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موا﮲ص﮵�ع العدد
 

ارا أمعال م﮴�﮳محة: ﮴�﮵�س﮴�ان ﮴�﮲
مها﮳حرون ٕاىل أس﮴�ال﮵�ا: معق ال﮲�وارق واال﮲ح﮴�ال﮲�ات ال﮶�﮴�ا﮲�﮵�ة

 ﮳�﮵��سو 
ّ
 الرّسام الع﮳�﮴�ري

﮲
أرسار عں

 أ﮲�ا؟ و﮳حه العدد - سل﮵�مان ﮵�وسف ا﮳�اه﮵�
﮲

َمں
لكود أ﮳�و ﮶س﮴�را: م﮴�ا﮳�لة مع د. ٕاهلام ّ�ب مل﮲�اس﮳�ة صدور ﮳حد﮵�دها "أ﮲عصان و﮳حذور"

 ﮴�ص﮵�دة "الطالمس" ٕال﮵�ل﮵�ا أ﮳�﮵ ما﮲ىص﮵
﮲

د. مسر الد﮵�وب ﮴�ك﮴�ب عں
س﮴�﮵�﮲�ا﮲�﮵ ﮲عر﮵�﮶سام ﮲�﮵ ك﮴�اب "م﮵�ال﮲�﮵ وأ﮲�ا"

د. معاد ﮵�و﮲�س ﮲�﮲عا﮵ىل ﮵�ك﮴�ب: "معّلمو ال﮲�كر" 

﮲�﮳�﮵�ل عودة: مع﮲صلة العامل العر﮳�﮵
ك﮴�اب "احلّب وا﮲حلداع: ﮲�﮵�ل﮳�﮵ ﮲�﮵ ﮳�﮵�وت"

روث كول﮶�ارت: م﮶ساهدات أالط﮳�اق الطأ�ة ﮲�﮵ أس﮴�ال﮵�ا
 أس﮴�ال﮵�ا: املاء ﮲�﮵ السهول

﮲
﮴�صص مں

سل﮵�مان ﮵�وسف ا﮳�اه﮵� ﮵�ك﮴�ب "مرا﮵�ا م﮲ص﮵�ٔ�ة"
 ال﮳�﮴�اء وإالمعار ﮲�﮵ محص السور﮵�ّة

﮲
مروى الصا﮳�و﮲�﮵ ﮲�﮵ ك﮴�اب عں

﮲
ات ل﮳�﮲�ا﮲�﮵ عاش ﮲�﮵ ﮳�وسطں ﮲حل﮵�ل ﮳ح﮳�ان ﮲�ّ

لة ﮶ساعر الط﮳�﮵�عة واملوس﮵�﮴�  ﮲�﮲
﮲

 أم﮵�
﮲

ا﮳�اه﮵� م﮶سارة ﮵�ك﮴�ب عں
 اللك﮲�ة والله﮳حة والل﮲عة

﮲
م: ﮳�﮵� ول﮵�د ﮲�﮳

 ﮳�﮵�وت اال﮲�﮲�﮳حار والدمار
﮲

﮶رس﮵�ف م﮳حدال﮲�﮵ عں
 ﮲�رص ﮴�﮴�رأ روا﮵�ة لو﮲�ا ﮴�ص﮵� "﮲عر﮲�ة م﮲عل﮴�ة"

﮲
د. دور﮵�

﮲
 ٕاىل الوطں

﮲
 ال﮲�﮴�ر واحل﮲�﮵�

﮲
ع﮳�د الرزاق ﮲عر﮲�ة احلأ�﮲ عىل ﮲�و﮳�ل لٓالداب: الك﮴�ا﮳�ة مں

ّ
 ال﮶ساعر والس﮵�ا﮵ىس

﮲
س﮵�ل﮲�﮵ ٕا﮵�﮲�رت: المر﮴�﮵�

د. لكو﮲�﮵�س كرم: ٕا﮲صاءات عىل علم أالد﮵�ان امل﮴�ارن
: مر﮵� رع﮵�دي الدو﮵�﮵� - لكود ﮲�اص﮵�ف حرب- د. ﮳حوز﮵�ف

﮲
و﮲�صوص ٕا﮳�داع﮵�ّة مں

﮵�ا﮲ىع﮵ ا﮳حلم﮵�ّل- أو﮳ح﮵�﮲�﮵ ع﮳�ّود احلا﮵�ك - ﮲�مر سعدي- لكود صوما- د. سحر ح﮵�در -
 ا﮳�اه﮵�

﮲
- حسں  رزق الله - لكود﮵�ت ع﮴�﮵�﮴�﮵

﮲
﮵�ه - مر﮵� ﮶ساه﮵� آمال معّوض ﮲�ر﮲�﮳

د- مسعون - ﮳حورج ا﮲حلوري-  آم﮲�ة ﮲�ارص - د. عأ�دة ﮴�﮲رح﮵�ا- ﮲عسان محّمد م﮲�﮳حّ
- ﮲ع﮵�لدا ع﮵�د - ود. ﮳مح﮵�ل الدو﮵�﮵�. ﮲�ّواز مح﮲�وض- ﮳�امس عون- أمحد احلس﮵�﮲�﮵
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﮴�﮴�د﮵�
 ٔالّن ا﮳حلمال ﮲حالص العامل

 
 ا﮳حلَمال، و﮲�عل﮲�ه س﮵�ّدًا عل﮵�﮲�ا، ﮳�عدما ﮲�﮶سل أس﮵�اد العامل ﮲�﮵ ٕا﮲�﮴�اذه،

﮲
هكذا ﮲�﮳�حث عں

 ا﮲حلوف واحلروب واملٓ�﮵ىس.
﮲

 م�ن ﮲�ل﮳حٔ� ٕال﮵�ه، ﮳�ع﮵�دًا عں
﮲

ورص﮲�ا ﮲�﮳�حث عں
ماذا ﮲�علت ل﮲�ا الس﮵�اسة؟ ﮳�ل ماذا ﮲�علت ﮳�﮲�ا؟ 

﮴�ّسمت أوطا﮲�﮲�ا و﮶سعو﮳�﮲�ا، وّمحلت ال﮲�اس ﮴�﮵�َمًا ﮴�﮴�﮲�ا﮴�ض و﮴�﮵�َ احلّق وا﮲حل﮵� ال﮴�﮵ أرادها
الله ﮲�﮵�﮲�ا، ﮲�ا﮲�﮴�ل﮳�﮲�ا عىل الله ﮲�﮲�سه، و﮴�ٓ�مر﮲�ا عل﮵�ه، و﮲�س﮵�﮲�ا أ﮲�ّه مو﮳حود، ﮲�و﮲صع﮲�ا أ﮲�اسًا

﮲
﮲�﮵ م﮴�ام ا﮲حلالق، ور﮳�ّما أعىل ﮳�﮴�ل﮵�ل... ٔالّن الس﮵�اسة أمع﮴�﮲�ا، واملرسح﮵�ّات ال﮴�﮵ أ﮴�﮴�ں
، ﮲�سهر ع﮲�د ﮳�اب السلطان،

﮲
 ﮳�ارع﮵�

﮲
ٕا﮲حرا﮳حها أصحاب أالمر وال﮲�﮵� ﮳حعل﮴�﮲�ا مم﮶�ّل﮵�

و﮲�﮴�ص ﮲�﮵ أعراسه، و﮲�﮲�د﮵�ه ﮳�الروح والدم. ومل ﮲�عد ﮲�﮲�هم ل﮲عة احل﮳� وعطر اللكمات.
، وسع﮵�د ع﮴�ل، ار ﮴�﮳�ّا﮲�﮵ ، وموس﮵�﮴� الرحا﮳�﮲�ة، و﮶سعر ﮲�﮲

﮲
 أالرعں

ّ
 الس﮵�ا﮵ىس

﮲
وما ال﮲�رق ﮳�﮵�

ّل﮵�ات ه﮵�﮲عو ومول﮵�﮵� و﮶س﮵�كس﮳�﮵�؟ وحكمة ﮳ح﮳�ان، و﮴�﮳
 ﮳�ات ﮲�﮵�ه ﮳�عض ال﮲�اس ﮵�﮲�﮴�ظرون عىل ال﮶سا﮶سات أن ﮵�سمعوا ل﮲عة

﮲
ل﮴�د وصل﮲�ا ٕاىل زمں

 م﮲�ها ﮲�﮴�﮵�ق ال﮲ص﮲�ادع؟ ﮳�ل أص﮳�ح ال﮳�عض
﮲

﮲�اح﮶سة، و﮴�حة، رك﮵�كة و﮲عل﮵�ظة... أ﮵�
 م﮲رام﮵� داود، و﮴�ا﮴�﮵�ل

﮲
﮵�ع﮴�﮳�ون أّن ا﮲حلطاب امل﮵ىلء ح﮴�دًا وكراه﮵�ة هو أك﮶� ﮴�﮵�مة مں

الصالة!
هكذا ا﮲�درت احل﮲صارة، وّلكما ﮴�﮴�ّدم﮲�ا ﮲حطوة ٕاىل أالمام، عد﮲�ا ﮲حطوات ٕاىل الوراء،
 ال﮴�﮵�ود، ﮳�ل هو الذي

﮲
﮲�ل﮵�س عرص ال﮲�﮲صاء والص﮲�اعة واال﮴�ّصال هو ما حّرر﮲�ا مں

 ﮶�ماره، و﮲�ع﮵�ش ﮲�﮵ ﮲�عم﮴�ه، و﮲�﮵ الو﮴�ت ذا﮴�ه، د﮲حل﮲�ا ﮲�﮵ ﮲�﮲�ق
﮲

هرول﮲�ا ٕال﮵�ه، ل﮲�﮴�طف مں
مظلم، و﮴�مّرد﮲�ا عىل رؤ﮵�ة ال﮶سمس وال﮴�مر وال﮳�ح﮵�ة اهلادٔ�ة... وال﮲عا﮳�ة ال﮴�﮵ ﮴�﮲�رف
 ﮵�﮵�دون الطمٔ�﮲�﮵�﮲�ة

﮲
 ال﮴�الٔ�ل ﮲�﮴�ط هم الذ﮵�

﮲ّ
عل﮵�ها الط﮵�ور و﮴�مٔالها ﮲�رحًا و﮲ع﮲�اء. لكں

﮲�﮵ ﮲�﮲�وسهم، و﮵�﮲�﮲صون أن ﮵�ع﮵�﮶سوا ﮲�﮵ ال﮶رسور و﮲طالم املاّدة... 
 العودة ٕاىل الذات أّوًال، وٕاىل

﮲
 هذه الطأ�﮲�ة. وما ﮲�﮲�عله ﮳ح﮲رء ﮵�س﮵� مں

﮲
 مں

﮲
و﮲�ں

﮲
 ﮶سٔ�ن ح﮲صور﮲�ا ودور﮲�ا، لك﮲�ّ﮲�ا ال ﮲�علں

﮲
احل﮴�﮵�﮴�ة ﮶�ا﮲�﮵�ًا. ﮴�د ﮵�﮴�ّلل ال﮳�عض أو ﮵�س﮲حر مں

﮲ّ
ال﮵�ٔ�س، وال ﮲�﮲ص﮲ح لل﮴�عب. وع﮲�د﮲�ا رسالة أن ﮲�﮲�﮶رس معامل ا﮲حل﮵� وال﮲�﮲ص﮵�لة ﮲�﮵ عامل ﮵�ٔ�
 املصأ�ب امل﮴�﮴�ال﮵�ة. وع﮲�د﮲�ا ٕا﮵�مان ﮳�ٔ�ّن ا﮳حلَمال وحده هو الذي س﮵�﮲علب املوت،

﮲
مں

ق ﮳�ال﮴�ٔ�ك﮵�د. ... ع﮲�د﮲�ا حلم س﮵�﮴�ح﮴�ّ
﮲

 ا﮲�﮴�صار احل﮵�اة، مهما طال ال﮲رمں
﮲

و﮵�علں



ارا (1896- 1963) امس ال﮶ساعر: ﮴�﮵�س﮴�ان ﮴�﮲

﮶ساعر رأ�د و�﮴�ب م﮴�االت ومم﮶�ّل روما﮲�﮵ ﮲�ر﮲�﮵ىس. معل صح﮲�﮵�ًّا و�﮴�﮳�ًا مرسح﮵�ًّا و﮲�ا﮴�ًدا أد﮳�﮵�ًّا

﮲
ا س﮵�﮲�مأ�﮵�ًّا. أّسس احلركة الدادأ�﮵�ّة امل﮲�اه﮲صة للحروب والسا﮲حرة مں ﮵�ًّا وملّح﮲�ًا وم﮲حر﮳حً و﮲�﮲�ّ

ء. ﮶سارك ﮲�﮵ ﮴�ٔ�س﮵�س م﮳حلة س﮵�م﮳�ولول (Simbolul) مع ٕا﮵�ون ﮲�﮵�﮲�﮵�ا والرسام مارس﮵�ل ّلك ﮶ىس﮵

ا ﮴�م﮶�﮵�ل﮵�ّة ﮲�﮵ مل﮵� ﮳حا﮲�كو. ا﮲�﮴�﮴�ل أ﮶�﮲�اء احلرب العامل﮵�ة أالوىل ٕاىل سو﮵�رسا، ح﮵�ث ﮴�ّدم عرو﮲صً

 هذا املل� أصدر ال﮳�﮵�ان أالّول ل﮴�ٔ�س﮵�س حركة "دادا".
﮲

﮲�ول﮴�﮵�. ومں

ا﮲�﮴�﮴�ل ٕاىل ﮳�ار﮵�س ﮲�﮵ عام 1919، و﮴�وّرط ﮲�﮵ ﮳حدال ك﮳�﮵� مع أ﮲�در﮵�ه ﮳�﮵�﮴�ون و﮲�را﮲�س﮵�س ﮳�﮵��﮳�﮵�ا،

ما أّدى ٕاىل حدوث ا﮲�﮴�سام ﮲�﮵ حركة "دادا"، و﮲�﮶سٔ�ت ﮳�عدها احلركة السور﮵�ال﮵�ّة كمكّمل هلا.

ارا و﮳حهة ﮲�ظره إال﮲�سا﮲�﮵�ة وم�﮲�حة ال﮲�ا﮶س﮵�ة مع رؤ﮵�﮴�ه لل﮶س﮵�وع﮵�ة وا﮲�﮲صمامه ٕاىل دمح� ﮴�﮲

 ﮲�﮵ احلرب أالهل﮵�ة إالس﮳�ا﮲�﮵�ة وامل﮴�اومة ال﮲�ر﮲�س﮵�ة ﮲حالل احلرب العامل﮵�ة ال﮶�ا﮲�﮵�ة
﮲

ا﮳حلمهور﮵�﮵�

﮲
 الذ﮵�

﮲
 امل﮶�﮴�﮲�﮵�

﮲
 ﮳�﮵�

﮲
ارا مں و﮲حدم﮴�ه ل﮲�﮴�ة ﮲�﮵ ال﮳�ملان ال﮲�ر﮲�﮵ىس. و﮲�﮵ عام 1960، �ن ﮴�﮲

اح﮴�﮳حوا عىل املمارسات ال﮲�ر﮲�س﮵�ة ﮲�﮵ احلرب ا﮳حل﮲رأ�﮵�ة.

وج ﮲�﮵�ما ﮳�عد ﮳�ال﮲�﮲�ا﮲�ة وال﮶ساعرة ارا الرا﮴�صة ما﮵�ا كرس﮵�ك ﮲�﮵ ر﮵�عان ﮶س﮳�ا﮳�ه، لك﮲�ّه ﮴�﮲ أحّب ﮴�﮲

 أ﮶سهر ﮴�صأ�ده "﮶س﮳�ه ٕا﮲�سان".
﮲

السو﮵�د﮵�ة ﮲عر﮵�﮴�ا ك﮲�و﮴�سون. مں

 

أمعال م﮴�﮳محة
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ارا: أ﮲ع﮲�﮵�ة دادا ﮴�ص﮵�دة ل﮴�﮵�س﮴�ان ﮴�﮲
 

ّ ﮵
هذه أ﮲ع﮲�﮵�ة لدادأ�

�ن دادا ﮲�﮵ ﮴�ل﮳�ه
ق محّركه م﮲رّ

�ن لد﮵�ه دادا ﮲�﮵ ﮴�ل﮳�ه.
 

محل املصعد ملً�
�ن آلة م﮴�ك﮴�ّلة ﮲صع﮵�﮲�ة

﮴�طع ذراعه ال﮵�م﮲� ح﮴� العظم
أرسلها ٕاىل ال﮳�ا﮳�ا ﮲�﮵ روما...

ا هلذا الس﮳�ب... والح﮴�ً
مل ﮵�عد دادا ﮲�﮵ ﮴�لب املصعد.

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1919
https://ar.wikipedia.org/wiki/1960


﮴�﮲�اوْل ال﮶سوكوال﮴�ة ا﮲حلاّصة ﮳�ك
ٕا﮲عسْل دما﮲عك

دادا
دادا

ا﮳�﮴�لْع ﮳�عض املطر.
 

هذه أ﮲ع﮲�﮵�ة راك﮳�ة دّرا﮳حة
أح﮳�ّت دادا م﮲�ذ ال﮳�دا﮵�ة

لذلك �﮲�ت دادأ�﮵�ّة
 و﮲صعوا دادا 

﮲
م﮶�ل ّلك الذ﮵�

﮲�﮵ ﮴�لو﮳�هم...
 زو﮳حها 

﮲ّ
لكں

﮲�﮵ ﮵�وم رأس الس﮲�ة
ء  عِلم ّلك ﮶ىس﮵

و﮲�﮵ ﮲ح﮲صّم أزمة
أرسل ٕاىل ال﮲�ا﮴�﮵��ن عىل ال﮲�ور

.
﮲

﮳ح﮶�ّ﮴�﮵�هما ﮲�﮵ ح﮴�﮵�﮳�﮴�﮵�
 

وال راك﮳�ة الدّرا﮳حة
وال زو﮳حها

 مّرة أ﮲حرى.
﮲

 أو ح﮲ر﮵�﮲�﮵�
﮲

�﮲�ا سع﮵�د﮵�
 

ٕا﮶رسْب ﮳�عض حل﮵�ب الط﮵�ور

ا﮲عسل حلو﮵�ّا﮴�ك

دادا

دادا

﮴�﮲�اوْل حلومك.

ارا ﮲�﮲�سه أو مدرس﮴�ه الدادأ�﮵�ّة. مالحظة: دادا ٕا﮶سارة ٕاىل ﮴�﮵�س﮴�ان ﮴�﮲
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مها﮳حرون ٕاىل أس﮴�ال﮵�ا: معق ال﮲�وارق واال﮲ح﮴�ال﮲�ات ال﮶�﮴�ا﮲�﮵�ّة

 ا﮳حلدد ع﮲�د وصوهلم
﮲

 املها﮳حر﮵�
﮲

 ﮲�ظام ال﮴�عل﮵� أالس﮴�ا﮵ىل العد﮵�د مں
ٔ

﮵�﮲�ا﮳ىح

ٔالول مرة. وه﮲�اك أ﮶س﮵�اء ﮴�د ﮴�﮴�و﮴�عها ع﮲�د اال﮲�﮴�﮴�ال ٕاىل أس﮴�ال﮵�ا. الص﮵�ف

 ه﮲�اك أ﮶س﮵�اء ﮴�﮲�ا﮳حٔ�ك
﮲

احلار. احل﮵�اة ال﮳�﮵�ة ال﮲عر﮵�﮳�ة وا﮲حلط﮵�ة. الله﮳حة. ولكں

﮲
 ال﮴�و﮴�﮵�ت الص﮵�﮲�﮵ ٕاىل احل﮶رسات العمال﮴�ة. و﮳�ال﮲�س﮳�ة لٔالس﮴�ال﮵�﮵�

﮲
﮴�ماًما، مں

 سوء
﮲

ا مذهًال مں  أن ﮵�كون ال﮴�﮲�﮴�ل ﮲�﮵ ﮳�لدهم ا﮳حلد﮵�د م﮲ر﮵�﮳ً
﮲

ا﮳حلدد، ﮵�مكں

ال﮲�هم وامل﮲�ا﮳حٓ�ت.

 ﮲�﮵ ﮳مح﮵�ع أ﮲�اء أس﮴�ال﮵�ا
﮲

سٔ�لت أي ﮳�﮵ ﮵ىس س﮴�ة أ﮶س﮲حاص ها﮳حروا ٕاىل أماكں

معا صدمهم أك﮶�.

وهذا ما ﮴�الوه:

- ع﮲�دما ﮶ساهدت �ر﮴�﮵�﮲�﮵ محمد مصط﮲� أط﮲�اهلا ﮵�ذه﮳�ون ٕاىل املدرسة،

﮵�ا، ح﮵�ث ﮲�﮶سٔ�ت. و﮳حدت أن ﮲�ظام ال﮴�عل﮵� "مر﮵� لل﮲عا﮵�ة" م﮴�ار﮲�ة ﮳�مال﮵�﮲

 أد﮵�ال﮵�د (وال﮵�ة ﮳ح﮲�وب أس﮴�ال﮵�ا)
﮲

و﮴�الت الس﮵�دة مصط﮲�، و﮵ىه والدة مں

 ألعا﮳�هم أو صورهم
﮲

 أالط﮲�ال ال﮴�حدث عں
﮲

ٕا﮲�ها ﮲�و﮳حٔ�ت ع﮲�دما ُطلب مں

وعر﮲صها أمام ال﮲�صل ﮳�ٔ�كمله.
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 ﮲حالل]
﮲

و﮴�الت: "ٕا﮲�هم ﮵�﮶س﮳حعون الطالب عىل أن ﮵�كون ﮶س﮳حاًعا لل﮲عا﮵�ة [مں

ال﮴�حدث أمام ا﮳حلمهور".

ا. أ﮲�ت ﮴�﮳�﮲�﮵ ﮶�﮴�ة الطالب." ا﮳�﮵ ح﮴�ً وأ﮲صا﮲�ت:  "أس﮴�ط﮵�ع أن أرى أن هذا أمر ٕا﮵�﮳

 أن ﮴�كون ﮳�م﮶�ا﮳�ة صدمة ل﮳�عض آال﮳�اء م﮶�ل رو﮲�الد ﮵ىل، وهو
﮲

 هذه ال﮶�﮴�ة ﮵�مكں
﮲

لكں

 هو﮲�غ كو﮲�غ.
﮲

﮲�﮵ أالصل مں

ال﮲�د ﮲�﮵ عام ﮴�﮲�ا﮳حٔ� الس﮵�ّد ﮵ىل، الذي ها﮳حر ٕاىل رو﮴�﮶سدا﮵�ل ساوث ﮲�﮵ وال﮵�ة كو﮵�﮲�﮲

2008، ع﮲�دما ُمسح ال﮳�﮲�ه ﮳�﮴�صح﮵�ح ﮲حطٔ� للمعلم أ﮶�﮲�اء ال﮲�صل.

﮴�ال الس﮵�ّد ﮵ىل: "ذات مّرة ﮲حالل حصة الر﮵�ا﮲ص﮵�ات، أ﮶سار ا﮳�﮲�﮵ ٕاىل أن املعلم أ﮲حطٔ�

﮲�﮵ معادلة واحدة... ال ﮵�مك﮲�ك ﮲�عل ذلك ﮲�﮵ هو﮲�غ كو﮲�غ. س﮵�طلب املعلمون ﮳�عد

".
﮲

ذلك م﮴�ا﮳�لة الوالد﮵�

أحب الس﮵�د ﮵ىل ك﮵�ف ﮵�﮴� ﮴�﮶س﮳ح﮵�ع ﮳مح﮵�ع أالط﮲�ال عىل ممارسة الر﮵�ا﮲صة ﮲�﮵ أس﮴�ال﮵�ا،

ول﮵�س ﮲�﮴�ط أولٔ�ك املوهو﮳�ون ﮳�ما ﮵�ك﮲�﮵ للعب ﮲�﮵ ﮲�ر﮵�ق مح﮴�ف.

ب أن ﮴�كون ﮳ح﮵�ًدا ﮲�﮵�ها ﮴�ال: "﮲�﮵ هو﮲�غ كو﮲�غ، ﮴�﮴�اج ٕاىل ا﮳ح﮴�﮵�از اال﮲ح﮴�﮳�ارات، و﮵�﮳

لال﮲�﮲صمام".

اه ال﮴�عل﮵�  ﮳حا﮲�﮳�ها، ﮴�الت الس﮵�دة مصط﮲� ٕان مو﮴�ف أس﮴�ال﮵�ا املر﮵� ﮲�س﮳�﮵�ًا ﮴�﮳
﮲

مں

 ه﮲�ا...
﮲

﮵�ا ٕال﮲را﮵ىم، ولكں ﮵�س﮴�مر ح﮴� ا﮳حلامعة. و﮴�الت ٕان ح﮲صور املحا﮲رصات ﮲�﮵ مال﮵�﮲

﮴�ار ح﮲صور املحا﮲رصات أم ال." أ﮲�ت ﮴�﮲

لك﮲�ها أح﮳�ّت الو﮴�ت الذي ﮴�﮲ص﮴�ه ﮲�﮵ أد﮵�ال﮵�د كطال﮳�ة دول﮵�ة، لذلك ها﮳حرت ﮳�﮶سلك

دأ� ٕاىل أس﮴�ال﮵�ا مع عأ�ل﮴�ها ﮲�﮵ عام 1999.

و﮳�﮵�﮲�ما ﮴�﮶س﮴�ك الوال﮵�ات امل﮴�حدة وأس﮴�ال﮵�ا ﮲�﮵ الل﮲عة و﮳�عض ال﮴�وامس ال﮶�﮴�ا﮲�﮵�ة

امل﮶س﮴�كة، الحظت كر﮵�س﮴�﮵�ا﮲�ا ﮶س﮵�﮲�﮵�ل (أم﮵�ك﮵�ة أالصل) ﮳�عض اال﮲ح﮴�ال﮲�ات ﮲�﮵

 الوال﮵�ات امل﮴�حدة ٕاىل مل﮳�ورن،
﮲

 ا﮲�﮴�﮴�اهلا مں
﮲

ة مں ، ﮳�عد ﮲�﮴�ة و﮳ح﮵�﮲
﮲

ال﮶�﮴�ا﮲�﮴�﮵�

عامصة وال﮵�ة ﮲�﮵�ك﮴�ور﮵�ا، ﮲�﮵ عام 2015.

﮴�الت، م﮴�ذّكرة أحد أ﮵�امها أالوىل ﮲�﮵ أس﮴�ال﮵�ا: "اس﮴�﮵�﮴�ظت ﮲�﮵ ا﮲حلامسة ص﮳�اًحا أو

 مل
﮲

السادسة ص﮳�اًحا، و﮴�ررت ﮲�﮴�ط ا﮲حلروج والذهاب ٕالح﮲صار ﮳�عض الطعام، لكں

رج أحد. ل﮴�د أذهل﮲�﮵ ذلك."  ه﮲�اك م﮴�﮳حر م﮲�﮴�وح. مل ﮵�﮲
﮲

﮵�كں

 

 

 



﮵�ة كما �﮲�ت ال﮲�ا﮲�ذة ال﮲رم﮲�﮵�ة املحدودة لل﮴�سوق ﮳�م﮶�ا﮳�ة م﮲�ا﮳حٔ�ة للس﮵�دة املال﮵�﮲

مصط﮲�.

﮴�الت: "[أد﮵�ال﮵�د] �﮲�ت مد﮵�﮲�ة م﮵�﮴�ة ٕاىل حد ك﮳�﮵� ﮳�لول ا﮲حلامسة مساًء".

 صدم﮴�ها ال﮶�﮴�ا﮲�﮵�ة أالوىل �﮲�ت ﮲�﮵ مطار أد﮵�ال﮵�د عام 1988.
﮲

لكں

ا و﮲ص﮲حًما، لك﮲�ه ص﮲ع﮵�ا ﮳حًدا!" ﮵�ل أن مطار أد﮵�ال﮵�د س﮵�كون ك﮳�﮵�ً و﮴�الت: "ك﮲�ت أ﮴�﮲

ا" هو امل﮲�هوم "ال﮲عر﮵�ب" لل﮴�و﮴�﮵�ت ء آال﮲حر الذي و﮳حد﮴�ه "مح﮵�ً و﮴�﮲ص﮵�ف: ال﮶ىس﮵

الص﮵�﮲�﮵ والط﮴�س.

 ال﮶س﮴�اء
﮲

ا﮲حلوف مں

﮲
﮴�د ﮴�ّوج الك﮴�﮵�﮳�ات الس﮵�اح﮵�ة لل﮶سمس أالس﮴�ال﮵�ة ور﮵�ا﮲صة ركوب أالمواج - لكں

 أن ﮵�كون ﮳�م﮶�ا﮳�ة
﮲

ال﮶س﮴�اء الرمادي والرطب وال﮳�ارد ﮲�﮵ ﮳�عض أ﮳ح﮲راء ال﮳�الد ﮵�مكں

ا﮲ح﮴�﮳�ار مؤمل للوا﮴�ع.

﮲
﮵�ا ح﮵�ث ﮴�﮴�اوح در﮳حات احلرارة ﮳�﮵� ﮴�الت الس﮵�دة مصط﮲� ال﮴�﮵ ﮲�﮶سٔ�ت ﮲�﮵ مال﮵�﮲

."
﮲

21 و 32 در﮳حة : "ال﮶س﮴�اء ﮲�﮵ أس﮴�ال﮵�ا �﮳�وس، ل﮲�كون صاد﮴�﮵�

كما ﮴�﮲�ا﮳حٔ�ت أالم﮵�ك﮵�ة ﮶س﮵�﮲�﮵�ل، ال﮴�﮵ ﮴�ع﮵�ش ﮲�﮵ ﮲صوا﮵ىح مل﮳�ورن الدا﮲حل﮵�ة، ﮳�امل﮲�ازل

 ال﮳�د.
﮲

﮲�﮵ مل﮳�ورن، ال﮴�﮵ ﮵�﮲�﮴�﮴�ر الك﮶�﮵� م﮲�ها ٕاىل الع﮲رل للحما﮵�ة مں

 "﮲�﮵ حالة ٕا﮲��ر" للط﮴�س ه﮲�ا.
﮲

و﮴�﮴�ول ٕان أالس﮴�ال﮵�﮵�

ف، ﮳�﮵�﮲�ما ﮲�﮵ الوال﮵�ات امل﮴�حدة، ك﮲�ت أ﮲صا﮲�ت: "﮲�صف الو﮴�ت أر﮴�دي س﮴�ة، وأر﮴�﮳

دأ�ًما دا﮲�ٔ�ة."

 الط﮴�س.
﮲

 ﮵�﮲�ىس أ﮳�ًدا ا﮲�ط﮳�اعا﮴�ه أالوىل عں
﮲

 ﮲عا﮲�ا، ﮲�لں
﮲

، مں أّما ﮵�او أو﮲�وري مان﮴�﮵

 الطأ�ة ٕاىل مدرج املطار عىل أالرا﮲ىص﮵ أالس﮴�ال﮵�ة، اع﮴�﮴�د أ﮲�ه ﮲�﮵
﮲

ل مں ﮲�ع﮲�دما ﮲�﮲

﮲عر﮲�ة مك﮵�﮲�ة اهلواء.

﮴�ال ما﮲�﮴�﮵ الذي ﮵�ع﮵�ش ﮲�﮵ ﮳�وسل﮴�ون (وال﮵�ة أس﮴�ال﮵�ا ال﮲عر﮳�﮵�ة): "﮲�كرت... ﮵�ا ٕا﮵�!

ٔالّن ا﮳حلو حار ﮳حدًا ﮲�﮵ ٕا﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا".

الع﮲�اكب ا﮲حلط﮵�ة

ع﮳حك، ﮲�﮴�د ﮴�كون احل﮵�اة ال﮳�﮵�ة ﮲�﮵ أس﮴�ال﮵�ا كذلك. ٕاذا �ن الط﮴�س ﮵�﮲

 ال﮲رواحف امل﮲ح﮵�﮲�ة ﮲�﮵ أس﮴�ال﮵�ا ﮴�﮳�ل
﮲

 ﮴�ذ﮵� أالم﮵�ك﮵�ة ﮶س﮵�﮲�﮵�ل مں
﮲

عىل الر﮲مع مں

 مس﮴�عدة للم﮲حاطر ال﮴�﮵ ﮴�﮶سلكها ال�ٔ�﮲�ات أال﮲حرى.
﮲

وصوهلا، ٕاال أ﮲�ها مل ﮴�كں

ل، وال ﮳�ٔ�س ﮳�ذلك". ﮴�الت: "أع﮴�﮴�د أن لد﮵�﮲�ا حوا﮵ىل ﮲محسة ع﮲�اكب ﮲�﮵ امل﮲�﮲
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 ح﮵�وان أال﮳�وسوم ﮵�اول هو أ﮵�﮲صًا ﮶سق طر﮵�ق ٕاىل ال﮲�وا﮲�ذ. أ﮲�ا ال
﮲

أ﮲صا﮲�ت: "لكں

أ﮲�هم ذلك."

كما وا﮳حه الس﮵�د ﮵ىل م﮶سلكة ﮲�﮵ ال﮴�ك﮵�ف مع ح﮵�وان أال﮳�وسوم والع﮲�اكب.

)، لك﮲�﮲�﮵  ا﮲حلّس الص﮵�﮲�﮵
﮲

 choy sum (﮲�وع مں
﮲

ا مں و﮴�ال: "ل﮴�د زرعت ﮳�ع﮲صً

] ل﮵�لة واحدة، و﮲�﮵ ال﮵�وم ال﮴�ا﮵ىل ألكها ّلكها   أال﮳�وسوم". ﮲�س﮵�ت أن أحصدها [﮲�﮵

ال﮲�د مٔ�لو﮲�ة، ﮲�الع﮲�اكب معل﮴�ة عىل و﮴�ال ٕان احل﮶رسات العمال﮴�ة ﮲�﮵ كو﮵�﮲�﮲

أال﮶س﮳حار".

ّ
 ع﮵ىل

﮲
أ﮲صاف: "﮲�﮵ ﮳�عض أالح﮵�ان، ٕاذا ﮲�س﮵�ت ٕاح﮲صار ﮶سعلة ٕالك﮴�و﮲�﮵�ة، ﮲�س﮵�﮴�ع﮵�

امل﮶ىس﮵ ﮳�ذر ، وٕاال ﮲�سوف أصطدم ﮳�ع﮲�ك﮳�وت."

 أالرّز؟
﮲

 أ﮵�
﮲

 املٔ�كوالت... ولكں
﮲

الك﮶�﮵� مں

 ا﮳حلدد ﮳�ٔ�﮲�هم مدللون، ع﮲�دما ﮵�﮴�علق أالمر ﮳�الطعام.
﮲

﮵�﮶سعر ﮳�عض أالس﮴�ال﮵�﮵�

، ﮲�﮴�ط ٔالن ه﮲�اك ﮴�الت ﮶س﮵�﮲�﮵�ل املولودة ﮲�﮵ الوال﮵�ات امل﮴�حدة: "الطعام ﮳ح﮲�و﮲�﮵

 ﮴�﮳�ل".
﮲

 املٔ�كوالت امل﮲ح﮴�ل﮲�ة ال﮴�﮵ مل أ﮳حر﮳�ها مں
﮲

العد﮵�د مں

 ال ﮵�ع﮵�﮶سون ﮲�﮵ املدن الك﮳�ى، ﮵�﮲�﮴�دون
﮲

 ال﮳�عض آال﮲حر، ال س﮵�ما أولٔ�ك الذ﮵�
﮲

لكں

أح﮵�ا﮲�ًا املواد ال﮲عذأ�﮵�ة أالساس﮵�ة املو﮳حودة ﮲�﮵ موط﮲�هم أالص﮵ىل.

 ال﮴�﮵ ﮴�﮴�دم أالرّز. ٕاذا ك﮲�ا ﮲�﮵�د أالرّز،
﮲

 أالماكں
﮲

﮴�ال الس﮵�د ﮵ىل: "ال ﮴�و﮳حد الك﮶�﮵� مں

 ﮳�ا﮳حة ٕاىل طه﮵�ه ﮳�ٔ�﮲�﮲�س﮲�ا".
﮲

﮲�﮲�حں

ا عىل ﮲�﮴�ص أالرّز ﮲�﮵ أال﮲�ظمة ال﮲عذأ�﮵�ة ﮵�ا، ح﮲ر﮲�ت أ﮵�﮲صً  مال﮵�﮲
﮲

والس﮵�دة مصط﮲�، مں

أالس﮴�ال﮵�ة.

و﮴�الت: "ع﮲�د ال﮴�دوم ٕاىل ه﮲�ا، ﮴�علم﮲�ا أن ا﮲حل﮳�﮲ وال﮳�طاطس وال﮴�مح ﮵ىه ﮳�ال﮲�عل

."
﮲

أالطعمة الرٔ�﮵�س﮵�ة لٔالس﮴�ال﮵�﮵�

 ﮲�ا﮲�وا﮴�و ﮲�﮵ املح﮵�ط اهلادئ ٕاىل ﮳�﮲�د﮵�﮲عو ﮲�﮵
﮲

، الذي ا﮲�﮴�﮴�ل مں
﮲

و﮵�﮳�دو ﮳حاك ﮴�و﮳حں

 أ﮳حل دراس﮴�ه ا﮳حلامع﮵�ة، مس﮴�م﮴�ًعا ﮳�اك﮴�﮶ساف أن ال﮳�﮵�ة ﮵ىه
﮲

وال﮵�ة ﮲�﮵�ك﮴�ور﮵�ا، مں

 ملعظم أال﮲�﮶سطة اال﮳ح﮴�ماع﮵�ة ﮲�﮵ أس﮴�ال﮵�ا.
ّ

ع﮲�رص أسا﮵ىس

ء ما س﮵�﮴�ول: أوه،  ﮶س﮲حص ما اللحاق ﮳�الركب أو ﮶ىس﮵
﮲

و﮴�ال: "ع﮲�دما أطلب مں

هل ﮴�﮵�د ا﮲حلروج ل﮴�﮲�اول ال﮳�﮵�ة؟ "

ء ع﮲�دما ﮳حٔ�ت ٕاىل ه﮲�ا ٔالول مرة، ٔال﮲�﮲�﮵ ال و﮴�ال: "�ن ذلك م﮲صحً� ﮳�عض ال﮶ىس﮵

ا أ﮲�ك ﮴�﮵�د ﮲�﮴�ط  آالن أعرف أن هذا ﮵�ع﮲�﮵ ح﮴�ً
﮲

 ا﮳حلعة. ولكں
﮲

أ﮶رسب الك﮶�﮵� مں

اللحاق ﮳�ال﮴�﮲�اعل اال﮳ح﮴�ما﮵ىع."
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 ﮲�﮵�﮴�﮲�ام ٕاىل مل﮳�ورن ﮲�﮵ عام 1989،
﮲

 دي ﮴�ان، ال﮴�﮵ ها﮳حرت مں
﮲

و﮲�و﮳حٔ�ت أو﮵�

 ال﮶سأ�ع أن ﮴�﮶رسب ال﮲�ساء أالس﮴�ال﮵�ات الكحول.
﮲

ع﮲�دما اك﮴�﮶س﮲�ت أ﮲�ه مں

ا".  ك﮶�﮵�ً
﮲

 أن ﮵�﮶رس﮳�
﮲ّ

﮴�الت: "و﮵�مك﮲�هں

وأو﮲صحت: "ل﮴�د ﮲�﮶سٔ�ت ﮲�﮵ ﮶�﮴�ا﮲�ة ال ﮴�﮶رسب ﮲�﮵�ها الس﮵�دات".

﮲عال﮳�ًا ما ﮵�كون ا﮳حل﮵�ان ﮲عر﮳�اء

 أن ﮳�﮲�امح� "ا﮳حل﮵�ان" ﮴�د ﮵�كون أ﮶سهر ﮳�﮲�امح� ﮴�ل﮲�﮲ر﮵�و﮲�﮵ ﮲�﮵ أس﮴�ال﮵�ا، ٕاال
﮲

﮲�﮵ ح﮵�

﮲
 ﮵�ع﮵�﮶سون ﮲�﮵ ا﮳حلوار ﮵ىه ال﮴�﮵ صدمت أو﮵�

﮲
أن ﮴�لة ال﮴�﮲�اعل مع أال﮶س﮲حاص الذ﮵�

 ﮲�﮵�﮴�﮲�ام.
﮲

دي ﮴�ان ﮳�عد ا﮲�﮴�﮴�اهلا ٕاىل ه﮲�ا مں

و﮴�الت ٕان احل﮵�اة ﮲�﮵ مل﮳�ورن �﮲�ت "هادٔ�ة لل﮲عا﮵�ة" ﮳�امل﮴�ار﮲�ة.

ارك... "ال﮳�اب م﮲علق دأ�مًا، وأكدت الس﮵�دة ﮴�ان: "ل﮵�س لد﮵�ك ا﮴�صال ﮳�﮳

و﮳�وا﮳�ات احلدأ�ق م﮲عل﮴�ة. و﮵��د ﮵�كون عل﮵�ك ﮴�د﮵�د موعد لرؤ﮵�ة ال﮲�اس."

 ﮲�ا﮲�وا﮴�و، مالحظة مما﮶�لة حول الع﮵�ش ﮲�﮵ ﮳�﮲�د﮵�﮲عو -
﮲

 مں
﮲

و﮴�دم الس﮵�د ﮴�و﮳حں

﮲�﮵�ك﮴�ور﮵�ا، ﮲�﮴�د ﮴�﮲�ا﮳حٔ� ﮳�ٔ�ن ال﮳�﮵�وت ه﮲�اك م﮲�صولة ﮳�﮶سلك وا﮲صح.

و﮴�ال: "ع﮲�دما ﮳حٔ�ت ٕاىل ه﮲�ا ٔالول مرة، ﮲�ٕان أول ما الحظ﮴�ه هو أن ال﮲�اس لد﮵�هم

أسوار حول م﮲�ازهلم".

أ﮲صاف: "ال ﮵�مك﮲�ك ال﮴�حدث ٕاىل ﮳حارك. ﮲�﮵ ال﮴�ر﮵�ة [﮲�﮵ ﮲�ا﮲�وا﮴�و]، اع﮴�دت عىل

الس﮵� ع﮳� أح﮵�اء ا﮳حل﮵�ة، وال﮴�حدث مع ا﮳حل﮵�ان."

ل﮲�ا ﮲�﮵ ال﮲�﮲�اء و﮴�﮴�ول الس﮵�دة مصط﮲�: "﮲�﮵ أس﮴�ال﮵�ا، ﮴�﮴� معظم أال﮲�﮶سطة ﮲�﮵ م﮲�﮲

ء ﮲�﮵  امل�ن الذي أ﮴�﮵�ت م﮲�ه، ح﮵�ث ﮵�دث لك ﮶ىس﮵
﮲

... هذا عىل ال﮲�﮴�﮵�ض مں ا﮲حلل﮲�﮵

ال﮲�﮲�اء أالما﮵ىم."

الرصامة واملال

 الس﮵�د ما﮲�﮴�﮵ ٕان أحد أال﮶س﮵�اء املهمة ال﮴�﮵ �ن عل﮵�ه أن ﮵�ع﮴�اد
ّ ﮵

﮴�ال املها﮳حر ال﮲عا﮲�

عل﮵�ها ﮳�عد ا﮲�﮴�﮴�اله ٕاىل أس﮴�ال﮵�ا، هو مدى رصامة ﮴�عامل ال﮲�اس مع معلهم.

و﮴�ال: "ٕاذا أعطوك موعدًا الساعة 2:00 ﮳�عد الظهر، ﮲�﮵�﮳حب أن ﮲�كون ه﮲�اك

الساعة 2:00 ﮳�عد الظهر".

 أن ﮳�عض ال﮲�اس ﮲�﮵ أس﮴�ال﮵�ا ﮵�مك﮲�هم أ﮲حذ ٕا﮳حازة
﮲

لك﮲�ه ﮲�﮵ الو﮴�ت ﮲�﮲�سه ُصدم مں

 معلك".
﮲

 العمل. و﮴�ال: "﮲�﮵ أ﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا، ٕاذا ﮲�علت ذلك، ﮲�سوف ﮴�ُطرد مں
﮲

مں
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ا مدى سهولة الع﮶�ور  ﮴�د ال ﮵�﮴�درون أ﮵�﮲صً
﮲

 أالس﮴�ال﮵�﮵�
﮲

وأ﮲صاف أن العد﮵�د مں

عىل معل.

 ﮶�الث ٕاىل أر﮳�ع
﮲

 العمل [﮲�﮵ ﮲عا﮲�ا]، ﮲�س﮵�س﮴�﮲عرق أالمر مں
﮲

﮴�ال: "ٕاذا ُطردت مں

س﮲�وات للع﮶�ور عىل و﮲ط﮵�﮲�ة أ﮲حرى. وع﮲�دما ﮳حٔ�ت ٕاىل ه﮲�ا، و﮳حدت أن العمل

مهم وعل﮵�ك أن ﮴�عمل، وعل﮵�ك أن ﮴�كسب املال".

رع ا ٕاىل املال، ﮲�ٔ�﮲�ت ﮴�﮲ و﮵�﮶س﮵� ٕاىل احل﮵�اة ﮲�﮵ ﮲عا﮲�ا ﮴�أ�ًال: "﮲�﮵ ال﮴�ر﮵�ة، ال ﮴�﮴�اج ح﮴�ً

 م﮲رارعو الك﮲�اف."
﮲

طعامك، و﮲�ں

و﮴�﮴�ول ال﮲�﮵�﮴�﮲�ام﮵�ة ﮴�ان ٕان أال﮶س﮵�اء ال﮴�﮵ أ﮲�﮲�ق أالس﮴�ال﮵�ون عل﮵�ها أمواهلم

ا. ﮲�ا﮳حٔ�﮴�ها أ﮵�﮲صً

 أ﮳حل
﮲

 م﮳�كرة لالد﮲حار مں
﮲

 ﮳�دأوا ﮳�العمل ﮲�﮵ سں
﮲

و﮴�﮶س﮵� ٕاىل أن معظم ال﮲�﮵�﮴�﮲�ام﮵�﮵�

 �﮲�وا ﮵�﮲�﮲�﮴�ون
﮲

مس﮴�﮴�﮳�لهم، عىل عكس أصد﮴�أ�ها ﮲�﮵ املدرسة ﮲�﮵ أس﮴�ال﮵�ا الذ﮵�

أمواهلم عىل أ﮶س﮵�اء م﮶�ل ال﮴�﮲�﮵�ه.

 العمر ما ﮵�ك﮲�﮵ للعمل، ﮲�ٕا﮲�ك ﮴�﮲�كر ﮲�﮵
﮲

و﮴�الت: "﮲�﮵ ﮶�﮴�ا﮲�﮴�﮲�ا، ع﮲�دما ﮴�﮳�لغ مں

ل أو ﮶رساء س﮵�ارة". االد﮲حار ل﮶رساء م﮲�﮲

هل ﮴�س﮴�حق أس﮴�ال﮵�ا اهل﮳حرة ٕال﮵�ها؟

 ﮴�د﮶�ت أي ﮳�﮵ ﮵ىس ٕال﮵�هم
﮲

 اال﮲ح﮴�الف، ﮴�ال أالس﮴�ال﮵�ون ا﮳حلدد الذ﮵�
﮲

عىل الر﮲مع مں

ذوا ﮲حطوة اهل﮳حرة ٕاىل أس﮴�ال﮵�ا. ٕا﮲�هم سعداء ٔال﮲�هم ا﮴�﮲

 ﮲ص﮲عوط هو﮲�غ كو﮲�غ.
﮲

و﮴�ال الس﮵�د ﮵ىل ٕا﮲�ه �ن "حلمه" اهلروب مں

 أن ﮵�م﮲�ح أط﮲�اله ﮲�رًصا ﮳حد﮵�دة وال﮴�درة عىل
﮲

و﮴�ال الس﮵�د ما﮲�﮴�﮵ ٕا﮲�ه ﮵�مكں

ال﮴�عرف عىل ﮶�﮴�ا﮲�ة ﮳حد﮵�دة ﮲�﮵ أس﮴�ال﮵�ا.

أما الس﮵�دة مصط﮲� ﮲�﮴�الت ٕان الصدمة ال﮶�﮴�ا﮲�﮵�ة أمر ال م﮲�ر م﮲�ه، ﮳�﮲عّض ال﮲�ظر

 م﮴�دار ال﮳�حث الذي ﮴�﮴�وم ﮳�ه ﮴�﮳�ل اال﮲�﮴�﮴�ال ٕاىل أس﮴�ال﮵�ا.
﮲

عں

 احل﮵�اة ه﮲�ا ﮵ىه أك﮶� ﮴�﮵�مة.
﮲

لك﮲�ها ﮴�ع﮴�﮴�د أن املرو﮲�ة ال﮴�﮵ اك﮴�س﮳�﮴�ها مں

 زو﮳ىح﮵ وأوالدي م﮵ىع،
ّ
﮴�: "﮵�مك﮲�﮲�﮵ الذهاب ٕاىل أي م�ن… طاملا لدي و﮴�﮲

سٔ�ع﮵�ش."
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 ﮳�﮵��سو
ّ
 الرسام الع﮳�﮴�ري

﮲
  أرسار عں
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د ﮵�﮴�م﮴�ع ، ر﮳حل مح﮵�ّ ومع﮴�ّ
﮲

ا للك﮶�﮵�﮵� �ن ال﮲�﮲�ان امل﮶سهور عامل﮵�ًا ﮳�ا﮳�لو ﮳�﮵��سو ل﮲ع﮲رً

﮳�﮴�درة مع﮵�﮴�ة عىل امل﮲�ا﮳حٔ�ة.

 أالول 1881 ﮲�﮵ مل﮴�ة - أس﮳�ا﮲�﮵�ا.
﮲

ولد ال﮲�﮲�ان إالس﮳�ا﮲�﮵ ﮲�﮵ 25 ﮴�﮶رس﮵�

ا لل﮲عا﮵�ة، لدر﮳حة أن ال﮴�ا﮳�لة اع﮴�﮴�دت أ﮲�ه ولد م﮵�﮴�ًا. وأرادت أن و�ن ط﮲�ًال ﮲صع﮵�﮲�ً

 مع ﮳�﮵��سو، وهو ط﮳�﮵�ب ﮵�دىع دون سل﮲�ادور،
﮲

﮴�﮳�لغ الوالدة ﮳�ٔ�ن ا﮳�﮲�ها ولد م﮵�﮴�ًا، لكں

ال عىل ﮴�﮵�د احل﮵�اة وأ﮲�﮴�ذه. الحظ أن الط﮲�ل ال ﮵�﮲

 ﮵�ب أن
﮲

وع﮲�دما د﮲حل ﮳�﮵��سو ٕاىل املدرسة، ﮲طهرت عل﮵�ه معامل الذ�ء، لك﮲�ه مل ﮵�كں

ب ﮲عال﮳�ًا ﮳�س﮳�ب العص﮵�ان. و�ن ص﮲عــ﮵� ال﮴�الم﮵�ذ ب ﮲�عله، و�ن ﮵�عا﮴�َ ﮵�﮴�ال له ما ﮵�﮳
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﮲�﮵ الصف.

ا﮲�ة، ب ﮲�﮵ ما ﮵�﮶س﮳�ه ال﮲ر﮲�﮲ و﮵�ع﮴�ف ﮳�﮵��سو ﮳�﮴�﮵�﮴�ة أ﮲�ه �ن طال﮳�ًا س﮵�ٔ�ًا، و�ن ﮵�عا﮴�َ

ء سوى م﮴�عد لل﮳حلوس. و�ن ﮵�م﮲ىص﮵ ﮲�﮴�ة  ﮲�﮵ دا﮲حلها ﮶ىس﮵
﮲

﮳حدران ﮳�﮵�﮲صاء مل ﮵�كں

الع﮴�و﮳�ة ﮲�﮵ الرمس عىل د﮲�﮴�ه.

�﮲�ت لوحة ﮳�﮵��سو أالوىل ﮵ىه "El picador"، و﮵ىه ﮴�صّور ر﮳حًال ﮵�كب حصا﮲�ًا

أ﮶�﮲�اء مصارعة ال﮶�﮵�ان.

﮲
ّىل والده، الرسام ﮲حوس﮵�ه رو﮵�﮲ ﮳�السكو، عں وع﮲�دما ﮳�لغ ﮳�﮵��سو 13 عاًما، ﮴�﮲

الرمس ع﮲�دما أدرك أّن ا﮳�﮲�ه ﮴�د ﮴�﮲�وق عل﮵�ه.

 15، ﮳�دأت موه﮳�ة ﮳�﮵��سو الواعدة ﮳�الظهور ﮲�﮵ لوحة "امل﮲�اولة
﮲

و﮳�لول سں

أالوىل" ، و﮵ىه أول لوحة ح﮴�﮵�﮴�﮵�ة له.

و﮴�ع ﮳�﮵��سو أول ع﮴�د له مع ﮴�ا﮳حر أالمعال ال﮲�﮲�﮵�ة ﮲�﮵ ﮳�ار﮵�س، ﮳�﮵�ي ما﮲�﮵�ش، الذي

وا﮲�ق عىل أن ﮵�د﮲�ع للرسام 150 ﮲�ر﮲�ً� ﮲�ر﮲�س﮵�ًا ﮲�﮵ ال﮶سهر.

لوحظ ﮲�﮵ لوحات ﮳�﮵��سو أالوىل أ﮲�ه �ن ﮵�س﮴�﮲حدم ال﮴�ماش للرمس عدة مرات،

 ﮴�م﮵�﮵�﮲ الصورة الظل﮵�ة ال﮳�اه﮴�ة
﮲

 املمكں
﮲

و﮲�﮵ لوحة "عازف ال﮲ع﮵�﮴�ار أال�"، مں

المرأة ﮲حلف رأس الر﮳حل. واك﮴�﮶سف ﮳�اح﮶�ون ﮲�﮵ معهد ﮶س﮵��﮲عو لل﮲�﮲�ون أ﮶س�ًال

 الرمس. و﮳�دا أن ال﮲�﮲�ان ﮲ع﮵� ﮴�ادر عىل ﮶رساء ﮴�ماش
﮲

﮴�ت الط﮳�﮴�ة أال﮲ح﮵�ة مں

﮳حد﮵�د ﮳�س﮳�ب ﮲�﮴�ص املال ، ومعل ﮳�﮳�ساطة عىل اللوحات ال﮴�﮵ �ن ﮴�د رمس عل﮵�ها

 ﮴�﮳�ل.
﮲

مں

 الوا﮴�ع﮵�ة وال﮴�كع﮵�﮳�﮵�ة،
﮲

معل ﮳�﮵��سو ﮲�﮵ ال﮳�دا﮵�ات عىل أ﮶س�ل واسعة ال﮲�طاق مں

وال�س﮵�ك﮵�ة، ﮶�ّ السور﮵�ال﮵�ة. وٕاىل ﮳حا﮲�ب الرمس، ﮵�ع﮴�﮳�َ ﮳�﮵��سو ﮲�ا﮴�ًا و﮲�﮲�ا﮲�ًا ﮲ح﮲ر﮲�﮵�ًا

 مرسح﮵�ات ك﮴�﮳�ها
﮲

وك﮴�ب ال﮶سعر (حوا﮵ىل 300 ﮴�ص﮵�دة ﮲ع﮵� مع﮲�و﮲�ة)... و﮲�ذكر مں

"الر﮲ع﮳�ة ال﮴�﮵ أ﮶سعلها الذ﮲�ب" عام 1941، و"ال﮲�﮴�﮵�ات الص﮲ع﮵�ات أالر﮳�ع" عام

1949. و�ن له ﮲طهور ﮳�س﮵�ط ﮲�﮵ ﮳�عض أال﮲�الم ال﮴�﮵ �ن ﮵�ظهر ﮲�﮵�ها ك﮳�﮵��سو

﮲�﮲�سه، م﮲�ها "وص﮵�ة أور﮲�﮵�وس" للم﮲حرج ال﮲�ر﮲�﮵ىس ﮳حان كوك﮴�و عام 1960، كما

ساعد ﮲�﮵ ﮲�﮵�لم "ل﮲ع﮲ر ﮳�﮵��سو" عام 1956 للم﮲حرج ه﮲�ي ﮳حورج لكوزو.

https://ar.wikipedia.org/wiki/1960
https://ar.wikipedia.org/wiki/1956


اع﮴�﮳�ت لوحة "Les Demoiselles d'Avignon"، ال﮴�﮵ ﮴�صور العامالت
﮳�ا﮳حل﮲�س ﮲�﮵ ﮳�﮶سلو﮲�ة ﮲ع﮵� أ﮲حال﮴�﮵�ة ﮲�﮵ عام 1907. ﮵�ذكر أ﮲�ه ا﮳�﮴�كر 100 لوحة

أول﮵�ة لـ "Les Demoiselles d'Avignon" ور﮲�﮲صها ﮳مح﮵�عًا، ح﮴� ر﮲ىص﮵
﮳�ال﮲�س﮲حة ال﮲�هأ�﮵�ة. و�﮲�ت هذه اللوحة أالوىل ل﮳�﮵��سو ال﮴�﮵ ﮴�عرض ﮲�﮵ م﮴�حف

اللو﮲�ر.
 ﮳�﮵��سو هو الذي اك﮴�﮶سف املدرسة ال﮴�كع﮵�﮳�﮵�ّة وحده، ف﮲�﮵ عام 1909،

﮲
مل ﮵�كں

طور ﮳�﮵��سو وال﮲�﮲�ان ال﮲�ر﮲�﮵ىس ﮳حورج ﮳�اك أسلو﮳�ًا للرمس ﮴�طور ٕاىل احلركة

﮲
 مں

ّ
ال﮲�﮲�﮵�ة املعرو﮲�ة ﮳�امس ال﮴�كع﮵�﮳�﮵�ة. ومصطلح ال﮴�كع﮵�﮳�﮵�ة مل ﮵�ص﮲عه أي

. ﮲�﮴�د اس﮴�﮲حدم ال﮲�ا﮴�د ال﮲�﮲�﮵ ال﮲�ر﮲�﮵ىس لو﮵�س ﮲�وكس﮵�ل ٔالول مرة
﮲

الر﮳حل﮵�
مصطلح "ال﮴�كع﮵�﮳�﮵�ة"، ﮳�عد أن أ﮶سار ٕاىل أن لوحات ﮳�﮵��سو و﮳�اك �﮲�ت

"مل﮵�ٔ�ة ﮳�املكع﮳�ات الص﮲ع﮵�ة"، وهو ﮴�ٔ�﮶�﮵� ﮳�رصي وص﮲�ه ﮳�ٔ�﮲�ه "﮴�كع﮵�ب ﮲عر﮵�ب".
 م﮴�حف اللو﮲�ر عام

﮲
ا" لل﮵�و﮲�اردو دا﮲�﮲�﮶ىس﮵ مں وع﮲�دما ُرس﮴�ت لوحة "املو﮲�ال﮵�﮲

 ﮲ع﮵�وم أ﮳�ول﮵�﮲�﮵� للرس﮴�ة،
ّ ﮵

1911، ا﮶س﮴�﮳�هت ال﮶رسطة ﮲�﮵ ار﮴��ب ال﮶ساعر الدادأ�
ا ل﮳�ا﮳�لو ﮳�﮵��سو. وا﮴�ّهم أ﮳�ول﮵�﮲�﮵� ﮳�دوره ﮳�﮵��سو ﮳�الرس﮴�ة. و﮴�عّرض و�ن صد﮵�﮴�ً

اال﮶�﮲�ان لالس﮴�﮳حواب ﮴�﮳�ل ٕاطالق رساحهما لعدم ك﮲�ا﮵�ة أالدّلة.
 أي

﮲
 امل﮲�ار﮴�ات أّن لوحات ﮳�﮵��سو ﮵ىه أك﮶� اللوحات ال﮴�﮵ ُرس﮴�ت مں

﮲
ومں

﮲�﮲�ان. ﮲�﮲�﮵ عام 2013، ﮴� ٕادراج 1147 معًال ل﮳�﮵��سو عىل أ﮲�ها مرسو﮴�ة أو
م﮲�﮴�ودة أو م﮴�﮲�اَزع عل﮵�ها ﮲�﮵ أالصل، وهذه اللوحات وحدها ﮴�ساوي أ﮲صعاف

 معل أي ﮲�﮲�ان آ﮲حر.
﮲

اللوحات مں
﮴�ع﮴�﮳� لوحة "﮲ع﮵�﮲�﮵��" (1937) ٕاحدى روأ�ع ﮳�﮵��سو، وذات رسالة س﮵�اس﮵�ة،

 ﮴�صف مد﮵�﮲�ة ﮲حالل احلرب أالهل﮵�ة إالس﮳�ا﮲�﮵�ة. 
﮲

و�﮲�ت مس﮴�وحاة مں
 62 عاًما، ا﮲�﮲صم ﮳�﮵��سو ٕاىل احل﮲رب ال﮶س﮵�و﮵ىع ال﮲�ر﮲�﮵ىس ﮳�عد و﮴�ت ﮴�ص﮵�

﮲
﮲�﮵ سں

.
﮲

 ال﮲�از﮵�﮵�
﮲

 ﮴�ر﮵� ﮳�ار﮵�س مں
﮲

مں
﮲ر 100000 ﮲�﮴�ش، و 34000 رمس ﮵�ُ﮴�در أن ﮳�﮵��سو رمس 13500 لوحة، وأ﮲�﮳
 ال﮲�حت وا﮲حل﮲رف طوال

﮲
ا 300 ﮴�طعة مں ﮴�و﮲ص﮵�﮵ىح ﮲�ُ﮶رس ﮲�﮵ الك﮴�ب. وأ﮲�﮴�ح� أ﮵�﮲صً

 ح﮵�ا﮴�ه، أ﮲�﮴�ح� ﮴�طًعا
﮲

ح﮵�ا﮴�ه امله﮲�﮵�ة ال﮲ع﮲ر﮵�ة. و﮲�﮵ الس﮲�وات الع﮶رس أال﮲ح﮵�ة مں
ا ﮲ح﮲ر﮲�﮵�ة ﮲ص﮲حمة، ح﮴� ع﮲�دما �ن ﮶س﮳�ه أ�. و﮲�﮴�و﮶سً

 أول﮲عا ﮲حو﮲حلو﮲�ا، و﮵ىه
﮲

وج ﮳�﮵��سو مں ات ﮳�﮵��سو: ﮲�﮵ ص﮵�ف عام 1918 ﮴�﮲ ز﮵�﮳
را﮴�صة ﮳�الروس﮵�ة-أوكرا﮲�﮵�ة ﮲�﮵ ﮲�ر﮴�ة س﮵�﮲ىع﮵ وال﮴�﮵ �ن ﮳�﮵��سو ﮵�صمم هلم
 الو﮴�ـت

﮲
لوحات الر﮴�ص. كما أ﮴�ام عال﮴�ة ﮳�ماري ﮴�﮵�﮵�﮲ والـ﮴� ل﮲�﮴�ة طو﮵�لـة مں
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و﮳حها ﮳�﮵��سو ٕاّال ب م﮲�ها ا﮳�﮲�﮴�هما ما﮵�ا، و﮴�د عا﮶ست ماري عىل أمل أن ﮵�﮴�﮲ وأ﮲�﮳

أ﮲�ه مل ﮵�﮲�عل. و﮴�د ﮶س﮲�﮴�ت ﮲�﮲�سها ﮳�عد و﮲�اة ﮳�﮵��سو ﮳�ٔ�ر﮳�عة أعوام. و﮲حالل

وج  الع﮶س﮵�﮴�ات ٕاىل ﮳حا﮲�ب زو﮳ح﮴�ه، و﮴�د ﮴�﮲
﮲

ح﮵�ا﮴�ه، عرف ﮳�﮵��سو العد﮵�د مں

 ﮶�الث ﮲�ساء م﮲ح﮴�ل﮲�ات. و﮲�﮵ أوا﮲حر
﮲

ب أر﮳�عة أط﮲�ال مں  وأ﮲�﮳
﮲

﮳�﮵��سو مر﮴�﮵�

ال﮶�ال﮶�﮵�﮲�ات ﮴�عّرف ﮳�﮵��سو ﮳�دورا مار، ع﮶س﮵�﮴�﮴�ه ال﮵�و﮲عوسال﮲�﮵�ة ال﮴�﮵ �﮲�ت ﮴�عمل

مصورة ﮲�و﮴�و﮲عرا﮲�﮵�ة، واس﮴�مرت عال﮴�﮴�هما ح﮴� أوأ�ل أالر﮳�ع﮵�﮲�ات. و﮲�﮵ عام

، ﮳�دأ ﮳�﮵��سو ﮲�﮵ عال﮴�ة  االح﮴�الل أالملا﮲�﮵
﮲

1944 و﮳�عد أن ﮴�ررت ﮳�ار﮵�س مں

عاط﮲�﮵�ة ﮳حد﮵�دة مع طال﮳�ة للرمس ﮴�دىع ﮲�را﮲�سواز ﮳ح﮵�لوت و�﮲�ت ﮴�ص﮲عره

﮳�ا لكود، ﮶� ﮳�الوما ﮲�﮵ 1949.  عاًما، و﮲�﮵ عام 1947 أ﮲�﮳
﮲

﮳�ٔ�ر﮳�ع﮵�

 ح﮵�اة ﮳�﮵��سو ﮳�ع﮲�وان "احل﮵�اة مع
﮲

و﮲�﮵ عام 1964، صدر ل﮲�را﮲�سواز ك﮴�اب عں

﮳�﮵��سو" وص﮲�ت ﮲�﮵�ه ﮲�را﮲�سواز معاملة ﮳�﮵��سو ال﮳�ذ﮵�ٔ�ة و﮲ح﮵�ا﮲�ا﮴�ه امل﮴�عددة

ال﮴�﮵ د﮲�ع﮴�ها مل﮲عادر﮴�ه ومعها ط﮲�الها، و�﮲�ت هذه ﮲رص﮳�ة ﮴�اس﮵�ة ل﮳�﮵��سو.

وأ﮶�﮲�اء عال﮴�﮴�ه ﮳�﮲�را﮲�سواز د﮲حل ﮳�﮵��سو ﮲�﮵ عال﮴�ة ﮳حد﮵�دة مع ﮳ح﮲�﮲�﮵�﮵�ف ال﮳�ورت

﮲
 عاًما، وهو ﮲�ارق معري أك﮳� مں

﮲
وال﮴�﮵ �﮲�ت ﮴�ص﮲عره ﮳�وا﮵ىل ﮲محسة وأر﮳�ع﮵�

 معره ومعر ﮲�را﮲�سواز، واس﮴�مرت هذه العال﮴�ة ﮶�الث س﮲�وات م﮲�ها
﮲

ال﮲�ارق ﮳�﮵�

س﮴�ة أسا﮳�﮵�ع ﮲طلت عال﮴�﮴�ه ﮲�﮵�ها ﮳�﮲�را﮲�سواز ﮴�أ�مة. 

 روك ال﮴�﮵ �﮲�ت ﮴�عمل ﮳�ص﮲�اعة ال﮲�﮲حار ﮲�﮵
﮲

﮳�عدها ﮴�عّرف ﮳�﮵��سو عىل ﮳حالك﮵�

الر﮵�﮲�﮵�﮵�ا ال﮲�ر﮲�س﮵�ة ح﮵�ث �ن ﮵�مس ﮳�﮵��سو عىل الس﮵�ام﮵�ك، وأص﮳�حت

 ح﮳�﮵�﮳�﮴�ه ﮶� زو﮳ح﮴�ه ﮲�﮵ عام 1961 وال﮴�﮵ اس﮴�مرت معه ح﮴� و﮲�ا﮴�ه. �ن
﮲

﮳حالك﮵�

 ﮲�را﮲�سواز ﮳ح﮵�لوت ال﮴�﮵ �﮲�ت ﮴�د
﮲

 ﮳�م﮶�ا﮳�ة ا﮲�﮴�﮴�ام مں
﮲

 ﮳حالك﮵�
﮲

زواج ﮳�﮵��سو مں

﮲
 ﮳�﮵��سو، وذلك ل﮴�ٔ�م﮵�

﮲
 زو﮳حها لوك س﮵�مون، سع﮵�ًا لل﮲رواج مں

﮲
﮴�طل﮴�ت مں

 ل﮳�﮵��سو ﮲�﮵�ما ﮳�عد. و﮳�عدما ﮴�﮴�دمت ﮳ح﮵�لوت
﮲

ح﮴�وق أ﮳�﮲�أ�ها كور﮶�ة ﮶رسع﮵�ّ﮵�

، أالمر الذي
﮲

 ﮳حالك﮵�
﮲

وج ًرسا مں  لوك، �ن ﮳�﮵��سو ﮴�د ﮴�﮲
﮲

لطلب الطالق مں

﮳حعل عال﮴�﮴�ه ﮳�ٔ�﮳�﮲�﮴�﮵�ه لكود و﮳�الوما م﮴�و﮴�ة ٕاىل حد ك﮳�﮵�.

 ﮲�﮵ ﮴�لعة ﮲�﮵ ﮳ح﮲�وب ﮲�ر﮲�سا �ن
﮲

 معر 92 عامًا، وُد﮲�ں
﮲

﮴�و﮲� ﮳�﮵��سو عام 1973 عں

﮴�د ا﮶س﮴�اها. 

 



 أ﮲�ا؟
﮲

مں
 

﮲
 معروف، ل﮵�﮴�حّدث عں

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

﮲�﮲�سه ومس﮵�﮴�ه ورص﮵�ده...

و﮳حُه العدد أالد﮵�ب سل﮵�مان ﮵�وسف ا﮳�اه﮵�
ا عىل هذه  ، وال زلُت ُمس﮴�مّرً ﮲�﮵�ا، ط﮲�ًال وح﮵�ًدا لع﮵�ل﮴�﮵ حَللُت عىل الّدُ

احلال، ٕاىل أن ﮲عدا ﮴�ل﮳�﮵ ﮵�﮲�هم مع﮲� احلّب، ﮲�ع﮶س﮴�ه ُمح﮳�ًّا ومح﮳�و﮳�ًا
﮲حوٍة ﮵ىل وأ﮲حواٍت ﮲�﮵ احل﮵�اة، مل ﮵�﮲صمهم  ﮲ ال﮲�ّاس؛ ﮲�ك﮶� عد﮵�د ٕاِ

﮳�﮵�
 صلة الّرمح. 

﮲
س﮳حّلُ ﮲�﮲�وٍس؛ ﮲�﮲ع﮲�﮵�ُت ﮳�هم واس﮴�﮲ع﮲�﮵�ُت عں

 ﮳�لدات 
﮲

ولدُت و﮲�﮶سٔ�ُت ﮲�﮵ ﮳�لدة ع﮲�ّا﮵�ا، مؤ�ل ال﮴�ّد﮵�س ﮶رس﮳�ل؛ مں
 . : ﮵�وسف الوالد وم﮲�﮵�ة ُأّىم﮵

﮲
﮳�﮵�ل، ﮲�﮵ ل﮳�﮲�ان ٔالَ﮳�و﮵� ﮴�﮲صاء ﮳حُ

، ﮳حوز﮵�ان 
﮲

 لور م﮲حا﮵�ل حلود؛ أٌب ل﮶�الث ﮳�﮲�اٍت: س﮵�﮵�
﮲

م﮴�ٔ�هٌل مں
 س﮴�ة 

﮲
مان عىل صدري وسام احل﮲�ادة مں ومو﮲�﮵��. و﮴�د علّق ال﮲رّ

. أط﮲�اٍل ﮲عدوا ﮳�ه﮳حة معري امل﮴�﮳�﮴�﮵
 ُمعٍر أم﮲ص﮵�﮴�ه

﮲
در﮳حُت ٕاىل رحاب املعر﮲�ة ﮲�﮵ زم﮲�﮵ ﮴�لم﮵�ًذا لردٍح مں

 "﮲�ر﮵� مار﮵�ست"، ﮴�ا﮳�عُت ﮳�عدها ص﮲�و﮲�﮵ ال﮶�ّا﮲�و﮵�ة ﮲�﮵ ﮶�ا﮲�و﮵�ّة
﮲

﮲حوة املر﮵�م﮵�﮵� ﮲�﮵ مدرسة إالِ
﮳ح﮳�﮵�ل الّرمس﮵�ة. ام﮴�ط﮵�ُت ﮳�عدها ﮳حواد ال﮴�ّ﮲حّصص ﮲�﮵ الّل﮲عة العر﮳�﮵�ة وآدا﮳�ها م﮲�﮴�س﮳�ًا ٕاىل _
ا ؛ ال﮲�﮲�ار، ﮲�﮴�﮲حّر﮳حُت م﮲�ها ُم﮳حاًزا، ﮲�عا﮶س﮴�ً _ ا﮳حلامعة الل﮳�﮲�ا﮲�﮵�ّة_ ال﮲�رع ال﮶�ّا﮲�﮵

ّ ﮵
ل﮲�ا الوط﮲� م﮲�﮲

لل﮲ع﮴�﮲�ا احل﮳�﮵�﮳�ة. 
َّ عىل مسم﮵ىع

ا، وَلكم رّدد معّل﮵�  ﮳�﮲صوري أالَد﮳�﮵ ﮲ح﮵�ً
ّ

 ال﮵�﮲�اع؛ ﮴�وّمس ُمعّل﮵�
﮲ّ

م﮲�ذ سں
 ذلك عىل

﮲
ا مں ، س﮲�﮴�رأ امسَك ذات ﮵�وم ﮲�﮵ م�ٍن عاٍل"، وعدُت ٔالمسع ﮳�ع﮲صً ع﮳�ارة: "﮵�ا ص﮳�﮵

: "س﮵�كون لَك مو﮴�ٌع ﮲�﮵ د﮲�﮵�ا أالدب ومصاف
﮲

لسان أسا﮴�ذ﮴�﮵ ﮲�﮵ ا﮳حلامعة الل﮳�﮲�ا﮲�﮵�ّة مرّدد﮵�
اللكمة". أّما أ﮲�ا، ﮲�﮳�ال﮲�س﮳�ة ﮵ىل، م﮲�ذ الّصف أالول امل﮴�وسط ﮲�﮵ زما﮲�﮲�ا؛ ح﮵�ث ﮳�ـدأ ﮵�﮴�ا﮲�ق

﮲
ا ﮳�مرسٍد عں  س﮵�ة مؤلف ال﮲�ّص ُمر﮲�﮴�ً

﮲
﮲�ـّص الـ﮴�ـراءة ﮲�﮵ ك﮴�﮳�﮲�ا املدرس﮵�ّة، ﮳�﮳�عـٍض مں

اعر". أ﮴�ول ﮲�﮵ مؤّل﮲�ا﮴�ه؛ و﮵�﮴�ول ﮵ىل املعّلم: "سل﮵�مان، ٕا﮴�رأ عىل ر﮲�ا﮴�َك س﮵�ة أالد﮵�ب أِم ال﮶سّ
، كما أ﮲�عُل أ﮲�ا ال﮵�وم؟"  ﮵�وٌم ﮴�﮴�رأ أال﮳ح﮵�اُل ﮲�﮵�ه ا﮵� و﮳�عَض س﮵�﮴�﮵

ّ
ّرسي: "هل س﮵�ٔ�﮴�﮵ ع﮵ىل

وما زال هذا ال﮴�ساؤل ﮵�ا﮲�﮴�﮲�﮵ و﮵�اود﮲�﮵ ح﮴�ّ الّلحظة.
﮲�ا ل﮶�ما﮲�﮵�ة ك﮴�ٍب مط﮳�وعٍة، وع﮲�دي ما هو معٌد للّط﮳�ع كذلك، ما وٕان ك﮲�ُت ﮴�د ﮲عدوُت مؤّلِ

ٔ
 محاوالٍت عىل درب اللكمة، وأ﮲�ا الوا﮴�ف عىل ﮶ساىط

﮲
زلُت أع﮴�﮳�ها ال ﮴�عدو أك﮶� مں

 ﮵�ِّ ﮳�ره، الوا﮶�ق ﮳�﮲رصورة الـ﮲عـوص ﮲حل﮲�ه ﮳�ع﮵�ًدا ﮳�عد...
﮲

املعر﮲�ة وع﮵�﮲�﮵ عىل ُدّر مں
﮲ ال﮲�ّ﮴�د إال﮳ح﮴�ما﮵ىع والـ﮲�ّـ﮴�ــد 

؛ ﮲�ك﮴�﮳�﮵ ﮴�﮴�وّزع مــا ﮳�ـ﮵�  مرسد ح﮲صوري أالد﮳�﮵ ال﮶�ّ﮴�ا﮲�﮵
﮲

أما عں
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ّمع ال﮳�﮵�و﮴�ات ، ٕا﮲صا﮲�ًة ٕاىل ﮲�﮴�ا﮳حاّت ﮴�و﮶�﮵�﮴�﮵�ٍّة لل﮴�اءات ومؤ﮴�مرات ومهر﮳حا﮲�اٍت ﮴�﮳ أالَد﮳�﮵
ال﮶�ّ﮴�ا﮲�﮵�ّة ﮲�﮵ ل﮳�﮲�ان ال﮴�﮵ ك﮲�ُت مو﮶�ّ﮴�ها الوح﮵�د عىل مدى س﮲�واٍت ﮲محٍس وأك﮶� ﮳�﮲�﮴�ة املؤّسس
ال﮳�و﮲�سور املرحوم ﮳حورج أ﮲�طون﮵�وس طر﮳�﮵�ه. كما وأ﮲�ّ﮲�﮵ سكر﮴�﮵� ﮴�ر﮵� م﮳حّلة "العامل﮵�ّة"
لصاح﮳�ها د.﮲�وزي عساكر، م﮲�ذ ﮴�ٔ�س﮵�سها ﮲�﮵ العام ٢٠٠٥ وال أزال ح﮴�ّ ك﮴�ا﮳�ة هذه الّسطور؛
 أرسة ﮴�ر﮵� مو﮴�ع ألف الم إاللك﮴�و﮲�﮵ لصاح﮳�﮵�ه أالس﮴�اذ ﮳حورح طرا﮳�ل﮵ىس وإالعالم﮵�ّة

﮲
ومں

 ﮲�﮵ صحٍف عّدة م﮲�ذ١٩٨٣ ح﮴�ّ ال﮵�وم: المعل؛ ال﮳�لد؛ احلصاد
ّ ﮵
لكود أ﮳�و ﮶س﮴�را. �﮴�ٌب ِصحا﮲�

الل﮲�د﮲�﮵�ّة؛ املّس﮴�﮴�﮳�ل أالس﮴�ال﮵�ّة، آالداب وال﮲�﮲�ون العرا﮴�﮵�ّة؛ م﮳حلة ال﮶�﮴�ا﮲�ة وال﮲�﮲�ون الصادرة
 وزارة ال﮶�﮴�ا﮲�ة الّل﮳�﮲�ا﮲�﮵�ّة، ﮲ع﮵� أن أطول ال﮲�﮴�اِت ك﮴�ا﮳�ًة ﮲�﮵ امل﮳حال ال﮶�﮴�ا﮲�﮵ الذي مل

﮲
ا عں سا﮳�﮴�ً

 عاَىم﮵ ٢٠٠٩ و٢٠١٩ ﮳�﮲�﮴�ة أالس﮴�اذ ﮳حورج طرا﮳�ل﮵ىس ﮲�﮵ صح﮵�﮲�ة
﮲

أك﮴�ب ﮲�﮵ سواه، �﮲�ت ما ﮳�﮵�
، ع﮲صو ﮲ٌ�﮵ م﮳حلس ال﮲�كر، ع﮲صٌو ﮲�﮵ امل﮳حلس

﮲
اد الك﮴�ّاب الل﮳�﮲�ا﮲�﮵�﮵� أال﮲�وار ال﮵�وم﮵�ّة. ع﮲صو ٕا﮴�ّ

ال﮶�َّ﮴�ا﮲�﮵ ﮲�﮵ ﮳�الد ﮳ح﮳�﮵�ل، ع﮲صو ﮲�﮵ م﮲�﮴�دى "ل﮴�اء" ملؤّسسه د.معاد ﮵�و﮲�س ﮲�﮲عا﮵ىل م﮲�ذ ٢٠١٦ و﮲�﮵
 مؤّسسها الّدك﮴�ور

﮲
دار﮵�ّة م﮲�ذ٢٠٢٠. وكذلك ع﮲صٌو ﮲�﮵ "أ﮲��ر ٕا﮲ع﮴�ا﮳�﮵�ّة" ومكّرٌم مں ه﮵�ٔ�﮴�ه إالِ

﮲
 ﮲�﮵ مطلع العام ٢٠٢١ مں

﮲
﮳مح﮵�ل الّدو﮵�﮵� م﮲�ذ ٢٠١٧، كما وط﮳�َع ﮵ىل الدو﮵�﮵� ك﮴�ا﮳�﮵�

م﮲�﮶سورات املؤّسسة.
 "محاوالت" وٕان

﮲
﮲رُت ﮲�﮵ عامل اللكمة؛ ال ﮵�عدو ﮳�﮲�ظري ﮵�س﮴�حق ﮴�سم﮵�﮴�ه أك﮶� مں ﮲�ّلك ما أ﮲�﮳

اًحا: ذاَك أّن م﮴�﮴�ل إال﮲�سان ل﮲�﮲�سه ﮵�كون ﮳�﮲صاه ع﮲�ها. والّله، ﮲حلق الع﮵�ون ﮲�﮵ أص﮳�ُت ﮳�ها ﮲�﮳

﮲
مں  م﮲�﮳ح﮲رات أالمس، ولل﮲رّ

﮲
ق ﮳�ات مں و﮳حوه﮲�ا، ل﮲�﮲�ظر ﮳�ها دوًما ٕاىل أماٍم وآٍت، ﮲�ما ﮴�﮴�ّ

 م﮳�ادٔ�﮵ ﮲�﮵ احل﮵�اة: "ٕا﮵�ّاك
﮲

وأال﮳ح﮵�ال أن ﮵�كون هلما اللكمة ال﮲�صل ﮳�﮶سٔ�﮲�هما... ومں

﮲
 و﮲ح﮲ر ٕا﮳� ال﮲�ّحل"؛ ﮲�َمں

﮲
هِد مں  ﮴�وا﮲صَع لل﮲�ّاس". و"ال ﮳�ّد لل﮶سّ

﮲
والطاووس، و﮲ح﮵� ال﮲�ّاس َمں

﮵�َل  د﮲�﮴� حسا﮳�ا﮴�ه و﮳حع سهر الّل﮵�ا﮵ىل: ٕا﮲صاءُة الع﮴�مة ﮴�ُ
﮲

راَم سؤدًدا، عل﮵�ه أن ﮵�ُم﮵�َت مں
لٍم و﮲طالمٍة.  وَر رحا﮳�ًا ُم﮲�﮵�ًة، ﮵�﮴�صدها أس﮵�اد ال﮳�ص﮵�ة؛ ﮲�﮵�﮴�﮴�لون ﮳�وهح� ﮲�ورها ّلك ﮲طُ ﮵�﮳ الّدَ

﮵ ﮲�َّ  رسال﮴�ه ال﮶�ّا﮲�﮵�ة ٕاىل أهل كور﮲�﮴�س، ﮲�سمعه ﮵�﮴�ول: "ٕاِ
﮲

﮲�﮳�ولس الّرسول ﮲�﮵ آال﮵�ة ا﮲حلامسة مں
﮲�ّ﮲�﮵ لسُت ﮲�ّ﮲�﮵ دوًما ُأرّدد: "ٕاِ د_ ﮳�ٔ�َ  ﮵�عر﮲�﮲�﮵ ﮵�ؤّكِ

﮲
". أّما أ﮲�ا _ وَمں ﮳�﮲�﮲�﮵ىس ال َأ﮲�﮲حر، ﮳�ل ﮳�ٔ�وها﮲�﮵

 ." ﮳�ِما آ﮴�﮵ أ﮲�﮲حر، ﮳�ل ﮳�ال﮳�﮵�وت ال﮴�﮵ ﮳�﮲�﮵�﮴�ها وأ﮳�﮲�﮵�ها ﮵ىل ﮴�صوَر مح﮳�ٍّة ﮲�﮵ ﮴�لوب ﮲حّال﮲�﮵
" ٔالم﮵�َت ال﮵�ٔ�س ﮳�﮵ عىل ﮵�ُف زما﮲�﮵  املعر﮲�ة. و"س﮵�﮲

﮲
ق مں أع﮵�ُش احل﮵�اَة "﮴�وما عرصي" ٔال﮴�﮴�ّ

 رحلوا م﮲�ها، ﮲�ٔالُ﮲عادرها ﮴�ارً�
﮲

م ﮳�ط﮲�َة ﮳حو﮲�ها ك﮶�ة عد﮵�د َمں دروب ح﮵�اٍة ﮴�اس﮵�ٍة، ما أ﮴�﮲
. ﮲حل﮲�﮵ ﮳�عض ما ك﮲�﮴�ه ل﮵�﮳�﮴� ص﮵�﮴�﮵

وج، أالب أالب، واملعّلم وج ال﮲رَّّ  معري وا﮳ح﮴�﮵�ازي أد﮵� هذه ال﮲�ا﮲�﮵�ة أن أكون ال﮲رَّ
﮲

حس﮳�﮵ مں
 ع﮲�ّا﮵�ا، د﮵�ار ﮶رس﮳�ل، أ﮲�ا

﮲
﮲ُ ح﮳�َّة ﮴�اٍب مں

 هذا العامل، أ﮲�ّ﮲�﮵ سٔ�س﮴�ك﮵�
﮲

املعّلم. وأّن ﮲عا﮵�ة مر﮳�﮵ مں
؛ ﮲ ﮵�ُ﮲�اد﮵�﮲�﮵ ك﮶�ٌ "﮳حار ال﮴�ّد﮵�س"؛ وأن ﮴�كوَن أال﮵�ّاُم ح﮲�َرت و﮳ح﮵�، ﮲�﮵ ذاكرة َأ﮴�ا﮳�﮵ ومعار﮲�﮵

َمں
﮲�سا﮲�ًا؛ عىل صورة ﮲حال﮴�ه ح﮴�ّ الّظهور. ٕا﮲�سا﮲�ًا ٕاِ



﮲�﮵ ل﮴�اء مع "أ﮲��ر ا﮲ع﮴�ا﮳�﮵�ة"

 مل﮲�اس﮳�ة صدور ﮳حد﮵�دها "أ﮲عصان و﮳حذور"

 
﮲

د. ٕاهلام ّ�ب: وط﮲�﮲�ا مح﮲�﮲ر لطا﮴�ات أهله امل﮳�دع﮵�

ال﮴�﮵ وٕان ﮲صا﮴�ت عل﮵�ها ا﮳حل﮲عرا﮲�﮵�ا، أ﮴�امت ل﮳�﮲�ا﮲�ًا آ﮲حر ﮲�﮵ مه﮳حرها
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﮳�﮴�لم لكود أ﮳�و ﮶س﮴�را - ﮳�﮵�وت:

﮲�﮵ ص﮳�اح ر﮳�﮵�﮵ىع أ﮵�﮴�ظ الط﮲�لة

 ﮲�ا﮲�ذ﮴�ها
﮲

﮶سعاع م﮴�سلل مں

املطلة عىل ﮳�ر ﮳ح﮳�﮵�ل وعىل

ال﮴�لعة وامل﮵�﮲�اء وال﮳�﮵�وت

أال﮶�﮵�ة، ﮲�اداها أالزرق امل﮴�ا﮵ىم،

رك﮲صت ﮲�وه، المست ﮴�دماها

الــصــ﮲عــ﮵�﮴�ــان ﮳�﮲�ــق رمـال 

 

 
اه، ﮴�ٔ�ملت ﮳محاله ﮲عر﮴�ت ﮲�﮵ سحره،  الذه﮳�﮵ رامسة ﮲حطى ﮲�﮵ لك ا﮴�﮳

ٔ
ال﮶ساىط

أ﮲حذ﮴�ها أموا﮳حه ٕاىل عامل مسكوٌن ﮳�ال﮲عموض، و﮲�﮵ حلظة ﮳�وح صاد﮴�ة، أ﮲حذت

حصاة ورم﮴�ها، ﮲�ار﮴�سمت عىل امل﮵�اه أمامها دوأ� وسع أحالمها...
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ك﮳�ت الط﮲�لة ود﮲حلت مرحلة املراه﮴�ة وا﮴�سعت دوأ�ها ال﮴�﮵ ﮳�﮴�﮵�ت ﮴�مس

﮳�ها طموحا﮴�ها عىل ص﮲�حة أالزرق الصا﮲�﮵ العا﮳�ق ﮳�﮴�صص وح�﮵�ات

احل﮲صارات امل﮴�عا﮴�﮳�ة م﮲�ذ آالف الس﮲�وات... 

مع ﮳�دا﮵�ة ال﮶س﮳�اب وسع﮵�ًا وراء ح﮵�اة ﮴�﮴�ق ﮲�﮵�ها ح﮲صوًرا أ﮳�عد مما �ن ﮵�مس

، ﮲�ار﮴�ت الص﮳�﮵�ة صد﮵�﮴�ها ال﮳�حر لل﮲�﮴�اة ﮲�﮵ أوا﮲حر ﮲محس﮵�﮲�﮵�ات ال﮴�رن املا﮲ىص﮵

، وملعب ط﮲�ول﮴�ها ﮲�﮵  ﮳�لال ﮴�دم﮵�ها ﮳�معمود﮵�ة ال﮴�ار﮵�﮲
﮲

﮳�مو﮳حه وز﮳�ده اللذ﮵�

امل﮵�﮲�اء و﮴�لعة ﮳ح﮳�﮵�ل و﮶سوارع وأز﮴�ة املد﮵�﮲�ة، و﮵�ممت ﮶سطر ﮳�﮵�وت لل﮴�﮲حصص

ا﮳حلام﮵ىع وم﮲�ها ٕاىل ﮳حامعة السور﮳�ون ﮲�﮵ ﮳�ار﮵�س، وعادت ﮳�عد س﮲�وات ٕاىل

مد﮵�﮲�﮴�ها أالحب ٕاىل ﮴�ل﮳�ها دك﮴�ورة ﮲�﮵ ﮴�ار﮵�﮲ ال﮲�﮲�ون وآال﮶�ار وأس﮴�اذة ﮳حامع﮵�ة

و﮲�ا﮶سطة ﮲�﮵ امل﮳ح﮴�مع املد﮲�﮵ ورٔ�﮵�سة ﮳محع﮵�ات و﮲�واٍد ﮶�﮴�ا﮲�﮵�ة ورٔ�﮵�سة ﮳حامعة

 ﮲�وعها ﮲�﮵ ال﮶رسق أالوسط)... 
﮲

الالع﮲�ف وح﮴�وق إال﮲�سان ﮲�﮵ ﮳�﮵�وت (أالوىل مں

 ﮲�﮵ ﮳�﮵�وت (لوحة ال﮲عالف
﮲

 دار ﮲�لسں
﮲

"أ﮲عصان و﮳حذور" الصادر حد﮵�﮶�ًا عں

 محطات الط﮲�لة
﮲

ا مں ﮳�﮵�﮶سة الرسامة ال﮴�﮶سك﮵�ل﮵�ة ر﮲�ا ال﮳�ساط)، ﮵�وي ﮳�ع﮲صً

ال﮴�﮵ أّرست ٕاىل صد﮵�﮴�ها ال﮳�حر ﮴�صم﮵�مها عىل رمس مس﮴�﮴�﮳�ل ﮴�﮲�﮴�ح ﮲�﮵�ه

 ٕاطار ال﮳�﮵�ت ال﮲رو﮳ىح﮵ و﮴�﮴�ق ح﮲صورها ال﮲�اعل
﮲

الطر﮵�ق أمام ال﮲�﮴�اة ل﮴�﮲حرج عں

﮲�﮵ امل﮳ح﮴�مع م﮴�مّردة عىل العادات وال﮴�﮴�ال﮵�د و﮴�﮵�ودها... 

الط﮲�لة صد﮵�﮴�ة ال﮳�حر وامل﮴�مردة وامل﮴�سلحة ﮳�ٕا﮵�مان والدها ﮳�﮲رصورة أن ﮵�كون

 ﮲حالل ك﮴�ا﮳�ها
﮲

للمرأة دور مهّم ﮲�﮵ امل﮳ح﮴�مع ﮵ىه د. ٕاهلام ّ�ب ال﮴�﮵ أرادت مں

ر﮴�ها الطأ�﮲�﮵�ة ا﮳حلد﮵�د أن ﮴�ث عىل ال﮴�﮲ع﮵�﮵� ﮲�﮵ الذه﮲�﮵�ة السأ�دة ال﮴�﮵ ﮲�﮲

ال﮳�﮲ع﮵�﮲صة، وعىل اال﮲�﮲�﮴�اح عىل آال﮲حر معال ﮳�سالة ل﮳�﮲�ان ال﮴�أ�مة عىل الع﮵�ش

امل﮶س﮴�ك... 

هلا ﮲�﮵ ﮳ح﮳�﮵�ل ﮳حار ال﮳�حر الذي "أ﮲��ر ا﮲ع﮴�ا﮳�﮵�ة" زارت د. ٕاهلام �ب ﮲�﮵ م﮲�﮲

﮲
 ﮳مح﮵�ل و﮶�ّ﮴�﮴�ه ﮲�﮵ ك﮴�ا﮳�ها مں

﮲
 ل﮲رمں

﮲
﮵�س﮴�مر ﮵�همس ٕال﮵�ها "﮳�و﮶سو﮶سات" ح﮲�﮵�

﮲حالل صور وم﮶ساهد و﮶س﮲حص﮵�ات ﮴�﮳�﮴� أ﮳�� ذكرى ﮴�﮴�وهح� مع لك ﮵�وم ﮳حد﮵�د

و﮲ح﮲�﮴�ة حب لعأ�لة ﮲�مت ﮳�ا﮲حل﮵� و﮴�عرعت ﮳�ال﮳�كة وزرعت حوهلا ٕا﮵�ما﮲�ًا ال

﮲
 مهما ﮴�ست... و�ن ل﮴�اء مں

﮲
 ﮲حالد ال ﮴�﮴�وى عل﮵�ه املحں

﮲
ع﮲رع ﮳�وطں ﮵�﮴�﮲

ال﮴�لب. 

 



 ﮳�ٔ�مّس احلا﮳حة ٕاىل ال﮴�علق ﮳�ٔ�﮲عصا﮲�﮲�ا
﮲

- "أ﮲عصان و﮳حذور" ﮵�صدر ﮲�﮵ و﮴�ت ﮲�ں

و﮳حذور﮲�ا، هل هو ﮲�عل ٕا﮵�مان ﮳حد﮵�د ﮳�ٔ�ر﮲ص﮲�ا و﮳�ٕا﮲�سا﮲�﮲�ا؟

أوّد ﮳�دا﮵�ة أن أ﮶سكر إالعالم﮵�ة الصد﮵�﮴�ة لكود أ﮳�و ﮶س﮴�را عىل سع﮵�ها احل﮶�﮵�ث، و﮲�﮵

 ﮳�ٔ�﮳�﮲�أ�ه ﮲�﮵ امله﮳حر، و﮳�ال﮴�حد﮵�د
﮲

م﮳حل﮴�كم الكر﮵�مة "أ﮲��ر ا﮲ع﮴�ا﮳�﮵�ة"، ٕاىل ر﮳�ط الوطں

 ﮲حالل الرا﮳�ط ال﮲�كري وال﮶�﮴�ا﮲�﮵ وإال﮳�دا﮵ىع ٕال﮵�ما﮲�ها ﮳�ٔ�ن ل﮳�﮲�ان ال﮲�كر واحلر﮵�ة
﮲

مں

 هّوة ال﮳�ؤس ال﮴�﮵ ﮵�ع﮵�﮶سها ال﮵�وم. 
﮲

 مں
﮲

 ﮵�سهم ﮲�﮵ ا﮲�﮴�﮶سال الوطں
﮲

هو مں

﮲�عم، ل﮴�د حاولت ﮲�﮵ ا﮲ح﮴�﮵�ار ع﮲�وان الك﮴�اب "أ﮲عصان و﮳حذور" ال﮴�ٔ�ك﮵�د عىل أن

 ﮲�سغ ا﮳حلذور ا﮵�... ﮵ىك ال ﮴�ُعطب
﮲

ّود مں حر﮵�ة ا﮲�طالق أال﮲عصان ﮵ىه ﮶�مرة ال﮴�﮲

ا﮳حلذور ﮲�﮴�ذ﮳�ل أال﮲عصان. 

سع﮵�ت ﮲�﮵ هذا الك﮴�اب ٕاىل االع﮴�اف وٕاىل ال﮴�عر﮵�ف ﮳�﮴�﮳حر﮳�ة ح﮵�اة وعأ�لة ل﮳�﮲�ا﮲�﮵�ة

عا﮶ست زهو ل﮳�﮲�ان ومح﮲�ه ﮲�﮵ مح﮵�ط ا﮳ح﮴�ما﮵ىع و﮶�﮴�ا﮲�﮵ وٕا﮲�سا﮲�﮵ ﮳حّذر ا﮲�﮴�مأ�﮵ لكما

مع﮴�ت ﮳حذوري ﮲�﮵ ﮲ع﮲رارة ال﮴�﮵� ورحا﮳�﮴�ها، ولكما ﮴�ماهت أ﮲عصان ح﮵�ا﮴�﮵ ﮳�ر﮵�ة

اال﮲�طالق وكرم احل﮵�اة ولذة إال﮳�داع. 

 ال﮵�وم ﮳�ٔ�مّس احلا﮳حة ٕاىل اس﮴�﮵�حاء ﮲ع﮲� ما﮲ص﮵�﮲�ا ﮳�﮲صارا﮴�ه و﮴�﮵�مه وٕاىل إال﮵�مان
﮲

﮲�ں

والس﮵ىع ولو ﮳�ع﮵�ون دامعة ٕاىل ﮳�﮲�اء املس﮴�﮴�﮳�ل املر﮳حو ﮳�ٓ�مال ﮴�علو عىل لك حطام. 

 م﮳ح﮴�مع ﮳�عادا﮴�ه
﮲

 س﮵�ة ذا﮴�﮵�ة، مرسومة ﮳�م﮶ساهد ﮳مح﮵�لة عں
﮲

-الك﮴�اب مراحل مں

 ال﮴�ول ٕان الك﮴�اب ﮵�﮴�﮲حطى ذا﮴�﮵�ة الطرح ٕاىل
﮲

و﮴�﮴�ال﮵�ده و﮴�طّوره، هل ﮵�مكں

 وأرض �﮲�ا ﮲�﮵ ما م﮲ىص م﮲�﮳�ع ا﮲حل﮵� وا﮳حلمال ﮴�﮳�ل أن
﮲

﮶مسول﮵�ة الصورة لوطں

﮴�﮶سوههما املؤامرات؟

،  س﮵�﮴�﮵ الذا﮴�﮵�ة ال﮴�﮵ رو﮵�﮴�ها كروا﮵�ة احلكوا﮴�﮵
﮲

 هذا الك﮴�اب هو مرحلة أوىل مں

ٕاذاع﮵�ًا عىل ٕاذاعة صوت ل﮳�﮲�ان. ﮲�امت هذه ال﮶سهادة ﮲�﮵ أدراج مك﮴�﮳�﮵ ٕاىل أن

﮲
 ا﮲حل﮳�﮲ أك﮶� مما ﮲�﮲�﮴�ش عں

﮲
 ﮲�﮲�﮴�ش عں

﮲
ح﮲�﮲ر﮲�﮵ ٕاحلاح أالصد﮴�اء عىل ﮲�﮶رسها آالن، و﮲�ں

م﮲�ه  ﮳�﮲
﮲

 ﮴�﮴�﮲حطى ذا﮴�﮵�ة الروا﮵�ة ٕاىل ﮶مسول﮵�ة صورة الوطں
﮲

الوردة ٔال﮲�ها، كما ﮴�﮴�ول﮵�

ا﮳حلم﮵�ل وا﮲حل﮵�ّ ﮲�﮵ عادا﮴�ه و﮴�﮴�ال﮵�ده و﮴�طّوره وٕال﮲�ة م﮳ح﮴�معه، ﮲�العأ�لة ﮲�﮵ ل﮳�﮲�ان

ر... وهذا ال﮴�ار﮵�﮲ الص﮲ع﮵� ﮵�ٔ�﮴�م﮲�﮲�ا عىل ك﮲�﮲ ٕا﮲�سا﮲�﮵ ك﮳�﮵� حاك﮴�ه ﮵ىه ل﮳�﮲�ان املص﮲عّ

﮵ىك ﮲�﮵�﮲�ا أالمل امل﮴�وا﮴�.  أال﮳ح﮵�ال ﮳�صدق و﮲�﮴�اء و﮴�﮲�اعل، و﮵�﮲

 هذه أالرض، ﮳�ه﮴�ت أمساء ح�مها، 
﮲

وكما أن احل﮲صارات املا﮲ص﮵�ة ال﮴�﮵ ا﮲�طل﮴�ت مں
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﮲
﮳�﮵�﮲�ما كّرمت وح﮲�ظت ﮴�اث م﮳�دع﮵�ها، ﮲�احل�م والساسة مراحل عا﮳�ة ولكں

 ماٍض و﮴�﮵� وم﮳�ادرة و﮴�﮲�اعل، هو ال﮶�وة
﮲

إال﮲�سان... إال﮲�سان الل﮳�﮲�ا﮲�﮵ ﮳�ما ﮵�ك﮴�﮲�﮲ مں

﮳�و ﮶سعاعها، ﮳�عد حطام العاص﮲�ة...  إال﮲�سا﮲�﮵�ّة، املك﮳�و﮴�ة، ال﮵�وم، وال﮴�﮵ ﮲�﮴�م﮲� أال ﮵�﮲

 دور أالهل ﮲�﮵ رمس مس﮴�﮴�﮳�ل أوالدهم، ﮲�والدك
﮲

- ﮲�﮵ الك﮴�اب محطات مهمة عں

�ن الس﮳�ّاق ٕاىل ﮴�﮶س﮳ح﮵�ع أوالده عىل طلب العلم ال س﮵�ما ﮳�﮲�ا﮴�ه ومحاس﮴�ه ٕالرسالك

ٕاىل ﮳�ار﮵�س لل﮴�﮲حصص ﮲�﮵ السور﮳�ون ﮲�﮵ س﮴�﮵�﮲�﮵�ات ال﮴�رن املا﮲ىص﮵ م﮴�مرًدا عىل

ال﮴�﮴�ال﮵�د ال﮴�﮵ �﮲�ت ﮴�﮲�رض عىل ال﮲�﮴�اة أن ﮴�كون حدودها ال﮴�صوى ال﮳�﮵�ت

 أالمس وال﮵�وم؟
﮲

ت صورة أالهل ﮳�﮵� . ٕاىل أي مدى ﮴�﮲ع﮵�ّ ال﮲رو﮳ىح﮵

ا ﮲�﮵ ا﮲�طال﮴�﮴�﮵ ﮲�و ﮲�﮲صاءات مل أحلم ﮳�ها، كما ﮲�﮵ ما ح﮴�﮴�ت  ٔاله﮵ىل ك﮶�﮵�ً
﮲

أ﮲�ا أد﮵�

ا ﮳حل﮵�لها، ﮴�د ، ﮲حال﮲�ً
﮲

اح... �﮲�ت أ﮵ىم و﮲�﮵ ع﮶رس﮵�﮲�﮵�ات ال﮴�رن الع﮶رس﮵� از و﮲�﮳  ٕا﮲�﮳
﮲

مں

درست ﮲�﮵ العامصة ﮳�﮵�وت و﮴�مّرست ﮳�ال﮶�﮴�ا﮲�ة والل﮲عات، و�ن أ﮳�﮵ ﮲�﮲�ا﮲�ًا ﮲�﮵

ص﮲�اعة املو﮳�﮵�ل﮵�ا ورؤ﮵�وي ال﮲�ظرة ﮲�﮵ ع﮶س﮴�ه للك﮴�اب واملعر﮲�ة والعلم، و﮲حاصة

... ك﮲�ا ست ﮳�﮲�ات و﮶�ال﮶�ة ص﮳�﮵�ان
﮲

﮴�عل﮵� ال﮲�﮴�﮵�ات ﮲�﮵ ﮲محس﮵�﮲�﮵�ات ال﮴�رن الع﮶رس﮵�

ا ومحاسة وك﮴�﮳�ًا... و�ن ﮵ىل احلظ أن ﮵�سل﮲�﮵ والدي وحدي ﮲�مٔال ال﮳�﮵�ت ﮲ص﮳ح﮵�﮳حً

رأة ٕا﮵�ما﮲�ه ﮳�﮵ ل﮴�ح﮲ص﮵� الدك﮴�وراه ﮲�﮵ السور﮳�ون ﮲�﮵ ﮳�ار﮵�س، ﮲�﮵ مرحلة �﮲�ت و﮳�﮳

. احلدود ال﮴�صوى ل﮲رم﮵�ال﮴�﮵ ال﮳�﮵�ت ال﮲رو﮳ىح﮵

، ﮳�ل �ن ﮵�﮲�﮲ر﮲�﮵ عىل ال﮲�﮳حاح، ل﮵�س ﮲�﮴�ط ل﮴�ح﮴�﮵�ق و﮳حودي العل﮵� وإال﮲�سا﮲�﮵

 ﮳�عدي، ﮲�ال ﮵�ك﮳�ح أالهل ﮳محاح
﮲

ٔال﮲�﮴�ح الطر﮵�ق ﮳�سهولة أمام ﮲�﮴�﮵�ات ﮳ح﮵�﮵ىل ومں

موه﮳�ة أو طموح. 

ا صورة أالهل كما ﮴�﮳�دلت م﮲�اه﮵�  ﮲�صف ﮴�رن، ﮴�﮳�ّدلت ك﮶�﮵�ً
﮲

ال﮵�وم، و﮳�عد أك﮶� مں

﮲
 مع﮵ىل و﮲�﮲صا﮵ىل ﮲�﮵ س﮳�﮵�ل ال﮲�ساء ﮴�ا﮳�عت هذا ال﮴�حّول الذي آمں

﮲
امل﮳ح﮴�مع، ومں

 ﮲�صف ﮴�﮲صاة ل﮳�﮲�ان
﮲

. ال﮵�وم أك﮶� مں
﮲

﮳�﮴�وة العلم كما ﮳�﮴�درة ال﮲�ساء وٕام�﮲�ا﮴�هں

 ال﮲�ساء، ح﮵�ال ﮴�﮴�ال﮵�د �﮲�ت ﮴�ع﮴�﮳� ﮶سهادة املرأة ﮲�﮵ املحاكم ﮲�صف ﮶سهادة،
﮲

مں

و﮲ع﮲رت ال﮲�ساء لك ا﮳حلامعات وإالدارات واملصارف، وأص﮳�ح س﮲�ر ال﮲�ساء للدراسة

ا، مل أملحه ﮲�﮵ ع﮵�﮲�﮵  أالهل ﮴�ل﮴�ً
﮲

أو للعمل سهال لل﮲عا﮵�ة، ولك﮲�﮵ ال أزال أملح ﮲�﮵ أع﮵�

والدي ع﮲�دما سلح﮲�﮵ ﮳�﮶�﮴�﮴�ه وٕا﮵�ما﮲�ه ﮳�ٔ�هم﮵�ة ال﮴�عل﮵� و﮴�درات ال﮲�ساء. 
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و﮳حت ﮲�﮵ ار﮳�ك ﮲�﮵ احل﮵�اة ال س﮵�ما ﮲�﮵ ال﮲رواج امل﮲ح﮴�لط (﮴�﮲  الك﮴�اب ﮴�﮳
﮲

- ﮵�﮴�﮲صمں

س﮳�ع﮵�﮲�﮵�ات ال﮴�رن املا﮲ىص﮵ د. ه﮶سام ال﮳�ساط املسلم الس﮲�﮵ وأ﮲�ت املارو﮲�﮵�ة املولودة

 هذه ال﮴�﮳حر﮳�ة؟
﮲

﮴�رص﮵� ﮲�﮵ مع﮶س﮵�ت وامل﮴�عرعة ﮲�﮵ ﮳ح﮳�﮵�ل)، ك﮵�ف ﮴�﮲

، وك﮲�ت م﮶س﮳�عة ﮳�لك ما أ﮴�اح﮴�ه ﮵ىل احل﮵�اة و﮳�س﮲حاء ﮲�﮵ ﮲�﮵ س﮳�ع﮵�﮲�﮵�ات ال﮴�رن املا﮲ىص﮵

م﮳حال املعر﮲�ة واك﮴�﮶ساف العامل، والل﮴�اء إال﮲�سا﮲�﮵ والعلم والعمل، كما ك﮲�ت

 م﮲�اه﮵� احلر﮵�ة واملساواة وأال﮲حّوة،
﮲

م﮶س﮳�عة ﮳�ما ﮴�ذو﮴�﮴�ه ﮲�﮵ ﮳حامعات ﮳�ار﮵�س مں

ال﮴�﮴�﮵�ت ﮳�﮶ساب ل﮳�﮲�ا﮲�﮵ درس م﮶�﮵ىل ﮲�﮵ ﮲�ر﮲�سا، و﮴�ال﮴�﮵�﮲�ا عىل مدارج ال﮴�﮵� وامل﮲�اه﮵�

وال﮶�﮴�ا﮲�ة والرحا﮳�ة إال﮲�سا﮲�﮵�ة و﮴�رر﮲�ا ال﮲رواج ه﮶سام ال﮳�ساط وأ﮲�ا، وع﮲�دها اك﮴�﮶س﮲�﮲�ا

 دز﮵�﮲�ة
﮲

 أالحوال ال﮶س﮲حص﮵�ة ٔالك﮶� مں
﮲

﮲صع ﮲�﮵ ﮴�وا﮲�﮵� أن دس﮴�ور﮲�ا املد﮲�﮵ ٕا﮲�ما ﮵�﮲

 د﮵�﮲�﮵�ة ومذه﮳�﮵�ة ال ﮴�ظى ﮲�﮵�ها ال﮲�ساء ﮲عال﮳�ًا ﮳�﮴�﮶رس﮵�عات م﮴�ساو﮵�ة أو
﮲

﮴�وا﮲�﮵�

مواز﮵�ة ﮲�﮵ دورها العأ�﮵ىل الك﮳�﮵�... 

ا ﮲�و احلدا﮶�ة ﮲�﮵ لك امل﮳حاالت، لذا �ن �﮲�ت ﮴�لك املرحلة ﮲�﮵ ل﮳�﮲�ان، ا﮲�طال﮴�ً

ال﮲رواج املد﮲�﮵ املع﮴�ف ﮳�ه ﮲�﮵ ل﮳�﮲�ان ٕاذا ما أ﮴�﮵� عىل أرض ﮳�لد م﮳حاور وهو ﮴�﮳�ص،

طر﮵�﮴�﮲�ا الوح﮵�د ٕاىل ﮴�ا﮲�ون ﮵�﮵� كرامة املرأة وكرامة الر﮳حل مًعا، و﮵�﮴�﮲�ظ للك

ّىك﮵ ﮴�وق امل﮶ساركة وال﮴�﮲�اعل.  م﮲�هما ﮳�هو﮵�﮴�ه وا﮲�﮴�مأ�ه و﮵�﮲

 

ر﮳�ة ح﮵�اة رأ�عة، ع﮶س﮲�اها ﮳�صدق و﮶س﮲�ا﮲�﮵�ة و﮴�﮴�د﮵� م﮴�﮳�ادل. ك﮲�ا ﮳حرس ع﮳�ور �﮲�ت ﮴�﮳

﮲
ا للعد﮵�د مں ﮲�﮵ م﮳ح﮴�معا﮴�﮲�ا، كما ك﮲�ا م﮳حال ل﮴�اء وحوار واح﮴�ام، و﮲�موذ﮳حً

ال﮶س﮳�اب. 
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﮲ زو﮳ىح﮵ ﮳�﮴�﮵�ّه و﮲�﮴�أ�ه ورحا﮳�﮴�ه ومسو س﮵�﮴�ه إال﮲�سا﮲�﮵�ة والعمل﮵�ة، وال﮵�وم، ل﮴�د ﮴�م﮵�ّ

و﮴�د ﮲عادر هذه احل﮵�اة م﮲�ذ س﮲�ة أذكره ﮳�﮶سوق وحب، و﮳�﮲�﮲حر و﮴�﮴�د﮵� وام﮴�﮲�ان عىل

س﮲�وات ح﮵�ا﮴�﮲�ا الرأ�عة ال﮴�﮵ ﮴�محو ٓ�﮳�ة احل﮲رن والدمع. 

﮲
 وراء ذلك ال﮴�ٔ�ك﮵�د أن و﮳حه ل﮳�﮲�ان احل﮴�﮵�﮴�﮵ هو ال﮴�عا﮵�ش ﮳�﮵�

﮲
 - هل ﮴�صدت مں

مكو﮲�ا﮴�ه ول﮵�س مظاهر ال﮴�﮶سو﮵�ه ال﮴�﮵ حاولت املؤامرات ٕالصا﮴�ها ﮳�ه؟

امس﮵ىح ﮵ىل ان اس﮴�﮲�﮵�ض ﮳�ال﮴�ول ٕان و﮳حه ل﮳�﮲�ان احل﮴�﮵�﮴�﮵ هو هذه احل﮵�اة امل﮶س﮴�كة

مع ﮲�﮵ مسا﮴�ها وعادا﮴�ها وأح﮲را﮲�ها وأ﮲�راحها وم﮲�اه﮵�مها لك ل﮳�﮲�ان، و﮵�سهم ال﮴�﮵ ﮴�﮳

 أال﮲حّوة واملسا﮲�دة واملح﮳�ة ورحا﮳�ة
﮲

اال﮲�﮴�ماء الد﮵�﮲�﮵ العم﮵�ق ﮳�م﮲�اه﮵�مه عں

ذ﮵� هذا الل﮴�اء احلم﮵�.  ال﮲�﮲�س ﮲�﮵ ﮴�﮳

 وح﮲�﮵�د لك احل﮲صارات ال﮴�﮵
ٔ

 ال﮶ساىط
﮲

 املو﮳حة أي ا﮳�
﮲

ل﮴�د اع﮴�اد الل﮳�﮲�ا﮲�﮵ وهو ا﮳�

اف امل﮲ح﮴�لف واع﮴�اد عىل ال﮴�حاب ﮳�ال﮴�ر﮵�ب ﮴�عا﮴�﮳�ت عىل موا﮲�ٔ�ه، أال ﮵�﮲

 حصاه، وأ﮲ع﮲�اه
ٔ

وال﮲عر﮵�ب وهو ما ص﮴�ل ﮲�﮲�سه، كما ص﮴�لت أمواج ال﮶ساىط

﮳�ٕام�﮲�﮵�ة ال﮴�﮶�ا﮴�ف وال﮴�﮲�اعل ومدى احلر﮵�ة. 

ٕان اال﮲�﮴�ماء الد﮵�﮲�﮵ ل﮵�س ملً� للطوأ�ف امل﮴�﮲�احرة ﮲�﮵ عص﮳�﮵�ا﮴�ها وا﮲�دارها

الرو﮵ىح، كما أن الس﮵�اسة ل﮵�ست ملً� لر﮳حال ﮵�﮴�﮲�احرون عىل السلطة وال﮴�وة...

دة  إالدارة وا﮲حلدمة وإال﮵�مان احل﮴�﮵�﮴�﮵ هو ﮲�﮵ مح﮳�ة و﮲�﮳
﮲

ٕا﮲�ما الس﮵�اسة ﮲�﮵ حسں

إال﮲�سان آال﮲حر مهما �ن ا﮲�﮴�ماؤه... ﮲�إال﮲�سان ص﮲�﮵�عة الله... وٕان كّرم﮴�ه كّرمت

الله. 

 ﮶س﮲حص﮵�﮴�ك وع﮲�وا﮲�ها ال﮴�مّرد وال﮲�﮲صال ﮲�﮵
﮲

 ﮵�طالع الك﮴�اب ﮵�كّون صورة عں
﮲

- مں

س﮳�﮵�ل احلق و﮲صد الظلم ال س﮵�ما ﮲صد املرأة، ﮲�هل ﮴�ك هذا ال﮴�مّرد ﮳�صمة ﮲�﮵

ع﮴�ل﮵�ة ووا﮴�ع املرأة ﮲�﮵ م﮳ح﮴�مع﮲�ا الذكوري؟

 سؤاال طرح﮴�ه عىل ﮲�﮲�﮵ىس طوال ح﮵�ا﮴�﮵ ال﮴�﮵ حاولت أن ﮴�كون
ّ

 ع﮵ىل
﮲

- ﮴�طرح﮵�

 ٕام�﮲�ات ال﮲�ساء و﮲�﮲صاال ل﮴�ح﮴�﮵�ق مع﮲� احلر﮵�ة احل﮴�﮵�﮴�﮵�ة
﮲

﮶سهادة ﮲�ا﮳ححة عں

 اال﮴�﮴�صادي، و﮴�﮴�﮵�ق ال﮲�وع اال﮳ح﮴�ما﮵ىع ﮲�﮵ لك مو﮴�ع
﮲

واملساواة العادلة، وال﮴�مك﮵�

س﮵�ا﮵ىس وٕاداري. 

 املحظو﮲طات وأن ﮴�﮶س﮳ح﮵�ع أالهل أطل﮴�﮲�﮵ ﮲�و هذا
﮲

 أالك﮵�د أ﮲�﮲�﮵ ك﮲�ت مں
﮲

مں

 . ال﮲�﮲صال ﮲�﮵ س﮳�﮵�ل أي ﮴�﮲ص﮵�ة عادلة وم﮲�ها ﮴�﮲ص﮵�ة ال﮲�ساء ﮲�﮵ امل﮳ح﮴�مع ال﮶رس﮴�﮵
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م﮲�ذ الس﮴�﮵�﮲�﮵�ات وأ﮲�ا أمعل وأك﮴�ب وأوا﮳حه، ﮳�العمل وال﮴�لم وال﮲�كر وال﮴�ظاهر

واملطال﮳�ات، كما رأست ﮳محع﮵�ة هامة ﮵ىه ﮳محع﮵�ة ﮴�﮲�ظ﮵� أالرسة و﮳حل﮲�ة املرأة العر﮳�﮵�ة

 صحة ال﮲�ساء، ل﮵�س ﮲�﮴�ط ا﮳حلسد﮵�ة ﮳�ل ال﮲�﮲�س﮵�ة،
﮲

ا مں ﮲�﮵�ها، ح﮵�ث معلت ا﮲�طال﮴�ً

و﮲�﮵ محور أسا﮵ىس ﮲�﮵ م﮳حال ﮴�ررها، وأرأس آالن ﮳محع﮵�ة الل﮳�﮲�ا﮲�﮵�ات ا﮳حلامع﮵�ات

ال﮴�﮵ ﮴�ع﮲� ﮳�﮴�عل﮵� ال﮲�ساء، و﮳�الع﮲�ف أالرسي و﮳�ال﮴�مو﮲صع الس﮵�ا﮵ىس للمرأة، كما

﮲
معلت عىل ﮴�طو﮵� صورة املرأة ﮲�﮵ الك﮴�ب املدرس﮵�ة الوط﮲�﮵�ة وأصدرت ك﮴�ا﮳�ًا عں

هذا املو﮲صوع، ومعلت ﮲�﮵ ﮳محع﮵�ات ﮴�اومت ﮳�طرق م﮳�﮴�دعة ع﮲�ف احلرب أالهل﮵�ة،

 وأالعراف، و﮴�در﮵�ب ال﮲�ساء عىل إال﮲�﮴�اج، واس﮴�عادة
﮲

ومعلت عىل ﮴�طو﮵� ال﮴�وا﮲�﮵�

ال﮴�اث ﮳�ٔ�﮵�دي ال﮲�ساء. 
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ال الس﮵�اسة ذكور﮵�ة ﮳�ام﮴�﮵�از  ٕا﮲�ما ﮲�﮵ ل﮳�﮲�ان ال ﮴�﮲

ة وحسب الظروف ٕاىل  ح﮵�ث ﮴�صل ال﮲�ساء ﮳�م﮶س﮴�ّ

 
﮲

﮳�عض مراك﮲ر ال﮲�﮵�ا﮳�ة أو الوزارة عىل الر﮲مع مں

﮲ ال﮲�ساء الل﮳�﮲�ا﮲�﮵�ات ﮳�ال﮴�عل﮵� العا﮵ىل وامل﮴�درة  ﮴�م﮵�ّ

واملسؤول﮵�ة والوط﮲�﮵�ة، ر﮳�ما ٔالن الس﮵�ا﮵ىس ﮲�﮵ 

ال سلطة وه﮵�م﮲�ة ومل ﮵�﮴�حّول ﮳�عد ٕاىل  ﮳�الد﮲�ا ال ﮵�﮲

﮲حدمة عامة ﮴�﮴�﮳حىل ﮲�﮵ ﮴�وا﮲صع الك﮳�ار... 

- الك﮴�اب رحلة مم﮴�عة ﮲�﮵ أز﮴�ة مع﮶س﮵�ت وأح﮵�اء 

﮳ح﮳�﮵�ل و﮴�ا﮶�ها العر﮵�ق و﮳�﮵�وت االزدهار و﮳�ار﮵�س 

 ﮲�﮴�ة احلرب 
﮲

ال﮶�ورة ال﮶س﮳�ا﮳�﮵�ة و﮳�عض مالمح عں

﮲�﮵ ل﮳�﮲�ان والظواهر الطأ�﮲�﮵�ة املصط﮲�عة ال﮴�﮵ ﮲�ر﮲ص﮴�ها، ﮲�هل ﮴�صدت أن ﮵�كون

الك﮴�اب واحة ﮳محال وح﮵�اة ﮲�﮵ و﮴�ت ﮳�﮴�﮲�ا ﮲�﮲�﮴�﮴�د ﮲�﮵�ه ٕاىل م﮴�ومات أمل وٕا﮶رسا﮴�ة

مس﮴�﮴�﮳�ل أ﮲�﮲صل؟

﮴�د ﮴�لت ﮲�﮵ م﮴�ّدمة الك﮴�اب الذي أ﮲�﮴�ل ﮲�﮵�ه زهو ال﮲�رح ولطف احل﮵�اة ح﮵�ال

﮴�عاسة احلا﮲رص وا﮲�ه﮵�ار آالمال وأح﮲ران ال﮴�لوب، ٕا﮲�﮲�﮵ أ﮲ح﮶ىس أن ﮵�كون ﮲�﮶رسه ﮲�﮵ هذا

الو﮴�ت �ح﮴�﮲�ال عرس ﮲�﮵ �﮴�درأ�﮵�ة مهدمة أو �﮲�﮴�﮴�اد ﮳�﮴�الت ورد ﮴�د﮵�مة

 ما... ع﮳�﮵� ما... هذا ال﮲�ص
﮲

 د﮲�﮴�﮵ ك﮴�اب أ﮶�﮵�... الس﮴�عادة ح﮲�﮵�
﮲

ح﮲�ظ﮲�اها ﮳�﮵�

 معر،
﮲

، أ﮴�م﮲� ص﮵�ا﮲عة مراحله ال﮴�ال﮵�ة ﮲�﮵ ما ﮴�﮳�﮴� ﮵ىل مں  ﮴�ار﮵�﮲ ح﮵�ا﮴�﮵
﮲

﮳ح﮲رء مں

 روحه احلرة امل﮲�طل﮴�ة
﮲

 ل﮳�﮲�ان ا﮳حلم﮵�ل وعں
﮲

ولك﮲�﮲�﮵ أورد﮴�ها صورة ح﮴�﮵�﮴�﮵�ة عں

 ﮲�عمها...
﮲

 احل﮵�اة مں
ّ

كما اس﮴�طعت ع﮵�﮶سها وكما أ﮲عد﮴�ت ع﮵ىل

 ﮲�﮵ هاو﮵�ة الس﮴�وط ﮵ىك ال ﮲�﮲�﮴�د
﮲

﮴�صد﮴�ها واحة ﮳محال وح﮵�اة، ﮴�صد﮴�ها و﮲�ں

أالمل... ولو الح ك﮲�﮳حمة ﮳�ع﮵�دة.

 الك﮴�اب؟    
﮲

 ﮴�و﮳ح﮵�هها مں
﮲

ا ما الرسالة ال﮴�﮵ ﮴�ود﮵� - أ﮲ح﮵�ً

 ذهب و﮴�﮳� ولو لط﮲حها ﮴�اب عا﮳�.
﮲

رسال﮴�﮵ ﮲�﮵ هذا الك﮴�اب أن ل﮳�﮲�ان أرض مں

﮲
﮵ىه أرض ﮴�ٓ�ٍخ وحوار و﮴�﮲�اعل وكرم ولو أ﮲ح﮲�﮴�ت أصوا﮴�﮲�ا ﮲�﮳�ات ع﮲�ف ور﮲�﮵�

سالح. 
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 ال﮴�﮲�وع
﮲

 رأ�ع ل﮵�س ل﮲�﮲�سه وحسب ﮳�ل لٕال﮲�سا﮲�﮵�ة ﮳محعاء، وطں
﮲

ٕان ل﮳�﮲�ان وطں

 
﮲

 امل﮳�دع املح﮲�﮲ر لطا﮴�ات أهله امل﮳�دع﮵�
﮲

ا﮲حلالق ﮲�﮵ الط﮳�﮵�عة كما ﮲�﮵ ال﮲�اس، الوطں

ال﮴�﮵ وٕان ﮲صا﮴�ت عل﮵�ها ا﮳حل﮲عرا﮲�﮵�ا، أ﮴�امت ل﮳�﮲�ا﮲�ًا آ﮲حر ﮲�﮵ مه﮳حرها . 

رسال﮴�﮵ أن املح﮳�ة ﮵ىه ال﮴�﮵�مة العظ� ﮲�﮵ إال﮲�سان، مهما علت املرا﮴�ب ومهما

ن ﮲�﮵ ﮴�ا﮳�ه كما ﮲�﮵ ﮲حال﮵�ا ﮳حسده ﮴�﮲ ﮴�ست الد﮲�﮵�ا، وأن إال﮲�سان الل﮳�﮲�ا﮲�﮵ الذي ﮵�﮲

وروحه، ح﮲صارات العامل، و﮴�عال﮵� أال﮳حداد وم﮲�ا﮳حٓ�ت احل﮵�اة ومعاركة احلروب،

و﮴�ذوق السالم، ﮴�ادر عىل أن ﮵�﮲�ع رأسه ﮲�وق ر�م املصأ�ب وعىل مّد ذراع﮵�ه ﮲�و

العامل، ﮲�﮵ مصا﮲�حة وسالم و﮳حهد م﮶س﮴�ك. 

 ال﮴�عل﮵� ا﮳حلام﮵ىع
﮲

 س﮲�ة مں
﮲

هذا ما أ﮶سهد ﮳�ه ﮲عال﮳�ًا أمام طال﮳�﮵ ﮳�عد حواىل ﮲محس﮵�

وأ﮲�﮴�لها ٕاىل مح﮵�ط﮵ى وعأ�ل﮴�﮵ ﮳�﮲�﮲حر دون ﮴�﮳�﮳حح و﮳�﮴�ساٍم دون م﮲عاالة.
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أ. د. مسر الد﮵�ّوب:

مسا﮲�ة ﮶س﮳�ه ال﮴�﮲صاّد ﮲�﮵ طالمس ٕا﮵�ل﮵�ا أ﮳�﮵ ما﮲ىص﮵
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ﮳مح﮵�ًال ﮴� الو﮳حود
﮲

معون عىل أن أ﮳�ا ما﮲ىص﮵ �ن م﮴�﮲�أ�ًال "كں ﮵��د ال﮲�﮴�اد ﮵�﮳

 ﮲�ر﮲ص﮵�ة
﮲

﮳مح﮵�ال"، أ﮳�﮵�﮴�ور﮵�ًا "﮵�ع﮵ىل م﮳�دأ اللذة"، لك﮲�﮲�ا ﮲�﮲�طلق ﮲�﮵ م﮴�ال﮲�ا هذا مں

أن الطالمس ﮳�﮲�﮵�ت عىل ٕا﮵�﮴�اع ال﮶�﮲�أ�﮵�ات ال﮲صد﮵�ة: احلر﮵�ة/ ال﮴�﮵�د، احل﮵�اة/

،
﮲

املوت، ا﮳حل﮳�/ اال﮲ح﮴�﮵�ار، ال﮴�دم/ احلدا﮶�ة، ال﮴�﮳�ح/ ا﮳حلمال، ال﮶سك/ ال﮵�﮴�﮵�

ا﮳حلسد/ الروح، املعر﮲�ة/ وهم املعر﮲�ة، و﮲�﮲�﮴�ض أن ال﮶�﮲�أ�﮵�ات ال﮲صد﮵�ة ﮴�﮴�وم

 ٕازاحة طرف م﮲�هما،
﮲

، ال ﮵�ل﮴�﮴�﮵�ان، وال ﮵�مكں
﮲

 م﮴�واز﮵�﮵�
﮲

 طر﮲�﮵�
﮲

عىل ا﮳حلمع ﮳�﮵�

﮲
 الطر﮲�﮵�

﮲
و﮳�﮵�﮲�هما مسا﮲�ة، و﮴�﮴�ع الطالمس ﮲�﮵ هذه املسا﮲�ة ال﮲�اصلة ﮳�﮵�

 أال﮳�﮵�﮴�ور﮵�ة
﮲

؛ لذا ﮲�ى أن ال﮶ساعر �ن ﮲�﮵ هذه امل﮲�ط﮴�ة الوسطى ﮳�﮵�
﮲

امل﮴�﮲صاد﮵�

والروا﮴�﮵�ة، و﮵ىه امل﮲�ط﮴�ة ال﮴�﮵ آ﮶�﮲�ا ﮴�سم﮵�﮴�ها م﮲�ط﮴�ة ﮶س﮳�ه ال﮴�﮲صاد، و﮴�م﮶�ّل

ة أو الده﮶سَة ال﮲�لس﮲�﮵�ة.  اَحل﮵�ْ

 : طالمس أ﮳�﮵ ما﮲ىص﮵

﮳�ُ﮲�﮵�ت الطالمس عىل ر﮳�اع﮵�ات، ﮴�﮶س﮴�مل لك ر﮳�اع﮵�ة عىل ﮲�كرة أو أك﮶�، ﮴�ّدمها

، وأ﮲�� لك ر﮳�اع﮵�ة ﮳�ع﮳�ارة "لست أدري" ﮳�ص﮵�﮲عة سؤال، أو ﮴�ساؤل ﮲�لس﮲�﮵

 ر﮳�اع﮵�ة، ﮴�﮲�اول ﮲�﮵�ها ال﮴�﮲صا﮵�ا الكو﮲�﮵�ة الك﮳�ى: املوت،
﮲

و﮳�ل﮲عت ٕاحدى وس﮳�ع﮵�

 ال﮶�وا﮳�ت املٔ�لو﮲�ة، ول﮵�ست 
﮲

ا﮲حللق، املص﮵�، ا﮲حل﮵�، ال﮶رس، ا﮳حل﮳�، اال﮲ح﮴�﮵�ار ﮳�ع﮵�دًا عں
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السؤال وال﮴�ساؤل ال﮲�لس﮲�﮵�ان: 

أال﮳�﮵�﮴�ور﮵�ة والروا﮴�﮵�ة ومسا﮲�ة ﮶س﮳�ه ال﮴�﮲صاد:

 ك﮶�ًا ﮴�﮳�له، و﮳�عده. 
﮲

﮳�أالسٔ�لة ا﮳حلد﮵�دة، ﮲�﮴�د أ﮶�ارت ﮳�اح﮶�﮵�

 رس الو﮳حود ول﮲ع﮲ره، و﮴�ل﮴�﮴�﮵ الر﮳�اع﮵�َة أال﮲ح﮵�َة
﮲

﮴�﮳�دأ الر﮳�اع﮵�ة أالوىل ﮳�احلد﮵�ث عں

 سؤال املص﮵�:  
﮲

﮲�﮵ ه﮲�دسة ل﮲عو﮵�ة ﮳�رص﮵�ة م﮴�﮲�ا﮲طرة ﮳�احلد﮵�ث عں

"ٕا﮲�﮲�﮵ ﮳حٔ�ت وأم﮲ىص﮵ وأ﮲�ا ال أعلم

: د.ت، الد﮵�وان، دار العودة، أ﮲�ا ل﮲ع﮲ر وذها﮳�﮵ كم﮳ح﮵�ٔ�﮵ طلسم" ٕا﮵�ل﮵�ا أ﮳�و ما﮲ىص﮵

﮳�﮵�وت، ص214

و﮴�د ﮴�ّدم أ﮲��ره لكها ﮲�﮵ ﮶�﮲�أ�﮵�ات ﮲صد﮵�ة م﮴�﮴�ا﮳�لة ﮳�السؤال وال﮴�ساؤل

، ﮲�ما عال﮴�ة السؤال وال﮴�ساؤل ﮳�ال﮳�عد ال﮲�لس﮲�﮵ ﮲�﮵ ال﮶سعر؟ 
﮲

ال﮲�لس﮲�﮵�﮵�

، وال﮲�لس﮲�ة ﮳�الدر﮳حة أالوىل ر﮲ع﮳�ة ﮵�عّد ال﮴�ساؤل أهم ﮲حصأ�ص ال﮴�﮲�ك﮵� ال﮲�لس﮲�﮵

هله؛ ﮲�﮵ املعر﮲�ة، وال﮲�﮵�لسوف أك﮶� ال﮲�اس ر﮲ع﮳�ة ﮲�﮵ املعر﮲�ة، وأك﮶�هم ٕا﮴�رارًا ﮳�﮳

 ٕا﮶�ارة أالسٔ�لة وال﮴�ساؤالت ال﮲�لس﮲�﮵�ة. 
﮲

لذا ال ﮵�﮴�و﮴�ف عں

وال ﮵�﮲�ل ال﮴�ساؤل ﮳�إال﮳حا﮳�ات امل﮳�ا﮶رسة، و﮵�ه﮴� ﮳�م﮲�اه﮵� الع﮴�ل، و﮵ىه ﮲ع﮵� ﮶�ا﮳�﮴�ة،

و﮵�ُدِرك حامل ال﮴�ساؤل ال﮲�لس﮲�﮵ عدم و﮳حود ٕا﮳حا﮳�ات محددة، وهذا ملمح

 . ﮲�لس﮲�﮵

و﮴�وّلد أالسٔ�لة وال﮴�ساؤالت أ﮲��رًا ﮳حد﮵�دة، و﮴�﮵�ل ٕاىل أسٔ�لة و﮴�ساؤالت أ﮲حرى،

و﮴�د ﮵�﮴�﮲�وق ال﮴�ساؤل ال﮲�لس﮲�﮵ عىل امل﮶سلكة امل﮶�ارة ﮲�ظرًا لعم﮴�ه، ﮲�﮴�د ﮵�كون

﮲
﮴�ساؤَل و﮳حود، و﮴�د ﮵�كون ﮴�ساؤَل معر﮲�ة، واملعر﮲�ة م﮲رعومة ﮲�﮵ ال﮲�لس﮲�ة، ومں

﮵�ّد﮵ىع ام﮴�الك املعر﮲�ة ﮵�م﮴�لك وهم املعر﮲�ة. 

وط﮳�﮵�عة ﮴�﮲�ك﮵� أ﮳�﮵ ما﮲ىص﮵ اله﮶�ة وراء ٕا﮶�ارة أالسٔ�لة وال﮴�ساؤالت حول ما

﮵�ده﮶سه، ﮲�﮴�ولدت هذه الده﮶سة عىل ﮶سلك ﮴�ساؤالت رّك﮲رت عىل ﮴�﮲صا﮵�ا الو﮳حود

د أ﮲�ه ﮴�ساؤل، ال وإال﮲�سان. ؤالن ه﮲�الك طا﮳�عًا ٕا﮶س�ل﮵�ًا لسؤاله ال﮲�لس﮲�﮵ ﮲�﮳

سؤال، ٕا﮲�ه ﮵�﮶�﮵� ال﮴�ساؤل، وال ﮵�﮴�ّدم ﮳حوا﮳�ًا؛ ٔال﮲�ه ﮵�درك أن ا﮳حلواب مؤ﮳حل

﮵�﮴�﮵ ل﮴�ساؤال﮴�ه، وهلذا ﮴�وّلدت احل﮵�ة لد﮵�ه، ﮳�اس﮴�مرار ﮲�﮵ ﮲صوء الطا﮳�ع امل﮵�﮴�ا﮲�﮵�﮲

 .
﮲

 ال﮶سك وال﮵�﮴�﮵�
﮲

و﮵ىه املسا﮲�ة ال﮲�اصلة ﮳�﮵�

﮵�ى أال﮳�﮵�﮴�ور﮵�ون أن اللذة ﮲عا﮵�ة احل﮵�اة، وا﮲حل﮵� الوح﮵�د، و﮵�ون أالمل ال﮶رس الوحـ﮵�ــد، 

 



 أالمل، واللذة لد﮵�هم روح﮵�ة، ع﮴�ل﮵�ة؛ ٔال﮲�ها أهم
﮲

و﮴�﮴�ح﮴�ق اللذة ﮲�﮵ ال﮴�حرر مں

 طر﮵�ق احلواس. 
﮲

 لذات ا﮳حلسد ال﮲رأ�لة. وال ﮴�﮴�ح﮴�ق املعر﮲�ة ع﮲�دهم ٕاال عں
﮲

مں

وال ﮴�ى أال﮳�﮵�﮴�ور﮵�ة أن مهمة ال﮲�لس﮲�ة ﮴�﮲ع﮵�﮵� العامل، ﮲�ال ﮵�س﮴�ط﮵�ع ا﮳حل﮲رء أن ﮵�﮲�ّرس

اللك، ﮳�ل و﮲ط﮵�﮲�﮴�ها أن ﮴�هد﮵�﮲�ا ٕاىل طر﮵�ق السعادة. 

أما الروا﮴�﮵�ة ﮲�﮵� معارصة لٔال﮳�﮵�﮴�ور﮵�ة، وم﮲صادة هلا، و﮴�ع﮲�﮵ ال﮲�لس﮲�ة ع﮲�دهم

مح﮳�ة احلكمة وم﮲راول﮴�ها، وعلم أال﮶س﮵�اء إالهل﮵�ة وإال﮲�سا﮲�﮵�ة، وهم ماد﮵�ون،

ومعر﮲�﮴�هم حس﮵�ة. 

 م﮲�ط﮴�ة وسطى، ولكما ا﮳�﮴�عد هذان الطر﮲�ان
﮲

 امل﮴�﮲صاد﮵�
﮲

 الطر﮲�﮵�
﮲

ٕان ﮳�﮵�

، و﮲�﮴�﮵�﮳حة العال﮴�ة ا﮴�سعت هذه املسا﮲�ة، وهذا ما ﮵�وّلد حال ﮳حذب للم﮴�ل﮴�﮵

داد  ﮴�ظهر هذه املسا﮲�ة ﮲�﮵ ر﮳�اع﮵�ات الطالمس لكها؛ ذلك ٔال﮲�ها ﮴�﮲
﮲

 الطر﮲�﮵�
﮲

﮳�﮵�

 .
﮲

 ال﮶سك وال﮵�﮴�﮵�
﮲

﮵�﮴�﮵�ة؛ ٕاذ ﮴�﮴�سع احل﮵�ة ﮳�﮵�  املسأ�ل امل﮵�﮴�ا﮲�﮵�﮲
﮲

﮲�﮵ احلد﮵�ث عں

﮲
 اللذة وأالمل، و﮴�﮴�ف ح﮵�﮴�ه ﮳�﮵�

﮲
َح﮵�ة أ﮳�﮵ ما﮲ىص﮵ ا﮲�﮲�عال، وحركة، و﮴�ٔ�ر﮳حح ﮳�﮵�

الع﮴�ل واال﮲�﮲�عال، ﮲�هو ﮲�﮵ م﮲�ط﮴�ة ﮶س﮳�ه ال﮴�﮲صاد؛ ٕاذ ﮴�سىع الروا﮴�﮵�ة ٕاىل ال﮴�﮲حلص

 ﮴�سىع أال﮳�﮵�﮴�ور﮵�ة ٕاىل ٕا﮶س﮳�اع أالهواء املع﮴�دلة. 
﮲

 اال﮲�﮲�عال ﮲�﮵ ح﮵�
﮲

مں

 أالمل ﮵�ارصه لعدم ﮴�در﮴�ه عىل
﮲

ٕا﮲�ه ﮵�اول أن ﮵�صل عىل لذة املعر﮲�ة لكں

ال﮴�﮳�ض عىل ﮲�ار املعر﮲�ة، و﮴�مل ع﮳�ارة لست أدري ﮲صدها معها، و﮴�د كّررها

﮲
﮵�﮴�ا ال ﮵�مكں عىل مساحة الر﮳�اع﮵�ات لكها، و﮵�ع﮲�﮵ ذلك أن مسأ�ل امل﮵�﮴�ا﮲�﮵�﮲

اهلها.  إال﮳حا﮳�ة ع﮲�ها، لك﮲�ه ﮳�ع﮳�ارة لست أدري ﮵�ع﮴�ف ﮳�صعو﮳�ة ﮴�﮳

ٕان لد﮵�ه ﮶س﮲ع﮲�ًا مٔ�سو﮵�ًا ﮳�أالمور ال﮲ع﮵�﮳�﮵�ة، ﮲�﮵�ع﮵�ش ﮲�﮵ حال أمل لعدم ﮴�در﮴�ه عىل

 هذا
﮲

 لد﮵�ه ﮶س﮲ع﮲�ًا ك﮳�﮵�ًا ملعر﮲�ة الس﮳�ب، ﮵�وّلد لذة مں
﮲ّ

الوصول ٕاىل إال﮳حا﮳�ة، لكں

﮲
أالمل، و﮵�ُس﮴�عاد هذا ال﮶س﮲عف ﮳�اس﮴�مرار؛ لذا ﮵�﮳�﮴� ﮲�﮵ امل﮲�ط﮴�ة الوسطى ﮳�﮵�

: م﮲�ط﮴�ة احل﮵�ة و﮶س﮳�ه ال﮴�﮲صاد. 
﮲

الطر﮲�﮵�

د ﮶�﮳�ا﮴�ًا ﮲�﮵ هذه احل﮵�اة؛ لذا ﮵�دور ٕان لد﮵�ه لذة مؤ﮴�﮴�ة، و﮲ع﮵� مس﮴�﮴�رة؛ ٔال﮲�ه ال ﮵�﮳

 أالمل. 
﮲

حول اللذة ال﮴�﮵ ﮵�﮴�﮴�﮲�صها مں

﮵ رح ك﮲�ّ "﮴�د ﮵�﮴�﮵�﮲�﮵ ا﮲حلطَر ال﮶سوُك الذي ﮵�﮳

و﮵�كون السّمُ ﮲�﮵ العطِر الذي ﮵�مٔال أ﮲�﮲�﮵
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ٕا﮲�ما الورُد هو أال﮲�﮲صل ﮲�﮵ ﮶رس﮵ىع وُعر﮲�﮵

..
﮲

وهو ﮶رسٌع ّلكه ﮲طلٌم، ولكں

لسُت أدري!" الد﮵�وان، ص210.

﮲
للوصول ٕاىل ال﮲�﮲ص﮵�لة ﮲�﮵ أال﮳�﮵�﮴�ور﮵�ة ﮵�﮲�﮳�﮲ىع﮵ املرور ﮳�أالهواء إال﮲�سا﮲�﮵�ة، وال�ٔ�

﮲ ﮵�ُع﮵ىل أ﮳�و ما﮲ىص﮵ م﮳�دأ اللذة ﮵�ها﮳مح ما ﮵�ؤمل
 ال﮲ع﮲صب وح﮵�

﮲
السع﮵�د مس﮴�﮶�﮲� مں

و﮵�س﮳�ّب احل﮲رن، و﮵�ع﮲�﮵ ﮲ع﮵�اب أالمل ا﮲ح﮴�﮲�اءه، ال محوه "الورد هو أال﮲�﮲صل ﮲�﮵

 أال﮶س﮵�اء ال﮳�س﮵�طة ع﮲�ده ﮴�﮴�ولد اللذة ﮶سٔ�ن
﮲

﮶رس﮵ىع.. وهو ﮶رسع لكه ﮲طلم" ومں

 ﮵�﮲�اه﮲صون أالمل ﮳�اس﮴�ح﮲صار ال﮲صد "﮴�د ﮵�﮴�﮵�﮲�﮵ ا﮲حلطر ال﮶سوك
﮲

 اللذ﮵�
﮲

أال﮳�﮵�﮴�ور﮵�﮵�

..." رح ك﮲�﮵ الذي ﮵�﮳

 "هو ﮶رسع لكه
﮲

 احلال ال﮲�﮲�س﮵�ة ﮶سٔ�ن الروا﮴�﮵�﮵�
﮲

لك﮲�ه ﮵�عود ل﮵�ل﮲ىع﮵ اال﮲�﮲�عال مں

؟" ﮲�﮴�ا﮲�ون الط﮳�﮵�عة مطلق ال ﮵�سمح ﮲طلم"... "أ﮴�ى م﮲�ها أم اللذة م﮲�﮵

ح ا﮳حلا﮲�ب الع﮴�﮵ىل.   ﮵�﮳حّ
﮲

﮳�االس﮴�﮶�﮲�اء، ﮲�﮵�ظهر ﮴�﮲ع﮵�﮵�ب اهلوى املؤمل واللذ﮵�ذ ح﮵�

ٕان ﮶�مة مسا﮲�ة ﮶س﮳�ه ﮴�﮲صاد ﮲رصور﮵�ة لو﮳حود اللذة وأالمل، و﮵�ع﮲�﮵ ﮲ع﮵�ا﮳�ها ﮲�﮲�﮵

و﮳حود أحدهما، ﮲�الطر﮲�ان حا﮲رصان ﮲�﮵ مسا﮲�ة ﮶س﮳�ه ال﮴�﮲صاد، و﮵�مل لك طرف

 ﮲حصأ�ص الطرف آال﮲حر، ﮲�اللذة �م﮲�ة ﮲�﮵ أالمل، و﮴�م﮶�ل هذه املسا﮲�ة
﮲

﮶س﮵�ٔ�ًا مں

 ﮴�م﮶�له الزم﮴�ه لسُت أدري. 
﮲

 الطر﮲�﮵�
﮲

 هذ﮵�
﮲

﮵�أ�﮵�ًا ﮳�﮵� ﮲�را﮲عًا ﮲�﮵�﮲
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س﮴�﮵�﮲�ا﮲�﮵ ﮲عر﮵�﮶سام ﮲�﮵ ك﮴�اب "م﮵�ال﮲�﮵ وأ﮲�ا":

م﮵�ال﮲�﮵�ا ﮴�امب ﮴�﮶س﮳�ه ماري أ﮲�طوا﮲�﮵�ت

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

�﮴﮴�ول املؤل﮲ّ�ة س﮴��﮲﮵�ا﮲�﮵ ﮲عر�﮶﮵سام ٕان الس�﮵دة االٔوىل االٔم﮵�ك�﮵ة السا�﮴﮳�ة، م�﮵ال﮲�﮵ ﮴�امب،

و﮵�  ر﮲�﮲صت ٕادا�﮲ة مها﮳�﮵ ال��﮳�﮴﮵�ول، وصد﮴�ت كذ�﮳ة زو﮳حها دو�﮲الد ﮴�امب �﮶﮳سٔ�ن ﮴�﮲

اال�﮴﮲�﮲حا�﮳ات.

 ها﮳محوا
﮲

ور﮲�﮲صت م�﮵ال�﮲�﮵ا ﮴�امب ا﮴�﮴�اح ر�ٔ�﮵س أر��﮲ها �ٕ﮳ادا�﮲ة م﮶�﮵�ي ال﮶س﮲عب الذ﮵�

ا لك﮴�اب أصدر�﮴ه السكر�﮵﮴�ة السا�﮴﮳�ة ، و﮲�﮴�ً م�﮲﮳� ال��﮳�﮴﮵�ول االٔمر�﮵﮵ىك ﮲�﮵ 6 ��﮲ون ال﮶�ا﮲�﮵

ا ٕان الس�﮵دة ﮴�امب صد﮴�ت ﮲�﮵ ال�﮳�﮵ت االٔ�﮳�﮵ض س﮴��﮲﮵�ا﮲�﮵ ﮲عر�﮶﮵سام، ال﮴�﮵ �﮴﮴�ول أ�﮲﮵صً

. كذ�﮳ة زو﮳حها �ٔ﮳�ن ه﮲ر�﮵م﮴�ه عىل �﮵د ﮳حو �﮳ا�﮵دن ��﮲ت �﮴﮲��﮳﮵حة االح﮴��﮵ال اال�﮴﮲�﮲حا﮳�﮵

ا م�﮵ال�﮲�﮵ا ﮴�امب �﮳ماري أ�﮲طوا�﮲�﮵ت، امللكة ال﮲�ر�﮲س�﮵ة و﮶س�﮳هت س﮴��﮲﮵�ا﮲�﮵ ﮲عر�﮶﮵سام أ�﮲﮵صً

ال﮴�﮵ حد�﮶ت ال﮶�ورة ﮲�﮵ عهد زو﮳حها، امللك لو�﮵س السادس ع﮶رس.

معلت ﮲عر�﮶﮵سام مع م�﮵ال�﮲�﮵ا ﮴�امب حوا﮵ىل �﮴سعة أ﮶سهر، كسكر�﮵﮴�ة صح﮲��﮵ة لدو�﮲الد

﮴�امب، ومل �﮴ع﮴�د ﮲حالل �﮴لك ال﮲�﮴�ة ﮳حلسة ٕاعالم�﮵ة واحدة.

رًا، ح�﮵ث ﮴�ال مساعد سا�﮳ق لل�﮳�﮵ت االٔ�﮳�﮵ض مل �﮵ذكر  ك﮴�ا�﮳ها مؤ﮲حّ
﮲

و﮴� إالعالن عں

 أن �﮶﮴سعلها 
﮲

امسه: "ال �﮴و﮳حد م�﮵اه �﮲�ـــ�﮵ــة عىل االٔرض الحــ﮴�ــواء ال﮲�﮵�ان الـ﮴�﮵ �﮵مكں
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 ﮲�﮵ ذلك آ﮲حرون، م﮶�ل الس﮵�دة أالوىل
﮲

﮲عر﮵�﮶سام ﮲�﮵ ّلك عامل الرٔ�﮵�س ﮴�امب، ﮳�مں
. السا﮳�﮴�ة، م﮵�ال﮲�﮵

 الصعب ﮴�و﮲ص﮵�ح م﮴�دار ال﮴�لق الذي س﮵�حد﮶�ه هذا الك﮴�اب."
﮲

أ﮲صاف: "مں
﮴�ذكر ﮲عر﮵�﮶سام م﮶�ًال أ﮲�ّه ع﮲�دما حاول أ﮲�صار ﮴�امب ﮴�لب ﮲�﮴�﮵�﮳حة اال﮲�﮴�﮲حا﮳�ات
 أن ﮴�﮲عردي عىل

﮲
﮳�ع﮲�ف، ك﮴�﮳�ت ﮲عر﮵�﮶سام رسالة ٕاىل م﮵�ال﮲�﮵�ا ﮴�امب: "هل ﮴�﮵�د﮵�

 ال ﮵�و﮳حد م�ن
﮲

﮴�و﮵�﮴� أن االح﮴�﮳حا﮳حات السلم﮵�ة ﮵ىه حّق للك أمر﮵�﮵ىك؟ ولكں
لل﮲حروج عىل ال﮴�ا﮲�ون والع﮲�ف؟"

و﮳�عد د﮴�﮵�﮴�ة ، ردت م﮵�ال﮲�﮵�ا ﮳�لكمة واحدة: "ال".
ا ل﮲عر﮵�﮶سام، �﮲�ت م﮵�ال﮲�﮵ أك﮶� اه﮴�ماًما ﮳�ٕاعداد ﮳حلسة ﮴�صو﮵� لس﮳حادة. وو﮲�﮴�ً

 م﮲�ص﮳�ها، أن م﮵�ال﮲�﮵�ا
﮲

و﮳�سب ما ورد ك﮴�﮳�ت ﮲عر﮵�﮶سام، ال﮴�﮵ اس﮴�﮴�الت مں
ا ال﮴�واصل مع الس﮵�دة ﮳ح﮵�ل ﮳�ا﮵�دن، زو﮳حة الرٔ�﮵�س ﮴�امب ر﮲�﮲صت أ﮵�﮲صً
 - ٔال﮲�ها

ّ
امل﮲�﮴�﮲حب ﮳حو ﮳�ا﮵�دن، ٕالعداد ح﮲�ل ﮶ساي ﮲حاص ﮳�ال﮴�﮲�ص﮵�ب الرٔ�ا﮵ىس

اع﮴�﮴�دت أن ﮲�وز ﮳�ا﮵�دن �ن ﮲ع﮵� ﮶رس﮵ىع.
"، ومل ﮴�س﮴�مع ع﮲�دما

ٔ
ء س﮵� وأ﮲ح﮳�ت م﮵�ال﮲�﮵�ا ﮴�امب ﮲عر﮵�﮶سام ﮴�أ�لة: "حدث ﮶ىس﮵

و﮵� ا﮲�﮴�﮲حا﮳�﮵ واسع ال﮲�طاق. حاول أحد مساعد﮵�ها أن ﮵�﮶رسح هلا عدم و﮳حود ﮴�﮲
 هذا الك﮴�اب وا﮲صح.

﮲
و﮴�الت م﮵�ال﮲�﮵�ا ﮴�امب، ﮲�﮵ رد عىل الك﮴�اب: "ال﮴�صد مں

ٕا﮲�ها محاولة ل﮴�عو﮵�ض ﮲�﮲�سها ﮳�عد أداء ﮲صع﮵�ف كسكر﮴�﮵�ة صح﮲�﮵�ة، وعال﮴�ا﮴�ها
 ﮲حالل سوء

﮲
ال﮶س﮲حص﮵�ة ال﮲�ا﮶سلة، وسلوكها ﮲ع﮵� امله﮲�﮵ ﮲�﮵ ال﮳�﮵�ت أال﮳�﮵�ض. ومں

الصدق وا﮲حل﮵�ا﮲�ة، ﮴�سىع ٕاىل اك﮴�ساب املالءمة واملال عىل حساب الس﮵�دة
﮴�امب ".

 ﮴�امب ٕاّنَ ﮲عر﮵�﮶سام "أ﮶�ارت عّش الد﮳�ا﮳�﮵�"، و﮵ىه
﮲

ب مں و﮴�ال مصدر م﮴�ّرَ
 ﮲�﮵ ذلك ﮳حار﮵�د

﮲
، ﮳�مں

﮲
 آ﮲حر﮵�

﮲
 "معلومات ﮴�د ﮴�كون ﮴�﮳�﮵�حة" عں

﮲
﮴�ك﮶سف عں

كو﮶س﮲�﮵�، صهر دو﮲�الد ﮴�امب وك﮳�﮵� مس﮴�﮶سار﮵�ه، ومارك م﮵�دوز، آ﮲حر رٔ�﮵�س
 ﮴�امب ال ﮴�عر﮲�ها

﮲
أر�ن ل﮴�امب، م﮲ص﮵�﮲�ًا: "س﮴�﮵�﮲�ا﮲�﮵ ﮲عر﮵�﮶سام لد﮵�ها أرسار عں

ح﮴�ّ الس﮵�ّدة أالوىل... أرسار ال ﮵�﮵�دها أن ﮴�عر﮲�ها، مو﮳حودة ﮲�﮵ هذا الك﮴�اب".
، ﮳�عد صدامات م﮴�كررة مع  م﮲�ص﮳�ها ﮲�﮵ 6 �﮲�ون ال﮶�ا﮲�﮵

﮲
اس﮴�﮴�الت ﮲عر﮵�﮶سام مں

 ﮴�امب أو مساعد﮵�ه
﮲

عة مں الرٔ�﮵�س ﮴�امب. و﮵ىه ﮴�﮴�ح﮲رص آالن ملحاوالت م﮴�و﮴�َّ
 أالّول

﮲
 مل﮲�ع ﮲�﮶رس الك﮴�اب، الذي �ن م﮴�ّررًا أن ﮵�صدر ﮲�﮵ 5 ﮴�﮶رس﮵�

﮲
السا﮳�﮴�﮵�

.2021
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د. معاد ﮵�و﮲�س ﮲�﮲عا﮵ىل ﮵�ك﮴�ب: معّلمو ال﮲�كر 

أالس﮴�اذ ع﮴�ل ال﮴�ّدوم: "﮲�﮳�دأ م﮲�ذ ال﮳�دا﮵�ة"

 
ا للص﮲�وف  ك﮲�ُت ﮳�عُد ﮲�﮵ الص﮲�وف اال﮳�﮴�دأ�﮵�ّة ملّا عر﮲�﮴�ُه مد﮵�ً

 ﮳ح﮳�﮵�ل، 
﮲

 امل﮴�وّسطة ﮲�﮵ مدرسة س﮵�دة لورد لٔال﮲حوة املر﮵�م﮵�ّ﮵�

ح﮵�ث ك﮲�ُت ﮴�لم﮵�ًذا م﮲�ذ الرو﮲صة ح﮴� ال﮳�و﮲�﮵�ه.

ا "﮴�اس﮵�ًا"… هاها،  اال﮲�ط﮳�اع الذي أ﮲حذ﮴�ُه ع﮲�ه، �ن مد﮵�ً

﮶ىس ﮴�ر﮳�َه. و﮲�﮵ م�ن، ﮲�﮶سكر الله أ﮲�ّ﮲�ا لس﮲�ا ﮳�عد ﮴�ت ا﮲�ه ط﮳�ًعا و﮲�﮲ ﮲�عم. ك﮲�ّا ﮲�﮲

سلط﮴�ه. صو﮴�ُه عاٍل، ال ﮵�﮳�﮴�سُم ال﮳�﮴�ّة. ﮵�﮴�ّلكم ال﮲�ر﮲�س﮵�ّة ﮲�﮴�ط.

 أمعال ﮳ح﮳�﮵�ل. مل ﮴�عر﮲�ه مدرس﮴�ُ﮲�ا ال﮴�﮵
﮲

ر مں  ﮳�لدة الَك﮲�ْ
﮲

أالس﮴�اذ ع﮴�ل ال﮴�ّدوم. ا﮳�

 ال﮴�سم امل﮴�وّسط. ه﮵�﮳�﮴�ُه طاولت
﮲

 "﮶سا﮲�﮲�﮵�ل" ٕاّال مسؤوًال كما س﮳�ق، عں
﮲

﮳حاءها مں

 عىل السواء، وأالهل ﮲�﮵ ط﮳�﮵�عة احلال. هذا أ﮴�ّله ﮲�﮵ م﮲�هوم﮲�ا
﮲

ال﮴�المذة واملعّلم﮵�

﮴�لك املرحلة!

﮴�﮲ع﮵�ّ الو﮲صُع ﮲�﮵ اع﮴�﮳�ارا﮴�﮲�ا ﮶س﮳�َه لك﮵�ًّا س﮲�َة ﮳�ل﮲ع﮲�ا الصّف أالّول م﮴�وّسط، ما ﮵�ُسّ�

.
ّ

﮲�﮵ أ﮵�ّام﮲�ا الصّف السادس أسا﮵ىس

﮵�وَمها، �﮲�ت ماّدٌة ﮲�درُسها للمّرة أالوىل، العلوم. و�ن أالس﮴�اذ ع﮴�ل، مسؤول

ا. ال﮴�سم، معّلَم﮲�ا ٕا﮵�ّاها. د﮲حل الصّف معّلًما ل﮵�س ٕاّال. ٔ�﮲�ّما ﮵�ل﮳�س ز﮵�ًّا م﮲ح﮴�ل﮲�ً

﮳�َ﮲�ا ٕا﮵�ّاها… ما  ال﮴�الم﮵�ذ، مالٌك ماّد﮴�َه، ﮵�﮳�ّها، و﮵�ع﮶سق ٕا﮵�صاَهلا مح﮳�ّ
﮲

﮴�ر﮵�ٌب مں

﮲
ره﮳�﮲�ا ﮴�ر﮳�َه ﮴�ّط. ﮳�ل ا﮲�﮴�ظر﮲�ا ساع﮴�َه، و﮴�عّل﮴�﮲�ا ﮳�طرأ�﮴�ه ال﮴�عل﮵�م﮵�ّة م﮴�مّسك﮵�

 ﮳حهَد﮲�ا ال﮴�﮴�﮳�ال ّلك معلومٍة ﮵�﮲�د﮲�ا ﮳�ها.
﮲

﮳�م﮲صام﮵�﮲�ها و﮳�اذل﮵�

﮴�ولٌة �ن ﮵�ّددها عل﮵�﮲�ا دوًما: ل﮲�﮳�دأ م﮲�ذ ال﮳�دا﮵�ة. مّرت ع﮲�د ﮲عال﮳�﮲�ا مروَر

الكرام، مل ﮵�َعْر هلا اه﮴�مام! ع﮲�د ﮳�عٍض، ﮴�﮶سّلكْت ﮴�وًال ﮳�د﮵�ًها: وهل ﮵�ُ﮳�دأ م﮲�ذ ﮲ع﮵�

 ﮴�﮲�ك﮵�﮵�ًّا مس﮴�داًما، و﮳حَد ار﮴�﮵�احه ﮲�﮵ ﮲ح﮳�ا﮴�﮵
ً
ال﮳�دا﮵�ة؟! ل﮴�ٔ�﮲حَذ ع﮲�دي م﮳حرى

ا وال  ساذ﮳حً
﮲

. ﮲�ٔ�دركُت أّن معّلم﮲�ا مل ﮵�كں
ّ ﮵

احل﮵�ا﮴�﮵�ّة و﮲�ق م﮲�ظورها ال﮲�لس﮲�

 م﮳�دأ أ﮲�ّ﮲�ا ال ﮲�﮳�دأ
﮲

سطح﮵�ًّا ﮲�﮵ ٕاطالق ﮴�ول﮴�ه حّد ﮶سعار. ّلك م﮶س�﮴�﮲�ا ﮴�﮲�طلق مں

 ﮲�﮵
﮲ّ

 الظں
ٔ

 أصول أالمور و﮳حذورها، ﮲�﮲�﮲حطى
﮲

 ﮲�﮴�طة ال﮳�دا﮵�ة. ﮳�ل ﮲�﮲ع﮲�ل عں
﮲

مں

املعا﮵�﮵� واملسارات.
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﮲�﮵ الوا﮴�ع، مل أ﮲�ا﮴�ش ال﮴�ولة مع صاح﮳�ها ﮵�وًما. ٔال﮲�ّ﮲�ا مل ﮲�ل﮴�ِق عىل حواراٍت

 ﮴�ّط، مع أالسف.
﮲

﮵� ﮳�ال﮲عَ

در ﮳�﮵ ذكُرها مع معّل﮵� أالس﮴�اذ ع﮴�ل، ﮳حعل﮴�﮲�﮵ أرّس﮲ح ﮴�﮲�اع﮴�﮵ ﮳�علّو حاد﮶�ٌة ﮵�﮳

﮲�كره. ﮲�﮵ مروري ﮴�ت سلط﮴�ه إالدار﮵�ّة، ﮲ح﮲صعُت حلالٍة صح﮵�ّة اس﮴�دعت

ا ﮳حراح﮵�ًّا وط﮳�﮵�ًّا أ﮴�ْت ﮲حوا﮴�﮵�َمها املر﮳حّوة. عدُت ﮳�عدها ٕاىل م﮴�ا﮳�عة عال﮳حً

﮵ املدرس﮵�ّة. و�ن  دون اه﮴�ماٍم هلا، ما أّدى ٕاىل ﮴�دهوٍر ﮲�﮵ ﮲�﮴�أ�﮳
﮲

 مں
﮲

درو﮵ىس لكں

 ﮲�﮵ دروسهم. ﮲�﮶سّلك ح﮲صوره ﮲�﮵
﮲

 للم﮴�ّرص﮵�
﮲

 ﮲ع﮵� امل﮴�ّدر﮵�
﮲

أالس﮴�اذ ع﮴�ل مں

ا ﮵ىل و﮲ح﮳حًال أمامه. ﮴�لك املرحلة وما ﮳�عدها ٕاحرا﮳حً

اهه، ﮲�ما  ﮶سعوري أعاله ﮴�﮳
﮲

ُت له عں  م﮳ح﮴�هد، وع﮳�ّ
ّ

ال﮴�﮴�﮵�﮴�ُه وأ﮲�ا طالٌب ﮳حام﮵ىع

َت ﮴�لك ، أ﮲�َت ال﮵�وم ا﮳ح﮴�﮲ �ن م﮲�ه ٕاّال أن أ﮳حا﮳�﮲�﮵ ﮳�﮶�﮴�ٍة ال﮲�﮴�ة: ﮵�ا صد﮵�﮴�﮵

 ال﮲صع﮲�ات.
﮲

املرحلة. وها ﮵ىه ﮶سّلكت لَك ﮲ح﮳�ًة ٕا﮲�سا﮲�﮵�ّة ﮲�﮵ ك﮵�﮲�﮵�ّة ال﮲�هوض مں

 أن ﮵�دركوا حال﮴�َك لو وا﮳حهوها، وال ﮵�عر﮲�ون
﮲

 الدأ�م﮵�
﮲

ل﮵�س للم﮴�﮲�ّو﮴�﮵�

ال﮴�عا﮵ىط معها... 

 كذلك ٕاّال ﮲�﮵ مع﮵�ق ﮲ح﮳�﮴�ه
﮲

أع﮴�﮴�ُد﮲�﮵ أ﮲صٔ�ُت ﮲�﮵ م�ن عىل معّلِم ﮲�كٍر، مل ﮵�كں

﮴�ه وو﮲�ا﮲�ا! إال﮲�سا﮲�﮵�ّة الد﮲�﮵�﮲�ة، ك﮲�َ
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﮲�﮳�﮵�ل عودة: مع﮲صلة العامل العر﮳�﮵
 

*حال﮴�﮲�ا ﮴�صور واس﮴�﮳حداء، ال﮲�﮴�ل ﮳�دل الع﮴�ل وإال﮴�﮳�اع ﮳�دل إال﮳�داع* 

 هلا
﮲

*العلوم والتك﮲�ولو﮳ح﮵�ا ال ﮴�وم﮵�ة أو د﮵�

*دول م﮲ح﮴�ل﮲�ة ا﮲�دم﮳حت ﮲�﮵ عرص احلدا﮶�ة والعلوم 

دون أن ﮴�﮲�﮴�د ﮴�﮵�مها ال﮴�﮴�ل﮵�د﮵�ة و﮲�س﮵�﮲�ساءها اال﮳ح﮴�ماع﮵�ة...

 

﮲
 والرأي: "ٕان الد﮵�

﮲
 الد﮵�

﮲
 امل﮴�﮲�ع ﮲�﮵ ك﮴�ا﮳�ه "أالدب الك﮳�﮵�"، ﮲�﮵ ﮲�صل عں

﮲
﮴�ال ا﮳�

 ﮲حصومة، ﮲�﮴�د
﮲

 ﮳حعل الد﮵�
﮲

﮵�سلم ﮳�إال﮵�مان، وٕان الرأي ﮵�﮶�﮳�ت ﮳�ا﮲حلصومة، ﮲�مں

﮲
 �ن ﮵�﮶رسع الد﮵�

﮲
 ﮳حعل الرأي د﮵�﮲�ًا، ﮲�﮴�د صار ﮶سارًعا، ومں

﮲
 رأ﮵�ًا، ومں

﮲
﮳حعل الد﮵�

 له".
﮲

ل﮲�﮲�سه، ﮲�ال د﮵�

﮲
 ﮲�ں

﮲
، ﮲�ٔ�﮵�  ﮲�﮲�ظر ﮲�و ال﮴�مدن والر﮴�﮵

﮲
 ﮲�كم ع﮴�ول﮲�ا، م﮳�دع﮵�

﮲
ك﮲�ا ع﮴�ال﮲�﮵�﮵�

ال﮵�وم؟!
﮵�﮶س﮴�د اال﮲�﮴�﮴�اد ﮲�﮵ امل﮳ح﮴�معات العر﮳�﮵�ة - إالسالم﮵�ة، ملا ﮵�عرف ﮳�ـ "احلدا﮶�ة

. إالم﮳�﮵�ال﮵�ة الصل﮵�﮳�﮵�ة"، حسب ﮴�ع﮳�﮵� م﮲�ظري ال﮲�كر السل﮲�﮵
والسؤال الذي ﮵�﮲�رض ﮲�﮲�سه ه﮲�ا، هل كون احلدا﮶�ة (أو رد﮵�﮲�ها: ال﮴�﮲�و﮵�) ﮳حاءت
ازات ما ﮵�عرف ﮳�امل﮳ح﮴�معات إالم﮳�﮵�ال﮵�ة الرأمسال﮵�ة امل﮴�طورة، هو ﮴�﮳�﮵�  ا﮲�﮳

﮲
﮲مصں

�ف لر﮲�﮲صها وال﮴�﮲ح﮵ىل ع﮲�ها؟
ال ﮲�﮳�ر إالم﮳�﮵�ال﮵�ة كس﮵�اسة و﮲�هح� محل معه الع﮲�ف الدموي وال﮴�هر لل﮶سعوب،

﮲
 زاو﮵�ة أ﮲حرى ﮴�﮴�﮳�ط ﮳�وا﮴�ع امل﮳ح﮴�معات ال﮴�﮵ عا﮲�ت مں

﮲
ٕا﮲�ما ﮲�طرح سؤاًال مں

س﮵�اسات االس﮴�عمار وع﮲�﮲�ه و﮴�هره ودمو﮵�﮴�ه، هل كون احلدا﮶�ة، وال﮴�﮲�و﮵� والع﮴�ل
، ﮲�﮴�اَج امل﮳ح﮴�معات ال﮲عر﮳�﮵�ة امل﮴�طورة ا﮴�﮴�صاد﮵�ًا العل﮵� والر﮴�﮵ ال﮴�ك﮲�ولو﮳ىح﮵
 ﮴�﮲�و﮵� وعلوم

﮲
﮲ر﮴�ه مں وعلم﮵�ًا، �ٍف ل﮴�﮳�﮵� ر﮲�﮲ص﮲�ا للحدا﮶�ة م﮶�ًال، أو ملا أ﮲�﮳

و﮴�ك﮲�ولو﮳ح﮵�ا، وال﮴�مسك ﮳�وا﮴�ع ا﮳ح﮴�ما﮵ىع م﮲عرق ﮳�املا﮲صو﮵�ة وال﮲�﮴�ر ﮲�﮵ لك مرا﮲�﮴�ه،
﮳�ل وال﮴�﮲ع﮲رل ﮳�ه؟! أمل ﮴�﮶سلك احل﮲صارة العر﮳�﮵�ة إالسالم﮵�ة ﮲�﮵ و﮴�﮴�ه م﮲�ارة لل﮴�﮲�و﮵� مل

﮵�﮲�﮲صها أحد ﮴�ت ص﮵�غ د﮵�﮲�﮵�ة أو ﮲ع﮵�ها؟! 

 أ﮲�ه ﮳�ـدل مـوا﮳حـهـة الس﮵�اسات والدول االس﮴�عمار﮵�ـة املـعـاد﮵�ة وال﮴�﮵
﮲

املس﮴�ه﮳حں
﮴�﮴�ف ﮲�﮵ الرصاع العر﮳�﮵ إالرسأ�﮵�﮵ىل ﮲حاصة ﮳�و﮴�احة ﮲�ادرة ﮲صد العامل العر﮳�﮵ ولك
دوله، الصد﮵�﮴�ة لٕالم﮳�﮵�ال﮵�ة م﮲�ها أو املعاد﮵�ة، و﮴�و﮲�ر ال﮴�﮲�وق العسكري، العل﮵�،
ــد أن ال﮲ع﮲صـب  ال﮴�ك﮲�ولو﮳ىح﮵ واال﮴�﮴�صادي للمع﮴�دي واح﮴�الله لٔالرض العر﮳�﮵�ة، ﮲�﮳
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 ح﮴�﮵�﮴�ة ان
﮲

 عں
﮲

﮵�﮴�﮳حه ﮲صد ما ﮵�سم﮵�ه أالصول﮵�ون ﮳�ـ "احلدا﮶�ة الصل﮵�﮳�﮵�ة" م﮴�﮲عا﮳�﮵�
اوز﮲�ا و﮳�﮴�﮲�ا ﮲�س﮴�﮳حدي علومه احلدا﮶�ة ﮵ىه ﮲�﮵ ﮳حذور لك ال﮴�طور احل﮲صاري الذي ﮴�﮳
 ال﮲عرب ﮲�﮵ وا﮴�ع مل ﮵�عد ﮳�إالم�ن ٕادارة دولة وم﮳ح﮴�مع ﮳�دون

﮲
و﮴�﮴�﮲�﮵�ا﮴�ه مں

 وصف حال﮴�﮲�ا ﮳�ـ "ال﮴�صور
﮲

 ه﮲�ا ﮵�مكں
﮲

م﮲�﮴�﮳حات احلدا﮶�ة وح﮲صار﮴�ها. مں
واالس﮴�﮳حداء" و "ال﮲�﮴�ل ﮳�دل الع﮴�ل" و "إال﮴�﮳�اع ﮳�دل إال﮳�داع"، حالة ال م﮲حرج
م﮲�ها ﮳�ل االس﮴�مرار ﮲�﮵ ال﮳�﮴�اء عىل هامش احل﮲صارة العامل﮵�ة، عامل ﮳�ال آ﮲�اق ﮴�﮳�﮶رس
﮲صع ٔال﮲�ظمة ال ﮵�﮴�ل﮴�ها ٕاال اس﮴�مرار مصاحل ﮳�ال﮴�﮲ع﮵�﮵�، ﮳�ال رؤ﮵�ة مس﮴�﮴�﮳�ل﮵�ة، ﮵�﮲
ال﮴�﮳�﮵�لة ال﮴�ا﮳�﮲صة عىل السلطة. العامل العر﮳�﮵ ﮵�ملك الطا﮴�ات وال﮴�درات ل﮴�﮲ع﮵�﮵�
دم مصاحلة وم�﮲�﮴�ه، وا﮴�عه و﮴�﮲ع﮵�﮵� ﮴�عامل الدول امل﮲ح﮴�ل﮲�ة معه حسب معا﮵�﮵� ﮴�﮲
عل دول العلم ﮳�م﮴�ها ﮴�ع﮵�د حسا﮳�ا﮴�ها وأسال﮵�ب وا﮲�ا أد﮵ىع ا﮲�ه ﮵�ملك ما ﮵�﮳
ر﮳�ة ﮳محال ع﮳�د ال﮲�ارص ال﮴�ص﮵�ة وال﮴�﮵ ﮴�طعت ﮳�و﮴�ت ﮴�عاملها. ﮳ح﮲رٔ�﮵�ا �﮲�ت ﮴�﮳

 ال﮴�ار﮵�﮲ العر﮳�﮵ أك﮳� ﮳�هان عىل ذلك!
﮲

حرج مں
اه الصح﮵�ح... أمل ﮵�﮴�﮴�﮲�ع أصحاب ال﮲�﮲حامة وا﮳حلاللة م﮴� ﮲�﮶سهد ﮴�وال ﮲�﮵ اال﮴�﮳

؟!
﮲

والسمو ان ال﮴�ار﮵�﮲ ال ﮵�﮲�﮴�ظر ال﮴�ارص﮵�
 أسال﮵�ب االس﮴�﮳�داد االح﮴�ال﮵ىل

﮲
أ﮲�هم أ﮲�﮲�ا ﮲�﮲�﮴�﮴�د العرص إالم﮳�﮵�ا﮵ىل، أ﮲�هم أ﮲�﮲�ا ﮲�د﮵�

 اح﮴�﮵�ا﮳حا﮴�﮲�ا ال﮲رصور﮵�ة مل﮲�﮳ح﮲رات عرص
﮲

 ك﮵�ف ﮲�﮴�در أن ﮲�الٔ� ﮳�﮵�
﮲

إالم﮳�﮵�ا﮵ىل، ولكں
ال﮴�﮲�و﮵� والعلوم وال﮴�ك﮲�ولو﮳ح﮵�ا، ال﮴�﮵ ﮲�س﮴�﮲حدمها ومل ﮲�عد ﮲�﮴�﮲ح﮵�ل ح﮵�ا﮴�﮲�ا ﮳�دو﮲�ها،
و﮳�﮲�﮲�س الو﮴�ت ﮲�﮴�د﮲�ا ل﮶�و﮳�ها إالم﮳�﮵�ا﮵ىل؟! م﮳ح﮴�مع﮲�ا ﮵�﮴�اج للعلوم وال﮴�ك﮲�ولو﮳ح﮵�ا،
﮳�ا﮳حة ٕالحداث ﮲�ه﮲صة ا﮳ح﮴�ماع﮵�ة وا﮴�﮴�صاد﮵�ة و﮲�كر﮵�ة واسعة، والعلوم

﮲
 هلا. ال م﮳�ر ملا ﮲�﮶سهده مں

﮲
وال﮴�ك﮲�ولو﮳ح﮵�ا واال﮴�﮴�صاد امل﮴�طور ال ﮴�وم﮵�ة أو د﮵�

 م﮲�﮳ح﮲رات
﮲

ر﮲�ض ال﮴�﮲�و﮵� وال﮴�حد﮵�ث و﮲طاهرة اال﮲ع﮴�اب احلادة مل﮳ح﮴�معا﮴�﮲�ا عں
عرصها ﮳�ما ﮲�﮵ ذلك مو﮳حة االس﮴�الب للهو﮵�ة ال﮴�وم﮵�ة... ﮳�ل وال﮴�﮲ح﮵ىل إالرادي
ع﮲�ها ح﮴� هلو﮵�ة داع﮶س﮵�ة ﮳�دون أي ﮲حل﮲�﮵�ة ﮶�﮴�ا﮲�﮵�ة أو ﮴�﮲�و﮵�﮵�ة ٕاال ٕاذا اع﮴�﮳�﮲�ا الذ﮳�

﮳�ال﮴�س﮳ح﮵�ل املصور هو ال﮴�﮲�و﮵� الذي ﮴�﮳�﮶رس﮲�ا ﮳�ه الدواعش!
دول م﮲ح﮴�ل﮲�ة ا﮲�دم﮳حت ﮲�﮵ عرص احلدا﮶�ة والعلوم، دون أن ﮴�﮲�﮴�د ﮴�﮵�مها

﮲
 وال﮵�ا﮳�ان واهل﮲�د والعد﮵�د مں

﮲
ال﮴�﮴�ل﮵�د﮵�ة و﮲�س﮵�﮲�ساءها اال﮳ح﮴�ماع﮵�ة، م﮶�ل الص﮵�

دول ﮳ح﮲�وب ﮶رسق آس﮵�ا وأمر﮵�� الال﮴�﮵�﮲�﮵�ة.

 الكواك﮳�﮵
﮲

أحد رموز إالصالح ال﮲�كري ﮲�﮵ ال﮴�ار﮵�﮲ العر﮳�﮵ احلد﮵�ث، ع﮳�د الرمحں

﮲
﮵�﮴�ول ﮲�﮵ ك﮴�ا﮳�ه "ط﮳�أ�ع االس﮴�﮳�داد": "احلركـــة س﮲�ّـــة عاملة ﮲�﮵ ا﮲حلل﮵�﮴�ة دأ�﮳�ة ﮳�﮵�
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﮶س﮲حوص (﮳�وز) وه﮳�وط، ﮲�ال﮴�﮴�﮵ هو احلركة احل﮵�و﮵�ة، أي حركة ال﮶س﮲حوص،
و﮵�﮴�ا﮳�له اهل﮳�وط وهو احلركة ٕاىل املوت".

 حركة ٕاىل
﮲

ري ﮲�﮵ م﮳ح﮴�معا﮴�﮲�ا مں  هذا ال﮴�ع﮳�﮵� لوصف ما ﮵�﮳
﮲

مل أ﮳حد أ﮲�﮲صل مں
املوت... وٕاذا مل ﮲�﮲�هم ان ال﮴�﮲�و﮵� والعلوم، وال﮴�حد﮵�ث وال﮴�ك﮲�ولو﮳ح﮵�ا ﮵ىه حركة

﮲
﮲�و احل﮵�اة، وٕان وصف احلدا﮶�ة وال﮴�﮲�و﮵� ﮳�إالم﮳�﮵�ال﮵�ة والصل﮵�﮳�﮵�ة هو ﮲�وع مں
د﮵�د ا﮲�طال﮴�ة امل﮳ح﮴�معات س﮴�وط الع﮴�ال﮲�﮵�ة، وهذا أالمر ﮵�﮶سلك ﮳حر﮵�مة ﮳�ق ﮴�﮳

﮲
العر﮳�﮵�ة ﮲�و آ﮲�اق ح﮲صار﮵�ة و﮶�﮴�ا﮲�﮵�ة، ولك محاوالت أسلمة احلدا﮶�ة، ﮴�﮲�ر﮲عها مں

م﮲صمو﮲�ها.
ٕان طرح ﮶سعار "إالسالم هو احلل" ﮲�﮵ امل﮳ح﮴�معات العر﮳�﮵�ة وإالسالم﮵�ة، ﮵�عط﮵ى ﮳�ال
 ا﮲حلدمات اال﮳ح﮴�ماع﮵�ة

﮲
 أ﮵�ًا مں

﮲
﮶سك هو﮵�ًة و﮴�﮵�مًا ﮲�﮵ دول مل ﮴�﮴�دم للمواطں

والصح﮵�ة وال﮴�عل﮵�م﮵�ة ال﮴�﮵ ﮴�﮴�الءم مع عرص﮲�ا. لك ما ﮴�دم﮴�ه ﮴�لك الدول، أ﮲�ظمة
 ان

﮲
اس﮴�﮳�داد﮵�ة ﮳�ال مؤسساِت دولٍة ﮴�ادرة عىل العمل والر﮴�ا﮳�ة، لذا ال اس﮴�ه﮳حں

﮵�﮴�ود﮲�ا "ال﮴�طور" ٕاىل الداع﮶س﮵�ة ﮲�﮵ ﮲طل ﮲�﮶سل لك ال﮳�دأ�ل الوط﮲�﮵�ة وال﮵�سار﮵�ة.
﮴�د ﮵�كون "إالسالم هو احلل" ﮳حاء ل﮵�عط﮵ى ال﮳�د﮵�ل لس﮴�وط ال﮴�﮵�ارات ال﮴�وم﮵�ة
وال﮵�سار﮵�ة ال﮴�﮵ وعدت ﮳�احلر﮵�ة وسل﮳�﮴�ها، و﮳�الد﮵�م﮴�راط﮵�ة و﮴�معت أالح﮲راب
، و﮳�الر﮲�اه اال﮳ح﮴�ما﮵ىع ومل ﮴�﮴�دم ٕاال

﮲
وم﮲�ظمات امل﮳ح﮴�مع املد﮲�﮵ وعا﮴�﮳�ت امل﮲�كر﮵�

د أن ما ال﮲�﮴�ر وإالمالق، و﮳�اال﮶س﮴�اك﮵�ة و﮲حدمت ال﮴�طط السمان... ﮳�امل﮴�ا﮳�ل ﮲�﮳
﮴�امت ﮳�ه مؤسسات ا﮳ح﮴�ماع﮵�ة وصح﮵�ة و﮴�عل﮵�م﮵�ة ٕاسالم﮵�ة، حلت م�ن

.
﮲

مؤسسات الدولة ﮲�﮵ رعا﮵�ة االح﮴�﮵�ا﮳حات أالساس﮵�ة للمواط﮲�﮵�
دوا ﮲ع﮵� املؤسسات  س�ن أالر﮵�اف للعمل ﮲�﮵ املدن، مل ﮵�﮳

﮲
﮲�﮵ وا﮴�ع ﮴�د﮲�ق مال﮵�﮵�

هم ﮳�الرعا﮵�ة و﮳�هو﮵�ٍة هامة ا﮲�﮴�﮴�دوها ﮲�﮵ ٕاطار إالسالم﮵�ة لل﮴�و﮳حه ٕال﮵�ها ومّدَ
.

﮲
 املواط﮲�﮵�

﮲
 ال﮴�﮲صا﮵�ا امللحة ملال﮵�﮵�

﮲
أ﮲�ظم﮴�هم (ال﮴�وم﮵�ة) ال﮲�اسدة وال﮲عأ�﮳�ة عں

، هو سؤال
﮲

 العرب وال﮲عر﮳�﮵�﮵�
﮲

 ال﮳�اح﮶�﮵�
﮲

ا العد﮵�د مں السؤال الك﮳�﮵�، طرحه أ﮵�﮲صً
هام لل﮲عا﮵�ة، هل ﮶سعار "إالسالم هو احلل" ﮴�ادر عىل حل م﮶س�ت الظلم
اال﮳ح﮴�ما﮵ىع وال﮴�مع الس﮵�ا﮵ىس وال﮴�﮲حلف اال﮴�﮴�صادي، و﮴�طو﮵� العلوم وال﮴�عل﮵�
وال﮴�﮴�﮲�﮵�ات احلد﮵�﮶�ة، وحل م﮶سلكة ال﮲صعف العسكري ﮲�﮵ موا﮳حهة ٕارسأ�﮵�ل م﮶�ًال

ور﮳�ما ٕا﮵�ان مس﮴�﮴�﮳�ًال؟ أال﮳حو﮳�ة ه﮲�ا ﮴��د ﮴�كون وا﮲صحة.
ال ﮴�و﮳حد حلول د﮵�﮲�﮵�ة (ٕاسالم﮵�ة، مس﮵�ح﮵�ة أو ﮵�هود﮵�ة أو ﮳�وذ﮵�ة أو كو﮲�﮲�و﮶س﮵�ة، ال

﮲�رق) مل﮶سالك ال﮴�طو﮵� وال﮳�﮲�اء وال﮴�﮴�دم.
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﮴�و﮳حد حلول علم﮵�ة، ﮲حطط م﮳�﮲�﮵�ة عىل معط﮵�ات العلوم وال﮴�ك﮲�ولو﮳ح﮵�ا ﮳�دون
 ﮴�كون ﮴�ادرة عىل حل مع﮲صالت

﮲
﮶سعارات، مهما ص﮵�﮲عت ﮳�د﮵�﮳�ا﮳حة ل﮲عو﮵�ة، لں

امل﮳ح﮴�معات ﮲�﮴�ط ﮳�اس﮴�﮳�دال اهلو﮵�ة الوط﮲�﮵�ة م﮶�ًال ﮳�هو﮵�ة د﮵�﮲�﮵�ة، وم﮶سالك ذلك ﮲�﮵
م﮳ح﮴�معات م﮴�عددة اال﮲�﮴�ماءات، ال ﮲�﮲�كر أهم﮵�ة اهلو﮵�ة أالساس﮵�ة لٕال﮲�سان، وه﮲�ا

س﮴�طت أال﮲�ظمة ال﮴�وم﮵�ة ﮲�﮴�﮵�﮳حة ممارس﮴�ها ال﮴�مع﮵�ة و﮲�سادها.
 ال﮴�ٔ�زم ﮲�﮵ امل﮳ح﮴�معات

﮲
لٔالسف هذا الوا﮴�ع ﮳�ات وا﮲صًحا أ﮲�ه ﮵�﮴�﮳حه ﮲�و امل﮲ر﮵�د مں

العر﮳�﮵�ة وإالسالم﮵�ة.

﮲
اد معل لل﮶س﮳�اب الذ﮵� ٕاىل ﮳حا﮲�ب ال﮴�﮲ص﮲حم الس�﮲�﮵ الك﮳�﮵�، ه﮲�اك ع﮳ح﮲ر ك﮳�﮵� ﮲�﮵ ٕا﮵�﮳

 معرهم.
﮲

هم ﮲�﮵ أوأ�ل الع﮶رس﮵�﮲�ات مں
داد ﮲�﮵ الدول العر﮳�﮵�ة عدد  ال﮴�رن املا﮲ىص﮵ س﮵�﮲

﮲
﮳�امل﮴�ار﮲�ة مع ال﮴�سع﮵�﮲�ات مں

 العمل ﮳�﮲�سب ك﮳�﮵�ة ﮳حًدا، أ﮳�زها سور﮵�ا (إالحصأ�﮵�ات ﮴�﮳�ل احلرب
﮲

 عں
﮲

ال﮳�اح﮶�﮵�
ال﮴�ٔ�هل﮵�ة املدمرة ﮲�﮵ سور﮵�ا و﮴�﮳�ل الر﮳�﮵�ع العر﮳�﮵ الذي س﮴�ط ﮲صح﮵�ة ل﮴�وى
سل﮲�﮵�ة) ح﮵�ث س﮴�كون ال﮲ر﮵�ادة ﮲�﮵ الس﮲�وات ال﮴�ر﮵�﮳�ة ﮳�معدل 100%، ﮲�﮵ ا﮳حل﮲رأ�
ومرص وامل﮲عرب ال﮲ر﮵�ادة امل﮴�و﮴�عة ﮵ىه 50%، ﮲�﮵ ﮴�و﮲�س 30%. هذه أر﮴�ام ره﮵�﮳�ة ٕاذا
﮲�هم﮲�ا أ﮳�عادها اال﮳ح﮴�ماع﮵�ة واال﮴�﮴�صاد﮵�ة والس﮵�اس﮵�ة. ﮴�ك﮲�﮵ إال﮶سارة أن

ا﮴�﮴�صاد﮵�ات هذه الدول ﮴�﮴�طور ﮳�﮳�طء ﮶سد﮵�د ال ﮵�﮴�الءم مع ال﮲ر﮵�ادة ﮲�﮵ عدد طال﮳�﮵
العمل. مع﮲� ذلك ﮲�﮵ سور﮵�ا م﮶�ًال ٕا﮲صا﮲�ة ﮲�س﮳�ة 50% عىل ﮲�س﮳�ة ال﮳�طالة ال﮴�أ�مة
وال﮴�﮵ ﮲�﮴�درها ﮳�ـ 25% عىل أ﮴�ل ﮴�﮴�د﮵� (وهذا ﮴�﮳�ل الرصاع الذي دمر سور﮵�ا) أي
 أال﮵�دي

﮲
 أن ﮴�كون مس﮴�﮴�رة، ﮳�﮳�طالة ﮴�﮶سمل 50% - 75% مں

﮲
دولة ﮵�مكں

العاملة؟!
ال﮵�وم ﮴�﮳�دو الصورة أك﮶� ﮳�﮶ساعة!

﮲
ٕان ﮴�وى ال﮴�﮲�و﮵� وا﮲�طالق ﮲�كر احلدا﮶�ة ﮲�﮵ أورو﮳�ا، ﮶سلكت ا﮲�﮴�صاًرا للع﮴�ال﮲�﮵�ة. ومں
 ر﮳حال العلم وأال﮳�اث واال﮴�﮴�صاد

﮲
، مں

﮲
 أالورو﮳�﮵�﮵�

﮲
 أن امل﮶�﮴�﮲�﮵�

﮲
ا﮲حلطٔ� الظں

وإال﮳�داع أالد﮳�﮵ وال﮲�﮲�﮵ ﮵�ملون وزر ٕام﮳�﮵�ال﮵�ة دوهلم.
ٕان اس﮴�عراض أمساء ﮲�الس﮲�ة عرص ال﮴�﮲�و﮵� وال﮲�ه﮲صة أالورو﮳�﮵�ة، وعىل رأسهم ﮳حان
﮳حاك روسو و﮲�ول﮴�﮵� و﮳حون لوك وس﮳�﮵�﮲�وزا و�﮲�ط، ﮵�﮶�﮳�ت أ﮲�هم �﮲�وا ألّدَ أعداء
 ﮲�﮵ ﮲�﮲�س الو﮴�ت، و﮵ىه املعادلة ال﮴�﮵ ا﮲�طل﮴�ت

﮲
اس﮴�﮳�داد الدولة واس﮴�﮳�داد الد﮵�

م﮲�ها دول أورو﮳�ا إالم﮳�﮵�ال﮵�ة ٕاىل اس﮴�﮳�داد ال﮶سعوب.
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، وم﮳�ادئ ٕان ر﮲�﮲ص﮲�ا للحدا﮶�ة، هو ر﮲�ض للع﮴�ل العل﮵� والع﮴�ل ال﮴�ك﮲�ولو﮳ىح﮵
ال﮴�عل﮵� وح﮴�وق املرأة ومساوا﮴�ها، وم﮳�ادئ الد﮵�م﮴�راط﮵�ة، ولك﮲�﮲�ا ﮲�س﮴�هلك ﮳�دون
و﮵ىع مس﮴�ح﮲رصات هذه احل﮲صارة، م﮶�ل إال﮲�﮴�﮲�ت وال﮴�ل﮲�﮲ر﮵�ون ووسأ�ل اال﮴�صاالت
 املواد االس﮴�هالك﮵�ة، دون أن

﮲
ل﮵�ة و﮲ع﮵�ها مں ات امل﮲�﮲ وال﮲�﮴�ل احلد﮵�﮶�ة وال﮴�﮳حه﮵�﮲

﮲�﮵ىع ح﮴�﮵�﮴�ة ﮴�ول﮲�ا ٕاىل م﮳ح﮴�مع اس﮴�هال﮵ىك ﮵�﮲�﮲�﮵ الع﮴�ل و﮵�ّل محّله ال﮲�﮴�ل، ﮵�﮲�ض
إال﮳�داع و﮵�س﮴�﮳�دله ﮳�إال﮴�﮳�اع، ﮵�﮲�ض الد﮵�م﮴�راط﮵�ة ل﮵�حل م�﮲�ها اس﮴�﮳�داد س﮵�ا﮵ىس
."  االس﮴�﮳�داد الد﮵�﮲�﮵

﮲
ود﮵�﮲�﮵ والكواك﮳�﮵ ﮵�﮴�ول: "االس﮴�﮳�داد الس﮵�ا﮵ىس ﮲�ا﮴�� عں

لٔالسف، هذا هو وا﮴�ع امل﮳ح﮴�معات العر﮳�﮵�ة.
لف ، ﮳ح﮳�﮲�اء ﮵�﮳�رون ﮴�﮲

﮲
 ﮴�﮳�﮵�﮵�﮵�

﮲
د م﮶�﮴�﮲�﮵� ﮲�﮵ موا﮳حهة هذا الوا﮴�ع ﮲�﮳

﮲رع﮳�الت علم﮵�ة وٕا﮵�مان ع﮳حأ�﮲ و﮴�ٔ�و﮵�الت ﮴�﮲�﮴�﮴�د للم﮲�طق الع﮴�﮵ىل. م﮳ح﮴�معا﮴�هم ﮳�﮲

 مص﮴�ُهم ﮲�﮵
﮲

امل﮶�﮴�﮲�ون امل﮴�﮲�ورون ﮵�ه﮳حرون عىل أال﮲علب أوطا﮲�هم، أو ﮵�ُ﮲صمں
الس﮳حون وال﮴�﮳�ور!

هذا الوا﮴�ع ﮵�ولد اال﮲ع﮴�اب، وامل﮲ع﮴�ب ﮲�﮵ م﮳ح﮴�معه ﮵�﮲�﮴�﮴�د لدوا﮲�ع ال﮴�﮴�دم

﮲
وٕاحداث ال﮴�﮲ع﮵�﮵� ﮲�﮵ وا﮴�عه وح﮵�ا﮴�ه ﮲�هل ﮲�﮶سهد ا﮲�﮴�﮲�ا﮲صًة للع﮴�ل العر﮳�﮵ و﮲�ں

؟!
﮲

﮲�ّث ا﮲حلطى ﮲�﮵ ال﮴�رن الواحد والع﮶رس﮵�
 



 مر﮵� رع﮵�دي الدو﮵�﮵�:

﮲
 وطں

﮲
سٔ�ل﮲�اهم عں

 

 ﮴�َع﮳�﮲�ا
﮲

﮴�ع﮳�﮲�ا مں

...
﮲

﮲�﮲�ا و﮲�اطر﮵�

مر﮴�و الرع﮵�ان

﮲
 وطں

﮲
سٔ�ل﮲�اهم عں

﮴�الو: ما م﮲�عر﮲�و

�ن ع﮲�وان ك﮴�اب

والك﮴�ب ا﮲�ْمح﮵�ت 

… ﮳�الل﮵�ل وال﮶س﮴�﮵

وسٔ�ل﮲�ا ال﮳�حر

...
﮲

﮴�ال ما ﮳�﮵�﮴�ذّكر ﮲�﮲�ا م﮵�

 
﮲

ول﮵�ش مسا﮲�ر﮵�

 م﮳�ارح و﮳�ُكره...
﮲

﮳�﮵�

وسٔ�ْل﮲�ا الو﮴�ت

﮴�ال: مس﮴�ع﮳حل

وع﮲�دو َمرا ﮳�﮲ع﮵� ْمد﮵�﮲�ه

ا﮶س﮴�ى هلا ﮲حوا﮴� دّز﮵�﮲�ه

و﮳�لوزه محرا. 

و﮶س﮲�﮲�ا ر﮲ع﮵�ف هر﮳�ان

والح﮴�﮵�﮲�و ص﮳�﮵�ان

و﮶س﮲�﮲�ا ﮴�رص و﮲ح﮵�ل 

و﮳�﮵�وت ما ﮲�﮵�ها ﮲ع﮵� الل﮵�ل...

 

 

وعا ﮶س﮳�ا﮳�﮵�كها 

عر﮳�ش ال﮲�س﮵�ان. 

 

﮵�ا وط﮲�﮵ ال﮵ىل رصت

﮲عا﮳�ه عّراها ا﮲حلر﮵�ف...

﮲�﮲�ا ﮳�﮲ع﮵�ا﮳�ك ﮴�صْب... 

ال م﮲�ْل﮳�س دهب

وال ﮳�ا﮴�﮵ ل﮲�ا

م﮴�عد عا رص﮵�ف…
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لكود ﮲�اص﮵�ف حرب: أّول مّره ال﮴�﮴�﮵�﮲�ا

 

أّول مّرة ال﮴�﮴�﮵�﮲�ا

 ﮶ىس﮵ م﮵�ّة س﮲�ه
﮲

مں

لق ﮳�ك﮴�﮵�  ﮴�﮳�ل ما ﮲�﮲
﮲

﮵�مكں

�ن ﮲�س﮴�ا﮲�﮵ حر﮵�

وك﮲�ت مع ٕاح﮵ىك مع ﮳�﮵�ّاع

﮳�﮵�م﮶ىس﮵ ﮳�ها ال﮲ص﮵�اع...

ّ
ه مرق ﮳�ا﮵� وُصد﮲�ِ

و﮲ص﮵�ع﮴�﮲�ا ﮶ىس﮵ ﮲ع﮵�اب ال﮶سمس

﮶ىس﮵ همس...

﮵ و﮲صح﮵� ﮴�طّلع ﮲�﮵�ّ

: و﮴�ّىل﮵

﮶سو ﮳�﮵�ل﮳�﮴�لك هاللون الكح﮵ىل...

وراح...

ل ﮳�ع﮵�و﮲�﮵  ﮴�﮲ع﮲رّ
﮲

﮵�مكں

و﮴�ال ٕا﮲�ّو ال﮲عا﮳�ات ﮳�﮵�﮶س﮳�هو﮲�﮵

وكحل﮴�﮵ الل﮵�ل وال﮳�حر...

 ﮴�ال ٕا﮲�ّو ﮶سعري حر﮵�
﮲

و﮵�مكں

﮲عا﮵ىل ك﮴�﮵�...

و﮶سو ﮳�عد؟

 ه﮵�ك ما حك﮵�﮵ىل
﮲

أك﮴� مں

وال ﮳�ٕا﮵�دو ِوم﮵�﮵ىل...

﮵�ّلت رح ﮵�﮳حع ﮵�وم  وما ﮴�﮲
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 : و﮵�﮴�ّىل﮵

أ﮲�ا وٕا﮲�ِت الصال

وما ﮲�﮵ صال ﮳�﮴�﮲حلص...

﮳�﮵�وح الصوت

و﮳�﮵�﮳�﮴� الصدى

والصدى ﮲�﮲�ا واملدى

و﮲ع﮵� ﮲�﮲�ا

﮳�هأالرض

ما ﮲�﮵ حدا...

و﮶سو ﮴�ّىل﮵ كمان؟

﮶سو ﮴�ّىل﮵ كمان؟

 : ﮴�ّىل﮵

ه﮵�ك ﮳�﮳�ّك

﮵�ا أم﮵�ة ال﮲رمان.
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د. ﮳حوز﮵�ف ﮵�ا﮲ىع﮵ ا﮳حلم﮵�ّل: الل﮵�ل أال﮲ح﮵�
 

 ع﮲�﮴�ها. ما زال ﮵�﮲ص﮲عط. رأى ﮲�﮵�ها ﮴�م﮶�﮵�ًال 
﮲

مل ﮵�﮲�ع ﮵�د﮵�ه عں

﮲�ظ﮵�عًا لل﮲ح﮵�ا﮲�ة وال﮲عدر... حلظات ﮴�ل﮵�لة، ﮴�هاوى ا﮳حلسد 

ال﮲صع﮵�ف، ﮳�ال حراك. ﮴�﮳�ّل أالرض. و�ن ﮲طالم م﮲ح﮵�ف.

ل ﮳�ا﮳�﮴�سامة عر﮵�﮲صة. ﮲�﮵ ا﮲حلارج، ﮳�ومة ﮴�ا﮴�ب امل﮲�﮲

﮲�ظر ٕاىل ا﮳حل﮶�ة أمامه. ﮳�دأت ﮴�ك﮳�. رأى ﮲�﮵�ها صورة زو﮳حه، 

صور ﮳حارا﮴�ه، صورة حواء، و﮵ىه ﮴�عط﮵ى ال﮴�﮲�احة ٓالدم... 

رأى ﮲�﮵�ها ﮲�ساء عار﮵�ات، ﮲�﮵ ال﮶سوارع، ﮴�ت أ﮲�وار مسراء. مل ﮵�عرف ال﮶سهوة، وال

 ﮴�ط﮲�ٔ�ها دماء ال﮲�ساء،
﮲

اللذة. ﮲معره ح﮴�د ك﮳�﮵�. ﮴�ٔ�﮳ح﮳حت ﮲�﮵ صدره ﮲�ار مل﮴�ه﮳�ة، لں

﮲�﮵ لك م�ن وزمان.

﮲�﮳حٔ�ة، و﮲�﮵ وسط ال﮲�ار امل﮴�ٔ�﮳ح﮳حة أمام ﮲�ا﮲طر﮵�ه، و﮲�﮵ دا﮲حله، رأى، أمامه، ﮳حسد

 لك حدب وصوب.
﮲

حف عل﮵�ه، مں ط﮲�لة م﮲�طرحًا عىل أر﮵�كة محراء، واحل﮶رسات ﮴�﮲

﮴�﮳�دأ ﮳�و﮳حهها ال﮲�دي.

 عاد ﮳�ه ٕاىل ط﮲�ول﮴�ه. ﮲�ظر ٕاىل ﮵�د﮵�ه. رأى ﮲�﮵�هما ﮶س﮳�حا
﮲

أصا﮳�﮴�ه رع﮶سة، رعب د﮲�﮵�

﮴�م﮴�د ﮲طالله ٕال﮵�ه، ﮴�﮴�طاول. ﮴�صل ٕاىل رأسه. ﮵�دان معال﮴�﮴�ان ﮴�﮲ص﮲عطان عىل ع﮲�﮴�ه.

مٔ�ات أال﮵�دي ﮴�﮴�﮲�ع ٕاىل ع﮲�﮴�ه. مصت ره﮵�ب و... ﮲�راغ.

﮲�﮵ ال﮳�ع﮵�د، صوت ﮴�طار ﮵�﮶سق الظالم.

﮲
 ﮵�﮴�﮵�مة. وأالع﮵�

﮲
﮴�ّول الصمت ٕاىل ﮴�ه﮴�هات و﮳حوه ﮴�﮲�ظر ٕال﮵�ه. ﮲�﮵ لك و﮳حه ع﮵�

 الرماد.
﮲

﮴�د﮲�و م﮲�ه. ﮴�﮲عور ﮲�﮵ ع﮵�﮲�﮵�ه دوامًة مں

﮳�﮴�ا﮵�ا أ﮶سعة صام﮴�ة ﮴�عا﮲�ق ال﮲عر﮲�ة اهلادٔ�ة. رأى ﮲�﮲�سه ﮳�ع﮵�دًا ﮳حدًا، معل﮴�ًا ﮲�﮵ اهلواء

رؤ عىل اال﮴�﮴�اب م﮲�ها.  ﮲ح﮵�وط الع﮲�ك﮳�وت، و﮲�﮵ الرس﮵� ﮴�﮴�د ط﮲�لة. مل ﮵�﮳
﮲

﮳�﮳�ال مں

 الدماء.
﮲

، وسط ﮳�كة مں
﮲

رأى ﮲�﮵�ها صورة ا﮳�﮲�﮴�ه سوسں

أ﮵�ة دماء؟ ل﮴�د ﮲ح﮲�﮴�ها ﮲�ما﮴�ت ﮳�صمت. مل ﮴�طلق، ك﮲صم﮵�ه، رص﮲حة واحدة. 

 ألف ل﮵�لة ول﮵�لة. محله املارد، عىل ﮳�ساط الذكر﮵�ات،
﮲

�ن الظالم حوله ماردًا مں

ٕاىل زو﮳ح﮴�ه، ﮲�﮵ املس﮴�﮶س﮲�. �﮲�ت ﮴�دق ٕال﮵�ه ﮲�﮵ ا﮳�﮴�سام. آه كم ﮵�كره ا﮳�﮴�سام﮴�ها ﮴�لك!

ل﮴�د ا﮲�﮴�رصت عل﮵�ه. ﮴�الت له: ا﮲�ظر ٕاىل ط﮲�ل﮴�ك املالك. أل﮵�ست ﮳مح﮵�لة؟
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كم �ن ﮲ع﮳�﮵�ًا آ﮲�ذاك. لو �ن ﮵�دري احل﮴�﮵�﮴�ة لصاح ﮳�ها: ٕا﮲�ها ط﮲�ل﮴�ك أ﮲�ت أ﮵�﮴�ها

ال...

. مل ﮵�س﮴�طع أن ﮵�كمل �مه. ا﮲ح﮴�﮲� و﮳حه زو﮳ح﮴�ه. رأى راه﮳�ة ع﮳حوزًا ﮴�مله و﮴�م﮶ىس﮵

ري ﮳�هذه ا﮲حل﮲�ة،  رطًال، و﮴�﮳
﮲

 ل﮴�لك املرأة املس﮲�ة أن ﮴�مل ﮶�ال﮶�﮵�
﮲

 أ﮵�
﮲

مل ﮵�صدق مں

﮴�﮳�ل أن ﮴�م﮵�ه ٕاىل الالم�ن.

أحس ﮳�ركة ﮲�﮵ ال﮲عر﮲�ة. ٔ�ن ﮲ح﮲�ا﮶سًا ﮲�﮵ م﮲عارة الل﮵�ل. ﮲�ظر ٕاىل رس﮵� ط﮲�ل﮴�ه. ﮴�ساءل:

أما زالت ح﮵�ة؟ ﮲حطرت عىل ﮳�اله ﮴�لك احل﮵�ّة.

. ﮴�ال﮶ست ﮳�اردة �حل﮴�د ﮲�﮵ ﮴�ل﮳�ه.
﮲

 ال. ﮲ح﮲�﮴�ها ﮳�ٔ�﮲��ره وال﮵�د﮵�
﮲

ولكں

ال ﮲�﮵ رأسه. مات ﮳�س﮳�ب ﮲�ّكر ﮲�﮵ أمه...مل ﮵�ذكر و﮳حهها. صورة أ﮳�﮵�ه وهو ﮵�﮲�ازع ال ﮴�﮲

ح﮵�ة أ﮲�ر﮲عت مسها ﮲�﮵ صدره. ﮴�ذكر ﮴�ول والده، ﮴�﮳�ل أن ﮵�حل: "عدوك دا﮲حلك،

﮵�ا ولدي. ٕان س﮵�طرت عل﮵�ه ﮴�﮲�﮴�رص".

رؤ عىل ملسها. حاول أن أراد أن ﮵�س﮵�طر عىل ﮲حو﮲�ه. ﮴�﮴�دم ﮳�﮳�طء ﮶سد﮵�د. مل ﮵�﮳

... ال صوت ٕاال هد﮵� أالمواج، ﮲�﮵ رأسه. ع﮳�﮶�ا �ن
﮲

﮵�سمع صوت ﮴�﮲�﮲�سها. ولكں

﮲
 ح﮴�﮵�﮴�ة احل﮵�اة. ﮲�للو﮳حود أ﮶رسعة وأ﮳ح﮲�حة ﮴�مل إال﮲�سان ٕاىل موطں

﮲
﮵�﮳�حث عں

الال ﮴�رار.

 احل﮴�﮵�﮴�ة أمام
﮲

اللحظة امل﮲ح﮵�﮲�ة أ﮴�ت. أراد أن ﮵�﮴�﮴�﮲�ع أن ما رآه �ن حلمًا. ولكں

﮲�ا﮲طر﮳�ه. 

 الط﮲�لة"... ﮴�ال الصوت. 
﮲

"مّد ﮵�دك واملْس ﮳ح﮳�﮵�

ار﮴�عد. ﮴�ل﮲�ت ﮵�م﮲�ة و﮵�رسة. ال أحد.

 احل﮵�اة، مس﮴�ع﮵�﮲�ًا ﮳�﮵�د املوت وا﮳حلر﮵�مة؟
﮲

هل أ﮳�ث عں

ا﮲�ب محالة ال﮴�﮳�عات. هو﮵�ا معًا ٕاىل ﮶سعر ﮳�﮴�﮲حاذل ﮵�ص﮵�ب ﮳حسده الوا﮵ىه. أمسك ﮳�﮳

أالرض، ﮲�اصطدم رأسه ﮳�﮳�﮴�ا﮵�ا ال﮲صوء ا﮲حلا﮲�ت. وس﮵�طر عىل امل�ن ﮲طالم دامس.

ء ل﮲رج ﮵�س﮵�ل عىل ر﮴�﮳�﮴�ه. ا﮲ح﮴�ق  أحس ﮳�﮶ىس﮵
﮲

مسع رص﮲حة مك﮳�و﮴�ة صدرت ع﮲�ه، ح﮵�

د﮳�﮵�ب ال﮲�مل رأسه، ح﮴� ال﮲�﮲حاع.

 هذه الص﮲ع﮵�ة ال﮲�أ�مة
﮲

 أ﮲�ا؟ ﮴�ال ﮳�له﮲�ة م﮶سو﮳�ة ﮳�ا﮲حلوف. ماذا أ﮲�عل ه﮲�ا؟ ومں
﮲

أ﮵�

 أمها وأ﮳�وها؟
﮲

﮲�﮵ الرس﮵�؟ أ﮵�

 ع﮴�﮵�ق.
﮲

 ﮳�ع﮵�د، عىل ﮳حواد حلں
﮲

 ال﮲�ا﮲�ذة. ﮶سعاع آت مں
﮲

﮲�ظر مں
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ء املص﮳�اح الكهر﮳�أ�﮵ عىل الطاولة... ﮲�﮳حٔ�ة ا﮲�ط﮲�ٔ�  زّر ال﮲�ور، ﮵ىك ﮵�﮲ىص﮵
﮲

راح ﮵�﮳�حث عں

 ﮴�﮲�د﮵�ل، رساج، أو
﮲

ال﮶سعاع. س﮵�طر عىل امل�ن ﮲طالم ره﮵�ب. حاول أن ﮵�﮳�حث عں

 املاء. ﮴�ذكر ﮴�صة املاء امل﮴�حول ز﮵�﮴�ًا. حاول أن ﮵�ص﮵ىل.
﮲

د ٕاال كو﮳�ًا مں ﮶مسعة، ﮲�لم ﮵�﮳

 حل﮴�ه.
﮲

رج اللكمات مں مل ﮴�﮲

وم ﮲حر﮴�اء. ﮴�عالت ﮲�﮵ الظالم أصوات ر﮵�اح ﮴�لهو ﮳�ٓ�هات ﮲�﮳

ء الرس﮵� أمامه ك﮴�﮲�اص عىل سطح ﮳�﮲�ا﮵�ة. وم﮲صة ﮳�ق ﮴�﮲ىص﮵

 الط﮲�لة. ﮵�دها ﮳�اردة ﮴�ل﮵�ًال. ﮲�﮳�ض
﮲

﮴�لمس الرس﮵�، وسط الظالم. ر﮲�ع ال﮲عطاء عں

﮲ح﮲�﮵�ف أصا﮳�ه ﮳�ال﮴�﮶سعر﮵�ة. ٕا﮲�ها ح﮵�ّة! مس﮴�ح﮵�ل... هل ﮵�لم؟ أمل ﮵�﮲ص﮲عط عىل

ع﮲�﮴�ها ح﮴� ﮲محدت حرك﮴�ها؟

محل الص﮲ع﮵�ة... ر﮲�عها عال﮵�ًا. ه﮲رها ﮳�ع﮲�ف. ﮲�لم ﮴�س﮴�﮵�﮴�ظ.

.
﮲

�ن و﮳حهها ﮵�﮴�عش، ٔ�وراق ﮴�﮶رس﮵�

و﮲صعها أمام املو﮴�د.محل ست ﮴�طع ﮲ح﮶س﮳�﮵�ة. أ﮶سعل ﮲�﮵�ها ال﮲�ار، ح﮴� أص﮳�حت

﮳محرًا. ا﮲صطرم و﮳حه الط﮲�لة ال﮲�ح﮵�ل. ولك﮲�ها مل ﮴�س﮴�﮵�﮴�ظ.

. ال ٔال﮲�صاف احللول. ﮳�دأ ﮵�رصخ: اس﮴�﮲�﮵�﮴�﮵ أ﮵�ّ﮴�ها امل﮳ح﮲�و﮲�ة، أو مو﮴�﮵

﮲
﮴�ٔ�﮳ح﮳حت ال﮲�ار ﮲�﮵ املو﮴�د.صار ﮳حسده ﮳�اردًا. ﮴�ولت ال﮲�﮴�اة ٕاىل ﮳محرة سا﮳�عة ﮳�﮵�

 ﮳�ال ﮳حدوى. أ﮲�ّ
﮲

 ٕاىل الصدر. حاول اهلرب، ولكں
﮲

 ال﮵�د﮵�
﮲

﮵�د﮵�ه. رسى هل﮵�﮳�ها مں

 الذ﮳�اب ﮵�دوي ﮲�﮵ لك م�ن، عىل الرس﮵�،
﮲

﮴�و﮳حه ﮵�صطدم ﮳�ا﮳حلدران. ﮳حدران مں

و﮲�﮵ رأسه وأذ﮲�﮵�ه.

 امل﮲حطوطة ال﮴�﮵ محل﮴�ها ٕال﮵�ه ال﮲�﮴�اة. سٔ�ل﮴�ه ﮳�﮴�لق: هل
﮲

ر﮲�ع ال﮲�ا﮶رس ع﮵�﮲�﮵�ه عں

أع﮳ح﮳�﮴�ك؟ 

. ولك﮲�ها ﮴�د ﮴�﮶�﮵� ده﮶سة ﮴�ال : ال أ﮲ح﮲�﮵ ع﮲�ك أن ال﮴�صص ال﮲ص﮳�ا﮳�﮵�ة ال ﮴�س﮴�هو﮵�﮲�﮵

ال﮴�ارئ. أهذه ال﮴�صة لك؟

، و﮵ىه امل﮲حطوطة الوح﮵�دة ال﮴�﮵ ال ﮵�ا س﮵�دي، ﮴�الت ال﮲�﮴�اة. هذه ﮴�صة ك﮴�﮳�ها أ﮳�﮵

 احلر﮵�ق. أما ال﮴�صص الست ال﮳�ا﮴�﮵�ة ﮲�﮴�د ألك﮴�ها ال﮲�ار ال﮴�﮵ راح ﮲صح﮵�﮴�ها
﮲

ت مں ﮲�﮳

، ﮴�﮳�ل ﮶�ال﮶�ة ع﮶رس عامًا. أ﮳�﮵

 



ك﮴�اب "احلّب وا﮲حلداع -﮲�﮵�ل﮳�﮵ ﮲�﮵ ﮳�﮵�وت"

﮴�ّصة ﮳حاسوس ﮳�﮵�طا﮲�﮵ ﮲�ّر ٕاىل العامصة 

الل﮳�﮲�ا﮲�﮵�ة 

 م﮲�ظور زو﮳حة ﮲�﮵�ل﮳�﮵ 
﮲

س﮵�ة ذا﮴�﮵�ة مں

ال﮶�ال﮶�ة ﮴�ل﮴�﮵ ﮲صوًءا ﮳حد﮵�ًدا عىل ﮴�صة 

 الّرس﮵�ة وا﮲حل﮵�ا﮲�ة.
﮲

﮴�د﮵�مة مں

 
﮲�﮵ م﮴�ال ﮲�ُ﮶رس ﮲�﮵ ﮶سلك ك﮴�اب ﮲�﮵ عام 1968، 

وصف املؤرخ ه﮵�و ﮴�﮵�﮲�ور رو﮳� "أال﮲�ا﮲�﮵�ة 

ا لِك﮵�   ح﮴�ً
﮲

 ال﮲�﮲�س ﮲ع﮵� العاد﮵�﮵�
﮲

والر﮲صا عں

" ك﮴�وى ﮳�دا "أ﮲�ها ه﮵�م﮲�ت عىل ﮶س﮲حص﮵�ة ﮲�﮵�ل﮳�﮵

﮲�﮵�ل﮳�﮵ وحددت مساره الوح﮵�د والصعب". 

ه﮵�و ﮴�﮵�﮲�ور رو﮳� ﮲�﮲�سه ﮲حدم مع امل﮲حا﮳�ات ال﮳�﮵�طا﮲�﮵�ة الرس﮵�ة، ورأى الك﮶�﮵�

 ﮶س﮲حص﮵�ّة ﮲�﮵�ل﮳�﮵ ﮲حالل ﮴�لك الس﮲�وات. ومالحظا﮴�ه عىل زم﮵�له السا﮳�ق
﮲

مں

 زمالء
﮲

 ﮳�﮲�﮲�سه ﮴�ماًما. لكں
﮲

د﮴�﮵�﮴�ة لل﮲عا﮵�ة. ﮲�﮴�د �ن ﮲�﮵�ل﮳�﮵ الر﮳حل الذي ﮵�ؤمں

 ﮴�لب ﮲�﮵�ل﮳�﮵ ال﮲صع﮵�ف وال﮴�ا﮴�ل: أ�ن ﮲�﮵�ل﮳�﮵ ﮵�ملك ﮴�ل﮳�ًا؟
﮲

 ﮵�سٔ�لون عں
﮲

آ﮲حر﮵�

ل﮴�د ا﮴�﮲صح أن ﮲�﮵�ل﮳�﮵ �﮲�ت ع﮲�ده ﮴�درة ﮲عر﮵�﮳�ة عىل الك﮴�مان و﮲ص﮳�ط ال﮲�﮲�س

﮲
 أ﮲�ه مل ﮵�كں

﮲
 ح﮳حر. و�ن ﮶س﮵�وع﮵�ًا ّرس﮵�ًا م﮲�ذ عام 1933 - عىل الر﮲مع مں

﮲
ٔ�﮲�ه مں

مرة ع﮲صًوا ﮲�﮵ احل﮲رب ال﮶س﮵�و﮵ىع - وملدة 35 عاًما ﮴�﮴�ر﮵�﮳�ًا، مل ﮵�عرف أحد ﮲�﮵

امل﮲حا﮳�ات ال﮳�﮵�طا﮲�﮵�ة أ﮲�ه ﮶س﮵�و﮵ىع.

 ح﮴�﮵�﮴�﮴�ه ﮴�ط. ومل
﮲

و﮵�﮳�دو أن ال أحد عرف الر﮳حل عىل إالطالق. ومل ﮵�ك﮶سف عں

 ا﮲ح﮴�اق درع
﮲

 مں
﮲ّ

 عاش معهں
﮲

 زمالؤه ال﮳�﮵�طا﮲�﮵�ون، وال ال﮲�ساء الذ﮵�
﮲

﮵�﮴�مكں

 ر﮲�ا﮴�ه ﮲�﮵ امل﮲حا﮳�ات
﮲

ال﮲عموض الذي �ن ﮵�﮴�د﮵�ه... و﮵�ع﮴�﮴�د العد﮵�د مں

 ا﮳حلم﮵�ع.
﮲

ال﮳�﮵�طا﮲�﮵�ة أ﮲�ه س﮲حر مں

﮲
﮲�﮲�﮵ ﮲�﮵�ل﮳�﮵ ٕاىل ﮳�﮵�وت عام 1956، ﮳�عد أن و﮴�عت عل﮵�ه ال﮶سكوك، و﮴�ّ طرده مں

﮳حهاز امل﮲حا﮳�ات.
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 ٕال﮵�ا﮲�ور ك﮵�﮲�﮲ ، و﮵ىه أمر﮵�ك﮵�ة، وزو﮳ح﮴�ه ال﮶�ال﮶�ة. 
﮲

وج ﮲�﮵�ل﮳�﮵ مں و﮲�﮵ ﮳�﮵�وت، ﮴�﮲
 زو﮳حها الذي �ن مراسًال

﮲
﮲�﮵ الوا﮴�ع، �﮲�ت ٕال﮵�ا﮲�ور ﮴�د ﮴�ا﮳�ل﮴�ه ﮳�طلب مں

ل﮲�﮵�و﮵�ورك ﮴�ا﮵�م﮲ر ﮲�﮵ ال﮶رسق أالوسط، سام ﮳�وب ﮳�و﮵�. و�ن ﮳�و﮵� ﮵�عرف ﮲�﮵�ل﮳�﮵
﮲�﮵ الوال﮵�ات امل﮴�حدة. وع﮲�دما وصل أال﮲ح﮵� ٕاىل العامصة الل﮳�﮲�ا﮲�﮵�ة ل﮴�و﮵ىل و﮲ط﮵�﮲�ة

د﮵�د صدا﮴�ة ﮴�د﮵�مة معه. ، �ن ﮳�و﮵� حر﮵�ًصا عىل ﮴�﮳ كصح﮲�﮵

﮲
وال﮴�﮴� ﮲�﮵�ل﮳�﮵ وٕال﮵�ا﮲�ور ﮲�﮵ ﮲�﮲�دق سان ﮳حورج، وهو ال﮲�﮲�دق امل﮲�﮲صل للم﮲ع﮴�﮳�﮵�
﮲�﮵ املد﮵�﮲�ة آ﮲�ذاك. و﮳�﮵�وت ا﮲حلمس﮵�﮲�﮵�ات �﮲�ت حلمًا ومو﮲صوعًا لروا﮵�ة

ال﮴�صص، وسان ﮳حورج ﮲�﮲�سه �ن حلمًا دا﮲حل احللم، و﮴�ّصة دا﮲حل ال﮴�صة. 
وع﮲�دما ال﮴�﮴�ت ٕال﮵�ا﮲�ور ﮳�﮲�﮵�ل﮳�﮵ ﮲�﮵ 12 ا﮵�لول 1956، �﮲�ت العوا﮴�ب ح﮴�م﮵�ة

﮲
عىل املرأة ال﮴�﮵ ﮶سد﮴�ها ﮶س﮲حص﮵�﮴�ه. ﮲�﮴�د �ن ﮲�﮵�ل﮳�﮵ ذك﮵�ًا ووس﮵�ًما. ومل ﮴�كں

ٕال﮵�ا﮲�ور ﮲�﮲�سها م﮴�هلة، ﮳�ل �﮲�ت م﮶�﮵�ة. 
و﮴�د معلت ٕال﮵�ا﮲�ور ﮲�﮵ ا﮳حل﮵�ش أالم﮵�﮵ىك ﮴�﮳�ل احلرب احلرب العامل﮵�ة ال﮶�ا﮲�﮵�ة،

 ﮳�عد اهل﮳حوم عىل ﮳�﮵�ل هار﮳�ور، د﮲حلت ا﮲حلدمة العامة كم﮴�﮲حصصة ﮲�﮵
﮲

ولكں
 . املعلومات، ح﮵�ث ﮴�امت ﮳�ٕاعداد أوراق حول مسأ�ل الد﮲�اع املد﮲�﮵

و﮲�﮵ عام 1943 ﮴� ٕارساهلا ٕاىل اسط﮲�﮳�ول للعمل ﮲�﮵ دعا﮵�ة ﮴�هدف ٕاىل ٕا﮴�﮲�اع ﮴�ك﮵�ا
املحا﮵�دة ﮳�اال﮲�﮲صمام ٕاىل ﮴�﮲ص﮵�ة احلل﮲�اء ﮲�﮵ احلرب العامل﮵�ة ال﮶�ا﮲�﮵�ة... ور﮳�ما
﮴�امت ﮳�﮳�عض أ﮲�﮶سطة ال﮴�﮳حسس ه﮲�اك. وأصدرت عام 1968 ك﮴�ا﮳�ًا ﮳�ع﮲�وان
"ا﮳حلاسوس الذي أح﮳�﮳�﮴�ه"، ك﮶س﮲�ت ﮲�﮵�ه ك﮵�ف أ﮲�ها اس﮴�طاعت أن "﮴�﮴�﮴�ل" ر﮳حًال

﮲�﮵ 30 ﮶�ا﮲�﮵�ة. وأداة "ال﮴�﮴�ل-احلّب" ﮵ىه اللكمة.
 عىل

﮲
 ﮲ح﮵�ا﮲�ا﮴�ه امل﮴�كررة هلا. ﮶� أدمں

﮲
، عىل الر﮲مع مں و﮳�﮴�﮵�ت ٕال﮵�ا﮲�ور و﮲�﮵�ة ل﮲�﮵�ل﮳�﮵

ال﮶رسب، وعر﮲صه ذلك ٕاىل حوادث وٕاصا﮳�ات. وع﮲�دما ال﮴�﮴� ﮳�ه صد﮵�﮴�ه ال﮴�د﮵�
ا ﮲�﮵ ﮳�﮵�وت، ﮲�﮵ عام 1962، ﮲�﮵�كوالس ٕال﮵�وت، وهو ﮲صا﮳�ط م﮲حا﮳�ات ﮴�مرك﮲ر أ﮵�﮲صً
و﮳حده م﮲حموًرا ﮳�ال حول وال ﮴�وة، وحول رأسه ﮲مصادة، ﮲�﮴�د س﮴�ط ﮲�﮵ احلمام

وكرس ﮳مح﮳حم﮴�ه عىل طرف امل﮲عطس.
و﮴�د وا﮳حهه ٕال﮵�وت، ﮴�أ�ًال ٕان امل﮲حا﮳�ات ال﮳�﮵�طا﮲�﮵�ة ﮴�علم أ﮲�ه �ن ﮵�﮴�﮳حسس

. لصاحل الروس لس﮲�وات، وم﮲�حه احلصا﮲�ة، ﮲�اع﮴�ف ﮲�﮵�ل﮳�﮵
 ﮲�﮵�ل﮳�﮵ وٕال﮵�وت، ساد ﮲معوض ﮶سد﮵�د. ﮲�﮲�﮵ مساء ﮵�وم 23

﮲
و﮳�عد ذلك الل﮴�اء ﮳�﮵�
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 ﮳�﮵�وت. ومل ﮴�سمع ٕال﮵�ا﮲�ور أي لكمة م﮲�ه.
﮲

�﮲�ون ال﮶�ا﮲�﮵ 1963، ا﮲ح﮴�﮲� ﮲�﮵�ل﮳�﮵ مں

وع﮲�دما ا﮴�صل ﮳�ها ﮳�عد أ﮶سهر، �ن رأ�ًعا و﮲ع﮵� م﮳�اٍل ﮳�﮶سلك ساحر كما �ن

 ﮳�﮵�وت ﮳�عد أن
﮲

 أ﮲�ه ﮲�ر مں
﮲

 موسكو. وأ﮲علب الظں
﮲

دأ�ًما. و�ن ﮵�﮴�حدث مں

أ﮳�ل﮲عه ٕال﮵�وت ﮳�ٔ�ن لد﮵�ه 24 ساعة للم﮲عادرة.

و﮲�﮵ ال﮲�ها﮵�ة ا﮲�﮲صمت زو﮳ح﮴�ه ٕال﮵�ه ﮲�﮵ العامصة الروس﮵�ة، ح﮵�ث سارت أالمور

﮳�﮵�﮲�هما ﮳�سالسة، ٕاىل ﮳�دأ عال﮴�ة ﮲عرام﮵�ة مع زو﮳حة زم﮵�له امل﮲�﮶سق دو﮲�الد

، و﮴�دىع م﮵�ل﮵�﮲�دا. 
﮲

مالك﮵�

 ﮳حهاز امل﮲حا﮳�ات
﮲

 ﮴�د ﮳�دأت ﮳�﮲�اء عىل طلب مں
﮲

والعال﮴�ة مع م﮵�ل﮵�﮲�دا مالك﮵�

 ٕال﮵�ا﮲�ور ٔال﮲�ها �﮲�ت
﮲

، الذي ﮴�م﮲� عل﮵�ه ال﮴�﮲حلص مں السو﮲�﮵�ا﮴�﮵ ال﮵ىك ﮳ىح﮵ ﮳�﮵

 ح﮳�ه ٕالل﮵�ا﮲�ور، ا﮲ح﮴�ار ﮲�﮵�ل﮳�﮵ م﮵�ل﮵�﮲�دا ﮳�دًال م﮲�ها
﮲

ا معل﮵�ًا". وعىل الر﮲مع مں "ٕاحرا﮳حً

و﮴�عمد طردها ﮳�ع﮵�ًدا.

﮲
، وال ﮵�علم ﮳�ها أحد مں

﮲
﮴�ّصة حد﮶�ت ﮲�﮵ ﮳�﮵�وت ﮲�﮵ أواسط ال﮴�رن الع﮶رس﮵�

 ﮳حا﮵�مس ها﮲�﮵�﮲�﮵�غ ك﮴�ب ع﮲�ها ﮲�﮵ ك﮴�اب ﮳�ع﮲�وان "احلب
﮲

. لكں
﮲

الل﮳�﮲�ا﮲�﮵�﮵�

وا﮲حلداع: ﮲�﮵�ل﮳�﮵ ﮲�﮵ ﮳�﮵�وت" - ﮲�﮶رس دار كورس﮵�.
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 م﮶ساهدات
﮲

ك﮴�اب لروس كول﮶�ارت عں

أالط﮳�اق الطأ�ة ﮲�﮵ أس﮴�ال﮵�ا
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﮵�س﮴�﮴�﮵ىص الصح﮲�﮵ ال﮶سه﮵� روس كول﮶�ارت

﮲طاهرة أال﮳حسام الطأ�ة ﮲�﮵ كـ﮴�ـــا﮳�ــه ا﮳حلد﮵�د: 

 أس﮴�ال﮵�ا مرسحًا
﮲

In Plain Sight، و﮵�ٔ�﮲حذ مں

ٔالهم احلوادث امل﮴�عل﮴�ة ﮳�امل﮲حلو﮴�ات

ال﮲�﮲صأ�﮵�ة.

و﮵�ذكر ال�﮴�ب أ﮲�ه ﮲�﮵ م﮲�ط﮴�ة "﮲�ورث و﮵�ست

�﮵�ب" ال﮲�أ�﮵�ة ﮲�﮵ أس﮴�ال﮵�ا، ﮲حر﮳حت آ﮲�﮵

﮲
 ح﮲�لة، ﮲�﮵ و﮴�ت م﮴�ٔ�﮲حر مں

﮲
﮲�ار﮵�﮲�ا﮴�﮶س﮵�و مں

الل﮵�ل، و�﮲�ت ﮲�﮵ ا﮳حلوار محطة اال﮴�صاالت

ال﮳�حر﮵�ة أالمر﮵�ك﮵�ة "هارولد ٕاي هولت”.

�ن ذلك ﮲�﮵ أوا﮲حر عام 1991، ﮴�﮳�ل و﮴�ت

 ﮴�سل﮵� الوال﮵�ات امل﮴�حدة املو﮴�ع ٕاىل
﮲

﮴�ص﮵� مں

أس﮴�ال﮵�ا. و�﮲�ت ﮴�لك ال﮴�اعدة ال﮴�﮵ ﮶س﮲علها

﮳ح﮲�ود أم﮵�ك﮵�ون ﮳�م﮶�ا﮳�ة ﮴�اعدة ا﮴�صال ﮲حاصة

 لدى س�ن
﮲

﮳�رب ﮲�وو﮵�ة مح﮴�ملة، ومل ﮵�كں

 اح﮴�مال
﮲

 أي ﮲�كرة عں
﮲

"ٕاكسماوث" املحل﮵�﮵�

﮴�دم﮵� ﮳�لد﮴�هم اهلادٔ�ة ﮲�﮵ أي حرب ﮲�وو﮵�ة

ممك﮲�ة احلدوث. 

و�﮲�ت احل﮲�لة ﮲�﮵ ال﮴�اعدة ﮲�﮲�سها ﮲�﮵ ﮴�لك

﮲
الل﮵�لة ل﮴�ود﮵�ع ﮳�عض أالصد﮴�اء أالمر﮵�ك﮵�﮵�

 ٕاىل د﮵�ارهم ﮳�س﮳�ب
﮲

 �﮲�وا عأ�د﮵�
﮲

الذ﮵�

 آ﮲�﮵ ﮳�﮴�﮵�ت لو﮴�ت م﮴�ٔ�﮲حــر ﮳حًدا، 
﮲

ال﮴�سل﮵�. لكں

 

 



وساعدها عىل ال﮴�﮲�﮴�ل ر﮳حال أمن اس﮴�﮴�لت س﮵�ار﮴�هما. و﮶ساهد ال﮶�ال﮶�ة ما ﮵�﮶س﮳�ه

ماسة ﮴�وم ﮲�وق املرك﮳�ة. �ن لو﮲�ها رماد﮵�ًا.

ء ﮲�﮲�سه �ن ه﮲�ا ﮲�﮵ الل﮵�لة السا﮳�﮴�ة.  ر﮳ح﮵ىل ال﮶رسطة أن ال﮶ىس﮵
﮲

وعلمت آ﮲�﮵ مں

ء" ﮵�طارد الس﮵�ارة ملسا﮲�ة ك﮵�لوم﮴� ﮶� ار﮴�﮲�ع ﮲�﮵ ال﮲�﮲صاء. و﮳�عد ﮴�ل﮵�ل ﮳�دأ "ال﮶ىس﮵

 ر﮳حال ال﮶رسطة العسكر﮵�ة أالمر﮵�ك﮵�ة ٕاىل م�ن معل
﮲

 ، د﮲حل ا﮶�﮲�ان مں
﮲

﮳�عد ﮵�وم﮵�

آ﮲�﮵ ﮲�﮵ ال﮳�لدة وطل﮳�وا م﮲�ها أن ﮴�ٔ�﮴�﮵ معهم. واصطح﮳�اها ٕاىل ال﮴�سم الرسي

لل﮲عا﮵�ة ﮲�﮵ ال﮴�اعدة أالمر﮵�ك﮵�ة. ح﮵�ث سٔ�هلا مح﮴�ق أم﮵�﮵ىك معا حدث ﮲�﮵ الس﮵�ارة

﮲صعان لٔالسٔ�لة. . و�ن ال﮶رسط﮵�ان أ﮵�﮲صًا ﮲�﮵ ال﮴�اعدة أالم﮵�ك﮵�ة ﮵�﮲
﮲

مع ال﮶رسط﮵�﮵�

 ال﮴�قاط
﮲

 مں
﮲

، و﮴�مكں
﮲

وصادر أالم﮵�ك﮵�ون آلة ﮴�صو﮵� �﮲�ت مع أحد ال﮶رسط﮵�﮵�

ء ال﮲عامض. صور لل﮶ىس﮵

ول﮵�ست هذه املرة أالوىل ال﮴�﮵ ﮴�ظهر ﮲�﮵�ها أ﮳حسام ﮲عام﮲صة ﮲�﮵ مساء أس﮴�ال﮵�ا،

 الروا﮵�ات، م﮲�ها ما حدث ﮲�﮵ آب 1993، ع﮲�دما �﮲�ت
﮲

﮲�ه﮲�اك الع﮶رسات مں

ل أحد أالصد﮴�اء ﮲�﮵ س﮲�وح ﮳ح﮳�ال  م﮲�﮲
﮲

هلا مں ك﮵�﮵ىل �ه﮵�ل ﮴�﮴�ود س﮵�ار﮴�ها ٕاىل م﮲�﮲

دا﮲�د﮵�﮲�و﮲�غ، ﮳�وال﮵�ة ﮲�﮵�ك﮴�ور﮵�ا، ح﮵�ث رأت ما ﮵�﮶س﮳�ه م﮲�طاًدا ﮳�مصا﮳�﮵�ح أمام﮵�ة

دأ�﮵�ة ﮳�﮴�﮴�ال﮵�ة ﮵�وم ﮲�وق الطر﮵�ق أمامها.

و﮴�﮴�ذكر ك﮵�﮵ىل ﮴�﮵�ام �ٔ�﮲�ات ﮲�﮲صأ�﮵�ة ه﮲ر﮵�لة أال﮳حسام ﮳�ا﮲ح﮴�طا﮲�ها، و﮴�ك عالمة

م﮶�لث ص﮲ع﮵�ة مح﮴�﮴�ة ﮲�﮵ ا﮳حللد حول رس﮴�ها.

و﮲�﮵ ﮳ح﮲�وب أس﮴�ال﮵�ا ﮲�﮵ عام 1988، ع﮲�دما ادعت عأ�لة ﮲�ول﮲ر، أ﮲�ها ﮳�﮵�﮲�ما �﮲�ت

﮲
﮴�سا﮲�ر ﮲�﮵ س﮵�ار﮴�ها ع﮳� Nullarbor، و﮵ىه م﮲�ط﮴�ة صحراو﮵�ة ﮲حال﮵�ة مں

 أالرض، ﮳�طر﮵�﮴�ة ع﮳ح﮵�﮳�ة، و﮲مح﮲�ت أالرسة أن
﮲

اال﮲ح﮲رصار، ار﮴�﮲�عت الس﮵�ارة عں

�ٔ�﮲�ات ﮲�﮲صأ�﮵�ة طارد﮴�هم ﮲�﮵ كرة م﮴�وه﮳حة ﮴�﮳�ل أن ﮵�ه﮳�طوا عىل سطح الس﮵�ارة

 الطر﮵�ق وه﮲رها ﮳�ع﮲�ف
﮲

 أالرض. و﮵�﮳�دو أن ر﮲�ع الس﮵�ارة عں
﮲

و﮵�﮲�عوها ﮳�ع﮵�ًدا عں

أدى ٕاىل ا﮲�﮲�﮳حار أحد إالطارات. وأ﮲�اد أحد أ﮲�راد أالرسة ﮲�﮵ الس﮵�ارة ﮳�ٔ�﮲�ه مسع

أصوا﮴�هم م﮶سوهة كما لو �ن الو﮴�ت ﮵�﮴�﮳�اطٔ�.
 ا﮲ح﮴�﮲�اء ﮳�﮶رس، و﮴�ع﮴�﮳� روا﮵�ـــــة ا﮲ح﮴�﮲�اء

﮲
ولعّل أك﮶� ال﮴�صص ٕا﮶�ارة ﮲�﮵ أس﮴�ال﮵�ا، ﮵ىه عں

﮲�ر﮵�در﮵�ك ﮲�ال﮲�﮴�﮵�﮴�ش ٕاحدى ﮴�لك ال﮴�صص امل﮶�﮵�ة. ﮲�﮴�د ا﮲ح﮴�ـــــ﮲� ﮲�ال﮲�﮴�﮵�ش ﮲�﮵
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 ﮴�﮳�ل ﮳حسم
﮲

عام 1978، كما ا﮲ح﮴�﮲�ت طأ�﮴�ه الص﮲ع﮵�ة. و﮴�د أ﮳�لغ ﮳�ٔ�﮲�ه مطارد مں
طأ� وص﮲�ه ﮳�ٔ�﮲�ه "ل﮵�س طأ�ة".

 رؤ﮵�ة أط﮳�اق طأ�ة ﮲�﮵ أس﮴�ال﮵�ا، ٕاىل ﮲�﮴�ة ال﮴�رن ال﮴�اسع
﮲

و﮴�عود الروا﮵�ات عں
 ذلك،

﮲
 مں

﮲
 االس﮴�﮵�طان أالورو﮳�﮵ امل﮳�كر… ﮳�ل ﮴�﮳�ل آالف الس﮲�﮵�

﮲
ع﮶رس مں

 عا﮶سوا ﮲�﮵ أس﮴�ال﮵�ا م﮲�ذ 60 ألف
﮲

 الذ﮵�
﮲

و﮴�﮲صم﮲�ت أ﮴�اص﮵�ص أال﮳�ور﮳ح﮵�﮲�﮵�﮵�
 السماء. وأ﮶سهر ﮴�لك ال﮴�صص ﮴�ـصـة ال﮲�ار،

﮲
 أ﮲�اس ه﮳�طوا مں

﮲
س﮲�ة روا﮵�ات عں

 كوكب ﮳�ع﮵�د و�ن معهما م﮶ساعل، ﮲�ٔ�حر﮴�ا ال﮲عا﮳�ات،
﮲

ل ر﮳حالن مں ح﮵�ث ﮲�﮲
وذهب أال﮳�ور﮳ح﮵�﮲�﮵�ون الل﮴�﮴�اط ال﮲�ار واالح﮴�﮲�اظ ﮳�ها.

 أك﮶� حاالت امل﮶ساهدة أهم﮵�ة، امل﮶ساهدة ا﮳حلماع﮵�ة لٔال﮳حسام الطأ�ة ﮲�﮵
﮲

ومں
 200 ﮴�لم﮵�ذ ومدرس، وس�ن

﮲
و﮵�س﮴�ال ﮲�﮵ ﮲�﮵�سان 1966، ح﮵�ث ﮶ساهد أك﮶� مں

 ﮲�﮵�ك﮴�ور﮵�ا، ﮶�ال﮶�ة أ﮴�راص ﮴�وم ﮲�وق ملعب كرة ال﮴�دم ﮲�﮵ و﮲صح ال﮲�هار.
﮲

مں
 مؤ﮵�د ومعارض ل﮴�لك ال﮴�صص. و﮵�ذهب ال﮳�عض ٕاىل

﮲
و﮵�﮲�﮴�سم ال﮲�اس ﮳�﮵�

الس﮲حر﮵�ة م﮲�ها. ومع ذلك، ﮵�﮴�ول ال�﮴�ب روس كول﮶�ارت: "﮴�ظهر أدلة دام﮲عة
 احلكومات، ﮳�ما ﮲�﮵ ذلك أس﮴�ال﮵�ا، ﮴�ٔ�﮲حذ هذه الظواهر

﮲
عىل أن العد﮵�د مں

ا﮳حلو﮵�ة ﮲ع﮵� املحددة عىل محمل ا﮳حلد. و﮲�﮵ ﮳مح﮵�ع أ﮲�اء العامل، ﮴�ُظهر ال﮴�﮴�ار﮵�
احلكوم﮵�ة ال﮴�﮵ ك﮶سف ع﮲�ها، أن أ﮳حه﮲رة االس﮴�﮲ح﮳�ارات ﮴�ه﮴� ﮳�هذا ال﮲�مط املس﮴�مر

ى ﮲�﮵ مح﮵�ط امل﮲�﮶سٓ�ت العسكر﮵�ة. لٔال﮶س﮵�اء ال﮲عر﮵�﮳�ة م﮳حهولة اهلو﮵�ة ال﮴�﮵ ﮴�ُ

و﮴�ك﮶سف املل﮲�ات ال﮴�﮵ ﮴� ر﮲�ع الرس﮵�ة ع﮲�ها واملح﮴�﮲�ظ ﮳�ها ﮲�﮵ أالر﮶س﮵�ف الوط﮲�﮵
للحكومة أالس﮴�ال﮵�ة أن امل﮶ساهد ال﮶ساذة ٔال﮳حسام ﮲ع﮵� م﮲�رسة ﮲�﮵ "﮲�ورث و﮵�ست
 ﮴�﮳�ل

﮲
�﮵�ب" ﮴�د ﮴� إال﮳�الغ ع﮲�ها رمس﮵�ًا ٕاىل ال﮴�وات ا﮳حلو﮵�ة أالس﮴�ال﮵�ة لع﮴�ود مں

ا﮳حل﮲�ود والس﮵�اح و﮲صا﮳�ط أمر﮵�﮵ىك ك﮳�﮵� ﮲�﮵ ال﮴�اعدة ور﮳حل ٕاط﮲�اء مح﮵ىل.
و﮵�﮲ص﮵�ف ال�﮴�ب: "﮵�ع﮴�ف ا﮳حل﮵�ش أالمر﮵�﮵ىك آالن ﮳�ٔ�﮲�ه ال ﮵�س﮴�ط﮵�ع ال﮴�﮲�س﮵�

﮲
﮳�طر﮵�﮴�ة وا﮴�ع﮵�ة. واع﮴�ف املطلعون ﮲�﮵ احلكومة وا﮳حل﮵�ش أالمر﮵�ك﮵�ون الذ﮵�

 أ﮳حل هذا الك﮴�اب أن لد﮵�هم معر﮲�ة ﮳�ال﮴�ك﮲�ولو﮳ح﮵�ا ال﮴�﮵ ﮴�عمل ﮲�﮵
﮲

﮴�ا﮳�ل﮴�هم مں
مسأ�﮲�ا ومح﮵�طا﮴�﮲�ا ومدارا﮴�﮲�ا ال﮴�﮵ ﮴�﮴�﮳حاوز ﮳�ك﮶�﮵� العلوم ال﮳�﮶رس﮵�ة املعرو﮲�ة. ﮲عال﮳�ًا

ما ﮵�﮳�دو أ﮲�ه ﮵�﮴� ال﮴�حكم ﮲�﮵�ه ﮳�ذ�ء".
، أ﮲�ا م﮴�دد معوًما ﮲�﮵ االع﮴�﮴�اد ﮳�ال﮴�س﮴�

﮲
﮴� ﮳�ال﮴�ول: "م﮶�ل معظم الصح﮲�﮵�﮵� و﮵�﮲

﮳� ا﮳حلمهور ﮳�ال﮴�صة ال�ملة".  أو املؤامرات. لك﮲�﮲�﮵ أع﮴�﮴�د أن احلكومات ال ﮴�﮲
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أو﮳ح﮵�﮲�﮵ ع﮳�ود احلا﮵�ك: ﮲�را﮶سة الل﮵�ل وال﮳�حر
 

﮲حذ﮵�﮲�﮵ ﮵�ا ﮲�سأ� الل﮵�ل ال﮳�اردة ٕاىل ﮴�لك أالرض الدا﮲�ٔ�ة 
وازرع﮵�﮲�﮵ ﮲�﮵ ح﮴�وهلا، ﮲�ٔ�زهر ﮲�﮵ الر﮳�﮵�ع مع زهر اللوز 

﮲
﮳�ّط ﮳�﮵�  املوج امل﮳ح﮲�ون، أ﮴�﮲

﮲
أال﮳�﮵�ض. ﮲حذ﮵�﮲�﮵ ٔال﮲ع﮲�و ﮳�﮵�

ط﮵�ا﮴�ه، ﮲�ٔ�صحو عىل أ﮳�واب الص﮵�ف ﮴�﮲�﮴�﮶سل﮲�﮵ زوارق
 أالزرق ﮶�و﮳�ًا 

ٔ
… ﮲�﮴�ل﮳�س﮲�﮵ حور﮵�ات ال﮶ساىط

﮲
الص﮵�ّاد﮵�

 ﮳ح﮵�دي ﮳�ٔ�صداف ﮳�لون
﮲ ّ

﮵�  ﮶س﮳حر ال﮲�﮲ح﮵�ل، و﮴�﮲
﮲

حاك﮴�ه مں
 ﮳حدأ�ل ﮶سعري زهور 

﮲
ال﮲�﮵�وز الرأ�ع، و﮴�﮲صع ﮳�﮵�

 املعّطرة ﮳�أ�ة ﮴�ا﮳�ك. 
﮲

ال﮵�امس﮵�
﮲�ق ﮴�ل﮳�﮵ ّلكما   أالحالم، ح﮵�ث ﮵�﮲

﮲
﮲حذ﮵�﮲�﮵ ح﮵�ث ﮴�سكں

 ﮲ح﮵�ا﮵ىل مع
﮲

و﮴�﮲�ت عىل ع﮴�﮳�ة ال﮲رمان، ﮵�مٔال﮲�﮵ ال﮶سوق ل﮴�لك أالرص﮲�ة ال﮴�﮵ ﮴�سكں
 ع﮴�ّ﮴�ت ﮴�لك الذكر﮵�ات ﮲�طاب طعمها أك﮶� ، وراحت ﮴�لمع

﮲
الو﮳حوه، ٕاىل س﮲�﮵�

... هل ﮴�ر﮵�ب؟ أم ﮲عر﮵�ب؟ أم
ٔ

 ﮴�ى ﮵�﮲�﮴�ظر عىل ذلك ال﮶ساىط
﮲

دا﮲حل الروح... مں
﮳�ع﮵�د؟ أم م﮳حهول؟ هل ما زالت ﮴�لك الو﮳حوه عىل صد﮴�ها املعهود؟ هل ما
 ﮵�﮲�رف عىل أ﮳ح﮲�حة الط﮵�ور

﮲
زالت ﮴�ع﮶سق ﮳�عمق أرص﮲�﮴�ها؟ هل ما زال احل﮲�﮵�

ٔ
 ال﮶ساىط

﮲
ال﮴�ادمة ٕاىل دفء ال﮶سمس، ﮴�لّون السماء ﮳�وع﮴�ها، ﮲�﮴�لملم عں

﮴�و﮴�ها؟ 

﮲
ما زالت أط﮵�اف ال﮳�ّحارة و﮶س﮳�اكهم ال﮲رر﮴�اء املرم﮵�ّة عىل رص﮵�ف امل﮵�﮲�اء ﮴�سكں

هذه الروح...

ع﮲�د املساء ع﮲�دما ﮴�﮲عمض ا﮳حل﮲�ون، أ﮴�ّول ٕاىل ﮲�را﮶سة ملّو﮲�ة ﮴�ط﮵� ٕاىل ال﮳�ع﮵�د ﮲�﮵
 ال﮲�أ�مة ﮲�﮵ أمعاق

﮲
السكون، ﮲�احا﮵ىك ال﮳�حر وأو﮶سوش ال﮲�س﮵�، وأو﮴�ظ الس﮲�﮵�

الروح...
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﮲�مر سعدي: ٕا﮲�راط
 

﮴�ل ﮵ىل: عساَك ﮳�﮵�ٍة.. ٔال﮳حّسَ ﮲�﮳�﮲ىص﮵

أو أحاوَل أن أط﮵�َ وأن أص﮵�َ ع﮳�﮵�َ أر﮲ىص﮵
م﮲�رٌط أ﮲�ا ﮳�احلساس﮵�َّاِت.. ﮴�ل﮳�﮵ ﮴�﮳�لُة أال�

، أو﮲عُل ﮲�﮵ رساِب ال﮲صوِء.. و﮲حارص﮴�﮵ عو﮵�ُل الر﮵�ِ
﮵ ﮲�﮵ مدى  ﮵�﮳�ِّ

﮲
أذهُب ﮲�﮵ ﮲�ها﮵�اِت ا﮲حلر﮵�ِف، كمں

.. واحدٌة ﮴�اودُه وأ﮲حرى ِ
﮲

ع﮵�﮲�﮵�ِه هاو﮵�﮴�﮵�

ِ املّرِ ﮴�﮲�﮲ىص﮵
﮲

للح﮲�﮵�
ى ﮲ص﮳حُر احل﮵�اِة ﮵�طّلُ م﮶�َل ز﮲�ا﮳�ِق الدرِب امل﮲عّطَ
 الذل﮵�ِل أراُه

﮲
﮳�ال﮲�﮳ح﮵�ِل و﮲�﮵ ﮶س﮴�وِق ﮲�وا﮲�ذ ال﮲رمں

﮵�م﮲ىص﮵
ٍء.. أ﮲�ا م﮲�رٌط ﮲�﮵ ّلكِ ﮶ىس﮵

ٍة ﮲صّلَْت طر﮵�َق ال﮳�﮵�ِت ِل ﮴�ّطَ ﮲�﮵ ﮴�ٔ�ّمُ

 ال﮲�س﮵�ِ
﮲

﮲�﮵ ﮲�ر﮵ىح وح﮲ر﮲�﮵ وا﮲�﮴�ظاري ما ﮵�هّبُ مں
ِّ عىل ﮳حح﮵�ِ الص﮵�ِف

أال﮲�﮶�وي
َء ﮲عر﮵�﮳�ٌة ﮳حسدي ﮲�﮵ ﮴�﮲�س﮵�ِ مع﮲� أن ﮴�﮲ىص﮵

و﮲�﮵ حد﮵ىس وهم﮵ىس
ٍء.. �ل﮶س﮴�اِء أو ٍء.. ّلكِ ﮶ىس﮵ م﮲�رٌط ﮲�﮵ ّلكِ ﮶ىس﮵

ا﮲حلر﮵�ِف
كطأ�ِ ال﮲�﮵�﮲�﮵�ِق.. �ل﮲ع﮵�ِ ا﮲حل﮲�﮵�ِف

وم﮲�رٌط ﮲�﮵ احلّبِ أو ﮲�﮵ امل﮶ىس﮵ِ ﮴�َت ال﮲رمهر﮵�ِ

ِّ
و﮲�﮵ ال﮳��ِء الدا﮲ح﮵ىل

ٍ ﮳�ع﮵�ٍد أو
﮲

 زمں
﮲

﮲َ مں
و﮲�﮵ ال﮲�داِء عىل ﮲�ساٍء م﮴�

عىل ّمصِ الر﮵�اِح
مل أ﮲�﮴�ظر أحدًا سوى ال﮶س﮳�ِح الذي ﮲�﮵ آ﮲حِر املع﮲�

ومل أك﮴�ْب مد﮵�ًا ﮲�﮵ دِم الرؤ﮵�ا
ومل أ﮶سدْد سوى ملِح احل﮵�اِة عىل ﮳حرا﮵ىح.
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ك﮵�ف حدث هذا؟ ك﮵�ف؟

 ح﮲�رة
﮲

ا﮲�﮲�عل س﮵�ّد ال﮴�﮳�﮵�لة الع﮳حوز، ﮳�﮵�﮲�ما �﮲�ت ا﮳�﮲�﮴�ه ﮴�مل ﮳�عض املاء مں

 ال﮴�ّش.
﮲

﮴�ر﮵�﮳�ة،  و﮴�د﮲حل ٕاىل ا﮲حل﮵�مة امل﮳�﮲�﮵�ّة مں

ار،  ال﮲�﮲حّ
﮲

مل ﮴�سمع ال﮲�﮴�اة ما ﮴�ال والدها، و﮲�﮵�ما �﮲�ت ﮴�﮲صع املاء ﮲�﮵ وعاء مں

﮴�الت: ا﮳حلّو حاّر ﮳حّدًا، واملاء ﮴�ل﮵�ل ﮲�﮵ احل﮲�رة... ول﮵�س ل﮲�ا سواها.

هل رأ﮵�ِت احلارس؟ سٔ�ل الع﮳حوز... ﮲�ٔ�﮳حا﮳�ت ال﮲�﮴�اة:

رأ﮵�﮴�ُه. �ن ﮲�أ�مًا كعاد﮴�ه. 

﮲رصب الوالد ﮳�عصاه ال﮲عل﮵�ظة عىل أالرض، و﮴�ال:

 حارسًا ﮵�﮲�ام... ل﮴�د �ن احلارس أالعرج
﮲ ّ

 أن ﮲�ع﮵�
﮲

. ال ﮵�مكں هذا ما ﮵�﮲ع﮲ص﮳�﮲�﮵

ّوج وا﮲�﮴�﮴�ل ٕاىل ﮴�﮳�﮵�لة أ﮲حرى... ﮲�ماذا ﮲�﮲�عل؟ ٕاذه﮳�﮵ ٕال﮵�ه أ﮲�﮲صل م﮲�ه، لك﮲�ّه ﮴�﮲

واطل﮳�﮵ م﮲�ه أن ﮵�﮳�﮴� ﮵�﮴�ظًا... ﮲�ٕاّن ﮴�﮳�﮵�ل﮴�﮲�ا، ﮳�و﮴�﮶سوال، ﮴�عا﮲�﮵ ﮴�ّلة املاء، وال﮴�﮳�أ�ل

أال﮲حرى ﮴�اول أن ﮴�رسق ماء﮲�ا. هذا ل﮵�س عدًال...

 أس﮴�ال﮵�ا (3):  املاء ﮲�﮵ السهول
﮲

﮴�صص مں

 ﮲حاّص أ﮲��ر ا﮲ع﮴�ا﮳�﮵�ّة (ال ﮵�ُسمح ﮳�ٕاعادة ال﮲�﮶رس)
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 ا﮲حل﮵�مة، وم﮲صت ل﮴�و﮴�ظ احلارس. وما ﮵ىه ٕاّال حلظات ح﮴�ّ
﮲

﮲حر﮳حت ال﮲�﮴�اة مں

﮲
 ال﮳�﮲�﮵�ة، مع﮵�ق ال﮲�ظرات. و�ن عأ�دًا مں

ّ
د﮲حل الص﮵�ّاد ﮲�واله، وهو ﮶ساّب ﮴�وي

ال﮳�اري. ﮲�﮲حّف ﮳�رسعة ل﮵�﮲ح﮳� س﮵�ّد ال﮴�﮳�﮵�لة ﮳�ٔ�ّن ﮴�طعان الك﮲�﮲عارو ﮴�﮴�ّ﮳حه ٕاىل

ال﮲عرب، ﮳�س﮳�ب ﮴�ّلة امل﮵�اه. ﮲�﮴�د �﮲�ت هذه الس﮲�ة ﮴�ل﮵�لة املطر. أّما سّ�ن

ال﮴�﮳�أ�ل أال﮲حرى، ﮲�هم ﮲�﮵ أمّس احلا﮳حة ٕاىل م﮵�اه ال﮶رسب.

، هما ِو﮵�ِي، ووالو﮵�د﮳�﮵�ت. ﮲�﮴�د
﮲

 آ﮲حر﮵�
﮲

 ص﮵�ّاد﮵�
﮲

وأ﮲ح﮳� ﮲�واله ﮳�ما مسعه مں

 احل﮲�رة ال﮴�﮵ ﮴�و﮳حد ﮲�﮵ أرض ﮴�﮳�﮵�ل﮴�ه، وطل﮳�ا م﮲�ه أن ﮵�صال عىل ﮴�ل﮵�ل
﮲

سٔ�اله عں

 املاء، ﮲�ر﮲�ض، و﮴�ال ٕاّن احل﮲�رة ال ﮴�ك﮲�﮵ سّ�ن ﮴�﮳�﮵�ل﮴�ه... وهم ال ﮵�سمحون
﮲

مں

ٔالحد أن ﮵�ٔ�﮲حذ ما هو حّق هلم.

﮴�ال الع﮳حوز: حس﮲�ًا ﮲�علت ﮵�ا ﮲�واله. ٕا﮲�ّهم ﮳مح﮵�عًا ﮵�طمعون ﮳�ٔ�رزا﮴�﮲�ا، و﮴�د ع﮵�ّ﮲�ت

حارسًا، لك﮲�ّه ال ﮵�س﮴�﮵�﮴�ظ سوى ساعات ﮴�ل﮵�لة ﮲�﮵ ال﮲�هار، وأ﮲ح﮶ىس أن ﮵�﮲عا﮲�له

 مه﮲�ة الص﮵�د امل﮴�ع﮳�ة؟
﮲

اللصوص... ملاذا ال ﮴�كون حارسًا، و﮴�﮴�اح مں

- ل﮵�﮴�﮲�﮵ أس﮴�ط﮵�ع أن أ﮲�عل ذلك... ل﮴�د ولدُت ص﮵�ّادًا، وهكذا أع﮵�ش

 ﮵�صلوا ٕاىل ه﮲�ا. وال ﮴�كره ﮶س﮵�ٔ�ًا...
﮲

 لں
﮲

وسٔ�موت... ال عل﮵�ك... ٕاّن السار﮴�﮵�

﮲�لعّله ﮵�كون ﮲ح﮵�ًا ل﮲�ا.

 الطو﮵�ل، ومّر
ّ ﮵

ه ٕاىل ال﮳�اري، وهو ﮵�مل رمحه ا﮲حل﮶س﮳� ﮳ ا﮲�رصف ﮲�واله، وا﮴�ّ

 ِو﮵�ِي وصاح﮳�ه. و﮴�ال له: ا﮲�﮴�﮳�ه...
﮲

ا﮲�ب احل﮲�رة، ﮲�ٔ�﮲ح﮳� احلارس ﮳�ما مسعه مں ﮳�﮳

وال ﮴�﮲عمض ع﮵�﮲�﮵�ك... ﮲�﮴�د ﮲�﮴�عّرض للرس﮴�ة ﮲�﮵ هذه أال﮵�ّام...

***

 ﮳�ع﮵�د، ﮳�﮵�﮲�ما �﮲�ت
﮲

﮴�﮳�ٔ�ان وراء أ﮳محة، ﮵�ا﮴�﮳�ان مں �ن ِو﮵�ِي ووالو﮵�د﮳�﮵�ت ﮵�﮲

﮶مسس ال﮲عروب ﮴�﮲�﮶رس أ﮶سّع﮴�ها عىل الرمال، ﮲�﮴�﮳�دو محراء المعة.

ء عىل ما ﮵�ام. س﮲�مٔال هذه ﮴�ال ِو﮵�ِي لصد﮵�﮴�ه: هذه الل﮵�لة س﮵�كون ّلك ﮶ىس﮵

 امل�ن ﮳�رسعة ال﮳�ق.   
﮲

ا﮳حلرار، و﮲�هرب مں

 ه﮲�ا...
﮲

أ﮳حاب والو﮵�د﮳�﮵�ت: ه﮲�اك حارس... أس﮴�ط﮵�ع أن أراه مں

 أرسع م﮲�ه... ﮵�﮴�ولون ﮲�﮵ ﮴�﮳�﮵�ل﮴�﮲�ا ٕا﮲�ّ﮲�ا ال
﮲

- ال ﮴�﮴�لق ﮳�﮶سٔ�﮲�ه... ٕا﮲�ّه ﮵�﮲�ام. و﮲�ں

ء، و﮵�﮲�ع﮴�و﮲�﮲�ا ﮳�الطمع. س﮲�﮶�﮳�ت هلم أ﮲�ّ﮲�ا ﮲�ّب أهل﮲�ا، و﮲�﮲صّىح﮵ ﮳�ٔ�﮲�﮲�س﮲�ا ﮲�صلح ل﮶ىس﮵

 

www.afkarightirabiah.com.au    | 53



 العطش.
﮲

ل﮵ىك ﮲�﮲�﮴�ذهم مں
... ع﮲�دما ﮴�ّل الع﮴�مة، و﮵�ٔ�وي أالوالد الص﮲عار ٕاىل ﮲ح﮵�امهم، - أحس﮲�ت ﮵�ا أ﮲ىح﮵

﮲
ّف احلركة، س﮲�﮴�سّلل ﮳�﮲�ق و﮲�مٔال ﮳حرار﮲�ا أالر﮳�ع، ﮶�ّ ﮲�﮲�رصف ﮳�هدوء، ولں و﮴�﮲

﮵�﮶سعر أحد ﮳�ٔ�﮲�ّ﮲�ا ار﮴�ك﮳�﮲�ا الرس﮴�ة.
ح﮲�ان عىل ﮳�ط﮲�﮵�هما ﮲�وق الرمال، و﮴�د وما ﮵ىه ٕاّال ساعة، ح﮴�ّ �ن الر﮳حالن ﮵�﮲
حف معهما، ﮲�ال ﮵�ُسمع هلا  ﮳�ك﮴�﮲�ه، و�﮲�ت ا﮳حلرار ﮴�﮲

﮲
ر﮳�ط ّلك م﮲�هما ﮳حّر﮴�﮵�

صوت. وع﮲�دما وصال ٕاىل احل﮲�رة الص﮲ع﮵�ة، أ﮲حذا ا﮳حلرار ومٓالها، وا﮲�سح﮳�ا
﮳�هدوء.

س﮴�طت ﮳حّرة عىل أالرض وا﮲�كرست، ﮲�اس﮴�﮲�اق احلارس، وهّب �لر﮵�اح، حامًال
﮶سعل﮴�ه، وصاح ﮳�ٔ�عىل صو﮴�ه: لصوص ﮵�رس﮴�ون امل﮵�اه.

﮲�ّر السار﮴�ان، وعىل م﮲�ك﮳�﮵�هما ا﮳حلرار املل﮵�ٔ�ة ﮳�املاء، وطاردهما احلارس ومعه
 ال﮴�﮲�ار. 

﮲
 الر﮳حال. وا﮲�﮲صّم ٕال﮵�هم ﮲�واله الذي �ن عأ�دًا مں

﮲
﮲�﮲�ر مں

 اهلرب، وساعدهما الظالم الذي �ن ﮵�﮲عمر أالرض. ومل
﮲

 الر﮳حالن مں
﮲

﮴�مّكں
﮵�﮲�﮴�﮳�ها ٕاىل أّن ﮳حرارهما �﮲�ت م﮶�﮴�و﮳�ة، واملاء ﮵�﮴�ّرسب م﮲�ها. وما �دا ﮵�صالن ٕاىل
ًا ﮴�﮳�﮵�ل﮴�هما، ح﮴�ّ �﮲�ت ا﮳حلرار ﮴�د ﮲�ر﮲عت، ومل ﮵�﮳�ق ﮲�﮵�ها ﮴�طرة واحدة. ﮲�﮲رص﮳�ا ك﮲�ّ
﮳�كّف، ﮲�﮵�ما �ن أهل ال﮴�﮳�﮵�لة ﮵�سٔ�ال﮲�هما ّمعا حدث، وملاذا ﮵�مالن ﮳حرارًا
 ا﮳حلرار،

﮲
﮲�ار﮲عة... ومل ﮵�عرف ال﮲�اس ﮲�﮵ ذلك الل﮵�ل، أّن امل﮵�اه ال﮴�﮵ ﮴�ّرس﮳�ت مں

 ﮴�﮳�﮵�لة
﮲

﮳�﮵�﮲�ما �ن ِو﮵�ِي ور﮲�﮵�﮴�ه ﮵�ك﮲صان ﮲�﮵ ال﮲�﮵�ا﮲�﮵ الواسعة، ووراءهما ﮲�﮲�ر مں
ّمعت ﮲�﮵ أالود﮵�ة، ﮲�﮲عدت الصحراء ﮳�و﮴�﮶سوال، ﮴�د ﮴�ّولت ٕاىل أ﮲�هار و﮳�﮵�ات و﮴�﮳
ر، ﮵�﮴�اج  ال﮴�﮳�أ�ل ﮲�﮵ ﮳ح﮲ر﮵�ة ﮲�را﮵�﮲

﮲
ال﮴�احلة سهوًال ﮲ع﮲�﮵�ّة ﮳�امل﮵�اه، ومل ﮵�عد أحد مں

ٕاىل رس﮴�ة املاء مّرة أ﮲حرى. 
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لكود صوما: موعٌد 

 
﮵�دث أ﮲�﮲�ا ك﮲�ا عىل موعٍد...

﮴�ّمر أال﮵�ام ﮶�﮴�﮵�لًة

كما لو أ﮲�ها " أال﮳�د"

ع﮲�دما ﮲�كون ﮲�﮵ هل﮲�ة اال﮲�﮴�ظار!

ه﮵�ّٔ�ُت لَك ٔ�َس العودة

ٔ�﮴�﮲�﮵ لسهِر الل﮵�ا﮵ىل... ه﮵�ّ

 أّن ال﮶سمس ما عادت ﮴�﮶رسق
ّ

﮵�ُل ٕا﮵ىل ﮵�﮲ّ

ٕاّال ﮲�﮵ ﮳�الد الو﮳حع!

وأّن ال﮴�مر ﮵�س﮴�ط لك ل﮵�لٍة

 رسير السماء ح﮲ر﮵�﮲�ًا معا﮴�﮳�ًا!
﮲

مں

اق ؟  ﮴�اهم ﮵�ها﮳حرون هؤالء الع﮶سّ
﮲

أ﮵�

ك﮵�ف ﮵�ك﮴�﮳�ون ﮴�صأ�د ال﮲ع﮵�اب

ومالمح الرح﮵�ل ؟

 ع﮵�﮲�﮵�َك
﮲

أ﮲ح﮴�لُس ﮲�ظرات ال﮶سوق مں

... لكما ﮵ىطُف ل﮵�لَك ﮵�ّمر ﮳�﮵

أ﮲�َت... أ﮲�ْت...

﮳�صًا ﮲ُ م﮴�ّ
﮵�س﮴�﮳�ّدُ ﮳�َك احل﮲�﮵�

﮲َ
ا﮳حُع ال﮲رمں ﮴�ُ

 ك﮳�﮵�اء...
﮲

ا﮵ىك الو﮴�َت ﮳�روٍف مں ﮴�ُ

﮲�﮵ ِع﮲رّ موامس ال﮴�حط

﮴�﮲صحك السماُء ح﮴� ال﮳��ء

 ﮲�دى الص﮳�اح
﮲

﮴�توي الوردة مں

...  ﮳�﮴�ا﮵�ا ذكر﮵�ات ﮵�﮴�﮳�ّلُل ﮴�ل﮳�﮵
﮲

ومں

 أ﮲�ا ﮲�﮵ ﮳�ٍر، ِرماُله ح﮲ر﮵�﮲�ة!
ُ
وأه﮵�
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 سل﮵�مان ﮵�وسف ا﮳�اه﮵� ﮵�ك﮴�ب مرا﮵�ا ُم﮲ص﮵�ٔ�ة

: ﮵�ا ط﮵�َب ذكراهم!
﮲

ٕاىل امل﮲ع﮴�﮳�﮵�
 

ط﮵�وٌر، ﮳�ٔ�﮳ح﮲�حة اِحللم ع﮲�َّا ﮳�ع﮵�ًدا ﮴�ّلَ﮴�وا
 عّلَ﮴�وا

﮲َ
ح﮲�﮵�﮲�ًا ﮳�ال﮴�لِب الوطں

﮲�ولِة  ﮵�ا ط﮵�َب ذكراُهم عىل أدراِج الّطُ
 وط﮲�ِهم، 

﮲
ذ﮲حأ�َ ﮲�﮵ ال﮳�اِل مں

﮴�مأ�َ َصِح﮳�وا ُم﮲�اهم 
أْن ﮵�وًما ﮳�عَد كّدٍ وَع﮲�َاء 

ٕاىل مرا﮴�ِع ط﮲�ول﮴�ِهم 
وأرض أال﮳حداِد ﮵�﮳حعوا... 

﮳حاَءٍة  ِ ﮲�ُ
﮲

ال﮴�﮲�﮴�وا ٕاىل ُم﮲�﮵�﮴�هم ﮳�ع﮵�
روا! ﮲�ٔ�ل﮲�وا أرَض أالما﮲�﮵ أ﮶س﮵�اُدها دّمَ

لوالُكُم، 
﮵�ور املها﮳حرُة  أ﮵�َّ﮴�ُها الّطُ

وٕاْن ُع﮲�وًة
ِ ﮳�عُد، ال �﮲�وا وال ﮳�َ﮴�وا! 

﮲
 ﮲�﮵ الوطں

﮲
َمں

 ال﮴�لِب لسهِرُكم والِك﮲�اِح ﮲�س﮳ح﮲�ا ﮴�﮵�ًّة 
﮲

مں
ع﮳�َ س﮵�ِل الّسطوِر 

دم و﮲�اٍء لُكم ﮴�َِصُل 
﮲�ساِن ﮲�﮵�﮲�ا، لٌكم أدع﮵�ٌة:  أمعاِق إالِ

﮲
مں

م، َأ﮵�ِك ُم﮲�اُكم، ﮴�﮳حعوا  َأن ﮵�وًما ٕاىل وط﮲�ُكِ
هامات مر﮲�وعة،

وأالحالُم ُسك﮲� راحا﮴�ُِكم 
وامل﮲ُ� أعراًسا، ﮲�﮵ صدوِرُكم ﮴�َِلُد! 

 ال﮴�لِب مل﮲ُ�﮳ح﮲را﮴�ُِكم سالٌم ﮲�﮴�ح﮵�ٌَّة 
﮲

مں
دوا سالَمل امل﮳حِد  أن ﮴�ُصّعِ

والعرَش ﮴�﮴�﮴�وا!
﮲َ ُحُلًما 

ِ ما َأ﮴�َ﮵�﮴�ُ م﮲�﮳ح﮲ر﮵� ه﮲�﮵�ٔ�ًا لُكم ﮳�ُلكّ
و﮳�﮶�مار أمعاِرُكم 

أن ﮴�سعدوا! 
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 ال﮳�﮴�اء وإالمعار ﮲�﮵ محص السور﮵�ّة
﮲

مروى الصا﮳�و﮲�﮵ ﮲�﮵ ك﮴�اب عں
 

 مد﮵�﮲�ة محص السور﮵�ة. ﮲�﮴�دت
﮲

مروة الصا﮳�و﮲�﮵ مه﮲�دسة معمار﮵�ة مں

 ﮳حّراء ال﮴�﮴�ال ﮲�﮵ املد﮵�﮲�ة، لك﮲�ها ﮳�﮴�﮵�ت ﮲�﮵ محص مع عأ�ل﮴�ها
﮲

مك﮴�﮳�ها مں

ل﮴�﮴�وم ﮳�دور مهّم ﮲�﮵ ٕاعادة ﮳�﮲�أ�ها. 

 مروة معرو﮲�ة ﮲حارج سور﮵�ا، لك﮲�ها أص﮳�حت معرو﮲�ة دول﮵�ًا ﮳�عد ﮲�﮶رس
﮲

مل ﮴�كں

ك﮴�ا﮳�ها The Battle for Home، ﮲�﮵ عام 2017، وها ﮵ىه آالن ﮴�صدر ك﮴�ا﮳�ًا

آ﮲حر ﮳�ع﮲�وان Building for Hope الذي ﮵�وي ﮴�ص﮴�ها، كما ﮴�﮳�ز ﮲�﮵�ه دور

ط﮵�ط املدن، ﮲�﮵ ٕاعادة ٕامعار سور﮵�ا ﮳�عد الرصاع. العمارة و﮴�﮲

 أ﮳حل أالمل، كما ﮴�﮴�ول... ودٔ�مًا ﮵�ُطرح عل﮵�ها سؤال: ما ﮵ىه
﮲

ٕا﮲�ه ال﮳�﮲�اء مں

ل امل﮶�ا﮵ىل ﮲�﮵ أع﮴�اب الرصاع؟ رؤ﮵�﮴�ها ٕالعادة ال﮳�﮲�اء؟ وماذا س﮵�كون امل﮲�﮲

 هذا السؤال م﮳�ا﮶رسة، لك﮲�ها ﮳�طر﮵�﮴�ة أو ﮳�ٔ�﮲حرى، ﮴�ظهر
﮲

﮵�ب ال�﮴�﮳�ة عں وال ﮴�﮳

﮲
أهّم﮵�ّة ال﮴�حدي الصعب، ﮴�مامًا كما ﮵�ص﮲�ع ا﮲حل﮵�ّاط امل﮳�دع ﮲�س﮴�ا﮲�ًا ﮵�مكں

 ﮲حرق احلرب املم﮲ر﮴�ة. 
﮲

ار﮴�داؤه مں

 لله﮲�دسة املعمار﮵�ة أن
﮲

ل، وك﮵�ف ﮵�مكں و﮵�﮳�حث الك﮴�اب أ﮵�﮲صًا ﮲�﮵ ﮲�كرة امل﮲�﮲

 ﮲�﮴�اط ال﮲صعف ال﮲�﮲�س﮵�ة ال﮴�﮵ ﮲�عا﮲�﮵�ها.
﮲

﮴�م﮵�﮲�ا مں

، ﮳�كم ا﮲ح﮴�صاصها، أّن ٕاعادة إالمعار ﮵ىه ﮲�﮴�﮵�ض املوت و﮴�ؤّكد الصا﮳�و﮲�﮵

﮲
ر اهل﮲�دسة املعمار﮵�ة ا﮳حل﮵�دة ٕاحساًسا ﮳�االس﮴�مرار﮵�ة. و﮵ىه ﮴�ؤِمں وال﮲روال، و﮴�و﮲�ّ

﮳�ٔ�هّم﮵�ّة امل﮳�ا﮲�﮵ ال﮴�د﮵�مة وا﮳حلد﮵�دة معًا ﮲�﮵ ﮴�﮴�﮵�ق ﮲�كرة املد﮵�﮲�ة احل﮵�ّة، ما

﮵�م﮲�ح﮲�ا طمٔ�﮲�﮵�﮲�ة ﮲�﮲�س﮵�ّة ﮳�ٔ�ّن أال﮶س﮵�اء ال﮴�د﮵�مة ال﮴�﮵ ﮲�﮳�ها و﮲�﮶سعر ﮲�وها

، ﮵�﮴� ﮴�﮴�د﮵�ها والع﮲�ا﮵�ة ﮳�ها ﮳ح﮵�دًا.
﮲

﮳�﮲�﮵�
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 الع﮲�ارص املاد﮵�ّة و﮶سعور إال﮲�سان، ك﮴�ٔ�ك﮵�د عىل
﮲

والال﮲�ت ﮲�﮵ الك﮴�اب هو الر﮳�ط ﮳�﮵�

عال﮴�ة املادة ﮳�الروح، ﮲�﮵� ﮴�﮶س﮵� م﮶�ًال ٕاىل "د﮵�مومة الط﮳�﮵�عة و﮴�﮴�ار﮳�﮲�ا معها." كما

 ال﮴�﮵ ﮴�حب ﮳�﮲�ا و﮴�﮴�دم ل﮲�ا ﮶س﮵�ٔ�ًا - سواء �ن
﮲

 ﮲حالل أالماكں
﮲

موا﮳حهة ا﮲حلوف مں

 لل﮳حلوس وال﮴�واصل اال﮳ح﮴�ما﮵ىع... وهذا ﮵�﮴�اوم
﮲

ذلك طعاًما، أو ﮲طًال، أو أماكں

ٕاحساس﮲�ا ﮳�الع﮲رلة، و﮵�ساعد عىل ﮳�﮲�اء ال﮶�﮴�ة وال﮴�﮳�ول.

 للم﮳�ا﮲�﮵ واملدن أن
﮲

 "ا﮲حل﮵�ا﮲�ة"، وك﮵�ف ﮵�مكں
﮲

و﮴�﮴�﮲�اول ﮲�صول الك﮴�اب ا﮲حلوف مں

 امللل.
﮲

 الوحدة، وا﮲حلوف مں
﮲

عل﮲�ا ﮲�﮶سعر ﮳�عدم أالمان، وكذلك ا﮲حلوف مں ﮴�﮳

ل ٕاطال﮴�ًا. ب أن ﮴�كون ﮲�﮵ امل﮲�﮲ و﮴�﮶س﮵� ٕاىل أن عوامل ا﮲حلوف ال ﮵�﮳

﮲
 سور﮵�ا ومں

﮲
 العمارة مں

﮲
الك﮴�اب ﮲�﮵ م﮳حمله م﮶�﮵� لاله﮴�مام، و﮵�عرض أم﮶�لة عں

﮲حار﮳حها أ﮵�﮲صًا: (إال﮲ح﮲�ا﮴�ات املعمار﮵�ة ﮲�﮵ مد﮵�﮲�ة م﮶�ل ﮳�﮵�وت، أو ال﮴�﮲حط﮵�ط

امل﮴�ماسك هللس﮲�﮵ىك، أو امل﮶�ال﮵�ة ا﮳حلر﮵�ٔ�ة ملدن احلدأ�ق). 

 امل﮲�ار﮴�ات أّن سور﮵�ا ال﮴�﮵ ﮴�عر﮲صت للدمار ﮲�﮵ أ﮲علب مد﮲�ها وحارا﮴�ها،
﮲

ومں

 أالصالة واملعارصة،
﮲

، ﮲�﮵ حوار معماري ﮵�م﮲رج ﮳�﮵�  ﮲حالل الصا﮳�و﮲�﮵
﮲

﮴�﮶سارك، مں

 احل﮳حر وال﮳�﮶رس... 
﮲

و﮵�عاحل� الصالت ال﮲�﮲�س﮵�ة ﮳�﮵�

 أهّم أس﮳�اب
﮲

 ال﮲�صول، ﮵�﮴�طّرق الك﮴�اب ٕاىل ما ﮴�ع﮴�﮳�ه ال�﮴�﮳�ة مں
﮲

و﮲�﮵ واحد مں

احلرب ﮲�﮵ سور﮵�ا، وهو، كما ﮴�﮴�ول، الطر﮵�﮴�ة ال﮴�﮵ ﮴�ٓ�لكت ﮳�ها أال﮲�ماط ال﮴�﮴�ل﮵�د﮵�ة

﮲
مللك﮵�ة أالرا﮲ىص﮵ ﮲�﮵ ﮳�لدها أالّم، ﮳�س﮳�ب عوامل الر﮳� ال﮴�﮳حاري، وأال﮲��ر ا﮲حلاطٔ�ة عں

ال﮴�حد﮵�ث والعرص﮲�ة.

،  ﮲�ٕان ال﮲عوص
ّ

 للوهلة أالوىل أّن الك﮴�اب ﮳حامد، وه﮲�د﮵ىس
﮲

وٕاذا �ن ال﮴�ارئ ﮵�ظں

 احلاالت ال﮲�﮲�س﮵�ة
﮲

، وعں
﮲

 سور﮵�﮵�
﮲

 ﮲�الس﮲�ة وم﮲�ّظر﮵�
﮲

 رؤى مں
﮲

﮲�﮵�ه ﮵�ك﮶سف عں

 ذكر﮵�ا﮴�﮲�ا،
﮲

﮲ر﮵� ال﮴�﮵ ﮵�عكسها ال﮳�﮲�اء، ﮲�امل﮳�ا﮲�﮵ ال﮲ر﮳حا﮳ح﮵�ة واحلد﮵�د﮵�ة ﮴�﮲�﮶سل ﮲�﮵ ﮴�﮲

 ﮲�﮵�ه أرواح﮲�ا وذوا﮴�﮲�ا.
﮲

ل العر﮳�﮵ مح﮳�ّب، ﮴�سكں وامل﮲�﮲

﮲
 ﮴�ٔ�ل﮵�ف مه﮲�دس معمار﮵�ة، ولك﮲�ه مں

﮲
 أ﮳حل أالمل" هو ك﮴�اب مں

﮲
"ال﮳�﮲�اء مں

 رسالة ورؤ﮵�ة حول اال﮲�﮴�ماء وأالرض
﮲

، و﮵�﮴�﮲صمں
ّ
﮲�واح ك﮶�﮵�ة معل ﮲�لس﮲�﮵ و﮲�كري

 ﮴�﮵�م﮲�ا ﮲�﮵ ما ﮲�﮳�﮲�﮵�ه، وما ﮵�﮴�طل﮳�ه أالمر
﮲

وأال﮲حالق، وحول ك﮵�﮲�﮵�ة ال﮴�ع﮳�﮵� عں

ل". ل﮴�سم﮵�ة امل�ن ﮳�ٔ�﮲�ه "م﮲�﮲
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:
﮲

 عاش ﮲�﮵ ﮳�وسطں
ّ ﮵

ات ل﮳�﮲�ا﮲� ﮲حل﮵�ل ﮳ح﮳�ان ﮲�ّ

﮵�﮴�ذّكر ﮳ح﮳�ان ﮲حل﮵�ل ﮳ح﮳�ان ﮴�ر﮵�﮳�ه وعّرا﮳�ه 

 

-﮲حاّص أ﮲��ر ا﮲ع﮴�ا﮳�﮵�ة
، ﮲�ال﮴�﮴�﮵�ت ﮳�﮳حل ﮴�﮳�دو

﮲
ك﮴�ب ﮳مح﮵�ل الدو﮵�﮵�: ﮲�﮵ عام 1995، ك﮲�ُت ﮲�﮵ ﮳�وسطں

 معره، لط﮵�ف ال�م.
﮲

 مں
﮲

عل﮵�ه مالمح ل﮳�﮲�ا﮲�﮵�ّة، م﮴�وّسط ال﮴�امة، ﮲�﮵ الع﮴�د ال﮶�امں

﮲
 ﮶مسال ل﮳�﮲�ان، مں

﮲
؟ أ﮳حاب: ﮲�عم مں

ّ ﮵
د﮲�ع﮴�﮲�﮵ ح﮶رس﮵�﮴�﮵ ٕاىل سؤاله: هل أ﮲�ت ل﮳�﮲�ا﮲�

ي، وأ﮲�ا ﮴�ر﮵�ب ﮳حل﮳�ان ﮲حل﮵�ل ﮳ح﮳�ان… ﮳�﮶رسّ
﮲�رحت ك﮶�﮵�ًا ﮳�ل﮴�اء الر﮳حل، واس﮴�﮲عر﮴�ت ﮲�﮵ احلد﮵�ث ٕال﮵�ه، ك﮳حاسوس مح﮴�ف،
 ال﮲�﮳�﮵ ﮳ح﮳�ان ﮲حل﮵�ل

﮲
﮵�اول ﮲�﮵ الو﮴�ت ال﮴�ص﮵� أن ﮵�عرف أرسارًا وأ﮲ح﮳�ارًا ك﮶�﮵�ة عں

ه ٕاىل س﮵�ّار﮴�ه، ات، و﮴�و﮳حّ ﮳ح﮳�ان. ﮲�عّر﮲�﮲�﮵ ﮳�امسه، ﮲حل﮵�ل ﮳ح﮳�ان، وأ﮲ح﮳�﮲�﮵ ﮳�ٔ�﮲�ّه ﮲�ّ

﮲
 ص﮲�دو﮴�ها عدة م﮲صارب لل﮳�ل﮵�اردو، وعر﮲صها أما﮵ىم ﮴�أ�ًال: هذه مں

﮲
﮲�ٔ�﮲حرج مں

أمعا﮵ىل. و﮳�دا ﮵ىل أّن ال﮲�حت عىل ا﮲حل﮶سب، و﮴�د﮵�دًا م﮲صارب ال﮳�ل﮵�اردو، هو ﮲�﮲�ّه
 واهلواة، ﮵�﮴�صدو﮲�ه

﮲
 الع﮳�﮵ ال﮳�ل﮵�اردو املح﮴�﮲�﮵�

﮲
ل. وأ﮳�ل﮲ع﮲�﮵ ﮳�ٔ�ّن العد﮵�د مں امل﮲�﮲صّ

 ال﮴�﮵ ﮵�س﮴�﮲حدمو﮲�ها ﮲�﮵ اللعب. 
ّ

للح﮲�ر عىل الع﮵ىص
. ﮵�﮴�ول: "أذهب ٕاىل ال﮲�راش وأ﮴�وم ﮳�﮴�صو﮵�

﮲
و�ن هو العب ﮳�ل﮵�اردو مدمں

 أ﮳حل اللع﮳�ة الدا﮲حل﮵�ة.
﮲

ال﮳�ل﮵�اردو ﮲�﮵ رأ﮵ىس." ألعب مں
 ﮳ح﮳�ان، ﮲�﮴�ال ﮵ىل ٕا﮲�ّه ﮴�ر﮵�﮳�ه، وعّرا﮳�ه، و﮴�د مات ﮳ح﮳�ان ﮳�﮵�﮲�ما �ن هو

﮲
سٔ�ل﮴�ه عں

 ّمعه،
﮲

 معره. و﮴�ال ﮵ىل ٕا﮲�ّه ﮵�﮴�ذّكر مالمحه ﮳ح﮵�ّدًا، ﮲�﮳ح﮳�ان هو ا﮳�
﮲

﮲�﮵ العا﮶رسة مں
 أ﮳�﮵�ه ﮲�﮵�كوالس ﮳ح﮳�ان وأّمه روز ﮳ح﮳�ان أ﮵�﮲صًا. وأ﮲ح﮳�﮲�﮵ أّن والده

﮲
و﮲�س﮵�﮳�ه مں

 ل﮳�﮲�ان. و�ن ﮲�﮵�كوالس
﮲

 م﮲�ذ ه﮳حرة أالرسة مں
﮲

﮲�﮵�كوالس ﮳ح﮳�ان أ﮴�ام ﮲�﮵ ﮳�وسطں
 معره ﮲�﮵ مص﮲�ع والده. 

﮲
ارًا، و﮴�علم هو ال﮲�﮳حارة واحل﮲�ر م﮲�ذ �ن ﮲�﮵ السا﮳�عة مں ﮲�﮳

و﮵�ع﮴�﮳� ﮲حل﮵�ل ﮳ح﮳�ان أ﮲�ّه رسام، و﮲�ات، و﮴�د ﮴�ــعــلم ﮲�﮵ مدرسة م﮴�حف ال﮲�﮲�ون
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﮲
، وعرض رسومًا ٔالول مرة ﮲�﮵ أوا﮲حر أالر﮳�ع﮵�﮲�﮵�ات مع ﮲�﮲�ا﮲�﮵�

﮲
 ا﮳حلم﮵�لة ﮲�﮵ ﮳�وسطں

 ال﮴�ع﮳�﮵�﮵�ون". كما ﮶سارك
﮲

 ُعر﮲�وا ﮲�﮵�ما ﮳�عد ﮳�امس "رسامو ﮳�وسطں
﮲

 آ﮲حر﮵�
﮲

﮲�ا﮶سٔ�﮵�

مع زو﮳ح﮴�ه ال﮶�ا﮲�﮵�ة ﮳حان ﮲�﮵ و﮲صع س﮵�ة ال﮶ساعر ﮲حل﮵�ل ﮳ح﮳�ان - ح﮵�ا﮴�ه وعامله.

 ٕال﮵�ا﮲�ور ُموت (ح﮲ر﮵�ان 1949)، زم﮵�ل﮴�ه ﮲�﮵
﮲

زواج ﮲حل﮵�ل ﮳ح﮳�ان أالول �ن مں

 س﮲�ة، وا﮲�﮲�صال ﮴�ا﮲ص﮵�ًا عام 1966،
﮲

مدرسة امل﮴�احف، و﮴�د معال معًا حوا﮵ىل ع﮶رس﮵�

و�ن لد﮵�هما م﮴�﮳حر للعروض امل﮳�﮴�كرة، ﮲�﮵ ﮳�و﮲�﮵�دا﮲�س، ﮲�﮴�كه هلا، وعاد ٕاىل

 ﮲علوب: "�ن زوا﮳ىح﮵ عر﮲صة
﮲

 ذلك لصح﮵�﮲�ة ﮳�وسطں
﮲

 املد﮵�﮲�ة. ﮵�﮴�ول عں
﮲

﮳�وسطں

، ﮳حعل﮲�﮵ الطب ال﮲�﮲�﮵ىس  الطا﮴�ة... ﮳�عد طال﮴�﮵
﮲

 الك﮶�﮵� مں
ّ
لال﮲�﮲�صال و�ن لدي

 ال﮲�حت". 
ّ

أ﮲�هم أ﮲�ه �ن ع﮵ىل

﮲
ه ﮲حل﮵�ل ﮳ح﮳�ان ٕاىل املوس﮵�﮴�. مل ﮵�كں ، ا﮴�﮳  ال﮴�رن املا﮲ىص﮵

﮲
و﮲حالل أالر﮳�ع﮵�﮲�ات مں

﮲
 ﮴�س﮳ح﮵�الت املطر﮳�﮵�

﮲
موس﮵�﮴�﮵�ًا، ٕا﮲�ما اس﮴�هو﮴�ه موس﮵�﮴� ال﮶رسق، وراح ﮵�﮳�حث عں

، ورسعان ما ا﮲�﮲صم ٕاىل م﮳حموعة
﮲

وعاز﮲�﮵ آالالت العرب ﮲�﮵ أوأ�ل ال﮴�رن الع﮶رس﮵�

 اهلواة ملوس﮵�﮴� ال﮶رسق أالوسط واهل﮲�د. وأ﮲طهر ﮶س﮲ع﮲�ًا ﮳�﮳�﮲�اء آالت الكمان
﮲

مں

 آالالت ال﮲عر﮵�﮳�ة. هذا ﮳�إال﮲صا﮲�ة ٕاىل أمعال ال﮲�حت امل﮲ح﮴�ل﮲�ة ال﮴�﮵
﮲

و﮲ع﮵�ها مں

﮴�م﮲حض ع﮲�ها ﮴�م﮶�ال "﮵�وح﮲�ا املعمدان"، و﮴�م﮶�ال العذراء ﮲�﮵ ك﮲�﮵�سة  "أرز ل﮳�﮲�ان"

.
﮲

، ﮲�﮵ مو﮴�ع الك﮲�﮵�سة املارو﮲�﮵�ة – ﮳�وسطں  ال﮳�و﮲�﮲
﮲

ال﮳�الغ طوله 12 ﮴�دًما مں

كما ذكر ﮵ىل ﮳�﮲�﮲�سه، أ﮲�ه ص﮲�ع ﮴�م﮶�اًال لولد ص﮲ع﮵� ﮵�﮴�﮲�﮲ر عىل احل﮳�ل ﮲�﮵ حد﮵�﮴�ة

، ﮲�ذه﮳�ت ﮳�﮲�﮲�﮵ىس ٕاىل احلد﮵�﮴�ة ورأ﮵�ت
﮲

�﮲�﮴�ون، و﮵ىه ٕاحدى ﮲صوا﮵ىح ﮳�وسطں

ًا. ال﮴�م﮶�ال املدهش ح﮴�ّ

 ﮳حان ٕا﮲�﮲عل﮵�ش، ومعها أم﮲ىص ﮶�الث س﮲�وات ﮲�﮵
﮲

وج ﮲حل﮵�ل ﮳ح﮳�ان مرة ﮶�ا﮲�﮵�ة مں ﮴�﮲

﮴�ٔ�ل﮵�ف الس﮵�ة الذا﮴�﮵�ة ال﮲�هأ�﮵�ة ل﮴�ر﮵�﮳�ه ﮳ح﮳�ان ﮲حل﮵�ل ﮳ح﮳�ان، ﮳�ع﮲�وان "﮲حل﮵�ل

﮳ح﮳�ان ح﮵�ا﮴�ه وعامله"، الذي ﮲�﮶رس﮴�ه ٔالول مرة ﮳محع﮵�ة ﮲�﮵�و﮵�ورك لل﮲عرا﮲�﮵�ك ﮲�﮵ عام

 هو﮵�ة
﮲

1974، ﮶�ّ ﮲�﮶رس﮴�ه "ٕا﮲�﮴�ل﮵�﮲�ك" ﮲�﮵ عام 1991، و�ن الك﮴�اب ﮳حهًدا لل﮲�صل ﮳�﮵�

﮲
﮲حل﮵�ل ﮳ح﮳�ان ﮲�﮲�سه و﮴�ر﮵�﮳�ه أالد﮵�ب امل﮲�كر وال﮶ساعر، ول﮴�﮴�د﮵� ﮴�صة د﮴�﮵�﮴�ة عں

 ﮳�عد و﮴�ت
﮲

ا﮲�﮲عماس املراهق ﮳ح﮳�ان ﮲حل﮵�ل ﮳ح﮳�ان ﮲�﮵ احل﮵�اة ال﮶�﮴�ا﮲�﮵�ة ل﮳�وسطں

 وصوله ٕال﮵�ها عام 1895، و﮲�﮳�و﮲عه ﮲�﮵ عامل ال﮲�﮲�ون وآالداب.
﮲

﮴�ص﮵� مں

 معر ﮵�﮲�اه﮲ر 85 عاًما، ﮳�س﮳�ب ﮴�صور
﮲

﮲�﮵ 13 ﮲�﮵�سان 2008، ﮴�و﮲� ﮲حل﮵�ل ﮳ح﮳�ان، عں

ال﮴�لب ﮲�﮵ مس﮴�﮶س﮲� ماسا﮴�﮶سوس﮴�س العام. 

 



د. سحر ح﮵�در: عا﮴�ر

 
 ح﮵�ا﮴�ه، 

﮲
﮳حلس ﮲�﮵ ﮴�لك ال﮲راو﮵�ة املظلمة مں

 
﮲

عىل الكر﮵ىس ذا﮴�ه الذي طاملا ﮴�ململ مں

و﮳حوده، وراح ﮵�﮲�﮲�ث د﮲حان س﮵�﮳حارٍة، ﮴�﮴�﮲�ّلُت م﮲�ه صوٌر رَك﮲�ها ع﮲�د حا﮲�ة

 �﮲�ت أصا﮳�عه ﮴�ع﮳�ث
﮲

ال﮲�س﮵�ان لٔ�ّال ﮵�﮴�ٔ�ّمل... ا﮲�ك﮲�ٔ� ٕاىل أال﮵�ام ا﮲حلوا﮵ىل، ح﮵�

﮳�﮶سعرها امل﮴�ا﮲ىح﮵ و﮵�همس ﮲�﮵ أذ﮲�ها ط﮵�ب ال﮴�ص﮵�د... �﮲�ت ﮴�﮲صوع ﮲�﮵ ح﮲�ا﮵�ا

﮴�ل﮳�ه و﮴�ل﮴�حف دفء ر﮳حول﮴�ه، ﮴�طلب العون...

 ﮵�﮴�ّلب
﮲

أ﮲�﮶�، مك﮴�ملة املالمح، ﮲�ا﮲ص﮳حة الو﮵ىع، ﮴�ع﮳�ق ﮳�احل﮵�اة و﮴�﮲�﮴�ظر مں

د﮲�ا﮴�ها. �﮲�ت ﮵�داه ﮴�﮴�رأها ﮲�﮵ ّلك مرٍة ﮴�ٔ�ذن هلما الصد﮲�ة، ﮲�﮴�﮴�ا﮴�ص عىل

.
﮲

 ﮳�﮵�ق ع﮵�﮲�﮵�ها ال﮲�اعس﮴�﮵�
﮲

و﮴�ع الل﮴�اء آالهات و﮴�هّلل ال﮴�لوب و﮵�سكر مں

... ال﮵�وم، ﮵�﮴�﮳�ّع م﮲�كًرسا ﮲�وق عرش أالمس و﮵�﮴�﮲�ّهد؛ أ﮵�﮲�ها، ما ﮴�كون؟! أما

زالت ﮴�ا﮴�ص الو﮳حد و﮴�هّلل للمطر؟! أما زالت ﮴�لك ا﮲حلصالت السوداء

ُه و﮵�﮲ص﮲�﮵�ها ال﮶سوق! ؟! ﮴�اها، م﮶�له، ﮴�طلب ر﮵�َ
﮲

﮴�﮴�اح ﮲�وق ك﮴�﮲�﮵�ها العار﮵�﮴�﮵�

ّ
﮵�﮶س﮴�ا﮴�ها! ر﮳�ما. ﮵�﮳�ّها؟! ﮲�عم. و﮳�﮴�ّوة الرعد اهلادر ع﮲�د ك﮴�ف ا﮳حل﮳�ل ال﮴�﮵ىص

الذي ا﮲ح﮴�ار﮴�ه للم﮲ع﮵�ب...

﮳�اعد﮴�هما ﮴�سوة احل﮵�اة وسلب ا﮲حلر﮵�ف م﮲�هما ع﮳�ق الر﮳�﮵�ع و﮶سذاه. وهو هو،

﮴�ّ ﮲�﮲عمات صوت ز﮲عردت ن ﮵�﮳ ٌ ﮳�س﮴�ارة اُحل﮲رْ ﮴�ا﮳�ٌع ﮲�﮵ زاو﮵�ة الذكر﮵�ات، م﮴�د﮶�ّ

معها روحه اهلرمة.

أح﮳�ّها مذ ﮲�س﮵�ت ع﮵�و﮲�ها ع﮲�د أع﮴�اب ﮴�ل﮳�ه وس﮵�﮳�﮴� و﮲�﮵�ًا حلٍب عا﮴�ر، ما ُك﮴�َِب

له ال﮳�وح...

س﮵�﮶س﮴�ا﮴�ها أ﮳�ًدا ما دامت الر﮵� ﮴�عصف ﮳�أال﮶س﮳حار وما دام زهر اال﮴�حوان

أالمحر ﮵�﮴�حّدى الص﮴�﮵�ع... 

س﮵�﮶س﮴�ا﮴�ها وٕان رماه ال﮶س﮵�ب ﮳�﮶�﮴�له.

 ﮵ىه، وملُع ال﮲صوء ع﮲�د السحر...
ّ

ر﮳�﮵�ع ال﮴�لب أالز﮵ىل
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﮵�ّه: ذكرى
آمال معّوض ﮲�ر﮲�﮳

 

م﮲�ذ ﮴�سع س﮲�وات ما رأ﮵�﮴�ه ﮴�ط وال مسعت م﮲�ه 

أو ع﮲�ه أي ﮲ح﮳�، ٕاىل أن ا﮳حتمع﮲�ا مًعا ﮲�﮵ ٕاحدى 

امل﮲�اس﮳�ات ﮲�﮵ عرس ٕاحدى الصد﮵�﮴�ات.

ة  ﮴�ه﮵�﮳�ُت املو﮴�ف وا﮲�﮴�ح﮵�ُت ٕاحدى ال﮲روا﮵�ا ﮳�﮳حّ

ا﮲�﮶س﮲عال ما، أس﮴� ﮲�﮵�ه ﮴�و﮴�ّ أعصا﮳�﮵ الذي ما 

ل﮳�﮶�ت أن س﮵�طرت عل﮵�ه. ورحت أ﮴�ٔ�مل 

 ﮲طهر ﮴�لب... هو 
﮲

﮴�﮲�اص﮵�له ال﮴�﮵ ح﮲�ظ﮴�ها عں

كما �ن، ما زال ﮵�﮴�حرك �لرمح امل﮲�﮴�صب 

را﮲�ة الط﮵�ّعة مع الر﮵�.  و﮵�﮴�ما﮵�ل �﮲حل﮵�﮲

 كما ال﮲�ور ﮲�﮵
﮲

 ع﮵�﮲�﮵�ه ال﮶�ا﮴�﮳�﮴�﮵�
﮲

ع﮵�﮲�اه... أّواه مں

صدر الظالم، أّما ا﮳�﮴�سام﮴�ه ﮴�لك ال﮴�﮵ أ﮲عو﮴�﮲�﮵ 

زم﮲�ًا طو﮵�ًال، ﮲�﮳�﮴�﮵�ت عىل حاهلا، ح﮴�ّ ك﮲�ت ال 

﮲
أ﮴�در ٕاّال أن أمحلها م﮵ىع أ﮵�﮲�ما ذه﮳�ت، ؤ�﮲�ها مں

. مك﮲�و﮲�ا﮴�﮵

، و﮴�الت ﮵ىل: أ﮲�ت ما عدت ﮴�لك ﮲عر﮵�ب أمري ك﮵�ف ﮴�مردْت ذا﮴�﮵ عىل ذا﮴�﮵

الساذ﮳حة ال﮳�لهاء وال املراه﮴�ة العم﮵�اء، لك د﮲�﮵�اك الواسعة، مل ﮵�عد رح﮵�له

﮲حراب الكون وال ح﮲ر﮲�ك ﮵�﮳�اب ال﮳�ا﮵�ا.

 ﮶رس﮵�ط الذاكرة ﮲�عل ﮲�عله، ومّر عىل لك ال﮴�﮲�اص﮵�ل ال﮴�﮵ �﮲�ت حلوة ﮲�﮵
﮲ً

لكں

 املع﮴�ول أن
﮲

ح﮵�﮲�ها، عىل مرارة ﮲ح﮴�امها... وه﮲�ا ا﮳ح﮴�اح ﮲�كري ﮴�ساؤل ك﮳�﮵�: أمں

﮲
﮵�﮲�﮴�لب احلّب الك﮳�﮵� الذي وصل ٕاىل حد الع�، ٕاىل الالم﮳�االة... وأّن مں

ء ﮲�﮵ احلس﮳�ان.  �ن ﮵�م﮶�ل ﮵ىل لك احل﮵�اة، مل ﮵�عد ﮳�﮶ىس﮵
﮲

أح﮳�﮳�﮴�ه، مں

أهّم ما وصلت ٕال﮵�ه ﮲�﮵ هذه املعركة ﮲ع﮵� املحسوب هلا، أ﮲�﮲�﮵ ا﮲�﮴�رصت عىل

 وه﮳�﮴�ه ما ال ﮵�س﮴�ح﮴�ه، وعدت اىل ﮴�واعدي ساملة، ال أ﮶سعر
﮲

، وعىل مں س﮲حا﮲�ا﮴�﮵

.  املا﮲ىص﮵
﮲

اهه ﮳�ذلك ا﮳حل﮲�ون امل﮴�دس، و﮳�ات ذكرى مں ﮴�﮳
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لة ﮶ساعر الط﮳�﮵�عة واملوس﮵�﮴�  ﮲�﮲
﮲

ا﮳�اه﮵� م﮶سارة: أم﮵�
 

لة (1901/1976) ال﮶ساعر الل﮳�﮲�ا﮲�﮵ الذي ن﮲�ذ ٕاىل  ﮲�﮲
﮲

أم﮵�
 ال﮴�ٔ�مل ومحاولة

﮲
﮳حوهر ال﮶سعر والل﮲عة معا ﮲�﮲راوج ﮳�﮵�

ال﮴�﮳�ض عىل معا﮲�﮵ الو﮳حود ﮲�﮵ هدوء وسالسة مع ٕادراك
﮲�طري ملوس﮵�﮴� أالل﮲�اظ ح﮴� ل﮴�﮲عدو اللكمات ﮲�﮵ ﮶سعره

 إال﮵�﮴�اع العذب الذي ﮴�ٔ�﮲�س له ال﮲�﮲�س .
﮲

﮶سالال ﮳�اهرا مں

 ال﮳�﮲�اس﮵�ة دون أن ﮵�ذهب ﮲�﮵
﮲

 الروما﮲�س﮵�ة و﮳�﮵�
﮲

زاوج ﮳�﮵�
روما﮲�س﮵�﮴�ه ٕاىل حد ﮴�م﮳ح﮵�د أالمل و﮴�﮲عل﮵�ب الوحدة وال﮴�﮳�م
 ال﮲�اس وال﮶سكوى، ولك﮲�ه أحب الط﮳�﮵�عة وا﮲�د﮲مع ﮲�﮵�ها

﮲
مں

 احل﮵�اة مح﮳�ا لٔال﮲�س سع﮵�دا
﮲

﮲�﮴�د عاش را﮲ص﮵�ا ﮳�﮲�ص﮵�﮳�ه مں
﮳�عأ�ل﮴�ه ، ﮴�س﮴�هو﮵�ه الط﮳�﮵�عة ﮲�﮴�ٔ�﮴�﮵ اللكمات طوع ﮴�ر﮵�﮲صه

و﮲�﮵�ض ٕاهلامه، وح﮴� اللكمات ال﮴�﮵ ﮵�اها الواحد ﮲ع﮵�
﮶ساعر﮵�ة ﮴�﮲�﮴�لب ﮲�﮵ أ﮳�﮵�ا﮴�ه ﮶ساعر﮵�ة ﮴�ن ﮲�﮵ أذن السامع
 ﮳محال

﮲
﮵�د مں و﮴�همس و﮴�﮲�﮲�ذ ٕاىل وع﮵�ه ﮲�ال ﮵�﮲�﮲�ك ﮵�س﮴�﮲

لة  ﮲�﮲
﮲

إال﮵�﮴�اع وعذو﮳�ة الل﮲عة و﮳محاهلا. وكذلك �ن أم﮵�
﮲�اسً� ﮲�﮵ محراب الل﮲عة والط﮳�﮵�عة معًا، و﮴�ٔ�﮴�ت له هذه
 ا﮳حلمال والعذو﮳�ة واملعا﮲�﮵ ال﮳�كر ال﮴�﮵ ل﮲�ها

﮲
ال﮴�ا﮴�﮵�ل مں

 د﮴�﮵�ق ال﮴�﮶س﮳�﮵�هات ولط﮵�ف االس﮴�عارات ﮳�صورة
﮲

﮳�﮲عاللة مں
مذهلة.

 وال
﮲

لة ﮵�ذهب ﮲�﮵ احل﮵�اة مذهب امل﮴�﮶سكك﮵�  ﮲�﮲
﮲

 أم﮵�
﮲

مل ﮵�كں
 عىل أالرض

﮲
 وال﮶�أ�﮵�

﮲
 والسا﮲حط﮵�

﮲
﮵�ٔ�﮲حذ ﮳�أي ا﮳حلاحد﮵�

والسماء معًا، ﮲�﮲�﮵ الك﮴�اب امل﮴�دس و﮳حد الدعامة

﮲
﮵�﮴�﮵�ة والروح﮵�ة ال﮴�﮵ وه﮳�﮴�ه السك﮵�﮲�ة وأراح﮴�ه مں امل﮵�﮴�ا﮲�﮵�﮲

د ال﮴�ارئ ٔال﮶سعاره هذه ﮲�كد ال﮴�و﮴� و﮴�لق الو﮳حود ﮲�ال ﮵�﮳
دها ﮲�﮵ ﮶سعر  ال﮲�اس واحل﮵�اة ال﮴�﮵ ﮵�﮳

﮲
ال﮶سكوى مں

 ﮲�﮵ زم﮲�ه أم﮶�ال ال﮶سا﮳�﮵ واهلم﮶رسي وع﮵ىل
﮲

الروم﮲�ط﮵�﮴�﮵�﮵�
د م﮶ساركة هلم محمود طه وصاحل ﮳حودت و﮲ع﮵�هم، ﮳�ل ﮵�﮳

د ال﮶سعر ﮲�﮵  ﮲�﮵ حب الط﮳�﮵�عة وا﮲حللود ٕال﮵�ها، ﮲�هو م﮶�لهم ﮵�﮳
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، و﮲�﮵ ﮶سالل، و﮲�﮵ ﮲عروب ال﮶سمس، و﮲�﮵ ه﮲ر﮵� الرعد لك﮲�ه ﮵�﮴�﮲�وق
﮲

طـــأ� عىل ﮲�﮲�

﮲
 و﮴�ع﮴�دل ﮲�﮵ امل﮶ساعر و﮴�س﮴�﮲حلص مں

﮲
لص لل﮲�ں ع﮴�ه ال﮳�﮲�اس﮵�ة ال﮴�﮵ ﮴�﮲ عل﮵�هم ﮲�﮵ ﮲�﮲

عل م﮲�ه م﮲�﮳�ا لل﮴�﮲�د﮵�د ﮴�لك املو﮳حودات الط﮳�﮵�عة ﮳محاهلا وو﮴�أ�ع﮵�﮴�ها دون أن ﮵�﮳

د ذلك ﮳�مظاهر ال﮲�﮴�ص إال﮲�سا﮲�﮵ أو الوعظ أال﮲حال﮴�﮵ أو ال﮶�ورة عىل الظلم كما ﮲�﮳

 امل﮳ح﮴�مع
﮲

 ما �ن هرو﮳�هم ٕاىل الط﮳�﮵�عة ٕاال هرو﮳�ا مں
﮲

 الذ﮵�
﮲

ع﮲�د الروما﮲�س﮵�﮵�

لة هذا الس﮲حط د ﮲�﮵ ﮶سعر ﮲�﮲ و﮶�ورة عىل ﮴�﮵�مه ومظاهر ال﮲�﮴�ص ﮲�﮵�ه، كما ال ﮲�﮳

ده ع﮲�د ﮳ح﮳�ان م﮶�ًال. ﮵�﮴�﮵ الذي ﮲�﮳ الو﮳حودي وال﮴�لق امل﮵�﮴�ا﮲�﮵�﮲

﮶ساعر أحب الل﮲عة وأدرك ﮳محاهلا و﮳محال إال﮵�﮴�اع وو﮳حد ﮲�﮵ الط﮳�﮵�عة مظهرا لل﮴�ع﮳�﮵�

مال موس﮵�﮴�﮵ آ﮲حر ﮲�﮳حاء ﮶سعره ﮳�ٕا﮳محاع ال﮲�﮴�اد عالمة ﮲�ار﮴�ة  ذلك ا﮳حلمال ﮳�﮳
﮲

عں

عىل ا﮳حلودة وال﮶ساعر﮵�ة معًا.

لة ﮳�وحه املح﮳�ة للم﮴�عة ﮲�﮵ ا﮴�﮴�صاد و﮲�﮵ ا﮲�د﮲عامه و﮴�ٓ�ل﮲�ه مع  ﮲�﮲
﮲

عرف أم﮵�

﮲
املح﮵�ط الذي عاش ﮲�﮵�ه ﮲�﮳حاء ﮶سعره صورة لذلك الر﮲صا وذلك احل﮳�ور ولكں

 أل﮲�ا﮲طه لٔ�﮲�ه ﮶سالل ﮴�ن
﮲

﮵�د ﮲�﮵�ه أ﮵�﮲صا ﮳محال الل﮲عة وروعة املوس﮵�﮴� امل﮲�﮳�ع﮶�ة مں ﮵�﮲

ل﮲ع﮴�ه ﮳�ط﮵�ف مس﮵ىع ﮴�ماما م﮶�ل الط﮵�ف ال﮳�رصي، ال﮲�﮳�، ا﮳حل﮲رالة ، السالسة، ال﮴�ٓ�لف،

 إال﮲عراب وال﮴�لكف، ٕاصا﮳�ة املع﮲�، اال﮲�س﮵�ا﮳�﮵�ة هذه ﮵ىه ا﮲حلصأ�ص
﮲

ال﮳�عد عں

 ع﮲�وا ﮳�﮶سعره
﮲

الل﮲عو﮵�ة والصو﮴�﮵�ة امل﮶سلكة لل﮲ع﮴�ه و﮴�د ا﮲�﮴�﮳�ه ٕاىل ذلك لك الذ﮵�

 ﮳�﮶سعره ح﮴� عد ﮲�ر﮵�دًا ﮲�﮵ ﮲�﮲�ه.
﮲

ك﮲�﮴�اد أو ك﮴�راء مع﮳ح﮳�﮵�

ت ﮳�﮳�لوغ ال�س﮵�ك﮵�ة الرص﮵�﮲�ة ك﮵�ف ﮴�ٔ�﮴� له ذلك؟ ل﮴�د عاش ﮲�﮵ ﮲�﮴�ة ﮴�م﮵�﮲

م﮲�﮴�هاها ﮲�﮵ أ﮶سعار ال﮳�ارودي و﮶سو﮴�﮵ وٕامساع﮵�ل ص﮳�ي و﮲�﮵ ﮳�دء ﮲طهور ال﮴�﮵�ار

 ال﮴�رن امل﮲�رصم و﮴�د �﮲�ت الروما﮲�س﮵�ة ﮴�ٔ�﮲حذ
﮲

الروما﮲�﮵ىس ﮲�﮵ ال﮶�لث أالول مں

﮳�الع﮴�ول وال﮴�لوب معا - ح﮵�ث اصطلح عىل ﮴�لب ال﮶ساعر ه﮲رال الوا﮴�ع ورها﮲�ة

ع﮴�ها ال﮴�﮳حد﮵�د﮵�ة و﮲�﮳�ذها لل﮴�﮴�ل﮵�د و﮴�م﮳ح﮵�دها للذات وكراه﮵�﮴�ها احلس - ﮳�﮲�﮲

 ﮲�رط
﮲

لل﮴�﮴�ل﮵�د وللر﮴�ا﮳�ة ولال﮲�د﮲عام ﮲�﮵ الوسط ا﮳حلم﮵ىع ٔال﮲�ه ال ﮵�ورث ٕاال ال﮳�له مں

﮲
 ﮵�وم إال﮳�داع وال﮴�﮳حد﮵�د وال﮲�ٔ�ي ﮳�ال﮲�﮲�س عں

﮲
ال﮴�عود و﮲�﮵ الط﮳�﮵�عة م﮲�ٔ�ى للك مں

لة ك﮴�ارئ وم﮴�ذوق وهو  ﮲�﮲
﮲

مسالك مٔ�لو﮲�ة، هذه ل�س﮵�ك﮵�ة ال﮴�﮵ عب م﮲�ها أم﮵�

﮶سد﮵�د احلساس﮵�ة الل﮲عو﮵�ة والـــ﮳�ـــاع الل﮲عوي وال﮶سعري، ﮲�﮴�د �ن عار﮲�ـــًا ﮳�أالدب 
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﮳�أالدب ﮴�د﮵�مه وحد﮵�﮶�ه معر﮲�ة احلاذق ال﮳�ص﮵� ولك﮲�ه ﮲�ٔ�ى ﮳�املمارسة ال﮶سعر﮵�ة

﮲
عىل م﮲�وال ال�س﮵�ك﮵�ة الرص﮵�﮲�ة و﮲�﮵ ذات الو﮴�ت مل ﮵�ذهب مذهب الروم﮲�س﮵�﮵�

﮲�﮵ احل﮵�اة وٕان  ﮶ساركهم ﮲�﮵ ﮲حص﮵�صة الوله ﮳�الط﮳�﮵�عة كلك، سواء أ�﮲�ت ﮲�﮵ مظاهر

﮲
ط﮳�﮵�ع﮵�ة أم ٕا﮲�سا﮲�﮵�ة أم ح﮵�وا﮲�﮵�ة أم ا﮲�﮲�عاالت ﮳�﮶رس﮵�ة ﮲�ا﮲�ذا ٕاىل ﮳حوهر ال﮶سعر مں

ح﮵�ث هو ﮴�ل﮳�س ﮳�احلالة ال﮶سعر﮵�ة و﮴�﮳�ض عىل املع﮲� أو ﮴�ٔ�مل ومحاولة ل﮲�ك

ح﮳حب ال﮲ع﮵�ب وما اس﮴�عىص عىل إالدراك و�ن عص﮵�ا عىل إالحاطة لعموم

﮲�ح دأ�ما ٕاىل الر﮲صا ال﮲�اس ولك﮲�ه ح﮴� ﮲�﮵ هذا امل﮲�ىح مل ﮵�ذهب ﮳�ع﮵�دا ﮲�هو ﮵�﮳

﮲
واالس﮴�مساك ﮳�مورو﮶�ا﮴�ه الع﮴�﮵�د﮵�ة واال﮳ح﮴�ماع﮵�ة وما ﮳ح﮳�ل عل﮵�ه، ﮳�عكس الذ﮵�

د ع﮲�دهم ﮴�لق السؤال و﮴�و﮴�  م﮳حا﮵�ل﮵�ه ح﮵�ث ﮲�﮳
﮲

 ﮳�عده أو �﮲�وا مں
﮲

﮳حاؤوا مں

 ﮵�ص﮲�ف ك﮳�﮲�ا﮵ىس
﮲

الو﮳حود ور﮳�ما ح﮴� الر﮲ع﮳�ة ﮲�﮵ اهلدم ، وهذا ما ﮵�﮴�صد ح﮵�

ع.  امل﮲�﮲

ها هو ﮲�﮵ احلب و﮴�د �ن م﮲�﮴�و﮲�ًا ﮳�املرأة و﮳�ا﮳حلمال عىل عادة ال﮶سعراء ولك﮲�ه مل

 ﮴�عر﮵�ة م﮶ساعر املرأة
﮲

 وال املحاول﮵�
﮲

 وال ال﮴�ا﮲�ط﮵�
﮲

﮵�ذهب مذهب امل﮴�﮶سكك﮵�

 ال﮲ع﮵�ة وحب إال﮵�ذاء وال﮴�لذذ ﮳�ه، وال﮴�العب أو ا﮲حل﮵�ا﮲�ة كما رماها
﮲

امل﮴�﮲�ة ﮳�﮵�

 ٔ�س احلب وامل﮴�عة ﮲�﮵
﮲

آ﮲حرون... ل﮴�د أحب املرأة وأ﮲حذ ﮳�﮲�ص﮵�﮳�ه م﮲�ها و﮶رسب مں

اع﮴�دال و�ن را﮲ص﮵�ًا ﮳�ذلك ال﮲�ص﮵�ب ﮶ساكرًا للمرأة ص﮲�﮵�عها معه:

أح﮳�ـــــك ﮲�﮵ ال﮴�﮲�وط و﮲�﮵ ال﮴�م﮲�﮵           ٔ�﮲�﮵ م﮲�ك رصت، ورصت م﮲�﮵

أح﮳�ـــك ﮲�وق ما وسعت ﮲صلو﮵ىع           و﮲�ــــــوق مدى ﮵�دي و﮳�لوغ ﮲ط﮲�﮵

﮲
هـــــــوى م﮴�﮲� أالعطاف طلق            عىل ســـــــهل ال﮶س﮳�اب املطمٔ�

﮲�﮲�﮵ ال﮲�ــــــ﮲عم العم﮵�ق ٕال﮵�ك أم﮶ىس﮵        وأسلك ﮳حا﮲�ب الـــــــــو﮴� املرّن...

 املٔ�لوف
﮲

ولعل ﮲�﮵ هذا امل﮴�طع ﮴�ظهر ﮳�عض ﮲حصأ�صه ال﮶سعر﮵�ة، ﮲�أالل﮲�اظ مں

امل﮴�داول، ﮳�ل ٕان ﮳�ع﮲صها ﮵�﮳�دو م﮲�﮲�ردا – ﮴�﮳�ل الص﮵�ا﮲عة- ﮲ع﮵� ﮶سعري:  ال﮴�﮲�وط،

وسعت، أسلك... ولك﮲�ها ملا أ﮲حذت م�﮲�ها ﮲�﮵ ال﮴�ص﮵�دة صارت ﮶ساعر﮵�ة ﮳�ام﮴�﮵�از،

مع لة وحسه الل﮲عوي واملوس﮵�﮴� وا﮳حلما﮵ىل، وهكذا ﮵�﮳  ﮲�﮲
﮲

وهذه ع﮳�﮴�ر﮵�ة أم﮵�

 أال﮲�﮲عام د﮲�عة واحدة ﮲�﮵ ﮴�ص﮵�د﮴�ه ﮲�م﮶س﮵�ه ٕاىل ح﮳�﮵�﮳�﮴�ه ﮲�﮲عم ومسلكه
﮲

ال﮶ساعر ﮳�﮵�

 املوس﮵�﮴� ال﮴�﮵ �﮲�ت ﮲�و﮴�ا﮴�ها أالل﮲�اظ
﮲

و﮴� مرن وأل﮲�ا﮲طه لكها ﮶سالل دا﮲�ق مں

 أم﮶�اله، و﮵�ٔ�﮴�﮵ الر﮲صا 
﮲

ذا﮴�ها ولك﮲�ه أحكم ﮴�ٔ�ل﮵�﮲�ها مما ال ﮵�﮴�ه﮵�ٔ� ٕاال لل﮴�لة ال﮴�ل﮵�لة مں
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لة الذي عاش  ﮲�﮲
﮲

﮳�احل﮳�﮵�﮳�ة والسعادة ﮳�احلب والو﮲�اء ﮲�﮵�ه مسل� ﮲حاصا ﮳�ٔ�م﮵�

 الد﮲�﮵�ا ال ﮵�س﮲حط وال ﮵�﮲ع﮲صب وال
﮲

را﮲ص﮵�ا سع﮵�دا ﮳�﮳�ه ومح﮳�و﮳�ه، ﮴�ا﮲�عا ﮳�﮲�ص﮵�﮳�ه مں

﮵�﮶�ور.

عة ال﮳�﮲�اس﮵�ة ﮳حل﮵�ا ﮲�﮵ ﮴�ص﮵�د﮴�ه املع﮲�و﮲�ة ﮳�ـ "الكحل" ح﮵�ث ﮵�صف و﮴�ظهر ال﮲�﮲

 املك﮴�حلة:
﮲

﮳�اللكمات و﮵�مس رمسا ﮳�﮲�اس﮵�ا ﮲حالصا للع﮵�

آم﮴�﮲�ت ﮳�ال﮴�د﮴�﮵�ق وال﮲ص﮳�ــط                ﮵�ا وا﮲صع ا﮲حلط عىل ا﮲حلط

كحلك هذا أم سواد الد﮳حـى             ﮴�ت ال﮴�ماع ال﮲ع﮵�ث وال﮲�﮴�ط؟

ملا سٔ�ل﮲�ا الكحل هل ﮴�﮳�﮴�﮲ىع﮵                 م﮲�رص﮲�ا؟  ﮴�ال ل﮲�ا... ﮴�ــــط.

﮲� عىل لك ﮲�ا﮴�د لل﮶سعر م﮴�ذوق له عارف ﮳�ٔ�رساره و﮳�الل﮲عة أن ﮴�ا﮲�﮵�ة الطاء وال ﮵�﮲

 ﮵�﮴�حا﮶ساها ال﮶سعراء ﮲�عهد﮲�ا ﮳�ال﮶سعراء ﮵�ؤ﮶�ون اهلم﮲رة وال﮳�اء وامل﮵� والراء ﮳�سب

ال﮲عرض ال﮶سعري، والطاء ﮵�﮴�حا﮶ساها ال﮶سعراء لٔ�﮲�ها ﮴�ا﮲�﮵�ة ﮲ع﮵� ﮶سعر﮵�ة وصع﮳�ة معا

لة ﮲�أالل﮲�اظ ال﮴�﮵ ﮴�﮳�دو ﮲ع﮵� ﮶سعر﮵�ة ﮵�ل﮳�سها أكس﮵� ال﮶سعر  ﮲�﮲
﮲

 ع﮲�د أم﮵�
﮲

ولكں

 روح ع﮳�﮴�ر ﮲�﮴�ص﮵� كعروس املروج ﮴�﮲�ل ﮲�﮵ حلل ال﮶ساعر﮵�ة .
﮲

و﮵�﮲�﮲�﮲ح ﮲�﮵�ها مں

﮲
لة ﮴�صأ�د ﮳�﮲�اس﮵�ة رأ�عة ﮲�﮵ مو﮲صوعات ﮲ع﮲رل﮵�ة وط﮳�﮵�ع﮵�ة  ﮴�ك﮶سف عں  ﮲�﮲

﮲
ؤالم﮵�

﮶ساعر﮵�ة و﮳�اعة ل﮲عو﮵�ة ومهارة ﮳�﮲�اس﮵�ة ك﮴�ص﮵�دة "الع﮴�د الطو﮵�ل" و﮴�ص﮵�دة

"الوردة احلمراء"  و"ال﮴�ص﮵�دة السوداء" و"ال﮴�م﮵�ص أالزرق" و"احل﮳�﮵�ب أالمسر"

و"املعطف" "وال﮳�ل﮳�ل" و"ال﮶سالل"، و﮴�ص﮵�دة ﮲�﮵ وصف أداء موس﮵�﮴�ار أال﮳ح﮵�ال

محمد ع﮳�د الوهاب ح﮵�ث ﮳�ع ال﮶ساعر ﮲�﮵ ﮳�﮵�ان معر﮲�﮴�ه العم﮵�﮴�ة ﮳�املوس﮵�﮴�

و﮳�ط﮳�﮴�ات الصوت ﮲�﮴�ال ﮲�﮵ أداء موس﮵�﮴�ار أال﮳ح﮵�ال:

 ﮶سٔ�وك ال﮴�ص﮵�د
﮲

 ﮴�ه عل﮵�﮲�ــــا            ﮴�رص عں
﮲

"محمد" ال﮲�ں

 مـا ﮵�ــر﮵�د؟
﮲

               ﮵�﮴�ول ﮳�اللحں
﮲

أ﮶ســـــاعر أ﮲�ت أم م﮲عــں

﮵�ــــــد ح﮲�﮳حرة �لـــحر﮵� ال﮲�ت               ر﮳�ك ﮲�﮵ لط﮲�ها ﮵�﮲

ل ﮲�﮵�ه ﮲طــــل مـــد﮵�د! الله! الله ! ﮲�﮵ ﮲ع﮲�ــــــــــاء             ﮵�﮲�﮲

  ﮳محال وٕا﮵�اء ملمس احلر﮵� ﮲�﮵ أ﮲�ا﮴�﮴�ه  و﮲�عوم﮴�ه
﮲

مع ﮳�﮵� ﮲�ك﮵�ف ﮴�ه﮵�ٔ� لل﮶ساعر أن ﮵�﮳

ووصف صوت ال﮲�﮲�ان ﮴�ارة و﮳�الظل املد﮵�د ﮴�ارة أ﮲حرى ؟ 

﮲
لة ﮲�﮵ وص﮲�ه ال﮶ساعري هذا لصوت ع﮳�د الوهاب ﮴�د ﮴�رص عں  ﮲�﮲

﮲
ال أم﮵� ال ﮲�﮲

 الرو﮵ىم ﮳�ل طاوله وهو ﮵�صف وح﮵�د امل﮲ع﮲�﮵�ة ﮲�﮵ ﮴�ص﮵�دة امل﮶سهورة:
﮲

ع﮳�﮴�ر﮵�ة ا﮳�

ٌس �              ٍف ٔ�﮲�﮲�اس عا﮶س﮴�﮵�ها َمد﮵�ـــُد مد ﮲�﮵ ﮶سٔ�و صو﮴�ها ﮲�َ﮲�َ
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﮳حـــــا ﮲��د ﮵�﮳�﮵�ــــُد اُه ال﮶سَّ ُ م﮲�ــــه                   و﮳�َ ﮲�ْح� وأرّقَ الدالُل وال﮲عُ

﮵�ـــــــــُد... ﮶سِ َلّذًا ﮳�َِس﮵�ُطُه وال﮲�َّ ﮲�﮴�اه ﮵�موت َطْورًا و﮵�﮵�ــــا                     ُمْس﮴�َ

 ﮶سعر
﮲

لة ﮵�﮲�ل ﮳�م﮲ح﮴�لف أال﮲عراض وٕان �ن ﮵�﮴�﮴�صد و﮵�﮲�ٔ�ى عں  ﮲�﮲
﮲

ٕان د﮵�وان أم﮵�

امل﮲�اس﮳�ات و﮵�﮴�﮴�صد ﮲�﮵ املدح، وٕان ﮴�﮲�اوله ﮳�اع﮴�دال وأر﮵�﮵�ة و﮶سهامة ال ﮴�ل﮲ىع﮵

﮲�ح ٕاىل ال﮲علو ﮲�﮵ املمدوح وال﮴�﮳�ذل وال﮴�﮲�اهة الذات ال﮶ساعرة  وال ﮴�سف ﮳�ها وال ﮴�﮳

والس﮲�اهة، ﮳�ل هو  املدح إال﮲�سا﮲�﮵ الذي ﮵�﮲�ظ كرامة املادح وال ﮵�﮳�ذل ماء و﮳حهه

 أالىس ولوعة
﮲

﮲�﮵ ح﮲رصة املمدوح، وله ﮲�﮵ الر﮶�اء ﮴�صأ�د ﮳مح﮵�لة م﮶س﮳ح﮵�ة مع﮳�ة عں

﮲
ال﮲�﮴�د و﮲حصلة الو﮲�اء ﮲�﮵�ه و﮴�ص﮵�د﮴�ه ﮲�﮵ الروأ�﮵ وال�﮴�ب ال﮶س﮵�﮲ح سع﮵�د ﮴�﮴�﮵ الد﮵�

الذي مات وح﮵�دًا ﮲عر﮵�﮳�ا ﮲�﮵ "كولوم﮳�﮵�ا" ما زالت م﮶سهورة ومطلو﮳�ة:

﮳محعت عل﮵�ك مٓ�﮴� أال﮲صـــــــداد          ﮳�عد ا﮲ح﮴�الف ع﮴�أ�د وم﮳�ـــــــادي

 الر﮳�﮵�ع ﮳�ىك لـه             ﮲�﮵ أالرض أهل ر﮳� وأهل وهاد
﮲

ملا ا﮲�﮴�﮲ىص زمں

 ﮳�﮵�ت ال﮲صـــــــاد؟
﮲

زمعوك حرب ال﮲صاد زمع ﮳حهالة           أ﮴�عق ﮳�﮵�﮴�ك ﮵�ا ﮳�

 و﮲صح و﮳�﮵�ض أ﮵�ادي
﮲

"كولوم﮳�﮵�ا" أرض السواد ﮶�وى ﮳�ها        ما ﮶سٔ�ت مں

 ﮵�﮴�رأ هذه ال﮴�ص﮵�دة وال ﮵�﮴�داىع عىل ﮲حاطره ﮴�﮲�﮳حع ال﮳�ارودي عىل زو﮳ح﮴�ه ﮲�﮵
﮲

ومں

رصا﮲�ة ال�س﮵�ك﮵�ة وع﮲�﮲�وا﮲�ها؟

ال لوع﮴�﮵ ﮴�دع ال﮲�ؤاد وال ﮵�دي             ﮴�﮴�وى عىل رد احل﮳�﮵�ب ال﮲عادي

﮵�ــــا دهر ﮲�﮵� ﮲�﮳حع﮴�﮲�﮵ ﮳�ل﮵�لة             �﮲�ت ﮲حالصة عد﮴�﮵ وع﮴�ادي!

 ﮵�﮴�رأ ﮴�ول
﮲

أو دال﮵�ة أ﮳�﮵ العالء ﮲�﮵ ﮴�ص﮵�دة ر﮶�أ�ه لصد﮵�﮴�ة أ﮳�﮵ مح﮲رة ال﮲�﮴�﮵�ه ومں

:
﮲

لة ﮲�﮵ ال﮶س﮵�﮲ح سع﮵�د الد﮵�  ﮲�﮲
﮲

أم﮵�

 سع﮵�د صورة           ﮳�ا﮴�ت ٔال﮵�ام ال﮲�راق ع﮴�ــــــادي...
﮲

ح﮲�ظ ال﮴�ذكر مں

 وال ﮵�﮴�داىع عىل ﮲حاطره ﮴�ول املعري ﮲�﮵ صد﮵�﮴�ه أ﮳�﮵ مح﮲رة:

 أ﮳�﮵ مح﮲رة ال﮲�﮴�﮵�ــ        ه موىل ح﮳ىح و﮲حدن ا﮳ح﮴�هـــــــاد...
﮲

﮴�صد الدهر مں

لة وا﮴��ٔ�ه عىل  ﮲�﮲
﮲

لك هذا وذاك ﮵�عود ﮳�﮲�ا ٕاىل امل﮲ح﮲رون الل﮲عوي  وال﮶سعري ٔالم﮵�

﮶سعراء ك﮳�ار ﮲�﮵ ﮶ساعر﮵�﮴�ه ﮶� ع﮳�﮴�ر﮵�ة وحس ﮶ساعري وحاسة ﮳محال﮵�ة ﮴�س﮴�﮶سعر

 الل﮲عة لكمات ﮳�ل ﮲�و﮴�ات
﮲

املوس﮵�﮴� وا﮳حلمال واال﮲�س﮵�ا﮳�﮵�ة ﮲�﮵  الل﮲عة، و﮴�﮲�﮴�﮴�﮵ مں

 مـعـًا 
﮲

لة هو ﮶سعـر أالذن والع﮵�  ﮲�﮲
﮲

﮴�لف عل﮵�ها أذ﮲�ان. و﮶سعر أم﮵� موس﮵�﮴�﮵�ة ال ﮴�﮲

www.afkarightirabiah.com.au    |   67



أي سحره ﮲�﮵ مساعه و﮴�راء﮴�ه معا.

لة �ن م﮴�﮴�﮲�ا لل﮲�ر﮲�س﮵�ة ومطلعا عىل ﮶سعراء  ﮲�﮲
﮲

 ﮲�ا﮲�لة ال﮴�ول أن أم﮵�
﮲

مں

 ع﮳�﮴�ر﮵�﮴�ه عر﮳�﮵�ة ﮳�﮴�ة مل
﮲

، ولكں
﮲

الروم﮲�ط﮵�﮴�﮵�ة الك﮳�ار كموس﮵�ه وهو﮳حو والمار﮴�﮵�

﮴�﮴�ٔ�﮶� ك﮶�﮵�ا ﮳�﮲�سأ� ال﮶�﮴�ا﮲�ة ال﮲عر﮳�﮵�ة وال﮶سعر﮵�ة ال﮲عر﮳�﮵�ة. 

 ال﮶�﮴�ا﮲�ة
﮲

لة حالة ﮳حد﮵�ة ﮳�ال﮴�﮴�د﮵� ﮲�﮵ مو﮴�﮲�ه إال﮲�سا﮲�﮵ مں  ﮲�﮲
﮲

كما ﮶سلك أم﮵�

إالسالم﮵�ة ال﮴�﮵ �ن ﮵�ع﮴�﮳�ها ﮶�﮴�ا﮲�﮴�ه – وهو املس﮵�﮵ىح ال﮴�ح- و﮴�﮴�د﮵�ه ل﮲�﮳�﮵ إالسالم

" ٕالسك﮲�در الر﮵�ا﮶ىس﮵ ح﮴� ٕا﮲�ه ك﮴�ب م﮴�دمة لك﮴�اب "﮲�﮲�س﮵�ة الرسول العر﮳�﮵

﮲
(1888/1961)، ح﮵�ث ﮳�اح  ﮳�﮳�ه و﮴�و﮴�﮵�ه ل﮲�﮳�﮵ إالسالم، وهذا ﮶سٔ�ن العرو﮳�﮵�﮵�

 العر﮳�﮵�ة وأ﮲�ها ﮶�﮴�ا﮲�﮴�هم
﮲

 ﮵�ع﮴�﮳�ون ال﮶�﮴�ا﮲�ة إالسالم﮵�ة ال ﮴�﮲�﮲�صل عں
﮲

﮳مح﮵�عا الذ﮵�

﮵�د وال ﮶سك ﮲�﮵ ﮴�﮴�د﮵�ه. وهذه ﮲حص﮵�صة ﮴�﮲

والوا﮴�ع أن لك ﮶سعراء ل﮳�﮲�ان ﮲�﮵ الدا﮲حل وامله﮳حر ا﮴�سموا ﮳�هذه ا﮲حلاص﮵�ة ك﮳ح﮳�ان

لة ل﮵�س  أن ﮲�﮲
﮲

و﮲�ع﮵�مة و﮳حورج ص﮵�دح وٕال﮵�اس ﮲�رحات - عىل الر﮲مع مں

 العرب ﮲�﮵ ال﮴�رن امل﮲�رصم
﮲

مه﮳حر﮵�ًا- وهذا ﮵�دل عىل م﮳�لغ ال﮴�﮴�﮳�ل وال﮴�ٓ�لف ﮳�﮵�

، عىل ﮲حالف هذه أال﮵�ام ح﮵�ث ﮴�﮴�ا﮴�ل أ﮳�﮲�اء امللة
﮲

 واملسلم﮵�
﮲

 املس﮵�ح﮵�﮵�
﮲

﮳�﮵�

 أ﮳�﮲�اء م﮲ح﮴�لف امللل.
﮲

الواحدة ﮲�اه﮵�ك عں
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 رزق الله:
﮲

مر﮵� ﮶ساه﮵�

م﮳�ارح
 

م﮳�ارح ع م﮲�رق حارة ال﮲�س﮵�ان 
﮶سال الو﮴�ت ﮶رس﮳�ّك َع ٕا﮵�د﮵�﮲�ا 

﮵�طان   و﮴�﮲�ّسلوا ح�﮵�ا﮴�﮲�ا ﮳�﮲
و﮴�وسعت حد﮴�ات ع﮵�﮲�﮵�﮲�ا 
ما �ن ﮵�ل﮵ىل صار ﮳�احلس﮳�ان

و﮲ح﮵�اهلم حا﮵� حوال﮵�﮲�ا 
﮲عا﮲�﮵ ﮴�مرهم ﮳�الع﮴� سكران

وال ٕا﮵�د رح ﮳�﮴�ّسلم عل﮵�﮲�ا
ف ال﮲رمان و﮴�ع﮳�ت الصل﮳�ان و﮴�ْ

واهلمس ﮵�﮵ىك ﮴�ا ﮵�د﮲�﮵�﮲�ا 
ك﮳�﮲�ا سوا و�ن الر﮳�﮵�ع و�ن 
ص﮵�ف العمر ﮵�﮴�سّمع عل﮵�﮲�ا.

 
وال﮵�وم رص﮲�ا ول﮴�مة احلرمان
﮳حوع و﮴�هر مس﮴�حكم و﮲�﮵�﮲�ا

والر﮵� ﮵�رصخ والط﮲�ل ﮲�﮲رعان 
ور﮳حع الصدى ﮵�ّم﮵ىح أما﮲�﮵�﮲�ا 

ومات ال﮲صم﮵� و﮲ع﮵�ّب إال﮲�سان
﮶مسس ال﮲�﮲ص﮵�لة امل﮶رس﮴�ة عل﮵�﮲�ا

 ﮳�﮵�ت عامر ﮳�الو﮲�ا ﮶س﮳�عان 
﮲

وعں
د... ﮵�د﮲�﮵�﮲�ا! س﮴�﮲�و وهح� ﮲�﮳�ْ

 
وراحوا ح﮳�اب ال﮴�لب وا﮲حلالن

ها﮳حر ﮳�ر﮲�ا ود﮶رسّ امل﮵�﮲�ا
﮳�ا﮴�﮵ ر﮲ع﮵�ف م﮲حور وه﮲�﮴�ان 
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و﮲�﮴�طة أمل ﮳�ال�س ﮴�س﮴�﮵�﮲�ا. 

 

ا﮲�﮶سالله أالىس وآاله وأالح﮲ران 

 أهال﮵�﮲�ا 
﮲

﮴�﮳�عد و﮴�حل عں

مع﮲�ا ﮳�هوا أالوطان  والدهر ﮵�﮳

لص ﮵�ا ر﮳�﮵ ﮳حرعة الك﮵�﮲�ا! و﮴�﮲

 



 الّلك﮲�ة  والله﮳حة  والل﮲عة
﮲

م: ﮳�﮵� ول﮵�د ﮲�﮳
 

 الل﮲عة.
﮲

ة عں ﮴�َِلُف الّله﮳حَ  الله﮳حِة و﮴�﮲
﮲

﮴�ِلُف الّلك﮲�ُة عں ﮴�﮲

﮲�﮴�ول م﮶�ًال اللك﮲�ة، و﮵ىه الل﮲�ظ امل﮴�عارف عل﮵�ه للكمٍة ﮲�﮵ م﮳ح﮴�مع

 
﮲

 ﮵�﮲صّم احلرَف أالّول، وم﮲�هم َمں
﮲

﮲ ال﮲�ّاس مں
 محّىل﮵ ﮲ص﮵�ّق، ﮲�مں

مة.   ال﮲صّ
﮲

﮵�﮲صع عىل احلرف أالول ﮲�﮵�ها ال﮲�﮴�حَة أو الكرسة ﮳�دًال مں

ها آال﮲حر، ﮲�﮵ هذه ال﮴�ر﮵�ة ﮵�﮴�ولون ، عىل  ﮳�ع﮲صِ
﮲

ها مں ﮴�كون ال﮴�رى م﮴�﮴�ار﮳�ًة ﮳�ع﮲صُ

 ﮲�﮵
﮲

 والّس﮵�
﮲

 ال﮲ع﮵�
﮲

َدد وُسّكري » (﮳�﮲صّم ّلك مں س﮳�﮵�ل امل﮶�ال ال احلرص: « حك﮵� ﮲عُ

َدد وِسّكري » (﮳�كرس )، و﮲�﮵ ﮴�ر﮵�ة أ﮲حرى م﮳حاورة ﮵�﮴�ولون: « حك﮵� ﮲عِ
﮲

أّول اللكم﮴�﮵�

 »، هذه ّلكها لك﮲�ات وأالم﮶�لة عل﮵�ها ك﮶�﮵�ة.
﮲

 والّس﮵�
﮲

 ال﮲ع﮵�
﮲

ّلك مں

م﮵� ال�ف ﮴�﮳�ل ال﮲�ّون)، » (﮳�ِ﮲�﮴�ح ال﮲صّ
﮲

﮲�﮵ م﮳ح﮴�مع ﮲ص﮵�ّق ﮵�﮴�ولون: « ﮳ح﮵�﮲�ا ْلع﮲�دَكں

م﮵� ال�ف ﮴�﮳�ل ال﮲�ّون)،  »، (﮳�ِ﮲صّم ال﮲صّ
﮲ْ

و﮲�﮵ م﮳ح﮴�مٍع آ﮲حر ﮵�﮴�ولون: «﮳ح﮵�﮲�ا لع﮲�ْدُكں

 ﮵�﮴�ول: «ما ﮳حاش ﮲�الن؟»، ﮲�﮵�ما آ﮲حرون ﮵�﮴�ولون: «ما ٕا﮳حا ﮲�الن؟»،
﮲

وم﮲�هم مں

 ﮵�﮴�ول: «﮳حات املوي»، ﮲�﮵�ما
﮲

 الواحد، َمں
ّ

﮵�عة الواحدة و﮲�﮵ ا﮵� و﮲�سمع ﮲�﮵ ال﮲صّ

﮳حاره ﮵�﮴�ول: «ٕا﮳حت املاي»...

ولو أرد﮲�ا أن ﮲�﮴�وّسع ﮲�﮵ هذه أالم﮶�لة ٔالورد﮲�ا م﮲�ها الك﮶�﮵�.

﮲�﮵ ص﮲عري ك﮲�ت أمسُع الك﮳�ار ﮲�﮵ ﮴�ر﮵�﮴�﮵ ﮵�﮴�ولون: «الّدك﮴�﮵� ﮲�الن» لط﮳�﮵�ٍب ﮴�د﮵�،

ى ما س﮳�ب ذلك؟ ولك﮲�ّهم ﮵�﮴�ولون: «الّدك﮴�ور ﮲�الن» لط﮳�﮵�ب ﮳حد﮵�د. ﮴�ُ

 س﮲�ه»، و﮲�﮵ ﮴�ع﮳�﮵�
﮲

 أر﮳�ع﮵�
﮲

﮲حص ع﮵�﮲�ُه ﮵�﮴�ول: «الّدك﮴�﮵� ﮵�وسف ال﮵ىل مات مں ال﮶سّ

ُ هذا ﮲عر﮵�﮳�ًا أم أ﮲�ّه أمٌر آ﮲حر ﮵�﮴�ول: «الّدك﮴�ور ﮳حوز﮵�ف وص﮲�﮵ىل دوا»... هل ﮵�ُْع﮴�َ﮳�َ

؟
ّ
 عادي

ّ
ط﮳�﮵�﮵ىع

 اللك﮲�ة.
﮲

أمّا الله﮳حة ﮲�ٔ�وسع مں

﮲�﮵ ما م﮲ىص ُك﮲�ّا ﮲�﮴�ول: الّله﮳حة الل﮳�﮲�ا﮲�﮵�ّة، أّما ال﮵�وم، ومع ا﮲�﮴�﮶سار أالدب الل﮳�﮲�ا﮲�﮵

ه و﮶سعُرُه، ﮲�﮴�د صار ﮳�ٕام�﮲�﮲�ا أن ﮲�﮴�ول: الّل﮲عة الل﮳�﮲�ا﮲�﮵�ّة. وٕان �﮲�ت هذه املح﮵ىك ﮲�﮶�ُ

 امل﮴�ّومات، و﮴�﮴�اج ٕاىل ﮴�وح﮵�د وص﮴�ل
﮲

ال ﮴�﮲�﮴�﮴�ر ٕاىل الك﮶�﮵� مں الل﮲عة ال ﮴�﮲

عر الل﮳�﮲�ا﮲�﮵ ﮴�واعدها وطر﮵�﮴�ة ك﮴�ا﮳�﮴�ها... لك﮲�ّها ﮲�ر﮲صت ذا﮴�ها ﮲حصوصًا ﮲�﮵ ال﮶سّ

وال﮴�ص﮵�دة املحك﮵�ّة. (هذا مو﮲صوع آ﮲حر ل﮵�س ه﮲�ا مظان معا﮳حل﮴�ه).
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،(
﮲

 ٕادرس ح﮴�وق» (﮳�ال﮲�ّون ﮳�عد الع﮵�
﮲

﮲�﮵ الله﮳حات م﮶�ًال ﮵�﮴�ول أحُدهم: «أ﮲�ا عں

(
﮲

و﮵�﮴�ول زم﮵�ل له: «أ﮲�ا مع ٕادرس ح﮴�وق» (﮳�امل﮵� ﮳�عد الع﮵�

 ﮴�عّلك» ل﮶س﮲حص ﮵�م﮲صغ العلكة ﮲�﮵ ﮲�مه، و﮵�﮴�ول له
﮲

ؤ�ن ﮵�﮴�ول أحدهم: «عں

 حرف الالم.
﮲

دة عں آ﮲حر: «َمع ﮴�ِْعُلْك» ﮳�ٕازالة ال﮶سّ

 ﮵�﮴�ول: «صوم هل ﮲عرض ﮴�﮳�ل ما ﮴�﮶س﮴�﮵�ه»، و﮵�﮴�ول آ﮲حر ﮲�﮵ املع﮲�
﮲

و﮲�سمع مں

ع﮵�﮲�ه: «﮲�صول هل ﮲عرض ﮴�﮳�ل ما ﮴�﮶س﮴�﮵�ه»...

 م﮲�ط﮴�ة
﮲

 مد﮵�﮲�ة و﮴�ر﮵�ة، أو ﮳�﮵�
﮲

 ﮴�ر﮵�ة و﮴�ر﮵�ة أ﮲حرى، أو ﮳�﮵�
﮲

﮴�لف ﮳�﮵� هذه هل﮳حات ﮴�﮲

وم﮲�ط﮴�ة أ﮲حرى.

 وأالمصار. الل﮲عة العر﮳�﮵�ّة ال﮲�صىح ﮴�﮴�ك﮲رُ عىل
﮲

أّما الل﮲عة ﮲�موّحدة ﮲�﮵ ّلك أالماكں

 أن
﮲

 ﮳�لد وآ﮲حر، ﮲�ال ﮵�مكں
﮲

 م﮲�ط﮴�ٍة وأ﮲حرى، أو ﮳�﮵�
﮲

﮴�واعَد وأصوٍل ال ﮴�﮴�﮲ع﮵�ّ ﮳�﮵�

﮵�كون م﮶�ًال ال﮲�اعل مر﮲�وعًا ع﮲�د﮲�ا ﮲�﮵ ل﮳�﮲�اَن، و﮵�ٔ�﮴�﮵ م﮲�صو﮳�ًا ﮲�﮵ مرص أو سور﮵�ا أو

 آ﮲حر. ﮲�ٕاذا ﮴�رأ أحدهم ال﮲�اعل م﮲�صو﮳�ًا، أو ك﮴�﮳�ه م﮳حرورًا،
ّ ﮵

أالردن أو أي ﮳�لد عر﮳�

 ﮵�كون
﮲

﮲�هذا ﮲حطٔ� وأمر مع﮵�ب، وطاملا هو ﮲ع﮵� مسموح ﮲�﮵ ل﮲عات أ﮲حرى ﮲�لں

مسموحًا ﮲�﮵ ل﮲ع﮴�﮲�ا.

 ﮴�د ﮵�﮴�عون ﮳�ها، عل﮵�﮲�ا أن ﮲�﮴�﮲�اداها
﮲

 ك﮶�﮵�﮵�
﮲

ح﮴�ّ أال﮲حطاء ال﮶سأ�عة، وأ﮲�ا واحد مں

﮴�در املس﮴�طاع.
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﮲�﮵ ك﮴�ا﮳�ه "﮳�﮵�وت 2020" ﮵�﮴�حدث ﮶رس﮵�ف م﮳حدال﮲�﮵ ﮳�﮳�ساطة

 ا﮲�ه﮵�ار ح﮲صارة، و﮵�صف ﮳�﮶سلك مؤ﮶� معل﮵�ة اال﮲�ه﮵�ار.
﮲

عں

. ك﮴�ب روا﮵�﮴�ه عىل مدى  م﮳حدال﮲�﮵ روأ�﮵ ومحا﮲رص ل﮳�﮲�ا﮲�﮵

 (﮴�موز وآب 2020). وهو ﮵�دمح� مذكرات وس﮵�ًا 
﮲

﮶سهر﮵�

 ل﮴�اءات 
﮲

ذا﮴�﮵�ة م﮲ح﮴�رصة ، وم﮶ساهد روأ�﮵�ة مس﮴�مدة مں

 ال﮶سوارع واحل﮵�اة ال﮵�وم﮵�ة، واملالحظات الس﮵�اس﮵�ة ﮲�﮵ 
﮲

مں

 ﮲�﮴�رة 
﮲

﮵�د عں ا ، ﮳�ع﮲صها ال ﮵�﮲  ﮲�صًال ﮴�ص﮵�ً
﮲

﮲محسة وس﮳�ع﮵�

﮵�ة روث دا﮵�﮲�ر. واحدة. ﮴�﮳مح الك﮴�اب ٕاىل اال﮲�لك﮵�﮲

وة إالم﮳�﮵�ال﮵�ة و﮵�دد الك﮴�اب ك﮵�ف ﮴� ٕا﮲�﮶ساء ل﮳�﮲�ان عام 1920 عىل أساس ﮲�﮲

ال﮲�ر﮲�س﮵�ة: �ن اهلدف ٕا﮲�﮶ساء ﮳ح﮵�ب ذي أ﮲عل﮳�﮵�ة مس﮵�ح﮵�ة دا﮲حل ال﮶رسق أالوسط

املسلم. وع﮲�د االس﮴�﮴�الل ﮲�﮵ عام 1945 ، ﮶سلك املس﮵�ح﮵�ون - ال�﮶�ول﮵�ك

 (ال﮶س﮵�عة
﮲

 املسلم﮵�
﮲

واملوار﮲�ة والروم أالر﮶�وذكس - الك﮴�لة احلاكمة، لكں

 ﮲�وعه،
﮲

والس﮲�ة) ك﮶�وا عدًدا وأهم﮵�ة. و﮴�طور ﮲�﮵ ل﮳�﮲�ان ﮲�ظام س﮵�ا﮵ىس ﮲�ر﮵�د مں

ا لل﮴�وى ال﮲�س﮳�﮵�ة للم﮳حموعات "الطأ�﮲�﮵�ة"، و﮴� ﮴�﮴�امس السلطة الس﮵�اس﮵�ة و﮲�﮴�ً

امل﮴�﮲�وعة، املس﮵�ح﮵�ة واملسلمة والدرز﮵�ة. ﮲��ن الرٔ�﮵�س مس﮵�ح﮵�ًا، ورٔ�﮵�س

﮵�ًا ، وهكذا. م﮳حلس ال﮲�واب مسلمًا ﮶س﮵�ع﮵�ًّا، ورٔ�﮵�س الوزراء مسلمًا س﮲�ّ

و﮵�ع﮴�﮳� م﮳حدال﮲�﮵ أن هذا ال﮲�ظام ل﮵�س ﮲�كرة س﮵�ٔ�ة، ﮲�﮴�د أعطت للك ﮲�ص﮵�ل

 عىل مدى ع﮴�ود،
﮲

 االس﮴�﮴�رار الس﮵�ا﮵ىس. لكں
﮲

م�﮲�ًا ﮲�﮵ ال﮲�ظام، و﮳�ال﮴�ا﮵ىل ﮲مصں

﮴�طورت الطأ�﮲�﮵�ة ٕاىل ٕاطار ل﮴�﮴�س﮵� ال﮲ع﮲�أ�. وأص﮳�حت امل﮳حموعات الس﮵�اس﮵�ة

أدوات ال﮲�﮴�اج العمالء وال﮴�﮳�ع﮵�ات، وٕاذا �﮲�ت ﮲�﮴�ة اهل﮵�م﮲�ة السور﮵�ة (1990-

، ﮲�﮴�د ﮲�﮶سلت ﮲�﮵ ﮴�﮲ع﮵�﮵� إالطار.
﮲

2005) ﮴�د ﮲ع﮵�ت موا﮴�ف ﮳�عض الالع﮳�﮵�

و﮵�ع﮴�﮳� م﮳حدال﮲�﮵ أن احلكم ﮲�﮵ ل﮳�﮲�ان ﮶س﮳�﮵�ه ﮳�املا﮲�﮵�ا، ح﮵�ث ﮵�﮴�﮲�﮶ىس ال﮲�ساد و﮵�كم

أمراء احلرب وال﮲�صأ�ل الس﮵�اس﮵�ة العم﮵�لة لل﮲حارج، لدر﮳حة أن الدولة مل ﮴�عد

﮴�عمل. 

 

 ﮳�﮵�وت اال﮲�﮲�﮳حار والدمار
﮲

: عں ﮶رس﮵�ف م﮳حدال﮲�﮵
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 ﮲حالل ﮲�﮶� الذع ومر﮵�: "﮲حالل
﮲

 هذا الو﮲صع مں
﮲

 ﮴�﮲�وطه مں
﮲

و﮵�ع﮳� م﮳حدال﮲�﮵ عں

 عاًما [م﮲�ذ عام 1990]، أص﮳�حت ال﮳�الد ﮳�ٔ�كملها أرض الص﮵�د ا﮲حلاصة
﮲

﮶�ال﮶�﮵�

 مما﮶�لة
﮲

مل﮳حموعة أالول﮵�﮲عار﮶س﮵�ة ﮲�﮵ السلطة، وال﮴�﮵ أ﮴�امت عال﮴�ة مع املواط﮲�﮵�

لعال﮴�ات املا﮲�﮵�ا، ح﮵�ث ﮴�دمت احلما﮵�ة وال﮲صما﮲�ات وال﮲�رص الص﮲ع﮵�ة... وم﮲�عت

 ﮳�اس﮴�﮶�﮲�اء ﮴�﮴�د﮵�
﮲

 احلكوم﮵�﮵�
﮲

 أ﮶س�ل الوصول ٕاىل املسؤول﮵�
﮲

أي ﮶سلك مں

االل﮴�ماسات ".

﮲�﮵ أوا﮲حر عام 2010، ار﮴�﮲�ع مس﮴�وى ال﮴�﮲ص﮲حم، و﮲�﮴�دت العملة الل﮳�﮲�ا﮲�﮵�ة املحل﮵�ة

لك معا﮲�﮵�ها، وا﮲�﮴�طعت ا﮲حلدمات اال﮳ح﮴�ماع﮵�ة ٕاىل احلد الذي أص﮳�حت ﮲�﮵�ه

م﮲�عدمة، ومل ﮵�﮴� ﮴�و﮲�﮵� الكهر﮳�اء ٕاال ل﮳�﮲صع ساعات ﮲�﮵ ال﮵�وم - وأح﮵�ا﮲�ًا مل ﮵�دث

ذلك - وامل﮵�اه ﮴�﮲�﮴�طع ﮳�اس﮴�مرار. حدث لك هذا ر﮲مع ٕا﮲�﮲�اق 40 مل﮵�ار دوالر عىل

ٕامدادات الكهر﮳�اء وم﮳�الغ مما﮶�لة عىل امل﮵�اه.

، هو
﮲

 ﮴�﮳�ل امل﮴�ظاهر﮵�
﮲

و﮵�ل﮲�ت م﮳حدال﮲�﮵ ٕاىل أّن أحد املطالب ال﮳�س﮵�طة مں

﮲
 حسا﮳�ات الدولة، ح﮵�ث س﮵�ك﮶سف ال﮲�ظام الر﮴�﮵� ﮳�ال﮲ص﮳�ط ٕاىل أ﮵�

﮲
الك﮶سف عں

﮴�ذهب أالموال. 

، ح﮵�ث
﮲

وم﮳حدال﮲�﮵ ﮲�﮲�سه و﮴�ع ﮲�ر﮵�سة ا﮲حلدعة ال﮴�﮵ ﮲�﮲�ذ﮴�ها املصارف ﮳�ق املودع﮵�

اح﮴�﮳ح﮲رت أمواهلم، و﮵ىه أما﮲�ات لد﮵�ها. ﮲�لل�﮴�ب أموال ﮲�﮵ حسا﮳�ا﮴�ه املرص﮲�﮵�ة،

ور﮲�ض مرص﮲�ه السماح له ﮳�ٕا﮲�راغ حسا﮳�ه ﮳�الدوالر، ر﮲مع أ﮲�ه مسح له ﮳�سحب

م﮳�الغ ص﮲ع﮵�ة ﮳�العملة الل﮳�﮲�ا﮲�﮵�ة املحل﮵�ة. 

ا﮲�﮲�﮳حار 4 آب

﮲�﮵ 4 آب  2020، حدث ا﮲�﮲�﮳حار هأ�ل ﮲�﮵ م﮲ح﮲رون املواد ال﮴�ا﮳�لة لالح﮴�اق

امل﮲ح﮲ر﮲�ة ﮳�﮶سلك ﮲ع﮵� ﮴�ا﮲�و﮲�﮵ ﮲�﮵ م﮵�﮲�اء ﮳�﮵�وت. و�ن م﮳حدال﮲�﮵ ﮵�ك﮴�ب مذكرا﮴�ه عىل

 اال﮲�﮲�﮳حار، م﮲�ط﮴�﮴�ا
﮲

﮶رس﮲�﮴�ه ع﮲�دما حدث هذا. و�﮲�ت أك﮶� امل﮲�اطق ﮴�﮲رصرًا مں

ة ومار م﮵�﮲حأ�﮵�ل، وهما ﮴�﮴�﮲�ظان ﮳�ٔ�﮲�﮲صل ما ﮲�﮵ العمارة ال﮴�﮴�ل﮵�د﮵�ة، مع ا﮳حلم﮵�﮲

﮴�طو﮵� م﮶سار﮵�ع ﮳حد﮵�دة مصممة ﮳�﮶سلك ٕا﮳�دا﮵ىع ﮳ح﮲�﮳�ًا ٕاىل ﮳ح﮲�ب. �﮲�ت ها﮴�ان

 وا﮳حلمال والذ�ء، ما
﮲

امل﮲�ط﮴�﮴�ان مرك﮲ر الطا﮴�ة إال﮳�داع﮵�ة ل﮳�﮵�وت: ﮲�﮴�د ﮲مص﮴�ا "ال﮲�ں

﮵�﮲�ا﮴�ض ﮲عطرسة و﮳حهل ال﮲�﮲حب احلاكمة ﮲�﮵ ل﮳�﮲�ان. لك ذلك ال﮴�اث ا﮲ح﮴�﮲� ﮲�﮵

 سوء احلكم".
﮲

 ذلك اال﮲�﮲�﮳حار وما ﮵�ص﮲�ه ﮳�ـ"ع﮴�ود مں
﮲

﮳�﮲صع ﮶�وان"... و﮵�﮳�ط ﮳�﮵�
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 ل﮵�و﮳�ارد
﮲

 ال﮲�ر﮲�س﮵�ة،  ﮴�موز 2021. "ماو﮲�﮴�
﮲

﮳�﮵�وت 2020: ا﮲�ه﮵�ار ح﮲صارة، ﮴�﮳محة روث دا﮵�﮲�ر مں

﮳�س" - و﮵�ل﮳�﮵�ك، ل﮲�دن

 اال﮲�﮴�﮴�ار ٕاىل ال﮶س﮲�ا﮲�﮵�ة واملساءلة،
﮲

، ﮵�دد م﮳حدال﮲�﮵ "ست س﮲�وات مں و﮳�ال﮴�وار﮵�﮲

 ال﮲�ساد وأال�ذ﮵�ب، واملمارسات ال﮶س﮳�﮵�هة ﮳�املا﮲�﮵�ا،
﮲

 عاًما مں
﮲

و﮲�﮴�﮵�﮳حة ﮶�ال﮶�﮵�

 م﮲ح﮴�لف أذرع احلكومة ، وم﮲ح﮴�لف الوزارات وأالح﮲راب الس﮵�اس﮵�ة
﮲

وال﮴�واطؤ ﮳�﮵�

ومعالٔ�ها، وم﮲حططات ﮳ح﮵�وس﮵�اس﮵�ة ﮲حادعة و﮶رس﮵�ة. و�﮲�ت املل﮵�﮶س﮵�ات إال﮳حرام﮵�ة

امل﮴�عط﮶سة للدماء ﮴�﮴�وم ﮳�ٕا﮶�ارة احلروب".

و﮵�ؤّكد: ال أحد ﮲�﮵ ل﮳�﮲�ان ﮵�ع﮴�﮴�د أن احلكومة ال﮴�أ�مة لد﮵�ها إالرادة أو ال﮴�درة عىل

ٕاصالح هذا ال﮲رصر. ﮲�﮵ ﮲طل هذه الظروف، ﮴�ك﮴�سب ح﮴� امل﮳�ادرات ال﮶سع﮳�﮵�ة ﮲ع﮵�

ة س﮵�اس﮵�ة ﮳حذر﮵�ة. الس﮵�اس﮵�ة عىل ما ﮵�﮳�دو ٕالعادة ﮳�﮲�اء امل﮳�ا﮲�﮵ املدمرة م﮵�﮲

ك﮵�ف ﮵�ع﮵�ش ال﮲�اس ﮲�﮵ ﮲طل هذه الظروف؟ 

﮵�﮳�ة أالمل وال﮵�ٔ�س ، م﮴�دمًا عدة مؤ﮶رسات: أوًال، ﮵�ؤدي ال﮶سعور ﮳�﮲ ﮵�ب م﮳حدال﮲�﮵ ﮵�﮳

 العا﮳� للطوأ�ف.
﮲

 ﮳مح﮵�ع أالح﮲راب الس﮵�اس﮵�ة ٕاىل ﮳�عض إالحساس ﮳�ال﮴�﮲صامں
﮲

مں

 ﮴�طوعوا ل﮴�طه﮵� ﮳�﮵�وت.
﮲

 ال﮶س﮳�اب الذ﮵�
﮲

﮳�عد اال﮲�﮲�﮳حار ، �ن ه﮲�اك طو﮲�ان مں

﮶�ا﮲�﮵�ًا، ﮴�ص﮳�ح وسأ�ل ال﮴�واصل اال﮳ح﮴�ما﮵ىع ﮴�﮲�اة ح﮵�و﮵�ة لل﮴�واصل: هذه ﮵ىه أالداة

﮲
امل﮴�احة ﮲�﮴�ط ملحاس﮳�ة احل�م. ﮶�ال﮶�ًا، ال﮵�ٔ�س والعذاب ﮶سأ�عان. ﮵�﮵�د الك﮶�﮵� مں

ال﮶س﮳�اب م﮲عادرة ل﮳�﮲�ان. 

 هذا العمل وا﮲صح: ٕاذا ك﮲�ت
﮲

 اس﮴�﮲حالصها مں
﮲

وأحد االس﮴�﮲�﮴�ا﮳حات ال﮴�﮵ ﮵�مكں

 ﮴�ع﮴�﮴�د أّن لد﮵�ك م﮶سالك، ﮲�﮵�﮳حب أن ﮴�﮶سعر ع﮲�دما ﮴�﮴�رأ "﮳�﮵�وت 2020"
ّ ﮵

ٔ�﮳ح﮲�﮳�

﮳�االم﮴�﮲�ان لكو﮲�ك ﮴�ع﮵�ش ﮲�﮵ ﮳�لد ﮴�عمل ﮲�﮵�ه وسأ�ل ال﮲عاز والكهر﮳�اء وامل﮵�اه،

وح﮵�ث ﮵�ع﮴�﮳� ال﮲�ساد الس﮵�ا﮵ىس اس﮴�﮶�﮲�اء م﮲ح﮲ر﮵�ًا ول﮵�س ﮴�اعدة صار﮲حة. 

و﮲�﮵ ل﮳�﮲�ان ال﮲�ساد ﮴�اعدة، وال﮶س﮲�ا﮲�﮵�ة اس﮴�﮶�﮲�اء صارخ.
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: در﮲�ة أال﮶سواق لكود﮵�ت ع﮴�﮵�﮴�﮵
 

 ال﮵ىل ﮵�ا ما ﮳�در﮲�ة أال﮶سواق
﮲

﮲�ں

 عطر ﮴�ل﮳�ا
﮲

ْك﮴�﮳�﮲�ا ال﮴�صا﮵�د مں

 ال﮵ىل ﮵�ا ما ﮳�له﮲�ة امل﮶س﮴�اق
﮲

﮲�ں

حك﮵�﮲�ا ال﮴�مر لكمات ﮳�﮵�ح﮳�ّا...

 

 ال﮵ىل ﮵�ا ما ﮳�﮲�﮵�ّة العرزال
﮲

﮲�ں

﮵�ّه ﮲رل﮲�ا َحال ال﮲�هدات ﮲ع﮲�ّ ﮲عْ

 ال﮵ىل ﮵�ا ما ﮳�رسِحة املّوال
﮲

﮲�ں

ْع﮲ر﮲�﮲�ا ع ﮲�﮲عمة حّب مسو﮵�ّه...

 

 ال﮵ىل ﮵�ا ما ﮳�﮲ع﮲�وة ع﮵�ون ال﮴�مر
﮲

﮲�ں

ْك﮴�﮳�﮲�ا َحال اللكمات كرمالو ٕالو

هوة ﮳ح﮲�ون السهر  ال﮵ىل ﮵�ا ما ﮳�﮲
﮲

﮲�ں

ْم﮶س﮵�﮲�ا دلع ﮴�﮲�﮲ع﮲�ّح� ع﮵�ون احللو...

 

 ْل زرع﮲�ا ال﮲عار ﮳�الكون الوس﮵�ع
﮲

﮲�ں

وي﮲�ا ال﮶سمع كرمال در﮳�و ما ﮵�ِ﮲ص﮵�ع ﮲صْ

ْزرع﮲�ا ورد وزهور ﮳�ا﮳حلّو ال﮳�د﮵�ع

وّلك ال﮲�رح كرمال ﮴�ا ﮵�﮲ىص احللو

َملو! ط﮵�ّب ح﮳�﮵�ب ال﮴�لب... د﮲حلو َم﮳حْ
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 ا﮳�اه﮵� مسعون: ﮵�ا آ﮲حر 
﮲

حسں
﮶�مة ﮲�ظر﮵�ة ﮴�﮴�ول: ٕان إال﮲�سان ﮲�﮵ ﮳�دء ﮴�كو﮵�﮲�ه وع﮲�د ا﮲�﮴�سام 

 ال﮲عالب أن ﮵�ه﮲صم أحدهما آال﮲حر
﮲

ال﮳�و﮵�﮲صه ﮵�كون ﮴�وأمًا ولكں

﮵�ا آ﮲حٌر...

ـطــوًة مهًال رو﮵�َدَك ﮲حُ

﮵ وراَءَك راكٌض وَوراَءُه ٕا﮲�ّ

ـَم أال﮲�ا أ﮳�﮲ىع﮵ املُـ﮶�ـّلَـَث عا﮶س﮴�ـًا ﮲�َـ﮲عَ

ِ الّسـ﮳حوْد
﮲

 زمں
﮲

(والـ.. أ﮲�ـَت) مں

﮲ْ
َهـْب لـْم ﮴�َـكـں

 املُـرا﮲�ـَق للمدى
﮲َ

﮲حلَـلـ﮴�ـ﮴�ُـَك اّللحں

ـرًا ـل﮵ىع آ﮲حَ ـّتُ ﮲صِ َ و﮲�َ

﮵�ا ﮴�ـا﮳�ِـعـًا ﮲�﮵ ُعـمـِق ذا﮴�﮵ ﮵�ا َصدى

 ﮴�ـَوَءِم ال﮶�ّـالوِث ﮲�﮵ َرحـِم الُعـهـوْد
﮲

مں

ـ﮲�ـ﮵�ِف مـرآ﮴�﮵ أرى طـ﮵�ـ﮲�ــًا لُه ﮳�﮶سَ

﮵�﮲صا﮲�ُُه ِسـّرٌ ﮳�ـَمـو﮶سـوِر الـو﮳حـوْد (1) ﮲�َ

﮵�ا أ﮲�ـَت لو 

ـرًا ﮴�ـَت ﮲�﮵ ِمـرآ﮴�ِـَك أالوىل ﮴�َـرا﮲�﮵ آ﮲حَ حّدَ

َهـ﮵�ّا ٕال﮵�ها عأ�دًا

ـْد ﮳حـ﮲�ا﮵ىح ﮳حا﮲�ًا وار﮲�ِ

ِلـ﮲�َـِرّفَ روحـًا هار﮳�ًا

ِب املُـكـ﮳�َّـِل ﮳�احلـــدوْد.  ﮳حـدوِل ال﮲رصَّ
﮲

مں

 

ْ ﮲
 أو أكں

َ ﮵
ٕان ك﮲�َت ﮲�ــْص﮲�

﮲ْ
أو ُكـ﮲�ُت ﮳حارَك أو ﮴�كں

﮲� ـر﮳�ًا و﮶رس﮴�ـًا ﮲�﮵ الـّدُ ﮲عَ

﮲�ل﮲�كِرس أالص﮲�اَد ﮲�﮵�﮲�ا والّس﮳حوْن

ال لوَن ﮵�كـُم﮲�ا وال 
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عر﮴�ًا سوى إال﮲�ساِن ﮵�ا

ٕا﮲�ساُن..

!
﮲

 ﮴�كں
﮲

﮲�﮵ ﮲�َـظري ﮳مح﮵�ٌل َمـں

﮲�ا ك﮶�ماِر ذاِت الّدوِح ﮴�ـ﮲�ـ﮶�ُ

م﮲�ا﮳�ِـ﮴�ُـ﮲�ا..

مُع﮲�ا ال﮲عصوْن.  و﮴�﮳

 

أر﮳حوَك وا﮴�﮳�ْل َسكـَر﮴�﮵

 كـؤوِس﮲�ا
﮲

﮲�ال﮲�ـرُق ﮳�ـ﮵�ـں

﮲حـلـَق ا﮳حلَـماْل

﮵ ُهـ﮲�ا ٕا﮲�ّ

ــ﮴�﮵  ـهـــلـّمَ ﮴�ـؤ﮲�ِْس وحـ﮶سَ ﮲�َ

هـ﮵�ّا ﮴�عاْل

ــُد الـ﮲�ّـد﮵�ـَم ما زلـُت أ﮲�ــ﮴�َـ﮴�ِ

ؤ�َسـُه

 أ﮲�ا ؟
﮲

﮵ : َمـں ُمــذ ﮴�ال ر﮳�ّ

 



و﮳�َـ﮴�ـ﮵�ـُت أ﮶�ـُمـُل وحــَد﮴�﮵

 الّظـالْل
﮲َ

﮳�ــ﮵�ـں

ــ﮲�﮵ م ﮵�ا ﮲�َد﮵�﮵�... وا﮲�ِ ﮴�ُ

هـاِت الـَمـطارَق والّسالْل

ـ﮵�ـَد﮲�ا ُف ﮴�َ ِ ـ﮲رّ ـ﮳�ــٌس ﮵�ُـ﮲حَ ﮲�ــ﮲عـر﮵�ـُمـ﮲�ـا ﮳حِ

﮲�ا أوهامُه الّصـ﮲�ـراُء ﮴�َـ﮲�هُب ﮲ح﮳�﮲َ

﮳�ادْر ﮳�طر﮴�ِة ﮶�أ�ٍ

واهـدْم ﮳حدارًا

َســّدَ لٔال﮴�داِح أ﮲�واَه الوصاْل

﮲�ا ماِء ﮳�ٔ�ر﮲صِ وا﮴�ـرأ م﮵ىع ٕارَث الّسَ

 ﮲عــ﮵�ِ أسالٍك وح﮵�طاٍن ﮲�ال
﮲

مں

﮲�ُـها ) ُمـ﮲رْ َّ وال ﮳�ٔ�ر﮲ىص﮵
(َهــطلْت ع﮵ىل

و﮵�داَك ْمل ﮴�َـ﮴�ـطْف َم﮵ىع  

ـ﮵�َض ال﮲عـِالْل ﮲�َ

هـاِت الــّد﮲�اَن وِرْث مـ﮵ىع

ـْمـرُه كــْرمًا َعـ﮴�ـ﮵�ـ﮴�ـًا ﮲حَ

للّصحـو ﮲�﮵ واِح ا﮳حلَــالْل

ـراَع الو﮳حـِد ﮲�﮵ سكرا﮴�ِ﮲�ا ﮲�ــدو ﮶سِ

ـ﮲�ا الـكــماْل. و﮲�عوُد للِمرآِة ﮵�صعـ﮴�ُ

 

ا﮶سـرْب َمس﮵�ي... ر﮶س﮲�ًة

 ﮲محرِة الــّدّنِ أال﮲حـ﮵�ـِر
﮲

مں

ا﮶رسْب ﮲�ٕان ما ﮶�َـْلـ﮴�َـ﮲�﮵ 

أكــمـلـ﮴�َـ﮲�﮵

﮵�ِت وال﮴�ـ﮲�د﮵�ِل للّطـْرِف ال﮳�َـص﮵�ِ �لـ﮲رّ

ا﮶رسْب وٕاْن ﮲صادْد﮴�َ﮲�﮵

ُه أ﮲طـَْهـرَت ُحــس﮲�﮵ ّلكَ

 

ـص﮵�ـِر ﮲�﮵ لوحِة الُعمِر ال﮴�َ

﮲�﮵ أو ﮲�اس﮴�ِ

ـ﮲�ا ز﮲حُ ﮲�الكوُن ﮳�َ

ل﮲روُم ع﮳�وِره ﮳حـٌرس

ه اهلـوى ـ﮳حُ ﮵�و﮶سّ

ل﮴�ـ﮲�﮵�َق ﮲�﮵ إال﮲�ساِن �ساُت

م﮵�ِ ال﮲صّ

و﮴�موَت ﮲�﮵ ا﮲حلل﮳حاِن ﮲�اُر

ـمار﮲�ا ﮳حِ

وا﮳حلُرس ﮵�﮳�﮴� را﮲�عًا

﮲�ـ﮲َحــَب الكؤوِس لعــا﮳�ٍ

﮶رسَب املُـ﮶�ـّلـَث مـ﮶�َلـ﮲�ا

. ِرص﮲�ـًا ﮳�ٔ�﮴�ـداِح أال﮶�ــ﮵�ِ

 

(1) مو﮶سور الو﮳حود أ﮲�ا وأ﮲�ت

وهو .

 د﮵�وا﮲�﮵ املط﮳�وع
﮲

ال﮲�ص مں

"ٕام﮲صاء عىل ال﮶ساهد" و﮴�﮳محه

ٕاىل أالماز﮵�﮲ع﮵�ة الدك﮴�ور عادل

 ا﮳حل﮲رأ�.
﮲

سلطا﮲�﮵ مں
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 ﮲�رص: ﮴�راءة ﮲�﮴�د﮵�ّة ﮲�﮵ روا﮵�ة لو﮲�ا ﮴�ص﮵�: ﮲عر﮲�ة م﮲عل﮴�ة
﮲

د. دور﮵�
 

 

ر﮳�ة ال�﮴�﮳�ة لو﮲�ا ﮴�ص﮵� الروأ�﮵�ّة ﮴�﮶س﮲عل م�﮲�ًا ﮲�ر﮵�ًدا ﮲�﮵ الروا﮵�ة العر﮳�﮵�ّة املعارصة، ﮴�﮳

دة عىل صع﮵�د اس﮴�﮶�مار م﮴�﮴�﮲ص﮵�ات ال﮶سلك الروأ�﮵ ر﮳�ة م﮳حّدِ ل﮵�س ﮲�﮴�ط ٔال﮲�ّها ﮴�﮳

ا عىل صع﮵�د الرؤ﮵�ة ال﮲�كر﮵�ّة ال﮴�﮵  أ﮵�﮲صً
﮲

وأدوا﮴�ه ال﮴�ك﮵�﮳�﮵�ّة والرسد﮵�ّة، ولكں

 امل﮴�﮲ح﮵�ّل واملع﮵�ش. ما ﮵�م﮶�ّل را﮲�ًدا
﮲

، و﮵�س﮴�مّد ع﮲�اَرصها مں
ّ

﮵�س﮴�﮲�﮳�طها املح﮵ىك

ل﮴�عم﮵�ق عال﮴�ة الروا﮵�ة ﮳�ال﮴�﮳حر﮳�ة إال﮲�سا﮲�﮵�ّة، ٕاذ ﮴�اول ال�﮴�﮳�ة أن ﮴�س﮳� أ﮲عوار

ال﮲�﮲�س ﮲�﮵ ﮳�﮲�اٍء م﮲�﮴�وٍح م﮴�عّدد احل﮳��ت وال﮶س﮲حص﮵�ّات. ﮲�﮴�﮴�حّول ال﮴�﮳حر﮳�ة

إال﮲�سا﮲�﮵�ّة ٕا﮶س�ًال ﮳محال﮵�ًّا ٕا﮲صا﮲�ًة ٕاىل كو﮲�ها ٕا﮶س�ًال معر﮲�﮵�ًّا أو ﮶�﮴�ا﮲�﮵�ًّا.

 ص﮲�حًة م﮴�ّسمًة ٕاىل واحٍد
﮲

 ﮶�الث مٔ�ٍة و﮲محٍس و﮶�ال﮶�﮵�
﮲

﮴�﮴�ٔ�ّلف هذه الروا﮵�ة مں

 ل﮳�﮲�ان وأم﮵��. عا﮳حلت ﮲�﮵�ها الروأ�﮵�ّة ﮶�﮲�أ�﮵�ّات
﮲

 ﮲�صًال. ﮴�دور أحدا﮶�ها ﮳�﮵�
﮲

وأر﮳�ع﮵�

 والعادات وال﮴�﮴�ال﮵�د واحلدا﮶�ة، ٕا﮲صا﮲�ًة
﮲

ومو﮲صوعات ﮶س﮴�ّ �حلّب واحلرب والد﮵�

 ال﮶رسق وال﮲عرب، كما ﮴�طّر﮴�ت ٕاىل ﮴�﮲ص﮵�ّة ٕا﮲�سا﮲�﮵�ّة أال و﮵ىه ﮴�﮲ص﮵�ّة
﮲

ٕاىل الرصاع ﮳�﮵�

وهب أالع﮲صاء.

﮲�﮵ هذه الروا﮵�ة أ﮲�َت لسَت ﮳�ا﮳حٍة ٕاىل اك﮴�﮶ساف الطر﮵�ق. ﮲�معاِملُها ﮴�ُهد﮵�ك عىل

 ال﮴�راءات احلد﮵�﮶�ة. ٕاّن ﮴�﮴�﮵�ب هذه
﮲

 مں
ّ ﮵

هواها ٔال﮲�ّك أمام أسلوٍب اس﮴�﮶�﮲�أ�

ال﮴�ّصة ﮵�﮴�وا﮲�ق مع ال﮴�﮴�﮵�ب الرسدي للروا﮵�ــــة، ﮲ع﮵� أّن ال﮴�﮲�ظ﮵� امل﮴�﮴�﮵�ّد ﮳�ال﮴�﮴�﮵�ب
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 امل﮲�ار﮴�ات ال﮲رم﮲�﮵�ّة الواردة ﮲�﮵ ﮳�عض أ﮴�سام
﮲

ال﮲رم﮲�﮵ ال ﮵�﮲�﮲�﮵ و﮳حود عدد مں

الروا﮵�ة، �س﮴�﮳حاع ذكر﮵�ات ال﮴�ر﮵�ة م﮶�ًال، ٕاذ ﮴�﮴�ذّكر ٕاحدى ال﮶س﮲حص﮵�ّات - سالم

﮶س﮴�﮵�﮴�ة سعاد.- رأ�ة ال﮴�اب املم﮲رو﮳حة ﮳�أ�ة ﮲ح﮳�﮲ الَصاج ال﮴�﮵ �﮲�ت ﮴�﮲�وح ﮳�﮴�ّوة

و﮴�﮲�﮴�ح ال﮶سه﮵�ّة، ح﮵�ث �ن أالط﮲�ال "﮵�لع﮳�ون ﮲�﮵ ﮳مح﮵�ع أاللعاب دون ﮶�﮵�اب"

وأالم﮶�لة ك﮶�﮵�ة ﮲�﮵ الروا﮵�ة.

 املا﮲ىص﮵
﮲

والوا﮴�ع، ٕاّن ا﮲حلطاب الرسدي ﮲�﮵ الروا﮵�ة مل ﮵�عمل عىل اس﮴�﮳حاع ال﮲رمں

 أ﮳حل االس﮴�عراض ﮲�حسب، وٕا﮲�ّما ﮳حعله م﮴�دا﮲حًال ﮲�﮵ احلا﮲رص، ﮲�﮴�الح﮴�ت
﮲

مں

ري ﮳�﮲�س﮴�ه الط﮳�﮵�﮵ىع ﮲�و املس﮴�﮴�﮳�ل.  ﮵�﮳
﮲

أالحداث و﮴�﮴�ا﮳�عت ٕاذ ﮲�﮶سعر ﮳�ٔ�ّن ال﮲رمں

ومع أّن ّلك ﮲�صل ﮶سّلك ﮴�ّصة ﮴�أ�مة ﮳�ّد ذا﮴�ها، م﮴�﮲صّم﮲�ة م﮴�ّومات ع﮲�ارص الرسد

 ﮲�صل عىل آ﮲حر، ما ﮵�و﮵ىح ل﮲�ا
ّ
أالساس﮵�ّة، ٕاّال أ﮲�ّه ال ﮵�مك﮲�﮲�ا حذف أو ﮴�﮴�د﮵� أي

عل﮲�ا ﮲�﮶سعر ﮳�ٔ�ّن ﮵�د الروأ�﮵�ّة مل ﮴�ه﮴�﮲ّ أ﮳�ًدا أ﮶�﮲�اء الك﮴�ا﮳�ة. ﮳�﮶�﮳�ات ال﮴�سلسل، و﮵�﮳

معها ﮲ح﮵�ط املح﮳�ّة وإال﮲�سا﮲�﮵�ّة، ٕاّال هكذا ﮴�عا﮲صدت ّلك ال﮲�صول ﮳�﮲�س﮵�ح� واحد ﮵�﮳

 سعاد ور﮵�اض ﮵�﮳�﮴� احل﮳حر أالسا﮵ىس ﮲�﮵ الروا﮵�ة،
ّ ﮵

 ﮶س﮲حص﮵�﮴�
﮲

أّن الذي ﮳محع ﮳�﮵�

 مهما ﮴�سا عل﮵�ها
﮲

ؤ�﮲�ّ﮲�ا أمام ﮶س﮳حرة عأ�لة ﮳حذورها راس﮲حة ﮲�﮵ أرض الوطں

 ومهما عص﮲�ت ﮳�ها ر﮵�اح ال﮲عر﮳�ة. و﮴�د ﮴�مّك﮲�ت الروأ�﮵�ّة ﮳�ذ�ء أن ﮴�مس
﮲

ال﮲رمں

مسار ال﮶س﮲حص﮵�ّات و﮴�ّدد أ﮲�ماطها، ﮲�﮲عدت ال﮶س﮲حص﮵�ّة املحور﮵�ّة "سعاد" ﮵ىه

املحّرك أالسا﮵ىس لّلك أالحداث ال﮴�﮵ ا﮶س﮴�﮲علت عل﮵�ها ال﮲�صول أال﮲حرى. و﮴�د

 و﮲�و
﮲ ّ

أّدت ّلك ﮶س﮲حص﮵�ّة دوًرا ﮲�﮵ مح﮴�وى الروا﮵�ة، و﮲�﮵ ﮴�ّركها ﮲�و مساٍر مع﮵�

زاو﮵�ة محّددة، مع إال﮶سارة ٕاىل أّن ّلك ﮶س﮲حص﮵�ّة اح﮴�﮲�ظت ﮳�دورها املهّم ﮲�﮵

 (روز ورأ�د)، ؤ�ّن
﮲

الروا﮵�ة، ٕاىل أن ا﮲�﮴�لب مساُر ح﮵�ا﮴�ها ّلك﮵�ًّا ﮳�عد موت دا﮲�﮵ ا﮳�

مو﮴�ه أّسس ل﮲�ها﮵�ٍة ما ل﮳�﮶�ت أن ﮴�وّلت ٕاىل ﮳�دا﮵�ٍة ﮳حد﮵�دة. و﮴�د ﮳حّسد﮴�ها ﮴�لك

، و﮴�د ﮴�عا﮲�﮴�ت أ﮲عصا﮲�ها ك﮴�عا﮲�ق صلوات أ﮲�راد ال﮶س﮳حرة ال﮴�﮵ اع﮴�﮲� ﮳�ها دا﮲�﮵

العأ�لة، ٔالّن ال﮳�ورة الصاحلة ال ﮴�﮲�﮳�ت ٕاّال ﮲�﮵ أرٍض ﮲حص﮳�ة.

و﮴�د أ﮲طهرت ّلك ال﮴�﮲�اص﮵�ل ﮳�ٔ�ّن معر﮲�ة الروأ�﮵�ّة ﮴�﮴�ساوى ﮳�معر﮲�ة ال﮶س﮲حص﮵�ّة،

 أالم﮶�لة عىل ذلك: "ع﮲�دما عادت سعاد ٕاىل ﮴�ر﮵�﮴�ها، ﮲�رح﮴�ها �﮲�ت ال
﮲

ومں

﮴�وصف، ؤ�﮲�ّها ﮴�﮵�د أن ﮴�س﮴�﮳حع ذكر﮵�ات ط﮲�ول﮴�ها". م﮶�ل آ﮲حر: "﮴�ع﮶سق سعاد

 أ﮳محل ﮴�رى االصط﮵�اف" وأالم﮶�لة ﮲�﮵ الروا﮵�ة ك﮶�﮵�ة.
﮲

، و﮴�ع﮴�﮳�ها مں
﮲

﮴�ر﮵�ة ص﮲�ر﮵�

﮲�﮴�كون الروأ�﮵�ّة ﮳�ذلك ﮴�ـــد ﮶ساركت ﮲�﮵ رمس ام﮴�دادات ال﮶س﮲حص﮵�ّة وأ﮲�ـ﮲صــ﮳�ــــت 
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ها و﮲�سحت م﮳حاًال واسًعا أمام ال﮴�ارئ. معار﮲�َ

كذلك سّلطت ال﮲صوء عىل ﮴�﮲ص﮵�ّة مهّمة لل﮲عا﮵�ة أال و﮵ىه "وهب أالع﮲صاء"، ﮲�ها

ع ﮳�لك﮵�﮴�﮵�ه ٓالدم.  ﮳حد﮵�د ﮲�﮵ ﮴�لب ﮳حورج ودا﮲�﮵ الص﮲ع﮵� ﮵�﮴�﮳�ّ
﮲

هو دا﮲�﮵ ﮵�﮲�﮳�ض مں

. ﮲�﮳�ال﮲�س﮳�ة ٕال﮵�ها، ﮴�﮴�﮵�ق ﮲�الروأ�﮵�ّة ال ﮵�ع﮲�﮵�ها ٕاّال ح﮲صور إال﮲�سان امل﮴�ّوج ﮳�الِك﮳�َ

 ﮶سوأ�ب مد﮲�﮵�ّة م﮲ر﮵�ّ﮲�ة.
﮲

الذات له ﮶رسوطه، ٕاذ ﮵�س﮴�د﮵ىع ٕا﮳�عادها عں

ذت ﮳�عًدا آ﮲حر، ﮲ ر﮲�﮴�ها امل﮲عل﮴�ة ل﮵�ست م﮲عل﮴�ة ﮳�املع﮲� ال﮴�ع﮵�﮵�﮲�﮵ لللكمة، ﮳�ل ا﮴�ّ و﮲عُ

 ﮲حالهلا العامل ٕاىل ﮴�ر﮵�ٍة كو﮲�﮵�ّة ص﮲ع﮵�ة. ﮲�إال﮲�سان احل﮴�﮵�﮴�﮵ ﮲�﮵ روا﮵�﮴�ها ال
﮲

﮴�ّول مں

 ال﮶س﮲حص﮵�ّة
﮲

 ﮳حذوره وأر﮲صه وٕان ا﮳�﮴�عد ع﮲�ها ما ﮵�و﮶�ّق العال﮴�ة ﮳�﮵�
﮲

﮵�﮲�سل﮲ح عں

، و﮳�﮴�﮵�ت
﮲

وامل�ن، ٕاذ ﮳�﮴�﮵ ل﮳�﮲�ان مالًذا لّلك ال﮶س﮲حص﮵�ّات و﮴�د﮵�ًدا ﮴�ر﮵�ة ص﮲�ر﮵�

 احل﮲رن الذي ﮲ح﮵�ّ عل﮵�ها مصدر ﮲�رٍح لٔالوالد
﮲

﮲عر﮲�ة رأ�د الرس﮵�ّة عىل الّر﮲مع مں

﮲
 ذكر﮵�ات وم﮶ساعر. و﮲عر﮲�ة دا﮲�﮵ ﮳�عد أن ﮳�﮴�﮵�ت م﮲عل﮴�ة ردًحا مں

﮲
﮳�ما ﮴�مل مں

﮴�حت و﮴�د ا﮲�﮲�﮴�ح ﮳�ذلك أ﮲�ق ﮳حد﮵�د ﮲�﮵ املس﮴�﮴�﮳�ل.  ﮲�ُ
﮲

ال﮲رمں

 ﮲�﮵ روا﮵�ة "﮲عر﮲�ة
ّ ﮵

﮴�ٔ�س﮵�ًسا عىل ما س﮳�ق، ﮵�مك﮲�﮲�ا ال﮴�ول ﮳�ٔ�ّن ال﮳�عد إال﮵�د﮵�ولو﮳ىح

 ﮲حالل طرح ﮴�﮲صا﮵�ا ا﮳ح﮴�ماع﮵�ّة ما زالت ﮴�ساور امل﮳ح﮴�مع
﮲

م﮲عل﮴�ة"، ﮳�ان مں

 ﮲حالل ﮴�و﮲ط﮵�ف ال﮶�﮲�أ�﮵�ّات ال﮲صد﮵�ّة
﮲

ّلت مں . وأ﮳�ز هذه ال﮴�﮲صا﮵�ا ﮴�﮳
ّ ﮵

العر﮳�

 والع﮴�ل ووهب
﮲

�حلرب والسلم، ال﮴�﮴�ل﮵�د واحلدا﮶�ة، ٕا﮲صا﮲�ًة ٕاىل ﮴�﮲صا﮵�ا الد﮵�

أالع﮲صاء أو معار﮲صة هذا أالمر.

 ﮲حالل ال﮲�ه﮲صة ﮳�هذه ال﮴�﮵� ال﮴�﮵ ﮳�ا﮴�ت مهّم﮶سة ﮲�﮵
﮲

ّىل ٕا﮳�داع الروأ�﮵�ّة مں و﮴�د ﮴�﮳

م﮳ح﮴�مع﮲�ا وٕا﮲طهارها ع﮳� ال﮶س﮲حص﮵�ّات والرسد واحل﮳�كة الروأ�﮵�ّة والّل﮲عة الرسد﮵�ّة

﮵ ال﮴�﮵ ار﮴�﮴�ت ﮳�ال﮲�ّّص ٕاىل مس﮴�وى أ﮲�﮵�ق، ﮳حعل إال﮵�د﮵�ولو﮳ح﮵�ا ﮴�﮴�ّرسب ٕاىل امل﮴�ل﮴�ّ

 ﮲حالل ﮴�﮲�وات الو﮲ط﮵�﮲�ة ا﮳حلمال﮵�ّة. 
﮲

مں

 ل﮲�ا ﮳�ٔ�ّن املسار ﮲�﮵ ال﮲�صول هو ﮴�أ�د ال�م، واملسار هو ما ﮵�س﮴�د﮵ىع
﮲ ّ

كما ﮴�﮳�﮵�

ر﮵�د، ﮵�﮴�حّرك العالمات و﮵�مس إال﮶سارات ﮲�و املع﮲�؛ ٕا﮲�ّه معل﮵�ّة ﮴�ّرر وا﮲�ع﮴�اق و﮴�﮳

﮳�﮴�﮴�ا﮳�ع، م﮲�ا﮳حٔ�ة ٕا﮶� م﮲�ا﮳حٔ�ة، ح﮴�ّ ﮵�﮳�لغ مرحلة ال﮴�﮳�ض عىل الّلحظة. 

ف الروا﮵�ة ﮳�م﮲ح﮴�لف ﮴�﮲�اص﮵�لها أهم﮵�ّة هذه ﮲�هل س﮵�درك ال﮴�ارئ الذي س﮵�﮴�ل﮴�ّ

 احل﮵�اة؟
ٔ

ال﮴�﮵� ال﮴�﮵ حاولت ال�﮴�﮳�ة أن ﮴�﮲�﮶رسها عىل ﮶ساىط
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﮳حورج ا﮲حلوري: ٕاىل أ﮲�رود﮵�ت

 
عاد﮲�﮵ ال﮴�ار﮵�﮲ آ﮲حر الل﮵�ل 

محل﮲�﮵ عىل ﮲�سمة سحر﮵�ة 

وطاف ﮳�﮵ ٕاىل ذلك ال﮲رمان 

﮵�وم �ن ا﮳حلمال ﮴�﮵�مة ال﮴�﮵� 

وال﮴�مح ع﮶س﮵�ق السهول 

ولك آالهلة م﮳ح﮴�معة ﮲�﮵ السماء 

وا﮲حلمرة عروس لك د﮵�وان...

ك﮲�ت مس﮴�﮲ح﮵�ة ه﮲�اك  

و�ن الع﮶سق م﮴�دسًا ﮵�ومها 

واحلب ﮲�اكهة ﮲ع﮵� محرمة 

أ﮲�﮶سد﮴�ك ﮲�﮶س﮵�ًدا 

ال ﮵�﮶س﮳�ه ﮶س﮵�ٔ�ًا ٕاّالِك 

املوس﮵�س﮴� ﮳�وح ﮲ح﮲�﮵ 

 ﮲�اي ال﮴�صب... 
﮲

مں

ع﮵�﮲�اك مص﮳�احان 

﮵�﮲ص﮵�ٔ�ان ل﮵�ا﮵ىل ال﮶س﮴�اء 

وال﮳�﮵�ق ﮳�عض لؤلؤ... 

و﮳ح﮲�﮴�اك ط﮳�﮴�ان لل﮶سهوة 

﮵�﮲عر﮵�ان ﮳�﮴�ادم ال﮴�طاف... 

﮶س﮲�﮴�اك ال ﮴�ك﮵�ان ال﮶سهد 

هما ال﮶سهد ذا﮴�ه... 

 
ٔ
دعو﮴�﮲�﮵ ٕاىل ﮲حدرك الدا﮲�

﮲�﮴�رأ صالة للسماء 

وأ﮲حرى لٔالرض 
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ه﮲�اك ص﮲�ع﮲�ا ول﮵�مة و﮴�ر﮳�ا﮲�ًا 

و﮴�صاعد العطر ﮲�و السماء 

م﮳�﮶رسًا ﮳�والدة ﮳حد﮵�دة 

ل﮳�﮲�﮵ ال﮳�﮶رس 

 آهلة وٕا﮲�سان 
﮲

مں

 ﮶مسس و﮴�مر 
﮲

مں

و﮳�عض ﮲�سمة وص﮲�صاف 

و﮳حدول ماء ال ﮵�﮲�﮴�طع... 

ه﮲�اك ﮳�﮲�﮵�ت لك ﮴�رصًا 

 أ﮲عصان ال﮶س﮳حر 
﮲

مں

﮲��ن وط﮲�ًا ل﮲�ا...



﮲
 ال﮲�﮴�اد ولكں

﮲
 امل﮲�﮲� وا﮲حلسارة ﮳�ٕا﮶سادات مں

﮲
حازت روا﮵�ات ع﮳�دالرزاق ﮲عر﮲�ة عں

﮳�ار وأ﮲ع﮲�اهم، مع ﮶�وة �﮲�ت م﮳�﮵�عا﮴�ها م﮴�وا﮲صعة. وآالن هو ﮶�ا﮲�﮵ أ﮶سهر أ﮳�﮲�اء ز﮲�﮳

 . ﮴�﮴�در ﮳�ـ 840 ألف ﮳ح﮲�﮵�ه ٕاس﮴�ل﮵�﮲�﮵

﮵�﮴�ول الصح﮲�﮵ دا﮵�﮲�﮵�د ﮶رس﮵�ع﮴�مداري ﮲�﮵ صح﮵�﮲�ة ال﮲عارد﮵�ان: ﮵�﮳�دو ع﮳�د الرزاق

﮲عر﮲�ة هادٔ�ًا ﮳�﮶سلك ﮲ع﮵� ط﮳�﮵�﮵ىع ﮳�ال﮲�س﮳�ة ل﮶س﮲حص و﮳حد ﮲�﮲�سه ﮲�﮳حٔ�ة ﮲�﮵ مرأى

ومسمع وسأ�ل إالعالم العامل﮵�ة. 

 ﮶سعوره آالن، ﮲�ٔ�﮳حاب: "﮳ح﮵�د ﮳حدًا… ﮶سعور رأ�ع".
﮲

و﮵�سٔ�ل ﮶رس﮵�ع﮴�مداري ﮲عر﮲�ة عں

ة ﮲�و﮳�ل لٔالدب حد﮵�﮶�ًا، محاًطا وال﮴�﮴� إالعال﮵ىم ال﮶ساب ﮳�﮲عر﮲�ة احلأ�﮲ عىل ﮳حأ�﮲

﮳�الك﮴�ب ﮲�﮵ مك﮴�ب وك﮵�له ﮲�﮵ ل﮲�دن، ﮲�﮵ ال﮵�وم ال﮴�ا﮵ىل لٕالعالن. و﮵�﮳�دو ال�﮴�ب أص﮲عر

.  73 عاًما، و﮵�﮲�﮴�﮲حر ﮳�أسه امل﮲عطى ﮳�ال﮶سعر ال﮲�﮲ىص﮵
﮲

مں

و﮲عر﮲�ة مؤلف لع﮶رس روا﮵�ات، و﮵�ع﮵�ش ﮲�﮵ �﮲�﮴�﮳�ي - ﮳�﮵�طا﮲�﮵�ا، ﮳�عد ﮴�﮴�اعده ٔ�س﮴�اذ

﮵�ة ﮲�﮵ ﮳حامعة "ك﮲�ت”.  ل﮵�﮲ لل﮲عة إال﮲�﮳

﮲
ع﮳�د الرزاق ﮲عر﮲�ة احلأ�﮲ عىل ﮲�و﮳�ل لٓالداب: ﮲حر﮳حت الك﮴�ا﮳�ة مں

﮲
 ٕاىل الوطں

﮲
ال﮲�﮴�ر واحل﮲�﮵�
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﮲
ة: "اع﮴�﮴�دت أ﮲�ها �﮲�ت واحدة مں ﮲�﮵ ال﮳�دا﮵�ة مل ﮵�صدق ﮲عر﮲�ه أ﮲�ه حاز عىل ا﮳حلأ�﮲

؟"  ء ح﮴�﮵�﮴�﮵ ﮴�لك امل�ملات ال﮳�اردة. لذلك ك﮲�ت أ﮲�﮴�ظر ﮲�﮴�ط ٔالرى هل هذا ﮶ىس﮵

و﮴�ال هذا الصوت اللط﮵�ف ا﮲حل﮲�﮵�ف: "هل أ﮴�دث ٕاىل الس﮵�د ﮲عر﮲�ة؟ ل﮴�د ﮲�﮲رت

ة ﮲�و﮳�ل ﮲�﮵ أالدب".  أ�﮲ لل﮴�و ﮳�﮳

 م﮴�﮴�﮲�ًعا ﮴�ماًما ح﮴� ﮴�رأ
﮲

وأ﮳حاب ﮲عر﮲�ة: "﮴�مهل! ما الذي ﮴�﮴�حدث ع﮲�ه؟" ومل ﮵�كں

و﮳ح﮴�﮵ د﮵�﮲�﮵�س. �﮲�ت ال﮳�﮵�ان عىل مو﮴�ع أال�د﮵�م﮵�ة. و﮵�﮴�ول: "حاولت اال﮴�صال ﮳�﮲

﮲�﮵ ا﮲حلارج مع ح﮲�﮵�دها ﮲�﮵ حد﮵�﮴�ة احل﮵�وان. لذلك ا﮴�صلت ﮳�ها عىل اهلا﮴�ف.

ها املم﮴�د 120 عاًما.  ة ﮲�﮵ ﮴�ار﮵�﮲ و﮲عر﮲�ة هو را﮳�ع ﮶س﮲حص أسود ﮵�﮲�وز ﮳�ا﮳حلأ�﮲

ا﮲�﮵�ا. وم﮲�ذ عام 1890، �﮲�ت الدولة ﮳�ار، ﮴�﮳�الة سواحل ﮴�﮲�﮲ و﮲�﮶سٔ� ﮲عر﮲�ة ﮲�﮵ ز﮲�﮳

ا لل﮴�﮳حارة، ال س﮵�ما مع ا﮳حل﮲ر﮵�ة محم﮵�ة ﮳�﮵�طا﮲�﮵�ة. ول﮴�رون ﮴�﮳�ل ذلك، �﮲�ت مرك﮲رً

. و﮴�د ﮲�﮶سٔ� مسلًما. العامل العر﮳�﮵

 حاكمها السلطان ﮳مح﮶س﮵�د أط﮵�ح ﮳�ه
﮲

﮳�ار اس﮴�﮴�الهلا، لكں و﮲�﮵ عام 1963، ﮲�الت ز﮲�﮳

﮲�﮵ العام ال﮴�ا﮵ىل. وك﮴�ب ﮲عر﮲�ة ﮲�﮵ عام 2001، أ﮲�ه ﮲حالل ﮴�لك ال﮶�ورة "ُذ﮳� آالالف

﮲
 املٔ�ات. و﮲�﮵ ال﮲�و﮲ىص واال﮲صطهاد اللذ﮵�

﮲
وُطردت م﮳ح﮴�معات ﮳�ٔ�كملها وُس﮳حں

أع﮴�﮳�ا ذلك، ساد إالرهاب اال﮲�﮴�﮴�ا﮵ىم". و﮲�﮵ ﮲ح﮲صم هذا اال﮲صطراب، هرب هو

و﮶س﮴�﮵�﮴�ه ٕاىل ﮳�﮵�طا﮲�﮵�ا.

. و﮲�﮵ رأي ﮲عر﮲�ة أن  روا﮵�ا﮴�ه الرح﮵�ل وال﮲�﮲�﮵
﮲

 الط﮳�﮵�﮵ىع أن ﮴�﮴�﮲�اول العد﮵�د مں
﮲

ومں

﮲
 أال﮶س﮲حاص ﮵�﮲صطرون ٕاىل ٕاعادة ﮳�﮲�اء ح﮵�ا﮴�هم وٕاعادة ص﮲�عها ﮳�ع﮵�ًدا عں

﮲
الك﮶�﮵� مں

 أال﮳�عاد امل﮲ح﮴�ل﮲�ة لذلك. ماذا ﮵�﮴�ذكرون؟
﮲

أماك﮲�هم أالصل﮵�ة. وه﮲�اك العد﮵�د مں

دون؟ أو ﮲�﮵ الوا﮴�ع وك﮵�ف ﮵�﮴�عاملون مع ما ﮵�﮴�ذكرو﮲�ه؟ ك﮵�ف ﮵�﮴�ٔ�﮴�لمون مع ما ﮵�﮳

ك﮵�ف ﮵�﮴� ﮴�ل﮴�﮵ الو﮲صع ا﮳حلد﮵�د؟"

﮲
و�ن اس﮴�﮴�﮳�ال ﮲عر﮲�ة ﮲�﮲�سه، ﮲�﮵ أوا﮲حر الس﮴�﮵�﮲�﮵�ات ﮲�﮵ ﮳�﮵�طا﮲�﮵�ا، عدأ�﮵�ًا ﮲�﮵ ك﮶�﮵� مں

 لدى
﮲

أالح﮵�ان. و﮵�﮴�ول لل﮲عارد﮵�ان: "ع﮲�دما ك﮲�ت ه﮲�ا ك﮶س﮲حص ص﮲ع﮵� ﮳حًدا، مل ﮵�كں

ال﮲�اس أي م﮶سلكة ﮲�﮵ ﮴�ول لكمات مع﮵�ّ﮲�ة ﮲�﮵ و﮳حهك، ﮲�ع﮴�﮳�ها آالن مس﮵�ٔ�ة. �ن

 املوا﮴�ف أك﮶� ا﮲�﮴�﮶ساًرا. ال ﮵�مك﮲�ك ح﮴� ركوب احلا﮲�لة دون أن
﮲

هذا ال﮲�وع مں

علك ﮴�﮴�ا﮳حع"، ﮲�﮵ ٕا﮶سارة ٕاىل الع﮲�رص﮵�ة ال﮴�﮵ �﮲�ت سأ�دة ﮴�صادف ﮶س﮵�ٔ�ًا ما ﮵�﮳

آ﮲�ذاك.
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] لد﮵�﮲�ا ﮳�عد ذلك ﮴�واعد ﮳حد﮵�دة
﮲

و﮵�﮲ص﮵�ف: "﮵�﮳�دو أن أالمور ﮴�د ﮴�﮲ع﮵�ت [ولكں
 وطال﮳�﮵ الل﮳حوء، ما ﮵�ع﮲�﮵ أ﮲�ها ﮴�﮳�دو ﮳�ال﮲�س﮳�ة ﮵ىل ﮶س﮳�ه

﮲
﮳�﮶سٔ�ن اح﮴�﮳حاز الال﮳حٔ�﮵�

ٕا﮳حرام﮵�ة. و﮴�طالب احلكومة ﮳�هذه أالمور و﮴�م﮵�ها. ال ﮵�﮳�دو ﮵ىل أن هذا ﮵�م﮶�ل
 الطر﮵�﮴�ة ال﮴�﮵ عومل ﮳�ها ال﮲�اس ﮲�﮵ و﮴�ت سا﮳�ق".

﮲
ا عں ﮴�﮴�دًما ك﮳�﮵�ً

 ردة ﮲�عله ح﮵�ال ﮲�﮲ص﮵�حة "و﮵�﮲�دراش"، ال﮴�﮵
﮲

و﮵�سٔ�ل ﮶رس﮵�ع﮴�مداري ﮲عر﮲�ة عں

﮲
 ﮴�دومهم ٕاىل ﮳�﮵�طا﮲�﮵�ا مں

﮲
﮶سهدت ﮴�هد﮵�د آالالف ﮳�ال﮴�ح﮵�ل، عىل الر﮲مع مں

 م﮲�ا﮳حٔ�ة ﮳�ال﮴�ٔ�ك﮵�د…
﮲

م﮲�ط﮴�ة ال﮳�حر ال�ر﮵�﮳�﮵ م﮲�ذ ع﮴�ود. ﮲�﮵�﮳ح﮵�ب:  "حس﮲�ًا، مل ﮴�كں
 املح﮴�مل أن ﮵�دث ذلك

﮲
 أن ﮵�دث هذا مرة أ﮲حرى ﮲�﮵ املس﮴�﮴�﮳�ل… مں

﮲
و﮵�مكں

أ﮶�﮲�اء حد﮵�﮶�﮲�ا".

﮳�ار مرة أ﮲حرى. و﮲�﮵ عاش ﮲عر﮲�ة ملدة 17 عاًما ﮲�﮵ ﮳�﮵�طا﮲�﮵�ا ﮴�﮳�ل أن ﮴�طٔ� ﮴�دماه ز﮲�﮳
 ﮶س﮵�ٔ�ًا م﮶�ل:

﮲
هذه أال﮶�﮲�اء ﮴�ّول ٕاىل �﮴�ب. "�﮲�ت الك﮴�ا﮳�ة عر﮲ص﮵�ة ﮲�وًعا ما. مل ﮴�كں

 هذا ال﮴�﮳�﮵�ل."
﮲

ء مں "أر﮵�د أن أص﮳�ح �﮴�﮳�ًا" أو أي ﮶ىس﮵
 املو﮴�ف

﮲
 ومع ذلك، �﮲�ت الظروف م﮲�اس﮳�ة ٕاىل حد ما: "﮲حر﮳حت الك﮴�ا﮳�ة مں

، وعدم املهارة وعدم ال﮴�علم. لذا
﮲

 ٕاىل الوطں
﮲

الذي ك﮲�ت ﮲�﮵�ه، وهو ال﮲�﮴�ر واحل﮲�﮵�

﮲
 أالمر م﮶�ل: أ﮲�ا أك﮴�ب روا﮵�ة. لكں

﮲
 أال﮶س﮵�اء. مل ﮵�كں

﮲
 هذا ال﮳�ؤس ﮴�﮳�دأ ﮲�﮵ ﮴�دو﮵�

﮲
مں

هذا اس﮴�مر ﮲�﮵ ال﮲�مو"…
، ه﮲�اك حلظات ؟ "ال أع﮴�﮴�د ذلك. أع﮲�﮵

﮲
 ﮶�﮴�ا﮲�﮴�﮵�

﮲
وهل ما زال ﮵�﮶سعر ﮳�ٔ�﮲�ه عالق ﮳�﮵�

م﮶�ل، ﮳�عد [اهل﮳حمات عىل] مرك﮲ر ال﮴�﮳حارة العا﮵�، عىل س﮳�﮵�ل امل﮶�ال، ح﮵�ث �ن
... أ﮲�﮴�ض أ﮲�ك ٕاذا حددت أ﮲�ك

﮲
ه﮲�اك رد ﮲�عل ع﮲�﮵�ف عىل إالسالم واملسلم﮵�

 هذه امل﮳حموعة امل﮶س﮵�﮲�ة، ﮲�ٔ�﮲�ت ﮴�د ﮴�﮶سعر ﮳�ا﮲�﮴�سام، ﮴�د ﮴�﮶سعر - هل ه﮲�اك
﮲

﮳ح﮲رء مں
 ﮶س﮲حص ما؟"

﮲
ء وراء ل﮴�اء ﮳�﮵�﮲�ك و﮳�﮵� ﮶ىس﮵

 ﮴�ار﮵�﮲ ﮲�﮲�وذهم
﮲

 ﮵�عر﮲�ون ما ﮵�ك﮲�﮵ ﮳�﮶سلك عام عں
﮲

وهل ﮵�ع﮴�﮴�د ﮲عر﮲�ة أن ال﮳�﮵�طا﮲�﮵�﮵�
 ال﮴�﮵ ﮵�﮵�دون

﮲
 ﮳�عض أالماكں

﮲
حول العامل؟ ﮵�﮴�ول: "ال… ٕا﮲�هم ﮵�عر﮲�ون عں

 عال﮴�ة احلب ا﮳حلار﮵�ة... ال أع﮴�﮴�د
﮲

معر﮲�﮴�ها. اهل﮲�د عىل س﮳�﮵�ل امل﮶�ال. ه﮲�اك ﮲�وع مں

﮲
ا. أع﮴�﮴�د أ﮲�ه ٕاذا �ن ه﮲�اك ال﮴�ل﮵�ل مں أ﮲�هم مه﮴�مون ﮳حًدا ﮳�﮴�ار﮵�﮲ آ﮲حر أ﮴�ل ﮳�﮵�﮴�ً

ا". ا معر﮲�ة ذلك ك﮶�﮵�ً ال﮴�﮳�ح، ﮲�هم ال ﮵�﮵�دون ح﮴�ً
ة املال﮵�ة ال﮳�ال﮲عة 840 ألف و﮵�﮴�ول ﮲عر﮲�ة ٕا﮲�ه ال ﮵�عرف ما الذي س﮵�﮲�عله ﮳�ا﮳حلأ�﮲
: "ل﮴�د سٔ�ل﮲�﮵ ﮳�عض ال﮲�اس... ل﮵�س لدي أد﮲� ﮲�كرة. سوف ا﮲�كر ﮳ح﮲�﮵�ه ٕاس﮴�ل﮵�﮲�﮵

ء ما."  ﮲�﮵ ﮶ىس﮵
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آم﮲�ة ﮲�ارص: ﮶سذرات ذاكرة
 

ال ﮴�دع﮲�﮵ أ﮶سا﮳�ه املس﮴�ح﮵�ل
عل﮲�﮵  ﮴�﮲�﮳�لة مو﮴�و﮴�ة ال ﮴�﮳
عىل رص﮵�ف إال﮲�﮴�ظار ...
ام﮲�ح﮲�﮵ ﮳�عض الو﮴�ت
ٔالع﮵�د ﮴�﮴�﮵�ب أصا﮳�﮵ىع

ٔال﮳محع ﮴�﮲�اص﮵�﮵ىل
ٔالمللم ّ�﮵ م﮲�ك

ٔال﮲�﮵ أح﮴�اج للك﮶�﮵� م﮲�ها
 ... ﮵ىك أكمل أل﮳�وم كو﮲�﮵

أ﮲�ا ﮲صأ�عة ﮲�﮵�ك
 ﮵�د﮵�ك 

﮲
ك﮵�مامة ﮳�﮵�

أ﮲�﮴�ر حب الدفء وإالس﮴�مرار
عل ال﮴�حط  ﮲�ال ﮴�﮳

﮵�ك   ﮵�﮲رصب  ﮳�﮵�ادر ك﮲�ّ
ٕازرع﮲�﮵ عىل ذاك ا﮳حلرس

الذي ﮵�﮳�ط ع﮵�﮲�﮵�ك ﮳�ٔ�هدا﮳�﮵ 
دع﮲�﮵ أ﮳�لغ آ﮲حر سلم  الع﮲�اق

ٔالطال ﮳�عض ﮶سذرات 
 ذاكر﮴�﮵ 

﮲
مں

 امل﮳�ع﮶�ة  
 

﮲
ال ﮴�عِم﮲�﮵  ﮳�﮲�و﮲ىص أال﮲�﮵�
ال ﮴�﮴�﮴�ل﮲�﮵ ﮳�﮴�سوةال﮲�س﮵�ان

ال ﮴�كرس ﮲حطوا﮴�﮵ 
 

 

 

 

... وال ﮳�صما﮴�﮵

أِعد عطر ﮶سعري 

الذي ما زال مسا﮲�رًا 

عىل ك﮴�﮲�﮵�ك 

...
﮲

﮳�أ﮲�ة احل﮲�﮵�

 

 ّ�﮵ 
ّ

أعد ٕا﮵ىل

ّلك ﮴�﮲�اص﮵�﮵ىل 

واذهب ٕاىل ح﮵�ث ﮴�﮶ساء...

 أ﮲�﮲�ا﮵ىس للمرة أال﮲ح﮵�ة
ّ

أعد ٕا﮵ىل

. ﮴�﮳�ل أن ﮵�دّق ﮲�ا﮴�وس مو﮴�﮵
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د. عأ�دة ﮴�﮲رح﮵�ّا: الو﮲�اء
 

�ن دأ�ًما معه، وٕاىل ﮳حا﮲�﮳�ه ﮲�﮵ املهّمات وامللّمات، و﮴�د 
ساهم ﮲�﮵ ﮴�﮳�﮵�﮴�ه م﮲�ذ ط﮲�ول﮴�ه، ﮳�عد و﮲�اة والده ﮳�اع﮴�﮳�اره 

صد﮵�ق العأ�لة أالم﮶�ل وا﮳حلار ال﮲ع﮵�ور، وأ﮴�﮲�ع والد﮴�ه 
أْن ﮴�كمَل له ﮴�عل﮵�مه و﮴�د﮲حله أ﮲�﮲صل املدارس ﮵ىك ﮵�﮴�ل﮴�ّ 

 “مروان” ﮵�﮲�اد﮵�ه ﮳�ـ ”ّ�﮵ 
ّ ﮵

العلم واملعر﮲�ة، و�ن الّص﮳�
﮳�و ﮵�وسف”.

﮴�والت أال﮵�ام، ك﮳�ُ “مروان” وحاز عىل ٕا﮳حازة ﮲�﮵ 
ال﮴�ا﮲�ون، ﮶�ّ ﮴�ا﮳�ع دراسا﮴�ه العل﮵�ا ٕاىل أْن أص﮳�ح ﮴�ا﮲ص﮵�ًا م﮶سهوًرا وم﮶سهوًدا له

اهة واالس﮴�﮴�امة، و﮴�ط﮳�﮵�ق العدالة. ﮳�ال﮲�﮲
س﮲�وات معدودة، ذاعت ﮶سهر﮴�ه، وصار حد﮵�ث ال﮲�ّاس والّصحف وإالعالم،

احه ال﮳�اهر وسلوكه ال﮴�و﮵�، وم﮳�ادٔ�ه وٕا﮲حالصه ﮲�﮵ معله وٕا﮲�سا﮲�﮵�ّ﮴�ه ﮲�﮵ ﮲�﮴�﮵�﮳حة ﮲�﮳
ال﮴�ّعامل مع ﮴�﮲صا﮵�ا ال﮲�ّاس وحّل م﮶سالكهم.

وأطّل “﮳�و ﮵�وسف” ﮲عا﮲ص﮳�ًا، سا﮲حًطا، مولوًال، الع﮲�ًا ﮲ص﮵�اع ﮴�﮳�﮵�﮴�ه واه﮴�مامه
ومساع﮵�ه اّل﮴�﮵ ﮳�ذهلا ﮲�﮵ ﮴�﮳�﮵�ة “مروان” ال﮴�ا﮲ىص﮵ اّلذي حكم عل﮵�ه ﮳�د﮲�ع ﮲عرامة
 ال﮴�ر﮵�ة، ﮲�ما �ن م﮲�ه ٕاّال

ّ
مال﮵�ّة ك﮳�﮵�ة ك﮴�عو﮵�ض ٔال﮲رصار ﮴�س﮳�ّب ﮳�ها ٔالحد م﮲رار﮵ىع

ا ٕا﮵�ّاه ﮳�﮲�﮲صله عل﮵�ه ً أِن ا﮴�﮴�حم مك﮴�ب ال﮴�ا﮲ىص﮵ “مروان” مهّدًدا م﮴�وّعًدا، مع﮵�ّ
﮲�﮵ ٕا﮴�مام ﮴�عل﮵�مه، وحصوله عىل و﮲ط﮵�﮲�ة ﮴�اٍض، ﮲�اع﮴�ًا ٕا﮵�ّاه ﮳�ا﮳حلحود وعدم

الو﮲�اء.
ا﮴�﮴�ب ال﮴�ا﮲ىص﮵ م﮲�ه، عا﮲�﮴�ه ﮳�لطف وعطف وح﮲�ان، ا﮲�﮲� ﮲�وق ﮵�ده و﮴�﮳�لها

﮳�اح﮴�ام ﮴�أ�ًال :
 ع﮲�دما

﮲ْ
 روعك و﮲ع﮲ص﮳�ك ﮵� “﮳�و ﮵�وسف” وعذًرا ّمعا حصل، ولكں

﮲
— هّدئ مں

﮲
 و﮲�﮵�ًّا للحّق... ومل ﮴�﮴�ل ﮵ىل أ﮳�ًدا: كں

﮲
ر﮳�ّ﮵�﮴�َ﮲�﮵ واه﮴�َممَت ﮳�﮵ أوص﮵�﮴�َ﮲�﮵ ﮴�أ�ًال: كں

﮵ وأمر﮴�﮲�﮵ ﮳�ه. أ﮲�ل﮵�س ما ﮴�مت ﮳�ه هو الو﮲�اء و﮲�﮵�ًّا ﮵ىل... وأ﮲�ا ﮲�علت ما طل﮳�﮴�ه م﮲�ّ
للحّق؟
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د: ذكر﮵�ات م﮴�ّو﮳حة ﮳�﮲�س﮵�ان  ﮲عّسان محّمد م﮲�﮳حّ
 

سٔ�لت ال﮳�﮵�ت ... سٔ�لت الع﮴�﮳�ات 
 

﮲
سٔ�لت ﮲�وا﮲�ذي املكسّوة ﮳�طحالب زمں

﮵�ب...   ﮴�ّسل ﮲ع﮵�ومه ﮵ىك ﮵�﮳
﮲

سٔ�لت الل﮵�ل عں
مالت الذكر﮵�ات 

وال﮲�س﮵�ان ﮳حاء و﮴�ّو﮳حها ﮳�﮲�س﮵�ا﮲�ه. 
 

﮴�﮴�ّلب ال﮶سهوة  ﮶�لح� 
مل ﮵�﮳�أ م﮲�ها ﮳حسد 

 ﮴�﮵�دها ﮲�راغ 
﮲

ومل ﮵�﮴�حرر مں
﮵�﮴�﮴�لب ﮲�﮵ ع﮵�و﮲�﮵ و﮵�﮴�﮵�ّدها

﮲�﮵ ﮴�﮵�﮶�ارة أال﮲�ق 
﮲�﮵ ﮲عا﮳�ة الوا﮴�ع امل﮵�ت 
﮲�﮵ ﮲عر﮲�﮲�ا ﮳�دون ﮳حدار 

 ﮴�﮴�حاور مع وسأ�د﮲�ا و﮲حطوط ﮲عطأ�﮲�ا 
﮳حسد الر﮵�... م﮲حمل﮵�ّة أ﮲�ق 
 ...

﮲
ء ز﮴�اق زمں وأمالح ﮴�﮲ىص﮵
آه ما ا﮳محل ال﮶سمس 

ع﮲�دما ﮴�ل﮳�س ال﮲�﮳حر ﮴�﮲�طا﮲�ها 
و﮴�كّوم س﮴�أ�ها ﮲�﮵ ﮴�رارة ل﮵�ل ه﮳حر...

 ا﮳حل﮲�ون 
﮲

﮶�ّمة ﮳ح﮲�ون ﮵�﮲عور ٕاىل أ﮳�عد مں
 عطش الذات لذا﮴�ها... 

﮲
وأ﮳�عد مں

 
 لع﮴�له اك﮴�﮶ساف ع﮴�له؟ 

﮲
 أ﮵�

﮲
مں

 الكون؟ 
﮲

وك﮵�ف ﮵�مٔال ﮳�ه سوسں
عىل ك﮴�﮲�﮵ ﮴�﮲�كرس ماّسة ا﮳حلراح 

و﮳حرار ال﮲�﮳حر و﮴�﮲�﮲�﮲ح ﮴�سمات ﮴�ار﮵�﮲ مكسور 
ؤ�ّن ال﮳�دا﮵�ة ا﮲�﮴�هت ﮴�﮳�ل ﮳�دا﮵�﮴�ها 

ؤ�ّن ال﮲�ها﮵�ة رصدت هلا 
واسك﮲�﮴�ها طرف الرمل. 
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﮲�واز مح﮲�وض: ﮲�﮵ س﮲�ر ال﮲رمان

 
 

س﮲�ـ﮵�ـ﮲�ـ﮴�﮵ ومركـ﮳�ـ﮵ى 

و﮴�ص﮲�ر الر﮵�اح ﮲�﮵ الـمح﮵�ط

و﮴�ه﮳حم الـعواصف الكـ﮳�ـ﮵�ـره

و﮴�هرب الســمـــاء والـ﮲صـ﮵�ــاء

عــاصـ﮲�ـة مــ﮲حـ﮵�ــ﮲�ــة مـ﮶�ـــ﮵�ــــره 

﮴�صاُدُم أالمواج ﮲�﮵ الس﮲�﮵�﮲�ه 

﮲حرأ�ط ﮲�ـ﮵ى ســ﮲�ــر الــ﮲رمــان 

وال﮴�لب ﮲�﮵ موا﮴�ـف ح﮲ر﮵�ـ﮲�ـه...

 

و﮴�صص أال﮳�ار 

وال﮲�﮳حوم 

والرح﮵�ل وأال﮲حطار 

واحلب وال﮴�لوب 

وأالس﮲�ار 

وعا﮶سق ﮵�ـصـارع 

ال﮳�حار ...

﮵�ا عا﮶س﮴�﮵ ﮵�﮳�﮴�عد امل﮲رار 

 الـ﮵�ـل 
﮲

أ﮲ص﮵�ع ﮳�ـ﮵�ـں

والصور 

وأرسل السالم لٔالح﮳�اب 

﮲�﮵ الد﮵�ار...

ح�﮵�﮴�﮵ ح�﮵�ــة السـ﮲�ـــــر. 
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 ال﮶ساعر والس﮵�ا﮵ىس
﮲

 المر﮴�﮵�
﮲

س﮵�ل﮲�﮵ ٕا﮵�﮲�رت ﮴�﮴�دم س﮵�ة روأ�﮵�ّة عں
 

 

 

 

 أهم
﮲

 واحد مں
﮲

ت﮴�دم املؤل﮲�ة ال﮳�ار﮵�س﮵�ة س﮵�ل﮲�﮵ ٕا﮵�﮲�رت ك﮴�ا﮳�ًا روأ�﮵�ًا مهمًا عں

.
﮲

الو﮳حوه أالد﮳�﮵�ة والس﮵�اس﮵�ة ﮲�﮵ ال﮴�رن ال﮴�اسع ع﮶رس، أل﮲�و﮲�س دو المر﮴�﮵�

وٕا﮵�﮲�رت �﮲�ت مد﮵�ة م﮶رسوع ﮲�﮵ Quai d'Orsay ﮶� ﮲�﮵ وزارة الدا﮲حل﮵�ة. و﮵ىه

﮲�ا﮴�دة أد﮳�﮵�ة وروأ�﮵�ة معرو﮲�ة ﮲�﮵ ﮲�ر﮲�سا.

"، ﮴�سمح ل﮲�ا ﮳�اك﮴�﮶ساف
﮲

﮵�ة "�ن ه﮲�اك ذات مرة المر﮴�﮵� هذه الروا﮵�ة ال﮴�ار﮵�﮲

، الذي ﮲�عرف ﮴�﮳�ل لك
﮲

العمل الس﮵�ا﮵ىس املك﮶�ف لل﮲�أ�ب أل﮲�و﮲�س دي المر﮴�﮵�

ا س﮵�ا﮵ىس ء أ﮲�ه ﮶ساعر. و﮳�ع﮲ص﮲�ا ال ﮵�دري أن مؤلف ﮴�ص﮵�دة Le Lac هو أ﮵�﮲صً ﮶ىس﮵

﮵�ه و﮶س﮳حاع لل﮲عا﮵�ة. ﮲�﮲

 مع الس﮵�اس﮵�ة ﮳�هذه السطور:
﮲

﮴�رص رحلة المر﮴�﮵� و﮴�﮲

 كــ﮳�ــار مؤ﮵�دي الــ﮶�ــورة
﮲

، ذو أالصل ال﮲�﮳�﮵�ل واالرس﮴�﮴�را﮵ىط، مں
﮲

�ن المر﮴�﮵�
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 وام﮴�﮵�ازا﮴�هم
﮲

ال﮲�ر﮲�س﮵�ة ال﮶�ا﮲�﮵�ة ال﮴�﮵ اطاحت ﮳�ط﮳�﮴�ة ال﮲�﮳�الء االرس﮴�﮴�راط﮵�﮵�
ال﮲ص﮲حمة. و﮴�د عارض ﮳�﮶سدة احلكم الر﮳ح﮵ىع للملك لو﮵�س ﮲�﮵�ل﮵�ب، و�ن

 أحد ﮴�ادة ال﮶�ورة ال﮶سع﮳�﮵�ة ال﮶سه﮵�ة عام 1848.
﮲

المر﮴�﮵�
 ال﮶�ورة ال﮲�ر﮲�س﮵�ة أالم

﮲
﮵�ذكر أن هذه ال﮶�ورة حد﮶�ت ﮳�عد 60 س﮲�ة ﮴�﮴�ر﮵�﮳�ًا مں

(1789) ال﮴�﮵ أدت ٕاىل س﮴�وط ال﮳�اس﮴�﮵�ل وٕا﮲�هاء حكم امللك﮵�ة.
 ع﮲صوًا ﮲�﮵ احلكومة املؤ﮴�﮴�ة ل﮲�ر﮲�سا، ﮳�ل وز﮵�ًا ﮲حلار﮳ح﮵�﮴�ها،

﮲
﮶� أص﮳�ح المر﮴�﮵�

 ٕاىل ٕال﮲عاء ﮴�ا﮲�ون الرّق أو الع﮳�ود﮵�ة
﮲

 أك﮳� الداع﮵�
﮲

 ل﮲�﮴�ة ﮴�ص﮵�ة. و�ن مں
﮲

ولكں
 صعود ﮲�ا﮳�ل﮵�ون ال﮶�الث ٕاىل سدة احلكم عام

﮲
الذي ﮵�س﮴�هدف السود. ولكں

 طر﮵�ق ا﮲�﮴�الب عسكري و﮲صع حدًا حل﮵�ا﮴�ه الس﮵�اس﮵�ة.
﮲

1852 عں
 وهكذا ا﮲�طوى عىل ﮲�﮲�سه، وراح ﮵�كّرِس ﮳حل و﮴�﮴�ه لٔالدب والك﮴�ا﮳�ة، ولك﮲�ه مل
﮵�وا﮳حه السلطة الد﮵�ك﮴�ا﮴�ور﮵�ة م﮳�ا﮶رسة كما ﮲�عل ﮲�﮵�ك﮴�ور ه﮵�﮲عو ٔالن ذلك �ن
ل الصمت ، ولذلك ﮲�﮲صّ  أو  ال﮲�﮲�﮵

﮲
س﮵�ؤدي ﮳�ه ٕاىل ال﮴�﮴�ل أو ٕاىل الس﮳حں

 ح﮵�ا﮴�ه ﮳�﮶سلك
﮲

واملعار﮲صة الرس﮵�ة ﮲ع﮵� ال﮲�ا﮶سطة. و﮴�د عاش الس﮲�وات أال﮲ح﮵�ة مں
، ﮲�﮴�د �ن م﮲صطرًا للعمل ل﮵�ًال ﮲�هارًا ل﮵ىك ﮵�س﮴�ط﮵�ع أن ﮵�ع﮵�ش

﮲
﮴�ع﮵�س وح﮲ر﮵�

. وذلك ٔال﮲�ه مل ﮵�س﮴�﮲عل موا﮴�عه السلطو﮵�ة ل﮵ىك ﮵�﮲ع﮴�﮲�﮵ كما ﮲�عل و﮵�ٔ�لك ا﮲حل﮳�﮲
﮶ىس أن الك﮶�﮵�ون، و﮴�د ا﮶س﮴�ىك ﮲�﮵ ٕاحدى الرسأ�ل ٕاىل ﮲�﮵�ك﮴�ور ه﮵�﮲عو ﮳�ٔ�﮲�ه ﮵�﮲
﮵�صادروا ﮳�﮵�﮴�ه ومك﮴�﮳�ه وأال﮶�اث ٔال﮲�ه ال ﮵�س﮴�ط﮵�ع أن ﮵�د﮲�ع ال﮲�وا﮴�﮵�. ﮶� ا﮲صطر
 الدولة عام 1867، و﮴�د عاب

﮲
﮴�ت ﮲ص﮲عط احلا﮳حة املاسة ٕاىل ﮴�﮳�ول ه﮳�ة مں

عل﮵�ه امل﮶�﮴�﮲�ون "ال﮵�سار﮵�ون" ذلك وا﮴�هموه ﮳�ال﮴�واطؤ مع الد﮵�ك﮴�ا﮴�ور املس﮴�﮳�د
﮲�ا﮳�ل﮵�ون ال﮶�الث.

 ﮲�﮴�ط، ور﮲�﮲صت عأ�ل﮴�ه
﮲

 م﮲عمومًا ومهمومًا ﮳�عد ذلك ﮳�س﮲�﮴�﮵�
﮲

ومات المر﮴�﮵�
 أن ﮴�س﮴�﮲علها السلطة ملصلح﮴�ها. 

﮲
﮴�﮲�ظ﮵� ﮳ح﮲�ازة وط﮲�﮵�ة له ﮲حو﮲�ًا مں

 محل احلوارات،
﮲

 اال﮴�﮴�﮳�اسات ﮴�ه﮵�مں
﮲

و﮵�ع﮴�﮳� ك﮴�اب ٕا﮵�﮲�رت روا﮵�ة م﮲ص﮵�ٔ�ة، لكں

﮲
﮵�ب عں ، ﮲�ٕان ال﮲�ص ﮵�اول أن ﮵�﮳

﮲
 ح﮵�اة المر﮴�﮵�

﮲
وٕاىل ﮳حا﮲�ب احلد﮵�ث عں

 ملك﮵�ة ٕاىل
﮲

أسٔ�لة مهمة: ك﮵�ف ﮴�﮲�﮶سٔ� ﮶�ورة و﮴�موت؟ ك﮵�ف ﮴�﮲�﮴�﮴�ل ﮲�ر﮲�سا مں
﮳محهور﮵�ة ﮶� ٕاىل ٕام﮳�اطور﮵�ة ﮲�﮵ ﮲ع﮲صون أ﮶سهر؟... ما ﮵�س﮳�غ عىل العمل ص﮲�ة
 احل﮴�﮵�﮴�ة ال﮵�وم. كما ﮴�﮴�دم الروا﮵�ة

﮲
دم ال﮳�احث عں ﮵�ة، ال﮴�﮵ ﮴�﮲ أال�د﮵�م﮵�ة ال﮴�ٔ�ر﮵�﮲

، ال﮴�﮵ ﮴�﮲�ا﮲�ت ﮲�﮵
﮲

 امرأة عظ﮵�مة، ﮵ىه مار﮵�ان دي المار﮴�﮵�
﮲

صورة ﮳مح﮵�لة ﮳حًدا عں
 و﮴�﮴�ها

﮲
ء، و﮲صـّحــت، و﮳�ذلت مــں م﮶ساركة زو﮳حها ال﮲�﮳�﮵�ل، و﮴�ـد م﮲�ح﮴�ه لك ﮶ىس﮵
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وذ�ٔ�ها، وموه﮳�﮴�ها وح﮴� ماهلا. و﮵ىه ال﮴�﮵ �﮲�ت ﮴�﮲�س﮲ح و﮴�صحح  م﮲حطوطات ال
﮴�ار أن حرص هلا ٔالل﮲�و﮲�س. و﮴�ع﮴�﮲�﮵ ﮳�احل﮵�اة ال﮵�وم﮵�ة، و﮴�مس ﮲�﮵ أو﮴�ات ﮲�را﮲عها، و﮴�﮲

﮴�﮳�﮴� ﮲�﮵ الظل، و﮵ىه �﮲�ت امرأة مس﮴�﮲�﮵�ة.
 احلب امل﮶س﮴�ك، ومحلت املرأة ﮳�لك

﮲
 وزو﮳ح﮴�ه 40 عاًما مں

﮲
و﮴�د عاش المر﮴�﮵�

، وم﮲�ازهلما،
﮲

 زوا﮳حهما: ل﮴�أ�هما وأط﮲�اهلما امل﮲�﮴�ود﮵�
﮲

﮴�وا﮲صع ال﮴�لم ل﮴�ك﮴�ب عں
ء ح﮵�اة زو﮳حها أالد﮳�﮵�ة والس﮵�اس﮵�ة. و﮴�﮳�ل لك ﮶ىس﮵

 ﮲�﮲�سه ﮲�﮵ ﮴�لب ﮶�ورة 1848...
﮲

وو﮳حد ال﮲�أ�ب املع﮴�دل أل﮲�و﮲�س دي المار﮴�﮵�
﮲�﮲�﮳حح ك﮲�أ�ب، ومل ﮵�عش ح﮵�اة ال﮴�ف وال﮲ع﮲�.

 معركة ال﮶�ورة (1848)، ﮳�ما ﮲�﮵�ها
﮲

و﮵�﮲�طوي الك﮴�اب عىل معلومات مهمة عں
 ع﮲�ها، وموا﮳حها﮴�ها الدمو﮵�ة.

﮲
 ﮲ح﮵�ا﮲�ات، وا﮲�ع�سات، وحوا﮳ح﮲رها، ومدا﮲�ع﮵�

﮲
مں

 أ﮳حل
﮲

كما ﮵�مس م﮶سهد ال﮶ساعر ال﮶سع﮳�﮵ الذي ﮵�﮴�م ال﮲�اس، وك﮵�ف عاش مں
 أ﮳حل

﮲
 ﮴�وة السلطة، وحارب ال﮲�ظام املل﮵ىك مں

﮲
ىل عں هؤالء، وو﮶�ق ﮳�هم، و﮴�﮲

 ع﮵�و﮳�ه وٕا﮲ح﮲�ا﮴�ا﮴�ه. و�ن
﮲

الد﮵�م﮴�راط﮵�ة... ٕا﮲�ه ﮳�ا﮲ح﮴�صار ر﮳حل المع عىل الر﮲مع مں
مس﮴�عدًا لل﮴�﮲صح﮵�ة ﮲�﮵ س﮳�﮵�ل ﮳محهور﮵�ة محا﮲�ظة و﮴�﮴�ّدم﮵�ة.

 الس﮵�ا﮵ىس، هو ﮴�﮶سحه ال﮲�﮴�﮲حا﮳�ات
﮲

ولعل أهم ما ﮴�﮶س﮵� ٕال﮵�ه ال�﮴�﮳�ة، ﮲�﮵ معل المر﮴�﮵�
رٔ�اسة ا﮳حلمهور﮵�ة ال﮶�ا﮲�﮵�ة، عام 1848، ح﮵�ث ﮲�از ﮲�ا﮳�ول﮵�ون ﮳�و﮲�ا﮳�ت، ﮳�ٔ�﮲عل﮳�﮵�ة

﮲
 ح﮲رب ا﮳حلمهور﮵�﮵�

﮲
 �﮲�﮵�﮲�﮵�اك مں

﮲
5,434,226 صو﮴�ًا، ﮴�اله لو﮵�س ﮵�و﮳ح﮵�

،
﮲

، ﮳�ـ 1,448,107 أصوات، وحل ﮶�ا﮶�ًا ألكس﮲�در أو﮲عست الردو رول﮵�
﮲

املع﮴�دل﮵�
ٕا﮶س﮴�ا﮵ىك د﮵�م﮴�را﮵ىط، ﮳�ص﮵�د 370,119 صو﮴�ًا، وحل را﮳�عًا ﮲�ر﮲�سوا ﮲�﮲�س﮲�ت
 أالحراري ﮲حامسًا ﮳�ص﮵�د

﮲
راس﮳�ا﮵�ل، ا﮶س﮴�ا﮵ىك، ﮳�ـ 36,920 صو﮴�ًا. و﮳حاء المر﮴�﮵�

،
﮲

 ح﮲رب امللك﮵�﮵�
﮲

، مں ﮲صع﮵�ف، هو 17,210 أصوات، وأ﮲ح﮵�ًا ﮲�﮵�كوالس ﮶سا﮲�﮲�ار﮲�﮵�﮵
﮳�ـ 4790 صو﮴�ًا. 

، أحد
﮲

 ال﮴�ول ٕان الك﮴�اب س﮵�ة ذا﮴�﮵�ة ٔالل﮲�و﮲�س دي المار﮴�﮵�
﮲

﮲�﮵ املحصلة، ﮵�مكں
 أك﮶� ال﮶س﮲حص﮵�ات رم﮲ر﮵�ة ﮲�﮵ ال﮴�رن ال﮴�اسع ع﮶رس،

﮲
أك﮶� ال﮶سعراء ﮴�راءة، وواحد مں

و﮲�﮵ عرص﮲�ا احلا﮲رص أ﮵�﮲صًا.
و﮴�مسك املؤل﮲�ة س﮵�ل﮲�﮵ ٕا﮵�﮲�رت ﮳�﮴�لم ال﮶س﮲حص الذي �ن ر﮲�﮵�﮴�ه و﮶رس﮵�كه طوال
 كذكر﮵�ات. ﮲�الراو﮵�ة

﮲
 أن ﮴�ك﮴�﮳�ه مار﮵�ان دي المار﮴�﮵�

﮲
ح﮵�ا﮴�ه، و﮴�﮴�﮲ح﮵�ل ما ﮵�مكں

 ﮶ساعر ﮲�ر﮲�﮵ىس
﮲

، وال﮴�﮵ ملع امسها مں احل﮴�﮵�﮴�ة ﮵ىه مار﮵�ان، ذات أالصل ال﮳�﮵�طا﮲�﮵
ك﮳�﮵�…
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﮳�امس عون: د﮵�ك ﮳حد﮴�﮵ 
 

 حا﮲رص س﮴�﮵� ﮴�اس، 
﮲

ع﮲�ا مں ع﮲�دما ﮴�ك﮴�﮲�﮲�﮲�ا الذكر﮵�ات، ﮲�﮴�﮲�﮴�﮲
ل﮴�حمل﮲�ا عىل أ﮳ح﮲�ح﮴�ها السحر﮵�ة ٕاىل ماض أ﮴�ل ﮴�سوة، 
س﮲�﮳حد، ﮳�ال ﮶سك، راحة ك﮳�﮵�ة لطاملا ﮲ص﮲�ّت ﮳�ها احل﮵�اة. 
وٕان أ﮲�س ال أ﮲�َس ما ح﮵�﮵�ت د﮵�ً� ﮳حلد﮴�﮵ ﮲رص﮳�ت ﮶سهر﮴�ه 

 ﮳مح﮵�ًعا،
﮲ّ

آال﮲�اق، ﮲��ن م﮶س﮴�� د﮳حا﮳حات ا﮳حلوار ومحّط آماهلں
 دون أمل . 

﮲
ولكں

﮴�ال ﮲ع﮵� ﮴�ل﮵�ل و�ن د﮵�ك أم ﮳�﮶سارة ع﮲�دما ﮵�دعو الص﮳�اح لد﮲حول ال﮴�ر﮵�ة، ﮵�﮲
ا أمحر ﮴�ا﮲�﮵�ًا، و﮴�د ﮲�﮲صح ﮳�﮲ع﮳�ات مل ﮳�﮶�وٍب ﮴�سده عل﮵�ه الطواو﮵�س، ﮲�﮵�عرض عر﮲�ً

﮲
 د﮳حا﮳حا﮴�ه، "هارون الر﮶س﮵�د" ﮳�﮵�

﮲
﮵�لم "دون ﮳حوان" ﮳�م﮶�لها... ﮲�﮴�﮲حاله ﮳�﮵�

﮲�دمأ�ه و﮳حوار﮵�ه... 
... ﮲�﮳حاء ﮵�طلب رأس الدون

ّ
و﮵�﮳�دو أن ﮴�ا﮳حًرا م﮲عول﮵�ًّا ﮴�د أزع﮳حه الع﮲رّ الر﮶س﮵�دي

 "املما﮲�عة"
﮲

 ﮳حد﮴�﮵ أ﮳�دت مں
﮲

 ا﮳حلوار... ولكں
﮲

... و�ن ﮶سار﮵�ًا مں ٍ
﮲

﮳حوان ﮳�ٔ�ي ﮶�مں
ما ﮳حعل السعر ﮵�﮴�﮲صاعف ﮲�﮵ ﮲ع﮲صون د﮴�أ�ق. وا﮲�هارت مما﮲�عة ﮳حد﮴�﮵ ود﮲�اعا﮴�ها،
ا﮲�ه﮵�ار ﮲حط د﮲�اع "ما﮳ح﮵�﮲�و" ال﮲�ر﮲�﮵ىس... و﮴�ّمت الص﮲�﮴�ة... و�ن ﮶رسٌط: ﮴�﮴�﮳�ض

 ﮴�﮳�ل ال﮴�﮳�ض عىل ر﮴�﮳�ة الد﮵�ك. 
﮲

ال﮶�مں
 ر﮳حٍل ع﮳حوز أ﮲�هك﮴�ه الس﮲�ون، ود﮵�ٍك هو ﮲�﮴�﮲�ة

﮲
و�﮲�ت مطاردة ﮲ع﮵� م﮴��﮲�ٔ�ة ﮳�﮵�

 موت
﮲

ق ﮶رسوال ال﮶ساري، وس﮴�وط الطر﮵�دة ﮳�﮵�  ﮴�م﮲رّ
﮲

﮲�﮵ الد﮵�وك، وأس﮲�رت عں
وح﮵�اة. 

 سوى ر﮵�ٍش م﮲�﮲�وش
﮲

... أما ال﮲�﮲ص﮵�حة ﮲��﮲�ت ﮲�﮵ وزن الد﮵�ك الذي مل ﮵�كں

﮲
وَعَظَمٍة �ذ﮳�ة... ﮲�لم ﮵�﮴�﮲�اسب حساب احل﮴�ل مع حساب ال﮳�﮵�در... و﮲�طں

ًرا- عىل ﮶رسط ا﮳حلدة ا﮲حل﮳�﮵�ث. والت ساعة م﮲�دم...  ال﮶ساري - ولو م﮴�ٔ�﮲حّ
﮲ ﮳�ُعد �ن ﮳حدي - وهو صاحب ﮲�كرة ال﮳�﮵�ع - ﮵�﮲صحك ّمما أّمل ﮳�الر﮳حل... ﮲�هو

وعں
الذي طاملا ﮶ساهد مٔ�ساة د﮵�ك أم ﮳�﮶سارة ال﮴�﮵ �﮲�ت لكما همت ﮳�ٕاطعام
 احلّب، عّل د﮳حا﮳حا﮴�ها

﮲
د﮳حا﮳حا﮴�ها، معدت ٕاىل الد﮵�ك ﮲�ٔ�مسك﮴�ه وحالت ﮳�﮵�﮲�ه و﮳�﮵�

 ﮵�﮳�ض ﮵�ٔ�لك... وٕا﮲�ت ر﮵�﮴�ك معرك ما ﮴�الك ." 
﮲

﮴�ٔ�لك ﮳�سالم، و﮶سعارها ﮲�﮵ ذلك: "مں
... أما امل﮲�ا﮳حٔ�ة الك﮳�ى ﮲��﮲�ت ع﮲�دما اس﮴�﮲�ا﮴�ت د﮳حا﮳حات ا﮳حلدة ﮲�﮵ ال﮵�وم ال﮴�ا﮵ىل

 عدم طلوعه ﮳�﮲ع﮵� د﮵�ك... 
﮲

 ﮲ح﮵�﮲�ًة مں
﮲

سں  ﮴�د ﮴�و﮳حّ
﮲ّ

عىل ص﮳�اٍح ﮳�﮵�ّ ﮳مح﮵�ٍل كں
، أما َان لص﮳�حك أن ﮵�﮲�﮳�لح� كذاك الذي ا﮲�﮳�لح� عىل د﮳حا﮳حات وأ﮲�ت ﮵�ا وط﮲�﮵

؟ ول﮴�ذهب الد﮵�وك ﮳مح﮵�عها اىل ا﮳حلح﮵�... ﮳حد﮴�﮵
 

www.afkarightirabiah.com.au    |  92



د. لكو﮲�﮵�س كرم: ٕا﮲صاءات عىل علم أالد﮵�ان امل﮴�ارن

 ا﮳�اه﮵� ول﮳�﮲�ان
ّ ﮵

ٕا﮲صاءة أوىل: ال﮲�﮳�

 
 ملا ك﮲�ت ﮲�﮵ معر السا﮳�عة ع﮶رسة ، و﮲حالل ﮴�﮲ص﮵�ي ل﮶سهادة 

ال﮳��لور﮵�ا ُ، ُطلب م﮲�﮵ ودون علم مس﮳�ق ﮳�ٔ�ن أذهب للم﮲�او﮳�ة 

 أس﮴�اذ أالد﮵�ان ﮲�﮵ مدرسة ﮲حاصة ﮲�﮵ ﮳�لدة ﮳�ع﮳�دا الوا﮴�عة 
﮲

عں

عىل م﮶سارف ﮳�﮵�وت، و﮳حارة ﮴�رص ا﮳حلمهور﮵�ة الل﮳�﮲�ا﮲�﮵�ة٠ 

للوهلة أالوىل ا﮲�﮴�ا﮳�﮲�﮵ ال﮶سك ﮳�ما ﮵�﮲�﮴�ظر﮲�﮵ ﮲�﮵ ذلك الصف 

 ﮵ىل علم مس﮳�﮴�ًا ﮳�﮳�﮲�ام﮳حهم ﮲�﮵
﮲

، مع ﮴�المذة ﮲�﮵ معر الورود، ٔال﮲�ه مل ﮵�كں إال﮳�﮴�دأ�﮵

طى  هذا امل﮲صمار. ﮴�ولكت عىل الله، كما ﮵ىه العادة ﮲�﮵ ﮳�﮵�ٔ�﮴�﮵ و﮳�﮵�﮴�﮵ وم﮶س﮵�ت ﮳�﮲

﮲
سد﮵�دة ٕاىل ﮴�لك املدرسة، آمًال ﮳�ٔ�ن ﮴�س﮵� أالمور عىل ما ﮵�ام٠ وملا ا﮴�﮴�﮳�ت مں

 ﮲�﮵ ﮴�لك
ّ

ال﮳�اب الرٔ�﮵�﮵ىس، أحسست ﮳�ه﮳�ة امل�ن، ؤ�ن وح﮵�ًا ٕاهل﮵�ًا ه﮳�ط ع﮵ىل

اللحظة، أو ٔ�ّن ﮵�دًا ﮲ح﮲�﮵�ة د﮲�ع﮴�﮲�﮵ د﮲�عة واحدة ودون ﮴�دد ٕاىل امل﮲�صة أمام

ال﮴�الم﮵�ذ ا﮳حلدد، و﮴�ت م﮳حهر ﮲�ظرا﮴�هم امل﮳�هورة٠.. ﮲�ها هم ﮳�﮲رصة ﮳�طلهم

وأس﮴�اذهم ال﮶ساب ا﮳حلد﮵�د وامل﮳حهول اهلو﮵�ة٠

 مح﮲�﮴�﮵ الدهر﮵�ة ﮲�﮵ ذاك ال﮲�هار
﮲

ما ﮵ىه اللكمة السحر﮵�ة ال﮴�﮵ أ﮲�﮴�ذ﮴�﮲�﮵ مں

العص﮵�ب؟ وكم �ن و﮴�عها عظ﮵�ما عىل ﮴�لوب هؤالء الطالب الص﮲عار ل﮴�﮳�وهلم

ذلك املعلم ال﮶ساب امل﮳�﮴�دئ ﮲�﮵ علم أالد﮵�ان؟

"٠ ﮴�لك �﮲�ت لكم﮴�﮵
﮲

 ا﮳�اه﮵�، ﮲�عم ا﮳�اه﮵� أ﮳�و املؤم﮲�﮵�
﮲

"رح احك﮵�لكم ال﮵�وم عں

السحر﮵�ة ﮳�الله﮳حة الل﮳�﮲�ا﮲�﮵�ة، وو﮴�عها عىل ذلك الصف، كما �﮲�ت احلال ﮲�﮵ ﮴�ّصة

"ع﮵ىل ﮳�ا﮳�ا" و “ا﮲�﮴�ح ﮵�ا مسسم”... وذلك �ن أول ام﮴�حان ﮵ىل ﮲�﮵ علم أالد﮵�ان، كما

معمود﮵�ة ال﮲�ار٠

مع ع﮲�دما ﮴�كون ﮲�﮵ ل﮳�﮲�ان، ﮳�لد ﮴�﮲�وع أالد﮵�ان واحل﮲صارات، و﮲�﮵ ح﮲رصة صف ﮵�﮳

 عدة م﮲�ازل، ﮲�م﮲�هم ال﮵�هودي، واملس﮵�﮵ىح، واملسلم، والدرزي، ور﮳�ما
﮲

﮴�المذة مں

 اس﮴�ح﮲صار ﮶س﮲حص﮵�ة ﮲�ر﮵�دة ك﮶س﮲حص﮵�ة “﮳حّد الّلك”،
﮲

، وامللحد، ﮲�ال ﮳�د مں الصا﮳�ٔ�﮵

، ولك م﮲ح﮵�لة م﮶رس﮴�﮵�ة... وحدهــــا طلة 
﮲

 ﮴�لوب املؤم﮲�﮵�
﮲

أي ا﮳�اه﮵� ا﮲حلل﮵�ل، ساكں
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ا﮳�اه﮵� ال﮳�ه﮵�ة �﮲�ت ﮳�عو﮲�﮵ ﮲�﮵ ﮴�لك اللحظة، و﮲�﮵ ذلك الصف امل﮴�﮲�وع كط﮳�﮵�عة
ة، و﮴�ت ع﮳�اء﮴�ه الواسعة، ك﮳�ا﮴�ة واحدة ﮳مح﮵�لة ال ﮴�ـــدع وك﮶سعب ل﮳�﮲�ان املم﮵�﮲

م﮳حاًال لل﮶سك ﮲�﮵ أ﮳�ّو﮴�ه ا﮳حلامعة٠
 ﮴�لك املدرسة احل﮲�﮵�﮲�﮵�ة الصا﮲�﮵�ة والك﮲�عا﮲�﮵�ة

﮲
ٕا﮲�﮲�﮵ أ﮲�﮴�﮲حر ﮳�ٔ�ن اكون مں

، ح﮵�ث ﮴�دم  ﮳حوار مد﮵�﮲�ة ص﮵�دون العظ﮵�مة ال﮲صار﮳�ة ﮲�﮵ ال﮴�ار﮵�﮲
﮲

امل﮲ص﮵�ا﮲�ة، وا﮳�
 ﮳�الد

﮲
�ه﮲�ها العظ﮵� ملك﮵�صادق ا﮲حلمر وا﮲حل﮳�﮲ ﮴�ح﮵�﮳�ًا ﮳�ٕا﮳�اه﮵� ال﮴�ادم مں

٠.. ه﮲�ا ﮲�﮵ ﮳حوار ص﮵�دون ﮴�عرعت ﮲�﮵ ﮳�﮵�ت
﮲

 ال﮲�هر﮵�
﮲

﮳�ع﮵�دة، ﮳�الد ما ﮳�﮵�
﮵�﮲�ت ﮳�و﮲�ق  ر﮲�وف مك﮴�﮳�ة ﮲ع﮲�﮵�ة ﮳�امل﮲حطوطات ال﮴�د﮵�مة ال﮴�﮵ ﮴�﮲

﮲
أ﮳حدادي، ﮳�﮵�

أالحرف الرس﮵�ا﮲�﮵�ة والعر﮳�﮵�ة والكر﮶سو﮲�﮵�ة امل﮴�دسة٠.. ه﮲�ا ﮴�عرعت م﮲�ذ ص﮳�اي
﮲�﮵ ك﮲�ف ﮳ح﮳�ل حرمون، وعىل و﮴�ع ﮴�وا﮲�ل املر والل﮳�ان وال﮳�﮲حور و﮲�﮶س﮵�د أال﮲�﮶ساد،
﮲�﮵ طر﮵�﮴�ها ٕاىل صور عاص﮵�ة االسك﮲�در امل﮴�دو﮲�﮵ وملكة ال﮳�حار٠ ه﮲�ا ﮲�﮶سٔ�ت عىل
م﮲رام﮵� داود وم﮵�امر أ﮲�رام الرس﮵�ا﮲�﮵ ك﮲�ارة الروح ال﮴�دس ومل﮲�ان الك﮲�﮵�سة
ا﮳حلامعة٠ ه﮲�ا ﮴�علمت ﮲�﮵ أسواق ص﮵�دون ال﮴�د﮵�مة عىل ٕال﮴�اء ال﮴�ح﮵�ة والسالم
عل﮵�كم ورمحة الله و﮳��﮴�ه، وه﮲�ا رأ﮵�ت ﮳�ع﮵�﮲�﮵ ال﮲روا﮵�ا ال﮴�رآ﮲�﮵�ة وهل﮲�ت لسماع
صوت أالذان ﮵�دعو ٕاىل ال﮲�الح والصالة... ه﮲�ا ﮴�علمت الل﮲عات أال﮳ح﮲�﮳�﮵�ة،
 عهد ﮴�د﮵� و﮳حد﮵�د،

﮲
 أالس﮲�ار امل﮴�دسة مں

﮲
وح﮲�ظت و﮴�رأت ما طاب ﮵ىل مں

وح﮲�ظ آ﮵�ات ال﮴�رآن الكر﮵�... ه﮲�ا ﮲�﮵ أسواق ص﮵�دا ال﮴�د﮵�مة ا﮲�ط﮳�عت ﮲�﮵ ذاكر﮴�﮵
” ﮵  ﮲�﮲صل ر﮳�ّ

﮲
ك﮴�ا﮳�ات ﮴�رآ﮲�﮵�ه عل﮴�ت عىل مدا﮲حل املحال ال﮴�﮳حار﮵�ة كـ “هذا مں

 آ﮵�ات وأ﮵�﮴�و﮲�ات م﮲�﮴�﮶رسة عىل احل﮵�طان وال﮲روا﮵�ا ؤ�﮲�ك ﮴�س﮵� عىل
﮲

و﮲ع﮵�ها مں
أرض م﮴�دسة، دون م﮶س﮴�ة احلح� ٕاىل أي أرض ﮳�ع﮵�دة٠
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: طر﮴�ُت ال﮳�اب أمحد احلس﮵�﮲�﮵
 

طر﮴�ُت ال﮳�اَب ﮵�ومًا ﮵ىك أراَ�

  ٔالّنَ ال﮴�لَب ال ﮵�هوى سواَ�

 ﮴�﮲�ادي؟
﮲

  ﮲�﮳حاَو﮳�َ﮲�﮵ ال﮲�راغ: ملں

﮲�ٕاّنَ احلَب مل ﮵�سمْع ﮲�ِدا�

وعهدي ﮵�ا ح﮳�﮵�ُب، ٕاذا ال﮴�﮴�﮵�﮲�ا

ء ﮲طالم ﮳�﮵�﮴�﮵ م﮴�ل﮴�اَ� ﮴�﮲ىص﮵

 املٓالن ِط﮵�﮳�ًا
َ
و﮵�طرُب ﮶�﮲عري

وأ﮲�رح أْن رأ﮵�ت ﮳�ك املال�

وٕاّن احلَب أ﮲ص﮲�ا﮲�﮵ الل﮵�ا﮵ىل

و�﮲�ت ّلك أ﮵�ّا﮵ىم عراَ�...

ء أمل ﮴�دِر ﮳�ٔ�ّن العمر ﮶ىس﮵

 أ﮳�ذُله ﮲�داَ�؟
﮲

﮴�ل﮵�ٌل، ح﮵�

ولو  ﮳حر﮵ىح مع﮵�ق، أو عذا﮳�﮵

 ﮵�هوُن ا﮳حلرُح دومًا ﮲�﮵ ِر﮲صا� َ

ك الوهلان حل﮵� ﮵�﮲عازُل ط﮵�﮲�ُ

وكم ﮴�﮳�ّلت ﮲�﮵ أالحالم ﮲�ا�!

 طاَب ﮵ىل ﮴�ل﮳�ًا وروحًا
﮲

﮲�﮵�ا َمں

﮲�ا�!  ﮳حَ
﮲

 عىس أال﮵�ّام ﮴�﮲�﮵� ِمں

﮵  عص﮲�ورًا ﮵�﮲ع﮲�ّ
ّ

﮴�عود ٕا﮵ىل

 الدار ﮵�مٔاله ﮲ع﮲�ا�...
﮲

وصحں

و﮲�أ�﮵ �﮳حل﮳�ال، ﮲�ال زواٌل

﮲�﮵ ﮵�دا�.  وحس﮳�﮵ أن ﮴�طّو﮴�َ
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﮲ع﮵�لدا ع﮵�د: ا﮲�﮳�﮶�اق
 

﮳�عد أن ﮵�﮲�ام الل﮵�ل عىل ك﮴�﮲�﮵ و﮵�﮲ع﮲�و

﮶�ّة را﮴�دة، ُأوِدُع ﮳حسدي ه﮲�اك، ﮳حُ

هامدة عىل م﮲�ّصة رس﮵�، ٔال﮲�﮳�﮶�ق  ﮳�و﮵ىح ... 

أ﮲�سكب ﮲�﮵ ٔ�س العالء، أرسْح ﮲�﮵ ال﮲�﮲صاء 

 عىل و﮳حِه ال﮴�مر
﮲

أرسُق ال﮲�ور مں

وم السماء... أمّر عىل ﮲�﮳

وة  ﮲محر ال﮲�َ﮶سْ
﮲

 أس﮴�﮵�ها مں

وُل ﮲�﮵ مدار ال﮲�لك ﮲�﮵ حر�ت ع﮶سوأ�﮵�ّة  ﮴�﮴�﮳�ع﮲�﮵ و﮲�﮳

 عىل أو﮴�ار السكون س﮵�م﮲�و﮲�﮵�ّة ال﮵�﮴�ظة...
﮲

عاز﮲�﮵�

﮴�س﮴�﮵�﮴�ُظ أالرواح، ﮴�عا﮲�ُق ال﮲�﮳حوم... ال﮲�ور ﮵�عا﮲�ُق الظالم... 

ال﮲�راغ ﮵�عا﮲�ُق املٔال... ﮵�﮴�ُص الكون عىل ٕا﮵�﮴�اع ﮲�﮳�﮲صه

﮵�ْع﮳�َُق ﮲ص﮳ح﮵�ح� اهلدوء ﮲�﮵ أال﮳حواء، ﮵�َُعّمُ عامل السحر

 أالرسار... ﮵�﮲�﮴�﮲�ض ﮴�ا﮲ىص﮵ السماء
﮲

ع دواو﮵� َّ ﮴�ُ﮶رسَ

 سارِق أال﮲صواء 
﮲

 ﮵�سُل ﮳ح﮲�وَده لالس﮴�﮴�صاء، ﮳�﮶�ًا عں

مس﮳�ّب ال﮲صو﮲صاء، مك﮴�﮶سف أالرسار... 

﮵�﮲�﮴�ا﮳�﮲�﮵ ار﮴�﮳�اك ا﮲حل﮳حل... 

﮴�﮲�ساب رعدة ﮲حوف ﮲�﮵ سحا﮳�ة رو﮵ىح 

 عرش الالو﮳حود. أْهُرُب ﮲�﮵ ممّرات سحر﮵�ّة 
﮲

ْلَسًة مں أ﮲�َسّلُ ﮲حُ

أعرُج عىل ال﮴�مر ٔالع﮵�د ٕال﮵�ه أما﮲�﮴�ه

أل﮴�﮵ عىل ﮳ح﮳�﮵�﮲�ه و﮶ساح ال﮲�ور... 

أر﮲�و ﮳�﮲�ظرة ٕاىل الوراء...

 ... أ﮳حد ﮳ح﮵�وش الصمت ﮴�الح﮴�﮲�﮵ حاملة را﮵�ات ط﮵�﮲�﮵

﮲�ٔ�رسُع ا﮲حلطى ٕاىل املالذ   

ُٔ  وراء احللم.
وأ﮲ح﮴�﮳�
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د. ﮳مح﮵�ل الدو﮵�﮵�: أط﮲�ٔ�ُت ال﮶سمع
 

أط﮲�ٔ�ُت ال﮶سمَع ا﮲حلأ�َف 

ع﮲�د ا﮳حلدراِن

ورمست ح﮵�اًة م﮶�َل ال﮴�﮳�لِة

﮲�﮵ ﮳�س﮴�ان الرّماِن…

و﮶رس﮳�ُت ال﮲�﮳�َع وراء ال﮲�﮳�ِع

و﮲�ِمُت عىل صدِر كماِن…

 ﮵�عر﮲�﮲�﮵ 
﮲

﮵�ا َمں

م﮲�ذ أالمِس

وم﮲�ذ ال﮵�وِم

و﮵�عرف كم حار﮳�ُت

وكم مّرت ﮲�وق ﮲صلو﮵ىع 

﮲ح﮵�ُل ال﮲�رساِن…

ّىل﮵ �لس﮵�ِف ﮲طِ

و﮲�﮵ ﮳حسدي 

ّ ﮵
ما ﮵�ك﮴�﮳�ُه ال﮲ع﮵� الص﮵�﮲�

عىل ﮶رس﮲�ة ﮲�﮵�ساِن... 

ال ﮵�ملك﮲�﮵ أحٌد ٕاّال امرأًة

... ﮴�ُ﮲عمُض ع﮵�﮲�﮵�ها... و﮴�ا﮲�﮵

... ﮴�﮵ ال ﮴�﮲�هُم﮲�﮵ ٕاّال ل﮲عَ

... ﮵ ﮴�ِ ال ﮴�﮴�رُأ﮲�﮵ ٕاّال ﮶س﮲�َ

ال ﮵�﮶س﮳�ُه﮲�﮵ 

ٕاّال عص﮲�ور أالح﮲راِن...

أط﮲�ٔ�ُت ال﮶سمَع

وأ﮶سعلُت رساَج ال﮴�مر العا﮵ىل

﮲�وَق ال﮶سطٓ�ِن…
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وهَدمُت ال﮴�﮳�َ ...

وأ﮲حر﮳حُت املو﮴� 

ِ أالك﮲�اِن...
﮲

 ﮳�﮵�
﮲

مں

 ورس﮴�ُت الذهب ال﮲عا﮵ىل

﮲َ
﮵ىك أعط﮵ى لل﮶سّحاذ﮵�

 عىل أ﮳�واِب السلطان... 

أط﮲�ٔ�ُت ال﮶سمَع

ٔالّنَ الدمَع ﮶س﮴�اٌء 

اِن… ﮲�﮵ ح﮴�ِل ُد﮲حَ

وم﮶س﮵�ُت وراء اللِه

ول﮵�س م﮵ىع ٕاّال ٕارصاري...

﮲�طع﮲�ُت الل﮵�َل 

ا﮳حلالَس ع﮲�د أالسواِر... 

... ومٔالت الد﮲�﮵�ا ﮶سعرًا وأ﮲عا﮲�﮵
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