سواد ال﮲�حم 

و﮵�داه الل﮴�ان ال ﮴�﮴�ع﮳�ان 

و﮴�ذكرت ا﮲�﮴�ظاري عىل الرص﮵�ف 

أ﮲�ا وال﮳�د وح﮴�﮵�﮳�﮴�﮵ ال﮴�د﮵�مة 

غ الص﮳�اح  ﮳�﮲

ومل أمسع صو﮴�ًا ومل ﮵�﮲رص أحد 

أ﮲�﮴�ظر صوت صا﮲�رة 

 د﮲حان 
﮲

أو ﮶س﮵�ٔ�ًا مں

ح﮴� ولو رص﮵� ال﮲�رامل 

عىل ﮳حلد ﮴�لك السكة الطو﮵�لة 

 

 

ح﮴� ولو �ن ﮶سد﮵�د إالزعاج 

�ن الصمت ﮳ح﮲�ازة ﮲�﮵ احل﮵�اة 

م﮲صت مع ٕاحدى العر﮳�ات 

مل أدر أ﮵�ّها وال و﮳حه﮴�ها 

﮳�د وسكون وده﮶سة

ء ﮴�و﮴�ف  ٔ�ّن لك ﮶ىس﮵

﮲�ور ﮲�ا﮲�وس ص﮲ع﮵� 

عىل معود حد﮵�دي 

 ﮲طلمة 
﮲

﮵�طرد ﮳�ع﮲صًا مں

﮵�﮴�رأ ﮳�عض ﮴�عو﮵�ذة لل﮲�﮳حر 

ح﮴�ّ ﮴�عود احل﮵�اة. 
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﮵ىم مسعان:  ٕاىل ﮳�﮵�وت
 
 

﮲�وُب  ِك الّصواِعُق والّذُ ﮳حُ ﮴�د﮳حّ
 

ُع ع﮲�َد ﮶ساِطٔ�ك ا﮲حلُطوُب و﮴�ه﮳حَ
 

﮴�َكّحلِك الّسماُء ﮳�ُلكّ ِسْحٍر 
 

ُع ع﮲�د ِر﮲�ع﮴�ِِك ال﮴�لوُب ﮶سَ و﮴�﮲
 

ٍد  ِ ِح﮴�ْ ﮲عاُة ﮳�ُلكّ ك الّطُ ُ و﮵�ذ﮳�َ
 

﮲�ُ﮴�ِك ا﮳حلهالُة وال﮲ع﮵�ُوُب و﮴�﮲
 

 ٍ َداَة ٕا﮶�ْ و﮵�﮲عِسلِك املُح﮵�ُط ﮲عَ
 

روُب  َس﮲�ا﮵�اك ال﮲عُ
﮲

﮲�﮵�ُ﮶رسُِق مں
 

 مداِمعِك رواًء 
﮲

و﮲�﮲�َهُل مں
 

و﮲�ُ﮳�َعث م﮶�لما ﮲�﮳حٌر دؤوب ُ
 

َدأ﮳�ْ﮲�ا ُمْذ ح﮲صاراُت ﮴�﮲عاَوت
 

روُب  ﮲�ُها الّدُ ﮲�َهدِهُدها و﮲�﮲صُ
 

ل﮴�ا و﮲�ُْع﮵ىل هاَمَة إال﮲�ساِن ﮲حُ
 

و﮲�ْكِرُمُه ﮳�ِما ﮵�﮴�﮲ىص﮵ الُو﮳حوُب
 

ْعِك ُطْهٌر  ى ﮳�﮵�وُت مل ﮵�﮲�﮲�َ ﮴�ُ
 

َعْت ِل﮲ر﮲�﮳�﮴�ٍة ُط﮵�ُوُب ؟! ﮲�َ وال ﮶سَ
 
 

ى ّظَ ﮲ُ و﮴�د ﮴�﮶سَ
ُع ا﮳حل﮳�﮵� ﮶سِ و﮵�﮲�﮴�َ

 
حوُب ُه ذاَك ال﮶سُّ واحكَم َطو﮴�َ

 
طٓ�ِن ُطّرا  و�﮲�ت دّرة ال﮶سُّ

 
 َرح﮵�ٍق ال ﮵�َذوُب

﮲
رذاذا مں

 
و﮳�﮵�وُت ال﮳�طولُة واملعا﮲�﮵

 
و﮳�﮵�وُت ال﮴�﮵ ﮴�الوا : اللعوُب 

 
ُِف ا﮳حلماَل عىل َهواها و﮴�﮴�َ

 
و﮴�ْع﮳�َُث ِم﮶�لما ِط﮲�ٌل َدعوُب

 
﮵ ك﮴�اٌب ﮲�﮵ املح﮳�ِّة وال﮴�َّٓ�﮲ىحِ

 
 ح﮲صاراٍت َم﮶�ُوُب

﮲
وٕاْرٌث مں

 
و﮳�﮵�وت ال﮴�﮵ ﮳�ُع﮶�َْت ِمرارا 

 
وُب !؟ أ﮴�﮴�﮳�ل ما ﮵�َساُق وما ﮵�َ﮶سُ

 
﮲�ا س﮲�ْمسح ﮳حْرَحها وكما َدَر﮳حْ

 
ِص﮳�ُها ال﮲�ُّدوُب ﮲ س﮲�ْحر﮶�ُها و﮲�ُ

 
﮳�ِ﮴�ُها ﮳�ما ﮳حاَدت ُرؤا﮲�ا و﮲�﮲�ْ

 
وُب ﮳�ماٍء ل﮵�س ﮵�ُدِرُكه ال﮲�ُّ﮲صُ

 
و﮲�﮵�﮲�﮵�ق الذي ا﮲صىح رمادا

 
﮳�وُب. س﮵�ُ﮳�َعُث م﮶�لما ﮲�َْرسٌ ﮶سَ



آم﮲�ة ﮲�ارص: أ﮴�ال﮶ىس
 

 

كد﮲حان س﮵�﮳حارة

ٔ�﮲�ّات ﮴�﮵�﮶�ارة

ك﮲ع﮵�مة أصا﮳�ها ال﮶سّك

و﮲�ا﮴�ها ﮴�طار أالمل ﮳�املطر

ب آ﮶�اره... ﮲�راحت ﮴�﮴�ع﮴�ّ

 

أ﮴�ال﮶ىس 

كحلم اس﮴�عاد وع﮵�ه 

م﮶�ل ّرس 

ع﮲�د ال﮳�وح ا﮲�د﮶� 

�ٕالع﮴�اف 

ك﮲رّالت اللسان 

�لكذ﮳�ة ال﮳�﮵�﮲صاء 

﮲�﮵ ﮲�﮵�سان 

�﮲�﮲صواء ال﮶سمس 

﮲�﮵ ﮳حلح� ال﮳�حر 

وا﮲�طواء الل﮵�ل 

﮲�﮵ ﮴�لب ال﮲رهر...

 

أ﮴�ال﮶ىس 

�﮲ح﮳�ار  ﮳حر﮵�دة أالمس 

و﮴�﮴�ّل﮳�ات الط﮴�س 

وا﮲�﮴�هاء الله﮲�ة 

﮲�﮵ آ﮲حر ال﮲�ّص 

 

 

ع﮲�د ال﮲�﮴�طة ال﮲�هأ�﮵�ّة 

ق وصار عاد﮵�ًّا... كحلم ﮴�﮴�ّ

 

أ﮴�ال﮶ىس 

كمو﮳حة سارعت ﮶سو﮴�ًا 

 
ٔ

 ال﮶ساىط
﮲

ٕاىل ح﮲صں

﮲�ما﮴�ت ﮲�﮵  أح﮲صا﮲�ه 

دون أن ﮴�﮶سعر ﮳�أالمان... 

كرسالة دون ع﮲�وان 

كطأ� ﮲صاع ﮲�﮵ الرساب 

﮲عاب... 

دون أن ﮵�﮴�صد ال﮲ع﮵�اب...

 

أ﮴�ال﮶ىس

﮲ الوا﮴�ع  كط﮲�ل ال ﮵�م﮵�ّ

ّمعا ﮵�﮶ساهده ﮲�﮵ ال﮴�ل﮲�از 

وهاَم الل﮴�﮴�اط ﮲�را﮶سة...

ومل ﮵�در ﮳�ٔ�﮲�ّها زأ�﮲�ة 

�لسعادة مح﮳حو﮳�ة 

ع﮳� ال﮶سا﮶سة. 
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﮲
﮲�كرة العدم﮵�ّة امل﮶رس﮴�ة و﮲�﮵�﮴�﮶سه ﮲�﮵ ك﮴�اب و﮵�﮲�دي س﮵�﮲�ر﮵�

 

 
 ﮵�د﮵�﮲�ون

﮲
، الذ﮵�

﮲
ل﮵�ست العدم﮵�ّة ﮲�لس﮲�ة ﮳ح﮵�ّدة ع﮲�د أ﮲علب ال﮲�اس، ﮲حصوصًا املحا﮲�ظ﮵�

ى؟ ، الع﮴�﮴�اده أّن ّلك ما ﮵�ى هو عدم، ﮲�ك﮵�ف الذي ال ﮵�ُ
ّ

العد﮵ىم
 أ﮵�﮲صًا.

﮲
و﮵�﮳�ط املع﮴�﮲صون الك﮳�ار العدم﮵�ّة ﮳�الره﮳�ة الو﮳حود﮵�ة، وال﮲�﮳حور، و﮳�ال﮲�از﮵�﮵�

،
ّ
﮴�﮲�اولت ال�﮴�﮳�ة والصح﮲�﮵�ة و﮵�﮲�دي س﮵�﮲�رت ﮲�كرة العدم﮵�ّة ﮲�﮵ ك﮴�اب ﮳حد﮵�د و﮶�وري

﮲
وزمعت أّن ال﮲�لس﮲�ة العدم﮵�ّة، ر﮲مع سوداو﮵�ّ﮴�ها و﮴�﮶ساؤمها وٕال﮲عأ�ها ملظاهر الو﮳حود، ﮵�مكں

ا﮳�﮵�ة ومر﮲ص﮵�ة. ا ٕاىل ح﮵�اة سع﮵�دة وٕا﮵�﮳ أن ﮴�ؤدي أ﮵�﮲صً
ما ﮵ىه العدم﮵�ة؟

﮲
ء ال و﮳حود له ﮲�﮵ أالصل. ﮵ىه ﮲�وع مں ﮳�﮳�ساطة، ﮵ىه أّن "احل﮵�اة ال مع﮲� هلا"... وّلك ﮶ىس﮵

الظالم، ال﮲�راغ، الالو﮳حود.
و﮵�﮳�دو ع﮲�وان الك﮴�اب ﮲عر﮵�﮳�ًا: The Sunny Nihilist، أي العدم﮵�ّة امل﮶سمسة. ﮲�الع﮲�وان

 "عدم"؟
﮲

﮵�و﮵ىح ﮳�احل﮵�اة وإال﮶رساق. ك﮵�ف ﮵�كون ذلك، والعدم﮵�ّة م﮲�حو﮴�ة مں
 أالس﮳�اب ال﮴�﮵ أدت ٕاىل ﮲�﮶سل العدم﮵�ة،

﮲
 ﮴�﮴�دم س﮵�﮲�ر﮴�﮳�عض أالم﮶�لة عىل م﮳حموعة مں

﮲
 ﮴�﮳�ل مں

﮲
 ل﮴�﮳�﮵� ﮲�ظأ�عهم، ومں

﮲
 ﮴�﮳�ل ال﮲�از﮵�﮵�

﮲
ور﮲�﮲ص﮲حا... ﮳�ما ﮲�﮵ ذلك اس﮴�﮲حدامها مں

 الروس ل﮴�﮳�﮵� اال﮲ع﮴�﮵�ال الس﮵�ا﮵ىس، كما أن العدم﮵�ة ال﮵�وم ﮵ىه
﮲

وص﮲�﮴�هم ﮳�ال﮲�و﮲صو﮵�﮵�
 امل﮴�طرف و﮳محاعات أ﮲حرى م﮴�طر﮲�ة.

﮲
مصدر و﮵ىح لل﮵�م﮵�

ء مدّمر، ﮲�س﮴�﮳حده..." و﮲�﮵  ﮶ىس﮵
﮲

و﮴�﮴�ول املؤّل﮲�ة: "ٕاذا ﮳حٔ�ت ٕاىل العدم﮵�ة ل﮵ىك ﮴�﮳�حث عں
هذا ال﮴�ول ﮴�كرار ملا ﮴�اله ال﮲�﮵�لسوف العد﮵ىم ال﮶سه﮵�، ﮲�﮵�﮴�﮶سه: "ٕاذا ﮲�ظرت لو﮴�ت طو﮵�ل
 أال﮳�ز ﮳�ّلك ﮴�ٔ�ك﮵�د. هو مل

ّ
ا". و﮲�﮵�﮴�﮶سه هو العد﮵ىم ٕاىل اهلاو﮵�ة، ﮲�ٕان اهلاو﮵�ة ﮴�دق ﮲�﮵�ك أ﮵�﮲صً

﮴�ع العدم﮵�ّة. �﮲�ت ﮴�﮳�له، وما زالت ﮳�عده، لك﮲�ّه ﮳حعلها ﮲�﮵ م﮴�ّدمة أال﮲��ر ال﮲�لس﮲�﮵�ّة ﮵�﮲
 ﮳�ها.

﮲
ال﮴�﮵ ﮵�ؤمں

www.afkarightirabiah.com.au    |   76



﮲ع﮵� أّن س﮵�﮲�رت ﮴�﮴�ول ٕان ﮲�﮵�﮴�﮶سه مل ﮵�ع﮴�﮳� ﮲�﮲�سه عدم﮵�ًا. وهو مل ﮵�﮴�ل ٕان العدم﮵�ة ﮵ىه

لس ﮲�﮵ ﮲عر﮲�ة مظلمة. ﮲�﮴�طة ال﮲�ها﮵�ة، ﮳�﮵�ث ﮵�﮲�ض املرء لك مع﮲�، ﮶� ﮵�﮳

 ذلك، ﮲�﮴�د اس﮴�﮲حدم العدم﮵�ة كطر﮵�﮴�ة لل﮲�ظر ٕاىل
﮲

و﮴�﮲ص﮵�ف: "�ن ﮲�﮵�﮴�﮶سه ﮵�﮴�ول أك﮶� مں

ب عل﮵�ك أن ﮴�﮴�ّدره وأن ﮴�سٔ�ل ع﮲�ه... ما  ﮵�﮴�ولون لك ما الذي ﮵�﮳
﮲

أال﮶س﮲حاص الذ﮵�

؟ "  هذا؟ وك﮵�ف ﮵�اولون ال﮴�حّكم ﮳�﮵
﮲

الذي ﮵�﮵�ده هؤالء أال﮶س﮲حاص مں

مع أ﮲�ه ﮵�﮴�دم  أو ال﮴�وم﮵�ة، أو أي ﮲�ظام آ﮲حر ﮵�﮲
﮲

 أ﮲�ظمة ال﮴�وة - الد﮵�
﮲

�ن ﮲�﮵�﮴�﮶سه حذًرا مں

 أسٔ�لة احل﮵�اة الك﮳�﮵�ة.
﮲

ٕا﮳حا﮳�ات سهلة عں

و﮳حادل ﮲�﮵�﮴�﮶سه أ﮲�ه ﮳�م﮳حرد ر﮲�﮲ص﮲�ا لٔال﮲حالق وال﮴�﮵�َ ال﮴�﮵ ﮴�ّوج هلا أ﮲�ظمة السلطة احلال﮵�ة،

ا.  ﮳�ه ح﮴�ً
﮲

﮲�ٕا﮲�﮲�ا أحرار ﮲�﮵ أن ﮲�س﮴�ك﮶سف ﮳�ٔ�﮲�﮲�س﮲�ا ما ﮲�ؤمں

 ﮲�﮵ ك﮵�﮲�﮵�ة أ﮲�ه، ﮲�﮵ أملا﮲�﮵�ا ال﮴�رن ال﮴�اسع ع﮶رس، عارض
﮲

 رؤ﮵�ة ر﮲�﮲صه للو﮲صع الراهں
﮲

و﮵�مكں

﮳�﮶سدة معاداة السام﮵�ة.

 ﮲�﮵�﮴�﮶سه الر﮳حل أالك﮶� سعادة ﮲�﮵ العامل، كما ﮴�﮴�ول س﮵�﮲�رت، ٕاال أ﮲�ه مل
﮲

لذلك، ﮳�﮵�﮲�ما مل ﮵�كں

 ﮶س﮲حًصا س﮵�ٔ�ًا ﮳�ط﮳�﮵�ع﮴�ه.
﮲

﮵�كں

﮶س﮴�﮵�﮴�ة ﮲�﮵�﮴�﮶سه:

ا﮳�﮵�ث ﮶س﮴�﮵�﮴�ة ﮲�﮵�﮴�﮶سه ﮲�از﮵�ة، وع﮲�دما ﮴�و﮲�ت ﮲�﮵ عام 1935، ح﮲رص ه﮴�لر ﮳�﮲�﮲�سه �﮲�ت ٕال﮵�﮲

﮲
﮳ح﮲�از﮴�ها. و﮲�﮵ عام 1887، حاولت ﮵ىه وزو﮳حها ﮴�ٔ�س﮵�س مس﮴�عمرة لٔالملان "ال﮲�﮴�﮵�ّ﮵�

ل ﮲�﮵ أملا﮲�﮵�ا، و﮴�﮴�ل عر﮴�﮵�ًا" ﮲�﮵ ﮳�ارا﮲عواي، و﮲�﮶سلت ﮲�﮶سًال ذر﮵�عًا، ﮲�عاد ال﮲رو﮳حان ٕاىل امل﮲�﮲

 ا﮲�ه﮵�ار ع﮴�﮵ىل، و﮲�﮵
﮲

زو﮳حها ﮲�﮲�سه. و﮳�لول هذا الو﮴�ت، �ن ﮲�ر﮵�در﮵�ك ﮲�﮵�﮴�﮶سه ﮴�د عا﮲� مں

 سك﮴�ات دما﮲ع﮵�ة م﮴�عددة.
﮲

الس﮲�وات ال﮴�ال﮵�ة عا﮲� مں

ا﮳�﮵�ث عىل أر﮶س﮵�﮲�ه، واس﮴�﮲حدم﮴�ه ل﮴�ع﮲ر﮵�﮲ أ﮳ح﮲�د﮴�ها �ن هذا ع﮲�دما س﮵�طرت ﮶س﮴�﮵�﮴�﮴�ه ٕال﮵�﮲

Will to ك﮴�ا﮳�ا﮴�ه و﮲مص﮴�ها مًعا ﮲�﮵ ك﮴�اب ﮳�ع﮲�وان 
﮲

الع﮲�رص﮵�ة. ﮲�﮴�د أ﮲حذت أ﮳ح﮲راء مں

ة. Power، ﮲�ُ﮶رس ﮴�ت امس ﮲�﮵�﮴�﮶سه ﮳�عد و﮲�ا﮴�ه ﮳�﮲�﮴�ة و﮳ح﮵�﮲

 س﮵�﮲�رت ﮴�﮴�ول ٕان
﮲

 120 عاًما عىل و﮲�اة ال﮲�﮵�لسوف ﮲�﮵�﮴�﮶سه، لكں
﮲

ها ﮴�د م﮲ىص أك﮶� مں

 ع﮶ساق
﮲

 ﮶�﮴�ا﮲�ة إال﮲�﮴�﮲�ت. وأعطت م﮶�اًال عں
﮲

العدم﮵�ة أص﮳�حت آالن ﮳ح﮲رًءا ال ﮵�﮴�﮳ح﮲رأ مں

﮲
موس﮵�﮴� ال﮳�وب   ال﮶س﮳�اب.... ﮲�هؤالء ال﮶س﮳�ان ﮶سهدوا ﮴�داعـ﮵ى اهل﮵�الك ال﮴�﮵ �ن مں

، احلكومة، إالعالم...
﮲

امل﮲�﮴�ض أن ﮴�﮳�ـط امل﮳ح﮴�مع ﮳�ع﮲صه ﮳�﮳�عض: الد﮵�

www.afkarightirabiah.com.au    |   77



اذ ا﮲حل﮵�ارات ال﮴�﮵ ﮴�سمح  هم ﮲�﮵ السلطة ﮲�﮵ ا﮴�﮲
﮲

﮲�﮵ الو﮴�ت ﮲�﮲�سه، كما ﮴�﮴�ول ، ﮵�﮲�﮶سل َمں

لل﮶س﮳�اب ﮳�احلصول عىل و﮲ط﮵�﮲�ة ﮶�ا﮳�﮴�ة، أو ام﮴�الك م﮲�ازهلم ا﮲حلاصة، أو الع﮵�ش عىل كوكب مل

 الو﮴�ود أالح﮲�وري.
﮲

﮵�دّمره ﮴�﮲ع﮵� امل﮲�اخ ال﮲�ا﮳مح عں

اد مع﮲� ﮲�﮵ ﮴�ٔ�د﮵�ة و﮲طأ�﮲�هم، و﮵�﮴�ظاهر وآالن، ﮵�اول أر﮳�اب العمل ٕا﮴�﮲�اع العمال ﮳�ٕا﮵�﮳

 ﮲حالل اس﮴�هالك امل﮲�﮴�﮳حات ال﮴�﮵ ﮵�عل﮲�ون ع﮲�ها.
﮲

املعل﮲�ون ﮳�ٕام�﮲�﮵�ة الع﮶�ور عىل مع﮲� مں

 ٕا﮲ص﮲�اء املع﮲� عىل
﮲

 ل﮴�اء ﮶سهد﮴�ه ح﮵�ث �ن مؤل﮲�و ال﮲�صوص ﮵�اولون ﮵�أ�س﮵�
﮲

و﮴�وي عں

 عال﮴�ة لك
ّ
 ال﮳�و﮲طة. و﮴�﮴�ول: "ٕا﮲�ه أمر مرهق ع﮲�دما ﮴�اول اي

﮲
ار﮵�ة ﮶سه﮵�ة مں عالمة ﮴�﮳

﮳�ك أ﮲�ها حدث ذو م﮲ع﮲رى و﮵�﮲ع﮵� ح﮵�ا﮴�ك"... لك﮲�ك ﮲�﮵ ﮳�عض مع م﮳حر﮵�ات ﮵�ومك، أن ﮴�﮲

أالح﮵�ان ﮴�﮵�د ال﮳�و﮲طة ﮲�﮴�ط!

و﮴�دعو ال�﮴�﮳�ة ٕاىل عدم ال﮴�ك﮵�﮲ عىل أال﮶س﮵�اء املره﮴�ة، و﮲�﮴�ول ٔال﮲�﮲�س﮲�ا ٕا﮲�﮲�ا مرك﮲ر الكون.

و﮴�ٔ�مل ﮳�ٔ�ن موا﮳حه﮴�﮲�ا حل﮴�﮵�﮴�ة أن ح﮵�ا﮴�﮲�ا ل﮵�ست مهمة، س﮴�ؤّدي أ﮵�﮲صًا ٕاىل ا﮲ح﮴�﮳�ار ما هو

أالك﮶� ﮴�﮵�مة ﮲�﮵�﮲�ا.

ء ﮲�﮲�عله له أهم﮵�ة ال م﮴�﮲�اه﮵�ة،  ﮲حالل ﮲�هم أن ال ﮶ىس﮵
﮲

وأ﮲ح﮵�ًا ﮴�ع﮴�﮴�د س﮵�﮲�رت أ﮲�ه مں

، أو ﮵�ه اللكب، أو ﮴�﮲�﮲�س هواء ﮲�﮴�﮵ ﮲�س﮵�كون لد﮵�﮲�ا الو﮴�ت لل﮴�م﮴�ع ﮳�ٔ�مور ﮳�س﮵�طة، ك﮴�﮲�﮲

﮴�﮲�اول ال﮳�و﮲طة. 
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ِ ﮳ح﮳�ه﮴�﮵ لل﮳�عل 
﮲

أ﮲�ا مل أحں

وال ﮳ح﮳�﮵�﮲�﮵ للمال 

سوى ل﮶سمس أالرض الطاهرة 

... ال﮴�﮵ ولد﮴�﮲�﮵

أ﮲�ا لست ﮲�اسدًا 

ولذلك ﮳�﮴�﮵�ُت م�﮲�﮵ 

﮲�ض و﮴�ع لكما﮴�﮵  وُأ﮲حِ

وّمصت أالذان ﮵ىك ال ﮴�سمع﮲�﮵ 

... وُأ﮲ح﮲�﮵ صو﮴�﮵ وصور﮴�﮵

 

 أ﮶سهد ٕاّال للحّق 
﮲

ٔال﮲�ّ﮲�﮵ مل ولں

...
﮲

ؤال﮲�ّ﮲�﮵ مل أ﮲�كس هام﮴�﮵ �لك﮶�﮵�﮵�

ؤال﮲�ّ﮲�﮵ أعرف أّن لكما﮴�﮵ 

 ﮵�سلكون 
﮲

 الذ﮵�
﮲

أك﮳� وأعىل مں

ٕاىل أالم﮳حاد ال﮲رأ�لة 

﮲�﮵�ما أم﮲ىص﮵ وح﮵�دًا 

ٕاىل مص﮵�ي... 

 

... ﮵�ومًا ما 
﮲

ولكں

س﮵�عرف السالكون 

اهات  ﮳ ﮲�﮵ ّلك اال﮴�ّ

أ﮲�ّ﮲�﮵ أسلك س﮳�﮵�ل احلق الوح﮵�د 

﮲�﮵�﮴�﮳�عون ﮲حطاي 

عساهم ﮵�عون ذلك 

﮴�﮳�ل رح﮵�﮵ىل.

 

ٕا﮵�﮵ىل ﮳ح﮳�: أ﮵�ّ﮴�ها ال﮶سمس
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﮲ع﮵�لدا ع﮵�د ﮶سعالن: 

حّر﮵�ة الروح

 

﮴�﮶س﮴�اق رو﮵ىح ٕاىل احلّر﮵�ة
﮴�﮶س﮴�اق ٕاىل أ﮳ح﮲�حة سحر﮵�ّة
﮴�﮶س﮴�اق ٕاىل كِرس ﮴�﮵�وٍد زم﮲�﮵�ّة

 �ه﮵ىل أع﮳�اَء أال﮲��ر ...
﮲

ٔالز﮵� عں
أ﮳�عُث م﮶ساعري 

﮴�اد... ِ الّرُ
﮲

 ﮲ح﮲رأ�
﮲

مں
 ﮲�رأ�ض اهل﮵�الك...

﮲
أس﮴�﮴�﮵�ل مں

ُر ﮲�﮵ ﮴�ارٍب  َ َأ﮳�ْ
أ﮶رسع﮴�ه مدار اال﮲�الك 
... وا﮲�ا ر﮳�ّاُن س﮲�﮵�﮲�﮴�﮵

أ﮴�وه عىل أمواج الرح﮵�ل...
 

 لك﮲�ّ﮲�﮵ أ﮴�ف حأ�ًة 
...

﮲
عىل م﮲�﮴�ق ال﮲رمں

أالرض ﮴�دعو﮲�﮵
... ﮲�﮵ ّدُ ر﮵�احها  ﮴�َ﮶سُ
﮳حسدي معلٌق 
﮳�﮳�اِل ال﮴�در

وما زالت رو﮵ىح م﮴�﮵�ّدة 
﮲�﮵ دا﮲حله

 ﮵�دي 
﮲

﮴�﮲�َْسّلُ مں
حّر﮵�َُّة اال﮲�طالق

 ال﮴�اب
﮲

﮲�ال ِع﮴�ْق مں
ٕاّال ﮳�عد املمات.



د: الع﮴�﮳�ات ال﮲ص﮵�﮴�ة  ﮲عّسان محّمد م﮲�﮳حّ
 

د﮲�﮵ ع﮴�﮳�ات ﮳�﮵�﮴�﮵ ﮴�﮴�﮲�﮴�ّ
و﮴�﮴�لب أ﮵�ّا﮵ىم املا﮲ص﮵�ة 

الظلمه ﮴�ر﮵�﮳�ة... ﮳�ع﮵�دة 
﮴�﮲�﮲ف م﮶�ل ﮳حراح زم﮲�﮵ 

ء زوا﮵�اه...  وال ﮴�﮲ىص﮵
﮴�﮳�دل السماء رساو﮵�لها 

لس عىل ع﮴�﮳�ات ﮲ع﮵�وم مل ﮴�﮲عادرها... و﮴�﮳
ٕا﮲�ّه الل﮵�ل 

 عري ال﮲�﮳حر ﮳�صوره 
﮲

﮵�﮲صں
و﮳�﮵�اض م﮲�اد﮵�له 

و﮵�ٔ�﮲حذ م﮲�ه ﮲�لك و﮳حوده...
م ح﮲صورك  أعط﮲�﮵ أ﮵�ّها املطر ﮲�﮳

﮴�مل ص﮳�ا﮳�ات ح﮴�ول 
﮲�﮴�حْت أح﮲صا﮲�ها لع﮳�ق زهور...

ع ﮲�وا﮲�ذي  أ﮶رسّ
﮵�ّل أط﮵�اف ﮲�سأ� ﮴�د﮲حل  ﮲�ٔ�﮴�﮲

و﮴�داعب أطرا﮲�﮵  ﮲�سمة 
﮴�مل ﮳�﮶سأ� ﮲ع﮵�وم ﮳�﮵�﮲صاء 

ال مطر... 
ه  هو ﮲�﮵ ﮴�﮲�ل مساء ك﮴�﮳�ت ﮴�ار﮵�﮲

و﮴�﮶�اء﮳�ت... 
أم﮲ىص﮵ حا﮲�﮵ الظهر 

اع﮵�د و﮳ح﮵�...  وأ﮴�رأ ﮴�﮳
 ل﮲ع﮵�وم 

﮲
هل ﮵�ع﮵�د﮲�﮵ ال﮲رمں

�﮲�ت ﮴�د محلت ح﮲ر﮲�﮵ 
ر﮲�﮵ ﮳�عد؟  و﮲�﮶�﮴�ه ﮲�﮵ حا﮲رص مل ﮵�﮲

أرمس ﮲صوء مصا﮳�﮵�﮵ىح
 عىل ﮳حدران مساء ﮲حا﮲�ت مساءها

 وأ﮲حذت م﮲�ها مرا﮵�اها.
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﮲�واز مح﮲�وض: ﮳�﮵�وت ح﮲ر﮵�﮲�ة
 

﮳�﮳�﮵�وت ﮴�﮲رن أو ﮴�﮳�﮵ىك 

و﮳�ىك ا﮳حل﮵�اْن...

﮴�ـ﮴�ـ﮶�ـا﮴�ــل ﮲�﮵ الدرب أالحـ﮲ران

و﮵�م﮲ىص﮵ الــ﮵�ــوُم 

و﮵�ــوٌم آ﮲حــُر ﮲�ـــــــ﮵ى أالزماْن

و﮲طــالم الــ﮲عــدر ﮵�﮵�ط ﮳�﮲�ا

﮵�ها﮳مح﮲�ا

و﮳�ــالدي ﮴�ــحـر﮴�ـهــا الـ﮲�ـ﮵�ــراْن...

﮵�ا دهر

زما﮲�﮵ أو د﮲�﮵�ا ﮲�﮵�ها احلرماْن...

﮲َ
وحطام ﮴�لوِب أالهــل املـ﮲�كو﮳�ــ﮵�ــــں

وحر﮴�﮴�هم

 دهٍر ّمص آالذاْن...
﮲

أ﮴�ىس مں

﮵�ا ل﮵�ًال طال 

 ﮲�﮲�ىس ﮲�﮵�ه الط﮲ع﮵�اْن
﮲

ولں

ومرار﮴�ه...

 ﮲�﮵ أالحوال...
﮲ْ

لكں

و﮲�﮵ ﮴�لب الُطو﮲�اْن... 

﮲�س﮴�﮳�﮴� ﮵�ا وط﮲�﮵ 

ع﮲�وان احلّب 

وسوف ﮲�ظّل ﮲�﮳�َّك 

﮵�ا ل﮳�﮲�اْن...
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 مذّكرا﮴�ها ﮲�﮵ ﮳�﮵�طا﮲�﮵�ا والوال﮵�ات امل﮴�حدة
﮲

 عں
﮲

صدور ﮴�﮳مح﮴�﮵�

س﮵�مون دي ﮳�و﮲�وار وعال﮴�﮴�ها مع صد﮵�﮴�﮴�ها زازا

 

 

 

 

 
 

 
�ن ال﮲�﮵�لسوف ال﮲�ر﮲�﮵ىس ال﮶سه﮵� ﮳حان ﮳�ول سار﮴� ﮵�عرف أّن ح﮳�﮵�﮳�﮴�ه أالد﮵�﮳�ة س﮵�مون دي
 "زازا".

﮲
ا﮳�﮵�ت الكو﮵� ﮳�و﮲�وار، �﮲�ت ﮴�﮳�ل معر﮲�﮴�ها ﮳�ه عىل عال﮴�ة حب مع صد﮵�﮴�﮴�ها، ٕال﮵�﮲

 ال﮲�﮵�لسو﮲�ة وال﮲�سو﮵�ة العر﮵�﮴�ة، س﮵�مون
﮲

ا ﮴�صة حّب م﮶�ل﮵�ة ا﮳حل﮲�س ﮳�﮵� و﮴�د ﮲طهرت أ﮲ح﮵�ً
 ممك﮲�ًا ﮲�﮶رسها ﮲حالل

﮲
دي ﮳�و﮲�وار، ك﮴�﮳�ت ﮲�صوهلا و﮴�ك﮴�ها مطو﮵�ة ﮲�﮵ أدرا﮳حها، ح﮵�ث مل ﮵�كں

ح﮵�ا﮴�ها.
 عاًما عىل و﮲�ا﮴�ها، ﮲�ُ﮶رست الس﮵�ة الذا﮴�﮵�ة العم﮵�﮴�ة ﮳�الل﮲عة

﮲
و﮳�عد مرور أر﮳�عة و﮶�ال﮶�﮵�

﮲ر﮴�ها ﮵�ة ال﮴�﮵ أ﮲�﮳ ، وصدرت ﮴�﮳�ل أ﮵�ام ﮲�﮵ ﮳�﮵�طا﮲�﮵�ا ال﮴�﮳محة إال﮲�لك﮵�﮲ ال﮲�ر﮲�س﮵�ة، العام املا﮲ىص﮵
﮲رت ال﮴�﮳محة سا﮲�درا لورا ٕا﮵�لك﮵�﮲�﮲ ﮳�ع﮲�وان The Inseparables، و﮲�﮵ الوال﮵�ات امل﮴�حدة أ﮲�﮳

 .Inseparable مس﮵�ث ﮳�ع﮲�وان
و﮴�﮳�ل ذلك، مل ﮴� ﮴�ّصة احلّب ال﮲�ور عىل إالطالق، ح﮵�ث و﮲صعت س﮵�مون دي ﮳�و﮲�وار
الك﮴�اب ﮲�﮵ الدرج الس﮲�﮵ىل. و﮵�﮴�ول ال﮲�﮵�لسوف ﮳�ول ﮳�﮵�س﮵�ادو ﮲�﮵ صح﮵�﮲�ة "ل﮵�﮳�اس﮵�ون"
ال﮲�ر﮲�س﮵�ة ال﮵�وم﮵�ة: "﮴�﮵�ل ٕان ﮳حان ﮳�ول سار﮴� ﮲�صح دي ﮳�و﮲�وار ﮳�عدم ﮲�﮶رس املذكرات

ال﮶س﮳�﮵�هة ﮳�الروا﮵�ة، مع﮴�﮳�ًا أ﮲�ها ل﮵�ست ذات أهم﮵�ة ك﮳�﮵�ة".
، ﮴�ع﮴�﮴�د أن س﮵�مون  دي ﮳�و﮲�وار ﮵ىه ﮵  س﮵�ل﮲�﮵ لو ﮳�ون دي ﮳�و﮲�وار، ا﮳�﮲�ة ال�﮴�﮳�ة ﮳�ال﮴�﮳�﮲�ّ

﮲
لكں

 ﮲�﮶رس العمل"، ﮳�عد ٕاعادة ك﮴�ا﮳�﮴�ه عدة مرات. و﮲�﮵ م﮴�دمة الك﮴�اب الذي
﮲

ّلت عں ال﮴�﮵ "﮴�﮲
﮲�﮶رس العام املا﮲ىص﮵ ﮳�ال﮲�ر﮲�س﮵�ة، ﮴�الت س﮵�ل﮲�﮵ ٕان والد﮴�ها و﮳حدت "ال﮲�ّص ا﮲حل﮵�ا﮵ىل أال﮲ح﮵� لـ

[ح﮳�ّها ل﮲رازا] ﮲ع﮵� ُمرٍض".
وك﮴�﮳�ت دي ﮳�و﮲�وار امس زازا ﮳�ا﮲حلط العر﮵�ض ﮲�﮵ مذكرا﮴�ها، و﮲حاط﮳�﮴�ها ﮳�ال﮴�ول: "م﮲�ذ ال﮵�وم

ء ﮳�ال﮲�س﮳�ة ﮵ىل". الذي ﮴�ا﮳�ل﮴�ك ﮲�﮵�ه، ك﮲�ِت ّلك ﮶ىس﮵

﮲
 العا﮶رسة ﮴�﮴�ر﮵�﮳�ًا، ﮴�ت أعـ﮵�

﮲
وال﮴�﮴�ت س﮵�مون دي ﮳�ــو﮲�ــوار وزازا ع﮲�دمــا �﮲�ــ﮴�ــا ﮲�﮵ سں
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﮲
 الراه﮳�ات ﮲ع﮵� امل﮴�سامحة ﮲�﮵ مدرسة Cours Désirs، وكذلك ﮴�ت ﮲�ظرة االزدراء مں

 أن آل ﮳�و﮲�وار �﮲�وا ﮵�ع﮵�﮶سون ﮲�﮵
﮲

﮴�﮳�ل "أّم زازا ال﮳�﮲ع﮵�﮲صة"، كما وص﮲�﮴�ها ﮳�و﮲�وار. و﮲�﮵ ح﮵�
 ﮴�سعة

﮲
 ﮳�﮵�

﮲
 ال﮳�ور﮳حواز﮵�ة الرا﮴�﮵�ة، و﮵ىه ال﮶�ال﮶�ة مں

﮲
﮲�﮴�ر مد﮴�ع، �﮲�ت زازا ﮴�﮴�حدر مں

أط﮲�ال، ووص﮲�﮴�ها دي ﮳�و﮲�وار ﮳�ٔ�﮲�ها �﮲�ت "م﮴�و﮴�ة لل﮲عا﮵�ة، م﮶�ل حصان س﮳�اق أ﮲�﮵�ق
 ﮲�طاق الس﮵�طرة".

﮲
ووس﮵�، ﮳حاه﮲ر لل﮲حروج عں

 عط﮶سها للحر﮵�ة، وك﮳�ت ﮲�﮵ ﮳حو احل﮲رن
﮲

 والٔ�ها لوالد﮴�ها و﮳�﮵�
﮲

�﮲�ت زازا مم﮲ر﮴�ة ﮳�﮵�
والر﮲�ض، و�﮲�ت م﮴�مردة ﮳�﮶سلك م﮲ح﮵�ف. وذات ﮵�وم، ﮲�﮵ ﮲حر﮵�ف عام 1929، ﮳�﮵�﮲�ما �﮲�ت
﮳�و﮲�وار وسار﮴� ﮵�﮶رسعان ﮲�﮵ عال﮴�﮴�هما، أص﮵�﮳�ت زازا ﮳�احل�، وصداع مؤمل - حالة ال﮴�هاب

 معر 21 عامًا.
﮲

ت ﮲�﮵ ع﮵�ادة ﮲�﮵ Saint-Cloud عں الدماغ ال﮲�﮵�و﮵ىس. و﮴�و﮲�ّ
 و﮲�اة صد﮵�﮴�﮴�ها: "ل﮴�د أح﮳�﮳�ُت زازا

﮲
 عامًا مں

﮲
﮴�﮴�ذكر ﮳�و﮲�وار ﮲�﮵ مذكرا﮴�ها، ﮳�عد ﮶�ال﮶�﮵�

 ال﮴�واعد وأالعراف". وأ﮲صا﮲�ت:
﮲

 ﮲حالل أي م﮳حموعة مں
﮲

 ﮴�﮲�س﮵�ها مں
﮲

﮳�﮴�وة ال ﮵�مكں

 زازا �ن ﮵�﮲عمر﮲�﮵ ﮳�ال﮲�رح. اال﮳�﮴�سامات السا﮲حرة ال﮴�﮵ ك﮶�﮵�ًا ما أعط﮴�﮲�﮵
﮲

"أ﮴�ل مد﮵� مں
ٕا﮵�اها �﮲�ت ﮳�م﮶�ا﮳�ة عذاب ره﮵�ب".

﮵�﮴�ول ال﮲�﮵�لسوف ﮳�ول ﮳�﮵�س﮵�ادو: "ما ﮴�سم﮵�ه دي ﮳�و﮲�وار حّر﮵�﮴�ها هو ح﮵�ا﮴�ها العاّمة
 سوى ﮶رس﮵�كها ﮲�﮵ احلّب، ٕاال أن الدور

﮲
 أ﮲�ه مل ﮵�كں

﮲
ك﮲�﮵�لسو﮲�ة مع سار﮴�. وعىل الر﮲مع مں

 " (سار﮴� وزازا).”
﮲

العام �ن و﮳حودها مع "زو﮳ح﮵�
 املعروف أن دي

﮲
 عاًما، ﮲�مں

﮲
 ﮲محس﮵�

﮲
ان ﮳�ول سار﮴� ٔالك﮶� مں  عال﮴�﮴�ها ﮳�﮳

﮲
وعىل الر﮲مع مں

 عال﮴�ات احلّب امل﮶�ل﮵�ة. و﮳�إال﮲صا﮲�ة ٕاىل ذلك، ﮲�ٕان ﮳�عض
﮲

﮳�و﮲�وار �﮲�ت لد﮵�ها العد﮵�د مں
 الطالب

﮲
ال﮶سأ�عات ال﮴�﮵ ﮴�دور حول العال﮴�ات امل﮶�ل﮵�ة لدى دي ﮳�و﮲�وار، ﮳حاءت مں

 و﮲ط﮵�﮲�﮴�ها ﮲�﮵ ال﮴�در﮵�س، ﮳�س﮳�ب اال﮶س﮴�﮳�اه
﮲

 �﮲�ت ﮴�دّرسهم. و﮴� ﮴�عل﮵�ق دي ﮳�و﮲�وار مں
﮲

الذ﮵�
 ﮲�﮵ املذكرات -  الروا﮵�ة امل﮲�﮶سورة

﮲
 العمر 17 عاًما. ولكں

﮲
﮳�ار﮴�﮳�اطها مع ﮶سا﮳�ة ﮴�﮳�لغ مں

حد﮵�﮶�ًا، ﮴�ك﮲ر دي ﮳�و﮲�وار عىل ال﮲�﮴�اة ال﮴�﮵ �﮲�ت ﮴�ع﮶س﮴�ها، زازا. 

﮲
 ﮲�﮵ ﮳�ار﮵�س، ﮴�ك﮶سف عں

﮲
 ﮲�﮵ أوأ�ل ال﮴�رن الع﮶رس﮵�

﮲
 امرأ﮴�﮵�

﮲
ومو﮲صوعات الصدا﮴�ة ﮳�﮵�

﮲ّ
 ال﮲�﮴�﮵�ات أن ﮵�كں

﮲
مدى ال﮴�﮲�﮴�ح ﮲�﮵ أال﮲��ر ﮲�﮵ ذلك العرص، ح﮵�ث �ن ﮵�ُ﮴�و﮴�ع مں

،
﮲ّ

 و﮶س﮲ع﮲�هں
﮲ّ

 اه﮴�ماما﮴�هں
﮲

م﮴�د﮵�﮲�ات، ومط﮵�عات، ومل﮲رمات م﮲�ذ الص﮲عر عىل ال﮴�﮲ح﮵ىل عں
 ر﮳حال ﮲�﮵�ما ﮳�عد.

﮲
 أ﮳حل ال﮲رواج مں

﮲
مں

 ﮳حًدا ﮲حالل احلرب
﮲

 كون دي ﮳�و﮲�وار وزازا ﮴�ر﮵�﮳�﮵�
﮲

وأ﮲ح﮵�ًا، ﮵�س﮴�مّد الك﮴�اب ع﮲�وا﮲�ه مں
، ح﮵�ث أطلق عل﮵�هما زمالؤهما الطالب العامل﮵�ة أالوىل، وع﮶رس﮵�﮲�﮵�ات ال﮴�رن املا﮲ىص﮵

.Les Inseparables "
﮲

واملعلمون ل﮴�ب "امل﮴�الزم﮴�﮵�
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﮵ ِمْسِم﮵�ّ ﮳�امس عون: ... َع الّسِ
 

﮵ َو﮵�ِّ ... ْوَأْك﮳�َ ﮶سْ ْز﮲عار ِم﮴�ِْىل﮵
﮵   َهْون ﮵�َْوِم﮵�ّ

﮲
ِو﮳�ْ﮵�ْمر﮴�و  ِمں

﮲ ﮲�ْ﮲صاف، َأْحىل ﮴�ْ﮵�اب!
﮵� َه﮲�ِ ْمَه﮲�ْ

ْوِك﮲�ّا ﮳�ْذاِت املَْدَر﮵ىس َأْصحاب
 . ﮵ ﮵�ّ ِوال﮵�َْوم صارو ﮵�ِْس﮴�ْحو ﮲�ِ

 
..." ﮵ : "الِزِم  ﮲�َْصّىلِ ّىم﮵ ...ْو﮳�ِ﮴�ْ﮴�ول ٕاِ

﮵�ّاب 
ِع ال﮲عِ ِ ﮳حّ َ ال ﮳�ِ﮴�ْ ﮴�اِل الّصَ

﮵ ّىلِ ْو﮳�ِ﮵�وح َع﮲�ّا ال﮲�َّْحس ِوال﮴�ِ
ْل﮲�ا ﮳�ْواب! ﮴�َح ِللِرْزق ٕاِ ﮲�َ ﮴�ِ﮲�ْ ِو﮳�ْ

﮵ ﮵�ْت ح﮴�ّ ما ﮳�َ﮴�ا ﮲�﮵�ّ ... وَصّلَ
و﮳�َْعدو ْعَل﮵�ْ﮲�ا ما ﮲�َْدِق اْل﮳�اب،
... ﮵ ﮲ ﮵�َْوِم وّدْع﮲�ا وِم﮶ىس﮵ ﮳�َ﮵�ّ

 ِمں
 

ْو ﮵�ا ِكّذاب  ْل ِمْش ﮲صَ
َ
ّو ي ﮵�ا ﮲صَ

؟ ﮵ َل﮵�ْش ﮳�َْعد  ﮳�ْ﮴�ُْطَلع  ْعَل﮵�ّ
﮵�ان... ال َأْح﮳�اب  ال َأْهل، ال ﮳حِ

 َحْو﮵ىل ِم﮴�ِل ﮶ىس﮵ ْد﮵�اب
﮲

وال﮲�اس مں
... ﮵ ﮵�ّ مِت ﮳�ْ﮵�ِ﮲�َه﮶سو ﮲�ِ َ ما ﮳�ْ ْوك﮵�﮲�ْ

 
﮵ ﮲عاب ﮲�ْس﮵�ْت الِلِعب! واَحلّظ َع﮲�ّ

﮵  ِت ْعَل﮵�ِّ ه ا﮴�َّْلكِ ّىم﮵ املَر﮵�﮲صَ وٕاِ
ْه ﮳�َدل ِل ْك﮴�اب: ْلت َص﮲�ْدو﮴�َ ْمحِ

 "! ﮵ ْمسِم﮵�ّ ْو "َع  املَْعّلَْل"! "َع الّسِ
وما ﮲�﮵ م﮵ىع ع﮳حِله وال دوالب
﮵  َر﮵�ِّ ﮳حْ طول الو﮴�ت مع ﮳حّر  ٕاِ

 الد﮲�ع احلساب؟
﮲

 ا﮶س﮴�ى؟ وم﮵�
﮲

م﮵�
 ك﮴� ما مع ٕا﮶س﮴�﮵� ﮴�ا دوق... 

﮲
مں

. ﮵   ُص﮳�ح ومسا مع ﮳�﮵�ع ِع﮵�﮲�َ﮵�ّ
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د. لكو﮲�﮵�س كرم: "أ﮲��ر ا﮲ع﮴�ا﮳�﮵�ّة" حلم ﮴�دموس...

 ﮳�ال﮶�﮴�ا﮲�ة 
﮲

والس﮲�﮵�﮲�ة ال﮴�﮵ ﮴�عود ٕاىل الوطں

"امل﮲حطو﮲�ة"، ﮳�ٔ�ورو﮳�ا ا﮳حلم﮵�لة...
 

 

 ﮵�﮴�ذكرون رم﮲ر﮵�ة ﮴�صة ا﮳�﮲�ة ملك صور أورو﮳�ا "امل﮲حطو﮲�ة"
﮲

﮴�الٔ�ل هم ال﮵�وم الذ﮵�

وأ﮲حو﮵�ها ﮴�دموس و﮲�﮵�﮲�﮵�كس. 

أورو﮳�ا ما زالت ح﮵�ّة، و﮴�لم ﮴�دموس ما زال ﮵�﮲�ر احلرف ٕا﮳�داعًا و﮳محاًال. أورو﮳�ا

 ﮲�وق ﮳ح﮳�ال
﮲

مال و﮳�هاء ال﮶سمس الطالعة مں ال﮵�وم ﮵ىه " أ﮲��ر ا﮲ع﮴�ا﮳�﮵�ة" ﮴�﮴�م﮶�ل ﮳�﮳

ل﮳�﮲�ان، و﮴�دموسها د. ﮳مح﮵�ل م﮵�الد الدو﮵�﮵� الذي أ﮳� ٕاّال أن ﮵�عود ﮳�ٔ�﮲ح﮴�ه

 صور العاص﮵�ة عىل
ٔ

امل﮲حطو﮲�ة أورو﮳�ا "ال﮲عر﮳�ة"، ﮶مسس اللكمة احلّرة ٕاىل ﮶سواىط

.
﮲

... وٕاىل ر﮳�وع و﮳�﮵�ادر الع﮲ر ﮲�﮵ ّلك أر﮳حاء الوطں ﮲�﮳�و﮴�د﮲�رص وامل﮴�دو﮲�﮵

 

 ﮲عر﮳�ة طو﮵�لة وأل﮵�مة
﮲

"أ﮲��ر ا﮲ع﮴�ا﮳�﮵�ة" ر﮳�ّا﮲�ها دو﮵�﮵� ﮴�دمو﮵ىس، ﮵�عود محّمًال مں

ار﮴�ها  ﮲�ور وح﮳� حّر﮵�ة. ﮳�ّ
﮲

 س﮲�﮵�﮲�ة م﮶�﮴�لة ﮳�ٔ�ر﮳حوان ال﮶سعر وأ﮳حا﮳ح﮵�
﮲

عىل م﮴�

 ﮳�الدي، ومعال﮴�ة مَردة حّولوا أ﮴�المهم م﮳حاذ﮵�ف حاملة، و﮲�﮶�وا عىل
﮲

﮳ح﮳�ا﮳�ة مں

 ﮳حوف
﮲

املوج أ﮶سعارًا وصواري صالة ﮴�و﮳�ة وعودة، وه﮴�﮲�وا للر﮵� الطالع مں

 ﮳�الدي
﮲

 ا﮳حلمال وال﮲عّالت... ٕاىل ح﮲صں
﮲

ال﮳�حار: هلّموا ل﮵�وم احلصاد... ٕاىل موطں

امل﮳حروح... ٕاىل ﮳�﮵�ادر الع﮲ر والكرامة.

 

ارة س﮲�﮵�﮲�ة اال﮲ع﮴�اب، س﮲�﮵�﮲�ة  ﮳�ّ
﮲

د.لكو﮲�﮵�س ﮵�وسف كرم، ﮲�﮲حور ﮳�ٔ�ن ﮵�كون مں

 ﮳�ال﮶�﮴�ا﮲�ة "امل﮲حطو﮲�ة"، ﮳�ٔ�ورو﮳�ا
﮲

"أ﮲��ر ا﮲ع﮴�ا﮳�﮵�ة"، الس﮲�﮵�﮲�ة ال﮴�﮵ ﮴�عود ٕاىل الوطں

ا﮳حلم﮵�لة مع ﮴�دموسها الك﮳�﮵�... مع الدو﮵�﮵�، و"زل﮲عوطة" أد﮳�﮵�ّة كـ "زل﮲عوطة"

﮳�﮲�ات ﮳ح﮳�﮵�ل ﮲�﮵ ﮵�وم ﮴�﮵�امة أدو﮲�﮵�س مع طلوع ال﮲�﮳حر... مهما طالت أال﮵�ام ودار

... وما دام ل﮳�﮲�ان ح﮳� و﮴�لم.
﮲

ال﮲رمں
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طو﮲�﮵ رزق: و﮳حع ﮳�﮵�وت
 

ّوا ﮵�ْت ﮲حّد الل﮵�ل ﮴�ا ﮲صَ ِح﮲�ّ
ّوا  ﮳حُ

﮲
رن الع﮴� مں وملَّْعْت ﮳حِ

ّو و ﮲صَ وطّل الص﮳�ح عر﮴�ان و﮳حُّ
ْمسْح﮴�و ﮳�﮲ع﮵�ِمه ﮶سارِده ﮳�ا﮳حلّو

ّوى! ّرص﮲حْت احل﮳�﮴�ة عال﮲�ِّدي: ﮴�ْ
 

و﮳�ا﮳حلَّو ﮴�اري ﮲�﮵ ﮴�َمر م﮲�ُحوت
سهران ّلك الل﮵�ل ﮳�﮳�﮵�وت

ة ال﮲صحكه معّلق ﮳�ٕاْد﮲�و ﮲ص﮳حّ
ل﮴�ْت ال﮲صحكه وما ﮴�در ﮵�﮵ىك ﮲�َ

وْع﮵�ْت ال﮶سمس و﮲�﮵�ّ﮴�ْت ال﮳�﮵�وت.
 

و﮳�﮵�وت حلم ك﮳�﮵� معرو معر 
 ا﮲حلمر

﮲
﮲حل﮴�ْت ﮳�﮲ع﮲�ِوه م﮴�ل ع﮵�

وك﮳�ْت ﮳�﮴�له زهرها صّوان
ّوزْت ل﮳�﮲�ان ْت ا﮳حل﮲�ّة... ﮴�﮳ ع﮶س﮴�ِ

 ح﮳حار السمر.
﮲

وطلعو والدا مں
 

﮵�ْت ﮲حّد الل﮵�ل ﮴�ا﮲�﮵ َم﮵�ل وح﮲�َّ
﮵�ل  دون ﮲حَ

﮲
ل﮴�﮵�ت املدى ﮲ح﮵�ّال مں

و﮶س﮲�ت الس﮲�ر عا م﮲�رق ال﮲عر﮳�ه
 مطعون ﮳�اَحلر﮳�ه

﮲
﮴�ارك وطں

واحللم مع ﮵�سكر ﮳��س الَو﮵�ل.
 

وما عدت ٕا﮴�﮶سع ﮳�الع﮴� ملَعه
﮵�ط مع ﮵�رق ﮴�لب ﮶مسَعه  وال ﮲حَ

وال ﮲ع﮵� أ﮳�﮵�ض ﮳�ِسما إال﮵�ّام 
ح﮴�ّ ال﮴�مر ﮴�ّىل﮵ ﮴�﮳�ل ما ﮵�﮲�ام:
﮳�﮵�وت صارت للو﮳حع دمَعه.

 



﮲
اح﮴�﮵� ﮳مح﮵�ل الدو﮵�﮵�: املرا ال﮵ىل ﮶س﮲�ا﮲�ها ﮴�﮲�ّ

 
ه �ن َحّدي عالطر﮵�ق. ْم﮶س﮵�﮲�ا سوا، ال ﮲�همت ﮶سو ﮳�ّدو،  ﮶سو اُحلّب؟ صد﮲�ِ

ه ما �﮲�ت ﮴�﮲�﮲�َهم... و﮲صحكْت...  ﮴�و ﮲ع﮵� العَدم... هل﮳حِ وما �﮲�ت هل﮳حْ
﮴�لْت ﮳�﮲صّل ٕاكذْب ه﮵�ك، و﮳�﮴�ّلو: حُلو... وهّوي ح﮴�﮵�﮴�ه مش حُلو... 
 ﮵�الكو ح﮴�ّ َ�م 

﮲
 ال﮴�ْمح، ﮲�﮵�هں

﮲
 ﮵�اْلكو مں

﮲
وهّوي ح﮴�﮵�﮴�ه ﮲�اس ﮲�﮵�هں

و و﮳�﮵�ْك﮳�و... و﮶سو اُحلّب؟   ﮳�عد ما ﮵�ص﮵�و عا ﮳�ُْكرا أ﮲ع﮲�ِ﮵�ا، ﮳�﮵�﮴�ْ﮲ع﮵�َّ
﮲

أال﮲�﮳�﮵�ا، ومں
﮵ ِحّب ﮲ع﮵� ﮶س﮲�اف، ﮲ع﮵� أال﮳�﮵�ض ال﮲�﮲�﮲�اف... ع﮵�ْب ك﮴�﮵� ٕازعل  ﮵�ّلت ٕا﮲�ّ ما ﮴�﮲

رو  ﮲عَ ، ﮳�﮵�﮲
﮲

َرسو... م﮴�ل الكذب ع﮲�دي... م﮴�ل هال﮶سمع﮴�َ﮵� لو ك﮲�ت مع ٕا﮲حْ
﮲ ﮴�ْكّرسو. 

لكما ال﮳�ِ﮵ىك طّول... م﮴�ل ﮶ىس﮵ ورد﮴�َ﮵�
 

 ل﮶ساعر مسا﮲�ر عا ﮶سّط ﮳�ع﮵�د، ﮳�﮵�حا﮵ىك الع﮴�، و﮳�ْ﮵�عرص
﮲

 ﮳�الصوَره، ٔ�﮲�ّو ْمِد﮵�﮲�﮴�﮵�
﮲

وْع﮵�و﮲�ِك احللو﮵�
 ﮲عّلط

﮲
ه ْك﮳�ار، ﮵�مكں ك م﮴�ل ور﮴�ة َهد﮵�ّه، ﮳�ّس ﮲�ِ﮴�﮲�ِ ﮲�ا﮲�ِ  ﮲�﮳�﮵�د، و﮶سْ

﮲
م﮳�ارح ﮴�ا ﮵�﮶رسب �س﮴�﮵�

، وما ع﮲�دي ط﮲�﮲�﮵  ﮵�وم ﮴�﮲ْ
﮲

ْعرها ﮳�﮵�ط﮵�، ﮵�مكں ، و﮶سَ
﮲

اح﮴�﮵� ﮲�ا﮲�ها ﮴�﮲�ّ اف املرا ال﮵ىل ﮶سْ ﮲ ال﮳�﮵��ر... و﮳�ْ
 العمر

﮲
﮵ىص، و﮴�﮲�ّور﮴�ك أ﮴�رص مں د﮵�﮲�﮵ عا امل﮲عاره، و﮴�﮴�ْ  ﮴�ا﮲حْ

﮲
عو مل﮵�ون... ﮵�مكں أهل ح﮴�ّ ﮵�د﮲�َ

... ح﮴�ّ ما َحدا
﮲

 و﮳�َ﮵�
﮲

وات، ﮲ع﮵� ﮲�ْ﮲ص﮵�ع ﮳�َ﮵� ال﮴�ص﮵�... وِص﮵� أ﮲حَوت عاهلدا... و﮶سو اُحلّب ﮲ع﮵� ﮲حْ
﮵�عرف َحدا؟

 
 
 
 
 

 ﮲حِرصك
﮲

﮵�د أ﮲�ّو ﮵�كون ﮳�﮵�﮲�﮵ و﮳�﮵� ؟... و﮳�ْ م﮴�ل الٔ�﮲�ّك َط﮵�ف ﮳�ال﮳�﮵�ت الع﮴�﮵�ق. ول﮵�ش ﮲�﮵�﮵ىك ٕال﮴�﮴�﮵
... ما ﮲�﮵ىك، ٔال﮲�ّو ّلك حرف ﮳�﮵�﮲�حىك، ﮳�﮵�وح م﮲�ّا الو﮴�ت...

﮲
ه. و﮲�ْ﮲صّل م﮶س﮴�ا﮴�﮵� ﮲�﮵ مسا﮲�ه ْز﮲ع﮵�ّ

﮵ م﮴�ل  ه﮵�ك الزم ﮴�عر﮲�﮵ ٕا﮲�ّ
﮲

ه... و﮳�﮵�ُو﮴�عو ﮳حوا﮲� محامه عالرص﮵�ف... مں ﮳�﮴�ص﮵� املد﮵�﮲�ه ْم﮲ع﮳�ّ
﮴�م ﮴�ا﮲�ون... ما ﮳�﮵�هّم﮲�﮵ ﮶سو ﮳�﮵�ْعملو ﮲ع﮵�ي ﮳�﮶رس... ... وما ﮳�ْ ﮲�صل ا﮲حلر﮵�ف... م﮴�﮲�ا﮴�ض، وم﮴�و﮴�ّ
 ﮳�﮵�ْحل﮲�و ﮴�ّد﮵�ش ﮲�﮵

﮲
حك ّلك ما ﮳�سْمع ﮴�﮲�﮵� و﮳�﮲صّل ٕا﮴�﮶سارع مع ال﮵ىل ا﮲�﮴�ال واملا ا﮲�﮴�ال... ﮳�ِـ﮲صْ

ع﮲�دن و﮲�ا. وح﮵�اة الله ﮳�﮵�ْحل﮲�و... واُحلّب ﮳�كرا ﮳�﮵�﮲�مَىح، م﮴�ل ال﮲ص﮳�اب ﮳�﮵�﮲�مَىح... و﮳�﮵�﮲صّل
... ومر﮳حوِحة ال﮵ىل م﮳حّرَحه. َم﮴�عد ﮳�ال﮶س﮴�﮵

 
 ﮴�﮳�ل ٕا﮲�ّو ﮲�﮵ ﮴�صا﮵�د

﮲
 ﮴�ص﮵�ده... وما عر﮲�ْت مں

﮲
 ﮳�الد ﮲حلف املوج... أ﮲معق مں

﮲
﮲صحِكه ِل﮵ىك ْمں

را. وّدعت ﮲�اس ورصت ٕا﮳�﮵ىك... رصت ٕا﮲صحك... صار معري م﮴�ل ﮶ىس﮵ ﮴�﮲�د﮵�ل ﮲ ﮳�ْع﮵�د ﮳�﮴�ِ﮲�﮴�َ
مں

 ه﮵�ك وّد﮵�﮵ىل الرموش السود هّل﮵ىل ﮳�﮵�﮶س﮳�هو َع﮴�ْ ال﮴�﮳�﮵�له...
﮲

﮲رازه ْم﮶سّعره... مں ... وال﮴�ْ مط﮲�﮵
ّط ال﮴�َلم ه... ﮴�ا حّطها ﮳�امل﮲رَهر﮵�ّه، وِص﮵� ﮶سو﮲�ك لكما ﮲عِ ﮵�ّ  ْز﮲عَ

﮲
 ﮳�لوز﮴�ك كم﮶سة ح﮲�﮵�

﮲
وا﮳�َع﮴�﮵ مں

ه. ﮳�املح﮳�َ
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